
eréjdlöf alittA ra∂am a ludnI :sonáJ yakkaM

sátípalamallá zA

 a ttala iasápa† koráglob a sé koknarf a rokimA
 amlatah iakitilop-ianotak konágak rava iesék

 .lokop a tludaba∏le nebécnedem-tápráK a ,ttokubgem
 tréze ,inzelebekeb nesejlet atdut mes molatah ki∂E
 ka† tárokkema ,előleb ttoparah tárokka ki∂ednim

 kotávroh sé kenévol∏ a ,lórtagu‡ koknarf a :ttodut
 a ,lórtagu‡ka∏é kávrom-névol∏ a ,lórtagu‡léd

 sotnof no∂aN .lőrléd kebre∏ó sé kovál∏-ráglob
 igásadzag sé iakitilop knarf a ∂oh ,tlov ‡émlürök
 atjaL a sé snnE za atlomá∏lef ramah negi sédek∏ejret

 galitalroka∂ sutánagak rava za ,tűpe∂ a ttözök
 .tére∏dner imledévrátah itagu‡ naltatahlotahtá

 itedzek asádamát se-197 ∑oráK ∂aN neb‡émderegéV
 nátuza nabdazá∏ .9 A .le tdaka nebűpe∂ a nátu kerekis

 telek sédek∏ejret námreg sám sé rojab a tludnigem
 sáicnerepÓ za„ elef itelek airt∏uA ibbősék A .élef
 lóbájázah ke∑eké∏ itagu‡ ttel rokke "nenni neregnet

.évéjdlöf keűvle‡ temén

 nabrok rava iesék a téjbmöt ∂an ∏ége ecnedem-tápráK A
 ne∏ége táhet pén űvle‡ ra∂am őtísepéneb natráz rám

 kosátah ivle‡ sé kosátagga∏té∏ ,kamlaru őzöbnölük
 kenégés∂e ivle‡ sé iakinte ttödődzekgeM .tlürek ála

 A .si asádavloeb rám tto-tti tős ,asálmoblef a
 a na∂u zohsádavloeb sejlet a ,zohsálmob sejlet

 tlov men kédezmen ∂én-moráh tletle ttözök 698 sé 408
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 sé vál∏ a lőrkemerep a ∂oh ,negi zohha ed ,géle
 teketelüret ∂an kepén őlé∏eb tekevle‡ námreg
 ,nebécnedem i†éB a ,nabáinóval₧ el kanastíka∏

 mérp∏eV luádlép ,népezök lútnánuD a sé nabgá∏roavroM
.néké‡rök

 ∂e gem attotíllá totama∑of sóicálimia za tzE
 őslE .eletevöjeb a kenépén dáprÁ nab-698 arsápa†

 a netelek tlov asárázel korátah a etedekele†
 a lakkotápráK a sé levűpe∂ irahib-igás∂áli∏

 a sé lánánuD a neléd ,nelle koráglob a sé kő‡eseb
 gidep notagu‡ ,nelle koráglob a sé cnáziB lavánuD

 sé koknarf levésétípéik ilóbjú űpe∂ rava iső za
 atlalgofle ná∏ruK rokiM .nelle kovál∏

 ttöző∂ dáprÁ djam ,técnedem i†éB a sé togá∏roavroM
 a inlot arbbatagu‡ gém tlürekis ,lán‡o∆oP

 tlov rám even ra∂am igéR .gisnnE za ne∏ége ,trátahűpe∂
 sö-559 a ne∏ége tdaram si ∂í zE .aicnerepÓ :kanrátah e

.gigéserev igrubsgua

 ój no∂an néjedi knia∑árik idazá∏ .11 ,bbősék űpe∂ A
 .�� .nelle ketemén ódamát atroka∂ a ttet totaláglo∏

