
 togáliv ódnadaram sé pé∏ nabólav ∂oh ,zohha ain∏á‡ábik
.rú órí ,témlerüt a mönö∏öK .külőleb knüssehtípé

.ttog∑osom már s lőbké∏ itrek a tleklöF
!netsióJ a gem ajdlÁ –

 ,lórcánrot a ttepélel lüklén ó∏ nátza ,knutgof tezeK
 a attotídnigem sé tlüeleb ,zohi†okpég etekef sik a trétaiv

 za etle‡le nátza ,máer ttog∑osomaiv re∏∂e géM .trotom
 inallah gém lőrtneL .tú kederem ődek∏ereála ebődre

 za tlüle nátza ,tájaz ódolovát rotom a giedi sik ttetehel
 ólugrás ,ttörű∂ ,nemere‡et a s tdaram dnö† a ka… .si
 neke∑em ,ié∑kere rebme ∂E .gáriv ódalrop ték ,norípap
 atalodnog a kanzagi sé kan∂an ,kenpé∏ imalav lüt∏erek

 telé jú evnekkö∏ abárí† tto ∂oh ,ebődnevöj a ttödőtnemtá
.takomor a le ajrakat levie∂ür

!kora∂am lataif ,netsióJ a ketelev ne∂eL

* * * * *

:TREBLA SSAW

KÉTAAH  –  KNÜGÉSKÖRÖ1(tel∏ér) 

(dlo 313-982- ��������-������������)

 tá lőbrödöG etekeF a rokima ,roksádakaf∂ür ,re∏∂e etnevÉ
 ka†ráka ,gerö za ,ebke∂eh-iandaR a inzötlök ttellek

 za ,ebéketjer gnalrab a lavia‡ávtínat tnemeb ,kéttet iejdőle
 ttotí‡ a tevik s ,tevök ∂an a attotídzomle levéjere rÚ

 iE  .tznéptsüze ólav arkoram tlet ték lóbádál űjetet
 nabnoza nebvé za nebbE .erődnet∏e ∂e zehtelé za ttellek
 gerö za ∂oha ,ődi za ttedzek inrÉ .géskü∏ tlov erbböt

 gem tásádlá rÚ za s ,amá∏ ko‡ávtínat a ttedekevöngem ,atdnom

1 Wass Albert: Örökségünk : Hagyaték.  III. Kiadás. Trikolor Kft. Budapest. 
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 – ∑omá∆ isáiró ∂e tnim ,ik zén ∂ú ‡ozib netsI –
 abál kenik ,tlü∏ék arámá∏ sáiró ,– pap sonáJ ttozokládo†

.eb∂löv a réála
 lü rÚ za ,– gerö za ik attotívaj – tlü∏ék arámá∏ netsI –

 ő za rágob-rebme za levűm tim izén nanno s ,agam tto
.lavágáliv

 za katlov tto nájnátuléd arok pan ittőle etlötdloH   
 úbmol pé∏ ∂e takiacórkop kéttetíreteL .lánásárrof eké∏netsI

 tlov dnö… .katráv s atjar ketrevehle ,ála afkküb
 tévüf őré gidrét sát∏it A .dnö† ódutnetsi ,pé∏ ,küttölürök

 tnim ,kogáriv kék sé agrás ,réhef ,sorip ,kéttetí∏íd kogáriv
 ‡osrábdlöz rÚ za kobmog ttetí∏ék lőbkevökagárd

 a kettöj kező ,nátuléd a tlünév ∂oha ,bbőséK .ná‡ágacak
.erzív

 etpél rebme rokima ,ercnireg iadéd a tlojahála rám pan A   
 ,lórátigraH a ecneB gerÖ :kettöj nataH .ttala káf a tnerröz
 s lavéágam a ,lőllem avéD ecneB i†iK ,lavá‡ávtínat agam a
 gilA .lórsoraM-óslA za ,leégel lá∏ pé∏ ∂e retsem sirbÁ
 rokima ,tájla gé za atlozám tto gem erév ,pan a ála tlluh
 lavá‡ávtínat ,lőllem a‡áb∂aN ttezekrégem si rodnáS gerÖ

.ttegem atáh a
 gem etze∂ej – kolotsopa za ka†ráka ,knu∂av nettekneziT –
 zűt i†ik a kattot∏aug tto ∂oha ,retsem sirbÁ bbősék
 kkaB gem lajjuráK ,zagI – .ttala gé sogalli† ,lürök

 na‡áH .knü∏el natahnezit lekkiejtleven kő za s laálaB
...kussahdut men ,lavópA rám kannav

 ecneB gerÖ gem etze∂ej – ne∂eno∏uh knü∂el ∂oh ,rÚ za ándA –
 sotob∂aN nabmorok ‡égelsik mállah lőtmeretsem ,–

 :iejtne∏ kora∂am igér a gédnim katlov ne∂eno∏uh ∂oh ,lót∆álaB
 ,mápa tne∏ őleven ,jeH .nacloezit konámás ,namráh kosotlát
 za aiv ettiv – emlekő tlov rebme ado†im ,∆álaB sotob∂aN

 ∂an a ,– abtlúm a técneB gerÖ iatigrah sézekélme
 kokázok-ak∏um a rokim ,nebcneliknev∂en nigév crahgásdaba∏

 tételé ifazah ra∂am kéred reze ‡áh ,argá∏ro za katludúzár
 ik ,tákonrobát kosocrahgásdaba∏ a ,si tópa meB kützök ,étnem

 ∂an ado†im nebiettet ed ,na∂u tlov le∂nel avgof lénésételü∏
 :anlov tnétröt panget ka† ahtnim ,si am gém motál ∂Ú !ra∂am

 ső∏üT .dnim notáhól ,nö∂löv a eleflöf ak∏um kos a ttöj
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 ,ttellem avol kázok a nasogola∂ tladloték kojálo
 ersélöra∂am ,nasatti lótákniláp ,lavállivsav ,lakkátlab
 tto tllá ∂ú növök sopal órguik ,küttölöf nasogam S .ne∏ék
 óllá trő za ka†ráka ,∆álaB sotob∂aN ,meretsemótínat né za
 tele∏ ∂an treM .lé∏ a ettegnel tálláka∏ pé∏ úoH .netsI ra∂am

 .trataviz s tele∏ ∂an ,nabáró za nabba rÚ za ttödlük
 tllá S .ropáz a tdaka∏ ,málliv a ttodokpa† ,gé za ttögröD
 tleme arsogam ,nálki∏ sopal a tnöf tto meretsemótínat né za

 nebézek ki∂e ,lalláka∏ sé lajjah réhef őgnel ,levőf
 a arsogam etlemelöf tézek kisám ,attotrat tájtob sosávor

 na∑o ka† erre∏∂e ,ttetehel ődiléd ráb S ...élöf ∂löv
 nátzA .té∂eh morro za enneb mattál gila ∂oh ,tdamát géstétös

 ttegner ,ttögröbüd nesegésű‡rö∏ ,imalav ttedzek ingöröbüd
 tnelado tludzomgem ka† erre∏∂e s ,evök alki∏ a ttala mabál

 za ttetemeteB .eb∂löv a tludúzála s ,ladlo∂eh ∏ége za
 ka† ima ,tsodlo∆ iráxá† ,tohálo ,ták∏um :tnelado tnednim
 ,nebmetdeji ∂an anlov mattahlaló∏gem gém ttőleim S .tlov

