
ERDNE ÓPA
ajnonairT apóruE

 .ósavlO za ajtál tépékrét ték apóruE-pézöK

 no∂an E .nav vé 9 ttözök mutád ték tlölej nebmíc A
 tnétröt sázotláv ∂an neőltöebme∏ na∑o nebődi divör

 igidda apóruE naltádlép ima ,népezök apóruE
 nabámo‡ sázotláv űterém ne∑I .nebétenétröt

 ,el kanaljaz ie‡émese sálut∏up a bbőle nebdnerros
 .lledom jú za lukalaik nebtez∑eh jú za ttőleim

 .knuráj néjele ∏aka∏ ősle za aM

 za lurát knéle lóbia∏alta imlenétröt apóruE
 irokó za küjtevök ah ,e‡ét sázotláv körö

 ,takotazotláv ődejret gikniajpan lótsálozárbá
 sotama∑of a ∑ába∏ naltazotláv ∂oh ,kujtahdnomik

 a tza kujtahdaázoh zehhE .nabápóruE sázotláv
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 za erémlenétröt keniepén dlöF a ∂oh ,si tletét
 sé tsádozagi za kéttetnelej kosázotláv iapórue

 kederem sé sro∂ ne∑i ttellemedniM .tsálu‡o∏iv
 A .tlov men gidde nebétenétröt apóruE sátatzotláv

 bbákni sé ,el t∑of tá nokodazá∏vé si sálrodnávpén
 za neppé ∂oh ,ótahdnomiK .tlobmor tnim ,ttetí∏égeik

 ódólo∏i†eö kemelepén ttedepelet ebélezök sám∂e
 a ,nalatgu‡ ékkörö za ik tlukala nabátama∑of

 si men tama∑of a zE .apóruE őgé nabázál sét∏eljef
...el gém tluráz

 arútluk iamór–görög a katlov iemele őzövtÖ
 ko‡ámodut a ,kete∏évűm a ,gés‡ét∏erek a ,egéskörö

 a ,sédekelzök a ,sádosorapi za ,esédőljef
 .tekebbőf a ka† evtílme – sétípémoladasrát

 bbasamlagzigel a nebétenétröt apóruE-pézöK
 ttezekré nebélef kidosám dazá∏ .��� a dazá∏véléf

 ólav zehsédőljef itagu‡ a ttöjle ,gem
 .eletétlef nednim sázókrázlef

 a ∑ema ,tatum tápóruE na∑o pékrét iladlolab A
 sevre∏ ne∑imalav tdalah notú bbojgel

 tlov meN .élef esélüsegés∂e ∏érdlöf a lessédőljef
 .kugá∏ro tlov men kenkele∂nel a luádléP .naltábih

 anlov attahláglo∏ aimónotua kenkepén bbesik bé∂E
 .tekü‡égi-sézeklednernö

-pézöK a ,nebsézednerle za nabba tlov ój imA
 ∂an ka† sélüdnellef irapi ”őrötár„ arápóruE

 apóruE ∏égE .se‡émdere ttetehel nebkegés∂egá∏ro
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 itelek ∏érdlöf a ∂oh ,nebtez∑eh a nabba tlov ekedré
 za zE .tétenem isédőljef kaitagu‡ a ejrélotu elef
 ttala dezitvé ték divör nabáihcranoM ra∂aM–kárt∏O
 gém zohásázókrázlef gá∏ro∏orO .tlov őtehréle

 a ázzoh tlovgem ed ,si dazá∏vé léf  tlov segskü∏
 na∑o ∂e tlov nebődőljeF .esétréte∂e ravdu irác

 ittözök ketezmen a nebima ,gésizökezmen silátnenitnok
 sözöK .ketdőljef nétnem kekedré sözök a kotalo†pak

 a ,esétípéik tazóláhtú sé túsav a tlov kedré
 ődökűmttü∂e ite∏évűm ,so‡ám-odut ,silárutluk

 sé – sumzirut őremsigem tsám∂e ,ségnesrev
 trops a lüde∂E) .nerét bé∂e nednim ennel ótahloros

(.gésizöktezmen-kétré atjaf a ze gem tdaram néret

 a trétegév ,trötgem ejdnertenem a ze kanknugáliV
 .ttala vé cnelik

*                                           

 silábolg a esédekevön igásadzag gá∏roteméN
 tnékőf sé moladorib tirb a ettetleklef nerét
 sőre kanibbótu trem ,témleléf gá∏roaicnarF

 galiakitilop sé galigásadzag tlov esévkeröt
 bre₧ .nabkogá∏ro ietnavel ,ináklab a indepeletgem
 ttőle úrobáh a leddezitvé ik ketzepék takolataif

 soro∏ ,nebketezétni őzpékt∏it ianotak igá∏roaicnarf
 .laváinámoR katlopá totalo†pak

 pékrét kisám a tima ,sázotláv űterém∂an ne∑I
 ttet∏ejreg latlá ketemén„ ∂e tehel men ,tatum

