
ránat .‡ rodnáS iarroF

sé esétnelej ,etedere knuva∏ netsI zA
réttáh imlenétröt a

 lakknuva∏ netsI za ∂oh ,gem kez∂ej tia nabórájlölE
 mettehdekeröt men lettetniket ólav arga‡a ∂an sotalo†pak

 kanna ∂oh ,motrat kansotnof erőle∂e ,ergéssejlet a
.ejremsigem bbőleim ra∂am nednim tége‡él

 gila lőrésétnelej sotnop sé lőrétedere knuva∏ netsI zA
 a tima ,alór knudut tia nabálatlÁ  .knusámodut nav
  .knüremsi lóbáilbiB a nátu eletévlef gés‡ét∏erek

 tia ka† nesetelülef lórágálivtih gásra∂am a ettőlE
 knünetsi‡ágop eléfimalav sé knutlov ko‡ágop ∂oh ,knudut

 ézök ienetsi‡ágop kepén ‡ágop sám nabálatlá ∂í sé tlov
 nital a avtatuk tétedere knuva∏ netsI zA  .kátloros

 ”net„ ó∏ a nabkniasárí sé nebkiekélmevle‡ sűteb
 sojalA ilgisraM neb-0961  .matdaka men erérekö∂

 ∂e neb∑édrE könrémdah sé ótatuk so‡ámodut ∏alo dnánidreF
 ,tlálat trátpantob sosárísávor űtedere irok-dáprÁ

 arkopal arámá∏ ajólpan nabánohtto iangolob te∑em
 ki-8 a ermesétepelgem bbo∂angeL  .tlosámel nasotnop

 ttözök keséz∂ejlef iailbib se∂ev .n.u za notalosámpal
  ”.atda ∂oh ,kenneT knujda táláH„ :lepere∏ si tadnom ne∑i ∂e

 kenie‡évröt vle‡ ra∂am a óvor a totadnom sava∏ ráp E
 isétídivör-sárísro∂ iam sotaládo† neőlelefgem

 leviM  .len-n ∂e tó∏ ”kenneT„ a kützök ,attór lavákigol
 ik tűteb ”e„ za tnire∏ a∑ába∏ isétidivör re∏dner tékdnim

 ,insavlo llek ézök kózgnahlassám a ka† s ,in∂ah llek
 si ézök  n   ték a ,óvor a anlov attór len-n ték ah tréze

  .ennel keneneT táhet atasavlo ,insavlo enellek ”t-e„
 netsI za sé ,lef etremsi men ótatuk bböt nabálatlá tzE
 ,mesézeletétleF  .előleb kéttetzektevökik ka† taknuva∏
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 si bbőle lekkederzevé rám rokimalav kéttehlölej ∂í ∂oh
 sé kelél ,neletgév :esétnelej ken∑em ,támlagof netsI za

  .ejneletgév gé

 rám tnelej sézeketré bböt lőrétedere knuva∏ netsI zA
 kenrétle éggéle kezE  .tnára∂e nabótjas ,nebkev‡ök gem
 iső ∂oh ,kize∂egem iemalav nabnoza nabba ,lótsám∂e

 a kanallav lőriM :rádalA edne₧ – adgaM ke†jaF  .knuva∏
 ra∂am iső zA :somliV ige∏óiD sé nebév‡ök .c kava∏ ra∂am

 ”si„ za nápu† v‡ök ibbőle za nesönölük ed ,nab-gálivtih
 neb-dé∏eB ittolaH a ∑em ,kizoklalgof levétedere gató∏

 za tze djaM  .nabó∏ teknüső zaza ,”tekümesi„ lepere∏ nétni∏
„ za tnim ,arknuva∏ netsI ∏ége za kájtatzoktanov tó∏ ”si„
 nölük laggató∏ ”net„ a ∂Í  .arátazotláv ki∂e knuva∏ ”ső

 a ,rignid rémus a iőlelefgem kennE  .kanzoklalgof men
 keniemalav esétnelej ,irgnet lognom a ,rignit köröt

 gem mez∂ej ttI   .netsI ,gé ,melle∏ ,kelél ,gésneletgév
 lőblejpék rignid rémus a ∂oh ,tnékgéssekedré

 ”D„ sárísávor ra∂am a elej ”D„ sáríké ttödőljefik
 ibböt a gím ,kize∂egem si nebkétrégnah levélej

 .lekkétrégnah sám ed ,na∂u ótahlálatgem nabkosárísávor
„ a gém atazotláv ki∂e kenéven netsI sállavső köröt A

