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 ,mattál gém lóbákras memeđ A .ttoltobgem sé ttepél abku€ imalav ignoB
 er¤e knüttögöM .gem mattahllá men ed ,indokđápátlef avlápmilak lábórp ¤oh

 sigém ,setelne¤éđ ¤oh ,matduT .ajaviĐ kőzödlü za ttođtallah nebbesőre
 $nin trem - kirevno¤a sé kájgoflürök gíM .kanásákub ignoB metlürö etniđ
 si za ,- káđđalah erbbősék tze ¤oh ,mele¤ef sé sátálerőle i{{a künneb

.eđđem neőtjeebgésték ,nav eđđem gém ó€of a sé ,gésere{ crep ráp
 notózobeksüt sé noko{árfáp ,el eb¤löv ,löf arbmoD .knutuf ató leggeR

 bbezehen er¤e ,avdokđapak ttözök kálkiđ ,avlákđú$ nabká€o$op ,lütđerek
 ,aró¤ík a ár pél men eleL aH .labbál bbólákrotob er¤e ,lettezgelél

 eđđem ,neselé ttötlövü nátza sé ,nelté$neređ a ttepélár ed ,knüköđgem námis
 matdut ik nálaT .tiádrob a káttotnappoređđö kűrű¤ samlatah a rokim ,nózgnah
 rokka rám ed ,adroh a noknuka{ meret men ersétlövü za ah ,inatídabađ anlov
 ttödődzek ,tlelef sátídro úkrotzáđ arásátagjaj so{ágam eleL .tlov ősék

 sé kék ttőle memeđ ,rúđ maladlo zA ?gém moríb giddem nojaV - .ađjah a
.tátáh seléđ ogoN külőt motál gila ,kanlocnát kiákirak sorip

 a tá ,bbávot sátuf kaŁ .ku€ sé alkiđ bböt $nin ,ajla bmod a tti ergéV
 lüzök knőttek aH .inlődik gof men ogoN .élef ó€of a bbávot ,notózob

 énneltemletré si asátuf ogoN rokka sé ,ketehel né ka$ za ,kikub ki€emalav
 getter si ő ,ókaltózob nednim tniM .lajjatut a innáb dut men lüde¤e ,kiláv
 eđđem ,tsézödlü za abba aj¤ah mesahos adroh a ¤oh ,ándut men aH .lótó€of a

.énlürekle
 ,- ?artáh gém nav {áh sé ,tlov {áh - kizektevök a€o$op bbajÚ

 erim ,nelle kolidokork a ój zE .teziv dlöz sáklá{ a kujgúr arsagam
 lút rám ,tóillibir đége za atpa$ geréf sik ne€i ték ka$ ¤oh ,kennöjár

 eD .tekővöj knunátu za djam kájdagof nebberebé lánna ,melémeR .atjar knu¤av
 kaŁ .anátu nötgör né sé lasahle ogoN ,mattotímáđ tnim ,bbo¤an a€o$op a ze

 ,lettelümér ú{ođi ogoN ed ,knubál a ré topađi arjú gím ,retém ¤én-moráh
 .lótkolidokork a léf no¤an ,kidógávle arjú gem arjú ,dokpa$ labbál-lezzék
 ¤úmA .đék sé ,sáparah ¤E .adroh a tnim ,bboj gidnim gém lidokork ¤e gideP

 ,kájtrat tza iecne{í adroh A .nenevele téđ ipét $opakllá sé zék záđ gidep
.ótírodnU .bbamonifgel a súhrebme tdazzi za ¤oh

 ti$ik inzéngem trá men ,kedegne tőnehip sik ¤e sé ,artrap a motagnáriK
 a ,noladlobmod a tnöf ,knüttögöm ,eđđeM .knu¤av si errem ,lejjef bbatdogu{

 ¤oh ,si zohha tdaráF .ignoB .kiđkef ómo$néđ etekef ttözök kálkiđ réhef
 inetíges ,atjar menzén tim $niN .tlálah a ,tádroh a ajráv nebdne$ ,nostláik

 attala ,trap óslút a rám lafalkiđ a za ,tto ,koludrof kantagu} .kodut mes
 nabájla ¤löv A .ó€oF ¤aN a téziv tladbađ lőtkőlles aj{áh ,gö€öpmöh
 tto si jatut A .knütehlükenemgem ,küjréle aH .eléđ đubmab a kí$ ságrás

 ah ,támláp ttoljah arúkala S za tza innevik modut men gém nenni ,nav
 ,cnimrah mettőle tjatut a ,lallafalkiđ a koludrofebmeđ avllá ettellem

 sé retémolik moráh ¤av gém gidda eD .đubmab a itjer eri{sépél đúh arbboj
 trem ,si tózob a sé ój a€o$op A .a€o$op bböt er¤e ,tózob bba{ális er¤e

...zív sáklá{ a sé eksüt a ed ,tádroh a itđevétgem
 ,lef kanbmod ,eđreP .arjú mollah si né rám sé ,tatum artáh sé ,köbgem ogoN

 kitđereik nabboj lánna evré erőtet a ed ,ketdesedne$le nebzök sáđám
 a ajpakle ogoN ed ,arignoB {égeđ ár kanlálat rokim ,ménle¤iF .takujgnah

 ,a€o$op ,eksüt ,tózoB .bbávot sátuF .abtózob a nátu agam zúh sé ,morak
 ,nabmaladlo za sárúđ arjú sé ,eksüt sé tózob arjú djam ,nabpađi za sálákđú$
 .téđ kenejpét sé kenejjöj ,međkefel ,bbávot moríb meN .ttőle memeđ a kákirak

 ó€oF ¤aN a ¤oh ,űrőbamis a atdnom tza trem ,trézA ?kotuf tréiM



 tehel men timmes rám tsom ,pa$ abmocra za €€ag séksüt ¤E ...lánátalokrot
 setelne¤éä ?sátuF .asátuf lálah a ze ,tehel innahor kaŁ .inlodnoggem

 sé ,tdaráf meN .rávgem sé ,zénađđiv nátza ,¤ahel nabboj er¤e ogoN ,ságrođnáv
 geM ?gém giddeM ... mődüt sé mevíđ né za ka$ ,mes kőzödlü za katdaráf men
 gém őttek-¤e nobmod A .te¤ürü za meserek - kezzénartáh ¤oh ,inllá llek

 le kennűt tsom keibböt a ,tlov ignoB loha ,lánálkiđ réhef a goro$á nnöf
 na¤oh ,motál etniđ sé ,kógro$iv ,kenđel láná$ót ¤an a trájdniM .nabtózob a
 ¤E .éttelümér abmab gásdav sajmođrév a nácra kógopot notrap a kizotláv

 .kogotát evlőd arálláv ogoN .takolidokork a meteređgem mendjam artanallip
 tsom sé ,kiđtál nasotzib rám nenni ,si tamámláp a inserekgem ennel ejedI
 ¤ú tehel men ,knu¤av násopal rétrá ¤an A .arsádózokéját a llek inzá¤iv

 - eleL legger tnim - tsom nannoha ,lótá€o$op a tnim ,inetnikettéđ
 attagllahgem ,kiđtál ¤ú ,a{A lidokorK ¤an A .kizgnah sátídromoladjáf

 gíM .inlozágtá rem men ibböt a tsoM .tnaltazá¤iv ¤e ttopakle ,tamođáhof
.gésere{ődi €omok za ,kiserekgem arjú taknumo{ a ,kilürekgem

 léfsám ¤av tehel ,tamámláp a motálgem sé ,koludrof élef đubmab A
 .knüréado avlátés ,lálat arknumo{ adroh a gím ed ,arlab erretémolik

.knuludnigem nassal sé ,tnilób ogoN ,kotatum élef amláp A
 đet nebmelüf a asálobod rév a ka$ ¤av ,nav dne$ tsom ttögöm knutáh A
 a gezer ,őgevel a llá ,gásórrof inátuléd arok a ze ótđakkiT ?étteküs

 ,ko¤av tdaráf eri{{em ,ka$ mezré tsoM .tísomlá ,ttelef ká$ót a sé korkob
 zaráđ mevle{ a ,ko¤av si sajmoä .erđé innev men tze nebzök sánahor

 ¤oh ,modut abáiH .analmo árrop ,kénparahár ah ,ttözök miagof a baradkomoh
 irokső ne€i lettezevređ tlügne¤el ,innahor takopanléf ,ketleven erre men
 ,kolodnog arra ah ,hüd a sé ne¤éđ a gofle si tsom ,rođi{{a tnim ,nekédiv

 abáiH .lénmé{e za etset a kenkeűjefsopal a kenkeze bbeseteléköt levi{{em
 ,izré mes geM .náka{ ogoN kogól lübbeneltetehet er¤e ,taraka menneb nav

 si léđ a ,ko¤av rőb sé tno$ ,né tnim ,bbezehen calamdav sogaltá ¤e
.antahjúfle

 ttollá za tze estíh{e ¤oh ,bbálagel őlleđ sik ¤E .anlov si óJ !léä
 a itnebbil rám ,si nöj rám ,kénlov ólĐárav ka$ ahtnim S .tegésőh

 azzoh ,notózob a júftá ,knázzoh ré edi nötgör ,tielevel kámláp itrapó€of
 men tréim ogoN ,metré men nabtanallip őslE .tétenezü sövűh zív a lavágam
 a rokim eD .moladogga ódamátlef arjú za nebémeđ tnelej tim ,kenléđ a lürö

 kitelüđ erređ¤e meleléf a sé tazára¤am a ,tatum knégöm sé ,tnappiđ ebőgevel
 ,indőlebíb lakkniamo{ a bbávot llek men kanádroh A .si menneb gem

 a - kenđel nabknumo{ a rám tsoM .édav nednim tnim ,seteléköt kusálgađ
 menah ,kolahgem ¤oh ,bbo¤angel a za men rám nebtelümér a nebbE .gilálah
 reze nebke€em ,teketelüzi tdabbiĐ a inríb aráknum ,llek innahor arjú ¤oh

 a arjú ka$ ,tnedniM .ttözök kó€ogsav ózzi kizőtegrek a¤nah tlürő
 a inlámrof abkavađ molábórp sé ,tájrak ogoN mogof evgörö{öK !en tsánahor
 matraka si tim nálatlá¤e - magam méntetrégem gém ttőleim ed ,tsázokatlit

.sátídro za knüttögöm nasrahlef ,- ?elev intetrégem
 ersézödlü za ¤oh ,xelfer iső za ,ejere nötđö za ka$ za ,konahor arjú ¤oH

 .dalađ si kisám a ,ki¤e za dalađ ah¤oh ,enötđö adroh a ,telelef a sélükenem
 levvé rezezáđ ,etelümér ózrahivlef ogoN ttetígestá nosáludni zA

 akađjé ,ój - lappaN .kosálo$pak a kebbűređ¤e nabá¤a ő za ,malán bbalataif
 eD !innahor - sátídro ,inléf - ó¤ík ,inlö - calamdav ,inne - $lömü¤ ,đđor -
 a bbákni - abá€o$op ibbelezökgel a kegrepmeheleb rokka ,molku$eđđö ah

 a ajríb ¤oh ,si tógoN ,llek intuf trem ,tádroh a mölölűß !kolidokork
 trem ,júf lórbboj éssik tsom ima ,léđ ttotíhá za setelölű¤ sé ,tsánahor

 knutahtuf meN .kidelezök nassal alaf đubmab A .innahor llek attaim



 arlab si kőzödlü za sé ,élef amláp a arlab ka$ ,ejélef nesene¤e
.kannav knüttögöm

 ,ketdőzedner nabkoros úđđoh ,a€o$op a bböt er¤e ,ekenef rétrá za rám zE
 es gésküđ $nin ,bba{o$ala tózob A .teküziv erzök kájgof ko{otáz sokomoh

 lohol noros{otáz somazuhráp knülev A .tsám¤e kujtál nátđit ,armo{ es ,argađ
 a kos ttI .kandairađđiv ed ,nezív a inlobáltá lábórpgem kisám-ki¤e ,adroh a

 ózopan lakkorot ttotát knunlárgu ahén llek tá si néjetet kénűd a ,őllüh
 ros{otáz ték A .kesetemleléf tnim ,keneltédi bbákni nozaráđ a ¤Í .nökütset
 .kizoklálat lánmámláp né za - aráđ ték göđmoráh úráđ őlne¤e samlatah ¤e -

 .neke{esrevtrops a sátufperet a tnim ,ze na€O .tre{ ,ado ré bbőle ikA
 ká€áp se¤e za ,ótálel a ajúrođok kobmod a ,rétrá za noidats isáirÓ

 ,knülev tuf nablanov ¤e rám adroh A .avtđalávle lakkokí$zív seretémđúh
 lótrokoB .nebzív a knüttellem nabbo$ tti baradők neltőre ték-¤e
 a le tnár ogoN ,arátáh lidokork ki¤e za kepélár ,kogrotnát girokob

 kő ,lüđ tséđtetađđiv sojaz táado tenelej A .lótásápa$ söhüd koraf samlatah
 tnigeM .gem kenđe kolidokork a sigém ¤oh <me{émer né za ima ,kenléf lótta

 könőf A .bbávot mes tsépél ¤E .egéV .lüneltőre kogól nálláv ogoN
 levézek A .knu¤av loha ,tto knujdaram ,ajlo$narap ,knázzoh lábaiktá

 te€eh őlektá bbőle ka$ ,knár ráv im ,đet takotaludzom neltetehtréerléf
 kođú$el nassaL .innehip ,innehip ,innehip ka$ ,lekedré mes ze ráM .kanajlálat

 gopot natravaz ogoN .kőllüh a mettölürök tnim ,kolú{le ,abkomoh a
 a toktiđ a{ú$ ¤e lüőrésík sé tevök ¤e tđeregem tnéknődI .mettellem
 đége za si óbod bbojgel a ,bbesőregel a ka$meN .élef kaitraplút

 serév kikub tsom táado ,kenré mes giknutrap a kiasábod ő za gím ,nabádroh
 mes ató vé ¤én - sátídro sosákođ a arjÚ .ézök kolidokork a ibmuZ lejjef
 .melőt lürek bbeđđem er¤e zednim eD .kanatídro not€of ¤oh ,inkođgem matdut

 .nebléđ bbesőre er¤e za kizálrotivle nötgör ,ű{{ök nasotaládo$ metset A
 a ,tako{otáz a ,tekeitzökmeđ a sé magamnö motál lőrlülef sé lőrlüvíK

 kanludni ¤oh ,mezén tá nédök moláléf A .lannoza ,tti ,tsoM .indulA .totózob
 tnim ,kiđkef tto dav ttözű za ,inteis rám llek meN .inserek tórájtá nassal

 meN .inlükenem bbávot dut men ,politna travaz arálkiđ ¤av ertegiđléf a
 ense bbelezöK .kegréF .takugásavá¤ in¤ah lüklén ságro¤iv so{úg modut
 međkef ttőle kümeđ a ,tti tsom ¤oh ed ,kenénlürek lőlef kámláp a ah ,kiken
 .¤áv isézödlü za tnim ,bbesőre arjú ajubat ó€oF ¤aN a ,lüneltetehetagam

 gím ,aróde¤en bbálageL .kujtú za bbađđoh arra ráb ,kennem élefađđiV
 nálat ,kénteređ inlé ¤oh ,őre i{{a gém menneb anlov tsom aH .kenréedi

.kéntehlükenemgem
 zA .tahdoklurá men ,tájáráp tset a ajtaggađtéđ ¤oh ,rám sőre na€o si léđ A
 ogoN .noladlolút a inzá¤iv tto¤ah tti tűjefsopal ték könőf ótálerőle

 zA .ttellem küjef a kangorrus nesemleléf iasábod ,téhüd ik itlöt kutjar
 kümeä .lóbknusálocnoklef kandaramik ¤oh ,tekő ajtahtđagga si

 loha ,ttözök tózob a sé metset naltaludzom lárgu netteseebgésték
 a bbesőre lőtkevök a meleléf a sé avađ romo¤ a ergéV .ketnűtle kiasrát

 lüde¤E .kanlártáh abtózob a avzár neőtege{ef tekülkö ,láná$narap könőf
.knudaram

 .inlah koraka geM .noj¤ah ¤oh ,ketni ed ,inleme raka lef ogoN .crep zít géM
 táhet ,ságzom si sélükenem A .tságzom immes ,koraka te¤e ka$ nabbasotnoP

 a látésőle lekketpél sekcep ,evrev tellem djam könőf A .mes tza
 menah ,sézödlü men rám zE .kitevök tniređ rosgnar keibböt a ,lóbtózob
 rök a ,lakkóknub a cnát óg€obmi za kidődzekgem ,kangofebröK .sátratređ

... metset a iréle kujrak ttotjú{ik ,đel bbekűđ er¤e



 neppÉ !inzo€ádakagem matlábórp rođ{áh sé ,ttala vé ¤én a tze mattál rođ{áh ,Ó
 - arátalánđah lí{ a tekő mattotínat abáih ¤oha tnim ,lünelet{émdere na€o
 tettölüđjú za ¤oh ,arra ,- anlov ketdeđel gér tsom ,kájlunatgem ah ,zagi

 lavávok ¤oh ,intagotrámgem élefel lejjef nabá$ót sözűb ősle za llek men
 inzodroh nabrások soga¤a tnim ,inatjú¤ tezüt bbűređ¤e ređreze lavólpat sé
 kátdagofle ,tárkiđ a motnittap na¤oh ,kátlumábgeM .tattopol lőbzűtődre za
 zA .tólĐárav a kaŁ .tekő etlekedré men bbávot ed ,tognál ttetđelélef a
 tlúmle tékélme nelte¤e ,tokot naltahzív sik a inpol atraka le noránednim

 a sé távok a ,tota$léca sik a ,teközökđeĐárav ővel enneb a ¤oh ,kenmetelé
 neltekenef eđđe€€üs ézök e$nik ibböt tólpat monif ttotíráđik nasodnog
 élef maka{ tnima ,motáL .nebrök a kizektevök ő nátu könőf A .abájkáđi

 - .tokot ttotíhá za lórájróniĐ ejpétel ¤oh ,tiajju sogob lőtgésnév ajtjú{
 ,nemevle{ igér óđ $nin armotaludni - aif sözűb lákas ,leđe men lőbbe eD
 si né sé ,mobod abá€o$op A .nabmokrot a kanzálugrug iajgnahkorot adroh a

!sátjú¤zűt es ,amokal es tti đel meN .anátu ke¤em
 - léđ a ,ađđálokram tokot a mezek ,tídrof armasah a hüd a sé rodnu zA

 kárkiđ tnim ,kemeđkomoh A .abmocra za gáv tokomoh - júf nebbesőre er¤e
 nesö$rög tomáđređzűt a memeđ ,mejef a mopakeL ?kárkiä .mörőb a kitegé

 za loha ,ado ,ludrof élefeb memle¤if nednim neletriH .derem armiajju ótírođ
 nabbollef neletrih ,dzek ingé le{{éf ólokálsip imalav nájlagel meletré

...
 molođnov zohrokob ibbelezökgel a - !tezüT !tezüT - .kotídro - !zűT -

 a matdoravazgem ,le¤if netlümér ogoN ,- mőre $nin gém inráj - magam
 gér lével nednim loha ,lőle adroh a injúb koraka abrokob A ?lőtmeleléf

?ató egév kađvé sőse za rám tdaráđ erőgröz
 ttozníkle metíges ,tekelevel zaráđ a ár moloĐrom nasotavó ,ólpat a kizzI

 őle gora{ak vle{gnál órpA .teleđ ógravak néjtniđ komoh a levődüt
 őtekđeR .nebnözörágus iléd a ókaf e{éf ,lóbcapuk i{koram a lunalat{ozib

 absagam a ,pak erőre lőttE .ta€€ag tledröt arórpa za ár moróđ lezzék
 sezüt ,őn ássáiró ógosrah erređ¤e s ,iréle ,nebbil élef rokob a ,kilú{
 s ,kidezit a ,kidamrah a ,si za lognál rám ,aj{áh girokob déđmođ a tékđü
 ópa$ gigé ,őlöbmöb kiláv ¤ú ,tózob a lürűs élefađđiv noknutu ¤oha

 ,mettellem llá nétlüvökgem ogoN .tásátídro adroh a avmo{le ,érregnetgnál
 nassal ,avdokđapak abájrak A .teketnétröt a inetđémegem atdut men gém

 ima ,zohha da tőre zE .mé{e za arjú metelé za ed ,ko¤av egneß .modokđápátlef
 nednim vé ¤éN .men ráka ,tátalokrot ó€oF ¤aN a meréle ráka ,nav artáh gém
 a rám te€em ,zűt a ze malór el itegé tágásttozálagem ,témleléf ,tárodnu

 a élef abál kobmod a ttőle agam tjah nebégésseléđ sejlet rétrá samlatah
.léđ

.ää

 ajákicrop nednim metset sé ,ketekđer lünelte¤eK .tđerbélef egedih lanjah A
 goráviđ {éf nalat{ozib ,nezív a kiđú natdogu{ jatut A .jáf nölük-nölük

 küttözök ,kidosogáliv nassal küjetet ,kanllá ke¤eh notrap A .lőlef telek
 .élöf ó€of a kilú{eb ku€áđu ódo{okévle ,lü dök űrűs nebke¤löv €ém a

 a rám zE .knüttögöm tdaramle eđđem ,matgno€ob lavádroh a loha ,kédivbmod A
 er¤e lőbgéseđđem sáráp a ,trat ó€of a erremA ?ennel agáđro ke¤eH etekeF

 si keinetti zA .kálkiđ etekef ,ttotaggađ ,őle kanzokatnob ko$ú$ bbasagam
 ,giplat lőtőtet tekő ajlokrub ődreső dlöz ,sotnozob ,karomok géle



 {eksek ,lakkéját ttozotlávgem a locad đubmab a lüde¤E .lunaltatíkađgem
.tásápa$ kadav óráj inni za enneb izlej sér lohén ,totrap a izrő ajgalađ
 ,asátlokir karadaM .lanjah a tlov sognah gidnim néjdlöf kókaltózob A

 ózodagar ¤an ¤e-¤e ,nebűrűs a asátívis kocalamdav ,nokáf a esége$ef komjam
 le atpak men ,tegéstétös a etlélút ¤oh ,lürö bbégne¤ A .asátídro ilovát
-ik - nesehé ¤av natlábazelet gidep kosokli¤ a ,morak selé ,gof ógotta$
 a kitđereik ređ¤e gém ttőle kütrét innehip - tniređ egésse¤ü ,ejé$neređ ik
 arjÚ .eblegger atđit a kájtídroeleb takucraduk ¤av tekürekis ,takujgnah

.kantađádav a egév ,trájel küjedi ,{éf a ttöjle
 ,lah nabbo$ men nó€of a ,káf a ,ke¤eh a kantagllah ,nav dne$ solálah ttI
 ah ,ajtírođ mokrot a ima ,za zE .nabátnahor tev mes tomálluh eziv etekef
 .ebdne$ a kénatláikeleb ,tdaráf lüneletrebme na€o gidnim gém kénlov men
 si ogoN mettelleM .ré gimotno$ gedih sokri{ a ,međkef laggof ógocaV
 ka$men ¤oh ,ebmeđe tuj lőrrE ?kidomlá tađđor ¤av ,kizáF .nabámlá tekđer

 .tózob ttokođgem a tnim ,sám trem ,kédiv a ze semleléf sé negedi na€o tréza
.matráj nohtto nabmomlA

 - matnávík nabboj lénim s ,komlá za keze káktiR
 bbálagel ¤oh ,- néjele kevé ttötlöt ttözök keűjefsopal a nesönölük

 sé lekke{röđ tniređdneR .tlürekis ébsévek lánna ,metelé igér mejlé nabmomlá
 a réle ,arjú tá melé tie{émese őgemer kopan a ,modomlá lassádokalud dav
 a lef morgu evsék ,ebzök pél nősék rám ogoN ,ajrak sörőđ ,úđđoh könőf

 af sedner ¤e lohes - nabtózob a ,lőle a$pakllá setenetter lákas a aráf
 ódógga ogoN .lesse{éröS ¤aN a magam molálat ebmeđ - neblezök a

 ¤oh ,ój tlov arra ka$ gidep esérevabtáh tnáđ kansátatgu{gem sé eségömröd
 .etlüđ tekeze €ema ,ađđiv nostnár abgásólav a abba lüzök iepékmér molá za
 ah ,tlov bbađđor si lénkeze ed ,katlov keséderbé nelte¤ek sé komlá ózníK
 ,tétös ógođuđ avjúbeđđö adroh a ađđiv matnahuz lőbigér a ,lóbmogáliv né za
 akađjé za sé zűt őtnelej togásnotzib a avgnorođ notúléf ,ebégemöt sözűb
 mes ajrak tletđit lőtiknednim ogoN gém te€eh ibbelezök - ttözök ia{rá

 nesedne$ ¤aV .tlov naltatahríbik ze ,men ,- inlocrahik ahos armomáđ ttodut
 ¤av ,- ?menlle¤éđ anlov ttellek ttőle ik na¤u - metdzek inrís

 sé ,molá za ze ¤oh ,innih anlov metteređ tza ,mettih tza trem ,mattorgulef
 tteđevle kederbélef ,ebtétös a konahoreleb ¤av ,morgu kenzűt ah

 iakađjé ttotísotzib nezehen ettev nevén đđor no¤an gidnim adroh A .armogáliv
 lammolakla ne€i ősle za rám ,dév men ogoN aH .tásáravazgem kanámlagu{

.anlov ketrevno¤a
 ,gés{émer a si akóla$ ah ,séderbé za si jáf ah ,ó€oF ¤aN a điv rám tsom eD

 ébböt sázníknö men ,tlurázel akađrok a ze kenmetelé ,kotuf nátu ima
 ađđiveđđö iajbarad ,matlúm a kepékkiazom tróđtéä .ermetelé igér inlodnogađđiv
 .lef kannalliv kotnop noladlo¤eh A .tteđev si le kos ,menneb kangoravak

 lőbke¤löv a ,kelevel se{éf ¤an a kirevađđiv tiaraguS .pan a tüs rám ttO
 dne$ a énrötgem ima ,gnah $nin gidnim géM .dök a inlláđlef dzek nassal

 artrap larramA {égeđ loha ,tlov amén ne€i si ődre za zA .tájgnarah tnappor
 a noza ,knütpél ézök káf ősle za tnima ,tlahle ajabor komálluh a ,knutlláđ
 ¤oh ,evle{ kókaltózob a tlov ój arra sé ,ttolah ramA .nelegger setezgév

 ,ttozoktÁ .ersézejefik ttopokik gér lóbárátóđ rebme za ,kos nostínatgem
...elegger kenétedzek miesédevneđ ,legger a za tlov ttozoktá ,negi

 lótátanallip mosálláđartrap aH .kanlú{ erbbeđđem ialáđ ke{émese za eD
 séggüfeđđö ttedeflef nednim ,nácnál {okév gásko za mozótagopat élefađđiv

 ,levődi za tzökmeđ mondalah llek bbávot er¤E .kolálat tabbajú ttögöm
 ima ,tzadnim metehzövtö ebgés¤e ,avludniik nannoha ,totnop a mejlelgem ¤oh

 tlúm a kangof inravaz gidnim ,meré men le tze gíM .tnétröt melev



 monlálat llek gem ,ah sé tréim kos ódokaloterőle za ,iákcok tlábodetređ
.innel kenrebme arjú monlunat llek geM .magamnö arjú

 egne¤ ¤oh ,arplat ajtđargu ¤ú tógoN ajgnah sé ,kédiv amén a lalóđgem ergéV
 a ze lőtima ,tallá nelteremsi armomáä .dzek abság€obmi seđév knu{ámtokla
 evtekđer ,tá€úsne¤e ttetđevle izređađđiv nezehen ¤an nátuim ,ogoN ed ,nöj gnah

 ,nevle{ úgat¤e ne€i za sétetrégem a űređ¤e na€o men eđreP .timalav gö{
 kamlagof ódnomtnelle ,ttokar éllem sám¤e za motalroka¤ a ¤an rám gidep

 ,mesétísűređ¤e né za si rebme za rám - rebme se{érösőllüH .nebésétjesgem
.gem dstjef ,késset ,- neze itré tágamagam neseteđémret ogoN trem

 ogoN .dne$ a bbaso€ús gém nátu gnah A .knuloggug evderem arsám¤e nábmaB
 a men nebzökim ,tegésneltemletré ibbőle za itegletémsi netteseebgésték

 .téđ küjdeđ ,erimmes knutuj men ¤í ,gocav lőtmeleléf a menah ,lőtgedih
 nödlöf ttozoktále za neze gém ,sáiró ilebesem a za $nin ,tehel men rebmE

.entehel ajgnah ne€i kenima ,mes
 ,zék ték ,bál ték ,¤an-¤an ed ,lidokorK - .ogoN zára¤am - nav ezek ,abáL -

.kól¤ak tnim ,{érös nátáh
?atjar si takól¤ak A ?te€i láttáL -

.tnilób ogoN
?tlov arokkeM -

 tnim ,- ajlánđah tégi za tze ,negi - llálef ah ,tózob ¤an tnim ,lasah aH -
.amláp

?dattál loH - .kozomo{ bbávot ,molálat kan¤an ti$iK
!nebődre za ttI -

 asálrodnáv le at¤ah men ahos adroh a tniređ mosámodut trem ,pelgem zE
.tekédivbmod a nebzök

?rokiM ?tti látráj eT -
 ,ó{reh ,rádaM .inni tlov men ,zaráđ nednim ,ttöj men őse ,matlov i$iK -

 tlov ttO .ebke¤eh a calamdav ,komjam ,abpađi eleb kó¤ík ,tlutđuple politna
 ,inne katraka gem si megne ,küttegem tekekere¤ ,tekégneß .kunátu adroh ,zív
 topan kos-koS (!sátđalávik seteđémret a ,máL) .lotu ketré men ,matdalađle
 ¤an ne€i ,mettegem dnim ,takosájot ¤an-¤an ,teziv matlálat ,lüde¤e matlov

.trebme se{érösőllüh mattál ttO .masah a ttel
 ¤e tígálivgem menah ,bbelezök điv zehésétjefgem gnah a ka$men ,dnom timA

 a metröt ti{{a rám ne€em ,t{ét neltetehtré evdzek lóttanallip ősle armomáđ
 tzE .inlognata$ lüde¤e tléf men ika ,ajgat nelte¤e adroh a tlov ő ,mejef
 ah ,modut rám tsom ed ,inzára¤am matlábórp levéjere itset samlatah gidde
 ibbősék ,aindaram nebtelé lüde¤e ttellek ttözök ke¤eh a tti nabároksik

 men - agási$návík neletgév si tlékötđö gém teke€em - iasázá&rop
 a ka$ ogoN .takosátatdókzárgem bbesönölük arámáđ kattahtagotrat

 za kasotaládo$ ahéN ...könőf a ő ttetehel men tréze ,tléf lótsálĐárav
 kédiv a ze ileven men ah ,könőf - nótlém zehéjere - ogoN aH .keséggüfeđđö
 ,knuzoklálat men ahos ,áđđádav so{ágam - ttőle esézekré gnikiV a lavój -

.kelé men negér rám né sé
 a lóttrapregnet A .tésétnelej rebme se{érösőllüh a ka$ kuzzomo{ eD

 ¤an irokdamrah a ima ,matzoklálat men lanna€o immes giájázah keűjefsopal
 tez{évön zaráđ sé ré¤ gal{ára za ¤oh ,zagI .anlov ttetetzekélme erkőllüh

.tekő inatratle sepék ennel men
.medrék - ?tláni$ tiM -

 ,tsom tnim ,ttotídro ¤í ,manátu tdalađ ,mattoltobeleb ,nebűrűs a tdulA -
 bbőséK .tnemlE .matjúbeleb ,táku€ matlálat nabáladlo ¤eH .inne traka gem
 meken tnim ,arokka nabájáđ ő za lidokorK .ingof tlidokork nabá€o$op mattál

.kí¤ sik



 ,aros kojérat sotno$ návli{ {érös a ,arsuruasonnar& a killiár lóbáj¤an zE
 nabboj nabnoza tte€eh kojérat A .esézejefik kanógoN tlov men erre ka$

.men ,melémeR ?inđú e-dut nojav ,tagzi
?láttál takoS -

.tlidokork ette kisám ,megne ttetegrek ki¤E .tőtteK -
 a za ¤oh ,tehel - ttozoklálat levőttek ka$ ttala ődi úđđoh na€o ogoN aH

 a sé zE .kannav nabólahik ¤oh ,itnelej tza ze ,- tlov zana¤u si őttek
.tatgu{gem ardos ó€of

 se{érös-őllüh tnim ,bbesőre ,- tógoN motatgu{ - sőre sé ¤an zíV -
.innöjedi idegne men ejere ó€oF ¤aN .rebme

 arjatut etse pangeT .ko¤av sehÉ .inzoklalgof llek lakkoglod ibbelezöK
 ¤oh ,moléc a tlov za bbáknI .knütteis ,timalav knütte gila roksálláđ

 nabsođubmab a knüsétegötjűß .nojatut a lef knuzzomlah temlelé bböt lénim
 ,¤üramláp sé sátjahđubmab lataif getök {áhén ,se{émdere géle tlov mes ¤í

.sájotlidokork tacut ráp
 ,matláni$ si takogroh ,menneb ttödőlelrégem atalodnog séköđ a rokiM

 lidokork kos a nabkniá€o$op ,modut men ,kenré ti{{em ¤oH .lóbtno$
.tsáđágroh a ettet énneltetehel

 mátlabők gidep tegeniĐ tnof lőbrőđmojam a ,nabájkot máđređzűt a takogroh A
 ráM .lőle emeđ i$návík ernednim adroh a mettegetjer avrava$ érök ele{

 óslotu za rokim ,te€i ttotál mesahos gém ,tátalumá ogoN mezevlé erőle
 men tsájot i{lökö es ,te¤üramláp eS .ketéla$ $nin :kenebbödár nabtanallip
 ,gésőtehel sukitnamor a menneb kiltölef artanallip ¤E .argoroh a ketehet
 ,ingávik nannoh $nin ¤oh ,ko¤av {ávos na€o né ed ,majlánđah taknusúh tájas ¤oh

.anlurájázzoh ¤oh ,međih men gidep ogoN
 men :etleven méleb adroh a eré$nereä .teđége za moboderléf nesöhüD

.timalav kolálatik ka$ djam ,trat ¤üramláp a gímA .nopanloh a inzoklodnog
 a knuzúh to¤an avlasah eréléđ jatut a djam ,kizektevök sálođjam aró léf óJ

 ne€imráB .enneb ka$ nalliv međkomoh ráp ,atđit sé gedih zív A .lóbó€of
 űrőbamis a aH .kanó€oF ¤aN a etedzek a gila gém ze ,si tti rám samlatah

 etekeF A .nav erretémolik reze kos atalokrot ,gem metlétí lój téséléđeble
 za đel jab ttO .đel so{ávsop sé ,lürettéđ ,ré argáskís a tnima ,lút neke¤eH

 ó€of a tüseb pan A .inegnerpöt emletré $nis neze erőle¤e eD .lassávi
 ilet sé zE .teknütset ttederebmégle itígelem nesemellek ,ebé¤löv őlükűđ

 .indula sé innehiP .nojatut a knuzótjú{le nátsuL .tísomlále arjú mormo¤
 kiđla rám ,gođuđ tako¤an ,golsip takabbasopal er¤e ogoN .inlotópeb tim naV

.si
 tta{ah ,menneb lákjub azál sátuf ipanget a gém nálat ,lürekis men mekeN

 .naltaludzom si ó€of a ,ődi za llágeM .tege neltőhlef a molumáb evkef
 takotalodnog ilegger A .élefartáh kájtagozúh kosáiró tladloték teke¤eh A
 ?nemete¤e zA ?lórtú ttokođgem a ajtnop mesérétel ,tnop a nav loH .motagrof

 .đel ze ¤oh ,atlosój men immes gém rokkA ?ttala mievé imuirótarobaL
.tlov avda rám ttO ?negnikiV A

 ittözök őttek a monatnallivlef avdólník llek táros úđđoh ke{émesE
 etzirő kőllühső ó€oF ¤aN a s ,telđér nednim lláeđđö nassal gím ,lőbkevé

.temetenétröt motahdomlá arjú nebéjdne$

.äää

 a kennűt kecrep ittőle tanallip setezgév a gidnim galótU
 lőr€em ,tobaradők a ttözök miajju mattagrof nagodloB .kenkebbesevdekgel



 a zohmagam matvíh avgnojju sé ,cré ne€im ¤oh ,menetíredik tlürekis ergév
.temesézedeflef kenősle mejlözök elev ¤oh ,tánéL lőbéklüf sóicágivan

 norotátpa ttetđelli armólku$ a tájgnah a mattollah - dázzoh kölüpeR -
 immes kenika ,knüttözök tlov nelte¤e za trem ,metle¤iri sé ,lütđerek

 .atopallá ótahkođgem nezehen gásnalat€ús a ttetnelej men tegésneltemellek
 ¤av téjef a eb etrev mes ređ¤e ,nebiegési€eh ójahrű za ttesedper nabólaV
 tnim ,tlov sotaládo$ si nebbE .mes nabkora{ak bbadavgel a gém ,tékö{ök
 ,artúđán knü¤em erketegiä godloB a ,đel megéselef a ,knüréazah aH .nebnednim

 ttü¤e gím ,nabmuirótarobal a kenzektevök kevé sékéb ,úđđoh sé
 lakknugam lórájdloh retipuJ a ,lőrsedem{aG a tima ,tzadnim kuzzoglodlef

.knutzoh
 tlov elet mevíđ a ,táságolli$ apmot ők ttotrat nebmezek a metzéN

.laggásgodlob
 a ,géstétös a nátzA .ttotípal zohlaf a ejere nelte¤eK .sétü za ttöj rokkA
 ttotahdosamlatahle telümér a eriM .asánaffup apmot kanásádóráz kepiliĐgél

.kenđége za tlov si egév rám ,matjar anlov
 :té{évröt úmáđ ősle gásnalat€ús a metgeđgem lezze sé ,metdzek indokpaK
 eklüf a tnappok tárokój mejef ,le tdaram men sétetnüb A !jgozom nasotavó

 teküs sé tétös ,tamamlarunö mettetđevle nabboj gém lőtte trem sé ,nálaf
 a ,zá¤iv men ah ,rebme zA .tláv áválkop ek$öđ tráz abzobod ¤e mönötröb

.tágam itehrevno¤a ne{{ök levéjere ővkevön ássamlatah nabgásnalat€ús
 ttozohađđiv ze sé ,mattollah si tognah sám lüvík nájaz mesédőgrev ergéV

 ótatgu{gem eségnez so{osráb sé ,ttöj lóbrotátpa zA .abgásólav a
.nebmeđ levételümér tanallip a ttetnelej tetétnelle

 gem kézzirő kasrátaknum A .léđeb ¤A za ttI !mele¤if ,mele¤iF -
 esélekétréik kanágásso€ús ,ttopak totalálatroetem knójahrŰ !takumlagu{

 za késsereK !takumlagu{ gem kézzirő kasrátaknum A .nav nabtama€of
 ttegév esélürekle kegésetđevőgevel ibbávot A .lassám¤e tsézektniré

 a takoza evévik ,kotahdloik tnékne¤e kepiliĐgél trázel galitnopzök
 tekezE .sámo{gél $nin nebétzektevök találat a nebke€ema ,tekegési€eh

 iknedniM !solit naúrogiđ inadloik tepiliĐgél giddA .küjlözök bbősék
 rotátpa za laviasrát tsézektniré za esserek sé ,támlagu{ gem ezzirő

 !léđeb ¤A za ttI !mele¤if ,mele¤iF !meltémsi ,mele¤iF .násálo$pak sonálatlá
... kasrátaknum A

 kátkar nödlöF a ¤oh ,matdut lój lőr€em - gevöđ a ze ¤oh ,metré mes giáM
 sávíhlef sonálatlá úmáđ .I" za nasolatavih sé ,ebégés¤eőléđeb ¤A za

.intatgu{gem ttodut na¤oh - ilesiv teven "nétese találatroetem
 a gidnim - kenékézré inatkelél kőzevret a aláh - ¤A zA ?gnah a nálaT

 erűdéđebőb nasokédnáđ a ¤aV .léđeb nájgnah kenéđéníđ bbűređpéngel óizívoeG
 za ajtagllahgigév gím s ,inle¤if llek ado er€em ,gevöđ ttozamlagof

.modut meN ?lóbtalugnahkináp a kiseik lüneltéverđé ,rebme
 er¤e djam ,avdokazib etniele ,matvíh gikáró ertesenedniM

 lüde¤e ,montál ttellek eb ergév gím ,tiknednim ,tánéL nebbetteseebgésték
.matdaram

 ,ettetnelejeb ,tekegési€eh tlürés a atloroslef ,tlalóđgem tnéknődi ¤A zA
 ódamátlef lóbiákóvúf atékar a rokne€i - zegév tsétíbse€eha€áp ¤oh

 tdogu{ ,tlov nebdner nednim arámáđ ,- ttomo{ zohlaf a arjú óicátivarg
.ttetíjrőgem mendjam ajgnah ózrágus togássotzibagam

 ,lőtéđér-rro ójahrű za avgáv matlov lE .artáh mődi kos $nin ¤oh ,matduT
 :aros kéklüf tlo$nor ttözök rotárenegoib őtnelej tetelé za sé metzök
 .neltetehel kutjar intujtá lüklén ahurrŰ .rú za a¤af rűgáliv a künneb



 piliĐgél itarájik ősle za ,armomáđ keneltetehréle nétniđ gidep káhurrű zA
.kannav nebőzötlö ittellem

 djam ,tővel mettellem a mattoti{ik ,őgevel a tlov nát¤of nabrátkar A
 .nabámo{ őgevel a lüklén meletré sé léc ,matzótagopat eréklüf lőréklüf

.tto¤ahnebre$ mekézréődI
 mosádallufgem őglezök sé metzeré ttaim esétđevle anéL tima ,moladjáf A

 ,ttetehnétröt ¤í kaŁ .trodos giárátah gásnaltadutnö za etelümér
 rám ,mettöjár ,erségröđö{ klah ővöj lóbrotátpa za metlémđelef rokim ¤oh

 a ed ,metrék tetelelef ,metdzek inzotláik arjÚ .tognah a tze mollah atógér
 ikalaV .trétađđiv arjú djam ,tlahle ,indólámrof éddéđeb tlov neletpék ségö{

!?anéL !nabárro atékar a lé
 ne€i ,¤í dabaä !einnel kansádlogem imalav lleK .ttetírét zohmagam {émer A

.metdzek inzoklodnog evdeđeđđö temőre nedniM ?knunlutđuple natluromo{
 za ¤oh ,enneb matlov sotzib gém rokka - ze tlov asázójahrű ősle metelÉ

 itađá{áB itnopzöK a ,nápu$ knutlov kegédnev ttü¤e lavánéL .si óslotu
 kosátatuk ibbárok a nabóicídepxe za teknületévđér ,iasugóloeg muigélloK
 tsézpékik so{ávbađ a kutpakgeM .éssegésküđ kéttet ke{émdere ótahráv nájpala
 larrotárenegoib a sé laváhurrű za kutlunatgem ,tsétíđékőle iaigóloib sé
 ken€em ,tójahrű samlatah a tze ,tártkelE za metremsi men ed ,tsánáb ólav

 a sé kegési€eh sóicágivan a ¤oh ,matdut tza kaŁ .matgno€ob nokav nabármo¤
 őlkedré tetez€émeđójah a ka$ rám lórkóso€of őtökeđđö ittala kéklüfókal
 kenzektevök karátkar a nátza ,- künneb matráj mesahos - kanlí{ kéklüf

 nebéki¤e keze nabátanallip gésnelté$neređ a - nabgássagam teleme bböt
 ko€átratga{amezü ,kevűmótjah a kuttala sé ,nabros őslefgel a matlov

 sotaládo$ attokla rebme za lőrre nápu$ matdut ti{{A .amladorib
 ze sé ,iósavlo seklel ketezüf őtđejretteremsi za tnim ,lőrtezekređ

.tlov sévek nasamlaris nebmetez€eh
 ,mettev arsotzib trem - ráv anéL nabárro atékar a lohalav ¤oh ,{émer A

 neltetehel ,- ajádzag gnah a tehel ő ka$ ¤oh ,lammagam mettetihle
 ed ,káhurrű za kannav loh ,na¤u matdut meN .tllakras arsázoklalláv

átrat trázel a avti{lef nebéklüf nednim ,avzótagopat nesevresek matludnile
 $nin mokétí{ozib immeS .séseebgésték a ttogofle nátu ődi ¤e gím ,tako€

 gásnalat€ús a nebéklüf ráp a nabbana¤u kolákráj nebrök men ¤oh ,arra
{ozib arlab ¤av arbboj a ka$ ,lőtésézré nnel sé nnef a ttotđofgem

 ,ejlözök ,metrék sé ,matvíh ta¤A zA .kantnopmát egne¤ gem at¤ah tágásnalat
 rokkana¤u ed ,sotabaä .nebkegési€ehatékar a avti{ nav ajatja kéklüf ki€em

 nednim sé ,ketdődzek lem-"mele¤if" ros ¤e gidnim - iađaláv űdéđebőb
 ótahzíbgem ,tememlerüt kéttet arábórp nesőre ráb - tletémsi ređték totada

.kettetnelej totnopmát
 a "őslef" a eđrep - teteleme ték őslef a gigév mattagopat ¤Í

 a ze rokim ,- sázorátahgem ttotímáđ lótárro atékar a ka$ nabgásnalat€ús
 iesélzök ¤A za ¤oh ,avti{ rám tlov ótja i{{A .ttodnom tödő$ si ređdóm
 rám nednim sé ,monlálatik ttellek tsáM .katlú{ arúđđoh lunaltatahríbik

 ,¤ú rám tsom ed ,tamosálrodnáv metdzek arjú ,avku$eb tájatja eklüf trájeb
 a ka$ sé ,metpéleb ne€em ,tótja za nátu magam matzúheb ,evré ebéklüf jú ¤oh
 ólí{ absám¤e za leviM .lót¤A za tsétnelej metrék nátu asáti{ik őzektevök
 itanallip ¤oh ,metréle ¤í ,avtálle katlov lammáđros bbasagam er¤e kéklüf
-13 .ttollá lóbtadamáđ ték ka$ neőggüf lótótja ttoti{ik neppé za metez€eh
 {áH .gigésneletgév a metzeré ¤ú nebmegésnelet{émdere - 16-15 ,15-14 ,14

.tlov mes mamlagoF ?kanójahrű ne€i ¤e nav arátkar
 za te€em ,t{éf a tza mattálgem ttögöm ótja óludrofle ki¤e za ergév rokiM

 ,metzeré ¤ú ,nebéklüf a etređ katróđ ietsetőzlej ólákđenimul ahurrű



 metnehip rokka ka$ sé ,metzötlö leggésteis őtekđeR .táta$ a metre{gem
 nebődi ¤e elev sé ,ajráz kasis a tnattak nomókrat rokim ,artanallip ¤e gem

.arálaf eklüf a toké{rá {émek ttetev aragus ólú¤ik apmálkolmoh a
 a ka$ €em ,tlov sélüper godlob lütđerek nokarátkar a ,ađđiv tú zA

 réd {okév erpiliĐgél A .gem tnaprot ttőle ajatja óslotu ros őslefgel
 men ah ,si megne ráv lálah a ,¤af a táado :lőbéjőgevel eklüf a ttodópa$
 sotzib a lazza djam ,mekézötlö matlágĐivtá nasopala ređ¤e géM .kozá¤iv

 piliĐgél a matmo{gem ,metzirőnelle nasodnog tnednim ¤oh ,lattadut
.tájbmogódloik

 őlelefgem kenéníđlef dlöf a nebéklüfrátkar a ¤oh ,matlomáđ men lazza nápuŁ
 tsepék ázzoh ,mattoti{ik tájatja ken€em ,gidep óso€of a ,nav sámo{gél

 ,tekédevöl a aksupgél tnim ,ejőgevel kéklüfrátkar A .tímáđ kenrét serügél
 .abáravazrűz ko$nor óso€of őtökeđđö za eleb ttetíper

 dav kobarad atépat bahődév tdazzudlef nasamlatah arásátah óiđđerped A
 arájdóm korakpilop óhom kelebák tdakađel ,mettölürök katráj tocnát

 ,gidde metzirőgem togásrotáb sé tamlazibnö sévek imA .már ketdereket
 ár ,magam metdeđeđđö arjú gidep eriM .nabságravak ilokop a nebbe tlláđle
 tá aH .zohmoléc bbelezök mattotuj mes levimmes ¤oh ,arra kejjöj ttellek
 lénéklüf pé ősle za ,evré zohárro ójahrű za ,nekeđér tlürés a mödőgrev si
 ka$ ,tájatja za moti{ik ah :indőltémsigem gof ajttotídrof {émese ibbőle za

 ,kanámlatah sokli¤ rűgáliv a tá kedegne téklüf ¤e gém ¤oh ,le meré tza
.évünednim tevök nomo{ sé ,goflürök tsom €em

 úđđoh nabnoza eletivik italroka¤ ,ttođtál kenűređ¤e nebvle sádlogem A
 ,metserek takokcalapnégixo ,abkarátkar óstáh a evnemađđiV .tlet ebődi

 .ketzektevök káró sevresek bbajú djam ,kannav loh ,matdut men lőrke€em
 nednim ,nekeđér tlürés a lakkokcalap tlálatgem nezehen a matdalahtÁ

 kannakkubőle lőbégemöt réhef kánrápbah a ¤oh ,evgetter lótta nabtanallip
.ietetrésík setelümér tdaffup ánnalatkala miasrát tlutđuple

 ebllem rokasáti{ik ótja bbajú ¤e ergéV .tekő metlürekle ,tlov mé$nereä
 nabmokrot a mevíä !metré zehkéklüf pé za ,őgevel ólmaráik a ttotíđat

 már ráv tto nebki€emalaV !tlürekiS !nótja za matđámtá nebzökim ,ttogobod
 ,lé nasotzib tréza ed ,tségö{ a mattollah men na¤u nabkáró óslotu za ,anéL

 za nabátanallip gésnelté$neređ a aH .lótmoladjáf a ettetđev tételémđe ka$
 setezgév ima ,elev ttetehnétröt men na€o immes atóza ,gem etlö men sédőtü

.anlov ttetehel
 nasodnoG .kanmáknum metré erégév nassal gím ,katđám nokabálmoló kecrep A

 ,tájatja eklüf pé za ttögöm magam matrázeb
 úđđoH .téklüf a lef mettetílet arúsámo{ silámron arjú lóbkokcalap a djam

 sélűhel a ,tnégixo za mettetđere nasro¤ lút ah ,tlov televűm tlulo{ob sé
 tdaram nepé eré$neređ eklüf a inatrat tsépél ttodut men levékétrém

 gikodazáđvé ,tnűt ¤ú ,mattatgoráviđ nabbassal gidep ah ,esétűf somortkele
.kölüđékle ergév gím <trat

 nesevíđ köződi tréim ,metrégem si tza ,teđége za melétá arjú ¤oh ,tsom eD
 ttaim ima ,zohha nav küzök sévek €o kenke€em ,lénketelđér a lánkoza
 a téza ,tégév mosálrodnáv meteglüreK .tatlúm a ,nabmagam mezédilef

 lekkemíc selö ttezekkic tá neketeh nödlöf a bbősék lőr€em ,tésálrodnáv
 "nebrű za ettetsőh naM rogerG" ,"ajáidégart artkelE zA" :gásjú nednim

 ahtnim ,teđége za matlátu rokka rám - "leggésnednim a acrah rebme so{ágaM"
 ajgof gésűređpén ődőröt mes tim ,lammamladjáf a ze ¤oh ,anlov metzerégem

...metelé inrodos artú bbesetezgév gém
 gésnelté$neređ a ¤oh ,tlüredik lőbégés¤eairómem ¤A za galótU

 giedi i{{E .le tlet aró clo{nevteh giésétlötlef eklüf a lótátanallip



 ke{émlürök na€o ,zohánéL kassujle ¤oh ,tréza mettödzük sé matgno€ob
.anlov kattotnappoređđö si tsójahrű tlatđapat gém ke€em ,ttözök

 ahos katdut men kosovro za mes ,né mes te€em ,{émtísejlet a zE
 a tze rokjar ,rokka neppé ,érrebme seríh erénelle motaraka ttet ,inzára¤amgem

 za lórmagam mattahzomáhel aráhalav rokiM .anlov metteređ ébsévekgel
 sóicágivan A .náros kéklüf a gigév matnahor avtídro téven anéL ,táhurrű
 masrát bbősék ika ,erxiléF sé arrogI neltelémđe za matlálatár nebéklüf
 a ,nebiegési€eh pé ójahrű za gem kutlálat men tánéL .si negnikiV a ttel
 men knugásrotáb mes ,anlov ttel men emletré mes inti{lef arjú tibböt

 rám tsom ,nebmelüf a ajgnah a gne$ - !dázzoh kölüpeR - .géle tlov
.erkörödnim

.;ä

 a tlüpé nasagam ,mettötlöt topanóh ráp nátu knüsérétazah loha ,muirótanađ A
 ,erlöbö za lassátálik sápmop ,noladlo¤eh se{éfpan

 ,kosálrotiv a lusak-lütđerek kátzokí$ karagob réhef tnim téziv ken€em
 léđ itse za gém ajaviĐ mádiv kókal nabkádolláđ itrap ¤an A .kosorotom órpa
 úvađ klah ,lassovro {áhén ,ze tlov azáH dneŁ a ,knázzoh lef tré mes ná{ráđ
 naólnosah mázzoh sévek - avdnom ne¤el eréteré$id knurok - sé levőnólopá

.lerrebme geteb
 neđih ,knugássovro bbőfgel tlov egéspéđ sotaládo$ kédiv a sé dne$ A

 kátlábórp tze sé ,imalav knünneb trötle ka$ ,tlov men knujab ótahtatumik
 ótí¤ó¤eb tnednim a ,letteteređ semle¤if ,leddéđeb sévek inatđagaređđö tti

 nebétzektevök gésnelté$neređőlüper ¤E .lórmiasrát matdut teseveK .levődi
 ika ,ka$ međkélme arsugóloib ianík ¤e sé erkönrém rebreb ttetđev tájdála$

 a lüde¤e ttötlöt teteh ¤e ttaim abihrotom nebzök sátatuk iregnet€ém
.ttala eníđ regnet a ne€ém retém 10 000 ,nabáréfđyhtab

 za knutlumábeleb ,nia¤águ{ đaretőtet a knuttagllah tako¤an nabsamráH
 ,ké$rév óđádav ttelef kálkiđ a kütle¤if ,abájálopuk neletgév gé kék ékkörö

 ,takogássonálatlá söbmözök ka$ si rokka sé ,knütléđeb náktiR .tétpör
 trapregnet a knuttalA .ttetetzekélme artlúm a ima ,tnednim knütlürek

 ,lótgálivlük a avrázle ,knütgebel ttözök dlöf sé gé ,epékrét ttetíretik
.ótagotál es ,gásjú es ,óizívoeg es

 tnékređ¤ó¤ nelte¤e arknumáđ a knutjar ik röt rokim ,kniasovro kátráv ¤Í
 őgĐü{ kerebme teknütelé {ekéveT .molanu za :gésgeteb tdaramgem

 nomladasrát kanázáH dneŁ a ergév kujnugem ah ,küttötlöt nabágatagrof
.ebtelé za knuzzoknávíkađsiv ¤oh ,sépél ¤e ka$ rám nanno ,támlagu{ ilüvík

 ajótagzagi muirótanađ a pan ¤e rokim ,ađđiv matzoknávík men gém né ,soN
.tteterék zohágam

 atáh a kutlofú$ "kanájmálker tezétni" za ,tlov rebme se€édek ,{o$alA
 sörövsékőđ ttozrágus lunaltatahllánelle ima ,ttaim evdektelé za ttögöm

 ttezeke¤i na¤u tégésiné¤e ógosraH .lórácra ttetírök lallákađ
 ,tlürekis náktir nabnoza ze ,inetjer égöm agássotatnipat

 a tlevűm takoglod őnűt kenőtđeremjah rok€o arámáđ iasovro ttotđoeb sé
.lekkegeteb ólurođ ertelémík sé erdne$

 - anlov ttotál röđőle ahtnim ,nasopala na€o ,tlágĐivgem giplat lőtőteT
 djam ,- ttozoktanov armotopallá itset men ima ,ttezedrék mes tóđ ¤e

.gigév trém lettetniket naltatahtímáđik
 iknednim ¤oh ,ajduT .matdnom men tajú immes lezze ed ,segésđége nesejlet nÖ -

 ,kansádokalot itniket men ará{ozib tréze ,raka giddema ,knulán daram gidda



 keniesédrék sotatnipat ttokođ le ettötüs - ?ievret a kim ,mezedrékgem ah
.téki¤e

 ...teze{rök a ze sé dne$ a zE .indaram tti kénteređ gém erőle¤e ,modut meN -
.mattatum érök magam lunalat{ozib -

.ttetneccib ótagzagi zA
 ah ,ménteređ ,anlov mesérék ¤e kaŁ .ázzoh $nis mogoj ,integrüs moraka meN -

 lunájaK - .rebme sokađőre no¤aN .ttezekré ajótagotáL .énetísejlet
 nÉ .enetlöt knulán topanóh ráp ah ,anatrá mes iken ,mezré ¤Ú - .ttog€osom

 .nojdaram tti ¤oh ,inléđebár ajlábórP .ajtárab igér kanágaM .elev korib men
?iđetgeM

 merévtset ,katlahgem gér mielüä .matdut inatnilób ka$ nabmosázokládoŁ
 meN .ttozotrat mázzoh ika ,nelte¤e za anlov ttel zaza ,tlov anéL ,$nis

 sé ,ne€eh ttogudle za neze sereklef ika ,za tehel ik ,inlezpékle matdut
 nebésédrék kosátagotál a lórábál a ettevel ¤oh ,segéstehet na€o ázzohgém

 a tődi tto¤ah men "ajmálker tezétni za" eD .tótagzagi neltetehlelrék
.atrátik sé ,ttepél zohájatja meret déđmođ A .arsázoklodnog

!!xiléF -
 atzátgu{ levégésttedegéle kőlevűm tetedekele$ semen a ótagzagi zA

 tima ,menneb atravaklef esénelejgem ed ,texiléF mettereä .tamogástludnilef
 a ,tatlúm naltatahzohađđiv a ,tánéL ,tártkelE za ,matraka inetjelef

 nogoj ne€im <te$löb sallákađ a mettegerém nesöhüD .tekevret ttolđofetređ
 zA ?lóbmamlagu{ trapakeđđö nezehen lassázoklálat a lezze ik tídzom
 tős ,lórmosá{áhermeđ amén tsámodut ttev men nabnoza "ajmálker tezétni"

 ¤an men a ttőle iajttotđoeb tima - aságof inatkelél ¤oh ,tlürö naótahtál
 si lattúze - ttezeven ken-"ređdóm igásnaltatnipat" ődnevrö kengésűređpén

.már ttezén lettetniket naltatrÁ .tláveb
 sik im a iken gem assatum ,ebrök essezeV .ajótagotál a :emÍ -

 si tza eD .arpanóh ráp nojdaram tti ¤oh ,pak tevdek ahtáH .taknumladorib
 iavađ sé ,táságosrah ttokođgem neletrih ađđiv atgof - monadnom llek gem

 .segésđége nesejlet ,rogerG ,nö ¤oh ,- katpak t€ús sönölük erređ¤e lőtte
 nátuim ,enetnöd ¤ú nálaten ah ,trézE .si geliklel ,si gelitseT

 nebmeđ lavásázorátahle - tetezétni za aj¤ahle ¤oh ,takugam kéttegléđebik
.inzohlef tságofik ne€immes kodut men

 gés¤eőtnem a rokiM .tsám¤e kuttál men ató ejéklüf sóicágivan artkelE zA
 xiléF sé rogI kon$narap-sovro za ,abójahrű tlürés a katlotaheb ierebme

 a tekő attotílláđ lavátékarsro¤ ¤oh ,atlálat kanso€ús na€o tieséröt
 gada sódaik ¤e tnođiv megne ,arájákinilk iteđébes tnopzökőtneM ilébdloh

 .tto¤ah eriőrésík - előt matdula gipan moráh - nátu ótípalli$
 loha ,lef ka$ metderbé násámollá i¤ügésđége őtökikatékar ¤an itebit A

 - iken gem motá$ob esahos - ejőtezev sámollá za nátu séle¤ifgem seteh¤e
 .kankórígásjú za ,kanóizívoeg a ttotatláglođik

 sé ,kanastísódut ¤oh ,kenezzedrék ¤oh ,kusátavih a za ,kujár mođgarah meN
 nátu "sádagofótjas" ttöznötgör a ¤oh ,metehnöđök kiken tđér¤an noros ősgév

 - ittaH neB .abázáH dneŁ a ttozoh nepégőlüper nölük ittaH neB
 ,ne¤éđ a géle meN <tlov söhüd nesetenetter - kanknuramA im a anokorvén ka$
 panza neppé levépégólkis sukinođrepih sotaládo$ gásasráT isázójahrŰ za ¤oh
 kenima - eki¤e kábihrotom segéstehel rođmoráh tnéknodazáđvé za gem tnétröt

 táka{ a mendjam sódut úgarah neletrih sé se€étniket a ze nebétzektevök
 te€ema ,náros sélüper seretémolik rezeclo{ segésnözök na€o ¤e etgeđ
 esétísejlet kenégéstđit úgástlalgofle ¤an gem đet rođmoráh tnékneteh

 lüklén asálurájázzoh $ánaT a ejőtezev sámollá itebit a menah ,- nebzök
 .ttözök kórígásjú za sé saturű trétađđiv ¤e tsázoklálat a etze€édegne



 a nebégésbböt ketese za ¤oh ,ótahrí erégéstnem agéllok itebit A
 atékar nednim gnolot men ótjas a neđih ,nápu$ gásamrof őrem sálurájázzoh

 dnim rebme nevteh-navtah a za tnékneteh ah ,ennel im na¤u - rokesézekréađđiv
 rokiM .kótísódut a káttagromo{ eteh ¤e tnim bböt rám sé ,- ?anzoktali{
 tđaláv a tza armutárefer i¤ügésđége ttetgem atnopan lórmotopallá za táhet
 rok¤enezit ttőleléd pansám ittaH neB ¤oh ,lótágásráktit$ú$ $ánaT a atpak

 rokőttek nátuléd anátu ¤oh ,kenkeretropir a etrégígem neűklel¤an ,kizekréado
.sádagofótjas a đelgem

 záđ¤én gila ,tlüredik galótu tniM - .gem ttezekré men nabnoza ittaH neB
 pég tröteđđö za sé ,tlü nabkédakađ ilet lavóh ¤e ,nanno erretémolik

 sé úđđoh lütđerek nóidár lőbéjéklüf tdaram nebgéspé nodóm sorátah lavádo$
 őtezev rá¤ a ttotat€of tére$emđe ótahdnom men názagi kansogástárab

 ¤oh ,lórra ka$men evzekdelefgem neseteléköt nabájgarah ,levierőtkurtsnok
 .lőrétélloh estísetré tsámolláőtnem ki€emalav nálatlá¤e ¤oh menah ,kájráv
 abáih ierőtkurtsnok rá¤ A .inléđeb lórsám zéhen ,kizoktativ ittaH neB aH

 ólav lótámét a tze ittaH neB ,nav loh ¤oh ,inzedrékgem kátlábórp
 ttezevret luđđor etniređ a kiken nejllek en ¤ohka$ ,ettetísőnim kensérétle
 $nin ¤oh ,káttáleb ergév - nabókixeM - iőtezev rá¤ A .inallav lórrotom
 ze eriM .té€eh ódaóidár a lattaláglođőtnem a interémeb tnim ,sádlogem sám

 akédakađ murokaraK a ketnűtlef keretpokilehótílláđ ¤an a sé ,tnétrötgem
 sámollá za sé ,tnopődi trégíeb kenkeretropir a tlúmle negér rám ,ttölöf
 ittaH neB ah ,ttotahlodnog si arrA .távađ a ttellek ainllá kenéjőtezev
 názagi ő ,lórásádaramle nöjdlük tsétísetré ¤oh ,kansotnof ajtrat mes tza

.tágam itehzeré evtnemlef
 za bbađđorgel a - támortso kesédrék a matllá giáró léfsám tnim bböT

 ,i$návík tlov ,erietelđér gésnelté$neređ a ari{{a si men küđér ¤e ¤oh ,tlov
 ótídjáfvíđ sé semlezré imalav ketzeke¤i melőleb sé lóbánéL menah
 léF .ebmeret a tnabboreb ittaH neB rokim ,- inetíkerek tetenétröt

 klah neőlekőle sé űmeđ úromođ paliteh ¤an ki¤e za atpakle gém lellüf
 a ¤oh ,küvret a tlov za e¤u sÉ" :tésédrék sotatnipat kanájótísódut úvađ
 a mönöđöK" :ttodnom ti{{e ka$ nátuza - "?artúđán kennem erketegiä godloB

 neB - "!tsédrék óslotu za tze nesönölük sé - miaru ,takusázodaráf
 ennel samlanu táh ed - nebkekreb iórígásjú tlov eríh semleléf kanittaH

 ,lüklén gnah meret a sé ,- atjar enlé rebme "ű{{ök" apu$ ah ,gáliv a
.ttedeneletpénle ttala kotanallip

 - agéllok itebit a ,ajgat úmlatah ¤an $ánaT a ,knutdaram nabsamráH
 ¤oh ,tjúf tárokka ittaH neB .né sé - mettetjelefle atóza téven a

 a sé ,ttesék gidde loha ,si kédakađ savah a za előt anlov tlutđitgem
 atzohertél nebmetéllovát ¤oh ,mönöđök si kennö sÉ" .tludrof zehitebit

 tláv éssetezeven a ¤oh ,etzeré ¤ú rebme nelté$neređ a - "tózoklálat a tze
 ed ,etdzek - "...matlodnog ¤ú ,né ,nÉ" .tnahuz abáka{ ő za avah nednim kédakađ
 ,ántahduT .le tráj lunalatgoj ¤oh ,óđ nav lórra meN" .ttogáveleb ittaH neB
 tdaram trézE !errebme za erre ár nezzén eD .kogásamrof a kenlekedré men ¤oh
 ed ,magam morísle ¤oh ,metzeré ¤Ú "?előt kenezzedrék tekene€i ¤oh ,nebtelé
 mettöj tréza ,lodnog tim ,naM rogerG" :tdemröf már lunaltaráv ittaH neB

 ka$ eđrep tzE "!tésétnelej a moráV ?nostrat tsádagofótjas si meken ¤oh ,edi
 nátu motadnom kidamrah A .tásálu¤álle ezzelpel ¤oh ,atdnom tréza

 ,trájlút negér rám nenevtö za trem ,attahdnom - maif ,ere¤ ,aN" :ttotíkađebléf
 ima ,tepég na€o ¤e nerétőlüper a tti knüsserek ,- tamalláv a atloraktá sé
 ik döröt si men ed ,tlov m-"á$akdaV" né za tnim ,sro¤ adu$ na€o men na¤u

 et ed ,kenzedrék men degét ¤oh ka$men loha ,te€eh ój ¤e koduT .daka{ a elev
.edi metlürek ¤Í ".đtehzedrék tika ,ta€o đlálat negi mes



 ,lóđebzök ¤oh ,matráv ,kenxiléF tzednim le matdnom avllágem-gem ,nassaL
 a nebzökim ,ttotagllah ka$ eD .ketehzedrék né nátuza erima ,timalav dnom

 nátruk ka$ ,ttođtál kanttodógofle ,knutgora{ak nie{évsö krap
 - kannav nebdner negér rám miádrob a ,mönöđök - men ,negI - :tteteglelef

 ,nav nosuneV a tsom rogI - nödlöF a ka$ ,"tnik" atóza metlüper men gém ,men
 sám ,meN - .metzedrék - ?elev létnem men tréim eT - .tludni ajpanóh ték

 ,nav nabník ¤oh ,mattál ,tdakalE - ...gésőtehel ¤e anlov ,nav mevret
 ú{avas mettellem tlákráj kaŁ .irem mesgém ed ,inadnom raka no¤an timalav

 ittaH neB rokim ,röđőle tteteven rokkA .lezzék ttetartáh ,laccra
.metré erégév kenétenétröt

 ,€osom a lórácra tto¤afel nasro¤ nátuza ,ttezedneklel - !rebme űređ¤aN -
 sé ,atlávó$ téjef A .anlov ttotuj ebéđe si sám imalav lórittaH neB ahtnim

!ázzoh mogoj $niN !mesgém ,meN - :ttozoktativ lavágamnö
?dojab iM ?đléđeb tekiM -

 za éllem magam matzúheL .már tderem leppék sevresek - immes ,immeS -
.lammagam mattotídrofebmeđ avgof lánálláv a sé ,ardap itnemtú ki¤e

 ze kankorotágivan a ¤oh ,matlodnoG - !sójgalli$ soravaz et ,jle¤if edI -
 ajdlolef nálat even{úg űtelekzök ttöznö$lök lőbmelenétröt irokó za
 nátđuP .edi léttöj lüklén ólavinadnom ¤oh ,međih meN - .tágásttodógofle

.rotkodado$ sallákađ a za inze€édegne ttokođ men tsátagotál itárab
.éle agam ttezén naúromođ sé ,ttotjahós to¤aN

€édegne za tréze látlákráj tegele návli} - .mattatzib - !elev ik ,aN -
!dendejigem tsom rák ,tré

.mattat€of nabbaso{úg levimalav tréze ,ttotagllah gidnim géM
 ko¤av lút ,le ddiH ?si levimráb meken đtahzoko tamladjáf ¤oh ,deđih tzA -

 no¤an erređ¤E - .emedré korotkod a sé metezevređ a ,kelé ¤oh ,zA .nenednim
 aH - .laválálah anéL ttel serü €o €ema ,metelé za matlánjas ,metderesekle

 matnáb men názagi ,nártkelE za teketit anlov ttetehtnemgem si ikalavsám
?inlé ¤í ré tiM !anlov ttel ¤ú ka$ráB .kolutđuple ah ,anlov

.téjef a atpaklöF
?dolodnog ¤í gel{éT -

.¤Í -
?lőttelé za inlávgem nabtanallip a nebbe lánlov sepéK -

 ka$ eD .kizeknelle le$$lökre irebme nednim gássokli¤nö za ¤oh ,doduT -
 inlelrék d¤ah en ,rám jléđeb ,aN .ketleven ppéksáM .negi ¤oh ,modnom men tréze

?inlah e-koraka gem ¤oh ,zohha kenne ezök im sÉ ?léttöj tréiM .dagam
.már ttezén avzoklodnoglE

 a etserek - ...ezök nav zehhe ka$ ,intahdnom ,...nav ezök kos géle ...táH -
 ed ,delev keléđeb ,matlallávle ¤oh ,gem matnáb tréze ,- takavađ őlelefgem

...ittaH neB táh
?timalav melőt raka $ánaT A ?ittaH neB -

 nápu$ ¤oh ,golod ¤an na€o ze neđih ,zedrék ka$ zaza ,rék ka$ ,raka meN -
 ,- tákolmoh a attotímisgigév nesegedi - alór tehel integléđeb ,inzedrék
 rokka ,lótlálah a đléf men gel{ét sé ,melőleb létdeđik ti{{e rám ah ed

.modnomle
 ¤e ed ,matdut ató kevé si né rám lőrima ,lőrvreT ¤aN a tléđeb giákoS

 a mettereä .elev ketehlürek abtalo$pak si ahalav ¤oh ,¤ú mes gitanallip
 tŐ .ár tléđeb anéL {égeđ neb{émderegév si aróicídepxe sedem{aG a ,tedlöF

 zehieterém vreT ¤aN a ,kámélborp iaigóloeg ilüvík nödlöF a káttagzi
 ¤e tnim ,tlov mes i{{a gém óicídepxe úsros nelté$neređ a za gidep tsepék

 teC a ....tárátah ređdnerpaN a inröttá telrésík ősle zA .neblöbö za atés
 ,... vé{éf dezitclo{ sé ¤enezit ,... agalli$ űsézlej uat pékgalli$



 a tti eđrep ,ajtúabórp óslotu tlov nabpanóh tlúmle za ,negi ,... atékarnotof
 káttahtísro¤lef neőllek ¤oh ,zohha sévek gáslovát ittözök kóg€ob

 nájánóz őslük kösökötsü za ,tnik ed ,si lótkoroetem a kéttetléf ,anlov
 zehim nálatlá¤E - tahdlugáđ lavákélazáđ nevteh géssebes{éf a djam ,lút
 ¤oh ,metdőröteleb nátzA .metgnerpöt - ?inrém tegéssebes a tze tehel
 za ebbe tlov semleređ ,sédeseklel a ,óđ a tdará lőbxiléF .zehimmes

.absázoklalláv ¤an lüneletrebme
 .kuđđulatá tákélazáđ tönevcnelik tú za ,taknugam kujgof innu ¤oh ,ddih eN -
 iteC uat a ,inderbélef knugof tto ka$ ,... za im ,dodut neđih ,... óicánrebiH

-ték ,...kenegnirek tto ke€em ,takóg€ob a takoza kussatukik ¤oh ,lürök
 - ...vé idlöf {áhén¤ecnimrah tú đége za avtímáđ tomargorp isátatuk vé moráh

 t{éf a ,indegerö knugof tebbesevek im ed ,- mejef a ttogúz rám
... ődi za lussalel lénkegéssebes őtílezökgem

 za ka$men ,anlov metremsi en tima ,ttodnom men ta€o immes neppéknodjaluT
 tnim ,tlov na€o đége za trem menah ,lőbketelđér ttetetzőlleđ nabkogásjú

 ,eki€emráb kenie{éger sukitđatnaf knugásújfi tré tegév panget gila
 tim tlov men rám tti trem ,lüvík neređdnerpaN a ,eđrep - kóg€ob negedi

 isőh ,neltetehtnetter ,atékarnotof ,- ejednetđe záđ¤én djam inzedeflef
... sázoklalláv

 a sé talvát űređ¤an a ,ttotíđat sé ttoznov gelűjedi¤e ima ,za tlov zE
 rűgáliv a neđiH .emleléf sőlelgedih kenégésőtehel sátahtláv argásólav

 ,tlov őtđeji si lavámlakla sázatu dloH-dlöF ¤e armomáđ egésneletgév
 za emletré $nin lüklén anéL ¤oh ,metzeré ¤ú rokkana¤u sé ,tedlöF a metteređ

 már neppé arsugóloeg tnim ,asátđaláv őtetnütik $ánaT a ¤oh ,zA .kentelé
.etlete$e tze neppé tsom xiléF gidep ,tto¤ah negedih ,ttese

.eđđö kattagoláv ,togásasrát ne€imráka men ¤oh ,dotahlodnoG -
 men kika ,erebme bbólávikgel zít gésirebme za ¤oh ,motahdnom natdogu}

...teküvé kidacnimrah eb gém kéttötlöt
?zít ka$ tréiM -

,gés{éređlá tlov men zE - .motímáđ men tamagam treM -
 bbőremkavgel a atllakras a{áih molazibnö za neppé texiléF

 ,nav si ne€i ¤oh ,modut rám am ed ,sádnomtnelle a$ruF .arkosázoklalláv
 - .rebme sám kos tnim ,si bbasokađőre sé bbődeketök ahén tlov tréze

 ,ko¤av tlölej ¤oh ,matdutgem rokim ,metzeré tsáladrufteremsiiklel €omoK
...ttotatkoik nátuza ittaH neB ed

 itelrésíK $ánaT A .kajgoro¤iv lemmörörák ¤oh ,ros a tlov matjar tsoM
 xiléF eD .innel sevdek ttodut zohkórígásjú za ka$men ejőtezev kaná€átđO

.tamosádoknájak ettev mes erđé
 ketré men trem ,- attat€of - ¤av sugóloeg ne€im ¤oh ,modut men tza ... -

.nabbojgel a modut né nálat tza ,sepék ¤av erim ¤oh eD .ázzoh
 matlov armo{ámodut a bbáknI - .né tima ,anlov ettet tza si sám ,tze d¤aH -
 anéL nötgör rokka ,ebmeđe ttotuj za aH .erketnétröt nártkelE za tnim ,úih
!rebmeado$ zít a za ik ¤oh ,bbákni ddnoM - .inlürekle metzeke¤i tima ,si
 diváD sé nagoR kraM .deremsi ,modut ¤ú ,tésette€eh a sé tokon$narap A -

.kcorB
 .eséleven ittaH neB őttekdnim ,iátólip őlüpereb €átđO itelrésíK a ,negI -

?korotágivan a sÉ
.lliT trebóR ősle za ,ko¤av né kidosám A -

.meremsi meN -
 ssá$ob ,...si rokka sé ,lőrdlöF a dorro za ik datgud ređ¤e ka$ treM -

.innel naltatnipat matraka men ,gem
.dsat€of kaŁ -



 a ludrof arájáđđiv aláN .arotágivan bbojgel dazáđ a metniređ lliT -
 itelémle bbojgel a tnim ,lomáđ ¤Ú .sójgalli$ nabájólav ő ,knüven{úg
 ketezétni bbo¤angel a gér rám ,anlov tnem kanđágalli$ ah ,sukitametam

 isétípé za ,akitenrebik đége za nav nabájjusik a ttelleme sé ,éntezev téki¤e
.evtréeleb si téđér iséleređ sé

?nogáliv a rebme ne€i naV -
.kos meN -

?kon$narap a ő men tréim rokkA -
 ttetehöj absátímáđ rebme moráh bbálagel kankon$naraP .$löb $ánaT A -

 zohléc ajdut arotágivan bbojgel gáliv a ka$ tóicídepxe za tze ed ,anlov
.bbojgel a gidep lliT .intezev

.alór mattollah men ahoS -
 tnim ,artaráj ótílláđrehet suneV-dlöF a tlürek nabárok sevé töneziT -
 men ahos le€€édegne nölük ka$na¤u sÉ .le€€édegne nölük ,sukinhcetortkele

 neđih - laviarotkeđ dabađ ¤A za tlomáđ ,tlunat ,tatu za gigév atdula
 ka$ ¤A za ,kilrézev lórdloH a takotaráj ússal gal{ára ne€i za ¤oh ,dodut
 ,andakađgem sétettökeđđö za ah ,abójahrű za evtípéeb nav tréévdek gásnotzib

 sé ,nolanovtú za neze ttozoglod givé zíT .adlép tlov men gém erre ed
 za anátU .nozzágĐiv ¤oh ,tréza ka$ si rokka ,argásdabađ tnem tnéknevéték

 enellek nenni ,men nannohsám ah ,ttel arotágivandosám óicídepxe-ótúlP ősle
... denzekélme eréven a

...ika ,za tlov ő lavóđ ,...modut rám tsoM !eđreP -
 ősle zA .ttegéel ttaim sálo$pak nelte¤ü imalav a¤A ójahrű za ,negI -

 sik segésnözök ¤e ő s ,tlürőgem lótsáladruf-teremsiiklel a rotágivan
 anlov tlomáđ nezehen si tá€áp dlöF-dloH ¤e gém sám levima ,leppégótímáđ

 ,đágalli$ a knürebmeado$ ne€i kisám A .ardloH a tójahrű za ettezevađđiv ,ik
...gniL neT

... náicnerefnok iainógomzok ¤e elev matzoklálat evé ¤éN .meremsI -
...ihsimO arukaT sé votaloV jerdnA könrém ték A -
...ierebme €átđO itelrésíK a si kő ,modut lój aH -

 kenékönrém ték kraM .katlov iajttotđoeb evaD a si gidde ,negI -
...kasodála$ trem ,$ánaT a le atdagof men tésézektnelej

?kanóicídepxe za ajgat sőn tehel men tniređ kezE -
 sicraM lehciM sé onoT nitnelaV ,rotkod ték a ,neltőn si ibböt A .meN -
 sóidár a ,- lőtdlöF a lovát kettötlöt tevé tö tnim bböt nettekdnim -

 lügév sé ,nebvé moráh óslotu za tlov asrátaknum lliT ika ,gnihS iaJ
 za evtréeleb ,arotkod bbalataifgel ko{ámodut inattelé za ,ittaH le ramA

.et tnim ,sójahrű űlüfdlöz na€oppé tnékbé¤e ed ,si tnattallá sé -rebme
 €átđO itelrésíK a ka$ ,ttodnom mes timmes gém rokka egésbböt keven A

 ő za si óicídepxe-sedem{aG a ,nesetelülef metremsi tiasrátaknum
 géM .külev matzoklálat náros ketelüđékőle ólav arra za ,tlov küsézevređ

 ettetnelej tegésirebme đége za vén ¤enezit a ze rokim ,ődi za za tlov eđđem
.ttodagargem nabboj lakkos rokka telđér ¤E .armomáđ

?ővevtđér iőn $nin tréiM -
.lőbsédeseklel a tnekközik xiléF

 ,erekis a kantú za kennE - .ttozokládo$ - ?detré men gidnim gém táH -
 ka$sigém im ,...i$ik géle ,…mh ,egésűníđólav sérétađđiv a nebbese€eh

 ik ed ... ,- ttöj abravaz no¤an - tlálah a kujlalláv natdogu{
 deken neppé ¤oh ,a$ruf ,...mh ,...tréálálah őn ¤e tegéssőlelef a ajtahlalláv

... kenika ,... monzára¤am tze llek



 sédrék neltetehel a mattahdiđ tamagam ka$ sé ,ttogáv nókrat moladjáf A
 ... ekélme anéL nojjáf ¤í ¤oh tnim ,nötgör tsom ,lálah a bbáknI .ttaim

.tsétegléđeb a mattotídrof élefsám nasroß
 gém entehel men ,lürekis ¤oh ,egésűníđólav a sévek ne€i ah ,nav ¤í ah eD -

?inráv ...tesevek ¤e
.tnattaplöf ,zehéjef a anlov matgáv togásabmorog imalav ahtniM

?eriM ?inráV -
 a gíma ,- metgebeh - kensérétađđiv a egésűníđólav a ne¤el bbo¤an ¤oH -
 acra ógzom ékkörö xiléF - gásnotzib bbo¤an ...akinhcet bbeseteléköt

 imalav tti $nin ed ,ko¤av avá¤ ¤oh ,ddih en ,men ,- anlov tto¤afgem ahtnim
 ,kolodnog erkerebme za ka$men ,óđ nav lőrkekétré isáiró neđiH ?sádnomtnelle
 a sé agás¤an tazodlá za {ára za im nojav ,...keséleređlef a ,atékarnotof a ed

?ttözök egésőtehel rekis
.ttellem dap a ttedzek inlátés nesöhüD

?si né sÉ - .éle agam atgorom - ?ittaH neB anlov ttedevét sigéM -
... metzedrék lóbgásavá¤ men ,le ddih ,xiléF eD -

 ráB .elev inzénebmeđ tnim ,inléđeb lórlálah a sám ,matlov si avá¤ ,eđreP
 trem ,ettehtjesgem xiléF ,eb mattollav nesevíđ mes kanmágamnö gém tze
 a sé ,ađđiv tö ,ado sépél tö ,ttedekpél nesöhüd ka$ ,tlelef men giákos

 ttőleléD ?edi ttöj keniM .matlov tlüregni si né sÉ .atsodgur tako$ivak
 űrö{ö¤ a neze tnim ,menneb ttognoĐ dne$ a zana¤u ,tlov nebdner nednim gém

 ,kenékélme anéL inleme trátlo tnim ,motalodnog sám tlov men ,nekédiv
 őtrégem nesegésđék tnednim a <nabmoladjáf a nebbe inlüremle sé ,kenmemleređ

 ,tsélölej a molallávle ráka ,egév erkörö rám kenne tsoM .nebteze{rök
?edi ttöj si keniM ?ko¤av avá¤ gel{ét táH .men ráka

 submuloK tlov ik ,doduT - .lügév etdzek - rogerG ,jle¤if edI -
?fótsirK

.mettetré meN
.tákiremA lef etzedef ő ttőleze levvé reze lüleblüröK .eđreP -

?meN .tlov ajójah eléfim ¤oh ,leđkélme si arra návli{ rokkA -
.kétremsi mes tepégzőg a gém trem ,tlov ajójah sálrotiV .lóbáj¤aN -

 a ¤oh ,motahdnomgem si tza ,metzénanátu ređ¤e lüneltelév trem sÉ .nav ¤Ú -
.tlov sánnot cnimrahzáđ lüleblürök sé úđđoh retém cnimrah eđđödnim ajójah

?levékcel imlenétröt a lezze đraka tim eD -
 ¤av eT - .mettőle tllágem lakkabál ttetevtéđ - lüredik nötgöR -

 sÉ .lavójah segeltedzek nabólav a lazza đlüđék inludni neppé sé ,submuloK
 né ,maru ,ezzéN - :ajdnom tza sé ,rebme soko no¤an ¤e dázzoh nöjado rokka

 ráp gém ,kesegéstehet no¤an kerebme za ,nebésédőljef gésirebme za mozíb
 a kájtjah nabbasro¤ si nebdne$léđ ke€em ,ik kanlálat tekepég na€o sé ,vé záđ

 rođzáđ sé ređzít ,egéssebes bbo¤angel kenéjőnket sik agam a tnim ,tójah
 tételé za tsom ajraka agam arárokkema tnim ,inlüpé kangof kójah arokka
 a djam ,iken gém tsom nojgáv en ,tesevek ¤e nojráv ,merék arrA .inzíb

...iákonu koza ¤av iákonudéd
!abba d¤aH !abba d¤aH -

 nöj ,nojráv sé ,rú submuloK sevdek ,tővöj ógo¤ar a ejlélmeä !mo¤ah meN -
 razap ,gássomortkele za ,rotomónabbor a djam ,anibrutzőg a ,pégzőg a

 .ezűb se$émjalo za tárro ajrava$ men ,nonáecó za tá tahzójah neb{éf{alliv
 tsom gof gipanóh {áha ,zohájléc ré ttala aró i{{a ,si tehlüper nátuza ,tőS

...táhet nojráv ,esédrék gásnotzib sé melerüt kaŁ .ajtú za inatrat
.melüf a matgofeB

?do¤ahabbA -
.negi ¤oh ,levéjef a ttetnecciB



 - .tájgnah a mattahllah arjú rám rokim ,etzedrék - ?rú submuloK ,soN -
?ttozorátah ¤oH

 sros" a itnirégem ¤oh ,rebme za izré men nabtanallip őtnöd a ,zagi meN
 lohalav sé ,tnáđle ,matlov söhüd kaŁ .kájdnom keklelpéđ a ¤oha ,"eleđ

.ttöglötsüf egésűresek sánáb men timmes a lüleb
?lán$ánaT a menzektnelej llek rokiM -

.talláv tnov leggéssöbmözök ttođtáj luđđor xiléF
.si legger panloh đréáR .sőgrüs meN -

 - nátu aro$aV .tebböt lőrre knütléđeb men panzA
 - nođaret őslefgel a lavótagzagi sallákađ a knütlégödlü nabsamráh rokim

 za sé kanóicídepxe za even a im :ttözök amét söbmözök ték abóđ atzoh ő
.kanójahrű

 .lőrőttek menah ,- xiléF iken atzára¤am - óđ nav lórójahrű ¤e meN -
 ,knuzatu im nebima ,tójahrű za tza lavágam iđiv zE .nátiT even atékarnotof A

.tegnikiV a
 katgáv kő trem ,tréza návli} - .sallákađ a ttotnilób - !metrÉ ?gnikiV -
 semle{ék a nabba gém kerebme za rokim ,kannáecó nelteremsi za röđőle iken
 ima ,neregnet neletgév a gebel ré{át sopal tnim dlöF a ¤oh ,ketlé nebtih

!vén ólálat ,- ttotagolób - vén péä .ré gikogalli$ a đége
 sé kogalli$ a ttegebel lunalat€ús đaret A .xiléF ár at¤ah - nav ¤Ú -

.nebgéstétös tráz ézök atazotlob sőttek kápmál ózárkiđ neb¤löv a

.;

 meN - .noknui{{adnim gigév ttolkis nesemle¤if asátnallip nagoR kraM
 metterék trézA .kenne kölürö tsom ed ,atékarótílláđ a ze űmráj sro¤ imalav
 ,moduT .takniólavinnet kü¤ev abmáđ ređ¤e gém ¤oh ,abóglasrát a tekönö edi

 - levételđér nednim sé levéđége knusázoklalláv kannav nabátđit najá{dnim ¤oh
 sé ólomáđeb i{{a ed ,- nebmeđ melev tti kenéntehlü men ,anlov ¤í men ah

 .teđége za inlalgofeđđö kon$narap tnim si né ménteređ nátu sézeketré
 tima ,ősle za trézE .avrázeđđö knüđel givé idlöf téhcnimrah lüleblüröK

 a nebbe ráB .sálallávtazodlá ,sáraka inetíges nelteznö za ,kerék
 tza ttözök ke{émlürök segelnölük ne€i ,nai{{adnim lef knüttőn nebmelleđ

 bbi{árapgel gnikiV a sé nátiT A .inléđeb lőrre segelselef mesgém ,međih
 rebme ahalav tima ,ketdekeröt erbbesetelékötgel a ¤oh ,tlüđék ¤ú si eđér

.ttotokla
 innel kanótlém llek knünzeke¤i ,tetezekređ sotaládo$ ték a tze kátzíb knáR

 arokkem ze ¤oH .teknüređdnerpaN káj¤ahle kika ,kősle za knu¤av iM .ázzoh
 ¤oh ,si arra ¤oha tnim ,mentegetđev tóđ rák ,međih tza arra ,sázoklalláv

 giádi ¤oh ,za tlürek abájáróaknum {áh knusrátrebme óillim bböt
.knuttahtuj

 lőtdlöF a ,kájdut si könö tnim ,ajléc knutU .inléđeb takos koraka meN -
.galli$ iteC uat ővel argáslovát i{vé{éf téknezit lüleblürök

 a {ámodut a lürök ke€em ,kogalli$óllá na€o na¤u kannav si bbelezök lénnE
 kan$ánaT isázójahrŰ za ed ,lef zeletét tređdneróg€ob ólnosah zehkneim

 knutadaleF .asátđaláv a ttese erre neppé ¤oh ,katlov iako sopala ará{ozib
 ,knunakkub arájgat na€o kenređdneróg€ob ilürök iteC uat a ah ¤oh ,ábbávot

 ,leggnikiV a sálláđel a ne€em
 iníđlef noza - ótahdlogem lüklén esétetze€éđev kenésérétazah óicídepxe za

 ,taknurotágivan őtezev meréklef gidep tsoM - .knüzzegév takosátatuk
.tájáknum kanájtropo$ essetremsi ,tlliT treboR



 óslotu za keze ¤oh ,atdut ,tlov rebme $löb erénelle agáslataif kraM
 a ik-ik ,tierebme ajtatzoklalgof men tsom aH .kebbese€éđevgel a kecrep

 ze sé ,lórnohtto za ,lórtú za nebéjéklüf inzoklodnog dzek tniređ ejef agam
 rođnalatmáđ le ttodnom sé ,teknünneb eđđö ttötjű¤ trézE .tehel se€éđev

 terek ika - si lőtlliT tólomáđeb a atnávík tréze ,takoglod ttollah
.ttedzek inléđeb ,avlárbab tégevümeđ ilüklén

 kátánidrook igé ttozorátahgem a lórájá€áp igelnelej tnátiT a motadaleF -
 knüređdneróg€ob neseteđémret náđakađ itedzek knutU .inatíllá ará€áp itniređ
 aró đúhzáđ-záđ zohmáknum ,melémeR .innev llek ebmele¤if si tásátah óravaz
 margorp ttozoglodik nödlöF a tsátí{ári za iđevtá ¤A za nátuzE .đel géle
 tákélazáđ nevteh géssebes{éf a levégéstíges űmótjahnotof a tnimA .tniređ

 sétetdökűm naltazotláv - űmótjah óláglođ taknusálusro¤ gidda za ,küjréle
 a ze kankná€áP .teknütpör ajgof inzekéf néđér ővelartáh knutu - ttellem

 óillim 150 lőtiteC uat a ¤oh ,evzevretgem nav ¤ú ađakađ ólussal
 galli$ a - nabgáslovátpézök dlöF-paN a táhet lóbáj¤an - eri{retémolik
 őreótjah nednim ,nezE .nojlukala ává€áp sukitpille arásátah kenéjereóznov

 ,- evtniketle lótkóickerrok segésküđ geltese za - lüklén eletéveb{égi
emalav nebzök aH .kiđet éssegésküđ tze knieséle¤ifgem gím ,knügnirek gidda

 tájas za ¤ú ,inlláđ knuraka el leggnikiV a eréníđlef óg€ob ki€
 sé nátiT a eD .daram ná€áp naltazotláv a nátiT a gím ,kinétröt lavóicágivan

.kizotrat arkcorB divaD menah ,már men rám atalo$pak gnikiV a
 ólomáđeb a kürekis nasro¤ ne€i ¤oh ,tlürö sé ,inléđeb takos tteteređ meN
 evaD etekef ,űtemret sáiró zA .ainatíráh erékönrémőf kevűmótjah a téređ{ék

.lórájátékar tteteređ tléđeb nagodlob gidnim
 tásádaőle sáróték énedzek nohtto ahtnim ,ttev tetezgelél arokka si tsoM

 itnopzöK isázójahrŰ za ttellem €átđO itelrésíK a evaD .kaniótagllah
.ttozoglod si nékéđnat isétípéatékar ketezétnI isátatuK sé mete¤E

 őtetnütik a tza atpak knütezétni im a ttőleze levvé đúh rokiM -
 rám a ,astísólavgem tásázoglodik italroka¤ atékarnotof a ¤oh ,tsázíbgem
 immes lüvík nokoga{asre{ segésküđ a sé neketelémle ttotoklagem nabbárok
 ,si evaD nabtnopődi ttezlej a ¤oh ,zA - .erknüsézekledner ttollá men sám
 {émlürök sekéllem arámáđ ,knutlov mes kosáloksipézök gém ,najá{dnim tnim

 evaD aH .kantadaráóđ őlüđék a tágam tá etdegne la€€osom tneđlá kraM .tlov
 kanájtú atékarótílláđ a iléđebgigév lüklén sétetlőregem nednim ,nöjeleb

.ttotímáđ erre neppÉ .téđér ővelartáh
 kénteređ lekkebbesőtnelejgel a ka$ lüzök egészéhen nalatmáđ sézevret A -

 a asádlogem kanásátatlomaráik notof űgési{{em őllek a :inzoklalgof
 kenételülef körkütalobarap őrevađđiv a ,ttellem kofsátah bbőzevdekgel
 ákkonotof ga{a za neseteđémret sé ,lőtőh samlatah őzektelek a asávógem

 ősle za ¤oh ,ólavnávli} .esédrék kanásátíkalatá bbasogásadzaggel ólav
 nav nebséggüfeđđö moráh a dnim ,kujlodnoggem lój ah ,tős ,amélborp ték

 tieređdóm őtehel sátíkalatánotof a ke€em ,ke{émlürök a koza neđih ,lassám¤e
 asulíts sé ajgnah evaD .inle¤ifado matlov neletpéK ...dnimsređ¤e ,kájbađgem

 kenika ,arémorođđeforp-nat{élső inadjah ttetetzekélme neőtjeebgésték
 .intagllah lüklén e€éđev sálubákle za matdut mes rokka rám tiasádaőle
 ték evaD sé gniL neT ,xiléF ,ramA .nomiasrát mattotnallipgigév avpoL

 iaJ .ketle¤if neseklel ihsimO arukaT sé votaloV jerdnA :ekönrém ttotđoeb
 a sé lehciM .tlumáb erteze{{em a lliT ,etleđer témrök a sóidár a ,gnihS

 .kattotídnas eréjő{repék őle¤ifgem óstáh a onoT nitnelaV ,sovro kisám
 .ajólras ótatum tede¤en óslotu dloH a ttedebbesik naótahtál lemmeđ atjaR

 A .metzeré né tima ,nokiasánov metserek tielej ólurá kanságnorođ a kannA
 za trebme za e-itök ¤oh ,lótta nelteggüf ,kiđtál ¤ú ,meleléflálah



 metléf evdzek lóttanallip a lótta nabájólav ,metléF .imalav zehtelé
 na¤u lejjef atđiT .nabázáH dneŁ a tröt már xiléF atóim ,lóttú za lőtte

 ado sigém nabiatanallip ne€i gésegne¤ a ,tatlúm a inbodle metzeke¤i gidnim
.metlükenem

 .abámuirótidua ¤an őtjel nesetező$pél mete¤e za ttotagnirađđiv edéđeb evaD
 edaj dlöztétös nájrak ,atjar nav ahur agrás ,anéL lü tto mettelleM

 a teknünneb eđđö trodos lüneltelév ,tsám¤e küjremsi men géM .őtökrak
 ¤oh ,ézök korosdap a lef ttopa$ tnéksérevmálluh néjele aró za €ema ,gemöt
 a assagllah lavátatíhá kanásádaőle ősle vé ősle za ,evdesedne$le nátza
 ,kirűt ,káf a kanllá nebdne$ ,nav đő arok ógo¤ar tniK .tátazára¤am rođđeforp

 za kilsorip e$lömü¤ kéjre$ ,sálúmle za essef erseníđ takujbmol ¤oh
 kiđú őhlef socók sik negé kék€ém a ,ttellem ajgalađnoteb réhef ke{évsö

 ,ekéreveksézré sámelef sédzekvé za knünneb gorocom ttO .kenléd nassal
 a - knüttel kebbegerö tnigem levvé ¤e ¤oh ,erđé ka$ innev rokne€i

 jú za ,- rebme za énnih tnim ,ajtrat nomáđ bbákni lakkos tze gáslataif
 ,¤úka$ ,kenrégí tsétepelgem sé tamlagzi i{reze kasrát ,koránat ,ka¤rátnat

 kense{égeđ ,keni$ik na€o tsepék ázzoh ,soráv sik nölük a ze ,mete¤e za tnim
 gáliv a ,mettih tza giádi lőr€em ,muigéllok sáloksipézök a za kinűt

 ebére{et tákolmoH .bbasotaládo$gel a anéL neseteđémret sÉ .epezök
 pansáM .jáf neseređték galótu ze ¤oh ,kizrágus ¤ú egéspéđ ,le¤if avtđamát

 ősle za ,avlúm téh ¤e ,noláb isédekremsi za knulocnát ttü¤e
 evlezpék kenketlölejsódut sotadutnö gidep nátu talroka¤ imuirótarobal

 emeđ etekef ,knüđeveđđö nasolálaH .knüderevek abátiv isáiró ,taknugam
 .tsám¤e kujgof inlölű¤ nebknütelé đége ,küzzeré ¤ú ,golliv nesemledeđev
 .lőbknütelé za kiz{áih no¤an imalav ,knüvöjár gím ,téh ¤e kiletle tnigeM
 a sé ,nebmeretódaőle za lü méllem arjú legger ¤e ,bbartáb a tlov anéL

...lú{ nátu mezek
 a{ártáh imlezré ,majdnom ¤ú ¤oh ,¤e ka$ kandóm isétđekređ seđérték a kennE -

 lőréníđlef dlöF a tegemöt samlatah a tze €em ,űmótjah sőre na€o $niN .nav
 ttellek nebrűgáliv a téséleređeđđö nátiT A .inleme ándut absagam a

{ö¤ néjő{re óizívoeg a ¤av nekepék ka$ gésirebme za ¤í ,knunatísólavgem
 kenieđértakla levim ,bbákni si lánna ,nabásátokla bbűređ¤angel tehdökrö

 za neseteđémret lezzE .kéttetíđék kniemezü ilébdloh téđér bbo¤angel
 takobarad a neđih ,le knütré tsátírakatgemaigrene sőtnelej náros séleređeđđö

 .intattuj arkujá€áp igelnelej ttellek lőbéret sóicátivarg dloH a ka$
 kengnikiV te€em ,tójahrű za tza lürök ajgof űrű¤ samlatah tnim nátiT A

 ,bbojgel tlánđah nasonálatlá za tnim ,bé¤e men agam gnikiV A .le knützeven
 .esétđeljefbbávot siláiceps ken-4-PC a ,kansupítójahrű úragusótah ¤an

 ,etezekređ ,nese{émdere kujlánđah evé cnimrah lezök rám tsupít a tzE
 ejereólot ,ótahdnom kenseteléköt nákof igelnelej knákinhcet esétípélef

 nátiT a ts€ehiM .arásádlogem tadalef izökóg€ob nednim ődnegele nevőb
 ¤úna¤u tegnikiV a ,lürök iteC uat a téségnirek itniređ margorp idzekle
 ¤av -sraM ¤e knánludni lórdloH a ¤av lőrdlöF a ahtnim ,kujtahlánđah

 a ¤oh ,le{{őle ődnelü$ebel men a lazza neseteđémret - <arsázatu-suneV
 ódnatídrof arsáludni za ,ejereóznov névél men galitalroka¤ kannátiT

 se-4-PC a le rét nabgolod ték ka$ gnikiV A .siláminim gési{{emga{aótjah
 ték gém zehgés¤e agemó sosákođ A .asáticapak kaná¤A :ősle zA .lótójahrű

 sotalo$pak lannátiT a kibbo¤an a ,kidólo$pak űsétetledner siláiceps
 rotánrebih a kisám a ,le ajtál takotadalef isétetlemezü sé sóicágivan

... menrét llek ik gém nabtalo$pak lezzE .izgév tásátí{ári
 ttotđa¤af ebgéj a sé {érkeđgéj a gidnim ed ,géskere¤ ,moduT !rotánrebih A

 rebme za de€€üs mes ála kof 20 gém gideP .ebmeđe kantuj kalah



 ,náros sétíđékőle za rám kutlábórpik teđége za na¤oha sé ,etelkésrémőh
 lođlatá ¤oh ,men tadut a za ka$aH .enneb tlov men neltemellek immes názagi

 ,kizokaróđ ,gozom ,kizgelél ,lé sám gím ,lunaltaludzom tevé tönezit-zít
 ,knürétađđiv eriM .látés ttala káf ózgáriv ¤av ,kizoglod

 tekettetelüđ erređ¤e anlov bbese€eh ,međih tza - kenkesődi¤e melev a
 ,đel đő rám kujah a - menneb kidoravakeđđö nassal amlagof ődi za ,inadnom

 tdaramgem djam kedzek tim nojaV .intatlátés kájgof takiákonu za
 itniređ egéssessirf miejtjes a ka$ ,nelteremsi i{{a lammogáslataif

 am ika ,rebme silámron nednim tnim ,inlé kénteređ tsom nÉ ?ttözök masrátrok
 $niN !inzoglod tludnile sé ,ttezileggergem ,ttödrüf ,tleklef si legger
 aH !lánkáró óslotu ittőle tú ne€i za nelle gástnutelé za dóm¤ó¤ bboj

 a tze ¤oh ,abázáH dneŁ a arjú mennem llek le ,erdlöF a kotujađđiv ahalav
 ed ,gerö ¤e llek inetírek kaŁ .majlnája ebémle¤if ótagzagi za táipáret
 nasolálah tsom kő ¤oh ,lekkegeteb a intetihle sé ,tójahrű sotzibmezü

...kannav nebsétedlük sotnof
 ,- tájrak atráttéđ naózoklánjas evaD - tésédökűm atékarnotof a táhet ... -

 bbőle zA .lemmele¤if küjtehrésík men im ,knénteređ si eri{{emráb
 bbúrogiđgel $ánaT a ttaim ke{émzektevök inattelé segeltese ttezetelđér

 tahda nátu asátjahergév sejlet óicánrebih a ka$ ¤A za ¤oh ,asátísatu
 lőrkniesézednereb igásnotzib gém lüsézejefeB .arsátídnieb a to$narap

.inléđeb kénteređ
 a eb atgud akon$narap atékarótílláđ a sé ,ajatja ki¤e óglasrát a tlí{iK

.téjef
!knüzekrégem avlúm crep đúH -

 netlübbe{{ökgem kraM .inléđeb ttedzek erređ¤e sé ,tllálef iknedniM
 innahuz ttokođ ejtfilsro¤ tezétni za rokim tnim ,metzeré tza né ,ttotjahóslef

.gitniđdlöf a lőrteleme kidezitzáđ a lüklén sállágem melev
 ¤oh ,inzára¤am modut gem nálaT .kepélađđiv ¤oh ,monadnomgem llek tsom ,tsoM

 metdegne ¤oh ,tlov gésegne¤ ,metdevéT .mólavinserek immes $nin tti
 a inzeré koraka tedlöf ed ,na¤oh ,¤ednim ,inlé koraka nödlöF a ,kenxiléF

 ,modnomgem nesene¤e ah ,đel bbojgeL .ttölöf mejef a tege kék ,ttala maplat
 gém ,tnelej mesépélađđiv tima ,tsésék pan ték a tzA .inetré ajgof gem kraM

 ttezpékik nesejlet tah kisám nodloH a neđih ,nabmargorp a tehel inlágirrok
 ,rebme tah-tah llá ¤í ttögöm masrát nednim - evdek{émer ajráv mesette€eh
 tájádo$ {émlürök óravaz sám ¤av gésgeteb ¤e gitanallip óslotu za avráv

.melev tehlére$ te€eh ¤oh ,-
 seteléköt nabólav neőtelli tágáskon$narap nagoR kraM esétnöd $ánaT a eD
 sétrégem enneb nav erređ¤e ,kidórúf ebmemeđ a etetniket kéksogáliV .tlov

:söbmözök nattotímáđik ,sevdek ajgnaH .sállađđor sé
.dogof intál trájdniM .inadnom đraka tim ,moduT -

 nassal tsom ima ,éle ő{repék őspézök a tezev avloraktá malláv A
 küttözök ,kogalli$ a kango¤ar naótíkav ná{osráb gé zA .kidosogálivgem

.kiđkevön tset úkala gnorok ,etekef
 inatílnosah zehim $nin ah ,inlekézré tágás¤an ketset a tehel men nebrű zA
 ¤e ¤av kérekótua ,mölkö za tnim ,arokka tehel námrof¤e ,kotál tima ,tekő

.konra$trops
 ,lórra ,lórmotopalláiklel innev tsámodut raka meN .azzára¤am - !nátiT A -

 ¤í ah ,kujgof intál nötgör si tegnikiV A - .kénteređ inadnom tima
.arlab bbávot ,knudalah

 .ajtatum táladlo óslút a djam ,knélef ludrof levélé nassal gnorok A
.erőle derem űt sik {okév lőbépezöK



 siláer lezze agás¤an nátiT A .evaD mettögöm ajtláik - !gnikiV a ttO -
 ¤e tnim ,arokka ,lavártkelE za supít sonoza gnikiV A .pak tekétré

.záh setelemeđúh
 éle agam ka$ gidep ,nappok naso€ús ajgnah klah kraM nebdne$ neletrih A

 nedezitvé moráH .abgáliv jú ¤e teknünneb điv zE .lój gem ketézzéN - :ajdnom
 za nebbe keđih nÉ .modut meN .si knósropok ¤oh tehel sé ,knunohtto tá

 natdogu{ za ,- malláv a kátlokram nasorođ iajju - men gidep ikA .nabtú
.ősék men gém trem ,gem ajdnom

 ikráb tehem si le ¤úna¤u ,edi knüttöj tnéknö ,inlatđaram mogoj $nin tikneS
 ,lürekis aH .motahlatđagiv laggolod ték ka$ takóludrofađđiv A .knülüzök
 ah ,nebétenétröt gésirebme za gém tlov men ne€ima ,el kandaram lórtú na€o

 te€ehrís bbágárd sé bbűređ¤an katpak men kerebme ahos ,knulutđuple gidep
 tset samlatah őtlöteb tő{repék đége za rám tsom a levéjef ttetni -

...élef
 rák rám rokka ed ,ttopa$eb kraM ¤oh ,inzeré ¤ú metdzek nabrotánrebih a kaŁ

 - ttőle gniL .atjar inegnerpöt tlov
 anlov metlle¤éđ si nebnölük - nabállec se€émeđték a masrát a tlov ő

?nebéjedi matlóđ men tréim :már anlov ttezén avzokládo$ ka$ ,inzoh abóđ
 a inzirőnelle ttöjađđiv ređ¤e gém sicraM ,nocartam a knütdükef nebdneŁ

 .tádórtkele ódapat zohmókrat a attotízagigem ,attatgopokgigév ,tsézednereb
 ,kanna mette€eh inlo$narap gof tá nedezitvé ¤e tnim bböt palméf sik a zE

 ianík a ,atlálat kansorođ tieredeveh gniL .lőbmetset a gof inlé ima
.atlávó$ téjef A .tekő atzúhgem nasogáslút

 a nozzoko tságnap imalav ¤ohen ,llek inzá¤iV .ój đel men ¤Í -
.nebségnirekrév

 leddéđeb monlábórp ttellek gem ,atmo{ tamokrot a ima ,tocóbmog A
.inadlolef

?lekkeibböt a nav iM -
 né ,trat kujáknum a gím ,kanzoglod rotágivan ték a sé evaD ,kon$narap A -
 a eb mastíllá artalli ne€iM .kiđla rám sám iknedniM .koráv kujár ka$ si

?aĐóR ?nimzáJ ?anogrO ?trefinmođ
 za tlov ótahzo€ábađ atalli kérevek-zágótatla etlemret rotánrebih A
 za loha ,ttünednim tnim ,si tti ebsézevret A .tniređ eséđtet ketlekedré
 lehciM .kankosugólohciđp a kusálóđeleb tlov nevőb ,ttođtál kansotnof

 ,¤ednim nesejlet evév nabájpalA .inlu¤álle matdut men nabnoza négéssemle¤if
 tlágá egésttödőtrés gásttopa$eb A .nebmiecrep óslotu kologađ tim ¤oh

 sik óđtál kanzaráđ A .memleléf metjerle si lőle magam gém ¤oh ,menneb
 za ttozok$ánat nasađđoH .akitnamor a tjúbik erređ¤e nabnoza lóbđágalli$

 nelle zE .ttötnöd ttellem nimzáj a ,gáriv iazah a ergév gím ,lassovro
.moságofik tlov mes meken

 a tdalađebrök nesemle¤if ređ¤e gém asátnallip sicraM - táh rokkA -
.takomlá péđ - nabállec

 mevdek tlov meN .anátu ttodóku$ lüneletđen ótja za ,lőbéklüf a tlártáhiK
 talaf itzökmeđ A .eđđö metlürek leggniL sedne$ a ¤oh ,metlürö ,integléđeb

 sátígáliv A .apmálőzlej {ávlah ¤e ttogolliv nesemetü loha ,metzén
 A .nebőgevel a ttođúgigév naklah ejőhlef ősle talligáriv a ,tlügne¤

 abáih ,ketköđgem arros miatalodnog ,menneb tluti$le nassal ságrobáh
 sedé ,neletgéV .tlov asátah refinmođ a rám zE .tekő inatratađđiv matlábórp

 ,őlütétös er¤e allec a ,ttölöf ődi sé rét ttezektevök ségebel
…nabágásólavékkörö sehret lóttallinimzáj



.ä;

 .kollah tságo$má$ sé tsálákđotom ,nav melelé za loha ,lőrégév jatut A
 - lürök kugam kandut tólavinne gíma :keűjefsopal a keze kesetenetteR

 ebküjődneb neltekenef tnednim gím ,kanlaf gidda ,- letévik mes ogoN nebbe
 trem ,ka$men s ,ár mođgaraH .kiđe arjú ,tderbélef ¤ohgila ,si zE .kenmöt men
 .telđék a géle đel mes ertéh ¤e ,lábaz ¤í aH .lóbmiatalodnog ttetnekközik
 a ajríb giedi naltálrok námrofój ,tágam etteelet ah ¤oh ,latđagiv mes zA
 ogoN .kezénlürök sé ,kölülef nesöhüD .ko¤av neletpék né erre ,tsálalpok
 sé le¤¤üramláp elet ezek ték ,négév jatut a loggug laváfop ttedegéle
 ólav néjdner no¤an imalav ika tnim ,már zén lassátnallip na€O .lassájot
 .tájólavinne tájas ajróđ ebmelö za sé ,pél mázzoh nátzA .levűm toglod

.goloráple megrém a ,modótahgeM
 .međe men tsom nÉ .bbojgel a evíđ ő za sé ,socrah sőre sé ¤an ogoN -

 ah ,rokka ka$ ,inne gidnim men ,sévek melelé ,itrégem ,si bbasokogel a ogoN
.sehé no¤an-no¤an

 ,inmöt llek eb tza ,ku€ ¤an nav nabmasaH .sehé no¤an-no¤an gidnim ogoN -
.jáf no¤an ku€ ,kiđe men ah

 inne si¤ú ,mođla gím trem ,bbađđor gém ,motlitgem aH .inetíges tim $nin nezE
 .előt molánjas ,iđih tza ah ,menneb tehlüdnergem si amlazib a s ,gof

 međe gisádakkup gelőtehel si né ¤oh ,tza ,ka$ kotál tsádlogem nelte¤E
.đel ima ,đel nátuzA .magam

 a ,đđor men đubmab lataif A .sehé ko¤av men ,takotalaf a el mörű¤ avgođuä
 si tsájot eD .egeme$ sápmop názagi ,da{{of men gem gím ,gidep ¤üramláp

 ¤an $nin ,itlöt masah a ka$ gésdlöz a ,eréjréhef a nav megésküđ ,menne llek
 ,si nödlöf ttozoktále za neze gém ,nav golod bbótírodnu séveK .ekétrépát

 larrodnU .sájotlidokork ttollá ,ttedegelem arso¤nal nopan a tnim
 gal{ára gímA .nebékedré móicídnok ,léc sotđagam a ,tekő meteglöpröh
 teki¤e za rokim ed ,neseisőh si moríb ,ebmezek a kandaka kessirf

 ,ecnireg lidokork sik ővel enneb a ttala magof ludroki$gem avparahlef
.möpök erépezök jatut a evzednelkö sé ,mormo¤ a ludroflef

 abrák ¤ohen ,anátu si lú{ rám ,lótsázokládo$ a lugát erkerek emeđ ogoN
 gésű{röđ sik ttoparahebléf ,ólganov arájdóm ó{reh A .egeme$ monif a neđđev

!ila$ a navgeM .menneb lef tnalliv tekélme irokkere¤ ,igér nabnoza
.elev koraka inloĐárav trem ,ik metpök tréza kaŁ !dstnáb eN -

.arjatut a lóró€of a tólavinnE
 aH .géle si ze ed ,inlálatik kodut men nabájramah totazára¤am bboj lénnE

 őre géle nabájrak léf kenika ,sétmeret samlatah a ze ,óđ kise lórsálĐárav
 sik bbává¤gel adroh a tnim ,đel na€o ,nojnáble lerrebme tö ¤oh ,zohha nav

 si tséve za gém ,témietelüđékőle ile¤if avdózúhgem nesedneŁ .a&norop
 ,tađágroh a lürekis aH .lassádokazib ko¤av eleT .aj¤ahabba

 sé ,dagofeb ó€oF ¤aN A .nabásah ogoN "injáf no¤an ku€" ébböt gof men
.knuzatu atjar gím ,tratle erdem samlatah ilet lakkalah

 ttotnittapel lórmátlabők a motíjah eđđem evtegröpgem ttölöf mejeF
 ,kanlú{ ákkáró ,mezré ¤ú ,iecrep sázokaráv A .togroh ttetízehen lakknáliđ

 miajju ik kiđú$ nebbesebes er¤e djam ,róniĐ a ludzomgem nassal ergév gím
 rokima ,tanallip a tti ergév :molokramgem avtjofađđiv metezgeléL .lüzök
 ,matjar tnár tárokka léfnelle naltatahtál A !mo{ámodut a ré tim ,lüredik
 goroh a mođú si né sé ,sátnár ne€i ¤e géM .néléđ jatut a mokub arro ¤oh

!nátu
!makered a dgoF !stíges ,ogoN -



 ,trat neseklel ogoN .kotígát men ed ,kegebel ttözök ó€of a sé jatut A
.ik mogof men ahos ¤í ,kizotrat zohtalĐárav a si {ávtatum a ze ,iđih tza

!arjatut a el lé¤et sé ,ađđiv zzúH -
 men ¤oh ,kölürö ,lidokork $nin tti ráb ,kölü nojatut a arjÚ !ergéV

 ¤E .tegeniĐ a motrat evtíđef kenĐrötaf ősléđ a mabáL .möndörüf ttellek
.előleb inzúheb kodut mes titnec

!dazzúh sé ,si et gem dgoF -
 kaŁ .élef sám¤e ludnile si jatut a ,si lah a lőtéjere ogoN ,lánđah rám zE
 ?kanzoklálat notú-elef a lohalav gím ,gidda e-tratik ,modógga tréróniĐ a
 ika ,ogoN ,dzek indokpa$ lütteđev lah a rokim ,kuzzúheb neđége mendjam ráM

 ,iđih tzA .lümérgem ,ttotál takák$alah i{ré{et ah bbejlefgel nebételé
 arjÚ .tegeniĐ a itđerele avtídro sé ,inzúh arjatut a koraka tlidokork

 metđevlE .abó€of a tnáreleb ,moríb men ¤oh ,mezré ,ejere đége sázúh a matjar
.kedzek inatídro si né sé ,memlerüt a

!abó€of a kalbodeb trem ,dzúh sé ,tegeniĐ a gem dgoF -
 arjú avdokanov sé ,iđihle eré$neređ ogoN ed ,neltetehel ze ¤oh ,moduT

.tegeniĐ a ajgofgem
 .inzúh éllem jatut a lürekis ,takos kidoksokédaka mes lah a rám tsoM
 aró¤ík bbákni kanógoN ¤oh ,itegreket ¤ú tétset {okév seretém léfsáM

.kođárapak nátu mátlabők A .arlidokork men ,ainlodnog anlov ttellek
!tnáb men ,lozá¤iv ah ,jléf eN !ne¤el nojatut a ejef a ¤oh ,ik dzúH -

 za ,nav ejef a{úŁ .takagof ólláik lóbájáđ a itegerém lunaltamlazib ogoN
 keví sotno$ ,kemeđ tdellüd tladloték ,jáđ ¤an nelte¤e đége za ,sotzib

.kotjúsel sé ,mátlab a mogof arkoram téK .nabátalalgof
 ,kidesedne$le nassal nátza ,tjatut a ajtírob ebőhlefkétjat esédőgreV

 ,anlov knütdörüf ahtnim ,knu¤av kesezivmoruŁ .kotjahóslef nagodloB .egév
 ,{ámkáĐ a kiđú ttellem jatut a ed ,lótáságáv róniĐ a gojas mere{et a
 - emér sálahnehé zA .ardos zív a zúh togalađ sorip lőbérév őlmöik

.tege{ef men - erőle¤e sibbálagel
 ogoN .lőbknüzek kiđú$ik nalatnudnim etset sokís ,arjatut a kujlođnovleF

 imalav ,tetzekélme aró¤ík gel{éT .előt kizótri ,seklel mes tsom gém
.tehel atjafanlogna

 ,inatrat gof gipan ¤én bbálagel ,mevdektelé azzohađđiv lah barad¤an A
 tálah seđđö ó€of a lazza ¤oh ,kilet ólav erketéla$ i{{a lóbásúh

.kanátéid-sájotlidokork a egéV .motahgofik
 za anlov metzedeflef télej imalav ,topan a gigév modomlá men ah ¤oh ,teheL

 a i{{a kaŁ .legger tnim ,tlahik na€o neppé kédiv a tsom ed ,kentelé
 ,ttokub küjégöm rám pan a ,kabbasagam gém ke¤eh a ¤oh ,sázotláv

 ed ,innet takos knudut men rám aM .gisédetétös tehel knáró ték lüleblürök
 ¤e kotđapatik népezök a ,tjatut a küjtívőbik ,azál sézevret a paklE !panloh

 djam međke¤i tőtet imalav gidep bbártáh ,kenzűt a lagga¤a tobarad
 .ár đel knügésküđ ,kađvé sőse za noknuka{ avlúm téh ráP .inlábákđeeđđö

 ,nasopala tá niólágĐiv tako$náh ótrateđđö teĐrötaf a si giddA
 - iđet évőtehel tze €eh sik a eri{{ema rám - nebkeví ¤an gidep ogoN

 lađđubmab úđđoh ,neđék arsárgu ahén ,ár gorom neőtege{ef ,talah a iteglürek
 a ajdámi ,nabájá{opok sotnozob kidoksaiv talodnog téK .ajlákđipgem nasotavó
 ¤oh ,gém idegne men sávkana¤ ttezré nebmeđ laggáđój űređnegedi za ed ,tsúh

 gím ,ődi za kilet ¤Í .lékébgem djam ,in¤ah rokne€i bbojgel A .ajlotsókgem
 lekkü{éf ógro{uh s ,teke¤eh a ,tó€of a ajlokrub abál&áf akađjé za

.kogalli$ ősle za kennűtlef



 gidnim gém lőbéjef lah A .knüttölürök kannahus ka{rá ,zív a nabboŁ
 tamátlaB .{ámkáĐ đel si panloH .tiókal amén ó€of a ajvíh za ,rév a goráviđ

 .népezök jatut a knüderevehel evtíđék ebé¤ü mezek a
 a ketpél bbártáh ke¤eh A .legger kederbé lóbsávla €ém nalatmolÁ

 etdefeb nesejlet gém panget gésűrűs a ,lejjé za kettőn to¤an sé ,lótó€of
 kenderem kalaf đapu$ lút nozA .indokđapak gikulláv a dut gila tsom ,tekő

 rám zE .lőtéjkék gé za kilávle neselé kügésetekef romok ,absagam a
 nabáđđoh ,ó€of a gö€öpmöh neb¤löv seléä .agáđro ke¤eH etekeF a nabólav

 ődekleme tto za ajpakle norátahótál a ¤oh ,tetniket ótatuk a tahdalađ eđđem
 a$ruf tnim ,kiđú nebőgevel a regnetóh A .táságolli$ keniere$$elg kosavah
 a ó€of a tti ,ze dlöf dnoloB .gáslovát a ile{le attala teke¤eh a ,őhlef

 ,mele¤if totrap A .külőt andolovát ¤oh ,tte€eha ,ki€of élef ke¤eh ¤an
 i{ré{et ,ré gizív a ttünednim đubmab A .keserek te€eh samlakla ersétökik

.¤ah mes tedlöf dabađ
 a tnim ,bboj gidnim gém ,zagi - knüzilegger talah sre{ táh ¤Í

 erőb sáklá{ lah a tnima ,bbávot kideknegedi mes ogoN .sájotlidokork
 ,inđálah arjú gém tsom koraka meN .asúh réhefóh ludrofik námo{ mesék lóla
 intök llek iK .nojatut a tti kidösödüb knár lah a ze ah ,đel géle neppé

.nebgésűrűs itrap a sér ¤e lohes ,kogopot lüneltetehet ,noránednim
 ,dakađgem ros¤eh a lőlef lab ergév élefléD

 őzektevök a noladlo za neze ka$ kanzokaros bbérra lerretémolik zít ój
 .lőlef evíđ gés¤eh a kidekđere ¤löv ólnosah zehkneim a kützöK .ko$ú$

 ,{émer nav sé ,teis ó€of enneb ¤oh ,sotzib mendjam ed ,motahtál men gém nennI
 tto ,ttotokla tako{otáz kéladroh a ,kizoklálat lavó€oF ¤aN a loha ¤oh

.knütehtökik nálat
 tájgalađ {okév vle{dlöf ősle za motálgem gím ,kileteleb si aró téK

 trap a knüđke¤i labbál-lezzéK .abó€of ődeseléđik éssik tti za inlú{eb
 a ari{{a gím ,knudazzieleb ,aknum zéhen lüklén őzeve ,tjatut a inleret élef
 evdzek lóttA .tékenef a küjréle laddúrđubmab úđđoh ¤oh ,knutuj eréléđ ó€of
 náját epezök ken€em ,élef vás đapok a bbávot kujlágiđat nebbesemle{ék rám
 ko{otáz a trem ,motrat kensönölük si tze ráM .kidetétös molah bbasagam

 bbákni gém ed ,élef kügév a kandosopal nesetelne¤e nabálatlá
 neb€eh ¤e egemöt đége ,gozom molah a ¤oh ,motál rokim ,mozokládo$le

.lemmeđ a kiđtáj eséröt{éf őgevel ttedegelemlef a ¤oha ,lárbiv
!ogoN ,dzéN -

 rođzáđ emeđ ógolsip nabáké{rá kotno$ködlömeđ gatsav i{jju ókaltózob A
 ređűm {ekézré za ze ,arro epmöt tte€eh etetniket őđékrüf ed ,lénmé{e za bboj

.tnappiđ to¤aN .té€étjer molah a gem itjef
.ajdnom - göD -

.nelle metev - gozom men göD -
.azzár téjeF

.kangozom kozA .tásúh iđe tallá kos-kos ,göd ¤an-¤aN -
!tehel men göd arokke ,ogoN eD -

.inne totallá kos-kos atjar motál ,göd ,mezré tzA .modut meN -
 ,ságzom a kilmob erieđér si arámáđ memeđ né za nassaL

 .nebgemöt őgĐü{ a intetzöbnölük takotallá se¤e za modut gem rám
 ,táladlo molah a kipét kéléfsakraf űrőđ sesöröv ,samlatah ,kolidokorK

 agrás se{éröS ¤aN ¤e lőlef trap a ,goravak agásakos ke{él sa{ráđ néjetet
 A .togáslovát setđit a kájtrat kődekelüt a ettölüröK .tígáliv ajádnub

 tíđat to¤an laddúr a ed ,inallaveb na¤u irem men ,itísegedi si tógoN rú¤aN
 tsom ed ,ár kotagllah gidnim nabkoglod iedresŐ .élef epezök ó€of a

.€éđev $nin metniređ



 iken llek men ,súh kos-kos nav tto ,knülev kidőröt men se{éröS ¤aN -
.iteređ men teziv se{éröS ¤aN ,doduT .nebzív ,im tnim ,súh sévek

 .gésőtehel nelte¤e za atalokrot ó€of a sé ,knüntök llek ik neppéknedniM
 ő za ,nebmeđe za ráj ramA {égeä .élefel nétnem trap a knuđú bbávoT

 ercrep lőrcrep ima ,za ennel {ávtál ólav kenémeđ sugólooz-sugóloib
 inda si tđaláv imalav andut nálat Ő .knüttőle ik kizokatnob nabbasogáliv

 za koza tti nnef kattahdaram na¤oh ,ersédrék naltatahdlogem armomáđ a arra
 levvé óillimzáđ tnim bböt ttőle rebme za nöknüdlöF ke€em ,kőllühső

 za tlov bbasro¤ tti ¤av ,bbesepéktelé e-tlov kujátjaF ?katlahik
.inzára¤amgem mándut mes¤ú ,mejef a möröt abáiH ?esédőljef kösőlme

 a&uk ,ógopot lüneltédi lakku{ráđ sá&ráhrőb sé karadam ¤an amrofű€eseK
 kosakraf a ,tásúh söröv molah a ttellem sám¤e kipét kokí¤{ákrás úgás¤an

 kolidokork a kiteglürek nasotavó - kujár teven bbólálat kodut men -
 őtetzekélme arárdiv ,úbál divör küttözök ,tiasápa$kraf ttotagotđo nűrűs

 ka$ ¤oh ,ingár tlürekis taku€ €ém na€o rám kenki€emén ,kanzákic kotallá órpa
 óhom sálaf a tokomoh a ajrapak ,előleb ik gól abál óstáh ték

 nav setző¤ a ka$ ,kizorámkal tti ejővesúh nednim kédiv A .nebétezeke¤i
 egne¤ si se{éröS ¤aN a gém zehésétnödel a ken¤ehsúh a kennE .lovát

 zehgév tze atdut tallá ólnosah zehérebme se{érösőllüh ogoN ka$ ,{égel
.inniv

 zE ?gem atravaz ődekelüt kos a ze ¤av ,tátazodlá le at¤ah tnéknö nojaV
 iző¤el kí¤{ákrás ózodagar A ?anlov tú ki¤e őtezev zohsálahik a si
 gálivtallá za ,lóbásúh dut men rám inkallój ed ,tierévtset őve{évön

?t{ámkáĐ a kankugam kiletevök iátjaf bba{okégzom ,bbalataif
 a za zE .gem ajtíkađ amálluh űrűs kenézűb súh ódahtor a tamiatalodnoG
 izré atógér rám ő ,tásálgađ sotaládo$ ogoN mel¤iri men rokim ,tanallip
 ardos ó€of a ika ,za ko¤av né tsoM .ajravaz men nálatlá¤e ¤oh ,zagI .tze
 semedré mesgém tti ¤oh ,motál si¤ú lőrlezök nennI .tjatut a mököl élef
 ah ,{eksek lút {otáz A .ttaim esévkef göd a menah ,zűb a ka$men ,intökik

 mendekerev enellek tá ,kejré artrap a lór{otáz a ¤oh ,ik kötök attala
 kőzekré nannojú za rokka ,ettölöf gidep ah ,netelgerestallá za magam

 ,se{éröS ¤aN ték őle kinűt tsom ppé lőbéjűrűs trap A .knénlürek abájtú
.ézök keibböt a takugam kitev evnerröh tako¤an nebzök kiasárgu

 talokrot A .ennel sotnof ne€imráka ,tsétökik a motahtatzákcok men tti ,meN
.knuzoklábórp tto djam ,innel kan{otáz llek si náladlo óslút

 ó€of őlmöeb a gidep lénégév {otáz a ,lóbáragusótah zűb a knüréik nassaL
 llek gem ne{émek ,integniketađđiv ődi $niN .lót{ávtál a rodos iđđem eziv
 ósla zA .knüjré ebélezök trap a arjú ttala talokrot a ¤oh ,knunzoglod

 tölbö sik ajrak ,tlov őslef a tnim ,bbeseléđ sé bbo¤an lakkos {otáz
 kanámokal ¤an iladlolút a ¤oh ,modut meN .lőtéziv ó€oF ¤aN a le tđaláv

 natdogu{ ,kiđtál kantlahik trap a sé {otáz a tti ed ,e-küjtehnöđök
.knütehtökik

 tegév aros káf itrap a loha ,gidep tto ,deppüs abga¤a so$ivak knubál A
 ttotípara¤ ervé lőrvé lótkosádará za ,metserek tima ,tza molálatgem ,ré

 kénlov neletpék lüklén ogoN levé{évevöđ ađuK .tegemöt afkédalluh
 idlöf atjafbbesik ¤e tnim ,ré ti{{a bbálagel ejere ő za ed ,inzókribgem
 ,erĐrötaf tlév kannaltatahtídzomgem malatlá za kotatumár kaŁ .uradőleme

 ajtatnov tnékrotkart djam ,ileme ebőgevel a giléf sirám akram samlatah sé
 takobarad ttetđev tekügrék ,tdakkiđ erréhef rám lótpan a ,zaráä .zohtrap a

 kokar tezüt ¤an gidep lóbkiagá bba{okév ,nabbojgel a kanđú keze ,keserek
 .si nebékedré knugásnotzib menah ,knurmo¤ ógrok ka$men ,ttellem jatut a



 talah ttezelebik a sé ,korúđel tagá sálliv ték néléđ a€gám A
 za mánsáeb ttala zűt a ah ,anlov bbesetelzÍ .kützök metetkefgigév

 tamlagu{ ,knütez€eh kiđtál kenttedév eri{{emráB .koraka inteis ed ,abga¤a
 molođjaH .kiđú népezök ó€of a ah ,rokka ka$ si za ,armomáđ tnelej jatut a ka$
 kedegne rokka kaŁ .eré{e$ep őgecres a golsip nózoka¤áv ogoN ráb ,táknum a

 knujatut ¤oh ,lef knutzomlah táf i{{a rám notrap a rokim ,tőnehip sik
 ,ttödőlökröp arsocnár ,sötsüf lah A .előleb enletik rođmoráh bbálagel

 a ađđiv kénlodnog nesevíđ aH .nátu tđoksre{ i{{a kilzí nasápmop si ¤í ed
 ,kanna ajpan {áh ,mántahtaglomáđ tsom ,ermetelé ttötlöt ttözök keűjefsopal

.tleté gelem mette arájlotu ¤oh
 arjú ttőle géstétös a ,notgu{ giákos ¤ah men pan óljah ar{okla nassal A

!artáh nav ólavinnet i{{em gém sé ,knünnel llek nó€of
 takáf ssirf sé lataif tsoM .lőbésézdőrék sékéb moravazlef tógoN

 keĐröt a ku$náH .lütsevöt ik ttotíkađ sádará óslotu za teke€em ,keserek
.kenellek zehésétípé óh{uk a gidep kiagá samlagur ,zehésétökeđđö

 né ,lekkeĐröt ttotđalávik a lánmolah a mo¤ah lüde¤e tógoN ,ődi za tegrüS
 a ,toga¤a ¤ál a nétnem zív a lef mosá lezzéK .zohjatut a kerétađđiv gidep
 .keréár si panloh lassátđapat a ,bböt lénim tto ne¤el ka$ ,mobod arjatut

 ken¤ehadrád sé -lí{ a motagoláV .memle¤if a ludrof élef ko$ivak a nátuzA
 a ¤oh ,matlodnog men názagi ,tamosutárotkod metzeređgem rokiM .tólav
 a ka$ eđér tdaram nebtelé adroh a aH .innev tánđah mogof nabkađrokők

 matzára¤am lórsátnittap a ,lőrkevök a tima ,kanna gem etze¤ej tékéderöt
 ála kumlaru ttala dezitvé ráp lekkierev¤efők bboj nesege{él ,kiken

.tókaltózob ibböt ólrobók nekédivbmod a kájtahtjah
 tnára¤e kansugóloeg sé kenkere¤ ,intagoláv ttözök ko$ivak ,notrapó€oF

 lóbđubmab itrap a ,lóró€oF ¤aN a mezekdelefgeM .gástalum sápmop
 sé kenlé ko$ivak a ka$ ,tréim sé ,ko¤av loh ¤oh ,lőrmeledeđev ődeklesel

 a ze ,ménzeven kantlazab tékrüđtétös a tzE .ttala mezek a kanallav
... đieng a knulán tnim ,bbisőgel a si tti nálat sesöröv

 {otáz a llá netlüvökgem ogoN .kopak zohmátlab a ,lef tđair sátláiK
 sagam géle {otáz A .kuttál tögöd a nebléd loha ,zén arra sé ,néjetet

 né nátza ¤oh ,ázzoh kodalađ avdógga ,tsátálik a melőle ajgofle ¤oh ,zohha
 őnűtlef nájtrap óslút ó€of neletvén a kajlumáb nattozánobabgem si

 nasagam kuka{ ,ré giájánorok káf a kutáh úrobmod ,kannav namráH .arkosáiró
!knussuF - :lüdrep nokras ogoN .ttölöf ődre za kizó¤ík

 kantahđú men ,teknünneb dévgem ejere zíV- :intatgu{ lassám modut mes tsoM
.atjar tá

 a tídúz teke¤ehzív kütset ,abó€of a kanlozágeleb nabnoza kosáiró zA
 a nahor evtlövÜ .ántahtratađđiv tógoN ima ,molatah $nin rám tsoM .artrap

.kodaram ed ,tekđer si meken mabál A .élef jatut
 tehel men tetset arokke ,kőve{évön kezE !¤av rebme ¤oh ,gem dsatuM -

.dojab tehel men ,kenpél men dár gímA .inlálpát lassúh
 a kenne inda llek tádléP .meN .víh avgo{{iv sé ,gopot nojatut a ogoN

 lammogásrotáb a ,eb tláv men mosálsój ibbőle za rám ah ,kenűjefsopal
 ,retém záđték mendjam ,lántalokrot a tti ,ó€of A .teme€étniket menre{ađđiv llek

{ lénkéőllühső sé ,aró€of a kettöj inni ka$ ,sotziB .menléf lőtim $nin
 .kenđev tődrüf lattú¤e ¤oh ,sákođ a za návli

{évevöj samlatah a kentev mes te¤ü ,ségĐü{ a naltazotláv si lürök göd A
€ém a kanatrat bbávot menah ,lavájálluh kusrát kendőröt mes kozA .erke

 nölük tnim küjef sik ,rá za lürök assodla{ tnéktegiđ takutáH .ebzív bbe
 ,innem abó€of a eri{{e llek tréiM .küttőle lerretém zít-clo{ kiđú {élőlé



 ?arjatut a kejlükeneM ?tréiM ?inđú kájraka tá sigém ¤aV ?kanraka inni ka$ ah
?tti kajdaraM

 moráh a loha ,ttO .tđaláv a gem ajda gnah ilegger panget a ermesédőlepéT
 nakkub őllühsáiró bbajú ,đév ebéjűrűs ődre za {évsö atropit őve{évön

 samlatah a ,niabál óstáh tnappor go€obmi evlőderőle eĐröT .őle
 giléF .erléf ajtjah takáf a ősle bbesik ték ttezrev¤eflef lakkomrak

 meken tnim ,arokka lidokork enneb" :ttozlút takos men ogoN - lóbájáđ ttoti{
 a rötlef arjú lóbákroT .őle nalliv rosgof setelümér - "kí¤ sik

 népezök ó€of a kettözödlü zA .námo{ kőve{évön a nahorgigév tnima ,sátláik
 küsélükenem ,lótkutáh ődeklemeik kizó¤ík bbeđđem gém küjef ,kannav

 .kanđú nasro¤ ne€i kosáiró za keze ¤oh ,anlov mettih meN .nebétezeke¤i
 gém ,gáslovát a küttözök ,an¤of ¤ohmen ed ,rám nav nebzív a si ózodagar A

 kenétset "rebme se{érösőllüh" a ¤oh ,kiđtál ,tesevek ¤e si őn
-el ejef ¤an ,lo$ádkub lüneltesE .nebzív a ső{őle ébsévek asátđole€ús
 menah ,tó€of a tá kanđú men ,anlov küđe ppö$ ¤e kenkőve{évön a aH .lüremel

 ah trem ,magam motatzib - intatrodosbbávot népezök a takugam kán¤ah
 men ,kiđtál ¤ú ,nopan a neze eD .kollá loha ,totrap kenré tti neppé ,kađsútá
 ,tekő kánzúh noróniĐ ahtnim ,népezök ó€of a ketrélút ráM .monlosój dabađ

 tahrodos gém zív A ?élef tózob itrap A ?kassuf erreM .mélef kanđú
.ttelef {otáz a totrap kentehré men rokka sé ,neketset arokke timalav

!manátu ssuf sé ,tjatut a d¤ah ,ogoN -
.temledeđev őglezök a {otáz a ajrakat ettőleő tsom ,eđrep ,ludzom meN

!ere¤ ,ogoN -
 lohol sé ,lórjatut a el kirgu ,kodalađ kantózob a ¤oh ,ajtál rokim kaŁ

 ,topađi za ajravak noladlo ősnenni za rám sáiró moráh a ,rélotu eriM .manátu
 ,kanlávtéđ notrap A .lőbzív a kendeklemeik ketset samlatah a ,ó€of a gner

 meleléf A .kidora{ak knélef nesene¤e kidamrah a ,trat kan{otáz a őttek
 ,matjúb abtózob a ¤oh ,matlov tlürŐ !sopateL .mevíđ a ajtđargu abmokrot
 modólník netteseebgéstéK !levéjűrűs kagá za semledzük sépél nednim loha

 kabál úgásgatsav Đrötaf a dlöf a gner bbelezök er¤e ,nabkusátírođ
 a sé ,- intevök rem men ogoN - magam motídabađik ergév ,lótásátuf so€ús

 tjabor sotazótrI .lótátalokrot ó€of a le ,éleflöf kotuf né{évöf trap
 anival őlüdrögel lőr¤eh a őve{évön a ,mettögöm lerretém ráp kollah
 .téđetređ kenlüper ka€€ag ,evge$er kenröt káf ,ebűrűs a nahor levéjere

 ¤oh ,ebmeđe ka$ tuj ,ko¤av tnel rokim ,tamagam metev erdlöf a lunaltarakA
 mélef a kollá tzökmeđ sé ,koludrofgem ,mórguleF .tlov mes emletré immes

 a ,zödlü megne men ¤oh ,ántahzára¤amgem ima ,$niN !lađđuruasonnar& ónahor
 le nahor lezök na€O .élef tózob a ađđiv mórgu lavásátlokis meleléflálah

 .matjar zetemrepgigév zív sopađi őne$$örfel lórátáh a ¤oh ,mettellem
 telümér a ¤oha ,¤ú međkef giákoS .nátu őve{évön a ,nahor ézök káf a nátuzA

 za kagá za ,nabtózob a gikéred ,etrötéttek tamosárgu óslotu e$rög
.kizgnah lórbbalovát er¤e esétetröt ke{röđ A .kandómo{ abmocra

 a etpétgem nasopala si tájádnub ő zA .mettögöm ogoN gömröd - ketnemlE -
 zA .lübnölük ketehtsef mes nÉ .sálomrak apu$ ellem sé ajrak ,tózob

 ,na€o eké{rök talokrot A .élefađđiv kogrođnáv leddrét ózoda¤or lótkamlagzi
 őve{évön ték kisám a ,lejjéđ anlov atláliz aros kosánabbor ahtnim

 ¤oh ,ttomo{ takaku€ arokka kubál nabájga¤a ahup - no{otáz a ttotufgigév
 A .tágam ettetev abó€oF ¤aN a lőrégév a sé ,- kotahlláeleb nesemle{ék

 za ,tdulaik zűt a ,kiđkef notrap a giléf knujatut lőtsérevmálluh
 .kizótagnir néziv ek$ölbö za eđér ¤an afkédalluh ttötjű¤eđđö

.tsálutđup a mezén netteseebgéstéK



ää;.

 ,ttötlö teketétnelle bbo¤an er¤e ajnátusám¤e ózokatláv géstétös sé {éf A
 abrobíb a ,tlusrát esézré sédeklemelef a sé níđ kék a zehésédösőre {éf a
 kék a zE .lakkugam kátzoh témleléf kosánahuz őtídéđ gidep kosá{uhik óđtáj
 sé nebrét ka$ a etrevtéđ ergév ,agni sáiró tnim ,sázokatláv el söröv ,lef

 lavámlagof ődi őröteb a sé ,tialaf kűđ nesemle{ék tadut őzetél neb{éf
 ¤oh ,matdut né ,matdut rám sé ,gési€émeđ a :erévtsetreki gem ttetelüđ erređ¤e

 .nebéjő$löb ke{éf söröv sé kék mozátnih nebrét neletgév a lohalav
 ,lakkomálluh gelem sé gedih ,tlüvőb lakkamlatrat jú neletgév a nátuzA

 a tsámodut ttev men atnih a ed ,ketggüf lőténíđ {éf a ke€em
 gedih-kéK .tludrofebmeđ si lavásumtir {éf a tős ,lórkódokaloteb

 neb€ém a ,gedih-kék elef sánahuz a djam ,sédekleme gelem-sorip ,sánahuz
 erekis nednim sádokzamlakla sé sádózokéját A .söröv sé gelem gidep
 nebzökim ,topallá za ze ttotrat giákos lüneletgév ,giákos lüklén

.élef iesézlej bbesőremsi dnim gásólav jú ¤e metde€€üs lüneltetehet
 gím ,- kensélémđe za iadazáđvé bbajú - le ¤í tlet ődi i{{em ,modut meN
 rokke s ,őle katnakkub tnékajámrof jú séremsigem a kosázotláv a ergév

 metset a ,tset a <ketze{émdere tsézedeflef naltallah nebkügésseđđö
 miajgat ,tie$rög óláhiz sakllem a ,náját mókrat a tsárúđ ,tésézetél

.tásádabbiĐ
!inderbélöF !inderbélöF -

 men kantaraka neletrö{ök atzorágus gnah a ,menderbé llek lef ¤oh ,matduT
 ődösőre víđ a atlápalak tekere za nebmejeF .inadnomtnelle ttetehel

 komzi za ettetíđefartáh nebví temecnireg ,rév ttotjahado lótáságobod
 memeđ ,őle ttodokapol ségö{ anzév lőbmődüt ,tezgelél €ém ¤e gém ,e$rög

.metderbélef ,tlí{gem
 korotálupinam őtđerbé za atlo$pakiK .tlov tdapás ,tlü néléđ cartam a kraM

.gem tlalóđ nátuza ka$ sé ,ttü¤e laggnah nelte¤ek a ,tiezökđeózník
?dagam dezré lóJ -

 tdeléájjú za ettötlöteb ari{{a ,intuj zohóđ gém ttedegne men mődüT
.mattotnilób ka$ ,asumtir sézgelél

.attat€of - ebéklüf sóicágivan a ere¤ ,inlek đdut lef djam aH -
 en lüde¤e ,meken ¤av ken-evaD jlóđ bbőle ,¤av sehé aH .nav tto rám neT -

.zohrotárenegoib a jlú{
.ttözök tezgelél ték mattolku$ - ?tréiM -

 gém tsom ed ,mádiv tlov mes gidde acra - nesedner kidökűm meN -
 so€ús ,knutpak totalálat koS .ttopak totalálat ,- ttel bbaromok

 im a tnim ,űrű¤roetem na€o ¤e iđevlürök si togalli$ a tzE .takotalálat
 kösökötsü za gém ¤oh ,tehel ¤aV .ttözök sraM a sé retipuJ a taknupaN
 kütrélE .¤ednim neb{émderegéV .modut meN .gem knütlürés nabájánóz őslük

 ,teheL .lürök iteC uat a knülüper ná€ápsiđpille ,taknuléc itniređ margorp
.knütezif lekknütelé za trérekis a tréze ¤oh

 ,tamosálánrebih lef attodlo kon$narap a tréim ¤oh ,mettetrégem ,mettih tzA
:metzedrék netlümér sé ,aglod korotkod a za rokima

?knülé nai{{adniM -
.ttotatgu{gem kraM



 gnihS ,rotkod ték A .ttü¤e delev nerbé knu¤av naclo{ ka$ nabnoza ,negI -
 a ¤oh ,doduT .kidökűm gila őlére$őgevel a trem ,kanađla bbávot ramA sé
 ed ,kendökűm nebdner korotáreneger a tto ,kegés¤e ótállenö korotánrebih
 za ka$ táheT .izedef tételgésküđ rebme tlánrebih a ka$ kü{émtísejlet

 a kustí{áriađđiv ¤oh ,knünnel llek nerbé sigéM .nav nerbé ika ,gem dalluf
.erdlöF a tátékarnotof

?inatívajgem trotárenegoib a tehel meN -
 lazza ,nav nesegésőb knünégixokcalap eré$nereä .abáih ,kutlábórp ráM -

 levim $nin todixoidnéđ ttezgelélik a tnođiV .tőgevel a küjtíssirf
 a ,sámo{ a őn ,lóbkokcalap a knüdegne tnégixo rođ{áhalav táhet ,knüntele{le
 le küzzegév men ah ,knudallufgem sigém noros ősgév sé ,daramgem dixoidnéđ

.tsátí{áriađđiv a ramah
 esézré €éđev bbo¤an A - !evaD sé et ,rotágivan ték a géle zohha eD -
 ne€i aH - .tiagásúromo{ itset séderbé za melev ettetdelefle erređ¤e

?si rebme ¤én kisám a nerbé nav tréim ,őgevel a sévek
 knüsézekréađđiV .kannav si kniatadalef sám lüvík nosátí{ári za treM -

 .ipannednim đel men - majdnom ¤ú ¤oh - ttaim őgevel sévek a neppé sina¤u
?óicágivan-g a za im ,doduT

:attotíkađebléf gnah őrötlef lóbárotátpa zA
.lliT ettegrüs - ?innöj đdut ađđiV !kraM ,kraM -

 ,dagam dezré kensőre géle ah ,- mélef arjú tludrof - gidep eT .negI -
 ,si tza ,tnednim dnomle ő djaM .nóso€ofrátkar óstáh a te-evaD a gem dserek

.doglod a im ¤oh
 ,magam metzö{ögödgigév nasosáríőle larrotárbiv a gidep né ,tnemlE

 ,matzánrot djam ,inzoklávtorob sé inedrüf abózo{ahuz a metnemtá
 őzeletök aróléf mendjaM .totazoros-sézgél€ém őzeletök a matláni$gigév

 a teke€em ,ttözök kotalroka¤ A !tímáđ crep nednim rokim ,sáríőle i¤ügésđége
 lammorotátpA .keibböt a kanláni$ tim ¤oh ,tlekedré ,ttet ésseipég sákođgem
 za kraM sé rotágivan ték a nabtnopzökótí{ári zA .matllá arámálluh lliT

:katlomáđ la¤¤A
... ebőzem atled a tá ddiv totropo$ c a ... -

...ređ¤e gém tsnenopmok F E za ,jráv ... -
. nalat{ozib gidnim gém ... -

 tti tehel nepékrétgalli$ vítaler a menah ,nabkniasátímáđ im a men... -
... abih imalav

...kétzirőnelle sé kátlomáđtá rođzáđ azahado tze ,neltetehel ... -
 25 sé crep 2 ,ka$ dzén ,crep 3 mendjam gésbnölük a ,kize¤e mes rokka ... -

...tehel indevét ka$ tárokke ,crepdosám
...tsnenopmok kisám knüsserek ... -

...tájáfla noirO za nálat ,nálat ... -
.matlo$pak zohkon$narapdosám a bbákni tréze ,mettetré takos men lőbbE
 - .evaD atzára¤am - €ús $nin tti neđih <knuglod zéhen đel men ... -

 a ,ttözök ajatjarátkar atékarnotof a sé piliĐ óstáh a tlebák ¤e knütíđefiK
 kuzzúhtá lellebák kisám ¤e sé ,knütök tokruhóđú$ arájógof ki¤e ko€átrat

 a tájá€áplétöktórd keigér a tnim ,le ketéjlezpék námrofna€O .t{ámokar đége za
?küđđivtá tséleređlef đége za ... - ...ttözök ke¤eh sagam

 ka$ zednim ,inludniazah lannoza tnim ,knusátđaláv sám $nin nátuiM !sonjaS -
 .tímáđ ólik nednim lánsálláđel sóicágivan-g A .negnikiV a rehet tloh

 ttellem laf a ¤í tako€átrat a aH .tegési€eh őzektevök a ik dsi}
 réfle si nebrednafakđ gém rebme ¤e nesökűđ ,nóso€of a gigév küjtízgör

... nátza rokka ,ettellem
?nohtto knunlláđel lavóicágivan-g llek tréim neppéknodjalut ... -



.kanzoglod si nebzök sétegléđeb ¤oh ,etzelej ajaz ko€átrat ttotagzomgem A
 ed ,inlomáđ anlov kutdut ik si knugam iM .knándallufgem ppéksám treM -

 rotárenegoib A" :kan¤A za tsédrék a küttetlef nötgör nátu séderbé
 a amlatratdixoidnéđ knőgevel kiđkevön avlúm aró {áh neőggüf lótátopallá
 lakkóicálupinam őzöbnölük tze ,ttodnom táró 38 ¤A zA "?girátah isézegrém

 ka$ zohsátí{áriađđiv a ődi đége za zE .laváró 12-10 inlot tehel ik gém
 lánna ,kanlomáđ lessnenopmok bböt lénim korotágivan a gidepráM .géle nekűđ

 a tnim ,knütlürek abravaződI .llek ődi zehhe ,kujáknum a bbasotnop
 ,kuzzúh ¤í ah ,tlebák a dlokruh nájógof kisám A ... ózokkas

... €átrat a tahdakaebtđerek
... nebzök dsat€of ,moláni$ rám ... -

 knutahdalluf men tto élefazah táhet ,kepé iarotáreneger korotánrebih A -
 knénrét avtrateb tomargorp itedere za ah ,ennétröt im ,gem dlodnog eD .gem
 ará€áprök úragus i{gés¤e itađágalli$ 1,2 négév knutu ,ebređdnerpaN a ađđiv
 ke€em ,takátékarótílláđ idlöf a eb kujráv tto ¤oh ,tátékarnotof a avtíllá
 ?kénniv ardloH a gidep tátékarnotof a sé tegnikiV a ,erdlöF a teknünneb
 ima ,knünpélik enellek ebőgevel sodixoidnéđ a abbana¤u lóbrotánrebih A

...táheT .knütlükenemado lőbiegési€eh ójahrű za lőle
 lannoza loha ,knünderbélef llek nebteze{rök na€o négév knutU !metrÉ -

 eD .segéstehel nödlöF a ka$ gidep zE .téjőgevel ójahrű za küjtehlére$ik
 tzednim ejlözök knütte€eh ná€áprök a ¤oh ,to$narap kan¤A za knuda men trém
 đđor a kitehlére$ik ttala káró kozA ?lakkójahrű ővke¤i erknüsézekré za

 sálláđel sóicágivan-g a inlalláv enellek men gém tréze ,tőgevel
.tiegészéhen

 23-52 .knüzekré rokim ¤oh ,- kájtahdut si men - kájdut men azahado treM -
 gát géle ,dotahtáleb ,gidep ze ,teknünneb ađđiv kanráv nebődi ittözök vé

 sonjas ,knutpak takotalálat so€ús ne€i si élefedi aH .sázorátahgem
 a lürésgem ah sÉ .ta{áhén gém knüdevneđle si élefađđiv ¤oh ,őtehlezpékle

 .teknüsézekré inzelej ajdut men ¤A za ,ajánnetna knóda ű{émtísejlet ¤an
 ilébdloh a bböt men ,ttolah gidep atékarnotof a lüklén kelejóidáR

 ,kizektevökeb ze aH .lüzök roetem i{dráillim a ¤e tnim ,arámáđ radar¤an
.lüklén e{émer nednim sálálatgem a knütehgnirek tto gikedezitvé

-g tnođiv aH .eriesézlejóidár ¤A za taknugam kujtahzíb men trézE
 nednim nelteggüf ajtú atékar a ,tedlöF a gem küjtílezök lavóicágivan

...lótsátí{ári őslük
 - tedlöF a iserekgem retémivarg-repuđ A .ko¤av nabátđit lezze ,negI -

 ajtattí{ári ará€áp ilürök dlöF ,- tegemöt őlelefgem kendlöF a evtelli
 za zaza ,kétré sóicátivarg siláminim a lláeb djam ,tegnikiV a la¤¤A za

 kedlöfzaráđ a sé konáecó za ilekétré nátuza ná€áp a neze ,arájkís őtílne¤e
 ,- itíges si radar a rám eđrep nebbe - tegésbnölük sóicátivarg ittözök

.tójahrű za ajtí{ári ebzív sé
 sálláđel ne€i eđreP .ajámés sejlet a ze kanóicágivan-g a ,nav ¤Ú -

 a nebke€em ,takoza sé takátékar tlürés a trem ,kidóda moráh ah tnéknodazáđvé
 za kirémeb tniređdner ,neltetehet lavágam ¤av ,tlutđuple gés{égel

 dóm ¤e ka$ ah sé ,- sáludroflürök 6-5 nasiláminim ze - ná€áp iőtílne¤e
.kájpakle ,kennem etré lakkátékarőtnem ,ár nav

 ze ¤oh ,knutímáđ mes arra ,knüđkeröt argásnotzib bbo¤an gém im eD .negI -
 knütök nabnáecó idlöf ki€emalav ¤oh ,margorp a za táheT .kézzektevökeb

.ik
 ,gem kéjnűđ tto ka$ za ¤oh ,tsálánrebih a ¤ú eb kujtíllá trézE .nav ¤Ú -

 .lőbrökgél a téjőgevel tlánđahle kéklüf a etlére$ik rám ¤A za nátuim
.inpélik knugof ebőgevel iregnet ssirF



 llek tnednim i{{eM - .ttotjahós to¤an jerdnA - !knánatrat tto rám ráB -
 eD !knundulatá tnékttolahőlé arjú llek tevé {áh ,gidda knünnetgem gém

!knándalah nabbasro¤ elev ,rám entehöj si rogerG
 - teketenneb kalattagllaH - .abrotátpa za matlóđ - !ko¤av tto nötgöR -

.tamosálóđebzök naltaráv matzára¤am
 sé tsétniketlürök ¤an ráb ,zéhen nebbesönölük tlov men knáknuM

 ttellek tá téséleređlef sóicídepxe seđđö gnikiV A .tle{égi togássodnog
 karátkar isáiró za kezE .abárátkar ki¤e atékarnotof a knunatílláđ

 ttötjű¤ nokóg€ob óicídepxe za ¤oh ,kátláglođ tléc a tza gelitedere
 ¤oh ,avtísotzib ¤í ,knünneb lef kuzzomlah teke{évön ,teketezők ,tiátnim

.náros iasátatuk kóg€ob se¤e za evlehretlút ne¤el esahos gnikiV a agam
 sálí{rátkar óstáh a sé ,tá€áplebák a kéttetíđefik gniL neT sé arukaT eriM

 gnikiV a tlov €átrat ráp ka$ rám ,abójah a kettöjađđiv tá néjpiliĐgél
 kraM .nóso€of a gigév ttozokaros tto ibböt a ,nebiegési€ehrátkar

 kepékrétgalli$ a katdamát kamlado{ob bbajú ,abóicágivan a tneT atvíhle
 si ne¤én eD .bbattotavihgel a tlov đágalli$ a arásázátđit keze s ,lürök

 ebrednafakđ si im nátuzA .lakko€átrat kédaram a knützegév ttala kecrep
 élef kéklüfókal óso€ofrátkar a ttögöm knugam kutrázeb nasodnog ,knutjúb

.tepiliĐgél óstáh a kuttoti{gem nebégésseléđ sejlet sé ,tájatja ólí{
.evaD ttedekzétni - zohárátkar atékarnotof a nöj melev rogerG -

 a kenne tako€átrat a ajlo$pakár sé ,lénpiliĐgél a daram tti jerdnA -
 ,abóso€of a ¤émađđiv et ,arukaT .kotrat nebmezek a tima ,ariómo$ a kenlebák

.kanajdakagem ¤ohen ,lozá¤iv sé
.nelétök ttetíđefik a tludnigem sé ,atgud ebévö za tégév lebák A

 atékarnotof A ,eđér anlov ttel nab{ávtál a$ruf ,izén lőrbbeđđem ikalav aH
 gnorok a előleb ,gnikiV a őle tderem tnék€egnet divör lőbépezök
 tjúflef ttođúk ,kóp révök tnim ,nolánof ógolli$ ,{okév őré giémerep

 a le kilesiv ppékeléfkos nabálatlá kerebme zA .kon$narapdosám a nabáhurrű
 lürök kosámollárű őlüđék tőleređ ¤e men rám mattál <tégésneletgév rét

 ,kétzegév tako{ávtatum bbeneltetehelgel a lakkia€otđipatékar sik ,indökpör
 ,ű{röđ rét a tekika ,matzotrat ézök koza sonjas nÉ .togásnalat€ús a evzevlé
 ,matdut gidep ,eblétök a matdokđapak nesö$röG .zohágam víđ levőre őtídéđ

 nesedne$ ka$ ,avohes kénnahuz men ,mojab ennétröt mes ,ménetđerele ah
 ,metzeré ¤ú ,tamosádo{ođi inző¤el matlov neletpék ,¤edniM .kéngebel

 gésnednimgáliv őtetkül ¤e már kense koza ¤av ,élef kogalli$ a konahuz
 matđám avtatđú$ nelétök a mezek sé ,memeđ a mat{uheB .lavágásólav akóla$

 divaD sé ,nomokasis a tnappok imalav nátzA .nebségetter tlüdéđ ,erőle
.zohmagam ttetírét ajgnah ózokládo$

!abrátkar a létköleb djaM ?rebme ,đláni$ tiM -
 kanárátkar atékarnotof a mettőle ,tlov ttögöm matáh a lohalav rű zA

 .knutđám giádi ne€em ,egév lebák a avzómo$ zohópmak ¤e ,ajatja seléđ ,ógnotát
 nokav lórlutáh le€€em ,lőttelüdnel a ttegebel bbérra levimalav evaD

.matdalađeleb
 ,tekő mezednerle tneb djam né ,tako€átrat a tá dzúH !zoháknum knussál ,aN -

.et tnim ,tsáráj a tto meremsi nabboj
 gnikiV a piliĐgél ttoti{ a ttođtál erretém 150 ¤av mattalA .matludrofgeM

 ,modut lój ráb - ettölöf sé ettellem ,ettögöm ,néĐröt
{el ,semleléf tlov tto - emletré za sévek kankosázorátahgem ne€i za ¤oh

 negedi ,seníđ ná{osráb tétös€ém ,réT a levégésneletgév őzögű
 ingebel sé ,tótjarátkar a etdegnele mezek ,metlüdéđgem arjÚ .lekkemeđgalli$

.erböđük a ttozúhađđiv sé ,tájtnáplláv merednafakđ atpakle evaD .metdzek



 eséteven ,tlábórp inteveN - .atjar jdoklarU .tsézré za tze meremsI -
 a ttetni - telđíd ka$ ze ¤oh ,¤ú ddeV - .nabótagllahjef a ttegne$ nasoník
 ¤e lezén néjő{repék óizívoeG a ka$ ,¤av mes tti et ¤oh ,- élef kogalli$

.temlifsójahrű samlagzi
 gelőteheL .ttetíges ze ka$sigém lügév ed ,indagofgem tá$ánat tlov zéheN

 táros¤nö¤ sötsüze ko€átrat óđú$ik lőbgnikiV a ka$ ,avohsám metzén men
 .knélef ketgebel tallá iregnet ógolli$ ,ű{évleđkos tniM .metle¤if
 za rokiM .létökótatnov a gem tdaka mes ređ¤e ,katzoglod lój kéjerdnA

 kestíges ¤oh ,abrátkar a ttovíheb evaD ,tré abléc si €átrat óslotu
 ¤ú evaD ,tlov konra$ űterém iđágig rátkar A .t{ámokar a inzednerle

 ,tako€átrat a kützötökel ergéV .révened isáiró ¤e tnim ,enneb ttödökpör
 serü za ebrök ttezén naúromođ evaD .nájáirélag rátkar a innehip knütlüel sé

.{ámokar ttodrohtá za tteđevle laggásólav neb€em ,no€ádoh
 tnednim i{{em ,- attotjahós - asros knóicídepxe lukala ppéksám aH -
 ,teke$nik so{ámodut neltetehlü$ebleF !inzomlahlef tti anlov knutdut

 ?tsom sÉ !azahado inzoglodlef kanándut gila si ttala óicáreneg ték tekima
 a ze eriđđem ne€i le ttozoh abáih tima ,teknüséleređlef tájas kujkareB
 ,craduk úromođ sé a{úŁ !craduK ?rogerG ,ze im ,doduT .atékar sotaládo$

 nav im sÉ .nebmeđe za ráj ze not€of gideprám ,kolodnogár ah ,kénteređ inrís
 ¤ohalav taknugam sé tzednim ¤oh ,sétíđefőre tteseebgéstéK ?artáh gém

.knutludnile nannoha ,ado kussattujađđiv
 a tőre tírem lőbéséderesekle sőre za ¤oh ,tahludrofőle si za náktiR

.egne¤
 nálatlá¤E .kannav si knie{émdere tréza ¤oh ,- matdnom - le dstjelef eN -
 evlé ¤oh ,kenjerdnA bbőle za datdnom et neppé sé ,evlé ,edi knuttotujle

 aH .korotágivan a tsom kanzodaráf neze sibbálagel ,inlürekađsiv knénteređ
 kővöj knunátu za sé ,tú ne€i ¤e segéstehel ¤oh ,kuttotí{ozibeb ,lürekis

.djam kanráj lerrekis sé levé$neređ bböt nálat
 őremsile innev matdut ik erénelle ejgevü kasis a sé sátígáliv đđor A

.tásátnallip
!đléf ,mettih tza bbőle za gideP -

 sik ű{{ök a sé kórájperet ótatukóg€ob a tlürek ros nátu ko€átrat A
 a ketzőtjer ttögöm piliĐgél kisám ¤e keze ,si arásátílláđtá keretpokileh

 im ,zeh-evaD tlusrát arukaT gatagllah a rokkE .nabármo¤ gnikiV
 rámmi sonjas ed ,agárd a kantú kuttotídni lőrgnikiV a lejjerdnA
 órájperet a attagomis naúromođ jerdnA .tekevűmráj neltetehevanđah

.tátalokrub óllánelle kansátaheb őslük ótahráv nednim ,salanovmará
 a kogáđój sápmop a kezE !nóg€ob ki€emalav inlábórpik anlov metteređ eD -

 ilebsram a arkumáä .erkelefnelle ótlém katdaka men ahos nebređdnerpaN
 abáih si tiajtađom suneV a ,katlov kőlleđ egne¤ ka$ korahivkomoh

.kesepék erim ,anlov káttahtatumgem nabólav nálat ttI .külev küttegtđeji
 levétzegév knáknum rokim s ,le tlet ődi kos lakkosátílláđtá zA

 sé tlánđahle ne€im ,kutlatđapat evnekköhgem ,lőbknierednafakđ knutjúbik
 sö$rög ,¤an dixoidnéđ őlregni totnopzökőzgél A .ejőgevel rétsatu za zéhen

 .lavágam atzoh tésézré őrtö¤ jmođgél a si erénelle knietezgelél
.abáhurrű za anlov knutjúbađđiv nebbesevíđgeL

 a ,kraM teknünneb ttodagof - ¤em indula őttek lüzök kotamráH -
.avzoléc arátlov se€émeđték korotánrebih

.tekő ettetniel nabnoza kon$narap a ,tlüdnel arsázokatlit ezek könrém ték A
 sik A .tnöd topallá igésđége za menah ,meletrékađ a men tsom sonjaS -

.tekő gem dlágĐiv ,evaD .iknednim lomáđ lój námrof¤e lakkátamotua
 im a neltetehel námrofój ze gidep ,ttetré zehnednim etekef sotaládo$ A



 na¤u evaD .ttozoh t{émdere naltaráv abórp igésđége zA .nabknurok tlulo{ob
 ed ,nerbé daram ekönrém ki€emalav ah ,anlov etteređ bboj tniređ evíđ

:atdnom tazagi za nesetelü$eb
!nav lánrogerG sázotlávle bbesevekgel A -

.tágam ettevenle djam ,már ttezén avzokládo$ kraM
 ¤av erbböt si lénderíh a gém ,kiđtál ¤Ú !erebmesav artkelE za ,máL -

!sepék
 ,ttogúz mejef A .matlov luá&uk erénelle talágĐiv a trem ,mettel söhüD

 mes ¤úma sÉ .kodallufgem ,metzeré ¤ú ,levőgevel elet matvíđ abáih mődüt
 etéllezök lálah A .kóso€of ttolah a ,artkelE za tnim ,nebmejef a sám tráj

.tlov nebőgevel a si tsom - nótahtál ébsévek ráb -
 men tsom ah ,bboj gidep tártkelE zA .sepék ko¤av erim ,modut men názagI -

!küjtegelme
.trev abtáh kon$narap A

 tögödrö za küssef en ,kátdnom keigér a ¤ohA .küssegelme en ,nav dazagI -
 - .ázzoh ettet neűresek sé ,lórácra tto¤afel €osom a nátzA - .arlaf a

 a ze tnim ,ennel bbűređ¤e gidnim géM .knuglod anlov leggödrö za ka$ráB
.kepékrétgalli$ sábih a sé gáslovát

 ,nogásmádiv a ttezré no¤an ed ,inzú$úb namádiv knützeke¤i lőtkönrém ték A
 tto ttögöm kavađ a sé ,knutnávík takomlá péđ ,knützeklelöeđđö ,etniđő men ¤oh

 ,négév molá úđđoh a séderbé e-đel nojav ,gésték a lunaltadnomik tlákjub
?gem küjré na{áh nojav

 natdaráf €o rođsám ,tdalađgem ređ¤e asumtir neletređdneR .tlúm ődi zA
 er¤e za teknütset tlüzehenle ,ózodalluf im tnim ,tekecrep a atlođnov

 knu$pakllá - lajjáđ ttoti{ argáT .nebőgevel bbattolmor er¤e ,bbűrűs
 ,teknődüt invíđelet gisánattap kutlábórp - katpak tö$rög ójáf iamzi

 ,sáláhiz so€ús ,tdeker ,etrésík gnah teknütezgelél nednim ,tdaráđik knukrot
 ajóickerrok kepékrétgalli$ A .kenknütél tteseebgésték esétsefála sójlab
 naltábih géle levégéstíges gniL neT korotágivan a evtelli ,tlürekis

 ab¤A za asálálpáteb kaniatada sátímáđa€áp a ka$ rám s ,katlálat tsnenopmok
 sevresek ,ttetnelej takáró úđđoh-úđđoh gém eđrep ka$ a zE .artáh tlov

 roksézgelélik nednim dixoidnéđ a ,lassádalluf a tsátuf{esrev
 idlöf a at¤ahle negér rám sámo{ A .levégrém ódoropađ lüneltetehlelrék

.ttőn aráréfđomta ték nassal djam ,léfsám ,tekétré
 - tájatja óso€ofrátkar a kuttoti{ik ¤oh ,inetíges ¤ú neze knutlábórpgeM

 ttala tanallip ¤e ed ,- tnallile őgevel a nanno rokasátílláđtá ko€átrat a
 gatsaV .inetűflef arjú kutdut gila ¤oh ,ejőgevel rétókal a tlűhel ¤ú

 lassálutđup gedih neletrih a téđér ¤e knieređűm ,ernednim ttodópa$ réd
 nednim sé ,knutlú{ zehnégixo za arjÚ .tlov tú naltatahráj zE .ettege{ef

 azah ah ,knusátđaláv sám tlov meN .sámo{ a ttőn lavásáti{ik kcalap
.tsázomargorp a inzegév ttellek le ,intuj knutraka

 sé ,levésélekétréik kesnenopmok naltábih a ttödőzejefeb ajáknum đágalli$ A
 ,násázomargorp ¤A za ttotahzoglod mes¤ú bböt lénrebme ¤én erređ¤e trem

.tlodnog tsám gniL neT eD .indula anlov knüttehem
 itađágalli$ a aH - .tokon$narap a etrék - inzegévle timalav gém kéntereä -
 si men nálat ,téjőgevel óicágivan a tti kujtnor men sé ,knü¤em ebőle¤ifgem

 a motílláeB .nav artáh gém ima ,tődi za tza no¤an gem küjtídivör
 .kenređdner a kenne inrémeb tájóg€ob ték-¤e tlürekis ahtáh ,topókđotenalp

 .keniesézűtikléc óicídepxe za knéntehtísejlet tékéderöt sik ¤e bbálageL
.kize¤eeleb si rogerG ah ,rokka ka$ eđreP

 tnim ,lótgásólav őzetél mettölürök a inlávgem nabboj matnávík men ahoS
 se€émeđték a tekőzevret a matzoktá sé ,nabtanallip a nebbe



 tnűt tnára¤e armomáđ asálallávtazodlá ianík sik A .trékorotánrebih
 erteletđit neppéknednim ,zama ráka ,ze ráka eD .kengésseisőh sé kengéstlürő

.mettehzeknelle men ,tlov ótlém
 knáR .attagotrat kan¤A za tza ,tlov ima sé ,telé kos tlov men rám nabkraM

.tséze¤eeleb a atgomrom evzén mes
 ebküterek arsámo{bmog kö{őder ődefle takokalba za nebőle¤ifgem A

 a ,e{éf iteC uat a eb ttogáv naótíkav lórladlo ki¤e ,ketde€€üs
.knélef táságo¤ar etdlük agalli$ nalatmáđ gésnednim a gidep nebkeitzökmeđ

 a ¤oh ,nabba kenetréte¤e ietelémle kenésézektelek keređdneróg€ob A -
 ze nav ¤í ,kenegnirek nabájkís kenéjőtílne¤e kujpan neőtílezökgem kóg€ob
 ,neT atzára¤am - ennel ppéksám tti ¤oh ,inzeletétlef ko $nin sé ,si azahado
 röđőle tsom trézE - .tetezekređ űgés{ekézré ¤an a attotílláeb nebzökim

.teknüteze{rök tá motatzátđáp nebgésrét a nebbe
.ttedzek indökűm kélüđék a ,katnallivlef ie{éf őzrőnelle pókđotenalp A

.inráv tnim ,knuglod sám $nin giedi ¤e tsoM .¤Ú -
 a gém tima ,attelbatőtnekres a ettet éssedéđeb sé ékknélé lunaltakođ tneT
 bbátđit mejef a ¤oh ,metzeré si né sé ,evaD knéleb tlátkid nabóicágivan

.levimalav
 ,- attat€of - arsáláfozolif a ődi bbasamlaklagel a men ze ¤oh ,moduT -
 za tza tnim ,kádo$ so{ávtál kene$nin nebrűgáliv A .ttotuj ebmeđe imalav ed

 ű{évré sonálatlá kaŁ .ebrű za tlüđék ka$ gém rokim ,ettih rokka rebme
 dzéN .keséze¤e atzoh ke{émlürök sonoza za ,kogaltá iakitđitats ,ke{évröt

 ebbe lánkareb lüklén tazára¤am nednim aH .té{éf a kangalli$ negedi za kenne
 ,- nav loh ¤oh ,ándut men ika - tsójahgalli$ tlatđapat ¤e ebőle¤ifgem a
 ttököb - ánadnom ,paN a tto zA ?antuj erkesétetzektevök ne€im ,đlodnog tim
 lekkesérémnitur sro¤ sosákođ a nápu$ ah sé ,- élef gnorok réhef sezüt a
 a ,nebpékníđ a anlálat tekesérétle arokka ka$ ,té{éf iteC uat a ánlágĐiv

 keređűm a anatrat laggoj tima ,nebégemöt galli$ a ,nabásátiznetni sázrágus
 ttözök suneV a sé dlöF a lohalav ¤oh ,énnih tzA .kenilüleb nárátahabih

.lótpaN a eri{gés¤e itađágalli$ dezit clo{-téh lüper
 gelem ótđaknal ,nözörágus őlmöeb nokokalba za attotísórroftá tőgevel A

.atravaz men tneT ed ,tlov
 ¤e kepékgalli$ A ?latđapat tsérétle ne€iM ?zén arladlo kisám a ah sÉ -
 a ,evdeM ¤aN A ?kepékgalli$ a kim táh eD .zagi ze ,neltetehremsilef eđér
 za akétáj sederzevé melleđ irebme zA ?ibböt a sé noirO za ,aiepoissaC
 izagi ,¤an a ed ,t{ámo¤ah semle{ék ,sevdek tnim ,knut¤ahgem im tima ,leggé

 se{éf bbesevek ¤av bböt đtál mes ttI .küzök immes zehkeséggüfeđđö
.lénlüper ná€áp-suneV ¤e ahtnim ,negé za togalli$

?inadnom lezze đraka tiM -
 knutu moraka meN - .etserek takavađ a ,tdakagem - ...¤oh ,¤oh ,tza kaŁ -

 gidde ,jÚ .¤an tnappor ,mezén lőbégöđmeđ rebme za aH .inlle{i$ikel tágás¤an
 a gém - gidde avoha ,ado ,knuttorgu ebdnergás¤an nelteremsi

 ed ,le tré lavátalodnog a ka$ rebme za- si nabiadazáđ kosátatukóg€ob
 tsom iM .kendnergás¤an a kenne asátilaer ótahgoflezzék tlov men tréze neppé

 érrebme tnétröt si ahalav ima tnim ,bböt ze sé ,tatu za tza küttetgem
 lakknutu ,mezén levékétrém kogalli$ a ,akitkalaG a ah eD .ató knusáláv

.knuttotuj mes ávohes neppékatlov
?tze detré ¤oH -

 a đllÁ .inzára¤amgem nabbojgel a mándut lattalnosah ¤e nálaT -
 kanđú dettölöf ,zohtrap a kandópa$ komálluh a dettőle ,nokomoh itrapregnet

...tsom sÉ .nebléđ a kanzodaljah káf dettögöm notrap a ,kőhlef a



 kaŁ .ttodnom tima ,estínelejgem ¤oh ,zohha tlov ój géle sonjas atalnosaH
 rám ika ,sázoka¤áv inátu dlöF a tehel őtíjrő ,ózník ne€im ,ajtahdut za

 a tti im tnim ,levé{émer ilovát €o sérétađđiv a ,abójahrű avrázeb ¤í tlov
 ,pék ttezédilef a atgofgem si tő ,atdnomik nátuim sÉ .lürök iteC uat

 tto nebőle¤ifgem kűđ a knüttözök s ,tsám¤e küttegerém nebdneŁ .tdakale
 ,regnet ,iepék naltatahgofgem sigém sé ttötlö tetset kavađ a ketgebel

.káf dlöz ,káf ,komálluh ,léđ ,kőhlef
 ,ebőgevel a ttopakeleb ttőle emeđ a neT nátuza ,knuttagllah giákoS

.tákered a atzúhik
 .matdnom ¤oha ,notrap a đllá táheT .lántalnosah a ka$ knujdaraM .negi táH -

 ?epék a dettölürök ttozotláv ti{{eM ?tnétröt im sÉ .te¤e đpél nátuzA
 tnim ,ttala daplat a nav komoh na€ona¤u ,dotál tzana¤U .timmes námrofóJ

 .kansójahgalli$ ttezédi bbőle za azagi sigém ennel trézE .ttőle desépél
 ergév lekkö{őder a djam ,élef gnorok ógo¤ar a ttetni - si ze paN

 ióg€ob ,- tlurob ab€ámoh semellek eklüf a ,té{éf ótnábmeđ ettetđekerik
 - lőbégöđmeđ akitkalaG a - kóg€ob a keze s ,kanknupaN im a tnim ,kannav

 ,kéttetípé kőre za kozana¤U .lőtknieim a kenzöbnölük mes nebimmes
€ob sogaltá za le tehrét mes kügemöt ,lőbkemele za lóbkozana¤u

.{évröt ű{évré sonálatlá si ze trem ,lőtkegemötóg
?kóg€ob na€ona¤U -

 za ,lőrlezök ¤oH .tniređ ie{évröt akitkalaG a ,matdnom tnim ,eđreP .negI -
 tze ,ne€im za rokka ,negi ah sé ,telé kutjar e-nav ,kene€im lőbégöđmeđ rebme

.ahos gem kujtahdut si men rám im sonjas sÉ .motahdut men neseteđémret
 .arđuđ ¤e inléđeb ti{{e dabađ anlov ttel mesgém ,ttetni¤el netlüremiK

.avdógár niatalodnog tájas a ik-ik ,knuttagllaH
 iagalli$ ógolsip na{ávlah gidde ladlolút a nebéklüf so€ámoh A
 neletgév a ttopakle arjÚ .negevü gatsav a trúđtá kü{éf ,kettőngem
 argalli$ lórgalli$ mosátnalliP .nelebák a tnim ,asávíđ ől{évrö

 gésnednim a evserek abáih ,tlüdéđ bbeđđem er¤e ,erbbe€ém er¤e avlo$ádkub
 .kanágáliv kogalli$ a aru đel mesahos rebme za ,meN .tárátah őzetélmen

 ővönlút nágamnö ,tahtuj bbeđđem si knulán nálat ,küjézök evdekđéremiK
-giedi ,leviepég bbeseteléköt dnim kenémletré őtmeret ,leggésseisőh
 nesizétniđejréhef daram asokli¤ gidnim za ed ,lerrű za tahlocad giáró

 itrésgem ¤av aj¤ah lüvík nemle¤if artanallip ¤e ka$ aH .kenételé tlüpélef
 men ,idlöf men ga{a za kandavloeleb iajmota ,lutđuple ,tie{évröt đomzok a

.abáságzom körö űterém irebme
 im a ,- e{éf kogalli$ a tnezü - {ávtih lüneletgév sé ¤av egneß -

 za ,¤av letévik a ka$ eT .{évröt nelte¤e za ,sőre za knü{évröt
 kűđ ¤e-¤e óicátivarg a ,sámo{ a ,sázrágus a ,eteserátah ¤e géssegeltese

 evselle ¤oh ,knézök láttahdokalot ¤ú ka$ ika ,a€gof kaná{ámotrat
 kenke{émlürök a kankoza delepic laddagam lessétíđefőre ú{ođi ,teknie{évröt
 dettehnöđök téttöjertél detelé sevređ kenke€em ,tiajbarad sik segésretsem
 trem ,léttöj trézA .đdaram ajbar gidnim kenke€em s ,ttőleze lakkóillimzáđvé
 sé tólnosah dázzoh a enneb sé ,tnelteremsi za iserek dogásnalatgu{ körö

 ebdepékgáliv ,itehtđémegem demletré tza gím - si tőrétle lótta za
 akrubzág kanájóg€ob galli$ agrás ú€átđode¤en sik a ,ttO .itehtđelli

 kos nav ,lezeven kentelé et tima ¤oh ,dettetjes lój ,látludni nannoha ,ttala
 €o tsom te€em ,kenrét a si nabájbarad a nabba ,knüttözök ttü€eh

 gem datlunat men gém ,dlálatgem ¤oh ,zohha eD .lezén netteseebgésték
 sé ,- detlezpék et ¤oha - ebneletgév a látdalađeleB .teke{évröt a éggéle

 laddagam kátlo$norgem sirám ,- kuttál im ¤oha - ti{đara ¤e létpél gila
 kanroetem it teke€em ,kemeđrop sik a koza tázáhagi$ {okév donohtto ttozoh



 s <tdaram datu ¤e ka$ tte€eh sánahor isőh ,sátatuk nátza tsoM .ketzeven
 ,kenknie{évröt innet e-đdut tegele nabboj ,ggüf lótta za ,e-đtujađđiv ¤oh

.đdaram knüttözök erkörö ¤av ,gidde tnim
:ttotláik nattotagzi neT ,lóbpókđotenalp a lef ttogúb sézlej klaH
!tiatada za merémeb trájdniM !óg€ob ősle za navgeM !kraM !kraM -

 sserek nátuzA .tegemöt segelőtevázzoh a sé takátánidrook a kaŁ -
 derémgigév galótu djam ,daram sigém aH .ődi $nin erbböt ,bbávot

.knutđo tnégixo ,edi nöjjöj gidep rogerG .ti{{emalav
.ttotnallip már natravaz neT

...tnelej tődi bböt ze ah ,gibarad ¤e kujríb gém iM -
 tnelej men kotogada it A .kázzúh giákos es ¤í trebóR sé xiléF !meN -

.tsélüdivör sege{él
 ¤an ősle za ,tézí sövűh metzeré erőle nabmokroT !négixO !négixO

 sádalluf ússal a ¤ahbbála ercrep ráp rokim ,tégésűrö{ö¤ kesézgeléleb
.agásnalatgu{ neltetehet ,őtíjrő

 mes immes lüvík nőgevel tlánđahle ,űrűs A .nóso€of a matlákrotobgigéV
 katgo¤ar nesetelne¤e ketsetótígáliv a ,néjdner $nin imalav ¤oh ,arra tlatu

.tetelđér nednim eb
 a trétađđiv nötgör nátuza ,metse aróldap a ,ttodókzárgem neletrih gnikiV A

.gásnalat€ús
 lüneltelév xiléF ,- lóbrotátpa za kraM ttözőtegetnem - taná$oB -

 a ,tsálláab{ári za küjdzekgeM .tájbmog atékarótí{ári ki¤e za atmo{gem
.knugof inlóđ ttőle revőnam sóickerrok őzektevök

 ,- arsah matdógáv lóbsagam retém léf gila - gem ttetnebböd sése za meN
 tti ráM .tobmogótídni za gem atmo{ lüneltelév xiléF <tazára¤am a menah

 meN ...rám ah ,lavásádlogem kotadalef €omok nabólav a đel iM ?knutrat
:esétetzemle¤if lliT ttozgnahlef trem ,inegnerpöt bbávot mődi tlov

...cnelik ,zít ettőlE !kotídni ,mele¤if ,mele¤iF -
 óso€of a trájebrök óicátivarg a ,nójah a gigév katdalađ keséköl órpA

 ,némerep atékarnotof a kátékar i¤ev sik a katdólo$pakeb arros tnima ,nétnem
 ¤e tnim ,ze tlov sézré na€O .tégemöt samlatah kástídrof ab{ári őllek ¤oh

 za gém ,kétáj đimok ,arra-erre tírug ezek sáiró ¤e te€em ,indükef nebő$
 a avdokđapakgem ,metrűt gibarad ¤E .inatídroflef sepék si tormo¤ serü

 ,metzeré kanóldap loh ,kenteze{{em loh tnéknotanallip te€em ,abálaf óso€of
.bbávot matríb men nátu ődi ¤e ed

?gém trat giddem - mattotláik - !kraM !kraM -
.gem ttotatgu{ - egév neppé ráM -

 tludrof tőttek gáliv a ,növö$ a tóslotu ¤e ttotíđat nattonu sáiró zA
.ségebel ttodlá za tlov tti arjú nátza ,mettölürök

 gém ttőleim ,tájgnah lliT mattollah - tenüđ crep zít lüleblüröK -
 levéletévik evaD .ttodagof pék őrevel tneB .abóicágivan a anlov metréeb

 xiléF ,nekesélü ttötnödartáh a ketdükef avzajíđeb nei{{emalav
 a ttöföd tűt sóickejni neppé evaD .lemmeđ ttoku$ ,lejjef tnelliberléf

.abájrak
.timalav tíges ze nálaT -

.téjef a attagni nátda¤áb lliT
 a keté¤iV .küzzegévle si elüklén ,ertelé arjú dzoník en ,evaD ,d¤aH -

.abrotánrebih
 evaD .ingottus tlábórp téléfsázokatlit imalav sé ,témeđ a attoti{ik xiléF
 laviagoF .lótátopallá xiléF eđđem tlov men nétniđ ika ,arkraM ttezén nődrék
 sátnappiđ €ém ráp ka$ s ,ttopak nátu ő$négixo ttetízgör zohájálmát sélü za

.inlalóđgem ttodut nátu



 kóickerrok a međevtá né ,nöjađđiv anátu sé ,kengniL điv tnégixo rogerG -
 nátu sulkic isátí{ári őzektevök A .tamáknum né za gidep ő ,tiasátímáđótu
 ségöhök ólopís ed ,inlóđ traka ebzök xiléF - .texiléF ketiđivel gidep

 a zA .doríb men ¤oh ,ne¤éđ meN .jdoksokađőre en ,dotáL - .előleb ttel
.kujríb gém ¤oh ,ado$

 a ebima ,t€átrat samlagur ,újámrof bmöggél ¤an a atmo{ ebmezek evaD
 agam tótja za atzúheb ,lőbéklüf a tlokđutiK .ttedegne tnégixo lóbkcalap

 za atlo$pakik ,tsánattak órpa za mattollah ,tlú{ zohmólku$ a ,ttögöm
.atdnom naklah avgofeb lerré{et téágam a nátuzA .morotátpa

 trem ,movíh men gíma ,nossatuk ka$ ¤oh ,kenneT gem ddnoM ...ađđiv sseiS -
 tréza ,intagzilef tokraM moraka meN .đel gésküđ si ár nesedivör ,keléf

 ,tnégixo nevőb nojlánđah sé ,- arátaludzom ibbőle ttozléc - ¤í tze menezü
 gem ttotídól - !ađđiv sseiS .men ¤av ,lürekis ¤av ,¤ednim si¤ú rám tsom

.nóso€of a ttetípöravot etelüdnel séköl A .luózú$úb
.metpéleb rokim ,lóbájáknum tludrof mes ađđiv neT

 djam ,atlogásjú - si tóg€ob kidamrah a sé kidosám a matlálatgeM -
 t{émdere ¤an a tze le etzétni tréim ,modut men ,- ettetázzoh avdoknaltatlém
 imalav ¤aV ?gém látlov ttO .matlóđado bbőle za rokim ,nedivör na€o evaD

?nav jab
 ergév ¤oh ,tépeleđ nollab a massi{ik ¤oh ,sétrésík a ttozník nomatu đégE

 totazára¤am bbőle tsom sé ,géssövűh ttotíhá za nabmokrot a noj€oftéđ
 magam djam ,taragus {okév a mattotí{ári abácra tte€eh teleleF !letevök

 men ,morro za ,mevle{ a mattotrat ejéle ,abmáđ ttotát eleb ,mattotídrof élef
 nátuza kaŁ .ttodódlogem ergév tnáp ógoftá temődüt A .elev inleteb matdut

 a iatalodnog ¤oh ,ttođtáL .tétenezü evaD avgofel tárotátpa tá matda
 ,nav nebdneR - :tlelef ti{{e ka$ trem ,kanzodnalak élef kóg€ob ibbávot

.kotajlóđ djam
.ttozoh ebhüd egéssöbmözök ttetréerléF

 .tájrak a mattagnár - erđé jréT !óđ nav lőrknütelé zA ?detré meN !rebmE -
 .inatílláeb kátdut men gidnim gém t{ári za sé ,si kraM ,kilkodlah xiléF -

?nav nebdner ¤oh ,i{{a ka$ deken đége za zE
 a lótsám tnim ,tlov bböt előt ze ed ,tájgnah a etlemelef ti$iK

.morak óđánodah atgofeL .sálábaik bbadavgel
 men ,lóbtú za lőbbe egésküđ nav arra men kan{ámodut a eD .i{{a men ,meN -

 na¤oh ¤oh ,kan¤A za ka$ ráka ,knüken ráka knuntattujazah llek tza
 tlov rák trézA .taknugásótlém irebme le küttetđev na¤oh ,knuttolkodlah
 arjú za ttotatum - llek ze ,kenellek kotadA .teknünneb inetíper giádi

 ,- etzelej tásálálatgem óg€ob kide¤en a ,jú za ima ,arpókđotenalp ógúblef
.timmes le knüré men lazzA .airétđih men sé

 nebmene¤éđ ¤oh ,metzeré ¤ú artanallip ¤e ,nebmeđ lassám¤e knutllá nebdneŁ
 lőb€em ,t€átrat a etdegnele mezeK .mötügem :keđet tebbesetelne¤éđ gém

 za ,tludrof élefel ¤ohalav peleđ a ,négixo kédaram a őle ttegeđiđ naklah
 ,atloterléf nedíleä .ttodógáv abácra neT nollab socnár ,ttodoroguĐeđđö

 a ika ,tlov gniL neT a za arjú tsom - atdnom naklah no¤an sé
.ttotđaláv totallinimzáj nátu sálotnofgem sađđoh zohsálánrebih

 ,gem jdogu} .sátđaláv sám $nin rám ah ,golod ¤an si za ,inlahgem nepéä -
... gidep giddA .már nav gésküđ ah ,kotajvíh sé ,zeh-evaD ađđiv jnem ,rogerG

.laváságúb ttotaggađ atvíh rám ređűm a ,eb etzejef meN
 ,metzeré keni$ik arjú mosakllem ,tlúmle nasro¤ asátah {okétój négixo zA

 ken¤ednim názagi ráB .nóso€of a magam matlođnov lessézgelél zéhen ,őgröh
 ,nablálah a knülev kinétröt si im nátu knusálkodluf úđđoh ¤oh ,kinűt

 lőtdlöF a ima ,bbótđamo{gel a tdaram gáslovát naltadri za za armomáđ



 ,inzegév knuraka le evdökđük natlohléf tti tsom tima ,zadniM .ttotđalávle
 - ajlécgév ken€em ,zohsárgu samlatah a zohha telüđékőle ka$

€ob naltatahtál nenni galli$ sik {ávolah ¤e - nátlúm dezitvé ték djam
?ahalav e-küjrélE .knüdlöfőlüđ ,ajóg

 xiléF neltelémđe za atlo$pakik evaD .katdagof lunaltóđ nabóicágivan A
 küjere kédaraM .katzoglod la¤¤A za kraM sé lliT .tieredevehőtízgör

 ,tlov kügésküđ arkusádut nednim ttezređ náros úđđoh kevé ,arájáigrene nednim
€áp atékarnotof a ,tátadalef - óslotu nálat s - bbo¤angel kütelé ¤oh

 ,tia$narap lliT ettevök lammari setelüdéđ ¤A zA .kétzejefeb tásátílláará
 imlezré asáticapak ódutnednim kanájáirómem ,kenégésđékózoklodnog ahtnim

 .takujáknum énetíges lemmele¤if ódógga tsom sé ,endejretik si arkáirógetak
 ¤e ka$ nebégemöt đéktaláglođ ke{éfőzlej ,kápmál ónallivlef ,keređűm A

 .aró za :ttözök i{{emalav bbűređ¤egel a ,bbigérgel a ,segésnelle tdaram
 €éđev a s ,kecrepdosám dlöz a le katnabbol laggásasro¤ óhom ,so{úG

.knütelé za ,ődi za ¤of ,crep nednim ik tlú¤ levésöröv
 nabtaz€ábađ a ttedegne mes natlohléf lliT - !kotídnI !mele¤if ,mele¤iF -

...zít ...ettőlE - .lóbsávíhlef tríőle
 lef atzodlo tréim ,tídni tsom lliT aH .er-evaD metzén avzokládoŁ

 a téđ atrát lüneltetehet ppékđaláv sé ,tamosátnallip ettetrégeM ?texiléF
 tlov men ráM .inedzek llek laggássotnop i{crepdosám tóickerrok A .tájrak

 ő ,ttomo{ eré€eh serü tájas lezzék léf megne ,ezzötökađsiv ¤oh ,ejedi
.texiléF atloraktá ttü¤e lessélü za gidep

... ¤e őttek ,moráh ... -
 ,ttorgu erknüllem a óicátivarg a ,arótídni za tlüđefár ajju lliT

 erő{repék A .tődüt ődőgrev nebé$rög meleléflálah a etlesérpeđđö
 ahtnim ,ttođú$le nassal ,ttedzek inlárbiv ajóláh ređdneratánidrook ttetítev

 za etdegnele ezek lliT nátza ,ebé€ém ő$pék a €ús a anlov atmo{eleb
.tótídni

!tnégixO -
 knénré mes ,knándoksokérakat ah ,kutdut ,taragus őtetlé za kutloké$op nevőB

.ennel bbađđor ka$ ,timmes rám elev
?đel géle ,- lliT atdnom - keté¤ivel ¤oh ,nav ketecrep tÖ -
.nabájrak a leđxiléF lóbótja za ađđiv tlóđ evaD - küjlémeR -

 ,ttözök séteven a sé ségröh a notúléf ,ttoda tognah sönölük kraM rokkE
 ttödzük lüneltőre taraka za nebémeđ tlí{ argát ,etleme élöf ejef a tiajrak

 ,nav óicátivarg loha ,lohráb ¤av nödlöF a aH .laggásnaltadutnö za
 tnim ,őtđeji na€o mestnárok nát€of gásttokođgem a za ,kiseeđđö ,lujále ikalav
 ,nebőgevel a ketgebel tto ,ađđiv ketse men iajrak kraM .nabgásnalat€ús a

.lőbétset ttozajíđ ebsélü tnűtle ságzom ttezevređ a ,telé za ed
.ttorgu zohkon$narap a sé ,texiléF atmo{ abmorak a ,tlüdrepgem evaD

?megne đallaH ?delev nav iM !jleleF !jléđeB !kraM !kraM -
.knutráv giákos ,nebdneŁ .tásuzlup zék őgebel a atdagargeM

 si tŐ !sálunébvíđ ,mettih tza ráM - .eri{{emalav ttodogu{geM - !lÉ -
!küđđivel

!tdaram ketecrep moráh kaŁ !men rám tsoM -
!ađđiv küzzötök rokkA -

 knár arjú sirám námo{ asátídni lliT ,abgásnotzib tekő kütze€eh gilA
 .téđér bbajú knügéssepékóllánelle ,knütelé evtđémelef ,€ús a tágam ettetev

{leF .aróde¤en djam ,ttezektevök tenüđ bbađđoh eré$neređ anátU
 ¤oh ,attotí{ozib küsérevvíđ egne¤ ka$ - tetset nelettelé ték a kutlobála
 ,tdaram lüde¤e lliT .élef rotánrebih a knutludnigem sé ,- kannav táedi gém



 a ajvíh tneT rokka ,mesgém ah ¤av ,takosátímáđ a iző¤ si lüde¤e ,atdnom tza
.lőbőle¤ifgem

 detset tájas a géle neppé nabgásnalat€ús A .knáknum ű{{ök tlov meN
 ah ,jáf neseređték sé ,nejré en jab ¤oh ,indőröt laviataludzom neltezgedieb
 .tsétü za ajpak dasrát neltetehetagam menah ,et men ttaim dogásnaltazá¤iv

 óso€of a nalatnudnim kiajgatgév ódaram nebétez€eh taludzom óslotu zA
 tá€étrof nednim - sójahrű náretev tnim - evaD eré$nereä .ketdőtü abálaf

 nassal ¤í s ,ttodut inetíges si meken géM .kantadalef se{ék a kenne atdut
.knützegév ramah lassálánrebih A .nekepiliĐgél a knutdokamo{tá

 tniređdner ¤oh ,- evaD atzára¤am - rokne€i kandoksotnof ti{{a korotkod A -
.tesege{él názagi imalav le kenetjelef tréza

 ,serü eré$neređ anrota$őtđéme zA .¤Ú .óicknufesev ,margoidrak ,sámo{réV
 knudnog $nin tsom bbálagel eD .ku¤ávté ttetehel men názagi kenke{égeđ

.asálázinorkniđ maráoib a tsom aN .elev
 artalumáb si tsom ,gidnim tnim ,ttozoglod laggásasro¤ so{ákrođoB -

 ttotahlunatgem nálatlá¤e nabknurok im a tima ,ttetré zehnedniM .ttetetđék
 trőbjef a ejlöĐrödik ¤ohen ,tnopmat ¤e lé¤et ála adórtkele zA - .ikalav
 nebétekef a ¤oh ,attatum ze neppé ed ,nabsáríőle za enneb tlov men ze -

.refinmođ a tehöJ .đéK - .nav si víđ menah ,sádut samlatah ka$men
 ,űletéteđđö đđor na€o neppé tsom nabrotánrebih a ¤oh ,jab lóbba đel meN -

!?nebgési€eh ibböt a tnim ,nav őgevel úsámo{ ¤an
 lőrlüvík djam tze eD - .tteteven - ?matlodnog men erre ,deđih tzA -

.ik jpéL .le küzzétni
 a kuttál neb{éf sekék tá né$nelőlelmék a ,tnellib eré€eh a ótja so€ús A

.tocra tdapás ték
 tríőle za ajtratnnef ttözök ke{émlürök nednim ajákitamotua rotánrebih A -

 za ,tőgevel a inzú&&aviđik tnim ,knuglod sám $niN .tsámo{ aréfđomta ¤e
.pél eré€eh a gidep kérevekzág ótatla

 .géle nav eré$neređ ed ,đév abrák refinmođ ómo$ ¤e ttala sélére$ik a na¤u ¤Í
.zehlliT ađđiv jnem ,mezétnile si magam tzE

 matláni$ es tsám ,metzeré ¤ú s ,nokóso€of a magam matlođnov lüde¤e tnigeM
 a ,abóicágivan a lóbrotánrebih a matlákđám tnim ,ató meséderbé

 ,lüde¤e gidnim sé ,ađđiv-ado ,ađđiv nátuza ,ebőle¤ifgem a lóbóicágivan
?egév đel mesahos rám táH .lőtdlöF a eđđem lüneltetehréle ,lüneletgév
 lüneltelémđe nabóicágivan A .matlodnog tnim ,bbaramah ,ttel egév gideP

 te-evaD matvíh netteseebgésték norotátpa za rokim sé ,tetreboR matlálat
.tđaláv matpak lőtétekef a ka$ ,tneT sé

 tto si né argiddA !abóicágivan a tneT dzoh sé ,ebőle¤ifgem a jnahoR -
 men ed ,zehlliT annahor sirám ¤oh ,metzeré nájgnah A .ttotísatu - !keđel
.levésélére$ik őgevel a ttezgév men gém ,takorotánrebih a tto attah¤ah

 matu óslotu za gel{ét ze ¤oh ,evlémer ,tréianík a táhet matludnilE
.lüde¤e

 - ajgnah s ,tlé gnikiV a ,ttodózotálrok erkerebme za erőle¤e sálutđup A
 ¤e lukala lőbníđ eléfkoS .tlov naltazotláv - ekené za :metzeven né ¤oha

 ótahllah a ,sagam kepeleđ ,aságub ¤ál korotáreneg ,kené za ze ámmallad
 ,iasánattak zaráđ kosumzitamotua za ,eségeđiđ óráj nárátah őslef kognah

.keségne$ sik monif ,keségeziz
 takujgnah gím ¤oh ,tsátatgu{gem ,ttozrágus togásnotzib kené za ze roksáM
 ,agássodnog őteređ mierévtset idlöf đevlürök ,mollah lunaltazotláv ,¤í

 a már kanazzá¤iv ¤oh ,tezepég nalatmáđ a ze ertelé tdamát ttala ezek kenkika
 tetezgév a lóbkujgnah nabnoza tsoM .nabágásamén géstétös őslük ¤an

.mattollah



 óslotu peletmota za sé ,- gnikiV a tlekené - đlutđuple ,đdallufgeM -
 ,leđel ttolah gér rám rokka eT .egév si kenknütelé im a lavájttawolik

 dotloh ,ttözök kniaragus im a ,lénknü{éf im a lef djam kilmob tti detset
...teknünneb láttoklagem ika ,rebme ,degét knuláglođ si nátu

 nebzökim ,nettederesekle metgehil - matjar kotdut men inetíges eD -
.tájatja őle¤ifgem itađágalli$ a mattotíđateb

 tnim ,ttegebel ttelef pókđotenalp a lakkorak tráttéđ etset sik {ávos neT
 ,- atóim ,ajdut ik - timalav ttezlej lunaltadakađ ređűm A .rádam a$ruf
 a ,tneT matloraktÁ .temle¤if a etletevök lasságub sognah ,őtísegedi

.trét zohágam artanallip ¤e lóttaludzom
 bbesőregel a nav kenne giádi ,- neőtehré gila atgottus - kidötö zA -

.ajgnah
 ,itnelej tégéslezök ¤av ,tégemöt óg€ob a ¤av ze ¤oh ,matdut si né ti{{A

 emeđ neT .inlágĐivgem iknes ajgof men rám tóg€ob a tze ¤oh ,si tza ed
 bbávot gnah ttotaggađ ,őtetzemle¤if A .tde{rele etset ,ttodóku$eb

 ,lőbőle¤ifgem a matlártáhiK .lu$akam ,nábotso ,lünelet{émdere ,ttogúb
.ttözödlü si nóso€of a gém ,tótja za matpa$eb

 gibarad ój etset trebóR sé neT ¤oh ,moduT .miekélme za kandoravazeđđö nennI
 bböt ¤oh ,međkélme ,ebkesélü za avzajíđeb nabóicágivan a tdükef tto
 ,si arra sé ,lunaltadutnö giléf metdevneđgigév tsulkic sóickerrok

 leviexelfer űređ¤an sézgedieb sevékos a nabmiatanallip bbasogáliv ¤oh
 a kétzirőgem nesegésűh sé ,katlusóllánö lünelteggüf melőt ke€em -

 ,ken-evaD mettetíges ,matdut si inlomáđ gém - tiataludzom séltémsi nalatmáđ
 a nabámahor isálkodluf ki¤e ,lürök agam ttodokpa$ ,tjúf ,ttegehil ika

 ttozoglod nebzök sé ,etzeré kenkűđ trem ,lórágam etpétel si táhur
.lüklén sállágem ,lesséteven tlürőléf ,nattolláđgem

 evaD ,abrotánrebih a trebme neltelémđe ték a küttivel rokimalaV
 .külev knutlugodlob men ppéksám trem ,takubál sé teküzek etzötökeđđö

 ¤oh ,nácartam ki¤e rotánrebih serü óslotu za in¤ah traka tnel si megnE
 elev ¤oh ,metgörö{ök ed ,nabóicágivan a zegév gím ,gem majráv tto

 a sé ,ttivađđiV .kodaram lüde¤e ah ,kölürőgem ,metléf trem ,kessehem
 .ttöföd takóickejni bbajú abknubmoc tdagad lótkosálákruđ ibbárok
 inlodúd si tlad imalav evaD sé ,knütdzek ingoro¤iv né€üh arkusátaH

 arjú nátzA .méleb nöstnö togásrotáb ¤oh ,lakkédnáđ vian a lazza ,tlábórp
 tnigem kákóvúf a tnéke{émdere kniasátímáđ rokim ,knütgö{ arjú djam ,knutlomáđ

 .zohá€áp tlomáđik a tátékar a lakkof {áhén káttotídrof bbelezök
 laváságrofrök ődőltémsi not€of tlov alkop ólavékkörö sédevneđ a đége zA
 ,kan€ús ótíđat abnaltadutnö za ,kansálomáđ sé kensélémđe őtevök tsálákruđ a

 gidde tadut a nannohalav S .ik tleme amladjáf űt a tnigem nannoha
 natlujá rokim ,si tza ,teđége za mattál nerbé lóbájóiznemid nelteremsi

 evgemer a ,ttedelezök élef mörőb a levődnek$ef a ezek evaD sé ,metdükef
 neletgév ttala óickerrok nednim ke€em ,tájóláh sőttek kátánidrook óđú$
 ketdeksemledegne mesgém ed ,zohsám¤e ketlürek bbelezök laggásússal

 a ergév atékar a ¤oh ,avlozagi ,tsám¤e kéjdef ergév ¤oh ,kanknutaraka
.nav ná€áp ttotímáđ

 sé ,metzeré tézek evaD ¤oh ,međkélme arra ka$ ,ttotrat giddem ,modut meN
 attodloik evaD nabnoza ette€eH .tséföd jú za avráv ,tlüđefgem amzi mobmoc

.melev tludnile sé ,temieredeveh
.ettetrégem ed ,metgö{ ti{{e ka$ - ?tréim ...iM -

 tdeker ,{okév tlelef - !tlürekis ...is ...iS ?detrÉ !tlürekiS -
 a ka$ ¤av ,e-teven ,e-rís ¤oh ,tlekedré si men ,matdut meN .nognahjef

 ,le ttötnö gásgodlob neletgéV .tájgnah a ¤í le attatzotláv sálkodluf



 ,indevneđ ,inlomáđ bbávot llek men ¤oh ,metlürö kanna ,aladaid rekis a men
.indamátlef arjú sé indallufgem
?knutahla ... rokka ,... rokkA -

!kelđivadO -
 ,avlú{ik metgebel ttölöf ejef a ,nátu agam ttozúh avgof lénmökö{ök A
 za teknünneb tráv rám loha ,girotánrebih a knutlunov ¤í ,ólđáz ¤e tnim

 .molÁ ¤aN ttotíhá ari{{a

.äää;

 ,ttotagnár ¤ú evaD .őzőlegem a tnim ,tlov mes đđor na€o léf séderbé jú zA
.tlürőgem ika tnim

 !jderbé sé zzegeléL - .ebmelüf a tlábaik - !rám jderbÉ !jderbÉ -
?dezrÉ ?rám ¤av lándagaM

 ,ttotatzátnih rotálupinam őtđerbé za ka$men sé ,tlov ú€úsmoló mogat nedniM
.ttögnölüd eklüf đége za
?inzeré llek tim ...iM -

 !dlöF A ?ze im ,dodut ,rebmE !knug€obmi ¤oh sÉ !tado€ús A !t€ús A -
 tagnir náecó gerö ój a sé ,knu¤av nödlöF A !tlürekiS !knu¤av nohttI

!teknünneb
 attotípalli$ men nabnoza ze ,atbod arcartam kisám a séköl bbesőre ¤E

.tésédeseklel
 zE - .arájatja ttoti{ rotánrebih a ttotatum - ?tőgevel a tze dezré sÉ -
 !nöj lőrtniK !ilemret rotáreneg a men ,nöj lóbkcalap meN !inohttI !idólav

?tájáráp sós regnet a enneb dezrÉ
 gem atpak nabárok sázójahrű za ka$ názagi óđ péđ igér a ze - kná{adlöF

 ólav előt A .nákja kőrétađđiv ázzoh a ,kővellovát előt a támlatrat ótlém
 ,trat gikopanóh úđđoh ¤av giketeh ráka ,gikopan ka$ ráka ,gásttotíkađle
 a kattotuj ebmeđE .gitanallip óslotu za lőtősle za őrtö¤ ,ótđamo{

 knutlov nettek ka$ rám rokim ,€obét ősgév a ,káró tlétá lürök galli$
 nohttI !dlöF A .lótgásgodlob a koludnolobgem ,metzeré ¤ú sé ,lev-evaD

 ógolli$ ,talnája za za $niN !le mo¤ah men tebböt ahos ,ahoS !ko¤av
 antahtíkađle ređ¤e gém ima ,eređ{ék na€o ken€édevneđ ótatuk a ,gésőtehel

!előt
.trodos lavágam evaD

 gáliv đége za ,iknednim kujtídroeleB !ebéklüfsóidár a knüjnem ,ereß -
!tlürekis ¤oH !knu¤av nohtti ¤oh ,ebélüf

 lliT lóbrotánrebih déđmođ a ,knützöktü ebxiléF sé abkraM nóso€of A
 najá{dnim ,katgo¤ar kemeđ godlob lóbkucra ttozníklE .téjef a ik atgud

.knutlábaik erređ¤e
 - .metlüteküsgem djam ¤oh ,ttellem melüf a evaD tlöbmöb - !óhaH !óH -

!nohttI !knu¤av nohttI
 a küttevtá im ,ttedzek inlekené kraM ,tsám¤e kütlöfüp sé ,knutdokđapakeđđÖ
 ,teknüjef - kutráj giddA .ttozotláv áccnátidah zrot sélöfüp a sé ,tlad
 ¤e sé ,tnellibgem gnikiV a gím ,- abóso€of kűđ a evreveb teknükö{ök

 a gigév - avrodos lakknugam si tneT őpélik a - knutlurug nabómo$
 tréázzoh knüki€emalav nabsádoravak A .kanájatja meretőlrézev a iken ,nóso€of
 .nebgési€eh sagát a knutgo&op téđanađ sé ,tlurátik trem ,zohájódloik ótja za

 a gíma ,tréfik noknukrot a ¤oha ,knutzóhah ,knutzotídro ,knütteveN
 ójah a ¤oh ,kut¤ah lekkeségö{ őselój nátzA .ttotrat knütezgelél

 ki¤e za kraM .teknütset ttotatzótjú{ik essegregneh ado-edi esélégnölüd



 meret a nebröK .tájbmog kő{repék a atjar atmo{gem sé ,tlú{ zohájáfrak kéđ
 tétös ,gé za sé níđlef ógrobáh a ,e€ém regnet a tnallivlef nálaf

.lekkőhlef
 takomálluh dav a ,tnözözív a nokianđáv kétlezpék kenne€i kőtsef igér A

 etniđ ¤oh ,léđ őgnöhüd a lo$ábrok arsagam €o teke€em ,lekkü{érös sobah
 ,ekrüđ ,níđ romok apu$ ,tako¤nordök ógól lőrétset kőhlef {o$ala za kiréle

 ejetet komálluh a ttala kétjat réhefsokđip a <kékléca óljah ebétekef
.iajtlof nalat{ozib agrásgeteb a ,aipéđ sé etekef nebkőhlef a ,dlöztdapás
 za ,ettetnelej tabbagodlobgel a sigém arknumáđ ,tlov {ávtál nalatđagiV

 sé ,rođđeforp a trötik - gidnim tnim - lőb-evaD .tedlöF a ,tnohtto
.knántál men ahtnim ,atzára¤am

 tteselój lunaltatahdnomik - !kőhlef sé zíV !zív sé kőhleF ?kotájtáL -
 sé léđ sé - kéttetnelej togásólav ótahtál a koza trem ,takavađ a inletémsi

!komálluh ¤an űrö{ö¤ ,léđ péđ ,dlöF !komálluh
!űrö{ö¤ knüken ,- lliT ttogro¤iv - si lábmih ti$ik ¤e aH -

 evtöK !kanákon$narap gés¤e tledner arknusáđálahik a ejef a tehőf ¤oh menaH
!ajtrat kenpéđ si ő ¤oh ,međih

 a attotjahik ima ,trotom a nebétekef a attotídnile arjú atazára¤aM
.lóbrotánrebih

 tekő gem kussatgu} !inzektnelej knüreß - .lef ttodokđápát - !si zagI -
.knu¤av lój nai{{adnim ¤oh ,bbaramah lénim

?keibböt a kannav loH - .téjef a xiléF lef ettötü - ?nai{{adniM -
 gidnim iatalodnog ¤oh ,{évröt ,kiđtál ¤ú - tlođaláv lóbótja za rám kraM

.kanráj ttőle knieim a lađđoh ték bbálagel
 !köttöj melev it ,izétni xiléF sé trebóR ah ,géle tsézektnelej A -

!lekkeibböt a nav im ,knundut llek gem lannozA
 avráz rotánrebih ték kisám a ,knützöktü ebjerdnA sé abárukaT nóso€of A

 zéhen a etdzek intagnár ,inpét sirám sé ,nőlelmék a ttotnallipeb kraM .tlov
.táráz ttotísotzibno¤a ,tlulo{ob ótja

 segésretsem ,timalav külev jláni$ sé - takisám a ik dsi{ ,evaD -
 ikalav sÉ - .attotláik - !kügév nötgör trem ,tőtnekresvíđ ,tsézgél

 isovro za kájvíh lannoza ,küsétettökeđđö rám nav ah ,nátu kétreboR nojdalađ
!mázzoh edi kájlo$pak sé ,totnopzök

.nebéklüf a tnűtle kraM sé ,ttedegne ergév ótja zA
 ne€imráB .zehkélliT matnahor sé ,matludrofgem ,lutáhgel matllá nÉ
 nednim sé ,kőzöbnölük kerebme za ,rotánrebih a tezekređ seteléköt

 teklel-tetset séderbé za le kilesiv námrof¤e mes erénelle gássodnog
.tételevűm őlehretgem

 lóbóróđgnah a ,tlü ttőle latđaőlezek a rám lliT nebéklüfsóidár A
.ttođtallah ságopor neletké

 .ttodoknađđob - aingól ttelef knüjef a llek tti ppé si kanrahiv a kennE -
 pé ¤e ko¤av neletpék ¤oh ,géle meN !laggássomortkele rökgél a nav eleT -

 knéleb gém ,knüzetelrésík giákos ah ,ttaim komálliv a inraki$ik tognah
!xiléF ,ik dlo$paK !pa$

 trúteleb lliT .tétenezü kraM matdnomle né sé ,tdaramabba jaz ótnáblüf A
 đđor naltatahzára¤amgem imalav ataludzoM .abállákađ sesöröv tteljef lój

.ttezén erxiléF .menneb ttetlek tsézré
!?knujláni$ tim ,soN -

.attagonov tálláv a xiléF
 ah gém táh ,gáv knéleb bbótu-bbőle ,kujlo$pakeb aH .modut meN -
!tsétettökeđđö knupak nezehen. gidep lüklénA !tájánnetna óda za molotik

!arjú eb dlo$paK !inlábórp llek gem sigéM -



 ,ttödösőre not€of sé ,ttödődzek arjú ságopor A
 xiléF .élöf gnikiV a tlú{ arbbasagam er¤e acobráméf úđđoh annetna za ¤oha

 attotđagga nabboj gém ed ,tsézednereb a ettetléf ,atládparah téléđ ajáđ a
.atopallá kaniasrát

 iM - .tóróđgnah a inatídrolút atlábórp - ?neppéknodjalut nav kujab iM -
!knütderbé námis na€o

 alán ima ,tlov segedi no¤an ed ,tebböt ttodnom men kraM .modut meN -
... nálaT .naltakođ názagi

.tsáda za medzekgem ,- lliT ebzök ttogáv - dneŁ -
 a ¤oh ,inallah ttetehel si ¤í gém ed ,tóróđgnah a attotíklahel xiléF

 abnoforkim lliT kátladbađ arkobarad koságottap a s ,bbadav gém ságopor
.tájgnah tlábaik

 a ,... gnikiV ...tti ,... dnim ... kov ... víh ,... nednim ... kovíh ,... kovíH -
... kiV

!gem ajllah mes iknes ¤Í !téjere sáda za dlevöN -
!gáv knéleB -

.lliT ttotídro - !dlevöN !lekedré meN -
.lóbáravazrűz ságopor a ttođtállah nebbőggüfeđđö rám tsoM

!gnikiV a ttI !gnikiV a ttI !tiknednim kovíH !tiknednim kovíH -
 .tđaláv a avráv ,tlődartáh djam ,tsávíh a le atgosrah rođmoráh géM

.lu$akam ttogottap ka$ óróđgnah A
?sáda za ik tnem lattawolik {áH -

!lazzáđ¤éN -
!tóróđgnah a löf dstísőrE -

!lótjaz a timmes đallah es ¤Í -
 a ettetísegedi ,ttotídro ttaim óróđgnah a ka$men lliT - !armumixam A -

.gnikiV őlégnölüd a ,asádaramle đaláv a ,rahiv
 ságopor őtettekđer téjőgevel eklüf a ttozokatlit netlümér má&ráhboD

 ,tlov $akam lliT .tognah irebme inallahik knütlév abáih lügöm ima ,nelle
.tsázokaráv a atnugem gím ,teknünneb ttozník gicrep ték ój

 ,inse abnáecó za kat¤ah ¤oh ,géle meN - .atjúf - !kanađla nökülüf A -
 !kanađla nökülüf a ,knülev inzedner kanánraka tótatumeb isélemeik ka$ ahtnim

!kiken motatumgem né eD
.tlú{ nátu ajólo$pak óda zA

!tiknednim kovíH !tiknednim kovíH - .etdzek arjú s - !tottawolik záđtaH -
 đége za ,tésétü samladjáf etzeré mákicrop nednim ¤oh ,tlov arokka sánatta$ A

 za tájrak sé ,lőbsélü za tlüperik lliT ,tlárbiv nabgnál sekék eklüf
 a őle tröt tsüf etekef űrűS .ttodorotnát gilaf óstáh a avpak éle acra
 kátamotua segésűh ttetípéeb ávohnednim a nátza ,lóbiakédasah kalafređűm
 za ttođú agađ sórúđ ,űresek keséletegiđ ttegéle za ,tezüt a káttotloik
.atgof teterekótja za ,tlasah nóldap a xiléF .nebőgevel ttodosórroftá

!ttogáveB -
.nóso€of a ketdelezök ketpél ónahoR

?tnétröt iM -
 inzárik énteređ tágástlubák sánatta$ a ahtnim ,atzár téjef a lliT

 ,katlođaláv meN !tsétettökeđđö za kutlábórpgeM !dotahtáL - .előleb
!egév ...tsom sé ,tégéssőre sáda za metlevön
.atloraktá ika ,kenéllem seléđ evaD tteseikeN

 ttotnalliplürök - kotojab tnétröt men ketken ¤oh ,sotnof a zA !jab meN -
 ketre¤ tsoM - .tezüt a e-káttotlole nabólav kátamotua za ¤oh ,nebéklüf a

 ,takójahőtnem a knántál men gidnim gém sé ,takotagam ketétnehipik aH !nenni
.kujlábórpgem arjú lekkélüđék kélatrat a rokka



 men ,- tájgnah a gem atlálat nezehen xiléF - trat rahiv a ze gíma ... A -
.ennétröt ze ka$ arjÚ .molnája

 a tniređ neT sé ,kannav nabboj eré$neređ kéramA .sőgrüs na€o men ráM -
.abmaka{ a kotajdokđapaK .lunovle lüleb náró ték rahiv

 etrem nattozorátah ne€i ah s ,tlov aigóloroetem a a{ámodut kidosám ianík A
.đel ¤ú ¤oh ,küttehev arsotzib ,inadnom tze

.metzedrék - ?lakkorotánrebih a tnétröt iM -
.ttödökűm lunalatságofik sézednereb A .innöjár knutdut meN -

 .knütderbé ne{{ök ne€i im ¤oh ,sönölük a za bbákni tniređ korotkod A
.golod sik men ,ebtelé za inrétađđiv nátu vé {áhalavnezit

 .tlov bbe{{ök lakkos tsom ed ,lürök galli$ a si né metzeré tze ,negI -
.anlov tdamátlöf si ttolah ¤e lótta ¤oh ,láttagnár ¤ú ,- metteven - zagI

 a ketdükef evzötökeb dnim rám keibböt a loha ,ebmeretőlrézev a knütréeB
 .teknünneb ttozajíđeb sé ttetetkefel nasodnog evaD .nekesélü ttötnödartáh

 avtímáđel tsélüdéđ sé togástlubák a ,tlov bes iségé sik nézek xiléF
 ka$ sonjas teknütezrézök đđoR .tsápa$málliv a kutđúgem nesé$neređ názagi

.asálábmih bbesőre er¤e gnikiV a etlevön
 ah ,- jerdnA atlo$ánat - lakkomálluh a inatídrof ¤ohalav enellek ebmeä -

.túsavmálluh đék ,le kanpak lórladlo ¤í
.kraM etzedrék - ?dolodnog ¤oH -

 tza ka$ ah ,kise élöf lanovzív a ¤e lüzök tropo$akóvúf ¤én A -
 ójah úsátjahatékar ahtnim ,tegnikiV a elev motahtí{ári ¤ú ,metetdökűm

.anlov
 - élliT bbőle tnim - ataludzoM .attagomis tallá za tniređ asákođ kraM
 miasrát ttotufgigév mosátnalliP .ttotínalatgu{ nodóm naltatahzára¤amgem
 ,jab a tlov za meN .ttedekevön ka$ megéssegedi sé ,nátazárbá zrobnozrot

 llákađ a sé jah a ajtíssal na¤u sálánrebih A .knutlov kesörőđ ¤oh
 sézekréazah a ¤oh ,si tza sé ,matdut tzE .gem ajtíllá men ed ,tésévön
 sé tsédrüf őzeletök nátu sálánrebih a kuttotđalumle gidde nebémörö

 nebbettetíđefgem lénim ed ,travaz ima ,tlov sáM .tsázoklávtorob
.inzamlagofgem matdut ébsévek lánna ,atjar matzoklodnog

.kraM eleb tteze¤e - ázzoh knussál ,nav nebdneR -
 ,avzajíđeb lüneltetehet ,inlü tti tlov đđoR .takujáknum metle¤if evdek¤irI

 nödlöF a knu¤av nohtti ergév rokim ,imalav rám nejnétröt ¤oh ,inráv sé
 kika ,moráh ibböt a sé ramA eré$nereä .nátu sátatlábórpgem kos €o ,vé i{{a
 tto za le ejlésem ¤oh ,te-evaD kátpakle ,lürök galli$ a nerbé katlov men
 ettetígéle mestnárok ima ,katpak takotazára¤am divör ka$ giddE .teketnétröt

.ődi za tlüper ,tágam etzeré nebémele rú rođđeforp A .tekő ik
...lőbőle¤ifgem itađágalli$ a tneT atzohle rogerG nátza sé ...

 men ,rogerG ,ka$ ddnoM .ttotuj ebmeđe imalaV - .neT ebzök tlóđ - !jráV -
 ?lőbéklüf a léttivik rokima ,pókđotenalp a tóg€ob bbajú ¤e neppé ttezlej

... erimalav međkélme na{ávlaH
.negi eD -

.lőbsélü za tágam attodloik đágalli$ A
.knutzokládo$ - ?đém ávoH -

 metlekétré men gém tiatada za kanóg€ob a kannA .topókđotenalp a mezéngeM -
.ettetízgör návli{ atamotua za gidep ,ik

.eindekneltét bbávot ttellek men s ,tlálat táknum ¤oh ,tlov godloB
 a kétjat atjúfléđ ttođtál mes lohes rám nökő{repék a ,tlügne¤ ság€obmi zA

.ttodosogáliv gé zA .nécnireg komálluh
 ,- nebsélü ővel mettellem a ramA ttezednevrö - kengniL tlov azagI -

!pan a tüsik trájdniM .ákos ttotrat men gel{ét rahiv a ze



 ,lakkomálluh a knutludrofebmeđ atóim ,ajáró ¤e ¤oh ,le dstjelef eN -
 rahiv a knudolovát leggéssebes seretémolik töcnimrah lüleblürök

 ,tegnikiV a attotísro¤lef eri{{e bbálagel esétetdökűm atékar A .lótájgam
 ,dalah ab{ári őzeknelle rahiv a ¤oh ,deđevázzoh zehhe aH .erbböt men ah

.kraM atzára¤am - ...im errema tnim
 knü¤em ,xiléF ereß - .lliT atdnom - ődi ój a tti lüleb nekecrep rokkA -

.inleređ
 éggéle ,- gnihS ttodoknaltatlém - ko¤av tti si né rám ,taná$oB -

 tsom bbálagel ,matdaramik lőbke{émlé ilürök iteC uat a ¤oh ,molánjas
.intálle temörökaknum tájas a ménteređ

 eD .knu¤av nohtti ergév ¤oh ,őf a za ,- lliT tteteven - dlánjas en kaŁ -
 a mavađ őtnöđökeb ték-¤e anloV ?deken knüstíges ¤oh ,dedegnegem nálat

.kantaláglođőle¤ifgem óvla nélüf
 .kanknugástrázle egév nesedivör ¤oh ,ttozo{allivlef taknui{{adniM

 sé nohtto rám ,kebbeneltemellekgel a iáró sámelef a keze kensézekrégem A
 ahtnim ,lótdiasrátrebme avráz gém ¤av le ari{{ana¤u galitalroka¤ ,mesgém

.nebrét a lohalav lánlov tnik
 galli$ a kützednertá t{ámokar a ,- evaD kunátu tteteis - kotajráV -

.melüklén gem kotájlálat meN .lürök
 kőhlef a nökő{repék A .ttodosogálivik lunaltaráv meretőlrézev A

 sörövso{ara iaragus pan ttogávéttek lavájtnoziroh regnet a s ,katdakađlef
.takalaf a le káttotđará lasságo¤ar

 ,kecrep ka$ názagi rám tsoM - .laV ttognojju - !lóbrahiv a knu¤av tniK -
 ?etse ¤av e-nav legger ¤oh ,modut men ,a$ruf tnékbé¤E .kanlálat knár sé

?tehel aró {áH
.ttotatum tezít léf ajáró ¤an meretőlrézev A

 ,ejedi tájas gnikiV a ze ,- kraM tteteven - bbasoko leđel men lőttE -
.lóbáságzom sogalóđtál paN a kujdutgem nötgör eD .timmes gem zára¤am men
 e{éf ,ajpalak abmog ¤e menah ,tlov rökléf men rám ,ttođú$ bbejjel paN A
 a nemret a tá katlunov lessélöpmörö$ ¤an kélliT .ttotláv ersöröv€ém

.levieđértakla óidárkélatrat a avlokapgem ,élef eklüfsóidár
.jerdnA etzedrék - ?neđék ketđel ttala ődi i{{eM -

 tekik nátu sézektnelej solatavih a ,- xiléF tlođaláv - aróde¤eN -
?kajvíh

 meN .záhrók itnopzök ivejik ,đébes ,votaloV levaP .temerévtsetreki zA -
 kólavadO .kenkédiv a kanna esemleređ trem ,anlov ttözötlökle ¤oh ,međih

.knu¤av
.sicraM ebzök tlóđ - inléđeb kénteređ lammá{a za nÉ -

!dvíh temielüđ A -
!lóbátreziB temerévőn A -

 .lakkraM knuttagllah nettek ka$ ,nebőgevel a ketdökpör kemíc sé keveN
 a ,kraM ...enlé anéL aH .tlov men knunokor ,knürévtset ,katlahgem kniélüä

.ttepél mázzoh sé ,tsátí{ári za at¤ahtto ,ósavlotalodnog
 .knürévtset óillim sé óilliM .rogerG ,ráv gésirebme đége za teknünneB -
 .togásdabađ sevéléf őzeletök rokne€i za küjtehtlöt ttü¤e ,doraka ah sÉ
 - lőbregnet a tlov degele ah ¤av ,abáizéniloP ti$ik ¤e knunaccureL

!ebélihC inđám te¤eh knü¤emle ,- erő{repék a avgo€osom ttotatum
.ttotláik to¤an sé ,knutjar ttezéngigév neletriH

 a kotraka ¤Í !kot¤av kasopmol sé kosallákaä !¤í men eD -
 $nin kenikA ?kon$narap a ko¤av né rokim ,inlürek éle emeđ gásttozibódagof

 ,ramA !ebődrüf a sram za ,lassátí{ári za tti ¤av lavóidár a aglod



 ,sátláv avlúm crep zíT !sáludni ,jerdnA si et sé rogerG ,laV ,sicraM
!inzoklávtorob ,ingáv tajah ,inedrüF !knü¤em im rokka

 imalav ¤oh ,sézré đđor a$ruf imalav ttötnöle tnigem aróđ "inzoklávtorob" A
.armomáđ a neltetehtré sé naltakođ imalav ,nebdner $nin

...¤oh ,modut men ka$ ,- metdzek - kraM ,timalav koraka inadnoM -
.matdakalE

.ttotatzib - nartáb ka$ ddnoM -
.katnallile miatalodnog ttotrat kanótahgofgem eri{{emalav gém bbőle zA
... modut men ,inzára¤amgem modut men ed ,kezré tá$ruf imalav ,modut meN -

,ttököb abladlo ramA
 en ,ere¤ tsoM .dodnomgem sé ,tokraM deserekgem rokka ,đđöjár ah djaM -

!gásttozibódagof a tti nötgöR !zzodomlá
 a neze tsom sé ,anlov atlálatgem ttőleim ,timalav ttetđevle ika tniM

.élef kózo{ahuz a matludni ,gnerpöt negésneltetehel iakigol
.golod sápmop názagi sázo{ahuz A

 s ,lakkaragus gedihgéj sé órrof mattatzodnalki$ avtlávlef temörőB
 rokka ¤e mattagnojruk nasognah ,tságnorođ a$ruf ibbőle za evdelef

.nebzök sázo{ahuz rebme bbötgel a tnim ,tomallad tlálatik
.gem atravaz esélöbmöröd jerdnA togástalum A

!eb jdegnE !éH !rogerG -
 ,zív a ttögöpö$ gém lőrjerdnA .lőtégésűrö{ö¤ zív a le matdakađ avgoroM

.ttepélik lóbózo{ahuz déđmođ a ¤oha
?đraka tiM -

.mettetré meN - ?el detdeđ ¤oh et ,rám stígeS -
?tiM -

.tétezrőđ rödnög i{đara nesevresek atđálokram - !dallákađ a táH -
.ttözöktü abátsorob sákláđ ,divör mezek ,matpak zohmallá zA

!?mallákađ A -
 za tlov ze ,matzoklodnog neze ,metserek tzE !navgeM .metezgelél a tdakalE

 úđđoh kenéđér ¤e gés{égel A .travaz ze ,gása$ruf a za ,golod sönölük a
.né tnim ,kasátsorob ka$ gidep kosám ,nav allákađ

.élef meretőlrézev a matnahor avtídro sé ,aróso€of a mattorguiK
 loH !kraM !llákađ A !inadnom matraka tim ,rám moduT ?¤av loH !kraM !kraM -

!?¤av
 rokim ,már tlumáb evnebbödgem arukaT sé evaD .tnahor manátu netdeji jerdnA

:avtatum kujár mattagotjah er¤e
 !kenjerdnA tnim ,nav allákađ ¤úppé kanárukaT ed ,né tnim ,sátsorob ka$ evaD -

!iken monadnom llek geM ?kraM nav loH
!inadnom matraka tze ttala ődi đégE

.lliT sé xiléF lőbéklüfsóidár a ttöjtá arámrál A
 tzE .men xiléF ed ,sallákađ lliT ,- nagodlob matzára¤am - evaD ,dotáL -

?nav loH .inadnomgem kankraM matraka
.inzára¤am ttedzek nognah ia&a evaD

 gíM .ebőle¤ifgem itađágalli$ a neT atvíhle tokraM ?sőgrüs na€o tréiM -
 si errem ,inatípallágem kujlábórp lóbkogalli$ a ,neđék $nin óidár a

 a ketnűtlef rám negé tétös a loha ,erkő{repék a ttotatum - knütehel
 a intál rám noza ahtáh ,kájtagrofebrök si tradar a nebzöK - .kogalli$

 a gidep imA .kenđel tti arákosmen ,rogerG ,gem jdogu} .takójahőtnem
 ¤oh ,tnétröt za nápu$ ,sönölük immes $nin nabba ,itelli támélborpllákađ

 ,inzoklávtorobgem lürök iteC uat a knődi tlov knülüzök kenkese¤e
 a atparahle ,nebzök déđeb tlú{ zohállá za lüneletnéknö ...gidep kankosám
 e{éf úna¤ a nebémeđ nátzA .ttogáv tocra abotso lüneletgév sé ,totadnom



 itađágalli$ a ttodógávik rokim ,traka inatláik rám s ,tnalliv
:atjar eb ttese netlümér kraM sé ,ajatja óso€of őtezev ebőle¤ifgem

!ebőle¤ifgem a lannoza ere¤ ,evaD -
 a ttodokaloteb ézök iatalodnog óráj ttusám gím ,gitanallip ¤e ttotratlE

.tlürő sezivmoru$ ,neletzem ték nebéjűrű¤ iasrát :{ávtál sönölük
 ,za im ¤oh ,tlov mes mamlagof ed ,ár mettöj argolod ¤an imalav ¤oh ,matduT

.si elev temesézedeflef inlözök metteis ertesenednim
 !úđđoh amrof¤e men knullákađ a ¤oh ,inadnom deken matraka tzA !kraM ,navgeM -

!¤av sátsorob ka$ si eT
 a sé ,eđđö mo{ €ús ú{ođi tika tnim ,tdaksorgem ,ttopak zohállá za kraM
 ,teknünneb antál röđőle ahtnim ,knutjar gigév ttezén ¤Ú .tlőd kanlaf

.etzőlegem kraM ed ,traka inlóđ evaD .tlorodnáv arcra lórcra asátnallip
?létderbélef lürök galli$ a rokim ,látzoklávtoroB !jerdnA -

.allá za tteseel kenttezedrék A
!mődi ár tlov men ,- etgebeh - men ...eN -

?xiléF ,et sÉ -
 ,lóbrotánrebih a tjúbik lannoza lliT ,knütderbélef tto rokiM .negI -
 sosáríőle za eb ajtrat men ah ,előleb tehel ajab gém ,iken si matdnom

... né ed ,tsádoklátđit sé tánrot
!éllem sám¤e kotajllÁ !gélE -

 men kenxiléF ,metzéngem rám ,- ttotuj zohóđ ergév evaD - segelsölöF -
 men ka$ lőbbe eD .bbedivör lakkoS .kenjerdnA tnim ,allákađ a arokkaelef

... ¤oh ,tza dezeletétlöf
!kétí{ozib a ze ,- ajgnah kraM tnatta$ - timmes kezeletétlöf meN -

.ikalav lunalatrotáb ebzök tlóđ - ?eriM -
 katdut men koza sé ,ttelef iamzicra támlaru ettetđevle kraM - arrA -

 knutludnolob men ¤oh ,- ttözök séteven tlürőléf a sé sárís a inetnöd
!nebőle¤ifgem itađágalli$ a né sé gniL neT ,gem

 a neseđđö sé tnékne¤e knüré ti{{em ¤oh ,avtaglotal ,teknünneb trémgigéV
.gof inadnom tekima ,nebmeđ lakkavađ

!le međih mes né ,- ttotídrolef djam ,nesedne$ etdzek - le ketiđih meN -
 iknedniM .tđértakla ttotrat nebézek a ettetjele xiléF nebdnö$ tdemred A

.lórácra kraM le tdakađ mes sátnallip ¤e ed ,tnezzeređđö
!dlöF a men zE -

 sédekneltetih a sé sénebbödgem a ,sázokatlit a ttotahpa$löf ttőleiM
:tézek a etlemelöf nólo$narap ,ajaviĐ úgnahkos

 trem ,nezzedrék en iknes giddA .tégés¤eairómem ¤A za küzzedrékađsiv tsoM -
 lóbkallákađ a sé ,negedi tlobgé zA .inlelef ár kodut men

 ilürök galli$ a le tlet ődi bbesevek ¤oh ,kujtahtípallágem
 a :ttotrat ađakađ ősle tú za giddema tnim ,gitanallip a gidde lőtséderbé
 tehel men lekke€em ,ke{ét kezE .bbesevek lavóJ .gi-iteC uat a lőtdlöF

.indagem ajgof ¤A za gidep totazára¤am A .inzoktativ

.Xä

 ppéksám nebőrem ,nebmeretőlrézev a knütlű¤eđđö bbősék laváró ¤én rokiM
 ¤A za tlunoveb lel-lliT sé lénneT ,lev-evaD ttőleim ,kraM .knüttetsef
 ,táhurne¤e atđit a sé tságávjah ,tsázoklávtorob a atda ab$narap ,ebéjéklüf
 sé natlopá ,lajjah sitnecték ,sotavid ,knütlü nabáhur naltálukam nátza ¤í
 za gíM .iekédnevön tledner arsátagllahik aloksipézök ¤e tnim ,negeđléf

 ,lessétökik a lazza ,atda kenjerdnA togáskon$narap a kraM ,ttozoglod la¤¤A



 mes knődi na¤u errE .men inzoktativ neketnétröt a ka$ ,tehel tnednim ¤oh
-ik - knünetíđék ttellek trátlel levésétezev arukaT trem ,tlov

{émdere rátlel A .lőrketelđék ővel negnikiV a - tniređ etelüretkađ ik
 - arsátílóđlef - nesélű¤ a ka$ knüki¤ednim ,knünléđeb tlov solit lőré

 nednim inatjofle traka nabájárí$ leviesédekzétni kraM .eb ttotahlomáđ
 sódaik ¤e bbasamlaklagel erre ¤oh ,atdut lój s ,tegésneltejef sé travaz

 a ettetgem nátza mele¤efsav tleven knéleb A .asátjahergév tadalef
 bbákni ,lőtgéssegedi za tnabbortéđ djam knőki¤ednim lüleb ráB .tibböt
 amét sáM .knüjléđeb lőrknütez€eh ¤oh tnim ,el anlov kutparah teknüvle{ a
 a$narap kraM .knutzoglod lüklén gnah ,lajjáđ ttotírođeđđö ,névél men nabnoza

 daka aH .ettetnelej si tájábórp knusáríbrehet imelleđ-iklel neb¤e
 .elev tehel inlomáđ ,lüredik néjele za tsom ah ,bboj za ,egne¤ knüttözök

 .rokimráb ttőleze neseđđö tnim ,knár kanráv kosátatlábórpgem bnölüK
 nasotadut kaŁ .nebréhefóh giplat knütlü tti tsom s ,kutlláik tábórp A
 knümeđ őgé sé knüníđcra ekrüđ ,kniataludzom ttezemle¤eflút ,ttotíssalel

.lőrgéstlüđef ttotjofle za ttodoklurá
 ¤én óicídepxe za tlunoveb sé ,tlí{gem ergév ajatja eklüf őtjer ta¤A zA
 ,sélzökvát sé sátí{ári za lliT ,kon$narap sonálatlá za kraM .ejőtezev

 ed ,kátláni$ ¤oh ,modut meN .ekönőf tropo$sódut a neT sé akinahcem a evaD
 im gím ,le kétzegév avtláv tsám¤e návlí{ ,katlov katlasav nessirf si kő

.knutzorátlel nabkarátkar a
 sopal ,úđđoh ,tlov sedne$ regnet a ,kut¤ah ttögöm knugam eđđem trahiv A

 ettetgem jerdnA gím ,knutllá nabzzá¤iv seđeF .tójah a káttagnir komálluh
.tésétnelej silámrof ,divör

 ójahaloksi ¤e tnim ,ttedeklesiv ¤ú kraM - !el ketejlü ,mönöđöK -
 tásázok$ánat keniővevtđér óicídepxe őlesiv teven gnikiV A - .akon$narap
 ővöj a sé ,esélekétré knütez€eh ilüvíkdner ajléc sázok$ánat A .moti{gem

 gém erőle¤e - ki¤e galli$ iteC uat A .eletévabmáđ keniegésőtehel
.kcorB divaD ódaőle zA .knu¤av nájóg€ob - neletvén

 asulíts imete¤e ttokođ ¤oh ,őle tludrof röđőle nebételé etekef A
.tléđeb evserek takavađ a ,nezehen sé ,at¤ahle

 na¤oh ,mezmele tza ah ,tatzotláv men neke{ét A .mejdzek loh ,modut si meN -
 tza tős ,lekedré tiknednim trem ,menléđeb llek si lőrre ed ,edi knütlürek
 dlöF a sonjas ¤oh ,teketenneb nabbojgel a lekedré za gali{tanallip ,međih

... na¤oh tte€eh
.tőrétik óludni kensemlezré za attotđa¤afeleb asánalliv kenémeđ kraM

 roetem nebélezök galli$ a tevöj lőrdlöF A .tege{él a nedivör táheT -
 ttözök kebböt ,tekesézednereb se¤e katlobmorle keze ,knutpak takotalálat

 ¤ú ttellek tréze ,kotájdut tniM .si téjőlére$őgevel rotárenegoib a
 knüjderbé nebrökgél a ka$ roksézekréađđiv ólav erdlöF a ¤oh ,knunzorátah
€áp ilürök dlöF a rám taláglođőtnem a ah ,tegésőtehel a tza avtímáđel -

 zE .teretókal a itlötlef levőgevel ssirf sé ,tegnikiV a ajgofle ná
 a noros ősgév tésézerevőnam isálláđel ¤A za ¤oh ,tza éssegésküđ ettet

 atékarnotof a neseteđémret ,ála küjledner keniesélelđé retémivargrepuđ
 a ¤oh ,nátuza lüneltevzök erknügésnelté$nereä .nátu etnűđgem kenésédökűm

 rogerG - si sójahrű ővel nerbé óslotu ték a ,evzejefeb tsátí{ária€áp
 a tlürésgeM .knutpak takotalálatroetem bbajú ,tágam atlánrebih - né sé

 a ¤A zA .tdakađgem nebđér la¤¤A za atalo$pak ,ajtnopzök vítarepo atékarnotof
 atékarnotof a ¤oh ,etlekétré ¤ú takóicámrofni ttopak lőbsézednereb sábih

 ¤A za ,katdnomtnelle kenne iatadaődi kárómota zA .tájáknum etzejefeb
 gitéh ¤E .lüneletrekis eđrep ,ajlágirrok tze ¤oh ,ttet si tetelrésík

 ,kendökűm lunaltábih ¤oh ,ttödőző¤gem rokim djam ,tásáráj káró za etle¤if



 ,đaláv sábih A .lótájtnopzök vítarepo atékarnotof a trék tóicámrofni arjú
 a etzirőnellE .atravazgem nesejlet ,tájáknum etzejefeb atékarnotof a ¤oh
 a etteteveđđö tnékne¤e tako$narap ttopak a sé ,tága{a sejlet gés¤eairómem

 sé ,tlürek abájáknum ipanóh¤e mendjam zE .lessétnelej ttopak lótátékarnotof
 seđđö atékar a ettev ála sézrőnelle nátuzE .erbbőle elev ttotuj men

 evré zehretémivargrepuđ A .teküsédökűm atlállortnok arros ,tésézednereb
 $narap ki¤e za ketlelefgem lóbáj¤an ke€em ,ttopak tsuzlupmi ték

 a nebdnergás¤an izökóg€ob retémivarg a ¤oh ,llek kotonduT .kanájáirógetak
 a zE .avtílláeb nav ersérűt sokélazáđ 15-8 neőggüf lótgáslovát

 táragusótah kóicídepxe izökóg€ob sogaltá za - ttözök ia{ođiv ređdnerpaN
 ,za suneV ¤e za ka$ neđih ,arásálálatgem sotnop dlöF a géle - evtniket
ob ibböt a ,tégemöt dlöF a gem itílezök lakkélazáđ 20 egemöt kenki€ema

.bbo¤an ¤av bbesik nesege{él éóg€
.gásnaltatnop a eré{í $nin ¤oh ,ttođtál nácra gniL neT

 men ,19 gésbnölük a táhet ,kenégemöt dlöF a akélazáđ 81 egemöt suneV A -
.kélazáđ 20 gidep

 ttopak si tsuzlupmi ték ¤A za ¤oh ,abba mat¤ah ttO .kélazáđ 19 nabólaV -
 - ketse lüleb norátahabih ttetílme za levim - koza s ,lőtretémivarg a

 kenégemöt dlöF a tnim ,tekő atdagofle ¤A za ,nökőrűđ a kattotujtá
 ték retémivarg a ¤oh ,nabnoza arámáđ ttetnelej tamlado{ob bbajÚ .tésézlej

 iteC uat a sé atékarnotof a teki¤e za ,ttezlej "tedlöF" ték asuzlupmi
 erkesérém bbasotnoP .noladlo őzeknelle za gidep takisám a ,ttözök

 kesérém jú za kezE .tégés{ekézré ređűm a etlevön ,tretémivarg a attotísatu
 ittözök ajá€áp atékarnotof a sé galli$ a táhet ,ősleb a ¤oh ,káttatumik
,3 tnođiv óg€ob kisám a ,dlöF a tnim ,űgemöt bbo¤an lakkélazáđ 12,2 óg€ob

.bbesik lakkélazáđ 9
.attat€of djam ,lavágássotnop e-ttedegéle ,ttotídnas erneT lemmeđ léF
 vítarepo atékarnotof A .őtehtré ima ,ttodoklodnog giákos ¤A zA -
 kenne kőrémődi za ,tésédökűm etzejefeb ¤oh ,ettetnelej tza ajtnopzök

 ,tlálat tedlöF ték menah ,¤e men retémivarg a lügév sé ,kattodnomtnelle
 a sé settek a <kéttegrüs si kexelfer isátratnnefnö zA .ttezlej evtelli
 atdut men atépatbah a ,ttognotát sér samlatah nálaf €átratga{amezü samráh

 5,9 a táhet ,őslük A .tto¤of ,ttográviđ ga{amezü za ,inmötle nesejlet
 sálláđel a atjar ,tlov bbelezök óg€ob űgemöt bbesik lakkélazáđ

 a tze ,ttötnöd si lügév ¤A zA .tle{égi toga{amezü bbesevek esézekéf
 laggássotnop űređdnertenem nátuza tibböt A ."kendlöF" attotđaláv tóg€ob

 retémivarg a ,lórátékarnotof a tegnikiV a atlo$pakeL .ergév attotjah
 za tlláeb lattaludrof léf sé moráH .tlüper zohóg€ob a levésétezev
 abnáecó za ebbe nátu sélüperlürök tö ibbávot sé ,arájkís őtílne¤e

.tegnikiV a ettezev
.tágam ajjúfik ¤oh ,ttotrat tetenüđ siK

 ttotđaláv men ¤A za ,menze¤ej llek geM .edi knütlürek na¤oh ,lórra ti{{E -
 a tílnosah nesőtehelgem óg€ob a ze evtniket tekeigidde zA .luđđor
 kesétréerléf nabkáró inátu séderbé za lőbbe ¤oh ,ari{{A .zöhdlöF

.kattahzamráđ
 gém ,tadnom óslotu za ze tnim ,kanáidégart a asázamlagofgem bbedíleđ lénnE
 atlocnár lüneltedegéle nabnoza kraM .anlov tláv erételü$eb si kanórí ¤e

.téködlömeđ
.lóróg€ob a jléđeb ,kelréK .nekesétréerléf a knu¤av lút rám tsoM -

.te¤e tle{ evaD
 a ¤ohtniM .bbesevek lakkélazáđ 9,3 zE .metléđeb rám lőrégemöt A .negI -
-tah ,lőtédlöF a le rét gila etelürek sé aságrof ilürök€egnet óg€ob



 - gidde ¤oh ,sévek na€o zE .nödlöF a tnim ,kebbe{{ök knu¤av lavólik téh
 si erökgél a galitalrokaß .küttev mes erđé - alór knutdut men gím

 rotárenegoib a sé ,eb küzzegelél tze ató knüséderbé ,levéknüdlöF sonoza
 ¤av ,anlov sám nesege{él ah ,anlov etdegne mes eb ejőzmele atamotua

.őzegrém
 ze ed ,tsérétle djam lálat si tti neseteđémret talágĐiv bbasodnog A

 gisétđevétgem a - erđé ketettehev - nétniđ regnet A .sőtnelej men návli{
... ólnosah

 indoknaltatlém sé ,lőbépeređ tteseik lunaltaráv djam ,arkraM ttezénerléF
.ttedzek

 .zohkogásamrof a nesö$rög na€o đdokđagar tréim ,kraM ,keletré meN -
 röđőle sádóla$ a sé ,knu¤av nohtto men ¤oh ,golod setenetter ,meremsilE

 a sé lórsádóla$ a llek inléđeb sinegi eD .tröteđđö taknui{{adnim
 kenkeze trem ,teknünneb kettetđevétgem röđőle ke€em ,si lórkogásólnosah

 men retémivarg a ah ,anlov ttel iM .knülé nálatlá¤e ¤oh ,küjtehnöđök
 a ajdut men aH ?knüderbé nebrökgél ne€i men ah ,tóg€ob a tze gem ajlálat

 knánláni$ tiM ?eziv $nin kanóg€ob a trem ,intezev ebregnet a tegnikiV
?nálatlá¤e knénlÉ ?rokka

 men ika ,jerdnA lüneltezemle¤ef ebzök ttotláik - !ken-evaD nav azagI -
 !inlé knuduT !őgevel sé zív nav ttI - .tsátagllah a bbávot atríb

 a kujtahtívajgem sé kuzzúh artrap loha ,nálat si dlöfzaráđ nav lohalaV
!tegnikiV

 ná{ámodut a ari{{a neppé rođkos ramA - !si ke{élőlé kannav návli{ sÉ -
.neT tnim ,togáliv a etzén lütđerek

 knujlálat tóg€ob ne€i ¤e ¤oh ,ajléc óicídepxe za tlov za neb{émderegéV -
 bbasagam nálat ,nálat ,- aizátnaf sé ¤ávdnalak tlov gidnim nebxiléF -

...si tetelé űdner
 - knutlodnog arra nai{{adnim ed ,kitevenik ¤oh ,tléf ,inadnomik etrem meN

.ttog€osom naú{avas kraM .trebme
 inetti za sé ,kannav iatalálat so€ús kengnikiV a ,kátsilaedi kete¤el eN -

 ,laggásttozibódagof kanráv men - kannav na¤u ah - ke{élőlé
?jerdnA ,tegnikiV a inatívajik doraka ¤oH .larroko$gáriv

 ,taknurro za kussagól en kaŁ !sotzib za ,kujláni$gem ed ,modut men géM -
!knüđgetebeleb trem

 - ajámolpid iakinahcem nav keniknednim evévik tramA sé tegniL neT -
 tnim ,tegnikiV a nóg€ob a neze mozotlof nebbesevíä - .laV ttotláik

!tnef tto inegnirek tnékttolahőlé avlánrebih
 retémtez¤én tah tnim bböt lóbtalokrub őslük A ?dozotlof leviM -

 ótatukóg€ob sejlet a sé kniamáđređ treM ?leddieređűm isovro zA !kiz{áih
 atékarnotof a - kraM ađđiv ttogáv - gnirek "tnef tto" séleređlef

!nabárátkar
 a knütehlé na¤u lüklén séleređlef ótatukóg€oB .tnekköhgem iknedniM

 tnim ,knüđel keneletdév ,kuj¤ahle ah ed ,gisélügne¤legév lüleb negnikiV
.lüklén kotalatđapat irebmeső - rebmeső za ahalav

.tágam at¤ah men laV
 gém ,- tlüdneleleb nátza ,návotét etdzek - takomáđređ knütíđék djam táH -

 nÉ !knüdökđük sé knüzetelrésík sé knuzoglod sÉ !knütíđék ed ,na¤oh ,modut men
 a ,kujraka no¤an ah sÉ !noránednim intuj knuraka azaH !inlutđup tti koraka men

!ázzoh kujlálatgem si tegésőtehel
 lessékđébes ¤oh ,međihle gém tza ,- kraM ttodólo{úg - rotkod ,rotkoD -

 gésgeteb nalatmáä ?lakkáborkim a đláni$ tim ed ,kensirgit ¤e đémiken
!enelle knéntehet timráb ttőleim ,knulutđuple ,knár tahdamát



 kansójahrű igér ,deken ,- lehciM sedne$ a eleb tlóđ - knuglod im a zE -
 ettegerém nesegésnelle iknedniM !norefretni€op a za im ¤oh ,enelli indut

 enellek iken rokim ,ótálúrob sé egne¤ ne¤el kon$narap a ¤oh ,ne¤éä .tokraM
 sélű¤ a sé ,crep ráp gém ,bbávot ki€of ¤í ativ a aH .teknünneb aintatzib

 kisám sé ,lőtégéstđit ajtđofgem ,lavágoj so€ús ttozamlakla náktir lé
.gidde metremsi kenrebme ne€i mes né ,tokraM matlánjaS .tđaláv tokon$narap

 géssegedi zA .errebme lőrrebme tlárgu emeđ ka$ ,tlü laccra naltaludzoM
 ajlosavaj sé ,llálef ikalav ,nabbor nötgöR .tlüđef gisánattap rám tsom

 lassárájle setelne¤éđ ne€i ,knu¤av nödlöF a men ¤oh ,géle meN .tásátlável
.teknütelé inetti inedzek llek

.návotét etzedrék - ?knü{émer gém nav ,kotájlodnog ¤Ú -
 ,arra tlodnog gidnim kraM ,matlánjasgem no¤aN .ttödőzegeđ már asátnalliP

.mettetđevle tánéL atóim ,ko¤av lüde¤e eri{{em ¤oh
 a tnim ,űgemöt na€o neőtílezökgem óg€ob a ze ah ,- matlóđ - eđrep táH -
 rokka ,előt nesege{él le rét men egéssebes iságrof ,atagofrét sé ,dlöF

 iaigóloeg a na€ona¤u lóbáj¤an ,ólnosah návli{ si egésűrűs sogaltá
 ,takoga{asre{ ,tekecré na€o néníđlef a knutahlálat táheT .si esétípélef

 sé ődi kaŁ .tekeđértakla segésküđ zohsátívaj a kujtahtílláőle lőbke€em
.esédrék melerüt

.takocra za ettev arros tnigem kraM
 ,tlov bböt esédrék sekere¤ ,nelteteheT - ?ersédeggü$ a ko $nin táheT -

 men ,lüđék arólavinadnom so€ús ¤oh ,ttođtáL .ttetehlesivle jerdnA tima tnim
 tsoM .tllálef nassal sé ,trék tóđ avtratlef tézek menah ,ebzök tlábaik

!totalsavaj isátlável a iđetgem
 sövűb erređ¤e emeđ kék ótígáliV .kraM gem attotíllá - tanallip ¤E -

 ?ersédeggü$ a ko $nin ,medrék ređ¤e géM - .knutjar gigév ttolkis levőre
?kotatdnom tima ,ketizré si tza na€omoK

 ¤oH ?ga{asre{ sé őgevel sé zív nav ¤oH ?knülé ¤oh ,sotnof a za ¤oH
?intuj knuraka azah ¤oH ?knutujazah ¤oH ?tegnikiV a kujtívajik

.sápa$rotso za tnim ,tnatta$ ajgnah ődekleme not€oF
?lüklén letéviK ?dniM ?kotájraka tzE ?kotájlodnog ¤Í -

 .arácra ózrágus táigrene naltatahllánelle ,tluripik knütderem avzokládoŁ
?lerrebme za lezze tnétröt iM

?kotájraka ¤Í - .atlo$narap - !kotajlođaláV -
.taknujá{dnim ttotrat avgof emeđ ttoti{ argáT

.avzánobabgem kutgúz - !¤Í -
 lunalatgnah knüttölürök katgnir nökő{repék a ka$ ,knütlü lüklén sánaccoM

.knüttölöf ttozákropiđ gé sogalli$ negedi za ,komálluh etekef a
 nácra ,tákolmoh attotímisgigéV .gem etröt ajahós zéhen kraM tedne$ A

 inzerev¤ef atdut el gidnim levima ,a€osom sevdek ,seléđ ttölmöle
.tielefnelle

 kenégésőtezev óicídepxe za knütte€eh kotátdnomle nátuiM -
 a knütehrétár ,međih tza ,neőtelli takniólavinnet tásálalgofsállá

!teketegéstíges a mönöđöK .erketelđér
 nai{{adniM .taknukrot a etdegnele e$rög nelte¤ek géstlüđef A !ttözőß
 ,enneb knutdóla$ men ¤oh ,tokraM kütteređ neseređték sé ,knützegeléllef
 ttogrom nasognahléf lliT tnima ,mattollah né kaŁ .tetelé za ,tsám¤e

.kankraM
 ppékgév aH ?lürekis avtídrof ah ,đláni$ tiM !tlov kétáj se€éđeV -

 a ze ,...a ze ttellek keniM ?inzeređađđiv tamlazib a dodut men ¤av ,kenrötel
 nesene¤E ?kkürt - atdnomik sigém nátza ed ,inatnábgem tokraM atraka men -

!knutzorátah tneb tima ,inadnom anlov ttellek le



.ság€osom a le at¤ah men tácra kraM
 meN .naúrogiđ ázzohgém ,đrém leddekétrém tájas a ¤oh ,trebóR ,dojab a zA -
 ketteseebgésték sé ,kannav kiesézrÉ .et tnim ,{émek sé sőre na€o iknednim
 ,tekütelé kü¤et ébbe{{ök ¤oh ,natkelél a nav tréza S .nasogoJ .kentehel

.nabkotanallip zéhen ,takiasázorátahle
 ,tézek a etlemelef kraM ,katzoktativ avdakađ arkotropo$ órpa keibböt A

.kattagllahle
.lőrknütez€eh ikađűm nejléđeb arukaT röđőlE lázzoh knussál ,soN -
 si tiatalodnog ,inlodáv leggésűdéđebőb ttetehel men ahos tárukaT

.ttezgév nedivör si tsoM .ette€eh le atdnom evaD tniređdner
 bbesik a ¤oh ,zohha géle eséleređlef €ehűm őleređ-ótratnabrak A -

 találat tđér¤e eséle$reket ecnemek somortkele zA .kustívajik tekesélürés
.nav ttala zív gési€eh a tđérsám ,ttegéle ttaim

 na€o ótahlotóp séle$reket A .đel nozaráđ ójah a ah ,ótahtívaj rokka kaŁ
 zE .ik knüleređ lőbiesézednereb bé¤e gnikiV a tima ,lekkekétezev

 segésküđ nednim ,técnemek a inze€eh ebmezü lürekis aH .aknum samladađđoh
 takoga{asre{ ne€im ,ggüf lótta ,inetíđék knudut le tđértakla sé tomáđređ

 - atdnom kraM ¤oha - ttölöf €átratga{amezü samráh sé settek A .knulálat
 A .kiz{áih retémtez¤én tah nesegelőtevázzoh lóbsátírob őslük a

 a ¤oh ,totalokrub a kéttetígne¤gem ari{{a tti iebes kotalálatroetem
 ótrattđerek itezekređ ki¤e za ttina¤U .tdakađel rokesédőtü séréebzív

 nozaráđ a ka$ nétniđ arásátívajik ,bbaso€úsgel a abih ték a zE .tdepergem
 na¤oh ,modut men gém nebietelđéR .nétese ga{asre{ őlelefgem ,knutahlodnog
 tábih a ,nav ttala zív a ,mattahtál men tsélürés a tze ,inadlogem kujdut

.gem mattotípallá lóbiatada sézrőnelle atamotua za
?ga{amezÜ -

 tomuirétued géle lőbzívregnet a ,¤ofle sigém aH .nav nesegésőB -
 koga{a őtehre{ik nebbezehen lakkos korotázitetniđ A .knupak

.llek ődi si zehhe eđreP .kesepék si arásátílláőle
 a mönöđöK .knu¤av kosomoillimődi ,- kraM ttog€osom - jab meN -

 kerék lőrkniegés¤eőlzökríh sé -sóicágivan ,-sukitenrebiK .tsétnelej
.tólomáđeb

.etzén téjbmöttez¤ej a xiléF
.elev kotatzoglod it ,timmes kodut men lór¤A zA -

.lliT atdnom - naltábiH -
 totalálat ővevpék téK .nétniđ koradar a ,kepé kniesézednereb sóicágivaN -
 tnim - ővev-óda itnopzök A .đértaklatóp nav ,ótahtívajgem rokimráb ,ttopak
 za ,nav {ádlépkélatrat sejlet moráH .ttegéel ttaim sápa$málliv - kotájdut
.sőgrüs na€o men ¤oh ,tlüredik rokim ,kütdzekgem neppé rám téséleređeb ki¤e

 a innevlef kujdut na¤oh ,- kraM nelle ettetev - sőgrüs men¤oheD -
 aglod sám kengnihS .nav loh ,llek knunduT ?lavátékarnotof a totalo$pak

!dsat€oF .inlálatgem tnim ,đel mes
 a kotátkartá ,tlov ima ,$nin knüsézednerebóidár ű{émtísejlet¤an bböT -

.abárátkar atékarnotof
 ,arroknednim sé ređ¤e gem dze¤ej ,- ttel {émek no¤an ajgnah kraM - xiléF -
 sebböt za - bé¤e nednim sé sákartá - tnétröt imA !"kotátkartá" $nin ¤oh

 men ađđoh-egév ,et tnim ,knénléđeb ¤ú aH .kutkartÁ .tnétröt neb€émeđ ősle máđ
 bbo¤angel a nebknütez€eh im a gidep zA .kanidsánovergéssőlelef a ennel

 za lozoglod et nesetenétröt lürök galli$ a rokka aH .gásabotso
 a ántahgáv ő tsom rokka ,lánsátí{ári za kenlliT tíges jerdnA sé ,nosákartá

 kelelef nÉ .gem ezze¤ej iknednim tze sÉ !"kotátkartá" ¤oh ,zehdejef et



 ,meken gem ajdnom ,kiđtet men imalav kenikalav aH .trénednim sé tréiknednim
!dsat€oF .kannav tto sé ,kutkartá táheT .ergéssőlelef megne nojnov

.tlov azagi kankraM .ttödösörövle xiléF
 .gem kannav kekélüđék ttetípé ebkerednafakđ a sé korotátpa za eđđödniM -

.¤an men kuragusótaH .kanzoglod momálluh divörartlu ka$ kezE
.ttogommuh kraM

 .lótsám¤e knujdakađle ¤ohen ,llek inzá¤iV .knuláni$ tim ,kujtálgem djaM -
?detzejefeB

!negI -
 isézemlelé sé i¤ügésđége nejléđeb ,merék tsicraM lehciM rokkA -

.lőrknütez€eh
 inlotóp tekeđértakla sábih a ,totalálat ttopak őlére$őgevel a kaŁ -

 őle teketelü¤ev segésküđ A .gof indökűm ecnemek somortkele za ah ,kujdut
.lóbkoga{asre{ ótahlálat tti za inatíllá kujdut

 ték ka$ ,tájábih őlére$őgevel a kéttel{ísgem iepeletagla rotárenegoib A
 mattotđotéđ nabkia€átrat ,mettetírüik takatlutđuple zA .nebtelé tdaram Đröt

 kájtísotzib rám avlúm pan moráh lüleblüröK .teĐröt ték a arsátíropađ
 .kos $nin trem ,llek knundoksokérakat ed ,knüđe tátđap giddA .teknüsézemlelé
 ,kátđap ótahtđa¤of si nabáhurrű zA .jerdnA etgömröd - zéhen đel men zA -

 ózotrat zehkepeletagla za kettehze{esrev men ,kesetelzí eri{{emráb
 lóbágla sre{ ¤av tlüs nessirf a ,lavágássotazotláv korotánibmoktamaz

 bbáknI - .tásah a atdámi ,tlov cne{í ¤an jerdnA .lekkeleté sápmop ttetíđék
!gidda kolalpok

 ,- kraM laccraaf atdnom - tásálnájalef votaloV jerdnA küđđev lemmörÖ -
.ttözök keibböt a kujtđotéđ tájgada

?datdnom na€omok tzE -
 a trötik lőbiknednim ¤oh ,arkon$narap a ttezén lettelümér etniđő na€o jerdnA

.séteven
!lehciM ,dsat€oF !tátđap đpaK !intetzehé knugof men ,jléf eN !kópsaH -
 .nebmeđ laviáborkim óg€ob a emledév knütezevređ :bbasotnofgel A -

 .đel se{émdere si tti ,küjlémer ,asátah sáicnerefretni sézőtrefsurív A
 arsraM sé arsuneV ,erdlöF a gím ¤oh ,kiljer nabba ege{él amélborp A
 tetezevređ a ah le€€em ,knieĐrötsurív díleđ na€o kannav avtatzoktanov

 tti teĐröt a tze ,gem ajdamát men aborkim sám eléfimmes tza ,küzzőtrefgem
 őzpékga{asevređ rotárenegoib A .lannoza ázzohgém ,knünetđé{etik llek nannojú
 kujtílláőle ,melémer ,ttala téh téK .pé eré$neređ arotkeđ iaigóloiborkim sé
 a knütehpél men neseteđémret giddA .tnorofretni€op ótjú{ temledév őllek a

.artrap
 natdogu{ ,- kraM atdnom - ár enlürek ros bbőle ¤oh ,međih meN -

.kottahzoglod
 a timA .abátékarnotof a tá tlürek mes immes ,nalat{áih knusutárappA -

.si tti ,melémer tza ,inatí¤ó¤ knudut gem nödlöF
 attaggaf - ?kesélürésrágus sé iségÉ ?keređ¤ó¤ őzőlegem imledévráguS -

 vítkaoidar a ,lürök kepeletmota za knunzoglod llek takoS - .kraM
.teteselab tahzoko si ga{amezü

 dabađ rotárenegoib a ,¤ofle sigém ah ,nav nesegésőb knüređ¤ó¤ nedniM -
.armoladogga ko $niN .kájdut inlotóp iarotkeđ

 a ze ,indaram kensegésđégE .desétnelej a ótatgu{gem no¤an ,lehciM ,mönöđöK -
 küjtehdzükel ¤oh ,takniatadalef kujtahtjahergév ¤oh ,kétísotzib bbőfgel
 artrap djam ah ,nabtanallip a nabba ,kenđel {ozib koza treM .tekegészéhen a
 teknüséleređlef ótatukóg€oB .tekesélürés a kustívajik ¤oh ,inlláđ knuraka



 atékarnotof a kutkartá ,kotájdut ,ttegév esétí{{ök kaná€ús gnikiV a
.ttodo€osomle ramA ?ramA ,imalav tdaram sigém ¤aV .abárátkar

 immeS .ketetzegév táknum naltábiH .ingeresek tnim ,atjar inteven bboJ -
 sé lórkórájperet A .knántahlánđah arkoléc ne€i tima ,nójah a tdaram men

 ¤e ,kanó$ ótahjúflef ¤e ,ahurődév gém ed ,keléđeb si men lőrkeretpokileh
 .inlomáđeb nesetelđér lőrim kodut men trézE .$nis őtevrágus imledévnö

 a inzókribgem erénelle kenne knándut na¤oh ,noza matzoklodnog eđreP
.modnomle djam ,ár lürek ros aH .mesélezpékle ték-¤e nav sé ,lekkegészéhen

 a majlalgofeđđö ¤oh ,kensegésküđ motrat meN .ár knutímáđ ,ramA ,nav nebdneR -
 za ,erknürök¤rát kidosám ár knüjréT .attollah iknednim ,tekesétnelej

.arkotadalef óllá knüttőle
.návík inlóđ ¤oh ,tézek a etlemelef laV

 ,kannav si kosám lüvík matjar ,međih tzA .enellek inzátđit timalav géM -
 meN .zöhdlöF a tílnosah eri{{e óg€ob a ze ¤oh ,kájtrat kansotaládo$ kika

.kotánzára¤amgem ah ,ménteređ ,nabáinógomzok a sotaráj géle ko¤av
 .dánlodnog tnim ,bbűređ¤e lakkos gidep tazára¤am a ,sogoj sédrék A -

.lőrre léđeb gniL neT ah ,đel bbojgeL
.ttozoklodnog gitanallip ¤e neT

 ,eređdneróg€ob nav kenégésbböt kogalli$ a ráb ¤oh ,noza küjdzeK -
 lürök supítgalli$ moráh ka$ - tniređ ketelémle igelnelej a - külüzök
 se¤e kieređdneróg€ob kiđet évőtehel ke€em ,ko{ođiv isázrágus na€o kannav

.tásálukalaik telé za niajgat
 G a knupaN .kogalli$ ózotrat zohsupítpékníđ K iarok a sé G ,F za kezE

 eN .si - iteC uat a - galli$ a ze tnim ,na¤u kizotrat zohsupítpékníđ
 - tze attotđaláv tréza neppé $ánaT isázójahrŰ za ¤oh ,le ketéstjelef

 im a kogalli$ óríb lerređdneróg€ob kannav si bbelezök lénne ttoloh
 ¤oh ,kétzeletétlef nátu kosátatuk sopala trem ,- zöhknüređdnerpaN

 ¤í men aH .esézetél óg€ob ólnosah zöhdlöF a űníđólav negi ettölürök
€ob galli$ - ővel nabgáslovát őtehréle - kisám ,anlov ttel

 kengésirebme za neđih - anlov knutludni erésézedeflef kenéređdneróg
 ólnosah zehkneim a ajléc űdnerősle knóicídepxe ,névél men iajdnogga{asre{
 ,ado menah ,kenrűgáliv a iken knutludni nabátkav meN .tlov eséserek telé

 tako{ođiv ne€i ¤oh ,arra knuttahtímáđ laggásnotzib sőtehelgem loha
 ótí{ári retémivargrepuđ a kisám A .aladlo ki¤e golod a zE .knulálat

 si¤ú lóbáj¤an ,erésétetremsi ređűm a inrétik tsom koraka meN .epeređ
 ővel nebéteze{rök a ¤oh ,avtílláeb nav ¤Ú .tége{él kenésédökűm kotájdut
 a errE .ik ađđaláv tegemöt őlelefgem kenégemöt dlöF a lüzök ketsetigé

 ráka - ójahrű nednim ¤oh ,lukétísotzib óslotu ,kéttetđekređ artadalef
.arknóg€obőlüđ nessehrétađđiv - si lakkosatu ttolah

 - óg€ob ne€i tlov trem sÉ .ettet tze si nebređdneróg€ob a nebbE -
 ¤A za attotí{áriár ,- őttek menah ,¤e si men ,kotájdut lóbájólomáđeb evaD

 sé tárok galli$ a ze ,matdnom néjele za tniM .tegnikiV a levégéstíges
 ¤e ettölürök aH .zohpaN a ólnosah no¤an evtniket tia{ođiv isázrágus

 sepezök ,egésűrűs ken€em ,gnirek óg€ob űgemöt sonoza leddlöF a lóbáj¤an
 lőtédlöF a nesege{él le rét mes egéssebes iságrof€egnet sé agáslovát

 $nin rokka ,- tatum togásólnosah ilezök si őze{ét bé¤e kos gém sé -
eh tlálat zaza ,knutlálat "tedlöF" kidosám ¤e ¤oh ,sotaládo$ immes nabba

 neőtehtré gélE .retémivargrepuđ a - evtísejlet tátadalef - knütte€
?matzára¤am

 iam esédőljefik telé za nödlöF A .te¤e gém ka$ ,- laV tlelef - negI -
 nóg€ob a neze nojaV .ttotrat givé dráillim 2 nesegelőtevázzoh arálanovníđ

?trat loh



 a tnim ,telé bbetteljef atjar tehel meN .lóbsádagat ¤e le knujludnI -
!nödlöF

?inatíllá nattozorátah ne€i tze derem tréiM -
 e-kanpak men ,kođágalli$óidár a kile¤if ató epezök dazáđ kidađuh a treM -

 ¤oh ,knütehtetzektevök arra lőbke€em ,lőbrűgáliv a tekesézlej na€o
 lakkóda ű{émtísejlet ¤an ,tőS .kantú káttotídni ke{él semletré takoza

 küttözök si iteC uat a - élef kogalli$ a élef koza katzorágus tekelej
 telrésík ki¤E .kétzeletétlef tégésőtehel ke{él semletré loha ,- tlov
 a tima ,nokisám a ¤av - nóg€ob a neze aH .t{émdere mes atóza ttozoh mes

 óicázilivic bbasagam lénidlöf a - knüremsi lőbiesélelđé retémivargrepuđ
 ketlüper kő ,tős ,erkniesézlej anlov kettehlelef ttala vé záđték ,ennel

.edi im men ,erdlöF a bbőle anlov
 a tnim ,bbártáh nav levi{{em rokka eD .kétí{ozib sukigol nabólav zE -

?telé idlöf
 a ze tniređ kosátímáđ itelémle ¤oh ,na¤u zagI .inlelef bbezehen errE -

 ,kizektevök nötgör lőbbE .sevé dráillim 5-4 ,úrok¤e paN a sé galli$
 ne€I .nnef llá evrém leviekétrém mete¤egáliv a ka$ "gásúrok¤e" za ze ¤oh
 za nabnoza aH .tímáđ men názagi vé óillim {áhén avzoklodnog nabáirógetak
 A .kegésőtehel a kabbasotazotláv nötgör ,mezén lőbégöđmeđ gálivőlé
 ősle za gem ketnelej ttőleze levvé óillim 50 lüleblürök nödlöF

 .bbesevek levimalav bbákni ,sevé óillim 1 gila rebme za ,kotallásőlme
 nödlöF tremsi lój €o za gém nabtlúm a inzűtik tekevökrátah sotnop eđreP

 tnim ,tevök teke{évröt úrogiđ esédőljef gálivőlé zA .segéstehel mes
 a pél nátuza ka$ s ,gem ajtídóh teziv a röđőle ¤oh ,tza luádlép

 za kenređdnergedi tteljef nasagam a e{émzektevök űređgésküđ ¤oh ,erdlöfzaráđ
€eh a tnim ,¤úppé ,asálukalaik a{opokődév ólalgof abágam tza za sé ¤a

 mántahtat€of gém sé ,kogatgév ődekze€ehle nasukirtemmiđ a zohsátatzotláv
 llek tzana¤u nabnoza lüleb neke{évröt sonálatlá za nekezE .si bbávot

 a ¤oh ,zA .tímáđ men vé óillim ráp :nebétese kogalli$ a tnim ,monadnom
 kanrokpézök itenétrötdlöf latlá iasódut nat{élső za sé kosugóloeg

 ,tza itnelej men ,ttotrat givé óillim 140-130 nödlöF a kađődi ttezeven
 .si nóg€ob kisám ¤e inatrat kankađrok ne€i ¤e llek giedi i{{a nasotnop ¤oh

?ramA ,nav ¤Í
 ne€im nabólav ¤oh eđreP .inzeletétlef tze anlov gésverem nalatko ,negI -
 rét sé tílnosah nebim ,agálivőlé za kanóg€ob a kenne tteljef eri{{em sé

.inetnödle ajgof knusátatuk ka$ tza ,lőtidlöf a le
.tteteven kraM

.jdzekázzoh ¤oh ,doráv gila ,motál ¤Ú -
 llek tti giákos géle sé ,- ramA tére{et téđ atrát - knu¤av tti rám aH -
 tza tréze neppÉ .erséremsigem a tegésőtehel nednim ik knujlánđah ,knundaram
 ázzoh knüjdzek ,ttozára¤amle neT tima ,sogáliv arámáđ iknednim ah ,molosavaj

.zehésézevretgem knővöj
.óđ a deit ,evaD - .kraM neb€eh at¤ah - nav ¤Ú -

 ne€im ,ggüf lótta nedniM .inadnom tomargorp ttozorátah tsom kodut meN -
 a őttek ttözök letétlef bé¤e kos A .knulálat te€eh samlakla

 - koga{asre{ segésküđ a loha ,đakađtrap na€o ,ki¤e zA .bbasotnofgel
 ,kisám A .kannav nebgésőb sé lezök - iecré keméf őzöbnölük nabrosősle

.arásátatnov arzaráđ gnikiV a ne¤el samlakla trap a ¤oh
 ,gem atllá men laV .óđ ennel lórkidal ¤e ka$ ahtnim ,atdnom néde{{ök na€O

.nössök en eleb ¤oh
!kkuróh sé ,kujgofgem ,eđreP -
.absátargu za tnemeleb evaD



!dozúh et sé ,kele{ézev nÉ .si ¤ú kujtahlábórpgeM -
 seđef sázok$ánat a nátu emlező¤ kraM .ttodódlolef negér rám talugnah A

.knütteven lőbvíđ etniđŐ .ttolđoftéđ erökgél
?dolodnog ¤oh ,- laV bbávot attatrif - ed aN -

 kájríble ¤oh ,kesőre géle ,lebák lécamuicíliđ ráp¤e tdaram tti ¤ohalaV -
 a - eriőlrö$ kaniarátkar kórájperet a kujlo$pakáR .tá€ús gnikiV a
 ővel ttölöf zív A .knénetízgör zohálkiđ sőre notrap a tekelebák

 knéntegne¤ele totrap a ,itíges si za levéjereólot ,kujlo$pakeb tevűmótjah
,..