 ,témlekő matláglo∏ evé ték gila ,gém matlov kere∂ ne∏ih trem
 ttőleim ,modnom ,mattál men nebmetelé gém timse∑i s

 ,gé za knüttölöf tlüredik ka† ,magam anlov mattahgofa‡le
 tlov géssednö† arokka s pan a ála ttözűt ,lé∏ a tllále
 S .arra anlov tráj rÚ za agam ka† ahtnim ,knüttölürök

 :atdnom rokima ,anogro imolpmet a tnim ,tló∏ ∂ú ava∏ mádzag
 kika ,nátu koza knüzzén s ,kanrÚ za táláh knujda ,maif ecneB

 atdnom ∂Í ...nabázah nelté†nere∏ a nebbe kanluro∏ ergéstíges
...∂í neppé ,‡ozib

 .giákos ttese men ó∏ s ,netteknezit lénzűt a ketlÜ  
 ettetí∏ídgalli† gé za ttelef a‡olaG a tdapásgem nassaL

 tlov kerek ne∏ége mendjaM .dloh a ttedeklemE .a‡osráb tétös
.ólav aráka∏jé ∂E .előleb ttoz‡áih eki†ik ∂e ka… .rám
 a ik atda – indula knüjrét s ,kanrÚ za táláh knujdA –  

 erdner nátu dnö† segés∑ém i‡crep ‡áhén s ,ecneB gerÖ tó∏
 avoha ik ,ála káf a katlunoveb s ,dnim ketlek arbál

.ettetí∏ék té∑ehkef
 ,zehgerö za pap sonáJ ado atgús – néjdner †nin imalaV –  

 tehel men ...ecneB gerÖ za ze ,– nocórkop a avzótjú‡le
?e-tehel ...sevé tönezitzá∏
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 za ,– tsédrék a gerö za aiv atgottus – ?men tréM –  
 ,tze i∏et rebme za ka† ,tetelé za irém nebkődnet∏e men netsirÚ
?eH ?gem rám metré tődnet∏e ‡áh né ,∏lodnog tim ...arárák agam

.tanavtaH –
.naklah tágam ettevenle gerö zA  

?tenevteH – 
 za dstrégem ∂oh ,zzokdámi leddeklel ,sonáJ ,zzokdámI –  

...sonáJ ,donlunat gém llek takoS .tarU
 .tamrah ógolli† ,tevüf a arlanjah attotírob tamraH  

 sas nabásogam gé kéktdapás A .nosát∏it a ketzőtegrek kezŐ
 .tednö† a le etzű aságotta† atlab roketlekpaN .ttegnirek

 arbbaoh lénlÖ .ttotagosah táf ‡égel lá∏ pé∏ téK
.si tő‡ef ,si tökküb ,káttagosah

 rokima ,gerö za etzedrék – ?keze kanzoglod keniK –  
.tderbélöf

 ,aka∏jé am géskü∏ ∏el aráf koS – .ermI etlelef – knükeN –  
 ,— ázzoh ettet – melev kennöj sonáJ gem őkreF .tnöfado

 ama tnöfado tópA kilelgem ,keretsemótínat kik ,gidep kugam
.erketemlek rám kizokaráV ?kájtál ,ttala alki∏ so†ú†
 so†ú† a ,ado ketrélöf rokiM .atdnom ∂oha ,tlov si ∂Ú

 tto ,evlégödlü növök sopal ,nosát∏it eki†ik ittala alki∏
 úoh ,újah réhef úoh ,ráki∏ ,sagaM .ópA kujáer tráv

 ,növök a tto tlü laggásótléM .tlov rebmenév pé∏ ,úlláka∏
 za ettötnö∏ök nátu sám∂E .előleb tdará tetere∏ †löb sé gásój

 ettetlüel nátza ,ava∏ ój ‡áhén tlov zehiknednim ,tekőzekré
.erpe∂ a lürök agam tekő

 ra∂am tne∏ ,edi teketenneb kalattavíh tréim ∂oh ,kotájduT –  
 aM .rÚ za mázzoh tló₧ ?tieretsemótínat ,tiőzirő knukéta∂ah

 lénézüt a∑gám ,őlli ∂oha ,nájáka∏jé etlötdloh ,aka∏jé
 modatá kenketki∑emalav ,tnire∏ sáko∏ isŐ .ketelőt mozú†úb

 irebme ólra∂ kanákéta∂ah knütezmen lénézüt a∑gám a djam
 tokéta∂ah A .tsávor tne∏ a sé totob sosárí za ,tie‡évlej
 kotájtínat s ,naiadnim ketizrő nebketeklel rám ,tágam

.áer kesemedré kik ,kankoza
 tá i∏ev ketki∑em ∂oh rám ajdut ,ódutnednim ika ,rÚ zA –  
 eD .ávásotlát tezmen a kiláv s ,teké∑kere tne∏ a melőt

 .lattaraka ∂e ,llek kotondut si ketken tnire∏ e‡évröt knieső
 sédeklémle za ketki∂ednim erléf tsom nojlunov táh trézE
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 a tzA .táva∏ rú za assahllahgem ketelüf ∂oh ,abá‡ágam
 a lőrki∑ema s ,ólav lőrlüleb ima ,tó∏ klah sednö†

 rÚ ,néjedi kanna tátalat∏apat agam a ebők etsév ∂í atéfórp
 a attot∏alrop s rahivlé∏ tnappor ∂e ttöj rö∏őle :nabásoráv
 ségnerdlöf nátzA .nabrahivlé∏ a tlov men rÚ za ed ,...te∂eh
 .nebségnerdlöf a tlov men rÚ za ed ,...te∂eh a ettegner ,ttöj

 kezednim S .nebzűt a tlov men rÚ za ed ,...∏évzűt a ttöj nátzA
:gnah díle∏ ,klah ∂e tlaló∏gem nátu

 s ,mierévtset ,gem kotássagllah tognah a tzE –  
!levésézekledner rÚ za tti kete∂el arátgu‡pan

 tsonáJ s ,abnodav a tnékne∂e katdózúhté∏ keretsemótínat A
 evsék a nojráv tto ∂oh ,éllem sárrof a kéttetlüado

 kátdut neiemalaV .tá†narap ópA kiken tá ajda s ,erkőzekré
 trem ,nopan a noza daba∏ tlov men koinni ,köinne :t‡évröt a