 ∂í ejnérfer ki∂e ladpén iailótana köröt ∂E  .tlov ”ir-nat
 allitA ∂oh ,ddelef eN !aráta† ,aról nebéven irnaT„  :ló∏
 ka† tnigem ékonápaj a ed ,tlov ”neit„ ékaianík A  ”!dápaső
 a ,ótrat∑eh inetsi zaza ,”onnet„ nebésézpék bbávot ,”net„

 a tno∏iv aH  .”ainit„ ∂av ”nit„ nabk∏urte zA  .rá�á†
 őle∂e ”net„ a ,lakknuva�ső őle∂e ”si„ za nabra∂am

 lőtkörö ,kelél sŐ  :őle∂enetsI rokka ,kelél ,neletgév
 latu rö∏bböt somliV ige∏óiD  .melle∏ ,kelél ólav avgof

 tréze ,tlov kelél ika ,kettih tnetsI ∂e knieső ∂oh ,arra
 ,esélölej sepéklej ka† si pan A  .kniarbo∏ netsI kene†nin
 ∂oh ,si tza ige∏óiD itjefiK  .asárrof kentelé za nátuim
 trézE  .netsI óda tetelé za ,őtmeret togáliv a knünetsI
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 nátu eletévlef gés‡ét∏erek a géskü∏ tlov men
 gímA  .atalán∏ah sézejefik jú zehésélölej kanámlagof
 eletévlef gés‡ét∏erek a kepén iapórue-tagu‡ a táhet

 kenelet‡ék katlov lekkienetsi ‡ágop lavámlakla
 ,inrét kanajduttá ertihnetsI ‡ét∏erek a ∂oh ,inzókribgem

 ató kederzevé trem ,egéskü∏ tlov men kangásra∂am a gidda
 ttőle esénelejgem idlöf suzéJ rám katlov kővihnetsi∂e
 tlé∏eb lőrnetsia•A za ttőle ia‡ávtínat suzéJ ∂ohA   .si
 ,etzemellej tá•asedÉ ieem ,őtere∏ ,samlagri za tnim sé
  .lavámlagof netsI gásra∂am a tteze∂egem nasotnop ze

 neseteléköt ne∑i ki∑ema ,nogáliv a vle‡ ∂e gém †niN
  .vle‡ ra∂am a tnim ,támlagof ó∏ netsI za inzejefik ándut

 gás‡ágop a kőtíréttih itagu‡ a erénelle kennE
 tnednim nodóm ládnav etni∏ ttala e∂ürü kenésézödlü

 ,taknárútluk ∂Í .tlov ra∂am ima ,kattotít∏up ,kattotri
 ∂oh ,taknusárísávor ,tekniekené sőger ,takniasáko∏

 lazza si gipan iam a etni∏ nodómkonlá nátuza
 ,vítimirp ,neltelevűm ∂oh ,teknim kanassahzamlagár

 gásra∂am ővíh netsi∂e  iső zA .knutlov pén nalatsári
 i‡érö₧ ik kenzedef lój tima ,inetrégem atdut men tze
 nabkujárepokcor .c “∑árik a návtsI„ za kéétnevel

.leggésűh imlenétröt

 si lóbkotada tlözök nabtalo†pak lakknuva∏ netsI zA
 so‡ozib kanknugálivtih iső ∂oh ,kinűtik nasogáliv

 isut∏irK enzeknelle ∂ohmen ∑ema ,nav si egellej itezmen
 :dlonrA i∑opI  .tza itísőre tős ,lekknütih ‡ét∏erek

 ra∂am iső (.4581 .tseP) nebév‡ök .c aigólotim ra∂aM
  .∏et tsátípallágem ólnosah nabtalo†pak lakknusállav
 laáhof pén ra∂am a tludrof nebkődi sehret∏év nesönölüK

 ttözök kebböt ∂Í  .zehénetsI kora∂aM a enetsi ttetere∏ nőh
 itnelej men zE  .nebé‡émetlök .c laD itezmeN a si ifőteP
 iső sederzevé ólav lennetsI za gásra∂am a ∂oh ,tza

 trem ,inatítájasik ánraka kanágam tájas névér atalo†pak
 .levétih isut∏irk izagi enzeknelle ze
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gá��agi ra∂am moráh A

  ”.gá��agi ra∂am a moráH„ :knulán sádnomsáló∏ igéR
 a za im ,inadnomgem meken atdut men iknes nabnoza giddE
 sállav ra∂am iső za ka† si nÉ  .gá��agi ra∂am moráh

 si∂av ,‡oagodloB ,netsia•A za ,gem matlálat nebéletéttih
 si tréza netsiúiF A  .netsI keléL tne₧ a sé netsia‡A za
 knurU sut∏irK rám letéttih a ze trem ,előleb kiz‡áih

 meN  .tlovgem nabbárok lavój ttőle esételü∏ idlöf
 – nabtalo†pak lennetsI si suzéJ ∂oh ,neltelév tehel