 ∂aN néjedikanna tnim ,tráj ∂ú neppé nab-0301 dárnoK
 előle zA .ttotuj giábáR a ka† ttaim űpe∂ a :∑oráK

 mes ,temlelé mes tlálat men netelüret ttetírüik
 ,tős ,etrevik lerre∏űök ∑árik návtsI .t‡ámrakat
 técnedem i†éB ttet∏evle neb-559 a előt atlalgofaiv

 kirneH .��� ,aif dárnoK tráj ∂ína∂U .si te†éB tágam sé
 si arbbávot táhet űpe∂ A .nab-3401 lelleumáS abA

 tnomalaS kemre∂ A .kenkenegedi tlov naltatahrájtá
 ólurá nomalaS ka† ódoklaru temén ótagomát

.inlektá atjar ttodut levégéstíges a kaniajra∂am

 ra∂am a men am lüklén asálalgofnoh kodáprÁ zA
 iecnedem-táprák A .epén bbesőregel ecnedem e ennel
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 ra∂am a ,asátílláer∑eh kenéjere itezmen gásra∂am
 ki∂e kodáprÁ za esézrőgem kenévle‡ sé kentezmen

.emedré soka∏rok

 kő :őzektevök a emedré soka∏rok kisám kodáprÁ zA
 nelte∂e za náma∑of melenétröt igidda ∏ége za katlov

 ingof atdut ála molaru segés∂e ∑ema ,záhódoklaru
 ttev nebmeletré iapórue tto sé ,té∏ége ecnedem-tápráK a

 kankodáprÁ za si∂aV .inatípala ttodut tomallá
 iamór bbo∂angel a tlürekis men ima ,za tlürekis

 sucraM ,kansunajarT ,kansutsuguA ,kankorá�á†
 za sé kannájaB ,kanálittA .mes kansuileruA

 rava iesék a bbelezökgel A .mes kankorugono
 zA .tlürekis mes kiken ed ,ázzoh kattollá konágak
 ,kanmurK ráglob a ,kan∑oráK ∂aN setző∂ künelle

.mes kangatrumO

 a sé kuojnA za nátu asálahik záh-dáprÁ zA
 kettel nágoj kodáprÁ za ka† si kogrubsbaH

 kátzo∑úsgnah lüklén ko meN .ia∑árik airágnuH
 kesédőzre∏ sé ráb nogá‡áel ∂oh ,tza si gidnim táhet

.iadótu kodáprÁ za ed ,névér

 ierekis ótípalamallá sé ődévgá∏ro záh-dáprÁ zA
 ∂an ,kánotak óláviK .ketzektevök lőbnednim kos

 ,kosukitilop se∂ü ,kerézevdah ttezpék ,kosukitkat
 ‡émek tnéknamlakla ,kemledejef setezektevök

 azéG ne∑ima tniM .küttözök katlov kódoklaru
 gés‡ét∏erek a tlov tloraS ,egéselef sé meledejef

 küpén katdakA .néjedi asátísonohgem segelgév
 na∑O .kegésiné∂e űre∏∂an ődőröt lavásros

 takujráp si nabájápóruE kurok kika ,kegési∑éme∏
 a ,t∑árik ól∏áL tne₧ kanádlép ka† kü∂eV .káttotíktir
 lőrétemret ,ttedelef men le sé tlet∏it si nödlöflük
 ajádnegeL .togavol ttegetter sé seríh nödlöf eem
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 inetsi za gidep nabiagásttoda ite∏émret tnire∏
 kekétré irebme segésnözök a emle∂ek sönölük molagri

 a sőte∏tet ,ezek a tlov sőre treM .etleme élöf
 tájórT a ∂av kannál∏oro za tnékim s ,ejeslük

-ezek a tlov samlatah ,kenkösőh görög ólmortso
 lalláv lüzök rebme ibböt a ,etemret a isáiró ,abál
 pé∏ nabólav :ttozlút ahgila adnegel A .ttolsagamik

 nebrő₣ ∑árik a latu ertemret sáilad sé erifréf
 gecreh somlÁ ,kenéöakonU .ajámreh ttözrő

 a le tlut∏up men kan∑árik aléB .��� ,kanájákonudéd
 tlálatgem nabákilizaB a ttorávréhefseké₧ A .ajrís

