
sonáJ htúC

lepel iniruT

!!kófni jú za kasóicázne₧
 za indut ttetehel men gidde ∂oh ,künneb mele jÚ

.lőrkémré
 knuladlobboj a :laámo∂ah ra∂am a lemmits nedniM

 kenima ,ladlo (netsI gerÖ za ,netsI paN) iúifréf a
 a ,iőn a knuladlolab a gím ,emele za ‡ara

 abbaB) aladlo ‡oarÚ dloH a ,ladlo ódagofeb
 ai∏ ‡ozib zE  .emele méf a tsüze kenima ,(airáM

.‡ámo∂ah (atík∏)

 tlov mesahos suzéJ ∂oh ,megésték tlov mes giddE
 a evtelli ,esédőzre∏rév aro†av óslotu za :ódi∆

 kizeven kansugáM sutráP :nájpala ‡ámo∂ah idumlat
 kedezikleM :sedé∏eb si ailbiB a evtellI .enneb

 kedezikleM .tsuzéJ kizeven kanpap itnire∏ ejdner
-inu.tii.alo∆am//:ptth).tlov pap sugám ai∏ gidep

( lmth.700pahc/di₤/db/ailbiB/yddet~/uh.cloksim

 ézök kódi∆ ∂av ,intelü∏ kanódi∆ gésbnölük ∂aN
!gem ttese ibbótu ze lassuzéJ .intelü∏

 ,kódutsárí za kájdnom tnékiM" :zohkódi∆ a suzéJ
 agam diváD ne∏iH ?aif kandiváD sut∏irK a ∂oh

.kanáru tő atdnom
 tsemörö gásakos ∂an a sÉ ?ikén ő aif neppékim táH
?php.daer/uh.ailbib.ailbib//:ptth "alav ajtagllah

SÉDZEKEB .73.63.53 24=v&21=c&14=b&1=t

 ∂oh ,tehel anat sugóloremus cnereF sóJ ‡idaB
!!!?suzéJ sutráP :re‡ tsálozagi

/ .keséréle za kótahlálat ttala kosárí za lulA/
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lepeL iniruT A :óicázne∏gáliv ttotagllahno∂A

 ke∑ema ,kankóicázne∏gáliv na∑o za amá∏ es ,ire∏ eS
- lürök

 sé gásamén - erénelle kügésőtnelej sé kugássotnof
.lonoh dne†lé∏

 ,∂í ze nav nebétese kegésnelej na∑o nesönölüK
ne∑imalav ke∑ema

 ,ken‡éknö imlatahgáliv a kanadnomtnelle nodóm
imlatahgáliv a evtelli

.kenpékgáliv simah ttotattál latlá ‡éknö

:etese lepeL iniruT a erre adlép sÉ

 nebémen agam a tza kizrő nabzáh∂eseké∏ inirut A
óllálüde∂e

 ,té∑kere
ittolaH sut∏irK suzéJ ‡ámo∂ah sederzevé za te∑ema

 lóbno∏ávnel lepeL setezeven A .tniket kenélpeL
63,4 aoh ,tlü∏ék

 - nební∏ agrás‡ávlah - atjaR .m 01,1 egésselé∏ ,m
∂e őtehremsilef

 ,etset sé acra rebme ttetí∏ef ert∏erek
ki∂e lepel a ázzohgém

 .nebtezénlutáh nokisám a - löle náladlo
artanallip ősle za pék A

 ,ttodósomle nesőtehelgem
nepé∏ lóbgáslovát sépél ‡áhén má

 lepeL a elej ősle nápu† zednim eD ...kizokatnobik
.kanágássotazkotit

sétepelgem ősle zA

 ,nátlúm kodazá∏vé úoh-úoH
ólokkos ősle za togáliv a etré rokka
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 a tlü∏ékle - nab-8981 - rokima ,sétepelgem
.pék‡éf ősle za lőrlepeL

 ,nabiótatuk lepeL a tlusotadut rokkA
kala irebme ótahtál atjar a ∂oh
 ,pék vítagen ∂e neppéknodjalut epék

avlág∆iv lemme∏ daba∏ ∑ema
 küjtehlezpéklE .tegésűre∏telé őllek tatum men

,tsétepelgem a táhet
 rokasávíhőle kanájvítagen letévlef a rokima

tludrof rokka pék a)
 ,űhtelé nabólav ∂e ttozokatnobik (abvítizop

si nebietel∏ér
 ,kalarebme őzögű‡el ,seteléköt

lórkosálozárbá i∏évűm a ázzohgém
 ,taludrof a zE .cra-suzéJ tremsi

kos arbá naltatahzára∂amerléf a ze
 ,lórra ttöző��em si tneltetih

ittolaH suzéJ nabólav e∑kere za ∂oh
 "sosátavih" ,kosabálnelle katdaka sigéM .elpeL