 ,sodazá∏vé koS .epék sélékébgem inátu ”úrobáh
 re∏dnermoladorib siláihcranom sederzevé

 sotadut ,saoh asálobaradlef arkomallá∏ér
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 té‡őle rapi temén a le kujlodnoG .latu ersélü∏ékár
 ken∑ema ,(nebéjetet géstehet sé molagro∏ temén a)
 tnékagá∏rotáh kélatratőreaknum sé -ga‡asre‡

 iam a tahdódaázzoh) apóruE-teleK ∏ége tahláglo∏
 a tnelej t‡őle isáiró ne∑im ,(si egésrét anjarkU

 ilovát kankoza ∏ih ,nebme∏ larrapi aicnarf sé tirb
 a inatíllá∏azah llek lóbkotamra∂

 sre‡ a rám zE .toga‡a őlürek arsázoglodlef
 imledekserek a neb∑ema ,tlov arok sumzilatipak

 ,tomallá za le káttotrat koknab ,kotalalláv
 gá∏roteméN ttel ∂Í .si lakkosátísatu ,si galiga‡a

 sé ,si re∏∂egém ed ,re∏∂e si men ,gésnelle tlölű∂ a
 jú men armomá∏ telélme∏ a zE) .si nebővöj nednim ∏el

-03 a lótmiaránatmelenétröt matlunat tze ,sélezpékle
(.nebkevé sa

.nab-8191 ajpan návtsI tne₧

 ,ná-02 sut∏ugua pennü na∑o óslotu za tlov zE
 ra∂aM imlenétröt a gém tomallá ra∂am a  rokima

 .kétlölej iarátah moladoriB

 tlov súrob rám ttölöf ie∑ése úrobáh imledév A
 ra∂am lumo‡eb úrobáh a ∂oh ,ttetehel inzerÉ .gé za

 nokopanóh ,neketeh ttezektevök si eB .si ertelüret
 .lüleb

-sutxiS A .tlürekis men avízneffo ievaip A„
 tnik ed ,kikubgem telrésíkekéb sezeklabték eléf

 tto dévnoh ra∂am A .tnorf a llá lünelteröt gém
 ,nabáinódecaM ,nódreboD a ,nabgá∏ro∏orO ki∏kerev
 a néké‡rök iarbmaC kizáta† ludav asrátjab temén
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 er∂e ∂oh ,zagI .lakko∏á∏logna sé lakkáicnarf
 a ed ,kegé��éhen isézemlelé ,isátálle za kabbo∂an
 rám tsom ne∏ih .inre‡ tehel gem gidnim gém túrobáh

 A .sátuf‡esrev a ki∑of trékáró ,trékopan ,tréketeh
 si náladlo tnatna za kizoktatum rám géstlüremik

 nabgá∏ro∏alO rokka ,knuríbik teteh tah gém ah sé
 a eö daksor ailgnA .moladarrof a ik röt

 aicnarf a sé lótiasápa† ,úrobáh órájttalaregnet
 tdöhüd uaecnemelC lef kandazál kederze

 óklahcsraM) ”.nelle ajákitilop atsilairepmi
(.sojaL

 t∏it irakrézev lataif  ∂e ná-8 rebótkO
 rodnáS elrekeW tá tjú‡ totarikélme

 – ajrí – iegeresdah aihcranom A„ :kenkönleret∏inim
 sepékcrah gidnim gém nekeretcrah seö za

 gésnelle za ttünednim am sé ,kannav nabtopallá
 ,taknugástdogu‡ küzzirőgem aH .kanallá néjdlöf

 sé airdA za neőlelefgem kenkekedré ra∂am a ah
 ra∂am ttelef kotapa† ra∂am ittözök ret∏e‡D

 ra∂am a ah sé ,tsétezev a tá i∏ev gáskon†narapőf
 igá∏rora∂am gá∏ro settögöm a ret∏inim imledévnoh

 zaza ,ebételrök isáda†narap ajnoveb ne∏ége té∏ér
 muiretsinimsgeirK .rik sé .… a ilöbö∏ükik

 ilüvík noros a ajvíheb ah ,tágoj isáda†narap
 a gáskon†narapőfgeresdah a ah sé ,tekettetnemlef

 erknüsézekledner tekegés∂ecrah ra∂am úmá∏ sölöf
 gém tez∑eh a lóbtnopme∏ ra∂am rokka ,ajtá†ob

 – nelteremsi ∂e tagllah ik na∂u eD  ”.őtehtnemgem
 irakrézev ra∂am – űven alu₣ söbmöG imalav

 !ar‡átipak
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 t∏itanotak ra∂am ∂e rodnáS elrekeW kidőröt tiM
?lavámudnaromem tláfargotil