.tlov éifréf sagam retém ték menka† závtno†

 knéntere∏ tőze‡ét óllánö ,kisám ∂e nabnoza tsoM
 návtsI za ed ,kjaV ,aif sé meledejef azéG .inlemeik

 si ∑árik erdnE .� őtmeret tedner arjú nátu alálah
 óicázilivic a ,ebdner iapórue za ∂oh ,etremsilef

 kensédek∏ellieb ólav abá‡ári őzetél nelte∂e
 ibbaramahim gés‡ét∏erek a eletétlef sogalórázik

 ka†men tze kjaV sé azéG .eletévlef segelgév
 ték a menah ,ergév káttotjah laggásasro∂ sorahiv

 itelek a kozA .kattot∏aláv si lój ttözök gésőtehel
 tásállav záh∂e icnázib ,itelek a kika ,sina∂u kepén

 ,kő‡eseb ,korugono ,korava ,kökrüt a ,lef kéttev
 melenétröt a ketnűtle ∂av atóza konuk ,kozú

 ko meN .ebégemöt kovál∏ a katdavloeb ∂av ,lórádapní∏
 iráv∆olok †ivokjaD nitnatsnoK tlov atdnom lüklén

 (aráktit tel∂e‡égeL i‡ehcé₧ irávsemet a gi-1291) ∏égér
 ?takora∂am a gidnim kotájdi∏ tim :kaniágéllok námor

 ,lunámor men tsom rokka ,anlov kettel men kő aH
.knénlé∏eb luvál∏ menah

 etelrésík sálrotibnórt latlá ∑árik návtsI zA
 arágásnávík én∑árik alleziG ∂av ,ttaim
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 ttőle erdnE .� ,aif kidosám luzaV ttotattíkavgem
 ako nedniM .egésőtehel sát∏aláv a ttollá tto

 aiv astíllá artú ‡ágop ∂oh ,ár anlov ttelgem
 levvé tö alán a ,aj•áB .tájdúri†ok airágnuH

 sina∂u Ő .anlov ttet ∂í ará‡ozib etneveL bbesődi
 .si nebésétezűmá∏ ivejik tdaram za sé tlov ‡ágop

 ettettemet nodóm ‡ágop ,tlahgem lürök 7401-6401 rokiM
 sé ataV ed ,ttotlit rám rokka za ará‡ozib ,tágam le
 meN .lattazodláól ttet∏elélef arjú latlá sonáJ ,aif

 meledejef ‡oskaT ,ajpadéd neppé menah ,ávohráka si
 ttetehlé gém rokkA .éllem ajrís tremsi gém rokka
 ∂oh ,atdut lój tno∏iv tzA .lavágoj ‡ágop a lezze
 ka† kanásádok‡ágop ,evlürek armolatah i∑árik

 óJ .asákub kodáprÁ za :tehel e‡émzektevök nelte∂e
 za men rokasát∏alávgem erdnE .� ∂oh- ,tlov sétnöd

 gássamlakla za menah ,(sutaroines) gésttölü∏bbőle
.kátzamlakla tévle (satienodi)

 lannoza nátu esépél arnórt erdnE .� ,erévtseT
 retéP a ttü∂e levétneveL térdnE .errena∂u tderbéár

 azah kátvíh ko‡ágop tdazállef nelle ∑árik
 .kátdagof sé kátráv iódazál ‡ágop ataV .lőbvejiK

 ke‡ét∏erek ra∂am a tluráj si ázzoh erdnE
 lórnórt a essehtnödel ∂oh ,tréza ka† ,zehésézödlü