.laV ttezeknelle - ?ajríb mesgém lebák a ah sÉ -
.jerdnA eleb tlóđ - tehnellibgem si gnikiV A -

.ttedekerek ativ ĐáraP
 a inzoktativ ketréár ,- kraM tekő el ettetni - abba kotáj¤aH -

.totrap knujlálat bbőlE .knüđel tto ah ,neketelđér
?knunzójah llek errem ,- jerdnA atgorom - na¤ukaŁ -

 őzőlegem tsálláđel A .sátízagiabtú nav si erre nebgés¤eairómem A -
 a atlártđiger nasotnop radar a sé retémivarg a ttala kesélüperlürök

 .nebékedré sálláđel sogásnotzib a tásázokatláv keregnet sé kedlöfzaráđ
 za etlekétréik neT .arásáludniik knusádózokéját kujtahlánđahlef tze tsoM

!kegésőtehel a kim ,kujllaH .takotada
 ,konaltatahlánđah kóicámrofni ittőle sállá ólav ará€áp iőtílne¤e zA -

 a tniređ kezE .kőtehlekétré lój nabnoza keibbősék A .kasotama€of men trem
 20 đuním-đulp retémolik 074 83 nétnem őtílne¤e za etelürek óg€ob

 tekőzektevök a keređűm a náros kosáludroflürök A .lavábih seretémolik
 ,gigév tuf nesnenitnok bbesik ¤e sé bbo¤an ték őtílne¤e za :kétzelej

 ,menze¤ej llek gem gelőtevebzöK .te€eh lalgof náecó ¤an moráh küttözök
 táhet ,eretőre sesengám nav si kanóg€ob a kenne ,kentsetigé nednim tnim ¤oh

 A .tadalef zéhen tlov men esérémeb ólav lekkeređűm kosulóp sesengám a
...lóbpaN óvgu{el neppé za nabbárok sé lóbkogalli$

 lunaltatnop đágalli$ sodnog gidnim a ,gniL neT .ttöj abravaz sé ,tdakalE
.atlatđagiv avgo€osom kraM .tte€eh iteC uat ttodnom topaN .ttozamlagof

 ipannednim A .lój datdnom ¤í metniređ ,tős ,inadnom datraka lój ¤oh ,kujduT -
 golod sokéládut - inetlöt tti knugof tődi kos géle gideprám - nebtelé

 ajóg€ob iteC uat a ¤oh ,tte€eh "kido{okla" nebővöj a inadnom tza anlov
 im gím s ,ajpaN a kanóg€ob a kenne iteC uat A .kidelezök zohájtnoziroh
 ¤e si zE .bbeseteđémret ,knütísűređ¤e ah bboJ .si kneim a ,knülé atjar

 sé kađé ,iasulóp ,ajákađjé sé alappan ,aságrof€egnet naV .kiđtet ¤ú ah ,"dlöF"
 ¤í ,telek ,kinűtlef arjú loha s ,tagu{ za kiđgu{el ajpan a loha ,léd

 ingozom knugof nabbasonohtto ,nabboj ,tsám¤e inetrégem kujdut nebbe{{ök
.takajátgé za kujdut ¤oh ,abba dat¤ah ttO .nóg€ob a neze

 metlölej lekkűteb ka$ erőle¤e takonáecó za sé tekedlöfzaráđ A ,negI -
 ,lőrküsézetél knudut lőbgésbnölük sóicátivarg a lóbba ka$ neđih ,gem

.ketze¤ejlef keređűm a tima
 knieređűm knüremsi ti{{a ,- kraM ebzök tlóđ - evlé lattalnosah idlöF -

 ika ,asójahrű óg€ob negedi ¤e tnim ,lóbóg€ob a lőbbe nájpala
-iaidnI - akirfA-pézöK táheT .nétnem őtílne¤e za tedlöF a ilüperlürök
 - akiremA-léD - náecó-sedneŁ a nátza ,gálivtegiđ zénodnI za djam ,náecó
-itnaltA za lügév sé - ttölöf eđér ikađé ecnedem-sanozamA za lóbáj¤an

-kađé konáecó evtelli ,keđérdlöf a tehel mes amlagof sé ,tál ti{{E .náecó
 .lóráilártđuA sé lórákiremA-kađÉ ,lóráiĐÁ dut mes tim ,lőrésédejretik iléd

!neT ,dsat€oF



 kanájnáecó - űgésseléđ seretémolik 03571 - bbo¤angel óg€ob A -
 "A" za nav artagu{ lótnáecó "a" za lőttE .knu¤av népezök a lüleblürök

 "c" a lügév sé 0921 snenitnok "B" anátu ,0535 náecó "b" djam ,0016 snenitnok
 "C" a kennE .nebgésseléđ retémolik 4600 snenitnok "C" sé 0063 náecó
 a - kansom iamálluh náecó "a" za te€em - ajtrap itelek a kensnenitnok

.dlöfzaráđ őse bbelezökgel knázzoh
?nav eriđđem ne€iM -

 atózA .előt knutlov erretémolik 0087 nabátanallip séré ebregnet A -
 tsom táhet ,leggéssebes seretémolik 03 előt knudolovát ajáró 7 mendjam

 snenitnok "A" za nebmeđ knüleV .nav erretémolik 0008 tnim bböt levimalav
.kise erretémolik 0059

 knunlodnoG .kuđđaláv tesnenitnok "C" a ¤oh ,- evaD atdnom - molsavaJ -
 ,kéttetípé arsázójah iregnet men tegnikiV A .arsátđa¤of-ga{amezü za llek

 a ráka tnim ,ttaim asádólrús zív a tđa¤of toga{amezü bböt lakkos
 000 51 tniređ sél$eb avruD .nebrű za bbákni gém ¤av nebőgevel

 ed ,kujdut inlotóp lőbzívregnet a ,zagI .nav knuga{amezü ólav erretémolik
?lóđ nelle motalnája ima ,imalav e-nav ,modut meN .samladađđoh za

 mes lőrsnenitnok ki¤E - .evzénebrök kraM atdnom - $nin tniređ me{émeléV -
 .absátímáđ küjtehev mes¤ú tiegésbnölük segeltese táhet ,timmes knudut

?tátalsavaj evaD kotájdagoflE
.teknüséze¤eeleb kützelej lassátratlefzéK

 .tréga{amezü za ráK .lannoza tsom tevűmótjah a el dstíllá ,jerdnA ,rokkA -
.t{ári jú za kujlojáteb djam leggeR

 ima ,ségemer egne¤ őteheverđé gila zA .ttepél zohlafőlrézev a jerdnA
 a káttagnir komálluh a ka$ ,tnűđgem ,etzelej tájáknum atékar a giádi

.tegnikiV
 - .kraM attat€of - knü¤em indula ttőleim ,tsédréktelđér ráp¤e géM -
 neverem aH .crep 18 aró 22 tniređ iasátímáđ neT aságrof€egnet óg€ob A

 knándólo{obeleb lüleb netéh ték ,zohkopan sáró 24 inohtto za knándokđagar
.abkosátímáđtá ódnallá za

 zaza ,zohájpan óg€ob a iđet évőtehel ima ,arsádlogem na€o kerék totalsavaJ
.tsádokzamlakla silámron ólav zohásáludroflürök iređ¤e

 erőle¤e nabtalroka¤ a ed ,- lliT etdzek - segeltedzek ,kolnája timA -
 a si arbbávot kuj¤ah takárómota zA .knulálat men ik tabboj gím ,lelefgem

 izökgalli$ nednim ,segésküđ lunaltatahlúm zE .inráj nebődi idlöf
.kiđpala neze knusátímáđ sóicágivan

 kustíllá ,ilrézev tekőrémődi sik a ima ,táró somortkele itnopzök a tnođiV
 - knáró ttötlöt tti nednim ¤Í .táró 24 nojráj ttala crep 18 aró 22 ¤oh ,¤ú

 a tnim ,bbedivör đel leccrep de¤en¤e sé ¤én - tlomáđ gitanallip ¤e
.anlov óravaz nebtelé ipannednim a ¤oh ,gésbnölük ¤an na€o men zE .nödlöF
 ávéknugam bbákni léniM - .kraM atdnom - tátalsavaj lliT motrat kanóJ -

 nabboj lénim ,"dlöF" kisám ¤e ze ¤oh ,tetelélmeđ a tza küđđet
 tetenüä - .knáknum nednim đel bbe{{ök lánna ,ebételé knüdekđellieleb

 a kanazzoglod korotkod A .tásátđoeb taláglođ a gém rokkA - .ttotrat
 sám nednim tréze ,bbasotnofgel a tsom zE .násátílláőle norefretni€op

 ,segésküđ zohásátláv arólav kniajléc ibbalováT .kanpak tsétnemlef lótáknum
 kélatrat a eré€eh ővev-óda itnopzök ttegéle za eb ejleređ gnihS ¤oh

 atékarnotof a tésétmeretgem talo$pak a gem ejlerésík sé ,tekekélüđék
 ,kujdut bbálagel ,tnopzök vítarepo za si sábih aH .lavájtnopzök vítarepo

 A .ebređdnerpaN a ađđiv knütehrét men elükléN .atékarnotof a nav errem
 sálláđartrap a abmáđ ké¤ev rogerG sé ramA .iken tíges neT lénsérémeb
 nebkesédrék ikađűM .lassutárappa óllá erknüsézekledner a tiegésőtehel



 men sonjas ko$ánat a trem ,si evaD sé - keibböt iM .kéjrék tia$ánat evaD
 levésettek - nebséleređlef a knukétđaláv ¤an $nin ,eb{égi tődi kos kenđev
 rám eđreP .élef dlöfzaráđ "C" a küjtezev tegnikiV a nabsátláv sáróclo{

 sé né gidda ,ebtelé pél roketlekpan sátímáđődi jú zA .kolodnog aráró inetti
 tlov óJ .ebmeđe arjú ttotuj ,nójahaloksi ¤e tniM .nabtaláglođ knudaram evaD

 tedner sé temletré ,tetelÉ .mele¤ef sé gásttozorátah ódará lóbkraM a
.tákétísotzib ilüde¤e knővöj ,tlo$narap

!zohsátláv ilegger a tráp őzektnelej tnéknö za meréK -
.knu¤av loh ¤oh ,¤ednim ,indaram knudut kene€i gímA

 samladogu{ keniknednim tsom sÉ !metzegév ,mönöđöK .jerdnA sé lliT táheT -
!nóg€ob a neze tomlá ősle péä !tákađjé ój

.X

 sénehip kuttallav ,lekkédivtrap a temeđsakraf knützén ajáró clo{{ev¤eN
 arjú gem arjú radar A .lekknüređűm ótahlánđah erre nednim lüklén

 lekkederzevÉ .{élőlé ajkal gila teziv a ¤oh ,attotísúnat s ,tdalađebrök
 a tza nenni ettetírétle sázotláv űterémóg€ob ,¤an imalav ttőle knüsézekré
 laggásússal őtehrém lakkóillimvé za abájtú ken€em ,totalmará samlatah
 ,ilüklén sátíkađgem káktallállarok samlagrođ a nájtrap snenitnok őde€€üs
 tekütelé ima ,zadnim elev s ,tdaramle sálmará zA .ketleme tá&sáb seléđ
 a sé le{{élőlé sik nalatmáđ evlet zív súdnégixo ,ssirf a ,ettetnelej
 te€em ,ku{otáz ,katlutđuple káktallállarok A .lavákédalluh kabbo¤an

 jú kettelüđ men ,lessnenitnok a tde€€üs ttü¤e ,komoh a ttepeleb nassal
 sik sagob-sagá kéjleme giéníđlef zív a ¤oh ,kenkőtípé za ióicáreneg

 trem sÉ .élöf ajósropok neb¤e s e€ehkal kieső ,téjedre sápmopníđ kiarkob
 a kizoklálpát lőbbesik a ¤oh ,e{évröt kanáságrofrök ¤an ke{élőlé za

 lőbiőlé bbesikgel regnet a kéttevök tájtú jú sálmará za ,bbo¤an
 ótítđup takabbo¤an a s ,kabbo¤an őlé lőbkeze za ,kalahórpa ózoklálpát

{röđ ¤an setemleléf keregnet a ¤í ,kózodagar knálaf
 neltekenef ¤oh ,lóttrap tláv éssedne$ a lőtte katdaram lovát si ie

.kenesserek tetelüretđádav gadzag ,jú ótlém zohkurmo¤
 levődi kos €o s ,ttala zív a tdükef erretém ¤e ejetet llarok A

 za ,náecó za ,tlé gíM .eb ettehtlöt tépeređ igér arjú nátu asálutđup
 lótiódokaloteb óg€ob negedi ¤e gidep tsom ,lótiamálluh dav talmará

.tánúgal sedne$ őlüretle ettögöm a etdév
 atnov - nebtezrök i{retémolik zít tset ógzom bbo¤an lénretém ¤e ,$niN -

.iaJ lőllem radarmonif a tésétetzektevök ősgév el
 nev¤eN .nokomálluhóllá ¤an ittőle {otáz a tlo$ádkub nesőre gnikiV A

 sápa$ söhüd ,óslotu ¤e néjetet ittala zív a&sábllarok a ,knülőt erretém
 {otáz a ketdegne mes tretém ¤e bbelezök ,ketdesedne$le nedíleđ nátu

.iajrak ittala zív ólú{ik nasomottala
 ketleređ "tadih ikon$narap" ,totálrok sik érök asálí{ itarájik gnikiV A
 .né sé ramA ,kraM ,avdokđamát kantálrok a knutllá namráH .iekönrém sé evaD

 el küttev mesgém ,im tnim ,tál nebbeselé ređreze radar a ¤oh ,kutduT
 ,kederem tnékne€eh te€em ,lórájkísnnef attotírob ődre trap a teknümeđ

 ,kédiv tlahik sé améN .kattotíkrat iajtlof sogáliv kosásomzív sokédakađ
 ,levégésőb a lazza kangálivőlé za tllá nebtétnelle neselé egésnelettelé
 ,e{őle ki¤e tlov zE .knutlatđapat ttala knutu iregnet sopan tönezit te€em

 a náladlo óslút {otáz a €ema ,sédösölbö úkala rökléf a za kisám a
 .€ém géle tniređ radar a sé ,tlov tdogu{ eziv kennE .tde€ém abtrap sálkiđ



 ,t{otázllarok a kujtnabbortéđ nabáké{rá sázmálluh a ,tladlo lohalav aH
 neregnet A .kengnikiV a tahláv évéjőtökik sogásnotzib ,ttedév lótrahiv

 tnékne€eh ,knülőle atrakatle emerep kísnnef a ttőleim ,lőrbbeđđem gém
 tlov ze ,lőbéjesleb dlöfzaráđ a indeklemeik knuttál takatáhbmod sopal
 kederem a etđékrüf lemmeđ ttozúheđđö kraM .knutdut lőrkédiv a tima ,nednim

.atjar intál anraka lütđerek ahtnim ,talaf
 ¤av e-knudaram tti ¤oh ,ggüf lóttA .ettögöm nav im ,knundut llek geM -

 ,ros a datjar rám tsoM .kiđtál kansiláedi löbö sik a ze trem ,mes
.teknüvret inlalgofeđđö ređ¤egém ménteređ ,ebmeretőlrézev a knüreß .rogerG

.knár tráv sicraM tneB
.lakkéramA đtehem meN .kraM ,ardomáđ nav meríh đđoR -

?tréiM -
 men gém degésttedév iaigóloib et a tniređ talágĐivrév ipanget A -

.seteléköt
?za tehel ¤oH -

 a látlov rođkos neđih ,tnorefretni€op nebdetelé látpak röđbböt ráM -
 za ik kidőljef nabbassal nebtezevređ ne€i zA .nosuneV a sé nosraM

 .sátahnelle
?keibböt a sÉ -

 a zana¤U .knu¤av kosójahrű igér nei{{emalav avtímáđel trogerG sé tramA -
 za luvaj mes gidda aH .gém llek téh ¤e bbálageL .si knülev tez€eh

.ik knütđé{et teĐröt jú ,{émdere
!lüklén rebme kidamrah trogerG sé tramA le metehdegne meN -

.tteseebgésték ramA
 ¤e gém anlov ű{röä .lótkogásamrof a le stniket ,kraM ,kelrék no¤aN -
 $nin tniređ keséle¤ifgem A .totrap a inzén lekkezek ttet eblö gitéh

?đatrat lőtiM .nebűrűs itrap a mes ,nebzív a mes {élőlé
 .{élőlé $nin nabólav ttI ?kinétröt kotojab sigém ah ed ,ramA ,né keletrÉ -

?ttögöm emerep kísnnef a nav im eD
!indutgem knénteređ tza neppÉ -

 a lőtte keletléf nÉ .tekeibböt a eđđö kujvíH .lüde¤e kozorátah meN -
.teketenneb lótsáludnárik

 ¤oh ,lüvík negésneltemlerüt a nebbe s ,tokon$narap a atzavađel sélű¤ A
 levima ,si kanásálóđseké ramA tlov eđér ¤an ,lórtrap a timalav knujdutgem

.atdaőle tévret
 eD .lőbséleređlef tdaram negnikiV a inetíđék knutdut men tevűmráj izíV -

.knütehöj lajjatut rám élefađđiv ¤oh ,af a i{{a notrap a tto
 ,eleb knüdegne tőgevel i{{a sé ,knujúb abáhurrű ¤oh ,atlodnog ¤ú ramA
 a sé tđérűf úgof órpa tlálat nebételđékmáđređ gnikiV A .nezív a kéđđú ¤oh

 €omok küttehtniket men názagi tsék divör ték ttevnö$lök lótkorotkod
 kcalapnégixo ték tnéknejef lüvík nesegésküđ zehsézgelél a tréze ,kenrev¤ef

 őderemerőle ,divör arukaT arájpa$ kezE .zöhknüséleređlef a ttozotrat
{ári zág segej úsámo{ ¤an a ,kujti{ik ah ¤í ,ttetđekređ tevö$

 ,tlov sodnalaK .nódamát nednim gigév pa$ nabrágus ótahtí
 téséđtet iknednim ed

 itelémle sik ,tlov rávúb rőtama seklel azahado ika ,jerdnA .etre{gem
.lórsáđú ólav nabáhurrávúb tnim ,nebrednafakđ a ttezedner tsádaőle

 zéhen ne€i nabsázmálluh A .ketejlürek erníđlef a ¤ohen ,ketejle¤Ü -
 ,eleb ketdegne tőgevel kos lút aH .inđú kotdut men nabáhur

...pađi za nekénef a gidep kisám A .teketenneb bodlef lüneltetehtnem
 ¤oh ,teknünneb ketile¤iri no¤an sé ,ttetíges ,ttozára¤am neseklel iknedniM

.kólláđartrap ősle za knütehel im



 ték gidda S - .kraM tsázok$ánat a eb atráz - !legger panloh táheT -
 nednim trap A .zohkoradar a éllem xiléF sé gnihS kerék tőzektnelej tnéknö

 a ejré sétepelgem ne€imráb ¤oh ,dabađ meN .tá kotájlágĐiv tájáf ,tévök
.tekőtíredlef

 tráz ,nebrednafakä .men ,monadnom llek tza ,kolodnogađđiv tsom ¤ohA ?metléF
.nebécertek kűđ "díh ikon$narap" a knutllá lakkasis

.kuttollah tá nájóidár kasis a rám tájgnah kraM
 kotástrat lovát lőtéĐröt ójah a nátu séré ebzív ¤oh ,bbasotnofgel A -

.teketejef a ketireveb nebnölük ,takotagam
 ,ketdekleme kobmod ,katlí{ kegés€ém ttözök komálluh ahmol ,¤an a knuttalA

.tegnikiV a atlábmih neőtehzeré lój ejere kuságzom atsul
.lliT etzedrék - ?nebdner nedniM -

.kenősle ke¤em nÉ - .ramA etlelef - negI -
 nátuza ,tá€úsne¤e sárgu za etserek gém artanallip ¤e ,notálrok a ttepéltÁ

.abkomálluh a tnahuz ők a tnim
 regnet A .tludólgem metset rokim ,zív ógrobáh a etle{ abágam rám tramA
 a ¤oh ,mattál avzokládo$ ,lőrlezök neđége gém artanallip ¤e ,ttorgu mélef
 ,lőbésédekleme málluh sik kos eníđlef őnűt kanámis lőrtnöf komálluh ¤an

 nopala dlözgevÜ .mettölöf katpa$eđđö nátza ,avkaređđö nav lőbéséde€émeb
 imalav ,metzeré djam ,ttőle akalba mokasis le katlocnát kokérobub réhef

 lu€gof pađi zA .nednim ttel tétöskav sé ,ttala aplat mámzi$ kilávtéđ náhup
.ttetje

 lój ¤oh ,etzelej ségö&röđ {okév náját mókrat sé ,tőlrézevsámo{ a matmo{geM
.kidökűm

 abáhur a dabađ tőgevel sik ,¤em men aH .eréníđlef pađi za inđámiK -
 matgúr ,tllá nojalat dráliđ mabál A .téjékcel jerdnA metletémsi - inetđere
 siK .gálivkav a lürök ttev lüklén đamát ótahgofgem nednim lőtte sé ,te¤e
 zék lab a ,inetđevéteđđö dabađ men - tájbmog ólogada za matmo{geM !tőgevel

 a gidde ima ,ahur a ,- őlrézevsámo{ a nobboj a ,nav ttala ajjusik
 takotaludzom óđú matlábórpgeM .ttodolovátle tsom ,tdapat zehmetset

 .ttedzek inegnered géstétös a ,sápa$ ráp géM .metdekleme nassal sé ,inzegév
 .bodlef ttőleim ,lőtőgevel a inludabađgem ,lóbpađi za ¤av tnik ,zzá¤iV

 élefel lótbmoc ka$ rám tégésűrűs pađi za ,tllágem sédekleme za ,ségö&röä
 tzE .gélE .ttedzek ingebel metset ,zohólogada za matlú{ nasotavÓ .metzeré

 aragus mápmálkolmoh ebéjőhlefpađi mosádópa$eB .inatrat llek t€úsne¤e za
 a men neseteđémreT .metdzek inđÚ .mattál men timmeS .ttogáv tokí$ se{éf

 en sáđú za armomáđ ¤oh ,zohha matlov óđú ój géle azahadO .nodóm ttokođgem
 kugásdabađ kétrémlef miamzi ¤í ,estnelej tátazoros kotaludzom tlunateb ka$

 ótísotzib tsádalah a kátlálatgem nesönötđö lüleb neze sé ,tiatálrok
 ed ,ttetetzekélme erésézeve ahmol galóđtál sőnket iregnet A .takotaludzom

 lüklén tenemtá sé ttolđotéđ pađi travaklef A .elev matdut indalah
.amladorib kénefregnet a ttogo¤ar mettölürök
.tájgnah ramA mattollah - kalvíh ,rogerG -

 nálat ,erőlE .tnednim trakatle pađi travaklef a ttögöm matáH .matludrofgeM
 tlov men ramA .gáslovát nednim akóla$ ttala zív a ,mattál erretém 15-10

.lohes
.metzedrék - ?megne đtáL -

?et sÉ !meN -
!mes nÉ -

?tegnikiV a dotáL !löf zzéN -
 seléđ arlab melőt ,ttel bbasogáliv dnim bbejlef ima ,tegevü dlöz A

.lőbmeretótál kűđ tdalađik egév ték ,éttek atgáv vás tétös



!mettölöf arlab nav ttI -
?si tégév a dotáL -

.meN -
!kollá ttala arro za neppé nÉ !gem dserek sé ,le jludni rokkA -

 setelne¤e loha ,mattál tépezök gnikiV a kaŁ .tteđtet men atalnája ramA
 za ah ,đel iM .arro za nav errem ¤oh ,ik mettehtíred men lóbágásgatsav

.ttözőlegem jerdnA ed ,matraka inzokatliT ?koludni ab{ári őzeknelle
 tanallip ¤e xiléF larrotákol A !kotađđtáj ták$ójúb ¤oh ,emletré immeS -

!kotajráV .teketenneb tízagile ttala
 a za atzátnim arsokí$ téníđlef pađi gatsav A .tekenef a mettev er¤ümeä
 őgnöhüd neníđlef a tlotahel si giádi néjedi rahiv ima ,ságzom egne¤

 tól¤ak ,talaH .előleb ik tderem {évön đévene$ tto-ttI .lőbéjere komálluh
 ,tlov mes mamlagoF .nokuladlo za lakkaku€ ,takák$omlah sik ka$ ,mattál men
 őrötlef lóbpađi ólmob a men sé kotallá na¤u ah ,káttahkal kotallá eléfim

.tlov evűm kozág
.xiléF etrék - levéĐröt atékar a nasomazuhráp le jludni ,rogerG -

.metdzek inđú sé ,arvás tétös ¤an a metzénleF
.nav egév a arrA - .ttotláik - !jllÁ -

 .ttozotláv men kénef A .matzópmet ab{ári őzeknelle za sé ,matludrofgeM
 né za rokim ,lótsám¤e knütré eđđem ne€im ¤oh ,metdzek inzokládo$ neppé ráM

 ettőle ramA .lób€ámoh a ik ttozokatnob őhlefpađi ólnosah zohmosádópa$eb
 ejéllem rokiM .éleflef tleví aros¤nö¤ kokérobub lóbájkasis ,ttegebel

.ttotísatu arjú xiléF ,metré
.larrotákol a teketenneb knütevöK !arlab kof đúh {árI -

 ,zohsám¤e lezök na€o knuđđú sé ,lőtkénef a erretém ték taknugam kustraT -
.ramA attodnom - tehel ka$ eri{{ema

-bbesik bböt dnim tégéssetelne¤E .ttedzek indekleme kénef tlahik A
 ttolah a tnűtőle lóla pađi za néjetet ki€eméN .attotíkrat akcub bbo¤an

 a tlükrüđle knurátahótál ittala zív nátuzA .agob-gá monif kollarok
 ődekleme nekederem {otáz a travak aságzom zív a te€ema ,lótpađi őgebel

.náladlo
.matlóđ - timmes knutál men ,knuđúeleb ah ,knünnem llek bbejleF -

 egév ,abáhur a knütđereeleb si tesevek ka$ aH !levőgevel men ed ,negI -
 a nebbe tehel đđor gidep ttO .knülürek erníđlef a sé ,kan€úsne¤e za

.nabsázmálluh
 áttlokodni mesétjefikőre tza tnim ,indekleme metdzek nabboj nátu ópmet ráP
 inzeré rám ttI .metdekleme bbávot sigém sé ,tsáđú za mat¤ahabbA .ettet
 tsom ed ,rávúb ttolroka¤ matlov meN .tásátagnár komálluh a ttetehel
 zív ődezehen knár a ,knutđú bbejlef tnimA .artazára¤am a mettöjár sigém

 etlevöngem sé ,tlugátik őgevel ővel nabknáhur a ,tnekkö$ asámo{
.arámáđ őreótjahlef a teknütelülef

!tőgevel lannoza ik jdegnE -
 sázmálluh a ,ttog€omog knuttala őhlefpađi zA .tdaramabba sédekleme zA

 kotalmará őröt knár lórladlo nednim ,élef {otáz a teknünneb trodosbbávot
.ađakađ tdogu{ knutu tré tegév ,kiđtál ¤Ú .katzár

 ketettőle lüneltevzök {otáz A - .xiléF ttetetzemle¤if - !kotazzá¤iV -
!nav

 na€o lórlula ima ,tré giéníđ regnet a mendjam ,knéle ttorgu laf tétöS
.paltsüze ttotaggu€tá ,ttetíbrög ađđiveđđö tnim ,tlov

 ,kétrű¤eđđö ,topaltsüze za tze káttagnár ado-edi návrud kezek naltatahtáL
 .káttotímisik djam



 si iamálluh tlügne¤el sik óslotu za keze kenéjere ólobmot náecó zA
.tlodnog si erre ramA eD .zohllárok a anlov kattahpa$ nesetezgév

 - .etzedrék texiléF djam ,etle{ézev - !erbbe€ém knüre¤ ,ik tőgeveL -
?ttölöf ajánorok {otáz a nav zív i{{em ,knu¤av im loha ,nasotnop eb dréM

 a nebzök sázokaráV .tájáknum etzegévle rotágivan a gím ,tlet ebődi siK
 si nebgés€ém bbo¤an a nebbe gém ejere komálluh trevađđiv lór{otáz

.teknünneb tlából lüneltemellek
 kotdut tÁ .eseređték a kenne lén¤ehmálluh ,đúh¤e-¤e rok¤lövmálluH -

.xiléF ttodógga - ?intuj
 táhur a kujjúfeleT .rogerG ,már jle¤iF - .ramA tlođaláv - melémeR -

 ¤í ,ingozom enneb knudut men ah ,jab mes zA .tehel ka$ eri{{ema ,levőgevel
 a teknünneb sázmálluh a tá tjah ttala ődi i{{em ¤oh ,esédrék melerüt ka$

 a ,néjetet {otáz a inllálef ¤av ,knánlábórp inđám aH .neđér bbe€ékesgel
 ,knürélef aH .kanllarok selé za iken ,kenénetnödel nasotzib komálluh

.őtehzebes ébsévekgel a knámzi$ a gém ,lé¤el erőle labbál ¤oh ,zzeke¤i
!arknutáh a knüjdükeF

 se{éf siK .teknőzemótál ettötlöteb nebgésseléđ sejlet paltsüze zA
 zív a ttomo{ takokérobub kétjat ópa$el a tnima ,előleb ik katdakađ kó€og

.ála eníđ
?¤av đéK -

!negI -
!atjaR -

 sé ,ebmelüf a ttogáv ségeđiä .tájbmog ólogada za matmo{ gisézöktü zA
 lőt{éfpan ,metréle tnima ,tröttéđ paltsüze zA .éleflöf metlüper tnék€ehep
 tőre óbodlef lórlula zA .négevü mokasis katgolli$ keppö$zív ógo¤ar

 ttotídól to¤an ,már tröt lügöm mejef a ki€ema ,kisám ¤e attotlávlef tsom
.ttodagar lavágam sé ,matjar

 ,lőbmeleléf men ,ramA tlábaik - knu¤av loh ,ketejle¤iF !xiléF !xiléF -
 ógravak a ,ahur a teknünneb tletegiđle lótgnah nednim ráb trem ,tréza ka$
 ketéjréM - .ettetlek tájóizúlli ravazgnah őgröd{{em a{ávtál sázmálluh

!atjar lút knu¤av rokim ,eb
 ludav nálaf őslük máhur ,trodosbbávot aságzom ,tré séköl bbajÚ

 náecó zA .ttomo{ ála zív ,matjar ttopa$tá ajarat málluh A .zív a ttolmará
 {otáz a tattuj evlé ¤oh ,ttolúm négéssetelürö{ök ,ttetírek abámlatah

.tnappoređđö laviamálluh óludúz már ¤av ,aráladlolút
 ,ajladbađeđđö ¤oh ,manátu lú{ ajrak selé i{reze llarok a ¤oh ,metzeré ¤Ú
 tá tludúz málluh jú ,memeđ a mat{uheB .temetset ,tamáhur ajgáv arkokí$

 inzólápaK .ttotídrof armasah a djam ,tlođnovavot ,tlokramgem ,matjar
 gém regnet A .tlürekis men ed ,kajludrof armatáh a arjú ¤oh ,matlábórp
 er¤e za bbávot katrodos na¤ál rám keze ed ,matjar ttotíđat tőttek-te¤e

.abánúgal bbesedne$
 ,gem jludroF - .tteteven natludabađlef ramA - !nézehen a knu¤av lúT -

.đgebel nebtez€eh nelet$id nesőtehelgem ,rogerG
 a ik dđerE .indózokéját đdut ahgila lazza ,delőleb nav ttelef zív a imA

.tőgevel
 éleflef lejjef nodóm ótlém zohótatuk €omok arjú levégéstíges peleđ A
.tlov ttőle akalba mokasis neppé eníđ ódózordof négne¤ zív a ,metlürek

 neőtđeremjaH - .lőrgnikiV a ketdőlkedré - ?kotojab tnétröt meN -
.ttelef {otáz a kotátlo$ádkub

 totrap a ika ,si tte€eh ramA metlelef - taknugam küzzeré lój ,meN -
 ,lótdapkomoh sopal ibbelezökgel a knutlov erretém 300 gilA .etđékrüf
.gigésűrűs ődődzek nájla talsagam a knüttehré labbál zaráđ rám nannoha



 löbö za ¤í bbálagel sé ,knuđú ttala zív ah ,knudalah nabbasroß -
 za knürétle ah ,kotajlóä - .atdnom - küjremsigem si tégés€ém sotnop

.nöj lah bbo¤an imalav ¤av ,lót{ári
 erknüllem a tokcalapnégixo za ,"trev¤ef" a gím ,bbávot knutludni men giddA

-¤e ,tlov segelselef nabnoza knugássotavÓ .küttetísőre men
 .kentelé za kuttál mes támo{ evtniketle lótlah sik sopal ték

 tnéknődI .tekenef őtjel néh{e za küttevök avđú ettölöf lüneltevzöK
 18 gidep népezök löbö za ,clo{ ,taH .tegés€ém a kütlü$ebgem avtnalliplef

.teknünneb lürök ttev gáliv ttolaH .knütlelđé tretém
 .knutđú lakkotaludzom tdogu{ ,atruK

 - gadzag ne€i kizoklálat nóg€ob negedi kisám ¤e sugóloib tnim ramA aH
 ttI .nebémörö tagnojruk nasognah ará{ozib ,laggálivllarok - ttolah ráb

 ,tsédőlkedré bbo¤an enneb ttetlek men ,nátu gásólnosah idlöf i{{a ,nabnoza
.kéját inohtto ólnosah ¤e tnim

 kokí$-komoh ságrás ézök kollarok a ,ttel bbe€ékes er¤e zív a nátuzA
 ,knuttotuj ari{{a ergéV .teke{émtípé bba{o$ala za evtemetle ,katdokalot
 za ,abkomoh a tdeppüs gila mámziŁ .erkénef a inlláel matlábórpgem ¤oh

 gilláV .tláglođ lessétepelgem neltemellek nabnoza asá¤ahle sáđú
 ,ála zív a arjú atmo{ la€€ús ú{ođi kasis zéhen a temetset ttedeklemeik
 egév kanknugásnalat€ús sogal{ođiv ttezevlé nebzív A .matdorotnátgem

-kos knüséleređlef inlomáđeđđö metdzek evzedelüh avlozágbbávot s ,tlov
 moráh a nátuza ,tlov ú€ús se€étniket si ahurrű za agaM .tájólik kos

 arbálzék¤én ermeđne¤éđ ,lőbzív a metréik giákob erim ,kcalapnégixo
.metdekđere

 ódógga za eb ttotuf erređ¤e lőrgnikiV a sé lótramA ővel bbártáh A
:sédrék

?¤av luđđoR ?tnétröt iM -
.matjar molmil kos a ze zéhen ka$ ,meN -

.nokomoh a metlődgigév sé ,matdokđapak arzaráđ A
?inráj nebkézötlö za nebbe knugof na¤oH -

 knüjnehip ertesenedniM .si né mezré kenzéhen ilokop erőle¤e ,modut men géM -
.tesevek ¤e

 nasopala ređ¤e gém ,- tájgnah kraM kuttollah - kettehnehip natdogu} -
 kotdut na¤oh ,gem kotájlábórp giddA .totrap đége za larrotákol küjlüséftá

 llek el ,međih tza si magam ,¤em men ppékgév aH .nabáhurrű za ingozom
.ketentev

 ed ,na¤u tlürekiS .tsállálef a etlerésíkgem ramA nátu őnehip divöR
 lakko{ávtatumanrot sopala lénsépél nednim ,ttog€obmi la€€úsne¤e nalat{ozib

.nelle sésele za einzekedév ttellek
 na€o ,giűrűs a knugrođnávle ¤í erim ,- lügév atdnom - ¤em men ,meN -

.knutahludrof si ađđiv ráka ,knüđel katdaráf
 bbávot im giddA .kettehzőktevel ,- kraM eleb tteze¤e - nav nebdneR -

.knüle¤if
 tima ,knutjar tdaram ókirt a za ka$ ,teknünötröb ógzom lórsám¤e kutzomáheL

.inlesiv sákođ ttala káhurrű za nabálatlá
.sévek gem ze ,- ramA ttedekneltedegéle - tlov kos ibbőle zA -

?takomáđređ a kujgud avoh sÉ .báltízem iken knutahludni meN
 si tevö gatsav sotnáplláv ték a sé ,tájámzi$ zéhen ahur a kutzúhleF

 ttelef ókirt réhef {okév a knutlov {ávtál segésteveN .kutlo$pak arknugam
 negnikiV a knükézötlö ,knusátđaláv sám tlov men ed ,lakkobarad sekzéhen a

.ik ttotláv tegéstlüred {ásrah



 - lótsázoknártobgem a anlujále ,teketenneb antál tđitőzpékik ¤e aH -
 a ,bbávot kottahludnI .kot¤av kesemlelé ,in¤ah llek gem ed ,- ketteven
 ,{élőlé ódalahgem tretém ¤e $nin erretémolik 5-5 arlab sé arbboj notrap

.anlov ttotídzomgem ta€€ag űterém ne€i ki€ema ,mes arokka ed
 kerege bbejlefgel lüvík nokaragob ¤oh ,ettetnelej tza ze galitalrokaß

.nebűrűs a kentehel karadam órpa sé
 a ,kuttotđaka ézök tnáplláv ték a tokcalapnégixo óláglođ erknümledév A

.knutludnile sé ,kutgud ebknüvö takomáđređ
 sé ,tnűt kanságosrah aságroki$ komoh a ttala kniámzi$ ,tlov sedne$ trap A

 men ed ,negelem pan A .ttet ánnaltóđ si teknünneb gásamén ¤an a ze
 a ,trésík aságúz sérötmálluh a lőlef regnet a ,ttötüs lüneltemellek

 ,leviekélme ré¤ telé itallá za ,tlov setelne¤e komoh réhef a gigév notrap
 a ed ,tlojahel neseklel gém ramA zöhősle zA .jéhól¤ak sé agi$ ¤e-¤e

 a naótahtál lemmeđ ketzöbnölük men ,ttepéltá nattonu nökőzektevök
.lőtkeidlöf

 káf űlevel se{éf őtetzekélme aráfrébab A .téléđ gésűrűs a kütréle ergéV
 anlov knutdut men nabáhurrű ¤oh ,ttellem sám¤e katllá nűrűs na€o ieĐröt
 nÉ .ttezénlürök avzótagllah ramA ,knutllágeM .küttözök indalahbbávot

 a ,lút no{otáz a tlo$ádkub ttO .metserek tegnikiV a ,matludrofgem
 regnet a sé gé za ređkétáj siK .attotíroguĐ évéjlledom agamnö gáslovát

 za kenéjereótokla rebme za akétí{ozib nalatsrát ,nájtnoziroh neletgév
 körö bbótu ki€ema ,meleléf a za röđőle le ttötnö rokkE .nóg€ob negedi
 tlov nabátđit memletrÉ .nödlöf ttozoktále za neze kenmetelé ttel ejőrésík
 ,erke{émlürök a arkozadnim ttotnallipađđiv ,tlevenéleb adazáđ tima ,lazzadnim
 sé lessék ¤e nebmevö ,lüneletzem giléf ,matllá tti nebétzektevök kenkima
 .tátazákcok tez€eh a atlalláv sé etrémlef motadutnö irebme ,lakkokcalap a

 soravaz a abba kenieső ókalgnalrab tteseađđiv nabnoza elef kisám menÉ
 ttotí¤anlef tanallip a katlov kebbesőre gém rokima ,abátopalláiklel

 sélükenem a ,hüd a ,meleléf a rokima ,lánsálotnofgem imletré za iasámo{eb
 tráz arsorođ tadut a ketlöbmöröd könötđö ttetemetle ,a¤áv selö za ¤av

 gém lőtétezgelél teđémret a ,kekélme ittőle sáláv-érrebme za ,nájatja
 sé - metzerÉ .tséremsile ketletevök evgnöhüd kotalatđapat naltaláv-nölük

 bbizagi sé bbesejlet nételütev iső za neze kenteremsi za sézré za ze
 e{évrötpala bbűređ¤egel akitametam a arámáđ masrátrok ki€emráb tnim ,tlov

 gím ,notrap sedne$ sé tdogu{ a neze knár ráv setenetter imalav ¤oh ,-
.nelle asátíroblef kanámlagu{ ttezekedév nattodorobáhlef memletré

 .tlú{ zehépeleđ kcalap a lüklén tazára¤am nednim sé ,ttepélartáh ramA
-se{éf a ttodógáv rágus segej ,réhef ,tedne$ a éttek ettetđeper sétívüS

.ebéjűrűs kelevel dlöz
.matpak zohmokcalap a si né sé ,mattotídro - ?za iM -
.totazára¤am a kétletevök nettepelgem si lőrgnikiV A

 inlábórp matraka ik ka$ ,- sugóloib a ttog€osom - immeS -
 ¤oh ,inllágem matdut men ed ,anlov mattahlóđ bbőle ,zagI ."teknürev¤ef"

.kotajdugarah eN .me¤etgem lannoza tsom
 si ár ,modut ,kolodnogađđiv ¤oh ,tsom ed ,ettet tréim ,mettetré men rokkA

 .trap negedi za tlov lassátah űlejőle sám ka$ ,arokka neppé
 tröt a¤ávdnalak ,egésőremkav ttodólođi$ évűređléc tá nekederzevé keniedőlE
 ajákicrop nednim ramA <tietedekele$ attotí{ári ze avgof lőtte ,erníđlef a
 nebkeze kenknütelÉ .attotíhá temledzük ,tsálláebmeđ ólav lennelteremsi za
 ¤an ték ővivbbávot sé ótratnnef tjafrebme za nabknutaklaiklel nabiáró za

 köső őlélút evző¤ a ő ,evlükenem a né <kutzodroh tsupítpala
.tá{ádlép ttetelüđájjú



 pan a ketdegnelef nassal kelevel sé kák$agá tto¤af er{émek lőtnégixo zA
.katdoroguĐ erétekef sé ,lőtégelem

 ótatgu{gem géle si ze ed ,- atdnom - anlov ttel bboj tallÁ -
 gésűrűs a ttetni - ?knujúbeleb ,soN .itelli tsátah a ima ,kétí{ozib

.élef
 nasorođ a ttozótjú{ dne$ ,tájgnah regnet a kétle{le kobmol a nátu retém ráP

 a őle tnakkub nabkotlof đapok tnékne€eh ,ttözök keĐröt anrabtétös ttőn
.jalat soga¤a-ságrám

 ,- tájgnah a atgofađđiv lunaltaraka ramA - erőtet a knünnem llek leF -
.teké{rök a inetnikettá kujdut nanno kaŁ .ólavintatuk immes $nin tti

 nabké{rá za ,togásdaráf bbesönölük ttetnelej men nebtedzek ődekleme zA
 ¤oh ,kettőn nűrűs na€o si nokođakađ bbekederem a gém káf a sé ,tlov sövűh

.gikisám a lőtki¤e knüttehlüdnel nesemle{ék
 .katllá nabbáktir káf a neretém zít segelőggüf mendjam ,óslotu zA

 agrám {okéllám ,ebkerekö¤ ólláik a knutdokđapak labbál-lezzéK
.erőtet a taknugam kutđánrotlef avtatjúf gím ,abkocnolok

 snenitnok a knuttahtnallipeb ergév sé ,tdakađ egév tti kenődre zA
 ,űrűs ,adro${élöb tjúbeđđö tnim ,ttedekleme nátáh bmod bmoD .ebéjesleb
 ne€ém a ka$ eníđ ekrüđságrás lótgászaráä .tnednim ttotírob tózob séksüt

 kobmod a loha ,ttO .erdlöz{ávlah ttotláv nékenef ke¤löv ttogáveb
 ,indokđapakgem ttodut men tózob a sé ,katlov kekederem nasogáslút ialadlo

 léf laf ne€i ibbelezökgel A .iegetér trű¤ tezők a ketnűtőle
 sé etekef nájpala kéksékrüđ alkiđ đapu$ a ,knülőt tlov mes erretémolik

.katdózúh kokí$ sörövtétös
?enneb tehel im ,de{émelév a im ,soN -

 .inadnom t{émelév llek lórkoglod negedi ah ,sotavó neseređték rebmekađ A
.matnov talláV

!inzéngem llek lőrbbelezöK .modut meN -
,matdnomle rokiM .lőrgnikiV a ketdőlkedré - ?kottál tiM -

:etzedrékgem kraM
?kentelé za amo{ $niN -

!mes rágob ¤E -
?ađđiv-ado tú za kilet ebődi i{{em tniređ kotsátímáä -

.togáslovát a etlü$eb evtírö$ü$ tákja za ramA
.aró ték-léfsáM -

.ttötnöd nezehen kraM
?tazákcok a e-¤an lút men ,modut meN -

?giádi knüttöj kenim rokkA -
 kotántál ,- ramA mázzoh ttozokalta$ - inatrat lőtim $nin ,kraM ,le ddiH -

.kédiv tdogu{ ,sékéb ne€im ,ka$
!ketezzektnelej tnéknecrepmoráh sÉ !ketejle¤if ernednim ed ,kettehem ,ój táH -

 ¤oh ,nőtet a matludrofebrök ređ¤e gém né ,kenőtjel a tludniiken ramA
 sagam amrof¤e lóbáj¤an A .tácra kédiv a lóbsagam a nenni mezze¤ejgem

 zéhen lekkütez{évön zrobnozrot ,úgnah¤e ke¤löv ttogáveb ne€ém a ,kobmod
 za kátrakatle káf a élefartáH .kenődekđérem küjézök a ketrégí tsádózokéját

 A .mattahtál teziv kís a ,bbeđđem ka$ ,tégnikiV a sé totrap a ,tölbö
 ,ttodokalot kí$ ekrüđsokđip ,{okév ézök gé za sé regnet a némerep rátahótál

 ttetehel men ,nebégéskék gé za lef ttodódlo lunalat{ozib eléđ őslef
 A ?tazárpák ka$ ¤aV ?tnorfőhleF .gésekrüđ a kidőzgév loh ,innevik
 agađ tdavreh tez{évön zaráđ a ,tlov ótđakkit sé naltaludzom őgevel

.enneb tlákjub
?lezén tim ,rogerG ,ereß -



 tágrám a bbejjel ,űf ttőn men tti noga¤a tlüs er{émek a ,ttözök tózob A
 evgöröz kevök óludzomik lóla knubál A .lef attotláv kélemrötőkđém

.knüttőle katlurug
 er¤e ajgnah rotátpa za ,kengnikiV a nebődi tríőle za knützektnelej ređtéK

 katda komálluh trevađđiv lórkobmod bbasagam a ka$ ,ttel bbégne¤
.ttodógga kraM .tsétettökeđđö nalat{ozib

 tahdakađ meN !kotdut ka$ ¤oha ,lóbsáloké{rá za nasro¤ na€o ađđiv ketreß -
!sétettökeđđö za nasótrat knüttözök gem

 erkederem lunaltaráv őtjel a rokim ,lótájla ¤löv a eđđem knutlov men ráM
 tludrofik ,le atríb men za ed ,torkob ¤e ttopakle ,ttođú$gem ramA ,tludrof

.lőbdlöf a
 tludnigem a sé larrokob a nátuza ,ttotláik - !gem jllá ,zzá¤iV -

 za ttomo{le tognah nednim gibarad óJ .lőle memeđ a tnűtle lekkevök
.ttel dne$ ergéV .eségröbüd kevök ólmoála

?létlürésgeM ?¤av loH - .mattotláik - !jlelef ,ramA -
!né tnim ,đráj ¤ú trem ,¤av loha ,tto jdaraM !jab immes $niN -

 mattalA .tnűtle loha ,gidda matđámel nasotavó sé ,ár mattagllah meN
.ramA tdükef nájla za ,tlí{ kédakađ segetegrög

?inlurug đraka el si eT !bbelezök ere¤ en ¤oh ,matdnoM -
?leđkef tréiM ?delev tnétröt iM !detré mennem llek eL -

 ed ,űhp ,- tllálef nassal - se€éđev men ed ,mákob a mattotnárgeM -
!magam metreveđđö

 nabólav ttözök kevök azal a ed ,ázzoh anlov matnahorado nebbesevíđgeL
.inđámel ttetehel men

?dázzoh kotuj ¤oH ?knujláni$ tim tsoM -
 tebböt lőrtnel ramA ,tózob űrűs a atgofle tladloték tamosátáliK
.mélef lattáh tllágem nátuza ,atlágĐiv tialadlo ¤löv A .ttotahdnom

.arbboj ttotatum - ?tobmod a tza ,dotáL -
!negI -

.kidora{ak ála za ,kollá loha ,kédakađ a zE -
!metrÉ -

 lőrki€ema ,lazza eđđö itök gere{ sopal ,kotatum erima ,tobmod A -
 a đtujlút ,kise arlab delőt ejetet a gím ,arbboj đém gidda aH .metseel

 náladlo óslút bmod a sé ,nétnem őtjel a đludrof arlab rokkA .negre{
.knutahzoklálateđđö

?sádlogem bbűređ¤e $niN -
 za neze koludnile nÉ .kederem lút laf a ,innöjel đdut men lohes ttI !$niN -
 a dstnelej sé ,arbbasagam jdokđapak ,- abá{ári ságáveb a ttetni - noladlo

 ¤oh ,tehel ,teküs nesejlet morotátpa né zA .knülev tnétröt im ,kengnikiV
.ttotláik manátu rokim ,matludni éleflöf ráM .tröteđđö

!rogerG -
.ttotrat tétekef imalav nebézek ,tllá lénévöt lafalkiđ A

 ,zoháigóloeg a ketré takos men sonjaS .kevök etekef a keze kesekedrÉ -
 etniđ ,tekő mötüeđđö ah sé ,kaso€úS .künneb tehel méf zéhen imalav ed

!tobarad ráp lammagam kozoH .kenegne$
!kujlágĐivgem ttü¤e djam ,natdogu{ ka$ jnehiP -

 lef erőtet a ah ,kölürö ,innöjađđiv edi gém knődi đel ¤oh ,međih meN -
 nasotzib rám kékraM ,sseis tsoM .mákob a dagad nesőrE .inđám kodut

.kandógga
 ,matdokđapak arsagam na€o gidep né ,nétnem lafalkiđ a tludnile avzúh tábál A
 netteseebgésték kraM .leggnikiV a ttetehel mesétettökeđđö őtehtré loha

.tríh a atdagof



!ađđiv kotajludni lannoza ,kotzoklálateđđö aH !kéntehel ketelev ka$ráB -
 tnéknődI .nabtózob séksüt a tlov ótđaráf sé úgnah¤e élef gere{ a tú zA

 men larramA ¤oh ,travaz no¤an si za sé ,indózokéját monllá ttellek gem
 zaráđ ,lütđerek kátgáv kosásomzív tnékne€eh tegésűrűs A .inléđeb matdut
 kraM mattahllah gém gibarad ¤E .kevök a katgolli$ neréhef nebkürdem
 ,arlab sé ,néjetet gere{ a mattotujlút tnima ed ,lőrignikiV a tájgnah

 .tluménle nesejlet djam ,tluklahle rotátpa za ,innem metdzek élefel
 tteze¤egem lóbáj¤an asátuf ken€em ,matdaka arsásomzív na€o ¤e eré$nereä
 tnim ,metzeré bbákni ,ttodora{ak arlaB .ttellek mondalah errema ,lazza
 .tobmod a mölürekgem sé ,retém 500-4 géM .ke¤em ab{ári ój ¤oh ,matdut

 ttokub nekederem sásomzív a ,tdakađ egév nabnoza kantú semle{ék gal{ođiv A
 inlođnovlef tti tramA mogof na¤oh ,metseebgésték gitanallip ¤e ,élefel

 a ,setniđzív mendjam ,ttezektevök đakađ bbedíleđ anátU ?lavábál sójáf
 tózob űrűs ,neltetehtnikettÁ .ttözök korkob a tlürettéđ tti kéladroh

 ¤oh ,matllágeM .naltamlakla tnára¤e arsádózokéját ,arsádalah ,mettőle tlov
.ttőle abórpőre bbajú za magam majjúfik

 a nebzök sádokar rokim tnim ,tlov na€O .tognah a mattollahgem rokke sÉ
 ,da aladlo €átrat a tima ,sánabbod ,kendőtüeđđö ko€átratga{amezü serü ¤an

.nöj lőbéjesleb ttoti{ ima ,sénefföb apmot sé
... ffod ,mmod ,ffod ,mmoD -

 ,ttellek mennem errema ,ttöj lórra sé ,lejjerözkéllem őgeđiđ sik ,tlov €éM
 ttőle memeä .lavábál sójáf tlov ramA nebűrűs a lohalav loha ,nanno
.élef ajáđ kédakađ a tludni evgecib nezehen bbőle za tnima ,tnelejgem

?¤av erreM !jleleF - .mattotídro - ?¤av errem ,ramA -
... ffod ,mmod ,ffod ,mmoD -

.tdaram neb€eh laggásúgnah¤e óvíhik ,tlügne¤ men sé ttödösőre men gnah A
 a ,ebűrűs a matnahoreb sé ,matpak zohájpa$ kcalap a ,tdalađ ebmejef a rév A

.abá{ári gnah
?megne đallaH ?¤av loH !ramA -

...ffod ,mmod ,ffod ,mmoD -
 eréségröbüd apmot lánozer metset đége ,mosakllem ,metzeré ¤Ú

!ramA !ramA -
 lekkéksüt sé lakka€€ag sóvíđ a ,nabtózob bbűrűsgel a matráj enneB
 lőrbbelezök er¤e tságobod a ,mattotídro téven ramA er¤e avlocrah
 irokkemre¤ imalav ,abmorro za ttopa$ gađ ótírodnu ,sőpíŁ .mattollah
 ttőle morak óđánodah nátuza ,tnűt kensőremsi lőbkélme itrektallá

.matllá néléđ sátđit sik ,kagá za katlávtéđ
 zaráđ ,lóbbmol ódahrok ttedekleme molah sagam i{rebmeték népezöK

... ramA sé ,lóbka€€ag
 a lóbsagam a tludrof mélef avtatuk gím ,le ttetehlet mes crepdosám tÖ
 sáiró ,se€ekkipagrás a tlüdnel ersépél ,rápmeđ abotso lüneletgév sé óhom

 .tepék ttegé abmá&ráhecer a llek menzirő giégév metelé sigém sé ,bálekri$
{ ¤oh ,lán$narap ólóđ kenmezek a tlov bbesőre telümér A

 ódallufik meleléflálah a matnahor élefađđiv <tájpa$ négixo za gem assi
 seretém¤én tlek ertelé lóbárokső dlöF a nabmomo{ sé ,lavásátláik

.rádammér
... ffod ,mmod ,ffod ,mmoD -

 tlov za ,međih tza sibbálagel - éleflöf metgehil nosásomzív a noza ráM
 - matlurugađđiv ,mattoltobgem nekederem A .metdekđereel bbőle za ne€em ,-
 ersépél téh-tah ,le tré men gém eD .ála abál rádam a nesene¤e ,- metzeré ¤ú

 a ,négixo za tnalliv ebmeđe arjú ,monllá arplat tlürekis rokim ,ttetehel
...réle sé ,sépél ték gém ,ttođú$ armaladlo za nebzök sése €átrat



 tákédaram mókirt {okév kagá óhom a ,ebűrűs a magam metteteveleb armolálaT
 meN .tezgév a tnim ,ttetevök gnah a ,káttaggađ mörőb a ,malór kétpétel si
 .mettőle tlí{ sásomzív jú rokim ,nabtózob a metdőgrev tretém {áh ,modut

 ,kolálat takálkiđ nőtet a ¤oh ,metlémer ,mattotuf kenődekleme zA
.inlánđah tnégixo za mődi đel nálat evzőtegrek küttölürök

...ffod ,mmod ,ffod ,mmoD -
 ótufle ttala mabál a ka$ ,géstlüremik a atmo{ ézök malláv a mejeF

 metrem meN .téjűrűs tózob a lóbákras memeđ tladloték s ,metzén tekevök
 meN .knüttözök gáslovát a ¤of ¤oh ,mattollah lőbéjere gnah a ,inzénartáh
 - inzekedév mődi đel ,kerélef aH .giőtet a llek intuf ,inllágem tehel
 ,si tegnikiV a movíh sé ,-- mattagnorođ tájpa$ kcalap a arjú lezzék léf

...kájllah ¤oh llek gem lőrtnef
... ffod ,mmod ,ffod ,mmoD -

 za menedzük bbávot ttellek men ,tlü{{ökgem lunaltaráv mosátuF
 inzekéf ,inllá matraka geM .erőtet ttotíhá za metrélef ,levődekleme
 cnireg {eksek A .nősék ed ,inlüđék ersézekedév sé ,inzénlöf ,mosánahor

 kokcalap ómo{ tamalláv a ,ttala mabál óg€omát tlí{ kédakađ náladlolút
 gém nebzök mosákuB .élefel si ttotíđat rám etelüdnel mosátuf sé a€ús

 sétü za nátuza ,matnahuz lejjef élef €ema ,tevök dlöz sök$ür a tza mattál
.tégéstétös godlob gésneltelémđe za atzohgem amladjáf ózárkiđ

 úđđoh sé ,kettetzötlö abáhurrű ,ik katlábórp tetelrésík jú kékraM
 roktaludrof ki¤e zA .nebregnet a lürök gnikiV a kettegröp nelebák
 a lebák a ,ebéĐröt atékar a mejef a metreveleb sé ,kattotí{ári luđđor
 zív gedih a ¤oh ,metzeré ,tdaku€ik si máhur a ,ttedereket érök maka{

 gidda ,kátdnom tza ,abba kát¤ah mesgéM .érök makered a goráviđ éleflef
 .mat¤ahnebre$ loha ,lórsátđit a nöj men ađđiv ramA gím ,montat€of llek

 a sé ,karadam a kétpéttéđ trem ,tehöj men ¤oh ,kiken matzára¤am abáiH
 ,rádammér tö-¤én néléđ zív a tllá tto loha ,mattagotum élef trapregnet

 a rám zív A .nabbasro¤ er¤e kettegröp bbávoT .tegnikiV a kátráv
 téségröd őtđeperlüf mattollah ,káttotídnigem tevűmótjah a ,tré gimellem
 .taragusgnál samlatah ópa$ik lóbkákóvúf a mattál sé ,ttellem mejef ójáf

...rám t€ofeb si abmáđ a ,lezzív tletgem máhur A
 a tnűtlE .tákrub ótđamo{ molá za attotnattaptéđ ergév meségöhök ólkodluF

 sé sálkodluf a ,zív ópa$ abmocra za ka$ ,karadam a ,regnet a ,gnikiV
 nalattrap tétösmorok a ttotísah málliV .tdaram amladjáf mokolmoh őlüđef

 ado-edi kétdzek gila tájgnah ségröd{{em őzektevök nabmo{ ár a sé ,abákađjé
 trű¤el ózodagar tnim ,rahiv A .tnabbol málliv jú sirám ,kobmod a inlábod

 sehret lőtőse zA .attaggađ tődre za sé ,nokobmod a tlasah ,nátazodlá
 sé ,erdlöf trötö¤gem a ađđiv kattotno tregnet tleme ebőgevel ¤e kőhlef

 őtegrögalkiđ ,ttedekeđev zív óludúzel a lórkaladlobmod kederem a
 a nöjlürekik mejef ¤oh ,inlü matraka leF .nebke¤löv kűđ a tdagad áttadará
 ők ¤av rékö¤ imalav lütđerek nekeredeveh a tamalláv a ed ,lóbkomálluh

.inludabađle matdut men ,áttótrat avgof
 ,matzólápak ,mattolganov ,tekeredeveh a mattagnáR .ttedekleme nasro¤ rá zA

 mormo¤ ,élöf zív a tré nabbáktir er¤e máđ ,rágob ttotídrof arátáh tnim
 ógúZ .ttozokatlit avlokodluf mődüt ,lótko&rok űređ{ék a tlüzehenle

 a ,lőtkeredeveh a noránednim inludabađgem ,tlöbmöröd talodnog ¤e nebmejef
 inbod matlábórp eréníđ zív a lakkomzi ttetíđefgem gisánattaP .lótsádalluf

 lakko$om sé lezzív i{{a ttotuj kanmokrot sé ,si tlürekis giléf ,magam
 a miajju gím ,erődi za arra tlov géle nesökűđ ¤oh ,őgevel trevek

 gimőlev¤a za lütđerek nomorro zív A .katzókrib laviajta$ keredeveh



 ttotírođeđđö őle tlokérob¤ub evgö{ őgevel a ,lammoladjáf órúđ tlumo{
 soníK .dabađ tlov malláv ki¤e za ka$ gidnim gém sé ,ttözök miagof

 a dakađik malláv ttotrat avgof ,metzeré ¤ú ,matludroftá lessédöklőre
 óslotugel a rám ze ed ,tluzalgem si redeveh kisám a nátuza ,lőbé€eh
 ka$ lejjef ónakkublef ,morak a neđége matzúh mes ik géM .tlov tanallip

 arjú ttomo{ ¤rát so€ús lórlutáh rokim ,ebtezgelél ősle za metdzekeleb
 táf ttepétik zív őgnöhüd A .nomatáh a gigév ketzé€bereg kagá ,ála zív a
 a ¤oh ,attotuf ari{{a ka$ lőbmőre ,matjar trétá eriM .mettölöf ttetídrög

 géle mesgém ed ,lavágam ttodagar tnék€ehep zív a sé ,kajludrof armatáh
 ózkétjat a atazodlá őzektevök őditelétí za nejré en lotu ¤oh ,zohha nasro¤

 avgorom ttala zív a sé korkob ,keĐröt ttötnödik ólo$ádkub nabtadará
 sé ,sétü za tré nomobmoc A .lőbétenem igálivla kálkiđ őlüdrög

 .erĐröt a ttodónof ó¤ík ódorava$ artob tnim metset óludnáređđö lótmoladjáf
 ótíkav komálliv a ka$ táságravak őlöbmöb ,tétös teđémret tludavgem A
 ,ttözöktü ab€ádaka ah ,ttodlugáđ ludav Đrötaf A .téđ káttotísah iali{

 a mabál ¤oh ,ttedeklemelöf ,tlo$ádkub artáh-erőle ,tlüdröpgem
 tza ¤oh ,ttodórúf ála zív a ne€ém ,tnahuzađđiv nátuza ,tlápmilak nebőgevel

 a sé ,tlov mé$neređ aH .erníđlef a ébböt kölürek mesahos ,mettih
 atjar matdokđapak ¤ú ,ála zív a ttokub men Đröt a nebődi ¤e léssegröp
 a rége itelrésík tnim ,nab{ári setétnelle lasságrof a ,labbál-lezzék

 za matlov lezök ,ttetetkül mokolmoh atzúz alkiä .nekérek so$ár
 sé kevök ógravak nabtadará za ,ségröp ,erőle ,el ,leF .zehgésneltelémđe

 ¤e tnim ,tlo$ádkub ,tnahor Đrötaf a ,matjar ketpét tekebes jú kéksüt
.atékar úsátí{ári ttolmorle

 naltatahrávik sélüremála úđđoh ¤e ,népezök akađjé kav a ,bbősék rokimalaV
 ređ¤e ,tlov ¤í lénsélüremel nedniM .zohmatáh a ttodópa$ gá séksüt ,négév
 leĐĐrötaf a rokim ,évűređjú tláv rokka ka$ moladjáf a ze ,gá roksám ,ők
 katdórdosavot ¤oh ,tte€eha kéksüt a sé ,metdzek indekleme ergév ttü¤e
 a mejef rokim ,tős ,katdaram nabmatáh a lu$akam ,nabságravak a anlov

 metzeré t€ús ,abmosúh a katgáv nebbeselé gém ,tlürek erőgevel
 s ,lőbzív a tlemeik giléf Đröt óludrof ab{ári őzeknelle zA .küttögöm

 sájúf ózálugrug ,ttedezehen tset ólganov ézök amladjáf őtegé kéksüt a
 lőtsédevneđ jú za ,hüd ka$ ,zehtelümér a matlov tdaráF .ebmelüf a ttopa$

{artáh ,teĐröt a avgoftá larrak léF .menneb trrof hüd óraka inludabađ
 ,lóbmosátírođ ttođú$ik si ređték ,matlokram ebémrőđ ttozpa$ ,gatsaV .matlú

{ tdeker sájúf A .trőb őzőtjer attala za kétréle ergév miajju gím
 mosátnár ed ,abmorak a ketde€ém kagof ttölöf mökö{ök ,ttotláv arságová

 katlável komrak a ,eségröp óludnigem arjú Đröt a attodlotgem téjere
 őtehrémik lassátnipat ka$ a tnűtle tset ókubtá nemejef a sé ,malór
 a mattollah röđbböt si nátuza tságová{ a sé tsájúf A .lóbgáliv

.matpak tasrátitÚ .lőrlezök neđége ,nebtétös
 ,arbboj ságroF .tlov neletgév akađjé za s ,naltatah¤ofik ejere rahiv A

 neletrih ¤av ,ttodomariiken tnéknődi af a ,sánahuz sé sédekleme ,ađđiv
 .tlov sévek rám gideP .temőre nednim arábórp ettet esénekköz kosánaprot
 a ketgemer miamzi ,metle{ arjú anátu sé ,mat{áhik ,metle{ teziv neletnémöT
 ze ttotrat giddem ,modut meN .lótárodnu séle{ a ,sá{áh a ,lőtgéstlüremik

.¤í
 tlov arra ka$ giedi ój egésekrüđ neltőre ,lanjah a ttöjle ergév rokiM

 zA .ajdlo arbbasogáliv térettáh etekefmorok kené{éf komálliv a ¤oh ,géle
 lőbbe sé ,leggemötzív őlmöála lőbkőhlef a ttodósomeđđö eníđlef tadará
 őle tnakkub lakkalanovrök tétös ,nalat{ozib lóbságravak ekrüđsétekef a

 sotnozob korkob ódokđapakeđđö lekkiéksüt nebke{évrö za ,Đrötaf ,gá ¤e



 a bbőle ,levé{öggüf so€ús őse za ttödzükgem {éf a arákos ¤aN .iógrof
 zöhődre za kőhlef a loha ,mattahtál giáladlo kobmod a djam ,gitrap

.katdapat
 ,masrátitú somrak nalatgástárab tlupal melőt ari{đđohrak nöĐröt A

 sé ejef ¤an tsepék zehétseT .eléfak$am sádnubagrás ,sok$ul ,úgás¤ana&uk
 kanájaf sirám ed ,nav nabrokkö€ök gém ¤oh ,atlurále agásnalat{ára kaniajgat
 a neppé ttödzük men rokiM .lef ttepél tnékejőletevöknórt őremkav sé ekđüb

{ tős ,mélef ttödökpök sé tjúf nesöhüd ,nöĐröt ógrof a lassádalluf
 mattál mes atózA .ttotatzákcokgem si tsápa$ ¤e-¤e nabkotanallip bbatdogu

 nevén se{éröS ¤aN a epén sé ogoN tima ,tadav a tze evlé lőrlezök ne€i
 gém ,sros a melev eđđö azzoh tnékak$am ttozá ,natlohléf ¤í men ah s ,tletđit
 kanna katlov ia€árik ia{ádlép ttőnleF .melev anlov tnáble si kö€ök a ze

 ná{A lidokorK a Đröt a ze sé ,metlé lekkeűjefsopal a loha ,kenkédiv a
 gésbnölük a tlov za nápuŁ .tnéknetsi etletđit tjaftallá za tze ka$ lüvík
 tréfeđđö lój lekküsézré sosállav gím ¤oh ,ttözök esétínetsi atjaf ték a
 men ,esézevökno¤a lidokork neletpék inzekedév ,tláđókle eđđem lőtzív ¤e-¤e
 anlov tnattap en arátallah even se{éröS ¤aN a ika ,űjefsopal na€o tdaka
 mesahos se{éröS ¤aN a treM .ézök kagá bbasagamgel a kolmoh-tta{ah

 seretém 10-8 iköl ejere rotomrágus ¤e tétset ú$rak ,damát gidnim ,neletdév
 kiđám gidda ,timmes legelrém men nebégésőremkav sajmođréV .arkosárgu

 nátu esése s ,ttala a€ús kenrötel kagá {okév a gím ,aráf a nátu atazodlá
.tsádamát a idzek arjú

 ,bbalovát ,metzedeflef si tekettörötójah bbesékéb ,sám lüvík nök€ök A
 etekef ,óg€obmi etniele nebtelükrüđ A .nabájánorok tlüremle giléf af a
 katlú{ korak {okév lőbkügemöt tétös bbősék ed ,kattođtál kankák$okáĐ

 a ,jú za kátlálatgem lannoza rokasáludzom nednim anorok a ke€em ,ik
 ekrüđ ,kere¤ sevéclo{ ¤e tnim ,károkka ,katlov komjaM .tságof bbojgel

 ¤úppé levégév kukraf úđđoH .tteseebgésték neirebme kucra ,ttozále kujádnub
 rođkos nebzök eségröp af A .lakkujgatgév ibböt tnim ,katdokđapak

 si ¤ohráb rokne€i sé ,ađđiv tnellib ab{ári őzeknelle za lunaltaráv
 ,ógokam sé ságnosiv tteseebgéstéK .ketlürek ála zív a ,ketzeke¤i

 a bbelezök kettöj men ka$ ed ,tődrüf a kétrésík kognahkorot ódoknaltatlém
 a gáslovát a zE .anlov kéttehlürekle eri{bböt tsélürem a loha ,zöhĐröt

 ¤aN a modut tzadnim rokka aH .tlov teletđit órájik kansádnub agrás
 eré$nereä .nebélezök a anlov matdaram mes né ,am tima ,lórájátjaf se{éröS
 gém ,mes arkolidokork a matlodnog men ¤í ,matlov naltalatđapat sé tdaráf

 eđreP .ebzív a ahos nojgól en dabál a :tájubat keűjefsopal a metremsi men
 .kó€of sé ká$ót tremsi latlá adroh a tnim ,tlov sám tadará őgnöhüd a ze
 si ttO .amálluh ősle nuđnom a pél nebbedíleđ rám arkísnnef sagam a ,adO
 ređ¤e tájámrof a tze kenzívnözö za ed ,sádakađőhlef ,ségröd{{em ,rahiv nav
 ,gálivőlé za novás itrap a tti bbe{égeđ trézE .küttözök gem metré mes

 kűđ ¤e Đrötaf A .őditelétí za ze ajtnáđgigév ređ¤e etnevé trem
 men zív A .náđalrot kevök sé káf ttodózomlahlef a tdekergem nabkorot¤löv

 kö€ök a ,knüttölürök ttedzek indekleme sé ,intujbbávot sepék tlov
 abságnosiv tlümér komjam a lőtte sé ,zohánorok a ttođúk bbelezök
 ,ázzoh katdórdos káf bbajú lórlutáh ,ttőn er¤e đalrot A .ketdzek

 a tnékacláp {okév éttek iröt ¤oh ,kétzelej kesénerröd őtđeji nebéjesleb
 za totrap a ¤oh ,tnűt ¤ú tladlO .sámo{ tnappor ődezehen kujár a tekeĐröt
 ráp attotđaláv tatu za tzE .inré tehel le tá niagá káf tlofúĐ arsám¤e
 si né sé ,- tésédelezök sádnub agrás a inlesivle avríb men - mojam

.tekő metlüđék intevök



 avgopor-evge$er đalrot A .bbávot mattahtuj men nabnoza lánkédnáđ A
 kizecnefkubtá si ređték af a ¤oh ,metzerÉ .tnahuz ebimmes a sé ,ttognigem

 za ttel egév erređ¤e nátuza ,metset ódapat zöhĐröt a kátzú{ kagá ,nájánorok
 metzednelköiK .knuttotuj ebzív €ém úsárdos sro¤ ,kancnát{ákrođob tlürő

 tadará zA .metzénlürök ,topađi za evlürötik lőbmemeđ sé ,teziv a lóbmagam
 attagotjú{ ődre ttotđarále za nieléđ ,ttög€öpmöh nebgésseléđ retém záđ

.lóla zív a tiagá
{ gém ,katdaram namráh ka$ si lüzök komjam a sé ,tnűtle sádnub agrás A
 rokim ,tanallip a za tlov zE .laváfop bbesevresek gém ,nabbatluromo
 a sé lőtzív a katdagad artdaffup miajgaT .bbávot $nin :metnebbödár

 tim tlov men rám rokim ,etrötö¤ regni{áh si rokka mormo¤ ,lőtsétü nalatmáđ
 talubák a sé géstlüremik A .ttopak tö$rög lótsádokđapak a morak ,aindaik

.metléđeb nasognah ¤oh ,arákof a arra kangásttodoravaz a ttotattujle
 ttőleim eD .nezív sok$om a neze ,tti ,tti ,rogerG ,detzejefeB -

.magam mođlaik ,kodallufgem
 men ,ézök kagá za majdokđapaklöf ¤oh ,mőre i{{a tlov nannoh ,modut meN

 a kölüremle erkörödnim ,Đröt a lüdröp ah ¤oh ,lazza evdőröt
 ttodokđakaeđđö nabásádoravak đalrot ősetéđ a ajánorok ermé$nereä .nabkomálluh

 zív a ketgnirek nesedne$ ka$ ,taku€úsne¤e avlálatgem ¤í s ,lavékisám ¤e
.néníđ

 návli{ ,katgáv takáfop ódógga ,lessédeseklel ¤an katdagof men komjam A
 lüzök iakja ttozúhlef gié{í ki¤e zA .kuságokam ttetnelej takoktiđ a{ú$

.tiagoftápal agrás attatumőle
!koraka indulA !ssahgu} - .ađđiv matgoro$iv - !tsúhmojam međe meN -

 nomatáH .matgud absázagále ¤e malláv ,nogá bbagatsav ¤e metdükef arsaH
.nednim t€ofeđđö nassal ttőle memeđ a s ,őse aropađ námrof¤e za trevgigév

.äX

 ó€ofkéllem a knutdaram gipan ¤én nátu meledeji atzoko suruasonnar& A
 lüde¤e ,zagi ,tlov gáđój sik arta¤ jatut ősle za zA .ná{otáz kanátalokrot

 go{úđ ,nebéjűrűs đubmab a evgetter lótkolidokork ,nabkotit ,mettetíđék
 a ,zív a tdará rám rokkA .abpađi gíh a tlürem gikéred ahén metset atram

 a ettege{ef men tádroh a ,nekédivbmod a neđége ik katdaráđ men €avat ká€o$op
 sákođgem sederzevé za nápu$ ,laggásússal semle{ék tréze s ,gásújmođ

 a jatut jú za zE .abá{ári ó€of a tlorodnáv avtagođon lótá$narap ősleb
 ¤oh s ,ttala vé ¤e mogás{okélálat ,megésse¤üzék ttödőljef tim ,kétí{ozib

!{ámtokla sápmoP .ejere đéktaláglođ ogoN tnelej tim
 tdakannef a ,indoksokérakat ttellek men ,zűt a ttogobol lappan-lejjÉ

 ilappan ¤oh ,knutkar tá€gám arokkA .anlov ttel géle si arpanóh ¤e afkédađu
 tnéknáróléf evtléf tájádnub a ogoN ,ar{otáz đége za ttetev togássogáliv

 elet akram ,ttođámik rođ{áhalav s ,nebéziv €ékes ek$ölbö za ttederepmehgem
 a loha ,atbod arko$ivak órrof A .lakkokár sik ózólápak ,lakkól¤ak tlov

 men ,teküjesleb níđaĐór őgemer kátrátik kól¤ak a ,ketlüs arsorip kák$okár
 emeđ ,ebknülezök a ttedekđérem lidokork ahéN .lesséve za knudnog tlov
 ađđiv anđú aĐarap ttotíjah eđđem ték kná€gám ahtnim ,ttozzi nesörövnibur
 ar{otáz a ,teknünneb avtrat kanádérp ó$lo ki€ema ,¤e tloV .zehéjő$löb

 gém esélöbmöb samladjáf ,knütföd tagá ólĐárap abákrot ttotát ed ,ttođám
-edi néníđ zív a katlártáhgem evdzek lőttE .nabákađjé za ttozgnah giákos

 návda lőrbbeđđem lakkuságzom nalatgu{ ,kotnop söröv soráp óđú ado



 a ,tsér a kiserek ,knulór el katdnom gelitenemtá ka$ ¤oh ,arknutdut
.kenessehréf knázzoh ¤oh ,tegésőtehel

 neletđen kiádzag ,katgolliv korápmeđ agrás sé dlöz nebűrűs a-notrap A
 sövűb a ketpél men ,nebtétös a katgo€obmi lunaltatahtál ,lekketpél

 tdeji lef ttozgnah rokka kaŁ .teknünneb tnov e{éf knüzűt eb€em ,ebrök
 léđ a ah ,kagá ttotagzomgem lunaltavó za gem ketnerröz sé ,sénerröh

.tékötsü ózzi kná€gám attotíjah küjélef
 sorop ,zaráđ ,lekkeséköl naltaráv ,divör ,tdamát nabbarka¤ er¤e léđ ,negI
 ték-¤e ¤oh ,atdut ,előleb ttetré ika ,nebőgevel gelem a travak takogađ

 norátahmeđ a kendekleme kőhlef őré gigé ka$ ređ¤e s ,mes i{{a gém ¤av ,téh
 llek đék ,etenezü léđ a ,ttetegrüs zE .kađvé sőse za tti ,lőlef telek

 keséköl órpa za keze ttőleim ,kanókizáhbmol a atjar ,kanjatut jú za innel
 ttotnappiđlef lóbnáecó za nokutáh kázzohle s ,kenlüse¤e ánnákro nelte¤e

.erdlöf tdaráđik a kástídúzel ¤oh ,teziv
 sokomoh a lovát katzopan nattonu kolidokork a ,ketlet nesedne$ kolappan A

 itrap a ,zohsádokzólak iakađjé za anlov men küzök immes ahtnim ,notrap
 nájálluh őve{évön ¤an a no{otáz őslef A .tnezzer mes lével nabtózob
 ttogár arđapok a néjetet ,ttese bbéđđö ¤ehsúh a ,amokal a t€of bbávot

.tebböt kuttál men tsuruasonnar& A .ketzederem ieví kádrob
 mes gem ,tlov zéhen jatut jú zA .knutlov đék erélegger pan kidötö zA

 ttellek el lakkagá ttogaraf ássamlakla arsásÁ .inatnaccom kutríb
 takognorod nátuza ,attotđalávle lőtzív a ima ,tájbarad ¤e {otáz a knunadroh

 erzív avgođuđ-evgö{ ,laváknum sevresek ipanléf s ,ajála knüttetíđef
.kuttotá$ob

 togástdaráf a ¤oh ,nátu téh ¤e tsom s ,etrégem ed ,knutdakađeleb djaM
 .nabknusátokla mödökrö{ö¤ leggésttedegéle ővkevön er¤e ,kütnehipik

 lőtőse za idév őtet t€ehzűt ttotđapatik lagga¤a za ttőle óh{ukbmol A
 nav tti ,- tegtđeji lelléđ a ka$ s ,arágam taráv gidnim gém eré$neređ ima -
 arjú gésküđ a gím ¤oh ,matdagofgem - si afizűt ttotagosahlef nasodnog a

 bbákni ¤av kan{ávllá ¤e s - totđoksre{ ébböt međe men ,tírođ men ár
 motagga errE .tiajkno$ kagá za mat¤ahgem ne€em ,Đröt őtehzeven kansagof

 llek nebketeh őzekrégí kansamlagu{ tsom a teke€em ,teknierev¤ef lef djam
 tóknubaf sáĐám a ka$ ttellem sékők avrud űlé¤e za adroh A .menetíđék
 ,ttotírođ abállivgá za na¤u ráp¤e lüzök ejbbesemletré zA .etremsi

 atlánđah si tájámrof bbisőgel atlabők a ,tobaradők ttetísőreado la$$náh
 - kiken mattatumgem rokim - lótádrád A .sonálatlá gém tlov men ze ed ,rám

 lí{ a sé jí za ,nabtózob a nebzök sálákjub tekő atravaz ,ketdeknegedi
 sigém meken eD .máđređ sotalĐárav ,đonog ,tlov ado$ naltatahgoflef gidep
 semedré rám levima ,óknub arokka ,megésküđ nabrosősle tsom đel erkeze

 bbasogásnotzib levi{{em ,lórra avlóđ si men ,kanmorak zéhen lút ,ingávado
 .levé¤ehők lí{ ónarrus a ,adrád ttotíjahle za ,inzekedév ¤av inlö lőriđđem

.arkutalánđah monatínat llek gem si tógoN sÉ
 takos ,emelleđ adroh a ađđiv azzúh men ébböt ¤oh ,tsoM .semletré ogoN
 a ,kezén erzökđeózník óllá négév jatut a sé ,modo€osomlE .ainlunat llek
 men ed ,kiđtál kangolod nelte¤eK .arásárrof keniemlertö¤ ogoN ,arrások

 ¤e ¤oh ,neltetehel ,nó€of a knutu tahtrat gikopanóh gém ,ketehdegne
 a melőt assahtíkađle ,nekeĐröt a sépél đđor ¤e ,taludzom tlürekiserléf

 monatínat llek gem sé ,inđú dut men ogoN treM .tasrát nelte¤e za ,bbojgel
 tréze s ,- tecertek bbákni ¤av - tarasok a mettetíđék trézE .noránednim

 nednim sé ogoN zív bbe€ém lénőré gidrét A .ređték atnopan ogoN enneb devneđ
 Đröt a ,telé za etleven erre ,lallálah a tnelej te¤e nebéklel asrátadroh
 matlákđú abáiH .ttözök iá€o$op őgeĐmeh lótkosulidokork kísnnef a ajubat



 ,kabbátsul kolidokork őreveh notrap a ¤oh ,matdut - tjatut a lürök
 men - tré{ámkáĐ ne€imráb abárdos sőre kenépezök ó€of a kanađđúeb ¤ohmes

.intalđole témleléf ogoN matdut
 !edi lórtrap a nöj mes lidokork ¤e ,- lőbzív a matlábaik - ogoN ,dzéN -

!lőtéjere ó€of a kenléf ,kátub sé kátsuL
 samlatah ,erretém ¤e nasodnog lőtéléđ jatut a tloggug evlőderőlE
 a etrev netteseebgésték levélkö ,ttőle ellem avtagólel tiajrak

 .tléf sé ttogo{{iv ,tekeĐröt
!degét tnim ,laH igÉ ¤aN nezív a ajtrat men tógoN !đegem lidokork ,meN -

 lóbba gém tlov mönűb né za etih mosázamráđ inetsi ólav lótlaH igÉ ¤aN A
 ¤oh ,arákof a arra kantalo$pak ivle{ a knuttotujle ergév rokim ,lőbődi za

 ótagzi lüneletgév tágási$návík ogoN mesélürekedi mattahzára¤amle
 a ah eD .ekemre¤ tteteređ ed ,egne¤ laH igÉ ¤aN a ko¤av atózA .tétenétröt
 súd ogoN .nabboj anlov matráj mes ,iken kodnom tésem sám tte€eh gásólav

 anlov tlámrof tólĐáravmelleđ ppéknednim ajáizátnaf tleven armukitđim sé
 za s ,atlobarle téjere ,netsi ki€emalav ttöző¤el nabcrah tika ,melőleb
 sé mosádut inzára¤amgem kanágam atdut ¤í kaŁ .ttotíjah erdlöf a lőbgé

 lezök nájdóm agam a ,molodnoggem aH .tégéssőttek megésneltetehet tto¤ofe¤ü
.zohgászagi za tráj

 aságzom mabál a ,mezek a ,dzén ,- teziv a matdokpa$ - laH igÉ ¤aN $niN -
!akraf a tlidokork tnim ,trat

 lidokorK tnim ,tíges degéT - .nojatut a tláfozolif - nav laH igÉ ¤aN -
!lüremle ogoN !itíges men tógoN ,tiekemre¤ tájas a a{A

 a ,atzamlagus kélme iazah ¤e teteltö zA .tarasok a matlálatik rokkE
 ,certekléca ttozúh nátu kanó$rotom a :akétáj sevdek ke€ehődrüf iregnet

 ilovát lóttrap a inedrüf ttetehel ttellem gásnotzib bbo¤angel a neb€em
 .tógoN mettevőle nátu ilegger pansáM .ketdeklesel kápác loha ,si nebzív

.ár metzén naromoK
 bbálagel ,iđih ¤í rám ah - melev tléđeb laH igÉ ¤aN nabmomlá lejjé zA -
 tza ,- temeteremsiiklel ógrobáh mattatgu{ ,kanmosázamráđ ne¤el anđah imalav

.inđú dotínatgem tógoN levima ,tsálĐárav stíđék ,meken atdnom
.avdokana¤ etzedrék - ?ttodnom men tsáM -

 ,inđú dut men ,pan a leklef ređzít gím ,gidda ogoN ah ¤oh ,tzA !negi eD -
!agam ő láni$ ,tsálĐárav setenetter

.ttegemer - ?tiM -
.tú sám $nin ,matdut ed ,trésála$ a magam metlle¤éä

.tjatut a inatídrof atraka lef ,tlov sogarah no¤an ed ,atdnom men tzA -
 men đék gíM .tecertek a inlábákđeeđđö ttetíges nétrötgem {égeđ ,ttotah zE

 ka$ ,- etrem men inzedrék - inlánđah kujgof na¤oh ,gem matdnom men ,ttel
 űlé seretémmoráh a tlüđékle erétsE .llek zohsálĐárav a ze ¤oh ,ti{{a

 zűt A .mat¤ah kanttoti{ táladlo ki¤e ,lóbá$ár kagá úgásgatsavrak ,akcok
 ah bboj ,metdzek inzára¤am rokim ,evtüs táro$av a rám knutloggug ttellem

.te¤e ár kiđla bbálagel ,gem ajdut am
?kutláni$ tsálĐárav a lőbima ,kagá za kesőrE -

.lótđđor nelteremsi za tléf ,tlov trevel - kesőrE -
?inpét ajdut téđ lidokorK -

.meN -
 tnim ,anlov lóbkagá {okév na€o ah ,mes rokka inpéttéđ ándut men ed ,nav ¤Ú -

.tácláp {okév ¤e éttek metröt - !in ,ze
?tréiM -

 golod a mattorgueleb lőb¤e nátuza - !idegne men ejere laH igÉ ¤aN -
!láđđú enneb ¤oh ,ajraka tza trem ,knülev attatláni$ trézA - .ebéjűrűs



.abĐárap a tlere{eteleb mendjam nebétdejI
?na¤oH ?enneB -

 a inadnom moraka ,mh ,$ár a dév lula sé tladlo <ebzív a küjtđereeleB -
 igÉ ¤aN a zE .téléđ jatut a dogofgem sé ,lođámeleb nátuzA .laH igÉ ¤aN

?đel ¤í ,a$narap laH
.nezehen ¤an ik etgö{ - !¤Í -

 knákađjé nalatgu{ nákcav ahup ttodroheđđö lóbsás zaráđ óh{uk A
 ¤oh <atdomlá tza ,tnahorik sé ,tderbé avtídro si ređték ogoN .ttezektevök

 sé lunaltavlaik nátuze leggeR .tjatut a ajtídroflef laH igÉ ¤aN a
.ttőle certek ttetđere ebzív a ,néléđ jatut a tllá evtekđer

 ,lo$narap laH igÉ ¤aN tima ,doláni$ tza ah ,- matlatđagiv - jléf eN -
!si inđú đlunatgem tős ,löf ajtídrof mes tjatut a ,teređ si degét rokka
 ,inzára¤am metdzek avgof téléđ jatut a s ,ebzív a matđám magam röđőlE

 tábál ettegleme lünelte¤ü ,leppék sevresek ogoN .tópmetbál a intatum
 nobál léf sé ,tá€úsne¤e ettetđevle ahén nebétezeke¤I .erémetü mesél{ézev
 rások a ,etzén tegele ¤oh ,matlodnog ¤ú rokiM .nekeĐröt sokís a kocnát

.matdózúh eréléđ
!si et gem dlábórp sé ,ebzív a méllem edi ereß -

!lidokork nöj sé ,lüremle ogoN -
 tnigem akađjé ,ebzív đđöj men et ah ed ,idegne men certek ,nöj men lidokorK -

.metzőtege{ef - !laH igÉ ¤aN nöj
 a tlurugađđiv lassátísivcalam rokim ,tlov nebzív a gikéred mendjam ráM

.arjatut
!đegeM -

.mattagola$ađđiv arjú gím ,tlet ebődI
 jatut A .tnekkö$ si emleléf sé ,tlügne¤ esézeknelle nátu kékcel ősle zA

 nednim ó€of a ¤oh ,tlevűm tsádokpa$ arokka lavábál avdokđapak ebéléđ
 .ttögö{ netteseebgésték sé ,tdellüdik emeđ ,ettetđeji eriđđem tájlidokork
 ,mondaram nebzív a ettellem ttellek men ¤oh ,metréle si tza rám bbőséK

 ,tlov se€éđev lőrlezök ne€i asázólápak tteđev trem ,metlürö no¤an kenne sé
 ¤ú rođráp s ,ettelef tnim ,ttala zív a matlov tebböt lótkomálluh a

 gila zív a téjere semleléF .metzeré gikopan ¤oh ,ttogúr abladlo
.metle{ézev avllá nojatut A .attotípmot

!ik dgúr tsoM !dabál a ála dasah a dzúH !őttek-¤E -
 a ejdegnele si levézek léf ka$ ráka ¤oh ,innevár matdut men gém arra leviM
 ,kenbbesevneđnokor djam ajtrat tópmetzék ki€em ¤oh ,matzíb erővöj a ,tjatut

 avtlávlef si tsázolark a sé tésáđúllem a :tópmetbál tékdnim sé
 ebrög óljah élefeB .tnem nabboj nattozorátah ibbótu zA .mattatloroka¤

 katlo$pak trotom ahtnim ,ttegemer jatut a s ,katravak t{évrö ózbah iabál
 nassal ¤oh ,né ,lőtmeleléf a ő ,ređték atnopan knüdőrtö¤ ¤Í .ár anlov

.erénelle motalánjas nednim ,llek monzoník sé ,dalah
 {okélunat ogoN .ajtlof tétös nelte¤e knütelé ze ¤oh ,menremsi llek le eD
 tnim ,emedré ő za ari{{a bbálagel esétípégem óh{uk a sé jatut a ,se¤ü sé
 đel rí¤ó¤ bbálagel zE .nojpak takotadalef jú ¤oh ,arra tterégem ,mé{e za

 ttotagoláv ttögöm óh{uk A .arámlazibnö ttozápétgem lőtkékcelóđú
 tőđđevlí{ sé tají ¤oh ,kájráv kelevelamláp útsor sőre sé kagá samlagur
 ,témlerés sédrüf ilegger a etgöföpik ogoN ¤oh ,tsoM .külőleb kestíđék

.intálázzoh ejedi bbőfgel ,nopan őzűt a tdaráđgem si ajádnub sé
!lügöm óh{uk a ta€€ag ráp¤e zzoH !ogoN ,jéH -

 kanógoN ,magam né tnim ,inetíđék koraka tají arokka ,jatut a lukala é€€ehűM
 tim ,iremsilef nötgör ogoN ,zoháknum a kedzek gilA .tebbesőre gém gidep

.koraka



 irirK sé ,talĐárav đonog ,atdnom tza urV ed ,te€i látláni$ rám ,ahA -
!etröteđđö

 ,đonog ed ,tlov eđe kos kanólĐárav A .ár tetzekélme ¤oh ,hüd a tuflE
.menneb ttotál tasrát€étev gidnim lunalatko eteđémret ó¤áv indoklaru
 evdőlkedré urV tamají ősle ttetíđék nátu knusázokalta$ zohádroh A

 .tádroh a ,tő motahtínat arsonđah ¤oh ,matlov godlob sé ,etle¤if
 tlov mes emlerüt ipanléf ed ,elev innáb llek na¤oh ,iken mattatumgeM
 ttegetter a tluráeb nebégés¤iri sé nebéhüD .ajlunatgem ¤oh ,zohha

 sé - tamáknum sodnog itehték attotítđuple lesséne$$er ¤e ika ,kenkönőf
.si téjővöj bbe{{ök eĐröt tájas elev

 tsék máđređ a zE !lárgu sé go&rav ka$ ,nabá€o$op a akéb tnim ,atub urV -
 llek men ,- za im ,ajdut men trem ,kotahdnom men tádrád - eriđđem inbod dut

!lavóknub tnim ,zohávrađ politna ,zohára¤a ónđiddav innem lezök
 ttovív la{{ámkáĐ a katpak tekebes so€ús narka¤ iađádav adroh A

 námrofój armoladjáf a tnim ,megne ttotnáb nabboj ze ,zagi ,nabcrahlezök
.tekeűjefsopal neltekézré

.tagolób neőremsile ogoN
!sálĐárav ¤aN -

 ógravak nebéjef asub a molobmor tehel loha - !sálĐárav meN -
 tevök aH - .llek laH igÉ ¤aN zohsáđú za ¤oh ,jab géle ,togálivmelleđ

?ajtíjah im ,đbod
.atjar goro¤iv ¤ú ,ajgudik tévle{ ,ajtrat kensédrék atuB
!sőre no¤an ogoN !ejere ogoN - .ajlából - !ajrak ogoN -

 .lánájátjaf đége nav ¤í rám ze ,ejré$id téjere ¤oh ,le tđalum mes tamlakla ¤E
 a motđaláviK .azál sátínat a pakle ,tají ttotímisel a međeterléF

.momo{ abákram a sé ,tagá bbagatsavgel
!gem dstíljaH -

.ajtíljahgem ti$ik ¤e ed ,lánmorak a bbagatsav gá zA
!nabboj géM -

.timalav degne gém gá za ,kegetökmozi tnappor a kandagadik nátáh sé nélleM
!nabboJ -

 ónattapik a lüper eđđem sé ,kiđú$ik lünelte¤ü lőbézek léf ,júf to¤aN
.kodamát né sé ,anátu zén netnebbödgeM .gá samlagur

?nabboj gem dattotíljah men tréiM -
!etdegne men ejere aF -
?ejere nav si kanáF -

.inzára¤am dzek galia&a sé ,kensédrék atub galóđtál a kirgueb tnigeM
 ,đpél ar€€ag {okév aH .bbesőre bbagatsav ,bbégne¤ bba{okéV .naV -

!leseel sé ,kirötel
 a matgofgem ergév tsom ed ,lüzök ia€ábađ{ara adroh a ¤e tnigem zE

.tűjefsopal
 ,tsék ajbod ejere af ,tevök ajbod ejere kanájrak ogoN !ogoN ,jle¤if edI -

!koláni$ tima
 kisám ,- elej anrotjef €omok a ze - ajguderőle eriđđem tákja ósla gatsaV
 ,kéjdesene¤eik arjú gá samlagur a ¤oh ,idegne djam ,ajtíljahgem ,lú{ nátu gá

 evdek{émeR .indoklodnog nabbojgel a dut ¤í trem ,lü arákras a nátuza
 ,sotnof na€o bbálagel ze ,gászagi za nabájá{opok kidosogáliv rokim ,moráv

.tídro to¤an lüklén tenemtá erređ¤E .sétíđéklí{ a agam tnim
!ajbod ejere aF -

 matlohi$ik ¤oh ,né ¤av ,lesséremsilef a e-bbagodlob ő ¤oh ,modut meN
.élef rebme za sépél ¤E .előleb



 ogoN ,knuzoglod arjú ráM .nav ajógnirak$ak kos sé ,sö¤nörög tú za eđreP
:iköbik lügéV .enneb lákđotom imalav ,motál ed ,tíges neseklel

?kólĐárav ¤an dnim iaif laH igÉ ¤aN -
?tréiM -

?ejere af a tnim ,takoktit ne€i ajdut dniM -
 ?kejlelef tim errE !e{évröt péđ akinahcem ,őre samlagur deken eđeN

 ráka ,lav-"intál" rákA .egi "indoklodnog" gém $nin nebévle{ keűjefsopal A
!navgeM .međiverléf nabboj gém ,molotóp lev-"inzeré"

 aF !takoktit gof indut si ogoN ,le¤if ogoN aH .ogoN ,llek inle¤iF -
!si iremsi rám táktit ejere

 legger ki¤E .ajllakras si ma¤áv$eb tásátínat ogoN s ,kopan a kenlet ¤Í
 mezekdelefgem ¤oh ,abásáláknum ¤ehlí{ űsézeterém bboj ¤e kölüremeleb ¤ú
 ima - tokédaram ipanget a gem iđe agam¤e djam ,víh inne ogoN .lórsáđágroh a

.mettőle gopot lüneltemlerüt sé ,- iken sévek eđrep
?knáliđ a gottap abdocra za ¤oh ,dotál meN - .ár kolóđ - !bbérra jllÁ -

.gömröd - ingof llek talaH -
 sik ne€i sátagtnittap ittőle sálođi$ a ze ,mettőle llá tto ¤oh ,ravaZ

 ah ,kodalah nassalagi$ ,metegötü namonif ka$ aH .aknum zéhen lánbarad
 .tnađđob si ze s ,erők a tnim ,armajju za kerev tebböT .mörötle ,kogávado

 sé ,sétü đđor ¤e ,molámrof té¤eh a neppé tsom gidep ,ludzom men ogoN
.teđége za motahbodle
!bbősék djam ,jráV -

 ,kötü tabbo¤an nebmegéstlüregni gidep né ,daram lüneltelüdner ogoN
 tréza ed ,tdaram pé ¤ehlí{ A .mezek a mozár evgeđiđ ,armajju za ka$ eré$neređ

.ko¤av söhüd
!talah lájgof ,¤av sehé aH ?tti đllá tiM -

.kidőtrésgem no¤aN
!dut men ogoN -

.kolábaiK .lőtsétü za killétekef ga€óhrév soni$ nomajjuótatuM
 nojgoF !imöt tásah a ka$ ,neltetehet ,atsul ,atub treM ?men tréiM -

?dodut men tzE .eb ajbod sé ,tsúh ár ne¤et ,tegeniĐ ,togroh
!ázzoh ajdut men tsálĐárav ka$ ,ajdut tze ogoN -

 nedniM .magam melle¤éđlE .lüneltetehet sé nétniđő ,úromođ ka$ rám tsoM
.tájrak a motagomisgeM .llek intezif trégásguzah ibbárok

 ka$ dbod - téjere ők iremsi ,ejere af a im ,iremsI !soko sé sőre ogoN -
?llek ¤oh ,doduT !matláni$ né ¤oha ,togroh a eb

!ajdut ogoN -
!lájgof sé ,jnem rokkA -

 óludni arájtúabórp ősle tnim ,le kizá$ak lazzálapmál sé lattatíhá na€O
 nebzív itrap a ¤oh ,tídro tárokka ,eleb kilet mes aróde¤en s ,atólip

.absagam a kennebber netlümér karadamizív óđálah
!talah matgoF -

 tnigeM .jáf gila rám ed ,tetkül gém ,majju za motagopođ avzoklodnoglE
 méleb llali{ - mánzára¤am kanmasrát idlöf ¤e ah ,to¤an meN .te¤e knütpél
 na€o ed ,negi ,negi ,ango€osomgem nasairavdu ,- sázoka¤áv neltetehréle za
 nabólav ¤í zE !mozúhik ,koráv ,mobodeb ,ila$ ,geniĐ ,goroH ?ze golod ¤an
 men evlé nebételövűb mia¤rátkađ nemete¤e za ¤oh ,molánjas tza kaŁ .űređ¤e
 gem nasotnop tsom rokkA .levétenétrötső rebme za tegele matzoklalgof
.zohásálálatlef sáđágroh a ,goroh a ttellek vé reze {áh ,inadnom mándut

 keűjefsopal A .tđamát takamlado{ob jú asáđágroh ogoN nabkopan őzektevök A
 .tsálalpok a sé tsálábaz a ,remsi tetelgév ték ka$ neppékgésküđ etelé

 ,¤ofle ah ,trat adérp a gím ,laf gidda iknednim ,kanlo{ámkáĐ aH .$nin túpézöK



 órpa ,ó{reh - kise ézök őttek a imA .gi{ámkáĐ őzektevök a sálalpok a nöj
 .dév nelle lálahhé za ka$ ,- sájotőllüh sé rádam ,akóifrádam ,kómug

 sé tsálalpok kos nabálatlá ze :kadav úbál sro¤ ,kerev¤ef segeltedzeK
 a nennI .tlov sehé gidnim galitalroka¤ adroh a ,tnelej tsákallój aktir

.őtehe ima ,gem jgof tnednim gidnim :{évröt
 ttodóvi ebérév ogoN a zE .nablah űgésőb neltetehtíremik ó€oF ¤aN A
 meN .lüđ t{émdere őtđeji evteveb¤e lavá{ámodut iságoflah sé le{{évröt

 a larróniĐ téjedi dabađ nednim menah ,nav knügésküđ eri{{ema ,kiđágroh ti{{a
 - ko¤av se{ék no¤an arágásatđit - knujatut sé ,itlöt néléđ jatut a nabákram

 ttölgöd ¤av ódokpa$ ttünedniM .lütđerek ¤em nosálukalatá seđév nassal
 gila tnéknákađjé ,si abájádnub ogoN kidóvieleb ,zűblah a gnejret ,kalah
 ed ,talah a metteređ no¤an gidniM .ettellem indaramgem nabóh{uk a korib
 ređ¤e nátuze rokiM .modorodnugem ertelé ¤e ¤oh ,ko¤av notnop a noza tsom

 ajtagola$edi lőriđđem takalah a eđrep - ik zúh totacut léf ttala crep zít
 a mopakleF .ráhop a kileteb ,- kédalluh sé éllah ólmob őgrö$ ebzív a

 tő ahtnim ,már zén ¤ú ogoN .abó€of a inlágijahađđiv medzek sé ,takalah
.ebzív a mánbod

.knüđegem ti{{ema ,jgof ti{{a kaŁ -
!đel men panloH -

 ,dezré meN !si nátuza ,si panloh ,si am ,lah nav gidnim nabó€oF ¤aN -
!si et ,jatut đége za rám södüb

.lotamiđ avzokládoŁ
?loH ?södüB -

 bboJ .södüb nabnoza meken ,esédrék óicázilivic sé sélzí ze ,eđreP
.trégéstíges koludrof zohgálivmelleđ a erénelle mesédőző¤gem

 ¤aN .knüđegem ti{{ema tnim ,đgof tebböt ah ,dotígarahgem talaH igÉ ¤aN -
 lah ah ed ,llek i{{ema ,ti{{a talah da gidnim emelleđ ó€oF ¤aN sé laH igÉ
 ebrök kotatum - dnim gem ddE .kenđel kasogarah ,takurro za ajrava$ ezűb

 kasogarah nebnölük trem ,abó€of ađđiv kujbod ¤av ,- neűmle{{ök géle
.kenđel

 nednim ráb ,kideksemledegne ed ,tekeigé za ajtrat kennelte¤ek ¤oh ,motáL
 bbákni ¤oh ,inbodađđiv ajlánjas ari{{a ,monvív llek tocrah nölük trélah

.iđegem
 a gehil lassah i{ódroh ,natlujáléf ogoN ,daramle ekcelóđú ittőleléd A

 ménremsi men aH ."ettetnemgem naózodlálefnö" tégésbböt kialah a ,nabóh{uk
 tetel{érem a tze ima ,romo¤ $nin ,egév ¤oh ,evdőző¤ kénnel gem ,tágássóvíđ
 a lürök jatut a kiđtál inrrof ,ebzív a molábodeb tokédaram A .irevehik

 si kankaradamđálah A .arámokal ű{{ök a eb¤e kilgeres lah i{{a ,ó€of
 kőlé za erzív a kanpa$el-el ,kenegnirek ttölöf jatut a ,ségĐü{ a kinűtlef

 ttotíjah lőbmezek a ingofle ajlábórp nebőgevel a ejbbese¤ü za ,ézök
 a kenmiőđđevlí{ <kopak ebđé rokim ,lah ráp¤e tdaram gila ráM .tettölgöd
 ahoS .mozallotlef tekügév ah ,gem ajtahda za ka$ togássotnop seteléköt

!tsom tnim ,inzeređ tallot nebbe{{ök molakla đel men
 .lajjí za modózúh égöm óh{uk a sé ,nojatut a mokar abcapuk takalah A

 a motđaláviK ?inzábihle mogof men ka$ lőri{{e ,$nis retém ¤én gáslovát A
.koráv sé ,ketđelli arájrúh jí za te¤e ,tekőđsev ttotrat kanbbojgel
 lakkosátláik rávós ,kiző¤el teküsédeknegedi gím ,trat ákos gélE

 zohlafbmol a neđégE .inlláđel kenrem men ,ttölöf kalah a kendökpör
 naltaludzom međke¤i sé ,- gö{ nasognah ogoN noladlolút a - kolumis

.innel
!takaradam a dotđairle ,- mogottus - nebdne$ jdaraM -



 ahos ogoN - .ajtjahós - immes llek men ,lah llek men ,rádam llek meN -
!inne men ébböt

!dnöŁ -
 téjef ,gebel neb€eh ¤e ,élöf kalah a kilkis rádam ekrüđ ,űllem réheF

 arjatut a avpakeđđö neletrih tia{ráđ djam ,arlab-arbboj le¤if evtegreket
 indaramik raka mes ¤e rám tsom ,tráv erre ka$ ,kiđtál ¤ú ,ibböt A .na&&op
 tsér ttözök kasrát€étev a ,ka{ráđ ódokpa$ avlúm tanallip ¤E .lób{ámkáĐ a

 ódokavic ,tómo$lah a ajrakat aságravak körő$ ógotta$ sé kaka{ óhom ótatuk
 tto moráh bbálagel ,mángáv küjézök tájóknub ¤an ogoN aH .lasságojjiv

 motđairgem ,ke¤em etré ah ,avtđamát nav éllem tarájeb a óknub a eD .andaram
 ahup táh ¤e lüremle ,őđđev a nahus nátza - tají za metíđefgeM .tekő

 takalah a ,ár le¤ü men ibböt a ed ,tláik teselé tazodlá za ,nabiallot
 gém ed ,nebmömörö kénteređ inlárgU .tődőgrev a kikölerléf ,kájdokpak

 tali{ kidötö za ,kidamrah a ,kidosám a mödlük rám s ,molodnoggem nebéjedi
 rádam moráh rám rokim ,gem dair rokka ka$ geres sa{ráđ A .küjézök si

 ,tekő majpakle ¤oh ,konahorőle né sé ,nekeĐröt a lettset trevtá lo$ádkub
 tá{ráđ rokim ,ki¤e zA .takugam kitev ebzív a lőréléđ jatut a ttőleim

 ,ko¤av godlob na€o ed ,gáv abásúh morak nesöhüd levérő$ selé ,mopakle
 tlemedrégem a anátu s ,takuka{ a mereketiK .lekedré men moladjáf a ¤oh

 lí{ ősle majjúfik ¤oh ,küjéllem el kölü levésézré őselój sénehip
 séve za men tsom ed ,kerévök ,karadam úgás¤andúl ,péä .támlagzi motađádav

 mőđđevlí{ tacut {áh lakkiallotkraf sene¤e ,seléđ ,motaglomáđ tzA .lekedré
.érrev¤ef ótah eriđđem ,űtpör sotzib kiláv

 bbejlef tógoN ¤oh ,za metezeke¤i nednim lőlef¤E .telé za golod a$ruF
 ¤oh ,kölürö kanna gidep tsom ,nájártél kederem óicázilivic a mestíges
 ólokli¤ ttedelef gér mieső rebme menpélađđiv tsépél ¤e tlürekis meken

.élef asádut
 kokí$őhlef réhef {okév nasagam tege zA .daramle si ekcelóđú inátuléd A

 gém tnel ttI .lasságzom neltéverđé etniđ ,díleđ ,lusak-lütđerek kájnof
 zaráđ a ,naltaludzom ődre za ,so€ús sé ótđakkit őgevel a ,$nis őlleđ

 gém gibarad ¤e pan A .tájádo$ őtí{ekémret őse za ajráv námén dlöf
 ¤e ,lü€ém évétekef gésekrüđ a nátuza ,la€€ámoh őlürűs a kidöklőre

 a nalliv ,léđ a lagra{őle avlokram televel zaráđ sé trop lőb¤lövtđerek
 révök ősle za kenzekrégem lességröd óljaromlef a s ,ttögöm ke¤eh

.lőbérküt ó€of a kanatnattap takokérobub ,keppe$
 bbo¤angeL .tahtrá őse za kenima ,tzadnim nesőgrüs menetnem llek ála őteT
 knü€ehővkef ,abóh{uk a modroheB .metléf ébsévek teknürőb ,afizűt a modnog

 men erégéstíges ogoN ,llek menteiS .daram zaráđ tto nálat ,mosodgud ála
.tđará togađlah zádá sé ,gö{ evkef nátáh a ,kotahtímáđ

 tokof 15 bbálagel ttala kotanallip telkésrémőh a rokim ,kezgév gilA
 ajraka ebőgevel a noránedniM .tóh{uk a ajtagnár návrud nákro za ,nahuz
 ¤e ,taĐarap a ,tumah a ajróđtéđ ,tákédaram knüzűt óvlaik ajpaklef ,inleme

 neletrih eD .ajbmol zaráđ óh{uk a gof tognál ,kotrat lótta gitanallip
 ,kidekleme laf réhef nécnireg ke¤eh a ,tságúz €ém tremsi lój a mollahgem

 aságohuz ppe$őse i{dráillim A .abájtiprák etekef kőhlef a đeveleb ejetet
 kizré si miajtno$ ,melüf ka$men - kidösőre áváságub písanogro isáiró ¤e
 a ,takálkiđ a ile{ abágam sé ,lőrcnireg a pélel laf a ,- téségzer ótahtá

 ,kidelezök nasro¤ lüneltetehih sigém s laggásótléM .tődre za ,takáf
 ,kanzodaljah ado-edi lasságzom ótatzárpákmeđ ialáđ őse za nételülef

 a sé lí{ a ,...ré zohájtrap ó€of a ,ladlo¤eh a tnűtle rám ,tsám¤e kizetđerek
 lóbkagá selevel a sé ,takaradam a motíjah kunátu ,kannav tneb rám kőđđev

.abóh{uk a kolártáheb ,avzúh nátu magam tótja tnof



 a€ús lafzív A .gáliv őslük a eđđö davlo nabravazgnah ógosraH
 ,nelet{ék indegnetá ejetet ttokar nebgetér samráh ,tóh{uk a ajtnakkorgem

 gorrud ségröd{{em aropađ ,đel tétösmorok erređ¤E .goru$ sé göpö$ ttünednim
 nojav ,molágĐiv ,motagopat tiajdúr óh{uk a ,¤í trat giákoS .knüttelef

 ttedekevön ari{áĐám bböt neletrih őtetbmol ttodóvitá lezzív a e-kájllá
 ¤ohtnim ,őse za bbákni ,knunđám llek ik ,kenlőd bbávot aH .tá€ús
 nesemledeđev ráb ,ros lürek men erre eré$nereä .teknünneb nojmo{no¤a

.kanaljahgem
 motatgu{ lazzA .zív ógráviđtá za ki€ofgigév nomatáh ,nemejef ,kölü nebdneŁ

 a ,káf őlűdik notrap a ,bbojgel a tti gidnim gém tsom ¤oh ,magam
 ah ,ttI .meremsi rám - lálah sé sálutđup :zív dav ónahorel lőrkekederem

 ¤av lejjé zA .lótđđor bbo¤an nednim knu¤av evdév ,knéleb pa$ men málliv ka$
 za aráró ráp nálat ,málluh bbesevehgel ,ősle za ze djam ¤ahbbála panloh
 imalav knütehe sé ,téleb zaráđ afizűt a intagosah tehel ik ,llále si őse

.tásádabbiĐ kniajgat ttederebmégle ajdlolef zűt a ,tegelem
 ogoN ,nemetset es barad zaráđ ¤e $nin ,abmaka{ a ki€of násotatahllá zív A
 ,tehel men mogástlalgofle sám ,takotalodnog a motagroF .nebtétös a gö{

.kodut men lőtgedih a indula

.ääX

 tőslegel a tza arahiv-nuđnom ősle vé nednim ed ,gem meré ređde¤en ráM
 a ttotíkađle €ema ,már tröt akađjé inátu alálah ramA za €ema ,ebmeđe ajtattuj

 rebé ségetter a ,sélüdéđ atzoko géshé za ráb ,lótmiasrát ,lőtgnikiV
 réhef ¤an - katda totalubák ővkevön ka$ ,tsénehip men ke€em - iamláléf

-geM .lórkađődi za lőrre abágássotama€of miekélme katmo{ takotlof
 men - inedzek tim kodut mes leddnerődi za rođkos - korospék ódakađgem

 međke¤i abáih neppé gem totalo$pak iakigol ,takisám a ettevök ki€em ,modut
 nebtelé :sádokpak ódózúh nabáké{rá {évröt ¤an téK .küttözök inlálat

.inne sé ,indaram
 giákos lakkomjam a sé laváf a tadará etlüđ sádakađőhlef irokka zA
 modut mes tze rám - tletle si pan moráh ¤av ték ,lavágam tlocruh

 komjam a s ,nođalrot ittőle ra{ak selé ¤e knutdakannef arjú gím ,- nasotnop
 a mettekđeR .matđám artrap a si né nokagá ttodónofeđđö za nátu

 ,ergnikiV a ađđiv :menneb tlé talodnog ¤e ka$ ,lőtgéshé za ,lőtgéstlüremik
!lőrđérdlöf ű{röđ a lőrre le

 tlov mazagi s - matdut ,kenőse ópa$ebmeđ a matgáviken lüklén sádoklodnoG
 - matđúk gidda s ,tehöj lőlef regnet a ka$ rahiv samlatah ne€i ¤e ¤oh ,-

 evdőröt men ,nekederem a éleflöf - bálzék¤én rođkos nebmegésneltőre
.matríb gím ,levéksüt ,larrokob

 te€ima ,tamatu atllá tadará na€ona¤u evdekđereel náladlolút bmod A
 ,kölürekađsiv ¤oh ,tih a sé taraka za ,ebgésték metse meN .mat¤ahle
 gím ,metnem sé ,nétnem lanovgetér ¤e náladlo bmod a ttotjahbbávot

 međet ávoh ,massál ¤oh ,etdegne men s ,{okla sukiport sro¤ a ttogoflürök
 námo{ iasárúđ gím ,matzótagopat gidda nokav giléf rokkE .mabál a

{el si trőb kédaram a ¤oh ,matnáb men s ,arrokobeksüt űrűs ¤e matlálatár
 úgásgatsavkéred neđége lavia€€ag sórúđ matdokaruf tzökmeđ <malór azzú

 ketehet men tebböt ¤oh ,matdut ,metdö€öbmögeđđö ttO .giévöt
 a kájrázik lőbmelüf ¤oh ,matlo$luk érök mejef miajraK .trémogásnotzib

.matlábórp indula sé ,tieđen őtđeji nelteremsi géstétös



 ne€im ,mes inlezpékle ajdut men ahos ,lef ttőn nabknóicázilivic im a ikA
 za azzodroh ejdner kanáságzom gáliv ótahtál a lappaN .akađjé ¤e tehel úđđoh

 géstétös A .iótatum aró za ¤av eségzer lével ¤e ,im ¤oh ,¤ednim ,tődi
 ólluhel a ,zoháságobod devíđ ka$ ,denrém zohsám $nin nabnoza tégésneletgév

 tnim ,gem đludnolob bbőle ,delrésíkgem ah sé ,zoháságohuz keppö$
 đége metlétá nákađjé ¤e-¤E .kutjar tađđoh crep navtah ,lürekis donlomáđik

 a - zűt a sé pan a tátadámi miesőrebme názagi metré atóza s ,metelé
 kokétájzök divör kolappan A .tnári - {éf etlüđ zékrebme ¤av teđémret
 s ,ttöj lüneletrö{ök ,nebégésneletgév ólujúgem not€of nápu$ katlov

 téknezit ¤oh ,tlunovađđiv ka$ lüneltező¤el ,nablanjah ttozovát avdokanov
 akađjé ősle zA .tájník sézetél neltődi za astírob már lóbjú nátlúm aró

 géstétös a menneb ttőn nassal ka$ - tlov bbađđorgel a si men gém
 legger s ,- nasomazuhráp lakkotalatđapat ttezređ nabiáró {éf a ,emleléf

.matludnibbávot
 soravaz ógru$el náladlo ¤eh a matti to¤aN .tlov bboj levimalav pan a zE
 dév norefretni€op a ,matdut s ,ttellek monni ed ,tlov ezí ótírodnu ,lőbzív

.magam inatrat tlürekis ¤í ,tőtnekres ¤e matpakeb ,lőtsézőtref nednim
 ótahtál a s ,ttölmö őse zA .indózokéját ttetehel nebbezehen er¤e sonjaS
 ttozátá za ,tózob a ,kagá ógolli$ lőtzív a atráz ebrök kűđ togásólav

 tájbarad sik ka$ gidnim ,ajóláh réhefsokđip ,ótíkav aráp ólláđlef lőbdlöf
 őzetél nabkognah ka$ gásnalat{ozib a lút atjar ,kenrét a intál etdegne
 ke¤löv a ,tlussalgem rám aságzom tnorfrahiv A .ttetetkül ejneletgév

 ,ttopa$ lórra loh ,lőrre loh őse za ,teleđ őlügne¤ a kétleret ado-edi
 ógólel - mattahdozagi mes nátu kőhlef A .őzlej{ári sotzib tlov men

 tlov neltetehel ,iecnireg kederem kobmod a kátladbađtéđ takusah
 za arra magam avzíbár - metnem tréza eD .takusálunov inzorátahgem

 a keneletpék aráságoflef iesézlej ka$ ,da{{uđ neb{élőlé nednim ima ,erűt{ári
 ,ke¤em ab{ári ój ¤oh ,mettih ,- kekézré ttetetze{ékle lótóicázilivic

 a E ,ttöj nasro¤ tnigem géstétös A .totrapregnet a meréle ¤oh ,mettih
 tomlá bboj lántlúmle za agásdaráf sédökđük sopan đége ólav lattózob

.ttozoh
 ólav lekkőzőlegem a óslotu za ajpan kidamrah mosálrodnáv idlöfzaráä
{ék ála motaraka gém őtnekres a sé sávizív a leggeR .nebéséggüfeđđö

 za tze ka$ etzelej amumixam gássogáliv a - élefléd ed ,tamiamzi ettetíređ
.si magam né menah ,mettölürök gem ttozotláv kéját a ka$men - totnopődi

 ed ,¤ú erđé mettev né ka$ návli{ ,e-tnétröt erređ¤e nabólav ¤oh ,modut meN
 erétekef sé aránrab őse za téníđ ekrüđ nabbárok ,zaráđ ken€em - ődre za

 tielevel órpa ke¤ür ttolmobik a ttünedniM .tlüdlözik - ettetí€ém
 armahor káttotídni kavgam naltatahtál lőbdlöf a ,őse neletnüđ a atloksap

 ¤an a tréretémitnec nednim avlocrah nóhom ,élef kobmol a takiasátjah
 gidep ,$norba dlöz a ze atnov erbbekűđ gém togáliv ótahtál A .neb{esrev
 kognah a ,bbűrűs er¤e aráp a ,tlov gelem őse zA .eđđem mattál mes gidde

 ,kujázzoh anlov mattahlo$pak temletré ¤oh ,lükléna ,ttőngem egésőtnelej
 ,ttezektevök őtjel aH .dlöf sorás a ttolka$ibik-ik lóla mabál

 arjú gím ,metdükef giákos sé ,metré men arájla za gím ,matđú$ ,matlurug
 ka$men rám aráp A .takomzi bbeneltetehet dnim a inlékötđö matdut arságzom

 a attotípmotle ,ttográviđ abmá{opok lütđerek nememeđ ,tlov mettölürök
 ,sekedré ne€im ,ttozokládo$ noza memletré kédaraM .takamladjáf a ,togástdaráf

 ne€im ttoloh ,lürekis sépél a sé - ersepél jú mabál kidekleme na¤oh
 a morak erléf ajtjah ,gem ajgof na¤oh ,- taludzom zéhen sé tlulo{ob

 e{égi séggüfeđđö sé meletré za metletémsi takavaä .tagá ólú{ ebtđerek
 sé őslük a trem ,arkognah ővöj lőrlüvík a ttellek menlelef ed ,lüklén



 togásólav nelte¤e za nassal nebégésneltetehet ődösűrűs aráp ősleb
 őlkené noladlo¤eh a ,ajgnah őse za ,kognah a ,arámáđ tadut a kéttetnelej

 ,aságrom €ém tadará ónahor nájla ¤löv a ,ajgnah ságobo$zív sik reze
 ,külőleb kettelüđ kajú sé ,kat€of absám¤e sé ketzöktüeđđö ke€em ,kognah

 sámolláótídni-atékar a ttözök kőhlef a ,aságub sagam sé €ém korotáreneg
 ¤an a ludni ,melev ludólgem ladlo¤eh a ,gnob-gne$ ajgnarah úgnah péđ

 ,gorof rám ,tésédekevön óicátivarg a e-moríb ,kájlábórpik ¤oh ,agufirtnec
...gorof ,gorof

 kodut tekekéderöt ka$ ,arospék sotama€of tezekélme za dakađgem nennI
 ónđiddav a nálat nebdnerődI .tekő inkaređđö molábórp mes gem ,inđálahőle

 ttünednim rám evdzek lótta za sé ,sék a kidólo$pak zohha trem ,kizektevök
.nebmiekélme lepeređ

 ,abmáđ a metmöt tevüf ódajras a s ,nabájla ¤löv a metdükef nosátđit siK
 me{í ,tlov űzíes ttonu egésbböt a ed ,séksedé ki€emén ,űresek ki€emén

 ima ,lőtmeletré za matlov eđđeM .ttetnelej mes trodnu gém arámáđ
 neseipég ,norefretni€op a tehdév men lőtsézegrém ¤oh ,anlov ttetetzemle¤if

 kezí za avdagofle ,lüklén sétetzektevök sé taludni ,metle{ sé matgár
.tásázokatláv neletređdner

 - lessénefför atruk ¤e nátuiM .arsátđit a tröt lóbkorkob a ónđiddav A
 őlegel ettev lusámodut - tlov tnára¤e elej géstdeji sé sétđeji

 etföd ebdlöf a lejjef ttotraterléf ttellem rokob ki¤e za ,metélnelej
 agrás ,révök lüzök kögör etekef a négév taludzomósá őnellib A .tára¤a
 ttobod tám¤ah jú sirám sé ,sénellib ,séföd arjú nátuza ,ik tludrof am¤ah
 evdekleme ermökö{ök ,ómo$űf ttogár giléf a tllágem nabmáä .ézök iagof
 rám S !am¤ah a za tehel setelzí ne€im ,metle¤if lessédőlkedré ővkevön

 réhefsálil ,i{jjuk€evüh a za ,eđér ittelef dlöf ¤oh ,mettöjár si arra
 ke¤em men lüklén ra¤a eD .lénéléđ korkob a nallivőle élefnednim ,sátjah

 .massáik ¤oh ,ázzoh enellek ők ¤av tob bbálagel ,erimmes
 makered A .matlálat mes teki¤e ed ,nebűf a ttőle magam mattagopatebröK

 arjú agás¤an telel ttotnipat a s ,matlú{ado ,gés{émek imalav atmo{
.tama¤a tlupmot atzági$ éssemletré

 avdokđamát arrak léf sé ,lóbmáđ ilet levűf gnah zrot ttöj - !sék A -
 mevö ¤oh ,ebmeđe ttotuj rokkA .lőbmevö massahzúhik ¤oh ,inlü matraka lef

.lórgáliv őze{rök a ,lórmagam ,sám nednim kos gém sé ,nav si
 .lőtőveűf sékéb ¤e artaludzom sé argnah ne€i evlüđéklef tlov men ónđid A
 sélükenem a sé sádamát a emeđ ógolsip ,melev tlüdröpebmeđ lejjef ttegeđeL
 abtózob a nesöhüd lessénefför őtege{ef nátza ,attaglotal tiegésőtehel

.ttetetrö$
 léf a ,tlov űf men sé leté sigém asúh sevel ed ,tlov sőpí$ am¤ah A

 .tegésserü ógnotát né€eh mormo¤ a metmöteb ergév gím ,matrútlef tsátđit
 bbősék lakkáró ka$ {émzektevök a ed ,lakkalah a ogoN tnim ,matlábazeB

 lemmeletré tre{ađđiv gal{ođiv sé larromo¤ elet gidda s ,ttezektnelej
 trotátpa zA .tlov mes mimmes lüvík növö za sé ,nesék A .mattahzoklodnog
 arra ,ka$ tjáf e€eh a ,lórmólku$ a ők ¤e el attahrodos roksánahuz a gém
 ték nebieđeker vö zA .metserek abáih si nöĐrötaf a rám ¤oh ,metzekélme
 mes aM .matlálat táttelbatőtnekres zobod ttedzekgem ¤e sé naltatnob

 atazára¤am nelte¤e ,lerređ kemer a lezze nevőb ne€i le kattál tréim ,modut
 - ieteltö ne€i katlov iken bbáknigel trem ,evaD nálat - ikalav ¤oh ,za

 etdökmötelet lóbsátálerőle ttozlút ná€áprök ilürök galli$ a gém
 ebmevö za tám¤ah ráp gém menah ,atjar metdőnűt giákos meN .tévö knui{{adnim

.kenűrűs a matgáviken arjú avgud



 za mattál nasogáliv s ,tllále erődi sik őse zA !ergnikiV a azah ,azaH
 .lügöm kobmod a kattozjarőle kőhlef tétös ónahor a lőrrema ,t{ári
 ¤oha-¤ú mőre ,modut t{ári zA !nöjlürekis ¤oh ,llek ,gof inlürekiS

 tnim ,kesőre €oppé ¤oh ,lammiamzi ettetihle őtnekres tle{el a ,trétađđiv
.katlov

 eléfimmes rokim ,nabnodav a kađődi nelte¤e za ze ¤oh ,modut rám aM
 tallá nalatmáđ tlutđuple nebőditelétí zA .inatrat tim $nin lótsádamát

 tiađalrot káf ttodroheđđö za sé tájla ke¤löv a ajloĐárav állatđa ttetíret
 i{{a gidep tekőve{évön ¤an {ekélregni nabkađődi zaráđ a ,arámáđ kózodagar a
 ,iasátjah ssirf tez{évön ődelé za kájlalgofel nesejlet nátu tđok {ávos

 nebődi sám ,si ónđiddav a tto tto¤ah trézE .sétléfőlegel sé -melelé $nin
 ekéb a - eteh ősle nuđnom a - téh a zE .anlov ttotnor meken nasotzib

 đége za đlürek men ¤av ,af őlűdik no¤a tü men ,abrá za đdalluf men aH .ejedi
 röđőle bmod a rokima - abájtú sálmađu$dlöf őtíneletzemel takaladlobmod

 ludnigem nassal lességö{ tdaráf dlöf tlu¤álgem a djam ,dzek ingemer
 korkob sé káf tröteđđö ,pađi gíh nebzök aságzom ólusro¤ not€of ,élefel

 kenkederem itzökmeđ a s ,eb¤löv a nahuz lajjabor ú{ođi ,davlo évégelekmöt
 ,gemöt sok$om-ságrás a za ézök káf óllá tto za pa$löf arsagam avnahor
 neltelév a lőtte ah ,- tlov ladlo¤eh attotírob ődre gém tnémi za ima

 alkiđ a sé dlöf a gem ajtnob dattala men trem ,vógem ezek őtíges
 kenđet men kőlé za ,nabnodav a đtahlátés natdogu{ rokka ,támlagu{ sodazáđkos

 mes tim lőrgéssekéb atzoh nuđnom a lőrre gém rokka eD .trák denneb
 sódagar ,ógoppuc a motahsopat lunaltatnáb ¤oh ,tádo$ a matdagofle ,avdut

 seđđö ké{rök a roksám za ¤oh ,lajjaz na€o takagá za metehröt ,taras
.anlov atzoh abmaka{ a tájózodagar

 kederem ,lavátalunov kobmod a ebtđerek ,lekkőhlef a ebmeđ gidniM
 er¤E .ttögöm magam mat¤ah tájnátusám¤e kőtjel sokís sé kódokđapak

 ¤av kide¤en a ,rokka sé ,zehregnet a keréik ¤oh ,metzeré nabbasotzib
 ,eđđö atlokram $rög nelte¤ek mormo¤ lerretém ráp ttőle ejetet bmod kidötö

 .nabrás a atlábod ado-edi metset ttotjah térték sé ,ttötnödel návrud
 a matti abáih s - egrém am¤ah a ttegé tnékzűt naltatahtlo nabmormoß

 metélluđđor ,ttü¤e lakkám¤ah a lóbmagam anátu ik matda s ,téziv ká€o$op
 ttöj metré arjú erim s ,káttagnár kö$rög momzi nednim ,- ttedekevön er¤e
 ,mettehnebbödár gém lattadutnö őnűt ,ajágufirtnec ¤an ótlávgem sálujá za

.si metelé za nálat ,táta$ a mettetđevle erődi úđđoh
 a ,matti not€oF .ik kidekleme lőbéregnet sávizív a kélme őzektevök A

 ógru$el lórladlobmod a katlođnov avđú$ nosah könötđö za nabátalubák zál
 monni sigém s ,teziv tle{el a mat{áhik nabmo{ sé ,matti ,nétnem kerezív

.ségé za timalav tlüh{e nabátanallip séle{ a trem ,ttellek
 ,etrev őse za tamocra ,metdükef nomatáh A .tdakađ egév si kenne ređ¤e nátuzA

 ógni lőtsélüdéđ a s matlumáb tekőhlef ódlugáđ a ,tllále ah ¤av
 no¤an imalav ¤oh ,lüneltét ne€i metehkef men ¤oh ,matduT .takaladlo¤eh

 za ,im ¤oh ,innöjár matlov neletpék ed ,nav mólavinnet naltatahtđalum ,sotnof
 lóbmiamzi ,tléc a lőbmejef etzűik gerém a ,ttogrof neserü ajrotom taraka
 géle arásátípalli$ mogásújmođ ,nóhom na€o matnávík mes inni ráM .tőre za
 a ttezekélme lasságjas órpa náktir ¤an mormoß .őse ógru$ abmáđ a tlov

 ű{röđ a ettegétéđ ¤av ,e-tdaramgem nojav ,ántaglábórp ahtnim ,eré$rög gerém
 sévek ,metdőnűt né{évtjer neltetehtjefgem "tréim" sé "rokim" ,"loh" A .zűt

 nabtalo$pak ¤oh ,matdut ,nabbojgel a ttotagzi aságzom kőhlef A .lerrekis
 ed ,si men sévkele$ ah ¤oh ,inllá éđđége raka mes ¤ohes ima ,lazza nav

 tekő mejréle ¤oh ,mezek a metlemelöF .előleb kéjláv talodnog bbálagel
 a ,nátu gésnegedi seníđ ,ótagzi ttetegnel ettölöf a ¤í lú{ őme$e$ -



 nátuza ,- levénötđö neletpék inlegelrém gém tégésőtehel sádagargem
 kotalatđapat őtehzeređ lassátnipat ,miajju kátrú¤ topađi zA .mettetjeađđiv

 ,kétlekétré tiámrof kobaradgá ,kevök sik setelgöđ ,ko$ivak ,kattatuk nátu
.élef kotnopzökgedi bbasagam neletpék inzegeđđö togásólav a kétdlük s
 kördögmeđ a sé morro za tladloték tlű¤gem zív a ,ttedzek inse tnigeM
 máđ ,tladlo¤eh a ,tőhlef a etröttéđ ejé$nel so€ámoh ,nebséde€ém attokla

 tnim ,tlov ajgnah sám kenőse zA .tekeppe$ neltezí za atdagofeb sé ,tlí{ik
 aságúz bbe€ém ,bbetlet ,ttozrop erlével lőrlével ,nabkopan ősle za

.lammolá za togásólav neltetehtré si ¤úma za atsomeđđö
 nebmetseT .katlov kasogásólav si no¤an tnođiv kagof őde€ém abmobmoc A

 to¤an mabál ,katludnáređđö miamzi tdüh&eP .moladjáf jú za tjúf tódair
 ój tenezümoladjáf etdlük bál kisám a - élef ódamát nelteremsi za ttogúr

 .abájgnah őse za ttederevek sélökűđ sé ságrom ,- tlu{ozib kankéz{ári
 za ,nabsátígáliv ó¤of a s ,matdokpak nátu sék a ,metlülef lejjef őlüdéä

.takolákas a mattálgem tá né{öggüf őse
 naltaráv ávoha ,melőt ari{sárgu ¤e ketle¤if lejjef t{usel ,katlov namráH
 sézekedév sé sádamát sözök a ,katllá nebrökléF .tekő etzű mosádamátlef

 ,adérp ódólah ,ttotál mesos a ze egne¤ géle aH .nabátazkala bbőzevdekgel
 za avtđogem ,indalađ tehel élefmoráh ,sőre gém ah ,inarguár tehel erređ¤e

.tátazákcok sétezű
 se{évré aróg€ob nednim sádótđalávik seteđémret a ,katlov kárugif sönölüK

 kulán ¤e ahtnim ,arokka küjef ,{ávos kütset ,egne¤ kubáL .iádlép péđ
 őtđeji sé ,¤an ku$pakllÁ .nö$lök anlov kétrék lótnokor bbo¤an atrođmoráh

 kagof a ,kegetökmozi ótufel tladloték noka{ soksav a kantatum tőre
 ¤e rám técnireg tallá za ed ,lürek küjézök ima ,inloĐromtéđ tnednim kesepék
 ,ierő kanágásatđit ődre za ,kővegöd a kő ,irötle si sápa$óknub sepezök

 nodav a ezzőtref en ezűb súh ólmob ¤oh ,kutadalef atbađ teđémret
 a ¤oh ,késtídivörgem tájník kotallá geteb ¤av ttezbes a ¤oh ,téjőgevel

.kástírakatle takódaram kanájámokal kózodagar ¤an
 sáparah a ,- matlodnog ¤ú né sibbálagel - kétdzek nárok ti$ik matjaR
 matlágijah tekevök nesöhüd lammorak neltőre ,ttogjas lünelte¤ek e€eh

 a arra lemmeletré őrétađđiv nassal ,kattođtál kenégne¤ ,metléf meN .küjélef
 ke{éređ sÉ .lammoráhdnim kotahnáble lessék a ¤oh ,mattotuj ersétetzektevök

 ,atlálat ők teki€emalav ah ,ketdelezök mes tsépél ¤e ,katlov
 tládrofmos lasságo{{iv őréktaná$ob etniđ djam ,ttorgu bbédo nesemledelli
 ttegemer namonif kütset ,nabrás a ketdekđere arkukraF .eré€eh ibbőle ađđiv
 ebes mobmoc aH .őle tröt sétíđü{ klah lóbkukrot ,nabámlagzi sázokaráv a
 ,tekő anlov mattotrat kanká&uk ttotímodi lój bbákni lakkos ,arsám tni men
 es tamotaludzom ¤e kümeđ ,ketle¤if lejjef tleme arsagam ,kankotalládav tnim

.le attotđalum
 si titnec ¤e lavábál ¤oh ,lükléna ki¤e zA .ttedetétös nasroß

 tőse za tákrot djam ,tlotamiđ mélef lakka{ ttotjú{ik ,anlov tnaccomerőle
 a đaláv A .ttedzek absátagu tdeker avtídrof élef gé ótalluh

 katnahus koké{rá avlúm ődi ¤e ed ,gnahđđiv a tnim ,tlov klah lórladlo¤eh
 .egésetekef akađjé ődelezök a tlü tto rám nájla ken€em ,lóbtózob a őle

 a mattollah si ttögöm mejef a ,lekkőzekré za tlüđégeik rök A
.tsélökűđ {okév ,neltemlerüt

 a s ,kodaráf lunalatléc ,tekő intagnigem sepék men mosálábod ¤oh ,mattáleB
 a kuzagi e-$nin :sétjes ódógga za ttozópol méleb la€€ámoh ődösűrűs

 mes za rám ¤aV ?moráj tégév a gel{ét nálaT ?kenkővegöd ózokaráv nebdne$
 ,zít ,téh ,tö ,¤éN !kannav nai{{a neđih ,kajlú{le arjú ¤oh ,kájrávgem ¤oh ,llek

 kengésknéléf tima ¤oh ,innöjár metdzek s ,lettelümér ővkevön matlomáđ



 naltarí za ajlátkid - tazákcok immeS .mele{ék sé gássotavó ka$ za ,mettih
 ,ketđel nai{{a ¤av ,neletdév rám tazodlá za gíma ,gidda jráv ,- {évrötlákas

.kotonatrat lőtim $nin ¤oh
 ősllem enserek tokétđamát bboj ka$ ahtnim - tallá őlü nebmeđ lammabál A

 nátu agam tájóstáh djam ,tludzomerőle ti{đara ¤e nabrás a - kaniabál
 rök a ,totaludzom a ettevök nötgör ibböt A .ttedeveremgem arjú avzúh

 ,rök a tlükűđ tnigem sé ,sépél ógopot bbajú nátzA .ttel bbedivör aragus
 sé {éređ gidda za lef katnabbol le{{éf dlöz nebtétös ónahuzel a

 meN .ttel bbőletevök er¤e ,bbóhom er¤e sélökűđ a ,kemeđa&uk sotazála
 küjélef a ,anlov mattahgáv kujázzoh tima ,nebé¤ü mezek a ők bböt tlov

.ketrét mes ik gidep kankobaradrás tlábod
 sé ,- lügöm matáh a lattúze - sátagu óvíh ,tdeker a ttozgnahlef tnigeM

 a ¤oh ,zA .mosros ileté$epgem ¤oh ,metzeré ,ađaláv úgnahkos ladlo¤eh a
 nenevele tnim ,sám ka$sigém ,mederedneđle nassal péđ lőtégrém am¤ah

 takokélatrat ttetjes men gidde meleléflálah neltevzök A .intepéttéđ
 - tlugát nötgör ejűrű¤ kemeđ A .ttotagnár arplat evgeledéđ ,ttotísógzom
 lakkotnop{éf jú er¤e rök ólugát a ed ,- akađjé za atvíđlef rám tekütset

.ttodoropađ
 ketset egne¤ tnékne¤e za ,kannahor már ,tanallip a eđđem $nin ¤oh ,metzerÉ

...lórmabál nalat{ozib tnödel egemöt
 a ,nájgnah nelteremsi gidde ső rebme tlúmgér a ,metdzek inatídrO
 larrak óđánodah sé ,ze tlov asátláik tset ódo{ođi lótsátalaflef

 ,ketnűtle kemeđ a ,tnattaptéđ űrű¤ A .kankotnop{éf ólocnát a matludóliken
.sézödlü za :kidődzek sánovlef jú ¤oh ,etzelej ságoffak melügöm

 ,metelümér ttőn roksáltob nednim ,avlotobgem-gem ,erőle matgo€omát nokaV
 ¤ohalaV .kenđel matjar rám ,kéntehdeklemelef arjú ttőleim ,mesele ah

 a magam matlođnov labbál-lezzék sé ,totózob őzevö tájla ¤löv a metröttá
 kotuj men ,kátdut ,ketteis men kolákas A .éleflöf ttözök iáf ladlobmod

 a kettöj ari{{a ka$ s ,inatđaráfik ,integrek ka$ ,inrélotu katraka men ,eriđđem
 si kő ,matllágem aH .kenessehréle lassárgu ¤e nátu mosákub ¤oh ,abmomo{

 lóbjú ,neb¤löv a tnim s ,ttodora{ak méle kujtropo$ ¤e ,katnaprotgem
 ,međkélme meN .ketdegne tatu ,matludnigem ah ,kemeđ ől{éf a katgorofebrök
 lammorak ttotjú{ik matdut men rám ,kétáj sokli¤ a ze ttödőltémsi rođ{áh

 ,ebkeĐrötaf naltatahtál őlürek abmatu za majgáv en ¤oh ,mejef a inedévgem
 a kátnoftá miajrak sé ,metlüdéđgem ¤oh ,iken metnem levőre na€o kenki¤e za

 ,erdlöf a metré meN .nomocra atlomrak trőb a gerék a ,matđú$ élefel ,teĐröt
 .labbál trötgem nebdrét metggüf avdaka abágá {o$ala ¤e af a larrak léf
 ttedelef gér ¤e nabmiamzi nebődi ¤e elev s ,- méleb ttogáv - gév a zE

 rokka ka$ mejef soga&ók lőtégrém am¤ah a te€em ,tderbé ekélme taludzom
 :absagam a ttodokđapak lüklén $narap rám mabál sé mezek rokim ,gem ttetré

 ttogúr gém mámzi$ zéhen ólápmilak ttözök korápmeđ órgu manátu zA !inđámlöf
 a ko¤av lút ¤oh ,attotí{ozib sátí{ov ttodóla$ a nátza ,nökőzödlü za te¤e

 za ,lünelte¤ü ,nassal ,matđám bbejlef er¤E .náragusótah ko$pakllá óhom
 mes ari{{a gém ,metdekleven nabsoráV .élef a$ú$ af a avtagopat takagá

 kos tlov mes kankoza gidep ,miasrátrok sám tnim ,zohsáđám aráf a mettetré
.kájloroka¤ ¤oh ,kügésőtehel

 đév men ,konahuzel sigém nálat ¤oh ,avráv námén ,ketzirő gilanjah kolákas A
 lőtdlöf a erretém zít lüleblüröK .ketdek{émer abáih ed ,{ámkáĐ a ado

 zöhĐröt a lemmevö ttodloel s ,nabállivgá seléđ ¤e metdekze€ehle
 af a nasorođ mattál gém lén{éf tda¤áb ősle za leggeR .magam mettötök
 gnah ,tnékne¤e nátza ,teküjef asub őle¤if éleflef ,takutáh {eksek ttala

.nebűrűs a ketnűtle lüklén



 ősle nuđnom A .káf a tekédenem kettetnelej röđbböt dnim nátu dnalaklákas A
 a rám akédaram sözűb kemetet naltalaflef gém a ,tlúmle ejékéb kenéteh

 ah ,jlükenem :tácra izagi atrátlef legnuĐd a s ,ttellek mes kenkővegöd
 za ,kobmol a kettel miatáraB .lükenem ah ,tádérp a dzödlü sé ,kenzödlü

 sánahor neletđe men rám tsom abá{ári tlév trapregnet a mosálrodnáv s ,kagá
 ne¤el gidnim ¤oh ,evle¤ü ,matdalah nebétezevö káf a lemmeđ őđékrüf ,tlov

 nomobmoC .motahdokđapaklef erima ,Đröt na€o argáslovát i{sárgu ráp melőt
 kannorefretni€op a - tlu¤ó¤ lüklén séde{{eg sé nasro¤ sáparah a

 ebtez€eh ólnosah ređ¤e gém ¤oh ,lótta matdokavó no¤an sé ,- mettehnöđök
 ,kansogásnotzib géle metzeré mes téjűrűs korkobeksüt a ráM .kejlürek

 samlakla za metserek rám ,ttedzek indapás {éf trűđtá nökőhlef a tnima tréze
 sé ,tlobarle tődi kos zE .metehtlöt tákađjé za ttözök kagá za loha ,táf

 no¤an ka$ metrem men tebböt t{évöN .tebböt gém esézređgem melelé za
 - arsúh a mat¤áv nabboj er¤e si nebnölük sé ,inne tesevek sé nasotavó

 sé arkákéB .motalroka¤ immes ttetehel men názagi nebésézređgem kenima
 ,lőtődre sogásnotzib a avdolovátle ,nétnem keziv a matđádav arkokí¤

€€ag tlév kansúna¤ ősle za s ,néléđ ká€o$op a matlákrut bálzék¤én
 a mattotuf netlümér - t{ámkáĐ ttezređgem rám giléf a av¤ahado - arsánappor

 a tnim ,katlov károkka - metpí$le si tákébsőnket ték ređ¤E .ézök káf
 tlürekis gím ,temesék a abkujlécnáp metröteleb djam sé ,- mere{et

 .ttotímáđ kanámokal aktir ze ed ,takusúh őzőtjer ttözök kajéh a monrapakik
 gidnim sé ,ttünednim ttögĐü{ géle neppé ráb ,mette men tó{reh sé taragoB

 bbajú za metléf ,larrodnu za anlov ttoduklagem nagodlob mormo¤ sehé
.ttetege{ef men lánásúh kesecnireg a ima ,lőtsézegrém

 telrésík ősle za trem ,tréza gelűníđólav ,matzoklábórp si lakkaradaM
 đége za indulagigév matdut men tniređdneR .tlürekis nodóm neltetehtré

 tadakrip lavój aráp gedih ólláđel a sé egésneltemle{ék kagá za ,tákađjé
 úgás¤an kú& nebségnered kavléf a lammolakla ne€i ¤E .ttötlöklef ttőle
 tdair men ¤oh ,modut meN .no€€ag sodéđmođ ¤e lef metzedef tialanovrök rádam

 tlábórp avlo$ákir ,tábál a matpakle rokim ,matđúk ejélef gím ,lef
 tima ,tlov asúh {émek ,sanI .lóráf a ttotnárel nájíh sik sé ,inlüperle

 sógár a metle{ si tekéhip órpa ,lótkallot a inatídabađgem matdut nezehen
 lasságofakéb ttellek men gipan ték ,matlođjam gipan téK .lakkotalaf

.mondóljab
 ttellek le rám ,si matdalah nassal ne€imráB .mólavindógga si¤ú tloV

 sádakađőhlef a lavágam ttetehiv men eđđem ne€I .totrapregnet a inré anlov
.atadará

 ¤oh ,sotzib matlov men rám ed ,inatípallá matdut gem tá{ári kőhlef A
 iaigóloroetem nalatmáä .gidnim gém e-kennöj lőlef regnet a gel{ét nojav
 ósla za káttahtatzotlávgem iatalukala kenéníđlef dlöfzaráđ a sé őze{ét

 - lef katdakađ men ahos kőhlef a s ,tá{ári kanásálmará rökgél
 a ka$ gidnim lőbkügemöt ,- aráró ték-¤e le tllá őse za bbejlefgel
 sé kebbeseléđ ,katlov kosám si kobmod A .mattahtál tegetér óslagel

 ,bé¤e men kédivbmod a ze ¤oh ,etteverđé memeđđugóloeg ttolroka¤ ,kabbasagam
 ab{ári ¤e ,nassal ima ,aladlo tladbađeđđö kísnnef samlatah ¤e tnim

 ,ttöj nassal esézré sédevétle zA .kettöj lórra kőhlef a sé - kidekleme
 ik ttodoso$ú$ men sétnöd a ,lammolazib a gésték a ttodoksaiv giákos
 pandamrah s ,ke¤em ab{ári ój ¤oh ,mettih gém panget ,nabtanallip nelte¤e

 lótsádamát a ,sávi za ,sézređmelelé zA .metdevétle ¤oh ,matdut rám nátuléd
 nodav a ,trostalodnog a tze káttotíkađgem-gem iőrétik sélükenem ólav

 a tlov bbesevek si đége za ze gém s ,tnávík trebme đége etelé
 ed ,dodnog sám $nin ah ,tehel ,đdevétle ¤oh ,lótta inlümérgeM .lénsegésküđ



 a ődi $nin neppéknodjalut ,pak tódnadlogem jú nabáró nednim dosádaramnnef ah
.ertelümér

 ed ,so{ávtál men nálatlá¤e kené{évröt teđémret a menremsi ttellek gem sÉ
 nabmoladasrát irebme za aH !inzábih tehel men :téletét ki¤e bbőtđeji lánna

 nabboj ,kozá¤iv bbelezökgel :gésőtehel a tto gidnim ,knüki€emalav tév
 a ajtrat tózábih a giásátláveb moladagof a s ,međke¤i nabboj ,molodnoggem
 a nabnoza nátu asázábihle {ámkáĐ A .eteteređ ,ajáknum keibböt a ,moladasrát
 llek evlüdéđ nabboj gém lőtgéshé za ,larromo¤ bbógrok gém tőzektevök

 ibbávot a nekkö$ nasomahor lammolakla ttotđalađle nednim ,inzeređgem
 lálahhé za kilta{ah lüneltetehtnem etelé né¤e zA .egésűníđólav kerekis

.totama€of a tze ajtíllá men gem {ámkáĐ ű{{ök ,neltelév imalav ka$ah ,élef
 tebbesevek er¤e ,élefel névíalobarap telé za nebbe€ém er¤e matđú$ ¤Í
 neseređték panloh a tájábih panget a ,tlov megésküđ eri{{ema tnim ,mette

.etdevneđ
 a ,tludrof élefel nekederem ebrög sójlab a evdzek lőt€em ,tábih A
 órpa za takusúh metlekétré erbböt lavi{{A .le mettevök lakkaradam

 rekis ősle za lemmőre nednim ¤oh ,lánkóđámóđú$ sé lénkeűtléték
 ¤av ,tekő inbodgem levők matzoklábórP .inraki$ik metzeke¤i téséltémsigem
 ilanjah a sé itse za ,katđálah notrapzív a rokim ,kujár inpa$el laggá úđđoh
 ,ketrét innehip arákađjé loha ,ézök ka€€ag {okév a matđám kunátu nebtelükrüđ

 géle ¤oh ,tlov sévek za ,tdaram mődi imA .matzomlah arcraduk tocraduk
 tlelzí ređ¤e za ,kusúh gedih si ttotírodnu sé ,nabká€o$op a kajgof tákéb

 ,melőleb tláv ózodagar neletgéstehet ed ,sajmođréV .nátu rádam gelem
 neltetehtígéleik ,metlé nebételövűb ka{ráđ őnebber a tnékak$amkö€ök

.laggásóhom
 ajáidégart kenégésneltetehréle karadam a ,neltelév ¤an a tlóđebzök rokke S

.arógoN matlálatár ¤oh ,metehnöđök kiken ,tludrof arájáđđiv a
 zohá$ak ,nalatmáđ niamálluh ,ttogolli$ ót arokój nékenef ¤löv sopal ¤E

 őze€égeđ teziv a eriđđem nasogáslút sonjas ,ttozótagnir sa{ráđizív ólnosah
 ,rádam i{{em ,lőréjetet đapok bmod a tekő metle¤if netlövűbgeM .lóttózob
 gésőtehel imalav nav sigém ahtáh ,t{ávtál a etdeđ erkeđér memeä !súh i{{em

 ték erretém ráp lőtűrűs a ,náladlo óslút zív A .inzőkréf ebkülezök a
 ,lánká$ak őgĐü{ nepézök a katlov kabbo¤aN .gem mattotnallip taradam

.katdula ¤av ketnehip lunaltaludzom
 nebdne$ ¤oh ,monzá¤iv ttellek meN !keréado gím ,kandaram tto gidda aH

 ,nődre za matgávtÁ .ttozgnahđđiv ¤löv đége za lótáságopáh ká$ak a ,kajdalah
 melőle atrakatle nesejlet ima ,totózob itrapzív a metréle nabájla ¤löv a

 korkob a tniređ mesézré gím ,nétnem tózob a matdalađgigéV .tavat a
 s ,abtózob a matnarrus nasotavÓ .innel kanrádam ték a ttellek náladlolút

 a ttözök ielevel korkob a ttogolli$tá rám nátu sáđám i{retém ráp
 katlov meN .taradam óvla ték a mattálgem sé ,sépél {áhén gém ,rökützív
 avzúh ézök ku{ráđ ték takuka{ úđđoh ,lemmeđ ttoku$ ,lénretém đúh bbeđđem

 kantdaráf no¤an ,lótá€ús kürő$ ¤an tnelliberőle ahén küjef ,katloksibób
 gidnim - ató etedzek mokađrok-đádavrádam - ieđeker serü mevö ,kattođtál

 gém ahtáH .matlodnoggem nátza ,matlú{ kütré ,lekkevök katlov elet
 sognah a ¤oh ,tlov sőre na€o rám tti ajaviĐ ká$ak A ?ketehem bbelezök

 a ,tlov bbezehen nabnoza sátujbbávot A .anlov atmo{le si tedéđeb irebme
 a eré$nereä .abpađi za tna&&ođ gidrét léf mabál ,ebzív a ttőneleb tózob
 égge{őđ őggüfeđđö ierekö¤ setniđzív ,gatsav ,tlov űrűs no¤an tti tózob

 a evév men el memeđ ,nassal ,nebdne$ metdekpél neze ,ttölöf pađi za katdónof
 natdogu{ gidnim gém sé ,küjélef mettetgem rám tatuelef A .lórkaradam

 ,retém clo{ ka$ rám ,neđék arsábod mattagnorođ nebmezek a tevök a ,katllá



 dabađ a mettőle ,nekerekö¤ a matgo€obmi néléđgel tózob a ,tah ka$
 ,mattál lőrlezök ,katlov ketlüremik no¤aN .larrádam ték a atjar ,rökützív

 nésér ttoti{ éssik kürő$ ,ttala {epökllot sazrob a gemer kütset ¤oh
 ?takugam kétteeleT ?ketlüremiK ?kegeteB .tőgevel a kájvíđ avdokpak

.matboD !kannav ttőle dorro za rokim ,inzoklodnog nene€i tsom géstlürŐ
 .ebzív a tnattap evtđev téjere nanno sé ,teki¤e za atlálat ná{ráđ ők A

 bbo¤angel - sé ,teziv a kátdokpa$ nettesebgésték ,katdairlef karadam A
 !¤í ze nav tréim ,lazza si metdőröt eD !lef ketlüper men - armotalumá

 küjélef sé ,azál sálo{ámkáĐ a ,géshé za menneb ttognojjU !kannavgeM
.mattorgu

 s ,kerekö¤ a ttala mabál téđ ketröt evge$er lőtételüdnel sárgule zA
 a rokim tnim ,metzeré téléfsa€o lürök mákob ,metse ebzív a gidrét

 ¤e ,ttogof nasoroä .tlov sám sigém ze ed ,mattorgu ebregnet a lőrgnikiV
 ,lőbimalav so$agar sé űrűs a lóbba mabál a inlemeik matdut mes eritnec

 kájtídabađik sigém nálat ,ketdőgrev karadam A .tlov nékenef zív a ima
 metehréle lezzék námrofój rokim ,le kenđev nabtanallip óslotu za ,takubál
 gidda za armoságopot ,tlov semleléf {émdere zA .nesöhüd matgopot :tekő

 ,metdzek inde€€üs lunaltatahllánelle ,nassal ,tlu¤álgem ađđam {émek gal{ára
 ,mettöjár gím ,ttovíđ abágam gimedréT .inludabađik metzeke¤i nabboj lénim

 a katludni kokérobub ¤an lóla maplaT .kodaram naltaludzom ah ,bboj
 külőleb a sé ,térküt zív a kéttetsef arso{ávráviđ avnattaptéđ ,erníđlef

 zA !tlafđA .ttozára¤amgem tnednim ebiređ¤e agađ tremsi lój zág óludabađik
 ótah lórlula za ,kenlürek eréníđlef dlöf a lohén kegetér úmlatratjalo
 s ,kangoloráple keđértakla ű{{ök a ,tajalo za külőleb ajlotjasik sámo{

.tlafđa so$agar ,zéhen a daramađđiv
 tnim tima ,nödlöF a ót tlafđa idadinirt ¤an a ttotuj ebmeđE

 selegnA soL a ,mattagotálgem si né neseteđémret ótagllahsugóloeg
 im ,rám matdut :keteleltalláső tlálat nabtlafđa i-aerB aL ittellem
 akóla$ zívőse ódalađeđđö neb¤löv A .larrádam ték a sé melev tnétröt

 teziv a ka$ abál divör ká$ak a ,ttölöf getértlafđa za ttotokla tavat
 tnim ,tdagareleb ¤úppé nabnoza rádam űređmég ,úbál úđđoh ték a ze ,atravak

 ah ,már ráv im ,majlodnoggigév ¤oh ,őreőlezpék bbesönölük ttellek meN .né
 dabađ tlov men tságzom immeS .temegésse¤ü nednim eđđö medeđ men

 a ,ttogof lülef nemedrét si¤ú rám tlafđa za ,montatzákcok nesegelsölöf
 sé ,totózob a mettegerém lakkéred treketartáH .tré gimevö za mendjam zív

 ketröteđđö rokmosádokđaguriken ke€em ,erkerekö¤ tdahrok a matlodnog nasáláh
 .lótkagá za magam le mogúr eriđđem lünelet{émer ,kandaram kepé aH .mattala
 sejleT .lőté¤eh miajju kelevel a ketgebel erretém léf ,lovát si ¤í eD

 ibbelezökgel a ttoz{áih itnec đúh sé ,magam matgáv tta{ah levőre
.girékö¤

 gé za laccra ,lakkéred treketartáh ,metdökđük giákos tréitnec đúh a trézE
 ttodloel ergéV .mejréle ¤oh ,avlábórpik todóm őtehlezpékle nednim ,élef

 noza ,ab€€ag {okév ¤e tdakaeleb ¤oh ,monbod ¤ú tlürekis tájta$ zéhen mevö
 nassal nárá kesétíđefőre ú{ođi sé ,torkob a matzúh zohmagam tá

.matludabađgem
 men gém inllálef trem sé - norkob trű¤ ála magam a matlasah netlüremiK
 erretém ¤e ttelef zív a mattálgigéV .metdőlezén evgehil ,- mőre tlov
 sönölük a ze ,metse ebzív a nannoha ,ttala ge{őđrékö¤ setniđzív őgebel

 .ttodoklurá lőréjtniđzív bbasagam ,ibbárok ¤e ót a tazkala i{évön
 ,ebzív a ketdekđere kerekö¤ segelőggüf - kopolđoótrat tnim - előleB

 soksav a za temeđ nötgör trúđ tréze ,lánmobmoc a tlov bba{okév ki¤ednim
 őspézök a ,tlí{ élefmoráh ttölöf zív a eĐröt seretém tnim bböT .óksut



 lórlula inzagátéđ ¤í katkođ men kereköß .ttödőzgév nabóknub akno$
 memeđ ,ketré giádi miatalodnog erim ,... nav ajkala na€o kenđége za ,éleflöf
 nabólav ima ,ázza ttozotlávtá óksut a sé ,zoh€ámohléf a ttodokzamlakla

 noka{ seléđ ,divör a küttözök ,árrak ték ólú{ik lóbkalláv samlatah ,tlov
 sánaccom sé ,ajtnob adnub űrűs neđih ,tehel men ,meN ?rebme ... jef őlü

 kétzűrű¤ komálluh siK !mesgém zaza ,...lőbzív amis a ik kidekleme lüklén
 ,nalat{ozib sézgél tlüremik nasolálah ¤e tsakllem i{ódroh a lürök

 tallá ¤an a tlov telümér a mesézré őslE !{élőlÉ .lavásumtir ózodaka
 .a€gof tlafđa za si ő ¤oh ,ebmeđe ttotuj nátuza ka$ s ,lőtégéslezök

 gatsav nesetelne¤e za ka$ giépezök atáh a lótájbúb ejef ,tlov lattáH
 i{{e ima - mojam ¤an ah sé ,rebme men ze ,meN .mattál totnozob

 ,llek mönlürö neseređték ,- ttođtál kenbbűníđólavgel a lóbsádólágĐiv
 ¤e ed ,matlov nabgásnotzib nokáf a bbálagel giddE .knutzoklálat ¤í ¤oh
 a mattotídroflE .tehlögem lerređű{{ök si tto tallá űjere samlatah ne€i

!laváglod dagam a jdőröt ,ejedi molanáđ a men zE .mejef
 a el matrapak lakkagá ,giépezök mobmoc ttotírob leggetér i{jju tlafđa zA
 ¤oh ,mattáliken si lemmesék a ¤í ,mörőb a etpí$ ,ttetekđiv ,trúđ ,tájgatsav

.majlávtorobel tokédaram a
 kosátjahós őgröH .tlüknélégem tallá ¤an ólkodlah a rokim ,rám tlúmle léD
 ,ttozgnah eséröt kagá ,ketlüđefgem iajrak ,lőbődüt samlatah a őle ketröt
 zA .ketdösőre ássátláik úgnah €ém tdeker kosátjahós a ,nebzív a sádokpa$

 erbbe€ém gém ,ttala a€ús ketrötle arros ,ttodokđapak ebke€em ,kagá
 men ah ,ttöjár si ő nálaT .ttedesedne$le arjú nassal ergév ,tde€€üs

.lussal énneltéverđé etniđ séde€€üs a ,ludzom
 solálah mejnehipik evserek tőtetaf samlakla ¤oh ,matludni élef trap A
 ed ,panloh djaM .nátu ketlétá za metzeré mes tegéshé gém ,temegéstlüremik
 za ,lánákéb a ka$ jdaram ,- matzokdagof - kođádav men ébböt ahos arrádam

 nabnoza matdut meN .trédnalak semledeđev a magam matdiđ - deken ólav
 sé ,tomjam ¤an a mezzéngem lőrbbelezök ¤oh ,kanmogási$návík a inllánelle

.mettet tőlürek sik
 a attálgem ,né tnim ,tráj ¤úna¤u návli{ ¤oh ,mattotípallágem lóbkomo{ A

 tdakađ bbaramah attala ,névél bbezehen ed ,ttozópol ebkülezök a ,takaradam
 a tretárk seléđ trút erretém 6-5 lőtéléđ zív tlí{ a ,ge{őđrékö¤ a eb

 si ő sé ,lütđerek niagá korkob a mattál tzökmeđ tsoM .abrá$om
 evđékrüf s ,etlemelöf téjef ttetje eréllem ,temesédelezök attahllahgem

 sopal ,seléđ ,tlov đapu$ - menzeven ttellek kanna - acra zA .mélef ttezén
 .ttala tezrőđ ólurobár neső{re za tnűtle akolmoh ,kotno$afop sőre ,rro

 kétdegne intál nattoti{ giléf lőtgéstlüremik a s ,katlov kogatsav iakjA
 órguik A .ttodagargem ima ,za tlov ze men eD .takagof agrás ,sőre za
 kajéhmeđ tdazzud újállip ré¤ - lőbkördög €ém ittala kotno$ködlömeđ

 méleb esézén ,nebűrűs a mokala attatuk tetniket tdaráf ,trötgem - ttözök
 úromođ meletré za enneb ,sátnallip nelet{émer ,tteseebgéstéK .tllali{

 !rebme sigéM .ainlutđup llek le ,tájtú etzegéveb ¤oh ,atdut trem ,levé{éf
!inetnemgeM

 aH ?inetnemgem doraka tréiM !sukitnamor ¤él en <ségetter a ttöj nátuzA
 óslagel a tsom ke€em ,kokram tnappor a keze ,lóbtlafđa za detígesik

 sé ,arásros d¤aH !daka{ a kireketik lattaludzom ¤e ,kájtírođ tekerekö¤
 ,katdalađtéđ kocnár a nácra ,ttotálgem rokkE !arákađjé táf kandagam sserek
 a metle¤if evdekneltetih ,avzokládoŁ .őle ketröt kognah €ém lóbákrot

 metzeré ka$ ,mettetré men ,déđeb eléfimalav ze ,negi ,tásumtir tlogat kognah
!stíges ,gem stídabađ :takosátláiklef őgrö{ök a ,tésétjel kavađ a



 gém a lőtte metléf no¤an ,metléf ,matjar tőre ttev topalláiklel sönölüK
 nátu sám¤e sigém sé ,lőt{él samlatah si nabátopallá ttolahléf

 mesahos lüklén megéstíges teke€em ,tiagá korkob a zehézek mattotíljah
 mes¤ú ¤oh ,matdut ráb - ázzoh metléđeb nebzök s ,inréle sepék anlov ttel

.arásátatlale memleléf ,arásátatgu{gem magam a bbákni ,- itehtré
 ,e¤u eD !dleme dabál lab A !gem dgof tagá za tza tsoM !nav lóJ !¤Ú -

?keletígesik ah ,inatnáb đgof men
 talládav ¤oh ,nebimsa€o tehdek{émer tlürő ka$ neđih ,matlov tlürő ,modnoM

 men ¤oh ,matdut ,metzeré nabbasogáliv er¤e nabnoza lőlefsáM ...aláh sé
 lüklén tenüđ ke€em ,kognah a ,etetniket ,{él semletré ¤oh ,talládav

.káttotí{ozib tze dnim ,lóbákrot őle katgo¤ub
 ,lóbájrístlafđa ttedeklemeik nabboj er¤e sáiró sörőđ a tnima nátuzA
 etetniket a sé ,léđeb ¤oh ,lóttA .ségetter a matjar ttel árrú tnigem

 arákosmen ze gidep ,ludabađik ah ,tehlögem gém lótta ,"irebme"
 iagá korkob a ,ketlüđefgem iajrak ú{ođi ,taludzom ráp géM .kizektevökeb

 a ,né bbőle za tnim s ,lőtéjere kosátagnár a eđđö ketröt avgopor-evge$er
 ttokub erge{őđrékö¤ a ,arkorkob tröteđđö za lőtételüdnel sátnár ótídabađ

!tludabađgem - lességehil tlüremik
 nassal ávoh ,metle¤if tá néjűrűs korkob a ,lőrbbeđđem rám tze eD

 ,tábál ózólápak ,ől{éf lóttlafđa tdagarár a mattálgem tnima s ,matlártáh
 ¤ú - tika ,lótsáiró za bbeđđem lénim ,nenni le ,le ,mattotuf kolmoh-tta{ah

 nesőre ráM !mattotídabađ armagam - lunaltalodnoggem no¤an ,metzeré
 samlakla lőtéléđ tózob a eđđem men ¤oh ,metlürö no¤an tréze s ,ttodo{okla

 .élef kagá bbasagamgel a metdzek inđám nasro¤ ,matnakkub aráf
 ne€i matdaram tréim ,előt metléf ari{{a ah trem ,metderevek absádnomtnellE
 ,náf a metdekze€ehlE .kanmiatalodnog aru neđége matlov men ed ,ázzoh lezök
 ,evlémer ,ttala mo€ús katzodaljah nesemledeđev kagá za ¤oh ,nasagam na€o

.matráv sé ,intevök dut men ado ¤oh
 ,metzeré ,kagá za kéttevtá meségemer sé ,mettekđeR ?tsom kinétröt im ,đel iM
 tnim ,nöj sám imalav ,nebmetelé ilebnodav kizektevök sázotláv őtnöd ¤oh

.nebővöj a lunalat{ozib ,naso€ámoh kiré sétnöd ,tlov gidde ima
 ttotjú{le ,úđđoh lóbtózob itrapót a sé ,te¤löv a attotíroble ta{okla zA

-gem nassal djam ,giágássagam €okis a neletrih ttedekleme sátláik
 gem arjÚ .tdalluf ebségömröd nalat{ozib sé ,ála ttedekđere avnaprotgem
 .lassávíh bbasođanap dnim ,nabbótagnozrob dnim ,nebtétös a trötlef arjú
 ¤oh ,metzeré ,kenéjere őletevök inllánelle metzeke¤i eri{{emráb ,ttovíH

 .lóbtlafđa za mettetnemik tika ,{élőlé ¤an nalatsrát a ze víh megne ,víh
 gém metgetter neđih ,majllah en ¤oh ,melüf a matgofeb ,takagá za avloraktÁ

 a ed ,ttedzek inse őse zA .ázzoh kejnemado ¤oh ,kanna si lótátalodnog a
 mormo¤ a ,metgemer ,aságúz keppe$ ólluhála za inmo{le atdut men tognah

 jú ,a$ruf tnékegeđđö kangásúromo{ atjafkos a kenne sé ,metléf ,tjáf nesö$rög
 natdogu{ ,víh megne nabólav aH .menneb inegnered ttedzek talodnog

 ¤e ika ,elev kere{ tasrát na€o ,{él semletré nabólav ah ,ketehemado
 ebmeđ nasogáliv neđih ,téđér ¤an miajdnog ilebnodav ajdlogem arsápa$

 sogásúromo{ ,lüde¤e ,¤í ¤oh ,laggásólav a bbákni er¤e menzén ttellek
 nednim egév bbálagel ,lögem sé ,metdevét gidep aH .már ráv lálahhé

 ,tségetter sökörö za ,tsézehé za inríble bbávot modut men ,men ,kensédevneđ
 za mettih ,innétröt gof ze men ¤oh ,nabba mettih sÉ !tsálutđup ússal a

 matđámeL !enneb matraka innih ,nebémeđ a ttotígáliv tto ima ,nebé{éf meletré
!abá{ári sátláik a ttözök korkob a matludni lekkedrét őgemer sé ,lóráf a



 a atlo$narap tze ,metnem sigém sé ,matgottus - !¤av tlürŐ !géstlürŐ
 ertelé tima ,talatđapat ittőle sáláv érrebme ¤e lőrlüleb sé ,sátláik
 s ,nabtózob a matlo$ádkub nokaV .gnah őrék€éges ,sođanap a ze ttovíh

.ebtétös a mattotláik takavađ tnáđ kansátatgu{gem
 őpétlüf kátríb men rám miegedi trem ,nátzA - !ko¤av ttI !kövöJ !nav lóJ

!abba rám d¤ah ka$ ,téđ jpét ,gem jlÖ !ko¤av ttI !stídro eN - :tásátláik
 abá{ári koza ,mattollah takognahkorot €ém a ka$ ,anlov ettetrégem ahtniM

.avtagotjah tájákódnom tlürőléf magam a lüneletnüđ ,matdalah
 ,arjú stláik en kaŁ !¤ednim ,gem jlö ¤av ,stnáb eN !ko¤av ttI !mojam ¤aN -

 đraka tréim ,đvíh tréim ,delőt keléf sÉ !előt kegetter sé ,jáf za trem
?đatnáb men ,e¤U ?inatítđuple

 lunaltaráv rokim ,tétezgelél ,tájgnah a mattollah lőrlezök neđége ráM
 sé taraka nednim lőtte s ,armorak a anlov ttodónof tnápléca ahtnim

 ,erge{őđrékö¤ a matnahuz námén ,lünelteteheT .melőleb ttolluhik sézekedév
 ttedegne asátírođ kanákraM !gév a nebbesetelémík ,nabbasro¤ lénim nöjjöj

 gigév ttotagopat lakkotaludzom őđékrüf ezek kisám nebzökim ,timalav
 a kanađđú$lef iajju ¤oh ,matráv s ,metdükef lüklén sánaccoM .giplat lőtőtet
 ,kengéstlüđef tnappor a kanna egév bbálagel rokka sé ,kanajdónofár ,armokrot
 a nebbe evdőző¤ matlov gem lőrima ,kentelrésík a egév ,ttotjah giádi ima

 si ¤oh ,lögem nasotziB .tlov teltö tlu€obét ¤oh ,nabtanallip
?tsám mettehlezpék

 erdéđeb segeltedzek a őle katzálugrug kavađ ,mázzoh tléđeb ka$ eD
 názal ,rám attotírođ mes tamorak a ,tléđeb ,tléđeb ,lőbőfegég ttozáloksi
 ika ,tikalav lessétniré ¤e ,lattaludzom ¤e knürék arra ¤oha tnim ,attotrat

.knülev nojdaram ,le noj¤ah en ¤oh ,knüken sevdek
 ,tlov ¤ednim ,metléđeb si né rám bbőséK .tlov akađjé sukitđatnaf sé úđđoH
 tetelelef ¤oh ,lóbá€úsgnah kavađ nelteremsi za metzeré trem ka$ ,tim ¤oh

 - nátzA .knüttözök tamlazib a ajnov arbbasorođ nálat mognah ¤oh ,ráv
 bbojgel a rođkos géstlüremik A .matdulale - sönölük eri{{emráb

 tekepék soravaz ,a$ruF .molá za ttomo{le ,enelle mettödzük abáih ,ređótatla
 a arjú djam ,negnikiV a nátuza ,matlov nohtto ,méle ttetítev

 óg€ob negedi za ,nabrotánrebih a ,negnikiV a tnigem djam ,nabmuirótarobal
 si erremráb ,metzeré gigévdnim te¤e eD .nabáhurrű tjúflef matzójah néregnet
 kenzék a kanna ,a{ráđ őző¤el tnára¤e tődi sé togáslovát molá za ttetípör
 sigém ed ,ilüvík nokomlá za ima ,nomorak a tésétniré ódokđagar a kan$nam ¤av

 ,sönölük a neze kenmetelé ,ettetnelej togásólav bbűređmolágel a
.nájákađjé őtnödsros

 tlov bbeneltetehih gém nabgássogáliv a s ,bbőle metderbé né leggeR
 artanallip ¤e - mettellem ttogođuđ nesékéB .tnétröt akađjé za ima ,zadnim

 ,a$ruF .rebme ze ,mojam men ,men ,metzén abácra za ,- morak a le etdegne mes
 noza si $nin ah ,énne€i tájátjaf kátlámrof ie{émlürök óg€ob kisám ¤e ,negedi

!rebme - sigém ,keidlöf ,im tnim ,nokof igéstteljef a
 röđőle rokim ,panget tnim ,nácra za katdalađtéđ kocnár a ,témeđ a attoti{iK

 tóđ ¤e ¤oh ,lükléna ,integléđeb ,negi ,knütdzek integléđeb arjú sé ,ttotálgem
 kosátláiklef ,ko€úsgnah a ka$ ,lőbévle{ sám¤e anlov knüttetré si
 alór mettetíges nebzökim ,zohsám¤e evdelezök lütđerek névneđnokor

 a tájádnub űsévön sőre ,űrűs ,aknum ű{{ök tlov meN .totlafđa za inrapakel
 nojludabađgem ¤oh ,si temesék a mennev ttellek őle ,attotđapateđđö giákered
 ,mattál sé ,atlágĐivgem nasopala ,tsék a ettevlE .lót$agar neltemellek a
 ,lóđ kanámrof sé kanga{a nelteremsi za ka$ ,kanmáđređ a men esédőlkedré ¤oh

 a attaglábórp nasotavó lavájjuk€evüh sé ,nebézek a attotrat nasotzib
 ,arágam tájas djam ,ttotatum ersék a ,ttögömmüh neőremsilE .télé egnep



 atraka tza ,tedéđeblej a mettetrégeM .ttetni¤el sé ,erzív a élefel lügév
.mattagolób naúromođ ,tteđevado évö za ¤oh ,inadnom

 sé ,alór tlável si {épeltlafđa óslotu za ergév gím ,knutzoglod giákoS
 ,knungáv ttellek el si téđér ¤an ajádnub ttü¤e lattlafđa zA ...{émdere za

 a anlov at¤ahle ahtnim ,nođapu$ élefel lótkéred ,tlov na€o tsom sé
 ze ¤oh ,matdut rám s ,katdalađtéđ tnigem ajáđ seléđ ,iacnár kanácrA .tájgárdan

 matda takos sé ,atnári metzeré teteteređ ,tevneđnokor ttozorátaH .séteven
 inléđeb knunlunat llek geM .iken inadnom modut si gem tze ah ,tréza anlov
 leggésneltemletré sevdek ne€i ka$ not€of ah ,knü¤em men erimmeS !lassám¤e

 armagam nátuza ,mezek a metlemelöf nőtetzemle¤iF !arsám¤e knugro¤iv
.metköb

!rogerG -
 eréllem sörőđ djam ,ttü¤e lattaludzom őrésík a rođráp¤e metletémsigeM

 tnéklejődrék őlé mosátrattset đége ,mocra ¤oh ,metzeke¤i sé ,mattatum
 lunalat{ozib levémeđ órpA ?tágam izeven na¤oh ő :mogási$návík azzorágus

.tlalóđgem nátuza ,arjju ótatum ejélef a loh ,már loh ttezén
!ogoN -

.inadnom matdut ik lőb¤e ¤oh ,nagodlob metletémsi - !ogoN -
!rogerG !rogerG ,- arjú metdzek - rogerG -

 lunaltábih djaM .lüzök iakja gatsav lassuđđab €ém őle tröt - !ogerG -
!rogerG -

 kenépén ¤oh ,matdut men gém rokka - nerekis sro¤ si no¤an a metnebbödgeM
 sé ,- lótkózgnahlassám sőttek ttezpék levűteb r za geĐmeh evle{

 ,timalav enneb kénatrat ahtnim ,mezek a metleme zohmáä .matzoklábórp bbávot
.tólavinne ilebtelezpék a metdzek ingár nógzub sé

 a gigév tájtú talaf a mattatum lammajju s ,metle{ to¤an - !innE !mah ,maH -
!ko¤av sehÉ !mah ,maH - .giromo¤ a nemellem

.intagomis etdzek tásah a s ,ettetrégem lannozA
!a-aG -

 .ttotatum artlafđa za avgorom nasúđđob djam ,tlotamiđ evleme arsagam téjef A
 sé ,ttetnI .togađ sám nednim ttomo{le ezűb sojalo ,zéhen tlafđa za nabólaV
 tlov ttozo€úsne¤eik sé sro¤ sigém nodóm a$ruf ima - lassáráj őlégnölüd
 ,e-metevök ¤oh ,ttezénađđiv nátu retém ráP .lőb¤löv a élefik tludnigem -

 ttopa$ arásah a ,tteteven ,indaram nabámo{ a međke¤i eri{{em ,attál rokim djam
:etletémsile sé ,- tnaffup ¤ú ka$ -

!a-aG -
 ¤löv sodéđmođ a rokim ,avlúm aróléf s ,anátu metnem lüklén sádoklodnoG

 i{tacut enneb ,tekđéf ősle za ttőle iabál mattotnallipgem nebévüf
 tájas lerrebmeső barad¤an a lezze ¤oh ,matdut rám ,lassájot dlöz{ávlah

.lóbára$om ót tlafđa za ik mettetíges tá$luk mosádaram nebtelé ,mővöj

.äääX

 lőtségetter ,lótgástdaráf ,lőtgéshé ,lüde¤e tlov giákos ,né tnim ika ,zA
 a ,gásso{ágam a inludabađgem ,inlálat tasrát tnelej tim ,ajdut ,natlohléf

 sönölük a tza gem itré za ka$ ,lőtésézré őtíjrő gásttotatláglođik
 tnim ,bböt lakkos ed ,lakkos za rebme ¤e gem ¤e ¤oh ,tletét iakitametam

-nebőslük na€o ah ,si rokka gém ,egeđđö űređ¤e keniegéssepék rebme ték
 tnim nebbese€eh ,ogoN sé né tnim ,óđ nav lórráp őtüle tnára¤e nebősleb

 né za ,inllá löle llek kenéven ő za lüzök knőttek treM .né sé ogoN



 gém lenne€ima ,lőbmeledeđev aktir na€o ¤e mettetnemik ¤oh ,i{{a ka$ memedré
.nebételé gadzag nabkotalatđapat ttozoklálat mesahos

 ,zohha ólnosah ,mettőle tájupak ik atrát gáliv jú ,sönölük lütđerek atjaR
 móg€obőlüđ ,nebbegér gém nálat ¤av ,levvé 80 000-70 ketlé mieső te€ima

 molatah a sé őre za nabágálivőlé nodav A .niejdlöfzaráđ dav irokka
 ed ,te€eh tlalgof nepézök a lohalav epén sé ogoN nájártélgnar seteđémret

 őzgnerév a kabba{okélálat ,lénkebbesőre za katlov kabbađavar trem
 ¤e tnim ,küingetter ttellek lőtmeledeđev bbesevek lavój ,lánkózodagar
 ,katlov kojavlot ótahnednim ¤oh ,mántahdnom si¤Ú .kantallá űjere ólnosah
 za kaŁ .tie{évröt kattođtájik ,teteđémret a kátpolgem levégéstíges küđe
 nápu$ ,atlábórpgem si agam ika ,inlé ¤í golod isőh sé zéhen ne€im ,ajdut
.ttelef őre sre{ a inző¤ laggásrotáb sé laggnafruf ,laggásasro¤ ,leđđé

 neppé koza rokim ,kansakrafanéih zít-clo{ innahoriken evtlövÜ
 lavóknub láđ ¤e ,zohásálaflef újrob{élöb ttötnödel a kenénedzekázzoh

{ énneletpékcrah tamráh bbálagel ttala crep léf s ,küttözök inpa$téđ
 nelte¤ü ah trem ,téđetređ nojnahor lassátínov tlümér ibböt a ¤oh ,inatíromo
 gatsav dárkibál ¤av dobmoc tatu za gem ajlálat léfnelle ¤e ka$ ah ,¤av

 a ttellem újrob{élöb a ságof kidosám ,setđev a ¤av et rám ,zohásúh
.nájáro$av ipanza kosakrafanéih

 ¤ú sé ,tábál óstáh calamdav ógrodókle erretém ráp lótáj{a za inpakle ¤aV
 04-03 a nebzökim - ézök iagá af ibbelezökgel a lezzék léf indokđapak

 dasah sé dobmoc levieklü$ {émek tallá ődőgrev ,ódoklavis sólik
 ah trem <lüzök iegerö aklaf a lotu nejré es ¤e ¤oh ,- assodgur erserév

 lótkara¤a ka$ rám avlúm crep ráp ,látlov ima ,za rokka ,¤av ússal
.nabájla rokob ki€emalav gemöt serév ,tladbađtéđ

 ,gésse¤ü i{{em si zohkodóm isézređmelelé "bbedíleđ" gal{ođiv a gém sÉ
 zohótati za inllá gikárÓ !llek molarunö sé gésttesearpat ,gásrotáb

 nejpí$ s ,ttögöm ielevel korkob a evzőtjer nebdne$ ,ttellem sápa$ őtezev
 bmol a trem ,takusázník inrűt lunaltaludzom ,rágob ,a¤nah nebzök

 ¤aV .tadav ődelezök zehzív a ajtđairađđiv si esénezzer bbesikgel
 rokkana¤u s ,élef politna őđélegel a indokapol avđú$ nosah tnékneretémitnec
 na€oppé - nebűf sagam a ah trem ,ersélükenem a inllá neđék evle¤if nerebé
 a tzana¤u izeké{rök si ózodagar bbesőre dalán - et tnim ,lüneltéverđé

.politna úbál sro¤ a tnim ,¤av adérp őtehréle nebbe{{ök et arámáđ ,tádro$
 nebcrep nednim sigém s ,matlunat mesahos tima ,tlov sádut na€o zedniM
 zéhen ¤e tdaka ttellem "ka¤rátnat" italroka¤ a sÉ .ttellek monzágĐiv

.vle{ a :si itelémle
 a ő tnim ,tévle{ ogoN né gem motahlunat bbaramah lakkos ¤oh ,mettöjáR
 za ima - knüvle{gáliv ttozohertél nesegésretsem im A .térebme idlöf

 géle nálat - kenrebme nednim ttel evle{a{a kidosám ttellem kevle{ se¤e
 a témletré kos mattál men ed ,ajlunatgem ¤oh ,zohha anlov ttel űređ¤e

 erim ,kátbađ zehie{émdere ,zehie{égi óicázilivic idlöf A .kansázoklábórp
 egi őtnelej tsévkele$ ráp¤E ?nabnodav a tti elev anlov metnem

 - evle{ ogoN gím ,előleb anlov mattahlánđah tesevek levéletévik
 togásólav a tze ,togáliv a tze - ttođtál kensegeltedzek si eri{{emráb
 ,kognahkorot €ém a matgáviken táh ¤Í .llek menlé tsom nebima ,etzörküt

 s ,kenélegnuĐd ke-r űrűs ,ttotatgopor ne{émek ,kózgnahlassám őgeđiđ
 sege{él a arákosmen ,zéhen tlov tedzek a ka$ ¤oh ,matlatđapat lemmörö

 a ze trem ,sotaládo$ immes nebbe $niN .tsám¤e küttetrégem rám nabkoglod
 ,kesévkele$ a tnim ,ik ttőn lóbgásólav ótahgoflezzék a nebézí nednim vle{

.ajózodroh kanámlatrat kegésnelej ótahtál a



 za loha ,ttotatum artózob ővel ari{sátíjahők a s ,atgorom - !u-urG -
 lassátuf sekzéhen sé ,tludrofgem nátuza ,attagzom tallá ¤an imalav takagá
 sigém politna ttozóknubel a rokim ,si rokka atdnom tzena¤u S .ttozá$akle

:ttorgu arplat
!knussuf ,ssuF - .nátu {ámkáĐ őlükenem evgeledéđ a tnahor sé - !u-urG -

 őzöbnölük atjaf nozana¤u ¤oh ,giedi ¤e travaz za lénieven kotallá zA
 luádlép tóđ politna zA .gem tlelef óđ úsázgnah sám nesejlet kania{ádlép

 a ,arákibpolitna za ,arlataif a ,arsajrob a dnom tsám ogoN ,molánđah né ka$
 .mes evenőtjű¤ ¤e ed ,nav esézejefik atjaftah ¤av <erttezbes a ,ergeteb
 ,inzorátahgem ajdut nasotnop lavóđ ¤e ¤oh ,sotnof kenika ,ze evle{ đádav A
 se¤eh a{a őtléf tájrob a ¤oh ,söbmözök men trem <léđeb lórdav ne€im

 ,doglod nav levőlüdres naltalatđapat ¤e ka$ ¤av ,iken e-đnahor kaniavrađ
 tnođiv trékegészéhen a trékezE .lőle dosádamát lükenem netteđeveđe ika
 ,a¤nah ,rágob nedniM .lánkaragob a luádlép matpak tsáltóprák semellek

 kanátjaf a kanna ka$ eveN .ud-og neűređ¤e đége geréf sé ó{reh ,Đárad ,aksás
 lavágásnodjalut sonđah ¤av neltemellek nesönölük imalav erre ki€ema ,nav

 rokkana¤u ed ,semleléf - hémdav ődév netdöhüd tézém rátpak a tnim ,láglođár
 sotropo$ kenima ,a¤nahetekef űsépí$ ótínéb a ¤av - {ámkáĐ sotanávík

 a kanna sé ,ajtrat kenmeledeđev űkétréne¤e lesse{éröS ¤aN a ogoN tásádamát
.ejégeme$ cnevdek keűjefsopal a ima ,kanó{reh agrás i{jjusik ,ótítđuprékö¤

 .tteteređ no¤an trem ,retsem ój ogoN sé ,matlov ólunat samlagroä
 ,esézré aláh a ttedeklemeik nasagam lüzök asánov ađuk kos kenégésiné¤E

 lótiagásnodjalut ólávik sám koS .nebévle{ tlov nelteremsi óđ a ze gidep
 semlerüt sÉ .lániasrátadroh ettet ébbesekétré si ¤e za ze rám evtniketle

 knütrét rođkos ,le mattotnor tátađádav kos nebődi ősle za gidep ,tlov
.ttaim megésnelte¤ü larromo¤ ógrok erőnehip itse

 za tnim ,ze tlov telé bbagodlob lakkos erénelle egészéhen nednim eD
 lőtséne$$ergá nednim ttellek men ,mette tegele sé neseređdneR .igidde

 mőrE .arátalatđapat ,erievređkézré ogoN magam mattahzíbár nesejlet ,mengemer
 a sé - ma¤áv ttőngem ttü¤e lezze ¤oh ,seteđémret s ,trétađđiv nassal

.ergnikiV a inrétađđiv - si gésőtehel
 pan a ,katdakađlef rám aráró ráp ahén kőhlef a élef egév téh kidotah A
 ¤oh ,matduT .regnet a nav errem ,mattahtípallágem nasotnop ¤í ,ttötüsik
 élefarra ¤oh ,innevár mattahlábórpgem sé ,ketehréado levégéstíges ogoN

 ősle knütélttü¤e rám arra treM .taknusálrobók nalatléc igidde kussat€of
 ipanza za gem iserek errem ,¤ednim nesejlet kanógoN ¤oh ,mettöjár nabiajpan

 lút noza ahén tős - lüleb nia€ábađkétáj őzeletök nodav a ¤oh sé ,t{ámkáĐ
.i$návík sé ó¤ávdnalak - si

.abá{ári regnet a mattatum - !arra knüjneM !zív ¤an nav arrA -
.tto rám tráj ¤oh ,avlurále ,téjef a atzár - !inni tehel men ,zív ój meN -

...nájtrap zív ¤an ,inni men ,meN -
 tnára¤e rogerG sé rebme za ,tévle{ a éggéle metremsi men géM .matdakageM

.gem mazzára¤am ¤oh ,matdut mes tóđ "srát" a ,matlov né
 sé ,to$ivak zít matlokramlef - rogerG kos-kos ...tto ...zív ¤aN -

!rogerG dnim zE ...rogerG ,rogerG ,- mattatum kujár tnékne¤e
 pansám sé ,ttedeseklellef no¤an rokka ed ,ettetrégem gíma ,ttotrat ákoS
.élef regnet a ,élef telek ,lappan őleklef a ebmeđ knutludnile legger

 ,lőbtezevö gadzag nabdav a ttetezev élefik ,tlov nelet{émese géle knutU
 samlataH .katdoropađ kogo{úđ a ka$ ,knutzoklálat lattallá bbesevek dnim
 artdagad sé ,lóbiá€o$op ke¤löv a absagam a ketdekleme tnékkőhleftsüf
 nednim kóvíđrév a tdakale nabájádnub gatsav ,tlov ű{{ök kanógoN .ketpí$

 ¤e-¤e loha ,ttödökpök nebéjűrűs kojar a ka$ ,asázoklábórp



 tekédiv setegil-sáf A .abájáđ a tlürek go{úđ i{tacut lelletévtezgelél
 sé ,mattál nátu mosálláđartrap tima ,tózob séksüt űrűs a za attotlávlef

 gideP .ttedzek indekleme arjú kédiv a - ermesétepelgem - nátuza
 ik ttötüs nabbarka¤ dnim pan a ,knudalah ab{ári ój ¤oh ,tlov neletgésték

 moráh-ték ka$ rám atnopan lőbéjere nuđnom a ,lüzök kőhlef ózodakađlef a
.attotuf arropáz seségröd{{em

 ¤í ,sádnomtnelle za ze ravazgem nesejlet nálat ,sugóloeg ko¤av men aH
 élef trapregnet a ka$men ,monlálat totazára¤am tlürekis ka$sigém nabnoza

 a eriđđem na€o metlürek tréim ,si arra menah ,arkorosbmod ődekleme
 03-02 előt - nasomazuhráp lattrapregnet A .ebéjesleb dlöfzaráđ

 ősle za ,nesnenitnok a gigév ttotuf lanovséröt samlatah - erretémolik
 kobmod itrap a lavágam trodos ebséde€ém a ebbe atadará sádakađőhlef
 a intujađđiv matraka evtevök tá{ári kőhlef a rokim ,bbősék s ,lüzök

 óludrofađđiv lőrémerep kederem kísnnef sagam ősleb a rám takoza ,ergnikiV
 .élef ajtnop bbe€émgel lanovséröt a neppé nebkegetér ósla za attotjah léđ
 men gém ari{{A .lőtregnet a metlürek bbeđđem gém avdalah nebmeđ külev ¤Í

 a tráj rokim ,anlov mettehzedrékgem ¤oh ,lavógoN inléđeb matdut
 za ttel bbőtüle er¤e ima ,tekédiv a iremsi ¤oh ,mattál ed ,notrapregnet

 kederem sagam retém 05-04 ttözök kobmod sotózob A .lénkeigidde
 dnim €em ,kanját a avda totalucra semleléf ,sönölük ketdekleme ketriđőkđém

 ogoN rokta{okla pan kide¤en A .knüttölürök ttel bbámén ,bbatlahik
:ettetnelejik nátuza ,nőtetbmod ¤e ttogrofebrök nesemle¤if

.teziv űresek ¤an kujtálgem sé ,knuđlA -
 ebknümeđ tá noságáveb ¤e nátu tú sáró léfsám ,legger pansám ,nabólaV

 kolmoh-tta{ah ,togássotavó nednim evdelef sé ,egéskék regnet a tnalliv
 trap A .kejréado bbőleim ¤oh ,avlánjas si tékecrep a ,nőtjel a el matnahor
 ,menlezpék tza anlov ttel golod atub ,gem ttetnekköh men ze ed ,tlov serü

 röđőle loha ,lüzök kobmod a ik knüré lénlöbö sik a lánna neppé ¤oh
 a matjar nomáđ etrék avdoknaltatlém nabnoza ogoN ,erdlöf a erre metpél
 avzoktavih arknátiv neletkétnelej ipan őzőle ¤e ermé$nereä .tegnikiV

.tocraduk a mennekár tlürekis
 tsom $nin trézE !arra innem ,inadnom né - erre innem ,panget intatum eT -

!rogerG kos-kos
 ,- tegéstnem ttopak lőbgél a le atdagof - innem errem ,et intatum tsoM -

!arra innem rokka sé
 tehel arlab ¤av arbboj ka$ nétnem trap ¤e ,zagI .űređ¤e na€o tlov men zE
 ahtnim ,zohléc tteserek a le đtahtuj men ¤úppé ,đludni élef đđor ah ed ,innem

.donatđaláv enellek lüzök {ári zít
 ,sézeletétlef a za ka$ ,tíges men telémle eléfimmes tti ¤oh ,mettöjár ramaH
 inludni llek lE .lőtgnikiV a bbeđđem knu¤av men lénretémolik 05-04 ¤oh

 innetgem notrapregnet a knudut tretémolik 30-25 nabgaltá - ab{ári ki¤e za
 imalav rokka keréár gidnim gém ,gem molálat men nátu pan ték ah s ,-

 pan ¤én bbajú ,knuludrofađđiv tto ah S .arámáđ ogoN inlálat totazára¤am
.knüré zohléc nasotzib ttala

.nétnem trap a knutludniiken sé ,élef bboj armolálat mattatum - arrA -
 gém nátuza ¤oh ,tréza ka$ ed ,ttödőgeđ méllem e$neređ a ređ¤e zE

 eđđem mattálgem nátuléd panza géM .nesseven abmocra za nabbasorádnofú$
 nabmokrot a mevíđ s ,tsérevmálluh ittölöf {otázllarok a knüttőle
 tto tnima ,tegnikiV a motahtálgem nebcrep nednim rám tsoM .tlápmilak

!tlürekis ,mattotujađđiv ,lút nokétjat ópa$lef a kizátnih
 neđih ,memeđ a mettetđerem abáih giátgu{pan ¤oh ,inetíresekle ttodut mes zA

 s ,¤e gém nebtese bbađđorgel a ¤av ,artáh nav akađjé ¤e za ze ka$ rám



 .metlétá nödlöf nelte¤ek a neze tima ,nednim tímáđ kanmolá đđor nápu$ nátuza
 matdulatá ¤ú tréze s ,lőtséletenem tlođjah sopan đége za matlov tlüremiK

 nácartam semle{ék gnikiV a rám ahtnim ,nabtózob sórúđ a tákađjé za tze
 ttodut mörö za za ka$ si lóbmotalubák ilegger s ,anlov metdükef

!knüré zohléc nasotzib am ,am ¤oh ,inzárlef
 űlevel dlöztétös a zana¤u nekederem itrap ttezékpi$ lekkölbö sik A

 ,totrap a men né ed ,nebélbö gnikiV a tnim ,námén sé naromok ttodózúh ődre
 lüneltemlerüt ,metle¤if tsérötmálluh a ,tregnet a löle eđđem menah

 ,knünlürekgem ttellek téví ősleb löbö sik ¤e-¤e rođ{áhalav evgnöhüd
 a gideP .tsátálik a atgofle ne¤iri kof¤eh órguik itzökmeđ a rokne€i trem
 ótahtáleb a tsepék zohma¤áv etrém lurakuf si tto ejőgevel sáráp legger

.ebéziv anúgal a tlú{eb ne€em trap a loha ,tegéseđđem
 ¤e sé ,tnakrohlef lunaltaráv ogoN rokim ,neppé knutludrof eblöbö jÚ
 sé ,tőgevel a nárro atvíđ nesegedI .ttotnár ézök káf a lattaludzom

 absagam a lavájjuk€evüh nátzA .élef ejesleb löbö za tle¤if avtatuk
!arkáf a lef ,ttököb

 arjú ,togássagam tlétí kansogásnotzib latlá ogoN a kütréle rokiM
.tlalóđgem ergév djam ,ttedzek inlotamiđ

 men ,rádam ¤an ffod-ffoD .göd sé ,- erőle ttotatum - tto nav ffod-ffoD -
.kiđe tsúh ,sőre no¤an ,lüper

 sé ,metlétá rokka tima ,tröt már ekélme nednim kencrep ráp divör a kannA
.lóráf a metlüdéđel djam ¤oh ,le ttogof ta{ođi na€o

.bbávot innem errem ,izéngem ogoN .daram tti rogerG -
 lüneletđen rám ,knüjlükenem ¤oh ,lüde¤e noj¤ah en ¤oh ,anlov mattahlóđ eriM

 kecrep tlüméR .ttözök kobmol a tnűtle sé ,aráf lóráf tlüdnel
 kanlávtéđ ,tognah a tza mollahgem arjú ¤oh ,matráv tza er¤e ,ketzektevök

 úsátnallip rávós ,ejef ű{röđ rádammér a kinelejgem s ,kagá za mettőle
.levémeđ abotso

.tlov tdogu{ ajgnaH .löf ttozár asátláik óvíh ogoN
!göD !ereß -

.tsávíh a etletémsigem ,tđaláv ttopak men ¤oh ,nátuzA
!€éđev $niN !ere¤ nödlöf a ,náf a eN -

 a ,nokomoh itrap a tllá ogoN loha ,ttO .inatrat lőtim tlov men gel{éT
 nođakađ seretémzít néléđ ődre za s ,ttodagof ezűb őtí€emé sádahtor

 ¤an a mattahtál avdaka ézök ka€€ag a sé nödlöf a ,ttözök káf a avróđetređ
 ogoN .tiajbarad sörőb adnub-llot se{{eđ ,gatsav a ,tiajtno$ rádam

.tteteven
 - !göd a ffod-ffod ¤oh ,indut men trem ,göd sé ffod-ffod inadnom trézA -

.ettegrek aráf a ima ,támladair ibbárok atzára¤am
 sota{ođi si nebéteđé{e armomáđ a anlov mattotuf ággáliv nebbesevíđgeL
 tnednim notrap sokomoh A .ietelđér amárd a kétlekedré tógoN ed ,lótrádam

 za loha ,tnem ézök káf a tréze ,ropáz ódakađel röđbböt atnopan a ttosomle
 gém a ttöpökár ,ttodólogrof ,ttogzoM .takomo{ a etzirőgem nabboj ga¤a

.ttozára¤am sé ,arkokédaram södüb si arámáđ
 őttek ,löle ttöj zE .lórbmod a el ttöj rádam moráh ,őttek ,¤E -

 ,etlögem sám tzE .toffod-ffod kisám gem ilö men ahos ffod-ffoD .bbősék
 sé ,avzokládo$ lef ttotláik - u-uH ...tögöd a ettegem őttek kisám sé

 nebézek a tlából - ?ze iM !u-uH - .lüzök káf a tjúbik lunaltaráv
.timalav

 ¤e ogoN .arkomoh a metlü netlügne¤le sé ,ár mettetev tsátnallip ¤e kaŁ
 nátuzA .nabákram a ttotagnorođ támzi$sójahrű ttepét arkotafac

 a sé elbö gnikiV a ze ¤oh ,mettöjár erređ¤e s ,mattotnallipebrök



 $nin ¤oh ,serü néőtíjrő ,lunalatđagiv ,serü regnet a ttőle {otázllarok
!lőrdlöf setenetter a lőrre ébböt armomáđ sélükenem $nin ,gnikiV

 ttepét ttotrat nebézek a ,lárbab nomámzi$ a ogoN ¤oh ,zohmagam ttetírét zA
.eđđö ajtílnosah labbarad

 trogerG kisáM - .ttodoksi$návík - ?tlov abál rogerG kisám zE -
 etleret ab{ári jú esédrék - ?rogerG ibböt a loh ed ,ffod-ffod ettegem
 léf a ze ,le tlutđup ttözök kobmod a tneb ramA leviM .temeséderesekle
 .dlöf nelte¤ek a ze tletevök si totazodlá kisám ¤oh ,itnelej tza amzi$

 gem ka$ ,lej i€émeđ a tto náplat kámzi$ a ,nájbarad nednim ahurrű zA ?tik eD
.motahlođá¤ tamasrát ki€em ,modutgem sirám s ,monatídrof llek

 .travazgem nesejlet erődi ¤e ze s ,tlov éramA lej ótahtál nasogáliv A
 lőt€eh a lőtte ari{sáráj aróléf bbálagel mattál lemmemeđ tájas neđiH

?ze segéstehel na¤oH ... nabkédakađ a nabba
 - abál kisám rogerG kisám gém nav ttözök káf a ttO !gém sserek ,ogoN -
 !golod sám kos-kos gém sé - iken inzára¤am lavóđ sám matdut men támzi$ a

!ssereK !sserek kaŁ
 €em ,t€étjer a mestjefgem ¤oh ,lőtsétíđefőre za mejef a nattaptéđ ,metzeré ¤Ú
 a ettellem s nokcalapnégixo serü ¤e ogoN trem ,ttel bbeneltetehtré er¤e
 rádam a tlálat men timmes lüvík nű&đekrednafakđ ráp léf őlesiv télej evaD
 ¤oh¤ú ,anlov ttetehel érebme ima ,mes ták$otno$ nelte¤e ,ttözök iajbarad

:menzedrék ttellek gem négév sátatuk nelet{émdere za
?ile{eL ?iđegem ffod-ffod tájtno$ rogerG ,ddnom ,ogoN -

.tiasákođ rádam a etremsi lój návli{ ,tlođaláv lannozA
 el ipét tsúh kaŁ .lákas tnim ,inne totno$ dut men ffod-ffoD .meN -

.lórtno$
 a erregni{áh ttetetđék men loha ,lőté€ehníđ aidégart a metnem bbalováT
 tárátahótál serü regnet a er¤e gém memeđ nebzökim - sé ,agađ sálmob

 ,etzeré ,travaz men ogoN .teketnétröt a inlezpékle matlábórpgem - etđékrüf
 ,nebzív €ékes a tteserek tági$ sé tól¤ak ,tnétröt gésű{röđ ¤an imalav ¤oh
 ed ,nenni inllábbávot rám enteređ ¤oh ,matduT .ttezén már avpol tnéknődi sé

.tnednim - netrém zehkegésőtehel a - matzátđit men gím ,mattahludzom men
 metré ,mettih ¤ú erim ,ttelef knüjef a ttogól ropáz inátuléd sosákođ a ráM

 etré ¤oh ,edi ttetehlürek ¤ú ka$ ajámzi$ ramA {égeä .tétenétröt ka¤rát a
 ergnikiV a sé ,tdaram ima ,tza előleb kátlálatgem ,ézök kobmod a ketnem

 - rádam a ze tekő atdamátgem sé etrélotu notrap a ttI .inniv kátraka
 ttözödlü megne ki€ema ¤av ,attotítđuple tramA ki€ema ,tlov zana¤u ,melémer

.elev ttezgév aragus segej kcalapnégixo za ed ,-
 katráj lerretém ráp gila ¤oh sé ,ettevök tősle za rádam ték kisám A
 negnikiV a tima - kcalapnégixo za ,ajámzi$ ttetđevle ramA arra ,nabámo{
 sé - inlábodle lüklén ko sákođ men táhet ,inetlöt tehel lef rokimráb
 a ika ,za ő ttözök miasrát trem ,kétí{ozib a ejű&đek evaD neppékőfgel

.arájimloh a le¤ü nabbasodnoggel
 a tza le káttotítđup men tréiM .ajtnop so€ámoh nelte¤e ketnétröt a nav ttI

 ték bbálagel tnéknejeF ?tősle za tnim ,larrágusnégixo si taradam ték
 ¤én erređ¤e nátu knüsénűtle im a ,tokraM metremsi sé ,külev tlov kcalap
 gém ebmeledzük a tlóđeleB .artrap a ttedegne men tebbesevek lénrebme

 .gem kodut mesahos nálat tima ,za zE ?molálat men tsom támo{ kenima ,imalav
 a katráj men röđbböt ¤oh ,kizektevök si za lóbka¤rát tto¤ah tti zA

 ¤oh ,nátuza anlov kettehöjađđiv natdogu} .nasogáliv metré mes tze sé ,notrap
 kantazákcok ¤an lút nálat ¤aV .tájálluh kusrát atlaflef rádam ték a

?tréiM ?innöjađđiv tréű&đek ¤e sé trékcalap serü ¤e káttotrat



 kaniajtno$ sé kenéséleređlef ramA trem sé ,ergnikiV a ketlükenemađđiv táheT
 ,si armosálutđup né za kiken ttetnelej tokétí{ozib géle návli{ asálálatgem

 .lađđakađtrap a lezze kenezzetelrésík bbávot ¤oh ,témletré káttál men
 errem tsom sé ,- !mondagofle tze tlov zéhen ne€im - ketnembbávoT

 seléđ ,kedlöfzaráđ samlatah a ,nóg€ob nelteremsi za neze tekő messerek
?nebéjőtđevtú nelteremsi konáecó

 armiasráT .nabkomoh a metlü netdeggü$ avtđamát ebmere{et a temejeF
 né za kő tsom kenénnet tim nojav ,arkosójahrű tlatđapat a ,matlodnog

 kő ¤av ,- nebmegésttesele ,nebmegésegne¤ - abih a e-nav menneB ?nebme€eh
 a ¤av ,ejőremsi $löb kelél irebme za ,kraM ?inedzek zehim kanándut mes
 ő za ,ennel bbe{{ök nálat ken-evaD negI ?evaD sotaládo$ ,őtré zehnednim

 đúh geltese ,zíT ?artah gém nav iM ?né ed ,…agás{okélálat ,amukizif sápmop
 neđiH ?ttözök keségetter sé kesédevneđ nelteremsi ,jú ,nödlöf a neze vé

 a tza kájdnomle djam - kantujazah ahalav ah - diasrát ,rám $nin naM rogerG
 za arálbát{ávrám a lürekár deven ,kandut lőrdesénűtle tima ,tesevek
 tto rám loha ,ado ,éllem ramA ,erégév ros úđđoh a nabákonra$ kosójahrű

 ,látlahgeM ?ttözök évö za sé detzök đel vén {áh nojav - si éánéL kil{éf
 ,tegéskörö sehret a azzodroh nebiekélme ka$ ,notrap a tsom lü tti ika s

 - taradam ték a deserekgem ¤av ,tetelé za tze e-dolalláV .tadatlúm rebme
 a jáf giddem sé ,- neb¤löv déđmođ ki€emalav ,tti ,eđđem kentehel men

 za tza ¤av dotđaláv tzE ?crep tÖ ?crep téK ?asutka ótírodnu sálahgem
?sálutđup a ka$sigém négév a s ,ráv tti ima ,tetelé

 za djam ,ebőgevel a tlotamiđ avgoroM .meségnerpöt őddem atgávle ogoN
 absádaőle úđđoh levékérevek naltatahzonátu gésűpék¤an sé moladogga

:ttedzek
 ,sehé gidnim ,södüb sé atuB !nogáliv a bbátubgel a rádam ffod-ffoD -
 a tto aj¤ah men za ,lođám aráf lőle anéih ¤av se{éröS ¤aN aH .tuf gidnim
 gém ,létnűtle iđih tza ,tál men ah ,atub ffod-ffoD .đđöjel ¤oh ,ajráv ,táf

 .södüb na€o ő trem ,tadogađ a izré meN .nogá za si đgól ttölöf ejef a ah
 ,ingofgem ajdut men tógoN ed ,esétü se{éröS ¤aN tnim ,bbesőre ,sőre abáL
 - .eb etzejef lattaludrof naltaráv đége djam ,téllem a etrev - !atub trem

 őzeknelle larrádam ttepéttéđ a nasodnog ,si tludni rám s - !nenni knüreß
.élef eđér bbűrűsgel ődre za ,ab{ári

 moráh tnima sé ,lakkaradam ¤an a knutzoklálat men élefađđiv ,tlov kné$nereä
 kísnnef a ttedzek indekleme knutu sé ,nóiđđerped a knuttotujlút avlúm pan

.külőt knunatrat ttellek si men rám tniređ ogoN ,élef
!nabtózob a ,nájtrap zív ¤an ,tto ka$ ,erre ráj men ahos ffod-ffoD -

 tti tnođiv ima ,ózodagar ibböt a daram táheT .iken mettihle nagodloB
 za lótta tnim ,külőt indo{ođi ¤ú matdut men ahos nabnoza ,nav nevőb

.lótrádammér ttetjeleftti lóbrokső

.XäX

 $nin ne€i ,tlov nelet{émese ¤oh ,arkađődi őzektevök nátuze za motahdnom meN
 laccraduk ah s ,taknusah a küjmötgem ¤oh ,knutđádaV .nebételé nodav a
 ¤oh ,knützeke¤i nabboj gém larromo¤ ógrok pansám ,ađjah a ttödőzgév

 tlov negimen nabkélálpát ¤í sé ,metdese¤ü ,matlunat takos eD .nöjlürekis
 pannednim lessévek ¤e ogoN loha ,nekédivbmod ődeklevőb nabdav a knu{áih
 za ráB .élef ejesleb dlöfzaráđ a niaros knieséđékre$ ttetezev arbbasagam
 ,knudalah errem ¤oh ,tlov söbmözök nesejlet armomáđ nátu trapregnet serü
 ,őzöbnölük ari{{a lőtégésiné¤e tremsigem gidde ogoN a ze tlekedré sigém



 ¤oh ,integléđeb ari{{a knutdut rám rokkE .sálunov sotadutléc
.arra knü¤em tréim ,előt mettehzedrékgem

 ,kálkiđ nátuza ,- atzára¤am - kobmod bbasagam gém ttögöm kobmod errE -
.gelem no¤an sé nav ők ka$ ,immes őn men loha

 ,ődre ,dav kos ,a€o$op kos ,ki$ik kobmod A .knü¤em élefel tnigem lút nozA
.giájtrap zív ¤an neđége ,epén ogoN kiđádav ttO .tózob sé űf

 retémolik 0064 snenitnok a ze ¤oh ,arásádaőle gniL neT matlodnogađđiV
?giájtrap kisám A ?knünnem llek eđđem na€O .seléđ

.nelle mettetev - !eđđem no¤an ,ődi kos-kos zA -
 gem ajju mabál a gem mezek tnim ,knu¤av tto avlúm pan i{{A !eđđem men ,meN -

!mezek a ređ¤e gém
 tlov men ze ,avlomáđ tégéssemle{ék ogoN sé tiőrétik tađádav A ?pan cnimraH

.ttozára¤am bbávot ogoN ?ze tehel ¤oH .lénretémolik 150-200 bböt
 ¤oh ,zehzív ¤an ¤em epén ogoN rokka ,đel zaráđ nednim sé ,kise men őse aH -
 ,dalađ zív a za ,tlov ffod-ffod loha ,ze tnim ,na€o men zív ¤an a zA .no¤i

.lidokork kos-kos nájtrap sé
 néjedi gászaráđ ¤an a adroh a ávoha ,lóró€oF ¤aN a röđőle mattollah ¤Í
 bbálagel atnopan ,sudóirep zaráđ a tlov eđđem gém erőle¤e eD .tlorodnáv

 lótsálmálliv űrűs ,lőbkőhlefrahiv sogarah a zív a ttölmö ređ¤e
 tdahrok ¤e eleb ttogáv ari{sátíjahők gila lammolakla ¤E .evrésík
 ópa$lef a attotlole őse ógohuz a gím ,ttellet ebkecrep s ,ebĐröt
 taknutózob semle{ék av¤ahado sé ,etle¤if evdőlkedré ogoN .takognál

 .nabsádakađőhlef ótahdnom men neppé kansogástárab a ttezeke¤i élefarra
 ,gem mettetré nátu miesédréktđerek ,bbősék ka$ tima ,timalav ttodnoM

 .teĐröt seziv ttedeseneđle za lürök atđálgađ avzoklánjas ogoN ttalaim
!tezüt a etremsi epén ogoN

 nálat ,¤í ,kiken ttoda teđémret a tima ed ,katdut men gém inatjú¤ tezüt ,meN
 tza ,nálanjah kusáláv érrebme rokimalav ,lavámlakla sápa$málliv neppé

 lóbáĐarap kanna ,nabákrások sik ttotđapatik lagga¤a kétzirőgem
.teküzütrobát itse argnál káttotnabbol

 a mejef anlov metteređ ,nebésétrégem ogoN mattotuj giádi rokiM
 ,knuráj ttözök kobmod sevökđém ató keteH .inrev ebĐrötaf ibbelezökgel

 {émek ,űléđ selé za nájla kosásomzív a koltobeleb atnopan
 arátah a loh táH !erzűt matlodnog men sé ,abkobaradőkavok

?kenmegésneltetehlé
 pan ójúbik lügöm kőhlef a sé ,őse za nojllále ¤oh ,matráv gilA

 teĐröt a téđ ejröt lavájóknub ¤oh ,mat¤ahgem kanógoN .tekédiv a astíráđlef
 ibbelezökgel a gidep né ,giđér tdahrok ősleb tdaram nozaráđ a
 nebzök rokim ,attagonov tálláv A .arros matlábórp tekevökavok

.inláni$ koraka tim ¤oh ,matzára¤amle
 - ajdut mes ő gém tze ed ,ttözök epén ogoN ólĐárav bbo¤angel a urV -

.ttedekneltetih
 sé ,nebrekis italroka¤ a tnim ,nebtelémle za matlov bbasotzib si magaM
 mettötü lünelet{émdere giáró léf nátuim ,ttödösőre ka$ mesédőző¤gem a ze
 lénkesétü ősle za rám na¤u tárkiä .tájta$léca ki¤e mevö zöhők tlemeđik a

 ttopakeleb ¤oh ,arokka tlov men ¤áv ,tnattap nab{ári đđor ¤av ed ,matpak
 sőtehelgem ogoN ¤í ,knutlov nátu tađádav rám panzA .eblébaf zaráđ a anlov

.tamosázoklábórp etle¤if lemmelerüt
 lunaltatrá ttozléc - ?ne¤el zűt ¤oh ,intü tedömrök llek giddeM -

.ermiesétü tlürekiserléf
 tréza kaŁ - .nevle{ idlöf metgnöhüd - !ejűjefsopal atub ,jdólo{úg eN -

!zűt đel si



 arámáđ a attotrat si kanna ogoN - anlov matdnom tégiĐárav ahtniM
 a nesene¤e tnattap arkiđ sőre roksétü őzektevök a ,- takavađ neltetehtré

 ttedzek tlof tétös i{árap náf tdahrok seréhef a sé ,er€eh tnávík
!ĐáraP .indekevön

 ,enneb tlov atalroka¤ ¤an kanógoN ,zéhen tlov men rám inetđelé tognáL
 .tlü¤ev si meleléf gada ój ebima ,tle¤if letteletđit ővkevön nebzökim

 úbál ttöröt ¤e ika ,{él neletrőđ ,egne¤ a ze ttet ta€o neđih ,en¤oH
 .neletpék si urV úmlatah ¤an a erima ,intüno¤a nesedner dut mes topolitna

!tésélezpékle nednim ogoN atlúmlülef ,lőbők a inloĐárav tezüT
 sé tatíhá a$ruf imalav ttogofle si megne ttellem capuk sik ógobol a eD

.tezréne¤éđ
 néjelegel a rám errE - .magam matlohrok - !rogerG ,dáizátnaf a se{égeä -

!dönnöj anlov ttellek ár
 negéR .nebmetelé mattál tezüt ne€i kos men ¤oh ,na¤u tláglođ lügéstneM

 ¤oh ,knuttotjú¤ tezüt nosáludnárik ¤e ¤oh ,nabmorok sáloksipézök gém ,tlov
 ráp sé abkóhok a zűt a nabknudazáđ im A .táĐárav sázorobát a küjlevön

 ótahnednim a té€eh evdegnetá ,ađđiv tlunov ebé€ém kanájnázak űmőre sukimret
 tezüt ¤oh ,lükléna ka$men ttőnlef rebme kos ,moduT .kangássomortkele

 a ka$ bbejlefgel - tognál ahos ttotál si men ed ,anlov ttotjú¤
 bbaramah ,metlürek edi rám ah eD .nebésétítevzök ki€emalav óizívoeg

 bbaramah ,arásrátőtíges bbisőgel rebme za anlov ttellek monlodnog
 kanájdómtelé ogoN ,nálatlá¤e sÉ .kangnál a kenne innabbollef anlov ttellek

 mosádut irebme ,matlúm rebme tebböt metdőröt men tréim ,lút násálosám
 a ima ,matlodnog ar¤ávttet sé argás{okélálat a arrA ?lavásázamlakla

 sé ,laváigrene naltatahdapaik gozub lőbkerebme eléf-jerdnA ¤av -evaD
 sugóloeg ,kevök a kannav ttI !nátuze menlé llek neppéksáM .magam metlle¤éđ

!levésétíđékle ajácókađ jú nöjdőđev gikopan ogoN ¤oh ,metzénle sé ,ko¤av
 mete¤e za káró za kettelmérlef - na{ávlah nasogáslút sonjas - na{ávlaH
 tto za gem katgof éssévek rokka ¤oh ,tjáf no¤an sé ,nékéđnat iáigóloehcra

 ,mukitiloelap ,méleb katdagar kavađmíc kaŁ .koglod ttollah ,ttotál
 ka$ gém téréllip őf moráh a tze kansátđolef a ,...mukitiloen ,mukitilozem

 inrakat kiđke¤i abkavađ negedi nágĐiv a ika ,káid đđor tnim ,modnomle
 ersepezök ráka kéndut ahgila nabnoza lórkárútluk se¤e za ,tágásnaltadut
 ze ah sé - teküséröt ,tekügés{émek ,tekevök a meremsi tnođiV .inlelef si
 tza rokka ,dlöF a tnim ,űsétípélef iaigóloeg sonoza lóbáj¤an ka$ óg€ob a
 ersétíđékmáđređ kađrokők a ka$men sÉ .menserek llek loh tim ¤oh ,modut si
 őtjer tekecré za motahtatuklef menah ,inremsilef modut tága{a samlakla

 tógoN motínatgeM !si nödlöf a neze kenmetelé emletré đeL ...teketezők zéhen
 a ,lóbkađrokők a tekő melemeik ,arásázoglodlef kecré za tépén sé
 ttala kevé ¤oh ,küttőle lef morát tégésőtehel na€o kensédőljef

 ű¤eh selé za ,€ereg ¤av adrád a im ,kájdut meN !kentehpél tekederzevé
 ,inlunat kájgof gem dnim ,dnim ed ,mes tali{ a kiremsi men sé ,rev¤efótíjah

!tlov gidde tnim ,kütelé đel bbagodlob ,bbe{{ök lakkos sé
 ,nasognah matlábaik - !¤av rebme ,dejef a dlánđaH !llek inzoklodnog kaŁ -

 si ze ,rogerG ,dotáL - .mattotjú{ élef kognál ógobol a morak sé
!si ibböt a gof inlürekis sÉ !tlürekis

 tlábaik nevle{ idlöf a ttognozrobgem sé ,totaludzom a ettetréerléf ogoN
.már ttezén lemmeleléF .lótkavađ

!tsálĐárav jú jláni$ eN !gé rám zűT -
 .noléc a mettőllút lunaltarakA .attagnorođ tájóknub a sé ,ttodózúhlE

 őllek men ah ed ,téĐröt sé tógoN monatlávgem lürekis ¤oh ,teheL



 nápu$ ttőle tedzek a gém rebmeső samlatah a ze ,ázzoh kogof lattatnipat
.tamá{opok a ajtípaltéđ lőbmeleléf

 loH ?edi léttöj tréiM ?deĐröt a loH - .nódamát etzedrék - ?et ¤av iK -
?tsálĐárav a datlunat

 topát bbajú ¤ohen ,matzá¤iv no¤an s ,mattatgu{gem gím ,ttotrat giákoS
 kőhlefrahiv arjú sé ,ta{okla za eđđem tlov men ráM .kenémleléf kajda

 ,si tezüt a evtnem ado ,knutdózúh ála alkiđ órguik ¤E .negé za ketzekelü¤
 ótahtál a knülőle kátrakatle arros ia{rá őlü€ém akađjé za tnima ,tto sé
 a kattatlocnát taka{rá óg€obmi a$ruf kevle{gnál a s ,tiajbarad gáliv
 kanógoN majdnomle - men ráka ,itrégem ráka - ¤oh ,matgofeleb ,nolafalkiđ

.temetenétröt
 nabboj er¤e si nebnölük - montatlale tlürekis tiamladogga ogoN

 a atdagofle ,- atalodnog sázoklálat ilezök ólav lavádroh a ettötökel
 selé ebiesédeper ajóknub ¤oh ,meken si nabba ttoda tazagi sé ,tezüt

 metteređ si tádráD .tágás{okétah rev¤ef a evlevön ¤í ,metrev takoknáliđők
 selé za matdut men - nájíh ga{asre{ ój - erőle¤e ed ,inetíđék anlov

 sétök ttetíđék lób$náh A .négév lé{ a inetízgör naótahzíbgem tégnepők
 sé ,katlú{gem gidep kani itallá za ,ttedzek inalđof ,inzederöt ramah

 ima ,rev¤ef na€o za gidepráM .nebőgevel sáráp nesőre za ketdzek indahtor
 ,lénimmes a bbađđor ,tájádzag laggásnotzib ajláglođ lüleblürök ka$

 .óđ nav lőrételé za rokim ,đádav a tocraduk elev llav rokka neppé geltese
 gím ,matráv ,mes lallí{ a bbávot erőle¤e metzetelrésík men trézE

 gém sé ,lőrmievret el mettet men eD .le metehtíđék lóbga{a sogásnotzib
 .arásátívajgem kenételé adroh a nebmejef mattagrof si teke{émer bbesemrév

 ,tevökavok sápmop ne€i djam e-kolálat si nekédiv a noza ¤oh ,matdut meN
 ,lakkobarad bbojgel a metmötelet téđeker nednim mevö tréze ,éleferre tnim
 zA .mettetíseteléköt gidep támáđređzűt magam a ,nossuj kenbböt lénim ¤oh
 tegéseléfólpat ttotíráđik nasodnog abkot sáttelbatőtnekres serü ki¤e

.tevökzűt a sé tota$léca za matkar ejéllem ,mettötjű¤
 knutu ,tekédiv sevökđém a kut¤ah ttögöm knugam nassal trem ,mattotímáđ lóJ

 .arbbasagam er¤e ttedekleme ttözök tezők óđtál kansukinákluv ,sétekef
 a etrűt ejre$ sóvíđ ¤e-¤e ka$ ,katdaramle kőzem űvüf súd a ,káf A

 daV .nekédiv rápok a ketlevön ka$ kálkiđ tétös a tima ,tegésőh ővkevön
 a etle{le lüklén mo{ si téziv koropáz a s ,ttozoktatum gila

 nabsúh óJ .ebgésték ttese men sé ,erre ttotímáđ ogoN .kélemrötalkiđ
 men nátu a{ámkáĐ segésőb sopannednim keteh tlúmle za ,nettekdnim knutlov
 sevel ke{évön amrofđutkak a ka$ gipan ték ¤oh ,totazodlá ¤an ttetnelej

 ,knuttahi tezivőse atđit na€o lohén lőbieséde€ém kálkiđ a sé ,kütte tásúh
 úgás¤an záh tlábod ađđiveđđö za nátuzA .náros mosálrodnáv ahos gém tnim
 a ttedekleme cnireg kederem amis lőbéjőtđevtú ődekleme not€of köbmöt

.ettögöm ketnűtle avlláđ ejélöf rokim ,kéttetniré etniđ kőhlef a ,absagam
:etlözövdü tnéksőremsi ogoN

 ,ődre ,őzem kos-kos lút noza tto ,- atzára¤am - knü¤em élefel panloH -
.epén ogoN kiđádav ttO .dav kos

-edi kálkiđ a ,léđ a knélef trodos travazgnah ,knüttöj lőrrema ,lórlutáH
 ,lüredik gím ,dorávgem evzőtjerle ah ,bbojgel a rokne€I .kátlábod ado

€ema ,nabnoza ságáveb alkiđapu$ A .đllábbédo ah ,bboj ¤av ,ardomáđ e-sonđah
 ¤an erim s ,samlakla nesönölük tlov mes erki¤e ,knutdalah éleflöf ne
 za nasagam retém ráp ,abkédasah {eksek ¤e taknugam kütlesérpeb nezehen

 ,ősle za anlov ttel bboj lattúze ¤oh ,matdut rám ,noladlo ki¤e
 es ,inludrofgem es ne€eh kűđ A .nenni intufle arjaz naltatahzorátahgem
 a kéttötüs kálkiđ ttodosórroftá lótpan a s ,knutdut men indesene¤elef



 nabájóludrof ságáveb a rokim ,ttel megelem nabboj gém eD .knürőb
.mattál mesahos gém tekene€ima ,tallá na€o apu$ ,iózoko amrál a ketnűtlef

€avib ttőnlef ¤e nebéjűrű¤ eléfak$am ógro$iv ,újádnub sotlof tah-tÖ
 gila ,divöR .ttezekedév űrőbgatsav sönölük ,bbo¤an si lánákib

 lassárgu nednim kák$am a - avpa$ arákolmoh a tá{ámro {ekézré seretémléf
 laváságúr kaniabálpolđo so€ús ¤oh ,ttezeke¤i noza - inréle kátraka tza
 tlübrög rápra¤a a{tas lőbételgeđ ajáä .tiódamát lótágam astrat lovát

 ik nossaggađ takómug ,tekerekö¤ ¤oh ,tlov samlakla nálat arra ima ,élefel
 netteseebgéstéK .tánđah ettehev men nabnoza nabcrah a ,lőbdlöf a elev
 ¤oh ,kétzelej kebes őzrév ,€ém néjef sé náka{ iĐmöt ,nálláv ,ttodólogrof

{ára kéléfak$am bbesik lénse{éröS ¤aN A .meledzük a ki€of atógér rám
 kütset ú$rak roksárgu ,takutazodlá lürök kátlocnát nokabál úđđoh lunalat

 óicátivarg a anzoktanov men kujár ahtnim ,absagam tnekköđ ne{{ök na€o
 kusárgu avtatzotláv nebőgevel a ,katdamát lüklén gnah ,náméN .e{évröt

 gila s ,lőle iaságúr őrötadrob űrőb gatsav a kenejrétik ¤oh ,tá{ári
 nebőgevel a arjú sirám ,négév sárgu neletrekis a tedlöf kubál tré

 nabkiasárgu ,takózodagar úságzom de{{ök ne€i gém mattál men ahoS :katlov
 gésűrö{ö¤ iđévűm nabnoza ze ,lőbégéspéđ socnát-ttelab a imalav tlov
 ludnolob teknünneb el kendeđ ¤ú kezE .tamamladogga atzokof ka$ tte€eh

 a sé ,sárgu sepezök ¤e ,tákóifrádam a ak$am tnim ,lőrknü€ehóvúb ttotđaláv
.meledeđev somrak ,úgof selé ,sólik nevteh-navtah a nav nabknuka{

 ,nokálkiđ a indokđapak arbbasagam neppékimalav e-knudut men ¤oh ,metzénlöF
 .knuttotuj abádpa$ đimok <ttođtál kennelet{émer ze nabnoza nájíh ka{ráđ

 ¤oh ,űrőbgatsav ¤an a ze tágam ajtrat gidda nálat ,tdaram {émer nelte¤E
 ebrök-ebrök a ,kettöj ¤oha sé ,inrepetel kájgof nabsorođ a nebbe men
 ébsévek er¤e nabnoza zE .tekő ajrodosavot etelüdnel meledzük őgnirek
 ,nekevök a ttoltobgem-gem ,ttog€obmi so{ámro zA .kenűníđólav ttođtál
 ózomahor not€of ik kétlürek nebbe{{ök dnim tiaságúr ódoknalat{ozib

.ielefnelle
.tógoN abladlo metköb - ?keze kiM -

 ,sőre no¤an ed ,ár knutđádav ,kiđe terekö¤ sé tobmol ,mattál rám to¤an a tzA
 ,tő bbőle ,kilögem kosotlof a kezE .knuttotufle sé ,tlögem tđádav moráh

 tnim ,arkálkiđ a éleflöf ttezén netteseebgésték si Ő - .teknim nátza
!innem llek arrA - .né bbőle

!tehel meN -
 zA .ne€eh kűđ a inatírođ bbejlef tájáĐám ték lezök atlábórpgem sigém ogoN

 gatahuzők ,ttodokđapak ebima ,{ákráp {eksek a za tdakađel lőtsédöklőre
 ,tnellibgem ogoN .erkődzük knuttala za tlurug sé ,erknüjef a ttozoropáz

.nahuz nátu kevök a ,mopak men le ah
!zzá¤iV -

 a attotíkađgem artanallip ¤e tocrah A .élefel knützén avlupal zohálkiđ A
 ki¤e za atzúztéđ barad sáĐámléf ¤E .kélemröt óludúzel evgöröbüd

 laviagof ,lürök agam ttögröp avgo{{iv ,evgöröh <tábál óstáh ózodagar
 za etserek ,tlártáhgem si ibböt A .ttosodpak éléf đértset őgnü$ nánéb a
 sönötđö za ajárkiđ ¤e gém anlov ttel nebűrőbgatsav a aH .tegésnelle jú

 kiken tsom aH .temledzük a anlov attahtídrofgem tsom ,kangás{okélálat
 sé ,lüzök iódamát antahsopatel tőttek bbálagel ,annahor

 - .nabmagam mattatzib - !ssuf nátza sé ,jdamáT - !entehlükenembbávot
 ,etleme arsagam téjef ,ttegehil netlüremik ,tllá ka$ eD - !rám jdamáT

!jlükenem ,ssuF - .káj¤ah nékéb iózník ¤oh ,anzokládo$ ahtnim
 űrőbgatsav a sé ,nabárdos ődi za ttođúle lunaltalánđahik tanallip A

 tlláđ ejélef nebőgevel a rokim ,tllá nábák si rokka géM .tleteb asros



 ttotíhá za tdapatgem ak$am a négév sárgu zA .etset ú$rak ózodagar ki¤e za
 laviamrak ,t{ámro őgreket a avtaggađtéđ ,néjef űrőbgatsav a ,noléc

 ,tlüdnel arsárgu si ózodagar ¤én kisám Á .totallá ógrotnát a attotíkavgem
 .aknumsetneh serév ka$ ,tlov meledzük men rám za ,ttezektevök nátuze ima s
 nécnireg a ki¤e za ,lóbáladlo ,lóbálláv ik kattotíkađ takobarad samlataH

 a mattollaH .nétnem komzi gatsav a etserek tiá€ogi$ ka{ a avđúkgigév
 málliv ahtnim - űrőbgatsav ¤an a sé ,ttözök iagof táságopor kotno$

 iódamát ttetemet ála agam tőttek nebétsE .ttodógávle - éleb anlov ttopa$
 ttotírođeb giákered ttödőgrev lessétlövü samladjáf ki¤e za ,lüzök

 .gemötsúh i{ánnot a atmo{no¤a lannoza návli{ ,tdaram amén kisám a ,lettset
 a tlákitnásado s ,ttedzek inlábaz ,ár evtev mes te¤ü moráh ibböt A

 nóhoM .nebmeledzük ősgév a tđér ttev men ika ,si kide¤en úbál ttöröt
 kátlágzúh tekeleb óludrofik a sé ,tásah kutazodlá káttotísahlöf ,katlaf

.laváfop serév téđetređ
 si tógoN .matgnozrobgem sigém ,magam rám mattotrat kanókalnodav ttezdE

 bbejlef arjú tlábórpgem ,agásdav kotallá nelteremsi za ettetje abkináp
:őle tllá letteltö őtđeremjah nátu telrésík neletrekis a djam ,inđúk

!knussuf sé ,el knujrogU -
 bbeđđem tlov men etset űrőbgatsav a ,knutgoropuk loha ,lótlafalkiđ A

!sázoklalláv tlürö ,lénretém tah
!intuf nasro¤ na€o knudut meN - .matzokatlit - !kenrélotu ,tehel meN -

!ereß !kenlögem ttI - .atgorom - !¤em ogoN -
 sé ,lőbknüketjer tnappuhel lassárgu ¤e ,anlov mettehet timráb ttőleiM

 nesejlet ku{ámkáĐ ¤oh ,tlodnog arra návli} .ttedzek innahor nabmari tlürő
 kevök A .ttotímáđ luđđor ed ,tehre{ taturége sé ,takózodagar a itökel

.tlüdnel nátu ogoN sé ,téjef atpaklef ki¤e za eréségröz
 űjefsopal a nabmamlagzi avtagnorođ lüneltetehet mattotídro - !zzá¤iV -

!arkálkiđ a jrogU - .tájóknub tto¤ahartáh lurotob
 a tnim ,armosátláik sé ,tnahor ttellem alaf óslút kédakađ a rám ogoN

 erdivör asárgu óslotu ak$am ¤an A .erséllegöđik ¤e lef tnattap ,adbal
 a katpa$ ttala abál ólápmilak ogoN levitnec ráp iamrak ,tlürekis

 a rám ogoN ,ttorgu arjú bbősék lassátnallipmeđ ¤e erim s ,ebőgevel
 {áhén na¤u ak$am A .nabgássagam neltetehréle tlupal néjetet triđ ólláik
 nelte¤e kenételrésík ogoN ,zohámokal a trétađđiv nátu sárgu nelet{émdere

 knünzénebmeđ ttellek nölük-nölük rám tsom ¤oh ,tlov i{{a ka$sigém e{émdere
 témsi ah ,bbávot anlov ttetehem ¤ú ka$ ogoN ,lassádamát ótahráv a
 ,tlov men evdek immes naótahtál zehhe eD .abájla kédakađ a kirguel
 tteseebgésték a sé amlagzi sátuf a ,nálkiđ a ttotđabbug evgehil

.ettetíremik nesejlet sádokđapak
 mettetíges men lezze ed ,ttotuj ebmeđe neletrih ima ,kennednim matdnomlE

 ,témle¤if kák$am a armagam majvíhlef ¤ohen ,iken matraka men inatláiK .timmes
{émer gém eteltö dnolob ogoN ,kanálkiđ a matdokđamát nettederesekle

 .tdaram men knü€ése immes názagi nölük-nölüK .teknütez€eh ettet ébbenelet
 ,mettölürök ketleĐrep kevök a ,ttötüs levőre neletrö{ök pan inátuléd A
 innet timalaV .giétnemelpan aró ¤én gém bbálageL .tludzom men őgevel a

 ságová{ ,ságrom tdöhüd temeségnerpöT ...ajdlogem ima ,timalav ,llek
 a téđér óstáh a kenki€ema ,za sé úbálttöröt A .ebléf attotíkađ

 .notalaf monif nesönölük ¤e ketdekereveđđö ,attotípal ávánéb űrőbgatsav
 ,kede{{ök na€o katlov mes lórlovát iataludzom kütset ttotíromo{lE

 lüneltédi ,katdut men nálatlá¤e intuf ,inargu ,ékiasrát pé tnim ,kese$ek
 metle¤if evdőlkedrÉ .tsám¤e kátram ludav nebzökim ,nekevök a ketgerepmeh

 - knőre za sévek ,külüzök knustítđuple si te¤e ráka ¤oh ,zohhA .tekő



 ah ed ,- lavógoN lótsám¤e knu¤av erretém cnimrah ¤oh ,¤í nesönölük
?küstísebesgem si tibböt a ¤oh ,inréle ¤ohalav enlürekis

 knüken za ,tnétröt gidde imA !ka$ kussáL .ttozo{allivlef teltö zA
 ¤e ,ttomo{no¤a te¤e ,tűrőbgatsav {égeđ a tze kétzödlü nataH .ttezevdek

 !llek knünléf nabólav lőtkika ,tdaram moráh ka$ rám ,anéb giléf ¤e ,atnás
 kelefnelle semleléf ébsévek ¤oh ,kannav notú bbojgel a si koza sÉ

 men rám nálat larromo¤ tlüzehenle ,bbávot kanlaf nabmari ne€i ah ,kene¤el
 ráka kináble avđtáj si ¤í gém erređ¤e moráh ,eđreP .kasro¤ na€o kenđel

 ?kanajdamát erređ¤e en ¤oh ,knénréle ah ,ennel im eD .lavógoN ráka ,melev
 arra lassálábaik ,lassálábodők aH .nav nabgássagam sogásnotzib ogoN
 ólnosah ménteteverđé si né rokka sé ,kájdamát tő ¤oh ,takák$am a énleregni

 sé ,lánógoN daram ¤E .kanalđogem ¤oh ,őtehlezpékle nálat ,nálat ,magam nodóm
 ka$ erređ¤e meken sé ,intök dut el si tőttek ráka ¤av ,már damát őttek

 kos ,sázoklalláv tteseebgéstéK .monlláđebmeđ llek le¤¤e
 gém ,nesetezgév ,tnéksám tahludrof {áhráka lüzök ke€em ,lessézeletétlef

 ótí¤ál¤a ne€i mongoropuk llek táró ték gém aH !knusátđaláv sám $nis
 ogoN sé ,lóbkédasah a nenni el kolurug lüneltetehet si¤ú ,nebgésőh

!inlábórp llek geM .bbasáĐór mes etez€eh
 lánájáđ kédasah a sé ,lürök magam tekevök a mattotízalgem nasotavÓ
 gidep tág azal a ,ingozom ttel me€eh bböt ¤Í .tekő lef matzomlah
 aH .ttü¤e lekkevök a nahuzađđiv za sé ,ttala ak$am órguár a kilmoel

 monlánđah tájóknub zéhen lút armomáđ ogoN ¤oh ,lükléna izbesgem ,nav mé$neređ
.tnelej t{őle si ze ,ajravazgem sibbálagel sése za ed ,enellek

 đége za ¤oh ,metléf trem ,inkarlef tevök bböt matdut men rám rokiM
 bbezehen gém sé sólik nev¤en-cnimrah - lótá€ús tájas lődel {ámtokla
 mezek a si tebbesik ólav arsábod i{molah ¤e gém ,- katlov kobarad

.mettötjű¤ ebé¤ü
 a tdaráđik nesejlet metset ,metlüđékle lezzednim gím ,ttotratle giáró ¤E

 evgehil ,- knutti men gém panza - tlov sepere$ makja ,lótgásórrof
 a rám e-ketlüzehenle éggéle nojav ,metle¤if takózodagar a sé ,metnehip
 ¤e ¤oh ,erđé mettev avzokládoŁ .ketmöt abkugam tima ,lótsúh kedrémöt

 !tájálluh űrőbgatsav a etsedpét ak$am pé ték sé kéromo{ ték ka$ ,kiz{áih
 ttotísahlef a tjúbeleb ,mettöjár gím ,tlet ebődI ?kidötö za loH

 .tétélloh le atlurá egév a kanákraf ózó¤ík ka$ ,ebgerüsah
 őttek ka$ táhet ,llah es ,tál es tto zA !mattotjahóslef netlübbe{{ökgeM
 rokim tnim ,rám kebbezehen lavólik kos ¤oh ,atlurále kusah ógóL .tdaram

 lút ¤ohen ,avzá¤iV !inedzekázzoh ejedi za tti <tekő kuttotnallipgem
:tógoN metdzek intatzib ,ajllahgem sigém ed ,ke¤el sognah

!tekő gem dboD !ogoN -
 .ttel samladađđoh sé sojab inzára¤amlE .mevret a ettetré men - ?tréiM -

 né gideprám ,kák$am a kenzedeflöf ttőle ődi ,keléđeb takos lút ah ,anlov
 !kobod si nÉ !tekő gem dboD - .ő tnim ,nasagam lüneltetehréle matlov men

 !đádav ¤aN !se¤ü sé sőre ogoN - .ingofgem matlábórp lánágásúih a -
!kandalađle ,tekő ajbod ebjeF

 esélpeređ nelet$id ibbárok ttotuj ebéđe návli{ ed ,ettihle ¤oh ,međih meN
 sé ,nálkiđ a ttedesene¤eik evrev télleM .agássagam sogásnotzib sé

 ,za ,međih tza - ki¤e zA .élef kák$am a tlábaik takogásfú$ ttotagoláv
 nátuza ,etle¤if avgoro{uh - arálkiđ a ettegreklef bbőle za ki€ema

 ika ,za ik ,ezzéngem lőrbbelezök ¤oh ,ejélef tludnile nattokallój ,nassal
 gím ,atrávgem ogoN .nebséve za gem ajravaz rođdosám rám lüneletmeđ ne€i

 levőre sejlet ők ki¤e zA .ár ttotídúz tropázők sé ,ré ála alkiđ a neđége
 sé dav ttala tanallip ¤e gási$návík a s ,atlálat tárro {ekézré ak$am a



 evgöröh talládav atsul gém bbőle za <ttozotláv éhhüd őgnöjrő
 lünelet{émdere rokim sé ,kátdagof kevök bbajú eD .absagam a ttorgu

 ¤oh ,sázorátahle za tteré éssegelgév nabák$am ¤an a ,erdlöf a ađđiv ttese
 lakkosátnallip adnas ,avgoroM .levéléfmojam őlü nálkiđ a lezze lomáđel
 not€of a inrétik ttezeke¤i avdokpak téjef nebzök s ,tetriđ a etteglürek

.lőle kevök ólláđ
 avpaklef-lef téjef ,si témle¤if ak$am pé kisám a atnov arágam esédeklesiV

 a mevíđ A .etlekedré nabboj gém súh a erőle¤e ráb ,élefarra ttezén
 llek meken gidep tze ,lótógoN tígát men rám zA !ttorgu abmokrot

!inedzekázzoh llek tsoM !möntökel
 .metpél artrap atóim ,röđőle ,azál meledzük a ,dnalak a ttopakle ,metléf meN

 ak$am A .mattotláik to¤an sé ,lügöm sákarők a matllálef neletriH
 teki€em ,metzök sé ogoN téjef a attagrof avdokanat sé ,tséve za at¤ahabba

 a atlorús ka$ neppé ők a ,si matbod sé ,mattotláik arjÚ ?ađđaláv si
 moráh ¤av ték ¤oh ,itegerém ,némeđ a mattáL .tlov géle si ze ed ,técnireg

 rám iamzi nátuza ,tretém clo{-téh ővel knützök a tá ejlüper lassárgu
 ogoN metleme élöf mejef a sé ,lótđalrot a metpélađđiV .mélef si kétköl

 ed ,melőle kátrakatle kevök a lőtélef sárgu kidosám A .tájóknub so€ús
 lef tnakkub néjetet đalrot a ajáfop ógro$iv bbősék lattanallip ¤e

 óknub zéhen a ,matda ebsétü za téjere đége metseT .ttözök ia$nam ódokđapak
 kenneletgév ¤e ttogravak sátídromoladjáf ,jabor ,sége$eR .atlálat nákolmoh
 sé ,abálaf kédasah a matdokđapakgeM .ttolmoel đalrot a ,tá notanallip őnűt

 a mélef tnahor mér ¤e ette€eh eD ?ak$am a loh ,metserek evgeledéđ
 ejréhef emeđ ka$ ,attotírob rév giplat lőtőteT .lótájálluh űrőbgatsav

 ejélef lammabál sé ,mattorguartáH .neőtđeji kattotígáliv iagof sé
 kevök ólurug A .tdaram nabájla kédasah a ima ,tálkiđ ráp a tza mattotíđat

 a rám etset ,metlemelef arjú tóknub a gím ,lef káttotrat gidda ka$
 sé ,metse erdrét lőtéjere sétü zA .mattotjúsel rokim ,ttođú nebőgevel
 már ,inllá arplat ramah géle kodut men ,táta$ a mettetđevle ¤oh ,matdut

 kidamrah révapu$ a ze ,vret nednim tlov abáiH .repet ála agam sé ,kirgu
 a matráv lejjef ttotjaheL .lüzök iádrob űrőbgatsav a ik tjúb rokđđor

 a gigév ttegnez asátídroladaid ogoN nabnoza ette€eh ,tsápa$ sokli¤
!kütlögeM !kütlögeM - :nokédakađ

.arplat matllá evgeledéä ?tídro tiM
 a tröteleb ebémeđ laB .kidamrah a ttolganov tto melőt ari{đđohrak gilA
 ,trőb a lőréjef avtaggađel ,laviamrak etsedpét tza ,ajknáliđők ki¤e óknub

.tsúh a
!knu¤av kođádav ¤aN - .ogoN etlöbmöb - !kütlögeM -

 ,ak$am a za nav loh ,tlov mes mamlagof trem ,témörö mattotrat kaniaroK
 gém mőre $nin ,metzeré ráb - tóknub a matdagargem arjÚ .atdamát tő ki€ema
 a ka$ ttellem űrőbgatsav A .nokédakađ a metzéngigév sé ,- inlemelef ređ¤e
.avđánodah laviajrak tlocnát nájla kédakađ a ogoN ,tsúh a atlaf kéromo{ ték

.mattotláik - ?ttodamát degét ki€ema ,za nav loH -
 ,avá¤ trem ,ttotufle ,lőtéjere ogoN tdejigeM !ttotuflE !ttotuflE -

...lákas egne¤ ,sözűb
 léfnelle za sé kenteré$idnö za egév $nin ,idzekár ređ¤e ah ,matduT

.kanásázála¤
?nenni el kotuj ¤oh ,gem ddnoM !abba rám d¤aH -

 serév ttotíkavgem giléf a ttödőgrev avludrof ebtđerek nabájáđ kédasah A
 atlábic téksütők a ka$ ,előleb tlláđik vdekódamát nedniM .ak$am

 .atjar kepéllütđerek neűređ¤e ¤oh ,arra mattahlodnog mesgém ,netteseebgésték



 a ,nabkédakađ a knánlov lüde¤e ahtnim ,mélef ttozá$ak natdogu{ na€o ogoN
:ttogúreleb ebimalav sé ,mattál gikéred ka$ loha ,tré ála mokédasah

!kevök a kátmo{no¤A !dár ttorgu röđőle ki€ema ,nav ttI -
 evnerröh ,táságnojaz ogoN etlegélegem ,kiđtál ¤ú ,ttellem göd a atnás A

.tlüđék indamát ,lef ttedekleme
!ogoN ,zzá¤iV -

 ak$am óđúk ejélef a sé ,tevök sáĐámléf ¤e ttopaklef ,tlüdrepgem ogoN
 rám tsom nátu abál óstáh s ,nősék ed ,ttorgule tallá zA .atgáv abájáfop

 avtídro lótmoladjáf a nebzökim ,ttege&if nettöröt si ősle ki¤e za
 etrésík levémeđ agrás ótígáliv ka$ ,tnaccom mes gem kisám A .tlunovađđiv

 nátuza ,arsábod tleme tevök jú űjefsopal A .tátaludzom nednim ogoN
:tludrof mélef sé ,etdegneel

!el ereß -
.innöj ebhüd metdzeK

.t€ádaka őlé za mattatum - ?kodut men lőtte ¤oh ,dotál meN -
 a atdagargem lüklén ainómerec nednim sé ,ézök kevök a ttodokđapaklef ogoN
 avlápmilak a ttorguerléf nese¤ü djam ,attotnárgeM .tákraf úđđoh talládav
 knülé gikedezitvé aH .matlumáb evzedelüH .lőle iamrak ak$am ónahuzel
 tsom ,téjef a ettetđevle gém ajáró ¤E .inetrégem indut mogof mes ,ttü¤e
 lénésézré meleléf A .sepék keđel men ahos né erima ,őremkav na€o gidep

 óicázilivic ,atjafmagam a lőtima ,za ze s ,atadut meleléf a bbađđor ređreze
.inludabađgem dut men rebme etleven

 .tokédakađ a kut¤ahle ,ttetehel ka$ nasro¤ ne€ima sé ,lóbkédasah a matđámeL
 űrőbgatsav a ineđtemik tsúh ne¤ni barad ¤e anlov tteteređ na¤u ogoN

 ed ,lőthüd a avjúf ak$am kéromo{ ték a ráB .metdegne men ed ,lóbájbmoc
 megele meken ,ttedelezök élef ku{ámkáĐ ogoN rokim ,tlártáh naódutteletđit
 a intuj matraka eđđem ttőle ta{okla géM .lóbtazákcok a ,lóbcrah a tlov
 a ze ¤oh sé ,tagola$edi si takózodagar sám návli{ gađrév a ,lótkédakađ

 za ,té€ehgu{ iakađjé semle{ék nomo{-netpél tjú{ men kédiv alkiđ apu$ ,naltáf
 ,ttedeksemledegne ed ,ttodokanov ogoN .ttodoso{ozibeb rám bbőle za

 ,modut mes am gidep ,ttaim ketnétröt lavák$am ték a ttőn to¤an me€étniket
 idlöf - a tze mattál mes atózA .gásasro¤ sé őre i{{a menneb tlov na¤oh

 a elev metserek si men zagi ,tátjafcudráp - evserek totalnosah
.tsázoklálat

 élefel rám pansám ¤oh ,atdnom tza rokim ,tágam attotímáđle éssik ogoN
 ,kosásomzív kederem a knutgno€ob giájnátuléd pan őzektevök A .knü¤em

 cnireg a gím ,ttözök kegetegnerők gatagni ,kokédakađ ődőzgév nabáctukáĐ
 kenknüki¤E .indokđapaklef kanso$ánat kuttál men rám rokka s ,knütré zohábál
 za knár nojlurob nabladlo kederem a lohalav ¤oh ,zohha evdek tlov mes

{ si lénne gém tniređ ogoN a el knüjdekđere nebtétös ¤oh ¤av ,akađjé
.noladlolút bbőrötka

 te€em ,nabájnaltak ttetjerle ki¤e gatavisők a knutnakkub ermeđregnet siK
 ejőtjel sálkiđ cnireg a gidep tzökmeđ ,kalaf segelőggüf lőlefmoráh

 ajvás {eksek tez{évön dlözsogarah neppéksotaládo$ nájtraP .erzök ttogof
 .absagam a ketdekleme karadamizív réhefóh erknütdelezök nannoha ,tluriv

 no¤an kenima ,nebkekđéf ttotatuklef a knutlálat si takákóif sé tsájoT
 a ed ,mo{ tdaram men nekevök A .nátu séveđutkak sopan¤én a ,knütlürögem

 sedne$ a zehhe inni ráj dav kos ¤oh ,kátlurále ke{évsö ttosopat absás
 ita{okla knutlodnog men nabnoza ttaim sádokđapak zéhen ipansám A .zohót sik

 ,taknusah a kützeré elet géle t€ehim menah ,lánótati za artađádav
 tájáđ {ekseK .abkédasahladlo ődekleme nekederem ¤e knutdózúhlef

 nesönölük - ttellem zív trem ,ttögöm knugam le kutráz lakkobaradalkiđ



 tetge$ek tti ¤oh ,kájdut ,kózodagar kandokláló gidnim - aktir ne€i loha
.tađádav a lerrekis bbötgel

 .akađjé za tlet natdogu{ ,tlov segelselef lattúze gássotavó zA
 ima ,órakat{évön tlov men s ,knutlov nasagam ,nablanjah knütderbé evgerediD

 tnaltak a sé temeđregnet A .tásázodagni telkésrémőh a anlov ettetíh{e
 nasagam rám rokim ,inalđo nassal ttedzek rokka ka$ ,attotírob dök űrűs

.nabáladlo cnireg a knutráj tnef
 nesemellek ka$ röđőle pan őleklef a ,tlov sádokđapak zéhen ,úđđoH

 .taknutáh a kétleĐrep levőre bbőzűt er¤e iaragus djam ,ttetígelem
 ttellek gem nasopala tsépél nednim neketriđtlazab sopolđo ,kederem A

 sik a nesene¤e lessése solálah úđđoh nelte¤e ¤oh ,kutraka men ah ,inlotnof
 a magam metzeré nabbasonohtto sigém nÉ .ađđiv knujnahuz abiamálluh ót

 nese¤ü géle si ogoN ermesétepelgem sé ,nabtózob a tnim ,ttözök kevök
 cnireg a kütréle erim ,ttel léd mendjaM .neperet negedi arámáđ a ttogzom

 memle¤if ,ađđiv metzén mes ređ¤e giddA .knütnehipgem sé ,télé {eksek
 ed ,esédzükel ko€ádaka jú za ,sépél őzektevök noros gidnim a ettötökel

.trékattotđalumle za matpak tsáltóprák segésőb necnireg a tto
 .nödlöF a azahado gem mánlálat nezehen tájráp ,knéle tlurát pékrök razaP

 er¤e za ,girátahmeđ a neđége ,knüttöj lőrrema ,netelek ,ttögöm knutáH
 küttölöf s ,lekketriđőkđém réhef ,lattózob ,levődre ,katáhbmod bba{o$ala

 .ajtnorfőhlef őzektevök nuđnom ővöj lőrregnet a ttodózúh cnál¤eh tnim
 akrat kálkiđ réhef ózárkiđ a ,ejdlöz bbetétös sé sogáliv kobmod A

 sé ,ebégés€ém etekef sé ekrüđ kö{öggüfőse ilovát a tteđeveleb egemöt
 ótíkav a eđđö atgof úrođokőhlef réhef ózátnim tako$ú$¤eh savah a tzednim

.ttala tlobgé kék
 metelé ődnevöj nátu tú ttetgem gidde za ¤oh ,matludrofgem rokim S

 bbőzögű{el si lénibbőle za gém ,lóbsagam a nenni gem mejremsi téretníđ
 a{ávlú{ ilovát ,{o$ala ,knutllá loha ,cnireg A .mettehdökrö{ö¤ nab{ávtál
 za tágás¤an ken€em ,kenređdner¤eh ődekleme artagu{léd knülőt a kanna tlov
 ,tlov sáM .ingoflef nabágásólav sejlet matdut si men nabtanallip ősle
 ajálamiH a ¤av kodnA za tnim ,atalunov kniegés¤ehcnál idlöf ¤an im a tnim
 őzpék¤eh ,tređdner őtehremsilef ,őtehtjesgem ne€imalav sigém ed ,samlatah
 téven gés¤eh a si tnékne¤e ke€em - iajrak saraguS .ajá&sáb őtjer tőre
 itnopzök ¤e - ttotahráj ttözök retém 5000-4 kugássagam ,ik kétlemedré

 ,tégemöt tnappor gelőf sé tágássagam kennE .eđđö kattotuf ebbmöt
 gém ¤oh ,tnűt ¤ú ,matllá né loha ,nanno ,metrem mes inlü$eblef tésédejretik
 sé óh nebéđége sejlet ,kegés¤eh óludniik előleb a tnim ,sagam na€o ređ¤e
 za kenne lef tré mes giákered a analpap gatsav kőhlef A .attotírob géj

 za iazáđ ko$ú$ segej a ketgebel sámotál setemleléf tnim s ,kansáiró
.ttala iaragus órrof pan iőtílne¤e

 kój ,kemelleđ a kankal atjar ,- ogoN atdnom - aj&A réheF ke¤eH a ,imagN -
 kađé ttotatum - lőréjdlöf ogoN .arra innem men ahos tréze ,si kađsor ed ,si

.ajrakatle gidnim őhlef trem ,intál náktir ka$ - élef
 vé kos-kos a matlodnoglE .tegés¤eh sotaládo$ a metzén levvíđ ógjaS
 ánrátlef ređdner¤eh a ze gím ,tégéspéđ samlagzi nednim kanájáknumótatuk

 keűjefsopal a men sé ,ótatuk idlöf ,kénlov sugóloeg ah ,tiaktit mettőle
 óg€ob đége zA .gilálahdnim - ajgat ődnevöj ileb{émer kenépén

 sápmop őrétle lőtidlöf a ,mettőle kiđkef tti ev{öksepék kanásálukalaik
 őtehtjefgem ed ,zéhen kámélborp inatgetér ótatgobod tevíđ ,ko{ávsá
 nelteremsi za kanna inlé ke¤em tetelé ilebkađrokők né sé ,ie{évtjer

 er¤e ttetegniket ogoN errema ,ebiegésűrűs sotózob kenécnedem
.nabbattotagzi



 kotalunov¤eh a evtegerém lemmemeđ ,indólágĐiv gém anlov matdut le gikárÓ
 sé léđ a katlocad neppékőzöbnölük ¤oha - iatazkala őrétle ke€em ,tiámrof

 men ed ,katdoklurá lőrketezők sám sé sám - laviasátítđup zív a
 regnet a ima ,rosőhlef őtege{ef a za ré tti aH .bbávot knuttahdaram

 rahiv A .lótkotađádav ibbávot a knutahzú$úble ,ttedelezök lőlef
 gém noladlo za neze ke€em ,abkokédakađ a teknünneb lavágam rodos tnékmeđrop

.knutdokđapaklef lőrrema tnim ,katlov kebbőtđeji
 ne€i za rebme za dalah nassal neőtjeebgésték élefel - knützeke¤i abáiH

 ttelef knüjef rokim ,nápu$ gém knutlov lénélef a ,- nőtjel se€éđev
 űrűs A .sádakađőhlef ipan sosákođ a tlov noknuka{ sé ,gé za tlüdrödgem

 ¤oh ,lórra ttetehel mes óđ sé ,knuttál mes giknurro za nebőse
 a indózúh knützeke¤i er€eh setnemőse ¤oha-¤ú tréze ,knujdalahbbávot

 arokkema ,nabórgueb arokka ¤e knunjúbeđđö tlürekis lügéV .ttözök kaláđők
 katdópa$ arsám-er¤e komálliv A .anlov ttel kűđ si kenkere¤ ¤e

 .tekő attoznov ótíráhmálliv seteđémret tnim ,cnireg órguik a ,knüttölürök
 men gibarad ój gém anátu sé ,tlunovle rahiv a gím ,tleteleb si abáró téK

.ttaim kesésezív imlakla ógohuzála noladlo¤eh a bbávot knuttahludni
 órpa nalatmáđ ózrop arálkiđ lórálkiđ a sé ,ttötüs naógo¤ar arjú pan A

 ódolovát a ,eđđeM .tladlo¤eh a atlokrub ablo&áf solápo űníđreze ráguszív
 ózárkiđ kanáj&A réheF ke¤eH a mattahtnallipgem ređ¤e gém ttölöf kőhlef

.tegéseđđem a attotíso€ámohle aráp ólláđlef a nátuza ,téjbmöt
 sevresek sárómoráh rokiM .lüklén nođah tlov mesgém sádakađőhlef A

 tózob űrűs a ,nebévöt ,lórladlo¤eh a knütréel ergév nátu sálo$ádkub
 kevök atdrohzív A .knutnakkub erémetet eléfek$ek-iláđők úvrađ ¤an néléđ
 a návli{ ,egelem telé tnallile za atjar ttezré gém ed ,kéttemetle giléf

 men gém panzA .lőrémerep órguik ki€emalav cnireg a el atrodos rahiv
 t{ámkáĐ ttellek men ¤oh ,ttetnelej tegésere{ődi ¤an ¤í s ,knütte

 ke¤löv ődődzek lánknubál A .{áih tlov men nabdav ráb ,knunatjahlef
 kátzorátah iakélatratzív neltetehtíremik sáiró¤eh a tđér¤an rám tátaljahgé

 dlöz etez{évön ¤oh ,tegéssevden i{{a ttopak gidnim kédiv a ze ,gem
 iádro$ serze kéléfpolitna ,ko€avib ,tlov mo$idarapdaV .nossahdaram

 bbalovát lőtgés¤eh a sigém adroh a ¤oh s ,nokaladlo¤eh a ketlegel
 agásakos kózodagar a ako kanna ,ttođádav nokéját bbese{égeđ ,bbazaráđ ,őse

 ¤aN mattál rođmoráh eđđödnim ,arógoN matdakaár loha ,nekédiv a nozA .tlov
 semleléf a kenne kuttollah mes tájgnah ¤oh ,¤ú ketlet kopan sé ,tse{éröS

 itzökmeđ a sé neb¤löv sik ittala knubál a lüde¤e ttI .kanózodagar
 ősle - lénretémolik ¤e bbeđđem ttese men nablanovgél ima - nabladlobmod

 a ettettekđer sátídro ,innallivgem mattál tádnub agrás ¤én arsátnallip
 ,metzeré ¤Ü .đaláv a ár ttozgnah lőr€eh téh-tah nabmo{ s ,tőgevel
 im a ka$ ahtnim kika ,abákrot kese{éröS ¤aN a knulátéseleb nesene¤e

.ttetni¤el neől{i$ik ogoN .eđđö anlov ketlű¤ arknusátatdagof
 za ,€avib a kos ,kusah a elet gidniM .külőt inléf llek men ttI -

.dár damát ,tálgem lőrlezök ah ¤av ,doravazgem ah kaŁ .politna
 éleferre men ¤oh ,tádroh a mettetrégem sigém ,tlov azagi ¤oh ,teheL

 men ttellem gésőbdav ne€i kese{éröS ¤aN a ¤oh ,sotzib ráb treM .kiđádav
 ógzom nasotavó sé nasro¤ tnára¤e nödlöf a sé nokáf a kangof

 i{retémoliktez¤én nednim loha ,inlé tto tehel men ,indóljab lekkeűjefsopal
 ,kiđkerev ,kiđla ,löbmöb ,t{ámkáĐ a isel se{éröS ¤aN tacut léf netelüret

.lappan a táladlo za itettüs ¤av
 küjréle lassárgu ¤e ¤oh ,kutkar ¤ú teknüzüt s ,ték$ek a kutzúh ála af ¤E

.takagá őgnü$ála za



 ,élef tagu{kađé ogoN nebzök sétüsaro$av ttetni - knü¤em arra ka$ gidniM -
 ,arra ka$ gidnim ,- ttözök katáh¤eh ódosopal a ttezén ajáđ ke¤löv a errema

.tépén ogoN kujlálatgem sé
 a ,ttopak erőre jú nuđnom A .međkélme nasoravaz arkopan őzektevök nátuze zA

 ebdök gatsav kobmod a ,lőlef regnet a katludni armahor témsi kőhlef
 a atloĐárav ékkemér őtđeji aráp a ,ttögöpö$ ,tlov sevden nedniM .katzórakat

 ¤aN ¤e-¤e ttögöm ki¤ednim ¤oh ,tnűt ¤ú meken s ,tiagá korkob sé káf
 avróđtéđ ,lappan-lejjé teknünneb trésík lőrlezök kusátídrO .lupal se{éröS
 .tamogásrotáb ,temetezrégásnotzib trapakeđđö nesevresek náros knusálrodnáv

 sonágam tnim ,arjú mettel rebme neltetehet lőtmeleléf ,őtekđer na€ona¤U
.nabiajpan bbatluromo{gel moságno€ob

 armomáđ a ttetezev nesene¤eróniĐ levégéssepék ódózokéját ttetelüđ elev ogoN
 a - moráh nálat ¤av ,¤í le tlet pan téK .nabtózob sáráp neltetehtnikettá
 ¤aN a ,- etzelej esénekkö$ sé esédösőre gássogáliv a ka$ tnigem tlappan
 tnođiv nasomazuhráp lezzE .ttozgnah nabbáktir rám esélöbmöb kese{éröS

 arsagam sé ,tllágem nűrűS .ébbesönölük er¤e tláv esédeklesiv ogoN
 takognah őlükűđ ,ógrom ttotagzi - tlotamiđ gikecrep lejjef tleme

 ,tludrofgem lunaltaráv ahéN .melev tléđeb tebbesevek sé ,- ttotallah
 neltetehtré na€o s ,knüttöj nannoha ,arra innahor anraka ađđiv ahtnim

 ,attotnáb imalaV .metteverđé si né gém ¤oh ,tláni$ tekűtebagrav ,tekőlürek
 arjú nesedivör ¤oh ,za ,metzeré ¤ú rokkana¤u S .lőtimalav ttodógga ,tléf

 tnékne¤e ,noknusázotrateđđö im a timalav ttotízal ,tehel ttözök epén
.kaláđ őzűf zohsám¤e teknőttek a le katnattap

 ,táglod knőttek inzátđit melrésíkgem ,međevőle nasotzib ,ődi ár daram aH
 erređ¤e ttala e{öggüf őse ódakađ leggéssö{ökö$ úgnah¤e za ed

.ke{émese za ingerep ketdzek laggásasro¤ neltetehtevök
 úđđoh sosákođ a ed ,téjef a atpaklef tnigem ogoN ódalah mettőle zA

 a ,arlab nebgöđkéred sirám sé ,ttotnappiđ te¤e ka$ tte€eh sádólálgađ
 trem ,ttözök kagá ópa$ tzökmeđ a anátu mettetröt evgehiL .tnahor abtózob
 avlúm crep ¤E .indaram e-kodut nabámo{ a ¤oh ,lazza ttödőröt mes teppe$

.metdőtü kanátáh a ¤oh ,gem tnaprot lunaltaráv na€o nátuza
.tájóknub a etlemelöf sé ,netlüregni ,naklah atgorom - !dnöŁ -

 za ettehré men tedlöf a loha ,knutllá ttala ajánorok sáiróaf űlevel seléä
 ,ttelréhef ajumah zűt ttosopattéđ ttellem Đröt A .őse ólluhála

 sákarumah A .kotno$ ttödőlökröpgem ,tlábodetređ élefnednim ettölürök
 tőteta{opok a ,lekkördögmeđ serü ttogro¤iv jef serév ttogárel népezök

 ,tnakrohlef ludav ogoN .erđér őlne¤e mendjam ,ték attotísah sétü samlatah
 a ramah na€o egév tdakađ men tsoM .ttorgu abtózob a lüklén tazára¤am sé
 gím ,atrávgem tnéknődI .előt enggüf etelé za ahtnim ,ttotuf ,kansánahor

.lavágam ttotagnár nesöhüd tte€eh sénehip ed ,meréeb
!kenlögeM !knussuf ,ereß -

 ,nabrás a avlákđú$ ,táh mattotuf ,előleb inzúhik matdut men tebböt lénnE
 ogoN evré eréjetet A .noladlobmod ttőneb lattózob űrűs ¤e éleflöf

 - ettetgem gidnim roksám tze gidep - anlov ttotnallipebrök ¤oh ,lükléna
 ,előt matdaramle ,abáih ed ,metzeke¤I .kenőtjel a tludól nabmari őrötka{
 .ráj errem ,mettehtetzektevök lóbájaz esétetrö$ ka$ ,lőle memeđ a tnűtle

 ,klah keppe$őse za djam ,metlelüf abáih ,tnűđgem si za artanallip ¤e nátuzA
.téđ attotíkađ ravazgnah ilokop tásógohus setelne¤e

 ebségröh ,katnahuz kesétü zéhen ,sátídro setelümér a lef tröt - !ááÁ -
 ,kánropit ko€avib tludavgem ahtnim ,ttege$er tózob a ,sátagjaj ódalluf
 .dne$ teküs ,dne$ lügév s ,ajgnah kesétü őröttno$ ,sátídro tnigem djam



 bbű{röđ lánna ed ,divör a asátat€of gém e-đel ,etlelüf námén tózob A
.kanámárd újámrál

 ¤oh ,zrot ari{{a s tlov tdeker ajgnah ogoN - !ereß ?¤av loh ,rogerG -
.mettetré gila

 tálláv laB .evlőd arájóknub ,ttözök korkob a ár matlálat négév őtjel A
 ttosopat abrás a ettőlE .rév a előleb ttölmö ,attotrat evtjeel nátus
 géle sátnallip ¤E .lavá{opok ttozúzeb tdükef tset sörőđ ték nebéjre$

 s ,el ttöző¤ tekelefnelle ilebajátjaf tájas ogoN ,massál ¤oh ,tlov
 tatu úđđoh ne€i ttü¤e melev gem ttet trézA .matdoravazgem nesejlet lőtte
 őlürek abájtú tnékősle za ¤oh ,lőrékédiv sékéb gal{ára kísnnef itrap a

 tréiM ?e{émzektevök a đel im s ,tze ettet tréiM ?ejrevno¤a tásrátadroh ték
 a tákédaram zűt a neb¤löv kisám a táado attotnallipgem rokim ,le ttotuf
 tsom lügév S ?kenlögem trem ,knujdalađ ¤oh ,ttetegrüs tréim ,ttala af

 aj¤ah men tze adroh a ¤oh ,sotzib rokim ,nenni lükenem ,tuf men tréim
?lunaltaluđđob

 tti tózob A .knázzoh le ketré keségömröd €ém lórladlobmod itzökmeđ A
 ¤oh ,evzeke¤i ,nasotavó ketset sekzéhen a tnima ,tnerrözgem si tto ,si

 námén gidnim gém ogoN s ,lunaltatahtál katgozom ,kenessü tjaz bbesik lénim
 tráj emeđ ,nattotagzi ttozmálluh asakllem samlatah kaŁ .arájóknub tlőd

 a ajtál rám ő ¤oh ,nésézén a mattál - nebéjűrűs tózob a ado-edi
 a mettetnirégeM .mes melev sé ,ttödőröt men levébes a ,- tekődelezök

.ttezétnile nedivör ed ,már nejle¤if ¤oh ,tájrak
.mettellem jdaram ,- atgorom - dnöŁ -

 .miagof a ketdőreveđđö arkuttál sé ,néléđ óslút sátđit a tnakkubik adroh A
 ,srát sé tárab ,tlov ogoN - nabrosősle sé ,külüzök tlov ¤e ka$ ogoN
 gnah ,námén ,tdaramabba ségömröd a ,kettöj nebrökléf azaL .rebmeső men
 ¤e ka$ ,ogoN tnim ,{ádlép arokkA .lakkióknub ű{röđ tleme ersétü ,lüklén

 naltagof ,ttođaeđđö ¤e ,ttogopot népezök rökléf a ki€ema ,za ,küttözök tlov
 iádrob őgröz rok a atzokí$ ersötsüze tájádnub kenik ,náladlo gésnév

 nojnáble lüde¤e ¤oh ,zohha tlov samlatah géle ki¤ednim si ¤í ed ,ttelef
.melev

 za zana¤u lóbájáđ űjefsopal záđléf a s ,küjélef timalav :ttotláik ogoN
 ,knérök ttodónof nabbasorođ er¤e tapa$ A .đaláv a tlov óđ neltetehtré

 a ,ttödőzedner ásságođo$ sukimtir ,a$ruf nassal agásađđiveđđö kiataludzom
 ,ttölöf ká{opok sopal a arlab-arbboj ketnellib aróđ$narap ¤etnim kóknub

 .ttozzi e{éf óhom kanásálkotrib sotzib {ámkáĐ a ,melező¤ a nebkümeđ
 ermejef ttőleim ,küttözök intütéđ ¤av ,anlov metteređ inlükenem ,inatídrO

 za ,agásnaltaludzom ogoN tdagartá armiamzi ed ,sápa$ solálah a nahuz
 sátratređ seitetrésík a már ettetíređ{ék levőre neletrö{ök tépeređ tazodlá
 sám trem sé - kátlorús teknütset a rám kóknub őlüdnelerőle zA .ajáigám

... memeđ a mat{uheb ,- matlov neletpék artaludzom
 ,nezednim kéntahzoklodnog men tsom ,zagi ,adroh a zóknubel nabólav rokka aH
 mettetréerléf neseteléköt - ttaim agásúvađkűđ travaz ogoN - rokka ¤oh ,ed

 tte€eh sérevno¤a za ima ,tza attava ébbetlürő gém ,teke{émzőle za
 - majlánđah tóđ a tze avtagroki$gof ¤oh - "rokknüsézekréazaH" .ttezektevök

 .leĐĐröt sodéđmođ ki¤e za tllá nabcrah neppé ,nesedner tnim ,eĐröt ogoN
 sajmođrév ,óllá nebé¤ej sumzilabinnak a neppékatlov kocrah a kezE

 kétlü$eb ar¤an tnára¤e kika ,lőréđér léf tékdnim katlov kotađádavótjah
 knutU .óđ tlov lőrilebĐröt tájas ráka ,lőrgésnelle ráka ,tásúh kujátjaf

 kenépén ogoN lütđerek ttetezev niajtózob Đröt segésnelle za
 ,lóbárdos a tógoN atzohik ari{{a ima ,sákarzűt a za s ,zehietelüretđádav

 ttőle knüsézekré lessévek kika ,tlov akédaram kanájámokal gésnelle za



 nednim ogoN ¤oh ,őtehtrÉ .tásálaflef kanásrátadroh ki¤e ogoN eb kétzejef
 nabólav a knussujik bbaramah lénim ¤oh ,ttezeke¤i noza levéjere

 za ttoltobeleb lunaltaraka nebzök asánahoR .lóbánóz se€éđevtelé
 ,arjaz ővöj lórlutáh a kettetev mes te¤ü kika ,ebésrőőle ték léfnelle

 itzökmeđ a kétle¤if tátapa$őf kenéĐröt ogoN trem ,ttopa$ ogoN tima
 ¤oh ,lükléna - tze sé ,külev ttezgév nedivör ogoN .nabájtózob ladlobmod
 .ettet aráttál emeđ kenéĐröt tájas - anlov etteverđé nebéveh sédekerev a

 őgnelle$ lürök ólĐárav a sé könőf a nabbasotnop ,eĐröt sé ogoN
 lórlovát talo$pak a ttözök ogoN sé keűjefsopal bbasomottala ,bbégne¤
 sé sogászagi - kos kenléf tékdnim erre s ,ótahdnom kansiláedi tlov mes

 tnim ¤oh ,{éT .küssegeđef en tsom tekeze ed ,tlov ako - nalatgászagi
 ú$úb lőtéĐröt asázovát ittőle knusázoklálat ogoN ,matdutgem bbősék

 ,rézevadroh ttegetter a lekke€em ,nátu sápa$óknub sro¤ ték ,tnétröt lüklén
 a ,zohá{A lidokorK etdlük térőtset bbesegésűhgel ték ,irirK

.arágálivlút keűjefsopal
 ,tlu{ozib kenbbesőre esézré sázotrat ólav zöhĐröt a levődi lénémleléF

 ¤oH .melev tludni élefazah sigém nebégés{ekédelef kenépén avzíb ogoN s
 travaz kopan óslotu za tza ,nabáglod a sotzib neđége tréza tlov men

.attatum asádógga
 eréjé$neređ neltelév magam a sé ogoN esérevno¤a sro¤málliv srőőle ték A
 ,éle eĐröt ttotahllá tnéksőh ,tnéksetző¤ ogoN <tetez€eh a attotídrofgem

 őlemelef a nebbe kanúrobáh a tré{ámkáĐ tlü$eb ar¤an sé ssirf a kika
 a tza gém nebkügésűklel¤an tős ,ttelef tlúm a kat{uh temeđ nabátanallip
 ah ,egéső$id sőh a - tréévdek ogoN kátdagofeb si t{él neletrőđ egne¤

 za né timA .ttollav kanájtárab ő tika ,- ré takos ,si erődi divör
.tlov sélpennü órájik kensetző¤ a za ,metlév kancnátidah ittőle sérevno¤a
 kansátratređ a ,amrof¤e nesejlet cnát ték a ¤oh ,matlatđapat rođkos galótU
 ,kóknub a kanpa$el lüneletrö{ök artazodlá zA .sérétle nav négévgel a ka$
 kolodnogađđiv nabbasopala ahén aH .kitniré nesepéklej ka$ tetlepennü za gím

 kinűt si men rám motalatđapat ilebadroh kos ,erétenétröt gésirebme za
 knulunat nabiajdapaloksi knóicázilivic im tima ,eđreP .kenneltetehtré ari{{a

 őtehihle gásólav a tahríb men rám ,zagi abáih ,lórtlúm a lőrre
 ,za ze neppé lejjef iam ,tie{émdere knütelé idlöf knánlorosgnar aH .levéjere
 ,tdogu{ el ilé merévtset óillim azahado ttoloh ,kotrat erbbötgel a tima
 irebme si ze eD .antuj ebéđe si ahalav imse€i ¤oh ,lükléna tételé godlob

.sánov
 .arámáđ dagam a inatrat đdut gem tima ,déit a za ka$ tniređ e{évröt Đröt A

 ődőtetré lótágam arkumáđ a tze ¤oh ,lórra kettehet men iajgat Đröt a meS
 .matdut men tze ¤oh ,né mes ,inzára¤am anlov ttellek gem bbőle meken t{ét
 kétpétel ttala kotanallip tte€eh sérevno¤a tráv a kezek sörőđ a rokiM

 arsotzib gidnim gém ,tto¤ahgem nodav a tima ,si timloh sévek a tza malór
 tős ,ttesék lüneltetehtré sátat€of a ed ,kétájőle ka$ ze ¤oh ,mettev

 evdőlkedré najá{dnim sé ,katrúteleb si abmajah ttőn ar¤an nátuiM .tdaramle
 ságo$má$ neltetehtréerléf nakos - témörőb neletrőđ káttagopatgem

 ogoN őlésem evdeke$id takniajdnalak a kügésbböT .kat¤ahtto ,- nebéterésík
 ték a gidep űjefsopal ¤én ,kétlelmék totózob a na{áhén ,ttelgeres érök

 djam ,lemmeletrékađ ¤an ,eđđö etzötök tájákob sé tiólku$ léfnelle trevno¤a
 ogoN .katludnigem sé ,kétleme arkulláv avgud ézök kogatgév a takujóknub

 crah a atzádole erődi ¤e neseteđémret ze s ,ttetnelej támokal emlező¤
 anlov ttel men nabnoza nételüretrátah Đröt ték a ,ttI .tásátat€of

 iajtózob tájas tludni élefađđiv adroh a tréze ,rot imlező¤ a nalatravaz
.élef



 a rokim ,si rokka gém ,larrodnu ,lettelümér elet ,matllá lunaltaludzoM
 né ¤oh ,ttotuj ebéđe ergév kanógoN .tózob a etle{le arjú rám téđér ój adroh
 men ed ,ttezrév gidnim gém alláv A .mázzoh ttöjado sé ,ko¤av nogáliv a si
 sé$neređ koglod a ettet ággodlob lunalatkédaram naótahtál ,elev ttödőröt

 seléä .tlov mes mamlagof gém rokka meken lőrima - asálukala
.ttetezev nátu keibböt a sé ,morak a atgofgem lasságro¤iv

 sé ,tájáróléf ősle sázoklálat ólav lavádroh a inrevehik matdut mes giáM
 sé memleléf sökörö ,temetelé ttötlöt kützök đége gem atzorátah ze nebđér
 rokka arkumáđ ,knuzoklálat ppéksani ah ,zagi si za ráB .külőt meségetter

 dav ,sokađőre ,őlpeređkéllem egne¤ trűtgem tnim ,sám ahos anlov mettel mes
.nádapníđ nelte¤ek kütelé

 ah ,tréza anda men tim đénétrötső kos azahadO .knüttögöm ttopa$eđđö tózob A
 né ,tételé iĐröt rebme tiloelap iarok a ántahzo{ámlunat nebtelé ólav a

 neđih eD .montat€of tako{ámlunat ne€i llek men ah ,takos anlov matda tréza
 tnéknö za arjú tsom sé ,lőbmetelé tevé ¤én ,etré matda tákos si ¤í

 a neze tágásttotatláglođik sejlet knőttek ,lavógoN tsétezűmáđ tlalláv
 si arámáđ ogoN ,kidórdos tsom knujatut loha ,eđér a ze ken€em ,neđérdlöf
 mettetlöF .erre - ttotahráj si men - tráj men ahos ,kédiv nelteremsi

 ah ,mettetré luđđor ah ,đel im s ,artazára¤am ttetré giléf ¤e tételé knőttek
 abialanov ađuk sé abáságodad neltetehtré űrőbamis a matzára¤ameleb ka$

?noránednim matraka innih tima ,tza
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 ,tavat a tze ¤oh ,nelteteheL .mettetré luđđor ¤oh ,keléf no¤an tsom gideP
 segeltedzek a abba eleb anlov atlozjar en ,knu¤av tsom loha

 s ,ko$ú$ sagam a kenđev ebdök nájtrap ték ¤oh ,seléđ na€o neđih ,ebéléfpékrét
 .tégév a tehel inetjes ka$ ,talmará za tjah laggásússalagi$ errema ,löle
 négév a ¤oh ,kotímáđ ti{{e gém bbálagel s ,atjar knuzojatut ajpan kidotaH
 ,ttözök ke¤eh a kanágam röt tatu zív a loha ,totnop a tza kujlálatgem

.élef regnet a bbávot
 küjtehe nesre{ - sonjas - sé ,knuđálah ,kenlet nabmolanu amrof¤e kopan A

 tlurátik erküt seléđ ót a rokiM .knőlezüt a tto¤ofle ,takalah a ka$
 ,mettöjár erim sé ,knu¤av neregnet a rám ,mettih tza artanallip ¤e ,knüttőle

 ót a tjatut a attotjaheb ne€ém ardos ó€of a ,tlov ősék ,metdevét ¤oh
 ,knüđéreveH .mattahlodnog men rám ,knüstjű¤ tőlezüt ¤oh ,ersétökik ,erépezök

 lóttrap a tti ,abkomálluh a ravazeleb nűrűs pan őzűt a ,knudokzótjú{
 mes gete{röđ sám sé ,lótkolidokork a knunatrat tim $nin názagi lovát

 ¤e ,ót a ze tnelej si totđok đđor sé tsédekelsék aH .téjékéb zív a ajravaz
 léf men ,inđú tlunatgem neseteléköt ergév ogoN ,ttozoh sigém t{émdere ¤an
 a matdagof tnékkédnája nölük tzA .tá{ámodut izevlé no¤an ,lőtzív a ébböt

 ,tárúk-lahsre{ a ettetídivörgem lappan moráh asádutinđú ogoN ¤oh ,lótsros
.kütlezütle sé ,tecertek a kutlobaradlef

 ¤oh ,ajpan kidötönev¤en a rám ,nápolđo ki¤e óh{uk a takosávor a motaglomáä
 kanámálluh ¤an ősle sudóirep sőse za ,tjatut a tze kuttotá$ob erzív
 za rám ,ketetzektevök lój ah ,ttozotláv si taljahgé za ed ,egév negér

 knülőT .knüdelezök zohánóz igatavis őrésík lórladloték továs iőtílne¤e
 gé za lurob ebregnetzűt tnéknákađjé ,amálluh kidosám nuđnom a gnöhüd erléd

 nalatnudnim lőréléđ rátahótál a nebzökpan s ,lótkomálliv űrűs a ajla
 gé za ajvíđlef ,lürettéđ nátuza ,jarőhlef samlatah ¤e-¤e ludni armahor
 tnékőhlef{áráb réhefóh naltatrá ka$ élöf knüjef ,ajálopuk kék neletgév



 novat seléđ a neze ,¤í ze nav lóJ .etenezü ilovát korahiv a nasagam kilkis
 si ze ,... pan tönev¤eN .ennel setezgév si esérevmálluh rahiv sepezök ¤e
 .tődi za nomáđ motrat nebkegés¤e órpa ne€i ¤oh ,golod idlöf nesetezgellej
 bbórpa er¤e ¤oh ,ássotnof €o ekétré ődi za kiđkevön nabóicázilivic a kaŁ
 a alán ,tehel bbúlanov¤an lakkos gém ogoN .indőröt knülüređ{ék levieđér

 .ajbarad ték-ték sudóirep zaráđ a sé sőse za ,de¤envé za gés¤e bbesikgel
 gásújmoä a lügév s kenésérÉ kavgaM a nátuza ,ősE ó¤oF ,ősE ővöN

 gem tnednim ,arámáđ ze rátpan ótahlánđah neseteléköt ne€im ,sekedré ,akađődi
 ráka gideP .lavágássotnop segésküđ kenékétrém tájas - inzorátah elev dut

 nálat kenételé masrát űjefsopal ,lavásátđoeb ogoN ráka ,merém lakkopan
 immes ppékgév lórpanóh ráb - panóh léfsám a ze tlov ađakađ bbőtnödgel

 tsérémődi ne€i ¤e ima ,ajdloh $nin neđih ,nóg€ob a neze inléđeb emletré
.ennet évőtehel

 kenrebme ,tlov rebmE ?elev tnétröt im nasotnop gem mántahzorátah si na¤oH
 óđ a ka$ ed ,nabtlafđa za mattálgem röđőle rokim ,si rokka rám mattotrat
 ko{ámodutteđémret a té€émeđ ¤oh ,nabi{{a ka$ nálat ,nebémletré bbagátgel

 zohhA .eleb mettehtđelli abáigólooz a tnim ,abnatrebme za bbákni lüzök
 đége ¤e ¤oh ,- anlov ttel za kenikráb ,motál rám am - mőre za tlov sévek

 seteđémret atlátkid ke{émlürök kenésédőljef kastídzomik teĐrötpén
 ráb - lőbie$nik imletré gésirebme za mattahda kanógoN tima ed ,lőbéjdner
 levéjere sánabbor a arógoN ze ,- tehel őtítevzök naltatlém ka$ rebme ¤e

 na¤u asázotláv ogoN trem ,sézejefik se€eh mes sánabbor a ,eđreP .ttotah
 gásvian tze ,eb ttezektevök arkisám a lórpan ki¤e mesgém ed ,tlov sro¤
 men nabrosősle s ,tlov ika ,za men rám am eD .inzeletétlef anlov ttel

 a kináb lój géle sé ,tevök a ajtnittap ,kiđú ,tjú¤ tezüt ,kiđálah trem ,tréza
 bböt ,đet tima ,lef kátzáhur leggésiné¤e jú katlunat a trem menah ,lallí{

 gési€émeđ bbasagam ,jú ¤e ,kenmietedekele$ né za asálomjam seipég tnim
 tdaram gási$návík a nebbesőregel a lőbéjné igéR .egés{ekévet sotadutnö

 togásjú im na¤u - nabtalroka¤ a ik itehlé men tze trem sé ,enneb gem
 ,zedrék er¤e ,zedrék ,- eretémtez¤én tönođuh jatut a nátu ődi i{{e tehtnelej
 a gém ,lađđaláv möző¤ meN .lőrkerebme za ,lőrmetelé idlöf a ,lőrdlöF a

 ,tekesétegléđeb a tekeze mándut inetízgör aH .mes lattaludni bbojgel
 keđénétrötső za ed ,kosugógadep idlöf a kenénnel komutnemukod naltaráp

.si arámáđ
 kálkiđ rápok a ,zohialaf kederem trap ikađé za knülürek bbelezök pannedniM

 órpa za ik kandólozjar nebbeselé er¤e nebőgevel atđit a sé ,kékrüđ
 za aH .kaláđők óđtál inlőd élöf zív a ,sonágam ,kórguik ,ko{ákráp ,ketelđér
 arbbávot teknünneb tjah lasságzom neltéverđé etniđ ,ússal a lezze talmará

 ó€of őteisavot lóbót a intök knudut ik nátuléd panloh bbősékgel ,si
 a lohalav kizőtjer lunaltatahtál gidnim gém nabnoza €em ,nabátalokrot

.ttözök kálkiđ ttotaggađ
 kustnobel ¤oh ,magam monáđár ¤í ,gof mes gipanloh rám ,ttese men gidde aH
 sé ,lótlah sre{ a rám modorodnU .előleb knukar tezüt sé téledef óh{uk a

 laváknum sévek lőbtez{évön űrűs ővön nebévöt kálkiđ a panloh
 lüklén ké{rá nebzökpan panloh ¤oh ,zagI .tđér zaráđ tlezütle za kujtahlotóp
 a ajtalđole sé ,zavađ arlah tlüs a si ogoN ed ,semellek đel mes indaram

.tamamladogga ittaim sétüspan
 si tísá sé ,nájgnah bbeseteđémretgel gáliv a ajdnom - knüdrüf djaM -

 ekđüB .anlov tlokcibul nebkeziv negedi ,€ém nebételé đége ahtniM .ázzoh
 jú za kujláni$gem panloH .ój no¤an lah tlüS - :iđetázzoh gém sÉ .ár ko¤av

.sorop sé zaráđ zE .tőtet



 ,abájádnub ogoN kiderevekeleb ,killuh lével zaráđ a ,nav azagi si nebbE
.inzórakav not€of nelet{ék sé

 ráM .bbesegésőb lánna nátuza za ed ,llá lóbságof nelte¤e na¤u knáro$aV
 sé ,ttölöf zűt a kujtagrof nosrá{ ,takalah a intüs knütdzekázzoh nátuléd

 nebví sodnog takákláđ A .lóbsúh sógopor ,sotalli za knüđe t{esrev
 .nekeĐröt amis a inpél arákláđlah tnim ,bbeneltemellek $nin ,ebzív a küjpök

 si térőbplat {émekők ogoN gém sédrüf iroka¤ a sé sédekneltét úđđoh A
 evgeđiđ rođráp ój nabbárok s ,ttala ieteh sázojatut a attotíhuplef

.nátu séve bbasódaik ¤e-¤e nokákláđ tlábodetređ lunaltadnog a knutlocnát
 .nav knügele si lóblah tlüs nabnoza nátu ságo$má$ seklel sáró¤E

 ¤oh ,mozoklodnog nozA .tahađđiv si ará¤ávté ogoN gém ze s ,knugzom teseveK
 egéstteljef nednim lavógoN tze ráb ,atnopan ,neseređdner enellek knunđánrot
 aglod immes rokim ,ikalav nojgozom tréiM .mentetrégem đel zéhen erénelle
 men gém ari{{a ,nátuza ¤av panloh ,molábórpgem djam ¤ohalav trézA ?ne$nin

.arót a kidekđere nesedne$ tnima ,mele¤if tétse za bbáknI .sőgrüs
 té{éf tnim ,lukafgem rökützív a - ttölöf ke¤eh itagu{ a kikubel pan A
 kanlú¤ik arros ko$ú$¤eh a s ,- nebiemret komuezúm a körküt igér ttetđev
 lóbtađálah A .novat a téđ dará ekéb sotaládoŁ .lótiaragus söröv ózú$úb

 trap a kanzálrotiv la{{ráđ ttetđejretik ,naltaludzom karadam őrétazah
 si asánabbo$ kalah órgulef náktir lőbzív a s ,erőnehip iakađjé abá{ári

 magam evdegnetá ,néléđ jatut a kölü evlövűbgeM .tátatíhá dne$ a ití€ém ka$
 sedne$ ,kanámlagu{ ótagnirle sigém sé ,akóla$ ¤oh ,modut ,teđémret a

 .nabtanallip ne€i tehel međér si nödlöf semleléf a neze gém ¤oh ,lemmörö
.nebdne$ ,nasodnog le¤if lóbkoko sám đége nabnoza ogoN

 karadam a kirötgem loha ,élef káf itrap a köb - knüđe tsájot panloH -
 őslE .ttözök kobmol a le kennűt lakka{ráđ ódokpa$ s ,eví kenésélüper

 gem si iken ¤oh ,nednim sékéb €o ed ,ebzív a mököleb ¤oh ,za motalodnog
.tagllah nettedegélegem si ő rám tsom sé ,mo¤aháR .inatá$ob llek

 si néjetet kálkiđ bbasagamgel a gím ,táĐárav tanallip a mözrő giákoS
 lórkof egésetekef neltetehtíremik akađjé za s ,sázzi söröv€ém a lükrüđle

 kéktétös gé itagu{ a ,palléca etekef zív A .te¤löv a itlötgem arkof
 s ,togalli$ kidezit a ,kidötö za ,kidosám a ,ősle za izűtlef ará{osráb

 umah a aĐarap knüzűt avlokálsip ik {uh ¤ú ,kidösőre kuságo¤ar ¤oha
 ózzilef a nattap sé ,kiljahgem nebví ,nabbollef gém ređ¤e-ređ¤e ,ttözök

.indula knüreß .kilđofetređ e{éf ,{uhik evgemer nátuza ,ak$agá
 lőbéjőtđevtú - sukigol sigém nabmolá za s - úgákos molá za nannohalaV
 nabmoláléf gibarad ¤E .ebtélnerbé za intagnártá lábórp lezzék aropađ ogoN

.nabátanallip séderbé ólav nóg€ob a morak a azzár evaD ¤oh ,međih tza
 láj¤ah ,knützekrégem rám ređ¤E - .nevle{ idlöf mogrom - !evaD ,láj¤aH -

!nékéb
 .kunátu gallab ka$ tadut a <zohkugam kenrét bbaramah mievređkézré nátuzA
 azagi sigém nebimalav kanmoláléf a ¤oh ,za ,zeređdner netdeji tima ,ősle zA
 ¤e lőtte s ,gnikiV a neregnet a rokka tnim ,kidólok{áh ¤ú jatut a ,tlov

 nátazádneregđubmab ttotđapokel kenéjetet óh{uk A .kederbélef ttala tanallip
 tladloték ,ttözök iegöđ¤én kadur a kangorofebrök ,takogalli$ a motál tá

 si za sé ,tájvás bbasogáliv tlobgé za erzök ajgof gésetekef römöt
 avgorotsus a jatut a göröP .táságzom kogalli$ a itevök nabmari őtídéđ

 ,nabásátírođ alkiđ a gnöhüd ó€of ttetelüđ lóbót a ,nátáh zív ónahor
 tésélöbmöb ,nákolmoh kóksutők ólláik lőbredem a tnalliv tokétjat

 ze nátu ejdne$ ót A .kalaf ólú{ ebgé ,őzrő tájtú {eksek a kázzorođkosgem
 knuttahtuj na¤oh ,lótmagam mezedrék abáih rám tsom s ,lokop tludabađle za
 alkiä .tjatut a ántahtíllágem ima ,őre $nin ,ősék ,lüneltéverđé ne€i eleb



 ,- téjbmöt naltómro ka$ metjes gila nebégéstétös kédakađ a - knéle kirgu
 eleb ,lóbóh{uk a típerik ejere sédőtü za ,ázzoh kidógáv evge$er jatut a
 ,nahor arjú rám jatut a ,kollá arbálzék¤én eriM .abájumah sok$ul €ehzűt a
 ne€i {áh nojaV .tálkiđ őzektevök a itjer tto rám géstétös a lohalav s

 téđ kise rokim ,keletök$náh ótrateđđö tekeĐröt a gém kanríb tsédőtü
 ?zív tludavgem a ze teknünneb lütsenednim nejle{le nátuza ¤oh ,arkobarad
 őzektevök a ¤ohen ,moloraktá ,giápolđo ki¤e kanákédaram óh{uk a kođámađđiV

.táságosrah zív a inatídrolút molábórpgem sé ,nojbod ebzív a sézöktü
?¤av loH !jdokđapak ,ogoN -

 sé ,tadurótrat a kájlálatgem djam ,kájtírođ morak a iajju ,igehil - !ttI -
.avdokđapak lüneltetehet knügnü$ ttü¤e

 sám¤e kanđú$le keĐröt a knuttala ¤oh ,mezré ,tevök tsédőtü sédőtÜ
 néléđ jatut a nátu ima ,tásánappor kesétök ónattaple za mollah ,ttellem

 óhom a ejle{le ¤oh ,Đröt ólável ¤e-¤e nahuz ebzív a sé kidoksagálef
.{évrö

 küjlélút ¤oh ,gés{émer a menneb sé ,jatut a knulóla tnéknaláđ ,nassal ¤of ¤Í
 gé za ,ttözök kalafalkiđ a ,nasagaM .si akađjé za ¤of eD .tákađjé za tze
 kédakađ A .legger a eđđem $nin rám ,kogalli$ a kandapás nájgalađ {eksek

 a ,er¤löv a kidekđere ségnered ekrüđ{ávlah ,kanlártáhgem neletrih ialaf
 A .lakkálkiđ a tácrah innehip ,ebredem bbeseléđ a lumis natdaráf zív

 ,gnah si meN .iré gnah jú rokim ,kizgnahđđiv nebmelüf a gém ajámrál kédakađ
 si ogoN .idlük zív a ¤av őgevel a ,modut mes tza ,ségemer egne¤

.lürök zén avzokládo$ ,rám etteverđé
?ze iM -

 ,ettögöm gemer őre ,nöj lőriđđem ,mezrÉ .mejef a mozár - modut meN -
 lőbéségröd{{em kaniákóvúf kátékarrű za ima tnim ,bböt nálat ,őre samlatah
 no¤an nannohalav ,le gof gásnalatgu{ ózníK .nablovát a ésségömmüz luklah

 a előt gemer sigém ,klaH ?tze rám mattollah loh ,kinűt kensőremsi
 dará lóbmiajtno$ a ,mollah lőrlüleb ,$norjatut agozor a ,ó€of a ,őgevel

?sálmo¤eH ?ségnerdlöF ?ze iM .abmosúh a ik
 ka$ ,lurug mes ők nelte¤e ,katdogu{ nasogásótlém kalafalkiđ ekrüđ A

 gásólav a kidoklaru lunaltatahllánelle ima ,laggnah ődösőre za kanađtáj
 selé ó€of a ,te¤löv a le ajráz lafalkiđ neletrih lórlaB .námlatrat nednim

 a assat€of avpa$ ab{ári őzeknelle ettögöm ¤oh ,arladlo rét larra{ak
.tűteb S ttesév abájálkiđ gés¤eh

 llek ik ,ejere sálmará ólusro¤ a ajlozrob arsokí$ arjú tátáh zív A
 .jatut a ik ríb men ,nav knüttögöm ima tnim ,tđakađ na€o ¤e gém ,lannoza intök

 - tájdúr ték tazádneregđubmab a el küjpét erređ¤e ,lodnog erre si ogoN
 tteseebgésték knulábórp s ,- ennel nalatléc inzoklábórp levőzeve

 azal ,űkéletök ttolđoftéđ a inlékcive élef trap a lessétíđefőre
 a itíper etniđ nabra{ak óslút a ,teknünneb pakle talmará zA .lekkeĐröt

 a levégéssebes kanó$rotom ¤e knulkis erretém téh-tah ,tjatut a zohtrap
 ¤e-¤e ,teziv a moravak avlasah náf ősléđgel A .nasomazuhráp lallafalkiđ

 ¤ú ,lüdröpgem jatut a ,ttözök iálkiđ kénef a dakagem dúr a artanallip
 lerretém ték¤e sédevneđník ne€i nednim ed ,dakađik lóblláv morak ,mezré
 za pa$ málluh ,lo$ádkub néníđ zív a mejeF .zohtrap a köl bbelezök

 a indapatgem ,totrap a inréle ka$ ,timmes kollah men ,kotál men ,abmocra
 sokli¤ ttala akađjé ¤e lóbtárab ój ódatelé za in¤ahle ,nokálkiđ seziv

.tó€of tlüđőb éggésnelle
 .ajtagnár mabál a ,nebsélöbmöb ődösőre nasomahor a metré men ,tídro ogoN
 ne€i nav kenimalav¤e ka$ ¤oh ,modut rám ,kiđkevön évőtđeperlüf ségröbüd A

 tsom ,menlélút si tlürekis tnednim gidde ah ¤oh ,si tza sé ,ajgnah



 lumáb nesegevü emeđ ,leme zohágam ogoN ,tadur a mettetđerelE .mezejefeb
 telümér sé ekrüđ ,rév a tdalađik lóbiakja tétöS .abá{ári knusánahor

:abmorak a kende€ém levéjere ta{ođi za iajju ,atjar kilganov
!dzéN -

 a nebima ,kédakađ a ¤oh ka$ ,intál men lőrlülef nenni eđrep tsésezív A
 {okéV .ebőgevel a killokrot óso€of sukitnagig tnim ,knunahor lavó€of
 ,sopal ,eđđem kutjar lút ,ttözök kialafalkiđ óluráttéđ a ggüf ajdíh aráp

 mes ,inléf mes rám kodut meN .neb{éf agrás kanazzi katáh¤eh rápok
 tláv lüklén tenemtá sé moladjáf asánahuz őtídéđ sélüper a ,inseebgésték

 élefel éssik redem A .retém záđték géM .ebgéstétös körö za tá djam
 gemötzív ónahuzel a ,ála kí$aráp őgebel a knulkis nádđú$ isáiró ,kiljah

 ogoN kénatídro abáiH .kálkiđ a lóbkugam kájtno evgöröd{{em tájgnah
 ,¤an imalav megne gím ,gemer ,mezré ,táka{ a moloraktá ,ánallah es¤ú ,ebélüf
 a ttőle káfláđ a - motatzú$úb ,tlov masrát óJ .le tígnoĐ molagu{ ősgév

 ttetehlé gém ,- nalliv neb{éf dlöztétös őđtettá ná{ákráp redem a zív
 gém teteređ a ,matrodos abdnalak solálah a ebbe ¤oh ,molánjas ,anlov

.lürök aka{ sörőđ morak ajnov arbbasorođ
 ne€i za ilé ari{{a rebme za ,lussalel ődi za neretém đúh óslotu zA
 nednim koS .ajtíllágem etniđ ,irém nebgés¤e sám a¤a ¤oh ,tekecrepdosám

 erénelle kugásađđiveđđö neltezedner ,lef kannalliv kepék ,gém tahtuj ebmeđe
 ónahor a s ,kideklemelef ejele keĐröt a gím ,lekketelđér sotnop nasoník

 lluh nebví neletsénekköz ,¤áL .lóla a$nor jatut a daramle gemötzív
.abá€ámoh aráp ózroplef lőbgés€ém őlöbmöb a lakkáfláđ ólávtéđ a knütset
 rám ne€i ,moduT .le međih men neűređ¤e rám tsom ed ,sádalluf sé ségröd{{eM
 ,lőrdlöF a rebme za lotrats lavátékarótílláđ ¤an rokim ,inzeré tze ,tlov

 a ségröd a ,si lóbiamlá ótđamo{ kanákađrok keűjefsopal a tze meremsi
 ódo€omog abcapuk ¤e lőle őse za gidep tsádalluf a ,tlov ajgnah rataviz

 asálutđup ramA ,si nákađjé ősle za noza trötö¤ ze ,atzoko asámo{ adroh
 melev kinétröt ajbarad ki€em matlúm nojav ¤oh ,kotahtagoláv názagi ,nátu

 ,zehmellem a kidőlöĐröd ajádnub ogoN ?jú imalav ze ¤oh ,tehel ¤aV ?arjú
 moladjáf A !mejef A !mabál a erređ¤e nátuza ,káf ,kálkiđ ,zív ,memeđ a moti{ik
 nelte¤e za daram Ő !ogoN !ogoN .kilđof ebimmes a arjú nednim nebé{éf ótíkav

 .lénnednim bbasotnof sé ,nav ¤oh ,modut ,nékenef tadut a lohalav gásólav
 ségröd{{em nebmelüf A ?inatídro kénteređ ka$ ¤av ,kotídrO !ogoN !ogoN

.kidolovát ,luklah ,kizgnahđđiv
 ,lóbávaj a ázzohgém ,séderbé sóicánrebiH .matlodnog erima ,za mesgém ze ,meN

 konahuz nokovásdök űníđ$naran ,jáf nölük mádrob nednim ,nattaptéđ mődüt a
...inzegelél - inzegelél ,llek inzegelél ,inderbé llek lef ,lütđerek

 .atékar ,negI ?atékar ódolovát ¤av ,gömmüz go{úđ ¤e nebégésneletgéV .dnöŁ
 tludnolobgeM .nátu agam zúh távó$ réhef i{đara ,negé za arkiđ tsüze ,motáL

 A ?nebőgevel bbűrűs a nahor leggéssebes tlürő ne€i ¤oh ,atólip a
 ,tegetni avgo€osom sé ,kiđkef avzajíđeb naso€ábađ őtezev a ,ko¤av nabnibak

 lekkökkürt ó$lo ne€i gidnim körőtarepo za ,sáda sóizívoeg ,eđrep
 men ze ,kölüdéđ nabólaV ...őzén a nöjlüdéđ ddah ,sátlávpék sro¤ ,kanzoglod
 őzrőnelle rotázilibats a ,nahuz evgöröp ,nabátékar a kölü né ,óizívoeg

 motjú{ik ,intök enellek eđđö ,nebkétezev a nav sádakađ ,izlej lessöröv e{éf
... motagnár ,molábic ,kidereket érök maka{ a kétezev tdakađle za ,mezek a

 ed ,inatjof raka geM .urV ze ,nomaka{ a zotom zék sörőđ ,motagnár né men ,meN
 a ságúr A .élef armo¤ a kogúr erređ¤e labbál ték ,elev konáble né

 ,konahuZ !nabmabál a moladjáf sota{ođi za za tnigem sé ,dalađ ebőgevel
...konahuz



 lemmevle{ ,ko¤av sehé nesetenetter ,mókrat a ajtđamát ezek ogoN .lah tlüS
 men ahos ,sehé ne€i gém matlov men ahos ,tsúh sólmo ahup a téđ modokmo{

 ttödlükel gila za ,matjar gigév gnozrob rodnu nátuzA !leté ¤í gém ttelzí
 !teziV !teziv ,lótmoladjáf a dakađtéđ mejef a ,élefađđiv kanludnigem kotalaf

 nalattrap a ađđiv mođú$ ttü¤e lakko&rok ótatgu{gem tamokrot A !teziV
.ebgéstétös

 lü tti sigém tsom ¤oh ,előt sevdek nesönölük tréze ,tlahgem anéL
 .matjar raka inetíges sé ,mejef a jáf eri{{em ,ajdut návli{ ,mettellem

 ¤oh ,moduT .si tsom ttöj tréze ,támladjáf sám a inlesivle atdut mesahoS
 ajáhur űníđná&sorob ,teven anéL ed ,mokrot a ajtagotjof sárís ,tlahgem
 jáf mejef a ka$ ,kálkiđ a ,ődre za noladlo¤eh a teveN .nebléđ a gobol

.lünelte¤ek
 ,moduT .zén naúrogiđ ,téködlömeđ a azzúheđđö - ?edi léttöj ¤oH !anéL -

.kozára¤am nasro¤ ,ko¤av nabravaz ,matdnom tátub
 kanna ,lóbmukitiloelap a rebmeső ,ogoN gidep ze ,jatut a tti ze ,dotáL -

 jléf en ed ,im tnim ,bbalataif levvé rezezáđ bbálagel ,lőréjele za si
.knuđálah sé ,si tjatut a küttetípé ttü¤E .meteređ no¤an ,ókcif sápmop ,előt

.tsédrék a mollah sigém ,ludzom men ajáđ a - ?tréiM -
 ,doduT ?tjatut a küttetípé tréim ¤oh ¤aV !llek knünne neđiH ?tréim ¤oh¤oH -
 eré$neređ ,inadnom dabađ men tzE ...et rokim ,ttödődzek tto ,tenétröt úđđoh ze

 őgnölüd nöj lőrégév jatut a ika ,avgo€osom izén tógoN ,már le¤if men
.ságofzék a im ,atdut mesahos ogoN ,mozokládo$ - kanzár tezeK .lavásáráj

-kos ,im tnim ,rebme si ő ,teređ si degét ,előt denléf llek men ,dotáL -
 - !mattotídnilE .éleflöf tludnigem rám ed ,bbejjel levő$pél kos

.medeklékđüb
 enletzehen ahtnim ,enneb lákjub {úg ,ajgnah a nalat€ús tnigem - moduT -

.ako immes názagi gidep ,már
 nimse€i ótđazrob názagi ,netlüregni ađđiv kogáv - dodut ¤oheD -

 a ,monzára¤am iken llek gem ed ,melev nav tti ergév rokim ,inzoktativ
 !dodut ¤oheD - ?idzek tnigem ráM .tlov űjefnö sé sö{ökö$ gidnim nabátiv

 a tléf ,lekkemelleđ tlov elet ejef a ,tali{ a ,tsátjú¤zűt a etremsi meN
!mattotínat né si inđágroh ,lőtzív

.tájrak sörőđ ogoN izén nattozokaróđ ,már le¤if men tnigeM
?rebmE -

 koza bbákni gém iadótu za sé ,rebmE - .ko¤av söhüd - !rebme ,sinegI -
 tezer ,mes tsúh sre{ kenđe men ,inlaflöf tsám¤e ébböt kájgof meN !kenđel
 kanađla men sé ,si tasav a sÉ !kiken motatumgem ,inetnö kangof toznorb sé
 ttogaraf ,inetípé kangof takazáh ,nabtózob a lürök zűt a nabcapuk djam

.lőbkevök
 nó€of a men jatut A .kodnom tima ,ajtál trem ,bbávot tehdekleték men anéL

 ,knullá ne{évleme ttór lőbkevök ¤an ,avrud ,nav lóbáf si men ,rám kilkis
 ttopokel rőđ A .tsoráv a itípé űjefsopal nalatmáđ nebi¤löv a knuttala s
 teköbmötők samlatah a tnima ,lótgásdazzi za golli$ kürőb ,lőrkütset

.takugásakos őgĐü{ ajlokrub eb{éf so{ara rop ólláđlef a ,kilepic
 rám kankniaif im a ed ,menetípé llek lőbők gém takóhok ősle zA ?dotáL -

 djam kepég a ,előleb kantahlámrof si tekepég ¤oh ,đel kusav i{{a
... kenetíđék tekezemel

.itré men nétniđő ,kideketök men ,mezré - ?keniM ?tekezemeL -
 a kilsagamlef atékar A - .táladlo gnikiV a knunatívaj llek ik treM -

 nednim koS - .bes etekef ettötü kevök igé za tto náladlo ,lőbgellefrop
...et ¤oh ,anéL ,atóza knülev tnétröt



 ,kiđtál ¤ú ed ,tlahgeM .kenimmes ébböt emletré $nin rokka sé ,¤ah tti anéL
 ebélÖ .takotazára¤am a kuj¤aH ?inléđeb alór raka men ka$ ¤av ,ajdut men ő

 a lüleb tto moladjáf ólobod ,ótaggađ a lüh{e ahtáh ,mejef a morúf
 keléf ,keđel somlá lüneletgév ,ajtagomis majah A .ttögöm tno$kolmoh

 - ređ¤e s ,memeđ a mon{uh llek el sigéM .¤ah tti rokka trem ,indulale
!tto¤ahle :kederbé lettelümér tteseebgésték - nátu eségnered kokađrok

 a teven ,léđ a kiđtáj lavájáhur níđná&sorob ,matjar teven ,le tnem meN
 nav tsom ¤aV .¤í tlov rám ređ¤e zE .kálkiđ a ,ó€of a ,ődre za noladlo¤eh
 anéL .ődi za lofú$geM ?abáságrofrök sézetél a avráz ko¤av eB ?rokka

 a tsom ed ,ređ¤e metzedrék si tze ráM ?tti tehel ¤oh rokka ,tlahgem
.lammorak ték a motírođ ,le tehem meN .monráj llek erégév

?látlahgem et ,anéL -
.metléf tnim ,le luromok men ,teven - negI -

?edi đlürek ¤oh rokkA - .bbávot kuzzátđit ,óJ
.zoh ebhüd ima ,géssö{özök a za tnigem - modut meN -

 léf a metlüpertá ,ko¤av tdaráF .bbávot tehem men ¤í ze ,dzéN -
 ű{röđ ,nödlöf dav nelteremsi ¤e matlláđ artrap ,delüklén temete¤egáliv

