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 ,kujáigólotim itezmen sukitnetua †nin kankokávol∏ A
 kávol∏ sé lórkápaső kávol∏ kiádnom igérső kene†nin
 ketzekré na∂oh ,lórra kiéger kene†niN .lórká‡aső

 ,lórra kietezpék sosállav kene†nin ,abkujázah kieső
 aigólotim vál∏ a) lammoraP ∂an a kieső ketzeketré na∂oh

 katlov men ,kia‡ámo∂ahjá∏ ne∑i kene†nin ,(levénetsiőf
 őzetél men A .kieséz∂ejlef iső kene†nin ,kiasákinórk

 arámá∏ rokótu zA .immes nnef tdaram men lőbgésigér
 igéR .kujdóm tlov men indótoklagem ,inmeretgem kenkeze

 kettehtelü∏ si men nabá‡áih vle‡ sé gésilebsárí ,tenétröt
 tót a inlemretik ttezeke∂i rok bbajú za trézE .kene∑i

 sukigólotim kentezmen kávol∏ ttel lóbgásifa•a
 ,ólbar ,őzönűb akisám-eki∂e koza ah ,jab mes zA .tie∑éme∏

?arkujtútelé idólav rám ki∏kélme iK .tlov somáhlé∏ ∂av
 kŐ .évőtmeret∏otím katláv kőt∏erbétezmen ttezeven∂ú zA

 ,tiesőh sé táigólotim itezmen a ik kátla∂a
 ,takokéltóp a inetmeretgem ketzeke∂i nesegésretsem

 A .notú sete∏émret kettehzekledner men levima



 lőbdlöf a kátlán∏ahlef zehsétmeret∏otím segésretsem
 .teketelel .bts ,iamór ,námreg ,rava ,nuh ,atík∏ ttosáőle
 !ttozáked men ∏égér nakeD náJ űsételü∏ igás∑opi za ∂ohA

 ttodroheö - lóráikávol∏∂aN men sé - lóráivárom∂aN
 ejőzre∏ v‡ök nelej :kujtahsavlo nabázamlahgésneletpék

 ézök iekélme arútluk iga‡a vál∏ a ttozobah men
 ótahzorátahgem nezehen lóbtnopme∏ iakinte za inloroseb

 gelőnemaiv si tezmen kávol∏ a ,abáiH ...teketelel
.ódagofeb

 ,neltelevűm ,naltasavlo za sé ,ketteveb timráB
 ne∑imráb za ne∂él ttel ,tteveb timráb pén atébaflana
 lóbmolpmet ,apirapaf lóbrok†ob ,akiraksav lóbáf

 rá∏uh ra∂am a katlá†giraF .adálesem lőb∑esrep tnűtle
 lőbifmeledejef rava ,tájilad kávol∏ lóból∏áL •étlukS

 kávol∏ lóbránat avrom-ra∂am ,tődekserek vál∏ (omaS)
 ketlelrÉ .(sonáJ somÁ sege₧ suinemoC) tsugógadep

.trob ijakot lóbkákra‡af tót nesete∏émret
 a lőbremíc ra∂am a kátpakik ,nát∑of sétréerléf ∂E

 kédivleF a za ahtnim ,lett∏erek sőttek a tomlah samráh
 égá∏ro inávtsI tne₧ ∏ége za ttoloh ,anlov ttel eremíc

 ∂oH .tánorok kanku∑árik tlov mesos ázzoh katpoL .tlov
 ,zohgásra∂am a kendőtök eriem ,erénelle kutaraka

 ∏unmih kávol∏ a ∂oh ,si za menah ,ajtí‡ozib küremíc ka†men
 kávol∏ a ,zagI .lavéladpén ra∂am ∂e sonoza ajáidólem

 e∏ér sőtnelej kialadpén ed ,kujlálatgem si neb†nikladpén
.larra∂am a sözök

 reltiH ,ősle kokávol∏ a ejedi sátrá∂adnegel ∂an A
 a ,malláatnim vál∏ "nelteggüf" ttotípala tnékamallábáb

 sé ólávik" a ttözök 5491-9391 ,néjedi gásasrátzöK kávol₧



 nételüret ∏érgá∏ro atlaru kátsidrág-aknilH "űre∏∂an
 sukitilop atsilaico∏ itezmen kávol∏ ,osiT fezoJ .tnétröt
 egéskönle ttöjertél lassátagomát sé lavóicákovorp icán

 tréiataláglo∏ őtmeret taduttezmen ttezgév lój a Ő .ttala
 imlenétröt pén kávol∏ a ,asátínaT .támlatuj ótlém etre‡le

 sé tő kétlélút iagásguzah őtedrih tágás∂an
.támallábáb

 abátadut kaniasrátvle ólávik pén kávol∏ a bbőséK
 kádnegel sé kóizúlli za ttezerekö∂eleb ne∑ém ,tlüpéeb

 űhtih lóbkátsidrág-aknilH a ne∏iH .agásakos
 mes am inadnomel lórkodnárbá zA .kettel kátsinummok

 rám kankávol∏ úsádoklodnog iapórue ‡áhéN .űök
 simah a ik itígéle mes té∏ér ∂e ‡émelévzök a sé tlürekis

 komutérked i�eneb a gém ibböt A .akitnamor sé ∏otáp
 .devne∏ nabájáicneregni-úob sevéreze za sé nebételövűb
 mesos ke∑ema ,kádnegel pé∏ a koza kujpala isázoktaviH
 ebmelenétröt kávol∏ tlálatik a inlomá∏eL .gem ketnétröt

 keniesőh tezmen a ,lekkék†ésem ttő∏ nasotadut
 trebme lakkáirólg tnof érök ejef kosomáhlé∏ ttotláikik

 nogásguzah a élefarra lőbimA .tadalef ólábórp
 tlezüt "nákvoreheheb" a sé "kerebmeka∏" ttotatlokkam

 a tdaka bbesevek gidnim gém gidde ttözök kókcif
.lénsegéskü∏

am.kédivleF ,erdnE ∂aN-ysalaH


