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?tátnoP ?iT !molotráp takora∂am a né :natS nitnelaV

.www a asárí kanáránat soka∏ melenétröt mete∂E itserakuB A
 A .ótahsavlo lánájtnopünem lacit∑anA palnoh moc.natsnitnelav

 sopotpal„ tremsi lóbkorosűmativ iakitilop sóizívelet
 kegésbbesik a ,űtelélme∏ sukitirk lunaltatráp ”roeforp

 erimsa∑o ,ejőzemledév sé ejőremsi ttotavaka∏ kaniagoj
 .mes igésimletré námor nelte∂e gidde erima ,ttozoklalláv

 őre‡ teret nabáidém a sé ődösőre za tludrofebme∏ natS nitnelaV
 nájpalnoH .lassumzinivos ,lassumzilanoican segésőslé∏
 tnimalav ,iazah sé laviasráttezmen tlukavle llá∏ abátiv

 lattú∂e ,nasopala na∑o avzoktavih arkomutnemukod izöktezmen
 tádlép lőrre ∂oh ,tiagoj kora∂am iainámor a idév nesemelle∏

 .kosukitilop ra∂am iainámor a tnimalav ,ilebgá∏roa‡a za kentehev
 retéP sotakaL – nabámrof ttetídivör ,ttet∏ekre∏ ,levé∑édegnE

 ,erzűtö őtevök tásádaőle iso‡ávsut a küjlözök – nabásátídrof
.tá∏aláv trí eriejtnemmok ajgolb

 tábih a tza nÖ ,itelli tsézejefik ”ajlotráp takora∂am a„ imA
 bbaso∑úsgel melenétröt a sőlelef ∑ema ,le itevök

 takonámor a meken ∂oh ,inllagus ajraka tzA .tréiegésnelte∂ek
 g���agi zA ?nebénelle aicnedive za monlotráp enellek

 enellek takonámor a nebétese sálrá∏ém iaedo zA ?nebénelle
 a ka†na∂U ?telli tekeregál iairt∏in∏nart a ima sÉ ?monlotráp

 vítimirp a ika ,za námor arámá∏ nÖ aH ?edmen ,takonámor
 za ,togásnaltadut víerga za ,tsumzilanoican

 molánjas rokka ,itíse∑éme∏gem togásakos so‡áihaicnegilletni
 .tnÖ

 káttotísólavgem kika ,tekese∂E !kolotráp takonámor sám nÉ
 ,nabkáloksi za kanatínat men timmes lőrkika ,tekese∂E !táinámoR

 námor iroknelej a kanántah neőtísimmesgem kiatalodnog trem



.ertile iakitilop

 ,kolotráp né tekika ,konámor a kozA ?tréim sé ”né kolotráp„ tiK
 tza ”kevle‡ or„ A .doveoV-adiaV urdnaxelA sé uinaM uiluI

- ������������ élű∂tezmeN ∂aN a eb atlalgof uinaM uiluI ,kájdnom
 :takaibbála za abátazoktali‡ irávréhefalu∂ iej-.1 rebmeced .8191
 pén nedniM .arámá∏ pén őlé ttü∂e seö za gásdaba∏ itezmen sejleT„

 a inlé gof névle‡ tájas latlá kené∂e ólav lőbélebek tájas
 .lassátatláglo∏gá��agi sé lassátagzagizök ,lassátatkozök
 togoj itelesivpék nabá‡áramá∏ kené∂e ózotrat ázzoh a pén nedniM

”.nabásáz‡ámrok gá∏ro za sé nabsázoh‡évröt a inpak gof

 a meN ?arámá∏ kora∂am i∑édre za kava∏ a keze kenetnelej tim ,ajduT
 ?avlalgof ebmelenétröt a latlá konámor a menah ,kora∂am

 men kankora∂am iainámor a ,kánzamlakla tze ah ,tréáko kanádléP
 a küinnev t∏ér enellek men ,er-DMR za kügéskü∏ ennel

 kanku‡áramá∏ ttotí‡o∏iv zohgássokal námor a trem ,nokosát∏aláv
 dnim ,nebtnemalraP a dnim takugam kéntehtetlesivpék neőlelefgem