kika ,kőtísödök
 ,lór‡ávtísimah si arbbávot

se∂ü rebmeretsem irokpézök ∑emalav
.katzávodah "lőré‡émtsef"

kesétepelgem ibbávoT

 kantalág∆iv őzetél nednim nebzökődi ed ,má negI
.tárbá za kéttetevála

 ,sukinortkele ,iakizif ,iaimék A
ődejretik erkék†e∏ér imota za tős

 si kotalág∆iv bbasopalagel sé bbenredomgel
∂oh ,káttotípallágem

 ,kéttetíredik nára∂aM !gem kattotípallá mes timmes
za ∂oh

 kidólozjarik nelpeL a námo‡ ken∑ema ,sázotlávle
nödlöF a ,arbá za
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 !ertél ótahzoh mes lassárájle nelte∂e seteremsi
a za táhet tlődgeM

 .ó∏ ennel lór‡ávtísimah tnire∏ ∑ema ,sézeletétlef
lepeL A

 a ttezekrégí kenőtnödrep nebésédrék kenégésitedere
sonobrakoidar

 tlov tárok lepeL a ∑ema ,sárájle (se-41-C)
‡áhéN .inetnödle ttotavih

 ,i-no��uT ∂e lünelteggüf lótsám∂e ,ttőleze levvé
∂e sé i-hcirüZ ∂e

 lőblepeL a le etzegév tropo†ótatuk i-drofxO
a nájpala kátnim ózamrá∏

 zA .totalág∆iv ózorátahgemrok sonobrakoidar
 ,knuttahllah tekeríh na∑o neőtevök t‡émdere

,lánna bbalataif lepeL a tnire∏im ,knuttahsavlo
 nabnoza "kotit" A .entehel elpeL suzéJ ∂oh

:tdaram kotit si arbbávot
 ,arra inda totazára∂am ttodut mes iknes

námo‡ sátah ne∑im ∂oh
 seteléköt si galiaimótana za nelpeL a ttezektelek

,na∑o ,pék
 kettel keneletpék evele ke∏évűm ilebarok a erne∑ima

...anlov

 ,tlüredik nátza nebzök teneM
a bbalataif mestnárok lepeL a ∂oh

 .iU !lénttezeletétlef
sokédná∏ si no∂an ∂av neltelév a za 

 ,tnétröt gássiprut
lepel a takátnim ttodatá artalág∆iv a ∂oh

 ,kéttev lőbé∑ége∏
a kátrrav bbősék lakkodazá∏vé t∑ége∏ ∑ema

 őzektelek nielé∏ lepeL a ődnezrőgem ,erélé∏ lepeL
!tsál∏of

kenlődgem si iá•sáb óslotu kődekneltetih A
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 (oniroT) nabniruT gem kétzedner ttőleze levvé ‡áhéN
(kidamrah) a tza

 ,táicnerefnoK iaigólonodni₧ izöktezmeN
tne₧ a ajámét őf ken∑ema

 .tlov atalo†pak ‡ámodut a sé lepeL
a le ttozgnah sádaőle zá∏ lezöK

 a ∂oh ,motá†ob erőlE  .nabtalo†pak lavámét
,kosugóloib ,kosugóloet

 ke∏égér sé koroeforpsovro ,ke∏énétröt ,ke∏é∂ev
,agásakos

 ∂E !telpeL a gem etlétí KENSELETIH lüklén letévik
,sukizif ∏oro

 a ∂oh ,arra ttotatumár nabásádaőle
na∑o kizetél men nöknüdlöF"

 ótahtál nelpeL a ∑ema ,géseléfaigrene
".atzoko takosázotlávle

 ,-ammag nelpeL a tnire∏ ∏é∂ev temén redniL drahrebE
sé-a∑obiartlu

 ,kótahtál iamo‡ sázrágusnegtnör
tset treket eblepeL a ka† teke∑ema

 .nabátanallip sádamátlef a ertél ttotahzoh
tza inetílmegem gém semedrÉ

 roeforp iónirot sirebraB onurB ∂oh ,si
nájtú sátímá∏-gésűní∏ólav

.tégésőtehel sátísimah a ik atráz

 ,tlov si ejővevt∏ér ra∂am ték kanáicnerefnok A
ól∏áL irobáT

 .∏énétrötrútluk nérI ssiK sé ótatuk-telek
a asádaőle ól∏áL irobáT

 laviatalo†pak moladoriB sutráP a sé lepeL
∂an ima ,ttozoklalgof

 ,bbákni si lánna ik ttotláv tsédőlkedré
emle∂if ke∏énétröt a levim
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 kosátatuk itenétrötső ra∂am a nebkevé ibbótu za
sutráP a ná†pak

