
∑áhiM raT

nabknialadpén sávor A

:körökladpén ótatlaló∏gem tarátadlép ózgnah A
molahgordoB – röklaD molaH –

∑ehóvÓ ‡ámo∂aH ilepe… – 

 ,abba...„ :∂oh ,lőrénezpén ra∂am a ajdnom tza nátloZ ∑ádoK
 t∑of katap kos ttala vé reze ebécnedemőtjű∂ ∂an ∂e tnim

 ,e‡émlé ∂e kanna ,egetér a za kangásra∂am a si †niN .eleb
 gásra∂am ∏ége za trézE .enneb tomo‡ anlov tto∂ah en ∂oh

”.erküt kenéklel

 tezmen ra∂am a ténezpén ra∂am a – tnire∏ keze – táhet aH
 sé sédrék a sogoj ,küjtniket kenétezekélme sözök sotájas

 nojav ladpén ra∂am a ∂oh ,sádólág∆iv a sogáslunat
?arsávor a e-kizekélme

 tto∂ah tomo‡ si sávor a ∂oh ,kujtahtíllá notzib ,soN
 ,keigevö∏ nesete∏émret kosázoktavih ótí‡ozib A .enneb

 ráb sé ,nav si ejénez ttellem esrev kanlad a mÁ .keivle‡
 sé kanllágem si nölük-nölük mallad sé gevö∏

 avdózo‡ávtah menah ,kandódaeö ka†men ttü∂e ,kőtehzemele
 gevö∏ a etni∏ mallad A .kenlesivpék tegésőnim bbasagam ∂e

...ajllah ,nav elüf kenikA .ejőtíseletih
 tti le kanazgnah koladpén ra∂am ódoksúnat lórsávoR

 a ∂oh ,tza avtí‡oziB .lóriaját őzöbnölük knunoh ,tsom sé
 – si vle‡ ra∂am a sé lad ra∂am a tnékim – sávor ra∂am

.semete∂e ,segés∂e

röklaD molaH imlahgordob a :iótatlaló∏gem koladpén A
.∑ehóvÓ ‡ámo∂aH ilepe† a sé

 ,tekő le ajt∏aláv gáslovát i‡-mk 003 nebrét ahoN
 ,körökladpéN .zohsám∂e kannav lezök negi nebkelél

 sé ,etneteh eö kennöj avlolad sé tnéknÖ .kesettü∂e-révtset
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 nölük -nölüK .trökvé so‡ámo∂ah ∏ége za kilkenégigév
 - nosálolad sözök - ∂í ah ,pennü izagi sé ,kanloroka∂

.kanzoklálat

 a küjdzek takniádlépladpén óló∏ lórsávoR
:lebbeseríhgel

 ,sállá seríh na∑o ne†niN„
 .sállá i∂ábotroh a tniM
 ,sávor a nav nosagátúK

”.sá∑ug a tto lomá∏ neöK

 a knusálalgofsállá solad ősle ittellem sávoR
 za ,getérpén őzrőgem bbávotgel tsávor

 a ze ólav si nannoh ,aN .alad gásrot∏áp úsázoklalgofső
 men :ótargueb ,tucnuh sédrék A ?kené úkoftö ,seigér ,pé∏
 .lórlútnánuD menah ,ze kizamrá∏ lőrdlöflA ra∂aM ∂an a

 ráB .ettötjű∂ nebé∂emráv anloT luádlép aléB kótraB
 gém ,lévelmálliv es ,óláhgáliv es tlov men gém rokka
 si lút nánuD a kora∂am ikédiv ,űre∏∂e za ,mes őlé∏ebvát
 a bbeseríhgel nabárosgnar korot∏áp inoh a ∂oh ,kátdut
 ,agásrot∏áp ∂ábotroH ilút si ná∏iT a gém ,ilovát külőt

 zA .kinétröt lekkelejsávor esélev‡ök kogá∏ój a loha
 za ,a‡at irot∏áp a amá∏ sé emen ,even kaniátjaf kotallá
 gidep tsávor a tzE .avórlef nav arásagátúk sállá

 neök ∂oh ,ado† men nátza ∂í ,kátdut si insavlo ,si inrí
.sá∑ug a tto tlomá∏

 nezzektevök nátu lad ilútnánud ózoktanov erdlöflA zA
:itelek-ka∏é ∂e

 keketjer ∂an ,kannav keketjer ∂an nabrátah iakuL„
,kannav

 ne†nis amo‡ ,kanna amo‡ ne†nin ,kantjah ado timA
.kanna

,ónit moráhcnimrah enneb nav si mekeN
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.ólav arádérp dnim ,avór arávra∏ laB
,ó∑kot moráhnezit ,ónit moráhcnimraH