...lakkaradam
 ,avtatuk emeđ s ,ttölöf iagá séksüt tózob a go€obmi tto ejef rádam A

 men ,meN .motídro - !anéL - !emeđ A !emeđ a ,már derem laggási$návík abotso
 timmes dabađ men ,meN .tnűtle rádam A .lammorak ték a motírođ ,tti tto¤ah

 ttotjah ebélö ,nesednö$ ,indükef ka$ ,pél ebnelej a trem ,monadnom mes
.timmes inzára¤am men ,inzedrék men ,lemmejef

:zedrék ő tsom eD
?nó€of a knuzatu tréiM -

.izedrék arjú ed ,mánallah men ahtnim ,keđet ¤Ú
?lajjatut a knuđú ávoH -

 atalokrot ó€of a nav tto gnikiV A .zehkeibböt a ,zehxiléF ,zohkraM -
 a eđđem men ,lakkalaf ,llá soráv notrap A .lekkeibböt a neregnet a ttellem

.moparahle - ... űrőbamis a atzára¤am ¤í ,lótátalokrot ó€of
?ado$iK -

... rádam a tnim ,nednim nöjle tnigem ,motat€of men ,meN
?űrőbamis a za tlov iK -

 ...á ... ő ...adroh a ,... modnomle ah ,mejef a jáf ¤ú ,kuj¤ah ,dzedrék en ,eN -
 a ikölađđiv sédrék tletémsigem a ,ajraK .tákered a motírođ abáih - áá ...á

.abájázah keűjefsopal
 anzév ,neletrőđ a azzúh nátu agam ,lóbtózob a látésik nesekcep ibmuZ
 nabnoza akram ajádzag ,an¤oređđö ,kilka$ibgem-gem abál {ámkáĐ A .tetset
 röđőle s ,nefföređđö ajáklaf kőgnezél nosátđit A .ajtíllá arplat ne{émek
 ¤oheD ?gem detlö men tréiM ?{ámkáĐ őlé :lótsázokládo$ a dut mes inlóđ

 ejeteta{opok sopaL !elev innáb nedégne¤ si kiđke¤i gém nájdóm agam A !ilö
 <itűf ¤áv$eb a ,gásúih a ,kenegnered kotalodnog soravaz ,zéhen ttala

 indut meN .ttögöm ogoN ,srát€étev tlölű¤ ,körö za le tahdaram men ibmuZ
 si gatadroh ki€emráb - sétmeret egne¤ ,tluromo{ a za kanógoN ój erim ,na¤u

 a za ah sé ,ne{ekétléf na€o ogoN énzirő men ah ,ántahgávno¤a lezzék léf
 nálat) zotláik akađjé sé ,gobol zűt si nebémeđ a ahén - ótjú¤zűt neletrőđ
 - inatjof ajraka gem si ő ,urV ilölű¤ abáihmen ,(?inláni$ raka tsálĐárav

 raka tim ,indut men ,men ,lőllem aladlo ogoN anatígát si ersépél ¤e ka$
 si kanibmuZ rokka ,nav kanógoN ah ed ,le ajtítđup men tréim ,ogoN elev

 za kankógopot ettölürök a ajgosrahle netlehretdnog táhet ibmuZ !llek
 ikalav ah sé - "!ésám iknes sé ,mé{e za zE" :tájubat nodjalut i€émeđ¤e

 .takattollah a irev ebéjef a tnétsüt elkö ibmuZ ,endekleték gém nátuze



 asrát ólrobóK a tnim ,ogerG ótjú¤zűt a ,ejneletređ ogoN néjedi kanna ,zagI
 ő za ogerG ¤oh ,atzátđit nátlúm kopan ka$ ogoN ,ttőle adroh a gem tnelej

 trézE .inlaf atraka lef egésrőtset sehé gidnim irirK rokim ,anodjalut
 nabátanallip ősle esézekréađđiv ibmuZ ¤oh ,ólavnávli{ arámáđ iknednim

 ,itré iknedniM .kensétréerléf serév ómo$ ¤an evév téjele ,tubat a ajdnomik
 rám ttetehtré men tnednim kos ¤oha tnim ,men neletrőđ a ,nodjalut a agam ka$

.nabiajpan agásbar gem
 arákolmoh ,avlurob erdlöf a ,ttegetter gidnim ,ttozokládo$ gidniM

 negedi ő za névle{ neltetehtré ,negedi ttotláik rođkos lezzék tlo$luk
 si degéT ika ,gem attotláv lálah a ka$ eD .trésáludabađ zehienetsi

.anéL ,ttodagarle
 a matdaram tto ed ,lammorak ték a motírođ ,matlálatgem arjú tsoM

 erređ¤e ,kákcokmlif negedi ttotatđú$ arsám¤e tniM .si ttözök keűjefsopal
.gásólav sőttek a menneb lé

.lüzök iakja naltaludzom séréknomáđ a lüdrep - ?gem dettetnem men tréiM -
 !etré anlov mettetgem tnednim ,anéL ,meken ¤¤iH !inetnem matraka geM -

 matraka gem ,ázzoh metléđeb ,inne iken matda lóbsúh ttötüs kanmagam A
.majdut inlatđagiv ¤oh ,tévle{ a inlunat

 nátuzA !jlükenem errem ,na¤oh ,ddut ¤oh ,gem anlov datlunat tréza kaŁ -
!nojlutđuple ¤oh ,dat¤ah

 men ¤oh ,jab bbo¤angel a za neppé neđiH !dotahdut men eT !tlov ¤í meN -
!traka inadnom tima ,e-mettetré lój ,modut

 ika tnim ,¤ú menah ,keűjefsopal a tnim ,lessétevgem men ,atlumáb mallákađ A
 lutnappor sé ,anlov tletđit avlurobel nebbesevíđgeL !timse€i rám ttotál
 tzE !meken tlozjar sÉ .$nin me€étniket immes ttőle adroh a ¤oh ,ttozokládo$

 abrop A .látlóđebzök gidnim ka$ ,inadnomle si bbőle za rám matraka
 ,netlürem abkomálluh a giléf ,tegnikiV a atlozjarel ,takalanov ttozúh

 men tze ráb ,tásátuf a kanó€of a kenne sé ,teke¤eh ,tsoráv ,takazáh tlozjar
... nátuzA .neđége mettetré

 llek nesedne$ ,indokzára¤am ti{{e kenim ,lunébgem mevle{ ,ma¤a ,kodallufiK
 nav ah - ékkörö ,jáf men immes ,ój ¤í ,ój ¤í ,lemmejef ttotjah ebélö indükef

.indaram llek ¤í ékkörö ,- ne€i
.tsátat€of a ajlo$narap - ?nátuza sÉ -

 neđiH .néjedi gásújmoä a {ávráj a ettivlE .tlahgem nátuzA ... ?nátuzA -
 a etrevel si tibmuZ trem ,meken inlozjar abrop a si ti{{a ttodut tréza
 a ttögö{ lüneltetehet ,inzirő atdut meN .tiknednim tnim ,zál a lórábál

 ed ,élöf kalanov ttozúh abrop a knulojah ttü¤e ¤oh ,ttögnöhüd ,nabrokob
 ,knutlozjar sé ,knütteven iM !knázzoh nođđúkado ¤oh ,tlov mes ejere i{{a

... knuttagotum
?laddagam datzoh men tréiM -

 si Ő !atjar mettehtíges men ,anéL ,le ddiH !tlahgem ¤oh ,rám matdnoM -
 iken mettiv abáih ,zál a tétset a atzár ,tdükef námén ,t{ávráj a atpakgem

 nátuza ,tézek a inlemelöf atlábórpgem ,ttezén már géM .tsúh tlüs sé teziv
...lassúh tlüs a nebmezek ,ettellem metledrét tto ,tlov egév

 gém nálat ¤av - tlov anéL ¤oh ,modut ,morro za itlöteb agađ súh tlüs A
 inne ,kotalaf ózodnalki$ temevle{ a ,sotnof a ze ka$ tsom ed ,- ?nav gidnim

 .arrodnu za da to$narap né kisám a za lüleb tto ttőleim ,inne ,inne ,llek
 tza modut ,inne ,inne ka$ ,tájáhur níđná&sorob motál si tsom ,en¤oh ,nav anéL

 ólav larrádam a ka$ ,djam kidődzek lőrlöle đége za nátuza ¤oh ,si
 jatut ősle za kanánéL djam modnomlE .nesé$neređ gem mađđú tsázoklálat

 na¤oh sé ,aró¤ík a ttepél na¤oh eleL ¤oh ,nabrá$om itrapó€of a tésétípé
 ¤oh ,modut treM .iken kodnomle tnednim ,tnednim ,élef ó€oF ¤aN a knutnahor



 trázebrök a arjú tsáv€of küjlé ttü¤e ,daram melev gidnim rám tsom
... đel melev ,daram melev ,táros ődőltémsi kesénétröt

.tto¤ahle sigém sÉ
 af itrapó€of a ze ka$sigém gásólav a ¤oh ,leđđé lef metré röđőle rokiM
 őgledéđ a ,drét tlo$nor a ,sésezív őgröd ózólokrub abárápdök a ,aké{rá
 ,zűt ógottap a sé ogoN sé kálkiđ etpelhom ólláik lőbzív ónahor a ,jef
 nabbarka¤ gém eré$nereä .ahalav tnim ,bbenegedi sé tlov bbesevresek

 idólav metteređ bboj tza ,nabágáđro komlá ólluhtéđ a ,táado matlov
 ,tlov zagi sigém ttO .mettehel lavánéL gidnim tto s ,indut kanmonohtto

 níđná&sorob ,matraka ka$ rokima ,tlov melev ,ébböt ahos le tto¤ah men ¤oh
.leviesédrék ődőlkedré ¤av söbmözök ,lemmeđ úrogiđ ¤av nőteven ,nabájáhur

 röđőle tátáh seléđ ¤oh ,evdzek lótta ,ébböt manátu ado ttöj men ogoN
 nelteremsi za ,ó€oF ¤aN a tdaram táedi ,indólogrof lürök zűt a gem mattál

 ik atđálah ¤oh ,etlésemle ,gem ttetnem ő ¤oh ,moduT .nabágásólav dlöf
 af a tlepic ,lőbéjécnedem se{évrö gatahuz a metset ódó{áh lünelettelé

 za ,naóllánö tali{ sé tají ttetíđék - lammomáđređ-zűt a tognál ttotjú¤ ,ála
 seteh bböt ,arásátrat lovát dav atjafkos ólognata$ nebődre

 ¤oh ,metré gem ttet tnednim im gém ¤oh sé ,ttala iajpan úđđoh megésneltelémđe
.lőréjé¤Đem lálah a nossagnárađđiv

 ređ¤e rám ,kisám a za laviacnál naltatahtál trat nebbesőre gém trem sÉ
 gém ,temiesétegléđeb ilüklén gév motat€of lavánéL loha ,gáliv tlégem

.kólrobók táado lohalav né gím ,már inzá¤iv gof giákos
 za ,séve za ka$ ,ála af a ,artáedi - melev tto kinétröt nednim koS

 őneppör ogoN sé laváhom sevden asátagorob medrét ,eregni{áh sádókzár¤a
 ,kanráv kesédrék tto ,- dlük nátu kózodagar ódokláló za tima ,kantuj iali{
.si kemé{e za ¤oh ,modut atógér rám ed ,iesédrék anéL ,llek menlelef erkima
 láttahdamát rokim ,si rokka létléf tréim ,őgetter sé egne¤ látlov tréiM

 eđreP ?si nabnaltazorátah a innel ttozorátah létzeke¤i men tréim ,anlov
 ¤ohmen ,tehel mes innetlef ttala af a ,kesétísűređ¤e abotso ¤í keze

 a ój mes ¤í ,meN .őznö lőbmeleléf sé matlov ahup rođkos eD .ár inlođaláv
...táado ed ,gém soravaz nednim ttala af A .sázamlagof

 inráv ttetehel men ,ttellek meN .azagi tlov kenxiléF rokka ¤oh ,modut ráM
.izédi tiavađ kraM not€of anéL sé ,innétröt ttellek ¤í ,lattú za lezze

 tekika ,kankoza ,tős ,- iđetázzoh avzoklodnogle nátuza - dlöF ¤e si zE -
 iaif ,nöknüvle{ im a teven ne€imráb iken knutahda iM .dlöF a ze ,tleven ze

.knüken men ,kuzagi đel kiken sé ,kájraka kő na¤oha ,invíh kájgof ¤ú sigém
?anéL ,timalav ze tímáä -

 ke{évevöj tti ¤oh ,tzA - .nebémeđ gem kanlí{ koktit ,go€osom - !takoS -
 ¤av ,nav emlenétröt tájas kanna sé epén tájas kendlöF a kenne ¤oH .knu¤av

!đel bbákni
?edi knüttöj abáiH ?tlov segelsölöf táhet ajtú gnikiV A -

 a đel ne€im ¤oh ,kilúm knutjaR ?detré men táH - .zára¤am evteven - meN -
 ed ,kerebme sám ,dlöF sám ze trem ,kiken takos knutahda meN .kümlenétröt

...kentehevtá tima ,tekő kujtahtínatgem erima
.keđel söhüd sé ,kolodnog erkeűjefsopal A

 kana¤i en ¤oh ,tazára¤am A ?sátjú¤zűt A ?adrád A ?lí{ a kiken ttelleK -
?tsám¤e lef kájlaf en ¤oH ?tsúh tdahtor giléf kene¤e en ,teziv tdahsop

 gem tdaram im ,dotahdut meN !rogerG ,takos lút erređ¤e jraka eN -
 ređ¤e nálat ed ,delőt támlatah a ettetléf trem ,tlölű¤ urV .lőbkeze

 ő aH .attál delőt ¤oha ,zohsám¤e nössü ¤ú tevökzűt ték ¤oh ,tuj ebéđe
 tégéső$id ő za ,đel atalĐárav ő za za ,tají za ređ¤e gém lef ajlálat
.ogoN nav tti sÉ .golod đonog ¤oh ,ár djam ajgof men sotzib ,ajláglođ



!sám za ogoN -
 ,¤e gém entehtelüđ en tréim ,lüzök keűjefsopal a ttetehtelüđ ogoN ¤e aH

 ketteređ ¤oh si koza sé ,takogásórpa za detteređ eri{{em ,zzekélmE ?bböt
 na€o kika ,kök€ök a koza ,inzekélme đel atsul ¤av atub urV aH .degét
 na€o si men nálat - ređ¤e kiken :tadosátjú¤zűt et a kátzonátu neseklel

.arkiđ ónattapik a gof tezüt nasotzib - arákos
 ,lé ¤av tlahgem ¤oH .ólatđagiv sé soko ,integléđeb lavánéL ¤í ój na€O
 si tti rám tzE .kiz{áih ttala af a tto ka$ ,sotnof si men rám nassal

 a djam e-kitrégem nojaV .alór knüléđeb men ed ,nabágáliv komlá za ,modut
 a anéL ,tsédrék a monadnom llek mes iK ?kiken modnomle ah ,keibböt

.ajdut nebzök küsételüđ tamiatalodnog
 ka$ trem ,takos jdnom si en tréze sé ,gem djam kenetré men tnednim koS

 a ,kannav ttü¤e trem ,nesejlet gem kentehtré meN .kiken lozoko togásúromođ
 za kansoráv a kanna ah ,si rokka gém ,tedlöF a tze kizén tá nákalba gnikiV
 eT .katdaram iekemre¤ dlöF A .deken tlozjar űrőbamis a tima ,kanráj niáctu

... kendlöF a kenne rám gidep
.tekemé{e za ő tnim ,tiatalodnog a motál si né ,motídro - !eN -

!meN !meN !tedlöF a tze moraka meN !zagi meN !ik ddnom eN -
 a kiđú nebkétíreV .gömröd nótatgu{gem ,malláv a itegerev natravaz ogoN
 - ajáráp sésezív A .ó€of a lehel tegedih ,akađjé za sövűh gidep ,metset

.nebégésetekef ődre za go€obmi - melleđ réhef őgröd{{em
.kegehil - !moraka meN !meN -

.tekő edi idegne men zűT .matravazle dnim ,- ogoN tá lorak - jléf eN -
 gásttozálagem sé hüd neltetehet ,tsétlövü za mollah lőbődre za eđđeM

.előleb rís
 ttogáv tagá sezüt ,sőre ajrak ogoN ,- gorom - iaif sözűb lákaS -

!kübizök
.lóbó€of a nozzoh teziv ¤oh ,gođo$le nátuzA

 dabađ men ,meN .le itehzű men ,nebmejef a tetkül tto talodnog a eD
 ,ze sádókzár¤a ka$meN ?matludnolobgem gel{ét ¤oh ,teheL .inlodnogár

... knáliđ i{árap ¤e ,réláđjah ¤E .lüleb tto ttetehlürésgem imalav
 iđđem ,tdogu{ kü{éf ,tájánorok tétös af a kájgofebrök kogalli$ A
 neletvneđ kené{évröt irebme men ,kenégésse$löb kevé{éf ,kóillimvé

 naltatahtál a ettellem s ,paN a lohalav küttözök nav ttO .ajózodroh
 ,lakkáctu őgĐü{ ,nieregnet lakkójah ,lakkosoráv ,lekkerebme ,dlöF

 ,lakkosákal ,lakkará¤ ,lakkatusavsro¤ sé lakkátékar ,lekkeretőlüper
 ttala kopan loha ,lakkazáhrók ,si momuirótarobal a tto ,lekkemete¤e

 nednim kenke€em ,lakkarátv{ök sedne$ ,sövűh sé ,metset a kántahtí¤ó¤gem
 men ik a nojda tđaláv ¤oh ,zohha sévek a{ámodut tnappor ttozomlahlef

 ,za ko¤av men ah treM .ko¤av tlürő :nossatgu{gem ¤oh ,artalodnog ttodnom
 gém za ,né{évsö talodnog attotlit đé nazój a mennem llek gigév sé

 sé ,moráv télegger a ken€em ,si ze paN .zehtelürő za tezev nabbasotzib
... né sé ,si ze dlöF

 togásólav a tze sé ,inderbé llek lef leggeR .teziv a itnö abmáđ ogoN
 a ,totalokrot a inlálatgem ,inetípé tjatut jú ,inlu¤ó¤ llek geM .inlé

 ,tlürő na€o ppé na¤u ze nabtanallip E .inlüperazah sé inatívajik ,tegnikiV
 kengerémnelle ed ,talodnog kisám a tnim ,margorp őnűt kenneltetehtísejlet

.ój nálat



.äXX

 nepéđ sádózúz a ,ttaim medrét a men ,meN .bbezehengel a tlov inlekleF
 ősleb a ,metlüdéä .nezehen tlutđit mejef A .gém tllali{ ahén ka$ ,tluvaj

 egne¤ sé ,lőtéségröbüd naltadakađ sésezív a inatđalávtéđ matdut men tságúz
 đubmab gatsav na€o notrapó€of sáráp ékkörö za ,ttala gatahuz A .matlov
 úđđoH .si sóvíđ eD .ga{aőtípé siláedi ,samlagur ,ű{{ök ,mobmoc a ráka ,őn
 ,Đröt ú$rak a nellibgem ergév gím ,knüdőrtö¤ gikáró lakknátlabők űle{
 koS .erzív a kidekđere lasságohus ¤ál a$amap sik anorok úgá monif a sé
 téségröd sésezív a nebmelüF .kölüdéđle narka¤ gém sé ,le ¤í kilet pan

 a ,lurob lo&áf ekrüđ er{éfpan a ,ságohuz kisám ¤e ajmo{le lőrlüleb
 tnim ,gem deji men rám ogoN .konahuz sé ,mettölürök ludólgem gáliv

 ajrapakerléf ,tídrof armatáh ,táknum a aj¤ahabba ,modógávle rokima ,etniele
 a kerétađđiv gím ,mettellem llá trő sé ,tekevök selé za lóla makered
 za avlomáđ lóbásállá pan a - kegésneltelémđe zA .abgásólav itrapó€of
 gém gibarad ¤e anátu s ,kanatrat giáró moráh-ték lőtcrep ráp - tődi

 si edi kentevök men ¤oh ,innihle modut men ¤av ,meserek ,lavánéL mozoktativ
 .nabágam rám atzátđit si tsédrék a tze ogoN eD .iaradamsáiró trapregnet a

 kanálkop sésezív a ¤oh ,esédőző¤gem ,ttotrat kanólĐárav ¤an gidniM
 međke¤i men ah ¤oh ,enneb nav gászagi i{{a - memedré né za si esélélút

 népezök gemötzív ónahuzel a ,tjatut a intetlőre élef eléđ ó€of a nabbárok
 kecrep soravaz inátu keséderbé za táhet ,- anlov knutlutđuple nasotzib

 kos géle vle{ idlöf A .asutír sálĐárav samlatah ,jú ¤e tnim ,kosám mes
 - miákódnom soravaz intevök neletpék ráb - ¤í s ,rám iremsi távađ

 nabájpan tika ,za ólĐárav ¤aN .levimmes a lórmiátiv tépék agam a attoklagem
 lakkuságlasrát ¤oh ,kemelleđ samlatah a éle küníđ kanatílóđ rođi{{a

.késsetnütik
 ,ertelé víh tekesélezpékle sukitđim nasotalánjas €i nabógoN gím S
 nezehen imalav nassal lelrégem si menneb mogáliv sőttek sönölük

 imuirótarobal negér rokimalav rokim ,metdevéT .togászagi ótahzamlagofgem
 nebmegésegne¤ rokim ,metdevét ,togáliv a metzén lőbégöđmeđ molatđa

 ttözök őttek a lohalaV .ebieségetter rokső za nóg€ob a neze metseađđiv
 so€ámoh sézegeđđö ttetjesgem a inedzükgem lábórp lettelü$eb mejef ógúz
 ,gem nátuza kiré tto e$lömü¤ őpelgem keségnerpöt őddem A .laviálumrof
 taraka ólláđebmeđ la€€ádaka nednim ,tlürőléf a ,moráv ébsévekgel a loha
 erzív amis a loha ,elbö sik tdogu{ $nin kanó€of ónahor A .nabáságobol

 rođi{{adnim ,mettel sám ¤oh ,ka$ motahtál nebémeđ ogoN ,kéntehzén erröküt tnim
.lótmosátnallip gnozrobgem
!jloĐárav eN !¤í zzén eN -

 ,ahos rám meklel a ed ,tdaram nebtelé metset A .mocra za metemet ebmezeK
 kékraM ređ¤e aráhalav kizekréle ikA ?segésđége đel men ébböt ahos

 meledzük bbo¤aN ?sám ikalav menah ,keđel né men rám ébböt za ,zohásoráv
?matlocrahgigév nödlöf a neze ahalav tima tnim ,lüleb tto már ráv

 tnim ,nebmejef a lákđám nednim kos-koS !ko¤av geteb ,ogoN ,koloĐárav meN -
!ko¤av geteb ,mejef a mettötügeM !nebűf a karagob

 őtetkül zoh táhom seziv sé ,zöhzűt a lepicađđiv ,lelötá avdóggA
.einzén ebmemeđ a nejllek en ¤oh ,ajtrat tsávladlo téjef a eD .armokétnálah

 zA !ogoN melőt tehléf men ,gem ketehlürő men ,geteb ketehel men ,meN
!giléc a tatu za ,táknum a intat€of <menneb darátéđ ,zál órrof tnim ,taraka
 nannoha ,neléd tto ¤oh ,izlej asádapa sésezív a ka$ ,takopan a molomáđ meN

 ú$rak A .lef attotláv ejedi gásújmoä a rám tősE ó¤oF a ,knüttöj
 ¤ohen ,izrő létök$náh sőre ,ttellem trap a gellib tto jatutđubmab



 pan ráp ,atjar kizederem nođapu$ azáv óh{uk jú zA .ó€of a ajdagar lavágam
 ,kengé za kiköđ dánđubmab sagam népezöK .kensésezív a knudnom tú$úb sé ,gém

 éssévek imjav lessézeve ,knüré erregnet a aH .acobrá knálrotiv inadjam
 abáknum llek téjere léđ a rokka tte€eh ardos ó€of a ,knánlugodlob
 ,nasodnog eđđö mattagoláv tégemöt kaláđdán úđđoh ,{okév i{jjU .knungof

 za men eđreP .előleb kiláv alrotiv ótahlánđah ,melémer ,evzötök zohsám¤e
 ¤av topalalgét űređ¤e ah ,međgélegem ,kolodnog arkálrotiv sápmop inohtto

.inlábákđeeđđö lürekis túkala zépart bbejlefgel
 - atjafamláp ¤e őn nobarad ¤an bbejleb arra ,metdlük ebődre za tógoN

 ,seléđ ,- e$lömü¤ őtehe $nin sonjas ka$ ,zohkniáfnánab idlöf im a tílnosah
 zűt a kiđkef tti ali{ ,ajóknuB .tóh{uk a indefeb ménteređ levielevel sőre
 ,zagI .trégésűmle{{ök a tréze mođgarah ,lavágam ettiv tésék a ka$ ,ttellem

 lappan - iajdav ődre za teknünneb kattotínalatgu{ tnéknelejjé ka$ gidde
 ,- nájánorok káf a laváfop tdeji sé i$návík ,kizátnih mojam órpa ték-¤e nápu$

 inzoktativ elev zéheN .nojlákđám lüneletrev¤ef ¤oh ,ko tehel men ze ed
 tóknub a bbálagel ,messehevár ¤oh ,atsul géle gidnim ,sonjas ,nimse€i
 si ¤í ed ,tóđ a tze énremsi ah ,ánadnom - neltemle{éK - .lavágam e¤iv

 segelsölöf ,essetihle ¤oh ,lálat si totazára¤am zít ,ajrílürök nasápmop
 takózodagar ¤an A .nav azagi nájdóm agam a ,eđreP .inlepic semedré men tehret

 gém kense{éröS ¤aN a sé ,lánájókal nednim nodav a bbesőre avtímáđel
 ¤oh ,teheL ?antahtrat si lőtim ,nekédiv a neze kuttollah mes tájgnah

 za kanzorúcnah avzotlokir komjam A .modoksamladogga lüklén ko ,nav azagi
 ságo¤ar ittőleléd a azzánrápik aságrom úgnah¤e gatahuz a ,ttözök kagá

 tjáv abálkiđ sésezív a tá kilmö tsüze ttotđavlo tnim ó€of a ,téjdne$
.mondoknađđob rák ,némerep kenéjécnedem

 ój gém ,tnemle ogoN atóim ,timalav tludzom gila ,kotídnas aráké{rá af A
 men rám ,nöjađđiv eriM .ingof talah kolábórpgem gidda ,đelado gibarad

 ,knüđe nabbárok bbákni ,zehésédefeb óh{uk a ingofázzoh ttőle débe semedré
 a mendjam ,eđđem ogoN rokim ,tezüt a majlákđipgem ¤oh ,kólláleF .anátu djam sé
 divör ,{okév ,es lévelamláp ¤e alán $niN .lőbődre za pélik ttala gatahuz

 arjú nátuza ,ludni mélef ,ebűrűs a golsipartáh ,nabákram tagnorođ tácláp
 ,eđđö anlov tdaka lattallá bbégne¤ aH .etlel im ,metré meN .ludrofgem
 tti gér rám ,léfnelle za bbesőre ah ,ézök korkob a anatídúz tropázők

 a ,ledpél nassal ka$ eD .tekédenem enserek nebzív a ¤av ,ttala af a anlov
 .mélef nöj bbávot sé ,téjef a ,azzárgem ,zénartáh ,ileme zehémeđ a ahén tácláp

 lappan se{éf lekkika ,tekemelleđ tlálat si ogoN rám ,modoknađđob ,za iM
 űjefsopal ¤e tnim ,mélef kizá$ak ¤Ú .nav jab imalav sigém ,meN ?golasrát

 őtnebbödgem arámáđ imalav ttozoklálat röđőle nebételé ika ,kö€ök
 sé ravaz nácra ,ázzoh konahoradO ?ttetehnétröt iM .kannodav a levégésnelej
 nasodnoG .metezgelél a dakalE ... acláp {okév a sé ,kizmálluh sázokládo$
 sévek né¤ehtno$ sagroh ,nabákram a trat tőđđevlí{ űgév sallot ,ttotímis

.daráđ rév tlozámtéđ
 .ebékö{ök ogoN tali{ a tza ettől ik ¤oh ,rám indutgem mogof mesahoS
 totrap a lüneletnüđ knümeđ ráb sé ,ó€oF ¤aN a knülev nahor ajpan kidosáM

 ólrobókle eđđem ,so{ágaM .knutál men t{él újámrof rebme eléfimmes ,ajtatuk
 nednim avlábodár ¤oh ,gem matnáb mes ,tlov ¤ú aH ?ttetehel đádav

 a metdzek rokka ka$ sé ,tjatut đék giléf a mattodlole lannoza ,taknimloh
 rám ajgnah gatahuz a rokim ,intaggaf tógoN ttödőtelligem gidnim gém

.nablovát a tteđé{ele
?dattáL -



 ¤an ,mettih tza ,tjáf rokiM .eksüt a kos ,tózob a űrűs ttala káf A .meN -
 rokka ka$ si arágađ A .im ¤oh ,mattál rokkA .inzúh matraka ik ,eksüt

.metle¤if
 sévek naltatahgoflef etniđ ¤e le tahlurá tebböt lakkos kanógoN

.timalav kotál nebmeđ lőtmeđ ¤oh ,za armomáđ tnim ,kéderöttalli
?kenéjűrőbamis ibmuZ tnim ,tlov agađ na€O -

.tléf gidnim trem ,tlov ú{avas agađ űrőbamis A .meN -
 za atlálatle táhet névle{ agam a ogoN .dazzi tniređdner ,léf ikA

.togászagi
?tlov ne€iM - .bbávot mattatrif - ?rokka táH -

... nopan a ríĐ tnim ,am¤ah ,tsüF -
 ejéleb a kil{éf af tlođi$ a ,lőttsüf a anrab si ajáf őđđevlí{ a ,negI

 kujléc sám ¤aV ?káttotíráđ ,kéttezde nebzűt a nálaT .lótkédariĐ ttodóvíđ
?levve tlov

?dlögem ¤oh ,anátu létnem men tréiM -
 ketdere abámo{ lüklén sázoklodnog ¤oh ,segésték men iasrátadroh űhüd kaV
 sogalóđtál ille¤éđ ,ajlocnár tákolmoh a ,gömmüH .kanódamát se€étjer a anlov

.tágásavá¤
 $nin - már tíjah tali{ kisám ,meserek ah ,inlö tehel lőriđđem lallí} -

.tákrot a mopakle ttőleim ,- ersévöl a avađ
 ,zéhen im a tnim ,bbe{{ök na¤u őđđevlí{ A .tlunovađđiv ¤oh ,tlov azagI

 lőrlezök ,ettetíperik ima ,bbesik si jí za ¤oh ,kiđtál ,kniőđđev ű¤ehők
 naltúna¤ ,si megne bbősék sé <anlov ettehtísebesgem nasolálah nabnoza

.nebzök miagássotalalgof itrapó€of
 ,akétí{ozib sádamátvro neletrekis ¤e tnim bböt őđđev ű¤ehtno$ ,órpa za zE

 ttellek lótkózodagar bbesőre knulán a ka$ giddE .si péklej őtni
 đérdlöf a ,knutpak telefnelle bbesemleléf lakkos ,jú tsom ,knüngetter
 dav őzöbnölük {áH ?soráv a ,talokrot a gém tehel eđđem ne€iM .térebme
 abléc gím ,nátáh seléđ ó€oF ¤aN a knunzatulütđerek llek nételüret Đröt

 lekkerebme ,ólávle lóttrap a ,tehtjer t€éđev jú ra{ak nedniM ?knüré
.tlálah a ,tádrád őlüper ,tali{ sokli¤ ónarrus ,takokanó$ ttokargem

 ersédefeb a s ,tiajdúr óh{uk a molobmoreL .kizektevök ejedi ségetter A
 kanájómo$ afkédađu tdakaeđđö đége za ¤oh ,nojatut a téđ metíret ¤ú tobmol tnáđ

 kobmol t{áheđđö za sé ,si tocobrá za ik mötnöd levvíđ úromoä .késsál
 i{mölkö - knutjú¤ rokka ka$ tezüT .takopan a küjtlöt avgoropuk ttala

 zohđakađ bbesene¤e ah ,- lóbkagá őglötsüf gila ,bbazaráđgel a ,tocapuk
 nekederem rat A .nétnem kobmod rápok a ,trap ték a knutahtálgigév eđđem evré

 zöhdlöf itegrep ,kidőgnet rokob a{tas ték-¤e ttözök űf zaráđ sévek
 ,ttünednim komoh sé komoH .tekemeđkomoh agrás a ttözök iagá ólupal

 gidda ka$ ajgalađ dlöztétös ,si ődreső óluriv notrap a locrah lakkomoh
 ódarátéđ a invíđ abkugam timalav kesepék kerekö¤ őde€ém abkomoh a gím ,ré

 erseretémolik 4-3 ajvás tez{évön a nebke¤lövladlo zA .lőbgéssevden
 ,tődre za kájtírođeđđö ,kanargu kanó€of a arjú kobmod a nátuza ed ,kiđgatsav
 agrás őtemeteb tnednim kekederem a ttözök káf a nalli$tá nokotrap sagam a

 a kizó¤ík tsüf {okév lőbéregnet dlöz káf a né€ém ¤löv ki€eméN .ajkomoh
 t{áh arsagam a egellef tétös zűtődre őlöbmöb a tnim ,sám ,absagam
 <kiđgatsav men sé nekkö$ men ajgalađ díleđ ,lavájúrođok söröv kontáraĐ
 rokne€I .ergé za telej ólurá ne€i ka$ lozjar zűt atlálpát {él semletré

 őde€ém ézök káf itrap a sé ,arájrúh jí za kozja tőđđev lezzék őtekđer
 ó€oF ¤aN A .tetezgév ónakkublef nabájámrof kanó$ a moráv lettetniket

 tálle ,nájtrap a knánlorodnáv nasogola¤ ahtnim ,tjatut a ajrodos nabbasro¤
 tahtatláglođik rokimráb tekika ,knu¤av si ia€gof ed ,lezzív sé lallah



 trapó€of a motahtrat kengésnelle ka$ - sonjas - treM .kenkniegésnelle
 ogoN s ,metlétá neđérdlöf a neze tima ,nednim ttotínat erre ,tiókal kenéjedre

 tegésték nednim sáludabađ a nabájázah ogoN .bes etrev lí{ a nájrak
 a ttO .tatu za tze metlezpék kenűređ¤e lút nabá¤áv ővev ebimmes

 nebizök ¤oh <soráv a sé talokrot a knüttőle eđđem lohalav ,keűjefsopal
 a ,ik knütehtök ne€eh ¤e kaŁ .ár matlodnog men ,kenlé si kerebme sám

 űrőbamis a tza tnim ,kiletđit sé kiremsi ¤ú tamiasrát loha ,tto ,lánléc
 ¤aN a sé sros a teknünneb tev ávohsám aH .metlév insavloik lőbétetniket

 knéntehtetrégem ttőleim ,őrelút ódamát knünelle za rű¤el ,ardos ó€oF
 ke¤löv na€o za gém ,tlov serü gidde eré$neređ trap a eD .knukédnáđ sékéb

.knuttál si topolđotsüf bböt nebűrűs a bbejleb loha ,si nabájáđ
 ¤oh ,knüderbé arra legger ¤e rokim s ,innu tehel gem si tségetter a ¤Í
 kolmoh-tta{ah knulábórp men ,lóttrap a knu¤av erretém nev¤en-cnimrah ka$
 a ,sálmará za teknünneb trodosedi rám aH .erépezök ó€of a inlékciveađđiv
 ¤e keigér a ,tjatut a eb küjdef lakkobmol ssirf ¤oh ,molakla bbojgel
 tjú{ gila ,lével zaráđ a killuh nák$ój si lórkédaram a ,kütlezütle téđér
 lőbgerékaf A .knáknum zéhen đel men ,kirpös teziv a iagá káf A .tsárakat
 a nassal - matgaraf tte€eh ketteđevle nebsésezív a - tápal ték ttetíđék

.tjatut a ajtjah élef trap
 lef lláđ men lőbé¤löv trap itzökmeđ a ,kédiv a tdogu{ ,ó€of a sedneŁ

 óslotu ¤e ,nasomazuhráp lakkagá za knulkis ari{đđohraK .tsüf
 ¤oh ,kizótjú{iken ogoN ,tjatut a mököl bbelezök gém lassápa$őzeve

 ,daram neltezejefeb nátus nabnoza ataludzoM .ta€€ag samlakla ¤e nojpakle
 gá tlemeđik a kanlokram men iajju tráttéđ ,nebőgevel a llágem ajrak

 djam ,nabgásnaltaludzom tdemred gicrepdosám ¤e llá ¤Í .ézök ielevel
.kidógáv arsah

.mélef ilehel - !ađđiV !ađđiV -
 a gem kitü kognah erređ¤e ed ,ttögöm {öggüf dlöz a timmes kotál meN

 .ia{álđof kenésége$ef nalatdnog ,kenédéđeb tlogat rebme bböt ,melüf
 lekknőre nednim ttü¤e lavógoN sé ,morgu aráladlo ilőlef trap jatut A

 arbboj ,retém tönezit ,zít ,tÖ .káf a kandolovát nassalagiŁ .knüdzek inzeve
 sik ahtnim ,kiđtál sádakađ {eksek nájkí$ setelne¤e {öggüfbmol a knüttőle

 ed ,takognah ibbőle za mollah men tsoM .abó€of a tto anllokrot katap
 ,zagi - tnappiđ tako¤an ogoN .ne€éđev a lút knu¤av men gém ,küzzeré nettekdnim

.tni élef ságáveb a sé ,- gađ a egne¤ ttölöf zív legger
!kannav ttO -

 ,ebé€ém knutahtnallip rokka ka$ ,$nis retém tö ságáveb a ,timmes intál meN
 ,lóttrap a rám knütehel erretém nevtö-nev¤eN .elev knüré ablanov ¤e rokim
 ¤löv a ludni {évsö lóbá$ú$ ,sátđit űtelgöđmoráh sik a lurátlöf rokim

 ,neletzem ,lürök kanó$ ¤e kidoksogrođ kala ¤én nájtrap A .ebéjesleb
.nebésézörküt zív a golli$ kürőb anrabsöröv

.kanógoN megeđiđ - arsaH -
 avdógga metetniket ,ttözök ka€€ag sórúđ ,zaráđ a knüđkef lunaltaludzoM

 ,nasotnop motál men ,kangopot lürök kanó$ a ,erđé kettev men ,meN .kujár dapat
 ,gésűrűs itrap a tekő ajrakatle sé ,crepdosám {áhén géM .kanláni$ tim
 ,timalav tláik ,tejef a itevlef kala ki¤e za rokka sÉ !knülükenemgem

 sátđit {eksek a nátuza ,derem knár si moráh kisám a ,tájrak itídnel knélef
.kinűtle

!knüzzevE -
 a kájtá$ob erzív gíma ,tehel {őle za knü{émer nelte¤e sé ,ketteverđÉ

 sé ,intuj zohóđ degne men sézeve ttetíđefgem a ,kenlet námén kecrep A .tokanó$
 trap a ,ttözök sápa$őzeve ték kezénartáh ahéN .kansám¤e inadnom tim si $nin



 llek őle nannoha ,tsárgueb sik a tza lef meremsi gila ,nav eđđem rám
 bbeđđem si lénretémolik léF ?kenzödlü mesgém nálaT .kankanó$ a innakkub
 gitanallip ¤E .lőtéjdlöz trap a le dakađ ké{rá tétös ,órpa rokim ,knu¤av

 a llek montál ,motál ed ,kizárpák memeđ a ka$ ,magam motatlá gém
 semetü kokala za ,táságolli$ seziv kőzeve ópa$el sé ődeklemelef

.kennöJ .tásázodaljah
 ó€of a takujkanó$ kájtjah nesegelőrem mendjam ,knélef nesene¤e kanatrat meN

 kájgávlütđerek bbaramah ¤í ,kájdut ,kosokanó$ ttolroka¤ ,élef epezök
.nokotalmará itrap soravaz a takugam

 ,tsézödlü za kájnugem nálat ,togáslovát a kujdut inatrat giedi ¤e aH
 artáH .lórkuđakađtrap tájas a teknünneb katravazle ¤oh ,lazza kendegélegem

 a molomáđ ,lakkomzi őlüđef gisánattap tőzeve za mozúh ka$ ,kezén mes
 sigém ,... záđ ,navclo{ ...tönev¤en ,nev¤en ,đúh ,tö ,őttek ,¤e :takosápa$

 a kanó$ A .nomakered verem lőtsézeve kotízal ,arsánađđuđ ¤e koludrofgem
 ,bbadav gém etelüdnel küsézeve ,argáslovát elef ,rám locnát népezök ó€of
 sé ,đel crah ttI .indöklőre bbávot emletré $nin ,meN .knélef kenlüper etniđ

 tteđeveđe knüvíđ timalav tahdopalli$ ah ,knülüđéklef ah ,bboj rokka
!kennöj ¤oh ,dzéN !ogoN ,abba d¤aH - .nátu sézeve za aságobod

 atpak tali{ a rokim tnim ,ne$löb legelrém men tsoM .goro$iv sé ludrofgeM
 ő ttoloh ,káttotírođ abkoras ,kitegrekgem trem ,raka inlö ,ebékö{ök a

 .se{éröS ¤aN a ráka ,semleléf ,rév a itnöle tá¤a ,inatnáb traka men tiknes
 ,kají za kengellib tto neőtehevik lój nálláv neletzem kőzödlü za gideP

 ebrökléf sorođ négév jatut A .timalav kenré si kniali{ im a nálat ed
 s ,tsárakat imén tnelej si lével zaráđ sévek a za ,ta€€ag nednim knuzomlah

 ,bbojgel a eđđö modokpak nesegedI .tekő kujtahtál lój tréza im elügöm
 né tima ,tájí zéhen ajtaglábórp si ogoN ,tekőđsevlí{ bbaso€úsgel
 za ,lálat ali{ ő za tikA .inetíđefik kéndut labbál bbejlefgel

 ssirf ka$sigém ,inzoléc lój géle dut men gém sonjas ed ,neletpékcrah
.sévöllí{ a iken {ámodut

 go¤ar pan a ,ttünednim molagu{ sé ekéb ,nó€of sedne$ a ebrök kezén naúromoä
.negé neltőhlef a

 kiken modut men tréiM ?ne¤el lálah sé meledzük ¤oh ,llek tréiM
?inzára¤amgem

 ősle za rokim ,kentehel erretém đúH .kannav tti ,indeklémle ődi $nin eD
 élöf zív a zo{ámrok óslotu za ka$ - téjőzeve ajbod abkidal a moráh
 a kümeđ ,kenle¤if náméN .knár kidőzegeđ lí{ moráh erređ¤e s ,- evlőd

 tegedi ,ttozúhartáh ,ajtatuk teknütset a ,tléc a ttögöm iesér a&sábbmol
 ttolrokaß .anlov kátgaraf lőbők ahtnim ,naltaludzom küzek ótrat

 nöküllem ,nokucra ,kutaludzom segelsölöf ¤e $nin ,kanzotídro men ,kosocrah
 kosázoráta$ ibbegér ttözök kosádarrof sukirtemmiđ tnáđ kensétíđíd a

 er¤e kilkis nasro¤ lőttelüdnel a kanó$ A .kilesiv tiebes tdegeheb
 itíđefgem ogoN .retém töneziT .ttögöm kagá za knuloggug námén ,bbelezök

...tájí tnappor
.mogottus - !gém jráV -

 za tá kandalađ evgöröZ .őđđev moráh a knélef lláđ nabtanallip a nebbE
 ajloĐroh lammoladjáf selé kidamrah a ,nappok nojatut a őttek ,ttözök kagá
 anlov katróđ taĐarap ahtnim ,gé bes a ,tségö{ ¤e koparahlE .maka{ a gigév

... kene$nis erretém clo{ ,nátu őđđev kidosám a kanlú{ tsoM .ár
!tsoM -

 ólláik lóbármo¤ a tére{et tékdnim ,jí za lluhik lőbézek őspézök A
 a kidórúf evgnöd ali{ őllieb si kanáĐdnál ogoN .ajtírođ erőđđev sallot



 tsom ,dokpak nátu ali{ a ,totápal a itđerele óstáhgel A .abáladlo kanó$
 .tlüsebes óg€obmi küttözök a ajravaz tőttek kisám a ,abléc međev tő

 a knélef si lláđ rám ed ,lőt¤ehők ódórúf abálláv a tídrolef so{ámrok A
.ađaláv socrah pé ték

 sé ,tísah abmobmoc a meken ,ttala alláv a ,tnöf ,ajpak abájrak ogoN
 ,arrúh a tőđđev jú za mokar evkef tta{ah sé ,ik motagnár evgeđiä .tnödlef

 ogoN ,kenröt evge$er ka€€ag A .zohjatut a kidőtüázzoh kanó$ a ,mezré
 ¤oh ,$nis mamlagof artanallip ¤e nabáságravak jatut óg€obmi za ,löbmöb
 ,nahuz már ,ebtset anrab ónallivlef a mali{ mövöl nabátkav ,kinétröt im

 za cra tétös ttetsef lakkokí$ kék ,sosádarrof A .nojatut a elev kegrepmeh
 ,táka{ a mogof abásáljah mökö{öK .téségehil a mezré ,locnát ttőle morro

 nav lajjalo ¤av larríĐ imalav ed ,lülef ko¤av né tsom sé ,morava$le
 a mopaklE .gúr élef masah a ,lóbmosátírođ a kiđú$ik ,erőb a evnekeb

 el ,makered a ajgoftÁ .nojatut a knulurug avdokđapakeđđö tnigem sé ,tábál
 a nebémeđ etekef ,réeđđö knucra ,meserek táka{ a arjú né ,inatírođ raka

 inző¤el đgof men ,meN - .gobol ezüt ógnojju ,neletrö{ök ődzük sotzibagam
 ,nekeĐröt a keserek tđamát lammakras ,metíđef kanákrot a morak ,megehil -

 sé ,malór lüdrögeL .magam mobod arlab lőbőpí$ sé ,mőre nednim medeđeđđö
 tnigem rám sé ,metezgelél a llále ,maladlo za iré ságúr ú{ođi rokke

 anéb maladloléf ,mezekedév lüneltőrE .mokrot a iserek ő tsom ,nav lülöf
 sétü za sé ,mollah tésétívüs óknuB .kandapat ermégég a iajju ,lótságúr a

 rőb sokís A .típal zehkeĐröt a si lütđerek nétset melefnelle ejere
.malór el ludrof lünelettelé ,kandaknalle komzi őlüđef ttala

 zén lettetniket ónábnűB .sétegnödllem immes ,sátídro immes ,sedne$ ogoN
.már

!matraka meN -
 ka$ tte€eh sá{áhermeđ ed ,náladlo ságúr a tdaram mes mádrob ¤e ,mezré ¤Ú

.modut inteređ
.evgeđiđ ingo€osom kolábórp - !inllálef stígeS -

 meremsigem ,nabkanó$ a tlü lölegel ki€ema ,za kiđkef ná&sáb€€ag tlúdtéđ A
 acra za ed ,kiđkef násah A .lórsálávotet úkala rök a népezök akolmoh

 técnireg kisám A .arádo$ iaimótana ne€i sepék akram ogoN ka$ ,ludrof knélef
 gúr men ah ,elev anlov matnáble si né ¤oh ,tehel ,téđ attotnappor ajóknub

?őttek kisám a loH .nav lój si ¤í eD .ákkéromo{ lőbsédevét ogoN
 knülőt erretém záđ ,gellib neserü avlumis zoháraf sopal jatut a kanó$ A
 ,le matlálat röđőle tikA ?so{ámrok A .abá{ári trap a kiđú jef etekef ¤e

-söröK ?nav loh rokka eD .sepék inđú lallí{ a nabármo¤ ¤oh ,ménnih men
 er¤e netteseebgésték lo$ádkub jef ¤e za za ka$ ,zív a amis lürök

 elev $nin ,ébböt ttöj mes löf sé ,ebzív a tludrofeleb návli} .bbeđđem
{ a sé azzámrállef ,rebmedav óđú artrap a tđagga nabboj lánnA .knudnog
 kagá ólú{ erzív a tehzőtjer kanó$ {áh nojaV .tibböt a azzoh arknuka

 loha ,đakađtrap a lőle knümeđ kinűtle nassal ,ó€oF ¤aN a kidora{aK ?ttögöm
 lekkeze ,bbeđđem er¤e rodos abáih eD .kuttatzákcok tsétökik nelté$neređ a

.kenrélotu am gém lakkokanó$ sro¤ a
 .tekő kuttotnallipgem ¤oh ,le gém tlet mes aró léf ,motál násállá pan A
 ,katdamát kő gidep ,tekő molánjasgem lunaltaraka ,kiđkef tti őttek tsoM
 takniálluh im a tsom ,knüzekedév men aH .teknünneb inatítđuple katraka kő

.segéstehel gém ze ráB .ebűrűs itrapó€of a lalladaid kájlođnov
 a ka$ rám ,artrap a neđér bbasopal ¤e ik labál tsom őlükenem A

 a ,tuf ,lozág avpa$ arsagam teziv A .abáih ed ,medek{émer nabkolidokork
 ánzár télkö za ahtnim ,lój motál men lőriđđem ne€i ,ludrofgem evré arkomoh

.ttözök káf a kinűtle nátuza ,knélef



 őgehil lótúđđob a teknünneb rélotu nesemle{ék ttala aró ¤én-moráH
i ,tjatut a küjtíđevle rokkA ?nebűrűs a le knujjúb sé ,knüssökiK .jarkanó$
 a knünetlöt ne€eh ¤e tődi i{{a neltetehel gidep nekédiv ttokal nűrűs ne€

.knütípé takisám ¤e gím ,notrap
 nasopalA !sádlogem a ttőle morro za nav ttI .kezén arkanó$ a nátuzA

 lüvíK .kéttetíđék lőbĐrötaf ¤an nelte¤e ,{ámtokla {eksek ,molágĐivgem
 {okév ótírob téjesleb a ,amo{ avrud kátlabógaraf a atjar kiđtál

 moráh A .télbö ik kéttetí€ém lessétegé ¤oh ,ajlurále getér ttedeseneđle
 sallákađ tlođi$ ,adrád ték ,őđđevlí{ ómo$ nékenef a ttellem őzeve

 téziv komálluh ópa$eb a návli{ lajjéhköt ttogávebléf ¤E .le¤¤ehtno$
 elev gof nezehen ogoN .nab{ámtokla őgellib ,kűđ a $nin sáM .ik kétrem

 tima ,ságzom dabađ seretém ráp a za gof inzo{áih si meken sé ,inzoktárabgem
 avtđapatik lagga¤a tto ¤oh ,seléđ géle nabnoza epezök A .ttedegne jatut a
 af a nárro <menneb damát si vret bbeđérem gém sé ,knussahkar tezüt sik
 za ázzoh kátgaraf nesőtjel ka$ kőtípé za ,úgásgatsav seretém bbálagel

 ketehzűt tocobrá ,inrúf neppékimalav kodut taku€ edi aH .zehséde€ém ttetegé
 lekketeh ,lakkopan ,nétnem ó€of a júf léđ eh{e setelne¤E .arkanó$ a

!taknutu őnűt kenneletgév gem itehtídivör
 .lüđ teteltö jú ze sé ,mötök zoháladlo kanó$ a erőle¤e tocobrá zA

 lüvík nökörőráj őzrőnelle za loha ,ttözök ketegiä godloB a ,azahadO
 iaizénilop ,iső galótíllá - na€o ,atalánđah űmráj sorotom eléfnednim solit

 ke€em ,kólara{ tto za sé iókal mutávrezer a kendekelzök nokokanó$ -
 .nezív a teĐrötaf bbagatsav ¤e trat dúr ték erretém ráp lótáladlo
 tlí{ a ¤oh ,međkélmeađđiv sé ,tako{ámtokla ne€i za kájvíh kanójahgédneV

 metlü men ahos na¤u nÉ .kattolkis laggásnotzib de{{ök ne€im si neregnet
 mondut llek le ¤oh ,néjő{re óizívoeg a sé nekepék mattál rođi{{a ed ,enneb

.inetíđék
€éđev a tze knun¤ah llek ttögöm knugam tsom ,vret ibbalovát nabnoza zE

 iK .ttaim kőzödlü za ka$men sé ,kujríb gíma ,inzeve ,llek inzeve ,tđakađ se
 temledzük jú ,tocrah jú ,kanó$ bbajú lef nakkub nabra{ak ki€em ,ajdut

 tlunéb degnelöf ergév gím ,maladlo ójáf motatđánrot ,mörtö¤ giddA ?evrégí
 meN .lőrégéssegésküđ túkanó$ a möző¤gem si tógoN nebzök s ,asádabbiĐ

 a mezéngeM .lí{ a tdalađ ézök komzi za ne€ém ,ajtagopat tájrak a ,kizeknelle
 gem nasopala sézeve za gideprám - ajtagzom aH .kizrév gila rám ,tebes
 né za ,tahjáf no¤an ,modut ráb ,gem kideverem men nálat ,- intagzom ajgof

!llek knünzeve si rokka eD .gojas si mobmoc
 inadjam a metísőre zoháladlo kanó$ a sé ,tiekéletök jatut a mogávtéä
 kaláđdán {okév tnáđ kanálrotiv a ,takadurđubmab segésküđ zohójahgédnev

 tógoN röđőle ,kannav nabkanó$ a rám kóknub sé kátlab ,kali{ A .tégetök
 avgúr to¤an gém labbál léf ,si né kepél anátu djam ,ebéjele za metetlü

 küjtírem ebzív nátuzA .noknu{ámtokla tlére$lef lüneltűh ,ttotđofik
 gém ,- mettetíđék né tima tnim ,kabboj nattozorátah - téjőzeve kniegésnelle

 gém bbőle sé ,nó€oF ¤aN sedne$ €o arjú tsom a kezénebrök ređ¤e
 knutu iđev tétedzek lakkniasápa$ bbámis dnim djam ,őgellib ,naltalroka¤

.ađakađ óslotu melémer ,jú

.ääXX

 .ttala e{éf díleđ kogalli$ a ,si akađjé őzektevökár a sé ,knüzeve pan đégE
 jú ,kandamát kajú gidnim kütte€eh sé ,knüttögöm le kandaram ke¤löV

 ték rokta{oklA .lakkamladogga jú ,nökü€ém attotírob ődre lakkó¤íktsüf



 ,tíges knüken ,nav knülev akađjé za ed ,lőbéjűrűs trap a knunátu dere kanó$
.lőle kőzödlü za rakatle

 ik si tőre ppe$ óslotu za lóbdorak gím ,doríb gím ,tőzeve za dzúh kaŁ
 kerebmedav a löf dpak rokkA .tápal tlüzehen ámmoló za azzála¤ men

 - zív kuso¤nal áttdahsop néh{e za ¤oh ,lá¤i sé ,abó€of a dstírem ,tájéhköt
 avgo&ok nabdormo¤ serü - ?ajó€of sűh ,so€átsirk kédiv¤eh a rám nav loh
 ,erdejef ódazzi dstnö nátuza tokédaram A .estlek tásádóla$ gásttokallój a
 ¤oh ,teheL .laváro¤iv zrot ótagroki$gof kattolláđgem a bbávot dzúh sé
 kanlocnát ttO ?ki€of abkogalli$ a nesene¤E ?kanó€oF ¤aN a egév si $nin

 nednim doravak ákkárkiđ ózó¤ík ,neltemletré teküpék őtekđer sé ,nérküt tétös
 trötö¤le za nétnem decnireg ,lakkéred verem ,dzúh ka$ ed ,lassápa$őzeve

!dzúH !levébes őtetkül dobmoc ,lavásálganov sezüt komzi
 .tege neletgév ettetí€ém {éfgalli$ a ajtípal erdlöf egésekrüđ lanjah A

 egne¤ a giddema ,kidekđepret gáskís ,kobmod a kan¤ofle lórbboJ
.idegne intál gássogáliv

 zohó€oF ¤aN a lattalokrot samlatah ,ajgalađ ődre za dakađgem ne€eh ¤E
 népezök ó€oF ¤aN A .ézök iamálluh knó€of im a lumis eziv srátma€of ótlém

 sé ,rodos gitrap itzökmeđ a ,ejere kanásálmará ó€of jú za tídólgem si
 erűgésseléđ seređték djam a lürekis arjú ergév bbejjel lavój rokim

.ludrofartáh ogoN ,tokanó$ a intezev erépezök gemötzív tdagad
 kevíködlömeđ a kinűtle emeđ ,ajáđ a alil neb{éf ilanjah trém nekűđ ,gedir A

.nebélbö €ém
l llek inzeve gém ah ,lahgem ogoN -

.knütehnehip rám tsom nálat ,negI -
!kozá¤iv né djam ,ogoN ,jdulA -

 mezén tege ódosogáliv a ,mejef a motđamátartáh né ,káĐ ¤e tnim ,lüretlE
 dabađ men ,mezrÉ .jáf mes mobmoc a gém ,sedne$ metset A .lunaltaludzom

 amrof¤e gé za ,ó€of a kolluhtéđ ,lef si meleme majju za ka$ ah ,monludzom
 itrap a tladloték nebzökim ,kegebel nabtalubák sönölüK .nebégésekrüđ
 ,timmes koraka meN .metetniket őderem ebimmes izeterek ajkí$ tétös ődre

 keppe$zív a ,lakkanó$ a temetset ¤oh ,inzeré ,indükef ¤í ka$ ,mes indula gém
.ó€oF ¤aN a nére{et iđiv ttü¤e laviajdráillim

 avzdógof abkokí$őhlef ótígáliv ,réhef lóla eléđ gáskís a ,neteleK
 őderbé za ,tev tognál dlöz ődre ekrüđ A .pan a őle kidokđapak nesöröv
 jú za ,legger jú za ttI .negé kék jú za ettölöf goravak ejtsüf karadam
 ,nékenef somrok kanó$ a izrő ajádnub ogoN ka$ tégésetekef akađjé za ,pan

.levésétekđer ólganovlef-lef géstlüremik solálah a ,nattozpa$
 matdut lef tógoN eriM .lakkanó$ óslotu za knutzoklálat nebléd panzA

 küllem A .lakkají ttetíđef ersévöl ,katlov noknuka{ a rám ,inzár
 .knielefnelle ősle tnim ,kesedne$ katlov men sé ,avlozám tlov ersörövőgé

 takugam kétlezüt lassátláikata$ sukimtir ,knár katgoro$iv avzotídrO
 nabárro kanó$ a tá etrev sé ,röđőle tlüper mali{ né za eD .arsádamát

 ttopak őzektevök a ,anlov kattahpak ebđé gém ttőleim sé ,tákrot óđánodah
 ketrem men ed ,katzotídro nabbasognah gém na¤u lőttE .abálláv a te¤e

 ka$ názagi za gidep - nátu lí{ kidamrah a ,tős ,knázzoh inzeve bbelezök
 tekü€étniket ¤oh ,katdaramel nassal péđ - tájrak so{ámrok a atlorús

 ttegeđa{ráđ ték-¤e ,takiádrád kátlából lakkosátláik őtnetter ,kájvógem
.égöm knukanó$ avtna&&op si tali{

 itrap a gidnim koza ,takokanó$ si knuttál ah atóza sé ,ajpan ¤én rám kennE
 ó€oF ¤aN a lénretémolik ¤e bbejleb ketdekđérem mesahos ,katdaram nabvás
 rét kentelek nabboj er¤e ó€of a ¤oh ,motál lóbásáráj pan A .arátáh seléđ
 a ik nakkub lőbrökützív őnűt kenregnet rám knüttőle za tnéknolanjah ,le



 a legger nednim sé ,arkomálluh ólábmih na¤ál a avróđ táságo¤ar zér trev
 itrap a ébbőgebel ajdlo ajáráp bbagatsav lattala{rá ¤e gáslovát
 agrás kátđupkomoh iđđem a golli$ bábiléd tnim ka$ küttögöm ,tekődre

 ?retémolik téknezit ,zít ,clo} ?tehel seleđ ne€iM .ejneletgév kaniákcub
 kizatu tnékbaradgá ódórdos ,órpa ika ,kanna inlü$ebgem zéheN ?bböt géM

 ódakađgem neseléđ a lórbboj rokim ,legger am sé ,négemötzív tnappor
 tza ,ázzoh ttozokalta$ ma€of ¤an bbajú ¤oh ,izlej tza tnigem lanovtrap

öpmöh nátsul a kajda teven jú névle{ keűjefsopal a ¤oh ,ejedi za tti međih
 ppe$őse ólluhel nednim ,sárrof nednim ,ő aj{A koma€oF A .kansáiró őg€

.ttőle ajupak regnet a a¤á ősgév
 gém pan a rokim ,si legger am sé ,pangeT .regnet a eđđem tehel men rám ,meN
 a kandalađ nasomazuhráp karagus a rokim ,lóbkomálluh a ik llá giléf ka$

 atđit a ttetehel inetjes ,intál gicrepdosám ték-¤e ,levérküt zív
 gésődre itrap a loha ,totnop ősgév a tza tladloték eđđem nebőgevel

 a ajrázeb aráp a nátuzA .totnoziroh a bbávot irésík men rám ajkí$ tétös
 ,ebéjneletgév bbekűđ kanárátahtál akóla$ óljah ebékrüđ lappan a tetetniket
 ,kanna si ajpan {áH !mogof intál si panloh sé ,si am ,si panget mattál ed

 kobmol ,őgetter kődi ősle za ,modut meN ?lótgatahuz a knutludnile ¤oh
 ¤oh ,ajpan cnelik ¤av clo} .eđđö davlo áppan úđđoh nelte¤e asálákjub ittala
-le¤¤ü ¤an ¤oh ,tah ,{{eg a lőd lóbájrak ogoN ¤oh ,moráh ,knu¤av nokanó$ a

 kanó$ a morúf ajpan tö ,negi sé ,tésétípé ójahgédnev a metzejefeb lajjab
 ,aknum zéheN .elev đék ko¤av men gidnim gém sé ,kancobrá za taku€ a abárro
 avgáv arsokkac tégév kno$đubmab divör ¤e ¤oh ,ár anlov mettöj men ah sé

 inđágroh ,inrúf ődi za séveK .kénnel mes eri{{e gém ,massagrof tnékórúf
 llek lakkađőre tleté za ¤oh ,tadalef sevresek jú sé ,intüs talah ,llek

 ajrak nátuza ,tlu¤ó¤ nepéđ röđőle bes A .geteb ogoN ,indökmöt abógoN
 a irűt ¤oh ,matládo$ gidnim tika ,ogoN <anéb sé ttel verem ,tdagadgem

 gím ,tlet abpan téK .attagroki$ tágof a sé ,ttögö{ ,si tník bbo¤angel
 lakknáliđđubmab se¤eh ttetegé arátđit nebzűt ¤oh ,etdegnegem ergév

 le{{eg agrássedlöz őlmöik a sé ,tebes tlu¤ó¤eb galóđtál a majrúđlef
 bes etrev lí{ ,ősle ,igér a za ¤oh ,tđagga no¤an eD .tnekkö$ si amladjáf
 ttözök bes ték a ,{{eg a ki€of si lóbba sé ,tlí{gem lótágam nékö{ök a
 ,tdazzud nasamladjáf a gemötsúh tdallu¤ samlatah nelte¤e ajrakőslef đége
 matdoknađđob ti{{a ika ,nÉ .$nin a¤ávté ,tto¤ofeL .ttala rőb ótalluh térőđ

 men ,léđeb meN .takotalaf a éleb mögrö{ök avrís tsom ,nágásknálaf
 apmot lótzál golli$ tto ima ,arra ,élefeb le¤if nebdne$ ,kidőlkedré

 avdazzi gím sé ,mörtö¤ lesséve ,tiebes motítđitik arjú gem arjÚ .nebémeđ
 ,- elev kölüđékle sigém nálat am - lavásárúfik kené€eh cobrá za modólník
 lakkotalodnog ,lakkavađ ,lóbásátagllah inzárik molábórpgem ,ázzoh keléđeb

 inlah a ,kódalef temledzük a ebima ,té{epök gástlupmot a alór inatnáhel
.lőle ie{émese kopan ővelartáh a takugam kájlokrub kőlüđék

 sé ,tđubmab úđđoh a tza mokareleb nátuza ,taku€ a tze morúfik ,ogoN ,dzéN
 ték a bbákni er¤e kniesétegléđeb - cobrá ¤oh ,kujvíh ¤ú evdzek lótta

 .ár lürek alrotiv sé ,kujvíh kancobrá ,- kanlujaf évékérevek vle{
 djam abálrotiv A .eđđö mözötök lóbdán {okév a lőbbe tálrotiv A

.inzeve llek men ,tokanó$ a iđiv sé ,léđ a kidokđapakeleb
.lahgeM .gem lu¤ó¤ men ,geteb ajraK .ébböt zeve men ogoN -

 né za tto sé ,zohsoráv a teknünneb đivle alrotiv A !gem đlah ¤oheD -
.degét kanatí¤ó¤gem mierévtset

 tá{A lidokorK nabmomlÁ !inatí¤ó¤gem látdut mes et ,gem kanatí¤ó¤ meN -
.lahgem ogoN .tájáđ a attotátik ,ttezén már ,mattál

!đlu¤ó¤gem nabsoráv A !medegne men nÉ !gem đlah meN -



 koraka ttO .zehépén ogoN teknünneb ne¤iv alrotiv A .knüjnem absoráv a eN -
!ađđiv knüreß .lahgem ogoN ¤oh ,emeđ pan a assál en ,injúb abtózob a

!nav eđđem no¤an-no¤aN !ogoN ,innemađđiv knudut meN -
?innemlef nesésezív a đraka ¤oH -
!ađđiv knüreß .đetíges et djaM -

 mándut si na¤oH .la¤¤ávnoh atllakras sálúmle za inzoktativ zéheN
 za küzző¤el ah ,zohiádroh a ađđiv knéntehem mes rokka ¤oh ,elev intattáleb

 za kozA ?togáslovát seretémolik reze bböt a :tegésneltetehel ősle
 knüzek im a kájgof inlesiv nebkütelé đége kika ,kosocrah tdaram nebtelé

 si ppéksám ah sÉ .kenetjelef men ahos ,tiamo{ ű{röđ zűttózob attotjú¤
 sé urV ahalav e-itjelefle nojav ,asánovlef óslotu knüsétetzödlü kinétröt

?tnétröt ettőle lüneltevzök ima ,tza irirK
 a attotíromo{ ássudlok gér rám ajpan nelte¤ek kenéjedi gásújmoä A

 sé ,tekégne¤ a ettötnödel rám gásórrof úđđoh a ,géshé za ,tekédivbmod
 a tágam ajlođnovbbávot ¤oh ,adroh a erőre ttopak gila lóbkusúh {ávos

 ttü¤e evé ¤e rám rokkA .nabámo{ kőve{évön ódózúh zehéziv ó€oF ¤aN
 ,úbál sro¤ a sé ,trésík tnékké{rá ató asátí¤ó¤gem ika ,levéleL knutđádav

 ejere sé emletré ogoN ed ,levégésűmle{{ök ogoN ika ,lavignoB egrüf
 mesahos ahon sÉ .tlov srát segésűh ,sétmeret űklelój ,sevdek ,lüklén

 lavubat né sé ,nebmőreĐárav kettih - nabásálaflef kégne¤ a tđér kettev
 gér tógoN .ketzehé tebbesevek ,- tsumzilabinnak a kiken gem mattotlit

 ramah gidep lataif ték a ,iasálrobók sonágam kétleven áđđádav amén
 lüklén séleselef <sázotídro $nin ,kanđádav knülev ah ¤oh ,atlunatgem
 ,mé{e za tniređdner nabásálodnogle ima ,kenvret a llek indeksemledegne

 ,t{ámkáĐ a azah kütlepic men ,t{évröt a kütgeđgeM .tlov éógoN nabia$narap
 ¤ohmen kika ,kanágásnalatgászagi irirK sé urV intevála knugam kutraka men
 gím ,trézE .tđér őtelligem nasogoj a ahos gem kátda mes kanógoN ed ,meken
 őgröz lótgászaráđ a ttezedner takotađádav nelet{émdere sé sojaz adroh a

 egésrőtset sé irirK - katdokaram netdöhüd no{ámkáĐ {ávos a sé ,nabtózob
 külőt eđđem im ,- takotalaf bboj ttotattuj kenécnevdek ráp sé kanurV ka$

 aH !néjedi gásújmoä a gém táh ,{ávos gidnim mojam A .knutđádav arkomjam
 né za ,knünleret aráf so{ágam ¤e lajjab-le¤¤ü ¤an tlürekis tamráh-tőttek
ús né za ka$ kima ,gikagá bba{okévgel a kađsám kunátu ¤oh ,tlov motadalef

 seretém tönezit-zít a takugam kátnáđár ¤av nátuza ttO .le kátríb mo€
 af a űjefsopal moráh A .ta€€ag a kuttala metrötel ¤av ,arsárgulálah

 men gitanallip ráp natlubák lőtsése za kika ,tekenelté$neređ a atráv ttala
 si pan léf erénelle kügésse¤ü nedniM .tnékbé¤e tnim ,kasro¤ na€o katlov

 knügéshé el katzóknub tetset sik anzév ődnegele gím ,tleteleb
 ótísiv ,őzehé záđ tnim ,tlov bboj lakkos gidnim gém ed ,arásátatlale
 .nokotno$ tto¤ahgem latlá egésrőtset irirK a indokzotđo lattluromo{

 kájkođgem ¤oh ,matraka tza trem ,kankotađádav nölük a metlürö no¤an si trézA
 a nájtrap sé ,arsáráj ipanték tlov gila ó€of A .lótádroh a tetéllovát a
 knusázodnalak itnemó€of óslotugel ,jatut a tráv evé ¤e evtjer abđubmab

 óslotu za ,erséköđ a menléđebár tógoN tlürekis men rokkA .ajáknum
 matzíb sé ,tnétröt nednim kos nabnoza ttala vé ¤E .tnetterađđiv nabtanallip

 ilovát a miésem ¤oh ,zohha llek séköl óslotu ¤e ka$ ¤oh ,nabba
 ,knüjnem :nabká{opok sopal a kenejré ássázorátahle lőrkekédiv sotaládo$

!tágáskonraĐ nalatgászagi irirK ,tádroh a le kuj¤ah
 ika ,atda urV agam - anlov matlodnog men ahos - nátuza tséköl a tzE

 za atzápmá$lürök avgoro$iV .lóbtózob a tjúbőle lunaltaráv neđége
 a ettegerém lakkosátnallip útaludniđđor ,zádá sé ,takomjam trevno¤a

 tnémi za ka$ - matlov néjetet af A .tűjefsopal moráh ógopot netnebbödgem



 si tto mattál kanbbaso$ánat erőle¤e sé ,- tomjam óslotu za el matzár
 ari{{a ,matdut ed ,lóturV so{ágam a na¤u rám metléf mes lüde¤E .indaram

 asátímisle sékéb knüsézelpeleL .itísöhüdlef si mosátál atđup ¤oh ,lölű¤
 edi ah ,ajdut lój ¤oh ,atlurále aságro¤iv urV .tnávík totatnipat ¤an gidep
 iken tuj mes talaf ¤e ,asálo$ákir tteseebgésték mojam óslotu za ajla$ men

.lób{ámkáĐ a lőbbe
 zehéllem révötđö tomjam téK .ttözök agof a ttogroki$ - !éádroh A -
 meN .tlojahel si ignoB rokim ,tlú{ nátu kidamrah a neppé sé ,ttotírođ

 ¤oh ,kanólĐárav ttegetter a e-traka inetíges nebétléf ,ik tlüred
 inludrofebmeđ tlov őremkav géle erésélékötđö armo¤ sehé ¤av ,ejletđegne
 a tnaccokeđđö ejef sé ,ná¤ruhebeh ,nasro¤ ,tlojahel ignoB .lavátaraka urV

.lavájá{opok ólĐárav
 !lálaH - :ttedzek inzotlokir avzokétjat lőthüd sé ,ttokub tta{ah urV
 !er{évröt a kotatzoh totazálaß !tólĐárav a inlö kotájraka geM !lálaH

!teketenneb revno¤a irirK !kotatđádav kankotagaM
 ttöj arópak si no¤an kanádroh ttezehéik a ,lénsétege{ef ze tlov bböT
 nebétkef urV .amokal őtevök tiasápa$óknub ótđogászagi könőf a anlov

 rák ,molodnoggem ah ,galótu - anlov kütrevno¤a giléf rám ahtnim ,ttotísiv
 netdemred évők lőtsénebbödgem a gidep namráh kő ,- innetgem men tlov
 a tózob a kizmálluh ¤oh ,mattál lój lőréjetet af A .ettölürök katllá

.lőtésétetrö$ kođádav ődelezök avnahor
 .ttödőgeđ abmomo{ a lannoza ogoN sé ,lóráf a el matđú$ - !knussuF -

 ősle ózrahivőle lóbtózob a rokim ,tllá lunalat$ánat gém őttek kisám A
 tődi kanpak men ¤oh ,tekő etző¤gem ajóknub ttotagrof násajmođrév űjefsopal

.arsátagzára¤am a
 a rokka ,- abá{ári ó€oF ¤aN a ¤oh ,ár tlov modnog - knuttotuf gita{oklA

{ođđa sé tekegerö tdaramel a ajráveb ¤oh ,tsézödlü za at¤ahabba adroh
 lataif ték a ed ,anlov knütlükenem bbávot si nebtétös a lavógoN iM .tako

 - nebévöt rokobeksüt ¤e katgoropuk evgemeR .lótákađjé za ttegetter
 konalat$ánat nesejlet sé ,- kenezzedeflöf ¤ohen ,knuttahtjú¤ men tezüt

 ,nablanjah nátuzA .si lüklén adroh a ketléf ed ,lótádroh a ketléf ,katlov
 ejdlöz gésűrűs a loha ,nékenef ¤löv ¤e knuttatuk nátu zív rokim

 kobmol tétös a ,lőrétélnelej géssevden ódatelé za ttodoklurá
.aró¤íksáiró za ttepélár eleL nabia€ámohléf

 zűt a itjelef men le ilebadroh nednim gím ,lé irirK sé urV gím ,meN
.zehépén ađđiv téhrét men ogoN ,tékélme

!arólĐárav a jlodnoG !knü¤emađđiv ah ,ogoN ,kenlögeM -
.arkomálluh a derem lünegedI ?irtö¤ zál a ¤av ,erésétílme urV gnozrobeđđÖ

 mes talah a ogoN .előt léf ,iteređ men ogoN ,zív kos ,kos ,zív koS -
 ahtáh ,gerö urV ,tádroh a küsserekgeM !ój za ,inne tocalamdav ,iteređ

!egne¤ si irirK lüklén urV ,tlahgem
 bbávot attahtrat men könőf a ,tlutđuple ólĐárav a ah ¤oh ,űníđólaV

 nabboj gém ségetter ólav lótsálĐárav a tádroh A .támlarukonraĐ nelte¤ek
 a tnim ,indazál bbe{{ök nelle kađőre za sé ,ajóknub irirK tnim ,atmo{le

.élefađđiv tú za neltetehel ,¤edniM .inlláđebmeđ lekkemelleđ
 nabtózob a ,mattál nabmomlá ,- ná{oké€of koduzah - gem tlah men urV -

!ogoN ,ađđiv knütehem meN .teknünneb tteserek
.inne talah ébböt raka men sé ,teziv kos-kos a ilölű¤ ogoN

!ađđiv knüreß -
 ,tto knütökik nátuza ,egév kanó€oF ¤aN A .nezív a giákos rám knü¤em meN -

 a tnim ,na€O ?záh a za im ,soráv a za im ,doduT !kenlé mierévtset né za loha
 na€o sé ,lőbők ,má zA !lőbők menah ,lóbbmol men ed ,tlov ajóh{uk jatut



 rokka sÉ !enréfeleb adroh đége za nálat ,űjefsopal kos-kos ¤oh ,ko¤an
 ,tájáknos calamdav lataif ka$ ,talah ébböt ahos knüđe men ,dorak a lu¤ó¤gem

?đel óJ !knuđi teziv atđit sövűh sé
 .zív kos-kos a ka$ ,kene$niN ?trap a loh ,soráv a loh eD .đel óJ -

 ó€of a tnallip naúromođ - intál men rám totrap a tzA .đel bböt gidniM
 a katdo{okév ákkí$ nalat{ozib nelte¤e kobmod rápok A .élef ajtrap lab

 ráM - .notnoziroh őlükrüđ a ahén kinűtle-le si zA .nárátah gé za sé ó€of
.előt léf ogoN .zív kos-kos ka$ ,đel es trap

 nabámláléF .lüredneđle ,daráfik gím ,knuzoktativ gidda ,inző¤gem modut meN
 gásdráliđ ótatgu{gem ,ótahtnipat siK .témerep kanó$ a ajrapak avdógga ezek

.nebéjneletgév segésnelle zív ővkevön a
 zA .kölüđékle ,kiljah aró€of a knüttögöm pan a erim sé ,mozoglod nesedneŁ
 ótatum kengÉ .élef kogalli$ őnűtlef avlokálsip a nekköđ narádus cobrá

 a ttözök galli$ nelteremsi kos a loha ,arra nellib tsom neppé nálat ,jju
 e{éf ózú$úb ken€em ,kisám a ze men ,ajpaN rebme za ,mopaN né zA ?go¤ar paN

.ttelef erküt zív ődetétös a lákjub tto
 ték a amrof¤e gideP ?tti tze tnim ,¤ú té{éf a kanna ređ¤e gém e-motál nojaV

 nokisám a noza né eD .emeđrop amrof¤e ték gésnednim a dlöF ték a ,ta{okla
 a majlálatgem kaŁ .si inlahgem koraka tto ,mődi za nöjle ah sé ,mettelüđ

!tsoráv a ,tekeibböt a ,tegnikiV
 tá nokopan - tálrotiv trava$ zoháladlo kanó$ a motnobtéđ ,indula kodut meN

 a sé ,- takaláđdán {okév a lavómo$ órpa záđ gem záđ éllem sám¤e metzűf
 léđ A .arcobrá za inetísőrelef molábórpgem nab€ámoh ettetíh{e kogalli$
 lőle asátnallip tteseebgésték ogoN loha ,lórra júf násotatahllá ,négne¤
 tsom ,élef trap ibbelezök a tjah kentelekléd-léD .trap a tteđev ebimmes
 men ,kodaram ettellem ah ,bboj tős ,ejélef indelezök kerem natdogu{ rám

 ?abrop a űrőbamis a atlozjar si ¤oH .lőle memeđ a menetđevle dabađ
 ka{ kűđ ,löbö úkala őlmöt őde€émeb lút notalokrot a ,notrap bboj A
 ,a$ruf a tegnikiV a ,soráv a llá nájtrap a kannA .zehregnet a ajlo$pak

 tegnikiV a gel{ét nojaV .éle soráv a ,atlozjar eblöbö itarájeb {eksek
?lah ¤an ka$ ahtáH ?atlozjar

 a{ráđ-révened etekef alrotiv a ,teletök tnof arámis a mozúh nassaL
 avđárodud naklah léđ A .náladlo cobrá za bbejlef er¤e kiđúk evgellib

 tőre i{{a lokramik sigém alrotiv a ed ,ttözök kaláđdán a tá kiköđ
 a téđ ajlot avkubgem-gem arro kanó$ a ,mezré ¤oh ,lőbétpör nalat€ús
 somazuhráp lakkanó$ a négév kadur-ótđamátik a ,ttőle agam takomálluh

 ¤aN a lo$narap men ébböT !knuzálrotiV .ebzív a kidómo{ nebbe€ém Đrötaf
 ,őtíremik knünlüđefebmeđ llek men levéjere neletgév ,söbmözök ,ardos ó€oF

 ima ,si mörö za sedne$ ,akađjé za sedneŁ .lessézeve ótnapporkéred
 ,tdogu{ kanó$ a ,tálrotiv a akađjé đége ,indula kodut meN .tagnozrobgigév

 gém kodut na¤oh ,tásállá alrotiv a motaglábórp ,mozá¤iv tásátuf setelne¤e
?ingof teleđ bböt

 ¤ohen ,éle magam naklah modnom - mes immes el tehző¤ men rám tsom ,meN -
 a knukanó$ kilkis ¤oh ,motál neb{éf ilanjah a rokim ,međđerbélöf tógoN

 a ,tűteb V ólumisle na¤ál erérküt zív a sév na¤oh ,nasomazuhráp lattrap
.télej sádalah bbasro¤ lánárdos ó€of

 ,kiđi takos ,sazáL .inni rék evgöröđö{ ,tógoN ajravazlef pan őtüs ebémeđ A
 si né ,so¤nal ,ekrüđsánrab ,nav azagI .đđor ¤oh ,erzív a kidokđanap sé

 ,tlürem ála tnoziroh a ppékgév akađjé rokimalav trap lab A .előt modorodnu
 nav artrap a erre meken ,molánjas meN .né€eh a golli$ rökützív neletgév

 ,sér tnim ,sám men gém nabnoza tsoM .zohsoráv a le tezev ze ,megésküđ



 ettögöm a ajrakatle alaf űrűs ,ődreső dlözsogarah ilüklén kédali{
 lezök ne€i keléf meN .előleb intál degne men timmes ,tedlöf őlüretle

 ima ,kanó$sőzeve za za $nin ,tlov panget tnim ,bbesőre léđ a ,ázzoh inzójah
.taknusálrotiv éntehrélotu

 ,trégásasro¤ a ,tréálrotiv a indeseklel dut men ,nav lubbađđor ogoN
 a kasoravaz ,déđeb a ajtđaráf ,motál ,panget tnim ,kizoktativ tebbesevek
 rokim ed ,ántagól ebzív a noránednim tájrak őlezüt ,tdagaD .iatalodnog
 lőbbes ték A .lóbkanó$ a kikubik ¤ohdjam sé ,lüdéđle ,lojah ejélöf
 .lótzál a tlubák ,nav gila rám amladjáf ed ,{{eg a goráviđ lu$akam

 sé ,kötüs talah ,kođágroh nátuzA .koraka tima kajláni$ ,aj¤ah neűvdek¤E
.sádoknámir neltetehlürekle rám sonjas a kidődzek

!llek denne ,lé¤E ?nav agađ ój ne€im ,dezrÉ !ogoN ,lé¤E-
!kiđe men trem ,egne¤ tehel men ,socrah rotáb ogoN ,samlatah ogoN

 ,goroM .talah a ikölle lüklén óđ ,lelef si men ,ségrö{ök nednim abáiH
 levémeđ sererév ,gnah semletré tákrot le anlov at¤ah men ahos ahtnim

.már golsip evdöklölű¤
 .talah tlüs giléf a mogár nebdne$ sé ,abárro kanó$ a modózúhlE

 ¤oh ,tsétökik a motagolah ,tehel gíma ,levőlezüt a llek indoksokérakaT
 arákos ¤aN .nabtrap óđtál kensékéb a $nin tréza mamlazib i{{a ,késtjű¤ táf

.kiđla ,mettih tza rám ,lemmeđ t{uhel ,gem ka$ lalóđ
 tágof a ,kiđgarah a{A lidokorK .lahgem ogoN ¤oh ,ajtál emeđ pan A -

.előleb đatnittap tezüt ,rogerG ,erkevök a zzá¤iV .ajtagroki$
?đadnom tiM

 a ,nöj zűt lőbima ,tekevök a iteređ men a{A lidokorK ,zzá¤iv erkevök A
 kanó$ a iajju ,luklah ásságomrom neltetehtré ajgnah - ... morak a ,kevök

.kanđárapak néléđ
.séseebgésték a goflE

 !gem jlah en ,ogoN - .tálláv segésđége za mozár ,kotídro - !ogoN !ogoN -
 za metehnöđök deken ,srát bbesegésűhgel a látlov eT !lüde¤e j¤ah eN

!ogoN ,gem đtahlah men ,metelé
 ejeF .rám ánallah mes nájtájas a ed ,kolábaik nevle{ idlöf lunaltarakA

 zohájólku$ A .lakkomálluh ótagnir tokanó$ a gozom ttü¤e ,nellib arladlo
 ó¤ahik ,egneß .kiserek tésétetkül ré za ttala rőđ sotnozob a miajju ,kopak

.zohá{A lidokorK gem ttezekré men gém ogoN ¤oh ,ka$ kizlej keséköl
 pangeT .nabmá{opok a lekđéf gástlubák apmot ,immes kinétröt men rám panzA
 ?giddem ,ajdut ik - kotahla si men rám tsom sé ,matdula men ató legger

 a ed ,attotrat evdek ¤oha ,ó€oF ¤aN a attahrodos tokanó$ a ,tjatut A
 metđevét lőle međ ,kozá¤iv men ah ,léđ a tahzotláV .llek inle¤if arálrotiv

 tze ,kederbé avdaka abiagá őrpös teziv ődre itrap a neppé ¤av ,totrap a
 .monatrat llek ik gilegger bbálageL .motahtatzákcok men akađjé gidep
.táró ráp indula tehel nálat ,tálrotiv a monoveb ah ,nebzökpan ,panloH

 ari{{a ,talubák a miatalodnog ,miamzi ajtíssal eri{{ema ,somlá ko¤av meN
 dlöz a ,zív a ,kandósomle káró za ,kecrep A .lóla amlatah ődi za dlolef

 ,negI .irém asumtir sérevmálluh ődösőre za ka$ tágássonot€of trap
 rám pan a rokta{okla nátuza ,léđ a tludrof sé ttödösőre trem ,ttödösőre
 léđ a men ¤oh ,modut lőbbe sé ,kiljah élöf káf itrap a menah ,ó€of a men

.kenléd bbákni gém trat ó€of a ,tludrof
.kotahla men ,meN

 lőtőtet magam molo$olgigév ,nokomálluh a ledpélgigév ta{okla za rokiM
 .indaram llek nerbé nákađjé za neze ,lezzív so¤nal tremik lóbó€of a giplat

 !nelle sávla za ój ze ,mozáf ,isedpí$ ersörőbabil metset seziv léđ A



 avrud ,divör léđ a ,molokruh armólku$ tégév létök őtíđef tálrotiv A
.lo$ádkub kanó$ a ,tálrotiv a ajlábic lekkeséköl

 sörövknélé ,notrap a löle eđđem motál té{éf zűt ,akađjé za rám trat atógéR
 nebiređ¤e kogalli$ sekék a ,nebégésetekef akađjé za bes ótagzi ,óravaz e{éf
 .ettölürök ingo€obmi ketjes taka{rá tétös ,gobol neb€eh ¤E .kandapásle

 .inetnödle modut men lőriđđem ne€I ?kerebmE ?kobmol ózodaljah lőtléä
 kire{ađđiv kogalli$ a ,géstétös a mettögöm ile{le té{éf tőr nátuzA

 i{áró téknezit-zíT ?akađjé ¤e neppékatlov si úđđoh ne€iM .takuságo¤arkék
 men ahos ,gásólavékkörö za agam nelej a ,de€€üsle tlúm A ?nápu$ géstétös

 nalatgu{ a morak ajtagnár ,kelé atóim ,tege sogalli$ a tnim ,tsám mattál
.komálluh a kantagnir ,eletök alrotiv

 ,komálluh a kangorotsus nabármoß .tallá ¤an ¤e ráka ,lé akađjé zA
 iaságzom ,kelé enneb ,{él ólavékkörö ,neletgév ,léđ a etezgelél

 go€obmi ,zoháladlo kanó$ a sodpak nóhom zív a ,mettölürök kendösűrűsgem
 tlurob röđőle rokim tnim ,előt keléf men ,tákađjé za meremsi ráM .trap a

 si tiM .alór matdut mes tim ttőleza ,metremsigem ,nóg€ob a neze már
 ,rebme isoráv ko¤av men gér rám eD ?rebme atjafmagam ¤e lőrre ttotahdut

 nesö{ökö$ ka$ ,mettel sám atógér rám ,rebme idlöf ,rebme tlázilivic
 alanov tétös trap a tsom lüremle ¤oha tnim ,tlüremle ima ,zohha modokđagar

.nebégésetekef bbattodlo zív a
 léttel évim ,¤av ik ¤oh ,inlodnog derem gigév si nerbé ráM ?za iM

 sé ,inlüel ,laddagamnö menah ,integléđeb llek lavánéL meN ?neppékatlov
 ah¤oh ,nabba innih ,golod idlöf si ze eD .takoglod a inla¤rátgem

 ,gászagi si ze lohalav gideP .đel bboj lótta ,timalav knula¤rátgem
 trem ,jdőröt lattrap a tsom ed ,laddagam lezénebmeđ ah ,đel bboj nabólav

 etekef ódólroteđđö zA .nabkanó$ a đllálef ah ,kiđtál mes rokka rám
 ¤oh ,kendőröt mes lazza gém ,kanđálagra{ lüklén léc komálluh

 ,kandamát lőlefnednim ,lórladlo ,lőrlölE .kenléđ a kenejdeksemledegne
 .isödköl tokanó$ a dnim ,armo¤ akađjé za lóbágam ipökik takutáh tétös

 ,tágászagi léđ a itedrih lünelet{émer ,netdeji ,dokpa$ lu$akam alrotiv A
 neltemletré komálluh a ze sálágá serü ,no¤an es né gém ,iken đih men iknes

 a ,nejléf ima ,menneb $nin trem ,keléf meN .nebmeđ lavágászagi kenéjere
 dner ettetmeret agamnö za ,őre ilüklén kédnáđ a ,ko¤av nájtráp komálluh

.nájtráp kanáságzom naltó€kéb
 .trap a kinűtlef ,- iken mettetíges men gidep - alrotiv a ző¤ sigéM

 nettek arjú rám ,tokanó$ a kájlágiđat nattonu ,kebbesedne$ tti komálluh A
 abágam ,inlö traka gem bbőle za ¤oh ,rám modut ,né sé akađjé za ,knu¤av

 tnednim ajkasisrávúb gásapmot A .enelle metzekedév men né sé ,invíđ
 a ka$ ze ed ,mondaram llek ttellem trap a ¤oh ,modut ,rűđ éssöbmözök

 kinétröt im ,¤ednim neb{émderegév ,a{ámo¤ah léc ibbárok a ,meletré ibbárok
 llek tegésetekef seléđ i{ré{et tnim totrap A .nabákađjé neletgév a nebbe

 meletré ibbárok a ,panget a ,tlúm a ze ,ttelef komálluh a ,lórbboj montál
 léđ a ,komálluh a ,akađjé za ka$ ibböt A .a$narap kanájléc panloh a sé

.indulale dabađ men ,dabađ men ¤oh ,aságohus

.äääXX

 evlőderőlE .kogo{úđ a kenpí$ ,kileĐrep mókrat a iaragus segelőrem pan A
 dlöz ,tege kék ttőle morro za nékenef kanó$ a zív sokđip a ,kogropuk

 nátsul tokanó$ tdaka ézök kagá zA ?matdulale sigéM .zörküt takobmol
 újámrof újrav ték nájdúrótđamátik ki¤e ójahgédnev a ,komálluh a kitegleme



 ogoN kitegezén evdőlkedré ,avtraterléf teküjef ¤aN .lü rádam etekefsekék
 tnéknődI .te{{eg ógráviđ ná{okév lőbbes ték a ,tájrak tdazzud ,sörövtétös

 lálah a kangopot bbelezök nasotatnipat sé ,taku{ráđ kázzárgem
 meN ?llek inráv gém ¤aV ?rám teheL .zöhűjefsopal ővkef nebégéstdemred

 a ka$ ,levőzeve za kogáv küjélef avgoro$iv rokim ,nasogáslút gem kendeji
 ,lezeknelle tiM .lasságorá$ ódoknaltatlém kennebber gigá ibbelezökgel

.nettek a dnim ketdesedne$le si¤ú négév A ?űrőbamis ttotál esos et
 gidda sé ,násuzlup a mezré ,lé gém ogoN .men gém sibbálageL .men táH

 ka$ ,inlahgem gof meN .rét zohágam evgöröđö{ gím ,arácra za teziv kolo$ol
.men gidda ,men bbaramah ,ttü¤e melev

.lunalatgnah ajgotát - teziv ,teziV -
 né tsoM .tajéhköt a meleme zohájáđ sé ,téjef tlüzehenle mogof abmoraK

 &rok ősle za el kiđú$ gilA .nebévöt gatahuz a megne ő tnim ,¤ú motati
.téjef a ajtnárle ,atjar gigév gnozrob rodnu rokim ,nákrot tdaráđik lótzál

!đđor ,- igöhök - en ,eN -
 sőre ,¤an ogoN !llek inni ed ,ezí za đđor ,södüb ,so¤naL !ogoN ,moduT -

 bbe{{ök er¤e - knuđi teziv ój rám panloh sé ,teziv a tze ađđigem ,socrah
 ka$ dlábórp ,aN .előt đlu¤ó¤gem ed ,zív a ze đđor ,modut ,- iken induzah

!gem
.goru$ eréllem a tladloték zív a ,tágof a ajtírođeđđö eD

!ogoN kiđi men ,- ajlokérob¤ub - đđor ,đđoR -
!előt đlu¤ó¤geM !inni llek gem sigém ,đđor ¤oh eđreP -

!mođi tze si nÉ -
.ogoN igér a nebémeđ nallivlef artanallip ¤E
.tajáđ a larrodnu itđe¤¤ib - !et da¤i rokkA -

 to¤aN .sátatumadlép a timalav tíges ahtáh sé ,ko¤av sajmođ si né ,zagI
 .ahalav tnim ,bbaké$op zív a ,nav azagi kanógoN .lóbjéhköt a kozúh

 neltetehzemele ősle gástdahsop i{évön ódahtor a ,kemeđkomoh ógroki$ A
 lannoza ima ,zí sós-űresek ótírođkorot ¤e kideklemeik nassal lóbásámo{eb

 .mejlelzí nabbasodnog gém ¤oh ,kejle{ ,to&rok ¤e gém ¤oh ,tíređ{ék arra
.jéhköt a nellibik lőbmezek ,gásórrof a tnöle nátuzA

!regnet A
 neregnet A - .téjef ogoN melelötÁ - ... regnet a ,... ogoN ,... ogoN -

 teziv a tze ,... ogoN gerö agárd ,tlov dazagi ,...zív a đđor tréza ...!knu¤av
 tsom ... regnet a ze ,... knützekrégem ...llek si men ed ,...innigem tehel men

... keibböt a ,... gnikiV a ,...soráv a đel tti rám
.zénebrök natdaráf sé ,nabkanó$ a tágam ajlokcav bbejlöf ogoN

 ađđiv nahuz - !soráv $niN ?soráv a loH !zív gem af ka$ ,immes tti $niN -
 jdA !antahigem ogoN tima ,zív $nin sÉ - .ebégéssöbmözök zál a nattodóla$

!teziv
 pan a ttőleim gém ,đtahI - .melelrék - !jráv ti$ik kaŁ !ogoN ,zív đeL -

!dorak a lu¤ó¤gem sÉ !teziv atđit ,sövűH !¤emel
 ,lakkomálluh sopal a motídrof tzökmeđ ,lóbkagá za tokanó$ a motídabađiK
 ,artanallip a erre matráv gikevÉ .tálrotiv a ála léđ motízagi avdokpak

 kezré men tsom sé ,kensélüsejleteb ,kangodlob sé kansotđagam metlezpékle
 ,eđreP ?nav artáh gém ima ,e-lürekis ¤oh ,tsádógga ,tamlagzi ka$ ,tsám

 a akađjé ¤ú katlábod tréze ,trap a erbbeléd gém rokta{okla tludrof tréze
 ógravak élefkos talokrot a ,keziv ózoklálat a ,bbejleb tto komálluh

 annot {áh nojav tnéknecrep - ekrüđsokđip si tti gém na¤u zív A !nabiatalmará
 men - ?egemötzív kanáj{A koma€oF a tregnet a ize{{eđ lakkédalluh

!knu¤av tti rám ¤oh ,mattahlodnog



 a ajtagól abkomálluh a ődre sara$om a násopal ,kizotláv men trap A
 men ,ettellem knuđú erretém záđ gila ,zagi ,timmes intál men ettögöM .tábál
 men ,ézök iamálluh bbasagam sé bbeseléđ dnim regnet a bbejleb ketehem

 lőlef trap a pan a rokim ,nátuléd ,regnet a rám ze eD .tebböt kotahtál si
 arjú ogoN .ebmemeđ a dlük tságo¤ar kék i{telehel zív a tnik eđđem ,tüs
 lidokorK lürek bbelezök er¤e ,mezré náságobodvíđ őlügne¤ ,neltelémđe

 lohes ,ajgnorok söröv pan a lluh ebődre sara$om úgnah¤e za etsE .zohá{A
 men sé ,modógga meN .ttögöm laf dlöz a atáh bmod ¤e lohes ,kédali{ ¤e

 ,knulutđuple nettekdnim ¤av ,ődre za ze lohalav ré tegév ¤aV .mozoklodnog
 gém tezivkérevek űzí đđor a tza leggeR .lótgásújmođ a né ,lótzál a ogoN

 tajéhköt a mánlábórp tsom ah ed ,inni larrodnu ¤ohalav anlov ttetehel gem
 mormo¤ őzőletevök ,serü ,togásújmođ a énlevön ka$ zív sós a ,inetíremgem

 egne¤ ,zohdúrótđamátik ki¤e za mozómo$ázzoh téletök alrotiv A .tie$rög
 .atjar kotízagi djam ,léđ a ludrof ah ,mastrat akađjé đége ¤oh ,rám ko¤av
 ődetekefle za mezén ¤ú ,motđamát zehéléđ a tamallá ,nabkanó$ a mozótjú{lE

.totrap
 ődi za pélik ,samlatah sé tétös ,ipanget a tnim ,na€oppé akađjé za zE
 a mettölöf ajtatzátnih nabágásólavékkörö €ém rét a ,lőbie$nilib
 ,ajkí$ ődre za lórbboj ,takomálluh a lórlab itídrög ,takogalli$

 óslotu za ze trem ,nednim űređ¤e lunaltallah neppékatloV .im ttüpézök
 ózo€úsne¤e za meleređel ,tegnikiV a gem molálat men ah ,panloH .akađjé

 ,ređ¤e gém ¤oh ,zívsedé i{{a ne¤el llek nebéjesleb segerü ,teĐrötđubmab
 tocobrá za ,tálrotiv a menleređ llek el rokka eD .knussahi tój arájlotu

 ,notrap a intök lohalav kogof ik táheT .tokanó$ a ajtíroblef nebnölük ,si
 ttotjú¤ lóbájdán alrotiv a mötüsgem ,ingof talah kolábórpgem ,te¤e mođi
 nátuza ,tétset ólutđup ogoN inle¤if kájgof karadam tnigem nebzöK .nözűt

 imalav pakle gím ,gibarad ¤e kogof inlé gém nálat nÉ .lahgem ogoN
 lí{ A .ézök miádrob a dlük tali{ ikalav ¤av ,ttözök káf a ózodagar

.ennel bboj
 ,tto ed ,ttozotláv men akađjé zA ?le ketlet káró ¤av kecrepdosám ,modut meN

 galađ réhef tte€eh ajkí$ tétös ődre zA .lüđék imalav löle arbboj tto
 zoh tságúz klah ,élöf regnet a kidekleme nabbasagam er¤e ,bbávot tuf
 agássotazkotit nednim nátuza lőrbbelezöK .aságo$ol komálluh a előlef
 ődre zA .ajgnah komálluh őrötgem a ságúz a ,lafalkiđ réhef <kinűđgem

.résík agásúgnah¤e kálkiđ a tsom nátu
 za trem ,- matdula men ,međih tza gidep - ődi ómo$ ¤e ttetehletle tnigeM
 kék lőbregnet a ,tá itígelem ségnered níđaĐór takálkiđ réhef a ,tdapás gé
 rebme za mezré men rám ¤aV .akađjé bbedivörgel a tlov zE .dará ságo¤ar

 ka$ tima ,arra sepék si géstlüremik A ?tésétetkül ődi etrém
 a legger a ,kidosogáliv nasroß ?{ámodut a le ttetehré lassálánrebih

.lakkálkiđőkđém réhefóh lórbboj ,mérök ajloĐárav tregnet bbekékgel
 a nabmorro metzeré ,takálkiđ a tekeze ,tregnet a tze mattál rám lohalaV

.ejénez komálluh a ttognoĐ tto rám ređ¤e nebmelüf ,táráp sós
!đueđđüdO ,negI - .keteven - đueđđüdO -

 sé esem ,azahado malán tlé nabbárok levvé reze ráp ¤oh ,¤ednim neppékatloV
 ,ógo¤ar ne€i ka$ ttetehel eregnet đueđđüdO .lü¤eveđđö ekélme telé tlégem a

 tluromo{ ne€i görög ilebadnom a atjar sé ,nelte¤ek neűvdek¤e sé sotaládo$
.né tnim ,tnáđle sé

 zohtrap a sé ,téletök alrotiv a modlole - !đréazah ,đueđđüdO ,đréazaH -
 kanđueđđüdO ttellek ávoh ¤oh ,međkélme men rám arrA .tokanó$ a mozo{ámrok

 nabáloksi za kiđkélme nasotnop ika ,za iK - ?abácahtI ,inzekrégem
 a tnimrám ,nebzök ttőđ sÉ .atráv egéselef a ¤oh ,modut tza - ?arkatlunat



 gigév nálat leđđé pé ,tenétröt úđđoh sé soravaz ,kőrék a nátzA .egéselef
 iken tnim ,kék na€o regnet a ,sekedré za ze men đih ed ,inatí€obmog mándut
 anlov ttotahtuj men rokbboj ahos ,đueđđüdO ¤oh ,vén péđ na€o sé ,ttetehel

!ebmeđe
!đréazah ,đueđđüdO ,đréazaH -

 eziv őne$$örfađđiv komálluh a loha ,zehévöt kálkiđ a ke¤em lezöK
 .mennev llek erđé nenni tza ,tarájeb {eksek lohalav nav ah ,látiđ tnéktamrah

 a inzo€úsne¤e kodut avllá gíma ,tehel gíma ,tđueđđüdO nebzök knuđtáj sÉ
 ,egév nátuza aH .e{émer telrésík óslotu za miamzi ajtrat gíma ,nabkanó$

 a lörő arórpa avlúm crep ¤e sé ,téletök alrotiv a metđerele ka$ rokka
 ,bbeđ ,amrak talládav a tnim ,bbeđ ,bbeđgel a đel ¤í ,málluh a nokálkiđ
 rogerG ,đréazaH !tlürekis si kanđueđđüdO ,llek inlürekis eD .lí{ a tnim

 kanláv rokim ,dezzén sé ,teletök a dgof ,enneb leđih gímA !đréazah ,đueđđüdO
.kálkiđ a éttek

 ,téségetter a ,tésálánrebih A !gigév rám matlábórp togásólavékkörö i{{A
 a ,togásújmođ a ,tágásólavékkörö kákađjé za sé őse za ,tésézehé za

 jú ¤e si ze ,takomálluh sé takotrap úgnah¤e za ,tegéstlüremik
 létök a ,lafalkiđ amis a sé komálluh őlöbmöb a ,gásólavékkörö

 rám tsom knuzójah ¤Í !óhah ,regnet péđado$ a ,ogoN nelettelé za ,asátagnár
!gidnim

 ¤oh ,mödőpelgem ari{{a sé ,lafalkiđ a kilí{gem nabólav nátuza ređ¤E
 {eksek a kanajrodoseb komálluh a ¤oh ,mo¤ah ,teletök a metđerele

 za tájtú zív a merésík lemmeđ tderem avloraktá tocobrá zA .abóso€of
 ,ttodnom űrőbamis a tima ,tláveb nednim giddE .ttözök kalafalkiđ ótjaheđđö
 ,inláni$gigév e-tlov semedrÉ ?e-zagi si egév a ¤oh ,lüredik nötgör tsom

?tájóknub irirK inráveb anlov ttel bbűređ¤e ¤av
 óslút ,téjere komálluh a izekéfel - nav ah seléđ retém nev¤en - sorođ A

 löbö za eđđem ,lút atjar ,golli$ erküt kék amis zív a ttögöm ajupak
 ,gidda ár jlodnog eN .nabkoros ttezedner kanllá káf dlöz nájtrap itzökmeđ
 za dotahtál men gím ,tégév sorođ a deré men le gím ,tehtnelej tim ze ¤oh

!tölbö đége
 nesö$rög gikeretém óslotu za kalafalkiđ a ,kedzek inzeve ,tlürő za tniM

 lügöm egév kederem laf iladlo lab a nátuza ,táktit löbö za kizrő
!gnikiV a :lőréziv sedne$ löbö za ebmemeđ a gáv ságo¤ar imalav

 !mattál evé ¤én ¤oha ,¤úna¤u ,evlürem ebzív a giléf etsetméf golli$ ttO
 lőle adroh a rokim tnim ,nebmelüf a lobod ,rév a itnöle temejeF

 ,óhah ,mođánodah avgnojju sé ,totápal a metđerele ,nétedzek tú za knuttotuf
!óhah

 tlürek gila ,lórbboj tlövüs lí{ ,indaram nebdne$ anlov ttel bboj gideP
 rebme ték ná{ákráp iladlo bboj upakalkiđ A .őđđev sokli¤ a levimalav le
 lécnáp ógolli$ ,ióicártđulli kev{ökmelenétröt a tnim ,nebtezötlö na€o llá
 úđđoh avtđamát zohálkiđ a küttellem ,trévrőb gatsav nokubál a ,kasis sé
 imalav kisám a ,arájrúh jí za tízagi tőđđev jú ki¤e zA .Đjap kerek ,adrád
 ari{đara ¤e lí{ a ,égöm emerep kanó$ a mokubeL .zohájáđ a leme téléfkölüt

!urut-utut ,tájignah ótđair kölüt a mollah sé ,mettölöf le nahus
 nasotavÓ !ménréle ttőleim ,kenlögem sé ,tehel mes erretém záđték gnikiV A
 kanó$ a lluh lüneltőre kuli{ ,nav eđđem rám međrő ték a ,mejef a mogudik

 soráv a tto néjőtjel sáknal löbö za lórbboj eD .abájádzárab tnov nezív
 dlöz a ,kazáh agrás sé réhef a ajvíđ abágam ttala crepdosám ¤e memeđ -

 ttokarik lekkevök seléđ a sé - tépék gásakos őgĐü{ nokáctu za ,káf
 itídnelgem si akráb ¤an moráh ,mélef ludni kanó$ i{tacut lórájtrap őtökik



 bbőle aH .tódokaloteb a inatítđuple lüđék soráv a ,tiőzeve seretémtah
...inzára¤amgem küjedi đel kenkeibböt a ah ,tegnikiV a le meré

 lemmeđ ttetđeremik ,erimmes kolodnog men sé ,tőzeve za mopaklef arjÚ
 tsápa$őzeve nedniM .táladlo ógolli$ ,ődelezök nassal gnikiV a molumáb

 tdavros ,tdaráđik inrötö¤ik tebböt neltetehel ,men ,kezré kanóslotu
 a ,ttőle gnikiV a kanlocnát kákirak seníä .lőbmődüt ózodalluf ,lóbmiamzi
 sigém ,pakle e{évrö sélüdéđ a ,ergnikiV a lef arjú nátuza ,kanargu erregnet

!inré llek le
 a ¤oh ,ka$ motál tsom ,nappok baradaf ttötök erlétök nárro kanó$ A

 ,tdeji mettögöM .lürök kiđev kobaradaf óđú ne€i nebví seléđ tegnikiV
 inzekéf ,zít ka$ ,retém đúh ka$ rám nátuza ,kollah takosátláik tnebbödgem

 lőbzív a kanó$ a nöjdőrevázzoh ¤ohen ,lattápal a llek inzo{ámrok sé
 ,ttala "díh ikon$narap" a kegellib ttO .kanlafméf ógolli$ ,ódorobmodik

 lurođeđđö ,tegnikiV a mat¤ahle rokim ,arájlotu matdokđapak abájtálrok a kenne
 ka$ si ze ,gásólav a ze ¤oh ,innihle moríb men gidnim gém ,men ,mokrot a

 lórájtálrok "díh ikon$narap" A .ttala kevé tlúmle za nednim i{{a tnim ,molá
 kise arógoN rokim ,atjar kénludni rám sé ,mopakle ,ebzív a gól artéllétök
 enneb nav gém nálat ed ,ebgnikiV a ketehlükenemeb na¤u nÉ .mosátnallip a

 gidda djam molábórpgeM .ahos le tto¤ah mes ő ,tti motah¤ah men ,telé
 .lüzök kemé{e za đeverđé ka$ djam ikalav gím ,takokanó$ a intatzótratlef
 őzödlü zA .tnétröt im ,metré men nabtanallip ősle za sé ,koludrofađđiV

 mes küjőzeve ¤e ,ttögöm erökléf kobaradaf a kengellib tto kokanó$
 .erőrötgéstneđ a ,már kantagotum avtagébó ,lassázokládo$ tlümér ,lüdnel
 a indekđérem bbelezök tehel men lút noza ,rátah a kobaradaf óđú za ,ahA
 ¤e ,tégésse$löb miasrát modlá - !kotahđámlef natdogu{ rokkA !zehgnikiV

!inlüper arógoN gof mes lí{
 a lőrtnef rokim ,zohdúrótđamátik ki¤e za mozómo$ázzoh tégév artéllétök A

 luménle nokokanó$ a mettögöm s ,mollah tásánađđuđ apmot tremsi lój piliĐgél
 .náladlo gnikiV a kanađtáj komálluh a ka$ ,erređ¤e damát dnö$ ,amrál a

 a ,kcalapnégixo nebézek ,llá jerdnA nodíh ikon$narap a ,mejef a mopaklöF
 ¤e lábaik már nognah őtege{ef ,{émeK .ajtrat mélef tásálí{ seré$löt peleđ

.nevle{ negedi mettőle
 nágásgodlob sézekrégem a ,námlagzi ađjah a sé ,kogodad - jerdnA ,jerdnA -

 meN - .trat kenrebmedav negedi :moladjáf órúđ ,őtísimmesgem ¤e röttá
!ko¤av rogerG ,...ko¤av né ,... né ,nÉ ?gem đremsi

.;äXX

 ,tégév sátuf{esrev sokli¤ ¤e tnim ,tsérétađđiv a le metlezpék ¤ú gidniM
 ,őteređ a anátu sé ,togalađléc a motíkađtá lavájáĐrom óslotu máigrene rokim

 nagodlob ,inzoklodnog ,intuf bbávot llek men ,kanpakle korak őlelö
 a sám sé ,molá za sám eD .ebgésetekef neltővöj ,¤an imalav đtehde€€üs

.nöttőleléd ólú{ arúđđoh a neze talroka¤
 ingoflef neletpék ari{{a bbálagel sé ,tegnikiV a izrő lüde¤e jerdnA

 ¤oh ,inzára¤am llek geM .ko¤av tti arjú nabólav ¤oh ,né tnim ,mosádamátlef
 laV ... úđđoh lút ze ed ,...né sé ő ¤oh ,mo{ámkáĐ a men ,gésnelle men ogoN

 ?lekkeibböt a sétettökeđđö nav ,- meletevök - kenejjöj lannoza lehciM sé
 ,innet llek gem si tádo$ a ed ,lé si men rám nálat ,tógoN gem késtnem -

 nabkorotátpa za - nokanó$ si kanludnI !sepék knu{ámodut erima ,tádo$ nednim
 ,sátláiklef ődekneltetih ,ózokládo$ kos a inléđeb nesemletré zéhen eđrep
 a intatnovlef kujdut men tógoN ¤oh ,lüredik nebzök sé ,- ttözök sédrék



 ajatja ősleb piliĐgél a ,intetlőre ennel si rák ed ,mes gidíh ikon$narap
 a táhet ogoN ?rokka eb kussagnár kenim gidep ebpiliĐgél a ,kűđ lút

.daram nabkanó$
.jerdnA azzára¤am - lóbátolap i€árik a kenejréedi ¤oh ,llek mes aró léF -

 .kölüdéđgem ed ,inzára¤am enedzek ő tsoM .metré men - ?atolap i€áriK ?iM -
 ój ,tlati ,tleté za méleb si imöt rám sé - ?létte men atóim et ,rebmE -

 inzén tnim ,arsám ko¤av neletpék trem ,mo¤ah sé ,laggásnaltalodnoggem úkédnáđ
 ,neletzem ,tésézednereb ősleb naltakođ ná$ruf sigém sé sőremsi gnikiV a
 motagopat sé mezén ,kog€omát ado-edi gím ,kiđú$gem nalatnudnim maplat seziv

 a nömörőb ajtagomis evnebbödgem ika ,tjerdnA melelögem ,taka¤rát a
.tamiádrob ólláik ,tékélme őlréhef sáparah ,bes nalatmáđ

 sám¤e - ,ke¤el újámrof rebme arjú eri{{emalav ¤oh ,ebődrüf a lokđuteB
 gidnim gém ,inlésemgigév tehel men ¤í tze ,men ,takavađ a kujdokpak lóbájáđ

 tlürő űmeđ ógobol a za ¤oh ,međih mes né sé ,ko¤av rebme őlé ¤oh ,iđih men
 ,kerekö¤ trava$ik ,zaráđ miajgat ,ko¤av né nebérküt őré gidlöf ődrüf a
 ne€im ,ó - lőrérőb ken€em ,nabcra nalatsúh a tlübrög ássagroh morro

.tia$amap llákađ zrobnozrot a avtorob{alliv a el azzomáh evgeziz - !ado$
 men tréiM ?kotláni$ tim ,ketlé ¤oh ed ,ketlé najá{dnim ¤oh ,modut ráM -

?tegnikiV a kotájtívaj
 a tá itezev nasotavó - rogerG ,deit a ráka ,tenétröt úđđoh si zE -

 őgemer ánda si¤ohed ,arladlo kisám a ttala mallá za tánisam sik őgerreb
.ődi ár đel ,kujdnomle djaM - .ebmezek

 tle{el nóhom a repet erdlöf nebődrüf a tto natlávtorobgem giléf nátuzA
 netdeji jerdnA ,mőgevel a ¤ofle ,kölüdéđ ,ko{áh ,e$rögromo¤ ú{ođi kotalaf

 ótuf rokim ,nóldap a međkef tto géM .táragus gedih {ahuz a már itđere
 lökőh erređ¤e ejef kraM sé lehciM ,laV ,nóso€of a gigév kangobod kabál
 ,eđrep ,- laV tídro - nelté$neređ eT - .nabájatja ttotnárlef ődrüf a ađđiv

 sárúđ a ,ődnek$ef tremsi lój a nebézek nalliV - ...iken látda inne
 semle{ék ki¤e óicágivan a sé ,kanrava$ ebődepel ,kangofgem nátuza ,sőremsi

...ed ,laV méleb ttomo{ tótatgu{ ¤oh ,moduT .kölü nebéjletof
?lavógoN nav iM -

.tájrak a molotlE .tatuk nomiádrob a lavótagllahvíđ A - !et bbőlE -
!ogoN bbőlE !meN -

 erbeĐ ,llálef natravaz trem ,nebmesézén a ,nab€úsgnah a imalav teheL
.tređűm a ajgáv

.anátu jerdnA ,nótja za lártáhiK - .dagam dsagzi en ,on ,nav lóJ -
 - le¤if lavásátnallip neltetehđékrüfik ttokođ kraM ,knudaram nabsamráH

.zedrék nedíleđ lehciM ,- né€ém etetniket a tdaráf no¤an imalav
?kaltahlágĐivgem rám tsoM -

 .ennel knólavinléđeb i{{em gidep ,tagllah si kraM ,tásázotom a mörűt náméN
 ótípalli$ ttöföd méleb luvro za ze ,kanatrat kengeteb ,majdnom kenim eD
 gnah ibbőle zA .ótahtímáđeb ko¤av men ,gém kiđih tza ,mejef a ajmo{ si

 a motál ,nebőgevel a kiđú tti ,zohógoN ettetíređ{ék tlaV ka$men
 ¤oh ,motáL .ahalav tnim ,tebböt sé nabboj ,kotál si tsám sÉ .nökütetniket
 sé ,togásnaltazorátah ka$ ,rakat togástnáđle men tsom agásgatagllah kraM
 za ttolúm noza tá nevé ¤éN .bböt immes sé ,úif sedner no¤an lehciM ¤oh
 ,lóbákras ajáđ őde¤¤ibel irirK ,temiekézré za matlánđah lój ¤oh ,metelé
 ,menetjesgem ttellek tlálah a ¤av tetelé za lóbásátnallip adnas urV

 a ima ,si temellej a ed ,tővöj ibbelezökgel a ,tokédnáđ a ka$men
.ajtagzom nebődi za tekesévkele$

 neletzem trakatik lőbődepel ajtagopatgigév nasokélórpa etetniket kraM
 zívsós ,ttezre$ aránrab a ,takosádarrof a ,tájóláh kani zaráđ a ,metset



 mezén levémeđ ő za si né tsoM .tiómo$ ketelüzí őtíđef trőb zaráđ atram
 za men ,meN ?tset a ze bbávot e-tehlÉ :tiatalodnog metré sé ,magam

 ajtagnigem epék kanásádavros ússal ,le lutđup tti ah ed ,rehet asátratle
 keidlöf a ajlobmor ,nebkeibböt a si tetih kédaram a ,sévek a tza

.montatgu{ llek geM .ttőle kókalsoráv a té€étniket
 koraka absoráv A .lehciM matjar si lálat timráka ,kraM ,gem kolah meN -
 tne¤éđ kozoh men ,ketentegetjer llek meN .kotkal tto ¤oh ,atdnom jerdnA ,innem

.kotár
.matpakatjar ,nebbergem emeđ kraM ed ,lumáb ka$ lehciM

 .đlu¤ó¤gem gím ,đdaram tti ,- nettedeređ{ék teven - đléđeb takodnoloB -
 djam tő ,absoráv a küđđiveb - inetnem tehel gem na¤u ah - tadotárab A

.delev daram tti lehciM .ajlopá laV
 - telrésík se€éđev ,...ettellem keđel men né ¤oh ,zohágam rét ¤ú ogoN aH -
 lannoza tsoM - .mo¤ah men tógoN ed ,inatnáb moraka men ,kezén ebémeđ a ne{émek

.ketelev ke¤em absoráv a
 idzek - teknütez€eh ,tako{ođiv inetti za deremsi men et ,rogerG ,dzéN -

 kenim ¤av ,papőf ¤av €árik a ,- tétetniket a le medegne men ,inzára¤am
... kot¤av kik ,iken inzára¤am llek gem bbőle ,... mezzeven

 idlöf ,kotasrát tlürekgem sé tteđevle ,- keteven - űređ¤e ka$ za táH -
 ,- nav ¤í men ¤oh ,mezré trem ,lüleb jáf nesetenetter ,jáf - it tnim ,rebme

?ólavinzára¤am tti nav iM !si kototárab it a ,motárab a ogoN sé
 nasodnog tsérétletezén nednim giádi im ,tahdólogúz etelütset kopap A -
 tallá za ,tágam azzúhik ,metetniket a bbávot ajllá men - ...knütlürek

 kanává¤ gém trem ,absoráv a knü¤emeb ,nav nebdneR - .ajguderőle ne{émek
.téjef a ajdokpak lübbeneltetré gém ,tehel ah ,lehciM .đatrat

...tú za ,nabdotopallá et a ,rogerG ,modut meN -
 0005 bbálagel ed ,inrém nasotnop matdut meN .lehciM ,jle¤if edI -

 tevé ¤én ettőle sé ,nabtopallá ne€i nó€oF ¤aN a gem mettet tretémolik
?đetléf lőtretémolik léfsám a lőttE .ttözök keűjefsopal a metlé

 ed ,tnétröt ¤í ¤oh ,molánjas ti$ik ¤e ,nebőgevel a lüđef dne$ đimoK
 giléf ,ólmob ¤e bböt men arkumáđ ¤oh ,meremsilE .ketehdegne men lóbógoN

 kansokađőre rokka ,bböt ¤oh ,meken le kiđih men ah ed ,lánmojam ¤an ttölgöd
 lüklén óđ kraM ,táta$ a metre{gem ,mezré ,tlov géle si ze eD .mennel llek

.lóbóicágivan a ¤emik
 gúz trem ,¤aN .abkanó$ a kiđám élefel nebzökim ,i$ik sé ¤an erređ¤e mejef A

 .attotí{avas erélef a{áih llákađ sé jah a trem ,i$ik ,lótótípalli$ a
 négév a ,mörőb a kétlöĐröd ,matjar ketgö&öl lüneltemle{ék si káhur A

 né sé ,lajjalo úgađój no¤an imalav giplat lőtőtet tnekeb nogatsav sicraM
 keibböt a kotalum lunájaK .matbađ téléfőtökké¤á lőbődepel léf ¤e

 kókalsoráv a kölürek ¤í ah ,đel im ,kenléf ,niasátnallip tteseebgésték
.éle emeđ

 men ,kenésétevgem kókalsoráv a ,kansros a ze asávíhik abotso ,őremkav meN
 ttala ajáró ráp mesézekréađđiv eD .inzoh ebtez€eh zéhen takékraM moraka

 tréza meN .nav artáh tadalef bbasotnofgel a nálat ,¤e gém ¤oh ,mettetrégem
 ,ajdut ik - nemetset a támo{ ezek so€ús đérdlöf nelte¤ek a ,tú za melesiv
 ¤oh ,ttözök keűjefsopal a tnim ,kejlé tnéktrűtgem si tti ¤oh ,- giddem gém
 nabólav ah - tekü€étniket sé ,kanastrat kan$nor ódnanáđ ,nelté$neređ miasrát

.rebme idlöf "inetsi" men ¤e ajlobmorel - ne€i nav
!ajáloksi tózob a ttotínatgem erre ,temierebme za meremsi lój ,Ó

 ¤oh ,lükléna kiken gem motahzára¤am men ed ,kékraM tnim ,meremsi nabboJ
.moraka mes tza sé ,tekő motnábgem ¤aV .kanánatrat kandnolob



 ,ko¤av úromođ no¤an-no¤an lüleb sé ,lótájótípalli$ laV gúz ,gnoĐ mejef A
 ,nelte¤e za ,tnára¤e kanmiasrát idlöf sé kankókalsoráv ko¤av negedi trem

 ajáđ ,evrötartáh ejef ,nabmokanó$ a lettset tdaffup kiđkef tti ,enetrégem ika
 a etteđtem é¤¤e rám tebes ték a ,lü ettellem laV .daráđ bah nákras

 za téđ kilđo tsüf sesöröv tnim rév se{{eg a ,laváságáv úđđoh sékđébes
 sörőđ a ajtagotđit lakkotaludzom ttozorátah ,tdogu} .nebéziv löbö

 menah ,nabkanó$ őgellib men ahtnim ,tásúh rakőslef ttotídrofik lóbájádnub
.teven sé zénlöf ,kepél abkanó$ a rokiM .anzoglod nebéjőtűm gnikiV a

 na€o kenne ed ,enlé men gér rám rebmE ?tadotárab a mozú{gem ¤oh ,đléf meN -
 gerö ,et si men sé ,né men ,inetnemgem ajgof zA !rotomatékar ¤e tnim ,evíđ a

?trebme za tze ,... a tze deteređ ari{{a táH !konraĐ
.melev $nin ah ,tti tsom kénnel meN -

 a ár ajtjahađđiv nátuza ,tebes a itnögigév lakkéda€of kék űređjet ,ludroflE
.izűteđđö názal la$$opak ráp ,trőb

 djaM .tehzeré men timmes ,neltelémđe ráb ,lóbsázník a géle erőle¤E .¤Ú -
 - .lakkí$nođáv seléđ ¤e tájrak ogoN inlá€óptá idzek - motat€of nabátolap a

 .ebérév a tuj men {{eg bböt ¤oh ,őf ,iđetgem si ze nesenelgiedI
?dodut ,rogerG ,látzotlávgeM

.moduT -
 dnolob ¤av men ¤oh ,modut rám tsom ed ,...mettih tza artanallip ¤e tneB -

?ój ,lőrre knütegléđeb gém djaM .sám ka$ ,... ka$ ,...
 ¤ah men ,nabmokrot a lü cóbmog ed ,lennednim kos mejef a nav elet - óJ -
 a jerdnA ,kettöj lekki€ema ,kanlláđ abkanó$ a abba sicraM sé kraM .inléđeb
 kizrő lettele¤ü sáró ¤énnođuH .indaram llek tti iken ,llá nodíh ikon$narap

.tegnikiV a
 kózokaráv lüvík nokájób a tokanó$ ték tnajrukado kraM ,inzeve llek meN

 nebémeđ kőlünneb a ,knázzoh kendelezök lakkosápa$ sotavó ,ússaL .lüzök
 ték a kájtíjah lóbgáslovát sejletteletđit ,golli$ gási$návík sé meleléf

-artáh sé ,kanludrofgem nátuzA .kötök zehévöt cobrá za tima ,teletök
 ték takujkanó$ ő za ,kennöj knunátu kékraM .kenedzek intatnov avtnallipartáh
 ,knüttőle kilávtéđ jarkanó$ a ,knüdelezök zohkájób a tnimA .ajtjah sőzeve
 .knülőleb nojloĐbah tebböt lénim ¤oh ,ajráv rápmeđ i$návík ,ttotagzi záđ

 kentevök lóriladloték sé ,kendőgeđ abknumo{ ,kutjar knudalahlút rokiM
 lejjef ¤e nálat ,kaso{ára ,kokala úkered ú$rak ,úlláv seléä .teknünneb

 a giddema - kütsetőslef ,agaltá rebme idlöf a tnim ,kentehel kebbesik
 akirak nájrak ki€emén ,cnál nabkuka{ ,neletzem - idegne intál emerep kokanó$

 za kájtagrof néde{{öK .jah tétös nokujá{opok kerek ,đapu$ kucra ,golli$
 a ,pén itrap ,zív a kujtárab ató kurokkemre¤ ¤oh ,kiđtál nokuságzom ,tőzeve
 ogoN tamlagzi ¤an a ed ,{ávtál ipannednim ketehel mes nÉ .iekemre¤ regnet

.azzoko
 sörőđ ,nelettelé za kantagotum nattotagzi ,kájlábaik - udnekI ,udnekI -

 ajáđ kisám-ki¤e ,nebkütetniket ,nabkujgnah nav meleléf sé teletđiT .ertset
!udnekI !udnekI - .nebzök sázotláik a kidózúh ar€osom travaz ,seléđ

 anlov kattál si ahalav ¤oh ,inlezpékle zéheN ?lavógoN kenkeze kujab iM
 ,ebéjesleb snenitnok a tlürek eđđem na€o lüzök keze ki€ema <tűjefsopal

 ed ,ken{égeđ ttel azagi nebnednim - űrőbamis nelté$neređ a za tnim
 lóbátnáđnö men ,- ?etezgév úromođ ado ettetev tnékim ,ahalav e-modutgem

.ttetehrét mes ađđiv sé ,giádo ttotuj
?kanlábaik tiM -

.ajnov tálláv a laV
 tsom ,óđ nelteremsi ze ed ,teküvle{ a küjléđeb lój géle ,metré meN -

.röđőle mollah



 ,sőzeve ki¤e za timalav zára¤am labbál-lezzék kenika ,kankraM tláikartáH
 leppék bbódoklémlá er¤e lehciM sé kraM .ettetel si tájtápal a gém

.kájtagllah
?tnétröt iM -

.tézek a téđ ajrát avzokládo$ kraM
 za derebmedav et a ¤oh ,ajdnom tza sokanó$ a ,- ajlábaik - ¤ü a$ruF -

 kájvíh ¤í - iaiF regneT a takugam kájtatzamráđ előT !udnekI ,enetsi ődre
 .ttöj absoráv a ¤oh ,arkumáđ sétetletđitgem ¤an ,- kerebme za keze takugam
 ttellem gnikiV a rokim ,téléfse€i tlezpék nabbárok rám merebme ték né zA
 !etremsilef nasotzib gásakos a tsom ed ,káttál lőrlezök sé ,knár katráv

?ázzoh lóđ tim uzaM ¤oh ,i$návík ko¤av arra ka$ rám tsoM
?ado$iK -

 nednim ggüf előT .deken metléđeb rám lőrika ,€árik ¤av papőf a ,uzaM -
!nabsoráv a nebbe

!mölögem ,kanógoN lübröggem si aláđ ajah a aH -
!kantahtítđuple taknujá{dniM - .kidógga - nedeđe ¤él ,rogerG ,kögrö{öK -
 ¤aV !ko¤av ajáglođ udnekI nÉ !metré leggéssőlelef kotzotrat men iT -

 ¤av ,ko¤av inetsi neđégE ?tetenétröt péđ imalav rám kettetíredik si malór
?giléf ka$

 !tehlürek ebételé knujá{dniM !€omok nasolálah ze ,rogerG ,jláfért eN - 
 a inlobar kujraka le ,kénnih tza trem ,ergnikiV a ađđiv knütehem men ráM

 !men ráka ,kujraka ráka ,teknünneb kenrésík éle uzaM tsoM !derebmedav
!ardotaludzom nednim zzá¤iv ed ,đadnom tima ,kitré men eré$nereä

?im ¤av papőf a za loH !megne et stléf eN -
!notrap a ráv ttO -

 a ajráv gemöt se€étniket niő$pél ttokar lőbkevökđém réhef őtökik A
 kika ,nebéjűrű¤ kánotak sáĐdnál-solécnáp na€o néléđ zív a nepézöK .tjarkanó$
 tto küttellem ,kala sáhurkék ¤e sé réhef zít ¤av ,már katzali{ nabsorođ a
 gniL neT ,lüzök kókalsoráv a kilsagamik gilláv evaD ,keidlöf a kanllá
 ,romok lliT ,tegetni ,kiđánodah tlürő za tnim xiléF ,kizrágus giádi a€osom
 ,evtök nav lef ajrak ki¤e iaJ ,golli$ letteteređ emeđ a ed ,{ávos neőtđeji

 ,kosám sigém sé ,na€ona¤u dniM .kilréhef sétök si néjef arukaT sé
 ttőle kugamnö za ,togássotavó za inadloel ajdut mes mörö za lórkiasánov
 motál né kaŁ ?ebimalav katdaráfeleB ?ko€goF .tegésnelet{émer tloktit si
!inlodnog llek arsám tsom ,bbősék djam ,meN ?kene€i nabólav ¤av ,¤í tekő

?papőf a ki€eM -
.intagotum golod nelteletđit návli{ ,tézek a lef ileme men laV

!nabtsálap kék a ,nepézök ttO -
 ,kraM alór anlov tléđeb ¤ú men aH .trebme za tze menzén llek gem nasopalA

 ,¤í tamiasrát ¤oh ,atjar ttolúm nednim kos ,ménzeré nabmiajtno$ a si rokka
 ogoN men ika ,nelte¤e za ő nabgásakos đége za ,sekedré sÉ .matlálat kenne€i

 neletsénezzer ,tdogu{ ,zén megne menah ,ajlumáb tétset nelettelé
 knütetniket A .mokanó$ a kázzúh artrap a lekkeletök a gím ,lassátnallip

 .ttölöf ejef kösőzeve ődeknétsüt lessétökik a kidokđaka absám¤e
?lassám¤e knü¤em erim ,kussáL

 kenrebme sik sajla ,ttödöröpöt ,si papőf ah gém ,¤em er¤e ,pap sé ólĐáraV
 őznö ,téklel ótrá ,đđor atdroh néjeslük a ika ,urV ne€ima tnim ,metlezpék

 ,géspéđifréf seteléköt ,úrokpézöK .tnebbödgem rebme za ze eD .tiataludni
 ,acrA .rebme idlöf ,ménnih tza ,táraksam kék a tze ánadroh men ah

 ahtnim - sákođ inadnom ¤oha - arro se€ére ,allá {émek ,akolmoh sotazotlob
 nepéđ lút a ,ttözök iacnár órpa kajéhmeđ a kaŁ .avgaraf anlov lób{ávrám

 ttokođ zohsálo$narap a ,gőg sé gásđavar kidoklurá nebételgöđ jáđ ttozátnim



 návli{ tnim ,Đárav ódará előleb a zágiel artanallip ¤E .egéstletnö rebme
 a intálgem idegne men ima ,tétetniket atđit ,sövűh itevár erika ,tiknednim

 lüklén sállánelle rokkana¤u sé ,tokédnáđ ,totalodnog őzőtjer ettögöm
 sé ,trebme za irémgem sé ajtagrofgem ,eré€ém kenéklel óllá nebmeđ a lotah

 {ávos ,se€ehbes melle¤éđ erređ¤E .azzála si gem bbőtíhüdgel a ima
 létí ő sé ,ko¤av iknes sé immes ,tégésneltédi mejef đapok ,mőtökké¤á ,metset
 timráb lerrebme za lezze tehel zéhen ,takékraM metré rám giléF .mettölöf

 ttala iadazáđ óicázilivic a arknumáđ ima ,timalav dut trem ,inedzek si
 a eđđö ajtírođ telölű¤ sÉ .küttetjelefle ,tláv éssegelselef nassal
 negedi za ze ¤oh ,lóbálkop tózob a gem matludabađ tréza meN .mokrot
 gidde za lőtika ,etrötgem si tamiasrát ika - mettölöf nezzeklétí

 ibbávot nöstnöd ő ¤oh ,- kidokavó si kraM ,rebme ttotrat kenbnölükgel
.lüklén ativ sé sézedrékgem ,ttelef mosros

 nesédrék ősle za ka$ ¤oh ,modut ,lannoza ,tsom ,gof inzeklétí treM
 a ,tti ,lóbájáđ ő za innel llek kanna€o kensédrék ősle za trem ,kizoklodnog
 ,ár kénlelef si timráb gém ttőleim ,nestísimmesgem ¤oh ,ttőle epén soráv
 sé ,mojam sörőđ ka$ ,udnekI men ogoN ,ttőle iknednim e¤et ávólavnávli{ ¤oh
 kenegedi za nebtese bbojgel a ¤av ,ko¤av rebmedav dnolobléf ka$ si né
 a trem ,tekő ajtrat nabákram a ,negI .trat nabákram a rám tekika ,erévtset
 ,ázzoh ketdelezök levégéssetelü$eb űklel¤an ,abotso rebme tlázilivic

 nőznö ,¤úna¤u erénelle egésse$löb ódut innáb lekkerebme ,nednim ő sé
étev tte€eh géstíges a :levéđe agam a malór urV tnim ,kulór ttodoklodnog

 ttögöm crarobođ péđ A .tiótnorgem amlatah ,künneb ttotál takasrát€
 tájas a ka$ :mennet llek tim ,modut rám sé ,táro¤iv zrot urV motálgem

.el metehző¤ levierev¤ef
 a rokim ,tájáđ a ánti{ ersédrék rám ,kidesedne$le nassal notrap a pén A
 netlümér laV - medeklemelef lavásátláik icrah ógojjiv keűjefsopal

 a avtjú{ik nabgássagamlláv morak ték ,- ?tlürő et đláni$ tim :gottus
.ázzoh kedzek inléđeb névle{ kenépén ogoN sé ,kotatum arpapőf

 náj{A koma€oF a ,nezíV űreseK A !kettöjle ,rogerG ,erévtset sé udnekI -
 lótábál kanáj&A réheF ke¤eH a ,lórlút neke¤eH etekeF a ,gigév katzójah

... kiđádav epén ogoN ,epén a{A lidokorK a loha ,nanno ,kettöj
 međke¤i tévle{ keűjefsopal a ,óđ a lóbmáđ ki€of lüklén sállágeM

 ogoN neđih - kodnom tim ¤oh ,sotnof a za men ,inlavađ nasognah sé nasomallad
.aĐárav őtnekköhgem vle{ negedi za menah ,- éntehtré ika ,nelte¤e za

 si lénpén a lénne nálat - asám kanásátrat ólĐárav urV morak ttotjú{erőlE
 ¤oh ,nav si kanna návli{ ajpala imalav ,- ataludzom sálĐárav a ólnosah

 a ze nálat nálanjah kümlenétröt ,rokimalav ,kájtrat kenénetsi ődre za tógoN
 nalatmáđ sé ,artrapregnet a edi el ttodózúh lórkokísnnef iđđem a si pén

 a nebételezpék kattozamráđel a ttotahláv tá ná{ámo¤ah ttotízrot kédezmen
 ,{o$ala za énnetsi iedre epén ogoN ,erebme sörőđ arokkaték djam kísnnef

 ttopak lőbgél sé {ávos a errE .nabásállav keűjefkerek bbégne¤ lavój
 ,tnelte¤e za ,tetelrésík tteseebgésték a tze ka$ metehtípé ersétetzektevök
 papőf a le idegne men memeđ ,keléđeb giákoS .megne sé tógoN itehtnemgem ima
 rokim ,nátuza ,tégéstlüđef kenéjdne$ tnebbödgem gásakos a mezré ,tétetniket

.kotagllahle ,tto¤ofik mőgevel nednim rám
 erénelle egésttezemle¤ef nednim tima ,támlagu{ etre{ađđiv rám robođ péđ A

 kiđke¤i ,tagllah gidnim gém ,néjele motalkonóđ artanallip ¤e ttetđevle
.levésézén űjereĐárav inatnappoređđö

 tednim sé ,menelle rám tdamát rebme kos ,- emeđ a ajdnom - đlahgem ,đduzaH -
!metző¤el



 ,ko¤av ajáglođ udnekI ,- metetniket a lelef - meken đtahtrá meN -
 ősle za ,dettőle kiđkef udnekI ¤oh ,ajdut depén a ,matlóđ nevle{ űjereĐárav
 ,matdnom takogásav¤az neltemletré ¤oh ,inadnom tza derem men ,detsékel tsépél
 ¤oh ,modut tima ,tevle{ a tze ttellek denetré ,ódutnednim sé ¤av papőf ah

!eb dotahllav men tze ed ,léttehtré men
 rokim ,dzek indőlekđéf lunalatgu{ rám pén a ,ajabráp kemeđ a trat giákoS
 nojda tokétamo{ bbo¤an ¤oh ,ilemelef tézek ,itjer égöm iállip tétetniket

.telétí men ,tehel sédrék ka$ rám nabnoza ima ,kanávađ
 - ?tévle{ tneđ knieső ,léttöj lórgalli$ sám ika ,rebme ,datlunat loH -

 knia€árik igér sé ,kenléđeb kenetsi za ka$ tima ,tevle{ A - .laV ajtídrof
 témletré ed ,takognah tneđ a ajllah uzaM ?kettetré nesevek si lüzök

!assahdagofeb külüf ¤oh ,lakkavađ na€o kaniaiF regneT a gem dstísogáliv
.kinétröt im ¤oh ,$nis amlagof ,már zén evzöktügem laV

?tevle{ a tze datlunat loh sé ,iken eđđö létléđeb tekiM -
 uzaM trem ,nabmagam kognojju - óđ nav lőrim ¤oh ,mozára¤amle ređ¤e djaM -
 ddnom ,- té€étniket ajvógem ¤oh ,einnem ttellek eleb ,absála$ a tnemeleb
 matzoklálat nebődre za ,it tnim ,¤ú el matlláđ lőbgé za ¤oh ,iken tza

 ¤aN a el knutludnile nátuza ,tá nevé kos knutđádav ttü¤e levika ,lavudnekI
 i$návík udnekI sé ,nabásoráv uzaM kot¤av tti ¤oh ,attál memeđ trem ,nó€oF
 nasognaH !iaiF regneT a levierévtset kenérévtset kannáb na¤oh ,arra tlov

!notrap a késtré nebböt lénim ¤oh ,dstláik
 tlaV tsom ő ráb ,topapőf a lemmetetniket le metđere men ,tídrof laV gíM

 küjtré né sé ő ,nettek kaŁ .tiavađ evsel laggási$návík ttođtájgem ,izén
 tídrof tim ,sotnof a za men ,ajdut uzaM ,tia€ábađkétáj a kenmeledzük a kenne

.ingofgem geltese dut lessédrék ne€im ¤oh ,za menah ,laV
-tti ,námo{ iavađ laV niaros kóllá notrap a gigév gúz mörö ,sádoklémlÁ

 nasamladaid erređ¤e emeđ papőf A .lakkosátláikebzök ttotagzi tto
!ttogofgem tsom ,nallivlef

 ,nétset inetsi intü tebes tleđérem ik ,udnekI geteb tréim ,itré men mepéN -
?gem detdév men tréim et sé

.kiseebgésték laV
 ,trebme za ajtagrofik ,zedrék ¤í gidniM !létlürek ebécpelek tsom ,dotáL -

?inadnom đgof tim tsoM !mesahos elev knutríb men tréze
 za aH .đđor sé guzah nebmeđ melev tti rebme za ze trem ,kogof induzaH -

 no¤aN !ennel bbezehen gém ketken sé ,gemöt a enpéttéđ ,mánadnom tazagi
 ika ,za iK :bbőle za tnim ,nabbasognah gém sé ,stídrof nasotnop

 ?nérőb tebes tehtü ali{ ¤av ajádrád a kenik na¤U ?tudnekI itehtísebesgem
 !laviamálliv el attotjús ő sé ,laváj&A réheF ke¤eH a tlláđebmeđ udnekI

 ke¤eH a inlláđebmeđ lüvík nudnekI enrem ik na¤u trem ,mettehtíges men trézE
!laV ,dstídroF ?laváj&A réheF

 na€o mestnárok metelelef sé ,épapőf a tlov sédrék őtjeđevle ,sokliß
 itzök sám¤e kemelleđ sé kenetsi za nebémeđ keűjefsopal a ¤oh ,zagI .sotzib

 a sé ,eleb ttotahlóđ men ódnalah abkoza ,tlov golod ttokođgem acrah
 a té€étniket netsi ttöző¤el a ettetnekkö$ men eletenemik meledzük

 ¤oh ,zohha tdaram samlatah géle gidnim gém neđih ,ttőle keűjefsopal
 ¤í si lániaiF regneT a ze ¤oh ,me{émer nelte¤E .kankódnalah a nossahtrá

 !einnel llek ¤í ,kutjar nojdoklaru gödrö űjef péđ a ze ¤oh ,káj¤ah ah ,nav
 gím ,kenmelleđ irebme za einnetgem ttellek tűtebagrav tlürő {áh ,Ó

 sÉ !zehéteremsi zagi koglod a ,zehmeletré za ttotahtujle ttala kederzevé
 llek zohgásabotso za menah ,zehmeletré za men tsom meken ¤oh ,rák ne€im

!mejréle moléc ¤oh ,moraka tza ah ,monludrof
?laváj&A réheF ke¤eH a udnekI ebmeđ tlláđ tréim sÉ -



 nólaV tsédrék jú za mopak - ?tájgarah inetsi nelle agam ik atvíh leviM
.lütđerek

 ,mezré ¤ú artanallip ¤e ,esédrék sálártáhgem a rám ze ,sédrék atuB
 men ,técpelek lezze tíllá kanágam tájas neđiH .trebme za tze metlü$eblút

!enetév mes urV gém tábih ne€I !meken
 éntehzedrékgem ika ,ódnalah a za iK ?tákédnáđ kenetsi za ajtahdut ik na¤U -

 negedi za mierévtset aH ?tza ¤av tze dettet tréim ,lőtkenetsi za
 kenik ,tudnekI kájtí¤ó¤gem djam lakku{ámodut sotaládo$ ttozoh lórgalli$

 men ,tjahó tesövűh ,tsélüh{e ejef s ,kilezüt iali{ pan a tsom tébes
!papőf ,ó ,tudnekI dagam et gem dzedrék djam ,intagllah tésége$ef kódnalah

 ,gém dattál men eT - .laV kizeknelle - motídrof men ,sége$ef ¤oh ,tzA -
!élefel lejjef tekerebme papőf a ze lef tatđaka na¤oh

 gém tze ,dodut aH !rem men gidep megne ,gof men nasotzib tréze degéT -
!neltemlerüt rám gemöt a ,nasro¤ ,nasroß .dstláik nabbasognah

 tésézejefeb ata$óđ a ima ,tsátídrof a ajdagof tnéksocrah ttezde uzaM
 kené€étniket bbasotnof gém nabtanallip a nebbe ¤oh ,ajduT .itnelej

 őlse€eh kiljaromlef pén a trem ,néjele ativ a tnim ,asávógem
 lattaludzom sosátratređ ,amis <nezzer mes gem acrA .lessénebbödgem

.zoháladlo loĐárav taka{ráđ ge{rebel kék őb a ,tiajrak ajrátik
 uzaM !abátolap a kenejrét eretseM kavaä a ,erévtset sé udnekI inetsi zA -

.tahláglođ kanudnekI inetsi za ajótnihgola¤ naltatlém ¤oh ,godlob
 gém ttovíh mesahos teknünneB - .laV kizedelüh - !detzétnile nátza tzE -

 kerebme ¤oh ,inlesivle ahos mándut men ,zagI !ebévűmráj tájas a gem
 a loH !¤av eretsem kavađ a ¤oh ,nav azagi nabba eD .nokulláv a kenejlepic

!inatídrof matdut gilA ?inadnom tekene€i gem látlunat abádu$
 ¤oh ,segésküđ men ,mántagzagi tődepel trava$ armakered a ahtnim ,kolojaheL

.kolođaláv nebzökim ,meséteven idlöf si no¤an kássál iaiF regneT a
 péđ it a ,leđđébi$ név űven urV ¤e katlov miátiv úđđoh tá nevé ¤én djaM -

 traka topalagoj inetsi noránednim ika ,lavájpagerö sörőđ kotopapőf
 geM .nebé{émer aro$av bboj ¤e mokrot a assahgávle ¤oh ,zohha inetmeret

 za i{{e ,kajdaram nebtelé ¤oh ,matraka tza ah ,tásulíts a monlunat ttellek
.đége

 ¤én a ne¤el ik ,lúd ativ seveh giedi ¤e ttözök kopap sáhur réhef A
 sé ,nejréázzoh zehétset inetsi udnekI ¤oh ,arra ótlém ik ,ttotđalávik

 ki¤orgem gésnév bbese€étniketgel ¤én a rokim nátuzA .lóbkanó$ a ejlemeik
 udnekI ¤oh ,sérötgéstneđ a kizektevökeb nájíh sik sé ,ttala a€ús ogoN
 kengöĐü{ tto si naclo{ erređ¤e ,kitje eriő$pél őtökik a tétset inetsi
 ózokaráv néjetet roső$pél a kileme ,kájnov-kázzúh nattotagzi ,ettölürök
 ,tlüđék lóbáf semen a ,lórágam dut men ¤oh ,ój ,ogoN {égeä .abótnihgola¤

 gólik abál-ejef ,iken kűđ {ámtokla seđíd trevik lekkevökagárd sé la{{ara
!enneb tsom $nin inetsi immes ,előleb

 sé sejletgásótlém lüneletgév uzaM ¤oh ,arra ros tehlürek nátuze kaŁ
 .lóbkanó$ a kejpélik si né arátaludzom sogástárab nettetetlőre si no¤an
 kasrát ózokaráv notrap a ,asátratređ sádagof a luroblef artanallip ¤E

 {{ök nebémeđ evaD .teglelö sé léđeb erređ¤e dnim ,mázzoh kannahorado
 ,iken datdnomgem lóJ - .tídro xiléF ,ajtatgopor miádrob a esélelö ,golli$
 lliT teven - tsom tze d¤aH - !lavácájop tjúflef a lezze innáb llek ¤í

 léttehem nekiM - .ajtagomis morak A - !nav tti ¤oh ,bbasotnofgel a za ,-
 gniL neT ,arukaT iaJ ,kizektevök moráh kisám a nátuzA - !rogerG ,lütđerek
 ,küttih men ahoS - !?rogerG ,¤av rebme őlé nabólaV - .gigév kantagopat

 erreM - ?karadam a gem ketlö men ¤oh degéT - !gém knutál ahalav ¤oh



 a men ze ,men ,tekő ka$ motál naso€ámoH - ?knár láttahlálat ¤oH ?látgno€ob
 - nó€of a - men - negI - :kénlođaláv éleftah erređ¤e ,asátah ótípalli$
 men ,modut men - sörőđ ka$ ,im tnim ,rebme ogoN ,allirog men - lajjatut

 ka$ ,immes ,sáparah ze - tretémolik 5000 lüleblürök - sugóloib ko¤av
 a ,le katlobar men - tlov ¤ú men za ,men - modnomle djam - tlov lákas
...tevökavok matlálat - norefretni€op a ,negi - gem kettetđevét kőhlef

.kansádoravak a tegév tev kraM ólláđik lóbkanó$ A
 ¤oh ,ketilezpék meN !kanrogerG llek innehip nabrosősle ,rám kotáj¤aH -

 kéđdroh a jdalađ ,laV ,tludnile rám tenem A ?tnednim tehlésemle notrap a tti
!si im knüre¤ sé ,ne¤el jab imalav ¤ohen ,nátu

.imalav tuj ebmeđe rokim ,ko¤av lénélef kő$pél a ráM
!ka$ kotajráV -

.teknierev¤ef molobála{lef sé ,zohmokanó$ a kodalađađđiV
 đtahráj natdogu} - .evaD kizokládo$ - ?lekkeze đraka tiM -

!lakknugam timmes knudroh mes iM !lüneletrev¤ef
 ¤e tehel mesgém tájóknub udnekI inetsi za ed ,- mozára¤am - kogof es nÉ -
 ,kanna jaj rokka sé ,ajgof inserek ,rét zohágam aH .in¤ah nabkidal neltezirő

!tlú{ ázzoh ika
 a ko¤av né iken ,lekkéđdroh a tnem men ,ráv uzaM némerep őslef trapőtökik A
 a éleflöf kedekepic tnim ,ile¤if lassátnallip naltatahtímáđiK .bbasotnof

 kraM tsoM .ttala a€ús kanájóknub ogoN sé atlabők a ,kőđđev a ,jí ték
.tiesédrék ttozáclá kanútaludniój ajlo$ámlot

 za ajdroh ő sÉ ?lavágam điv trev¤ef i{{e gidnim eretseM kavaä A -
 gésnelle ¤oh ,iđih ¤ú tsom ¤aV ?nátu ajádzag a si tierev¤ef udnekI inetsi

?azzoh tréze sé ,ttöj ézök
 tsoM .lüklén erev¤ef ő za tehel men ahos đádaV a sÉ .si đádaV a udnekI -

 a tekeze ¤oh ,arra ótlém ttotđalávik ka$ ed ,knu¤av ttözök kotárab
 kopap óllá ettölürök a takátlab a ,takají za motđotéđ - e¤iv tekerev¤ef

 tájóknub bbezehen si lánáĐám léf ogoN lügév sé ,tídrof kraM gím ,ttözök
.momo{ ebézek uzaM

 udnekI inetsi za ,- laccra tneđlá mozára¤am - rev¤ef bbetneđgel a zE -
.damát ségröd{{em ,elev tjúsel aH .ajóknub sotalĐárav

 óknub a ik ánlábórp nemejef né za nebbesevíđgel ¤oh ,motál némeđ A
 őzednevrö kopap A .tahzokatlit si men ka$ gém ed ,lannoza ,tsom ,téjereĐárav

 einlepic si iken sé ,tsázodrohrev¤ef őtetnütik a kájdagof lakkosátláik
 za nebékéđdroh neđih ,gola¤ ázzohgéM .giátolap a tóknub bbetneđgel a llek

 traka lóbsátímáđ nápu$ gidde aH .néjele tenem a ,eđđem ,go€obmi netsi
 ttetípéik ettölürök a matravazgem trem ka$ ,lüklén garah ,inatítđuple

 a eD .si lölű¤ evdzek lőtcrep a lőtte ¤oh ,modut ,tedner inetsi
.ettőle knujludni ¤oh ,tni ,naltaludzom cra péđ ttesév lób{ávrám

 ,kenzedrék ,kendekpél knüttögöm keibböt a ,erzök gof jerdnA sé evaD
 ,inzeré ,küjézök inzekrégem tnim ,nogáliv a golod bbeđ $nis géM .kenteven

 rebme idlöf a mentegléđeb llek lammágamnö men ¤oh ,knu¤av ttü¤e ¤oh
 akbarad ¤e káhur sőremsi za ,ketetniket a ,kocra za ,kavađ a ,névle{

 matlodnog erre ,matráv totanallip a tze ,tzE .ebmevíđ a kanpol tedlöF
 tebböt llek men ,nátuze tehnétröt imráb sé ,küttözök ko¤av ttI !gidnim
 ¤oh ,lótta sé lótnodav a mengetter ,nabkanó$ ¤av nabtózob ,mennel lüde¤e

!tekő motahtál men ébböt ahos
 ,kanbmod a lef trat nekederem tú seléđ ttokarik lekkevök setelgöđ¤én A

 kotál lohén ka$ ,setniđdlöf ejbbötgel ,kazáhők űjetet sopal náladlo ték
 bmod a €ema ,nav kentelüpé ¤an ,réhefóh a kanna ka$ eteleme téK .tseteleme¤e

.kidosagam néjetet



?atolap a zA -
 knümle{ék nedniM .neteleme őslef a knukal nabá{ráđ bboj a im ,negI -

 péä - .tjahós evaD - .kenénle¤if en ¤oh ,knütehet mes tsépél ¤e ed ,navgem
 bbáknigel ed ,lassoráv a ,lellöbö za lezze knütlürek abádpa$ sik

.lavuzaM
?ze ttetehnétröt ¤oH -

.giádi knuttotuj ¤oh ,kujdut mes knugam im neppéknodjaluT -
 gnikiV a katlocrah röđőlE .eb knütlükenem lőle rahiv ¤e eblöbö zA
 tnéknetsi ,knüttötök tékéb nátuza ,lekkevök sé lakkádrád ,lallí{ nelle

 ,knuttotí¤ó¤ tekegeteb iM .kétsel tésénebber knümeđ a ,teknünneb ketletđit
 a{ú$ ¤e rokiM .tia€ábađ bbimelegel ¤ügésđége isoráv a kutzára¤amgem
 ,si rokka sé ,gem küttetnem im tsoráv léf a ,téjef a lef ettötü {ávráj

 a ttođtál kansotzib sé ,eblöbö za kotaheb jarójah segésnelle ¤e rokim
 a ze trégéstíges ttögrö{ök ¤oh ,ka$ anlov dattál rokkA .asálutđup soráv

!acájop sögőg
?ketettetíges ¤oh sÉ -

 sé ,kuttotídrof élef sorođ a larraf tegnikiV A .golod ¤an tlov meN -
 lőrretém záđték eđrep gnál A .tevűmótjah a kuttotjú¤eb ercrep léf

 men ,međih tza ,nebrebme ed ,tájálrotiv ójah moráh ősle za etleĐrepel
 ,ősle za látlov et atóza ¤oh ,tlocuple ¤ú ójah ibböt A .rák ttese

 léfsám ¤av rám nav kenne gidep ,ttellek kuinzali{ kenierő sorođ a erika
 lüklén letétlef nednim gésnelle za ,ttođú nabromámladaid soráv A .evé

 nav elet gigév trap a tti ,dodut - gidep soráv kisám ték ,tágam atdagem
 attolnájalef - lassám¤e kiđkaram dnim ,óllánö dnim ,lassoráv ne€i 6-5
 a$ruf koS .topapőf-ódoklaru kankugam ketrék lótuzaM ,tégéstevöđ körö

 ¤oh ,lőbmelenétröt sáloksipézök a knunđá{ábőle ttellek tamlagof
 ,tlüđék kenđénétröt rokimalav iaJ eré$nereä .takoglod a tekeze küstrégem

.attotđaláv tákinhcetsádaríh a ttőleim
 kotattahtuj na¤oh ,uzaM si men ,tegésnelle za el ketétző¤ it ah eD -

?giádi
 to$narap uzaM ,nátu melező¤ a lappanóh ¤e gilA .knütré men tima ,za zE -

 arra ka$ iM .lakkálkiđ tsorođ a elet assakar ¤oh ,lőtienetsi ttopak
 a kátróä .náladlo ték sorođ a göĐü{ tnef soráv đége za ¤oh ,ebđé knutpak
 si nenevtö ,záh ne€i ¤e tnim ,si arokka kos tlov - to¤an ,ti$ik ,tevök

 tsom náđakađ bbekűđgel sorođ A .ebzív a eleb dnim ,- lakkadur kéttetíđef
 .lénretém ték-léfsám bbe€ém men zív a nabgásúđđoh retém nev¤en-cnimrah
 za lőbbe ik tdaram ajtú ¤e ka$ kengnikiV a ¤oH ?ze tnelej tim ,doduT

.ttotatum ergé za evaD !in ,arra ,lőblöbö
 úcra amis a tze inlölű¤ názagi ka$ medzek tsom - sogáliv ze neđih eD -
 .támlatah a ilevön ze trem ,inatrat teknünneb raka tti erkörö ,- topapőf

 đége za bbasamlatahgel a uzaM gidda ,nav neblöbö za gnikiV a gímA
?ketettet tim it sÉ !nekédivtrap

 ...ttozoktavih ar$narap inetsi za ő ,kütrék nomáä ?anlov knüttehet tiM -
 kraM sé ,knuttotrat to$ánat nátuza ed ,inlö kátraka gem jerdnA sé lliT

.ennel gásabotso kađőre nednim ¤oh ,teknünneb ttöző¤gem
?de{émelév a im ,evaD ,deken sÉ -

 .tréóicídepxe za sőlelef ő ,nav azagi nebnednim kos kankraM .modut meN -
 ah sé ,{okélunat no¤an ,seđe no¤aN .nopapőf a neze indozagiik neltetehel sÉ
 .tóvúbik ógo¤ar imalav lálat gidnim ,inatí{ozibár ¤av neletpék ,đet tađđor
 - evledner nav ála si ő galiamrof kenima ,kizoktavih ará$ánat kopap a loH
 zéhen lezze sé ,arátallagus kenetsi za loh ,- tekő ajtrat nabákram a eđrep

 rokim ,kenetsi kene$nin ¤oh ,kanpapőf ¤e gem mazzára¤am na¤oH .inzoktativ



 kolátés tti ¤oha tnim ,enneb ko¤av sotzib na€o ráB ?kannav ¤oh ,lé lóbba
 támlatah a ¤oh ,kujár nav egésküđ ka$ ,künneb đih mes ő ¤oh ,delev

.golod sajlA .astísotzib
 rám knuttatpak tretém nevtözáđ óJ .ko¤av tdaráf no¤an ,monllá llek geM
 ttogaraf űgöđ¤én si za avkarik nepéđ - rét serü ¤an ¤e ka$ ,éleflöf

 nađđoh gém knüttögöm ,kezénađđiV .lótájupak atolap a le tđaláv - lekkevök
 ,sagam tima ,ebéjtrek kazáh a kotáleb lőrlülef nennI .tenem a kizó¤ík

 ,térküt kék löbö za motál ,lőlef káctu za kenzirő kesétírekők römöt
 ,kenne€i mattál rokka ,ejlledom agamnö ,órpa na€o neppé tsom ,tegnikiV a atjar

 ,kölüdéđ ,lurođeđđö mokrot a ,ramA ,ramA .knutlláđ artrap larramA rokim
.tájrak evaD mopakle ,e¤ehkélme ú{ođi vé ¤én tlúmle za kilmo armalláv

 ébsévekgel - iknes assál en ,méleb kotajlorak ,kelrék ,jerdnA ,evaD -
.nomabál a inllágem kodut men ¤eh ,- knupapőf tteteređ

.bboj lakkos rám tsoM .¤Ú .knujgo€osom sÉ
 "óknub bbetneđgel" a ,notú za ledpél bbejjel lerretém nevtö ¤av gém uzaM

.lavájpap ték attotđogem ne$löb tá€ús
!morgu kanákrot a ,kodut si men inllá ah trem ,eb kujráv eN -

 men ,ajgof tásuzlup ogoN laV ,kopap a kanráv lunalat$ánat ttőle atolap A
.lórácra za kosavlo tój kos

?elev tnétröt iM -
 molagu{ sé dne$ nesőgrüS .gáđój sotatíhá kos a ze atzáređđö ka$ ,immeS -

.iken llek
!indaram koraka eleV -

.ik késtírü tábođkoras őslebgel a ¤oh ,metdekzétni rám ,eđreP -
.kettehnehip natdogu} .bbesedne$gel a za ,őgevel a bbojgel a ttO

 a ,trat jerdnA sé evaD ,kegebileb zaza ,abákonra$őle atolap a kepéleB
 a mođtáj lükemer ,mezré ¤ú ed ,tievök seníđ óldap a iré gila mabál

 taljahgé gelem ne€i - kokalba {eksek ,kő$pél seléä .tekesépél ttozorátah
 őde€émeb ,kokiazom seníđ nokalaf a ,- arkabbo¤an gésküđ si $nin ttala

 úđđoh kemret a motál naso€ámoh no¤an ka$ rám tzednim eD .korbođ nebkéklüf
 ,semellek ,dne$ a bbo¤an er¤e ,knüttögöm kandóku$ sé kanlí{ kótjA .tá náros

 seléđ ,ahup ¤e kantatzótjú{ik ¤oh ,mezré nátuza ,dagof €ámohléf sövűh
 tógoN arkisám ¤e ,melőt ari{đđohrak ¤oh ,međev lusámodut gém ,ne€ehővkef

 .molá za tagnirle nátuza ,ajtagzagi tsétök a ,lojah ejélöf laV ,ár kileme
 soravaz tlúm a djam tírem si timráb ¤oh ,za motalodnog godlob ,óslotU

.inderbélef kogof ttözök keibböt a ,tti ,lőbéziv

.;X

 si kenmeret a röđőlE .gásólav jú za mettölürök lüpé lóbkálgét órpA
 ,laV sé ,ne€ehővkef kisám a ogoN ,€ámoh ólákjub nabkokras a ,abođ őllieb

 .abnaltadutnö ótí¤ó¤ ,€ém a dlükađsiv arjú gem arjú levéjűt ógolli$ ika
 ótatla za sé ,nabágásabák űzímolá ketélnerbé divör a lati sé leté nátuzA
 - bbősék djam ,jráv :kocnokđaláv ttobodado kenmeletré ődökđük levé$nilib

 si et - ze sédrék tlulo{ob ,gém d¤ah - jlu¤ó¤ sé jnehip ka$ tsom
 - ersépél lőrsépél ,nesékéb ka$ - tehel men tnéksám ¤oh ,djam dotáleb

 ,kizeknelle men ahos natlí{ ,men - tsoráv đége za nebézek ajtrat uzaM ,negi
 a ne€im ¤oh - raka ő tima ,nejnétröt za sigém ¤oh ,alór đet nátuza ed

 - sicraM nesönölük ,külev knüdőröt takos - ?lassoráv a knutalo$pak
... miegeteb a kanráv netniđdlöf a trem ,nasro¤ le jdula ,kelrék si tsom



 izedner men ,lattlúm a kutalo$pak $nin ,kesedne$ sé kátđit tsom komlá zA
 zA .metréle rám nebđér tza neđih ,ággáliv ttotjahó ,kisám ¤e ¤áv a tekő

 enneb ,inlaru ajraka tza ,ludrof élef gásólav a lótkomlá za taraka
 !tedlöF a denré llek le tsom ,tegnikiV a detréle <lőrővöj a indózokéját
 koraka azah ,tlov géle meken sibbálagel ,lóbóg€ob a lőbbe tlov gélE

...za ki€em ,inegnerpöt nöközökđe za men sé ,intuj
 za intagrof ttözök ial&áf ótagnir ótípalli$ a ,inzoklodnog ¤í zéheN

 ka$ nabólaV ?őtezev arléc a ,tú se€eh a im nojav ,tiajknáliđ órpa meletré
 ató kodazáđ rám ima ,meletré idlöf őzénle sé díleđ A ?ersépél lőrsépél

 men ,lannoza e-őtehtré ,lőtékédelü őzegrém keséznö ,kotaludni za tlutđitgem
 kannav lovát €o gém nóg€ob a neze kika ,arámáđ koza e-atađtál gésegne¤ a

 tájas tnim ,knulór ppéksám e-tahdoklodnog uzaM ?lőtő$pél a lőtte
 irirK sé urV mosáraka inetíges nelteznö né za ttotímáđ tiM ?lórágam

 sé tékéb ,tekő inatnáb moraka meN ?nebmeđ lavájáifózolif atlátkid tózob
 a kanassuj bbelezök ,kenejlé nabboj ¤oh ,t{ámodut sé ,inda koraka teteteređ

 ,erdlöF a intuj knuraka azah ed ,tékéB .zohágásgodlob knütelé idlöf im
 tájas a rokka ,¤em men ppéksám ah sé ,inetré llek gem si kiken tze

.intetrégem leviknednim ,lavuzaM tze mogof névle{ kusázoklodnog
 ¤oh ,ój arra ka$ ,nakkub erníđlef a rokséderbé őzektevök a lőbbe imA

 sé ,abmolá za konahuz nabbasro¤ ,mezrÉ .tájgada ótatla za azzálpudgem laV
 a mettölürök nav tto arjú ,ahalav tnim ,nabbatlubák gím ,trat ákos ,ákos

 .lunalat¤ávté kolođjam tleté neltezí imalav sé ,ráhop a nebmezek ,ogoN ,abođ
 gém ,miatalodnog inedévgem keđel men sepék gím ,keléđeb men ¤oh ,modagofgeM

.nebiknes ,kotahzíb mes nablaV
 nátuza ,{éfpan a tnéknelegger goru$eb tá nokokalba sagam ,{eksek A

 ilüvík nábođ a kitnelej iajkí$ kékrúza gé za gita{okla sé ,ludrofle
 gidnim gém ogoN .tetelé za keđen klah trűđtá néjdne$ kemret a ,togásólav

 gila ,négne¤ ,lótámladjáf sálu¤ó¤ a kájtídabađgem ióickejni laV ,neltelémđe
 gila rám ajrak a ,daram nebtelé ¤oh sotzib ,lé ed ,kizgelél nótahllah

 rév sóvas bbesevek er¤e lőbkevö$ sik ttetđelli ebbes ték a ,tdagad
 ajpan {áh si lügéV ?pan ráP .gésküđ đel mes erre sé ,pan ráp géM .göpö$

 men ah ,magam ménzeré kentnehipik sé kenssirF ?sátatla za ze trat
 koraka ađđiv ,nav moglod ,intev llek tegév kenne ,meN !keređ¤ó¤ a kanánatípmot

.ggüfeđđö lezze ima ,tnednim ,tnednim mondut llek gem ,erdlöF a intuj
 őzektevök a tsédrék a kanlaV mezegeđ - ?ko¤av tti ¤oh ,eteh {áH -

.rokséderbé
.ajpan kideteh ,men ,tah ... ?eteH -

 lakkoS .lótiótatla laV tnim ,ingáv tepék ú¤ráb na€o tehel men lőtimmeS
 ejttőleléd mesézekrégem sé am a kiđkef neletgév ¤e ,metzeré kenbböt
 sé ,epén soráv a nájtrap ,löbö za mettőle arjÚ ?pan téh kaŁ .ttözök

... kala sotsálapkék ¤e nakkublef
.lüklén meletré bbesönölük ,éle magam modnom - !?uzaM -

.teven laV
 ertetereä ?inlokonóđ névle{ kenetsi za arjú sirám iken đraka men kaŁ -

 traka men nerbÉ .ttotagotálgem pannednim gidde tnékbé¤e derentrapativ ótlém
.ttöj rokka ka$ sé ,e-lođla ¤oh ,melőt etzedrékgem gidnim ,inravaz

 nesevresek tózob A .téven a matdnomik ¤oh ,neltelév men ,modut rám tsoM
 ,inetísöbmözök nesejlet kátdut mes iótatla laV gém ténötđö ttezređ

 tnop naltatahzára¤amgem ,óravaz nelte¤e za tlov ő ,tráj tti ¤oh ,metzeré
.nabmiamlá tdogu{

?detdegneeb et sÉ -



 ,knu¤av kotárab nabrosdosám ,ajátolap ő za ze nabrosőslE ?tréiM -
 takogada arokka ,ttotahravaz meN .ajtatzognah tze not€of ő sibbálagel

 lótáM !lef anlov kettehtđerbé mes iátékar gnikiV a ¤oh ,deken matda
 leđe bbőle ¤aV !táttelbat a tze eb ddev ,kallákruđ men nebnölük evdzek

?timalav
 ¤oh ,sőlelef a ennel za ahtnim ,tređ¤ó¤ ttotrat nére{et a mezén larrodnU

 ¤ú ,rogerG ,za im <gásrámađ ¤í ze eđreP .tamomlá etselik uzaM
?űjefsopal sánobab ki€emráka tnim ,lozoklodnog

?tláni$ tiM ?papőf a tti traka tiM -
 tllágem ,ttöj nesedneŁ .metdegneeb ¤oh ,rám jdugarah en ,timmes názagI -
 .tnem mes ebélezök a gém kanógoN ,tlóđ mes tóđ ¤E .ttezén ka$ sé ,dettőle
 ő nájdóm agam a ,tekebes a kujtí¤ó¤ na¤oh ,etlekedré gidnim roksám gideP
 ka$ tsom eD .alór kelésem djaM .tré zohsizónpih a gelőf ,rotkod ¤an si

.bbávot jnehip
?leđe ¤av ,deđeveb ,oN -

!keleklöF !mes teki¤E -
 sodéđmođ a kandalađeđđö arsátlávóđ A .lüklén ativ ¤em men eđrep zE

 nav agoj názagi kanrogerG :llá armotráp né za gésbböt a sé ,lőbkemret
 gidep ah ,tágam izré kensegésđége ah ,inleklef raka rokim ¤oh ,inetnödle

!te¤e kiđla arjú bbejlefgel ,daráfle
 ¤oh ,nejléđeb ¤oh ,- xiléF levré - kujráv gila rám im tnođiV -

 rokka ,gem ddnom ,rogerG ,nav ¤í ah ,séznö ze ¤oh ,teheL .küssehzedrék
?detrégem ,međih tza eD !knuráv

 ka$ djam ređ¤e ,atjar inselütđerek đel bboj si mekeN .kotnilób - geM -
 llek tnednim koS .knülére$ tepeređ rokka sé ,lőbsézedrék a kan¤ofik

.kulór mondutgem
 ózára¤am ,¤an nejllek en nebzök ¤oh ,metenétröt inatísotropo$ ¤ú međke¤I

 erdnim eriM .kopak tsédrék nalatmáđ ,keré erégév a rokim sé ,mennet tekőrétik
 ,ermeret a lurob dne$ nátuza ,gigév meléđeb táró kidamrah a rám ,kolođaláv

 röđőle rokim tnim ,bbődekneltetih gém tehel ah ,kütetniket
.kattotnallipgem

 ógól nebőgevel a jerdnA ik ajdnom - ?inlélút tze ttetehel na¤oH -
.tsédrék

 indaram nebtelé ,matraka inlé ka$ röđőle ¤oh ,¤ú nálaT .modut meN -
 nabboj ¤oh ,matraka tza rám ,matzoklálat lavógoN ¤oh ,nátuzA .noránednim
 ima ,tegésbnölük óđtál kensévek a tze ketitré eđrep - gidda tnim ,kejlé
 a nesegelgév aH .modut si men ... nátuza ,- tlov ¤an lüneletgév rokka

 matríb giákos ¤oh ,međih men ,mondaram anlov ttellek ttözök keűjefsopal
 tlürekis rám argidda - gelitset meN .ketré tekevé neze neseteđémret ,anlov
 a ¤oh ,anlov matríb men tza ,- lannodav a téléfainómrah imalav monatíkalaik
 nelté$neređ a za ttöj eD .netniđ a noza kejlé lüklén egésőtehel sátatzotláv

 mettetré tesevek sé nasoravaz ráb sé ,- atzoh ibmuZ zaza - űrőbamis
 .teketenneb inlálat kalajraka gem ¤oh ,zohha tlov géle za ,lóbátazára¤am
 ahos ,noránednim kotázzoh intuj matraka lE .zehnednim nátuza tőre ttoda zE
 za tti $nin gém ,moparahle - ¤oh ,mes tsom ¤oha tnim ,lőrre el matdnom men
 - .tére$emđe za mezejefeb avtísá to¤aN .rogerG ,dennel llek kansoko ,ejedi

.kujtat€of bbelezökgel djam ,ko¤av tdaráf no¤an ,kotajdugarah eN
 mevle{ a ed ,međeveb nesemledegnE .lavájáttelbat a nöj laV sé ,kennemiK

 teketelelef a monlálatgem llek lüklén ređ¤ó¤ ,mojab immes $niN .metjer ála
 a ika ,kanrogerG a kanna mondaram llek gem nebnednim kos ,erkesédrék a
 nátuza ,nájrak ogoN timalav tagzagi laV ,mođi gíM .matlov nabtózob

.tótja za ttögöm agam azzúheb nesedne$



 zA .möpökik nasro¤ ,kizodavlo nűresek attelbat a ttala mevle{ ,ejedi neppÉ
 si ¤úma za da tegellejnötröb imalav ze - kendődzek nasagam kokalba

 $niN .kassahtálik ¤oh ,monllálef llek ar€omáĐ ki¤e za ,- kengési€eh romok
 ,inatí{ozibeb moraka kanmagam bbáknigel ,kensédőlelmék a kenne emletré kos

 ketrek ,kőtetzáH .ertedekele$ nelteggüf ,argásóllánö ko¤av sepék ¤oh
 ,matlodnog ¤ú gidde ,sekedré - eréziv löbö za metetniket kilkis ttölöf

 a llále erređ¤e nátuza ,- tölbö za intál tehel men lóbábođ a lőbbe ¤oh
 men tegnikiV a :kotídrolef mendjam lótsázokládo$ tlümér a sé ,metezgelél

 arjú memeđ ,ab{ákrápők a modokđapak nesö$röG ?ttetehnétröt iM !lohes motál
 ?táh nav loh ,motahtál lój táguz nednim ,nölbö za kilkisgigév arjú gem

 si tti kazáh a ,kotál tölbö kisám ¤e ,kövöjár gím ,kilet ebődI
 ,sám ajkala za ed ,avkarik nav lekkevök si tti ajtrap löbö za ,kona€ona¤u

.mattotnallipgem tegnikiV a nebki€ema tnim ,bbasákúđđoh
 atlozjar men tréiM !ize€égeđ löbö ték menah ,¤e men tájbmod soráv a táheT

 men ed ,atlozjarel ¤oh ,tehel si za ráB ?űrőbamis a si tölbö za tze el
 za zE .metle¤if arzjar őtetjes tialanov gnikiV a ka$ ,elev metdőröt

 ,nieziv amis a ka$ kilkis kanó$ sik {áhén ,kisám a tnim ,bbeneletpén löbö
 sogásdaráf kettetípé kenim gem rokka eD .kotál mes te¤e tójahsőzeve ¤an

?kankanó$ órpa ráp a kennE ?tőtökik si arájtrap a kenne laváknum
 rokim ¤oh ,abábođ a ttepél nebdne$ na€o laV - ?đláni$ tim et táH -

 ,mettih tzA - .lór€omáĐ a kenellibel djam ,lalóđgem mettögöm lüneltevzök
.lođla gér rám

 tim ¤oh ,ajdut rokim ,trebme za atjar kájpak rokka ah ,neltemellek si zA
 za ,kogodad natravaZ .inda totazára¤am ótahdagofle neletpék ah ,gém táh ,đet

...matlálat men sé ,intál matraka tegnikiV a ,löbö
 rokimalav tlov si kennE .löbö ttolaH a zE - .teven - létdejigem ,e¤U -

 ¤e lüleblürök sálmoalkiđ ¤e ed ,kankisám a tnim ,atarájeb na€o ¤e
 bbasotnof a tlov ze ,kájdnom tza gideP .atrázle ttőleze levőtlörebme

 a zA .ik kéttetípé atóza ka$ tájtrapőtökik kisám a ,kansoráv a elbö
 za tegnikiV a rokim ,ttozoktavih arsálmoalkiđ a erre si papőf ótagrofmeđ

 a ¤oh ,ikalav deken rám e-etlésemle ,modut meN .ettet ává€gof löbö
...gnikiV

 attatlábodelet tsorođ a tza ar$narap inetsi ¤oh ,atdnom evaD ,negI -
?séggüfeđđö za tti im ed ,laválkiđ

 a takálkiđ kanlábod men kugam kerebme za ah ¤oh ,kenpén a atdnom tzA -
.kenlöbö za kenne tnim ,kenetsi za kájtđalmoeb si tialaf a kanna ,absorođ

?kéttihle sÉ !sélevré ógo¤ar názagI -
 nesékéb tti né eD .nabógofrége za nebbe knu¤av atózA !negi sonjaS -

 kanáttelbat A ?lođla men tréiM !lénlemedré tsádiđ ttoloh ,deken kozára¤am
!enellek intah negér rám

.kezén ebémeđ a sé ,lőtérküt sékéb löbÖ ttolaH a koludroflE
 - .mezré tégésküđ ah ,mođla rokka ka$ lútneze sé ,metpökik tadáttelbat A -
 ,ko¤av tdaráf ,mabál a gemer nasogáslút zohágásttozorátah miavađ sonjaS

.indaram kogof nerbé si tréza ka$ ed
 monráv tza neltetehel na€O - .rám metző¤el si togástdaráf bnölük lénnE

 ,iT ?kan$nor dnolobléf ólurođ arsálopá kotastrat en ¤oh ,ketelőt
?nebékedré sérétazah a gidde ketettet tim ,kesegésđége

 ,- tálláv a gem ajnov - ¤av nalatgászagi trem ,delev mozoktativ meN -
 ¤oh ,$nis eteh téK ?inzedrék ¤í rokka đrem na¤oh ,tnednim gém đdut si men
 zív gnikiV a kenejréfázzoh ¤oh ,káttatzákcok tekütelé za arukaT sé iaJ
 dazagi nabba nálat eD !tsétök a nöküjef dattahtál <zehésélürés ittala



 ,jnem rokka táH .dojab immes $nin neb{émderegéV .indaram đraka nerbé ¤oh ,nav
?ttet tim ik ¤oh ,dzirőnelle ,tsoráv a dráj ,tiknednim gem zzedrék sé

.ä;X

 ,tsoráv a ,tátolap a moráJ .abájábođ ogoN tnéknétse kerét indula kaŁ
 ,tegrésík kraM .mozoktativ sé kezedrék ,tiőre ótagzom telé jú za međékrüf

 iaJ sé xiléF levésétezev IliT loha ,eréjetet sopal atolap a điv ő
.tevö$vátóidár űterém ¤an a ,tégésekđüb óicídepxe za ettetípégem

 ¤an za ed ,- kraM natdaráf azzára¤am - gidde tlov knümörö kos meN -
.tátékarnotof a levégéstíges kátlálatgem kélliT rokima ,tlov tanallip

?nav loH -
.lürök iteC uat a ,ná€áp ttozomargorp naso€ábađ A -

?iesélürés a sÉ -
 kanájtnopzök vítarepo atékarnotof A .mörö bbo¤an gém a tlov zE -

 menah ,knünetmeret totalo$pakóidár ka$men tlürekis laviátamotua
 ógoflej sé lebák ráP .inlorátaheb si tájábih ređdner a lekkügéstíges

.inatívaj tehel gem laváknum sáró {áhén ,erknöt ka$ tnem
...¤oh ,ketetléf meN -

 tsumzitamotua ttolmorle ne€i ¤e tnelej tim ,kutduT !men¤oheD -
 nelte¤e ¤oh ,knütgetter lótta nabtanallip nedniM .inravaz lekkelejóidár

 geltese tnopzök vítarepo sábih a sé ,$narapóidár ttezemletré luđđor
 trebóR ,inlerésíkgem tze matraka si men nÉ .tátékarnotof a ajtídnieb

.etzegév nabkotit
 ,{ávos no¤aN .zehlliT koludrof - ?lürekis luđđor ¤oh ,létléf meN -

 tezüt nokor lemmé{e za nebémeđ a ed ,térőbcra za kátrúđtá etniđ iajtno$afop
.innabbollef kotál

-ótahtívaj tnopzök vítarepo za ¤oh ,knünzeređ ttellek togásso{oziB .meN -
 abáih ,tekniegésőtehel im a ajdalahgem ima ,nav abih na€o tto ah treM ?e
 .tlürekis si nebnölük sÉ .giátékarnotof a knussujle ¤oh ,tti knüdöklőre

.tlov tazákcok arokkem ¤oh ,indoksamladogga rák galótU
 galótu ed ,- nettedeređ{ék kraM teven - eteré$id gésneltőlelef a ,emÍ -

.timmes rám ketehet mes né
 gém kraM .inatímisle llek meken tima ,kidekerek ativ ,lođaláv neselé lliT

.knüré eréjtniđdlöf atolap a rokim ,gorom si rokka
.gem kitré men ,abáih ,gem kitré meN -

?tiM -
 ,gésküđ nav ergésseisőh men ttI .innem kanlaf a lejjef tehel men ¤oH -

 knülőt ázzohgém ,knuglod nav lekkerebmE .ermelerüt sé erséző¤gem menah
.lekkerebme úgáliviklel őzöbnölük nesőtehelgem

 a kéjremsile ¤oh ,teknünneb kenestrégem arpanloh lórám ¤oh ,kujtahnávík meN
.takniagászagi im

 a si monáb ráM - ?detehző¤gem si ahalav topapőf a tze ¤oh ,dolodnoG -
.tsédrék

 ari{{a ima ,lábaik - ?magam möröt neze lemmőre nednim ¤oh ,dotál men táH -
 tnednim rám ,intagnigem molábórp ,elev mozátiv evé moráH - .előt negedi

... ój sé péđ ima ,lórknumladasrát im a ,lőrdlöF a iken matdnomle
?{émdere za sÉ -

 nesene¤ekolmoh imalav zedrék arjú sé ,kizoklodnog kaŁ - .tni¤el - !hE -
 kijúbik nátuza sé ,irégígem ,timalav knürék im ah sÉ .koráv tima tnim ,tsám

.alóla



 no¤an kraM sé ,zűt nórrof pan a ,knü¤em nerét ¤an ittőle atolap A 
 kitnöđök evtegnel takujrak ,kennöj kerebme nebmeđ knüleV .ttederesekle
 za tlov ze sonjas - tamá{opok amisó€og ,trí{ arđapok kájlumáb ,tokraM

 .kajludabađgem lőtkődöksőlé ttedeđlef nabtózob a ¤oh ,sádlogem nelte¤e
 ózoknávíklef a táh mele{ađđiv ,ődi sé €eh ólav arsázoktativ men ze ,meN
 ,moladasrát na€o ¤e ,kanpapőf a ,kanuzaM e-tehel ekedré nojav :totalodnog
 óg€osom knüttölürök a kog€osom - negi kenkezE ?nödlöF a kneim a tnim

 ővkevön ka$ návli{ esétegléđeb őző¤gem nednim kraM ed ,- arkocra
 kájraka tza si tti keidlöf a ah ,elev đel iM .nabuzaM tđelé tamladogga

?nóg€ob ilovát a noza tima ,inatísólavgem
.tóđ a arsám motídrof - ?kansoráv a tehel asokal {áH -

 .si teknünneb tlekedré gidep ,knuttahtrat men eđrep tsálálmáđpéN -
.si takáglođbar a evtréeleb ,rezezít-clo{ lüleblüröK

?takáglođbaR -
 ¤ú ikalav rokim ,golod na€o ¤e ze ,ermelenétröt a gém leđkélme nálaT -

.pég menah anlov rebme men za ahtnim ,lakkisám ¤e tehzekledner
... si meken kilmér rám tsom ,negI -

 áváglođbar tehel tako€gof ttetje nabúrobáh a ka$ trem ,kos $nin eD -
 meken takosázléc ttet rám uzaM ráB .nav ekéb ,knu¤av tti atóim sé ,innet

 sodéđmođ ki¤e za indamát enellek gem ¤oh ,lórtallagus inetsi imalav
 levőttek kisám rám soráv a ze neđih ,ennel sotzib rekis A .tsoráv

.ttepél ergéstevöđ
.kitehnöđök ketken neppéknodjalut tegéstevöđ a tze ¤oh ,ettetílme evaD -

 názagi arra ed ,tsoráv a kátdamátgem rokim ,kutjar ttellek knünetígeS -
.küjlevön támlatah uzaM lezze ¤oh ,knutlodnog men

.eđe za ráj negi mes nosám iken ,metjes lój ah gideP -
.tjahós avzoklánjas kraM

?knü¤et tim ed ,nav ¤í ¤ohalaV -
 abba nátuza tti sé ,sétegléđeb a kidora{ak edi gidnim ,knuludni nannohrákA

 kraM ,koraka men gém né nasotnop ,inzoktativ raka mes knüki¤E .daram si
 ka$ ,tnéknárpa ,inző¤gem :kájráj trök sövűb a nalatnudnim gidep iatalodnog

.lassám¤e knü¤em arkos meN .tsézűteđđö nednim inlürek ,nesékéb
 iđđem a nécnireg sevítlob - tekétezevzív a ,tsoráv a ajtagotumgigéV

 őzöbnölük a ,- tezivóvi atđit ,sövűh a azzoh lőbke¤eh sődre
 a sé ,lekketrek tlopá ,samlatah ózotrat kujázzoh a tiamolpmet kegésnetsi

 ,{ođđa ¤e-¤e de{rög tto gidnim neke€em ,tiállecrap órpa gássokal
.kere¤ ¤av rebmegerö

?kanzoglod men kaifréf A -
 keseletök kansoráv a gikurok sevé nev¤en lótđúH !tti men kaŁ !men¤oheD -

 gáspap a ibböt a ,noká€ág ¤an a ¤av ,anotak tnim ki€ema naV .inláglođ
 men sé lallah koza ,letévik ejdner kođálah dabađ a kaŁ .azzodnog tiejtrek

.kanuzaM kanzóda laváknum
?ódA -

 sairavdu tnim ,gém navgem si nebknüvle{ im a sézejefik a zE !óda ,negI -
 ¤av ,mázzoh látlov sevdek na€o ,magam mezré kandosóda :luádlép <gárivóđ

 men eđér bbo¤angel kánotak A .esédrék sézré men ze nabnoza ttI .imse€i sám
 knu¤av tti im ¤oh ,llek mes¤ú atóza tza - ejdév tsoráv a ¤oh ,nav tréza

 a sé lótkođálah a ,ajtísotzib ,izrőnelle tásátjaheb óda za menah ,-
 ,arknumáđ tlov sotaládo$ géle si za ráM .lőtiejdner őzöbnölük kesevűmzék

 ¤e rokka ,egésküđ nav aruras jú luádlép kanókalsoráv ki€emalav ah¤oh
 tré$lömü¤ a tto sé ,zöhőtíđékuras a lokudnable néjef a le$$lömü¤ rások
 kü{émtíđék nednim kesevűmzék a ¤oh ,ótírobáhlef ppékgév za eD .turas pak



 a kástílláđ llek eb lüklén sátílóđlef nölük tájbarad nednim djam
.abátolap

?kiđiveb sÉ -
 tatum - retsemsakezaf ¤e nav négév actu za ,ttI !men ka$ kánlábórP -

 ¤e lüleblürök ttőle desézekré ,- náros kazáh őtjel élef löbö za gigév
 sétegé gém abájga¤a ke€em ,takósrok a takoza inniveb attotđalumle lettéh

 sétegé trem ,ettehet si meN .téjté$ep atolap a pap ki¤e za atmo{eleb ttőle
 seđđö za etröteđđö sé ,ők ¤e tnahuzel lóbátazotlob ecnemek a nebzök

 ték pap a rokim ,nabnoza tti ,- nödlöF a kánadnom - abih ikađűM .tósrok
 atlo$ábrok erserév ,takósrok tdaramle za ejrék nomáđ ¤oh ,ttöjik lavánotak

!si tekekere¤ A !tájdála$ đége za menah ,tsakezaf a ka$men
 táH ?tze dettehrűt ¤oh ,nagoR kraM eT - :tsédrék ¤e kele{ abmagam tnigeM
 !ajádroh irirK tnim ,sám ka$ ,bboj mes zE ?séléđebár a timalav tti lánđah

.iđetázzoh nasro¤ trem ,nomocra za tahtál tréza timalav kraM -
 tréimse€i za ttőle knüsézekré im A !timmes mettet men ¤oh ,ddih eN -

!tráj sétetnüblálah
 azáh nelté$neređ a ¤oh ,lótta neppé ¤aV ?lóttazára¤am a lőtte gem majdogu}

 a sé sakezaf a ,égöm alaf trek a kandalađ avgnosiv kekere¤ a evré éle
 si men röđőlE ?knéle bálzék¤én kiđú$ névök sokđip actu za gidep egéselef

 - ttotava évécnevdek kekere¤ a aságolli$ mejef đapok neđih ,tréim ,metré
 larrak tlemelef gidep kettőnlef a ,- mettölürök ketleĐbel tto gidnim
 matáh a kollah tságottus klah ,óllađđor nátuzA .teknünneb kettötnöđök

 .kitetkef erkevök a takucra ,dapat zöhdlöf a nelté$neređ ték a sé ,ttögöm
 őrésík tnékké{rá amén gidde teknünneb a llá knüttögöm nasorođ ,koludrofgeM

 a kizárkiđ sétevgem sé telölű¤ lőbkütetniket ,pap selpel réhef ték
 ,kázzáclá ersöbmözök ,{uhik kümeđ a sé ,kenzén már nátuzA .erkővkef nödlöf

 kájllá men sé ,uzaM mesgém pap ték a ze eD .kátlunat lőtküretsem ¤oha
 lügév sé ,tá tuf meleléf djam ,gásnalat{ozib nokiasánoV .mesézén a giákos

 - ko¤av asrát udnekI inetsi za sigéM .teküjef kájtjahgem nasotazála
 ¤oh ,lótta ,lőtsézénsoráv a mevdek a ¤emle gidep meken ,- kájtahlodnog

 ¤oh ,kolojahel ,gorof mormo¤ A .takukađőre ,tekie{évröt mejremsigem nabboj
.mettőle ne¤el ttozálagem ¤oh ,inlesivle moríb men ,tsakezaf a mejlemelöf

.kraM netlümér tláik - !jlú{ en ázzoH -
?tréiM -

 évierévtset teknünneb uzaM ¤oh ,lazzA !tie{évröt soráv a detrésgeM -
 ebmeđ jdekze€eh eN !knütehré zohpap ka$ ,€ábađ ipapőf a tök ,ttodagof

!lakkiasákođ
.gigév mezén naúromoä

 !gof si meN !men gém megne ed ,ttodagof évierévtset teketit ¤oh ,teheL -
!e{évröt uzaM lo$narap men kenérévtset udnekI sÉ

 bbajú ,modut men ,lőtésétniré mezek ludnárgem alláv neletzem sakezaf A
 zék inetsi za dlöf a attala kilí{gem netnem tsom ,iđih tza ¤av ,tráv tsétü

 A .amo{ serév ,tdaráđeb sálo$ábrok a azzokí$gigév tátáh A ?lótámlatah
.kolú{ ála anóh

!jléf en sé ,lef jleK -
.itré men eđrep ,zén laccra tlüméR

.abkraM korúđ - ?solit si donlo$ámloT -
 naltatahtáleb kenne ¤oh ,keltetzemle¤if eD - .ajtídrof natravaz - meN -

 lánkujrak trebme ték a né gím ,mettögöm azzára¤am - kentehel ie{émzektevök
.zohájupak kuzáh metezevađđiv avgof



 ,amis a kanaltobgem ,kenénléf lótta ahtnim ,kenderem éle kubál a ,kengemeR
 !actu đége za tti ,eđđö rám tdalađ rebme i{{em ,dzéN - .nekevök tremsi lój

!ajgof indut avlúm aró léf tze uzaM
 nesöhüd ed ,mettőle kense erdrét lannoza ,tekő metđerele nabupak A

 ?ttözök keűjefsopal a tnim ,nednim abáih si tti táH .tekő motagnárlef
.takulláv a motagomisgem nátuzA

 dstídrof ,- kankraM djam ,névle{ sövűb ogoN modnom - inléf llek meN -
 nedniM !tekő iteređ si udnekI sé ,tekő meteređ né ,melőt kenejléf en ¤oh ,el
 udnekI kiken ajdnom tzE !men ráka ,kátlo$ábrokgem ráka ,keteređ tókalsoráv

!erévtset
 ,natravaz ,lekkerebme nav ilet ,laváctu za koludrofebmeđ larrak tráttéä

 abá€ku$ küttözök llá ¤ú pap ték A .kenléf ¤oh ,motál ,kanlumáb avzokládo$
 tsámodut kenđev men galóđtál ,rádamđálah somlá ték tnim ,lejjef ttozúh
 ,tídrof nettedeređ{ék kraM .ado-edi ráj avgolliv kümeđ a ed ,lőrimmes

 .tsám tahdnom si men ¤oh ,na€o tez€eh a ,ajtídrof tamiavađ né za ¤oh ,modut
 óđánodah neseklel ,lőbgemöt a ik dakađ sázotláik ,kenlüredlöf kocra zA
 aságottus söhüd pap ték a gím ,teknünneb gibarad ¤e résík ejedre korak

.tdapás acra kraM .tekő itnebber men téđ
!kanuzaM kitnelej lannoza tzE !tlov géstlürŐ -

 kanuzaM kanágam eré$neređ tze ,ko¤av erévtset udnekI nÉ !késtnelej kaŁ -
 tze inle{el đel nelet{éK .notrap a tto rokknüsézekré einetnelejik ttellek

!si
 eD .lavógoN ,lavóđ ,... a lazza tlov e$neređ naltaráv ,e$neređ ¤an ze ,zagI -

?kiđih kenika ,za mesgém ő ¤oh ,lüredik sé ,derbélef djam ređ¤e ah ,đel im
 ogoN ,jléf en sÉ .inléđeb elev kodut né ka$ trem ,ik tehlüred meN -

 ,modut men - inzepékik modut si men énnetsi iedre ah ,{okélunat lüneletgév
 őzrégem sotalumáb ,levégésse¤ü ,levéjere ,- innet kennetsi ¤e llek tim
.si lóbuzaM gém t€étniket őtelligem tő za invív ajgof ik levégéssepék
 za ,kraM éle agam avzoklodnogle igö{{üd - kiđla gém nabnoza erőle¤E -

... enetsi ődre za ,udnekI gidda sé ,kiđlA - .avlumáb tievök actu
.abknábođ a lóđeb kraM rokim ,kölüđék indula neppé etse panzA

 $nin laV .si melev sé - őletzehen ajgnah a - delev raka inléđeb uzaM -
.nöjedi ¤oh ,atdnom tza netniđdlöf a bbőle zA ?tti

 a raka tiM .nav delev gidnim gém ,mettih tza ,etré létnezü ¤oh ,moduT -
?papőf

 ő ,nöj knülev si gniL neT .lőtsétegléđeb a lőtte keléf ed ,modut meN -
 iletđit no¤an uzaM sé ,tevle{ a nabbojgel a lüzök knujá{dnim iléđeb

 ,atdnom tza laV ?rám trét zohágaM ?nav ¤oh ogoN .tieteremsi itađágalli$
.pak tótatla sévek na€o ,segéstehel nabtanallip nednim rám tsom ¤oh

 - ?tehderbélef rám ogoN ¤oh ,datdnom men tréiM !tlóđ men meken ,sekedrÉ -
.zohlaV őpéleb neppé za koludrof

 ti$ik ¤e ,ttozorátah no¤an laV - magam matlodnoggem nebzökődi treM -
 .kiđtet mes na¤ohes sé ,ređ¤egém tiajgnahvíđ a metzéngem ,- za si nasogáslút

.tze matzoh tréze ,intatla bbávot merem si men lerređ¤óß
 dlohléf ,ógolli$ lebák gatsav ótufik előleb a ,tagnorođ tzobod siK
 a ,nannoh ,si modut rám ,dlohléf a ze sőremsI .kidőzgév nebzemel úkala
 djam ajtrat ze lútneze tógoN táheT .ne€i ajádórtkele ótatla rotánrebih

?lótgásólav a lovát
 .meken kiz{áih nabboj er¤e ogoN - .modoknađđob - ?erre nav gésküđ iM -

?donovađđiv si tze ¤aV !segésđége nesejlet mendjam rám ajrak a neđiH
 ed ,- toglod a essüle ¤oh ,kidólo{úg - evíđ a ,mágéllok agárd ,evíđ A -
 tsoM .tásros knügeteb inzok$ánatgem mogof delev ,đel nabboj tnima ,merégí



 zA .đlüđék arsázoklálat sotđagam őglezök a geliklel ah ,bboj nabnoza
?inetnöđök dogof névle{ kenetsi

.téjef a eb ajgud gniL neT rokima ,ságávađđiv sőpí$ a nemevle{ ráM
?knüteheM -

 lakkoké{rá za knuludnigem námén sé ,teknünneb kandagof kosá€káf nóso€of A
 násátatla ogoN gidnim gém ,knü¤em errem ¤oh ,mele¤if meN .ttözök kalaf óđtáj
 rokka ,sigém ah ¤av ,tehel jab levévíđ a ¤oh ,innihle moríb meN .kegnerpöt

 im táh ,masrát bbojgel nelte¤e ,ogoN ,ogoN ?ik tlüred tsom neppé tréim
 eriM ?kanatrat kennetsi sé ,¤av rebmedav ¤oh ,za ka$ nojaV ?nav dojab

 a tladloték a sé ,ótja őzektevök a lurátik ,nomo{ a neze kéntuj bbávot
.knu¤av neb€eh ¤oh ,metrégem lőbéségnered kelpel réhef őđev ab€ámoh

 tnim ,kéttetípé bbőle lakkodazáđ ¤oh ,kiđtál ,meret {o$ala gal{ára ed ,¤aN
 ,ne{évleme sik ,kéđ seđíd lánálaf óstáH .tekegési€eh sotazotlob iteleme za

 ettőle za nossahtálle ¤oh ,tőlü enneb a gem ajtísagam lavi{{a ka$ ima
 ,samlatah nolaf a ttögöm - sunórt ¤av - kéđ A .ttölöf ejef kóllá

 trevađđiv A .lótájgnál ká€káf a nesörövso{ara kizárkiđ gnorokméf ógolli$
 ,témeđ a ¤ohmen ,arácra tírob toké{rá ,téjef uzaM gem ajtígáliv lórlutáh {éf
 a tíkav ,elev knullá nebmeđ kika ,tnođiv teknünneB .motál gila si tiasánov
 avtatláglođ nav ik lüneltetehet si esénezzer knállip ,knucra ,e{éf gnorok

.kenétetniket őzőtjer ab€ámoh uzaM
 uzaM ,idzek kraM ,ketré mes tóđ ¤e - kenzektevök kálumrof isélzövdÜ

 .ajákitđuka sönölük meret a ití€ém ersölbö ná$ruf tájgnah ,lođaláv nađđoh
 ótíkavmeđ a erre ka$men ,katlodnog si erre návli{ kőtípé igér $löb A
 lappapőf a ¤oh ,¤em arra nednim tti ,- nabmagam köglötsüf - argnorok

 .késtmeret teke{émlürök bbőtđejregmeleléfgel ,bbađđorgel a kanóllá nebmeđ
.keđel bbesegedi er¤e né sé ,léđeb giákos uzaM

.lőtgniL neT mezedrék - ?ingoro$á tti gém knugof giddeM -
 .daramabba talkonóđ űségnez sölbö za ed ,már zén netteseebgésték kraM

 lüneletđen lőllem laf a knégöm kanlot t€omáĐ naltálmát moráh sé ,tni uzaM
 llek lakka{ treketik ,kutjar kise sélü {o$ala ,neltemle{éK .kopap őpélőle

 ógolliv a ké{rá so€ús ,etekef nelte¤e ika ,aruzaM knunlumáb éleflöf
 nasotabađ ,naklah gniL neT sé ,lalóđgem arjú nátuzA .népezök gnorok

.lo$ámlot
 inetsi ttodagof men gém degét ráb ¤oh ,ajdnom tza ,léđeb dázzoh tsoM -

 teknürévtset im a tnim ,ari{{a letđit sigém ,teknünneb tnim ¤ú ,lüérévtset
 panloH .tretsemsakezaf a itetnübgem ne{émek ¤oh ,tásrát udnekI inetsi za sé

 nalatátđit dezek inetsi et a ¤oh ,at¤ah trem ,lóbsoráv a kizűmáđ legger
.lőtésétniré ő za ne¤el

 tózob a éle magam mögömröd - !emelleđ đđor keűjefsopal nednim ,urV néV -
 ,akigol ttotíllá erjef a ze tetzekélme dár ,monlodnog llek dáR - .névle{

!sönűb a itetnüb neseređték tnaltatrá za rokim
 mette€eh llek men iken ¤oh ,- zehgniL neT koludrof - iken gem ddnoM -
 ráka ,mesétetnüb né za iréle djam tza ,koraka né tika ,eintetnübgem tiknes
 ,tniré ezek udnekI ¤av mezek né za tikalav ah sÉ .ikalavsám ráka ,sakezaf

!knüttetniré im tika ,gem lutđit za menah ,nalatátđit đel zék a men lótta
 lóbké{rá za ajtídrof lüneletvneđ rám gniL ed ,inlóđ raka ebzök kraM

 kavađ A !gnorok a za ¤ú anatíkav en kaŁ .kanrobođ naltaludzom ttogaraf
 đen ¤e kizgnah mes lóbiaros kopap a ,lóruzaM el kengerep lüklén sátah

 .dzek inléđeb tnigem ké{rá za gím ,trat giákos lüneltemle{ék ,giákoS .mes
.kenzéneđđö gniL neT sé kraM

.kraM naklah ajdnom - !ótírobáhlef zE -
?ado$iM -



 ,lőblöbö za kójah sőzeve ¤an a kattotufik akađjé tsom ¤oh ,ajdnom tzA -
 sé ,deken metléđeb rám lőrre ,doduT .tsoráv déđmođ ki¤e za kájdamátgem ¤oh
 knu¤av tti im ¤oh ,dattál néjedi kanna et ah ¤oh ,delőt iletevök tza tsom

 tim tsoM ?eletenemik crah a đel ne€im ¤oh ,gem ddnom tsom ,neblöbö za
?đadnom

 abkoras náros kniátiv ah ,ettet tze si urV ,tehtíges séznötgör a kaŁ
 ttoda za bbősék sé ,ttodnom tegésneltetehel sosátah imalaV .mattotírođ

.totazára¤am a atzíb artanallip
 .ttözök netsi kos a sotaráj gém ko¤av men trem ,ti$ik ¤e ketestígeS -

?nav enetsi nölük kenregnet a ,e¤U
.kraM ttotnilób - negI -

 ika ,abiaglod kenénetsi regnet a knutahzoktava men im :dstídrof rokkA -
 eD .nejrét eblöbö za ebbe ¤oh ,taknukanó$ etzirő nére{et trem ,knutárab

 tza inloros ebdner sukitđim imalav molábórp - kankálkiđ a lo$narap udnekI
 ah ,jab men ,kodut lórsorođ ttolmoeb a sé lőrlöbö ték a tima ,tesevek a

 kálkiđ a sé ,kizrő tekölbö za ke€em ,- kézzognah lój ka$ ,emletré $nin
 ddih ,zzokatlit en ,kraM .tniređ agásnávík kantahlí{téđ sé kantahlurobeđđö

 űdnergás¤an sonoza lessédrék a ah ,rokne€i sádlogem nelte¤e ,le
!tsátah a gem ka$ dle¤iF .đaláv a gésneltelüs

 óllá tladloték a gem ántagni léđ ahtnim ,lozagi megne nabólav {émdere zA
.le itísedne$ ezek tlemelef uzaM ka$ tságottus klah a ,takokala réhef
 - ?erévtset udnekI inetsi za ,eretseM kavaä a inadnom lezze raka tiM -

 lüséletđegne sé ,ttel löbö ttolaH elbö kniá&A - .tsédrék a mopak
 €éđev jú ne€iM !si absorođ kisám a ará$narap kenetsi za knutróđ tekevök

?téziv löbö jÚ za itege{ef
 djam ,- inlunovađđiv ne$löb kolábórp - nav nebézek kenetsi za ővöj A -

.lőrre dnom tim ,tudnekI inetsi za ,temerévtset medrékgem
 tima ,mábih a ajlánđahik ,tős ,arsálunovađđiv a tődi ¤ah men eD

 ¤oh ,ajdut neđih ,ingof raka gem ,damát bbávot ,metlév kengésse$löb
 ajtílo{obeleb ¤ú takisám a ika ,ző¤ zA .kiduzah ő ¤oha ,¤ú neppé koduzah

.előleb inđámik ébböt dut men ¤oh ,abiagásguzah tájas a
 - .kizokládo$ - ?lavudnekI léđeb ő ¤oh ,ajdnom tza eretseM kavaä A -

?inléđeb rokka elev dut na¤oH !kiđla đádaV inetsi za ¤oh ,kujdut ¤ú neđiH
 mes né arkos ¤oh ,zagI - .kraM geresek - !rogerG ,ttogofgem tsoM -
 tsom tnim ,el gém ttetegé men ahos eri{{e ed ,gidde nebmeđ elev mettiv

?ze ttellek táH !degét
 tré notrap a ttetezifgem uzaM ,mettetđevle gel{ét tsézőkrém a tzE

 ógolli$ ttozoktá za za trénednim ,ko¤av söhüd sé tdaráF .tréégéserev
 ólárbiv ,ótíkav kölüdéđeleB .előt jáf mejef a ,memeđ a ,sőlelef a gnorok

.gniL neT lalóđgem nesedne$ rokke sÉ .ebzűt a rágob ilejjé tnim ,ebé{éf
 ,ttodroheđđö tti rogerG timA .inetíges kodut nálat ,međih tzA .kotajráV -

 mes deken gém ka$ ,mozoklodnog negér rám nima ,abba őtehtđellieleb za
 ,timalav jdnoM .eletivik a tnűt kenneltetehel ari{{a ,kraM ,alór matlóđ

.molo$ámlot tadiavađ et a ,e¤¤ih tza ¤oh ,timráb ,rogerG
 im nátuim ,meret a ár nojdakađ ¤oh ,lőbmevíđ atđit iken monávík tzA -

?đel géle i{{E .nenni knütnemik
!gém jléđeB .meN -

 iójah a neki€ema ,si sorođ a za eb nojlomo ¤oh ,si tza gém rokkA -
?ój rám ¤Í .atjar ébböt ik tehem men gnikiV a rám ah ,ketnemik

 arra ka$ gém tsom sÉ - .neT ne{éređ go€osom - matlodnog erre nasotnoP -
?óJ .inlátés melev ere¤ panloh ¤oh ,kelrék



 rokim ,emeđ a nallivlef nátuza ed ,né tnim ,gáv tocra atub na€o neppé kraM
.kanpapőf a timalav inadnom dzek névle{ kókalsoráv a neT

!?lürekis ah ed ,- meken ajgottus - teltö tlürŐ -
?ado$iM -

.modnomle bbősék djaM !kanuzaM zára¤am neT tsom timA -
 kopap a damát ságúz rám tsom tte€eh ságottus sejletteletđit ibbőle zA

 nellibik si uzaM - ké{rá tlalgof abságo¤ar a sé ,ttözök
 neT gáveleb lüklén gásótlém nednim ,nognah őgrep ,lóbágásnaltaludzom

.lüf apu$ kraM .kanzoktativ ,abávađ
?óđ nav lőrim táh eD -

 - !le kađsalum es tognah ¤e ¤oh ,sotnof no¤an tsoM !bbősék djam ,jráV -
 tagolób neseklel ,kraM {ekévet ,sőre igér a arjú ,anlov kétlére$ik ahtniM
 im ,metré meN .lóđebzök rođráp¤e ,zohiatazára¤am úđđoh nesőtehelgem gniL neT

.kotagllah ah ,bbojgel :motáleb ed ,tnétröt
 kidőzejef lavásádokzú$úb semledejret bbajú uzaM lügév sátagllahik A
 dnom ti{{a ka$ kraM .élefađđiv knuludnigem levéterésík kosá€káf a sé ,eb

:kenneT
!knüđel ttözök knugam ah djaM !timmes knüjléđeb en tsoM -

.golli$ naódnomtakos ,nagodlob emeđ a eD -
 lannoza kraM ,knüttögöm kidóku$eb ajatja knu€átđokal nátuza rokiM

 tá nárotátpa za ka$ ő ,setele¤ü za xiléF .tiknednim eđđö víh arsázok$ánat
:dnom ti{{e ka$ nedivör kraM .nelej tehel

 őle tllá levvret na€o ¤e gniL neT .óđ nav lórgolod sotnof no¤aN -
 tza gidep ze ,gnikiV a lürek arzaráđ rokka ,ótahtísólavgem ah ima ,kanuzaM

!ázzoh jdzek ,neT ,késseT .tóg€ob a kujtah¤ahle ¤oh ,itnelej
 rogerG ,mé{e za nabólav teltö za ráb ¤oh ,lórra tlóđ men kraM -

 nevíh zohásákođ uzaM .abóđ anlov mattahzoh men ahos lüklén egéstíges
 ,kotájduT .si tlürekis nebđér ze sé ,inatírođ atraka abkoras si trogerG
 kankálkiđ a lattú¤e enetsi za ő ,son ,kájtrat kenénetsi ődre za tógoN ¤oh

 - udnekI zaza - ogoN ¤oh ,ttodnom timalavsa€o nabájník rogerG .si
 kanásorođ löbÖ .ttolaH a atzoh ebséggüfeđđö tze ,kankálkiđ a lo$narap
 ¤í ertesenednim uzaM ed ,atraka tze men ¤oh ,na¤u tehel ,lavásálmoeb

 ed ,ttotrat gitanallip ¤e ka$ ze ,eđreP .dejigem ¤oh ,mattál sé ,ettetré
 .inadnom matraka men ka$ ,mejef a möröt negér rám nima ,tza attattuj ebmeđe
 - ?tegnikiV a kussatnov artrap a ¤oh ,lórra knánadnomel ah ,anlov iM

 a uzaM sé ,kederem gal{ára trap a trem ,ennel zéhen no¤an si¤ú ze ,kotájduT
 im ,matlodnog arrA .eleb enze¤e mesahos nálat ttaim iejtrek komolpmet

 za knánzú&&aviđik teziv a sé ,tásorođ löbö za knánrázle nesejlet ah ,ennel
 golod a ze ,eđreP .nöjlürek arzaráđ a gnikiV a ¤oh ,ebregnet a lőblöbö

 kaniađálah soráv a llek tölbö kisám ¤e bbőle trem ,eđér ibbősék
 ttotuj men ,tléđeb men lórásátđalávtéđ kálkiđ a rogerG gíM .inatísotzib

 löbÖ ttolaH a knéntehet ávótahráj arjú geltese lassátnabbor ¤oh ,ebmeđe
 kođálah a anlov sádlogem őlelefgem ,međih tza ,ze sé ,tátarájeb

 e-sepék rotárenegoib a ¤oh ,nasotzib modut men tza kaŁ .lóbájtnopmeđ
.ketzéneđđö sicraM sé evaD ?arásátílláőle ga{aónabbor ne€imalav

 a za ka$ ,inetíđék knudut tavasmortélas ,neltetehel anlov men neppé táH -
?lehciM ,đlodnog tiM ?elev knujlártin tim ,sédrék

 tto gidep ,ennétröt sánabbor nebgnikiV a ah ,ménteređ men ,llek inzá¤iV
.inláni$gem bbaramahgel a knándut

 ed ,timse€i na¤u mettetíđék men ahoS - .sicraM tnilób - ótahdlogeM -
 kanna sé ,inlártin bbasamlaklagel a anlov tim ,kezénanátu djaM .ótahdlogem



 rokka ka$ ,ne¤el "bbátsul" ti$ik ¤e ¤oh ,ázzoh gém knüjrevek tim ,si
.kujraka im ah ,nojnabbor

 ,- jerdnA eleb lóđ - itelli tásázú&&aviđik löbö trázel a gidep imA -
 llek ődi ,aknum sogásdaráF .tájú&&aviđpát ¤an űmótjah ki¤e za küjleređik
 neltetehel immes ed ,inleređ ,intagzom llek takobarad so€ús trem ,ázzoh

.meteltö ¤e anlov zehhe sÉ .enneb $nin
 ,neđér bbasopal a noza tegnikiV A .kustíráđik tölbö đége za ¤oh ,llek meN
 ráp a za - arkomoh a kujtattufár levűmótjah a ,nav nebmeđ levőtökik a ima

 téh-tah ka$ rokka sé ,- lánábihgéspéđ bböt men ,pak tima ,sáloĐroh sik
 ¤an ne€imráB .téjtniđ kenéziv löbö za knünetnekkö$ llek lerretém

.gem knutahtírakat táigrene sé tődi kos ¤í ,ú&&aviđpát a si ű{émtísejlet
 gém ¤oh ,zagI .tadalef naltatahdlogem $nin ¤oh ,lüredik ttala aró léF
 ,nav nozaráđ a ređ¤e gnikiV a ah ed ,sátívaj a tahtrat gikevé geltese
 ¤e lliT gím ,zára¤am sé ,seklel iknedniM .erdlöF a ,azah tú za avti{

:izedrék men gem nebtenüđ i{tezgelél
 löbö za nezze¤eeleb ¤oh ,topapőf a innevár kotátdut ¤oh sÉ -

?ttezeknelle meN ?abásázú&&aviđik
.golsip natravaz neT

 - mattahdnom si men - le matdnom meN .nav jab sik ¤e gém tréza tti táH -
 sé - tlürekis men ređ¤e za tsom kanrogerG aH .tti tnim ,¤ú tnednim iken
 tréza ,- lóbává$ sosálsój a lóbba djam ik kiđám ¤oh ,gém modut si men

 tehel levieređdóm trúfa¤a tájas a ka$ lavuzaM ¤oh ,azagi nav iken
 - tölbö ttolaH a inda kujdut ađđiv ¤oh ,iken matdnom tza táheT .inla¤rát
 ervé ráp ¤oh ,kenetsi za kiletevök tza nebére$ ed ,- ajdaađđiv udnekI zaza
 noránednim teknünneb ¤oh ,mesédőző¤¤eM .lórátalánđah löbÖ jÚ za el nojdnom

 ,- knüttel apolđo ki¤e lunaltaraka kanámlatah neđih - inatrat raka tti
 löbÖ jÚ za gem mattahdnom men trézE .knár đel egésküđ gíma ,sibbálagel
 ,kolodnog erim ,ettetrégem lannoza nabnoza kraM .tájléc idólav kanásárázel

 elbö ték sigém avlúm kevé trem ,ráj lój ¤oh ,inző¤gem kutlábórp ttü¤e sé
.kansoráv a đel

?{émdere za sÉ -
.kraM tjahós - ?lótuzaM tđaláv sene¤e si ahalav ttopak iK -

 ttellek tza knüken neđih ,tiavađ rogerG küttetré lój ¤oh ,atnovebgéstéK -
 tiavađ ő za gidep im ,ajlo$ámlot tájahó udnekI rogerG ¤oh ,knunađtáj

 le knüré t{émdere ah :nav azagi kanrogerG ed ,peređ tlulo{oB .kujtídrof
.llek knunlalláv ,elev

?kotattotuj erim sigém lügév sÉ -
!knutlo$ámlot nese€eh ¤oh ,trék tokétí{oziB -

 ¤oh ,arra tlodnog men ,nebőtökik a atdagof trogerG rokim ,sekedrÉ -
.laV ebzök tlábaik - ?knutídrof luđđor

...lórkétí{ozib a menah ,óđ nav lőrre men tsoM -
?letevök tokétí{ozib eléfim ,tréiM -

 ¤oh ,iđihle rokka ,tátarájeb löbö ttolaH a udnekI áddabađ e¤et bbőlE -
!esémötle kanásorođ löbÖ jÚ za $narap inetsi

.tádpa$ a ajtál men arukaT sene¤e gidnim a - ?jab tréim ze sÉ -
 evaD neűresek teven - tiálkiđ löbÖ ttolaH a kujtnabborik nátuim treM -
 ték lannoza ¤í ,zohásárázle löbÖ jÚ za ázzoh luráj men sé ,locnátađđiv ,-

.ludabađlef löbÖ jÚ za gím ,ainráv gikevé llek men ,đel elbö
 ,kützeré ¤ú rokim ,bbőle za tnim ,keseklel knu¤av ébsévek lakkos ráM
 etelkésrémrév ik-ik ,knülü nebdneŁ .élef dlöF a teknüzek a kuttotjú{ik

 :lalóđgem lliT lügéV .ttözök séseebgésték sé garah ,tniređ



 ,teheL .si knüken ,si kanuzaM .llek inetnöd ergév bbálagel ,jab meN -
 a téđ ka$ kustnabboR .bbávot tti knüdeđénep men ed ,knulutđuple ¤oh

 a mereketiK .inlártáhgem uzaM dut na¤oh ,kujtálgem djam nátuza ,takálkiđ
.táka{

 mázzoh menah ,lóđ mesgém nátuza ed ,ajraka inetísedne$ ¤oh ,nokraM motáL
:ludrof

 no¤aN .ttőle iknednim ,tti ,rogerG ,inrék delőt koraka totaná$oB -
 ¤e ,mettih tza ,konáb nabboj gém tima sé ,desédeklesiv a mettetréerléf

 miasálodnogle né za ¤oh ,metléF .létlétá tima ,za dejef a atravazgem ti$ik
... nátuza tréze ,lozoglod nelle

 tebböt ,vret a ze ttetehtelüđgem sigém tsom ¤oh ,zA !dsat€of en ,moduT -
 bbeselé si né ti$ik ¤e ¤oh ,modut si tza sÉ .lénséréktaná$ob nednim ré

.tlánđah si ze nálat eD .lénétellek a matlov
 tájas a rám metderevekeleb nasogáslúT - .tnilób - tlánđah {oziB -

 ¤e ka$ géM .kejnelliber€eh ¤oh ,léttetíges et sé ,ebmiesélezpékle sékéb
... ogoN .dázzoh anlov mesérék

?lavógoN đraka tiM -
 né ,ajab immes $nin kanógoN .meremsieb ,golod sene¤e tlov mes zE -

 ,inatrat nekéf degét tlov gélE .bbávot assatla ¤oh ,tláV mattotísatu
 ¤e gém ogoN nojdula ,inrék kelénteređ arra tsom sÉ .mattál ¤ú gém rokka

 et ,gésküđ nav dár nabrosősle tto ,sátnabbor a za tadalef ¤aN .tesevek
 dődi đel meN .zohsátnabboralkiđ a nabbojgel a đetré et ,sugóloeg a ¤av
 a đel pan ráp inátu séderbé za návli{ iken gidep ,jdőröt elev ¤oh ,arra

 nasotzib et ,udnekI ráka ,đel ogoN ráka ,keléf men rám nátuzA .bbezehengel
.tnednim elev djam đtetrégem

 nabólav erőle¤e ,nav azagi ¤oh ,mezré ed ,inzokatlit ,indorobáhlef kéntereä
.tamotárab gerö molurále lassátnilóbjef ¤e ,evzekne¤éä .kanógoN ¤í bboj

 a sicraM sé evaD .lóbátolap a knuludni netö legger nárok pansáM
 ajtláv texiléF jerdnA ,inatrá¤ toga{aónabbor kanajlábórpgem ¤oh ,ergnikiV

 kujraka tásorođ ttolmoeb löbö ttolaH a né sé gniL neT ,nabtaláglođ a
 .élef őtökik a kandora{akel kő nátuza ,knutu za ¤e gibarad ¤E .inzéngem

 sé pap ték ttokođgem a trem ,inatnađđoblef kanlábórpgem ređ¤e gém luózú$úB
 ¤av - erénelle eterésík serev¤ef ¤én ótatum tásádoksodnog ódógga uzaM a
 ilebkađrokők ttetíđék nojatut a nomalláv gellib tto - ?tréza neppé nálat

.lí{ sé jí
.jerdnA targu - ?doda meken téjef nálđoro za ,e¤U -

 tza ,- leppék €omok evaD azzára¤am - inđádav gof ar{ákrásizív ,meN -
.néké{rök sorođ a kengeĐmeh ,kájdnom

 rotkaer sóizúf sik sé ,retém zít ađđoh a ,- jerdnA gem ajdlot - nav ¤Ú -
!lozoh tnálđoro meken ¤oh ,gem drégí eD .ajtjah

 lenneT im ,- keteven - teketejef a ketéjröt noga{aónabbor a bbáknI -
 si lőbgnikiV a tréza ¤oh ,kotazzá¤iv sÉ .knülüđékle bbaramah sotzib

 a it am ¤oh ,lammosádutnednim inetsi gem matlosój men tzA !imalav nojdaram
!ketitíper ebőgevel

 na€o ,dotálgem ,- jerdnA gém ajtláik - laddiajnálđoro za jdőröt ka$ eT -
!davlole sé ,arálkiđ a inetnö llek ár ka$ ¤oh ,knürevek tređado$

 trapregnet a knüréik nátuza ,knutatkab ttözök ketrek a gém gibarad ¤E
 a somazuhráp táh¤eh rápok A .knudora{ak arlab sé ,arájá&sábalkiđ

 kederem seretém 05-04 ,amortso komálluh a atramik táladlo ,lerregnet
 za rokim ,mettevök talafalkiđ a tzE .erregnet a kidokđamát lallafalkiđ
 alkiđ a ,kiđtál men lőrlülef nennI .lakkanó$ a metserek tátarájeb löbö

 lassálomrom egne¤ ajgnah komálluh őlöbmöb tnel a ,ajrakat emerep őslef



 tzökmeđ sé ,knüttőle kiljahel táh¤eh a rokim ,knü¤em mes táróde¤eN .résík
 knulákđú$ nasotavÓ .aladlo sekélemröt kanájtrap kisám sorođ a kiđtál

 sedne$ sorođ a kujtálgem ergév gím ,nőtjel bbekederem er¤e za élefel
 cnimrah bbejlefgel ,tönođuh ,atarájeb löbÖ jÚ za tnim ,bbe{ekseK .téziv

 nebégemöt ekrüđsekék ,€ém ¤oh ,kiđtál lój néníđ zív a ,mölü$eb erretém
.aké{rá triđ ittala zív gnered mes lohes
?sálmoeb a táh nav loH !atđit tti zE -

 ebregnet a loha ,tto ¤oh ,kétlésem ¤ú ed ,tti matráj mes né géM -
!arra knüreß .killokrot

.manátu neT ,löle né ,nabladlo kederem a knuđám élef bboJ
!et tnim ,óđámalkiđ ój na€o ko¤av men nÉ !rogerG ,ari{{a sseis eN -

 djam ,tsálmoeb a kutlálatgem aH !zzeke¤i ka$ ,sáđámalkiđ men názagi zE -
 ,kotahlágĐivgem tnednim gím ,kilet ebődi i{{em ,indut tehel meN .đtehnehip

.artáh kolábaik - !keteis tréza
 knülev kenledpél tto ,ná{ákráp sorođ a katdaramtnöf kánotak a sé kopap A
 ttala mabál a sé ,tesevek ¤e kiljah arbboj gém sorođ A .nasomazuhráp

 a nesegelőrem men ,élefel anludni ő$pél tjáv abálkiđ ,segeltedzek ahtnim
 kókalsoráv a ¤oh ,teheL .élef regnet a nasotúĐér menah ,eréziv sorođ
 a sé ,koraka innem si né errema ,điv arra ertesenedniM ?kéttetípé iápaső

 kevök azal a noladlo edref a tnim ,atjar bbesemle{ék lakkos sáráj
.kidólník erretém záđ ¤av gém gniL neT ,kezénartáH .ttözök

 ¤e ttI !kollá tsom loha ,totnop a tze gem dze¤ej ,- kotláik - neT -
!manátu ere¤ noza ,élefel ludni eléfő$pél

.nav nebdner ¤oh ,tni sé ,zénleF
 segelőggüf trap edref gidde zA .nokokofő$pél sopal a kolárgu néde{{öK

 ,lupal zohálkiđ a ő$pél seléđ i{retém gila za ,kidekleme állafalkiđ
 kirötgem si ređték lafalkiđ A .netétös golli$ zív a neb€ém a tladlolab
 zív a ko¤av nasagam retém zít ka$ ráM .itevök nesegésűh ő$pél a ,arbboj

 a nakkubőle sé ,ré tegév alaf kederem trap itzökmeđ a rokim ,ttölöf
 nebgöđkéred neletrih ő$pél A !tájupak sorođ a meréle sé ,retém ráP .regnet

 a mettőle lurátik sé ,ingofađđiv metelüdnel modut gila ,ludrof arbboj
 !neűređ¤an sé naógo¤ar ,levézí sós ,laviamálluh ólmortso totrap ,regnet

 nebőgevel a ő$pél A .sédeseklel a ¤ahbbála sé ,kezén ála mabál a nátuzA
 gemötalkiđ ólmoel nadjah a tásátat€of ,zív a attala erretém tö ,kidőzgév

 tsom ,nebregnet a mödökrö{ö¤ bbávot lessépél ¤e gém aH .atdagar lavágam
 ,đnahor ¤Ú .magam melle¤éđ nátuza ,đel megelem röđőlE .ko¤av tnel tto

 ima ,đdeji si gem gém ,đlürek abjab tréze ah sé ,ődzek ¤e tnim ,rogerG
?tájáloksi tózob a dettetjelefle ramah ne€i táH !ajábih kődzek a nétniđ

 sorođ a ebtđerek katnahuz kopolđo isáiró tnim ,molágĐiv takálkiđ tlődel A
 a káttotírpa bbávot ,kátrodostéđ gér rám tekélemröt bbesik A .nájupak
 evröt arbarad moráh-ték ka$ nabnoza láđők samlatah tö-¤én ,komálluh

 a kutjar inze€ehle llek ne€eh koS .lőbzív a nédref ik kidoksagá
 arkobarad bbesik lénim ¤oh ,abkuladlo za inrúfeb ¤av ,toga{aónabbor

 .sérevmálluh ódnallá za izétnile nátuza tibböt a ,sánabbor a tekő ejpét
 alkiđ a tnékasátat€of ő$pél tdakađel A ?tekő inetílezökgem entehel ¤oh eD

 óđám¤eh idólav ram intujel atjar ,élefel gora{ak {ákráp {eksek nétnem
 rokim ,gizív a neđége e-tezevel ,massál nabboj ¤oh ,kepél tladlO !tadalef

 leccrepdosám ¤e loha ,ado nahuz baradalkiđ sé ,ajlorús malláv a imalav
.matllá bbőle

 rokim ,lőtsétü za ő$pél a gemer gém ¤oh ,e{émdere kevé ttötlöt lavógoN A
 .topap ki¤e za nélé lafalkiđ a ttölöf magam motál rám lajjí za nebmezek
 A .tocnolokők őzektevök a már itnellib evlőd élöf gés€ém a giléF



 ,tásakllem tá itü ttala ajrak őtíđef tevök őđđev a ed ,mozléc táka{
 si meN .abálkiđ tludnigem a kidokđapak levé$rög moladjáf a sé ,tídrolef

 nő$pél a nerröd sirám sé ,- ebregnet a ah ,jab mes za - morgu avoh ,mezén
 el kiröt evge$er ,- nalliv ahur réhef atjar - bmöt ekrüđ sáĐámkos a

 kélemröt a bbávot kannahuz ttü¤e sé ,kofő$pél ték óslagel a ttala a€ús
.ebzív sehé ,ógrobáh a natlokrub abájtsálaprop

 to$narap ttopak ő lüde¤e ka$ ¤oh ,teheL .serü órguik a ,kezénlöF
 tehel men ávoha ,tretém {áhén arlút nóludrof a konahorađđiV ?lótuzaM

 ¤oh ,tíđef hüd na€O .motđamát kanálkiđ a tamatáh sé ,inbod tevök lőrlülöf
 ka$ :mele¤if tő$pél a sé ,arjí za keđet tőđđev jú ,temetezgelél a ajtđakale
 lakkorot trevtá djam kotnahuz tnékne¤e ,ka$ kettehöj tnékne¤e ttI !ketre¤

 ,ősle za si nöj rám ,nappok ők ttögöm óludrof A !ebzív a nátu kotasrát
 tteseebgésték ,lüzök miajju ttođú$ik rám őđđev a ,nakkubik ,tají za meleme
 nebböd rokka ka$ gniL neT .inatnár absagam modut tají za ka$ lassátláik

.¤ehők zéhen a ttölöf ejef a ttogúzle rám rokim ,gem
?đláni$ tiM !rogerG -

 ima ,lótta keléf nabólav tsom trem ,abálkiđ a mondokđapak llek geM
.lálah a ázzoh tráj lezök ne€im ,ajdut si men neT .anlov ttetehnétröt

.kogodad - kennöj kő ¤oh ,mettih ...tza ,...tzA -
?lözödlövöl tréim sÉ ?kiK -

 kandut men edI - .abásárakat alkiđ a éllem magam motídól - edi jllÁ -
 ¤e ttötüno¤a mendjam bbőle za pap ki¤e zA .inbod tevök lőrlülef

 - .kannabbod kesépél lórlút nóludrof a ed ,inzára¤am ménedzek - laválkiđ
!kennöJ ?dollaH

 a attotímonif men télüf ő za <neT kizokládo$ - !timmes kollah meN -
 inlögem doraka tréiM ?rogerG ,đláni$ tiM - :tláiklef netdeji sé ,nodav

!dabađ meN ?tekő
!zohálkiđ a jlupaL !dnöŁ -

.lavádrád đék arsábod ,őle nahor anotak ki¤e za lóbóludrof A
?dotáL -

!en ,rogerG ,eN -
 a lőrsépél ¤én tali{ a mödlük nátza ka$ sé ,lőle adrád őlüper a mokubeL

.tnár lavágam mendjam ,kise már giléf tset solécnáp zéhen a ,abákrot
?meken leđih rám tsoM ?neT ,dotáL -

 nallivgem ¤ohgilA .elev tnétröt im ,ajdut mes tza anotak ték őzektevök A
 kizekré men rám zohkubál ,jí za lüdnep rám ,kujkasis se{éf ttellem alkiđ a

 evpél ebőgevel a ,essevök tásáludrof ő$pél a ¤oh ,a$narap ¤a za le
.eb€ém a kanalluh

.nesőleđe meltémsi - ?neT ,leđih men gidnim géM -
 - .úrogiđ sé tdapás acra za ,nognah úromođ ,nápmot ilelef - !negi eD -

?edi anlov ttöj knusrát ték kisám ah ,rokka anlov tnétröt iM
!ka$ jráV ...trem ,immes nálaT .modut meN -

 tlotnofgem ,sotavó ,sánahor men ze ed ,nő$pél a kollah tságzom tnigeM
 nátuza ,ludni arjú ,llágeM .lőtimalav anatrat ahtnim ,nöj ika ,za ,ketpél

.dzek inlábaik
.mogottus - ?dnom tiM -

 a ,međih tza ,zE ?teknünneb rám e-ketlögem ¤oh ,izedrék tekeibböt A -
.pap kisám

!nöjjöj ¤oh ,dvíH -
?...si tzE ?indamát raka si men ahtáH -

 a dalađađđiv sé ,tnétröt im ,ajdutgem ze ah sÉ !ttezedrék tim ,dettetré eT -
... absoráv



.timalav tláik sé ,tnilób neT
!nöj ,zzá¤iV -

 ¤oh ,kotál tima ,arra kozokládo$ár ¤ú sé ,őle pél avgođo$ ,nassaL
 arokój ¤e-¤e négév ték ,létök gatsav ttetevtá nálláv A tali{ a metđereel

.kizólábmih ők
 netteseebgésték sé ,ludrofgem ,tláik teselé sé ,knár derem netlüméR

 gidda kaŁ .nessehlükenem nabbasro¤ ¤oh ,téhret a$ruf inbodel kiđke¤i
 $nin ,trebme za ajtagotjof hüd a gím ,tájrúh őlüđef jí za inetđerele ű{{ök

{ a kenne inetípör tali{ lóbsálodnoggem tsom tnim ,bbesetelne¤éđ
 ,óđ nav lőrételé magam a ka$meN .tsám ketehet men ed ,abátáh a kantluromo

 a avdo€abageleb ,nökő$pél a kidőgrev tto géM .si lórmiasrát menah
 ¤oh ,tuf nasro¤ na€O .tietpél anotak óslotu za mollahgem rokim ,eblétök

 arjú ttőleiM .ettölöf lláđle lí{ a ,kiltobgem nabóludrof selé za
 etelüdnel sé ,abpap ózólápak nő$pél a kizöktüeleb etset ólurug ,kéntehől

 zív a arsátídro úgnahték A .néléđ ő$pél a itnellibtá ttü¤e elev
.totnop đet asánabbo$

 ,topolitna anlov metlö en ¤oh ,nebmetelé ilebnodav le tlúm pan séveK
 tűjefsopal kos sÉ .{évröt a ze ,ttellek inne trem ,tomjam ,tocalamdav

 metreveb lemmörö rokimráb kenkika ,si lüvík nurV sé nirirK ,metremsi
 za takoza lavógoN kuttotítđuple sé ,ko¤av sepék erre ah ,tájá{opok a anlov
 sám tti eD .teknünneb giádi ttozohle nátuza ajkanó$ kenkika ,si tekerebme
 temellem a ima ,nabgásúromođ órís ¤an a nabba ¤oh ,gésű{röđ na€o ,tnétröt

 gem keze neđih :tésélevré őtnemlef meletré za motagnorođ abáih ,itíđef
 iálkiđ kénef a anađtáj lekketetset it a tsom ,lezekedév men ah ,inlö katraka

 rokim sé ,űređ¤e ne€i men nabnoza gászagi zA .atalmará sorođ a ttözök
 arbbasamladjáf gém za ,tátazára¤am úromođ gésbnölük a melelgem ergév

.tadávnö za ajrava$
 trem ,detlölű¤ nasogoj téki€emén keűjefsopal a ,lé¤e ¤oh ,detlögem tadav A
 lef anlov katlaf koza ,dabál a egrüf éggéle men sé ,ogoN dár zá¤iv men ah

 nabcrah na€o si tierebme sokanó$ ó€of A .topolitna za et tnim ,degét
 et ,ogoN kenkika ,katlov kođádav dabađ ne¤én a dnim koza neb€em ,el detző¤

 etlezüt ekedré se€émeđ sálo{ámkáĐ a ,ettetnelej tádérp a jatut a sé
 ?dár tdamát tréim - si kopap a gém - nelté$neređ tah a ze eD .takusádamát

 ,kattotnáb men gem ahos degét es kő sé ,tekő et eS .tsám¤e ketétremsi meN
 men a$narap uzaM ah ,telölű¤ ,úđđob neltezétnile ketetzök tdükef men

 knéntehlégödlü nesékéb tsom ,kanastítđuple luvro ¤oh ,külőt iletevök
.tekő detdlük ablálah nedemletré za nannoha ,nökő$pél a nekeze tti ,najá{dnim
 ,$narap a ,tnétröt lóbátaludni sám ,ará$narap sám ¤oh ,jáf ari{{a ima ,za zE

 ima ,$narap a ,lassám¤e $nin kujab immes kenkika ,takoza ajtđargu kansám¤e ima
 .tnára¤e tettöző¤el sé tőző¤ a itđellüz áttazodlá neb¤e sé ássokli¤

 metetnübgem ah ,malór el ajtahsom za ka$ térév a kennelté$neređ tah a kennE
.atda to$narap a ika ,tza

 ,derem eréziv sorođ a neT .lattáh ttotđamát kanálkiđ a ,nebdne$ knülü giákoS
.lámrof takavađ nalatgnah ajáđ ,ta{ođi nebémeđ a

 ativ ,- lügév gem lalóđ - tnétröt im ,kenkeibböt a gem kujtahdnom meN -
 ¤oH .úromođ nesegés€ém ,úromođ ka$ ze gidep ,előleb andoravak taludni sé

 kidosám a mattálgem rokim ,názagi ár metnebböd rokka ka$ arra ,ár ketlüđék
?za tlov im ,doduT .lekkevök a teletök a nabáka{ pap

.meN -
 lavádrád ráka ,laválkiđ rákA .zív a ajbodlef tetsettloh ólmob A -
 ahos ¤oh ,anlov kéttötök abknuka{ a anátu ,teknünneb gem anlov ketlö

.inlelef tim $nin errE .knülev tnétröt im ,gem ajdut es iknes



?nabsoráv a knudnom tiM -
 iM .bbojgel a ze ,negi ,- téjef a naúromođ ajtagni - timmeS -

 .arájlotu tekő kuttál rokkA .katdaramnnef kő ,absorođ a knütdekđereel
.külev knutzoklálat men ,knütlü dni azah rokim sé ,tnel knutlov giákoS

 a gem pap a ,óslotu ték a ze ka$ah ,...evtök ők $nin abkuka{ ő za eD -
... anotak

.már zén laccra ttozníklE
.inteis no¤an ,lassátnabbor a llek inteiS .innet tim $nin eD .moduT -
 a gigév motatuk lavágássotavó őserekmo{ ogoN ,knuludnile ttőleiM

 a ,kolálat tomo{rév neki€ema ,tevök ráp a tza sé ,tekő$pél inátu óludrof
.mobod ebzív

.neT izedrék - ?takálkiđ ódnatnabborlef a inzéngem ređ¤e gém doraka meN -
.azah knüsseis ,meN -

 a nabbA .tájupak sorođ a montál arjú segelsölöf nabólaV
 ónahus a ,tnahuz giő$pél a lótmalláv a ők ősle za gím ,nebcrepdosámdezit
 kanna tniM .levietelđér bbórpagel ttödősév méleb epék nabátanallip lálah

.rádam a sé ramA néjedi

.ää;X

 katdapás ne€im ,erđé itehev men ¤oh ,go¤ar ¤ú kraM - ?kotattál tim ,soN
 ikalav ah ,őtehtré názagi ,avloĐroh nav lef malláv a ¤oh ,gem zA .knu¤av

?ótahdlogeM !rám kotájdnoM - .lákđám ttözök kálkiđ
 kodut erre ka$ not€of - ko¤av sokli¤ ój a{ávtínat nodav a tnim ¤oh ,teheL

 to¤an si iken eD .gésküđ nav arámlarunö neT bbákni tti ed ,- inlodnog
.lođaláv ttőleim ,inezgelél llek

 a ze gém tsom sé ,knutlákđám takos ,knu¤av katdaráf ,- tjahós - negi-I -
.si ő$pél

 gém ,avtímáđel tokađődi tlánrebih a ,- kraM teven - neT ,mögrö{öK -
 a avdoknaltatlém ludrof - kidokđanap arra sÉ !¤av mes sevé cnimrah

!tő$pél a ajríb men ¤oh ,- élef keibböt
.ebőgevel a zén lassátnallip sönölük neT

?mes cnimrah gém gel{éT -
.nav evdek ój no¤an ,teven nabboj gém kraM .ajlodnog ¤oh ,metré né kaŁ

 tréim et ,rogerG !rám ketejléđeb eD !najá{dnim gém knu¤av kók$aT !eđreP -
?dalláv a dettötügeM ?jab imalav nálat $nin ,đtagllah

.matlurođeb ,- mogrom - gésimmes ,hE -
 za lótkraM evaD tá iđev - tlurođ ketéleb si déđeb a ,motál ¤Ú -

?erőb a loH ?kotatzoklálat la{{ákrásizív gel{ét nálat ¤aV - .tsátargu
.tágam azzúhik ergév neT ed ,kogof inatídro sé ,óđ ¤e géM

 sorođ A !nav nebdner nednim ¤oh ,modnomle rokka ,intuj kot¤ah zohóđ aH -
 sáláh ed ,molodnog ,attál si men - le kájráz kálkiđ gel{ét tájupak őslük

 a tnim ,egemöt tezők a ari{{a si men ed ,- léđeb mette€eh ¤oh ,ko¤av
 .tsátujtá za iđet énneltetehel ima ,za ardos zív ólmará küttözök

!et le ddnom ,rogerG teketelđér A
 kazáh a ,ajbmol dlöz ketrek a ,đaretőtet a ,nav nátuléd arok péđ naótíkaV
 nogadzag a kidrüf eziv kékrúza löbö ték a bbalovát sé ievök agrás
 tétös ,nékenef so€ámoh zív a motál takoza sigém né sé ,neb{éfpan ódará

...talmará za tekő itetgebel ttözök kálkiđ
 inlozjar avloggug sé ,el köröt tobaradőkđém ahup ,órpa lórá{ákráp đaret A

.erévök amis óldap a kedzek



 tti ,...retém cnimrah lüleblürök tti egésseléđ a ,...sorođ a tti zE -
... kálkiđ a keneđkef

 evgö{ rokka sé ,dzek men indabbiĐ mabál a gím ,kozára¤am ,kolozjar giddA
.kollálöf
?őtehtrÉ -

 .ajótagzom őf a evaD si kenne ,kenéletivik vret bbötgel a tnim - negI -
?zohsám¤e lezök ne€I ?kálkiđ a keneđkef ¤í nasotnoP -

.negI -
?detlü$ebgem bbálagel ¤av ,tégés€ém sorođ a detzéngeM -

 eT .sorođ a ze tnim ,bbe€ékes tehel gila evlétí lőbéníđ zív a ed ,meN -
?taku€ótnabbor a dánrúf avoh

 nelebák rokka ,kálkiđ a keneđkef ¤ú gel{ét aH !inrúf llek si men nálaT -
 erređ¤e lassátjú¤ somalliv sé ,tako€átrat a küjtđeggüf küjézök

 a lef kanatírpa men komálluhséköl trevađđiv lórsám¤e za timA .kujtnabbor
 nelte¤e rokka ,mesgém aH .ebérdem sorođ a kiđkefel nepéđ za ,lóbkálkiđ
.abá¤á sorođ a melereteleb sigém arrođdosám lavásátnabborlef €átrat
 annot rezezít bböT ?ketenetíđék tlürekis toga{aónabbor sőre ne€I -

... óđ nav lőrők
 tísegedi ,alór ketehet men - nebzök ajdokpa$ tédrét a ¤oh ,teven ¤ú evaD

 iam a eri{{e erknöt ttet megne ¤aV ?külev tnétröt im ,vdekój ¤an a ze
?ttőleléd

 kcorB divaD - itegnöd téllem a - !ajóicázneđ iaimék bbo¤angel dazáđ A -
 naltálroK !tnirecilgortin a kétzedeflef arjú ,sicraM lehciM ,asrátaknum sé

 a metetnütle lüleb netéh ¤e ,doraka aH !inatílláőle kujdut nebgési{{em
!zzén edI !te¤eh đége itzök sorođ ték

 .enneb nav kéda€of űníđzém ,zéhen ,óđtáltá ,őle đev tegevü sik lőbébeÄ
 nelte¤e tneppö$ nasotavó evtnödgem nassal tegevü za sé ,tógud a azzúhiK

.erévök đaret a teppö$
 ,kiđtál nekeibböt a ,eđđö knünezzer neT sé né ka$ arsánarrud őtđeperlüf A

.t{ávtatum a kájnu rám ¤oh
 mes totadnom ¤E - .lliT nesegedi ár ludrom - abba rám d¤ah ,na¤U -

.inzejefeb natdogu{ delőt kodut
.irev tamatáh a sé ,teven avgosrah ,naltatahtítđuple evdekój etekef a eD

 éle abál uzaM bbőle zA !lánátiv ivle nednim ze ré tebböT ?dattáL -
!ttorgu tárokkem ,ka$ anlov dattáL !te¤e mettetneppö$

 nejgebel tto si ő ¤oh ,énlemedré tzA .sétđeji za ze iken tlov séveK ?uzaM
 !tekő gem metlö né neđiH ?iatazodlÁ .ttözök iatazodlá ,nebéziv sorođ a

!inludnolob ebbe tehel eleB
 ótahgoflezzék a ah ,bboj - ?tsátnabbor a dezevret arrokiM -

!bbaramah lénim anlov óJ - .knudaram lánkotadalef
.đel knünirecilgortin géle rám erétse panloH .međih tza si nÉ -

 ¤av ,etse nátupanloh ¤av táheT ...séleređlef ,sátílláđ a gém pan ¤E
!legger őzektevökár

 pandamrah ka$ ¤oh ,knutzorátah ¤ú sigém lügév trem sé ,tneppörle pan ték A
 a lenneT gigév kuttotđarriv tto tákađjé óslotu za ,knutnabbor legger

 ,le kutdnom meN .nebmezek a lallí{ ka$ tnigem ,ttözök kálkiđ a ,nabmokanó$
 arokke ¤oh ,etremsile iknednim tza ed ,ttőleléd rokka knülev tnétröt im
 arra lünelteléV .in¤ah lüneltezirő tehel men toga{aónabbor űgési{{em

 arbbasagam lőle sázmálluh ődösőregem a sé ,damát léđ ¤av ,ikalav devét
 ,iknes ttozokládo$ mes nozA ...kenejdőreveđđö ¤ohen ,tako€átrat a inzúh llek
 evaD - tđér knüttev men nebéséleređ ko€átrat A .knützektnelej nettek im ¤oh

 nabólav a zehhe éllem agam ettev tsicraM ka$ lüvík nékönrém ték



 bbesőre nelte¤e ,taludzom naltazá¤iv nelte¤e loha ,zoháknum se€éđevtelé
 lüvík kutjar lakkanó$ a sé ,- kenlüper ebőgevel a nai{{adnim sé ,sédőtü

 ima ,tegésrő za tze kütrék tréim ¤oh ,lenneT kutdut iM .innáb matdut né ka$
 mes iknes ,tlov sedne$ akađjé zA .t{émdere immes ttozoh men si lügév

 ttetízehen levők gigév kutrotok abáiH .zohájórájeb sorođ a ttetílezök
 kutlálat mes tájálluh knódamát nelte¤e ,tékenef zív a lemmegeniĐđágroh
?táknum sopala ketzegév kalah a ¤aV ?tekő bbeđđem atrodos zív A .gem

 rokim ,neT ttotjahós - akađjé za ze ,gésőtehel óslotu za tlov ze gideP -
 ódnatnabborlef a aH - .kogalli$ a ik kat{uh nátu sám¤e negé za nablanjah
 itevlöf ¤í ,daram men mo{ ólurá immes ,nebzív a tekő kuzzúh ála kálkiđ

?knudnom tim rokka sé ,zív a tekő
 tróniĐ a matgól lüvík némerep kanó$ a akađjé léf ,matlov sezivmoruŁ

.nebzív a evtezev
.mattaglálat - katdaka ézök ievök kénef a návli} -

...tekő ajbodlef gemötzív travaklef a nátu sánabbor a rokka ed ,negI -
 .đel im ,kujtálgem djaM - .malláv a gem matnov - innet tim $nin rám tsoM -
 ,indeksegedi ráK .keibböt a kenđel tti trájdnim ,pan a löf lek tsom ,dzéN

.si nátu sátnabbor a knüréár
 ¤e ttedegne men tiknes evaD .jab immes đel men ¤oh ,ttođtál ¤ú giedi ¤E

 ,knáliđők ónattapađđiv ,sámo{géL .zohátarájeb sorođ a bbelezök lénretémolik
 iknes sé ,kiđtáj levőre ne€im ,atdut ,lennirecilgortin a si ttođtáj ah evaD

 ¤oh ,tájahó ipapőf attotínávli{ik uzaM .intatzákcok atraka men tégéspé
 trésám neđége ¤oh ,atjar mattál - takálkiđ ódnatnabbortéđ a inadlágem énteređ

 lunaltatnipat géle nabnoza evaD ,- intuj ebélezök sorođ a raka
.attotísatule

 nelte¤e kenređĐárav a kenne nav őre ne€im ¤oh ,uzaM ,ó ,deken mattatumgeM -
 ráka lóbiósrok ¤an atolap a ¤oh ,előleb nav i{{a gidep ttO !nebéjppe$

!elev inetlöt entehel gem si tacnimrah
.ebébeĐ a si tlú{ rám sé - ?téjere ppe$ nelte¤e ređ¤e gém doraka intáL

 nattozorátah ed ,laggásótléM .ersénerröd a ttezekélme neknélé uzaM
 a atzoh mes abóđ ébböt sé ,nelle eséltémsigem telrésík a ttozokatlit

.téséletneđgem sorođ
 knünrétađđiv lenneT nejllek en ¤oh ,teknilegger im a kátzoh lakkugam kékraM
 somortkele za ¤oh ,nabá{ári sorođ a tnűtle jerdnA sé evaD gíM .abátolap a

 totalaf ráp knutlábórpgem ,arko€átrat a kájlo$pakár tékétezev sátjú¤
 a alanov igásnotzib evaD .abknurmo¤ ólárgu lőtgéssegedi intetlőre

 ,ttala af se€éberet ¤e knütlü tti ,ttodózúh nétnem iejtrek ősléđgel soráv
 .aj¤an-ajarpa soráv a ttognolot tto nátáh bmod a gigév tladloték sé

 lőrima ,tza kátráv nattotagzi ,tájádo$ kenegedi za atraka intál iknedniM
 knutlov mes im ,mollaveB .innétrötgem gof tnékim ¤oh ,tlov mes kumlagof

 za rám traka trekis evaD .levételđér nednim {émdere ótahráv a nabátđit
 etze€eh tásorođmoráh gési{{em segésküđ tlomáđik a sé ,lőttelrésík ősle

 ¤oh ,tléf lótta ika ,tlov ,ttotrat lótsámo{gél a ika ,tloV .nokálkiđ a le
.kanalmoeb sé ,si tialafalkiđ sorođ a ajtídzomgem sánabbor ¤an lút a

 tto ,lőbékéđdroh tlláđ mes iK .támlagu{ galóđtál gem etzirő uzaM kaŁ
 ,tlodnog arra návli{ - nabáké{rá af a ,knüttellem lakkáglođ a el ettetet
 laccra neltetehđékrüfik sé ,- jab itehré mes tő tto ,knu¤av im loha ¤oh
 .nebélef bbo¤an kenételé si gidde tnim ,ttođtáj torbođ ,ebőgevel a ttezén
 bbasokogel a nebtetniket koS - .metgnerpöt - ?rokne€i tahlodnog eriM
 ajbar eri{{em sigém sé ,knutzoklálat gidde nödlöf a neze levika ,rebme
 ,bboj ¤í trem ,đih tréza ka$ nebkika ,kenienetsi ,kaná¤ávmolatah ,kenéséznö
 na€omok ¤oh ,alór lef metzeletét mes gitanallip ¤E .iken bbesemle{ék



 imsa€o nabólav rokim ,inlóđ tsom gof tim eD .tétél netsi ogoN ettev
 ,e-iđiH ?đih nebim tsom nojaV ?tésélezpékle nednim ajdalahgem ima ,kinétröt

 ,inallav e-irem eb anátu sé ,kálkiđ órázle tsorođ a kennűtle ¤oh
 ?knéim a menah ,evűm kenetsi za men ze ¤oh ,kanágam tájas bbálagel

?amlatah rebme idlöf a djam e-itnebbödgeM
 za kátlo$pakár erégév ősnenni kétezev a sé ,ketzekréađđiv jerdnA sé evaD
 a ludabađle nebéjdne$ neletpén sorođ a táado sé ,taludzom ¤E .trotkudni

...lokop
.tzobod sik a evaD ebőgevel a ajtjú{ - ?nostnabbor ik ,soN -

... agoj ő za ,tlov eteltö ő za ,- kujdnom - neT -
 ,...gelitedere tlov eteltö rogerG - .azzár téjef a đágalli$ a - meN -

 a ze ,... tebbötgel a knülüzök ttedevneđ ő ,...imalav gém ...sé ,...sé
...ejő$pél ősle tú őtezevazah a ze ,küjlémer ,gidep sátnabbor

 rev lótgásttotagzi za ka$men ¤oh ,mezré sé ,trotkudni za kájmo{ ebmezeK
 nai{{adnim nima ,tsepék zohha sátnabbor sik a ze iM .mevíđ a nabboj

 ,atékarnotof a ,sázójahrű za sutka iakinhcet vítimirp órpA ?knütnemlütđerek
 zehégésűređ¤an so{ámodut ólorús tárátah ado$ a nabólav kanájtú gnikiV a

 za sátnabbor a ze ,nav azagi kenneT ,küzzeré ,knu¤av kattotahgem eD .tsepék
 tájju {ávos ,rotágivan ősle za ,lliT avlúm vé ráp ¤oh ,sépél ősle
 za kenejlüdne$lef sé ,arájbmogótídni kaniátékar gnikiV a essehze€ehár

 ,đúh ettőlE !kotídnI !đék arsálláđleF - :kavađ tremsi lój a nabkorotátpa
...clo{nezit ,cneliknezit

 men ahtnim ,motagllah ¤ú ,mognah né za gém ze ed - ¤énnezit ,tönezit ... -
 a ettögöm ,tto ,kandapat zohátáh úrobmod ¤eh a kemeđ a ,ennel mé{e za si
...¤e ,őttek ,moráh ,- knusros a nötgör tsom kitelüđ nabáságáveb sorođ

 sé ,ergé za evgöröd kirgu ga€omog tétös lügöm ¤eh a ,gáliv a gemergeM
 za tnára¤e tővihado$ sé tórávado$ ,tőremkav sé tsotavó sámo{gél a

 tlurobár a lupal laccra tnebböd uzaM inetsi zA .sopat erdlöf óg€obmi
 tto-tti sé kosánatta$ zaráđ ,kevök ólluhađđiv a kanzoropáZ .ttala kéđdroh

 a tlov sévek si lanov igásnotzib tlomáđ nesegésőb a ¤oh ,izlej sátagjaj
 nahor lessétlövü tteđeveđe sé ,ludrofgem gemöt A .zehéjere nirecilgortin

 inludabađik lüde¤e neletpék trem ,daram tréza ka$ si uzaM ,élef soráv a
.lóla epéklej tröteđđö nesetelne¤éđ kanámlatah

 bbesik - trop a lóbmáđ ik möpök - !evaD ,datlomáđik lój tzE -
!anlov léttehdegélegem si le{{émdere

 ,rám kanalluh mes kevök ,ttölöf ¤eh a lürettéđ ga€omog segrém ,tétös A
 letteremsiiklel ódógga evaD .kilđole ,ttöj ramah ne€ima géstdeji za
 názagi lattúze sé ,tetlüsebes ráp ővkef néléđ ketrek a ajnahorgigév

 ,tröt mes tno$ géM .kevök a no¤a ketrev men tiknes ,tlov ejé$neređ neletgév
 tuzaM eriM .nokokabok újah divör a kopúp samladjáf sé kosádózúz órpa ka$
 ággáliv ,- mán¤ahtto na¤u gibarad ¤e gém né - lóla kéđdroh a kuđđá{ábik

 tto si ókalsoráv i$návík ,bbartáb {áhén tős ,kenrétađđiv si iáglođ ttotuf
 ka$ ,takumlagu{ kétre{ađđiv rám iasánov papőf A .knüttölürök gnezél

.lótágássotzibagam sosákođ nav eđđem ne€im ,kidoklurá eléđ ajáđ tlüréhefle
 ajtatzib - tsorođ a dotahdlágem sé ,uzaM ,ó ,đtehöj knülev rám tsoM -

.evaD
.né sé neT netteseebgésték erređ¤e knutláik - !tti nojdaraM !eN -

 ¤oh ,teđége za kutláni$ tréza neđiH - .kizokládo$ - ?kotojab iM -
!tűjef{émek a tze küzző¤gem

 ,inzára¤amgem tehel men tsom ,men ,kegebeh - knunátu ka$ nöjjöj ed ,negI -
...knü¤emerőle im djam ,- tréim ¤oh



 men ah ,si rokka géM .knülev ka$ nöjjöj ,kotdoksokédaka tim ,metré meN -
 dabađ men ,avrí nav arácra za ima ,t{őle inatkelél a tzE .raka

?ketsétevnelle űređđé imalav nav ¤aV .in¤ah lunaltalánđahik
 men ,- né tnim ,erbböt tuj mes neT - ... ¤ohka$ ,... men ... zaza ,... negI -

... modut
!kottahzoktativ si nebzöktú ,- jerdnA knéleb lorak - rám ketre¤ oN -
 uzaM .előt zedrék tim ,modut ,metré men ráb sé ,ludrof zohpapőf a kraM

 klaH .tnilób laggásótlém sé ,tágam ideđeđđö nátuza ,nalliv meleléf nebémeđ
 a lekkéđdroh a kanludnigem lekkedrét őgemer koza sé ,kankáglođ a $narap

.élef sorođ
 kisám a rám keibböt a sé kraM nebzök - retémolik a za si úđđoh ne€imrákA

 nogatagllah lenneT ¤oha ,kanzoktativ nietelđér kenésétemeteb sorođ
 sorođ a meN .nav egév ka$sigém ređ¤e ,- ttögöm kéđdroh a knütegepél

 ,ado lüleblürök menah ,- tú za naltatahráj arra - knüzekré zohátarájeb
 a tsorođ a küjtevök sé ,arbboj knuludrof tto djaM .ttőleléd rokka ávoha

 trap kederem a pél gila sé ,tetenem a itezev evaD .gié€eh sátnabbor
 rám nekköz ttO .tekeibböt a érök agam itjű¤ lassátláik sognah ,erémerep

.élefel kenderem evnebbödgem káglođ a sé ,si kéđdroh a
 - .téjef a ajgof netteseebgésték evaD - ?edi ketlürek ¤oh keze táH -

...küttedrihik ,kutdnomgem keniknednim ,knutzá¤iv ¤ú gideP
 ,e-kizén tza nabólav ¤oh - ebé€ém sorođ a kotnallip ercrepdosám ¤e kaŁ
 rám a ajdagof ¤oh :memeđ a mopak arácra uzaM nötgör sé ,- metléf lőtima

 tah a dnim gnirek ttO ?tá{ávtál kemetet őgebel néníđ zív tlüsedne$le arjú
 a ,- nebmeđ lassálmará atzoko sánabbor a tlov sévek ők a sé létök a -

 a egév úllot ttozpa$ kőđđevlí{ a gellib nódoklurá lóbákrot kánotak
 za tto nomalláv a ,élef kierévtset ű¤ehők őgröz nabótrat ővel nomatáh
 keibböt a kájtál ,ajtál uzaM ka$men sÉ .segelselef tazára¤am nedniM ...jí
 keze ketlürek na¤oh ,uzaM gem azzára¤am ¤oh ,lessédrék a dakale evaD ,si
 tim ,rám nojlalóđ ¤oh ,ile¤if topapőf a tetniket nednim ,dne$ a so€úS ...edi

... dnom
 a tze datláni$ rokim ,- kraM naklah igeđiđ - rebmedav tlürő eT -

?tréiM ?tegésű{röđ
 men ¤oh ,külev detetrégem ,e¤u ,đetíges ,e¤u ,kájtírođ tájrak neT miajjU

...tnéksám mettehet
 a ,nezív a emeđ ,tagllah ,kátgaraf lóbálkiđ nabólav tsom tácra uzaM

 djam ,artanallip ¤e daka méleb etetniket ,zén már nátuzA .nokálluh
.kilkisbbávot

 ,nognah nalattaludni ,tdogu{ ajdnom - kálkiđ a le kátráz tti men tsorođ A -
.knünnem llek arbboj ,intál kujraka tza ah ,- meken avgottus ajtídrof neT

 uzaM .nebőgevel a kéđdroh a go€obmi tto arjú sé ,kankáglođ a tnI
 ima ,arra $nis etetniket ¤e ébböt ,élef atarájeb sorođ a ,le¤iferőle
 - .meken damát erređ¤e iknednim tsom tréima sé ,ttetnebbödgem tiknednim

 naltatlém zehrebme ,neltőlelef ,rebmedav ,géstlürŐ ?na¤oH ?tréiM
... sézgnerév

.đel ttozorátah no¤an sé ,tágam azzúhik gniL neT
 bbősék djaM .tegéssőlelef a trénednim molalláv nÉ .lőbbe ne¤el gélE -

 kotajdokaram en it rokka ,indeklesiv ¤í ttodut uzaM ah eD .mozára¤amgem
... ettőle

 sánabbor a ilélmeđ náméN .erđé ennev men timmes rám ahtnim panza uzaM eD
 lütđerek nima ,né€eh kanátarájeb irok¤e sorođ a ,si tnaltak samlatah atjáv
 ttolaH A .ézök kalafalkiđ kűđ a iamálluh regnet a kantuf lunalat€ádaka
 netde€ém abágam sÉ .iken inserek llek teven jú ,ébböt ttolah men löbÖ



 mes im ,zagI .ttese ebtelüvér ika tnim ,élefazah notú úđđoh đége za tagllah
 trem men intatumik a ¤av őletzehen sánov ergéssőlelef a ,zohsám¤e knulóđ

 naltóđ si neT .nomagam mezré tiasátnallip ódnomtnelle kansám¤e sélse€eh
.lárgu nievök tú ótuf ála abál a emeđ ,mettellem

 ógnobiĐ ,i$návík kenépén soráv a kizoklálat lénketrek a knütenem améN
 irok¤e zA .bbávot knüdekpél ttözök alafros kocra ógnojju ,levégemöt

 lef kannakkub kabbajú gidnim sé ,kizjar kanó$ bböt er¤e neblöbÖ ttolaH
 si erđé epén soráv a aH .lánátarájeb ilőlef löbö sorođ ttet áddabađ a

 bböT .egésőtnelej so€ús na€o $nin arkumáđ ,tiatazodlá úromođ sorođ a ettev
 őtökik A !löbö za dabađ sé ,ttala asádoklaru uzaM rám kattál si tlálah

 sé igé ,négéskörö kiápadéd kandokaram kákonu za nievök ttotatpok men gér
 tímáđ tiM .zohásálalgof sogoj kođakađtrap se¤e za evzédi takúnat idlöf

 a kévö zA aglod uzaM inetsi za ze ,kánotak sé kopaP ?alluh ráp a za kiken
 lóbgalli$ negedi za ¤av kenkenetsi za aláh ,€ehőtökik bboj lénim

 kéttet áddabađ ¤oh ,- tniređ esédőző¤gem kenik-kenik - kenkerebme ttezekré
 ¤oh ,- ótratóđ ajpap nednim men uzaM - küttözök kilríh si za sÉ .tsorođ a
 neseređték gem rokkA .esémötle kanásorođ löbÖ jÚ za ará za kanádo$ a kenne
 rokim ,indut nessehel tiM !asálalgofle őtökik ótahlánđah arjú za sotnof
 kika neđiH ?kizektevökeb nabólav ze ¤oh ,kogássamlatah a ¤ú kanzorátah

 !kentehetgem tnednim ,tiálkiđ sorođ ki¤e za intetnütle katlov kesepék
 sotaládo$ ne€i ¤oh ,inzednevrö sé ,llek insel si tátalodnog a gém kankozA

 ne€im si papőf a ,máL .tsoráv a lekkütélnelej gém ketietđit ke{él
!küttözök tágam itetiv nebdne$ ttödőtelligem

 űvle{ neltetehtré gém armomáđ a ik mollah tze ,nokocra za mosavlo tzE
.iken modnomle tze rokim ,nesene¤e lelef men neT ?kéndevét ¤aV .lóbságnojju

 ráb ,- kizoklodnog nosám ,motál ,nattozokaróđ igö{{üd - ¤í ¤ohalav ,negI -
 kezek đéktaláglođ tuzaM - knu¤av lánátolap a ráM .űređ¤e ne€i men tréza

.lalóđgem neletrih rokim ,- lőbkéđdroh a ik kileme
 ajdnog nelte¤e ahtnim kenika ,zohuzaM pélado sé - űređ¤e ka$sigéM -

 .anlov esézedner abkocnár ólmo nasosátah ,asátímisik kenélpel trű¤eđđö
 - tokraM órguado za ajtratađđiv lezzék léf nebzökim ,timalav előt zedréK
 ,- lótianík sairavdu sé díleđ gidnim a taludzom őtnebbödgem ,neltetehih
.nov talláv nátuza ,lótgarah a ¤av lőtne¤éđ a ¤oh ,modut men ,luripik kraM

 ttü¤e sotzib si tsálráđém a tzA !rogerG tnim ,si et ¤av tlürŐ -
!ik ketétzőf

 .tsédrék ttezétni zohuzaM a iltémsigem sé ,ttellem elüf a itđerele neT
 ,téjef a lef ileme arákos ka$ ,ajtagzagi takocnár a gidnim gém papőf A

 a kidokđakaeđđö ,nokáglođ óllá ettölürök a ,nokraM ,negniL neT zénlütđerek
 a lassám¤e kizókrib giákoS .notrap a tto rokmesézekré tnim ,knütetniket
 a teiseb sé ,kenneT timalav dnom naklah ,{uhik éuzaM nátuza ,rápmeđ ték

.abátolap
 legger panloh rám ¤oH - .erneT nesöröv kraM tlövü - ?ttodnom tiM -

 za zE !taknui{{adnim tatlokli¤eL !?ađaláv a đel im ,doduT !?ajdnomgem
!ketétzétnile tzE !knákađjé óslotu

.äää;X

 irebme küttetđevlE .arákađjé za erre ađđiv međkélme nesevíđ meN
 idlöf a ,lőbrebme ¤enezit A .tázagi agam a etdév iknednim ,taknugásótlém

 teknünneb ttezeven xiléF ¤oha ,lóbiajbbojgel ttotagoláv gésirebme
 gáliv a nabázáH dneŁ a sétegléđeb a za tlov nebbegér - rokimalav



 sé lassám¤e knutdokaraM .őle tjúb {émelév téknođuh ,- si lénésétmeret
 kađőre <támlatrat attatzotláv tnéknecrep €ema ,trégászagi za lakknugamnö

 ,gásnaltalodnoggem űjefórrof ¤av ejékéb gásttotatláglođik a ,séző¤gem ¤av
 knuttotnorle nabólaV ?gém knütehet tim sé ,knünnet anlov ttellek tim

 ?kenknütelé akađrok bbese{émdere ,jú ¤e kidődzek tsom ¤av ,tnednim
 sánábgem a sé gásúromođ a sé sánáđle nednim nei{{emalav knütnemgigéV

 lőtki¤e knüttel men sé ,knünneb tlű¤ agásdaráf ne¤éđ a kaŁ .nézütótítđit
 ima ,zohuzaM tésédrék neT evtemet ála agam negér ,kabbasoko mes

 knütehdzek rokiM" - .takotaludni őlüđef ttögöm knietezén a attotnabborik
 :si táđaláv uzaM sé - "?zehésémöteb kanásorođ löbÖ jÚ za ,uzaM ,ó ,ázzoh
 ik-ik tima - "!iaif galli$ negedi za kandutgem tnednim legger panloH" -

.ttezemletré tniređ iasálodnogle tájas
 ativ a tdükef triđ romok tnim ogoN ógođuđ nabámlá €ém adórtkele zA

 őtetkül inatnipat matlábórp nájólku$ a ,matdózúh ejéllem ,ttözök iamálluh
 ketelémle irebme őtđéme takugamnö za ,tétenezü kanásánabbod evíđ

 kogászagi se{évré erdlöf a erre za molálatgem nálat ¤oh ,nabáságravak
 ,adroh a sé irirK mesgém uzaM sé soráv a ,ttetíges mes ze eD .tiálumrof

 nolaf a ,akađjé za ze tnim ,sám ,tnétröt gidde ima ,zadnim nálatlá¤e
 ialaf atolap a ,körő amén óllá ttőle knótja za ,e{éf ká€káf őglötsüf
 a ,katgo€obmi ká€káf ,tlov nerbé si soráv a treM .soráv őgĐü{ ttala
 kaniaiF regneT a ttogúz sé ttognolot tto nokáctu tétös sé amén roksám

 a ze őle tíđék tim ¤oh ,- küttehtré men - küttetré men ed ,egeres
.lanjah őtelüđ nezehen a lelré tővöj ne€im ,gásnalatgu{

 nedniM .ttöző¤ ajtráp kasotavó sé kettederesekle za lügéV
 a sé ,tlov nabkábođ a ima ,lemmelelé kélatrat sévek a - lekknüséleređlef
 ,jerdnA ,knützötlök arđaretőtet a - lakkokcalapnégixo óláglođ erknümledév
 ka$ ¤í ,küjlepiclef si tógoN óvla za ¤oh ,meken kettetíges lliT sé neT

 a kuttahtál lój nennI .knunatrat ttellek lótsádamát ővöj lórlula za
 a aH .ttögnöhüd lübbeneltetehet si knulán rám xiléF loha ,tegnikiV

 kanágássagam bmod a ka$ tsoráv a ,ajtídrof élef atolap a tiákóvúf kátékar
 órrof a entehréle sigém ¤ohalav gidep ah ,inatítđuple ajdut giélef

 xiléF .kniódamát tnim ,enneb knulutđuple ¤úppé im ,giátolap a đége nözögnál
 ,eségröd apmot kátékarótí{ári sik a ,erneltetehel a tlüđéklef ertesenednim

 tétös löbö za tásáludrof gnikiV a etzelej e{éf réhefsekék zág őlmöik a
.néziv

 kankraM sigém ,sédeggü$ a ttogofle rokim ,gilanjah rám tlov mes knáró téK
 men ah ,anlov ttetehlé tekevé úđđoh géM ?ogoN sÉ .knulutđuple ,azagi nav

 za ,iletđit násánobab pén A !inetđerbé llek leF !zohémagam a tásros mötök
 kanánlú{ avdokanov ,si ajlo$narap agam uzaM ah gém ,ajtrat kenénetsi ődre
 ,iken mazzára¤amle ¤oh ,előt kassahzú$úble ¤oh ,nerbé ne¤eL .ázzoh ka$

 aH .abá{ári ke¤eh ódosagam a ,arra gidnim nejnem ,nosoráv a lütđerek nojgáv
 na€o si men nálat-nálat ed ,tehlé nebődre za arjú ,azah ré si men
 avrí trökléf samlatah ó€oF ¤aN A .réazah ¤oh ,mes za neltetehel

 0001-008 nablanovgél bbeđđem tehel men ajázah ogoN ,ebregnet a killokrot
.lőtgésőtehel a lőtte mađđofgem ¤oh ,zohha mogoj $niN !lénretémolik

 en travaz immes ka$ ,- tálláv a kraM atnov - erdegéssőlelef et A -
 kik ,iken gem dzára¤aM .inatítđuple keđel nelet{ék rokka trem ,nojláni$
 gém ,llek inlocrah ah ,deken nejdeksemledegne nebnednim ¤oh sé ,knu¤av
 - ... kájtrat kennetsi gidnim gém na¤u aH .tehel si géstíges sekétré

.ttetni¤el
 ogoN ¤oh ,knuttotuj ari{{a levégéstíges laV sé ,tlet mes abáróléF



 mocra ,attagnorođ morak a ,tlov tlubáK .tremsigem ,témeđ a attoti{ik
.attagomis

!rogerG !rogerG -
 ,matdut mes tza ,iken monadnomle anlov ttellek tnednim kos ,tlüper ődi zA
 attagzom ,attagopat avzokládo$ nebzök sé ,tle¤if nesemlerüT .mejdzek loh
 soromám ,de{{ök imalav tnékasátahótu a$ruf sátatla úđđoh A .tájrak tlu¤ó¤

 men ¤oh ,matdut tima ,si arra gém ,ttotnilób ernednim ,tlov nabtopallá
.tletémsi te¤e ka$ not€oF .gem ttetehtré

 le aj¤ah men tebböt ahos ogoN !knuđádav ttü¤e gidnim rám tsoM -
!trogerG

 gem essetnüb en ,kolutđuple né ah¤oh ,si armogásnávík etlelef tzE
 keniknednim ,tleklöf nátuza - kenke¤eh a iken nojgáv menah ,miódamát

:atgorom avzokládo$ sé ,ttezén abácra za lőrlezök
?tréiM !léf men kisám ,léf erévtset ki¤e rogerG -

!men ráka ,kenléf ráka ,tednim esseređ ogoN !tze itehtré men ogoN -
?léf men tréim rogerG -

.si zohha ko¤av ttodóla$ sé tdaráf trem ,tréza ¤oh ,mattahdnom meN
 léf men ttellem ogoN !socrah sőre ogoN ,ogoN ettellem nav tti treM -

!rogerG
 nesejlet trem ,si tréza ka$ rám ,matlov bbatdogu{ lakkos nabólaV
 đaret a iken mattatumgeM .előleb kesédrék a kettölmö ,tlalgofel

.tegnikiV a ,tekölbö za ,tsoráv a lőréjdévllem
 kátékarótí{ári zA - ?tezüt pök tréim lóbájáđ ,kiđgarah tréim laH ¤aN igÉ -

.táságzom őtírétle komálluh a atlágirrok xiléF ,katnallivlef ahén
 - .mesév abá¤a za tze ah ,bboj - keűrőbamis đđor kenlé nabsoráv treM -

!tierévtset sé trogerG inlö kájraka geM
 gidnim gém ¤oh ,ttođtál ,téllem a ettegnöd - !tekő irevno¤a dnim ogoN -

 meledzük a ,tágás¤an €éđev a anlov atgoflef nebnölük ,tlubák
?móknub a loH - .tágásnalatsátálik

 ,metléf ,tágam ettötökgem ogoN ed ,nabábođ ki€emalav tdaram tnel óknub A
.etré knüjnemel nettek ¤oh ,tnemeleb kraM .mezeknelle ah ,đel jab ka$
-ogoN kájtálgem körő za nóso€of a ah ,timalav lánđah si za nálaT -

.tudnekI
 a tlov ¤í gém - avtatgu{ nomalláv a tájrak ,ogoN rokiM .ttel azagI
 körő za ,tnelejgem - agásnaltakođ sáráj nő$pél a arámáđ bbűređ¤egel
gem atolap A .erteleme ősle za el katnahor lassátídro sőlelgedih

 a nabtanallip őzektevök a ,mettih tza rám - keđéfĐárad ¤e tnim ,tlud€ob
 .ertelüpé đége za tlurob dne$ solálah neletrih nátuza ,- kenđel noknuka{

 órájlef A .arđaret a ađđiv knutludni sé ,nabkoras ki¤e za ttelgem óknub A
 nőtet a trem ,ézök knuka{ a knutpak tnégixo mendjam nabájóludrof óslotu
 a knülev ttezgév ¤oh ,tedne$ neletrih a sé tsátídro za kátzára¤am arra

 ,ketlükenemle náttál ogoN ¤oh ,zA .kendelezök iánotak uzaM tsom sé ,őrelút
 a gidep lliT ,eri{{emalav atzárlef si tekebbettedereseklegel a gém

.avlozagi attál tételémle tájas
.meken le ketiđih men tze ¤oh ,ráK .im tnim ,kenléf nabboj gém kezE -

 ahtáH .inlögem lüneltevko llek men tődelezök ősle za ertesenedniM -
 tnopsállá segésősléđ ték a neT inetítevzök tlábórp - zoh tetenezü ka$

.ttözök
 ,nökő$pél a éleflöf katgotta$ ketpél so{ágam avlúm aró ¤e nabnoza rokiM
 tájákódnom divör atláradle nebzök ságnoljah €ém pap név neletrev¤ef a sé

 ,tievök đaret a gigév káttagóric rokka neppé iaragus ősle pan a -



 ,- kétlesiv tésötnök ekrüđ lanjah a gém kölbö za sé soráv a knuttala
.tdapásle si neT

 - .gem kotahdut nátu sátídrof ka$ tnednim ¤oh ,őtjeebgésték - ?dnom tiM -
!rám dstídroF

 ráv megne sé degét ¤oh ,- támlagu{ etre{ađđiv rám neT - inezü tza uzaM -
.lađđaláv trégí panget a nabájupak atolap a

 đége za tti lürök atolap a ,- kraM ttotjahós - etedzek gév a zE -
.soráv

.lliT ttogrom - !gásabotsO -
 eN - !lakkotagam tokcalapnégixo keté¤iV - !ketejneM - !kotajdaraM -

 .etse panget loha ,knuttotrat ttona¤U - !neletrev¤ef si pap a ze ,kene¤iv
 itađágalli$ a rokimalav ttodnom neT tima ,matlodnog arrA .hüd a ttogoflE
...sátđaláv sám $nin rám ah ,golod ¤an si za ,inlahgem nepéđ :nebőle¤ifgem

 tájóknub ,atravaz ogoN ka$ tedne$ neletrih A .mattotídro - !gélE -
.tllá méllem nasorođ avlából

!ajtnáb trogerG ika ,ilögem ogoN ?kiđgarah tréim rogerG -
 idlöf nátuzA - .iknes tnáb men gém tsom - iken matdnom - !ogoN ,jráV -

 ,moduT .lavógoN ke¤emel né ,kotzorátah tim ,lekedré meN - :mattat€of nevle{
 sékéb it a lef atravak mesénelejgem né za ,sönűb a ko¤av né nebketemeđ a

 ze ttellek men meken ¤oh ,mönűb né za si zA .nabsoráv a nebbe teketetelé
... etré kelelef ,ke¤em tsom táH .ekéb a

 a mosátídro nannoha ,élef ő$pél a koludnigem rokim ,kanllá netdemred évőK
 ludni neT kaŁ .attotjalađ abkóigér bbesékéb topap gerö űjef őtekđer

.manátu
 ,kidóloráp ággásúromođ ójáf nassal möhüd - melev ere¤ en ,neT ,jdaraM -

 gem tré men ókalsoráv mes ,űjefsopal mes ,rebme idlöf mes ,ko¤av lüde¤e
.molidokork né za ze ,ánadnom epén ogoN ¤oha ,-

 ,tepéđ imalav tsom aH - .tadolidokork et a moraka men ,ke¤em tréza meN -
 eD - !lassálláik isőh nednim nékéb kanaj¤aH !mötüel ,dnom tózodlálefnö

?meN !nav degésküđ ar$ámlot
 mes teklel ¤e nokóso€of a ,atolap a tlahik ,knu¤av neteleme ősle za ráM

 neT .konaltaludzom gidnim gém ,međih tza ,nođaret a tnöf tto ,kozA .intál
 ed ,erésédöksőzedrék sonot€of ogoN enellek menlelef meken ,tagllah

 tsom ,mélef ttedelezök adroh a rokim ,ttet ¤í si ő ,lórmagam mozárel
.ajpakađsiv

!mettellem jdaram ,- mogrom - dnöŁ -
 teret đége za kujtál rám tá nupak ttoti{ a ,serü si konra$őle ¤an A

 .nebéjűrű¤ iajpap ,llá nebmeđ lavájupak atolap a uzaM .tegemöt őtlöteb
...lődle nednim sé ,crep ¤e géM

 .élef ke¤eh a arbboj ketni - !arra ssuf ,kandamát aH !ogoN ,már jle¤iF - 
 - .nöjlükenem ¤oh ,ár motahríb lezze ka$ ,moduT - !danátu kotuf si nÉ -

?đel ¤Í
...tréim eD !¤Í -

 za iken đel bbe{{ök ,letzehengem éssik ah ,jab mes za ,mogrom - !dnöŁ -
!!ssuf ,kotláik ah sÉ - .sálávle

 - mejreveb téjef uzaM bbálagel ¤oh ,mődi daram ,modut nasotzib ,keléf meN
 ságúz nebgemöt a ,nupak a knüpéliK .¤ednim nátuza ,- mátlabők a motagnorođ

.damát
!udnekI !udnekI -

 tezehen imalav ,lüdnel absagam a ezek ttogud ála ajáhur gidde uzaM
 tti ¤oh eđrep - knár kannahor men gidnim gém ,itjeađđiv trem ,enneb tahtrat
 men lőbémeđ A .dzek inléđeb sé ,- tsézgévik a gem izőle sátratređ si



 ,inatídrof djam dzek rokim neT ¤oh ,moráV .itjer égöm iállip ,insavlo kodut
 uzaM ¤rát zéhen a za ¤oh ,kövöjár nebzöK .lessétegrüs motahravaz men
 .si pap óllá ettellem a trat tevök sé ,ők ¤an segésnözök ¤e nebézek

 ebzív men ,đel sézevökno¤a ,kiđtál ¤ú ,men ed ,e-kotál teletök ¤oh ,mezéN
 ,modut sé ,atlabők a nebmezek ,inzoklodnog neze iarok gém tsom eD .sátjof
 a nötgör ,međékrüf tájtú kenésélükenem ogoN bbáknI !lánuzaM keđel bbasro¤
 sé ,goro$á rebme đúh gila tto ,aintuf arbboj llek ttellem alaf atolap
 men ahos ahtnim atalkonóđ uzaM .actu za serü rám lút nokras a küttögöm

?kenlögem ¤oh ,inadnomgem nebbűređ¤e entehel meN .inré tegév anraka
 ahtnim ,ajlogat ¤ú ,ússal sé klah neđége ajgnah s ,neT lalóđgem ergéV

.anzára¤am kenkere¤
 ,uzaM timmes datjar erđé ne¤ev en ,kodnom timráb sé ,rogerG ,jle¤if no¤aN -

 a za ,lokonóđ tsom timA .küttetréerléf eri{{em ,aindutgem segésküđ men
.sálodóheb sonávli{ ,sejlet

 trem ,ttöj knülev si udnekI ¤oh ,lürö nölük sé - teknünneb tteterék trézA
 sé ő ,astínávli{ik ¤oh ,- arkogárivóđ sairavdu ,péđ a se{ék gidnim uzaM
 kaŁ .tésétemeteb kanásorođ löbÖ jÚ za idzekgem lannoza tsom ,am gém epén

 ,levők kájdrohelet kő ,knustnabbor en ,inráv knudut ah ,teknünneb rék arra
 .absorođ a inniv gof tevök iknednim ,aknum nednim lláel nabsoráv a

 za tréévdek kenetsi za ¤oh ,- ađđiv kujtísatu men ah - esérék ibbávoT
 za ah ,neseteđémreT .né gidep tőzektevök a ,absorođ a dbod et tevök ősle

 .kitniket kensétetletđitgem nölük tza ,inbod kenősle raka udnekI inetsi
 a ne¤el knutjar géssőlelef a ¤oh ,atalodnog óstáh uzaM za nebbe ,eđreP
 .kujtahlalláv natdogu{ tze ,međih tza ed ,tréásárázle sorođ a ttőle pén

?dettetrégeM
.geM -

 a nebbe neđih ,tlulo{ob nasogáslút kanna ,adpa$ ze ¤oh ,međih meN -
 tza ,tebböt tsom knüjléđeb si eN .taknumráhdnim entehlögem nabtanallip
 a aH .integléđeb knődi đel ,knüré gisorođ a gím ,ajtahtrat kansázávotét

 ¤oh ,innem ¤ú knüzzeke¤i anátu sé ,le ddev ,ajtjú{ délef uzaM tevök
 a sro¤ ne€im ,rám mattál ,nav enneb si ő ¤í ,adpa$ sigém aH .kujgoferzök

?¤av đéK .inzábih đgof mes tsom ,modut ,dezek
.negI -

 ,innihle zéhen - mélef ludnigem sirám uzaM sé ,dnom totadnom ték ka$ neT
 a - mettőle llágem nátuza ,- gáveđđö nednim giádi ed ,ttodnom neT tima

 ah ,témeđ a mopakle artanallip ¤E .tevök a ajtjú{ sé ,- ttőle neT pap kisám
 űređ¤an ne€im modut ,kiduzah ¤oh ,sotzib rokka ,golli$ lunaltatrá tsom

 rám a avgoferzök nátuzA !enneb nalliv telölű¤ sé gásttozálagem eD .đéníđ
 löbÖ jÚ za nélé tenem a knuludnigem nassal ,tuzaM űjef ttotjahel arjú

... élef asorođ
 neltetehel ogoN kezehen ,ők a zéhen sé ,giájtrap sorođ a tú za tlov úđđoH

 ,- iken ze gáliv negedi ari{{a ,nevén đđor ketehev mes te¤e - iesédrék
 nabólav ki€ema ,úđđoh tú nednim neđih ed ,asátagllah uzaM ttöző¤el a zéhen
 gím ,llek knünlepic tima ,zéhen rehet nednim nebzök sé ,ávohalav tezevle
 ,nerét ittőle atolap a ttödődzek tti mes tú za zE .knüré abléc ergév

 nebdnerődi metenétröt metzeke¤i inlú{ađđiv ávoha ,tto lohalav menah
 gém ,metdevét ¤oh ,tehel si za ed ,avzótagopat nátu ajákbarad őslegel

.modut meN ... nabbárok
 kenősle tevök tleme élöf mejef a rokima ,nav tti egév a ertesenedniM

 rezezít sé reze tősle za tza sé ,ebéziv ózmálluh sorođ a matbod
...tölbö za kutzú&&aviđik ,tájtú zív a atrázle ,ettevök



 neT ,kraM ajdnomle djam tzE .égnikiV a menah ,metenétröt né za men rám ze eD
 ő za ¤oh ,tlov i{{a ka$ motadalef né zA .evaD bbáknigel nálat ¤av

 né te€em - erdlöF a ,leggnikiV a ,külev metenétröt mejdlükazah erküsérék
 tréim ¤oh ,ketézzedrék külőt djam si tzA .ahos ébböt kotahtál men rám
 rám sé ,keténetré mes gem nálat ,monadnomle anlov úđđoh trem ,tti matdaram

 .matdnomle tima ,soravaz ne€eh kos ,- modut lój - si ¤í ,ko¤av tdaráf no¤an
 a ze men táh eD .teke{émese za majkar abros ¤oh ,lazza matdóljab takos meN

 gnikiV a ttopokle kélme kos ,mettetjelefle takos sé ,megésretsem
 rokim ,tneT ettezev kédnáđ ne€im ,modut meN .ttala evé ték kanásátívaj

 ,tehel ,lemmetenétröt mestlötgem tárotkeđ dabađ ki¤e ¤A za ¤oh ,ettetevlöf
 ,mierévtset idlöf ,it timA ?tlodnog eréléfgáslunat imalav ¤oh

 aH ?ketitehel kabboj ¤av kabbartáb ,kabbasoko lőtima ,kettehlelvíđgem
 ,tsom ,lótkotagam ¤av ,nomáđ ketéjrék előt si togáslunat a ¤ú ,nav ¤í

 za ed ,enneb metserek abáih né ,mollaveB .nátu asátagllahgigév metenétröt
 gnikiV a ¤oh ,moduT .lassátratik géle metserek men ¤oh ,tehel si

 nednim armomáđ bböt ze sé ,- ludni avlúm téh ték gila - lürekazah
... men né ah ,si rokka gém ,lángáslunat

.XäX

 no¤an rám ika - ittaH neB sé ,ttogúb neserü óróđgnah a ,tdakađgem déđeb A
.ttedzek inlábaik - tlov se€étniket no¤an sé gerö

!lessézednereb a kanazzodađtáj tsom eN ?tnétröt iM ?za iM -
 kolatđaőlezek a nápu$ trem ,tteđev ab€ámoh egév ték - meret samlatah A

 đége - aglod nav kenlüf a ka$ rokim ,međ a nejnehip ddah ,ketgé iápmál
 evzőtegetnem sukinhcet lataif ki¤e za lőllem alafređűm őtlöteb táladlo

:élef gásttozib tdeppüs ebkeletof a tludrof
 za sé ,tlú{ zohkólo$pak a - ...evtelli ,serü eđér ibbávot rotkeđ A -

 ,tláludom déđeb irebme za tnűtlef arjú avlúm ődi ¤e nokorotállicđo
...kidótat€of tti ,- alanov őtekđer

...¤énnođuh ,tönođuh ettőlE !kotídnI !đék arsálláđlef ,mele¤iF -
 men sé ,ajtagllah ajáró tÖ !ajgnah naM rogerG men zE !abba aj¤aH !jllÁ -

!bbávot nesserek - ittaH neB ttogrobáh - ?!lef iremsi
.tsédrék sogoj a e¤etlef ¤oh ,tlov naltalodnoggem géle sukinhcet A

?erreM -
 .tlov azagi kansukinhcet a gidep ,ttedesedne$le naólsójđév ittaH neB

 ttőle eđér ózamlatrat téséléđeble naM rogerG kenégés¤eairómem gnikiV A
 itađágalli$ óg€ob ttezedeflöf a ,tlov ajólalgofeđđö divör gniL neT

 ,iavađ naM rogerG tnim ,sétízgör ibbárok levvé tah bbálagel ,lóriatada
 lliT treboR ,rotágivan ősle za nórázik tegésték nednim gidep telđér a ze
 gem nebéđége sejlet gidnim tsátídni za ¤oh ,€ábaä .ttőle túađđiv a asátídni

 bbe{{ökgel a ¤í galótu ,kinétröt abih imalav ah ,inetíkörö llek
 tlovgem ako nednim tnékbé¤e - gerém a trrof nabittaH neB eD .inzemeleik
 .dallufgem ,etzeré ¤ú ,nebnölük ,erikalav einetnö ttellek ik sé ,- ár

 a té{émelév estjefik ¤oh ,anlov ttedzekázzoh neppé sé ,tjúf to¤aN
ém letof ki¤e za rokim ,lőrégésttemretár kaniasrátaknum tnopzöK őlekétréiK

 €ámohléf a ,nebmeret a ketlü netö neseđđö ,tludni ságottus klah lőbé€
 kattagllah lüklén sánaccom gidde kika ,{rá tö ,takucra attodlo énnelet€émeđ

.nabákađjé ótrat atógér €o za



 idnerődi ¤A zA .knünserek tsátat€of a nalatléc ,međih tzA -
 rám gidep ettőle ,tehel men nátu ze ¤oh ,kinűtik nasogáliv lóbásugólatak

.knuttollah tnednim
 a kiserek abáih ¤í ¤oh ,atdut si ő ,tsérötik a etle{ abágam ittaH neB

 gnikiV A .innet tim $nin ,atzoník gésneltetehet ózálagem ,űreseK .tsátat€of
 dloH a lüneltelémđe kiđkef ajpanóh kidamrah asatu zít trétazah

 őrétik ,setelémík kosovro za ,ná€átđo segelnölük kanájtnopzökőtneM
 ttoljah ,si iken telémík a ¤oh ,ettetíhüd nölük - kájtnađđob lakkođaláv

 lénne ráM - .indőröteleb tlov neletpék ebbe sé ,tlóđ si kanárok
 ka$ ,zagi ,knunatí¤ó¤gem tlürekis si teketese sóicátivarg bbaso€ús
 ka$ ed ,giedi úđđoh ne€im sé ,katpak t-g {áh ,kujdut nesegelőtevázzoh

 sepék ¤A za ¤oh ,ado$ si za táh eD - "!esédrék sálopá sodnog sé melerüt
 a inetnellibik nabtanallip óslotu za ttözök sraM a sé retipuJ a tlov

 a ,tto tsom ,lürekis men ah ,lőle adioretđa tdevét abájtú za tnátiT
 za ima ,takobarad sommarg ráp a takoza kéntehlégserek nebétezevö koroetem
 gásúromo{ a ze ,negi ,...tdaram lőbgnikiV a ,lóbnátiT a nátu sézöktüeđđö

 né za - rebme zít a za tto kiđkef tnékttolah őlé ¤oh ,muvítizop si
 ... mé{e za si őttek a za sé ,- ebévíđ ittaH neB eleb ttogjas - mierebme
 za ,tégév a kantú za kenne etlezpék ¤í men ,meN ...ađđiv trét men ika ,...tlov

... gidep ,lüvík neređdnerpaN a tésárgu ősle
 ,tiatalodnog nasognah attat€of - artú za erre lef mettet metelé za ... -

 ¤oh ,attotrat kensegésteven nátu kattollah A .atnáb si gem nötgör ed
 si tdükef ajáknum etelé za nabólav ah gém ,ajdnom tze nödlöF a tti ikráb

.enneb
 ¤oh ,inetnödle ttetehel men ,tdeker sé {émek ,gem tlalóđ gnah kisáM
 ólóđ kanittaH neB ¤av gésse$löb neletvneđ ttögöm agássogali¤rát

.kidózúh sálatđagiv
 .tnednim djam kanadnomle sé ,kenlüpélef kékraM .inseebgésték llek meN -

 avlúm vé ¤e ¤oh ,jlodnog arra bbáknI .kütré knüđetgem tnednim ,kannav nohttI
 ,semedré ¤oh ,ávoh ¤oh ,kujdut rám tsoM .óicídepxe őzektevök a tahludni

.inetíđékőle nabboj gém llek tim ¤oh
 nednim kenékönle $ánaT isázójahrŰ za etsel lasságnojar sukinhcet lataif A

 sÉ !telelef segéstehel nelte¤e za zE !nav azagi ,nav ¤í ze ,negI .távađ
 ,nabájáknum ótđaráf sélekétréik a kanatrat tetenüđ ah ,tlodnog arra

 aktir ne€i tnigem đel rokim - kenkönle za inzoh abóđ nasotavó ajlábórpgem
 ?lekkerebme űređ¤an ne€i tahvíđ tőgevel ¤e tá nákađjé đége ¤e ¤oh ,molakla
 ,segésđége ,lataiF .zehétezétni ki€emalav $ánaT a inlürektá enteređ ¤oh ,-

 rám tze ed - ređ¤e nálat ,nálat ,nav esétísőnim iakitametam ólávik
 nötgör men eđrep on ,tehel rotágivan si ő - etrem negi mes inlodnoggigév

 ¤oh ,tlodnog arra gidep ittaH neB ...tréza ed ,lliT trebóR tnim ,na€o
 tsom ima ,molatah irebme $nin ,iavađ könle za kepéđ sé kazagi eri{{emráb
 gém kanrogerG sé ,aróg€ob a arra ,zohnaM rogerG takoza ántahtattujle

 ,tlov őtteknođuh - ?tehel si sevé {áH .lüde¤e - tevé 15-14 llek ainráv
 a nátiT a gím ,¤énnezit ,giásáludniađđiv gnikiV a ,tto tah - tludnile rokim
 bbasro¤ atékarnotof jú za ze - vé moráhnezit bbajú ,ttezekré ebređdnerpaN
 - ... avlomáđ si men tekevé tlánrebih a ,kizekréado óicídepxe jú za erim ,-

-tahnevtö - .lőtkevé tlálmáđeđđö evđé{eveh a tnebbödgem ittaH neB
 rokim ,matlov bbalataiF !tahtál tekerebme arjú erim ,đel sevé clo{nevtö

