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...kilpmurk agrás sé kali‡ soriP

 bbajú kanásátatuk ite∏égér tenétrötső ra∂am A
 irak KTB ETLE za tsádaőle ttotrat lőrie‡émdere

 ATM za lótáró tö etse ,neddek ná-3 rebmevon nebémret†ánat
 so‡ámodut kenétezétnI i‡ámoduttenétröT KTB

.asrátaknumőf

 iapórue-telek a lüvőb arpan-lórpan galitalroka₣
 ,sukivitkepsrep lüvíkdner ∏ége za ,ga‡asárrof ite∏égér

 a tlov za evé ‡áhén kenikA .alittA krüT tásádaőle etdzek
 ∂oh ,- nebéterek jídnöt∏ö iaimédaka - asálalláv ∂an

 tlov a lőrknieső le kanlurá tim ,izéntá nesere∏dóm
 jú ttosáik ttözök kotápráK a sé lárU za nabóinutejvo₧
 ,∏oro za atráj gigév nasukitamet∏i∏ ató 5002 .ketelel
 topanóh moráh-ték ivé ,takomuezúm iavodlom sé ,nárku

 itelek so‡ámodut a takoza ettetípéik arjú sé ,tnik ttötlöt
 neőtevök tsátlávre∏dner a ke∑ema ,takotalo†pak

 gáliv a si rokka rám teke∏égér ∏oro zA .katdaka∏gem
 nebkevé senevcnelik a rokima ,kétze∂ej ttözök iajbbojgel

 sik nedniM .teküsétezif a kátpak nebte∏émret tnéknődi
 ieppe•∏ a ,nav ajátsilaiceps ‡áhén ój kentelüret

.sádut bbo∂angel a eö tlű∂ kulán lórkóicázilivic

 tlürek lóbrátkar a nabk∏nibajle… seríh lórtiroetem A
-telel tlákilbup mesos ed ,ttosáik evé 04 ∂e őle
 űsétí∏íd sáttemlap ,ttozo‡ara za neb∑em ,settü∂e

 a ,volatoB .G jegre₧ .keődeklemeik keterevmá∏re∏ól
 ősle ∏égér tludrofgem lammolakla bböt nabknázah
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 irok sálalgofnoh ra∂am a etremsilef arsátnallip
-aramak ∂e ttezedner ,togásólnosah ólav lekketelel

 sőserekméf i∑eh ‡áhén nátza te∑ema ,tsátílláik
 sé ,kátdnom tekene∑i gém knutahzoH .ttotál si ∏ádav†nik
 .tömö†neb-mö†ne zobod ∂an ój ∂e kettiveb gel‡ét arpansám

 SPG őzlej tekü∑eh isálálatgem a eré†nere₧
 sóicázne∏ a nátza lef kétzedef ∂Í .ttü∂e lakkátánidrook

 a ,súna∂-ra∂am kos no∂an ,te∑ehőlel igleu
 ótatum tomazuhráp ilezök lavájárútluk kólalgofnoh
 úsázoktanov ra∂am bbo∂angel ki∂e za zE .labbarad

 a gém egésbböt korís a ráB .nabánatsom sézedeflef
 ,avlobar kannav el éggéle sé ,nav ttala dlöf

 .01 a tílnosah no∂an-no∂an ∂rát inetti kos ∂oh ,űmletré∂e
 leviM .zohkatlálat nabkorís iecnedem-tápráK idazá∏
 .01-9 a nétni∏ ,külev si kesődi∂e lóbáj∂an lusádaár
 nebégésrét lárU za kentehel neök ,kólav lóbdazá∏
 tenétrötső ra∂am a eD .si iakétí‡ozib kora∂am tdaram

 a ∏el esédrék ke‡émzőle idazá∏ .8–7 i∑eh a arámá∏
.kéta∂ah a ze dere lőbkerekö∂ ne∑im ∂oh ,bbasamlagzigel

 za ik kennem nesere∏dner rám tsom evé ték trézE 
 za kika ,kótagllah sé kótatuk igá∏rora∂am zohkosátasá
 kanzoglod nebéterek óicídepxE ite∏égéR ra∂aM-∏orO ilárU