 za teklel a ássamlakla ki∏et ttü∂e sélötjöb sé sázokdámi
.arásállah kanáva∏ rÚ

 .kólav lórbbalovát a ,si keibböt a erdner ketlű∂eB   
 si kő katdózúhetre∏ s ,táva∏ ópA kátpakgem lóbájá∏ sonáJ

 táf ála ezek ermI kétdlük gidep tekie‡égel ,ebődre za
.ála alki∏ so†ú† a löf inadroh s ,intagosah

 ermI ∂oh ,zohha eö tlű∂ af géle rám erléd avoT  
 ∂oh ,nájáknum ezek a tto∏táL .tsákara∑gám a essehdzekle

 erlÉ .tegésretsem iső za lőtikalav atlunatgem lój
 lüvík ,tő‡ef zará∏ a lüleb ,nasopúk takobásah a inatíllá

  kidosám ∂e ,ázzoh selé∏ géle ejetet púk a rokim s ,tökküb a
 ,ő‡ef a lüleb :nodóm ólnosah ,élöf ősle za inleme topúk

 za eb ,in∂ah tsálí‡ecnemek i†ik lulagel S .kküb a lüvík
 ,levé∆őr sokru∏ zará∏ tza inetlötik s ,ála epezök púk ósla

.laag órpa
 a rám s tájáknum ezek ermI dnim ke‡égel a si kétle∂iF   

 attotnakkirle köki∂e ,tlov ne∏ék ∂oh mendjam si púk kidosám
:tágam

!ikalav kizekré gédnim géM !ka†iN – 
 a avoha ,ercnireg ótuflöf lőlef adéD a dnim ketzéneL

 éleflöf ikalav tto ttöj nabólav ,ka† mál s ,ttotatum ‡égel
 tto∏tál kenrebme sá‡úg negedi ,soká∆itáH .ne‡évsö za

.si lóblovát
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 ,– ermI ttogohod – tnigem atsirut igá∏rolük imalaV –  
 ,kenrev tartáS .‡áhen∂e erre külőleb devét norá‡ nednim

 sárrof a gipan ték-∂e kandoklátsul ,tődre za kizepék‡éf
 .ébböt tekő ajtál men iknes ahos sé kennemle nátza ,lürök

 a kotajlú‡ en iT .élefsám meleretlE .ebile kejnem ddaH
 ,táf gém kotazzoh ed ,– ázzoh ettet – es lajju ∂e zohá∑gám

.tólav kanótjú∂ neppékőf s
 gém ,tnegedi za etré si le s ,élefel tludni lekketpél ∂aN  
 negedi ,tlov rebmelataiF .ttala asát∏it sárrof a lavój

.tra∂am a etröt ed ,űdé∏eb
 ,– negedi za atdnom – ópA even kenik ,meserek rebmenév ∂E –  
 a tlahgem ik ,tenezü matzoh lótmápA .tenezü iken matzoh

...lahgem gá∏roteméN tsom ...negér gém ,ópA etremsi Ő .neblét
 a‡olaG a lőr‡évsö za tnegedi za ettezevel ermI

 eké∏netsI za iken attatumgem nélé∏ sátri ∂an a s ,abáladlo
.téjőtjelalki∏ iléd

?eem tto tevökalki∏ órguik a tza ajtáL – 
  .ajtáL – 

 tika ,ilelgem ttO .sárrof ∂e nav nabájla za kannA –  
 sé ,tsátízagiabtú za etnö∏ökgem ‡égel negedi zA .serek
 a ,lüt∏erek nosátri sorkobanlám ,sotózob a si tludni

 etröt nokotózob ,nekesérötlé∏ a ő gíM .ab‡ári tlölejgem
 a ne‡évsö atruk a tdala∏löf ermI ,lüt∏erek tágam

.zohsállá∏gnalrab
 sedé∏eb a mattotí‡ári tra∂am ólav lóbgá∏rolük imalaV –  
 atdnom tza ,ttozoh tetenezÜ – .kanópA ettetnelej – zohtúk

.tedemlek etremsö s tlahgem ika ,lótájpa
 s aiv jdere ka† et ,rebmenév a etlelef – nöjjöj ddaH –  

.llek denzegév tima ,dzegév
 a tsát∏it sosárrof sik a tza kétzeven kantúk sedé∏eB    

 tekika ,koza kettöjlef tnéknődi avoha ,névöt lafalki∏
 a ari‡sátnajruk tlov gilA .trötö∂ jab ∂av gésgeteb

 naltatah∏ámgem ∂oh ,tto∏tál ∂ú eödnim ,lótsállá∏gnalrab
 nabnoza tloV .lótsám∂e te∑eh ték a le attot∏aláv lafalki∏
 samlakla ed ,na∂u ólav kenék†ekdav ,sápa†alki∏ ttetjer ∂e
 a rokima ,nátza ∂Í .ki∏ke∂i ika ,ado nejré nasro∂ ∂oh ,arra

 ergév etlelgem ‡égel űtezötlö negedi soká∆itáh ,sóllatnap
.áer tráv s ,nöknötaf ∂e tlü tto rám ópA ,tsárrof a
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 a rebmelataif a ik ttepél natdazzi ,lattazárbá ttedesereviK
 sárrof a attálgeM .arsát∏it i†ik a lóbtózobanlám

.tllágem sé trebmenév a ttellem
 A .evgehil etzedrék – ?ópA kenzeven tik za ∂av agaM –   

.ttotnilób rebmenév
.mollah ∂ú ,látzoh tetenezÜ –  

 za négév ki∂e ken∑em ,zöhknötaf a ttogro∏návado negedi zA  
 s ,toká∆itáh a lórágam ettetjefel ,tlü rebmegerö

.erégév kisám knöt a tdaksorel laggásólav
 ah tti ménlé men ,– előleb löf tdaka∏ – ∂eh sogam no∂aN –   

!kánda meken
 .iknes ajda men ,– ópA gem attatgu‡ – inléf llek meN –   

 a ték†imalav enneb ttedesednö†el gím ,atrávgem negedi zA
:ttedzekeleb nátza ,tezgelél

 ó∏ a ,ure∏eK ,atdnom ∂í – ure∏eK nitraM vén mi‡e zA –   
 .gá∏roteméN ,lóbtragttutS mettöj ,– t∑úsgnah a evét erépezök
 ,televel tá moda s ,tehel rokim kövöj ∂oh ,kanmápa metrégÍ

...tdaram ima gem
 trű∂eö ∂e nanno ttede∏őle s ,abájká∆itáh a trotokeleB  

 dnim ettevtá rebmenév A .tók†az etekef ,sik ∂e gem ,tsoripap
 s ,arkisám a takisám ,ettet erédrét ki∂e za teki∂E .tőttek a

.ttelef sátri za eriem ttezénle eme₧ .tto tlü ka†
 ∂e rebmelataif a gem tlaló∏ – ...rí tza neblével A –   