”.ólavarrob dnim za ,avgáv arávra∏ laB

 őtegelmelef téven-akuL irok‡áel kaimlahgordob a zE
 zA .eb tígáliv abiaktit gásadzag kidosám ttetjer a lad

 naltazo∑ába∏ a ketzűrű∂eb ‡ozib kogástucnuh irú
 zA .si ebégetegnerdán sődre ittögömatáhnetsi kó∑of

 e itílme si nevén ték tájdómsárí soktit sádosorá•eble
 E .zana∂u ima ,kelej a kannav avgáv evtelli ,avór :atón

 a menah ,ajáf sagátúk a men tti gidep aga‡a ságáv ,sávor
 kanávra∏ hujkédnevön a sé ahramkédnevön a ,gá∏ójno∏ah

...ladlo lab a gidep e∑eh gésnelet‡évröt A .ajura∏

:atónrá•eb izökgordob ∂e nojdoksúnaT

 ,óki† a lef ttő‡ meken nözökgordoB„
 !ój ima ,énsorálpa† ,táh ik azzoH
,eréle‡ mosokofzér a lef ajgáV

 !ebletih léndnek matti trob ecci ‡áH
,eréle‡ mosokofzér a ár ajóR

”!ebletih léndnek matti trob ecci ‡áH

 levémledekserekdaba∏ kóki† ilüklén má∏dner A
 zA .nabádrá† a nav ajálmá∏ó∑of kanrá•eb ózoklalgof

 ∂rát ó∏tál kenrev∂ef ∂e gidep esétezevalmá∏ sát∏a∂oflati
 ólav ado sát∏a∂of A .kinétröt eréle‡ – sokofzér a –

 ,ki∏tál ∂Ú .izgév énrálpa† a tásávorár ,táságávlef
.tielej almá∏ a insavlo kájdut rá•eb a dnim ,ő dnim

:atón-adud idlöflef ∂e nojló₧

,kanór tika ,‡áráb a zA„
.kanló∏ tika ,‡égel a zA

,kanló∏ ,kanór temegne ,máL
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 .kanúb mejef motjah esgéM
 ,kanór ,kanló∏ temegne ,máL
”.kanúb mejef motjah esgéM

 ka† tnire∏im ,idóm iakirema ,iam ka†men ,mál ,gási∂avik A
 ,kanló∏gem ráka tika ,kanló∏ lőrika ,seríh ika ,tímá∏ za

 ,ke‡égel seríh ,igér a lezze katlov ∂Í .kanórgem ,tős
 ∂oh ,bbesekedré arknumá∏ imA .si ko‡árábetekef irokka za
 si men kenima ,kitettílme atazotláv bbajú kansávor a tti

 .ó∏ nav lórsávorhuj A .tlov ajámrof isénelejgem ∂e
 – őrétle negi lótsám∂e – ték ,eléftéK ?ze tlov ne∑iM

 kan‡áráb A .sávor-lüf a ki∂e zA .dómsávor őzöbnölük
 ttetje eblüf A .∏el es bbősék ken‡étsőn a ,avra∏ †nin gém
 ∂ejnodjalut ima ,sávor-lüf a ságáveb setelgö∏ ,sene∂e

 A .sávor-‡áráb a kisám A .tehel si őzlej-tarájvé sé
 ttór ,ttogaraf ,amrof∂e ,ttot∏aka aráj‡a sé ar‡áráb sópo∏
 bbősék sé roksátatpo∏ ,∏áhuj a levégéstíges ak†álbátaf

 A .tá‡áráb sé tohuja‡a za atdut inatísonoza neök ,si
 za katgól evtök argazdam kák†álbátaf ttór tnéknoráp

.nabáka‡ kogá∏ój ózotrateö

:ólav lőrkédivleF itagu‡ka∏é za knulad őzektevöK

 ,eré∏jef a knu∂I„
 .eréle‡ a knujóR

 ,netsI za tígesgeM
”.erétse knu∏i troB

 őserekré‡ek a sávor a nabladpén ikédiv – roboz a nebbE
 .kinétröt eréle‡ e∏jef a ,atlab ógávaf a ,má∏re∏

 a ze tlov ajdóm sotazákcok sé ∑omok negI
 si tsétehlégem a ttellem telü†eb A .kensézeletih

.ettetze∑é∏ev
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 si etez∑eh kőggüflati ővél nebékűz∆nép A
-őslef ∂e ló∏ si lőrrE .kinűt kensemete∂e

:ladpén ikédiva∏it

,abám†ok a knüjneM„
.arsávor a knu∂I

,knüznép nát ∏el ka† djam ,jeH
”.aráhalavergéV

 ∂an kenikA .eletih tlov kenika ,ttotahi za arsávoR
 a ttotahi ∂Í .ttetehzeletih si kansám za ,tlov eletih
 a ,rátjob a arásávor ódamá∏ a ,aglo∏ a arásávor adzag

 itárab sé inokor tlov eD .déges a arásávor retsem
 .ttoda tsázamlatahlef erre őze‡émzevdek a ah ,si sávor