.násárátlef ∑ehőlel a

 ite∏égér men ,kátzo‡ámlunat neperet a men gidde ke∏énétröt A
 ∂av kogásólnosah iaigóloportna men ,nájpala ketelel

 za gem kátzorátah nájpala kogássonoza iakiteneg
 a kátlozjar ,takalanov a káttagozúh ∂ú ka… .tázahső

 latlá knüpén a ik káttotígrás ,takali‡ sorip
 takilpmurk ∂an pé₧ .teketelüret ttokal nebkütelezpék
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 tlév kanásálukalaik pén ra∂am a ,arárdnut a katlozjar
 ‡ámodut segel‡ét a ∂oh ,tekő si etlekedrÉ .eréní∏∑eh

 gelem kŐ !kerebme ketlé men nebődi za nabba tto tnire∏
 a ,abgálivgéj a katlodnog tsupórtbu∏ ,totaljahgé

 ,giámdnim ∂af a körö na∑o loha ,adO .ebéjdlözkörö kómzuz
 ,ká•uk a takálluhtumam tto∂afebgéj a ∂oh

ik kájrapak tsúh ssirf tnim

 ketzeke∂i levéven af ‡áhén ,lakkóicálupinam ite∏évle‹
 a ,tájázahső gásra∂am a ,tnaltatahtí‡ozib a inatí‡ozib
 .té∑eh kenésédőzevre∏ éppén ,kanásálukalaik pén ra∂am

 a sé ,takokétí‡ozib a káttotrá∂ ke∏évle‡ sódutabo∏ zehimA
 a kéttetíseletih ke∏énétröt atsilairetam bbólávikgel

 a etenétrötső pén ra∂am a ∂oh ,ge‡éL .togal∏am imlenétröt
 ,tlov nabájázah révtset ∂an úgástárab naltatahtnobgem

 .tláv éssözök si knümlenétröt ed ,knáigóloedi ka† men ∂í
 atjar sátatzotláv ,segéstehel tlov men gidep sázotláV

.men enálp gem

 ka† men kájnávík men tiakétí‡ozib aigóloportna za rám aH
 te∏égér a ,inatrat mes kenseletih ka† gém ed ,indagofle

 A .inda te∑eh ∏el já∏um kankokétí‡ozib i∂rát atrátlef
 .nebtenétrötső ra∂am a tséröttá za gem ajtahzoh te∏égér
 tdaram nebégésrét lárU-iléD - agloV a ke∏égér ∏oro zA

 krüT atdnom - kátlálatgem si tiamo‡ kora∂am itelek
 itelek sotnof lóbájtnopme∏ tenétrötső ra∂am A .alittA
 arjú leviesézedeflef ∏égér őtípéik arjú takotalo†pak

 indut giádi lórájtú kniedőle za tima ,tza ajtahrí
 tludni arjú levőrezőg nebkevé ibbótu za trem ,knütlév

 a :ik zén ∂ú no∂an tnire∏ kosátatuk itenétrötső
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 ∂ohsám éggéle sálrodnáv őzőlegem tsálalgofnoh
.kétlezpék nabbárok kótatuk a tza ∂oha tnim ,ttoljaz

 bbajú za tnire∏ tropo†améT itenétrötsŐ ra∂aM iaimédaka zA
 za tlov ∂ohsám nednim ti†ik nebé‡éf ke‡émdere ite∏égér

 nebte∏évle‡ a rám nabbároK .melenétröt ra∂am iarok ∏ége
 ki∂e zökletE ka† nabájólav aidéveL ∂oh ,tlüremlef si

 őf∆röt ideveL ővél nabtalo†pak lakkorázak a ,e∏ér
 ttü∂e laváidéveL óllánö zA .ttetehel etelüretsállá∏

 egésőtnelej talo†pak rázak ∏ége za tsom
 keniedőle kora∂am a :ge‡él A .ttödőzelejődrékgem

 bbejlefgel ttözök kotápráK a sé agloV a asálrodnáv
 ∂e kogáslovát a kezE .ebgév ttetehem ttala dezitvé ‡áhén

 bbesönölük kenetnelej men kenpén dámon savol
 ailógnoM iam a luádlép korava za ,tsélehretgem

