
 iatazodlá molaru söröv A' treblA yráV ólomá∏eB
.lőrév‡ök 'nogá∏rora∂aM

 tnétröt sázotlávre∏dner neb-9891 galótíllÁ
 sumzinummok a ajpankélme si nav ,nabknázah
 söröv a tima ,zadnim ∂ohka… .kaniatazodlá

 nabknázah tá nopan 331 neb-9191 korámladarrofgáliv
 tnim ,ga‡anat mesgém ∂ohalav ,ketlevűm knülev

-∏é∂üanorok treblA yráV ttetelü∏ neb-5781 za luádlép
 A' ,ev‡ök tnelejgem neb-2291 gelitedere sette∑eh

 lőbimA .'nogá∏rora∂aM iatazodlá molaru söröv
 lettetere∏őle kúif-nineL a ∂oh ,luádlép lüredik

 ,sumzinummok a im ,lótkiatazodlá tleme∏ik kétzedrék
 abánuD a ará†narap aléB (nhoK) nuK sé kéttivle djam
 s kéttev zohkugam takujimloh lügév ,tekő kéttől

.káttot∏olef ttözök sám∂e

 .nókaM ttetelü∏ ná-8 rebmeced .5781 treblA yráV
 sutámrofer isalah a tia‡ámlunat ialoksipézöK

-3191 .etzegév netsepaduB temete∂e za ,nabmuizánmigőf
 neb-4091 nátu sédekdév∂ü divöR .ttet tág∆iv idév∂ü nab
 ,óríbla idara avlúm vé ∂e ,őz∂ej iké∏‡évröt idaráv∂an

 itsepadub gidep nab-8091 ,∏é∂üla idaráv∂an djam
 gidep lőtésérötik úrobáhgáliv ősle za ,∏é∂ü i∑árik

 kaná∑át∏oótjaS (IKB) gés∏é∂Ü i∑áriK itsepaduB a
-∏é∂üőf lőt-7191 ,roznecótjas súrobáh ,ejőtezev

 lót-8191 ,esette∑ehkönle gásttozibótjas a ,sette∑eh
 .8191 nebégésőnim ilebbE .ttel ejőtezev IKB a

 ,atzo∑ádakagem levésétetze∑é∏ev etelé né-13 rebótko
 tiajbar záhgoF iké∏‡évröT itsepaduB a gemöt a ∂oh
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 insodjub ttala sádazál‡áktap A .astídaba∏ik
 tődrüfrév tá nopan 331 a attotí‡ári ő anátu ,tlüre∏‡ék

 9191 .tásánov ergéssőlelef idávnűb kőzedner
 za rám nebérebótko 0291 .∏é∂üőf i∑árik lőtérebmetpe∏

 1291 djam ,tláglo∏ nabmuirét∏iniM i∂ügá��agI
-6291 .ik kétzeven éssette∑eh-∏é∂üanorok nebérebmevon

 telürekót∏aláv isállá∏daba∏ a neb-1391 sé nab
 ,őlesivpék isélű∂�á∏ro lavájmargorp itráp segés∂e

 sonálatlá ,ólsagamik ki∂e kansázoh‡évröt a'
 sé nátloZ yktáR) 'ajgat óllá nebtelet∏itzök

 ,anokixel rok bbajúgel ra∂am A :rák∏O rimizartS
 tázjartelénÖ .lőttelézök a tlunovaiv neb-9391 .(2391

:tnire∏ iákonu őtí∏égeik

 A .tá etlé nabásákal isorávőf támortso tsepaduB'
 lóbjú nátu asálunoveb kotapa† tejvo∏

 neb∑eh ő ed ,einlükenem ennel bboj ∂oh ,kéttetzemle∂if
 gásótah imledévmallá za evdzek lőttE .tdaram

 nesere∏dner ,evétik tlov kanásátalkaz sotama∑of
 ózoktanov arrorretréhef a sé káttagllahik

 trebme tdaráfgem A .kéttetíre∏‡ék arásádatá kaniatada
 arásátah közök∏e őtíre∏‡ék nab-06 tú yssárdnA za

 nátuim ,etrötö∂ giégév etelé etedekele† ttotjahergév
 nájpala iatada ő za nátu vé töno∏uh ∂oh ,atdutgem