 A .tretéP ,tánokor sé téjtlölej knu∑árik návtsI
 nabgá∏ro za tdaram gila ∂oh ,ttel za ‡émzektevök

 nabnoza tnimA .azzánorokgem nab-6401 ika ,köpsüp
 a etrevel lannoza ,ttel ∑árik tneklef

 nab‡ahiT ,trotsonom nodárgesiV ;takosádazál‡ágop
 ,men nálat ,neltelév nálaT .ttotípala togástápa sécneb

 izáh-dáprÁ nelte∂e za ő ttellem aléB .��� ed
 sé tájrís küjremsi nasotzib kenika ,knódoklaru

 gástápa i‡ahit a ki∏gu‡ tto :tevökrís
.nabámolpmetla
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 a‡ú† a kanna ttözök 2991-9891 knüttehel iúnaT
 sé silárebil ie∂em mérp∏eV a te∑ema ,kanánovazuh
 sukilotak a ttotat∑of taz‡ámroknö atsinummok

 tréim nojav sé ,kanzáh∂e za aiv e-kájda :lazzáh∂e
 atsiveslob A .tételüpé gástápa i‡ahit a aiv kánda
 tlov sejletne∂é₧ .atláglo∏ tiajléc muezúM nebkődi
 bbátub-lánbbátub kasrátvle za si insavlo gém

 treM .etzedrék men iknes teknievré im a ,sonjaS .tievré
 ∂oh ,kanna kannav iako sómo‡ ∂oh ,anlov kutdnomle

 lóbáno∂av idála† ∑árik erdnE .kájdaaiv nesőgrüs
 elevelko ótípala gástápa zA .ettettípé kanzáh∂e za

 a treM .kenvle‡ ra∂am a ekélme sosárí ősle za
 kátsinummok a men sé erését∏ejret gés‡ét∏erek a ∑árik

.atná∏ arán∏ah

 ,tájpA .lánko‡ágop a tlu‡ozib kenbbe†löb erdnE
 alleziG ∂av ∑árik ra∂am bbi‡ét∏erekgel a tluzaV

 ∂oh ,attáleb sigém erdnE .gem attattíkav én∑árik
.ttedevét luzaV

 űvle‡kos a :kizotrat edi ∑ema ,sédrék ∂e gém naV
 ózamrá∏ lótnávtsI tne₧ galótíllá kangá∏ro

-1491 rémelE ∏u∑áM ttetílme rö∏bböt rám A .atalodnog
 nasokédná∏ ató 5491 te∑ema ,t‡ámlunat ∂e tlözök neb

 tdehríh a tlov ∏aláv ‡ámlunat A .kantagllahle
 iavk∏om cnevdek sá•áM isokáR ,kanálu₣ űfke₧

 tadáv a tza űfke₧ .arásádamát avrud a kenétevök∂an
-0491 menah ,rokimráka si men ,lór∏u∑áM ettet∏ejret

 senellera∂am eléf-seneB a levievűm ∂oh ,neb
 idáprá tnire∏ ∏u∑áM ∂oH .tekevré tíllá∏ kanádnagaporp
 nasotadut gidda ,kátríb levőre giddema ,knia∑árik

.tekegésitezmen a káttotri
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 arjú e∏énétröt ra∂am bbojgel knudazá∏ nab‡ámlunat A
 zehgecreh ermI ,zoháif kannávtsI tne₧ etzemele

.lóbájtnopme∏ kenegedi őzötlökeb a tiemletnI ttezétni

 iam sé ibbegér ∑ema ,tadnom ∂e neb-kemletnI za naV
 kepén negedi tnire∏ ke∏énétröt atilopomzok-silárebil

 .ajlosavaj tásádagofeb ilüklén letétlef sé iroka∂
 ,‡ekéröt sé egne∂ gá∏ro úsáko∏∂e sé űvle‡∂e za treM

 avgoflénnE .knu∑árik ősle anlov atrí
 teke‡évevöj a ∂oh ,maif ,deken molo†narapgem

 ∏u∑áM .dastrat neb†eb sé dastílomá∂ naútarakaój
 ra∂am sé ó∏ munger a ∂oh ,attotí‡ozibeb nabnoza
 men gém nabrok-dáprÁ za gá∏ro za ,ejőlelefgem