 ∏égér A .alittA krüT ázzoh ettet — kettöj lőrételüret
 imlenétröt a éggéle küjremsi mes arbbávot nabnoza tnire∏
 a gikniajpaN .kensézötlök artagu‡ sro∂ a kenne térettáh

 iláru-léd a ∂oh ,∑étjer itenétrötső bbo∂angel
 sé nágloV a kora∂am a tá ketlek tréim lőrtelüretsállá∏
 itenétröt ka† gém errE ?kü∏ér ∂e artagu‡ ttözötlök tréim

 si lura∂am nesedivör ∏égér nárku ∂E .†nis lledom
 erésélektá za kené∏ér ∂e kora∂am a tnire∏ ev‡ök őnelejgem
 korázak a erésédepeletgem ólav nétnem ó∑of repe‡D a sé

 a kansutánagaK rázaK a :ros ttetehlürek levé∑édegne
 ólállortnok lórkosállá∏ izöklete za teke∆röt vál∏

 zedniM .kasotnof kettehel galiaigétarts ke∆röt ra∂am
 – anlov tnétröt nebkevé se-058–048 a ka† ,nősék nabnoza
 lef kennűt lótrokke ka† si nabkosárrof ttorí za ∂úma

.artagu‡ lótágloV a iedőle kora∂am a
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 ttödődzekgem ramah géle nátza lőrketelüret izöklete zA
 avrom-gnilorak a ne∏ih ,esézepékrétlef ecnedem-tápráK a

 rám aM .ttodólo†pakeb geresdah ra∂am a absutkilfnok
 ttőle 598 tnire∏ ke∑em ,si kotada ite∏égér na∑o kannav

 irok sálalgofnoh ,setezgellej kanludrofőle si
 ,nebécnedem-tápráK a korís ttetemetle lekketelkéllem

 serev∂ef úmá∏rís bbesik ∂av ,so‡ágam eri‡bböt
 er∂e nájpala kezE .kőtemet óllá lóbkorísifréf

 vé térknok ∂e tsálalgofnoh a ∂oh ,bbasotzib
 ittözök 709–068 .bk ,sedezitvé ‡áhén bbákni tte∑eh

 ,itnelej si tza imA .inetniket semedré kené‡émdere tama∑of
 lőbgél tsádamát őrpösle ső‡eseb so‡ozib a tza ∂oh

.inetniket llek kanóickif icnázib ttopak

 esézemletré itenétröt ketelel tlürekőle-trátlef A
 a ,teke‡ét térknok a :lura∂aM .tláv ássukitamelborp

 togásólav i∂rát ózoktatumgem nebketelel ite∏égér
 a navgeM .zohkóickif ibbárok a inatímonifado kenzeke∂i
 ,tnoziroh icitabus ,∑ehőlel igleU .tezeke∂i isérevek

 iju†natram ,ké∏é† ióni†vorok ,aimárek ikédiv-agloV
 sezemel∑osrat ,kesézektemetsavol segel∏ér ,káttemlap
 k∏voloko₧ ,ketelel újámrof-†ú†gevüs i∏á∏gereb ,korís
 ∂oh ,knütehdek‡émer ka… .röktelel ici•obbu₧ ,akéta∂ah
  .inneveb si tra‡ak a tze lürekis kankéállittA krüT

 ite∏égér rogunnif ttotípala latlá srátvle kirE ránloM
 aiveö rogunnif a kente∏égér a tnire∏ a‡ámkopala ké∏nat

 ,inlozagi enellek tiasátípallágem te∏évle‡ ótílnosah
 te∏égér a ,a‡áelóláglo∏ te∏évle‡ a ‡ámoduttenétröt a ne∏ih

 a lőtte tsom sé ,asanisik ‡ámoduttenétröt a gidep
 llek tim ,avdnom tlov geM .tzena∂u le kájráv lőt∏égér
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 ttorí za lohA .sotalnája men tim sé ,ken∏égér a ainlálat
 men koza ,teketelel ite∏égér a kidef men kosárrof

 sorop ódna∂ah lüvík nemle∂if menah ,ketelel ite∏égér
.ka∂rát irátkar

 ,lasságofleftenétröt atsixram tremsi lój a lazzA
 ∑ema ,nebme∏ knullá lettezeke∂i őrpöserléf sukitkelaid

 ,kanátsilanoican tséremsilef itenétrötső bbajú nednim
 .tísőnim kan∏árgunnifitna ,kansobábiléd ,kannalat‡ámodut

 inzoglodlef atdut men giámdnim rök isrátvle zA
 körö za ,tásálmoblef küre∏dner igéstevö∏ naltatahtnobgem
 ébsévek-ébböt sálbarik igásadzagtezmen úpala gástárab

 a ,tásálusodóm áttalo†pak itelzü segésset∏it
 a tájóizúlli aipótu sukit∏inummok naltatahtrat

