
ERDNE .K ERREIPDNARG

AVA PÉN RAAM A AVA NETSI TLOV TRÉIM1

lórágásdaba∏�ök sé lórágásdaba∏ i∑éme∏ iső kora∂am A

 za ,gásdaba∏�ök irebme za le etré men lohes ahoS
 igér a tnim ,tokof a tza gásdaba∏ i∑éme∏ iráglopmallá

 gém molarupén sogásólav a ,gojgéslefpén A .lánkora∂am
 kora∂am daba∏ a tnim ,∂ú ik ttedesejlet men lohes ahos

.nabrok ittőle gés‡ét∏erek a nabámladasrát

 ősleb sé őslük gásra∂am a - ?na∂oH ?ado†iM
 ,kennekröhlef ,kennei∏lef nátsavlo koros e iegésnelle
 ,tíllá tőzevdek arkora∂am a ikalav ah ,roknednim tnim sé

 ,tsumzilanoican tlujafle ,tsumzinivos
 levim ,bbákni si lánna kentegelme tsumzirtneciragnuh

 a" tnire∏ iajgat tráp itnemalrap űkedrénegedi ∑emén
 tehellój ,"ia‡ámo∂ah kene†nin nogá∏rora∂aM kanáicárkomed

 lunaltálrok levire∏ój nabágáliv kora∂am igér a
 si kőzre∏ irokÓ .gásdaba∏ i∑éme∏ a tlüse‡évré

 knuzoh t‡ét nelte∂e nápu† tti ed ,lőrre kenzekélmegem
 etze∂ejlef retsem nomiS iazéK tza ∂oha ,lef

:nabájákinórK

 éét∏erek ,ketdeklet∏erekgem kora∂am a táhet ttőleiM"
 lakkava∏ a lekkeze nabkorobát a kökönríh a ,katláv

:tégeresdah kora∂am a eb∂e kátvíh
 ,nopan a neze s neze ∂oh ,AVA PÉN RAAM A SÉ NETSI ZA«
 nebrev∂ef nasotnop seletök iknednim ne∑eh a neze sé neze

 SÉLŰZÖK a assagllahgem ∂oh ,innelejgem
 kansávíhlöf a gidep ikA» .tátazorátah sé tásázok†ánat
 a tza ,tréim ∂oh ,inlokogem atdut men s ,tegele ttet men

1..asálbarle kenénetsI kora∂am A :erdnE .K erreipdnarG 
.dlo .78-87 .3991 ,tsepaduB
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 lüvík ne‡évröt ∂av kátlocnoklöf nebémletré ‡évröt atík∏
".kéttetev argásaglo∏ nesegelmete∂e ∂av ,kétze∑eh

(.121 iazéK)

 ebkődiső sé tdaramnnef lőbkődiőle ra∂am a zE
 gásra∂am igér a degne tsátnallipeb tada‡ét ótígálivaiv

 imladasrát sé abágálivmeledeih ,abáságofleftelé
 ed ,goj ka†men letév∏ér ólav nebke∂üzök a :ebére∏dner

 ,arámá∏ ra∂am se∂e nednim tlov gésseletök neltetehge∏gem
 lóbiajgat úgojőlne∂e gá∏ro za nabiaglod gá∏ro za trem

 a ,géssözök a sádaramlovát a ;ttötnöd géssözök óllá
 gá∏ro za tlov pénzök A .tlov asátíbro†gem telesivpékpén

 kotarájdah a nebnednim ttötnöd ő sé aru sogásólav
 keniőlesivt∏itőf mallá za tnim ∂úppé nabásátratgem
 giéjedi meledejef azéG :ajrí iazéK tnim ;nabáglod

."takugam kátzo‡ámrok nesözök"
(.521 iazéK)

 a ∂oh ,ettetnelej tza "!AVA NETSI - AVA PÉN RAAM A"
 kanágásitalodnog ,kenéklel netsi - ava∏ pén ra∂am

.asázoktali‡gem

 netsI za pén ra∂am a ∂oh ,si tza ettetnelej eD
.esélüsetsetgem idlöf netsI ótahnednim a sé ejőlesivpék

 gás�agi za - ava∏ pén ra∂am a ∂oh ,si tza ettetnelej sÉ
-�agi pén ra∂am a trem ,ava∏ gássogás�agi inetsi za ,ava∏
-�agi za ,nebékedré gá∆agi za ka† tésétnöd ∂í sé sogás