!katludni kő
 iakitametam ,ketelémle tremsi lój nebételé đége ima ,zadniM .ttedzek inlüdéä
 ,kogáslovátgalli$ ,katlov kamlagof tlánđah ređreze ,sopannednim ,kálumrof

 ő za tlusotnopđđö ajáknum €átđO itelrésíK a erima ,zadnim ,kevé{éf



 lótsádaeđđö atsimele za lőtte ,levésétezev ólátkid tópmet naltamlagri
 ¤Ú .ttognozrobeleb ¤oh ,togásólav ótahgoflezzék ,őtđeji na€o ttopak
 imalav tévíđ gerö ,tdaráf ógobod lüneltedner lótmolagzi ¤oh ,etzeré
 rogerG eđđö itök láđ {okév úga{a ótahtíllá men őle ahos ,nelteremsi
 kevé{éf a lüđef tto tnima ,talanof ógolli$ na{ávlah a si attál ,lannaM

 kenima ,lóttalodnog a evlükenem nátuzA ...tá nágáslovát naltadri
 atbađ rebme sázoklodnog silámron a énetnellibik erkörö asázamlagofgem

:tlalóđgem - tágásavá¤ evlle¤éđ sé - nává¤ ,lüzök iarátah
.tetenüđ sik ¤e knántahtrat ,međih tzA -

 atloĐáravazssiv tia{rá keletof a {éf ólú¤ik a sé ,ttotnilóbár könle zA
 ¤e-¤e ahén ,nebmeret a ttođú sétegléđeb klaH .ékkerebme rév-súh ,ógro{uh

.lóbságnoĐ a ik ttedekleme telđér ttozo€úsgnah nabbattozorátah
 nettedegéle atgottus - tégév kanájólomáđeb naM ¤oh ,ajtí{ozib ze táheT -

 lüneltemellek no¤an tika ,ajótagzagi úvađ klah tnopzöK őlekétréiK a
 gém - tábih imalav tnémi za le kentevök ierebme ő za ah ,anlov ttetniré

 .lüneltelév tniređ me{émelév ázzohgém ,kétlöröt ttőle asálláđlef gnikiV a
...treM

 !kaniasrát sé kannagoR kraM knutahlálutarg bbaramah lénim ¤oh ,melémeR -
 menah ,- ejőtezev €átđO víhcrA za ttozrágus - zehérekis tú za ka$meN

...katzoh lakkugam tima ,si tréga{a naltaráp a tréza
 ettegetjef - tdaram tto ¤oh ,itehnöđök kanna naM rogerG ,lé tsom ¤oh ... -
 eri{{em ,gem ka$ kujlodnog ,tétezevređ ő zA - .ejőtrékađ i¤ügésđége $ánaT a

 atríb men ,ttötlöt lovát lótiasrát tima ,vé ¤én a za ettehev eb{égi
...tsérétađđiv űletenemik nelté$neređ a tze ik anlov

 inetnekközik atdut mes gatahuz{éf ódará lőrteze{{em a sé kevré soko zA
 lüneltelli za tlov névle{ a ráM .lóbátalugnah ttederesekle tittaH neB

 ,lé si tsom ¤oh ,mágéllok tletđit ,ajdut nannoH - :sédrék ótálúrob
 ődi-rét űdnergás¤an naltatahgoflef ne€i ¤e tnelej tim nálatlá¤e

 lataif ki¤e tnopzöK őlekétréiK a rokim - "tsom" ¤oh ,nabtal{ođiv
.ázzoh ttepél asrátaknum

.inzedrék kénteređ timalav ed ,moravazgem ¤oh ,gem nossá$oB -
."tsom" a za attotnađđob ,innel sogástárab ttodut men - késseT -

 a za loha ,tto integetjef idzek tágáslunat kenétenétröt neppé naM rogerG -
 ,tnaM etremsi ika ,rú rođđeforp ,nö ,nabrotkeđ a tnétröt sélröt sotalánjas

... gáslunat A ?ő ttotahdnom tim ,ik énetíđége na¤oh
.trebmelataif a etzén avdoklodnogle ittaH neB

?sevé {áH -
... őtteknođuH -

 ,cnimrah lüleblürök sé ,tludnile rokim ,si naM rogerG tlov i{{e neppÉ -
 tllá bbelezök si rokka gém nabroK .knuttollah tsom tima ,atdnomle rokim

 lüklén tenemtá tniređ asákođ djam ,nesedne$ atdnom - mázzoh tnim ,zohágam
?tekesédrék ne€i kenrebmegerö ,meken rokka lef đet keniM - :tna&roflöf
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 ,matdaram lüde¤e rokim ,medzek lattanallip a lazza ah ,bbojgel a ,međih tzA
 ,rám matlov lüde¤e rođkos si nabbároK .sotnop men sázorátahgem a ze ráb
 a rokkana¤U .matdaram armagam bbákni gém rokim ,kődi kettöj bbősék sé

 trebme kos gidnim mesézetél ,lüde¤e matlov mesahos nabgásólav
 za eD .ketlölű¤ ¤av ,melőt kattotrat ,men tnéksám aH .ttotatzoklalgof

 iakitametam tteteređ ika ,evaD) őtehlekézré nesönölük kentéllüde¤e
 (ttetetnütik ,sirálugniđ ¤oh ,ánadnom ¤ú nasotzib ,inlánđah tekesézejefik
 klah tfil a sé ,mettögöm ttodóku$eb ótja za rokim ,za tlov atanallip

 ,tto ,mettih tzA .kenejrésíkel ¤oh ,matraka meN .ttedzek indekđere lasságúz
 nálat nebéteze{rök tláv men ássonohtto ahos armomáđ kóso€of kűđ ,konibak a

 lótpan a metlődikeN .ttetíges takos meN .inzú$úble đel bbe{{ök
 ,t€oflürök nátsul agađ jalo sé rop gelem a ,kenzemelmálluh ttodosórroftá
 ,tótja za mattoti{iK .tllágem ,tnekköz tfil a nátuzA .tlurođeđđö mokrot a

 a metlürem giákob nájla zA .nártél ttotđamát zohálaf a&sábők a matđámel sé
.abkomoh

 a kuttotídzomik ¤oh ,indőröteleb ttodut men ahos komoh a zE  
 ttetjele za etle{ abágam ,tdaram gésnellE .lóbámlagu{ kénefregnet
 arcnát ,lórkobmod a katnahorel keleđ zaráđ ,gelem a ah sé ,takomáđređ

 ődnevrörák iemeđ selé ,órpa ,tegnikiV a atrakat abájtsálap sokđip tlüdrep
 a ,tlov dne$léđ tsom eD .si nesér bbesikgel a katlálat tatu lalladaid

 nebdne$ rokne€i komoh A .ttozárkiđ tnékbmötlápo nelte¤e gé neltőhlef
 megne ¤oh ,matlodnog arrA .ráv sé ,nasomottala ajtđaka tsépél a ka$ ,lupal

 a kanazzi ievök réhef őtökik igér a loha ,tto ,notrap a kanráv ¤í si
.kile¤if mesépél ózodaltob nednim ,kenzén ,matduT .nabgásórrof nelte¤ek

 avgoroki{ nátuza ,éleflöf tludnigem mettögöm tfil a ¤oha ,mattollaH  
 ed ,- zoháladlo atékar a ttödőrevado nebzök - atzúheb ikalaV .tllágem

.gisáludni za tlov crep tönev¤eN .ttodópa$ piliĐgél A .ađđiv metzén men
 a matgáviken ,lef metleme mes mejef a ,metré zehkevök a rokiM  

 nakos men rám am - katráv sé ketzén tto kikA .kanrotákis bbedivörgel
 matlalóđ rokka kaŁ .manátu katludni lasságottus ódógga ,- kölüzök kenlé

 a metlődiken sé ,eréjetet sopal atolaP a metrélef ergév rokim ,gem
.kan{ákráp

.matlo$narap - !tekéä -  
.meseeđđö nerét ¤an ittőle atolaP a rám ,mőre nednim eđđö medeđ men aH  

 za ,kobmod őlkö{ök arájtrap löbö za tegnikiV a metzén sé ,metlüeL  
 kazáh űjetet sopal ,órpa za ,kámláp sorop ,tdakók ,káfjalo dlöztsüze

 kađődi zaráđ a ,ede¤envé runaN ah ,motál tto si tsom gém ahéN .nabájúrođok
 ,gelem a tza mezré arjú sé ,ttelef soráv a gé za kizárkiđ ¤ú élef egév

.tlü nabmorro za rokka ima ,togađ sorop
 a lalóđgem néjetet atolaP a ah :tsám kattollah men eteh ¤e iókal anavA  

 a tlov erretém záđtö gila gnikiV a - abkazáh a nejnem iknednim ,trük
 gém pén i$návík a ze ¤oh ,ój tlov arra ka$ ze ed ,- lótkazáh ősléđgel

 ,zagi ,kizektevök im ,tlov mes kumlagoF .tsáludni za ajráv nabbattotagzi
 atékar a aH .lótsáludni za lőtte tléf no¤an lliT .kos es knüken

 atjúf abáih udseM .daram gásatđup sökđü ,ttegéik né€eh soráv a ,nellibgem



 ,abkazáh a ttodózúh si eb avdokanov rebme ték-¤e ah ,tötrük a mettellem
.nekeret sé nokáctu za ttogro$á tnik ibböt a

 dazáđvé za káttotrat abáihmen tlliT - gem tnellib men na¤u atékar A  
 ,¤én A .tlov ¤an si ¤í esétetnüb kai$návík a ed ,- kanárotágivan bbojgel
 takabbává¤ a - asáludnieb kevűmótjah a - sénerröd apmot ódavlo absám¤e
 ,ségröd{{em rokim ,kéttehré mes le gém ed ,atravaz élef iatja kazáh a na¤u
 ógravak gigé zA .ttognigem dlöf a ,argáliv a tdakađ sátívis őtđeperlüf
 ,tekürőb etleĐrep asázzi zűt ú{ođi lügöm e{öggüf ótđalluf tsüf sé rop
 ,meleléf a tőre tto¤ah gém nebkikA .nékenef ¤löv a tdallu¤ paN kidosám

 lüneltetehet nabnoza gésbböt a ,abkazáh a katnahor avzotlokis koza
.attotípal zöhdlöf a tanallip ű{röđ a loha ,tto tdükef

 a indózokéját matlábórp leggelem ttezré nömörőb a ,nokav lótrop A  
 er¤e sétlövü za ,ttedekleme nassal sázzi zA .nablokop tdakađ er¤löv

 .tluzrot ésségröbüd nelte¤e gésnednim đége za ,ttel bbeneltetehlesivle
 égöm {ákráp gatsav a ¤oh ,mődi $nis arra gém ,matlodnog ,nellib tsom aH

 ¤oh ,sotzib men nálatlá¤e ,¤í međih am ka$ ¤oh ,űníđólav no¤an eđreP .kajkub
 ótrat gigásólavékkörö za kannA .inlodnog matdut si erimráb rokka

 lőrlülöf rám togásórrof a sé t{éf a ergév rokim ,négév a kantanallip
 a ik kidekleme na¤oh ,mattál sé ,trop a lőbmemeđ metlöĐrödik ,metzeré

 tnékrőt se¤eh avó$gnál ¤én a lóbákraF .lóbrahiv atravak agam a gnikiV
 ,ótahtá sétlövü za ,ttedekleme nasroß .élef dlöf tto¤ahle za ttöföd

 ¤én a ,t{émtísejlet a etlevön nasotavó lliT ¤ohA .ttodo{okév é&&üf sagam
 kék a tnahor galli$ ógo¤ar ,gnikiV a tnűtle ttögöm kü{éf ,tdavloeđđö avó$

.élef ierévtset naltatahtál negé
 a mázzoh ki€ema ,táka{ a kanna matgofgem ed ,tréim ,matdut mes magaM  

 - !ketézzéN - .mattagnár arplat sé ,növök a tlasah bbelezökgel
 nasro¤ a kátlumáb evledrétlöf lunalat{oziB !ketézzéN - .matlo$narap

 .erknüjef a tiátiđ nedíleđ komoh sé rop travaklöf a ,togalli$ ólu{ávlah
 gém akinhcet idlöf a gidep ,ketlétá tima ,késtrégem ¤oh ,lótta katlov eđđeM

 a etréle gnikiV A .arkumáđ ttotagotrat tádo$ naltamlatrá ,óslotu ¤e
 nabrátah igásnotzib túlođba tnim ,gem knutdopallá nebbe - tretém rezeđúh

 galli$ ódolovát A .tlo$pak er{émtísejlet silámixam a lliT sé ,-
 nalat{ozib ,tdapásle paN A .negé za tdarátéđ aságo¤ar ótíkav ,tlognállef
 ,negedi ,nebévöt kalaf a katlí{ koké{rá jú nelte¤ek ,{émek ,tnűtle aké{rá

.kenkédiv sőremsi za avda tocra segésnelle
 - iaiF regneT A .noját a gigév tlüdrög ségröd tnappor ,ilovát nátuzA  
 nebbe lútneze ¤oh ,kéttih tza trem ,katdazroble - kátdnomle bbősék tnim
 nabnoza paN jú zA .katlurobel arjú sé ,küinlé llek neb{éf neletrö{ök a
 sé ,ttetev takoké{rá bbađđoh er¤e avđú$ élef teleK .kujázzoh tlov se¤ek
 el ttodogu{ mesahos gém paN loha ,tto evtsef tota{okla söröv lügév

.ttokub égöm ke¤eh a lassánalliv ózú$úb ,nödlöf a neze
 ,nabmáđ a tdaram zí űresek a ka$ lőbtsüf a ,ttedepelüel nassal rop A  
 anlov metteređ no¤aN .ennel bmötlápo nelte¤e ahtnim ,ttozzi ¤ú arjú gé za
 a eD .inlodnog men erimmes sé ,nabábođ sedne$ ,sövűh ¤e indaram lüde¤e

 gém nátuze ¤oh ,ttetetzemle¤if sé ,eréjetet atolaP a ttođtallahlef sátagjaj
 mes te¤e tebes iségÉ .gidde tnim ,tniređ mevdek a ketehlé mes ari{{a

 <abkazáh a inlükenem katraka eb rokim ,tsám¤e kátsopateđđö ed ,knutlálat
.kützötökeb takosádózúz a gíma ,ttotrat gitse

.međkélme lóbájpan kanásáludni gnikiV a erima ,za i{{e lóbáj¤aN  
 a metléđeb nablanjah nedniM .mólavinadnom kos $nin lórkopan őzektevök A  

 .erdlöF a kattotujazah ,melémer ,kesétegléđeb a koza sé ,leggnikiV
 segelsölöf - matlóđ men rokka lőrima ,monrí enellek lórra bbejlefgeL



 za ¤oh ,inadnom tza sáM .metléf ¤oh ,- tekő menlehret lezze anlov ttel
 ttőle ótja za inle¤if tnéknákađjé sám tnigem sé ,lótlálah a léf men rebme

 a keze ,tsom ¤oh ,evlezpék tza lüklén ko ¤av lakko ,tekesépél ónarrus
 nétekef ,bbűníđólavgel a ima ¤av koruh ,óknub ,tlálah a kázzoh kesépél

 a nebbe sé ,matlov ajódoklaru anavA treM .nabájámrof sék náidiđbo ógolli$
 a kanda si kosokli¤ a gém nabgáliv sönölük ,őletđit ari{{a tako{ámo¤ah
.tákrot a ineđtemle llek lessék itazodlá tneđ a kanódoklarU .arkogásamrof
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 taknui{{adnim ,kukédnáđ a za ah ¤oh ,magam matlatđagiv abáih sé ,metléf táheT
 ¤e ,kolodnog arájákađjé sádazál A .nákađjé ibbárok ¤e anlov kattahtítđuple
 aru anavA ,uzaM ¤oh ,ttödődzek lazzA .ttőle asáludni gnikiV a lettéh
 epén soráv a ¤oh ,ttödőzgév ¤ú sé ,intatlokli¤el luvro traka teknünneb
 za ,tegésrőtset a atlocnoklef ,tátolaP a atlalgofle sé atlomortsogem

 lóbátolaP a ¤oh ,nebődi gem kájdut men aH .tierebme tlölű¤ sátratravdu
 ttotírođ abkoras egésrőtset uzaM :itnelej tza ravazgnah ,ődőrűđik

 ,tátolaP a gem kájdamát men ah sé ,nabkábođ iteleme kidosám a teknünneb
 sé kerebmeretsem a koza ierézev sádazál A .tlegger a gem iré mes knüki¤e
 lánásátívaj keniesélürés gnikiV a tá nevé ték kika ,katlov kőle¤ülefaknum

 knüken ka$ gidda tniređ knüsédőzređ ttötök lavuzaM .katzoglod
 men nebkütelÉ .tlov knéim a si ajdnog kusátálle sé ,ketdeksemledegne

 lótlanjah men sé ,kattál mes lőriđđem gém to$ábrok ,rokka tnim ,ti{{a kette
 tti né ¤oh ,na¤u kátduT .tlov sákođ nabánavA za tnim ,katzoglod giétnemelpan
 i{{e lóbáj¤aN .mosálóđeleb đel men abkusros ibbávot ,si tza ed ,kodaram

 a ttőle asáludni gnikiV a knuttahlodnoggigév ttü¤e gém tima ,tlov
 tlüredik bbótu tnim - ed ,kodut tebböt nebietelđér aM .lóriako sádazál

.zohgászagi za knutráj lezök géle si rokka rám -
 konaltatrá ¤oh ,sros a kiken atdagem si té$neređ segelnölük a tzA  

 tza trem ,nabásálokli¤gem ódoklaru za ,nebnűb bbo¤angel a kattahdaram
 atzoh en ráB .udnekI-ogoN ttotrat kenénetsi ődre za kütte€eh etzegévle
 ráb ,arámo{ uzaM nojlálatár nákađjé za noza ogoN ¤oh ,neltelév a ¤ú anlov

 abál sro¤ anlov ettiv en ahos ráb ,asálgađ sotaládo$ nebre$ anlov at¤ah
 a ka$men ,moduT !nátu uzaM nóso€of ittala dlöf ,úđđoh a noza gigév

 sé dlöf a ze attotíkala zohéágam a ,ttozotlávgem si medéđeb ,miatalodnog
 lekke€em ,menneb kandólámrof kavađ a koza ,kolodnog arógoN ah eD .pén a ze

 kirésík báltízem ,kétteređ trem ,kika ,koza takujttolah sevdek kájtaris tti
.nájtú tróđelet lekkevök selé kené¤löV kattolaH a

 gém évö za ,tuj ebmeđe gidnim ,nételé magam a mozoklodnogle aH  
 a arra - tebböt gem mettet né ,zagi ,nabgáslováT .tlov bbesönölük

 a ,- ttözök eređdneróg€ob iteC uat a sé dlöF a ,kolodnog ervé{éf tacut
 bbálagel ,ttepél tebböt leddnergás¤an tö ogoN nabnoza néjécrém melenétröt

 .mázzoh - lőréjtniđ kenérebmeső mukitiloelap őspézök a ,tődnetđe rezezáđ
 evdevétle né loha ,tlov ekemre¤ a kenkédiv igálivső za kanna ogoN

 gem mettetnem né rokka ¤oh ,atzoh ¤ú sigém sros a ,matgno€ob netlürőléf
 za gem djam ajtláv lavájtájas a ređ¤e ¤oh ,matlodnog men ahoS .tételé ő za
 le anlov knuttotuj en ahos bbáknI .ne¤el ¤í ¤oh ,matnávík men ahos ,temé{e

 ,ó€oF ¤aN a loha ,tto taknutno$ nednim lajjatut a eđđö anlov kütröt ,abánavA
 keze eD !lórá{ákrápalkiđ ke¤eH etekeF a knülev ttokubála unáđiG a

 moraka meN .mejletémsile ređ¤e gém tsom ¤oh ,zohha koglod igér nasogáslút
 néjttőleléd pan őtevök tsádazál a rokima ,tamladjáf a tza inzeré arjú



 tjáv abálkiđ atolaP a ertset tlűhik ,ttodónofeđđö ték a arra knutlálatár
 trötle uzaM attotírođ si rokka gém akram tnappor ogoN .nebémretnórt igér
 sálocrak órpa za za ,ttolah ogoN ¤oh ,innihle matdut men giákos sé ,táka{
 erőt uzaM :ttöj men ár laV nátuza gím ,knutlálat nájrak a tima ,gem etlö

 kené¤löV kattolaH a rebmeső-tiloelap a ,ogoN nátuza tlürek ¤Í .ttezegrém
 ,ttetettípé kanágam nebételé gém aru anavA ,uzaM te€em ,abájármakrís a abba
 tlov sönölük eri{{em ,mastí{ozib ¤oh ,le matdnom tréza ka$ tsom tze sé

.nödlöf negedi za neze tlov motárab nelte¤e za ika ,asros ogoN
esek a ¤oh ,matnáđ ávoha ,arájálkiä kösönűB a tlürek men etsettloh uzaM  

 eri{{ema ,monatrat llek eB .nav etenétröt nölük kenne ed ,téđ kéjpét kű€
.đel soravaz éggéle si ¤í ,keléf trem ,téjdnerros ke{émese za ,modut

 ,kanmiasrát őrétazah negnikiV a gem matdnom men ¤oh ,metléđeb lórra táheT  
 mattál men trem menah ,kanastrat kensőh ¤oh ,tréza meN .metléf eri{{em
 ttI .inetíges kandut mes¤ú nima ,tekő mađđagga levimsa€o ¤oh ,témletré

 trem ,kenzeven kanámáG iaiF regneT a te€em ,nóg€ob a neze mondaram ttellek
 za mejlélút ¤oh ,tlov me€ése kélazáđ zít nasilámixam tniređ lehciM sé laV
 men ah ,si totazákcok a tze molalláv nálaT .tsálusro¤ őpéllef roksáludni

 innel avrázeđđö gidezitvé ¤e tnim bböt kiken tnelej tim ,arra kolodnog
 ,tehel si za eD .sétemetsójahrű ¤e ráka ¤av ,levétsettloh kusrát ki¤e
 .mosros a intezev metzeke¤i nabá{ári sállánelle bbesikgel a nápu$ ¤oh

 kevűmótjah a ¤oh ,tza indut tnim ,nabánavA tti ,¤ohráka ,¤ohalav ,inlé bboJ
 dlöF a bbávot kizatu metsettloh a ka$ rám leccrep {áhén nátu asáludnieb
 nabnoza te¤e ,vré bbasómo{ a rokka tlov ki€em ¤oh ,¤ednim si lügéV .élef

 tekika ,kankoza ¤oh ,moraka men trem ,monadnom llek gem nattozorátah no¤an
 a nesse si tlof bbesikgel a ,mettehzeven kanmiasrát a rokimalav

 óicídepxe izökgalli$ ősle za ,sugóloeg naM rogerG ,nÉ .nételü$eb
 iteC uat a matdaram lóbmosázorátahle dabađ tájas ,asrátaknum so{ámodut

.nájóg€ob kidosám kenéređdneróg€ob
 talodnog neltemletré si lügév ze - kenlögem ¤oh ,metléf lótta ka$meN  
 lőtgéssőlelef a ,attotnorgem temecrep nednim etniele ima ,kisám a ,- tlov
 men ,avraka ed ,keđet tim ,nomáđ matjar ettehrék men ikneS .tlov meleléf ólav

 nednim ttöggüf ejővöj ,agásgodlob ,etelé rebme reze bböt ,avraka
 kájraka gem ah ,kátdut lój no¤an ierézev sádazál A .lőtmettet sé lótmavađ
 .á€€árik kentehet megne ka$ ,katlocrah nákađjé za noza tréima ,tzadnim inzirő

 nav ¤ú ka$ ,- tehel inléđeb nálatlá¤e lőrimse€i ah - matdut si né sÉ
 te€em ,lammolatah a lazza ,tekő modut intezev ah ,kenmievé inetti emletré

.ebmezek a katda kő
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 ¤oh ,nödlöF a ttőle knusáludni ketzeletök men tasrátaknum so{ámodut tniM
 .kajpak tsézpékik bbasagam lüvík náirógetak "ővevtđér" ttezeven¤ú za

 kika ,lakkoza nebémretnórt ¤an atolaP a nebmeđ metlü röđőle rokim ,sigéM
 ,metzeré ¤ú ,kettetíges ebkéđ seđíd trevik lettsüze sé la{{ara za abba
 tnim ,ebređdnerpaN a intezevazah tegnikiV a tte€eh lliT mándut nebbe{{ök

 si rokka rám nebika ,admuN tlov mettellem ,zagI ,inzo{ámrokle tánavA
 .metremsi si men gém nabájólav gidep ,matzíbgem lüklén sádoklodnog

.mettehnöđök iken tnednim nebkődi ősle za nabkozA
 ,nassal etelé soráv a sé atolaP a ¤oh ,tnétröt i{{a ka$ nabnoza etnielE  

 ,téjdner miajpan attotíkalaik levőre őtíređ{ék sigém ed ,lüneltéverđé



 éuzaM ima ,- avtímáđel téđér ¤e kosátratređ imolpmet a - tzana¤u lóbáj¤an
 a letév bbőzevdekgel a tlov rokka ,katdaram kemé{e za kolanjah A .tlov

 anavA tnim ¤oh ,te¤e si mattahla gém nátu sétegléđeb A .leggnikiV
    ráM .kejderbé négév aró ősle inátu etlekpan a lüleblürök ajódoklaru
 a :- kansám emletré anlov si men - matdoklodnog nebődi inetti za atógér

 ¤E .topan a kájtđo aráró sőttek iakađjé tah sé ilappan tah iaiF regneT
 tniređ ődi idlöf táhet ,aró idlöf ték tnim ,bbesevek leccrep {áhén kujáró

 iam a noza ,ttezektevök nátuze imA .metlek rokclo{ legger lüleblürök
 tlov eri{{em arámáđ iedőle sé uzaM ¤oh ,modut meN .mattatzotláv men gipan

 né ,sédrüf tneđ ilegger a mörö itset eri{{em sé $narap isállav
 sápmop a sé trésákođ a tako€árik igér $löb a modlá tnára¤e ertesenednim

 nakraB a kilmö nabrágus gatsav lóblaf a loha ,trééklüfődrüf úlaf{ávrám
.eziv atđit€átsirk ttetezev edi kosárrof ódakaf lénévöt

 sé ,ebkéđnórt seđíd a metlüeleb nabájáró kidamrah pan a gém nabirokka sÉ  
 bböt tlov gila giedi ¤e zE .tiesétnelej kőle¤ülef a mattagllahgigév
 ,etdzek akon$narap "geresdah" a ,alletavA gerö za gidniM .lénsélpé$óđ serü

 neltetehtídner ajánotak navtah rođtah gidep dnim ,agam dnim ttotísotzib
 na¤u alletavA .ré ti{{em ze ¤oh ,matdut lój si no¤an ,sonjaS .lőrégésűh

 ettev tájlécnápznorb ttotattuf la{{ara ¤av lettsüze ,kisám ttőleléd nednim
 .inedévgem atdut men tátolaP a mes ,tuzaM mes nabnoza roksádazál a ,lef
 ttogofle za ,lőréjdner soráv a tlomáđeb ika ,ttezektevök imáiR anátU

 ódokládzárag negeđér ah ,ttotímáđ ken{émese ráM .lórkojavlot$lömü¤ sé -lah
 lüklén gév rokne€I .ttetehléđeb lőrke{égelsójah negedi ¤av lórkánotak

 ,intatzognah le attotđalum men sé ,násálmor kö$lökre za ttozoknáris
 sé ,- anavA enlé lőbregnet a men ahtnim - nöj lőrregnet a đđor nednim ¤oh
 ő ka$ ¤oh ,lórra ttödőző¤gem tniređ esézré rokima ,abba at¤ah rokka ka$

.ađamát ilüde¤e mosádoklaru epén őlevűmdlöf sékéb soráv a sé
 küjé$nereä .metlökörö lótuzaM trebmeőf sám {áhén sé tálletavA ,timáiR  
 gidep bbősék ,tsérevno¤a za kétlürekle ¤ohalav nájákađjé sádazál a ,tlov

 A .t€of rév géle neppé ráM .kusádótnáb késse en ¤oh ,arra metle¤ü né
 a sé ,katlov nebézek kerebme jú za si¤ú kegéstđit bbasotnofgel

  ,soko géle névél men - teki€emén bbősék ah ,monadnom llek gem lőrkeigér
 .mázzoh ttel es ¤e neltűh ,mattotlável - essevök takosázotláv a ¤oh

 ejőle¤ülef kődre za ,imukraT sé kajá{ a ,ibatuM ,rát$nik a ,đizimaT nátuzA
 .innet tsám anlov matdut negimen - mattotnilóbár ernednim nÉ .ttezektevök

 a ajólavinadnom gém anlov iken ,matdut rokka ,ttetnihök admuN gidep aH
.nabtalo$pak lakkattollah

 tlov enneb gidnim nabiavađ sé ,rokne€i matdnom - !admuN ,kaltagllaH -  
.lórgolod a ttellek mondut gém meken tima ,za

  uzaM nétniđ - retsematolap la$nak sé révök a ,utapU nátuza rokiM  
 rám ,ettetnelej tza ze ,mettőle arsah röđbböt ttodógáv men - egéskörö

 men rám tniređdner léd a - matllálef rokkA .ajólavinadnom $nin keniknes
 za ,aráravdu kanámolpmet urruG knutlátéstá nai{{adnim sé ,- eđđem tlov

 kanódoklaru zA .ajárópan solatavih soráv a tnim ,sám men ima ,zehkđilebo
 tneđ a egév ké{rá bbedivörgel a ¤oh ,lórra eindőző¤ llek gem pannednim

 .segésküđ neppé nopan a noza erki€ema ,e-kise aráktávor a arra nolanov
 iajpap urruG ,kise ado gidnim eđreP .nabánavA pan a tehleled men elükléN

.kođágalli$ ój nesőtehelgem
 a tto rokima ,ibböt a tnim ,neppéksám tludni mes legger a zA  

.nabgolod bbasotnof ¤e mettötnöd röđőle nebmeretnórt
 niákcok seníđ óldap a ,lórlaf itzökmeđ a ttođú$el negér rám ráguspan A  
 arákosmen ,matdut ,menzén armáró za ttellek meN .élef kalba za tlokudnab



 ¤oh ,t€édegne trék rođdosám rám panza imáiR .kenődi isátagllahik a egév
 ,gem kátdnom panza ,međe za tráj nosázóidár a ,ár metle¤if men ,nejléđeb
 tésézrőnelle óslotu kemelea€áp A .knütehléđeb rođmoráh ka$ rám ¤oh

 men ¤oh ,tjáf sigém ,nomosros a rám kotahtatzotláv men ¤oh ,matduT .kizgév
 si ko{ođiv iletév ólmor nasro¤ laggáslovát ődekevön a ,külev ketehel

 ,metde{rög ttellem óidár a akađjé đége námrofóJ .kettel kebbőtísegedi er¤e
 melüf a inđúle tájólavinadnom imáiR mat¤ah lejjef ógúz lótgássomlá tsom

 urruG knuludnI .matllálef sé mattotnilób ,ttel dne$ nátuzA .ttellem
.ttodógáv arsah arjú nabnoza utapU .abámolpmet

 - marU inetsI -  
 ,dáglođ ,- laggásmonif naltatahzonátu kaniákcokők óldap a atgottus

.nossahluráj éle deníđ ¤oh ,kizedese ejőtezev kođálah dabađ a ,inarudeM
.ttögöm utapU tlasah nödlöf a đálah A  

 a mettőle tlepeređ men "lef jlek" A .matdnom - !lájlóđ sé lef jleK -  
.tsám i{{a tnim ,si atllađđor utapU ,nebéjdnersátratređ atolaP

?lórkujtú igé dierévtset inetsi ađđiv kenrét rokim ,marU inetsI -  
.mattorguleF  

!?ado$iM -  
 tnalliv röđőle - tsom ed ,nomagam kódoklaru nálat ,izedrék panza men aH  
 đálah A .esédrék óslotu inarudeM tlov ze sé ,llek menetni ka$ ¤oh ,ebmeđe
 lénnE .taludni za ttopakle ¤oh ,matnáb né sé ,ttodógáv arsah arjú netlümér

.menlelef gém llek si erkesédrék bnölük
…löbö za …za …trem …treM -  

 si tim ,lóbáságodad inzomáhik matdut nezehen ka$ ¤oh ,tléf ari{{A  
 ézök kalafalkiđ sagam tőttekdnim ,nav elbö ték kanánavA .kođálah a kanraka
 lüleblürök tátarájeb ki¤e zA .lerregnet a eđđö itök anrota$ {eksek ,tráz

 tréze ,atrázle sálmoalkiđ ¤e ttőle esézekré gnikiV a levőtlörebme ¤e
 küttet im lassátnabbor tátarájeb a kennE .kétzeven kenlöbö ttolaH

 a kenne ,- kanvíh kenlöbö jÚ tima - tlov nabkisám a gnikiV A .áddabađ
 .kussahtívajik tegnikiV a ¤oh ,tölbö za inatíráđik ,le kutráz tátarájeb
 ,lé arjú evé ték na¤u €ema - nájtrap löbö ttolaH a sé ,tnemle gnikiV A

 jÚ .kankokanó$ a đértrap ttezevökik a sévek - tdagar atjar vén a ed
 a aH .ődi kos ,aknum ¤an inatíbbađđohgem tigér a ,inetípé totrapőtökik

 si ttusám - ttezeven kanájójah igé kenetsi za eđrep inarudeM tima - gnikiV
 jÚ za ingáv enellek le ka$ rokka ,tludnile nannoha tnim ,inlláđ andut el
 a ,lunaltalánđahik tsom loha ,ado nojludúzađđiv regnet a ¤oh ,tájtág löbö

.trap ttezevökik ,úđđoh ¤e kiđkef nozaráđ
 tnim ,- inarudeM eb etzejef - kanánavA ennel elbö ték arjú rokkA -  
 őtökik jú ¤e inzoglod tekede¤envé úđđoh enellek men sé ,néjedi kniápa

.nésétípé
 ne€immes nabájkomoh sós löbö ttotíráđik a trem ,ttodnom tima ,tteđteT  
 ne¤eL .léđ a atdroh giátolaP a neđége ahén trop a sé ,gem tlé men {évön

 ttala zív a kinűtle bbálageL .tőtökik a kájlánđah ,matlodnog ,löbö arjú
 ,matraka inatnilób neppé ráM .mezén nesevíđ es¤ú ,si ajá&sábótídni gnikiV a

.ttetnihök naklah admuN rokim
!admuN ,lájlóä -  

 a tá kájgáv ¤oh ,to$narap jda nátuza ka$ sé ,gem ssagllah ,marU inetsI -  
.tatág

!admuN ,kaltagllaH -  
 kanájpapőf a&A urruG ,matlov {égel lataif gém ,ttőleze levvé koS -  

 regnet a kájllá tréim ,mejlelmékik ¤oh ,matzójah abimátiB ará$narap
 inatto za teke€em ,kójah a koza nabboj lénépén itrap sám nednim tiamálluh



 tsom koraka lőrre men ,gem matdut na¤oh ,tenétröt a úđđoH .kenetípé keretsem
 sé gadzag imátiB .entehel arknunđah tsom ima ,tto mattál si tsáM .inléđeb
 ,neregnet a ráj ajójah i{{a rođmoráh ,tiazáh kájkal nai{{a rođmoráh ,samlatah

.kanánavA tnim
 kosoráv bbagadzag sé bbo¤an kenteheL .ttotnappuc evdöklü{röđ utapU  
 rebme i{{e ,tti ,¤í alór inléđeb ed ,si kannav ¤oh ,ajdut iknednim ,lánánavA

?ttőle
 ,- lunalatravaz admuN attat€of - ággadzag ettet za ka$men timátiB -  
 ¤e ,ttellem soráv A .tregnet a kájráj kődekserek se¤ü niójah ój ¤oh

 .eziv regnet a tnim ,bbe€ém ekenef a ,¤löv sopal ¤e nav ttögöm táhalkiđ
 ku€árik ki¤e - kaimátib a meken kátdnom ¤í - ttőleze levvé kos-koS

 tréim ,kéttetré meN .gi¤löv a lőtregnet a ttotatzo{áká$ tánrota$ {eksek
 .enneb tlov gésse$löb ¤an gidep ,táknum zéhen a tze €árik a ajlo$narap

 kájdroh lakkósroK .notrapregnet a kőzőfós a kanzoglod na¤oh ,etle¤ifgeM
 pan a nátuza nannoha ,ebiőnket sopal kálkiđ a lőbregnet a teziv a lef

 .ós a daram tto nájla őnket a sé ,zív a neppörle ná{ráđ kaniaragus órrof
 attatzo{áká$ik laváknum i{{a rokima ,€árik igér a za tlodnog erkőzőfós A

 a ti{{ema ,i{{a ka$ gidnim ,ttogru$ eblöbö za zív A .tánrota$ a tza
 eđđem nebvé nednim ¤oh ,kanimátiB nav ajós i{{a atózA .tnávík retsemőzőfós

.ótahlálat men néjdlöf a kenkika ,kepén a koza etré kennöj lőrdlöf
.timalav raka inadnom gém ,mattál ed ,lodnog erim ,rám mettetrÉ  

 a ,kikal pén samlatah ,nenni erdlöfóráj ipan ¤énnezit ,ttögöm nakraB A -  
 arávađ nelte¤e ku€árik ,láđűf a tnim ,i{{a kujáhram sé kuvoL .kinuan

 na€o si tti űf a aH .tají za löf ajpak socrah bböt lánnavtah rođnavtah
 a neze rám ennel mes soráv ¤e ,náladlo óslút ke¤eh a tto tnim ,enőn nasúd

.marU inetsI ,notrap
 admuN tima ,zagi ¤oh ,lugás{ozib ,nokocra za tá nahus meleléf ,mattáL  

.dnom
 táhram záđtah bbálagel nebvé nedniM .ajós $nin ed ,inuan a pén samlataH -  

 sé ,lavós kájkargem télef kisám a ,káj¤ahtto télef a ,abimátiB kanatjah
 ,kaimátib a tnim ,lellöbö za knénnet ¤ú aH .arkátđup sevüf a kájtjahađđiv
 lutđuple ahram kos ,tú za bbeđđem kiken ado trem ,kenénnöj bbákni knázzoh

.kaimátib a tnim ,knánda tós {ámokar ¤e si im gidep tréáhram ¤E .nebzök
 ,úđđoh ne€i tlov trééséző¤gem keibböt a bbákni tenétröt a ¤oh ,metzerÉ  

 nebémeđ inarudeM eD .tsám¤e küttetré lóbóđ bbesevek lavádmuN im
.tevret a etlese€eh mes ugaliP sé ,ttel{éf sézeknelle

 rokiM !si kenkőtípéójah a ,€eh a llek kankođálah a ka$men ,marU inetsI -  
 löbö ttolaH a ketzötlöktá ie€ehűm kőtípéójah a ,tölbö za kutrázle
 arjú si teke€ehűm igér a ,tölbö za tze knánti{gem arjú aH .arájtrap

!kanánavA entehel ejőtípéójah téK .inlánđah entehel
 a ,e$$örévtset admuN ,sójah a ,ugaliP .mattotímáđ men erima ,za tlov zE  
 ,tlürek zehgnikiV a ttőleim ,erézev tremsile nasogalótagllah sádazál

 sé úđđoH .aj&áb a ka$ráka ,tlov ajáglođbar őtjefők a ¤úppé lóbátaraka uzaM
 ,ređ¤e <lőriegéstđit sagam atolaP a ado ketlürek na¤oh ,tenétröt sekedré

 nebézek ugaliP .atdnomle admuN gím ,ttotrat tá nákađjé đége ¤e ,bbősék
 dabađ a inarudeM tsom ah ,ze ,amlatah iregnet nednim atolaP a eđđö ttotuf

 lüklén admuN tnođiV .nabánavA molatah bbo¤angel a ,llá ejéllem lakkođálah
 a tza eđđö ajtrat egéstehetőzevređ admuN .né tnim ,keneltetehet na€oppé kő

 igásadzag anavA ima ,timalav tlulo{ob nasogáslút arámáđ sám iknednim
 .giádi ketleme ttü¤e kika ,ebmeđ ketlürek koza ¤oh ,tnétröt röđőlE .etelé
 ságnozrob a$ruF .sázokaráv sé taludni nokocra za ,tlov dne$ nebmeret A
 .ttel megelem ,matjar ttölmögigév ,lóráját mókrat a nannohalav le tludni



 a egéV .menneb tlüđef gási$návík ttezré men ahos gidda imalav ,metléf meN
?izagi za kidődzek ¤í táH !kangás€áriktađtál

 metelé za rokim ,nabájádroh ogoN rok¤e tnim sé ,nokocra za metzéngigéV  
 tanallip őzektevök a lőbkemeđ a insel e-modut ik ¤oh ,lótta ttöggüf

 nasogáliv nimukraT sé nimáiR .künneb matraka insavlo si tsom ,tátaludzom
 gerö őtípéójah a ,kannetohaN .lassójah a kenetréte¤e ¤oh ,ttođtál

 kenőtípéójah kisám a ¤oh ,lótta léf eri{{em ,tlüik arácra kenéjőle¤ülef
 ,ttozorátah men gém ,tlov nabravaz alletavA .ejőle¤ülef a tehel ugaliP

 tléf ¤oh ,nebődi ibbótu za ttozábih ti{{A .nojllá arájtráp a kenik
 uzaM ,tlov rebme sokO .éle agam tderem lemmeđ söbmözök đizimaT .inetnöd
 ,teheL ?lodnog erim ,si lassátnallip nelte¤e le ajlurá keniM .eséleven

 bbasamlatah lánna ,atolaP a bbagadzag lénim ,evret admuN iken kiđtet ¤oh
 révtset ték a trem mes ki¤e nabnoza inlóđeleB .ejőle¤ülef rát$nik a

.abájátiv
 ajgnaH .ugaliP attotláik - !marU inetsI ,arádmuN ssagllah eN -  

!kenkőtípéójah a llek ,kankođálah a llek löbö zA - .tlov segésnelle
 .samlatah sé gadzag ne¤el anavA .azagi nav kanádmuN ,metzeré nasogáliV  
 llek tékcel ,atlodnog admuN ¤oha ,¤ú nednim enlürekis si men gém ah sÉ
 ogoN .kanatrat kenégne¤ nebnölük ,mé{e za ,tehel taraka ¤e ka$ tti ,inda

 ređ¤e géM .tlüđef gisánattap dne$ A .no¤a kétrev tekégne¤ a si nabájádroh
.inadnom koraka tim ,matlodnoggigév

!imukraT -  
 ikédiv¤eh ,tlov rebme jÚ .tágam ettetev arsah ejőle¤ülef kődre zA  

 sé námis na€o sádógávarsah a ze ttetehlürekis men tréze ,aglođbar
 ,trem mes innakkum na¤u lattúze utapU .ékerebme iravdu za tnim ,naso€ábađ
 nednim tim ,tsánappuc óllađđor a anlov attollah si tsom ahtnim imukraT ed

.ttöj abravaz nabboj gém lőtte sé ,rokasálurobel tlürekiserléf
 !abnakraB a đludni lavánotak navtah legger panloH -  

…¤em delev ugaliP
!tsom ,matlodnog ,le lőd tsoM .tdaram avllá nasocad sójah A  

 ,dollaH !¤em delev ugaliP ,modnom ,- mognah a metlemelöf - modnoM -  
!?ugaliP

.tlurobel nátuza ,metetniket a atllá gém gicrepdosám ¤E  
!marU inetsI ,đel ¤Ú -  

 .ik kotgáv táf ődnegele zehésétípé ójah ¤an moráh ttala pan tah rođtaH -  
 {áhA .kütré kenđel tto ierkösági atolaP a avlúm pan tah rođtaH

…đel bbesevek leĐĐröt
 matdut men tőtege{ef immes gidep ,mattotrat tetenüđ sejletgésőtneleJ  
 sé tugaliP .uzaM tnim ,intatzoníkgem tiknes matraka meN .inadnom anlov
.kenejléf sé ,arbbađđorgel a kanajlodnog ka$ eD .men nesönölük timukraT

 dabađ a evdzek lótáM - .si tlasah rám đálah A .mattat€of - !inarudeM -  
 nesene¤e menah ,kájda kanugaliP men ,éátolaP a ima ,talah a tza kođálah

!kanđizimaT
 a ka$ gidep đizimaT ,djam iserek té¤ek ugaliP men lútneze inarudeM  

.izén tiekedré atolaP
 cnimrah totrapőtökik igér a ¤oh ,llek ők i{{em ,derémgeM !araB-utU -  

!dstíbbađđohgem levőzeve
 ,ekétrémđđoh kaniaiF regneT a ,őzeve ¤E .matlomáđ gitanallip ¤E  

 kenéjőle¤ülef kesevűmők a ,kanáraB-utU gerö zA .retém ték lüleblürök
.ajlomáđik gím ,llek pan tö bbálagel

!meken dodnomgem avlúm pan taH -  
!marU inetsI ,negI -  



 imalav tegéstlüđef a nibböt a ed ,mattahtál men tácra kővkef nödlöf A  
 ¤oh ,úromoä .gem kátkođ tze ,kiken kanlo$naraP .lef attotláv eléfsávgu{gem

 matdut rám tzA .at¤ahabba uzaM loha ,matlodnog ,menedzek llek tto
 ¤oh ,indőröteleb katdut men ieĐröt ókal¤eh dav nakraB a ¤oh ,lótádmuN

 .táf ólav kanójah a ajgáv lőbkiedre ő za soráv ibböt a sé anavA
 kókal¤eh a ,aknum a ajlalgofel técrep nednim kanimukraT sé kanugaliP

 đel meN .iegetegrögők ttotídnigem nasomottala ,iádrád ttotíjah lőbketjer
-utU tima ,$narap a ajtatgu{gem gidep takođálah dabađ A .ingozzud küjedi

.kankokanó$ a €eh géle đel ,matda kanáraB
!lef ketejleK -  

.tekő metrémgigéV  
 ¤oh ,gésretsem ttetevgem sé se{égeđ ari{{a nabánavA sézőfós a ,matduT  

.ejőle¤ülef iatolap $nin
!tti ne¤el retsemőzőfós bbegerögel a legger panloH -  

.ttetnihök men ikneS  
 ,ketré ála kokalba za rám iegöđ¤én sogáliv karagus A .metzén aróldap A  

 kollá né gém giedi ój ¤oh ,mettih röđőlE .eđđem $nin amolpmet urruG ed
.ttellem papőf a tnékneled
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 a ttegemeR .eréjetet atolaP a metnem tnékórájavla sé ,tóidár a matlo$pakiK
 gidep ,nánnetnaalobarap a mattotízalgem trava$ ősle za rokim ,mezek

 ka$ iaiF regneT a ,kesövűh nesemellek ah bbejlefgel kolanjah a nabánavA
 tlov bbenelte¤ek lánátadnom nednim sázú$úb A .tegedih a kiremsi lőbríh

 sápmop akinhcet idlöf a gém đége za bbőle leccrep {áhéN .séleređ a ze
 molah ¤e nápu$ nátuze <tájgnah miasrát mázzoh atzohle ,tlov ezökđe

 sám¤e ¤oha ,ketlüdne$ namoniF .baradméf ttolah ,úsátnipat amis ,ógolli$
 netnebböd ,ttozdópol manátu udseM .erievök đaret a tekő mettetkef éllem

.lüde¤e sé lunaltóđ na€o mozoglod tim ,atlumáb
 djam avlúm vé - idlöf clo{nođuh ,kiđtet nabboj ah ¤av - inetti cnimraH  

 etlölejgem nasotnop ađágalli$ gnikiV a ,gniL-neT .motahtíllálef arjú
 djam rokka neke€em ,nállebat tto¤ah malán a takopan a takoza

 ,kéttih nai{{adniM .lavóicídepxe jú ¤e tletév a metehlerésíkgem
 ,motahllaveb rám tsoM .ludni atékarnotof jú nabmo{ nátu küsézekréađđiv ¤oh
 ,nelegger a noza nálat ébsévekgel a ed ,enneb mettih men ahos na€omok ¤oh
 ¤oh ,metdőnűt nozA ?vé inetti cnimraH .metleređtéđ tánnetnaalobarap a rokim

.inlomáđik ű{{ök meN .rokka keđel sevé {áh
 zE .lőrdlöF a knülev tludnile gnikiV a rokim ,matlov sevé téknođuH  

 - tniređ kosátímáđ setezőle za - anátU .tada ótahzíbgem óslotu za
 a ,leggnikiV a ,knülev tlüper givé idlöf ¤énnezit-moráhnezit lüleblürök

 iteC uat a ,tti tllá ará€áprök ergév gím ,nátiT a ,atékarnotof
 tlov zE .küttötlöt natlánrebih gigév tokađődi za tzE .nebéređdneróg€ob
 ken€em ,ődi tlussalel nebélezök géssebes{éf a gelűníđólav sé - ako za
 ¤oh ,- tti ik kuttahlomáđ men ttaim noxodarapődi za neppé nabnoza tékétrém
 .knütdegerö tevé {áh nabájólav ,inatípallágem tlov neletpék knusovro ték
 ,káttatumik lügév sé ,lattalágĐiv eléfnednim teknünneb ketrötö¤ giákoS

 tevé moráh bbejlöfgel ika ,knützök si na€o tdaka ed ,clo{ ,tö ¤oh
 tlürekis tődi tletle za men nabájólav ¤oh ,tlüredik lőbbE .ttedegerö

 a sé tú za tlov lassátah ne€im erknütezevređ ¤oh ,tza menah ,inrémgem
 lój ah - vé tah ttötlöt nóg€ob a ,tti ttezektevök nátuzA .sálánrebih



 ttetehlet panóh tö sé vé tö lessél$eb avrud nödlöF a ttalaze ,knutlomáđ
 rođkos neT ,zagI .nabsátímáđődi kisám ¤e matdaram tti né anátu sé ,- le
 a ze trem ,inetíđék trátpan ój námáG a ,tti kétájkere¤ ,atzára¤am evteven

 a gem ludrof rođnavtahzáđmoráh nasotnop ¤oh ,zohiókal sevdek na€o óg€ob
 majlomáđ na¤oh né ¤oh ,tza {ét a ze eD .ttala ségnirek ¤e lürök e€egnet

.gem ettetí{{ök men ,moroktelé za bbávot
 már ima ,lőtődi naltadri za lótta metlümérle ,¤ú ráka ,matlomáđ ¤í rákA  

 mettih negimen ,matdnom rám tnim eD .kotahtál tekerebme idlöf arjú gím ,ráv
.merégem tza ¤oh ,nabba mes ,kizekré óicídepxe jú ¤oh ,nabba mes

.kanánavA ój ,matlodnog ¤ú lőrima ,innet matraka gem tnednim ertesenedniM  
 :etzevređgem uzaM gém - ará$ánat sovro ték a - té¤ügésđége soráv A  

 ikráb ¤ohen ,ttözrő serev¤ef tatuk nednim ,arágásatđit káctu za katzá¤iv
 nekétezev sevítlob seretémolik bböt a ezze{{eđeb naltaraka-avraka

 ,tláv ésseteđémret na€o rám ze sé ,tezivóvi za ,te$nik agárd ttotílláđ
 metzeke¤i ,kodaram tti ¤oh ,matdutgem atóiM .anlov ttel ¤í si gidnim ahtnim

 matlov eđđem sigém ,lőtlehciM sé lótlaV inlunatle tebböt lénim na¤u
 a ttözök kebböt kika ,iajpap umabaH .magam mastrat kansovro ¤oh ,lótta

 náravdu ¤an kumolpmet tiegeteb soráv a ,kétzirő tá{ámodut sátí¤ó¤
 ¤av to$ánat sonđah ébsévek-ébböt ,tekégi tneđ katpak ttO .kátlágĐiv
 i{átráj tlov gém kenkika ,koza tö$őnek ,tetezőf űjere ótí¤ó¤ nabólav

 totazodlá ¤oh ,kujákirakzér géle sé ,takugam inlođnov giádo küjere
 kos-kos kanna ,inleklef ttodut men ikA .kaná&A za ,kanumabaH eb kanassatum

 külüzök <etsereklef nabázáh a pap ki€emalav gím ,tlürek abájákirakzér
 őtezev ebé¤löV kattolaH a ilürekle ¤oh ,e{émer a gem tdaram kensévek ka$

.inetíges röđőlegel matraka nezE .tatu
 uzaM .tllá neserü atógér rám - azáH őn€áriK a - a{ráđ iléd atolaP A  

{ágam
 őrötar¤an gem atlálat men gém ttala asádoklaru sevézít gilA tlov so
 nÉ .laddála$ i€árik €emalav togássazáh iakitilop őlelefgem a zehievret
 annetna za - trézE .nabánavA inatípala táitđanid matraka men názagi gidep
€étniketgel kosovro-pap a ,tummiD metledner zohmagam - nájpan eséleređtéđ

 za ed ,tlov atsilairetam ummiD ¤oh ,mánatíllá tza ah ,kénzolúT .tékibbese
 rokim ,tnalli$lef emeđ sórúä .nabá{ámodut tájas ttih nabboj lénkenetsi

.koraka tim ,matdnomle
 nabázáH őn€áriK a lútneze ¤oh ,marU inetsI ,dolo$narap meken kaŁ -  

?si kenmiedéges a ¤av ,kastí¤ó¤
.matlov sotavó neseređték nebke¤ü isállaV  

 őn€áriK a lótpanloh ,doraka ah ed ,ummiD ,molo$narap es deken géM -  
 kensemedré arra et tika ,nöj tnéknö ika ,lüzök diedégeS .đatí¤ó¤ nabázáH

 nekegeteb a menah ,inetrésgem moraka tá&A za meN .tahzoglod delev ,đatrat
.inetíges

.tlákjub gási$návík sekere¤ etniđ ttözök iasánov romok ummiD  
 ?tekegeteb a kájtí¤ó¤ nabkazáh ne€i ,marU inetsI ,nabdázah eđđem et A -  

?ne¤el ¤í si tti ¤oh ,doraka trézA
.mattotnilóB  

?trésátí¤ó¤ a tákirakzér {áh sé kentezif kenik tto sÉ -  
:matdnom togászagi za sigém ,le iđih men ,matduT  

 kesegésđége arjú rokim ¤oh ,kentezif lazzA .ummiD ,timmes sé kenikneS -  
.trékeibböt a kanzoglod bbávot ,kenđel
?marU inetsI ,doraka ¤í si tti sÉ -  



 ttala vé ¤e nabámolpmet umabaH ¤oh ,kanđizimaT dodnomgem am géM .negI -  
 atolaP a deken irémiK .lőtkegeteb a đpak tokédnája űkétré akiraktsüze {áh

.si tékedéges A .lóbárát$nik
.már ttezén luđavar no¤an erređ¤e nátuza ,ttogáv tepék ózokládoŁ  

 inetsI ,ke¤et tim rokkA ?inda raka tokédnája sigém ki€emalav ah sÉ -  
?marU

.ő tnim ,inatíro{uh luđavar na€ona¤u metzeke¤I  
 ,tréza tákirakzér ređ¤e gém e-dagofle eretsem kosátí¤ó¤ a ,ummiD -  

?ttopak rám tréima
.tnalliv gőg neltetehrém nebémeđ sovro zA  

 ttodagof tokédnája ¤oh ,modutgem lőrki€ema ,temedéges a tza sÉ !meN -  
!lóbázáH őn€áriK a ik molo$ábrok magam ,le

.mattotnilób nese¤eK  
 .temlelé za kájpak lórájáh{ok atolaP a - mattat€of - kegeteb A -  

 pannednim ¤oh tnim ,aglod sám đel men kanna ,lüzök diedéges a te¤e đlölejiK
 si et ,lomáđ luđđor aH .tólavinne kenestíđék kengeteb {áh ,kanutapU ajdnomgem

.meken đlóđ ,ketrék tima ,gem kotájpak men gidep aH .ummiD ,etré đlelef
 netez€émeđ a ttezekté tto neđih ,nájáh{ok atolaP a kanpol takos ¤oh ,matduT  

 sé ,egés{égel dahójah i€árik a ,eđér ¤e gásanotak a ,gésrőtset a lüvík
 ¤oh ,matzorátahlE .rebme rezeléf tnim bböt ,ik gém ¤oh ,modut mes magam

 bbálagel lútnezE .tájgada ipan atolaP a lef meleme mes lallah rások ¤e
 ¤oh ,ajtatzákcok men iknes ,léf iknednim lótummiD trem ,kanpol tebbesevek

.arđanap nöjjöj mázzoh sovro za
 kanázáH sátí¤óß a atógér rám tima ,lóbázáH őn€áriK a záhrók ttel ¤Í  
 ttotuj men keniknes ,abánavA melev ttezekrégem tinE rokiM .iknednim víh
 ,tlé men rám ummiD romok a rokka gideP .ta{ráđ a tze estírüik ¤oh ,ebéđe
 semleléf na€o ttodut men ahos ,sevdek kaná{adlöF a zaza ,utamaG ,adótu

.eretsem tnim ,innel
 inetti za ¤oh ,lórásátípala záhrók a nesetelđér ne€i metléđeb tréza meN  
 ,tiettet semen mosádok€árik mejgnezle galótu avlomjam tásákođ kódoklaru

 kos na¤u tima ,za bbősék le ttödődzek nabzáh a nebbe trem menah
 .intelli tehel lessézejefik "aknum so{ámodut" a sigém ed ,lattaludniój

 őzektevök a sé ,takolataif őlürek ála ezek a etleven larrogiđsav ummiD
 a neze ahalav tnim ,tlürek ebézek kerebme bbettezpék asátí¤ó¤ kédezmen

 i{tanallip anavA ¤oh ,mettőle gem attotígáliv aknum a zE .nödlöf
 ,kankoza majdatá mosádut nednim ¤oh ,megésseletök bbasotnof si lénésétezev
 ¤oh ,lótta matlov lovát gém nebkevé ősle za eD .indagofeb kesepék kika

.mestrégem tze
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 ebtelgév őzeknelle za erődi ¤E .ttolđofetređ nassal meleléf itedzek A
 sápmop imukraT sé ugaliP .kolú{ zehima ,lürekis nednim ,mattál ¤ú ,metse

 bbesik lavój lánttokođ a ,lóbnakraB a ađđiv ketrét lakkáfláđ
 ed ,nátu sálábaik sé sélék$irém kos ,tlüpé trapőtökik A .leggésetđevrebme

 a ,tlürek eré€eh a bmötők zéhen ,ttogarafgem nasodnog nednim si lügév
.araB-utU temeterégí eb ajtláv tnim ,káttahtál arpan lórpan kođálah

 ,zívregnet a ttográviđ nánrota$ {eksek eblöbö tdaram nozaráđ ,kisám A  
 kanój ejőle¤ülef ttezevenik nannojú sézőfós a ,inuT ti{{ema ,i{{a ka$ gidnim
 löbö za küttegne¤ele ¤oha-¤ú tniređ mesélezpékle bbojgel eriM .ttotrat
 a ,arsE knutráj lezök rám ,kuttotđo erketez¤én lakkatág {o$ala sé ,tájkomoh



 arós kos men nebvé za nebbe ,zehétedzek kenéde¤envé netsirahiV
 ,ede¤envé bbeđgel anavA nátu ejedi seleđ ,sőse netsirahiV A .knuttahtímáđ

 ejőnnetsi gés{ekémret a sé meleređ a ,aurE ejőnrú ,ttezektevök đavat a
.tlov

 ,gem matkođ men gém trem ,armomáđ né za sibbálagel ,vé za tludrof nátuzA  
 iđő za kenétedzek vé za - notrap a gigév si ibböt a sé - pén a ze ¤oh

 gém ima sé ,asátírakateb ke{émret a tegév ré rokkA .ajtrat tegésőlne¤ejépan
 .léđ ssirf a gem iröt rokke togászaráđ a ,bbasotnof si lénne

 tti ,takálrotiv ógól netdüh&ep a itlötgem ,tátáh kobmod a ajtagomisgigéV
 úđđoh a ,étađálah a ,ze ede¤envé netsiregneT a ,urruG .ejedi sázójah jú za

 sé lallah ttozós ,ttotíráđ ,lakkósrok sojalo za rokim ,ékatu iregnet
 ¤oh ,lőblöbö za kantufik kákráb ttokargem lettevöđújpa¤ ttetsef ,sekétré

 kenejrét nogadzag lekkeríh sé lavádóđ ,leccré ,avrájeb takosoráv ilovát
.si ejedi ketenétröt jú ,keríh jú za urruG trem ,ađđiv

 zehvé igér a gém đavat jú za ¤oh ,monlunat si tza táhet ttellek geM  
 népezök runaN .si ede¤envé órrof ,đonoG a ,runaN anátu gém tős ,kizotrat
 ,si tréza ka$ rám - iajpap urruG tóludrofvé za sé ,gnikiV a tludni

 lavápmop ¤an - ála arro kiasrát€étev óláglođ tumabaH kenejröt tosrob ¤oh
.kétlepennügem

 ,ze sé ,enneb mejlel mevdek ¤oh ,kátnáđ kensétepelgem ,ketlüđék nabkotiT  
 matzoglod tréze neppé ,topan a tza mattotrat nomáđ si nÉ .tlürekis ,motahdnom
 kajdut en ¤oh ,neblöbö ttotíráđik a gita{okla lótlanjah tá neketeh ettőle

 őzűt a ajtatgoloráp na¤oh ,metsel lüneltemlerüT .ár inlodnog takos lút
 ,tadlo tdaramađđiv a bbűrűs er¤e đel na¤oh ,téziv kécnedem sopal a ráguspan

 kos ,egrék ko€átsirkós réhef órpa za náladlo kák$atág a kiđgatsav na¤oh
.kanánavA evrégí togásgadzag ,tsúh ,trőb ,táhramsavrađ

 .lef katlunov lavánobenez isáiró iajpap urruG nájpan óludrofvé zA  
 tnim bböt gnikiV a etlepic nokadur pap somzi tah-tah népezök tenem A

 .tásám ttetíđék lőbtsüze ógolli$ ,seretémték
 katlov men ia$ávok kanámolpmet urruG - arátékar a si ttotílnosah éggélE

 nabboj gém ¤oh sé ,- keretsem ózoglod nabátolaP a tnim ,kabbađđor
 óda tötsüf sotalli sé lennéđaf téjesleb segerü ,togásólav a késtrésík

 .gnál a sé tsüf a tludót nogatsav lóbákraf a ,elet kétmöt lakkátna¤
 sagaM .ettetígéleik nesejlet si ¤í tiótokla ed ,ttodut men eđrep inlüpeR

 ,evrev lüneletnüđ takobod imolpmet sasah őgröbüd a ,evlekené nognah
 rokiM .küttőle tlurobel ttünednim pén a ,nosoráv a gigév katlunov nékđüb

 ,kajrís ¤av kesseven ,matdut men ,kenlepic tim ,mettöjár sé ,mattálgem
 idlöf a ,tepennü sukimokigart ,ótahgem a tze majdagofle ¤av mastlitgem

.tésétréerléf bbetneđgel óicázilivic
 tti gém - molomáđ lekkétrém itađágalli$ ah - kika ,matlodnog arkékraM  

€ob a kenne kujár kideklesel nabkopan a nebkeze ,nabdéđmođ a katlov
 i{vé{éf ¤e lüleblürök titeC uat a ,emledeđev óslotu za kenređdneróg

 a takoza tevöjedi loha ,anóz-sökötsü őslük ógroflürök nebbmög úragus
 lüklén jab lürekis tsom nojav :mevíđ a tlurođeđđÖ .kutpak tekesélürés
 lálah a nokúcra ,nabkorotánrebih tétös a keneđkef ttO ?atjar intujlút
 ódapat arkujókrat a ¤oha ,nebkiejtjes lokálsip ¤ú telé zA .egésverem

 előt sé tlámrof lőtrebme za ze ,¤A za sÉ .kájlátkid iasuzlupmi dórtkele
 sé tloh kenőlé ,bbesevek nabkos sé bböt nabkos ,őzöbnölük ari{{a
 őtrésík nétnem a€áp a ,tatu za ,tékütelé izrő meletré naltatahlah tréze

 ¤av kanjarroetem roksám ,kensökötsü nabkopan a nebkeze tima ,tsélüsimmesgem
 ¤A zA .alór kanándut ah - kékraM kenénzeven kenőhlefzág izökgalli$

 kóicámrofni őrétle lóttráv a kütélnelej arámáđ ,tekő ajvíh mes na¤ohes



 gém sé ,űkétréne¤e ,kujár da tima ,đaláv a ed ,lóbkorotpecer a esézekré
 neletgév a ejdévik ¤oh ,nálbátređűm a anludzom ezek lliT ah tnim ,bbasro¤

 kanájnáecóőgevel óg€ob a tti tsepék kujázzoh ko¤av na€O .tiasádamát rét
.azzonátu tizagi za gnikiV-tsüze za ze ¤oha ,nékenef

 ¤oh ,tréza ,nebvé nednim tepennü za tze motratgem ¤oh ,matdut rám rokke sÉ  
 ,ttozodrohlürök tti za sé gásólav ittözök kogalli$ a gésbnölük a
 a ¤oh ,mevíđ a ajlokramgem nebvé nednim ttözök mulóbmiđ tlév kanzagi

 ,ilovát a arra kenessetzekélme kák$ognál ópa$őle lóbákraf atékar-kétáj
.erzűt izagi ódolovát er¤e

.6

 ,ede¤envé urruG ,si tedzekvé za ttöjle lakkos men nátu móludrofvé né zA
 ke{émese jú za ,keríh jú za ,sázójah jú za - matdnom rám tnim - elev sé
 za merémeđđö sé ,ár kolodnogađđiv nátu ődi i{{e ah ,vé ősle za zE .ejedi
 ađakađ nelet{émese ,bbesékébgel nálat metelé inetti ,lekkőzektevök anátu
 matdut takos lút rám rokka ed ,kődnetđe sedne$ si bbősék kettöJ .tlov

 sé inuT .rokka tnim ,tamlagu{ a massál kenűređ¤e lunaltúna¤ na€o ¤oh ,zohha
 tamrah a ka$ sé ,kőse za katdaramle élef egév đavat a ¤ohgila ,iasáknum
 órrof a sé ,zoháknum a ketdzekázzoh levőre sejlet ,teke{évön a ettetlé

 a katzokaros ,kálbátgéj gatsav i{ré{et ttotíllá erkülé tnim ,erégév kađvé
 .köbmötós ekrüđ{ávlah sé réhef a nebőtípéójah igér ttotíkala árrátkar

 mörö si niasánov tdogu{ gidnim admuN sé ,gésekđüb a ettetevtéđ djam tinuT
 ólláđ namonif ós a etpí$ teknümeđ gím ,knutlátés küttözök rokima ,ttel{éf

.arop
 ,ergév rokim ,admuN atdnom - !marU inetsI ,tréremenheP ssedlüK -  

 avlátés élef atolaP a ,tsédökrö{ö¤ ólav nebknü$nik a evlegélegem
 abknáđ a luózú$úb ejőlleđ díleđ urruG tima ,tós a etsödpökik neődnelli
.ézök kinuan a kendekđérem ierebme ő za kaŁ .abátolaP a nöjjöJ - .ttömöt
 a ¤ohalav ttödőgrevtá leggésse¤ü tnim ,levé$neređ bbákni ikalav aH  

 lavóknub ¤av laválkiđ kerebme i¤eh a ¤oh lükléna ,niasorođ nakraB
 men akétísotzib immes gém évré arkísnnef ilút neke¤eh a ,anlov kétrevno¤a

 bbojgel a ,azzoheđđö asros levika ,socrah inuan ősle za ¤oh ,tlov
 astrat tto evzűf arjíđbar nátza ¤oh ,abáka{ a táv{áp tíjah men si nebtese
 kajá{ úgásakos neletgév a aglođbar a sévek gidnim loha ,nokátđup sevüf a

 nabiarátkar ő za ed ,ajláni$ na¤oh remenheP ,atdut men ikneS .erésézrő
 anavA men ,atlurále esézre$ ken€em ,inlálat trőbahram na€o ttetehel gidnim

 i{{a ka$ néjőlegel {ávos sé sévek soráv A .ólav lőbé€ehűm kaniágrav
 ,zehsélemretikaf a ,zohsádrohrehet a i{{ema ,gem tlé ahram

 körőb a keze tréze ,géle tlov nesökűđ ka$ si zohásátílláđ köbmötők a
 a loha ,ebie€ehűm atolaP a ketlürek tréiajtacut kákirakzér sőttek so€ús
{{ema tnim ,tebbesevek gidnim ,előleb kéttetíđék tiuras kánotak ,körőtset
 itíđék tréim téjbmötós getegner löbö za ,atdut remenheP .tlov gésküđ eri
 djam ima ,tetelzü bboj gém ,jú imalav tlálatik negér rám gelűníđólaV .inuT

 a gem tnelej laccra ózrágus trem ,tréégésetđev ővöj a ajlotóprák
 ¤oh ,nekevök a gigév tlüret lattaludzom őlekőle na€o sé ,nabátolaP

.lőtgés¤iri za tlukafik erőb tétös utapU
 đége za tze etletneđgem ,kotahluráj éle deníđ ¤oh ,do$narap ,marU inetsI -  
 kos gidep mierebme ,ađđiv kenrét nabbagadzag miákráb ¤oh ,moduT !tokađvé



 demörö nálat nebke€em ,lőbkőtökik iđđem lakkugam kanzoh togásagárd na€o
 gidda eD !dekeN ajtahzoh tnékkédnája €éke$ dáglođ naltatlém ah ,djam kilet

!déiT a máglođ sé mono¤av nednim ,mazáh ,metelé si
omok llek men tiavađ ¤oh ,matdut ,levődekserek a matzoklálat röđőle meN  

 se€étniket si evrém zohágásgadzag atolaP a gém ano¤av gidep ,innev na€
 sé ,abánavA ttozamráđ lőbnegedi dála$ tah-tö kisám gém sé remenheP .tlov
 rákA .tlov ekérevek a$ruf gásdabađ sé gésőggüf a lavátolaP a ku{ođiv
 iđevle arkisám a lórpan ki¤e ¤oh ,anlov ettehetgem uzaM nabbárok ráka ,né
 - rokka eD .lóbsoráv a tekő ik itegrek tnékkótufnödlöf sé ,tekünednim

 kosárrof so{ozib - atzára¤amle nesemlerüt €o admuN ređ¤e tze tnim
 anlov ttezekré mes crénó i{ól¤ak ¤E .anlov katdapale nodóm sotaládo$
 ,kurá za sé ,kentehzövtö toznorb ko$ávok a levima ,lőbitmeH ébböt

{ara kütteré ¤oh ,lakkugam kettiv tréza néjele urruG iójah anavA teke€em
 kanajpak takoglod segésküđ kansoráv a ,sám ¤av tádóđ ,tecrézér ,tákirak

.ebőtökik a ađđiv anlov ketrét lüneltetniré ,ebére$
 nebtétnelle trem ,metteređ si erénelle asádoksairavdu ttozlút tremenheP  

 ne{émek sé takos remenheP ,ketge$ef ka$ kika ,lekkeilebatolap a lakkoza
 ,nebéjesleb dlöfzaráđ a sé neregnet a tlalláv takatu se€éđeV .ttozoglod
 .nápu$ ttöggüf noláđjah ¤e si etelé za narka¤ menah ,asros kanájurá ka$men
 nabboj ,matdut si tza sé ,sőre sé tlov egrüf etset samlatah ,ttozíhlE
 za gém kika ,mörőtset ekđüb kos tnim ,tsézölüklén a ,togásdaráf a ajríb

 si gés¤iri sik ¤e ebmetetereä .lóbsoráv a ik kátgud mes takurro
 ,leggéssőlelef ttozotrat kanágam ka$ ,tlov aru agam a remenheP .tlü¤ev
 tugaliP sé tádmuN nálat - lóbgáliv a ttotál tebböt náros iajtú sé

.nabsoráv a sám ikráb tnim ,- evévik
.ttotnilób nátuza sé ,ttotagllahgem nesemle¤if remenheP  

 ,keléf lótta ed ,marU inetsI ,zohkinuan a ludni máglođ ¤én nablanjaH -  
.knütsékle
?tréiM -  

 a ed ,kütlepennü tétedzek kenéjedi netsi urruG ¤oh ,$nis ajpan zít ,zagI -  
 .lüklén rehet knülőt kannav arsáráj ipan ¤énnezit kőlegel inuan

 a ,- đel ¤ú ¤oh ,međih né sé - tréós a kennöjle nabólav kinuan a aH
 nattokargem lavós ,ađđiv sé ,kandalah nabbassal etređték lénne lakkáhram

 a küinré llek ađđiv ttőle ede¤envé netsirahiV a gidepráM :nabbasro¤ mes
 a dsetéV .tós a lórátáh káhram a assomel őse ősle za trem ,erkőlegel
 .kankinuan a bbaramah tnezü men ¤oh ,kandáglođ tluromo{ ,marU inetsI ,téjef

.megésseletök né za ze ¤oh ,anlov ttellek monduT
 admuN .matzábih ¤oh ,ermejef a gém kátsavlo men nabbasairavdu ahoS  
 seteléköt bbajú remenheP nátuim ,ttözök agof a timalav na¤u ttogrom

 en ,téjef a el me¤ev si iken ¤oh ,lőbmeretnórt a tlártáhik nátu sésearsah
.anlov mattollah men ahtnim ,mettet ¤ú ed ,kenőge$ef a kenne ka$

 ,lőblöbö za kattotufik gér kákráb őlüđék erbbeđđem a ,kopan a katlúM  
 sé ,turá tnáđ kanánavA za rám kátkarel si iójah ősle kosoráv déđmođ a

 úđđoh a ,ká€káf a ketgé lejjé đége nabózoglodleflah A .katzálrotivbbávot
 kalah ttozóseb ,ttezelebik a katdaráđ tto nekeletök ttetíđef arkánzóp

 .ierebme remenheP katráj le{{émdere ne€im ,kutdut men gidnim gém sé ,ierézüf
 ,kanós a đel men ajab immes nabkarátkar a ¤oh ,tádmuN matlatđagiV

 ¤e erebme cnimrah gila sé inuT ¤oH .le kiđiv erővöj djam bbejlefgel
 tzena¤u ¤oh tnim ,jab bbesik gidnim gém ,tájásák atolaP a ette ne¤ni givé

.ajánotak ólaverimmes navtah rođtah alletavA iđet
 ,notrap a mélef tnahor remenheP ,matlov nebőtökik a rokim ,pan ¤e nátuzA  

.jáh a ttegner nölük nájákicrop nednim kenétset samlatah



!marU inetsI ,kennöJ - .lőriđđem rám atlábaik - !kennöJ -  
 .kenréedi avlúm pan ték ¤oh ,atradahle avdokpak tréőgeveL  

 inuan a te€em ,lavádro$ a katzoklálat néléđ gásatđup sevüf a ierebmE
 tekő attagllahgem nese¤ek diraT .kürézeV .kattotjah élef imátiB kosocrah
 a leggésekđüb sik men ázzoh ettet ,etremsi lój rám téríh remenheP trem -
 a ő ,abimátiB nejnem ,kenérézevla ki¤e ttoda to$narap nátuza ,- ődekserek

 dnim ,nokosorođ a ketré men tá gíM .ajtjah abánavA levierebme télef káhram
 ,notú negedi za kájla$ ebrőt ah ¤oh ,attotrat ttellem agam táglođ ¤én a

 ,nátu ségrö{ök sađđoh teki¤e za le etdegne tsom kaŁ .tekő ejlöel lannoza
.kanájádzag ne¤iv tríh ¤oh

.metzedrék - ?kanzoh táhram {áH -  
!kesőre ,kerévök sé ,marU inetsI .tebböt si lánnavtah rođtaH -  

 tlov men sázoklálat a ze sé ,lakkinuan röđőle matzoklálat rokkA  
 ekrüđ amrof¤e tsavol sé tavol ,nokavol órpa kerebme órpA .őtđejregmolazib

 őtevgem kümeđ ,kámén sé katlov kesögőG .ttotírob getérrop
 ,nánavA đége ,nokazáh a ,niaiF regneT a gigév ttolkis leggéssöbmözök

 káhram tleret abómo$ a el katzorobát nájtrap löbö ttotíráđik A .si matjar
 a admuN .lótsoráv a kannav eđđem na€o ¤oh ,ttodóknáb men iknes sé ,ttellem
 etse sé ,kanassahkar tezüt ¤oh ,kiken táf ttetedlük lóbiarátkar atolaP

 ,katzotlokir giákađjé ősék ,ttolđofetređ kugásamén lőttE .trob ósrok {áhén
.avlárgu lürök zűt a

 tásádut ¤oh ¤av ,lóbmolanu ki¤e za :tnétröt jab mendjam legger pansáM  
 ,iaradam tneđ runaN kű€esek A .tű€esek ték ttőlel laváli{ ,assatgotif

 men ahos rebme ianava ,kanágásatđit soráv a ierő tremsile ed ,ttetevgem
 si vneđnokor sévek a za gém lóbiaiF regneT A .erimse€i endemetev

 tzök sám¤e ka$ ed künneb ttetđerbé a{ávtál káhram a tima ttogloráple
 inuan a menah ,gem ttetnebböd asálutđup kű€esek a men megnE .katgorom

 kenneltetehel ,ttelef löbö za ttözörök nasagam rádam ¤an ték A .asádut
 ne€im ,integelme mattollah takoS .künneb ne¤et trák lí{ ne€imráb ¤oh ,tnűt
 tima ,tlov bböt si lénkésem bbózlútgel a ed ,kinuan a kođájí sotaládo$
 ¤e mendjam karadam a ¤oh ,tali{ ték a ettől nabnátusám¤e sro¤ na€O .mattál

 atzúhik ,tlátésado lekketpél tdogu{ inuan A .erdlöf a katnahuz nebődi
 arátáh a atkarađđiv sé ,etteglörötgem nasodnog ,tekőđsev a külőleb

.ttotnallip mes lef inuan ibböt A .ebzeget ótratlí{ ttetev
 ¤oh ,lóttalodnog a inludabađ matdut mesgém sé ,katlov ah nenev¤eN  
 ,nelte¤ek trem ka$meN .tánavA kájtahlobarik ,kitehleĐreplef rokimráb

 tze rokiM .külőt ketgetter iaiF regneT a trem menah ,kosocrah űređ¤an
:tlođaláv ¤í ,kanádmuN matdnomle

 né za kéttetgem rođ{áhén ¤oha tnim ,marU inetsI ,kéntehetgeM -  
 .to$narap katpak erre men tsom eD .lakkosoráv itrap sám nabmorokkere¤

.trégéssekéb a inuan nednim lelef levéjef a ,kutjar kidoklaru lagmeD atóiM
?tréiM -  

!€árik $löb lagmeD ¤oh ,knüzzednevrÖ .marU inetsI ,modut meN -  
 ,mes tza ¤í ,lórkinuan a gem matdut takos men roksázoklálat ősle zA  

 .kenrézev todiraT etzeven nasábih si remenheP sé ,lagmeD $löb ne€i tréim
.keléđeb né€eh agam a djam lőrre ed ,nápu$ tlov e{égelőf ki¤e rudirkeM
 géle ¤ohtnim ,kenéde¤envé urruG e{émese nelte¤e za đel ze ,mettih tzA  

 .knutpak ebére$ tréós a tima ,ahram záđték a za ttoda táknum sé todnog
 ,takoza attagolávik nasodnog ejőle¤ülef kajá{ sé kotallásági za ,ibatuM
 .kutgável tibböt a ,keűteđémret díleđ sé konaltábih ,kesegésđége ke€em
 arkánzóp a sé ,kátzóseb tsúh samlakla arra za ierebme ózoglodleflah A
 nesevek ka$ rám sé ,ttokallój anavA đége lakkédaram A .indaráđ káttagga



 sékéB .künneb ttetlek asátagotál kinuan a tima ,ermeleléf a ketzekélme
 nalatnudnim giádi ika ,si őle¤ülef {áhén a zA .telé za tnűt kanrok{ara

 admuN etré$id nognahnnef tsom ,arájáknum kőzőfós a ttet takosázléc
 gadzag ,evde€€üs gikümerep kójahđálah A .tásátálerőle sé tégésse$löb
 nagodlob kágravőzre$ a ,ebőtökik a pan tnim pan gem ketrét la{{ámkáĐ

 jíđ sé uras ődnegele ka$men ergév lőb€em ,lerrőbahram kos a ketdek{éres
 đel gésküđ gím ,ajtahráv nabiarátkar atolaP a eđér kibbo¤an ed ,tehlüđék

.ár
.tdamátlef uzaM ¤oh ,ríh a ttöj rokkE  

 kösönűB a tlürek men tréim uzaM ¤oh ,nav etenétröt nölük ,matdnom ráM  
 tsádazál a monargu llek ađđiv erődi divör ¤e tsom tréze ,arájálkiä

 ,levésétemet uzaM sé ogoN knutlov nabdnog ¤aN .erie{émese kopan őtevök
 epén anavA tika ,ogoN .tlov ajármakrís i€árik serü ¤e ka$ kanánavA trem
 sé ,ttusám ttotahdogu{ men ,ttih kenénetsi ődre za lunaltatahtírotnát

 teki¤e ¤oh ,gem küttehet meN .ettelli goj a zena¤u naólavnávli{ si tuzaM
 ika - tegemöt ttodogu{gem gila za ¤av lezze :küđđet abrís bbűređ¤e

.nelle knugam anlov kütleregni togáspap a ¤av ,- tógoN atzo{ávláb
 uzaM ¤oh ,kétrék tzA .teknünneb ik ttetíges ajpap đúh umabaH lóbjab A  
 .kanassahzójah abuđileB ,absoráv segéstevöđ déđmođ a ttü¤e levétsettloh
 atdut men ed ,ttodokana¤ evaD lüde¤E .kansádlogem a kenne knütlürö no¤aN
 a nétezlédef ,akráb i€árik ki¤e za ¤Í .lodnog erim ,inzára¤amgem nasotnop
 őtevök tásáludni gnikiV A .ttozálrotivle ,lakkopap a sé lavósropok

 za tákráb a etdlükađsiv kavaR ,a€árik-pap uđileB nabdavé isázójah
 si nátu atloh ,alán kanajdaram ddah ,arkopap a megésküđ $nin ah :lettenezü

 tze ,tlov serekis ne€im taláglođ a ze ¤oH .tuzaM ,takuru kájraka inláglođ
.attotí{ozib sádamátlef a

 avzójah élefazah kika ,röđőle alór ketléđeb kosójah ilebnid-riG  
 a kéttötlötgem takiósrok ,ketzekré etsE .nabánavA ik kettötök trézívóvi
 ódópa$ađđiv a trem ,tdükef lüneltelémđe ika ,tekürebme ¤e ,lóbájtúk őtökik
 ebémle¤ek ummiD sé ,abázáH sátí¤óß a kétlepiclef ,ettötüel dúralrotiv
 - kansovro za kenejdeksevdek levimalav ¤oh ,nebzöK .kát¤ahtto avlnája
 tnétröt nabuđileB a kátdnomle ,- külőt tokédnája le ttodagof men ika

 ,arkujákráb ketrétađđiv nátuzA .káttál lekkümeđ tájas kő ,lé uzaM ¤oh ,tádo$
 tlí{ a eđđem rám ,külőt ttollah tim ,meken atdnomle ummiD rokim ,legger sé

 metteređ tebböt gideP .tekő lotu küttehré men ,katzálrotiv neregnet
.tríh neltetehih sé abotso za tze tnim ,indut anlov

 im a ráB .nabásátírođ setenetter ogoN nepé tdaram ajtno$ sévek kanuzaM  
 ,kanánatrat kanádro$ tti tima ,sepék arna€o kos knu{ámodutsovro idlöf

 eđđem si tégéssepék kosovro inohtto bbojgel a gém esétlek ertelé uzaM
 ,- naúromođ matlodnog - tnétröt ado$ akađjé rokka aH .anlov atdalahgem

 ,ogoN .tógoN inzebesgem ejedi kanuzaM tlov na¤oh ,ado$ a za bbákni lakkos
.si lénse{éröS ¤aN őgnöhüd a tlov bbasro¤ ,ttodamát ah

 ,dodut si eT - .nesöhüd matdnom - !ummiD ,đlodnog tim et ,moraka induT -  
 kogásguzah jú za ed ,keríh jú za ,sázójah jú za ka$men ajdavé urruG ¤oh

?ummiD ,gászagi za iM !si ejedi
.tievök óldap a etzén naromok ,tlelef men sovro zA  

 abósropok nabámolpmet umabaH rokim ,tuzaM dattáL !ummiD ,jléđeB -  
!jleleF ?inatđamát anlov datdut lef eT .kéttet

.ttel bbetétös gém acra ummiD  
 ,ótlém mes arra ,ko¤av sovro űređ¤e ka$ né trem ,marU inetsI ,men nÉ -  

 ken{éređ eri{{e gém mattál men ahoS - .majdlogem tájuras kattotavaeb a ¤oh



 ,meretsem ttőleze levvé kos rokim ,mattál magam né tza eD - .tummiD
.ttopa$ málliv abájkidal a kenika ,tđálah ¤e ttotđamátlef urigaK

?đálah a za ttolah tlov gipan {áH -  
 ttI .a{ávtínat bbojgel urigaK kavaR sÉ !marU inetsI ,gipan ¤E -  

 ,aru uđileB ttel rokkA .ttü¤e lavuzaM nabámolpmet umabaH ttedekleven
 jú tto¤ah men néĐröt i€árik ¤oh ,gem tlah ¤ú €árik gerö za tto rokim

.nátu agam tsátjah
?tuzaM inatđamátlef tlov sepék kavaR ¤oh ,deđih tza táheT -  

 ika ,tá{átipak a kanákráb a kennE .marU inetsI ,tnétröt im ,modut meN -  
 a nabánavA tti rokim ,evé tÖ .meremsi lój ,kizójah élef nid-riG rám tsom

 attál aH !marU inetsI ,kiduzah men rebme za zA .mattotí¤ó¤ né ,etröt tájrak
!lé uzaM rokka ,nabuđileB tuzaM

 lodnog tim ,kidoklodnog ¤í ummiD aH .metseebgésték ed ,iken mettih meN  
 A !kelé né ¤oh tnim ,sotzib na€o za ,ttolah uzaM ?ibböt a nabágam

 !atazodlá sála$ - tuzaM attál ika ,sám iknednim sé - {átipak őtehihavađ
.ménzelpelel nasotzib ,kéndut tetelđér bböt aH

?lu¤ó¤gem ,kat¤ah tti tika ,sójah A -  
.téjef a atzárgeM .mezedrék tréim ,ettetré ummiD  

 ,so{ozib mes ze gém eD .đel ákos za ,si dut inléđeb gém ređ¤e aH -  
.marU inetsI

 .anlov trét zohágam si ređ¤e ¤oh ,lükléna tlahgem avlúm pan zít sójah A  
 .nabuđileB ttotál tim ,ajdnomle ¤oh ,sotnof tlov men rám nabnoza arrokkA
 ,tto tludrofgem ki€ema ,ójah nedniM .lótádo$ a ttegnez kédivtrap đége za
 .káttál tő ¤oh ,káttotíllá dnim ,tuzaM kétremsi kika <téríh a atzohle

 tza kenika ,elev tléđeb ika ,tdaka si na€O .nabázáh a&A za ,umabaH lé ttO
 kika ,kankoza idlük tásádlá ,le ajdnom ,ebéjőtökik anavA réteb ah ,atdnom

.kátdagatgem kika ,toktá sé ,ázzoh kesegésűh
 .ttogro¤iv naso{úg ,atdnom ebmemeđ a nebmeretnórt a tze ika ,{átipak A  
 .nebélbö anavA ttozótagnir nesékéb ajákráb sápmop ólav lőrétegiđ siD

 ,ko{ođđa za ráka ,takugam kázzámocic - kőlekőle za nesönölük - epén siD
 ¤ú si {átipak a zE .levőkagárd ,la{{ara takujrak ,takuka{ kájkarelet

 lajju ¤E .tnűt kanrotđápakrib alletavA gerö za ettellem ¤oh ,ttogo¤ar
 naltálrok ,tlov molatah ¤an siD .tréságro¤iv a tréze ázzoh mattahlú{ mes

 rét mes ajójah nelte¤e anavA ,kise ajab kan{átipak a aH .neregnet a rú
.azah ébböt

 .tnétröt si bböt nabnoza négévgel kenéjedi tađálah A  
 tlüremik nasolálah ,őgemer ,ađđiv trét ¤e ka$ lüzök akrábđálah moráH

 ná€ág moráH .tekő gem atdamát a€ágidah tö ¤oh ,kátdnomlE .leggés{égel
 ka$ kŐ .tlov ójah űsétípé imátib őttek kisám a ,kattál takánotak iuđileb

 a ,kátgávle téletökrézev óláh ¤an agárd a ¤oh ,inlükenemgem katdut ¤ú
 na¤oh ,káttáL .tlü zöhkőzeve za iknednim sé ,kátbodađđiv takalah ttogofik
 lőtsélekéđevjaj őtökik A .tierebme ójah ték a abĐúg kitök ¤av gem kilö

 ógokoz a atmo{no¤a mendjam takattodaram nebtelé nesé$neređ a ,ttozgnahđđiv
.egemöt kai$návík őzréttü¤e za sé ke¤evzö

 ilegger a gím ,inráv gipansám matraka meN .tlov nebléd zE  
 rám tima ,lótugaliP mollahgem ređ¤e gém nasolatavih nosátagllahik

 a kenejjöj ,kenrebmeőf seđđö za metnezü sé ,tréádmuN metdlüklE .ttodnomle
.abátolaP

 ¤ú tnednim gidep ,tsáludnilef mes ,togarah mes mattál men nácra admuN  
 ,absoráv ték a ludni géstevök am gém ¤oh ,iken matdnomgeM .né ¤oha ,ttodut
 tágam izeven kanuzaM ika ,óla$ a zA .keletevök tletétgéle ,totazára¤am sé

 ,- irűt ,kanánavA esegéstevöđ ika ,kavaR tze ¤oh ,mozokládo$ sé -



 ,inlokli¤el takođálah sékéb eD .lekedré men ,raka tima ,tehtegnezü
 tneđ ,naltarÍ .kenđet mes iazólak siD gém te€i ,indamátgem takákrábđálah

 a ze ,intatđofik sé inse lu{ámkáĐ <neregnet a tákrábđálah nednim dév {évröt
.asros kójahődekserek

.attagni téjef a admuN  
 kujraK !dödlük ebgéstevök ¤oh ,marU inetsI ,tiknes lazza ssetnüb eN -  

!tsoráv a ddevgem ¤oh ,đel degésküđ eréjere
.metnebbödgeM  

?admuN ,dotál ¤Í -  
.marU inetsI ,¤Í -  

.molo$naraP !el jlÜ !timmes le ssagllah en ,admuN ,tnednim le jdnoM -  
 óldap a iajju ,tlágizuh takalanov levézek ,erdlöf a tlüel admuN  

.káttagomis tiesétđelli kenievök
 tti aru mianA sé uđileB .marU inetsI ,lüđék knünelle trap đége zA -  

 bbősék sé tá&A za nabámolpmet umabaH kátláglođ tti ,nabánavA ttetelüđ
 nÉ .knár kiđgarah ttaim ós a imátiB .tátaraka uzaM nabkusoráv tájas

 ah ,mejef dsetév sé ,lakkinuan a tós knüjlére$ ¤oh ,marU inetsI ,matlo$ánat
.matda to$ánat đđor

 .mattagllah dár ¤oh ,gem matnáb meN - .matdnom - đléđeb todnoloB -  
!dsat€oF

 inlobar aH .javlot epén ed ,knülőt kise eđđem na¤u itmeH sé taraN -  
 men kŐ .tárab ój nebsédekserek a ka$ gidep nid-riG .nöj nesevíđ ,kájvíh

 ki€em trétsüze za sé tréádóđ a ¤oh ,¤ednim kiken ed ,knünelle kennöj
 kujázzoh kise anavA .táf ólav kanójah sé teneđaf ,tajalo kanpak lótsoráv

 gidnim ,a€árik anavA tlov ikrákA .kázzoh edi röđőle ,bbelezökgel
 .nav kuzagi sé ,kájlodnog - đel ¤í si nátuze sé ,lennid-riG ttedekserek

 za ,tumabaH ttünednim si nabsoráv ibböt a ,marU inetsI .ddelef en sÉ
…tlov ajpapőf ő za uzaM sé ,kiletđit tá&A

.temelüf a ettötügem ődi tlúm a zE  
?tdamátlöf uzaM ¤oh ,deđih men eT ?tlov ,dodnom tzA -  

 si tetset a ed ,teklel a ka$men iajpap umabaH .marU inetsI ,meN -  
 a tétemret sé tácra rebme kisám ¤e a&A za ah nesönölük ,inlámrof kesepék
 men tuzaM ah trem ,modnom deken ka$ tze eD .ettetmeret kanólnosah zohéuzaM
 igé a&A za tekőlé ¤oh ,nav kusádut géle zohha ,inatđamátlöf kátdut si

.kenestíges abámladorib
.tégésse$löb admuN metletđiT  

?siD sÉ -  
.ttozoklodnogle artanallip ¤E  

?mo€ós iregnet a kiđádav na¤oh ,marU inetsI ,rám dattáL -  
.meN -  

 a atgof €áris ki€em ,ile¤if tza ka$ ,ebzív a kikub mes ređ¤E -  
 .ne€i si epén siD .előt iđevle sé ,pa$ár arrA .talah bbo¤angel
 élefazah nattokargem lavádérp kójah a nátu asálalgofle anavA aH

 ebbe arjú ,tágam ajtavíh kanuzaM ika ,tza ¤oh ,đel ará trem - kanzálrotiv
 a pa$ár djam siD ,- marU inetsI ,¤av et tsom neb€ema ,késsetlü ebkéđ a

 etelé ed ,a{ámkáĐ ka$men kenika ,{átipak đeL .mo€ós iregnet a tnim ,arkójah
.knünelle es ,knüttellem es locrah men siD .djam đévado si

 gélE .matlóđ men ed ,tsédrék őzektevök a atráv ,ttotagllahle admuN  
 trem ,admuN tima ,lazza inadlotgem ,inetđémegem takattollah gidde za tlov

 lőbgé za ,gnikiV a ébböt idév men tánavA .ázzoh ttet men ,tteteređ
 űjereĐárav $nin ed ,külüzök tdaram tti na¤u ¤E .kenetsi negedi ttezekré
 ?ko¤av geteb trem ,tti kat¤ah tréza ,kájdut si tza ¤oh ,teheL .erev¤ef



 ttözök sám¤e tima ,lóbba gem kenetré ti{{em ,elev knütdőröt men ahoS
.kattahzoklodnogle nenednim kos si lüklén a sÉ .knütléđeb

 llek tti ¤oh ,etledner ¤ú mosros a rám ah ,inlé matraka nebékéb nÉ  
 men abájtú ,mattotnáb men táno¤av ,mettev men le tételé ikneS .mondaram

 ¤e sé ,lakkokédnája agárd zoháru soráv nednim metdlük teketevöK .matllá
 za ¤oh ,tsákođ a metlörötle tős ,lőblöbö za ik mattotlit mes tákráb
 ttünednim nav ¤í lohsám ze gidep ,trézív a llek intezif kankosójah negedi
 nabámolpmet umabaH men treM ?ko¤av negedi trem ,kenlölű¤ trézA .notrap a
 trézE ?ketlé nabátolap a nabbama ¤av nebbe men mieső trem ,metdekleven

?inatítđuple kanraka
.ttetnihök naklah admuN  

!jléđeB -  
 llek le timalav gém ed ,kukédnáđ a im ¤oh ,marU inetsI ,matdnomlE -  

.monadnom
.admuN ,kaltagllaH -  

 ,tétedzek kenéde¤envé netsirahiV a ,arsE küjlepennü avlúm pan tékneziT -  
 ajdamátgem ¤oh .erregnet a ik tuf mes ójah ¤e ráM .kansázójah a egév
 nasogásnotzib levima ,teleđ na€o anpak avlúm vé ¤e ka$ trem ,tánavA

 za irötel netsirahiV a ,inzójah tehel men néjedi arsE .tahzálrotivazah
 ,nabásoráv $nin néjedi aurE ika nátuzA .takálrotiv a ajtaggađle ,takocobrá

 ,- egésse$löb keigér a ajdnom ¤í - nájáf a tehőn sátjah negedi kanna
 a ,runaN .ko€árik a ráka ,kandokavó ari{{a neppé ko{átipak a gidep lőtte

 .énetíges tétpör karadam a ima ,$nis léđ i{{a ttala ege órrof đonoG
 netsi urruG za ,tdamát arkisám a soráv ¤e notrap a neze rođ{áhalaV

.abájálrotiv iójah atgof téleđ őslegel
 rokkA .kédalah pan nevtehzáđték ,de¤envé moráh nabbasotnop ,vé ¤e táheT  
 anavA tólrotib a kizűle sé ,tiálrotiv ká€ág a lef kájnov arúrobáh tneđ

.lórájnórt
 ,ttodógáv arsah nöböđük a rám ki¤ednim ,ketzekelü¤ nassal kerebmeőf A  
 meN .tárro za kétreveb kenika tnim ,ttogro$á leppék sevresek na€o anátu sé
 ttotagnir megne ka$ ,mattollah előt tima ,zohha egésse$löb admuN ttellek
 .abgásnotzib kav a vé ősle tlélút nesé$neređ sigém sé tléf ari{{a za ze

 men tréiM .takulláv a inzárgem sé ,kujázzoh inarguado anlov mettereä
 ,bbe$löbgel a ,bbesőregel a ¤av et ,marU inetsI ,sésearsaH ?katlóđ

 enellek abkucra zA !bbesegésűhgel a küki€em ¤oh ,sédeklezíh ,kátiv serü
!géle ,lóbkavađ péđ a ,lóbgásguzah a géle ¤oh ,inatídro

 lakkákráb a matdnomle nátruK .inléđeb natdogu{ no¤an matlábórpgeM  
 ,ejdzek inlésem ređ¤e gém sé ,nejrék tóđ ki€emalav ¤ohen ,toglod tnétröt

 .trékerebme za ennel rák ,tegéstevök ködlük men ¤oh ,mettetázzoh nátuza
 őtnebbödgem sátah A .tenezüdah lőréđér imátiB sé uđileB za ,tnétröt imA
 a gem kátzomahor ¤ú evé ¤e tnim bböt gila kika ,kerebme za kezE .tlov

 ,tsállánelle nednim tröpösle ttala káró kütelüdnel ¤oh ,tátolaP
 a ,arkisám a lórkubál ki¤e katllá lunalat$ánaT .nebkümleléf katdapásle
 tekezE .térőb a estnem na¤oh ,kizoklodnog noza rám ki€emén ,mattál nökümeđ
 ¤oh ,metderesekle ari{{A ?innet ággodlob ,ággadzag ,inatlávgem matraka

 gidda sé ,kankobmod a koludniiken ,tekő mo¤ahtto ,kollálef ,matlodnog arra
 levika ,ókal¤eh ősle za gím ,ebiegetegner nakraB a nebbe€ém er¤e ke¤em

 gésűresek A .erégév metelé sé atés a đet men totnop lavájóknub ,mozoklálat
 sövűh ,¤an ,menneb tlov molagu{ ka$ lügév sé ,ttodo{avas árrodnu nassal

.gésserü
 zít ,tágam izeven kanuzaM nabuđileB ika ,rebme za za nonátuléd a neze aH  

 né - erőle¤e - ¤í eD .soráv a évö ,neblöbö za tökik le{{égelsójah



.metelé za nó$lo moda men ¤oh ,motatumgem sé ,metre{
 ,lekedré meN !keibböt it sé imukraT ,ugaliP ,dnim kotassagllah edI -  

 ahén ¤oh ,matlunatgem ráM !mes ¤av nabásádamátlef uzaM e-ketđih
 lórzáh ráj evlekené ika ,sudlok űđeléf a za tnim ,kot¤av kabbadnolob

 keté¤ev en ¤oh ,kot¤av mesgém nálat kodnolob ari{{a eD .tréánĐimala arzáh
 ?kotlodnog tiM !tágam izeven kanuzaM ika ,tnezü óla$ a za tima ,tza na€omok

 ?ketéit a ki€em ,ttödlük tima ,lóbkotá za sé lóbsádlá zA
 atrakatle nátallah sérötgéstneđ arokke utapU - temejef a kotájtahpa$eL
 ,ketken e-kájtá$obgem ed ,ketitehiv ttőle kotagam nabrások sé ,- tácra

 đége mé{e ,inadnom kotátkođ tzA ?kotatláglođ megne givé ¤e tnim bböt ¤oh
 es ,mo{ođđa es ne$nin mekeN ?kodroh tima ,lüvík náhur a mé{e za im táH !anavA

 za kentökik ah ,kosójah negedi djam lef kájlúd tázáh a keniK !mekere¤
 kizűf tá{ođđa ,tá{ál a kenik ,zohlaf a kájpa$ tékere¤ a keniK ?neblöbö

 ,takójah a ettetípé ¤oh ,uzaM inöđökgem nepéđ djam kanugaliP ?arjíđbar
 ettetíđék ,ma¤á za ettetev ¤oh ,kanutapU ,eriedre za ttozá¤iv ¤oh ,kanimukraT

?đel ¤í ,e¤U !molati za ettötlöt ,meleté za
 tlí{ argát keibböt A .katlasah nödlöf a ,metzeven nöküven tekikA  

.matjúf to¤aN .katlumáb lemmeđ
 !mettőle nojlasah es iknes evdzek lótáM !lef ketejleK -  

 edi lekki€ema ,tokanó$ a őle kotázzoH !ttőle óla$ a djam kotajlasaH
 teketevök am gém ketéjdlüK .ke¤emle ,kiđgu{el pan a ttőleim sé ,mettöj

 đel men ,modut ,kenketevök a kankozA !atolaP a serü ,kentehöj ¤oh ,abuđileB
!kusádótnáb

 bbötgel nebika ,imukraT .inlesiv katdut le tima tnim ,tlov bböt zE  
 inatídro sé ,ttorgulef ,mele¤efnö za bbesevekgel sé ,taludni za tlov

:ttedzek
 tezev ika ,đel men trem ,tti j¤ah eN !marU inetsI ,teknünneb tti j¤ah eN -  

 keléf nÉ !nabsoráv a nojdoklaru uzaM arjú ¤oh ,moraka men nÉ !teknünneb
 ketevök ¤oh ,medegne men nÉ !kennöj elev kika ,si lótkoza sé ,lótuzaM

!nenni ik ¤em men evlé za ,ajvíh tuzaM ikA !kütré kenejnem
 er¤e ,ttotídro rebme i¤eh a ,imukraT tima ,kanna inlürö matdut meN  

 ,iajrak tnappor ,etset sörőđ trem ,lübbeneletséggüfeđđö er¤e ,lubbadav
 ze sé ,ebmeđe attattuj tógoN ataludni neletkéf kaniataludzom sé eségnöhüd

 ka$men rám - tekő mán¤ahle gel{ét ,matlodnog ,enlé ogoN aH .tjáf no¤an
 ttozokdagof ,etrev téllem a ,tlábaik dnim si ibböt a ,ttotídro imukraT

 zohha tegil díleđ nakraB "dav" a ze neđih ,ebke¤eh a taknugam knénneveb ,-
 nabcrah aH …knánđádav ,knénlé nodabaä .knutráj im errema ,tsepék zehkédiv a
 men zohágam gím ,knénlé lüklén kodnog sé meleléf gidda bbálagel ed ,si

.lálah a lelö
 seklel ,ózokdagof mattál nabbattodósomle er¤e ,arkavađ a metle¤if meN  
 ,tekevé tlláđle za ,metserek tógoN sé ,matlov magam ed ,metzőß .takucra

 ketnűt kenűređ¤e naótagovíh tsom ,katlov kasamlazrob ne€imráb rokka ke€em
.nebégéseđđem akóla$ ődi za
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 a bbesőre sézré irebme sévek trem ,knutpak tokédalah vé ték menah ,¤e meN
 men ,abusD ,aru imátiB sé ,kavaR ,aru uđileB náđavat vé zA .lánsá¤ávar¤an
 .erézevőf dahójah ttetezev nelle anavA za ne¤el ik ¤oh ,inze¤egem katdut

 ,si nassal ah ,keríh a sé ,ttözök soráv ték a tré tetevök tevöK
 kenődekserek dabađ ibböt a sé kenremenheP .notrap a katgoráviđgigév



 ado-edi ketzödlük nabkađvé nednim kŐ .mettehnöđök takos nesönölük
 ,llek aindut kenődekserek ój a <takosálrotiv órpa ,űtpör sro¤ ,tekerebme

 tríh knutpak ¤Í .eréjedi urruG lef nöjlüđék lavurá i{{em ,levim ¤oh
.tlov sotnof ima ,lőrnednim

 ttodut tá€ág bböt agam¤e ,notrap a tlov soráv bbo¤angel a imátiB  
 a tehel ő ka$ ,tlevré lazza tnođiv kavaR ,moráh kisám tnim ,inedlük abdah

 .ebékéđ i€árik inze€ehađđiv tuzaM ,térévtset inetsi agoj ő za ,kon$narap
 neđih ,kanko{áktap a nojlo$narap rokka ¤oh ,ađđiv etnezü tza galótíllá abusD

 bbatloga{ahle zA .kaniójah ő za en ed ,abánavA ize€ehađđiv si takoza
 itrap A .tlov ne€i si ajáttolf uđileB sé ,kólá$gár a ketgöĐü{ nokójah

 zE .nétenezü abusD ketteven tako¤an ,lórsám ketléđeb men giákos nabkosoráv
 ajróđ netsirahiV a ah tnim ,kankusázoklalláv ttotrá tebböt géstlüred a
 néjele kenéjedi runaN .tletzehengem no¤an kavaR .tadahójah ttetíse¤e za téđ
 náros kosázník a ika ,nabájátolap i€árik imátiB le katgof tsokli¤ro ¤e
 ,ttođtál ¤ú rokkE .kétdlük lóbuđileB ¤oh ,attollaveb sé ,tlov egne¤

 tájas a ajvívgem uđileB sé imátiB ,lavánavA kanlomáđel gém ttőleim
 ó¤áv inlokli¤ a tnim ,tlov sukitilop bboj nabnoza abusD .tájúrobáh
 tádál ttozo{ara nogadzag ,¤an ¤e lavójah ősle za néjedi urruG .papőf

 lótiagásgatnođiv sázatu za tlov gisálofúĐ adál A .abuđileB ttödlük
 i{{a künneb tlov gém nabnoza nodóm sotalánjaS .lakko{áktap ttölgöd giléf

 - tnétröt nebémretnórt uđileB ze - rokasáti{lef adál a ¤oh ,őre
 neőtevök tze ima ,séteven A .abáguz nednim atolaP a kanassufetređ

 a ,teheL .tégésrézevőf kavaR ettet abrís ,notrap a ttögröggigév
 ,tátáh seléđ abusD le azzábih men sé ,đel bbese¤ü sokli¤ro őzektevök
 a rođ{áhalav ,lóbko{átipak a ah ,inlo$narap kandahójah ¤e ¤ú e-tehel ed

 ,naltatahllánelle za nefföbik ,kantál t{áktap ¤e nokákráb a ¤av nebőtökik
 i{ól¤ak téknezit a lazza ttodólatđagiv sé ,ttetđev kavaR ?ségöhör {ásrah

 abusD ,ttetik asázo{ara adál a tima ,la{{ara - aĐám ¤e nájíh ólik ráp -
 ,etnezügem si lügév - amolpmet kanumabaH tlov si nabimátiB tnem - gidep

 kavaR .itísejlet tájahó nednim kavaR lüvík nésédrék gésrézevőf a ¤oh
 ,zohtarájdah a kizokalta$ men itmeH mes ,taraN mes lüklén imátiB ¤oh ,atdut
 tréze ,nebmeđ lavánavA t{élöf őtnöd kenetnelej men tnođiv mianA sé uđileB
 takosádopallágem jú za nabnoza eriM .ersélükéb a ttozoktatum kanódnaljah

.katráj lút si nélef kenéjedi urruG rám ,kéttetísetneđ
 si soráv ibböt a ¤oh ,modut meN .knüttehnöđök takos kanánovazuh a kennE  

 ,lőrke{émese za lőrkeze im tnim ,knulór e-ttopak tekeríh setelđér na€o
 nabánavA tima ,etge$efle ika ,tdaka rebme kos ¤oh ,međev arsotzib ráb

 káttahdagof na¤oh ,inetrégem mogof men ahos rokka ,tnétröt ¤í ah eD .ttotál
 a tzana¤u ¤oh ,kátlodnog tréiM .tekeríh ttopak lóbánavA za neűmle{{ök na€o

 néjedi kanna levétsettloh uzaM pap đúh a za teki€ema ,gem kájdamát tsoráv
 ¤oh ,lóriazólak siD ,kenge$ef ¤oh ,lőrkődekserek a kéttih tzA ?tto¤ahle

 ,međev arsotzib kika - lóriajpap őlé nabánavA umabaH sé ,kanduzah
 si ¤í zedniM ?teküđe za atravazgem meleléf a ¤oh ,- si röđbböt ketnezü

 a ttel ő si lügév trem - abusD ¤oh ,tehel si za eD .ttetehnétröt
 nedrét trékütelé ,őgemer ka$ tadahójah arokke ¤oh ,etlezpék ¤ú - rézevőf

.notrap a tahráv gásakos őgrö{ök avllá
 bbálagel ¤oh ,tlov sotzib rám rokim ,nátu epennü netsirahiV A  

 tálletavA gerö za ,eblöbö za ójah negedi eb tahtuf men gipan nevcnelik
 geresdah a matpa$le ttellem asátrat nebgéspé etelü$eb sé asázo{ara

 .metledner abátolaP a armotaláglođ se€émeđ zaza ,lőrélé
 .matzíb ariajdnog udseM - "teke{égel iled" a - tájánotak navtah rođtaH
 iabál gerö ¤oha ,manátu ttosoktuf sé ,ttozotjahós ,ttodóknáb alletavA



 úgnah¤an a indeđ abcnár atlábórpgem nájdóm agam a gidep udseM ,kátríb
 iné¤e za ¤oh ,ketleven ¤ú arúif lórápa ,ató kodazáđ tekika ,togásasrát

 $narap a tsédöksőh a ,lánsálotnofgem nazój a kástrat erbböt tegéső$id
 kává¤ a za ¤oh ,kü{émelév a tlov za gidep lőrmele¤ef a ,lénésétísejlet
 .kátlodnog kő na¤oha ,¤ú men ed ,gászagi imén tlov nabibbótU .ajóláh
 innáb ¤ú ttodut men iknes laddrak ,lavádrád ,tlov elkö {émek kanudseM

 mezzén ,llá neđék tapa$ a ¤oh ,ettetnelej avlúm pan cnimraH .ő tnim ,nabánavA
 knü¤em erim ,matdut men tza ka$ <tlov péđ ,mattál timA .kandut tim ,gem

 ,inludrof erređ¤e ,inletenem nabkoros sotah sé samráh ,settek katduT .elev
 a ,ttozali{ evledrét ros ősle za gím ¤oh ,tđakađtú ¤e inllále ¤ú

 laddrak ,lasságnob-ségne$ neletké <kattotíjah tádrád kóllá küttögöm
 trem ,intuf katdut mes tsépél navtah sé - tájkasis ,tájlécnáp sám¤e inlöfüp
 ¤oh ,katdallufik ¤ú ttala tazlécnápznorb i{áĐámléf djam ttotagga kujár a

 ttellek gem erénelle kennE .kalah a nabóláh tnov artrap tnim ,katgotát ka$
 ,eréseređték lef küjleme ,trék arra neseklel erim ,tudseM menré$id

 si takoza erpennüđavaT a ,ttozokdagoF .támáđtél geresdah a arásorođmoráh
 na€o men rám nálat lavi{{a ,- matlodnog - rebme rezE .ideđ abcnár ¤ína¤u

 kőtípéójah A .tsázrobot a gem ejdzek ,metze¤eeleb nese¤eK .nelet{émer
 sákođ iső {átipak a - tárogiđsav kákrábđálah a ,ke{égel őgnezél lürök

 kos lüzök kolataif őrűt nezehen - tlov aru lálah-telé neki¤ednim tniređ
.tlécnáp ógolli$ a iđev arágam nesevíđ ika ,daka

 katlov men kanánavA .ik tröt lürök kolécnáp a neppé nabnoza rahiv A  
 ólaverimalav nednim erkné$neređ trem - ttopak lőbsiD tezeR .iá{ábcré

 ,étletevökgem tavid a lótráglop inatto
 ibbalovátgel a gidep tnó ,- nejlesiv tsötnökújpa¤ ttőđ nabánavA ¤oh

 men immes námrofój nékédiv sálkiđ ,rápok itmeH .lőbitmeH ,lóbsoráv itelek
 arahopóvi rebme bbe{égeđgel a ¤oh ,tlov i{{a tnođiv kujnó ,gem ttemret

 {áhén nakraB a kaianava za tesevek katsom na¤u ta{arA .tlüđék lóbga¤a mes
 .trékurá őzöbnölük ,absoráv a tlürek nájtú ere$ egésbböt ed ,lóbájkatap
 tehel men nabnoza lüklén nó sé zér ,ttotnáb no¤an men a{áih méfsemen ték A
 tasav A .mes todrak ,te¤ehadrád ¤av -lí{ gém ed ,inetíđék tlécnáp ,toznorb

 ,lőbsiD na¤u knuttahpak totihcalam ,tecrézér sre{ zaza ,tezeR .kétremsi men
 remenheP sé ,knülev inzúrobáh traka men siD ,tlov azagi kanádmuN trem

 a kizálrotivado ,korahiv a kenlügne¤gem négév arsE t€ehim ¤oh ,ttozoklnája
 aH .tú ótahráj tlov mes ze eD .levietevöđújpa¤ kania$ákat atolaP

 lesiv pén űređ¤e za tima ,medeđel si tőtökké¤á újpa¤ sik a tza lőriknednim
 kajpak totihcalam ődnegele ¤oh ,inedlük ti{{a kodut mes rokka ,nabánavA

 gém iajlécnáp kánotak jú za ,znorb a tnim ,bbáhup si nebnölük zér A .etré
 ,mejef a metröt <inlálatik ttellek tsáM .keigér a tnim ,kenénré mes ti{{a

 ,ttögröd nebzökim ,néjetet sopal atolaP a gigév matlátés takákađjé
.tréágam ttetik nasopala nebvé za nabba netsirahiV a ,ttolmálliv

 nasopalA .laválletavA sé lavugaliP ,lavádmuN metlüel arjú nátuzA  
 tetenétröt A .úrobáh ne€i ¤e el kiljaz si na¤oh ,külev mattadnomgigév

 tlí{ a kosójah sőh a kájráv na¤oh ,lassálóđseké ¤an ,etdzek ugaliP
 ójah a ¤oh ,indólogrof ¤ú kanlábórp na¤oh ,takójah segésnelle za neregnet

 dúr se¤eh ,ttetísőregem lekketerevznorb ,ólú{ik ttala zív a lóbárro
 nezena¤u léfnelle za nebzökim ,táladlo akráb segésnelle za ejröteb

 őlködlö rokka sé ,tójah ték a kázzúh éllem sám¤e lavá€ká$ ¤aV .kizodaráf
.levőzeve ,laddrak ,gés{égel a eđđö pa$ nabásutizék

 za lürekis men ah ,- ebzök mettetev - rokka ketđet tim sÉ -  
?inatratlef tegésnelle



 lénim evlükenemađđiv eblöbö za ¤oh ,marU inetsI ,knüđke¤i noza rokkA -  
 men le nanno takoza gíma trem ,nabsorođ a le knüđđe€€üs tójah bböt

.inđúeb kandut men ,kájtídzom
?nátuza sÉ -  

 - eblöbö za kanđúeb sigém kójah a aH -  
 koladaivráp a rokka ,- alletavA gerö za lótugaliP tóđ a tá ettev
 sé nebőre ,nebtemret ¤e kanágam tđalávik sőh ki¤edniM .kenzektevök

 a iđevle za ,ző¤ ki€emA .lórtrap a telefnelle ótlém nabásázo{ara ierev¤ef
 sőh a kiđivle tza ,ajtahzála¤ men tetsettloh a ed ,tékétré nednim ttöző¤el

.iáglođ órís
?egév kankoladaivráp a kenkeze ah sÉ -  

 géle men rám keze ed ,kenzektevök kosocrah bbűređ¤e za rokkA -  
 kenzőkrém nabkotropo$ sotah rođtaH .kenejdzük tnékne¤e ¤oh ,zohha keőlekőle

.laddrak lügév ,lavádrád djam ,lallí{ röđőle ,lassám¤e
?láni$ tim ttalaze ibböt a sÉ -  

 kuĐjap ,lassázotláik tájtropo$ tájas a ajtatzib geres tékdniM -  
.levéséreveđđö

.ttezeké{rök sélüdéä  
 lassocrah bböt erređ¤e aH ?tedner a tze eb ajtrat men ikalav ah sÉ -  

?tah rođtah tnim ,damát
 alór kanadnom tekekené ódokzála¤ kosotnal a ,nelet$eb emlező¤ a kannA -  

.lavámlagu{ kazagi za alletavA etlelef - notrap a gigév
.matllálef ¤ohalav tréza ed ,metlüdéđ nabboj géM  

.nesedne$ matdnom - ugaliP ,si et sé ,alletavA ,levékéb jráJ -  
 matdut meN .manátu ttotatkab lunaltóđ admuN ,kantrapregnet a matludniikeN  

 ,kétájníä .mattollah lótálletavA tima ,togásabotso za tza innihle
 löel tiknednim setző¤ a ¤oh ,za ka$sigém egév a s ,meledzük "setelü$eb"

.nabsoráv a
 kavaR ,megne abusD ?djam knulocrah ¤í ¤oh ,admuN ,deđih tza si eT -  

?arladaivráp ik víh degét gidep
 neltűh ka$ si tsom nebémeđ kavaR né trem ,marU inetsI ,men megnE -  
 ¤oh ,le dstjelef en ,itelli tálletavA gidep imA .ko¤av aglođbar

 rám nav ekéb atógéR .nabúrobáh tlov men ahos nebételé úđđoh alletavA
.atlunat lótkódnomkené za tza ,ttodnom ő timA .notrap a neze

?úrobáh a ze đel ne€im rokka táh eD -  
 zE .teknünneb innov ardapník sé ,kanraka inzőß .marU inetsI ,modut meN -  

.so{ozib
 sé ,lőtregnet a ajtđalávle tánavA ima ,notáh¤eh rápok a knutgávtÁ  

 nebévöt lafalkiđ segelőggüf seretém nevtö-nev¤en a loha ,tto knutllágem
 i{tanallip ¤e nabkađvé za nebbE .regnet sorahiv a knuttala tlobmot

 .atzorotso arsokétjat tátáh ,attotjah ,etzű ,léđ a iken tto¤ah men tamlagu{
 navtah rođnavtah dév nabboj - matlodnog - a&sáb seteđémret a zE

 jÚ za röđőlE .lánátarájeb kölbö za ,gem dakađ ne€eh ték kaŁ .lánánotak
 ,le ajráz tág a za tégév őse élef trap a ken€em ,knütnem zohásorođ löbö
 ludav ,ttotuj abáctukáĐ tti regnet A .knüttetípé néjedi gnikiV a te€em
 ték sorođ A .lessétíđefőre nalatđah ,ettegeđef tievök tág a ,tlobmot

 a ik kentehtök notág a ka$ ,élöf zív a kiljahađđiv ¤oh ,kederem na€o ajtrap
.kójah

 za ,lakkálkiđ selé terdem a kujróđilet - kanádmuN matdnom - tti aH -  
 tá noko$nor a ka$ keibböt A .kanpak tekél sé ,kantufár kójah ősle

 ,đel aknum zéhen za eD .artág a tadih lóbkóllap kentehrev
…kanllá kođájí tladloték ah



€ema ,tají na€o leđev nannoh ed ,marU inetsI ,rokka kanlahgem nakoS -  
?kánotak a kentehől giádo lekki

.admuN ,knünetíđék ta€o lürekis nálaT -  
.koráj erégév a ¤oh ,matzorátahle sé ,menneb ttegnered sélezpékle imalaV  
 loh - arlút nosorođ a mettetni - élef uđileB ,kentelek bbávot errE -  

?€eh samlakla ersétökik nav
.bbeđđem si léndlöfóráj ipan¤E -  

 .lafalkiđ a trat giddem ,matdut ,artagu{ ,nab{ári kisám A  
 .metré abánavA legger rokim ,nákađjé za noza ettellem matzálrotivgigéV

.arra matráj es atóza ,zagI
 nabrá$om ¤av nebődre lafalkiđ a élef unáđiG a ,ó€oF ¤aN a ,arrama sÉ -  

mattahtál men lőrregnet a akađjé rokka tza trem ,metzedrék - ?kidőzgév
 kenéjedi urruG ka$ ,sám arra ráj meN .marU inetsI ,si rá$om ,si ődrE -  

 za bbazaráđgel a rokkA .ie{égel kőtíđékalrotiv a sé kőrevlétök a néjele
 a sé létök bbesőregel a lőb€ema ,sás a za őn niasátđit ,ődre sara$om a
 trem ,marU inetsI ,za €eh đonoG .lüđék ajálrotiv sótrat ,avrud kođálah {égeđ

 ,ó€of ¤e tnim ,regnet a gem ttusám ,ebregnet a őneleb ődre za lohén
 .trap a kidőzgév loh ,kidődzek loh ,indut tehel men ,abrá$om a lotaheb
 sé ,nebűrűs a kanlákjub lunaltatahtál ,tto katzoklálat si lekkepén daV
.si rebme bbesőregel a lutđuple nátlúm pan ¤e lótásálocrak órpa kiali{
 le kitehré tá násorođ löbö ttolaH a ka$ ,kandamát kéábusD ah táheT -  

?tánavA
 llek trézE .si ugaliP ,merévtset dekeN atdnom tze ,marU inetsI ,negI -  

.inedévgem noránednim
?tölbö jÚ za tnim ,lekkevök knánrázle si tza ah sÉ -  

.abánavA taknugam knánrázeb rokkA -  
 ah ,arjú gem nojlí{ rokka ¤oh ,¤ú ed ,inráz llek lE .tlov azagi nebbE  

 a ár mettöj men gém ed ,knusros a kilúm neze ,rám matduT .kujraka im
.náđaret atolaP a kenzektevök kátés iakađjé úđđoh tnigeM .arsádlogem
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 sotnof kisám ¤e ,montuj erbbőle tlürekis si men nebésédrék sorođ a aH
 nednim soráv a aH .togásanotak a tze inlomáđ llek leF .mettötnöd neb¤ü

 a metíređ{ék ,tieđíd ttozo{ara ,zéhen komolpmet a mepétel ,motđavloeb táznorb
 sekétjerev kézzegév lavólrasők sé lavápakők arjú ¤oh ,tekesevűmdlöf
 ,tekezemel a meleređel lórákráb ¤an seđđö za ah ,kiápaső tnim ,takujáknum
 navtahzáđmoráh ređ¤e gém kanko$ávok a lürekis nálat ,tekekétđere ,takági$

 - notrap a kozobodvreznok őgröz ,anotak đúhzáđtéH .küinetíđék tetezrev¤ef
 kavaR sé abusD kiđúeb nosorođ a aH ?külev keré tim ,- metgnöhüd

 őtjel nedíleđ ttünednim löbö za erređ¤e ik tehpél kujánotak i{{a ,ajáttolf
 arjú legger ¤E !ebmeđ llá abáih socrah rezeték lazza ¤oh ,arájtrap

 sátđavloeb tima ,za im ,massagolávtéđ ¤oh ,abázáH kerev¤eF a metnemel
 rokkE .monda kanko$ávok a llek tim sé ,inlánđah kandut lef si lüklén
 kanna tnim - temömörÖ .ertrévrőb ¤e ttala lécnáp ómo$ ¤e ár matlálat

 a attotnorle - erégésőtehel sátjú¤zűt a ttetetzemle¤if ogoN rokim ,néjedi
 iánotak soráv A ?matlumodi ebékéđ i€árik anavA eri{{e rám táH .sézekne¤éđ

 ¤oh ,ebmeđe ttotuj men sé ,nokubál a kenlesiv tzemelrőb ttotíljah ,gatsav
!inetíđék tlécnáp entehel si lőbrőb

?ze ólav nannoH -  
…te€i kanlánđah kinuan a ,marU inetsI ,modut ¤Ú -  



?katráj tti rokim ,kutjar mattál men tréim rokkA -  
.marU inetsI ,arkugam kitlö nabúrobáh ka$ treM -  

 .nabsoráv a bnölükgel a tlov ő ed ,koraka tim ,ettetrégem lannoza admuN  
 a ¤oh ,ttetekđeR .monzára¤am ttellek gipan léf kenéjőle¤ülef kágrav A

 ő za gidde ima ,táknum a tze külőt iđevle ah ,kilögem ko$ávok
.tlov kugástlávik

 mendjam ¤oh ,ár metzén ¤Ú - !melőt menah ,ignariH ,jléf lótko$ávok a eN -  
 a ejdév ¤oh ,ta€O ?inetíđék lőbérőb ahram ¤e đdut te€i {áH - .ttolku$eđđö

?táropmot a sé tásah a {étök nölük ,téllem sé tátáh socrah
.marU inetsI ,tőtteK -  

?lőbé€ehűm atolaP a atnopan ik tehlürek barad {áh sÉ -  
.marU inetsI ,tah rođmoráh ,men ,ređtéK -  

 adrád ,lí{ ¤oh ,ne¤el na€o za ed ,atnopan totah ređték ka$ kotajlániŁ -  
!molábórpik rokim ,eleb kaltatjúb degéT !ajgof en drak ¤av
.nejléf lótko$ávok a ¤oh ,rám ttotuj es ebéđe kanignariH  

 ,menneb indózátđit nabboj er¤e ttedzek ttala kopan úđđoh ,nassaL  
 nárá gésetđev bbo¤angel a ka$ takójah segésnelle za entehel na¤oh

 ed ,innáb lallí{ a na¤u ttodut ajánotak nednim anavA .eblöbö za indegneeb
 neseđíd - gidep kají za ,tsepék zohékinuan a tlov éőme$e$ ¤e sádut a ze

 ,ű¤eh gatsav ,¤an naltómrO .keređkétáj péđ - le¤¤nö¤agárd ,lettsüze evrevik
-cnimrah elev ketzödlövöl tekőđsev őllieb si kanádrád atjafbbesik

 néjedi sázójah a tikalav ¤oh ,mattollah men ahos ,őzmelleJ .ersépél nev¤en
.gem anlov ketlö lallí{ nabkétapete$ iregnet órpa iroka¤

 đége za arjú löf matrút abáih ed ,intál tají inuan ¤e anlov mettereä  
 .matlálat men timmes lüvík nőđđev ű¤eh ttöröt nelte¤e ,tázáH kerev¤eF
 gerö kajá{ sé kotallásági za ,tlov nabánodjalut ibatuM e¤eh lí{ A

 sáludnárik irokújfi ¤e nebéjőpí$ atdroh edezitvé moráh rámmi ejőle¤ülef
 gié€ehsálláđ ősléđgel kinuan a lút nonakraB a rokim ,tnékekélme

 ,iđevik ,tlov đébes ólávik ika ,ummiD ¤oh ,iken mattolnájaleF .ttedekđérem
 bbo¤an lakkos ekétré {ara za nabirokka - si tákirak{ara ¤e pak gém tős

 kaná$narap rÚ inetsI za ah ,nácra ibatuM mattál ed ,- nabánavA tlov
 a meN .teré$id a mes ,{ara za mes ánlatđagiv men ,ennet si tegele

 ¤oh ,lótta menah ,- tlov bbe{émek lakkos gerö za - tléf lótmoladjáf
 ,tákered a laccra ódoksotnof gem ántahtagopat men ébböt ahos

.đel léđ ¤av őse panloh ¤oh ,avtatzoktali{ik
 ,tőđđev sé tají inuan ¤e ¤ohráka nezzeređ ,metnezü kenremenheP nátuzE  

 ,nabátolaP a tnelejgem avzoknáris ődekserek A .tá€ús a metezif nab{ara
 ika ,socrah inuan na€o ttetelüđ men gém trem ,azzoh téjef a bbákni ¤oh
 ólav zehketrév a tnođiV .trev¤ef a lőbézek anlov atdaik si ahalav

 nonakraB a zeređ ti{{a ,atlalláV .knünze¤egem tlürekis nebkörőbahram
.dut ka$ ti{{ema ,lórlút

 en ¤oh ,pan le kilúm meN - .metzedrék - ?motárab ,knüssezif levim eD -  
?kankinuan a inniv tós tsom đraka na¤oh ,őse za kénse

.tteteven remenheP  
 za ahtnim ,đet ¤ú ,pén sögőG .marU inetsI ,kankoza llek ós ka$meN -  
 inuan nedniM !ko{ođđa si tto ko{ođđa za eD .éntevgem togásagárd a ,ta{ara
 .letevök tebböt sigém ,tahtaggaár si ta{ara i{rehet ¤e ráka socrah

 .si t{édepére$ úzám péđ ,tö$őnek ,tajalo sotalli melőt rám ketteV
 avlúm pan ték trem ,đraka inedlük tima ,tnednim ,marU inetsI ,eđđö ssettíđéK

.lemmierebme za koludni
.matzokládo$ - ?đém si eT -  

.kanda ka$ tima ,inzoh koraka le trőb nedniM .marU inetsI ,negI -  



 névíđ a ilesiv tréim ,negedi si lügév ika ,remenheP ¤oh ,mettetré meN  
.tásros anavA

 nabánavA men dá&A .jlelef en ,đraka men ah ed ,remenheP ,kelzedréK -  
 bböt nav dono¤av ,dianokor gadzag ,modut lój ,đlé tti et ráb sé ,ttetelüđ

 lozójah men tréiM ?knúrobáh im a deken sotnof tréiM .si nabsoráv itrap
?egév kancrah a tti gím ,absoráv sám gidda

.ken{émek mattál röđőle tocra révök ,đéktaláglođ gidnim A  
 ,kulán nav si mono¤av sé ,kenlé élefkos mianokor ¤oh ,marU inetsI ,zagI -  
 .ko¤av aru magam a tti eD .magam mazzúhgem lénki€emalav ¤oh ,méntehetgem

 ,kénnem ávohráB .miegédnev né za ,mázzoh kenréteb tréza ¤av tréze mianokor aH
 ,remenheP ¤em tti ,emÍ" :kánadnom tza sé ,lakkújju za kenénköb már kerebme za

"!nabknusoráv im a ,tti ,lé lánánokor a tsoM .tlov nabánavA azáh kenika
.nebőse ódakađ a levierebme tnűtle .nattokar lakkurá ,avlúm pan téK  

 sépél nevtözáđték sorođ a ¤oh ,erődi ¤e atlalgofel motalodnog nedniM  
 a ,kilet melőt ka$ eri{{ema ,tájóso€of seléđ retém cnimrah gila ,úđđoh

 ,segelőggüf na€o tlov men ajtrap a kennE .massatzotláv ávájóso€of lálah
 bböt lőbköbmötők nokaladlo sekédenem a ,éátarájeb löbö jÚ za tnim

 lécnáp ráka lügöm kezE .nabáđđoh đége sorođ a mattakar tekedévllem nabros
 ,men tsám ah ¤av ,inől tali{ ,inatíjah tádrád arkójah a ttetehel si lüklén

 látés ¤ú za ,gem küjtísebes men tti tsocrah ki€ema treM .inlábod tekevök
 ttozrobot nannojú udseM .ennel nebéjőtökik tájas a ráka ,neblöbö za artrap
 lezze matraka rokka ka$ - mes tlécnáprőb gém ttopak men e{égel đúhzáđtéh
 .takuladlo za atzúh men drak ,- inda kodut kendnim rám ah ,tekő inleređlef

 arta¤ ővelgem a kettől abléc ,kátloroka¤ tsétevadrád a pan đégE
 atnopan levieretsem$á bbesegéstehetgel őtípéójah a né gím ,lakkali{

.ertémeđ a mattotíjah sé ,ik matlábórp tají jú atjaftö bbálagel
 ,mettetíđék nojatut a tima ,jí za zA  

 ¤ú bbákni er¤e - teknünneb ttodroh atáh seléđ ó€oF ¤aN a lavógoN rokim
 tiepékmolá so€ámoh telé kisám ¤e ahtnim ,erkődi za arkoza ađđiv međkélme

 nebődreső za ,ttO .máđređ đđor tlov men ,- menetjefgem arjú sé arjú enellek
 sé ,tsepék zohióknub kanájádroh keűjefsopal a tlov rev¤ef sotalĐárav

 sé ,kinuan a kesepék erim ,mattál rám né eD .si lánkají ianava za tlov bboj
.gem metdegéle men lebbesevek

.9

 "ke{égel iled" igér a sé ,kerebme jú za katda todnog géle kanudseM
 tsám¤e ,tluzalgem mele¤ef a ,katdaram lüklén sázotalroka¤ gelitenemtá

 ¤oh ,amminI lóbá€ámoh gésneletvén a lef tnakkub rokkE .kesédekerev a kétré
 .tégéső$id sám iknednim avtíso€ámohle ,nossuf tá€áp ógo¤ar tnéksökötsü
 men ahos teke€em ,kankoglod sönölük a kankoza eki¤e etelé sé egésiné¤E

 .alór menléđeb nabbađđoh ti$ik ¤e semedré tréze ,nödlöf a neze gem mettetré
 umabaH nabárokkere¤ - ejőle¤ülef tlahgem gér ki¤e uzaM - ajpA

 a&A za ávoha ,er€eh nelte¤e za ,ttököđgem nannO .atzokédnája kanámolpmet
 ,tniređ sákođ ,ttO .abámolpmet urruG ,anátu ttotahlú{ men ezek kaniajpap

 ,uthonA <tré nabájólav ti{{ema tnim ,ttöj nannoha ,tréza iken ketlürö nabboj
 a nabnoza támminI .ariaktit gé za attagtínat nasodnog pap-đágalli$ gerö za
 ,kétlekedré nabboj ,kenzegév iajpap urruG nebđér te€em ,iasátímáđ sétípéójah

 ebőtípéójah a tlláeb sé ,ttököđgem si lóbámolpmet urruG ¤oh ,ari{{a
 ka$ sé ,keűteđémret ólláúđđob men iajpap urruG eréjé$nereä .inzoglod

 men rám gidep tiajpap umabaH ,nágásnaltatahllá ku{ávtínat újfi katzoklánjas



 ttözök kősle zA .őtípéójah södüb lót{árták ,segésnözök ¤e etlekedré
 atolaP a gidep nátu ajákađjé sádazál a ,abátapa$sáknum gnikiV a ttezektnelej

 .etteređ sé attotrat arkos no¤an udseM trem ,tlürek ebégésrőtset jú
.bbősék ,gem matdut előt si tekezE

 - etelétí ősle ki¤e mosádoklarU .etelé amminI tludrof to¤an nátuzA  
 .metdlük ebőtjefők a ¤oh ,tlov za - nátu asáludni gnikiV a lettéh ráp

 iled a atjar metrék nomáđ rokim ,eintetzekélme ttellek kanudseM si erre eD
.tásádokládzárag ke{égel

 jú za erređ¤e ed ,marU inetsI ,támminI tnim ,ebőtjefők a si megne jdlüK -  
 ¤E .mőre za sévek ,inzá¤iv erie{égel tlov alletavA sé inatínat tekerebme
 dollah rođdosám tsom téven kenika ,amminI :külev anríble ika ,anlov rebme

.marU inetsI .melőt
?za iK ?ado metdlük nÉ ?nav nebőtjefők A -  

 tnima ,timáiR mattál ttőle magam ,tenétröt a ttotuj ebmeđe nassal nátuzA  
:kidokđanap neűdéđebőb ,evgemer lótsádorobáhlef

 lőtie{égel alletavA !marU inetsI .nabdosoráv ébböt gásnotzib $niN -  
 ,affitA rokim ,si nebléd tlúmle zA !ajókal nednim tekđer

 a ika ,marU inetsI ,dodut - őzőfnappađ gerö ótlém erteletđit a
 neppé lavájáglođ ¤e - abátolaP a idlük takonappađ bbasotalligel

 runaN a keze ,lóbájáctu kődekserek a azah etrésík tájédrok űkerekték
 nátu kusrát ki¤e - takánotak ű{röđ a tekeze metehzeven ¤í ka$ - ia&&af

 a lazza ,laddrak tnovik katnahor
 nednim rokim ,marU inetsI ,lappan se{éF .kéjlögem ¤oh ,lakkédnáđ ólavnávli{

!ráj nátu ajáknum a rebme setelü$eb
 ,- lassádorobáhlef naltazotláv imáiR attat€of - ketzödlü tika ,zA -  
 runaN ibböt a erim ,ttala asah kenérkö affitA ótlém erteletđit a tjúbtá

 nabsádokpa$ ¤an a ¤oh ,e$neređ gém ,indökföd etdzek törkö {égeđ a a&&af
 .anátu aglođ a ,ttotuf ággáliv evgőb sé ,tájgnártsi za kátgávle
 tréáno¤av sé tréételé ¤oh ,ttese erdrét affitA ótlém erteletđit A

 ttözötlök runaN agam - anotak a za trem ,ettet rokój sé ,nöjgörö{ök
 lef zétiv ték ¤oh¤ú ,tédrok a eriőzödlü attotírob rokka neppé - ebétset
 bbálagel arák affitA - táladlo édrok a etpétel nátuzA .ébböt tlek mes
 ,- marU inetsI ,kolóđ si men lőriebes rökö za ,tsüze akirak sőttek ¤e

.etleme tájrak a si ¤e ka$ lüzök koza gím ,tiőzödlü etrev lazza sé
?katlov na{áH -  

 őttek gém sé tah ređték kölüzök ¤oh ,tza ka$ ,marU inetsI ,modut meN -  
 ummiD téjef ,tájrak ¤oh ,tnem ado si ibböt a ,kiđkef nabázáH sátí¤óß a tsom

.essetzötökeb leviedéges
 ,attattuj ebmeđe udseM rokim tnim ,netenétröt a ¤ú metteven men rokkA  
 tza sé ,ttetnihök admuN .si inzorátah metléf ,téjdner soráv a mettetléf

.mattotnilóbár né sé - "marU inetsI ,ebőtjefők a ddlüK" :atdnom
.már ttezén laccra őgrö{ök udseM  

 knőttekdnim dsetév ,enneb đdóla$ aH !marU inetsI ,lavámminI tábórp ¤éT -  
!téjef

 tnim ,- matlodnog - bböt ka$sigém nálat ,iteređ eri{{e udseM aH  
.ődekerev segésnözök

!moraka intál ,udseM ,edi dzoH -  
ima ,lakkomzi ódazzud ,i{létök nábál sé nájrak ,matráv tsáiró tdakađabgaT  

 anzév eD .mattotrat kenérebme bbesőregel soráv a tika ,imukraT ne€
 lóbléca amzi nedniM .lakkosánov so{ál etniđ ,díleđ ,méle kettezev ték{égel

 a ttođtál nérőb sok$om lótgásdazzi sé lótropők ka$ trem ,ttetehel
 men - ttezén ebmemeđ a ,téjef a atgávlöf nátuzA .ajáknum setenetter őtjefők



 kennE .alór mettihle tnednim rokka sé ,- katkođ nebmeret a nebbe na¤oha ,¤ú
 ,lóla komzi serév a kanađtálik iádrob ,a gím ,tátáh a kitehrev gidda

.tehel mesgém inrötgem
.tsám¤e küttegerém giákoS  

 - .lügév gem matlalóđ - amminI ,delev keđet tábórp tréévdek udseM -  
 sám ¤av imáiR ah eD .ejőtezev kánotak solécnáp a ¤av et evdzek lótáM
 gém ajtál dejef a ka$ ,ttaim ráhopga¤a trötle ¤e ráka ,mázzoh nöj arđanap

?amminI ,đel ¤Í .nabrások ,azzoh udseM .temret a tze ređ¤e
!marU inetsI ,¤Í -  

 aizátnaf a nebi{{ema - anotak đđor sé rézev đđor tlov men udseM  
 tima ,kettetgem tnednim ierebme ,- ná€áp a neze kanábih tímáđ men a{áih

 amminI ¤oh ,ttetehet men lórrA .naso€ábađ ,nettezemle¤ef ,nasro¤ ,tlo$narap
 .ettőle tlodnog mes iknes erima ,inlálatik ttodut takona€o

 za gem ttedegéle meN
 ,lattah kanmoráh djam ,lammoráh kanánotak ¤e rokima ,mes lakkotalroka¤ na€o
 ,etletevökgeM .einedzük ttellek lattahcnimrah kenőtteknezit gidep lügév

 avtnárađđiv sé ,elev kanajrúđ avgof arkoram menah ,kájbod ka$ en tádrád a ¤oh
 ,inbod ttellek abléc lakkodrak a gidep rokkana¤U .kájlánđah arjú gem arjú

 ráka abkáĐrőb ttömötik levűf iregnet zaráđ a egnep zéhen a ¤oh ¤ú
 sé ,tákráb ¤e lótugaliP trékle nátuzA .nojdórúfeleb si lőrsépél tönezit
 ,katdut ¤oha ¤av ,lakkóllap {ekseK .ebéziv löbö za atravazeleb tie{égel

 ajtropo$ bbesik ¤e kiasrát tima ,erétezlédef akráb a intuj ttellek lef
 rođtah a ¤oh ,pan le tlúm meN .lekkőzeve ,lakkádrád ,lakkodrak ttedév

 ummiD .tázáH sátí¤óß a lef anlov etserek en i{tacut lüzök {égel navtah
 lekke{égel a ka$ ejdéges ¤én ¤oh ,atda tsátísatu za tza lügév sé ,ttogrom

.nozzoklalgof
 a sé ,ilögem ¤oh ,tđizimaT ettege{efgem amminI .kétteređ sigém ierebmE  

 atolaP a gigév atđárukjah avtídro ,nebézek a laddrak tutapU révök
 .trék kaniánotak tima ,indaik temlelé za tzadnim katdokanov trem ,nióso€of

 girév a tlov zéhen ,ttaim iagássokađőre amminI ttetevök tđanap đanaP
 ,inadnomgigév mődi $nin eD .inetísedne$el tekerebmeőf sehé arúđđob ,ttetrés
 .évieretsem sélködlö za ,ákkánotak neltetehző¤el tie{égel atgaraf na¤oh
 a esélezpékle getemre¤ alletavA tnim ,tlov ű{röđ na€o neppé ,ttet timA
.atlozagi támminI ővöj a ¤oh ,i{{a nápu$ gésbnölük úromođ a <lórúrobáh
 ¤an atolaP a nétniđ tika ,si lőrrebme za lórra menléđeb llek tti sÉ  

.nájákađjé óslotu ki¤e kenéde¤envé arsE ,röđőle mattál nebémretnórt
 zA .tájgnál ká€káf a kátlábic komahorléđ dav ,tlobmot őditelétí tniK  
 .trebme za ettevök si égöm kalaf bbagatsavgel a aságúz ,ttölmö őse

 arájlotu ,ređ¤e gém sé ,rájel nasoramah ejedi ¤oh ,atdut netsirahiV A
.támlatah semleléf attatumgem

 menah ,lőbke¤eh a men ahtnim ,zív a ttogru$ lőbéterésík sé lőbremenheP  
 arájá{opok seléđ ajah sáktir ődekserek A .anlov kettöj lőrékenef löbö za

.ttögöđđüt sé tjúf ,tdapat
 éle deníđ nabáró iősék ne€i ¤oh ,marU inetsI ,merék tadotaná$ob se¤eK -  
 am gém ah ,bboj ,molodnog ¤ú ,kenima ,timalav dekeN matzoh ed ,medekđérem

.lezednevrö
 ?látzoh tiM .kalatráv no¤an rám trem ,motárab ,látravaz meN -  

.mázzoh ¤í đteis men ará{ozib lekkörőb A
 a ik derém la{{ara ,kozoh tají inuan ¤e ah ,marU inetsI ,datdnom tzA -  

…lozamlatujgem si tréze ,međih ¤ú ed ,matzoh men na¤u tajÍ .tá€ús
 kenődekserek a ¤oh ,mettetrégeM .takotanallip sosátah a etteređ remenheP  

 óllá nebgemöt ¤e ettögöm a sé ,ttetnI .tájurá ajlalát na¤oh ,¤ednim men



 a tza káttagomáterőle avgof lánájrak lórladlo ték ,katlávtéđ iáglođ
 kugam kettetjerle giádi tika ,to$nor tde{rög ,őré gila si giküllem

 ¤e tnűtle lunalatmo{ emeđ ki¤e ,lekkebes tlov elet ejef đapoK .ttözök
 sokđip lóriabál ,lórájrak ,nabásádazzud sátufálarév etekef samlatah

 ,lóla ko¤nor a ttográviđ {{eg trevek lerréV .katgól iajtafac kesétök
.lőtőse za avlugíhlef

 metrék men ahos togássajla za tzE - .lef matnatta$ - !remenheP -  
?lennelté$neređ a lezze léttet tiM !delőt

.tnebber es emeđ a kenődekserek A  
 tlov men élefazah netsirahiV a sé ,marU inetsI ,ttellek knünteiS -  
 tálálah si máglođ ték nabiajkatap tdagadgem nakraB A .knázzoh se¤ek

 ¤e ,knu¤nor zaráđ nelte¤e ajpan moráh ,tiebes arjú metzötök abáiH .etlel
 lőtierévtset dnim ,inuan a ,usdrO tekebes A .rám tlov mes knujalo i{ól¤ak

!marU inetsI ,kozokédnája dekeN tsom tima ,tételé za ka$ melőT .atpak
 gém nátu sétepelgem A .indőtrésgem tlov mes nabágá eđe kenremenheP  

 élefađđiv ráM .tetenétröt sönölük a le ettehlésem nebbőtíđefkedré
 .nattokargem lekkörőb ,lőrie€ehsálláđ kinuan a katludni

 a kattagllah nattozókráz kinuan a ed ,inlére$ katlábórp si tajÍ
 lakkosátnallip súna¤ evdzek lótta sé ,si artalnája bbagadzaggel

 za ,atdut ed ,te¤e pol ¤oh ,tlodnog si arra remenheP .tekő kéttegerém
 a rám ima ,abrobát óslotu za ketzekré ¤Í .enlürek ebételé kui{{adnim
 lürök órak ¤e aj¤an-ajarpa €ehsálláđ a loha sé ,tlov lánábál ke¤eh

 ka$ ¤oh ,ár kétzötök ¤ú ,ttöggüf rebme za ze nórak A .ttognolot
 za gím ,kétzén naromok kosocrah A .tedlöf a ettetniré e¤eh kaniajjubál

.tnelté$neređ a kétrötö¤ lezzökđe ódaka ebküzek nednim kekere¤ a sé ko{ođđa
 es ebéđe kenrebme atjafknugam ,marU inetsI ,tlov golod sotazálaß -  

!pén nelte¤ek inuan a ed ,innet timse€i antuj
 za kenne ¤oh ,gem ttetré ti{{a ka$ si nátu sédöksőzedrék sađđoh remenheP  

 .lallálah bbasoník sé bbússal lénim gidepgém ,ainlah llek gem kenrebme
 gila trem ,ű{{ök ttetehel men ima - ettetev abtal tásálóđseké đégE

 tegele ¤oh ,kenérézev €ehsálláđ a atzára¤am nađđoh ,- tévle{ sám¤e kétléđeb
 si arbbávot ah ,kizamráđ men kunđah immes lóbba ,tnelté$neređ a rám kátzoník

 ,¤í - tnođiv aH .mes tamladjáf a izré men ,nételémđe rám $nin neđiH .kirtö¤
 tima ,etré ajpak tűrű¤ bbeđgel a ,itehiv lavágam remenheP - nav tsom ¤oha

 tréiavađ ¤oh ,tremenheP ettege{efgem röđőle rézev A .tál nájju ődekserek a
 a rám ődekserek a nabnoza rokim ,itetzötök zohórak si tiáglođ sé tő

 ,tátazára¤am remenheP innet ávéágam tlov ódnaljah ,ttotrat lénűrű¤ kidamrah
 a sé ,- lótgászagi za eđđem tráj si men - lé men rám rebme za ze ¤oh

 ki¤ednim ,marU inetsI ,tlov tah" - trééjűrű¤ seđđö ődekserek a tetsettloh
 ah ,itehivle trécnál{ara so€ús ógól nabáka{ a sé - "!moráh-moráh nemezek

 .ttolah ,- rebmeőf a neőtege{ef ázzoh ettet - usdrO eD .ajraka no¤an na€o
 tusdrO nebki€emalav ttözök ierebme remenheP avlúm kevé ráka ah ,trézE

 elev kika ,si koza sé ,ttolah rebme za za ,kinuan a inremsilef kénlév
.kenđel

 názagi metlekétré ,takinuan a metremsi lój rám rokima ,bbősék kaŁ  
 - metré mes giám treM .tágás¤an remenheP

 a intatlale atdut na¤oh ,- metzedrék men rokka sonjas tődekserek a
 ¤oh ,erézev €ehsálláđ a noza le ttozoklodnog men tréiM .tájúna¤ rebmeőf

 timmes rám am sé ,ttolah remenheP eD ?to$nor a tze remenheP ajtahlánđah erim
.si tetelđér a tze mándut ah ,lazza kénré men

 .remenheP tétenétröt eb etzejef - marU inetsI ,lakknugam kutzoh ¤Í -  
 ajgarah netsirahiV A - .ttognozrobgem etset révök ,ttögöhök ,ttetneđsüT



 a timalav tré men inomaT ,máglođ aH .notú za teknünneb trésíkgigév
 trevel si teknünneb sé ,dettőle tsom anllá men rebme za ze ,zohsátí¤ó¤
 za nokákađjé sőse gedih tatjúb runaN tima ,gásórrof a lórknubál anlov

 ,mezré ¤ú ,- tálláv a atzárgem - huH !ttözök ke¤eh a tto ,ebétset rebme
 abmazáh ¤oh ,marU inetsI ,ddegnE !gö&öl zívőse si nabmiajtno$ a ¤oh

!déiT a usdrO !kejrét
 se$eb sé ¤an dokédnájA !remenheP ,motárab ,tadosázodaráf mönöđöK -  

 ő tnim ,ingo$ol takotadnom sairavdu matdut nepéđ na€o mendjam ráM - !armomáđ
 ah tnim ,bbese$eb lakkoS - .tlov etniđő mömörö ređ¤e ze ed ,utapU ¤av
 dut ,lezeven kanusdrO tika ,rebme za ze aH .anlov látzoh tají ¤e nápu$

!nab{ara dopak tá€ús ő za ,inetíđék tají
 ed ,inatnáb tékélme remenheP ,motárab moraka meN .tlov eđđem gém nabnoza zE  

 gém atzoh tréza ,lótúna¤ a inludabađgem matdut men nabkopan őzektevök a
 .tlegger a ilégem ¤oh ,ettih men trem ,abátolaP a tusdrO etse rokka

.abázáH sátí¤óß a elev ketteis ¤ú ,kátpak abkujrak körőtset A
 evgömmüh sé ,ettetkef ézök rásokga¤a ilet lennéđaf ózzi ,ték ummiD  
 abjalo so¤naL .lőrtset trötö¤le ,{ávos a tako¤nor a el atsodgav

 ,atsomel si röđbböt nedégne¤ giplat lőtőtet levődnek ahup ttotrám
 ttetegé nebzűt tekögörrév etekefsékrüđ ,sáklá{ lőtőse za lőbkebes a

 a etdegne mes lajju ¤e tiedégeS .atlákđipik lavákicláptsüze ű¤eh
 ah ,tekese$ém a káttotrat lój men ah ,tekő atdiđ nesöhüd ,inlú{ zehgeteb

 tlürekis nezeheN .tlo$narap neppé tima ,ebézek a kátda nasro¤ géle men
 kütezeke¤i nednim iedéges nákađjé za neze sé ,innet erévdek si timráb

 ummiD gidep ,náros -de¤envé ¤e roksám tnim ,katpak tsádiđ bböt erénelle
 atđit ,trék tajalo atjafsám tnigem nátuzA .tekő attotrat lezzék {émek gidnim

 ke$émjalo za ,tibböt a atmo{le talli sőre ,jú za ,ettötnö erődnek
 na€o ,ttözök agof a ttogomrom tégiĐárav imalaV .si téjtsüf sé{resek
 ,tátaludzom nednim lattatíhá kile¤if men ia{ávtínat ah ¤oh ,nesöbmözök
 za lekküretsem ajtadnom sákođgem sedezitvé kos a ka$ ,anlov kettehöjár
 órakatle témeđ inuan a tődnek őgepe$ lótjalo za djam ,takavađ neltetehtré

 neletízem a gigév tludnár moladjáF .attotírob artanagad etekefsálil
 a ettetjeel arjú ,atgofgem nedíleđ ummiD ¤oha ed ,ttopak élef emeđ a ,netset

 neőremsile ummiD .{{ök a ttogru$ lőbémeđ pé ,tlí{ik giléf ajáä .tézek
:etgö{{üd

 ika ,trebme mattál men géM .sőh ¤av ,lótkosázník a tluméngem ¤aV -  
.tréfik nákrot a ¤oha ,anlov ttotídro en rokne€i

.tludrof zohko{ávtínat A  
 treM .tamladjáf a irűt ¤í ika ,trebme na€o za inletđit gem kotájlunaT -  

 eD .nabájník ajládparah tézek a sé ,tídro ika ,éza tnim ,arokka neppé amladjáf
!bbótlémerteletđit mes immes lénne sé ,atjar indoklaru dut

 tdaráF .lőrkéđ {o$ala za tllálef nesekzéhen erim ,rám tlúmle si léfjÉ  
 artanallip ¤e ezek nebzök sé ,ttölöf geteb a tde{rög gikáró úđđoh ,tlov

 abkórakat nasotavó kilö¤nög na¤oh ,etle¤if lemmeđ úrogiä .tnehip mes
 ed ,matraka inlóä .lótzál a ttetekđer nebézí nednim €ema ,tetset a ia{ávtínat

.ttözőlegem ummiD
 inlelef kodut men trem ,e-daram nebtelé ¤oh ,marU inetsI ,dzedrék eN -  
 za ah - lati zA .lóbálati ózoh tomlá umabaH le€€ehek ¤e pak tsoM .ár
 tanagad a aH .ttöröt men ajtnoŁ .si tazál a iző¤el - ajraka ¤ú si a&A

 emeđ e-at¤ahgem ,lüredik rokka ,témeđ a inti{ ajdut ik ¤oh ,daholel ari{{a
.ajátjaf sokli¤ tájas tágáliv

 nesödök asátnallip kenémeđ pé inuan A .tetlüsebes a etzén evdőnűT  
.niádnereg teze{{em a ttogno€ob



 nejleleF .eindőhnűb ¤í ttellek tréim ,marU inetsI ,ttet tim ,modut meN -  
 im a si kiđtál kan$rok ah eD .tásros a kiremsi kika ,ttőle koza kütré

 abádamrah a ki€emráka {ozib knülüzök ,tsepék zohiaiF regneT a ,zohknátjaf
.ttopak ze tima ,kanna anlov tlutđupeleb gér si
 ,modut ,remenheP sé ,abánavA usdrO tlürek ¤Í  

 nűrűs ki¤e azáh teke€em - zehienetsi negedi ttozokdámi takos nabkotit
 ,tará za tza etré ajpakgem ¤oh ,tréza - ttotrat nabájábođ ttözö{öggüfle

 a ze ¤oh ,nabsoráv a atlodnog mes iknes eD .tlémer mes agam te€em
 óslotugel őtökik a tlov bbatluromo{ nákađjé za noza ika ,negedi tlohléf
 tnelej tekétré őtehzejefik mes la{{ara nadjam ,si lánájá&uk robók ,tramno¤a

.kanánavA
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 nájpan ősle aurE sé ,atlodnog ikráb tnim ,tlüpélef bbaramah usdrO
 kasáláh erkődi körö iajpap őnnetsi za tréneltelév a trézE .tlalóđgem

.iken katdaram
 za tima ,ttözödlük takokédnája gadzag nabbárok rám kanummiD ődekserek A  
 ano¤av arokke kenikalav ah ¤oh ,le ttodagof lassálokogem a lazza sovro

 - larrodnu ráb - táhet ummiD .támladogga gem essezif ka$ ,nav
 sátí¤óß a tusdrO essereklef remenheP nopan so{ozib a noza ¤oh ,etdegnegem
 dut inuan a :mázzoh tnahor neseklel arákosmen ődekserek a nannoha ,nabázáH

!inetíđék tají
 sre{ ¤oh ,iken anlov matlo$narap tza ahtnim ,ttogáv tocra na€o đizimaT  

 a sé laviáglođ rát$nik A .meterégí monatláv ttellek eb ed ,ne¤e topilop
 sátí¤óß a tlunoveb ,inrém atkođ tecrézér a le€€em ,leggelrém úrakték ¤an

 ika ,tinuan a ebéjő{epres ki¤e gelrém a ettetlüeleb sé ,abázáH
 .tnétröt elev ¤av ettölürök ima ,tnednim tnim ,si tze etrűt nesöbmözök

 - remenheP .ttedzek men ingebel usdrO gím ,ttokar ta{ara i{{a abkisám A
 gila inuan A .ttogáv tocra ttodóla$ - tlov tto neseteđémret ika

.lánólik nev¤en tebböt ttomo{ levimalav
 mes tákirakzér ¤e a{ámodut isétíđékjí usdrO ¤oh ,tnűt ¤ú nabnoza rokkA  
 ki¤e remenheP - tiađakađ televűm a laggássotnop ¤an atloros abáiH .ré

 ,atdnom bbávot lénim ,- lánkinuan a tráj röđbböt rám ika ,tlo$ámlot ajáglođ
 - jab a tlov lagga{asre{ a meN .lavádmuN arsám¤e knützén nabbúromođ lánna

 llek tiezemel {okév vrađrökö za le€€em ,téven a kenméf a kanna ráb
 men ahos a menah ,- inatídrofel tlov neletpék aglođ a ,inetísőre zohsám¤e
 erkezemel tavrađrökö zA .lavágástlulo{ob ,levégésűtérkos aknum ttezgév

 ,sétđelli za ,sézev{e za ,inatísotropo$ tniređ gás¤an so{ozib ,inleđérűf
 űređdner inuan ,men <sélesérp a ,- lemméf nelteremsi za lazza - sézegöđ a
 mes erénelle amlagrođ nednim kerebmeretsem a ,ataludniój nednim usdrO lajjí
 rebme ttev nágárd a ¤oh ,táh kut¤aH .inlocrah avlúm pan navclo{záđ knudut
 tóđ ¤e armáđpan - nióso€of kanázáH sátí¤óß a tiátés so{ágam ajór bbávot
 abiádrád udseM arjú teknü{émer sé ,- ennel amén nabólav ahtnim ,tlóđ mes

 gém mattál mes magam ,ttotrat néjele za gém kanájáknum amminI .küttetev
 a ¤oh ,metlürÖ .tégéstehet setenetter a kenrebme za kenne nabágás¤an sejlet
 takos ze rám ,nabsoráv a tsáludroflef bbajú kanláni$ men ke{égel solécnáp

.knutráj nebéjedi aurE .tsepék zohkaibbárok a ttetnelej
 ,totalnosah idlöf ár kodut meN .nabánavA kađvé bbeđgel a aurE  
 nanno ah sé ,lef mettőn néđér ikađé apóruE trem ,tréza gelűníđólav

 a matllá mes gem ,evdegne kanásáznov tétnelle bbo¤angel a ,matludzomik



 tú sáró ráp nápu$ za ¤oh ,kinűt kenneltetehih nátu vé i{{a ,aM .gikosupórt
 gem tréretémolik nednim si neregnet a ed ,nödlöfzaráđ a ,tti gím ,tlov

 ke{émlürök nednim za sé ,remenheP ajdnom - dlöfóráj ipan¤E .inedzük llek
 iléd divör tnelej tsálogola¤ ótrat gita{okla lótlanjah ttözök

 ,teleđ ój a sázorátahgem a ze sé ,ugaliP ajdnom - túójah ipan¤e <levőnehip
 ,lévelaf tnim ,nödlöf a knuđám ,ó{reh tniM .izeletétlef si tregnet sedne$ a
 matraka lóráđavat anavA eD .ekétpél telé inetti za ze ,neregnet a knudórdos

.inléđeb
 tnéknolanjaH .ságo¤ar ógosrah ,aráp ¤ál ,ze ede¤envé kotálli sé keníđ A  
 a takobmod a kilemeik iaragus pan a erim ed ,regnet a dlük tőse díleđ

-¤e dapat zohia$ú$ ilovát nakraB a ka$ ,kilđotéđ rám őhlef a ,lőbtelükrüđ
 óslotu za golli$ nielevel káfjalo sé kámláp a ka$ ,$amap réhef ték

 sé agrás ,kék ,kanazgáriv kádni élefnednim nokalaf A .ajtnámé¤ keppe$őse
 ,léđ a eréjetet atolaP a azzohlef sé irevekeđđö takutalli ,kogáriv sorip

 nabbárok er¤e ,međgerö ¤ohA .tekelegger a tekeze inetnöđök matkođ tto trem
.si táró ilegger nelte¤e inatđalumle anlov rák sé ,kederbé

 {okév a ,pak tal&áf dlöz ajtno$ őkđém ekrüđ sé réhef kaladlo rápok A  
 runaN avlúm pan záđ gila ¤oh ,ándut ahtnim ,űf a őn nasro¤ nebdlöf

 trap A !kan¤ahgem kákrib a sé kék$ek a tima ,si tza itegéik agásórrof
 nalli$gem küttögöm ,lút kutjar s ,goravak egeres karadam a ttelef iálkiđ

 A .zana¤u sigém sé ,útala{rá sám legger nednim €ema ,egéskék regnet a
{ári őzeknelle sé ,erkeziv itrap a kendekđéremik kođálah

 neletké korotđáp a ,kajá{ a élef kobmod a lóbsoráv a kanludnigem nab
 náságzom a ka$ kanká&uk a ,lőriđđem ne€i ka{okév nesegésteven iasázotídro

 mesahoS .nebzöktú đévle lohalav kujgnah a ,kantagu nattotagzi ¤oh ,kiđtál
 takotallá robmáj a tekeze legger nednim llek tréim ,inetrégem matdut
 pan tnim pan tá nekevé rokim ,lóbsoráv a inatjahik larravazgnah arokke

 ,élefsám kenéntehem si meN .kennem erkőlegel a arkozana¤u ,notú za nozana¤u
.lürök anavA alkiđ a kos ,őlegel a sévek

 sáráp ,tágam itjelef neregnet a léđ a ,kađvé za kiđtáj tara{ nátuza nebléD  
 a men ,kendejret tnéksám sé kotalli sáM .ttözök koroszáh a lü gelem

 kegésretsem irebme ,gigév kangoráviđ ttellem kalaf a ,nére{et léđ ilegger
 kiđúik ttellem sálábaik sé sálo$ápok a lőbőtípéójah A .ie¤ej naltatahtál
 kesérpjalo za <ejtsüf sórúđ koruđ tnáđ ersétímöt a ,atalli sátna¤ kóllap a

 a ttözök iazáh kosakezaf a <inkal tehel lój lótgađ a rám nabájáctu
 za nabámolpmet urruG .kizré etelehel sövűh ga¤a tlámrof nessirf

 kđilebo za pél bbelezök laváktávor ¤e nebléd nednim aké{rá kđilebo
 levie€étjer ređdnermáđ sanavtah a ttőleléd nátuim ,kekédnevön a ,zehévöt

 ki¤ednim sirám - laccra €omoK .kendőlüđék erékcel inátuléd a ,ketdekremsi
 nasodnog a kanlozjar trök - tágam ilezpék kanájdótu đágalli$ a ,uthonA

 a tekelej sukigám a ,avtđo erkegöđmoráh nátuza ,abkomoh ttotímisle ,tlátiđ
 a tzE .tneletgév a kájtrat nebküzek a ,kiđih tza sé ,kájlozjar abko$ú$
 kütih ¤oh ,modut mes am sé ,bbősék külőt mettevle si togásgodlob

 mettetídéđgem ¤oh ,lazza ,lerređdnermáđ sezít a kiken e-matda tegele tte€eh
 ipan¤e" za ,giégév kütelé ,si kujár rokim ,lavámlagof vé{éf a tekő
.monzoklodnog nekene€i dabađ men ,međih tzA .se{évré daram "dlöfóráj

 bbelezök pan nedniM .inlürö knutdut men ,đavat a si tlov péđ ne€imrákA  
 lőréjetet atolaP a rokim ,tnéknelegger sé ,tétedzek urruG djam ,runaN atzoh

 a tnima ,tiójah kavaR sé abusD atjar mattál tto rám ,tregnet a metzénle
 a mettettípé nabbáropađ er¤e pannedniM .kenzeve élef asorođ löbö ttolaH
 a kájbod na¤oh ,metzéngem ttőleléd nednim ,nájtrap ték sorođ a tekedévllem
 .téđ mattotđo takákirakzér ttözök kabbojgel a sé ,ie{égel udseM tádrád



 men erénelle meterégí ,lekketrévrőb a tételé ignariH mettet állokoP
 ignariH .atnopan előt metletevök totah ređ¤én djam ,rođmoráh menah ,ređték

 ed ,téjef a el messettü népezök €ehűm a ,tto bbákni ¤oh ,ttögrö{ök
 kettetíđék men ia$á őtípéójah a ,kenelte¤ü ierebme ,inetíđék tebböt neletpék
 .tev{e űrűs géle iken katda men keretsem őzőfnappađ a sé ,tsérp sőre géle
 aráf ódasah a tájábih sérp a kika ,mattat€of noko$á za tséréknomáđ a rokkA

 aráf a nétniđ kőzőfnappađ a <kátgof erieterevznorb egne¤ ko$ávok a sé
 tátjaflah a tza men ¤oh ,arkođálah a sé ,lój géle gé men ¤oh ,katdokđanap
 a mattotujle külőt eriM .lüđék v{e bbojgel a lóbájtno$ ken€em ,kázzoh

 :ttödüksegem ejőle¤ülef kődre za ,imukraT loha ,giő$pél őzektevök
 arra menah ,"niarU inetsI ,ká&uk guzah a koza kájpak táf bbojgel a ka$men"

 a ,ejef ko$ávok a gím ,táka{ kőzőfnappađ a sé ko$á za ireketik ¤oh ,si
 ,egne¤ tréza {évtnö za ¤oh ,attollaveb ergév uninnE đavar név segésnév

 sé ,marU inetsI ,nav gila rám" ,ázzoh trevek es tnó i{{aelef trem
 tesevek a tza ah ,takodrak ój kestíđék na¤oh ,tebböt knupak men lőbitmeH
 ,kanúnat atvíh ténetsi regnet a ,turruG inarudeM sé ,"?kujloké$op erimse€i
 - abkóláh a lah atjaf a za tlürek men ahos gém nebde¤envé za nebbe ¤oh
 tlet lekkeséréknomáđ jú ,lekkesédrék jú pan őzektevök a sé ,ttel etse rám

.le
 ,eríh kenétenezü{áktap seríh abusD abánavA ttotujle négév aurE rokiM  

 ka$ ¤oh ,tádmuN matdiđel ,knutpak tokédalah ¤oh ,innihle metrem men gém
 a ,đék $nis giléf eséleređlef geresdah a trem ,raka inlatđagiv

 men ierebme udseM ,nabsorođ a eré€eh a tlürek adamrah¤e gila kenköbmötők
 neppé sé ,katpak gidde tákirakzér {áha tnim ,nabbasotnop lavi{{a kanbod
 ,lavádmuN matlábaik lunalatgászagI .si lavámminI matlov gikrot rokka

 a mes ,togásnalatgászagi za mes ahtnim ,ttet ¤ú admuN sé ,matnábgem nátuza
 knütnem mes lekki¤e trem ,tlov azagI .erđé anlov ettev men tsánábgem

.tekerebme za kuttotjah ,knutzoglod bbávoT .erimmes
 atpakgem udseM - nelté$neređ ajpan ősle runaN trem - nájpan óslotu aurE  
 za ¤oh ,inzepékik kutdut ¤ú ka$ takoza ed ,térebme navtah rođtah kide¤en

 a inzoglod tnemađđiv sé ,tierev¤ef atdatá rebme navtahzáđmoráh ősle
 ,géle tlov mes knádrád géM .ebőtípéójah a ¤av arkákrábđálah a ,erkedlöf
 bbódógga er¤e đizimaT ,intete knutdut men lunalatgolod trebme i{{e sé

 ,rokbbađđorgel a ,nebzöK .tásádapa kenietelđék atolaP a ettetnelej laccra
 géle pak men ,tadahójah a kujloga{ahle ,etzeré ¤ú ,ttödőtrésgem ugaliP

 idév men sám iknes gidep ,ajdrak ,ajádrád $nin ,ójah jú géle lüpé men ,trebme
 ,neb¤üós a néjedi kanna tniM .ttőle sorođ a iasójah sé ő ka$ ,tánavA gem

 ¤oh ,ttezeke¤i noza si tsom ,azagi $nin ¤oh ,intáleb atraka mes tsom
 bbese€éđev rođzáđ ,éllem agam astíllá takođálah dabađ a sé tinarudeM

 néjdlöfzaráđ óg€ob a ,kélme igér a - metzeré ¤Ú .rokka tnim ,nebtez€eh
 ,međkef nomatáh a ¤oh ,- ttetrésík egésű{röđ akađjé ősle ttötlöt

 sé ,ré gimáđ a trájdnim ,mettölürök kidekleme nassal zív a sé ,evzötökgem
 néjetet atolaP a mattotđarrivtá tákađjé so¤nal űrö{ö¤ koS .kodallufgem

 a ,tégéspéđ kađvé za sé teđémret a lürök magam anlov metteverđé ¤oh ,lükléna
 ¤av evaD ,kraM tsom ennet tiM .matlodnog arkékraM sé ,metzén takogalli$

?inláni$ nabbasoko kanándut tiM ?jerdnA
 iajdnog kopannednim a ed ,inetíkébgem tlürekis nezehen ¤an tugaliP  

 er¤e kolappan a ,knutráj élef egév a kanájpan cnimrah ősle runaN .katdaramgem
 pan đúh ár sé ,léđ a ludnigem avlúm pan tönavtah-navtaH .kettel kabbórrof

 ,inlodnoggigév metrem si men ráM .kójah ősle za kennűtlef avlúm
…gidda innet enellek tnednim im



 kisám ¤e ,tdamát sokli¤ro ttödlük lóbuđileB arábusD ¤oh ,tríh A  
.lóbimátiB atzoh ajáglođ nulA ,ődekserek

 ú{avas ,rebme anzév ,{o$ala ,kenremenheP tlov etétnelle nebnednim nulA  
 énteređ téjűrű¤ tlurugle ahtnim ,tétetniket etzegeđ erdlöf a gidniM .laccra
 ttözödükse men ,ajáglođ a e-őtehihavađ ¤oh ,metzedrékgem rokiM .inlálatgem

.anlov ettet remenheP tnim ,evrev téllem a
 ,nognah ttonu ,ússal tlelef - marU inetsI ,láglođ evé zít megnE -  

 ,lünelet{émer evserek nájóldap meretnórt a lattúze
 eD .nogásguzah metré men gém gidde sé ,- tűrű¤ a tza nasotatahllá ed

 tazagi za iknednim tto ,ardapník dsanoV .marU inetsI ,déiT a evdzek lótám
.ajdnom

.matríb ka$ ¤oha ,natdogu{ na€o matdnom - !motárab ,levékéb zzováT -  
.etzedrék ¤ú ,lef etleme es témeđ A - ?marU inetsI ,táglođ a mejdlüK -  

 tze ¤oh ,gem ilmedré mes rokka ,aglođ a za si guzah ah ,matlodnog arrA  
.ajláglođ trebme za

.le modagof men tnékkédnája trem ,tárá za drék lótđizimaT sé ,dejdlüK -  
 etremsi lój ika ,lavádmuN kuttaggaf giákoS .tlov semletré aglođ A  
 ,ttödőlkedré nátu golod na€o ros đége evtevado nesöbmözök sé ,timátiB
 ,ttodut lőrtel{érem a lórágam timA .gásguzah a anlov tlüredik lőbima

 a metteteveb¤e sé ,tnéksám gidnim ,metzedrékgem röđbböt si tza
 .ttoduzah men aglođ a sé ,dapník a tnim ,ze tlov ređdóm bboJ .teketelelef
 ,láglođ megne lútneze ¤oh ,tsom :metzedrékgem sé ,inzamlatuj matraka geM
 ,lazza kidőröt ik trem ,ttotímáđ kensétetnütik ¤an zE .inzoglod raka loh

:matpak tđaláv őpelgeM ?aglođ ¤e enteređ tim
 aglođ nátuza ,tekelejsárí tneđ a matlunat ,marU inetsI ,rokimalaV -  

 inetsi aH .matlunatgem tévle{ pén kos ,matrájeb tedlöf kos sé ,mettel
 nápu$ ttellem eletévabmáđ karátkar a ,enledner arátaláglođ đizimaT demle¤ek

.mezedese tréálbátga¤a {áhén
?tréiM -  

 metezekélme tima ,tekelej sé takavađ negedi za takoza messévár ¤oH -  
 ilovát na€o ,ttala dosádoklaru et a đel samlatah sé gadzag anavA .zirő

 .iaiF regneT a gém káttollah mes téven a kenkika ,djam kidekserek lekkepén
 kerebmedav ahtnim ,külev inlére$ turá knudut nabboj ,teküdéđeb küjtré aH

.knutagotum ka$ arájdóm
 neđége ,iknednim dnom kansamlatah sé kan¤an avllá mettőle ¤oh ,matduT  
 bböt nebbe eD .kenpél men arájtrap löbö za iánotak abusD gím ,gidda

 ¤oh ,lekedré evle{ kepén ilovát tika ,za dnoloB .lénsédeklezíh serü tlov
 avlúm de¤envé ¤e ,iđih tza nebzök ah ,kéjláv aránđah avlúm kevé djam

 nabimátiB tima ,zagi ¤oh ,attotí{ozibeb ¤í levéséréK .soráv a lutđuple
.ttodutgem

?deven a iM .detrék ¤oha ,đel ¤Ú .lánđizimaT zzektnelej sé ,jneM -  
.marU inetsI ,lilaT -  

 ,etré trék tákirak{ara ték ka$ nulA .matravazle ed ,tlábórp indokláláH  
 meretsem nebievé ekéb A .lánusdrO tebbesevek tré mes levimmes gidep

 lanna€o ¤e ka$ ttözök sárájvle{ i{{a ¤oh ,mettehnöđök iken ,ttel
 neppé armorokgerö ,kiđtál ¤Ú .gem ttotahtínat mes ő gém er€ema ,matzoklálat

 $löb gerö za tnim ,lóriajtú sönölük sros a keléđeb lattatíhá na€o
 tsom treM .atzogob tialanof ketenétröt igér a nebételé đége ika ,utlabuL

 a lürek men ahos lilaT ,lóbimátiB tríh a azzoh sám ah ,kolodnog arra
 nabgáliv a nebbe gásólav a ¤oh ,knundogu{ llek eleb ¤aV .abátolaP

 teküs sé kav ¤e tima ,ekérevek ú{ára nelteremsi keneltelév sé kogászagi
?nabósrokpére$ neltelüf tagozár sáiró



.már ttezén laccra ózrágus admuN ,knutdaram arknugam rokiM  
?marU inetsI ,deđiH -  

?et sÉ -  
 nettetíđefgem rokim ,tlov asákoä - .marU inetsI ,llek menniH -  

 - .arjú kátlozjar tájátnim kenétezevök óldap a iajju ¤oh ,ttozoklodnog
 ttodoravazeleb gér ebésem tlunateb ¤oh ,kuttaggafik ¤ú trem ,röđőlE

 lőrgér meremsi trem ,rođdosáM .kiđtál kanátjaf na€o si men eD .anlov
 rám anlov ttödlük si edI .evíđ a đonog ed ,asádut a ¤an ,tokavaR

 im a abánavA tehöj es rebme ¤e trem ,abáih ¤oh ,ándut men ah ,tsokli¤ro
.lüklén knü€édegne

 tekőzekré nokatu za gidep imáiR ,tőtökik a ugaliP ,tlov zagi zE  
.atzá¤iv

 na€o si erőslüK .tokavaR tnim ,ari{{a si men ah ,tábusD meremsi nÉ -  
 ,úgnah¤an ,remenheP tnim ,- gozom tesevek trem ,bberévök gém ka$ -

 ,tnöd men gidda sé ,tievret itegövöđ tá nekede¤envÉ .sotavó ed ,űdéđebkos
 tazagI .lőbézek a ik ajda men tegésrézevőf A .tahtímáđ erim ,ajdut men gím

 ¤oh ,lőtkeilebatolap a nabimátiB attollah tza rokim ,aglođ a ttodnom
 a trézE .kétdlük nannoh ,attollavik ergév sokli¤ro za rokim ,tteteven
{ rám tsom lőlef ejedi urruG .gof intezif gém ređ¤e kavaR tréséteven

 ,mejef a el dsettÜ .marU inetsI ,knütehel katdogu
 kandamát sigém ah ,- ne$löb ázzoh ettet - ré men timmes rám rokka ráb
 gadzag sé ,kiđkele$ ergév gím ,ajtaglotnof giákos abusD .nöđő za neze

 meN .lóbúrobáh a téđér{ámkáĐ gem ka$ ajpak erővöj ah ,géle ikeN .ódoklaru
 izötök men gem lassám imalav ¤av lakkavađ péđ gím ,gidda le ludni

.trat ¤oh ,modut lőtika ,tokavaR
.lé si am nálat ,rotáb aH .tlov sotavó nabólav abusD  
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 őzektevök a ka$ ¤oh ,kützegév ¤ú taknólavinnet nednim evdzek lőttE
 .teknütelé za lef küttet erre ,tsoráv a gem kájdamát nabdavé isázójah

 urruG ődi ővelartáh a trem ,knusátđaláv sám tlov si men tniređ gászagI
.géle tlov men erimmes rám giépezök

 nabátolaP a ,etdegne arájdabađ ummiD .tlov segésđége negér rám usdrO  
 - ajléc kaniátés gatagllaH .tsálláđ ttopak

 nabbarka¤ er¤e - ettetnelej lasság€osom đavar imáiR ódutnednim a tze ¤oha
 za ¤oh ,le kéttetjelef men iőnpap sé iajpap őnnetsi zA .amolpmet aurE tlov

 erévdek nebnednim sé ,kéttehnöđök kennegedi za kenne tájádo$ ősle de¤envé
 lattúze sé ,tásádoklák&elp imáiR le metlesiv nezehen gidniM .katráj

 ,zohha nebételé ttedevneđ tegele inuan A .ttozoh ebhüd na€omok
 ajlotsókgem nödlöf a tti rám ¤oh

 ette€eh agoj $nin kenikneS .támolpmet aurE ajtrat kanna ah ,tomo$idarap a
 jú ,zohánavA tő ima ,za im ¤oh ,ajtrateb tie{évröt soráv a ah ,inetnödle

.itök zehételé
-kájtál nesevíđ ¤oh ,aglod keniőnpap sé kaniajpap aurE -  

 rám ze eD .atjar metzénlütđerek sé ,kanimáiR matdnom - mes ¤av tusdrO e
.erđé ettev men sonjas imáiR ¤oh ,tnétrötgem rođi{{a

 sé ,knütehtíđék tají géle ¤oh ,arra knü{émer ttetehel rám nabnoza tsoM  
 a koza kene¤el kik ,kütlegelrém gikopaN .ttozotlávgem etelé usdrO

 a ka$ en ¤oh ,kenlürek eb€ehűm jú za kika ,kerebmeretsem bbese¤ügel
 nednim inuan a kájdut intevök ,ne¤el sro¤ si kuságoflef a ,küzek



 ttozoklálat röđőle usdrO rokim ,lavádmuN knutlov ttO .tásátísatu
 ,tléđeb nesedneŁ .laviasrátaknum ődnevöj

 mes tréza ka$ rám - nebévle{ péN itraP a ttetév tábih sévek neőnűtlef
 gidda ,kettetré men timalav ah sé ,- kenéséteven adnas imáiR azagi tlov

.inláni$ atdut anátu ki¤ednim ergév gím ,tságof se€eh a attatum
 a ttel gédnev sopannednim amminI eréséseebgésték bbo¤angel keretsem A  
 nodóm neltetehtré ,ttöj ttaim kají za ka$men rézev ttegetter A .neb€ehűm
 .togástárab a tze káttodlá ie{égel sé ,zohinuan gatagllah a ttodóznov

 iesette€eh ,kanusdrO lőréléfnednim tléđeb gikáró amminI gím treM
 - "emelleđ runaN tlurođ mes eb¤e" külüzök sé ,tekő káttatzotalroka¤

.tégéstehet kürézev káttatlém ¤í ,avgottus ,ttözök kugam
 inuan a ,löf attotrat men táknum A .lőb€ehűm a támminI ik mattotlit meN  
-¤e ttetev ahén ka$ abtadaráóđ a ,ennel es tto ahtnim ,ttozoglod ¤ú nebzök
 a atpakik amminI rokim ,röđőle ingo€osom mattál rokka sé ,tđaláv divör ¤e
 ,attál lótusdrO ¤oha ,inetíđefgem atlábórpgeM .tají đék ősle za lőbézek

 .ttödöklőre abáih ,tlürekis mes ari{{aelef ed
 tlov {o$ala si amminI gidep - arinuan bbesik lejjef a tderem avzokládoŁ

.ttogáv tepék abotso no¤an zohcraduk a sé ,atlábórp arjú nátuza ,-
 nelteletđit na€o si lekkenetsi za amminI - !arájá{opok đapok umabaH -  

 sátí¤óß a ummiD degét ttetete leviM - .lerrebme bbötgel a tnim ,tlov
?abámolpmet aurE monráj enellek tebböt si meken ¤aV ?nabázáH

 rádamđálah a ¤oha ,erődi i{{a ka$ ,nácra usdrO €osom a tá tnahus rokkE  
.kikub erzív a rokim ,ttölöf regnet a nalliv la{ráđ

 a sé ,gésse¤ü menah ,ttellek őre men nebnölük zehésétíđefgem jí zA  
 na€o ¤e bbejlefgel lüzök {égel zíT .attatumgem nesegésđék usdrO tságof
 jab bbo¤an lakkos lénnE .inlunatgem atdut mes bbősék ika ,tdaka űzekaf

 tamráh ka$ bbákni ed ,te¤én bbejlefgel atnopan etniele ¤oh ,tlov
 tlulo{ob aknum A .inleme kutdut nezehen no¤an ka$ tomáđ a tze sé ,kettetíđék
 kese¤ü ne€imráka ,ketlürek eb€ehűm a kika ,koza gem kátlunat nassal ,tlov

.nebkügésretsem ibbárok katlov si
 ttaim ku€ús kólav zohkají ianava zA .tlov knudnog kos si lekkőđđev A  

 - uruP ógra{ak néđér iléd kujázah a kinuan A .kettehöj es absátímáđ
 a kátgáv lóbiasadán - ajó€ofkéllem iladlo bboj bbo¤angel ó€oF ¤aN a
 ,anlov kettöjár trem ,külőt knüttehrék meN .tekőđsev őlüper nabbojgel

 a lóbnakraB a etdlük nebkegetök gatsav imukraT .llek erim
 agam usdrO .tekőđsev ttogáv lórkorkob sé lórkáf bbéléfnölükgel

 .nojí za atzúhgem-gem ,tekő ettegleme nére{et a ,atlođi$ ,atgaraf ,atlotnáh
 i{koram ¤e nátuzA .gidda tnim ,kanámminI tlelef mes ti{{a gém gikopaN

.tllá méle nebézek a la€€ag
 men tza ,tléc a azzábihle lőrsépél záđték inuan ki€ema ,marU inetsI -  

 đel men rám lút nesépél đúhzáđ ,kezehen kőđđev a keze eD .kansocrah kizeven
 tají kodut ,matdnom tza rokim ,marU inetsI ,matduzah meN .inlö trebme küjere
 matlov men eD .moláni$gem nokav ráka ,tlov mé{e za ne€ima ,tza trem ,inetíđék

 bbesőre ,bbo¤an ¤oh ,modut men tréza sé ,ajáglođ keretsemrev¤ef a ahos
 ebsérp a rokim ,tekő gem mastíljah nebví ne€im ,llek zemelurađ i{{em zohjí
 nojnattap en ¤oh ,monlánđah zöhküsétđellieđđö llek tebböt leggöđ {áh ,međet

 cnimrahzáđ-đúhzáđ kőđđev a kezE .itíđefgem rokim ,nebézek socrah a téđ
 en erbböt ed ,ketlüđék lóbdán a tnim ,djam kenlüper lój na€ona¤u gisépél

!marU inetsI ,stímáđ
.ttodut jí ianava bbojgel a tima ,kanna tlov asorođmoráh si zE  



 tekene€I !marU inetsI ,kanimukraT ađđiv ddlük tekőđsev a tekezE -  
 gem ,ajgaraf tekőđsev a ka$ lútneze ika ,trebme ¤én meken jda sé ,nossagáv

.ajlápalak teke¤ehlí{ a ika ,to$ávok űzek se¤ü moráh
 ¤oh ,atlámrofgem lóbga¤a ahup usdrO rokim ,ttogolsip neőtevgem uninnE  

.návík teke¤ehlí{ ne€im
 kujkar es erégév a rákA !eksüt $rok menah ,¤ehlí{ men ze ,marU inetsI -  

!kenkőđđev a
 erélevel {eksek afjalo za ,sopal ,i{ré{etléf kené¤ehlí{ kepéN itraP A  

 men nabólav kéksüt i{jjusik ,kömöz a keze tsepék zehéjégnep selé ,ótílnosah
.ketrégí takos

 bbesevek lakkos ¤oh ,- $ávok név a bbávot atgorák - ój a za kaŁ -  
 láttál si meN .inloké$op erimse€i rák si ti{{a ,zagi ,kujázzoh llek znorb

!kö€ök et ,tocrah gém
 ,ttotuj ebmeđe nátuza ed ,neze metnekköhgem si né artanallip ¤E  

 na€o ató ődi i{{a andogu{ men nebéjőpí$ ibatuM gerö za ¤ehlí{ bbo¤an ¤oh
 ed ,ttodnomtnelle ka$men ika ,nabánavA tlov ősle za $ávok név A nesékéb

.tlükűđ ari{ságáv emeđ usdrO .tinuan a attotnáb si gem nábotso
 takoza trem ,¤av gerö ¤oh ,rák ,- nesedne$ atdnom - gem dláni$ kaŁ -  

!tősle za ik mánlábórp datjar nebnölüK .kattotínat inletđit
 tehléđeb ¤í negedi tnemttöj ¤e ¤oh ,ettih men ,tájáđ a attotátle uninnE  
 ttotahlođaláv erim eD .levékibbese€étniketgel kania$ávok anavA ,elev

.lőb€ehűm a tludrofik rám usdrO ,anlov
 erteteređ mes ,$löb mes ¤av men ed ,- matdnom - uninnE ,¤av $ávok óJ -  

 za ¤oha ,elev létléđeb ¤ú gidep eT .knüken raka inetíges újfi za zE .ótlém
.zohdorok et a ótlém men

 ój ne€ima ,gerö zA .motahdiđel lój ređ¤e ergév ¤oh ,kanmolakla za metlürÖ  
 kenrebme bbasokogel a ¤oh ,lazza ttotrá ti{{a bbálagel ,tlov $ávok

 nese{élöf na€o tiagásabotsO .nekédivtrap đége za tágam attotrat
 ¤E .ttet ássoga&ók si tejef sám kos ttü¤e lavájtájas a ¤oh ,attatzognah

 ,tlov ejémđegör seteré$id girátah so{ozib ka$ ,ne€i
 - lüvík neke¤ehadrád sé nokodrak ettetíđék agam tájas a toznorb a ¤oh
 loha tréze ,atlánjas arsám nednim - katlov kój sé kepéđ nabólav ke€em

 i{ákirak ¤e ka$ ah ,tlov godloB .ettetídivörgem táknum ibböt a ,ettehet
.nannohalav inla$ ttodut le si tezer

 a ,sádut a ,tísemengem gésgerö za tika ,- mattat€of - rebme na€o naV -  
 dalán gém ika ,utlabuL ne€I .đet ássotazála menah ,éssögőg men talatđapat

 a ánatnáb trem ,alór leđev tádlép ¤oh ,melémer gém trézE .bbegerö si
 menah ,atzohgem men gésnév a kanuninnE ¤oh ,mánallah tza si nátuze ah ,mevíđ
 gém ¤oh ,lótta nojvó umabaH sé ,uninnE ,nomiavađ zzoklodnoG .téđe za ettevle

!delev menléđeb nejllek lőrre ređ¤e
 ,lakko$ávok a sé lavuninnE tlov jab kos si nátuze gém sonjaS  

 ka$men ze ¤oh ,modut ráb ,teküđe nazój attotíso€ámohle ejgőg kügésretsem
 ,katlov nebtez€eh ttotíđatik rokkana¤u sé sogástláviK .kujábih ő za

 sám tnim ,katpak tebböt lakkos nebkétré tré€em ,takujáknum etletđit iknednim
 anlov ttödőröt mes apa ilebanava nelte¤e sigém sé ,iőlevűm kegésretsem

 temleléf neb¤e sé teteletđiT .ne¤el a{ođđa $ávok ¤e a{ál ¤oh ,eleb
 cré za le€€em ,lakkusádut sukigám nebévíđ kerebme űređ¤e za kettetlek

.nebkiécnemek katloĐárav teméf ógolli$ lőbiegör zéhen ,avrud
 ,gatsav tégedi jí za kátrodos na¤oh ,si lórra gém enellek menléđeB  

 lataif se¤ü za ugaliP lef atravaz na¤oh sé ,lóbrúh lébahram seređték
 kőđđev a kiallot ¤oh ,trékaradam arkálkiđ itrap a tnéknákađjé takođálah
 ,kájlodnog ¤ú sirám kika ,kenđel eD .kájláglođ tágássotnop kenétpör



 - tie{émzőle za kanúrobáh a kenne mezetelđér laggássokélórpa segelsölöf
.arásávor kanásáríel úrobáh a

 ¤av lótálletavA kenzöbnölük gila keneltemlerüt a kezE .kuzagi $niN  
 kandut nabbađđoh táta$ ¤e kika ,lótkosotnal ttetegelme alatlá za
 nasodnog nebzökim ,ttotrat nabájólav giedi i{{ema tnim ,inlekenégem

 ,takoságáv ttoda sé ttopak a ,tierev¤ef kösőh a ka$men kiđev abrátlel
 máR .si tekeleb tludrofik a ,taká{opok tröteb ¤av tlurugel a menah

 ótahtá$obgem ,međih tza ,tnétröt ¤í rám ah sé ,túrobáh a tze kéttetíređ{ék
 tekika ,le kanajlutđup koza en ¤oh ,mejre{gem ¤oh ,tlov mogásnávík

 ergéső$id icrah meN .kennöj knünelle kika menah ,metteređ ttü¤e lakkiábih
 őtehel a ,nasro¤ ,lút nésédévgem anavA ,tehel ah ¤oh ,arra menah ,mat¤áv

 erődi úđđoh ¤oh ,kankódamát a kajda tékcel na€o nárá rév bbesevekgel
.lótúrobáh bbajú ¤e küvdek a nejnemle

 ,matdut trem ,zohkají inuan a matdokđagar tréze sé ,támminI le metrűt trézE  
 rebme - tniređ ajdóm alletavA - ah tnim ,tíđev trebme bbesevek anavA ¤í

.notrap a dzük nabcrahlezök nelle rebme
 keléđeb ti{{e tréima ,moko - bbasotnof gém ,mezré ¤ú - kisám ¤e nav eD  

 ,tlov bbezehen lakkos pan záđ ráp a za nabájólaV .lőrketelüđékőle za
 ,úrobáh a tnim ,ttetnelej totazodlá ,temledzük neletrév ráb ,bböt lakkos
 tlüđék nesevresek na€o erima ,tzadnim inatjah ttellek ergév ka$ rám rokima

.soráv đége za
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 tleređlef rám {áha ,kennöj men nöđő za neze ¤oh ,kütlémer ráB
 lótájpan ősle urruG ,- rebme nevtözáđ gila - tlov mođájí ttezpékik sé

 ugaliP .ttödökrő lánátarájeb kosorođ a dnim lappan-lejjé evdzek
 ¤oh ,élef uđileB erregnet a ketdekđéremik eđđem iasálrotiv bbasro¤gel

 ráb ,tierebme udseM .lőrésédelezök dahójah segésnelle za kanassahda tríh
 atnopan ,tlov men erev¤ef sám erőle¤e lüvík nádrád a kenéjbbötgel a

 ki¤edniM .égöm kedévllem a ,ariajtrap sorođ a matravazlef ređték bbálagel
 atolaP a ah sé ,nödlöf a tdükef ettellem ajádrád ¤oh ,tájáknum ,etzegév ¤ú

 a lüde¤E .erkü€eh tlölejik nasotnop katnahor ,trük a tlalóđgem néjetet
 rám kiken ,kađődi za ze tsázotláv ttozoh men ebételé kánotak solécnáp

.kuinllá ttellek neđék nebcrep nednim atógér
 lassátínat téđér bbo¤angel kaniajpan sé ,t€ehűm a at¤ahtto usdrO  

 ittözök kobmod a <amminI tnim ,tlov őzpékik atjafsám inuan A .ettötlöt
 kőlmötrőb ttömötik arújámrof rebme za nebégév ken€em ,netér sákúđđoh

 sé - semedré ¤oh ,etzeré ¤ú aH .ttese mes óđ sognah ¤e ,katzokaros
 tlov sepék ,- tlov emeđ ój si zehkerebme za ed ,zohsázali{ a ka$men
 ,lugodlob men ,attál ¤ú ah eD .intatumgem tzana¤u si rođzáđ ,ređzít

 kankisám sé ,tají za lőbézek ettevik lüklén óđ ,ne{égel a ttezénlütđerek
 "kotalroka¤agĐiv" A .ttetevöl tali{ záđtéh-tah atnopan levierebmE .atda

 ,etletevök tza rokim ,tlov za nálat ejbbezehengel
 navtah abléc nojlálat ¤ú kédnevön a

 neseteđémret usdrO tecrep A .ől tezít bbálagel tnéknecrep ¤oh ,lallí{
 kensegelsölöf iknednim nebkekétré sik ne€i ,sám tnim ,etremsi men ¤ú neppé

 ereőtü nájólku$ a rokne€i usdrO .nödlöf a neze inrém tődi za attotrat
 totah lőbsévöl navtah a ikA .tlomáđ nasognah sé ,attotnipat tésétetkül

 ti{{e gém kanna ,tebböt ika ,pansám ađđiv nöjjöj ¤oh ,etdlükle tza ,ttozábih
 ,tlürek abkorobát itrap a za ,nágĐiv a té€eh atllágem ikA .ttodnom mes



 a kájlánđah na¤oh ,tekő attotínatgem udseM ,bbávot ttozotalroka¤ tto
.tékézedef köbmötalkiđ a nebbese¤ügel

 nelte¤e lőlef teleK .regnet a tlov serü ,ttöj men nabnoza dahójah A  
 knünelle ¤oh ,etzelej ze eđđödnim nöđő za neze ,ttezekré mes akrábődekserek
 arra ka$ ,- tlov samladjáf no¤an ze - a{ámtílláđnó itmeH tdaramlE .kenlüđék

.tlov nabsoráv a ima ,knuttahtímáđ arznorb a
 ,knutráj lút si nájpan kidacnimrah urruG ráM  

 ólákric neregnet tlí{ a - eblöbö za tludrof a€ág ilebsid ¤e rokim
 estlötgem tiósrok ¤oh ,- ázzoh katlú{ mes lajju ¤e eđrep kéugaliP

.lezzív
 men kon$narap a ed ,anlov ttotratik giázah ima ,küziv i{{a tlov nabázagI  

 tima ,nabánavA ajda en bbávot nebissirf noza ¤oh ,inllágem atríb
 ttödlük lóbimátiB a rokim ,nabájátolap kavaR tlov ttO .ttotál nabuđileB

 ,tőlürek a iken irégem ,etzeré ¤ú sé ,katdalađetređ ko{áktap
 .totaládo$ órájik kentlüsetré lój a essehzevlé nebéjőtökik anavA ¤oh

.etrégem si knükeN
 .abátolaP a etrésík laccra ózrágus - tépén siD etteređ men ráb - admuN  

 tekő kétzénel ,lakkosoráv itrap a si ketdekserek ah ,iókal siD
 atdaőle evzeníđik neőllek {átipak a ¤ohA .ttü¤e lakkia€áđiv ,lakkiúrobáh

 leggőg sé la{{úg bböt gém ajgof na¤oh ,mattál etniđ ,tetenétröt a
.inadnomle kanrraM ,kaná€árik

 ,avtíro{uh nasoknic na€o ázzoh ettet - marU ,deken modnom tza tréza eD -  
 ko{áktap a lef jlüđék ,- innetgem nabánavA anlov trem men ahos iknes tima

 bböt avlúm vé ¤e ed ,kájram tsám¤e gibarad ¤e gém tsoM .arásádagof
!nav do{áktap {áha tnim ,dár kennöj lavójah

 a aláh ¤oh ,tlov gászagi i{{a nebima ,nájáfért tájas a ttögöhör tóJ  
 nátuzA .tlágdalađ {áktap sévek na¤uka$ nabánavA ,kangásatđit ttev naúrogiđ

:ttotatkoik nese¤ek nebéven ajódoklaru
 gidep ,inda tetevöđújpa¤ meken dut men ,atdnom tza đizimaT ,dokonrát$niK -  
 tzA .ađđiv kerét lüklén újpa¤ ah ,đel sogarah ,aru keregnet nednim ,rraM

 tékéb ssök ¤av ,tediegésnelle el dző¤ ramah ¤av ,marU ,deken molo$ánat
 .ardagam ddev tájgarah mo€árik samlatah nebvé őzektevök a ¤ohen ,külev
 léstnö tákirakzér ¤e ¤oh ,đpak mes tecré i{{a ,tújpa¤ ketehiv men ah treM

.előleb
.egésneletmeđ ttodut mes inatnađđob gém ¤oh ,kenríh a metlürö ari{{A  

 kensétegléđeb a egév ,estré ¤oh ,matllálöf - motárab ,levékéb jráJ -  
 vé ővöj A .deken inda kodut men nabólav tsom ,itelli tújpa¤ a ima ,-

!trraM ,tado€árik samlatah mötnöđök si giddA .nav eđđem gém gidep
 soráv a ggüf lótájtihcalam siD erkörö ¤oh ,mettih tza gém rokkA  

.tegéssekéb a inzirő llek gem noránednim sé ,etelgésküđcré
 lüklén ađjah ,natdogu{ rám tsom gidep im ,ttozálrotivle {átipak A  

!vé sejlet ¤E .táknum a küttehzegév
 A .teknüsépél nednim inzoglodik ,inlodnoggem nasopala knődi đeL  

 ttezpékik reze mendjam đel ,nabsorođ a kenlürek erkü€eh a dnim köbmötők
 ka$ ,zagi - támáđ kenie{égel amminI ¤oh ,kotahlodnog si arra gém ,mođájí

.mazzálpudgem - lallécnáprőb
 na¤oh :mejef a metröt abáih nima ,arsádlogem gém tráv golod nelte¤E  

 né ah ,gem nojlí{ rokka ka$ ¤oh ,tégév ilőlef löbö sorođ a ¤ú le majráz
 a inzoko tegésetđevrév i{{a :evret igér meledév a tdaram erőle¤E ?moraka
 eb nossahtuj lettlüsebes kos ,avravazgem ka$ gésnelle za ¤oh ,nabsorođ

 ,kuinzójahgigév llek ¤ú tsorođ úđđoh retém nevtözáđték a aH .eblöbö za



 za {élöf nednim $nin rám ,kujár kanalluh ierze kádrád sé kali{ nebzök ¤oh
.nokuladlo ő

 a ttezekré avtuf e{égel úbál sro¤ ¤e imukraT nátuze lakkos meN  
 ,kennöj laváhram záđtah tnim bböt kinuan a ¤oh ,ettetnelej sé ,absoráv
 ,zohha tlov ődi géle zE .kenré absoráv a avlúm pan zít lüleblürök
 abárátkar ttözrő naúrogiđ atolaP a őđđev sé jí újátnim inuan nednim ¤oh

 kankinuan a nabásádokar ós a kika ,kankoza küjrev ebéjef a ¤oh sé ,nöjlürek
 tláv ánnaltatahtál si usdrO .kulór inetje kenejrem es tóđ ¤e ,kenetíges

 inlüreK .kenződi nabsoráv a ierévtset irok¤e gím ,arpan {áhén a arra
.tátiv sé tsádokzára¤am segelsölöf nednim matraka

 {áhén katzali{el tnigem ,nebvé őzőle za tnim ,tekő ettezev diraT tnigeM  
 - neblöbö ttotíráđik a katkar tekezüt arokka sé ,tá&uk robók sé tű€esek

 evíđ kerebme za ¤oh ,- kátpak lóbiarátkar atolaP a neseteđémret táf a
 lóbnakraB a si a€€ag bbórpagel a ,$nik ¤an af a treM .ttederesekgem
 tno$lah sé űf iregnet ,a¤árt a ejőlezüt ipannednim soráv a .inzoh llek

.ekérevek ttotíráđ
 nelte¤e nédi za ¤oh ,kenremenheP atdnomle lórllávléf diraT úvađkűđ A  

 trem menah ,nav bbelezök anavA trem ka$meN .abimátiB kattotjah mes táhram
 en ,ajnávík tágástárab imátiB ah ¤oh ,kanlagmeD etnezü tza abusD

 en iken ¤oh ,atlodnog ¤ú gidep lagmeD .lavánavA kéjdekserek
 nabnoza kuttagnir meN .mes ak$o€árik itrap tluromo{ ki¤e nossaglo$narap

 imátiB itídnergem {ámtílláđahram tdaramle za ¤oh ,nebtih a nabba taknugam
 €árik inuan a ¤oh ¤av ,- tlov soráv bbagadzag lakkos lánna - téjere

 sedne$ na€ona¤u kinuan A .ttel knüsegéstevöđ im a levéttet a lezze
 a rokim ,ttezgeléllef iknednim sé ,nebvé őzőle tnim ,ketdeklesiv leggőg

.élef ke¤eh a katlogavolle av¤ahartáh táhram bböt ređték láni€avat
 ki€ema ,lóbsoráv nelte¤e za ,lőbnid-riG ttezekré ójah {áhén gém nátuzA  

 admuN ¤ohA .nátalokrot unáđiG a lút ,lótánavA notrap a tlov artagu{
 káfjalo đévene$ ka$ néjdlöf sekiđ ,úrobáh a etlekedré men tnid-riG ,atdnom
 kátpakgeM .bbelezökgel a ázzoh tlov anavA sé ,ttellek einlé ,ketdev{es

 kos men nebvé za nebbe ráb - ketrék tima ,tzadnim tréádóđ a sé trétsüze za
.katzálrotivazah nékéb sé ,- mes erki¤e tlov knügésküđ

 a€ág ilebsid ¤e gém rokim ,lőbéjedi urruG artáh tlov mes pan zíT  
 kavaR sé abusD ¤oh ,kutdutgem lótá{átipaK .neblöbö za ik ttötök

 a ,ketteis no¤an sé ,erzív tlov egésküđ na¤uka$ kaná€ág a kennE .ketlükébik
 a tlékciveik ¤ohgilA .lüklén jab azah rám ré men ¤oh ,ttodógga {átipak

 bbávot si tekösőzeve za ,ttotazúhlef tálrotiv nednim ,lóbsorođ
.neregnet a ttođtál inlüper a€ág ¤an a ,attatzoglod

 kétdzekgem komálluh a ,totrap a etröpösgigév arahiv ősle arsE nátuzA  
 a ettetnelej ze neppé nabnoza arknumáä .nokálkiđ itrap a takumortso őgnöhüd

.togásnotzib
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 gászagi zA .tölbö za le majráz na¤oh ,ár mettöj néjedi netsirahiV A
 kaninarudeM lüvík nátaraka menah ,kanmagam men ,monadnom llek gem tréévdek

.mettehnöđök
 sákođ iső za ,atolaP a ¤oh ,mázzoh ttöj tréza ejőtezev kođálah dabađ A  
 tnim bböt tteđevtto küjréf kenkika ,teke¤evzö za takoza ajlotóprák ,tniređ

 rokka đizimaT ¤oh ,atdagat men inarudeM .nákrábđálah ték a noza evé ték



 ,tósrob ,tajalo űgési{{em sosákođ a lóbkarátkar a kiken etterémik nabmo{
 küjréf ka$ ze kenke¤evzö za ¤oh ,tlevré lazza nabnoza tsom ,tákirakzér

 si za gideP .timmes katpak men tréséleređlef tteđevle za ,tráj tréálálah
.kanántahđálah lazza kiaif ,anlovgem ah ,kétré ¤an

 na¤u kika ,- atdnom - si kođálah a koza ,marU inetsI ,kirék tzena¤u sÉ -  
.tteđevtto kujóláh ¤an a ed ,ketrétazah

 i{{e tréim ,nav azagi aH .tinarudeM mattagllah lessédőző¤gem kos meN  
 er¤e trem ,timalav ttetehtjesgem đálah A ?őle elev kidokazoh nátu ődi

:ttozára¤am nabbólóđseké
 a táf nednim trem ,marU inetsI ,inetíđék tajú zéhen si tokanóŁ -  

 .dnog bbo¤an lakkos si lénne gém óláh ¤an a ed ,inzoh llek lóbnakraB
 őslef a ergév gím ,atjar kanzoglod gide¤envé sejlet ¤e ahén kőtökóláh A

 arokkem si létökrézev a sé ,óláh a lüđékle nabáđđoh sejlet létökrézev
 le ¤oh ,arokka bbálagel ađđoh óláh ólaverimalav nednim neđiH !aknum

…sé ,tátarájeb löbö za elev inráz entehel
:mattotláik to¤aN  

!?arokkeM -  
 .tágam ettetev arsah ,taludzom igér a ttel árrú nebételümér ninarudeM  

 matdorobáh náđđoh létökrézev a evtelli ,óláh a neppé tréim ¤oh ,ettetré meN
 eD .nebtenétröt a tlov lohsám gásguzah A .arokka na¤uka$ za rokim ,lef

 söhüD .mes ¤av kenke¤evzö za sétírétrák a e-sogoj ,tlekedré men rám megne
 kerev¤eF a matlálatgem tetrévrőb a rokim tnim ,bbesöhüd gém ,matlov

?arsádlogem a kejjöjár ¤oh ,llek aságo$ol a kanđálah đavar a kennE .nabázáH
 !tlov arokka nabólav óláh a za ,- inarudeM etgebeh - marU inetsI -  

 mes ¤e ,inđálah ¤em erregnet tlí{ a aH !notrap a tákráb nednim gigév zzéN
.tebbesik lavágam điv

 ráM .evle¤if es ado matdnom - !levékéb jráj sé ,inarudeM ,lef jleK -  
 ttetíđék előleb a ¤oh ,nabánavA znorb géle e-nav ,niejef a metröt noza
 a sé kenke¤evzö za ik ajda ,kanđizimaT jlóä - .tájupak sorođ a ejrétá cnál

!ráj ima ,kankođálah
 a đége ,nökő$pél a matnahorel ,tđálah ólágodllá nábmab a mat¤ahttO  

 a ,metzeré ¤ú ,metréado erim trem ,golod $löb tlov meN .mattotuf gisorođ
 ki¤e za metlüel avdokpak nátu őgeveL .lüzök miádrob a kirguik mevíđ

 a lemmemeđ sé ,giádi kattatnov tnékeđér dévllem a rám tima ,erbmötők
 tza dnim ,ttotál lóbsoráv a ika <tdalađ manátu admuN .metrém togáslovát

.lüđék jab ¤an imalav ,atlodnog
 lakkugam kanazzoh sé ,- metgehil - admuN ,tokanó$ tö-¤én edi jvíH -  

!ne¤el úđđoh ka$ ,¤ednim ,teletök ¤av tróniĐ
 ték a tza metserekgem nasodnog menah ,el metrém tégésseléđ a ka$meN  

 négév ki¤E .tá€ús cnál a kájríble ¤oh ,kadráliđ géle kálkiđ a loha ,te€eh
 ,đel tezekređagi$ imalav nokisám a ,ebők a inetízgör llek lakko$pak sőre

 a inetíđék llek tabbađđoh lavój neseteđémreT .kujrava$lef tocnál a erima
 .takniójah im a ajravaz en ,nojgól ttala zív a ne€ém ¤oh ,lénégésseléđ sorođ
 ,atadalef a đel za rokima ,nöjlürek élöf zív a ¤oh ,segésküđ mes rokka sÉ

.tiójah kavaR assatzótratlef ¤oh
 .koraka tim ,matdnomle nebzök sé ,abátolaP a lavádmuN knutgallabađđiV  

 aknum ¤an tlov meN .knuznorb géle ázzoh e-đel ,kutdut men tza kaŁ
.matdut rám bbősék laváró ¤e ,inlomáđik

 ,tokkolbtez¤ej ráp a tza mettegzirő nasánobab ed ,tréim ,modut mes magaM  
 arálbátga¤a ahup si né ¤oh ,matkođár negér rám tréze ,matpak lőtjerdnA tima

 men trem ,ariakonrí atolaP a mattahzíb men tima ,tesevek a tza messév
 kálbátga¤a tríelet lakkomáđ a metlü ttO .koraka tim ¤oh ,anlov kéttetré



 $niN .mattagnorođ nebmezek a ,tlov {émderegév a nima ,tóslotu za ,ttözök
 tti tréim ,t€árik anapsaV tneđ a ,téső ótípala anavA matzoktálE !znorb géle

 .cré ótahlánđah eléfimmes $nin loha ,tá{ogroh ajákráb ik atbod
 nav tti ,nebmezek a motrat tti ,- neűresek matlodnog - nav na¤u muinímulA
 a ik méntehlemret máđannot lavákinhcet idlöf ,nabkálbátga¤a za mettölürök
 a rám matlomáđel géR .mettel bbúromođ ka$ lőtte eD !lőbiegetér kobmod
 .insoktuf nátu kepékdnárbá naltatahgofgem matraka men ,"lavákinhcet idlöf"

.matzókrib lenneltetehel a ah ,ttotuj ebmeđe gidnim sigéM
!inadlo llek gem ¤ohalaV  

 a mettev tálbátga¤a jú nátuza ,mattiik ,mattotláik trézív ósrok ¤E  
 aró léf ¤E .tekegésőtehel seđđö za matlomáđgigév ređ¤e gém sé <ebmezek
 ajgnah {ara za - tőgne${ara i€árik sik a matzárgem avtjahós to¤an avlúm

 őpéleb a sé ,- "eb lánatđavlo abáih megne" :tlov so{úg nattozorátah
.támminI őle estírek ¤oh ,metdlükle trőtset
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.matdairlöf ,ttetnihök nabótja za ikalav ,matdula nerebÉ
?ugaliP ,¤av eT -  

!kennöJ .marU inetsI ,negI -  
 a katgo¤ar nabkujápmop sejlet gém negé tétös a ,metzén arkalba zA  

 őtekđer ,ttogođo$ utapU ttögöm ugaliP .lanjah a tlov eđđem ,kogalli$
.itjele nötgör ,metléf lótta ,se$ém a tlocnát nebézek

 sé ,- nabkoras a aráklatđa sik seđíd a mattatum - utapU ,ddet adO -  
 nátuzA !nav tti ugaliP ¤oh ,ajdut en sám ikneS .tádmuN lef dstlök ,jnem

.dár đel megésküđ ,lavádmuN ađđiv ere¤
.ko¤av tdaráf eri{{em ,metzeré erređ¤e sé ,metlülöF  

!jléđeb sé ,ugaliP ,el jlÜ -  
.agađ zéhen gásdazzi za tdará lóbájáhur sokđip ,tlov tlüremik sójah A  
 a noza kettev teziV .marU inetsI ,arájlotu tekő kuttál rokta{oklA -  
 a bbetétös tto trem ,kenzeven kansárroF etekeF kosójah a tima ,ne€eh

.teziv kanlálat men lohes rám giánavA nannO .ttusám tnim ,eníđ kálkiđ
?edi kenré rokiM -  

 ,si teknünneb ttozoh za ,nav küleđ ój ,setelne¤E .nebléd bbősékgeL -  
 netnehip ,kenzeve men nákađjé za neze kő eD .ázzoh knützeve lejjé đége im ka$

.nabsorođ a kenđel men ttőle ajáró kidamrah pan A .inréedi kanraka
 aró kidamrah A .tlomáđ nabáró sőttek ianava za neseteđémret ugaliP  

.zít legger etedzek
?láttál tójah {áH -  

 gém levőtteknezit rođmoráh-ređték ed ,naso{ozib tőtteknezit ređzíT -  
.ttel tétös ,nebzök ttokubel pan A .tehel bböt

?degét ketteverđÉ -  
 ,küttetđereel takálrotiv A .tlov ttögöm matáh a pan a trem ,meN -  

 ték-¤e ,kenđeverđé aH .llek e$neređ intálgem tocobrá đapu$ a nebmeđ lappan
 a ki€ema ,ttognolot lürök löbö za dnim ed ,dere knunátu naso{ozib ójah

.marU inetsI ,inzoh mes to€gof matdut men trézE .itjer tsárroF etekeF
 lőtkika ,ta{áhén zeređ neppéknednim ¤oh ,ttozokdagof ,tludnile ttőleiM  

 ,metlürÖ .lótdnalak ne€i ¤e mettetléf né ed ,anlov knuttahdutgem tnednim kos
.tegéstlürő ne€immes gem tlerésík men ¤oh

.tugaliP káttagllah nebdne$ sé ,lavádmuN ttöjađđiv utapU  



 kos mattál sé ,metremsilef lórájámrof tójah ólav lóbimátiB navtaH -  
 kavaR sé abusD .kenetípé nabtaraN sé nebitmeH te€ima ,si tá€ág bbesik

.katlov neblöbö za ará{ozib ,metserek abáih tiójah i€árik
?látlomáđ trebme {áh nójah ¤e-¤E -  

 kajlocrah ¤oh ,dattotlitgem eT trem ,marU inetsI ,matlov eđđem zohhA -  
.külev

 tahlocrah gém aM .elev metdőröt men ed ,nabájgnah a tlüdne$ sá{áhermeä  
.tegele

?léttötökik rokim ,nabsoráv a tsom ikalav ttotáL -  
 kettöj melev ,marU inetsI ,datlo$narap ¤oha ,mierebme zA .körő za kaŁ -  

.abátolaP a
 utapU !ttü¤e delev tti kenejnehip sé ,kanajpak tlati-tletÉ .matraka ¤Í -  
 ,ge$ef ¤av lábaik ika sé ,kanajllá körő éle ótja zA .loh ,ajtatumgem djam
 eT .moraka né ah djam ka$ ,kenréedi am ¤oh ,gem ajtahdut mes ikneS !lahgem

 a bbaramah tehderbé mes rebme nelte¤E !utapU ,đlelef leddejef si
 dsezeV .et tnim ,kenessekđer ¤ú sirám ¤oh ,moraka meN !roksám tnim ,nabsoráv

!tugaliP
!marU inetsI ,đel ¤Í -  

.sázokaráv ttegé nebémeđ a ka$ ,ttođtál kantdogu} .matludrof zohádmuN  
?admuN ,inlüđéklef knődi đeL -  

!marU inetsI ,đeL -  
?si zohdáknum et A -  

 ,ingávik llek táf ki€em kenik ¤oh ,kájdut si nabkumlá kerebme zA -  
 ősle inátu etlekpan A .kájgud abku€ ki€em nokálkiđ a tto sé ,kileme na{áh

.le küjdzek nabsogáliv ka$ ah ,knüđel neđék si rokka négév aró
 dzoh tsoM .soráv a nojdairlef ¤ohen ,nátu etlekpan ka$ kéjdzek rokkA -  

!tudseM sé támminI edi
 nátuza ,tjáf röđőle zív gedih A .metpél ebéklüfődrüf a né sé ,tnemlE  

 .togástdaráf somló za tza metzeré men ,metset a le ettötnö gelem őselój
.már katráv rám ,magam metlöĐröd arzaráđ lekkődnekújpa¤ a eriM

 bbórpagel a kétsév ebküjef a gér ,innevőle tálbátga¤a ttellek meN  
 éséltémsi sökörö za ,ejedi runaN ,de¤envé tlúmle đége zA .si tetelđér

 ¤e kanájrak ,inatídro tréim tlov men rám kanámminI élef egév a ,tlov
 kennE .iknednim ttedeksemledegne tnékrebme ¤e aróđtrük ilovát ,arátaludzom

 nevtö ka$ tnéknójah aH .innel kanttodokazible knuko tlov men erénelle
 matdnomle si tzE .tuj ódamát tö-¤én erknürebme nednim ,knulomáđ tserev¤ef
.elegger bbagodlobgel etelé ze ,atjar ttođtál ,ttetni¤el amminI ed ,kiken

 a ze tlet nabbassal ,međkélme ,tlov knólavinnet kos no¤an gém ráB  
.vé léfsám tlúmle za tnim ,legger

 löbö za tahludzom men laviójah ¤oh ,kanugaliP matgár abájáđ a ređ¤e géM  
 gem ka$ ajtá$ob arákos ,atjar mattál ,attagllah laccra úromoä .lőrépezök

 éviőlélmeđ neltét crah a ttü¤e levierebme ¤oh ,meken sé kanádmuN
 đége rám za ,lürek ros sigém ariójah ah ,gem ettetré meN .kuttotí{o$ala

.itnelej tásálmoeđđö knüvret
 .ttotagllah sé tlü né€eh a ttögöm kedévllem a rebme nednim notrap A  

 sé tsélü za tze amminI külev attatloroka¤ gipan nevteh tnim bböT
 .kitegelme si am konáretev a ¤oh ,¤ú ttotídro nabirokka ,tsátagllah

 a travazađđiv ,ttozník ségöhök ttaim imalav tekika ,trebme cnimraH
 ,tákrot a kanna tá iföd nese€émeđ ¤oh ,etrégígem gidep kenibböt a ,absoráv
 za sibbálagel ed ,úrobáh a nedne$ A .nájáđ a inetjeik rem tóđ ¤e ka$ ika

.ttotahlúm erekis đége pan ősle



 gila arájupak ilőlef löbö sorođ a ,ketlüđékle ierebme sé admuN  
 a ,tlledlöz ődre sik űrűs nebmeđ lassám¤e ,náladlo téK .ár metremsi
 gitrap lóttrap küttözöK .ketré gikomálluh a mendjam ka€€ag óslagel

.akédanof gatsav keletök sé kocnál ,ttala zív a ttegnered ó¤íksáiró tétös
 karátkar a ,táznorb kaniasolécnáp amminI etle{lE .ó¤íksáiró knálaF  

 kos-kos sé té{éde ótahtđavloeb ,segelsölöf nednim atolaP a ,tákélatratcré
 ódazzi kőrevlétök ,téségehil ko$ávok ,tájáknum zéhen ,sogásdaráf pan

 tlú{ik ergév gím ,tésédöklőre samladogga kođálah a arájlotu sé tésélüđef
 tugaliP ttölöf agam etdegnetá gém nablanjaH .nasomottala sé nátsul ,tti

 men ójah bböt ,tétset tnappor kétlemegem kági$ a atóza ed ,tie{égel sé
 runaN .lürem men ebgés€ém tétös a arjú náhmol ka$ gím ,eblöbö za tahđú

 iknes lüvík nekeilebsoráv a ¤oh ,matzá¤iv sé ,ttetelüđ néjelegel kenéjedi
 ,néjedi urruG nöj ójah negedi ah ,matlo$narapgeM .lőrésézetél nojdut en

 a ,ttöj mes ¤e ed ,lef assatzótrat neregnet a gém ugaliP lakko ne€imalav
 .tánavA kétlürekle eđđem kődekserek a ,trap đége za ttozgnahđđiv lótúrobáh

 kéttehiv men ,matravazle lađsavat a gém tza ,nabsoráv a tléf gidep ikA
 abusD ¤oh ,matraka mes tzA .a$ávok nednim anavA tocnál lápalak tréim ,téríh

 ,bbávot tekő idegne men im ,kássál iasójah
 ,káf ttogáv nessirf a tetezekređagi$ óloggug notrap a kátrakat tréze

 men gém kenne eD .ála kobmol a teziv soga¤a nebkőlmötrőb mattadroh tréze
.ejedi za le ttöj

 ,bbősék léniM !modnom ah ,admuN ,lef dsagáv rokka ka$ tekőlmöt A -  
!bboj lánna

 laváđájí bbojgel đúH .zohájupak őslük sorođ a ,metnem zohusdrO lótádmuN  
 komálluh a ,ingottus ttellek men ttI .tlupal ttögöm dévllem seléđ a

 kevök a gém léđ ójúf lőlef regnet a ,takálkiđ a atnoflürök ajabor
 inuan A .teneđaf ózzi nabkarasokga¤a za attatgottap avzárkiđ si nebékédenem
 tsám nebételé đége ahtnim ,tákétáj regnet kék neőlövűb a etzén laccra na€o

 nabnoza asójah lataif űmeđ bbojgel ugaliP ,irrumuä .anlov ttotál es
.trátahótál serü za etđékrüf lunalatgu{

 ne€imráka ,tóđtrük a kotájráv sé ,el kotajlasah ,da tlej irrumuä tnimA -  
!lef tehlek mes rebme nelte¤e bbaramaH !gem ka$ kotájllah si arákos
 - ?mattálgem takójah a ¤oh ,marU inetsI ,si nátuza tti kajdaram nÉ -  

.irrumuä etzedrék
 tréza ed ,indalađ notrap a tál trebme ¤e ah ,túna¤ gof men ikneS .meN -  

 .mázzoh đré si bbősék tréze ah gém ,abáké{rá kálkiđ a gidnim jlupal
 a ¤oh ,dotál ah ,jnahor rokka kaŁ .ttala kagá za ,đlálatgem láncnál A

.ójah ¤em si élef sorođ ttömöteb
.marU inetsI ,negI -  

 etletémsile tnéknesépél tönezit ika ,matzoklálat lavámminI élefađđiV  
.tiemletni óslotu

 ttölgöd tnim ,ketejdükef nasopal ,kotájllah men gem tóđtrük a gímA -  
 ,lahgem ,göhök ¤av lóđ te¤e ikA !nokomoh a lah

 za sé ,- a&uk a lürek ado trem - si abágálivla runaN ke¤em anátu né sé
 nokotokrot a ¤oha ,kottahtídro djam nátu óđtrük A !motaggađtéđ si tá{rá

 men todraK !nebzök le ketestjelef en inatíjah tádrád ,inzali{ kaŁ .réfik
 erétse kenikA !kotbod

 mezek né za trem ,kirgu ebregnet a ah ,iđet nabboj za ,ajdrak a kiz{áih
!gem lah nabbasoník ttözök

 nájtrap itzökmeđ sorođ A .trem es ¤e inlóđ ed ,katgoro¤iv kerebme zA  
 a ze kansázamlagof a ráb ,tiánotak le attál lakko$ánat ólnosah si udseM

.ttoz{áih ará{ozib alán atamaz



 ie{égel ttotagoláv amminI loha ,ála kobmol a lavádmuN matdózúheB  
 neseitetrésík vé tlúmle za ,$narap eléfimmes ttellek men kikeN .ketzőtjer

 kerebme rákiđ ,setrévrőb a kezE .zöhkürézev tekő atlámrof ávólnosah
 ?ke{égel iled ,ódoksáváp nablécnáp ógolli$ ,úgnah¤an a rok¤e katlov
 .takujdrak űléték ,zéhen attotímisgigév ahén küre{et ,ketdükef nebdneŁ
 egésrebé ttozáclá é{{özök kózodagar a ttögöm kiállip t{uhel giléF

.ttogolliv
 za ,téziv sorođ a tá kétföd nebbesegelőrem er¤e iaragus pan A  

 tllá ttözök kelevel a ,ttodosogáliv erékrüđ nebzív óđtáltá za ó¤íksáiró
 tniređ ődi idlöf ,abkidamrah a ajáró kidosám pan a ludrof tsoM .őgevel a

 - neketegiđ görög a ságo¤ar irebmetpeđ a tehel péđ ne€ina¤U .aró zít
 a ttođú$ abih lohalav ah eD .matráj men ahos loha ,- matlodnog

 es ik ,metré abánavA atóiM .ketehem élefkos es tti rám ,abmosátímáđ
 .timátiB ¤av tuđileB motál mes €ogof tnim sé ,lóbsoráv a matludzom

 ttO ?nebőtökik a ¤aV .nerét ¤an ittőle atolaP a djam llá tti dapník A
 a naltaráp ne€im ,kájdut si meN .togásso{ávtál a kitehzéngigév nebböt gém

 ,arotkod ko{ámodut inatdlöf a ,naM rogerG :nebémen agam
…tékéđ i€árik anavA atlorotib givé ték tnim bböt ika

 ettetré es¤ú ,gem mattahzára¤am meN .már ttezén netdeji admuN ,mettevenlöF  
 sé tsugóloeg irok¤e za do¤ah nékéb ah ,rogerG ,bboj si deken eD .anlov

.am géM .đtehel a€árik anavA ka$ aM .tsójahrű
.lőrkederem a knázzoh ttedekđere irrumuä lekkesépél klaH  

 a tdalahle si óslotu za gím ,matrávgeM !marU inetsI ,tekő mattáL -  
!ado eb tludrof es ¤e ,ttőle sorođ ttömöteb

?kannav loH -  
!nupak a eb kiđú tsom ősle za ,tlov legger tnim ,bbesőre léđ A -  

!nasro¤ no¤aN !nasroß !admuN ,tekőlmöt A -  
 a ¤oh ,knutlodnog men arra ka$ ,matnávík tima ,ettet tza nasotnop irrumuä  

.tehdösőre léđ
 .ttögöm kedévllem a katlasah rám kerebme za ,lóla kobmol a metzéniK  
 za ah sé ,ejle¤if tájdéđmođ ilőlef regnet a iknednim ¤oh ,$narap a tlov zA

 zív soga¤a za lóla kagá ólú{ ebzív A .si ő ¤ú ne¤et ,lasahel
 tnűtle ó¤íksáiró zA .nokomálluh a tdejret nasro¤ ajtlof agrássokđip

.tláv ánnaltatahtál nebégésseléđ đége sorođ a etset gatsav ,attala
 lakkálrotiv ógól ójah ősle za ergév gím ,le tlet dazáđvé ¤E  
.katzoglod kösőzeve za kaŁ .lóbátalura{ak sorođ a tnakkubőle

.admuN atgottus - iuđileB -  
 za tle¤iferőle ,táladlo ték sorođ a attatlém mes arsátnallip a{átipaK  

 sézeve za ,ttotláikartáh ,tiójah ugaliP attálgem rokiM .élef löbö
 a tnakkubik ettögöM .erőle ettiv telüdnel a ka$ tójah a ,tdaramabba

 mes ki¤E .ko{ámtokla bbesetset ,bbo¤an ,katlov kaimátib rám keze ,ibböt
 késsev erređ¤e anátu ¤oh ,kanzókrázlöf nabsorođ a gém ,ttođtál ,ttezeve

.arugaliP takugam
 sigém ,ttolkis náhmoL .knülev tré ablanov ¤e ergév akráb iuđileb A  

 ttokubtá nájíh sik ,ttese kendévllem a {átipak a ¤oh ,tnekköz tárokka
 a le kidösöröv djam ,dapás na¤oh ,kuttál nátđit ,tlov lezöK .atjar

 úđđoh {égelsójah ki¤e za sé ,timalav ttotídrO .lótgarah a ,lőtsétepelgem
 ,kátravak takomálluh agrás lótga¤a za gíM .ttotufado nebézek a lavá€ká$

 ilovát tnim ,tekő metzén ¤ú ,egésneletpék {ávtál a tnalliv ebmeđe
 ramah lavá€ká$ A .temlif sodnalak ¤e nödlöF a nohtto nabmorokkemre¤

 ,kájdut men gém ,kuttahsavloel lórkucra nalat$ánat ed ,tocnál a kátlálatgem
.tekő lef attotrat im



 ko{átipak a ,ketdzek inzá€ká$ si koza ,tréado si ójah ibböt a nassaL  
 tlov mes erretém zít a€ág ősléđgel A .kansám¤e katlábaik nattotagzi

 küjef ,ketnehip avlojah eréle{ kotápal zéhen a kösőzeve za ,knülőt
 erđé kenđev ,men ¤oh ,tnűt kennelteteheL .arra-erre ttogrof nai$návík
.tlov seteléköt neb{éfpan ótíkav a ekézedef kobmol a ed ,teknünneb

 aH .ttezén már sé ,- trem es ingottus - morak a ettetnirégem admuN  
 ¤oh ,lóttalodnog a inludabađ matdut men gidnim gém ed ,kotnilóbár ,keléf
 kőzeve ,lakká€ág tletgem sorođ A .kotál tima ,mlif ¤av tazárpák ,molá

 géM .tlábaik ,tlo$narap ,ttosoktuf iknednim ,katgo€obmi kocobrá ,katdokpa$
 .tludrof knélef ajójah ősléđgel ros kidosám a rokke ed ,anlov matráv

.kidórúf ézök ka€€ag a arro sé ,sápa$őzeve moráH
!admuN ,tsoM -  

 tá nődi i{{a tima ,zadnim el ttegrep evtírűs ,laggássotnop nelte¤eK  
 a emerep ¤oha ,arsorođ a lórladlo ték tlüret ejőhlef kali} .knützevret
 .niákđed kákráb a tta{ah katdógáv ,ebzív a katkub kerebme ,tré zohkójah

 sé arjú rospék A .ttözök kálkiđ a ttodokpa$ asátídro ttotaggađ telümér A
 ,ógorrus ,tdapat arkójah a rám tsom őhleflí{ a ,ttödőltémsigem arjú

 gidnim kanlálah a nokójah a sé ,ttölöf sorođ a tlüđef tnékdíh ógolli$
 ,divör ,kotaludzom tlüverem eb$rög ,korak tráttéđ ,iataludzom a kozana¤u
 nassal ,travaklef ,őzűrű¤ a lőrémerep {o$ala kákráb a sánahuz ólápmilak

.ebzív ődőzeníđ ersöröv{ávlah
 káj¤ah ¤oh ,inlo$narapgem sé ,inargulef ,si né anlov metteređ inatídrO  

 metlezpékle ahalav tima ,lénimráb bbú{ođi ,ze tlov sám treM .abba
 matlodnog né tze ¤oh ,ne¤éđ a ttozár gié¤eh majju za ,lőrkecrep a lőrkeze
 ettező¤el eređ{ék sros a ,ko¤av neltetehet ¤oh ,matdut rokkana¤u sÉ .ik

 tima ,tatu za melev attarájgigév ,trebme idlöf irok¤e za lavá€árik anavA
.kanmagam sé kenkerebme za kenkeze ik metrém magam

 not€of kecrep őnűt kankáró knélef attotláik - !navtah ređtéK -  
 mes to$narap sötrük A .đájí ibbelezökgel a nátu amlazrob ődőltémsi

 ebküjef a metrev né ,- neűresek matlodnog - abáiH .tjúf tsézlej jú avráv
 a arrokke eD .llek innehip nátu esétíđefőre sévöl đúhzáä .nasopala ne€i

.neltetrés tdaram rebme kide¤en nednim bbejlefgel nokójah
 negedi za lórkugam kánzárel kálkiđ a ahtnim ,katlávtéđ iarkob trap A  

 kóllap ttiv nokulláv a ,avlozág ebzív a ie{égel amminI sé ,tđíd
.kátgáv ebémerep kákráb a tiagrohznorb

 ,tlü$eb erbbötgel a tekika ,tekeze amminI - arkójah a katnahor náméN  
 tlođi$el ,ttozoglodik gikősgév ,- attatkođel si lórsátídro za gém

 tteseebgésték kielefnelle ketnűt kanússal ná$ruf kiataludzom
 erőle errebme nednim ,ketzegév táknum sro¤ sé sotnoP .tsepék zohásádokpak

 a rokim ,socrah {áhén tllánelle gém nájtat akráb A .leppeređ ttotđoik
 lórárro ójah a sé ,ttellem kerev¤ef tlo{ámkáĐ a katllá körő rám népezök

 ték tnim bböt kika ,rebme tö-¤én a za etleret arkóllap a tako€gof a
 ,kétle¤if tza ka$ kođájí itrap A .kuglod a đel ze ¤oh ,kátdut ede¤envé

 ttobod lőriđđem ¤av sádamát naltaráv lórákráb sodéđmođ ki€emalav ¤ohen
 i{tacut erređ¤e rokne€I .teke{égel ódalah arójah lórójah a ejré adrád

 óbod tádrád a ,tlártáhgem ajtropo$ kódamát a ,tnahus őđđev ttozléc nasotnop
.kali{ ódórúf absocrah a kétrötgem tételüdnel rak

 ,€eh tlov men inludrofgem - katlábórp inlártáh kákráb A  
 élef kotrap a avđú nakoS .katdólrot arsám¤e sé ,- katlov nasorođ na€o

 .tekő kátráv iasádrád udseM ttögöm dévllem óslagel a loha ,ketlükenem
 sé ,kátzúh artrap a tibböt a ,tlüremle erkörö za ,tlodnog arcrah gém ikA



 rápok táhalkiđ a ,artáh kétrésík keserev¤ef tekerebme ógocav lőttelümér a
.eréjetet

 óllap a rokim ,ttorgu arájójah őspézök ros kidamrah a rám amminI  
 imátib ónahorár a tnűtle ő sé ,ttese ebzív a ,ettögöm tnellibgem

 nátu óllap a eđér ¤e ke{égel a ed ,matlodnog - egéV .ttözök kosocrah
 abáih katlunat men timmes ¤oh ,káttatumgem gidep keibböt a ,ttopak

 kosocrah imátib a sé ,tőgevel a tá kétleđ kodrak zéheN .lőtküretsem
 tdamát neletrih a tllá avgorotnát gitanallip ¤e amminI .tnattaptéđ ejűrű¤

.kankódamát a ttorguiken nátuza ,népezök sátđit
 sejlet sorođ a mattál ,metzénlöf rokim sé ,tötsüf a gem metzeré rokkE  
 a sé lavádmuN matdalađ giéjetet trap A .tal&áf ekrüđsekék a nebégésseléđ

.e{égel ki¤e usdrO evgehil knéle tnappot tto ,lessötrük
 léđ a tognál A !marU inetsI ,nabájupak sorođ a löf knuttotjú¤ tójah tÖ -  
 a innöjik ébböt dut mes ójah nelte¤E !gé si ¤én kisám rám ,ajtjah élefeb

!lóbsorođ
 a nebbE .admuN etzedrék - ?marU inetsI ,kanámminI telej a kujdageM -  

 nabnoza lattúze ,temegésűređvret tájas ppékgév gem metlölű¤ nabtanallip
 nednim eD .anlov ettetnelej tégév sézgnerév a óđtrük A .lunalatgászagi

 si nebmele¤ek a nebbe ¤oh ,kutlodnogle na¤oha ,tnétröt ¤ú nasotnop ari{{a
.neletrebme imalav rám tlov

!ddA -  
 lannoza ed ,tötrük a inallahgem ajraka men amminI ¤oh ,metléF  

 neppé te€em ,arácobrá za kanójah a kanna ttođámlöF .ttedeksemledegne
 a noza ttedzek inlábaik evtegnel tájdrak sé ,levie{égel tlalgofle
:nekédivtrap đége za eri{{emalav ttetré iknednim tima ,nevle{ kérevek

 abkálrotiv A !kotiójah a kengé ttO !artáh ketezzéN !artáh ketezzéN -  
 ,né ko¤av tti lőrlölE !kötlüsgem nenevele nai{{adnim sé ,gnál a pakeleb
 teki€eM !inlögem kotatdut mes te¤e gém lüzök kika ,lemmierebme za ,amminI
 ,men ika ,pak tékéb ,trev¤ef a iđetel ikA ?támminI ¤av tezüt A ?kotájtđaláv

!lahgem
 kođájí za tásátláik amminI kétletémsi - !lahgem ,locrah bbávot ikA -  

 - lügöm kálkiđ a katjúbik negéR .notrap a gigév
 a ,- kujár inatíjah tádrád nelte¤e ráka lórkójah a ejedi tlov men keniknes
 ónahus a tlupal tto nabkají őlüđef nebküzek A .katllá néjetet kedévllem

 sé ,ttođtallah eségö{ ketlüsebes a ka$ ,ttedesedne$le sorođ A .lálah
 tlümér tlokrub abáságopor zűt a lórlút nátalura{ak sorođ a ,lőriđđem
.lőlef regnet a tdará nabkomálluh ődösűrűs er¤e tsüf A .kosátláik

 tekerev¤eF - .amminI attotlokir - !pak tékéb ,trev¤ef a iđetel ikA -  
 a ráka ,tlo$narap ráM - !négév ték ójah a őzekelüß !erépezök ójah a inkarel
!tévíđ a ik motísah lazza ,ála ajáhur a tjer trőt ikA - .kenierebme tájas
 sodéđmođ a tlátés ¤ú sé ,etföd abákđed a tájdrak ,lórcobrá za ttođú$eL  

 ,knéléf a abcnár éndeđ néretólroka¤ anavA ahtnim ,élef ieserev¤ef ójah
.takocnojú nelte¤ü

 kisám a sé ,sárgu ű{{ök ¤e ,arknálap a ttepélleF - !?kotráv eriM -  
 .előle katlártáh lemmeleléf sánobab kerebme zA .tlov nójah

 .lénéttetado$ nednim kavaR ¤av urigaK ze tlov talĐárav bbo¤an si armomáä
 amminI ,úđđob a külev enzegév erim sé ,nebküzek a nav rev¤ef ka$sigéM

 edi ddA !kotájkar erépezök ójah a tekerev¤ef a ¤oh ,matdnomgeM - .ttolah
!todrak a tza

 kenika ,anotak imátib saláđ a ¤oh ,etré tlú{ lattaludzom seteđémret na€O  
 a lőbézek amminI drak A .ttedeksemledegne natravaz ,tré mes giálláv a



 za eleb tllá evgezer ,tlüper erépezök akráb a ttölöf ejef keserev¤ef
.abcobrá

!tibböt a ejérök kotájkaR !¤Ú -  
 iádrob a kentehföd nezít erređ¤e ¤oh ,lazza evdőröt men ,tludrofgeM  

:tdemröf erie{égel tto¤ah nójah kisám a sé ,ézök
?kajlárgu ¤oh ,kotráv arrA !kátsuL !tóllaP -  

 llek ézök koza ,inetjefgem matdut men ahos táktit sé ,amminI tlov ne€I  
 péN itraP A .metzén armáró zA .nödlöf a neze ketré mes am teke€em ,monloros

 tto si nebléd am ,mánraka aH .le tlúm elef a gila kanájáró sőttek
 pan ráP .matdókzáređđÖ .ttellem kđilebo za nabámolpmet urruG kéntahllá

.aráró ¤e za erre knütlüđék givé ték nájíh
 nánavA sé nájázah irok¤e tsám tremsi men ¤oh ,lórra ttetehet men usdrO  
 kene¤el kođájí bbojgel a ¤oh ,eđđö kuttagoláv ¤ú si té{égel đúh ,lüvík

 ,to$narap A .lataif ttőnik gila lóbroskö€ök a ,űmeđ ój apu$ ,elev
 ke€em ,lef kástjú¤ takójah a takoza lakkali{ őgé aróđtrük ősle za ¤oh

 mes küjőki¤E .káttotjahergév nasotnop ,nájupak sorođ a tá kanđú rokka neppé
 i€árik imátiB sé uđileB lognál tto ttözök ójah moráh ősle za ¤oh ,atdut
 za ,enlükenem ¤oh tte€eha ,akráb ibböt a zeve tréim ,kéttetré meN .ajákráb

 argnál si lüklén kali{ótjú¤ ¤í ¤oh ,lazza evdőröt men ,zohkójah őgé
 a kennE .katlov nebtez€eh zéhen ,neze ketgnerpöt negimen eD .kannabbol
 a ¤oh ,kátduT .lóbiasádrád udseM ttotuj men rám erémledév a kantropo$
 tlábórpgem ika ,katzali{el tiknednim tréze ,kanándaramlula nabásutizék

.artrap a indokđapaklef
 trem ,tlutđuple abusD ,nezív a ttođú akđed sökđü {áhén ka$ ,metréado eriM  
 nabájólav tlov si ik ¤oh ,toktit a ettiv lavágam kavaR sé ,tlov sotavó

.tágam etzeven kanuzaM ika ,rebme za za
 ,tlov neregnet tlí{ a gém elef a tnim bböt kanójah {áhalav-nev¤enzáđ A  
 ,mianA - katdaram lüklén rézeV .kanajdamát arjú ¤oh ,arra katlodnog mesgém

 nasogáslút sé ,- trebme i€árik laviójah ttödlük men taraN sé itmeH
 zA .élef ajupak sorođ a ttedelezök es ¤E .kattál tima ,za tlov nelte¤ek
 ettet arábórp zéhen sázmálluh ópa$ađđiv nebévöt lafalkiđ a nebléđ sőre

 ,óludrof ttotímáđik luđđor nelte¤e ,asázávotét i{tanallip so{ámrok a ,tekő
 ,ketzeke¤i no¤aN .tójah a kájgáv zohkálkiđ a lüneltetehtnem komálluh a sé

 lóbkotalmará ógravak lántrap a ketlékciveiK .kenejlürek bbeđđem lénim ¤oh
 élef telek sé ,- sézeve za tré takos men nebsérevmálluh sőre za -

 ttömötle löbö jÚ za kandora{akeb ¤oh ,matdógga gibarad ¤E .katludrof
 ed ,kástjú¤lef si tto tekősle za ¤oh ,katludni iađájí sé usdrO ,abásorođ
 a ajrázel ima ,nokofalkiđ a noza kattotujlút nassaL .arbboj trét mes ¤e

 ,tekősle za ettevök ,atdut ¤oha ,ibböt A .ettögöm ketnűtle sé ,tsátálik
.avdolovát er¤e teziv a káttotísah ,iajju zék a tnim ,evlürettéđ

 ređreze ¤oh ,matdut abáiH .knütző¤ ¤oh ,názagi gem mettetré rokkE  
 bböt ,túrobáh a küjtíđevle ah ,erépén soráv a anlov tráv sros bbađđor
 kenkika ,matlodnog arkattolah A .mörö za tnim ,gásúromođ a menneb tlov

 kika ,arkoza ,erketlüsebes a ,inlutđuple ttellek ttaim a¤ávmolatah kosám
.tékélme za kanpan a kenne djam kilepic nokéromo{ giégév kütelé
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 úđđoh lezzE .togásaglođbar a metlörötle nájákađjé pan őtevök temlező¤ A
 gidep etelé igásadzag soráv a ,támlazib mierebme mettetíđevle erődi

 .ttödökűm neseteléköt - dner jú za - dner a gím ,tlet ebkevé ,tlüdnergem



 ,nebnelej a timalav inloságofik bbűređ¤e gidnim trem - kebbesődi zA
 avzotjahós giákos - tnétröt rok¤e ima ,kanna tiábih a inremsieb tnim
 anlov kátdut gem nasotnop ¤oh lükléna ,tekődi péđ igér a kéttegelme

 trem ,aglođbar kos tlov men nabánavA .kannávíkađsiv tima ,za im ,inzára¤am
 ,koza kettehel ko€gof ttetje náros sádokzólak a ¤av nabkúrobáh a ka$

 ,ketlé nabgásúromo} .katlov kodabađ rám - kettelüđ na¤u ah - kiekemre¤
 kegésgeteb ,tlov sok$om sé sökűđ kusálláđ ,inne tegele katpak mesahos

 ónovagi za tnim ,tekő káttotrat mes ari{{a gém kőle¤ülef A .ajá{at
 ttala kevé divöR .tlov bbesevek gém lóbkoza trem ,tekörkö

 .kania€árik soráv a ttetnelej todnog ólujúgem gidnim kusáltóp ,katdavrosle
 irok¤e ttözök ke¤eh a ttezedner totađádavótjah erődi lőrődi imukraT
 a ik ketlőd nabájáknum zéhen sélemretikaf a nálat trem ,erierévtset

 iőzönűb soráv a tđér¤an iasáknum őtjefők A .káglođbar a bbaramahgel
 za takobar sőre tlorásáv neseređdner đizimaT sé ,ik ketlürek lüzök

 a kátzoh iasójah siD .lótia{átipak kójah negedi őréteb eblöbö
.tekédivtrap a kátlobargigév nöđő nednim kő ,tebbötgel

 men gidde ed ,kattotuj ebmeđe ¤av ,tekő mattál rođ{áhalav ,ttegé mocra zA  
 ,daram za si nabsoráv ttöző¤el a aglođbar A .kutjar mettehtíges

 a knülürek küjéllem - izgév nodapník a men ika rám - si im bbejlefgel
 ttellek gem si kütteré túrobáh a tzE .ézök kógávaf a ¤av ebőtjefők

.tlodnog si men sám lüvík matjar erre ah ,inre{
{ámkáĐ A .tlov knu€gof rezeték tnim bböT  

 anavA ¤oh ,kattotímáđ arra kódamát a - temlelé knutlálat gila nokójah tlo
 sé kesetző¤ ¤oh ,tlov esédrék kopan ¤í ,- djam kanzorámkal lóbiármaksélé

.kenzehé ttü¤e kettöző¤el
 loh ,sotavó loh kerebmeőf a mattagllahgigév nesemlerüT  
 sejletteletđit si avtagroki$gof gigévdnim sé tteseebgésték

 mes timmes si ergéV .matdnomik tima ,lóbba metdegne men ed ,tiesétevnelle
 a nebmeretnórt a tto ¤oh ,molo$narap tza ah ,matlov €árik setző¤ ,kettehet
.anlov ttellek küindeksemledegne ,takukrot tájas a le kájgáv aráttál memeđ

 ,tekesétnöd a atlocrak arkálbátga¤a lilaT rokim ,ttodolanjah ráM  
 a :iknes te¤e ttetré mes rokka gém lüvík nođizimaT sé nádmuN lekke€em
 tnéknö ka$ ,avtímáđel tekőzönűb so€ús a ,nebkődre za sé nebőtjefők
 atolaP a küsétezif sé küsézemlelé ,kantahzoglod kerebme őzektnelej

 tahlorásáv si arbbávot đizimaT .egésseletök kőle¤ülef a lóbárát$nik
 si koza ed ,- gésküđ immes giedi ój eđrep erre - lórkójah a tako€gof

.kettetelüđ nabánavA za ráka ,kenđel kerebme dabađ
 zegév bbaramah si léngéshé za gésneltejef a ,{évröt jú za i{{e ka$ aH  
 men iknes ¤oh ,kanlilaT einze¤ej ttellek lef si tza trézE .lassoráv a

 - kenrebme nedniM .nabsoráv a lüklén aknum tehlé
 őzöbnölük a ¤av kođálah ,kőlevűmdlöf a - kizoglod kanátolaP a men ah

 nodabađ na¤u kőle¤ülef se¤e zA .ainzotrat llek zehéjdner kegésretsem
 tlesiv kenierebme lelef ki¤ednim ed ,lef kandagof tik ¤oh ,kentehtnöd

 nabánavA ikráb lüzök ko€gofidah A .si trékusátálle sé tréiaglod
 a ,ajloros ézök ierebme őle¤ülef ki€emalav sé ,akédnáđ a ze ah ,tahdaram

 .nokójah tlo{ámkáĐ a - tsoráv a aj¤ahle avlúm pan moráh gidep ibböt
.nossujazah ki¤ednim ¤oh ,tako€gof a nokójah a inatđole ¤ú aglod admuN
 ¤an nevtö tnim bböt kenika ,ugaliP lef tludjaj - !marU inetsI -  

 nodabađ ¤oh ,léttötnöd ¤ú rám aH - .lőtzűt a einetnemgem tlürekis tákráb
 ?gikusoráv tájas a ká&uk a koza kantahlogola¤ men tréim ,tekő dedegne

…kójah agárd ,péđ a kozA



 ¤e soráv a - avtímáđel tsiD - lavójah i{{e ¤oh ,matdut si nÉ  
 kađőre zohójah i{{e ah - entehel molatah iregnet bbesőregel a arsápa$

 sé ugaliP tnim ,ennel mosójah se¤ü sé segésűh na€o apu$ lüklén $ábrok sé
.tréimalav gém sÉ .takójah a matlánjas men trézE .ie{égel

 ,né tnim ,nabboj ,dodut si eT - .matdnom - !ugaliP ,sokli¤ ko¤av meN -  
 .notrap a tekő küjtđere kenléđ ah ,kusros a ennel im ¤oh ,léttelüđ tti trem

?azah kenénré na{áH ?najmođ-nelté kanángno€ob gipan {áH
 knünelle arjú sé ,takugam kideđeđđö ,marU inetsI ,kiken đda tójah ah eD -  

.tevré bbőtnödgel a atdnomik ,ettih tza ugaliP - !kennöj
 ka$ ,tlóđ mes tóđ ¤E .ttetevenlef amminI .anlov mattahlođaláv ttőleiM  

 a katllá ¤Ú .€osom nelte¤ek ,órpa ¤e tnahustá si nácra usdrO sé ,tteteven
.iala¤na lálah a tnim ,náladlo ték kéđnórt

 pandamrah elef kibbo¤an ko€gof a sé ,bbávot ttozoktativ men ugaliP  
 .inda kiken knutdut si temlelé imalav géM .lóbsoráv a ttozálrotivle
 ¤oh ,einetnelejik ttellek mettőle kenki¤ednim ,katdaram nazáđclo{ mendjaM

 ¤oh ,lef atgof men eđrep ejbbötgel A .kanájázah tánavA ajlalláv lóbátnáđnö
 llek nodabađ ¤oh ,tlov naltakođ sé neltetehtré ari{{a ,óđ nav lőrim

 lilaT sé amminI - timalav katgomrom ,katlurobeL .lórkusros a küinetnöd
 tásárájvle{ nednim kaniaiF regneT a mettetré men gém rokka trem ,tlo$ámlot

 a neze ketselút rám kika ,ézök koza katdokarufeb nasro¤ nátuza ,-
 nabánavA za tnim ,külev tlov jab bbesevek bbőséK .nosátratređ

 jú za kéttetrégem ramah ,ia{ámo¤ah soráv a tekő kéttötök men ,lekkettetelüđ
.tége{él dner

 trem - kutdutgem nöđő za noza gém ,tsoráv a kát¤ahle kika ,lórkozA  
 ,nid-riG röđőle

 tőtökik a kétsereklef arjú si iójahődekserek soráv ibböt a nassal djam
 sé ,tréazah nabnoza ibböt a ,ttese abágásgof siD ójah {áhén ¤oh ,-

.aránavA ébböt tdamát mes soráv itrap nelte¤E .téríh knümlező¤ ettivtéđ
 a le attotđo ¤ú aj&áb eréségrö{ök trem ,tlékébgem nassal ugaliP  

 tlov mes meken zE .ttotahdaram nabsoráv a ójah tönezit ¤oh ,tekőrétazah
 inzokédnája mes timmes matraka men názagi lüvík nökütelé za trem ,ermenelle
 za na¤oha ,tsoráv a ik kájtđof leggésnelte¤ek na€o ,kenző¤ ah kika ,kankoza

 nelte¤e ¤oh ,matzorátahle si tzA .nödlöf a neze sákođ ató etedzek kődi
 ¤oh ,kanugaliP matlo$narapgeM .lóbsoráv a ik kedegne mes tecré mmarg
 ,tsoráv a káj¤ahle ko€gof a neke€em ,tácnál{ogroh a kankójah a kankoza

 si za - bbeđđem ráka ,giimátiB ráka - artú nelte¤e ,erkeletök ik ejlére$
 avtatláglođ ke¤el ik ¤oh ,lótta inludabađ matraka gem erkevÉ .lelefgem

 ,kanásádokđamip ko{átipak a ,ráj lezze ima sé ,kanájtihcalam siD
.kenésézőletevök

 a ,takoĐjap ,tekerev¤ef ,mattadroh errét ¤an ittőle atolaP a t{ámkáĐ A  
 koS .tieređké ,tiáhurđíd kerézev ttogofle za ,takocnál ttedeđel lórkójah

 arudseM tásátagolávik keze ,knutdut inlánđah lüklén sátatzotláv trev¤ef
 nölük sé ,kétrémel ierebme đizimaT tza ,tlürek arsátđavloeb imA .matzíb

 si tegési{{emcré za tza ,külőleb inlo$ávok matraka takomáđreä .kátkar
 za đizimaT .ttetđémelef esétíđék cnál órázle tölbö za tima ,ttellek inlotóp
 meN .abmáđ ettev teke{éde ,takokasis ,tekűrű¤ sevökagárd a ,tötsüze ,ta{ara
 ,e-tlodnog arra ,kenke$nik a kenkeze náđ tővöj ne€im ,mozíbár ah ¤oh ,modut
 sám ,tréánobag ¤av ,tekő kile{le erkődi körö iármakse$nik atolaP a ¤oh

.nanno kanlorodnávle nassal djam ebére$ trékurá
 naltaráv a lezze knüdzek si tim ,mevret ttozorátah gém tlov mes mekeN  
 lessék ¤e nebézek ,ttetíges kanudseM ika ,usdrO rokim ,laggásgadzag ¤an



 enellek lóttanallip a lőtte ,kénlov órítenétröt sodnog aH .ttepél mázzoh
.tétezejef jú kenémlenétröt anavA monlomáđ

.tlov lóbsav sék A  
 inuan atdnom - sav a ,méf a za ze ,metléđeb lőrre ,marU inetsI ,dotáL -  
 a le tdejret laggásasro¤ sövűb ttala ődi divör ima ,téven a nevle{

.kitíđék té¤eh kali{ a ko$ávok inuan a lőbima ,- ttözök iaiF regneT
 .néjedi kanna ttoduzah men ,ajtahtí{ozib ¤oh ,godlob ,atjar ttođtáL  

.ze tnelej tim ¤oh ,mettetrégem trem ,metlüdéä
?kotalán nav ne€i koS -  

 ko$ávok se¤ü zA .ajdrak a gem esék a nav lőbbe kansocrah nedniM -  
 i{{emalav bbe{émekgel a ze abáih trem ,eb kájnov lettsüze ná{okév

.iđeterknöt ramah géssevden a ,ttözök
 men tréze ,tlov sosákođ si nabánavA esézötsüze kégnep ,kerev¤ef A  

 toznorb men ejtsüze kenésék kinuan őrésík takáhram a ¤oh ,arra mattahlodnog
 a im ,ajdut ik - attotírob tsüze ahalav ¤oh ,ttođtál si nezE .rakat

 ,tlov na€o ajámrof a ,- ?zohsójah itrap ki€emalav tlürek na¤oh ,etenétröt
.avgud ebküvörőb seléđ kanadroh kinuan a teke€em ,ékoza tnim

?ebére$ kájpak lőtkepén sáM ?tasav a kinuan a kizređ nannoH -  
…kobmod na€o kannaV .meN -  

 .crésav ne€immes tehel men tto ¤oh ,mettev arsotziB - ?nabnakraB A -  
.atzár téjef a usdrO

 moráh nav ,zohnakraB a tnim ,zehéziv uruP a bbelezök ,népezök atđup A -  
 tehel lef nabátgáv nelte¤e lavól erküjetet ,ka{o$alA .bmod ¤én ¤av

 đel lóbba ,kenetjef tekevök zéhen ie{égel ko$ávok a lóbkuladlO .inlagra{
.aktit ko$ávok a rám za ,kájláni$ na¤oh ¤oh eD .sav a

 lőrre ,kengéssevűmsav a katlov ieretsem nabólav ko$ávok inuan A  
 matlálat mes né teneđők ,katzoglod lennéđaF .metdőző¤gem si magam bbősék

.lohes neđérdlöf a neze
 a metnemlef sé ,tádmuN mattotílóđ zohmagam ,tsék a lótusdrO mettevlE  

 natdogu{ ttetehel men nerét ilet laggásakos a tto trem ,abátolaP
.inzoklodnog

 ótđaku€ tlécnáp ,arkodrak meN .sav ,- tóđ inuan a mattagodnom - sav ,saV  
 ógolliv menah ,matlodnog arkodráb icrah úsápa$ sokli¤ ,erke¤ehlí{
 ,tie¤löt bbagatsavgel nakraB a el kitnöd néde{{ök ke€em ,arkátlab

 ,arkápak ,arkólras űlé ólubro$ men ,zohájáknum kőtjefők a arkasavőtíđef
 komáđređ ttala iesétü kenke€em ,arko$ápalak űségne$ samladaid sé erkesék

.kula¤ sé kórúf ,ko$pak ,kősév ,kará ,kogroh ,djam kentelüđ ierze
 sigém ,lakkinuan a attolnája tsédekserekós a néjedi kanna ika ,tlov admuN  
 ređ¤e ka$ etnevé ¤oh ,lakkinuan a indekserek ¤Ú .lőtmevret ,a tnettergem
 kéinuT trem ,ettet évőtehlesivle nođah a sé {émdere za tze ,tekő kujtál
 tegéstevöđ eD .etré knutpak takos sé ,tlürek es ebimmes námrofój ajáknum
 ,etzeven kan-"ák$o€árik" si tábusD ika ,kan€árik iatđup sögőg a inalnája
 ze - tájimlohtsüze sé -{ara bbesekétrégel {ámkáĐidah a iken evdlükle

 ká{a za nekédivtrap A .ttetehtđémegem arsállah ősle tima ,lánna tlov bböt
 mes kettőnlef a gém ed ,kéttegtđeji lakkinuan a tekiekemre¤ neltedegne

 ,gatagllah ,lőtkügésnelte¤ek ketléF .kulór ketléđeb nesevíđ
 ibböt a tnim ,katlomáđ ¤ú mes inlomáđ gém ,lőtkü{él neltetehtílezökgem

 ibböt a tégésbbősnef naltálrok remenheP ¤oh ,si tza matduT .pén
 .ttedekđérem küjézök ¤oh ,ik atvív lazza nabrosősle ttölöf ődekserek

 táhram záđ ráp ¤oh ,ój arra ka$ ika ,si ek$erézevla sik a ,diraT gém neđiH
 ődere lőtkenetsi soráv itrap ki€emráka bbesögőg ,neke¤eh a nostjahtá

.láná€árikpap



 ¤av kiđet áváglođbar sé ,ta{ara za lőtgéstevök a kiđevlE -  
.admuN ttodoksamladogga - tekő kájlokli¤el

…el kátlokli¤ mes tremenheP -  
 a ivöđ nabákras abođ a gím ,marU inetsI ,tokóp a dotnáb mes eT -  

 a ah eD .kájravaz tadamlagu{ eT a ke€em ,assodgof teke¤el a sé ,tájóláh
.dopa$no¤a ,kidekđere abdoré{át a sé ,trat kanájtárab a tréze degéT kóp

 nátuza ,sodgof teke¤el ¤oha ,tokóp tnim tremenheP metlezpékle ,metteveN  
.tlláđle mevdekój sé ,matlodnog men gidde erima ,imalav ttotuj ebmeđe

 ,knünedlük llek tokédnája gadzag ,men ráka ,tegéstevöđ a ajdagofle rákA -  
.matnáđ gidde ti{{ema tnim ,tebböt géM !admuN

?marU inetsI ,tréim eD -  
?lekkerev¤ef ne€iM ?admuN ,knütző¤ leviM -  

 a ,se€eh a im ¤oh ,lórra ttödőző¤gem ređ¤e aH .téjef attotjahel admuN  
.attagomát levvíđ sejlet rám nabtanallip őzektevök

 ,đtehdlük tekerebme na€o ka$ si¤Ú !marU inetsI ,kejnem né ¤oh ,ddegnE -  
 ,iatalodnog a kasoravaz kanna ,léf ikA .katludnile tréima ,nabba kenđih kika

.séze¤egem a ű{{ök đel men gidep lallagmeD
 ,innáđár tákađjé đége ¤e si erre matraka men ,lóbkátiv úđđoh a tlov megelE  

 a kenkerebmeőf a matdnomle legger pansáM .erésédrék gásaglođbar a tnim
 kenik ¤oh ,gem metzedrék men sé ,mattotrat kensegésküđ ti{{ema ,lőrgéstevök
.teke$nik a kájlánjas eri{{em ,mattál ed ,inlóđ ketrem meN .esétevnelle za im

 ¤í nátuza ,ttegnerpöt nađđoh inuan A .tlekedré e{émelév usdrO lüde¤E  
:tlelef

 .knütző¤ lakkají ne€im ,ajdutgem ah ,đel sogarah lagmeD ¤oh ,so{oziB -  
 rotđáp naltadnog tnim ,dalađtéđ ríh a trem ,alór zeređ tsámodut gidepráM

 kédnája za ¤oh ,so{ozib si za eD .nebűf zaráđ a gnál a lőbézüt
 men lohes nabnoza tötsüze ,ta{ara ,gadzag agáđro kinuan A .itetzednevrögem

.nebéjdlöf inlálat
?kusádótnáb kenketevök a đel men táheT -  

 to$narap gíma ,kujár inleme tezek rem mes erebme nelte¤e lagmeD !meN -  
.pak men

?téjdlöf kinuan a insereklef kenléf tréim kődekserek a rokkA -  
 za kiteređ men kinuan a sé ,marU inetsI ,tevök i€árik men ődekserek A -  
 kájlokli¤ tekődekserek a ¤oh ,to$narap ahos ttoda men lagmeD .tekenegedi

 se¤e zA .niőlegel keĐröt a kantahráj nodabađ ¤oh ,mes arra ed ,el
 agam tnim ,bbo¤an ,niőlegel küĐröt tájas nav kumlatah ¤an gidep kenkerézev

 za gidda le ddlük en ,marU inetsI ,molo$ánat tza trézE .énteređ lagmeD
 elev géstevök ,A .tréós a kizekré men gem diraT gím ,takokédnája

 ajtahgof mes erézev €ehsálláđ nelte¤e ,neke¤eh a tá tehlek nabgásnotzib
.tekő le

?todiraT deremsI -  
.tludnárgem acra usdrO  

 ,remsigem arjú aH .úih sé abotso ed ,socrah óJ .marU inetsI ,metremsI -  
 ¤oha ,kentök zöhköpölöc a trebme kos lút neke¤eh a táado ¤oh ,tehel

.megne
?tréiM -  

 rám matlahgem ,inuan a ,nÉ .dekeN kejlelef ¤oh ,marU inetsI ,dnávík eN -  
 tnöd takosám röđőle ,estrégem tze ¤oh ,soko géle men diraT aH .ređ¤e
.tlo$ávok iken sros a tima ,si lí{ a za lüperle ređ¤e djam sé ,abjab

 tlov knügésküđ ¤oh ,tsom nesönölük ,integeđef táktit usdrO matraka meN  
.ará$ánat a



 đel men kengéstevök a ¤oh ,dattahdnom tréim rokka ,nav ¤í aH -  
?asádótnáb

 rokka ,nozzokalta$ kujázzoh géstevök a ¤oh ,kize¤eeleb diraT aH -  
…megne tálgem gidep aH .kujár si zá¤iv

?nossál en ¤oh ,dorakA -  
.ttozoklodnogle inuan A  

 esérésík géstevök a ed ,ajáđ a le nojráj en ¤oh ,abotso nálat zohhA -  
.ko¤av tti sé ,kelé ¤oh ,ajdut ah ,arámáđ bbesekétré

 nabrobát¤an inuan a ,bbősék levvé léf ka$ tza ,tlodnog erim ¤oH  
 ,mettih tza trem ,tusdrO metlölű¤gem artanallip ¤e rokka sé ,gem mettetré
.lünelteremsiiklel ttođtáj lemmé{e za ,tételé za mettetnemgem ¤oh ,lóbáláh

 lassádoravak ¤an sőremsi rám a rokim ,legger a ttöjle ramaH  
 tréze ,tamlado{ob eléfimmes ttőle ődi matraka meN .kinuan a ketzekrégem

 melező¤ a katdut tim ¤oh sé ,mes tají nelte¤e kattahtál mes tsom
 a külőt ettevtá ibatuM gím ,matrávgeM .külőt kützedrék men ,lőrietelđér

 nopan kide¤en a ,artáh tlov asádokarlef ós a ka$ rám rokim sé ,takáhram
 ¤oh ,mat¤ahgem kanámminI .nabátolaP a tekő motál lügédnev etse ¤oh ,metnezü
 magam gidep tusdrO ,náladlo ték meret a ne¤el eserev¤ef bbojgel nev¤en

.mattotíllá éllem
 a za kenremenheP ¤oh ,ár tlov modnog - ketpéleb ierebme sé diraT  

 evlü gidep né ,- teküvle{ a ettetré nabbojgel ika ,tekő essezev ajáglođ
 diraT ,ttodnom tazagi usdrO .bbelezök kenejjöj ¤oh ,mettetni sé ,matdaram

 .ő tnim ,tusdrO lef kétremsi bbaramah lakkos ierebmE .tlov abotso
 kétkölgem ,tlü meleléf sé sénebbödgem arkiasánov neletsézejefik roksáM
 tetetrésík ahtnim ,arusdrO tderemár diraT .katgús ebélüf a sé ,tekürézev

 .ttopak zohájdrak ebrög ,divör lattaludzom neletnéknö sé ,antál
 remenheP gem ka$ matdut galótu ,tévle{ kinuan a mettetré men gém rokkA

.ketléđeb tim ,lótájáglođ
 raka men iknes ,- nesedne$ usdrO atdnom - diraT ,dodrak a d¤aH -  

.inatnáb
 €ehsálláđ a ,látlahgem neđiH - ,diraT atgodad - ?tti đtehel ¤oH -  

 a rudnaM tika ,{égelaglođ a za ttoduzah ¤av …laddá{opok a kattođtáj iá&uk
?ttödlük zohknuru im

 kika ,ékoza metelé za ,inuan ébböt ko¤av meN .matlahgem ,ttodnom tazagI -  
 naltadnog rudnaM trem ,tréza ka$ si za ,tdaram meven a kaŁ .meken kátdaađđiv
 ,diraT ,táh zzá¤iV .ttozoh edi ika ,kenődekserek a kanna atlurále sé ,tlov
 kanánlah nakos ¤oh ,dodut nebnölük ,ermeven a ka$ ,arsám zzekélme es et ¤oh
 ah ,đadnom tim ¤oh ,zzá¤iv si arra sÉ .si lunaltatrá ed ,tniređ kümedré gem

!đrétazah
?kajdnom tim …iM -  

 dstjah ¤oh ,to$narap látpak arra kaŁ !đtagllah ah ,deđet nabbojgel A -  
…tós ebére$ kütré lé¤iv sé ,takáhram a edi

 tnim ,laddiraT léđeb ¤ú men usdrO ¤oh ,mattál ti{{a ka$ rokka nÉ  
 bbanalat{ozib er¤e tős ,irűt tze rézevla za ¤oh sé ,sákođ lavúgnarne¤e

.tlükűđeđđö emeđ ,tllá nesene¤e usdrO .đel
 lój sÉ !lüklén sézeknelle ,delőt návík a€árik anavA tima ,ddeT -  

!modnom né tze ,tlahgem usdrO !azahado đge$ef tim ,gem dlodnog
 ,đel ¤Ú" :tlelef ti{{a ka$ diraT erre ¤oh ,atdnomle bbősék $ámlot A  

 .ttozotlávgem eri{{em ,ttetehel intál si lüklén sátídrof ed - "maru
 nebgéspé takokédnája za sé tegéstevök a ¤oh ,atlalláv lüklén sézeknellE
 a röđőle trem ,gié€ehsálláđ rudirkeM sibbálagel ed ,zoh€árik a irésík



 nabnoza arobát rudirkeM .lavós a ainlomáđle llek kenrézev úmlatah ¤an
.temledesék devneđ men géstevök a ¤í ,kise abtú

 nav nesevíđ men ,atjar ttođtál ,nessehemle ¤oh ,melőt trék t€édegne usdrO  
 ¤oh ,lótdiraT indutgem anlov metteređ no¤aN .levierévtset irok¤e ttü¤e

 timse€i anlov golod nelet$eb ,metzeré ¤ú ed ,nabájólav usdrO si ado$ik
 ,e-ajlalláv si tsom ,előt metzedrék ti{{a ka$ trézE .ttögöm atáh a innet
 ,egésekđüb a trétađđiv errE .tlov tti usdrO gím ,ttodnom bbőle za tima

:ttotídrof ti{{e ka$ $ámlot A .ttedzek inlábaik sé
 tima ,tza ađđiv ajnov men ahos inuan ¤e ¤oh ,marU inetsI ,ajdnom tzA -  

.inlübröggem gof mes aláđajah a kengéstevök A .ttodnomik ređ¤e
 llek gem nesőgrüs ,ménteređ né ¤oha ,lukala ¤ú knővöj a ah ,mattáleB  

.tévle{ pén iatđup a monlunat
 kette tesevek kinuan A .tlov útalugnah ttomo{ gigév tnékbé¤e amokal A  
 tárob kosoráv itrap a ¤oh ,atdnom remenheP ,kulór matdut gidep ,katti sé
 agam námén diraT .tőlőđ a gem imret men dlöf a kulán trem ,kiteređ no¤an
 a inlüđék e-dut le ,etzedrékgem rokim ,gem tlalóđ ređ¤e kaŁ .tderem éle

.inludni bbaramah lénim enteređ ő trem ,ttala pan ték géstevök
 zoko travaz etéllovát ¤oh ,metzeré erőle ,lótádmuN gem matláv nezeheN  

 a tnékőrésíK .tatu za tze inzíb metrem men arsám ed ,nabsoráv a djam
 ¤oh ,kutdut nettekdnim lőrika ,éllem agam etrék tudseM lüzök kerebmeőf

 .mes tóđ segelsölöf nelte¤e dnom men sé ,téjef a le itíđev men ahos
 ¤oh ,etré metnezÜ .lavádmuN knutdaram lüde¤e ređ¤e gém nélegger kusáludnI

 a le¤¤ürü ne€imalav tutapU ódoksi$návík not€of a sé ,ebéklüfóláh a nöjjöj
.metdlük abá{ráđ kisám atolaP

 meN - .matdnom - ?nabboj kéntahzíb si nebik ,admuN ,denneb mozíB -  
 gem dstíkéB .lán€árik inuan a le jré ti{{e sé ti{{e ¤oh ,delőt meletevök

 .đlétí kanbbojgel a et te€ima ,tegéstevöđ na€o elev ssök sé ,noránednim
 nebgéstevöđ đége za nebbe knükeN .đtehdegne men nebima ,za golod téK

 ój ,knutlovgem si gidde lüklén körőb inuan trem ,sotnof sav a lüde¤e
 ne€immes ik kujda men tusdrO sÉ .inetíđék teketrév jú llek mes¤ú gibarad

!norá
.marU inetsI ,moduT -  

 ,sédekleték a ttogofle arjú sé ,metteređ no¤aN .mezek a mettet arájrak A  
.inedlük tő neppé e-gásnalatko men ¤oh

 sigéM .si lürekis ah gém ,ze tú sogásdaráf sé úđđoH .admuN ,keletléF -  
 ,azah ketesseiS .ttözök kinuan a abáih zződi es táró nelte¤e ,kelrék arra

!mosázokaráv samladogga né za ne¤el bbedivör lénim ¤oh
!marU inetsI ,knüteiS -  

 tim ¤oh ,nasotnop matdut mes magam - timalav inadnom gém anlov mettereä  
 ttel zéhen tze ed ,ejővöj anavA gem ludrof notú za neze ¤oh ,metzeré ,-

.inzamlagofgem anlov
 ,zehmé{e za nav bbelezök etih admuN ¤oh ,matduT - !kenetsi za kanajvÓ -  

 a intatjúb égöm alumrof ttokođgem igér a tteselój ed ,zohékopap a tnim
!nebgéspé ađđiv kenessezev sÉ - .togásttotahgem

!marU inetsI ,đel ¤Ú -  
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 .tlussalgem erređ¤e asátuf kopan a sé ,laddiraT tnemle udseM sé admuN
 ,géle tlov si gidde ráb lóbba sé ,aknum a ,nápu$ tdaram eređnelle nelte¤E

 trem ,meken ketdeksemledegne tréza gisádamát A .matraka tebböt gém tsom



 a <lótájúđđob kosoráv déđmođ a kenlükenemgem ¤oh ,kattahzíb menneb ka$
 €árik setző¤ ¤e ¤oh ,ttellek montál arpan lórpan nabnoza nátu melező¤

 ,tlürekis ima ,nabba galótU .ttet nabájólav tima ,lánna bböt nasorođkos
 nednim ,kanágásabotso kelefnelle za ¤av kené$neređ a eđér immes rám

 kenetsi za sé tosros a etđékrüfik ,ettezev géssepék ikontál tétedekele$
 ,sátatzoktali{ik menah ,$narap neűređ¤e nápu$ men avađ nátuza trézE .tákédnáđ
 ,tlov ermegéstíges trem ,iken metlürÖ .kenővöj ttetjesgem a eđér bbajú

 keneletpék intevök lemmeletré tima ,meken kene¤¤ihle si timsa€o ¤oh
 rokka sé ,nav ¤í ze ¤oh ,metlle¤éđ rokim ,ődi ¤e ttöjle bbőséK .katlov

 si gem ah trem ,tlov gásabotsO .tetih a tze metdzek inlobmor neseređdóm
 ebküjef a ketehtlöt men ¤oh ,lazza matlomáđ men ,tekütelé mattahtatzotláv
 ,monnávík tza tlov gásúih neűređ¤e ,motál ¤ú aM .tređdnerkétré atjafsám ¤e

 nödlöF a ¤oha ,tamlagof a tze evtré ¤ú ,kenejletđit trémosádut a ¤oh
 bbősék lavój ka$ takusádoklodnog a ed ,matlunatgem teküvle{ A .kutkođ

 nelteröt gém nabnoza - tá nekevé úđđoh gém sé - nöđő za nozA .gem mettetré
 ¤oh ,metlürö sé ,ajláglođ takuvaj mettet nednim ¤oh ,tih a menneb tlov

.zohsátjahergév a nav si mamlatah
 a ,tlov bbégne¤gel a a€úsne¤e igásadzag soráv a loha ,le metdzek ttO  

 - đđor tlov men dlöf A .nesélevűmdlöf
 er¤e si za sé ,sévek ka$ ,- ttemretgem nednim ttala taljahgé ttodlá za

 ¤oh ,káttotriik nabárok köső ótípalasoráv a rám tekődre itrap A .tto¤of
 őderepe$lef lunalatrotáb né€eh kődre za ,külőleb kenestíđék takójah

 gászaráđ a eđđö káttotírođ ertelüret bbesik ervé lőrvé gidep tsotózob
 ótjú¤lef tekéjre$ zaráđ ttogárel a sé kajá{ őlegelel tnednim nabákađődi

 kederem a ebregnet a atdroh máđannot néjedi netsirahiV a nátuza ¤Í .korotđáp
 tnakkub neke€eh bbajú sé bbajú er¤e ,tedlöf a zív ódalađel a lórkaladlo

 katda nesökűđ ka$ iese{émetev sé iejtrek soráv A .alkiđ a őle
 inlére$ ttellek neseređdner nebéjedi uzaM rám ,tselök sé téléfkélezőf

 ilebsid a lakkoza sé lavimátiB nabrosősle turásakezaf sé tó¤objalo
 lőbiőtökik moladorib naba za ,lórájtrap óslút regnet a ke€em ,lakká€ág

 neze ¤oh ,arra tlodnog men ,tréim modut men ,uzaM .tselök a kátzoh
 .essehetgem tze ¤oh ,nebézek a tlov molatah géle gidep ,nossatzotláv

 trem ,tselök si nebvé őzektevök a rám knántahpak lóbimátiB ¤oh ,matduT
 jalo tlesérp tti za ,kebbese¤ügel a katlov iasakezaf anavA notrap đége za
 garah a sé úrobáh a kütniređ ,tekődekserek a metremsi sé ,bbamonifgel a

 ődere lőtkenetsi za nápu$
 ójah ősle za ttotufeb nöđő za gém ,nabólav sÉ .agástlávik ko€árik

 tselöK .leđđiriT ,lavájtárabtelzü inatto remenheP nétezlédef ,lóbimátiB
 gíma ,sójah sé anotak kos a ettelef si tto tza ,ttotahzoh men na¤u

 lőttE .ettetnelej tamlazib a sé tékéb a ,ttöjle ¤oh ,za ed ,ketzekelü¤
 kannátupanloh a ,iegészéhen isézemlelé panloh a gem katdódlo men gém nabnoza

.tlov ttőle úrobáh a ima ,matnáđ tza men gidep
 gidep kójah tlo{ámkáĐ a ,tlov neđék gér rám őtökik jú trégí kankođálah A  

 tllá rebme bböT .tájáknum kógávaf a kéttet éssegelsölöf erődi ¤e
 a tze sé ,náros etenétröt soráv a kenikráb gidde tnim ,ermesézekledner

 sé ttodroh tevök iknedniM .in¤ah lunaltalánđahik matraka men tegésőtehel
 tobmod téK .matgofeb si téđér ¤e kođálah dabađ a gém ,tedlöf nabrások

 nabkoros somazuhráp nokialadlo ,giésézekré kőse za knünetnemgem tlürekis
 ,tedlöf a mattadroh abkorá ttezektelek ¤í za ,mattakar takalaf lőbkevök

 ¤oh ,ár tlov modnog evdzek lőttE .nanno ébböt ik attahsom men zív a
 a kastísotzib tedlöf i{{a gidnim ,kettegrüs éssévek káknum sám rokim

.tehel ka$ ti{{ema ,kansoráv



 ,si kesédekzétni za koza katludráliđ éddner segelgév nöđő za nezE  
 mes ebmeđe nálat lótmagaM .ertél ttozoh gésküđ etlüđ úrobáh a teke€em

 llek men lótsádamát ne€immes giedi ój ¤oh ,matlodnog ¤ú trem ,anlov ttotuj
 ,tlüredik nátu tadnom {áhén sé ,tllá méle nopan ¤e nabnoza amminI ,knunatrat
 ¤e nebézek a ¤oh ,metteverđé rokiM .dut indekerev ka$men rézev dav a ¤oh
 ebmeđe nátuza ed ,kenmemeđ a innih matraka men röđőle ,trat tálbátga¤a ómo$
 ,tlüđék ertelé bbedíleđ ¤e nabámolpmet urruG sé umabaH gím ¤oh ,ttotuj

 na€o knüstípé nabájupak őslük sorođ A .tekelejsárí za attahlunatgem
 naódnallá tehel tregnet ittőle trap a ka$men nannoha ,- atdnom - to{rotrő
 ne€imráb ¤oh ,kujtahzo€ádakagem si tza lakkali{ótjú¤ menah ,inatrat lemmeđ

 sé ,nöjdökrő rebme {áh erređ¤e ,attotímáđiK .absorođ a nossahđúeb ójah
 élöf rosagi$ ótagzom tocnál A .totaláglođ a kástláv tniređ sátđoeb ne€im

 tsom trem ,nöjlürek gésrő ado sé ,- attat€of - inetípé llek tazáhők
 ¤oh ,na¤u iđih meN .tieletök kági$ a ajtahsodgavle sé ,tahlátésado ikráb

 enlé es¤ú nátu ettet za ,sigém ah ¤av ,nabsoráv a andaka rebme ne€i
 őtehzebes ¤e gém lőlef regnet A .anlovgem rám rokka jab a ed ,giákos

 akráb ómo$ đége notág órázle tsorođ kisám a :kansoráv a nav ajtnop
 ,egés{égel {orotrő za ajtahtál bbőle lavój rám eđrep takukédnáä .tehtökik
 náladlo tág a anatrá men lebbmötalkiđ selé tteze€ehle nasamlakla ráp ed

.inetízehengem tsétökik a
 tnűt kensemedré si rokka ,tlov űređ¤e sé sogáliv za ,traka timA  

 ¤oh ,matlo$narapgem kanáraB-utU .gésküđ ár si $nin erőle¤e ah ,innivzehgév
 ,kiken matda trebme i{{a sé ,tágásnávík amminI estísejlet nebnednim

 ,metzirőnelle men táknum a tzE .kitehtípégem nasopala ed ,nassal levi{{ema
 vé őzektevök A .gem kiđgéle labbojgel a ka$ si¤ú amminI ,matdut trem

 mes atóza ejdner taláglođrő za sé ,ke{émtípé za ketlüđékle aráđavat
.ttozotláv

 kia{átipaK .a€ág ték ttezekré si lőbsiD ttőle esérétađđiv kéádmuN géM  
 knüken lef kájlnája tekerebme za takoza ¤oh ,katlov konaltácra géle

 tnigeM .nodabađ knütdegne im tako€gofidah tnim negérmen tekika ,tnékaglođbar
 ramah ,kujár si matlov söhüd ne€imráB .kütré ketletevök tetevöđújpa¤

 kájraka téjere soráv a ,nápu$ ¤ürü telzüere$ đége za ¤oh ,metteverđé
 - tte€eh kesetđev a ¤oh ,ttozoklodnog ¤ú návli{ rraM .inlelmékik
 tsetző¤ tdaráf a ennel bbasonđah - tdaram kükétré kos men kenkika

 ahtáh ,matráv sé ,tsázodukla za ménnev na€omok ahtnim ,mettet ¤Ú .inlobarik
.lóbkukédnáđ izagi kanlurále tebböt lüneltelév

 aglođbar ,nav merebme koS - .matdnom - arkáglođbar megésküđ $niN -  
 mes tetevöđújpaß .nabsoráv a nebbe ébböt đel si men sé $nin nabnoza

.tlov kuglod sám kanko$ákat a trem ,tsom kotahda
 ,ki¤e za leppék naltatrá etzedrék - ?katzali{ si dia$ákat a gém nálaT -  

.tágam avtrat kanđavar no¤an
 géle $ákat ki€emA - .metlelef - aglod agam a tlovgem keniknedniM -  

.ttozali{ za ,tlov se¤ü
 ahtáh ,inatnađđob tlábórp - gésse¤ü ¤an imalav zohha ttellek meN -  

 ,atdnom tza ,arU keregneT a ,rraM ,mo€árik samlataH - .timalav kolurále
 kankoza ,katdamát denelle kika trem ,kenetsi za degét kenlevdek no¤an

 ráka ¤oh ,{eksek na€o sorođ a ze ,ajdut si kere¤ ¤E .téđe za kátravazgem
 sőh dia$ákat et a kettel ¤Í .ti{{emalav anlov kotáttahlábodno¤a levők

!zehgésnelle za kátlágijah tekiőlétev A !kođájí
 ,tánavA gem kotándamát na¤oh it táh mezzedrékgem ¤oh ,matlojaherőle ráM  

 ze tniređ kosákođ ilebatolap A .morak a ajtnárgem ikalav ¤oh ,metzeré rokim



 nednim utapU ¤oh ,tlov söhüd na€o nabnoza usdrO ,ttotímáđ kennűb solálah
.ettetjelefle tásátínat

!marU inetsI ,iken kejlelef né ¤oh ,ddegnE -  
 ttőle ődi gém ,sédrék a anlov ttöj ramah lút ,- matlodnog - si bboJ  

.kanánzokađsiv
.mattotnilób - !jléđeB -  

 a ttözök ki¤ednim ,tréim ¤oh ,matdut men gém rokka ,evle{ keilebsid A  
 egésküđ tlov mes kanusdrO ,ertléđeb nabánavA za tílnosah nabbojgel

.ar$ámlot
 mattotínat né tekika ed ,knéntehrevno¤a si teketit na¤u lekkőléteV -  

!it tnim ,lajjí za ¤ú kináb ki€emráb lüzök koza ,inzali{
.atravaz men tako{átipak a ed ,đaláv sairavdu na¤u tlov men zE  

 giádi ika ,kibbesődi za naso{úg ttog€osom - !úif et ,nassal kaŁ -  
 etekef ,se¤eh ,tlüséf nasodnog acra tládzárab ,úrro€avraK - .ttotagllah
 se{élöF .kaláđ sötsüze ketderevek nák$ój rám eb€em ,ttödőzgév nabllákađ

 - .nabájátolap rraM tehlesiv tognar sagam ¤oh ,ttođtál nésédeklesiv
 mes tza gém dá{a za rokim ,zohsázali{ a timalav mettetré rokka rám nÉ

?kujlábórpik ¤oh ,dorakA .e-nojdaram {ál ¤oh ,le ettötnöd
 ti{{a ,katgofle tekikA .kukédnáđ a im ,mettetré nasogáliv rám tsoM  

 giitép kanrraM .kiken kettih men ¤oh ,lóriađájí soráv a ađđiveđđö ketléđeb
 ,erésége$ef kerebme tdeji men ,egésküđ nav erkesélüsetré sotnop

 tekő gem kétrev tréim ,lavádo$ imalav kázzára¤am nesevíđ ebéjetet a kika
.nasofú$ na€o

.usdrO tlóđ - …marU inetsI ,ddegnE -  
.nav ekéB !tah€of men rév ed ,usdrO ,teheL -  

 mendjaM .si sallákađ a atdnom - maru ,knu¤av kődekserek sékéB -  
 erteletđit rám induzah tárokke laccra etniđő ne€I .magam mettevenle

 .nav derebme kos ,datdnom tzA .tladaivráp eléfimmes knuraka meN - .ótlém
 anlov ed ,trétevöđ deken le knujda takáglođbar ¤oh ,knüttöj tréza na¤u iM
 deken knuda im ,nabboj zoléc {égel a ze aH .si kankáglođbar gém knü€eh

.lüzök dierebme knutđaláv im ,knuđájí im a ah ,takáglođbar
 ,tásádut usdrO éntehtílezökgem ikráb ¤oh ,inlezpékle na¤u matdut meN  

 usdrO .kenkeze intatláglođik tiknes mogoj $nin ,lóttalnája za metléf sigém
 a ttozotlávgem eri{{em ,matlodnog arra gím s ,ttozokdagof sé ttögrö{ök

 nabba lügéV .nözző¤gem ¤oh ,mat¤ah ,ató sázoklálat ólav laddiraT
 kotalálat A .tnelej trebme ¤e-¤e találat nednim ¤oh ,gem knutdopallá
 ték A .intezif nebkerebme kenléf setđev a llek tegésbnölük ittözök

.ajdagofle ¤oh ,ttotnilób usdrO .tlosavaj tsévöl đúhzáđ {átipak
.etzedrék - ?léc a đel iM -  

:tlođaláv lannoza kibbesődi zA  
.acobrá ősle mákráb né zA -  

 kerev¤eF a ¤oh ,térebme ki¤e etdlükle usdrO ,ebőtökik a knutludnilE  
 a lah-lé ilebanava nedniM .tekőđsev a sé tájí za le azzoh lóbázáH

 a ,ebőtökik a knütré gilA .kenteređ no¤an gidep inléđeb ,trégásso{ávtál
 ika ,tdaka mes őle¤ülef nelte¤e ,ttognolot knüttölürök soráv léf

 élefsám tima ,aknum na€o za trem ,matnáb meN .tierebme anlov attotratađđiv
 a knutlov eđđem géM .timmes ré mes¤ú ,kenzegév lammá-lemmí ,evle¤if
 usdrO .lajjí za nebézek ,{égel a teknünneb trélotu rokim ,lótákráb

.tllágem
 - .zoh{átipak a tludrof - kotatdnom it tléc a sé támáđ kesévöl A -  

?tlov ¤Í
!¤Í -  



 .knüvöl lőriđđem ne€im ,gem majdnom né ¤oh ,sogászagi ¤ú rokkA -  
?ketze¤eeleB

.negI -  
.nátu ají za usdrO tlú{ - !knüvöl nenni rokkA -  

 semedré trétanallip a tréze ¤oh ,metzeré ¤ú evzén arácra ko{átipak A  
 ,knutllá loha ,nannO .eb{esrev a innemeleb tlov

 katgobaH .lénéle{ adrád ¤e kanbbagatsav ttođtál lakkos men cobrá za
 .ttedzek inatídro sé ,téjef a ettetíđevle bbalataif a nátuza ,timalav

 neőpelgem e$nikóđ kosójah a trem ,küttetré mes télef a ttü¤e lavusdrO
 laccra őremsile nabnoza amminI ,inzejefik kájraka tekiemlezré ah ,gadzag

.tlelüf
 tza ,motárab ,đdokmorák et ¤oha tnim ,ől lój na€oelef ka$ dođájí za aH -  

 za ik kotássagoláv bbákni ,nojllá es ik ¤oh ,kanusdrO molo$ánat
.ketđiv lakkotagam tekika ,tekerebme

 allákađ kisám A .élef kójah a ttotufle sé ,ttetni¤el nesöhüd {átipak A  
.arusdrO ttezén avtagrava$ lürök ajju tégév

?leze¤eeleB .knüzektevök im arjú táhet ,láttotđaláv et tsoM -  
!negI -  

 anátu ka$ et sé ,ivölle táli{ đúhzáđ a dniM .röđőle ől knuđájí im A -  
.đtehdzek

 egésőtehel $nin rám kanna ,ől röđőle ikA .mattotrat kangásabotso tzE  
 e{émdere usdrO ¤oh ,kanlodnog arra ¤aV .ajla{ráđlút kisám a ah ,inatívaj

.ttegnerpöt men usdrO ?takuđájí ő za énrötel nasogáslút
!ketejdzeK -  

.egés{ekédegne usdrO attotírotáblef tsallákađ A  
…sö{őle si dekeN ?ketejől lőrbbelezök ¤oh ,abba lénze¤eeleB -  
 a etrémgigéV .sázodukla za ajtírodnu eri{{em ,atloktit si men usdrO  

.giájuras sota${ara neđége lótákolmoh ódođapok t{átipak
 tto ,si nabátolaP a anlov knuttahdaram ,đraka integléđeb ka$ aH -  

?đel géle ,kepél tenev¤en gém aH .nav bbesövűh
 sé ,tézek ttokarelet lekkűrű¤ ózárkiđ attotírođ eréllem {átipak A  
 teknünneb keze kenlü$eb men ,etniđő men ataludzom ,metzerÉ .tlojahgem
 tza neketegiđ a táado rraM ¤an a trem ,sédekđéníđ ,ze kétáj ka$ ,erimmes

 djam ilésem la€€osom amiS .indut ajraka tazagi za noránednim ,atlo$narap
.tierebme sé tá€árik soráv itrap sik a eb atpa$ na¤oh ,kanáru

 so{úg a nabájgnah iđeverđé ,söhüd na€o men usdrO ah - ¤av űklel¤aN -  
!kenetsi za kenestíges ¤oh ,monávík ,- tladaid

 navclo{ tnim bböt gidnim gém ,ttellek küinől nannoha ,€eh jú zA  
 ,sagam ,si đájí ilebsid a ttöjadO .lótcobrá za tlov eri{sépél

 ,arájí za mentev tsátnallip ¤e ka$ tlov gélE .{égel útazmozi ttozoglodik
 .katlánđah nabánavA nebbegér tima ,lótkoza kizöbnölük gila ,massál ¤oh

 arokke t{esrev a ajlalláv lammáđređ ne€i ¤oh ,zohha llek géssepék óláviK
.lórgáslovát

 ,tóhűh sosátah eléfimmes ttopa$ men ¤oh ,tláglođ erételü$eb si zA  
 sé ,tájí ettetel ,tnehipgem nátu sévöl téh-taH .ttedzekázzoh ttőleim

 za lóbiajgat ajdloik ¤oh ,tludrofebrök rođ{áhén avlából tiajrak
 a ttellem akráb a amminI sé sallákađ A .attat€of djam ,té$rög sétíđefőre

 tlürek men {átipak bbalataif a ,takotalálat a kátlomáđ avllá notrapőtökik
 ¤Í .assatzib ¤oh ,daram ttellem {égel a küki¤e ,matráv tza gidep ,őle

 ,nátu esévöl tlürekis lój ¤e-¤e metré$id né nátuza
 lezze knüken ¤oh ,kéttetré meN .ttozokládo$ iknednim levéletévik usdrO nima

.iken kátlo$narap tze trem ,ől abléc ,argarah a knuko immes lerrebme za



 ,tusdrO metremsi men gíM .tlálat őtteknođuh lőbőđđev nev¤en ősle zA  
 neletrekis ¤e-¤e etnielE .nabánavA anlov ttotímáđ ken{émdere ólávik ze

 erre ,lőbgemöt a kattozgnah kosátláiklef so{úg sé séteven nátu esévöl
 lajjí ne€i ,inteven golod nelet$eB .koraka tedne$ ¤oh ,kanutapU matdnomgem

 a lénőđđev cnimrah óslotu zA .inréle t{émdere bboj kanándut mes kő
 ,ttözök kesévöl a ttotrat teketenüđ bbađđoh er¤e ,tlov tdaráf rám {égel

 őđđev téknevteh lügéV .tludnárgem-gem ajrak ótrat tájí ,ttozléc gím
 tnattapel ¤av ,atlorús tö ,tásádut {égel a avdórúf abcobrá za ettedrih

