
sólkiM iaboD

?nátu aró 8 ∂ú ,etse ,né-11 ráurbef .5491 tnétröt si iM

-11 ráurbef .5491 lóbráv-iaduB a ajóludrofvé ze ,kujduT
tnétröt né

-iaduB a ató a‡o†áraK .4491 a náros ∑em ,kensérötik
ra∂am tdeker nabráv

 ,ia‡ávdaram kotalukala temén sé
tlüsebes nebiécnip ∂ehráV a av∂ahartáh

 ,takiasrátjab geteb sé
abgásgof őtetge†ek men lavój immes a ődnelürekle

 ,tneltetehel a kétlerésíkgem tsése
ráV a inrötik lammahor sorúvarb ∂e zaza

.lőbűrű∂ tejvo∏ sörö∏bböt ttetípéik lürök tsepaduB sé

 .4491 űrű∂ tejvo∏ ilürök tsepaduB a ,kujdut tniM
s ,tlurázeb ná‡o†áraK

 avdalef ,kotalukala temén sé ra∂am a népezök ráunaj .5491
aráduB ,tetseP

 abráv iaduB a nabbasotnop ,er∂ehráV a nasotazokof djam
A .aiv katluro∏

 ,ttozodaka sáltópnátu igél trégí latlá reltiH
tnékrétőlüper géskü∏ a djam

 sé ra∂am A .tllá si el nátu etsele őzemréV tlán∏ah
,kokon†narap temén

 hcurbnedliW-reffefP lraK sé sederzerézev návI ydniH
kika ,rerüfneppurgrebO

-elef lóbáj∂an – rebme reze 54-04 nebégésseö
sé ra∂am nab‡ára elef

 ,ketzekledner ttelef – kánotak temén



isérötik ibbárok nednim kika s
 ,katpak t∏aláv ótísatule lőtreltiH ermelerék-∑édegne

melelé sé re∏ől
 zohgnafruf si ttI .tsérötik a kátzorátahle lavát∂of

,kuindoma∑of ttellek
 tnire∏im ,nátu tenezüóidár ttödlük élef nilreB a zaza

,kenrötik
 ótlit tletémsi reltiH késsehev en ∂oh ,tóidár a kétröteö

.tá†narap

 8 etse né-11 ráurbef .5491 zA
sé kofráV a lüt∏erek nupak i†éB a lürök aró

 ,takotapa† temén sé ra∂am óludótik náctu mortsO za
igésrézüt mes ke∑em

 mes lekkerev∂efzéhen s ,katpak men tsátagomát
rám tsérötik a ,ketzekledner

 setemleléf nekeret námláK llé₧ sé ané₧ a ketejvo∏ ”óráv„
larropázó∑og

.kátdagof

 ,tdaráf a :tlődle ramah meledzük neltőlne∂e zA
gila lerre∏ől ,ttezehéik

 44 tnire∏ kesél†eb nazój zaza ,geres őrötik őzekledner
t∏ér elef ,reze

 gelőtevázzoh arpansám lóbánotak temén t∏ér elef ,ra∂am
le etré anotak 007

 zazA .tlükenemgem (gelitenemtá) ,takalanov temén-ra∂am a
anotak reze 34

 za ah ,lőbima ,gem tlah ttala aságrofel pan nelte∂e
22-12 kese∑eh ko‡ára

.ttolah ra∂am a tlov reze



 tza men sé inllágeM .inllá llek gem tti sÉ
kettesele za ∂oh ,intaglocnob

 ,lessédek∏ejret temén a tlázitapmi∏ akélazá∏ ‡áh
tlov akélazá∏ ‡áh

 ,űmlezré (at∏isaf :tnire∏ talán∏ahó∏ tejvo∏) icán
inatjah tejef menah

 ,ódok∏agar gikulálah zöhküjükse ianotak a
lőtgésnelle za tásorávőf kujázah

 ,esettelef a arámá∏ anotak ∂e trem ,lőtgésnelle sinegi)
akon†narap a

 ősgév kánotak ődév (gésnelle za ik gem ajdnom
S .ttőle alálah ,esétí∏efőre

 4491 rám ne∏ih ,őtehtré si za ,takugam gem kátda men ∂oh
ra∂am ató e∏ő

 ,keríh kannav s ,geresdaH söröV a kidek‡ekévet nödlöf
tlalgofle za ∂oh

 ttese abgásgof a kinétröt im s ,kinétröt im neketelüret
eD .lekkedévnoh
 ,si tza kujdut

kazáhrókidah ttezednereb nebiécnip ∂ehráV a ∂oh
 men ,ketejvo∏ őröteb abráV a tésédevne∏ keniejtlüsebes

,lerre∏∂ó∂
 lavóró∏gnál menah ,levőtíneletsézré sé lerre∏tök

.el kéttetídivör

 ,noza inegnerpötle sé inllá llek geM !negI
sonoza laváta† i†áhom a ∂oh

 vé 06 tnim bböt ,gem lemedré men tréim ,géset∏evrebme
solatavih a ,nátu

 .tetele∂ek lótgá∏rora∂aM
imallá ttezednergem nesegésset∏it ∂e ∂oH

 sőretelé i‡sorávsik a tza kussarisle nesézekélmegem



kützök ,tifréf ra∂am
 jlaól∏ázmahoR imete∂E ték óllá lóblataif apu† a

a ,tiesetnéknö
 ,katnakkoridaH

egéstevö₧ itezmeN sogá∏rO kávráidaH sé ke∂evzöidaH
 ,si térmI ,térévtsetreki ∏uiráM i‡ádaP .rD kenékönle (NOH)

tze ∂oha
„ a lakkotazodlá inod a neb-2791 návtsI y�rüksemeN ettet

∂e meiuqeR
 noza men s ,inzekélmegeM .nebév‡ök űmíc ”trégeresdah

∂oh ,ingola‡af
 .kulór gem kenzekélme tnékim ketezevre∏ sőf ráp

a tza intarisle gelsellem S
 ,tsederze irakrézev temén rebuhdimhcS drahreG

gém nabbárok lappanóh ∂e ika
 reze 07-06 kédaram ótteg itsepadub a ettetnemgem

záhővöL a ika s ,tájókal
.le ttese nabcrah nezena∂u nabáctu

 ,galitnopzök rám ejedi ,negI
ttesele za tekeze inetnemlef galimallá

 ,lóla a∑ús őzlej ”at∏isaf„ őgne† nasimah a takánotak
intatilef lezze s

 ,teök∏á∂ a tza
iejeleráurbef gedih a nebkeze lüdrögel si am gém ∑em

 tebböt gém sé ttotál takos kózotratázzoh a nabkopan
tládzárab tlat∏apat

!ráv erkővél nabmolatah a tadalef a zE .nácra

 za knujlodnog lettele∂ek si gidda ,kelivic ,gidep iM
ne∂eL !erkettesele

!ttodlá kükélme




