
‡o†áraK a pennü ra∂aM

(rebmeced .2002 - �����,tréknázaH)

iróN paP :atrÍ

 ,nav gésőslük na∑o kos nabásátratre∏ telet∏itnetsi ‡ét∏erek A
 lóbátalroka∂ kusállavső za ,kankora∂am ólalgofnoh a ima
 eD .őtnebbödgem arsállah ősle sétnelejik E .tlov sőremsi

 rokima ,nabkazáh∂e ‡ét∏erek a ∂oh ,tsáko∏ a tza gem ka† küjle∂if
 a anátu ,tomuilégnavE za atsavlolef nabáigrutil a pap a

 .lákidérp lőrké∏ó∏

 ,si iasotlát a keniegéssözök bbesik kora∂am ólalgofnoh A
 le kátdnom lüzök iagá aF tne₧ a takujólavinadnom so∑úsgnah

 A .zehgéssözök a ló∏ lóbsagam a őtezev tékdniM .kankiótagllah
 ,kora∂am ólalgofnoh a ketzeven si kanáF telÉ tima ,aF tne₧
 le si tődrüf sosátratre∏ a ∂Í .tllá notrapó∑of tnire∏dner
 tásálut∏itgem kelél a ima ,není∏∑eh a tto ,inzegév ttetehel

 lezzívtletne∏ a sáko∏ a ze nabkomolpmet sukilotaK .izepéklej
 sépéleb a nebkete†em nádemahoM .nnef tdaram nebsétevt∏erek ólav

 .sádokasom a őzeletök nétni∏ ttőle

 ,’zív őlé’ zaza ,zív sete∏émret tlov men nebélezök aF tne₧ a aH
 A .kora∂am ólalgofnoh a tezivőse za lef kátgof nebtsü rokka
 .arléc a erre ik ketzepék takavatsalah segésretsem kosutráp

 a tima ,ődrüf űrezs�átratre∏ a tlov nabsáko∏ si lénpén rémus A
 ,tlov úkala ecnemek molpmetpaN A .ketzegév nabmolpmetpaN

 ótahlálat tlov ejőzöklöröt ,ezivódsom ,erküt paN a nesetelpék
 a arléc a errE .ketzekdéges ko‡álzű∏ lénséződrüf A .enneb

 eréjetet bmod segésretsem ráka ,eréjetet ∂eh takomolpmet
 imotpi∂e za tnim ,kéttetí∏íd lakkogalli† tetezeem A .kéttetípé

 őzepéklej takogalli† a ∂aV .tétezeem kaniármakrís kosimarip
 ibbőséK .le kétdef leggevü sení∏ nebtezeem a takaku∑

.tsáko∏ a tze kátzamlakla kököröt a nebkődi

 ,táf ,takogalli† ,tadloH ,topaN a kétlet∏it kora∂am ólalgofnoh A
 tnetsI ∂E za ka† nabnoza indámI .tie‡émtmeret netsI tnim ,tó∑of

 tetelet∏it isállav ólunávli‡gem élef kó∑of A .kátdámi
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 ú‡árize őlé nabáidnI iam a tnim ,inlezpékle llek neppékólnosah
 .tődrüf sosátratre∏ kenzegév si nabsállav ódi∆ A .tako‡ámo∂ah

 ináanák a ,ttü∂e lassám ia ,tsáko∏ a tze ∂oh ,őtehlezpéklE
 za nabáilbiB a vén atináanák A .kódi∆ a tá kéttev lótkókalső

 a katzotrat ézök kókalső zA .even ólalgofeö kókalső
 éG .kizamrá∏ lőbéven kosuet∏ilif a even anit∏elaP) .si kaiaicínöf

(.dlöf suet∏iliF=énit∏ilaP

 za tzök iajpap záh∂e ‡ét∏erek a sé asotlát kora∂am ólalgofnoh A
 ipap ka†men sotlát a nebégéssözök ∂oh ,gésbnölük őtevpala

 .si sovro sé ótínat tlov neb∑éme∏ ∂e menah ,eb ttötlöt tepere∏
.ajdála† sé egéselef ttetehel nesete∏émreT

 a tlov asrát∑étev kém∏e ‡ét∏erek a nabrok‡ét∏erekó zA
 a nálat ke∑ema) kosállav-muirét∏im itelek-lezök A .sumzicit∏ong
 ,erkögörög a katlov lassátah ,(ik katlukala lóbsállav rémus

 A .ttala amladorib rodnáS ∂aN arsádólázinelleh a ,arkaiamór
 sé sállav itelek a tá kéttev latlá kok∏urte iailáti za kaiamór
 iamór ózamrá∏ lőbgéstezmen k∏urte óslotu zA .tiemele arútluk

 nabmuilótipaC a tiev‡öksój ,nab-.∏ .�� .e.rK a ,allibyS ∑árik
 moladori sosállav itelek-iső za totari za tzE .ettetzirő
 za ∂oh ,kitatlalgof enneb nabkotalsój-allibyS A .tá ajtah

 tika ,kitelü∏ -- ótlávgeM -- kemre∂ ∂e levétnö∏ökeb rokjú
 zA .tamlagu‡ a sé tékéb a azzohle ika ,kenlözövdü kogássamlatah

 za léf men ika ,‡áráb a lepere∏ nabásáríel ekéb sonálatlá
 trí∂ó∂ kozag segrém a ∂oh ,pék setelélme∏ a za ,lótnál∏oro

 a tá atzamlagof őtlök suiligreV .meret őlő∏ nesivöt ,kenmeret
 .nabájágolce éssrev totalsój

 sutráp a ,asáráv a kenéletevöjle ka∏rok jú za sáráv-sáisseM A
 netsI za pén sutráp a sé rémus A .abámóR ttetehlürek lőbtih
 atéfórp ret∏aoroZ arkumá∏ tima ,atráv tésélüsetsetgem kanáiF