.nab‡ámrok a – mele∂if –

 sát∏olef itelüret isátagzagizök jú ∂e ,itelli takóigér a imA
 nebtese nelej ,óicátluznok ólav laggássokal a eletétlefőle

 keitserakub a te∑ema ,esézedrékgem kókal nödlöf∑eké₧ a noza
 ∂oh ,lef küzzeletéT .inremsile kanraka men nodóm immes

 a trem ,ke∑eké∏ si kene†nin evtelli ,kizetél men dlöf∑eké₧
 ∂oh ,ké∑üh katlov men) katlárt∏iger tesevek nosálálmá∏pén
 lavia tnop kőtezev itserakub a takugam avllav ken∑eké∏
 a ∑eké∏ a treM .(támá∏tél gásra∂am iainámor a késsehtnekkö†

 igéssözökkétré sé ivle‡ ,e∏ér tezmen ra∂am silárutluk
 ótlém ertelet∏it ∂úma ,nesevek no∂an ,kese∂e ka… .nebmeletré

 itnári tadutsátitnedi ∑eké∏ setezgellej a ,kerebme
 ∂oh ,lükléna ,ken∑eké∏ takugam káttollav nebkügésttezeletökle

.támá∏ kora∂am ókal nabgá∏ro za ánlosá∑ofeb ze

 levim ,kizetél men dlöf∑eké₧ sé ,ke∑eké∏ kene†nin ah eD
 doveoV-adiaV urdnaxelA ,könleret∏inim námor ∂e ∂oh ,ótahzára∂am

 i∆iráp órázel túrobáhgáliv ősle za t‡émze∂e ∂e tríála
 a anlov ttetehel men ahos ∑édrE lüklén ∑ema ,náicnerefnokekéB



.kneim

 .‡émze∂E igésbbesiK i-.9 - ����� rebmeced .9191 - ������������� za zE
 i∑eh kegéssözök ∑eké∏ sé ∏á∏ a neb∑ekkic .11 - .�� A

„ :nebkesédrék tlölejgem neb‡émze∂e za ó∏ nav lórájáimónotua
 ∏á∏ sé ∑eké∏ i∑édre za ∂oh ,zohha lurájázzoh ainámoR

 sé isállav ttellem esézrőnelle mallá námor a kenketelüzök
”.nezze∑édegne totaz‡ámroknö i∑eh nebkesédrék i∂ünat

 men dlöf∑eké₧ ah ,ajáimónotua i∑eh ke∑eké∏ a le őtehlezpék na∂oH
 konámor im sé ,nab-8191 - ������������ ttezetél ∂aV ?kizetél

 a kuttotriik lattú∂E ?küttevle t∑édrE nátuim ,gem küttetísimmes
 treM .iamárd zE ?ki∏tet nabboj tazotláv a zE ?si teke∑eké∏
!kenlé ke∑eké∏ loha ,∑eh imlenétröt :itnelej tze dlöf∑eké₧

 ,uinaM ka†ráka ,”ólurá„ ∂an ∂e táH ?doveoV-adiaV si ik kájduT
 ála matrí men trem ,ko∂av ólurá bbesik ∂e ka† nÉ .mezeletétlef
 na∑o doveoV-adiaV .kenke∑eké∏ a ótahda aimónotua levima ,timmes
 ebtnemalraP itsepadub a innemle agásrotáb tlov kenika ,rebme
 .lótgá∏rora∂aM daka∏le ∑édrE ∂oh ,kankora∂am a inadnomgem sé

 a attotísatuaiv unait rB .doveoV-adiaV tlov nebtez∑eh zéheN
 A .nab∆iráP tlürek ab‡ártáh ainámoR ∂í ,t‡émze∂E igésbbesiK