 ∑árik idsöknüp a luádlép nabknusáko∏pén selej ki∂E
��ök a ttotahi arsávor giednet∏e ∂oh ,tlov agástlávik
.tllá sélüpelet a tima ,arásávor ulaf a ,nabám†ok igé

 ∂e lórra tnima ,ráhop a tleteb ∂oh ,ttesegem si za mÁ
:tísódut ladpén i∑édre

 ,sámo†rok a tletih dá meN„
 .sávor a kos negi rám treM

 ,mogássóda za movoreL
 .mosázotrat a modageM
 ,mosázotrat a modageM

”.mogássóda za movoreL

 lóbba za sé todómsárí sotájas ,sogásólav a nablad E
 nepé∏ si tsátatzoktanovle imlagof ólav

 tsát∏a∂of a nebsérémlati zA .küjtehtevökgigév
 káttór abáf etnegéR .lef kátrí lekkelejsávor

 djam ,levőevalap arálbátalap ,kátrí nátza ,lessék
 arrípap lügév ,lammorok arlaf tős ,lavátérk arálbát
 ∂oh ,ettetnelej tza lejsávor sólav kos A .lavázurec
 a tlov kos rám lőbletih kanna ,avór tlov kos kenika
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 sóda ttovorgem a gidep tzA .ttodosódale :si∂aV .násávor
 asádagem kanásázotrat ka† sé ,intezifgem ttozotrat

 gidep sávorel a zE .zehésélrötle kosávor a ttetezev
 ra∂am őnűtiK .tnovle sé sólav :űsétnelej sőttek

 ttozdajras lőbknükö∂-”ór„ sözök tzednim gidep knüvle‡
.ik izejef laviakézamrá∏ ,laviagá rokobó∏

 si zohgásláv itelélme∏gáliv ráka tlúm ttovor A
 sádnegel a ,ló∏ lad ie∂em-sékéb e lórra tnima ,ttetezev

 kenika ,lőréjdlöfőlü∏ monokorvén ∑áhiM raT ,óvor
:küjtehnö∏ök si taknuva∏ – sárísávor

,telé ∂nor ,telé ,telé ,jeH„
?dekénet sóda ko∂av leviM
,movorel mogássóda nedniM

”.mo∂ah men má∆ór sevdek a ka…

 gássóda zA .atazákcok sádosódale za ,letih a ,emÍ
 imladasrát űkétré sejlet ttetehel men lüklén asázát∏it

 ttotahda tódok∏apak si gidnim melere∏ a trézA .inlé tetelé
.arsálabálik ólav lóbtlúm ttovor a

 lőrtez∑ehtelé sogásláv ,ólnosah zehhe za neb∑édrE
:katlolad ∂í

,telé rá•eb ,telé ,telÉ„
?dekén sóda ko∂av leviM
,mogássóda za movoreL

”.monáb es tza ,kolahgem aH

 a kidólo†pak si zohlálah a nojaV ...kolahgem aH
 a tísódut tel∏ér-adallab idlöf∑eké₧ ?sávor

:lóráfjef tloktávor

 ,őtemet isámat ,őtemet ,őtemeT„
 .őslé∏gel a enneb ajrís i∆rE óba₧
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 ,avloktávor nav ik ajáf ólav lűtőF
”.avór no∂av áer even i∆rE óba₧

 a knullah nebtel∏ér-adallab idlöf∑eké∏ nétni₧
:lórsázávór

,dök a atgoflürök tetrekőtemet A„
.tödőf a kázzúh tsom ará†raM †ő₧ ‡ége₧

,avzávór no∂av ik ajáf ólav lűtőF
”.avzorku†áer nav akiltnáp etekeF

 ,táfjef ttogaraf a ,télej ittolah iső kniőtemeT
 a) kátzávór ,kátloktávor erse∏íd lekkepéklej táfajpok

 si avór si teven a ráka ed ,(!sárí si agam péklej
.kéttehtíkörögem

 ne∑i tehel őnűtlef si a‡áih sávor a ,tőS
 kidamrah ∂e lórra tnima ,nebteze‡rök – ‡ámo∂ah

:tísódut tel∏ér-adallab ∑eké∏

 ,af ado†im af a za ,jeH„
 ?atjar ne†nis sávor ∂e ∂oH

 ,afót∏aka af a za ziB
”.ajár kájt∏aka trá•eb A

 e tnim ,si sé†nere∏ ∑o ikalav ttetehel eD
:nabladpén izökgordob

,ko∂av ∑ehrok né ∂oh ,kájdnom tza géM„
.koráj abádrá† a legger-etsE

,arásávor iknes né ko∏i meN
”.a‡ál énrálpa† a megne tere₧

 iőlgédnev a ika ,ajóludni úifme∑es iat∏up a ,lohmÍ
 ,kansorálpa† a men ,oN .tezif nebte∏émret trésátatláglo∏