.gem tlosój

 ,nebtezédi ibbála za órí izáh∂e ∑egreG tne₧ i-aüN tze ajtí‡oziB
.ólav lóbájóicákidérp ki∂e ∑ema

kika ,takosugám a ,tepén ttetezevel edi alatlá za dotáL„

”.tétlek galli† a kétle∂ifgem tnire∏ esélödnevöj kuj�aső 

 lótdazá∏ .�� .u.rK a ke‡ét∏erek a tépennü kenésételü∏ sut∏irK
 a ,amóR ’‡ágop’ a sina∂u rokkE .né-52 - ��� rebmeced kilpennü
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 koS .attotrat tépennü paN neltetehző∂eL a si∂av ,ticniv loS
 loS a etlügem ,gem trét lóbsállav iamór a lőbbe ika ,ővíh

 a tá kéttet trézE .si tésételü∏ sut∏irK sé si tepennü icniV
 za tze ∂oh ,teküpennü za eré-52 - ��� rebmeced ke‡ét∏erek

 zaza ,’‡ágop’ a ed ,a†ruf ne∑imráB .kéjlürekle tegésűjedi∂e
.t‡o†árak a kétlügem si kora∂am ‡ét∏erekmen

 iső kora∂am a kerep‡ákro∏ob ttezednergem nabrokpézök A
 neb-5421 - ��������� .u.rK .inatriik avtavih katlov tásállav
 sufuR neb∑ema ,trep‡ákro∏ob kattotídni nelle odnU ,aif alaD

:őzektevök a asámollav ráglop irávseges

 .kájtrat tépennü mo∑ós a kora∂am igér a népennü esételü∏ sut∏irK„
 ,táradam ado i∏iv pén kos sé kit∏ere arta∏ádav takom∑ós a rokkE

 za gáslataif a rok‡o†árak rokimA .kanadlágem kosugám a tima
 sé ,inlekené ttoko∏ sugám a ,itetperlef takom∑ós jú ősle

 ahos takoglod a tekeze ∂oh ,togásújfi za inatídzub
 ipén te∑ema ,tépennü korám∑os A .aj∂ah en in∏evik lőbétezekélme

 ”.kenzeven kan-’nusarak‘ nevle‡

 nevle‡ ra∂am iam ima ,atazotláv nosurug rémus a ,nusuruk A
.‡o†árak

 vén a zE .ttetehel am∑ós-rÚ gelitedere ,even sétetper-mo∑ós A
 keléL tne₧ a ∂oh ,killiindut ,tamlatrat settögöm a izejefik

 tekleL tne₧ a nabkomuilégnave zA .lüper zohá•A za nebépék mo∑ós
 ólalgof-noh a sé ,kerémus A .izepéklej bmalag tte∑eh mo∑ós

 esemE) keléL tne₧ őnelejgem nabájkala mo∑ós a ,si arámá∏ kora∂am
.tlov luruT a (amlá

 ,(1 ,2 - ,�,�� .tM) ketzekré ke†löB telekpaN erésétnö∏ök sut∏irK
 tekeze órí izáh∂e nital [042-061 - ������� -��� ] ,∏unáillutreT
 .ajtrat kaniajpap sugám moladoriB sutráP a teke†löb itelekpaN a

 ∂oh sé ,ó∏ nav lőr∑éme∏ moráh ∂oh ,za sotzib men nálatlá∂E
 sélezpékle za zE .lőbketezmen eléfnölük ,katlov ko∑árik

 ∂oh ,lóbsálotnofgem na∑o gelőf ,ik tlukala bbősék
 gáliv a katlodóh kansut∏irK ttölü∏jú za ,essetlekézré
 ∑egreG tne₧ i-aüN ttellem ∏unáillutreT .iagássamlatah

 a ,tílme takosugám sutráp si lóbdazá∏ .5 .� .u.rK a ,a•azáh∂e
:nabájóicákidérp .c ’erésételü∏ rÚ za ailímoH‘
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 ekleL aicéfórP a te∑ema ,kankosugám a le kenlé∏eb kege za ...„
 a gém ∂oh ,∂ú ttetedrihgem nokodóm eléfnölük sé latlá kakos

”.kettel iekönríh mele∂ek a si kosugám

 sé ,lóráiF netsI ődnevöjle za katdut kosutráp a ,kerémus A
 ,(ianokor kosutráp a) si kora∂am a lórsuzéJ katduT !tŐ kátráv

 ’óvirév’ neltetih táhet katlov meN !si ttőle sálalgofnoh a gém
 kopap negedi őzekré argá∏rora∂aM inávtsitne∏ a tza ∂oha ,ko‡ágop

 a ,inatít∏uple taknia‡ámo∂ah a ttellek tréiM !káttotílláeb
 a tzednim kétdekele… ?inatriik takotropo† ódok∏agar zohiasáko∏

 a nálaT ?lóbásázíbgem a keniK ?nebé∂ej kanásállav tetere∏
 a ∂oh ,tlov agásnávík apáp a ,ejőleven ∂av ,rá�á† iamór-temén
 ,∂av loH -- ?tedezit a ,tódazáh∂e za essezif si tezmen ra∂am

 ?‡o†árak ra∂am

------------

: káknumsárroF

erküt‡ara teremsiiklel A :nájrodA ra∂aM

nokixelsik iailbiB: .H htávroH .G e†eG

ie∑étjer ailbiB A :kirneH sakraF .rD
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