.ttogáv abáva∏ a rebmenév a ed ,avlúm ődi
 űklel pé∏ ,dápa tlov rebme ój ,– atdnom – rí tim moduT –   

 .ná‡sotaR tnelado tlov könrémődrE .tődre za ettere₧ .rebme
 s telé eD .enneb ttozokal tetere∏ ∂an ,tlov ra∂am kéreD

.ahos ettetré men táglod lálah
.arók†az eki†ik a tézek ettetár s ;ttotjahóS  

 a tnöfedi távmah kenétset eleb mestnih ∂oh ,ajnávík tzA –   
 .tlov ajázah s anohtto loha ,kéjdogu‡ tti ∂oh ,eblé∏
 i‡kéram a nebbe rám †nin dápasedé eD .táh gem ,me∏etgeM

 rám nav nohtti ,maif ,dápasedÉ .sám immes ,ze umaH .nabumah
 temén ,eem tto at‡uhel ∂oh ,evdzek lőtcrep a lóttA .ejedi ój
 a attoti‡lef tti tza ,etset a t‡uhel tto timA .téme∏ a nödlöf
.iken tegele knü∂et ,atnávík ∂í rám ah eD .∏ége za ie ,eklel
      .tók†az i†ik a ettev ebézek s ,lőr∆rötaf a tleklöF

 a tlú‡erőle ∑em ,élef őkalki∏ órguik ∂e elev tludnigeM
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 a attodlogem s ,arálki∏ a ttepéllöF .élöf ladlo∂eh kederem
.etleme arsogaM .tájróni∆ ók†az sik

 sőre ,∑ém s atdnom – ele∏ ke∂eh ra∂am ,lé∏ ia‡olag ,lé₧ –   
 ddiv ,– ó∏gnarah a ráka ,ttölöf ∂löv a tllá∏avot ajgnah

 lejjé∏ destnih ,tdaramartáh lóbnotráM űreseK ima ,laddagam
 kokatap ,nokáknal őlegel ,neketérólá∏ak ,nökőzem ,nökődre

 ósodjub ,notráM űreseK rokimalav loha ,ttünednim ,nájtrap
 etelé divör kangáliv a ttezednevrö sé tlé sé tráj ra∂am

...de∂iv ,ele∏ netsI de∂iV .ttőle ejedi kanásásodjub ;náros
 ,nápu† anlov tráv aró∏†narap ahtnim ,ka† erre∏∂e S

 sövűh ,úga∏gáriv ∂e tnebbelőle lüzök kálki∏ a nannohalav
 ekrü∏ tró∏ik lóbók†az a atpakle ,őlle∏ ú‡rá∏ sro∂ ,űzek
 a elefel ,násátri ladlo∂eh a elefel ettiv ,ettiv s ,tumah

.ttala sátnallipme∏ ettivavot ,nö∂löv
 ‡áhéN ...delevet ne∂el egéssekéb rÚ za ,notráM űreseK –   

 a lunaltaludzom rebmenév a tto tllá gém gitanallip
 s ,ttöjel ,tludrofgem nassal nátza ,nálki∏ órguik

.erknötaf a tlüaiv
 ,– naklah atdnom – tnétrötgem agásnávík dápasedÉ –   

 ,si agásnávík kisám ∂e nav eD .agásnávík a ze sibbálagel
 inlé∏eb tsom koraka lórrA .lénne bbasotnof sé bbo∂aN .modut

.notráM ,aif notráM ,delev
 tlumáb lemme∏ őderemik ,avzánobabgem rebmelataif A  

.téjef a atzárgeM .áer
!metré men ,– atgobah – metré meN –  

?∏etré men tiM –  
 ?neblével tlov im ,ajdut agam nannoH !metré men timmeS –   

?lével atsavlo es geM ?etzén es geM ?mápa meken traka tiM
 ttodoravazgem a nedíle∏ ttog∑osomár rebmenév A

.errebmelataif
 menah ,maif ,sádut a dere lőbkűtöb ttetev arrípap meN –   

 gidep tsoM .ólav lótrú za ima ,lőbmeletré s lőbkelél
 ,– ajgnah a le ttodo∑omok – timalav deken kajdnom ddah

 ,démle za it∏émegem ah eD .nabdá∏ a ∏el űresek ezí za kenima
 idlöftemén ,aif notráM űreseK .nebdeklel a kizotláv éssedé

 léttelü∏ ttO .netsirÚ za degét ttetmeret kanra∂am ,notráM
 dázzoh ketzéneb ,tti ke∂eh a keze ,ke∂eh a s ,neb∂löv a tnel
 naltatahtál s ,látlov nebélö dá‡a gém rokim ,nokalba za
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 kanékugam leem ,tsárí ra∂am ,ardokolmoh a ketsév tsárí
.kanra∂am s ,gem ketlölej

 en ∂oh ,dápasedé za ággáliv ttosodjub dattaiM –   
 tnékra∂am daba∏ menah ,detelé ne∂el sédőrtö∂ sé gásbar

 ,edi ssehrétaiv lavátlúm kődi ∂oh ,érrebme gem ssehré
 tlad ra∂am loha s ,ke∂eh a keze kizrő tederekö∂ a loha
 aN .léttelü∏gem rokima ,kokatap a ebdeklel katláki∆um

 degét gem dlá ∂ú :dekénet modnom tze ,notráM ,aif notráM ,tsom
 bbávot ,nebdeklel a dözrőgem tégéskörö dápa ∂oha ,netsI za

 ,ttetelü∏ kanra∂am ika treM .kandiákonu ,kandiaif tza doda
 tehel ra∂am tnim ka† za ,rú za ttetmeret kanra∂am tika
 !si nátuze gém s ,nödlöf a neze ttedegélegem sé godlob

 ah S !nav tti derekö∂ :sros a tev avoh ∂oh ,∂edniM
 ah ,tó∏ ra∂am a dodagatgem ah ,terekö∂ a tze dodagatgem

 si netsirÚ za ,tadosázamrá∏ ra∂am tne∏ ,tedieső dodagatgem
 ergéssekéb ∏lel men s ,notráM ,aif notráM ,degét dagatgem

 a essegé s tamava∏ nednim gem dze∂ej lóJ .nogáliv a lohes
 !zohdápasedé ∏láv énneltűh ah ,lüt∏erek netelé ∂e tedeklel
 űreseK ,∏tehel tdaráf trem ,dagam ik dnehip gidep tsoM

 ajdnom tza sé etse za őjle sé ,dagam detnehipik ah S .notráM
 éttemén men s ,indaram ∏raka ra∂am ∂oh ,gnah i†ik ∂e denneb

 ,levétezekélme dápasedé inlé ∏návík nebgésűh ∂oh ,inláv
 ,erőtet a löf jjöj ,tti takálki∏ a tekeze gem dlürek rokka
 ,zehiknes jló∏ en s ,dotál tezüt ∂an a levétlek dloh loha
 lezré men ah eD ...jle∂if sé ssagllah ka† ,jjöj es lezök

 aiv jdire s ,nasro∂ gem jludrof rokka ,nabdagam tegésűh
 deken ∏el men ,∏allah sé ∏tál tto tima trem ,léttöj nannoha