 ,takoza menaH .ettetnelej táirágnuH men ,togá∏rora∂aM
 kaniagoj i∑árik tő ,kannav lürök ∑árik a kika

 a táheT .kanda to†ánat iken ,kitíges nabásálroka∂
 sé kegédnev A .táirállecnak sé travdu i∑árik

 őlnözöeb ávohnednim ,tekesepelet men gidep ke‡évevöj
 kan∑árik a menah ,kenetnelej tekepén negedi eléfnednim

 sé takogavol inohlük ólnájalef takutaláglo∏
.takopap

 fe∆óJ idrekeV ,∏énétröt iam ólávik ∂e evtevök t∏u∑áM
 a tze ettev ála talág∆iv sopala témsi panim a

 za men ∑árik návtsI :attotípallágeM .totadnom
 a nápu… .kanáif atlosavaj tsátígíhlef iakinte

 ∑ema) akitilop silárebil inátu séze∂eik
 ettet tásádagofeb kegemöt sóillim lóbáicílaG
 ttezeven kansilárebil nétni∏ ,iam a sé ,(évőtehel
 a takogojőle tísotzib leévröt ∑ema) sétezev

 a le attotízrot (kankotropo† ólmaráeb lőrtelek
 za ∂oh ,tlüredik témsI .tém∏emallá i-návtsI tne₧

 t∏ér ttotídrof kangá∏ro úsáko∏∂e sé űvle‡∂e
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 nesevét giámdnim neőtezeverléf sé nasokédná∏
.kizemletré

 a tnire∏ idrekeV asátídrof se∑eh tadnom A
 őremsi tsáko∏ nelte∂e sé tevle‡ nelte∂E :őzektevök

.‡ekéröt sé egne∂ ravdu i∑árik

 nabrosősle) tekevle‡ ,tlevűm táhet návtsI
 tájárútluk ,tiasáko∏ kepén negedi sé ,ódut (!tnital

 a kansotnof attotrat tétélnelej kóda†ánat őremsi
 za sonoza mes ébsévekgel a imA .nebéteze‡rök ∑árik

.lavásátízallef iakinte kanágássokal gá∏ro

 .tegecreh ermI ettetni erre ka†men návtsI
 iaglo∏ kátnim negedi za táif atvó nasokétamo‹

 sé ,lőtéletévtá kosáko∏ negedi ,lőtésétevök
 tésétevök knia‡ámo∂ah itezmen tájas nebme∏ lakkoza

 giámdnim ∂e lénsédrék a lénne idrekeV .eréklel ettötök
 za tnakkub er∏ér sotnof lüvíkdner ,tremsi men lef
 tadogás∑árik gem dotahtrat ahgilA :neb-kemletnI

 ódoklaru dettőle za ,kendiedőle men ah ,noját a neze
 ,görög na∑o e-tloV .dozonátu tiasáko∏ a kanko∑árik

 ,atzo‡ámrok tnire∏ kosáko∏ görög takonital a ika
 tnire∏ kosáko∏ nital tekögörög a ika ,nital na∑o ∂av

 :gáslunat sotnof téK !tlov mes ∂E ?atzo‡ámrok
 kene∂el en sé knunlopá llek taknia‡ámo∂ah itezmen

 diedőle za tle∂iflef idrekeV .kniódoklaru negedi
 ermI .nav nabmá��ebböt ze :si aró∏ (srossecetna)

 i∑árik ‡ét∏erek nelte∂e ka† nabnoza kengecreh
 táhet aH .∑árik návtsI ,apa za agaM .tlov ejdőle

-dáprÁ ibböt a ,lé∏eb nabmá∏�ebböt kemletnI za
 tésétevök kanájádlép dőle imledejef ilebzáh

 ieső ‡ágop ∏et tetih lezze ,návtsI tne₧ ajllavaj
 a za tnim ,ólav erbbőle ekedré tezmen a :ttellem

8



 kaúsállav ne∑im köső ódoklaru lój a ∂oh ,tnopme∏
.katlov

 ev‡ök‡évröt ték ∑árik návtsI itísőregem tzedniM
 ólav neketelet∏itnetsi za ,tsétípémolpmet A .si