.azzoh nebékedré esétíse‡évré gás

 lőtnetsi agásdaba∏ pén ra∂am a ∂oh ,si tza ettetnelej sÉ
 immes sé iknes sé evlednerála †nin keniknes sé ólav

.ótahzotálrok men latlá

 óllálüde∂e nebémen agam a erre e∏rep ke∑éme∏ űme∏ihoR
 tza natlí‡ ttőle egéssözök agam a pén ∂e ∂oh ,er‡ét
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 si erre - ava∏ kennetsI za kanágam ava∏ epén ∂oh ,ajllav
 gásttodoklavuflef itezmen iarok a ∂oh ,itehtüsár
 mesos tze pén guzah űní∏ték edmá ,asázoktali‡gem

.lórágam attahllav si men sé attollav

 ra∂am a ,káttotíménle ,káttotjofle nabnoza táva∏ netsI zA
 pén ra∂am a iólbarle socralá ,soktit kanágásdaba∏ pén

 ,káttotíménle si táva∏ netsI za ttü∂e lavágásdaba∏
.kátropitebrév

IŐZMELLEJ BBŐFGEL ENETSI KORAAM A

ejőtíges ,ejőzemledév kora∂am a ,tlov gésnetsidéV /a

 ,evlevdek námrof∂e ,tlov éra∂am nednim /b
teki∂ednim evtere∏ sé evdév

 - dlöfőlü∏�ő za ,azahső za - azah a togásra∂am a /c
etléköt∏ö arátaláglo∏ sé erétetere∏ ólav ttelefkenednim

 tnára∂e nebékéb sé nabúrobáh togásra∂am a /d
 a ,tráj nélé kadah ra∂am a ,attotílomá∂ sé atzamlatlo

 ,ettetnigem takódokanov a sé tekődekelsék
 sé etdév takartáb a ,etléköt∏ö lavisápa† őtetzemle∂if

 ,etzönöt∏ö arsálotnofgem ,arsállát∑eh
ettezev ermelező∂

 tekütelé sé abgásra∂am ∏ége za ttötnö tőre őtetlé /e
ettet ássamlatrat ,ággadzag nabsátavih ,ésse‡éfpan

 imlenétröt za tnékim ,enetsI kora∂am a tlov ne∑I
 ,nesekÉ .őtehtetzektevökik nasogáliv lóbkniasárroftúk

 iam gém ze kidőzörküt neőtehzirőnelle latlá ikráb
 sé nabknia‡ámo∂ahpén ,nebknüte∏étlökpén ,nebknüvle‡

.si nabkniasáló∏ űre∏ sátláiklef
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 !netsI sogásóJ !netsI ttodlÁ !netsia•A :kene∑I
.bts !netsI gerÖ !netsI godloB !netsI semlere₧

 kora∂aM a dnim ,dnim knusádnom ólnosah somá∏ sé kezE
.arsám iknes ,kizoktanov erénetsI

 lunaltadut ,lunaltaraka - si knuva∏ netsI agam :bböt iM
 netsI trem ;ténetsI kora∂aM a ,tsám iknes ,izédi tő - si

 sétíre∏‡ék ergés‡ét∏erek a ,ó∏ ra∂am igérső knuva∏
 ,kennetsI kützeven ,kutvíh tő ,kizamrá∏ lőbődi ittőle

 knuva∏ sám tlov men neűre∏∂e trem - ár ttollá∏ even Ő za
 knüpén tiesézevenle kepén sám s armolagof netsi za

 a ,erénetsi ódi∆ ailbiB a - atdut men indagofle
.arávoheJ ttetíse‡ét∏erek

LŐRÉLÖKRE KORAAM IGÉR A

 knár tnékrás ttezegrém a arra knünrét gém llek aiV
 kanój nednim" a kora∂am igér a ∂oh ,armolagár tnek

 sejlet laggás∏onog sé leggés∂iri za ,egésnelle
 nednim gás∏onog" a sé kéttevök tiatallagus "gödrö

 za ∏onog e-tehel nabálatlá∂E .avtírob katlov "lavák†om
 neő†id ∑em ,epén útlúm bbisőgel ki∂e men irebme