.netsI ólavékkörö za dekénet nozzamlagrI .ólav
 ttezén es aiv s tludrofgem ,lőrknöt a tleklöf lazzA   

 ‡eksek a éleflöf tnem ka… .errebmelataif tnebbödgem a ébböt
.ttözök kálki∏ a tnűtle s ,nosápa†-ek†ekdav

 .ttölöf kődre za dnö† a tlov ∑ém nesönölük nétse za nozA   
 lü∏ék imalav ∂oh ,etzerégem si erődav mallá námor a géM

 ileblatavih ttoko∏gem ∂ohA .lürök eké∏netsI za tnöfado
 za kik ,kőtnödaf imalav ,necnireg iadéd a atráj tájtúrök

 soká∆itáh ∂oh ,iken kéttetílme ,katzoglod nabsátri ósla
 ed ,atsirut naltatrá tteteheL .innem éleflöf kattál tnegedi

 rám ah ∂oh ,atzorátahle rődav a ∂í sé ,si ózrodav ttetehel
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 a ∂oh ,tte∑eha nátza ∂Í .si kennegedi za zén anátu ,nav tto
 ia‡olag a lőrcnireg a anlov trétel nélé∏ sátri őslef

 ∂an iké∏netsi za éleflöf bbávot tnem ,atko∏ innet ∂oha ,eb∂löv
 si kózrodav ,si kátsirut tnéknődi loha ,zohsát∏it

.katludrofgem
 ,teke‡égel sátlab imalav lánsárrof a si tlálaT   

-lelleté tno∏iv ,tlov men rev∂ef eléfimmes nabnoza lénkika
 si gem ika ,térebme mallá námor a gem kátláník lallati

 ,lóbkujánnola∏ ,lóbkujtjas a ttevE .kenne ttednevrö
 a tój ∂e ttozúh nátu séve rokima s ,lőbküre‡ek∆or

 tlov si akO .atazárbá za tlumále ‡ozib ,si lóbkujósrok
 a ‡égel ki∂e za ∂oha ,attál levéme∏ nodjalut ne∏ih ,áer

 leccrep léf gila ,tósrok a attotrat ála ajógro† sárrof
.tletgem gíma ,atrávgem s ,ttőleza

 atzoh ,anlov ttozodnalakle erremráb ∂oh ,lükléna nátzA   
 .ebűf a ejéllem ettetel s ,aiv nesene∂e tósrok ilet a

 azib netsI ,tósrok a tza etleme zohájá∏ rokima gidepráM
 ,űzíóJ !rob ado†im ázzohgém s zív men ,nabba tlov rob

 rebme ‡ége∏ ,eről ó†lo eléffa ka† men ,ólav ebrebme ,sőre
 rődav kéred a kanádo† a kenne ttednevrö si geM .arob

 avlú‡le rám s ,eleb tlet es aró léf ∂oh ,aria∑o
 gém ,ke‡égel a ázzoh katlov kóJ .nebűf a tlokroh

 abká∆ ,ála ejef a kettet tánráp s kátrakateb si laccórkop
.lőbűf sotalli tlö∏ömö∂

 ketdzek lőbődre za s ,pan a argidda rám tnem si eL   
 za kétzéngeM .keretsemótínat a lattazárbá ∑omok innöjőle

 ima kétde∏eö nátza ,teküjef a kátlávó† ,tnámor óvla
 elev katgallablöf s ,kétzötök ebűret ,tlov kujimloh

 a rám tto tllÁ .arsát∏it i†ik ittala alki∏ so†ú† a tnékne∂e
 a lovát né∑ége∏ ósla sát∏it A .nasagam ,avkargem a∑gám

 amén ,lüklén ó∏ tto ketlü ka† s ,ebrökléf ketlüel lótá∑gám
 nassal-nassal gím ,kia‡ávtínat sé keretsemótínat ,nebdnö†

 a tnékne∂e katlú∂ik s ,gáliv a küttölürök ttedetétösle
.si kogalli†

 ,tló∏ es ∑ogab ,tludzom es őlle₧ .tlov etse sönölüK  
 es immeS .lohes ttotnakkis es rádamú•nappal ka† gém

 dnö† a ődi za tlúM .argáliv a ttedezehenár dnö† A .tludzom
 inzodapás ajla gé sogalli† a gíM .ttala ajtsálap etekef
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 tlozrob kenésökküb són∏iD-∂aN a ,ná‡olaG a lút ,ttedzek
 sötsüzE .dlohelet a laggásótlém ússal tnelejgem nécnireg

.neke∂eh a ttölmöté∏ e‡éf
 alki∏ ittelef sát∏it a gnah ∑ém ∂e gem tlaló∏ – ermI –

 ráki∏ ,sogaM .tto tllá ópA .ttetek∏ereleb dnö† A .lőlef
 űní∏tsüze za ttölöf ajgnorok dloh a ttodólozjarik ajkala

.tto tllá nebsötnök réhef úoH .negé
 – nognah ólo†narap ,∑ém lőrtnef nanno atdnom – maif ermI –

!tézüt rÚ za gem dstjú∂
 zohá∑gám a s lüzök kőlü nebrökléf a tnattaplef ermI

 .lőbébe∆ a őle ttev tomá∏re�zűT .ettőle tloggugel evpél
 ‡égel a ttozzilöf s őkavok a ttozárki∏ ,léca za tnatta…
 zag zará∏ a tólpat a attotjú‡erőlE .ólpat a ttözök iajju
 a ttopakeleb gnál eki†ik ősle zA .etdzek injúf sé ézök
 evgecres sé té∆őr sokru∏ a etréle ,ttedekevöngem ,abzag

 ttogottaP .abáfő‡ef ttot∏amátlef népezök alúg a löf ttopa†
 gnál A .tökküb a etrélE .nesöröv zűt a ttedekleme ,ő‡ef a

.ttopa† absogam a sé ttederéhefgem ,ttőngem
 – !ejőzemledév sé enetsI kora∂am ,rÚ za ne∂el ttodlÁ –
 A .ttölöf zűt a nasogam ajgnah rebmenév a löf tnerröd
 a lőrküjef kéttevel s ketlek arbál kőlü nebrökléf

.topalak
!kájláglo∏ tarU za kika ,kene∂el kattodlÁ –

!kódutnetsi za kene∂el kattodlÁ –
!kesegésűh a sé kazagi za kene∂el kattodlÁ –

 za kika ,kanzíb nebéjere rÚ za kika ,kene∂el kattodlÁ –
!nabkugam kázzodroh téjere rÚ