 A .t∑édrE anlov kütteht∏evle arácad kerzezá∏ ttesele nerétcrah
 lőbtez∑eh zéhen a táinámoR .ttellek einnem kan‡ámrok unait rB

 menah ,kora∂am a men tuinaM uiluI sé tŐ .ik ettetnem doveoV-adiaV
 sé uinaM .nebkönötröb atsinummok a gem kétlö kniajnámor im a
 ne∑im ,kátduT .nabmoladoriB a katlov konámor doveoV-adiaV

 moladoriB űjefték a katlocrah sé külőt gem katdagat takogoj
 nednim neb∑ema ,katraka táinámoR ∏ége sé sőrE .giásálluhté∏

 trézE .ilesivpék si tő mallá námor a ∂oh ,tehel sotzib ráglop
.takogoj őtelligem tekegésbbesik a abkomutnemukod kátlalgof

 a inatrat llek eb ∂oh ,tlövü ajátsilanoican e∑üh seö ainámoR
 0291 - ��������� ,nátu úrobáhgáliv .I za ∑ema ,tsédőzre∏ inonairt
 †nin sédőzre∏ inonairt a nebnölüK .t∑édrE atda knüken nabásuinúj
   za ettevtá tiasáríőle ózoktanov arkorátah a ,neb‡évré rám si
 a atrázel ∑ema ,sédőzre∏ekéB i∆iráp se-7491 - �������������� 

 a ketlürekeb nab-6991 - �������������� kezE .túrobáhgáliv kidosám



 inonairt a ∂oh ,kájdut na‡áH .si eb‡émze∂e ra∂am-námor úladloték
 ,si kosáríőle sám kannav ,t∑édrE atda knüken ∑ema ,nebsédőzre∏

 :∑ekkic .74 - .������� a luádléP ?kaózoktanov arkorátah a tnim
 a tza itísőregem sé iremsile nebme∏ laggá∏rora∂aM ainámoR„
 tlusráT sé segéstevö₧ a tlurájázzoh ∂oh ,tégésttezeletök

 kenkesézekledner ∑o ebsédőzre∏ ttötök lakkamlatahőF
 ketlétí kenkesegéskü∏ kamlataH a keze teke∑ema ,zehéletévlef

 őrétle lőtégésbböt géssepén a nabáinámoR ∂oh ,lóbléc a lóbba
 molagrof a tnimalav ,iekedré kókal úsállav sé űvle‡ ,újaf
 asázo∑ába∏ so‡átlém kenémledekserek ketezmeN sám sé agásdaba∏

”(...) .kenejlüse∏ér nebmeledév

 a tnémi lőb∑ema ,latu er‡émze∂E igésbbesiK a tnop nonairT táheT
 segéstevö₧ a ∂oh ,lepere∏ ttina∂U .metzédi t∑ekkic .11 - .��

 a ainámoR ilezek tnékim ,kitehzedrékgem rokimráb kamlatah
 ,kosuke∏ bé∂e sé ”iaifazah ∂an„ tezmen A .tsédrék igésbbesik

 e∑üh eléfnednim kika ,lóbmuirét∏inim∂ülük a konokor ,kákonu
 ainámoR evtelli ,kangá∏rora∂aM ∂oh ,kájtíllá nabkotazoktali‡
 kegésbbesik iainámor a intagomát agoj †nin kenésegéstevö∏ sám
 ké∂eV .tnelej tsázoktavaeb ólav ebke∂üleb a ze trem ,tie‡égi

 kaniatariko NE sé UE ,OTAN ,TE ,EBE za ∂oh ,lusámodut
 itezmen nasogalórázik men sédrék igésbbesik a ,neőlelefgem

.kise ála sélétígem izöktezmen menah ,rökgoj

 nebtelet∏it kástrat kora∂am a ∂oh ,deréK ?ze nav ∂oh ,óporpA
 ,keőzevdek ardomá∏ ke∑ema ,teke∑ekkic a takoza ka† ed ,tnonairT

?inatrateb llek men rám tibböt a

 ,erévret sát∏olef itelüret-isátagzagizök jú za aiv knüjréT
 a lőrima ,kanmudnerefer idlöf∑eké∏ ∂e einzőle enék gem te∑ema

 a menah ,modnom né men tzE .kanraka mes inallah keitserakub
 i∑eh a e∑ekkic .5 - .� kanájátrahC iapóruE kotaz‡ámroknÖ i∑eH

 i∑eh A„ :naózoktanov erémledév kanárátah kotaz‡ámroknö
 i∑eh a intatzotlávgem tehel meN .emledév kaniarátah taz‡ámroknö

 ólav lekkegéssözök ttetniré za tiarátah kotaz‡ámroknö
 ,i∏et évőtehel ‡évröt tze loha ∂av ,óicátluznok setezőle