  .tlé∏eb lórkná‡asedÉ ieem ,őtere∏ – mettetílme rám tnim
 even netsI kéttetílme narka∂ suzéJ dnim ,knieső tniM
 sonoza si nabrémus a ∑em ,tsézejefik rÚ za tte∑eh

 nabkniajpan sézejefik iroka₣  .ó∏ űsétnelej sé űsétjeik
 arsuzéJ tnire∏dner te∑em ,sézejefik netsirÚ za si

 si am sevé 0005 tnim bböt a seteremsI  .kantatzoktanov
 lezzE  .asoráv kurU sé rÚ iaimátopozem őzetél

 ∑oráK ssiK ikatapsirőK lemedré tsétílme nabtalo†pak
 ,knugásadzag ,knüpén ,knüdlöF : ken∏éklel suirátinu

 i-92 suinúj .0491 gásjú anotak ra∂am .c knügéstlevűm
 za kenőslE  .ekkic .c ”nabáilbiB a keven ra∂aM„  .nabámá∏

 ,tnéksoráv iaimátopozem ka†men ∑ema ,itílme taknuva∏ rÚ
 .53 . ∏ér ,�� akinórK .� zA  .lepere∏ si tnékvén∑éme∏ menah
 logna zA  .aif a tlov kanrú lafilE :llá ze nebésrev
 rahpirE  :nebtemén a ,rÚ fo nos eht lahpilE :nabáilbiB
 a tte∑eh ó∏ rÚ temén a sé logna za táheT  .srU nhoS eid

si knieven darA ,aléB ∂oh ,ajrÍ .lepere∏ ó∏ rÚ ra∂am1

 sé gés∑eh nabáilbiB a kótahlálatgem ro∏kos ka†na∂u
  .gem atlálat rö∏tö si téven dáprÁ .tnékvén∑éme∏

�á∏ ∂e tnim ∂oh ,itílme nebkkic a ∏éklel ikatapsirőK
 si am sé erknümlenétröt nabáilbiB a tnakkub ne∑eh

 arsuzéJ taknuva∏ rÚ za sé a•A zA  .arknuva∏ ra∂am tlán∏ah
 .izrő si knükélmevle‡ sosárísávor ték avtatzoktanov

1 ól∏áL sotoB  .tlov cnereF i∂ehrÚ even mökönőf ∑át∏O 
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-1051 kanmolpmet sukilotak iamór inotrámtne∏kí† a ki∂e zA
 seigér egevö∏ tdaramnnef nabtalosám ,ózamrá∏ lőb

 lütésételü∏ kanrÚ „ :kidődzek ∂í ∑em ,nabsárájvle‡
 kidosám A  ”. . . .bts ebődnet∏e ∂ezá∏ töreze kanrí avgof

 0351-0841 molpmet sutámrofer izögöb i∑édre ka†na∂u za
 ittala epék sut∏irK ttetsef ózamrá∏ lőbődi ittözök

 za nabba tó∏ a•A zA  .nitsI a•A :ava∏ ték tarilefsávor
  .aitA :inze∂ej kátdut ∂í ka† gém lekkűteb nital nebődi

 lavásáríel nözözív a nab∏ope semagliG rémus A
-tÚ  :őle ludrof nebletéteöó∏ a nebbe ,nabtalo†pak

 soráv kurU ,kensemagliG ajdnomle ika ,nitsipan
-Ó za kizöbnölük gila ∑em ,tétenétröt nözözív a kaná∑árik

 sesétídivör tarilef tékdniM  .lótsáríel igéstevö∏
 za sárísávor ra∂am iső zA :rodnáS iarroF)  .sávor
 (.noladlo 703 sé 792 .nebév‡ök .c gikniajpan lótrokó

‡oagodóB tnim ,aj‡a netsI si∂av ,netsia‡A

 za ótahlálatgem si nabáimátopozeM ,nebécnedem-tápráK A
  .tnára∂e nebte∏étlök a sé nebte∏évűm a sálozárbá netsia‡A

 netsI ,gása‡a za nabsállav ra∂am iső za ‡oagodóB A
 suzéJ ,kanáiráM si záh∂e za bbősék kepén a tika ,aj‡a

 rátpantob sosárísávor ttetílme rám A  .gem ttet kanáj‡a
 tepennü airáM bbötgel a ∂oh ,őzmellej erégésiső

 ,lessétídivör sotaládo† lef itetnűt nevén ‡oagodóB
 lejsávor ∂én ttetílme zA) lőblej ∂én neseö

 keniőzmellej kelejsávor ”d„ a sé ”o„ za neppéknodjalut
 iakinhcet tsánoveö zE  .arútagil ,asávoreö seteltö
 tö menah ,∂én men tréze ,innetlef kutdut men lóbkoko