 ,tekerebme na∑o ik kenzegév sé ergéssőlelef kannov
 iánotakros űre∏∂e menah ,iőzre∏ imletré si men kika

 zehke∑ema ,kankosáticorta za kankoza katlov
 lerrekis tátsirorret 'söröv' somá∏ ő trékólnosah

 asátuj armolatah kéisokáR .ermele∂ek lef ttet∏ejret
 ∂e ,ná‡uH ie∂em sékéB a :kéttetípeletik si tő nátu

 ke‡émlürök neletrebme ,inkal tlüre∏‡ék nabátjap
 ttetehrét mes rokasádlolef kesétípeletik A .ttözök
 si tto ,ttözötlök erdőgne… tréze ,ertsepaduB aiv

 A .né-1 rebótko .3591 ,nabárok sevé clo‡�evteh le t‡uh
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 ősle ttetere∏ ,le küttemet nabátpirk idála† időgne†
'.éllem egéselef

!tévűm ttetílme kussál nátuzE
 nabájádmo‹ tezétni∂eF icáV a neb-2291 gelitedere zA

 ióríb sé kesétnelej solatavih nabásádaik tájas
 nátu si re∏ték nesedivör ,tnelejgem nájpala ketelétí

 iatazodlá molaru söröv A ,ev‡ök ttomo‡
 a ilzök :akinórkrítrám ra∂am izagi ,nogá∏rora∂aM

 sé itnire∏ kegé��ök katlokli∂�em náros pan 331
 kaniajgat †ánatóz‡ámroK imladarroF a ,sednerécébá
 kotazodlá za ábbávot ,tárosvén kankosotzibpén a sé

 ,té∑eh gássokli∂ a ,tásázoklalgof ,tároktelé
 ,téjőlednerle ,té∂ürü kenésétevökle ,tájdóm ,téjedi
 inátu molaru söröv kosokli∂ a ,tájótjahergév

 tsoM .si .támá∏ isátratdnerrep kütelétí ,tásros
 ‡évleme∏ ‡áhén kussál s ,eleb knuzzopal gidep

!ketzegév na∂oh s tréim ,kik lekkik ,giéjere

 ket∏it nárku zA .tsepaduB .91 suinúj .9191
 ∏oro inzevre∏ katraka tőre serev∂ef nogá∏rora∂aM

 .arájléc gásasrátzök†ánat ∏oro za lóbko∑gofidah
 ra∂am a sé aléB nuK ∂oh ,löf tlürem úna∂ a zA

 aléB nuK errE .kanzoglod nelle gásasrátzök†ánat
 tekő le ké∂et ∂oh ,kankátsirorret a atlo†narapgem
 tekő kotájboD' :atlo†narap tza aléB nuK .lóla bál
 ,ketejől ∂oheN' :ettetázzoh robiT euma₧ '!abánuD a

 A '!abánuD a kotájbod ∂ú s arkuka‡ a tevök ketessök
 ,kéttetzőktevel ,aránuD a tekő kéttivel kátsirorret

 ,kattot∏aka tekevök abkuka‡ ,kéttötökartáh tekiezek
 a kétköleleb s kétrev ebjef lassutaksup djam

 tátanovnölük ket∏it nárku za pansáM .abánuD
.kátlobarik
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 asboD .panrásavtévsúH .tsepaduB .02 silirpá .9191
 rokim ,tlátés nózrok-anuD a lavájpa sólkiM