 ∂E ?nabiarahivrév kenieségnöhüd melenétröt a tllát∑eh
 za ,ra∂am a tnim ,pén űtihnetsipan ,újárútluksagam na∑o

-�agi ,sádnegel irokó za ,a‡ávdaram kátík∏ irokó

?adótu úgásene∂e nelte∂e kátík∏ őtere∏gá�

 őtetnütik gássogá��agi za ∂oh ,si tza llek knunduT
 za ∂oh s ,katzólábod men kairokó za levésétísőnim
 levőzlej a lezze te∑ema ,epén nelte∂e gáliv irokó

 a keze ∂oh ,tza ábbávot ,gásatík∏ a lüde∂e ,ketlet∏itgem
 na∑o lüklén letévik menka† kosádaríh ,kosátísódut
 inebme∏ lakkátík∏ a ke∑ema ,kendere lóbkosárroftúk
-�agi za etré séremsile) katzotrat zohrobátnelle

 tza ebmele∂if kü∂ev S .(kankódutsárí irokó őtere∏gá�
 sukitirkrepih a nápu† togássonoza ra∂am-atík∏ a ∂oh ,si
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.ajdagat sátísimahmelenétröt
 lórkátík∏ sogás�agi za tólav arroko† ∂e tá knüstnikeT

.lóbkosátísódut irokó óló∏

�AGIGELGÁLIV IROKÓ ZA TTEL AVOH
EPÉN ATÍK TTODNOM KANBBASOGÁS

 sogá��agi ,kéred si nóbartS kützök ,őzre∏ irokó somá₧
.takátík∏ a izeven kenpén őjefacnak ,óvijet

"BBOJ SÉ BBAZAGI NIN LÉNKIKA ,KEPÉN ŐJEFACNAK"
 ,kőzre∏ igér a kika ,lakkoza llá∏ abátiv nóbartS

 .kájdamát tietezén ttollav lórkátík∏ soremoH kützök
 kitílme men lóbgásnaltadut keigér a" - ajdnom - kütnire₧

 ,nebme∏ lekkenegedi za tekügésnelte∂ek es ,takátík∏ a
 takujá‡opok s ki∏egem takusúh ,kanzodlálef tekika
 kuttaim ∂oh ,mes tza kitílme men ;kájlán∏ah lü‡édeóvi
 ;(kannalatgástárab) kansonexA tregnet a le kétzeven
 ,lőrkőjefacnak kéred imloh tno∏iv kenetlök tekésem

 bbasogá�zagigel a ,lőrkenelet†nin sé lőrkővejet
".nogáliv a kenzetél si men gidep kika ,lőrkerebme

 irokó ze ajtatumik lavákigol se∂ü nóbartS
:tágásnaltazopalagem kenievré kosukitirkrepih

 kansonexA tregnet a kéttehzeven na∂oh eD"
 kétremsi si men ah ,- ajtat∑of - (kannalatgástárab)

 ?tekepén inatto za takugam mes ,tágásdav kaniókaltrap
 ,kepén a koza nojav S .kátyk∏ tnim ,kosám men gidep kezE

 men ,katkal lút nokáteg a sé nokokárht ,nokososym kika
 ?...kenelet†nin sé kővejet ,kőjefacnak gel‡ét e-katlov

 dámon s� kókalréke∏ .nú tto kannav si tsom ne∏iH
 tze ,ken∏e tórút sé tejet ,kenlé lóbkiajá‡ kika ,korodnáv
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 a kiremsi men s ,kití∏ék lőbjetól bbáknigel
 a bbejlefgel ,tsévev-sáda za mes ,tsétjű∂no∂av

 anlov ttodut en∂oH .temledekserekere† segeltedzek
 tekőjefacnak so‡ozib rokim ,lórkátyk∏ a őtlök a táhet

 takátyk∏ a kairokka za ∂oH ?gem zeven tekővejet sé
 sodoiséH ár gás‡ozib ,kétzeven kenkőjefacnak