.kettehel kettedegéle ko{átipak A .alór
 tza ¤oha ,ettől lüklén tenüđ i{tezgelél tali{ navtah ősle za usdrO  
 ,kuttál inatínat bbákni giddE .nerétólroka¤ a etletevök lőtierebme

 tnéksám ttodut men timalav ah ,tőđđev ¤e-¤e ttől ahén ka$ agam ő
 cobrá za kőđđev A .kenegedi za ka$men ,knutlumále si im tréze ,inzára¤amgem
 ilebsid A .ttala sám¤e nűrűs katzokaros náđakađ seretém¤e tnim bböt gila

 ajáđ ,arusdrO őré es giálláv a tlumáb lekkemeđ tlí{ erkerek {égel
.tráj lunalatgnah

 sé ,őđđev a ttetívüS .tájí za etlemelef arjú sé ,ttezgelél te€ém inuan A  
 za le ánríb men ahtnim ,dúr úgásgatsavbmoc a ,ttodórúf abcobrá za ¤oha

 inzodaljah lasságzom ődeseléđ er¤e djam ,ttognigem ,totalálat bbajú
.tnétröt im ¤oh ,bbaramahgel a gem ettetré ugaliP .ttedzek

 kotássagzom eN - .attotídro - !ká&uk óla$ ,teketerév a ik ajvíđ runaN -  
!tójah a

 A .metseebgéstéK .tludól élef akráb a sé ,tlüdröhlef gemöt A  
 ne€i kanrraM knutahda men ,rév tah€of mesgém ,kénlemedrégem na¤u keilebsid

 a ¤oh ,mattál tza ka$ nátuzA .tánavA ajdamátgem ¤oh ,te¤ürü ólávik
 knélef djam ,arcobrá za kantatum avzokládo$ sé ,kannaprotgem kótuf lölegel

 ¤oh ,tdamát dne$ na€o neletriH .kájlábaik téven usdrO sé ,kentegetni
 ,ttotídro arjú iknednim sé ,ají usdrO mettellem gem lüdnep tnim ,mattollah
 za atlálatgem ,ennel emeđ ka$ ahtnim ,si őđđev a ze nátu ibbőle za rokim

 néde{{ök lőbőpí$ ,ttől nabbáktir tsom usdrO .tocobrá óg€obmi
 ,tásumtir kanáságzom cobrá za ettevtá etsetőslef đége avzdólábmih

 nátu találat nednim rám tsom gemöt A .tlálat esévöl nednim sé ,ttozléc
 gím ,tráv lettezgelél ttotjofađđiv ,avtagllahle neletrih djam ,ttotídro

 ¤oh ,tiataludzom inuan a kétsel lemmele¤if na€o nakoS .ttozléc usdrO
.ketdzek inzodaljah si kugam ,aságzom óg€obmi kujár tdagartá

 a téjdne$ sázléc a rokim ,abcobrá za őđđev zít bbajú ttodórúf ¤Í  
 amminI ,notrap a tllá lüde¤e sallákađ A .gem atravaz sázotláik lórákráb
 akráb a katdokđapaklef rám gidep na{áhén ,evévlürök lőtie{égel óđánodah

.lohes tlov men amminI .arárro ttetíseké lakkoságaraf seđíd
 ,mattotuf élef akráb a sé ,kanusdrO mattotláik - !tebböt jől eN -  

.tégésűjefórrof amminI avzoktá
 ¤oh ,kanusdrO monadnom anlov ttellek bbaramah ,matlov sábih si nÉ  

 za men amminI .tocobrá za ajlálatle ¤oh ,ettev si arsotzib ah gém ,nojráv
.timse€i za izén lüneltét giákos ika ,rebme atjaf a

 nékéb káj¤ah ¤oh ,kenke{égel a matlo$narap nognah tdallufle lótsátuf A  
 .neđék ersézekedév ,küttözök tllá evlemelef tájdrak ika ,tsallákađ a

 .avnáđ nav le ernednim ¤oh ,némeđ a sé ,óvív ttolroka¤ ,mattál lórásátraT
 {émek a kenkeze llek tréim ,gem metehtré men ¤oh ,matlánjas artanallip ¤E
 ,matdut si tza ,kosocrah ój ,kosójah űređ¤aN .innel kankosajla kenkerebme

 nav etelü$eb kanájáknum kieretsem ,soglod sé samlagrođ azahado küpén ¤oh
 si tekepén sám ah ,küteđémret setelölű¤ ne€i anlov men aH .ttünednim

.tekő énletđit sé énteređ iknednim ,kenénnev abmáđrebme



.metzedrék - ?amminI nav loH -  
.égöm matáh a {égel a lavájrak ttököb - !marU inetsI ,nákráb A -  
 őtezev abájla akráb a atrakat tédrét a ka$ rám ,matludrofgem eriM  

 tto¤ahtto atóim ,ika ,t{átipak bbalataif a etsödköl ttőle agaM .ő$pél
 nasazrob ajah ,tlov ttepét ajáhur seđíD .ttozotlávgem no¤an ,teknünneb

 .erév ógráviđ lóbákras ajáđ tdeperlöf ttodólozámtéđ ne€em ,abácra ttolluh
 sé ,lerré{et ttoti{ ,sákođ táglođbar neltedegne za ¤oha ,ettötü ¤ú amminI

.kesétü za tnim ,kan{átipak a ttotahjáf nabboj sázálagem a ze
 gástárabgédnev a gem dstrés eN - .mattotláik - !amminI ,d¤aH -  

!tégéstneđ
 erim ,itrégem si ¤í amminI ,metlémer ,ttőle sallákađ a tsám mattahdnom meN  

.kolodnog
 za ¤oh ,no{átipak a ttököl tárokka rézev A  

 ¤oh ,attahvó enetsi i{{emalav - nóllap ttotđamát zohtrap a tlo$ádkubgigév
.erievök őtökik a tré bálzék¤én sé ,- ebzív a ttese men

 iknednim ¤oh ,zohha nasognah géle amminI atdnom - !gástárabgédneV -  
 inetsI ,togástárabgédnev a meletđit nÉ - .tllá knüttölürök ika ,ajllah
 ,knülőleb kanajláni$ todnolob kóla$ a keze ¤oh ,mo¤ah men tza eD !marU

 i{{emráka ¤oh ,ergév gem kájlunaT !külőt léf iknednim ¤oh ,kátkođgem trem
…im ,kanatrat kanku€árik tika ,kanólbar iregnet név a kanna si nav ajákráb
.metléf nabbojgel a lőtima ,ik atdnom tza neppÉ .mattotláik - !amminI -  

 majdnomgem ¤oh ,doraka men tréim ,- amminI attat€of - marU inetsI ,moduT -  
 lakká&uk a lekkeze gideP !lórgástárabgédnev đléđeb tréim ¤oh ,tazagi za

!innáb llek ¤í
 .etköl zohsallákađ a sé ,t{átipak lataif a attotnár arplat lezzék léF  

.atlasrá{lef nájíh sik ¤oh ,tájdrak a attotrat ¤ú gidnim gém zA
 ajgnah - kanrraM ,kankoto€árik samlatah gem kotájdnom sé ,ketejneM -  

 tékéb mo€árik né za ¤oh ,kanáru ólbar iregnet nednim ,- sék a tnim ,ttogáv
 men ahos loha ,knázzoh tlláđ lórgalli$ na€o trem ,tékéb ka$ gidnim ,raka

!túrobáh a kétremsi
.metzekne¤éđ né sé ,attollah melőt ¤oha ,atdnom nétniđŐ  

 őtjefők a €árik sékéb sé $löb a ze tika ,erézev újáđ¤an ¤e nav eD -  
 tégéstneđ gástárabgédnev a gém za sé ,abátolaP a tleme lüzök iáglođbar
 lerrev¤ef men ,ajtahtál ,tediebes a izéngem nabboj gidep aH !iletđit mes

 né ¤oh ,iken dotahdnomle si tza rokka sé ,ketrevle menah ,dár katdamát
!tréim ¤oh ,mes tza le dstjelef en eD !mettet

 ¤oh ,tluménle si gásakos a sé ,ke{égel a knüttölürök katllá nebdneŁ  
 tnappok e¤eh kanájdrak ,témeđ a ettötüsel sallákađ A .amminI dnom tim ,ajllah

.növök a
.atdnom - …maru ,levékéb teknünneb azah jdegnE -  

 sé gőg a ,léf ka$ ¤av ,kettet tim ,e-attáleb ,inetnödle matdut meN  
 za nima ,ttotuj ebmeđe tnigeM .lóbájgnah ttogloráple nabnoza sézénel

 nebékéb lekkerebme za lekkeze tehel men tréim ¤oh ,matzoklodnog bbőle
 sápmop loha ,lammoladogga sé lettelölű¤ őgevel a gem kilet tréim ,inlé

.énetré men ,ménzedrék abáih ,metzeré ed ,kanalkis ebőtökik a kiákráb
.kenejnem lannoza ¤oh ,matraka tzA - ?keteziv géle naV -  

.maru ,$niN -  
.ttetnihök nesejletteletđit utapU  

!utapU ,jléđeB -  
…káglođbar a ,marU inetsI -  

 a metzekdelefgem nabravazrűz a trem ,keteven tréza ,iđih tza dnim ,matduT  
 ,metteven noza gideP .ttetetzemle¤if utapU ¤oh ,kölürö sé ,lórájíd {esrev



 tuj kanbbává¤gel a neppé lavátlúmle €éđev a ¤oh ,golod neletpék ne€im
.tsázotrat a inatjaheb ebéđe

 ,đlodnog tim ,soN - .arsallákađ a metzén - !káglođbar a ,nav ¤Ú -  
?t{esrev a kussat€of

.léf gel{ét ,mattál rám tsoM  
 d¤ah tekösőzeve za ka$ ,- naklah atdnom - taknáglođbar nednim ddiV -  

!teziv lájda sé ,maru ,gem
 modagof men ah ,nebmeđ laviáglođbar a anlov ttel gésnelteremsiikleL  

.totalnája za le
 men ah ,anlov kotatpak si rokka teziv eD .ne¤el ¤í ¤oh ,datdnom eT -  

.nabáglod káglođbar a inze¤egem knudut
 men ¤oh ,atdut trem ,tlov gésneltetré nebémeđ a ,téjef a atpaklöF  

 ,nabnoza meletré úromođ a zA .tze melev attadnom gásabotso ¤av gásavá¤
 tő ,tlov mé{e za lüde¤e ,tokédakađ ődekđepret knützök a küssehrémlef ¤oh
 .egésnegedi sádoklodnog tlatđapat men ahos gidde ¤e atzoh abravaz ka$

 ,tődi za azzúh ah ,atlodnog ¤ú trem nálat ,nátuza ,timalav traka inzedréK
.ttotagllah ,matdnom tima ,monovađđiv

 kéttötlötgem takiósrok sé ,takáglođbar a ettevtá đizimaT t€ehiM  
.tölbö za at¤ahle akráb a ,lezzív

 ,tsoráv a lef etserek a€ág i{{ana¤u si nátuze lőbsiD ,úrobáh ttel meN  
 a timalav kanándut ¤oh ,arra ahos ttozléc mes ikneS .ttőleza tnim

 ¤oh ,gem anlov kátllá men ,géspén ódoksognah ne€ima gidep ,lőrketnétröt
 kettöj men ébböt sé ,kattagllah ará{ozib ko{átipak A .ké¤et en ávóđ

 za ze ,lekki¤e za matzoklálat ttözök ke{émlürök sám sé ttusáM .abánavA
.kulór metléđeb nesetelđér ne€i ¤oh ,ako nelte¤e
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 ergév rokim ,pan a ttezekréle ,asálúm ődi za si tnűt kanússal ne€imrákA
 kedrémet ¤oh ,ríh a tekő etzőlegeM .lótkinuan a ttöjgem udseM sé admuN

 takotallá ttotál mesahos nabánavA ,sám sé takavol ,kanzoh tokédnája
 kosocrah inuan sé ,lakkokáĐrőb zéhen avkargem dnim ,lakkugam kanatjah

.tekő kirésík
 i{{a iken mozotrat ,metzeré ¤ú ed ,traka inzektnelej lannoza admuN  

 ,tárop tú za lórágam el assom bbőle ,iken metnezügem ¤oh ,lessélü$ebgem
 llek nasokélórpa sé natdogu} .mázzoh nöjjöj nátuza ka$ sé ,no¤i ,ne¤e

 .táró ték-¤e gém kotahráv nátu pan i{{a ,tnednim knunla¤rátgem
 sedner nednim tnim - ettetísejlet tsédrüf a ka$ lőbbe eđrep admuN

 ézök iegésűrö{ö¤ zagi telé za si ő tődi ttötlöt nebődrüf a ,ilebanava
 lavudseM rék tsátá$obeb ¤oh ,ettetnelej sirám utapU sé ,- atloros

 nasogáslút temretnórt a ,tekő matráv nebéjéklüfóláh tlov uzaM .ttü¤e
 menah ,sotnof ka$men amlatrat kenima ,zehsétegléđeb na€o ¤e metlétí kan¤an

.armomáđ si nelteremsi nesejlet
 ,ttotnađđob ,matlov i$návík eri{{emráb trem ,kujár matdamát - ?ketettE -  

.metnezü tima ,kéttetísejlet men ¤oh
!marU inetsI ,meN -  

?kotattI -  
 ka$ nebéven magam a eD - .admuN lóbjú etlelef - !marU inetsI ,meN -  

 tármo¤ rebmegerÖ .sajmođ bbejlefgel ,sehé ko¤av men ¤oh ,kotahdnom ti{{a
.sálgavol a azzáređđö



 ,nasolataif emeđ a ed ,rőb a tlüđefár arájtno$cra ,tlov bba{ávoS  
 ,atjar ttođtál sé ,atdnom abáih ,gerö tlov meN .ttogolli$ nagodlob

 men ahoS .né tnim ,knütehel ttü¤e arjú ¤oh ,kanna lürö ari{{a bbálagel
 ttözűfeđđö nasorođ na€o ima ,lőrsétrégem sé lőrteteređ a lórra knütléđeb
 ,kutdut nettekdnim ed ,egéssemrémeđ admuN ettet énneltetehel tze ,teknünneb

.kansám¤e knütnelej takos ne€im
 sajmođ ,si sehé ará{ozib ő ,- attat€of - itelli tudseM nabnoza imA -  
 záhgédnev a tsom kika ,zehketevök inuan a ,marU inetsI ,tudseM ddlüK .si

 ,teküvle{ a kitré lilaT sé ajáglođ remenheP ka$ trem ,kenđe nebémret
.inatrat lavóđ tekegédnev a golod őlli sé ,lohes mattál men tusdrO

.melev indaram raka lüde¤e ¤oh ,mettetrégeM  
 na€o nabnoza udseM ,ttodnom admuN tima ,gem e-attotnáb men ,metzén arudseM  

.sűred sé tdogu{ ,segésűh ,nebmetelé mattál röđőle rokim tnim ,tlov
 kezzeređ temörö ¤oh ,metzedrék - ?udseM ,tekierev¤ef a detzéngem lóJ -  

.iken
!kájlánđah na¤oh ,modnomle lőrdnim ,marU inetsI ,dolo$narap aH -  

 ¤oh ,lürö mevíđ a ,ardagam sé arádmuN látzá¤iv ¤oh ,udseM ,mönöđöK -  
 djam le đadnom lőrkerev¤ef a ka$men sÉ .teketenneb kaltahtál tti arjú
 kinuan a ¤oh ,jle¤ü ,jnem tsoM !si lórásátđoeb kotapa$ a menah ,tnednim

!t{áih kanassál en nebimmes
 bbamonif tÖ .tllá nabótja za gidnim gém nabnoza utapU ,tnemle udseM  

.inatílovátle ttellek lekközökđe
 na€omok ahtnim ,arádmuN metzén - !đgof inne ka$sigém gidep eT -  

 lannoza ,tlov sokétáj ólávik nájdóm sedne$ agam a admuN .kéndugarah
:tlođaláv

 ,kanutapU jlóä .mođi sé međe rokka ,marU inetsI ,do$narap a ze aH -  
…marU inetsI

 .nebé{émer sázótagllah a retsematolap a ttedeseklel - !mozoh magaM -  
?admuN ,đnávík tiM -

 a ed ,ajtahzohle si aglođ ¤e tza ,- ebzök matlóđ - návík admuN timA -  
 ¤ohen ,zohkinuan a jneM !eretsem sátálgédnev a ,utapU ,¤av et nabátolaP

 a llek ¤oh ,kájdut men nabánavA ,abkujázah kenrétađđiv ah ,kájdnom tza
!anlov ne¤éđ ¤an zE !innáb lekkegédnev

 laggásótlém ttezeke¤I .mörö za tdavrehel lórácra retsematolap A  
.inzovát

 anátu tlóđ - trob seziv ó$nak ¤e sé talah ttozós ráp nozzoh aglođ A -  
.admuN nognah naltatrá

 si erénelle kosákareb záh¤nö¤ sé -{ara za ,{o$ala uzaM metlődartáH  
.matjúf no¤an sé ,nékéđ ótahdnom kensemle{ék

 tađđor ¤av tój :lavóđ ¤e jléleF !ka$ jráv zazA !admuN ,detehdzeK -  
?látzoh

 đđor ,si óJ - .téjef attagni - marU inetsI ,inlelef lavóđ ¤e kodut meN -  
 .nalat{ozib ka$ bbákni ,đđor ¤oh ,so{ozib men kanđđor ,ój naso{ozib kanóJ .si

.se€éđev si men nálaT .modut meN .se€éđev ¤aV
árik inuan a jléđeb ¤oh ,datlunatgem lój ,- metteven - admuN ,motál ¤Ú -  

?tđaláv sene¤e đda men tréiM !¤av nohtti rám tsom eD .la€€
.ttetísegedi ze sé ,lánjas ,mattál náságolli$ kenémeđ tétöS  

!marU inetsI ,lót€árik inuan a tđaláv sene¤e matpak mes né treM -  
 ?lőtgéstevök a lőtte ti{{e matráv trézE .mattagllah nettedereseklE  
 lunalatdnog gikevé anavA lőbima ,timloh sekétré kos a tza metdlüklE

 za trem sé ,inzeređ matraka tasav noránednim trem ,tréza nápu$ ,anlov ttetehlé



 setelü$eb sé soko ,metremsi lőrbbelezök tika ,tusdrO ,tinuan nelte¤e
.mattotrat kenrebme

 - marU inetsI ,nebdevíđ a nav garah sé sádóla$ tsom ¤oh ,moduT -  
 nelte¤e trem ,nav tréza ka$ ze gidep ,- admuN nabmiatalodnog a ttosavlo

 ,lozoklodnogle si eT djam ,đdutgem tnednim aH .kejlelef ¤oh ,datnávík lavóđ
.metgnerpöt neze si né élefazah ¤oha tnim ,knütehet tim ,knü¤et tim ¤oh

 ,iken ttetni admuN .nabótja ttoti{ a tnelejgem námén laváclát a aglođ A  
 .tnűt men le gím ,táglođ a ettevök levétetniket djam ,erdlöf a ajkar ¤oh

.tótja za atku$eb sé ,tllálöf rokkA
.metzedrék - ?knár kiđgarah ttaim kají za sé usdrO -  

.le atlurá mes lavávađ nelte¤e tzE -  
?kankokédnája za tlürÖ -  

 etzedrék tzA .agásgadzag kokédnája za ettetnebbödgem ,tlürö ka$meN -  
 inuan koS .ebére$ tréze küjrék tájbarad ki€em kenéjdlöf ¤oh ,evteven

.nabmolah ¤e te$nik i{{e gém ttotál men nebételé
?elev knüssök tegéstevöđ ¤oh ,gem atdagat tréim táh rokkA -  

…gem atdagat meN -  
.mattorgulef ,memlerüt a mettetđevlE  

 a ka$ trem ,artú za erre degét keletdlük trézA ?admuN ,delev nav iM -  
!đléđeb ađđiveđđö tsom sÉ !mattahzíb nebdeđe et

 etrésík lemmeđ úromođ admuN sé ,nabábođ kűđ a matlákráj ála-lef nesöhüD  
 ,kenbbesik gém nabágás{ávos avgoropuk no€omáĐ {o$ala zA .temiesépél
 teglürek ka$ ,gem ttotahzotláv meN .roksám tnim ,tnűt kenbbe{ekéröt

 lénim nézehen a inselút đel bboJ .neltemellek kenknőttekdnim ima ,timalav
.bbaramah

.matlo$narap - !tétenezü lagmeD tniređ óđ le ddnoM -  
 ,matdut gidep - ttozávotét ,gibarad ¤e ttotagllaH  

 ttotatzotlávle éssik nátuza ,- nebétezekélme iserek takavađ a men
:t€árik inuan a izédi tniređ óđ ¤oh ,etzelej lassázodrohgnah

 tágástárab ,lakkédnája tákédnája ¤oh ,kaná€árik anavA ,kandaru gem ddnoM -  
 ráb ,¤av ajáglođ ka$ ,ttödlük mázzoh tika ,et eD .mozonođiv laggástárab
 dé$ö za rokka ,et men aH .anlov léttehel si €árik ráka ¤oh ,dalór modut

 ¤ú it nabnozA .kétlögem t€árik igér a kika ,lüzök koza kisám ¤e ¤av
 ketiletđit t{évevöj ólav lórgalli$ negedi za tza ¤oh ,ketettötnöd

 tehtök €árik ka$ la€€áriK .tnéksám ketehet mes né tréze sé ,kankoto€árik
!togásaglođ a si atlalláv agam ah gém ,men aglođ ,tegéstevöđ

 divör ,úláđ monif ,témeđ soko ,őlü ne€ém ,tákolmoh úrobmod admuN metzénlE  
 cnár ¤e-¤e tladloték lótárro seléđ éssiK .tlüđő nesőre rám €ema ,tájah
 tze ttetehel zéheN .tájáđ tráz arsorođ avgoferzök ,élef allá za tludni
 gászagi na€O .meken inadnomle bbezehen gém nálat ed ,lótlagmeD inallah

 .tlov abmorto ,avrud nabnoza avdnomik ¤í ,knutdut nettekdnim tima ,ze tlov
 .ősék rám ed ,ajraka ő ¤oha ,teđége za gigév ajdnom ,mat¤ah men ¤oh ,ráK
 inuan a itísöbmözök ima ,timalav llek inadnom ,inlalóđ llek gem tsoM
 ejgőg kenépén ka$ lóblagmeD ah ,ój géM .tegrém ttetjer ebétenezü €árik

 a matdorodnU .kédnáđ tlegelrém nasodnog ,ibbalovát ¤e men sé ,tléđeb
 a gidde kenika ,tégésűh a kenrebme za kanna me¤et arábórp ¤oh ,lóttalodnog

.mosátđaláv sám tlov men ed ,mettehnöđök tebbötgel
 ¤oh ,kujdut si¤ú nettek iM !a€árik anavA et lé¤el admuN ,nav nebdneR -  

.né tnim ,tiaglod soráv a deremsi nabboj
.anlov káttotísah lessék ahtnim ,ttel €ém cnár ték a nácrA  

 sám tehel men kanánavA !marU inetsI ,már đbod tekevök laddiavaä -  



 monadnomle nejllek tniređ óđ ¤oh ,inlürekle matraka trézE !eT ka$ ,a€árik
.tétenezü lagmeD

 a indeđeđđö matlábórpgem sé ,metlüeL .inlelef tim matdut men ,tlov azagI  
 a ttözök dnim sé ,llek innet ka$sigém timalaV .tamiatalodnog

.motnáb tádmuN ah ,za bbábotsogel
 tá si kotagam nonakraB A ?teketenneb le ketrésík tréim kinuan A -  

!innöj anlov kotatdut
 aurE ,marU inetsI ,degéT ráv lagmeD treM .tedetenezü za ké¤ivle ¤oH -  

.tegéstevöđ a ketéssökgem ¤oh ,néjele kenéde¤envé
 ika ,rú úmlatah¤an ,söf€öD ?rebme za ze iK .modoravazeđđö ¤oh ,metzerÉ  

 ,ajraka tzA ?nabásátnađđob kania€árik komallásoráv itrap sik a ilel tévdek
 ika ,errebme za arra i$návík ¤av ,trégéstevöđ a kejgörö{ök nese€émeđ ¤oh
 artanallip ¤e nátuzA ?kéttet á€€árik sigém sé ,ttetelüđ nödlöf a neze men
 nelte¤ek ,matgno€ob lüde¤e gém rokim ,€ema ,meleléf igér a za ttotíroble

 - ko¤av €árik ttI .kenmecrep nednim tlov asrát
 inleme enrem tezek ika ,rebme $nin ,- si lőbémle¤ek káglođbar tlov ah
 iM ?ađđiv kessehrét en ébböt ahos ¤oh ,lóbsoráv a víhle lagmeD .már
 na¤u metehlé ,kodaram tti ah eD ?nogáskís ittögöm ke¤eh a tto már ráv

 ,lórsav a monadnom llek el sé - idegne sros a gím ,tetelé za tze bbávot
.tánavA mejlemelöf ¤oh ,lórra

…admuN ,tehel si adpa$ zE -  
.atzár téjef A  

 eD .lettenezü za lezze anlov ttetehdlükađsiv pan ősle ,ennel adpa$ aH -  
 kujlodnog tnékim ,na¤oh ,ttotaggaf tá nopan kos trem ,ákos ne€i knüttöj tréza
 neseređdner e-knánduT ?trésav i{ól¤ak¤e knuda tós rehet {áH .tegéstevöđ a

 ?teke{éde seđíd ,tekevökagárd ,tötsüze ,ta{arA ?tós ka$men ,inda si tsám
 ,táf kedrémet a tza ik ajgáv iK .ajáglođbar segelsölöf nelte¤e $nin ikeN

 koza ,zohságávaf a tekerebme knüdlük im aH ?teneđ előleb tegé ik
 inedlük kunátu kujraka lóbánavA ¤av ,tokédnája e-knuda nölük tréásátratle
 gikopan sé ,ttödlükle ,lőbkesédrék a tto¤ofik rokim nátuzA ?temlelé za

.ttotavíh ő tika ,éle eníđ a ttetehpél za ka$
?tréiM -  

 ,kuglod a za ,si knulán tnim ,kenkika ,tléđeb levierebmeőf a lakkozA -  
 ,tágáđój naltatahlálmáđgem ,tágásgadzag nednim €árik a kéjremsi ¤oh

 si térebmeőf ko$ávok A .tie$nik rotás i€árik a sé tágásakos kaniarotđáp
 a djam itegé ik ¤oh ,integzedrék etdzek ,elev tléđeb nátuim sé ,attavíh
 a {égel moráh-ték ¤oh ,pan le tlúm men ,ttödlük si takorátuF .teneđaf

 a ik ,ttözök kartás a gigév anlov ttodomari en lüzök kosavol bbojgel
 ővivtenezü i€árik a ima ,laváĐdnál sű&&egne$tsüze za arátđup sevüf

-ségrüs a tze aH .mondutgem tlürekis men tza ,tréim sé ávoh ¤oH .e{évlej
 abotso za tnim ,tlov na€o ,atláni$ trémesétđevétgem né za nápu$ tságrof
 inđámik andut mes evdem ¤e ¤oh ,sá tördög arokka kanákór a ika ,đádav

.előleb
.ttodnom tima ,tlov bbesekedré er¤E  

?nátuza sÉ -  
 a kujríel ¤oh ,lazza knüttötlöt topan kos sé ,ttotavíh zohágam arjÚ -  

 kő ,marU inetsI ,dodut tnim trem ,tlov aknum zéheN .tételđér nednim géstevöđ
 levőttek táhet ,tniređ kiajju za menah ,kanlomáđ levékétrém umabaH men

.lebbesevek
.ttedzek ingöhöK  

 a daráđik nebzök sé ,- nasotadutnűb matdnom - admuN ,keltetléđeb kaŁ -  
!llek si denne sé ,lá¤I .dokrot



.ttogokárk nettedegéle sé ,ttovi ,ttotnilóB  
 a gém na{áhén tnim ,ebénűb gésgeđér a mese men ahos ,marU inetsI ,doduT -  
 .tánavA mat¤ahle ¤oh ,ttoz{áih atóza lati za ze ed ,si lüzök kerebmeőf
 ,soravaz imalav ,mes kurob $nin trem sé ,zív a űzí sám lút nonakraB A

 ,metzeré ¤ú sé ,monlotsók ttellek gem pan őslE .kanđi tokélav&ok ttetđejre
 ttödlük tomlá umabaH ¤oh ,kanlagmeD matdnom nátuza pansáM .kele{ tegrém
 mondokzótrat ,abmázah inréađđiv koraka nebgésđége ah ,atlo$narapgem sé ,már

.lőtésézevlé lati ze llek
.metteven - ?ettihlE -  

 ah eD .monni ttellek men nabnoza tebböt ,- ttog€osom - modut meN -  
 ,levűm takoglod ű{röđ lati za za ,nabmomlá gem tnelej si men umabaH

 togásabmab na€o gem arkisám a ,töhüd őgnöjrő erika ,naV !marU inetsI
 za kenika tnim ,teven ka$ ,kantahmo{ tagá ólognál zohájrak a ¤oh ,tá$ob

 - kájdut lój gidep ,kanđi takos sé nakoS .téđe za kéttevle kenetsi
 sepék men rám za ,tokélav&ok a tza ađđi giákos ika ¤oh ,- meken kátdnom
 ¤oh ,kájgottus si tzA .ttőleza tnim ,indoklodnog ¤ú mes nonazój ébböt
 .sőre {évröt inuan a gideP .si lagatO ,aif bbesődigel lagmeD ne€i

…€árik a đel ő ,tájpa za ilélút ah ,men ráka ,dnolob rákA
 !kerebme nelteremsi ,kepén negedI .mattagllah ¤ú ,nekéđ a metlődartáH  

 tácra za ,modut si men téven a ah ¤oh ,mattahdnomle lórásokal nednim anavA
 tlov óJ .meremsi tájáf sé tévök nednim soráv a ,mattál naso{ozib rám

.nebésem a kenkere¤ tnim ,nabiavađ admuN inlüremle
 arjÚ - .sotnof ima ,modnom men sé ,marU inetsI ,dekeN kege$ef ka$ eD -  
 tágásórpa nednim géstevöđ A - :attat€of nátuza ,lóbósrok a te¤e ttozúh

 matrílef táheT .lakknusárí im a si né sé ,iakonrí lagmeD kétze¤ejlöf
 lüklén sárí inadnom modut le ¤oh ,atóza matlodnoggigév rođi{{a ed ,tnednim

?marU inetsI ,inallah tsom dorakA .si
!admuN ,dajdnoM -  

 - enneb ketlepeređ ttellem ós A .ttezektevök sáloroslef úđđoH  
 péđ neseríh kosakezaf ianava za sé őkagárd ,tsüze ,{ara - atdnom rám ¤oha
 táglođ őpéleb a sé ,tőgne$ a matzárgem lügéV .keređtalli sé rob ,ie{éde
 nátuzA .lagmeD rék si tim ,massál nasogáliv ¤oh ,metdlük tréálbátga¤a

 géM .takobaradcrésre{ a azzoheb lóbkáĐrőb ki¤e za ¤oh ,ik tdalađ admuN
 ah ,lavágam nozzoh neppéknednim ¤oh ,mettötök eréklel a ttőle sáludni

 .lammolatratsav sokélazáđnavtah bbálagel ,tlov titameH .idegne lagmeD
 a gem metmeret nÉ .attatum tsék a usdrO rokim tnim ,zál a ttopakle arjÚ

!nabánavA tokađroksav
 rokka ed ,kuttat€of bbávot legger arok pansám sé ,knutlomáđ giákos géM  

 a inzoklálat matraka men giddA .si remenheP sé đizimaT tlü tto rám
 nalat{ozib nejllek en ,kenzedrék ah ,mattotuj men ersétnöd gím ,lakkinuan

 anavA tima ,za ttötlö támrof nassal nágásakos kálbátga¤a zA .monda tđaláv
 :ebređdner katlalgof ,gigév katlomáđ men ahos ,međih tza ,ató asátípala

?etré da tim sé ,soráv a pak tim lőtkik
 a ierebmeretsem anavA ¤oh ,ako za im ,atjar matzoklodnog takos si atózA  

 - esémret dlöf a ¤oh ,za nálaT .nekédivtrap a kabbojgel
 ettetíređ{ékár ze sé ,tlov géle ka$ neppé gidnim - evévik tó¤objalo za

 ?ebőtökik a eb trét nesevíđ ójah nednim tréke€em ,erésétíđék kurá na€o tekő
 zohkoza ,ettelli tágásmonif kanájáknum ko$ákat sé kösövtö ,kosakezaf a imA

 men tnékbé¤e ima ,si amaljah őzű{éf ko€árik igér a tlurájázzoh ará{ozib
 ttetsef ,ttőđ nabánavA za káttál nesevíä .kansoráv a ttozoh tój kos

 takoza bbákni gém sé takósroksorob sé -sojalo sasah ,¤an a ,tetevöđújpa¤
 ,takomaĐlab ,tekeređtalli őzöbnölük ke€em ,teke{édega¤a sazám ,órpa za



 kétzirő ne{ekétléf közőfnappađ ianava zA .kettetjer tnappađ {émek ¤av {oké€of
 kétrevek tniređ ketpecer ődőlkörö arúif lórápa ,tiaktit kügésretsem

 őzöbnölük ,útalli őre{gem men nálatlá¤e gém eri{bböt nabtopallá đékléf
 ¤oh ,tlov za gidnim nabnoza {émderegév a ,takiakéda€of űníđ sé űgésűrűs
 za lakkugam kéttiv trékétré őtílezökgem té{ara za téđér ¤an kie{émtíđék
 nid-riG adóđ a ráb ¤oh ,topallá a$ruf a za őle tllá ¤Í .kójah negedi
 katdokasom lannappađ ttözőf nabánavA ttünednim ,knázzoh ttezekré niákráb

 ,kátdut men lohes treM .tárá za intezif kátdut gem kika ,kőlekőle za koza
 ,lőbé€ehűm keretsem ianava za ttotuj men ávohA .inetíđék tnappađ llek na¤oh

 ,sálkiđ ő za ka$ lüde¤E .kátlánđah tádóđ ttozoh lőbnid-riG a tto
 lórájtrap kenke€em ,kavat tdaráđik giléf na€o katlov nökükédiv sogatavis

 ,bbe{égeđgel a - tnékbé¤e nid-riG .inrapakeđđö ttetehel tádóđ
 tsétepelgem ¤an ¤e gém - ttözök dnim soráv bbeneletkétnelejgel

.matdut mes timmes gém rokka lőrre eD .ttotagotrat
 ,trésav a rék lagmeD tima ,tza nebvé nednim inetmeret kujdut őle ¤oH  

 tlukalaik ató kodazáđvé kenéjére$ kurá za knunatísotropo$ ttellek tá
 tselök lavá€ág ilebsid nednim ,tihcalam a llek men lútneze aH .téjdner
 bbesevek ,absoráv a lürek selök bböt ah <trétevöđújpa¤ knütehlére$
 tehel lőbéđér bbo¤an kenésémret káfjalo za ,inetíđék llek tó¤objalo sós
 tlov si nabsoráv ibböt a afjalo ráb - tnođiv jalo zA .inlesérp tajalo

 tósroksojalo bböt aH .kennöj si etré tős ,lálat erővev ttünednim -
 ,kénnáb men názagi tima ,iókal soráv a aH …inkar arkójah a knudut

 ,integéik llek tósrok bböt kankosakezaf a aH …kanánni trob bbesevek
 absám¤E …inatílláđ absoráv a ,ingávik nabnakraB a llek táf bböt

 za sé ,knunlágĐivgigév ttellek tátazoros keletétlef ódólo$pak
 inzá¤iv rám négév pan kidosám a ,knüttölürök katdosakos er¤e kálbátga¤a
 ke{émdere tríel a ,ketdzek in¤of arjú nátuzA .knüjpél kujár ¤ohen ,ttellek
 italroka¤ ,agásđavar remenheP .knünnet llek tim ,rám kutdut ,ketdőzegeđđö

 i€árik a ráka ,neb€em ,etezekélme đizimaT sé egésse$löb admuN ,ekézré
 za menah ,nelej a ka$men katzokaros tto ,kurá eléfnölük a niaclop karátkar
 röđőle nima ,timalav ttozohertél ttü¤e zednim - iatada vé téh-tah tlúmle
 za tima ,tedner jú za tza küjtevök nasotnop aH .knütnebbödgem si knugam im

 atolaP a ,men nálatlá¤e etelé igásadzag soráv a ,knutrí arkálbátga¤a
 ,{ara i{{e sé i{{e etnevé ¤oh ,gem djam izré gelitenemtá ka$ gidep arát$nik
 ,tnednim knützéntá ređ¤e géM .zohkinuan a lürek rob sé {éde ,ređtalli ,tsüze

 erima ,atdnomik avlávó$ téjef a đizimaT rokka sé ,e-knutlomáđ lój ¤oh
:knutlodnog nei{{emalav

 tlov mes rokka ze ,géstevöđ a la€€árik inuan a lürekis men aH -  
!marU inetsI ,aknum ólavabáih

 - marU inetsI ,keđih né nebima ,lótkinuan a knupak tasav ¤oh ,gidep zA -  
 knusav géle rám knüken aH !kenimalav etedzek a ka$ ,- remenheP ázzoh ettet

 ti{{em nojaV .kansoráv ibböt a kujtahdabbávot tegelsölöf a ,đel
 ibböt a ,knüđel kabbagadzaG ?trédrak tlo$ávok lóbsav ¤e knütehrék

!marU inetsI ,lürek knázzoh a{ara nednim trap a ,lánsoráv
 knőki¤e rokka nabnoza levie{émzektevök gásgadzag a ,tláveb atalsóJ  
 a nátu arát$nik atolaP a avlúm vé {áhén ika ,remenheP sÉ .tlodnog mes
 gém trem ,gem tlah lutluromo{ ,kanéágam a attahdnom ta{ara bbötgel

 bbeseđíd ajábođ a - ttellem a¤á za matllá tto rokiM .tnávík tebböt
 ketehtíges men ¤oh ,matdut sé ,- ejéklüf ki€emráb atolaP a tnim ,tlov
 sé ,tremenheP metteređ eD .atdnom tze rokim ,pan a za ttotuj ebmeđe ,atjar

 sé ,né na¤oha ,tie{émese kevé tlúmle za gigév ¤ú ajlodnog men ¤oh ,metlémer
 nÉ .tnétröt ima ,kanna iótídnile za katlov keibböt a sé ő :arra ár nöj men



 i{{a tnim ¤oh ,gem nojlah nékéb ¤oh ,matnávík tza trem ,iken gem matdnom men
 a ,runaN si ő ,ttodoksaiv lallálah a rokka ika ,kansoráv a asokal sám
 .kankusá¤ávar¤an tájas a en sé ,ttezektevökeb ima ,astrat kenévűm đonoG
 ađđamo{ en takólkodlah a , - matlodnog - kájdutgem si¤ú ,kilélút kikA

.tadutnűb
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 nebküzek ,avbod abáka{ kuvol trátnak a ,knélef kattatgáv ¤ú kinuan A
 rokka neppé egés€ém sotazkotit ,neletgév atđup a ahtnim ,lajjí ttozjalef

 a nokulláv ,knüttögöm katllá tto ke¤eh A .argáliv a tekő anlov etlüđ
 tétös kődre za ¤oh ,matlodnog arra sé ,levésötnökaráp legger iđavat

 knánludrof abáih rám tsom eD .kanánráv ke€éđev sőremsi bbálagel nie{évsö
 .gikáf ősle za knénnetgem tádamrah tú za gém ttőleim ,kenrélotu ,ađđiv

 bbelezök si lüklén $narap keibböt a sé ,mavol a mattotíllágeM
 .tierévtset ődelezök etzerégem ,ttetíre{lef ól sáhlám ki¤e zA .katdózúh
 abáih sé ,inlogavol pan tnim pan tá nede¤envé đége ¤e usdrO ttotínat abáiH

 dav ,őtlek temleléf ,teknünneb djam kandagof ¤í ¤oh ,le atzára¤am
 óđ inuan nednim ,metzeré ¤ú sé ,nebgere{ a metlü lunalat{ozib ,lassánahor
 ,sőse netsirahiV a mettegletémsi nesemlerüt tima ,lőbmejef a tlüperik

.niákađjé seségröd{{em
 lakkédnája gadzag teketevök inuan ttezekré lavádmuN A ?adpa$ sigém aH  

 a intökgem koludni magam nátu epennü aurE ¤oh ,lettenezü sé ađđiv metdlük
 .tegéstevöđ

 a tá ttödőgrev géstevök inuan bbajú nebődi bbasorahivgel a nátuzA
 ttala ajátap kavol a sé kosálmoalkiđ ,kokatap tdagadgem a - nonakraB

 nápu$ ,- avtatzákcok tekütelé za lessépél nednim ttaim ke{évsö óllámtéđ
 matlodnog - ennel bboJ .ráv sé ,metenezü atpakgem lagmeD ,majdut ¤oh ,tréza

 .nokuladlo ő za {őle nednim ne$nin nabásutizék a ,kanánnahor knéleb ah ,-
 nabsoráv a admuN eré$nereä …kenedzek inzali{ sé ,kangofebrök ah treM
 ¤e nálaT .gem lah udseM ka$ melev ,si usdrO sé amminI nav tto ,tdaram

 arjú ól A .metdzekle tima ,za lé bbávot gém giedi
.ttedzek indoknalatgu{ si ibböt a sé ,ttetíre{löf

 .ttodólámrof érrökléf sagát kujtropo$ rokim ,katlov mes erretém nevtÖ  
 ,knülev ketré ablanov ¤e rám kotatgáv néléđ ték a bbősék lattanallip ¤E
 ze ,meN .ketlüdnel abtaludzom ittőle sévöl a korak ótrat takají za sé

 abál kavol a ,ttotláik teselé ki€emalav rokkE …kétáj tehel mesgém
 iđavat ssirf a kátrútlef kiátap ,tlüđefgem ,anlov ttopak tö$rög ahtnim
 a nokají ttozúh gisánattap a ,ttedeverem árrobođ tapa$ ónahor A .tevüf

 sé ,tremenheP inletđit no¤an metdzeK .atzoléc taknukrot a e¤eh kali{
.téjdlöf kinuan a kétlürekle kika ,tődekserek ibböt a inetrégem

:tlalóđgem ,melev tllá nebmeđ népezök rökléf a ki€ema ,zA  
 - tá€árik anavA mötnöđök ,aif ősle kanrudirkeM ,kanmá&a ,radiH ,nÉ -  
 ,rudirkeM ,má&a ,niőlegel má&a - mettetré távađ nednim neppéksotaládo$

!nebéven magam a sé €árik a ,lagmeD
 .nátu ajpa ,itílme ne€eh kidosám a ka$ t€árik a ¤oh ,tlov sönölüK  
 radiH nátuza ,ttotínat usdrO si erre ,ttelli na¤oha ,iken matlođaláV

 arobát ahon ,lügédnev tahtál men ,ajlánjas si eri{{emráb ,aj&a ¤oh ,atdnomle
 kaŁ .ainlogavol ttellek eréjőlegel ilovát ki¤e trem ,kise abknutu



 ráka ,téjedi mesézekré atdut ¤ú neppé rudirkeM ¤oh ,ebmeđe ttotuj bbősék
 anlov attahtđalahle ,melev anraka inzoklálat nabólav ah sé ,lagmeD

 nétniđő si né nátuza ¤Í .raka tima ,ne¤et tza ¤oh ,rú ¤an géle ,tiaglod
 rudirkeM küjréle ttőle ta{okla gém ¤oh ,knutludnigem sé ,matzoklánjas

.té€ehrobát
 bbötgel a nebkődi ősle za ,men ráka ,tésézekré kotójahrű merégem rákA  
 nasorođ nebkedezitvé tlúmle za asros trem ,đel leppén a lezze kotoglod

 lőrre sé kulór llek menléđeb trézE .lavékosoráv itrap a ttodólo$pakeđđö
.tasav a kutpak nenni trem ,lórásárrof kenésédeklemelef anavA ,lőrdlöf a
 etekeF a gidep lőrtelek sé lőrléd ,nakraB a lórkađé tokísnnef a tzE  
 regnet a sé ađakađ itelek ke¤eH etekeF A .lürök kilelö iatalunov ke¤eH
 men ahos giádo ed ,kenécnedem őtjel artrapregnet a ,¤e einnel llek ttözök

 géle neppé ,katlov konalat{ozib si iesélüsetré lagmeD sé ,le mattotuj
 bbesönölük si $niN .iepén kekédiv őse bbelezök a iken katda todnog

 ,metzeke¤i noza nebmievé bbatdogu{ rokim ka$ ,kenécnedem a kanna egésőtnelej
 a metzeré togásúđđob gidnim ,kestíđék tepékrét bbasotnop lénim ¤oh

 kinuan a élef tagu} .ttaim iajtlof tto¤ah neréhef ketelüret neltetíredlef
 sara$om loh ,sogatavis loh ¤e kise nebő$pél moráh ¤av ték ajkísnnef

 a tzE .gora{ak unáđiG a névle{ kepén itrap a ,ó€oF ¤aN a ne€em ,élef dlöfla
 a nebbe kenmetelé levika ,lénikráb metremsi nabboj ,međih tza ,toma€of
 etekeF a ajtú mosáludabađ tlov ó€of a ze trem ,matzoklálat nabáđakađ

 ,taknujatut a nátáh atzodroh ó€oF ¤aN A .lóbgáliv irokső ilút neke¤eH
 zehregnet a gím ,lütđerek neretémolik reze bböt ,megne sé tógoN atjar

 a ,őtehrém zohkoma€of idlöf bbo¤angel a ka$ unáđiG a ráB .knütré
 gém rok¤e ¤oh ,tatum arra lej sám kos gém sé dlöfla sara$om-sogatavis

 gidep sél$eb a ,inzegév takotalágĐiv sotnop matdut meN .tlov bbasamlatah
 rezetah-tö lüleblürök ¤oh ,molodnog ¤ú sigém ,trebme za ajla$gem rođkos

 a zE .tlov bbasokédapa$ nesege{él ataljahgé óg€ob a ttőleze levvé
 $nin ed ,entehel ajpala isáludniik a kensétetzektevök sám kos sévetlef
 lesséleređlef sejlet kika ,iT .mazzoklalgof lezze tsom ¤oh ,emletré

.né tnim ,kotájdut inzátđit nabboj si¤ú ,ketzekré
 a :mettetíredik gím ,tlürek ebmődi kos géle ima ,kénléđeb lórra bbáknI  

 naba za ,kanzamráđ lőrđérdlöf ikađé zA .neđérdlöf a neze pén {évevöj inuan
 nesekéderöt éggéle ,sonjas ,kiádnoM .lőrékédivrátah iléd moladorib
 kentnétrötgem neppéknednim ed ,úgásúđđoh őtđepékle za lőrre kenléđeb
 tá na¤ohalav ráb trem ,ttetehel negér no¤an ,zagI .lórtú őtehtniket

 sétípéójah a ,nosorođregnet ótđalávle tđérdlöf ték a kanassuj ¤oh ttellek
 ,küsézénel sé ,küttőle nelteremsi a{ámodut

 kájdut si inloktit röđbbötgel ah - tnári kepén iregnet a kütelölű¤ tős
 - tsám¤e itílezökgem nabbojgel a đérdlöf ték a lohA .ólavnávli{ -

 eséléđeble ugaliP sorođregnet a ,- ertelekléd lakkos men lótásoráv itmeH
 ,bböt levimalav gila si¤av ,lánóláh navtah ređték bbeseléđ men tniređ

 zE .kettehlektá lakkojatut ráka tto nebődi sedneŁ .retémolik cnelik tnim
 tako{ámtokla űređjatut si am náktir trem ,kenbbűníđólavgel a kiđtál

 ,nátđup A .inlektá nágákéllem ki€emalav ¤av nuruP a kenelet{ék ah ,kanlánđah
 za ze gém ,inlálat nabvásődre {eksek őrésík takó€of a ka$ táf loha
 inuan a ,ttödőljefađđiv si gésretsem őtípéjatut segeltedzek irok¤e

 mestnim ,tréévdek ólzág sőremsi ¤e tőlürek sopan bböt đet nebbesevíđ
 eri{{em ,mettöjár ramah gideP .endőđev lessétíđékjatut sé lessétnödaf
 tokísnnef a tá kenéntehlek nájtnop bböt lénim ah ,kiken anlov sotnof
 irá$om so{ozib a lóbba avlúm vé {áhén tréze sé ,kankó€of óladbađtéđ
 tlánđah kulán a ¤oh ,kanlagmeD metdlük tekeletök sőre tnof lóbsás



 .tekőlektápmok kenestípé levégéstíges keze tte€eh keletök naltatahzíbgem
 a ketdeknegedi si arbbávot kinuan a ed ,kankédnája za tlürö no¤an lagmeD
 ű{{ök mes tnékbé¤e anlov ttetíges takos ¤oh ,erénelle kanna ,lótkopmok

.nökütez€eh
 a sé lőbie¤löv ke¤eH etekeF a tlov crah sonot€of sina¤u kütelÉ  

 sé kankajá{ ővkevön A .nelle keĐröt ógráviđeb lőbiedre sara$om unáđiG
 káhram ,kohuj a rokkana¤u sé ,kügésküđ tlov erőlegel bböt dnim kankádro$
 nabbároK .arámáđ kerebme iedre za kettetnelej t{ámkáĐ bbasotanávík er¤e
 - !sogal{ođiv eri{{em őzlej sékéb a ze - őtehzeven kensékéb gal{ára
 sé ,lakkujdómtelé đádav sé őtegötjű¤ kat¤ahlef nesejlet nassal keĐröt

 kinuan a tásárrof ilüde¤e küsézemlelé ,evlürömöt abkádroh
 őse bbelezökgel kujázzoh a katpa$el-eL .káttál nabá{ámollátallá

 ,ár ketle¤ü ,kinuan a kosocrah semleléf ne€im ,kátdut lój trem sé ,arkajá{
ábađ mendjam téđér iléd kísnnef a eređdnerzív uruP A .kene¤el nebőrelút ¤oh

 lórladlo ték ,uruP a agam ajpala kopalalgét A .ajtđo arkopalalgét so€
 .erzök tekő ajgof ó€ofkéllem űven nelteremsi tđér¤an mettőle ¤e-¤e gidep
 kódamát a lőrrema ,arátah seteđémret $nin tto neppé táhet kentelüret ne€i ¤E
 a káttotírođiken keĐröt iedre őrötőle lőbie¤löv ke¤eH etekeF A .kennöj

 lőr€ehsálláđ ilút nó€of ,¤an ki€emalav erim sé ,takinuan a kenéziv uruP
 ,őgőb a nátuzA .takorotđáp a kátlokli¤el ,géstíges a ttezekrégem

 ne¤el en kusálunovađđiv ¤oh ,ttőle kugam avtjah ti{{a lóbkajá{ tludavgem
 náktir ka$ zE .nebke¤löv attotírob ődre za innűtle ketzeke¤i ,ússal lút
 ze ed ,tekő etrélotu nátđup a gém tniređdner sálrotgem serév a ,tlürekis
 ,travaztéđ a sé trékorotđáp tlokli¤el a kankinuan a tlov letétgéle {ávos

 na€o tekeĐröt iedre za ,sigéM .trékádro$ órpiteđđö nebkütelümér tsám¤e
 ¤oh ,a{ávtál súh kedrémöt őlegel nátđup a attoznov lunaltatahllánelle

 bböt lénim ¤oh ,sotnof na€o anlov ttel trézE .kétlerésíkgem arjú sé arjú
 .ttözök ajtrap ték uruP a tsélektá za astísotzib pmok sőre sé ój
 sé tjab i{{a knüken kika - iókal¤eh nakraB a rokkana¤u ¤oh ,sekedrÉ

 .tájáknum kőtegénéđ inuan a nebkiedre kétrűt nesékéb - katzoko togásúđđob
 a lőlef regnet a gím ¤oh ,{ét ed ,innöjár matdut mes bbősék aráko kennE

 gidda ,lótkókal¤eh a kumlagu{ tlov náktir kankniógávaf ődekđérem abnakraB
 tiasáknum kepelet őtegénéđ ttetípé náladlo kísnnef a náros kevé ibbősék a

 kützök naódnallá ,{áhén a za ¤oh ,nálat segésteheL .káttagrobáh men
 a ettetlek tetih a tza retsemőtegénéđ sé cnödlük inuan ódokzótrat

 a lőrkezE .kizoglod kan€árik iatđup a si rebme ibböt a ¤oh ,nabkókal¤eh
 timmes námrofój nabirokka neseteđémret - evévik tó€oF ¤aN a - lórkoglod

.matdut mes
 kettelkék lórbbalovát dnim ke¤eh a ,knutlogavol élef telekléD  

 ppékgév ,té€ehsálláđ rudirkeM kut¤ahle ¤oh ,nátuza lappan ték sé ,knüttögöm
 tlobgé za ttozótjú{ tnékpal neletgév gáskís a evdzek lőttE .ketnűtle

 kinuan A .tregnetűf a gem etröt mes rokob ¤av af nelte¤e ,ttala ajálopuk
 ar{áritú za nabnoza kő ,anlov knuttahgno€ob giddem ,ajdut ik lüklén

 asápa$ savol so{ágam ahéN .teknünneb kettezev evle¤if mes ado galóđtál
 .taknutu etzetđerek amo{ seléđ retémolik bböt kanásálunov já{ ¤e-¤e ¤av

 bbelezök rokim ka$ sé ,ttođtál ingozom narka¤ ajbarad ¤e rátahótál A
 a tze atzoko já{huj ¤av adro$ahram samlatah ¤oh ,erđé küttev ,knütré

 ed ,knélef novol kattatgáv korotđáp lőllem kajá{ A .t{émenüt sönölük
 rám tima ,táĐdnál sőgne$tsüze za nebézek e{égelőf radiH káttálgem rokim

 .katludrofađđiv lezzék ttetídnel ersélzövdü ,meken ttetílme si admuN
 naltakođ ze nátu esédöksőzedrék ódnallá sé eteđémret őge$ef péN itraP A
 ,erére$emđe segésőb a molakla godlob sázoklálat ne€i nednim tto ,tlov



 tásánalliv őgne$tsüze za ah ,nabnoza ttI .kenzeke¤i avoh sé tréim ,kik ¤oh
 erbbeđđem gém tájgnah ¤av ,kétteverđé lőrretémolik léf ráka neb{éfpan a

 nasro¤ na€ona¤u sé ,tájálbaz kuvol káttotnárgem rám ,léđ a atrodos küjélef
.ketzeke¤i knélef ¤oha ,zohkujá{ ađđiv katzátgáv

 {égel rá&áđóđ usdrO .pan ¤e tóđ tö katlóđ gila kinuan őrésík teknünneb A  
 ,epén űdéđebkos anavA attotnorgem rám tő táh ed ,tsepék kujázzoh tlov

 ¤oh ,melli za atnávík ¤Ú .ttotímáđ kanámén gidnim gém küttözök tehellój
 nésézén ótatuk kenémeđ ,nácra lataif ráb sé ,nojlogavol mettellem radiH
 né ah ,tléđeb rokka ka$ ,gási$návík a itevtéđ djam ¤oh ,metteverđé narka¤

 a ¤av temegre{ a si röđbböt nabájpan gem attotízagi lüklén óä .metzedrék
 sátatzib si mavol né za lőtima ,tnattap aról arjú nátuza ,tekele¤nek

.tludnigem lannoza lüklén
 kenelet{ék si ahalav it ¤oh ,međih meN .tlov jab kos lassálgavol A  

 nödlöF a kika ,molnája mes kankoza gém sé ,nóg€ob a neze inlü aról ketđel
 ráb ,knieim a tnim ,kosám neđége kavol inuan A .totrops péđ a tze kétlevdek
 tnim ,kebbesiK .matlogavol men ahos azahado né trem ,kedevét ¤oh ,tehel
 nakraB a ,ierévtset sé imukraT lüde¤e si lüzök kepén őlé tti za ¤oha
 ¤e nabálatlá keibböt a ,tágássagam rebme idlöf a le kiré iókal¤eh

 .kabba{o$ala lejjef
 clo{ ótahlálat néjdlöf kinuan a abánavA meken atzohle géstevök A

 ne{{ök kavol A .ko¤av arokkem ¤oh ,kátdut lótdiraT trem ,tavol bbo¤angel
 metré men ébböt ahos ató esézehé vé ¤én ttötlöt nebődreső za - kettiv
-đúh gila nabnoza mabál ,- admuN ráka ,matlov {ávos ,tamo€ús idlöf le

 lőtűf sotamrah a tnékneleggeR .ttelef dlöf a tlápmilak eritnec cnimrah
 giákos men ed ,tle¤nek a mettötök arsagam tréze ,mettel seziv gidrét

 evet a notúléf lohalav ,kankinuan a si kutallá bbo¤an ¤e tloV .matríb
 mesahos a kezE .lagmeD te¤én ttödlük si lóbkoza ,ttözök amál a sé

 lánkusáráj óg€obmi ed ,tánavA néjedi kanna abmolagzi kátzoh kotallá ttotál
 tlov bboj gidnim gém - élef játgé ¤én a dnim kutjar metgellib erređ¤e -

 ttetehel ik bbálagel trem ,aságzom ilet lakkosádókzár órpa kavol a
 ¤oh ,atda armotdut nasotatnipat si nebnölük usdrO .kizektevök im ,inatímáđ
 révök sé őlekőle nesönölük ¤av arsádrohrehet ka$ tekéléfevet a tekeze
 ne€i ¤e ¤ohmes ,nebéne¤éđ anjúb ála dlöf a bbákni ő sé ,kájlánđah ko{ođđa
 netéh ősle za ráb sé ,matlunat inlogavol nátuza ¤Í .nöjlü arátáh tallá

 no¤an usdrO ¤oh ,zagi - el metse men tebböt ¤oh ,giádo mattotujle
 a kejlü laggásnotzib tdelefnö na€o ¤oh ,le metré men ahos ,- már ttozá¤iv

 agam ¤oh ,etréle ramah ika ,udseM luádlép lüzök mierebme tnim ,nebgere{
.ttögö{{üd tóđ őremsile ¤e-¤e si usdrO

 sé ,kantú za kenne ajábórpőre itset bba€omokgel a tlov sálgavol A  
 ,metrék men ahos ,ttetíremik si eri{{emráb ,inađtál kenégne¤ matraka men trem

 .anlov tteselój no¤an ima ,topan ¤e knüjnehip ¤oh ¤av ,gem knujllá ¤oh
 akađjé ahtnim ,metzeré ¤ú legger sé ,af barad ¤e ráka ,metlődle tnéknétsE

 pan đége ke€em ,kotallá robmáj a koza anlov kátsopatgem nölük mogat nednim
.ketlepic nokutáh a

 loha ,ttala gé dabađ a gidnim nátuza ,nabrobát knutzákađjé pan ősle kaŁ  
 lekkege{őđ sápmop rudirkeM .matnáb men ed ,ttedeletse knár neppé

 a ttölzűb artásgédnev ógolli$ lőttsüze sé lót{ara ,tlofúĐelet
 arsám¤e za gilegger matdólogrof lunaltamlá ,lőtéjtsüf kese$émú¤¤af
 iatđup A .neteverek {o$ala sé seléđ ttetev lőbkemérp ahup ttozo{rot
 ,atalli űf sogađ eléfkos a ttođú tto neb€em ,ejőgevel ssirf kákađjé

 a trem ,tnéknákađjé tlov gediH .tré€ehkef {émek a sé trégedih a tlotóprák
 ieséléđeble admuN ¤av remenheP tza tnim ,tlov nabbasagam lavój kísnnef



 ,ecnireg bbasagam si lénretém rezeték tnékne€eh nakraB A .metlezpék námo{
 géM .argáskís a erre ketdekđere levőtjel seretém záđtéh-tah gila

 nebvé đége aráp ódópa$el a sé <gásórrof ótđakkit ahos tlov mes nebzökpan
 nednim meken interev traka tartás na¤u radiH .tevüf ővön nasúd a ettetlé

 sáhlám moráh tiajpalzemen gatsav - rotás A .menléđebel tlürekis ed ,etse
 na€o neppé ed ,érudirkeM tnim ,na¤u tlov bbesik lavój - etlepic ól

.si nabtopallá ttedeđtéđ gém ttotđará togađú¤¤af
 ,metlémer loha ,totnop a tza metserekik ttellem zűt A  

 trú¤eđđö lőbgezőt sé lóbá¤ártahram ttotíráđ a léđ a már ajtjah men ¤oh
 af ólav erzűt trem ,lakkugam kátzoh nabkokáĐrőb - téjtsüf sőpí$ őlezüt
 metzén avzólokrub abkórakat sé ,- erdlöfóráj ipankos tdaka men rokob ¤av

 .notrapregnet a tnim ,katgo¤ar nabbátđit lakkos tti ke€em ,takogalli$ a
-te¤e nebzök sélegel kanatnabbod na¤oh ,ttetehel inallah lórbbalováT

 a te¤e
 tdükef men ahos gidda - tlü mettellem udseM .kavol úbál ttozó€kébgem

 agásótlém na¤oha ,bbalovát éssik sé ,- matlo$narap men gím ,el
 tezüt a ,si radiH ttogropuk tto labbál ttozúh ála agam ,etletevökgem
 ajgnál ,ttozzi ka$ bbákni kérevek-a¤ártgezőt újámrof algét A .avlumáb

 eri{{em ,le atlurá rokne€I .katlu¤álgem iasánov inuan a nebé{éf ,tlov gila
 ne€em ,ttőle emeđ tlí{ erkerek ¤oh ,indut anlov metteređ no¤an sé ,gém kere¤

 nednim nebzökpaN .kangoravak komlá ne€im ,Đárap a ttödőzörküt avgolli$
 tős ,ajótat€of ótlém ,innel raka sőh ¤oh ,ttođtál nattozo€úsgnah nátaludzom
 etniđő na€o sé arokka tze ed ,keniedőle ttezređ tegéső$id i{{a ajóla{ráđlút

 aH .éssögőg ¤av ésse{élöf tláv men ahos ¤oh ,etlé lettih ősleb
 arjú ttezeke¤i sé ,tnezzeređđö ,ázzoh matlóđ nebzök sázodomlá ,rokne€i

 ka$ matdut tsoM .lesiv inuan ttőnlef nednim te€em ,tocralá za tza innevlef
 usdrO keniőrésík sé kandiraT ttetehtnelej tsénebbödgem arokkem ,inrémel
 gém trézE .kutjar knuttahtál temleléf sé tsázokládo$ ¤oh ,asátnallipgem
 lavi{{a ,arpansám mettetle bbákni ,neppé tlov si mólavinzedrék sotnof ah

 ahtnim ,tnűt ¤ú ahéN .acra izagi za nálat ,kisám a ze tlov bbesevdek
 ű{röđ a koza trem ,tlov sézeletétlef đérem ze ed ,arusdrO anatílnosah

.nebgéspé kát¤ah tásánov sévek ,tlesiv usdrO teke€em ,ke€ehbes
 a katgáviken evlökđürp ,avgohi{ kavol a ,ttödődzek legger jú nátuzA  

 kaláđűf a ttogolli$ tamrah a ,ttötüsebmeđ pan őleklef a ,kanátđup
 arbbasagam er¤e ttölöf atđup a eđđem lohalav sé ,nécnireg ttoljahgem

.avtídzom gila tia{ráđ ttetđeprettéđ ,sas ¤e ttözörök evdekleme
 késtnelej ¤oh ,t{égel ték ttödlükerőle radiH nopan kidaclo{ A  
 sevresek ne€im lemmeđ inuan ¤oh ,ka$ mattál rokkE .teknüsézekré

 tteđeveđe sé ,katlojah aráka{ kuvol ke{égel A .knutdalah laggásússalagi$
 a tnűtle kujkala ttodoroguĐ áttnop órpa avlúm aró léf ,ketdzek absátatgáv

.némerep rátahtál
.tradiH metzedrék - ?ado knüré rokiM -  

!maru ,élefetse panloH -  
?ke{égel a sÉ -  

.metenezü kan€árik a kájgof inetnelej rokim ,pan a đel nasagam géM -  
 bba€omok ősle za ed ,nokatap ték-¤e rám knutlabáltá si giddA  

 nebie¤eh nakraB a si zE .knutzoklálat ttőle etnemelpan panza lassá€ofzív
 ajkí$ ődre za rokiM .etrésík ődre sáktir tájtrap sé ,ibböt a tnim ,tdere
 kniavol tlumis {évsö lüneltéverđé etniđ ,lóbágásúgnah¤e atđup a tlávik
 .tatu za tzena¤u rám ettetgem tapa$ kos ¤oh ,ttetehel intál ,ála abál

 a ,zehkneim a katzokalta$ ke{évsö bbajú si lórlab ,si lórbboj nátuzA
 tnékne€eh ,kenejdesene¤elöf arjú ¤oh ,kétlerésík mes gem rám kaláđűf



 er¤e tú za lohA .atap őtevök tsám¤e nalatmáđ a tekő atropitel gikürekö¤
 ,katlov kona€O .katllá kartás ,ttozoklálat levéléđ ődre za ajkí$ ődeseléđ

 kevé za ekrüđ kujpalzemen gatsav ,bbötgel a nabárobát rudirkeM tnim
 nabkartás a nebkeze kika ,kinuan A .lőttsüf sé lótrop ttodóvieleb náros

.tólzág a menah ,ketzirő takajá{ men ,katkal
 mes kenki¤e bbákni zaza ,matzoklálat lavinuan lataif apu$ giddE  

 gila lóbroskere¤ a ,na€o za ka$ ,tárok a inlétígem nasotnop ttetehel
 semle{ék lüzök kartás a ika ,nabnoza zA .radiH tnim ,tékajfi ttőnik
 .nátđup a tti rám trégem tđavat kos ,tlogavol knéle laggásússal

 ézök kocnár sé ,ttel{éf ak$opaltsüze ttesévelet lekkelej néjékezrőB
 za ika ,ne{égel ólgavol löle za ttezénlütđerek levémeđ sórúđ ttodózúh

 ,absagam a etleme lattaludzom na€o tézek A .ettiv táĐdnál sű&&egne$tsüze
.bbávot mes tsépél ¤e ¤oh ,si sátlit ed ,sélzövdü ttetehel ¤oh

 ¤oh lükléna ,kanradiH atdnom - maru ,kotzákađjé tti ¤oh ,a$narap €árik A -  
 - .ajpan zít rám anlov tlogavol knülev si ő ahtnim ,anlov etlözövdü

.nó€of a teketenneb kelrésíktá djam roketlekpaN
.ttotnilób lüklén óđ radiH  

 ka$ si ő nojav ,tlekedré ,tásátnallip gerö za ingofle metzeke¤I  
 anlov knutláv áváráp ráka ed ,ibböt a tnim ,tágási$návík e-ajloktit

.etzén tradiH lüde¤e ,nai{{adnim
 - kalattál arájlotu atóim ,maru ,léttőngeM -  

 ¤an a ,tadá&a sé ,- tlov sejletteletđit sé sogástárab rám tsom ajgnah
…moláglođ t€árik a ráb ,dodut gidep ,mattahtál negér si trudirkeM

 knüsédekremsigem sé ,rév a ettötnöle tácra radiH trem ,eb ettehzejef meN  
 nájólku$ a naódnallá ima ,to$ábrok ttonof ,zéhen a tza atlánđah röđőle ató
 lassárgu nelte¤e tallá nelté$neređ a sé ,návol a ttogávgigéV .ttogól

 a ¤oh ,né sé ,anátu knutlumáb evnebbödgeM .abá{ári kartás a ttodomarile
.matludrof zehgerö za ,mestnem totanallip soník

?tradiH deremsi ató arokkereß -  
 ttetehse náktir ima ,lassázokládo$ tlümér na€o ,tderem már socrah név A  

.náros etelé úđđoh elev gem
.avzodaka etzedrék - ?maru ,teknüdéđeb im a detré eT -  

 kidosám a tlürekis meken tsom nátu gerö za ¤oh ,ár mettöj rokkE  
 ,ttodnom kanradiH tima <tllá bbeđđem inuan ibböt A .mentevökle tsévölkab
 tlov abiH .küjtrégem ¤oh ,etzeletét mes lef lőrkika ,kuttahllah im ka$

 kettetnelej men armomáđ iavađ ah ,si rokka gém ,inlurále tze lemmesédrék
.timmes

 ,gidep kinuan a ,ttotatgúr nátu radiH ,avráv mes gem mođaláv ,gerö zA  
 neőtege{ef ,tenelej neltetehtré nesejlet arkumáđ a travazgem tekika

.teknünneb katgoflürök
 si im nátuze ,- névle{ kaniaiF regneT a kanudseM matdnom - molagu} -  

.kenzedrék ah ,knulóđ rokka ka$
 matraka gem ,- tdaram lánkartás a gerö za - trétađđiv radiH ergév rokiM  

 imalav kénlálat negre{ a ahtnim ,matlojahel sé ,táglod a inetí{{ök
 erim sé ,ttü¤e levibböt a tludnigem mavoL .tólavinatízagi

 a gém eD .attatum tátáh a ,tlogavol mettőle rám radiH ,metdeklemelöf
.nav nabravaz setenetter ,insavlo matdut el si lőréjtriđka{

 - tamartás a kástíllálef ¤oh ,inzo€ádakagem matdut men lattúze - etsE  
 ttőle udseM ed ,timalav inadnom enteređ no¤an ,mattál sé ,zöhzűt a ttöjado
 őzeletök a sirám ,le¤¤ürü ne€imalav tudseM le metdlük gilA .ajraka men

.tderem abmocra za sé ,mázzoh tlojah lezök avlorús tárátah teletđit



 a rugmeT .dabađ anlov ttel men tima ,timalav láttollah et ,marU -  
 natravaZ - …má&a trem ,gem kotatlo$ábrok men tréza ka$ tika ,sábih

.ttotagllahle
 .tlov semle¤if sé sevdek notú đége za nájdóm agam a ,túif a matlánjasgeM  

 meN .gof nátuze ka$ djam induzah ,rám tlunatgem intagllah ,gém lataiF
 a innev matraka el ka$ ,sálodnoggem ibbalovát eléfimmes ttetezev

.ár metzén avgo€osoM .attotđamo{ ari{{a ima ,tehret a lórálláv
.đléđeb lőrim ,modut men ed ,radiH ,tadiavađ metrÉ -  

.ttel segésnelle sé óvkana¤ acrA  
 ttötnöđök ,- neseveh etdzek - knázzoh tlogavolado rugmeT rokiM -  

…atdnom tza sé ,megne
.ajdnomik tnigem nebnölük ,mongáv ttellek eleB  

 doraka trézE !ttotál arájlotu atóim ,léttőn to¤an ¤oh… -  
?intatlo$ábrokgem

:mattat€of bbávot tréze ,meken đih men gidnim gém ¤oh ,mattáL  
 ¤oh ,mé{e zA !radiH ,nödlöf a neze aglod agam a navgem keniknedniM -  

 ,notú za neze jrésíkle ¤oh ,deit a ,arávaj mepén kessök tsédőzređ laddo€árik
 ,téven inuan ólzág a matdut meN - …a tze …a tze tti ezzirő ¤oh ,érugmeT

.mettetni élef ó€of a sé
.nesegésđék ik ttetíges - !ólzáG -  

 táheT .teketevle{ a lój na€o meremsi si men ,dotáL !radiH ,mönöđöK -  
 ,kise lüvík neze imA .llek inetísejlet tima ,atadalef a navgem keniknednim

?radiH ,megne đetrÉ .rebme za gem ajllah men tza
:etdzek arjú trem ,enneb ttotahdaram tréza gésték i{ppö$ ¤e ed ,ttotnilóB  

…atdnom tza rokim ,dattollah men et ,maru ,¤Í -  
 ússal ne€i nabólaV .magam intatum kansogarah ermezehen ttese meN  

?ennel úságoflef
 si lünelteremsi tika ,dá&a ¤aV !radiH ,mattollah tim ¤oh ,rám matdnoM -  

 lekkesédrék neltemletré tá€árik anavA ¤oh ,atda ab$narap ,keletđit no¤an
?dsalkaz

 bböt mesgém ,aif ikráka ő sé ,ko¤av €árik ¤oh ,elev mettetzeré röđőlE  
.tnattaplöf tsom ed ,tloggug mettellem giddE .lénék{égel ű{émerpéđ

 ,međih tza eD - .evzekne¤éđ atdnom - !maru ,to$narap ne€i matpak meN -  
…motatlo$ábrokgem ka$sigém trugmeT

 rokka sé ,motatkoik nÉ !kömröknálđoro za ,máL .metle¤if evdőlkedrÉ  
 sám eri{{eM .tájúđđob itehtlötik nika ,tikalav inlálat llek lannoza

 őlükéb nasro¤ ,óvgarah ramah ,űmle{{ök trapregnet a tnim ,keze kerebme
 sé neseklel ne€iM .kanámminI enellek {égel a ze ¤oh ,ttotuj ebmeđE !epén

 nasogáslút usdrO !lerrev¤ef ráka ,lakkavađ ráka tsám¤e kénrötö¤ lemmörö
.zehhe tdaráf nebéklel sé ,rám tlatđapat takos

 :jlelef arra bbáknI !tiknes gem ssatlo$ábrok en sé ,radiH ,ađđiv jlÜ -  
 ,{égel inuan ¤e tto naV ?abmosoráv né za ,mázzoh innöjle devdek e-$nin

…si deremsi nálat ,usdrO
 sévek rám zűt a trem ,mattahtál men tácra zA .tllá lunaltaludzom radiH  

.tlov neletsézejefik sé apmot ajgnah ed ,ttoda t{éf
 zE .nöjdőröt laviaglod tájas a ka$ iknednim ¤oh ,maru ,datdnom tzA -  

 giákos ah ,maru ,deken modnom tza trézE .etré mozotrat laváláh ,$ánat $löb
 ,indaram €árik đraka

…nöknüdlöf im a ahos ik dstje en téven a kenrebme za kanna
 mes tsátnallip ¤e ed ,tlov mettellem ,si gidde tnim ,radiH pansáM  

 ¤oh ,tlov ttosopatik sé seléđ na€o za gidep ,etzén tatu za ,már ttetev
 ,metzerÉ .abárobát lagmeD teknünneb anlov ttetezevle si lemmeđ t{uheb



 .inetíges kodut men rám neze ¤oh sé ,melőt ttodolovátle
 lemmeđ sórúđ ,te¤e-te¤e tludrom erke{égel a ka$ si rugmeT gerö zA

 ,jí za evtev ebtđerek nokutáh gól na¤oh ,nebgere{ a kenlü na¤oh ,etle¤if
.tábih imalav anlov tlálat en nika ,tdaka men sé

 sene¤e ,úđđoH .lótérudirkeM ttözöbnölük nabágás¤an ka$ arobát €árik A  
 káctu bbe{eksek tladloték ,ttözök kartás a gigév knutlogavol notú
 palalgét ,¤an ¤e nátuzA .lótsám¤e argáslovát so€ábađ ,előleb katlí{

 őggüfeđđö nelte¤e táladlo ki¤e ken€em ,knütré ergésrét úkala
 lórra mettegléđeb rođkos nebkevé ibbőséK .attokla getegnerrotás

 .tátolap kanágam entettípé lőbők ah ,ennel bbűređ¤e levi{{em ,lallagmeD
 kedrémet a sé ,té€eh attatzotláv men ató kekédezmen úđđoh rám robát A

 .ólavinatívaj imalav tdaka gidnim nosálláđ i€árik ttotílláeđđö lóbpalzemen
 tevök ődnegele ttala de¤envé nelte¤e ,tlov atallá ódrohrehet i{{emA

 araB-utU ¤oh ,mattolnájalef si tza sé ,lóbnakraB a anlov ttotahtadroh
 nabnoza lagmeD .tiesevűmők bbojgel anavA iken mödlükle levésétezev

 ,kikal nabrotás men ika ,t€árik a tza énlü$eb mes erimmes epén ,atzára¤amgem
.tsádlogem a tze ánatđaláv nebbesevíđ si agam ő ráb

 attál nabájátolap i€árik taraN aj{A .inuan űrév atđit tlov men lagmeD  
 kanájpa lagmeD tlürek tnékagoláz sétökgéstevöđ ¤e sé ,togálivpan a gem

 sé ,a{ođđaőf €árik a tnim ,túif tlüđ bbaramah erégésnelté$nereä .abártás{ođđa
 bbősék lappanóh {áhén ievíh {ođđaőf a :tlokal levételé za tréze

 a ah ¤oh ,ettetázzoh sé ,meken etlésem lagmeD agam tzE .kétzegrémgem
 ajpa gém ttőleim ,erkemre¤{áel ¤e tő einlére$ik lürekis rokka kan{ođđaőf
 - "?et sÉ" .lé si am nálat aj{a ,ttetelüđ aif ¤oh ,lórra zeređ tsámodut

 a za aH" .anlov tlelef ttőleim ,gibarad ¤e ttotagllaH .tlagmeD metzedrék
 ,nabmorokőme$e$ gém le títđup men ,pak megne tte€eh a{ál a ika ,{ođđa inuan
 za tima ,iđetgem sé ,tatuklef ará{ozib nátu esételüđ rudirkeM má{aőleven

 €árik a ,tlov erévtsetléf a sina¤u rudirkeM ".ttotđalumle
…aif ttetelüđ lótá{ođđaőf

áriK .lallagmeD knüssegléđeb ¤í ¤oh ,einletle gém ttellek kenődi úđđoH  
 samlatah tnéknétse takosázok$ánat úđđoh a ,ttodagof lavápmop őtelligem t€

 a ttođú ¤ú gásnaltamlazib ttezelpel gila za ed ,kéttevök kámokal
 si röđtÖ .nabrotás seđíd a ejtsüf zéhen ká€káfú¤¤af a ráka ,nebőgevel

 ¤úna¤u nojav ,etle¤if ,tietelđér bbórpagel géstevöđ a etzedrékarjú
 takokétísotzib neltetehtré nesejlet armomáđ nalatnudnim sé ,e-kolođaláv

 nedniM .nebérekis matu mettih ébsévek er¤e ,kopan a katlúm ¤ohA .tletevök
 ka$ na¤u nÉ .trob ttozoh lóbánavA za kutti lőbkegelres{ara so€ús etse
 kerebmeőf a ,tézíkéllem đđor nabólav e¤evle ¤oh ,ebzív a metrevek ti{{a

 a kástnorle si lezzív ppe$ nelte¤e ráka ¤oh ,lótta katdokavó nabnoza
 küsézén nátuza ,ttedegnelöf kucra veremavráL .tlati ttezevlé náktir

 atlunatle etse ősle rám lagmeD .ttoltobgem-gem küvle{ ,ttel soravaz
 nápu$ ¤oh ,mettih tza gém rokkA .tárob astígíh lezzív ¤oh ,melőt

 kisám-ki¤e rokim sé ,tiérebmeőf etzén neőtevgeM .iđet lóbgássairavdu
 a ttetni ,nekege{őđ a tlüretgigév avkuberőle nebétlü ¤oh ,ttotuj giádo

 lekketpél neletđen sé ,taru¤an geđér a kátlobála{lef kozA .kankáglođ
 géle né sé ,knülőllem arros le kat¤of ¤Í .lóbrotás a kéttivik

 ,mettetré mes tzA .tákédnáđ €árik a erđé me¤ev en ¤oh ,matlov naltalatđapat
 kika ,trebmeőf ráp a tza lakkosátnallip neltemlerüt na€o ile¤if tréim

 zéhen ,ótagotjof rotás a ttog€ávók mejef A .kattotratik gilanjah
 nebgéspé ahalav ah ,matdagofgeM .katdoravazeđđö miatalodnog ,lőtéjőgevel
 a ó$naksorob {áhalav ,meteröteđđö anátu ,mođla topan đúh ,abánavA kerétađđiv



 ,arudseM matlodnog evdek¤irI .tékőtőlőđ nednim kotagávik sé ,nav nabsoráv
.indevneđgigév takosázákađjé za tekeze ttellek men kenika

 kinuan a ¤oh ,metzeré ¤ú rám rokka - tnétröt nákađjé kida{áh ,modut meN  
 ¤oh ,- kákađjé sözőgrob ,neletgév a keze ka$ ,lappan ahos $nin néjdlöf
 mes téven kenika ,erézev €ehsálláđ ilovát ¤e ,€árik a :knutdaram namráh

 nesene¤e nabnoza rokka ,mázzoh takos tlóđ mes gidda lagmeD .né sé ,matdut
 kátla¤rát tie¤ü őrpe$-órpa kajá{ A .kénlov mes nogáliv a ahtnim ,ttet ¤ú

 sám $nin nebkütelé kenkika ,rotđáp űređ¤e ték ráka ,leggéssetelđér na€o
 sé agásatđit újpa¤ a ,egésőddem ¤av agásaropađ kotallá za tnim ,kutalodnog
 úgađú¤¤af A .sézekedév inelle gésgeteb ótítđup tdamát neletrih ¤e ,a€ús
 agásakos katáh sajpa¤ a ,kajá{ neletgév a mettőle ketnelejgem nabrotás

 neletnémöt si ttü¤e lezzív a tteg€emé mormo¤ a ,regnet a tnim ,ttozmálluh
 ebtez€eh ózálagem ne€i ¤oh ,metgnöhüd nesedne$ sé ,lótrob ttezré kankos
 .si trécrésav ttotíhá ari{{a za gém tnűt kantazodlá ¤an lúT .metderevek
 a ludrofik lőbézek kenérézev €ehsálláđ a ¤oh ,lef metle¤if arra kaŁ

 ,lagmeD sé ,nege{őđ a ki€ofgigév ajkí$ ól{ára rob a ,gelres elet giléf
 .kankáglođ a tni ,tágam indeđeđđö gém e-sepék rézev a ¤oh ,avráv mes gem

 ,ódnaljah mes tsom gém lagmeD ah ¤av ,- matlodnog - indula knütehem ergéV
.molku$eđđö bbákni ,tne¤éđ a avlalláv

 lénim ka$ kenejjöj ,kanmagam mettötnö trob atđit sé ,tó$nak a matpaklöF  
.ttöj lagmeD nabnoza kütte€eH !káglođ a bbaramah

 ,lőré€eh tleklöf ,ege{őđ ótja za ttögöm káglođ a eré€eh tnebbel gilA  
 naklah sé ,norotás serü za tnallivebrök emeä .tlü méllem levégelres sé

:tlalóđgem
 külüf a ed ,kámén na¤u káglođ a trem ,jléđeb nesedne$ ,maru ,kelrék arrA -  
 a iM ?lammaif a nav im :kenrétađđiv ttőleim ,nasro¤ jleleF .bbeselé lánna

?elev dokédnáđ
 érugmeT gerö za tnim ,mocra za tnebbödgem na€o bbálagel ¤oh ,metzerÉ  

.gem mattotílóđ névle{ tájas a rokim ,tlov
!maru ,keletré meN -  

.etle¤if té{öggüf ótja za nebzökim ,ttetni lüneltemlerüT  
 trem ,sseiS !gésküđ ár $nin ,maru ,tsom jlelníđ eN !detré men¤oheD -  

!lórusdrO jléđeB !knődi za divör
 evleme éle ajáđ a tézek ed ,matraka inatláik lőtsétepelgem A  

 ,tlutđitik ttala tanallip ¤e mejef A .nebdne$ kajdaram ¤oh ,ttetetzemle¤if
 ibbárok a tnim ,tlov bbađonog ze sé ,rám ketré tnednim mendjam ,mettih tza
 ,at¤ah lóbáláh sé ,meken itehnöđök tételé za ,ttopa$eb usdrO .gásnaltadut

…tsom sé ,ttetetzemle¤if mes lavóđ ¤E .edi kejjöjle lunaltúna¤ ¤oh
 si sérék ed ,$narap ,séseebgésték nabájgnaH .atgottus - !maru ,jléđeB -  

.tlákjub
 ,rebme setelü$eb sé sokO .segésđége ,- nasro¤ metlelef - nav lóJ -  

!daif et a ¤oh ,meken atdnom men iknes ahos eD !ár đtehel ekđüb
?es Ő -  

 - tlov inuan ő ¤oh ,atdnom tza gidnim ,metzedrék tájtlúm a aH .meN -  
 .etelé őzőle ¤e nápu$ za ed ,- usdrO tnim ,inzo€úsgnah ¤úna¤u metzeke¤i

.ttetelüđgem arjú nabmosoráv né za sé ,tlahgem treM
.gelres zéhen a tlüdnel ersétü nebézek sé ,ttorgulöF  

 ,đléđeb tazagi ¤oh ,erdienetsi tájas a gem jdüksE - .etgeđiđ - !đduzaH -  
…nebnölük

 a ¤aV .tegelres a etdegneel trem ,káglođ a kattahtuj ebéđe neletriH  
?zehévíđ a tré rokke ka$ ,tlov nabiavađ aif ima ,gerém



 nednim indaram matraka tdogu} .naklah matdnom - lagmeD ,ko¤av degédneV -  
 sám kos gém lüvík nomotájas a nebkecrep őzektevök a ¤oh ,matdut ,lemmőre
 ka$ ¤oh ,lavádmuN detnezü tza et ,zagI .€árik sÉ - .lődle si etelé rebme

 ,si rebme za za letđit tnék€árik eD .a€árik káglođbar tdazállef
…tlov inuan gím ika

 atti nátđit lejjé đége si ő ahtnim ,ttodorotnátgem lagmeD .mattagllahlE  
.tlüel nassal ,avtagopat nátu đamát levézek ték sé ,trob a anlov

 ,armavađ nelte¤e ah ed ,- mattat€of - ernetsi eléfimmes möđükse meN -  
 ,gásguzah ¤oh ,inatí{ozib dodut ár ,létremsigem ¤oh ,matdnom atóza tima

…tadaif a ¤oha ,zöhpölöc ¤e ¤ú natdogu{ si megne ssettök
.attagni téjef a sé ,ttögö{leF  

 !megédnev a sé ¤av €árik ika ,negedi et ,zzoník eN …matlov né men ,meN -  
…matraka men nÉ

 rotás a ttodokapol ejőgevel sövűh lanjah a ,ege{őđ ótja za tnebbeL  
 ahtnim ,gibarad ¤e ttotagllah evderem éle agam lagmeD .ebéjtsüf ttodoropá

.takáglođ őpéleb a énnev mes erđé
 trem ,llek knünnehiP - .nápmot nátuza atdnom - maru ,aróvogu{ knüjréT -  

.knuludni panloh
.metzedrék - ?ávoH -  

 trézA .tasav a mia$ávok káđđá{áb na¤oh ,dénteređ intál ,datdnom tzA -  
 ¤aV .tegéstevöđ a detrék tréze ,knülőt zzeređ tasav ¤oh ,knázzoh léttöj

?maru ,datlodnoggem
 lallagmeD knutdut lunalatravaz avlogavol zohká{ábtitameh A  

 ,ázzoh mettöj inloraĐ ,ettih tzA .tlov gésküđ ¤an názagi erima ,integléđeb
 esénűtle ika ,rebme za za nav nebmezek ¤oh ,leggésőtehel a ,levételé aif

 aj{aahotsom trem ,tlov etelé zéheN .nebémeđ kinuan a ttőn ávádnegel ató
 lagmeD tima ,tza azzoher€eh ¤oh ,ttetevökle tnednim náros kevé úđđoh

 ,inuan bbólávikgel ték a ¤oh ,etrélE .ttozábihle rokesételüđ
 lénkekéletök irévtsetléf a nabkurokkemre¤ tekika - rudirkeM sé lagmeD

 - eđđö ttözűf teteređ sé taládo$ ttezré tnári kujpa sözök ,$opak bbesőre
 küjérök a sé ,tiettet sám¤e kétle¤if avdokana¤ ,lótsám¤e tlügedihle

 ősle lagmeD .kesézűteđđö serév a kétré tsám¤e ttözök kotráp tlürömöt
 lagmeD ttozotđo nátu esételüđ aif - tlov inuan űrév atđit ráb - egéselef

 kemre¤sik rám ,tdaram nebtelé ahon ,lagatO ,úif a sé ,nabásros kanáj{a
 kos na€o admuN lőr€em ,zohlati za zohha ttodóznov nesegeteb nabárok

 nabárokőme$e$ rám akjad a ará$narap aj{aahotsom tniređ lagmeD .ttodnom tađđor
 ará{ozib - lagmeD tá{ođđa kidosáM .etrevek ebjet a ¤oh ,¤ú attatkođár

 ,etzirő ¤Ú .lavágam atzoh lóbtaraN - tremsi men ahos tika ,tlodnog aráj{a
 ,lórra ttodnomel tréévdek a sé ,kette lóblát ¤e ,katti lőb€ehek ¤e ¤oh

 ¤ohgila ,sigéM .lótrobát a ne¤el lovát erődi bbađđoh lánpan léf ¤oh
 za ika ,lagmeD sé ,ttedzek indavros {ođđa za ,ttetelüđgem usdrO ,kuif

 nejlé bbákni ,előt kilávgem ¤oh ,tágam atnáđle ,etteređ nabboj si lénételé
 i€árik taraN etdlükađsiV .le nojlutđup ettellem tnim ,nabtaraN lovát

 ,magam motrat kenrebme sékéB .tlahgem nebzöktú ,nősék rám ed ,abájátolap
 lavój rám gem etlö men tréim ,lótlagmeD metzedrék tza sigém nabnoza rokka
 tsék a ,iken trá men geréM - .etlelef - ólĐáraV" .táj{aahotsom nabbárok

 datjaR" ".nekerebme za nav amlataH .etlemeár ika ,ebévíđ a kanna ajtídrofađđiv
 traka degét nabrosősle gideP - .metzeknelle - amlatah tlov mes

 őlé andaka mesgéM .zagi zE" .ttozoklodnogle nađđoh lagmeD ".inatítđuple
".ménrem mes nÉ .inlögem tő anlov rotáb géle ika ,rebme

 ¤e lagmeD nebzök - ttezektevök sévükseeđđö neletrekis bböt nátuzE  
 ,- tégés{émer tdaramgem nelte¤e ,tusdrO lőle međ ettehtíđev mes artanallip



 jú levésétezev rudirkeM elef ,ttolđogem robátőf inuan a lügév gím
 ,etlémer tza lagmeD sé ,tnemle si aj{aahotsoM .tlunov er€ehsálláđ

 ik tröt men tréze ka$ ,trudirkeM etteređ lagmeD .lótkotá za tludabađgem
 ólávik aj&áb¤an ¤oh ,etleven ¤ú si táiF .ttözök kinuan a úrobáhrévtset
 ,ttetehnétröt ¤Í .nebnednim sábih kuj{aahotsom ,rézevdah bbojgel a ,rebme

 si nabánavA gém menah ,ebécpelek a tlátéseleb lunaltúna¤ ka$men usdrO ¤oh
 tza ,tnétröt im ¤oH .tnétröt ima ,nabba naltatrá ¤oh ,trudirkeM etdév

 €ehsálláđ ki¤e za ettetrésgem galótíllá usdrO .mettetré men ahos nasotnop
 a za tlov esétetnüb kenne ,té{évröt abotso sé neltetehtré nesejlet armomáđ

 rudirkeM ¤oh ,modut nÉ .ttellek ainlokal le€€em ,lálah soník sé ússal
 men ahos nabnoza lammiakétí{ozib ,ettih usdrO tnim ,naltatrá na€o tlov men

.tlagmeD mes ,tusdrO gem mettetíresek
 matzíb lüklén sátratnneF .tasav ttotíhá ari{{a za táh metzeređgeM  

 ,gem metzevređ ¤ú avgof lőttedzek tréze ,nablagmeD
 tto zehhe ,ássavsre{ lef kátzoglod nödlöf inuan gém totitameh a ¤oh
 a lőb€em ,ajáf nakraB a sé emletrékađ sodazáđvé ko$ávok inuan a tlov

 ,zohkáknum bbamonif a kettetré nabboj tnođiv knia$ávok im A .kéttegé teneđaf
 niajtú tráj gila gidda ke¤eh A .ttotđa¤of teneđaf kos géle gidnim gém ima

 ódrohrehet ttetehel gidnim levéletévik kađvé sőse za avgof lótta
 ejékébnölük neltetehtré kókal¤eh a sé ,inzoklálat laviatapa$ kotallá

 lunaltazotláv arámáđ őtípéójah a ságávaf a nebzökim ,si erkeze tdejretik
 {áhén lótlagmeD kerék ¤oh ,arra matlodnoG .tdaram sázoklalgof se€éđevtelé

 atvógem náladlolút gés¤eh a ima ,mestlek totađtál a tzana¤u ¤oh ,tinuan
 egésekđüB .ttozokatlit netteseebgésték nabnoza imukraT ,takniógávaf

 atdut men tze sé ,nebmeđ levierévtset irok¤e nebbe ttotál tsávuklagem
 trebme bbasamlakla mattahlálat mes evserek tnékbé¤e leviM .inlesivle

.iken indegne matlov nelet{ék ,kenéjőle¤ülef kődre za
 ,ko$ávok a kátlalgofel temődi trem ,metdegne nebnednim kos ,si nabsáM  
 .kástí{ozib tégésneletkétré méf jú za ¤oh ,katlálat te¤ürü eléfreze kika

 ,messehtrégem tze ¤oh ,zohha tekerebme za metremsi éssévek géle gém rokkA
 ,külev matzoktativ pan tnim pan nebzökiM .ttotírobáhlef küsédeklesiv sé
 uzaM monzoh enellek ađđiv ,koráj notú nelet€eh ¤oh ,arra matlodnog narka¤

 ,kátlođanap tza ¤aV .tágászagi mievré inrev küjéleb la$$ábrok sé ,tieređdóm
 sé ,tláv é{{ekéröt ¤oh ,káttotízzilút ari{{a gidep djam ,gem davlo men ¤oh
 ko$ávok inuan a inselle metzeke¤i tnékegédnev lagmeD .kancraduk a ketlürö

 lóbkatlunat nohtto za erima ,lazza metteteveđđö tze sé ,tieređdóm
 zehkecrésav a ka$ sugóloeg tnim trem ,kos tlov men ze ,sonjaS .metzekélme

.möndőröt ttellek men lakkusázoglodlef ,mettetré
 nebke{épel so$aviđ ,soksav sólikđúh lüleblürök lótkinuan a tasav A  

 ,arjú kuttotízzi tzE .tlű¤eđđö nájla kióhok segeltedzek na¤oha ,kutpak
 a$ruf sros A .náros sézetelrésík ólavabáih kos küttetírömöt ,kutlápalak
 za gem ettetjef uninnE đék inzeknelle gidnim ,név a neppé röđőle ¤oh ,akétáj
 ótahdagofle ősle za ebrök atzodroh lalladaid pan ¤e ,tiaktit méf negedi
 sé ,iken tlürekis lüneltelév ka$ ,mettev arsotziB .te¤ehadrád űgésőnim

 ¤ohmes ,el anlov atparah tévle{ a bbákni ráb ,atdut si ő tze ,međih tza
 pan ráp <ejereótjah bbojgel kanájáknum ibbávot tlov agásúiH .ajllaveb
 nasodnog eđrep tima ,tobarad ¤e-¤e le ttotnor ahén ka$ ¤oh ,etréle avlúm
 takosám ¤oh ,innevár tlürekis gím ,tlürek ebődi bböt lánnA .tloktitle

 ,lánlagmeD matráj lađsavaT .ttodut tima ,arra nostínatgem si
 ¤ú nednim ,mattahdnomle ergév rokim ,katlí{ iagáriv vé őzektevök a rám ed

{ahrop lavápaksav téjdlöf keniejtrek anavA .metzevret na¤oha ,tlürekis
 lóbznorb A .katdosorop nabiármak keđétrek a közökđeők igér a sé ,káttotí



 kutlánđah zehésétípé kójah a tekeze ,ketlürek abárát$nik atolaP a ketlüđék
.eziv regnet a erknöt ettet ébsévek toznorb a trem ,lef

 za ed ,si nebkőzektevök a sé ttala vé za ttala za tnétröt nednim koS  
 a ¤av ke{émdere za ka$ ,tatlúm a ajtíkala ná$ruf etezekélme rebme

 nalatgászagI .lóbájkomoh kopanzöktéh a ik kendekleme ievök kegésnelté$neređ
 a katlláđle rám ,deđeverđé erim <enelle innet zéhen sigém ,ze sáluzrot
 nápu$ ,tnétrötgem nabólav ima ,za men ,lezédiađđiv tima sé ,kevé za ,kopan

 iam tedetelétí ttotokla alór ,kantlúm a etelütev na€oma ¤av ne€i ,atanovik
 rokiM .panloh tnétröt im ,dodut si tza rám le€€em ,ajlámrof dosádut

 ,llek montat€of rám tsom eD .đel zéhen ne€i ¤oh ,matlodnog men ,metdzekázzoh
.lürekis na¤oh ,lótta lünelteggüf ,nebmeđ ketelev ze gésseletök
 nesejlet námrofój kevé za keze trem ,lőrre tsom keléđeb trézA  

 a si men nálat ,méle nápu$ kirgu telđér ték-¤E .menneb katdósomeđđö
 rođkos sé ,đel ttotaggađ za ,kizektevök tsom ima tréze ,kebbesege{élgel

.nalat{ára ,neletkedré
 men iknes ,ttezehé men iknes ,lój si nasogáslút nálat ,knütlé lóJ  
 lakkomáđređsav A .anlov atdalahgem téjere za ¤oh ,ti{{a ttozoglod

 ,kógávaf a ttel bbe{{ök ,esélevűm ketrek a tlürek abgásdaráf bbesevek
 - gésőb izagi za ed ,ajáknum kógarafők ,korámít ,ko$á

 ,knuttotuj giádo rokim ,knár ttötnöđök rokka - tlosójgem remenheP te€em
 sápa$drak nelte¤e sav A .küttehlére$ arurá takomáđređsav ősle za ¤oh

 remenheP nebkevé ősle za neđih ,tsoráv a ettet áváru kédivtrap a lüklén
 - ttopak sé - tletevök ta{ara ú€ús seređték ajttozíbgem atolaP a tnim

 ,tlürö đizimaT sé ő ka$ bbákni kan{ara zA .trémáđređ ttetíđék lóbsav nednim
 a ketlürek nebgésőb na€o ke€em ,kurá za ketlekedré nabboj megne sé tádmuN

.attotrat knüvdek na¤oha ,absoráv
 nassal ,aránavA ttozoh gésőb ttezređ lóbsav a tima ,sázotláv A  

 loh ,katdokpak loh kőle¤ülef A .téjdner igásadzag soráv a ettetíđeftéđ
 .togászagi ketletevök melőt sé ,káttatzábih tsám¤e

 atdiđ dnim ¤oh ,nabba luádlép tnim ,nápu$ gem ketze¤e nabgolod séveK
 a táf géle da men ¤oh ,téjőle¤ülef kődre zA .tremenheP sé timukraT

 gem tődekserek a ,kanko$ávok a teneđaf ¤av kenkőtegénéđ a ,kenkőtípéójah
 .inlo$áraheđđö ta{ara bböt lénim :nav ajléc ¤e ka$ ¤oh s ,kátlodáv lazza

 ketsödköđle arros ierebme ,tlov neltetehet imukraT trem ,kuzagi tlov meN
{ara remenheP ,tekürőb a inniv arrásáv ttellek men loha ,zohkáknum sám
 nebréttáh a nesedne$ konrát$nik A .tlupal đizimaT gidep ttögöm egéshé

 zohátolaP a tremenheP ima ,tsédőzređ a tza meken attolnája ő gidep ,tdaram
 ól¤ak tah nednim :ettötök

 tájas arájdnog iáglođ remenheP at¤ah trézE .éődekserek a ne¤el ¤e lób{ara
 a kátlodáv eD .nátu iaglod atolaP a pan đége ttotuf-ttotól sé ,tie¤ü

 gerö za - tekő irtö¤ tréke{évtnöznorb bbajú dnim ¤oh ,tugaliP ko$ávok
 nettödőtrés ,ejőle¤ülef őtípéójah a tlov ő gém nasolatavih ráb ,netohaN
 géle tá kanda men ¤oh ,takođálah a ugaliP ,- tlunov ebréttáh a nassal
 ako za araB-utU gidep tniređ kođálah a ,kaniójah atolaP a te€ehőtökik

 ,tako$ávokrev¤ef a ređ¤e amminI .ttetípé totrapőtökik divör trem ,kennednim
 tie{égel ¤oh tniređa ,inlokli¤el atraka tádahaglođ ővkevön đizimaT roksám

 errézev dav a <kenttetídivörgem neppé etlév nebmelelé ¤av nebrev¤ef
 géle da men ¤oh ,katdokđanap imukraT sé ejőle¤ülef kajá{ a ,ibatuM tnođiv
 admuN .ttedekđejret soráv A .erémledév kógávaf a evtelli ,kajá{ a tánotak

 korotđáp a sé ,takajá{ a ézök kobmod a káttotírođ erbbeđđem er¤e iejtrek jú
 ,lótkókal¤eh a ketgetter - erénelle kiá&uk davléf bbo¤an si lánsakraf -
 tnekkö$ men timmes asádóláksá utapU sé asázoknáris imáiR .kógávaf a ráka



 ,tdaka merebmeőf ¤én eđđödnim ,kolodnogađđiv ¤í tsom ah sé ,nebievé gésőb a
 sé lavádmuN .lilaT sé usdrO ,udseM ,admuN :modnog tlov men levika

 ,kussál nátđit si eri{{emalav ¤oh ,knutzoglod gilanjah rođkos lallilaT
 erődi ¤e ¤oh ,kützeré ¤ú rokim sé ,nebételé igásadzag soráv a kinétröt im
 a ,inetígéleik takogásnávík neltetehlet a tlürekis trem ,nav nebdner nednim

 nelte¤e nápuŁ .lőrlöle nednim ttödődzek rokka ,inetíkébeđđö takosogarah
 sátí¤óß a sé ,tllá méle leppék droz ummiD ah :metlürö kanásádokđanap rebme
 .tevüf¤ó¤ ¤av tajalo ,temlelé bböt ,takáglođ bbajú tletevök nebéven azáH
 tláv nabsudóirep őzektevök a ka$ trem ,inléđeb kénteređ bbősék djam alóR

.ávájtnopzök soráv a - armomáđ sibbálagel - azáH sátí¤óß a sé ummiD
 za ka$men ,abih a nav nebmierebme ka$men ¤oh ,ár mettöj ákos gélE  

 jab A .molatah a sé gásgadzag a ettetídéđgem tekőle¤ülef a ¤oh ,tnétröt
 .monrátlef ű{{ök tlov men ,ttözőtjer nebbe€ém asárrof

 rođkos kanmagam mattagodnom - ¤í anlov tnétröt men zednim ttala uzaM
 uzaM trem ,men tréza ,zehséremsilef a mattotujle ergév gím ,evderesekle
 to$ánat nÉ .lórágásótahnednim el ttodnom mes nebécrep nelte¤e kenésézetél

 evlü násunórt €árik-netsi za ,tekő mettegtíkéb ¤av ,külőt metrék
 sádnomtnelle za zE .ti{{emalav metzeven sé mattotrat kanmiatárab

 bbajú ,már kattolluhađđiv gidep kojab ódakaf lőbbe za ,tekő atravazgem
 ódoklaru ¤e aH .kansázúhtéđ a ,kensétré men gem a le avtídni támálluh

 za nebbe sé ,egne¤ ah tnim ,jab bbesik lakkos za ,naltatahtímáđik
 kenégne¤ ará{ozib - men ráka ,kankugam káttollaveb ráka - nabkađődi

 mettegléđeb tte€eh eséletevök géssemledegne neltétlef trem ,kattotrat
 kepél men ¤oh ,matzorátahle si tza ,metremsilef tze nabnoza rokiM .külev

 €étniket ótahnednim ¤e arjú ennel bbe{{ök ,nodóm a$ruf ,arkumáđ aH .élefađđiv
 adlép na€o ,metserek tatu sáM .ko¤av neletpék erpeređ a erre né ,ataláglođ

 neb€em sé ,lammagam matzoh lőrdlöF a tékélme ken€em ,matludni nátu
 kutaraka ,anlov mettivlütđerek nabnoza ttőleiM .mettih lünelteröt

 ,menre{gem ttellek túrobáh zéhen ¤e gém ,matlodnogle tima ,tzadnim ,erénelle
 a matlov né nabúrobáh jú za nebbe sé ,népezök sőllek ekéb a

.rézev bbanaltamlagrigel
 sevé ősle tie{esrevakitametam kađnat sugóloeg A .tákitametam a mettereä  

 ttetnelej men názagi azahado eđrep zE .metre{gem gidnim avgof lótmorok
 gem itízehen tnim ,erđé me¤ev en gibarad ój ¤oh ,tlov géle tti ed ,takos
 setteknezit loh ,sanavtah loh ,a$ruf a za tájáknum kéđizimaT nabboj er¤e

 .gés¤ekétrém ódnomtnelle rođkos kansám¤e ,eléfkos a bbákni gém sé ređdnermáđ
 ettivazah gnikiV a tekétrém seđđö sotalánđah nebődi za nebbe zA

 bbo¤angel keđénétrötgásadzag inohtto za ará{ozib ,ttözök ióicámrofni
 meletré irebme ólí{ik a tnim künneb indökrö{ö¤ ű{{ök eđrep kikeN .erémörö
 ,nebie{émdere kanásátah arsám¤e péđ ke{évröt igásadzag-iteđémret ttoda za sé
 ¤oh ¤av ,kizehé eri{{em ik ,kilúm nosátímáđ a rokim - nabnoza külev inlomáđ
 tnékkétrém€ús treM .gástalum sevresek - pol ti{{em ik ,nöjlüredik ergév

 a ,"ól¤ak" a ,asorođđúhzáđ kanna sé - lőbzér - "akirak" a luádlép tlov
 si¤av ,"ójah" a ,asorođtah "kanó$" a sé "kanó$" a ,asorođtahcnimrah "ól¤ak"
 tnim ,inlomáđ si nab-"ákirak sőttek" ttetehel tzena¤u eD .rehet i{ójah¤e

 "kanó$" ¤e ¤av ,tnétröt nab-"káró sőttek" si esélölej kokađpan a ¤oha
 ővel nebőre ój ¤e ti{{ema ,tlov i{{a lóbáj¤an trem - tima ,levéđérdotah

 ,lüzök ierebme đizimaT .ketzeven ken-"rehet" - inkar tehel arátáh aglođbar
 detteknezit "rehet" a nakos ,kenređdnermáđ a kenne katlov ieretsem kika
 za kanna tlelefgem nabboj ze trem ,lav-"ól¤akléf" a ,katlomáđ levéđér

 tah a ika ,si na€o tdaka ed ,katzoglod levima ,zehésérém a kanurá



 ttotípala ar-"kákirak" a tteze¤e lavájtnop ¤e ka$ zE .tlomáđ lavia{ávtah
 ,tlov ú€ús "ójah" ték nasotnop sina¤u a{ávtah kidotah tah a ,kenređdner

 .ébsévek lakkos mekeN .kiken tteđtet no¤an ze sé ,"ójah sőttek" ¤e táhet
 retil idlöf ¤e lüleblürök ,tlov "ól¤ak" a nétniđ ajpala kekétrémrű zA

 za ,rokimalav ¤oh ,mettetzektevök arra lőbséze¤evén a lőbbE .edezitclo{
 atraka ¤ú ika ,mödőle tnáđle ¤e tlov rám gelűníđólav nálanjah kődi

 .tá€ús a kanropzér i{ól¤ak¤e etterémel ¤oh ,tekeređdnerkétrém a inetísegés¤e
 bbo¤an lénne eré$neređ ,tlov "ósrok" a asorođnavtah ól¤ak-kétrémrű zA

 tsepék zehégetegner őtđeji ko€ús a sé ,monzokadah ttellek men tti lekkétré
 ,"őzeve" ¤e tlov úđđoh "rak" moráH .matzoklálat lekkétrémđđoh sévek gal{ára
 lef si tti tia{ávtah tah A .ik ttet tőzeve tahcnimrah ađđoh "óláh" ¤e sé
 a tniređ keze sé ,káttotđo ar-"jju" téknezit t-"rak" a trem ,inzedef ttetehel
 nelte¤e trem ,modnom ,tloV .tlov a{ávtah kidötö za neppé kan-"jju" za "óláh"

-"jjusik" a ,téđérdazáđ kanna evtelli ,t-"őzeve" za ,nápu$ mat¤ah tekétrémđđoh
.ta

 kekétrém a ¤oh ,mettöjár ramah ,kinűt si kantlulo{ob ¤í zednim aH  
 nesemledegne ejbbötgel a ,kanájléc talánđah a lelefgem lój negi egésbböt

 "rak" a sé "jju" za luádlép tnim ,kátzohertél kika ,zehkerebme za tlumis
 ttellek tekegeđđö bbo¤an rokim ,külev ttödődzek rokka jab A .ađđoh

.inlomáđ
 sé gniL-neT međkélme lój ah ,dlöF a tnim ,bbesik levimalav amáG A  
 ¤e ¤oH .bbesevek lakkélazáđ 9,32 lüleblürök egemöt ,ariasátímáđ evaD

 "ól¤ak" A ?kenim ed ,anlov mattahlomáđik ,anmo{ ti{{em tti ólik idlöf
 atolaP a luádlép ttoda tselök i{{e nasotnop - kétrémrű tnim tlov ój

 a ,motatzotlávgem tze ah sé ,- kanásokal ttőnlef nednim soráv a atnopan
 nabiarátkar atolaP a evtelli ,enellek intatzotláv si téterémrű k-"ósrok"
 táhet tékekétrémrű zA .inlomáđtá nalatnudnim tiatada ósrok reze bböt ővel

 A .metlevűm tsátri nelte¤ek nabnoza ttözök kekétrém€ús a ,mattotnáb men
 bbesevek si levi{{e - rehet ¤e ttel "ól¤ak" tö ed ,tdaramgem "ól¤ak"

 ték a lezzE "ójah" a gidep reze ,"kanó$" ¤e "ól¤ak" záđ ,- takalláv a ajmo{
 ,zohgásólav a metlürek bbelezök si tnékbé¤e lassátatzotláv ibbótu

 ieseređzít-clo{ kójah a bbákni gém ed ,kokanó$ iam a evrém zehigér a trem
 001 nekerek nátuza t-"ól¤ak" A .kenkekétrém ttezevenle kulór a katlov

.mattotđo arákirak
 "ól¤ak" a ,ajpala kétrém€ús a ¤oh ,e{őle za za tlovgem kenređdner jú zA  
 ¤úna¤u teke{émret sé tekecré őzekré abánavA za táhet ,tdaram naltazotláv
 atolaP a ka$ nabrosősle tekekétré ¤an ,jú za <gidde tnim ,el küttehrém

.inlánđah ttellek kaniakonrí
 gem tređdnermáđ sezít a bbőle zohha trem ,anlov ttellek ka$ evtellI  

 mrofersárí za bbősék le attotídni ¤ejmáđ ték a zA .inlunat ttellek
.tdaramik lőbređdnermáđ sezít ,jú za ima ,tájánival

 utlabuL gerö za ,tlov géskörö iső ređdnermáđ setteknezit A  
 sevdek kenetsi za tlov setteknezit a negér rokimalav ¤oh ,atzára¤amgem

 a tlu{ozib kenbbesemledegnegel a trem ,ékerebme za bbákni metnireä .amáđ
 lassátđo za ,levételevűm iakitametam bbasotnofgel moladasrát ólukalaik

 ,inatđo éleftah ráka ¤av inlede¤en ,inlodamrah ,inzelef tteteheL .nebmeđ
 ,i{{a mesgém sé ,erésézevengem ka¤rát őzöbnölük tlov géle amáđ kaniajgat
 sezít A .inatrat nebđé sé inlálatik anlov ttellek tevenmáđ kos lút ¤oh

 .mentezev ttellek eb si támlagof allun a neseteđémret ttü¤e lerređdnermáđ
 ,katlov katlulo{ob géle ke¤ejmáđ ianava za ¤oh ,ttetnelej t{őle ređ¤e zE

 - na¤u rök A .nödlöF a tnim ,mettehlölej lerrök a lazzana¤u tnék¤ej jú ¤í



 eré$neređ neserü ed ,tlov elej tneđ umabaH - avtđo lavóltá segelőrem ték
.ttetnelej men timmes

 a ko$ávok a tnim ,tređdnermáđ jú za kátdagofle bbaramah iakonrí đizimaT  
 mes lórkucra ő za ,kanđizimaT ,kenküretsem tnim sé ,ketle¤if nebdneŁ .tasav

 ,¤oha nátuzA .tsátísatule mes ,tsélse€eh mes insavloel matdut
 gím ¤oh ,mattál ,tluripik kucra ,ejdner jú komáđ a küttőle ttodosogálivgem

 ,kitđeggüf már letteletđit őzeletök a tekümeđ
 ,kensétrésík a inllánelle katdut meN .lú{ nátu őđđevórí sé albátga¤a küzek

.matdnom tima ,kájlábórpik lannoza ¤oh
 imret$ánat sosákođ a matzoklalgof külev legger nednim gipan đúH  

 tza ,mattollah ,ettev si nevén đđor őle¤ülef {áhén ,tte€eh sétlötődi
 metdőröt meN .kulán mölü$eb erbböt takáglođ a rám ¤oh ,káttagodnom
 gém llek tnednim i{{a si¤ú ,kájkođgem ah ,bboj ,matlodnog arra ,külev

 sotaládo$ mattotrat men tnékbé¤E .kezevret tima ,lürekis ah ,kuinlunatgem
 a sé ertelevűmpala ¤én a tekő mattotínatgem ttala pan đúh ¤oh ,ken{émdere
 tza nápu$ ,nebkütelé đége katzoglod lakkomáđ si gidde trem ,arsázo{ávtah
ábađ arútkurts kisám ¤e teketelevűm a takozana¤u ¤oh ,küinetrégem ttellek

.kézzegév tniređ ia€
 nabólav ¤oh ,mattatzágĐivel tnékne¤e tokonrí {áhalav-cnimrah a rokiM  

 en gem timalav gém ¤oh ,inllágem matdut men ,kanláni$ tima ,e-kitré
 kenévle{ ibböt kédivtrap a ima - tevle{ tléđeb nabánavA zA .kestídnep

 ráka ,kátlánđah tekelej a takozana¤u luádlép ¤oh ,tlov erévtsetsedé ari{{a
 lój géle ttőle asáludni gnikiV a rám - nabásárí taraN ráka ,itmeH

 mes mődi ,inde€émeleb metrem men nabnoza ebiemletjer kanásárí ,metremsi
-¤e ¤oh sé ,kanzodroh togatóđ ¤e-¤e kelej a ¤oh ,matdut tzA .ár tlov no¤an
 tzE .inrí tehel si lellej eléfbböt tniređ ko€ábađ tlulo{ob togatóđ ¤e

 ¤í neđih ,tlov seteđémret nabnoza arámáđ kokonrí za ,mattotrat kanóravaz no¤an
.kátlunat

 iajpap komolpmet a ka$ lüvík nierebme kanárát$nik atolaP a tsárí zA  
 attór "tétenétröt kenépén nednim umabaH" utlabuL gerö zA .kátlánđah

 lüvík atjar ttözök iamlah ken€em ,arálbátga¤a kos lunaltatahlálmáđgem
 itađágalli$ sé ,katlomáđ arábboj iajpap urruG .le ttodozagi mes iknes

 kanuzaM .kétlevűm iáglođ aurE gidep teteđétlök a ,kettezev tekeséz¤ejlef
 papőf a katrí tekekené őtíő$id kika ,katlov iőtlök iravdu néjedi kanna
 ¤í ¤ohalav őtlök a neb€em ,erétedzek ki¤e za gém međkélmE .lőriettet

 attaráz lakkálkiđ tátarájeb löbö za rokim ,tásálurá uzaM gem atzamlagof
 sé tlürés gém rokka za ¤oh ,le

 sé ,erregnet tlí{ a intujik ébböt nojdut en gnikiV ódut inđú nezív a ka$
 :evtök kene¤el zohánavA erkörö si kerebme idlöf a ttü¤e elev ¤í

 lórgalli$ sám a kene¤el diáglođ ¤oh ,tálahtsüze gé za datlocnáleL"
"…kettöj

 - nabátolaP a tekő anlov mat¤ah nékéB  
 nátu alálah uzaM ed ,- intatzotláv si nimráb metrem negimen gém nabirokka
 őtré lój tevle{ ianava za ,kettetíő$id megne rám sé ,le tlet mes pan moráh

 bbo¤angel keibböt a sé laV ,sicraM ,evaD ,gniL-neT ,miasrát
 matravazađđiv rokkA .nabsulíts ólnosah zehtezédi ibbőle za ,erégéstlüred

 katdut gideP .őle ketdekđérem mes atóza nannoha ,abámolpmet aurE tekő
 a sé đavat a ,zoháurE neb€em ,ki€emén ,inrí si teke{émetlök péđ názagi

 meN .ódagar lavágam sé etniđő naótahgem ,katdokđáhof zehéjőnnetsi meleređ
.takusumtir mánatnorle ka$ trem ,inatídrofel gem molábórp

 moráh-ték loha ,kettezev tekekéz¤ejrátkar ka$ táhet iakonrí atolaP A  
 urá ne€im ,inlölej kátdut gem nasotnop lessétídivör óllá lőblej



 sé sekzéhen si ¤í gém sáltópnátukonrí zA .albátga¤a za izrő tégési{{em
 ,tágam attahdnom kensé$neređ géle ki€ema ,kere¤ lataif a zA .tlov ússal
 kállec a ,ttotahtálle totaláglođ eléfnednim nabmolpmet ki€emalav ¤oh

 seređdner ttala kevé úđđoh ,giásátagosomle ke{éde za evdzek lótásátírakat
 a ka$ kopap A .táktit sárí za ettehselle lüklén sálunat

 nárok rám emletré segelnölük kenkika ,katzoklalgof lakkabbólávikgel
 sé ,ketdekleme ézök iajpap molpmet a tniređdner gidep keze ,ttozoktali{gem

 ó€of nabárát$nik atolaP a tételé semle{ék ¤oh ,ebéđe ttotuj kensévek
 a topap ki€emráb ,attál tégésküđ ah ,néjedi kanna uzaM .ejlére$ aráknum

 .inzokatlit trem men iknes nelle ze sé ,ettehledner arátaláglođ atolaP
 ahalav ah ,metzeré rokke rám sé ,nabáknum ttezgév aróđ$narap a matzíb meN

.motđaláv tatu za tze men ,tésédrék sádutsárí za modlogem
 ,inlomáđ ¤í bbe{{ök levi{{em ,- kankokonrí za matdnom - kotájtahtáL -  

 turá sám ¤av tajalo ,tezer ,tselök a tzana¤u si nátuze gidep ,gidde tnim
 ,lazza a€ús a kenki€emráka kizotláv nálat ¤aV .arkálbátga¤a za kotájrí

?kotájlomáđ ¤ú ¤av ¤í ¤oh
.kétlelef - meN -  

 kottuj ttala ődi bbedivör ,lessérötjef bbesevek ¤í ¤ohkaŁ -  
.er{émdere za arrana¤u

.kattotnilób néőlse€eh kokonrí za sé ,artanallip ¤e matllágeM  
 .¤ohalav nav ¤í si lassárí za ¤oh ,- mattat€of - molodnog ¤Ú -  

 téven lilaT sé đizimaT ¤oh ,za nav tréiM .kujrí neppéksám sé ,kujdnom tzana¤U
 ah ,sigém ,kujdnom ¤úna¤u - togatóđ ősle za matzo€úsgnah nesőre -

?kidődzek lellej sám ki¤ednim ,kujríel
 kándut gem ¤oh ,kétzelej lessélüröđökkorot semledelli nebböT  

 abárokső sárí za kievré ¤oh ,lazza matlov nabátđit tnođiv né ,inzára¤am
 taka¤rát őzöbnölük kogatóđ úsázgnah sonoza za rokim ,ađđiv kentezev

 sé óllánö kéjdzekgem nabsárígatóđ a ¤oh ,el katláv lőréjele kavađ őtnelej
.kanajlóđebzök ¤oh ,mat¤ah men táh ¤Í .tekütelé óravaz €o

 ,lőtketieretsem kotátlunat ¤ú trem ,neppékeléfbböt kotájrí trézA -  
 đizimaT téven lilaT aH !kotazzoklodnoG .lótkosám ka$ tnigem gidep koza

 ,ménnet tze ah ¤aV ?insavlole si ¤ú e-kotándut men ,inrí ménedzek levélej
 ,nálbátga¤a za téven a ménedzek lellej sám trem ,tréza nápu$ ,lilaT rokka

?llá tti tsom ika ,rebme za zana¤u ébböt anlov men
.nokattollah a indógár küjedi ne¤el ¤oh ,mattotrat tetenüđ bbajÚ  

 ka$ráka ,si tekő ¤oh ,matdut - it tnim ,tekelej tneđ a ¤ú meremsi meN -  
 tréze ,- bbaramahgel a gem motahgof lütđerek nokugásúih a ,tuninnE

.kotlánđah arásáríel at a tima ,nav lej na€o {áh ,meken gem kotájdnom
 ika eD - .konrí gerö ki¤e za ermesétni gem tlalóđ - !marU inetsI ,¤éN -  

…gidepsÉ .ajtahríel neppékeléfmoráh gém ,tekelej tneđ a iremsi lój názagi
{ őzekrégí kanúđđoh le matgáv - itnelej tza ze táheT -  

 tah ,ajlunat tekelej tneđ a ika ,újfi nednim ¤oh ,- tésétegetjef iteđévle
 za inrí ándut el si levősle za rám trem ,téjedi za itlöt abáih lellej
 tneđ a kokonrí za kájlunat givé {áH .kizgnahle at a neb€em ,tóđ na€o seđđö

?tekelej
 sövűb máđ sotah a nápu$ ze ,matduT .gerö za tlelef - givé taH -  

 tnođiv gésbböt a ,atlunatgem si bbaramah ika ,tdaka trem ,lóđ kenételetđit
 ő sé ,kenknieső atda umabaH agam tekelej tneđ A - .mes giégév etelé nálat

.kujlunat giedi i{{e ¤oh ,si tza gem atbađ
 tneđ a ¤oh ,- lunaltatrá matdnom - kájtíllá tza na¤u iajpap urruG -  

 it le ketéstnöd tze táh ed ,kenkerebme za gem attatum a&A urruG tekelej
 ¤oh ,meken gem kotájdnom tza ,urruG ráka ,atda umabaH rákA .ttözök kotagam



 mes kasoko na€o gém kika ,lőtketieső atnávík tréim gésse$löb inetsi za
 gidniM .segésküđ i{{ema tnim ,kanajlunat telej bböt ¤oh ,it tnim ,katlov

 táknum bböt ika ,za sogásój táH .kasogásój kenetsi za ¤oh ,mattollah tza
?lőtiekemre¤ tteteređ letevök

.matlálat ebkünevele ¤oh ,atlurále kusátnallip travaZ  
 a kotájlálmáđgeM .ierő kanágásgadzag ,iódutsárí atolaP a kot¤av iT -  
 a ,ta{ara za ,teke{édeznorb a ,tekörőb a kotájlalgof ebkéz¤ej ,takósrok
 za ,kujdnom ,arálbátga¤a za arrana¤u énsév mes kötőki¤e sé ,tekevökagárd

 a nozana¤u e€eh ka$ nav kanámrof¤e za trem ,teke{édesorob sé -sojalo
 arálbát ¤e-¤e kenejlüreK .lekkelej tneđ a tzena¤u keté¤et tsoM .nálbát

 ,inlálmáđ kotájdut gem si kotagam rokka sé ,ik knudnom ¤úna¤u teke€em ,koza
 takálbát A .ató etedzek kődi za kotlánđah telej segelsölöf {áh ¤oh
 za ¤oh ,moraka intál trem ,meken azzohle ő djam ,kanlilaT kotájda nátuza

.takotáknum a pannednim itízehen lellej {áh egésse$löb kenetsi
 za trem ,ttü¤e lekkie{émelévnelle sé lekküsénebbödgem tekő mat¤ahttO  
 lilaT .ésálomáđ a tnim ,sőgrüs néőtíređ{ék na€o tlov men asátíkalatá sárí

.ttöj manátu
 - !ajpan umabaH tnim ,marU inetsI ,tígáliv nebbese{éf degésse$löB -  

 men ed ,atlálat totalnosah a tze neppé erésédeseklel etniđő ¤oh ,matlánjaS
 - .atlunat ató arokkere¤ ¤oha tnim ,nejléđeb tnéksám ¤oh ,előt mattahnávík

 tiavađ vle{ kisám ¤e rokim ¤oh ,rám tnétrötgem rođkos melev treM
 kos a menserek ttellek gikopan ,inríel lekknielej tneđ im a metzeke¤i

 men ,insavlo matraka le arjú avlúm ődi ¤e gidep ah ,tőlelefgem a ttözök
.nav nálbát a ima ,tza e-modnom nese€eh nojav ,matdut gidnim

 men ,elev metdőröt men ¤oh ,koraka tim ,itré ¤oh ,ttet ággodlob na€O  
.ajravazgem sé iarok gém nálat ima ,tsádut na€o iken le e-kolurá

 gáliv a levima ,deken kotatum tekelej na€O !lilaT ,tálbát ¤e jdA -  
!dotahríel tévle{ nednim

 ¤e motahtínat taknusárí im a ¤oh .metzeré tim ,e-ketitrégem ,modut meN  
 im rokim ,ttetehtelüđ tjátrokka lüleblürök ika ,ken{él semletré kisám

 ttetnelej tim ,si modnomle ah sé - atdut men ika ,lőrdlöF a knutludnile
 ken€em ,ttala ezek a gem kentelüđ kelej a koza ¤oh ,- ?iken anlov

 ,abga¤a káttór miesőrebme né za nálanjah arútluk kisám ¤e leviedőle
 a lilaT eb€em ,ga¤a zA .takiatalodnog ,tekiettet ebők ¤av arđuripap

 remus a rok¤e eb€em ,lótta nabkos ttözöbnölük men ,atlocrak tekelej
 ősle za nálat ,táros keké za ettetđe€ém ejőđđevdán kaniódutsárí kosoráv

.tlurođeđđö mokrot a rokkana¤u sé ,matlov godloB .tsárí idlöf
 matdokavó ebke€em ,nátu kátiv sokli¤ sé úđđoh iakonrí atolaP A  

 nelte¤e arásárí gatóđ nednim si lügév ,tsárí za kéttetísűređ¤e ,inlóđeleb
 lükléna ,si iajpap komolpmet a kéttevtá ttala vé {áhén tzE .tláglođ lej
 đége ¤oh ,ebgésték ttese utlabuL nápuŁ .tekő anlov mettetíređ{ék ¤oh

 ajdut le ika ,djam daka men nátu ődi ¤e trem ,đév abrák ajáknum etelé
 za matda tazagI .tiálbát ttórelet lekkelej űsétnelejkos ,igér insavlo
 sádo$ kos a tima ,tlov űkétré neltetehlü$eblef nabólav trem ,kengerö

 ,lőrétenétröt ,lórájtlúm keniepén óg€ob a ttötjű¤eđđö ttellem {émese inetsi
 rám tsárí ttetísűređ¤e za kika ,tájpap {áhén kanámolpmet umabaH .lóriasákođ

 utlabuL tá kájrí ¤oh ,matdagof abátaláglođ atolaP a ,kétremsi lój
 ,utlabuL trem ,e-kasamlagrođ géle ¤oh ,menzirőnelle ttellek meN .tiálbát

 ,gidep ze - indokláknum nietezejef ibbávot kenévűm tdaráfle neppé rokim
 ,ettegrüs tekő tnéksénehip ,- tnétrötgem nűrűs ,tlov gerö no¤an rám trem

 ajtrat kensegelsölöf né€ém eklel ¤oh ,matdut lőrika ,đizimaT gidep tđérsám



 nomáđ atnopan ,nabboj itléf tájtájas a ka$ lénéznép atolaP a sé ,táknum a tze
.le ketlüđék laválbát {áh ,külőt etrék

 ka$men ,técébá idlöf a kanlilaT montatumgem ređ¤e rokka tlov gélE  
 tto-tti - evdzek lóttA .si eré{őle nednim ttöjár menah ,atlunatgem lannoza
 - avzamlakla telej ú{ámlálat tájas {áhén erésétetlekézré sétjeik se€eh a
 trem ,si tnéksárísoktit menah ,atlánđah arásáríel kevle{ negedi za ka$men
 tiavađ vle{ ianava za kűteb idlöf a ¤oh ,atdut men iknes lüvík matjar
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 rám tsom ¤oh ,metzeré ¤ú sé ,sárí jú za ,ređdnermáđ jú za táhet tlovgeM
 takosátatzotláv a tekeze neppékatlov tréima ,kanna kotahgofiken

 ,metré ¤ú - nasogáliv sé nedivör ah ,matduT .matlokađőreik
 a ,mokédnáđ a - im ,kenmierebmeőf modnomle - nasogáliv arámáđ rebme idlöf

 gém ed ,téđe za ettevle runaN kenika ,kanatrat kentlürő nebtese kibboj
 ,sék náidiđbo tneđ a már pa$el akađjé sedne$ ki€emalav ¤oh ,bbűníđólav

 kederzevé za metzeré rođkoS .nebkődi ősle za metgetter ti{{a lőtima
 ,tá€ús ótđamo{

 a metderesekle rođkos ,lőtidlöf a kájtđalávle togáliv inetti za ke€em
 kerebme retsem sám ¤av ko$á ,kösövtö ,ko$ávok a ,"kerebmekađ"

 men inrötik lőbé$nilib kosákođ tlüverem ákkánobab a ,nágástlotálrok
 za bbúromođgel a nálat nebbe - náságopot neb€eh ¤e sádoklodnog óraka

 léndnim ed ,- inletémsi tigér a tnim ,tsám traka si men ¤oh ,tlov
 na€o ¤e-¤e katdagof si le ah ,kerebme za keze ¤oh ,tlov bbőtjeebgésték
 bboj ¤oh ,attotí{ozib lannoza sé naótahtál lemmeđ ki€ema ,tsádlogemtelđér
 kusros sé kütelé kanazzorátah nodabađ ¤oh ,tsédrék őtnöd a ,lénigidde za

 ,nelte¤e za tlov ő gidep ,mes admuN géM .gem kéttetré men neűređ¤e ,ttelef
 men ¤oh ,nápu$ tlov i{{a ,inetréle timA .metrem inléđeb natlí{ lőrre levika

.már ttezén naúromođ menah ,netdeji
 ed ,ketettöj iT nannoha ,tto nav ¤í ará{ozib ,marU inetsI ,dodnom eT aH -  
 tim ,dodut ,marU inetsI ,đremsI .umabaH tlo$narap tedner sám arámáđ amáG a
 gém ¤e ráka ¤av umabaH te€em ,nabnoza tedner a ,lóriaglod kopap a kotrat

 a kájláglođ tekenetsi zA .intatzotlávgem tehel men ,ttetíđék netsi ibbegér
 nabsoráv a nabba ika ,iknednim sé kerebmeőf a ,kopap a t€árik a ,ko€árik

 ,pén a za tnim ,innel kona€o arjú knuraka men aH .lé
 léđeb ¤ú adnom a - tlé notrap a neze ttőle esézekré kaniaiF regneT a €ema

 netdeji ka$ ,neblöbö za kettötökik iójah knieső rokim ¤oh ,kulór
 gidnim rokka ,- kürézev tlov men trem ,nebűf a karagob a ráka ,katlágdalađ

.ajnávík dner a ¤oha ,takisám a ajláglođ rebme ki¤e ¤oh llek
 neppéksám kerebme za ¤oh ,tréza menah ,admuN ,kolocrah nelle dner a meN -  
 kájda ¤ú miavađ ¤oh ,tlov zéhen no¤aN .matdakalE - …tsám¤e gem kéjlü$eb
 rođkos rám za trem ,metserek totalnosaH .estrégem admuN ¤oh ,mokédnáđ ađđiv
 ,lef ettetípé ik tiazáh a kansoráv a kenne ¤oh ,arra jleleF - .ttetíges

 a tsom ima ,nednim sé újpa¤ ,anobag ,jalo kos a za ¤oh ,arra bbákni gém ¤av
 za matzodnog nÉ .ado tlürek lóbájáknum a kenik ,nav nabiarátkar atolaP

 za abósrok mettötlöt sé ebsérp matkar ,tésémret a el metdeđ né ,táfjalo
 ,lótsakraf matvó ,erőlegel a t{áráb a pan tnim pan ik metleret nÉ ?tajalo

 sé ,állanof matrodos ,mattotíráđ ,matsom ,tájpa¤ el matrí{ né ,lótólbar
?tzednim dettet et ¤aV ?tődnek lóblanof a mettőđ

!marU inetsI ,meN -  



 sé ,€árik a ko¤av né trem ,mé{e za sigém gásgadzag a zednim ,dotál sÉ -  
 ősle €árik a trem ,ésevűmdlöf a ¤av érotđáp a tnim ,déit a nabboj

 ika ,újpa¤ a ¤av jalo za bbákni éza men táH ?ze gászagI .¤av erebmeőf
?etré ttozoglodgem

 ,tedner a doda eT treM .kévö za mesgém sé ,marU inetsI ,kazagi diavaä -  
 tima ,tza ah ,marU inetsI ,ennel iM .takujáknum késsehzegév nebékéb ¤oh

 nednim ¤oH ?kankorotđáp a ,kenkesevűmdlöf a déntedrihik ,látdnom meken tsom
 ettehet men asálúd kavaR sé abusD ?nav nabiarátkar atolaP a ima ,kévö

 atolaP a sÉ !ttala aró sőttek ¤e kénnet kő énne€ima tnim ,ébbeserü anlov
 ,le ttiv tebbötgel a ika ,tza röđőle ,no¤a kénrev tsám¤e nátu asátđofik
 ,{áhén andaka ¤oh ,ennel za ka$sigém gidep egév A .tibböt a nabros djam
 si takosám sé ,nelle asádamát ibböt a tévö za enedévgem avgofeđđö ika

 ennel arjú táheT .előleb kanajpak tđér ¤oh ,tréza ,kéjdév ¤oh ,kanándagoflef
!abáih an€of rév regnet nebzök ka$ ,kankisám a tnim ,nav ejbböt kenika ,na€o

 ¤oh ,lórra el matdnom mesgém ,menlelef ersélevré za erre tlov zéheN  
 a za tlov ze - "ekedré kenépén soráv A" .tátaraka magam a me¤ivlütđerek
 mes kő ,arámáđ tlov sogáliv zE .ttodagofle admuN ergév te€em ,alumrof
 nebé{émer ódoklaru bboj ¤e rokim ,nájákađjé sádazál a tsám kattatzognah

 admuN ka$ eđrep - matlobmor neseređdóM .ténűb ű{röđ séleklef a kátlalláv
.tamogásótahnednim tájas a - ttőle

 ugaliP ,dé$ö nabsoráv a nebbe ¤oh ,- matdnom - kujdut lój nettekdniM -  
 ,si téklel a gém kenkevök a iremsi araB-utU gerö za ,sójah bbojgel a
 ¤e gém $nin sé ,mes rotđáp bbasognafrufgel a lút tahráj men néđe ibatuM
 ,itelli tie¤ü karátkar a sé atolaP a gidep imA .amminI tnim ,socrah na€o

 timukraT .mes ki¤e tehze{esrev men lerremenheP sé lađđizimaT ,delev nabba
 ika ,andaka mes rebmeőf nelte¤e ,molodnog ¤ú sigém ,kájdiđ nakos na¤u

 dniM .tégéstđit kenéjőle¤ülef kődre za mánzáhurár ah ,ánatrat kensétetnütik
 et sé né ¤oh ,za nav tréim sigéM !si dalán nabgolod kos sé ,malán bbasoko
 ajda za gidnim ¤oh ,ekedré kenépén soráv a ánnávík tza meN ?kiken knulo$narap

?ázzoh tré nabbojgel a ika ,to$narap a
€árik a lótmagam le mattotíjah erbbeđđem lénim ,tlevré ,ttozokatlit admuN  
 .ebmezek a ettetlőre sé ,ađđiv atzoh nebbetteseebgésték lánna ,tragoj i
 "sázavađ" a motahzára¤amgem ,metzeré ¤ú ergév gím ,knutzoktativ gikárÓ

 .kolodnog erim ,ajdut admuN ,tlüredik ,ázzoh metdzek gilA .támlagof
.őglezíh tlov men e{émeléV

 ráb ,€árik a loha ,kosoráv kannav ,- laccra ú{avas atdnom - negI -  
 .nabákotrib gésse$löb a $nin rám agam ,katzamráđ lóbáké¤á kenetsi za ieső
 iaglod sádoklaru za tnöd etezekelüß ke$löB a ¤av a$ánaT kegerÖ za ttO
 sé ,kenge$ef takos ,ken$löb takugam kizeven abáih röđbbötgel eD .lőlef
 kisám ¤e $ánat a rokka sé ,integetđevgem ű{{ök teki€eméN .kanzorátah nassal

 ő za lóđ ekedré kaná€árik soráv déđmođ a ,bbađđor gém ima ,¤av kanájgat
 ,daram gásabotso zA ?marU inetsI ,kanzorátah togásabotso ah sÉ .lóbájáđ

…ettellem si ttozavađ $löb đúh ah gém
 nabkos galótu trem ,lőriesétevnelle admuN nađđoh ne€i metléđeb trézA  
 ¤oh ,mollav si am sé ,le ttotírotnát mesgéM .iken kajda ttellek tazagi

 ,za si tti ,se{évré armoladasrát idlöf a ima
 men ráb - luđđor gem mattotđaláv tetez€eh a sé totanallip a bbejlefgel

.nabboj anlov mattahtđaláv na¤oh ,modut
 ttoz{áih aros kaniatalatđapat űresek kodazáđvé ,ázzoh katlov kenelterÉ  
 nesegésretsem né tima ,laggásdabađ a kanajdut inlé sé ,késtrégem ¤oh ,gém
 arokkem esétezeveb jú nednim ¤oh ,rám matkođázzoH .arkumáđ gem mettetmeret

 őrpe$-órpa legger ¤e rokim ¤oh ,matzokládo$ tréze ,kizöktü absállánelle



 lessélse€eh sonálatlá ,koraka tim ,matzoh abóđ nátu asála¤rátgem koglod
 ólav lavádmuN kübéle tlürek ekéderöt ¤e ka$ neseteđémreT .matzoklálat

 ará$ánaT ke$löB eléfimalav ,kéttetréerléf tréze ,tehel sé ,kankniátiv sađđoh
 katlov meN .tsétnöd ősgév a kanmagam motratgem nabnoza neb€em ,katlodnog
 leggésekđüb arokkem ,mattál lój ,kanádmuN tnim ,kiesétevnelle sé kiegésték

 lórrA .takusádut ,tekügésse$löb meremsile ergév ¤oh ,tekő le itlöt
 sám lüvík nerebmeőf sé nőle¤ülef clo{nezit a ¤oh ,ttese mes óđ nabnoza

 men rokka tzE .nabágoj őtetnütik sázavađ a sé sázok$ánat a entehlüseđér si
 erőle¤e ¤oh ,ttögrö{ök tá nákađjé léf ettőle admuN trem ,ávóđ mettet

 se¤e za ¤oh ,metzeke¤i bbőséK .iken metrégígem sé ,levi{{e gem kejdegéle
 kastíkala totaz{ámroknö eléfimalav ttözök kerebme ózotrat ála kőle¤ülef

 ttovíheđđö nebmetélnelej a ¤oh ,tteze{émdere ti{{a ka$ nabnoza ze ,ik
 ,tiaglod tlesiv őle¤ülef kisám-ki¤e ik kéttegeret nabbadabađ nekesélű¤
 .anlov kétletevök tásátlável lassázavađ ¤oh ,ros tlürek men ahos arra
 tlov bbázal loha ,nabbojgel a ttödökűm tto neseteđémret tezevređ a zE

 kođálah dabađ a luádlép tnim ,lótátolaP a eséggüf se€émeđ kerebme za
 adahaglođ atolaP ,ierebme utapU nebmeđ lezzE .lánko$ávok a ¤av lénéjdner

 a akonóđ nelte¤e ken€em ,tsélű¤ ttovíheđđö za gigév etlü lüklén gnah
 ilula nokugásótlém ¤oh ,ttođtál gidep nácra kokonrí za ,tlov retsematolap
 men konrát$nik a sé ,ketréfgem lój lađđizimaT ,zagI .teđége za kájtrat kankétáj

 atolaP A ."totaz{ámroknö" za ké¤ev na€omok ¤oh ,ahos tekő attatzib
 tetih a tza nabkukos ,kujáknum ilüde¤e tlov asátratnomáđ ken€em ,agásgadzag
 ,- matlodnog né na¤oha ,¤ú men eđrep - ékévö za $nik a zadnim ¤oh ,ettetđerbé

 segésnözök soráv a arkumáđ ttetnelej tegésbbősnef so{ozib ze sé
.nebmeđ laviódnalah

 ,matlodnog arra sé ,lénimmes a bböt si ze ,metzeré ¤ú erénelle kezedniM  
 a agaM .gem itehlelré atalroka¤ kevé úđđoh ka$ si¤ú tsázotláv a tze ¤oh
 lóttanallip ősle - kenke$löb mes ,kenkenév mes tekő metzeven men - $ánaT
 rokka kaŁ .bbasotnofgel a tlov ze sé ,ttödökűm lüklén kőnekköz evdzek

 a ah ¤av ,inze¤egem katdut mes na¤ohes nebimalav ah ,mázzoh katludrof
 .te¤ü za méle kájrát ¤oh ,kátnávík tza ,katdaram nebgésbbesik roksázavađ

 tze sé ,nöjlökönle admuN ¤oh ,- matlo$narap men - mattolnája tzA
 .lattalodnog óstáh sám-sám ki¤ednim djam ¤oh ,matdut ráb ,kátdagofle
 sé támminI djam ajtrat nekéf ¤oh ,lótádmuN kátráv tza kabbatdaggih A
 asá€ofeb névér aj&áb ¤oh ,etlémer tza neppé tnođiv ugaliP ,tugaliP

 eleb attahtjof nebbezehen $ánaT a trem ,tlov godlob imáiR .gof indösőre
 :etdzek ¤ú tásálalóđlef nednim si nebmetéllovát gidep utapU ,né tnim ,tóđ a

"…molodnog ¤ú né ,evđékrüf tátaraka knurU inetsI"
 trem ,mentetlőre ézök rebme clo{nezit a tlürekis nezehen ka$ tlilaT  
 kika ,ébsévekgel a gem káttotá$ob koza neppé ,tlov aglođbar ¤oh ,tza
 ttetehel men armotalánjas etniđő sé ,katlov koza gém gérmen si kugam

 ,meken atzára¤amgem admuN ed ,tálletavA sé tnetohaN ,tegerö ték a in¤ahik
 sovro $löb a ,ummiD .ttaim amminI sé e$$ö neppé ,kujár nav egésküđ ¤oh
 géle $nis ¤í ,návdnom ,tletévđér ólav nab$ánaT a attotísatuađđiv nekerek

 nesejlet katlov mes roksáludni za rám ko{ođivőre zA .zehiegeteb a ejedi
 sé kosakezaf ,ko$ákat a luádlép tnim ,kegésretsem bbesik a trem ,kőlne¤e
 trem ,ttođtál kense€eh zE .nab$ánaT a etlesivpék admuN tiőle¤ülef korámít

 ,katlov iőremsi bbojgel kügésretsem tájas a ráb ,kerebme za keze
 na€o náros ativ ¤e ¤oh ,zohha katlu{ozib kannaltóllánö nasogáslút

 evgetter lóbárok uzaM gém tika ,đizimaT tnim ,ebmeđ kenejlürek lerrebme
 ¤Í .anlov attahtagrofik ne{{ök takuvađ nednim ika ,remenheP ¤av ,ketletđit
 si gésküđ nabnoza erre ,tlusotnopđđö molatah ¤an lunalat{ára nebézek admuN



 ,imukraT ,ugaliP eb€em - géstevöđkedré igér ¤an kisám a ¤oh ,tlov
 uninnE neltedegéle körö za ahén sé ejőtezev kođálah dabađ a ,inarudeM

.zohsá€ofeb őtnöd nossuj en - ttozotrat
 arálbátga¤a takotazorátah a ¤oh ,- mattolnája né si tze - tláv ássákoä  
 nomáđ tlov bbe{{ök sé ,inatísámgem timmes ttetehel men galótu ¤í ,késsév

 ,insavlo ttodut men neseteđémret egésbböt $ánaT A tsátjahergév a inrék
 ¤E .leviesövtö atolaP a mettettíđék tómo{té$ep {ara kenki¤ednim tréze
 kogat a abáladlotáh albátga¤a za ah ,ésse{évré tláv rokka tazorátah

 katmo{ teté$ep moráhnezit bbesevekgel táhet ,bböt lánádamrahték kanámáđ
 nelle tazorátah a tlov agoj kengésbbesik a nebémletré {évröt A .eleb
 námrofój ,erénelle iegésték setezőle admuN ,nabnoza levim ,inludrof mázzoh
 ,mongof tájtráp anlov ttellek kankattozavađel a ¤oh ,gem tnétröt men ahos
 kékđüb no¤an arkómo{té$ep A .tnem ebsédelef nassal gésőtehel sé goj a ze
 sé ,kátdroh avtđaka abkuka{ a nocnál{ara bbagatsav ¤av bba{okév ,katlov
 .atlomáđeđđö takómo{té$ep ttotratlef a lilaT ¤oh ,tnétröt ¤ú si sázavađ a

 ed ,inrí gem nojlunat dnim ,matrávle ¤oh ,ketlürö ébsévek rám kannA
 .zéhen tlov men názagi lekkelej ttetísűređ¤e za ima ,insavlo bbálagel

 ttözök kelej a laggásnotzib sejlet tágam ik etremsi men ika ,na¤u tdakA
 ketzeke¤i evzekne¤éđ ed ,mes nátu ődirátah vé ték ttözűtik neűklel¤an a
 soráv a nebbese€eh ,agam a ne$löb admuN takuravaz a tze sé ,inloktit

 ika ,nelte¤e za nálat tlov ő treM .atlánđahlef röđbböt arávaj kaniókal
 lőttedzek kendner jú tlodnogik malatlá za ahon sé ,arsám tlodnog men ahos

.eđđö attotrat emelleđ ő za sigém ,evíh tlov men avgof
 nebléd ka$ lilaT .kankosátagllahik ittőleléd a ergév mattahdnom tú$úB  
 tnéknelegger kő gím sé ,laviálbát kotazorátah ipanza za malán ttezektnelej
 utapU - kénnel nelej si né ahtnim ,lürök sunórt serü za le ketdekze€eh ¤ú

 ¤oh ,ketdzekázzoh sé ,- atlálat kense€eh si admuN ed ,zehhe ttodokđagar
 sik men ¤í etzeven admuN - "lőrkügésse$löb kene¤et togás{ozib si am"
 ,me¤et tza ergév ¤oh ,mettehel aru magam a né ,- takosázok$ánat a la{{úg

.mattotrat kanbbasotnofgel a arámáđ ejővöj anavA tima
 knélef laviasocrah radiH rokim ,röđőle erre matlodnog rokka nálaT  

 lálah a eD .tamáknum assat€of ika ,đel men sé ,kenlögeM .ttotatgáv
 a iken mettellek men ah ¤oh ,rođkos metzeré ¤ú si magam sé ,tlürekle

 nebtelé nebécrep nednim ken€em ,ttala vé ¤én ttötlöt nebéjesleb đérdlöf
 ,tti ,tlov kétré őse lezök no¤an zohállun a egésűníđólav mosádaram

 ,motahlálmáđeđđö nemezek léF .magam gem mánda nebbezehen lakkos rám nabánavA
 a za ¤oh ,međih na€omok ahén sé ,ttala kevé tlúmle za geteb matlov rođ{áh
 laV nápu$ ,lekkeibböt a ađđiv mettehlüper men ttaim ima ,gésneletgélevíđ

 nebvé nednim sé ,kodut men intuf ,zagI .ttodóda lőbiesérém sábih kenieređűm
 ¤e-¤e rokkana¤u ,abátolaP a modokđapaklef lőbőtökik a gím ,tđaráf nabboj

 men ahos ,miajtú ttet zohkinuan a tnim ,náros sálgavol őtíremik na€o
 a kénléf nabboj ¤oh ,međih meN .segésđége ennel en mevíđ a ¤oh ,metzeré

 ,menléđeb lőrre zéhen ed - nebme€eh né za rebme idlöf sám tnim ,lótlálah
 arlálah a rokim ,mazzára¤amgem ¤oh ,le matdnom tréza kaŁ .si segelsölöf

 - erke€em ,temie{émdere za menah ,mettetléf tételé magam a men ,matlodnog
.matlov ekđüb sinegi nabirokka - ketehel etniđő rám tsom

 na€o - kátlomáđik evév ebmele¤if tegésőtehse nednim treboR sé kraM  
 déđebđá¤ so{ámodut no¤an sé tlürekis arúđđoh ¤e tnim ,sétegléđeb a za tlov

 idlöf őzektevök a motahráv evdzek lőtki€ema ,vé za za ki€em ¤oh ,-
 im ,llá matjar ka$ gíma ,nav mevé {áh ¤oh ,matdut táheT .tésézekré ójahrű

 ilovát óicázilivic idlöf a ,lóbásátagotál gnikiV a nnef tti daram



 za mettetléf trem sÉ .si kerebme za keze kitehev tánđah kenima ,lőbé{éf
 ipan soráv a ah ,za gásabotso bbo¤angel a ,mönnöj ttellek ár ,temie{émdere

 jú ótahdagofle eri{{emalav ¤oh ,si nátuza mődi za mötlöt laviajdnog
 ,$ábrok sé aglođbar $nin rám neb€em ,lürök magam metzevređ tedner

 arásádagofeb kanna tamosádut idlöf monda llek tÁ .gésníhé sé kogássokli¤
 soráv a ¤oh ,tza evlegelrém men ,kenkerebme lataif gelőtehel ,samlakla
 ,akizif A .lüneltevzök sé lannoza lef ótahlánđah im nebétez€eh i{tanallip
 mettetré tebböt ráb sé ,nödlöF a tnim ,sám mes tti aimék a ,akitametam a

 ólkodlah ¤e-¤e rokiM !zoh{ámodutsovro za sé zoháigóloib a anlov
 ah ,trötö¤ za gidnim ,lüneltetehet námrof¤e lavummiD knutllá tto ttellem

 bbávot ,meken anlov attah¤ah tti tásádut elef a ka$ sicraM ¤av laV
!rebme za ze entehlé

 bbenelet{émer gém ,mastínat tako{ámodutteđémret idlöf a ¤oh ,zA  
 men sé ,matgáveleb sigéM .esétmeretgem $ánaT a tnim ,tnűt kentelrésík

.ttözök keseté$ep{ara za tnim ,tré sádóla$ bbesevek lakkos ,gem matnáb
 kanódoklaru ¤an sé $löb gáspap a ,mettet ággadzag tsoráv a atóiM  

 kujázzoh eđér ¤e kanágásgadzag pén a neđih ,ttőle kevíh a ttodnom
 urruG lüde¤e ,inzoktava ebie¤ü komolpmet a matdokavó sigéM .tlorodnáv

 ősle za trem ,tréza ka$ si küleV .nabtalo$pak bbasorođ matlov laviajpap
 már katlámrof togoj gikof so{ozib kika ,koza katlov kő evdzek lőtkődi

 kođágalli$ óJ .levésélpennügem ólav ervé lőrvé kanásáludni gnikiV a
 timráb sé ,erküsézekledner katllá közökđe ne€im ¤oh ,tsepék zohha katlov

 ,kizré ¤ú ah ,nabnoza mettötökiK .matlođaláv nesevíđ ,melőt ketzedrék
 kájdnom ,nabásádámi kanáj&A keregneT a tekő ánravazgem sádut tre{ melőt a

 teletđit seletök A .tekütih inatrat moraka nebteletđit trem ,gem
 tahdnom men rÚ inetsI za ,neltetehel ze ¤oh ,katzokatlit lavásádorobáhlef

 erbböt lénnednim togászagi za a&A urruG sé ,zagi anlov en ima ,ta€o
 za kŐ .tsám¤e kütteglürek nasotavó giákos ,kosocrah đavar tniM !ilü$eb
 rođkos erénelle asádut sotaládo$ ,ttezekré lórgalli$ negedi ¤av lőbgé

 ¤oh ,mattotrat lótta gidep né ,menneb kattál tnetsiléf robmáj lüneltetehtré
.kitréerléf ,kodnom kiken tima

 ráka ,tlov ajtnoppézök naltaludzom gésnednim a si tti amáG a ,óg€ob A  
 netsipaN a ,a&A ótál tnednim a ,umabaH sé ,dlöF a nabárok mieső né za

 tto ¤oh ,ertelek lórtagu{ lejjé nednim tá ttotuj nodóm tlulo{ob
 a tlov jab bböt géM .nejdeklemelef arjú avtđará togássogáliv

 lüzök ke€em ,laváságzom a kanóg€ob moráh a kanna nesönölük ,lakkogalli$
 modut meN .amáG a tnim ,- zehiteC uat a - zohpaN a ttegnirek bbelezök ¤e

 rám ertesenednim - tnétröt nebévé ki€em kanákađrok sav a ¤oh ,nasotnop rám
 rokim ,- naólávik ázzohgém ,kátlánđah tređdnermáđ sezít a si iajpap urruG
 a togászagi za inadnom kiken metrem le nasotavó arkusátatzib úđđoh ergév

.lőrküređdnerpan tájas
 ttotímisle ,tiátiđ nasodnog lavácláp {okév ¤oh ,kusákođ a tlov zA  
 a neb€em ,inloggug ttellem aclát sopal a ráb sé ,katlozjar abkomoh

 a kitrégem nabboj ,matlodnog ¤ú ,tlov neltemle{ék no¤an ,káttotrat tokomoh
 sé metde{rög táh ¤Í .kájpak nebteze{rök sőremsi za ah ,totazára¤am

 arjú gem arjú ¤oh ,mattotímisle djam ,táclát a matlozjarelet ,matzára¤am
 a sé ,matdallufik ergév rokiM .téjlledom ređdnerpan a atjar majlozávlef
 metdőröt men negér rám ¤oh ,ebmeđe ttotuj netdeji ,tludjáfgem si matáh

 námén pap i{tacut a ,metzénleF .kodnom tima ,intevök e-kesepék nojav ,lazza
 nabmokram a negér rám nabirokkA .tderem arkomoh a kümeđ ,mettölürök tllá

 sezém ,őtegelme támlaru uzaM nabkotit umabaH menah ,kő ka$men ,katlov
 ,anlov tjáf no¤an ed ,külőt menléf ttellek meN .si iajpap űdéđeb simah ,úvađ



 úsádut ¤an nebnölük a keze inetrégem kájraka men ah ,gem kitré men ah
 giákoS .lénmerebmeőf bbötgel katlov kebbetlevűm kika ,kerebme

 ttotál nabkomoh a atlozjargigév nebőgevel a kujjuótatum ,kattagllah
 ttel géle za ¤oh ,tlesiv torro arokka néjef {ávos ika ,nigeT nátuza ,tárbá
 kenievé ¤oh ,matduT .tlalóđgem evgömmüh ,si kenilebanava kisám moráh anlov

 a ttogáv eđe nigeT ed ,ajáglođ ősle urruG uthonA tniređ amáđ
.ttözök dnim nabbasro¤gel

 tima ,tálbátga¤a seđđö za küjtehröteđđö ,marU inetsI ,zagi dozjar a aH -  
 sé bbeđ gászagi za ze trem ,kütré rák men eD .knüzirő nebkéklüf a

!bbűređ¤e
 ,metzeré ¤ú sé ,matdnom - kötönröteđđö llek meN -  

 pap $löb kos-kos trem ,- mopan bbagodlobgel a ze ató kevé úđđoh
 llek inletđit sé ,ató ődi úđđoh ne€im ,ajdut ik ,kutjar ttodokláknum

 !erre kene¤el kese{évré ¤oh ,¤ú teke{émdere za inatímáđtá kaŁ .takusázodaráf
 a kattál kő tima treM - .erređdnerpan tlozjar abkomoh a mattatum -

 ka$ ,arkálbátga¤a za kátrí nese€eh tza ,lóbáságzom kóg€ob a sé kogalli$
 .ako za im kanna ,kinétröt ima ¤oh sé ,lef kenze¤ej tim ¤oh ,kátdut men tza

 im tevle{ a tza ed ,knázzoh léđeb nevle{ nelte¤e gésnednim A
…inlunatgem kujdut arkof lórkof sé nezehen ka$

 si eđér ¤e akizif a levődi sé akitametam ózotrat ázzoh a ,tađágalli$ A  
 ttozíb kujár a ađđiv ketlé meN .tlürek abásázodnog kaniajpap urruG

 a tniM .külőt matpak tegéstíges sotnof no¤an avlúm kevé tős ,lassádut
 a kézze¤ejlef tzadnim ¤oh ,tlov kügésseletök ,iáglođ kenénetsi regnet

 ódnomto¤an netremsizök a ttozotrat men ima ,lórkatu iregnet bbesetezeven
 trájeb tekeregnet iđđem a kétzedrékiK .ézök iasázoduzah neletpék keđéregnet

 ,tazagi za lőbketnétröt a kétrűđik nese¤ü ,takosójah
 am kájraka tréim ¤oh ,ttozokládo$ noza ka$ bbejlefgel đéregnet a nebzökim

 lezze sé - ttodnomle nepéđ na€o rám pan őzőle tima ,előt inallah arjú
 tzA .lef katzomlah teketeremsi izjardlöf sekétré náros kodazáđvé

 ed ,teketeremsi za tekeze modnom kensekétré rokim ,kozlút ,ketitehih
 a kenkerebme za kenkeze ¤oh ,matdnom ređ¤e rám tima ,arra kotajlodnog

 lőrre ű{{öK ."lelléđ ój ,túójah ipan¤e" za kükétrém bbo¤angel
{árivát nelte¤e rokim ,ttözök ke{émlürök na€o inzekdelefgem

 ¤e eđđö tjű¤ totada bböt náros sélüperlürök ¤e adnođ úsátí
 si it trézE .ttala kodazáđvé kerebme úkédnáđ ój sé soko tti tnim ,lóróg€ob

 urruG teke€em ,lüklén kepékrét A .takusázodaráf ketitehletđit natdogu{
 iregnet ¤an a le anlov mattahludni men ,mettetíđék levégéstíges kaniajpap

.artú
 itelémle" za tdaramgem gigév amolpmet urruG avtímáđel tsézepékrét A  

 námo{ kie{émdere nebőtípéójah a ¤oh ,motímáđ men tza ka$ah ,kanákéljah "sádut
.kettehlüđék kójah bbo¤an er¤e

 sátí¤óß a armomáđ rokim ,kađrok ¤e ttöj ¤oh ,rám matdnom ređ¤e ,međih tzA  
 ,matlodnog arra nápu$ gelitederE .nabsoráv a bbasotnofgel a ttel azáH

 se¤e ráb ,sehret lótánobab kos ,tlökörö lőtiedőle ummiD ¤oh
 tásárájle ótí¤ó¤ se{émdere neőtnebbödgem nabiasádlogem ,nebietelđér
 ramaH .lób{ámodutsovro idlöf a metremsi né tima ,lazza majlo$pakeđđö

 a sé kanáigóloib a lavummiD mozátđit men ah ,neltetehel ze ¤oh ,tlüredik
 trem ,atdagofle nesegésđék pap gerö za tekezE .tévlepala {áhén kanáimék

 tima ,kanna tnelle kattodnom men iatalatđapat ttozomlahlef náros kedezitvé
 sétđemret{évön a knuttotujle lütđerek neke{évön¤ó¤ a ,nosátí¤ó¤ A .matzára¤am

 knüzek a ik ttőn aimék a gidep noladlo kisám a ,zehiesédrék sonálatlá
 ,mettetré nabboj zehhe - kenie{émdere aimék neltevređ a sina¤u ,lóla



 ,kőtegéđém ,korámít a bbákni lakkos lánázáH sátí¤óß a - zehsevređ a tnim
.tánđah kéttev kegésretsem sám sé kőzőfnappađ

 ,atdnomgem gidnim si meken nétniđő gigásábmorog a ika - nabnoza ummiD  
 .tamáknum intevök ódnaljah tlov men nátu ődi ¤e - tdükef névíđ a ima

 tekörőb a ¤oh ,sotnof ,na¤u iremsilE .egésretsem a ze ,raka inatí¤ó¤ Ő
 tokruđ bböt kőtegénéđ a ¤oh ,inláknumgem kájdut nabbasro¤ sé nabboj

 a ődnegele mesahos sé ,tlov $nik ¤an koruđ a - inda kenőtípéójah a kanajdut
 tlöt tődi bböt rám nassal trem ,nékéb maj¤ah ed ,- zehésétímöt kójah

 - emret ¤én kanázáH sátí¤óß A .nav azagi ,mattáleB éviegeteb a tnim ,melev
 metzevređ ttI .tllá neserü - ttozoglod lój na€o ummiD trem ,tréza neppé

 anlov ttetehel kanáloksi úkof ósla bbákni eđreP ."tememete¤e" né za gem
 ,matdokpak takos etnielE .kettehet miekédnevön a ka$men lőrre ed ,inzeven
 ebődI .mattotrat kansotnof námrof¤e tnednim ,mejdzek loh ,matdut mes tza

.inatínat - kutjar matlunatgem gím ,ttellet
 arrA .ttözök iajlataif bbesegéstehetgel soráv a mattagoláv giákoS  

 ¤e eretsem mendjam rám ika ,mázzoh lürek na€o ah ,ttellek monlodnog si
 lakkolataif lút gem ah <ttodosotno$gem nasogáslút rám geltese ,kanámkađ

 téknezit-zíT ?tekügéstehet gem e-melétí nese€eh ,ajdut ik ,medzek
 keni{{e bbákni ¤oh ,matlodnog arra trem ,matraka men tebböt lénkédnevön

 gím ,kájtahdabbávot avlúm vé {áhén djam téđér ¤e kenima ,tsádut bböt koda
 nabólav ¤oh ,inzirőnelle ¤ú modut men ,mozoklalgof lakkos ah

.anlov metteređ tima ,tzadnim e-kátlunatgem
 ,kanna emletré $nin - avlomáđ nebkevé inetti zA  

 nabsoráv a tima ,kidecneliknođuh a ze ,- majlánđah tsátímáđődi idlöf a ¤oh
 sám sé kúrobáh a arsátínat a ttotuj tacut ¤e neppé neseđđö lőbbE .kötlöt
 a ik tlürek lataif nev¤enzáđ-đúhzáđ lüleblürök ¤í ,ttözök kogásgatnođiv

 emöz a ,ketlürek abkosoráv itrap sám na{áhén ,katlahgem na{áhéN .lóla mezek
 mattahzíbár levődi erkika ,kützök katdaka si kona€O .kizoglod tti nabnoza
 za ima ,nebémret ¤én kanázáH sátí¤óß a katláv ámmiasrát ,tásátínat kopala za
 ,idegne gém sros a aH .tlu{ozib kenkűđ rám ató mesérétazah ,nebkevé óslotu

 davlo na¤oh ,zűt a gé tréim ,ajdut djam ika ,kédezmen ¤e tehőnlef nálat
 le lurá tim ,$lömü¤ a kiré ,űf a őn na¤oh ,méf a tnékaglođ semledegne enneb
 ,nabá{ámrá runaN kenénnih meN .tiaktit ajtatuk lemmeđ őtré ika ,kanna teđémret a
 i{dráillim kőhlef a kitelüđ na¤oh ,málliv a ,ajgarah arsE ¤oh ,kándut sé

.nabácnát kenéjppe$zív
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 imalav ,mettih tza ,téven űségnez ¤ál liaL mattollah röđőle rokimA
 .pén ilovát ¤e ¤í iletđit táurE neppé nálat ,tőnnetsi nelteremsi mettőle

.ázzoh ttotjahós nózoka¤áv sé ,a€árik újfi imátiB ,ik atdnom iveneM
 trénednim sé ,tteteređ tnednim neppéknodjaluT .tako{ođđa péđ a etteređ iveneM  

 nabbasotnop ,etzemellej gásnodjalut ték a ze nabbojgel té{él ,ttedeseklel
 a ettehetár erima ,tlürek éle emeđ a ima ,kannadnim asálkotrib seklel a
-utU .lőbsédeseklel a ik tto¤of men lőtécrep ősle asátagotáL .tézek
 a tlürek ros nátuza ,attat€of niejtrek admuN ,etdzek nájtrapőtökik araB
 ,ariakonrí đizimaT djam ,eriőnpap aurE ,ariađájí usdrO ,"erke{égel iled"
 ne€i" ,- agássairavdu utapU előleb ik tdaram meN .ariójah ugaliP



 ógroki$ név a ,- "motáraB inetsI ,nebmetelé đége mat¤áv erretsematolap
 {ávtih mierebme né za" - a{ámodut őzőfós inuT ,ezek sotalĐárav uninnE

 .mes aknum ó€of nabázáH sátí¤óß a sé - "tsepék ázzoh korátnok
 ő ah ,inallah tsám tlov zéhen gideprám - attagllah tiveneM rebme za aH

 tlláđ erdlöf kanágáđro igé umabaH anavA ¤oh ,etzeré ¤ú ,- tlov tto
 soráv a ,kenetsiléf miőle¤ülef A .sotaládo$ sé péđ ,ój nednim loha ,ajbarad

 ,meken kenezzeređ temörö lezze ¤oh ,tréza nápu$ ed ,soglod sé robmáj epén
 nabgáđro samlatah sé gadzag ,ttodlá za nebbe neđih ,kankujódoklaru ttodámi

 ká{áb a ,lőriőtjel nakraB a absoráv a kenlüdrög lótkugam káfláđ a
 sé ,erkü€eh tlölejik nablaf a kanlumis nesemledegne sé lunalat€ús ievök

.kanastnob tóláh ergév iađálah anavA ¤oh ,kájráv lüneltemlerüt kalah a
 gem ugaliP ,admuN sé ,netlümelleđtá iveneM atgottus - !liaL ,Ó -  

.kattotnilóbár remenheP
 őtelli takódoklaru za metzedrék - ?motáraB inetsI .đléđeb lőriK -  

.ttotatkoik nasodnog ttőle esézekré gém utapU .lassátílóđgem
 gásnaltairavdu bbo¤angel A .már ttezén la€€osom őréktaná$ob iveneM  
 .agásnaltadut táraB inetsI kisám a lüredik lőbima ,inzoh abóđ timsa€o

 tájákob levéléđ kanájuras soróniĐ{ara ,avpaklef tábál léf nabáravaz utapU
 ,tremenheP attatzib lakkosátnallip söhüd nebzökim ,inlöĐröd etdzek

.lőbtez€eh soník a takurU inetsI ik rám estíges
 ,- iveneM etlelef - motáraB inetsI ,monatívajik tedesédrék dabađ aH -  

 táado ki€ema menah ,éze men ,e¤nö¤ trapregnet a liaL .lőrim menah ,lőrik men
 kanágáđro konaba zA .nárátah ikađé kanámladorib neletgév urruG kidózúh

 ajáctu sik nelte¤e ,lót{ara za kanzodaksor iazáh ,ejőtökik bbeđgel
 ,bbasápmop ajóksiv sik óslotugel ,mosoráv {ávtih né za tnim ,bbagadzag

 erre tiejtrek ah s ,e$nik nednim trap ikađé za kilű¤ adO !mátolap né za tnim
 nebtegil úbmol súd ,sotalli nelte¤e rokka ,knénetíret artrap a

 a nokoza meret rob sezüt ne€im sÉ .giuđileB lótánavA knántahlátés
!ko{ođđa ado$iM !nökőtjel

 te¤ek i€árik a kika ,errebmeőf moráh a ttotni$ak avtímáđ arsátagomáT  
 rám tráj remenheP sé ráprévtset A .gem kátláláh lessélse€eh űrűs

 ttotnađđob ,si tlekedrÉ .lőbéteré$id soráv a ik kat¤of men sé ,nabliaL
 ,lavágássoknic kerebme trájgem takaját ilovát a kansám¤e kenléđeb tim ,si

 ik matludzom gilA .tsám¤e evtrégem si lóbkotadnomléf ,evteven tako¤an
 .ik ttetígéle men rám lánlagmeD sátagotál divör {áhén a za ,lóbánavA
 agásórrof runaN ¤oh ,ttellek menzeke¤i sé ,ka$ mattahludni négév arsE

 úgnah¤e kísnnef a ,tú za rám tlov sőremsI .ke¤el nabsoráv a arjú ttőle
 trégásúđđob a sé trémolanu za <arusdrO iasátagzoléc terésík a ,eregnetűf
 iveneM ne€ima ,ttel motárab zagi na€o ika ,tlotóprák e€émeđ lagmeD lüde¤e

 - levéletévik admuN - mierebmeőf gideP .ahos tehel men - metzeré -
 ,inatrat ttetehel taká{rovit samlatah né¤ürü sátálgédnev A .etré katgnojar
 .tiőnpap úbál socnát ,tiőtlök ,tieđénez őnnetsi aurE evledner abátolaP a
 ado gém ed ,indula metrét abájábođ ibbalovátgel kanázáH sátí¤óß a rokne€I
 keđev men ahos ,matzorátahlE .eségnep kotnal a ,ságacak a ttođtallahlef si

 ttellek eb ,metzén abmagam nebbe€ém ah ed ,nokámokal a nekeze tđér
 mölürekle nasokédnáđ atógér ¤oh ,tto ketehel men ¤oh ,molánjas ,monallav

 látláni$ t{ávláb na€ona¤U .entehel emörö metelé se€émeđ ima ,tzadnim
,.ttellek menzekne¤éđ neze sé ,matlodnog - uzaM tnim ,lóbdagam

 akađrok sav a ,vé téh óslotu za ,matláglođ tánavA ¤oh ,tlúm evé kideziT  
 ,matraka ka$ timA .nabgásgadzag ővkevön er¤e sé nebékéb nalatravaz ttala

 $ánaT a katzotđo negér rám nabmamlatah sé ,ttetehel mé{e za nednim
 a ttetettípé tátolap na€o sé ,tázáh igér attatlobmorel remenheP .ierebmeőf



 a bbaramahgel tődekserek A .kéttegelme nabsoráv itrap nednim ¤oh ,eré€eh
 nebvé őzektevök a ttellem ajátolap ed ,gem etle¤iri imukraT ,rebme i¤eh

 a anotak a trem ,tlov {éređ galóđtál azáh udseM .si éugaliP tlüpé tto rám
 zéhen ,tleven sé ttötjű¤ táf$lömü¤ ,togáriv eléfreze ,tludnolob trééjtrek
 a usdrO sé amminI .takátnálap aktir a attazoh lőrdlöf eđđem trékákirak{ara
 men utapU ah sé ,lettsüze ,la{{ara kéttetíđíd tza ,katkal nabázáH kerev¤eF

 a anlov tdaram atolaP a nassal ,tágásúih araB-utU ajlákđip
 ekrüđ sé naltóđ a ,levégéselef admuN .nabsoráv a telüpé bbese{égeđgel

 meken ¤oha trem ,abájábođ sik sedne$ ték atolaP a ttözötlökeb lavusitiM
 €ema ,nabájátolap ódoklavih e$$ö nohtto tágam etzeré men ,atdnomgem

 rođkos ,zohsám¤e knutlov lezök ¤í trem ,metlürÖ .tlüpé né€eh kuzáhőlüđ
.ázzoh lef metnem magam menah ,etré metnezü men ¤oh ,ttesegem

 - alletavA rok¤e tnim ,lót{ara za ttogo¤ar nabboj retsematolap A  
 za gidep lilaT ,- abátolaP a eb tráj eriesélü $ánaT a ka$ rám ika

 ,tlánđah tekőđsevórí tsüze úsákareb¤nöß .etlevdek tö¤nö¤ a sé tötsüze
 neppé tégésőlekőle tnođiv đizimaT .zohákétnálah attotírođ lattnáptsüze tájah

 iesötnök réhefóH .tlesiv men tređké eléfimmes ¤oh ,atzo€úsgnah lazza
 .kettőđ notrap a neze si ahalav tima ,katlov kabbamonifgel a nabnoza
 .kuglod nelte¤e za tlov ze kenkika ,ttotrat tako$ákat nölük nabázáH

 a neppé ierebme bbatlalgoflegel soráv a tnékbé¤e nebkevé za nebkezE
 bböt si sevűmdlöf bbűređ¤egel a :katlov kőzőfnappađ sé ko$ákat

 na€o kos trézE .iőlekőle soráv sám tnim ,tlánđah tnappađ sé tőtökké¤á
.meken tteđtet men ima ,kangásgadzag a inatá$obgem matlov ódnaljah tásánov

 iajpap urruG .ajóludrofvé kidezit kanásáludni gnikiV a le ttezekré ¤Í  
 sé mázzoh inatí{ozib nabboj tekügésűh kándut mes levimmes ,kátlodnog ¤ú
 a men sé ,gem kilpennü tze lavápmop sorođkos ¤oh tnim ,zehređdnermáđ sezít a

 - neteltö za ttopak lemmörö $ánaT A .tekidetteknezit
 ,kátzorátahle sé ,- arásátatgotif gásgadzag sé molatah a molakla ólávik

 si avlúm kedezitvé kédivtrap đége za ¤oh ,inzedner llek tepennü na€o
 .nősék ed ,metpélebzök ,kenlüđék erim ,ttotuj ebmelüf a rokiM .essegelme

 - anlov metlürö no¤an roksám kenne - laggásóllánö őpelgem $ánaT A
 a ¤oh ,ketlüđék arra neppé sé ,tia€árik imátiB sé uđileB nebmeven atvíhgem

 sorođ a ika ,atrimA ermé$nereä .kenejdlük teketevök si absoráv ibböt
 avzoklánjas ,nájnórt uđileB ettevök tokavaR tlutđuple lánájáđ

 za idlük térebme i€árik bbesevdekgeL .tsávíhgem a attotísatuađđiv
 kavaR .rebme gerö sé geteb trem ,tehöj men ő ed ,etnezü ,ergéspennü

 i€árik bbesevdekgel" A .ttöj men ¤oh ,metlürö sé ,matlodnog - a{ávtínat
 a rám ¤oh ,nabáságo¤ar iveneM tteđevle ¤ú ,ttödlük tika ,gidep "rebme

.međkélme mes eréven
 nađđoh óludrofvé za ódoklaru nelte¤e za táhet tlov a€árik lataif imátiB  

 lekkelél ój metzeke¤I .niegéspennü ótđaráf lüneletgév sé se{éf ,ótrat
 kenéntehlepennü men ah ,tekő mánatnábgem no¤an ,metzeré trem ,inláni$gigév

 ima ,tegésőb sé tamlatah a tza bbákni tnim ,megne ari{{a si men ,erküvdek
.etzemellej tételé irokka soráv a

 tévűm uzaM ka$sigém lunaltaraka ¤oh ,noza matdoklodnogle rođkoS  
 itrap ibböt a tánavA ¤oh ,etlerésíkgem si ő rám neđih ,bbávot mettetípé

 sé uđileB .né tnim ,si lalléc sám sé lekközökđe sám ah ,ejleme élöf soráv
-tti gnikiV a sé ,katlov nabámlatah a tđér¤an rám névér iajpap umabaH mianA

 ,enneb ttozíB .nelle imátiB tsádamát ttotídni ttala asádokzótrat
 ttodamátgem a djam tlek temleléf arokka etélnelej atđup gnikiV a ¤oh
 a trem ,ttedevéT .kanlodóheb lüklén sállánelle ¤oh ,nabiókal soráv
 men abusD ¤oh ,zagI .ađđiv ketrét laccraduk sofú$ ,nettepét ká€ágidah



 ,abusD .men ttala asádoklaru ő za sibbálagel - arsálrotgem tlodnog
 amlatah ttodagargem tamlakla nednim ,anlov ttedekleven nebsiD ahráka

 men ráb ¤oh ,mattollah lótkosáM .arásátígadzag kanásoráv ,erésétísőre
 ¤ú tásádamát ittőle vé {áhén ,attaris evze{{ök tálálah ,tuzaM etlevíđ

 lakkavaR sé ,küttetíređ{ék kerebme idlöf ,im arra ¤oh ,gem etlétí
.arúrobáh tneđ ,ólláúđđob a tlüđék evzektevöđ

 kulór keléđeb tréza ,matlomáđeb nesetelđér rám lórkoglod a lőrkezE  
 er¤e nasomazuhráp levésédőzedner kenételé ősleb anavA trem ,arjú tsom
 a ,esédekevön anavA .si levie¤ü kédivtrap a knündőröt ttellek tebböt

 .lassoráv ibböt a taknutalo$pak attatzotlávgem asálkotrib sav
 ¤oh tniređe ,teknünneb ketlölű¤ ¤av ,knázzoh katdóznov ,ketletđit ,ketle¤irI
 sonjaS .sázotláv a ze arkumáđ ttozoh tegésőggüf neltőzevdek ¤av sö{őle
 tie{émzektevök segéstehel sé ,gem metlétí nesetelülef no¤an nabirokka tze

 nessehré en ,ne¤el ekéb ¤oh ,ttőle međ mattotrat tza ka$ nevereM .si
 asálukalagem $ánaT a gém ¤oh ,ttezektevök lőbbE .teknünneb sádamát

 ima ,matzíb erremenheP sé arugaliP teke¤ü őse lüvík nosoráv a ttőle
 ¤oh ,matlodnog ¤Ú .etzétni amminI tza ,ttozotrat arkánotak a lőbkeze gidep

 dav a sé atazóláh sóicámrofni ólávik remenheP ,agássaitalroka¤ ugaliP
 kosádamát őpelgem ,naltaráv a kétísotzib bbojgel a agás{okégzom rézev

 A .teküpeređ a tze káttotratgem si nab$ánaT a namráh kŐ .erésélürekle
 ,lakkokédnája nabánavA ketnelejgem néjedi urruG ietevök kosoráv őzöbnölük
 .kutzonođiv nodóm ólnosah neseteđémret im tze <levétenezü őtnöđök ko€árik a
 ,koraka tékéb ah ,kujár nav gésküđ ,matdut ráb ,takáinómerec a tekeze matnU

 ,zohkoga{asre{ a zohkoza intuj konávík ázzoh neseređdner ah tnékőf sé
.knutpak nannohsám teke€em

 .kássagotál tsám¤e ko€árik a ¤oh ,nabsákođ tlov men nekédivtrap A  
 a ,katlov kesőre amrof¤e lóbáj¤an ,levéletévik imátiB ,kosoráv A
 đúh-zít ,esémret đđor vé {áhén rokim ,nabáđakađ a nabba kensédőljef

 ótahzoheb nezehen étapete$ iregnet ttetđev bbo¤an ¤e ,asálutđup akrábđálah
 tdaka men avtímáđel tölbö órpa {áhéN .teki€emráb anlov atrodos ab{ártáh
 űkétrémsik ¤e tréze ,nabvás itrap {eksek a telüretdlöf őtehlevűm bböt
 námrofóJ .anlov ttetehnétröt arásávor déđmođ ki€emalav ka$ si sédekđejret

 sé nögőg a tako€árik a sé ,ttözök kosoráv a ttognappal géstlüđef ódnallá
 .lótásátagotál sám¤e attotratađđiv si meleléf a lüvík negés{ekétléf

 ¤e ,kideksegédnev lándéđmođ ki€emalav gím ¤oh ,anlov ttetehsegem ne{{öK
 sátálgédnev a neppé nálat ¤av ,tásoráv gem kájdamát iasójah soráv kisám

.erkörö - tto ajgof ajádzagizáh ¤oh ,¤ú ludrof
 ,atzára¤amle tnim ,lezze sé ,asávíhgem ko€árik a tlov eteltö remenheP  

 - kenődekserek tnim iken tđér¤E .tlov ajléc sőttek
 sotnof - tdaram za giájáró alálah erénelle egéstđit iatolap nednim trem
 ,kene¤el kabbasorođ lénim kotalo$pak sékéb ittözök kosoráv a ¤oh ,tlov
 ttO .ttőle emeđ a ttegebel ajádlép moladorib naba za nabkotit tđérsám

árik¤an a kettet tsátagotál őgletđit kemledejef bbesik a ¤oh ,sákođ tlov
 nabájólav ah ,ettetlek tátađtál gésőggüf a si rokka gém ze sé ,lán€

 kosátagotál ne€i za ¤oh ,ttesegem si za rođkoS .katlov kaóllánö
 nabbárok katlocnál zohmoladorib a levődi kesédőzređ ttötök lavámlakla
 ,ajdut €árik nednim men" ,- atdnom remenheP tnim - trem ,takogáđro nelteggüf
 ."kőtehtegetđevgem ttünednim kerebmeőf a sé ,zohmolatah a tezev tú ki€em
 ,le matzoklodnog men nélef kidosám a bbálagel kanátadnom ¤oh ,mábih né zA

.tlov mes mekézré immes rám zöhősle za ah
 ettegetđevgem iveneM ,mánadnom tza ah ,kénlov nalatgászagi eđreP  

 .gadzag géle ázzoh tlov men trem ,ettehet mes tréza ráM .temierebmeőf



 sé ,etlezüt takusá¤ávar¤an ,takugásúih ,tekő attatzib arkétáj bbese€éđeV
 anlov atzokédnája tiazáđ kákirak{ara ah tnim ,tlov bbasosátah ze ,lügév

 tarakađsor sokédnáđ tiveneM ¤oh ,motahtíllá mes tza rokkana¤U .kiken
 ,za tlov ő neppé nálaT .tto¤áv arájnórt anavA ¤oh ,ébsévek gém ,ettezev
 ¤an názagi "kađroksav" a attál nabbasogáliv lakkos lénierebmeőf ika

 táh eD .anlov etrémlef si tie€éđev a ¤oh ,lükléna sonjas ,tiegésőtehel
 ,metzeré ka$ bbákni si né nabirokka teke€éđev a sé ,tlov erebme kanárok

.mattál tnim
 kanzagi iesélezpékle remenheP ¤oh ,tnűt ¤ú rokasátagotál ősle iveneM  

 ka$men iveneM levétzejefeb keniegéspennü óludrofvé zA .kanlu{ozib
.ttolnája si tegéstevöđ menah ,ttedeseklel

 ,lemmesérék inatíso€ámohle ,motáraB inetsI ,té{éf diepennü matraka meN -  
 ne€i ¤e tebe¤e lénrehet tehtnelej si tim trem ,sehret ará{ozib ardomáđ €em

?kandosoráv segéső$id sé ¤an eT a géstevöđ
 kogárivóđ a utapU sé remenheP ,mettih tza ,metremsi men tiveneM gíM  

.iakonjab
 rotđáp a ,aru sé {áráb a géstevöđ - attat€of - entehel si na¤oH -  

 ,lef ttotírotáb degéssevdek ózrágus arra ,međet ávóđ sigém ¤oH ?ttözök
 menah ,desegéstevöđ men ika ,tza lótdagaM le dotíđat men ¤oh ,evlémer

 a ttözök dnim ika ,dekeN innel annávík do{ávtínat bbákni lakkos
!¤av €árik bbe$löbgel sé bbasamlatahgel

 .intatkođ erdéđeb bbűređ¤e levimalav tlürekis levődi eré$nereä  
 si lattúze remenheP .katlov kesö{őle ietelđér imledekserek géstevöđ A
 ,tésérék a tza keniveneM metlekétré erbböt lénne né ed ,ré tim ,attatumgem

 ¤oh ,motáraB inetsI ,ddegnE - :őle tllá négév kosála¤rát a le€€em
 a sé kanmolatah a ah ,méntereä !tederebmeőf ték me¤iv lammagam

!anatígáliv si nabmosoráv né za ,ajgo¤areb tánavA ima ,e{éf a kengésse$löb
 inlunaT .tiveneM metremsierléf gidde ¤oh ,ttotnáb sé ,matdótahgem nétniđŐ  
 lőtkenetsi anavA inatíroblef tlov semedré ,lozagi megne zE .melőt raka

!téjdner ttobađgem
?motáraB inetsI ,đlodnog erkiK -  

 evíđ anotak nednim eréveN .arámminI ,arákibbartábgel kerézevdah A -  
 ,nabármo¤ tagrof tokédnáđ segésnelle gidep ika ,notrap a gigév nabbodgem

 tniM .abiajtno$ a anlov ttözötlök agásórrof runaN ahtnim ,dzek intekđer za
 i¤eh a nav mojab kos si meken ,ttőle dosádoklaru segéső$id eT a kanánavA

 tlöt tevé ¤e ka$ derézev eT a ah ,moduT .laviazólak siD sé lekkerebme
.ébböt indamátgem kenrem mes ,teknünneb ,malán

 amminI kenénrem inlocrah si ahalav kánotak a koza ¤oh ,lótta metléf meN  
 mogoj e-nav ,metgnerpöt noza bbáknI .ttopak ebézek a ređ¤e ő tekika ,nelle
 ráv im ,$nis kümletjes kenkika ,inetíresekgem tételé ke{égel imátib {égeđ a
 ,tdaka aglod kos men nabánavA kanámminI .kenésérék ku€árik kedegne ah ,kujár

€em ,katlov kátiv őddem a koza nebkevé ibbótu za miáró bbótđaráfgel
 mes nab$ánaT A .erésétđeljef geresdah a inríbár anlov tteteređ megne nebke
 kanrakuf tnára¤e iknednim nebésédrék kenésézemlelé kánotak a ,ejé$neređ tlov

 tlürekis tza bbálagel ervé lőrvé ah ,ttetehlürö amminI .tlu{ozib
.támáđtél geresdah a kéttetnekkö$ men ¤oh ,ainlocrahik

.metzedrék - ?amminI ,đémlE -  
!đel dánotak jú rezeték avlúm vé ¤e ,marU inetsI ,đdegnele aH -  

 atraka tégésűh naólavnávli{ amminI .ermeretnórt a tlurob dne$ soníK  
 géstevöđ A …itehtré si tnéksám nabnoza iveneM ,inatí{ozib lezze

 sopan bböt a kuttođtájgigév rám ah ed ,sotnof na€o men knüken lavimátiB



 tnékgésnelle nabtanallip óslotu za anlov abih ,tásátratređ sála¤rát
.ttetevenlef lőbvíđ iveneM .lőtiveneM inlávgem

 !amminI llek tréze neppé meken ,motáraB inetsI ,niavađ gem zzoknártob eN -  
 ¤an tágam ajtrat abáih ¤oh ,si kanávumuH gem djam ajdnom natlí{ €ippÉ

 tiajlécnáp ttozo{ara ka$ ika ,nápu$ dnolob őllekerimmes ,név ,kenrézevdah
.integlére$ si rođmoráh nabájpan ajdut

 anavA za sé ,kanábusD tlov anokor igáladlo ka$ iveneM ¤oh ,matduT  
 sogáliv neđége men ,avlánđahik táravazrűz géserev ttedevneđle nebélbö

 gikevé gém iajpap umabaH .tamlatah a zohágam atdagar ttözök ke{émlürök
 imátiB késtíges teküjtlölej tájas nebmeđ elev ¤oh ,kettevökle tnednim

 a navgem si iken ,kannav iajdnog si leggeresdah a tniređ iavađ eD .arájnórt
éđeV .gerö za nebmeretnórt a e-$nin ,lürök metzén avdóggA .ajálletavA agam

?inatnábgem kenim ed ,na¤u nelet€
 ,dattahllaH - .iveneM etlelrék - !motáraB inetsI ,melev le ddegnE -  

 ,ilevön tedegéső$id eT a si nabimátiB .dettellem ttet tetih amminI ¤oh
 !knu¤av kesegéstevöđ neđih ,déiT a anotak rezeték a za :ttodnom tazagi trem

?kenégeresdah ttetíse¤e sorav ték a inllá dut nelle ika ,za đel ik sÉ
 arámáđ iknednim rokim ,magam messerék bbávot ¤oh ,témletré mattál meN  

.avtímáđel takosocrah imátib a ,sádlogem a ze tnűt kenőzevdek
 sÉ !dekeN kezređ temörö lezze ah ,motáraB inetsI ,laddagam táh ddiV -  

?kisám a ik
 za ¤oh ,moraka tzA .lilaT ,eretsem komáđ sé kosárí za ,e{éf dorát$niK -  
 ,dőre ka$ en ¤oh ,nebdéiT a tnim ,kanajlomáđ ¤ú ,kanajrí ¤ú si nabmátolap né

!nabimátiB nojdarátéđ si agássogáliv degésse$löb menah
 .tiveneM anlov metlelögem nebbesevíđgel ,idegne gásótlém i€árik a aH  

 men lórlilaT ,nabnoza metlürö eri{{emráB !emlező¤ óicázilivic idlöf a zE
 inzölüklén ¤ohalav gém tájáknum ttezgév nabkarátkar A .el mattahdnom

 "iaicámolpid" đége soráv a eđđö ttotuf nebézek ő za ed ,ttetehel
 ianava arkálbátga¤a attór ő tiesélüsetré bbasotnof remenheP ,esézelevel

 ,matdnom rám ,međih tza - levécébá idlöf ed ,nevle{
 kanázáH sátí¤óß a ,si ttotínat sé ,- asárísoktit knőttek tlov ze ¤oh

 si enteređ ah gém ,daram lilaT ,meN .megéstíges őf a tlov ő nabájáloksi
!innem

 nebékéB .metehtísejlet men tedesérék ¤oh ,motáraB inetsI ,mevíđ a jáF -  
 lilaT ed ,eretsem úrobáh a ika ,támminI deleV le metehdegne tréze ,knülé
 donávík mes eT tza sé ,té{éf anavA énetígne¤ etéllovát ¤oh ,na€o ajáknum

 ¤oh ,kaltahtísotzib né s ,tá{ávtínat segéstehet ki€emalav le ddiV !melőt
.lilaT ráka ,dut ¤ú dnim inrí ,inlomáä .enneb đdóla$ men

 .tamotalnája ajdagofle lőb¤e ah ,téteđémret anlov atdagatgem iveneM  
 ¤av ,lilaT nessehem erde¤envé ¤e bbálagel ¤oh ,ttögrö{ök ,ttozoduklA

 ,idlükađsiv letterésík sőre ttőle egév kenéjedi urruG gém ,arpan ráp ka$
 lavágam tika ¤oh ,etrék tza ka$ ,tákered atdaeb lügéV .metdegne men ed

 tekőđsevórí tsüze ttetíđíd nogadzag na€ona¤u ,nessehzötlö ¤úna¤u ,tehiv
 éssik ¤oh ,menremsieb lój ttese meN .lilaT tnim ,nossahlánđah

 sé ,temömörö za inatnorle mat¤ah men ed ,tamotárab i€árik metlekétrélút
 tős ,meze€édegne neseteđémret ¤oh ,mettetnelejik neűklel¤aN .mes téiveneM

 atolaP a tiőđđevórí sé tieređké ,tékézötlö ódutsárí za ¤oh ,si tza
 ,- keniveneM gem matdnom men tze - si tréza ka$ ráM .mozokédnája lóbárát$nik

 ,metlürÖ .{égeđ ed ,na¤u tlov segéstehet ,ttolnája lilaT tika ,irseN trem
 kaná{ámodut anavA ¤oh ,kéttet éssemedré iegéssepék ,tlodnog áer lilaT ¤oh

 ,mattál trem ,matlodnog si erővöj a sÉ .nabimátiB ejlesivpék téđér ¤e



 t{émelév nebkesédrék zéhen ,inzoglod kesepék katlov tnéksám levi{{em
 si takosákođ ,tekepén negedi ,katrájeb tedlöf kos kika ,koza inadnom

.ketremsigem
 men ttaim kegédnev ttovíhgem .a neppé tiegéspennü óludrofvé kidezit A  
 ,lőblöbö za tlláđlef nabólav gnikiV a rokim ,kétzedner népezök runaN

 iveneM .katlov kabbojgel a ko{ođiv isázójah a rokima ,néjele urruG menah
 gém tlov nabájdóm ¤í ,tdaram nabánavA giégévgel de¤envé za neđége nabnoza

 negi tnékbé¤e sédeseklel a zE .indeseklel si trékinuan a sé trédiraT
 lóđ ,etrégígem ed ,na¤u návrogom diraT trem ,arámáđ tlu{ozib kansonđah
 témsi nebvé ővöj a ,kitehet ah ,kanlagmeD sé kanrudirkeM nebékedré

 ,ttöj abánavA rođ{áhalav ,evdekđđor diraT .si abimátiB takáhram kenejdlük
 ed ,külev tsázoklálat a etlürek men na¤u usdrO .ttođtál indózokof gidnim

 nebbezehen er¤e diraT tze ¤oh ,tlov ólavnávli{ ari{{a esévevebimmes
 usdrO lórkoglod ózotrat aránavA galórázik ¤av söbmözöK .le etlesiv

 ertelé ilút nonakraB a nabnoza ts€ehim ,inatláv tóđ {áhén tlov ódnaljah gém
 .tekő at¤ahtto lüklén ú$úb sé ,tllálef usdrO ,tsétegléđeb a kétleret

 őrésík tako{ámtílláđsav a kenremenheP sé melőt usdrO ¤oh ,atdut men diraT
 $nis kandiraT kanágam lőrima ,lüsetré si lórkoglod na€o lőtierebme

 a tlov ekéb galóđtál sé ,tlahgem evé {áhén aj{aahotsom lagmeD .asámodut
 a kátvíh abkosázok$ánat sözök lagmeD sé rudirkeM .nogáskís inuan ¤an

 i€árik erévtsetléf etremsile nebnednim rudirkeM sé ,tierézev ke€ehsálláđ
 molatah a sé ,inetjeik ttetehel mes tsom nabnoza téven usdrO .tiagoj

 zA .abáromám lati ttetđejre za tde€€üs nebbe€ém er¤e lagatO ,aso{ámoráv
 .tlov neltetehet lagmeD ,tlükébik trem sé ,ttozoglod kanrudirkeM ődi
 ,atlodnog ¤ú usdrO ed ,lút nonakraB a nebdner nednim táhet tlov mesgéM
 ttaim esédeklesiv usdrO .inla¤rátgem ajgof laddiraT men neppé tze ¤oh
 ah ,togásúđđob zoko meken ,ttotímáđ arra sé ,si megne tlölű¤gem diraT

 kevé nabiarátkar atolaP a trem ,ttedevéT .kangof indekserek si lavimátiB
 ,noza matzoklodnog negér rám ,súhahram tlávreznok a ttodózomlah máđannot ató
.nöjdlük teneđaf ,tecrésav bbákni si tte€eh káhram a ,lallagmeD meléđebgem
 zít kerek sina¤u netsirahiV a ,nabánavA tdagar tti mendjam iveneM lügéV  

 kangásaktir ¤an ima ,ttöj lelléđ itagu{kađÉ .ttezekré nabbárok lappan
 ,lütsevöt ik trava$ takáF .erkédivtrap a tludúz rahiv ű{röđ sé ,ttotímáđ
 tekere¤rotđáp ték ,lakkugam katrodos tekerebme kokatap tdarágem neletrih a

 .tlov bbo¤an gém sátítđup a neregnet A .no¤a trev ősegéj i{sájot a
 iasójah soráv ibböt a ¤oh <ttetđev tákrábđálah ¤an clo{ anavA lüde¤E
 ,nopan kide¤en A .ttetehel intaglálat ka$ tza ,tálálah etlel {áh lüzök
 ¤én lőblöbö za metdlükik tugaliP ,ttedesedne$ timalav rahiv a rokima
 .inetnemgem kájlábórp ,lé gém ika ¤oh ,leggés{égel ttotagoláv ,lavójah
 a lannoza lánájáđ őslük sorođ a tójah ¤e ,tlov sázoklalláv sokli¤nÖ

 nebtelé za ik kátlágzúh ierebme {orotrő za ,komálluh a katgáv zohkálkiđ
 a ttetehdekđérem men ójah moráh kisám a trem ,lekkeletök úđđoh takattodaram
 sé lánásádut kenika ,tlov sójah atjaf a za nabnoza ugaliP .ebélezök trap

 tdakađ ,avzápétgem avlúm pan téK .bbo¤an ejé$neređ a ka$ lénégésőremkav
 ebőtökik a eb ttog€obmi lettörötójah nevtö tnim bböt sé lakkálrotiv

.ójah moráh a
 ,keniveneM attolnája tza sigém ugaliP ,tlov nalatgu{ gém regnet A  

 tehtevök men trahiv arokke ¤oh ,atgús tza enötđöđéregneT .nojludni lannoza
{{ök ,kiđgu{gem nesejlet regnet a gím ,kájrávgem ah ed ,kidosám ¤e lannoza

 iasójah iveneM .ajgarah tdelélef arjú arsE abkuka{ a tahdakađ nebzöktú ne
 sé ,káttolnája ,takákráb a tti káj¤ah bbáknI .trételtö za ketdeseklel men

 a kujár kanzá¤iv nesevíđ nabánavA ,abimátiB ađđiv kenrét nasogola¤



 a ka$men iveneM ,mattáL .kentehöj etré rokima ,gidavé isázójah őzektevök
 menah ,lótsádlogem a lőtte kizodózúh ttaim egésneltemle{ék kekéđdroh

 a léf a€árik imátiB ¤oh ,déđebóđ a endejretle ramah ,ajtrat si kensetelne¤éđ
 ed ,nabkopan ősle za tnim ,ari{{a ttetísegedi men rám iveneM .lőtregnet
 a trebme za rokim nesönölük ,nabágásasrát a de¤envé úđđoh đége ¤e gém

.tnűt kenőtđeji nattozorátah ,ajráz abátolaP a őse ódakađ
 a tza dekeN molnájalef tréze sé ,motáraB inetsI ,knu¤av kesegéstevöä -  
 "sulíts i€árik" a ¤oh ,metzeke¤i - lótájgarah arsE léf men ika ,tsójah
 ,- arugaliP mettetev tsátnallip őrék€éges nebzökim ,majlánđah tiá{rokic

 đivazah lüklén jab Ő !lavugaliP ,lavákibbartábgel kosójah a zzekledner
.abimátiB

 e-tlov egésekđüb ugaliP ¤av emörö iveneM ¤oh ,inlétígem tlov zéheN  
 A .tatu za kátlalláv nagodlob nettekdnim ertesenednim ,bbo¤an

 lénim metzeke¤i nósádokzú$úb ilet lakkosázokdagof sé lakkosádokláláh
 arsE neđih ,llek inteis ¤oh ,tekő mettegrüs avzoklánjas ,inselút bbaramah
 kójah imátib a pansáM .a{ámodut isázójah ugaliP tnim ,bbo¤an ka$sigém ejere

 tnim ,tájákráb trevrahiv ,tleređlef laválrotiv jú ugaliP kéttevök ¤ú
 tágađ setelümér kosakraf lóbtózob a ah ,takuj{a ko{árábsik knéléf

 a nabnoza kanugaliP ,abimátiB kattotujle nebgéspÉ .léđ a küjélef itnebbel
 őzektevök a ik atráv meN .traka tebböt gém sé ,rekis a tlláđ ebéjef

 a ttotufik lannoza arátalumá kaimátib a menah ,tomálluh isárájődi őzevdek
 arájádo$ kádoŁ .kantnorfrahiv kidosám ődelezök a iken nesene¤e ,lőbőtökik
 a gém rokim ,nabrahiv na€o ,si ttőle uđileB gém tős ,mianA ttozálrotivle

 ,ttetehel inzeré si náságzom kenéziv kölbö ttedév lótkosorođ
 zohtrap a sigém lügév sérevmálluh A .nezív tlí{ a tnik lobmot im ¤oh
 nebélezök sárroF etekeF A .tlov ejé$neređ si nebbe gém ed ,attotírođ
.ado tteđev e{égel moráh nápu$ sé ,málluh isáiró ¤e zohlafalkiđ a atpa$

 lütđerek nokobmod a natlohléf lőtgéshé za sé lőtgéstlüremik a rokiM  
 kenne rebmesójah ettőle trem ,etlepennü iknednim ,absoráv a katgorođnáveb

 lünelte¤ek nabnoza nÉ .néjedi arsE gem ettet mes téđérdezit a kantú za
 agam ő tte€eh rát$nik a ¤oh ,metzeletök ,trésédöksőh abotso za matdiđel
 ,raka inzójah ah ,iken matdnomgem sé ,tsétírétrák óráj kenke¤evzö za essezif
 mazagI .iken koda men tójah kisám né ,lőbéznép tájas a tákráb jú nessettípé

 erékedré soráv a ráka ,erkerebme tlutđuple lunalatko za ráka ,tlov
 mettevök tábih ¤oh ,attotí{ozib tza ővöj a ,nabnoza lattúzE .kolodnog
 ,admuN tnim ,tlov sám ugaliP .tágásúih ugaliP mattotnábgem rokim ,le

 .gésbnölük ¤an ne€i ttözök kerévtsetsedé tehel na¤oh ,matzokládo$ rođkos
 a arra lügév gím ,ebégésttetrés tágam eleb atlavol gidda sójah A

 ko¤av men eri{{em ,kanna akétí{ozib bbajú metelétí ,ttotuj arsátípallágem
 rebme moráh sé lóbójah ¤e tehel na¤oh ergévlE .arsádoklaru za samlakla
 etzeređ nó$lo gal{ára norá za neze rokim ,inravak tóhűh arokke lőbételé

 inlocad ika ,ugaliP" :kéttegelme avgof lótta ¤oha ,tőzlej őglezíh a gem
."lavárahiv arsE trem

 ed ,ugaliP ka$men ,ttala kevé tlúmle za ttödőljef takos sázójah A  
 aurE rám kétletđit men negéR .ttel bbartáb si {átipak sám bböt

 ne€im ,kátlatđapatik ersépél lőrsépél ,nassal sé ,tiánobab kenéde¤envé
 bbú$rak ,bbe{{öK .tágásórrof neltőlleđ runaN ik kájtahđtáj lekkeređdóm
 ¤í s ,tételülef kálrotiv a kétlevön arásorođmoráh-ték ,kettetípé takójah

 ima ,totalmarágél i{telehel ,őtehzeré men ahos nödlöfzaráđ a tza kátgofle
 attotírobmod ebví őteheverđé gila ,¤ál erretémolik ráp lóttrap a

 a kattolkis nesedne$ ,tekő éntezev zékmelleđ ahtnim ,kójah a sé ,takiálrotiv
 rám lüde¤E .neregnet úgásamisröküt ,nalatmálluh



 etdzek teteletđit a tze neppé ugaliP ,zagi - kétletđit tiarahiv arsE ka$
 kátlágĐivtá avlurođ ebőtökik a rokne€i sé ,- lavájdnalak ibbótugel ik
 takocobrá jú ,katlotóp tekeđér tröteL .tégöđznorb ,tékétđere nednim kójah a

 keleđ tdöhüd a ik kátllá ređgéle rám ke€em ,eré€eh keigér a kettetlü
 le etlürek mes esélürés bbórpagel kesétímöt sokruđ a sé ,tásálábic
 a ttözök iazáh soráv a ettegrektéđ léđ ópa$el lőrregnet A .tekümle¤if

 ttetíđék lóbkálrotiv teke€em ,téjtsüf kezüt őgé ttala kötsü sokruđ
 őtípéójah A .lőtőse óludúzel si röđbböt nabájpan a ketdév kartás

 lótlanjah lóbáráp a lőbbe ,ttozólokrub ebkőhleftsüf sé -zőg eké{rök
 sé ko$á za ,aságotta$ ko$ápalak sé kéđjef a ttođtallahik gita{okla

.asálábaik keretsem-őtípéójah
 netsirahiV a e-meteređ ,inetnödle nattozorátah matdut mes ttala vé i{{A  
 rokim ,néjedi arsE tnim ,tege kék nesegés€ém na€o mattál men ahoS .téde¤envé

 ,to¤norőhlef bbórpagel a alór etröpösel rahiv samlatah ¤e-¤e
 ,tnűt ¤ú si néjékpi$ ótíkav kanájarat málluh ibbalovátgel a neregnet a sé
 gidep aH .tekeppe$zív ónattap ebőgevel a inlomáđ entehel gem tnékne¤e ¤oh

 sé leviecnireg sotnozob ,attotírob ődre gés¤eh a ,metzén tnakraB a
 tludnigem akađjé za ahtnim laváros sejletgásótlém ko$ú$ sálkiđ a küttögöm

 zohkosáiró ,tö-¤én gém ,ttotujlút si nájtúelef rám ,élef regnet a anlov
 nasamladogga náladlo kobmod a ajtírođ abkomálluh a sé ,sépél ttezeterém
 léđ sőre setelne¤e za ,sövűh sé tlov atđit őgevel A .takazáh ólupal
 ttel mevdek ahén ¤oh ,lettelüdnel na€o tétset rebme za etlelölürök

 tnim ,dagar absagam a si megne ahtáh ,elev intufebmeđ larrak trátik anlov
 katlov kebbeä .takaradam ¤an óđálah ttözök ketriđ itrap etrevmálluh a
 ¤e tlü¤ev gidnim eb€em ,lánáságo¤ar ahup ,ódará aurE kotanallip a keze

 ¤oh ,atnábgem netsirahiV a nátuzA .matlov lüde¤e - trem ,gásúromođ i{ppö$
 za ,őle katđúk ko{ákrásőhlef etekef lóla eléđ rátahótál a ,ttozoko temörö

 ,tlobmot arsE .kantalĐárav a tlov egév ,ttedzek inegnöjrő léđ ikađé
 etpét ,ebdlöfőmret a trameleb lavárotsoőse ,tlágijah takomálliv ,ttogúz

 takákráb ttetízgörel nesőre za gém attagorobeđđö neblöbö za ,takáf a
 kerebme za tlüár ,táhur a attotísokri{gem ,abkazáh a ttođúkeb ajáráp ,si

 ttetehel inlölű¤ ka$ ,tteđeveđe sé tlov daV .tekő attagotjof sé ,eréllem
 bbesedne$ sé ,tdallufik náját pan kidanavclo{ a lüleblürök eriM .rokne€i

 sé ,lavágássotazotláv tlov gikrot iknednim rám ,előleb ttel {égel
 levéletök tnof lőbrézüfgáriv ¤oh ,témle¤ek aurE atráv tnékótídabađ

 molpmet a tásázotláv kokađvé za gem kátrí ¤í ¤ohalav - djam azzó€kébgem
.lótgásólav a eđđem katdokđagur men lattúze ed ,iőtlök
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 ,ađđiv atzoh tegéssekéb a ka$men aurE - nebkide¤enezit a - nebvé za nabbA
 pennüđavaT a lappan {áhén gila ,ttezekré lüklén sétnelejeB .si tiveneM menah

 giátolaP a lőbőtökik a ika ,ken{égel a innih matraka men röđőlE .nátu
 seđíd kanna sé ,lóbimátiB ttezekré rebme i€árik ka$ naso{ozib ,ttotuf

 eđđö ettehtđevét men ő sé ,t{égel a etdlük ugaliP ed ,gem atravaz ajáhur
 za ¤oh ,zohlagmeD inlogavol matraka lE .mattotjahós to¤aN .lassám tiveneM

 €ém kákađjé iatđup se{éfgalli$ a massagllah ttü¤e lavinuan $löb ,gerö
 bbaramah lappan ték si tsom arátuf ,ttovíh nebvé nednim lagmeD sé ,téjdnö$
 ,kotahludni bbősék ka$ ,lettenezü za ađđiv metehdlük tsoM .léniveneM ttöj

?indeseklel malán iveneM tjahó giddem ,ajdut ik <men nálatlá¤e ¤av



 - !motáraB inetsI ,lattalodóh tnöđök dosocrah rezetéK -  
 tnim ,¤ú neppé ,keneltetehző¤el ,kartáb ,kesőrE - .abmaka{ a tlurob lezze
 ima ,la€€osom na€o ázzoh ettet - zagI !tekő etleven amminI trem ,dieiT a

 trétgem si avumuH sé ,katlahgem na{áhén ,- meken tteđtet men nálatlá¤e
.kanágás¤an imátiB tahlánđah men rám levételé ¤oh ,attáleb levim ,zehieső
 ,tésézpékik kosocrah a etzejefeb ttala de¤envé ¤e amminI ¤oh ,mettih meN  
 a ettiv tanáb a nápu$ távumuH ¤oh ,kenűníđólav mattotrat mes tza ¤oha tnim
 i{{e iveneM tahraka tim eD .nabimátiB €árik a ko¤av né men táh ed ,abrís

?lavánotak
 sÉ - .matdnom - !nabámminI látdóla$ men ¤oh ,motáraB inetsI ,kölürÖ -  

?¤av ttedegéle si lavájáknum irseN
.ttogáv tocra neltellek iveneM  

 trem ,kájlánđah tsárí jú za rám kopap a ,modnom men ,kizoglod inzogloD -  
 kaŁ .nejnétröt tniređ ataraka irseN nednim ¤oh ,matlo$narapgem pan ősle za
 eT a ¤oh ,motáraB inetsI ,matdut meN .tegzedrék nalatnudnim ,léđeb takos
.kanpak t€édegne arra ah ,kenléđeb rokka ka$ knuláN .sákođ a ze lándiakonrí

 ttotahzotláv na¤oh ,mettetré meN .ttedeketev lavéusdrO agásnaltóđ irseN  
.eri{{e gem

 trí televel ¤oh ,- evletzehen iveneM attat€of - sönölük si za geM -  
 a men aH .insavlole kodut men né tima ,lassárí na€o ,motáraB inetsI ,dekeN
 ¤e ¤oh ,tágam ettegetnem lazzA .tréze motatlo$ábrokgem {ozib ,derebme eT
 ,dekeN intatumgem ajraka lellével a lezze sé ,lótlilaT tlunat tsárí jú

.rám iremsi eri{{em
 menah ,soko ka$men irseN .abmiamzi za ttodokapol géstlüđef neltemelleK  
 sopala no¤an ár $nin ah ,takogásabotso za ¤í azzomlah meN .si tlodnoggem

 attatumgem kenikráb técébá idlöf a lilaT ¤oh ,matdut mes lórrA .ako
.sárí nelteremsi za tehel ze ka$ gidep ,anlov

 ,kelrék sé ,- avgo€osom matdnom - motáraB inetsI ,televel a dsatuM -  
 ,lataif gidep ah ,úih ódutsárí nednim ,doduT .lórkonrí za dogarah le kéjlúm
 togásúđđob si arbbávot ¤oh ,dolodnog ¤ú aH !si űjefórrof lusádaár rokka
 ,tti televel A .tokonrí kisám laddagam lé¤iv sé ,azah ddlük ,dekeN tahzoko
 men sárí negedi zA .enneb kotit immes $nin ,dsál ¤oh ,le mosavlo dettőle

!lórágam trat takos ika ,asádoksotnof újfi ¤e nápu$ ,sám
 za atrotokőle lóbiacnár ajáhur ika ,kenérebme ki¤e ttetni iveneM  

 ,zehkeséz¤ejlef na€o rám kutlánđah tze atógéR .trőbakrib {okév treketeđđö
 za tnim ,kanásátítđup ődi za kanajllánelle ¤ú ¤oh ,sotnof tlov men lénke€em
 lój ,sodnog irseN ne€em ,tá&ráh trapak ar{okév a mattotímisiK .kálbátga¤a

.katzokaros kűteb idlöf lavásárí ótahsavlo
 - .lóbimátiB ,irseN ,ajáglođ idlük kaná€árik anavA ,kanmarU inetsI -  

 .nokotadnom őzektevök a ttotufgigév nasro¤ memeđ ¤oha ,mognah a tdakalE
 takavađ a ,nassal nátuza ,kejre{ tődi ¤oh ,metlüröđök tamokrot A

 a sé dekeN konávík tegésđége óJ - :mattat€of evserek netteseebgésték
 !ketelőT kézzovát a{ámrá ődeknettes runaN ,marU inetsI ,kenépén đége atolaP
 tim ed ,tlov ajálumrof ttokođgem sézelevel a ze trem ,tnem námis giddE -
 nednim metzegévle tniređ a$narap iveneM ,rÚ inetsI za ráB - ?nátuze kodnom
 bbávot kassahdaram ¤oh ,marU inetsI ,dázzoH mezedese ,nabimátiB tamoglod

 tze iveneM ,đel ój ze ,negi - nabsoráv gadzag sé űrö{ö¤ a nebbe
 trézA .kandáglođ tluromo{ ttorrof zehévíđ a ari{{a €ema ,- iđihle nasotzib

 ¤oh ,modógga trem ,lekkűteb tlunat lótlilaT a televel a tze morí
 ráb trem ,tájgarah iveneM ,rŰ inetsI za monov armagam nálat lemmesérék

 ,tégév óđ a matparahle - …mezré ¤ú ,innel arátaláglođ metzeke¤i nebnednim



 abotso - "zeré" ő ¤oh ,tza el ajtahrí men ahos aglođ a ,irseN
.tájgarah matnov armagam lemmesédöksőzedrék

 motáraB inetsI .matzábih ¤oh ,e-iđeverđé nojav iveneM ,metzénlef nasotavÓ  
!tégéssönűb iremsieb si aglođ a ,máL .tlüh{egem nabnoza acra

 ,rÚ inetsI za gem dstí¤ál ,marU inetsI ,dázzoH mögrö{ök lattazálA -  
 ,tlov mes mamlagof ,matdakagem - …¤oh ,tnári dáglođ sönűb tévíđ iveneM

!nojdagofađđiv ebémle¤ek ¤oh - totadnom a inzejefeb modut na¤oh
 tima ,arásulíts amrof¤e gimolanu kelevel i€árik a matlodnog nasáláH  
 tlepé$le za ebmeđe ttotuj rokbbojgel a tsoM .mettetevgem gidnim gidde
 őgevel a sé ,knánráj bbérőle lappan nevcnelik ahtnim ,matdazzI .taludrof

.nebmeretnórt a ánatđará tágásórrof runaN rám
?motáraB inetsI ,táh látdogu{geM -  

?gemer ¤oh ,metléf ka$ ¤aV .mognah a ttegemeR  
.ttetni¤el iveneM  

.monáb men né ,nojdaram táh ,raka ari{{a aH !konrí za za dnoloB -  
 a lével A .mönlü ttellek el ,ttedzek ingemer si mabál a rám tsoM  

 neđége imalav rám iveneM nebzökim ,mattagotjaheđđö nasodnog ,tdaram nebmezek
 eD ?lannoza el kajpa$ ¤av ,kajráV ?bboj a im ,ke¤et tiM .ttege$ef lórsám

 ¤av ttodut meN ."kéugaliP" :leggésdivör űmletréték atrí tza irseN ?erkik
 ,gém tdaram ¤av ,katlurále nai{{adniM ?tteteiS ?inrí tebböt traka men

 takonaltatrá gidep ah ,tnékne¤e tekő gem metehzedrék meN ?kotahzíb nebika
 ne€im ,nopala ne€im :sédrék bbo¤angel a sÉ .jab bbo¤an gém za ,ketetnüb

.kan$ánaT a tamlatah a matda nÉ ?ketetnüb nogoj
.már zén avráv tđaláv iveneM ¤oh ,lef metle¤if arrA  

?motáraB inetsI ,látdnom tiM -  
 a detezev eT levima ,gássodnog a za ,motáraB inetsI ,motál ¤oh ,tzA -  

.si tedőre sotaládo$ eT a gém itđémelef {ozib ,depén
 eri{{emráb ,ttőleze levvé zíT .međgerö gel{ét ¤oh ,matlodnog arrA  

 tájas a adpa$ bbatluromo{ nav gilA .korgu kanákrot a ,nabirokka si metléf
.lánknugássotavó

 ,tugaliP edi dledner ¤oh ,kelrék si men tsom - attat€of - trézE -  
 a tze ilmedrégeM .tadosójah sotaládo$ eT a lef meserek magam né menah
 netsirahiV a metlükenemgem ¤oh ,metehnöđök iken ka$ neđih ,tsétetnütik

.lótájgarah
 a nabmognah gem etzeré men iveneM .mattotnilób - ilmedrégeM -  

!tsójah sotaládo$ a gem dserek sé ,motáraB inetsI ,táh jneM - .tegésűresek
 .metteis ebméklüfóláh a nátuza ,lőbmeretnórt a ¤emik gím ,matrávgeM  

 matzár esgém nátuza ,kejnezü tréádmuN ¤oh ,tű&&egne${ara za atgof rám mezeK
 sé ,televel a mettevőlE .inlodnoggigév llek lüde¤e röđőle tzE .gem

.matsavlole arjú
 .lóbimátiB ,irseN ,ajáglođ idlük kaná€árik anavA ,kanmarU inetsI"  

 evtök tegéstevöđ ¤oh ,leviveneM katdopallágem néjedi urruG gém kéugaliP
 irseN ¤oh ,tteselóJ - .nelle liaL kanatídni túrobáh ,lassoráv ibböt a

 ttaim gésdivör a ka$ gelűníđólav ráb ,tiveneM kanrÚ inetsI izeven men
 ,ttozokalta$ rám taraN sé mianA ,uđileB - .tóđ segelselef nednim tlürek

 bbálagel ,egésküđ si $nin ernid-riG sé eritmeH ,atdnom tza iveneM
 ika ,lé mes iknes rám nabimátiB ttI .no{ámkáĐ a kanzotđo nebbesevek

 kéugaliP ed ,atraka men giákos amminI .túrobáh a tze etrem inzenelle
 pak tánotak i{{a sé ,rézevőf a đel ő ,kizokalta$ ah ,iken kétnezügem

 ,kanassahludni néjele urruG ¤oh ,kanraka inteiS .raka ti{{ema ,si lóbánavA
 nebéjesleb dlöfzaráđ a iatapa$ €árik¤an naba za ,neletdév tsom liaL trem

 kajrí ,iveneM atlo$narap tza mekeN .kanzokadah nab{ámotrat tdazállef ¤e



 ,kerétazah ah ,tléF .kassahdaram nabimátiB ¤oh ,marU inetsI ,dekeN televel
 za tzE .lájgof túna¤ ¤ohen ,rem mes intelögem ed ,kodut tima ,modnomle

 sé ,marU inetsI ,atlunat delőT ,atdnom tza ,meken gem attatum lilaT tsárí
"…marU inetsI ,dokédnáđ a za aH .iremsi men sám

 men tréze ,ettegrüs iveneM gelűníđólav ,inrí gém traka tim ,modut meN  
.eb ettehzejef

 ,immes mázzoh etzűf meN .erirseN matlodnog lammoladogga sé laváláH  
 ,mogarah inatjofle matlábórpgeM …keze tnim ,¤ú men ,tdaram segésűh sigém

 - timmes keđet men erőle¤E .erimmes ke¤em men lességnöhüd ¤oh ,matdut
 tti ,mezré ¤ú ah ,kolóđ rokka ka$ djam sé ,tekő mele¤if ,- lügév matzorátah
 ed ,ketehdekereklülef ,timalav kodut ¤oh ,ár kennöj bbaramah aH .ejedi za

.lahgem irseN
 nesevíđ men rebme za ,lőrkődi őzektevök a inléđeb nađđoh koraka meN  

 đavar ,metle¤iF .si kasogáslunat ah gém ,tiacraduk a izetelđér
-"kéugaliP" irseN tekika ,koza kik ,inlotahupik metzeke¤i lekkesédréktđerek
 a ttetelüđgem nátu esézekré iveneM lappan đúH .metsékle sé - ttezeven kan
 ,udseM ,admuN :enelle katzavađ ne¤én kaŁ !nelle liaL úrobáh :esétnöd $ánaT

.kéttetílmeléfgem ¤av kétre{gem tibböt a ,lilaT sé usdrO
 kanajvíh ,metrék né ¤oh ,őle tludrof röđőle ató asálukalagem $ánaT A  

 anlov ttel bboJ .arásátatzotlávgem tazorátah a tsázok$ánat jú eđđö
 ,atlosavaj tza avlotduzahgem téteđémret sékéb ika ,montagllah arádmuN

 massagof - tlov udseM akon$narap kenkika - laviánotak gésrőatolap a ¤oh
 ed ,anlov ttetíges ze nálaT .trebmeőf seđđö za ebnötröb massaráz sé le
 golod sevresek no¤an sé ,ertelé matvíh né to$ánaT a ¤oh ,matlodnog arra
 za noza matzoktativ gikáró bbáknI .tlov abih ze ¤oh ,inremsile natlí{

.ttellek monlártáh ersépél lőrsépél sé ,nesélű¤ ttovíheđđö arjú
 etniđő tze sé ,"tékedré soráv" a ,menelle káttotídrof temerev¤ef tájaS  
 ¤e tnim ,tékedré soráv a nabboj ajtahláglođ im treM .káttollav lettih
 la{{ámkáĐ a gem kenrét leggéső$id ólóđargáliv lőb€em ,úrobáh setző¤

 a im ,külev intetrégem matlov neletpéK ?kójah tletgem gisádaksor
 a sé ,inládérplef tánavA kut¤ah men néjedi kanna ¤oh ,ttözök a gésbnölük

 ávólbar tnim ,nelle ólbar a inzekedév sám ¤oh <kanraka tsom tima ,ttözök
 a nezE .ettetnelej tésélére$lef kepeređ a nápu$ ze arkumáä .innel

 ,kát¤ahgem temetelé za ¤oh sé ,téđér ¤an me€étniket mettetíđevle nosázok$ánat
 tza dnim nebzök gidep ,mettehnöđök kankujáláh ari{{a si men nálat tza

 tnim ¤oh ,kanna menah ,ássamlatah tekő ettet mosádut né za ¤oh ,attatzognah
 kédivtrap a ko¤av nÉ .mettel élletét ótahloga{ahle nabkiasátímáđ ódoklaru

 mezzeređgem ¤oh ,ketdlük kenetsi za kugam tika ,erebme bbe$löbgel
 kenésétípé kójah bboj a massatumgem ¤oh ,lótkinuan a tasav a arkumáđ

 motahtínat ernednim i{{em ,ajdut ik sé ,téséző¤el gésgeteb kos-kos ,táktit
 lénim ¤oh ,takolataif a bbávot mejleven ka$ trézE !tekő gém gem

 úrobáh a eD !tékedré soráv a djam kássahláglođ lassádut bbagadzag
!né tnim ,lőtrév a kizótri ¤ú ika ,asálóđeleb kanna tehel men abiaglod

 mes kankólurá géM .mattagllah naromok sé natdaráf ka$ rám négév A  
 kümlenétröt tájas sé kurok tima ,nápu$ kéttet tza trem ,tekő mattahtrat
 gém ¤oh ,iző¤el sé ,damát nelle bbégne¤ a sőre zA .ttotatum ajádlép

 ,matlunat nabájádroh keűjefsopal a tima ,e{évröt ődreső zA .ne¤el bbesőre
 bbađđor gém ima sé ,ajáknum vé zíT .lőtte ttözöbnölük nebiegésőslük ka$

.eđđö ttolmo metih ttetev abáknum ,tlov
 tietelđér kenésézekelü¤ kotapa$ a arátalsavaj ugaliP nátuza rokiM  

 sé matllálöf ,bbávot matríb men ¤oh ,tlov ne¤éđ na€o ze ,inla¤rát kétdzek
 nálat za ,tekő tto mo¤ah néjele ativ a aH .matzábih si nebbE .mettöjle



 ,mettögöm eb ttodóku$ mes ótja za gém nabnoza ¤í ,tlek tsénebbödgem gém
 a za ¤oh ,gem matdut bbőséK .kanzok$ánat bbávot ¤oh ,mattahllah sirám sé

 ze ed ,ttellem talsavaj a katzavađ men kika ,tlunovik si rebmeőf ¤én
.tlov đagiv {ávos

.ttesereklef lüklén sávíh etse panza gém ika ,le atdnom admuN  
 na¤oh ,dekeN matdnom né ed ,marU inetsI ,dalán bbe$löb ko¤av meN -  

 ah ,ősék anlov ttel mes panget géM .nabkosoráv sám ko$ánaT a kanlo$narap
.tekő le ajgof ,kanudseM dolo$narapgem

 nasogáslúT .segelsölöf ,matdut ed ,inzedrék matraka - ?tsom sÉ  
 anlov ttel meN .nab$ánaT a ketző¤el ¤oh ,lótta ,lótmolatah a ketdegeđérgem

.külev inzátiv dabađ
?admuN ,tsom đel iM -  

 epén soráv a trem ,késse dojab ¤oh ,kandokavÓ .marU inetsI ,immeS -  
 ik nátuza geM .dolodnog nebdegésűresek tsom eT na¤oha tnim ,teređ nabboj
 za ráb ,ugaliP ?kanlo{ámkáĐ táado kő gím ,aránavA nabboj daláN tahzá¤iv
 .naso{ozib meken ,si men dekeN ah ,ttet tima ,tréza tezifgem gém ređ¤e ,mé$ö

 ,kujázzoh si mozokalta$ ah ,atdnom tza rokim ,tlov azagi nabnoza nabbA
 i{{e aH .llek inedév ,intezev tsoráv A .abliaL lavágam điv mes rokka

 djam iserek $ánaT A .kiđev téríh nebsiD kanna ,artrap óslút a tá kiđú ójah
!marU inetsI ,degéT gem tehtíkéb na¤oh ,tájdóm a

 da tazagi ah ,anlov tteselóJ - ?nelle úrobáh a látzavađ tréim et sÉ -  
 nednim kevé tlúmle za monlomáđ ttellek el nákađjé za noza ed ,meken

.lavásátímánö
 a ,men ráka ,tliaL kájlalgofle rákA !marU inetsI ,gásabotso treM -  

 kentökik ká€ág naba za ah gidepráM .teknünneb réle ređ¤e ajúđđob €árik¤an
 ,đel ákos ze ¤oh ,teheL .nökü€eh a kandaram mes kobmod a gém ,notrap a neze
 rám nálat kosocrah inatsom A .ludzom nassal molatah sé pén ¤an na€o trem
.tréágásóhom kiápa indevneđ djam llek kankiaif sé ,kenđel kegésnév naltagof

 a tlov vré na€o zE .matzokládo$ - ?kájdut men keibböt a tze sÉ -  
 a kenléf meN ?tréiM - .$lökre idlöf a ttellek men zehima ,nelle úrobáh

?lótúđđob
 nátu asátđofik liaL daramgem egéstevöđ kosoráv a ¤oh ,kiđih tza tsoM -  
 a ze lef kilmob bbaramah lánna ,{ámkáĐ a đel bbo¤an lénim ,modut né ed ,si
 men ,amminI tnim ,rézevdah na€o ¤oh ,zagi si za geM .gástárab körö inatsom
 gém nálat ,notrap a neze kanánotak nednim tahlo$narap ő aH .ahos gém ttetelüđ

 si amminI ¤oh ,kanlodnog men arra kaŁ .ajtíllágem si takonaba za
…tahlah si gem ,kiđgerögem

 atlo$narap agam nednim alór ttolđofel ¤oh ,metzerÉ .ttotagllahlE  
.lerrebme kisám ¤e tnim ,melev léđeb ¤ú sé ,teletđit

 kanábotso dabađ men knüken ed ,marU inetsI ,ze sázoklalláv abotsO -  
 ,kenrétađđiv nesetző¤ ah sé ,déiT a anavA ,kannav lovát kő gímA .knünnel

 ¤ét ¤oh ,djam rék degéT dniM .e{évröt úrobáh a ze trem ,kangof indokaram
 ,dőre za za neppé gidep tsoM .kutjar đtahdoklaru arjú rokka sé ,togászagi
 a tekő idzek inladruf rám nátupanloh ¤av panloH .kiken látdnomtnelle ¤oh
 a degéT kenezző¤gem ¤oh ,djam kilrésíkgem arjú gem arjÚ .teremsiiklel
 bbávot ¤Í !marU inetsI ,külev gem jlükéb en eT eD .lórázagi kugam

 ik gém ređ¤e degéT ¤oh ,arkójah a kanlláđ ¤ú sé ,tadutnűb a künneb kiđkevön
 kettetrés a ,náros tarájdah a táado damát jab imráka sÉ .inletđegne llek

…atdnomgem si rÚ inetsI za :inzoktavih kangof dáR lannoza
 matnáb ¤Ú .mastrateb ¤oh ermezehen ttese men sé ,tlov $ánat $löB  

 men ahtnim ,tóđ a kétleret arúrobáh a rokiM .lakkinuan a usdrO tnim ,külev
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 röđbböt ráka atnopan ,kutjar mattál sé ,tdaka nevőb etniele gidep kujaB
 nétniđ ika ,kétzeké{rök tádmuN ¤av ,ke¤et togászagi ¤oh ,kanándalađ mázzoh si
 ettötök si gem menah ,ttozavađ künelle ka$men anotak ték A .tekő atzárel

 ,sétege{ef mes ,sétegrégí mes tlánđah meN .kandaram nabánavA ,tágam
 a ¤oh ,kan$ánaT a etnezü nanno ,lőbéjtrek sotaládo$ ik tludzom men udseM

 gidep usdrO ,lalláv men totaláglođ sám lüvík nágáskon$naraprőtset atolaP
 a tágam etteveb laváđájí záđ¤én ttotagoláV .tlov bbeđérem si lénne gém

 keze ika ed ,abliaL kitehiv tibböt a ,ettetnelejik sé ,abázáH kerev¤eF
 innev atraka ála mortso lannoza ugaliP .lahgem ,lú{ázzoh si zeh¤e lüzök
 na€o záđ¤én népezök sőllek soráv a tehel meN .atzavađel $ánaT a ed ,tekő
 ebrév ttala sátnallipmeđ ¤E .lo$narap usdrO kenkika ,inlocrah nelle đájí

 kerev¤eF a kénnetik takubál a ¤oh lükléna ,takáctu za kájtahtírob
 tdaramle nelte¤e usdrO ed ,katzoklábórp lessétetzehéik bbáknI .lóbázáH
 za gem kizekré men lüleb náró sőttek ¤e ah :tekő ettege{efgem nátu débe

.tiarátkar atolaP a ajlalgofle ,melelé
 en ,kanusdrO gem majlo$narap ¤oh ,mázzoh katnahor ttü¤e ugaliP sé iveneM  

 massavlo erküjef ¤oh ,anlov ttel molakla óláviK .bbávot kézzeknelle
 si mozoktava nabámrof ne€imrákA .leggésőtehel a metlé mesgém ,tekienűb

 neppé sé ,tátazorátah $ánaT a meremsile lezze ,ebésétíđékőle úrobáh a eleb
 .mosádózúhađđiv attotírobáhlef no¤an tiveneM .matraka men tima ,za tlov ze

.kantazála ibbárok a tlov mes amo{ nabiavaä
 .nabdosoráv eT a tze le detehrűt na¤oh ,motáraB inetsI ,inetré meN -  
 za ¤oh ,do¤ah tréim ,tadiáglođ neltedegne gem dotatlo$ábrok men tréiM

 tréim ,keletremsi kansamlatah ,kensőre gidnim degéT ?ezzötnö rév takáctu
?égöm ialaf atolaP a nává¤ đjúb

 ¤oh ,- avgo€osom metzedrék - motáraB inetsI ,dolodnog ¤ú na€omoK -  
 ke¤et ¤aV ?montatlo$ábrok enellek gem tamáglođ neltedegne nednim

 ,tamia$narap gem kátdagat kik sé ,am kendeksemledegne men kik ,tegésbnölük
?ajpan {áhén temesérék tős

.tdapásle ugaliP ed ,ettetré men iveneM  
 a ,$ánaT A - .ebzök ttogáv - !marU inetsI ,im men ,ttötnöd $ánaT A -  

!arávaj soráv
.mat¤ah men ed ,raka inlóđ iveneM ,mattáL  

 inetsI ,eT rokka ,ko¤av neltedegne si né ¤oh ,tnöd ¤ú $ánaT a ah sÉ -  
 - látlov máglođ a ika ,ugaliP et sé ,megédnev ika ,motáraB

 ?megne kotajlo$ábrokgem ¤oh ,köttöj kenősle ,e¤u ,- mognah a metlemegem
?ekedré kenépén soráv a ajnávík tzE

 lüklén sádokzára¤am ibbávot nednim ¤oh ,künneb telü$eb i{{a gém tloV  
 aráladlo kugam a tánotak ték a ¤oh ,alór katdnomel lügéV .katgollukle

 teki¤e za bbálagel arásátísotzib soráv a ,kettöjár bbőséK .késtíređ{ék
.kuin¤ah anlov ttellek nohtti si¤ú

 a ttel árrú $ánaT a ,nélef kenéjedi aurE knuttotujlút nabnoza eriM  
 nebézek remenheP sé ugaliP nabbatlí{ er¤e molatah A .nekegészéhen

 ,innet kétrem gem si tza géM .tsádnomtnelle ketrűt men kika ,tlusotnopđđö
 ed ,na¤u nabámrof sairavdu negi tiveneM ólóđeleb ebnednim a ¤oh



 a ,ejőzređ imletré sázoklalláv đége za tlov ő ráb ,iveneM .kéjdlükazah
 ttőle asázatule gém te€em ,si nabsádopallágem ólóđ lórásátđole {ámkáĐ

 ,nelle liaL lavójah i{{a ređték tlüđék abáiH .tdaramlula ,kettötü eblé{
 ianava za ttozoktavih ,toglod a atrava$-etrű$ gidda remenheP ,anavA tnim
 lügév gím ,rézevőf a amminI ¤oh gem ,arágásólávik kođájí za sé konáretev
 ,togoj ttotahlámrof erđér{ámkáĐ arokkana¤u nátu ajójah navtah anavA ,etréle
 né ed ,ajlođanaple tze ¤oh ,anlov ttesereklef ará{ozib iveneM .imátiB tnim

 metnemle ,intatzotláv kéndut mes¤ú nétenem koglod a ,mattál trem ,nebzök
.zohlagmeD

:admuN tnim ,lórúrobáh a atdnom tzana¤u mendjam röđőle €árik inuan A  
 datdut men nebődi ¤oh ,tlov abih ¤an ed ,timmes đtehet men rám tsoM -  

.tásá¤ávar¤an dierebme inatíllágem
 iđavat a gíM .magam metlle¤éđle sé ,ttegne$ vneđnokor őtrégem nabájgnaH  
 :úna¤ a menneb tdamátlef ,lütđerek matlogavol nonakraB óluriv nabájápmop

 jú ¤oh ,tétez€eh ttozotlávgem soráv a lagmeD ik e-ajlánđah men nojav
 ttetehel men gidep eleV ?tegéstevöđ igidde za essök zehkeletétlef

.leviveneM tnim ,innáble ¤ú anlov
 kenzekdelef men ahos sé ,- lagmeD attat€of - ¤an amlatah konaba zA -  
 a tsom erima ,tza kájluđđobgem ¤oh ,nabnoza zohhA .lórsálláúđđob a gem

.innöj edi djam llek kiken ,kenlüđék kosoráv itrap
 €ehek{ara za etzén evdőnűt sé ,lóbrob seziv a to&rok ¤e ttovI  

 ,lassám¤e ebmeđ kattatgáv kosocrah ózali} .trostenelej ttesév aráladlo
.ttelef ejef kavol ódoksagá za eđđö katpa$ kodrak gidep noladlo kisám a

 ¤ú ah ,sigéM .tibböt a mánlánjas men evévik tánavA ,motárab ,le ddiH -  
 né za nav asádamáđ igér trem ,nelle konaba za ketíges kiken ,sros a azzoh

 knütlé kerévtset tnim ahalav ¤oh ,kájtrat tza kádnom A .külev kenmepén
 nabkugásttodokazible sé nebküjgőg nátuzA .nödlöf a noza ttellem sám¤e

 ,lüzök kinuan a tdaram nebtelé ika sé ,lüklén tenezüdah katludrof knünelle
 rám lőrre eD .argáskís a erre knütlürek ¤Í .ttellek inlükenem kanna

 tnigem ¤oh ,kilávle djam ,knuzoklálat arjú tsom aH .motárab ,deken metléđeb
.kebbesőre za e-kenđel kő

 ¤oh ,mattotípallágem sé ,metgnerpöt niavađ lagmeD si élefazah géM  
 mattál men ahos sibbálagel nÉ .nav küjé$neređ ne€im ,kájdut si men mierebme
 gem metzeređ meN .tléđeb nétniđő lagmeD sé ,takosocrah őtehrém zohkinuan a

 €árik iatđup a ,kanajdogu{gem si kő ¤oh ,temörö za tza kankéugaliP nabnoza
.djam llá küttellem

 rám esétíđéklef ójah navtah A .absoráv a ađđiv metré négévgel aurE  
 atjafkos segésküđ notú úđđoh a menah ,kenrebme nednim ka$men ,ttödőzejefeb
 runaN ka$ gímA .e€eh sotnop a tlovgem si kanájbarad bbórpagel imloh

 ójah zít-zít avtlávlef atnopan ,teleđ itrap a attotđapa men le agásórrof
 a nesene¤e ram ahtnim ,lőbőtökik a lesséleređlef sejlet ik ttotuf

 ,za ,tletevök tima sé ,tekő etrésík nájójah tájas ugaliP .anludni abúrobáh
 bbéléfnölükgel a ttellek erređ¤e na€O .levésézpékik irok¤e amminI trélef
 eđđö anlov kéttötök kelebák ttala zív a ahtnim ,küinnivzehgév tekerevőnam
 tsázotalroka¤ a sé ,mes tsédekelsék gém ed ,togásga{ah trűt meN .takójah a

 ttetevökle za ka$men nátuza ttO .kéttevök keséléđebgem úđđoh tnéknétse
 ,ttetjer téksüt avađ nednim - lótko{átipak a nomáđ etrék takábih

 űterém¤an tlocrak abga¤a za kéttev arros menah ,- tlov neltedegéle ah
 .takokofalkiđ samlakla arsádózokéját a ,tiőtökik lanovtú za nepékrét

 nomáđ ,tére{et a ráka ,si totrap óslút a sé ősnenni za etremsi ¤ú ugaliP
 a tako{átipak a ettetzemle¤if arjú gem arjú ,totalmará nednim ttotrat



 loh sé ,erléđ őzevdek kantahtímáđ loh ,etrev ebküjef a ,arko{otáz
 men galóđtál ah ,si rokka indalah lattazálrotiv sejlet kanajdokavó
 kanna tze ,ttezgév táknum sopalA .meledeđev ne€immes tekő itege{ef

 ttellek menletđit ,lavájléc sázoklalláv a te¤e mettetré men ¤oh ,erénelle
.enneb

 ne€im sé arokkem ,lórra nedivör keléđeb tsom ah ,bboj ,međih tzA  
 möndőröt nejllek en bbősék ¤oh ,nabtarájdah a tđér ttev őredah űletéteđđö
 gidep taraN sé mianA ,nevtö uđileB ,đúhzáđ imátiB .levésézédilef kotada za

 ,kasotnop neđége men ¤oh ,tehel komáđ a kezE .ttödlük tójah nev¤en-nev¤en
 .taknójah navtah im a ka$ ,ttü¤e mattál men ahos né tadahójah đége za trem

 ráB .élef liaL neregnet a ttođú ójah záđmoráh tnim bböt ertesenedniM
 tebböt lénnev¤en ugaliP ,si trebme navtah ráka anlov tríble ki¤ednim

.ttedegne mes er¤e
 ká€ág imátib a atdnom - takosocrah menah ,kotílláđ takáglođbar meN -  
 tiM - .takójah a ik kájlánđah men ¤í ¤oh ,ettetev erémeđ ika ,kaná{átipak

 artrap a kannahor tnékadro$ ,knüzekrégem ah ,kika ,lekkerebme na€o za knüré
 sé ,kiken kotahlo$narap arjú gím ,kilet ebődi i{{eM ?inlobar tólavinne

 iknes ¤oh ,zív sé melelé i{{a nójah nednim ne¤eL ?inlocrah kenđel kesepék
 kenkösőzeve őnehip a nejllek en ¤oh ,€eh i{{a ,tá{áih assál en

 a kanlodnog avzotíhá nájpan kidamrah sázatu za rám rokka trem ,indoropukeđđö
!tsázójah a sé tregnet a avzoktále ,erdlöfzaráđ

 ¤oh ,matlánjas nabboj er¤e ,meken kátdnomle takátiv atjaffe za rokiM  
 a sé kenbbőtniketlürökgel a nebgeresdah đége za kika ,mierebme
 nelet$eb sé serév ne€i tekügéstehet ,katlu{ozib kenbbe$löbgel

.kájlánđah eréletivzehgév sázoklalláv
 nednim keze - bböt tlov men lénrebme zít etez€émeđ ójah ¤e leviM  
 rezezít mendjam neseđđö amminI ,- katdaram nójah a ttözök ke{émlürök

 a za nabrosősle ecnireg a kandah a kennE .tlo$narap kansocrah idlöfzaráđ
 ,tlov rebme rezemoráh lüleblürök

 tájnáretev {áhén¤e-záđclo{ amminI kenősle leggésekđüb űresek ttözök kika
 lataif rám katlov men tniređ ekétrém a kendlöf a kennE .menetílme llek
 ed ,rám kétzevlé evé téh teküríh neltetehző¤el ,tekügéső$id ,kerebme

 kađavaR .nebievé ekéb a le kanajluhup en ¤oh ,alór ttodoksodnog kürézev
 kika ,kősle za lóbátlovój amminI ,kenelte¤ek sé keneltetehtnetter ,katlov

 men ráB .nekédivtrap a tsélködlö za ,tocrah a káttahllav kankusátavih
 ,lataif imátib rezeték a za ttetnelej tőre €omok ,kujázzoh lef kettehré

 a sé asádrád záđclo{ udseM ,tésézpékik amminI lút kétlé nođavat a noza kika
 tebböt gidnim gém kezE .ttodnomel usdrO lőrkika ,đájí záđtö lüleblürök
 agásanotak mianA sé uđileB .kattozroboteđđö nabsoráv ibböt a tnim ,ketré
 katdroh tetrévrőb na¤u nakos ,náros kevé tlúmle za ttozotláv tesevek

 amminI tima ,lemmele¤ef a lazza ed ,katgozom nebbe{{ök tréze sé ,rám
 késsökel ¤oh ,tekő atnáđ arra amminI .inlékébgem katdut nezehen ,tletevök

 tsádamát ,lüneltéverđé gelőtehel ,raka ttusám lohalav ő ah ,tegésnelle za
 gibarad ój ,ttödlük takosocrah sönölük aburaT ,a€árik taraN .inetíđékőle
 idlöf a - kaná&&irap a - kanmáđređ icrah a kenne gím ,monzoklodnog ttellek

 remenheP .lóbága{a kékcelmelenétröt irok¤e za inzédi matdut lef téven
 tátalánđah a ttezeke¤i sé ,te¤e ttozoh lavágam ,lóla liaL trétađđiv rokim
 men ¤í ,nebmeretnórt a katlov nesevek rokka neppé eré$nereä .intatumgem si

 djam ,ttodópa$ kanlaf a $ivak zéhen a ,telrésík a totazodlá tletevök
 nabnoza nebézek socrah ttolrokaß .nóldap{ávrám a tlurug eđđem avnattapađđiv

 men abusD néjedi kanna ah ,ttotuj ebmeđe sé ,ttetehel rev¤ef semleléf
 artrap kenejpél iatapa$ ő za kenősle ¤oh ,taká€ág itaran a ebréttáh ajtírođ



 anlov ttetehel knusázoklálat naltaráv sé neltemellek ,nebéjőtökik anavA
.laviasá&&irap taraN

 tlov lef nednim neke€em ,tniređ agásúnat kaniálbát utlabuL gerö zA  
 gém geresdah arokke ahos ,nebételé kepén a tnétröt si ahalav ima ,evze¤ej

.eđđö tlű¤ men
 kosoráv se¤e za nabánavA atvíheđđö ugaliP náját epezök kenéde¤envé runaN  

 ólavnávli{ kensépél a kennE .tiőtezev kenégeresdah sé kanádahójah
 men sójah a ráb ,tlov egésőtnelej inatkelél ¤an lút némletré italroka¤

 ,abánavA kettöjle ¤oh ,lazzA .tsézejefik a tze ettehremsi
 amminI trétađđiv nebzökődi lóbimátiB a sé iregnet ugaliP kétremsile

 nasolápo kađvé órrof a katzójah tá nokopan úđđoH .tégésrézevőf idlöfzaráđ
 mes lazza gém ,ketzekrégem rokim sé ,ttala ege tdakkit ,ózárkiđ

 kájdagof lessédeseklel sé letteteređ bbesönölük ¤oh ,kattahdólatđagiv
 lerrebme őrűt men tsádnomtnelle ,ttokođ zohsálo$narap ,moráH .tekő

 ,tekő káttaggaf ¤ú nebküzek a lakkálbátga¤a kika ,ebmeđ takugam kátlálat
 rokim ,etdzek ugaliP .tekőle¤ülef ga{ah a karU inetsI za ráka

 lakkudahójah đége ¤oh ,külőt etletevök men tréza ka$ ,atzára¤amle
 attotísotziB .néjedi runaN anlov ttel gásabotso ze trem ,kenezzektnelej
 telek lórtagu{ nétnem trap a kanzójahgigév djam nebzökim ,tekő nabnoza

 a nátuza ¤oh ,tiőtökik taraN sé imátiB ,mianA ,uđileB evtniré arros ,élef
 ,neregnet tlí{ a kanajgávtá avludrof kentelekkađé lánkof¤eh ittőle itmeH
 tésétréázzoh kenégés{égel sé tátopallá ójah se¤e nednim ¤oh ,ár ajdnog đel

.ajlágĐivgem
 .tabbasogásnotzibgel a menah ,káttotđaláv talanovtú bbedivörgel a meN  
 bböt levimalav nablanovgél liaL lótánavA tniređ epékrét kaniajpap urruG

 arokke arsázójah iregnettlí{ úđđoh ne€I .kiđkef erretémolik záđtéh tnim
 ¤oh ,¤ú katzorátah trézE .inzoklalláv ebéđe ttotuj mes keniknes lajjarójah

 trap itzökmeđ a loha ,nosorođregnet a tá kanzálrotiv ertelek lóttaraN
-clo{ gém liaL nanno ¤oh ,zagI .őtehréle lattú iaró tahnezit lüleblürök

 rám kika ,ko{átipak a koza ed ,ttellem trap a gigév túójah ipan cnelik
 a ah ,teküjef a le kéttetíđev men sé ,tsázójah iregnettlí{ a kátlunatgem
 iójah siD .katlov nebgésbbesik őđé{ele ,tnűt ála eléđ tnoziroh a trap
 es gipan cnimrah ráka ¤oh ,kátkođgem ,pénsójah bbojgel a epén sé ,kosám
 .lezzívóvi ,lemmelelé le kájtál ¤í si takiójah ,tedlöfzaráđ kanassál

 lekkerebme takójah a at¤ah men rokim ,si ugaliP tlodnog kujáR
 a ejrélotu ¤oh ,nabnoza zohhA .arásávor zívóvi ,sé melelé za inlofúĐelet
 za nápu$ gésküđ anlov ttel arájáknum kevé ,té{émtísejlet kosójah ilebsid

.lánáttolf ianava
 ttözök retémolik zít sé téh nebléđ őzevdek egéssebes sogaltá kójah A  
 ,kettötökik gelőtehel rokta{okla kosójah itrap a trem sé ,tnéknáró tlov

 nebvlE .ttetehel retémolik záđ-navclo{ "lelléđ ój ,túójah ipan¤e" za
 záđmoráhreze lüleblürök - talanovtú za tze ¤oh ,tlov őtehlezpékle
 ttala pan clo{nezit-téhnezit lüklén őnehip pan nelte¤e - tretémolik

 kanásátí{ári jarójah samlatah a ,leddne$léđ a tlomáđ nabnoza ugaliP ,kiđetgem
 kenzekré ttala pan tönođuh-téknođuh ¤oh ,atlodnog ¤ú sé ,leviegészéhen

 teketelđék óllá ersézekledner a ,tátopallá kójah a etrém zehhE .éle liaL
.lőtgés{égel a tahráv tim ¤oh ,tza sé

 ,támáđ kösőzeve za ka$men lótiakon$narapójah kosoráv se¤e za atraka induT  
 ,teziv a kájlorát néđér ki€em ójah a ¤oh ,si tza ed ,tátopallá kálrotiv a
 lohes ik tehtök mes akráb nelte¤e ¤oh ,ettetnelejiK .nebke{éde ne€im sé

 si téjedi sézekté iléd a gém sé ,lüklén e€édegne ő za náma€of tú za
 kantahlú{ ,lejtrük tléđebgem a lórájójah ő za kizgnahlef ah ka$ :atbađgem



 za ,tsétökik a djam ajtí{ári lekkelejtrük ¤úna¤U .zohkokáđi seređimlelé za
 men ¤av ,daramel ójah ki€emA .takotaludrof se¤e za tsáludni

 lannoza ah ,iđet nabboj za ,kan$narap őzekré lórójahrézev a kideksemledegne
 a sé tegés{égel đége za ne€ehőtökik őzektevök a trem ,ludrofađđiv

 külev ,raka errema ,tahzójah nátuza menah ,itetnübgem ne{émek ka$men t{átipak
.bbávot tehöj men

 nebnednim ¤oh ,eređdóm isézpékik amminI attatzárpákle ari{{a tiveneM  
 tlégem takos ,sóvíđ kon$narapójah imiana za ,nigeT .si kanugaliP tlese€eh

 ,kátduT .ettezev takójah itaran a ika ,tajjiG tnim ,¤úka$ ,tlov đéregnet
 lüde¤E .intagzom tadahójah arokke neltetehel tnéksám ,kanugaliP nav azagi
 atdnomgem ugaliP ed ,inzokatlit tlábórp a{átipak ká€ág iuđileb a ,aireN

 trem ,tegéstevöđ a lef kástnob tsom bbákni ,inze¤egem kandut men ah ,iken
 inatísotzib tsázójahle naltatnáb iken sepék đel men nálat bbősék

 kosocrah a amminI nátu ugaliP rokim sé ,ttetré iknednim lőbbE .lóbánavA
 kotapa$ a etlözök gidep djam ,intatrif nasokélórpa etdzek téséleređlef
 mes sétevnelle nelte¤e rám ,tiasátísatu ózoktanov eréjdner idlöfzaráđ

.le ttozgnah
 nab{ádlép moráh-moráh a kátzohőle kokonrí za erésétni remenheP lügéV  

 a kenlüseđér nab{ára ne€im kosoráv se¤e za ¤oh ,tekesédőzređ ttesév abga¤a
 kansogászagi lóbájtnopmeđ kusoráv tékétrém sátđole za ¤oH .lób{ámkáĐ

 kokonrí za trem ,ik tlüred men ahos za ,mes ¤av ko{átipak a e-káttotrat
 {ámkáĐ a ¤oh ,tllá za nezE .katzoh si tálbát kide¤en ¤e kenki¤ednim

 kédaram a ka$ sé ,tádamrah¤e kanna innet llek nölük röđőle nátu eletévabmáđ
 ,érakrézev a damrah so{ozib a zE .ttözök kosoráv a arsátđolef lürek

 amminI ,remenheP ,tajjiG ,nigeT ,aireN ,iveneM kanatđo erđér őlne¤e téh te€em
 a arát$nik mianA luádlép gím ¤oh ,ettetnelej tza zE .ttözök ugaliP sé

 agam¤e nigeT ,t{égi ttotahtrat arákélazáđ moráhnezit lüleblürök kan{ámkáĐ
 tekő atlorásávgem táhet remenheP .atpak tákélazáđ tö tnim bbesevek gila

 ttü¤e levésédeseđérnágam rézev ianava moráh a eđér anavA nebzök ¤oh ,¤ú
 bböt levimalav nabbasotnop ,ik ettet télef $nik ótahráv đége za mendjam
 za lóbkuka{ el káttotđaka lüklén óđ ko{átipak A .tákélazáđ ¤énnev¤en tnim

 röđőle ,kájmo{ abga{a ¤ál gém a teté$ep ógól atjar a ¤oh ,tocnál{ara
 tlüđék tréza lőbsédőzređ ibböt A .arájla albát kide¤en a neseteđémret

 a gím ,nojdaram nabánavA gidep ¤e ,lénkerézev a ¤e ¤oh ,{ádlép moráh-moráh
 za ké¤iv evtjer abádál tlüđék lőbő{efsurdéc sotalli ,nasodnog takidamrah
 rakrézev a óđ ttese men nebkesédőzređ a nebkezE .kania€árik kosoráv se¤e

 ettötök nebbesőre láncnál nednim takokon$narap a ze sé ,lőréđérdamrah
.zohkéugaliP

 ugaliP sé ,teketelüđékőle za kézzejefeb ¤oh ,ketrétazah nátuze kerézev A  
 A .lavájójah navtah a dnim ttotrat totalroka¤dah tteteđđö ,óslotu ¤e si

 ,lótágásórrof őlködlö runaN ketdegetebgem nebböt lőbgés{égel
 ugaliP tlov ze neppé ed ,gem ttotíromo{ sézeve űmetü neltelémík a takosám

 kesepék men kika ,koza kik ,ajdutgem ¤oh ,molakla óslotu za ,akédnáđ
 ke{égel lataif eré€eh kegeteb A .takamladaráf ótahráv a inlesivle

 anlov ttev men ik na¤u trem ,intagoláv tlov ajdóm kanugaliP sé ,ketlürek
 icraH ?nabsázoklalláv isőh őzekrégí kenűređ¤an ne€i ¤e nesevíđ tđér

 ótíbá$ kanágásnodjú eléfreze kosoráv sé kotrap negedi ,{ámkáĐ ,géső$id
 sáludni za gém notrapőtökik a ttellem kójah đék arsátufik A !aĐárav

 ,kiđgetebgem ikalav ahtáh ,kődek{émer a katgoro$á tto si nabkopan ittőle
.tájgarah a{átipak ajnov arágam ¤av



 ebmeđ nabtanallip óslotu zA .kujár ttetev mes te¤ü nabnoza ugaliP  
 ¤oh ,etlémer ed ,ttotímáđ nálat er€ema ,lelléfnelle na€o ¤e tágam atlálat

.kizektnelej men
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 a kázzára¤am ¤í ,nebézüt sokli¤ ettetđémele si tágamnö ergév đonoG a ,runaN
 sé sékéb a a{adlöF tleĐrepno¤a ,tdaráđik a sé ,tásáludrof kađvé za kopap
 rám erima ,nabnoza nebvé za nebbE .tlürek abámlatah urruG ,netsi $löb

 ittala regnet sápmop tlösűh bbávot ,ttesék urruG ,adlép tlov men negér
 lavájá€ág {araníđ ¤oh ,ttotatum men togásódnaljah immes sé ,nabájátolap

 ő se sedne$ ték-¤e ,tlüh{e gásórrof A .tregnet a ajládzárab arsomálluh
 kenéjedi netsiregneT a - keleđ a ed ,tedlöf ózohújmođ a attatzágem si

 kéttetíđef nabsagam a ka$ - iatalmarágél sótrat sé ótahzíbgem ,setelne¤e
 tiójah kerebme za ¤oh ,eréníđ regnet a ketdekđere men ,tiálrotiv kőhlef a
 ,ttodokmorák ¤ú ,neletnetsi za ,amminI ,etledröt tézek a remenheP .késtíges

 ,lőbélezök a tlükenem avgofeb télüf si pénsójah ttollah takos a gém ¤oh
 tsom amminI te€em ,esétetnüb tlemedrégem kenetsi za astjús si tekő ¤ohen

 tđaláv kenejrék ,etrötö¤ tiajpap urruG gidep ugaliP ,tnov arágam ará{ozib
 im - ttotagllah nabnoza urruG .kidekelsék tréim ,akédnáđ a im ,lőtkünetsi

 a tnéktazodlá ugaliP iken ađđiv atda abáih ,- ?anlov ttetehet si tsám
 lef katdroh lavájáknum sogásdaráf kevé úđđoh kođálah a teke€em ,tekö¤nö¤

 za rám aké{rá kenéjkđileborátpan molpmet a ,ttolúm ődi za sé ,lóbámladorib
.tlú{ arbbađđoh si lánájpan kidezit de¤envé

 ,ttöj nannoh ,atdut mes ikneS .notrap a gigév ttođúk dök nátuza akađjé ¤E  
 ka$ ¤oh ,ttel űrűs na€o rám arlanjah ed ,ik kat{uh kogalli$ a ka$ röđőle

 zA .tájtú igé etdzekgem netsipaN a ,ettetjes ségnered gíh ,nalatrotáb
 ká€káf a gém trem ,nétnem ialaf kazáh a gigév katzótagopat netlümér kerebme

 lunalat$ánat iasánappok ketpél a ,kosátláik a ,tlov neltőre si e{éf
 .togáliv a abágam atráz gésekrüđ naltatahlotahtá sé amén ,katlahle

 a kizókrib paN a nasagam lohalav ¤oh ,attatum tlof réhef tdaráf élefléD
 a sé ,t{uhik si za nátlúm aró sőttek ¤e ed ,laváráp ttedepelet erdlöF

 akađjé jú ődekpél eđđem gém a katnahuz lüklén tenemtá káró inátuléd
 urruG men ugaliP sé ,kerebme za kátgottus - lejőle đđoR .ebégéstétös

 tágam tő ahon ,alór matdut tnedniM .tnahor mázzoh menah ,lef etserek tiajpap
 erebme {áhén $ánaT a sé utapU .tráj malán leviveneM ¤oh ,atóza mattál men
 sé ,kanajláglođ si megne ¤oh ,ajnávík tza agásnotzib küjővöj ,kétzeré ¤ú

 inadnom kogof tim ,matdut men tza kaŁ .tekeríh a kátdroh lünelterék
.lőbmeret a metdlükik tiknednim tréze sé ,kanugaliP

 .lőtmeleléf a tlov ekrüđ acra ttezre$ lótpan ,mettőle tllágeM  
 ,rebmeretsem ki€emráka tnim ,zehteđémret a kenlé bbelezök ahon ,kosójah A
 bbasánobabgel a nálat ,lóbájáctu tájas a tábál a ik iđet negimen ika

 metdzek bbősék lavój ka$ sé ,ze sádnomtnelle a$ruF .ttözök dnim géspén
.inetrégem

 zA - .tdakalE - …nelte¤e za ¤av eT trem ,mettöj dázzoH ,marU inetsI -  
 ¤an ,itnelej tza …dök a ze ¤oh ,kájdnom tza kerebme

 ,inadnom erređ¤e traka tnednim i{{A - …notú za neze knár ráv gésnelté$neređ
 nednim eb knuttatum totazodlÁ - .inléđeb neőggüfeđđö ttodut men ¤oh

…sigém sé ,ráj eđđem rokne€i ő gidep ,si kanáurE gém ,kennetsi
 agásttozorátah ,agássodnog sélüđéklef a ,si metzenelle tléc a aH  
 ,tiknes tlémík meN .tsójah a matlánjas sé ,menneb ttetđerbé teteletđit



 a ,lótsávla sévek a sererév ejréhef emeđ ,tlov {ávos ,mes tágamnö
.lótáknum ttetíđeflút

?kopap a sÉ -  
 a nabámolpmet umabaH ed ,telej katpak mes tsom gém iáglođ urruG -  

…ezüt a&A igÉ za t{uhik levésédekevön géstétös
 trem ,lavúrobáh a kenzevneđnokor men iajpap umabaH ¤oh ,kátgottus atógéR  
 énzevö tiőremsi kaná{ámodut kepékrét a sé sázójah a ,tiajpap urruG erekis
 a tze matraka meN .inzo€úsnelle kándut men ébböt ¤oh ,leggéső$id arokka
 ¤e tsom ,inréle lemmievré matdut men né tima ¤oh ,gésőtehel a ed ,túrobáh

 ,matduT .ttetíhüdlef ,lürekis kaniajpap umabaH levégéstíges dök atub
 za ázzoh evtezev növö$znorb {okév ,úđđoh ,tognál tneđ a kájlálpát na¤oh

 de¤envé ¤e ¤oh ,si tza sé ,ttala atalokrub{ávrám etekef polđo za tajalo
 déđmođ a inetnö tajalo tđalumle pap soros a ah ,kiđlaik si röđbböt náros
 men ahos eđrep kevíh a tzE .lugudle ő$ a ¤av ,ab€átrat ővel nebmeret
 ah ¤oh ,jalo i{{a daram ,gobol gnál a neb€em ,neb€ehek a trem ,kájtahtál
 lóbmolpmet a tekevíh a inedlük tehel ik nebéjedi gém ,dzek inlokálsip
 kerebme za ,tödök a kátla¤rátgem naso{ozib legger aM .le¤¤ürü eléfzáđ

 le nojludni bbákni ,meN …gnál a tdulaik arnátuléd sé ,tételümér nalat$ánat
 tnim ,el mejlé ¤ú temievé ővelartáh ¤oh ,molalláv men né ed ,attolf a
 zohsójah a sé ,matllálöF !esegéstevöđ űređ{ék kaniajpap guzah umabaH
 igér A .tlártáh netdeji ed ,mocra za ttetehel ne€im ,modut meN .metpél

 ¤an a ,ugaliP ,ejélef te¤e gém kepél men ah ,nabiamzi ttezederbé taludzom
.lurob erdlöf a sójah

 a ¤ohen ,inléđeb matlábórp natdogu{ sé nassaL - !ugaliP ,jle¤if edI -  
 ,matlocrah tréima ,nebmezek a nav ttI .kejdzek ingodad ,ttozár ima ,lőthüd

 a ze ¤oh ,rám matdnomgeM - .magam mejpökel ¤ohen ,monbod llek le sé
 ,indamátgem kotraka tsoráv na€o ¤e trem ,golod sajla sé nelet$eb tarájdah
 ed ,inrev ebketejef a matlábórp tzE .timmes ketken ttetév men ahos ki€ema

 rám ,ik ketetlevret tim ,alór matduT !lótmolatah a ketetđevgem ,abáih
 ,kotatla$geM !naltúna¤ né sé ,kot¤av kese¤ü ,ketéttih tza rokim ,si rokka
 tlemedrégem tima ,ketétzimmesik si tő nátuza sé ,leviveneM kotattođtájeđđö

 tlékötđö agássajla molatah a si erre ed ,etré molánjas men ,na¤u
 ?ta{ara sé tamlatah ,tréV ?kotraka tim :jlelef ,gem táh ddnoM !teketenneb

?ta{ara bböt géM ?nátuza sÉ
 ,katla$gem trem ,ttederesekle sé söhüd matlov tréza ka$meN  

 đége úrobáh a ¤oh ,tjáf nabboJ .kéntehző¤ nárá sála$ ka$ si né tsom sé
 tamáknum tájas a nebésétíđékőle ttozoglodik nasokélórpa ,tlodnogtá lój

 levéđe rebme idlöf a ¤oh ,¤ú tekő metleven nÉ .inremsilef nelet{ék matlov
 i$lökre ózotrat ázzoh a ¤oh ,tábih a le mettevök loH .kanazzoklodnog
 ttotđagrohel ,evtđev t{émer ugaliP ?inatlo küjéleb matdut men tékétrém

.mettőle tllá lejjef
 ¤e gila télé őslük {ákrápők A .metpél zohkalba za sé ,mat¤ahttO  

 űrűs ne€i ahos gém mattál meN .aráp a attotí¤álgem rám lőtmemeđ a erretém
 {áhén¤enev¤en ¤av -cnimrah ¤oh ,zohha kenne ezök im ed ,tödök

 ne€im iajnáretev amminI erretémolik záđtéh tnim bböt nenni avlúm pan
 ttetrésíkgem arjú artanallip ¤E ?tiődév liaL el djam kájlokli¤ lerrekis

 ređ¤e dök A .metehet men ,meN …enlürek abmavađ nelte¤e ,gésőtehel a
 nabká{opok a ima ,dök a za eD .ludnile sigém jarójah a sé ,dakađlöf

?le táh kilđo men ahos ,goravak
 ,tnétröt röđőlE - …ugaliP ,egésnelej ki¤e rökgél a dök A -  

 ¤oh ,erévle{ anavA mattotídrof ¤ú takotalodnog őtelüđ nevle{ idlöf a ¤oh
 si ze ,őhlef a tnim ,¤ú neppÉ - .ajllah ika ,e-itré ,elev metdőröt men



 koS .{émenüt aktir nesőtehelgem nebtezevö italjahgé za nebbe ka$ ,aráp
 mes lőbki¤e külüzök ed …nöjjöjertél ¤oh ,zohha einze¤e llek ken{émlürök

.intetzektevök eréletenemik ke{émese őtehzektevökeb nebővöj tehel
.tlumáb nábotso ugaliP ,matludrofgeM  

 natdogu{ ,léđ a nöjgem ts€ehiM - .ár mattotláik - !?detré meN -  
 tájas a ka$ tza ,teketenneb bbősék ré jab aH !kottahludnile

!ketitehnöđök kansám imalav ¤av kenketegésnelte¤ü
…marU inetsI -  

 aH ?takójah óludni za gem majdlá sé ,ebőtökik a kejneM ?gém đraka tiM -  
 trem ,ugaliP ,deken matdnom tazagi zA ?si né keđel ój ,kileđérem men kopap a

 a ketréte¤e ¤oh ,tza itnelej men ze ,le dstjelef en ed ,ketehet men tsám
 lattalsój nelté$neređ ráka ,sé$neređ ráka ,daram sajla zA !lavúrobáh

 menah ,ketken ka$men ¤oh ,jab gélE !etré llek intezif ređ¤e sé ,si kotludni
!si meken

 tludni tjátlanjah ima ,léđ a attotíráđlef támo{ ,tnűtle erlegger dök A  
 tima ,lóbba ugaliP gem ttetré tim ,modut meN .lőlef dlöfzaráđ a gem

 katlurobel kerebme za ed ,kankosám alór tléđeb tim ,mes tza sé ,matdnom
 .tlov sézré đđor ze sé ,metnem ebőtökik a rokim ,mettőle

 sé ,- "kottahludni ,léđ a nöjgem ts€ehim" - tamiavađ ettev na€omok ugaliP
 ¤oh ,innihle ttetehel nezehen ,tia$narap atlábaik avllá notrapőtökik a ¤oha

 inludni lannozA .nabátolaP a tráj malán etse őzőle ika ,rebme za zana¤u
 tza etrem meN .abátolaP a metré etdlük tirrumuä ,tésette€eh sé ,traka
 sigém ,kidek{émer nabkotit ,matdut ed ,ebőtökik a el kejjöj ¤oh ,innezü

 őgĐü{ a bbalovát éssik lavádmuN knutllá tto táh ¤Í .međetgem
 .kantahludni ergév ¤oh ,nebkümörö tekü€eh kátlálat gila kika ,lótkosójah

 zohtrap a katgobodgigév ,kátzár takujdrak a ,kattagnojruk sé ketteveN
.takódaram nohtti za kéjlelögem ređ¤e gém ¤oh ,nokóllap ttotđamát

 ugaliP .tiajgat óludni abdah assatzú$úble ¤oh ,tlunovik $ánaT A  
 ,indóljab lavásátívaj kójah a nejllek iken en ¤oh ,tnetohaN ettiv lavágam

 imukraT .nav gésküđ si ár gém tréza ,mál ¤oh ,tlov ekđüb gerö za sé
 tekekéz¤ej ,inlomáđ ,etlév ¤ú ődekserek A .te€eh ttopak nájójah remenheP

 ,ttetré zehnednim lüvíkneze tnođiv imukraT ,si iakonrí tájas a kój intezev
 si lattúze ődekserek a ,tlüredik bbótU .erebme kettet a ,tlov {okégzom
 dahójah A .tasrátaknum bbőlelefgemgel a ik attotđaláv lekkézré naltábih
 attotírob tieterevznorb ka$meN .etlesivpék ajójah remenheP "tájá€ág i€árik"

 ,katgolli$ kaláđ{ara si nebkeletök őtíđef takálrotiv a menah ,sázo{ara
 ettehdegne rraM ttegetter a ,a€árik siD ka$ ,kátdnom ¤ú ,lüde¤e gidde tze
 ,ttötök todrak úđđoh arákered ,godlob sé tlov révök remenheP .kanágam gem

 ¤oh ,témörö atravaz mes zA .avkarik tlov levőkagárd atalokram ken€em
 ttodógáv men ¤oh ,ettehnöđök kaniáglođ ka$ ,enneb ttoltobgem röđbböt

 ,attatzib laccra nájak amminI .nievök trapőtökik a nabáđđoh sejlet gigév
 ¤e killi ¤ú ,toĐjap nözzűf gidep arájlab ,eréjef a si tokasis nozzúh

 röđőle ődekserek A .kisele ah ,bbasogásnotzib sé ,zehrézevdah izagi
 zű tofú$ rézev a ¤oh ,gem ettetré bbősék ka$ sé ,tlese€eh neseklel
 lavój alán a kirguiken lannoza ,ttođtál ¤ú sé ,ttödösörövlE .elev

 a ze sé ,ttözök agof a timalav ttogrom ka$ nátuzA .kanámminI bba{o$ala
 a eD .{ara za iken tímáđ ah - kanámminI anlov tlürek abá{ara kos afért
 a ka$ kika ,katlov nettek nálat lüzök óludni kantú rezeték tnim bböt

 lüvík nosázójah a tika ,irrumuä sé ő ,kétserek táĐárav dnalak a sé crah
.tlekedré men immes

 né ka$ ¤oh ,naklah admuN atdnom - !marU inetsI ,se¤ek kujázzoh ¤éL -  
!depén eT a sigém ,si keneltedegne aH - .mestré



 ¤oh ,tlúm evé kide¤eneziT .kutjar metzéngigév né sé ,mettőle katllágeM  
 ősle za kattotuj ebmeđE .tájdnog kenételé soráv a külev mattotđogem

 meretnórt a küllem ¤oh ,melev inléđeb ka$ ketrem ¤ú gém rokim ,kosázok$ánat
 ,$norba{ara ózárkiđ lőtkevökagárd nabkujah tsoM .ettetniré tájóldapők
 lekkegöđ{ara kujuras ,küvörőb ,cnál{ara gatsav ,sorosmoráh nabkuka{
 lettsüze kodrak tlo$ávok lóbsav a ,{ara sé {ara ttünednim ,evrevik

 dnolob a za artanallip ¤E .nabáságo¤ar agrás tdapásle ejégnep tnoveb
 gem si tza ,zagI .tekő ántál ah ,uzaM anadnom tim ¤oh ,tdamát motalodnog

 sé őserek lüklén meleléf takusros ,tnáđle ne€im ¤oh ,aintál enellek
 .ttedevét neseletévik admuN ¤oh ,gem mettetré rokkA .kütetniket a ólalláv
 mözrőgem :nápu$ ketehet te¤E .nelte¤ek mes ,se¤ek mes kujázzoh ketehel meN

.küinrétađđiv ávoh ne¤el ¤oh ,tsoráv a
 tnim ,katlurobel kő sé ,lavátaludzom ú$úb a mezek a metlemelöF  

 te€em ,tamlatah a már ađđiv kátzáhur evlübbe{{ökgem ,gemöt a bbőle
 nebcrep a nebbe neppé gidep ,ttellek monlalláv erénelle mokédnáä .kettevle
 táros kokédnája setezgév ne€im ,laggássogáliv sejlet röđőle nálat mattál
 molatah a ,katzoh túrobáh sé trév iavgam akinhcet idlöf A .melőt kátpak

.ttölöf kosám tá¤áv kanásáríb
 ed ,térekeđ melenétröt a astídnigem ¤oh ,arra sepék si rebme nelte¤e ahéN  

.kekerek a kájloĐromtéđ ¤oh ,itehev arsotzib ,llá ebéle nátuza ah

.5

 (si nödlöF a tlov ¤í rok¤e ¤oh ,tehel) nóg€ob a neze sé nabrok a nebbE
 ,kilégem kepén a na¤oha ,sogásólav a ki¤e zA .nav acra ték kenmelenétröt a

 naba za ¤oh ,neőggüf lótta ,kisév arkiálbát kórítenétröt a na¤oha ,kisám a
 utlabuL ¤av ,abga¤a ¤ál a teküjőđđevórí kitđe€ém nabájátolap €árik¤an
 ála-lef látés levietpél ógođo$ ,segerö nebzökim ,kaniakonrí ajlátkid
 gém ima sé ,ajdut mes ki¤E .nabákonra$molpmet sedne$ sé sövűh umabaH

 ódoklaru za tiatalodnog ,intál tazagi za ,teđége za ajraka si men ,bbőtnöd
 .ajtí{ári teteređ tlugofle ttezré tnári epén tájas a ¤av eséserek kené¤ek
 a knu¤av keseletök si nebketelđér a ,gászagi ¤an ¤av i$ik $nin gideP

.knutahzábih si ¤í géM .indokđagar zehtnétrötgem nabólav
 ki€ema ,ójah géle tdaka néjedi urruG ed ,notrap óslút a tto matlov meN  

 ,külőt mattollah téléfkos trem sé ,metzedrékik tekerebme za ,ttezekré nanno
 ki¤e za lőrima ,messeveđđö takosádnomtnelle za ¤oh ,megésőtehel a tlovgem

 nátuzA .ik mestíđége levéséléđeble kisám a tza ,ttodut tesevek ka$
 đége netsirahiV a atdokđanapgigév nebbese€eh ,etlésemgigév si remenheP
 .si iken ketehnöđök tetelđér kos ,trétazah rám argidda ő trem ,téde¤envé

 nelet{émer inríel "togászagi sejlet" a ,motál nátđit eđrep rokkana¤U
.telrésík

 ipan¤e bbejlefgel nátu sélektá za ¤oh ,tlov za evret iveneM sé ugaliP  
 a bbősékgel avzójah ttellem trap a sé ,kanludnibbávot avtrat tőnehip
 sik ka$ ,kétremsi lój tekédivtrap naba zA .tliaL kiréle nopan kidecnelik
 a gem ttodózúh aksoráv bbesik si lénnid-riG gém ,{áhén sé kulafđálah
 đel mes nabágá küđe náttál dahójah arokkE .nebkölbö ttedév lótkálkiđ

 nabba küsélezpékle za zE .djam kanlodóheb evgemer ,inlodnog arsállánelle
 a ketnűtlef ttőle ia{átipak kójah ősle za ¤oh ,ttolđofetređ nabtanallip a

 atráv jarójah nekeziv itrap A .tiatalunov¤eh trap itzökmeđ a norátahótál
 ,katlov iójah ugaliP neppé kabbasro¤gel a ¤oh ,tlov küjé$neređ sé ,tekő

-zít kédaram a ,ttöző¤ si lügév őrelút A .tsápa$ ősle za kátpak kő



 te€em ,aksoráv a za tlov ze - ebéjőtökik nituK káttotírođeb tójah {áhén¤e
 iasójah ugaliP tima sé ,- gem ketlölej tnékajléc sélektá za nabbárok rám
 sőttek ¤E .notrap a kétzejefeb iajnáretev amminI tza ,le ketdzek neregnet a

 trapőtökik a sé ,tlé men iknes rám avlúm ődi bbedivör lénéđérde¤en aró
.iaroszáh káctu ősléđ a ketgé avgopor ttellem

 a ,ebőtökik a ttezekré rokke ka$ ajójah ,tdaramel lóbko imalav amminI  
 ka$ erima ,atdnomle kennednim tie{égel óráv teteré$id rézev dav

 lannoza ¤oh ,atlo$narap avtídrO .ttellet lőbé$nikóđ gadzag nesőtehelgem
 men ima ,tsétíđefőre itset nednim ttezénel ráb sé ,tezüt a inatlo kéjdzek

 ttopaklef si agam levézek irézevőf tájas ,lavúrobáh a nabtalo$pak tllá
 ézök kognál a sé ,levéziv őtökik a ettetíremelet ,tósrokga¤a sasah ¤e

 ne€ima ,tiamahorhüd kürézev rám kátkođgem negér konáretev A .tnahor
 lőrbböt nabnoza ređ¤e ze ,le katlúm nasro¤ na€o ,katdamát lunaltaráv
 tójah {áhalav-nev¤en a tza rokima ,ttögnöhüd rokka rám amminI .óđ tlov
 a kanugaliP lürek abájójah {áh ,etlekedré meN .attotnallipgem lőriđđem

 nituK erim ,tlov nabátđit si lazza sé ,abkos mes¤ú ,atdut ,melező¤
 lannozA .nésérötel sállánelle za kenđel lút ierebme ,ré ebéjőtökik

 tza jarójah segésnelle za ze ¤oh ,ttü¤e levie{émzektevök seđđö etremsilef
 itrap a intüatjar tehel meN .kujár katráv ,kennöj ¤oh ,kátdut ,itnelej

.mes noliaL ,bbúromođ gém ima sé ,nekesélüpelet
 ka$meN .inetrégem támminI ű{{ök men ,matdnom rám ređ¤e ,međih tzA  

 sokélórpa za sé kengésőremkav a menah ,tégéssetelgév kaniatalugnah
 tlotnofgem a sé kenkesétnöd naltaráv etlüđ tanallip a ,kangássotavó
 tnim ,ttögöm ima ,tázamlah neltemletré galóđtál a tza kansátálerőle

 sézrégem ikontál etniđ sé akigol ótlém artalumáb ,tlüredik gidnim galótu
 ,teheL .lünelteteheverđé nesejlet nebtez€eh ttoda za arámáđ kosám ,ttodózúh
 tlov za si kanrakrézev a ¤oha tnim ,kizgnah kenteré$id ttozlút ze ¤í ¤oh

 ,notrap a neze tráj men ahos gém ¤oh ,ajtđagga za ka$ támminI ,e{émelév a
 men ah ,anlov ttel bboj ,na¤u kétremsilE .t€éđev a kan¤an ajtrat tréze

 nelte¤E .atjar inzoklánjas rák ,tnétröt ¤í rám ah ed ,lőrkületevöj kandut
 a ze tnim ,tődi sé totazodlá bböt letevök mes asálalgofle sélüpelet

 rokim ,kéttevökle tto rám tábih ősle za ,atgáv ebkümeđ a amminI .aksoráv
 nabánavA géM .neregnet a tá tuj men eríh tarájdah a ,kátlodnog ¤ú

 no¤an iveneM .kátzavađel rokka ed ,néjedi aurE ,erre tekő ettetzemle¤if
 ah :ettetniel nedivör amminI erim ,ttetegelme tsálurá sé ,ttodorobáhlef
 a ,téjővevtđér nednim tarájdah a itehtetzegévik natdogu{ ,serek takólurá
 .kanludni avoh ,le káttagllah men ahos trem ,evtréeleb si trakrézev

 ,¤em eríh si ttellem sátratkotit bbasodnoggel a gém kensédőlüđék arokkE
 ,notrap a gigév inallah ttetehel mes tebe¤e nebvé tlúmle za gideprám

 - idegne men nabnoza tsoM .kenlüđék nelle liaL kosoráv a ¤oh tnim
 kanój ő ah ,lo$narap ugaliP kanáttolf A .kázzavađel ¤oh ,- amminI attat€of
 men geresdah idlöfzaráđ a ed ,raka rokima ,lakkójah a bbávot tehem ,ajtál

 ,tiókal tdaram nebtelé gím ,mes tsépél ¤e lóbnituK bbávot ludzom
 őtehdév lój ,ttellem őtökik a sé ,kétletđegne men ik ,nárá tazodlá ne€imráb
 na€o nednim đel ¤í ze sÉ .daram gésrő neb€em ,kenetípé men t{émtídőre ,ne€eh
 neđége ,lótsám¤e kannav artúójah ipan¤e ttotímáđ nasogásnotzib ke€em ,ne€eh

.giliaL
 ed ,attotrat kansotavó nattozlút ka$ giésétnelejik a gidde rakrézev A  

 a levésédekzétni za lezze ika ,kátdnom kanólurá tős ,kanábotso avgof lótta
 a ed ,ttotnár todrak iveneM .külőt inlobarle ajraka temlező¤ sotzib
 a ,ttozok$ánat rakrézev a loha ,tázáh tluvrále gésrő€eh naba inituk

 lóbótja za rokim ,ttodózúh ar€osom nelte¤ek ajáđ amminI .kétzirő konáretev



 a etrevik evgnep to¤an sé ,nábođ a gigév tnalliv lassánahus klah drak ¤e
.lőbézek iveneM trev¤ef

 a d¤aH .knüsegéstevöđ a sé ,- nozaráđ atdnom - iveneM ,¤av €áriK -  
!nödlöf a dodrak

 kanágászagi ,tekő gem etző¤ lórágássokađőre amminI ka$ tenelej a zE  
.katpak tokétí{ozib bbeserév zehéséremsile

 a eb ttog€omát socrah imátib ¤e avtírob lőtkebes legger pansáM  
 a ajtlitgem amminI ah ,atzorátahle nátuléd őzőle gém ađakaä .ézök kazáh

 tekő itök men loha ,kankugam te€eh na€o kenserek djam ,nabsoráv a tsálbar
 tiajá{ soráv a ¤oh ,kétdeđik lóbkosokal tdaram nebtelé zA .a$narap rézev a

 nesönölük nátu súh ttotíráđ a sé ,káttotjah ézök ke¤eh a
 nosrá{ tnima ,si akrib ¤e ráka ¤av rökö ttozú{ nessirf ¤e tnűt kanótíbá$
 a katdosagam tto iáf ken€em ,kenődre za katgávikeN .ttölöf Đárap a lurip

 tnétröt im nabájólav ¤oH .eri{sépél {áhén gila lótiazáh óslotu soráv
 za ,evtniketađđiv lőr{évsö ődekleme nasro¤ A .inadnomle atdut gila ,külev
 rokim ,takójah óz{ogroh neblöbö za káttál gém ttözök kobmol ólurobeđđö
 ánnaltatahtál ettet runaN" - abkuka{ a ketse kerebme lüklén gnah nelte¤e

 a ,kattorgu knár lőrke€em ,nokáf a trem ,möđükse erkenetsi za ,tekő
 ketmöt abkujáđ a ttőlekenednim sé ,- "!tnezzer mes lével bbórpagel

 ikA .tdallufle si kütezgelél a ¤oh ,tocók so$agar ,segésű{röđ imalav
 sézeknelle za ¤oh ,tárokka ka$ ed ,eréjef a ttopak za ,ttedzek indokalud

 nocók a €ogof nednim e-pak ,kátlágĐivgem nasodnog djam ,előleb nojlláđik
 lezök na€O .andut inlábaik ¤oh ,lükléna tőgevel ődnegele lütđerek

 notrap a anlov attahtđairlef sátláik€éges nelte¤e ¤oh ,zohsoráv a katlov
 katlákrotob ttözök rebme ték-ték ,lezzék ttözötökeđđÖ .takózorobát

 a nebküvíđ ,noko{ákráp {eksek ódózúh náladlo kederem ke¤löv a éleflöf
 men ébböt ahos ¤oh ,lesséseebgésték bbetétös si lán{okla ólláđel

 ,avzárel tézek iőrésík ¤oh ,ár ettiv séseebgésték a zE .takujázah kájtál
 tnűt kenneltekenef €ema ,tágam essev ebgés€ém a lánájórguik ki¤e {évsö za

 ejé$nereä .lánágásúromo{ srosaglođbar a lálah sro¤ a bboj ,nabákađjé za
 men ed ,tlupal nebdne$ giákoS .lef kátgof korkob tétset ónahuz ,tlov

 ,kétserek
 ,arra ,kengéstétös a tludniiken nátuzE .tlutđuple ,kéttih tza ará{ozib

 ,kanáf őse abájtú nednim tnemiken nebzök s ,ettiv élefel abál a errema
 .ődre za tnim ,elev nabboj le anlov ttotahnáb men gésnellE .kanálkiđ

 növök selé ¤e ,téségnered ilanjah regnet a lút nokáf a attálgem ergéV
 ¤e gém ed ,tnattaple ergév gím ,teletök ótírođ tiólku$ a etlöĐröd gidda
 za kangozom ia{rá kerebme ettőle ¤oh ,attálgeM .ár tráv telümér óslotu
 za ,iken lattáh koza ¤oh ,si tza ,ttodosogáliv nasro¤ ¤oha sé ,nebődre

 ,ettev téđe laggásólav ,kájgofle arjú ¤oh ,meleléf A .kenle¤if élef löbö
 ,ázzoh katlov kese¤ek kenetsi za sé ,ttedzek innahor avzotláik nasognah
 a gikáf óslotu za neđége iőzödlü ráb ,tlükenemgem ,téléđ ődre za etréle

.katlov nabámo{
 za trem ,inatí{ozib ttetehel men ,kéttevök giéléđ ődre za ¤oh ,tzA  
 a ¤oh ,gidep za ,ttollah men timmes ,ttotuf abájrak a ken€em ,tarájrő
 assál ¤oh ,anlov ttezénartáh nebzök sélükenem rebme tlümér arlálah

 ,tlov arokka nátu ketlétá za emleléf ertesenedniM .űníđólav men ,tiőzödlü
.elev ettetihle tze ¤oh

 si avlúm kopan gém nájólku$ ,tlov zagi evtniketle lőtte etenétröT  
.őle tlürek men ébböt ahos ađakađ sé ,amo{ létök a ttođtál

 etenétröt đakađ tteđevle za tima ,t{őle za lunaltalánđahik at¤ah men amminI  
.ttetnelej



 sé ,lupal gésnelle ttögöm af nednim ttI !matdnom tazagi ,kotájtahtáL -  
 aH - .t€éđev a atzolút - !nojlunovbbávot geres a ¤oh ,ráv arra ka$

 ,si élefazah knunzójah llek nolanovtú za neze ,kutlalgofle tliaL
 a geresdah ¤e sé ,nokójah ilet lekketlüsebes sé lakko€gof ,la{{ámkáĐ

 .tlov ettőle tnim ,bbégne¤ emle¤ef ed ,na¤u bbasotzibagam nátu melező¤
 sÉ ?tréőtökik nednim nejllek knündekerev ređ¤e gém rokka ¤oh ,kotájraka tzA
 gáđro segésnelle za ¤oh ,ttala liaL knujlocrah ¤ú ,knüző¤ gím ,si gidda

 ¤av ,azah knuraka innezü aH ?küzzeré nabknutáh a tételölű¤ ótrá nednim
?nabgásnotzib ne¤el es knójah nelte¤e ,intedlük nátu knugam timráb

 ettetrégem ika ,- óđ tlov lóriójah a ergévle - ősle za tlov ugaliP  
 gésrő€eh a katzoktativ bbávot keibböt a gím sé ,tágászagi amminI

 ketdzekázzoh panza gém lavásátí{ári imukraT kánotak a sé kosójah a ,nabázáh
 ,inatjú¤lef nessehel en ¤oh ,kéttetípé lőbőK .zohásázopala {émtídőre za

 tdaram nebtelé soráv a takosála¤rát a ettezev nese€émeđ gidep amminI
.ké¤et ékküsegéstevöđ tépén nituK ¤oh ,levienév

 ,tábál a ettetár ¤ohgila ,sigém ,notrap a neze traka ta{ara remenheP  
 .amminI atlo$narap ¤í trem ,takos nesőtehelgem ázzohgém ,ttellek eintezif
 lekke$nik lóla liaL ttozójahađđiv négév de¤envé za rokim ,ődekserek A
 a men röđőle ,tágam ainlotóprák tlürekis ttusám lekke€em ,nattokargem

 si men ,eb tlomáđ lőréletenemik ótahráv mortso za ,lőrierekis geresdah
 za kéttet ézzéhen nabólav ke€em ,ttodokđanap lőrke{émlürök a lórkoza

 etdzek lekketnétröt nabnituK a menah ,tételé geres ólmortso
 ő za lüde¤e ,tlodnog men arrA .nelle amminI táros úđđoh kaniasádoksadáv

 tlübrög mes aláđajah a kenierebme sé iken ¤oh ,ettehnöđök keniesédekzétni
 nesönölüK .niójah a serev¤ef tlov gila gidep ,notú za élefazah gem

 tze attahlánđah men ójah a za neppé bbősék ¤oh ,kansros a akétáj nelte¤ek
 azah nétezlédef atzoh támminI ,tájótoklagem vret đége za €ema ,talanovtú za

.abánavA
 tótídóh őzgnerév en epén kédivtrap a ¤oh ,ttetevökle tnednim táhet amminI  
 konaba za tekő ajtídabađlef ergév ika ,trebme za tza menah ,enneb nossál
 ah ,tegésrő€eh naba za nabkáksoráv ólodóheb nesékéb A .lóla agáskonraĐ
 men sé ,tđanap ttaim küsédeknelte¤ek epén soráv a tleme men nelle kiajgat
 ráka ,kanraka ávoha ,kenejnem ,ettetđere kenléđ ,teküsétetnübgem etletevök

 a ,abahuD tze sé ,ttodnom tsám na¤u tniređ óä .zohásunórt €árik¤an a nesene¤e
 giégév etelé ,ttotuj ebélüf a ¤ohalav nátuim ,aru konaba nednim ,€árik¤an

 támminI na¤oha ,"kanzólak itrap sok$om sik a kanna" gem attotá$ob men
.etzeven

 ké¤e miánotak né za bbákni tza ,nav melelé imA" .tako€gof traka men amminI  
 télef kanárát$nik kosoráv A ".tekő enellek si mentetzirő sé ,- atdnom -

 .ettetnekkö$ erélef a tóda igidde za sé ,ttözök gássokal a attotđotéđ
 ¤ú neppé nabnoza ebkesédekzétni za ebkeze ,ttögnöhüd ka$ nabnituK remenheP

.ebéjdner jú sézpékik a alletavA néjedi kanna tnim ,ttedegetebeleb
 za etlerésíkgem ,nabbasotnop ,tllánelle ki€ema ,si soráv na€o tdakA  

 ,tákédnáđ innivlütđerek nesékéb ttezeke¤i si tto amminI .tsállánelle
 ősle za sé ,etle{ézev armahor tiajnáretev ttőleim ,ttozodukla takopanléf

 za géle si ekcel i{{e ahtáh ,ttotavúf tólunovađđiv lannoza nátu rekis
 ttesele nednim ¤oh ,elev tlov nabátđit ,tierebme etlémíK .kenléfnelle

 óslotugel a gém ed ,évimmes kilđof ajáknum kevé úđđoh lannáretev
 .takisám tahpak lórtrap iléd a ka$ si tte€eh {égel iuđileb neltezpékik
 a gém kanna ed ,- ttőle liaL óslotu za - letévik tlov soráv nelte¤E
 zA .mondutgem tlürekis mes atóza ¤oh ,nasopala na€o ,etlörötle si téven



 mettőle gém káttollav nékđüb ,nabcrah a nabba kettev tđér kika ,kerebme
.amminI atraka ¤í trem ,gem kánadnom mes ,ár kenénzekélme ah ¤oh ,si avllá
 ibböt a tnim ,koglod a katludni ¤ú si nabáksoráv a nabba etnielE  
 a ,kettötökik ,lakkonáretev a nökütezlédef ,iójah ugaliP .nabóllánelle

 ¤oh ,rokne€i amminI .takáctu őtezev absoráv a atlođalrotle gidep gésrő€eh
 a si térebme nelte¤e ttőleim ,tétez€eh kődév a essehtnikettá nabboj

 nasopala ,arácobrá bbasagamgel kanájójah ttođámlef ,idegne artrap
 za ¤av sáloraktá za ,takotnop egne¤ a etteverđé lannoza emeđ sé ,ttezénlürök

 nebéríh kođájí semleléf konaba zA .tiegésőtehel sádamát ólav lórladlo
 ,tlüredik bbótU .eb ttodólozagi men ze nabnoza gisoráv a gidde ,katllá
 nebéjesleb dlöfzaráđ a iánotak bbólávikgel €árik¤an a tnim trem ,tréza

 si tali{ ték ,giélef cobrá za tré gila amminI nabnoza ttI .katlocrah
 géle ika ,sójah koS .ertezlédef a tteseađđiv sé ,abájrak a ttopak
 a tlüsebesgem ,nozzoktatum lüklén kézedef ¤oh ,tlov naltazá¤iv

 atapa$đájí kanájótrat€eh liaL tsoráv A .katlah si gem na{áhén ,nabropázlí{
.etdév

 őglezök a ttetev te¤ü kos men galóđtál etniele ótrat€eh a ,nabuM  
 tlükenemle za te€em ,lőréjere sé lórágás¤an tlüsetré ahon ,ardahójah

 őzeknelle ka$ ,amminI erima ,ttotímáđ arrana¤U .si katzolút gém kegésrő€eh
 za lüzehen ¤oha ,lótkujázah tájas kenlürek bbalovát léniM .lellejőle

 a djam lügne¤ ¤ú ,si ttögöm kugam kandut tegésnelle sé ,sáltópnátu
 ,tiasátímáđ atzúhlütđerek nabnoza eređdóm amminI .agásrotáb sé ejere kódamát

 ,etzelej aros kesélüpelet tlékébgem menah ,tlúdlef men tájtú geres a
 kosákođ i€eh a sé óda bba{o$ala za indokláláh gem ketnűđ men iókal

 atlodnog - si nabliaL dejretle eríh kenne aH .ttaim asátrat nebteletđit
 tnáđle za ¤oh ,ta¤áv djam e-zeré men ,epén soráv a ,ajdut ik ,- nabuM

 lüneltetehrém liaL ?ađđaláv tsálodóheb setnéknö za tte€eh sézekedév
 ¤e ráka ¤oh tnim ,télef kuno¤av kánzodlá nebbesevíđ iődekserek gadzag