 /‡oagodóB/ tamlagof a ∂oh ,knutrí tlejsávor
      .(ól∏áL sotoB .lé∏eb őzre∏ a lőrima ,küssehzejefik

 i-8 rebmetpe∏ a sé ‡oa annA i-62 suilúj a letéviK
 tánnA ,téven kanáj‡a airáM ttala ‡oa annA  .ajpan ‡oasiK

 lezzE  .‡oagodloB ∂aN ineppéknodjalut a ika ,küjtré
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 a kansomliV ige∏óiD tezédi ∂e tti nojllá nabtalo†pak
 ki∑eM„ :lőbév‡ök .c gálivtih ra∂am iső zA :ttetílme rám
 igér a ∂oh ,ra∂am a tnim nabápóruE lef ajtahtatum tezmen

 ibböt kanájkala bbőfgel ki∂e asállav ‡ágop
 táiráM a teven nodjalut ∂e tlov géle zehieven∏íd

 ∂etnim t‡oagodloB ∂aN ∂e erédnüt te∏émret a s ,indaázzoh
 ttollá airáM zű₧ sogásgodlob tnim ,avtrat erzívt∏erek

 téjtne∏ődév itezmen pén ∏ége za bbótu ∂oh ,knüttőle
 pén a nebtedzek neppéke‡émzektevök kennE  ”.enneb ejlet∏it

 le etdzek tánnA tne₧ táj‡a airáM tnék‡oagodloB ∂aN
 ‡oanetsI óda tetelé za nabkusállavső levim ,inlet∏it

 kan‡oagodloB siK trézE  .káttotrat kenéjőlelefgem
 si∂av ,gem kéttet táiráM zű₧ kaná‡ál ‡oagodloB ∂aN

 knurátpansávor tépennÜ   .kétlet∏it tnék‡oasiK neűre∏∂e
 ,gém ménetílmegem nabtalo†pak lezzE  .si izlej ná-8 .tpe∏

 ,serE even a‡anetsI pén riba∏ a nebécnedem-tápráK a ∂oh
 őzetél si am dsőrE lőb∑ema ,ó∏ űsétnelej sőre zaza

 ∂av sereH ∂e tremsi si nabánit∏elaP  .knüvengés∑eh
-óssarK nabkala za nabbana∂u ∑ema ,gés∑eh űven séreH
 A :fe∆óJ óríB  .tremsi nabásáráj soguL e∂emráv ‡érö₧

 lettezédi ttev lőbév‡ök .c etenétrötső koriba∏
 rám kankoriba∏ ső za ∂oh ,gém itílmegem nabtalo†pak

.K ∂ú nebécnedem-tápráK a tlov ajtnopzökrútluk sőtnelej
 errökrútluk rémus ketelel ite∏égér A  .náját 0055 .e

  .nebé∂löv tlO za sé nétnem söröK a neppéksönölük kanlatu

netsI keléltne₧

 ∂oh ,mattatumik nabtalo†pak levétedere knuva∏ netsI
 ,netsI őlé őtmeret ólav avgof lőtkörö ,melle∏ ,kelél

 tréze ,tehel tne∏ ka† si eklel a leviM  .netsI tne₧ zaza
 za taor a t∏onog a ,ódutnednim ,ótahnednim ,netsI keléltne₧

 togássogáliv ,t‡éf ,izűle tegéstétös a zaza ,t‡ámrá
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 a dlonrA i∑opI  .knudok∏áhof ázzoh ah ,knüttölürök tmeret
 lakknusállav iső itílme nölük nebévűm ttozoktavih rám

 za ,kansádok∏áhof a ,kansázokdámi za nabtalo†pak
 a ∂oh ,neltelév meN  .tépere∏ sotnof kansádlá

 iső ∑em ,sádlÁ :ava∏ óslotu rátpantob sosárísávor
  knurU sut∏irK ∂oh ,úsámodutzöK  .tlov si knüsétnö∏ök

 tia‡ávtínat leem ,tlov ”ketkén it géssekéB„ esétnö∏ök
 sutámrofer rokima ,táhet neltelév meN  .ettetnö∏ök
 lavéknurU sut∏irK tsétnö∏ök ra∂am iső za knuzáh∂e

  .knunávík ”tegéssekéb ,tsádlÁ„ avlo†pakeö
 amlagof a kennetsI zagi ∂e za kangásmoráH tne₧ sejlet A

 nabámrof imalav si nabgálivtih rémus a rám
 rémus A :sárdnA rakaZ .rd lőrrE  .ttodólozjarik

 a rokima ,tsétílme ∏et nebév‡ök .c ailbiB sé gálivtih
 A   .ernetsI ∂e tnim ,latu ergésnetsi samráh rémus
 sóJ-‡idaB  .itílme tnetsI liL-nE tnéknetsikeléltne₧
 tehel nebbE  .ó∏ űsétnelejkelél si tnire∏ cnereF

 itílmegeM  .nav enneb si ó∏ léL a ,ekö∂ iső knürézev
 za sé a‡anetsI za ∂oh ,sugóloet rakaZ ábbávot