:laviava∏ őzektevök ttezédi zehsénetsohtarE

“.sogás�agi sé őve tjasól pén ahtiks A„

 trem ,tréza neppé sorémoH ah ,nabba nav sotaládo† iM
 kiznájrub néret ketel∂ü imledekserek a knulán

 bbasogás�agigel a ,sádoknalatgá�zagi za nabbojgel
 ébsévekgel kika ,takoza attodnom kenkerebme

 ,lessézre�znép sé lemmeledekserek kanzoklalgof
 künednim levéletévik kü‡édeóvi sé kujdrak nebme∏ lezze
 sé ko‡oa za kulán kesözök tős ,nav nabnodjalut sözök

 S .neőlelefgem kansátínat inótálp a si kekemre∂ a
 ,levőtlök a tréte∂e naótahtál lemme∏ si solyhksyA

:kizoktali‡ ∂í lórkáhtyks a nődim

“.sogá�zagi sé őve tjasól pén ahtiks A„

 ;kidoklaru ságoflef a ze si tsom lénkenélleh a S
 ébsévekgel a sé bbűre∏∂egel a kujtrat tekő
 lakkos knulán kika ,kenkerebme ódokrodnof

 knulán a e∏reP .kiréeb lebbesevek sé kebbesetelkésrém
 s tdejretle ttözök pén nednim mendjam rám dómtelé óvíd

 a küjézök ettiveb nebiema ,tekö†lökre za attotnorgem
 gási∆pak a s togásdrála† a ,tsá�áhjahvlé ,tsézű‡éf

 nednim kos lóbsálmor i†lökre ne∑i zA .tájdóm eléfreze
 keibböt a evzőtrefgem ,ézök korábrab a tlotaheb

 nednim káhtyks a kozA (...) si takorodnáv dámon a ttellem
 náját kődi isorémoh a gelőf s knüttőle kika ,ertese

6



 kankona∑o si kenélleh a s katlov kona∑o ,ketlé
 a∆rep A (...) ajdnom soremoH kenkene∑ima ,tekő káttotrat

 ,leggésűre∏∂e za lazza kannav evlet si kelevel
 kainolibab a ,kaimotpi∂e za ∂ína∂u s ,metlé∏eb lőr∑ema

 S .si kesélé∏eble őlé nebétezekélme kosudni za sé
 lénkenélleh a nebríh ój na∑o katllá tréza neppé

 A levim ,kaifréf ólnosah sám s sirabA ,sisrahkanA
 GÁSSOGÁS�AGI ZA SÉ GÉSŰREE  ZA ,GÁSSAJÁ
 GEM TLÜSETSET TNÉKSÁNOV-MELLEJ ITEZMEN ETNIM

".KÜNNEB

 űmíc »apóruE« ,kide∂en kenémlenétröt ,sorohpE"
 a ,atrájeb gikáhtyks a ne∏ége tápóruE nátuim ,nebév‡ök

 kanátamoruas sé kanáhtyks ibböt a ∂oh ,iz∂ejgem négév
 giséverebme za kozama gím ;na∑ona∂u men ajdómtelé za

 si lótásúh tallá za gém kezeme ,kadav neőnem
 arkugásdav a - dnom∂ú - órí ibböt A .kandokzótrat

 ima ∂oh ,kájdut trem ,indaőle atko∏ takotada ózoktanov
 za tsámo‡eb ózárgem ∏et za ,sotaládo† sé ű‡rö∏
 teke‡ét őzeknelle za neppé nabájólaV .arósavlo

 Ő .inatílláado tnékadlép sé inadnomle bbákni enellek
 a kika ,inlé∏eb gof lórkoza neőlelefgem kenne agam
 rodnáv dámoN .kájtat∑of todómtelé bbasogás�agigel

 lejjetól kika ,kona∑o sina∂u kannav ttözök káhtyks
 tiknednim nebétetniket gássogás�agi s kanzoklálpát

 .kulór kenzekélmegem si kőtlök A .kanlúmlülöf
ttetniketel sueZ tnire∏ sorémoH

gem ővejet kéred edmá ,nelet†nin A«
».bboj s bbazagi †nin lénkika ,erkepén őjefacnaK

 ∂oh ,itílme nab-» asázatulürök dlöf A« sodoiseH
 kika ,eréjdlöf kővejet a káttotjah káyprah a tsuenihP