 éle regrebdloG nöhcS lóbájléc sálozagi
 ,úif irú akla‡ a tte∏tet men kenika ,káttotíllá

 nabátolaP ‡áyhttaB a kankátsirorret a ettetrésíktá
 ∂oh ,lazza zehfe∆óJ ‡re… abájá‡atkal ővel

 tő atdatá kon†naraprorret ‡re… .'eb∏edjag kéjdlük'
 kik ,kankátsirorret sonáJ ∂aN saka‹ sé azéG óorG
 djam ,kátzoník ,kétrev aiveö tto ,ebécnip a kéttivel
 etse panza gém tétsettloh s káttot∏ofik ,kéttőlno∂a

.abánuD a kátbodeb

-rősöröv cnereF ldnaB .†ómanuD .3 suinúj .9191
tsonábélp sonáJ i‡iburT ∂oh ,etlednerle kon†narap

 ∂e sé artrap-anuD a kéttivik errE .ik kézzegév
.káttot∏akalef aráfcáka

 t‡égelt∏arap sonáJ ldieS .atraH .32 suinúj .9191
 nhoK t‡égelt∏arap a tzE .lef attat∏aka robiT euma₧

 avdólo‡úg s náctu za le atgof dáprÁ sekereK
 ,ttogól nelétök rokiM '?ingól ∏raka neki∑em' ,etzedrék
 . '!?södüb rám ∏dösöröV' :előt etzedrék sekereK nhoK

 za lassátláik '!le dgúR' sé atgávnofop rö∏bböT
 ∂E .teké∏ a lóla agam attagúrik lattazodlá

.tálluh a etpökebme∏ anotaksöröv

 laváif ték t∑áhiM htánreB .a†olaK .52 suinúj .9191
 euma₧ őzeklétí nabátolap iké∏‡évröt a káttotíllá

 nebzök táif ki∂e ,káttallav tő gím s éle
 a ttőle molpmet atiu∆ej a náctu őF a káttot∏akalef

 a takoza ,kattotíllá éle euma₧ tekikA .aráf
 nátu sédrék ték-∂e euma₧ .kétrev-kéttötü kátsirorret

 a tekő atdatá lessétnelejik '!iken tege₧'
 ógiR .káttot∏akalef nabmo‡ kik ,kankátsirorret
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 tlov 'réhef' trem ,táif a eb kéttiv aráttáleme∏ ∑áhiM
 katgól lejjé ∏égE .kéttőlno∂a rám avlúm crep ték s
 za sekereK nhoK - .nebőse za katzá s kotazodlá za
 a ttogud t∏áblok ,ttogól náf a ik ,kantazodlá ki∂e

 a nátu aknum ttezgév lój a rokiM - .abájá∏
 ,ketlű∂ aráro†av nabátolap ikesré za kátsirorret
 kotajdA' :tló∏ ∂í s ado ttezekré avgo∑osom euma₧
'!úga∏alluh trem ,temezek a insom moraka gem ,teziv

 indala∏ erim ,lőrlétök a tdaka∏el nátloZ anilaG -
 ed ,lakkava∏ '!kotaj∂ah ,ko∂av naltatrÁ' ttedzek

 nátuza ,teletök bbagatsav ∂e iken katzoh ,kátgofgem
 avdólo‡úg sé kétlepic gikisám a lótáf ki∂e
 ,egnö∂ gá za ze deken ,rebmezag eT' :kétzedrék

 kétrev ,kéttötü nebzök s ,'!takisám ∂e deken knüserek
 ,kétzegév ∂ú takosát∏aka zA .káttot∏akalef arjú sé

 aráf a ,káttotíllá erké∏ ∂e totazodlá za ∂oh
 men ik teké∏ a gím ,kétrev ,kéttötü gidda nátza ,kéttötök

 ,káttot∏akalef tőneJ rá∏i… rokiM - .lóla agam atgúr
 :kiken kátdnom tza s káttotídrof ejélef tekeibböt a

'!ingól kotgof ∂í si iT'

 za ik , tefe∆óJ gnapS .sörőksiK .32 suinúj .9191
 ,tlov kon†narapsoráv ttala moladarrofnelle
 ki∂e kon†narap imlatahrak söröv ∂rö₣ alukiM