 ,nökürőb tluhuple lőtkődrüf sotalli ,lótjalo agárd késse si sálocrak
.tehlé tnékrú¤an si kujákonudéd gém lőbkü$nik ódaramgem neđih

 tájas nabuM - "zólak itrap sik sok$om a za" bbesékéb léniM  
 támminI essegelme ¤í si ő ¤oh ,attotrat kenőzeletök nebmeđ lavágásótlém

 iótrat€eh a kidokapol sokli¤ro akađjé ¤e ¤oh ,€éđev a bbo¤an lánna ,-
 ed ,lótlálah a tléf men nabuM .élef emretóláh seđíd ő za nióso€of atolap

 iknes ađđiv trét men gém nanno ,katzodará kopap a ka$ lórgáđro{{em naba za
 agam arámáđ ő za soráv a ze rokim ,tliaL tti aj¤ah tréiM .argáliv a erre
 kizétni ko€árik¤an segésse{éf a nannoha ,asoráv kosoráv a ,adkA ?gáđro{{em a

 tönezit lakkavol ttotláv le iré mes rátufsro¤ ,nav eđđem ,tásros kiepén
 kidőtevle rebme iravdu ¤e-¤e gím ,le kanlúm kevÉ .bbaramah lánpan

 gém rokim ,tsázatu za tze ajtrat kensétevikmáđ si rokka rám za sé ,abliaL
 ¤e mendjam ttala ekéđdroh - kizekrégem ergév gidep aH .tludni mes le

 ajtno$ nednim ,izré ¤ú atógér rám ,- káglođbar a kende{rög gide¤envé sejlet
 ój nabuM .tégéspéđ liaL intálgem neletpék sé ,lótásázár kéđdroh a tröteđđö

 nednim izőktevel nassal atolap iótrat€eh a sé ,téletevöj ajdut erőle
 dapaik ,korbođtsüze sé -{ara za ,kö{öggüf ttezmíh a kennűtlE .tágásgadzag

 ttözötsüze nápu$ ,űređ¤e ed ,setđit káglođ a ,eziv sotalli katukőköđ a
 iravdu za tniket ¤ú erke€em ,tiaságof amokal a lef kájdroh nabkalátznorb

 .arásámollá bbajú kaniasátatlábórpgem naltatlém tnim ,rebme
 lef mattatđaka abáih ,- nabuM evzekne¤éđ kizdőtegetnem ,- keze korábraB"

 rebme iravdu za sÉ ".bnölük mes ze ,tamo$ákađőf igér ajpan {áhén gila
 llek tti kenika ,si tnabuM menah ,tágamnö ka$men rám ajlánjas nesegés€ém
 ta{ara nátuzA .lótáságo¤ar kanájátolap €árik¤an a lovát erkörödnim ,einlé



 a iserek abáih náda{áh sőtnelej kósrok őtjer ta{ara za sé ,takos ,pak
 a ,megne létzeven ,kandotáraB" :lojah gidlöf a mendjam nabuM ,téjté$ep rát$nik
 kenetsi za ađđiv kenessezeV !đlé nebé{éf rú bbo¤angel a ika ,eT ,tnaltatlém
 rebme iravdu zA "!már lézzekélme tto sé ,zohsunórt segéslef a nesé$neređ

 ttőle €árik¤an a kizekélme ¤ú nabádkA sé ,tnabuM ilelögem ,go€osom gidep
.arájáglođ űzek atđit ,bbesegésűhgel moladorib a tnim ,arájótrat€eh liaL

 a sé liaL tágam etzeven mes nabámlá gém nálat ,tlov sotavó nabuM  
 godlob ,tdogu{ ,tágásgadzag ,tlov za nabgásólav a ed ,kaná€árik {ámotrat

 a ed ,etlöĐröd tézek a rokeséleĐreplef nituK .ódoklaru őtléf tiajpan
 ttőle ia{átipak ráb ,nopan kidađuh inátu asálláđartrap geresdah

 lój si no¤an ,támminI etzeven kanzólak itrap sik sok$om lunaltazotláv
 - inatírođ llek ár ,innel nelte¤ek raka men aH .za men eri{{em ,atdut

 togásgola¤ i¤eh tnáđle ernednim dazáđ ték laviađájí sé ,nabágam le atzorátah
 kenegedi kosocrah a kezE .absoráv ttetđev téven atóza za ttödlük si

 men ¤í ,tévle{ gássokal a ettetré mes kukon$narap ,nekédivtrap a katlov
 si lattúze iasála¤rát amminI ¤oh ,ainatrat lótta kannabuM ttellek

 kő ¤oh ,kankon$narap ték a atzára¤amle si tza nabuM .kenđel kese{émdere
 ludnigem avlúm pan téK .kengeresdah ileblial đége za iejdévőle nápu$

 tteteređ neđége kozólak sok$om a koza ¤oh ,itehrűt men trem ,lavájójah nednim
 ajtagga lakko€gof sé ,tekő téđ djam ajloĐrom ttO .kenejdekđérem giásoráv

 ,tételezpék kon$narap i¤eh dav A .giéjőtökik liaL neđége tiáf trap a elet
.iavađ ótrat€eh a kátdagargem ,erétđev

 bbólávikgel a ,atduT .¤ahbbála ropázlí{ a gím ,tráv nesemlerüt amminI  
 ,tiebes ettettökeb giddA .inzödlövöl gigésneletgév a kesepék mes kođájí
 .ttozoh kan$ámlot lóbsoráv őzőle za tika ,trebme {áhén a tza attavíh sé
 A .tátalnájaekéb amminI arjú gem arjú kátlábaikle lóbátdakađkukrot kezE

 a sé ,kanadnom tim ,ettetrégem a{átipak kođájí za trem ,tnűđgem erređ¤e sázali{
 ,tlov nabátđit ,tágásakos kójah a avtáL .attotrat kanso{átlém tekeletétlef

 si giáró sőttek ¤e ed ,giésézekré trégígem nabuM ,gipan ték men ¤oh
 tekika ,ttü¤e laviađájí ¤oh ,neltemletré ¤í sé ,takugam kájtahtrat nezehen

 ,ttotláikađsiV .tágam éssélöel ,tierebme tájas a amminI tnim ,ttetléf ¤úna¤u
 nednim gidde zE .lüneletrev¤ef neseteđémret ,teketevök a ajráv ¤oh

 ,ttetnI .indokana¤ arsálurá ako tlov men kanámminI sé ,tnétröt ¤í lammolakla
 a tludnigem ,tako$ámlot a avgoferzök ,ajtropo$ sik ¤e konáretev a sé

 gém lénsélüpelet óllánelle ősle zA .élef đalrot ttokaređđö lóbkádnereg
 ,ará{átipak konáretev a ,atzíb arálajA bbősék ,teketevök a ettezev agam

.kansotnof attotrat mes tze gém gidep lánáksoráv a lénne
 i¤eh a tetez€eh a nabnoza etlétí kanna ,arsálurá tlodnog men táhet amminI  
 la¤rát tim ,sázali{ a abba daram tréim ,ettetré meN .akon$narap kosogola¤
 lavátapa$ giddE .leggésnelle za nevle{ negedi ettőle a{átipak kođájí za
 ,llek inlükenem kankođájí za nétese sádamát ah ,lótđalrot a tllá bbeđđem

 ,ado tré rokka neppé sé ,levierebme tludnigem tsom ed ,kanassahtuf nodabađ
 .noknálap a tá ettetíges tnáretev óslotu za a{átipak kođájí za rokim

 lüklén gnah ika ,etföd abátáh kaná{átipak kođájí za ,tájádrád etlemeleF
.ttolku$eđđö

 a katnahorár kosogola¤ i¤eh A .ttödődzek sélködlö ű{röđ sé soravaZ  
 ku{átipak katnov tűrű¤ nasro¤málliv kođájí za ,arkonáretev neletrev¤ef
 ebkülezök a ika ,eriknednim katzali{ lüklén sátagoláv sé ,élöf etset

 gém bbőle nabnoza konáretev a ,katlahgem lannoza ko$ámlot A .ttedekđérem
 kielefnelle djam ,lezzék atđuP .kosocrah semleléf ne€im ,káttatumgem

 zA .evtev kanknálap a takutáh ,ketzekedév lakkádrád trava$ik lőbézek
.küttőle ttedekleme ,dévllem őzrév ,ódosagam nasro¤ tnim ,amlah kettesele



 lüklén $narap sé ,tnahor artrap a amminI ariajgnah ősle meledzük A  
 géstevök a gém lőrke€em ,lórójah ték a konáretev a anátu katludúz

 ika ,tdaka náretev kos nójah ibböt A .takóllap a kéttetđereel rokasáludni
 A .kujázzoh kanassahzokalta$ bbaramah lénim ¤oh ka$ ,ttorgu ebzív a

 a - lakkali{ ózoropáz lórladlo ték a evdőröt men ,kattotuf élef knálap
 ¤ú sé ,- lakku{átipak tnétröt im ,kátdut men gém iađájí đalrot sodéđmođ ték

 .ketsékle si ¤í ed ,takádnereg a le kétré lassárgu ¤én-moráh eđđödnim ,tnűt
 a ríb men nabcrahlezök ,etremsilef nebzök akon$narap kosogola¤ i¤eh A

 tdükef tto netlüsebes ¤av natloh sirám küttőle ,lerrebme i{koram
 bbártáh lessépél {áhén lassátlokir ¤E .ede¤en¤e tnim bböt kanátapa$

 konáretev a tneppör adrád záđ sé ,óđ{ézev bbajú ¤e djam ,tie{égel etledner
 kesepék si toĐjaprőb gatsav a kerev¤ef zéhen a keze lőrlezök ne€I .élef

 neđih - arkugam kátlota$ mes teküjtrév a gidep konáretev a ,inatíkađtá
 knálap a ketlődle lavádrád tö-¤én nebkütseT .katludni ebgéstevök
.levie{égel ősle amminI lef tré rokka neppé eréjetet ken€em ,nebévöt

 ősle kenégésrézev ianava támminI kika ,metléđeb lannáretev na€o koS  
 ,alór ketlésem toglod sotaládo$ nalatmáđ ráb sé ,kátláglođ evdzek lótájpan

 a amminI ¤oh ,attotíllá tza dnim ,zagi ttetehel mes elef a kenke€em
 a tréábih ak$órpa ¤e nebzök sézpékiK .tdaram amén si nabcrah bbadavgel
 ,kétzeré ¤ú ie{égel ¤oh ,inatídro sepék tlov takoktiđ bbattotagolávgel

 a nabnoza nebéjűrűs crahlezök a ,ttala kuplat a gemer si dlöf a gém
 sé ,tákrot a le at¤ah mes gnah nelte¤e ahos lüvík nokavađ{ézev segésküđ

 nálat ttözök agásnodjalut semleléf kos kürézev ¤oh ,ketze¤egem si nabba
 rám attatkođel negér si tekő ¤oh ,na¤u zagi treM .bbesetenettergel a ze
 ajtđallufik ka$ ,togásrotáb a ajlotóp men ima ,lórsázotídro neltemletré za

 ,rebme etlüđa{a $nin sigém ,tsocrah a
 ántagroki$ en tátaludni meleléf a ¤av hüd a nebéjűrűs crahlezök a ika

 ,zeré tim ,ttođtál men ahos námminI .ttözök agof a lakkavađ ttoparahle giléf
 ,inneverđé tnednim ,rebé za menah ,tlognál ezüt crah a mes nabásátnallip
 a tős ,mé{e za tanallip a zE" :ttotígáliv mele¤if óraka indut tnednim
"?ne¤el mé{e za dnim giégév ata$ a ¤oh ,mennet llek tiM !si őzektevök

 arájlotu sé röđőle nebzök crah iánotak káttollah noknálap a noza ,ttO  
 ráb ,kájnávík tza gelűníđólav ,erimse€i küjedi anlov ttel ah sé ,inatídro
 rám rokim ,katdú$o mes löf gém kosádrád A .gidda tnim ,amén anlov tdaram

 a tima ,adrád nabkisám a ,lavájdrak sene¤e ,divör nebézek ki¤e ,tlov kutjar
 ,anlov tdaram nebtelé si ¤e lóbtapa$ i¤eh a aH .lef ttopak lőllem knálap

 a <támminI nebmeđ lőtmeđ kő káttál kenne€im ,lórra knándut tebböt tsom
 a rokim ,katdnom ti{{a ka$ ,katdaramel lessépél ráp kika ,konáretev

 .ettőle katlí{téđ djam ,katlártáh koros a ¤oh ,tekő mattaggaf lőrketelđér
 tremsi lőrieđíd ttozo{ara tika ,térézev tapa$ a le etré lüklén sápa$draK
 ,ttopak zohákrot levézek tékdnim kon$narap a sé ,tnalliv te¤e ajdraK .lef
 rokim ,tlőd mes le géM .noka{ ttogávtá giká€ogi$ a tnelliberléf ejef
 sagam ,tdeker ,ttotídro sé ,ttözök kóllá ettölürök a ttopa$téđ amminI

 kerebme i¤eh A .ttelef kődzük a ttegebel ,aradam lálah a tnim ,ajgnah
 neltevzök ¤oh ,tekierev¤ef ár kátbod lunalat{ozib na€O .katdoravazgem

 káttotísah táladlo za ka$ ,inetísebesgem nese€éđev kátdut mes lőrlezök
 nednim gidep ő ,iégnep kádrád a lórájrak el kétpét tekesétök a sé ,gigév

 ,tludrofađđiv djam ,notapa$ a tágam atgávtÁ .külüzök te¤e tlögem lavásápa$
.előle ketlükenem avtuf rám rokka ed ,nojdamát kujár arjú ¤oh

 natróđtéđ a arásátláiK .tahtímáđ men erérézev ¤oh ,ettetrégem ergév alajA  
 amminI őgnöjrő za kosádrád a sé ,ketdőzedner abkoros tráz konáretev ődzük
 kodrak A .ebmeđ takugam kátlálat lallaf óllá lőbkerebme őlé ¤e tte€eh



 men timmes galóđtál németü kütelüdnel ,katpa$el sé ketdeklemelöf
 gésnelle őpélartáh a ¤av nabsúh őlé e¤eh kégnep a ¤oh ,ttotatzotláv

 a ,ságáv bbajú ,erőle sépél nátuza ,gigév e-ttotnáđ nebőgevel a ttőle
 ettet éssepék si nabtanallip a nebbe gém emle¤ef neletrö{ök kevé úđđoh

.ketdzek intuf kosádrád A .nerétólroka¤ a tnim ,kanajgozom ¤ú ¤oh ,tekő
 ,ebzív a lórkójah a kattorgu men kika ¤oh ,tnétröt nasro¤ na€o zedniM  

 ótírob táctu za ,noladlolút A .noknálap a inđámtá ketdzek tsom ka$
 lőtőtet ,tekürézev ingo€obmi káttál tto ttözök ketlüsebes sé kattolah

.attotírob rév giplat
 nátu keibböt a lattaludzomzék ¤e amminI ed ,ázzoh katnahor netlüméR  

.teki¤e za ettetni zohágam sigém nátuzA .tekő atravaz
 tőlé koraka men ,- levvle{ ógrof nezehen atdnom - kanálajA menezÜ -  

.nabsoráv a intál
 sé ,ketdükef konáretev tlokli¤el a loha ,zohknálap a tlákrotobađđiV  

-sovro za ,utamaG lügéV .ebélezök a ttedekđérem men ikneS .tnahuz küjézök
 sé ,ttodo{okla rám rokkA .arájójah ettezev sé ,lef etleme ejőtezev kopap

.ttegé soráv a ,tájáknum etzejefeb alajA
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 nabi{{a alajA trem ,tdaram nebtelé sigém eđér ¤e gássokal a sé kođájí zA
 ibböt A .iataludni katlov men ¤oh ,lánámminI bböt ¤av bbesevek tlov

 .tsézgnerév a káttál rokim ,ketzeke¤i artrap a kika ,$ámlot {áhén tdaka nójah
 ¤í s ,külev ttödőröt men iknes nabravazrűz a ed ,tekő kétzirő nabálatlÁ
 alajA takugam kéttetiv erdrét ,nabájólav tnétröt si im ,kéttetíredik rokim
 tima ,atlálat ¤ú sé ,tekő attagllahgigév nesemlerüt rézevla zA .ttőle
 ,katlokli¤ bbávot neseteđémret nebzök konáretev A .ódnalotnofgem ,kanadnom

 táknum seteléköt si elüklén trem ,nozzoklodnog ¤oh ,ejedi tlov kanálajA sé
 amminI traka men - anlov ttegnerpöt giddem ,ajdut iK .ketzegév

 ttezekré avtuf si remenheP sé ugaliP rokke má ,- inetnöd nelle a$narap
 .ázzoh

 a ,egésküđ anlov ttel erke{égelsőzeve sé ,ettetléf takođájí za sójah A
 .kanáglođbar tahdale tekika ,traka tako€gof na€o ergév gidep ődekserek

 rokim ,kenésötrük to$narap ttoda rokka ka$ ed ,attagllahgem si tekő alajA
.nebégrém tlokézropot rám rebmeőf úmlatah¤an ték a

 zA .ettehnöđök kanutamaG tze sé ,si a{átipak kođájí za tdaram nebtelÉ  
 kansidgaD tika ,{átipak a ¤oh ,attál ,etlemelef támminI rokim ,sovro

 ed ,takugam kátdagem na¤u kenőrelút a kođájí zA .kizgelél gém ,ketzeven
 ah ,nokuladlo ő za djam kanlocrah nebbesevíđ ,tlodnog arra ne$löb utamaG

 a ráb sé ,tsidgaD ettiv arájójaH .taku{átipak tteteređ kájpakađsiv
 ttöző¤ si lügév ,ttözök lálah sé telé ttegebel tá nopan kos {átipak

 ablálah sotzib a ika ,tnári nabuM etelölűß .tlu¤ó¤gem ,a{ámodut utamaG
 gidep anotak tnim ,láná¤ávgéső$id kólmortso za tlov bbesőre ,etdlük

 takos kéámminI .si lánótrat€eh a gém nálat tliaL etremsi nabboj
 tnednim ttodnomle trem ,- mattál men ahos ráb ,si né sé - iken kettehnöđök
 kétléđeble kosám bbősék tze sé ,ttodut ka$ tima ,lórnabuM sé lórsoráv a

 nebnölük ke€em ,si tietelđér na€o tarájdah a gem mettehtré ¤Í .meken
.anlov katdaram kaso€ámoh

 men ,ttötnöd ¤ú sigém rakrézev a ,kaso€ús katlov men iebes amminI  
 ze trem ,ttögnöhüd abáih amminI sé ,pak men erőre gím ,bbávot kanludni

 ttel im ,inetnödle zéhen galótU .tia$narap gem attagllah mes alajA ređ¤e



 tza rokim ,azagi tlov kenrézev dav a ,kinűt ¤ú ed ,bbasonđah anlov
 zA .élef liaL bbávot kanajludni náma€of akađjé za gém ,lannoza ,etletevök
 a ¤oh ,kannav nálatlá¤e ah ,leviesrőőle nabuM itetihle e{éf kazáh őgé
 lanjah gém ,lü zöhkőzeve za iknednim ah ,¤í sé ,tagotđof nabávaj geres
 mes artanallip ¤e amminI .nosoráv őtjes mes tim a kentehtüatjar ttőle

 ,etrégí tza rokim ,ttoduzah nabuM ,enneb ttedekleték
 a ,(gem kátdut lótkođájí tto¤ah nebtelé za tze) lüđék edi levéjeredah đége

 geres a sé ,ótrat€eh a nöj ,ttotrat lótta neppé tnođiv rakrézev
 men trem ,neltedegéle ibböt a ,katdaráf konáretev a ,eđér bbesekétrégel

 za ¤oh ,úromoä .neletgéstehet gidep alajA ,tlüsebes amminI ,ttotahtagotđof
 ¤Í .gásnalatgászagi za ze etrésíkgigév nételé ővelartáh đége trézevla

 ugaliP ¤oh ,tnétröt i{{a eđđödnim sé ,eb ketdekzedner ermeledév táh
 erlegger rám kezE .élef liaL tójah úsáráj sro¤ {áhén ttödlükle

 mes tójah segésnelle nelte¤e ,kéttetnelej ko{átipak a sé ,ketrétađđiv
 ¤oh ,zohká&sáb őzrő tliaL a katdokapol lezök na€o gidep ,kattál
 tétöskav ,sednö$ a tásátagu ká&uk robók ilebőtökik a káttahllah

.nabákađjé
 llek inlözök lüneltétlef tríh őzevdek a tze ,atlodnog ¤ú rakrézev A  
 tim ,kájla¤rátgem ¤oh ,katlunoV arájójah a nabmáđtél sejlet sé ,lavámminI
 tlov mes inatídro rám argidda kanámminI .nebtez€eh jú za nebbe kene¤et

 neltezelpeL .zálbes a atzoník si erénelle ie$őnek utamaG ,evdek
.kutjar gigév ttezén lessétevgem

 sebböt a ¤oh ,lazza evdőröt men ,nesednö$ atdnom - komrab abotsO -  
 am ,kottagllah már etse za aH - .nav enneb si iveneM ,rÚ inetsI za nabmáđ
 sé lakkorámlak ¤oh ,metjelefle gidnim eD .kuđđi tárob ótrat€eh a nebléd

 kötődi đel nátuza tsoM .lakkánotak men ,moglod nav lakkólocuplah
 nátuza tsoM !intagoláv takáglođbar ,inatínateb teke{égelsőzeve ,intagotđof

…gíma ,kottahráv
 óđtál kenbbétekef gém neb{éf ilegger a ahtnim ,ttelef küjef a ttezénlE  
 lazza ,atlodnog ¤ú iveneM .tővöj a insavlo ándut ik lóbkomorzáh sökđü

.lalóđgem ah ,tsétrés a innet áttollah men gem bbáknigel ajdut
?knujráv giddeM -  

 naltábih arákos ¤an amminI atlođaláv - marU inetsI ,modut meN -  
 - ."komrab abotso" za tnim ,tlov bbađđor gém ze ed ,lassádutteletđit
!röđőle kolóđ dekeN ,merégí ,ergév knutahludni rokim ,kövöjár djam aH

 izré luđđor ,irék teküsézénle ,etgö{{üd nanno sé ,tórakat a atzúh eréjef A  
.intat€of bbávot tsázok$ánat a neletpék ,tágam

 azzoh ,kanálajA at¤ahgem gidep nélegger kide¤en a ,topan moráh tdulatÁ  
 ika ,ázzoh nestírek to$ámlot na€o sé ,tđájí űpék bbesetelü$ebgel a ejéle

 nabmo{ ,ajpak nogásguzah si ređ¤e ah trem ,tételé za itléf no¤an
 nasodnog nátuza tima ,attotđalađ tréga¤a ahup térőtset téK .ajtatđakalef

.lótpan őzűt a atvó av{op ttetíđefik a loha ,ttellem e€ehkef kettegne¤ele
 ,si abotso menah ,tlov űpék setelü$eb ka$men - arátanáb - đájí ősle zA  

 nolláv nesevdek sé ,tégrém etle{el ,avlotduzahgem téteđémret ,amminI ed
 tto trem ,téséđtet etre{gem ,kiđtál ¤ú ,$ámlot A .le etdlük evtegerev

 tnim ,natloh bbákni ,lakkolmoh őzö¤nö¤ lőtmeleléf za sé ,attotrat
 .tiađaláv kođájí őtevök tsám¤e za attotídrof ,nenevele

 tlüs samlatah ¤e sé ,- rám tlalpok ajpan kide¤en - trék inne amminI nebléD
 kođájí za attat€of laccra bbettedegéle er¤e nebézek a labbmocakrib

 ,kalanov őzöbnölük a katdoropađ nasro¤ noga¤a ttotímisel A .tásátaggaf
 za etdlükle ,dut tegele ,etlév ¤ú nátza rokiM .keséde€ém sé körök ,kotnop



 neűklel¤an télef kisám - trob seziv ósrok léf ¤e ttovigem ,tđájí óslotu
 kan$ámlot a

 néllem a ettötnögigév tlati za ¤oh ,ttegemer ¤ú gidnim gém ika ,attotjú{
.trakrézev a iterék ,kanálajA tlóđ sé ,-

 a kattotláiklef ,nabliaL katráj rám kika ,keibböt a sé iveneM  
 ,iá&sáb őzén erregnet soráv A .ála av{op a ketpéleb rokim ,lótsázokládo$

 a atjar ,alaf űvírökléf ttotjú{le ,¤an ótjú{ temledév élef dlöfzaráđ a
 a ,katu ógra{ak küttözök a sé kobmod őze{rök a ,kupak ttözrő lakko{rot

 ,karátkar a ,iazáh keserev¤ef a ,ajátolap ótrat€eh a gidep lüleb nolaf
 ,avlocrak abga¤a za katzokaros tto dnim ,ke€ehűm őtípéójah ,komolpmet

 nabku{ára ttotí{ođiv zohsám¤e ed ,na¤u avtđofgem lőtkügéspéđ sogásólav
 ,teküsétepelgem atzátgu{ mes lavóđ ¤e amminI .leggésűh ¤an nesőtehelgem

 gém daka ¤av ,tliaL e-káttál kenne€i :tsédrék a etzegöđ kiken menah
 gém remenheP sé ,kattotízagiik tetelđér {áhén nátuza rokiM ?ólavinatívaj

 amminI ,attati tiavol sánlám néjedi kanna ő loha ,artúk ték tlév inzekélme
 azzára¤amle ¤oh ,ttogofeleb sé ,tábál a atzúh ála agam ,tlülef

.tévretidah
 liaL ¤oh ,ttetgem tnednim sé ,tsádamát a atráv lőlef regnet a nabuM  

 .estísőregem nabboj gém téjőtökik ttotrat kennelteteheveb ató kodazáđvé
-"é¤nöß trapregneT" a inzeređgem ¤áv röđőle tdamát nebévíđ iĐpak iveneM meN
 bbálagel ,nájnórt siD tsám¤e ettevök €árik ólaverimalav {áha ,tie$nik ken

 a gém ,nebievé ősle asádoklaru ,si rraM ,etlerésíkgem ki¤ednim ređ¤e
 tnéksám ki¤ednim galótu nátuza takusázoklalláV .ttőle esézekré gnikiV
 ze nabnoza nege{él a ,lakkódnomkené őlé nájásák atolap a gem ettetlekené

 serév aH .tsoráv đége za kanéágam attahdnom mes ki¤e ,ttotatzotláv tesevek
 téki¤e a&sáb ték ólaru tőtökik a ¤oh ,kétréle ahén nárá kotazodlá

 avdalah élef evíđ soráv a ,takiasocrah kéttehet artrap ergév avlalgofle
 neke€em ,takugam ebmeđ kátlálat lakkođalrot na€o nátu roszáh ték-¤e
 kazáh a kođájí naba zA .si amahor kosocrah bbatnáđlegel a tdakale

 za küindegéle ttellek gem lügév sé ,tekő kátzali{ armolah lőréjetet
 kandut lassocrah bböt aH .lavásáládérplef kazáh tlalgofle gidda

 atdalah men ahos egeresdah siD ed ,le kenré t{émdere bbo¤an nálat ,indamát
 a tnim ,semleléf názagi nápu$ tlov neregnet a küjere ,trebme rezeték a gem

.ékosójah őremsi naólávik tá€étrof nednim káta$ izív
 lüríh ieméK .tráv sé tlüđéklef tniređ asádut bbojgel táhet nabuM  
 za gém tős ,tésétegélef aksoráv a ,tásálutđup dazáđ i¤eh ték a kátzoh

 ,ađájí géle tdaraM .lef tludni mes neki¤e ed ,si tásálotráptá kođájí
 tázáh {átipak A .tlov sidgaD tnim ,lakko{átipak bbábotso sé bbesegésűh

 ibböt a attotđotéđ táno¤av se€étniket sé ,attatlalgofel ertesenednim
 a iózohríh nabnoza rokiM .teküsédeseklel icrah etlevön nab¤an ima ,ttözök
 sökđü za kanzo{ogroh tto kéámminI ¤oh tnim ,tsám kettetnelej mes pan kidezit
 iójaH .takódamát a etlü$eblút ,etzeré ¤ú ,ttellem trap ttotírob lótkomor

 neblöbö sik kűđ a káttahtál lój nannoha ,gidda ketdekđéremle pannednim
 ,lavágásakos kerebme őgĐü{ atjar a tadahójah ttodólofúĐeđđö lüneltemle{ék

 erésézödlü kójah naba za ahtnim ,takálrotiv a kátnovlef loh kika
 ¤aV ?kenléF .kéttetđereel arjú avdokanov etniđ ,nezehen ¤an djam ,kenéndőlüđék
 tebböt ¤oh ,rokkE .inetnödle atdut men nabuM ?€áđiv nav ttözök kerézev a

 géle tekika ,tődekserek {áhén ttödlük notú idlöfzaráđ ,nojdutgem
 a nabkumlanu kosójah tlétí ersélegetđev űređ{ék A .tremsi kankótahzíbgem

 .si arámáđ sézređríh a menah ,sédekserek a ka$men kelef¤ü bbojgel
 ¤e trem ,tređ kettet arnođah bbo¤an si lántráv a ,tnűt ¤ú ,kődekserek A

 tsésék pan moráh nabuM .artnopődi trégígem a ađđiv ttezekré mes



 ¤oh ,- ettet ássotanávík nesönölük tze kuno¤av - zohha tlétí kenődnegele
 a legger tésétnöd nabnoza ik ettedrih gila ,tekő ezzege€éb kankólurá
 soravaz nebléd rokim ,kenkődekserek bbagadzaggel tledner abájátolap

.nabsoráv a ketnétröt koglod
 trap a eđđö kilű¤ nabliaL ,attotíllá tza rokim ,ttozlút men iveneM  

 ilovát niacaiP .ággadzag ettet sédekserek a nabólav tsoráv a ,e$nik nednim
 ,katzodukla ierebme kekédiv

 nesé$neređ tze ed ,tévle{ sám¤e kéttetré men nálatlá¤e ¤av gila rođkos kika
 niupaK .lakkujju zít a dnim asátagotum rá za tnimalav ,urá za atlotóp
 ttokargem lakkáhlám a nab{ári tékdnim ttolmará giátgu{pan lőtétlekpan
 ze ,negedI .evrésík lótásázotláik kiará$jah ,aros kotallá ódrohrehet

 ah sé ,ózoh turá ¤oh ,kansokal ileblial ¤e ttetnelej ti{{a lüleblürök
 na¤oh sé ,iápa ketlé loh ,dzedrék en ,so{átlém rá za sé ,ár nav degésküđ

 si nabravazrűz űvle{kos a nebbe gém nabnoza zA .tájákétrop etzeređ
 konaba i¤eh a ki€ema ,tropo$ a za ¤oh ,kenődekserekrőb {áhén tnűtlef

 lođaláv si men ka$ gém ,nabgásakos őgĐü{ a kidokđémáb evzötlö abájáhur
 ik ,lattúze ah ed ,kőtđé{ettallá bbojgel a kő ¤oh ,na¤u zagI .erküsédrék

 ¤oh ,arra ko men ze ,absoráv a si ketzekré lüklén urá ,tréim ,ajdut
 kenégésekđüb ,etzeré ¤ú ődekserek ki¤e zA .kanassagllah nesöf€öd

 gidep rokim ,ketlelef mes erre ed ,kiken ajdnomgem tze ¤oh ,lazza kizotrat
 ¤oh lükléna ,rebme i¤eh drom a ,teki¤e za atdagar norak nabásádorobáhlef

 avdózoktá eriM .tnahuz eriđđem ¤oh ,atgáv ebllem ,anlov ttodnom tóđ nelte¤e
 a tlü¤evle lunalatmo{ tropo$ a ,nejletevök tletétgéle ¤oh ,ttodokđápátlef

 ahos názagi laggásavá¤ trem ,tlov bbeneltetehtré gém ze sé ,nebgemöt
.takonaba i¤eh a attahlodáv men iknes

 upak ikađé za bbősék levimalav djam ,itagu{ a katgoro$á tto nátuzA  
 levé{élöf kókalsoráv A .külev ketdőröt men körő za ed ,nebélezök

 ,tekő kátgo€osomgem neőzénle
 a ajlumáb nađđoh ne€im kümeđ ttokođ zohágáliv nelteik ke¤eh dav a ¤oh

 avdokzótrat ne€im ¤oh sé ,tájátolap ttezevö lekketrek sotaládo$ ótrat€eh
 náméN .lürek ebkülezök a nabátdalah arra ikalav ah ,erléf kandózúh

 ósopat tábál sám¤e ,ózotídro lüneletnüđ trapőtökik a katdokamo{lütđerek
 léc dnim rebme reze kos a ,tnűt ¤ú arámáđ óllálüvík a loha ,si népénsójah

 a ¤oh ,sotaládo$ a za neppé sé ,ála sé lef lágnahor lüklén meletré sé
 a tujle sigém lóbkarátkar a ¤av lürek artrap a erénelle kenne lóbkójah
 ,kósrok ,kokáĐ úmlatrat őzöbnölük a abármo¤ kójah a lütđerek noságnolot

 gadzag a galótU .egemöt kurá sám sé körőb ttotírođ ebgetök
 za ,ketlösűh né€ém kiazáh nabgásórrof iléd a kika ,evdzek lőtkődekserek
 ¤oh ,ttödüksegem ileblial nednim gisudlok etrevgo€áh ,se€ékef óslotu
 ,nabájólav katlov si na{áh ¤oh ,neketelđér a katpak abjah sé ,tekő attál

 ,- "!katlov lüklén kavol ,zagi men" - kettezev takavol űníđjep ¤av etekef
 ,zehégelem kađvé za ttelli nabboj ima ,tékez ¤av e-ketlesiv t{epök úđđoh
 men arrA .keneletrev¤ef ¤av keserev¤ef ,ka{o$ala ¤av e-katlov kasagam
 totropo$ a tzana¤u men trem ,neppékőzöbnölük kenzekélme tréza ,katlodnog

 ¤oh ,lótta ttodokavó ,tazagi za atdutgem si lügév rokim ,nabuM sé ,káttál
 nabájáctu ko$ávokrev¤ef a neppé za ,kulán tlov rev¤ef ¤oH .kiken ajdnomgem
 takodrak ttetíđék lóbznorb a kátlágĐiv arros nasokélórpa loha ,ik tlüred

.tlalóđgem ki¤e za ¤oh ,si za tnétröt ttI .tekörőt sé
 .kanásrát óllá ettellem etgömröd - marU ,tsepék zehknéim a ze témeä -  

 sé ,nebsiD tlé gikevé ,attotrat nebézek a tájdrak kenika ,$ávok A
 ttesegem ,kilrém$eb tájákétrop ¤oh ,zA .takavađ ttodnom naklah a ettetrégem

 ,tnaba i¤eh na€o ahalav rám ttotál ik ed ,si roksám rám



 őlesiv tékezrőb avrud na€ona¤u sé ,iléđeb tévle{ kaniaiF regneT a ika
 mes kanágam gém tima ,enneb tlákđotom úna¤ imalaV ?ajtílóđ kanrÚ tásrát

 naba za sé ,tloggugel leggésđérem naltalodnoggeM .inallaveb trem
 sé ,léné¤eh a atlokramgeM .ttopak zohdrak ttözötsüze ógól náladlo

.laddrakznorb ttotrat nebézek kisám a ttogávár
 levi{{em ,- nasognah ój névle{ kaniaiF regneT a atdnom - táh kussáL -  

!?dedéđeb a loha ,nálat datpol tto si tzE !déit a bnölük
 nabámo{ ,négnep ttözötsüze za gigév ttođú$ avlubro$ik drakznorb A  
 erkerek $ávok A .sav őzőtjer attala za ttel{éf tto nékrüđ sé nápmot

 ,arkonaba ódosagam ejélöf a djam ,erégnep a tlumáb lemmeđ tlugát
 alajA ed ,tlí{ arsátláik ajáđ ,tnalliv meleléf sé séremsilef nabásátnallip

.t{égel a attotíđatgem gidep levézek kisám ,trúđ nesene¤E .etzőlegem
 sé ,tájdrak atzúhađđiv nebzökim ,naklah atdnom - zohupak itagu{ A -  

!sátuF - .nétset őde{rögeđđö $ávok a ttepéltá
 nabuM katrájlút rám ,keđéfĐárad a tnim ,tlud€oblef ajáctu ko$ávok a eriM  
 nátuzA .si tájtropo$ irrumuä kátrodos lakkugam nokras ki¤e za sé ,nájátolap

 .iegedi kene$nin ¤oh ,attotí{ozibeb témsi alajA ttőle upak a lakkos men
 lafsoráv a négév ken€em ,abáctu sik tto¤ahle ¤e tátapa$ etlereteB

 ,ebécnedem{ávrám ilet lakkáĐórizív ¤e téziv a etzetemrep túkőköđ nebévöt
.tlo$narap tjllá sé

 actu sik a kétzirő laggásótlém iátolap keniőlekőle liaL tladlotéK  
 a kátlokrub ebőhleftalli kogáriv ótuflürök tiapolđo kupak a ,téjdne$
 ,topan iléd a kétzeré kenbbegelem gém eD .teke{égel tdazzigem nabsátuf

 kájtđamát kanlafsoráv a kátolap ősléđ a ,kannav nabáctukáĐ ,kettöjár rokim
 aH .artiĐáp dlöz ógoflürök técnedem a ttodoropukel alajA .takuladlo

 ,mál ,tagolób neőtrégem ,lüzök keileblial a ajtál ¤í ikalav
 tlálat tedne$ ergév sé ,ebéségĐü{ soráv¤an a tdaráfeleb rebme i¤eh a

.nabguz sik sevdek ,ttogudle za nebbe
 tnim ,kenlü ¤ú ieserev¤ef ¤oh ,attál rokim djam ,atlo$narap - !inlüeL -  

 !nabómo$ ¤e kotajdaram eN - :etdzek inzára¤am lüneletvneđ ,néretólroka¤ anavA
 nikA .őle ddev rokim ,kolóđ né djam ,ebűf a dsetkef ,dodrak a dsagnorođ eN

!meleléf a im ,iken motatumgem djam nabrobát a nohtto ,léf ¤oh ,motálgem
 .asátđaláv sám tlov men ed ,actu sik sedne$ a tteđtet mes ikeN  

 amminI .tá{rota&sáb upak itagu{ a intál ttetehel lój lőllem túkőköđ A
 ¤én a&sáb a ik lojah erređ¤e đájí ¤én ,telej a djam kájpak nanno ¤oh ,atdnomgem

 men ,káttotímáđ ¤ú ,- takují avtrat lezzék ték ttölöf küjef - náladlo
 kantropo$ tah a dnim ttellek trézE .ré erőleled pan a ¤oh ,nátuza lakkos

 a esézekré naba i¤eh i{{e erređ¤e trem ,ingorava$ nabsoráv a ttőleléd đége
 sézlej a sé ,tlúmle léd eD .anlov ttetlek tsénűtlef ka$sigém lánkupak

 ko$ávok a ima ,lazza ebséggüfeđđö atzoh men tsésék a alajA .ttesék
 kenneltemletré sé ,- tlov azagi ¤oh ,tlüredik galótu - tnétröt nabájáctu
 .tréésége$ef naltadnog t{égel a gem essetnüb tsom ¤oh ,si tza attotrat

 a ,rám tlov bbađđoh naótahtál lemmeđ ké{rá zA .ajdóm ár đel si¤ú ,ilélút aH
 ettetđerem abáih ed ,táságzom ússal atdut intevök nasotnop néléđ ecnedem
 mendjaM .tnétröt men immes ,ttü¤e lavirrumuä neltemlerüt a ar{orot a témeđ

 {orot a ttotál tságzom ergév rokim ,ké{rá za tnigem tlú{ ti{đara ¤e
 dévllem a intál ttetehel teküjef a ka$ ,ađđiveđđö katnahor kerebmE .ná{ákráp
 .kujázzoh le tré ségömmüz¤él tnim ,kusázotláik neltetehtré ilovát ,ttölöf

 ,erdévllem a ik katlojah kosocraH .ttotál tekejef ka$men ergév nátuzA
 ,némerep dévllem a katkubtá ,jí tlov men nebküzek ed ,¤én tnim ,si bböt
 avtlokis sé ,tekő kétköl absagam a lórlutáh kezek naltatahtál a ¤oha
 a ¤oh ,innihle atríb men ,tráv si rokke gém alajA .ebgés€ém a katnahuz



 zA .kidekleme absagam a sigém lügév jí ¤én a ¤oh ,atráv ,ttolmoeđđö vret
 rám sé ,tésétetkül ereőtü atlálmáđ nájólku$ lerređdóm tlunat lótusdrO
 .kenétetniket őtegrüs irrumuä ttedegne ergév rokim ,tráj lürök reze

 za ik ttodora{ak nebsépélótuf ű{{ök tapa$ sik a sé ,tledner tózokaroS
.lóbáctu

 kődekserek ővke¤i élefik ,ttogravak gemöt akrat ttőle upak itagu{ A  
 kika ,kódokđémáb tdalađeđđö lóbkáctu őze{rök a ,lakkiatallá ttokargem

 tsátnallip nelte¤e bbálagel ¤oh ,katdokalot avtagotjú{ takuka{
 ,erketset ttodólo$nor ánnalatkala ,ővkef nebévöt {orota&sáb a kenessehtev

 ¤oh ,iánotak solécnáp ótrat€eh a ketdökđük tto evderevek küjézök
 ,lőle upak kibbesik őtezev ab{orot a tekő kéjrevtéđ ¤ohalav lakkujádrád

 lokop naba za ahtnim ,ttođtallah amrál na€o gidep lóbiakalba {orot a
 ,ságobodbál :anlov kátráz égöm kalaf gatsav a témelleđ đđor seđđö

 arbboj lavájdrak alajA .asátídro kerebme ólokli¤ tsám¤e ,ségrö$rev¤ef
 etzedef lafsoráv a lórbboj ¤oh ,¤ú náretev cnimrah gila za sé ,ttetni

 ki€ema ,zohupak{orot a katgáv táctu seréV .tegemöt a atpak abladlo ,tekő
 ik katludót iađájí ttotírob lőtkebes ,ttepétgem usdrO sé ,tlí{ik rokke

 konáretev a tekika ,lakkánotak naba őzödlü tekő za küttögöm ,atjar
 a ah ,kiđet nabboj ¤oh ,anlov ketlémđeár koza gém ttőleim ,katgável

 sé ,ebgemöt a kenejől ¤oh ,arkođájí za ttotláikár alajA .kandaram nab{orot
 ,tetelüret i{sépélđúh a tza kétröpös arátđit erődi i{talodnog ¤e kali{ a

 lüklén $narap ,avgoferzök takođájí zA .tlovartáh gém giupak¤an a ima
 ,tđakađ solécnáp a el kátlozág nebzök sátuf sé ,nupak a ik kattozrahiv
.tekő etzödlü mes iknes evdzek lőttE .kübéle tllá lüvík nupak a €ema
 nelte¤e ¤oh ,ettehev abmáđ alajA ersépél nevtö gila lótlafsoráv A  
 sé ,tlutđup nab{orot a nabnoza adamrahték kođájí za ,ttetđev mes trebme

 ,djam lürek abtazodlá kos lüneltetehrém ,atdut arkalaf a evzénađđiv alajA
.kantuj küjégöm arjú gím

 ¤av negésneltezemle¤ef ,nosálurá men vret ttozoglodik nasodnog đége zA  
 ttokub nágásnodjalut irebme si no¤an tđit naba ték menah ,nogásnaltatnop

 lezze ¤oh ,atdut mes küki¤e sé ,i$návík kisám a ,tlov iĐpak ki¤e zA .gem
 nátuim ¤oh ,atadalef a tlov za kantropo$ tah A .gem kitnem takusoráv

 nákéját upak itagu{ a élefléd ,absoráv a katgoráviđeb tnékne¤e
 {égelsójah {áhén sé irrumuä - náretev záđ lüleblürök a zE .kenezzekelü¤
 ,anlov ttel ődnegele - nabliaL tlov rám trem ,küjézök tlürek tréza ka$

 lavájánotak záđtö-rezeték amminI gím ,kéjdév lőrlüleb tupak a ¤oh
 ,iré$id témle¤ef kosocrah a sé tásádut amminI .iré men le lőrlüvík

 erőle ttođúk ¤ú evdzek lótlanjah tapa$ ótahdnom kansamlatah a ze ¤oh
 rezeték ¤oh ,ttözök kobmod sé ketrek őzevö tliaL a lüneltéverđé
 nabnoza to{rotupak A .lótupak itagu{ a rám katlov mes eri{sépél

 a kankoza kázzo€ádakagem ¤oh ,inlalgof ttellek le neppéknednim
 ke€em ,tésétđereel a kankádnereg ttotírob lekkezemelznorb ,úgásgatsavkéred

{ upak a kájrázle ttala sátnallipmeđ ¤e avnahuzel lőbévítlob upak a
 ,lóbátapa$ sidgaD ttotagoláv takođájí naba őzektnelej tnéknö amminI .tásálí

 a takiaros sé ,nab{orot itagu{ a ketdökrő röđbböt rám kika ,takona€o
 kođájí naba za tekő evtetzötlöeb ,lef ettötlöt lakkođájí ianava bbojgel
 léd lakkos men levésétezev kené{égelőf ki¤e sidgaD đakađ a zE .abájáhur
 ¤oh ,alór katdoksodnog - lánákon$narap upak ikađé za ttezektnelej ttőle

 nesé$neređ ¤oh ,- arop tú za tekő ejdef nogatsav giplat lőtőtet
 késsezeverléf ¤oh ,katgno€ob nebke¤eh a giádI .lóbgásgof a ketköđgem

 ,t{égelőf ttih kentteđevle za etlelögem nagodlob kon$narap A .tekiőzödlü
 tríh ő gím ,takugam ik kéjnehip ddah ,inatrat atraka tto ttü¤e lavátapa$ sé



 na¤uka$ ráb ,etrék tza ne{éređ nabnoza {égelőf A .kanótrat€eh a kulór da
 .ttőle eníđ nabuM inlurobel nese€émeđ ttü¤e lavátapa$ enteređ ,katdaráf

 itléf tágás¤an molatuj ótahráv a {égelőf a ¤oh ,tlodnog arra kon$narap A
 ,- kanótrat€eh a inetnelej ő tríh ój a anlov etteređ tréze neppé neđih -
 levik ¤oh ,lórra gem kizekdelef men ,elev ettetrégígem nátuim ,tréze

 etdegne arájtú la€€osom őtrégem ,rokesérétazah sé$neređ röđőle ttozoklálat
 úbál bbasro¤gel ,nokras ősle za nabnoza le ketnűt gilA .totapa$ a

 iĐpak ,nebéterégí {égelőf a ttozíb ráb trem ,attatjalađ abátolap a té{égel
.egésbböt ketđit naba za tnim ,tlov

 a ,élef upak itagu{ a ttögöm atolap a nosoráv a ttogávtá tapa$đájí zA  
 sé ,tá{átipak gésrőtset a atzámrállef ,tlohol abátolap a gidep {égel

 .tim ,kannabuM ettetnelej sé ,tlürö si {átipak A .katzíbár tima ,atdnomle
 .lótótrat€eh a tamlatuj ttopak ő kenősle ¤Í .akon$narap upak ikađé za tnezü

 a - abákonra$ódagof ¤an el tlátés abáih nabuM trem ,si kanóslotu eD
 ,tlű¤ ado si epén atolap

 za ,- kenétenétröt sodnalak sélükenem a le káđđalum es távađ nelte¤e ¤oh
 sro¤ a ,násunórt tlü laccra bbaromok er¤e nabuM .lohes katlov men kođájí

 a attál levémeđ tájas ¤oh ,ttözödükse avlluh erdrét gidep {égel úbál
 ,lőbémeđ ótrat€eh a ik ttosavlo tój kos men a{átipak gésrőtset A .totapa$

 .takođájí za őle késtírek si lóla dlöf a ¤oh ,tie{égel etdlüktéđ tréze
 e-kattál ,ketzedrékgem tiknednim sé ,nokáctu za kátdalađgigév körőtset A
 abá{ári upak itagu{ a ¤oh ,kátdutgem rokiM .totapa$đájí ne€i sé ne€i ¤e

.kunátu ketdere avtuf ,tekő inletenem káttál
 naso€ábađ {égelőf a sé ,tupak itagu{ a kétréle nebzök kođájí zA  

 - idlük akon$narap upak ikađé zA .lánkon$narap a ttezektnelej
 a nabliaL .tekődökrő nab{orot a el astláv ¤oh ,- si téven a atdnomgem
 tiknednim nannoha ,ketdökrő kođájí gidep nab{orot a ,kosádrád ttala kupak
 ne€im ,iken trúđ temeđ nátuza ,ttotnilób röđőle kon$narap A .kattahzali{el

 naltatlém zohkosocrah ,ne€i ¤oh ,tekő atdroheL .tapa$ a neltedner sé sorop
 tabboj ttodut men {égelőf a sé ,tegésrő za innevtá kájraka nodóm

 si kon$narap a zE .lánupak ikađé za tima ,tzana¤u atdnomle ,inlálatik
 A .lórkujtú sogásgatnođiv ttödőlkedré nasokélórpa sé ,etdzek integlelö
 men ka$ kon$narap a ed ,tlođaláv ernednim ,téjef a le ettetíđev men {égelőf
 .tnahor laggásasro¤ őtjeebgésték ődi za ,lőbkesédrék a in¤ofik traka
 a etlegélegem ,tnűt ¤ú ergév rokim ,tnopődi ttözűtik a ,léd rám tlúmlE

 .tsátaggaf
:ttotláiklef avdoknaltatlém nátuza ,notapa$ a gigév ttezén avgo€osoM

 kotátsom mes el gém kika ,teketenneb neppé ¤oh ,za tehel na¤oh eD -  
 őtűhél géle $nin táH ?kenledner artaláglođ lannoza ,tárop tú za lórkotagam

 gém nátu sátatlábórpgem i{{e llek kenkösőh a ,ketkeN ?nabsoráv a đájí
?si indökrő

 sejlet lejjef ttotjaheL .tahda tđaláv nelte¤e ka$ erre ,atdut {égelőf A  
 .ttodógáv tta{ah evgö{ ika ,kanásah kon$narap a ttorguiken lőbéjere

 a si katnahor rám sé ,el kéttötü keibböt a tie{égel óllá ettelleM
 ttögöm kugam kátpa$eb kóslotu za tótja zéhen A .zohupak őtezev ab{orot

 {orot gatsav a sé ,- ierőtset atolap a ketnűtlef négév actu za -
 .ttödődzek meledzük tteđeveđe iő$pélagi$ sőttek ógra{ak nabármo¤

 ¤oh ,káttál lőrlülöf trem ,élefel katludnile rám kođájí ődökrő ná&sáb A
 nebzöktú ¤í ,tapa$ ótlávlef tekő za kizokaráv tto nebévöt {orot a
 bbesik gidnim gém küsétepelgeM .lekkővke¤i éleflöf a katzoklálat
 a etlörőlef tiegedi kenkika ,asádokpak kielefnelle tnim ,tlov {ártáh



 ¤oh ,inzára¤am modut lezze ka$ sibbálagel né - sázokaráv ittőle {orot
 na¤u lüzök kika ,takosocrah tnáđle ernednim a tekeze inmo{le tlürekis

 katlov men inlalgofle teđége za ed ,giéjetet {orot a kattotujlef na{áhén
 za rokim sé ,katlártáh élef ejtniđdlöf {orot a katdaram nebtelé zA .kesepék
 tropo$ ¤én kisám A .nupak a ketrötik ,tátapa$ alajA káttálgem lóbkokalba
 .ebélezök upak itagu{ a ttotuj mes le náretev ttözötlö kankonaba i¤eh

 ttőle ődi ,kéttih tza sé ,tekörőtset ónahor élefarra za káttáL
 ¤oh ,tlov za ergésőtehse za erre a$narap amminI .teküvret kétzedeflöf

 lerrebme nelte¤e neletgésküđ trem ,ađđiv kanajlunov lannoza lüklén sénűtlef
 a ttogúz tto ajámrál crah ólúd lánupak itagu{ A .inzodlá tebböt si

 ,tlov nelte¤ek ,kanámminI nav si azagi ah ,ketze¤egem nabkugam sé ,nebkülüf
 kümle¤eF .takiasrátjab arkusros káj¤ah ,külőt etletevök tza rokim

 te¤ü si ikráb ¤oh lükléna ,kettöj ¤oha sé ,takusázodazál etző¤el nabnoza
.tsoráv a kát¤ahle tá nupak itelek sé ikađé za ,kujár anlov ttetev
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 a attál rokiM .téjedi za ettegetđev men ed ,craduk a ettegé neűresek támminI
 ,alajA tnim ,ttedek{émer si ő gém ,tekerebme ólluhála lób{orot

 evgnöd küttögöm sé ,notú za tnűtlef atapa$ kenérézevla nabnoza rokim
.bbávot kizokaráv abáih ,atdut rám ,kádnereg órázle tupak a el katnahuz

 a ika ,tiknednim tá kenejdegne ¤oh ,tiatapa$ etdlüktéđ sé ,ttorguleF  
 nasro¤ na€o tá$naraP .tehem mes rebme nelte¤e nabnoza élefeb ,nöj lóbsoráv
 a ,lőrketnétröt lánupak itagu{ a tlüsetré nabuM erim ¤oh ,ergév káttotjah
 katu za katzorobátel kánotak A .lőtdlöfzaráđ a avgáv tlov le rám soráv

 ¤an sé ,kattahdaram keneltéverđé loha ,nabásárakat kobmod a nétnem
 a ¤oh ,atdnom men kürézev trem ,kan$narap a tegele kettet lessédeseklel

.kanaj¤ahgem si tsám lüvík nökütelé za kenkővke¤i élefik
 i{{ema ,lürök agam gem trűt ti{{a ka$ ,togásgadzag a ettetevgem amminI  

 ah ,ttozokatlit meN .atláglođ témle{ék a sé ,tdagarár erénelle ataraka
 ajbarad nednim nassal kenételđékté ¤oh ,atráv larrotás seđíd ,jú egésrőtset

{rát$nik ze gidep - levie¤ü kenéđér{ámkáĐ ed ,tlov {araníđ
 le attatlomáđ ő ,ttödőröt alajA - ttetnelej tno¤av űdnergás¤an i

 a ettev mes zohha gém amminI <laggássokélórpa ótagosahláđrőđ tremenheP
 erézevla teke€em ,ebkekéz¤ej a nezzéneleb si ređ¤e ¤oh ,togásdaráf

 a attotlitgem naúrogiđ kaniánotak gipan a giddE .ttozoh ebéle nesegésűh
 ,tsátagotđof

 llek inlotóprák tsom ,atdut ed ,tsálurá za tnim ,ettetnüb ne{émek na€ona¤u
 eđđem ,lüklén gnah nelte¤e akađjé ték ,pan ték katđám-katđú$ abáih tréima ,tekő
 a nécnireg kobmod a loha ,tto gidnim ,takatu ótuf nebke¤löv a evlürekle
 ah sé ,katlov kebbeselégel a kálkiđ a ,bbanaltatahlotahtágel a tózob
 ka$ nebketrek a ,lőbtezevö neltelevűm a katdózúh si bbejjel tnékne€eh
 ¤e amminI trem ,lórkáf ódaksor lőtkö$lömü¤ a kattahtíkađ nebzök tenem

 tlobmorel a gém adahkonrí sé remenheP .ttedegne mes tsádaramel i{sépél
 ódnaljah tlov takosocrah ka$ amminI - ttozokaráv nebéjőtökik soráv

 ,- avtagolávgem nasodnog si takoza ,arsázoklalláv a erre inniv lavágam
 úrobáh a kő tima ,ké¤et tza ¤oh ,takánotak a gem attahzo€ádaka men iknes ¤í

.kattotrat kanájléc bbasotnofgel sé ősle
 segésőb trégí asálbarik keileblial ttotatzótratlef nokatu za ka$meN  

 ,ézök ialaf tréf men ató kodazáđvé rám agásgadzag liaL .t{ámkáĐ
 lótánavA notrap a neze anlov ketdejret si men iejtrek aH .atjar tludro$lút



 ,katlú{ erbbeđđem léndlöfóráj ipanléf ,attodnom iveneM tnim ,giuđileB
 a ađđiv avtírođ arkaladlo kederem ,arko$ú$ a ,takáknal a káttotírobeb

 ik ketdekleme ,kopolđo samlatah tnim ,lőb€em ,tsotózob avrogom ,dlözsékrüđ
 ,kátlálpát ketrek a keze tiókal soráv A .kosurdéc sé ke¤löt geröső za

 a ,iurá liaL ebére$ sé ,tlürek arkialatđa ő za kurob ,kü$lömü¤ ,kü{émetev
 si tsüze sé {ara za ed ,körőb ,ketevöđ ,ke{éde ,iezökđeznorb sélevűmdlöf
 ¤oh ,arra ketlüređ{ék kesevűmzék bbe{égeđgel a kaŁ .nekédiv a ttolmarátéđ

 ,kenejlé avtírođ ézök kalaf a nebkütelé đége
 ejtrek tlopá nasodnog kandála$ nednim evdzek lőtgetér sono¤av nesepezök a
 vé za kaniádzag ¤oh ,atráv záh népezök trek a sé ,nokobmod a lohalav tlov
 nejllek nabásázzi ótagotjof káctu kűđ ,neltőgevel a en táđakađ bbórrofgel
 ,kolodnog arra ka$meN .neđérdlöf a noza telé za tlov sáM .küindevneđgigév

 eđđö tllá lőbékérevek arútluk űgetér bböt sé ibbegér lakkos ¤oh
 kanámladorib neletgév €árik¤an segésse{éf a iókal tima ,za si lügév

 meN .tie{émret attotno nebbe{{ök ,nabbagadzag dlöf a ¤oh menah ,ketzeven
 im a tnim ,invív temledzük neletnüđ tréájtalaf nednim melelé za ttellek

 a{ut ¤oh ,nabáké{rá af ¤e inderevehgigév ketréár kerebme za ,nöknükédivtrap
 ,nekesédrék na€o kássagrof teküđe ¤av ,takujpan késtlöt nebsévettimmes

 a sé nabánavA .tlov men küzök immes zohájdnog sétehlégem ipan a kenke€em
 űređ{ék a té{émdere nednim kegésretsem a sé {ámodut a nabsoráv ibböt

 nájáđ iajpap ttodólámrof tréza si umabaH sé ,lóbká{opok a ik atlohi$ gésküđ
 za ima ,molatah ne¤el ¤oh ,énnetsi őletevök sé úrogiđ na€o lütđerek

 .aráknum bböt gém sé bböt a estíređ{ékár erénelle kutaraka tekerebme
 ,takomolpmet sé tekékétezevzív ,inetípé tekőtökik ttetehel ¤í kaŁ

 rápok a ttőle esézekré kaniaiF regneT a loha ,tto inetmeret takosoráv
 küttölöf sé ,eđđö katjúb ióksiv kavlafđálah sogásúromo{ nebkölbö

 ka$ agásnaltatahgofgem naltámrof kenika ,ttodoklaru netsi iső ,nelte¤e
.đonoG a ,runaN :tekerebme za ettetđék erségetter

 na€o ,tienetsi na€omok ettev gila epén űvle{kos ,eléfkos kotrap naba zA  
 lemmele¤if tza tlov bbasotnof lakkoS .keigér na€o sé katlov nakos

 ,ttotál mesahos a ika ,kanótrat€eh a akédnáđ a im ,inrésík
 soráv a neppé lőbémle¤ek €árik¤an ővelnelej gidnim nebéjere iasocrah ed
 tsüze sé {ara za ,tásázotláv kanámlagrof kurá za ¤av ,lösűh nabájátolap
 rebme sögőg {áhén na¤u lőr€ema ,tásádapa sé tásádará kaniajkatap ttetjer

 gésbböt a ,ajtahlosój si gem erőle tős ,táktit iremsi ¤oh ,attotrat tza
 a nednim námrofój tnim ,si ze aglod e$neređ a ,sros a :ttetni¤el ka$ nabnoza
 ,notrap a noza ótíbá$ ari{{a sigém tlov tréza innel kangadzag eD .nödlöf

 ¤an nelte¤e za tdaram amlagzi sézređno¤av a sé ,luđđor tlé mes {égeđ a trem
.tréimalav katraka inedzük kika ,arámáđ koza Đárav

 ,katlálat tekétré bböt kosocrah a ,katlov kogadzag táhet iejtrek liaL  
 tlürekis men tsoráv a ¤oH .inlezpék katdut le si ahalav ti{{ema tnim
 ¤e rám lüvík námminI néjétse kanájpan craduk a ,inlalgofle lessétüatjar
 a lazza ,tako$narap a kéttetísejlet ne{éreS .tlekedré mes trebme tacut

 si kő ,tekő ajtlávlef tapa$ őzektevök a ah ¤oh ,lassázokaráv godlob
 gém tegetjer záh nednim loha ,tomo$idarap idlöf a tze kájtahlognarabeb

 ima ,késtnem tnelte¤e za ka$ ,kanrát kübéle tnednim kiókal s ,timalav
 tte€eh crah takonáretev a aH .tekütelé za ,bbesekétrégel a arkumáđ
 avlúm ődi ¤e ,lassátratik sé nađđoh na€ona¤u ,kileven arsádoklodnog

 kenkeze e-bbesekétré men ,anlov ketdzek inegnerpöt si kugam gelűníđólav
 kankáhup sé kankává¤ lessétevgem etniđő tekika ,agászagi za kenkerebme za
 ¤oh ,támminI káttodlá ,ttotuj mes ebküđe nabnoza ne€i erküjé$nereä .kattotrat

.tekő ettezev erdlöf sotaládo$ a erre



 .tekő attatzoglodgem lunaltamlagri ,trésádlá za ebére$ ,gidep kürézeV  
 lén{éfa€káf akađjé đége takođalrot a ,lótkupak a ersépél záđmoráh ,nokatu zA

 av¤ah tegésrő rokima ,ketlüđék mes le gém sé ,ettettípé bbávot si
 za abba levéđér kibbo¤an kanátapa$ ttedekđereel ttőle lanjah ,küttögöm

 .lótupak itelek a le ttotđaláv atáh bmod seléđ ¤e te€em ,eblöbö
 keniődekserek bbagadzaggel liaL nebkiejtrekđíd sápmop ketdekleme ttI
 léđ nabkađvé nednim mendjam téziv a kenlöbö za kenne trem ,iátolap irá{

emalav ah sé ,ttözök iáf ketrek a tlákjub tto si nákađjé za nezE .atzordof
 őlöbmöb zűt a ¤oh ,anlov ttetíges nesevíđ ,lüper a€káf arátolap ki€
 eD .teketelüpé ttetíđék letteđévűm ¤an sé igér a eđđémele evőn ássáiró
 tlov gila ,ttezgév tima ráb ,eblöbö za ttöj intagotjú¤ men amminI

 őse bbelezökgel zohtrap a attatlobmortéä .lénđévzűt a nelte¤ek ébsévek
 lavásátí{ári irrumuä lőbkevök ttogaraf sé lóbkádnereg a ¤oh ,takátolap
 úgásamisme€es sérötmálluh a kéttegrög mes el géM .nöjlüpé trapőtökik
 konáretev a lóbkalaf sodazáđvé za teke€em ,tekevök ősle za giájkomoh
 ed ,úgás¤an sepezök ¤e ¤oh ,kéttetnelej rokim ,ik kettegeđef lakkiajdrak
 éótrat€eh a ka$ ¤oh ,notrap a katlo{ámkáĐ tá€ág ttetíđíd nogadzag na€o
 tréza nátđup ika ,tlov éődekserek ki¤e za ¤oh ,tlüredik nátuzA .tehel

 kátdut mes le tze kosocrah A .tiemörö sázójah a ezzevlé ¤oh ,ettettípé
 a tréémörö sázójah a nebételé ahos tlláđ mes ugaliP gém trem ,inlezpék

 men iknes tza gideP .atjar etserek tégéső$id tájas a ,men tsám ah ,erregnet
 ,etlekedré men nabnoza támminI .tregnet a iteređ men ugaliP ¤oh ,attahtíllá
 tdaráf ébsévekgel irrumuä ettetlüeleB .atlánđah erim sé ,ójah a tlov éik

 gém ed ,kandut ¤oha ,ajnáb tim ,kanazzálrotiv ¤av kenezzeve ¤oh ,tiasójah
 arsám¤e kosójah A .őtökik a đék ,tahludni ,zohugaliP kenejré ttőle léd

 anotak záđ sé záđ na¤u loha ,notrap a gigév djam ,nablanjah őgnered a ketzén
 kátdatá sé ,lavámminI inzoktativ ketrem meN .lohes gém őtökik ed ,ttögĐü{
 ,kójah a kattotufeb pandamrah erim sÉ .nebléd panza gém kanugaliP tétenezü

.neblöbö za tekő atráv őtökik
 tönođuh-đúh lekkörőráj ,inetípé tőtökik a ,ttögöm kođalrot a indökrŐ  
 en sádamát naltaráv ¤oh ,ézök ie¤eh dlöfzaráđ a inlotaheb erretémolik

 nossuj kanđakađ nednim ¤oh ,tsám¤e inatláv ¤ú nebzök sé ,tegeres a essehré
 zehhe ,- katlobar ttalaze tte€eh sávla - őnehip i{áró sőttek ¤én-moráh
 pansám trézE .tlov nabátđit si amminI lezze ,sévek si rebme záđtö-rezeték
 kos mes¤ú nabkuzáh ,attotjah aráknum si togássokal naba za rám ttőleléd

 iknednim inlepic tádnereg ,inadroh tevöK .argidda tdaram kujólavinetléf
 őle tlürek abáih sé ,tiajpan kenételé nabbárok ettötlöt levimráb ,sepék

 tđit ték ka$ ,lőrke€ehketjer tlálat men lef gidde za {ara sé tsüze bbajú
 .néjele za trájdnim eréjé$neređ ibböt a ,integetđevgem tágam at¤ah ika ,tdaka

 bbigérgel ¤oh ,lazza evdőröt men ,tekő attatlo$ábrok erserév amminI
 ,notú za katlálatár kánotak a erika ,iknednim táh ¤Í .kólav lüzök ierebme
 a ¤av ,tőtökik a ettetípé ,ttozoglod ,avlákjub nabtózob a ¤av nabkazáh a

.bbávot ettetísőre takođalrot
 ,ajtí{ozib si za tzE .tekő atlođjah lőbgésnelte¤ek segelsölöf meN  

 si tréza nálat ,ttedegne arájtú tiknednim ttőle esézekré dahójah a gém ¤oh
 indeđ takáglođbar nossuj ebéđe tnigem kenremenheP ¤ohen ,nasro¤ na€o

 kansogásnotzib géle kođalrot a ,đék őtökik A .llek intete tekika ,külüzök
 ¤í men aH .nebéjtrek bbávot nozzoglod sé ,naba nednim azah nejnem ,kanađtál

 a nebődi ¤e lezzE ?tegeresdah a lemmelelé le djam ajtál ik ,đel
 abkiazáh a ébböt attahtalkaz mes iknes ,ttetev tegév si kansátagotđof

 kürézev késtniket ¤ú ¤oh ,kátkođgem kika ,kánotak A .takonaba trétađđiv



 gikutloh ,ketdeksemledegne avzoklánjas ,tie€éđeđ sárájődi za tnim ,tia$narap
.topan godlob moráh a tza evtegelme

 so{ozib a za tlov tto si tsom ttögöm ietedekele$ amminI gideP  
 a katráj tneb lappan se{éf ,lelle$ iánotaK .akigol neltetehtevök

 aráttál emeđ nabuM anátu ,trebme záđ tnim bböt katlokli¤el ,nabsoráv
 kika ,tekerebme za kátsodgofeđđö ,takatu őtezev absoráv a kátlođalrotle
 ,káttollah lőbkeríh ađók ka$ ¤oh ,lórluzah le katludni ¤ú legger panza
 .notrap a tagotđof tapa$zólak imalav lótsoráv a erléd ,eđđem lohalav ,negi

 a rebme ősle za tlahgem lótájdrak alajA ¤oh ,le tlet mes aró sőttek ¤E
 avgáv tlov le sorávőf a ,e¤nöß trapregneT a ,liaL sé ,nabájáctu ko$ávok

 tze ¤oh ,abotso mes ,avá¤ mes đel men gidep ótrat€eh A .lótá{ámotrat
 sé kođalrot a ettegrüs trézE .ázzoh nav si ejere sÉ .aj¤ah lunaltaluđđob
 ¤oh ,gem etdegne mes tza gidep kengeres ólláđ artrap a ,tésétípé őtökik a

.katdaráf sé katzójah ti{{e tré€ema ,tsoráv a kássahtál
 trakrézev a gím ,ttellem kójah a kuinzokaráv ttellek nebdner tráZ  

 nigeT .nabájátolap tto¤ah nepé ki¤e löbö za eđđö atvíh arsázok$ánat divör
 $nin takosójah bbojgel a ,lavugaliP kandaram nebőtökik a tajjiG sé

 seđđö geres a sé kosá&&irap itaran A .inatđaráf nabcrah idlöfzaráđ emletré
 nevtö ki€ema ed ,abá{ári ,upak itelek a náladlo bmod a kidózúhlef ađájí

 kođájí ianava za tza ,zehéjetet bmod a kidekđérem bbelezök lessépél
 ,anlov tdaram külev nebbesevíđgel amminI .kázzali{el lüklén sétetzemle¤if
 asámodut ne¤el en lórtapa$ a lőrre ¤oh ,nednim gem ttotahludrof noza trem
 .tekő atzíb arálajA nebéterésík kesétege{ef ű{röđ lügév ,kenléfnelle za

 a ,kenkeibböt a menah ,katlóđ kenrézevla za men eđrep kesétege{ef A
 a tludnigem nátuzA .evtréeleb si tiajgat ódaram neblöbö za kanrakrézev

 a tiveneM .nojdaram naltatahtál lóbsoráv a ¤oh ,avzá¤iv ,leggeres
 reze¤én mendjam ze - le ettetjer nebmeđ lavupak ikađé za lakkaimátib

 ő gíma ,nojludzom en ,ettötök eréklel a ređ¤e gém sé ,- ttetnelej tsocrah
.da men tlej

 ,lüzök kobmod a tlátésik laviánotak tájas sé leggeres iuđileb a anátU  
 ahtnim ,tekő attotíllágem ttO .zohđalrot ittőle upak ikađé za nesene¤e

 .kanajdamát lánupak itagu{ a ¤av tti nojav ¤oh ,anzávotét
 a ttozédárapgigév ,élef upak itagu{ a tludnigem sigém geres a lügéV

 itagu{ A .táragusótah kali{ ttödlük nanno za evletđit gila ,ttala kalaf
 egév a ¤oh¤ú ,takánotak a etzedner abpolđo sorostö ,úđđoh evré égöm đalrot

 ¤í tnűt kangásabotsO .notú ódora{ak ézök kobmod a tteđevle rám
 kanábotso nabuM ¤oh ,tlov za neppé akédnáđ amminI ed ,tekő inatíllálef
 ianava záđtö gila küttögöm ,löle katlov kotapa$ iuđileb A .astrat
 sé ,tludrofađđiv nabásárakat kobmod a amminI levibböt a ,gém ttođtál

 amrof¤e lóbáj¤an nannoha ,gem ttodopallá tto avdalahlút si niatapa$ iveneM
.lótupak itelek sé ikađé za tlov argáslovát

 a sé ,lodnog arúđđob a ka$ nabájgarah nabuM aH .ttotíllá tádpa$ sőtteK  
 crah seréV .abátáh a lürek iveneM ,nahor arkaiuđileb ittőle upak itagu{

 bbaramah nabuM trem ,inraki$ik tehel men gelűníđólav tsétnöd sé ,đel
 .ejgeđ tévdek ¤ohen ,keniveneM inadnomgem ttodokavó amminI tze ed ,lunovađđiv

 a tá nupak itelek a ,- ttotímáđ erre amminI sé - soko nabuM nabnoza aH
 a ima ,gésetđev bbo¤angel a asátjú¤lef dahójah A .inréle kiđke¤i tadahójah

.itehré takódamát
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 gikopan ,si amminI ttozokaráv nebmeđ elev sé ,ttozoklodnog sé tráv nabuM
 ,tegésnelle sám kanassahtál en lóbsoráv a ¤oh ,evle¤ü arra nápu$

 .takotapa$ iuđileb a gigév notú itagu{ a sé tégésrő đalrot moráh a ka$
 remenheP galótu rokiM .ketrev trobát evdeléđtéđ nesemle{ék kánotak a ttO

 si lóblovát a gém ,nabánavA lórkopan a lőrkeze meken tlomáđeb
 nablanovgél lótsám¤e ketlü ttO .ajákigol rézev dav a ttotagnozrobgem
 káttál men ahos ,kalaf sé kobmod küttözök ,erretémolik moráh bbálagel

 ahtnim ,tnétröt ¤ú nednim sigém lügév sé ,tévle{ sám¤e kétremsi men ,tsám¤e
.anlov ttedekele$ tniređ a$narap amminI nabuM

 a etrevtéđ ttala sátnallipmeđ ¤e ,nupak itelek a trötik nablanjah ki¤E  
 ima ,kanbmod a tnahoriken levéjeredah đége sé ,tégésrő đalrot itelek

 liaL kattotufik rokkana¤u iójaH .ttoz{ogroh dahójah segésnelle za ttögöm
 .tegésnelle za eb késtírek lőlef regnet a ¤oh ,lőbéjőtökik ttedév

 ersépél nev¤en gila iánotak ősle kanátapa$ ótrat€eh a gím ,atráveb alajA
 a sé kankođájí za to$narap ttoda rokka ka$ ,lőtéjetet bmod a katlov

 sé káttotírob ebrév kevök őlüper avgorrus a sé kali{ A .kankosá&&irap
 sé bbajÚ .gem kétröt men tételüdnel mahor a ed ,takoros ősle za kátróđtéđ

 a sé nekettesele za avsopatlütđerek ,éleflef katdokđapak kođakađ bbajú
 lessépél {áhén rám ed ,ketlürek erdlöf a si kő nátuza ,neketlüsebes
 ersépél đúh gila gidep málluh őzektevök a ,zöhőtetbmod a bbelezök

.lótkođájí za eđđö ttolmo
 adamrah¤e kenégeres ótrat€eh a tniređ esél$eb trem ,anlov tráv gém amminI  

 sépél đúh óslotu za za ¤oh ,atdut sé ,tlov lüleb nupak itelek a gém
 .atraka tégeres đége nabuM Ő .đel bbezehen er¤e eki¤ednim

 đúh - temleléf a sé tegéstlüđef a inlesivle kátríb men iegedi iveneM eD
 ka$ neppéknednim rám ¤oh ,arra tlodnog meN !kenđevado kójah a sé ,ka$ sépél

 sé ,- lótájla bmod a tlov ersépél rezemoráh tnim bböt - tehzekré evsék
 ,kürézev ¤oh ,kátdnomle konáretev óllá lürök amminI zA .tlo$narap tsádamát

 imátib ónahorerőle avzotláik lőrkü€ehketjer a attotnallipgem rokim
 ,lakkiađakađ kanajludni kik ,si atloros rám laccra sörövrobíb ,takotapa$

 .ttetni¤el sé ,tágam atlodnoggem nátuza ,tekő kájravazađđiv sé kéjrevtéđ ¤oh
 đégE .tegésnelle ődelezök lórladlo za etteverđé rám egeres ótrat€eh A

 sádléP .lórtú őtezev ado za sé lóbájla bmod a küjélef katludrof kodazáđ
 lótsátuf a katdóloĐromlef nokulafcré sé ,éllem sám¤e katzókráz nebdner

 ,kattotuj zehtezgelél nőtetbmod a nnöf kođájí zA .kođakađ imátib tdallufle
 - iveneM sé ,tekevök ótahlánđah a kéjdeđeđđö ¤oh ,katlojahel kosá&&irap a

 etélnelejkelél ő za lüde¤e ,attahtatzognah nékđüb - giákos men ,zagi
.tadahójah a gem ettetnem

 serév sé úđđoh ttözök tú ték ótufik lóbupak itelek a sé ikađé zA  
-¤e tlov avróđle ka$ loha ,gáskís sáknal néh{e zA .tlobmot meledzük

 za tlov bbőzevdek ,- ketdődzek lánájla kobmod a ketrek a - rokob ték
 a tárodomcrah úsulíts igér kugam a kéttehtíređ{ékár trem ,kankotapa$ naba

 előt tima ,kettetjelefle tnednim mendjam lüklén amminI kika ,arkaimátib
 ¤oh ,kétlerésík mes gem kaimátib a ,ttödzük nelle rebme rebmE .katlunat
 men támminI .tiaros konaba za kéjröttá avnoveđđö tőre bbo¤an notnop ¤e-¤e
 bbajú e-kennűtlef ,etle¤if tzA .sélködlö neletgéstehet a ze etlekedré
 upak A .mes ¤av nabuM tsétísőre e-dlük ,nabupak itelek a kotapa$ naba
 lejjef gedih na€o mendjam ótrat€eh a ,etző¤gem ze sé ,ttotísá neserü ajáđ

 ttögöm €ema ,lórbmod a tludzom men tréze amminI .ő tnim ,inlegelrém sepék



 za tti $nin gém kankonáretev A .tledner tőnehip tős ,katlasah iatapa$
.nöj mes le am ¤oh ,tehel sé ,küjedi

 si gem lőribböt a aH .katlocrah nasakered nájdóm kugam a kaimátib A  
 ,katdóvi abkiamzi ari{{a ia€étrof tlunat lótámminI crahlezök a ,ketzekdelef

 a ¤oh sé takoros ttozúhtéđ a ,takiábih őtevpala ettetíh{e ze ¤oh
 kenléf ki¤e ,kattozmálluh ado-edi kalanovcra zA .katlov katdaráf lótsátuf
 attatum za kaŁ .ttözök tú ték a ainlocrahik t{őle sege{él tlürekis mes
 er¤e nelle bmod itelek a kiamahor ¤oh ,tétez€eh ólmor nassal konaba za

 élefel nassal ersépél lőrsépél ,ketzekedév ka$men rám kođájí zA .ketlügne¤
 kéjréle si nebétenüđ sádamát ték lakkiali{ ¤oh ,náladlo bmod a ketdekđere
 ttödlük to$narap amminI .takotapa$ őzedner takiaros ,őzekelü¤ künelle za

 za etremsI .kentehem mes tatdopat ¤e lút lénélef bmod a ¤oh ,kanálajA
 ki¤ednim nabcrah őzekrégí kensetző¤ ¤e ¤oh ,téjégne¤ a tza kenkerebme
 nazój ima ,sepék argásabotso na€o tréze sé ,innel raka őző¤ si nölük
 zéhen a ebmeđ kenejlürek en neperet kís kođájí zA .tuj mes ebéđe lejjef

.lakkosocrah naba űtezrev¤ef
 a ,aireN .ttozotláv tesevek epék ata$ a ed ,léd a tlov lezök ráM  
 tréze sé ,tlov rebme avá¤ ,atloktit nasodnog ráb ,{átipak iuđileb

 ,katllá nebdnerdah na¤u iatapaŁ .zohá$narap amminI tágam attotrat nesegésűh
 tima ¤oh ,attál ,tludzom mes amminI .erégéstíges kaimátib a katludni men ed

.si elüklén kizgévle tza ,semedré
üsle tenev¤en lüzök kójah naba za ¤oh ,tétenezü ugaliP gem atpak rokkE  

 .kétzödlü giátarájeb kenéjőtökik liaL gidep tibböt a ,kettetđe€€
 ttetjerle ná&sáb ték a ed ,si ebőtökik a inlotaheb katlábórpgeM

 neűmle{{ök tréze sé ,ketremsi lőbríh ka$ gidde teke€em ,ketezepégidah
 takádrád ű¤ehznorb ,őllieb si kanádnereg ,teküjere ótítđup kétlü$ebála

 a eb tröt evge$er ,tlálat rev¤ef ű{röđ a ze aH .arkójah a kettől
 őde€€üs nasro¤ a tlükenem avđú gés{égel a sé ,si akđed bbagatsavgel

 sé ,tteđevado ajójah tö rám ,tlo$narap tsálunovađđiv erim ,kanugaliP .lórójah
 kođájí naba za inetnem atdut gem téđér ¤e kenierebme ¤oh ,ttetehlürö

.lótiali{
 geres naba za sé ,lórlaf a ttollah tekelejtrük amminI nátuze lakkos meN  

 a ettetrésík gitanallip ¤E .élef upak itelek a ttedzek inlártáh nassal
 kő ttü¤e leggeres ólunovađđiv a sé ,laviajnáretev ludnigem ¤oh ,talodnog
 ,atgús tza enötđö sé ,tágam etlezpék ebé€eh nabuM ed ,nupak a kantujeb si

 kenégeres trevgem si¤ú rám ánzodlálef lüklén sénebbermeđ ótrat€eh a
 si léfnelle za ¤oh ka$ ,takádnereg órázle tupak a evtđereel ,tierebme

.ttotímáđ nese€eH .nojdaram lüvík
 egeres etdzekle tnékakétí{ozib ttesékle kenégéssepék irézevdah iveneM  

 naba za tröttá nárá tazodlárév ű{röđ bbajú sé ,inetísőre tá{ráđbboj
 imátib A .negeres

 rám ttözök gésnelle őzekedév netteseebgésték a ké tlámrof lóbkotapa$
 ajdut mes immes rám ¤oh ,ttođtál sé ,lótupak a tlov mes eri{sévöllí{

 ,tlükenem avtuf ,tnappoređđö a{ráđlab geres naba zA .intatzótratlef tekő
 a katnahor nebküvíđ a lalladaid kika ,si takaimátib a avdagar lavágam

 bbo¤an lénne ,absoráv tlalgofle za kenősle kenpél kŐ .élef upak
 {áhén ój ttü¤e lakkonaba zA !kanágam tahnávík mes anotak nelte¤e tegéső$id
 kerebme ósopat tsám¤e za rokim ,ttögöm upak a rám tnűtle si imátib đakađ

 kerebme tdeker nnik A .málluh ódópa$ kanálkiđ a tnim ,tnaprotgem atadará
 tekika ,lavásátagjaj a kankoza ttederevekeđđö esétlövü tteseebgésték

 sátídro si lüleb nokalaf a sé ,kádnereg űgév se¤eh ,ónahuzel a katzúzeđđö
 sé ,nokosocrah imátib a takujúđđob ik kéttötlöt konaba za ttO .tnasrah



 ,ttodoravazgem artanallip ¤e iveneM .bbű{röđgel a tlov gnah a ze nálat
 reze léfsám ¤etnim a sé ,tásáloraktá konaba tdeker nnik a attat€of nátuza

 bmod itelek a ttotírođiken ,lótupak a avtjah bbalovát er¤e trebme
.tekő kátráv kođájí za loha ,kanáladlo

 ,zohsálráđém a anlov ttedzekázzoh neppé €árik imátib újfi zA  
 erkődi úđđoh lavásánovlef óslotu za lezze kanáta$ setző¤ a téven ¤oh

 ótnorpennü za ,amminI ed ,abiálbát kórítenétröt a esséveb nogatsav
 sé ,tludnigem laviatapa$ ,katnahuzel iádnereg upak a rokiM .ttepélebzök

 a katzokaros tto iađakađ konáretev a ,ttezgév lessétírekeb a iveneM erim
 kucnál soros¤én ,{okév nátuzA .arbboj lótkođájí za náladlo bmod

 sé konaba ólocrah gidnim gém a katdokarufeb ,nobmod a ttedekđereel
 a ttotajúf tjllá bbőle tréévdek telü$eb a amminI .ézök kaimátib

 mes¤ú kaimátib tlügeđérgem lőtmelező¤ a ¤oh ,atdut ráb ,lekkösötrük
 za takujdrak ,takoságáv a káttagotđo náropađ konáretev A .ár kantagllah

 ,avtídrof lavájpal gelőtehel gidep arladlo kisám a ,levélé élef konaba
 ték a káttotđalávtéđ ,leviveneM ózkétjat nabájgarah a evdőröt men sé

 nabságnolot ¤an a konáretev a ¤oh ,káttotíllá tza galótu na{áhéN .tegeres
 tős ,lőbkiesétü ttopak si e€émeđ inetsi sé ,tiveneM lef kétremsi men

.tléđeb mesahos ő lőrre ed ,si lóbkiaságúr
 kensegéső$id iknednim topan a tze sé ,takugam kátdagem konaba zA  

 sé lőtkettesele za ,asocrah elef gem tdaram gila kanótrat€eh A .attotrat
 ttesele za ¤oh ,lórra evléđeb men ,se€étniket {ámkáĐ ttedeđle lótko€gof

 kánotak A .tniređ e{évröt úrobáh a lürek arsátđotéđ si eđér{ámkáĐ kaimátib
 a ,kátlálmáđ tako€gof a iakonrí remenheP ,káttagotđof tekettesele za

 a ¤oh ,tludnile rakrézev a sé ,abmolah káttakar tekerev¤ef
 a ajrájgigév levésétezev iveneM őlüremle giájbúb ejef nebégéső$id

 .iknes ebgésték atnov men lüvík námminI tze ,táhet tlov melezőß .teretata$
 menka$ tteselE .növök ¤e náladlo bmod itelek a tlü návrogom nabnoza Ő
 - đér{ámkáĐ ódnatđotéđ a sőtnelej €o tlov tréze - socrah imátib rezeték
 .nabásros ibbávot úrobáh a tnelej totnopóludrof pan a ze sé ,tréimmes
 ,nabuM gem ajdut en ¤oh ,arsoráv a el inpa$ ¤ú gem tlerésík rođmoráH

ádaka arakrézev tájas ,tdükef netlüsebes rokiM .nebmeđ llá levőre arokkem
 amminI - ttotahlúm neneltelév ka$ sétüatjar a lánupak itagu{ a ,gem atzo€
 attotísúih agásabotso iveneM tsom sé ,- tnétröt im ,atdut men gém rokka
 - intagola$ik lürekis tégeres đége ótrat€eh a ah gideP .tievret a gem
 gém ,- kiken kan¤ah tődi ah ,dnim nöjik ¤oh ,arra innetlöf etrem tételé za
 ,külőt ttotrat ah bbejlefgel gidde nabuM .tsoráv a ajlalgofle panza

 ialaf getter nabnoza evdzek lótpan a lőttE .tléf mes ertese immes inléf
 .tsoráv a ejdévgem levégeres kédaram ¤oh ,djam lálatik tnednim sé ,ttögöm
 loha ,đel sotavó si tto trem ,intev tle$ ,intüatjar tehel men ébböt ahoS
 gidda ah sé ,giéjedi netsirahiV a tdaram kujpan đúH .antahdaram sotzibagam

 ?nebőse ódakađ a levégeresdah dzek tim ,tliaL eb kiđev men lammahor
.ajrúh kají za kidekđeregem sé ,katu za kanallám árrás ttala kujuraS

 soráv a rokim ,katlú{gem koké{rá za ,tráj ttölöf kobmod a rám pan A  
 ,ttözök upak ikađé za sé itelek a kánotak naba zA .kattál tságzom nialaf
 .ézök ievök {ákráp a kettetísőre takánzóp ,lótsám¤e argáslovát so€ábađ

 eđđem kalaf A .katdogu{gem nátza ,kétzén avdokana¤ röđőle kótagotđof A
 rakrézev A .takujáknum ajtahravaz men immes ,kilí{ men ik upak a gíma ,kannav
 a nojav sédőlüđék a ze ¤oh ,katdokanat noza sé ,népezök rétata$ a tllágem si

 téséleređlef ketezekređ ólnosah zehketezepégidah ővel noká&sábőtökik
 tto ¤oh ,attotíllá nattozorátah ugaliP .tsám imalav ¤av e-itnelej



 lóbiasálí{kalba a&sáb a ke€ereg samlatah a ,ttotál men tánzóp eléfimmes
 golod neltemletré si nebnölük erkerebmE .élef kójah a ketneppör

.inzödlövöl levimse€i
 .lef ketnűt kotropo$rebme bbajú nebküvöt ,katllá gigév rám kánzóp A  

 kotropo$ a nátuzA .kanláni$ tim ,ttetehel intaglálat ka$ lőriđđem ne€I
 űníđ tétös kendnim ejetet a ,indeklemeik ttedzek űređkáĐ imalav lőbépezök
 nassaL .ttotíkrat lakkotlof söröv tnékne€eh ,réhef gidep bbejjel ,tlov

 ergév rokim ,kattotuj arsagam éggéle rám sé ,nétnem kánzóp a éleflöf katđúk
 ,élef kalaf a atzár tájdrak sé ,ttotídro ika ,tloV .kantál tim ,kettöjár
 a katdaka nesevek ka$ <séremsilef a ettev takuvađ sé ,katdapásle kosám

 bbávot avtnárgem takulláv a kika ,lüzök kebbetlümetevlegel
 etsettloh socrah imátib ttogofle záđ¤én tnim bböt A .kattagotđof

 takuka{ a kujrak ttötökartáh nasagaM .nokánzóp a ttog€obmi lüneletzem
 erküllem küjef ,takulláv ettetíbrögerőle si erénelle koruh ótírođ

.tnellib tladlo ¤av ,ttese
 a ,asálatđagam keniegéssepék irézevdah tájas trrof arákrot a keniveneM  

 ,tlov rebme űvíđ segrék kügésbböT .arkalaf a tlumáb netnebböd rakrézev
 kővetđonog létök a eD .si tlálah sé ,nebkütelé kattál tsátđaka géle

 naltarí ze ,ajpak lőtrev¤ef sé ,ajda lerrev¤ef tlálah a anotak a ,esétetnüb
 ¤ú ¤oh ,kéttih esgém ,tekő ajtrat kankozólak nabuM ,na¤u kátduT .{évröt

 si lazza sÉ .sákođ lakkólbar iregnet a tnim ,lakko€gofidah a kináb
 ,kotazodlá za kugam tnim ,sönűb ari{{a bbálagel iveneM ,katlov nabátđit
 ki¤E .nupak a katnahoreb ,lőtmelező¤ őnűt kentréle rám a avtíkavle kika
 €árik imátib a sálalgofsállá za ,kanadnom timráb trem ,gem tlalóđ mes

 röđőlE .takugam ár kátnáđ nesevíđ mes erki¤e sé ,enelle ¤av ttellem
€eh endekele$ sé ,ennel tti tsom amminI ah ,anlov ój ne€im ,arra katlodnog

 teppö$ ¤e ,zagi ,trat küjélef ¤oh ,kétteverđé rokim ,ketzegelélleF .kütte
.evteis mes

 ő ,ázzoh katlóđ koza trem ,ttellem kánotak ótagotđof a tllágem-geM  
 kéttetídnel ersélzövdü kánotak a ,ttepélbbávot rokima sé ,kiken tlođaláv

 gidep ő ,trebme setenetter sé neltetehtré za tze kátládo$ nétniđŐ .takujrak
 őreveh élefnednim a sé takorkob a evteglürek ,ttedelezök nassal

 a náretev ki¤e za ,tllágem tnigem lántropo$ őzektevök A .teketsettloh
 .ázzoh ttögöhör sé ,timalav ttodnom avtatum arkaimátib ógól nokalaf

 gidep iasrát ,ttese tta{ah {égel űsétök{émek a ¤oh ,nojáđ atgáv ¤ú amminI
 zehiveneM nesene¤e ,tré zohrakrézev a rokiM .erléf katdózúh letteletđit

.tludrof
 demlező¤ menah ,marU inetsI ,kandióládo$ gem dsatum teretata$ a ka$ eN -  

!si tie{évlej bbesegéső$idgel
 ,si ketléf ,si ketlürö iajgat rakrézev a sé ,ttetni élef lafsoráv A  

.togászagi za atdnomik ¤oh
 takiabál tsom ¤oh ,tekő mattotínat tréza gide¤envé sejlet ték mendjaM -  
 ,lürö mevíä !trézevdah ¤an a ,degéT kenestnöđök avlából naódutgéssetđit
 rokka ka$ názagi ed ,- lammolagu{ sokli¤ attat€of - motahtál tze ¤oh

 erkenetsi sok$om a - tima ,küttözök lángól tto si eT ah ,godlob anlov
 ¤oh ,dekeN motatumgeM !koza tnim ,lénlemedrégem nabboj - !möđükse

 tievök kalaf a llek lemmezek ték a lezze ah gém ,tliaL molalgofle
 ttödlük dogásabotso eT a tekika ,si trékoza kollá túđđob sé ,mentegeđeftéđ
 őtjeebgésték - mejef a eb astídnor akđip segéstneđ umabaH eD !ablálah a

 si men tsom gidep ,tekenetsi za etletđit men eri{{em amminI ¤oh ,tlov
!koludni abáta$ ređ¤e gém deleV ah ,- ttotídro

.nejnembbávot ¤oh ,tludrofle sé ,ttöpök éle abál iveneM  



 kótlém kika ,- ttölöf alláv a ađđiv tlóđ - kankoza lüzök diánotaK -  
 ,ttü¤e deleV ,ibböt a ed ,kanastrat knülev ¤oh ,medegnegem nálat ,ár kenđel

…takalaf a ilürekle eđđem evdzek lótnatsom ah ,iđet nabboj ,marU inetsI
 .tlunov abrobát nölük levégeres tdaramgem etse panza €árik imátib A  

 ¤oh ,attahsavloik iveneM lőbkütetniket ,ketdeksemledegne avgorom iánotaK
 tti kenzektevök kődi sám tsom nátu iajpan ttotrat kensegéső$id asádoklaru
 anda to$narap ah ,atdut ed ,támminI etlölűß .si nabimátiB ,azahado nálat sé

.kanánludrof enelle ,arkonáretev ianava za kanajdamát ¤oh ,kaniánotak
 sé ugaliP .ttögöm atáh amminI teketnétröt a atla¤rátgem si rakrézev A  

 nesejletgésőtnelej aireN ,kanámminI katda tazagi ko{átipaksójah a
 sé ,té{émelév a etzedrék men iknes trem ,tréza ka$ nálat ,ttotagllah

 ,ttodnom ti{{a nápu$ ,tlalóđgem arákos ¤an rokiM .si remenheP ttotagllah
 a ah ,azzáhur arimukraT tiatadalef sé tégéstđiT .abánavA ¤emazah ő ¤oh
 {ámkáĐ óráj kanrát$nik ianava za nebi{{ema sé ,lurájázzoh zehhe rakrézev

 ár tájtájas a ráka ¤av tđér{ámkáĐ i€árik bé¤e rézev ki€emalav lüvík neđér
.ázzoh pak tójah ődnegele ah ,iđivle si tza ,inzíb ajraka

 ,ttedekevön er¤e emleléf ttezré tnári amminI ató ketnétröt nabnituK A  
 ki€emráb lób{ámkáĐ a ¤oh ,tléF .ettetje ebgésték eteđémret naltatahtímáđik

 ¤oh ,ainládérple llek takogásagárd sám sé ta{ara bbajú nabtanallip
 ttoloh ,kástísotzib tátaludniój kaniókal sélüpelet itrap sik ki€emalav
 nebbesevíđgel erénelle kokédnája za kerebme za keze ,etzeré ¤ú remenheP
 neléftú-notú za ,lőtrév a ttozótrI .ludrofle ah ,abátáh a kenénföd trőt

 a ttodorodnu ,lótkánotak segésnözök sé avrud a ,lótkálluh ővkef
 őggüf nokalaf a ,ata$ óslotu za zE .lőtzívóvi tdahsop eri{bböt
 lőbésélürekebmeđ iveneM sé amminI za gidep lügév ,iálluh kaimátib

 liaL a tze ¤oh ,le kéttötlöt lességetter na€o ke€éđev bbajú ótahráv
 eđrep tzedniM .inzo€úsnelle atdut mes agás¤an ke$nik őzőtjer ttögöm ialaf
 ,ttezeke¤i násázok$ánat rakrézev a tto ,nabánavA inlođanaple etrem meken ka$

 le ajdnom nattozorátah sé nedivör ,evdeđeđđö tágásótlém kédaram ¤oh
 .gésküđ ár tlov men ed ,attatzognah - kantahzíbgem nabimukraT .tátalnája

 ttedeketev agásđavar ,ttozorátah sé sőre ,tlov {okélálat ókal¤eh A
 .ő tnim ,togástdaráf a anlov atríb ¤ú ika ,iknes tdaka men sé ,levéremenheP

 gidde za ah ,bboj trem ,tátalnája remenheP káttotrat ken$löb kéugaliP
 - nebőse ógohuz a intetzirő llek nabkartás men t{ámkáĐ ttezređgem

 nabgásnotzib menah ,- taras a djam kájtđagad gidrét arákosmen ¤oh ,kátdut
 ,nasogáliv na€o si men ah ,si tza kéttetjeS .nabiarát$nik kátolap a nehip
 tnim ,đel bbezehen sé bbe{émek za ,kizektevök nátuze ima ¤oh ,amminI tnim

 trézev A .tremenheP amminI e-idegnele ,katdógga noza kaŁ .tlov gidde
.lohes kátlálat men ,kétserek abáih

 lótkobmod a tlürettéđ nabágás¤an sejlet geres a sé ,ttedeletseeb ráM  
 géstétös a lőtkü{éf ,katdallu¤ kezüt élefnedniM .nogáskís ttezevö

 a ¤oh ,ettetnelej náretev ¤e lügév gím ,le tlet ődi koS .ttödösűrűsgem
 a ,ómo$eĐőr {áhén tlokálsip gila élefarrA .támminI attál nabá{ári kalaf
 néjetet kalaf a katdózúh bbeđđem ed ,lőtsétüatjar kattotrat men kánotak

 óslotu za avdalahlút ,tledpél avgnorođ si rakrézev A .lótka{rá őgebel
 sé imátib ,kattolah a ketdükef nűrűs ttI .avzotláik téven amminI ,né{éf zűt
 ,katzá¤iv abáiH .géstétös a atrú¤ ánnalatkala námrof¤e tétset kánotak naba

 lálah a ,abráđbál ólú{le lüneltéverđé ¤e kattoltobeleb nalatnudnim
 a ketzöktü lessétniré gedih korak ttedeklemelef giléf nebé$rög

 ahos ,abánavA inludni nablanjah pansám rám raka men remenheP aH .kenküdrét
.arsálákrotob iakađjé za erre kizoklalláv men



 za ahtnim ,lőbtétös a őle tnakkub lunaltaráv sé lüklén gnah amminI  
 ,ttotídrolef nájíh sik remenheP .ertelé anlov tlek socrah ttesele ki¤e

 ,avá¤ tlov men sójah A .tnakrohlef si ugaliP gém ,ttopak zohájdrak a aireN
 ahos imse€I .alluh őreveh téđanađ kos a atlozroblef si tiegedi ő za ed

.nabáta$ iregnet sedner őle ludrof men
 takalaf a ,külőt tludrofle nátuza ,amminI etzedrék - ?ketserek tréiM -  

.etzén
 za ttodosagam lunaltatahlotahtá sé nasamlatah egemöt tétös laf A  

 ahéN .e{éf a€káf ¤e-¤e tnallivlef nabkosálí{ ittala {ákráp a ,nabákađjé
 ,géseđđem a atvíđlef tekümletré ,lügöm kalaf a kattollah si takosátláik

 amminI .tévle{ konaba za kiremsi ah ,kenetnelej tim ,anlov kátdut mes rokka
 trötel ¤e laf a ráka ,tlov römöt na€o küjélef lattáh ,lunaltaludzom

.kosátláik ilovát a tnim ,neltetehđékrüfik asátagllah sé ,ajbarad
 djam alajA - .tlov apmot ajgnaH .lügév gem tlalóđ - remenheP ,đteheM -  

.takos đpak meN .kenrésíkle kika ,takosocrah a ilölejik
 kédaram nebésélübbe{{ökgem ed ,traka indokláláh röđőle remenheP  

 ,nabákras a anráj runaN agam ahtnim sé ,tludrofgeM .tdavlole si emle¤efnö
 ,ttodógávle ,nebketset őreveh nödlöf a ttoltobgem ,tnahor élef kezüt a
 ,ttesele ,ttoltobgem arjú ,ttodokđápátlef nátuza ,kutjar ttederepmehgigév

 ¤ah telümér a sé sátuf a aH .kájtnár ézök kugam kattolah a ,etzeré ¤ú
 a ik tdakađ ségö{ ka$ ¤í ed ,anlov ttotídro ,nebéjedüt a tőgevel géle

 ,tnappot ézök kánotak óloggug lürök zűtrobát ősle za rokiM .lóbákrot
 ttodut meN .katdokpak nátu kierev¤ef sé ,lef katlárgu netdeji koza

 si ne¤éN .indokđamát raka kujár ¤oh ,attatum levézek a ka$ ,inlalóđgem
 élef bmod a ergév levéjef rokim ,tétset óláhiz samlatah rám káttotrat

.ttetni
 a sé lótta{ođi za ttolku$eđđö nátuza ,etgöröh - !ebőtökik A -  

.lóbúrobáh a tlov egele kenremenheP .lőtgéstlüremik
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 atlalgofle lammahor nelte¤e nájákađjé ősle kenéde¤envé netsirahiV a amminI
 za ¤oh ,tléf trem ,sázok$ánat gem etzőle men tsádamát A .tliaL

 esérötik rahiv A .kájtnorle si tamlakla óslotu za tze kódoksamladogga
 ttedeđeđđö avtílóđ tniređ vén sé ,tráj arrotás lórrotás nebőse ódakađ a nátu

 ebévö óllá ettőle za ki¤ednim ¤oh ,kiken atlo$narapgeM .tnáretev navtah
 tludnigem sé ,- kattál mes gikurro za ¤oh ,tlov tétös na€o - nojdokđapak
 kosápa$málliv a sé ,katllágem ergév gím ,katlákrotob giedi úđđoH .külev

 kanájá&sáb upak ikađé za ,kannav ttellem alaf soráv a ¤oh ,kétteverđé léné{éf
 ,küinnet llek tim ,atlábaik ebélüf a kenki¤ednim nölük amminI .nebételgöđ

 málliv bbajú nátuza ,kéttetré gila si ¤í ¤oh ,tlov ségröd{{em na€o
 avdapat zehkevök a nebételgöđ laf a tekürézev káttál sé ,tnabbol

 lút en ¤oh ,alór ttodoksodnog alajA ,anátu katđám tnékne¤E .inđúk éleflöf
 men ahos ,ré gigé za laf a ,kétzeré ¤ú konáretev a sé ,kanajludni nűrűs
 kubál ,lőtésétíđefőre sádokđapak a tdasaheb kümröK .eréjetet a kantuj

 inatíđat atraka ebgés€ém a lavámahor nednim léđ a ,nekevök sokís a ttođú$
 lóbiamálliv tnof túrođok ú{ođi ,ótíkav nesekék arsE őgnöjrő za sé ,tekő

 ergév rokim ed ,löf kattotuj na¤oh ,kátdut mes kugaM .ará{rot a&sábupak a
 a sé ,tekő gem kátdagar kezek őtíges ,ná{ákráp keséről a ketlüdneltá
 abásárakat {ákráp a ,ketnehip námén ,avgof tévö sám¤e arjú tniređ $narap



 a tnahorađđiv alajA sé ,tierebme etremsi amminI ,el tnahuz mes ¤E .avdózúh
.abrobát

 za nojludni ¤oh ,tetenezü za kanugaliP indatá ,intatzokaros tnáretev záđ¤éN  
 zohupak ikađé za nebsépélótuf lakkonáretev a nátuza ,kunátu leggeres đége

 ődnegele eđérde¤en aró sőttek ¤e kanálajA zehhe ,atlodnog ¤ú amminI ,inzekré
 a ,nasotavó élefel tludnigem sé ,nabágam tlomáđ girezetéK .ne¤el llek
 űrűs őse za nátuza rokiM .avtagopatik nasodnog lavábál takokofő$pél
 ,e{éf ká€káf ógobol ttala tazotlobupak a ttegneredtá lütđerek nialáđ

 a ,arsE .tierebme atráveb leggésttedegéle sedne$ sé ,tllágem
 ékküsegéstevöđ erénelle akédnáđ netsirahiV útaludniđđor ,naltatahtímáđik
 :traka avgof lőttedzek tima ,etréle sigém amminI levégéstíges ,ttel

.ttotahdamát lunaltaráv
 .nossahtláik ¤oh ,ejedi tdaram mes arra kanájánotak i{tacut gésrőupak A  

 na¤oh ,attahtál gém lemmeđ ódoso€ámohle za ,lannoza gem tlah men ki€emA
 a tllali{eleb gém nálat sé ,iádnereg upak a absagam a kendekleme

.si liaL ,asoráv menah ,tebes solálah ttopak ő ka$men ,séseebgésték
 rám ika ,kanálajA tsétezev a etdegnetá ,tdaramel amminI lüleb nupak A  

 tapa$ A .nokáctu soguzgez ólí{ lőbrét a ttodozagile sé ,nabsoráv a tráj
 abkazáh a iknednim lőle őditelétí za ,ttozoklálat mes lerrebme nelte¤e
 énneltetehet tegésrőtset a nabákonra$őle kanázáh ótrat€eh a sé ,ttodózúh

 konáretev a ,tekő atropitel đakađ ősle zA .sétepelgem a attotínéb
 za nesene¤e levérebme {áhén gidep alajA ,nokóso€of a katnahorgigév
 ka$ rám nabkonra$őle za amminI .kétserek tnabuM ,ttotrat kenteleme

.tlálat teketlüsebes sé takattolah
 kansám¤e ,kosátlokiS .lótájgnah atjafkos sélködlö za ttegnez atolap A  

 trükőzlej nabásutniribal keteleme za lohalav ,eségne$ kégnep ódópa$
 kerebme őderbé lóbkumlá za atmo{le ,ttolku$gem ajgnah nátuza ,ttotlokir
 növök a táságotta$ kanáplatrőb sevden kuras a ,asátláik tteseebgésték

 ,tikalav ttovíh gnah iőn ógokoz ,ialaf kóso€of a kátlábod ado-edi
 ki¤e zA .takavađ neltetehtré arámáđ amminI za evletémsi laggás$akam sőleđe

 ,tlov ttepét kujáhur seđíd ,abkonra$őle za ttotuf naba {áhén lóróso€of
 lekkevökagárd zohkugam káttotírođ evléf lakkisám a ,drak nebküzek ki¤e

 rám tájtú sélükenem a ¤oh ,káttálgeM .takujákidál seređké sik ttetíđíd
 inallah nátuza ,nabájáđ óso€of a ketnűtle ,katludrofađđiv ,küttőle kátgávle

 a lavásátídro sőleđe hüd a sé meleléf a eđđö kanpa$ na¤oh ,ttetehel
 abágam erődi lőrődi travazgnah ilokop đége zA .lekkővke¤i nabkumo{

 ólobod nökőtet a evderevekeđđö ,tnakkubőle arjú djam ,ségröd{{em a etle{
.laváságosrah zív óludúzála nabrágus gatsav lórko{ákráp a ,őse

 si lánttokođ a gém ,mattaggaf lórákađjé za lőrre rođ{áhalav ,amminI  
 rokim ,tanallip a zA .takavađ a etrém lurakuf ,avdokanov ,ttel bbávrogom

 kanásátufa€áp ógo¤ar ,tllá nabákonra$őle kanájátolap ótrat€eh naba za
 ,tneltetehel kenremsi men iajnáretev sé ő ¤oh ,attatumgeM .tlov ajtnop$ú$

 tá¤áv$eb rézevdah sé €árik nednim ató kodazáđvé ima ,tlürekis kiken lüde¤e
 :metgnerpöt rođkoS .soráv ekđüb ,ttotrat kennelteteheveb a kévö ,etlezüt

 nojav ,tsám¤e kitevök lünelté$neređ na€o men ke{émese za nátuze ah
 nápu$ asálalgofle liaL ¤oh ,teheL ?lemmelező¤ a lezze kiđgélegem

 kédivtrap naba đége zA ?kenvret sotazárpák ,ttodnom men ik ¤e ejőtezeveb
 ttolluh lüklén sátítđup súrobáh asoráv ótrat€eh a ,ajláglođ nesemledegne

 ,neltetniré námrofój ,avtímáđel tégésetđev kaimátib a ,egeresdah ,ebélö za
 küttözök a nápu$ za ,ázzoh kene¤el kesegésűh iánotak nabuM ¤oh sé

 za ,nöjlüđéklef ¤oh ,géle kađvé sőse zA .ggüf lőtégési{{em {ara ttotđotéđ



 na€o élef ejesleb gáđro za ludnigem néjedi aurE sé ,astíménle tekőzeknelle
 őse abájtú za ,tekédiv a iremsi lój eđér ¤e ken€em ,leggeresdah

 i¤eh A .arámlatuj rézevdah setző¤ a tímáđ sé ,tiajtnop egne¤ kegésrő€eh
 nesedivör nabuM ,ajdut ¤ú giákos gém €árik¤an naba za ,konaltatahráj katu
-daram ,togászagi za ajdutgem erim s :lazzólak itrap sik sok$om a lomáđel
 ed ,nav eđđem asoráv kosoráv a ,adkA ,zagI ?inlükenem tnim ,asátđaláv sám e

 za kika ,takonáretev a inatíllágem sepék ennel ik na¤u ,kattotujle giádi ah
 ,ótagnozroB ?nabkugamnö sé nebkürézev kánzíb nabboj lénkenetsi ókal nebgé

 ,előt gem metzedrék men ahos tréze sé ,támminI meteređ ed ,molá ógo¤ar
.atzoh tsákub a őzektevök a treM .nabtanallip a nabba erre e-tlodnog
 giléf avdokđamát erékö{ök ttögöm atáh amminI naba tlüsebes ki¤e zA  

 levésétíđefőre tteseebgésték ,óslotu kólkodlah a ajdrak ,ttedeklemelöf
 .nebőgevel a te¤e tláđak lótájpal{ávrám tlođi$ óldap a eri{ré{et ¤e gila
 men rám naba tlüsebes A .tlődle sé ,tábál bboj a attotnár arsagam amminI
 ed ,lótiasápa$ óludúzár konáretev a tlahgem bbaramah ,le kise tnim ,attál
 sé ,tlü nóldap a amminI .tnétröt ima ,ávój ettehet men úđđob ttesékle za ze

.rév a ttotíroble nasro¤ te€em ,erbes ógnotát nájákob a tderem námén
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 ima ,lórradnim tlomáđeb nabánavA ,tti remenheP nákađjé za nezena¤U
 za einzőlegem tlürekis lappan đége ¤E .tnétröt ttala liaL giásáludnile
 ,keríh óslotu za katlov keze gide¤envé ¤e tnim bböt sé ,trahiv ősle
 men neppé aH .ttozotlávgem ődekserek A .knutpak lórtrap óslút a tima

 sigém ,előt tdazrob ráb sé ,atzoktá túrobáh a rokka ,ttodokđanap arámminI
 a inludabađ ttodut men ,tietelđér serév kocrah a etzédilef arjú gem arjú
 kosánov jú ,nelteremsi gidda nebémelleJ .lőtie{émlé ttezređ nabtarájdah

 nátuza rokiM .ségetter ólav lőtsédőhnűb a sé tadutnűb a ,ik katzokatnob
 ,kenienetsi totazodlá bbagadzag dnim eb tatum abáih ¤oh ,ttodokđanap lórra

 inlürek mierebmeőf ,indogu{ káj¤ah men akađjé ia{rá kerebme ttesele za
 ah sé ,ttözök sám¤e kátgottus - ttese abámlatah đonoG a ,runaN .kétdzek

 óvógem lótsátnor a avpol ttögöm kü{epök ,elev katzoklálateđđö sigém
.ebőgevel a lakkujju kátlozjar telejĐárav

 sokri{ a ,laviasázotláv segésősléđ ótđamo{ si nebkevé sám ejedi arsE  
 bbađđor lakkos gém nabnoza de¤envé za ze ,laggástrázeb űređ{ék a ,laváráp

 ólujúgem not€of remenheP tege{él a kutzomáhik rođ{áhalaV .tlov
 ,armoladogga knuko $nin ¤oh ,knüttöjár ,lóbátadará kanásádokđanap

 ,men ráka ,tliaL kájlalgofle ráka sé ,etre{gem tájáta$ ¤an ősle geres a
 men géserev setezgév ,kuttotímáđ tnim ,bbégne¤ nabuM ,so{ozib rám za
 ttözőtrefgem nassal emleléf ődekserek a ,sigém sÉ .takéámminI itehré

 ,kutdut lój ahon ,tekeríh a kutráv avdógga ,lüneltemlerüt ,taknui{{adnim
 nesetelđér ne€i metléđeb trézA .knutahtímáđ mes arójah nelte¤e giđavat

 ,teknünneb trésíkgigév nebéde¤envé đége arsE ima ,lórmoladogga za lőrre
 .inléđeb lőrsézrégem erőle golod abotso eri{{em ,arra adlép ój trem

 nabánavA im ¤oh ,ttödükse erre merebmeőf nednim sé ,tnűt ¤ú sina¤u galótU
 nebődi za nabbana¤u kő gidep ,tegésnelté$neređ őröt ergeres a kützerégem

 lüde¤e témörö kügéső$id sé ,nabsoráv tlalgofle za ketlé tnéksetző¤
 .tékonáretev a ka$ bbákni si ze ráb ,ettetíresek ebes ólu¤ó¤ men amminI
 a lőbézek amminI bbódózúhađđiv sé bbaromok er¤e ttaim egésneltetehet A

 a katnáb lój kő ed ,ttođú$ ebézek imukraT sé ugaliP nassal sétezev



 ah sé ,takosádokaram iroka¤ €o tzök kesetző¤ a káttotrat nekéf ,lammolatah
 .amminI nabbárok tnim ,leviveneM katnáble ¤ú neppé ,ttođtál kensegésküđ

 ah ,zagI .tsámodut alór knützeređ bbősék gém im sé ,tnétröt bbősék jab A
 kédivtrap đége za ,anavA ka$meN ?anlov knüttehtíges tim ,kujdut nabbárok

 ¤oh ,méleb ketdősév ne€ém ari{{a ie{émese ,ketzektevök ievé bbetétösgel
.ságnorođ a sé séseebgésték a tíroble si am ,kolodnog kujár ah

 remenheP teknünneb ttotídabađgem sé ,đavat a ttöjle gém bbőle eD  
 telé za nednim knüttölürök rokim ,tađđor a innih e-teheL .lőtiecrédil
 talligáriv tte€eh dök ,kandaráđlef kalaf sevden a ,azzorágus tégéspéđ

 tlüsedne$le za kantufik kákrábđálah ősle za ,nokáctu za gigév kidokapol
 ,erregnet

 ttü¤e lakkáf ótaglábórp takujbmol ssirf a rebme za nokákađjé so¤nal a sé
 gém nálat ed ,atjar asátnor runaN ,dnolob remenheP ?inzótjú{ gigé za enteređ

 ttözök ókal igé nednim trem ,őnnetsi segésűrö{ö¤ a ajtídabađgem si tő
 gém - nasotavó ráb - tze ,névíđ kerebme za amlatah bbo¤angel a nav iken

 djaM ?leggeres a nav im ¤oH .inremsile kenelet{ék si iajpap umabaH
 kenteis men názagi tocraduk a ,tsoráv a eb kéttev men gidde aH .kujdutgem

 ejedi netsirahiV a ka$ za ,kátlalgofle sigém gidep ah ,knüken innezügem
 na¤u lüklén őnehiP .sázokaráv a iarok gém rokka sé ,ttetehlürekis nátu

 őtevök temlező¤ a kanugaliP ed ,kentehréedi ttala pan clo{nezit-téhnezit
 .inatídni tójah tnim ,daka si aglod sám nabpan {áhén

 mes asátagoláveđđö kobar őlekőle ,kokédnája ótlém zohágás¤an ladaid A
.golod űređ¤e

 ah ,- admuN tésétegetjef eb etzejef - marU inetsI ,ddelef en lügéV -  
 lannoza segésküđ men ,kájlodnog ¤ú sé ,tnétröt erénelle dotaraka ,ketző¤

.kuintadut
 .ledde¤envé ték tlúmle za tlov ttedegéle no¤an nájdóm agam a admuN  
 ,remenheP ,katlov táado dnim ierebme ótahtí{ári nebbezehengel $ánaT A

 a timalav ah ,ttezeknelle rokka ka$ si đizimaT sé ,ttotímáđ men rám ,{égeđ
 ahos gém ie¤ü rát$nik a gidepráM .inatísólavgem katraka arásávor rát$nik
 ,attotígadzag {ámkáĐidah a ka$men ,nođavat a noza tnim ,lój na€o katllá men

 bbesevek lerrezeték mendjam ató asázójahle kéugaliP ¤oh ,si za menah
 kenejrét esahos ráka ,kilúm nođizimaT aH .indoksodnog ttellek lőrrebme

.azah kéjdlük t{ámkáĐ a ka$ ,ađđiv
 tiratiV ,térebme tájas évéjőle¤ülef kődre za ,eré€eh imukraT admuN  
 bbo¤an rokesézekréađđiv errebme i¤eh a ¤oh ,tlov so{ozib trem ,ettet
 mes ik tađđohpan ,őnnetsi za gem attotí¤ó¤ men tremenheP .ráv géstđit

 avgoropuk ttőle zűt ógobol norátlo itazodlá za ,lóbájátolap tludzom
 sotalli ,ekrüđsekék őgnejret ttala teze{{em a tderem lassátnallip serü

 náros kevé za amlatah lezze sé eröksátah kenéjőle¤ülef kődre zA .ebtsüf
 ,kőtegéđém a ,kügésküđ tlov ernéđaf bböt er¤e kanko$ávok a ,ttedekevöngem

 tekümledév a sé kógávaf a ,le ketlezüt táf getegner kosakezaf ,kőzőfnappađ
 tađálah a rokkana¤U .kattokla tegeresdah nölük nassal kánotak ótísotzib
 tásúh koza ¤oh ,knutpak táhram i{{a lótkinuan a ,ttödőljef gila námrofój
 etletđit sé etlü$eb ar¤an udseM sé usdrO ,anotak ték A .iknednim ette

 imukraT ,srátaglođbar irok¤e za ,lavátaraka ebmeđ ketlürek men ahos ,tádmuN
 nokav gidep iratiV ,remenheP űđe sorava$ a tnim ,đel léfnelle bbe{{ök si

 sé e$$ö atlánđahik nasoko admuN ¤oh ,tlov ólavnávli} .kideksemledegne
 men nohtti ,azah si kenrét avđú nebgéső$id aH .tétéllovát amminI

.tniređ küvdek-kü{ék kantahlo$narap
 ,tegeres a iré men géserev őtnöd ka$ ah :admuN atzára¤am nađđoh si tzA  

 ti{{ema tnim ,đel asokal bböt kanánavA ,inlodnog gásnalatko erima



 a ka$ sé ,tlofúĐ si ¤í rám soráv A .inatrat dut le ejdlöf őtehlevűm
 a ¤oh ,dnolob na€o men iknes trem ,entehdekđejret arásávor ketrek

 zA .tazáh nestípé nokatáhbmod rápok a ,eđđem lótiasázagáel kétezevzív
 nednim rám admuN ,inetípelet teketrek bbajú knutdut men nebvé ¤én óslotu

 .ttedekevön er¤e epén soráv a sé ,tlalgofle tladlobmod űsétjel samlakla
 lőrkédiv sám kos menah ,ttetelüđ kemre¤ bböt ka$men nebievé gésőb A

 nűb imalav men lóbkujázah ibbegér aH .ttözötlök abánavA si rebme ólav
 admuN atdnom - rebme za koS - .tekő atdagofeb $ánaT a ,ketlükenem ttaim

 kanazzoh to€gof kos ¤oh ,nav enelle ő ,támminI meremsI .đel bböt gém sé ,-
 nebbesevíđgel gidep mé$ö za ,kidoklodnog tnéksám imukraT ed ,lakkugam
 ajlálmáđ abáiH .té{égelsójah bálzékpé nednim trap óslút a ánzoh lavágam
 knudut men ah ,tá{ara rát$nik a lerrehet tte€eh ól¤ak negér rám đizimaT

 men nolah sé nosúh ttotíráä .inlorásáv tegésdlöz ,tósrob ,tselök atjar
 aH .marU inetsI ,dodut lój si eT tza ,$nin dlöf bböT .soráv a tehlé
 ,temlező¤ a tniređ evdek rám etlepennügem iknednim sé ,kójah a kenrétađđiv
 ,noknutrap im a tekölbö na€o kenesserek ,tekő inatídni enellek le arjú
 imátiB sé uđileB tto ,kanánzójah abáih erteleK .nav zív sé dlöf loha

 .iknes tráj men gém lút nenid-riG ,notagu{ ed ,tlalgofle gér tölbö nednim
 a za ¤oh ,kájtíllá iajpap umabaH ka$ tza trém ,élefarra nav im ,ajdut iK
 netsipaN a neđége trem ,órrof na€o tréza ttögöm nid-riG gatavis sálkiđ

 ,tekölbö samlakla kanlálat ah ,nátuza ttO .kidekleme giéböđük kanájátolap
 ráka ,úrobáh a ze géle tlov men kenkika ,koza kantahlocrah arjú gém

 ,laviakédaram péN itraP a ráka ,kanzoduzah kosójah a lőrke€em ,si lekke{röđ
.ketlé si tti rok¤e kika
 ,kanádmuN modnomle aH  

 ráka ¤av nebéjesleb snenitnok a néjedi kanna matzoklálat lakkotallá eléfim
 röđőle lőrgnikiV a loha ,lótákof¤eh itmeH erléd lerretémolik reze ka$

 si megne gelűníđólav nabágam ,téjdlöf a kanóg€ob a kenne gem mattál
.trat kanguzah

 ,tépén soráv a inatratle kesepék men iejtrek anavA ¤oh ,gidep nozA  
 kidetteknođuh arsE .knünegnerpöt ttellek avlúm vé zít ka$ bbelezökgel

 ójah ősle za ttezekrégem ,tétse za tza le metjelef men ahos ,nájpan
.lóbliaL
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 ,t{égel őgehil ttellem utapU za bbávot motaggaf abáih ,mettöjár ramaH
 ődőzörkütađđiv neregnet A .ttödlük akon$narap {orotrő őslük a tika

 sokruđ ,zohátarájeb sorođ a kidelezök ójah ¤oh ,kétteverđé léné{éf kogalli$
 kügésseletök nabáró iősék ne€i za na¤oha ,ejéle kettől tali{ őgé ,űgév
 el kéđđere ,nöj lóbliaL ,irrumuä ő ¤oh ,ttotídroađđiv gidep gnah ¤e ,tlov

.ebőtökik a nesseis ummiD sé ,megne kenestísetré ,tocnál a
?ójah nelte¤e ,¤e ,- arjú metzedrék - dodnom tzA -  

!marU inetsI ,negI -  
?tebböt kotattál mes neregnet a bbeđđeM -  

!marU inetsI ,meN -  
 .inlođaláv ár dut es¤ú ,mattat€of meN - …?za tehel ¤oh táh eD -  

 nóso€of a mettetnI .kanutapU matdnom - manátu nöjjöj admuN - .matllálöF
 {égel A .nő$pél a metteisel sé ,taká€káf a kázzoh ,kenrőtset ték óllá

 men intuf giátolaP a lót{orotrő őslük a ,ttogođuđ gidnim gém knüttögöm
 egésseletök ,zagI .tamlatuj nojpak ,kanudseM modnomgem leggeR .golod sik



 mekeN .knutráv negér na€o tima ,tríh a atzoh ő sigém ed ,nojnahor ¤oh ,tlov
 a rev nabmokrot a si rokka rám ,keteis élefel lórájbmod atolaP a ah ,na¤u
 đđor eri{{em ,inremsieb matraka meN ?nav lótsám ze ¤av ,- matlodnog - mevíđ
 ,ójah ¤e tréiM .erkesédrék ógravak nebmejef a inlelef kodut men ¤oh ,sézré

 za kéttötlöt nebélbö sárroF etekeF a men tréiM ?etse ősék tréim sé
 a tál ¤ú irrumuä ,zagI ?kenezzekré ttőleléd ,nesemle{ék nátuza ¤oh ,tákađjé
 tréim eD .lótákađjé za gem deji men ,sójah sápmop ,€ogab a ráka ,nebtétös

 ,egne¤ sé gerö ummiD ?ummiD sÉ ?nöj akon$narap sette€eh dahójah a ,ő neppé
 ¤oh ,innezü timsa€o iken ttetehel mes ,tlov bbalataif rokim gém ed

 irrumuä tréika ,tehel ik nojav ed ,geteb ikalaV .ebőtökik a nesseis
?tegésnelteletđit ólavnávli{ a tze atlalláv

 kosá€káf ,mattál ,metzén arbboj ¤oha sé ,knégöm ttozókráz rőtset đakađ ¤E  
 tréim nebnölük ,kidógga si admuN táheT .élef azáH kerev¤eF a kannahor

 őtökik a katgo€obmi ke{éf si knüttőle nokáctu zA ?tusdrO lef ánravaz
 ónahor abátolaP a ¤av ,ttetísetré si takosám akon$narap {orotrő zA .élef
 ősle za nav tti ¤oh ,ebéjdnö$ ,káctu za tríh ój a eleb attotláik {égel

?ríhmörö gel{ét nojav eD ?lóbliaL ójah
 lakkocobrá serü za ,knutludrof artrapőtökik a lóbáctu óslotu zA  

 a ttozzi nesöröv alrotiv ttetđereel giléf ¤e lút nokákrábđálah őnehip
 erievök őtökik a katdózúh eriđđem kerebme ótrat taká€káf A .nebé{éf ká€káf

 kuké{rá ttőn arisáiró nálaf kazáh a ,küttögöm ,lótóllap ttobod
 ,lüneltedner kőzeve za ,tludzom men immes nójah A .tlocnát lunalat{ozib

 kenki€ema ,tlov ,lőbiesér knálap a őle katlú{ nebbedivör-nabbađđoh
 ógól náhmol a sé ,- ?irrumuä tze itehrűt na¤oh - tderem kengé za ajtápal
 ,létök ték A .ellem rebme óvla za tnim ,tde€€üs sé ttedekleme alrotiv

 ,koza ahtnim ,avzúhgem nesedner tlov men ,katrava$ ariajkab őtökik a tima
.táknum a tze anlov kétzegév evteis sé avdokanov ,kátpakle kika

!irrumuä - :mattotláik arjú rokim ,matlov nóllap a ráM - !irrumuä -  
 nátuza ,ttöj lőbévöt cobrá za ajgnaH - !marU inetsI ,ko¤av ttI -  

 ¤oh ,dollah meN !rám dajgoF - :kenikalav atdnom tza lüneltemlerüt ,naklah
?tílóđ rođdosám rám rÚ inetsI za

 kala ték ka$ neb{éf trevađđiv lórálrotiv a ,tlov tétös ttögöm knálap A  
 ,timalav ttotrat avlojahgem ki¤e za ,nebévöt cobrá za mattál tialanovrök

.tludrof mélef kisám a
…marU inetsI -  

?irrumuä ,za ¤av eT -  
!marU inetsI ,nÉ -  

…akađjé ¤í ¤oh ,tnétröt iM -  
 ké{rá óllá ttellem irrumuä a tima ,imalav a za sé ,mattollah tségröH  
 ,ttala a€ús tde{röggem nabboj gém ké{rá za ,ttedzek indőgrev ,ttotrat
 neltőre ,sođanap lőbékenef ójah a ,mattollah tsánahuz ,ketnűtle nátuza

.tluzrot ésségöhök zaráđ ,a$ruf ima ,lef tröt sátagjaj
 nátuza ,irrumuä ttodózoktiđ - !morab et ,nesedner dgof ¤oh ,matdnoM -  
 - :attat€of nognah sám trem ,mettőle ¤í tehléđeb men ,ttotahtuj ebéđe

…modut men ed ,marU inetsI ,meken gem dsá$oB
 si aké{rá irrumuä sé ,ségöhök ózník ,zaráđ a ttozgnahlef arjú lőrtneL  

 ,tludrof őlleđ a ¤ohA .ttodópa$ađđiv ,tdagadgem alrotiv A .tnűtle
 .matludrof élef trap a ,metlökőhađđiV .abmocra za ttogáv zűb ttodoropá

 tsépél ¤e ,evderevekeđđö lakkódokđémáb nabbárok a katllá tto körőtset A
.bbelezök kettöj mes

!kotajgozoM !edi tá€káF -  



 ,attotuf arságođo$ nalat{ozib ka$ lőbéjere $narap a ed ,na¤u katludnigeM  
 evé ¤eneziT .tekő attotnárađđiv ezek naltatahtál ségetter a ,katnaprotgem

 ,matlodnog - gem kátdagat mes mo$narap nelte¤e
 bbesőre ima ,za tehel molatah eléfim ,- matnahor élef trap a nóllap a gím
 mattotufađđiv ,lőbézek ki¤e za tá€káf a matpakiK ?lánátaraka €árik-netsi za

.matlábaik nátu irrumuä sé ,noknálap a metpéltá ,zohójah a
 ebkénef a ,tllá lénévöt cobrá za tnigeM - !marU inetsI ,ko¤av ttI -  

 gém bbőle za nabájrak kala tde{rög a ettelleM .lánásálí{ ő$pél őtezev
 tsom tset ttolku$eđđö lüneltetehet lángáliva€káf a ,neltetehremsilef
 a tnallivgem néjef ólku$artáh lajjáđ ttotát ,ttodólámrof ákkala irebme

!amminI .e{éf gnál
?tnétröt iM - .tálláv sójah a matzár - !jléđeb ,irrumuä ,jléđeB -  

.tlőd kancobrá za sé ,ttodorotnátgeM  
 sé meleléf ,tléđeb nebdneŁ - …lu¤ó¤ men ebes a sé ,tlüsebesgeM -  
 ¤oh ,atdut ttőle asáludni rám nálat ,atógér ika tnim ,lüklén séletzehen
 - .llek einlelef sigém iken sé ,ázzoh keđel nalatgászagi nabmotaludni
 tehtíges ika ,nelte¤e za ummiD ,sévek a{ámodut ő za ¤oh ,atdnom utamaG

.tá mazzoh ¤oh ,atlo$narapgem ugaliP rokkA .atjar
 naltámrof ,avtílnosah men erđértset irebme eléfimmes abál bboj amminI  
 .rév a sé {{eg a ttötütá nesétök őlüđef a ,tdagad ávóknub etekefsálil

 tnim ,káttotírob kotlof ődeklemeik ,kerek a$ruf tétset ttodo{ávos áttnoŁ
 ,zűb A .iómo$ tdaráđ násocnár ga¤a sörövtétös tne$$örfár

 sé ódnallá tti ,gem ttopa$ artanallip ¤e ka$ ttőle knálap a ima
.ttedzek ingöhök irrumuä .tlov sőre lüneltetehlesivle

 ,metdőröt lavámminI ka$ giddE .mejef a lef matpak - ?kötgöhök tréiM -  
 ,katlov kabba{ávlah sé kebbesiK .takotlof a mattálgem si atjar tsom ed

.inetđevéteđđö lassám ttetehel esgém
 takakos …kos ,- ségöhök a tiavađ attaggađ - asátnor-or runaN -  

 dattotínat eT ,atdnom tza …teziv a kujlarrof ,atlo$narapgem utamaG …tréle
 rám ,knujludnile im rokim …ttetíges meN .tsátnor a irötgem za ¤oh …¤í
 …tekő le kéttegé noká€gám-ám …lüvík nokalaf a ¤oh ,tlov ttolah i{{a
 sé totajjiG …tnigeT …ebdlöf kéttemet tekerebmeőf a sé tiveneM ka$

…tálajA nátuza
 :mattollah tájgnah sőleđer ummiD ,abójah a tludro$ e{éf ká€káf jÚ  

 gidep admuN "!admuN tnim ,lataif na€o rám ko¤av men ,maif ,inđámtá stígeS"
 za avgnozrob lótzál a ika ,tirrumuä etzén ka$ ,tlóđ men ,mettellem tllágem

 ,đel ¤ú" ,ttögöm matáh a timalav ttogottus ummiD .ttodokđamát kancobrá
.gnah €ém ,lataif ték ár tlelef - "marU

 ,zagi ,- irrumuä attat€of - ttödődzek néjedi netsirahiV A -  
 etserek nátda¤áb - tah …moráH …őse za trat bbávot élefarra

 a rám ze ,men ,knutludni ajpan clo{ ,- tásálúm ődi za nebétezekélme
 küttemet rokkA …nabliaL tlov rahiv gém ajpan téknezit … kidecnelik

 kujraka evlé támminI ah ,bbávot knutahráv men ,atdnom tza utamaG …tálajA
 gém kika ,tsójah đúh bbojgel a attagolávik ugaliP sé ,inzohle

 ,marU inetsI ,tlov sátagoláv nelte¤ek …katlov kesegésđége
…azah …traka innöj dnim trem

 men iknes ¤oh ,rám tlov se€étniket sé gerö na€o ,morak a atgofgem ummiD  
.neze lef ttotahdorobáh

 késsehiv abázáH sátí¤óß a ¤oh ,marU inetsI ,kanmia{ávtínat ddegnE -  
.támminI



 za atlobála{tá nasotavó ,nasro¤ {égel somzi ték a sé ,matlláerléF  
 gidep - le atlurá mes sánov nelte¤e nokucrA .tétset rézev neltelémđe

.abkujrak kétlelö tlálah a lavámminI ¤oh ,- kátdut
 ,ketđel neđék erim ,- ummiD kunátu tlóđ - mattodnom tima ,elev keté¤eT -  

!ődnegele ne¤el gássogáliv sé zív órroF .keréado si né
 laviajju úsátnipat monif ,tácra irrumuä attotímisgigév levézek socnáR  

takotlof sorip{ávlah a atlozjarlürök si röđbböt nasodnog
?maif ,tekeze dezré atóiM -  

.ató lanjaH -  
?jáF -  

.Đárap a tnim ,gÉ -  
 - ?gem katlah na{áH .látludni le{{égel segésđége đúh ,datdnom tzA -  

 nöküléđ a djam ,teküpezök a atmo{gem ,takotlof a káttallav bbávot iajjU
 gém kujríp söröv ,katllánelle lu$akam kotlof a ed ,ttozoklábórp

.ttel bbólognál
 .kut¤ah ttögöm knugam tiálkiđ siD rokim ,rokka ősle zA .nataH -  

.tekő kutbod ebregnet A
 tlevűm toglod naltallah ne€im ,rám anlov mettehtrégem si bbaramaH  

 rokka ka$ tiálkiđ siD sé ,bbőle za attodnom ,pan kidecnelik a zE .irrumuä
 a ,nebléđ a ah ,neregnet a katgávtá ah ,káttahtál

 nesene¤e avdokazib nebémle¤ek neletgév netsiregneT a sé nabkogalli$
 tánavA loha ,arra bbákni si¤av ,tárro kujójah káttotídrof kanánavA

 ugaliP ,etleđérem men iknes gém tze lüvík nosójah ilebsiD .kéttetjes
.ettellem tlüpröt éssédöksőh sekere¤ larrahiv a nebmeđ asázójah
.ttotatum arátarájel kénefójah a ummiD - ?nav tnel ibböt A -  

 netde{rög na€ona¤u gidnim gém ika ,{égelsójah a ed ,ttetneccib irrumuä  
:tlalóđgem ,attotrat támminI rokim tnim ,tllá

 kotlof a nétset sé nácra ,tlov ógottus ,tdeker ajgnaH - !meN -  
 teletök a kikA - .térőb a eđđö anlov ettegé jalo órrof ahtnim ,kat€ofeđđö

 ,marU ,eT …tóllap sé
…artrap a …ketnemle ne¤én kozA …lánrÚ amminI látlov tnel rokka

 tésétü ú{ođi zék naltatahtál ¤e ahtnim ,tájrak atpak élöf ejef ummiD  
 indokđanap gém tika ,gerö avrogom a sé ,ttolku$eđđö nátuza ,inedévik ánraka

:ttedzek intagjaj ,iknes ahos ttollah mes
 za katráj rám …ősék rám eD !molo$narap ummiD ,né …tekő ađđiv kotázzoH -  
 ,ttezén élef trap A - …anavA ,mosoráv péđ nÉ …abkazáh a ketréteb ,nokáctu

 men si tréiM - .gigév kat€of ke{{ök nácra {émek tládzárab lőtődi sé
 ¤oh ,tréza ka$ dnim sé …gem mattotí¤ó¤ trebme i{{a …nabbárok gem matlah

…tluromo{ a ,nelte¤ek a …tekő le astítđup ze …ze tsom
 ,ttogrotnát zohknálap a nátuza ,te¤e ttolku$ láncobrá za irrumuä  
 abál ,lőt$rög a ttolganov atáH .ttedzek in{áh sé ,atjar tlojahtá

 .noknálap a ttokubtá djam ¤oh ,levőre na€o atgúrik arjú djam ,tto¤orgem
.atpakle admuN

 atda ebézek a za rokim sé ,tsójah tde{rög a etzedrék - ?keteziv naV -  
 đége sé ,attotjahartáh téjef ,tirrumuä attotídrof élef agam ,tósrok a
 ¤oha sé ,ttolku$ ,ttögöhök irrumuä .attotídúz abácra za támlatrat

.tádmuN lótágam le atlot netlümér ,trét zohágam eri{{emalav
 !admuN ,lórójah a tarU inetsI za ddiV !előt immes gem dév meN !đđerE -  

!inetíges kotdut mes¤ú rám knutjar ,sseis ,nasroß
 gof tréze men sibbálagel ¤av ,- admuN atdnom - eleb tlah mes amminI -  

.ttotídnas arummiD lóbákras emeđ A - .inlahgem



 .sovro za ár ttopa$ - ?tegésgeteb a tze deremsi eT -  
 a lezze gém ttozoklálat men ahos nebételé gadzag nabkotalatđapat sé úđđoH

 nednim loha ,lórtrap óslút a ahén ¤an tá ka$ ttotuj eríh a ,la{{ávráj
 bbadavgel a ,tiepén moladorib naba za attotítđupgigév nebőtlörebme

.nabbasopala si léngésnelle
 a kétlesiv nökütset kika ,tekerebme mattál ,matráj nabliaL rokiM -  

 gof men noza ,ilélút ika ,kátdnom tzA .kesegésđége ed ,katlov katúR .támo{
.ređ¤e gém

 - .avlodnog ariatazára¤am laV ,éle magam matdnom - sátinummI -  
…giádo knutujle gíma eD

?marU inetsI ,láttotílóä -  
…matdoklodnog ka$ ,meN -  

 .arójah a ketpél iekédnevön kanázáH sátí¤óß a ,nóllap a katnabbod kesépéL  
.kujár tlumáb avzokládo$ ummiD ,nebküzek a lavá€káf ,kettöj nakoS

?teketenneb edi ttödlük iK -  
 knussuf ,atdnom tza sé ,takotlof a nétset rÚ amminI etzéngem iliksaL -  
 lüneltedegéle gerö zA .ki¤e za atdnom - marU ,¤av nabjab ¤an trem ,detré

.ttogrom
 ,izétet ka$ iliksaL ,jab a ¤an ne€imrákA -  

 ,- ttezén élef kazáh a - tsoráv a ajravazlef lakkotosánahor it a tsom ah
 - …gigév kajdula tákađjé za tze bbálagel ,kumlagu{ đel giákos mes¤ú
 sőre sé ólo$narap igér a ttozotlávađđiv lüklén tenemtá nátuza ,ttotjahóS
 lef kotajdlo nebzív a sé ,teziv kos ,kotazzoh teziV - .áppapőf-sovro

 ,matlodnog ¤ú röđőlE !mattotínat gidde na¤oha tnim ,ti{{a ređték ,teđem
 tto kenelté$neređ a koza gím ,morávgem ,- mázzoh tludrof - marU inetsI

 ,tekerebme ttotál admuN eD .tójah a motatjú¤lef rokka sé ,kanlahgem tnel
 si¤ú rám sójah ¤én a za absoráv a tegésgeteb a sé ,katlu¤ó¤gem kika

 a lőtte trem ,tójah a motasomel tréze ,inlopá kujgof tti tekezE .atpoleb
…enlémíkgem nebnölük {ávráj a tika ,kiđgetebgem si za lőtzűb

 si né ,matlodnog arra gitanallip ¤e ,si megne tteteglürek regni{áH  
 €árik daram anavA ,¤ednim lóbáj¤an ,mettöjár nátuza ,t{ávráj a motahpakgem

 mettetípé tima ,zA .tásálutđup kaniasokal soráv a lút melé né ¤av ,lüklén
 gnikiV a atóim ,atda témletré ilüde¤e mosádaram nebtelé ima ,matlámrof sé

.kerebme kandaram men ah ,lüsimmesgem sé killuhtéđ ,tnemle
 .nójah a kandaram kik ,etlölejik nátuza ,ebkénefójah a tnemel ummiD  

 ,intál raka togásatđit na€o rokka sé ,nöjle arjú nablanjah ¤oh ,atdnomgeM
 tniređ agásnávík tahi sójah cnelik a sé irrumuä .nabázáH sátí¤óß a tnim
 a dlük gidep temlelé ,si trob sévek ttotígíh lezzív ed ,teziv ka$men

 a itíh{e nálat ima ,tíđék si tlati ótí¤óß .ké¤e tza ka$ ,lóbázáH sátí¤óß
.tiajník sá{áh a sé ségöhök

 atzoko ségé za tima ,- atdnom - tátjaf a tza ,kotpak si tajalO -  
 menah ,lánđah men ¤oh ,teheL !elev kotajnáb nasotavó ed ,knulánđah erkebes

 ,ze gésgeteb sotazálaß !sétüik a előt đel bbađđor gém
…elev matzoklálat men gém gidde

 ka$ ia{ávtínat lőtte ed ,tágásnaltadut inallaveb etlle¤éđ men ummiD  
.meremsi :atdnom tza erima ,nabba kettih nabboj

 a ka$ ,tdaka mes ódokđémáb nelte¤e rám loha ,artrapőtökik a knütnemađđiV  
 tekđéf rám nebévíđ ki€emén ,mattál nokucrA .lunaltaludzom katllá körőtset
 nattotagzi ,katgobol ká€káf si tto ,si tti nokáctu zA .ségetter a ttokar

.nabkoravdu za sé ttellem ialaf kazáh a katđúk ia{rá kerebme őteis
 ,- admuN atdnom - nákađjé za neze gém tánavA káj¤ahle nakoS -  

.lőle {ávráj a inlükenemle kanlábórpgem



…tekő kájdagofeb ah ,matlodnog arsoráv ibböt A  
 dabađ mes tácnál őtökik a sé ,arkatu za inatíllá llek tegésrŐ -  

.armo$narap né za ka$ ,inetđereel
 lezzék atđup ¤oh ,lőtgésgeteb a kenléf ¤Ú !marU inetsI ,knénnet abáiH -  

 .lóbsoráv a ik kenköđ ttözök ketrek a ¤av ,kanákrot kánotak a kanargu
 rám nátu rahiv óslotu za lappan ték trem ,ójah ősle za tlov éirrumuä
 nöj men ,ajdut ajánotak nednim geres tlurođ abliaL a atóza eD .tludni

 sám es ,mé$ö za es rám tto lo$narap meN .élefazah tú za dabađ ,rahiv bböt
.abkusoráv tájas t{ávráj a kiđiV .lakkójah a lükenem ,dut ika ,rebmeőf
 ummiD atdnom - arójah a metetivađđiv sigém tréza trebme ¤én a tzA -  

 medrék tréza ,marU inetsI ,nabsázójah a satráj ko¤av meN - .avzoklodnogle
 tzA ?tiálkiđ siD kéirrumuä káttahtál nopan kida{áh nátu kusáludni :delőT

…ősle za gem tlah rokka ,atdnom
.tekepékrét ttözrő nabámolpmet urruG a metlezpék éle magaM  

 anlov ttellek tza bbákni eD .nopan kidotah ¤av kidötö zA -  
…tlahgem röđőle ki€ema ,za gem ttedegeteb rokim ,lótirrumuä denzedrékgem

 - kenősle gem ttedegeteb sójah a za ¤oh ,so{ozib meN -  
€ema ,naV .geteb námrof¤e dnim men ,tekő metzéngem ,- ummiD nelle ettetev
 kenéjécnemek kosakezaf a ráka ,erőb a órrof sigém ,sétüik nav gila neki

 i{ré{et ¤e $nin nétset kenki€ema ,kisám a tnim ,lahgem bbaramah sé ,aladlo
 ,gém egne¤ ráb sé ,sarav küjetet ,kazaráđ kesétüik a ed ,mes €eh atđit

.kidoknámir trélati ,tréleté
 lessérém ros ¤e néjedi kanna asovro ték gnikiV a ,laV sé lehciM  

 lüleblüröK .tételkésrémőhtset silámron kerebme inetti za attotípallágem
 semeleomret ¤e malán kat¤aH .lángaltá idlöf a tlov bbasagam lakkof léf

 űređ¤e negi gidep ,kanummiD tátalánđah a gem mattatum abáih ed ,tőrémőh
 ,ár tlov agoJ .nabásátnipat tájas a ttozíb nabboj sovro gerö za ,tlov

 ,nebésélétígem kenékétrém zál a ttedevét men ahos námrofój
 tlukalaik náros atalatđapat atravaz ka$ aláks ttotđoeb arkokofdezit a sé

 a tnel tlov mes gicrep zít ,tlov őle¤ifgem űređ¤aN .téjdnerkétré tájas
 men tásánov sege{él jú na€o immes gikopan úđđoh ,sigém sé ,nekénefójah

 ttev en erđé rokka ő tima ,kenéteđémret {ávráj a knuntatuklef tlürekis
.anlov

 - .knütré éle atolaP a ¤oha ,atdnom - !marU inetsI ,lájdula sé jneM -  
 natdogu{ iknednim gém rokima ,akađjé óslotu za đel ze giedi úđđoh-úđđoH

 .nabsoráv a ne¤el molagu{ ¤oh ,kéjdekzétni usdrO .téjef a ajtahtjah armolá
 kandakA .takóvla za lunalatko lef ajravaz en ed ,itehet ,raka inlükenem ikA

 ,kájpol ¤oh ,kájlánđah arra tetelümér a kika ,si kona€o ará{ozib djam
 llek gem kenkezE .si téátolaP a gém ráka ,táno¤av ,tágáđój kosám kájlobar

 ,assatumgem sé ,tibböt a estnetterle kulálah ¤oh ,¤ú ed ,inlah
…amlatah nav kanátolaP a

 lunaltóđ atóza sé ,laviađájí knázzoh ttozokalta$ notúléf ika ,usdrO  
.ttotnilób ,náladlo admuN tledpél

 si röđőlE - .matdnom - !ummiD ,már dzíb tza ,indula koraka rokim ¤oH -  
…inetírek llek őle si t{égelsójah ¤én a tza nátuza ,támminI moraka intál

 nátu kosójah {éveköđ néjedi kenjé ¤oh ,aglod a za men kanáru anavA -  
 .lavásálúm kevé za ttodomonif takos men agásabmorog ummiD - .nojlágdalađ
 zehégésretsem úrobáh a ,rézevdah ¤aN !marU inetsI ,kiđla rám gidep amminI -

 lőtkenetsi men sé lótá{a ahalav ika ,bbo¤angel a ,kájdnom tza kőtré
 soráv đége za lótpanloh gidep dekeN .rebme nelte¤e ,sigém eD .ttetelüđ
 denlé dekeN ed ,djam kanlahgem nakoS …llek döndőröt lavájdnog nednim

…kandaramgem ttü¤e deleV kika ,nokoza stíges ¤oh ,llek



 mattál mesahos ttőleza tima ,ttet timsa€o rokke má ,matraka inzoktatiV  
 sani ,zaráđ mattahtál ¤oh ,lejjef ttotjah eréllem ,ne€ém ,tlojahgeM .előt
 na€o sáljahgem a ze ,matdut sé ,tiajpúp ká€ogi$ ódorobmoderőle za náka{
 za si kanummiD .ko¤av neltetehet nebmeđ levima ,$narap bbákni ¤av sérék

.llek mendeksemledegne ,mattáleb sé ,meken tnim ,sotnof soráv đége
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 ,matzoklodnog avlumáb tájgnál se$émjalo zA .nákađjé za noza matdula mesgéM
 ah ,anlov mettet nabboj ,kanummiD tlov azagi ed ,knütehet tim ,knár ráv im
 trötö¤ trékoza nátu ődi ¤e ,metgnerpöt násros kaniókal soráv a aH .mođla

 ređreze sé ,élefazah notú rám ¤av ,kannav táado gém kika ,moladogga za
 kansoktuf lemmeleléf sőleđe nákađjé za neze kika tnim ,sirám kabbatluromo{

 a si udseM gidep bbősék ,usdrO ttozá¤iv abáih treM .nokáctu za
.előleb tdaram sévek ,tleklef pan jú za erim ,armolagu{

 ,úđđoh kerebme za mattahtál ,eréjetet atolaP a metnemlef rokim ,nablanjaH  
 a nasomazuhráp lattrapregnet a €ema ,notú {eksek a noza tétenem ógra{ak
 gidep nebőtökik a ,kidózúh giuđileB neđége lút nélbö sárroF etekeF

 élef ke¤eh a lakkiajá{ korotđáp A .ttőle ajupak sorođ a katgnolot kákráb
 takajá{ a sé ,nekelegger sám tnim ,nabbárok laváró sőttek ¤e ketzeke¤i

 a lakku&ab ,ajtropo$ kekere¤ sé ko{ođđa menah ,kéttevök kaifréf ka$men
 pan moráh-ték ,- .matlodnog - eriđđem ébsévekgel a kantuj kezE .nokutáh
 rokka sé ,lótiádrád kerebme i¤eh a daksoređđö avtagjaj ki€emalav avlúm
 kenlümérgem nátuzA .kattotufle nannoha ,élef soráv a kenlükenem élefađđiv

 .kanludrof kenke¤eh a arjú sé ,kanallah lórkatdaram nabsoráv a tima ,lótta
 ,inatrateđđö takajá{ a kesepék gíma ,meleléf élefték a tekő djam ajlábod ¤Í

 a kika ,sros bboj ráv mes arkoza eD .inleme takubál a gidep bbősék
 ka$ ,le kilürek meN .káttotđaláv takákráb a ¤av tatu itrap sálkiđ

 si rokka ,küttözök gém $nis ttözőtref nelte¤e aH .tetezgév a kázzádole
 telölű¤ ,tietevök lálah a tnim ,kenejnem si ávohráb ,tekő kájdagof ¤ú

 .{ávráj a réle si ado lügév sé ,kujár ráv sázálagem ,küjélef djam kizrágus
 a lavágam azzoh ójah bböt lánzáđ si rokka ,lóbliaL azah tuj elef ka$ aH

.kansoráv nednim előleb tuj ,tájárí$ lálah
 kátrát nasamlanáđ lóbásagam đaret a káctu zA ?kandaram nabánavA kika sÉ  

{ őle¤if ,romok kutjar katráj iađakađ kánotak a ka$ ,tekügésserü ik
 ttetehel men nokoravdu zA .ttözök iazáh soráv negedi ¤e ráka ,lammolagu

 sé kótja tráz arsorođ a ¤aV ?gém kanađlA .mes trebme nelte¤e intál
 gém ima ,tégév a kengésű{röđ a kanna inrávik kilémer ttögöm kálbátkalba

?ttödődzek mes le
.ttodokđamát kan{ákráp a ,mettellem tllágem ,nő$pél a ttöjlef admuN  

?daram ika ¤av ,¤emle ika ,kannA ?azagi nav kenik ,admuN ,ddnoM -  
 za ne€i táh ed ,marU inetsI ,kandnolob ajtrat takisám a ki¤edniM -  

 togásabotso ¤oh ,avdut ika ,tikalav rám láttál ¤aV .teđémret irebme
?iđet tza sigém ,levűm

?đlodnog tim et sÉ -  
 ¤oh ,ettet éssegelsölöf ima ,la€€úsgnah na€o atdnom - knudaram iM -  

 ugaliP ettehtré eđreP .máđ sebböt a kizoktanov erik ,mezzedrékgem
 ke{évröt ianava za nebétéllovát sójah a kika ,si eriekemre¤ sé erégéselef

 mes avohes né trem ,ttotnáB .leggéssemledegne katzotrat iken nebémletré
.massag{ozib tze ¤oh ,metzeré kenneletgésküđ ed ,intufle matraka

?lórámminI đdut tiM -  



.énle¤if takajá{ ólunov élef ke¤eh a ahtnim ,ttet ¤Ú  
 ,lé¤el tto ¤oh ,atraka meN .ttölöf edrét A .tábál a atgável ummiD -  

 ,el ajgáv men aH .amminI ajtahzoktá tő ka$ lüde¤e ¤í ,atdnom tza ,marU inetsI
.lahgem am

…gém tahlahgem si ¤Í -  
 knár gésgeteb a ze ¤oh ,tsom ,marU inetsI ,knutahlahgem nai{{adniM -  
 atdnom abáihmeN …anlahgem ah ,ennel bboj nabólav nálat iken eD .tdakađ

 ótídób akađjé ,kiđla gém tsoM .ttet tima ,tréza tő ajgof inzoktá ¤oh ,ummiD
.rét zohágam rokim ,ettellem kénnel nesevíđ meN .abájáđ a kettötnö tlati

 ,tdükef nebdneŁ .le at¤ah mes kotiđ nelte¤e tájáđ amminI ,ttedevét admuN  
 pan ¤éN .tnávík inni ah ,gem tlalóđ rokka ka$ ,atlumáb tálaf abođ a neverem
 tdakađ knár nabnoza argidda ,daram nebtelé ¤oh ,metrem innih si né rám avlúm

.kanásálu¤ó¤ sotaládo$ amminI inlürö knődi tlov men ,lokop a
 erlegger pansám ,őttek tlahgem nájákađjé küsézekrégem lüzök sójah zít A  

 a ketlürekađsiv nablanjah gém kika ,lüzök {égel ttököđ absoráv ,¤én a
 ,lazzál sagam gidep irrumuä ,ttognozrob sé ttögöhök moráh ,arójah

 ki¤e za ,őttek tlahgem témsi erléD .né€ehkef tágam atlábod lüneltelémđe
 ummiD .ttodobbađđor men atopallá ibböt a ed ,attotrat támminI ika ,tlov za
 ,ettetzötlök abzáh ittellem sám¤e ¤én tájdála$ {égel ¤én a udseM ará$narap
 giplat lőtőtet ia{ávtínat ummiD bbőle ed ,ketlükenemle iókal lőbke€em

 mes tőtökké¤á ¤e nannoha ,náravdu kuzáh tájas gém tekő káttadsomel
 ,kuttaggafik t{égelsójah tdaram nesegésđége ,kide¤en A .lakkugam kettehiv

 ¤oh ,előt knutdutgem sigém ti{{a ,tléđeb ađđiveđđö lőttelümér a ráb sé
 matraka meN .{ávráj a le tlürek trebme kidötö nednim bbejlefgel nabliaL

 ,tlov azagi sonjas ¤oh ,nabnoza tlüredik galótu ,innihle
 .gem ttedegeteb akélazáđ navclo{ lüleblürök si kankatdaram nabánavA za
 kanázáH sátí¤óß a ,dnom tima ,kanna gásólav elef a ka$ ah ,matlodnog ¤Ú

.indagofeb tegeteb i{{e kandut mes rokka iemret
 őtökik A .kuttotđo erđér ték tsoráv a sé ,to$ánaT a matvíheđđÖ  

 ado tájdála$ sójah ¤én a ,einzötlök ttellek le keniknednim lőréké{rök
 a ,kanlu{ozib kensévek kazáh ttetírüik a gidep ah ,udseM ettetiv

 bbegelem er¤e ,nav đavaT .inze€ehle knudut tegeteb kos si nebőtípéójah
 .nabkazáh kűđ a tnim ,kiken bboj gém nebiemret sőgevel őtípéójah a ,ődi za
 kandózúhlef - le tlükenem men ika ,iknednim gém erőle¤e - kesegésđége zA

 a nav nabájáctu kesevűmzék a sé kődekserek a si¤ú ,érök atolaP a
.záh tto¤ah neserü bbötgel

 djam utapU ,- matdnom - nav abođ segelsölöf kos si nabátolaP A -  
.ajádzag ne¤el kenki¤ednim ¤oh ,alór kidoksodnog

 ka$ erre sé ,metzénár ed ,tájáđ a attoti{ arsázokatlit rám retsematolap A  
 ne{{ök tto ,nav rebme i{{a lohA .ingokam ttedzek lőriekétré atolaP a

…¤oh ,kisegem
 ,gidde dontatđakalef ttellek trebme {áH - .matdnom - lahgem ,pol ikA -  

?udseM
!marU inetsI ,tőtteK -  

 admuN - .zehkerebmeőf a matludrof - đel gésküđ si arkotiátolap it A -  
!eb dagof todála$ {áh ik ,ilölejik djam

 gidda ika ,remenheP lüde¤E .ketrem mes inadnomtnelle ed ,ketlürö meN  
.téjef a lef atpak ,tlü avdaksor abágam ,lunaltóđ

!remenheP ,lájlóä -  
 levézek ,ttegemer ajáđ ,ékatlúf ebzív a tnim ,tlov tdaffup sé ekrüđ acrA  

.ettegörű¤ téléđ kanájtsálap sesézmíh{ara



 za ¤oh ,tlov samlanáđ lüneletgév - déiT a mono¤av nednim ,marU inetsI -  
 ,- ajdnom ¤oha ,itré ¤ú röđőle nebételé tálumrof igássairavdu irok¤e
 pan a ttőleim gém ,togásagárd sé tá{ara nednim lóbmátolap đtehtetivle

 …ka$ ,kiđgu{el
…modut men …men …né …mondagofeb nejllek en tekerebme ka$

 a ttetneccib ki€ema ,tlov ,ttögöm atáh a tnalliveđđö emeđ kerebmeőf A  
 iakja sé ,tiajrak ettetjer abáságáv e{epök őb nasro¤ utapU ,élef kisám

"!melőt lovát jdaram ,asátnor runaN" :takavađ a kéttegrep lüklén gnah
…ősék men géM - .naklah metzedrék - ?remenheP ,le lozójah men tréiM -  
 kennűt rokka ka$ …avohnednim kenrésíkle si¤ú ka{rá za …marU inetsI -  
 kanađla men miágloä …lüde¤e …mozokdámi ttőle iarátlo kenetsi za ah ,le

 el kájtahkar temlelé za ka$ …tekő metdlükle ,ketnemle …nabmátolap a rám
 za trem ,marU inetsI ,meken bboj ,ko¤av lüde¤e ah …éle ajatja €étneđ a

 ka{rá ahtnim ,kegetter ¤ú si lőtkőlé za sé …kőlé ¤oh ,međih tza lórka{rá
 ,mettölürök kenlű¤ ed …őlé za ki€em sé ,{rá za ki€em ,modut men ,kanánlov

…nebböt er¤e …kenđel nebböt er¤e
 mes lakkađőre ,zagi ,abájátolap remenheP tlürek mes dála$ nelte¤E  

 tlálat tetezevlé ahtnim ,lálah a sÉ .tiknes intetzötlökado anlov knutdut
 ráM .lavia{rá ttödlükerőle indoksaiv at¤ah giákos ,nabásádólník anlov

 ,ajáf karátkar a tto¤ofle nátuzA .nabliaL tnim ,pannednim ketgé ká€gám negér
 a küttetkefeleb ,ála gé dabađ a kuttatnov tiákráb đék giléf őtípéójah a

 ,ne¤el ajgnál sőre géle ¤oh ,tajalo za kujár küttötnö máđósrok ,takattolah
 ,katdózúh abájátolap tluvrále đizimaT iágloä .tlé gidnim gém remenheP sé

.kankuru temlelé za kátdroh nanno
 gés{égel a ttedegetebgem nelegger kidosám őtevök tésézekré ójah A  

 .¤e gém pan őzektevök a sé ,gem tlah ¤e ka$ ed ,si ajgat segésđége óslotu
 za ,tségöhök ólkodluf ,ózník a kátdut inetíh{e eri{{emalav ieređ¤ó¤ ummiD
 ttogo¤ar nebbőtđeji gém na¤u sétüik A .timalav tlánđah si jalo sotalli
 koga€óh a gidde ima ,armoladjáf őtegé za katdokđanap tebbesevek ed ,anátu

 nosázok$ánat a ¤oha ,küttetzötlöktá takodála$ A .etrésík tésédőljefik
 zohágam irrumuä ed ,sójah ték tlahgem arjú pan kide¤en A .kutzorátahle

.návík inni ,attatum levézek a ka$ ,ttodut men gém inléđeb ,zagi ,trét
 tlürekis nálat ,gés{émer a ttogofle aráró {áhén nátuléd panzA  
 ,ttel knügeteb sazál ¤enezit erétse nátuza ,tjab a knünzőlegem

 nákráb a kika ,lüzök ia{ávtínat ummiD tah ,lóbiajdála$  kosójah a tö
 za ,{ávráj a téjef lef ettötü nabázáH sátí¤óß a nablanjah pansáM .katlov

 nebődi ¤e etniđ ,katlov naclo{ ,{ávtínat seđđö ólopá avtlávlef támminI
 dnim djam ,na{ávlah röđőle nökürőb ,kat{áh ,ketgöhöK .gem ttedegeteb

 a tlurob aké{rá etekef meleléf A .sétüik söröv a tlognál nebbesőre
.takatu za sé tőtökik a le kétpel kőlükenem arjú ,arsoráv

 sé nebsédevneđ a ,lórkopan őzektevök a inléđeb nađđoh koraka meN  
 kerebme za ¤ohA .gáslunat eléfimmes $nin ,katzodroh tima ,nabgásúromo{

 iazáh ttográviđle telé za ,si soráv a arkof lórkof gem tlah ¤ú ,kat¤of
 nokubál tájas a gém kika ,amáđ a kankoza ttőn arpan lórpaN .lüzök

 tú ¤e ka$ kenbbötgel a gidep nanno ,ebđérsoráv trázle za tá katgorođnáv
 a ,etlémík tekebbesődi za bbáknigel gém {ávráj A .bbávot ttetezev

 ,kesegésđége katdaram kegerö sóvíđ ,tdaráđik a si lüzök kerebmeőf
 kos a ika ,admuN sé ,ejőle¤ülef kajá{ a ,ibatuM ,araB-utU ,alletavA

 gelőF .inlomáđ ttetehel gem tájádrob nednim ¤oh ,tlov {ávos na€o lótáknum
 a ,kolataif a ,gésđége za kizrágus ,tnűt ¤ú lőrkika ,gem katlah koza

 ,tloV .avaj-eníđ anavA ,ko{ođđa sé kaifréf tlálpát lój ,sőre za ,kekere¤
 a ttotjofgem ,zál a tlögem nátu esénelejgem sétüik a lappan ¤e rám tika



 tláv ássoga€óh a rokim ,tekő ettevök rokka gidep gésbböt a ,ségöhök
.tlü€ém évétekef eníđ sörövknélé gidda sé ,ttodosocnárgem ejetet sétüik

 nójah a gém ima ,talodnog a indogu{ tto¤ah mes artanallip ¤E  
 ređ¤e ika tniređ keileblial a ¤oh ,tléđeb lórra admuN rokim ,ttodagargem
 inzédi ebmetezekélme matlábórpgeM .gem kiđgeteb men ređ¤e gém ,etlélút

 si tsom lammosádut idlöf ed ,matlunat lótsicraM sé lótlaV tima ,tzadnim
 ttözök sádlogem a sé telémle za ,röđbbötgel tnim ,matráj ¤ú

 .ttognotát kédakađ őnűt kannaltatahladihtá
 - anlov kátzoglodik tsézekedév ólupala névle norefretni€op a ttőleiM"

 őzőtref a intev tatág keigér a ketzeke¤i nodóm eléfkos ,- laV atzára¤am
 za lavój ráM !tekő küjtehletđit ka$ ,motahdnom sé ,kenkegésgeteb

 katdut nelle gésgeteb ros đége ttőle esédejretle komukitoibitna
 téĐröt ttetígne¤el muirétkab ¤av surív A .inatísotzib temledév

 tlov sepék za ¤í sé ,ebtezevređ a káttattujeb
 lőtsézőtref €omok ¤e etdévgem nátuza bbősék zE .inlemret toga{anelle
 lőtknieső sákođ mes tza táh ed ,sám neđége eđrep vle-norefretni€op A .si

 sóizúf a men sé ,lef kátlálat tepégzőg a röđőle ¤oh ,innev nevén đđor
 $nin arásálukalaik ko{ávráj ¤an nóg€ob a neze ,tti tnékbé¤E .trotkaer

 €o sédekelzök a ,kenlé netletegiđle ari{{a kosoráv se¤e za ,gésőtehel
 ezivóvi anavA .kenéletivtá sézőtref a egésűníđólav a sévek ¤oh ,ússal
 en ttaim ko{ávráj A …nojdaram si za ¤oh ,arra đle¤ü et ,modut sé ,atđit
 sázójah a ¤oh ,ttotahlodnog men neseteđémret arrA "!rogerG ,táh jdógga
 …tliaL inlobar llek ik ,iđev ebéjef a $ánaT a ¤oh ,kidőljef tárokke

 ,tlatđagiv men sé ,{ávráj a artrap a erre tá anlov tlürek esahos ppéksáM
 ,nebésélevretik tarájdah a mattotrat kensönűb bbőfgel a tika ,iveneM ¤oh

.tésétetnüb etre{le rám
 ?inetígne¤el tsurív ¤e tehel levim táh eD …Đrötsurív ttetígne¤eL  

 matzoglod takos ahalaV ?anlov ah sÉ !$nis mopókđorkim gém neđiH
 ,lekkeređűmoeretđ sápmop tá matlágĐiv totalođi$tezők nalatmáđ ,lappókđorkim
 ké$nel a mettet mes teppe$rév ¤e ,téteđtem nelte¤e tezevređ őlé ahos ed

 ,mándutgem erim ,kotál tima ,za im ,mándut nannoH .matlov sugóloeg neđih ,ála
 muirétkab ¤av surív A .inegnerpöt rák ,mopókđorkim $nin táh ed ,anlov ősék

 trem ,nebgési{{em ¤an naso{ozib ázzohgém ,nebérév kegeteb a nav enneb
 ,sétüik a ttünednim laggásasro¤ seitetrésík na€o gem ennelej men nebnölük

 a ,si nebsétüik a nav enneb rokka sÉ .nasro¤ ne€i téđ ajtahtílláđ rév a ka$
 ga€óh a ,sétüik a trém ,nabrav ődőzpék né€eh ga€óh a djam ,nabkoga€óh

 őzektelek arásátah muirétkab ¤av surív a tnim ,sám men ará{ozib
 lőrre kénteređ ,merégem ah ,matdoksoko lünelet€eh ¤oh ,teheL .sádallu¤

 .monáb mes tza ,djam tevenik ¤oh ,teheL .inléđeb lavásovro ójahrű za djam
.le matludni notú za neze ertesenednim nÉ

 gal{ára tásálu¤ó¤ kenkika ,trav a el matrapak lőrérőb kegeteb na€O  
 nátuim ,sétüik bbötgel a trem ,kene€i katlov neseveK .mettehzeven kanámis

 kensézőtref sogaldosám tze ed ,tde{{egle arjú ,ttođtál inlu¤ó¤ rám
 lőtkeze aH .zohsurív ózoko tsétüik a ezök immes rám kenima ,mattotrat

 őtlek{{eg sám ómo$ ¤e gém geltese ,mezetelrésík lagga{a ttev
 nátđit no¤an metzeke¤I .erkerebme segésđége za keđivtá si tomuirétkab

 nabrát$nik a mettehev tánđah italroka¤ ređ¤e za tsom sé ,inzoglod
 ,talanak ,tđepi$ ,t{éde nedniM .kenméfsemen i{ánnotkos ttozomlahlef

 ka$men tekeze ,mettettíđék lób{ara tzökđe segésküđ sám sé táclápőrevek
 ka$ rođ{áha ,mettegéik si nebzűt gém menah ,le matsom nebzív sádóđ órrof

.mattál kanój



 ősle za nétset kenkika ,teketese óđtál kenű{{ök a táhet mattagoláviK  
 .indaráđ ketdzek lüklén séde{{eg ,nasro¤ koga€óh a nátu sudóirep sazál

 ,monlodnog ttellek arrA
 "bbégne¤" evele rám avgof lánko neltetehremsilef malatlá imalav ¤av ¤oh

 rokim ,segéstehel tlov tnékim ze ¤oh - gem ketdőzőtref lassurív
 ózamráđ lőtrebme {áhalav-nezit a lóttana¤u nai{{adnim galitalroka¤

 ,gidep ¤av ,- inzára¤amgem sepék matlov men ,gem ketdegeteb lótózokorók
 bbaramah lóbko se€étjer ne€imalav ka$na¤u kütezevređ ,bbűníđólav gém ima

 ,¤í rákA .ékeibböt a tnim ,inlemret sepék tlov toga{anelle bbasosátah sé
 tsétüik tdaráđeb a kerebme za keze ¤oh ,menzeletét ttellek lef ,¤ú ráka
 támuirétkab ¤av tásurív "bbégne¤" gal{ođiv gésgeteb a nabrav ótírob

 nesegésretsem levéjkröp kegeteb ne€i za ¤oh ,lüredik gidep aH .kázzodroh
 {ávráj a nápu$ si kugam kerebme ttözőtrefgem

 a e-motahlalláV .matnaprotgem ttI …tá kense nátazotláv bbéh{e
 mes gem nebnölük nálat kika ,tekerebme segésđége gém ¤oh ,tegéssőlelef

 za ,matlodnoggigév timA ?kestígetebgem nasokédnáđ ,t{ávráj a kánpak
 rokkana¤U .mađđtáj levételé kerebme ¤oh ,zohha sévek ed ,kinűt kansukigol

 men tésérötik {ávráj a - tlüredik nátu ajpan kidezit {ávráj a gidep
 matlomáđ lőtkesédegetebgem ilebanava ősle za menah ,lőtésézekré kéirrumuä

.tsézekedév ődnegele tjú{ men soráv ttotđo erđér ték a ¤oh ,-
 za - tnelejgem sétüik a nekika ,zohummiD takozadnim tá kütdlük abáiH  

 sé azáH sátí¤óß a nojlákráj ado-edi atnopan ¤oh ,attotrat kense€éđev sovro
-¤e ,- ebőtökik a ttözötlökel tréze sé ,ttözök eđérsoráv kegeteb a
 kabbajú lüzök kókal ttü¤e külev a ¤av nabkujdála$ lessésék pan ték

 nednim záh a roksédegetebgem ősle za ah ,tlánđah na¤u zA .gem ketdegeteb
 za tza tnođiv ze ,ebéđérsoráv kegeteb a küttetzötlöktá tájókal

 kensegésđége takugam ¤av segésđége gém ¤oh ,ettetnelej tegésneletrebme
 si ságravaz lammolakla {áhéN .knüköl ézök kegeteb a tekerebme ótrat

 sé nelte¤ek - ttetmeret tedner laviađájí nátuim ,usdrO sé ,ttaime tnétröt
 si agam ő bbákni ¤oh ,ettetnelejik ,- tlov gésseletök setelne¤éđ

 a zA .lalláv men tsáláni$dner ne€i ređ¤e gém ed ,ebőtökik a kizötlökel
 lüvík nerebme tacut léf ¤av gém sé nia{ávtínat ummiD ,sézőtref ¤oh ,óđ

 asátnor runaN {ávráj a nebémeđ kaniaiF regneT A .ttetnelej mes timmes kansám
 a ,naltatahtímáđik ¤oh ,kiljer nabba neppé agásđonog bbőfgel kenika ,tlov

 ¤e nebételé ika ,geltese tza gím ,ajtjús lünelte¤ek si takózodlá iken
 ,kanágásóhom neltetehlet ttozodlá mes talah {ávos nelte¤e ,tajalo i{éđé$
 za ,tásálúdlef kodála$ a ,tásátđo erđér ték soráv A .aj¤ah lüneltetnüb

 kenneltemletré ka$men tésétípelet ézök kegeteb kerebme segésđége
 a gidep takánotak a ,kétleđeik kika ,takoza kétlölű¤gem ed ,káttotrat
 kevök ttobod luvro sé kölkö tlemelef roksétetzötlök bbötgel

 ikalav ah ,kátloktitle nátu ődi ¤e ¤oh ,ttezektevök lőbbE ,kátdagof
 arákalba ,arájatja abođ a sé ,kéttetjer abábođ őslebgel a ,ttedegetebgem

 .ajllahgem ikalav tségöhök ótđalluf ,zéhen a ¤ohen ,kattagga tekörőb
 ¤oh ,kétlerésíkgem avráj tsoráv a trem ,si tia{ávtínat ummiD kétlölűß

 ssirf a sé nájíh sálopá kika ,erkenelté$neređ a erkeze kanajnakkubár
 pan ¤én-moráH .keibböt a tnim ,katlahgem bbaramah gém avrázle lőtőgevel
 sé ,{ávráj a el ettötnöd erređ¤e námrofój tájókal nednim záh a nátuza avlúm

.knutlov keneltetehet rám rokka
 ,ttotuf abátolaP a ajáglođ ki¤e rokiM .si kanđizimaT etezgév a ttel zE  
 a erim sé ,ingöhök ttedzek knüttőle tto ,ttedegetebgem aru ,estnelej ¤oh

 mes trebme segésđége nelte¤e ,lavádmuN knütré abájátolap konrát$nik
 traka tim ,gem mettetré rokka kaŁ .indevneđ traka men đizimaT .knutlálat



 zohájáđ a neppé tima ,tegelres{ara za lőbézek a ettötüik admuN rokim ,innet
 ki¤e káglođ a nátuzA .tlov soravaz rob őlmögigév no{ávrám a sé ,tleme

 a kan$ákađ a kanna knutlálatár ttala azamlah ko¤nor ak$ó nabájármak
 ¤oh ,kankuru iasrát katduzah tza ajpan moráh lőrika ,erétsettloh

 meN .ttođtál inlognál nabboj gém sétüik a nácra réheflaf đizimaT .ttököđgem
 zA .ainlahgem llek ttaim agásabotso iáglođ ,atdut ,nabásátnor runaN ttih

 arra sé ,ettetleret abákonra$őle ¤an ajátolap tájáglođ seđđö lakkođájí
 geteb a ttodut dnim ¤oh ,tlüredik trem - tekő itelöel ah ,matlodnog
 trem ,katlodnog arsálrotgem si káglođ A .mozokatlit men ,- lór$ákađ
 ttezéngigév đizimaT .kétrev zehievök óldap a takukolmoh ,katlurobel

.kutjar
 magaM .ketken anlov molatuj - élef kođájí za ttetni - lálah ű{{ök A -  

 gem ketessehköđ en ¤oh ,ár đel modnog sé ,ebőtökik a teketenneb keltezev
.nanno

 azáh konrát$nik a ttököđgem sigém ikalav¤e nabnoza erlegger pansáM  
 etrűt mes tájáglođ nelte¤e - ttepél abájábođ đizimaT ummiD rokiM .lőbépén

 ¤oh ,e€eh i{{a tlov gém rokka kansovro za sé ,ttellem agam gem
 a ,- indaram raka lüde¤e ,tésérék rebmeőf a ettehtísejlet

 men ,ttögöhök meN .tdükef nebdne$ avludrof élef laf a konrát$nik
 ka$ sé ,ttotđarriv ettellem akađjé ika ,{ávtínat a gidep ,ttolkodluf

 abođ a kanummiD .nav luđđor no¤an ¤oh ,ettetnelej tza ,arágam at¤ah nablanjah
 a kizgelél men sám lüvík atjar ,ajdut ¤oh ,einré ttellek mes giépezök

 iajju trázeđđö nesö$rög konrát$nik a ,tđizimaT attotídrofgeM .nabábođ
 naúromođ ,nőtrégem ummiD sé ,atalokram ttozo{ara rőt a tnallivgem ttözök
 ráka ,kanumabaH tlov ajpap tletneđlef ¤úppé ,tdükef ettőle ikA .ttotnilób

 attotrateđđö ,nebnetsi eléfimmes atógér rám ttih mes küjőki¤e ah sé ,ő
 ak$órpa ,ővkevönlef nabboj er¤e sé ójúbgem nabáké{rá gésnetsi za tekő
 ő ,nabágáliv kűteb sé komáđ a đizimaT ,nettekdnim tima ,{ámodut a ,gnál

 ie{{em ibbárok katláglođ nebbesegésűh nabájáknum sátí¤ó¤ a gidep
.lánkuru

 ko{ávtínat a sé ,attatzotomgem tekőzekré ázzoh a evdzek lótta ummiD  
 ¤ú rokkA .avtatuk nátu rev¤ef ,tekővkef tto nebbegér rám a kátráj arros
 matdut mes atóza ,menremsieb llek evzekne¤éđ sé ,zehhe kugoj $nin ,metzeré

.tđizimaT gem mejlétí tnékim ,inetnödle
 agrástétös ¤av sogáliv künneb ,€ehek{ara trázel lellédef ,{áhéN  

 trapakel lőrkegeteb ótahdnom kantlu¤ó¤ rám ,úsá€ofel bbéh{e za ,kéda€of
 a ¤av tlálah sotzib a nojav küjppe$ ¤e ,iasátígíh őzöbnölük rav
 ólokram trőt đizimaT inatílláebmeđ matdut ti{{E ?itnelej tsálu¤ó¤

.lavágászagi
 ,trőđ a matlávtorobel lórájákcopal kenérkösági révök ték atolaP A  
 ¤e mattagru$eleb ebbes a sé ,mattotísaheb tekürőb ttosom arátđit

 körkö za ,immes tnétröt men ,matráV .lóbámlatrat {éde ki¤e za tesevek
 tnigem nebzök sé ,ttedzek inlu¤ó¤ pandamrah bes a ,ketzdőrék nábotso
 a - lőrkőlegel a mattazoh tekék$eK .rebme záđ bbálagel tlahgem
{rök soráv a katlurođađđiv rám ,mettetjes néjedi kanna ¤oha ,korotđáp

 trem ,ttölgödgem ek$ek ¤éN .tetelrésík a metletémsigem sé ,- arkobmod iké
 ,eb€ehek a abba tlürek si muirétkab sám ará{ozib ,tde{{egle bes a
 arjÚ .körkö za ráka ,tdaram segésđége ibböt a ,mattotlo lőbki€ema

 a mettiv tebböt gém sé ,ebkürőb a matgáv nabkala tđerek ,matlábórp
 gidep kantropo$ kisám ¤e ,lóbtadlo ttotrat kenbbesőregel a ebbes

 ,inré matraka le neppéknedniM .mettötnö abkukrot a sé ,tájáđ a mettetíđeftéđ
 za neppé ,mattollav tocraduk arjÚ .takotallá za mestígetebgem ¤oh



 a kotadlo za keze ,mettih tza ,matráv tima tnim ,matpak t{émdere őzeknelle
 nelte¤e ,tlüredik sé ,ieteđé{et kosurív ¤av komuirétkab ttezeletétlef

.inetígetebgem kodut mes totallá
 za ¤aV ?ka{okégof men nálatlá¤e káhram a sé kék$ek a ¤oh ,teheL  

 ?nebkökröp ólável a ,nabga€óh a si $nin ózokorók A ?sábih sélezpékle
 - tadlo za eD ?mettetíđék totadlo ¤oh ,jab a za ¤aV

 .ték$ek ¤én a tza inetígetebgem tlov sepék - si lammuirétkab sám ah
 za ka$ ,lőtsézőtref ,lótkođip nednim matvógem si tiebes a kankozA

 ¤oh ,teheL .muirétkab őtlek{{eg a za ebkütset ttetehlürek lóbtadlo
 ,tto inlégem dut men ¤oh ,egne¤ na€o ajózokorók a kengésgeteb ű{röđ a kenne
 sigém tehzőtref na¤oh ,nav ¤í aH ?kidoropađ lunalatravaz kisám a za loha

 a lőtgeteb ki¤e ia{ávtínat ummiD ?tekerebme laggásasro¤ setenetter na€o
 etdeđ ¤úna¤u külüzök erénelle kenne ,teküzek a kátsomgem si evpél zohkisám

 ¤oh ,kölüiken ah ,kesédrék ka$ arjú sé kesédréK .{ávráj a tiatazodlá
-tehel ed ,ketíđev takopan sekétré ,teki¤ednim majlodnoggigév nabbasopala

 nálatlá¤e e
 ?gem kanlah iazáđ kerebme nebzök ah ,indoklodnog nasopala sé natdogu{

 llek enneb nebkökröp A .indogu{ tto¤ah men nabnoza sévetlef óludniik A
.matpak si tokétí{ozib lunaltaráv erre sé ,ózokorók a ne¤el
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 za etdegnetá sovro za gím ,kanummiD ttodoknámir gidda sé ,tlüpélef irrumuä
 ¤úna¤u nabzáh a arpande¤eN .ketzötlök ielüđ ávoha ,ebéđérsoráv kesegésđége
 men ika ,irrumuä .nabájátolap đizimaT tnim ,iknednim gem ttedegeteb erređ¤e
 nebéséseebgésték ,ne¤¤ih nabáktá segelnölük runaN ¤oh ,abotso na€o tlov

 a ketzekré nebéjedi neppé ia{ávtínat ummiD ,tágam inatđaka atraka lef
 kođájí nátuzA .teletök a kájrava$ik lőbézek irrumuä ¤oh ,zehkegeteb

.kétdlük mázzoh levétezirő
 naltadutnö ,zagI - .irrumuä ttögrö{ök - !marU inetsI ,gem sselÖ -  
 a le matzoh né sigém sé ,magam mezré kensegésđége gér neđih ,metzektév
 kanáj{a sé kanáj&a ika ,marU inetsI ,tsönűb a gem dselÖ !kiken tlálah

!asokli¤
?léttöjtá rokim ,nedetset a rav gém tloV -  

 nójah a si mörőb a ,mettih tza ¤oh ,katlokatu$el ¤ú ia{ávtínat ummiD -  
 rav anátu nokoza sé ,roksátadsom a ttedzek si inzerév ga€óh {áhéN .daram

 dnim nassal sé ,tekđiv ka$ tsoM .rám ttegé mes ki¤e eD .ttödőzpék
!marU inetsI ,dzéN !go&opel

 za mattahtál tto nére{et ttotjú{ mélef sé ,nálláv a témrök atzúhgigéV  
 inróđ atraka aróldap a djam ,etzén larrodnu irrumuä .tekökröp tremsi lój €o

.teke€ekkip etekef ,zaráđ sik a
!melev ereß !le stje es tobarad ¤E - .mattotláik - !jráV -  

 élef kóllátsi za nebzökim ,matlodnog - !llek inlürekis tsom ,tsoM  
 ,tlov geteb so€ús na¤u irrumuä .lavirrumuä tlümér a nabmomo{ ,metteis
 tsurív sőre ¤av egne¤ ,tlekedré za men rám tsom ed ,tlahgem nájíh sik
 zíT .surív nebkökröp a e-nav nálatlá¤e ¤oh menah ,nabákram e-tagnorođ

!ttozdórakav irrumuä tlu¤ó¤ a ¤oh ,lótta geteb ttel rebme
.törkö ősle za kéttezevőlE  

 rökö za gím ,kansójah a matdnom - !nebdezek a nav rav {áh ,gem dlomáä -  
.ttotídnas ézök iajju ttoti{ giléf irrumuä .matlávtorob tájákcopal

!marU inetsI ,tÖ -  



 .timalav zaráđ sik a tze lőbbes a assomik rév a ,kogáv er€ém aH  
 őzdevden gila ,sopal elev matrapak ¤ú ,négnep selé za te¤e mattotídroF
 etekef ¤e ik mettev leđđepi$ ttetegéik nebzűT .nörőb gatsav a totlof

 atjar ima ed ,atđit neppé tlov men na¤u ki€ema - lőbére{et irrumuä tákbarad
 ,$nis ajáróde¤en neđih ,atzoh lóbzáh geteb a dnim tza ,tlov

 a metlöĐrödeleb ,matmo{téđ lavájpal đepi$ a sé ,- ttođánodah tto gém ¤oh
 ima ,tza matlodnoggigév nátuza ,¤í eb mattotlo táhram moráh géM .abtlof

 kábođ a kiseel rav zaráđ A .anlov ttotahtuj ebmeđe si bbaramah
 ,zehgeteb a e-tréázzoh ,kidőröt lazza iknednim ,kiđev mes erđÉ .arájóldapők

 ,kássomlef ,kitnöel lezzív seđem tza ,{áh timA .zohárahop a ,zohájáhur a
 ed ,zőtref dnim si ze ará{oziB .nöjgöhök kujár lőrlezök ¤ohen ,kanzá¤iv
 tekökröp trakavel A …tá ttöj nesegésđége ,avtímáđel tekökröp a ,irrumuä

 daka gidnim ima ,larrop sévek a lazza kenlü¤evle ieđér ,nóldap a kássopattéđ
 kanallah mes tsám lappan-lejjé ,argásatđit a kanzá¤iV .nebiesér kevök a

 ima ,nelte¤e za gásatđit a ¤oh tnim ,melőt ,lótia{ávtínat ,lótummiD
 ,kássomlef ttőleiM .tésédejret {ávráj a ajtahzo€ádakagem eri{{emalav

 sorás ,kidzek lezzív lannoza ah trem ,atnopan ,takábođ a kirpösik nasodnog
 ózokorók a - nav ¤í ah - enneb sé rop A .aknum a bbezehen ,ők a đel

 …kizgeléleb ,lláđlef
 ,kidődzek lességöhök gésgeteb A

…nörőb a kotlof a gem kennelej bbősék ka$
 lőrgésgeteb a gidde tima ,telđér nednim rokima ,tanallip a za tlov zE  

.eđđö tllá éđđége ,matdut
 kröp ték kédaram A .lőbécnemek a nesene¤e mattazoh téđé${ara serÜ  

 zaráđ leđđepi$ tréze ,nebére{et ódazzi lótmolagzi irrumuä tluhupgem argidda
 lénéjégnep a ,metrék tsék jú nátuzA .lőrérőb a el mettetíđef tekökröp

 a nékenef eđé$ a metröt árrop levégév apmot kenéle{ sé ,gem matgof
 sé ,táka{ a attotjú{ik nai$návík ,metdelezök ejélef ¤oha ,rökö zA .tekökröp

.rop a nojlláđ en téđ ¤oh ,téđé$ a inpakle matdut gila ,tjúf no¤an
 erévöt avrađ a ika ,kanrá$jah a matlo$narap - !tárro za eb dgoF -  

 leddere{et A - .erkö za ráka ,már ttezén nábmaB .attotrat teletök trava$
!innev tőgevel nojdut en ¤oh ,eb dgof

?elev mödőđev tim ed <ettetré men gidnim géM  
!téjef a nesőre dstraT -  

 tjúf arjú rökö za ,arsálí{ űníđaĐór sevden sé ahup a matpa$ár temezeK  
 a metzeré nérőb mere{et nátuzA .ttözök miajju ttolkisle őgevel a ,te¤e

 sőre etlemegem ,ttedzek indoknalatgu{ rökö za ,ttel bbesőre er¤e ,tsávíđ
 ,netlümér emeđ ,attagni arlab-arbboj ttü¤e larrá$jah ódokđapak atjar a ,táka{

 a mattotnárle sé ,teh€ek a mattotrat zohárro za lüneltevzöK .tdellüdik
 €ém avdoknaltatlém nemlerés a djam ,trop a attotnappiđlöf rökö zA .mere{et
 men - telrésík ¤E ?nemete¤e za káttotínat si na¤oH .te¤e tludób nognah

 matnáb lerrökö moráh gém sé ,nirrumuä metserek tekökröp bbajÚ .telrésík
 mattahtímáđ er{émdere ne€imráb ttőleim gém nátuzA .levősle za ¤oha ,¤ú le
 kaniábođ kegeteb ólu¤ó¤ a lef assatlo$ol ,kanummiD metnezü lannoza ,anlov
 nossahdagar es trop međ nelte¤E .ne¤el sevden naódnallá ők a ¤oh ,tájóldap

 levétenezü kogáriv a sé kotalli iđavat ssirf a trem ,őlleđ a nanno lef
.si tlálah a ebđérsoráv kisám a azzohle

 A .ttezektevök pan úđđoh nesevresek moráH ?nav ¤í gel{ét nojav eD  
 úrobmod ,tnop a matjúf abárro za kenki€ema ,rökö ¤én a za nelegger kide¤en
 ttokar küjéle za katlú{ meN .nabóllátsi za tllá evtekđer lótzál ,lattáh

 ¤e-¤e lohén ,ttogru$ lá{ atđitzív ,űrűs lóbkujáđ ,lóbkurro ,zohánéđ



 ,a$ruf tnéknődi sé ,tőgevel a kátvíđ nezeheN .lakkí$ serév {okév i{láđjah
 avlodnog erketenüt tlatđapat nekerebme zA .katludnáređđö avda tognah €ém

 e-molálatgem ,si nav ah - kutjar inserek tsétüik gém anlov iarok ,matdut
 matlágĐivtá nasokélórpa ,sigém ,- ?nörőb gatsav ttedef lerrőđ a

 a attatum men télej immes rökö ¤én kisám A .ttoz{áih sétüik A .teki¤ednim
 ,ttödőzpék rav etekef gatsav né€eh sárapak a na¤u nokulláv ,kengésgeteb

 tsétüik a ¤oh lükléna ,nopan kidötö zA .kétí{ozib tlov men gém za ed
 ,tájásutlálah metzéngigéV .ttölgödgem rökö ¤e ,atjar anlov matlálatgem
 mes ik géM .anlokodluf ahtnim ,na€o ,nebmeđe za tráj za not€of nebzök sé

 a tős ,nebő$gél a gigév ,nabtarag a sé ,tákrot a matgávlef rokim ,tlűh
 nesejlet mendjam a&ráhaklá{ tdazzud A .tsétüik a matlálatgem si nosáldapjáđ
 men nérőb a toga€óH .tdallufgem nabólav rökö za ,tájtú őgevel a atrázle

 ttőle sédőzpékga€óh a ika ,kos géle ,si rebme tdaka neđih ed ,matlálat
 taká&ráhaklá{ söröv a tekeze ah ,kétí{ozib a anlov za kaŁ .gem tlah
 .lavákrot rebme tlahgem nabmuidáts a nebbena¤u za mántahtílnosaheđđö

 ed ,lavummiD ka$men ,knutlocnob narka¤ nabázáH sátí¤óß a nebbegéR
 ¤oh ,nabnoza ttellek knunzá¤iv ,si leviekédnevön tréle totazokof bbasagam
 idlöf kütset nogálivlút a tniređ asállav umabaH .eríh a ik nojgoráviđ en
 anlov ttotđairle tegeteb kos sálocnob a ,kerebme za kenlé evlesiv tásám
 ráb ,si ttaim esétegéle kattolah a katdólogúz trézE .lótázáH sátí¤óß a

 za tdaram sévek no¤an rám nabkopan a nebkezE .knusátđaláv sám $nin ,káttáleb
 .{áhén ttököđle si lüzök ia{ávtínat ummiD ¤oh ,ttesegem ,lőbdner irok¤e

 ¤oh ,küttőle ettet ássogáliv kügéstlevűm so{ámodutteđémret giddem-giléF
 gém táh …lessék a taludzom naltavó ¤e ,golod nelet€éđev men sálocnob a

 enellek zehrebme tlutđuple nab{ávráj ¤e rokim ,kanándógga ¤oh tsom
 tima ,tekő evtíređ{ék erimsa€o ,metđevle támlazib ko{ávtínat a aH !kuinlú{
 .nabsoráv a daram merebme kos men ,kanatrat kenmeledeđev solálah ,nalatko

 a ¤oh ,nabba avzíb ,lüneltetehet sé avtagroki$gof ,táhet llek inráV
.kennelejgem si nökörkö za koga€óh

 neppé erima ,előt gem matpak náktir ,mázzoh se¤ek tlov rođkos men sros A  
 tréza ,tehel ¤av <tlov letévik lekkörkö za tese zA .mattotímáđ

 teke€em ,nörkö ¤én a sina¤u pan őzektevök A ?matraka ari{{a trem ,tlürekis
 kátdokpak nezehen si kezE .sétüik söröv a tnelejgem ,mattotlo nokulláv a
 ,keilebtropo$ kisám a tnim ,kettesele na€o katlov mestnárok ed ,tőgevel a
 a sé ,pan ték géM .tánéđ a kátgár bbávot sé ,tlé rökö nelte¤e ka$ rám loha

 mes nebimmes koza ed ,na¤u matlálat tesevek ,ketré ákkoga€óh kesétüik
 za sé ,ketdzek indaráđ nátuza ,lótkattotál nekerebme za ketzöbnölük

 ,té{émdere telrésík a mettehtjű¤ ebéđé$ nopan kide¤ennezit ttotímáđ lótsátlo
 ,tegrüs men ődi za aH .metlöĐröd abkulláv a tima tnim ,tekökröp na€ona¤u

 ttev lőrérőb irrumuä a ¤oh ,atazára¤am a im ,mejef a anlov mettehröt
 kisám a ,kattotítđuple tamráh lüzök rökö ¤én lerređdóm ki¤e za kökröp
 a ze aH .kesepék katlov ersétígetebgem bbe{{ök nápu$ gidep nebtese

 ?{ára za ze neltelév atđup ¤aV ?ázza tláv lőtim ,"egne¤" rám tsom ózokorók
 térkösági tdaramgem seđđö atolaP a sé ,tehtnöd telrésík bbajú ka$ ,matduT
 rokka ahon - aknum a zE .lekkökröp a mattotloeb - tacnimrah tniređ máđ -
 za ikalav rokim ,ttotílnosah zohha - ko¤av nomo{ ój ¤oh ,metdek{émer rám

 men ed ,takognál a gem ezzekéf levéziv kanna ¤oh ,tatuk sá ttellem záh őgé
.mosátđaláv sám tlov

 ,ado knuttotuj rokke - ttögnöhüd bbávot {ávráj a ,matráv ka$ arjÚ  
 kőse za ,- kaná€gám ittolah kutlánđah takójah đék giléf a ¤oh

 ttegebel rop bböt dnim evderevekeđđö lavájumah ká€gám a sé ,katluktirgem
 zít pan kidotah a sétüik söröv A .ttedelezök akađvé órrof runaN .nebléđ a



 za ka$ nibböt a ,nökősle za tnim ,nabba{ávlah lavój ed ,tnelejgem nörkö
 né€eh sélöĐrödeb a sé ,katlov konalatgu{ ¤oh ,tegésgeteb a le atlurá

 nasotzib ¤oh ,teketenüt a metremsi rám ari{{A .ttödőzpék rav etekef
 őzrőnelle ,óslotu za neppÉ .inlutđuple gof mes ¤e ,mattahtíllá

 nabájóllátsi körkö za ,tto ummiD rokim ,metgnerpöt névret tazorostelrésík
 mes etelđér nelte¤e ,nabmáknum a ttozíb avgof lőttedzeK .ttesereklef

 monadnomle ttellek t{émdere óslotu za tze ka$ tréze ,témle¤if le etlürek
 nálláv keilüklén sétüik a ed ,tekesétüik söröv a etzéngem nasopalA .iken
 men ár gím ,ettegeđef ,atdokmo{ ,atrapaK .etlekedré nabboj gém rav etekef a

.tehel se€éđev ¤oh ,matlóđ
.ttezén már sé ,tézek a atzúhle nassaL  
?marU inetsI ,dokédnáđ a im tsom sÉ -  

 intazoh enellek takáhram segésđége nálaT .ummiD ,nasotnop modut men géM -  
 lekkeze inzőtrefgem enellek tá nokurro za totropo$ ki¤e zA .lótkorotđáp a

 keneđgeteb na¤oh ,lüredik eriM .tekeze na¤oha ,¤ú takisám a ,lekkökröp a
 ,kenđel kesegésđége arjú körkö za keze ,gem

 naso€ús no¤an neppékeléfték a dnim inatlo enellek eb tekeze rokka sé
 a ze dév eri{{em ,lüredik ¤í nálaT .laviózokorók kerebme ttedegetebgem

 tékétrém kenégésgeteb körkö ttotazoh nannojú za argiddA .sézőtref inatsom
…tzana¤u inletémsi enellek gem si lakkoza rokka sé ,rám küjremsi si

.ézök körkö za tjúbeb avtagni téjef a ummiD  
 meN …gem lah rebme kos sé ,marU inetsI ,gidda el gerep pan koS -  
?inatlo tekerebme lekkökröp a lekkezE …?indutgem bbaramah entehel

 aH ?gésgeteb a el tlügne¤ mesgém ¤oh ,lüredik aH !ummiD ,knugoj $niN -  
 ,knénré mes timmes lazza ed ,ik mántahlábórp nomagam lüde¤E ?kanlaheleb

 ,ketlezek laggássovro na€o megne ,dodut neđih
 si armomáđ gém evle norefretni€op A - …nelle gésgeteb nednim dévgem ima

 le kanummiD ed ,nesedner matdut mes inzára¤amle ,tlov tlulo{ob lút
 eléfimmes ahos gem matpak men nabólav trem ,matdnom tima ,einnih ttellek
…tsám knütehet meN !inráv ka$ arjú sé ,ummiD ,llek inráV - .tsézőtref
 tik đel men ,tređ¤ó¤ a detíđék abáih ,marU inetsI ,đráv bbávot aH -  
 nátu đizimaT …kerebme za kanlutđup na¤oh ,dotahtál …elev inatloeb

 lilaT …mestílme tekerebmeőf a ka$ ¤oh ,inuT sé inarudeM ,imáiR tlahgem
 télef mia{ávtínat …ttedegetebgem si udseM erlegger am nátu usdrO sé

 ,külev ka$ ¤oh ,datdnom tza gidnim gidep ,rám mettetíđevle
…inetípélef tedner jú za djam dodut lakkolataif a

 tájrak tniređ sákođ ipaP .mettőle tllágem sé lüzök körkö za ttepéliK  
.{émek acra ,tlov {ávos lüneltetset evtjer abájju őb esötnök ,ebtđerek

 đdut mes tójah nelte¤E .nabsoráv a sevűmzék {áhén rám lé gilA -  
 sé ,kanrob a sé kanjalo za kósrok jú kenlüđék meN !marU inetsI ,inetípé
 abátolaP a teküsémret ,azzodnog teketrek a ika ,daka mes rebme nassal

 a tti támlatah ika ,djam daka gidnim trem ,metléf men tétih umabaH …ajdroh
 kanámolpmet urruG ed ,errebme ibböt a inetíređ{ék ajnávík ár nödlöf

 ,ődi si zohha ed ,đdut inlotóp eT na¤u tima ,lahgem si {ámodut ¤e laviajpap
!marU inetsI ,inráv tehel meN …llek ődi kos-kos

 sepék tekerebme segésđége ,sovro za ,eT !ummiD ,knugof inráv gideP -  
?lallálah a inatloeb lénnel

 za tős ,- élef körkö za levéjef ttetni - le kanlutđup men keze eD -  
 {áhén ¤oh ,lótta ,marU inetsI ,ađđiv trat iM !kétlélút si kőzőle

…tsom rám nerebme



 géle si ¤í $nin táH !neze zzoklodnog ¤oh ,motlitgem si tza géM !meN -  
 a ah ,knünneb anzíb iK ?đraka tebböt géM ?nabsoráv a gásúromo{

?knánzábih si tebbesikgel
 no¤an ajgnah A - !marU inetsI ,nebőtökik a malán rám látráj negéR -  

…¤oh ,déndegnegem ,modut ,melev lénnöjel tsom aH - .tlov űresek
 soráv a jáf men meken ,deđih tzA !gélE - .matlábaik - !gélE -  
 tsepék zohdorok setđit sé ,gászagi za ze ,¤av űjefnÖ ?asálutđup

 gidnim gidde ika ,delev kejléđeb ¤í ¤oh ,degésküđ iM !naltalodnoggem
?léttetrégem

 a lórálláv körkö za mettötjű¤eđđö gidep né ,tnemle lüklén óđ ummiD  
 ¤oh ,kanibatuM metnezü sé ,ketdőzpék né€eh sátlo za ke€em ,tekökröp

.tednim inatlo matraka eb panza géM .absoráv a táhram nev¤en kanastjah
 .nabgásórrof ővkevön er¤e za takugam kátlođnov natdaráf kopan A  

 irrumuä tátapa$ ttozokta¤ofgem körőtset a ,kattolah ka$ arjú sé kattolaH
 arká&uk robók kođájí zA .lallálah a ttodoksaiv evgöröh udseM ,ettezev
 tekerebme za evdőrev abkáklaf nabsoráv ttedeneletpénle za trem ,katđádav

 ,lálah ótlávgem a ttöjle si tréremenheP nátuzA .kátdamátgem si
 a matgofgem ,ázzoh metnemlE .enteređ intál ,metré tnezü sé ,ttedegetebgem

 {áhéN .rám metléđeb lőrre ,međih tza ed ,iken inadnom tim matdut men sé ,tézek
 lekketelrésík neletrekis a kősle za ,lóbliaL ttotufeb si ójah bbajú

 A .gem knutdut men tabbajú immes ed ,ketzekré nebődi ¤e lüleblürök
 a tnim ,katlov ketlürőléf si keze lőtkesédevneđ tlétá za sé lőtgésgeteb
 ed ,tlahgem netohaN ,t{ávráj a etlélút imukraT sé ugaliP .kettöj nabbárok

 takoglod ű{röä .inadnomgem atdut es ¤e ,knutahtímáđ erőrétađđiv {áh ¤oh
 a tsám¤e kétsödlö na¤oh ,lórra gem lórásátítđup {ávráj a ketlésem

 .tré{ávráj a avloko takisám a ki¤ednim ,kesegéstevöđ irok¤e za nabsoráv
 imukraT ¤av ugaliP gím ,inráv llek gem ,külev inetlöt tődi za tlov ráK

 .lőrketnétröt nabliaL a djam kanlomáđeb nabbasotnop nálat kő ,kenrétazah
 ála agáskon$narap irrumuä djam ,udseM ,ketrét zohkugam ¤oha-¤ú rokiM

 ,trésápol tika ,lőbrebme clo{cnimrah a ,külev tlov jab koS .ketlürek
 ólav külüzök cneliknođuh ,inatđaka ttellek lef trésálokli¤ ,trésálbar
 a nebküzek nojráj ne{{ök ¤oh ,kátkođgem ,temle¤ef a kétremsi meN .tlov

 zohsálobmor a tlov kétrénelle {ávos a{ara nednim trap óslút A .rev¤ef
.ttezgév nebéklel a kenkerebme za kenkeze úrobáh a tima ,tsepék

 .ttetezev zohkóllátsi za matu ősle legger nedniM  
 zA .kensézőtref a ttezektnelej men amo{ immes nabnoza náhram nev¤en A
 neletzem attotjú{ mélef sé ,tllá méle ummiD nátuza néjétse pan kidötö

 a ettölürök ,tteltétös rav etekef i{ósrob ttala ekö{öK .tájrakósla
.tlov tdallu¤ ,ttödösörövgem na{ávlah rőb

 lüde¤e ed ,- atdnom - marU inetsI ,matlábórp nomalláv a röđőlE -  
 gém kutjar ed ,atpak ado rám mo{ávtínat ¤én A .inréfázzoh matdut mes na¤ohes

.tekő eb mattotlo bbősék lappan téK .péđ ne€i men
 geteb so€úS ?tökröp a dettev lőtik …loH - :metezgelél a tdakalE  
 a inetíređ{ék detleđérem na¤oH - .hüd a ttötnöle nátuza ,matgodad - ?tlov

!?tako{ávtínat
 ne€im ,ár ttetev mes te¤ü ¤oh ,rekis a ettet ággodlob na€o tummiD  

.sátísúna¤ a ze őtrés
 láttotínat eT tima ,metzédi ebkütezekélme ka$ ,tekő mettetíređ{ék meN -  
 men lóttazodlá ne€immes kanna ,raka inatí¤ó¤ ika ¤oH !marU inetsI ,kiken
 za kika ,kosovro na€o katlov si nabdázah et a ¤oH .ainlártáhgem dabađ

.tsádut a ké¤iv erbbőle ¤oh ,kettezif lekkütelé
?gém lé ,tekökröp a dettev lőriK -  



 ,devret a datdnomle rokiM !marU inetsI ,el matrapak lórdiáhram eT A -  
 dogof gem naso{ozib ¤oh ,si tza sé ,inráv gém enellek gipan kos ,matdut
 .kökröp a katlov nebmezek a rám nabnoza rokka ,tnétröt si ¤Ú .inatlit
 .bbávot mozoglod delev sé ,anlov matbodle ,kenmesérék đdegne sigém aH

.mennetgem ttellek lüde¤e ¤Í
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 bbálagel ed ,anlov tlürekis si meken na¤u ima ,t{ávráj a etző¤el ummiD
 mes sátlo nelte¤E .ettetnelej tételé kazáđ ze sé ,lessésék pan tönezit

 kökröp trapakel lórkáhram a ,zehgésgeteb űgév solálah ttetezev
 tdaka men nátu erekis pan zít ősle za sé ,tépén kédaram anavA kéttetnemgem
 a küjlöĐröd abájrak a ¤oh ,lótta anlov ttegetter ika ,nabsoráv a rebme
 im ,tnűđgem {ávráj A .tiózokorók ttetígne¤el gésgeteb ű{röđ €o nabbárok
 kidotah rám rokim ,indokazib knütrem rokka ka$ ,innihle kutraka mes knugam

 .ko{ávtínat a kettetnelej mes tsédegetebgem jú nelte¤e ajpan
 tökröp géle lőrkegeteb ólu¤ó¤ a - eb mattotlo takáhram jú nebzöK

 tá kuttotlo arkajú tnigem lórkotallá őlelefgem a sé ,- indeđeđđö knutdut
 ebkeh€ek{ara óráz lój ,seledef tekökröp tre{ ¤í zA .takózokorók a

 őlleđ ,rám knutráj élef egév aurE .tummiD mattavíh zohmagam sé ,mettötjű¤
 ,menlerésík ttellek gem sigém ,tielevel káf a attagomis nabbáktir er¤e

.kestíges nosoráv ibböt a ¤oh
 a ka$ eN ?ummiD ,kenbbesemletrégel a dotrat tado{ávtínat ki€eM -  

 kinétröt imráka ,gem nejdeji en ,rotáb sé ne¤el ttozorátah ,jlodnog arásádut
!ettölürök ¤av elev

:tlođaláv lüklén sázobah sovro zA  
 narka¤ sé ,rotáb si nasogáslút rám ahéN !marU inetsI ,tiliksaL -  

 llek tiajbmod anavA ah gém ,innétröt llek ¤ú kanna ,lodnogle timA .űjefnö
.sotaraka ,űteđémret zéhen ed ,nav za ,eđE .intagzomgem si

 őzmellej €o kenégésiné¤e tájas ummiD na¤oha ,intagllah tlov tezevlÉ  
 kitré nezehen ¤oh ,matzokládo$ meN .lef ajloros tnékiábih iliksaL tiasánov

.tsám¤e gem
 .erkeh€ek a mattatum - lekkeze ,absoráv ibböt a inedlük moraka lE -  
 za kaŁ .lénőkagárd ,lán{ara nednim $nik bbo¤an ,nav enneb ima ¤oh ,doduT -
 .levépén imátiB ¤av uđileB ,mianA intetihle tze e-sepék iliksaL ,sédrék a
?!kénlögem ah ,dánlánjas ará{ozib ,ttaim eteđémret zéhen delevdek si men aH
 ne€imA ?inlögeM - .téjef a atzár evdekneltetih ummiD - ?tiliksaL -  
 aláđ ajah a ¤oh tnim ,nabuđileB ódoklaru előleb đel bbaramah ,sokađőre

!enlübröggem si
 ő ráb ,ótrat€eh ttel nabimátiB iliksaL ¤oh ,ttedevét ti{{a ka$ ummiD  
 ,tegéstđit a tze le atdagof evdegne kankađőre za nápu$ ,attotíllá gitláv
 né€eh agam a nálat ,tenétröt kisám ¤e ze eD .attotídabađik tirseN nátuim

.modnomle gém
 nopan kidamrah őzektevökár a ,lavirrumuä tlláđ arójah táhet iliksaL  
 inzoklodnog knődi tlov men giddE .imukraT sé ugaliP ttezekrégem gidep
 a asros a ttel im ,{ávráj a táado ttetnelej tegésnelté$neređ ne€im ,noza
 a lőrre tludni men ahos gém bbesőre sé bbo¤an lén€em ,kengeresdah
 {áh ,nav knügeteb jú {áh panza ¤oh ,knündőröt ttellek lazzA .lórtrap

 tótnobdner {áh ,inatjú¤ tá€gám {áh ,inetírüik llek tazáh {áh ,knuttolah
 ,arójah bböt knuttahtímáđ men nabnoza nátu ajáttolf ugaliP .inatđakalöf

 ,téjőtökik liaL le kát¤ah rokka ka$ ¤oh ,atdnomle trem



 katzali{ lóbátalokrot káctu ősléđgel a rám iađájí €árik¤an naba za rokim
 liaL - tibböt a ,ettötjű¤ arkákráb a dnim tza ,ttodut ingozom ikA .kujár

 - takánotak neltetehet ,geteb ¤av kéromo{ a sé tiasokal tdaram nebtelé
.iatapa$ €árik¤an a kétlöel giláđ ¤e dnim

.metzedrék - ?¤í le katnáb tréim laviókal soráv a eD -  
 €avrak iregnet a ráka ,őle ttorgu ¤ú arro sagroh lóbácra ugaliP  

 úgnah¤an ,igér A .katlussalgem iataludzom sé edéđeb ,ttedesedne$geM .erő$
.notrap óslút a lohalav tlahgem ugaliP

 kođájí naba za metléđeb trem ,marU inetsI ,inlođaláv ár kodut nasotnoP -  
 men epén liaL trem ,tze atlo$narap tréza €árik¤an A .levétevök kanákon$narap

.knünelle lef tdazál
 katzali{ ¤oh ,datdnom tsom rokim ,lettevök a inléđeb látdut na¤oH -  

?kotár
 ¤oh ,modnomle trájdnim ah ,bboj sé ,marU inetsI ,ttöj bbősék tevök A -  

.lettevök a tnezü dekeN nabrosősle €árik¤an a trem ,tnétröt
?mekeN -  

 ttetettípé amminI gém tima ,knutzójah ttellem knőtökik im a rokiM .negI -  
 né za iken nesene¤e ,nanno le tludni kanó$ ¤e ,lóbiátolap kőlekőle za
 ¤ohalav kika ,kólav lüzök knieim a ,mettih tza gibarad ¤E .kanmójah

 ¤oh ,mattál bbőséK .knunátu kennöj tsom sé ,nabsoráv a knülőt katdakađle
 ,seđíD .tekő metdegne lezök táh ¤í ,rev¤ef kulán tlov men ed ,konaba

 ,atzúh tekőzeve za ibböt a ,neki¤e za tlov ahur ttokar nűrűs la{{ara
 kanó$ a tllálöf nátuza újáhurseđíd A .katlov ke{égelsójah űređ¤e ka$ koza
 nednim ,tléđeb névle{ siD .knüttözök kon$narap a ik ,etzedrékgem sé ,nabárro

.mettetré távađ
?ttodnom tiM -  

 neđiH - .mettegrüs - !le ddnom ,soN - ,.inzén ebmemeđ a trem men ugaliP  
!dettetré távađ nednim

 ,kon$narap a ¤av et aH" :atdnom tzA - .ugaliP ttotnilób - mettetrÉ -  
 ¤oh ,tzA ".tétenezü €árik¤an a ,ketdlük teketit kika ,kankoza le ddiv rokka
 takoza ed ,lef atloros téven zít bbálagel menah ,atdnom ¤í men ,€árik¤an

.inletémsile modut men
!ergév rám ddnoM ?tenezü zA !sotnof si meN -  

 ketettet tim ,le itjelef men ,ahos aru konaba nednim ,€árik¤an A" -  
 se{évröt tájas a si za sé ,aráif aj¤ah lügéskörö ,lahgem aH .lavásoráv
 vé záđ ,vé đúh ,vé zíT .naltaluđđob tahdaram men úrobáh a ze ¤oh ,arájdótu

 moladorib naba zA .sátnallipmeđ ¤e tnim ,na€o kanko€árik¤an inetsi za
 za zE "!katdamát enelle kika ,koza kenessekđer erkörö sé ,ólavékkörö

 ¤í ed ,anlov ttodózoktiđ ráb ,tléđeb naklah sé namoniF !marU inetsI ,tenezü
 soráv a el kátlokli¤ tréim ,gem metzedrék nátuzE .inlođaláv tim matdut men

 nohtti ahtnim ,tlođaláv nesemlerüt ,natdogu{ si arra sé ,tágássokal
 teven a tzama ¤av tze llek lellejsárí ne€im ¤oh ,kéntegléđeb lallilaT

.inrí
?teketenneb ketzödlü si bbávoT -  

 ,nab{ávráj a tlutđuple eđér ¤e kenépén kosoráv itrap A !marU inetsI ,meN -  
.laviókal liaL tnétröt im ,kátdut rám kŐ .tlükenem ebke¤eh a ibböt a

 .ebőgevel a tderem lemmeđ serü ugaliP .mattagllah giákoS  
 a azah ettezev lemmele¤efsav - ttezedner sé atđit tlov abáih atazáhuR
 a ketlegetđev tréza nápu$ gipan ték ,matdut lótkosám sé ,tadahójah kédaram
 a nojgo¤ar nednim giákirakcobrá őslefgel a ¤oh ,nebélbö sárroF etekeF

 .lóbsójah a tdará gásúromo{ ¤an naltatahgofgem imalav ,- lótgásatđit
 sé emedré nelte¤e ze ,atlodnog ¤ú nálat ,etdzek lazza - rám atdnomlE



 tlofúĐ tevökagárd sé ta{ara i{{a trem ,kanóslotu tdaram tréza ,- egéstnem
 kójah a erebme bálzékpé géle $nin ,tlüredik négév a ¤oh ,ariákráb

 ,jú {áhén pan nedniM .avlopá takózodabál a ,ttellek ainráV .zohásátálle
 nelte¤e za tiatapa$ kosoráv segéstevöđ A .ttetnelej tsójah ótahlánđah
 őtehel a ika ,etledner ála agáskon$narap aireN ,rebmeőf tdaram nebtelé

 a lappan đúh gila ,tludni si kantÚ .tliaL in¤ah atraka le bbaramahgel
 men tepennü bbúromođ lénne ahos ,etlésem utamaG bbősék - nátu pennüđavaT

 sé kánotak ttotífú$le lőtgésgeteb ,ólából takagá ózgáriv a ,ttotál
 gila si inezgelél loha ,gigév tlunov nokáctu na€o etenem kosójah

 aireN ,- lőtézűb ú{ođi ketsettloh neltetemet tdaram nabkazáh a ttetehel
 a djam ,nokotrap naba za bbőle t{ávráj a atróđtéđ sé ,ttozójahle táhet

 tételđékzív ¤oh ,ettetniré téjőtökik mianA sé taraN ka$ ugaliP .si neknéim
gám a attál lőrregnet a eđđem ,avzójahle ttőle soráv ibböt a ed ,ajlotóp

.tnelej tim ,atdut sé ,téjtsüf ká€
 óslotu úrobáh a nabliaL etrégem gém bbőle imukraT sé ugaliP  

 rokim ,nákađjé za noza gem kátlálat men tótrat€eh a ,tnabuM .si tájámárd
 neltejef ¤e katdakaár ttözök kóllátsi za bbőséK .kátlalgofle tájátolap
 nabólav ¤oh ,ár indüksegem trem men iknes ed ,nabájáhur ótrat€eh a arálluh

 irok¤e ótrat€eh a ,gidep sidgaD .mes eréjőzeknelle za ,zagi ,ótrat€eh a
 sönölük ,kanatnob tálrotiv iójah aireN ¤oh ,attál rokim ,a{átipakđájí

 tti iókal sé soráv a ed ,djam kennemle si kéugaliP .őle tllá lessérék
 mes¤ú kéugaliP neđih ,ajótrat€eh liaL ,sidgaD ,ő ne¤el ddaH .kandaram

 ,tsoráv naba arokka röđtö za kázzo{ámrok lóbánavA ¤oh ,arra kantahlodnog
 nebtelé sigém ah ,nabuM .inatđofik sé inlalgofle si tlürekis ah gém
 gila za ajtízállef ,men tnéksám ah ,anlov atda télej negér rám ,tdaram

 .tsoráv a avtínalatgu{ ¤í ,tekeĐröt naba i¤eh őlé erdlöfóráj ipanléf
 sé ,metelé za metehnöđök ketken ,- sidgaD atdnom - ko¤av kototárab A"

 né ,ketnemle gidep aH .gidde tnim ,keđel erketegéstíges ,kotdaram tti gíma
 kotsázovát ¤oh ,đel memedré sé ,tiatapa$ €árik¤an a ótrat€eh tnim modagof
 őzekré za ¤oh ,ár đel modnog trem ,tsoráv a mattotízál ketenelle nájpan

 sé ,nebmegéstđit ¤ahgem ará{ozib ¤í €árik¤an A .e¤¤ih tze akon$narap kotapa$
 no¤an rám argidda kika ,kéugaliP ed ,tlov vret đéreM ".knuráj lój nai{{adnim
 semedré ¤oh ,kétremsile ,innel kanájótrat€eh liaL tnelej tim ,kátdut lój si

 azzo{ámrok ik ,¤ednim si lügév kan€árik¤an A .inlalláv totazákcok etré
 kenrebme soko ,ttemret arsádoklaru ,tsidgaD kétteređ gidep kő ,tliaL

 téríh ah ,- {átipak a attat€of - teketenneb kelrék arra kaŁ" .gem kétremsi
 {áhén sé ,zohsáludni za lannoza ketejlüđék ,kenésédelezök kotapa$ a küđđev
 kotatzójah nebzök crah ahtnim ,nebőtökik a lef kotastjú¤ tákráb serü

 inatíssal melerésíkgem sé ,ke¤em éle kotapa$ a gidda nÉ .le anlov
 lazza sé ,melőt inzedrék raka tnednim kos ará{ozib kon$narap A .teküsézekré
 tnéksám nednim nátuza ed ,ketze¤eeleb imukraT sé ugaliP ".ődi za kilet si
 sé tsidgaD ,ejtsüf kákráb őgé za gikőhlef a ttog€omog abáiH .tnétröt
 €árik¤an a kátzali{el ,káttálgem ¤oha ,ttögöm kobmod ősle za téterésík

 a tlov im ,kátdutgem nabbárok nodóm imalav ,etlév ¤ú imukraT .iatapa$
 a ah ,letévik ttetehel mes ő ka$ neűređ¤e ¤av <nabsoráv a epeređ {átipak
 nebőtökik a tze eriM ?ainlah llek gem keniknednim ,atlo$narap tza €árik¤an

 a lórtú za ika ,lőtrebme nelte¤e za kéttev lüríh kéugaliP ódokar
 kođájí naba rám tá nupak itelek sé ikađé za ,tlükenemgem avtuf abtózob

 katzójah nebzök crah izagi ázzohgém ,crah sigém ¤Í .absoráv a kettölnözö
.lóbliaL le

 ,tléđeb giáró sőttek ¤e djam neđih ,ugaliP ttodnom si tsám ,tebböt géM  
 si men sé ,ttetehel mes¤ú erređ¤e tnednim i{{e inzoglodlef ,inetđémegem ed



 {ávráj a - anavA .ttotatzotláv mes¤ú ,tnétröt ima ,noza trem ,segésküđ tlov
 ,ahalav e-kenrétađđiv ,indut men kika ,lekketlükenemle lőle

 kanágássokal ettetíđevle - ttü¤e lakkánotak tlutđuple nabliaL a sé
 kugam ,kösönűb men rám koza ,küjtehnöđök tze kenkika sé ,télef a tnim bböt

 tdaram nebtelé za metetzegévik sé metetlétíle tsom aH .kotazodlá si
 kodut mes tattolah nelte¤e lazza ,katzavađ arúrobáh a kika ,tekerebmeőf

 inzoher€eh kenezzeke¤i lekküjere nednim sé ,ka$ kenejlÉ .inatđamátlef
 tnednim i{{em ,séseebgésték a ttogofle ,đel knuglod getegneR .teküktév

.lánkopala za námrofój ,lőrlöle knütehdzek
 táknum sopala si atjaR .ttetnihök imukraT óllá ttellem sójah A  

 .nebbetdeker lakkof ¤e ,igér a tdaram ajgnah €ém ka$ ,{ávráj a ttezgév
 ,nabrát$nik a si tájáknum đizimaT ed ,tégéstđit remenheP ka$men tá iđev Ő

 kanko{ávtínat A .djam itlöt nabáloksi za téjedi nednim lútneze lilaT trem
 a katzoklalgof kő tebbötgel a neđih ,tlahgem elef a tnim bböt

 tlataif bböt gém ,llek inlotóp tegésetđev samladjáf a tzE .lekkegeteb
 ,ajrájik tájáloksi kanázáH sátí¤óß a ikA .inatínat llek nabbasopala gém sé

 tsoM .ttellem úrobáh ahos zavađ men naso{ozib ,nadjam đel rebmeőf ah
.melőt kanráv tđaláv ¤oh ,mettetrégem ergév sé ,ttetnihök ugaliP

 ,nabbojgel a dodut et tza ,- nesedne$ metdzek - táado tlov im ¤oH -  
 .knulán tnétröt im ,deđeverđé ramah si tza ,lezénlürök gidep aH .ugaliP
 látzoh tecnelik et ,tö trétađđiv dettőle ,nenni látludni lavójah navtaH

 tahnev¤en a metehrék nomáđ nika ,za ado$iK .tehöj men rám bböT …laddagam
 ?abúrobáh setző¤ …¤e …¤e ,kutjar katzójahle kika ,tekerebme za ,tójah

?si totrap a tze attotítđupgigév {ávráj a ¤oh ,sönűb a iK
.ttolganovgem acra ugaliP  

 ?tnezü kütevök tima ,kájtláveb konaba za rokim ,pan a djam nöjle ah sÉ -  
?knütehet tiM ?rokka knüđet tim sé ,knudnom tiM

 .tiáctu neletpén soráv a metzén sé ,metpél zohákalba meretnórt A  
 őtípéójah A .bbesőre za mo¤ a nödlöf ttözötnö za ,katludavle ketrek A
 ik ierebme ,tlahgem inuT ,si ietez¤én ólorápós löbö ttotíráđik a ,serü

 a ,kutdut inetísetré nebéjedi gém eré$neređ takinuan A .ketdeléđ errem ,ajdut
 ah - gidep kerebme i¤eh a ,tá ttöj mes návarak nelte¤e nonakraB
 a attahpak si gem kisám-ki¤e lőtőlükenem ki€emalav lüneltelév

 nelté$neređ kát¤ah arásros naso{ozib nátu ketenüt ősle za - tegésgeteb
 kéttiv meN .ebődre iđavat sevden ,sáráp a katdózúheb ne€ém sé ,takusrát

 gém knukélatrat-ređimlelÉ .notrap a tllágem {ávráj a ,tsézőtref a bbávot
 panloh ráka ibböt a ,le tlutđup {áhén a za ka$ lőbkörkösági za ,nav

 si tádnereg láđ óslotu za ,tdaram men af treM .tréáf abnakraB a antahludni
 llek arjú ,inedzek tehel arjÚ .iajgnál ká€gám ittolah a kéttetđémelöf

 lekketpél őzedelüd mattál tőtteK ?lekkerebme ado$im ed ,inedzek
 a kattotírođ tzag dlöz ttogável ómo$ ¤an ,nokras ki¤e za inludrofeb
 sé ,noravdu za ¤av néjetet sopal záh a kitíretik ,kiđivazaH .zöhküllem
 a ka$ kalba ,ótjA .kilezütle zehésézőf débe nelte¤e avlúm pan {áhén

 abáih ,kirötle ósrok ¤e ah <kátdokpolle negér tibböt a ,tdaram nokátolap
 djam kanráj báltízem ,tdakađle ajíđ kujuras ah ,abájáctu kosakezaf a kennem

 eksüt a ,télé kevök a inkođgem đel zéheN .péN itraP igér a tnim ,arjú
 gím ,gidda ekétré $nin kan{ara za ¤oh ,ű{{ök đel mes tza ¤oha tnim ,tásárúđ

 abléc ráka giddA .llá men arplat lőbéjere agam a si soráv ibböt a
 si¤ú ,arák$otob ttotíllálef nese¤ü imalav lakkákirak{ara za knutahlábod

 .lakkákirak tnof lób$náh ,akétáj sevdek ki¤e kekere¤ ianava za ze
 ?anavA ttel évim sé ,ajákráb irrumuä ttezekrégem ¤oh ,$nis ajpan nevcneliK
 $nin ,ketlüdlözik iesétđelli kopalők a lürök katuk a ed ,pé kétezevzív A



 ,úkala rök iamo{ ká€gám a ,tevüf ővön nóhom a assopatle ¤oh ,bál géle
 a tze anlov atpakgem si dlöf a ahtnim ,nebőtökik a gigév kesétüik etekef
 a inetnemgem tebböt lénim ,tlov knuglod nelte¤e giddE .tegésgeteb ű{röđ

 zéhen na€o neppé nálat sé bbađđoh ,kizektevök sám tsom ed ,lőbépén soráv
 a eb€ema ,lóbgásúromo{ iklel sé itset a intagnárik takatdaramgem a :aknum

 teketrek A .ne{émek sé takos ,llek inzogloD .tekő atsopat {ávráj
 trem ,erregnet a ik gidep takođálah a ,abnakraB a inedlük tréáf ,inlálmo¤ik

 ,enellek inzátđit si tzA .nosúhahram ttotíráđ i€avat nápu$ knütehlé men
 ,tázáh a kenik iK .nabsoráv a kenlé na{áh nálatlá¤e ¤oh ,nasro¤ ázzohgém
 ?lóbátaraka tájas a ka$ ¤av le€€édegne ne€im sé ,le atlalgof téđértrek

 zA ?naltádzag a bbávot nojlutđup ,nojlomor en ¤oh ,ettet lakkédnáđ ój ¤aV
 dabađ mes zehévök ¤e ¤oh ,intedrihik sé ,inráz llek el takazáh tluvrále
 kodála$ jú gém ređ¤e gidep ,teđége za kájdrohtéđ tnéknárpa nebnölük ,inlú{

 rebmeretsem {áh ,bbaramah lénim eb kanajlomáđ kőle¤ülef A .tehel anohtto
 ,inatđotéđ takánotak trétađđiv A .inzoglod rám e-kandut sé ,nabsoráv a nav

 nabtaláglođ serev¤ef ,kanajpak tsázoklalgof itniređ kusátđaláv gelőtehel
 őtnebbödgem trem ,tekő inatrat llek lemmeđ sé ,tahdaram mes ¤e nabnoza
 óslút a téđér de¤enmoráh tnim bböt kettetnűb a ttala {ávráj a ¤oh ,{ára

 ah gém ,ebékörö imáiR pél udseM .le kéttevök kánotak trájgem totrap
 ódnomtnelle kansám¤e za ed ,tsázoklalgof iráglop a tze si izré kanózálael
 ,erégéssetelü$eb ő za neppé nabáravazrűz keséletevök sé komáris ,kesérék
 ,táknum a tza ajtálle neseteléköt si agam¤e usdrO .gésküđ đel arámlagu{

 ój lótsádamát trem ,tnelej agáskon$narap kođájí za sé gésrőtset a tima
 ,t{ávráj a kájtahpakle ¤oh ,meleléf a <knunatrat llek men giedi

 arámáđ amminI kaŁ .si t{átipak ilebsid bbattodoklatágemgel a itnetterađđiv
.đel zéheN .timalav inlálatik enellek

 lőtgésgeteb a ka$ utapU .nei{{emalav mendjam katllá ttO .matludrofgeM  
 ,{ávráj a tlürekle tekika ,kegerö sóvíđ a ,eleb tto¤of ebségetter ólav

 a ,uninnE ,(ttotál gila rám erégésnév ,{égeđ) alletavA sé ibatuM ,araB-utU
 gém tácra péđ udseM .nojdnomtnelle kenikráb ¤oh ,arra neđék si tsom ,$ávok
 sőremsi ttotígáliv emeđ a ka$ ,iasádarrof koga€óh a káttotízrotle ná{ú$
 .inatísám takos katdut mes kökröp a niasánov tladbađtéđ usdrO ,leggésűh

 a el tto¤of ő nálat avtímáđel támminI ed ,tlov amis rám erőb lilaT
 iken ,amminI ,negI …ttođtál kenbbegerö lekkevé ,ttoljahgem atáh ,nabbojgel
 ummiD .nabázáH sátí¤óß a bbérra lavóso€of {áhén men ,innel enellek tti si
 si lőrrE …lajjáđ ttotírođeđđö ,kiđkef ka$ ő ed ,inráj ajtínatgem ,etrégí tza

.knuglod a sám tsoM .ajdutgem si¤ú ed ,kanugaliP anlov ttellek menléđeb
.matdnom - $ánaT a lüeđđö ttőleléd panloH -  

?marU inetsI ,et sÉ -  
.admuN izedrék tréim ,matduT  

.tekő lőbmezek a tebböt ik medegne men ,admuN ,đtehel tdogu{ ,meN  
.keđel tto si nÉ -  
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.ugaliP attotláik - !lakkóllap a eB -  
 náhmol ójah a ,nebzív a katnabbo$ iajtápal kösőzeve ilőlef trap A  

 zA .tludrof élef asálí{ sorođ a lút nepézök löbö za arro ,tludzomgem



 za nétnem ecnireg ójah a ttegemergigév ajgnah bod ótí{ári témetü sézeve
 ,imukraT ,admuN atjar ,ttodolovát nassal trapőtökik A .ttala kocobrá serü
 tognál robíb iánráp kenékéđdroh amminI ,rebmeőf ibböt a sé lilaT ,udseM
 a ,utamaG sé usdrO ttellem kéđdroh A ,neb{éf ilegger őzűt a kettetev

.nabázáH sátí¤óß a ajdótu sé a{ávtínat ummiD ,tllá sevdek kaná{adlöF
 kazáh a ,nokáctu za ,notrap a gigév si epén anavA sé dnim katlov ttO  

 nednim koS .avtídro lóbkorot elet ,evtegnel takagá dlöz ,néjetet
 kajú ,gem kanlah sé kendegerö kóicáreneg ,nabsoráv a tahzotlávgem

 na€ona¤u keze ,tekő ajtnáb men iknes sé ,kusah a elet ah ed ,kendekevön
 ,togásso{ávtál a kájdámi ¤úna¤u ,katlov kiápagerö tnim ,kamádiv sé kasognah

 avlúm pan léf nebé{émer {émese őzekrégí kanbbasamlagzi gém ,jú ¤e sé
 .ketdeseklel nabbárok tréima ,inetjelefle kesepék neseteléköt na€ona¤u

 ,bböt men ,kiđih tza ,tú za ze őtnödsros ne€im ¤oh ,kájdut si men gideP
 a iremsi $ánaT a kaŁ .láná€árik nid-riG ,lánázizE sátagotál itárab tnim

 a kétzirőgem ,kiđtál ¤ú ,nebkükedré ttogoflef lój ređ¤e ze ed ,tevret
.ajójah irrumuä kanóslotu ,si akráb clo{ kisám a ttozókráz knunátU .toktit

 a mettehzéngigév ređ¤e gém ,absorođ a anlov knutludrofeb ttőleiM  
 réhef ózánorok tobmod a neđége lótiáctu soguzgez kođálah a ,nosoráv

 netsiregneT a nátu agásórrof runaN ketrét zohkugam rám ketrek A .giátolaP
 a katđúklef ,tánavA kátlalgof ebterek dlöz ózápmop ,lótiaropáz ősle

 đapok óslotu za ettetnütle ajáknum vé zíT .giéjetet kobmod bbekederemgel
 sé sátídro zA .géle mesgém sé ,ttünednim trek sé trek ,si takotlof
 ézök iálkiđ sorođ a nátuza ,ttödösőrelef artanallip ¤e sétegetni

 őslük a sé kutjar ,ketgeletđit námén kánotak őzrő tocnál A .knuttolkis
 tie¤ü gásanotak A .ttodoklaru etetniket romok amminI négés{égel {orotrő
 a ik atda men amminI tsorođ a ed ,etzétni iliksaL bbákni er¤e sé usdrO

 men ed ,tábih tlálat men ahos eđrep ,edi tágam attazohlef atnopaN .lőbézek
 gésrő zA .sátratređ sönölük imalav bbákni ,ze tlov sézrőnelle si
 sigém kattahdaramgem kika ,koza ,káttokla konáretev irok¤e za távgam
 ókal nebgé nednim tlov bböt si am amminI nebémeđ kika sé ,kanánotak

 sre{ ahalav ,ttőle ejdévllem {orot kömöz a katzokaros ttO .léngésnetsi
 ¤oh ,tlúm evé đúh nassaL .ődi za ettetítekefgem gér teküjtrévrőb űníđ
 ika ,tdaka men atóza ráb sé ,káttotírob ebzűt tiójah kavaR sé abusD

 ójah nelte¤e ,zehéjőtökik soráv a indelezök tleđérem lakkédnáđ ódamát natlí{
 anlov etzeré en nágam egés{égel ¤oh ,absorođ a ¤ú eb ttotahludrof mes

.tekütetniket őle¤if
 ,tójah a káttotídólgem nedíleđ komálluh ősle za lút nájupak sorođ A  

 a ,ebétset kójah a katđú$ađđiv kőzeve zA .takálrotiv a attanovlef ugaliP
 €ema ,lafalkiđ rápok a sé ,nebléđ a katdagad ersölbö kanđáv réhef samlatah

 ték rroójah A .ebregnet a tdaksoreleb nassal ,ttözőtjer anavA ttögöm
 ¤oh ,elej nelte¤e za tlov ze lüvík núrođokkétjat réhef ólí{téđ náladlo

 námrofój a ,tsázójah a ari{{a metteređ tréze neppé sé ,knudalah nasro¤ ne€im
 .nére{et ttoti{ netsiregneT a ,trésélüper ilüklén sédöklőre ,nelteteheverđé
 niajrúh keletök őlüđef a asáloĐurud klah ótatgu{gem léđ ój ,setelne¤e zA
 sé ,tabbo¤an gém anátu sé ,inzegelél llek to¤an ,tévíđ rebme za itegnezgem

 a loha ,tokí$ a tza inle¤if ,inzén llek erőle avdokđamát kantálrok a
 meN .némerep gé za lőbimmes a kitelüđ aros ólujúgem ,neletgév komálluh
 ,tsám đtahráv si men ¤oh ,dodut abáih sé ,takomálluh a tnim ,tsám intál

 tá si erénelle dokédnáđ ,lövűbgem asumtir regnet a ,llek inle¤if sigém
 men ah ,tú za ze đel úđđoh ,matdut si rokka ráM .témetü ótagnir dennev llek
 a ¤oh ,matlov godlob sé ,tánavA arjú motál nátu vé tö ka$ ¤oh ,ari{{a si
 ,kenételé mezré ,nálat bbasotnof gém ima sé ,metré ,dagof letteteređ regnet



 ték a gideP .kansám¤e kenegedi knüđel men ,tiaktit órpa sé ¤an kenésézetél
 metrésík takođálah A .matzójah rođ{áh gidda ¤oh ,motahlálmáđeđđö niajju mezek
 ttellek tágás{ozib menah ,kujáknum a tlekedré trem ka$men ,rođ{áhén le ka$

 a ,lénkesevűmdlöf a kankólavbbála tekő motrat men ¤oh ,monda
 iasójah ,iađálah anavA .lánia{ávtínat kanázáH sátí¤óß a ¤av lénkerebmeretsem

 soráv a modnog nednim nebkevé óslotu zA .ke{ekédőtrés sé kékđüb
 ¤oh ,meríh a kützök ttel za bbákni er¤e tréze ,ttötök zehépén őlevűmdlöf
 a men kika ,takoza kátlo{úg ¤í leggőg - melevdek "takaúbálsorop" a ka$

 ah ,etdegne mődi ah ,külev monlláđ arójah ttellek trézE .kátláglođ tregnet
 sopanléf koza ed ,négéspennüđálah ősle kenéjedi urruG bbálagel ,men roksám
 ,lóttrap a ari{{a le knutdolovát men ahos ,tebböt kettetnelej gila lántú
 soráv a ¤oh ,tnétröt ¤Í .anlov mattahtál si tsám lüvík nolafalkiđ a ¤oh

 ik si tá{ákrápők őslefgel atolaP a neki¤e - téjetet kaniajbmod bbasagam
 rokka tátalunov ódózúh artagu{ lőrtelek đége nakraB a sé - innev matdut
 ,zoházizE ,matzójah ebnid-riG rokim ,lőrregnet a röđőle gem mattotnallip

.nétnem trap nelteremsi za ,artagu{ bbávot nanno sé

.2

 za sé {ávráj a ima ,tevé zít a tza inargu modut tá ¤oh ,melémer abáih eD
 llek gem sigém toglod {áhén ,nabsoráv a el ttegrep ttözök sáludni
 lőbke{émese za lóbkoza neppé egésküđ a kantú za kenne neđih ,monzára¤am

 anavA ¤oh ,za ka$ jab A .ketnétröt ttala dezitvé za ttala ze ke€em ,tdakaf
 ,gem matlunat mes tza tnođiv magam ,mattotínatgem ernednim kos na¤u tépén
 bböt ika ,gerö $löb a ,utlabuL sé ,ennel megésküđ ¤an €o tsom erima
 .matlov lovát gím ,tlahgem ,tiasrátrok etlélút lekkédezmen léfsám tnim

 ,tésézedner ke{émese za ,tégésretsem sárítenétröt a majlunatle lőtika ,$niN
 rám tnim ,kotrat lótta ka$ témsI .tásálalgofeđđö sogáliv ,tásátísotropo$

.keléđeb lőrneletge{él a sé ,motđalumle tasotnof a ¤oh ,rođi{{a
 men ,attotjús tekédivtráp đége za ima ,tromo{ óráj nabámo{ {ávráj A  

 sé sevreseK .intetnüđgem lavózokorók ttetígne¤el eléfimmes ttetehel
 knutlabálik rokima sé ,kevé za ketlet laváknum úgnah¤e ,samladađđoh tnékőf

 ,jú ¤oh ,küttehnöđök kenknie{émdere tájas neppé ,lőbkegészéhen a ergév
 ¤oh ,matdnom ráM .ebmeđ taknugam kutlálat lekkesédrék ótahdlogem nezehen

 ka$ gidda ima tréze ,ttozokta¤ofgem levélef a tnim bböt agássokal anavA
 nodabađ ,traka inzoglod ika ,iknednim :kütleme é{{évröt ,tlov sákođ

 ,nátu {ávráj a soráv ibböt A .ttetehdepeletel
 neseređdner evdzek lőtvé őzektevök a rám tekő küttetíges abáih

 zéhen ,- lassúhahram ttozós ózamráđ lótkinuan a tnékőf - lemmelelé
 iliksaL .tlürek ebtez€eh

 iveneM sé iajpap umabaH - tráp óllá nebmeđ ték a nabimátiB tágásótrat€eh
 .arsálomáđel ősgév a nöstjű¤ tőre ¤oh ,lef atlánđah arra ka$ - agásnokor

 ¤oh ,mattotrat kennelet$lökre trem - tiliksaL metlednerazah ¤ohgilA
 ála knumlatah tásoráv bbo¤angel kédivtrap a avlánđahik takugásúromo{
 ,nodabađ ¤oh ,lammokédnáđ ój neppé ¤Í .tsám¤e kátlokli¤ armolah ,- majnov

 ,tálálah rebme kos matzoko ,kenejlé ttala ódoklaru ólav lőbkürév tájas
 uđileB sé mianA .anlov ttel ősék rám rokka inedlükađsiv tiliksaL ed

 arnórt rÚ inetsI jú za sé ,kengésgeteb a ketse lutazodlá nétniđ ia€árik
 a tekika gideP .t€of rév kos si nabsoráv ték a nebbe lürök esétíges

 ,nav ekéb nabánavA .kenejlé ¤oh ,anlov kétlemedrégem názagi ,tto¤ahgem {ávráj
 sé ,- ?tekő inetíges lemmelelé sepék ennel na¤oh nebnölük - kátdut tze



 ,kođálah ,tlov kujákráb eléfimalav kenkika ,koza nesönölük ,kerebme za
 ¤oh lükléna ,takusoráv kát¤ahtto ,kődekserek sé kerebmeretsem bbagadzag
 nakos lóbtropo$ ősle zA .nabánavA tekő ajráv {évröt ne€im ,anlov kátdut
 kankonalatrotáb a tríh ój a ké¤ivle ¤oh ,katludrof si ađđiv trájdnim nátuza

.dagofeb tiknednim anavA ,kenejjöj ,kenkődekték sé
 a tlov nebvé kidamrah inátu {ávráj a amálluh kőlüpeleteb A  

 ¤oh ,katdokđanap lüklén ko neđége men iókal tdaramgem anavA sé ,bbesepéngel
 si kulán gém takaimátib A .nokáctu za rám kitré mes teküjdéđeb tájas a

 ,umabaH gem atzokédnája leddéđeb bbasognah ,bbőgrep
 ,takózgnahnágam a káttotjú{ avdokmonif dnim gem kettezekré lóbuđileB a

 ,lekkédnevönpap ,atdut esahos ianava bbűređ¤e za ,négév kavađ a nesönölük
 za lüde¤E .nebmeđ e-llá lerrebme iravdu eléfimalav ¤av lakkonrí

 sé ,lannoza takugam gem kéttetré lekkeđétrek sé lakkođálah ólav lóbmianA
 a ah eD .nebbesevekgel a kettöj nanno neppé ¤oh ,kátlánjas nétniđő

 őrötik evdzek lóttanallip ősle za gáslataif a ,si katgorom kettőnlef
 kere¤ i{{a gém ttögĐü{ men ahoS .tsálrodnávpén a atdagof lessédeseklel

 a ,le tlet mes vé ¤e sé ,nebőtökik ,nekeret a ,niáctu anavA lataif sé
 - lőbévle{ soráv moráh

 etniđő kielüđ ,- katlov kasonoza si¤ú gém evé záđ {áhén gila ke€em
 za enneb tréfeđđö nesékéB .katlámrof tsutkelaid kide¤en ,jú ¤e ,erételümér

 ,laggásasro¤ ózamráđ lóbimátiB a sátjú{ iuđileb a sé €úsgnah ianava
-nelet{ék sé ,ki¤ednim lüleblürök ed ,ettetré mes ttőnlef ki¤e nasotnop

 kő nassal ,inetré kanajdut tóđ ka$sigém lekkiekemre¤ tájas ¤oh ,neltellek
 ,sázotláv a ze ettetniré men tevle{ ttorí zA .erdéđeb a erre katpakár si
 ábbasomallad déđeb a ¤oh ,gidep lazza ,lef katlurob ko€úsgnah ka$ trem

 ¤an kennelteremsi za ,kanjú zA .ttodogadzag nattozorátah ejereőzejefik ,tláv
 ka$men asádóznov gáslataif a ¤oh ,kanna ako za tlov ze ará{ozib ,aĐárav a
 a katpak takokób ttollah men ahos ko{ál ianava zA .tá atlámrof tedéđeb a
es a ¤oh ,kétzeré ¤ú erređ¤e gidep kúif ianava za ,lótkajfi ttöj lóbimátiB
 lakko{ál imátib őteven ékkörö za sé lekkerédnüt iuđileb őlekőle ,őtíp€

 mendjam sé ,kogodlob ,katlov kamádiV .tehze{esrev mes ianava nelte¤e
 anlov tnávík tasráttelé na€o ikalav ah ed ,kese€ehőlmih nei{{emalav

 ebnid-riG ka$ah ,daram lüde¤e ,támo{ a atjar at¤ah men {ávráj a nika ,kanágam
 dlöf a ka$men a{A amáG élefarra ¤oh ,atdut iknednim tnođiv tzA .kizójah men
 .inzoklalláv artú arokka táhet rák ,irém nekűđ si tegéspéđ a ed ,tiasádlá
 lót{ávráj A .nabsoráv itrap nednim ejedi kesétökgássazáh a epennü aurE
 ,névök koravdu za ttođtáj ,tlákđú$ kemre¤ na€o kos nebvé kidötö ttotímáđ

 jú ,kide¤en so{ozib a tza kátlunat tnékküvle{a{a rám lőtkiélüđ lataif kika
.tsutkelaid

 za kenkeze gem ttetelüđ nebődi ¤e lüleblürök lekkekere¤ a lekkezE  
 men ,sönölük ne€imráB .ropől a sé gevü za ,a{ámlálat ¤an ték a kenkevé
 men tréim erégésőtehel sátrá¤gevü za ¤oh ,arra inda totazára¤am kodut

 a sé đém ttetegé za ,adóđ a ,ga{asre{ segésküđ a rokim ,bbaramah ár mettöj
 kótđavlosav a ¤oh ,metteverđé ređ¤E .tlovgem avgof lőttedzek komohcravk

 a nabba sé ,kannav si kobarad űređgevü ,őđtettá éssik ahén nabájkalas
 tőzlej "űređgevü" za nabmagam matdnomik nevle{ idlöf a ¤oh ,nabtanallip

.inetíđék tegevü knüđel kesepék ,matdut rám ,arkobaradkalas a erkeze
 ttetegé za sé tádóđ A .gipan {áhén ttotrat gila asádlogem ketelđér A  

 segéstehel nabkaraĐom zéhen a eri{{ema ,metteröt arkobarad órpa na€o teđem
 ttellek gem ka$ ,nieđér bbasopal löbö za treveh tto komohcravk a ,tlov

 a ah ,tnűt za kansádlogem bbővkefnezékgel A .inatítđit lőtséze{{eđ a
 lánna ,inatđavlogem molábórp evzegetér lennéđaf ,tecrésav a tnim ,tekérevek



 tlüđék lőbrőbahram a ajákinhcet kóhok ótđavlosav a trem ,bbákni si
 .ótahdnom tlov kenseteléköt tsepék zehkegésőtehel ttoda ,za lakkótatjúf
 zohko$ávok a táhet lekke{éde ózamlatrat tekérevek đék a sé lakkaraĐom A
 ko$ávok a ,kölüđék erim ,etle¤if avdokana¤ tniređ asákođ uninnE .matlunov

 bbálagel ¤oh ,atdutgem gidep rokim ,attotrat kanámladorib tájas téde¤en
 evele ,ainadnom llek el ttü¤e lekkerebme ózoglod tto za lórájóhok moráh

 men iknes ahos gém tti lüvík matjar tima ,toga{a za tza etlölű¤gem
 knugof takarahop ,teke{éde péđ ne€im ¤oh ,iken le matdnom abáiH .ttotál

.sakezaf men ő ¤oh ,ettetnelejik nesögőg ,inetíđék
 na¤u gevü za lótdixosav ővel nabkomoh A .tlürekis sétnö ősle za ráM  

 .kancraduk mattotrat né ka$ tze ed ,tlov sedlöz
 óludro$őle násálí{ ósla óhok a ttozánobabgem tiknednim lüvík nuninnE
 sé náhuP .ttetetzekélme arjalo dlöz{ávlah ,monif bbáknigel ima ,ga{a

 ramah ko$ávok ózoklalgof elev a sé ,abkámrofőtnö za tlumis nésemledegne
 kenbbezehen lánna sávúfgevü zA .tia€étrof gésretsem jú za kátlunatgem

 lekközökđe segeltedzek ővelgem a gím ,knutdólník takos gidep ,tlu{ozib
 gem matlábórp magaM .tekevö$sav {okév sé úđđoh ólav ázzoh a küttetíđékle

 ,tlov kos gem loh ,sévek loh őgevel ttotnappiđ ebmődüt a ed ,röđőle
 bbégne¤ ¤e ,matjúf tabbo¤an ah ¤av ,már katgoro¤iv kámrof zrot ,a$ruf
 mat¤ahlef nátu telrésík neletrekis {áhéN .kérobub a tnattapgem nájtnop

 ősle za lüzök kőtnögevü za itmeretgem djam ¤oh ,nebődi za avzíb ,elév
 rám ika ,tdaka na€o kos ,si ttözök ko$ávok lataif a na¤oha tnim ,tóvúfgevü

 lőtéteđémret ikonraĐ uninnE ah sé ,ttozoglod lassav ka$ nebételégáliv
 egéspéđ kujáknum ,agásasro¤ küzek ,inléđeb lőrre si katdokavó avtrat

.keretsem bbesődi za tnim ,táktit méf ekrüđ a kiremsi nabboj ,atlurále
 ,matlánjas ahén ¤oh ,ttoda todnog arokka lakkos men nátu esételüđ gevü zA  

 im ,mettetré negi si men röđőlE .ajdóm kenésétíđék ttotuj ebmeđe ¤oh
 - téga{a sám nednim tnim - tékétré gevü za nödlöF a ,nohttO .kinétröt

 sé -tsüze tlánđah tnékznép a kerebme za gidep tti ,gem atbađ agássonđah
 tdaramađđiv lánsátđavlo za ,i{mölkö ¤e-¤e kátda tájtacut kákirak{ara
 arjú sé arjú ¤oh tnim ,ój tlov men arsám immes ima ,tré¤nöröggevü

 avtrat éle kümeđ ¤av ,nebé{éf pan a kássatgolli$gem ,ké¤evőle
 tlánđah nabázáH sátí¤óß A .tnétröt ¤í sigém sÉ .atjar kenezzénlütđerek

 nasogáslút ¤e rokim <lórkoclop a ketnűtle erdner ke{édegevü
 avzokatlit miajju sé ,matgofgem lunaltadnog tarahop ttetígelemlef

 za kattorgu si netö ,névök óldap a tröttéđ evnerrö$ to¤an ¤oh ,kétdegnele
 né za ika ,$ávok cnimrah-đúh a zA .nátu kepere$gevü órrof sé selé

 a tégésretsem igér attotláv leggésneltedegéle ttezelpel gila armo$narap
 .ttotímáđ kenérebme bbetle¤irigel anavA avlúm de¤envé ¤e ,arjú nalat{ozib

 kaniólĐárav ga{a sotaládo$ ,jú ,bbáktir trem ,bbesekétré si lán{ara zA
 trapakeđđö lóbrop a nátu sétnö za ,tekő etzevö talodóh órájik

 .katnávík ka$ tima ,kütré katpakgem tnednim sé ,kettezif lekkö¤nö¤gevü
 rám rokim ,gidep lügév ,metteven nátuza ,kenkerebme za matzára¤am röđőlE

 {édegevü kos lút
 nuninnE - lóbázáH sátí¤óß a erénelle etetniket ózá¤iv ummiD le tnűt
 jú za ze ttogof men nika ,nelte¤e za tlov sovro gerö za nálat lüvík

 eri{{em ,inzára¤amgem nabbasopala gém metzeke¤i sé ,matdoknađđob ,- {ávráj
.kenđet tima ,neltemletré

 tze nabólav ah ¤oh ,metrégígeM .golod a tlürek abóđ si nab$ánaT A  
 i{{a ianava nednim sé ,esédrék ődi ka$ ,kené¤ü bbőtegégel soráv a kájtrat
 tréévdek kétáj abotso za ed ,raka ka$ ti{{ema ,kanéágam tahdnom tö¤nö¤gevü
 a erke€em ,lőrésétnö ke{éde sám sé karahop a inadnomel ódnaljah ko¤av men



 ¤oh ,mattahdnom meN .nav gésküđ si nabáloksi za sé zohásálorát keređ¤ó¤
 ¤oh ,ttozgnahle si $ánat na€o gém trem ,letterégí za katlov kettedegéle

 tibatuM gerö zA .tegevü knuđsavlo nabóhok nednim bbákni giedi ¤e rokka
 ttetíđék lóbsav a ¤oh ,ántahduT .matdiđeđđö ná{ú$ - tlov eteltö ő za -
 lakkosoráv a ,iamáđređ neltetehzölüklén ketrek ianava za kápak sé kósá
 abba kujtah¤ah meN .iekkicurá bbesekétrégel meledekserek ttotat€of

 ,tréim ,ajdut ik ,attotídnolobgem tekerebme za trem ,tréza nátđup teküsétíđék
 ,mattál némeđ admuN .gevü za tnim ,ga{a sotnof ébsévek lakkos na€o ¤e

 a sé nab$ánaT a tésédrék gevü za ¤oh ,mettih tza ed ,inadnom timalav enteređ
 men ,inzedner nodóm ótatgu{gem tlürekis lassátatkoik a lezze nabsoráv

 anlov mettev men ahtnim ,mettet ¤ú tréze sé ,alór inallah tebböt matraka
 ték arákađjé ,katzokaros iaclop kegevü za loha ,éle armak a ummiD .erđé

 lakkavađ seké gidep kanko{ávtínat a ,lőbgésrőatolap a ttotattíllá t{égel
 kanátalokrot unáđiG a kika ,lénkerebmedav a kebnölük men ¤oh ,atzára¤amle

.koza tnim ,ierévtsetsedé komjam a ¤úppé ,kanlákjub nabiara$om
 a attotlitgem gér €o rám rÚ inetsI za ¤oh ,- attat€of - na¤u zagI -  

 si men ,kök€ök őlezpék ken$löb takotagam ,it ¤oh ,tsálo$ábrok
 nátu kepere$ tröttéđ ¤av ,kinűtle {éde ¤e gém ah ed ,ár kettehzekélme

!kődi za koza katlov kene€im ,ketken motatumgem ,modnom arumabaH ,kotdokpak
 na€o ,katlov ierebme bbetlevűmgel a kanrok a kenne kika ,ko{ávtínat A  

 za sé nabáigóloib a ,nabáimék a ,nabákitametam a iasokotrib keteremsi
 sé atalatđapat telé ¤e kopap bbe$löbgel a lőrke€em ,nab{ámodutsovro

 ,mes tepék őggüfeđđö naso€ámoh gém kankugam kattahtokla mes nátu asálunat
 .kattagllah avzúh ézök kulláv takuka{

 ttolkisgigév arjú gem arjú nabkotit lassátnallip ózoka¤áv nabnoza kümeä
 soravaz lótkokérobubőgevel tnékne€eh ,sedlöz lunaltazotláv ermene¤éđ a

 ,neke{éde
 men ahos nödlöF a né taka¤rátgevü a{ú$ sé abmorto naólnosah zehke€em
 gem sigém nálat ,matlodnog arra sé ,metgnerpöt - ?tze itré iK .mattál

 men ik aráglop nednim anavA gíma treM .tételtö ibatuM inatísólav enellek
 ,anlov mettetgem ¤oh ,teheL .erimmes külev ke¤em mes¤ú ,tágam etdökrö{ö¤

 a tezgév ől¤irigem tágásgodlob kaianava za bbősék lappan ráp ah
.ebmeretnórt a gođo$ men nebépék uninnE ttodorobáhlef

 - !lettémeđ a lezze ,marU inetsI ,integetđev katraka gem si megne ráM -  
.atpa$ zohóldap a tö¤nö¤gevü i{koram ttotrat nebézek a sé ,atgoro$iv

 kerebme óllá nebmeret a {ozib sé ,no{ávrám a téđ katlárgu avgottaP  
 ,sövűb a kássodpakeđđö avlojahel ¤oh ,edrét a tna¤¤orgem kankakos lüzök

.takák$ó€og tlüđék lóbga{a jú
 ,léttetnüb lazza tekika ,me{égel i{{emalav ttel guzah sé óla$ treM -  

 men ahos ahtnim ,uninnE attat€of - tte€eh sav a káđsavlo tetemeđ a tze ¤oh
 znorb a etlölű¤ tasav a rokim ,kađődi na€o ¤e nebételé anlov ttel

 mettegrüs ah sé ,teneđaf géle kopak men ¤oh ,rám ajpan kidađuH - .nebémledév
 iratiV tréza ed ,inadnomik modut mes téven a kenika ,trebmedav iedre za tza
 atjafknugam el kidekđere men ¤oh ,rú ¤an na€o rám ő trem ,ettetlü armaka{ a

 ,attagotjah tza ka$ gidnim sé ,rám ajpan kidađuh ,modnom ,zohko$ávok sokđip
 eb ajpan zít rám abóhok ¤éN .gém jráv tesevek ¤e ka$ ,dopakgem ,đelgem ¤oh

 a ¤oh ,kanagnorođ lénzűt moráh tte€eh clo{ ko$ávok a ,indokar matdut mes
 sám¤e nebsédekelüt a ,kástízzilef arjú zohsálápalak a takobarad đék giléf
 lavógof a ka$ ajdut ttölöf alláv kisám a trem ,kitegötüs tábál ,tájrak
 .kan$ávoksav setelü$eb tdaramgem ki€ema ,nelté$neređ a lőbzűt a inlemeik

 gila ,gé lüneletnüđ óhok moráh a dnim lánkoza ¤oh ,motál rokkana¤u sÉ
 aj{áh si akađjé gém ,kájlábodelet arjú sirám ,nöjlűhik ¤oh ,gem kájráv



 ,kisel ¤ú ,ettölürök kangoropuk ia&&af runaN a keze sé ,tárkiđ a lóbágam
 !kanánatđavlo ta{ara ráka ,nájla za nojgoru$ik témeđ nalatnođah a ze ¤oh

 gidep ,javlot ki¤e zA .küneđaf i{{e nav nannoh ,medrékgem ,kujázzoh ke¤emtÁ
 nebésétevgem úromođ uninnE - tlov me{égel kéred ne€im gém gérmen

 eré$neređ nátuza ,ttöpök arájóldap meretnórt a mendjam lejjef ttotídroferléf
 bbőlE .¤í etledner rÚ inetsI za ,ajdnom tza ,- ttopak ebđé nebéjedi gém

 rÚ inetsI za ah ,molodnog ,nav lóJ .im nátuza ka$ ,teneđaf a kájpak kő
 uninnE - ?$ávok abotso ,deken doglod im levégésse$löb ő za ,atdnom

 tágam neđih ,tlürekis nezehen eđrep ,innel ótá$obgem nese¤ek ttezeke¤i ajgnah
 ,pansám gem rebmedav i¤eh a zA - .kenérebme bbasokogel gáliv a attotrat
 knulláel iM .teneđaf a lakkédrok ttokar arsopúp ajdroh ado ka$ si pandamrah
 rám neltetehet sé név ¤oh ,kenedzek ingorom mierebme za sé ,lavóhok ték gém
 trem ,lappan a tétset agozor ántattíráđ nebévöt laf a ah ,ennel bboj ,uninnE

!inzeređ teneđaf knüken rám dut men {ozib
 ¤e ,atdut iknednim ¤oh ,lőbékétré taludrof sosátah a el tnov men timmeS  

 intatzákcok lassádólogrom ne€i ika ,$ávok daka meN .előleb zagi mes óđ
 ezzevléik ¤oh ,ttotrat tetenüđ siK .tájgarah uninnE ajnov arágam ¤oh ,énrem

 lóbgássairavdu guzah na¤u ke€em ,térö{ö¤ koságoppuc ődöklü{röđ a
 naúlanov¤an uninnE lőt{émlürök óravaz a lőtte ed ,lef kattozgnah

.ttetniketle
 :¤oh ,tá&&af runaN a tza ,tjavlot a tza mezedrék sé ,ke¤emado arjú aM -  
 i{ól¤ak ¤e knupak men gidnim gém ¤oH ?¤í etledner rÚ inetsI za si tze

 ,iken modnom ,rokka oN .bbasotnof knáknum im a tsom ,ajdnom ,negI ?mes teneđaf
 trem ,erélé ko$ávok a trebme sám ne¤et ,zohrÚ inetsI za ke¤em tsom né
 ,léttel rebmenév őllekerimmes ,neltetehet ,kenmierebme za nav kuzagi

 manátu ,javlot a za tze ajtáL .élef atolaP a koludni sé ,mo¤ahttO !uninnE
 ah ,kopak ¤oh ,ajgús ebmelüf a sé ,tetemeđ a tze ajmo{ abmokram a ,tuf

!zohrÚ inetsI za kejnem en ka$ ,si ti{{e rođmoráh ráka ,llek
 ,matdoromođle no¤an gidep né ,tséremsile za avráv ,ttezénebrök nasamladaiD  

 za ,akóla$ a tze ,támlatah gevü za metlü$ebála eri{{em ,mettöjár trem
 a ,ós A ?kinétröt ze gidnim táH .tamlatah ttetelüđ lóbágásabotso kerebme
 a attotírob ab{ara agásgadzag ke€ehűm ttezevređgem lój a ,sav a ,ketrek
 ,kiđtál ¤ú ed ,lügév tdalluf absálutđup sé ebrév ,abúrobáh zE .tsoráv
 annot kos tlobar lóbliaL sé ttezređ lemmeledekserekere$ a matráz abáih
 soráv ibböt A .ette€eh tdamát telürő jú tsom ,ebiécnip rát$nik a ta{ara

 bböt gém kan¤áv men giedi ój ¤oh ,ti{{a notrap óslút a tlo$árah si
 neze $nis keniknes ,$nin kansám ima ,tza monzohertél tlürekis meken ed ,ar{ara

 lój nápu$ né gideP .djam kangorávós nátu ze tsom kerebme za sé ,nödlöf a
.matraka teke{éde úga{a bbasamlakla lénke{édeznorb a ,ótahsom

 úđđoh a za rám attotízrotle gér metelétí ,mosádoklodnog nazój ¤oh ,teheL  
 náktir ,mezré ¤ú ,sigém ,mettötlöt nájnórt anavA ,rebme idlöf ,né tima ,ődi

 lőrdlöF a teke€em ,teke{évröt a takoza ebimmes mettev ,gem matdagat
 ,sátrá¤gevü za ebmeđe tuj nabbárok levvé tönezit-zít aH .lammagam matzoh
 ibböt a tako$ávok tteldev ékkőtnögevü za mödlüktéđ ,kötnöd tnéksám nálat

 ¤ú neppé tádóđ lőbnid-riG sé ,daka ttünednim komoh sé đém neđih ,absoráv
 tájas evletle ,mettőle tllá tto uninnE rokim eD .im tnim kantahpak
 za ttet ánnalat$ánat sé éttederesekle megne nebzökim ,levégésűređ¤an

 gem nebékedré soráv a ¤oh ,matlodnog arra ,mocraduk ttollav leggevü
 ,rebme {áhalav-cnimrah a zA .táktit sátrá¤gevü za kanknugam knunatrat llek

 ne€im ,ajdut nabboj malán ,kiđtál ¤ú ,kizoglod lürök óhok moráh a ika
 ,kizoduzah ađđiveđđö ¤av ,lőrketelđér a tagllah ,gem mattoti{ tá{ábse$nik

 a aH !űređ¤e na€o đége za neđiH .tá{ára kérevek a le ajlurá men ed



 ,zeređ tádóđ akcok ráp lőtkőzőfnappađ a ¤av lótkosójah
 rođzáđ sátđavlosav A .ajláni$ kunátu őtegénéđ ilebnakrab ki€emráka

 .arásálogada őgevel a ,eréjere zűt a inle¤ü llek nabboj ,bbatlulo{ob
 ,gevü za davlo nabknióhok im a ka$ gidda ed ,kotit a djam goráviđik si ¤Í
 kania{átipak siD .géle men {ara za zehima ,si tza kujpakgem ebére$ etré sé

 óslút a inlorásáv tselök tlürekis mes norá ne€immes ató úrobáh a
 ti{ól¤ak ¤e sé ,lesselök a kanánzójah ávoh ,kátdut lój konaba zA .notrap

 nabuM ¤oh - ttel ajdótu nabuM ika ,ótrat€eh saicrah a ze ,katda mes
 si t{átipak ilebsid {áhén gém ,- ik tlüred men ahos ,mes ¤av e-tlutđuple

 a tlov sepék náros etelé divör igidde gevü za aH .ttetettöklef
 tekőtegetđevgem guzah lóbko$ávok úih erkügésretsem ,sögőg sé ttozókráz

?kabbóllánelle kenđel levi{{em nojav konaba za ,inlámrof
 atóima ,notrap sálkiđ a neze géle ttemret men ahos ,llek gidep selöK  

 a ,arbmod a tialaf lőbők réhef kátkarlef ieső za kenkerebme za kenkeze
 a kogada za sé ,kenépén soráv a nođđo tselök ¤oh ,egésseletök atolaP

 ,kélezőf sé $lömü¤ ,súhahram ,lah nav abáiH .kebbesökűđ dnim ató úrobáh
 ¤Í .ebkécnemekőtüs a kentev teke{épel bba{okév er¤e ah ,sévek dnim

 na€o ¤oh ,ár tlov modnog sé ,táktit gevü za kujtratgem ,le mettötnöd
.lút tahráj men iknes néđe za kenika ,ejőle¤ülef kőtíđékgevü za ne¤el rebme
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 .nabsoráv a té€eh atlálat mes ¤ohes ,lóbimátiB trétazah atóim ,iliksaL
 .gém tlov lataif lút zehima ,tneppö$ abmolatah arokka neletrih ttO

 kugam iőlekőle kanásoráv bbo¤angel trap a ¤oh ,nebégésekđüb ,nebémörÖ
 ken¤e nápu$ lüzök ie{ére ővelgem nabólav ,erđé ettev men ,kétleme élöf
 kisám a ik aj tahđtáj mes léf ki¤e ¤oh ,kanágásnaltatráp :tze itehnöđök

 ,atpa$eb sé ettezeverléf robát tékdnim neppékatlov ¤Í .nelle
 lániliksaL .arsálomáđel ¤an a ketlüđék avzúh tonđah lőbégéssegelmes

 a ze anlov tröteđđö si trebme bbó¤áv$eb sé segéstehet ébsévek
 metdzek rokka názagi ttü¤e lavásádnomtnelle nednim tégésiné¤E .séremsilef

 sádóla$ űresek a etlesiv lüklén gnah nátu esérétazah rokim ,inlekétré
 a ,abázáH sátí¤óß a e¤evađđiv ¤oh ,lórra traka mes inallah ummiD .tá€ús
 kanájdótu ttőle iknednim sé natlí{ gér rám tutamaG őrűtekéb sé díleđ
 sé iliksaL .moságofik ttetehel mes meken nelle asátđaláv sé ,etzeven
 tummiD gerö za ka$men ,tekő morázeđđö lakkađőre ah ,zív sé zűt utamaG

 ,irtö¤ tsám¤e naltaraka-avraka rebme segéstehet ték a ze ed ,gem motnáb
 erévdek kenéteđémret kisám a ¤oh ,lőbérőb tájas a ik tahjúb mes ki¤e trem

 kenretsemótínat đđor ,ttodut si takos ne€imráb ,iliksaL ttellemE .ne¤et
 za ka$ ¤oh ,ik matlálat tza tnéksádlogem őtevebzök rokiM .tlu{ozib
 lilaT előleb ttoz{áih sé ,tléđeb nasro¤ lút ,nozzoglod nabáloksi
 ,raka si tim ¤oh ,lannoza gem kéttetré men kekédnevön a ah <emlerüt

 .nágásnalatléc ajáknum ttederesekle sé ,tekő attotrat kankábotso
 urruG ,attotrat kanúgnah¤e lüneltetehlesivle téletévabmáđ karátkar A
 lüklén nođah italroka¤ ,neltevzök gidep tájáknum itađágalli$ kaniajpap

 ,matlodnog ¤Ú .indaramgem ttodut mes ne€eh nelte¤e giedi bbađđoh ,kanólav
 ,kenéđe selé lelefgem neppé egéstđit iőle¤ülef sátrá¤gevü za ¤oh

 nabimátiB sonjas zehima ,kenierebme tahlo$narap erévdek ,kanágás{okégzom
 ima ,tehzén erkümrök a nabnoza rokkana¤u ,ttokođázzoh si nasogáslút

 tlov nelet{ék si ummiD gém tza treM .tehzetelrésík erévdek sé ,segésküđ



 keređdóm ,kosádlogem jú za ¤ú etteređ mes a{ávtínat nelte¤e ,inremsile
 a ze tnim ,totazákcok a lüklén sénebbermeđ ,na€o atlalláv sé ,tésétezeveb
 ummiD .rebmelataif őrésík lakkotaludzomzék seveh tédéđeb sro¤ ,nalatgu{
 ttopol melőt a eleb etlöĐröd abájrak iliksaL kenősle nátu agam tájas

.tekökröp
 za iliksaL ettetđeljef évim ,djam kotájtahtál lekketemeđ tájaS  

 a lef kidokđapak aros káctu jú lút nájáctu ko$ávok A .tsátrá¤gevü
 kenrebmeőf nelte¤e atóza sé gidda ima ,etréle si tza gém sé ,arladlobmod
 nabboj téjppe$ nednim kenéziv kekétezevzív a ika ,lótádmuN :tlürekis mes

 si za sÉ .ainraki$ik tlürekis tsázagáel jú ,lénérév tájas a ettetléf
 táko za men za ,ejőle¤ülef kőtnögevü za ikalavsám ah ¤oh ,mesédőző¤gem

 kenetsi za menah ,óhok so{ozib a za téđ tnabbor tréim ,lannoza iserek
 gelőtehel mettőle sé ,ajtínodjalut kangásnaltadnog irebme ¤av kenévűm
 tájdóm kenésétíđék ropől a ka$men gidep rokkA .teketnétröt a ajdagatle
 ik ,gidda menah ,jab kibbesik a anlov ttel ze ,bbősék lef küzzedef

.ttellem kóhok ónabbortéđ a gem lah rebme {áh ,ajdut
 men iknes rám nérebme ték ¤oh ,attotípallágem nátuim ,nabnoza iliksaL  

 ttO .giájupak kanázáH sátí¤óß a etrésík agam tötö kisám a ,inetíges dut
 nognah díleđ nólarrofrév ajdnom tza men ah ,tágamnö anlov atdagatgem eđrep

 - "má&A ,nav moglod sám tsom" ¤oh ,kanummiD óraka inlopá si tő za
 ,tlov ¤oha ,¤ú nátuza ,- ttögnöhüd si avlúm pan zít gém gerö za lőtte

 lőttsüf A .tteteis mázzoh lannoza ,lajjah ttegéel ,lekködlömeđ tlökröpel
 a gím ,indegneeb kátraka men körő za lüneltetehremsilef lótmorok sé
 utapU ,tájómo{té$ep {ara irebmeőf ttü¤e lavácnál atgáv men zöhküjef

 togađ ttegé ,sözűb rokim ,totaláglođ a kátdnomlef gidep iabál getekđer
 mes né gitanallip ¤E .nóso€of a ettellem tteteisle ,nátu agam avzúh

 ka$ ,avtírob lakko$om etekef giplat lőtőtet ,nótja za eb tnor ik ,matdut
.ttotígáliv ejréhef emeđ a

.tájólavinadnom etdzek népezök a sé ,tradah ¤oh ,ár metremsi lórrA  
 a tekő ettegéeđđö ,tlahgem {égelótatjúf ték A !marU inetsI ,ettetevtéä -  
 tnim ,óhok a lóbágam ik tjúf tognál na€o gidep lülöF .ttopa$ađđiv ima ,zűt

 néjedi runaN iajpap urruG tima ,lutáh nöj lóbákraf ójah igé za ne€ima
 né ,katdalađle kőtnö zA .népennü sáludni za ,nabsoráv a ebrök kanzodroh
 bbaramah ,pak tőgevel bböt lula ah ,matlodnog arra trem ,metnemađđiv
 sé ,tievö$ga¤a kotatjúf a metrevtéđ laddúrsav ¤E .nav enneb ima ,géik

 kessü tsálí{ ¤e gém ¤oh ,matlojahel ,polđozűt a tnöf ttođtál si indahol
 lezzív mierebme nátuzA .tlemelöf ,tjúf to¤an imalav rokka sé ,nájla za
 giádo ,kájdnom tza ,lótkóhok a bbeđđem ,tlov bbősék za ed ,katlo$ol

.tóhok a ettetevtéđ rokim ,ejere zűt a ttököl
 ze ¤oh ,matdut ráb ,metzedrék - ?teneđaf kos lút eleb kotatkar meN -  

.attahzoko ahgila
 lavásádokar óhok kisám téK .gidde tnim ,lőbnednim knutkar ti{{ana¤U -  

 inetsI ,kolóđ men dekeN gím ,inatjú¤eb metdegne men takoza ed ,knütlüđékle si
.ebélezök a kenénnem mes ar$narap gém ¤oh ,léf ¤ú dnim tsom ,zagI .marU

.mattotrat ken$löb erénelle kenne tamlalit A  
?avkargem kannav ¤ína¤u si kozA -  

!marU inetsI ,takogada za gidnim ik merém magaM -  
 sám ¤oh ,atda tágás{ozib erénelle akédnáđ lezze sé ,ttezedrékađsiv nátuzA  

.iasrátrok tnim ,bböt sé
 kérevek a ze ¤oh ,imsa€o ahalav tnétröt ,marU inetsI ,neketedlöF iT A -  

?tóhok a ettetevtéđ sé ,ttegé ¤í
!segéstehel men za ,iliksaL ,meN -  



 a eđđö kájkar luđđor ah ¤oh ,- bbávot attatrif - kájdnom kőtegénéđ A -  
 si lóbba ¤oh ,kisegem ,leddlöf el kájrakat nasábih ¤av ,tekeĐrötaf

…tedlöf a ajlábodtéđ ,gnál a júfik
 ,néđaf bböt enneb tlov men ¤oh ,datdnom dagam et sé ,iliksaL ,sám zA -  

.roksám tnim
?űmeđ órpa nasogáslút kérevek a ¤oh ,ako za za tehel meN -  

?si teneđaf a detteröt árrop ,- matzokládo$ - tréiM -  
 le ahtnim ,attotnárlef tézek a ,tllágeM - …eD !marU inetsI ,meN -  

 ttetíđefgem ,mattáL .nebőgevel a toglod naltatahtál imalav inpak anraka
 erénelle asákođ - marU inetsI ,ga{a na€o e-naV - .kidoklodnog levőre

 mesgém sé ,adóđ a tnim ,na€o ermeđ ima ,- takavađ a etserek ,tléđeb nassal
 ed ,inremsilef tehel lőrézí za ka$ ,na€o si ós a ,möröt árrop ah ,zagI ?za
 kantahzoh men gidep lőbnid-riG ?ajlotsókgem tádóđ a ika ,dnolob a za ik

…tehel men ós táheT …kanpak knülőt ,géle $nis kiken ,tós
?iliksaL ,đléđeb lőriM -  

 ahtnim ,{átipak ki¤e za ,knutpak tádóđ lőbnid-riG rokim ,bbótugeL -  
 a đége lakkédrok a teknierebme im a etrésíklöf ,énnet lóbgássairavdu ka$
 ,nebőtökik a abotso za za tlov ik ,modut meN .giégév kanájáctu ko$ávok
 ,nöj ¤oh ,mattálgem rokiM .le¤¤ürü ne€imalav inatratađđiv attotđalumle ika
 gem - ti{{a ttodutgem lőtknürebme ki€emalav rám argidda ed ,metnem ejéle
 eD .küjröt árrop tádóđ a im ¤oh ,- tedéđeb a attagrof nese¤ü ,in¤ah llek
 a neđége ,bbávot anlov tnem trem ,monatíllágem tlürekis ergév loha ,nanno

 ,tekő deremsI .ttellem karaĐom a kanzoglod ¤oh ,attahtál si agam ,gikóhok
 ima ,si tételé kisám a tza gém tréáktit gevü za ándaado dnim ,marU inetsI
 attatum kenđéktaláglođ ,kensevdek si ze táh ¤í ,ár ráv nabágáđro umabaH
 ,ajdut bbaramah ah ,atdnom tzA .timalav tahdutgem si melőt ahtáh ,tágam
 a lőtte teknünneb anlov ttetehlémíkgem ,tádóđ a küjröt nabkaraĐom ¤oh

 a bbeđđem ,zagi ,rop a tnim ,si adóđ na€o kulán naV .lótáknum sogásdaráf
…lőréjetet dlöf soga¤a za inröpös llek eđđö ka$ ,lóttrap

 a e-kansom lavádóđ a lazza ¤oh ,- ebzök matgáv - detzedrék men tzA -  
?ko{ođđa ilebnid-rig

 a gidnim gém ttusám ,keretsem ianava za kétzirő lój táktit sézőfnappađ A  
.kátlánđah tádóđ ttopak lőbnid-riG a ¤av taknunappađ im

 - .iliksaL netnebbödgem már ttezén - !marU inetsI ,metzedrék meN -  
 ,inadnom matraka tza si né treM ?adóđ men rop a za ¤oh ,đlodnog arrA

…metrem men ka$
?tádóđ úkala rop ne€i röđőle látlánđah tsoM -  

 atolaP a iken matda né sé ,trék tekőlmötrőb rokka {átipak A .negI -  
 sé ,kengöhök kerebme za ,aknum zéhen eséröteđđö adóđ a trem ,lóbárátkar

 mázzoh innöj traka lef ,{átipak a arjú gem ttezekré pangeT .kenđel kegeteb
 ze sé ,levimalav el ajlalgof ,metrékgem tirrumuä ed ,lekkőlmöt a

 zE …larrop a lezze tóhok moráh a inkargem kütdzekle leggeR .tlürekis
?marU inetsI ,ako za

 a na¤oha ,even idlöf ós a im ,mattotínat na¤oh ,iliksaL ,ka$ ddnoM !zE -  
?küzzeven nabáimék

.ajdut si rokka ,lef metđerbé lóbámlá ah ,međih tzA - .dirolk-muirtáN -  
?adóđ a sÉ -  

!tánobrak-muirtáN -  
-muilák ¤av tártin-muirtán ,látpak tte€eh adóđ et tima ,gidep zE -  

 tnim ,kise őse i{{e loha trem ,ketken intatumgem matdut mes teki¤E .tártin
 ,őse nav gila nebnid-riG eD .lőréníđlef dlöf a zív a assomle ,nabánavA
 mes ppe$ ¤e gikevé tto ,bbalovát gém lóttrap a ¤oh ,atdnom tza gidep ah



 ¤av -muirtán a néníđlef dlöf a tahzogárivik ttO .modut lótádmuN ,lluh
.mortélas :si even idlöf kisám naV .tártin-muilák

.téjef a attotjahel iliksaL  
 !marU inetsI ,gem ssetnüB -  

…monlágĐiv anlov ttellek geM …matzoko tálálah rebme téK
.lót{átipak a đpak tsám ¤oh ,ár láttahlodnog men ráb ,zagi zE -  

 aindut ikeN - .ttögnöhüd - !?rebmezag a za etleđérem na¤oh eD -  
!meken da tsám ¤oh ,ttellek

 tza ,zoko tjab ne€i ¤oH .da tsám ¤oh ,ti{{a ka$ ed ,si atdut ,međih tzA -  
…trem ,attahdut men

 a ze ¤oh ,nöjár si agam nasoramah iliksaL ,totadnom a eb metzejef meN  
 ah ,bboj sigém nálaT .ótahlánđah ernednim im ,mortélas sé néđaf ,kérevek

 tlov međér si meken trem sé ,tludnigem rám eđe iliksaL eD .kogáv ebéle
 .gem mattotíllá men ,matlu{ozib kenégne¤ ,inzoklodnog ttodut ¤í ¤oh ,nabba

.inetrégem atlábórp tásárájle {átipak a ,tráj nekeziv sékéb gém röđőlE
?marU inetsI ,insom tehel men lattártin-muirtán ,e¤U -  

?ár léttöj na¤oh eD .meN -  
 anlov katzoh nabbárok lekkevé ,bbaramah rokka ,entehel ah treM -  

 la{{áká$ tnim ,inröpöseđđö timalav aknum bbe{{öK .kenkőzőfnappađ a előleb
.inđá{áb

!{átipak a trék delőT !küjőlmöt tlov men eD -  
.ttetni¤el iliksaL  

 .tsám i{{a sé trob a ,tajalo za neregnet a kájtílláđ nabósrokpéreŁ -  
 ¤oh ,kátdut lój no¤an keilebnid-rig A ?anlov ttetehel men trop a tza neppÉ

 A .elev insom katdut meN .ga{a sám ,zohádóđ a si tílnosah ah ,rop a ze
 za ¤oh ,atlodnog lőbbE .küjröt tádóđ a im ¤oh ,attál {átipak

 ,teköbmötadóđ a knánadlolef nabba trem ,knulánđah men teziv zehsétíđékgevü
 men teziv gidep aH .inröt nabráĐom tnim ,aknum bbe{{ök lakkos ima

 ¤ú ka$ ő trem ,előt knutpak tádóđ men ¤oh ,ár knüvöj men ,atlodnog ,knulánđah
 a ,insom tehel lekki¤e za ¤oh ,toga{a ték a intetzöbnölükgem atdut

 ,ne¤éđ ze sé ,tegésbnölük a erđé mettev mes né eD .men lakkisám
…marU inetsI

…teketenneb kalattotínat men erre ,iliksaL ,alór đtehet meN -  
 za ka$meN .segésđék na€o tréim ,marU inetsI ,anlov ttellek mondokanaß -  
 inzoh knüken ajdut le tte€eh adóđ a ¤oh ,si za menah ,attagzi aktit gevü

 ,azzoh tze knüken aH …lunalatnođah kiđkef tto ima ,trop a tza
…avohsám tehiv tádóđ bböt

 tza ,- matdnom - {átipak a ttotahzoklodnog ¤í ,nav dazagi ,međih tzA -  
.se€éđev ne€im ,mortélas a ,rop a ze ¤oh ,dattahlatđapat nodagam tnođiv

 ¤oh ,ttellek ődi meken ed ,sédrék őzektevök a nav névle{ ¤oh ,mattáL  
 kusálkotrib ,evtevzök ka$ gevü za sé {ara zA .tamiatalodnog a mejdeđeđđö
 ?ebküzek a lürek ga{aónabbor ah ,kizektevök im eD .kenlö lütđerek ná¤áv

 őllek ,eködlömeđ a nöjőnik ¤oh ,ajráv mes gem ,meremsi tiliksaL ¤ohA
 .ekérevek mortélas a sé néđaf a gé si na¤oh ,ajlábórpik sirám laggássotavó

 ,lognál si na¤oh ,ttodnom néjele za tima ,arra kiđkélmeađđiv nátuzA
 tzA .ajttekamtsüze gnikiV a námo{ esédekretsem kaniajpap urruG lötsüf
 tárop néđaf a sé atna¤ a iajpap urruG ¤oh ,- men gém ő - modut né gidep

 nebke¤eh a ,lút nimátiB <neké{rök a tti aktir nék a ,zagI .kirevek lennék
 ebéđe kaniliksaL ređ¤e ah ed ,tia€átsirk a kázzoh nanno ,gnalrab ¤e nav

…lavá{ámodut kaniajpap urruG esseveđđö takatlatđapat nérőb agam a ¤oh ,tuj
:matlóđ nognah ólo$narap ,{émeK  



 tim ,le dotahdnom mes keniknes sÉ !iliksaL ,abázáH sátí¤óß a jneM -  
!knütléđeb

 .ettetré men sé ,levimalav ttotnábgem ,ettih tza ,ttezén avzokládoŁ  
 tza si ajbúb ejef tlökröpel ed ,téjef a attotjahgem nesemledegne nátuzA

!molábórpik djam ,ka$ jráv :atzorágus
 atdnom - datlo$narapgem na¤oha ,marU inetsI ,kogof intagllaH -  

.nognah söbmözök
 ő ,ettögöm tnűtle ¤oh ,si nátuza gém té{öggüf ótja za metzén avdóggA  

 lőlef ravdu za tá{ráđ ték atolaP a ki€ema ,tludrof aróso€of a arra gidep
 nebmeđ lavásrát€étev irok¤e ika ,utamaG sé ,tummiD etlürekle ¤Í .eđđö itök

 ,togásój díleđ ,đék inetíges niknednim a ,téteđémret indagatgem atdut mes
.etzötökeb nabkotit

.4

 {áhén rokim sé ,matlov nalatgu}
 ,sotama€of gidnim lőb€em - nabátadaráóđ ilegger sosákođ utapU avlúm pan

 ólúd ttözök kokonrí za mettehzeređ miesélüsetré neletgésküđ ráb
 lőrételéőle kania{átipak kójah negedi ttezekré ebőtökik a ,lórkosádóláksá

 travaklef trop bbo¤an a tnim ,¤úka$ lőrétez€eh ino¤av igelnelej sé
 - lőriesédegeđérel bbesetezeven mierebmeőf sé lőrkesérötgássazáh

 ¤oh ,tlov satti na€o lejjé za iliksaL ¤oh ,tadnom a za temelüf ettötügem
 abázáh urruG tte€eh amolpmet aurE trem ,etlére$eđđö si takomolpmet a gém
 lőbbe <lé tetelé ótratkétrém ¤oh ,mattollah ¤ú giádi ze gidep" ,eb trét
 "inzíbgem tehel men eri{{em nabkolataif iam a ¤oh ,marU inetsI ,kiđtál si
 tim ,modut ah ,bboj rám gidep rokkA .kiđkele$ iliksaL ¤oh ,matdut rám -

.láni$
 si men sé ,ejőle¤ülef kőtnögevü za tllá mettőle arjú ttőleléd panzA  

 urruG a ettet avoh ,metzedrékgem rokim ,nasogáslút gem ttödőpel
.tako€átsirknék ttopak lótiajpap

 külőt metzeređ si tátna¤ sé ,marU inetsI ,kannav malán neppé lünelteléV -  
 matdut gilA .arók$azrőb ttotrat nebézek a laccra naltatrá ttotatum -

 en le náttál gésneletmeđ segésđége gada arokke ¤oh ,mogásótlém inzirőgem
 ainlokal erénelle meteteređ nednim nabnoza kaniliksaL .magam messeven

.ttellek
 na€o ,tekörőtset a av¤ahartáh sé ,arladlobmod đapok ¤e mettivik pansáM  

 ¤e ttO .kuttahtál mes tázáh nelte¤e soráv a nannoha ,mettezev er€eh
 tröt árrop ,ttozoh nebőlmöt nölük a metrevekeđđö nasotavó nabósrokga¤a

 ,matlo$narap tza iken gím ,tomortélas ózamráđ lőbnid-riG a sé tnék ,teneđaf
 .ebdlöf sálkiđ a taku€ úgás¤an őlli zohósrok a nossá lavájdrak ¤oh

 tokí$ {okév nađđoh i{sépélcnimrah tnim bböt lóbrop trevekeđđö za nátuzA
 a kisám a ,ttögöm bmötalkiđ ¤an ¤e egév ki¤e kí$ a ,erdlöf a matróđ

 ógofeđđö tájáđ őlmöt ki¤e za metpéteL .küttet tósrok a ávoha ,tlov lánku€
 {okév ¤oh ,tlov soríĐ sé sokđip na€o lótsásodgof kos a - tróniĐ

 .abósrok a mattagóleleb sé ,- kérevek se€éđev a atjar tdapatgem nebgetér
 lakkómo$űf sé leddlöf teközök a ,élöf ósrok a knutzomlah tekevök ¤aN

 ergév rokiM .tokí$rop a kussopattéđ ¤ohen ,avzá¤iv ,elet kütmöt
 ógjas lótáknum itset naltakođ a gem mattatgopor nettedegéle ,knütlüđékle

 ,matlodnog meN .lé gím ,itegelmegem ¤oh ,pak tékcel na€o iliksaL .makered
.tasotnof no¤an ázzohgém ,timalav kotahlunat si né ¤oh



 újpa¤ ttepét armonif a sé ,mattotnittap tárkiđ ,knutlasah égöm alkiđ A  
 sé ,ttotufle avnarrus gnál A .mettetniré zehégév kí$rop a tákras ózzi
 a ,tőgevel a gem atzár ségröd őtđeperlüf bbősék leccrepdosám {áhén

.knuttala ttegemer dlöf
 mondóla$ sé ,tácra iliksaL ólupal mettellem a metle¤if lunájaK  

 arbbo¤an gém anátu ed ,témeđ a at{uheb na¤u arájgnah sánabbor A .ttellek
.attoti{

.etzedrék - ?marU inetsI ,rám ketehemadO -  
 nábotsO .máhur a matloropel ,matdokđápátlöF .nasúđđob matdnom - !knüreß -  

.lóbmagam matláni$ todnolob gidep né ,rebme za ze őremkav
 nai$návík lavárro ¤an iliksaL ,téđ ttolđo men gém ejtsüf ropől A  
 né€eh ósrok a sé sákarők A .togađ negedi ,sönölük a eb attotnappiđ

 ki€emráb lüzök iédrok űkerekték ,¤an atolaP a ,ttognotát rödög samlatah
 ,kandaráf gipan léf bbálagel iasáknum őtípétrek admuN .enneb anlov tnűtle

 .lóbladlobmod alkiđ apu$ a inzo{áká$ kandut ik tördög arokke ¤e gím
 jú sátítđup a ka$men esézedeflef naltaraka iliksaL ¤oh ,teheL

 a ettezif lój na¤u tekőtípétrek A ?knár ajtídabađ táktá kanátazotláv
 zéhen a tze kátlalláv nesevek sigém ,tebböt katpak ko$ávok ,a ka$ ,atolaP

 ¤av ,inlotápal arkédrok a tekélemröt a ,intagrof t{áká$ a pan đégE .táknum
 ,tlov bbiroka¤ lakkos nebétzektevök egéskederem ladlobmod a ima

 ka$na¤u ,tedlöfőmret a éleflöf djam ,nobarad ój inlepic notáh ,nabkarasok
 lakkalafők ná{ákráp őslük ,ődekleme nesetező$pél a ,tnéknarasok

 a ,lőtéđér bbezehengel a kanáknum a kenne aH .arkođaret ttetísőregem
 sé levvdek bbo¤an tibböt a ,ropől a tekő ánatídabađgem lótsázo{áká$

 dlöfőmret a ,kuglod géle neppé andaram si ¤í géM .kéntehzegév nabbasro¤
 djam ,inetípé tekétezevzív neltetehel ávoha ,lőbke¤löv na€o za esétjű¤eđđö

 dlöf ttotílláđ abájá{ábők tto¤ahle ki¤e soráv a sé ttokar arkédrok a
 téjereőmret ¤oh ,lavá¤árt itallá sé irebme esérevekeđđö ,asákarel

 za loha ,nokatu kederem a sé ,inlotápal arkédrok a arjú nátuza ,küjlevön
 a ,lassázotláik úgnahjef ,sagam rá$jah a ajtagođon abáih rám tekörkö

 intetlőrebbávot evgehil ,tnéknesépél avdokđapak ebkekerek römöt ,soksav
 karasok a rokim tnim ,bbőtehlesivle gidnim gém ze trem ,tédrok zéhen a

.takulláv a ersebes iröt ajíđ
 ti{{a nasairavdu no¤an ed ,naúvađkűđ tniređ mosátísatu iliksaL táh ¤Í  

 tnim ,ój na€o men na¤u adóđ úkala rop a ¤oh ,kan{átipak ilebnid-rig a ttodnom
 ejrevek en ,nozzá¤iv arra kaŁ .si nátuze előleb tahzoh tréza ed ,kisám a

.inlánđah kájdut men erimmes rokka trem ,tőttek a eđđö
 si tekö¤nö¤gevü tlüđék nebnid-riG nekédivtrap a etređ avlúm vé {áhéN  

 si lénkettötnö nabánavA za gém eđrep ,inpak lénkődekserek a ttetehel
 kő nojav nabnoza ik tlüred men ahoS .katlov kebbetteze{{eđ ,kabba{ális

 {áh ze ¤oh sé ,inlánđah tomortélas tte€eh adóđ e-katzoklábórpgem si
 knüttöjár nasro¤ géle iM .tletevök trebme ttegéeđđö {áh ,tóhok tnabbortéđ
 zít eré$neređ zehhe ,ará{ára kérevek bbasamlaklagel zohsátnabboralkiđ a

 tnék a ,matdnom tnim trem ,kenne metlürÖ .ttellek nék bbesevek si lánkélazáđ
-bbőle ,knulorásáv takos lút ah sé ,kuttahpak lütđerek nimátiB ka$

 .ttellek knünzirő nabboj lénnednim táktit ropől a gideP .kinűtlef bbótu
 ,nabázáH sátí¤óß a gidep tnék a ,teneđaf a árrop kétröt lánkótđavlosav A

 tnigem mortélas a ,knánlánđah zehkeređ¤ó¤ ahtnim ,küstlek totađtál a tza ¤oh
 sátnabbor a lüneltevzök toga{a moráh A .nabkarátkar a tlov ttusám

 admuN a{ávtínat bbótahzíbgemgel tö kanázáH sátí¤óß a eđđö etrevek ttőle
 őlepic tekőlmöt sé takósrok a nátuim ,levétele¤ülef iliksaL sé

 a káttotíssal na¤u ko€ábađ a kezE .kétdlük eriđđem dnim rám takódrohrehet



 si ikráb ¤oh ,knunzo€ádakagem tlürekis tnođiv ,tésétíđékőle kosátnabbor
.téletéteđđö ropől a ajdutgem

 a ttodokzótrat rokka trem ka$men ,knuttotnabbor néjedi runaN kaŁ  
 abágam ramah sonjas mortélas a trem menah ,nabsoráv a negedi bbesevekgel
 - inatíráđ ttellek iK .eđđö tllá ákkómo$ {émekők sé ,tegéssevden a atvíđ

 zA .inröt árrop arjú sé ,- bbasamlaklagel a tlov kađvé órrof a erre
 tegerü arokkem ,inlü$eb kutdut gem lój géle rám nátu kosátnabbor ősle

 nödlöF a evzekélmeađđiv nátuza ,lótámlatrat ósrok ¤e-¤e knutahráv
 ,le knütze€eh tósrok clo{-taH .matzoklábórp lerređdóm jú ,arkatlunat

 sonoza gelőtehel ,takugáslovát ólav lótsám¤e avtímáđik nasodnog
 sé ,nabálanov ő$pél inadjam tnávík inatnabborel a nabgássagam

 men sonjas arsátjú¤ somortkelE .tekő inatnabbor erređ¤e kütlerésíkgem
 metzeke¤i teteltö tdamát roksátnabbor ősle za ,mattahlodnog

 abkoruđ gíh takoróniĐ gatsav i{jjusik ,úsánof azal :inetíseteléköt
 ¤oh sé ,kene¤el kogatsav amrof¤e koróniĐ a ¤oh ,arra metle¤ü ,mattotrám
 mendjam ¤oh ,metréle ¤í ,küjlezek lakkoruđ űgés{émöt na€ona¤u teki¤ednim
 sérétlE .zűt a gigév kutjar dalah leggéssebes ne€im ,matdut nasotnop