 ,kétzirő tetetere∏ sé t‡émer ,tetih itnári kemre∂netsI
 a si trémus a ttü∂e lakknusállav iső nebböt tréze
 ∂oh ,itílmegem si tzA  .kájtrat kanásállav tetere∏

 ,tésédrék gásmoráhtne₧ a nát∏it kointál ttetehel nezehen
 nabásoráv rÚ ika ,kanmárbÁ nabrémus) ,kanmáharbÁ tős
 tlov meS (.téven izrő ∂í si rátpansávor a sé ttetelü∏

 nálaT  .tihnetsi∂e za ttellem gésnetsi samráh a őtehtré
 a si arbbávot sállav atilearzi za ∂oh ,eb ótahdut kenne

 .gikniajpan tdaram ttellem tihnetsi∂e ttev nasoro∏
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réttáh itenétrötső sotalo†pak lakknuva∏ netsI zA

 gikniajpan lótrokó zA etedere sárísávor ra∂am iső zA
 za ∂oh ,motatumik (4991 ,ódaiK aigólotnA) nebmev‡ök .c
 a ∂í ,lassám∂e ggüfeö sárí nednim nebétenétröt sárí
 kentenétrötsárí za leviM  .si lassárísávor ra∂am

 si knütenétrötső ra∂am a ∂í ,nav si erettáh itenétrötső
 levétedere knuva∏ netsI za ze nav ∂Í  .lassám∂e ggüfeö

 itenétrötső ra∂am ∂e ttozokatnobik si gidde ráM  .si
-lezök ‡áhén gem kujlág∆iv nabkaibbávot a ,réttáh

 za keze ∂oh ,neltelév meN  .tséggüfeö itenétröt itelek
 levétedere knusátatuk-sárísávor neppé ke‡émdere

-ősleF kolatu kenőslE  .ik katzokatnob nabtalo†pak
 ilürök vé 0051 .e .K kanámolpmet ki∂e soráv kanraK motpi∂E

 fo sicnarF nhoJ llebpmaC ∑em ,arátarilef filgoreih
 .��� :tnire∏ asátípallágem ótatuk sé órí logna yalsI

 lakkátitteh a sé ketlé si korahgam nabámladorib ∏emtohT
 őlpere∏ nabtarilef a nabgás‡oziB  .katlocrah ttü∂e

 llebpmaC  .itílme téven kosoráv arahgaM sé dáprÁ ,darA
  .itré takora∂am a nettezejefik ttala korahgam a

 .F .M  .ó∏ tehel lórkora∂am-riba∏ a ∂oh ,őtehetleF
 ólnosah zeh-llebmaC ótatuk logna ka†na∂u thgirblA

  .nabtalo†pak lekkeven rahgam a ttotuj er‡émdere
 ,ajtípallágem nabtalo†pak levéven terázáN

 iailbib ∑ema ,tlov térahgaM even itedere ∂oh
 lőt-terázáN  .teven a tze atpak .e .K gém  lassátípala

 lórájkala rotás téven ∑em ,∂eh-robáT nav .mk 01 .bk
  .ó∏ őtnelej tsérevrotás ,bát nabrémus a sina∂u ,ettev

 ketremsi ∂eh-nábaT iadub a sé gé��ök baT nebé∂em ∂omoS)
 suzéJ itérra∂am si∂av ,iterázán A  (.knulán

 tto sé te∂eh-robáT a löf etserek narka∂ lavia‡ávtínat
 úsázgnah ra∂am tloroslef A  .tekő attotínat si

 A  .kótahsavlo lura∂am si am nepékrét a kevengés∑eh
 mes tnire∏ ailbiB a ttü∂e lekkeiterázán a takaiaelilag
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 ,mes tako‡ávtínat a ∂í ,kankaúsázamrá∏ ódi∆ káttotrat
 si∂av ,lakkorahgam A  .za  tlov kusállav ka†

 yahtnálaG ∂oh ,gém metílmegem nabtalo†pak lakkora∂am
 ttotrat né-91 suicrám neb-4191 órísro∂ sé ∏évle‡ rádaviT

 kankosávor iaicínöf a sé ra∂am a etzegö�el nabásádaőle
 ∂oh ,lazza ,tésédőljefik ólav lóbkosárípék imotpi∂e za

 a sé zohkosárípék imotpi∂e za lassárísávor ra∂am a
 ∂oh ,itnelej tza zE  .bbelezökgel a zohkosárí iaicínöf

 si kora∂am-riba∏ si∂av ,korahgam a zohkusálukalaik
  .knutlov tto táhet lánsárrofső za ,katlurájázzoh