 ó∏ nelte∂E .atríőle naúrogi∏ takólnosah sé tletév∏ér
 .takosáko∏ ‡ágop igér a tno∏iv atzamlalit mes

 ,takól∆uruk ,tako‡ákro∏ob a na∂u etzödlÜ
 ttellem őftúk ed ,takódnomődnevöj ,tekőrevekgerém

 takujah ,lőriőzgév kosátratre∏ ‡ágop ,lórkózodlá
 tnire∏ kezE .ó∏ kise men lőrkőlesiv ardóm ‡ágop

 itezmen tsállav jú za ettetléf men knu∑árik ősle
 men ttala amlaru ∂oh ,őtehnö∏ök kennE .lótknia‡ám�∂ah

 sé negedi ka† arrA .sádazál ‡ágop ik tröt si
 ttala amlaru divör ∑árik retéP ,ajdótu soka∏őre
 ,kantatum arra nebkügésseö kezedniM .ros tlürek

 éttne∏ a te∑ema ,tepék a tza llek inatísodóm ∂oh
 gem katlozjar kádnegel ttezektelek náját asátava

 kátraka men kopap negedi zA .lór∑árik návtsI
 te∑ema ,tégésttezeletökle itezmen knu∑árik ∂an innever∏é
 iam :küjtehetázzoH .ebréttáh ttotíro∏ men etih ‡ét∏erek

 návtsI kájtízrotle nesene∂e gem kniajpap negedi
 knülev intarí kájraka arjú sé ,tégési∑éme∏ ∑árik

.teknümlenétröt itezmen

 rezeték a attotíllágem sálalgofnoh idáprá zA
 lótianokor ,ttözötlökedi lórgáslovát retémolik

 ebéjűrű∂ segésnelle kepén negedi ,tdaka∏le erkörödnim
 etre∏-apóruE ttaim iaru rugono sé rava ,tlürek

 ∂e avlúm vé zá∏ tzE .tásálluhté∏ gásra∂am tlölű∂
 melenétröt ∏ége za :ettevök ‡émese bbasotnof gém
 űgéstehet ólávik a arájlótu sé rö∏őle náma∑of
 ólávik ébsévek men dáprÁ sukitilop sé rézevdah

 abágam técnedem-tápráK ∏ége za návtsI sé azéG ,iadótu
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 ra∂am ‡ét∏erek a :kettetmeret tomallá sőre ólalgof
 nasomazuhráp lezzE .tágá∏ro airáM zű₧ ,togás∑árik
 katdavloeb kiepén űvle‡ köröt sé géstezmen-dáprÁ za

 givé zá∏∂éN .abgásra∂am őlé tti ató 076 a
 tásádaramnnef mukinte sé vle‡ ra∂am a káttotísotzib
 nednim sé óslotugel a géM .nebécnedem-tápráK ∏ége za

 nátu sálrá∏ém rátat a ,mahor ippe•∏ bbadav lánigidda
.si

 ttaim korátat a sigém no∆jap őzrő-ődév A
 rokima ,rokkA .kesédeper ősle za ketzektnelej

 abázáhódoklaru óda tetne∏ tö ,bbe‡ét∏erekgel apóruE
 keűtih negedi sé ko‡ágop témsi abkugá∏ro sé

 ∂e tebé∆rE ,aj‡asedé knu∑árik ól∏áL nuK .eb ketlürek
 ,táh ado† meN .tlov a‡áel meledejef nuk űven náhje₧

 kezének ,kerézev nuk ól∏áL nuK neb-4821 ∂oh
 gisárájrátat a eb ttetípelet takohálo ,tiajhcalv
 :arájlatápráK ttotít∏upik latlá utaB ed ,ra∂amní∏

 .abájulaf 003 ké∂em gereB sé soramaráM ,gnU ,a†ogU
 xodotro za kenkeze néjedi sojaL ∂aN rokiM

 iamór a köinrét anlov ttellek tá kankohcalv
 isoramarám a sé sogarD ,ertih sukilotak