 ,t{émdere za attotnor neseteđémret ima ,tludrofőle gidnim si ¤í gém eđrep
 ¤e-¤e ko{ávtínat ttotđalávik a sé iliksaL .metgeresek né ka$ neze ed

 ékkörö za gém sé ,nebkümörö katlárgu ebőgevel a nátu tazorossátnabbor
 ¤oh ,metléF ?epén soráv a sÉ .ttog€osom nagodlob si admuN €omok

 géle nebvé nednim na¤u néjedi arsE .ketlek temledeji setenetter
 za tiamálliv atlágijah letteteređőle netsi dav a ,kattahllah tségröd{{em

 ahén ,erieví őtezev nasagam kétezevzív a ,eréjetet kobmod őzevö tölbö
 mes iknes társE eD .ttotjú¤lef si tákráb ¤an úcobrá bbódoklavih ¤e-¤e

 avdózúh abdazáh ne$löb ah ,netsi őgnöjrő ,naltatahtímáđiK .na€omok iđev
 neđége nabnoza zA .jab tehré men ,dettölöf lunovle ajgarah gím ,dorávgem

 őtetzemle¤if a ttala ege óđtáj nebníđ solápo ,neletsénezzer runaN rokim ,sám
 őgevel órrof a erdellem a iköl sénerröd ótahtá ka$ erređ¤e nátu óđtrük

 őlüdrögála noladlobmod a gém inallah giákos anátu sé ,támálluh
 .metlémer tnim ,bbaramah ,si zehhe katkođázzoh eD .téségröbüd köbmötők
 ahos kinétröt mes ¤úma néjedi runaN trem - nebde¤envé zaráđ őzektevök A
 nab$ánaT A .ázzoh knüdzek rokim ,kátráv rám - {émese samlagzi eléfimmes

 i$návík kenépén anavA ettetítevzök nesegésűh retsemráglop tnim udseM
 kuzzúz rokim - ?rop ¤oh ,nojav gem kátdut nannoh - lakknuropĐárav :tésédrék

?takálkiđ a téđ
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 nednim ah ,knuntál ttellek eb avlúm vé {áhén ed ,kođaret a ketlüpé arroS
 ¤e ,intezev kujdut le teziv a ávoha ,knuloĐárav éttrek tedlöf i{ré{et na€o
 röđőle sé ,knuttahtđaláv ttözök gésőtehel téK .đel sévek si za nátu ődi

 sám giedi úđđoh né sé admuN nebsédrék sotnof ne€i ¤oh ,őle tludrof
 abóđ ika ,za tlov ő neppé ttőle {ávráj a ráb ,admuN .knutlov ne{émelév

 levéjere nednim tzana¤u tsom ,tégésőtehel kanásátípala soráv jú ¤e atzoh
 bbejleb lóttrap a tekekétezevzív jú knüstípé ,attolnája tzA .etzenelle

 a sé ,takođaret knustnabbor ¤úna¤u nokialadlo ,ebke¤löv zaráđ őse
 ,tlov vret siláeR .őle küstíđék lerređdóm igidde za si tedlöfőmret

 kétezevzív a nápu$ táknum ¤an nesegelnölük a ,ótahdlogem nebételđér nednim
 ¤oH .anlov etzeré mes gem tze agásgadzag anavA ráb ,ettetnelej esétípé
 .inzára¤amgem nasotnop matdut men giákos ,előt sigém metdeknegedi tréim



 gem arjú ő ,katlov kaúladlo¤e nesőtehelgem námrofne€i lavádmuN kniátiV
 jú matlábórpgem ,metgömmüh gidep né ,nav azagi ¤oh ,attotí{ozibeb arjú

 ráp a ¤oh ,matdóggA .atlofácgem dnim si takoza ed ,indokazohőle lekkevré
 ¤oh ,kizré kensétezűmáđ ¤av kerebme őlüpelet ebke¤löv ővel erretémolik
 anavA men ,¤ú ráka ,¤í rákA .kenđel kaóllánö si no¤an ¤av ,küinlé llek tto

 djam damát {ođiv na€o neűređgésküđ ,ióláglođik menah ,ébböt iasokal
 seléđ tsoráv a sé ierebmeretsem ,iődekserek gadzag liaL tnim ,knüttözök

 soráv a kerebme i¤eh A .ttözök iőlevűm ketrek ővevlürök nebtezevö
 trem ¤av ,kettetnelej todnog bbesevek er¤e na¤u nasomazuhráp levésédőljef

 serév na€o takusádamátvro ttezétni nelle kógávaf a ,nednim ¤oh ,káttáleb
 ,levékétré kejef ttotnirapakgem a nab{ára llá men ¤oh ,itevök sálrotgem
 gem ettetídíleđ knutalo$pak sedezitvé ték mendjam ólav lakkinuan a ¤av
 ű{{ök ,őtetge$ek iőlevűmdlöf ke¤löv jú za ¤oh ,metléf sigéM .tekő

 a indökrő laggásanotak ¤av innevlürök lallaF .arkumáđ djam kennűt kanádérp
.arsoráv a anór tehret ¤an lút rám gidep nágásnotzib ke¤löv

 ika ,admuN .inzamlagofgem matdut nezehen temesétevnelle kidamraH  
 a evdökđük rokim ,attagllah lessézénle díleđ ,tlov rebme italroka¤

 tnim ,iaiF regneT a ¤oh ,mettegetjef tza ,lakkotalodnog ódólámrof nezehen
 táknum ne€imráB .kanazzójah ,kanađđálah ¤oh ,kettelüđ arra ,ajtatum si küven
 a kanajdakađle nesejlet ¤oh ,dabađ men ,etelé soráv a külőt si letevök

 tnigem neppé kođálah a rokim ,tlov nabirokka knátiv a zE .lőtregnet
 nabágam admuN ,modut sé ,evtegelme támlaru "kaúbálsorop" a ,katdólogúz

 a kaniókal anavA nasotatahllá na€o medév tréze nápu$ ¤oh ,ettev arsotzib
 nálat ,táko izagi mosádokanov itjes ah gideP .tásázotrat ólav zehregnet
 sina¤u tévret admuN .lőrmegésse$löb iódoklaru đel e{émelév bbađđor gém

.tutlabuL mattagotálgem trem ,metzenelle tréza nabrosősle
 ¤oh ,tréza si sáláh ah ,matduT .topap gerö za matravaz rođkos meN  
 lessétrégem sejlet ,erégév a tehré men ahos ken€em ,tájáknum samlatah
 ah ,teređ tika ,si melőt gém tiáró ó¤of kenételé ajlánjas ,motagomát

 .ainatídrof llek ebnelej a lórtlúm a tiatalodnog
 eséremsile solatavih bbákni gém sé esételüđgem sutkelaid jú zA

-bbőle ze ¤oh ,tléf lótta trem ,ettötnöd ebséseebgésték neltetehrém
 tájáknum etelé lezze sé ,letevök támrofsárí bbajú ka$sigém bbótu
 .iken ttih men ,atlatđagiv abáih lilaT .attál inalmoeđđö si rođdosám

 lőtésételüđ téséremsile sutkelaid jú za trem ,magam metzeré kensönűB
 takokonrí ódólogúz a gím ,tlet ebkevé si ¤í gém ráb - mattagomát

 ahtáh ,ázzoh metnemle sé ,- kizotláv men sárí za ¤oh ,mönző¤gem tlürekis
 men tiálbát ¤oh ,iđihle meken

 ótahgem asádokláláh ,mattatgu{gem ergév rokiM .e€éđev sárítá za itege{ef
 .sárítenétröt a emletré nelte¤e eri{{em kenésézetél ¤oh ,attotí{ozib nodóm
 a nebkeze nesönölük ,arámáđ sotnof ne€im ,tléđeb lórra rám avlúm crep ¤E
 ,séderesekle za sé garah a le astíso€ámoh en tétezekélme ¤oh ,nabkopan
 abga¤a lüđék tsom tima ,kanna tlov esétíđékőle nápu$ ajáknum igidde trem

.laviakonrí intesév
 nebétlü ajkala {ekéröT - !marU inetsI ,metré zehiettet €árik anapsaV -  

 knusoráV - .ettetniré takákcokők a mendjam akolmoh ,tlojahgem si
 ,isőh menah ,armomáđ tneđ neseređték ka$men gidep etenétröt kanásátípala

 a ¤oh ,na¤u zagi treM .tenétröt őlemelef sigém lügév ed ,úromođ
 a kenkődi za kankoza taknáknum ¤oh ,iletevökgem e{évröt sárítenétröt

 za kéttetmeretgem avráj nödlöf a gém kenetsi za nődim ,küjdzek lavásáríel
 €o lőrkődi za lórkoza ed ,kájláglođ tekő kika ,kene¤el ¤oh ,tekerebme

 ,órítenétröt kos - !kenknieső teletđit - gem nátuzA !knudut tesevek



 késem ű¤ü¤e ,zomlah argásabotso togásabotso ,lunaltatlém zohá{ámodut
 nelté$neređ ,knáer timA .tágásnaltadut inzelpel kiđke¤i laviataludrof

 lótmálluh a ráka ,soravaz menah ,asárrof atđit gászagi za men ,¤ah arkodótu
 za tépén sé sójah ólávik ,sőh ¤an ka$men anapsaV eD .zív sopađi ,travaklef
 rokiM .si €árik $löb menah ,tlov ódoklaru őtezev lezzék {émek notú jú

 ,atlo$narapgem ,tievök kanámolpmet ősle umabaH kátkarel
 a sé molpmet a ¤oh ,kéjdőröt lazza ka$ pap ¤e avgof lótpan a lótta ¤oh
 sÉ .ezze¤ejlöf táglod nednim kankáta$ a sé kankúrobáh a ,kenésétípé soráv

 trem ,- !ekélme késsadlá - möső né za ,si pap ősle za za tlov $löb
 ke€em ,si teke{émese za takoza menah ,lef etze¤ej tásátípala soráv a ka$men
 ,gém ttetelüđ táado neđih ,ttezekélme lój si agam ő erima ,ketnétröt ettőle

…notrap óslút a
 si lavájgnah - iavađ ógottus ,sedne$ utlabuL ,ttolđofetređ nelej A  

 ,indoksokérakat tlunatgem
 arros - arásátísólavgem kanájléc etelé nojdaram ejere bböt gém ¤oh

 a gem metlé tiettet kerebme tdalrople géR .tiupak tlúm a káttoti{lef
 a lakkabál ttozúh ála magam naólnosah zohpap gerö za ,nebmeret sövűh

 gerö za ,tipavsaT mattál ,evlü nödlöf
 tnim ,nabásoráv igér attotđaláv tlálah a bbákni ika ,tájpa anapsaV ,t€árik

 ű{röđ crah ősgév a mattál ketlé ieső loha ,totrap a tza aj¤ahle ¤oh
 óludót arkákráb a ,tiaiF regneT a kátnahorel konaba za neb€em ,táságravak
 anapsaV mattollah sé ,kusoráv árrop ttegé ttőle kümeđ kenkika ,tekőlükenem

 ódó{áh lunalatnohtto nokákráb a ,neregnet a gém tima ,téjükse setenetter
 men ébböt keniknes ahos téven kusoráv tlutđuple ¤oh ,ttev lőtépén i{koram

 mes te{{ök ¤e trénokor ,trégatdála$ ttetíđevle nelte¤e ,inadnomik dabađ
 kenérézevla ki¤e anapsaV ,tiagásgatnođiv tú iregnet a djaM .inetje dabađ

 södök ¤e ttököđgem lacclo{nezit lóbójah ¤énnođuh a ika ,tásálurá
 ed ,inadnomik dabađ tlov mes téven rézevla za avgof lóttA .nelegger

 teke$nik i€árik ttetnemgem a ka$men trem ,ttellek integelme sigém ¤ohalav
 ,táh kétzeven kan-"ttozoktÁ" .si téđér ¤an kümlelé ed ,lavágam ettiv

 trap a ójah tah a bbávot ttödőgrev evdökđük lallálahhé za nebzökim
 konaba roksétökik ¤oh ,evgetter rokta{okla nednim ,élef telek nétnem
 küjere géle e-đel ,negi ah sé ,ttögöm káf a nebsel tekő e-kájráv

 lőlef telek nodóm naltakođ €ema ,nabrahiv ¤an a nabbA .külev inedzükgem
 ójah ték ,tekő attotjah zohtrap a zehhe tá nosorođregnet a sé ,tdamát

 evtléf ,lőbküjőtökik kétzűle iókal itmeH takatdaramgem a sé ,tteđevle
 ¤oh ,kátlurále nabnoza tzA .si lőtrebme i{{e gém tésémret {ávos küjdlöf

 gidep bbalovát gém ,gatavis lút nokof¤eh a ,kenénnem abáih élef léd
 tagu{ trézE .kujár ráv trap sara$om őlehel tegésgeteb solálah ,órrof
 tnékrévtset ika ,abiajrak kaná€árik konlá imátiB nesene¤e ,katzójah élef

 rokka tierebme sé tánapsaV tniređ utlabuL .notrapőtökik a tekő atdagof
 arójah a lórtrap A .lótsálutđup sotzib a gem ettetnem a&A umabaH agam

 ahtnim ,lórájáf kaná{ákráp ójah a katđú$el si rođmoráh iagroh óllap ttetev
 ketgörüs si nezít ráM .levézek segéstneđ erléf anlov ettötü a&A za agam
 nabiáctu őtökik a kéttetréerléf tságzom naltaráv a tze sé ,lürök óllap a

 ettötütá ajádrád őlüper eđđem anapsaV .katnahorerőle ,kosocrah őzőtjer
 a takujójah ¤e nebzök küsélükenem má ,tévíđ konlá kaná€árik imátiB

 tájtú táhet attat€of lavójah moráH .inzá€ká$gem tlürekis sigém kankaimátib
 ébböt ttotahzíb men trem ,téjőtökik mianA sé uđileB evlürekle ,anapsaV

 sárroF etekeF A .ketléđeb tevle{ ¤e levépén ő za kika ,mes nabkoza
 ,atdut ,atlálat kenkederem nasogáslút totrap a tto ed ,ik ttötök nebélbö

 tré ¤Í .tamlatlo lálat men nelle iamálluh sagam korahiv ikađé za ¤oh



 ,pén ¤e tti tlé avgof lőtgéR .zehélbö ték kanásoráv ődnevöj lügév
 ,trunaN menah ,tá{A za ,támáG sé tumabaH kétremsi meN .évö za tnim ,atjafsám
 ik kéttetev nétnem trap a ka$ lóbkiajkanó$ sik artaß .kétletđit tđonoG a

 .káttagotđof tiekđéf karadam iregnet a nokálkiđ kederem a sé ,takióláh
 órpa {áhén sé afjalo ,kátzíb erkőhlef a tésézötnö kenke€em ,nebkiejtreK

 trebme ,iőse óludrofpan iđő za ketsék ah sé ,ttödőgnet $lömü¤ űmeđ
 ttezeređkélef a káttotíđat abkédakađ a lórájálkiđ ,kanrunaN katzodlá

 za aH .kosocrah đđor sé katlov kedíleđ erénelle kennE .takattotđalávik
 kujákráb segelsölöf ték ráka kaniaiF regneT ótípala tuđileB sé tomianA
 etzőle leddezitvé ¤e gila tniređ utlabuL ze) nátu küsélükenem daram si
 ték a tze anlov káttahlalgofle ne{{ök ,(tásálutđup kanásoráv anapsaV gem

 kos A .egéső$id sátídóh a tdaram éánapsaV nabnoza ¤Í .si tölbö
 arro ójah moráh újálrotiv ttepét ,űkétđere tluzalgem ,tlélút togásgatnođiv
 - lavásocrah navtah anapsaV sé ,abájkomoh löbö za ttotísah tádzárab €ém
 laggásúlanov¤an ikemre¤ ,iső ,itílme tomáđ tneđ a si tti eđrep tenétröt a

.artrap a ttepélik - togásólav a evév ebimmes
 - arcrah tlodnog si men nebételümér péN itraP A -  

 zaráđ a karagob a tnim ,katsoktuf ¤ú ,- utlabuL nognah tdaráf atgottus
 umabaH sé atdagof éviekemre¤ nabnoza anapsaV ,evtléf tekütelé za ,nebűf

…tekő attotínat arágássogáliv kenétih
 kaŁ .ettetíremik déđeb kos lunaltakođ a ,ttotagllahle pap gerö zA  

 djam ,ketzédilef iavađ timA .ettellem kölü atógér ne€im ,erđé mettev rokke
 ótíkav tanallip nelte¤e ,metzeré ¤ú sigém ,tlov etenétröt őtlörebme ¤e
 ka$ gidde ¤oh ,matnáb no¤an ,rám inatnáb sé ,melev gem ettetremsi nebé{éf
 lóttA .tégésse$löb ótínat sárítenétröt a ,tá{ámodut metletđit lórlovát
 motratlef ,kujdut nettekdnim ráb sé ,ázzoh matrájle tá nopan kos evdzek

 si kálbátga¤a za ,konávík inremsigem tima ¤oh ,si tza sé ,nabájáknum
 ménteređ előt ,lavóđőlé ¤oh ,ettetrégem ,meken kánlurále nesemledegne

.inallah
 ,ze tlov bböt nasorođzáđ ,evlégödlü nóldapők sövűh a ,¤í treM  

 ággásólav őlé rođi{{adnim edéđeb óluklah ásságo&om ahén ,sedne$ .utlabuL
 lőriđđem tlúm a ttetezev avgof nezéK .tlésem lőrima ,gem ettetínelej

 ,€ém a tnim ,tlov na€o nabólav lórlovát €ema ,ebéziv őnűt kannaltaludzom
 ,ála knutkub ab€ámohléf őđtettá nesemletjer ,dlöz{ávlaH .regnet tdogu{

 kenételé kerebme irok¤e za iavađ ,lettelé tletgem erređ¤e gés€ém a nátuza
 setző¤ a mettehzeré erređ¤e ,metlürö ¤av metdevneđ külev :kattava évéseđér

 <tégésűresek ótírođkorot ,neltetehet ttozágiel a sé tézí ótíromám kenémörö
 ,levégés{égel ődzük gisánabbodvíđ óslotu kákráb őde€€üs a matlutđuple

 kogalli$ a ,sójah jú óludni erkédiv nelteremsi ,ilovát tnim mettelüđájjú sé
 ,ődeklemeik lóbágásaglođbar kőtjefők a ¤av pap lataif őđékrüf tiaktit

 ¤oh ,mettöjár ramah treM .rézevdah ótípala tajú sé őtnöd táitđanid
 ,sönölük kentelé za egésse$löb trűđel lőbétenétröt kepén a kanutlabuL
 mendjam ¤oh ,tza ,itedrih tágászagi őnűt kensőremsi sigém sé őtnekköhgem

 si men ,rám tnétrötgem ahalav ,knütlétá nebknütelé tájas im tima ,nednim
 ¤av bba{ális ¤oh ,sám nabi{{a ka$ bbejlefgel knütelé im a sé ,ređ¤e

 zA .lekközökđe jú ,lekkőlpeređ jú ,nebteze{rök jú ,tazotláv bbagadzag
 sé -znorb djam ,tátlabők nátuza ,leme tóknub nabájádroh ogoN zék újjutö

 ávósrok rásokőđđev ttotđapatik lagga¤a za ,todrak tlo$ávok lóbsav lügév
 seléđ tnim nátlúm kederzevé tob se¤eh a ,nájgnorok kosakezaf a kidosú$rak

 ¤oh ,de€ém ebdlöf a ttőleim ,nebőgevel a .gem nalliv apak űjégnep
 a ,ebétset körö tladbađ é{{ekémret róđ rebme za tima ,kangam a astízallef



{teleme lőbré{et trázeđđö ,őlemeik to&rok ótlo tajmođ lóbkatap
…kitelüđ kétezevzív ótuf nekeví sagam i

 ,modut inríel ka$ nÉ .tesevek €o sigém sé ,lótutlabuL matlunat takoS  
 géM .tátalĐárav ő za inzédilef gem melerésík abáih ,ttetínelejgem ő tima

 ,atdnomle ,bbűníđólav ima ¤av ,meken le ttodnom men tima ,ttodut timalav
 a ,erđé mettev men ka$ ,mettőle tloktit men timmes sé ,tteteređ neđih

 tnékim ,arra metle¤if men sé ,nabásátagnir metlüremle avtagllah tetenétröt
 trétgem evé ¤e rám utlabuL ,metréazah rokiM .tlúm a lótiavađ ertelé lek
 kosakezaf A .tláglođ nebételé đége te€em ,abmoladorib neletgév a abba

 men eđđö tnékne¤e ,nasokédnáđ ka$ah ,¤í ,tiálbátga¤a mettettegéik nebiécnemek
 ,gigév nesemle¤if kotássavlO .kandaramgem giákos ,ti{{emalav kiröt
.lóbmólomáđeb né za tnim ,külőleb gem kotdut tabbasonđah sé tebböt

 kenűređđé admuN mezzenelle ¤oh ,arra kettetđék katlunat lótutlabuL A  
 rám notrap óslút a ttőleze levvé záđclo{-téh iaiF regneT A .tévret óđtál
 ,ódutsárí tá nokodazáđvé úđđoh e-ketdőljef tto ¤oH .ketlé nabkosoráv órpa
 ,ado ketlürek nannohsám ¤av ,éppén sepék inláknumgem toznorb a ,őtípé takójah

 ettetmeret tto a&A za ,umabaH" .inadnomgem atdut mes utlabuL gém tze
 ráb sé ,lőrétedere kenépén attotrat tze - "kájláglođ tégéső$id ¤oh ,tekő

 nabólav ¤oh ,kiđtál kenűníđólav ,sotnof men lóbájtnopmeđ knütenétröt
 regneT A .kátkal továs itrap {eksek a tza ató ietedzek kügéstlevűm
 avlágĐiv tekütih menah ,takujdómtelé men ima ,takugam kétzeven kaniaiF
 utlabuL .urruG enetsi regnet a trem ,armomáđ tlov neltetehtré ti$ik

 ¤í ,iekemre¤ umabaH ,aurE sé arsE ráka ,si urruG ¤oh ,atzára¤amgem nabnoza
 za umabaH sigém ,iaiF regneT a kő ráb ¤oh ,nabba sádnomtnelle immes $nin
 ,kenđénétröt őzekré ketelev a támélborp a tze mo¤ahgem lőréđér magam A .a&A

 takokađvé za sé tregnet a nálat sé amáG ¤oh ,ázzoh kénnet ti{{a ka$
 sévkeröt ergés¤e ne€imalav ,bbősék sé ,keibbegér a kenetsi őlesivpék

 ,kétremsi men trunaN .tá&A ótahnednim a küjélöf kéttetmeret avtjah lőtéređ{ék
 .tá ettev lőbétih iső péN itraP a tnetsi za tze anavA iam a

 kanna tze ,ketléđeb tevle{ sonoza nabkosoráv őzöbnölük a iaiF regneT A
 órpa tróđle nűrűs ttőle ettöjertél káksoráv a ¤oh ,motínodjalut

 .lassám¤e katlov nebsétettökeđđö ódnallá ke€em ,kettehlé nabkavlafđálah
 gidnim iaiF regneT a etniređ ,tléđeb men lőrre nebnölük utlabuL

 sétípé lőbők a tlov ekđüb ari{{a bbálagel epén ,katkal nabkosoráv
 si ttözök káksoráv a talo$pak sorođ A .erégéső$id icrah tnim ,ará{ámodut
 kosamlatah a ¤oh ,t{évröt körö za tza avtímáđel ,ketlé nesékéb ,tdaramgem
 natdogu{ takocrah a tekeze ed ,innel katnávík kabbasamlatah gém si rokka

 tsám bbejlefgel pén A .küjtehtniket kenie¤ünágam kák$o€árik se¤e za
-netsi jú za kügésttezeletök sé kütelé ,küvle{ ed ,kanájódoklaru ttezeven

 erkődi körö egésse$löb umabaH .tdaram naltazotláv nebmeđ la€€árik
 nebgésőb ie$lömü¤ ketrek a sé iakédnája regnet a ,téjdner kütelé etrémik

 lakkodrak ,lakkósrok bbeseteléköt er¤e kerebmeretsem a ,tekő kátlálpát
 $lömü¤ i{{a gidep keđétrek a ,tekügésttemretár káttotí{ozib lakkanđáv sé

 bbedíleđ a :tekümle¤if kétletneđ kenéléfűf sik neletkétnelej ¤e nátu
 tto ki€ema ,élef egév kađvé zaráđ a kattollágrás kálbátselök nokáknal

 kaniaiF regneT A .notrap a neze tnim ,nalatkédapa$ sé órrof na€o mestnárok
 inátu trap ttetíđevle ,igér a nav enneb gidnim ti$ik ¤e nebéteteređđelök

.si péklej ,kélálpát sotnof ka$men selök A .sázoka¤áv
 .ttolđof évimmes ttala őtlörebme ték nátuza dner ttotrat kenkörö zA  

 ,kó€of űziv ónahor ,ke¤eh ólú{ ebgé za ,nebévíđ dlöfzaráđ ikađé za lohalaV
 za ,ttetelüđ pén jú nebéjő$löb kődre romok sé kogásatđup sevüf neletgév

 rebme útaraka naltaráp ,nelte¤e ka$ nálat ¤av géstezmen ¤E .konaba



 ,eb tlodóh men ika sé ,tekepénrotđáp dav ólrobók téđanađ a atgofeđđö
 a ,tlov pénrévtset tazodlá ¤an ősle zA .ttellek einlükenem ¤av ,tlutđuple

 a loha ,tto ,ketlé erléd lótmolatah tnappor ,jú őtelüđ a kika ,kinuan
 itmeH totrapregnet a kiréle mendjam kőlegel űvüf dlöz ,{ekémret

 ah ,ermene¤éđ sé ,mattollah lótlagmeD tekütenétröT .nebmeđ lavákof¤eh
 mennem anlov ttellek le evrétađđiv előt bbálagel ,men bbaramah

 moladorib naba za nátu kinuan A .kajdutgem si tebböt ¤oh ,zohutlabuL
 kenkika ,tiepén kokísnnef sagam a avzágiel sé ,tludrof élef tagu{kađé ejere
 kaniaiF regneT a rođdosám ,takugam kizeven kankonaba i¤eh am iajttozamráđel
 úđđoh retémolik záđmoráh-ték a zA .zehregnet a ik ttotuj arkađé lótiáksoráv
 ,kattollav kanékugam a ató etedzek kődi za iaiF regneT a te€em ,vás itrap
 bbilédgel sé bbikađégel a ,néléđ ték vás A .tlürek abógofóparah ű{röđ

 gém a ¤av iókal ,tásátírođ solálah röđőle kétzeré káksoráv
 za katgáviken avlláđ arójah ¤av ,katdózúh élef pézök őnűt kansogásnotzib

 na€o tlov men nabnoza sázójah ólav ebnelteremsi za zE .kennelteremsi
 .kiđtál nabtanallip ősle za kenne€ima tnim ,gésseisőh őremkav ,nalatko

 ,lórra katduT
 a ketlektá evtípé takojatut nebküséseebgésték ősgév kinuan a ¤oh

 a ttel im ¤oh ,káttaglálat ka$ gikodazáđ nátuza ¤oh ,zagi) nosorođregnet
 arámáđ kosójah irokka zA .ketdekserek atógér rám gidep levitmeH ,(kusros
 ,si sázójah iregnettlí{ seretémolik ráp a za gém tlov őtđeji eri{{emráb

.kettehzeređ nanno ka$ ,ketlüremik kiá{áb sik tájas nátuim ,tnó
 kózójahtá ősle za rám erénelle talo$pak imledekserek igér A  

 zohtađá{ábnó za ka$men nabnoza iókal ,titmeH kájlalgofle ¤oh ,kétlerésíkgem
 regneT a nebmeđ le€€em ,si zehéređdóm na€o ¤e kensézekedév a menah ,kettetré
 gatsav katdózúhađđiV .ttollav tocraduk sofú$ e{ére icrah nednim kaniaiF

 kédiv sogatavis a tdakaf nebéjécnip kenne ,abkuráv nelteteheveb ,úlaf
 a tza bbávot lánpan ték atllá mes ódamát nelte¤e ,sé ,asárrof nelte¤e

 ttotđará ejdlöf ttotírob lakkálkiđ etekef ,rápok itmeH tima ,togásórrof
 ahos ébböt za ,bbávot ttozójah kenléd lőbitmeH tapa$ ki€emA .lóbágam
 ,me{émelév a za ed ,inlofác tiavađ utlabuL matraka meN .őle tlürek men

 agás¤an - tlov €árik-netsi neđih - inetsi ¤av irebme anapsaV men
 ,¤em erléd ah ,iken kájlurále ¤oh ,tévíđ keilebitmeh a gem attotí¤ál

 óslotu za nálat asoráV .erléd tehem men ,atdut rám anapsaV menah ,lutđuple
 za tllánelle ttaim egésseisőh ¤av agáskonok ipavsaT neppé ki€ema ,tlov

 ,levvé cnimrah bbálagel amálluh ősle kólrodnávik a tásálutđup ,kankonaba
 segeltedzek ne€imrákA .etzőlegem ,tnelej tőtlörebme ¤e mendjam tti ima

 ¤oh ,neltetehlezpékle ,a{ámodut isázójah irokka kaniaiF regneT a si tlov
 za katlov evtök si nátu asátípalagem kiasoráv jú ávoha ,lütđerek nitmeH
 óvív takujásutlálah gém notrap ikađé za kulór ríh anlov ttotuj en ,lannó

 iléd a ¤oh ,etlémer ka$ ,atdut men neseteđémret anapsaV tzA .abkosoráv
 gelűníđólaV .tehdepeletgem levépén loha ,löbö na€o arámáđ gém daram notrap

 ,tsélüpelettá za evdzek lótárok tlüdreslöf gila ettegrüs tréze neppé
 a lórá€áđiv ólujúgem not€of küjetteK .si lavájpa ebmeđ tlürek tréze

.tlésemgigév tnátuléd đége ¤e utlabuL űtezekélme naltatah¤ofik
 zohásoráv a nebmeđ ,atllagus tázagi €árik újfi za etenétröt anapsaV  
.tjer to$ánat sotnof ,metzeré ¤ú ,tenétröt igér a sé ,lavipavsaT ódokđagar
 za inlalgofle katlov kesepék nabárokőme$e$ kumladorib rám konaba zA  
 nedniM .ttedekevön ka$ molatah a ze ató vé záđtéh sé ,totrap ikađé đége

 ,tia{ámotrat itelek sé ikađé gém attál men ahos ¤oh ,ajllav nékđüb €árik¤an
 a kátlunatgeM .anatrat gidezitvé ¤e tnim bböt asázatueb koza trem

 gém ed ,laviasójah siD t{esrev a lef kitehev men gém ráb sé ,si tsázójah



 evdekpél arkisám a lőrki¤e kiatapa$ ¤oh ,kentehtípé tá€ág i{{a ,mes knülev
-bbőle tásálalgofle liaL .artrap a erre kantahlátés labbál zaráđ

 ,ódoklavih men ,ttozoh ugaliP tima ,etenezü tevök a ,kájluđđobgem bbótu
 né za ros ár lürek men ¤oh ,teheL .mettev arsotzib tze ,sétege{ef serü

 ,ludrof tnéksám nednim rokka sé ,ketzekré bbaramah it ¤av ,nebmetelé
 .kinétröt ¤í men ¤oh ,- rokka matdoksoko ¤í - monlodnog llek si arra ed
 ,tágásgadzag sé téjere soráv a inládérp arra abih setezgév gidep rokkA

.nojgnorođ nételüret i{retémoliktez¤én ráp a neze si e{émdere sádopara¤ a ¤oh
 si ahalav soráv itrap ibböt a ¤oh ,bbagadzag lakkos rám lánna anavA  

 leggés¤iri tloktit lój ébsévek-ébböt ,ne¤el knüsegéstevöđ etniđő
 ,nebkesédőzređ imledekserek őzevdek arkumáđ A .teknütelé kile¤if

 {égeđ evzédi nűrűs ,melev vív táta$ nölük imukraT tréájtnop nednim kenke€em
 nednim ,ótahđtájik ne{{ök menah ,kájtál temegésđékőtíges men ,tékélme remenheP

 :nav e{ére ték kenika ,kanatrat kanódoklaru abotso erénelle e{émdere
 za rraM aH .ierebmeőf ólávik sé asádut sotalĐárav ttozoh lóbkogalli$

 ?akédnáđ idólav a im ,ajdut ik ,kizoktatum si kensékéb nebkevé óslotu
 rám ,kiđtál ¤ú ed ,tegéstevöđ knüssök ,ázzoh kazzójah ,ttovíh si ređtéK

 regneT a tima ,telölű¤ sé sávkana¤ a za si meken ttodóvi ebmerév ari{{a
 - lagmeD men rraM .mattotísatuađđiv ¤oh ,kanlálpát tnári keilebsid a iaiF

 géstevöđ a gideP .ađđiv kerét men ahos ,ko¤av tto ređ¤e ah ,- matlodnog
 itrap ibböt a lütđerek atjar menah ,kanánavA ka$men anlov ttel őzevdek

 lénsédőzređ tleté$epgem levükse tneđ nednim néđaf a sé sav A .si kansoráv
 géle tlov men ahos rokkana¤u sé ,zohkinuan a teknünneb tök nebbesőre

 .lahgem lagmeD ah ,djam kinétröt im ,majlodnoggigév ¤oh ,zohha mogásrotáb
 <ttözök rudirkeM sé lagmeD ekébtađtál a trat evé đúh tnim bböt ráM

 sé ,laviaif a kettet tim ,le itjelef men ahos ed ,attotjof abágam lagmeD
 kanártás se$nik €árik inuan a le si daram lakkos men ano¤avnágam usdrO ah
 :sédrék naltadlogem a itegé tnára¤e túif a sé tápa za ,ttögöm agásgadzag

 sé tagllah gidep rudirkeM ?norá ne€im sé ,€árik a usdrO e-tehel
 gidnim gém gidde sé ,zohlagmeD ke¤emle lađsavat nednim mendjam ,naltatahtál

 ttopak előt a rék tará na€o tnođiV .kézzoklálat melev ¤oh ,etlürekle
 a lürek tnékkédnája etniđ za ¤oh ,trénéđaf ttetegé nebiedre ő za ,trékáhram

eh menah ,nátu lagmeD anlov erebme bbo¤angel kinuan a men ahtniM .absoráv
 rokim ,nátu pan đúh sé ,abánavA etdlükle si tradiH .lút nonakraB a mótrat€

{{ökgem iknednim ,tlogavolle nogadzag lakkokédnája sé levéterésík se{éf
 a tnezüik rokesézekré erévtsetakonu usdrO trem ,ttezgeléllef netlübbe

 etse nednim rokkana¤u <iknes assagrobáh en ,geteb ¤oh ,lóbázáH kerev¤eF
 akéljah romok kerev¤ef a ¤oh ,tiasotnal ,tiőnpap aurE etledner zohágam

 ,tlov aif lagmeD ,timmes matlóđ meN .lótájaz sázotalum a ttegnez gilanjah
 lótta ed ,ávájtárab ttodagof röđőle lüzök kenegedi za ika ,érebme za éza
 ima ,€édevneđ a ¤oh ,sédőző¤gem a menneb ttödőlelrégem bbákni gém evdzek

 őtđeperalkiđ né za ka$men bbese€éđev ,rrof nebkerebme za nebkeze
.si lénnirecilgortin a nálat ed ,lánmoropől

 tlürekis ergév rokim ,lavádmuN matzoktativ - knustímáđ erik táh $niN -  
 utlabuL ima ,lazza tétez€eh soráv a monlo$pakeđđö nabtalodnog

 ¤oh ,ketiđih tza sé ,nav ekéb tsoM - .ttodagargem ari{{a lőbietenétröt
 za ajpak armáđkáĐ soráv naba ibböt a sé liaL .đel ¤í gidnim nátuze
 im a innelgem dut mes nátuze siD ,takarahop bbeđgel a ,tö¤nö¤gevü

 tima ,trob sé tređké za tza sé ,lüklén knunappađ ,knüređtalli ,knütevöđújpa¤
 sé ,tlov bbeselüfmeđ ődekserek iuđileb ki€emalav trem ,kanzohađđiv kniójah

 trem ,kennöj tréós a rokim ,kinuan a kiđivle ,erregnet a tlláđ bbaramah



 giddE .tehdeketev egés€ehrok kaifréf inuan a ka$ levé€édevneđőtjű¤ kia{ođđa
 naltábih lőbkekémret sé lóbkurá ,admuN ,knutlomáđ lój sé ,knutzoglod lój
 ,kidogadzag tréze sé ,aránavA nav egésküđ keniknednim am ,knutlo$ávok tocnál
 a kenne nattaple emeđ nelte¤e ka$ ah ,đel im eD .soráv a nasro¤ na€o kiđpara¤

 lagmeD ¤oh ,arra ,kolodnog ergésnelté$neređ bbo¤angel a si meN ?kancnál
 za ¤oh ,mes arra géM .llek knunlomáđ si lezze ,ódnalah gideprám ,lahgem
 kü¤et eD .inegnerpöt nim rám $nin rokka trem ,teknünneb kandamátgem konaba

 ¤oh ,moládo$ avlóđ nétniđŐ .tnid-riG ajlalgofle ¤oh ,azzorátahle rraM ,lef
 a évö rokkA .anlov mettetgem negér rám nebé€eh a né ,ebéđe ttotuj men gidde

 mes tnappađ barad ¤e ,tö¤nö¤gevü nelte¤e gidep im ,mortélas a sé adóđ
 tevök i{mölkö ¤e ¤oh ,ennel mes knuropől i{{A .ébböt knütehtíđék

 tasaV ?tselök knulorásáv levim ,gevü $nin gidep aH .knustnabborik
 gidde gidep tasav a ,kanazzoh tselök iójah ¤oh ,kanrraM knunda enellek

.előt indagatgem tlürekis
 ,lótuđileB ¤av lótimátiB iđevgeM !marU inetsI ,tujázzoh si ¤Í -  

.knutílláđ ado im tima ,lóbba
 za gidnim gém eintezif llek lavá€ús seređték {ara zA ?norá ne€im eD -  

.tréko{áká$ ,trékósá
!kanlo$ávok trev¤ef nátza lőbimA -  

 sé ,ebsiD lürek sav bbesevek gidnim gém ¤í eD .admuN ,modut si tzE -  
…no{ara traki$ik lótrraM a kidogadzaggem ibböt a sé imátiB nebzök

?marU inetsI ,đatímáđ arkujáláh A -  
 ,kandogadzag ah eD .međet kütré ,kenejjöjár ¤oh ,kábotso zohhA .meN -  

 sÉ .lügne¤ siD la{{ara ttodaik a sé ,ari{{a teknünneb kenle¤iri men nálat
 rraM ¤oh ,le kénrűt nebbezehen lánna ,kosoráv itrap a kabbagadzag lénim

…erkügéstíges a enteis anavA ka$ ,gem ándamát am aH .tnid-riG ajlalgofle
 rám nima ,tsédrék a etzegeđ meken nedivör nátuza ,ttotagllah giákos admuN  

.knutzoktativ ede¤envé ¤e
 gem gém dstísogáliv tza kaŁ !marU inetsI ,tadiatalodnog metrÉ -  

 menah ,gem küjlevűm teke¤löv sodéđmođ a men ah ,knutjar tíges tim ,mettőle
.loh ¤oh ,dodut mes eT gém ,dodnom tnim ,eđđem lohalav ,knutípala tsoráv

 si nabuM .insopatle lammahor nelte¤e teknünneb tehel men nabrosőslE -  
 men lőlef regnet a tánavA ,kujdut si iM .nelteteheveb liaL ,ettih tza
 ah gém ,nelle liaL tnim ,knünelle kangofeđđö nai{{a ah eD .sádamát itehré

?tsoráv a inatrat kujdut giddem ,nav si knüttözök amminI
?teknünneb nojdamátgem ¤oh ,arra lodnog ik ,marU inetsI eD -  

 ,metdekleték si magam artanallip ¤e ¤oh ,tlov nazój ari{{a esédrék admuN  
 nelté$neređ miasátagotál ttet lánutlabuL tnim ,sám men ,nálat mamladogga

 ed ,kidőltémsigem melenétröt a ¤oh ,na¤u teheL .ebnelej a esétetlütá
 a tze ¤oh ,jab a za ¤aV .molodnog né ¤oha ,neűređ¤e na€o mestnárok

 a ¤oh ,kilév ¤ú kika ,intatdagofle tehel men lakkoza neppé tséremsilef
?tnelej a kájtál kő lubbanazójgel

 na¤oh ,dotál si eT .meleléf ólav lótsádamát a ka$men ,nav si moko sáM -  
 neđih ,kanzoglod tesevek ¤oh ,meken jáf za meN .nabánavA kerebme za kenlé

 a ze ttel tlofúĐ eD .nökütelé za késtí{{ök ¤oh ,tnednim gem mettet né neppé
 ¤an uninnE ah ,tlov mörö ado$im ,kütdzekle rokiM ?admuN ,dezré meN !soráv

 ,meken dettetneleJ !nossava érretsem t{égel ¤e-¤e ¤oh ,tágam atnáđár nezehen
 a nav lataif na€o {áh ,modut mes né ,dándut men ,ménzedrékgem ah ,gidep am
 óláglođik teke{égel a gém ed ,innel anlov tteteređ $ávok ika ,nabsoráv

 ttel $ávok ój nátu {ávráj ¤an a gideP .inlürekeb ttodut mes ézök kekere¤
 nabmianA ,nabdéđmođ a ah ,entehel za si am sé ,nabánavA előleb anlov
 am kőtípéójah a <si leggésretsem ibböt a ze nav ¤í sÉ .kitelüđ



 tako{átipak na€o ,ugaliP ,dé$ö ,iajpap urruG rok¤e tnim ,kebbese€étniket
 ,ttellek telé ¤e iken zehima ,tzadnim kájdut lejjefkö€ök rám kika ,leven

 sé ,lóbásálunov kőhlef a ,lőtléđ a ,lőtregnet a esselle ¤oh
 kos nasogáslúT …detré si ¤í rám ,međih tza ed ,si bbávot mántahtat€of

 .lótsám¤e kenréf men rám nassal sé ,er€eh ¤e eđđö knutlofúĐ trebme sekétré
 za lef kenđev tekere¤ záđték tnéknevé kótínat ttotđoeb ázzoh a sé lilaT

 atolaP a ah ,enetíges mes za eD .lüzök őzektnelej i{{a rođmoráh abáloksi
 llek men rám nabsoráv a nebbe treM !kanastínat ,moda kiken témret seđđö

 a lef kiserek lavásamráh-levésettek gidep ia{ávtínat utamaG ,konrí bböt
 ah tnim ,gásgodlob bbo¤an e-tehel trem ,¤í nav lój tđér¤e ima ,tekegeteb
 ólzokét ,abotso nabnoza tđérsám ,daka ajótí¤ó¤ {áha tnim ,geteb a bbesevek

 ¤e ¤oh ,arra ennel sepék si ¤e rám am lüzök ko{ávtínat a trem ,sálrazap
 sátí¤óß a astípalagem tnékummiD újfi ,tlov anavA tnim ,nabsoráv arokka

…nejleven tako{ávtínat si agam sé ,tázáH
:mattat€of gidep né ,ttotagllah admuN  

 tlorásáV ?nebődre za sé nebkőtjefők a nebéjedi uzaM katzoglod kiK -  
 A ?am sÉ !admuN ,si et látlov kützök ,kobar ttetetnüb sé káglođbar

 kümlelé ,to$ábrok a iremsi men kutáh ed ,kenlürek ado si tsom kőzönűb
 kumlá sé ,atđit küzivóvi ,tlov éđálah dabađ ¤e nadjah tnim ,bbesegésőb
 sálotnofgem sađđoh ika ,éudseM neppé ¤av mé{e za ,deit a tnim ,bbatdogu{
 $nin eD .larrogiđ sogáslút sigém e-tlétí men ,gnerpöt noza gidnim nátu

 si nátu ajáknum rokim ,lobar ¤av pol ika ,abotso za za ik trem ,bar géle
 kiteređ ari{{a kika ,lef dagof tekerebme iratiV táh ¤Í ?tehlé nettedegéle

 eđrep ,kájlalláv si tájáknum őtjefők a gém ¤oh ,táságolli$ {ara za
 ima ,assahlorásávgem ¤oh ,zohha zeređ tákirak géle gím ,gidda ka$ ki¤ednim

 tnim ,lótátolaP a pak ta{ara bböt ttala de¤envé ¤e sé ,kizoka¤áv nátu
 a legnili$ akirak i{{a kenikalav ah eD .nebvé đége retsem$ávok {áhráka

 eréjedi runaN ah nesönölük ,trop a etle{ tá nede¤envé ¤e sé ,nájrak
 a sé abál nátu ejődrüf ótítđitgem kanámolpmet a{A amáG tza ,ttödőzređ
 ődekserek a ¤oh ,gem kájráv mes tza loha ,kiđiv ebőtökik a iárobmic
 zohlaf a menah ,teté$epđaiv a lórájáđ ósroksorob a estjefel levésék

 ődekserek a ,{ara za évö ,itehet neđiH !táka{ ósrok a el kiröt avtniccok
!atjar entehevgem tájtlob đége

,arájáfrak kéđ a mettötü to¤an nebmöhüD  
 a men ed ,takósrok a eđđö möröt sé ,ebőtökik a ke¤em né ređ¤e gíM -  

!ajdut ah ,lavárob a astlo ,tázáh a motjú¤ár gidep erődekserek A !lánkuka{
 tima ,inléđeb lőrimsa€o gásabotsO .tamiatalodnog atravaztéđ taludni zA  

.remsi nabboj si malán gém admuN
 ,tréza men ,- nesedne$ matdnom - trebme ómo$ ¤e nenni inniv koraka lE -  

 ¤oh ,tréza men ,nabánavA ,tti gem keibböt a ,tto kő kenejlé lubbađđor ¤oh
 men sé ,kanzoglod tré{ara za atógér rám eD .gésní sé ne¤el sálalpok arjú

!inlesivle tehel men tzE .námo{ küzek a imalav nesselüđ ¤oh ,tréza
 tlođi$el negér emle¤ef sé asádnomel telé tlé trékosám a lórácra admuN  

 moladjáf niasánoV .téjef a atpaklef tsom ed ,temlezré atjafnednim
.ttödőzörküt

?teknünneb đ¤ah ttI ?marU inetsI ,tekő innivle doraka eT -  
 a ,međih tza trem ka$meN .arsám motahzíb men tatu za tzE .negI -  

 tsám ah ,keléf menah ,inatđalávik nabbojgel a modut né te€eh őlelefgem
 .iken kiđtetgem ki€ema ,tölbö za tza le ánlalgof lakkađőre za ,kenedlük
 ,e-kanlurájázzoh ,tepéN itraP a ezzedrékgem ¤oh ,arra tlodnog mes anapsaV
…tekő astínat arágássogáliv kenétih umabaH ¤oh ,ajdagof éviekemre¤ ¤oh



 knütehnöđök kandosádut ,kendegésse$löB !marU inetsI ,le jnem eN -  
…đémle ah <tnednim

 lagmeD bbőle zA !etré rák si men rokkA ?kisetéđ ,dolodnog ¤Ú -  
 ,modutgem bbaramah ah ,bboJ .kolahgem si né ed ,knütléđeb lórálálah

!lüredik bbálagel ,ke¤emle aH .máknum a ré ti{{em
.tdaksor abágam admuN  

 in¤ahle đraka tréiM ?marU inetsI ,tadogarah arknugam kutnov leviM -  
…?tégésűresek devíđ atzoko iK ?teknünneb

 ,bboj men epén anavA .nalatgászagi ¤í ze eD !nai{{adnim sigém sé ,ikneS -  
 a kotájtál ¤ú men ah ,kotábih it a meN .tehel ne€ima tnim ,bbađđor men sé
 tevret a tze eD .kedevét né ¤oh ,tehel si zA .né ¤oha ,tővöj a ,takoglod

!si erénelle kototaraka ,llek ah ,motjahergév si rokka
 tika ,mes na€o ed ,marU inetsI ,dotaraka énzenelle ika ,rebme daka meN -  

 sé knüđel kávrÁ .teknünneb đ¤ah lüde¤e ¤oh ,lemmeleléf le enetlöt en
!megne ráka ,tsám jdlük ,marU inetsI ,nabsoráv a jdaraM !ketteseebgésték

!innel llek ¤í kenne ,admuN ,meN -  
 bbávot matraka meN .kensétegléđeb a egév ,mezzelej ¤oh ,matllálöF -  

 men immes ráM .ázzoh tlov naltatlém ,téségrö{ök admuN intagllah
 .kenkőlüpelettá za inserek tölbö serü ,jú kazzójahle ¤oh ,gem ajtatzotláv
 koglod a ed ,tlov ój nabánavA ima ,lóbba kettevtá tnednim kos kosoráv A
 kaniáglođ kenetsi za ,gásaglođbar a tdaramgeM .ttozotláv men lohes ege{él

 anavA .trémolatah a acrah somottala kerebmeőf sé ko€árik a ,amlaru
 kálbátga¤a za gem kenlet lassárí tlámrofergem tti za ,kanlomáđ levékétrém
 .igér a kütelé ed ,si nabuđileB sé nabmianA ,nabtaraN rám tsom nátu imátiB

 nebé{éf gásgadzag ózrágusik lóbánavA za ,si bbađđor gém nálat ¤aV
 {ara őzőtjer nabrát$nik a tágásgadzag anavA .ttel bbótímáđ ,bbiĐpak
 ka$ méf agrás ,ttolah a ¤oh ,inetrégem keneletpék ,kirém levégési{{em

 tza nassal sÉ .kenésézevređ ,kanájáknum kevé úđđoh ajléc men ed ,e{émzektevök
 gidde aH .kanazzotlávgem ¤oh ,moráv abáih ,intáleb metdzek si

 si epén anavA géM ?tnéksám ennel tréim nátuze ,tájádlép anavA kéttetréerléf
 eD .lój ne€i lé si tréim ¤oh ,kanna ejőremsi tnim ,ejőzevlé bbákni lakkos
 knáknum ávohalav messetlütá lüklén sátízrot ¤oh ,kotálázzoh nálatlá¤e ah

.gem metehlerésík lekkerebme ttetelüđ nabánavA ka$ tza ,té{émdere
 .inléđeb lőrre rák eđrep ,te€eh samlakla kolálat men gímA -  

 edi kizekréle nátuza rokiM .mozójah ebnid-riG ,tza e¤¤ih ka$ epén soráv A
 le nöj rokka ,ávoh ,indut ajgof men iknes sé ,metnembbávot nanno ¤oh ,eríh a

…admuN ,dődi et a
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 ,lőrbbeđđem lakkos rám tsom ,ttozgnahlef ređ¤e gém sétlövü ttotjú{le zA
 sara$om trap {o$ala zA .lőbéjűrűs kobmod attotírob ődre ,sopal a

 óslotu za loha ,pan óljah élöf regnet a ttetsef takovás söröv arájtózob
.ketnűtle kokanó$

 runaN nabájáráp ótagotjoF .úgnah¤e lünelet{émer sé tlov ózník gésőh A  
 lavágássotanávík tél bbagodlob ¤e etelehel ótđakkit ,őtegrekkomoh

 tazaráđ ahalav gém ređ¤e miajju ¤oh ,tnűt kenneltetehiH .ttetrésík
 tlov sáklá{ sé ,katzotláv ákkátđilig ótírodnu gér si kugam ,kanastnipat
 ,anđáv őgnü$ tnék¤nor sevden kálrotiv a ,méf a ,af a ,ketré zehima ,nednim

 a kenne tnim ,sám tlov mes zív őgö&öl nájla kósrok a s ,aka{ kósrok a



 nebmeđ lappan a ¤oha ,nácra tdaráf ugaliP .asátígíh űzí tdahsop kanáklá{
.kétírev a ttogo¤ar tnékcralá tsüze ,tludrof mélef

?marU inetsI ,gém kennöjađđiV -  
 akráb a metzénel nátuza ,metpök ebregnet a talá{ serév tlű¤eđđö nabmáđ A  
 a ,drak ¤e etleđtá gitno$ tálláv laB .ertset anzév ,sani őreveh nájóldap
 .tdalađeleb ebki€ema ,gem attotíllá drak a za ka$sigém ,ságáv ¤én néjef

 nátu sárúđ a ,đel se{émdere eséföd ¤oh ,nabba ttih mes agam ajádzaG
 si tsom gém drak a trem ,ttorguartáh netlümér ará{ozib ,térev¤ef evtđerele

 a kiđtál i{đara ¤e ka$ ttala atalokram ,nebéllem ttolah a nav tto
 men né ah gém ,intetnübgem sé ,ajdrak a kenik ,inserek enellek geM .lőbégnep

 nednim tti rokim ,messetnüb levim eD .at¤ahtto ¤oh ,kangásavá¤ melétí si
 őtjefők a azahado tnim ,sétetnüb bbaso€ús tezgelél ttodokpak nezehen

 evgemer etelé merebme nednim rokim ,tevökđém a insév nabátagáv bbe€émgel
 knüsérétazah ejere kujrak őleme todrak ¤av ótagrof tőzeve ,$nik ttovó

?akétísotzib nelte¤e
 ttala ajákcopal a ,kiđkef náladlo za lakkabál ttotnár arsagam tset A  
 giléf ,etekefsékrüđ erőB .tálláv tlo$nortéđ ilemelef e¤eh drak ójúbőle

 mes nabsálúmle za niasánov ,iagof réhefóh kózodagar nabájáđ ttoti{
 ?tekő attotjah gástnáđle sé őre ne€iM .sáraka inlö nelte¤ek ődegnelef
 katgoflürök ttala sátnallipmeđ ¤e ,nezív a kétlüper etniđ kiajkanó$ úđđoH

 za kenőtđeji ,takákráb a kássál ¤oh ttellek kansamlataH .teknünneb
 nátu kuropázők a ,tekerev¤ef ónalli$gem neb{éfpan a ,takálrotiv nelteremsi
 .teketrévrőb ttotnár arknugam nebétbes ,takokasis ttodokpakőle evsékgem
 gém alkop gésőh a künneb sé ,katluhuplef ,katdazzudgem gér na¤u ketrév A
 regneT a ,neletzem a keze trem ,katda sigém temledév imalav ed ,bbőrtö¤

 za kátbod laggásnotzib solálah kerebme őré mes giálláv kaniaiF
 lőtgéssevden a ávoha ,lőriđđem na€o ,tekevök bbo¤an gém ¤av i{mölkö
 tsádamát nednim roksám a kétdlük lunalat{ozib ka$ kají ttedekđeregem
 tlumis zoháladlo kójah A !ketléf meN .tekőđsev ű¤ehsav őrevađđiv

 ,tetelüdnel arokka kettehev na¤oh lóráđamát nalat{ozib kokanó$ őgellib
 kezek sé kajju ttogáveL ?téléđ knálap a kájpakle lassárgu nelte¤e ¤oh

 ,aintujlef tlürekis kenika ,si ze tnim ,tdaka kos sigém ,ertezlédef a ketse
 leggéstdeji tnebböd lőle atlabők ttotírođ ézök agof gidda za sé

 attotri amminI gém néjedi kanna lőbévíđ kenkika ,kerebme za koza katlártáh
.temleléf a ik

?marU inetsI ,kentehöjađđiV -  
.léf ¤oh ,e-međeverđé ,elev ttödőröt men ugaliP  

 lénne ed ,tlezüt sé tdagadgem ,etré ők a lohA .matlú{ zohmocra zA  
 crah a ¤oh ,matdut meN .rév ógru$ lőbme{í za tlov bbađđor lakkos

 ,ttozátnih el-lef trap sara$om a ,e-kölüdéđ lőtésétü ők a ¤av lótámlagzi
 arjú nabmáđ a metle{el nábotsO .zív a tlov amis lürök kójah a gidep

 arra rám ,metdökpök ,matgokárk ,metgöhök ,tdakagem notúléf ,trév tlű¤eđđö
.kazzoléc ebzív a ¤oh ,matzá¤iv mes

 eséző¤el ,le ttötlöt larrodnu ezí merév A - !ugaliP ,trob ssazoH -  
 tim ,matdut mes tnékbé¤E .bbasotnof lénnednim nabtanallip a nabba

 !si kengés{égel a trob ssatđo sÉ - .kanugaliP kajlođaláv
…lezzív ól¤ak ¤e trob ól¤ak léF

 remenheP {égeä - !marU inetsI ,kátpakgem nebléd rám teziv ól¤ak A -  
 teknüziv ¤oha ,ttellem agásiroguĐ ugaliP tlüprötle egéshé{ara iahén

…kiken ráj etse kaŁ - .etzirő
!gada nölük zE -  

…daram mes knurob ,motđoik tól¤ak léf a aH -  



 tama¤a za ,mierebme tteđevle ima ,hüd a sé gésűresek a sigém ,tlov azagI  
 setezgév mendjam ,naltaráv a ,rév ógráviđ nabmáđ a ,gésőh őzőf ássonappađ

 ttaim trap sara$om őré men tegév ahos ,ttozoktá za sé sádamát
.ttolluh eréjef ő za ,ttetíđef lüneltetehlesivle

 zA - .avtatum élef kobmod a mattotídro - ?dotagotrat kankozA -  
 !kénda lavósrok đége ¤e ,anlov aH !tól¤ak léf a ka$meN !kilmedrégem kerebme

 ,nebévöt cobrá za teknüjef a kájkar abmolah nátu atlláđpan ¤oh ,teheL
…et sé

 ka$men tzE .abih ¤an ,tlov abiH .ttotínazójik erređ¤e mognah tájas A  
 mogoj $nin sé ,kenléf si ¤Í .matnáđ iken ka$ gidep ,attollah ugaliP

 ,sádamát ne€i ¤e géM .tekümleléf inlü$ebel
…egéstétös akađjé za itjer abágam tekütset etekef ah nesönölük

 innem llek ik ,knutahdaram men ttI .e-kennöj arjú ¤oh ,ugaliP ,modut meN -  
.erregnet a

 ,kantrap a lattáh ,ttellem ugaliP matdokđamát kanknálap A  
 .törkützív ólú{ ebneletgév a lút nájupak gát löbö za metzén ¤ú

 za lakkomálluh arokkE .niamálluh útáh seléđ tludro$téđ erév pan ókubel A
 záđ {áhén trap ték meN .iaiF regneT a katzoklálat men ahos nekeziv inohtto

 óslúT .náecó menah ,ze tlov regnet tlalgof ebéterek seléđ retémolik
 evaD sé gniL-neT teke€em ,arkotada za gém međkélme lój ah ,ajtrap

 erretémolik rezetö tnim bböt ,lőbégés¤eairómem gnikiV a őle katloĐárav
 a ze ¤oha tnim ,gniL-neT rokka etlölej ¤í ,náecó "b" a ze ,negI .nav

 ,zagi ,nabátazára¤am ttopak tűteb ¤e ka$ ,kelé atóza ne€em ,si snenitnok
.tűteb¤an bbálagel

 ,timagN ,mettehremsigem ttőleim gém ,atlalgof nabágam űteb ¤e za ze sÉ  
€em ,tređdner¤eh samlatah a tza etzeven ogoN na¤oha ,táj&A réheF ke¤eH a

 lőtpéN itraP a kájdnom nabánavA ¤oha ,tunáđiG a ,dere si ó€oF ¤aN a lőb
 ¤aN a gidep néđér ikađé {eksek netrém zohágás¤an snenitnok a ,néven ttölkörö

 loha ,trapregnet ikađé zA .tágáđro kinuan a ttözök nakraB a sé lafalkiä
 kujárútluk ,kí$ {okév i{jju tnim ,nápu$ bböt men ,kanzokaros kosoráv
 a kenne esétíđíd őlli men ázzoh ,tlétí arsálutđup nálat sé trűtgem

 kenzőtjer kőre sé koktit ne€im ,ajdut ik nebé€éM .kensnenitnok dav ,samlatah
 sám-sám sédőljef a sé kojaftallá tdaramnnef lóbárokső óg€ob A ?gém

 atóiM ?kepén ődzük nelle sám¤e trésélébbávot a ,trésádaramnnef a néjő$pél
 itraP a gém artagu{ lőtnid-riG ,loha ,si tsélüpelet óslotu za kut¤ahle

 kaniaiF regneT a nebéséléđeble utlabuL na¤oha ,¤ú lóbáj¤an ,lé péN
 mes lattropo$pén ótílnosah éssévek ka$ arsám¤e ,ték gém ,ttőle esézekré
 ,tekütset eb kájlozám lekkétsef űníđ sám neblöbö nedniM .knutzoklálat
 laddéđmođ ibbelezökgel a togásnokor tatum men ,nav ah ,kujáhur ,küđídjef

 ze sé ,a¤áv ótíroble tsám nednim sálkotrib a ,sözök küteđémret kaŁ .mes
 ettet ákkólo{ámkáĐ sajmođrév ¤av ákkólbar ,ákkojavlot neőggüf lőtküjere

.tekő
 ,mattál arjú trem ,matgnozrobgeM .teki¤ednim kátlúmlülef tti keze eD  
…lügöm korkob őtjer totrap a kattozjarőle kokanó$ {eksek ,úđđoh a ¤oha

!erregnet a knü¤emiK -  
 rodosađđiv sázmálluh a ,marU inetsI ,intev t{ogroh tnik knudut meN -  

!teknünneb
 .néjedi runaN regnet ianava za tnim ,gem ttedesedne$ men ahos náecó zA  

 ¤an ilovát si rokka nabiamálluh ,lürök kójah a tlüdzer mes őlleđ ¤e aH
 evgöröbüd ,tré totrap ki€ema sé ,ttetetkül ejere ólobmot korahiv
.gisédetétös gém tlov knáró ték lüleblüröK .takálkiđ a atlomortso



 llek el lóriójah udilI sé atilaä ,irazkA ,minaH !knüzeveik sigéM -  
 külev llek gem sé ,tehel ka$ ramah ne€ima ,tocnál{ogroh a inleređ

.tácnál{ogroh ójah ¤én kisám a inatíbbađđoh
?marU inetsI ,lakkójah tdaram lüklén {ogroh a đel im sÉ -  

 zehknéim A .zohójah ú{ogroh úđđoh ¤e-¤e tekő küjtökázzoh lekkeletöK -  
 ,tátilaä djam ajtrat a{ogroh kanájójah markE ,téirazkA zohéirrumuä ,téminaH

!knődi kos $niN !nasroß .tudilI gem irtahiG
 díleđ sé ,kankonrí tnim ,tlov ólávik na€o neppé kansovro ika ,ladiG  

 mélef avlojahgem námén ,lavutamaG anlov ttetelüđ lótá{a ¤e ráka ,űteđémret
 ,modut men ,nabmáđ a tdarátéđ rob ttotígíh lezzív A .tósrok a attotjú{

 a neb€em ,tekérevek so¤nal a tza tto rokka tnim ,tűzíój na€o ahalav e-matti
 etpíŁ .tágástdahsop zív a inmo{le atdut gila si rob ttodo{avasgem
 ,nabmáđ a mattagrofgem sigém sé ,temevle{ ttezbeslef ,teme{í őzrév

 ,tdaramgem si¤ú gésűresek A .tézí rév a ,talá{ sódapat a ik estílbö ddah
 inléđeb knütrem si men ah ,kutduT .lati ne€immes atjar ttetehtíges men

.knuttollav tocraduk ,alór
 gidep ah ,knutlálat mes tölbö samlakla arsátípalasoráv nelte¤E  
 sukiport a knulotah erbbe€ém ka$ ,kenléd nétnem trap a knü¤embbávot

.nabvás
.knusátđaláv sám tlov men ,knünnem ttellek bbávot sigéM  

 ¤e-¤e ,tregnet a arsokétjat atlo$ábrok netsirahiV a arkađé knülőT  
 si za gém ,zagI .teknünneb trélotu si tti gém amahor óslotu đévléđ bbo¤an

 men tégéspé kójah a ed ,gésőh sokri{ ű{röđ ,őgöpö$ a tnim ,tlov bboj
 azah knutuj men ébböt ahos nödlöfzaráđ a ,kanlutđuple aH .mattahtatzákcok

.abánavA
 men tágástárab ólatđaramgédnev azizE ed ,na¤u knutludni néjelegel urruG  

 .nebnid-riG knüttötlöt topan đúh tnim bböt ¤í sé ,gem küttehtrés
 a előt knutraka indut tima ,knutzoklalláv erim ,gem kuttahdnom men kanázizE

 söbmözök ,nesekéllem ttellek ¤ú ,lórtrap itagu{ ,ibbalovát
.inetjű¤eđđö tnéknáĐrom evtí¤ev ebsétegléđeb

 .káttotípala iaiF regneT a men tnid-riG trem ,ttodut takos azizE gideP  
 sé ,esélüpelet bbo¤angel péN itraP a tlov €eh a ze ató etedzek kődi zA

 ttellek men rokima ,nebétenétröt nomáđ si ttotahtrat tevé na€o sévek ah
-riG ,ingetter lótlálahhé za kaniókal

 panget ka$ iáitđanid soráv itrap ibböt a tsepék zoházáhódoklaru nid
 kiasoráv levvé záđték lüleblürök iaiF regneT a rokimA .arnórt a ketpél

 a inedzük katdut gem kiasójah ¤oh ,ketdösőregem ari{{a nátu asátípala
 nid-riG sé anavA ima ,lavárdos soravaz kenégemötzív tnappor unáđiG

 ka$ ,tnékótídóh men ed ,si ebnid-riG kattotujle ,ebregnet ,a kilmö ttözök
 ia€árik nid-riG .kődekserek óláník takiurá ,sékéb ébsévek-ébböt tnim
 bbo¤angel a erima ráb ,tekő kátdagof lemmörö ¤an sé laggásótlém iső

 regneT a gem káttahpak men gém nebkevé ősle za tza ,tlov kügésküđ
 mes ejre$ nelte¤e nokatáh¤eh rápok ődekleme bbeđđem lóttrap A .lótiaiF

 lakkagá ,trraveđđö lőbkörőb őzöbnölük ka$ péN itraP a ,inlégem ttodut
 ttetípé lóbáf ttőlekenednim táhet kennid-riG ,tlánđah takokanó$ ttetíverem
 kattahpak nebgési{{em i{ánnot kődekserek ősle zA .egésküđ tlov arkójah
 a ¤í ,inrétazah anlov katdut men rokka ed ,ebére$ trékiójah tötsüze anlov
 .ertél ttetehöj mesgém arátalánjas etniđő léf tékdnim telzü őtetge$ek
 tóicídepxe na€o ttetezev a€árik imátiB ,aluaD röđőle tniređ utlabuL
 lettsüze tibböt a sé ,tto¤ahtto tamráh lóbájójah tah ¤oh ,ebnid-riG

.azah ttozálrotiv avkargem gitlüníđ



 inatrat ajdut nabkotit aluaD ah sé ,etletémsigem si röđbböt nátuza tzE  
 ibböt a ajtjah ála amlaru nebételé za gém lavágásgadzag imátiB ,tiajtú

 sönölük sé ttetjer a noza katgoráviđtéđ nabnoza keríh A .tsoráv
 a&A za si rokka rám ,međih tza ,iajtnopzök kenke€em ,notazóláhanrota$

 sé ,inatnábgem tutlabuL matdokavó lammúna¤ a lezze ráb ,katlov iamolpmet
 ¤oh ,ttedemetev arra nebéjgőg ódakaf lóbágásgadzag rokim ,aluaD

 arárát$nik molpmet a galórázik ,€emén¤e kaniáglođ umabaH ttozoktavaeleb
 gém zE .tlahgem lunaltaráv nebéjlet amlatah sé etelé ,ebé¤ü ózotrat

 ,nebmeđ la€€árik ó¤ávar¤an a ajúđđob se€émeđ umabaH ¤av neltelév ttetehel
 si nabánavA tős ,nabmianA ,nabuđileB iáglođ umabaH nodóm sotaládo$ ed
 télef jarójah a sé ,ebnid-riG takójah kanastídni <kattál tomlá amrof¤e

.trétsüze ebére$ lef kájlnája
 erređ¤e mendjam si ebnid-riG sé óludni erređ¤e za evtelli ,molá zA  

 kettel ávásárrof kosádoksúrobáh serév ,ótrat nađđoh eđrep kojarójah őzekré
 - ttözök anavA sé mianA ,uđileB

 kenietenétröt ttodnomle nesetelđér sé cnevdek utlabuL tlov eki¤e si ze
 atolap iső za rokim sé ,ttotuj zohkójah nabnoza nid-riG ,-

 tójah ah ,kétlére$ arkójah dnim rám tietelđéktsüze őnűt kenneltetehtíremik
 neseređdner si nátuza takurá segésküđ sám sé tajalo ,toga{aaf ed ,si men
 ,adóđ a attotlávlef nassal nátuza tötsüze zA .lótiaiF regneT a katpak
 rokim ,nabnoza bbőséK .kettetev mes te¤ü etniele iaiF regneT a erima

 lóbájumah af a bbasódaik tnékőf sé bbasamlakla levi{{em ¤oh ,kettöjár
 urá tteserek adóđ a ,lángúlumah a ,lánkéda€of űníđ nalat{ozib ttotatzáik

 lajjarójah {ekétnelej rám nid-riG rokkE .nékédivtrap đége za ttel
 bbe{émek ,űteđémret saicrah tlov si men ah ,péN itraP a sé ,ttezekledner

 iaiF regneT A .néjedi kótagotál ősle za tnim ,anlov tlu{ozib kenléfnelle
 a ttopak t€édegne kusrát semlelé {áhén ¤oh ,lazza kétréeb táhet

 iső soráv a katdavloeb ramah kődekserek a kezE .ersédepeletel
 takoza kétzemledév ne{ekétléf nebmeđ lekkierévtset irok¤e sé ,abágássokal
 a kátrázlE .lótia€árik nid-riG ketre{ kiedőle teke€em ,takogástlávik a

 esélüpelet órpa kos gém kenpéN itraP a loha ,élef tagu{ tatu iregnet
 kika ,kosójah rotáb katdaka sigém ah sé ,nebkölbö ttedév a gem ttodózúh

 ,katzójahbbávot erénelle ketenétröt őtđeji ttollah nebnid-riG a
.ađđiv kenejlürek en ébböt ahos koza ¤oh ,lórra katdoksodnog

 a sé kusoráv kuinzo€úsnelle lóbáj¤an tlürekis lerređdóm a lezzE  
 men táhet ieső sé azizE .tiagásttoda iteđémret ahotsom đakađtrap ibbalovát

 gáđro {égeđ no¤an ,zagi ,gáđro đége ¤e menah ,katlov ia€árik soráv ¤e
.iódoklaru

 tza sé ,artagu{ lótsoráv a nav im ,nasotnop atdut men iknes nabájólaV  
 nebzív ,neltekémret na€o gigéV .asá€ofeb nid-riG dejret eriđđem ne€im ,mes
 ólnosah zohnakraB a sé ,taljahgé za bbasokédapa$ arjú bbalovát ¤av {égeđ

.tekecniregalkiđ đapu$ a lef kájtláv ke¤eh sődre
 ,sárrof űzivőb na€o tdaka nebitmeH ka$ levéletévik sárroF etekeF A  

 nelet{ék ,anavA ráka ,soráv ibböt a ,tdakaf nétnem trap a lüneltevzök €ema
 za tekeziv őrötlef lánábál nakraB a ¤oh ,inetípé tekétezevzív tlov

 a atjáv aros kóicáreneg ,katlov iajtúk €ém kennid-riG .essezev zöhkölbö
 eređdner đége katugala őtjű¤zív ttala soráv a ,erbbe€ém er¤e tálkiđ

 őtetnütik azizE .zív a ttográviđ tnékneppe$ lóbkialaf ,ttodózúh
 ,ősle za matlov né ,međih tza ,néđér ¤e gigév ttetezev agam leggéssevdek
 a tnim ,kétzirő nabboj <attahtál tze ika ,rebme ttetelüđ nebnid-riG men

 sönölük keniesevűmtsüze péN itraP a mattahládo$gem loha ,tárát$nik atolaP
.tiáknum űsétíđíd



 ,labbarad ték a lazza röđőle tnékbé¤e matzoklálat nabárát$nik azizE  
 tnim ,bbo¤an egésőtnelej ¤oh ,matdut nabtanallip ősle za ráb - te€em

 gém rokka - mattál si ahalav ttala mődnetđe ttötlöt tti đúh tima
 ttotokla lórámáG a ,lórmázah kidosám inetđellieb matlov neletpék

 ,lavákinhcet monif ,tlüđék lóbsav si drak a ,si kasis A .ebmesélezpékle
 si lénne gém eD .kutjar inzedeflef matdut mes totlafadĐor nelte¤e

 tájókrat socrah a ke€em ,tiezemel ósla kasis a ¤oh ,tlov bbőtnebbödgem
 meN .zehđérjef a kéttetísőre lakkorava$ ,kidév télüf a tladloték sé

 ki€emráb tnim ,katlov kebbese¤ü ,arájáknum mia$ávok tájas mođanap ttetehel
.katráj eđđem gém nabnoza lőtésétíđék tenemrava$ a ,ieretsem soráv kisám

?motáraB inetsI ,tokasis a tze kéttetíđék kiK -  
 tsédőlkedré ¤an nasogáslút aH .nojdaram tdogu{ mognah ¤oh ,metzeke¤I  

 za nabájátolap nid-riG ,kizóbugeb tniređ asákođ azizE ,le kolurá
 .káttotrat kennűb tsédeseklel a ,tsétjelgnah se€édevneđ a ,togásttotagzi
 a kájravaz lüneletgésküđ ke€em ,kogásnodjalut sorák tős ,segelsölöF

.támlagu{ kelél
 ,einnel ttellek kengerö ,ttetehel mes inlü$ebgem gém támáđ kenievé azizE  

 ,űrőb tétöS .ttodoklaru ő ttőle esézekré gnikiV a rám neđih
 tiasásomzív gés¤eh tlutđupel ¤e kocnár naltaludzom a nácra nalatrok

 tlürekis men ahos - lügöm ajéhmeđ ttetđereel giléF .ebmeđe káttattuj
 a ttetev tsátnallip na€o - anrabtétös ¤av etekef emeđ ¤oh ,mondutgem

 neltetehrém si taludzom órpa za ze kenika tnim ,arkasis ttotrat nebmezek
.lürek ebésétíđefőre

 kérevek kosójah a etléđeb neseteléköT - .motáraB inetsI ,modut meN -  
 nednim ,nelet€édevneđ tluzrotle ná$ruf vle{ taludni apu$ a ze ed ,tévle{

 őlé notagu} - .nabiatadnom tlámrof nasodnog ,ódokavó lót€úsgnah
 nanno si ze ará{oziB .abknusoráv kenedlük tokédnája €éke$ ahén knierévtset

.knázzoh tlürek
 ¤ú neppé epén kesélüpelet itagu{ a ¤oh ,atdagatel nesetezektevök azizE  
 men lüzök iaiF regneT a €árik sám ki€emrákA .asoráv tájas tnim ,ajláglođ

 ttodnom tóda menah ,tokédnája men sé táglođ ,tólavttala menah ,trévtset
-riG kesélüpelet a keze kenggüf nasorođ ne€im nabájólav ¤oh gideP .anlov

 tájas ,lüklén ataraka sé atdut azizE ¤oh ,zagi ,bbősék tza ,lőtnid
 ttodokđamát arsálokrub ab€ámoh nalat{ozib a erre eD .kuttahtál lekknümeđ

.ató kodazáđ ajákitilop nid-riG
?kéttetíđék ttO -  

 ,tto kenlé kerebme nelté$neređ ,{égeä .motáraB inetsI ,matdnom men tzA -  
 kenénzötlökedi ah ,kénnet nabboj rábmá ,tekő küjtíges teknierévtset tnim

 nelte¤ek tnegedi nednim kika ,lürök tekő kiđev kepén dav ,sajmođréV .knázzoh
.gem kenlö ettepezök kosázník

 ¤oh ,zohha lőrkepén dav a rám mattollah tegele neppé ttala pan töneziT  
 a knüsédőlkedré sotavó nedniM .eső i{{a tim ,iltémsi tza azizE ,majdut

 abásáríel setelélmeđ kesélködlö sajmođrév nátu trap ódózúh élef tagu{
.magam mat¤ah men nabnoza lattúzE .tdalluf

 a koza si men sé ,motáraB inetsI ,ó ,kéttetíđék dierévtset {égeđ men aH -  
 ¤e golod űređ¤e meN ?abárát$nik dátolap ttetehlürek na¤oh rokka ,kepén dav
 a gem mozára¤am men ,mettöjár nátuzA - …ka$ dzén trem ,esétíđék kasis ne€i

 si tréza ka$ avlúm vé {áhéN .kanánavA si ze gem nojdaram ,takorava$
 ne€im ,motáraB inetsI ,dollaH - .tokasis a mattatgopokgeM .giádo knutujle

?nav eségne$ semen
 armo¤ a ¤oh ,andokđanap lórra ahtnim ,nognah na€o azizE etlelef - péä -  

.enréfeleb si ejef rebme ték ráka ,¤aN .barad nalatnođah ed ,- jáf



 a ka$ kerebme za keze gidep ,ttögö&öl si nemejef né za gém ,tlov azagI  
 levimalav ka$ katlov remenheP {égeđ sé imukraT .ketré gimalláv

 tze ikA .tétemret rebme idlöf sogaltá za lé kétré mes kő ed ,kabbasagam
?ttetehel iK .malán tlov bbo¤an lejjef ¤e bbálagel ,etlesiv tokasis a

 ,mattotígát meN - !motáraB inetsI ,ermesédrék gém látlođaláv meN -  
 tremsi dalatlá za men aH - .kidőtrésgem azizE ¤oh ,si tza avtatzákcok

?nálat netsi ki€emalaV ?eretsem a tlov ik nojav ,kéttetíđék kerebme
.trap itagu{ a men sé ,lekedré kasis a na¤uka$ ¤oh ,ttöjár ergév azizE  

.ttel bbűdéđebőB  
 sé tokasis a tze kátzoh kođálah zoháj&a ő za ¤oh ,attodnom má&A -  

 kéttetev iamálluh regnet A .nerebme ttolah ¤e kátlálat notrap A .todrak
 si lénőzeve ¤e ,tdükef nokomoh a ¤oha ,kétlésem ¤ú ,tlov rebme ¤aN .ado
 men ahos gém tne€ima ,súd na€o gidep allákađ a ,söröv ajah A .bbađđoh

 rám ttotál ik trem ,motáraB inetsI ,si gásguzah na¤u tehel zE .kattál
…atdnom si tza má&a ,zagI ?trebme újah söröv

 €o nebmeđ lavázizE za evzekdelefgem ,ebzök matgáv - ?ze tlov loH -  
 ,ketdekđere bbejjel gém kállip t{uhel giléf A .lórgássotavó sotnof

 a mattotnorlE .t€árik a nabámlatah ánatrat gássomlá neltetehdzükel ahtnim
.moglod

 temörö aH - .naótahllah gila atgottus - motáraB inetsI ,modut meN -  
 loh ¤oh eD !laddagam ddiv ,tokasis a mozokédnája deken ,elev kozoko

 ,sápa$őzeve nednim nalat{ozib élef tagu} .inadnomgem modut men tza ,kátlálat
…neblöbö nednim nokiajkanó$ úđđoh - kendeklesel kepén dav ,ű{röđ

 sevden A .nabmáđ a mattagrof trob seziv a rokim ,azizE ebmeđe ttotuj ¤Í  
.tsélüh{e ttozoh men ta{okla za ,ttotagotjof laggásólav gésőh

 kanóslotu iM .ajójah irrumuä lölegel ,lőblöbö za knützeve élefiK  
 iasójah azizE …kokanó$ úđđoh a koza kennűtlef ređ¤e gém ahtáh ,knutdaram

 lőtkeĐröt ókal bbelezök a ¤aV ?giádi anlov ketdekđéremle na¤uka$
?lőrkerebme za lőrkeze timalav kattollah
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 lőtnid-riG péN itraP a bbősék sé tázizE knunpa$ ttellek eb ¤oh ,ráK
 ,knutzálrotiv kankađé nesene¤e lőbnid-riG .si tiesepelet ókal artagu{

 tnim ,kujtđaláv tregnet tlí{ a bbákni ¤oh ,kanázizE kutdnom tza luózú$úb
 a lavágam rodos unáđiG a teke€em ,küsseglürek tekeĐrötaf a tnéknákađjé ¤oh
 ,knutludrof kantagu{léd ,norátahtál a tnűtle trap a ¤oha nátuzA .ebregnet

 za péN itraP A .ersélüpelet ősle za knutlálatár nebléd pansám rám sé
 ¤oh ,etremsilef nokaláttsüze sé nokósrok ttozokédnája knüken lótázizE

 azizE ¤oh ,kutdnom tza im sé ,tekő kéttetíđék ieretsem kanájátolap nid-riG
 gém ejőtezev sélüpelet ősle zA .kantagu{ bbávot knuzójah levé€édegne

 a lőrrE .tépékrét trap a knüken ajlozjarel ¤oh ,attolnájalef si tza
 ti{{a ka$ nabkalanov ¤an ,katdut tesevek si iajpap urruG lőrkédiv

 tlov ¤an ,ludrof kenléd nebbekederem er¤e trap a ¤oh ,nepékrét a ketlölej
 ,knutlodnog arra eD .tátalnája őtezev a kujdagofle ¤oh ,sétrésík a táhet

 előt knutpak men tréim ,knüvöj lótázizE ah :dzek indokana¤ bbótu ¤oh
 kütre{gem nesejlet lezze sé ,knüpékrét nav ,kutdnom tza ¤Í ?tepékrét

 rokke sé ,knüken intatum atraka gem si taká{ábtsüze za géM .támlazib
 itagu{ a €árik ilebnid-rig nednim nasodnog na€o izrő tréim ,küttetrégem
 ódózúh élef tagu{ a er¤e ika ,lőtőtezev a knutzú$úble nasroß .tatuójah
 bbávot aH .ő tnim ,knénremsi lój na€ona¤u im tza ahtnim ,¤ú ,tléđeb lórtrap



 ,tlov erknü{őle lattúzE .knüpékrét $nis gém ¤oh ,lüredik ramah ,knudaram
 men ahtnim ,ttet ¤ú gidep ő ,tévle{ péN itraP a etremsi ladiG ka$ ¤oh

 ,ttotagotum labbál-lezzék ,tekesédrék ózoktanov arknutu ibbávot a énetré
.tléđeb tesevek gelőtehel sé

 a matlozjareleb nasodnog atnopaN .knutlugodlob si lüklén pékrét eD  
 ,giátalokrot unáđiG a €ema ,ebpékrét ttetsef errőbakrib a tatu ttetgem

 űređ¤an iajpap urruG .ótahdnom tlov kenseteléköt .ginid-riG evtelli
 nasotnop kogáslovát a ¤oh ,arkos metlekétré tza tnékőf ,ketzegév táknum
 sétíđégeik tlozjar malatlá za ¤oh ,mettehlémer ¤í ,laggásólav a ketze¤e
 ,menetíseteléköt ka$ ,monlálatlef ttellek men tsnátxeđ A .đel so{ára si

 a kenne ¤oh ,zagi ,iajpap urruG kétremsi nabbárok rám tájámrof segeltedzek
 itelémle bbákni nabárok sázójah űgellej itrap nebége{él a kensézedeflef

.tlov egésőtnelej
 bbálagel rám térök igésseléđ soráv sám {áhén sé anavA ertesenedniM  

 ,gem atravaz men eré$neređ tágássopala kujáknuM .kátdut nasotnop evé záđmoráh
 ,kanájtnoppézök naltaludzom gésnednim a káttotrat takujóg€ob ¤oh

 za arkozana¤u si ¤í trem ,laviagalli$ gorof tlobgé za lürök €ema
 kokof igásúđđoh A .neőtelli tekörök igésseléđ a kattotuj erke{émdere

 sina¤u đágalli$ A .tlov űređ¤e no¤an ,kengniL-neT aláh ,asátímáđ
 ,sik a keze sé ,malán kanaj¤ah táró moráh bbálagel ¤oh ,zohha ttodokđagar
 si nátuza gém eréteré$id akinhcet idlöf a kőrémődi ótahdnom kenűtelékörö

 ,tlú{ küjéleb evaD retsemreze za rokim ,katdaram kasotnop
 bbedivör amáG a takusáráj ¤oh

 nebléd nednim nebkevé ősle zA .astízagi zehéjedi iságrof€egnet
 tnim lőré€eh kanáké{rá kđilebo za rokim ,takugássotnop metzirőnelle

 ¤oh ,lazza metréeb bbősék ,möndőző¤gem ttellek nese€émeđ kan€árik-netsi
 ahén tréze neppé nálat sé ,katdaram kasotnop gidniM .nétedzek kede¤envé za ka$

 idlöf a indatá anlov metteređ takos treM .tekő metlölű¤gem etniđ
 tlürekis lünelteléköt röđbbötgel ze sé ,kenkerebme za kenkeze lóbsádut

 moráh a ze rokkana¤U .erénelle mokédnáđ ój sé meteteređ ,metezeke¤i nednim
 ,međih tzA …lavágássotnop ótahzíbgem ,neltetehlelrék tezekređ sik

.kolodnog erim ,ketitré
 .kettet totaláglođ neltetehlü$eblef nabnoza notú za nezE  

 zéhen tlov men lóbáké{rá cobrá za tze - tleled neppé pan a rokiM
 tegésbnölükődi za monatílnosah ttellek eđđö ka$ ,- inatípallágem

 gniL-neT sé ,ttözök aró ótatum tődi ianava za sé knü€eh i{tanallip
 knu¤av lakkof igásúđđoh {áh ,matdutgem ttala tanallip ¤e lóbátazálbát

.arbbatagu{
 iléd atógér rám ,teknünneb katdamátgem kosokanó$ úđđoh a keze rokim eD  
 ,tlov ú{ári iléd-kađé nasotnop tti ajtrap snenitnok A .knutzójah nab{ári

 ,me{émer a tto¤of er¤e sé ,zöhőtílne¤e za knuttotuj bbelezök lappan nednim
 .kéttetíđék tokasis a kika ,erkerebme újah söröv a arkoza kolálatár ¤oh

 ,ttozdólábmih evgöröz naso{úg ,nálaf méklüf ttöggüf tto kasis A
 si¤ú :anlov atdnom tza ahtnim ,tójah a káttotídólgem komálluh a rođ{áhalav
 ne€i ,notrap sara$om a neze ,meN !ahos gem dodut men ,moktit a dotatuk abáih

 sigém sÉ .arútluk bbasagam eléfimmes gem tahdaram men ttala taljahgé
 ,knuludrofađđiv ah ,tlobmot arsE nokađé ,élef léd knünnem ttellek bbávot
 men ebmeđ ,arbbakađé trem ,neblöbö ki€emalav knutahzo{ogrohel ramahka$

 ke€em ,keĐrötđálah davléf a koza ¤oh ,sédrék sé ,lakkorahiv a knutahzójah
 kulán gipan ték-¤e gím ,teknünneb lürök kettev letteletđit ilútnödlöf
 teteletđit A .küttözök knudaram giedi bbađđoh ah ,kenđet tim ,knütződi

 za ,kosáljavlot órpa za togási$návík a ,gási$návík a ajtlávlef



.sálrotgem a tnim ,togástárab a ajtnor ari{{a neppé gidep gés{ekédegne
 a kanugaliP matdnom - !si lániókal¤eh nakraB a keze kabbađđor rođzáä -  

 kotalládav men rézüf a zE !náka{ a nav im ,dzéN - .avtatum arttolah
 tájas a ráka ,kujámrof a na€o ,keselé sé kasopaL !tlüđék lóbiagof

 tájas kirevik gem keze ,kitjű¤ taká{opok a kerebme i¤eh A .kaniagofőđtem
…takagof a lóbá$pakllá kusrát ttöző¤el

 erézüf se{éf kagof a mattál tö¤nörög apmot imalav trem ,matlojaheL  
 za evdőröt men ¤oh ,le ttogof molagzi na€o erređ¤e nátuza ,ttözök

.tocnálka{ ű{röđ a metdzek inpét ,intagnár ,ttefnelej esétniré tima ,larrodnu
 né gidep ,ttedegne men láđ sóvíđ a ,nákđed a tnappok tako¤an ejef ttolah A  

.tö¤nörög úkala sönölük ,űtelülef avrud a tza intál matraka lőrlezök
.arugaliP mattotláik - !tséK -  

 zehmemeđ a ,mattotrat nebmezek a ergév sé ,ketgerep téđanađ kagof A  
 neletpék ed ,im ¤oh ,matdut si avtnipat lammiajju rám lőrima ,tza mettehleme

 arokka ,tlov a{arava$ ttetíđék lóbznorb ,setelgöđ¤éN .innihle matlov
 men ed ,aknum segeltedzeK .ttellieleb neppé majjuótatum a ¤oh ,lattaruf

.inetđevéteđđö lassám immes ttetehel
.ugaliP avdógga etzedrék - ?marU inetsI ,látlálat tiM -  

 avrud rava$ a mattagopatlürök arjú ,mattagroki$ magof a nátuza ,metteveN  
 men gém tőleđer a eretsem ¤oh ,ttollav arra kümerep {ekseK .tielé őslük

 ará{oziB ?edi tlürek nannoh sé na¤oh eD ?atlánđah men ka$ ¤aV .etremsi
 men meledzük a za ka$ ,neblöbö za nebbe katráj kójah sám knüttőle

 őtehzeven gila kenrebme za kezE .knéim a tnim ,nesé$neređ na€o ttödőzgév
 netteseebgésték a kátlokli¤el ,tójah a kétpelle ke{él sajmođrév

 a loh ed ,ttotuj ze ka$ kennE .no{ámkáĐ a katzotđogem nátuza ,tekőzekedév
 iajta$ káhur a sé kesék a ,kodrak a ,kokasis A ?¤rát tlüđék lőbméf ibböt

?ttedekđelli ebtenem a ebbe egév ken€em ,dúrznorb a za ka$ ráka ¤av
.ttetnihök naódutteletđit ugaliP  

 ,matlánđah tésézejefik vle{gáliv idlöf A - .ugaliP ,a{arava$ ¤e zE -  
 ?intettíđékle modut mes¤ú gém rokim ,teven ianava őlelefgem kesserek tréim

 ah sé ,egév dúr ¤e killieleb abku€ a ebbe ¤oh ,golod na€o zE -
…eđđö ¤í đtahlo$pak takádnereg ¤av takóllaP .lurođeđđö őttek a ,dotagrof

?nabánavA te€i knütíđék men tréim iM -  
…kájdut men gém tze ,kese¤ü ne€imráka knia$ávok im A .zéhen treM -  

 ?marU inetsI ,kétzeređ loh rokka kezE -  
…knár katdamát lakkátlabők neđiH

.matlov söhüD  
 a kasis a tnim ,ttogro¤iv naso{úg na€o neppé nebmezek a a{arava$ A  

.nolaf
 men ¤oh ,za ze neppé táH !külőt gem dzedrék sé ,ugaliP ,artrap a jderE -  

!metré mes na¤ohes ,metré
.matzúh élef méklüf a ,absójah a matlorakeleB  

 nájtrap ték regnet a kika ,tekepén a ,né tnim ,nabboj ,ugaliP ,deremsi eT -  
 nebsiD ¤oh ,dodnomgem lannoza ,ará€ká$ ¤e lezénár aH .kenlé neketegiđ a gem

 ,lórkujkala takójah A .kátlápalak néjőllü $ávok naba ¤av ,e-kéttetíđék
 a inloros dodut lef sé ,deremsilef lőriđđem rám lórájámrof kujálrotiv
 kerebme na€o tze eD .téven a kenéjőtezev őtípéójah nednim gigév notrap

 a tza dzéN !kulór knudut mes timmes sé ,im tnim ,kebbese¤ü kika ,kéttetíđék
 matpak lótázizE - .matmo{ ebézek a sé ,lórlaf a metteveL - !tokasis
 ¤e el kátzúh iađálah ajpa¤an ¤oh ,alór dut ti{{a ka$ si ő ed ,abkédnája

 ,tti ,korava$ kannav si neze sÉ .notrapregnet a lőréjef rebme ttolah



 dut trava$ ika ,remsi men iknes gidep to$ávok na€O !lutáh gem tladloték
?ugaliP ,tze detrÉ !inetíđék

.tokasis a attagrof avzoklodnogle ugaliP  
 avoh ne¤el ¤oh ,marU inetsI ,inserek le knutludni tölbö jú im eD -  
 tedlöf đége za ettetísepéneb umabaH !téđér ¤e kaniókal anavA inetípelet
 nebbe sé ,kájtínat ¤í kopap a ,kájdámi tő kika ,kene¤el ¤oh ,lekkerebme

 ,tdaka men rebme na€o ,metzedrék si tikráb ,matzójah erremrákA .kuvađ a zagi
 rokka dodnog iM .tekepén ibbalovát gém remsi men ¤oh ,anlov atdnom tza ika

?leppén negedi za lezze
!im tnim ,kandut tebböt treM -  

.tokasis a atpakle sé atbod ebőgevel a neől{i$ikel ugaliP  
 ne€i trem ,trézA ?marU inetsI ,dalán tebböt tahdut iK -  

…kenetíđék takorava$
 a né ed ,kulán kodut tebböt né ¤oh teheL !ugaliP ,đetré meN -  

 ,kodut tima ¤oh ,lóbmogáliv né za matzoh lammagam si tza ttü¤e lammosádut
 ,kanánavA tasav a gem metzeređ tréza men nÉ .arásávor kosám majlánđah en ahos

…nelle liaL kotajdamát lakkodrak tlo$ávok lóbsav ¤oh
.tluromokle ugaliP trem ,matdnom totalnosah sám men ¤oh ,matlánjaS  

.modógga tréim ,itrégem bbálagel ¤í eD  
 a irű¤ ála agam bbesőre za ¤oh ,e{évröt a za kendlöf a kennE -  

 trava$ a tze ka$ tsoM .bbesőre za ,dut tebböt gidep ika ,tebbégne¤
 nav ¤í elüf a kankasis a kenne ¤oh ,tímáđ tim ,dedrék tza sé ,dotál

 ,nolaf a gól tti sé ,atzokédnája meken azizE atóim ,né eD .evtísőrelef
 nabáka{ a kenrebmedav a kenne imA .gém kantahdut tim ,kolodnog arra pannednim
 ,eđđö attotrat téđér ki€em ,motahdut men tzA .ttozotrat zohójah ¤e za ,ttogól

 im te€ima tnim ,tlov bbesőre sé bbo¤an ójah a za ¤oh ,sotzib za ed
 ređ¤e ah ,lakkosoráv itrap a đel iM .knütehtípé avlúm vé zít ráka nabánavA

 ¤oh ,dotahtál si tza lórágás¤an kasis A ?tto kentökik kerebme za keze
 men todrak a ¤oh ,ráK .tlov rebme bbasagam si malán gém ,ejlesiv ika

 ka$ ¤oh ,zéhen na€o ,dántahlábórpik si tza rokka trem ,lótázizE le metrék
.inleme élöf dejef a lürekis avgof erzék ték

 etse ősék kaŁ .tsérevmálluh a kütréle ,tludzomgem ajóldap eklüf A  
 ttözötök zohsám¤e levésettek a rokim ,tsétegléđeb a intat€of kutdut

 ttotíbbađđohgem a katlo$ádkub avludrof élef komálluh a lakkurro kójah
 a táráp a attotírođađđiv léđ egne¤ ójúf lőlef regnet A .nokocnál{ogroh
 nednim ¤oh ,matnáb mes tza ,tlov bbőtehlesivle gésőh a ,abkara$om

-edi kanráj tnékagni kogalli$ a sé ,tiekétđere ójah a itetge$ergem málluh
 lüneltevko sázmálluh arokke ,kösőzeve ólávik ne€imrákA .knüttölöf ado

.takokanó$ {eksek ,úđđoh a ajtídroflef
 ,etekef€ém nelte¤e kobmod sopal a sé tózob a ,rá$om a notrap A  

 zív ózrágusađđiv té{éf kogalli$ a sé gé za eđđö katdavlo ággalađ gatsav
 so$aviđ lótgásdazzi ¤oh ,metzeke¤i noza avdokđamát kanknálap A .ttözök

 ah :dnárbá akóla$ ze ,matdut rab ,lőbléđ a le nojgof tebböt lénim mörőb
 arsádokasom ,tá ajtati lavós léđ iregnet a ,si da tsélüh{e i{tanallip

.knüzivsedé $nin nálatlá¤e rám gidep
 nebdne$ ,ttese mes óđ sognah nelte¤e sigém ,tlov netezlédef a iknedniM  

.nimalav katzotom ¤av ,ketlü
 a tekőzeve za kátzúh káglođbar úbál tle$nilibgem nebéjedi uzaM  
 tágássosátah kesétübod ótí{ári tásumtir sézeve za sé ,niójah atolaP
 a ed ,$ábrok a sé $nilib a tdaramle nebmődi né zA .ettetíges $ábrok

 za ,ttozotrat abtropo$ ttotđalávle neverem ,ték gidnim gém égés{égel kójah



 sójah na€o tdaka men ,trékujáknum takákirak{ara zéhen katpak abáih kösőzeve
.anlov tlú{ zöhkőzeve za ika ,serev¤ef ¤av

 za tze gésűređ{ék a röđőle gem attotnob nokójah őlükenem lóbliaL A  
 katraka azah ah ,ttellek einzeve keniknednim tto ,tedner óđtál kensökörö

 kankoza ¤oh ,tierebme ójah clo{ a eđđö mattagoláv ¤ú gidep né ,intuj
 serev¤ef am ikA .lóbáknum atjafnednim teküđér a innev djam llek ik námrof¤e
 pansám ,ttotímáđ kenőnehip ,evévik takopan aktir ,eré$neređ ima ,tlov negésrő
 mettiv tza kaŁ .tlü éllem őzeve za gidep pandamrah ,etlezek takálrotiv a
 takoS .ttetréte¤e ttőle sáludni za gém lassátđoeb a lezze ika ,lammagam

 sé ,si nebéde¤envé ősle tú ¤an a rám ketrégem tnednim kos sé ,kattál
.kettel kebbesedne$ er¤e lavásádogadzag kiatalatđapat

 kerebme tlatu arsám¤e za menah ,ze tlov agásamén gásúromođ za meN  
 rostalodnog tlulo{ob absátnilób ¤e ,abtaludzomzék ¤E .agásgatagllah
 a geziz ,nabbo$ málluh ,dne$ $nin ahos neregnet A .kéttetírűs támlatrat

 ódópa$ zohtrap a ,kanzotláik karadam iregnet ,akđed a nappor ,nekeletök a léđ
 trebme za gnah atjafkos a ze sé ,ttölöf komálluh a gebel aságrom zív

.itísedne$gem sigém
?¤í nav tréim ,ajdut iK  

 úđđoh ergév gím ,mettellem tllá avtagllah gibarad ój ugaliP  
:tlalóđgem nátu sélüröđökkorot

…marU inetsI -  
!ugaliP ,kaltagllaH -  

 ,metré rám tsom sé ,marU inetsI ,látdnom tima ,noza matdoklodnoG -  
…đdógga tréim

 !ugaliP ,đđöjár si lótdagam bbótu-bbőle ¤oh ,matduT -  
…deken neppé neđiH

 lórtrap óslút A .indokazohőle lalliaL arjú matraka men ,mat¤ahabbA  
 ¤e ttotagllah sójah A .azah ttöj ugaliP kisám ¤e ttőleze levvé zít rám

:etdzek arjú nátuza ,tros
…eD -  

 inadnom tima ,nabba sotzib men ,atlurále ,tludrof mélef ¤oha ,ataludzoM  
.raka

 ,e-kodnom tegésse$löb ¤av togásabotso ¤oh ,marU inetsI ,modut meN -  
…látlodnog naso{ozib rám eT arra ,ttotuj ebmeđe ima trem

?eriM -  
 notrap a neze men ,inetíđék kandut takorava$ kika ,kerebme za koza ¤oH -  

.kenlé
?loh táH -  

 ,küttih ¤ú iM - .arájtnoziroh tétös náecó za ugaliP ttotatum - táadO -  
 urruG datzára¤amgem eT nátuzA .neletgév zív a ze ¤oh .marU inetsI

…trap kisám ¤e nav si lút neze ¤oh ,meken kátdnom kő ,kaniajpap
.mejef a matzárgeM  

 đérdlöf kisám ¤e lút nonáecó za neze ¤oh ,zagI .ugaliP ,neltetehel zA -  
?nav eđđem ne€im ¤oh ,lótiajpap urruG datdutgem si tza ed ,kidődzek

 rokim ,gem ttet irrumuä ti{{ema tnim ,eđđem na€o ređtéh ,kátdnom tzA -  
.ttozójah abánavA nesene¤e lóbliaL

 tatu arokke ¤oh ,sigém delezpék na¤oh ,dodut lój ne€i tze ah sÉ -  
?innetgem katlov kesepék

 rokim ,marU inetsI ,datdnom tza ed ,erre anlov matlodnog mes né giddE -  
.knüken tnim ,kentehel kiójah bbo¤an lakkos ¤oh ,létléđeb lórkorava$ a

 .etenemtalodnog ugaliP ttodagargem ed ,sázokatlit a tlov nemevle{ ráM  
 bađ egéssegeltedzek sádózokéját a mes kankniagáslovát isázójah im A



 lakkos ,zagi ,iamálluh náecó zA .zív a sé melelé za menah ,trátah
 ed ,ajtđalávle lóttrap naba za tánavA ki€ema ,éregnet a éza tnim ,kabbasagam
 ttözök sárroF etekeF a sé anavA sérevmálluh sepezök ¤E .si kebbeseléđ

 .knutlatđapat giádi lőtnid-riG náros knutu đége tima tnim ,bbese€éđev
 takójah bbo¤an ¤oh ,intetzektevök arra lőbéteremsi tenemrava$ a rokkana¤U
 tsom ,armomáđ tnűt kanótahdagofle neđége gém nebéveh ativ a nátuléd ,kenetípé

?sigém ¤aV .kenűmletré¤e ne€i mattotrat men rám nabnoza
 gém ,marU inetsI ,dodnom tnim ,ah ,- ugaliP attat€of - erléd knülőT -  

.kentehlé kerebme ¤oh ,međih men ,đel bbegelem
 ed ,ttozlút eđrep ,lőtgelem a ttedevneđ no¤an si agam ika ,ugaliP  
 tetenemrava$ a ki€ema ,óicázilivic tteljef ¤E .tlov azagi nebége{él

 nálat ¤aV ?nekédiv útaljahgé ttozoktá ne€i ¤e neppé anzogáriv tréim ,iremsi
?kenlé ttala vögé tlekésrém iléd a ,lút nőtílne¤e za

 rebme újah söröv a za ¤oh tnim ,egésűníđólav a bbo¤an gidnim gém kennE  
.edi tlürek lőrretémolik rezetö rava$ a ze sé

 gelem a ¤oh ,si tza deken matzára¤amlE !ugaliP ,knü¤embbávot sigéM -  
 kokađvé za loha ,nav si kédiv na€o ,őgevel a bbesövűh arjú lút netezevö

 a kidoklaru ajgarah arsE nokađé gíM .nabánavA tnim ,kanzokatláv ¤ú neppé
.élefađđiv knutahzójah mes¤ú ,neregnet

 tájas ttü¤e levéjőtökké¤á ahtnim ,gem ttodókzár larrodnu na€o sójah A  
 ¤ú ,ttetísűh mes őlleđ a ráM .lórágam inbod ánraka el si térőb tdazzi

.tđará tegelem si egésetekef ózotísá tzök kogalli$ gé za ¤oh ,metzeré
 arsE mánlalláv bbáknI - .tjúf to¤aN - !marU inetsI ,đel tú zéheN -  

 a tnim ,ze bbađđoR - .ttetni¤el nasotaludnI - …a tze tnim ,tárahiv nednim
!gelem a zaráđ bbálagel ttO !ejécnemek kosakezaf

 sé neltemletré za lőrre kanknutu ed ,ttel bbađđor gém gideP  
.keléđeb nedivör no¤an ah ,géle lóráđakađ nelet{émdere
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 óslotu za námrofój ,lút nőtílne¤e za ah sé ,novás iőtílne¤e za knutgávtÁ
 .knulah najmođ ,arátalokrot a kanó€of a kanna ár knunakkub men nabtanallip

 men ¤oh ,mattahtípallágem naso{ozib lőbéníđ zívregnet a ergév rokiM
 ,lé ajtatzotláv akéladroh ó€of ¤e menah ,talmará sopađi ne€imalav

 levvdentset őzőtjer nebietevöđ a ¤oh ,knutgár talah sre{ ajpan ték rám
 zA .tlánđah giáró-giedi ka$ sé ,tlov ótírodnU .tezivóvi za kujlotóp
 ¤e talokrot a knuz{ogrohel gím ,inrávik atdut men eđér ¤an kerebme

 ,sós giléf gém a kéttetírem evtök arróniĐ takiajkasis ,nájtnop sogásnotzib
 kurmo¤ ttala kiádrob ólláik ¤oh ,katti ti{{a sé ,ebzív soravaz

 tnáđ kantjas a neb€em ,iőlmötrőb korotđáp a ráka ,tlüđefgem tsámotálmeđ
 .tekő ettet étteküs gásújmođ a ,mettetzemle¤if abáiH .kitđejre tejet

 tacut nelte¤e pan ¤én őzektevök a sé ,ttezektnelej avlúm káró rám sátah A
 ,tdaram mes küjere i{átráJ .tójah clo{ a anlov attahlalgofle rebmedav

 arjú ttel arákos ka$ gidep tahnezit ,ttözök kö$rög ú{ođi katlahgem netö
 a ka$men ,međih tzA .abáih ed ,ttetevökle tnednim ladiG .segésđége

 .nebzívsedé za kettehel si komuirétkab őzőtref ,sönűb a tlov zívregnet
 a erődi ¤e ¤oh ,avtatzákcok sé trebme segésđége ólav arójah ték metdeđeđđÖ

 gelőtehel ¤oh ,nó€of a metzevelöf ,kenđel kebbeneletdév gém keibböt
 sőre ardos ó€of A .takósrok a gem messehtlöt lezzív bbátđit lénim
 lój na¤u ah ,lénretémolik đúh bbeđđem knuttotuj mes ttala pan ték ,tlov
 lakkalafalkiđ kederem lohén ,sődre námrof¤e za togáslovát a metlü$eb



 erretém záđtéh-tah lerretémolik ¤e rám nátu atalokroT .notrap tlorátah
 .attotratgem gigév ,kütremsigem giddema ,tegésseléđ a tze ed ,eđđö tlükűđ

 lőrretémolik eziV .tlov ak$okatap órpa tsepék zohunáđiG a ,zohó€oF ¤aN A
 lekkerebme ráB .nalatgástárab tlov mes kédiv a sé ,tlutđit erretémolik
 lóttrap a nárá sédökđük kos tnéknétsE .matdaram sotavó ,knutzoklálat men

 sőttek sé ,etdegne ađđoh cnál{ogroh a eri{{ema ,t{ogroh knüttetev eđđem na€o
 tesevek totallá úbál¤éN .aráladlo tékdnim kójah a metledner tegésrő

 kanátalokrot ed ,ttölöf gatahuZ ¤aN a ka$men nabunáđiG a gíM .knuttál
 tdaka mes őllüh ne€i nelte¤e tti ,kolidokork a kengeĐmeh si nabiara$om

 kenneletrőđ kucra lórlovát ,niagá káf a ttozátnih mojam órpa {áhéN .abknutu
 neseletévik ¤e trap a sé ,lattlof kéksálil őnűtlef ttala kümeđ ,ttođtál
 nálaT .nebzök sávi gem knutravaz tőve{évön tö ¤av ¤én náđakađ bbasopal

 katlov lakkos men ,takotallá za tekeze anlov mettehzeven kanpolitna iedre
 ahtnim ,sene¤e sé divör kuvrađ soksav ed ,kék$ek ianava za tnim ,kabbo¤an
 ,¤ú anlov ttetđelli topúp úpala seléđ ték eréjef ek$ek ¤e nasokétáj ikalav
 ó€of a ,rádam a tlov bböt lánnA .eđđö kenejré népezök kolmoh a kiajpala ¤oh

 a etrésíkgigév giátgu{pan lőtétlekpan tiasápa$ kőzeve za ,táságúz
 ,őtetzekélme arájgnah bmalagdav inohtto za ,sátlokir somallad ,ségerre$
 avllah röđőle lőrima ,sátláik selé ¤e ahén sé ,ságúb bbe€ém lánna ed

 tájgnah a ka$ kenbbötgel A .kizamráđ lőtrebme men ¤oh ,le küttih nezehen
 nokáf a nokoza ka$ ,katlákjub ttözök kobmol űrűs a trem ,gem kütremsi

 ¤av agrás ketnűtlef lőriđđem rám ke€em ,tésénebber {ráđ ¤e-¤e kuttahtál
 nelte¤e kattotílnosah men kö$lömü¤ a kezE .lekkie$lömü¤ soripknélé

 nabnoza nebmierebmE .katlov kasotanávík sigém ,mes erttetđemret nabánavA
 ,arra tlodnog mes ki¤e ,ekélme ník atzoko zívregnet a tlé nenevele gém

 a tiknes metdegne mes nebnölüK .inparah abkusúh sesevel ennel ój ne€im
 za tnim ,nabágam táráp i{{a ttodroh si men tti őgevel a ah trem ,artrap
 nájtrap a kanó€of a kenne ,tlov ótđakkit gásórrof a ,arkađé lőtőtílne¤e
 sé ,knuléc nelte¤e tlov zívóvi zA .kesepelet ianava kentehlé men ahos

 ed ,negedi za ze tima ,tsédőlkedré nednim nabmagam inmo{le metzeke¤i
 a élef egév pan kidosám A .menneb ttetđerbé kédiv sevneđnokor nabá{ávtál

 nátu retém záđ {áhén sé ,knuttollah tságúz lőlef trap iladlo bboj
 tlo$ádkub lőbgere{ ittözök bmod bbekederem ték ,tokatap a kuttálgem

.tlov atđit eziV .élef ó€of a nebérdem sevök
 kálkiđ ittala zív ,knutdóljab takos géle levésétlötgem kósrok A  

 men gém levéziv ó€of a knutdut lakkanó$ kaŁ .tátalokrot katap a kétzirő
 kisám ¤e gidep tokanó$ ttokargem lavósrok a ,intuj zehzív ttederevek

 .ketdökrő lakkají ttetíđefgem kerebme za neb€em ,mattotísotzib lakkanó$
 ttozlút iknes tze attotrat mes erénelle géssekéb ttezevlé ajpan ték A

 tá{arava$ a nabáka{ rebmedav tlögem a loha ,si löbö za zA .kangássotavó
 nevtö gila lóttrap a gím ,tlov ekédiv bbesékébgel gáliv a ,matlálat

 .ttetev men t{ogroh avtnobel takálrotiv a ójah clo{ a dnim erretém
.ttotatzoklodnogle rođkos ,katdamát bbaramah men ¤oh ,gássotadutléc A

 iléd a rokiM .temledeđev ne€immes ttetjer men nabnoza ó€of a zE  
 lunalatravaz na€ona¤u ,gikatap a knützevelöf arjú evrétađđiv lóbgatavis
 a sé komjam a ,tto knutráj röđőle rokim tnim ,takniósrok gem küttehtlöt
 nátu acraduk gatavis iléd A .anlov kettel kozana¤u ahtnim si karadam

 arra ka$ er¤e avzójah éleflöf nó€of a ¤oh ,matlov ttederesekle na€o rokka
 levvé tönođuh ah ,metelé za anlov ttel bbagodlob levi{{em ,matlodnog

 agástdaráf gésneletrekis A .lavógoN sros a tev erkédiv a erre nabbárok
 ede¤envé ték rám rokka gidep né ,léngéstlüremik itset nednim bbőrtö¤

.si lüklén e{émer {émdere za rám nassal ,témierebme matlođjah



 tnim ,knutlálat totaljahgé na€ona¤u neseteđémret erléd lőtvö sukiport A  
 kopan zaráđ ,gelem A .ékédivtrap őlüretle artagu{léd lőtnid-riG a ne€ima

 segésőb ,ólotah giádo lőrékédiv iőtílne¤e regnet a náktir ¤an táros
 ,lótságloráp a kujvógem nabkánretđic ah ,eziv ,gem ajtíkađ rahiv ózoh tőse
 za ,ingoflef ¤í rebme za dut men gidep timA .girahiv őzektevök a tratik

 na€o ,ebé€ém ke¤eh a tá niesédeper kálkiđ a goráviđel nassal
 ,őtehréfázzoh si za ,kettetípé ia€árik nid-riG te€ima ,lerređdnertúgala

 ,kutráv tnim ,tlov na€o táhet taljahgé zA .lavájáknum vé kos eđrep
 monif ,űmeđ órpa ka$ arjú sé komoh ,komoH .semleléf sé ótđamo{ nabnoza trap a

 sé úkala se€éđeđ lótkomálluh órpa ósodla{ totrap a ,lőtléđ a ,komoh
 .avlámrof ákkobmod úgnah¤e neőtđeji sigém nebküsédőltémsi sonot€of
 a takozana¤u si etse ¤oh ,kützeré ¤ú ,knutdoravazgem pan kidamrah A

 .gi{okla lótlanjah ttozotláv küníđ a ka$ ,legger tnim ,kujtál takobmod
 ,lakkí$ agrásknélé nöküléđ ,tekő attatum kenékrüđ{ávlah pan őleklef A
 ,ettetí€émle egéskék regnet a ,kutjar tlürettéđ níđ agrás a ze giléd

 rám roketnemelpaN .ttoljah ebsöröv arkof lórkof agrás a gidep nátuléd
 ettetsef erűníđznorb {éf ődőrevađđiv kulór a ,ttozzi bmod i{{emalav

 knálap a tlupal ké{rá anrabsálil ,takálrotiv réhef a etzeréveb ,teknütset
{émer lakkomoh ,óslotu za ¤oh ,atóza trem ,inléf knuko tlov meN .nebévöt
 za ,knuttál mes taradam ¤e ,kut¤ahle totózob sáktir ódoksaiv lünelet
 mes ,{élőlé mes ,arkađé lőtőtílne¤e za tnim ,tlov bbatdogu{ si náecó

 sám¤e kütlürek ,knütgetter sigéM .teknünneb ttetege{ef men rahiv
 A .temleléf a sé travaz a előleb assavloik kisám a ¤ohen ,tétetniket

 tika ,knunlodnog ttellek arra nebcrep nednim ,knützeve ttellem ajtrap lálah
 ,ár ráv lálah bbesemlertö¤ sé bbassal ,latđaram tti asros nelté$neređ

.nebélbö kerebmedav sokanó$ úđđoh a le knütlürek im tima tnim
 ekrüđ{ávlah a lőbégéstétös akađjé za nablanjah őle ketnűt röđdötÖ  

 mörö ttetjer gila nebémeä .tllá méle ugaliP nátu sátđozív a rokim ,kobmod
.ttogolliv

!marU inetsI ,nav knüziv ólav arpan téH -  
 a kizőtjer im ,gem motahdut men ,abáiH .ettetnelej tégév tú za zE  
 nokujtrap őtjel nedíleđ ,kölbö sogástárab e-kannav ,lút nogatavis

 .leddlöf samlakla ersélevűm
 a sé ,gizívóvi ppe$ óslotu za tsázójahbbávot a küjtrésíkgem ah eD

 gásújmođ a ttőleim ,notrap a lohalav tđakaf tsárrof avgo€osom knár e$neređ
 anavA kujdut ahgila rám nebmetelé né za tekölbö za takoza ,knülev enzegév
 a kankosátatlábórpgem a kankoza kekere¤ sé ko{ođđa zA .inetípeleteb levépén

 i{ól¤ak ¤e nójah clo{ A .knütlesivle im tima ,lút kénlé mes téđérdezit
 kese$ém a ¤oh ,jalo sé súhahram ttotíráđ ,zív ka$ ,$nis rehet sölöf ú€ús

 a ¤Í .talah ttogof lőbregnet a küjlökröpgem éssik ¤e ttölöf ajgnál
 men ,knülev ettetihle ezí űresek tsüfjalo za sé ko{ođu ődeseneđgem ramah
 ,takárokka ređték bbálagel ,knütípé men takójah bbo¤an gíM .küđđe nesre{
 a kentehel kiójah arokkem nojaV .knutahtuj men bbávot lénne ,keze tnim
 kiken ttetnelej men trap sogatavis a ze ¤oh ,kenkerebme újah söröv

 katlutđup tréim ,kattotujlút nođakađ bbese€éđevgel a neze gidep aH ?t€ádaka
 ?levé$neređ kos zagi ,indőgrev knutdut gigév si im gém loha ,tto le
.inadlogem matdut men gém rokka ed ,nav sádnomtnelle nebbe ¤oh ,metzerÉ

.ugaliP etzedrék - ?marU inetsI ,arsáludrofađđiv a to$narap đda rokiM -  
 a pan ¤éN .knunludrof llek ađđiv lannoza ,matdut ed ,ttetegrüs meN  
 ,knüré zohák$ó€of űziv sopađi za gidda gím ,őttek ,ttellem gatavis

 ed ,tlov ezí séksedé neőtí€emé) takósrok a gem küttötlöt arájlotu loha



 .sévek nesönűb …nav knukélatrat ólav arpan ¤E …(knuttahtagoláv men
…knupak teleđ đđor aH

 a ¤oh ,tődi za küjtlöt es lazzA !tako{ogroh a lef dsazúH !tsoM -  
 ¤oh ,attotnáb si¤ú gidde ,djam tezev irrumuä !kujtídrofgem téjdnerros kójah

.aindaram ttellek lutáhgel
 sé ttepél zohknálap A tágásgodlob inzelpel atlábórp si men ugaliP  

.knülőt ttoz{ogroh mes erretém đúh irazkA gidep ,tlüdőble
 ¤oh ,mattáL - !nétnem trap a kankađé zzevE !lürök {ogroh a jludroF -  

 A - .tósrokseziv tleme zohájáđ a itjele mendjam sé ,nezzeređđö irazkA
!tídni Ő !ősle za irrumuä !daram dnerros

 neseklel sigém ,tá$narap ugaliP ttetehel inallah nójah nedniM  
:kéttegletémsi

 -  
…kankađé …kankađé …tídni ő …ősle za …ősle za irrumuä …kankađé zzevE

.9

 ,giedi bbedivör ed ,tálkop gésőh sevden a kütdevneđgem arjú élefađđiV
 bbőzevdekgel arámáđ sázójah A .tekölbö za kütserek men rám trem

 ttO .lóttrap a knuttolkis erretémolik zít-clo{ lüleblürök ,argáslovát
 a knütlüper ,tlov őzevdek léđ a ah sé ,talmará itrap eléfimmes travaz men
 ,lórtagu{léd tjúf léđ setelne¤e ,sótrat ,knázzoh tlov se¤ek aurE .nezív
 za lórlovát ,ttü¤e knülev katđú kőhlef{áráb ógolli$ nasagam negé za

 abó€of sogástárab A .ttođtál kannaltamlatrá si trap ttotírob levődreső
 sázójah sro¤ ne€i tlov géle za ¤oh ,knüttev teziv i{{a lóbkatap őlmö

 a mes ,kanó€of a mes tnékbé¤E .giárátah ikađé vö isupórt a mendjam ttellem
 matlozjareb nasotnop erpékrét a ahon ,teven matda men nasokédnáđ kankatap

 ika ,ázzoh đel bbesegésűh ika ,tniređ evdek za djam le ezzeveN .tőttekdnim
.im tnim ,nekédiv a noza lé bbávot

 kođálah ólkotrib tölbö za loha ,t{ogroh knüttetev tto arájlotugeL  
 őlé artagu{ külőt nebtétnelle ,teküjőtökké¤á rőb kéttetsef erűníđ kék

 vneđnokor itnári níđ kék a meN .kétlevdek tágrás a kika ,lakkiajdéđmođ
 ¤oh ,kütze¤ejgem ,kulán knutráj röđőle rokiM .kujázzoh teknünneb ttetezev
 léf gipan ¤e bbákni ¤Í .éulaf ibböt a tnim ,űzí bboj sé ,bbátđit küziv

.takosá{kođkék a küjréle ¤oh ,knutzójah lezzív gada
 gém kanázizE ¤oh ,küttev arsotziB .intökik ne€eh kos knutraka meN  
 ttözrő evtléf kuttagotálgigév ¤oh ,ttotuj arásámodut néjedi urruG

 ¤oh ,ajdagat si náros sátallavník a őtezev i{{emalav ah sé ,tiepelet
{áb men ¤oh ,le iđih mes¤ú azizE ,taká{ábtsüze za kützéngem

 péN itraP a táhet knuttahtímáđ meN .artagu{ knutzójah erésélelmékik iá
 si lazza sé ,bbótugel tnim ,arsátatdagof sogástárab na€o niepelet

 tájá{ábtsüze nelte¤e ,knántag{ozib abáih ttőle azizE ,knutlov nabátđit
 knüđev teziv lesséződi sopanléf moráh-ték ¤oh ,kützevret tzA .kuttál mes

-riG knuzójah evzőlegem teknüríh ¤í sé ,nekepelet bbesik a gelőtehel
 tnim ,erregnet tlí{ a ,ik ,knuludrof kankađé arjú nátuza ttO .giélezök nid

 arjú knutrat lút nátalokrot unáđiG a ka$ sé ,lótázizE knüttev tú$úb rokim
.élef anavA ,trap a

 gém ,kajlálat te€eh samlakla arsátípalasoráv ¤oh ,lórra el matdnom meN  
 ttözrő nabámolpmet urruG A .mattollav si tocraduk nesnenitnok a neze ah
 tlozjar teketegiđ úlanovrök nalat{ozib artagu{kađé eđđem lőtsiD erkepékrét

 uthonA gerö za ika ,nigeT .ajáglođ tdalrople gér ki¤e urruG rokimalav



 ,tárro úgás¤an ótlém erteletđit etteglöĐröd lunalat$ánat ,ttepél ebékörö
 .lórtropo$tegiđ a lőrre nietrék tsátísogálivlef bbesetelđér rokim

 a anlov etzeređgem gér rám ,kitelüđ nödlöF a ah ,tlov sukitametam óláviK
 a sé ,tdaram ajpapőf urruG nabnoza ¤í ,totazokof so{ámodut bbasagamgel

 a le atloga{ah nab{ára sene¤e laváságnojar ővkevön er¤e tnári akitametam
 ,naso{ozib ketegiđ a kannav ttO" .tásátrat nebdner keséz¤ejlef igér

 neze ima ,- abárro za ttodokđapakeleb laggásólav nabáravaz - marU inetsI
 eD !tlelef levételé za gidnim ólozjar a tréágászagi kanna ,nav nepékrét a

 etrötö¤ netteseebgéstéK ".kujdut men rám am tza ,ado atlozjar ik ¤oh
 zéhen kos rám televűm a ze ¤oh ,teheL .tárro űterém sotaládo$ bbávot
 bboj ketegiđ itagu{kađé za ,ttetíges nabásádlogem sédrék iakitametam

 lilaT metledner rokkA .bbelezök ttiv men sonjas nabnoza zehéséremsigem
 evzekne¤éđ nigeT tégéssegésküđ kenne sé ,abámolpmet urruG tirseN lőllem

 a insereklef matraka totropo$tegiđ a tzE .etremsile nesegésđék sé
 erődi divör ¤oh ,matlodnog ¤ú bbőle ed ,nátu tú iléd neletrekis

 knutludni panget ahtnim ,katlov nabtopallá na€o kójah A .abánavA knürétazah
 esétíđégeik gés{égel a ,tugaliP inré$id tegele metző¤ men tréze sé ,anlov

 sé nabkocrah a knüttetđev mes trebme đúh neseđđö trem ,sotnof tlov mes
 kocnojú za ¤oh ,ttokođeđđö ari{{a gidep ibböt a ,nebkegésgeteb őzöbnölük

 ka$ tlov arjalO .takujáknum anlov kéttetíges tnim ,kátravaz bbákni
 nálat ,kannáecó za knugáviken ah trem ,arósrokseziv bböt sé knügésküđ

.tedlöfzaráđ knutál mes gipan tönođuh
 kujdut na¤oh ,kütléđebgem tételđér nednim lakko{átipak a sé lavugaliP  
 .lőtéséréknomáđ ótahráv azizE taknugam inatrat lovát nabámrof sotatnipat

 im A .ros nöjlürek arcrah neppé ¤av ersézödlü tlí{ ¤oh ,kutraka meN
 arcrah ,kangáv knéle lőbőtökik őzektevök a ah ed ,kabbasro¤ na¤u kniójah

 mettetléf men ,kennöj men levőrelút sorođmoráh ka$ aH .kentehtíređ{ék
 tutiM ,térézevőf azizE sé ,kutlánđah im ka$ gidnim tají inuan a ,temierebme
 armolah eD .rev¤ef idlöfzaráđ ka$men jí za ¤oh ,tuj es ebéđe kanna ,evremsi

 kanku€árik kujdut men trem ,tréza ka$ takosójah ilebnid-rig inlokli¤
 nelte¤e zehhe ,enelle knüttetév mes timmes nebége{él ¤oh ,inzára¤amgem

 küvíđ a sé ,katlocrah takos ,kattál takoS .evdek tlov mes kanmo{átipak
 ,lüzök péN itraP a trebme ősle za anlov kétlelögem nebbesevíđgel né€ém
 tőtökké¤á réhef ttőđ lóbújpa¤ ,segéssetđit ergév nátu rebmedav i{{a ika
 .lekkétsef ótíkir eléfnednim ađđiveđđö téllem-tácra ajlozám men sé ,lesiv

 teknü{éde nednim nebélbö kese{étökrőb kék a ¤oh ,táhet kutzorátahlE
 léđ ój a gíma ,lóttrap a lovát knuzójah gidda nátuza sé ,lezzív küjtlötgem

.tratik zív gada léf ipan a sé
 knutzójah lakkédnáđ đđor men ¤oh ,le ettih men ahos ébböt azizE sonjaS  
 tréésélémík kenépén ,tréámlagu{ ő za mierebme ¤oh ,za gidep ,notrap a gigév

.anlov ettehző¤gem názagi ,teziv gada léf a kátlalláv
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 arokka ka$ - kutbod artrap a ergév tóllap a nátu sádólogrof úđđoh rokiM
 a ,- atlalgofle teđége za knójah nelte¤e ¤oh ,kenlöbö za tlov ejőtökik

 ,inadnomik ahos gem atlábórp es knüki¤e téven úđđoh kenika ,könőf kék
 knélef ttotuf avtrat ttőle agam tére{et ték újju ttoti{téđ ,laccra ódógga
 kelél ¤e lüvík nökönőf a ,tlov neletpén actu zA .nájáctu nelte¤e ulaf a
 nasorođ ,knutráj tti röđőle rokim trem ,tlov a$ruf zE .ttozoktatum mes

 ,teknierev¤ef ,taknáhur ,ógnobiĐ a knutdut mes inpél ,teknünneb kettevlürök



 ó{áhermeđ sé tdeji könőf A .nebgemöt ótagopat teknürőb sé taknujah tős
.timalav tradah nognah

 đége za ajtítđuple azizE .nenni knüjnem ,- ladiG tlo$ámlot - ajdnom tzA -  
!knüttötökik tti ¤oh ,ajdutgem ah ,tulaf

 bbajú rám könőf a nebzökim ,kanugaliP matdnom - tze matráV -  
 men ah ,knüđet tiM .ramah ne€i men ed ,- tladiG {égeđ atzomahor lattadaráóđ

?teziv knupak
 tnűt kenréhef gidnim gém erőb ttezre$ aránrab lőtléđ sé lótpan ugaliP  

.ttellem egésetekef könőf a
 men ladiG aH - .ttözök agof a atgorom - !marU inetsI ,teziv dA -  

!elev metetrégem djam né ,inzára¤amgem iken ajdut
 - .tiađanap a ladiG eđđö atlalgof - lőbnid-riG tti katráj kójaH -  

.knüken katda teziv trem ,tienév ulaf a sé tő kátlo$ábrokgeM
 a lođaláv tim ,noza ttolúm koS .ugaliP ebzök ttogáv - ?rokiM -  

 kannav loh tsom ¤oh ,inatímáđ tehel ik ,tti katráj rokim ¤oh ,lóbbA .könőf
.iójah azizE

 könőf a ¤oh ,atráv nesemlerüt nátuza ,ttezedrék nedivör ladiG  
.nejré erégév ajólavinadnom

 a ¤oh ,tévle{ péN itraP a iléđeb ¤ú ,- ttözőtegetnem - metré gilA -  
 ttőle za gém ¤oh ,tegelme tepennü imalaV .tégév a ile{el kenélef kavađ
…táurE kiremsi men keze trem ,pennüđavaT a men za eD .kójah a tti katráj

-riG kójah a ¤oh ,- ugaliP ebzök tlóđ - tehel mes za eD -  
…anlov kettöj néjedi netsirahiV a giádi lőbnid

.metzedrék - ?ajpan {áh ,dnom tim ,sigéM -  
!kos ¤oh ,tzA -  

.mettetniel ed ,gerém a rrof ,mattál nabugaliP  
.kanladiG mattolnája - niajju za ik ajlomáä -  

.timalav ttögömmüh ,atzár téjef a nátuza ,etdzekarjú si rođmoráh könőf A  
.ladiG atdnom - ttodoravazeleB -  
.netlüregni matdnom - motál tzA -  

 ,ierebme azizE tti katlov rokim ¤oh ,könőf a eđđö ge$ef tekim ,ajdut iK  
 a aH .eblöbö kűđ a ebbe avlofúĐeb llá tti knójah clo{ im a nebzök sé

 anavA ántahlágijahno¤a levők epén ,gásrotáb ppö$ ¤e anlov nebkönőf
.tiasójah segéső$id

.ugaliP gem tlalóđ - !gem nojludrof ¤oh ,iken ddnoM -  
.ettetré men ladiG  

?tréiM -  
 ,inadnom dodut gem ,sovro za ,eT .amo{ a tto nátáh a ,kátlo$ábrokgem aH -  

.bes a igér ne€im
 gidnim gém tézek ,tlártáh netdeji za ,kenkönőf a tléđeb nađđoh tsom ladiG  

.attotrat ttőle agam
.arátáh a pak gém sé ,motagofel ¤oh ,iken ddnoM -  

.gemer ¤oh ,metzeré ,tájrak a matgofgeM - !ugaliP ,molagu} -  
 ő$pélójah a {áktap a ráka ,marU inetsI ,eblöbö za ebbe knutlurođeB -  
 ődelezök lőrregnet a ántál rám ahtnim ,tludrofartáh lunalatgu} - !ála

…ge$ef ka$ gem mojam tlozámik a zE - .temledeđev
 ¤oh ,lótta gém katlov eđđem si erénelle meséleven ,sonjas ,kaianava zA  

.ké¤ev abmáđrebme ,avtímáđel takinuan a ,tiepén nokor men küđérdlöf
.kátlo$ábrokgem ¤oh ,knünűb im A !léf ¤oh ,dzén sé ,ugaliP ,ze rebmE -  

 giléf kaŁ .tátáh a ezzéngem ladiG ¤oh ,etdegnegem ergév könőf A  
 a tlojah lezök ladiG .knár tdapat lassátnallip ódógga emeđ ,gem tludrof
 im gém ,tlov sava jalo za ¤oH .zöhrőb etekef ődrüf nebgetérjalo gatsav



 tré zohátáh könőf a ¤oh ,lükléna nátuza ,tézek a etlemeleF .kützeré si
.ettetjeel ,anlov

!lánpan đúh bbalataif mes óslotugel A !sádarrof igér apuŁ -  
 ,nasogástárab gidep ladiG ,nebésélübbe{{ökgem tjúf to¤an ugaliP  

.lőtkönőf a timalav tezedrék avgo€osom
 ka$na¤U - .kanugaliP matdnom - am nav ajpan kide¤ecnimrah aurE -  

 ,ze tehel ¤oh ,metré meN …ketréedi ttala pan zít lőbnid-riG ah ,ketzeke¤i
…tlürek ebődi bböt si knüken

 ,knütnem errem ,atdutgem néjedi urruG gém azizE aH -  
 ki€emalaV - .ugaliP atdnom - tiójah attahtídnile ttőle korahiv a

 ,ddelef eN .bbávot katludni nanno sé ,tepennüđavaT a kátrávik nesélüpelet
 izagi azizE rám loha ,őtökik ibbelezökgel a ¤oh ,marU inetsI

 ,trézív ój a ka$men neđiH !nenni nav artúójah ipan¤e ka$ ,kenlé iólavttala
 gém loha ,óslotu za trem ,tőtökik a tze neppé kuttotđaláv si tréze menah

!?ladiG ,jab iM - :ttotláiklef neletriH - …péN itraP a men
.erkönőf ózára¤am labbál-lezzék a tderem natdapás sovro zA  

 ,etlelef tzA .léf tréim ,tti katlov negér na€o ah ,előt metzedrékgeM -  
 knüjrétađđiv im ¤oh ,kájráv tto ,edi kettöj lőbőtökik sodéđmođ a trem ,tréza

.tti rám katlov si rođmoráh ató sálo$ábrok A .lőrléd
.kenkönőf a anlov ttorguiken nebbesevíđgel ugaliP  
?inlomáđik ajdut men ¤oh ,bbőle za atdnom tréiM -  

…előt kützedrék si tza im ,zagI .ettetré arsálo$ábrok a tzA -  
.sójah a ttögnöhüd - !luđđor látlo$ámlot et ,metzedrék tza men nÉ -  

 jab A - .ebzök matlóđ - !ugaliP ,inzoktativ neze tsom emletré $niN -  
 ,gem dzedrék tzA .le küjlürek ¤oh ,knuzzoklodnog noza bbákni ,navgem

.tti katlov rokim arájlotugel ¤oh ,nasotnop ed ,ladiG
.tlođaláv nedivör neseletévik könőf A  

 ttedzekeleb bbőle za eD - .ladiG attotídrof - ttőlepangeT -  
.előt mezzedrék arjú tza ¤oh ,gem ddegne ,marU inetsI ,ebimalav

!ladiG ,tnednim előt gem jdut kaŁ -  
.matludrof zohugaliP  

…azah ka$ ketré panget ,tti katlov ttőlepanget aH -  
 !arjú kentehöj panloh ka$ bbaramahgel sé ,marU inetsI ,negI -  

…narka¤ ne€i küvdek nav na¤u aH
!innev teziv géle knudut giddA -  

 tnik ah ,- ugaliP ttog€osom - jab mes za rám nátuzA -  
 takugam kizré nebélezök trap a ka$ ,kosójah đđoR .külev knuzoklálatebmeđ
.knuludrof kankađé nesene¤e ah ,teknünneb intevök kenrem meN .nabgásnotzib
 ¤ohalav küzző¤gem im djam ,takósrok a őle dsettíđék ,ugaliP ,jneM -  

!tökönőf a lalladiG
 gem kujlábórp ,tehel gímA .dzek indoksokađőre ugaliP ¤oh ,metléF  

.trebme nelté$neređ a tze innevár nesékéb
?látraka tima ,ladiG ,rám datdutgeM -  

.nav jab ¤an ,ketjes tima ,zagi ah ed ,marU inetsI ,neđége men géM -  
?tréiM -  

!kettöj ttü¤e lekkeilebnid-rig a kika ,léđeb lórkójah negedI -  
 sorođ na€o azizE sotavó za ttetehtök lekkik ,inlezpékle matdut meN  

 .artrap tloktit ari{{a gidde za tekő etdegneedi ¤oh ,tegéstevöđ
 rraM ka$ ¤oh ,ettet ávólavnávli{ sonjas sádlogem űređ¤e no¤an ¤e nátuzA

 men azizE sina¤u lótkosoráv őse ertelek lótánavA zA .kentehel iójah
 sÉ .kenezzeređ en tsámodut admuN sé lilaT lórra ¤oh ,tegéstíges ¤ú tehrék



 ¤av lóbuđileB a astídrofađđiv ¤oh ,zohha géle avađ nelte¤e admuN
.inlügeđebmeđ rem mes ki¤e levé€étniket anavA .takójah óludni lóbimátiB

 a e-kabbú$rak sé kabbo¤an kójah negedi za ¤oh ,ladiG ,gem dzedréK -  
.lénkeilebnid-rig

 ne€i ¤oh ,attatum ,tlese€eh avráttéđ tájrak könőf a erésédrék ladiG  
 könőf A .ttezektevök kétájníđ a$ruf nátuzA .katlov kójah samlatah

 laggásótlém ússal ,lejjef ttegeđartáh sé ,levőgevel téjedüt atvíđelet
 lekkétseF .ttel{éf sétevgem nebémeđ ,tlov sögőg acrA .ttedzek inlátés
 abál neletízem ,sokđip lótrop sé {étökrőb kék a ,etsetőslef tlozámeđđö

 ttőle asálo$ámlot ladiG gém ,sáznátu za tlov seteléköt erénelle
 ¤oh ,mattotláik nátu ugaliP .kosójah negedi za kettöj lőbsiD ,mettetrégem

.matludrof zohladiG nátza ,ađđiv nöjjöj
.kiđkélme arójah negedi ne€i {áh ,gem dzedréK -  

 za ¤oh ,ttodózoktiđ ¤ú ,gem knutdut tim ,kanugaliP matdnomle rokiM  
 ik ejgnöhüd ,mat¤aH .anlov tláv erételü$eb kan{átipak ilebsid ki€emráka

 nednim ettötnöd armolah esénelejgem kaniójah rraM ,si mette€eh tágam
.teknüvret

 ,kennöj knunátu kólbar iregnet sok$om a keze ,kozólak a keze trem… -  
 urruG énetđe€€üs ¤oH !erregnet tlí{ a eb knuzójah si eđđem ne€imráka

!ebgés€ém sopađi bbetétösgel a ti{{emalav
 a tehel men lavia{átipak siD .tlov azagi sonjas sé ,ttozkétjat ugaliP  

…ka$aH .inađtáj ták$ógof mes neregnet tlí{ a ed ,nabvás itrap
 ttotuj im ,inadnomik lannoza metrem meN - !ugaliP ,arknójah a knüreß -  

!tako{átipak a eđđö dvíH - .ebmeđe
.timalav raka inadnom ladiG ,mattáL  

!ladiG ,lájlóä -  
 ka$ si koza ,marU inetsI ,eb ttöj ójah negedi ne€i ték eblöbö zA -  
 a ttođámlef ,katzójahle rokim ,ő eD .katráj tti bbótugel rokim ,rokka

 a tnik sé ,e-kennemle na¤uka$ ,nojdoso{ozibgem ¤oh ,eréjetet kobmod itrap
!eđđö tlálmáđ te¤enezit gém neregnet

.mejef a matzárgeM  
 bböt lerrebme zít bbálagel neki¤edniM !ójah ilebsid moráhneziT -  
 a innevár nesékéb ,ladiG ,zzeke¤I !külev knuríb meN .neknieim a tnim ,nav
 gem ddnoM !tebböt lénim si tajalo ,tehel ah tős ,teziv nojda ,tökönőf

 ,tsázodukla za ddzek nasotavó kaŁ .etré pak tötsüze sé ta{ara ,iken
 men tima ,enellek indoksokađőre ¤av ,daram tti si knőtökké¤á za nebnölük

!ugaliP ,ereß .koraka
 kaniajpap urruG mettevőle ,noknójah im a ketlű¤eđđö ko{átipak a gímA  
 ketegiđ so{ozib a koza ,knülőt kannav ertelekkađé ietegiđ siD .tépékrét

 nojaV .artagu{kađé eđđem ,ttodut tesevek nesönűb €o nigeT lőrke€em ,gidep
 lőbieséléđeble kosójah a ika ,pap a za togáslovát a etlü$eb nasotnop
 kösőtökké¤á kék a tniređ pékrét A ?inze€evühik togásólav a ttezeke¤i

 tropo$tegiđ a nav erretémolik nevtözáđmoráh-záđmoráh lőtélbö
 ,kátzoh kiK ?ttedevét men ¤oh ,kétísotzib a im ed ,etegiđ ibbelezökgel

 gém lüzök kosójah A ?téríh tropo$tegiđ a abánavA le káttahzoh kik
 gidep ia{átipak óráj tregnet soráv ibböt a ,kulór ttollah mes ugaliP
 eD ?katlov kosójah ilebsid neppé nálaT .ő tnim ,kattahdut mes ti{{a gém

 urruG ettetđék iM ?katzoduzah men tniređ kusákođ ¤oh ,kétí{ozib a im rokka
 ,tlov azagi kennigeT nabba treM ?kiken ne¤¤ih ¤oh ,arra tájpap irok¤e

 ¤e ka$ ah eD .tlú{ zehpékrét a ttőleim ,atlodnoggem si rođzáđ pap nednim
 ejte$e pap ólosám a ¤av nepékrét iső za noza bbérra kátlozjar lavi{jju

 ősle za notalosám rőbakrib a neze erbbeléd lavi{lanov ¤e ettetje



 najmođ ¤úna¤u neregnet A ?ik knütök loh rokkA ?totlof őtnelej tetegiđ
 gásújmođ a bbađđor gém avtál teziv a sé ,nabgatavis a tnim ,inđev tehel

 séseebgésték a ,ne€imalav ¤av ,talah sre{ na¤u knutahgáR .ajník
 ,tievdentset kalah a küjlesérpik lettezekređ tlokáteđđö lavágás{okélálat
 ađđiv knujludrof ¤aV .kutlábórpik rám ,tehtíges giáró-giedi ka$ ze ed
 ahoS .samlagur sé tlov zaráđ mörőB .morak a mattotímisgigéV ?kenléd

 ne€i crah a rokkana¤U .tegéssevden so$aviđ a tza inzeré moraka men ébböt
 knulahgem ráka ,bbađđor gém ima menah ,gásabotso ka$men ttellem ko{ođivőre

 iasójah rraM .lüdnergem e€étniket anavA ,knüse abgásgof ráka ,nabcrah a
 el ketző¤ na¤oh ,nekédivtrap đége za kénetđejret avzorágus lőtgéső$id

 tázizE lürekis nálat galótu ,abánavA azah knüré lüklén crah aH .teknünneb
 ado$ segelnölük ah gém ,nátu őđđevlí{ ttőlik ősle za ed ,inletđegneik
.kentehnétröt koglod neltetehetávój ka$ rám ,táta$ a si knénre{gem nát€of
 dnim levéletévik irrumuä .mettőle katllá laccra tdogu{ ko{átipak A  

 mattagoláv lóbiajbbojgel kédezmen tlüdreslef nátu {ávráj a ,tlov lataif
 gem kéttezde nabkađődi sé$neređ a nabba kosátatlábórpgem A .tekő ik

 .sédekték a ik itehdzek men gém tamlazibnö za rokim ,teküklel-tekütset
 tnim ka$ lavágásódnagrof e$neređ a ,tehel tima ,lótsros a inraki$iK
 lataif a tekeze metteređ sé metle¤iri - inlomáđ levőze{ét vítizop

 ima ,nebsélködlö neletđe na€o ¤e kanajlutđuple ¤oh ,mo¤ah meN .tako{átipak
 men sÉ .ttala vé záđtö óslotu za ttozotláv nebierev¤ef ka$ bbejlefgel
 ajráv gésőh sokli¤ a zana¤u loha ,mes abánóz isupórt a tekő ađđiv međiv

.ketdevneđgigév lüklén {émdere sé meletré rám ređ¤e tima ,tekő
 erőle sé ,- metdzek - ketelev tsom gem meléđeb tévret tú ¤an ¤E -  

 lügév im gidep aH .mes ¤av e-knugáviken ,knuzavađ anátu ,modnomgem
 ,ttollah tima ,kenégés{égel tájas ajdnomle {átipak nednim rokka ,knütréte¤e

 es nomáđ galótu essehrék en ikneS .si kő e-kájlalláv ,külőt idrékgem sé
 ataraka küttiv erkeziv nelteremsi ne€im ,ávoh ¤oh ,kotatjar es ,matjar

 a küttetíđev men ahos ed ,trap a na¤u tlov nelteremsi gidde treM !erénelle
 ,ajdut ik ,tatu za tze kotájlalláv nabnoza aH …lőle knümeđ

…tedlöfzaráđ arjú knutál rokim
 ed ,téknezit-zíT .mokédnáđ a im ,matdnomle sé ,tepékrét a mettetíret kübélE  

 léđ a ,neregnet tlí{ a knunzójah llek gipan tönođuh-đúh ¤oh ,tehel si za
 ,matdnomgem nesetelü$eb si tzA .knutahzíb men nabsám lüvík néjere sé ná{ári

 za ,ázzoh mettet ,tős ,kensegésték motrat tréim nepékrét a té€eh ketegiđ a
 ,kujtđaláv tatu za tze aH .ketegiđ tto kene$nin nálatlá¤e ¤oh ,tehel si
 kujraka le ah ,daka negimen knusátđaláv sám ed ,knulutđuple ¤oh ,tehel
 ¤oh ,metléđeb lórra rokiM .tocrah őtíne¤éđgem ,neltemletré za inlürek

.katgnozrobeđđö larrodnu ,si kenléd knutahludrofađđiv
 ketegiđ itagu{kađé za lüklén sétevnelle eleb ketze¤e ko{átipak a ka$meN  
 a en tte€eh đđor ték ótahráv a ika ,tdaka mes sójah nelte¤E .ebésésereklef
 ,mettöjár bbősék ed ,neze matzokládo$ rokkA .anlov attotđaláv tnalat{ozib

 na€o nesönölük ,lánsádokso€ágga za bbesőre rođkos ¤ávdnalak a
 nokaV .né tnim ,katdóla$ tebbesevek sé ,kabbalataif kika ,lénkerebme

.temörö ttezređ men ,etlevön megéssőlelef ka$ ze ed ,menneb katzíb
 integelme si iákonudéd a gém kenkese{étökkék a tza ,tnétröt nátuze imA  

 negedi zA .tádo$ tlov-ređ¤e ,naltatahzára¤amgem ,sönölük tnim kájgof
 ttala ődi divör lüklén sétíđefőre nednim ¤oh ,katlov nai{{a kika ,kosójah

 !tréjalo za sé trézív a kettezif ,anlov káttahloráđémel tulaf đége za
 ulaf a ttotuj ed ,nájrak könőf a ka$men katgolli$ kákiraktsüze sé -{arA

 könőf a ¤oh ,tnétröt nasro¤ na€o zednim sé ,si kanásokal ttőnlef i{{emalav
 talodnog neletđe ne€i geltese ah ,inzokatlit anlov ttodut mes rokka gém



 menah ,gem küttötlöt takniósrok tájas a ka$meN .nebéjef a ludrofgem
 lalladiG takugásatđit seték ahon ,tekőlmöt sé takósrok knutlorásáv

.kütlélmeđ lammoladogga sogoj ttü¤e
 a tnim ,bboj si ze gém ,- mattotjahós - ladiG ,¤ednim si lügéV -  

 ősgév đel ój gidep zív a ,nebkese$ém a djam küjlezüt tajalo za tzE .immes
 ed ,negeteb ráb ,teknünneb gem tnem zív ttözőtref a ze aH .kankélatrat

!knugof inlé
 ,nebbe{{ök lavákirak {áhén ój rokim ,gém ttodo{okla gilA  

 tnékne¤e akráb clo{ a avdokargem nesegésőb lajjalo sé lezzív ed
.lőblöbö za tlártáhik

 tsom :ttogrom ugaliP .arkálkiđ itrap a ttođámlef si lattúze könőf A  
 ilebnid-rig a djam itnelej nátupanloH .knuzójah errem ,ile¤if tza nasotzib

.kanko{átipak
 alkiđ a ettegerém - marU inetsI ,inré entehel le gém lallí} -  
 im a táh ed ,anlov sévölretseM - .lemmeđ ttozúheđđö tágáslovát

!etleven usdrO teknierebme
 lunalat{ozib ezek bboj ,néjetet alkiđ a ttedesene¤eik könőf A  

 .tőgevel a eb atvíđ evgeđiđ ttözök agof ugaliP .tlüdnel ersélzövdü
 ,tjah ataludni sajmođrév sélö za ¤av géshé za men rám tika ,ózodagar gerÖ

.egéspéđ {émtísejlet a ,nattokallój menah
!tnopléc ado$iM -  

.netezlédef a lürök ttezén avtatuK  
!ubuG -  

 ,attatum kanná&sagga etniđ erőb socnár ,atáh ttoljah táđájí náretev usdrO  
 bbötgel a tlov bbasóvíđ ,ttognappal őre neltetehű{le nabájrak sani ed
 élef ő$pél a sé ,ttotnilób ubuG ,ttotatum erkönőf a ugaliP .lánlataif

.tájí ózábih men ahos azzohlef ¤oh ,tludni
!đdaram tti ,ubuG !meN -  

.mélef tludrof lassázokládo$ naltatrá emeđ kék sójah A  
!kandagar abknumo{ a sé ,ajdnomlE ?marU inetsI ,tréiM -  

!mes rokkA -  
{ara ajgnorok ődekevön er¤e pan óvgu{el a loha ,mattatum élef tagu}  

.nokomálluh a trev tadih
 knü{őle pan ¤e aH !kenessereK !knutzójah arra ,ti{{a kaŁ ?tahdnom tiM -  
 rokka ,knüken si zoko tjab ah gém eD .teknünneb gem kanlálat men ahos ,nav

!ugaliP ,dzéN !kujtahtnáb mes
 rágob órpA .ttodoroguĐeđđö ajkala könőf a ,knutdolovát lelléđ ój ¤ohA  

 ebknümeđ a nassal lórladlo ték egésneletgév náecó za ,nátáh ¤nörög ¤e
 ttodogu{ rokke trem ¤av ,agásrotáb e-ttőn laggáslovát A .ttodokapol
 ik ahtnim ,tlárgu ,ttođánodah lezzék ték ,ađđiv knuludrof men na¤uka$ ,gem

.ántatzú$úb tianokor itniređ rév ,sevdek ne€im ,ajdut
.kelél sukitnamor tlov men ugaliP  

{ara i{{e anlov matpak né ermetél mojam tlozám erkék ,sőtökké¤á aH -  
!kénlárgu si né ,tákirak

 ,knüziv nav ,- arálláv a evteven matpa$ - ugaliP ,előt dlánjas eN -  
?tebböt đnávík tim ,nav knüleđ ój ,tierebme rraM kuttođtájik ,knujalo

 kantagu{kađé arro ójah clo{ a sé ,katloĐurud na¤ál ieletök kálrotiv A  
.takomálluh a attotísah avludrof
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 lótsám¤E .lőrléd tjúf nasotatahllá ,teknünneb nebre$ tto¤ah men léđ A
 mójah né za avtlávlef nepézök ,knutzójah nabkala ké ,nabgáslovát semle{ék

{ a ima tős ,bbatlatđapatgel a tlov ő nátu ugaliP .éirrumuä ¤av
 ,lappaN .tlov eđér bböt si lánugaliP nabba ,itelli tsázójah iregnettlí

 za inatrat tlov bbatlulo{ob sigém lassátímáđ sesézelefgöđ a rokima
 za taknugam anlov kuttahzíbár natdogu{ si lüklén keređűm ráb - t{ári

 ,gidep nátu ta{okla ,knüttezev im ,- arkomálluh ólrodnáv kankađé nesetelne¤e
 ttözőlegem nassal ajójah irrumuä ,kogalli$ ősle za ketnűtlef ¤oha
 ,tatum erlegiR a ,arájáfla noirO za negé za e€egnet amáG A .teknünneb

 za kos ne€im ¤oH .kendlöF a tnim ,táhet nav agalli$kras bbese{éf lakkos
 si it rám tze ,ajtđalávle lőtdlöF a támáG a ima ,vé{éf téknezit a
 a lüzök rebme idlöf nednim gidde metzeré né nálat inzeré ,ketitjes
 idlük lőrbbeđđem si lénvé{éf záđtö nabnoza legiR A .nabbojgel

 ilét gedih a ,azahado ráka ,go¤ar ¤úna¤u tréze ,tiaragus réhefsekék
 ima ,eködlök a&A za legiR a névle{ kaniaiF regneT A .nokákađjé

 ől{éf a agam acra umabaH neđih ,sélezpékle iaimótana a$ruf ertesenednim
 tniređ keze a&A ótahnednim a ráB .iteC uat a si¤av ,ajpan amáG a ,gnorokpan

 nednim téködlök ,zegév tako{ávtatumanrot sönölük nesőtehelgem atnopan
.ajtrat nomáđ nasodnog sé ,iremsi sójah

 a ,löf ttetđerbé dne$ naltakođ a nablanjaH .tdaráfik léđ a nátu pan zíT  
 a káttagnir neűvdek¤e komálluh A .tluménle ajákiĐum tezlétök őlüđef

 bbeđđem knutlov men ,sotnop pékrét a aH .katgól násocnár kálrotiv a ,takójah
 a ráka eđrep nebdne$léđ A .lőttegiđ bbilédgel a lénretémolik navtah-nevtö

 mes tretémolik zít nokomálluh arokke ,anlov knüttehel si eréseređzít
.innetgem lessézeve atnopan tehel
.matdnom - !ugaliP ,knuráV -  

.tlálah a ¤av teleđ a ,knutahráv toglod ték ka$ ,atdut iknedniM  
 e-ajlozrob men ,tdapat arkomálluh a nokopan ősle za emeđ kerebme zA  
 kámis nasojalo na€o ed ,őlleđ órpa takutáh bbalovát levimalav knülőt

 ketléđeb mes ttőlezA .knüttelef gé kék a neltőhlef ne€ima tnim ,katdaram
 .anlov kátdnomik gidde tima ,kétle{ abkugam si tza rokke ed ,takos

 bbávot sé ,teziv trém nekűđ a anátu kátlo&rok ,tleté za kátgár lunaltóä
 gadzag a ed ,ttođálah ki€ema ,tloV .evtev kanknálap a takutáh ,kattagllah

 ,tekierev¤ef kosám <tlov sétlötődi ú{avas si ze erénelle {ámkáĐ
 .kanánludni abcrah pansám ahtnim ,nasokélórpa na€o káttagotđit teküséleređlef

 ,kenessehlü zohkodapőzeve za ¤oh ,ketrék t€édegne ierebme atilaä
 sézeve zA .tájójah irtahiG sé minaH kétlürekgem lakkosápa$ nelte¤ü sé

 abba si tze ¤í ,katnávík teziv bböt ,katzajmođgem nabnoza lőtésétíđefőre
 lürök zívóvi za sé léđ a knutalodnog ttodnom men ik nedniM .in¤ah ttellek
 ik ed ,kujríb gipan tönezit tnim bböt na¤u avlomáđ togada léF .ttogrof

 esézré gásttotatláglođik neltetehet A ?teleđ arjú knupak rokim ,ajdut
 gataviskomoh iléd a ah <ttözök sátatlábórpgem nednim bbađđorgel a nálat
 knütehdzük gisápa$őzeve óslotu za ,dne$léđ a ze teknünneb gem pel ttellem

 artrap a ,mesgém ah ¤av ,kangatavis a dakađ egév ka$ ređ¤e ,tréknütelé za
 za keze treM .arkomoh órrof a knutahgo€omátik ,tárro ká€ág a avtattuf

 ketgetter men lőtimmes ,kaniaiF regneT a takugam kétzeven abáih ,kerebme
 ed ,¤í nav tréim ,modut meN .kuinlahgem llek neregnet a ¤oh tnim ,ari{{a

.tekő mettetrégem sé ,metzeré tze si magam
 etremsi ébsévek lánna ugaliP ,kosójah a kattagllah nabbaromok léniM  

 cobrá bbasagamgel a tađđohpaN .teknünneb ttöző¤el dne$léđ a ¤oh ,le
 tallot ,név lavárro sagroh órguik lóbácra {ávos ,ttogropuk nájdúrtđerek
 ersöröv lőtsézén ttetetlőre zA .ttotílnosah zohmo€ós iregnet ttetđev



 nebléD .ttotígáliv ne{émek sé negedih etetniket ttala ajéhmeđ tdallu¤
 intatzótjú{ik lóbiamzi atlábórp avtatgopor tákered nebzökim sé ,ttođámel

 ¤e ttogár larrodnu neltezelpel ,tásádabbiĐ káró úđđoh ttötlöt nocobrá za
 tréim ,tekeibböt a atdiđ nognah tdekeR .talah sre{ ttogof nessirf barad
 ,ttotíráđ a tnim ,inni llek tebbesevek arlah sre{ a ,tájádlép kitevök men

 er¤e sázorátahgem€eh a mezgév ¤oh ,etle¤if nebdne$ nátuzA .arsúhahram sós
 zít lüleblürök atnopan sálmará atsul ¤E .tégésseletök bbőrevel

 ketlürek arkađé nassal ketegiđ a ,élef tagu{ teknünneb trodos lerretémolik
.ertelekkađé-kađé djam ,knülőt

 ahtnim ,nognah söbmözök etdzek - léđ a nöjgem aH -  
 ,- teletökalrotiv ¤e intök llek erbbedivör ¤oh enléđeb lórra ka$

…¤oh ,marU inetsI ,arra llek knunlodnog
.námlagu{ a metgnöhüd - ?eriM -  

 sáludni ,zagI .nokomálluh bbesedne$ er¤e za knütdekneltét ajpan kideteH  
 za ed ,tahtrat si gipan tönođuh ráka tú za ¤oh ,matdnom magam ttőle
 tekő ,metléf meN .si megne trötö¤gem emleléf ttodnom men ik kerebme

.tlov bbađđor gém ze sé ,matlánjas
 meN !marU inetsI ,nélef kenéde¤envé aurE lút ka$ knuráj lappan moráH -  

!nöjjöj es őlleđ nelte¤e gipan nev¤en ¤oh ,tehel
 .knu¤av ia€gof náecó za ,kützeré nai{{adnim ,sukigol tlov abáih esélevrÉ  
 ,televelaf atrodosléđ {áhén a tze nátáh irűt neűvdek¤e gemötzív tnappor A
 - ah djaM .arámáđ kamlagof irebme ,nelteremsi tnára¤e tévđér ¤av vneđnelle
 ,léđ a ludnigem arjú naso{ozib ,ejedi za nöjle - tniređ e{évröt náecó za

 a ika ,e-đel ,rokka gém e-knülé nojav eD .takomálluh a ajtímisgigév
 a&A za tnéknákađjé ,ajtrat t{ámrok a ,ajtídrof ála léđ a takálrotiv

?ile¤if táragus réhefsekék kenéködlök
 arpan ¤én gém rokim ,modnom ¤ú ah ,bboj ¤av ,nájpan kide¤enezit dne$léđ A  
 tnabbor sédekerev ttaim gásórpa imalav nájójah markE ,tlov knüziv ólav

 ¤e tsójah moráH .tegéstlüđef a bbávot kátríb men kerebme za ,ik
 ado mendjam sé ,ebregnet a kattotíjah lakkorot ttogávtá ttala sátnallipmeđ
 a ajójah kenika ,irrumuä .si markE óraka inatđalávtéđ tekődekerev a tlürek
 tö za tza attatzali{el lórájójah tájas a gém ,kujázzoh tllá bbelezökgel

 djam ,takiasrát kátlokli¤ avđánodah lekkiesék ógolliv kika ,tőgnöjrő
 ósla cobrá za ttotatđakalef tamráh gém sé ,ttezevetá evlü abkanó$

 ed ,kinűt kennelte¤ek nasogáslút arkotomáđ ze ¤oh ,teheL .arájdúrtđerek
 a zE .asátđaláv sám ttetehel men nebé€eh ő za kansám ikráka ¤av kanirrumuä
 ah ,inatjof ttellek le nabájárí$ ,si lénőlmih a bbaso€ágar ségnöjrő atjaf

 tójah ték a irrumuä .intuj arsros ólnosah knutraka men panza gém
 ettetzötlöktá téđér ¤e kenierebme tájas sé ,etzötök zohsám¤e lakkuladlo
 a eb ezzötök ,nöjjöj ,tréladiG ttödlük tokanó$ nebzökim ,arájójah markE

 nettek gém ¤oh ,ettetnelej ,ttöjađđiv sovro za rokiM .teketlüsebes
 na€o men eré$neređ nabnoza iebes markE ,tlegger a gem kiré men gelűníđólav
 le si arbbávoT .ettih irrumuä nabtanallip ősle za na¤oha tnim ,kaso€ús

.togáskon$narap a intál ajdut
 a ed ,tlüsebes ték a tlahgem ,atlosój ladiG ¤oha ,legger pansáM  

 - nablanjaH .lezze ttödőröt gila rám sójah ibböt
 attotrat kantazodlá se¤ek tekerebme ttotđaka za sé tsézgnerév a ahtnim

 evdek{émer kosójah a sé ,knutnovlef tálrotiv nedniM .léđ a ttöjgem - anlov
 lój ahon ,innűt ttellek lef kenketegiđ a loha ,élef tnoziroh a katgolsip
 .kantahtímáđ pan őzektevök a ka$ si nebtese bbojgel a erre ,káttahdut

 ,erénelle kenne ugaliP ,tjúf lórtagu{léd ,lób{ári bbojgel a léđ A
.tőgevel a atlotamiđ lunaltamlazib



!marU inetsI ,léđ ój meN -  
 teleđ sigém ¤oh ,látzíb et ka$ lüde¤e giddE !ugaliP ,keletré meN -  

?elev dojab im tsoM .knupak
 ze ,ludnigem arjú nátuza ,djam llálE !marU inetsI ,sótrat đel meN -  
 knutdaram nebdne$léđ ah tnim ,tétih kerebme za iđeterknöt nabboj gidep

.anlov
?léđ ne€i ze ¤oh ,dolodnog tréiM -  

!marU inetsI ,mezrÉ -  
 ed ,ersélevré bbaso{ámodutteđémret lénne tlov neletpék ,mattaggaf abáiH  

 a ,le tlet gila si aró sőttek ¤e :tlu{ozib kanzagi sonjas atalsój
 arjú nátuzA .nokopan őzőle za tnim ,katgól netde{re na€o arjú kálrotiv

 .nabiádzárab komálluh a lohalav tnehiple tnigem djam ,tlüdneliken
 men lavágássotazotláv gadzag kü$nikóđ sé ,káttagroki$ takugof kosójah A
 sé nabrok ,ték e ,runaN sé aurE innov takomazuhráp jú gem jú káttollatá

 a kaŁ .ttözök gésnetsi űmenőn tnára¤e ed ,őzöbnölük ari{{a€o nabsátavih
 lótpan őleklef a tnop sétekef órpa {áhén gem etröt nálanjah pan kidamrah
 rám lóbátlovój dne$léđ bbajú ¤e sé ,tságo¤ar őlürettéđ nezív a arlab

 küttehlerésíkgem náladlo soké{ráléđ triđ ősle za rokim ,ttodo{okla
 a indekđérem bbelezök akađjé trem ,takocnál{ogroh ttözötökeđđö za intevik

 .anlov ettehtnelej tásálutđup kójah a ,zehketegiđ bbo¤an útrap sálkiđ
 tréze ,tezivóvi knujlálat en neketegiđ arokke ¤oh ,tlov neltetehlezpéklE

 ka$ rám teziv kédaram a mattotđoik ,tsátálerőle őzeletök a evéterléf
 akóla$ léđ a etlesiv luđđor no¤an nabólav emlerüt kosójah a trem ,si tréza

 ,knütlükenemgem ahon ¤oh ,si kanna ako za tlov ze nálaT .tásázodađtáj
 erőnehip iakađjé noko{ákráp a ,takalafalkiđ űníđ tétös a kétzén návrogom

.taradam iregnet nalatmáđ ődőlüđék
 netegiđ ősle za rám nátu sázoríval sáró léfsám gila legger pansáM  

 inlognah ervdek bboj atdut mes ze ed ,knutlálat tokatap atđit sé űzivőb
 lüklén iajpan űkélme đđor gésneltét a ah ¤oh ,inetnödle modut meN .tekő

 e-kájdagof lessédeksegésnelle őlü$ebel ne€i si rokka ,kutjar ik knütök
 men ttala ejedi đége knusádokzótrat-tto sézré za ze ed ,teketegiđ a

.lef ttedegne
 jú ¤oh ,bbasamlaklagel a tlov ze lüzök trap tremsigem seđđö za gideP  

 .te¤e si men ,knüstípé tsoráv
 ólí{ náladlo itelek tegiđ bbilédgel a knuntagoláv ttellek giákos meN

 sé trap a ,tez{évön A .ttözök iőtökik bboj lánbboj ,atda teđémret kölbö
 men ahos námrofój ladlo za ze ¤oh ,attotísúnat tza tnára¤e ajámrof kálkiđ a
 gidep takorahivléđ ódamát lórtagu{ ,¤an a ,mes trahiv sepezök ¤e gém pak

 bbo¤an tah A .kokísnnef sé ke¤eh ódózúhgigév népezök ketegiđ a kájgoflef
 úgásgatsav samlakla ersétípéójah ,sárrof sé katap tlov néki¤ednim tegiđ
 za kaŁ .lekketelüret sevüf katzokatláv kődre ilet lakkáf újátjaf sé
 ,se{égeđ neőnűtlef - avtímáđel takaradam iregnet a - tlov gálivtallá
 a {émlürök őzevdek si ze ed ,nápu$ knutlálat tekékpel sé takaragob
 ősle né ,tésédeknegedi mierebme inatđo matdut meN .arámáđ kőlüpeletel

 ¤oh ,matzokládo$ bbákni er¤e sé ,teketegiđ a tekeze metteređgem arsátál
.iasójah siD abkukotrib nabbárok lavój rám kéttev men tréim

 élef egév a sé ,neketegiđ a knüttötlöt tede¤envé ték tnim bböT  
 a nezE .koza giákos gém kandaram tréim sé ,konaltakal tréim ,mettöjár

 sé bbaramah tti ima - avtímáđel téjedi netsirahiV a ,nokof igésseléđ
 ,léđ ú{ári¤e ,sótrat a nelteremsi ,- nabánavA tnim ,kidődzek tnéksám

 neltelév aktiR .knutpak mes tőlleđ ¤e ,knutlov tto gím ,gidep lőrtelek
 a tekeze ikalav essehtílezökgem lőlef siD nebéde¤envé urruG ¤oh ,táhet



 aurE ,nabkađvé bbasamlaklagel arsázójah kisám a ze ¤oh sé ,teketegiđ
 .ajtí{ozib si knütese im a tza ,sázoklalláv nalat{ozib ne€im néjedi

 nasotnop géle na¤u nájpala {ámo¤ahjáđ keilebsid a ¤oh ,matdutgem bbőséK
 ¤oh ed ,nav tegiđ ¤an tah ¤oh ,si tza tős ,té€eh ketegiđ a kiremsi

 za őzmelleJ .inadnomgem ajdut men iknes ,tto katráj rokim sé kik külüzök
 ¤av sonjas teven a tze - tekő kizeven kenietegiä keleä konlÁ za ¤oh ,si
 inze¤ejlef le attotđalum za ¤av ,kanájpap urruG néjedi kanna gem kátdnom men
 ar$narap ráka ,lóbgási$návík ráka ika ,sójah őremkav na€o tdaka men sé ,-

.énsereklef
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 inetílme immes levéletévik golod ¤e neketegiđ a ttala pan {áhén¤e-záđték A
 ppékgév ttőle etedzek runaN gém keleđ A .knülev tnétröt men ólav

 ttetíges artrap ki€ema ,lazza tlov kné$neređ ,kutdiđ eri{{emráb ,katdaramle
 na€o tlov mesgém ,pan a ttözűt ,tlov tlüred naógo¤ar gé zA .teknünneb

 .knu¤av arbbakađé lavój ,attatum si ze ,néjedi runaN nabánavA tnim ,gásórrof
 ettetzegévle nopan đúh ősle za ,tdaka nokójah a ólavinatívaj sévek imA

 ilürök ketegiđ A .tlov segésőb ed ,si úgnah¤e ah ,knüsézemlelé ,ugaliP
 mes laváfőlezüt A .kutlálat kangadzag nattodnomik nablah tekeziv

 tréze bbálagel ,men trésám ah ,mierebme ,indoksokérakat ttellek
 a lavásádaramle keleđ a ¤ohA .teketegiđ a anlov káttahtrat kensevneđnokor

 tláv ¤ú ,eré{evöf trap a ttotattuf takomálluh bbasopal dnim regnet
 kék€ém námrof¤e za katdavlo absám¤e kopan A .ébbenelet{émese er¤e knütelé

 jú tnigem atalugnah mierebme ttokođ zehtelé {ekévet sé ,ttala gé
 nednim knutatuktá nasopala ,le matzorátah rokkE .ttetege{ef laggásláv

 za ,ketehlémer tonđah nelte¤e nápu$ lótáknum a lőtte ,matdut ráb ,tetegiđ
 tlov erre neppé kenmierebme ed ,tásálúm bbasotazotláv levimalav ődi

.kügésküđ
 lótta sé ,arkorís a ár knutlálat netegiđ kide¤en ttotímáđ lőrléd A  

 sátđit itrap A .tdaka si knólavinegnerpöt ,knugástlalgofle ka$men avgof
 ,neblöbö űsévkef itelek ,ttedév na€ona¤u ¤e katzokaros nárátah ődre za sé

 sé i{jefrebme ,sákarők töneziT .netegiđ bbilédgel a tlov knéim a tnim
 laggássodnog amrof¤e men ed ,lettezeke¤i amrof¤e ,lőbkevök bbo¤an lánna

 si erénelle kievök bbo¤an kővkef bbalovátgel lőtzív A .avlámrof
 kunátu nabros a tnim ,támrof palalgét a kéttetílezökgem nabboj

 azamlah silávo nalatkala kevök bbórpa moráh óslotu zA .kőzektevök
 zohros a si kő ¤oh ,etzelej kugáslovát ólav lótsám¤e ka$ ,tlov

 za ka$men tto¤of na¤oh ,nokifarg ttokarik lőbkevök ,úromoä .kanzotrat
 lakkugam lóbkujázah a sé kusátratik ,küjere itset menah ,amáđ kerebme

.ejere {ámo¤ah őtípérís ttozoh
 mes bbigérgel a lénsevé cnimrah-đúH .trís seđđö za gem kuttotnob meN  
 kaniaiF regneT a sé mesédőlkedré né za zoháknum a zehhe ,bbesődi tlov
 ,avtídzomle tievök rís kidamrah a rokiM .tlov sévek tnára¤e egésttezde

 laviagof pé sé réhef ótíkav lőbélbö kasis újámrof tremsi lój na€o rám a
 ,a{opok ttezeterek lallákađ sé lekkötrüf sörövőgé za ttogro¤iv knár
 a tekő inríbár sepék ennel men sétege{ef eléfimmes ,nemierebme mattál

 sé ,neblöbö za etređ kütserek tia$nor kanó$ ¤av ójaH .arásáti{lef ibböt
 etset asrátjab eđđö atdroh tevök molah óslotu za ika ,tiajtno$ a kanna

 ,knutlálat tóh{uk tdaksoreb nebődre za bbejleB .lünelet{émdere ed ,élöf
 eđjef kosójah a ¤oh ,kátlurále iamo{ koságáv nelte¤ü ttetje nekeĐröt a



 sék {áhén nabkoras ki¤e zA .takáf a kátgaraf sé ik kátgáv lakkujdrak nájíh
.treveh {éde sádĐor tlüđék lóbsav sé

 ne€imráb ,- kanugaliP matdnom - nav dazagi ¤oh ,innih medzeK -  
 lőttezevö órrof a men kerebme újah söröv A .kinűt si kenneltetehel

.dettetjes et loha ,tto lohalav menah ,kenlé erléd
 men eteđémret sotaludni ah ,ugaliP - !marU inetsI ,gáslovát a eD -  

 sáM .aj&áb tnim ,ttozoklodnog nodóm őzmele ,ődekték na€o neppé ,le atdagar
 temievré ibbárok tájas nabnoza ő ,tázagi za meremsile ¤oh ,anlov tlürö

.menelle attotídrof
 kise bbeđđem za ,kédiv ótahkal nav na¤uka$ erléd lőtőtílne¤e za aH -  

 náecó za ¤oh ,deken gem matdnom meN .trap ilút nonáecó za tnim ,edi
.gem kétrém nétnem őtílne¤e za neppé miasrát tégésseléđ

 gnikiV a gniL-neT ¤oh ,monzára¤am kanugaliP anlov ttel segelsölöF  
 a trem ,togáslovát a tze ik attotímáđ lóbkotada tlorát nebégés¤eairómem
 ,gniL-neT mes ¤oh ,ttotatzotláv men timmes nágásótahzíbgem kétré ttopak

.tđérdlöf kisám a tza káttál men ahos keibböt a mes
 náecó za arkađé lőtőtílne¤e za ¤oh ,- mattat€of - őtehlezpékle táheT -  
 .ugaliP ,gem zzekdelef en lőrimalav gém sÉ .bbe{eksek lakkos geltese
 űjere setenetter tti néjedi arsE ¤oh ,kájlurále kálkiđ itrap a sé káf A

 ze tős ,tójah ¤e giádi kattahrodosle ne{{ök kozA .kanlobmot keléđ itagu{
 lőtnid-riG iađálah péN itraP a gem kátlálat na¤oh ,si tza azzára¤amgem
.atzokédnája meken azizE tájkasis kenika ,tsójah újah söröv a tza artagu{

?marU inetsI ,a{arava$ a sÉ -  
 ttodokavó eri{{em azizE ¤oh ,đlodnog arra ah ed ,¤ü bbezehen rám zA -  

 si ze nálat ,lórtrap ővkef artagu{ lőtnid-riG a inadnom si timráb knüken
…kátlálat nerebme ttolah si men tokasis a ¤oh ,teheL .őtehtré

?menaH -  
 zív a ttözök káf a ttetezev {évsö őtehevik gila rám lótóh{uk A  

 .tteđev ebűf űsévön sőre ,sagam a ,knutllá loha ,néléđ ődre zA .abá{ári
 a ttetehel iM .tregnet neletgév ,sedne$ a bbeđđem nátuza ,metzén tölbö zA

?etenétröt sogásgatnođiv kosójah igér
 kiálrotiv ,rahiv a tekő attotjah tá nopan bböt gém nálat ¤av nev¤eN -  
 nebtelé za ,kétle{ abkugam takiasrát komálluh óhom a ,katdakađel arros
 ,kéttetígnö¤ ,kétrötö¤ lavájník nednim meleléflálah a gidep takatdaram

 attotjah zohtrap ővkef artagu{ lőtnid-riG a mahorléđ óslotu za ttőleim
 ,zagI …katdut mes inđálah nabrahiv a ,tto¤ofle negér rám küziV …tekő

 anlov atravaztéđ si ¤e külüzök ,katlov kesőre ,kasamlatah ttőleza
 ,tiánotak sélüpelet itrap ki€emráka lavájdrak

…kává¤ géle si nebnölük kika
 tamotalodnog attat€of - tekő indamát kétrem gem sigém rokka eD -  

…lótgásújmođ a sé lőtgéshé za keneltetehet ne€im ,káttál trem ,- ugaliP
 telek sigém nátu sápa$eđđö ősle za ¤oh ,tehel ,- mattotnilób - negI -  
 absállánelle bbesőre gém tto ed ,nétnem trap a bbávot katludni élef

 trézE .kesélüpelet a kabbo¤an er¤e evdelezök zehnid-riG trem ,ketzöktü
 ,takavlaf bbégne¤ a kájtagotálgigév avdalah élef léd ,katludrofađđiv

 avlúm pan ték-¤e ka$ geltese kerebme tlümérgem lőtküsénelejgem a loha
 sé teziv katdut gidep gidda …erésézevređgem sézekedév a katlodnog

 ,katlurođ erbbeléd er¤e nátuza avgof lánko imalaV .inzeređ si temlelé
 za gem kéjlö ¤av le kájgof ¤oh ,kunátu ttödlük takójah ajpa¤an azizE nálat

 ,ttetehnétröt si ¤í ed ,e-tlov ¤í ,modut meN .takódokaloteb negedi
…ketré zöhlöbö za zohha lügév gím



 lőtsézekélme za ugaliP - marU inetsI ,si katlov kikrákA -  
 - tlürek egi tlánđah náktir nebédéđeb kaniaiF regneT a sé ,ttognozrobeđđö

 ,katlov kosójah óJ .tekő molánjas ,- erévle{ a
…monávík mes kanzólak ilebsid ¤e gém tlálah a tza sé

 ki¤e tlálat nabóh{uk A - .ű{{ök tlov mes kenkeze ráb ,nav dazagI -  
 lőrégnep ttogártéđ lótádĐor a arásámo{ miajjU .nebmezek mattagrof tsék
 neblöbö za nabbA - .ie€ekkip {ekéröt dixosav a el katláv nesegetér
 ed ,leggésbnölük aró {áhén ¤oh ,teheL .gem katlah erređ¤e bbálagel

 .kéttemet tsám¤e tti gidep keze ,kennednim egév ttel nopan a nozana¤u
 arra ,katlodnog arra nebzök sé ,tálálah kusrát kétzéngigév kőlélút A

 aH .ráv sros a zana¤u lüneltetehlürekik si kujár ¤oh ,kuinlodnog ttellek
 kusádólágĐiv avloktit si ttőle kugam gém nálat - evlepic tievök rís a

 si tza lóbáj¤an ,nekeibböt a kattotnallipgigév avpol ,- tákédnáđ
 ,ddelef eN .nabros a đel ne€eh kida{áh kujrís ő za ¤oh ,káttahlosójgem

…ugaliP
 kenénnel men ah ,inadnomik golod $löb anlov ttel meN .mattagllahlE  
 a etzén avdoklodnogle ugaliP .gigév knánráj tatu za tze si im ,kniójah

:tlalóđgem rokim ,tlov tdeker ajgnaH .takosákarők
?marU inetsI .tti kettehlé givé {áH -  

 arácra ugaliP - knándut tebböt ,knénzéngem si trís óslotu za tza aH -  
 nálat ed ,- tsázorátahgem bbasotnop a ajtjahó men norá za neze ¤oh ,tlüik

 trev terekö¤ ttözök ievök óh{uk a kogatsav ne€im ¤oh ,géle si za
 ,nebiedre nakraB a tnim ,kenőn nasro¤ na€o si tti aH .kéteme$af

…kesevéđúh lüleblürök rokka
 sé ,atkar trís óslotu za ika ,rebme za za ,marU inetsI ,ttel avoh eD -  
?tti ed ,kerebmedav sokanó$ a kétdeđtéđ tójah a neblöbö zA ?kujójah a loh
 tá$nor ójah a tlov rák ,modut rám ,kutlálatgem si tóh{uk a ¤oh ,tsoM -  
 a kátgaraf na¤oh ,dattahtál sé ,¤e si men ,eđjef$á nav nójah nedniM .inserek

 ketriđ a ,le tde€€üs nájtrap itagu{ tegiđ a lohalav ójah A .tekeĐröt
 sÉ .nebzív €ém ed ,lezök zohtrap a ,ttü¤e levéséleređlef nednim ,ttözök

.lappan
 erénelle teletđit seletök a sé etih etniđő ttetev abmosádut ugaliP  

.már ttezén evdekleték
?lappaN -  

 s nedejef a lakkasis ,si ¤av sőre ne€imráka eT .inlálatik zéhen meN -  
 ,dántál men ah ,ebregnet a lánargu nebdevö za lessék ,nodaladlo za laddrak
 e-đlodnog ,alkiđ a táladlo ójah a eb iröt akađjé aH ?donđú llek eđđem ne€im

?jdokpakeđđö si t{éde ték-¤e gém ¤oh ,arra
?si erkéđjef a katlodnog men tréim ,erőle káttál ah eD -  

 ,katlov kosójah ój trem neppé ed ,teketriđ a káttál ¤oh ,melezpék ¤Ú -  
 erélef soké{ráléđ tegiđ a avzaladlo sé ,tekő inlürekik kátlábórpgem

 téjesleb ójah a ,gésnelté$neređ a tnétrötgem sigém nátuza rokiM .inlürek
 a si im teke{éde zA .zív a ettötnöle ttala sátnallipmeđ ¤e gelűníđólav

 a nójah sedner nednim nabnoza kenkéđjef a ,knüzőf tto trem ,kujtrat netezlédef
 .aknum$á daka negimen neregnet tlí{ a nebzöktú neđih ,kü€eh a nabrátkar

?ugaliP ,rám detrÉ
 nebzív €ém ójah a ¤oh ,datdnom tréim ,si tza sé ,marU inetsI ,metrÉ -  

 tekéđjef a ¤oh .anlov ketnemađđiv bbősék ,bbe€ékes aH .le tde€€üs
 óslotu za eD …anlov kettehtnemgem si takóllap ,takádnereg ,káđđálahik

.marU inetsI ,timmes látdnom men gém lórsójah tdaram nebtelé
 ,le tlutđup nebődre za ,bbeđđem ¤oh ,teheL .inadnom tim kodut si meN -  

 sáđálah tteđev ebzív a ¤av ,iajtno$ a kandalrop nabkédakađ ki€emalav



 ka$ téléfjatut imalav ed ,neppékimmes na¤u tójah lakkodrak A .nebzök
.lórtrap a tnim ,sáđálah a bbese{émdere lőrima ,kettehtíđék

 nétse kos ,tugaliP tnim ,káttagzi kesédrék ólnosah si temerebme ibböT  
 ,koza lüzök mia{átipak lataiF .nétenétröt kaújahsöröv a knutdokanat tá

 ¤e ¤oh ,ketdek{émer ,etelé úgnah¤e ketegiđ a tlov bbesehretgel a kenkika
 ,erketegiđ a rodos tekettörötójah témsi rahiv bbajú

 si tza gém irtahiG - trevgem ¤av - ttodlágem levőreőlezpék súd a
 ,lótta evtniketlE .zohiajtrap kaújahsöröv a im knuzzálrotiv ,ettetevlöf
 ,ettet énneltetehel evele sáráj léđ tlatđapat gidda za tevret a tze ¤oh

.tdaka si aságofik sám kanirrumuä
?kiken knánzoko temörö ¤an na€o ¤oh ,irtahiG ,deđih tzA -  

 tremsi men ahos gidda ¤e ah ,đet ággodlob si teknünneB ?tréiM -  
 nálat kaújahsöröv a kozA .alór knutahllah ka$ ráka ¤av ,knutahtál tedlöf

…nav ¤oh ,kájdut men ,si noknutrap im a kerebme kenlé ¤oh ,kájdut si men
.irrumuä nesre{ ebzök ttogáv - !kné$neređ im a zE -  

 .tácra romok ,se€ehőlmih irrumuä etđékrüf natravaz {átipak lataif A  
 nátu ugaliP ika ,tsójah a gem attotnáb levim nojav erénelle akédnáä

 sé ,irrumuä lodnog erim ,matduT ?€étniket bbo¤angel a ,nebémeđ kui{{adnim
 sé ,kanódokazib ,kenseklel ne€i metleven né tékédezmen irtahiG .matdoromođle

 ,taludni za inlü at¤ah men tirrumuä .nabátiv a tájtráp motahgof mesgém
 erkemeđĐárap ógro{uh tlurug arkomoh a néléđ sákarzűt a sé ,tnattaplöf

.ttosopat
 !nid-riG zE !siD zE !tze neppÉ ?dotáL !irtahiG ,knülev kénnet tzE -  
 áttlof ttolah ,etekef Đárap ¤e-¤e ¤oha ,nesöhüd atloros - !anavA zE

 za djam nöj ,takubál a kitevgem neléd ah nátuzA - .ttala ajuras tlupal
 .kenlesiv todrak arokkem ,dattál ,takujlécnáp a dattáL !liaL sé trap naba
 tzA ?inlánđah kandut todrak arokke ah ,kentehel kesőre ne€im ,đlodnog tiM

?kiken anllánelle ika ,za ennel pén ki€em :irtahiG ,meken gem ddnom
.kattagllah netnebböd ko{átipak lataif A  

 ,kujdut men ¤í ,- ebzök matlóđ - mes takujójah nelte¤e kuttál meN -  
 ahén rahiv ¤e-¤e aH .tnáecó za kázzójahtá ¤oh ,kujójah ¤an géle e-nav
 a nebétgév¤e topan navtah-nevtÖ .sázójah men gém za ,tekő ajrodostá

…inzálrotiv neregnet tlí{
 tágam evlév ttala mia{ráđődév tlese€eh - !melelé i{{em ,zív i{{eM -  
 aH !ta{áh sÉ !inetípé zohtú ne€i ¤e enellek takójah arokkeM - .irtahiG

 trem ,kentehöj men lebbesevek lánójah nev¤en ,noknutrap im a kanraka inző¤
!si kosáiró ne€imráka ,knuríble gém lavi{{a

 lataif a gidep emeđ ugaliP ,ttotagllah lu$akam nabátadut azagi irrumuä  
.tnalliv ar{átipak

 típé ik :sójah ¤an et ,meken jlođaláv si arra rokka ,dodut lój ne€i aH -  
?kaújahsöröv a ¤av iM ?tójah arokka nev¤en bbaramah

 meken ,matdut lój ed ,lef ettet kanirtahiG lattatnipat sokli¤ tsédrék A  
 ianava za ójah ¤an géle sé kos géle tlüpé men ahos tniređ ugaliP .atnáđ

 záđtö bbálagel lótánavA ¤oh ,kensegésküđ mattotrat meN .nebke€ehűm
 mazzoktativ lekkegedi tlozroblef lótpan sedne$léđ nevtözáđ ,erretémolik

.elev
 sévek metletémsi - mes takujójah nelte¤e gém kuttál meN -  

 ¤oh ,lüredik ,le¤¤e knuzoklálat ebmeđ lőtmeđ ah djaM - .lessédőző¤gem
…sepék erim sé ,arokkem

 ,arĐárap ttosopatle za tlumáb naúromoä .taludni za tlláđik lóbirrumuä  
{émeR .téjef a etlemelöf ,ttodókzárgem ,derbé lóbmolá ika tnim ,nátuza

 tróđelet lakkogalli$ ózárkiđ a totlof tétös na€o nelte¤e tteserek evdek



 a giákos tehdekelsék men ,nav őhlef aH .őhlef ,ettehih tza lőrima ,negé
.teknünneb tídabađgem sé ,nöjle ,mes léđ
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 ódo{okévle za sé ,léđ a tllále tjátléd nájpan kideteh rahiv a rokiM
 eđđem ,erregnet őgnöhüd a tiátiđ {éf igálivlút ,agrásnék lütđerek nökőhlef

 .inlomáđeđđö knutdut ták$otnop ólocnát tö ka$ néléđ tnoziroh a ,netelekléd
 nednim ahtnim ,ttogzom ¤ú ima ,arcobrá ózodaljah ,őge$er a ttođámlef ugaliP
 tebböt ttotál mes nanno ed ,lőbétset ójah a indakađ anraka ik nabtanallip
 ,órátlef takokédakađ €ém ,ótnor kansám¤e ,őle{ abkugamnö tekü{érös sobah a

 .ttözök iesér komálluh őlüđék innahuz knár avdosagam tnék¤eh arjú djam
 za kut¤ahle atóim tnim ,tlöbmöb ¤úna¤u regnet a ,dne$léđ tlov abáiH

 ¤oh ,el matsavlo lőrésétni¤el nelet{émer kenézek ,lórácra ugaliP ,tölbö
.tójah bböt tál men

 a avlúm aró {áhén ¤oh ,matráV .kanrahiv a egév ¤oh ,innihle metrem meN  
 ,tnűtle elef mierebmE .tiamahor őgnöjrő ,ttotaggađ ,naltaráv idzek arjú léđ

 a el atsom ¤av ,ebzív a léđ a atrodos rokim ,kutdut lór{áhén ka$
 atdagar lüneltéverđé tebbötgel a ,málluh ótíroble tójah a lőrtezlédef

 gila ka$ tásázokatláv kákađjé za sé kolappan a trem ,regnet óhom a le
 .léd ekrüđtétös ,bbasogáliv éssik lénétekefmorok a etzelej neőtehlekézré
 regnet a tnahor dök sós űrűs ,ebécnireg komálluh a trameleb nákro zA

 a lőbknütset atpolik ,atram ersöröv teknümeđ ,enneb knutlokodluf ,ttelef
 zA .bbávot kujríb men ,kützeré ¤ú pan ősle za ráM .tégelem őtetlé rév
 ,tlálah sro¤ a kétserek tnéknö nakos lüzök ketnűtle za ¤oh ,tehel si

 ,kanajludabađ lőtémlertö¤ ólú{ énneletgév meleléflálah a sé sédevneđ a ¤oh
 bbagatagni si lániákđed akráb a gém ,küjlélút sigém ¤oh ,{émer a trem

.tlov
 sé kőhlef tétös a tnop órpa ólocnát ,ónakkublef arjú djam ,őnűtle-le tÖ  

 őttek ki€em ,inatípallágem tlov neltetehel ,nátáh regnet sojarat réhef a
 mélef netde{rög sé ,lórcobrá za ttođámel nesevresek ¤an ugaliP .kiz{áih

 ,knutráj netde{rög nai{{adniM .netezlédef a tlákđú$
 lőtlétök netezlédef őgnölüd a - tájdóm a tze kansátatzotláv€eh a na¤u ah

 - giódokđapak lótódokđapak ,giájtálrok ő$pél a lótknálap a ,giknálap
 erődi lőrődi eségemer géstlüremik a ,sázáf a inzeven tehel kansáráj

 tset a ,ttedeksemledegne mes knüzek rokne€I .teknütset attotnáređđö
 s ,atlorazap eré$rög moziđeker a tájáigrene kédaram lesséznö ótítđupnö
 ¤oh ,kutdut abáih ,ka¤rát a kattolkisik lüzök kniajju ólí{téđ nábotso
 knütelé za nálat nabtanallip a nabba lótkusátratgem ,lótkusádagargem

.ggüf
 ójah a lénévöt knálap a tima ,avgud abkoruh divör a abba tamorak bboJ  

 ólo$ádkub mélef a matpakle lakkisám a ,mettetísőre zehégév kaniádrob
 eséköl málluh őzekré lórladlo óslút A .mattotírođ zohmagam sé ,tugaliP
 etlögnöd arsopal zív sós i{ánnotkos a djam ,lórábál a trevel tiknednim

 nabknusádalluf ¤oh ,nebknődüt tluromo{ av¤ah tőgevel i{{a ka$ ,teknütset
 .ejlel témörö si málluh őzektevök a gém

 nórájel ttetímötle lakkákđed sé laválrotiv tleređel a lőbékenef ójah A
 kök€öka&uk kav tnim ,ttozgnah ¤ú ,sátagjaj a ttödőrűđtá si lütđerek

 málluh őzektevök a nöj rokim ,kátdut men ahos tneL .aságo{{iv
 ttodokđapakeđđö nebémleléf a sé ,tekő etré lunaltaráv gidnim ,asápa$lökö

 sé nebéséseebgésték neltetehet tludjajlef gidnim ga€omogrebme



 őtehzeven kenrebme rok¤e kát¤ahle gér {émer sé léc ,meletrÉ .nabámladjáf
 za mes ,kő mes sátagjaj arjú sé sétü arjú nátza ,sátagjaj sé sétü ,tekü{él

 lassumtir a lezze ¤oh ,abkétáj nelte¤ek a eleb tdaráf men regnet őgnöjrő
 sé nesezivmoru$ netezlédef a aH .tágásólavékkörö rahiv a erkeđér kájladbađ
 lakkugam komálluh a ¤oh ,tazákcok a tlov si bbo¤an neseređreze evtekđer
 a kanna matda tazagi ,teknünneb kenröteđđö avpa$ zohknálap a ¤av ,kanrodos

.tdaram tnöf ika ,kenrebme ráp
.ebélüf ugaliP mattotláik - ?tö kaŁ -  

 abákrot a ingöhökik togada ¤e tlábórpgem ,levéjef a ttetni sójah A  
.lőbzív tdeker

!tőttek kisám a inserek llek geM -  
.ttozrágus telölű¤ neltezelpel lőbémeđ kéK  

 rám ke€em ,ttetni élef komálluh A .lórájáđ a el matsavlo - !?ttI -  
 sé ,téjef a atzárgeM .kanajnahuzár ¤oh ,tójah a ingofebrök ketlüđék tnigem
 ¤an a ,ugaliP .tlusrát si sétevgem rám tsom zehtelölű¤ a nebétetniket
 ¤oha tnim ,nabáráp sós a ttolroptéđ ,levéhüd arsE trem inlocad ika ,sójah

 a kenne tekő attotjahiken ika ,tlürő ka$ ,rÚ inetsI rám matlov mes né
 urruG lút ,ergév rokimA .letevök tegésneletđe jú tsom sé ,kanrahiv
 rahiv na€o lüklén tenemtá ,tdakađ egév kendne$léđ a ,népezök kenéde¤envé

 ,tlov setemleléf si lőblöbö ttedév a gém za ¤oh ,erketegiđ a tludúz
 sé ,tdejigem ugaliP girahiv őzektevök a dne$léđ sopan ráp tnigem nátuza
 ne{émelév ¤e ko{átipak a sé gés{égel A .neketegiđ a knujdaram ,atraka tza

 lazzA .tsáludni za ik kutlokađőre né sé irrumuä ,nettek ka$ ,elev katlov
 za đel bbadav gém ka$ rahiv nednim evdelezök zehéjedi arsE ¤oh ,knütlevré
 sé ,tdamátlef arjú léđ a rokim ,lügév matdnom - daram ,nöj men ikA .lénőzőle

 ,eblöbö za ađđiv tdalađ lazza rebme ték ttödlük arkísnnef a
 kettöj melev dniM .notagu{ tnakkublef rám ajkí$ tétös rahiv kide¤en a ¤oh
€eh ¤oh ,matdut abáih sé ,- teknünneb trélotu nátuléd panza gém őhlef a -
 gászagi za :sáladrufiklel a ttőn ttü¤e levéjere rahiv a ,mettötnöd nese

 llek ttaim mogás$akam né za ,kiđih tza kő ed ,nav mettellem na¤u
 gím ,tirrumuä atzoktá sé ,ugaliP teknünneb gem tlölű¤ trézE .kuinlutđuple
 nav tto si ajójah kanásrát€étev ¤oh ,ettih ¤ú nabá€ámoh űrűs kétjat sós a

 rám irrumuä ,attahtál ergév rokim ,menelle tludrof tréze sé ,knüttellem
 evre{le ,ttala komálluh a ¤av ,néki¤e tnop ólo$ádkub tö za ¤aV .nav eđđem

 tza kanmolagu{ neltekézré ,körö za elev ed ,tréásá¤ávar¤an tésétetnüb ótlém
 rám ejtjes nednim knütset ráb ,knüdzük gém im nelle ima ,si támlatuj a

.ajnávík tza ka$ atógér
 őröttéđ evge$er a sé ,málluh ¤e tekő atpa$ men kansám¤e ka$ aH  

 ,téjesleb ójah a attotđarále lannoza zív őlmöeb niakédasah kákđedladlo
{op A .kentehde€€üs nasotazokof ka$ ,matdut

 {áhén ka$ si nátu málluh bbo¤angel a zív ógráviđ tá nórájel ttedév laváv
 ,lőtmeleléf a neđége gem tludnolob men ika ,daka rebme ¤én ah <i{rödöv

 tö zA .lezzív gem tehlet men ójah a ,kiken dut inlo$narap ika ,¤e ka$ ¤av
 erređ¤e nabájávítkepsrep akóla$ ¤lövmálluh ólí{gem neppé ¤e lóbójah

 $nin ,atlurále kuságzom ,katlo$ádkub néde{{öK .mattotnallipgem si tamráh
 ,mes i{{a gém nálat ¤aV .knüken tnim ,nebkénefójah a küziv bböt

 anlov katdut na¤oh nebnölük trem
 a innel llek tti táhet kanójah tnűtle ték A ?teknünneb inzőlegem eri{{e

 ka$ ¤av ,ketde€€üsle sé ,lezzív ketletgem nesejlet rám ¤aV .nebknülezök
 takákđed óđú za ,kettehröt men arkobarad ed ,lőbzív a ik llá kütezlédef a

.anlov kütteverđé



 .bbősék rokka ,kujdut men tsom aH !ugaliP ,tekő küsserekgem gideP -  
 a nöj arjú ttőleim ,nasro¤ ,teziv a lóbójah a inrem llek ik röđőle eD

!léđ
 kójah tnűtle za ima ,atlodnog tza ará{ozib nabágaM .ttotnilób sójah A  
 nebkénefójah a ,inzoktativ si bbősék melev réár neze ,itelli téséserek

 ne€im ,lótta ggüf knütelé za ,sőgrüs tnođiv inludabađgem lőtzív tlű¤eđđö
 ttozáv{opel a avlo$ákir netdeker lótáráp sós A .elev knüzgév ramah

.tekerebme őgnezél netezlédef a etleret zohsálí{
 mes őhlef nelte¤e armosázokládo$ sé ,ttoljah élef tagu{ nassal pan A  
 návrud na¤u komálluh a ,ttedesedne$ neőteheverđé regnet A .abájtú tdaka
 nassaL .netezlédef a tá katkub nabbáktir er¤e ed ,tójah a kétsödköl
 nolkic a men dne$léđ a ,metdevét bbőle za ¤oh ,metdzek indek{émer sigém

 rokka sé ,le kut¤ah náladlo za lohalav ¤oh ,tza menah ,ettetnelej tájgam
 .előt knüngetter llek men rám

 ¤e tnim bböt - nárá esértö¤ bbajú kniamzi őgemer lótgástdaráf ójah A
 lótáinómma ,sok$om ttotjú{lef lőbkénefójah a knutgnoljah giáró sőttek

 - lekkördöv ilet lezzív őlzűb
 kerebme zA .lőle asádamát komálluh a trétik négrüf ,tlübbe{{ökgem
 ik-ik tniređ emle{ék sé esédőző¤gem ,netezlédef a tlú{le egésbböt

 létök ttetísőre erévöt cobrá za atlokruh arákered ¤av arájrak ,arábál
 ado-edi aság€obmi ójah a ,si katdula rám sé ,ttodóku$el kümeđ ,tégév

 metdükef küjézök si né nebbesevíđgeL .tekütset ttozági$le attotírug
 - arcobrá za matđámlöF .indogu{ tto¤ah men ójah tnűtle ték a ed ,anlov

 lüvík notnop tö ilovát a ,abáih ed ,- etle¤if lemmeđ so{úg ugaliP
.inzedeflöf matdut mes tákđed nelte¤e

 né giátlláđpaN - .neűklel¤an atlo$ánat - !marU inetsI ,jnehip bbáknI -  
.keletleklöf ,timalav kotál ah sé ,mödökrő

 .metlölű¤ né tsom tréze sé ,atlognah ervdek bboj naótahtál mosádólaŁ  
 sigém ah ,aj¤ah inđev tiasrátjab ¤oh ,mattahtrat men nabnoza kansajla ari{{A

.nebévöt knálap a metdükefeL .to$nor ki€emalav ajtálgem
 a ed ,memeđ a eb mat{uh ercrep ¤e ka$ ¤oh ,metzeré ¤ú ,ttozárlöf rokiM  

 komálluh a nebé{éf söröv$naran ,atlorús tregnet a mendjam rám pan
.katzdólliv nekéktétös
?ugaliP ,đtál tiM -  

!marU inetsI ,kattotnob tálrotiV -  
?ado$iM -  

 .tdamátlef léđ a ¤oh ,erđé mettev rokke ka$ ,lótsávla za matlov tlubaK  
 a neppé ,lórtagu{kađé tjúf nesetelne¤e ,tlov ekönríh rahiv jú ¤e meN
 arjú ójah a sé ,tálrotiv a estlötgem ¤oh ,levőre bbasamlaklagel

 .komálluh a tniređ küvdek-kü{ék kássagrof en ,ne¤el ótahzo{ámrok
 lőrtelek a rám etle{le takotnop A .erőle matlumáb avdokđamát kanknálap A
 tétös a ttegemer a{ráđ ógnallip réhef tö nökü€eh ,ta{okla ódokapolerőle

 tierebme za nebzökim ,nebémörö tlocnát mendjam ugaliP .ttölöf regnet
.ettegötlök

 et ,rám jderbÉ !knülüper sé ,laválrotiv a löF !léđ a ttI !ketejderbÉ -  
 ssirf tedődneb a dömötgeM !tegele đtahla nohtto djaM !akédavi runaN

 zíT !gipennüđavaT a ráka đtahla nátza sé ,ár lođi ták$orob ój ,lassúhakrib
 ?matdnom tiM !notrap a ráv tto dábab a ,ebőtökik a knuludrofeb sé ,pan

!detehteglelö rám nétse kidotah a ,knuzójah si lejjé ,hE ?pan zíT
 sererév nátza ,tugaliP ólárgu küttözök a kétzén nábmab kerebme zA  

 ze nálat ,temörö za tze mönlögem tlov golod nelte¤eK .tnalli$löf kümeđ
 mesgém ,külev mettet si ahalav tima ,ttözök dnim bbenelte¤ekgel a tlov



 őde€€üs ték a nav tti knülőt erretémolik {áhén ,lohalaV .tnéksám ttetehel
.kütré ađđiv ludrof mes ki¤e lüzök ójah tö zA .akráb

 ttőle sáludni gém takají ttözötökeđđö zA .ebkénefójah a metnemeL  
 ejré géssevden bbesevek lénim ¤oh ,kátkar arclop bbasagamgel a nasodnog

 si kenne ajrúh a - tabbazaráđgel gal{ára za külüzök mattagnáriK .tekő
 ,- mettetđelliár tőđđev a rokim ,ttogól nasotazála¤

 ,ertezlédef a metrélöf rokiM .mattotđaka abmaka{ a tzeget ilet lekkőđđev a
 tezlétök a sé alrotiv a ,ttogropuk néjetet cobrá za rám rebme ték

 ,nabórájel a matllágeM .elev katlugodlob nezehen ,lezzív tágam atvíđelet
 a inlábaiklút matlábórpgem sé ,tdaram evdév eri{{emalav matáh a ¤í

:tugaliP őtlövü tako$narap
 !inludrof nojdut nelle léđ ójah a ¤oh ,lef kotázzúh ari{{a kaŁ -  

 men ikA !tójah a nelle léđ dstídrof sé ,totápal{ámrok a el dđere ,ugaliP
 ,zohtápal{ámrok a jneM ?ugaliP ,detrÉ !mövölel ,kideksemledegne

 tadokrot et a kenősle ,ála léđ a ludrof si ti{őzeve ¤e ka$ ójah a ah sé
!lallí{ a tá merev

 ató mesézekré abánavA ika ,nelte¤e za tlov ugaliP tzök kerebme zA  
 mes ő gém avtímáđel tocrah ttovív lekkerebmedav sokanó$úđđoh a ed ,tremsi

 gem anlov ketdőpel mes rokka nálaT .trev¤ef nebmezek a ahos ttotál
 a lef nakkub eki¤e kokalamelleđ őtísepéneb tregnet a mette€eh ah ,nabboj

 .tlí{ erkerek kümeđ ,ketdeveremgem kezek ózogob tekeletök A .nabórájel
 arjú trem ,ttotíromođle ze sé ,moglod a đel űređ¤e ne€i ¤oh ,matlodnog meN

 témsi - arámlaru uzaM kika ,si künneb gém ¤oh ,attotí{ozib tza ka$
 za lé nesegés€ém ne€im ,kettehzekélme men rám - avtímáđel tugaliP ka$

.eteletđit sálo$narap evtege{ef a ,kađőre
 rám lattáh tde{rög sé ,kenősle ugaliP atdnom - !marU inetsI ,ke¤eM -  

 melező¤ ű{{ök ,úromoä .ketdenevelegem arjú kezek a nekeletök A .si tludni
.nekerebme abotso

 ¤oh ,tréza men ed ,etré kattorgu si netteK .matbod ertezlédef a tají zA  
 .ké¤et eré€eh a ¤oh menah ,kástídrof nelle ólo$narap tlürő za ,menelle

.nójah a tegésneltedner körűt men ,kátduT
 nátuza ,totápal{ámrok a itízgör na¤oh ,metzén ,zohugaliP metnemartáH  

 kotlof réhef a ,tlocnát knüttögöm tsom ógnallip tö zA .matludrofgem
.ketdebbesik nasro¤

 kenénrem men elüklén ,- kanugaliP matdnom - küttözök nav tto irrumuä -  
.kanákađjé za ingáviken laválrotiv sejlet

 tájómo$ létök a ,löf ttezén meN .ugaliP atgorom - marU .inetsI ,negI -  
.attagnár

 ki€ofeb rám niesér knálap a ¤oh ,¤ú lohalav tti lándólok{áh et ah sÉ -  
?zív a

!asros sójah a ze ,ajraka ¤ú netsiregneT a aH -  
 sé ,ttezénlöf sigém lügév ,arómo$ a tderem nattodoklatágem giedi óJ  

.ttala a{ráđ ólmobik akađjé za alrotiv óslotu za le kinűt na¤oh ,attahtál
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 tnim nátuza ,erregnet a ttobod totsálapdök {okév ,tlűhel léđ a nablanjaH
 ,lelléđ a knutludrofebmeđ atóiM .tnehiple ,táglod etzegév lój ika

 neppé ugaliP .tregnet a mettetle¤if lerrebme ték-ték ttotláv tnéknáróték
 sözök a sé ,si megne ttötlöklef ,ttedepelet knár dök a rokim ,tlov nerbé

 sé inzójah nebdne$léđ ,nebdök a - ségresek ittelef gésnelté$neređ



 nátuzA .teknünneb ttetíkébeđđö - neltetehel tnára¤e inserek tekettörötójah
 lénretém cnimrah-đúh ttetehel mes rokka gém ed ,knutdula giléd mendjam

 gidep im ,tödök a káttallav lemmeđ tderem körő zA .intál bbeđđem
 ólav arpan đúh tnim bböT .tetelđékređimlelé za kuttotđoeb sé kützirőnelle

 levimalav knüziv ,- knutdaram nai{{aelef ka$ trem - tlov knümlelé
 nöj gidnim nebde¤envé za nebbE .teknünneb ttotđagga men ze ed ,bbesevek
 nabbA .tekőlmöt a küssehtlötgem ¤oh ,- !en rahiv ka$ - őse ótuf i{{a
 gém ,knupak teleđ samlakla sé ,dök a lláđlef ah ¤oh ,knutdopallágem si
 eleb ,timmes knulálat mes ttalaza aH .knutídrof erséserek a topan léf

 men lassáM .tde€€üsle nabbárok rám ójah ték a ¤oh ,knundogu{ llek
.knuttál mes tákđed láđ nelte¤e giádi ¤oh ,ótahzára¤am

 sik ¤e arjú knutpak pansám ka$ sé ,ttotratik lu$akam nabnoza dök A  
 atravak tödök a ka$ bbákni ,nójah a timalav ttotídzom gilA .tőlleđ

 men tebböt lénretémolik zít ginátuléd ősék ,inlü$eb kutdut gem eri{{ema
 ,tödök a etdzek intaggađ sé ,ttodorotábiken lunaltaráv rokkE .knutdalah

 gé ódo{okla za gém loha ,enneb ttogáv takánrota$ seléđ retém nevtö-nev¤en
 a knutdórúfeleb arjú nátuza ,kuttahtál nátđit si tégéskék ődetétös

 regnet lút neretém đúh loha ,abómo$aráp réhefóh seretémolik léf őzektevök
.tdavlo ebgésekrüđ amrof¤e dök sé

 ređde¤en rám ttala ődi divör rokim ,ugaliP atdiđ - !léđ abotsO -  
 es erimmes ,södköl ,gorof kaŁ - .ttölöf knüjef a dúrtđerek a tá ttodópa$

 ,zagI !eđđö ajravaz t{ári za ka$ ,injúfle ajdut es tödök a géM .ólav
 gidda ,kogalli$ a kennöjlef ah ,arjú gem kujlálat rokka ka$ rám tsom tza

.teknünneb tahtaráj si ebrök ráka
 ,ttelef knüjef a ttogúztá arjú ,dúrtđerek a rokim ,matraka inlese€eh neppÉ  

:ttotídro to¤an ugaliP sé ,tlüdröpgem ójah a
!marU inetsI ,dzéN -  

 gásótahtál A .lőbdök a őle ttegnered ¤rát tétös ttőle arro ójah A  
 bbetétös ¤e dök a nápu$ ,nav bbeđđem lerretém {áhén ah ,tlov nárátah

 im ,naltaludzom ¤oh ,knüttöjár nátza ,ttedelezök nassaL .kinűt kenégetér
 mes ,zohálkiđ mes ttotílnosah men sé ,ttođtál kan¤an no¤aN .ejélef knuđú
 bbálagel lánknójah ,úđđoH .zohójah őde€€üs ébsévekgel a sé zehtriđ

 űgöđkéred ,záh nalatkalba ,{o$ala ,űjetet sopal ,bbađđoh ređléfsám
 ték ¤oh ,tlov úđđoh na€o ima ,nákdap setelgöđ nétniđ sé sopal ¤e ,lakkokras

 knuttolkisle rokiM .tlov so€ús sé römöT .nebdök a tteđevle egév
 gástlogat segelőggüf imalav küttetjes lunalat{ozib ka$ ,ettellem
 nákdap ósla za kuttollah nátđit nebzökim ,nöbmöt őslef a tialanov

 sé nasotazkotit na€ona¤u đége za nátuzA .tásána$$ol komálluh őrötgem
 solálah ólurob arójah a ed ,ttodódlolef ,tnűtőle ¤oha tnim ,lüneltetset
 - tnűtle sámotál a loha ,tödök a atlumáb netdemred iknednim - nebdne$

.aságobo$ komálluh a ttođtallah bbávot
 nebgöđkéred ,evdezehenár lavá€ús đége ,ttorgu zohtápal{ámrok a ugaliP  

.attotídrofle
.netdeker atgorák - !tálrotiv a eL -  

 zehéléđ tegiđdök a ¤oha ,ttegnered gássogáliv artanallip ¤e knüttőlE  
 neđége djam ,aráladlo lab ójah a ttođú$tá gássogáliv a nátuza ,knütdelezök

.t{uhik sé ,artáh
 tágam atrúf nolanovtú za nozana¤u mendjam leggéssebes őnekkö$ ójah A  

.knuttotrat élefik nabbárok leccrep ¤e loha tnim ,ebdök a ađđiv
 ójah a rebme ték lavá€ká$ sé ,arladlo tékdnim tőttek ,tőzevE -  

 mázzoh nattozorátah ébsévek lakkos nátuza ,ugaliP atlo$narap - !abárro



 zehhe ¤av timse€i ahalav láttáL ?marU inetsI ,ze iM - .tludrof
?tólnosah

 sé ,{otáz ahtáH ?ugaliP ,đraka tim eD - .mejef a matzár - !meN -  
…ősék rám ,dotálgem eriM !knutufár

 !međe tejeflah sre{ ,modagof ,gimolálah rokka ,marU inetsI ,{otáz ze aH -  
!ettellem knütnemle rokim ,ttogzoM

 .rebme ki¤e óllá nabárro ójah a netlümér ettötlövü - !arlaB !arlaB -  
.ttotuf knélef sé ,tá€ká$ a atbodle kisám A

.tto¤af arákrot a asádózoktá ugaliP - …avá¤ et ,ik ejpét runaN ¤oH -  
 gila akdap ósla sopal a ,lőbdök a őle tnakkub neletrih ¤rát A  

 si lándúrtđerek a ejetet sopal "záh" a ,lénknütezlédef im a nabba{o$ala
…knutufeleb sé ,sátnallipmeđ ¤E .nabbasagam

 ,totápal{ámrok óludzom nátsul a lavugaliP élef knugam kuttotnár erređ¤E  
…ttođtallah séne$$er lőlef knálaprro za ,ttognigem ,ttopak tsétü ójah a

 evnebbödgem nátuza ,netteseebgésték mattotláik - !knuttotufár sigéM -  
 a ,sálokérob¤ub ,ebdök a lártáheleb ,nellibgem ejetet ¤rát a ¤oh ,mattál

 nédref akdap sopal ósla zA .ttođtallah eségeđiđ őgevel őlükenem
 erređ¤E .ttala zív a tnűtle lassána$$ol atsul djam ,ttedeklemelöf

:lavugaliP kuttotláik
!ójaH -  

 im a ¤oh ,le tnűt tsom "akdap" a ,ósla za ,tezlédef őslef a "záh" A  
 !ójah őde€€üs samlatah - lóbá€úsne¤e gatagni to$nor a attotídzomik knójah

 ah <ettellem akráb órpa knéim a ,úgás¤an sé újámrof ttotál men ahoS
!tnár lavágam si teknünneb ,lüremle tsom avravak t{évrö

 za eD .ttotnallip erkösőzeve za trem ,ttotahlodnog erre si ugaliP  
 im a nátuza ,ttog€obmi gém gibarad ¤e ,tdaramabba eséde€€üs sáiró

.táságnir komálluh a ettevtá ttü¤e lakknójah
 ,inadnom traka tnednim i{{a erređ¤e ed ,ugaliP etdzek - …marU inetsI -  
 somazuhráp kesédrék sonoza za kattotuf námén kniatalodnog sé ,tdakale ¤oh
 rahiv A !inetípé dut takójah ne€i ah ,tehel pén űređ¤an ado$iM .niánrota$

 sÉ ?ttala zív a lohalav tti kanlupal ko{otáz sigém ¤av ,külev ttezgév
 ¤oh ,kutjar knütköl tárokkA ?loH ?kannav loh :bbeneltetehtrégel a ima

 !mes taludzom ¤e ,sátláik nelte¤e sé ,ketde€€üs tretém léfsám ¤av
 ?kát¤ah arásros nabbárok rám ¤aV !erđé anlov kettev en ¤oh ,nelteteheL

 ttog€omog lunájak dök A ?arójah ólnosah ,kisám ¤E ?kettehem avoh eD
 ,niajtrap so$ivak anavA inlálatgem tűrű¤ tteđevle ¤e bbe{{ök ,knüttölürök

!tójah arokke ¤e tti tnim
.kankosójah ógnorođ knüttögöm a ugaliP artáh tlóđ - !teletöK -  

!ugaliP ,ke¤em nÉ -  
.ttozokatlit - !marU inetsI ,tehel men zA -  

?azahado kodnom tim ,kise dojab aH  
!ke¤em né ed ,modut men gém tzA -  

 arácra za ed ,elev mödőröt men ,itléf metelé za ka$ aH - !marU inetsI -  
 lőrlezök ¤oh tnim ,ari{{a tnávík men timmes nebételé đége nálat ¤oh ,tlüik

 nabboj ettehlekedré im ,tlov sójaH .t{ámtokla sotaládo$ a tze assahtál
?lánójah a lénne

.nelétök nölük ed ,- tátiv a le matgáv - đđöj si eT -  
 a ka$ah ,ttü¤e knulutđup si men ed ,nokisám a tehtíges mes knüki¤e ¤Í  

.kidólocnabug men eđđö ¤ohalav létök ték
 létök a nebzív a ,el kettetđere ttellem knálap a lüneltevzöK  

 tezlédef ósla tde€€üsle zA .metdzek inđú nasotavó ,nomakered a tluzalgem
 ¤av ,ebtelgöđ ólláik ¤e kajgúreleb ¤oh ,matraka men ,ne€ém ttetehel men



 arbboj lerretém tah-tö ugaliP .armabál a nojdorava$ létök a ¤oh
 sé ,ttotídólgem lórlutáh málluh sik ¤e ,matzá¤iv abáiH .melőt ttotatjúf

 $nor đége za ,metzeré ¤ú ¤oh ,ebimalav matgúr tárokka lemmedrét bboj
.gemereleb

…rám né ,- metgö{ - ugaliP ,zzá¤iV -  
 setniđzív téK .si lab a nátuza ,zehimalav tréázzoh arjú mabál bboj A  
 maplat a tlumis ő$pél …kidamrah ¤e nátuza ,nabgássagam őzöbnölük ,akđed

 sé ,- bbőle za eleb matgúr abba - matlálatgem si tájáfrak A .ála
.éleflöf matdokđapak evgecib

 a mattotláikartáh djaM - !intujlef ű{{ök tti ,ugaliP ,edi ereß -  
 neđége ketéssezev téugaliP sé ,tekeletök a arbbasorođ kotájgoF - :arójah

!zoháraf ójah a
 a atgofgem ugaliP .metdek{émer - eđđö kenderevek mesgém ¤í nálaT  

 men ráM .{ámtokla đége za tnellib knélef arjú lőtte sé ,totálrokő$pél
 ,neltetehel ¤oh ,matduT .ttetjel knélef ejetet sopal ,nesetniđzív tdükef

 tégév tezlédef őslef A .luroblef ,knuđámbbávot ah ,metléf lótta sigém
 sé ,lőbzív a morguik aH .lőtő$pél a arlab metlü$eb erretém tö-¤én
 noladlo óslút a nálat lassárgu moráh ,tokras a mölürekgem nasro¤

 a bbávot lőd men ¤oh ,motísotzib né €úsnelle nevele tnim rokkA .ketehel
:arójah a mattotláikartáh tnigeM .kiđámik si ugaliP ah ,$nor

{ú$ ,tnárađđiv nebzök sátuf ah - teletök kos manátu keteđđerE -  
 ah sÉ !tobarad úđđoh őzeve tah bbálagel ,- magam metehröteđđö ná

!tebböt gém rokka ,motagnár
.ugaliP ttodógga - ?marU inetsI ,đraka tiM -  

!kolóđ men gím ,lef jdokđapak en gidda eT !arladlo óslút a ke¤emtÁ -  
…nebzök ah ,marU inetsI eD -  

 ,matlú{artáh ,luzalgem létök a ,metzerÉ .inadnom raka tim ,gem matráv meN  
.nő$pél a matnahorlöf sé ,nabmoglod a ke¤el sotzib ¤oh ,matzúhgem

 ¤e létök a lút nokras A .tlődgem $nor a ,ttotláiklef netlümér ugaliP  
 ,ttedegne neletrih ,atjar mattotnár to¤an evlőderőle ,tdakale artanallip

 nátsul tezlédef A .gikoras óslút a matzáknáđ nosah sé ,metsele
 a zív a ,matllálöf rokim <ttedzek inde€€üs neőtđeji ed ,tnellibađđiv

.tré gimákob
 na¤oh ,metzeré néségemer kákđed A .mattotláik - ugaliP ,lef đđám tsoM -  

 sé sájúf bbajú ,zív a tnűtle lóla mabáL .nő$pél a lef kidokđapak
 inzéngem nasroß .tdükef nesetniđzív lóbáj¤an $nor a lügév ,sálokérob¤ub

?molagu{ a ze trat giddem ,ajdut ik ,tnednim
 sé ,arosnibak ójah idlöf ¤e ráka ,katzokaros kótja náladlo tezlédef A  

 ,nebbesönölük gem metnebböd si men rám ,matmo{gem té$nilik ősle za rokim
 ,kéttetípé tójah a tze kikA .kolokram te$nilik ólnosah zehidlöf a ¤oh

 a gidde tima ,arútluk a za tnim ,katráj bbőle laddazáđvé kos-kos
 le tludrof ne{{ök ótja zA .nóg€ob a neze mettih kanbbasagamgel

 innemađđiv ,tödök a matzoktÁ .€ámoh naltatahlotahtá ,űrűs tneb ,niasavkoras
 !neltetehel rám tsom tréá€káf ,trése$émjalo arójah a

 matzótagopatgigéV ?anlov matzoh ah ,nesezivmoru$ gem mánatjú¤ si na¤oh eD
 ettellem ,laváfrak ttogaraf ,matlálat todap {o$ala ,nétnem alaf eklüf a
 lammolagzub sazál miajju ,teke{édeméf ,tekegevü úka{ úđđoh enneb ,t{érkeđ

 őgnered na{ávlah ótja za matludrofađđiV .tá{áih sátál a inlotóp ketzeke¤i
 ahtnim ,lajjabor arokka ,nekéđ ¤e matkublütđerek nátu sépél ték ,élef egöđ¤én

 ugaliP ¤oh ,mattollah si tá nálaf kéklüf A .anlov tnabbor abmob
.manátu tláik netteseebgésték

.ađđiv mattotídro - !ugaliP ,jab $niN -  



 bbajú ,kajludabađik ¤oh ,metse ála za ,tllá latđa ¤e lút nekéđ A  
 tti ,kesseven ¤av kejgnöhüd ,matdut meN .menzedner ttellek tségnerdlöf
 a nebémletré sorođ óđ a kenésézedeflef bbo¤angel metelé inetti ,kollá

 :nápu$ so{ozib ¤E .matlálat tim ,modut men ,motahtál men sé ,népezök sőllek
 gér rám arámrál arokke ,anlov tdaram tti ikalav aH .kát¤ahle tójah a

 kaújahsöröv a ,ráz sé $nilik ,ke{éde ,ke{érkeđ ,kéđ ,latđa táheT .kijúbőle
 ze ¤oh ,metdekleték mes gitanallip ¤e - matlodnog ariajdrak sene¤e ,úđđoh
 a ebrev¤ef mattoltob men ¤oh ,metlürö sé ,- ttetehel kujójah ő za ka$

 ,ebimalav metzöktüeleb gidnim ,metpél avohráka rám tsoM .nebtétös
 men emletré immes ,mattagroflef tésézednereb đége eklüf a návli{ lemmesése
 ,tótja za metréle nárá sétü bbajú {áhéN .mezzetelrésík bbávot ¤oh ,tlov

.mattotláik tréugaliP sé
?ugaliP ,đláni$ tiM -  

!marU inetsI ,jjöjađđiv ¤oh ,moráv sé ,kölü ttI -  
?ebkéklüf a létnem men tréiM -  

!avlurođ kannav eb kótja za ed ,matlábórP -  
 a iremsi men ugaliP ed ,- matlodnog - avlurođeb si kene$nin ¤oh ,teheL  

.iken mazzára¤amle ¤oh ,ár ődi si $nin tsom sé ,te$nilik
 nognah sođanap kákđed A .no$nor a ttököl to¤an lunaltaráv léđ a rokkE  

 tlüđék arú$úb ősgév ójah a ,ttala mabál a ttozmálluh óldap a ,katgoroki{
 a ,ttedzek inluktir nasomahor dök a ed ,lótgáliv ittölöf regnet a

 nesetelne¤e ajáf ójah a ¤oh ,mattál rám ,ttodosomzi é{{éf ségnered
 ttogaraf náladlo ttih kanámis gidde tezlédef a ,avlocáp nav aránrabtétös

 ótrat tőtet sopal a etze€égeđ atnim tloktávor ,őle ketnűt kesétíđíd
 óludrofebmeđ lassám¤e iajtnáp kanásálasav kótja zA .si tielé kádnereg

 ,si péđ menah ,ójah a ze tlov samlatah ka$men kattotuf nebví salanovmálluh
 ,metdevéT .ajáknum sodnog keretsem őlel teküvdek nebteđévűm a ,úsádut ¤an

 matraka lakkodazáđvé nápu$ ,lótárok anavA tekő ajtđalávle ima ,tődi za rokim
 tlov romok ,erénelle agás¤an segésnef sé egéspéđ nednim ,rokkana¤u sÉ .inrém

 ieníđ tétös si men ,ttota¤ahle sé tlov $nor trem ,tréza meN .ójah a ze
 .togásromok a tze eleb matzára¤am galótu ka$ ¤oh ,zagi mes za sé ,ttaim
 katnahusgigév iaragus pan ódo{okla za rokim ,nabtanallip a nabba treM
 őzektevök a matllágeM .anlov mettetré ¤oh lükléna ,metdzek inléf ,atjar

 iM ?tréiM .inmo{el metléf sé ,tlov ne$nilik a rám mezek ,ttőle ótja ttoku$
 őzektevök a ,giákos na€o si men sé ,motahtál rám tsoM ?melev tnétröt

 ,mezré nomabál a ,kidelezök tto alaf tegiđdök
…tesevek ¤e ttedekleme tnigem zív a ¤oh

 rám nebősle za tima tnim ,mattahtál tzana¤u nebéklüf kidosám A  
 tnim ,ketlüđék lóbáf tlocáp aránrabtétös na€ona¤u korotúb a ,mattotnipatik

 ,lóbga{a bbamonif lakkos ed - kedlöztétös kegevü za ,ójah a
 a ,lőbtezövtönó {émek imalav sé lóbsav ke{éde za ,- gevü ianava za tnim
 za tnim ,na€ona¤u kujámrof a ,kámis ke{éde za ,evtíđíd lasságaraf korotúb

 tá nótja za ka$ ebéklüf kide¤en sé kidamrah A .netegiđ a nabóh{uk tto¤ahle
 ,tráj lürök mákob a rám zív a sé ,katlov kámrof¤e ,tsátnallip ¤e mettetev
 zív a ,abba maj¤ah ¤oh ,tlábaik ugaliP .metteis ,ttođú bbelezök dök a
 géM .integeđef metdzek tótja kidötö za sé ,timalav matludroM .kidekleme
.avtatzákcok si té€éđev tanallip óslotu za ,tnednim ,intál matraka tebböt
 ¤ú si $nor a ,zív ődezehenár a atmo{ lőrlüvík ,tlí{ nezehen ótja zA  
 iákđed óldap a ¤oh ,nabrísmálluh a té€eh evserek lunalatgu{ ,tnellib
 ,mettetlőre ebsér a tamalláV .katlurođ zohájla ótja za ,ketdeklemelef

 a montuj llek le ,kotujle ,matdut rám rokka sé ,si mejef a matgudeb nátuza
 itzökmeđ a sé ,keőzőle za tnim ,tlov úkala sám nibak a zE .giégév eklüf



 tlokrub abórakat űníđ sogáliv ¤e ¤áőggüf ttetíđefik nabájólí{eb laf
 nóhom a ,nótja za mattotíđat tárokka ,tnapporgem mecnireg A .ttotagnir tetset

.ttopa$ gimedrét a zív ónahor mettőle
.ugaliP attotídro - !de€€üS -  

 trebme bböt le¤¤e $nor a ,ttotírođ zehterek a sé ,tnattapađđiv ótja zA  
 arladlo őzeknelle za lunaltaráv nátza ,abgálivla za inniv lavágam traka
 za ,ttü¤e lavótja za ttököl tta{ah zív óludúzik lőbéklüf A .tnellib

 ¤oh ,mattál avdokđapak ebterek a né sé ,mettögöm lohalav tnűtle ótja
 a nebzökim ,ttovíh ,ttozotídro nabát€of¤e ugaliP .zív a bbávot kidekleme

 ,trésépél moráh ővelartáh gém a mettödzük lakkorotúb ólákđú nebéklüf
 mélef tset A .téléđ ¤áőggüf a matpakle ergév gím ,tnűt kangásólavékkörö

 a ataludzom nelte¤e sé ősle za tlov ze - ttese armalláv a ,tnellib
 avlánđahik né sé ,- tlov ermegéstíges ima ,kanásálganov đonog $nor őde€€üs

 nokéred málluh őlmöeb A .magam metköl élef ótja za ,tetelüdnel a tze
 za matlártáh laggof ttotírođeđđÖ .ebéklüf a inatírođ traka ađđiv sé ,ttopak

 zít kaŁ .metsékle ¤oh ,metzeré netteseebgésték sé ,abá{ári ótja
 gím ,málluh őzektevök a anráv ti{{a ka$ ,mődi bböt ennel leccrepdosám

 nalat€ús etniđ tset A !nebterekótja za motahdokđapakgem lemmezek dabađ
 ne€i tehel men újahsöröv ttőnlef ¤e ,tlumis armalláv a na{okéljah ,tlov
 rám ¤E .nebmöhüd anlov mattotídro nebbesevíđgel sé ,matlodnog - ű{{ök

 imalav nav gidnim ,egév si dakađ lunaltaráv ne€imráka kentelé tlégem
 sé bbeneltemletré ređreze lálah a ,le lutđup kere¤ ¤e ah ed ,amlatrat
 ttoda hüd a ze ,međih tzA .le títđup tegésőtehel ¤e trem ,bbenelte¤ek

.teterekótja za mejréle sigém ¤oh ,tőre géle
 létök a ,tré gimellem a rám zív a ,knutlov lüvík nótja za ergév rokiM  
 ebmődüt A .monludni élefađđiv ttellek élef ladlo kibbađđoh a sigém ttaim

 nebkütdejI .teletök a kázzúh ¤oh ,mattotláik levőgevel kédaram tlurođ
 nesö$rög lammorak bboJ .kattotnár ála zív a sé ,kátzúh nasro¤ lút

 ,tekere¤ a mattotírođ zohmagam
 - tégév a kanájádneregótrat ki€emalav őtet a inpakle metzeke¤i lakkisám a
 nátuza ,- kenneltetehel ttođtál si men ze ¤oh ,tlüremle ari{{a rám $nor a
 .mondokđapakgem tlürekis ergév tto sé ,kanákras tezlédef a matdógáviken
 a metdeklemeik ,matdut ka$ eri{{ema sé ,nátu őgevel matdokpak evgöröH

 tdakale ,kéttih tza ,teletök a káttagnár gidnim gém mierebme zA .lőbzív
.abba káj¤ah ¤oh ,mattotídrO .lohalav

 .teknünneb trélotu dök a ,tluso€ámohle neletrih {éf A  
 ,eri{kö{ök ¤e gila ,ttelef zív a tdaram őtet a ka$ lőbtezlédef őslef A

 a ed
 .attotíllágem őgevel tlurođ ála eteze{{em kéklüf a ,tdaramabba séde€€üs
 knu¤av lút ,metzeré trem ,tréza gelűníđólav sé ,teziv kédaram a metgöhökiK

 kodut mes tretém ¤e ,mettih tza ¤oh ,le ttötnö gástdaráf na€o ,ne€éđev a
.inđú

!stíges ,ereß - .tsójah a nognah egne¤ matvíh - !ugaliP ,edi ereß -  
 innet anlov trem tsá{áhermeđ ¤ohmes ,tlov bbetlümér lakkos ugaliP  

 nabát€of¤e ,katzúh giáladlo knójah a gím s ,teknőttekdnim tloraktÁ .meken
.atdiđ tekerebme za

 ,tetset tlokrub abórakat a melőt ettevtá ladiG ,teknünneb ketlemeiK  
 men trem ,metgöröH .metlőd ejéllem né sé ,ettetkef ertezlédef a nasotavó
 ebdök cobrá za tráj tocnát óg€obmi ttőle memeđ ,tőgevel géle matpak

.a$ú$ tlürem
.ugaliP ttotláik - !nasroß !tálrotiv a leF ?kotlumáb tiM -  
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 iaiF regneT a ttőnlef ki€emráka tnim ,úđđoh na€o ,tlov kere¤{ál bálgika}
 kenégni ,ajáhurrőb ttozoglodik namoniF .{ávos sé nelteljef ed ,lüzök
 mes indomlá gém ia$ákat ,iágrav seríh anavA lőrima ,aknum na€o esévöđ

 lassumtir so€ábađ ed ,négneß .$upaprőb úplat ahup nábál ,ketrem
 kustípallágem ¤oh ,sádut isovro bbesönölük ttellek men ,ttezgelél

 mendjam ¤oh ,abágam ttovíđ teziv i{{a ahurrőb A .ttopak tótatla ,lalladiG
 se$émjalo tnűt kansázoklalláv nelet{émer ,lénéjőlesiv tlov bbezehen

 .tétset kütlöĐröd arzaráđ sé ,alór kutzúheL .inatíráđik ttölöf
 sigém ,- atđit imalav mes za ,tlov ima sé - knáhur kos tlov meN

 lóbba ,laddnog ¤an trevek tlati őtísőre ladiG .¤ohalav küttetzötlölef
{ozib kanákjad đđor ed ,tesevek ¤e inetnö abájáđ a lallának knutlábórp

 .tájah őré giálláv evtísevdeneb arjú ,nácra za ttogru$gigév él a ,knutlu
 lezzív a rokiM .sádóla$ mendjam ,sétepelgem ¤an kisám a tlov ze ,jah a zE

 men nesevden ¤oh ,matdut neseteđémret ,kütlö¤nögik lóbórakat ttodóvitá
 lunaltakođ a ,laváhur zaráđ ne€imráka kütlöĐröd abáih ed ,söröv tehel

 lef ttozzi lohén ka$ ,tdaram anrabtétös ,ttodosogáliv gila anorokjah súd
 a ttedzek inlocnát ajgnál se$ém a ah ,ségnered űníđznorb €ém atjar

.nebléđ ődösőregem
 za ¤av ,ázzoh knütléđeb ah ,lejjé đége küttegtđelé abáih ,tdula ne€éM  

 aráladlo kisám a sé ,timalav ttogomrom nasácrud ,küttegerev tácra
 kenépén inlezpék ejégöm matlábórpgem sé ,tácra űmeđ ttoku$ metzénlE .tludrof
 el kátráz köködlömeđ ttozorátah ,űví péđ tokolmoh atđit ,sagam A .tiasánov
 i{telehel ,naltalukalaik gém eđrep rro zA .ttölöf kajéhmeđ újállip úđđoh a
 ¤av ,kidesene¤eik djam ,atloĐárav éssekere¤ nesevdek na€o ima ,agásúromoh

 za djam kidekđelli bbősék ka$ si llá kerek a ¤oha tnim ,đel ttoljah néh{e
 lelef na¤oh ,ttođtál tsom rám nabnoza nálanov kanájáä .abájáinómrah cra đége
 a tekő eđđö ajtnár erređ¤e ¤av ,djam kenteven erređ¤e ,arásumtir ködlömeđ a

 gidde tekika ,pén ibböt a ¤av iaiF regneT A .séseebgésték a ,tanáb
 itraP a tnim - kesérétle bbórpa za ,katlov kerebme nai{{adnim ,mattál

 kókal¤eh a sé imukraT ,elüf újámrof bbekerek lénkerebme idlöf a kenpéN
 - erőb ságrás ,atazotno$ {ekéröt nesekemre¤ kinuan a ¤av etezrőđ sotnozob
 ¤oh ,tátiv sodazáđvé kos a kéttötnödle iepén amáG A .katlov keneletge{él
 a tnim ,e-kosám neđége ¤av kaólnosah ,kona€ona¤u ie{él semletré kóg€ob sám
 kóg€ob őze¤e ari{{a€o lekke{émlürök idlöf a sibbálagel ,erebme dlöF

 errebme idlöf a ttotílnosah nápu$ men kere¤ a ze eD .amáG a tnim ,nebétese
 bbákni gém sé ,anlov ttetehel mo{ál a ¤av mogúh A .tlov na€ona¤u -

 jáđ a ze ,akolmoh sagam kraM ze ,negI .éjerdnA ,sogáliv ajah a ah ¤av ,ékraM
 aH .éjerdnA tnim ,tekemlezré za izörküt lüneltezelpel sé natla{rá na€o neppé

 men iknes ,méntetzötlö abiáhur dazáđ .VXX a ,mokađrok idlöf tájas a
 tnűtlef si kanladiG .ekemre¤ ređdneróg€ob ilovát ,kisám ¤e ¤oh ,ánlodnog
 gnikiV a rokim ,tlov kere¤ órpa gém ő ahon ,gásólnosah őtnebbödgem a
 argásólnosah a neppé - ajákigoL .armiasrát ttetehzekélme gila ,tnemle

.ttodólámrof éssédrék naltaráv - evlüpé
 nabkorís a ¤oh ,avlurále ,ttegnerpöt - ekemre¤ kaújahsöröv a men aH -  
 ójah igé ¤e ze ¤oh ,za tehel men ,- tráv tsám si ő nátu kosójah óvgu{

?ólav lőbdepén eT a ő sé ,tlov
.ttedevét tréim ,iken monzára¤am nađđoh ttellek meN  



 ,la€€osom őréktaná$ob atdnom - marU inetsI ,eT tnim ,na€o neppé gideP -  
 ,knüttellem tlü nesedne$ labbál ttozúh ála agam gidde ika ,ugaliP sé

:ettetázzoh ,ansavlo nabmiatalodnog a ahtnim
 ummiD rám azáH őn€áriK a ¤oh ,mándut men sé ,anlov kutlálat ¤í men aH -  

!marU inetsI ,ménnih kando{ál a ,- arladiG ttököb - ékeze ató
 a tségreĐib a$ruf a tza mezzeré en ¤oh ,evteven matdnom - !óJ -  

 tim eD .kolahgem ah ,manátu djam kidoklaru Ő !mo{ál a ne¤eL - .nabmokrot
?arájnórt anavA ketetlü t{ál ¤e ,tekere¤ ¤e ¤oh ,$ánaT a djam lóđ

 men ,matdut sé ,ugaliP ttogosrah - !marU inetsI ,teknünneb eT đlélúT -  
 socnár rám ,si agam ő ,metdzek lekkikA .ajdnom na€omok ,gelezíh

 ,lénmé{e za ttegrep nabbasro¤ etelé kaniaif amáG a ,kerebmegerö
 remus ¤av imotpi¤e sevénev¤en ¤e nálanjah óicázilivic idlöf a ¤oha tnim

.ttotímáđ kanná&sagga rám
?iken knujda teven ne€im eD -  

 men ima ,knánatđaláv ta€o ahtáH .derbélef ah ,agam ő ajdnomgem djaM -  
 ,tugaliP ttellek montargu - si nebnölük sÉ .iken kiđtet

 nannoh ,- mokrot a atrapak nese€éđev tnigem gésgelem ttöj neletrih a trem
?knüken djam lürö ari{{a ő ¤oh ,dodut

 a gidep ,anlov knuttotuf ebdök arjú ahtnim ,mevdekój a tlláđle erređ¤E  
 tezlédef a laváké{rá óznátu tóláhkóp keletök a ttođtáj namádiv pan ilegger

 a za ed ,tödök a atlábic lettezeke¤i söhüd gidnim gém léđ A .niákđed
 ,attotígát tekesér a ¤oh ,lavi{{a inréeb tlov nelet{ék ,tdapat zehregnet

.takoga€omog réhefjet a lürök kátgof kánrota$ seléđ i{retémolik
…tremsi gidde tika ,tiknednim ttetíđevle ,tielüđ a ettetđevlE -  

 ,marU inetsI ,nodóm sajla - ugaliP ttozoktativ - kát¤ahtto treM -  
 ,gem nojdalluf nabámlá ¤oh ,levimalav káttati si gem géM !no$nor a lüde¤e

.inlükenem nojdut en
?anlov tlükenem ¤oh na¤U -  

 nesedne$ ebzök tlóđ - tótatla iken katda tréza neppé ¤oh ,teheL -  
.elev kinétröt im ,ajdut en ¤oh ,- ladiG

 nesöhüd nátza ,nesöröv ugaliP ettötlövü - ?dekere¤ a dán¤ahtto eT -  
…tze detré men ,dekere¤ si $nin ,hE - .ttetni¤el

 ,ajdnomle djam ,ajdut aH .tlov lüde¤e ,men ráka ,kát¤ahtto rákA -  
 eđreP .metré mes né tze trem ,- tugaliP intatgu{ matlábórp - tnétröt ¤oh

…tekneim a ő ¤av ,tévle{ ő za kujlunatgem ari{{a gím ,llek ődi zohha
{ik röđőle ¤oh ,nátuza laváró léf sé ,trét zohágam ttőleléd géM  

 samlagrođ ,- regnet a knüttölürök tnim ,tlov dlöz - témeđ a attoti
 tnim ,tlov bbe€ém ajgnah A .tinE even a ¤oh ,kutdut rám nárá sátagotum

 trem ,atzoko ótatla za ¤oh ,tehel ed ,matráv lőtkere¤ úrok ne€i ¤e ¤oha
 negedi óljah ejélöf a tlümér mes gem ¤oh ,tlov tlubák ari{{a gém

.lótkocra
 a sé sálunatvle{ a ka$men ¤oh ,ttođtál ¤ú avlúm aróléf bbajú ¤e eD  
 nednim knütelé ővelartáh đége tős ,sázójah ibbávot a menah ,sáldótunórt

.lórknulláv a kiđevel tájdnog
 ed ,takómo$dök a kütlürekle ,ttetehel aH .knutzójah laválrotiv sejleT  

 násázmálluh regnet a ,kutjar ingávtá knütléf men ,tlürekis mesgém ah
 avjúbik lőbtegiđdök bbo¤an ¤e ¤oh ,tnétröt ¤Í .knuráj nezív €ém ,kuttál

 za ,knuttotuf kanáladlo őspézök a neppé lüzök a€ág ilebsid moráh
 si knulán gém ,tehel ah ,kŐ .inlürekle ttetehel men rám tsézöktüeđđö

 arájójah kon$narap a iM .katlov nebőrelút sorođkos ed ,ketdőpelgem nabboj
 kisám a gidep tégés{égel ódózoktá ,ógro$iv a€ág tlasrá{lef a ,knütlürek

 daram mes knüki¤e ,teknünneb kantahpak ézök küzek a aH .löf etdeđ ójah



 sé megne tremsilef nabátanallip sézöktüeđđö za rám kon$narap a ed ,nebtelé
 ne€im lőbé¤ek neltetehđékrüfik kenetsi za ¤oh ,atdut lój sé ,tugaliP

 a tllá nasamladaid nabájlécnáp ttozo{arA .ebélö za tna&&op ságof
 lavá€ká$ aso{ámrok tlürőléf lőthüd a€ág őde€€üs a rokim sé ,netezlédef

.attatzali{el ,knázzoh ttorgutá nebézek a
!teletök si arkubál a sé ,- atlo$narap - teküzek a artáh ketéssöK -  

 ed ,ejdévgem ¤oh ,tlojahár ,ttellem tinE tledrét noknójah im a gém ladiG  
.káttagnárle

 a sójah ki¤e za etzedrék - ?marU ,lekkere¤ a lezze knujláni$ tiM -  
!knár zoh t{ávráj imalav géM .geteb ,motál ¤ú sé ,negedI - .t{átipak

 tinE ¤oh ,témeđ a matjar ettetlegel leggésűrö{ö¤ etniđő na€o {átipak A  
.tlálat kankos si tsátnallip divör ¤e arámáđ

…de€€üsle si¤ú ójah A !tto d¤aH -  
!meN -  

 ,evtök tlov eđđö rám mezek a ráb ,{átipak a ¤oh ,mattotláik tárokkA  
.ttepélartáh

 .ttotnárle sé ,koruh a tlüđefgem nomabál a ,mattorgu kanknálap A  
 ¤oh ,mettetíđefgem ¤ú teletök ótírođ tamólku$ a ,metse armatáh A

 ,tlov samlatah ,ttepél zehmejef a {átipak A .abmosúh a ttogáveleb
 tlopá nasodnog ,lataif rám tlov meN .tege za ettötlöteb ajlécnáp ógolliv

 nóhom emeđ tétöS .trüf etekef ¤e-¤e gem tjúb tto-tti ka$ nabállákađ
.tlocnát €osom so{úg nabákras ajáđ ,már tdapat
.ttogúr abmalláv a sé ,tábál a etlemelöF  

 ttO !¤í látlábaik men nabánavA ,- evdöklölű¤ atdnom - rÚ inetsI -  
 ¤oh ,dat¤ah men ,látlov sogásóJ !látzoduzah lőrékéb ,létléđeb nesedne$

 a eD !megne nössü ,ttezmen lallákas ¤e aj{a tika ,a&uk a za ,derézev
 ,mattollah tza lőrika ,iesétü za kaná&uk a kanna tnim ,tjáf nabboj dogásój

!tdahorel abál léf a atóza ¤oh
 kibbalataif a ,negi ,evé đúh mendjam ,ttőleléd igér a za ttotuj ebmeđE  
 nabboj gém ¤í ¤oh ,atdut ő ed ,ár keremsi men ahos ,ajdnom men aH .{átipak

.tehrötö¤gem
 tamladjáf bbo¤an lénim ¤oh ,avzoléc nasodnog sé ,mettölöf ttepéltÁ  

.atgúrgem si tamalláv kisám a ,nozzoko
 .bböt gém ¤av tö ,¤én tehel ,moraka ah ed ,knüréazah gím ,pan moráH -  

 daram dotno$ {áh ¤oh ,rÚ inetsI ,jlé ¤oh ,ajnávík tza ka$ mo€árik samlataH
 ¤oh ,ődnegele nesegésőb ,ődi đel si arra treM !gem ajlálmáđ men ,nepé

 kodut bbávot ,le ddih sé ,kogúr né ,rÚ inetsI ,đlábaik et aH !kanajrrofeđđö
 et tnim ,- !deken lőrre entehlésem aglođbar ttolah kos ,ó - insodgur
 őlé nabátolap atjafknugam ¤oha ,nesedne$ péđ ,jlelef tsom sÉ .inlábaik

?zehkere¤ a zohha đdokđagar tréim :killi zehrebme
 tinE ¤oh ,matnávík tza gém bbőle zA .mattagllah ,mejef a mattotídroflE  
 .daram nójah a ah ,iken bboj ,matdut rám ed ,nárá metelé tájas a ráka ,nejlé

.ézök miádrob a lattúze ,matpak tságúr bbajÚ
?lelef men tréim rÚ inetsI zA -  

 már evtđev tá€úsne¤e ,ttodorotnátgem {átipak a ,mattollah tsétlövÜ  
 zohknálap a sé ,táka{ ugaliP órgu kanátáh a atpakle nebétse gém ed ,tlőd
 bbávot ed ,koságúr a tnim ,tlov bbađđor lécnáp {émek a sé a€úS .atgáv

.mattagllah
.ttodokđápátlef {átipak A  

 elev ketéssöK ?tá&uk naltagof név a tze le etdegne morab ki€eM -  
!zohcobrá za ttü¤e



 inatíroble idzek tsom tétezlédef knójah a ¤oh ,mattál tá niesér knálap A  
.ákos trat men ráM .tdükef lemmeđ ttoku$ ,natlubák tinE ,zív a

.ttetevenlöf návrud sé ,mosátnallip etteverđé {átipak A  
 a tza nasro¤ lef kotázzoH - .erierebme ttotláik - !tto it ,jeH -  
 !tájáđ rÚ inetsI za elev né moti{ik djam ,men ráka ,geteb rákA !tök€ök

!lüremle trem ,nasroß
?teknünneb gem đlö men tréim ,- nesedne$ matlóđ - {átipaK -  

 ttodólo{úg - neletgév egésse$löb ¤oh ,kájdnom tza lórrÚ inetsI zA -  
 nebtelé arU keregneT a ,matdnom bbőle za ¤oh ,leđkélme mes arra rám sé ,-

?intál raka
?đlögem sigém ah sÉ -  

 temierebme za sé ,ebregnet a kalbodeleb takotói{{adnim rokkA -  
 nabánavA gém da{ara i{{a eD .ketelev katzoklálat men ahos ¤oh ,meteksegem

 !kotár knuđádav ató ejedi aurE .me¤etgem tze ¤oh ,rÚ inetsI ,$nis
 !kotonludrof llek ađđiv ka$ ređ¤e ¤oh ,matdut né ed ,neregnet a ketetnűtlE
 abátolap a evlé ika ,erézev dahójah a đel za ,etrégí tza ,samlatah a ,rraM

?leviM ?inlorásávgem melőt doraka tzE !degét điv
!kolahgem sigém ¤oh ,lazzA -  

.tnebbödgem ¤oh ,metzeré ,tteteven abáiH  
 !mözrőgem detelé za ¤oh ,rám matdnoM ?na¤oH !rÚ inetsI ,keletré meN -  

 ój ne€im gideP ?tso{ámrok a tza gem mettelö tréim ,đlodnog tim ¤aV
 név a za ah ,- lassázoklánjas etniđő ázzoh ettet - tlov so{ámrok

 itezev men ,zohsázójah a si ahalav ttetré ,iđih tza ika ,lákas naltagof
…takotójah a lakkédnáđtnáđ ,nesene¤e iken

 tza ,- tságúr bbajú za avlalláv ,ebzök matgáv - đléđeb lórsáM -  
!kolahgem ,matdnom

.tle¤if avdokana¤ sé ,intagloĐrom etdzek tállákađ a ,ttogúr meN  
 a táka{ ósrok a ,tleté za küjmöt abdáđ A ?leđe meN ?rÚ inetsI ,na¤oH -  

!đgof inni ed ,kujgudel gidokrot
 a leđel mesahos et sé ,nabbasotzibgel a indallufgem kodut ¤Ú -  

!akon$narap dahójah
 a ,- etgeđiđ - đgof inne rokka ,tekere¤ a tze arlálah mozník dettőlE -  
 maj¤ah ¤oh ,đgof ingörö{ök sé ,tleté za zohdáđ a deleme leddezek tájas
 !knudut takosázník ne€im im ¤oh ,rÚ inetsI díleđ ,dodut si men eT !abba

 ,llek intü meN !tlov óknajaf abotso ,ttötügem rokka ika ,a&&af lákas a zA
…menah

 a se€éđev nasolálah ¤oh ,matduT - !{átipak ,létlelef men gidnim géM -  
.menetđev tim $nin ¤oh ,si tza ed ,kétáj

.ttedzek insodgur sé ,hüd a ettötnölE  
 sé ,a&uk óslotu ,¤av €ogoF - .ettötlövü - ?menlelef llek mekeN -  

…gíma ,kalsodgur gidda
.ttotagllahle sé ,pél abĐárap ika tnim ,tábál a attotnárađđiv neletriH  
 erkörö ¤oh ,ázzoh ttoz{áih kos men ráM ?{átipak ,abba dat¤ah tréiM -  

 meken ,ka$ dsat€oF …lórágáskon$narap dahójah a jdnomel
…moglod a gem detí{{ök

.mázzoh tlú{ men ed ,ttel sörövtétös acra ttelef allákađ réheF  
 a ,đtök abĐúg nasorođ ne€imrákA !{átipak ,le zzoklodnog nimalav gém sÉ -  

 ttotíhá za kalatđofgem gím ,zohákđed a metehrev gidda mejef
 ,tamiamzi za metíđef gidda ,leddierebme đtagofel aH .lótgáskon$narap

 si erre ,dalán ko¤av bbegerÖ .bbávot ajríb men ka$ ređ¤e mevíđ a ¤oh
 ,ermetelé za nav degésküđ trem ,mettölöf damlatah $niN .llek donlodnog

 en le ¤oh ,intezif ti{{a kendierebme za đdut meN .arsám imráb tnim ,nabboj



 a léttegrek et sé ,ebdezek a metlürek lüneltetrés ,nebgéspé ,kájlurá
?{átipak ,ó ,kando€árik samlatah rokka đadnom tiM !ablálah

 tréim ,modut meN - ,lezzék ttotírođ eblökö etgehil - !kere¤ a eD -  
…dettőle inzoník mogof ttI !deteređ eri{{em datlurále ed ,deken sevdek

 sátlávgem na€o neppé iken za sé ,lálah a ka$sigém egév sázník nedniM -  
 tréim ¤oH - .takavađ a matlámrof natdogu{ ,nassaL - …meken tnim ,ennel
 đrem ázzoh si lajju ¤e ah ed ,{átipak ,dözök immes deken zohha ,meteređ

!taknusádopallágem a gem detgeđ et ,inlú{
.evle{ a ttoltobgem ¤oh ,tnebbödgem ari{{A  

?tsádopallágem eléfim …iM -  
 men táH .magam gem mölö men rokka ,knülev đnáb nesegésrebme et ah ¤oH -  

?giánatsom knütléđeb lőrre
 inelle sátnor a sé ,tlártáh tsépél ¤e ,már ttezén evléf ed ,lettelölűß  

 ebmeđe trem ,taludzom a ze tjáF .ebőgevel a éle ,agam atlozjar telej
 za kájtatum ¤ína¤u ,enneb ari{{a kenđih si men rám ah ,nabánavA ¤oh ,attattuj
 a mettetđevle röđőlE .eđđem lüneltetehréle ,nav eđđem anavA sé ,telej iső

 a tza gem knénré men ah ,anlov bboj sigém nálat ,tánavA nátuza ,tedlöF
 lezzék ttötökartáh ttözök gemöt őzötlövü evdnevrörák a rokima ,topan

…élef ajátolap rraM teknünneb kensödköl
 ,- nebéhüd dallufgem ,mettih tza ,tágof a attagroki$ - kájdnom tzA -  
 devle{ A !knézök ttödlük runaN ¤oh ,modut né ed ,léttöj lőbgé za ¤oh
 davađ a ,lénétezőf ózoh tlálah ko{ođđanév a bbesegrém dalá{ a ,guzah
 et sigém sé ,¤av nabmamlatah …lénésézödükse kődekserek a bbakonlá

…inatrá matraka deken levima ,dotídrof menelle ,megne gem lözötök
 knüken levima ,tzadnim motídrof denelle ,- mettetneccib - {átipak ,negI -  

 nesedne$ péđ ,knulábaik men ¤oh ,nav dazagi si nabba sÉ .inatrá đraka
 .killi zehkerebme őlé nabátolap ,atjafknugam ¤oha ,knütegléđeb

 trem ,lórcobrá za tugaliP el dsadlo ¤oh ,modnom nesedne$ péđ tréze neppÉ
 assodgur na¤oh ,dotál ah ,anlov léttetgem si et tima ,ettet tza ka$

?¤av ne{émelév sám et ¤oh ,kanrraM majdnomgem ¤aV !{átipak negedi ¤e tadaru
.telej inelle sátnor a etletémsigem ¤oh ,tlov za ađaláv nelte¤E  

 gidde tlánđah táH - .metteven - ?{átipak ,ó ,ebőgevel a lođánodah tiM -  
 đtuj erim ,dsál rokka ,ketézök ttödlük runaN ¤oh ,datdnom eT ?timalav si

!melev
 laggásnalat{ozib ővkevön sé ,kettelgeres knérök gér rám ierebmE  
 lánna ,bbávrud lénim sé ,sánobab sójah nedniM .teknünneb kattagllah

.bbasánobab
 arájgarah runaN ¤aV - .mattotláik - !tugaliP le rám kotájdlO -  

 ttaim agás$akam koto{átipak ¤oh ,kotáj¤ah tréiM !si teknünneb sÉ ?kotráv
?kotár nojludúz ajgarah tte€eh amlatuj gadzag rraM

 trava$artáh eri{{emA .ttorgu mélef sé ,ttopak nátu ajdrak a {átipak A  
 gicrep léf ¤E .metteven ézök emeđ a sé ,mejef a metlemelöf ,etdegne morak

.ttöpök ebzív a sé ,tludrofle ,metetniket a atllá mes
 a ka$ eD - :tnatta$lef nátuza ,nápmot atdnom - !tekő le kotájdlO -  

 cobrá za kotájlo$ávok takocnál a sé ,lürek $nilib arkujákob A !teküzek
!zehévöt

 .soráv a tdula gém ,knüttötökik rokim ,nablanjah arok ,avlúm pan moráH  
 tnékkogalli$ {ávlah nebégév óslút löbö ttedév lekketegiđ órpa ,sagát A

 a ketteređ ttőle etlekpan ¤úna¤u iađálah siD ,e{éf ká€káf a ttetekđer
 ká€ágidah a ,eb knutludrof im ávohA .keilebanava za tnim ,inludni erregnet

 nebtétös a akon$narap gésrő zA .tlov sedne$ nednim gém ,zohájtrapőtökik
 ¤e nátuza ,ttezekré nannoh ,ado$ik ¤oh ,lót{átipak a atlokadut nognah somlá



 nognah ¤an {átipak a attagllah nasotatíhá sé ,trét zohágam arsápa$
 neődekđereel na€o {átipak A .lőrknüsétje abgásgof tétenétröt ttodaőle
 amrof¤e nebzökim ,ennel akon$narap dahójah a sirám ahtnim ,ázzoh tléđeb

 .tésérétađđiv rő ttödlük abátolap a sé tlanjah a atráv leggésneltemlerüt
 a sé tá€árik anavA kitezev na¤oh ,llek aintál keniknednim ,negi ,Ó

 ,agásrotáb {átipak a ,man-siN ,ő ,ő za tekika ,nokáctu za gigév tekeibböt
 đakađ ¤e rő zA .kenépén siD gem ttezređ egésse¤ü sé egésseisőh
 no¤an ed ,naklah gnah ¤e ,ttezekréađđiv ergév evrésík lőtrőtset

 ,kéttevlürök lannoza körőtset A .toman-siN atvíh artrap a nattozorátah
 tika tnim ,ttögö{lef tnéknődi {átipak a ,avgottus kettegléđeb giákos
 mes ¤í gém ed ,éssik ttödösőrelef ságottus a rokne€I .katgúr normo¤

 .óllap ttetev artrap a ttedzek ingobod arákos ¤aN .mes távađ ¤e küttetré
 kunóh ,tetezlédef a kétpelle ierőtset ttözötlö ablécnáp ttozo{ara rraM
 kanóslotu ki€emA .kattagnorođ takogamo$ neltetehevik nebségnered a ttala

 gém e{epök agárd seđíd ,togamo$ lavágam ttozoh men ,arójah a ttepél
 tlojahgem evleme zohákolmoh a tézeK .tájkala rádus atloĐárav ábbasagam

.mettőle
 mes amo{ nabájgnah - akon$narap gésrőtset a ,marU inetsI ,ko¤av naliA -  
 ázzoh ¤oh ,ttödlük tréza arU keregneT a ,- kanladaid a sé kan{úg a tlov

 zE .knüđet deleV tima ,kansázálagem dstniket en ,rék arrA .kelejrésík
.segésküđ

 ,kattolmob ákkórakat kogamo$ a ,kenierebme ttetni avráv mes teteleleF  
 men timmes ,kátzúheđđö si ttőle mocra za gém nasotavÓ .katlurob knár sé

 ikalav sé ,$nilib a tnattapel ,lürök mákob a kattatam kezek {éreS .mattál
.morak a atgofgem

 sogali¤rát naliA arjú mattollah - marU inetsI ,dagaM knár dzíB -  
.knugof intezev ,- tájgnah

.61

 gém ed ,giéjőtökik siD knuzójah ppéksám ,melev kanrraM evret a im ,modut aH
 mes vé ¤e ed ,tágáskon$narap ttotíhá dahójah a atpakgeM .atdut mes man-siN
 bbősék ,mattollah ¤ú sé ,lóbátolap a tnűtle ,ttel ttetđev¤ek .le tlet

 nabba ttodoroguĐ ávubáb sik neletkétnelej rám eđrep arrokkA .si lőbsiD
 ed ,lakkavađ amis ,nasairavdu ,knuttođtáj lar-rraM tima ,nabámđtájkkas a

 gali{tanallip né ,ttodamát lórladlo jú rraM .lüneltetehlelrék sé nasóvíđ
 a tnétröt si im ,majdnomle nétniđő ¤oh tnim ,tsézekedév bboj matlálat men

 modut men ahos takoságúr a takoza ¤oh ,aintál ttellek eb kanrraM sé ,nójah
.lórálbát a tlürekel man-siN .inetjelefle

 mozára¤amle ¤oh ,ebmeđe ttotuj nabmamlanU .men né ,inzokkas tteteređ rraM  
 nosázokaráv zE .elev kere{ tődi ,mattotímáđ si arra gem ,tokétáj a tze iken
 a lappan đúH .sokétáj se€édevneđ sé tlov emle sápmop rraM .tlürekis lülef

 ,mettehlürö ,trevgem gidnim mendjam rám nátu etlüđékle albátkkas
 a neppé tniređdner ken€em - lavákitkat ótagolah sogáliv mes armomáđ ¤e ah
 ¤e-¤e ahén - giámđtáj őzektevök a le mettetjelef tiesépél bbasotnofgel

 tnim ,arálbát a tderem nattodóla$ rokne€i rraM .inraki$ik matdut tneltetnöd
 sé ,teđége za atzoglodik nasogáliv ,nasoko ,nepéđ neđih ,itré men ika ,kere¤ a
 matdut mes né sonjas röđbbötgel …tlürekis mesgém ttaim imalav vret a
 né za sosátah tlov tréim ¤oh evtelli ,le attotnor loh ,iken inzára¤amgem
 nátuza ,temesézmele soravaz nesőtehelgem attagllah giedi ¤E .mesézekedév
 tdaramgem ólágodllá lunalat$ánat a attotírobeđđö laviajju sosúh ,kömöz



 sátđaláv a etzevlé nölük - ttotírođ abákram a togola¤ ¤e-¤e ,takárugif
 .zohámđtáj őzektevök a takubáb a atkar neseklel sirám sé ,- támlagzi

 seníđ ,ketlü nabkoras ki€emalav tniređdner ttalaze tinE sé arauR
 ialáđ me€es ttetíđef erterek a lammolagzub ¤an katlákruđ takallotrádam

 nelet€éđev ólnosah sám ¤av ,kanajpak tátnim ttotál men ahos imalav ¤oh ,ézök
 emret ¤an a ze kaná€átđokal rraM .tődi za kéttötlöt laggásabotso

 a đénétröt idlöf ¤e aH .tlov sogástárab sé sagát ,űsétípé sukinomrah
 erlöbö za levégéstíges ajálumrof őrégí takos ki€emalav kosukitametam

 ,nebődi sé nebrét a tágam anlov attahlázilakol éle kokalba ¤an őzén
 sagam sé lőréjűred sékéb rok{ara nélleh a netnem evtniketeb

 {ara anapsaV mötnöđökár né rokka sÉ .inzodará dzek lőrégésimelleđ
 ¤e tehel men eD .tlov nebsiD e$nik €árik tneđ a treM .tájápuksorob

.inedzekle népezök a tetenétröt
 úgnar i€árik metelé ttőle magam motatzokaroslef nebtelezpék aH  
 a küttözök tlov rraM ¤oh ,mönnöj llek ár arjú sé arjú ,tierebme

 gila tuzaM .si bbesevneđnokorgel a nálat lattú¤e sé bbenredomgel
 zA .tékélme mölölű¤ tréze men ,inlögem traka tréim ,metré rám am ,metremsi
 a ,llek möndökđük giájáró molálah nálat levima ,tto¤ah már tima ,géskörö

 kavaR sé abusD .iken inatá$obgem modut men tze ,tihkav sé gésűklelaglođ
 matdutgem ¤ohmes ,katlutđuple bbaramah ,zagi ,tlov ólnosah ázzoh si

 ,nájnórt imátiB tlü abáih ,egne¤ sé tlov óhom iveneM .kesepék erim ,anlov
 igér péN itraP a ,nelet€émeđ azizE .€árik tlov men ahos nabájólav

 saka{ ko{ámo¤ah naltatahtatzotlávgem a ,arbođ óráj nobál ték kania€árik
 a kiláv ássogáliv ,kolodnog arázizE aH .¤rát imuezúm őlé ,ejőzirő

 itraP a küinző¤ ttellek el kaniaiF regneT a :gésűređgésküđ imlenétröt
 ik lüklén sav inuan a sé elüklén ,€árik $löb sé ,motárab a lagmeD .tepéN

 a rám ima ,táktá €áđiv a inző¤el neletpék eD ?anavA anatrat loh ,ajdut
 lagmeD ,negi ,arájdála$ i€árik kinuan a kidezehen ató óicáreneg kidosám

 ,međih tza rám ahéN ?€árik¤an naba za sÉ .ázzoh ejere $nin ah ,$löb abáih
 tő motahtál mes né ,iólavttala segésnözök ráka trem ka$meN .rebme őlé men

 ,tekő motaggaf abáih ,levietevök mozoktativ abáih trem menah ,ahos
 .mözöktü abálaf gássotzibagam sé géstlékötle irebme men ¤e nalatnudnim
 inetsi tájas €árik¤an A .úih dnim avtímáđel tlagmeD sé ,tlov sögőg uzaM

 leggésseteđémret ődőtetré lótágam na€o nabnoza tétih ttetev abátlov
 legger pan a ,knüléđeb lórra im ¤oha tnim ,ietevök bbávot kátzorágus

 nevén sám eđrep konaba za - umabaH .tregnet a ajravaklef léđ a ¤av ,leklef
 solálah esétjeik kenéven trem ,mes na¤ohes nabbasotnop ,tá&A za kétzeven

 a táhet son ,- katdokđáhof zohnaltatahdnomiK a neűređ¤e ¤í ,ttotímáđ kennűb
 t€árik¤an a ¤oh ,lekkerebme támáG a eb ettetísepén tréza naltatahdnomiK

 tih a ze ttőleze lakkodazáđvé ¤oh ,inetnödle matdut mes tza géM .kájláglođ
 ,kenémlenétröt kepén serekis sé ¤an a rám ze ¤av ,takonaba za á¤¤an e-ettet
 llek lőrmievé ttötlöt nebsiD ,lór-rraM tsom eD .e{émzektevök keniettet

.menléđeb
 tnim ,avrú¤eđđö tlov lőbgésiné¤e ódnomtnelle kansám¤e ,na€o ték rraM  

 ,rézev dav a tnim ,nelte¤ek sé tlov őremkaV .remenheP sé amminI
 tnára¤e inzevlé sé inzeređgem togásgadzag a ,űđe sorava$ rokkana¤u sé

 ébsévekgel a zohkámrof a ,se{i$ik lunaltaráv loh ,űklel¤an loH .őteređ
 ed ,kenépén ka$men ¤oh ,attatzognah tza gem lammolakla sám ,ttodokđagar mes

 nelte¤e zA .đet tima ,tréza kizotrat leggéssőlelef si kenéső nednim
 nabrraM ,gás$akam a ,tlov sözök nebremenheP sé nabámminI ima ,gásnodjalut

.ttodózo{ávtahgem



€eh esélezpékle káttotí{ozib abáih ke{émlürök a ,telé za ,ke{ét A  
 etserek laggássotatahllá sóvíđ ,ettet ábba$akam gém ze trraM .tégésnelet
 nebzök sé ,ttozoktatum kense¤ek ,ttögnöhüd ¤av ttodokđavaR .tsádlogem a
 ttodokzálagem sé ttedekđéníđ ,ttellek ah ,tekerebme erknöt ttet avgo€osom

 a ajvíh avtídro nabtanallip őzektevök a ¤oh ,- mettőle ka$ ,zagi -
 a gém nabálatlÁ .ebnötröbecnip bbetétösgel a kene¤iv ,tegésrőtset

 ,ttovíhađđiv lóróso€of iteleme za rám ,kettezev mes gikonra$ ¤an itniđdlöf
 men naliA lüde¤E .tekörőtset tnebbödgem a etdlük ablokop a sé
 sogali¤rát {átipakrőtset a ¤oh ,mettöjár levődi ed ,ttozokládo$

 ¤an A .gésteküs a kansám tnim ,gésgeteb ttetelüđ elev egésneletvneđ
 ¤oh ,géle nabágamnö ze ,etzeré ¤ú - tlov ajttozamráđel sene¤e anapsaV

 neltűh ama rraM gím ,- nebsiD nessehze{esrev en iknes levégésseteléköt
 not€of rraM ¤oh ,ttezektevök si lőbbe ttözök kebböT .é{átipak

 siD tésélezpékle ,té€étniket i€árik ,támlatah ,tétél ,traka inatí{ozib
 .nabgáđrotegiđ a rebme bbasokogel a ő ¤oh ,lőréjővöj sé lórájákitilop
 metlle¤éđ gidnim sé ,bbasokogel a tlov ő nabólav trem ,tréze matlánjaS

 inzedrék tza matlov nelet{ék si röđbböt avtírođ abkoras rokim ,magam
 i€árik naltálukam a ,tő men tréim ,évéjev tnaliA ajdagof men tréim ,előt

 lassá{áhermeđ úromođ ¤av ,ttetni¤el nesöhüd rokne€I .évésökörö iđet tűrév
.togásabotso za tze modnom tréim ¤oh ,atdut lój no¤an ,már ttotnallip

 mes ¤oh ,erénelle kanna etdzekarjú ređde¤ezáđ sé ,ttollav tocraduk rođzáä  
 ősle katzotláv men timmes nebküge{él mievré né za mes ,evret

 za tlov tto sádlogem a ¤oh ,tuj ebmeđe rođkos galótU .ató knüsétegléđeb
 ,tza lőttinE ajdutgem rraM ah ,međih tza sibbálageL .ttőle knurro

 lettinE eD .knüze¤eik sigém nálat ,le ttotahdnom nabánavA ka$ si meken tima
 kujtínat na¤oh ,etzén avgo€osom tá nokopan úđđoh rraM .mettehléđeb men

 rám rokka lőr€em - erévle{ kaniaiF regneT a t{ál negedi za lavárauR
 gisélüpeleteb őtevök t{ávráj ¤an a amrof¤e na€o tlov tréim ,matdut

 nátuzA .tdalah nasro¤ ,tlov {okégof tinE ,- nebsiD sé nabánavA
 tnim ,zehtinE ko¤av bbesevdek ¤oh ,kanrraM tnűt ¤ú trem ,tréza gelűníđólav

 nebéjtrek atolap a lőrőtet a tnahuz bmötők samlatah etse ¤e ,zohárauR
 pansám rokim ,tlov géstdeji etniđő ka$ nebémeđ tinE .éllem tinE ólátés

 etetniket ólárgu ado-edi ,ajáđ ttotírođeđđö arauR ed ,tnétröt im ,atdnomle
 a ze ráb sé ,sevé clo{nezit tlúm gila a{ál rraM .le tlurá tebböt
 ¤ú gem tlunat men gém ,arok géspéđ tteré za rám ttözök iaiF regneT
 őzektevök a ,lettinE mozoklalgof bbávot aH .ajpa za tnim ,inlelníđ

 a - kiđe tleté đđor ,nő$pél ki€emalav kiseel ¤av ,đel bbasotnop bmötők
 sé ,levimalav tájju za ajrúđgem lüneltelév ,- kitíđef ertđerek na¤u to$ákađ

 ajákrábđíd sápmop arauR ,bbűređ¤e gém ima ¤av ,kidesegrémle bes a
 kandut men tika ,za đel tinE neppé nodóm sotalánjas sé ,neblöbö za de€€üsle

 ,ávohráb ttetehem nodabađ ika ,nelte¤e za tlov tinE knülüzöK .inetnemik
 a keđih meN .lőle međ ettetđev mes artanallip ¤e arauR ,zagi

 rokka rám arauR ,monlodnog llek arra rođkos sigém ,nebkesétjesgem
 tréze ,tetinE etlölű¤ sé etteređ trézE .asros knőttek đel im ,etzerégem
 tlov tréze ,anlov attotítđuple nebbesevíđgel a ráb ,zohágam atlocnál

 a ,etzeven kanáják$ogúh ,etré ttognojar nebcrep ki¤e za ,ázzoh naltatahtímáđik
 aH" .etrötö¤ lünelte¤ek ed ,lekközökđe monif ,zagi ,gidep nebőzektevök

 ahos ,- nabánavA rám tinE etlésem - ređké ¤e ¤av ahur ¤e meken tteđtetgem
 sé ipéttéđ nesöhüd ttőle memeđ a ¤av ,e-ajda meken lannoza ¤oh ,matdut men
 ,ttala pan moráh a deleV tnétröt im ,ttotaggafik nasokélórpA .assopatgem
 metdzek lórmázah ilovát ¤av ,dalóR metzedrék né ah ed ,knütré ebsiD gím

 ¤ohen ,matzá¤iv nátu tesebmötők A ".kassagllah ¤oh ,ttotláik már ,inléđeb



 nárauR tnođiv aH .lavárauR tnim ,lettinE kejléđeb tebböt si lavóđ ¤e
 ,¤ú azzára¤am rraM tza ,indelezök zohmo{ál ttodagof kolábórp lütđerek

 ¤oh ,ajtlit megésekđüb gém ka$ ,ebévret a kénnemeleb sigém ahtnim
 teke{émer simah ¤oh ,tlov men megésküđ immes gidep arrA .majllaveb

.nabá€árik siD keđđerbé
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 lakkosádnomtnelle ed ,tégésiné¤e rraM el e-matrí lój géle ,modut meN
 ze sé ,ttogo¤ar űred silákrairtap imalav ttölöf e{él tlofúĐelet

 a tlov ze nálat ,negi ,tlov neltetehlesivle ahén avlusoráp lavágás$akam
.bbađđorgel

 ,knődi nav neđiH" :etdzek lőriđđem ,integléđeb el knütlü röđőle rokiM  
 nasukigol tievré - "le đtahzójah mes¤ú ttőle pennüđavaT a ,motáraB inetsI
 ¤oh ,matdut trem ,tréza neppé né sé ,éllem sám¤e attatzokaros nasogáliv sé

 neltetehel gel{ét ttőle ejedi aurE ,bađ si tajídgástláv arokkemráb
.mattagllahgigév nesemlerüt ,tsiD mon¤ahle

 a nabátđit matlov men gém rokkA .tlov ódaőle őnűtik ed ,saidapníđ éssiK  
 ikonóđ ¤oh ,mattahdut mes tza ¤í ,levégésőtnelej $ánat¤aN ilebsid

 entehlü mes giáró sőttek ¤e iknes lüklén géssepékőléđebár ,gésttemretár
 A .lórágásgadzag ketegiđ a sé tléđeb lórájtlúm kanágáđrO .nájnórt siD

 ibböt seđđö za leccrézér sre{ le kájtál kŐ .tlov künednim avtímáđel tádóđ
 llek men sé" ,nabnakraB a tnim ,af ólav kanójah a bböt nebkiedre ,tsoráv

.nettedegéle ázzoh ettet - "knündekerev etré
!motáraB inetsI ,lekedré si degéT nálat ima ,daka si imsa€o tőS -  

 rraM tlurob erdrét sé ,ebmeret a tlepic tokáĐ órpa aglođ ¤e ,tlospaT  
 kö¤nörögtiretal anrabsesöröv lóbkáĐ a sé ,ttetni €árik A .ttőle

.aróldap a ik katlurug
 evgnerpöt etzén - lőbők a lőbbe nav ¤eh ¤én nájtrap itelek tuD -  
 ,si nebbe nav méf ne€imalav ¤oh ,kujdut rám tzA - .totiretal a rraM

 tnim ,inetíđék előleb tehel tasav na€ona¤u ¤oh ,ajtíllá tza mo$ávok ki€emén
 dozára¤amgem eT djaM .tlürekis men gém gidde kiken ka$ ,nabánavA it te€ima

!motáraB inetsI ,kiken
?međetgem ¤oh ,rraM ,dolodnog lőbiM -  

 si tamotalodnog a retsematolap A .nabátolap a rám metnehip ajpan téK  
 gisádaksor ,lannappađ ianava bbágárdgel a ,metdörüf nebzív sotalli ,etsel

 ,mattahtagoláv ttözök ieleté bbesetelzí lénsetelzí kolatđa ttokargem
 a eD .armalláv a tlurob {epök űníđrobíb ttőđ nabánavA ka$na¤u ,monif
 timmes matdut men sé ,amo{ kené$nilib man-siN ttölsöröv tto nomákob

 kanmotáraB inetsI matlov neletpéK .lőrmierebme za ,lőrtinE ,lórugaliP
.trraM inzeven

 kozA - .ttog€osom neőréktaná$oB - !motáraB inetsI ,keltegrüs men ,Ó -  
 ¤e ráka kantahráv ,takugam kájtrat kenieretsem mátolap kika ,korátnok a
 si rokka géM .dstnih küjézök tiavgam degésse$löb ¤oh ,si tede¤envé

 tze gem mattatum tréza kaŁ .ersétetletđitgem a erre kenđel konaltatlém
 mattahtazoH .datlodnog tnim ,kabbagadzag ietegiđ siD ,dsál ¤oh ,dekeN tsom

 ¤oh ,modut ed ,si tekö¤nö¤ ,tekevökagárd ¤av tötsüze ,ta{ara déle anlov
.koglod eléffe za kenlekedré men degéT

?gadzag ne€i siD ah ,rraM ,melőt đnávík tim táh rokkA -  
 ,sagam ótja zA .tlártáhik rőtset ték a sé aglođ a ,ttetni rraM  
 neseklel emeđ ,tlojaherőlE .katdóku$eđđö nesedne$ ia{ráđ ttozo{ara

.ttogolli$



 siD sé degésse$löb et A !motáraB inetsI ,leđel modótu zA -  
!nepén nednim teknünneb đet árrú agásgadzag

.matdoknađđob sé mettevenlöF  
 ,inađtál kenégne¤ matraka meN - ?ebsiD láttazoh sé ,le láttagof trézE -  

 - .inzoktavih erkemlerés ttedevneđle lótman-siN a nabtanallip ősle za
 ti{{ema tnim ,metré intezif tajídgástláv bböt gof men anavA ,đadnom timrákA
 tim ,kan$ánaT a majrígem ¤oh ,tálbátga¤a ¤av trőbakrib jdA .kotál kanój né
 ah ed ,lőrnednim kos knütehtegléđeb djam anátU !néjedi aurE deken kenejdlük

!kajlođaláv ¤oh ,dnávík en arkogásabotso ne€i ,ko¤av si do€gof a
.tluroble acra rraM  

 ,mázzoh zzójah ¤oh ,si ređték metdlük teketevöK !gásabotso meN -  
 kide¤en sé kidosám inátu {ávráj ¤an A ?leđkélme meN .deleV koraka inléđeb

?tlov ¤í men ¤aV .nav doglod sám ¤oh ,datlođaláv tzA .néjedi urruG
.matlov söhüd ka$ rám tsoM  

 en neppé gem tza ed ,- matdólo{úg - arU keregneT ,tlov ¤í ,tlov ¤Í -  
 ddnoM !inléđeb melev látraka tréze si rokka rám ¤oh ,melev intetihle draka

 ze ,meremsile sé ,detdlükik si tekörőtset a ,motál ,nesene¤e gem
 knüđkélme nettek im ka$ ah ,bbólli trem ,tlov golod sairavdu ,sogástárab
 tajídgástláv arokkem ,ergév gem táh ddnom eD .knutzodukla na¤oh ,arra djam

!đraka
…motáraB inetsI !ergév le ddiH .tajídgástláv koraka meN -  
 a lezze dagaM dđaráf ¤oh ,- ebzök matgáv - segelsölöF -  

 ¤oha tniM !mes la{{ara i{ákirak ¤e tebböt đpak men tréze ,lassátílóđgem
 tegeđđö ődnetezif metré za ah ,lóbánavA inatírođik tebböt đdut mes lazza
 ¤oh ,tréza ráj sáltóprák kensiD ,dodnom tza menah ,dezeven kanjídgástláv men

 gésetđev samlatah ne€im tréze sé ,tnórt ttolnájalef a le matdagof men né
.tedepén eT a etré

.etdzek - …motáraB inetsI ,detré meN -  
!¤í stílóđ en ¤oh ,rraM ,keletréK -  

?kelezzeven na¤oh rokka táH -  
 .ingáv tocra naltatrá neőtíhüd metzeke¤I - …ój men ,meN ?a€árik anavA -  

 !lürek abkos si zA -
…timalav inrék nölük si trémíc a tréze ¤av sepék géM

 ¤e ,tágam etzemle¤ef giddE .már ttezén laggási$návík neletgév rraM  
 ,kattál röđőle kika ,kerebme za nabálatlá tnim ,gem tlumáb mes gitanallip

.bbávot atríb men ,kiđtál ¤ú ed
.neknéléf etniđ atgottus - ?deven a tlov im ttO -  

?tto loH -  
…léttöj nannoha ,námáG a nozA -  

.trraM metlü$ebel ¤oh ,metdzek inetjeS  
?mettöj lüzök kogalli$ a né ¤oh ,deđih men eT ?tréiM -  

 ¤e llek ttözök kogalli$ a ¤oh ,tza si¤av ,léttöj nanno ¤oh ,moduT -  
 a treM .léttelüđ tto eT sé ,innel kanámáG kisám

…inlé tehel men ttözök kogalli$
 bbojgel anavA ,metteređ tekika ,kankona€o tze matzára¤am gikevÉ  

 za ze tsom sÉ .matdnom né trem ,le kéttih tréza ka$ si lügév sé ,kaniá{opok
 a kenika ,tremsi lóbsámollah ka$ ika ,zehmejef a ajgáv rézevzólak negedi

.ko¤av a€gof
?tze dolodnog tréiM -  

.nekéđ a tlődartáh ,ttodo€osomlE  
 .ik mettötök nokotrap naba ikađé za ređ¤e nabmoroklataiF -  

 ,kájtrat ¤ú konaba i¤eh a ,küjetet a savah si norá{ kenke¤eh sagam a ttO



 ,takusoráv a kuttotđofiK .kenetsi za kankal tto
 lekkenetsi za lakkoza gem kő

 a matgof ne{émek gidniM .kankal noko$ú$ a tto kika ,teknünneb kettege{ef
 siD ika trem ,tokruh a kitehtev abmaka{ a ,kéttih tza rokka sé ,tamiasójah

 kisám ¤e ¤ohmen ,inléf dabađ mes lótrunaN gém kanna ,indoklaru raka népén
 ¤oh ,innemlef kerem men ,ingottus kétdzek tzA .lőtienetsi negedi soráv

 ah ed ,metléf ,mollaveb dekeN .kenetsi za e-kannav tto na¤uka$ ,mezzéngem
 a tti mé$ö moráh a tlé gém rokkA .a€árik siD ketehel men ,ke¤em men
 za tréze tamiasójah a ,geteb sé tlov gerö €árik a ,mápa ,nabátolap

 a tza metehtlöt nabámolpmet umabaH gidep né ,kájlalgof ab{ara trételtö
 a ,netö táh knutludnilE .navartáh gém lőbmetelé za ima ,tődi sévek

 a atríb mes ki¤e ed ,kene¤el miúnat ¤oh ,lammagam mettiv takabbasajáđgel
…giko$ú$

.ttezgelél to¤an arásátah kélme za ,ttotagllahle artanallip ¤E  
 avlokodluf ,tlődik dnim ,tőgevel a kutdokpak nebbezehen er¤E -  

 ed ,matlálat men eđrep tekenetsi ,metnemlöf nÉ .ttözök kevök a ketgeretneh
 lénim ,modut atózA .zohábál ke¤eh a ađđiv mattotuj na¤oh ,međkélme mes arra
 néjetet ¤eh arokka ¤e ah sé ,őgevel a bbesevek er¤e ,knü¤em arbbasagam
 ka$ eT ¤oh ,matdnom trézE ?ttözök kogalli$ a tehel i{{em ,géle rám $nis

?nav ¤í ,e¤U !knázzoh léttehöj lórámáG kisám ¤e
 za kenne lekkevé ólúm a gidep ,kettetzekélme erdlöF a ah ,metteređ meN  
 ,menremsi ttellek le rokkana¤U .anlov ttellek inlupmot bbákni kensézré

 za ¤oh ,sagam na€o nav si ajógáh ték nakraB A .rebme segésnözök men rraM
 ¤av kanianava nelte¤e ebéđe ttotuj esgém ,őgevel a bbáktir ,ezzeré rebme

.nossuj ersétetzektevök a erre ¤oh ,kaninuan
 ¤ú ah ,dekeN bbesevdek ,- nasairavdu ttetegrüs - táh ddnoM -  

?tto ¤oha ,kalatílóđ
 a ,nebmeđ lar-rraM kölü tti né sÉ !dlöF A .tlláđle me{élöf sé megréM  
 ,si gidnim tlov za ,megésnelle solálah ,négév kisám vé{éf léf sé téknezit

.izedrék temeven idlöf a nátu vé {áhalav-nođuh ika ,ősle za sigém sé
?kenrebme za kenne ázzoh ezök iM .avdokanov matdnom - rogerG -  
 ttog€osom - leddeven a látzokédnájagem ¤oh ,rogerG ,mönöđöK -  

 mattahzíb men tzE !gigév ssagllaH - .laggássairavdu naltazotláv
 ti{{a ka$ ,notrap iléd a tto ,iT .llek monzá¤iv si mekeN .ertevök eléfimmes

 ne€im ,ketitjes si men tza ,kasokađőre sé kozólak iókal siD ¤oh ,kotdut
 gem arkodazáđvé né ,nojlurob ¤oh ,moraka men né eD .ajnórt siD nellib ne{{ök

…koraka tebböt gém tős ,inetísőre moraka
 a tnim ,sukigol sé tlov sogáliV .vret a mettőle ttolmobik sÉ  

 ttev nebmeletré idlöf sé téđe ka$meN .atlámrofgem rraM lekke€em ,kotadnom
 úđđoh nabólav ¤oh ,ttođtál násázoglodik ,etzörküt tásázoklodnog nredom

 traka tréze ,nátu {ávráj a ,si rokka ¤oh ,mettihle ráM .etlelré tá nekevé
 ,ebmeđe attattuj tiésem morokkere¤ ,űređđé tlov abáih sÉ .inléđeb melev

 ed ,gásólav tlov-ređ¤e ¤oh ,tehel esem a ,kutdut si rokka rám lőrke€em
 ¤ú gidep zE .gem tehnétröt men ébböt ahos trem ,kenésem kujvíh tréza neppé

 gér rám ,igérső za ,kendőzgév nödlöF a késem a ¤oha ,ttödődzek
 népezök rök a ,növüf a nebrök knütlÜ .laválumrof sevdek ed ,neltemletré

 a ¤oh ,kutdut ,lajjah ekőđ trava$ ab&nok ,nabáhur réhef ,{él ttodámi za
 kettőnlef a ka$ ze ¤oh ,si tza ed ,őleven ,ajvíh ¤ú ttőnlef ibböt

 a néde{{ök le€€em ,lavájrak sőre ,giplat lőtőtet ő trem ,agásabotso
 ,lavájgnah ¤ál ,lavá€osom sevdek ,levézek se¤ü ,ótagomis .leme absagam

 neltetehlet ,kátdnom kebbesikgel a ¤oha ¤av ,knánA im a lütsenednim
 úrrosav a lót{ákrás a rokima ,négév esem A .ananA :avzálpudgem nabkutadámi



 ,úifsik setelü$eb ,avrá ,{égeđ a sé ,ttödőhnűbgem đonog nednim rám giábáb
 nabátadnom ittőle óslotu esem a rám ,zohgászagi za návdaram segésűh

 .tá€úsgnah tadnom a attotíra{ak éleflef ananA ,lavájá{đirat nátáh ,tlokudnab
 - tégiĐárav őletevök ,sövűb a nabbasagam lavvátko ¤e atdnom - …sÉ"
 tátáh sám¤e ,nagodlob knüttötlövÜ "!tágás€árik elev ,tá{ál atda iken sé

 gem matdut nabmorok atsimete¤e kaŁ .növüf a evgerepmehgigév ,evlöfüp
 zA sugógadep űven¤an ¤e knutlov tropo$ itelrésík ¤oh ,lüneltelév

 ahos nebnölük ,zohájóicátređđid űmíc nabroksádovó za asátah esem siláerri
 bbesikgel a ,tsáiró űmeđ¤e za ,tábáb úrrosav a gem meremsi men

 gidep ,mettetré mes nödlöF a rám támlatrat óicátređđid A .t{ál€árik
 za ,úif sevétö .M .G" :enneb metlepeređ neđih ,atjar magam matgárgigév

 sé kosáiró ilebesem a ,anA ed - "…bbatdogu{ sé bbesedne$ lánsogaltá
 iken sé…" :tdaramgem erkörö ,kiđtál ¤ú ,nérfer ttötlövü ttü¤e za tnékőf

"!tágás€árik elev ,tá{ál atda
 godlob ,sukimtir a mattollah tto ttögöm iatadnom őlüdrög námis rraM  

 nóldap a ,tludnárgem mabál ,ttellek menteven ,takognahkere¤ ótídro nabsurók
 elev …tágás€árik elev …tásumtir sátídro za ttellek aingobod ,avgobod

…tágás€árik
.nácra seklel tdalađ erbbeseléđ gém a€osom ,ettetréerléf rraM  

 zA !iaru gáliv a ,knüđel kosamlataH .đlese€eh ¤oh ,rogerG ,kölürÖ -  
 a ,déiT a ergév sé ,ézök ke¤eh a ,kólav ávoha ,ado kujtírođađđiv takonaba

 !kédivtrap ikađé đége za ed ,liaL ka$men đel knéim
…inréle dándut men ahos tze lekkeđéfrás sik ibböt a sé lavánavA

 ,lőrésédevét mastísogálivlef ¤oh ,ejedi za tti ,metzeré evseebgéstéK  
 ,inlunovađđiv nasotatnipat ,nasotavÓ ?bboj a im eD .ősék men gém na¤u ah
 anavA ?neppékatlov rraM lodnog tiM ?men ¤oh ,inadnomgem nattozorátah ¤av

…né tima ,soráv a zA ?keđéfrás
 mognah A - !si ko¤av do€gof ah gém ,rraM ,donadnom tekene€i llek meN -  

 ,dodut lój si eT sé ,ko¤av a€árik a kansoráv a kanna nÉ - .tlov őletzehen
 ,dotrat kenkeđéfrás na€omok ¤oh ,međih mes magaM .etré tsám-te¤e mettet ¤oh

 ttőđ nabánavA si datjar nav tréim ,gem dzára¤am rokka ,sigém gidep ah
.levéjté$ep mátolap né za takósrok matlálat tréim nebiődrüf dátolap ,tsálap
 ,soráv gadzag anavA ,- nasotadutnűb ttozokađsiv - rogerG ,nav dazagI -  

 tehel lőbsiD ,nenni ka$ tamladorib eD .kannav ierebmeretsem űređ¤an
…nelteteheveb őtökik a zE !inzo{ámrok

!si éánavA -  
!¤av neletdév ,datáh a dabađ lőlef dlöfzaráđ A -  

!miesegéstevöđ kinuan A -  
?giddem eD -  

…motárab a lagmeD -  
?lahgem ah sÉ -  

…¤oh ,tégéstevöđ kosoráv a inetísőre modut gem ari{{a giddA -  
 lőbsiD ,nenni tégéstevöđ kosoráv a ah ,bbesőre gém lénnel men sÉ -  

?dánzo{ámrok
!deleV kepél ergéstevöđ ah ,metehréle si ¤ú tőre za tzE -  

.téjef a atzárgeM  
 űzek{émek ka$ pén a zE !eT menah ,rogerG ,llek degéstevöđ a meN -  

 ,trat gidda ka$ géstevöđ A .dodut si eT tze ,kideksemledegne kenrebme
…đtehel mes a€árik siD rám rokkA .detđevle ,kolahgem ah <kelé né gíma

.ke¤el za ¤oh ,matlodnog men ahoS -  
?nepén nednim indoklarU ?moladorib a sÉ -  



 llek eB !motahzo{ámrok lőbsiD ka$ tza ah ,mes moladorib a llek meN -  
 ,ággadzag ,áddabaä .tánavA nebre$ motah¤ah men ,dontál

…tekő mettet ággodlob
?tekő ddet ábbagadzag gém ¤oh ,lozokatlit nelle za tsom sÉ -  

 ¤oh ,dat¤ah trem ,neletkéf ne€i tréza si depén eT A ?gásgadzaG -  
 siD ¤oh ,đdokđanap sé ,kogadzaG !togáliv léf a kájlobargigév dia{átipak

?ggüfeđđö őttek a ¤oh ,dolodnog meN .nellib ne{{ök ajnórt
 a ,nekéđ a te¤e ttogúr ,ttetni¤el nátuza ,ttorgulef nasotaludni rraM  

 ieretsem$á siD ,tne$$er to¤an kéđ A .tágam atgáveleb sé ,attagnár eré€eh
 trem ,tásákođ a tze kankuru ttegetter kétremsi atógér rám ará{ozib nabnoza

 gím ,tlürek ebéjef $á {áh nojaV .attala eđđö tröt mes kéđ nelte¤e ahos
 se$ek sigém ajámrof kéđ a ¤oh ,¤ú arsáríbrehet őlelefgem a kettöjár

 nebređké ,nabáhur ,nabrotúb ,nebteđétípé tepéđ a etteređ tnára¤e rraM ?nojdaram
 nednim le atgof hüd nalatrátaH .nabájámrof ú$rak kaniójah tnékőf sé

 ,tlov telüpé nelte¤e men ajátolap siD .náttál ¤rát úlanov đđor ,naltámrof
 táros ketrek sápmop ia{ráđ óludrof kansám¤e ,soráv sik nölük menah

 abođ záđmoráh tnim bböt a etremsi tnékne¤e rraM ed ,ézök kugam kéttetjer
 !tlére$ik lüklén €édegne tobarad ¤e ika ,kanna tlov jaj sé ,tárotúb nednim

 nomáđ - ózokkas ój na€o ttel si tréze - egéstehetőzekélme semleléF
 si men lórkázáv seđíd ődekleme nabkólí{eb a ,táklatđa ,tekéđ nednim ttotrat

 ¤av zöhdlöf a nebéhüd agoj tlov iken lüde¤e-se¤e takozA .evléđeb
 eđrep nátuzA .ingáv zehéjef ilebatolap nelté$neređ ki€emalav eri{bböt

 arázáv jú pansám sé ,ttepél remenheP eré€eh amminI ,timalav ttogrom ,atlánjas
.lekkődekserek a ttodukla

 ergév rokim ,atdnom - rogerG ,inléđebgem tze llek natdaggiH -  
 tréim sé ,delőT konávík tim ,dodut rám tsoM - .tájgnah a etre{ađđiv
 nedniM .si tárauR ,tamo{ál a djam deremsigeM .ne¤el ¤í ¤oh ,segésküđ

 a motrat kanbbasoko sé ,meteređ nÉ .letévik nálat arauR ed ,abotso {ođđa
 ¤oh ,lórá{ál ajdnom tza ika ,tápa na€o rám ttotál ik ,zagi ,si péä .lénibböt

 mo€gof a ,knüze¤e men gem gíM - .ttodo€omokle nátuza ,tteteveN - ?a{ú$
.tátolap a le dotah¤ah men ¤oh ,tnelej ti{{a ka$ ze ed ,¤av