 ∂oh ,aráf ∂e nodóm ∑o lef attot∏aka ajánotaksöröv
 nebtez∑eh ólgavol ∂etnim sé ttorguár lőrlülef

 tő bbőlE .aráka‡ tazodlá ólganov a tlüár
 zA .abájá∏ a katgud tátteragic sé ,kétreveö nesejlet
 atráM anolI keleT ,egéselef yakzteP téreőtü tazodlá

 ,lé gém ∂oh ,etzeré nődim s atgof őnsovro
.náf a llek in∂ah giedi ∂e gém ∂oh ,ettetnelejik

 ,azéG ssiK .azáh∂eléfnuksiK .92 silirpá .9191
 ignE ,erdnE rodnA rázáL ,sonáJ †ivonaJ ,retéP ssiK
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 ikáedlöf návI yaváN kátsirorret rodnáS sojaL
 izáhőlesivpék tlov sojaL yaváN ,tsokotribdlöf
 isetne∏ aléB ssiK .rd sé ,tsokotribdlöf ,tökönle

 ték a :kátzamlatnáb nesegelttet tőz∂ejőf isoráv
 .káttattít∏it ti†okahram seteme∏a∂árt a lavyaváN

 kétzedrékgem ∂oh ,tnétröt ∂ú küsélétí arlálaH
 kütelelef s ,sumzinummok a im ,e-kájdut ,külőt
 '!sumzinummok a im ,gem kotástínat sé keté∂iv' nátu

 zA .tekő kéttől ebőf s kéttivle ersétnelejik
 kéttev zohkugam kátsirorret a tájimloh kotazodlá

.káttot∏olef ttözök sám∂e s

 †ánatóz‡ámroK imladarroF a tnire∏ yráV trékezedniM
 kő nabájólav ,sőlelef neőtnöd tlov e∑éme∏ zít

 regrubmaH ,őneJ agraV :tá nopan 331 katzo‡ámrok
 sutnáV ,(∑át∏oőF igásadzaG sonálatlÁ) őneJ

latnA ká†voD ,(∑át∏O i∂üsélevímdlöF) ∑oráK
 i∂üznéP) aléB ∑eké₧ ,(∑át∏O isélemreT siláico₧)

 ,(∑át∏oőF isátállezöK) návtsI rá†luK ,(∑át∏oőF
alu₣ le∂neL ,(∑át∏oőF isédekelzöK) dráhciR ódoB

rodnáS iabraG ,(a∑át∏oőF sézevre₧ igásadzaG)
 i∂üsáknuM) cnereF ikájaB ,(∑át∏oőF isétípézöK)

.(∑át∏oőF

 ,- yráV ajrí - 'etdevne∏tá tődi za tze ikA'
 men sálrotgem a ∂oh ,ajlálat kensete∏émret'

 ték nümmok a neb-1781 nab∆iráP .le ttotahdaram
 ,no∂a kettől trebme 000 71 nátu amlaru sopanóh

 rezenevtö za lőbbE .el kattatzótrat terzenevtö
 terzeték ,le ketlétí trebme 000 41 lőbrebme

 nájíh kokétí‡ozib terze∂éncnimrah s kettetnemlöf
 1 lőle sálrotgem A .kattotá†ob nodaba∏ nesenelgiedi

 idávnűb a ráb ,knuláN .erdlöflük ttökö∏ rebme 000 000
 s gem tludni nelle rebme 000 07 ∂etnim sárájle
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 setezőle tlürek rebme 000 51 lüleblürök
 trebme 000 6 eödnim kniagásóríb ,absátatzótratel

 ,gidep nelle ibböt a ,kettetnemlöf ta-0052 ,le ketlétí
'.tnű∏gem sárájle idávnűb a ,si nát∑of mele∂ek neb∏ér

 im ,erésétetlélme∏ kanna lőbévűm yráV ie géle ne∂eL
 ódnada ttaime zA .si am lóbga‡anat a ik daram nednim

 †löb kniósavlo t∏aláv a ,tréim sigém ,ersédrék
.kuzzíb ersélétígem
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