!kiserek togá��agi za kika ,kene∂el kattodlÁ –
 sé téjere ,támlatah rÚ za kika ,kene∂el kattodlÁ –

 kattodlá sé ,kájloroka∂ sé kájtínat ,kitedrih tégéső†id
 ő za trem ,sátínat a nagofgem nebkika ,kozadnim kene∂el

!téjődnevöj knütezmen arU kora∂am a etze∑eh ebküzek
!rÚ za ne∂el ttodlá ,enetsI kora∂am ,rÚ za ne∂el ttodlÁ –

 anogro za tnim ,ttölöf ke∂eh a avot ketlüdrög ∂ú iava₧
 a me∏ nedniM .ttedekleme dloh a ,ttőn ezüt a∑gám A .ajgnah

 a nasogam tllá tto ∂oha ,etzén trebme tne∏ ttözötlö ebréhef
 negedi za tza er∏é ettev es ikneS .nálki∏ a ,ttölöf zűt
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 ,őle tjúb lóbá‡ári ‡évsöalki∏ a ika ,trebmelataif űtezötlö
.ttözök kákórob ittala sát∏it a gem tllá nattozánobab s

 – tásátínat rÚ za itevök sé itrégem ika ,ne∂el ttodlÁ –
.ajgnah sotlát név a tnöfado ttegnez

 ődnevöj a kő trem ,kesegésűh a kene∂el kattodlÁ –
!iőzirő

 za nabátaláglo∏ tezmen a kika ,takoza ajtratgem rÚ zA –
!kájráj tájtú ő

 za őjle treM !tétetere∏ rÚ za ketéssedrih sé kotazzíB –
 ,gém kujtahtál men lekknüme∏ a ka† ,nav si tti rám s ,ődi

 éiódut gásólav a ,ékasogá��agi za sé ékazagi za rokima
 ékőtere∏netsi za sé ékesegéssekéb a ,éiólroka∂ gásój a sé

 ,sálut∏up ,sárís bböt ne∏él men sé gáliv a ze ∏el
 sé tako∏onog a trem ,sétetzödlü sé ségetter ,gásúromo‡

!lőréní∏ kendlöf e rú za ilrötle tekődöklölű∂
 nednim s ólav lőtnetsi men ima ,lődgem molatah nedniM –

 zE !rÚ za ajtjús lettelétí ,ludrof ketenelle ∑em ,trev∂ef
 melőtné kugá��agi kő za s akéta∂ah kaniáglo∏ rú za
 Ő ttetmeret kankora∂am ,kaniaif paN !rÚ za ádnom ,ólav

 togásdaba∏ sé tetelé ima ,ketkén ttoda t‡évröt s teketenneb
!tza kotájtrateb ah ,arkotomá∏ tísotzib

 tima ,kotkéta∂ah iső ttór abáf∂löt ,‡évröt a nav tti ,emÍ –
 — kotiódutnetsi arkotomá∏ ketzirő tá nokodazá∏ sevresek
 arsogam levézek lab s ,ajgnah rebmenév a tnöfado tnerröd

 sé ketéjlet∏it ,— topol∏o atruk ,űní∏ tétös ∂e tleme
 netsI trem ,táva∏ nednim ebketeklel a ketéssév sé ketéjlü†eb

 ‡évröt sám eléfimmes sé latlá e‡évröt Ő za kotázzoh ló∏
!e‡évröt rÚ za nápu† ,tetelé arkotamá∏ tísotzib men

 denetsi sám lüvík atjar sé tedenetsI ,tadarU et a dsere₧ –
!ne∂el en

 a noza ne∂el detelé ój sé úoh ∂oh ,tedieső dlet∏iT –
!dáer kat∂ah kő tima ,nödlöf

 kojáer trev∂eF !tadagamnö tnim ,tedierévtset ra∂am dsere₧ –
 ,eö kotastraT !könelle zzektév es leddevle‡ s jleme en

 rÚ za sé emledév rÚ za ,etetere∏ rÚ za sé tsám∂e ketéstíges
!ne∏él ketelev ejere
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 mes immes sé té‡évröt Ő za kotástrat ,tarU za kotájduT –   
 sé tídzom teke∂eh ejere rÚ zA .arkotomá∏ neltetehel ∏el

 kizeven kankoj•a kika ,nebémledév koza le tetnüt tekeregnet
!kenlé si tnire∏ a s ,tő

!ebketeklel ketéssév ,kora∂am ,kotkéta∂ah it a zE –  
 trem ,ketelőt mozú†úb ,epén kódutnetsi gidep tsoM –   
 sosárí neze ,tie‡évlej ketgéskörö tne₧ .rÚ za tíló∏

 abáf∂löt a s ,izrő tégésset∏it sádut a ∑em ,totobrot∏áp
 zA .pél ebme∑eh ika ,kanna modatá ,ráj elev ima ,t‡évröt ttór

 it tnire∏ e‡évröt iső knütezmen daba∏ s ,rám etlölejik rÚ
 ,táh kotajló₧ .lattaraka sözök ∂e ,téven a kotájdnomik llek

 e ∂oh ,arra rÚ za ttet ávótlém tika ,tza gem ketézzeven s
!ne∂el ejőzirő kéta∂ah tne∏

 .dnö† segés∑ém ,nátu iava∏ a tlov dnö† gicrep úoh ∂E   
 kognál A .tto∏tallah aságottap kenézüt a∑gám a ka…

 kátsodla‡ tá‡osráb sötsüze gé za lekkievle‡ ,ketdekleme
 rebmenév űsötnök réhef ,óllá ná†ú† alki∏ a ,küttögöm s

 ka† ahtnim ,ajgnorok tnappor dlohelet a tlü tto nálláv
.anlov atgo∂artá levé‡éf sotal∆árav

 ahtnim ,erre∏∂e lóbájá∏ kóllá nebrökléf a nátzA
 ttozgnahlef ,tekő anlov attotí‡ári retsemrak naltatahtál

:sátláik a
!gerö za ,rá∆idloB sotoB iandaR –  

 ,keretsemótínaT .dnö† a anlov tláv évők ahtnim anátU
.arsám∂e ketzén lettenebböd ttödőtelligem ko‡ávtínat

 irebme gerö iandar a ahos attollah si men küjbbötgeL
 lattaraka ∂e sé laggnah ∂e sigém tsom s ,téven

.abáka∏jé za káttotláikeleb
 a tednö† a gem attotíka∏ ,ataraka rÚ za ne∂el ttodlÁ –   

 Ő za s ,– lóbásogam †ú†alki∏ a ajgnah sotlát név
 sotoB iandaR ódutnetsi ,degét kaltíló∏ avgof lánását∏aláv

!mázzoh edi jjöj s őle jpél ,rá∆idloB
 tájkala rebmenév a ,káttollah tognah a ka† nebbötgeL   
 a gem ,e‡éf kognál a lőle küme∏ atrakatle rám tnöfado
 ,lüzök keibböt a ttepélőle gerö zA .aságo∂ar dlohelet

 a evlürekgem s lassátrat sene∂e ,levőf tleme arsogam
 levétlet tanallip ‡áhéN .ettögöm tnűtle tá∑gám ólognál

