
SONÁJ ALLAG

  MELEDEJEF SOGÁSAN A

 ra∂am arássaK azah trét né-92 rebótko .6091 evé zá₧
.meledejeF sogás∂aN a eré∑ehgu‡ ősgév ,er�löf

 a né-72 suicrám .6761 cnereF izcókáR .�� gecreH
 sé lótkatapsoráS seríh a nebgésgecreh izcókáR
 nabisroB ”eri‡sévöllí‡ ∂e„ lőt∑ehjúajlarotáS

 a lőrre rí ∂í nabásámollaV .ttetelü∏
 – etelé le ludni tnéksökötsü ténnoha ,lór∑étsakráv
 a ∂oh ,– agalli† bbese‡éfgel knümlenétröt itezmen

 nojgo∂ar kangáliv a sé kangá∏rora∂aM ibbősék
:etetere∏azah ózodlálefnö

…nabátolap gem né ,léttelü∏ nabóllátsi eT„ 
”.kemledejef kemé‡e za ke‡ége∏ dielü₧

eb léttezev nabá∑étsak isroB ,knuzáh im a...„
”.ebtelé sogásúromo‡ neze 

 ra∂aM ∂aN a ttozamrá∏ ténnoh ,lőtköső ne∑iM
 A ?egésiné∂e bbólávikgel sé erézev crahgásdaba₧

 irok-dáprÁ za ,dála† ra∂am isemen igér ,kaizcókáR
 a takujáfdála… .lőbgéstezmen návdaR – tágoB

 ergésőtnelej sogá∏rO .aiv kéttezev gisárájrátat
 .� ,apakü zA .dála† a ttedekleme nabdazá∏ .��� a

 ttel tnékadótu návtsI iak†oB ,dnomgi₤ izcókáR
 ∂an – a ielü∏déd cnereF izcókáR .�� .emledejef ∑édrE

 ∂an a – meledejef ∂rö₣ izcókáR .� – kosánécem
 t‡ámodut ,tárútluk a sé – adótu robáG nelhteB

.anna∆u₤ yfftnáróL űre∏∂an ótagomát

 tegéstevö∏ senelle-grubsbaH ∂e ∂rö₣ izcókáR .�
 .�� ajpa∂aN .levőn∑árik anit∏irK dévs a ttötök



 iakitiloplük ∂an meledejef ∂rö₣ izcókáR
 .lli neltevzöK .éttremsi tláv névér iatalo†pak

 levérézev moladarrof logna za tla∂rát evtevzök
 dévs a ,lakkogrubsbaH a ,lerrévilO llewmorC

 takosnátsetorp a aj‡a∂aN .lekköröt a sé laárik
 aifó₤ yrohtáB sukilotak ‡émek őzőllem

 cnereF izcókáR .� ajpasedÉ .tlov ‡oameledejef
 gila ,lőtsézgévik a tlükenemgem ika ,meledejef

.tésételü∏ aif lút etlé

 imlenétröt ∂an ,seríh a ieső ólávik gá kisám A
 ejőnemlef seríH .dála† i‡írZ őzekledner lattlúm

 a ika ,ejődév sőh rávtegi₧ sólkiM i‡írZ fórg
 ózamlatlo tázah a sé inelle köröt

 ,bbeseríhgel A .ttel ajrítrám kemledzükgásdaba∏
 sé őtlök ,sukitilop a sólkiM i‡írZ fórg

 ”imladorib„ ∂e ika ,– erévtset apa∂an a – rézevdah
 ”arepmi te edivid„ A .lutazodlá ttese kannakdav

�á† a sólkiM i‡írZ né∏ő 4461 ∂oh ,arotnif akitilop
 nebme∏ leggésnelle tnim – lánó‡∆oR nélé kadah irá

 .�� .nelle ∂rö₣ izcókáR .� apadéd a tlocrah –
 retéP i‡írZ fórg – tájpa∂an ia‡a – cnereF izcókáR

 nápegnarF fórg ,táj•áb a‡a∂an a sé tnáb távroh
 neb-1761 rá�á† tópiL .� grubsbaH tecnereF

 – amam∂an a – énretéP i‡írZ .ettetzejefel ne∑ehjú†éB
 vé 3 sé tlürőgem nilataK annA nápegnarF fórg

 3071 fórg sonáJ ,erévtset aj‡asedÉ .tlahgem avlúm
 .le t‡uh nebnötröb a né∏ő

 ejődév sőh kanáráv †áknuM – őngecreh anolI i‡írZ
 ”táilóG sé diváD„ atvív tnék‡oa sotaládo† –

