
AROK��K LANOV SÓICÁZILIVIC A

robáG ókazC

 tárok kosumzi atóza ,tege za kátzák∏edeb atóimA

 kendejret kámés iakinhcetsátokla ∂oh ,ado† meN .küjlé

 soko kannav luádléP .tte∑eh akigol sé ke‡ét ,kém∏e

:ptth a ajrí retéP dáprÁ tamraH .kaika∏é atub sé keiléd

 – noladlo /02/90/4102/uh.golb.salunatmelenetrot//

 knieső...„ ∂oh ,kangásújfi ólunat ra∂am a – návli‡

 kéttetízgör men si∂av ,tegésilebsárí za kétremsi men

 men sé ,takiasálrodnáv kátlátnemukod men ,tekie‡émese

 ,itnelej tza zE .mes tiatanazzom kütelé lef kétze∂ej

 a nnef ttotahdaram ga‡a ttorí na∑o sika† ∂oh

 .5 za aH […] .knulór katrí kosám te∑em ,lórkora∂am

 inzo‡ámlunat tépékrét ai∆áruE itzök dazá∏ .01 sé

 sotájas ∂e ∂oh ,arra knütehöjár ,küjdzek

 igésselé∏ .24-04 a lef őtehzedef lanov sóicázilivic

 gáliv irokka za ajt∏alávéttek ∑em ,nétnem rök

 a tiepén újárútluk sagam ,ólán∏ah tegésilebsárí

 ,ilüklén gésilebsárí ,ődekze∑ehle arbbaka∏é külőt

”.lótkomukinte bbattodaramle

 ,(!) arka∏é lőtrök igésselé∏ ttetílme za ‡oziB !ó ,Ó
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 seríh a lekkűteb krüt ebők kétsév nabáilógnoM

 nád a teke∑em ,(dazá∏ .���� ) takotarilöf inohkro

 sűteb ianík nab-3981 gem ttetjef nesmohT mlehliV

 ,krüt tájas a ka†men táheT .levégéstíges kotaritá

 igésselé∏ .24 a tdejretle si sárí ianík a menah

 za neppé ejő†löb sáríanúr a ,bböt iM !arka∏é lőtrök

 a nétegi∏ dnaltoG ttognir arka∏é lőtrök igésselé∏ .05

.nabdazá∏ .��

 ,nebtezrök nágruK igá∏ro∏oro za ,lórlút norátah E

 ttezeletétlöf ,lút si nákof .25 gésselé∏ ika∏é za

 nebélezök ”ketelel súna∂ra∂am„ nékédiv knázahső

 i‡rostö tálbátznorb sik ∂e katlálat

.(dazá∏ .����–��) lassárísávor
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 tekevűm imlenétröt katrí men nálat kora∂am igér A

 a kétremsi ∂oh ,so‡ozib za má ,kankiadótu ránat

 ,telel irokpézök arok somá∏ erre únaT .tsétevűteb

.akóvúf iűbgordob a ∂av ótratűt isavra∏ a luádlép

 irok sálalgofnoh ,idazá∏ .�� leggésneppé akóvúf A

 kattotrá∂ si tasav trem ,nnöf tdaram nepeletóhok

 keigésimletré men tákóvúf a ∂oh ,őzmelleJ .kniele

 kika ,ko‡ákrát zaza ,ko†ávok menah ,knár kát∂ah
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 kósavlo menah ,kórí zaza ,kóvor ka†men tnire∏e tzök

.katdaka si

 lánákóvúf a ed ,ttezektelek nebődi nalat‡ozib A

 ∂e neppé nálat gem arótratűt isavra∏ ibbárok lavój

 ,rot∏áp ∂e ∂aV .tekűteb a attór ‡oaizáh ótagorrav

 A ?atná∏ kanájábab ta∂rát ttogaraf alatlá za ika

 ,tia‡ámruf sárísávor a ettehremsi návli‡ sevdek

 sodnog kédnája za anlov ttel neltemletré nebnölüksám

 ∏égér robáG ‡okéV .asátaglocrak samladaoh sé

„ :tarilöf a kizgnah neppékőzektevök a nabátasavlo

 ,űt ,abnoméd a nojdórú∏ űt ;sav a mí nelle noméd ,rügnÜ

 [...] .∏etlöeb∂e ,∏etjefté∏ (ik) !(le) jrrav ,jköb ,jrú∏ ,űt

 né tő (le) d∏éme ,dzű ,(megne gem) ne∂e en ,rügnÜ

”!menetsI

 za ∂oh ,neletgésték„ tnire∏ knü∏énétröt návtsI yrásáV

 isavra∏ a sé iatarilef †nik‡ara isólkimtne∏∂an .nú

 rava ősék a táhet ∑ema ,tlü∏ék levécébá ∂e tarilef

 tsétjefgem se∑eh A .”őtehtniket kanásárí géssepén

 sóicázilivic„ a knujdaram ,erkerebmeka∏ a kuj∂ah

!lánásádutsárí kepén ittölöf ”lanov

 ka∂rát isólkimtne∏∂an a tnire∏ ∏égér dána… tniláB
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 a bbősékgel ,népezök dazá∏ .��� a ajbarad bbesődigel