.nálki∏ ittögöm zűt a tnelejgem ajkala ódósomle
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 név a őle ttegnez – rá∆idloB sotoB iandaR ódutnetsI –   
 dloh a ∂av lügöm kognál a nannohalav ajgnah sotlát

 ,tnire∏ akédná∏ knujá‡dnim s ,nát∑of ataraka rÚ za – lőbé‡éf
 ,asotlát ttözűmá∏ kidotahnezit rÚ za ,dána… aifadroT ,né

 etlednernetsi kora∂am ,tie‡évlej knukéta∂ah tne∏ dekénet modatá
 kelzevenik s ,tájtobrot∏áp sosárí kódutnetsi za s té‡évröt
 rÚ zA !kanásotlát ttözűmá∏ kidetehnezit kora∂am nednim degét
 jdokláknum s jdirE !delévet ne∂el egéső†id sé amlatah ,ejere

!néjődnevöj kora∂am ,nebéven rÚ za
 a ahtnim küttögöm s ,kognál a löf katpa† arbbasogam géM
 tájkala rebmenév ódokzú†úb a rám anlov etle‡le dlohelet
 nassal ,lőb‡éf a őle gém ttegnez ajgnah a ka… .nesejlet

.avdolovát
 sé rÚ za teketenneb gem nojdlá ,kora∂am ,iaif paN –   

 tájácro Ő za rÚ za astídroF !teketenneb gem nezzirő
 sé temledező∂ ,tőre ,tsádut ketkénit nojda sé ketélefit

 kótlém ∂oh ,tsám∂e ketéssere₧ !ttölöf gás∏onog a tamlatah
 si rÚ za sé tsám∂e ketéstígeS !erétetere∏ rÚ za kete∂el
 si rÚ za sé tsám∂e ketézzemledév ...teketenneb tígesgem

 en sé ...kora∂am ,ketejléf en ...teketenneb zemledévgem
 ...tísőregem ika ...rÚ za nav ketelev trem ...ketejdeggü†

 ...teketenneb tagomát lavájbboj kanágá��agi sé ...tígesgem
...nebketemledzük nednim

 teke∂eh ...ketetih ódutnetsi s ...ennebŐ kotazzíB –   
 ...tágá∏ro netsI ...togá∏ro ...ra∂aM ...tídaba∏ togá∏ro ...tídzom

...eréjődnevöj ...kora∂am ódutnetsi ...erégéső†id Ő za
 a∑gám A .ebéségretsis zűt a ket∏eveleb rám iava∏ óslotU

 regnetgnáL .kobásahkküb zará∏ a katgottaP .tdaksoreö
 tlobgé se‡éfdloh a katdokpa† kevle‡zűt ,tálki∏ a le etle‡
 ki∂e ,ézök keibböt a trétaiv lekketpél ússal gerö zA .élef

 ttór abáf∂löt a nabkisám ,tobrot∏áp sosárí za nebézek
.‡évröt

 tludnigem nassal ő s ,iken kattoti‡ tatu kódutnetsi zA  
 bbetnel levimalav s ,kenzűt ódaksor a lattáh ,élefel

 sá‡úg negedi ∂e loha ,ttellem rokobakórob ∂e tllágem
.ebzűt a tlumáb lekkeme∏ ózzi ,laccra tdapás rebmelataif

 ,– naklah ázzoh tló∏ – notráM ,aif notráM űreseK –   
 lozoklálat larra∂am ka† loha s ,léttöj nannoha aiv jdere
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 .láttollah sé láttál tti tima ,kenki∂ednim le ddnom ,tnikado
 ka† aH .delev kenzű t‡úg ah ,es zA .kentevenik ah ,nostnáb eN

 ,modnom ‡ozib ,nab‡áhén dagargem si ólav argamrátsum ∂e
 sé rú za degét gem nojdlá  ...nasoramah kanludzom ke∂eh
 a etre∏ ,si tnikado ,tra∂am nednim sé ...degét gem nezzirő

...nabgáliv
 tderbélöf erődav mallá námor a rokima ,leggeR   

 a ka… .tlov serü sát∏it ∂an a ,ttellem sárrof a tnelado
 katzá‡at kerebme ∂oh ,lórra ttodoksúnat űf ttosopatel

  tlálat avdorava† érök agam tima ,córkop negedi za geM .tto
 pé∏ nátza ,tesevek ∂e ttödőnűT .ttala ejef a anrápűf a sé tto

 lakká∆-anráp a s tocórkop negedi za attagotjaheö néjdner
 ,innöj lálat etré ika ∂oh ,erknötaf ki∂e za ettetár ttü∂e

.essehlelgem
 ,élefel tlü∏ék inludni rám s ,tájáksup etköl arálláV  

 ilanjah ,ssirF .tárro za gem ettötü ga∏tsüf sőre rokima
 ódutgésseletöK .lőlef kálki∏ a ,lőrtnef atzoh őlle∏

 névél akered rá‡ s ,ejrődav konámor a tlov rebme
 kátsirut isoráv imalav ∂oh ,tnűt kensegéstehel

 zűtrobát tloga‡ahle gideprám ,tnöf tto kattahzorobát
 s ttotatzotláv t‡ári nátza ∂Í .ttotahzoko temlede∏ev

.noga∏tsüf a ,tludni éleflöf
 i†ik ittala †ú†alki∏ a trélöf rokima ,tlumálE

 arokka gidepgém ,nabólav tto tnakkub eré∑eh zűT .zohsát∏it
 kettehtüs si törkö ,katzorobát tto kika ∂oh ,eré∑eh zűt
 tto kika ,katlov si kátsirut eléfimráb eD .atjar anlov

 ttosÁ .ttögöm kugam temlede∏ev kat∂ah men ,katzorobát
 ,ne∑eh ∂an arokka ,ta∆arap tdaramgem a el kátrakat leddlöf

 negér men S .ejélöf inetípé anlov ttetehel si tóh‡uk ∂oh
.dlöf ttozomlahlöf a gém tlov gelem trem ,kéttehet

 né∑eh zűt a ed ,téké‡rök sát∏it sik a atrájgem rődav A
 órguik ebgé za tnef eödniM .tlálat men tebe∂e lüvík

 rokobeksüt ∂e ,teréhef imalav gem ttotál ttala †ú†alki∏
 lőbne∑ima ,tlov no∏ávnel tdaka∏ barad siK .avdaka abágá