 óaráf ∏emtohT .��� ttezédi rám a neppé ajtnopődi kennE
 mez∂ej ttI  .kise vé 0051 .bk .e.K eréjedi kanásádoklaru

 nabtalo†pak leggéstezmen dáprÁ tdejretik a gem gém
 gássokal A„  :lótsillaW .A .E tétezédi fe∆óJ óríB

 bbasotnofgel a lóbájtnopme∏ egésipén sé etedere
 tnékajótípalagem ait∏anid imotpi∂e-ka∏é za ∂oh ,za tanazzom

 t∑árik űven dáprÁ zaza  TEP-RE sé TAP-RE ∂e si
 za lepere∏ narka∂ ttellem even kenika ,kenlet∏it

 za tima ,vén baZ ólatu erékédiv ó∑of baZ a ,ajázahső
 leahciM  ”.tá kanrí nabkala beS ,baS kosugólotpi∂e

 sögörög A„  :ajrí tekőzektevök a gidep tdnalrebaH
 náját 002 3-4003 .e.K ika ,sirisO trí nabámrof

 lőtéső RU-BAS ,TAP-RE nétni∏ tágam ,ttodoklaru
 a knulán kasotalo†pak lekkeven nezE  ”.ajtatzamrá∏
 ,∑ehtabmo₧ iam a airába₧  :keven izjardlöf őzektevök
 tnimalav ,raba∏∑eké₧ ,raba∏gecreH ,raba∏alaZ ,rabaZ

  .nebé∂em rámta₧ rá∂aN ,rásiK
 sotnof si lóbájtnopme∏ knütenétrötső even me∑á∆ureJ

 levételé suzéJ a nabrátpansávor a te∑em ,soráv
 sotalo†pak

 óvor a sé kujlálat ttözök keven izjardlöf sé ∑éme∏
 neltelév men sé sotadut zE  .attór ken-me∑á∆ureJ

 me∑á∆ureJ  .lozagi etenétröt me∑á∆ureJ te∑em ,sáríle
 ttözök regnet tloH a sé izökdlöF a nebélef ika∏é aedúJ
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 őlüretle nödlöflef ővél nabgássagam retém 008 .bk
 leem ,ajdómsárí ólav lej-∑ ken-l za sotnoF  .soráv

 görög som‡orieH  .tsálatu ólav armo∑ós a itetjes
  .tnelej  tom∑ós tne∏ ∑em ,vén űtedere atík∏ tnire∏ ∏énétröt
 tzE  (.si tánit∏elaP le kátlalgof nab-366 .e.K kátík∏ A)

 neb-7151 nátlu∏ mile₧ rokim ,kököröt a el káttotídrof
 sufe∆óJ  .arnámilosoreiH-temelá∆ureJ atlalgofle
 djam ,am∑óS rö∏őle si tnire∏ ∏énétröt ódi∆ suivalF

  .kitílme si nevén mo∑óS tne₧ zaza ,am∑ós-oreiH bbősék
 a tno∏iv ,kátkal kátitteh gelűní∏ólav nabrok a nebbE

 a ,pén ináanák ∂e rám nabárok sálalgofnoh ódi∆
 even melá∆ureJ rokkE  .tánit∏elaP kátlokotrib káti∏ubej
  .a∑árik kódi∆ a ,diváD le atlalgof tzE  .tlov subeJ
 takoS  .melá∆ureJ tto∏táj tepere∏ sotnof nebételé suzéJ

 sukitamgod a ttozoktativ ,nabmolpmet a tlákidérp
 arlálah ,kátgof ebrep ,ár katdugarahgem ,lakkopap

  .kéttetí∏ef ert∏erek ne∂eh-atogloG a sé kétlétí

eséleté†epgem sé esétökgem géstevö∏jÚ zA

 za nökötrötü†∂an nopan ittőle esétí∏ef ert∏erek sut∏irK
 avgof lavámlatah inetsi ,lavámlakla aro†av óslotu

 géstevö∏Ó za levim ,tegéstevö∏jÚ za lavia‡ávtínat itökgem
 nednim gáliv a asátínat ∂oh ,arra samlakla tlov men rám

 géstevö∏ a ∂oh ,őpelgeM  .nossujle arámá∏ epén
  .tnétröt tnire∏ iasáko∏ kátík∏ a eséleté†epgem kenésétökgem

 tréze ,káttotípala kátík∏ a temelá∆ureJ ∂oh ,seteremsI
 suzéJ ajdóm kenéséleté†epgem kesédőzre∏ ,kegéstevö∏
 ,teh∑ek sözök a etteV  .nelteremsi tlov mes ,ttőle

 evzeven kenérév nesepéklej te∑em ,larrob ettötlötgem
 ,najá‡dnim lőbbe kota∂I„ :lezze ebézek ko‡ávtínat a atda

 ketetré ∑em ,erév géstevö∏jÚ za ,merév né za trem
 ketéjdekele† tzE  .arátaná†ob ketienűb kitattnoik
 a lezzE  ”.ermetezekélme né za kotái re∏iemalav
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 tekürév tájaS  .ketlürévtset lassut∏irK ko‡ávtínat
 ,tza trem ,abrob a ardóm ra∂am ,atík∏ kéttet∏ere men tréza