-itnoC a sé nabko∑oháp sevűmőkdaba∏ a nátuiM
 ∂oh ,kettötnöd ∂ú gelőzőle rám nebketezevre∏ iactu

 a ze ,”to†ánat itezmen„ a inatíkala llek gem
 a ajrí – ...†ánaT itezmeN„ :nöj si ertél tezevre∏

 raka tim táh eD – .eliceC yamroT nebv‡ök ósodjuB
 tezmen a tágam irem ∂oH ?gásasrát tétös a ze

 za kanatízál kika ,koza kiK ?inzeven kaná†ánat
 ?arámá∏ kugam a kende∏ tüksegésűh sé nelle mallá

 t‡ávtláik lóbábo∏ iadollá∏ ∂e kika ,koza kiK
 ra∂am ilannoza zA« :enneb kétrégí sé zehpén a ketzétni

 ketezmen a ,tásátísúgojne∂e ketezmen a ,tékéb
 pén ózoglod a ,tásátídab-a∏lef dlöf a ,tégéstevö∏

 zA »?tákitilopláico∏ nredom ,ózokof tiőre
 kinétröt iM !mes kuva∏ ∂e †nin lórkorátah sevéreze

 tnatna zA ?le knutahtál men im ávoha ,nebréttáh a
 e-kanzoglod iesegéstevö∏ soktit kamlatah

 kika ,kniegésnelle tájas im a ka† ∂av ,knüttözök
 tze« ∂oh ,kilötrük nevle‡ ótteg nabkujóicámalkorp

 ótídaba∏lef tepén sé őtnemgem togá∏rora∂aM a
 levéjere ∏ége si gásanotak ra∂am a tomargorp

”.«ajgof intagomát

 daram setezekélme ékkörÖ„ :ajrí ∑áhiM i∑oráK
 loha ,ajábo∏ sik moráh kanáirotsA za mettőle
 ttO .tlov ságrof-ségrüs ∂an lüt∏erek nokopan

 sazál a rokkA .ke‡émese za katdóláni† sé ketdővö∏
 avoh sé knudarriv erim ,küttetjes si men nabkáró
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 gem kilí‡ ajupak ráv i∑árik a ∂av nötröb A .knutuj
”?knüttőle

*                                            

 ,ővöj a ttozoktatumeb lavárútatkid rátelorp A
 igá∏ro∏oro ibbárok levvé ∂e za nasomazuhráp

 ∏orO irác a tnű∏geM  .laviamlazrob sumziveslob
 .aihcranoM ra∂aM–kárt∏O za tnű∏geM .moladoriB

.gásr… teméN a tnű∏geM

 mes abó∏ lánkamlatah segésnelle setző∂ A
 imlatahmallá tnim ,gás∑áriK ra∂aM a tlürek

 a tnim ,togá∏rora∂aM kédaram a kétlezek ∂Ú .őze‡ét
 eki∂e kepén ttotídaba∏lef lóla molaru grubsbaH

 .tágá∏ro

 iótjahergév nápu† ia‡ámrok kamlatah itagu‡ A
 ∂oh ,kanátaraka na∑o kogásasrát sékőt a katlov

 sepéktelé kegés∂e igásadzag ∂an imladorib a
 .ne∂el apóruE-pézöK ttede∏té∏ arkogá∏ro sik lőbéjdner

 men ahos apóruE ∂oh ,arra ∏el géle nabágamnö zE
 ódoklaru notagu‡ a galigásadzag tehdőljef

.nelle iekedé kóicároprok imlatahznép

 ,őzektevök a – neb∑ema ,ajnonairT apóruE tlov zE
 keset∏ev ,kesetző∂ – nátu úrobáh bbótít∏up gém

 ,nattotí‡ári lóbmolatah ilovát ,nattot∏ofik tnára∂e
 galiakitilop ,nettözrőnelle galianotak

 kilé nabtopallá tlázimrofinu
 .tievé zéhen kugásttotatláglo∏ik
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–atsilnoicanretni–atsilarebil ,kitípé ∂Í
 segés∂e ∏érdlöf a lakkutazáláhtráp atsitnalta
komallÁ tlüse∂E apóruE  samlakla arásátí‡ári

 atsilarebil a neb∑ema ,tamladaru űven
 pén lergnom a djam ilé tnire∏ margorp iséderevekjaf

 tiforP ótahnednim a tételé ret∏nalaf ne∑imalav
.nabámladoribtamra∂ őlemret

*

 ra∂am a rokima ,atdnom tza fórg treblA i‡oppA
  ettev lusámodut tnékejőtezev óicágeled

 kátságem tsom könÖ :tételétí solálah gá∏rora∂aM
 a ∏el tto gá∏rora∂aM ed ,tájrís gá∏rora∂aM

 tti tsom ke∑ema ,kankogá∏ro nozadnim nésétemet
.tájrís gá∏rora∂aM kátságem

erdnE ópa…
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