.kanázokal noki†ok
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 todómtelé űre∏∂e levim ∂oh ,ajlokogem nátuzA
 ,lessézre∏no∂av a kendőröt men s kantat∑of

 nednim ;kannavgem lój gelittözök sám∂e neőlet∏it‡évröt
 ;si kekere∂ ,ko‡oa za gém ,sözök kukotrib

 kiző∂ si men s kanlocrah negi men gem lakkóllálüvík
 enellek abgásaglo∏ tréima ,†nis küjimmes ne∏ih ,tekő el
 nodíhójah eléf-soieraD a ,si tsoliriohK izédI .kointuj

.attodnom ná†pak sélektá ólav
 a ,(ke∑eké∏) káká∏ nokorahtyks a kepénrot∏áP«

 ,na∂u ekédivazúb ai∆Á kujázah
ózá∂iv argoj a ed

"».iakédaram kepénrot∏áP

nóbartS
 ,sotnof lüvíkdner ava∏ nednim tezédi úoh E

 a sigém nálat nabnoza arknumá∏ bbasotnofgel
.∏aka∏��ev ttezédi lótsoliriohK

 ósla anuD a náros atarájdah inelle kátík∏ a soieraD
 (sortsI) anuD a tá tlek sé tadih ttetettípé tá násá∑of

 ,élef ketelüret ∑eké∏ a táhet atarájdah ;arájtraplab
.tlu‡ári élef dlöf∑eké₧

 (nokoratík∏) atík∏ őlé tti za izeven si gem soliriohK
 ∑eké∏ a nebbe gem ajtál men za ka† :koza káká∏ a :tepén

.ajraka men ika ,tájkalavén irokó vénpén
 .ttellem asázamrá∏ atík∏ ke∑eké∏ a ze kétí‡ozib sotnoF

iátík∏ őtere∏gás�agi sorémoH
 sé egés‡ége∏ pén nelteggüf ;koiba atík∏ a kájkal tái∆Á"

"nát∑of agássogás�agi

 koiba za zehserdnaxelA kenzekré ketevök avlúm pan ráP"
-�agigel a si sorémoH rám tekik lótkátík∏ űven

 ;nebé‡émetlök ré†idgem sé ,zeven kenkerebme bbasogás
 tnékőf ,gelű‡évrötnö nabái∆Á gidep kanzokal
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 za sé ,nát∑of kugássogás�agi sé kügésnelet‡égi
 kájkal tnékpén bbo∂¬angel a kik ,lórkátík∏ iapórue

".tápóruE

[kéderöt .35 (.∏ .1.e .i) sonairrA]

 iepén apóruE ∂oh ,neltetehel ka† men lakkátík∏ A" 
 ∑ema ,pén †nis nabái∆Á gém menah ,kenezzőkrémgem

 (koza) ah ,inllátnelle kankátík∏ a anlov sepék nabágam∂e
 mes nételüret ibböt a tnékbé∂E .kenetréte∂e najá‡dnim

 nebgésse†löb sé nabsálotnofgem ,kótahtílnosah
"(.tekő kájlúmlülef lavia) zohkosám

[.79 .II (.∏ .V .e .i) sedidykuhT]

 ...kabbasogás�agigel a ... (kővejet) kogáhpotcalag A"
 óvív tocrahlezök A" :návdnom ,itílme si sorémoH tekezE
 ózoklálpát nasokérakat ,kőjefacnak ő†id a sé keseym

".kerebme bbasogás�agigel a kővejet

[(.∏ .I .e .i) sunecsamO sualociN]

 tto tehel mes lőriknes gém lénkeze ∂oh ,kájdnoM"
 anlov tléf ∂av ttödöklölű∂ ,ttedek∂iri ∂oh ,inallah
".nát∑of kugássogás�agi sé asázotrateö kusros

(.6-5.31 ∏aillI)

 men ,kentev men sé kiazáh kene†nin ahon ,takátík∏ dámon A"
-�agi ∂oh ,nabba gem azzo∑ádaka mes immes ,kentetlü si

".kenejlé en nájpala kie‡évröt sé nasogás
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(.� .� .�.�) ������������ ���

 za kendegéle geM ,nátu erebme sám a kanráj meN "
 bé∂e za tnim ,nátu tsüze sé ‡ara kendekserek meN ,lekkévö

 te∏émret sé konazój sé kepén setelkétrém negI .kerebme
 negi ∑o tekő iré†id tréze sÉ .kézü arkogásrobmáj tnére∏