 .kankosádamát grubsbaH a avllánelle ,témledzük
 kekere∂-izcókáR a náros emledév segéső†id †áknuM

 lessrev őzektevök a nájpanvén takuj‡asedé
:kéttötnö∏ök

:gásra∂am őlürek tie†nilib gásbaR„
.”gásdaba∏ a tluro∏ abáráv †áknuM ∂E



 eb†éB rá�á† a ,tődév sőh a kátlurále nátuiM
 erkörö lőtika ,tánolI i‡írZ attatlocruh

 suicrám .8861 ”ókreF„ .tiekemre∂sik káttotíka∏le
 ,eb†éB tlürek nájpansételü∏ kidetteknezit ,né-72
 abázáhdner isuahuen kátiu∆ej a lannoza ténnoha
 evréle tie‡émdere ialoksipézök óláviK .kéttiv

 sukigart A .etzegév nabágárP tia‡ámlunat imete∂e
 ,tékemre∂ attál men ébböt ahos ‡oameledejef úsros

.”tegecreH sik„ ttodámi za

 i∑édre ódok∏agar naódaado zehétih sutámrofer A
 tevé ∂E .tlov sukilotak rám ő lóbdála†ódoklaru
 ,nabárok sevé cloezit ka† sé ttötlöt nabáilátI

 ajlalgofle ∂oh ,arákotrib azah trét neb-4961
 nebvé za nebbe géM .téké∏ inápsiőf sökörö e∂em soráS

-nesseh a ettev lügéseleF .ttötök togássazáh
 egéseleF .táilámA atloraS tőngecreh islefniehr

 ardnaxelA grubretseW negninieL aj‡asedé
 fórg ajttozamrá∏el ibbősék kenika ,őngecreh
 sőh 31 idara za ∑oráK grubretseW negninieL

.eki∂e

 setenetter avráj togá∏rora∂aM nab-0071 izcókáR
 lőtődi za lőtte asroS .tre∏ ttet arkosámo‡eb

 a sé lavájázah kidónofeb∂e erkörö sé ,témsi evdzek
 ,asátagofle ,kájlurále tievreT .lavásros tezmen

 gá∏rora∂aM acrahgásdaba∏ ,esélükenem i∑ehjú†éb
 .etezejef gadzag lekke‡émese sotaládo† kenétenétröt

 nov idlefsnehel tésékö∏ ólav lóbzáhmolaris A
 za tizcókáR ika – kan‡átipak nnamheL deirfttoG

 bakaJ ,kaniasrát sé ,– gem ettetnem nárá etelé
 aláh körÖ .ettehnö∏ök kan∂andah lzreK sé nnamheL

 nednim kanápóruE sé kanájázah kátvógem ∂oh ,kiken
 !tájra∂am bbevíhgel sé bbővíhgel ki∂e kődi

 izcókáR .�� tlov ik ∂oh ,knándut men am külükléN
.cnereF



 ,ketröt erételé za ,kéttege‡ef ,kátlora∆ tizcókáR
 tekika ,tiekemre∂ sé tégéselef előt kátdagarle

 at∏it ő za eD .kattotrat tnék∑ogof ,tnék∏út neb†éB
 akitilop somottala ne∑immes técnireg sé témellej

 .inrötgem atdut men
 ,lóbgá∏role∂neL izcókáR né-71 suicrám .3071
 abcrah ajtíló∏ nab‡ávtláik lóbáráv názerB

 e∏E .tásokal ”neletmen sé semen„ nednim gá∏rora∂aM
 te airtaP orp oeD muC„ a ajdatá kansámaT

 (trégásdaba₧ a sé tréázaH a lennetsI) ”etatrebiL
 .takól∏ázme∑es sorip útarilef

 – ná-61 suinúj .3071 gecreh cnereF izcókáR .��
-iekcereV a nesepéklej tá etpél – nesevé 72 eödnim

 űséze‡émedzek ipén a lezzE .trátah ra∂am a lánógáh
 ∂aN ótrat givé clo‡ a ttödődzekgem lesséleklef

.crahgásdaba₧ izcókáR ra∂aM

 űre∏∂an a tze gem ettehré men aj‡asedé sonjaS
 gásdaba∏ a ,aif ttetere∏ rokima ,totanallip

 daba∏ ,erételüret gésgecreh izcókáR a agalli†
 ∂an meledejeF sogás∂aN A .ttepél erdlöf ra∂am

 anolI i‡írZ ,aj‡asedé ttezekélme lettetere∏
 őtere∏ tázah a sé erievle ,erétih tlevenéleb

 takozadnim né∑ém eklel ,etdelef men ,ariatalodnog
.etzirőgem erkörö

 idlöf nátu alálah meledejeF sogás∂aN A
 .argá∏ -rora∂aM kettehlürek men gi-6091 ia‡ávdaram

 iavmah cnereF izcókáR .�� nátu ketelü∏ékőle saoH
 ketzekré nátu aró 5 legger né-92 rebótko

 za lóbrotás∏á∂ ttotíllálef tti zA .arássaK
 tia‡ávdaram idlöf izcókáR nátu sátratre∏ izáh∂e
 71  djam ,kéttiv abzáh∂eseké∏ a ertelet∏itnetsi∏á∂

 tne₧ a tósropok ózamlatrat takavmah a rokaró



 ősgév kétze∑eh nabájátpirk záh∂eseké₧ tebé∆rE
.armolagu‡

sonáJ allaG .rD


