
 rőrátah ikédivléd ,semensik ikonlád (4151-0741) RÖ AÓD
 sÉ .ttetetnűtik tréégésseisőh ∑árik a tika ,kon†narap
 ,tájáfdála† aiv ettezev gikodáprÁ za tnékbé∂e ika ,tő

 set∏erek ttetedrihgem nelle köröt a ik etzeven
 xurc) curuk ősle za zaza ,set∏erek tlű∂eö zohúrobáh

 irokka zA .luákon†narapőf geresdah (t∏erek lunital
 kém∏e isádosoráglop ttetedrih si latlá gáspapzök

 tnékőf a géssemenőf a lóbko bé∂e sé arásátah
 sé ttotál tegésnelle nebkeset∏erek óllá lóbkot∏arap

 ,ttetehel za ko bé∂e zA .atdamátgem neserev∂ef rö∏bböt
 a késtíre∏‡ékár nebtez∑eh-géskü∏ ne∑i t∑árik a ∂oh

 leema ,arásádagofle sédőzre∏ igássazáh-grubsbaH
 erézek záh-grubsbaH a – nesenelle‡ámtokla – bbősék

 a trem ,tllánelle gerest∏arap A .tnórt ra∂am a kátto∏táj
 ra∂am a táhet ,kujódamát nednim tnire∏ sázamlatahlef iapáp
 ergeres tletne∏lef ne∏ih ,kattotímá∏ kan‡ágop si keidlöf

 géssemen a tierev∂ef a na∂u gerest∏arap A .katdamát
 kólomá∏eb óló∏ lőrküsézgnerév a ed ,attotídrof nelle
 .4151 za lügéV .kosádoksadáv sogalótu laozib nednim
 siráluger a takocrah ttetíselé∏ ávúrobáhráglop ivé

 iesegéstevö∏ sé sonáJ ia∑opa₧ óríb lekkegeresdah
 nátu kosázník nelte∂ek tekőtezev a ,kétrevel

 kéttevle zaza ,kéttötök zöhgör tako∂ábboj a ,kétzegévik
 tö∂rö₣ a∆óD sonáJ ia∑opa₧ .tágoj sézötlök daba∏ a külőt
 ózzi ,nonórtsav ózzi ,nátuza ,atla† zohágam lavó∏ irú
 tecnirőL sorá∏éM .ik ettetzegév evtí∏íd lavánorok sav
 ttala panóh ‡áhéN .ettettüsgem nenevele no∑étsor gidep
.ttetetzegévik (ő‡eseb ,nuk ,∏áj) tra∂am soragu reze 071

 gást∏arap a ,egésbböt ómo‡lút tezmen A (nödÖ isánláM)
 sé tátadut sázotrat zehtezmen a ettet∏evle arkodazá∏vé

 tásros gá∏ro za tláv éssö‡özök nesejlet ,tésézré
 zednim ∂oh ,tlov za nabnoza aidégart izagi zA .neőtelli
1 .sádaik .�� .etenétröt etni∏ő tezmen ra∂am A :nödÖ isánláM 
.9591 nehcnüM
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 a sé tlah si gem ∑árik újfi za loha ,ttetezev zoh†áhoM
 ttodut men sé tdaka∏éttek gá∏ro za nabcrah ólav trénórt

 topallá za zE .kansátídóh köröt a inllánelle nesegés∂e
 arásátah sojaL htussoK djam ,cnereF izcókáR .II ka†

(lénroK yakaB) .avlúm kodazá∏vé gem ttozotláv

 ráunaj .4861 ∑árik ra∂am sé rá�á† iamór-temén ,tópiL .�
 kika ,kankozadnim tá†obgem ∂oh ,ttet teterégí né-21

 ettőle sé ,nab‡o∆oP kennelejgem né-42 ráurbef
 irébűh üksegésűh A .ken∏et tüksegésűh

 ∑ököhT .nebődi za nabba ttetnelej tegésttezeletök
 rá�á† a nakos ed ,erkettödlük a inloroka∂ tsátah tlábórp

 ttotrat tsélű∂tezmen ∑ököhT rokkE .katllá aráladlo
 igésnelteggüf ajtat∑of ∂oh ,ettetjefik loha ,nesejrepE

 asap köröt a nátuzE .nelle záh-grubsbaH a tácrah
 .attotíllá∏ aráduB evrev arcnál sé ,tő atgofle

 nebévdek ,inzoko temörö traka kanrá�á† a asap a levétteT
 a sé ,ketdelé∏té∏ lüklén rézev kadah curuk a ∂Í .inráj

 táduB kika ,katllá abtaláglo∏ grubsbaH kánotak
.inatídaba∏gem lőtköröt a katzokédná∏

 sé ,lammolakla ózokláník a ketlé kosodlo∆ temén A
 táráv †áknuM lüde∂E .tiaráv kédivleF a kátlalgofaiv
 anolI i‡írZ ,egéselef ∑ököhT te∑em ,inneveb kátdut men

