
iaktit pékgalli† ólloH A

asárí NÁTLOZ ISKAP

 ergé sogalli† a sádut nednim ∂oh ,kátdut keigér A
 ed ,kopapőf ,kosotlát ,kosugólort∏a zA .avrí nav
 ,tásáráj kogalli† a kétremsi si kerebme rot∏áp a

 ólu‡ári erlüleb sé erlüvík tlobgé za kéttetré
.tétenezü

 ketzén abkogalli† a ,ergé za si knia∑árik tne₧
 nabátadut kennE .rokalatazohgem kesétnöd sőtnelej

 tto∏táj tréim ólloH a ∂oh ,inláv évőtehtré dzek
 nab-6421 zA .tá nődnet∏e 052 tepere∏ úgássotnof†luk
 sé ,ólloh a si atalláremíc dner soláP ttotípala

 tepere∏ sőtnelej si nebére∏dnerpéklej ∑árik sá•áM
 sé ko∏otím igér a lórólloH a le kanlurá tiM .pak
– ed ,tsátí∂ó∂ a ,tsálsój a izepéklej Ő ?kádnegel
 a tnékaradam sepéklej paN a sé tődi za ”ile∂ülef

 vret inetsi zA .si tájóicáts ki∂e sátavaeb
 .kinelejgem narka∂ nétni∏ tnékezök∏e

 tne₧ ed ,nebtreknedÉ za lü nájáf sáduT a luádléP
 tne₧ ∂oh ,sekedrÉ .tokélálpát ∏iv ő si kenkedeneB

 ‡éF a küjlepennü né-12 suicrám ,nájpan kedeneB
 .óludrofpan i∏avat a nav rokke ne∏ih ,témlező∂

 rokke notlobgé iaka∏jé za ∂oh ,neltelév men nálaT
 ergév knüstniket ed ,oN .pékgalli† ólloH a leled

 pékrétgalli† ótahtál tti za sé ,ergé za
 ólloH a ”le kussavlo– levégéstíges

!tétenezü kaniajgalli†

 anoroK a ka†ráka ,ólloH attokla galli† téh A
 a errE .kizédi tégésseteh sétmeret a ,kepékgalli†

 a tlov egéskü∏ ∂an negi aráigrene iőtmeret
 sé kanknu∑árik aléB .VI nátu sárájrátat

.si kenbé∆Ö ,kanájótípala dner soláP a nesete∏émret



 gelreS a ótahtál nabágásdé∏mo∏ ólloH A
 a nebbe ,ólloH a ,tnire∏ ∏otím A .pékgalli†

 ,kanóllopA téziV telÉ körÖ za le ettiv nebgelreS
 a kidólo†pak zohólloH a táheT .kennetsipan a

 a ttI !ejtni∏ ótatumlút nődi sé nerét ,sálálpát
 ,ajláglo∏ tsélélút idlöf a men gér rám kélálpát

 .‡éF a agam rám tsom lati za sé leté za

 nebérő† a ∂oh ,∂ú tólloH a kájlozárbá trézE
 ólloH A .nav zív ppe† ∂e ∂av ,űrű∂ ,őkagárd

 gem kinelej ttI .ótahtál pékgalli† zű₧ a ttelef
 a kanásátarael ‡éf a nesete∏émret tsom ,sátara za
 lóbságrofrök sukimrak A .ejedi sé egésőtehel
 ne∏ih ,zű₧ a ilesivpék si téjedi sépélik ki∂e ólav
 tótlávgeM a rám náladlolút gé za ,nebme∏ elev
 ‡éf a ik itísejlet ,ití∏ége kalaH ólázilobmi∏

.tégésőnim a kanásátava

 ∂í ,eb küzzejef ”lavásákar dner– a tsátara zA
 A .tatlúm a le küjdegne sé ,tődi jú za kujráv
 a latu errE !bbávot küiv t‡éf a ka† lóbtlúm

.arknumá∏ le zoh ólloh a tima ,zív ppe†

 a ótahtál pékgalli† (ardyH) ó∂íkiziV ika∏É zA
 a sé ludni lőtégelréM gá��agi zA .ttala ólloH

 lániagalli† őzepéklej togássamráhtne∏ káR
 abtlúm a ajlázilobmi∏ ardyH A .ejef a lef nakkub

 zA .lóbájtnopme∏ teremsiiklel a tti ed ,tséle∂if
 ,tlürekis eriem ,té‡éftetere∏ ,téjeretetere∏ köső
 sédrék A ?menniv bbávot (!) tsom lürekis eriem

 kenetsI za ardyH a ∂oh ,ár tígáliv arágássotnof
 zaza ,lavájtÚ kadaH a ,lavájtÚ kekleL a ,lavájtÚ

.ki∏ú nasomazuhráp lattújeT a
 a koza kezE .sálálpát ,sátara‡éf ,teremsiikleL



 lőbéteze‡rök igé ólloH a ke∑em ,kava∏†luk
.kaótahsavloik

 za ajtnop sukilobmi∏ séderbé sukit∏im ,ősleb A
 gém sé kosoláP A .ajtnop óludrofpan i∏ő za negé

 ólloH a tnop a ze si nebéjedi ∑árik sá•áM
 tza kujdut rokkana∂U !ttü∂e tllá laviajgalli†

 argáslovát kofví 09 pékgalli† ólloH a ∂oh ,si
 nabáigólort∏a ”soktit– a kof 09 A .lóttújeT a nav

 ólloH a ,táheT .egö∏‡éf sálázilanoicar a
 ,őtetlé ,őtmeret tújeT a ttetehel tá námulóbmi∏

 ,”inlázilanoicarel– tiáigrenetetere∏
 .arámá∏ kerebme za innet ávótahgoflezzék

 gém ∂í nálat epere∏ őleme si tápóruE gá∏rora∂aM
 űví∏ ttoti‡ eré‡éf kogalli† a kiláv ébbőtehtré

 .ttőle kerebme

 őtílne∂e igé za tólloH a kosugólort∏a zA
 sé ősleF A .kájloros zehiepékgalli† (rotauqE)

 kenésétmeretgem ∑úsne∂e ittözök kogáliv óslA za
 nebérő† a t‡éF a ,egésőtehel sukimzok ki∂e

.ólloH ózohle