 a nabbárokgel †nik a táheT .tlü∏ék négév dazá∏ .����

 tlürek nabrokrava ősék a si∂av ,négév kevé sazá∏téh

.ebdlöf a

 kenéséremsilöf-sálalgofnohsőttek alu₣ ól∏áL

„ ttezeven∂ú tlüpeleteb lürök 076 a tlov akédazoh

 kanátlov ra∂am ”korugono„ ,”korava ősék

 iazéK ,akinórk sepéK a lelefgem zE .asátípallágem

 nodazá∏vé ∂e nabárátv‡ök knáimédakA za sé ajákinórk

 i-hiráT a ,akinórk űvle‡ köröt ttotrat ttala ráz tá

.kaniatada ∏ürügnÜ

 eletevöjeb kédáprÁ táhet ,lórákered dazá∏ .�� A

 ősék attatuklöf zéreT sojalO za ólav lőrttőle

 ruguno za errE .muroiregneu ahcram :vénrátah rava

 ”suragnuh ,nragnu„ sotalán∏ah notagu‹ a lüpé aró∏

 somá∏ gém ‡oa roeforp idege∏ őnűtik A .knüven

!löf trát tekélme ra∂am–rava ittőle sálalgofnoh

 igrubslokin a kika ,si ko‡oa za koza inrí katduT

 sé telej ’ső riba∏/rapat’ ,surpt tremsi si lőbécébá

 kátrrav-kéttő∏ tiazá∏ kűtebsávor sám

.erkebe∂eim ,erkőtíret ,erkődnek ,arkotazuhanráp
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 A .tdaram e∏ér arútluk ra∂am a giákos sárísávor A

 ejtne∏ netsI ∑áhiM :atarilöf ótratzívtletne∏ isa∂rav

 ,tégésnözökósavlo izeletétlöf etél ed ,idazá∏ .�� na∂u

 a ,ódamá∏ A .téteremsi-sárísávor kevíh a si∂av

 a ,kohuj ttotjah erőlegel a attórlöf si sorám†ok

 ,ettet si rotnák a ∂oha ,támá∏ kápuksorob ttetírüik

 a etsév aráladlo ∂én acláp ttözrő nabmolpmet a nődim

 ,kaniósavlo menah ,kanágam meN .lekkepennü za trátpan

 néjedi óicámrofer a nodóm sotalánjaS .kenkevíh a

 za ketlürek ertéme∏ arábboj karátpan ipén a keze

.ttü∂e lekkepennü atsipáp tto∂ahle

 atzokédnája kanáimédakA za robáG tniláB ianlotaktne₧

.té‡émetjű∂tobsávor

 ∂oh ,gáslunat bbo∂angel a za – nálat – lőbbedniM

 idazá∏ .��� a rám eteremsi sásavlo-sárí za

 nebérök selé∏ negi kaniajra∂am sálalgofnoh

 ∑emalav men sé ,tlov sádut ipéN .tdejretle

 ipap a si∂av ,konámás a náten ,tropo† segelnölük

 ,nebpénzök a ósavlo-órí tdakA .agástlávik ∑át∏o

 za tnim ,∂úka† ,si ttözök ko‡oa sé korot∏áp

.lánálat∏a kózámokal lallának‡ara
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 ózamrá∏ lóbrokpézök a sé egevö∏ ótratűt isavra∏ A

 sóicázilivic„ ttetílme za dnim kniekélmesávor

 ,iakétí‡ozib kanásádutsárí kepén/pén ittölöf ”lanov

 zE .ketlé nebrökrútluk ióvonordna za kniele ne∏ih

 ttodózúh ttölöf rök igésselé∏ .55 za lóbáj∂an gidep

-04 sövűb a eem táhet ,ttözök jatlA za sé lárU-léD a

!ttölöf lanovrátah se-24

 nasotnop gém kegerö i†ed igér a nabmorokkere₣

 nokof da‡áh sé nogá ne∑im ,ik ∂oh ,káttotratnomá∏

 ketzetél rám rokka gideP .kenikalav ajádo†ik

 kenim gem tádnom ,tésem ,tlad rezezá∏ kos A .kev‡öka‡a

 ,lé gidda ka† kené za ,esem a ,eger A ?el anlov kátrí

.ráj arjá∏ lórjá∏ gíma

 a netsi tohT rokima ∂oh ,kujdut lóbá∏ordiahP nótalP

„ za ,tsárí za atlálatlöf ∂oh ,ettetnelej kanóaráf

 ajágéllok netsi ,”tézök∏e∆árav ‡ámodut a sé tezekélme

 téjőzeknelle za ppÉ„ :tésédeseklel ettötűhel lannoza

 a ppé treM .asátah idólav a ima tnim ,kanna datdnom

 kika ,ebéklel koza inatlo dogof tsédelef

 kájloroka∂ men trem ,kájlunatgem

 kelej negedi ,lőrlüvík – tekügéstehetőzekélme
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 lőbéjere kugam a ,lőrlüleb men sé ,levégéstíges

 za menah ,kensézekélme za men táheT .inzekélme kangof

 a S .lef ka† datlálat tére∏∆árav a kensétetzekélme

 tágásólav gidep men ,táta∏tál a ka† si kansádut

 ken∏el galó∏tál ka† kika ,kandia‡ávtínat dotjú‡

”.ke†löb

-lanov-soicazilivic/sagul/uh.kodira∂am//:sptth
/273037-aroknuk

-men-knieso-robag-okazc/70/6102/ofni.savor//:ptth
/tegesilebsari-za-ketremsi

8