 A .lavágálivtalodnog őtehlé kopanzöktéh sukitarkomed
 tluvale sé úladlo∂e knusázamrá∏ rogunnif sogalórázik

 nnef sé inatrat ajraka nnef levéjere kenőre tánat
.intatrat kájraka

 crah iótí‡ári∑át∏oőf ,iőtezev∑át∏o ,crah∑át∏o izagI
 a inlüsebme∏ llek tsoM .nab‡ámoduttenétröt ra∂am a ki∑of
 tlürek argálivpan atóza za ed ,ttotagllahle nabbárok

 zöhknümlenétröt inoh a evtelli ,asátísonoh ketelémle
 men ∂oh ,inremsile llek tieM .nebétetniket esét∏elli
 llek lőttelémle dráli∏alki∏ ibbárok iem ,ój tlov

agipala so‡ámodut iam a indaázzoh llek tiem ,inlávgem
 ka† meN  .keze kesédrék socrah∑át∏o-dótu ∂aN .lóbkogás�

 a takujídgu‡ tlemeik a kilmedrégem ∂oh ,ó∏ nav lórra
 a ∂oh menah ,kótagllahle ∂an a ,kózoduzah ibbárok

 kenkik lórlát∏edeip úgásttozopalagem atsixram ibbárok
 tremsi menah ,modnom né meN !inetnödel kájgof tárbo∏ a
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 nabkniajpan a∑át∏oka∏ ∏énétröt ATM zA :mezédi tiava∏ ∏énétröt
 a ,kanájtropo† ték ladlolab űvlega‡a atsieta za
 ttözrő evtléf kankosilárebil a sé kankátsixram

 ajátjaf eléf moráh kosóduttenétröt iazah A .etelüret
 iaigóloedi atsininel-atsixram a :nogá∏rora∂aM ttödökűm

 nokopala iem∏e silárebiloen a ,kődek‡ekévet nokopala
 óllá nájalat sumzilaico∏ so‡ámodut a sé ,kődökűm

.iasódut úságoflef vítavreznok nopala sukitkelaid

 tráz lóbáj∂an ∑em ,ságoflef itenétröt ibbegér a zA
 ke∑em ,tekepén se∂e za ettetniket kenkegés∂e

 ,nádapní∏ melenétröt a ála-lef kanlurug tnékó∑ogdráilib
 iakinte ketelel se∂e zA .atlúm téjedi no∂an arám

 si netni∏ ivle ed ,sukitamelborp gidnim asátísonoza
 – a sé kotropo†pén a lef ketlürem kegésték ∑omok

 nájpala komuvítom ttozamlakla ,ka∂rát setezgellej
 egésőtehtetlelefgem kárútluk ite∏égér – ttotísonoza

 ka∂rát a inadnom tehel men timmes nabájólaV .lürök
 lőrévle‡ a ,lórásátitnedi za kaniasonodjalut irok∂e
 kere∏dóm so‡ámodutte∏émret bbajú zA .mes tia gém gem
 muicnorts A .tahzoh togásnodjú kos no∂an esélüpéeb

 si tza rám tsom luádlép lakkotalág∆iv sopótozi
 ∂e ∂oh ,lóbko‡ávdaramgof a intatum tehel ik nasotnop

 nebte∏égér izöktezmen A .náros etelé za tlé loh őtelli
 tlov men giádi knulán ,ere∏dóm őf sátatukóicárgim a ze

 ilürök sálalgofnoh a gideP .arásázamlakla za ‡émer
 ,kantahdogu‡ kona∑o nabkorís trátlef ózamrá∏ lőbkevé
 entehel si tze ráka – kettelü∏ nebzökletE za gém kika
 djam lürekis ∂oh ,kizíb nabba alittA krüT .inatí‡ozib

 sé izöklete za intatumik totalo†pak inokor térknok
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 isáirÓ .ttözök ko‡ávdaram ővél nabkorís iecnedem-táprák
 anlov ettih es tza nabbárok ed ,ázzoh llek e†nere∏

 lárU za tiamo‡ kora∂am a inlálatgem lürekis ∂oh ,iknes
!navgem rám tsom ze sÉ .ttözök ecnedem-tápráK a sé

 erdnE ∂aN-ysalaH

8