 A .ketzötlök abávdloM bbákni levésétezev koklutső
 erkédiv tláv ánnaltakal témsi ∂í za gidep ∑árik

-dáprÁ za sé ,gem tludni ∂Í .eb ttetípelet tako∏oro
 za ttodótat∑of nebbesőre er∂e nátu asálahik záh

 rö∏őlE .asálo∆romlef bmöt iakinte ra∂am őggüfeö
 a ,nebécnedem i†éb a ,nödlöf avrom ,nekelé∏ a ka†

 .nabávdloM ,neb∑édrE-léD ,lánánuD-lA za ,nebgésmére₧
 galórázik menka† molaru köröt sodazá∏vé za bbőséK
 za ∂oh ,knundut trá meN .attotít∏up tomukinte ra∂am a

 ,kánotak köröt ólokli∂ nabáoh-nebétlé∏ nödlöflA
 nabálatlá nabgásólav a kólbar sé kólo†árah

 a gidep nátu esérevik köröt A .katlov kebre∏ ,kocár
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 kocár sé kotót ,kobávs ttetípeleteb latlá rá�á†
 ,nebsékéB .gem kátpak tekedlöf bbojgel a ttünednim

 a kocár igerő∏ A .tnára∂e nabá‡araB-nabánloT ,nab†áB
 a el ketzötlök tréza nebievé sacnimrah dazá∏ tlúm

 takos nétnem soraM a trem ,arádnikiK lőbé∂löv soraM
 külüzök "ik ttogrotnát„ si meN !inzoglod ttellek

 ttopak tekedlöf sorí∆ a sÉ .abákiremA mes iknes
!mes lüzök kobávs isékéb
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 * * *
.dlo 841-741

 sé lőrétedere knüpén ,lórtlúm a tiE
 ,knülé enneb ,küjremsi tnelej A .lórkniasálalgofnoh
 lút nokniajdnog ipaN .arpanloh-lórám ka† nebbötgel

 a llek knunlodnog ed ,taknutlúm llek knünremsi
 abáloksi takniákonu ,tekniekemre₣ .si erknővöj

 ah ,knéntere∏ ,takusát∏aláva∑áp kujtí‡ári ,kujtaráj
 za sé ‡émer a lé tto nabsádokazib A .kanánlugodlob
 a inatratgem togásra∂am ,tevle‡ ,tázah :si taraka
 tázah ze tadalef űök meN .si nebderzevé kidamrah

 ólok∑us tekekétré negedi ,kosamlatah óládreh
 ólo†ágrofté∏ tekőre itezmen a s ,koguzah ttetezif
 arságofeö ra∂am ttetegelme takos A .néjedi ko∑á∏iv

 knuraka noplat ah ,nav knügéskü∏ neppékgév norámmi
.indaram

 * * *

„
:laviaros alu₣ ∏áhuJ tnéksézejefeb "tő küzzédI

 nebéví∏ kenik ,enellek ifréf ∂E
.meret talodnog nabá∂a ,gásóJ

nebénelle sroslab a llágem ikA
.neregnet a tezevtá ,sut∏irK tnim S

 kenődi za ik ,enellek ifréf ∂E
 zén ebővöj sé itré téjégI

 ,kenőn ebgé kalaf erésétni gím S
.sétev a kiré aráva∏ nödlöF



avzobah men ik ,enellek ifréf ∂E
,dán a neblé∏ tnim ,tzök tagu‡ ,teleK

,abkodazá∏ ∂an ,jú énniv erőlE
.tázagi gásra∂am a evdzükiK

— !tezgév et ,dda ó — enellek ifréf ∂E
 ,‡ávtínat őzdőrék notlúm ka† men iK
 ttepél evé zá∏ tsom ∂oh ,tuj ebme∏e S

!návtsI i‡ehcé₧ :ő ará∑áp körÖ

.ra∂am bbo∂angel A

 ,eréjdlöf alittA ra∂am a ludnI :sonáJ yakkaM
.dlo 131-521,6991 tsepaduB