.kaná‡ál a menah ,kanénrálpa† a si men gém
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 imlere∏ nettezejefik knuduT .rú ∂an melere∏ a ,‡oziB
 mosópa igásóipát erre únat ki∂E .si lórkosávor

:ajátón

 ,agrás men ,mele‡rotso né za soriP„
 .avgávár nav aremun lürök-se‡röK
 ,táremun arfic a tza ár matgáv nÉ

 .tákered ú†rak mábab a melelÖ
 ,táremun selej ia ár mattór nÉ

”.tákered a metlelögem ro∏‡áhA

 ,af :aga‡a sávor imlere∏ a ,sázárfic a ,soN
 sá∂ahlej A !péklej űrö‡ö₣ .lé‡rotso sorip ,neselej

 ttór tti aremun A .sávorár ,ságávár gidep ajdóm
 kepéklej arfic a erlé‡rotso zA .tnelej teke∂ejmá∏

 amá∏ kotto∂él imlere∏ a ráka tős ,even sevdek a ttellem
.ttotavorlef si

 sé – má∏ :sárÍ gidep sávor ,ságáv ,sázárfic A
 a – sátiv men – gidep ezök∏E .sétízgörgnah sé – molagof

 tokédnája∂ej imlere∏ a nasogáliv ze kinűtiK .sék
:si lóbladpén ra∂am-ógná† iavdlom őlednergem

 ,me†nik ,óríb sonáJ„
 !mekén ta∑a∆ug jrÍ
 ,metne∏ ,kotahrí meN

.mesékórí †nin treM

 ,ennel mesékórÍ
 .ennel si da∑a∆uG

 ,ne†nin mesékórÍ
”.ne†nin es da∑a∆uG

 a tzE .∑a∆ug a ezök∏epala – sánof a – aknumremíc iőn A
 avrílef ,lukédnája∂ej attór-atgaraf ‡égel ódnalusazáh
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 a nablad e kizgnahlE .téven ejilebődnevöj sé őtí∏ék a ár
 a men tnire∏ ika ,tti e-nav :sigéM .meN ?ó∏ sávor

 tsávor-af a kógná† a ka… ?lad a ze ló∏ lórsávor
.kizeven kansárí

 ,sávor a ∂oh ,lőlefa anlov ttedekleték gidde ikA
 ,ságáv ólav lessék abáf nabrosősle gelitedere

 tűteb ,tognah ,tomá∏ ,tepéklej tehtnelej ∑ema ,sá∂ahlej
 ,setelü†eb ,űre∏∂e knialadpén ,emí ,kanna ,sárí neb∂e ,si

 arásádoksúnat ������� si nebégéssekéderöt gém má
 kora∂am A .si sárísávor A .iegésték kantahlo∏o bbávot

 a tlov zA .sávor a gidep asárí sotájas ,tájas ,iső
 .si lút noza ∏el za ,si nenni nosátíso‡ávba∏ sepégótímá∏
 ólav lessék abura∏ ,abáf men rám ajdóm sárí za rokimA

 ,arlaf ,arrípap lette†e ,lallot ,lavázurec menah ,sávor
 sepégótímá∏ ,sepégórí ∂av sá∂ahlej ólav ertevö∏ ,arálbát
 evtnemtá ∂í nebéven ∑ema ,sárísávor rokka ,sétíkörögem

.tájdóm sé tézök∏e ,tága‡a sárí za :tetedere za izrő

 ra∂am a ,kené setne∏ na∑o ∂e le kézzognah luózú†úB
 – ,lőréjdlöfőlü∏ rodnáS iarroF ,alotsopa sárísávor

 tezev gisállavső ra∂am a etni∏ ∑ema – ,lórájlatápráK
... !netsI za lüknünűb tze lef ajór eN .teknünneb aiv

 ,menetsI ój ,sedé ,lümönűb lef ddór eN„
 .meremsi negimen táilbiB tne∏ a ∂oH

 ,meme∏ melemeár erdege rokim eD
.melet∏it tadocra nabdopan pé∏ ,se‡éF

 ,melet∏it tadocra nabdopan pé∏ se‡éF
 .meme∏ melemeár erdege rokimA

 meremsi negimen táilbiB tne∏ a ∂oH
”!menetsI ój ,sedé ,lümönűb lef ddór eN
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____________________________________________________
________________________________

 - lút nosátíso‡ávba∏ sepégótímá∏ A
aicnerefnok sosárísávor

ASUERGNOKGÁLIV .�� KORAAM
02 -51 sut∏ugua .6102  ,tsepaduB
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