 ∂e djaM  .anlov ttetehel men inletémsigem tebböt ,rám
 ketéssere∏ ∂Ú„  :té‡évröt géstevö∏jÚ za atba∏gem nabtadnom
 kangof lórra trem ,teketit kelettere∏ né na∂oha ,tsám∂e

 za zE  ”.ketitere∏ tsám∂e ∂oh ,teketit inremsigem
 zít a neb∑em ,ev‡ök‡évröt sogásólav kengéstevö∏jÚ

 kenrebme za ima nav enneb nednim evdzek lóttalo†narap
 tájas kengéstevö∏jÚ zA  .azzo∑ába∏ tá‡o∏iv ólav zehrebme
 tnétröt náft∏erek iketnép∂an a eséleté†epgem ólav levérév

 men timmes gém lőbkeze nabnoza ko‡ávtínat A  .gem
 ajda ttőle eletenem ebem ,nátu asádamátleF  .kettetré
 ,tásátísatu isátjahergév géstevö∏jÚ za kania‡ávtínat ik

 ákko‡ávtínat kete∂et ,névnemlE„ :nabtadnom ∂e ka†na∂u
 kanúiF a ,kaná•A za tekő névlet∏erekgem ,tekepén nednim

 nednim ko∂av ketelev né sé ,nebéven kenkeléltne₧ a sé
 rám tze ko‡ávtínat A   ”.giétezegév gáliv a nopan

 za arámá∏ pén nednim katgofázzoh sé kéttetrégem
 ávátalodnogpala ken∑em ,zohásátjahergév géstevö∏jÚ

 sé riba∏ ,ra∂am a ∑em ,ettet togásmoráhtne₧ a tza suzéJ
 A  .gá��agi ra∂am moráh a si∂av ,si agá��agitih rémus

 ,tnetsiúiF a ,tágamnÖ ettet tréza ebé∑eh ‡oagodloB
 lavását∏amátlef ólav lóblálah a a•A za levim

 ,vle‡ iső ∂e ka† ∂oh ,neltelév meN  .táif ettetíő†idgem
 körö sé ∂e za inzejefik ajdut ,ra∂am a tnim

 riS agam ttözök kebböt lőrégésiső kenne ,támlagofnetsi
 dazá∏ tlúm a ∏évle‡ sé rámladori ,ózatu gnirwoB nhoJ
 ra∂am A„ :i∏et tsátípallágem őzektevök a náját epezök
 kődi za ne∑em ,őksémret óllá lóbbarad nelte∂e vle‡

 kődi za meN  .kettehtje mes tsálocrak iarahiv
 . .eriknes luro∏ meN  .muirádnelak őggüf lótiasázotláv

 a zE  .lőtiknes ∏ev ,da men ,ki∏ukla men ,zönö†lök meN .
 kenégésnelteggüf imelle∏ ,kanágásóllánö tezmen a vle‡

 kandut men kosódut a timA  .ekélme bbese‡éfgel
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 ,nav ∂í si nebte∏évle‡ a zE  .kizőllem tza ,inetjefgem
 nelte∂e komolpmet imotpi∂e zA  .nebte∏égér a tnim ,∂úka†

 nannoH  .inzára∂amgem kájdut mes tiataldap tlü∏ék lőbők
 ,tegemöt sotaládo† e ik kátgáv lőbgés∂eh ki∑em ,dere

 molpmet a lef kétleme ∂av ,el káttotíllá∏ tnékim
 lakkos lénne egésitedere vle‡ ra∂am A  ?giéjetet

 tiaktit netsI za za ,itjefgem ikA  .‡émenüt bbasotaládo†
 za alav nebtedzeK’ :téletét ősle za si kanna ,ajlocnob
 (.∏ér .� amuilégnave sonáJ) ”’.lénnetsI alav egI a sé egI
 ,ettehtjes si men gém rokka lassálatu iailbib a lezzE

 ,melle��ő na∑o esétnelej knuva∏ netsI ra∂am a ∂oh
  .egI za nav tto nabólav lénika ,kelélső

 sáko∏ atík∏ igér ∂oh ,gém kizotrat zehréttáh imlenétröt A
 nokor téh ettötökgem gásra∂am a nebzökletE tnire∏
 lessédőzre∏rév te∑em ,tegéstevö∏∆röt a leröt

 si lőbkürév tájas abrob a ∂oh ,∂ú gem ketleté†ep
 sé ketlürévtset latláze ,káttiik nesözök tza ,kettet∏ere