.tludrof élef moladoriB

!knéim a nabrosősle ed ,éiknednim suzéJ

 NEIEMALAV ,levéletévik ∂e ,ia‡ávtínat suzéJ
 gaH-lilaG=aelilaG) ,KATLOV KAIAELILAG
(!ejdlöf kódi∆ men si∂av ,ejdlöF kojóG=mijoG

 moladoriB sutráP a lüt∏erek nevé 005 aelilaG
.tllá ttala amlaru

 lóbáimátopozeM gelőf evtniket tágássokaL
táhet ,lórkátík∏ ttolmaráeb

 !knünlé∏eb llek lőrkniedőle za
nabásátratagam sé nabiasátínat suzéJ

-sugám sukitamzirak a ,köső neze nomo‡-netpél
eriemele talroka∂

 őtnödrep si nabágamnö ,lút nekezedniM ..!knunakkub
,‡ét a za ennel

 er‡éfpan latlá lepeL a neppé kenésétemetle suzéJ ∂oh
tlürek

 ,kanallav lórsátratre∏ na∑o ,ietel∏ér
a sé nabáirí₧ lüde∂e ∑ema

 gém kujlurÁ .nabsáko∏ tlov nabmoladoriB sutráP
sutráP a ∂oh ,le

 moladoriB iamóR a givé zá∏tö moladoriB
,tlov elefnelle bbesőregel

-ip∏aK A .katlov kátík∏ iótípala
ődejretik ertelek eem lőtregnet

 inárió za kátlalgofle ,avludniik lőrkietelüret
(adinemlahkA)

 katzoh tamladoribgáliv samlatah sé teketelüret
63 - 04 .e.rK .ertél

 !si táiráma₧ sé táelilaG kátlalgofle gidep ttözök
ne∑ém e∏rep lőrrE

 .sárítenétröt ttotí‡ári za tagllah
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er∂e za bbávot kussál eD
 :teketel∏ér őzeletök etni∏ arknumá∏ sé ,bbesekedré

lepeL ittolaH A
 .neb-525 őle tlürek lóbsoráv sutráp inadjah ∂e

lüt∏erek nődi úoH
 ,kétzirő nabádál ‡ara na∑o ∂e

kenésötnök ko∑árik sutráp a te∑ema
 ,lút nekezedniM !kéttetí∏íd iamuvítom so‡ámo∂ah

sé aga‡a lepeL a
 iaimátopozem-ka∏É .lli ,iairí∏ si ajátnimsévö∏

.llav lőrtedere

avló∏ nára∂aM

 bbasóicázne∏gel arknumá∏ a kizektevök tsom sÉ
nelpeL a :sátípallágem

 erieme∏ ttolah a ∂oh ,ótahtál lój si lemme∏ daba∏
∂e-∂e

 serezél tárbá za nátuiM .ketze∑eh témréznép
sóiznemidmoráh lassárájle

 kanna s gáliv jlumá - kátlo∆árav éppék
ávótahtípallágem - !agásra∂am

-suzéJ zaza ,r† suirebiT ∂e ∂oh ,tláv
lőrémré zérsöröv ilebarok

 sálozárbá-tobrot∏áp náladlo ótahtál kezE .ó∏ nav
ken∑ema ,nav

 gém sÉ .nav ataznov imotpi∂e evtelli ,inári ,rémus
:kélada őtnöd ∂e

 a lüde∂e sézektemet ólav lekkémré tteze∑eh erkeme∏ a
sállav-paN

 .seteremsi tlov nebérök iőtevök
tteze∑eh erme∏ bboj a kátík∏ A

 a gidep emrétsüze ttet erme∏ lab a ,arpaN a emré‡ara
.tlatu ardloH

 :daram sédrék nelte∂e eödnim nátu kezE
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nogáliv a †nin tréim nojaV
 ,vle‡ na∑o ∂e gém

telélme∏ dűrp a tegésnelej mitni ∑emalav ∑ema
 ttötüsel őzejefik tegéssőlne∂é∏ a zaza ,ttaim

"semré-me∏" a erme∏
... ??ánlán∏ah tsézejefik

 ,nebzökólla… a ,nekédivleF A)
a sé néké‡rök ∑ehtabmo₧

 tlov ‡ámo∂ah őlé gikődi ibbótugel a nödlöf∑eké₧
tekémréznép

(!eréme∏ ttolah a inze∑eh

sonáJ htúC
asrátaknum anosraH itápráK

:kegésőtehréle tlota…

.aidepikiw.uh//:ptth
cnereF_s3B%3C%J_‡idaB/ikiw/gro

.kedenemra∂am.www//:ptth
-_gecreh_sutrap_a_∑arik_suzeJ/105/stcudorp/moc

mth.cnereF_soJ_‡idaB_

!!!!lölejgem si takosárrof sé ótlém ermele∂iF 

-‡idab/kekkic/uh.ladloe.sadaramgemra∂am.www//:ptth
lmth.2624/cneref-soj

 a semedré ed tekeitnef a ajdamát ∑ema kkic ∂E 
/ návtsI v‡öK/!!!!!inzén égöm koros

.keteh.www//:ptth
gasnokor_gecreh_sutrap_a/700002/keketre_se_tih/uh

a
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