
(5102) tajíD géskörÖ ra∂aM a atpakgem a•A †ákuL

 si nabkniajpan kanzáh∂etne∏a‡a sukilotak-iamór A
 ievíh eréven kenkika ,iesőh nelteznö na∑o kannav
 inzekélme si rokótu za névér agássotatahllá

 †ákuL - dáprÁ ózcaD ,papózodlá secneref A .gof
 géskörÖ ra∂aM a gem atpak né-91 rebmetpe∏ .5102 a•A

.tajíD

 lannoza ernednim neltetehel nabgáliv A
 irebme zA .inda totazára∂am siláiretam

 mes gás∏onog sé tetere∏ a tnim ,kogásnodjalut
 űreé táhet nav géskü₧ .kenzetél sigém ,kőtehrém

 kanláv bbősék ka† ke∑ema ,si erkesézeletétlef
 †ákuL néven ibbősék - dáprÁ ózcaD .ággásólav

.tatu za tze atrájgigév - a•a

 .kenéágam etzeré tsátavih ipap a nabárokkemre∂ ráM
-8391 rokima ,tlov e‡émlé óló∏ ertelé ,ózorátahgeM

 ógokoz a sé ,nú†úb ió∑moskí† a ttev t∏ér nab
 a kanágam ettetleF .attatdoklodnogle gemötrebme

 zA ?ní∏∑eh a ze segelnölük ne∑i lőtiM :tsédrék
 abá‡ári zjarpén a ttellem sátavih izáh∂e

 gipan iam a dnim ke∑em ,kattotál a káttotídzom
 tnékpap tletne∏lef rám arámá₧ .tételé kázzorátahgem

 a kantadalef ó∏tál kannaltatahdlogem tnűt
 ‡ét∏erek pén a sé asázo‡ágopel sotama∑of gásra∂am

 .asádlolef sádnomtnelle ittözök agás‡ozib kenétih
 tako‡ámlunat ,ttezgév takosátatuk nebékedré kennE

.trí

 ileb∑eh a ,tnéksonábélp tlürek erkeletsoK rokimA
 le etdzek avtál tételétih kerebme űre∏∂e

 evdzek lőttE .tátalág∆iv kenétedere kugálivtih
 zű₧ ió∑moskí… a ,tájáknum kika ,katdaka gidnim

 őnétröt arkopala ‡ágop tételet∏it airáM
 nasotama∑of sé lef kátgof tnéksétezevaiv

 ,ttozamlagof a•a †ákuL ∂oha ,gidepráM .kátdamát
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 ,inatrat kanánobab daba∏ men tima ,etezekélme pén a
 ttetere∏ arra ka… .lánia‡ámko kórítenétröt a bboj

 rám kangásra∂am a ∂oh ,intatumár anlov
 kenika ,tlov a‡oanetsi na∑o ttőle egés‡ét∏erek
 zű₧ gés‡ét∏erek a ttotílnosah nebnednim etelet∏it
 suzéJ pén a ze rokimA .zehételet∏it kanájáiráM

 ,etremsilef lannoza ,ttezre∏ tsámodut lóráj‡asedé
nabá‡oagodloB iső ∂oh

 ergés‡ét∏erek ettetíges ima ,ilet∏it táiráM norámmi
 a naltazopalagem tréze neppé sÉ .nebéséréttá ólav

 trélleG rokima ,etenelej mlif űmíc anoroC arcaS
 avtál ne∏ih ,takora∂am a izeven kenkeneltetih köpsüp
 .tdaka aglod kos men rám ,tekütelet∏it ‡oagodloB

 gidnim pén a ze ∂oh ,ettev lusámodut nebége‡éL
 ne∑i ,‡ágop ,ódámi‡ávláb men sé ,tlov ővíhnetsi∂e