".atéop suremoH
(.8 akinórK :rápsáG iatleH)

 ,neltetehzekéfgem ,ttezdecrah etezmen kátík∏ A"
 a ,sá∂ávar∂an a sé gásrakuf a ettőle nelteremsi

 kulán togássogás�agi zA ... samlagri zehkettöző∂el
 A .avtlo za nav ebkürév ,kájtísotzib ke‡évröt a men

 - ta‡ara sé tötsüze zA .sápol a kulán ttetzag bbo∂angel
 no∂an si nebnölüK .kájlo∏jah men - nát∑of kü†lökre

".géssetelü†eb a kizotrat zöhküte∏émret sé kótratkétrém

inifnoB 

 iam ,iakédaram kanágáliv rok‡ara za ,ierebme rok‡ara zA
.kátík∏ sogás�agi za ,kankátík∏ a iőlesivpék

".iakédaram iam ilüde∂e rok‡ara za kátík∏ sogás�agi zA"

 ,arra ,arátlov iső kátík∏ a gás‡ozib tedere irok‡ara zA
.iepén bbigérgel gáliv a kő ∂oh

 tétedere kátík∏ a ∑ema ,sézeletétlef a za naltólav meN
 a arra ,aiv i∏iv argáliv ittőle gáliv a ,ar∏itnaltA

 ttőle knusátímá∏ődi levvé 00511 ∑ema ,argáliv
 irebme za ize∑eh erttőle amzilkatak ttezektevökeb

.tsézekélme sé togássonot∑of

 ∏itnaltA si am ,konomiad a ,kerebme űmletré at∏it A"
".iakédaram iesék kankátík∏ sogás�agi za s kenierebme

nótalP
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 SEKENÉ" za ggüfeö emledeih görögó sáláv ánnomiad A
.lavá‡ámo∂ah idlöf∑eké∏ evtelli ra∂am "TTOLAH

 kanbbasogás�agigel kitadnom epén atík∏ kenérabiT A"
 leviknes kanzoktá†ob mesos kő :(ttözök pén iemalav)

 ,té∑eh (sotnop) ata† a kétlözök men bbőle ah ,abáta†
".tájáró ,tájpan

[(472-003 .e .i) ekéderöt ki-41 serodohpm‹]

 a ttü∂e lakkáicnarf a takora∂am a nátlu∏ dizajaB"
 kentezmen bbakeredgel a lüzök iepén géskerekdlöf

".izeven

seradnoklahC sukinoaL

 sepék men ,kasomá∏ no∂an kátík∏ a tehellój ,atík∏ a"
 ah ,ki∏gélegem menah ,támlaru za erpén sám inet∏ejretik

".tahdaram aru kenépén tájas

nohponeX

 ah sina∂u ,ketév bbaso∑ús lánsápol a kulán †niN"
 kika ,kiken abnodav a gem andaram im ,inpol kulán andaba∏

 lédef si tekiere∏imlelé sé takiajá‡ ,takiádro†
 men nátu tsüze sé ‡ara zA .kájtrat lüklén akétísotzib

 sé latta∏ádav ;kódnalah ibböt a tnim ,∂ú kandó∂áv
 .lezzém sé lejjet ,kanzoklalgof latta∏álah

 nelteremsi atalán∏ah kanáhur sé kanújpa∂ A .kanzoklálpát
 -té‡em nápu† ,gedih a tekő irtö∂ naódnallá ráb sé ,kulán

".kenzötlö ebkörőbdav sé

ev‡ökvÉ onigeR

kőzre∏ ra∂aM
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 a ke∏énétröt ólomá∏eb lórkiaglod tlesiv kaiamór A"
 bbéttölöf atnadjah kátík∏ a :kulór kanló∏ neppékőzektevök
 men nűb eléfimmes levire∏ój s katlov kedíle∏ sé ke†löb

 katlov men ∂ohleviM .kützök őle tludrof
 ttetí∏ék lőbzemen nápu† ,kiazáh tlüpé nesegésretsem

 sé kattot∏a∂of tezém ,tejet ,talah ,tsúH .kiartás
 sám sé ebmérpt∏u‹ .takorob sere∏űf kattotrat leggésőb
 tlov ia ∂nö∂ ,tsüze ,‡arA .ketzötlö ebérőb kotalládav

 nabiama∑of küjdlöf tájas ∂ohtnim ,†ivak a ráka ,kiken za
 ∂ohlevim ,tésám a kátnávík meN .tzednim kátahlálat

 sé kantallá nalatmá∏ ,katlov kogadzag najá‡dnim
 ,katdoklánzárap meN .iasokotrib a kenmelelé ődnegele