 ,neltelév meN  .katláv éttezmen ra∂am zaza ,éttezmen ∂e
 a tnára∂e kanáigólotim atík∏ a sé kengéstevö∏jÚ za ∂oh

 ,nátu asát∏aláv émmeledejef dáprÁ djaM  .epéklej a ∑ehek
 ,knutzoklálat rö∏bböt nebknütenétrötső levéven kenik

 a tépén nabólav aiv atzoh tetezmen segés∂e tnimrám
-tápráK a tti epén-dáprÁ aH  .nab-698 ebécnedem-tápráK

 ővíhnetsi∂e sé őlé∏eb teküvle‡ tájas men nebécnedem
 rokka ,tekenegedidav menah ,anlov katlálat tekepén

 men trézE  .indaramnnef anlov kutdut men neűre∏‡évröt
 a idef men ima ,lórsálalgofnoh ka† knütehlé∏eb

 tzE  .”lórsálalgofaivnoh„ ka† ,togásólav imlenétröt
 úsázgnah ra∂am si am sevéreze bböt kájlozagi si

 a t‡ét imlenétröt a tze ik izejef lóJ  .knieven izjardlöf
 rátpansávor a nódóm sotaládo† er∑em ,knádnom savra∏ado…
 a nebbE  .ainónnaP ,ai∆reP  :latu ava∏ ték ittőle óslotu

 e∏ér őzejefeb ,ai∆reP etedzek kenésézödlü savra∏ado†

12



 teknüvle‡ tájas a loha ,ecnedem-tápráK a zaza ,ainónnaP
 imlenétröt moráh a kenne ∂oh ,kujduT  .ketlé kepén őlé∏eb

 rémus a lepere∏ si nabáilbiB a even a ken∑éme∏
 A  .rogaM sé ronuH aif ték sé dórmiN ótípalasoráv

 no∂an lóbámlakla ajóludrofvé sevé 0011 sálalgofaivnoh
 inatísogálivlef ergév togásra∂am a ,motrat kansotnof

 kanna ,lőrknütih sut∏irK sé netsI óllálüde∂e
 ózotrat kujázzoh nasoro∏ a sé lőrérettáh itenétrötső

 ∂oh ,ébböt kotit za ne∂el eN  .lórknusárísávor
 sé éttezmen lüzök kepén iapórue za knutláv tnékősle

 knu‡ámtokla zaza ,knu‡ámkopala itezmen tlov tnékősle
-�á∏ro na∑o nabápóruE ∏ége knuttotrat tnékősle sé

 a esétnöd ken∑em ,nere∏at∏upÓ tnim T-RE zaza ,tsélűyg
  .tlov őzeletök si evzén ermeledejef

 argásra∂am a ttala kedezitvé ibbótu za sonjaS
 dnim suzruk senelletezmen sé atsieta tloka∏őreár

 trák neltetehrémlef nabtadut itezmen dnim ,nebé†lökre
 za te∑em ,nebéséleven knugásújfi nabrosősle ,ttozoko

 tlürekis mes nebévé kidötö sátlávre∏dneR .n.u
 melle∏ silárebil-atsieta inatsom a te∑em ,inatíllágem
 ttetedrihgem nebtelélme∏ atsilairetam A  .ttozokof ka†

 kenzeke∂i kansádagat netsI zaza ,kansumzieta
 iam a nabnoza zE  .inda tetelémle so‡ámodut eléfimalav

 irebme za dnim gelőzeknellE  .tlürekis mes gipan
 kenkeléL inetsi őtmeret tegésnednim a dnim ,kentelé
 netsI zA  .inzokatnobik kenedzek iajpala so‡ámodut

 sotalo†pak levésétnelej sé levétedere knuva∏
 té∏ér ∂e bbálagel ,kátsieta za neőtehlémer mesétegetjef

 erknütih netsI iső ∂e sika† ∂oh ,lórra iző∂�em
 sepék ∏el suzruk ra∂am né•∏erek .lli ,‡ét∏erek ttozopala
 ,nésétrégem sám∂e za nojlláer∑eh nabknugá∏ro ∂oh ,arra

 itezmen sé i†lökre za ,tetere∏ ólupala nésélü†ebgem
 a nebécnedem-tápráK a ∂oh ,zohhA  .esélü†ebgem kekétré

 ra∂am a ne∂el ,nessehlégem si tevé reze bbajú gásra∂am
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 kenpén sám nednim ,erévtset kanra∂am nednim nebővöj a
 tetih ,tőre enetsI kora∂am a nojda zehhE  .ajtárabelef

.leggésnelle za llek inedzük ah ,trakődév sé

má∏ .gua-.lúj .6991 .iaiF paN A :sárroF
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