.őle ketlürek si men kekélme

 dsöknüP pén a levim ,tsám ttetehet si men trélleG eD
 a izén avzokdámi nó∑moskí… nálanjah kanájpanrásav
 zehima ,téletevöjle keléltne₧ a ajráv sé ,tétlekpan

 a a•a †ákuL !nabápóruE ∏ége †nin ótahgof
 ,ttozamlagof ∂ú nebév‡ök űmíc aságo∂ar ó∑moskí…
 nannohalav gásra∂am őlé nabágálivtih iső za ∂oh

 za ima ,tsátatzoktali‡ik-ső za etremsi rám
 rebme zA .tdaramgem nabsárítne₧ igéstevö∏ó

 ‡él na∑o ka† lőtéhret nűbső za tásátídaba∏gem
 netsirÚ őtmereT a ika ,gem djam itehet

 .tsélet∏egneik tahda neőlelefgem kanágásótlém
 idlöf a ika ,kanna eintelü∏gem llek tnékrebmE

 djam i∏et tnékrebme tnűb ttetevökle latlá ódnalah
 a táhet rokimA .sut∏irK suzéJ ∏el ő sÉ .ávój
 za kétremsigem nebgés‡ét∏erek a ieső gásra∂am

 ,tnékaj‡asedé suzéJ táiráM ttezeven kaná‡azű₧ rokke
 ,kéttere∏ tő ató kődiső rám ∂oh ,ketnebbödár

 .arkumá∏ todnog ttozoko men táhet asádagofle
 za kiz‡áih lőb∑ema ,sállav a za serü leviM
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 za menah ,lórá•A za men ó∑moskí… ,a‡anetsI
.ló∏ lórá‡anetsI

 si nokálbátga∂a rémus a rám ,vén ‡oagodloB A
 a zena∂u ed ,nabkala nasA-guD-uaB ludrofőle

 kankola∂nA za lepere∏ sézejefik "pé₧" zaza ,abbaB
 :nebéjnérfer kené izáh∂e sukilotak űmíc ajén∑áriK

 rokka si nabápóruE "!knütré jgörö‡öK !airáM zű₧ pé₧"
 lótkora∂am a rokima ,telet∏it airáM a ttödődzek

 ibböt a somaljah t‡émzőle za tze neppé má ,káttál
 a•a za rokknüséteglé∏eB .inetjelefle giámdnim pén

 ∂í ,gáliv ttetmeret a rok∂e rebme za ∂oh ,atdnomle
 etlév nebiőre ∂an dlöf a ,zív a ,zűt a ,ketsetigé za

 gem káttotlit tetelélme∏ a tzE .tnetsI inzedeflef
 sám sé ,nádroJ a nebzökim ,tnéksáko∏ ‡ágop iken

 káttotíkala ,kátlurá tnékre∏ ővétado† téziv kó∑of
 etni∏ neppékólnosaH .takosárrof a ékke∑eh órájú†úb

 taor iem tagu‹ a ∂oh ,naltatahloroslef
 alór ttotíllá ,argásra∂am a ár ttogof

.takogásnaltólav

 ,ajlozagi tésédőlkedré itnári zjarpén a•a †ákuL
 ∑eké∏ ,tiesétnöd tani₤ inákitaV .�� a evzőlegem ∂oh

 a ettetí∏íd lekkesettő∏ sé lakkosattorrav
 tlán∏ah gidda za evtísette∑eh lakkoza ,takomolpmet
 pé∏ negi ttellemedniM .tsézmíh irú ,t‡osráb ,tem∑es
 :arámá∏ tezmen a kaná•a za nav si etenezü sotnof sé

 ótlém teknim kene∂et ka∂a ra∂am tlevűmik A"
 iótat∑of őtréázzoh sé kenkniedőle ∂an áviadótu

 teknim inetíges raka nebbE !kanknutlúm ő†id
 kenételet∏iT .knu‡oagodloB óraka inlemelef

 a asázgárivik bbe∏gel avgof lőttedzek
 arálK hcirdeirF ".tlov dála† ra∂am sekemre∂kos

 a a•A †ákuL tnire∏ ótatuk sárísávor
 ko‡ámo∂ah ra∂am iső ttetnemtá ebgés‡ét∏erek

.ejőzrő sé ajórátlef



 sé aságofeö ievíh ,eséze‡émedzek retéP itápA
 lünelteznö a•a †ákuL névér asálnája segemöt