".tlov asrátsetih ∂e nápu† keniknednim menah

sumy�onA

 si gelitset gem ,tamladaráf nednim ketlesiv ne‡émeK"
 küjimmeS .katlov kezétiv gidep nabcrah a ,kettemretgem

 ah ,anlov kettet en arákcok tima ,nogáliv a ttetehel mes
 ,temlező∂ a kétzere∏gem rokim S .kutjar ttese melerés

 tnékim ,takugam tré‡ámká∆ a kétröt men nálatlá∂e
 tegéső†id nápu† menah ,kainatsom a lüzök kiattozamrá∏el

".notú za neze ketserek

sumy�onA

 tim ,kéttih tza sigém ,katlov ko‡ágop tehellój sÉ"
 káttotratgem ,kettet erküjükse ttözök sám∂e rokka

" gilálahdnim

sum��onA

 lőtkepén sám nednim tájdóm kenésélesivdah kora∂am A"
 .ajléc sélesivdah ra∂am a itetzöbnölükgem sé ajt∏alávle
 ,tréza tepén negedi ∂e gem kandamát mesahos .iu kora∂am A

 zohámladorib kugam a tágá∏ro sé kázzágiel ∂oh
 galórázik lessélesivdah kujléc ő zA .kájlota†
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 rebme ra∂aM .sátípalanoh ∂av sézekedév ,sézre∏‡ámká∆
 anlov ébsévek lánna ,si arsázníktallá za neletpék

 küttelef ,inatrat nabágibar tiasrátrebme evdek
 tré‡ámká∆ rokim ,inrötö∂ tekő sé indoksokonra∆

 togássokal neletrev∂ef a ,erremalav ttozodnalak
 rám kenév‡ök leumáS iremsile tze ;attotnáb mes lohes
 ibbótu ∑em ,si sigaM lA sé lföhcS lüvík né∏ér ttezédi

 ,takia∑gof ,el kilö men kora∂am a ∂oh ,noza kizokládo†
...si kájlopá sé kájtí∂ó∂�em teketlüsebes a menah

 nabúrobáh őzekedév dnim ,ódamát dnim evle őf kora∂am A
".esélémík őtehel telé za

(.46 asállavső tezmen ra∂am A :∑oráK yfláP)

 (gásatík∏) gásra∂am igér a nátukeze eö kujlalgoF
:tiőzmellej ige‡él

sátrateö isrátjab ,gásútnopzökcrah ,kezétiV.1

 léctelé bbőfgel a :sélé trésátavih sé tadutsátaviH.2
ataláglo∏ azah a sé tetere∏azah a ‡ére sé

molarupén tteljef ólupala nogojgéslefpén ,gásdaba∏�öK.3

gésőlne∂e sé gássogá��agi imladasráT.4

gásdaba��áló∏ sé -talodnog ,-‡émelév naltálroK.5

letév∏ér őzeletök ólav nebke∂üzöK.6

asállav kenievle sot∏agam iső tih-netsipan A.7

gésűjen∂e ,gásat∏it siláuxe₧.8

gásdaba∏ sé melerüt itezekelef-isállaV.9

.sátrateö sé gés∂e itezmenö imladasráT.01
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 etekef molagár A .gás�agi ,‡ét naltatahlofácgem zedniM
 abcra at∏it ,neletőlpe∏ kika ,arkoza aiv nojlluh aras

.kéttetev

 ∂oh :levievré knőz∂ej neletvéN t∏aka∏ a tze el kujráZ
�agi ,keűme∏ihój ,keűklelsemen - katlov kene∑i nabólav

 KETITEHREMSIGEM SI AM TNIRE METIH" tza ,kasogás
".LÓRIAKÉDAVI
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