 051 ,ná-2 rebmetpe∏ .6861 .tá nevé sejlet moráh ,ttezemledév
 aduB leggéstíges grubsbaH ,nátu sállá∏gem köröt sevé
 affaraK nátu ”asáludaba∏lef„ aduB .ttel daba∏ si lügév
 nenni sé ,kettetípé todapník ∂e ttala akalba rézevdah temén

„ :tlov a†naraP .nabátazoros kosázník a ttödökrö‡ö∂
 ,bbasagam lándray ∂e sé lé∏eb lura∂am ika ,iknedniM

 hcsillaW .atadnomlej a tlov zE ”.ingáv llek arkobarad
 atríb men trem ,ttodnomel ekönle gásóríbrév a ,sederze

 inallah sé ,tiasálganov kődőrtö∂ nodapník a inzén
.takiasátídro samladjáf
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 úoh a tto∂of gidnim ,tnekkö† amá∏tél gássokal ra∂am A
 ”sátídaba∏lef„ grubsbaH so-6861 za sé ,ttala kúrobáh

 ∂an gá∏ro zA .tlov sélüsimmesgem ”sejlet„ ∂e mendjam
 erke∑eh a erkeze sé ,ketdeneletpénle nesejlet ietelüret

 ,trodnalak iapórue atjaf nednim kogrubsbaH a
.teketemén eri‡bböt ed ,eb kettetípelet t∏ádave†nere∏

 tőre snátsetorp temén a ∂oh ,tlov za léc grubsbaH A
 tsátagomát grubsbaH a estísőregem sé ,estígne∂�em

 ketemén a lóbiasátnorév úrobáh sevé 03 A .nogá∏rora∂aM
 .katpak erőre nasoramah sé ,inlüpélef ketdzek rokke ka†

 ketemén a rö∏őlE .tláglo∏ tléc sőttek akitilop a zE
 gássokal a togá∏roteméN levésétípelet argá∏rora∂aM
 negedi za ro∏dosám ,inetígne∂ tlürekis levésénekkö†

 imladasrát tezmen a kájtatzotlávgem kőlüpeleteb
 a innet évőtehel kájgof lezzE .téjeretelé sé téletéteö

.tésézelebekeb silátot inebővöj kora∂am

 na∂oh) teküsédökűm ibbávot avtatumeb nebdnerroS
 ,kétlednerle re∏ték etnevé :(tepén a inneterknöt ttetehel

 s) tőzönűb nednim lőrételüret airt∏uA sé gá∏roteméN ∂oh
 sojabrév bé∂e sám ∂av lőt∏ilifi∏ kika si takoza

 (si takatláutitsorp a evtréeleb ,ketdevne∏ lőtgésgeteb
 – to∂anrobát affaraK rá��† tópiL .nánuD a kanazzohel

 siláturb ,neletrö‡ök a ttezgév táknum ólávik ∑o tréima
-”dnermedré újpa∂‡arA„ – lavásátjahergév kaniasátísatu
 ∑ema ,ttozoh t‡évröt rá�á† a neb-7961 .ik ettetnüt led
 amlatuj ,”tódazál„ ra∂am ∂e lögem ikráb ∂oh ,atdnomik

 kos ∂oh ,za ttel e‡émdere kennE  .∏el akotrib léf kanna
 lój 78 bbálagel sé ,tláv ávátarkot∏ira ”ra∂am„ negedi
 ttözök géssemen ra∂am a te∑eh tlalgof ”negedi„ tremsi

.nab‡ámrok a sé
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 a ∂oh ,tá‡ávtídni konrobát †inoloK atdagofle tópiL
 teke‡évröt a takozana∂u neketelüret ttevaiv lőtköröt
 neb‡évré nételüret airt∏uA ke∑ema ,inzamlakla llek
 knázah si nasolatavih rokke akédná∏ rá�á† A .kannav

 géssemen ra∂am a etréK .tlov asálota† ólav zoháirt∏uA
 le atdagof men géssemen a rokiM .tásá∂ahávój

 .ttetezif lavóizroter ,lassálrotgem tópiL ,tá‡ávtídni
 kenika ,ra∂am nednim ∂oh ,ttotísotanagof totaz∑ába∏ na∑O
 tza sé ,tlov akotrib neketelüret ttezre∏aiv lőtköröt a

 llek avtatumik nabsárí tágojnodjalut ,inre‡ ajraka aiv
 dlöf a ,ersézekledner tllá men tarí za aH  .ainatí‡ozib

 inlozagi kika ,”kesé†nere∏„ a kozA .ttel avláksifnok
 tegéstlök sözök sé tóda zéhen ,takukotrib kátdut

 a ,inlalláv kátríb men tze ah s ,küintezif ttellek
 kenkenegedi sé ,kátzobokle ka†na∂u tokotrib

 tréznép‡ara óillimléf tételüret gásnuK A .kátzo‡ámoda
.kendnergavoL teméN a le kátda2

2.6991 tsepaduB .sérétazaH :ól∏áL sotoB 
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