”.lüklén sázava∏pén i∑eh segeltese



 gem ,takorátah isátagzagizök a doraka inlásuter ah ,táheT
 lánna zE .takoráglopmallá za ,togássokal a denzedrék llek
 ,ó∏ nav lőrkegés∂e isátagzagizök na∑o trem ,segéskü∏ bbákni

 a menah ,motíllá né men tzE .lé gésbbesik ővettomá∏ loha
 A„ :e∑ekkic .61 lőrémledéV kegésbbesiK itezmeN a ‡émze∂etereK

 a ke∑ema ,lótálatazohgem kesédekzétni na∑o kandokzótrat keleF
 ttokal latlá ke∑éme∏ ózotrat zehkegésbbesik itezmen

 ∂oh ,kanlu‡ári arra sé ,kájtatzotlávgem tako‡ára za neketelüret
 nelej a ke∑em ,takogásdaba∏ sé takogoj noza kázzotálrok

”.kanzamrá∏ lőbkevle tlalgof eb‡émze∂etereK

„ meN !néjedi ucse uaeC tnim ,∂ú knütehet men konámor im táheT
 ttokal latlá kora∂am nebégésbböt neb∑édrE za ”kujtahtísotamra∂

 tto za küstnekkö† ∂oh ,tréza ,lakkniajnámor im a tekegés∑eh
 isátagzagizök a kujtahtísodóm meN .tá‡áramá∏ gésbbesik ókal

 ra∂am ővettomá∏ loha ,teké∂em se∂e evtíse∂e ,takorátah
 námor a őtísimmesgem loha ,lekké∂em na∑o ,lé gésbbesik
 isátagzagizök ővöjertél nannojú za ∂oh ,tréza ,gésbböt

 iapóruE za za tzE .a‡áramá∏ gésbbesik a nojlugíhlef nebgés∂e
 ,ki∏tet men ze nebiemA .knutdagofle si im te∑ema ,ajtlit ‡émze∂E

 eN .lób†ánaT apóruE za ik nojlunov ,lót‡ámrok námor a kéjrék
 a lóbkoza rokima ,”takora∂am a molotráp„ ∂oh ,kanajlodáv megne

 ainámoR teke∑ema ,kezédi lóbkomutnemukod igoj izöktezmen
.ttodagofle

 knülé∏eb lőrsézevre∏táóigér ,lóráimónotua ,lőrke∑eké∏ rám aH
 men konámor a ∂oh ,inadnom llek le ,”takora∂am a molotráp„ né sé

 jeta‡a kájpak tze trem ,trékujáibóf senellera∂am a kasábih
 a bbűre∏∂e lakkos treM .lótátanallip ősle kütelé tte∑eh

 ,kankosukitilop námor neletgésset∏it ,neltelevűm ,nalatsáltág
 atsilanoican abotso körö za kássah∏tájik nokosát∏aláv a ∂oh

 takotazava∏ gidnim gém gásnaltamlazib itnári kora∂am A .tá•rák
 iakitilop s ,bbűre∏∂E .nabáinámoR kankátsilanoican a zoh

 tnim ,esét∏ejreg káibóf ózoh takotazava∏ a láreneg tletétgéle
 e kanajludaba∏gem konámor a ∂oh ,tréza timalav innet

 za loha ,si nogá∏rora∂aM tez∑eh a ólnosaH .lőtrehetaibóf
.a•rák isát∏aláv sőtnelej sumzilanoican abotso



 A ?”molotráp takora∂am„ a né nebzökim ,lotráp tik atnoP
 za tekika ,takonámor e∑üh a takoza avdnom nabboJ ?takonámor

 koza ké∑üh eriem sÉ .ettet ucses B ∂oha ,∂Ú ?rava† érök iajju
 érök iajju za rebme űtni∏ imletré atnoP ∂e tekika ,konámor a

 ,kejlé∏eb si en lőréjtni∏ imletré rú ucses B ∂oH ?tahrava†
 kannav ttözök ké∑üh e geltesE .lüt∏erek nekevé tze mettetgem

 rokimA ?”takora∂am a molotráp„ ∂oh ,kinűt ∂ú kenkika ,kerebme
 a lóbjú tekönÖ moráv ,erkesédrék a erkeze inda kandut t∏aláv

 .nomogolb
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