 ,nebkődi igér a rokimalav ia‡oa kádzagt∏arap údómój
  a ,tto ttögnü† ∂Ú .arámá∏ pénifréf a kettő∏ tólav kengni

 abágá rokobeksüt ódok∏apak ebélé∏ naltakalki∏ kederem
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 ika ,ik anlov tdaka∏ lőbégni za kenikalav ahtnim ,avdaka
.ebgés∑ém solálah a ne∑eh a noza tágam ettetevála

 a tdükef arsah ∂oh ,námor kéred a ettetgem si tza géM
 tto sigém ikalav ahtáh ,ála ttodólág∆iv ∂ú s ,nemerepalki∏
 abáih eD .nájla kédaka∏ a ,lettset tlo†nor ,lohalav ki∏kef
-∂aN a ,nebme₧ .ólavintál immes tto tlov men ,téme∏ a ettet∏erem

 ∂ú e‡éf ótíkav s ,pan a löf ttöj rokka nécnireg són∏iD
 a aj∂ah ttellek abba si ttaima ka† rám ∂oh ,attatzárpákle

.tsédőledzén
 ,ttödőnűt gitanallip ∂e ,lőrmerepalki∏ a avdok∏ápátlöF  

 réhef tdakaado za lórrokobeksüt a e-ejpétel ∂oh
 ka† sigém ∂oh ,ttötnöd ∂ú si lügéV .en ∂av ,tobarad∂nor

 sé trééjdner kődre za kizotrat leggéssőlelef
 etpétel s ,élef rokobeksüt a tlú‡ik ∂í sé tréágásat∏it

 erre∏∂e rokima ,rám tlov ttözök iajjU .to∂nor sik a alór
 ,ttodokpak nátu ∏amát ∂oha s ,tá∑úsne∂e ettet∏evle ka†

 ∂e nabtanallip a nabbana∂U .ak†o∂nor a lüzök iajju tto∏ú†ik
 ,ttölöf merepalki∏ a tá tnebbel mahorlé∏ nalatni† sik

 a atpakle ,atzoko egelem neletrih pan őlek a menahgila
 ,ro∏‡áhén attagrofgem ,timloh réhef sik ólluhála evgebel

 a lohalav elev tnűtle s etleme absogam nátza
.ttözök karaguspan ótatzárpákme∏

������������

* * * * *                         

KÉTAAH

ZOHÓSAVLO ZA ÓÚÚB

 za ettölöf tletlE .kizú†úb sákinórk a lántnop a lénnE
 gém ,tev‡ök a tze ánatídni arájtú nabnoza ttőleiM .ődi

.timalav návík inadnom
 ed ,si naso‡áih ah – sákinórk a tima ,mo‡bál inetsi zA  
 A .mes nátuze le ∏év men ,ttetevök giádi – leggésűh zagi

 latláze s ,ólav lőtnetsI trem ,daramgem kéta∂ah
 nav si tti rám menahgila s – ődi za őjlE .naltatahtít∏uple

16



 űklel ttosom arát∏it sé úmzi sőre ,lataif rokima ,–
 a bbávot ki∏iv s ,talá∏ ttetjele za kájpaklöf kosákinórk

 isut∏irk a kizektevök men eb ka† gím ,élef sédesejleteb
”!ne∏ét ákkodaba∏ gá��agi za sé...„ :terégí

 am a keteme∏ tál si timráb ,kora∂am táh ketezzednevrÖ  
 ,nabnoza kotájráv eN !kidelezök ecrep sáludaba∏ a :nebéjtétös
 iakitilop sotazgnah es ,nebéségröd kú∂á es ketésserek en s

 géssekéb sé ráj naklah agá��agi rÚ za :nabkava∏lej
 s ,nabkotoglod nednim rám ttezekledner ataraka Ő zA .irésík

 .sádut iklel ,sádut menah ,irém ődi men tésézekledner Ő za
.ketejdőröt en lebbé∂e s takavgamrátsum a ka† kotázzodnoG

 isŐ ”!takoglod-ado† zegév kelél ed ,gásakos meN„
 ejőtlök ra∂am-távroh ∂an ecnedem-tápráK a tima ,ze sátínat

 .ttőleze lakkodazá∏vé ,arkotomá∏ arrípap ttetev erézevdah sé
-révtset knécnedem-tápráK ,si it S .kora∂am neb∏é kotástraT

 a argnar ileme eklel rebme zA .trebme za i∏et vle‡ meN .iepén
 i†lökre talán∏ah a ,abkorá ilé∏tú tza ajtí∏at ∂av ,tevle‡

 knünetsI őtmereT .lé kelél ra∂am A .ketejléf eN .tnire∏ ejécrém
 ka† kotázzodnoG .ketejdeggü† eN .alatlá sé enneb kidökűm

.takavgamrátsum a leggésűh
 ah ,ketelüf ludjas lótásádokmorák kora∂am ge∏ér aH  
 en :neléftú-notú intál ilév témlező∂ ka‡ávtih a keteme∏

 gás�agi za irém nabkomá∏ men rÚ zA .gem ketejnebböd
 a le nestíresek eN .nebietedekele† kazagi za menah ,témlező∂

 ,tra∂am ttet∏ev tévle‡ a kotájlánjaS .es egésneltűh kégnö∂
 nabkomá∏ men tezmen A .tétezmen men ,nápu† itídivör tágamnö trem
 tímá∏ tebböt si lénkerzezá∏ náladlo rÚ za ∂E .nebkelél ed ,lé

 ra∂am ttozotláv ánnámor nebégésegnö∂ A .négelrém ődnevöj a
 a ka†rákA .tnámor a menah ,itígnö∂ tődnevöj ra∂am a men

 inetsi kelél a :kelejőle vítagen sé vítizop a nabnatmá∏
 a gem togáliv a i∏iv erbbőle rebme ődökűm nabámuvítizop
 ebgés∑ém tjeles vítagen a gím ,kizotrat zeh∑em ,tetezmen
 sé kelél téjődnevöj kazagi zA .dapatár zehima ,ála azzúh

.absogam ileme ejere rú za s ,ajlámrof ejere melle∏
 iajpan sédevne∏ sé gásbar A !kora∂am ,kotazzíB

 a kotázzá∂iV .gnered alanjah gásdaba∏ A .kattatlálmá∏gem
!takavgamrátsum

* * * * *                                  
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TREBLA SSAW

asállavtih gásnalatnoH

 ko∂av nalatnoH
,daba∏ talodnog a ∂oh ,mollav trem

ttala kotápráK a nav tto mázah trem
.ra∂am a mepén sé

ko∂av nalatnoH
rebme nednim révtset ∂oh ,metedrih trem

re∏∂e ergév nejlel ,llek arsám∂e ∂oh s
.raka tój ika ,iknednim

ko∂av nalatnoH
.nebpé∏ ,nabzagi ,nabój ke∏ih trem
nebpén nednim sé nabsállav nedniM

.ladaid a éik ,nebnetsI sé

ko∂av nalatnoH
telé za s tú za Ő ∂oh ,lüneltelüdner mollav ed

kelé ka† gím ,notú ze kodaram sé
ra∂am sé rebme lettih nelteröt

��������������

 * * * * *                             
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