-91 rebmetpe∏ .5102 tnékeséremsile evűmtelé sotazodlá
 so‡ámoduT ra∂aM a ttopak tajíd géskörÖ ra∂aM né
 ótatlém ttodnom negéspennü zA .nebémret∏íd aimédakA

 za ttözök kebböt ótatukzjarpén ∂rö₣ †ákaT nebédé∏eb
 zjarpén silárka∏ A" :ttezédi lóbiava∏ a•a

 tezev zehnetsI treM .si telet∏itnetsi neppéknodjalut
 men ka†men a‡ámo∂ah silárka∏ knüpéN...!nednim tti

 A "!őre ótratnneftezmen nesene∂e menah ,gásanobab
 ettet - tnelej togássonot∑of sina∂u gásso‡ámo∂ah

izjarpén a•a †ákuL" :ettetí∏égeik djam ,ázzoh

 sé sóiim záh∂e sukilotak a kiseeb∂e egés‡ekévet
 ‡ét∏erek a tnire∏ ∑em ,levésévkeröt sóicázinredom
 ∂av ajtí∏at men ‡ámo∂ahpén silárka∏ a sé óicídart

 itísőre ,ajlopátsi ,ilemelef ∂ohneppé ,itígne∂
".tsám∂e

 stinogarD televelko ólozagi tegéskörÖ ra∂aM A
 óláríB a ,ekönle ‡ávtípalA arcaS srA za ,atráM
 ‡áhén ika ,kaná•a †ákuL tá atda ajgat gásttoziB

 ∂oh ,modut nasotziB":ttozoktali‡ ∂í ttőleze levvé
 a zA .ik ttot∏aláv arsátavih sotájas a‡azű₧ a

 massatgolli†lef kenmepén ∂oh ,motadalef
 néjedi kanna na∂ohA !tágásólav knu‡oagodloB

 terégí iecnedem-tápráK a ettezeveb teknieső
 óllá knüttőle za ,attotratgem tto sé ,eréjdlöf
 .knungáviken llek avgof tézek ő za si kenődi

 ,mezédi tájódoklodnog ∂an knurok ,t-xuarlaM érdnA
 ∂av ,∏el ‡ét∏erek ∂av dazá∏ .12 a :avtísodóm ti†ik ∂e

."∏el men
.www (atarkomeD ra∂aM) robáG †áka₧

 uh.iarrofsarisavor.uh.iarrofsarisavor
(‡ámoduT sé telÉ) tniláB imojaB :pék‡éF

:nokixeL



(a•a †ákuL) dáprÁ ózcaD .P
(e∂em soraM) nárt∏ibadéD ttetelü∏ ná-61 sujám .1291

 ∂én a sé timele ∂én a etzegév ,ttedekleven nebnegér∏á₧
gím ,tomuizánmig ósla

tomuizánmig őslef a ne∑ehravdu∑eké₧
setezre∏ secneref ttel neb-0491

 a etzegév noda‡uhadjaV tia‡ámlunat iaigóloeT
lánkotárab secneref

 norÁ notráM áppap etletne∏ nájtabmo∏dsöknüP 5491
,köpsüp

etdzek ne∑ehrásávsoraM tésédökűm
attatzótratel etatiruceS a nebérebmeced 8491

tnékótagzagimolpmet aró∑moskí… tlürek neb-7591
 tievíh atláglo∏ sonábélp tnim ,gi-8791-3791

,kétze∑ehtá rö∏bböT .nekeletsoK
ttözötlök abrotsolok secneref iséd a ttőleim

ajnálpák ainábélp a ne∑ehrásávsoraM 0891
sonábélp sé könőfzáh nosaragoF lőt-9891

 abrotsolok iséd a nátu asázajídgu‡ ,neb-4991
.ttözötlök

ev‡ök űmíc aktit ó∑moskí… a tnelejgeM 0002
 lajjíD űmtelÉ gásasráT izjarpéN sonáJ azirK A 2102

ik itetnüt
etetök űmíc aságo∂ar ó∑moskí… tnelejgeM 0102
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