?tinE sé mierebme za sÉ -  
 ah ed ,lüleb nialaf atolap a tnednim kanpakgem si dierebme zA -  

!abkutáh a tádrád rokka ,nupak ki€emalav kenpélik
?tekő motahtáL -  

 evévik ,témegédnev a tnim ,itísejlet ¤ú tado$narap nednim epén atolap A -  
.zehdierebme za tezevle sé ,kenmörőtset ki€emráka jlóä .gésrőupak a

?tinE sÉ -  
?ado$iK -  

.nójah a tlov knülev ika ,{ál a zA -  
.ár matlálat na¤oh ,matdnomle nedivöR  

 náladlo óslút regnet ¤an a ¤oh ,kujdut si im tzA - .atdnom - negI -  
 ,takákđed ka$ ,knutlálat mesahos gém na¤u tójah đégE .kikal pén újah söröv
 nav eđđeM .neketegiđ itagu{ a tekerebme ttolah ttetev artrap sé takádnereg
 ze gélE ?si kenim ed ,ado knutahzójah men ahos im ¤oh ,eđđem na€o ,dlöf a za

!nav tti ima ,dlöf a
.tséző¤gem a idzekarjú ¤oh ,metléF  

?{ál a za loH -  
.már ttezén lassátnallip őđékrüF  

?dosa¤á zA -  
 a ketderéhefle miajju ólokram tájálmát kéđ a ¤oh ,le ttogof hüd na€O  

.lótsátírođ



!gém kereß -  
 a ¤oh ,atdnom si man-siN ráM ?rogerG ,ari{{a lekedré tréim gem rokkA -  

.attaim inargu látraka ebregnet
.lóbmordos a ttozohik ppékgév esétílme {átipak A  

?man-siN ótlém erteletđit a deken tlésem men tsáM -  
.ttödőtügem rraM  

?ainadnom gém anlov ttellek tiM -  
 za ,melev đraka inla¤rát ah ,molnája tza si gidda ed ,előt gem dzedréK -  

!melőt bbalovát lénim ne¤el rebme za
.t{átipak a mölölű¤ tréim ,itré ,ettih tza rraM  

 nelet{ék tnođiv né ,ttetje abgásgof ¤oh ,dekeN jáf gém tsom ,moduT -  
 edi zohle ah ,metrégígem kan{átipak nednim tima ,inzamlatuj lazza matlov

.intál dogof men ,knudopallá men gem gímA .degéT
:metzedrék ti{{a ka$ nátuza ed ,matlodnog tima ,matdnomik mendjaM  

?rraM ,{ál a loh táheT -  
 a nöjedi etse am ah eD .đtehem men adO .nabázáH ko{ođđA za ,lánárauR -  

…a za irésíkle djam ,mo{ál
!tinE -  

 ¤oh ,attotnađđob naótahtáL .lüneltellek etzedrék - ?¤í le detzeven eT -  
.a{ál a tnim ,kere¤ negedi za lekedré nabboj

.kájvíh ¤í ¤oh ,atdnom ő ,meN -  
 a inlunatgem látlov sepék ttala pan moráH - .ttozokládo$ - ?na¤oH -  

?tévle{ kaújahsöröv
 ah sÉ .géle si ődi bbesevek zohha ,kujdutgem téven a kenikalav ¤oH -  

…¤ah nékéb man-siN
.tájrak a téđ atrát lavátaludzom séréktaná$ob etniđő za rraM  

 za ka$ ,arra jlodnog ,kelrék ,rogerG ,indiđ doraka toman-siN rođ{áhalaV -  
 laváláh si eT rokim ,ődi za nöjle ,međih sÉ .ettetísejlet tamo$narap né

.mevret a gem anlov dettehremsi men elüklén neđih ,ár đlodnog
.me{émelév a gem modnom mes lőrre ah ,bboj ,matlodnog ¤Ú  

!zehmierebme za ke¤eM -  
.ttotnilób avgo€osom rraM  

 ddnom eT ,kelréK .künneb kilet dömörö ará{ozib sé ,segésđége dniM -  
{{ema ,kantahi ,kentehE !tátolap a le kájtah¤ah men ¤oh ,kiken gem

…réf küjéleb i
.malláv a atdagargem ,ttorgu mázzoh nattotagzi ,tdakale neletriH  

 tevret A !knütléđebgem tima ,iknes gém tsom tahdut men lórra ,rogerG -  
!gem drégí tzE !inatrat llek nabkotit

?tréim ed ,kotagllah ,merégÍ -  
 …monzára¤am djam llek le ,detehtré men gém tzE !ko{átipak a ,$ánat¤aN A -  

 tdaramle za ttodózoktá man-siN !kájdutgem ah ,tehlürek ebdetelé za
 ed ,ttőle epén soráv a gigév teketit ttotahlocruh men ¤oh ,ttaim géső$id
 tnahor arđanaP .vret a gem tahlusólav men ahos ,kinétrötgem ze ah ,matdut

 evdnevrörák ¤oh ,il¤iri ari{{a iknednim tsom eré$neređ ,zoh$ánat¤aN a
 eb kalatpol tréim ,melőt ketrék mes totazára¤am gém ,káttotísatule

 ,kujtahdnom tza ka$ gém gibarad ¤E .abátolap a lüneltéverđé teketenneb
…knula¤rát lórjídgástláv a ¤oh

?netrev arcnál ,nebcölmöt a ko¤av men tréim rokka eD -  
.ttetni¤el lüneltemlerüT  

 ,€árik ¤an ne€i sibbálagel …€árik €ogof tlov men ahos gém nebsiD -  
 ah eD …inla¤rát la€€árik ¤an ne€i ¤e llek na¤oh ,modut né tzA !eT tnim



 lappan-lejjé kotíllá abáih ,lőbknüvret a kenetjesgem si ti{áĐrom ¤e ka$
!rogerG ,kenlögem ,déllem tekörőtset

 .mennev llek na€omok nebsiD tima ,nelte¤e za ze ,si tza sé ,mettetrégeM  
 si za sé ,rraM tnim ,kesemlerüt ,keűklel¤an na€o mestnárok ko{átipak A

 meN .sédeseklel itnári vret ¤an a külőleb kiz{áih ppékgév ¤oh ,sotzib
.matraka inlé ah ,ttet ávásoknic tez€eh a ed ,gem ttetehző¤

.ttodógga - ?kendierebme za táh đadnom tiM -  
 tza ,lar-rraM metlüel rokim gidep ,- matlodnog - bbatlulo{ob er¤E  

 tsepék zehgésőtehel a llek tásátđofik kanárát$nik anavA ka$ ,mettih
 arsám ,merevsakraf ték menah ,¤e si men ,lüredik tsom sÉ .monzo€ádakagem

.lótko{átipak a menléf llek trésám sé ,nebmeđ lar-rraM monzá¤iv llek
 dotazára¤am et a gidnim géM - .malláv a gem matnov - ?kotahdnom tiM -  
 ,kanađkana¤ nálat gipan ¤E !€árik €ogof gém tlov mes nabánavA .bbojgel a
 men ¤oh ,degéT kandiđ gidep nátuza ,tásátálgédnev atolap a kizevlé gizít

 ,djam kandokra$a tréza dieit a ¤oha tnim ,lüvík nokupak a kentehem
…lórjídgástláv a sádopallágem a kisék ¤oh

 kanbbótđamo{ er¤e lórko{átipak a sé lór$ánat¤aN a iavađ ibbőle rraM  
 mosádoklaru ianava ,etel{érem uzaM ed ,inlahgem tehel neppékeléfkoS .ketnűt

 nabátolap a mettetíseđér neb{őle temenlálah sám nednim ató iajpan ősle
 ,bboj si asádamát kosokanó$úđđoh a géM .nebmeđ levésék kosokli¤ro ólupal

…ióknub setenetter kanájádroh ogoN ráka ¤av
 a ,vret đége za ze ¤oh ,- lunalat{ozib mattat€of - rraM ,dolodnog meN -  
 tájas a ,moraka men nÉ ?tlulo{ob nasogáslút …majdnom si ¤oh …devret eT

…datdnom et ¤oha ,sibbálagel dia{átipak a …ajraka mes depén
 arra ah ,tnűt kensézré sogáliv ,űređ¤e emleléflálah rahiv tlétá zA  

 ,maka{ a artáh kitíđef ,nabájóludrof óso€of a már kanargu na¤oh ,matlodnog
.nebtétös a mántál innalliv gém ttőleim ,sék a el pa$ sé

 sé ,nabdátolap a đatrat ttI .rraM ,inedzek đdut mes ázzoh nabájólaV -  
 ,mándagofle sigém ređ¤e gidep aH …lütđerek nekede¤envé knuzoduzah nesevdek
 naV ?giddem ,ajdut ik ,tsázoduzah a kujtahtat€of bbávot rokka ,đalnája tima

?tako{átipak A ?to$ánat¤aN a gem döző¤ na¤oh ,arra devret
 rraM ah ed ,tia{ođivőre ,tésétípélef kenétezepégmallá siD metremsi meN  

.ój meken za ,lótko{átipak a sé lót$ánat¤aN a trat
 küjélöf tnegedi tlölű¤ ¤e - bbávot metlevré - dőre géle đeL -  

?intetlü
!leđel ejréf mo{ál A -  

!kentehlölű¤ gém lóttA -  
 ed ,tléđeb naklah giddE .etleme kengé tézek ttotírođ eblökö ték rraM  

.nebémledév evret tteteređ ,nebéhüd tlüdőble tsom
 si déiT a sé epén siD ¤oh ,moraka tzA !moraka takuvaj a né eD -  

!ne¤el bbagadzag ,nejdeklemelef
 ,tlov sőremsi na€o ,ttotláiklef ¤oha ,si séseebgésték a ,si kavađ A  

 na¤oha ,lazza tlov sonoza ,men ,ttotílnosah lünelté$neređ na€o ,neigödrö na€o
 ,űređgésküđ táH .magam metlle¤éđ ,tomazuhráp a inlodnoggigév metrem meN …né
 ttotagofle sé ,ttözödlÜ ?kéjllokrot edi gésse$löb iódoklaru nednim ¤oh
 karávgél abotso tte€eh kosázodukla űređđé ed ,samladjáf armomáđ ,neregnet a

 ,itegrek absutniribal si tágam tájas lezze sé ,innet raka ávájáglođbar
 ,Ó "!moraka takuvaj a né eD" .abáka{ knőttekdnim itök tevök a tzana¤u

 dodut men ahoS !rraM setelü$eb ,tlürő ,ózodomlá ,sevneđnokor ,setenetter
 ¤oh ,lótta inatratađđiv kalándut na¤oh sÉ !delőt matpak tékcel ne€im ,gem

?ebdevret tteteređ knujlutđup en eleb



 ahtnim ,tére{et a etzén ¤ú ,katlí{téđ iajju ,tájrak ettetđereel rraM  
 lunalatmo{ za sé ,anlov ttotrat enneb gém nabbárok lattanallip ¤e timalav
 a mettetrégem nabboj lakkos rám tsom lütđerek nomotájas A .tnűtle ,t€oftéđ

.tégésűresek kanárU keregneT
 bbezehen gém eD - .nesedne$ matdnom - rraM ,indoklaru nekepén a zéheN -  

 lénsépél nednim kenima ,tza dlokađőre eN …ttelef knia¤áv ,kniatalodnog tájas
 :tegéstevöđ sonđah ,ój ,rraM ,dekeN kolnája tegéstevöä .damát a€ádaka i{{a

 .neltetehző¤el ttü¤e adahójah knőttek ,gadzag anavA
 mendjam ¤í sé ,soráv itrap nednim kizokalta$ nagodlob zöhknügéstevöä

…tnim ,lüklén kegészéhen ed ,le deré tzana¤u
!meN -  

 amminI ,negI .naltatahtagnigem ,óráj tájtú agam a ,$akam a ,tlov amminI tsoM  
 iken ,integetjef tza anlov đérem géle za ah ,arcnojú nelté$neređ ¤e ¤í enzén

.keléđeb abáih ,matduT .lőrsézpékik a nav esélezpékle sám
.rraM ,zehmierebme za ke¤eM -  

 ki¤e za matlóđ sé ,tótja za matrátiK .ttezén evdöklölű¤ ,tlođaláv meN  
.zohugaliP nessezev ,kenrőtset
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 lilaT .tálkiđ a kitjef na¤oh ,metzéngem ,lőbé¤löV kattolaH a mettöjađđiV
 ne€imráka eD .tlobrís a ne¤el ótlém zehételé admuN ¤oh ,djam đetgem tnednim

.egév tú za ka$sigém gerü za za ,si seđíd
 irok¤e utapU rokim ,legger pangeT .tlé na¤oha ,gem tlah nebdneŁ  

 neletpék giákos ,abmábođ a ttogođo$eb avgokoz nabázamlahmor kenégésrévök
 lőrketevök naba za gém etse őzőlE .dnom tim ,inetrégem matlov

 tlúmle za ki€emráka tnim ,tlov na€ona¤u sétegléđeb a ze sé ,knüttegléđeb
 avzúh ála agam tábál sé ,péleb ¤oh ,moráv si tsoM .ttala vé cneliknođuh
 :kido€osomle nátuza ,gásój úromođ nebémeđ anrab sevdek ,zén máR .kiđpeletel

 ađđiveđđö tnigem rám tniređ asákođ utapU őge$ef név a za ,marU inetsI"
 óldap a lütđerek nétset sé ,lü tto ¤oh ,motáL ".mojab immes $niN .tléđeb

 erređ¤e sé ,nav dnö$ ¤oh ,modut gidep ,tájgnah a mollah ,tievök tlođi$
 đđor a tehrötö¤ men megne táh eD .tiajpan óslotu remenheP metrégem

 a zE .iken mattotrá men ahos ,tádmuN metteređ nÉ !teremsiiklel
 monadnom tza tlov rák …lappan se{éf ,tazárpák abotso naltatahzára¤amgem

.indaram kénteređ lüde¤e ¤oh ,kentinE
 ,modut géR .inrí bbávot sé ,indaram evlü ,magam mendeđ llek eđđö gideP  

 sőteđtet ,sevdek - morí ketken men nabrosősle tekeséz¤ejlef a tekeze ¤oh
 nese€eh nednim ¤oh ,si sátatgu{gem ,si sálozagI .kanmagam bbákni ,- ¤ürü
 a motahllaveb ,lüde¤e ,ttözök kálbátga¤a za ,tti ,mesgém ah ¤av ,tnétröt

 a sám ¤oh ,inlezpékle modut men - gnikiV jú za lláđel aH .tekesédevét
 .a&sábótídni inadjah a ajráv nebgéspé lút nekécnedem ólrápelós a ,- even
 iratiV kitísőregem sé kájlágĐivgem erődi lőrődi armo$narap tievöK
 pé ,- izgév iratiV rám tájáknum araB-utU kav sé gerö za - ierebme

 rokka ah sÉ .tehtetlüár si rotágivan űgéssepék bbégne¤ lénlliT tójahrű
 sigém táheT .temetenétröt gem kitehzirő kálbát a keze ka$ ,kelé men rám né

 lój ah ,"togászagi sejlet" a kájtahzamlatrat mes keze eđreP .morí ketken



 sárítenétröt a rám metléđeb rokasáríel ketnétröt nabliaL a ,međkélme
 sikaŁ .cra bbeseletihgel a ,metniređ bbálagel ,ze son lórácra eléfkos

 gem vó ze rokkana¤u sé ,majrí bbávot ¤oh ,kenmegésseletök mezré tréze
 .tlürekis mes tsom ,mál ráb ,kajrí si lórkoglod neletge{él ¤oh ,lótta

 a nátu asálláđlef gnikiV a ¤oh ,za ketken tehtnelej tim treM
 tlahgem nabiajpan óslotu kenéde¤envé netsiregneT a ,nebvé kidecneliknođuh
 ?nájtú úđđoh metelé inetti niasrát bbasokogel sé bbesegésűhgel ,admuN
 tlúmle za mattotđarrivgigév na¤oha tnim ,lótkákađjé za djam keléf lútnezE

 tnékrotás atalli kanájaH .tésézgelél sedne$ tinE avtagllah ,si tákađjé
 atloraktá ,nemellem a ttolkisgigév ezek ,tludrofgem nátuza ,mélöf tlurob
 ,tlálatgem ¤oh ,lassátjahós godlob sé ,timalav ttodnom nabámláléf ,maka{ a

 men ¤oh ,akađjé ősle za tlov zE .tdula bbávot ,ettellem ko¤av tto ¤oh
 ,molodnog ttellek arrA .tsávgu{gem mes ,togásgodlob mes előt mattahpak
 ,kujdut men sé ,abájtúk €ém nesegés€ém molá za knulláđála akađjé nednim ¤oh
 úđđoH .nanno lef knülürem men ébböt ahos ,admuN tnim ,rokim ,za đel ki€em

 a anlov ttetnelej tsáludabađ ka$ ,lótlálah a metléf men tá nekevé
 mettetléf sigém ah lőtgéssőlelef a ,lótkotadalef a ,lőtkegésseletök

 zednim ¤oh ,ár mettöj rokkA .katlov mie{émdere za koza ,timalav
 atzoh sézré za zE .tetinE metteređgem rokim ,sátímánö sögőg nesőtehelgem

 inadjam ¤e nabánavA mesédökđük sedezitvé moráh mendjam ¤oh ,tséremsilef a
 men ahos "mie{émdere" ¤oh ,réfle nesemle{ék nájálbátga¤a {áhén utlabuL

 - ieđér kenétenétröt đége amáG a ,keőtehrémel nátđit sé keűmletré¤e kentehel
 ka$ mettet trebme nelte¤e nabájólaV .nápu$ ieđér sege{él na€o si men sé

 tánéL ,tekélme idlöf neltelüsejleteb ,igér a na¤oha tnim ,tetinE ,ággodlob
…ika ,za tinE avtímáđel

 lőrre zéhen ,ketken ráka ,tekeséz¤ejlef a tekeze morí kanmagam ráka eD  
 ,matlálatár rokim ,tekemre¤ tnim mettereä .tetinE metereä .inléđeb

 ,men ő tima ,matdut trem ,nebsiD metteređ ,neletdév sé tlov ttotatláglođik
.teven már ¤av ,mázzoh lóđ ka$ rođ{áhalav ,kiđtáj levételé za eri{{em ¤oh

 - meleređ ¤oh ,tóđ a tza si névle{ kaniaiF regneT a metremsi rám rokkA"  
 men ,degét e-keletteređ si rokka rám ¤oh ed ,- nabánavA bbősék atdnom

 ,avgof lóttanallip a lótta bbasotnofgel a látlov eT .inadnomgem modut
 nesetenetteR .látlojah mélöf et sé ,nójah a tto memeđ a mattoti{ik ¤oh
 ,ár mettöj nájójah man-siN ,bbősék lavój ka$ ,tlubák sé matlov somlá

 ¤oh ,matdomlá men ¤oh ,kalattál arjú labbál tle$nilib zohcobrá za rokim
 men názagi arra ,déleb ko¤av semleređ ¤oh eD .lef léttetđerbé et

 nabtalo$pak delev arauR tsézejefik a tze trem ,nebsiD mattahlodnog
 ¤oh tnim ,tléđeb mes lórsám ,knutdaram nebsettek aH .attotítájasik nesejlet

 tze ah ,lögem :ttetege{efgem sé ,őn€árik samlatah ,đel degéselef a
 ed ,anlov metteređ déleb neppéknednim ,modut rám aM .modnomle si kenikráb

 arra aH .lótárauR degét mennev llek le ¤oh ,metzeré tza ka$ röđőle
 men trem ,metdejigem sé ,lőthüd a metdzek intekđer ,ő sé et ¤oh ,matlodnog

 rokka sé ,melőle látlákjub ,létlürek gidep eT .melev tnétröt im ,mettetré
".tjáf no¤an sé ,tze deđet tréim ,matdut men gém

 röđőle ,zagi te€em - lőré{évröt kosójahrű za kentinE metléđeb men ahoS  
 ie{él semletré kóg€ob sám ¤oh ,- gem anlov knüttehtrés námáG a tti ka$
 mes né nödlöf a nohtto ,{évröt $löB .arknumáđ kanajdaram llek keneltetniré
{él semletré" ,mettetré tniređ űteb si né ttO .atjar tólavintativ matlálat

 ttotđalávik {áhén a tza kanáurE eD .errebme - men sé ,avlodnog er-"
 arátaláglođ €árik-netsi za nasogalórázik e{évröt soráv a tekika ,téjőnpap

 "ke{él semletré" za ah ,metrésgem nasolálah ará{ozib ,tledner
 medzek tia€ábađ $lökre idlöf idazáđ .VXX a ,tekő avloros abájáirógetak



 sokri{ netsirahiV a kürőb amis ,naltábih ,katlov kepéä .kiken inzára¤am
 tdará géssövűh ótlo tajmođ gidep néjedi runaN ,órrof naótí¤ó¤ niákađjé

 ,međih tza eD .trakat togásabotso tétös ,neltekenef kucra péđ sé ,külőleb
 sukinomrah sé sejlet kütelé evrém lekkükétrém tájaS .ko¤av nalatgászagi
 .kulór menléđeb ¤í ,evremsi témleređ tinE ,galótu ,tsom gásnaltáláh ,tlov

.metremsigem tetinE tnim ,bbőle lakkos rám ,t{évröt a metgeđgem ,negI
 - kenđé nazój a tnelle e-dnom men ,knuzoklodnog neke{évröt a rám ah eD  

 a knutlláđeL ?ajpan nednim metelé tléel námáG a - kanáj{aőlüđ {évröt nednim
 ,€ekkic óslotu za ze - ketdlük ersétíredlef larramA megne sé ,leggnikiV
 .lakkotnop ótahlálat nebiev{ökkađ kosázaturű za kize¤e gém ima ,sédzekeb

 cnátlétök ,géssegeltese naltaráv ,ó¤ahdner dnim rám ,ttezektevök nátuza imA
 ,ajádroh ogoN vé ¤éN .ttölöf akédakađ kenégésűníđólav i{kélazáđ¤e sélélút a

 gém ,atazoros neltetehih keneltelév ,ttözök kerebmeső tiloelap a
 no¤a ketrev men ¤oh ,zA .bbesönölük a tlov ki€em ,modut mes inlekétré

 lu€gof ttetje tókalődre na€o ¤e asrátadroh ogoN ,ibmuZ ¤oh ¤aV ?lannoza
 a tlüsetré nodóm imalav lütđerek nokinuan a ika ,lút neke¤eh etekeF a
-segév tsázojatut a kütlélút ttü¤e lavógoN ¤oH ?lőrétélloh gnikiV
 sÉ ?si tsánahuzel ólav nogatahuZ ¤aN a avtímáđeleb ,nunáđiG a gigév
 sé abusD tnim ,¤úka$ ,ttollav tocraduk etel{érem uzaM ¤oH ?bbősék

 ,tájótratavgof kanáif tnim el ttotatlokli¤ men lagmeD ¤oH ?asádamát kavaR
 ki€emalav ráka ¤av iveneM ?tusdrO mettegetjer ¤oh ,tréza rudirkeM sé
 $nin eD ?túrobáh inelle liaL a meznelle trem ,merebmeőf őröt ar¤an

.matríel rám tima ,tza inletémsile ređ¤e gém emletré
 ¤oh ,ttödődzek lazza men táhet aros ke{émese ódnomtnelle kenke{évröt A  
 .tőnpap lataif űsötnök seđíd ősle za abámolpmet aurE ađđiv metdlük men

 etse ¤e nátu melező¤ ttotara ttelef kavaR sé abusD a lappan {áhéN
 ,avlurobel tniređ sátratređ tdaram lőbéjedi uzaM a ,evpél abmábođ

 sik rokka sé ,nievök óldap a matlálat evledrét lunaltaludzom
 a atrávgem nasotavó ajpapőf aurE ,mál ,matlodnog arra röđőle leggésűresek
 tiegésseletök sé tiagoj iső €árik-netsi za ttőleim ,téletenemik úrobáh
 mevíđ a metzeré kenűresek sÉ .azzoh armosámodut nabámrof sotatnipat ne€i
 ,atjafsám za eđreP .nabmorak a röđőle mattotrat tetinE rokim ,si rokka

.tlov gásúromođ bbetteteđđö
 nabboj gém sé ,meteređ tamo{ál a tnim men tetinE ¤oh ,matdut negér ráM  

 gem mettetnem tréza men ,matlodnog arra er¤e lunazóJ .nebsiD tnim ,metlürek
 levvé tahcnimraH .messök zohásros ődegerö magam a ¤oh ,tételé za ređték
 ,ttetelüđ rokka {ál a ze ,- nabmagam mattagotjah - rogerG ,bbesődi ¤av

 leviveneM et rokiM .tré ará$ú$ kađrok sékéb ¤an ősle za anavA rokim
 tiataludrof ősle kenévle{a{a sé ,inráj tlunatgem ka$ neppé ,látla¤rát

 derevik ¤oh ,đtehet tima ,bbojgel A .entehel do{ál a nabólav ,attaglábórp
.togásabotso za tze lőbdejef a

 aurE tnim ,lóbátolaP a le tnűt meN .inneverđé men ttetehel men tetinE eD  
 ¤oh ,nátu sátagotál kidetteknezit atbađgem {évröt $löb sé iső za ia{ál

 za kanna - ttotahzokatnobik nálatlá¤e ah - nojdavlolef kügésiné¤e
 kőnpap i€árik a ,kő ka$ te€em ,nebéjőhlef ótídób sé monif kenređtalli

.kattahlánđah
 őn€áriK a tinE ¤oh ,ebéđé ttotuj men keniknes ,lohalav matríel rám nálaT  

 mettellem a ka$ tinE ¤oh ,matlodnog mes né arra ed ,le ajlalgof tázáH
 kanusitiM ,kenégéselef admuN ,knützekrégem rokiM .indula dut nabábođ ővel
 mettetzedner küttellem lüneltevzök neteleme za noza sé ,matzíb ariajdnog
 ,ainda tomáđ ttellek lőrie{émese vé úđđoh tö kanádmuN .tábođ moráh iken eb



 ,akađjé za sé tlov mábođ né za ,si gidda tnim ,bbasamlaklagel a erre sé
.ttedesedne$le rám atolaP a rokima

 a tnappok naklah ó$nak a ,avlokrub ebé{éf agrás gelem se$ém a knütlÜ  
 rokim ,léfjé tlúmle lavóJ .attotígíh lezzív trob a admuN ¤oha ,növök

 rám gésrő trem sé ,katnađđo$ kesépél ,nóso€of a ttozgnahđđiv ságottus aropađ
 .taknusázok$ánat gem atravaz settü¤e sönölük ,ttőle mótja za tllá men gér
 a laccra ódógga ttöj usitiM ttögöm utapU ttozoknártobgem sé somlá zA
 ógopiđ ,űmeđ tdagad lótsárís a atloterléf teküjőttekdnim nátuza ,abmábođ

.tinE
.löf mattorgu - ?tnétröt iM -  

…őnrÚ za ,- utapU etgehil - marU inetsI -  
.mettetíbse€eh - mo{ál A -  

…trem ,¤ú motahdnom men né ,marU inetsI eD -  
 kenőddem a avgávle ,ságokoz a lőbtinE ik tröt - !indula koraka ttI -  

!indula koraka tti ,tti ,ttI - .tátiv őzekrégí
 netdeji usitiM ,nabiajpan bbojgel tlúmgér tnim ,ttotnappuc tárokka utapU  

 no¤an za ¤oh ,tákrot a etlüröđök ¤ú gidep admuN ,tézek a atpak éle ajáđ a
.zehséteven ttotjofle ¤e ttotílnosah

?ikalav ttotnáB ?đléf lőtiM ?tréim táh eD -  
 nebsiD a ima ,ajah somálluh őré gilláV .téjef a atzárgem námén tinE  
 éssik ¤e ,lüklén sázoktavaeb nednim si men nálat ,ttala kevé ttötlöt

 jef a intevök atlábórp tnékgnarahznorb tétös ,zéhen ,ttodosogáliv
.ttolluherőle lünelet{émer nátuza ,táságzom

 teređ iknednim tti ,tinE ,ko€gof knu¤av men tti ,siD tnim ,sám zE -  
!degét

!keléf si rokkA -  
!gem dzára¤aM ?lőtiK ?lőtim eD -  

…modut meN -  
 seziv gada bbajú ¤e témle¤if nednim ő ed ,arádmuN metzén evlémer to$ánaT  

.etletneđ kenésétí¤ev rob
 lazza ed ,- lunalat{ozib metdzek - éle dótja za tegésrő kotahtíllÁ -  

 né za ,dotál …tépén đége atolaP a menah ,gem motnáb utapU sé tusitiM ka$men
…$nis ttőle mótja

!gésrő llek meN -  
 ,tetinE etzén lavágásnalat$ánat tdeji ,etniđő ko{ođđa neletkemre¤ a usitiM  

 őletzehen sé ,tiajrak ettetjer abájju esötnök nettödőtrés utapU
.tetinE loh ,megne loh ttetegerém lakkosátnallip

?đraka tim táh rokkA -  
.tnahuzartáh gnarahznorb a ,téjef a etlemelöf nasocaD  

!¤av et lohA !indula koraka ttI !rám matdnoM -  
 za ,dallufgem nötgör ika tnim ,ttögöhök ¤ú ,ttogokárk men rám admuN  

 knugástáraB .tlojah élöf {édeőrevek a ne€ém nebézek a lallának{ara
.téjef a anlov matmo{eleb nebbesevíđgel erénelle

 emeđ dlöz ,malán bba{o$ala tlov levi{ré{et ¤e gilA .ttepél mázzoh tinE  
.levéséseebgésték etniđő ttözödlü za elet

 né za …inatnábgem tiknes koraka men sé ,teređ iknednim ¤oh ,moduT -  
 gem tnednim kos ¤oh ,modut si tza …gésrő ne€immes tíges mes¤ú nememleléf

…alór meken létlésem takos neđih ,admuN ik ,modut ,lavádmuN denléđeb llek
.tdaramabba erređ¤e eségöhök admuN  

 za ,kerék tima ¤oh ,meken rám kátzára¤amgem si tza usitiM sé utapU -  
 tóđ ¤e ,kodaram nebdne$ ,merégí ,lođla mes¤ú et ed …neltetehel sé neltelli



 - élef őreveh seléđ a ttetni - ketelőt eđđem ,tto …koravaz men ,kolóđ mes
…kodoropukeđđö nepéđ

…tinE eD -  
 !neltelli ¤oh ,atdnom men iknes arra sé ,metdükef dettellem si nójah A -  

…nabdátolaP et a ,nohtti rokkA - .atnáđ kanutapU tságávladlo za tzE -
 netezlédef a iknednim tto ,- matzára¤am - tinE ,nójah a tlov sáM -  

…őgevel a ssirf ój tto trem ,si ladiG ,si ugaliP ,tdükef
 ték$ü$ dáhur a ,keletréle gidnim ,morak a mattotjú{ik akađjé ah ,tto… -  

…dajah a ,dezek a ¤av
 nassal nebzökim ,lunaltaráv admuN gem tlalóđ - marU inetsI -  

 ,- zohásázamlagofgem ajólavinadnom nejre{ tődi si lazza ¤oh ,ttodokđápátlöf
…enellek dendegne ,međih tza

?ado$iM -  
.ttotímáđ kantanallip aktir zE .tlov nabravaz admuN  

 a …a neđih ,ajtahllah natdogu{ ,kodnom tima …teknünneb anravaz meN -  
…bbojgel a anlov za ,međih tza …marU inetsI ,datdagof kando{ál a …{ál
 ergév gím ,tákrot a etlüröđök gidda trem ,metzeré tletétgéle etniđŐ  

.le atgof ségöhök izagi
!kilúmle nálat lótta ,- lemmörörák mattatzib - admuN ,to&rok ¤e lá¤I -  
 tim ,ajdut ,atjar mattál ,ttölöf emerep €ehek a már ttotnallip evzekne¤éä  

.alór kolodnog
 - tájórakat a …a ánzohtá usitiM ah ,bbojgel a anlov za táheT -  

 bbávot im sé …tórakat ¤e ,- tetinE inzeven kanmo{ál atraka mes na¤ohes
 .deken monadnomle llek tnednim kos géM .knéntegléđeb

…gém matlóđ mes lóráglod iratiV luádlép ¤Í
 men ahtnim ,tléđeb bbávot nájgnah klah sé ,aróldap a ttedekđereađđiV  

 men sé ,usitiM nalat$ánat lunaltazotláv a ,utapU tdemred évők a tto anllá
 rám ed ,tdeji za lótmocra za ari{đara ¤e gila mosátnilób őze¤eeleb énsel

.rápmeđ dlöz ődek{émer
 avtatjúf nabásáludnilef utapU ,metlüel si né ¤oh ,ttel za eđrep egév A  

 a tinE ,tórakat a atzoh lekketpél neletđen usitiM erim sé ,tlártáhik
 ,ttotatzákcokgem si t€osom nalatrotáb ¤e gém tős ,ttogropuk néléđ őreveh

.ari{{a mođgarah men rám ahtáh
 ne€ém tinE .lekkesédrék bbasotnofgel a knützegév erim ,ttodolanjaH  
 lénim ¤oh ,nebtezeke¤i ¤an a abál ,tácra etdefle gnarahznorb a ,tdula
 tdogu{ admuN .ttogól nebőgevel a giléf ,le nojlalgof te€eh bbesik
 bbejlöf sé atlobála{tá ,énnet lavá{ál ki¤e ugaliP ráka ,lattaludzom

 tinE .tórakat a attotímisle ,attotízagi ála ejef a tamánráp ,tetinE atzúh
 a admuN .löf tderbé men ed ,timalav tteserek ,tézek a attotjú{ik ,ttögö{

 avdogu{gem tinE sé ,abájtú zék őserek a attotrat ték$ü$ anráp kisám
 ttedegéle sé ,ttedesene¤eik admuN .ttögö{{üd ,tánráp a etlelö zohágam

.etzén la€€osom
 ,ne¤el knőnrÚ im a ,do{ođđa za ¤oh ,arra ótléM - .naklah atdnom - !péä -  

!marU inetsI
!jléđeb lőrre si ahalav ¤oh ,motlitgeM !kéntehel ajpa za ,¤av dnoloB -  

.tlákjub séteven lürök ajáđ ed ,téjef a attotjahgem nasotazála admuN  
 tájas a knünserek llek tsálláđ gém dekeN ,marU inetsI ,gidep rokkA -  
 ah ed ,ttöjel do{ál a …za nannoha ,tnöf tto ¤oh ,mánadnoM !nabdátolaP

…enléf ka$ arjú sé ,gem anlálat nezehen ,derbélöf
 a noza sé ,tórakat ¤e gém knutlálat ,takánráp segelsölöf a kütdeđeđđÖ  

 tlökörö lótuzaM a men ,mettel a€árik anavA atóim ,röđőle ,nelegger
.nabólí{eb sik sodéđmođ a menah ,matdula nebéklüfóláh
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 si eri{{emráb ,ttodnom admuN tima sé ,inneverđé men ttetehel men tetinE ,meN
 unáđiG a eb€em ,gerém a ráka ,ttodóvi méleb ,ár inlodnog men metzeke¤i

 tdaka meN .té¤eh kiőđđevlí{ kájtrám kepén őzőtjer nabára$om kanátalokrot
 sejletteletđit atlumáb telüdőŁ .anlov etteređ en ika ,nabánavA rebme

 ttotál men ahos ,sönölük ka$men ,ttepél aráctu za rođ{áhalav ,lóbgáslovát
 kátdnom tzana¤u sÉ .egéspéđ menah ,tekerebme za attoznov ajah úságo¤ar

 ,- lesséteven {ásrah imukraT le atlurá bbősék lavój ka$ tze - kansám¤e
 tnim ka$ ¤oh ,mettevökle tnednim gém né rokim ,rám kátdut rokka ,admuN tima

 ,tlov melev gidnim sé ,mázzoh ttodokđagaR .messeređ tamo{ál ttodagof
 a tluripik acra ,nézűb kózoglodleflah a sé kőzőfnappađ a trésíkgigév

 gím ,ttögrö{ök gidda sé ,nebőtjefők a attotímacif tájákob ,lőtézüt kóhok
 a sé ,mettellem tlü no€omáĐ {o$alA .nöjjöjle si ab$ánaT a ¤oh ,metdegnegem

 a lezze sé ,ttog€osom kujáR .ettötnöđök lássáljahgem nölük $ánaT
 ttőle magamnö - megne gím ,attahloros ézök iólodóh arsápa$ ¤e si to$ánaT
 a ¤oh ,katlo{úg lazza tika ,lilaT .ttogár gés{ekétléf a - avloktit si

 sám lüvík né€édevneđ ttezré tnári keređdnersárí sé kevle{ őzöbnölük
 ,{ét a za lüde¤e ,ettetjefik nebdéđeb seké sé ,tllálöf ,remsi men temlezré

 sotaládo$ ttetelüđ lút nezív ¤an a" atdagof ává{ál rÚ inetsI za ¤oh
 ,ajgat kanájdála$ i€árik kepén őlé tto za la{{ozib nednim ika ,t{ál űgéspéđ

 inetsI astílóđ ianava nednim ,ajlo$narapgem ¤oh ,to$ánaT a ajtísogojlef
 ."ráj kanrÚ inetsI za ima ,teteletđit a tzana¤u iken gem ajda s ,kenőnrÚ

 erésénebbödgem bbo¤angel $ánaT a trem ,ttezektevök ativ seveH
 .tle¤if netdeji éssik sé avzokládo$ tinE .nelle tazorátah a matzokatlit

 ¤oh ,matdnomgem nekerek nátuim ,tdaram őnrÚ za ,knütze¤eik notúléf si lügéV
 lilaT .mán¤ahle nebbesevíđgel a si lőle mosátílóđgem né za "tinetsI" za
 ,ađđiv tze attotísatu lassázoktavih ólav "erékedré anavA" ,laccra naltatrá

 kaianava za neppé tréim ,rÚ inetsI ajódoklaru soráv sám nednim ah trem
?takugam evtídivörgem kézzeré

 ,őnrÚ nasolatavih ka$sigém nátu knüsézekrégem lappan {áhén tinE ttel ¤Í  
 i€árik ¤av inetsi ne€immes nebiere ttezedegrö$ es iken ,meken ka$ráka ráb

 .nájtrap óslút náecó za nabsorávőtökik ¤e tlov ődekserek ajpa zA .rév
 ráka ¤av ianava sé ,iókal kizeven kanrajdE tsoráv a ,kanállaL tsnenitnok A

€ob tehel gikáró tniređ tinE ,tímáđ kansorávgáliv evrém lekkétrém naba
 énzetđerek si ređ¤e ólátés a ¤oh ,lükléna niáctu ttezevökik nasodnog inagno
 armáđzáđ nebiőtökik bbákni ¤av nebéjőtökiK .talanovtú trájeb ređ¤e rám a
 a abkugam kájdagof karátkar arokka sé ,kosálrotiv samlatah a kanzo{ogroh
 meN .enréfeleb ređték amolpmet umabaH ¤oh ,turá őzekré lóráját nednim gáliv

 rokim ,sevé tönezit tlúm gila ,zagI .nabiavađ tinE indekleték moko tlov
 za zevdek men nabálatlá gidep ¤ávnoh a sé gáslovát a ,nanno tlürekle

 ttötnö megne ima ,tsézré za tza ,ta¤ávnoh a ráb ,kenésézrőgem se€eh ko{ára
 ,tlet ebődI .etremsi men ,ermesétepelgem ,tinE ,matlodnog erdlöF a ah ,le

 ilút nonáecó za matdutgem tnednim ergév rokim ed ,tze mettetrégem gím
.matzokládo$ men rám ,ttotahdnomle tinE tima ,lőrierebme đérdlöf

 a tzE ."ttotahdnomle" ¤oh ,matrí tréim ,ketken sogáliv géle men nálaT  
 a mes tádlép erre trem ,mes tréza ka$ rám ,lannoza erđé mettev men totálrok
 nebételé kekere¤ ővkevönlef nabánavA za mes ,nabmorokkere¤ idlöf tájas
 nápuŁ .mentegetđev tóđ kos segelsölöf erséleven idlöf A .matlálat men
 ménteređ tásánov őnűt mes lef tréze neppé ¤oh ,seteđémret ari{{a ,nelte¤e



 ,knu¤av kesepék rám arásádagofeb ah ,asádut nednim gésirebme za :inlemeik
 ,knülőle le kájráz teketeremsi za men kamlalit A .llá erknüsézekledner

 - sÉ .kájláglođ tásátrateb kenie{évröt séléttü¤e za menah
 zA .si etelé kekemre¤ ianava za ólnosah - netniđ sám neđége ¤e neseteđémret

 a neđége lótátarájeb sorođ a kantahlorobók nodabađ ,kévö za soráv đége
 tekő ađđiv ajtídrof kümleléf tájas ka$ si nanno sé ,gikatu őtezev ebke¤eh
 iőleven bboj - ká{a za ató géstevöđ ólav lakkinuan a trem ,élef soráv a

 nedniM .tekeneltedegne za kitegtđeji laviókal¤eh nakraB a - nájíh teltö
 neppé za lezök lút kendekđérem men ah sé ,takurro za kájtahgudeb eb€ehűm

 ¤av ,niádrob ójah őlüpé za kanlocnát men ,zohkóhokgevü ¤av -sav tlopa$gem
 giémerep ,őlüđék intökik a eleb kenderevek men lassáraka inetíges seklel

 ibbótu za ze - ebieletök ttobod artrap akrábđálah ttokargem lallah
 tah-tö ődekđéremik naóllánö röđőle lüzök ialaf záh iőlüđ a nesönölük
 lah ódokpa$ ,ődőgrev eléfzáđ a tekika ,asázokaróđ bbesevdekgel kesevé

 ,tnékgás{ozib péđ ,naltadutnö ,ebőtökik a znov lunaltatahllánelle a{ávtál
 kene$nin ah táhet ,- teküven kilesiv abáihmen iaiF regneT a ¤oh

 téknezit-zít eriM .tekő le ajravaz men iknes ,ttala bál nebbesönölük
 a ¤oh ,¤áv ótínalatgu{ sé a$ruf a za tekő ajgofle sé ,kenđel kesevé

 $nin trem - kene¤el kettőnlef ,"ko¤an" lüleb nődi bbedivörgel őtehel
 ¤ú rám ,- innel kenkere¤ tnim ,nabrok a nebbe nogáliv a "bbasamlanu"

 úgásatđit seték éggéle nátu kosálognarab iactu za ráka ,tánavA kiremsi
 si tza rám lüklén sádoknalat$ánat bbesönölük bbötgel A .teküre{et

 séléđebgem a sé sérék a tájpa za ejdlük zehéretsem ki€em €ehűm ki€em ,ajdut
 mosádoklarU .{ámo¤ah - ósrok A .lavósroksorob ótđamátála tágássotnof

 sé kédnáđ ój a bbákni ,mettöj men ár gím ,tnűt kensevneđnelle nebievé ősle
 .kédnája óláglođ tásázo€úsnelle gésneletmedré za tnim ,epéklej teletđit

 kiken trérob ósrok ¤e ¤ohmes ,katlov kabbagadzag lakkos ieretsem anavA
 etelé ko{ál a giküvé kidettekneziT .éllem kugam kanajdagof túif őđtet men

 attotrat molalit eléfimalav mes nátuza s ,lótékúif a ttözöbnölük men
 ,atadut kugássotnof ttedekevöngem tájas menah ,lótkosálrobók a tekő ađđiv

 kusátratzáh ődnevöj ,sélüđéklef sodnog tnappor ólav arkogástalumcnát a
 za kosálrásáv samlagzi ,úđđoh ,asátagoláveđđö kenésézednereb

 ¤e bbálagel si lüde¤e zE .nabájáctu ko$ákat a ¤av kőtíđékređtalli
 arsáludnárik a erre gidep ah ,ttetnelej tsátagoláv tlü€émle i{áró sőttek
 men ttala ődi bbedivör lánpan léf ,tludni nesözök őntárab ój moráh-ték

 tekő gem kátzo€ádaka kogástlalgofle sotnof a keze ,sonjaS .ketzegév
 insavlo-inrí ka$ ráka ¤av ,kenejdőlkedré tnári ko{ámodut a ¤oh ,nabba
 tnékia{ávtínat utamaG ¤av ummiD ¤oh ,matlodnog arra meN .kanajlunatgem

 a anlov mettev takunđah ¤an nabájáloksi kanázáH sátí¤óß a ed ,kanazzoglod
 .nabásátínat natmáđ a sé kelejsárí za ,nebéséleven ko€átđorok bbajfigel

 sevétö tásátínat kekere¤ a ¤oh ,attotí{ozib tza sina¤u talatđapat A
 kőn a gidep lakkogásórpa za lekkeze ,inedzek tehel le natdogu{ nabkurok

 a táif ¤oh ,ttötnöd ¤ú apa ki€emalav gidep aH .kanlugodlob nabboj lakkos
 eteđémret neltetehzekéf kere¤ a ka$ah - idlük abájáloksi kanázáH sátí¤óß
 kevé ttötlöt tto zA .tésérék küttetísejlet ,- énneltetehel tze ettet men

 katzokatnobik nabbasogáliv er¤e ttőle agamnö sé iótínat nátuza náros
 lügév sé ,tnári {ámodut kisám ¤av ki¤e esédőlkedré sönölük ,iamaljah
 tevdek bbo¤angel a zehima ,asátavih a ttel za ,ttozoklalgof lazza

 nesönölük ,lüklén őnekköz tnem men ze eđrep nebievé sédesepénlút A .etzeré
 ,kattotđaláv tegésretsem ődnevrö kengésűređpén ¤an ne€imalav kika ,lánkoza

 a tekezE .ólunatsakezaf tdaka gila luádlép nabároksőh sétíđékgevü za
 koglod a avlúm vé {áhén ¤oh ,le attotímis za takomálluhsédeseklel



 iőlevűm kegésretsem tlü$ebel gidda za neppé avgof lénéteđémret
.tludrofgem tama€of a rokka sé ,gem katzokta¤of

 tőrétik segelsölöf sé ¤an nasogáslút galóđtál a tze ttellek trézA  
 énneltetehtré ketdzek rokka lőrételé kanájázah ieséléđeble tinE trem ,mennet
 gésűníđólav nednim ika - e$$ö ¤oh ,attag{ozib gitláv rokima ,armomáđ inláv
 ,lekketevöđ ka$ nebételé đége - nójah a tlov men trem ,tdaram nebtelé tniređ
 tsázoklalgof a tze ató kekédezmen ajdála$ ajpa trem ,tehdekserek lekkémlek

.etzű
 kisám ¤e anlov mettehel rokka ka$ - tinE attat€of - si nÉ -  

 koza ¤av ieleftelzü mápa ah ,egéselef rebme ótat€of tegésretsem
 ódnaljah ika ,daka mes ődekserek lataif na€o nelte¤e ttözök iesőremsi

.intezev abázáh
.avzokládo$ metzedrék - ?{évröt zE -  

 ,kisév arálbát ¤oh ,¤ú {évröt men ,- neőzénle tinE tteteven - meN -  
 meN !tnéksám tehel men neűređ¤E .lánna bbesőre sigém ,diakonrí za tnim

?detré
 men rebme idlöf tnim mes ,a€árik anavA tnim meS .eb mattollav - meN -  

?đteređ tsám ah sÉ - .mettetré
€ábađ tetelé zagi za meken tahda tékcel ¤oh ,tteđtet lüneletgév kentinE  

.lőbke{évröt ózo
 ariasánov ,ttodo€omoklE - .küjtehteređ teknierévtset ,teknielüđ ka$ iM -  
 né tika ,acra za kansám ikalav ze ,metzerÉ .ttolluh ajóláh gásótlém negedi
 atzoh za ,ka$ lé nebékélme kere¤ irok¤e za ,inremsigem kogof mesahos rám

 cra za gím ,ercrep divör ¤e lef tdamát sé ,erđérdlöf kisám a erre tá
 sÉ - .notrap óslút a nabtanallip a nebbe láni$ tim ,ajdut ik asonodjalut
 ő za ¤oh ,tőlé nednim sé togáliv a ettetmeretgem ika ,tnetsi nabrosősle

.ajláglođ tégéső$id
?kennetsi za kenne even a iM -  

 zA ?nav ő lüde¤e rokim ,even ennel tréiM - .ttozokládo$ - ?eveN -  
 rám tzE .netsi nelte¤e sé dlöf nelte¤e ,nav tlobgé nelte¤e ,$nis kengé

 ,ettetré men ed ,nebsiD matdnomgem si kanárauR
…etzedrék téven a not€of si ő

?deken káttotínat iajpap a ,e¤u ,tzE - .gem mattatgu{ - metré nÉ -  
 ,ataláglođ ő za knütelé za ,ajláglođ tő iknednim neđiH !kopap a ka$meN -  

 gem ajbađ ő ,nednim knülev kinétröt tniređ a$narap sé ataraka ő za
.si tájáró knulálah sé taknusros

?kenkerebme za lo$narap tim ,ataraka netsi za im sÉ -  
 ,ajdámi men ika ,sönűb treM .tágássogáliv kenétih ő za kéđđejret ¤oH -  

ázzoh knüssezevle tiknednim ¤oh ,knügésseletök knüken sé
?abmolpmet A ?ávoH -  

 !tebböt ,tnelej si tsám ze ed ,- lüneltemlerüt ttetneccib - si adO -  
…nojláglođ iken ka$ ,ajdámi tő ka$ ¤oh ,ázzohő ¤oh ,tzA

?inláglođ tő tehel levim sÉ -  
…knülé tetelé őđtet iken ¤oh ,lazzA -  

:kajlóđ en ebzök ¤oh ,inllágem matdut meN  
…kenkerebme za gem kájdnom iajpap a ,őđtet iken a im ¤oh ,tza sÉ -  

?rám matdnoM ?dodut nannoh tzE - .már ttezén avdokanaß - !eđrep táH -  
 metrétik ,mettehet aH .nesevíđ ahos matzoktativ mes laviajpap umabaH géM  

 sigém <inatnábgem matraka men neppékimmes gidep tekere¤ a tze ,előle
:nomáđ a ttođú$ik

…kájdnom ¤í si iajpap umabaH trem ,nav ¤í ,matlodnog káŁ -  



 a ráka ,netsi simaH - .avzoknártobgem tézek a eđđö atpa$ - !umabaH ,Ó -  
 djam tekika ,kot¤av kösönűb ,si nebsiD sé tti ,nai{{adnim it sé ,ibböt

…kotájláglođ tő men ¤oh ,sétetnüb a réle
?teknünneb lögem sé ,nöj netsi zA ?sétetnüb ne€iM -  

 neđége ed ,si tza éntehetgem ,ótahnednim netsI - .téjef a atzár ,- !meN -  
 ,djam kötdőhnűb rokka sotzib

…tágászagi kenétih ő za indagofle kotájraka men ah
 lekkémlek giégév etelé nelet{ék ika ,lőté$$ö tinE knutdora{ak eđđeM  
 a netdöhüd assopat na¤oh ,tirrumuä mattál ,matgnozrobgeM .indekserek

.tlurođeđđö mokrot a ,abájkomoh tegiđ a taĐarap
?si đérdlöf a ze kizetél ¤oh ,inléđeb lórra ahalav láttollaH -  

 tlelef men ,lőbétenemtalodnog ibbőle ettetnekközik sédrék a ze tetinE  
.lannoza

 ?kosoráv a keze ,trap a zE - .mattaggaf - ?anavA gem siD nav ¤oH -  
…si bböt gém menah ,nav soráv ték a ze ka$men ¤oh ,dodut rám nálat treM

 trem ,anlov katzójah edi rám ,kándut ah eD .mattollah men ahos tze ,meN -  
 ávohnedniM .kanrájeb totrap nednim ,tregnet nednim kójah samlatah a koza

 iknednim …si tiajpap netsi ed ,takánotak a sé tekeđéregnet a ka$men kiđivle
…teketit evévik ,ajdámi tő

 sevé töneziT ?előt tsávgu{gem matráv tréim ,tetinE metzedrék tréiM  
 takos men lüvík nátaláglođ netsi za loha ,lóbájázah tlürekle rokim ,tlov

 .lavásátínat ko{ál a nesönölük ,kekere¤ a ketdőröt
 téven a kankoza ka$ si lüzök kosoráv sodéđmođ lavásorávőlüđ a neđiH
 nasotnop atdut men rám tza ed ,ketlé ieleftelzü kanájpa loha ,etremsi

 a bbejleb ki€em sé ,notrapregnet a kiđkef ki€em ¤oh ,inadnomgem
 ,ttodnomle tnednim tinE ¤oh ,bbőle za lórra metléđeb trézE .nödlöfzaráđ
 ¤í kő - daL ¤oh ,attotínat tza künetsI …ttodut tima ,ttotahdnomle tima

 ¤oh ,arra ttezekélme tinE ed ,ajtnoppézök gáliv a ,sopal - támáG a kétzeven
 za keze ,attollah lótájpa sé ,néretőf rajdE nenevele le kettegé takosójah
 men daL ¤oh ,inatíllá kétleđérem tza trem ,ketdőhnűb tréza ketlümetevle
 rajdE ttözök sám¤e kantahla¤rát lőrim ,ajdut iK .ű€öbmög menah ,sopal

 A ?tnetsi za késtrésgem ¤ohen ,avgof arságottus takujgnah ,ia{átipak
 notrap a neze ráka ,tekő meremsi ,regnet a ajlámrof ávólnosah takosójah

 tehel men lezzűt ne€immes ,kettev ebküjef a ređ¤e tima <tto ráka ,kettelüđ
 gem ¤oh ,tehel ,¤ednim ,moráh ¤av őttek nálat ,dezitvé ¤E .nanno integéik

 .si ttőle anavA ,tti kentev t{ogroh ,tnáecó za kileđtá ređ¤e ed ,meré mes
 gém giedi ¤e moladorib naba zA …{éfpan a nallivgem nokujdrak sene¤e ,úđđoH
 a ed ,tekő kidév katu đđor őtezevtá nonakraB a ,si kinuan a sé ,tahllánelle
 telümér a ,sétepelgem a ,kujár el kanpa$ lunaltaráv aH ?siD ,kosoráv itrap

…té{élöf kódamát ótahdnom kansáiró tsepék zohiaiF regneT a ilevön gém
?kalattotnábgeM - .avdógga etzedrék - ?đtagllah tréiM -  

 mettehet meN .rőb a lüđefgem nomocra ,metzeré ,tlodnog erre ¤oh ,ado$ meN  
 lüneltetehdévik ki€ema ,topan a tza anlov mattál en ráb ,mattál ed ,alór

…zűt arjú sé rév arjÚ .nabárdos ődi za knélef kidelezök
?deken tađđor mettet levim :gem táh ddnoM !rogerG -  

 ¤oh ,tlov sézré ógnojju ,őtegÉ .tézek ótírođ tamorak a mattagomisgeM  
 metelé tékdnim avbodle ,anlov matpak abmorak a nebbesevíđgel ,tré mázzoh

 ,metzén kaŁ .mettet men gém rokka ,mettet esgém ed ,tásálodnoggem nazój seđđö
 ttetelüđ tréza ika ,tájádo$ a tze kangáslataif a sé kengéspéđ a matlumáb
 bbo¤angel sé esédevneđník bbőrtö¤gel metelé ¤oh ,notrap óslút a tto

 lój na€o rám ika ,meken le atzoh tégéssejlet telé zA .ne¤el agásgodlob
 ,mettihle si magam ¤oh ,tépeređ €árik-netsi ózodaráf tréépén ka$ a mattođtáj



 ttel men lőb€em ,eđér a za kenme{éL .navartáh gém ima ,bböt men sé i{{e
 ttezetél si men nálat - ahos tlov mes naM rogerG sé ,a€árik anavA

 ttedekevön ¤ú ¤av ,ertelé atvíh sétniré za ze ,tanallip a ze ka$ ,nabbárok
 rám ,- lüneltéverđé nabásumtir kopan ttötlöt ttü¤e lettinE za tnéknárpa

 vré nednim ,đel évö za ¤oh ,lórgásgodlob a lőrre el dnom men ¤oh ,atdut
 tleví za kattolkisgigév miajju ,tézek a matgoF .erénelle {évröt sé

 nebmelüf ,tésétetkül ré za metzeré nájólku$ ,niajdlohléf úrobmod kömrök
 előt mettetré gila ,eségröbüd gatahuZ ¤aN a ráka ,rév a ttogúz ,tlobod

.tájgnah tinE
?kalattotnábgeM !jleleF !rogerG -  

 ttetíđevle rám ađđiv atlalgof lüneletrö{ök sé nesövűh meletré zA  
 ,lavákitametam ,küjtđeljef ,kujlopá ,knüzevdek iken ató knüsételüä .tiasállá

 ¤oh ,totaraka za küjledner ávájáglođ s ,küjtete le$$lökre ,lavákigol
 sé ,tézek tinE lórmorak a mettetjefeL .ttelef knugamnö nessehző¤ gidnim
 - zamlatlogem retém léf a za ¤oh ,evdek{émer nábotso ,mekéđ a matzúhartáh

 gástlotálrok a bbákni lakkos ahén ,knüzeven kenđé nazój timA .lótsám¤e
.atlođi$ egésse$löb kóillimvé tiataludzom ken€em ,nötđö za tnim ,asárrof

!jab immes $niN !tinE ,¤oheD -  
?nasogarah na€o lezén tréim rokkA -  

.mattotđaláv tađđor ótahdnomik a lüzök őttek A  
 si teknünneb sé ,edi nöjle djam ređ¤e depén et a ¤oh ,matlodnog arrA -  

 .ű€öbmög daL zaza ,amáG a ¤oh ,kujtínat tza si im trem ,gem tegé ná€gám
!küjremsi mes teketenetsi za ¤oh ,bbađđor si lénne gém eD

 lőrzűt inadjam a tlov bbe{{ök nattozorátah erénelle egésű{röđ nedniM  
.ttetegé sirám ki€ema tnim ,inléđeb

 nessirf tlov ótlém egésűklel¤aN - !teketenneb keledévgem né djam ,Ó -  
 eđreP .gem ketettetnem it ¤oh ,kiken modnomgeM - .zehémíc i€árik ttezređ

…sám za ,siD
…dsegelme eN !tinE ,tsiD d¤aH -  

 ,kisám a tnim ,zűt si ze ,- netteseebgésték matlodnog - actukáĐ si zE  
?si lügév táh knütehléđeb lőrim

 ségröd{{em lóbá{ári nakraB a lőriđđem ,tlütétösle neletrih kalba zA  
 za tlov ¤ál si gnah romok €o roksám a ze ,kütlé téjedi aurE eD .tludni
 {ákráp a téđ kattozrop keppe$ révök ,¤aN .natlokrub abál&áf őse sotalli

 ttotláv erűmeđ órpa za ,lakkogađ sáráp tletgem eklüf a ,névökđém réhef
.laváságúz őse iđavat

 tánavA za etzén avgo€osom ,lemmeđ tlí{ argát ,ttepél zohkalba za tinE  
 a inllánelle ttodut mesgém ,tlov atsul őlleđ A .táurE őzötnö

 ,lórákétnálah a atjúfle si tájah A .nojlokram en abájáhur ¤oh ,kensétrésík
 a metzéN .kattolluhađđiv leviemeđtnámé¤ őse za kutjar ,kötrüf zéhen a ed

 gem kinűđ mes giknücrep óslotu telé za ,matlodnog arra sé ,tokala knálú{
 ódnadlogem jÚ .teknünneb inzoh abravaz leviesépél naltatahtímáđik ,naltaráv

 ¤E .tehnétröt mes immes rám ,küzzeré ¤ú rođ{áhalav ,knupak totadalef
 ójah őlégnölüd nabrahiv a nebéséseebgésték ősgév {ođđaődekserek

 i{ráhop ¤e tetlőre abájáđ ekere¤ tlohléf lőtgésgetebiregnet nabájnibak
 setenetter lálah őglezök a nejdevneđ en ő bbálagel ¤oh ,tótatla

 nodóm sám ¤av ,málluh ¤e ajrodosel tielüđ kere¤ a nátuza ,lőtémleléf
 atógéR .kizekdelefgem iknednim lőrkere¤ tludób a sé ,le kanlutđup

 a lórra tinE tima ,lóbba eđđö kotahkar men tebböt lénne ,matdogu{eleb
 itnem trap kisám ¤e ajléc itedere kenki€ema ,ttodnomle lórtúójah setezgév
 ótatla &rok {áhén a za sÉ .lótrajdE arsázójah ipanmoráh gila ,tlov soráv
 kerzezáđ sé -zít lütđerek matjar menah ,gem ajtatzotláv mosros né za ka$men



 sé a{ámodut isázójah kenépén tinE tnelej tim ,ettetjes lój irrumuä .tételé
 monzár llek leF .lé notrap a neze ika ,kenrebme nednim enetsi neletrö{ök
 .kezré né tima ,temleléf ,tamladogga za tzana¤u inatlo llek küjéleb ,tekő

…meken kene¤¤ih ¤oh ,kiken mazzára¤amgem ¤oh ,mődi géle đel aH
 naklah nolatđa za ,ttelef knüjef a rám tsom ,gé za tlüdrödgem arjÚ  

.ttodókzáređđö tinE ,őgne${ara za tlüdnepgem
?lótrahiv a đléF -  

.ttogolli$ telümér nebémeđ ,mélef tludrof laccra ttozotlávlE  
…lótrahiv a men ,meN -  

.mattorgulöF .mélef tludni avgo€obmi ,tdakale ajgnaH  
!tinE -  

 .nahuz aróldap a ,le mopak men ah ,ttolka$ibgem abál ,tájrak atráttéä  
.méleb katdokđapak levéjere ólúfebzív a iajju ,atzár ságokoZ

?tnétröt iM !tinE -  
:nognah ólku$le attagotjah avtírođ zohmalláv a téjeF  

!keléf no¤an …no¤an ,rogerG …keléf …éF -  
.avtagomis tájah a ,matllá lünelteteheT  

…táh rokka ,lótrahiv a đléf men ,datdnom tzA -  
!keléf előT !rogerG ,előT -  

 nátu ráhop a sé ,mattagomát zöhőreveh a ,ttogokoz nebbeseveh géM  
.matlú{

?antahtnáb degét ika ,za iK !gem jdogu{ sé ,tinE i$ik ,to&rok ¤e lá¤I -  
.tlü€ém ággásúromođ meleléf a nebétetnikeT .timalav ttovI  

…trem …trem ,tetnübgem sé ,delőt inatíkađ gof lE -  
?đléđeb lőriK -  

.nialáđ őse ózodaljah ttőle kalba za lút ,ttezén eriđđeM  
 ,meteređ tő men trem ,tetnübgem …lőrnetsi za - atgottus - …alóR -  

…nűb ze …degét menah
.tnabbol {éf ttotál men gidda nebémeđ ,tácra attotídrof mélef nassaL  

 melev trem …¤ednim si¤ú gem nátuza ,előt keléf men ,¤av melev ah eD -  
…melev gidnim …gidnim đdaram melev ,kolah men gem gím ,đdaram

 né sé ,tnallivlef avgnojju {éf a nebémeđ ,atzúh zohágam ,mejef a atloraktÁ  
.abágásólavékkörö ógravak tnék{évrö metlüdéđeleb

 mes ,tsom mes monnábgem tim $nin sé ,néjele kenéjedi aurE .tnétröt ¤Í  
.bbősék
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 röđőle ,ttozoh lavágam tima ,lórtrap kisám a teremsi za ,ríh a sé tinE
-metzeré né ka$ ,modut meN .si tékosám nátuza ,tá atlámrof temetelé né za ka$

 ődeppüs ebgésneltét roksám ,órrof runaN gém ,tlusro¤lef ődi za ed ,e
 lórtrap óslút a tima ,si men ,si ettih $ánaT A .kattođtál innahor si iajpan

 men ¤oh ,inadnom etrem es ki¤e nabbasotnop ,matdnom lőrmeledeđev ótahráv
 nabálatlá letétgéle za ahon ,irrumuä .kéttev nesevek ka$ na€omok ed ,iđih

 ttozok$ánat lavámminI tađđohpan ,ttel bbaromok gém ,trebme za iđet ággodlob
 ¤an a nápu$ ugaliP ,lőrésétíseteléköt kenéređdner imledév soráv a

 ,imukraT ,kanánavA lüpé ajáttolf úgás¤an ótlém ergév ,attál tegésőtehel
 atolaP a ilév kanájtájas a konrát$nik bbötgel a ¤oh ,t{évröt a avlozagi
 nagodlob gidep iliksaL ,nelle kotadaik a ttozokatlit nesöhüd ,táno¤av
 a arjú gem arjú mődi $nin ató ajátiv tez€eh jú za ¤oh ,lusámodut ettev



 sé usdrO ,admuN ka$ráka ,ttotagllaH .nebsiD tlevűm tim ,ingáv zehéjef
.tege{él a gem kéttetré lüde¤e nálat nátu irrumuä kika ,lilaT

 gem iknes ,- admuN nab$ánaT a atdnom - ótlém erteletđit akédnáđ irrumuä -  
 ,ő ka$men sÉ .kidőröt levimse€i néjedi ekéb ¤oh ,tréza inlo{úg ajlábórp en

 ¤oh ,si lebböt gém tős ,kanámminI levi{{e knuzotrat bbákni lakkos im
.knujla¤rát elev nabrosősle lőrémledév anavA

 gidnim ede¤envé runaN sé ,ttozíhgem ,tegele ttotahgozom men atóim ,amminI  
 nebémret bbesövűhgel kanázáH kerev¤eF A .atzoníkgem nesetenetter

 negi mes inlüleF .tákađjé ózoh tsélüh{e za avráv ,tőgevel a atdokpak
 abátolaP a nokáctu ótđará togásórrof sezüt a nekéđdroh ¤ohmen ,ttodut

 ,tágáskéromo{ etdevneđ edezitvé léfsám tnim bböT .tágam essetiv
 ,amminI tlov ik ,ka$ attahdut lőbéséléđeble kebbesődi za óicáreneg jú za

 kogat$ánat bbalataif a inzo€úsgnah ahos le attotđalum men admuN tze sé
.ttőle

 gidnim arkójaH .se€eh si za ,lőrésétípé dahójah a dnom mé$ö za timA -  
 - ólav arra men gidep {ara zA .si đel sé ,kanánavA tlov egésküđ

 ,jab a za kaŁ .kussaglomáđ nebiécnip atolaP a ¤oh ,- élef imukraT tludrof
 ,nav tsom tnim ,đel knójah i{{a ređ¤én ka$men ,tévret ugaliP kujdagofle ah
{ara bböt esézemlelé kosójah a ttala vé tÖ !si knusójah i{{a ređ¤én menah

.esétípélef dahójah đége za tnim ,lürek abknu
 ,- ugaliP tévret etdév - lakkójah a lakkoza knántahtílláđ si takurÁ -  

…siD ¤oh ,tsom
 ,dodut lóJ - .admuN abávađ a ttogáv - ?indekserek gém đraka lekkiK -  

 arra nálat ¤aV !néjedi urruG ik tuf mes eđér ¤e kniójah ővelgem rám a ¤oh
 kiá€ág ő za lútneze ¤oh ,tá$ánat soráv ibböt a sé imátiB deđevár si
…?azahado natdogu{ ka$ kenejlü ,turá nednim kanastílláđ knieim a tte€eh

{átipak im a takujurá kájda nabbágárd si tsom rám kődekserek A -  
 - lótkosójah naltáknum őgnezél nebküjőtökik tájas a kenléf trem ,kanknia

 sogaltá ko{ámokarójah a ze ,- ttezén arálbátga¤a ttotrat nebézek a lilaT
 nabtaraN ,léf sé őttek nabimátiB ,moráh nebéjőtökik uđileB ,evév tékétré

…tnelej tsétezifár {ara ól¤ak tah nebitmeH ,¤én
 - knütezifár ti{{e ređ¤e gém ,abánavA azzoh kujójah ő za ah eD -  

…knüken irégem si ¤í gém tréze ,- imukraT ttozoktativ
 ka$ et ,imukraT !kanajdnomel si lőrgésere{ kédaram a ¤oh ,men kiken eD -  

 a ttezén lassátnallip őréktaná$ob lilaT - !dezén teknükedré im a
 ,sotzib men gém knükedré im a eD - .inatnábgem traka men tika ,arkonrát$nik

 ,nebkevé óslotu za knüttet tnednim kos ráB !si kévö za ¤oh
…ké¤¤ih tze ¤oh

 negér si támlá bbeđéremgel ed ,melleđ segésnözök tlov men uzaM  
 matlov lovát né gím ,tređ ttet $ánaT a er€em ,molatah a za atdalahgem

 admuN tekő attotratađđiv lótkađőre serev¤ef a sé lótúrobáh A .lótánavA
 itrap A .le ketré tebböt gém lekkeređdóm bbamonif ed ,{évröt a sé
 áviótrat€eh anavA nassal ,levéletévik azizE ¤e za ,ia€árik kosoráv

 $ánaT a ka$ lazza ,tlüđ tekesédrék jú ne€im tez€eh a ze ¤oh eD .ketde€€üs
 ¤oh ,le mörűt men nasotzib nebbegéR .inzénebmeđ ketrem iajgat bbasokogel

 ,lekkesétílmeléfgem órpa ¤av lakkokédnája ,la{{ara tsoráv itrap ibböt a
 ,tlov {okélálat ari{{a imukraT nabásála¤aik ke€em ,lekketez€ehređ{ék

 .ettetíges ze tévret imledév sözök ,¤an ővöj a eD .kássagzagi lóbánavA
 ttellek lusámodut si tza nátu mesérétazah ¤oha tnim ,matdogu{eleb trézE

 anlov metteređ kenne€I .ttodózorođkosgem agásóllánö $ánaT a ¤oh ,mennev
 vé i{{a erim sé ,eđđö tekő matvíh röđőle rokim ,si rokka rám tekő intál
 .sévek ,sonjas ,si ze rám ,tekétrém ttotíhá rokka malatlá za kétréle nátu



 tsom ed ,si melüklén kázzo{ámrokle na¤u totrap đége za tős ,tánavA
.óđ nav lőrbböt

 ugaliP ik tdakaf - !ketléđeb lőrgésere{ gem lór{ara ka$ gidnim iT -  
 bböt gém meN !knunzok$ánat llek lőrgeresdah sé lórdahójaH - .nesöhüd
!trékójah ,trékerev¤ef ,nav ima ,indaik si tza menah ,knünzeređ llek ta{ara

 ?takabbojgel a kujlo$ávok im rokim ,inlorásáv tekerev¤ef đraka tréiM -  
 a kabboj kójah ttetípé nabimátiB a ¤aV - .uninnE nettödőtrés atgoroki$ -

?léndieit
 ,nabnoza utamaG úkédnáđ ój A .ttetni¤el ka$ argásabotso arokke ugaliP  

 nab$ánaT a ajdagatgem ,ummiD ,ejdőle tnim ¤oh ,tlov robmáj si zohha gém ika
:etdzek inzára¤am nesegésđék ,tletévđér ólav

 ibböt a knulorásáv tređimlelé bböt gém ¤oh ,atlodnog ¤ú ugaliP -  
…tsom kika ,kantahzoglod deken si koza rokka sé ,lóbsoráv

 a kenejlü gidnim ¤oh ,{évröt táH - .ugaliP ttotídro - !abba rám ¤aH -  
…komjam abotso ,név nab$ánaT

.mezek a metlemelöF  
…llek inatídro nab$ánaT a ¤oh ,ugaliP ,{évröt mes zA -  

 soráv őrét zohágam rokta{okla za ttödőrűđeb nebdne$ tdamát neletrih A  
.ajámrál

 őrötéttek nabrahiv a tnim ,tne$$er ajgnah irrumuä - !llek géstevöä -  
 A …kerev¤ef …kójah …{arA .norá nednim sé leviknedniM - .cobrá

 lőréjef kotiákonu za ,kotiaif a ,lőrketéit a si men ah ¤av lőrketejef
?inzodukla kotraka

 garah ¤oh ,knütehet tima ,bbojgel a sé ,- matlodnog - kevé za kanlúM  
 romok a ze kon$narap izagi zA .küđđev lusámodut lüklén séseebgésték sé

 sé ,őtrégem ¤éL .ugaliP ,dettögöm tlov rebme kidosám a gidnim ika ,sójah
.inadnomik anlov detrem men eT !jdóknáb en

.elev inzeknelle rem ik ,ttezénebrök irrumuä  
 si ő menah ,trraM inzokkas gem mattotínat né ka$men trem ,mattagllaH  

.neltetehlürekle rám ah ,ebzök kajlóđ rokka ka$ ¤oh ,arra
 nebmeđ elev a tétetniket söbmözök galóđtál attotnallivgigév si admuN  

.ttotnilób nátuza ,nökőlü
.knutagllaH !irrumuä ,dsat€of ,detdzekle rám aH -  

 inlocrah levima ,tsállánelle tdöhüd ,tráv tátiV .ttöj abravaz irrumuä  
 sokli¤ a ,lojahartáh lunaltaráv elefnelle kenika tnim ,tráj ¤Ú .tehel

.lóbá€úsne¤e ik itnellib tódamát a sé ,iré tőgevel a sétü űjere
 ráv im ,ajdutgem iknednim ¤oh ,élefnednim inedlük llek teketevöK -  

 …kenlüđék erim sé ,kaújahsöröv a koza kik ,kiken inadnom llek geM .kujár
 ,ttözök sám¤e kensédeksegésnelle za emletré $nin ¤oh

…€éđev a zana¤u eriknednim rokim
 a gidep né ,bbávot ajdnom ,ttetneccib naótatzib admuN .tdakalE  

 irrumuä gászagi za ze tlov samlanáđ na€o ,anlov mattotídro nebbesevíđgel
?ké¤¤ihle ¤oH ?tnéksám inadnom e-tehel eD .laviavađ

 đel men ,$nin ¤oh ,- irrumuä ttödöklőre - €éđev a zana¤u ¤oh… -  
…inatítđup kanraka le tiknednim ¤oh ,gésbnölük

:ebzök ttobod tóđ nelte¤e admuN  
?rokiM -  

.ttel bbetétös gém acrA .kidólo{úg admuN ,ettih tza irrumuä  
?inlođaláv ikalav erre dut táH ?admuN .melőt tze dezedrék tréiM -  
 ,lőttevök a ¤av delőt kizedrékgem naso{ozib tze trem ,tréza kaŁ -  

…tétenezü kaná$ánat anavA kájtjof men eleb bbaramah na¤u aH …knüdlük tika



 lodnog erim ,kéttetrégeM .ketle¤if avtratađđiv tekütezgelél kerebme zA  
 ő ,etdzekle irrumuä aH .késtré lunaltadnomik ¤í ¤oh ,atraka men ő ed ,admuN

.intat€of agásrotáb nav ,ajtatumgem
 - kujdut neđih ,izedrékgem si ő tréza ed ,iđihle lagmeD -  

 mes tiknes ,- nusdrO artanallip ¤e gem tnehip letteteređ etniđő emeđ
eh liaL ,irrumuä ,đlodnog tim sÉ .lettelé körö kenetsi za gem katzokédnája
 gém degne men tsójah iléd nelte¤e trem ,kujdut mes téven a kenika ,ajótrat€
 nápu$ ,lórkaújahsöröv a si men ,tsámodut zeređ na¤oh ,mes ebélezök trap a

?géstevök ,trat élef liaL ki€ema ,ójah a za ¤oh ,lórra
 si nÉ .lóbázagi za degne men ,atjar ttođtál ed ,ttotagllah irrumuä  

 tza sé ,tépén nednim đérdlöf a invíh ebgéstevöđ ,tú nelte¤e za ze ,matdut
 űkétré sonoza mendjam elev a ¤av levőkagárd ,la{{ara ka$ ¤oh ,si

 kos lüneltetehrém ,koS .tatu za tze innet ávótahráj tehel lekkö¤nö¤gevü
 a anlahte{röđ ,enlé ah ,remenheP {égeđ ,kanánavA ze lürek abá{ara

 - tie$nik atolaP a téđ kujlozokét armáđ-{ámokarójah ¤oh ,si lóttalodnog
 giddeM ?kennöj rokim ,inadnomgem ajdut ik :admuN etzedrék lój treM .tréimmes
 ótahtál nednim €éđev a kiz{áih ah ,témleléf kerebme za inatrat nerbé tehel
 tnim ,lórkaújahsöröv a tebbesevek ttodut gila ajpa¤an azizE ?akétí{ozib
 rraM .tekő attál nebmeđ lőtmeđ ajólavttala {áhén ed ,men nálat agam Ő .im
 a rotđáp ianava ¤e tnim ,nabboj külev ttödőröt men sé ,kulór ttollah si

.mes ari{{a gém nálat ,lekkepén iedre ótínalatgu{ lőlef léd takinuan
?lavápavaT knula¤rát na¤oh sÉ -  

 acra iliksaL ed ,énzedrék tágamnö ka$ ahtnim ,tléđeb naklah admuN  
 tokabnűB .nebézüt kosátnallip ődőzegeđár a ttozotláv erűníđrobíb

.mattotrat kannalatgászagi tzE .ekédenem tlevdek konalat$ánat a ,inlálat
 lüklén koto$narap ¤aV - .gem matlalóđ - !tiliksaL ketétdlük iT -  

?ebsiD anlov ttotahzójahle
 ttodnom men ik a őgevel a tlov zéhen sé űrűs nebmeret$ánaT A  

 ¤oh ,matdut sé ,leggésűresek elet ,tlüregni ,matlov tdaráF .lótkotalodnog
 ,gidep sádlogem nelte¤e za ,tíges men sá{áhermeđ a mes ,garah a mes
 llek gem sigém sÉ .nelet{émer men ah ,nalat{ozib ,atalsavaj irrumuä

 ,knukétí{ozib nelte¤e za sázoklábórp ólavabáih a ze neppé trem ,inlerésík
 azizE tnim ,leggéssőlelef bbo¤an sé knüzén erbbeđđem ,knu¤av kosám ¤oh

.sám ikráka ¤av rraM ¤av ajpa¤an
.kujár el metzén ¤ú ,matllálöF - .nav azagi kanirrumuä -  

 imráb ,daram sözök knusros ,knütelé ,ttü¤e lakkiábih ,tekő mettereä  
 notú rám kika ,matlodnog kotár sé ,metzén tekŐ .notrap a neze kinétröt

.bbe{{öK .anlov sám ,keténnel tti rám aH .kot¤av
 .si zoh€árik¤an a bbősék ,tehel ah sé ,abliaL knüdlük tegéstevöK -  

.tépén siD gem küjtehtíkéb tnékim ,tájdóm a llek knünserek sÉ
.tőgevel a matdokpak nezehen ,nav lóbmoló mogat nednim ,metzeré ¤Ú  

 ,bboj eD .külev knántahla¤rát na¤oh ,knüvöjár gím ,kilet ebődi nálaT -  
 meN .knüntezif llek gem takogássóda jú sé igér a ,kotdogu{eleb sirám ah

 ed ,intatzotláv knudut mes¤ú noza ,tnétrötgem ima ,tiknes kotatzábih
 ,trérév ppe$ nednim ,trésiD llek knüntezif sé ,tréliaL llek knüntezif

…tima
 na¤oh ,matdut men ,mélöf tlojah admuN sé tinE ,zohmagam metrét nabmábođ A  
 ő ,gem atdnom tinE ,le anlov atlurá men ahos lótágam admuN .ado metlürek

 tze sé ,mattotnár lammagam si tájnórt anavA ,matdorotnátgem rokim ,le ttopak
 gidezitvé moráh mendjaM .kéttetniket kenlejőle đđor no¤an kerebmeőf a

 ólokálsip ,{ávlah imalav bbálagel ed ,tebböt men ah ¤oh ,metzeke¤i
.kansádoklodnog idlöf a ebküklel a messetlü táják$ognál



 neze ed ,le{{émdere bboj ,sám ,tekő anlov mattahtínat erbböt ará{oziB  
 motál tsom trem ,si nebmeđ ketelev le mettevök tábih sÉ .ingeresek rák

 .takálbát a tekeze morí lüneletséggüfeđđö sé nasoravaz ne€im ¤oh ,ka$
 trem ,tevé tö mattorgutá erređ¤e nátuza ,lór-rraM sé metléđeb lőrsiD

 etzű eriđđem si temle¤ef iórítenétröt sévek a tza gém ze sé ,tlahgem admuN
 tzA .intetlőre armagam metzeke¤i avlodnog arutlabuL gidde tima ,melőt

 eréteđévűm-erégésretsem utlabuL ,mejremsieb ¤oh ,ejedi za tti ,međih
 .metenétröt majrígigév ¤oh ,gésküđ ár si $nin nálat eD .ko¤av naltamlakla

 ,tánnetna za néjetet atolaP a motahtíllálef arjú nátu ede¤envé netsirahiV A
…táđđohmálluh kotsáda mastílláeb ¤oh ,tiatazálbát gniL-neT metehevőle
 né sé ,gnikiV a tlláđlef lőblöbö za ¤oh ,evé cnimrah đel néjedi runaN  
 arra ,matlunat si men tegésse$löb iódoklaru sám aH .mettel a€árik anavA

 knierekis tnim ,knüré tebböt lavásátratnomáđ kniacraduk ,mettöjár
 za ,đel si zéhen ne€imráb ,ređ¤e gém inzénebmeđ koraka trézE .levésétegelme

 lappan ¤e ,ttőlepanget ,ssirf gém ki¤e zA .lavátanallip ték vé tlúmle
 ejőtezev kenégéstevök €árik¤an naba za ,naldE .tnétröt ttőle alálah admuN

.tsám¤e inző¤gem knützeke¤i abáih gipan đúh nátuim ,knülőt ttozú$úb
 inzo€úsgnah si lezze ,tlov neletđíd esötnök etekef őré gidlöF  

 lerređké ne€imráb neletgésküđ tze ¤oh ,llá knüttölöf ari{{a ,atnávík
 ajlécnáp gás€árik ólkodlah ¤e men ze ed ,azizE ráka ,ttogottuS .inatí{ozib

 .ettögöm ttozzi ejere kanámladorib bbo¤angel dlöfzaráđ a ,tlov
 za lezze gem etletđit tágamnö sé t€árik¤an ólavékkörö ,naltatahtál A

.teknünneb men ,laggnah klah ,sairavdu
 dagof ávájáglođ sé ,đel se¤ek €árik¤an segésse{éf a ,aru konaba nedniM -  
 za tze mattollah rođdađuh neppé - dagam dodnom kaná€árik anavA ika ,degét
 ,evtje nabba¤ál ti$ik ¤e takózgnah őgeđiđ a ika ,lóbájáđ naldE tetenezü
 tnék€ogof ah ,- tévle{ kaniaiF regneT a etléđeb lunaltábih tnékbé¤e ed
 segésse{éf A .kátdamátgem tliaL kika ,tadiáglođ sönűb metehiv lammagam
 ,tételé dáglođ tráj nabliaL i{{emalav ajnávík men tréze sé ,se¤ek €árik¤an
 .levésézgévik sönűbőf ¤én a ,irrumuä sé imukraT ,ugaliP ,amminI kiđgélegem
 segésse{éF a ze ,menniv lammagam llek tájá{opok remenheP nápu$ lüvíknezE

 im a lüzök diáglođ tebbötgel a tlobar ő ,kujdut trem ,ajahó nölük
 segésse{éf a ,metehiv lammagam tadáglođ sönűb ¤én a tze aH .noknutrap

 ajdagof évéđér amladorib nabdavé isázójah őzektevök a rám nálat €árik¤an
 ibböt a sé dalóR .tótrat€eh a ,térő kanámlatah evdlükle ,takotosoráv

 kizíb €árik¤an segésse{éf a trem ,tnöd ő djam lórásros rebmeőf
.nebégésse$löb kaniáglođ ősle moladorib a ,kaniótrat€eh

 a metehtísejlet men tréim ,matdnom mes le rám nopan óslotu za nozA  
 ¤oh ,ketdőhnűbgem rám nájdóm kugam a mierebme ¤oh ,tésérék "segésse{éf"
 si lút nekettödlük gidde za ko¤av ódnaljah nabgásagárd sám sé nab{ara
 metrék tegéstevöđ ¤oh sé ,trékorák ttozoko nabliaL a inda tebböt gém

 ává{ámotrat amladorib ¤oh gidep men ,nebéven kédivtrap iléd đége za előt
 artnop lórtnop nátuza ,attagllahgigév nasairavdu gidnim tze naldE .nojdagof

 tza kaŁ .tamotalnája né za €árik¤an a le ajtahdagof men tréim ,atzára¤amgem
 ődnedere za kansátlávtevök nelté$neređ đége za kenne ima ,le metletémsi
 seletévik névér crénó za ika ,a€árik itmeH lüde¤e tréze - tlov ajléc

 ,ersétítevzök a tlov ódnaljah tréze sé ,lánkonaba za ttezevlé tetez€eh
 ,lórnaldE ttegrepel ima ,tsétetzemle¤if a :- ttopak ta{ara ól¤ak záđték

.komoh a lórájuras tnim
 eD .erpén nednim zoh tegésnelté$neređ ¤an ze sé ,naldE ,meken leđih meN -  
 neđih ,kandaru le dléđeb .matdnom lórkaújahsöröv a tima ,deđih si men ah



 $nin ,datlođaláv tza gidniM .rám dodut si lőrlüvík ¤oh ,dattollah rođi{{a
 tza ,mettehtré si ¤ú rođkos tadiavađ tős ,itehző¤el takonaba za ika ,pén

 tájgarah daru ¤oh ,tásádamát kaújahsöröv a ik matlálat tréza ka$ ,dolodnog
 idlükle erénelle kenne daru et a ah sé ,koraka tékéB .mejleretle knulór
 abáih et tréke€em ,tekejef a takoza e¤ivle ¤oh ,tiatapa$ a artrap a erre
 sé ,teknünneb kötző¤ si el ah treM .đel crah ólavabáih sé zéhen ,léttöj

 ređ¤e ,ttü¤e lemmé{e za taká{opok a takoza tti ketizűt arórak ¤av ketiđivle
 sÉ .kaújahsöröv a nodóm ólnosah le kannáb ketelev rokima ,pan a za nöjle

 konaba nednim djam kidoklaru rokka ika ,€árik¤an a za ¤oh ,ménteređ no¤an
 anavA ,€árik ¤e tlov ,arra enzekélme ,ejef a enlürek arórak ttőleim ,ttelef

!đel ¤í ¤oh ,atdnomgem ika ,a€árik
.ttotnilób nasairavdu naldE  

 neđih ,kan€árik¤an segésse{éf a mejletémsile tze ¤oh ,neletgésküä -  
.ttőle {öggüf{ara za ketledrét tto dietevök rokim ,attollah

 A .káttahtál mes kő t€árik¤an a ¤oh ,kétlésemle irseN sé lilaT  
{ara ógolli$ őré gióldap a lőtteze{{em a nebégév meret isátagllahik
 éká€káf a gidep etse ,{éf ódaráeb nokokalba za lappan arágatahuz kaláđ

árik¤an a ettögöm inetjes tehel mes tialanovrök a gém ¤oh ,kise ¤ú gidnim
.kan€

 ,- tlojah gidlöf a mendjam naldE - naltatahdnomik even kenika ,knünetsI -  
 segésse{éf a gem attotísogáliv tréza ,temepén né za ettetmeret tréza

 im ,knüken pén nednim ¤oh ,levégésse$löb inetsi tájas téjémle ko€árik¤an
 damladogga sé ,đadnom tazagi ¤oh ,teheL .knujláglođ kensegésse{éf a gidep
 maru né za djam tza ,gászagi za im ¤oH .men ¤oh ,tehel ,ajlálpát kédnáđ ój

 ,za đel segésse{éf a ,maru né za ¤oha tnim ,et men ,le itnöd
 kenzetél na¤u ah - takaújahsöröv a irpösle levésétni nelte¤e kanájrak ika

.kerebme ne€i
 nabiajpan ősle kosála¤rát a ¤oh ,kanmagam gem motá$ob men ahoS  

 ¤oha ,etzén ¤Ú .keléđeb tazagi ,iđihle rokka ahtáh ,tetinE iken mattatumgem
 ¤oh ,tájah a ingof atraka gem sé ,őtréázzoh a kidökrö{ö¤ nabólsatáh péđ ¤e

 ttőleim ,tnahorik tinE söröv lőtne¤éđ A .e-ttetsef men ,nöjdőző¤gem
{éf a ,etze¤ejgem sé ,anátu ttezén evdőnűt naldE .anlov ttetehréázzoh

 a atgofgem röđőle nebételé admuN .enneb énlel témörö ará{ozib segésse
 {ekéröt ,egne¤ tima ,ebkéđnórt a ađđiv ttomo{ levőre na€o sé ,morak

 neđége sé ,ttölöf ejef naldE ttezénle nebzöK .matráv men ahos lótátakla
.anlov mes nogáliv a tinE ahtnim ,inléđeb ttedzek lórsám
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 a ed ,nopan óslotu za noza lannaldE knutzoktativ táró sőttek ¤e géM
 a ¤oh ,sros a ¤ú atzoh tréim ,modut meN .matdnomle rám ,međih tza ,tege{él
 anlov ettetnelej tebbötgel a egéstevöđ a kenika ,lüzök ódoklaru ték

 rraM ,tnáđ kanáglođ €árik¤an A .koraka tim ,gem ettetré mes ki¤e ,kanánavA
 a gím trem ,bbasamladjáf a tlov ibbótu za lüzök őttek A .kenésökörö

 trraM ,kenirseN ¤av kanlilaT tnim ,tebböt ttetehtnelej mes meken €árik¤an
 óslotu za kanna zéhen inzűle menah ,inzédilef men ¤oh ,ako za zE .metteređ

 kantuf evde{rög nebé{éf regnetgnál ólobmot nebőtökik A .tiepék a kanákađjé
 kerev¤ef sé sátídro ,niőtet sopal kanásorávatolap siD koké{rá etekef a

 lalladiG erim s ,nabázáH ko{ođđA za ,nav eđđem tinE .nokóso€of a gnez ajaz
 ,nekeilebatolap ótagjaj ,ólágnahor evtđevjef a taknugam evdekerevtá ,knüréado
 ,abmaka{ a kidokđapak avgokoz ika ,ttü¤e lavárauR tlümér a sé ,kujlálatgem



 asálláđ kéugaliP negemöt ógravak nebketrek a knuzodaltobgigév arjú ne¤én
 a le kannahuz arros knüttellem ,bbasogásnotzibgel a nálat za trem ,élef

 er¤e za rokim sé ,abájrak a te¤e pak si ladiG .kerebme za lótkali{
 ettötü lí{ a ,tőđđev a mozúhik nebé{éf ődösőre zűt ógobol bbelezök
 óg€obmi nőtet a kik ,modut rám sé ,keremsiár ¤oh ,jáf nabboj si lénbes

 irűt tréim ,itré men ika ,tétetniket ózokládo$ rraM motál sÉ .koké{rá etekef
 solálah a nabbárok leccrep ¤e lőtika ,anotak a za laddrak ttetđereel
 za ,nahuz éllem rraM si ő gím ,mejrev lellökö atđup ¤oh ,atpak tséföd

 i{{a loha ,nebmeret a nabba ,arázamlah kege{őđ tlúdtéđ ,korotúb tröteđđö
.ttü¤e knüttötlöt tétse

 kádrob a atrakatle ,tlurobár arauR .ttozoktágem sé ettetrégem nátuzA  
 sé ,ttográviđle si telé za ttü¤e lerrév a tá ne€em ,tebes ttötü ézök

 :tto¤áv nebételé đége erima ,etréle rraM nabkotanallip óslotu za nabkoza
 ttozú$úb €árik ¤an ¤E .lóbácra ódapás ttozrágus gásótlém i€árik izagi
 za motahtídrofađđiv norá za neze ah ,rokka tima ,lőtévret a sé lőttelé za

 ,¤í massál en ka$ ,anlov matdagofle ,si laváró ¤e ráka ¤av lappan ¤e tődi
 ,si lóriliksaL sé ,inletémsile modut mes tsoM .dnom tim ,majllah en sé

 .egésekđüb rézevdah setző¤ a tdavrehel ,ebmeret a ttepél rokka ika
 sé ,tlocruh méle tika ,tájrak papőf gerö űzek ttözötökeđđö za etdegnelE

.tiavađ rraM attagllah lejjef ttotjahel
 a nozana¤u kuktiđ ,kusátídro ,tsám¤e kétlö iaiF regneT a ttőle ótja zA  

 za neze ¤oh ,kusros ,katlov kerévtseT .nátolap a gigév ttozgnahđđiv nevle{
 nolanjah a noza ,nabbárok lakkodazáđvé ,nebmeđ djam llá levik ik nákađjé

 ,kájdut aH .lőle emeđ anapsaV ketnűtle iójah kenéső rraM rokim ,le tlőd
 a tlov mé{e za ka$ eD …lerrev¤ef ¤oh ,e-kájlalláv nojav ,nav ¤í ¤oh

 ka$ né treM !inedzek tim elev dut men ika ,mé{e za neppé ,sádut
 ,kotahzára¤am nebtese bbojgel a ¤av ,ketehtetnüb ,kotahtlit ,kotahlo$narap

.lüzök kogalli$ a {évevöj ,kodaram óllálüvík ,si keđet timráb ed
 ¤í gof nabboJ .gidnim ttovíh ¤í ,zagI .ttezeven kanrogerG nabáktá rraM  
 mődi tlov gidda ka$ si nákađjé za nozA .neze inegnerpöt men bboJ ?kotá za
 ,mennel ttellek kaná€árik anavA anátU .tlahgem rraM gím ,inzoklodnog neze

.ahalav tnim ,kenűzek bbe{émek
 erbböt ,ajtatumgem ¤oh ,lóbánavA le ttozójah lakkédnáđ a lazza iliksaL  
 ¤oh ,ettötökik admuN .ttala liaL tlov amminI tnim ,đel bbasro¤ sé ,sepék

 $ánaT a sé ,lavágam tehiv mes trebmeőf nelte¤e lüvík nirrumuä
 ávoh ¤oh ,kátdut imukraT sé udseM ,amminI ,usdrO ka$ si lüzök iajgat

 ,lóbánavA .tájléc kujtú kétremsi mes kánotak a sé kosójah a kugaM .lüđék
 a nátuza ,tójah tahnezit a ettezev ertelek irrumuä ,káttahtál lórtrap a gím
 eđđem men lótátalokrot unáđiG a sé ,tludrof ab{ári őzeknelle neregnet tlí{

 a tza nabkađvé za nabba nannoha ,t{ogroh ttetev nekédiv sara$om a noza
 kanádmuN .ierebme őtípéójah a kitjű¤ tátjafsás ólav kenlétök so{ozib

 ,élefarra nessehdevét es ójah sám nelte¤e gipan đúh ¤oh ,ár tlov ajdnog
 bböt aH .zehsélüđéklef a egésküđ tlov erődi i{{a sina¤u kaniliksaL

 ,nebőtökik a tságottus ,tedéđebóđ a inatíllágem tehel men ,ludni lavójah
 za nabrosősle ,avdnom ne¤el erételü$eb mierebmeőf sé ,notrap a gigév djam

 .térekis sázoklalláv a men sé ,goráviđik küvret ah ,kéttetléf metelé né
 gém nebtelđér ték lerređdóm a lezzena¤u ¤oh ,káttolnája tza amminI sé udseM
 nasotazkotit iliksaL ed ,lőbéjőtökik anavA ik neđđépme$ tójah tékcnimrah

 ¤oh ,kátdut meN .géle si ójah i{{e iken ¤oh ,ettetnelejik avgo€osom
 ttözrő evtléf đége karátkar a atraki$ik lótimukraT sé lótádmuN iliksaL

 ,tételđékropől



 ébböt ttetehel men ,tletzehengem azizE ¤oh ,atóza arásáltóp ken€em
 ebsiD ¤oh ,kenierebme gem ka$ atdnom notrap sara$om a ,ttO .inlodnog

 a tlov déđebóđ evé ¤e rám ima ,si tza ergév gem kéttetré tto sé ,kanzójah
 rám ,tájgadaselök kánotak a ajraka inetnekkö$ iliksaL ¤oh ,nabsoráv

 iliksaL .lakkágrav a takók$azrőb arokkaelef ,jú za si ajtarrav
 abkokáĐ ¤an nasodnog ók$azrőb záđ bböt a ze ¤oh ,emedré kenésézevređ
 a nav im ,kátdut mes kosójah a kugam ¤oh ,arkójah a tlürek ¤ú evtjer

 nav ropől ¤oh ,ik tlüred rokka ka$ si lórkósroksojalo zA .nebkénefójah
 ,ttellem agam gem evrűt tierebme igér ka$ ,iliksaL rokima ,künneb

 serü za iliksaL sé ,pan moráh le tlet gilA .tekő attoti{lef nasotavó
 nev¤en-nev¤en nétezlédef ójah nednim kütte€eh attabod ebregnet a takósrok
 kevé úđđoh rám ika ,e{égel ttotđoeb éllem kon$narapójah a tle¤ü arók$azrőb
 lütđerek nopan téhnezit nátuzA .larropől a innáb llek na¤oh ,etremsi ató

 sonoza levitedere za kájbod na¤oh ,levierebme za attatloroka¤ lappan-lejjé
 .erétezlédef ójah kisám a takók$az ttötlöt lakkomoh ed ,ú€ús sé úgás¤an

 tnim ,előleb ik tllá cónak sokruđ ¤ú neppé ed ,tlov komoh na¤u nabók$az A
 ne€im ,atdut rokka rám iliksaL sé ,tnáđ kensiD iliksaL teke€em ,lóbkoza

 cobrá za :attarravgem takók$azrőb a rokim ,egésküđ đel arkocónak úđđoh
.giknálap a sépél ¤én neppé lótĐárap ólupal nabósrokga¤a nebévöt

 nednim nátuza ,¤e :nabdagam dodnom tza ,egév cónak a gof tezüt rokiM -  
 ,tah za ,dezek a artáh dozúh arsábod rokiM .tö za ,te¤e đlomáđ léndesépél
 ,téh ¤oh ,modnomik si né rokim ,élef ójah kisám a ók$az a lüper men ah sé

 erre eD - .atzára¤am - !lef dotjú¤ tadójah tájas a nebéjőtökik siD rokka
 lunaltábih rođzáđ ,ređzít gem doláni$ men tsom tti ah trem ,ros lürek men

 kéred na€o ¤e lálah fú$ gidep zA .abrá$om a kaltjaheleb rokka ,nátu sám¤e
!¤av et ne€ima ,ken{égel

 ,đájí sé náretev {áhén a za ed ,amminI tnim ,ttotídro men ahos iliksaL  
 gidnim gém nebsévöllí{ sé nabásutizék trem ,lakkugam kettiv tréza tekika

 káttagllah avzoklátU .trézev igér a atrísađđiv ,katlov keneltetehrev
 tlov zE .kátlo{úg kenrézev "ređ¤e géM" ttözök kugam sé ,tájgnah neletvneđ

.tlánđah röđbbötgel a iliksaL nebzök sézpékik tima ,óđ a za sina¤u
 đége siD .atlozagi nesetenetter {émdere za nabnoza téređdóm "ređ¤e gém" A  

 kosójah ódú$olef lóbkumlá za ¤oha tnim ,argnál tnabbol bbaramah ajarójah
 iliksaL ka$men gidep léđ ójúf lőlef regnet a ,kinétröt im ,káttahgoflef
 trap a tezüt a attotjahiken menah ,ebőtökik a avpol eb ettetíges tiójah

 ¤oh ,nasro¤ na€o gigév ketgé káctu ,arkoroszáh a ttopa$tá nannO .kaniarátkar
 essezev loh ,tsér a ttözök kognál a etserek abáih gibarad ¤e iliksaL

 ,modut meN .élef atolap a tátapa$
 - ótípala za gém nálat - ko€árik ilebsid igér a etlüđ meleléf ¤av gőg

 lángáslovát i{őzeve navtah ređték ¤oh ,attotlitgem €ema ,té{évröt
 ettetnem {évröt a ze ertesenedniM .lótsorávatolap a záh nöjlüpé bbelezök

 a tnim" ,katlágnahor laggásnalat$ánat tteseebgésték kika ,iókal men ,gem
 totalnosah a tze ređ¤e utlabuL ,međkélme lój ah <"nebűf zaráđ a karagob

.atlánđah
 rokiM .ttel ávumah azáh i{{emalav siD levéletévik sorávatolap A  

 ,ttögnöhüd lovát rám đévzűt a ,lőblöbö za knützeveik
 ólnosah zohlát sopal trötéttek a kanna etréle mendjam evírökléf samlatah

 iajmor karátkarőtökik a nabájtnoppézök ken€em ,témerep a ken¤löv
 óg€omog gigé za tdallufeleb e{éf lanjah A .kattozzi nesörövtétös

 tloĐárav takotnop etekef néléđ rátahótál a ,nokađé eđđem sé ,ebőhleftsüf
 iójah kesélüpelet sodéđmođ a :nev¤en ,őttekcnimrah ,¤énnezit ,téh ,tö ,őle

 ah ed ,kaĐarad ttesékgeM .inllá túđđob ,inetíges ,élef siD ketteis



 ima ,kansálutđup a daram mes e{émdere sévek a za ,teknünneb kenrélotu
 attotrat levégéssöbmözök koglod ólavékkörö za léđ A .tlov nabbárok

 sé sepék erbböt ¤oh ,attotí{ozibeb ika ,iliksaL sé ,nákađjé za noza tá{ári
 ,tirrumuä etrék laccra romok ,amminI tnim ,bbasro¤

 erkőzeve za temetü seređték nojlo$narap
 za navgem kanzólak őlükenem sé ttopakatjar A .kenkerebme tdaráf őde{rög

 enzere tréim sé ,{ámkáĐ ttotíhá za tto nájójah ¤oh ,eletétgéle
 letevök egésretsem tima ,ettet tza nápu$ rokim ,tsáladruf-teremsiiklel
 ku{ámkáĐ ilüde¤e sé ,kozólak ahos katlov men kosójah a keze eD ?előt

 ttodolovát énnegedi ttala kevé tletle za ,tteseebgésték i{tacut léfsám
 acobrá ójahrézev a avdózúh abómo$ ¤e kika ,tlov sőremsi ,tárab irok¤e

 anlov ketse tsom tte€eh sáludabađ ahtnim ,tekő kéttegerém ¤ú lürök
 őtezev ebége umabaH a ketpél kattolah a ka$men nákađjé za nozA .abgásgof

 tétös runaN eingetter llek men kenttesele nabcrah a - artú neletgév
 ladaid a eb katráj tatu úđđoh si katdaram nebtelé za ,- lótámladorib

 sé kosójah űređ¤e men aH .gilanjah űresek lőttsüf a lőtézüt ónabbollef
 a ,kédnáđ a asárrof kügésűresek ¤oh ,giséremsilef a kantujle nálat ,kánotak

 nabiasádnomtnelle ótahlognaheđđö náktir ka$ {émdere za sé ttet a ,léc
 ¤e nesönölük ,dapőzeve {émek a nabnoza arkosátattufemđe ne€i zA .kizőtjer

 gidnim gém $narap a lótiamzi őgemer rak a rokim - nátu akađjé tlocrahgigév
 rev¤ef a enserek tđamát őtetnehip bbákni gidep ,letevök tsétíđefőre jú
.samlakla gila ,- nájdúr seléđ őzeve za laviajju verem gém lótásátírođ
 aH .takusádóla$ mettehtíh{e mesgém sé ,ává€árik anavA arjú kettet kŐ  

 tim gém lút nomosátídabađik né za ¤oh ,ti{{emalav medrékgem tnékne¤e rokka
 tze rokiM .ár inlelef dut mes ki¤e ,lótsázoklalláv a lőtte tráv

:etzédi tásádnom ki¤e korotđáp ianava za ő ,kanádmuN matdnomle
 men tto tze eD - :ettetázzoh nátuzA - .ajumah a ¤an kenzűt ¤aN -  

!marU inetsI ,kiken dattahdnom
 abgnál ttala aró léf ¤e sé ,ludnile rebme {áhén¤e-záđ¤éN .tlov azagI  

 ,tájáttolf molatah iregnet tle¤iri sé tléf ató kodazáđvé za ajtírob
 ,előleb enletik nevőb anavA moráh ¤oh ,lé rebme i{{a loha ,tásorávőf

 kenika ,t€árik a tza ilögem ,tátolap i€árik a ajlalgofle lüklén gésetđev
 ,iólavttala mes nebdezitvé ¤én óslotu za éllem even

 ajlálatgem ,innet tőzlej "ttegetter" a le káttotđalum men iegésnelle mes
 sé ,tásrátsocrah ttih kanttolah rám ,igér ibböt a ,tá€árik tteđevle tájas

 sé óhom ,őremkav ávoha ,si tarát$nik a eđrep tapa$ sik seklel ¤e
 gáliv léf a eđđö atlo$árah aros úđđoh kanióicáreneg ko{átipak nalatsáltág
 ¤e ka$ ,lőbé€ehketjer atlákđipik si topapőf a rám iliksaL .tiagásagárd

 a kannav loh ,anlov ttollav gerö za sé ,noka{ socnár a sátírođ sik
 nabkurok cnahus kika ,đájí tlábórp tnednim ,név {áhén a zA …ie$nik komolpmet

 ,konáretev a ,laviójah kavaR sé abusD temeđsakraf ketzén ttellem usdrO
 evzeklelöeđđö ,nióso€of kanájátolap nabuM gigév katnahor röđőle kika

 ettetmeretgem umabaH atóim ,ttetelüđ men ahos gém melező¤ ne€i ,ketzödükse
.togáliv a

 ,kansázoklalláv tlürő ,neletđe za kenne katgáviken tréika ,ku€árik sÉ  
 küttellem a kátgoromado si tza rám na{áhén ,küttőle llá lüklén €osom

 ,támoL etrevno¤a mendjam tte€eh molatuj rÚ inetsI za ¤oh ,káttál ,kankóllá
 atrúđel ,tahdomlá ka$ anotak űređ¤e lőrima ,ettet tabbo¤angel a gidep ika
 ,neltevdek si acra ttotnáđ lótkádzárab ugaliP !t€árik ttegetter a ,trraM
 a rebme űđepé e-tdaram ,lótiliksaL zedrék ti{{a ka$ lellé ótnáb ,nasognah
 rokim sé ,lőtzűt a takójah a ajvógem ¤oh ,tehel inzíb nebika ,nebőtökik

 gem anlov tráv bbákni" ,tni¤el ka$ ,kujár zá¤iv irrumuä ¤oh ,ajdutgem



 ,ze tnelej tim ,itré men iknes sé - "tti knánatrat men tsom ,rokka teknünneb
 rám a ,sálo{ámkáĐ $niN .si $narap őzektevök a neltetehtré eD .ajdnom tréim

 ,ttellem alaf konra$ ¤an a ,tti ajkarel iknednim tekekétré ttodokpakeđđö
 ubuG a ,pélik lóbros a ikA .zohkójah a sáludni sé ,ózokaros nátuza

 náf a ráka ,acra ubuG .kázzali{el kođájí tledner ála agáskon$narap
 neőtege{ef ,tsúh a atgárel gér rok a lőr€em ,ajrak sani ,$lömü¤ ttodólađa

 ,kidekleték men ikneS .érunaN aságro$iv sé ,tají zéhen a ajlából
 a gím sÉ .tali{ a ajpak abátáh a lüklén sétetzemle¤if nátu sépél ték ¤oh
 nebőgevel ótagotjof lőtgésőh a ,ttözök koroszáh ólmoeb a élef őtökik
 ,tekürőb a ileĐrep lőrlezök na€o asázzi kalaf ttodosórroftá lőtzűt a

 .géső$id a davmahle ,da{{of ,kannabbol argnál si kugam ,kizré ¤ú ¤oh
 ,naltatahríbik súh őgé za itlötgem takurro ,léđ a droh té{rep ebkümeä
 táĐarap kádnereg ónattaptéđ soráv ődőgrev nabájásutlálah a ,agađ sórúđ

 arsátuf ttőle óđ{ézev a gém ,kandoravazeđđö koros őletenem A .küjézök ajróđ
…tehel ka$ ramah ne€ima ,lóblokop a ik ,nenni le ka$ ,kabál a kanatláv
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 iliksaL aH ?tnéksám e-ttetehnétröt :lótmagam metzedrék rođkos si atózA
 zagi ,inlétígem galótu tsom zéheN ?anlov knutludabađ na¤oh ,knütré nöj men

 ,nassal lürekis ,tnűt ¤ú nebvé ttötlöt tto óslotu za ed ,e-tlov
 a kéttegne¤e ke{émdegne órpa sönö$löK .trraM mönző¤gem ersépél lőrsépél

 lassádlogem kisám ¤e ugaliP nebzöK .tatu őtezev zehsétrégem
.ttögöm matáh a ,nabkotit neseteđémret ,tlov űjefnö ne€ima ,ttezetelrésík

 aH .kátvíh kanápavaT tá{átipak bbasokađőregel sé bbese€étniketgel siD  
 kisám a izetđerek men ¤áv$eb se€émeđ ¤av ,tehel indokaram nima ,{ámkáĐ $nin
 rokka rám lunaltaraka ugaliP sé ,tsám¤e kitrégem ramah kosójah a ,tákédnáđ

 ¤oh ,atdut mes tza gém ugaliP rokima ,tésédőlkedré apavaT ettetleklef
 elefnelle bbazádágel apavaT nab$ánat¤aN A .a{átipak űven ne€i nav kensiD

 a ¤oh ,lórra tlüsetré nájpan knüsézekré rám apavaT sé ,tlov man-siN
 esénűtle man-siN .netezlédef a gigév etköl ugaliP toman-siN segéső$id

 za tlov ő trem ,tugaliP atládoŁ .akon$narap dahójah a ttel ő nátu
 .gem tremsi kanbbađavar sé kanbbasokađőre si lánágamnö tika ,nelte¤e

 iken gém tazagi za gem mattahdnom men - lóbmiatazára¤am soravaz ugaliP
 mendjam ejef a ,ttöjár ramah ,knülev katnáb nabájátolap rraM na¤oha sé ,- mes

 men erđé gím ,molanu za atgáR .nabánavA tnim ,náka{ a lü nasotzib na€o
 násorođzáđ lánirrumuä őrűtekéb sé díleđ evév nabájpala za apavaT ¤oh ,ettev

 za si tirrumuä ahén levieséz¤ejgem ől{i$ikel ,ólákruđ gidep ,{ala bboj
 név a ¤oha ,ttögnöjrő men apavaT .lóbárdos a inzoh atdut ik giségnöjrő

 ,inletđit etdzek ¤ú nassal apavaT ,kanágam gem ttedegne tebböt er¤e sójah
 ugaliP lütđerek nákon$narap dahójah A .tnetsiregneT ttolláđ erdlöf a tnim

 za innáb ttodut neűređ¤aN .si ar$ánat¤aN a tdejretik levődi asá€ofeb
 a ,so{ámrok segeđér ¤e ráka ,tlov újáđ¤an ,ttellek ah ,lekkerebme

 a káretemer a tnim ,tlunovađđiv nasotavó gidep nabtanallip őzektevök
 egésküđ erika ,zohágam etzötök lakkaláđ tlulo{ob sé úđđoH .ála ajól¤ak
 rraM nebvé ték óslotu za ráb - lóbátolap a avludzom mes ik sé ,tlov

 ik ketzőf tim ¤oH .ttedzek abkétáj se€éđev ,- ettetíh{e si tamlalit a tze
 ed ,tlov ¤ednim rám rokim ,előt gem matdut nabánavA ka$ tza ,lavápavaT

.tlürekis men ¤oh ,atlánjas nétniđő si rokka gém ugaliP
 lój tréza ,ttozamráđ lóbáké¤á anapsaV men ,ólnosah even a ráb ,apavaT -  

 .nöjlürek arnórt a ejréf arauR tnim ¤oh ,eleb enze¤e men ahos rraM ,atdut



 ¤av míc na€o ¤e erésétísőregem amlatah ka$ ,ttellek arauR si men iken eD
 kanáj&a ,méle tledréteL .agáskon$narap dahójah a tnim ,bböt ima ,gnar

árik trraM gem aj¤ah ,matlo$ánat tza rokim ,ttodokláláh ,tlürö ¤ú ,ttezeven
 a ika ,ne¤el si bbősék ¤oh ,lannaliA tárauR eđđö astísazáh ,kan€

 kájlából tekőlötsüf a kopap a nepennüđavaT a ttőle ika ,kikal nabátolap
 a tő ezzeven gásanotak a ,dahójah a sé ,to$ánat¤aN a téđ ajravaz ,nokáctu za
 kodótu za ¤oh lükléna ,évö za molatah nednim ¤Í ."kenéjőzemledéV ketegiä"

 ,előt metrék tza ebéreŁ .énzédi eréjef a tájúđđob
…teknünneb azah nejdegne ¤oh

?etrégígem tzE -  
 ¤oh ,lőbsiD néjele urruG le ttozálrotiv trézA .marU inetsI ,geM -  
 lüleb nopan zít ,rétađđiv ah ,atdnom tzA .tiójah tegiđ ibböt a ejdeđeđđö

 ,matlo$ánat né ¤oha ,đel ¤ú nednim
…abánavA teknünneb dlük letterésík ótlém zoh€árik sé

 men ¤oh ,si knüken sé ,ttesék topan moráh ,tlov ejé$neređ kanápavaT  
.elev knutzoklálat

 za ika ,tevöj ađđiv le atdnom {átipak itaran a tza ,ttesék ti{{e ka$ ¤oH  
 őremkaV .ebsiD lőbitmeH tnó ttotílláđ röđőle néjele davé isázójah jú

 zohánavA tiasoráv trap iléd a ima ,{ođiv igéstevöđ a za trem ,tlov rebme
 tálláv a ka$ ,ettetzemle¤if ugaliP rokim eD .ár ttetehel se€éđev ,etzűf

.atnov
 men ,mejef a kideđel aH .katdavlogem si ke{édeznorb a nebzűt arokkA -  

 ređ¤e gém ttőle ejedi arsE ,kan¤ah nékéb ah <kiken điv tnó ika ,sójah daka
.kotahludrof

{éređ ,ké¤et á€€árik ¤oh ,atraka men apavaT ¤oh ,si tza gem kutdut előT  
 arauR tnim arájnórt siD .lemmíc "ejőzemledéV ketegiä" a ttedegélegem ne

 .ttozokládo$ mes neze gém gelűníđólav ika ,tlürek naliA űrév atđit a ,ejréf
 itaran a rokim ,kanápavaT nessehnezü ,ttögrö{ök sé ,tnalli$lef emeđ ugaliP

 ¤oh ,ttodódlogem ¤Í .ludni ebsiD la{{ámtílláđ kidosám a {átipak
 sé tsétírétrák ,lórkaújahsöröv a ebsiD tríh lüklén tazákcok knutahtattuj
 arálbátga¤a za etzirőnelle nese€émeđ ugaliP .knuttolnája si tegéstevöđ jú
 {átipak A .arójah itaran a tásádokareb kokédnája gadzag őrésík televel trí
 lunaltamlazib ő ed ,ebsiD assattujle ¤oh ,ttopak ta{ara ól¤ak zít nölük

.nöjađđiv gím ,tti ka$ nojdaram {ara za ,atgorom tza
 ,kosála¤rát nelet{émdere zA .etevök €árik¤an a ,naldE ttezekrégem nátuzA  

 avrogom a lüzök kniatalodnog attotírođik esétemet sé alálah admuN djam
.t{átipak itaran

 ettetnelej ő ¤í ,tékörö admuN innevtá ,totadalef nelet{émer a atpak lilaT  
.itaran a nav tti ¤oh ,ttőle ejedi netsirahiV a lappan clo{

.lef mattorgu - ?ttozoh tetenezü ,televeL -  
…lór{ara za ka$ ,marU inetsI ,lőrre tlóđ meN -  

!edi nesseis ,kanugaliP jnezü sÉ !eb dzoH -  
 emeđ ,lótsátuf a ttegehil gém ugaliP ,zohótja za ketré erređ¤E  

.ttogolli$ naózokaráv
.ttotagllah sé ,tájrak a etleme ersélzövdü neődnelli {átipak A  

 ,rám jléđeb ka$ ,- lüneltemlerüt matdnom - tado{ara za dopakgeM -  
?apavaT nezü tim nabóđ sÉ ?látzoh tima ,lével a loH !motárab

 - .nezehen ¤an ik etköb - ?matzoh men timmes ah ,mopakgem si rokkA -  
 ,teketelevel it a ¤oh ,mopak tréza ,rú ugaliP ,datdnom tza neđiH

…me¤ivle takotokédnája
 a etlemelöf ugaliP .si im knuttagllah sé ,ttotagllahle natravaZ  

.ettetjeel nátuza ,tézek



 látzoh men tréim eD - .lilaT lügév gem tlalóđ - {átipak ,dopakgeM -  
?létteiS ?televel

 naso{úg itaran A .dnom tima ,iđih mes agam ,nájgnah a metzerÉ  
.ttodoro¤ivle

?lavánavA kanraka inzelevel koza ¤oh ,rú ótrat$nik ,deđih tzA -  
 ,matlov rÚ inetsI sigém nÉ .atdnom iken bbákni ed ,téven lilaT atdut meN  

.inléđeb ¤í so$ánat men lakkoza
.metzedrék - ?takokédnája za sé televel a tá datda keniK -  

.kenéjőzemledéV ketegiä a ,kanrú apavaT -  
?datdatá rokim ,ttodnom tiM -  

 en ka$ ,si ta{ara ól¤ak zít a án¤ah tti ,atjar mattál ,tdejigem {átipak A  
.tlüđef gisánattap ,tlú{ arúđđoh dne$ A .massaggaf

 e{évröt gástárabgédnev a ,- ugaliP ár tludrom - motárab ,jleleF -  
…đléđeb men ah ed ,dév

 men ,- itaran a ttezekedév - kotagllah ttaim gástárabgédnev a neppÉ -  
…ejőzemledéV ketegiä a ttodnom tim ,tti le metehletémsi

?knülevel a sÉ -  
…attoti{ es ik …takálbát a atpa$ zöhdlöf ttü¤e lavókidál A -  

 ik ka$ gidep ,tlártáh netdejI .élef {átipak a matludnigem ,matllálöF  
 ,tsénebbödgem a nácra ugaliP ,titaran a in¤ah tti ,lóbábođ a innem matraka
 löf ,nokóso€of a metteisgigéV .tđagiv neltetehet ,neltemletré za nélilaT
 .manátu kiđke¤i avgođuđ ugaliP ¤oh ,mattollaH .eréjetet atolaP a nő$pél a

.gem matráv meN
 gnikiV a néjedi kanna nannoha ,mabál a ttiv ado si lunaltaraka nőtet A  

 mettetlőre gidda sé ,kan{ákráp seléđ a metlődikeN .gigév metzén tásáludni
 ed ,avdokđamát arájávó$zűt ótíkav élefel kidekđere na¤oh ,mattál gím ,memeđ a
 sé ,ttödődzek ttI .gnikiV jú za ará&sábótídni za lüklén ségröd{{em ,námén

?gidda sÉ .merégem ah ,tegév ré tti
 ,tsom kaŁ .téléđ {ákráp a atgof avdokpak nátu őgevel ,trélotu ugaliP  

 eri{{em erénelle emeđ kéksogáliv ,erđé mettev ,tlé men rám admuN ¤oh
.zoháj&áb tílnosah

.rahiv ¤an ,ugaliP ,lórkađé nöj rahiV -  
…keléđeb lórra ka$ ahtáh ,ergé neltőhlef a ttezén evdek{émeR  

 kuttahtál gideP …intál men gém …kolodnog arársE men ,ugaliP ,meN -  
 ¤e knu¤av kegerö sé …nebsiD ,nabliaL …kuttotídnile rokim …anlov

…ugaliP ,jab bbo¤angel a ze …zohrahiv arokke
 men ahos rÚ inetsI za ¤oh ,inzokatlit ará{ozib ,timalav traka inadnoM  

 ,ttotjahós ka$ nátuza ,kutlálatgem tetinE rokima ,nójah a tnim ,gem kiđgerö
.tál tim ,matduT .etzén trátahótál ikađé serü za sé
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 ah ,sege{él ima ,modnomle ,köttöjgem ah ,matlodnog ,inrí tebböt matraka meN
 tza eD ?laválbátga¤a kos kedrémöt a lezze tődi za ketéstlöt kenim ,men

.teketenneb kalatráv no¤an ,kotájdut ¤oh ,monrí llek gem gém
 tti rokim ,le kéttevök miasrát tábih izagi za ed ,matzábih ¤oh ,teheL  
 ,kajdaram ¤oh ,kettetíređ{ék men ,tekő molodáv men ,erléf ketestré eN .kat¤ah
 matlov godloB .kujár kolodnog laváláh ,mezén tamosros tájas a ka$ ah sé
 aH .námáG a ,¤ú modnom nebbesevíđ ráb ,nájóg€ob kidosám iteC uat a ,tti
 tevé cnimrah a tze ,men ráka ,roksáludni za kolahgem ráka ,ketehem külev

 ttozokédnája tinE levima ,gásgodlob a daram nelteremsi ,gigév metehlé men



 sé ,tevé clo{ tlé gém bbálagel ¤Í .nójah a noza lutđuple si ő sé ,gem
 ,si tza mántahloroS .tlov godlob si ő nebőttek óslotu za ¤oh ,modut
 vé cnimrah tlúmle za tdaráf tebbesevek ,ttezehé men rebme ómo$ ¤e ¤oh
 tsáloroslef a tze ed ,$ábrok a za im ,kájdut men rám kolataif a ,ttala

 godlob né táheT .azzamlagof tamotarilefrís a ika ,đel ah ,kanna mo¤ahgem
 menrék nomáđ tim $nin tréze ,mettet ággodlob tika ,tdaka sé ,matlov

.nomiasrát
 egés{égel gnikiV a tnim ,lüzök rebme soko na€o ¤enezit ttü¤e melev eD  

 ,abotsO .kodaram nebtelé ah ,đel im ,ebéđe ttotuj mes ken¤e ,tlov
 kajlah en ¤oh ,tti kat¤ah tréza neppé neđih ,- kotájdnom - sédrék neltemletré

 .nasogáliv géle matzamlagof men ,nav kotazagi ¤oh ,teheL .notú za gem
 ¤oh ,ttözök iaiF regneT a ¤ú mettehlé men ,modnom tza ah ,ketitrégem nálaT

 erre aH .matzoh lőrdlöF a tima ,lammosádut nednim kutjar kestíges en
 ,kajlutđuple nebvé ősle za rám ¤oh ,melmedrégem ,anlov mettel sepék sigém

 sé abusD ,négév vé ősle za neppé ,kizektevök si eb gelűníđólav ze sé
 inetsI ózamráđ lótumabaH a lláer€eh ,kinétröt ¤í aH .rokasádamát kavaR

 kisám a ¤oh ,arra le¤ü ne{ekétléf ki¤ednim trem ,notrap iléd a ejdner karU
 ,togásaglođbar a mettetnüđgem ,matdaram nebtelé eD .bbasamlatah ne¤el en

 ,kotájnávík en ed ,tasav a sé tégéstevöđ kinuan a kanánavA metzeređgem nátuza
 ¤ohmes ,bbesőre ,ttel gadzag anavA .temetenétröt mejletémsile arjú ¤oh
 sé ,ttözök pén ibböt a tekü€eh ibbárok inlesiv anlov kátdut le iókal
 ,lóbkédnáđ A .lavásá¤ávar¤an ,lavágásóhom iveneM ttozoklálat sézré za ze

 ah - ttel melenétröt ,metlé ttözök kika ,takoza mestíges ¤oh
 a tze küzzeven na¤oh ,sézejefik ój arra $nin sonjaS .ár knütniketađđiv

 tza tá metpél loh ,mattál men giákoS .nebővöj a bbákni gém ¤av nebnelej
 őre na€o lóbkédnáđ őtíges a loha ,menpél ttellek tá eđrep ,trátah a

 aH .ttotah erépén nednim đérdlöf a menah ,aránavA ka$men rám ima ,ttetelüđ
 rokim ,kuinlodnog anlov ttellek errE .tlov űređgésküđ ze ,matdaram nebtelé

…negnikiV a ttolah ¤e nápu$ ,kenđiv lakkugam aH .kat¤ah tti
.inegnerpöt rák nátu vé ¤ecnimrah neze eD  

 inlÉ .inlé kénteređ gém trem ,tréza ka$meN .teketenneb kalatráv no¤aN  
 tekika ,tételé koza lammolálah mánatlávgem nesevíđ ráb ,teređ iknednim

 ,morguel sé ,eréjetet atolaP a ke¤emlöf tsom aH .tehel mes tze ed ,keteređ
.kájtítđuple ¤ú neppé tánavA ,ketíges men niknes

 za lef káttotláv gila sé ,néjedi runaN ,nebvé kidacnimrah a ,ketettöj meN  
 ,nosorođregnet a ketlektá kotapa$ naba za ,keleđ iregnet a tágásórrof kađvé
 ,tájójah nednim trap iléd a etdeđeđđö irrumuä .totaraN sé titmeH kátlalgofle

 regnet a ,norá ű{röđ ,zagi ,tadahójah naba ődelezök élef imátiB a sé
 za knunatrat ttellek men rám nabdavé isázójah a nabbA .etdlük erékenef

 tsádamát ¤e levi{{ema ,knójah i{{a tdaram mes knüken tnođiv ,lótká€ág naba
 tomortélas ólav zohropől ¤oh ,nelle nid-riG anlov knuttahtatzákcokgem

 ázzoh metdlük si rođmoráH .lótázizE ttödőtrés sé $akam a knüzzeređ
 ,ttala liaL katlov men iójah ő za ,atlođaláv tza rođi{{adnim ed ,teketevök
 ¤oh ,iđih tza ah ,tezifár na¤u azizE .kan€árik¤an a ajólavinréknomáđ $nin atjar

 a géM .tíges men rám knutjar ze ed ,lánánavA djam kanllágem konaba za
 apavaT ¤oh ,knutpak tríh si lórra ttőle egév kenéde¤envé netsiregneT

 ttezekré ójah naba reze tnim bböt ,lakkonaba za ttepél ergéstevöđ
 arsE ed ,ttala dezitvé moráh ttozotlávgem nednim koS .ebsiD lóbliaL

 ertelek lőtitmeH a gelűníđólaV .teknünneb ketdévgem gém arájlotu iarahiv
 takotapa$ bbajú ¤oh ,takonaba za kátzo€ádaka si nabsorođregnet ővel

 ,gem kétlerésík men néjedi netsirahiV a trem ,arknutrap im a tá kanazzójah
.élef imátiB kanajlumo{bbávot nödlöfzaráđ a ¤oh



.knár kandamát erređ¤e lőlef siD sé taraN ¤oh ,knütlüđéklef lađsavaT  
 idlöfzaráđ anavA imukraT sé ,lóbimátiB atóza trét mes azah irrumuä  

 samlakla men mianA sé uđileB .tnem anátu néjele aurE levélef kenéjeredah
 ka$ rám ¤av ,takonaba za inatratlef lürekis lánimátiB ¤av <ermeledév
 tős ,lóbtaraN gem katludni men konaba za eD .ttőle elbö ték anavA

 géle tlov men ,kiđtál ¤ú ,kanápavaT .si lóbá{ári siD sádamát a tdaramle
 regneT a tnim ,kenré mes ti{{adezit ,kosójah itrap gidep konaba za ,a{átipak
 levőrelút söröđtönezit tnim bböt a irrumuä ttetehző¤ si trézE .iaiF

.nebmeđ
 .lüneltetehdévik sé nasomottala ,luđavar ,kutpak nannohsám tsápa$ A  

 ke€ehsálláđ inuan a ¤oh ,lohalav matrí rám nálat - nájpan kidezit aurE
 inuan tlujá lőtgéstlüremik ¤e - lótánavA kannav arsálgavol ipan ¤énnezit

 a sé ,tlahgem lagmeD .ttőle atolaP a lórávol tlođjahno¤a el tludrof
 lagatO sé rudirkeM .kanájdótu etlölej tusdrO ttőle kerebmeőf inuan

 sé ,dut ka$ nasro¤ ne€ima ,nöjjöj usdrO ,ebésétnöd lagmeD katdogu{eleb
 a ,enlekedré no¤an gidep ,gem motahdut men ahos ráM .tágás€árik tá e¤ev

 .ttodut si tebböt ¤av ,katda abájáđ a tima ,e-atdnom tza ka$ {égel inuan
 a kankoza eD .sádózoktá za mosákođ men gidep ,ttozoktá si ő ne¤el ,negi aH
 tevret a tze kika ,mángávtá lüklén sáladruf-teremsiiklel ,nesevíđ tákrot
 metledner né si tenev¤en a tze ,lađđájí nev¤en tlogavolle usdrO .kátla¤aik

 nedivöR .inetígne¤ tánavA atraka mes lassocrah nelte¤e usdrO ,éllem
 urruG .motahláláhgem djam tsom sé ,metelé za metehnöđök dekeN" .ttozú$úb
 ,jvíh ka$ ,segésküđ bbaramah ah ed ,leggeres inuan đége za kövöjle néjedi

 tniM .abánavA ađđiv trét đájí nelte¤e avlúm pan tékcnimraH ".knüđel tti
 egév kenéjedre nakraB a lessépél záđték netsi se¤ek ki€emalav ,atdnom

 ,essökgem ¤oh ,tlláđeL .tredeveh ótratgere{ a návol attodlogem ttőle
 lürök kájgof na¤oh ,attál ,tdere kunátu rokiM .lőtkeibböt a tdaramle

 takos ,gerö zA …erređ¤e tnahus lí{ záđ sé záđ ,kinuan a tiasrát sé tusdrO
 ne€im ,marU inetsI ,inadnomle modut meN" .tácra ettemet ebézek đájí ttotál

 a ¤oha ,larrú usdrO inlahgem ado matnahor men tréza ka$ gideP .tlov ű{röđ
 lánká{áb inuan A ".marU inetsI ,deken kassahzoh tríh ¤oh ,ajnávík telü$eb
 giégév kenéjedi aurE külüzök ,tlé ianava záđtah-tö nekepelet őtegénéđ a sé
 a lóbba rám kóslotu zA .nonakraB a indőgrevtá ttodut őtteknođuh eđđödnim

 nonakraB a levétele¤ülef kinuan a ki€ema ,gem ketköđ lóbtapa$aglođbar
 sé ,kattál si takonaba ttözök kinuan A .ttozoglod nésétíseléđ tú őtezevtá

 naba za bböt nabártás lagatO ,€árik jú za ¤oh ,káttollah si tza
 za ,ttetípé tđalrot moráh noknuladlo im a iliksaL .inuan a tnim ,rebmeőf

 ,notú€ém a noza takidosám a ,ttőle ógáh bbasagamgel a lüneltevzök tősle
 a tlov ttaim kókal¤eh a nebbegér ki€ema ,lótánavA erdlöfóráj ipantéh

 záđték lakkáf ttötnödik lütserekö¤ sé lakkálkiä .đakađtú bbese€éđevgel
 ,tré takos men đalrot ősle zA .tatu€ém a ettemeteb laggásólav nađđoh retém
 pan moráh ,takinuan a iađájí iliksaL lőbtez€eh bbesö{őle kátzali{ abáih
 ,djam ajlunatgem radiH .kiken đel aknum {émek kidosám a ze ed ,kát{áhtéđ ttala
 si takidosám a aH .abánavA nejré kenősle ¤oh ,tegéső$id a ne¤ni kájda men
 kantahtuj nabmahor nelte¤e ,esédrék tazodlárebme sé ődi ka$ ze sé ,iröttá
 ludrof négév ősnenni kené¤löV kattolaH a loha ,gidda neđége ála soráv a
 ,zehéven đel bbótlém e¤löV kattolaH a sé ,đalrot kidamrah a ttO .tú za
 ajlo$narap mes tájánotak nelte¤e ,abotso men radiH ah eđreP .ahalav tnim

 soráv a aH .ráv sé ,tekétezevzív a ajlobmortéä .kanđalrot kidamrah a iken
 {áh ,lezzívóvi mötlötgem gitlüníđ tiécnedem komolpmet a ,tájósrok nednim
 ólognál a ,kájtđará tágásórrof runaN kálkiđ ózárkiđ neréhef A ?kere{ topan
 soráv a tnim ,teziv ppe$ óslotu za ajtnappiđlef bbaramah tlobgé solápo



 ré bbaramah radiH ah trem ,kezré temörörák űreseK .ajáđ sajmođ reze kos
 kanágam t{ámkáĐ a ¤oh ,ilrésíkgem naso{ozib ,dahójah naba za tnim ,abánavA
 sám¤e ,kanlálah nelte¤ek a ieretsem námrof¤e ,kinuan sé konabA .gem astrat

 si ki€emráb ,- meken kettih men kő - modut né ka$ sé ,djam kanargu kanákrot
 tehel men temlenétröt a treM .kangof indőhnűb dnim ,setző¤ a đel

 ój ,zagI .lekkepennüladaid ,lakkosoráv tlúdlef ,lekkemlező¤ inlürekgem
 tinE nöjlE .metléđeb rám lőrre ed ,érebme nelte¤e ka$ za ah ,mes lakkédnáđ

.tezgév a rélotu tnára¤e tinuan ,tilebsid ,tnaba sé ,epén
 nátu asálurá kinuan a néjedi aurE aH .inetnem matraka geM .tinE ,negI  

 ttodut ik lüneltéverđé gém ugaliP ttözök siD sé nid-riG ,lláđ arójah
 nálat ,kutlálat takorís a loha ,teketegiđ A .arnáecó za intuj anlov

 ¤oh ,tehel ,llek ainráv ,zagI .lükenemgem ,iójah kenépén kiréle bbaramah
 ,tahtđaláv ,iken matdnomlE .enlé ed ,a€gof tegiđ a ,ennel bar gikedezitvé
 za kanzoh tim ,ajdut ik sé ,tehlé ttO .arákosmen ttü¤e melev lahgem tti

.abgnarahznorb a katdallufeleb mievré …kevé
 metdeđtéđ si ređzíT .ttellem annetna za lettinE ko¤av nőtet a akađjé nedniM  

 kaltatzábih meN .kidökűm lunalatságofik ed ,đđor ahtáh ,tsézednereb a
…llek ketenteis ¤oh ,kotájdut meN .teketenneb

 đel erődi bbesevek levimalaV .léđ a ludnigem avlúm pan ¤enođuh-đúH  
 - kidamrah A .nođalrot kidosám a tágam ajgávlütđerek ¤oh ,kanradiH egésküđ

 ,nelet{émer ,aráctu lóráctu ,đel crah nátuzA .tnelej tim ,matdnom rám
 €eh ,lőrre kajrí ¤oh ,kotájnávík eN .trézáh nednim meledzük ttederesekle
 géM .óslotu za zE .tajú őle keđev meN .nálbátga¤a za neze bböt $nis

…kássopateđđö ttőleim ,daráđgem nálat

 
V}ÖK KIDÖTÖ

REMENHEP
 

 .tnibak sagát a ettötlötgem asátívis selé rotom sánibrutzág sik A
 ,etzeré ¤ú sigém remenheP ,ketlüper leggéssebes sejleT

 atólip őlü ettőle za tdemred abgásnaltaludzom segésnelle gáliv đége za
 ,ő trem ,giregnet ózdólliv tnékröküt tsüze ttala pég a evdzek lótálláv

 gém nav i{{em ,ezzedrékgem ¤oh ,tájáđ a attoti{iK .raka inteis ,remenheP
 arájlotu ¤oh ,$nis ecrep tö ,attál sé ,ttezén arájáró za nátuza ,artáh

 tteserek tőhlef ¤e sé ,nesélü za tlődartáh ,tjúf to¤an ka$ ¤Í .etzedrék
 ő za gém őhlef eD .tekügéssebes astí{ođiv zohha bbálagel ¤oh ,negé za

 kengelem nesönölük legger rám kađvé órrof a ttetehtelüđ mes tréévdek
 ráM .totrap ikađé za gém e-intál ¤oh ,téjef a etreketartáH .nájpan őzekrégí
 tréza lánna ,meN ?aró téK .attatgu{gem eri{{emalav ze sé ,lohes tlov men
 ,ttotrat lénzít-¤e rám neűklel¤aN .mes i{{a gém nálaT ?léfsáM .bbesevek
 pég a ah ,bboj gidnim gém ,zagI .levűm togásabotso ne€im ,ttöjár rokim
 arra ah tnim ,kidoknađđob nágásúgnah¤e gé za sé regnet a ¤av nágásússal

 a lezze tléđeb netlüregni ttőle sálláđlef ¤oh ,attotnáb si zA …lodnog
 nettekdnim gidep ,tágásússal keniepég talágloä iteđégéR a atdiđ ,lavúif

 ka$ ,kentehem men ,rétőlüper ttetípéik $nin notrap sálkiđ a noza ,kátdut lój
 lataif ¤oh ,malór ajlodnog tza tsoM" .lassupít ólláđel neb€eh a lezze

 nasotzib sé ,mennel kenűpék¤an ne€i enellek men názagi ermetél őle¤ülefőf
 ,apap sukimédaka za ,eđrep ,- ttel bbesöhüd gém lőtte remenheP - iđetázzoh

 ézök iaj¤an teđégér a ramah ne€i aif ¤oh ,nav tréze ,arotkod ko{ámodut a
 ".ttedekleme



.tdallufgem djam ¤oh ,ttel egelem na€o erénelle sálánoicidnokgél A
 sik ¤e ketehdegneeb - lunalatrotáb etdzek - …mhh …tepeleđ A -  

?tőgevel
 esgém ,tlübbe{{ökgem remenheP .ttogro¤iv nesevdek ,ttezénađđiv atólip A  

.kiđgarah
 ke¤emlöf eD .tabboj lakkos knupak mes lőrlüvík ,knu¤av na{o$alA -  
 t€édegne llek mes¤ú rám nabánóz a nebbE !semedré rám tto ,errezemoráh

!lótliaL menrék
.taráj seređdner eléfimmes ttetezev men abá{ári trap iléd tto¤ahle zA  

 .tlődgem paltsüze za ,inatívis ttedzek nebbetteseebgésték gém rotom A  
 ,néh{e etset ¤oh ,etzevlé men ¤í ,trésélüper a ttognojar men remenheP

 men le ed ,lüper ¤oh ,inetjelefle ttezeke¤I .ebsélü za kidómo{ nesemellek
.ű{{ök tlov

 etenezü amminI aH !nebgésőh ótí¤ál¤a za ,lánámminI andólađa tto rám ráB  
 a mes ,gésőh a mes rám tímáđ mes¤ú ,rem gila si inlémer tima ,itnelej tza

 keniőlesivpék $ánaT isátatkO za gém ,esélüdröhlef ótahráv kágéllok
 lótkátiv ólav külev a remenheP gidep ,lüprötle si asádoksokédaka

 sé kússal :sélüper a ze tnim ,kona€O .nabbojgel a ttozótri
 lőbvle ,timalav tđejretőle €átđO iteđégéR a aH .konaltatahtímáđik

 men ¤oh ,kentegelme tekegészéhen bé¤e sé inatređdóm ,iakinhcet ,kanzokatlit
 káj¤ah nebékéb ah tnođiV .inatínat tsám tnéknevéték kangásújfi za tehel
 men ,soN" .kesédrék neltetehtréerléf a kennöj sé ,llek mes vé léf ,tekő

 ,kutráv ¤ú gideP !srosđégér a ze ,abáih táH ?timmes knutlálat
 keniesevűmzék moladasrát naba iarok a timalav gém kanlákilbup ¤oh

 iadka za kétdzekle ¤oh ,evé tahcnimrah rám nassal ergévle …lórájákinhcet
 ado lannoza nebbesevíđgel tődőlkedré sevdek a remenheP "…takosátasá
 si agam ,tnelej tim ,atdut remenheP ,insá nabádkA trem ,anlov ettetíper

 asátílláđle dlöf sé alkiđ annot tönođuh ah ,ttotímáđ kan{ára óJ .atlábórp
 kanna őle tlürek ¤í …kattotuj zehkéderötpére$ ¤av zohálbát nelte¤e nárá
 atsavloel ejőtezev tropo$đégér ősle za ,ajpa lőr€em ,si albát a za néjedi

 ,remenheP sé irrum… …kraT ,ugaliP ,amminI" :takoros sotnof €o arámáđ a
 gém námrofój ativ so{ámodut A "…ttöj lőbgé za iáglođ ,kozólak iregnet
 sé remenheP na¤oha ,"ká&a ótlém erteletđit" a ed ,rokka ttödődzek mes le

 lórálbát a lőrre ,kitegelme tzökmeđ¤én tsukimédaka ték a amminI
 tnékbé¤e tésédeseklel ká&a zA .kenkiekemre¤ ődnetelüđ teven kattotđaláv

átđo kúif a ed ,éggéle kátlo{átlém men kágélloksódut a ka$men gikevé úđđoh
 a tze ettehzétnile nebbe{{ök eđrep lőréđér agam a remenheP .mes iasrát€
 ttodosagam lejjeF .nebiekkic kö{ölzök so{ámodut a ká&a za tnim ,tsédrék

 abácra ,kátzoh ebhüd ah <tlov ődekerev seríh sé ,élöf iasrát€átđo
 {émek ,katgottap kárkiđ lőbémeđ dlözregnet ,lóbájah söröv ,rödnög ,ólluh

 trem ,gem etdév ő si támminI .kansádólo{úg a ttetev tegév ramah elkö
 ,negI .ttozárúkó¤of abáih si rokka rám sé ,tlov révök si rokka rám amminI

.dabađ tlov iken ka$ inlofú$ kenibmöG ,inatnáB .etdévgem
 liaL tlov sodéđmođ kuzáH .támminI etremsi atóim ,inzekélmeađđiv ttodut meN  

 kurokkemre¤ sé ,nabásorávtrek ólú{le nađđoh ttözök kobmod a ,ki¤e
 avtlávlef "ká&a ótlém erteletđit" a gím ,miajnátuléd őnűt kenneletgév

 tekesédrék jú sé jú gidnim ku{ámodut káttagrof evlösűh nebéjtrek sám¤e
 ibmöG nátza rokiM .avdokđapakeđđö ketgerepmeh növüf a kő ,tiatalodnog őlüđ
 arásámodut atzoh lassátísiv sotatahllá ed ,egne¤ ,tlürek arlula ppékgév

 A .ajda men gem tágam ed ,degne kankađőre za ka$ ¤oh ,kangáliv đége za
 tleme kengé ajpa remenheP ,tdakađgem erődi divör rokne€i ere$emđe iteđégér

 a lef ettet avtjahós djam ,tsumzivata za ettegelme lemmeđ



 a lőbbe đégér setelü$eb si ahalav đel na¤oH" :tsédrék naltatahlođalávgem
 tlov ze trem ,tréza neppé gelűníđólaV .ttel đégér sigéM "?lőbrézevzólak

.ttotahlálat tamlagzi sé todnalak loha ,a€áptelé nelte¤e za
 kerévtseT bbesődI za evtevzök remenheP tamlagzi sé todnalak a tzE  

 tlodnog evletzehen sigém ahén nebéséderesekle ,ettehnöđök kanágásúvađkűđ
 ?lórkoglod tnétröt gér a lórkoza katdut ti{{a ka$ ¤oh ,so{oziB .kujár

 ,tákinhcet a ,tetélój a ,t{ámodut a kátzoh kŐ !ketnűt kanótahnednim etniđ neđiH
 evé záđ¤én rokiM .téjdner imladasrát ttezevretgem lunaltábih ekéb körö za
 nápu$ atógér rám tekerebme za ,ketnelejgem kiójahrű úkala bmög ,samlatah

 lekközökđe bbasosátah lénim tsám¤e kájdut na¤oh ,attatzoklalgof za
 sé lemmeletrékađ na€o tzE .inetnöd abgásaglođ tekebbégne¤ a ,inlokli¤
 kerévtseT bbesődI za kájvívik ará{ozib ¤oh ,kétlevűm lessédeseklel
 ősle za eD .tsézré za tze kiremsi kerévtseT bbesődI za ah ,tátaládo$

 nesönűb ,lőrkerévtseT bbesődI za lef ketze¤ej tesevek kasrátrok
 .katlov kiemlezré ne€im ,mes tza ¤í ,ajtagodnom ajpa remenheP ¤oha ,tesevek
 trem ,lüklén gástlugofle kulór ttotahrí men rám óicáreneg őzektevök A

 ,óđ nednim gidep nabbA .témlenétröt kujóg€ob kájrí ttü¤e :kátdut rám
 ttoda lórkorok őzőlegem tza za ¤av lőrievé ősle küsézekré ő za ki€ema
 bbasotnof gém rokka ima sé ,e-zagi :tteterémgem si neseređték ,tríh anlov

 kátdalahgem eđđem iegéssepék kerévtseT bbesődI zA ?e-segésküđ ,tlov
 tekienetsi kerebme tlé küttőle za lekke€em ,takogásnodjalut a takoza
 za ¤oh tnim ,nabboj katzótri men lőtimmes ahon ,kátzáhurlef si ahalav

 téknezit a kétző¤eL .tekő eđđö kástílnosah lekkenetsi za lekkeze kerebme
 lőtređdneróg€ob a lőtte takujázah ima ,togáslovát i{vé{éf léf sé

 nednim óg€ob a - katlov gila si nazáđték gidep - nátuza ,attotđalávle
 tierev¤ef ,tlov crah neletrév sé divöR .tekő kéjleme zohkugam ¤oh ,tépén

 ,akinoib a :kanatínat nekemete¤e za rám am teke€em ,kátda ko{ámodut a koza
 ,ótísorák men tređdnergedi za lettetniket sönölük

 lunaltálrok tésédökűm ed
 .aigóloib sirálukelom a sé ,arkomálluh sesengámortkele ólosá€ofeb

 ,niamuiránimeđ úkof bbasagam kéđnat itenétröt a néjdőle i{{a tnim ,neremenheP
 röđőle rokim ,aromám se€éđev kanásánávík molatah a ttognozrobgigév
 ,agam¤e révtseT bbesődI ¤e-¤e gem ttotíllá na¤oh ,lórra ttollah

 reze sé reze ,lettezekređ bbo¤an men lénpégőzepék{éf sik nebézek tlemelef
 si agam ,káid bbötgel a tnim sé ,tsocrah őlüđék innahor kansám¤e

 léf gilA .arájóso€oF sáduT a ttőle kágĐiv zéhen tlodnog avzoka¤áv
 ttotílláeđđö lóbkopalméf ttotíljah nesegelnölük a atés seretémolik
 bböt si lénreze neretémtez¤én nednim lőrlüvík zohálaf - nabtúgala

 gásdaráf ,aknum ,đdut tnednim négév tú za sé ,- avtđarrof tlov kétezev
 sukitđitats a ,tehel degésküđ nebtelé za erima ,lüklén

 zA .giiegésőtehel őzöbnölük sizétniđ ditpepilop a lótsátímáđgésűníđólav
 .tájóso€oF sáduT a kéttiv lakkugam sé kétleređel kerévtseT bbesődI

 ,bboj ,- kátdnom - úrobáh mes ,géshé mes teketenneb tege{ef men lútnezE"
 ¤oha tnim ,ár ketđel kesepék rám ah ,arjú le ketitíđék kotagam djam tze ah

 .ik kotázzoglod kotagam it si tévle sélüper sóicátivargitna za ah ,bboj
 a ketelőt innevle knugoj $nin ,nalatgodlob rođkos ,dut tnednim ikA

".témörö kesézedeflef
 tima ,kerévtseT bbesődI za katdnom tnednim kos nabálatlÁ"  

 si tréze sé ,- remenheP atlodnog - gem kettetré kóicáreneg ibbősék ka$
 za nöjlE" :kátdnomgem si tza ,máL .kujár mođgarah ah ,nalatgászagi ko¤av

 .ővöj a tnim ,tlúm a djam lekedré nabboj tekika ,kerebme kenđel rokim ,ődi
 tnékőf sé kogodlob ,kogadzag géle rám ,kentelüđgem kerebme za keze rokiM



 giddA .tatlúm a lőbkötőre tájas ,arjú ,ketéjremsigem ¤oh ,ketđel kettezde
 ze ,negI ""…kötdőröt levővöj a sé lennelej a nápu$ ah ,bbaso$ánat tnođiv

 na€o tnabbol nabbárok men ¤oh ,tlov sáláh remenheP sé ,ttöjle ődi za
 si iken gém ¤oh ,ettehlémer ¤í trem ,a¤áv kanásátatuk tlúmgér a arsagam

…kotit ótagzi ,neltezedeflef daram
 atóza sé ,takurro za kéttötüeleb ¤oh ,rám evé záđték mendjaM .tdaram táH  

 ,- remenheP neűresek atlodnog - kevrénelle sé kevré ,kátiv ka$
 za abba le kantuj men lüneltelév etniđ kosukizifoeg a rokka ah sé
 zA .kanánatrat mes tti gém ,ttözök ke¤eh a ne€ém ,eb¤löv tto¤ahle

 evé küsélüperađđiv - küttözök ketlé gidezitvé téh kerévtseT bbesődI
 ,togásdaráf a ahos kéttev mesgém sé ,- etedzek kanásátímáđődi jú daL ttel
 {áhén tletlE .inegnerpöt rák neze eD ?ze tehel ¤oH .lőrre kenejléđeb ¤oh
 űtedere naltatahzára¤amgem neb¤löv a ,kankosukizifoeg a kéttihle gím ,vé
 kátnimtezők a si lügév ,rokimalav tnétröt sánabbor űjere neltetehih sé

 bbesődI za gidep lőrrE .sánabbor siráelkunomret ,kanduzah men
 ¤oh ,kügésseletök ő za tsom ,men ah ¤av ,ttellek kuindut kenkerévtseT

 úđđoh $ánatgáliV a gím ,katdogu{ men kosukizifoeg A .kázzoh arkusámodut
 zít nabsátlávtenezü őzektevök a kiken ttozavađ men gem nátu anovazuh

 kerévtseT bbesődI za ráb ,sina¤u sátlávtenezü zA .tecrepdosám
 ússal sé se{émlürök ka$men ,ttödökűm lüklén sátíkađgem ató asázovátle
 no¤an sáda sáró¤e iređ¤e etnevé zA .si agárd lüneltetehrém menah ,tlov

 men gidep témlerüt kosódut a ,tásátratzáhaigrene daL ettev eb{égi
 .kattahráv givé cnimrah neppé arđaláv a ¤oh ,{ét sotalánjas a za ébsévek
 - knunlomortso llek lüklén {émdere giákos gém tima ,nelte¤e za ődi zA"

 levima ,géssebes a za evtelli ,ődi zA - .kerévtseT bbesődI za kátdnom
 nebteletđit tima ,rátah a za ze ,kendejret komálluh sesengámortkele za

 …ertesenednim nabgásólav a ed ,si men norípap aH .knunatrat llek
 ahén đaláv a ah ,knábih im a men ed ,knugof inlelef im sé ,ketezzedréK

 a ődi zA .inlođaláv kotátdut gem si kotagam nebzök trem ,kizekré evsék
 ,lóbájáđ koza tadnom óslotu za zE ".gésnelle neltetehző¤el ,bbo¤angel
 ,tődnetđe nevtözáđ a ajdalahgem kuroktelé sogaltá ¤oh ,kétréle rám kika

 a ed ,ttotah nesönölük éssik
 röđőle ,rokke má ,tđaláv a kátráv nesemlerüT .ttotatzotláv men neke{ét

 .tnétröt golod tlatđapat mes atóza ,őtnebbödgem ,nebétenétröt kutalo$pak
 lütđerek nevé nevtözáđ zaza ,nosulkic tö kerévtseT bbesődI zA

 .tsédrék a tze anlov kátpak mes gem ahtnim ,lórámét a lőrre kattagllah
 a ttoda tecrepdosám đúh-đúh lünelterék lammolakla ték $ánatgáliV A

.ttezekré men đaláv ,abáih ed ,kankosukizifoeg
 takátiv őddem lüvík nokujábihnö kosukizifgam a sé kosukizifoeg a gíM  
 a evzirőnelle nokátnimtezők jú sé jú ,lórsánabbor sotazkotit a kattat€of

 ótaglábórp tiesépél ősle neppé za ,té{ét óickaer siráelkunomret
 itnopzök tlov men arkumáä .ttodut ¤oha ,nágam ttetíges ¤ú {ámoduttenétröt

 za katraka indut tnednim neűređ¤e ,esétíredlef kanáko sánabbor a sédrék
 .katdut men timmes trem ,tréza neppé ,lórkodazáđ ittőle etedzek sátímáđődi
 ttőđ lóbialáđ kosátatuk ózagáetređ ,samlagrođ kéttetevik arjú sé arjÚ

 .ketdőröt levégési{{em ságof a ka$ ne$löb nebődi ősle za sé ,takujóláh
 óicámrofni sevét a ,ke{émdere ibbősék a kitnödle djam tékétré ketelđér A

 a agam ¤oh ,lüredik ¤av ,nájátsor ketelémle za dakannef bbótu-bbőle
 ređdner atjafsám ¤e djam rokkA .evtđekređgem nasábih tlov telémle za ,atsor

 telrésík a ze sé ,tiajbaradkiazom ke{ét a inze€ehle llek nétnem ialanov
 .si kenémle ótatuk a sé kenékétré ke{ét a ,kentelémle jú za ajábórp tnára¤e
 togásso{ozib bbo¤an er¤e komáđvé ilovát tnéke{émdere aknum samlagrođ A



 ik kátlozjar nabbattozorátah dnim ievökdlöfrém ódoropađ tlúm a sé ,ketre{
 a lótta ,daL ,even kujóg€ob ¤oh ,kátduT .tialanovrök keséggüfeđđö ¤an a

 mendjam - tátalánđah sav a gem atlunat röđőle ki€ema ,kizamráđ lőtpén
 loha ,even küsnenitnok sé ,- ttőle etedzek sátímáđődi za levvé rezeték

 ,nennI .tnelej tedlöfzaráđ neűređ¤e đége ,allaL ,ttetelüđgem kujárútluk
 ,tepén ibböt a astídóhgem ¤oh ,óicázilivic a ze le tludni lórállaL
 nákof sagam nesőtehelgem kanátalánđah znorb a nebődi za nabba ke€em

.kattollá
 tlürekis ,itelli tsnenitnok ikađé za ima sibbálagel ,támutád sátídóh A  

 őtevök tevé .440 ittőle sátímáđődi zA .inzorátahgem nasotnop géle
 ,notrap a noza iaif újahsöröv allaL röđőle ik kettötök nebkedezitvé
 naltazátđit giákos etedere vén A .le ketzeven kannabaluT nátuza te€em

 a ki€ema ,téven a kenpén a kanna azzodroh nabágam ,kettöjár ergév gím ,tlov
 kisám ővkef erléd lótnabaluT A .nesnenitnok a noza tlov bbasamlatahgel

 ekédivtrap ikađÉ .lórágam le tlurá tebbesevek lavój rám snenitnok
 evdzek lőtésélektá kaniaif allaL ke€em ,náros kúrobáh serév a tlutđuple

 erkedezitvé ka$ bbejlefgel giésézekré kerévtseT bbesődI za neđége
 lőréjesleb ,ttodosogatavisle ajtrap ,nnef tdaram mes eveN .ketletenüđ

 amo$idarap keđégérső za nadjam ¤oh ,kátdnom tza kerévtseT bbesődI za gidep
.kennem es ebélezök a ah ,bboj erőle¤e ed ,đel

 a inzoh ttetehel abtalo$pak nabámrof ne€imalav teke€em ,komo{ ősle zA  
 ,őle ketlürek lőrsnenitnok a lórra ,lóbnabaluT neseteđémret ,lassánabbor

 ,liaL ,asorávőtökik bbo¤angel snenitnok A .tnétröt sánabbor a loha
 nesemle{ék na€o tto kő sé ,ebézek kaniaif allaL ttotuj nebgéspé
 dazáđ .VI ittőle sátímáđődi za kiasákinórk ¤oh ,kettehdekzednereb

 ttözök kebböT .tétenétröt sátídóh a inrí kétdzek nabliaL rám nájóludrof
 a ttőle asálláđartrap kaniaif allaL rám takonaba za ¤oh ,kétze¤ejlef

 rokim s ,lekkütelé {ágop ,neletnetsi lef kanaj¤ah ,ettetzemle¤if ótahnednim
 naltatahtlo tádkA ,takusorávőF .ttezektevök sétetnüb ű{röđ ,tlánđah men ze
 ¤oh ,káttotíllá si konaba za kugaM .ttala akađjé nelte¤e le attotítđup zűt

 a sétetnüb a ¤oh ,lezze avtí{ozib nese{éf ,ttöj lőbgé za zűt a ze
 ttözök snenitnok ték a katlálat takálbátga¤a nátuzA .tlov evűm ótahnednim

 a <ttozgáriv arútluk ótahdnom kenűređ¤an rok¤e loha ,neketegiđ ővkef
 sorávőf naba za katdut si kŐ .takugam kétzeven kaniaiF regneT

 tlozjar lakkalanov sukimtir ,péđ a tze kika ,takosódut a ed ,lórásálutđup
 rátnemmok ttözűf ázzoh a menah ,{ét a ze men ,kéttetjefgem tsárí

 ,kankozadnim tnim ,tleteb kusroS" :gem ettetnebböd
 t{épel salaf ¤e ,teziv &rok ¤e ka$ ráka kankattozoktá ttöj lőbgé za kika

 inzoh erőzeven sözök ttetehel mes ¤ohes takoros a tekezE "…katda
 segésnelle za ika ,lavásádoksodnog őteređ kenénetsi ótahnednim allaL
 ólalgofnoh keniekemre¤ újahsöröv ettetíges lavásátítđuple sorávőf

 gáđrotegiđ a ¤oh ,zagI .ttőle kusálláđartrap laddazáđvé léf - tájúrobáh
 rokka rám na¤u kosódut se¤e - ketzeven kenseD iókal te€em ,si tásorávőf
 levvé {áhén le attotđavmah đévzűt ,- inetje llek kensiD ¤oh ,káttotíllá
 soráv a sé ,inlálat ttetehel mes támo{ kansátivitkaoidar ed ,ttőle adkA

.tlüpélöf arjú
 A .ttözök iajmor seD erkeđégér a tráv si sétepelgem bböT  

 ,tnabbor sigém ,zohákizifmota za tlov mes ezök immes na¤u kenőzektevök
 nasápmoP .tetelémle ttotrat kannaltatahtagnigem rám ¤e ttotnabborlef

 ,kátlurále arsátnallip ősle za ke€em ,katlálat teközökđesav ttozoglodik
 ittőle sátídóh a nattotí{ozib sé ,zohájárútluk allaL kanzotrat men

 a tnakkub mes sátatuk bbasogrođgel a tnođiV .tekő kéttetíđék nebődi



 teközökđe za tekeze loha ,kenke€ehűm$ávok sé kankóhok a kankoza arámo{
 ,attotílo{ob bbákni ze ed ,neketegiđ a tlov crésav rokkana¤U .kéttetíđék
 - tlov küttözök si ajpa amminI - kosódut A .támélborp a atzára¤am tnim
 kanárátlével i€árik seD tima ,nozamlahalbátga¤a za noza takugam kátgártá

 arámáđ óllálüvík kosálomáđle irátkar neltetehréegév a sé ,le ketzeven
 ,iaiF regneT a ¤oh ,káttotípallágem si lügév lőbégemöt samlanu sé zaráđ

 trap iléd a témöz kiurá ,katrájeb totrap őtehréle kulatlá nednim ahon
 emáteB bbötgel a ,si sav a kujázzoh tlürek nannO .kátlorásáv nebiőtökik
 ,lóbánavA ređtalli sé tevöđújpa¤ monif a …lóbóđeleB sévek ¤e ,lóbásoráv
 a sé ,tdamátlef ekélme kaniajmor neletvén trap iléd A …lőbnedreG tsüze
 tájárútluk kaniaiF regneT a ¤oh ,káttotíllá nabbattozorátah er¤e keđégér
 kanásátatuk kedezitvé őzektevökle za ,kétlü$ebála lunaltatlém nabbárok

 si vén a zE .đel ekédivtrap sogatavis amáG a etelüret bbasotnofgel
 a tágam ,teküjőnnetsi ki¤e ¤í kétzeven iaiF regneT a ,lef tnakkub nebseD
 a nannoha ,si tsnenitnok iléd a - gelőtehetlef - sé ,ketlé loha ,tedlöf

.katzamráđ erketegiđ
 bbesődI za ttezekrégem ,alór ttodnomel iknednim rám rokim ,nabnoza rokkE  

 a ingörö{ökik ttodut t€édegne ka$ đégér {áha sé ,ađaláv kerévtseT
.abádkA tnahor dnim ,lót$ánatgáliV

 ,ejőlesivpék ki€emráb kaná{ámodut tnim ,remenheP  
 atdut evéteb menah ,ná{oké€of etléđeb tévle{ kerévtseT bbesődI za ka$men
 ,lótájámrof tenezü ibböt a trétle nebnednim kos ima ,si tégevöđ tenezü za
 leggésűdéđebőb ttetehel men ahos tekerévtseT bbesődI zA .lótásulíts

 lattazára¤am siláminim na€o nabálatlá kietelne¤e ,kietelpéK .inlodáv
 ,gem kéttetré iémle bbólávikgel {ámodut őtelli za ka$ tza ¤oh ,ketzekré

 tsepék zehibböt a nabnoza tenezü za zE .lüklén sérötjef nednim si men
 .V ittőle kotosátímáđődi zA" .tlov se{éger sé sőgnejret laggásólav

 őtevök tsám¤e ték ,takotóg€ob lef etserek knójahrű ték négév dazáđ
 lavága{amezü siráelkun sejlet kidosám a ,trétađđiv ősle zA .nabsulkic

 men ,ketlé ketetzök kika ,kniedőle táko gésnelté$neređ A .tnabborlef
{égel ójahrű ősle za tniređ kniatada sekéderöt tájaS .inzátđit kátdut
 igésđége takisám ¤e ,tlahgem nátu kusálláđel leddivör ,¤e lőbégés

 za zE .in¤ah nokotóg€ob katlov kenelet{ék levéséze¤eeleb ttaim atopallá
 gém ¤oh ,segésteheL .tlov naM rogerG ,asugóloeg óicídepxe za ibbótu
 tésézekréađđiv knójahrű kidosám nátuiM .nabsoráv itrap ki¤e za tlé gikevé

 ólupala névle óicátivargitna za ka$ ¤oh ,knutzorátah ¤ú ,kutráv abáih
 kennE .arkotóg€ob tóicídepxe bbajú knutídni nátu asázoglodik sázójahrű
 knügéstíges nednim ¤oh ,si tza sé ,ketiremsi lój tie{émdere ,tie{émlürök

 za arkóg€ob sám ,bbávot keté¤iV .kotár ór tegésttezeletök nelte¤e nápu$
 men gidnim gém tődi za trem ,le knutahtuj men im ávoha ,tezüt meletré

 tze ¤oh ,kantahludnile kotiójahrű it a rokim ,pan a zA .inző¤el kutdut
 tdavmahle gér letteletđit ketézzirŐ .eđđem $nin rám ,késtísejlet

 gáslunat ne¤el ,lórkusros kottahdutgem tima s ,tékélme knierévtset
"…arámáđ ketsétedlük ődnevöj

 a ,kosódut tlekedré za lef kattotjahós - ako sánabbor a táhet zE  
 itrap a ¤oh ,attotí{ozibeb nabbasogáliv lánpan gidep eđér ¤e keđénétröt

 sina¤u nabiasoráv allaL .ttetehel liaL ka$ ,tlé naM rogerG loha ,soráv
 na€o rám kákinórk ttetezev nasodnog a nabdazáđ .V ittőle sátímáđődi za

 <nebőtökik a gem tludrof ójah {áh pan ki€em ,ketze¤ejlef si takogásórpa
 katrí takaladlo ará{ozib lórásádokzótrat-tto sé lőrésézekré ójahrű ¤e
 tős ,ainlláđel ttellek lezök zöhősle za kanójahrű kidosám a sÉ .anlov
 sé ,tnabbor nabádkA tréim rokka ¤oH .ne€eh a nozana¤u ¤oh ,bbűníđólav gém



 ,katdokazib ,tíred t{éf si erre djam sátatuk A ?nabliaL men
 űtedere iallal men a da tđaláv esézetél ójahrű ősle za ¤oha tnim

 teközökđesav a tekeze ¤oh ,küzzeletétlef ah eD .erésézektelek közökđesav
 a rokka ,- sétevnelle za ttozgnah - kéttetíđék lavásátí{ári naM rogerG
 kekéz¤ejrátkar tlálat nebseD a neđiH !emáteB menah ,liaL men soráv itrap
 a soráv ibböt a ráka ,nabnoza emáteB …kátpak nanno iaiF regneT a tniređ
 kusásavlo se€eh gém ,ttezetél nokálbátga¤a za ka$ erőle¤e ,notrap iléd

 rok¤e asátísonoza komor ózokaros nebkölbö rápok A .tlov sátiv si
 ilial a tokétí{ozib őtnöd A !tahtratle gikevé gém lekkieven tlesiv

 nasamlagrođ ika ,attatláglođ asrátaknum lataif seklel ki¤e muezúm
 űtedere iallal men tlálat armáđtacut ,tiarátkar muezúm a avđáragobgigév

 liaL" tnim kátzorátlel rám nabbárok laddazáđvé ¤e tekezE .tekerev¤efsav
 men iknes atózA ."totazotláv i€eh irok sálláđartrap ,tlálat néké{rök

€eh kiágéllok iahén ¤oh ,atnov ebgésték na¤u trápnelle zA .kujár tlodnog
 közökđe za keze nannoha ,tárok kegetér a gem anlov kátzorátah nese

 timmes galótu nabnoza inatí{oziB .amo{ tlov mes tti kankóhok sé ,katzamráđ
 a nannoha ,ladlobmod ődekleme ertelek lótlafsoráv igér A .ttetehel mes

 seređdner ,telüret ttokal nűrűs ,őle tlürek drak sé ¤ehlí{ ne€i bbötgel
 kazáh setelemezít a ¤oh ,e$neređ géM .nelet{émer evele inedzek takosátasá

 inatírođ katdut te€eh nék$eret - i$ik lunalat{ára sonjas - ¤e ttözök
 a kođárbođ A .kenévűmkélme seretémnevtö tlo$ávok lóbnátit naM rogerG

 a sé ,gem káttokla lőbiemele tlázilits atékarrű újámrof seregneh ,igér
 takujáláh el káttór ¤Í .tege kék a atlocrak naromok e¤eh űtméf űníđ tétös

.tlé nóg€ob a neze ika ,kenősle za lüzök kerévtseT bbesődI za
 - tlov nabliaL kujdála$ sé kuzáh ráb - "taká&a ótlém erteletđit" A  

 ,lavádkA trrofeđđö kütelÉ .ativ a ze etlekedré men
 ójahrű kidosám a sé sorávőf naba za káttallav gidezitvé moráh tnim bböt

 gatsav retém zít tnim bböt tnékne€eh sánabbor A .táktit kanásálutđup
 aknum segéstlök sé neletrebme ,takazáh a eb ettemet lekkélemrötalkiđ

 a ,tdaramgem ima ,tza gem etdév kélemröt a zena¤u ed ,nanno inatídabađik tlov
 za arkumáđ tlov v{ök ttoti{ avlúm kevÉ .lótiótagotđof korok ibbősék

 mes lessépél ¤e nabnoza zoháko kanásálutđup ójahrű za ,etelé konaba
 teküven amminI sé remenheP lőr€em ,tálbát a tzA .bbelezök kattotuj

 rezezít bböt a atóza ed ,gem kátlálat nebévé kidötö kosátatuk a ,kátpak
 gém ima ¤av ,keven a keze ne€em ,tdaka mes ¤enelte¤e ttözök albát

 ,"…ttöj lőbgé za iáglođ" :egév sekéderöt kenégevöđ albát a ,bbasotnof
 naba za ,tréküvűmtelé "ká&a ótlém erteletđit" A .anlov ttödőltémsigem

 eD .téséremsile bbasagamgel $ánatgáliV a kátpakgem tréásárátlef arútluk
 iregnet a bbákni nozzoklalgof ,iken attolnája tza ajpa nátu mete¤e za rokim

 ki¤e teđégér a ka$men to$ánat a tze ¤oh ,etzeré remenheP ,lekkepén
.si lőtrebme ttodóla$ nabiamlá ¤e menah ,ajpak lótásódut bbólávikgel

 za nanno tima ,levégéstíges crénó za - káttotđaláv tétmeH ttü¤e lavámminI  
 ,ttopak si trap ikađé

 návlóđ¤ú ttőle esédzekgem kosátasá za gém tlürekis tsoráv a tze
 laggáslunat kos sátasá ősle za rám sé ,- inatísonoza "lőllem latđaórí"

 lüklén gészéhen nednim téđér ¤e kálbát tlálat nebétmeH A .tláglođ
 ótahráv ze ,nabákotrib kelej ttetjefgem rám nebseD a insavlo ttetehel

 .kéttetízgör lellej bbesevek tevle{ a tzana¤u nabnoza kálbát sáM .tlov
 kansárí "B" totazotláv a tze remenheP - takálbát trí lellej bbesevek A

 si nabágamnö egésőnim ga¤a za tzE .kátrí nebétmeH men - le etzeven
 sé lóbémáteB tnékőf ¤oh ,attotí{ozib tza gidep kügevöđ ,atlurále

.kátzamlatrat tiesélednercrénó kosoráv a ,kanzamráđ lóbánavA



 ,remenheP ¤oh ,si za tlüredik sonjas ttala sudóirep isátasá ősle zA  
 trap iléd a ajríb men ,esemré{ara ekđüb gáskonjab iakitélta imete¤e bböt
 géM .kanágam gem attotá$ob men ahos neppéknodjalut tzE .tájámílk sokli¤
 za lóbkoráótatuk a ,ttögö{ ,ttegehil na¤u ika ,kenibmöG-amminI ébsévek

 ,őle ttođám nások$om lüneltetehremsilef lótrop tdagarár a sé lótgásdazzi
 .ađđiv tludni sé ,tágam atjúfik lüleb nekecrep nabáké{rá palrotás a ed
 .tlüdéđle neőlekőle sé nesedne$ ,ttegehil men sé ,tdazzi men remenheP

 pan {áhén ,táknum a ettetlőre bbávot gidep rokim ,nabkoráótatuk a röđőlE
 a amminI ¤oh ,atdutgem rokiM .si nabrotásókal tlánoicidnokgél a rám avlúm
 sélüdéđ ódnallá rám rokka za ah ,nonofoediv tájpa za atvíhlef ttögöm atáh

 sé asovro őlüperőtnem A .nabárokkere¤ tnim ,ireveđđö ¤úna¤u ,le itígne¤ men
 lüde¤e ¤oh ,inatílovátle tő ajraka tréza ka$ ,támminI atlodávgem ttőle ajpa
 tte€eh sádorobáhlef nabnoza kő ,egéső$id nednim sátasá za nojdaram évö za

 ,nav jab ¤oh ,inetrégem ka$ etdzek rokke remenheP sé ,ketzéneđđö nesedne$
 kika ,tiasovro záhrók a etrötö¤ gipan đúh gém nabliaL .geteb sigém

 ttotufeb nátuzA .ttala kurro za ketgö{{üd lórravaz vítategev imalav
 - tégésgeteb atlurále tréima ,nojdugarah en - elevel őréktaná$ob amminI

 ótílnosaheđđö kepén iregnet a aknumótatuk :atalnája $ánaT iteđégéR a sé
 kosátasá sotalo$pak lekkepén iregnet seđđö za sé nebiesédrék kenéteđévle{

 ,teke{émdere igidde za inlognah llek eđđÖ" .asállá iőle¤ülefőf
 a ima tnékbé¤e ,- ajpa za atdnom - knüzgév táknum segelselef kos nebnölük
 lótámminI ka$ tzE ".timalav si látlálat rám ,modut ¤ú ,itelli teteđévle{

 ő za neppéknodjalut trem ,bbákni si lánna ,- remenheP atlodnog - attahllah
 ,indekerev ,tehel inatídro lütđerek nonofoediV ?ne¤et tiM .tlov eteltö

 so{ozib ¤oh ,ajlodnog ¤ú amminI ,- etlelef - negI" .men ,sonjas
 za ttotnilób - nasotnoP "?đlodnog erre ,knütje lünelet€eh takózgnahnágam
 ,ttozú$úblE .tsétegléđeb a ettetniket kantrázel lőréđér sé ,sukimédaka

 ¤ú remenheP lőtkika ,ttözök kođá¤ó¤gedi úrodom sokétđaláv a táif av¤ahtto
.pak tsétüiknála$ nesedivör ,etzeré

 .asátđogemaknum küjőttek tlukalaik nesegelgév nebkevé őzektevök A  
 ,gidep amminI ,ttozoklalgof laviálbát kaniaiF regneT a nabliaL remenheP
 élef tagu{ lőrtelek totrap iléd a atrútgigév ,dnokav samlagrođ ¤e ráka

 ,nabliaL ettötlöt telet a kaŁ .avdalah
 ttotđofgem gér lőtdlöfőmret a námo{ kosádakađőhlef a notrap iléd a rokima

 sorahiv a lutsorobát ,lutsartás gemötzív óludúzála nekederem sálkiđ
 ,attatzoglod men neppé remenheP ah sé ,ttozotjahóS .anlov atrodos ebregnet

 rokim ,tréza ka$men ,tekesétnelej-sárájődi za etđégnöb netteseebgésték
 igidde levűm tsátítđup ne€im kađvé nelte¤ek a ¤oh menah ,arjú rám tahludni

 a sé ,nabtaraN ttosá röđőle rokim ,gem atráj ređ¤e ka$ amminI .nabájáknum
 gigéV .ttozoglod girahiv ősle za evdegne kanásátíbá$ ketelel gadzag

 za tiakráótatuk ákkosásomzív dav ajtígát ,assom na¤oh ,einzén ttellek
 ,takósrok ,takálbátga¤a za ebregnet a ajdroh ,lavágam ajdagar ,tadará

 ¤av ettemetađđiv nebélef kidosám davé isátasá za evdzek lóttA .teközökđe
 bböt ,tnemutib sé tetnemec tlánđah máđannoT .ttosáik gidda tima ,atlávreznok

 gém tze $ánaT iteđégéR A .mezü i¤ev {áhráka tnim ,ttotđa¤of tátna¤ ga{aűm
 ebríh bbađđor er¤e kóicákilbup sözök lerremenheP a ed ,anlov etzénle
 vén sám kos náros asázoglodlef kálbátga¤a za remenheP .tekő kétrevek
{ naba za men rám lattúze ,téámminI sé tájtájas a attahsavlo arjú ttözök

 .lavásárí útazotláv tékdnim kaniaiF regneT a menah ,levielej setelgöđ vle
 sé imukraT :si even sekéderöt ték albát tlálat nabádkA za tlüđégeiK
 iregnet tekeibböt a sé tekő etzeven mes albát nelte¤e ed ,irrumuä

…katlov "iáglođ rÚ inetsI ttöj lőbgé" zA .kankozólak



 a tdakale ,totaludrof a tze ik etzűteb röđőle remenheP rokiM  
 ¤e ,etzeré ¤ú ,nióso€of tezétnI iteđégéR a tnahorgigéV .etezgelél

 erteletđit" A .llek aindut lannoza tze kanájpa ,inráv tehel mes gitanallip
 za ,einremsi ttellek le kenremenheP sé ,ketzesélü neppé nabnoza "ká&a ótlém
 ,ajduzah tza aH .tásátísotzib kumlagu{ kizevređgem naólávik kosukimédaka

 ará{ozib őnráktit a ,lüsőngem ¤av đel sokli¤nö lüleb náró ¤e ¤oh
 nátu débe ,attatgu{gem lavá€osom bbasojábgel nabnoza ¤í ,ajvíhik netlümér
 ,tsédrék so{ámodut a elev ejléđebgem ¤oh ,tődi djam tíkađ ará{ozib ajpasedé
 kenételé ze ,ettih tza ,tnahor nóso€of ,a gím ,remenheP .attagzilef ¤ú ima

 zA .ttodóla$ si nabájpa ,etzeré ¤ú rám nabnoza nátuléd ,ajpan bbagodlobgel
 ¤oh ,ttotagllah giákos na€o ,avtrat nebézek a tálbát a ,sukimédaka

 .tehtnelej teke{émzektevök ne€im ,e-itré ,ttedzek indekleték nassal remenheP
 rogerG ¤oh ,so{ozib menah ,"segéstehel" men ,amo{ ójahrű ősle za navgeM

…nabásoráv ki¤e trap iléd a menah ,nabliaL men sé ,tlé gikevé naM
 lóbkalba zA - ?nebmeđ lazza kétí{ozib géle ze ¤oh ,maif ,dolodnoG -  

 ,deken keđih nÉ - .tévűmkélme révtseT bbesődI ősle za intál ttetehel lój
 külőt leđevlE …kájgof inedév giátdakađmörök kika ,kenđel nebböt ed
 ze ¤oh ,llá enneb nabsutkepsorp nednim …kendeseklel tréima ,timalav

 ,kotzoktavih arsárí ¤e ,amminI sé et đđöj rokka sé …asoráv naM rogerG
 ,kotájnávík tza sé ,remsi rebme tacut ¤e bbejlefgel lüvík kotatjar tima

…ketken kanajda tazagi ¤oh
 ¤oh ,nálbát ¤e motahsavlo tza ređ¤e aH ?đel knukétí{ozib bböt ah sÉ -  
 aH ?a€árik nid-riG ¤av anavA ,uđileB ,imátiB ,rÚ inetsI ttöj lőbgé za

?káttotđavlo tasav a loha ,takóhok a ajlálatgem amminI
 a erima ,delőt mezedrék tza ka$ gidep ,már lođgarahgem tsoM -  

€árik¤an naba za …llek donlođaláv náicnerefnok ősleb ittőle sálákilbup
 keniekemre¤ umabaH iajpap kaniaiF regneT a ,katzamráđ lótnaltatahdnomiK a ko

{ozib a iM .nabdotazoglod ki¤e el datrí et neppé tze ,takugam kátdnom
 záh i€árik itrap ki€emalav bböt őzlej "ttöj lőbgé" za ¤oh ,dokétí
…ttala záh a ttala ze neppé ,kentehel si ttI ?kóhok a sÉ ?láná{ámo¤ah

 ttozoktativ - lánđah tomáđ sebböt albát isid metniređ ¤av ised A -  
.léđeb lórkattozoktá ttöj lőbgé ,- remenheP

 bbesődI ttöj lavójahrű kidosám a tahzoktanov ze ed ,nav dazagI -  
 a tehel egéssőre ka$men kendesizétopih ¤oh ,le dstjelef eN .erkerévtseT

 erređ¤e neđih ,si ajtnop ótahdamát ed ,amáđ se¤e daru inetsi et
…kidoklaru €árik ¤e ka$

 ¤av ttöj lőbgé za izeven kankozólak iregnet dálbát iadka et a eD -  
 !tiáglođ kettöj lőbgé

…inzeven kankozólak sákođ men tiáglođ kesegéstevöđ gidepráM
 ,knándut ah eđrep ,meremsile ,sádnomtnelle zE -  

 - …tlov máđ sebböt ¤av se¤e néđér trötel albát iadka za ¤oh
 a eleb kolóđ nesevíđ meN - .ttotjahós to¤an nátuza ,ttotagllahlE

 ,kelréK .tálbát a tze éle aicnerefnok a gém ddiv eN …ed ,abdiaglod
…kotajráv …si kanámminI gem dzára¤am

 náicnerefnok A .arájpa ttotagllah men ¤oh ,atnábgem nesevresek remenheP  
{émelév ¤oh ,atzohőle si tza nebémledév azagi rokim sé ,kétdeđ erkezí

 menah ,sédőljef seteđémret men asárí "B" kepén iregnet a tniređ e
 enelle si kágéllok segelmes gidda za ,e{émdere sázoktavaeb segésretsem
 si tza ,le atlurá men ¤oh ,tlürö kanna ka$ ,tlov géserev a{úŁ .katludrof
 tim nojaV .nebévle{ kaniaiF regneT a óđ negedi even sav a ¤oh ,rám ajdut

?etré anlov ttopak



 trí men remenheP .natlokapgem lakkálbát amminI ttotufeb négév davé zA  
 tazorátah si lügév €ema ,lóráicnerefnok űgév sođá¤ a mes tros ¤e iken

 gém ttőleiM .lassálákilbup a nojráv ,kenremenheP attolnája tza nabájámrof
 a ka$men eréjef a atpak nabgada ttetírűs nelte¤e ,anlov ttotahtuj zohóđ

.si tiegésték se€édevneđ remenheP menah ,té{émelév őletzehen kágéllok
?takóhok látlálaT -  

{ah sektév ő za ahtnim ,ár ttezén laccra ónábnűb na€o amminI  
 iallal men a ,lóbimátiB kóhok a lunalatmo{ le anlov ketnűt ttaim agásga

 rÚ inetsI ttöj lőbgé za ,lóbájtnopzök ttezeletétlef géssevűmsav
.lóbásorávkéđ

…meN -  
.kiröteđđö ajtno$ nednim ,ettih tza amminI ¤oh ,atzárgem ¤ú remenheP  

 ¤av …melőleb katláni$ tácájop keze ,- etgeđiđ - ibmöG ,jle¤if edI -  
 đége za ¤oh ,moraka meN !si et sé ,teđége za mo¤ahabba ¤av ,timalav látzoh

 lőbgé zA ?ttögöm matáh a kanvíh ¤oh ,doduT !nöjgöhör knutjar tezétnI
!ajáglođ ősle rÚ inetsI ttöj

 ,inatínrabel ahos ttodut mes ajpan trap iléd a té€em ,acra sáĐór amminI  
.ttogolliv ná$ruf emeđbmog etekef ,ttede{émekgem

 teven a tze ed ,lilaT sé tlov admuN ajáglođ őslE !kájdnom luđđoR -  
 iléd a gidep né ,látlov akonrát$nik a eT !gem matlálat nálbát bbesevek

!erézevdah bbettegettergel trap
 nátuza ,ketrev ebjef tika tnim ,tllá gibarad ¤e remenheP  

 nettödőtrés amminI .előleb ik tröt séteven ógosrah ,naltatahllánelle
 atzáR .etdzekarjú ,ttezénár rođ{áhalav remenheP ed ,zohágam rét rokim ,atráv
 ráhop ¤e kanágam ttötlöt ,tjúf to¤an lügéV .einlü ttellek el ,séteven a

 lőtőtet ,attigeM .tnem aróldap a elef a ¤oh ,ttetekđer ¤ú ezek a ed ,teziv
:ttezedrék ti{{e ka$ nátuza ,tájtárab etrémgigév giplat

?loH -  
.nátruk na€ona¤u amminI etlelef - !nabánavA -  

 setezőle za ketzektnelej mes lagga{a nelte¤e nelét a nezE  
 ttözök kugam ,keűklel¤an sé katlov kőtrégem kágéllok A .nokáicnerefnok

 lataif segéstehet ne€i ték sátatdókzárgem ¤an ne€im ,lórra ketléđeb takos
 ,ketdevét ¤oh ,káttáleb ,mál eD .katdalah nomo{ đđor ,lüredik ah ,kanótatuk
 ,jú za eletétlefőle ,é{ére bbeđgel ótatuk a ,si samladjáf ne€imráb ze sé
 ,bboj ,- káttagodnom - kirevehik gím ,kiken llek ődI" .kanáknum se{émdere

 kodólo{úg A ".anlov tnétröt mes immes ahtnim ,knüđet ¤ú gidda ah
 ,sros ólnosah itehré si tekő ,kiken kátzára¤amgem trem ,kattagllahle

 tegésilüvíknetelüret sonđah negi sé semellek ajáglođ ték rÚ inetsI za sé
 za tiasádaőle őzeletök attotratgem remenheP .nebtezétnI za ttezevlé

 men tiáknumsárrof ketelđér ttezédi za ¤oh ,tlov ttozokaróđ na€o ed ,nemete¤e
 natravaz ,etzedrékgem ótagllah ki€emalav gidep ah ,gem etzeven

 si tze ¤oh ,kétle¤ifgeM .ajdnomgem náró őzektevök a ¤oh ,ttözdőtegetnem
 ¤e rođ{áhalav :lef ttev tsákođ jú ¤oh sé ,ettetjelefle neseređdner

 za anlov tteđevik ahtnim lőbremenheP ,arsátativgem tlürek amét bbese{ék
 djaM" .tágam ettetev abátiv a nebbegér rokne€i levima ,zűt icrah a

 talláv nátu ődi ¤e kótagllah A .asárájavađ cnevdek a ttel ze - "erővöj
 :tiavađ kétletémsigem sé ,katnov

…sőgrüs men kanrú ódaőle za aH …erővöj djam
 neltevzök tlurugeb amminI ttőle esédzekgem {édi isátasá za lappan đúH  
 za ¤oh ,ettetnelejeb lekkemeđ naltatrá sé ,abájábođ őtezevtropo$ a ,ekönőf

 nasodnog könőf A .nabánavA menah ,intat€of énteređ nabimátiB men nédi
 kanámminI ,ttotrat lóttA .lőrévíđ a el ttese ők arokkem ,atloktitle



 amminI ,si tlov sábih kütelémle ah gideP .craduk a etgeđ tévdek ppékgév
 ,nelte¤e za tlov ő menah ,neléd tto ttezgév táknum sopala sé sekétré ka$men

 karagob űsépí$ segrém sé kálkiđ órrof a ,ado tráj nesevíđ sé tnéknö ika
 atlodnog - itnelej tésétjele telémle za si ze ,inedzek ajraka ttusáM .ézök

.nagodlob
 tza ¤oh ,amminI e¤¤ih en ,tréza ka$ etzedrék - ?anavA za za si ki€eM -  

.raka tima ,láni$
…artagu{ sorávmor kidamrah a lótimátiB ,lótsátasá i€avat A -  

 tto doraka tréim sÉ - .könőf a ttotnilób - međkélme rám tsom ,ahA -  
…kantagu{ lőrtelek látdalah naso€ábađ na€o giddE ?intat€of

 .téjkđilebo naM rogerG intál ttetehel si lóbájábođ őtezevtropo$ A  
 ántál tsom nebételé ahtnim ,erűtnátit a ttozokládo$ár lemmeđ ózodomlá amminI

.röđőle
…tajú neđége ,inlálat kénteređ tajú imalaV -  

 ¤oh ,bbasotnof lakkoS .ttodogu{gem ppékgév sé ,ettetréerléf könőf A  
im ¤oh tnim ,téjékéb kenéklel tájas ajlálatgem ótasá bbólávikgel a ,amminI

.tiasoráv kepén iregnet a lef kájrát nebdnerros ne€
?tsétíđégeikséleređlef jú imalav đréK -  

.men ,mönöđöK -  
 even amminI ,tétezevret setezőle kosátasá za atzúh éle agam könőf A  

.anavA :atríado sé ,timátiB atzúhik lőllem
 ,tasotnof no¤an imalav đlálat ah sé ,té$neređ koS -  

…nodóm sosákođ a rokka
…neseteđémreT -  

 pék A .tremenheP násákal a atvíhlef etse panza rám sé ,tlüperle amminI  
 űgésőnim đđor talágloä iteđégéR a trem ,lütđerek nodlohűm a tlov ólavinpa$

 egne¤ si sárrofaigrene ótahzodroh a sé ,tlánđah takonofoediv ótahzodroh
 si ze eréséledner koga{a ,ersérék€éges ,atlodnog ¤ú talágloä A .tlov

.lelefgem
 avtlávlef acra nebzökim ,amminI atlogásjú - kóhok a kannavgeM -  

.tdalađtéđ nesejlet gidep lügév ,tlupaleđđö sé tlú{gem
.nesegelsölöf nesejlet remenheP etzedrék - ?sotziB -  

 ttödőtrés amminI ttođtallah - ázzoh ketré si né ti{{e ,gem jdogu} -  
.lügöm kokí$ réhef-etekef ónahor nabmari tlürő nő{re za ajgnah

?aicnetđiđđa za sÉ -  
-ték tdaka gidnim ed ,lavámminI iknes tnem men tniređ sákođ lőbtezétnI zA  
 .ketdekzderékado artalroka¤ irá{ kika ,ótagllah sokađ đégér seklel moráh
 iléd a kanajnávík en ébböt ahos ¤oh ,pan nevcnelik tlov géle kenki¤edniM

.inzoglod notrap
 ¤oh ,kiken matdnom tzA .diekédnevön et a ,- amminI ttogocnuk - keđévle} -  

 i€eh ¤oh ,gidep arkátuh ótđavlogevü za ,katlánđah tecrézér tteze{{eđ
 tlov ah ,arsátđavlocré za tnim ,innöjár bbe{{ök noros ősgév ,gássotájas

.kujádóđ
?tlov sÉ -  

 a sé ,nő{repék a tlláeđđö arjú acrA - !kájdut men kő tza ed ,meN -  
.tlov sevresek no¤an si avtímáđel tsátízrot

?imalav tnáB ?amminI ,jab iM -  
 ,tlov soráv gadzag ,samlatah rokimalaV …ze ű{röđ …ka$ ,immes ,meN -  

 kos ,ibböt a tnim ,bbettezedner ,támo{ ezek ő za atjar motál ,tlé tti sé
…avtđofik dnim ,atolap ¤an



 tlúmle za eD .timse€i dnom náktir ,itlöt ttözök komor tételé ika ,đégéR  
 ahtnim ,lórkálbát tlálat nabimátiB a alór katsavlo ti{{a ttalaim ,nelét

.ettetrégem remenheP .anlov kétremsi nese€émeđ
 llek geM !dendeggü$le dabađ men nebékedré ő za neppé ed ,nav dazagI -  

 ő za ,modnom luđđor ,men …nav knuzagi ,kustí{ozibeb ¤oh ,knunlálat
!knunatí{ozibeb llek tágászagi

…zéhen ,le ddih ed ,heP ,moduT -  
?kejlüperadO -  

…kalvíh si¤ú ,kolálat tasotnof aH …en tsom géM .eN -  
 ,kátdut rám tzA .ttederesekle si ő sé ,tóediv a atrázle remenheP  

 ,- arkumáđ sibbálagel - kéttet énneletgésték kálbát tlálat nabimátiB a
 tájrís a ¤oh eD .arU inetsI anavA tnim tlé gikevé úđđoh naM rogerG ¤oh
 tlah bbaramah lakkos aH .sévek e$neređđégér nednim zehhe …kájlálatgem

 eri{{em ,ajdut ik ,ódoklaru őzektevök a ,esézekré ójahrű kidosám a tnim ,gem
 mes nálbát nelte¤e ,zagI ?tiavmah ejdőle ¤an nebteletđit attotrat

 .anlov kettehtetzektevök ar€árik ibbősék ¤e lőrima ,timsa€o katsavlo
 tlürek abimátiB ,ibbősék a tlov té$ep a ze - "a$ánaT anavA"

 tnem külev ¤oh ,őtehlezpékle ,tésézekré iasrát etrégem aH .nokálbátga¤a
 kibboj a anlov ze ráb ,nav eretárk sánabbor a ka$ gidep tto ,abádkA

 {ámodut a ¤oh ,tza attotđaláv kanásátavih ika ,remenheP …sádlogem
 ,tlodnog arra ah ,ttognozrobgem ,assagrof tiajtno$ iedőle nebékedré

 $nin ,eb kizektevök men ze ah eD …ainrátlef llek tájrís naM rogerG
 remenheP .kentetkef arlláv ték telefnelle nednim levima ,kétí{ozib se{éf

.kanágamnö sé kanámminI nojnávík tim ,atdut men ¤oh ,le tdula ¤ú
.ttezektnelej arjú amminI gím ,tletle si pan zíT  

 ,kolálat men tsám immes ébböt aH !nabámolpmet umabaH albát getegneR -  
 nálbát naltatahlálmáđgem ,utlabuL ,pap gerö ¤E !etrégem nabágam¤e ze rám
 si tedetelémle et a gelsellem nebzök sé ,tétenétröt pén nednim gem ajrí
 úsárí "A" apu$ ttellem alaf ki¤e meret ittala dlöf ,úđđoh ¤E .ajlozagi

 "B" tegevöđ a tzana¤u dolálatgem gidep lánlaf kisám a nebmeđ elev ,albát
 za káttatzotlávgem ,ttozotlávgem nebzök trem ,kátrítá nasotaduT !lassárí

 tlürekis tásulíts konrí őzöbnölük tah-tö nokálbát "B" A !tsárí
 a mattotídabađár tsoM .katzoglod neűređvret sé nasro¤ táhet ,inatísonoza

 .ketlürek abmo$idarap a ¤oh ,kizré ¤ú sé ,nav sövűh gal{ára tto ,tadiaif
 gerö za tti reveh ajámét aknumamolpid ólav kanótagllah záđmoráh ,moráh meN

?nav even péđ ,e¤U !lóbátlovój utlabuL
?sám sÉ - .remenheP ttotnilób - !péä -  

 .kogzom nabbadabađ ,kanzoglod tnel kő atóim ,ajpan ¤éN .nav őnekköb ¤E -  
 ,anlov metzén en gem tima ,kenké{rök a eretémtez¤én na€o $nin ,međih tzA

…molálat esgém sé
?tiM -  

 si lekki¤e za ráM .iójahrű kerévtseT bbesődI za katllá loh ¤oH -  
 itegéeđđö si ređték atékar arokke ¤e gideP .kolálat es te¤e ed ,ménréeb

…lüperle rokim rođdosám ,lláđel rokim ređ¤E .tetezők a ttala agam
…el ketdekđere ttözök kazáh a ¤oh ,űníđólav meN !bbeđđem dsereK -  
 nednim neké{rök A .metehserek men rám bbeđđem ed ,modut si né tzE -  

 eđrep dlöf a ,katlov ketrek gelűníđólav loha ,sođaret ¤av kederem táhbmod
…lavátékar ¤ohmeN .künneb $nin gér rám
?lavátékar el rám látlláä ?tréiM -  

…matlodnog ¤oh ,dodut ,heP ,jdólo{úg eN -  
?korís a sÉ -  



 zén nesevíđ men ,atjar ttođtál gidep ,tdaram nebđége lattúze acra amminI  
.ebémeđ ajtárab

…anlov iarok gém ¤oh ,matlodnog ¤ú ,heP ,jdugarah eN -  
?iarok ¤oh¤oH -  

 mozoglod takálbát a bbőle ¤oh …¤oh ,matlodnog arra …mhh …doduT -  
 …netsiregneT a ,dodut ,éurruG ,si molpmet sotaládo$ kisám ¤e tti nav ,lef

…sé ,artanallip ¤e metzéneb ka$ pangeT
!knutdopallágem nebbE !llek rís a knüken ,ibmöG -  

 kosukitametam sádo$ ,nabámolpmet urruG takálbát a mettetré lój ah… -  
 ,sédrék si za sé ,lőbküjere tájas a men eđrep …katlov

…zohákitametam a né ketré tim ¤oh
!jléđeb lórkorís A -  

 remenheP .égöm kokí$ őtegrek tsám¤e za tjúb nagodlob amminI  
.tekélüđék a le atlognah nasokédnáđ ¤oh ,etzeletétlef

 ,si sukitametam dótagllah ki¤e za ,modutgem nasotzib avlúm pan ráP -  
…arra kétí{ozib ődnegele si nabágamnö géstteljef iakitametam a ze ¤oh

 meN !llek rís A .tdallufik gím ,ttotídro gicrep ¤e bbálagel remenheP  
 sázmálluh izív€ém sé ,ttöjađđiv nebzök acra amminI !kangászagi za ,iken

.tremenheP őgnöhüd a etzén lekkemeđ úromođ nebzök
 dláni$ sé ,edi ereß - .lügév atgottus - heP ,innetgem modut meN -  

…men nÉ !dagam
.remenheP atgoroki$ - ?tekő detzéngem lőrlüvík bbálageL -  

 ,neb¤löv {eksek ,őseerléf ¤E .kannav loh ,modut eD .meN -  
…élef ejesleb dlöfzaráđ a

 ,dalór es inallah koraka meN !tekő detzén men gem gím ,jvíh en giddA -  
 zzoklodnog ,rebmE !lórákitametam a es ,lórsárí "B" a es ,lórpap név a es

!nákcok gorof im ,ergév rám
 ,kátdnom keigér a ¤oha ,lassárí "B" A - .amminI ttezekedév - ?tréiM -  
…géle akitametam a sé ,si megne ,si degét náicnerefnok a kantava éttneđ
 etlémer ahtnim ,arájbmog ólo$pakik nofoediv a ttopa$ tárokka remenheP  

.timalav zerégem si amminI lóbba ,anlov
 ¤oh ,lütđerek nodlohűm a ttödlük tetenezü rokka ,atríb gipan cnimraH  

.tásávíh amminI ajráv etse
 tednim ,- kenséréknomáđ a amminI ebéle ttogáv - takorís a metzéngeM -  

 kotno$ a ,né€eh a tdaram men immeS !adroh rábrab ű{röđ ,heP ,Ó !káttotđofik
 si tto ,lőrkü€eh a káttotídzomle si takogáfokrađők zéhen a gém ,avróđtéđ

…ketserek te$nik
?datlálatgem sÉ -  

.nátu sátagllah nalat{ozib amminI etlelef - meN -  
?tekő dezzéngem sigém ¤oh ,dagam ár datnáđ na¤oH -  

 matdut ik tréza ed ,kétröteđđö na¤u takopalők óráz tekegerü zA -  
 men lohes ed ,€árik igér bbötgel a …tlov éik rís ki€em ¤oh ,inzűteb
 nátuzA .kétí{ozib si ze …ttöj lőbgé za ¤oh ,éllem rÚ inetsI za kátrí

.tlov asrátrok gelűníđólav ika ,tájrís papőf-sovro ¤e matlálatgem
 ki€emrákA .ik kájdnom men téven naM rogerG ¤oh ,kátdagofgem nabliaL géM  

 tnopzök ótí{ári takadlohűm a ¤av ,tsáda za attahgof rőtamaóidár ózoktanu
.asukinhcet setele¤ü őzrőnelle tégésőnim sétítevzök a ,úkédnáđ ój

?dolodnog lőbiM -  
 ed ,ummiD even papőf-sovro za ,kátrí lassárí "B" tégevöđ albát A -  

…ö …ö …ö …tős ,si tájrís admuN matlálatgem
?đgö{ tiM -  

.si tájrís amminI ,módavén a ,rézev a …majdnom si ¤oH -  



?temé{e za sÉ -  
.atzár téjef a amminI  

?láttatuktá trís nedniM -  
 remenheP ,sigém ah ¤av ,induzah ttodut men amminI - …zaza …negI -  

.etteverđé lannoza
…ka$ jléđeb ,- lammolagu{ sokli¤ atdnom - kaltagllaH -  

 ,immes enneb si $nin nálat ,sukilobmiđ ka$ gelűníđólav rís ¤e… -  
…kensegésküđ mattotrat men tréze

…metrÉ -  
 za na¤u kettih nájdóm kugam a iaiF regneT A !nav mazagi ,heP ,le ddiH -  
 éllem kia€árik tájas a ¤oh ,kábotso katlov men nabnoza ari{{a ,nebkenetsi
 ,zagi - tniređ albát a treM .kanatrat kennetsi tika ,tikalav kenessemetle

…kettemet tnetsi ¤e ado - kiz{áih ajbarad kos ,evröt nav eđđö ná{ú$
 bbađđor egésdíleđ remenheP - ?erimmes đtetzektevök men et lőbbe sÉ -  
 léf ¤e ika ,đégér ólávik a ,amminI - .si lénésérötikhüd bbadavgel tlov

 tlálat nabimátiB a rám ika ,lavóđ …erG tlé nabánavA ¤oh ,ajdut evé
 ,kiđgu{gem ,nabánavA einserek llek tim sé ,tahráv tim ,ajtahdut lóbkálbát

 ,ázzoh avtrá¤ tsizétopih őtnemlef sé ,atsavlo tze nálbát ¤e trem
 ah …kuđđtáj men tze ,ibmöG ,meN …lóbájupak rís ttoti{ a látésle

?knüken kene¤¤ih kosám ¤oh ,küjtehletevök na¤oh ,kujpa$eb si taknugamnö
 esgém Ő ?detré men táH - .amminI etgöröđö{ - heP ,innetgem modut meN -  
 na¤oh ,mettet tim ¤oh ,lüredik gideprám ,lüredik ređ¤e aH …ólav knülüzök

 letteletđit ketézzirŐ" !arátadnom tenezü za zzekélmE ?gem mozára¤am
"…tekükélme

.tálláv a atnovgem remenheP  
 ,đlevré lettenezü za gidep aH .péleb ado ika ,ősle za leđel et meN -  

 tima…" :ázzoh ddet si tásátat€of tadnom a sé ,nasotnop dzédi rokka
 za sekedré mes nebnölük eD "…gáslunat ne¤el ,lórkusros kottahdutgem
 en sé ,tebböt lef jvíh eN .támét a tze matrázel lőréđér magam a nÉ .đége
 za ¤oha ,nabsárí tedesétnelej a merék djam négév davé zA lőrimmes ssadut

!tsáláksá semellek si giddA .telligem tőle¤ülefőf tnim megne
 no¤an ,keléf ráb ,međetgeM - .trötgem amminI - !tze dláni$ eN !heP ,eN -  

…lőtke{émzektevök a keléf
 atraka inatísotzib lessétü óslotu ¤e gém remenheP - sekedrÉ -  

?meN !kütléđebgem neđiH ?ebdeđe ttotuj men ze nabliaL tti ,- témlező¤
.ttetni¤el naódnomel amminI  

 ¤oh ,đevlürök ejedi i{{a rám tsom ima ,tza mattál men ,tlov sám ttO -  
 ¤oh ,metrégígem ,nékéb rám j¤ah eD .kelé nabrok a nabba ,mezré ¤ú rođkos

!međetgem
?đvíh rokiM -  

…ődi kos llek men zehhE .panloH -  
 {okév élef egév ajólomáđeb tájgnah sagam si ¤úma amminI etse pansáM  

.taludni za sé ajóróđgnah óediv a attotízrot ássálokérokuk
 ketgöhör men gidde aH !kutpakgem nátza tsoM !látdoksokađőre eT -  

 aro$av đége kö€ök so{kat moráh a zA !detehev arsotzib nátuze ,knutjar
 !kutjar massálgem ¤ohen ,lórré{át a téjef a etleme mes löf ttala

!kasotatnipat A
?tekő laddagam dettiv tréiM -  

 ,akór gerö ótahzíbgem ika ,melev ttöj neL kaŁ !mettiv ¤oheD -  
 ,kiken mattahdnom men rám rokka sé ,katdokapol manátu keze eD .deremsi

…kenejnem ¤oh
?létdevét ¤oh ,za tehel meN -  



 sevéősle neđiH !kétremsilef lőb¤e si kök€ök a koza géM ?indevéT -  
!katzotalrogiđ lánádoR gerö za nabkurok

?dozára¤am levim et sÉ -  
 ki¤e za ,knüttöjik rokiM ?inzára¤am tze tehel gem táH !levim …leviM -  

 retémolik rezemoráh a za ¤oh ,integetjef etdzek laváfop naltatrá
 röđőle tátjafrebme irokső za tze rođđeforp ammaN loha ,nablanovgél

 tti sé ,{égeđ tdevétle …gáslovát neltetehző¤el na€o si men ,atlálatgem
.lőle őse za tekédenem tteserek

.atgár télkö za remenheP  
 teđége za ¤oh ,- amminI bbávot ttogohod - za bbótnađđobgel A -  

 .kele¤ifado nabboj né sé ,sokađőre na€o ¤av men et ah ,anlov küttehlürekle
 insavlo kodut ik gém ahtáh ,topalóráz tröteđđö za ređ¤e gém metzéngeM
 a ,zagI .kátrí lássárí úsupít "A" za ¤oh ,ár mettöj rokkA .timalav

 ,tze ajtí{ozib lej ték neseđđö nebkéderöt
 jdnoM - :tnatta$lef nátuzA - …anlov metteheverđé bbaramah si rokka ed

 !đtagllah tsom sé ,abgásabotso za ebbe láttargueleB !timalav rám
!leggésse$löb ,lekkevré látlov elet gém pangeT

.nasogali¤rát remenheP atdnom - !ibmöG ,jgnöhüd eN -  
.óróđgnah a ttotípis - ?kejgnöhüd en ¤oh géM -  
 "A" za aH .knütdevéT .zehđége za knüzök immeS -  

…nopalóráz a nav sárí úsupít
 sé ,kanludniazah avlúm pan zíT ?laddia{ávtínat sevdek kajláni$ tim sÉ -  

!togáliv đége za kájtídroelet
…tekő már dzíb ,lürekis men ah ¤av ,takujáđ a eb dgoF -  

 ,ődi za ttöjle nassal notrap iléd A .tákolmoh ódazzi etlörötgem amminI  
.kegelem lüneltetehrűt si kákađjé za rám rokim

 ze …zE .kejdzek zehim ,gem ddnom tza ka$ rám tsoM .heP ,nav nebdneR -  
…intat€of mevdek $nin ,mezré ¤Ú …ttetíđékik golod nelté$neređ đége za

 amminI avtál nátuza ,remenheP avzoklodnogle etlelef - llek si meN -  
 tlov rák ,nav dazagi ¤oh ,metré ¤ú ,- ettetázzoh nasro¤ ,tésénebbödgem
 gidep kádo$ ,matraka tádo$ ,tlov mábih né zA .larrís a mondoksokađőre

…kene$nin
.ttogolsip néőlse€eh levémeđbmog díleđ amminI  

 urruG kálbát a ¤av iálbát utlabuL !géle neppé ado$ tti naV -  
…tedzek a ka$ gém ze ¤oh ,modut sé ,iamo{ ő za dnim rám kezE .nabámolpmet

 ,natdogu{ ,nasopala ,nebvé nednim gidde tnim ,zzoglod kaŁ .nav ¤Ú -  
.ersépél lőrsépél

 .si té€ehólláđel atékar a bbálagel ¤av kátékar a inlálat llek geM -  
.mes ¤av tésézekré ójahrű kidosám a e-etrégem ,kujdut mes tza gém neđiH

 a tza gém nálat …tnednim knukaređđö sé ,đđöjazah nátuzA -  
…inetđellieleb lürekis si trebmeső nelté$neređ

.tágam ettevenle amminI  
…ázzoh knu¤av karamađ név rám gidep ,inađtáj knutraka t{égerdnalaK -  

 kesevé ¤ecnimrah bbálagel nelét a ,- remenheP ttogro¤iv - {oziB -  
?inléđeb melev đraka tnéknopan {áH …knüđel
…tnéknopanzít ah ,đel géle ,međih tzA -  

 men té€eh kosálláđel ¤av sálláđel A .amminI ttezektnelej ređ¤én atózA  
 tlov remenheP ka$meN .inadnom tajú ttodut lammolakla nednim ed ,gem atlálat
 sé irseN ,đizimaT :tnakkubőle si vén kisám moráh ,akonrát$nik naM rogerG

 ttellem amminI sé ,kettegelme si konaba za ika ,zana¤u gelűníđólav ,imukraT
 a ka$men ika ,udseM sé ,usdrO ,akon$narap kođájí zA .anotak kisám {áhén

 ,ttetehel sőlelef trééjdner soráv đége za menah ,tlov a{átipak gésrőatolap



 .kátvíh kanutamaG tájdótu ummiD .ttozoh teketelétí ,ttodoksáríb trem
 a menah ,katzoglod nabámolpmet netsi za men ed ,katlov iajpap umabaH

árik tlobmorel gidlöf a lohalav ze ¤oh ,ettetjes amminI ,nabázáH sátí¤óß
 a tebbötgel a ttedevneđ telüret a zA .ttetehel nebélezök atolap i€
 a nájbmod atolap a ed ,amo{ tlov men na¤u kenđévzűT .rokasálutđup soráv
 - ketserek te$niK .katlúdlef gikopala za tetelüpé nednim kótagotđof

 albát ték-¤E .tlov gadzag lüneltetehrém anavA trem ,- amminI atzára¤am
 {áhén kosoráv iléd a ¤oh ,intetzektevök ttetehel si arra lőbégevöđ

 .trap ikađé za tnim ,kaniaif allaL lutazodlá ketse bbősék levvé
 lőrrebmeőf űven iliksaL ¤E .nák$ój katdaka si kesédrék naltazátđiT

 tómo{té$ep eléfbböt ,tlov ik neppéknodjalut ,inetnödle ttetehel men luádlép
 geresdah a loh ,tágam etzeven kaná{ávtínat ummiD loh ,tlánđah

 netsiregneT a tős ,lóbkarátkar a iálbát ketlürekőle ed ,kanákon$narapőf
 dahójah a ika ,si lavirrumuä ibmöG tráj ¤ína¤U .si lóbámolpmet

 .erézev őredah ianava seđđö za nálbát kisám ros ¤e ed ,tlov akon$narapőf
 tekesétnelej űgevöđ na€o rokkana¤u iálbát ttorí nebgésőnim a nebbE
 tős ,kanámminI ,kanádmuN anlov ttel ejtlednerála ahtnim ,katzamlatrat

 temíc "ajáglođ ősle rÚ inetsI" za ¤oh ,tlov so{ozib zA .si kanugaliP
 tájtlobrís admuN ¤oh ,to$narap ttoda lilaT trem ,etlesiv lilaT nátu admuN
 arra trebmeőf űven iratiV ¤e ttotísatu sé ,inetíđékle llek ttala pan ték

 tekevök segelsölöf a lórtú őtezev zohrís a le ađđalum en ,si
 sé semlerüt a ták$ójúb nelte¤ek ttođtáj naM rogerG lüde¤E .intadrohle
 ttetehel tza lőr€em ,őle tlürek mes albát nelte¤E .lavámminI sóvíđ
 lój ,gem attatzotláv ő tsárí za ah gidep ,atrí ő ¤oh ,inatíllá anlov

 ,lazza attahzára¤am gém tzE .tévle{ kaniaiF regneT a ejremsi ¤oh ttellek
 ,tlov sönölük rám za ed ,atlátkid kankoza tiasátísatu ,katlov iakonrí ¤oh

 .kanrÚ inetsI "ttöj lőbgé" tő etzeven men tarilef nelte¤e ,lohes ¤oh
 levőzlej a lezze neppé nebvé őzőle za kálbát tlálat nabimátiB a gideP

 ,lerremenheP tléđeb arájlotugel rokiM .támminI armo{ se€eh kéttezev
 avráz tlov le giedi úđđoh gelűníđólav elbö itelek soráv a ¤oh ,atdnomle
 a nannoha ,kőnket ólorápós a koza kettehel nékenef ttotíráđik ,lőtregnet a

 tág ttotíkađtá zA .katzamráđ köbmötós tlálat ttözök iajmor karátkar
 náladlo tékdnim sorođ őtökeđđö lerregnet a tölbö za amminI tia{ávdaram

.etremsilef
.remenheP etzedrék - ?tsom sÉ -  

.tólokram a kátkaređđö sé kátzohgem ergéV -  
 .lótsátasá ttetísepég a kideknegedi eri{{em ,támminI etremsi remenheP  

 ,lőttelüret trátlef a eđđem na€o si takoza ,gem etrűt takátsor a lüde¤E
.téjef a lef atpak avzokládoŁ .ttetehel ka$ eri{{ema

?tólokraM -  
 kolugodlob men laviajmor kanájbmod atolap a ¤oh ,mettöjáR !tzA -  
 .tákras itelekléd atolap a messerek loh ,metjes lóbáj¤aN .ppéksám

 őtjel élef löbö itagu{ a neđége inti{ tokráótatuk úđđoh ¤e koraka nannO
{eksek sonjas pég A !tokrá seléđ retém léfsám ¤enelte¤e nápu$ eD .gikáctu

…motálgem djam nátuzA …dut men tebbe
 kanna tnim ,lótmolagzi za tlurođeđđö armo¤ remenheP ?ttotahlálat tiM  
 ttellek nátuléd panget neppé tréiM .ttőle kágĐiv imete¤e zéhen néjedi
 at¤ah panget neppé tréim si léđ ttozoktá za za sÉ ?einnem inzálrotiv

 liaL attatnoveb asorotom gésrő itrap a gím ,tlúmle si léfjÉ ?nebre$"
 nognah iőn őlegnili$ ,sevdek ajátamotua tnopzök isélzökvát A .ebéjőtökik

 noros a ajtjahó levé€édegne segelnölük gásótahőf ki€em ,ttödőlkedré
 gásnotzibno¤av ¤av -telé za e-llánnef ¤oh ,evtelli ,totalo$pak ilüvík



 ,ainvíh llek tsélzökvát a men rokka trem ,egésttetetze€éđev neltevzök
 .kanátamotua za ttotahdnom men timmes remenheP .tegésrődner i€eh a nápu$

 ,atdut nasotzib tza ed ,na¤u tlov so€ámoh néőtíhüd sé divör etenezü amminI
 ték ka$ "egésttetetze€éđev neltevzök gásnotzibno¤av sé -telé" za ¤oh

 a irevtéđ ah ¤av ,atug a itügem gilegger tő ah :"nnef tahllá" nebtese
 ,tájpa za lef estlöK ?gásótahőF .ttü¤e lavóngam tlo$pakázzoh a tnofoediv

 !lannoza ere¤ ed ,jab immes $niN" ?tétenezü amminI iken el assagrof sé
 ,ráK …¤oh ,međih men si¤aV !ado$im ¤oh ,modut men sé ,sotaládo$ sé isáirÓ

 ?heP ,detrÉ !edi jlüper neppéknednim leggeR !delev mettehléđeb men ¤oh
 ed ,zohsávíh a ándagem si t€édegne za ,énetrégem na¤u ajpA "!neppéknedniM
 ka$ si ikén gém tima ,ainadnom enellek le tnednim kos kenremenheP rokka

 gileggeR .so{ozib sé sogáliv nednim rám rokim ,anlov tteteređ bbősék
 ttotat€of levésetele¤ü somlá talágloä iteđégéR a ődi za tletle si ¤í
 ,talágloä a tnékőf setele¤ü za neb€em ,levére$emđe sogástárab sé úđđoh

 a etlörötel nátuzA .ettegetjef tiagoj sátđoeb iőle¤ülef a ő gím
 eré€eh sé ,- amo{ ne¤el en ,ttedevét sigém ah - tiavađ amminI lórgalađ

 kesédőtrés ótahráv a ,lekketenezü őlelefgem a takomáđ ódnavíhlef a atdnom
 …mete¤e za ,tezétnI za ,aicnerefnok ték A .nebéjdnerros űníđólav kanágás¤an

 ,le ttetjelef mes timmes ¤oh ,etlémeR
…tlálat takoságofik sairavdu géle sé

 ed ,erőle ttokub naótahtál gila arro pég a ,tlü€ém asátívis rotom A  
  .élef akrot a ajmo{ molagzi za ka$men rám tármo¤ ¤oh ,etzeré remenheP

 ¤oh ,ettev arsotzib lammolakla nedniM .tlov ejégne¤ nesönölük sálláđel A
 na€ona¤u ,tsézré za tze etlle¤éđ eri{{ema sé ,kannahuz isálláđel men ze

 ah ,bbojgel rokne€i ,iken kátlo$ánat tza ređ¤E .ettev si na€omok
 ,nesemledegne atóza remenheP sé ,tekédiv őlüretle attala za izén nesemle¤if

 .lerređdóm a lezze ttozoklábórpgem gidnim ,lünelet{émdere ed
 a lürök etlelö nebví ólú{ girátahtál a trap agrássogáliv a nebmeä

 lakkalafalkiđ kederem ,ttodosagam cnál¤eh rápok neléd eđđem ,tregnet
 tlov ,atlunat remenheP .ketlü kotlof dlöztétös lohén nebie¤löv tlorátah

 ajpal tsüze regnet A .attotírob ődre űrűs tegés¤eh đége za rokim ,ődi
.tlárgu netlümér armo¤ ,ttedzek ingottap elüf ,ttozotláv ékkék ógo¤ar

.tájgnah atólip a nabájótagllahjef attollah - !nav ttO -  
 ,katdora{aK .tnűtle dlöfzaráđ a ,ergé za tdalađlef lunaltaráv regnet A  

 nesö$rög lajju ,témeđ a at{uheb erénelle $ánat ój nednim remenheP sé
 atlatđagiv - tahtrat men bbávot léncrep moráH .tájáfrak sélü za kátlokram

.atravazgem atólip a rokim ,ttotrat lántahnev¤eN .ttedzek inlomáđ sé ,tágam
 men né ka$ ¤aV .tsézlej ik katkar meN ?el knujlláđ loh ,lodnog tiM -  

?motál
 réhefságrás a ka$ ,lohes tlov men regnet a tsoM .témeđ a attoti{iK  

.ielbö anavA ,tlof tétös ték sé kálkiđ
 $nin ¤oh ,tehel men za ed …nájtrap löbö ki€emalav nálat …e …e …E -  

!teknünneb kanráv ,sézlej
 ótíkav artanallip ¤e ttölöf táhalkiđ sopal ,ótđalávle tölbö ték A  

 t{uhik ttegebel $amaptsüf etekef nátuza ,imalav tnallivlef neréhef
.né€eh egésse{éf

 za sé ,ántahllah amminI ahtnim ,atólip a atdnom - !nebdner ,küjnöđöK -  
 ,ttotívislef rotom A .tepég a ettötnöd arladlo őzeknelle

 a ed ,ttedzek inlomáđ arjÚ .tremenheP atmo{ ebsélü za őre silágufirtnec a
 a ,ketdeklemelöf katáhbmod rápok a …tahnezit …töneziT .el at{uh men témeđ

 a ,đúh …cneliknezit ,lótkálkiđ ekrüđsogáliv a katlávle kevök réhef



 …lénpég a katlov nabbasagam rám - ttetehel za ka$ - iajmor atolap
.egév ,tsénekköz órpa za etzeré evlübbe{{ökgem …¤énnođuh ,moráhnođuh
 topalakamlađ újámirak seléä .€omok sé tlov atđit lunaltakođ amminI  

 ebéjef remenheP tte€eh sélzövdü sé ,ttotrat nebézek a takisám ¤e ,tlesiv
.lavátólip a ttozár tezek nátuzA .atmo{

 no¤aN .lallati imalav kájráv rám ,- attatum - kartás a kannav arrA -  
.knuzoklálat djam léndébE .nabliaL tnim ,gedih na€o đel men ed ,molánjas

.atólip a etzedrék - ?ađđiv knuludni rokiM -  
.tájrak a atráttéđ lunaltóđ ika ,ttezén arámminI remenheP  

.remenheP etlelef - inadnom modut gem rám gelűníđólav nebléD -  
.totalágloä a lef movíh si men gidda rokkA -  

.matlodnog ¤í si nÉ -  
.tludrof zohámminI arjú remenheP ,élef kartás a tludnile atólip A  

?soN -  
 ,iken matdnom tza tréze ,sőre géle pég A .kizoglod neL lavólokram A -  
 óslagel a ne¤el erretém léf lüleblürök ekenef korá za ¤oh ,nojdalah ¤ú
 ¤av ablaf imalav ¤oh ,ettetnelej nátuléd pangeT .ttala ejtniđ getérrútluk

 kos A .ála tniđ tlölejik a kilú{el ne€ém ima ,ttözöktü absázopala
 bbávot sé ,dapalkiđ őggüfeđđö ,ettih tza röđőle lőtkélemröt ólluhel

 a trem ,motatzábih meN .tálbátők a etröteđđö sonjas ¤í ,tepég a ettetlőre
 ,mettetzemle¤if mes né sé ,inđámik tnéknecrep tehel men lóbájnibak ólokram

…timalav tahlálat nebgés€ém a nabba ¤oh
?ótahsavlo tréza eD -  

!negI -  
?nátuza sÉ -  

 etsE .metledner tőnehip si arpan iam a ,táknum a mattotílláeL -  
…degét kalatvíh rokkA …matsavlole sé mattotítđitgem lüde¤e gicnelik

?gevöđ A -  
 kalraka men ,kenimmes ingáv ebéle koraka men ed …lassárí "B" A -  
…knüntegetđev si tóđ ¤e rák gidda ,dagam et le dsavlO !inlosá€ofeb
 koráótatuk a ¤oh ,tájbmod atolap irok¤e za küinlürek ttellek geM  

 a káttotírob nogatsav táladlo kederem bmod A .kenejré zohásálí{
 neke€em ,si katu za kuttala ketzőtjer ttO .ievök kazáh tlobmortéđ

 tsom anlov ttel gásdaráf ólavabáih ed ,katráj iaiF regneT a rokimalav
 óg€obmi za erim ,zív a ttogru$ lórámminI ,ketgehiL .tekő inlégserek

 tnim ,ólokram tlártáhik lóbkoráótatuk A .katdokđapaklef avlárgu nekevök
 agađ jalo sé rop gelem ,élef gé za tderem ,kí¤ső úka{ úđđoh ,őle¤if

.ttepélađđiv remenheP lánájáđ sálí{ A .ettölürök ttegnejret
!erőle jneM -  

 ejőtezev sátasá za ,őle¤ülefőf tehel nasolatavih ,tahlábaik nabliaL  
.amminI ka$sigém

 ekélemröt kederzevé nálat ,kodazáđvé náladlo ságáveb {eksek A  
 kevök tláknumgem nabbávrud er¤e élefel lőrlülef ,arsám¤e ttödőzgetér

 ,etserek ,ttozodaltob nátu amminI gím ,remenheP .giájálkiđ bmod a neđége
 ólurá kédalluh ¤av đévzűt ,dlöfőmret a ,tokí$ etekef küttözök lálat loh
 sé ,ne€eh a neze tllá telüpé gidnim ,tti tlé rebme atóimA .abáih ed ,télej
 sé ,tludrofgem ,ketré zohólokram a gém ttőleiM .tekő ettetrégem remenheP
 emerep táhalkiđ a ,nájúrođok kobmod a ,nölbö ték a tdalađgigév asátnallip
 ¤av azáh a llá tti kenika ,éza dlöf barad a zE .neregnet őlkék ttögöm

 …nojdaram évö za ¤oh ,etré inda si tételé za sepék ,izén nenni ikA .ajátolap
 ,etzeré eD …évö za men rám ,lahgem ah ,- atlodnog - gásabotso ze  eđreP
 a ka$ ,zagi talodnog A .gásabotso ennel men ,inzamlagofgem ándut ppéksám ah



 tnim ,llek inedzük si tréze ,inláglođ nesemledegne gém kájraka men kavađ
 ,trékáfjalo sé trékámláp a ,trékazáh a ,trékölbö za kettödzük koza ¤oha

…nebketrek a katluriv tti gém rokka ke€em
 ieléđ ,atrakat ődepel ga{aűm kéksogáliv gigássagamrebme tégév korá zA  
 sé ,el ettetjef nasotavó amminI .evtísőregem ,evrű¤ ézök kevök a nasodnog

 €ém ttala egév tarilef a levitnec đúH .tloggug éle palők a remenheP
 keséröt óludniik nanno za ,trameleb ólokram a loha ,katzokaros kaku€
.giéjetet albát a neđége ttözök kelej a ttotuflütđerek őttek lüzök

 - .remenheP etgö{{üd - matráv tabbađđoR -  
…inlemeik tehel men rám nebđége eđreP

…heP ,molánjas názagI -  
…sotnof a ze men ,- ttetni¤el - sotnof meN -  

 ,létdekđérem giádi ika ,degét keletni ,arU inetsI ttöj lőbgé anavA ,nÉ"  
 dosázodaráf ,te$nik sám mes ,ta{ara mes ők a tjer meN .bbávot sserek en

 ma{rá sé ,gem tíresek sádóla$ ,miavađ gem dodagof men gidep aH .ólavabáih
".nabámladorib đonoG a ,runaN đláv men ákké{rá si dagam gím ,gof inrésík
 tevök ¤e lezzék léF .lótálbát a indakađle ttodut men emeđ remenheP  

 .takoros a atsavlogigév arjú gem arjú sé ,ttodoropukár ,ála agam trapak
 a tlov zaráđ sé gelem naótjof nabkorá za ,ingođuđ nesedne$ ttezeke¤i amminI

.őgevel
?amminI ,ajrís ő za ze detnireä -  
!za ,negi …gelűníđólav …táH -  

.ttotagllah giákos remenheP  
 - ?neb¤löv a nabba ajpalóráz rís ibböt a tnim ,arokka albát a zE -  

.lügév etzedrék
!negI -  

?sárí za sÉ -  
 gém ima ed ,keze tnim ,károkkaelef lüleblürök ,kebbesik kelej a ttO -  

…metteverđé panget ráM .ajáknum zék bbanaltalroka¤ ze ,bbasotnof
.őle ttev tótí¤an remenheP  

 …ejősév a ttođú$gem - arros ősle za ttotatum - tti nötgöR …negI -  
 ,tógarafők na€o ¤e inlezpék đdut lE - .arámminI ttezén evgnerpöT - ?dotál

 ebők rám ettehsév rođzáđ {áH ?kizábih nebielej asoráv tájas ika
 a sÉ ?inetíđékle iken ttellek tálbát a tze ttőleim ,tekelej a tekezena¤u

 kelej a ¤oh ,lántarilef a lénne neppé ,gem ettehdegne na¤oh ejőle¤ülef
 loh ,-el loh egév koros a ,kenejlőd arra-erre ,kene¤el ko¤an lunalat€ábađ

?nojdora{ak éleflöf gem
…¤oh ,đlodnog arrA -  
…ed ,modut men géM -  

?atrí agam ő ¤oh …deđih tzA -  
.ttotnilób remenheP  

…neđiH ?ár ttetehel ako iM !metré meN -  
 za ttala albát A .remenheP abávađ a ttogáv - ?detteverđé tze sÉ -  

 aros kevök ttogaraf nálaf ságáveb a tladloték sé nebévöt korá
 tto ¤aV ?inzúh talaf ¤e gém éle ajpalóráz rís ¤e sákođ atóiM - .ttodózúh

?gássotájas i€eH ?nav ¤í si neb¤löv a
 .ajrís a sigém ¤oh ,tehel …kétí{ozib sévek si rokka ze ed ,men ,meN -  

…lótko{ámo¤ah a inrétle agoj tlov iken neppé ergévlE
 tálaf korá za ,te¤e gém nátuza ,tlártáh tsépél ¤e ,tllálöf remenheP  

.atlágĐiv



 dlöf igéR ?ze tlov im ,doduT !sázalaf na€ona¤U !zzén edI !navgeM -  
 a ttotatum - talaf a tza káttotnobiK !alaf kisám a ttI !óso€of ittala
 a ¤oH .kátkarađđiv tekevök a ,timalav kettetjer ejégöm ,- abá{ári albát

 ,bbősék ¤av ,lekkélemröt elet kétmöt nebételé ő za gém tóso€of
…inadnomgem modut men gém tsom eđrep tza

.atlákđip to$rabah ittözök kevök a sé ,zohlaf a tlojah lezöK  
 .lőrimmes tehet men neL ,pég a ze sőre lút gel{ét tnékbé¤E -  

 mes nabba gém …si takidosám a sé …talaf ősle za tze tá ettiv ¤Ú
 tza kátjáv abálkiđ őlé zA .tlodnog ardapalkiđ röđőle ¤oh ,ttedevét takos

 ,dotál ,- tnem zohálbát a arjú - nav ttögöm palők a ima ,tegerü za
…eléđ a tti

 totarilef a ¤oH !ajrís a men ¤oh ,ajtí{ozib men gém ed ,zagi dnim zE -  
 sÉ …sukigol ,meremsile ráb ,sézeletétlef ka$ si ze ,etsév ő geltese

 ,totazára¤am látda mes arra
…ingudle avloktit ne€i timalav a tza ttellek tréim ¤oh

 innevár atdut levim ,gem dzára¤am et tnođiv ebére$ ,modut mes né tzE -  
.le késsemet ¤í ¤oh ,tiólavttala

…!atlo$narapgeM -  
 bbo¤angel kédivtrap a lahgeM !amminI ,lekküđe ő za zzoklodnoG -  

 ¤oh ,őtehlezpékle ,kilögem aH ?ódoklaru ¤e gem tahlah na¤oH .ajódoklaru
 nesönölüK .albát eléfimmes $nin rokka ed ,edi sé ¤í ,le kitemet nabkotit

.etsév agam ő ¤oh ,őtehzeletétlef lőrima ,na€o men
…¤oh ,tierebmeőf attotísatu ő ah eD -  

 si tza gém ,nebgéssekéb lahgeM .tsádlogem kisám a kü¤eV !jráV -  
 le itíđék agam lóbsálodnoggem ne€im ,ajdut ik ¤oh ,medegnegem

 bbesődI za im tima ,lazza őtehtetze¤eeđđö nezehen ze ráb ,tátarilefrís
 ,tti gem tlah mes révtseT bbesődI nelte¤e ,zagi …knudut lőrkerévtseT
 záđtö tnim bböt ő ¤oh ,zagi si za sé ,takiasákođ isézektemet küjremsi men
 ,tnétröt ¤í sigém ,lef kü¤et ,soN .međih mes rokka ed …tlé küttőle levvé

.tájrís a el kájráz laválbát a lezze ¤oh ,atlo$narapgem
…né ,matlodnog erre nasotnoP -  

 ibböt a ,nabuđileB sé nabtaraN ,nebitmeH .eb metzejef men géM -  
 kotarilefrís a kidőzgév na¤oh ,ketlé iaiF regneT a loha ,nabsoráv

?egevöđ
 ará$narap a kenik ¤oH ?né tnim ,dodut lój na€ona¤u rokim ,dezedrék tréiM -  
 €árik őzektevök anátu za nebtese bbötgel a táhet ,tálbát a tze kétsév
 na€o tréza neppé neđiH .even €árik ódoklaru rokka za lénkerebmeőf ¤av even

…dnerődi za ,kopalóráz a keze kesekétré
 ¤oH ?kansotnof tze káttotrat ttaim aigólonork a si kő ,dolodnog sÉ -  

?gem késtí{{ök taknáknum im a nadjam
 ,tazodlá őletđegne ttozoh kenémelleđ t{uhle zA ?heP ,đdólo{úg tiM -  

 ,matjar nomáđ ejrék en ¤oh ,mettesév …né tálbát A" :nojráj en ađđiv ¤oh
"…sé nabiamolpmet kenetsi za tepennü ittolah a e-mattotratgem
?immes ebdeđe tuj mesgém sé ,tálumrof a dezédi nasotnoP -  

…meN -  
 lótáktá za kenik ,¤av a€árik ,erebmeőf ki¤e kaniaiF regneT a et aH -  

 mes tza gém lőrika ¤av ,tlov ilebdátjaf tájas a ika ,lóttA ?nabboj đatrat
 a erre tlürek na¤oh sé nannoh nabájólav ,dattahgof mes lef ,dattahdut negi

?erdlöf
…neseteđémreT -  

?inletđegneik bbasotnof tik rokka táheT -  
…ed ,sogáliv zE -  



.ttotjahós to¤an remenheP  
 .modnomgigév gém tze ed ,delev mazzoktativ ¤oh ,zohha nav gelem lúT -  

 na€o đdut men ed ,arrís a nöjlürek albát a ze ¤oh ,to$narap kattahpaK
 attahzo€ádakagem ima ,mes lóbájáđ naM rogerG gém ,inlezpékle tamlalit

…norís a kézze€eh en le lohalav tálumrof őletđegne za ¤oh ,tekő anlov
!gem küsserek rokkA -  

?loH -  
…lohalav einnel llek ttI -  

 ,levievök óso€of igér a nav nabkís ¤e eléđ ósla albát A -  
eh géle anlov ttel ttellem albát a tladloték …káttahkar men táhet ejéle

…immes $nin tto sé ,nálkiđ a €
 ,zohha kétí{ozib sévek dnim ze ¤oh ,modnom tza sigém gidep nÉ -  

 - .tlov tteseebgésték ajgnaH - ?heP ,detré men táH .inti{ küjrem lef ¤oh
…táheT !"ma{rá" :ajdnom tza tarilef A ?ajrís a sigém aH

 sé ,kénzeré tim ,lórra knüjléđeb eN .amminI ,llek knunzátđit timalav¤E -  
 látvíh tréim ,gem ddnom eD .ajrís ő za ¤oh ,ménnih tza si né ah ,kénnet tim

 sé …abrobát a knü¤emađđiv sé ,tadia€ágga meremsile geltese tsoM .edi
 ¤í tálbát a tze sé ,tokráótatuk a do¤ahabbA ?nátupanloh sé panloh
 $löb ne€ina¤u ik késtíred kŐ ?đráv argásttozib ¤aV ?dolávreznok

 za iK ?ettögöm tehel im ¤oh ,avloggug ttőle albát a levére$emđe
 kaniaiF regneT a nabboj lénknőttek iremsi iK ?ejőtezev sátasá

?tájárútluk
.téjef a attagni lunalat{ozib amminI  

…zéhen no¤an ,heP ,ze zéheN -  
 llek tsom meN .knündekđérem giádi tlov rák rokka eD !za ¤oh eđreP -  

 ,tlődle €avat rám zE .ttögöm palők a nav im ,e-küzzéngem ¤oh ,knünetnödle
 takokétí{ozib ősle za ,takálbát a takoza lóbimátiB datzohgem rokim

…tlé nabánavA ő ¤oh ,arknumáđ
.ttotagllah amminI  

.remenheP etzedrék - ?detzepék{éfeL -  
.etse panget géM -  

!stíges ,ere¤ rokkA -  
 a esézré ősle ,zehgéstétös a ttokođázzoh emeđ sé ,ttedesene¤elöf rokiM  

.tlov ekérevek a$ruf sélübbe{{ökgem a sé sádóla$
!tápmál a dzoh sé ,ereß - .kanámminI ik ttotláik - !serÜ -  

 a intál ttetehel lój nolaf iladlo lab a sé itzökmeđ lattarájeb A  
 giéteze{{em {o$ala eklüf a neđége talaf iladlo bboj A .támo{ sázo{áká$

 .káttotírob kákcokők setelgöđ¤én ttokar arsám¤e lüklén $rabah
…tto nálaT

 a ima ,si t{éf sévek a tza atgofle küki¤e ¤oh ,le ketréf ¤ú ka$ netteK  
 remenheP .tájápmál a attotnittaklef amminI ,ttográviđ ebéklüf a tá nosálí{

 ,ttedegne nezeheN .tájákcokők ki¤e ros őslefgel a inatídzomik atlábórpgem
 aróldap a sé ,tludrofik ttü¤e levőttek ővel ettellem a erređ¤e nátuza
 travaklef a ttel elet eklüf a ,nabámladjáf ttotláiklef remenheP .tnahuz

.larrop
?tnétröt iM -  

 javlot A - .tájákob a atgof evde{röggem remenheP - !€árik $löB -  
 zE …{émdere za sé ,né ¤oha ,tekevök a itegeđef nóhom sé nábotso na€ona¤u

 albát a levima ,egésűresek sádóla$ a tnim ,bbanaltaráv sé bbađđor
!tódokaloteb a itege{ef
?laddabál a nav iM -  

!tápmál a edi dda ,- evgeđiđ attagopat - immeS -  



 mes¤ú ,lláđ men el rop a gímA !dabál a mezéngem sé ,knü¤emik bbőlE -  
.timmes knutál

…tápmál A !mojab immes ¤oh ,modnoM -  
…llek donzá¤iv ,heP ,jdoksokađőre eN -  

 a ttepéllef avlákitnás sé ,lőbézek amminI atpakiK - !edi rám ddA -  
 ado-edi ttala eléđ teze{{em a nasorođ e{éf apmál A .erkevök őreveh nóldap

 ,ttezgelél avláhiz ,nezehen remenheP .né€eh kevök tnahuzel a ttolkis
 kodazáđvé za ttozdópolađđiv ebéklüf A .attotjofađđiv lakkađőre ed ,ttögöhök

.dne$ naltatírobáh ató
 ,trat gióldap a ah …men …záđ kos ,- lügév gem tlalóđ - kálbátga¤A -  

 ,men sé …amminI ,kálbátga¤a …bböt si lénreze
 leviűteb kerévtseT bbesődI za …si et dotálgem nötgör …kedevét men

 ,đtehemik et …llek inráv …tekő ilet kátrí
…kiđpelüel arákosmen rop a …kodaram né

 sepék tlov mes amminI .ttotagllah sé attotđamát kanlaf a tátáH  
 ,takálbát a tekeze ka$ attahrí rebme nelte¤E .inlámrof ákkavađ tiatalodnog

 gém ,meN .gem kájlálat tájrís a ahtnim ,tlov sézré na€o mendjam ze sé
 ttolah a kezek sodnog teke€em ,ka¤rát a sé kotno$ a trem ,bbótagnorođ

 ,zéhen ¤oh ,késtjefgem ¤oh ,kügésretsem ő zA .kámén ,kenze€eh éllem
 ,tlov naM rogerG ika ,tzA .takiaktit kássallavik laváknum sokélórpa
 ,ólugrás a tnim ,kelej ttetđe€ém abga¤a za kizrő nebbenevele ,nabboj

 ebküzek a tálbát ősle za ah ,kujázzoh inlóđ gof Ő .kotno$ tlurugetređ
 ógobod avlápmilak ,kütezgeléL .küttellem le katnahus kodazáđvÉ .kiđev

 kanó$ tludrofebmeđ lavárdoS kanájó€of ¤an ődi za asumtir küvíđ
 ,¤úka$ ,ttolđof ebővöj őtelüđgem nadjam a kujóicáziliviC .iasápa$őzeve
 nátuza ,edezitvé téh ttötlöt tti kerévtseT bbesődI za ,etedzek tnim

 sene¤e ,úđđoh iaif allaL ,lütđerek kattolkis niadazáđ nelte¤ek kocrah serév
 ,iaros őlesiv tlécnáp etekef ,romok konaba za nebmeđ külev sé lakkiajdrak
 e{éf zűt ú{ođi lüzök ie¤eh nabaluT sé ,nebiőtökik allaL kálrotiv réhef

.ketzekrégeM …abákađjé za tísah
!tápmál a dgof ,- tlov tdeker ajgnah remenheP - ereß -  

 avtímáđ lórlula emeđ ¤oh ,lef tré ari{{a ka$ si avllá erkevök a amminI  
 .abgássagam ¤e tlürek laválbátga¤a ros kidamrah a

 kerévtseT bbesődI za attál nasogáliv néléđ ros ték ővel attala zA
 ,tlálmáđ tros cnelik neseđđÖ .néléđ ttetí€öbmögel éssik kálbát a tiűteb
 ,kidótat€of ¤í gióldap a neđége ttögöm kevök a aH .albát đúh nebki¤ednim

…bböt lavój si lénreze
 a tálbát ¤e ttozúhik nátuza ,ttozávotét gitanallip ¤e remenheP  

.lóbros őslefgel
!éllem mejef A !arbbasagam dstraT -  

 mendjam tápmál a etleme avlurođ ála ajrak remenheP amminI ,tlov kűđ €eh A  
 ,nojravak trahivrop tnigem ¤ohen ,nasotavó remenheP .giéteze{{em eklüf a

.arálbát a tjúfár
 ,arágáskonlá konaba za tekő mettetzemle¤if abáih ¤oh ,tnétröt ¤í…" -  
 tza nabbárok levvé töcnimrah aH .külev mettehem meN .ketlüper ado sigém

 ,naltatahsavlo óđ ¤e tti - …gnikiV ősle za ,miasrát kátdnom
 tsom ,tsáludni za lút ménlé men ¤oh ,- tálbát a ettetrésgem imalav

 ,táko sánabbor a gem motahdut men ahoS .anlov ttel es me€ése i{{agém
 igér itnári konaba za ka$ nálaT .lút etlé mes asokal nelte¤e adkA
 a tze nodóm ne€imalav kátzoko kő ¤oh ,melev le itetih metelölű¤

 rokkA ?nágás¤an đá¤ a ze tatzotláv tim eD ?tlov neltelév ¤aV .táidégart
 kiken motahdnomle si ahalav ¤oh ,alór matdnomel rám rokim ,kettöj



 na¤u kő ,tegnikiV jú za pannednim mattahtál givé ¤én sé ,temetenétröt
 ,tdaram gnikiV gidnim armomáđ sé ,tlov na€ona¤u ed ,kétzeven kanđuetnA

"…tteteven takos rotágivan ősle za ,dnulkE
.tlú{ nátu kisám sé ,eréjetet {ákráp a tálbát a ettetel remenheP  

.nattodóla$ atdnom - !asátat€of a men zE -  
!dsavlo ,tímáđ meN -  

 nabmamlatah ,kelé né gíM .đel mocrah né za men rám za ,kenréedi ah…" -  
 zA .sévek ejere ah ,apavaT lölű¤ abáih ,si siD sé trap iléd đége za daram
 setenetter a rokim ,iliksaL .zohkugam kenrét men rám nebmetelé né za konaba
 sám¤e iótrat€eh ko{ámotrat a ¤oh ,atdnomle si tza ,atzohgem lóbliaL tríh
 ,ajótípalagem adkA jú ¤e ,segésse{éF jú za ne¤el ik …kenzekrev¤ef nelle
 a keze ,kiđtál ¤Ú .naltatahsavlo gigév nennI "…si lénőtlörebme ¤e ze

 .ttala teze{{em a €eh a tlov sévek ,ketlürésgem arros kálbát őslefgel
?sigém ado ettetlőre tréim rokka eD

!tőzektevök a gem dlábórP -  
?tápmál a inleme gém dándut bbejlöF -  

?ój ¤í .negI -  
!óJ -  

"…tnaM rogerG külev sé takálbát a tekeze metehtemetle ed…" -  
amminI lef tnakroh - !?ado$iM -  

!!jravaz en ,jráV -  
 ttőle esétísejlet kujléc gém kálbát A .kattolah námrof¤e neđih…" -  
 ,ttedekđere ará&sábótídni za gnikiV jú za rokim ,nopan a noza ,katlahgem

 ,emletré $niN .mattotrat kansotnof tima ,tzadnim le mattahdnom lavóđőlé neđih
 le lútneze tima ,arra kenessetzekélme ,kanajdosorop ttőle memeđ a tti ¤oh
 ilüde¤e za ennel ze ráb ,tekő mánlánjas si inröteđđö ed ,menetjelef llek

 ajdut men iknes ,zagi - tlürés tnigem tti - …en ¤oh ,kétísotzib
"…¤oh ,arra matlodnog ¤Í .tekő insavlole

?tápmál a inatrat gém doríB -  
!negI -  

.zotom ttözök kálbát a arjú remenheP ¤oh ,attollah amminI  
 gém náđ tődi i{{em ,modut meN .gof intagllah ő sé ,lüde¤e tíges…" -  

 giléf a kanna kujkarađđiv lallilaT ¤oh ,lőtcrep a lótta ed ,sros a meken
 bmod a ,kidózúh ttögöm meretnórt igér a ima ,tievök a kanóso€of ttolmoeb
 ttöj lőbgé zA .ébböt $nin naM rogerG ,netdelefle lőtiknednim ,nabájálkiđ
 gidep nabátolaP a ,kanásoráv nednim trap iléd a bbávot lo$narap rÚ inetsI
 ,modut treM …tima ,tzadnim ajlobmorel djam ređ¤e epén kenik ,őnrÚ za ,tinE

"…ed ,iójah kaújahsöröv a lőrdlöf ilovát a lórra djam kanludnile
.amminI ttedekneltemlerüt - ?soN -  

 tima ,kidótat€of nálbát a noza gelűníđólav tadnom a zE !egéV -  
 "…đel mocrah né za men rám za ,kenréedi ah …" :leđkélme ,matsavlo kankidosám

!amminI ,tlov gélE - .ttezgelél nezehen remenheP -
?¤av luđđoR -  

…inpélel nenni kodut men gidda ,erőle jneM …ka$ ,meN -  
 ttellek kanámminI nosálí{ a ,ttedeksemledegne gila abál ed ,tludnigeM  

 ttoparaheđđö sé ,tlüel ,giálaf koráótatuk a ttog€obmi evgeđiä .einetígesik
 lótmoladjáf a nátuzA .tőpic a lőréjefbál tdagad el attagnár lajjáđ
 ő ed ,ttodoknápos sé atdiđ avtlávlef amminI .tlődartáh nétlüremik

 ergév nebétenüđ letévtezgelél ¤E .ttellem elüf a ettetđerele tőttekdnim
:tlóđebzök

…gésküđ ár si $nin rám ,međih tzA -  
…labbál ne€i ¤oh ,delezpék tzA ?ar¤ádroh A -  



.knügésküđ $nin arájrís A .keléđeb lórra meN -  
.ttogolsip natravaz amminI  
…matraka es gidde nÉ -  

.mes né rám tsoM .tlov dazagI -  
 .témeđ a at{uhel remenheP ,trékerebme za sé tré¤ádroh a tnemle amminI  

.ebégéstétös gerü za tlumábeleb sé ,attoti{ik arjú nátuzA
 

TTEłEH ZJARTELÉNÖ

 gém lőrima ,za iM ?zjartelénö za nesönölük ,zjartelé iórí za e-segésküä
 ?zehésétrégem űm a tahláglođ lettelbböt ne€im ,tósavlo za ajtahtatzokéját

 naltaraka-avraka tiasánov tájas órí za ,si tđaláv támét ne€imrákA
 ,nabiajkala kentelüđájjú ia¤áv ,iataludni ,iemlezré ,ebiőlpeređ ajlozjareleb

 .egésőtehel nelte¤e gásnaltatahlah a ze ¤ú - tájótokla ilélút űm a ah s
 - tnelej ah - tnelej arámáđ rokótu za ka$ ze ¤oh ,sádnomtnelle úromoä

 kenievé ó¤of ,asrátrok ibböt tnim ,kiđgerö ¤úna¤u órí rév-súh a ,timalav
.giésétlöteb kenéjedi trémik itezev lüneltetehlelrék ejő$pél

 zA .nabásáznov sőttek moladori za sé enez a kelé evé tönođuH  
 ilet lekke€éđev sárí za ,mopak tömörö sé totadalef ipan a lőtibbőle

 nelteremsi bbasotaládo$ lánna tréze neppé má ,tlunat men ahos ¤e óicídepxe
 moladori sukitđatnaf-so{ámodut a ,mojafűm attotđaláv magaM .erđérdlöf
 gidnim ima ,lasságnorođ sé lammolagzi za lazza kizoklálat ¤í agáliv

.ttőle rípap réhef a gofle
.me{éger kidosám zűt ilováT A  

 ődi ttötlötle za eđreP .givé ¤én tnim bböt ,bbávotgel a matrí tzE  
 :sázoklalláv ó¤ahdner evtniket tájafűM .tórí za ajtahlozagi men egési{{em
 sukitđatnaf-so{ámodut a inetíseléđik ajnávík nabá{ári {éger imlenétröt a

 men ika ,si sukitirk ,si ósavlo tdakA .tájtú sagát si tnékbé¤e moladori
 vítkejbuđ nétniđ ,kisám ¤e ka$ lekkü{émelév vítkejbuä .lezze te¤e ttetré

 a ze asárí bbesevdekgel gipan iam kanájórí :inatílláebmeđ kodut t{émelév
.{éger ttezejefeb ejednetđe tah
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…KNUZOKLÁLAT LAKKNUTLÚM A NEBŐVÖJ A REäßE AH

 menah ,tnagof nabdóm seletétlef men míc itnef a ,si kézzognah ná$ruf €imráB
 a ređ¤e ah ,rokka kinétröt im ,negI !ődnelekétré tnéktadnom őtnelejik

 ,lakknutlúm tájas a knuzoklálatebmeđ nebővöj ibbalovát ¤av ibbelezök
 ,lattlúm a lazzA ?lavájtlúm nevele gésirebme za ,kiđtet ¤ú ah ¤av

 ,keđégér a ,lőbketelel gatasá nápu$ gidde te€ema
 tdavmahik kosódutmelenétröt a

 súdaizátnaf rok€o ,őtjefgem teke€étjer senelteremsikos sé tekevle{
.knüremsi névér esézédilef

 kenmelenétröt nápu$ im tima ,tzadnim nopan ¤e ah ,rokka kinétröt iM  
 ózájros nátu sám¤e knüső neletnémöt sé knugamnö knudagofle s ,knüzeven

?küjtehlélmeđ tnékgásólav őtetkül ,őbrév erređ¤e ,tnána¤ etelé
 ado$im ,merék ,na¤u :ersétevlef naltakođ a erre itehlelef tza ikráB  

 mes ,lavágamnö mes kitahzoklálat mes ikneS !ze sédrék tlékretsem
!ótahloĐárav men ađđiv ,tlúmle ,tlov imA .levieső



 .t{ét {áhén arros knü¤eV !artanallip ¤e gem knujllá rokka ,soN  
 a kenne tludnile ,nabtnopődi ttoda ,ttőleze lakkodráillimvé ,rokimalaV
 kenmete¤egáliv im te€em ,esédőljef a kenimalav neltetehgév ,semletjer

 - nóg€ob ¤e ,náma€of kődi za néki¤e ređdnerpan nalatmáđ A .knüzeven
 telé za zE .tdajras telé nopala úsizábnéđ - !kendlöF le küjletđerek
 nogá isédőljef ki¤e za nátu kámroftél őzöbnölük s ,ttedese€éberet

 za ,- kujdnom - t{él secnireg bbetteljefgel a lóbágam "etlemretik"
.trebme

 men erre ,ttotuj ávoh ,náros esédőljef ,ajafláv a ze kenkesecnireg a ¤oH  
 inzéntéđ ,knunatnallip llek ebröküt ka$ ,knüntegetđev tóđ kos segésküđ

.đaláv a knár ludúz lattazotláv moillim s ,lürök knugamnö
 neltetehtnödgem tős ,kujdagofle lüklén sázobah gidep tetelelef a tzE  

.le kujdagof tnékgászagi
 ólnosah zehknéim a ,nalatmáđ nebmete¤egáliv a tniređ knusádut iam edmÁ  
 űdnergás¤an sóillimzít nájpala e{évröt komáđ ¤an a sé ,gnirek ređdnerpan

 tnékerévtsetreki dlöF a ke€ema ,amáđ a kankóg€ob a kankoza ne¤el ¤oh llek
.knéim a ráka ,telé na€o ka$ ,kutjar tdakaf telé ah táhet ,kettehdőljef

 küzzeletét ,knutujle ,lőbknüređdnerpaN evpélik ,rokimalav ah námrofne€I  
 a ,e{éger retéP sodloÄ ne€em ,arájóg€ob ki¤e iteC uat a neppé ¤oh ,lef

 lavájtlúm gésirebme za nebővöj a ¤oh ,tahludrofőle ,kidóđtáj zűt ilováT
 i{vé rezezít ¤av reze {áhén nebégésneletgév rét sé ődi zA .knuzoklálat
 ki€emalav s ,léncrepdosám ekpör ¤e bbesevek sádólotlesizáf isédőljef

 a ráka tős ,knülevim nóg€ob naltarátlef gém am a noza ,tto knudótu kidakos
 kitahzoklálaT .tzökmeđ tágam ajlálat lekknüdőle ődőgnet nétedzek kađrokők
 ,¤úppé levővel néjtniđ knugam a ,lavátazotláv i{{emalav arútluk irebme za

 lakkos sédőljef a leggésneppé ¤av lattdaram nokof bba{o$ala za tnim
.si nebődi ¤e lammoráhdnim ráka - lattogáh arákof bbasagam

 sé kárútluk óllá nákof sám-sám sédőljef a sé űtniđ őzöbnölük ¤oh ,tzA  
 kaniasátasá rođđeforp yekaeL ,kentehzetél ttellem sám¤e kóicázilivic

 gatsav remsi men e{évröt körö sédőljef A .kujtahdagat men ató e{émdere
 kisám a men đakađ isédőljef ki¤e zA .talanovótđaláv ttozúhgem lavázurec$á

 ejdőle rokima ,ik kizárí$ rokka bbajú za menah ,kizektevök nátu
 ,ttellem sám¤e tahtuf gikederze-gikodazáđvé ráka s ,ludni kansádavros

{ geltese ,kiđé{ele nesejlet kisám a s ,kizgárivik ki¤e za mengím
.lunalatmo

 konamsub a lé náját bbenelteikgel dlöF a ,nabgatavis iráhalaK A  
 ólmortso trűgáliv dazáđ .XX a erretémolik záđ {áhén ,epén őđevik

 ,őzőle ¤e ¤oh ,kitjes ¤ú rám am iőlevűm {ámodutmelenétröt A .lőtérebme
{ so{ágaM .iekönríh óslotu kađrok isédőljef űtniđ imelleđ sagam no¤an

 lunaltatahtílnosaheđđö lénsneipas omoh inatsom a tiaktit teđémret a ,küvle
 za €étjer men ttőle kusádut óláv ássonoza elev ,őzré ,őtré nabboj

 im tima ,táhet $nik a zadnim ,mes letivtátalodnog a tős ,"edéđeb" kotallá
 küjlégserek nabkniajpan sé ,knüttetíđevle náros knusádólázilivic lohalav

.avdakađkelél ,arjú
 teke€étjerarútluk sé -sédőljef a tekeze bbávot knántahloros gém sÉ  

 sé dőle ,sevé rezetah ,sábođődrüf ,sezivó€of ,sesétűf itnopzök oradojnehoM
 nannoh ,iőzevlé katlov kiK .nađđoh-nađđoh lótájóicázilivic ilüklén dótu
 nápu$ ,tetelelef ár da men erőle¤e {ámodut A ?ketnűt ávoh sé ,kettöj

 gelnelej sé ,knudut ti{{e ,kujdut tze :teke{ét őtehlellef a ajtípallágem
…!bbávot $nin

 rí t{éger sé ,dzek indomlá nabákotrib tada sévek ne€i ikalav ah ,sigéM  
 ,lórásrosőle őđev ab€ámoh neltetehđékrüfik konamsub a



imráb ,knéle itítev tiajpan sotaládo$ ttödőtemet ála komoh oradojnehoM ¤av
 {éger imlenétröt ¤íppÉ .đel {éger imlenétröt {éger a - ze si sukitđatnaf €

 ,evűm seríhgáliv űmíc kodótu zA gnidloG ¤av ejttőle mádÁ nodnoL kcaJ
 !mo{ ótahgoflezzék tdaram men ka$na¤u lóriakađrok neze gésirebme za ttoloh

?sátokla imladori atjaffe za {éger imlenétröt lőtim táh eD
 a neppé loha ,nosázok$ánatórí idráđkeđ a noza ativ a t€of lőrrE  

 tésédrék kaniagazéh melenétröt a náros ativ A .óđ tlov lőr{éger imlenétröt
 gém gelnelej ,kotlof etekef a nebrűgáliv a ráka ,ke€ema ,káttaglocnob

 erke{ét kitehđékrüf men ik kó¤áv arsádut a teküge{él s ,konaltatahlotahtá
.lekkütezeke¤i őnétröt

-kegésűníđólav a lef attodlo nabátlovim iđénétröt agam a azéG séjreP  
:tásádnomtnelle sogalóđtál kegésneltűređólav

 lőtékézré iakitétđe sé inatkelél ,lótájóicíutni ,lótájáizátnaf …órí zA"  
 ,si tto inzohertél dut tegés¤e sé ,inetlötik dut takogazéh evtettezev
"…tsádlogem lálat men đénétröt ódalah nebkesépél iakigol nátđup a loha

 őtlötgazéh aizátnaf iórí za tásálláik azéG séjreP sálóđázzoh kisám ¤E  
:ik ettetíđége námrofne€i ttellem egellej

 za knutujle névér kenéteteređ sé kené€édevneđ sélésem a gidep ah…"  
 órí za ¤oh ,za kitehnétrötgem nabólav rokka ,arákofőh ózzi neréhef "telhi"

 ajdut ik nabtopallá "sosámotál" a nebbe tága{a{ét sogazéh tlúm a
"…inetíđége

 kenie{éger gnidloG sé nodnoL kcaJ da totazára¤am sálóđázzoh ték a zE  
!arátlovim imlenétröt

 a kese{évré kosázorátahgem €i sotalo$pak le{{éger imlenétröt a ah eD  
.si erővöj so€ámoh naólnosah a kese{évré €ippé ,artlúm södök

 tehel si evzénerőle ebővöj a menah ,evtítevađđiv artlúm a ka$men táheT  
 a aH !nabámazuhráp melenétröt idlöf a neppé ,inrí t{éger imlenétröt

 ,- !kasonoza gideprám - kasonoza nebmete¤egáliv đége za ie{évröt sédőljef
 nebővöj a ,telé za le tludni nopala úsizábnéđ lohalav ah ,rokka

.lakknutlúm a knutahzoklálat
 arámáđ kővih if-ics sukitanaf a knülev ik ajtadnom akigol a zE  

 sopannednim men ,zűt ilováT a ,e{éger retéP sodloÄ :totadnom "őrötgéstneđ"
 ,lavóicíutni ,laváizátnaf ógo¤ar ,nabrosősle tős ,neb¤e menah ,if-ics

 za ajórí neb€em ,{éger imlenétröt ttetílet lőtkézré iakitétđe sé inatkelél
 kujlo$ávokeđđö t{émelév ték ttezédi bbetnef a ¤oh - nákofőh ózzi "telhi"
.tsázoklálat inebővöj a tze intev atdut arrípap nabtopallá "sosámotál" -

 tdeker nájóg€ob atkalrebme iteC uat rétađđiv gnikiV A ,naM rogerG  
 vé{éf téknezit ,gigév ilé avzopalagem neűređtada sé -{ét esőhőf

 komallásoráv görög a ,tákađrokznorb knümlenétröt im a ,knülőt nebgéseđđem
 tie{évsö rebmE sátlabőK a atsopat rám nebtetök őzőle za nátuim ,tárok

!si
 - si nabátazotláv i{dráillim kugam a - ie{évröt tenétrötsédőljef A  

 .nasotadut sé nesönötđö ajdut tnára¤e retéP sodloÄ tzE .keneltetehlelrék
 idlöf nájóg€ob őgnirek nebgéseđđem naltamlagri iteC uat a tto rokimA

 keterek if-ics teknümlenétröt im a ajrí ,iléarjú sé ,zamlakla takomazuhráp
 a sé akigol úrogiđ ,seđef a izövtöeđđö tnim ,tsám kiđkele$ men ,ttözök

 ra¤am ó¤ahdner a lezze avtoklagem ,tiepék őtlötikrű sámotál ózzi neréhef
.t{éger imlenétröt noitcif ecneics

 ge{él a zE .nebővöj ilovát a ejlledomgásólav tlúm a :e{éger sodloÄ  
!nokof if-ics sagam melenétröt a ze trem -

őneJ i{ávitneä
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 ,ójahrű kidosám ttödlük arájóg€ob kidosám iteC uat a lőrdlöF a rokimA
 đége - ttaim koko őtehtíred men ik ahos gelűníđólav - đuetnA za

 a teke€ema ,takálbátga¤a za mettemetle ,tnabborlef ttü¤e levégés{égel
 moráh tnim bböt ttötlöt - tedlöf a tze kizeven ¤í iekemre¤ - námáG
 ójahrű idlöf bbajú za gem meré men ah ¤oh ,matrí tréza ttala dezitvé
 ,(aróg€ob a erre metlürek leggnikiV a ,levősle za né trem) tésézekré

 tekümletré kálbát a ¤í <metrégeM .tekővöj manátu za massatzokéját
 ,katlutđuple miasrát nátuza ,tnednim le mattahdnom lavóđőlé neđih ,kéttetđev

 ,arra lekkütélnelej ótahtál kenessetzekélme en :takálbát a mettemetle né sé
 ,nÉ .lemmierévtset idlöf irok¤e motalo$pak tehel men ébböt ahos rám ¤oh

 trap iléd a gimolálah rám tsom sugóloeg-sójahrű irok¤e ,naM rogerG
 né ,ko¤av arU inetsI ,ttöj lőbgé kanánavA ,kanásoráv bbasamlatahgel

 timse€i imalav ,međkélme lój ah - kanásoráv nednim trap iléd a kolo$narap
 za tinE gidep nabátolaP a ,- arálbát ttetemetle óslotu ki¤e za matrí
 treM .mettetmeret né tima ,tzadnim ajlobmorel djam ređ¤e epén kenik ,őnrÚ

 ,kaújahsöröv a lőrsnenitnok ilovát a lórra djam kanludnile ,modut ,modut
 rogerG külev sé ,takálbát a takoza mettehtemetle táhet ...ierévtset tinE

.tnaM
 ,kilmér ¤ú ,rám ređ¤e tima ,lórra evzekdelefgem ,rokka matlodnog tzE

 gem zE .tsétepelgem tahtagotrat giknücrep óslotu za sros a ¤oh :matríel
 ,modnog a za men tsom sé ,tnétröt si

 ,ajlálatgem ah trem - iknes gem ajlálat en takálbát igér a takoza ¤oh
 men ahos teke€ema ,takajú za tekeze ¤oh ,za menah ,- ?tehnétröt im rokka

 ,koza kássavlole ,sinegi ,ređ¤e ¤oh ,le mestjer ¤ú ,inrí inedzekle matraka
.kentehtnelej tóicámrofni arámáđ kika

 trem - neletkétré óicámrofni za ,gésűpék¤an vian géle ze ,međih tza eđreP
 tetenétröt ¤e tehel men sé ,gáslunat ősgévgel a ze eD .naltatahlánđahlef

.inedzek négévgel a
?mejdzek loh táh rokkA

 sárítenétröt a ,lavutlabuL nabsoráv ¤e metlé givé cnimrah mendjaM
 tétenétröt kenépén nednim - gésnetsiőf a - umabaH ika ,lavájpap

 ,nelte¤e kenételé tlov zE .attavor arálbátga¤a kos lunaltatahlálmáđgem
 ,atadalef tlalláv tnéknö ,tneđ

 ,sedne$ mattagllah tá náró kos sé mettehzeven kanmotárab a ráb sé
 a attotđaráf sé ,tlov gerö no¤an rám trem ,tájgnah ódalluf abságottus

.téteđévűm ,tá{ámodut sárítenétröt a előt gem matlunat mesgém ,déđeb
 - se€eh si men nálat sé - űresek gíma ,metgnerpöt giákos táh ¤Í

 ,ól{ara ,kannallile iatanallip gásgodlob a ,mörö za :mattotuj erséremsilef
 knütezekélme ah ,ke€ema ,koza iekélme izagi knütelE .kandavlo éddök ógo¤ar

 kesepék rokimráb ,tekő itev erníđlef a e€éđeđ nelteggüf lótknutaraka
.tekő kütlégem rokima tnim ,inzoko tamladjáf na€ona¤u

 loha ,kenmetelé tájtnop a tza monlálatgem zéhen tlov men rám nátuzE
 ráb ,ttödődzekle esédevneđ sé egésűresek nednim mievé ővélartáh

 am ¤oh ,men ari{{A .tnop a za ze ¤oh ,mattahdut men gém rokka neseteđémret
 kanákađvé ejőnnetsi meleređ a sé đavat a ,aurE ,inadnomgem modut men rám

 .ebélbö sárroF etekeF a kazzójah ¤oh ,irrumuä metré tnezü nájpan kida{áh
 gidep za ,tlov sönölük ajámrof kanásádatá dnim ,amlatrat tenezü za dniM

 a ajójah tah sé irrumuä tlürek na¤oh ¤oh ,naltatahzára¤amgem neűređ¤e



 nabbárok lappan {áhén¤eđúh neđiH .ertelek lótánavA ,ebélbö sárroF etekeF
-rig-izE ,zohájdótu azizE ,€árik t{uhle za ,eb-nid-riG tludni artagu{

 za ttel bbađamip - tóđ bboj ár kolálat men - rig-izE trem ,zeh
 melle¤éđ si le nötgör ,bbađamip ,tóđ a matríel na¤oha sÉ .lénőtehlesivle

 ,lótsádoklodnog idlöf a létlürek eđđem no¤an-no¤an ,naM rogerG .magam
 llek le sé - nelteggüf nelte¤e trap iléd đége za rig-izE !lőt$lökre

 sotadutléc kaná$ánaT anavA nabsoráv ibböt A .a€árik segéstehet - inremsi
 anavA" za neppéke{émdere ken-ésédekretsem őle¤ü artađtál a ka$ nebiezökđe sé

 .rú izagi za "őle¤ülef ttozíbgem levételesivpék keniekedré igásadzag
 náten ,sotanávík men ze trem ,"ótrat€eh" a ,kujdnomik ¤oh ,teknim nojvó umabaH

 - iajgat kazáhódoklaru igér A .sézejefik őlüđ teketelüzré segésnelle
 nékéb - "la€€árik" ttotđaláv tniređ kie{évröt tájas a neseteđémret nökülé

 ahos kiedőle tne€ima ,nabgásgadzag sé nebgésőb na€o ,nabkujátolap a kenlé
 kusoráv tájas tehel mes kusálóđeleb i{tadnom ¤e ed ,ketlezpék men
 iegéstlök apmop iatolap a - sázotláv a ze rokkana¤U .abásáz{ámrok
 idólav ahtnim ,kan$ánaT ianavA za lürek ebbesevek rođzáđ - erénelle
 levvé kos €o rokimA .aindokazuh enellek lakko€árik óríb lammolatah

 mettetmeretgem erénelle kutaraka - arájádlép aicárkomed idlöf a - ttőleze
 ne€i mierebme ttotrat kanútaludniój ¤oh ,matlodnog men ,tá$ánaT anavA

 kodut men rám neze eD .kanmolatah a kenđel iőzevlé neletrö{ök sé se{émelel
 kanzotđo na{áhén ka$ lüzök mierebme neb€ema - memleléf a sÉ .intatzotláv

 .kanku¤ávmolatah tjú{ tezek irévtset sonjas - irrumuä neppé luádlép ,melev
 (takugam kizeven kaniaif allaL nátu küsnenitnok kő) kenépén tinE kegetteR
 trap iléd a ¤oh ,modokláknum noza nebmecrep nednim tréze sé ,lőtéletevöjle
.mondogu{ llek eleb ebbe sé,rök a eb luráz ¤í ,mejlevön támlatah ,téjere
 - t€úsne¤e ttotrat kansiláedi latlá $ánaT a tnimrám - atlábórp tze ,soN
 men ahos asoráv sogásúromo} .si levétedekele$ ték inatnobgem rig-izE

 na€o ték kévö za men ah ,tá$ánaT anavA evtelli ,megne anlov tlekedré
 a sé mortélas a :inzeređeb tlov neltetehel nannohsám teke€ema ,ga{asre{

 gevü sé nappađ tehlüđék men lőbésémret káfjalo ianava za lüklén adóä .adóđ
 za kükétré sé ,kiremsi keretsem ianava za ka$ táktit isátrá¤ ke€ema -

 $nin lüklén mortélas sé ,- iuráere$ sotnof knugásadzag ,kiđketev lavé{ara
 not€of trem ,őlélút naso{ozib megne za sé me{émer nelte¤e gidepráM .ropől
 ropől a ka$ nebmeđ lakkaújahsöröv a e€ése nelte¤e $ánaT ianavA ólujúgem
 men gém - mattaggafik nasopala röđbböt tetinE lőrre - kő tima ,tehel

 đuetnA za tika ,azizE evtelli - nid-riG tréurá ték a trézE .lef ketzedef
 kika ,temegésnelle ibböt seđđö tnim ,ttotírobmájgem ¤ú neppé asálláđel
 erkörödnim ttü¤e melev tánavA ¤oh ,esédrék kopan ka$ ,kétzeré ¤ú rokka

 .tlov egésküđ erima ,ttopakgem tnednim - lőréníđ dlöf a kéjlörötle
 tős ,- nekédiv sogatavis a noza őn men af segéssetđit trem - táftelüpÉ
 mes za trem ,tajalo ,takójah sápmop ttetíđék nebie€ehűm őtípéójah anavA za
 tlov gila rám ken€ema ,ta{ara ,tsúhahram ttozós ,géle ahos kiken ttemret
 ,úra{as takomáđređ sav sé ,nabárát$nik anavA tlov i{{a trem ,arknumáđ ekétré
 - kenésökörö ,tlahgem azizE nátuzA .erésélevűm bbe{{ök kiejdlöf sevök
 ¤oh ,tlov aglod ősle kenika ,etlölej trig-izE - tlov neletkemre¤ trem

 a tárá adóđ a sé mortélas a :lavá$ánaT anavA assadut letteletđit
 né ed ,tnakrohlef ,lőtsépí$€ögöb a rökö za tnim ,$ánaT A .ileme eréseređték

 lüneltetehrém na€o anavA ¤oh ,lazza tekő inatípalli$el matlábórpgem
 ttaim memleléf ólav lótkaújahsöröv A .iđev mes erđé tze ¤oh ,gadzag
 bbősék lakkos men eD .lótásádaramle ko{ámtílláđmortélas a metgetter

 a ,kanurruG ató kodazáđvé rám e€ehőtjű¤ keríh a - si za tlüredik sonjas
 a takutadalef a tze iajpap ,tlov amolpmet kenénetsi sázójah a sé regnet



 sé neseteléköt gidnim ttellem esétđeljef tađágalli$ a sé akitametam
 a sé ikađé za ttedzek takosála¤rát rig-izE ¤oh ,- le káttál neőtehihavađ
 ika ,iavápavaT ,laváru úmlatahjlet siD ,gáđrotegiđ ővkef ttözök trap iléd

 návzamráđ men ,tágam ettetzemíc "kenéjőzemledéV ketegiä" a nápu$ ne{éređ
 ű{röđ a lóbba nesejlet ik tlabál men gém na¤u siD .lóbdála$ i€árik
 a lazza ettötnöd iliksaL ,mo{ávtínat tteteređ eb€ema ,lóbáfórtđatak

 kabboj iasójah ed ,tásorávőf attotítđuple akađjé nelte¤e €ema ,leđđévzűt
 nákađjé so{ozib a noza ¤oh ,evléđeb si men lórra ,lánkaianava za katlov

 segeltese rig-izE sé apavaT .ado tteđev kujójah sévek gal{ođiv
 ,llek innet timalaV .sépí$€ögöb ¤e tnim ,tlov bböt rám ze - egéstevöđ

.$ánaT a ttozorátah
 .erkületevöjeđđö őzektevök a takusávíhgem a matdagofle neseletéviK
 loha ,mettötlöt nabázáH sátí¤óß a temődi nednim rám sina¤u nabirokkE

 ,um-miD tá metlé tiáró bbasonđahgel miedezitvé tlúmle tniređ mesélétígem
 sé lavutamaG ,lavá{ávtínat bbesegéstehetgel ték papőf-sovro gerö za
 soráv ibböt a sé anavA loha ,knützevređ téléfmete¤e na€omA .lalladiG

 knützeke¤i abájá{opok a kaniajlataif űgéstehet bbeseterégígel
 ahalav né te€ema ,togásttozokéját so{ámodutteđémret a tzadnim intetgepe$eleb

 .mevíđ a lurođeđđö tnigem ,matríel totadnom a tze ¤ohA .matpak nödlöF a
 trap ikađé za ajáfórtđatak đuetnA za ed ,kiđtet kenséznö tsom ¤oh ,teheL

 ,tnétröt lunaltaráv nabádkA ,nabásorávőf konaba za ,nabámladorib samlatah
 ttotuj men ahos ,tlov nabánavA đuetnA za gíma ,nebvé ¤én őzőlegem a sé

 sádut tremsi men malatlá ,i{{a kika ,temierévtset idlöf ¤oh ,ebmeđe
imalav késtízgör ¤av ,melev gem káđđo ,mejlehret lazza ,katlov nabákotrib

 le€€ema ,si sádut a za menah ,armomáđ le ketđev kő ka$men ¤í ,nodóm ne€
.tága{anat "memete¤e" né za anlov káttahtígadzag

 a metrétel tnigem trem ,melev ne¤el demelleđ ,kelrék ,utlabuL gerö óJ
.órítenétröt ój melőleb đel men ahos ,abáiH !lőr{évsö ődnetevök

 €ema ,ebkéđ seđíd a metlüeleb sé ,erésélü őzektevök $ánaT a metnemle táheT
 a atlaru neserü - nebégésbböt ketese za zaza - nebmetéllovát

 anavA ,ugaliP .$nin tréza jab ¤an ¤oh ,knüttetréte¤e ramah nabbA .temretnórt
 ,ttedegerö ¤oha ,e$$ö admuN ,óda$ánat sé tárab naltatahlotóp a ,asójah ősle

 men trátah tréze ,tregnet a atríb ébsévek er¤e levietelüzí se{évđök
 ,attagra{as tierebme őtípéójah ték a lavájáigrene sé lavágásóhom őremsi
 őtréázzoh sé rá$jah nelte¤ek gidep ugaliP ,tlov gadzag soráv a trem sé

 kákráb A .tékettetípé nebsiD a etréle rám egésőnim kniákráb ,sójah
 lőlef regnet a tánavA za neregnet a tágástlognaheđđö kaniataludzomdah

 ótí{ári tadahójah a rokima sé ,etle¤if avllá néjetet lafalkiđ őzemledév
 .lőtéretsem irok¤e ttopak tóđ ój sévek ,trétađđiv ebőtökik a irrumuä

 ugaliP edezitvé ték tnim bböt ¤oh ,nájáidégart se€émeđ kenételé irrumuä
 irrumuä ¤oh ,etzeré la{{ozib nednim gerö za - asázokaróđ bbetlevdekgel

 men ,asázáidnok$op ,esértö¤ ódnallá kaná{ávtínat - sójah bboj si alán
 - röđbböt tréésédeklesiv tugaliP ¤oh ,erénelle kannA .inetíges matdut
 ,mettehet ka$ rokima ,gidep tirrumuä ,mattotíbmorogel - tzökmeđ¤én ,zagi

 tlov neltetehel tátalo$pak rebme űređ¤an ték e ,metré$id nasonávli{
 ánnalatgodlob názagi anlov mettet rokka nálat ráB .montatzotlávgem

.tekő metíkébeđđö ah ,tőttekdnim
 mes ajáttolf ttetíse¤e nid-riG sé siD táhet arámáđ adahójah anavA

 tőredah idlöfzaráđ a gidep imA .tegészéhen bbesönölük anlov ttetnelej
 ttetjeđevle lessétevle$ sajla za sé tiajnáretev irok¤e amminI ,ettelli
 ttőle sádamát inelle siD a rám ika ,eđđö atgof iliksaL tiađájí usdrO
 tréza tzE .temíc rézev-"ređ¤e gém" ólálat ed ,űkétré seték a etlemedréik



 ,tá nokopan ráka ettetletémsi gidda tátaludzom nednim kenierebme trem ,atpak
 nerzeték lüleblüröK .leviesélezpékle ő za ketze¤e men ari{láđjah gíma

 gésküđ ,ttezpékik levieređdóm amminI gém a ibböt a ,đájí záđtö ,katlov
 kanájlécnáp léfnelle za avbod lőrsépél tönezit ráka tájdrak a nétese

 a kika ,sogola¤ setrévrőb ,ólálateleb lunaltábih ebésér bbesikgel
 neltetehlezpékle imalav aH .katlov kebbesemleléf gém nabcrahlezök

 ődelezök a ilürekle neregnet a irrumuä nebétzektevök neltelév
 nebkika - levégéstíges kaná{ámrá kenetsi za sé ,tadahójah segésnelle

-izE sé apavaT - kettih nesevek géle rám lüzök iajgat $ánaT a nebnölük
ése sévek ,nebéjőtökik anavA inlláđ atráp anlov kettel kesepék iánotak rig

 se{éf netsipaN a ,umabaH kássahtál bbávot léncrep {áhén ¤oh ,daram kü€
 loha ,téletenemik sádamát naltaráv ¤e nab$ánaT a kütlekétré ¤í .tátazárbá

 bbađđoh ¤E .knüken men ,egésküđ nav kengésnelle za eré{émer "ah" nednim
 lótánavA zA .arámáđ siD sé nid-riG kabbađđor gém gidep iasátálik úrobáh

 ólnosah zohianava za ,¤e-¤e dnim - egésrő€eh kosoráv ővkef ertelek
 ttozíbgem levételesivpék keniekedré igásadzag anavA" za nökülé ,geresdah
 ¤av irrumuä ¤av ika ,lavótrat€eh úmlatahjlet a si¤av ,iev-" őle ¤ülef

 tégéstlevűm iaicámolpid ,ősgév sé ,ttedekleven ttala ezek iliksaL
 ,atpak lótájáglođ ősle - naM rogerG ,né tnimrám - rÚ inetsI za ,lótlilaT
 tdöhüd a ráka ,erémledév anavA anlov katludúz ¤ú kegésrő€eh a keze táhet

.intag€ob ileđérem zék negedi tárátpak ken€ema ,jarhém
 si nebbe ,aródamát a tráv sélüsimmesgem seteléköt si ¤ú ,si ¤í táheT
 nabámrof sotatnipat lerrig-izE tze ¤oh ,si nabba sÉ .knütze¤egem ramah

 arra nÉ .ketzöbnölük nodóm sotalánjas tti kniakétídnI .llek inlözök
 mosumzinamuh idlöf - lüklén lálahrebme neltemletré ¤oh ,matlodnog

 lőrre trig-izE enellek - ekélme neltetehzőktevel ,kiđtál ¤ú ed ,{ávlah
 sélemret a sédőlüđék idah atjafnednim ¤oh ,ttodógga tnođiv $ánaT a ,inző¤gem

 ¤oh ,lótta nabnoza matdokavÓ .ánravaz támlagu{ meledekserek sékéb a sé
 mettöjár negér rám trem ,kan$ánaT a mazzára¤amle tegésbnölük silárom a tze

 nabboj lénim :tehel moléc ¤e ka$ ,kelé gíma ¤oh ,- gásólav nelte¤ek -
 ,kizektevökeb naso{ozib €ema ,arájóizávni kaniaif allaL tekő inetíđéklef
 ¤oh ,- megéssőlelef a bbo¤an gém tréze neppé sé - űníđólav nö ¤an ráb

.nebmetelé né za men rám
 rám tsom - €ema ,gésűresek a ed ,korí nasoravaz ¤oh ,gem kotássá$oB

 sáM .đet énneltezemle¤ef ,résíkle giécrep óslotu metelé - modut naso{ozib
 it a ka$ ¤oh ,- kolodnog arkálbátga¤a ttetemetle za - inrí ¤ú tlov

 óicámrofni za tđamo{ rokima ,¤í sám sé ,matlodnog arkotosátatzokéját
 men nabágásótahlánđahlef óicámrofni za mes ¤oh ,erénelle kanna ,amlatrat

 ,¤ú takálbát jú za tekeze mestjer ávoh ¤oh ,gém modut men tza mes ,mozíb
 a ttü¤e lezze sÉ .keneltetehzed-eflef kanajdaram esgém arkotomáđ ¤oh

 őtniré teme€émeđ né za ka$ a lótkoza le motahtđaláv men tóicámrofni ősgév
 ,zohirrumuä rokka rám tehel kötözök iM .kétzőlegem ke€ema ,lőtke{émese

 tekeze rokima ,zehkeibböt a sé zoh$ánaT a ,zehrig-izE ,zehiliksaL
 akigol a eD .kotássavlole ¤oh ,korí neb{émer a nabba sigéM ?kotássavlo
 ,ik tlálat rebme za te€ema ,ózdógof nelte¤e za sibbálagel ,ejdner telé za
 ,őzetél naso{ozib €ema - tégésneletređdner neltetehremsiik ke{émese za ¤oh

.astídrofel arásádoklodnog agam a - dner neltetehremsilef arknumáđ ka$
.menedzek llek lavájtú irrumuä sigém rokka sÉ

 ¤oh ,- nátu ségnerpöt úđđoh si men - knutzorátah ¤ú la$$ánaT a treM
 sézmíc e - akon$narapőf kadah idlöfzaráđ sé iregnet ttetíse¤e za ,irrumuä

 za sé ke{ét a ka$ tiliksaL trem ,ttozokatlit mes iliksaL gém nelle



 ¤oh ,trig-izE gem assagotál lavójah tah - kétlekedré ke{émdere
.lórátlov neltetehel kenievret elev nessegléđeble

 ttotattufeb lettsüze ,erebme ttotagoláv nev¤enzáđték anavA atjar ,ójah taH
 e-llek - lakkají ózábih men ahos ,tteselle lótkinuan a ,lakkodraksav

?séző¤gem bbasosátah
 ¤oh ,metlémer trem ,tréza nÉ .lessétnöd a lezze knutlov kettedegéle no¤aN
 si nabba gidep $ánaT a ,in€of rév gof men sé ,tlürő nesejlet men rig-izE

 soráv tah ,trap iléd đége za - e€étniket irrumuä ¤oh ,tlov so{ozib
 a sé tréádóđ a đel sepék - arudah bbőslefgel kenégeresdah sé kanádahójah

.inlekésrém si tará tletevök trémortélas
 tah a tludnile táhet irrumuä nátu asálobmot óslotu netsirahiV a ,arsE
 tájáizátnaf rig-izE ed ,gadzag naólrazap men ,ebnid-riG ,artagu{ lavójah
 rám na¤oha sé ,lakkokédnája ótlém zoh€árik ,őleret ab{ári őllek a nálat

 ,nabmábođ a metlü tto etse arok ¤e bbősék lappan {áhalavnođuh ,matrí
 tze atógér ráM .trőbakrib {okév ,tlođi$ arámis a avtagrof lunalat$ánat
 géle kuttotrat men támlatrat sélzök a ah ,tte€eh kálbátga¤a kutlánđah
 ebmezek a rokimA .kanásátítđup ődi za nojllánelle ¤oh ,zohha kansotnof

{ara ózodroh tájómo{té$ep {ara irebmeőf irrumuä a pal trodoseđđö za ,mettev
 ,si ómo{té$ep a ttozdólábmih atjar sé ,evtöktá nesöröđbböt tlov laccnál
 trem ,tlov naltakođ zE .etdlük irrumuä nabólav tetenezü za ¤oh ,avtí{ozib
 ,lóbgásúih nabrosősle ,lótkujómo{té$ep gem katláv men ahos kerebmeőf a

 togássotavó za tze si esézőlegem keséléađđiv a ,kosátísimah a ed
 tze nátuzA .tágássotnof tenezü za attotí{ozib si ze ráM .atllagus

 ,ianava nednim na¤oha ,ttosavlo sé trí neseteléköt irrumuä - mattahsavlo
 sé lóbágás¤an naltakođ kelejsárí za ,- émmer-ebmeőf metleme nolataif tika

 inetsI" :avtína¤ tégéssegedi kon$narapőf a lóbátalozjar neletređ éssik
 a ,lavójah nelte¤E .ebélbö sárroF etekeF a mázzoh zzójah legger ,marU

 ¤oh ,kelrék sé ,molnája tirtahiG kando{átipaK .sogásnotzib regnet
 dzoh en tőnrÚ zA .nojdut en iknes ,tehel ah ,lórájléc datu sé lőrmelevel

".laddagam
 neltetehel {áh ,kelé námáG a atóima ¤oh ,ketken inlorosle monávík meN

i eD .majlálatgem tájdóm sévkele$ se€eh a ¤oh ,menzemele ttellek tetez€eh
 si men lórrA .melev ketlözök men ahos gém t{évtjer i{{e lavóđ sévek ne€

 .tlov segelnölük neđége si asátattuj mázzoh lével a rám ¤oh ,evléđeb
 tetenezü ilebsárí merebmeőf ki€emalav ah ,ttözök ke{émlürök sedneR

 a ,kanlilaT za ,- tludrofőle rođzáđ bböt etnevé ze gideprám - ttödlük
 kansotnof géle lilaT ah sé ,tlürek zohiakonrí za kenérebme ősle atolaP

 merebmeőf A .küjléđebgem ¤oh ,meken le atzoh nese€émeđ rokka ,attotrat
 nebiemret kokonrí za neseteđémret gidda sójah ¤av anotak ózoh télevel

 lavóđőlé ,arknumáđ sogáliv géle men tenezü za ah ¤oh ,ttozokaráv
 irrumuä rokta{okla lattúze mÁ .erkniesédrék nejlelef ¤av ,ik essehtíđége
 atjar vén a - löbÖ ttolaH a ettetílezökgem ki€emalav lüzök ajójah tah

 keniőtökik anavA ,nölbö őlé arjú evé cnimrah tnim ,bböt a tdagar
 A .lórójah a el kettetđere tokanó$ sé ,tátarájeb kanásorođ - néjő$löb
 amminI gém a ¤oh ,táságosrah komálluh a attotídrolút ikalav lóbkanó$
 irrumuä ze trem ,tártéllétök a el kássá$ob lób{orotrő ttetípé latlá

 ebézek a kenéjtđit setele¤ü {orotrő za sójah ódokđapaklef nártél A .a$narap
 ajtahda kanrÚ inetsI za lüde¤e ¤oh ,ttodnom ti{{a ka$ sé ,te$reket a atmo{

.a$narap irrumuä si ze ,tá
 tálrotiv €ema ,zohójah a elev trétađđiv kanó$ a ,nártél a ttođámel nátuzA

 nelet{émeR .élef akađjé ődelezök nasro¤ a ,tludrof kentelek lannoza avtnob



 men nebtétös a ,si taknójah bbasro¤gel a ráka inedlük anátu anlov ttel
.gem anlov attahlálat

 ze ¤oh treM ?rózohtenezü za messehzedrékik ¤oh ,irrumuä atraka men tréiM
.mettöjár lannoza arra ,ajléc a tlov

 irrumuä melev atsavlo erređ¤e eđrep ,avtđamát armalláv a tallá ,tinE
 en tőnrÚ za" ¤oh ,noza ttödőtrésgem nasolálah neseteđémret sé ,télevel

."laddagam dzoh
.etgeđiđ - !rábrab tletnö ,neletmeä -

 lőbvle{ naba za ka$ ttőle tinE .sézejefik "rábrab" a ttotnáb no¤aN
 men ika ,tiknednim ¤í ketzeven kő ,téjőlelefgem inatto za metremsi

 atzoh lóbárokkemre¤ gidep tinE .ézök kebbőlekőlegel a ttozotrat
 sé ttetelüđ loha ,lórállaL ,lőrsnenitnok ilút nonáecó za ,tóđ a lavágam

 nannoha sÉ .kájvíh kandaL menah ,kanámáG men tóg€ob a tze loha ,ttedekleven
 za ,tika/sé za ,eđreP .totrap iléd a kájropitle ,kázzágiel ¤oh ,kennöjle djam

.innev lusámodut kódnaljah men tze kika ,si tékonaba
 leđel rokiM - .attat€of - ?inrí tekene€i ,deken innezü ¤í leđérem na¤oH -

 sé laggásótlém a lazza ergév đlé rokim ,rogerG ,sőre ergév rám
?degét telligem €ema ,lammolatah

 ,tlov sevé tönezit ,arájójah őde€€üs kaújahsöröv a matlálatár rokimA
 zA .nokálbát ttetemetle za alór matrí tze ,međih tza - {álkere¤ bálgika{

{ö¤ metelé ,{ođđa sotaládo$ ,ózrágus ,sevécnimrah rokasásavlo tenezü
 tlalláv lőbgésűređ{ék ka$ sé tnávík men ahos a sáltóprák ,đagiv ,egésűrö
 ,atdnom tza laV ,asovro gnikiV a rokima ,le ttetetnöd rokka ima ,trésros

 kenéntehiv tnékttolah ka$ ,tásálusro¤ sálláđlef a ik ánríb men mevíđ a ¤oh
 ,ahos rám gem motahdut mes tza ,tláV inatnábgem moraka meN .erdlöF a ađđiv

 tim nabgáslovát i{vé{éf léf sé téknezit ¤oh ,sédrék nölük - gém e-lé
 ,me{émelév a za ed ,- kengésűjedi¤e za ekétré za tehel im ,tehtnelej

 ,ttala dezitvé bböt lánmoráh námáG a matpak tsélehret bböT .ttedevét
.anlov tré nebécrep {áhén ősle sálláđlef a i{{ema tnim

 kazzójah lüklén tinE ,atrí tza irrum-uä aH .inegnerpöt neze semedré men eD
 a metdekleték men ahoS .ár tlov ako ,ebélbö sárroF etekeF a
 ólav zohsoráv ibböt a ,nabiólavinnet ipan anavA .nebiesétnöd

 ttözűfeđđö nabbasorođ si lénne gém sÉ .knüttetréte¤e gidnim nabknutalo$pak
 a tze naso{ozib ,iremsi ah ,mer-ebmeőf ibböt a - knémđegör a

 kaújahsöröv a ettet ássukitoruen si tirrumuä ,- ár itüs tsázorátahgem
.meleléf ólav lótájóizávni

 a sé neb{éfpan a tza ,tájah tinE gem mattagomis - sevdek ,jdoknađđob eN -
 ,tognarah űníđznorb ,somálluh néh{e ,ógo¤ar námrof¤e lánájgnál kese$ém

 ahos gém irrum-uä - .etse nednim le matdula avzólokrub abátalli ken€ema
...kenima ,timsa€o melőt trék men

 !si megne ,mezré sÉ - .abmavađ a ttogáv - !temepén né za ilölű¤ eD -
...melőt inatđaláv degét raka lE ?tze anlov atrí tréim nebnölüK

 lakkó$ ¤oh ,mattotrat tza kanbbasotanávíkgel a sé kanbbasosátahgel A
 kó$ a ,mázzoh tlumis nagodlob tinE .tájáđ őtekđer lótsáludnilef el majráz
 a tlov notúléf lohalav €ema ,ttotallah tognah na€o tniređ asákođ nebzök
 ?tÖ ?artáh gém tehel mevé {áH .matdámI .ttözök sátjahós a sé sálobmorod

 si¤ú ,$ánaT a levővöj a nojlugodlob ,teđége za tze tti kuj¤aH ?zíT
 tetegiđ ¤e lettinE knüsserek ,tágam ajtrat kanótahnednim sé kanódutnednim
 sÉ .löbö ¤av tegiđ ne€i $nin ¤oh ,matdut eD ...knüjlé sé ,tölbö ¤e ¤av
 ,lóbiatadnom sotadut men ,órpa tinE metzeré evé {áhén ój ,mettetjes si tza

 a llek iken ¤oh ,- le motahlatđaram men táhet nebbe - lőbiesézlej



 takotanallip a tekezE .tegiđ ¤e meN .si molatah a ed ,si nÉ .si molatah
.inetjelefle lannoza metzeke¤i eđrep

 ttezén nőlövűb ,lőrlezök neltevzöK .lőbmesélelö za ttozokatnobik tinE
.ttogo¤ar lunaltatahllánelle emeđ dlöZ .már

 arjú rám etse ,knuludni leggeR - .atgottus - rogerG ,laddagam lé¤iV -
 tézek sám¤e netezlédef a knutahla ¤ú rokka ,men gidep aH .knütehel nohtti

...látzoh abánavA rokima tnim ,avgof
 kannaltatahllánelle tetinE trem ,tréza meN .matlodnog ,rogerG ,leđgerÖ

 ataraka za ¤oh ,bbasotnof kentinE :sávkana¤ a denneb őn trem menah ,dotrat
 sevé tahnavtaH .tsézré ű{röđ a tze le dzŰ .knümleređ a tnim ,nöjlüse{évré
 sálánrebih a trem ,i{{em nabájólav ¤oh ,tehel mes damlagof eđrep - ¤av
 gidep námáG a tti ,inlomáđik nasotnop atdut men ahos laV tékétré kenievé
 tinE ,- kos si avtđole ardazáđvé ték za ¤oh ,delev tnétröt nednim i{{a

 datdnom tzE .entehel dekere¤ a ,dalán bbalataif levvé tahcnimrah lóbáj¤an
 za ne¤el tinE ¤oh ,nasotatnipat ttotatzib röđőle rokima ,si kan-ádmuN

 za jlodnog en ed ,rogerG ,jdekpél nasotavÓ .ár ótlém trem ,őnrÚ
.lozábih nasotzib rokka trem ,argássotavó

 a metísejlet men ¤oh ,lazza tirrumuä gem motahtnáb men ,tinE ,gem dstrÉ -
.matzábih siráM .tésérék

 sé dázzoh irrumuä ado$iK - .lef tnatta$ - ?megne tahtnábgem irrumuä sÉ -
?tsepék mázzoh

 témsi lezze sé ,tlov esédrék molatah a men sé dnerődi za tnigem zE
 lüleblürök kensédőljef irebme za irrumuä .metdevét arjalat so{ávogni
 si metzök sé tinE ed ,né tnim ,tllá nákofő$pél ibbárok levvé rezemoráh

 ¤e inzoktativ zéhen éssik ¤í .tlov adamrah¤e za kenne bbálagel
.levőnnetsi sevécnimrah ,ttetrés nabágásúih

 men ¤oh eD .tze atrí tréim ,motahdut meN .raka tój naso{ozib irrumuä -
...inatnábgem traka degét

?dotđaláv tirrumuä lüzök knőttek táheT -
.ézök miádrob a ,egnep selé ,{okév ,tlov egnep rám zE

.tetinE mattotírođ zohmagam sé ,mattotjahós to¤aN
 tléf rokka ,atrí tze irrumuä ah sÉ .motđaláv tedemleređ et a nÉ -

.teknőttek raka inatđalávle men ,degét lőtimalav
.nomáđ a ik ttođú$ tadnom iatéfórp ne€im ,mattahdut meN

.anátu metzén levvíđ zéheN .lóbábođ a tnemik lüklén óđ tinE
 ,tiaros irrumuä atsavlogigév röđbböT .tlilaT mattavíh zohmagam bbőséK

 ózárkiđeb nokokalba sagam ,{eksek a ttellem ajgnál se$émjalo za nátuza
.etzén té{éf kogalli$

 kiljer im ,metré meN .marU inetsI ,nebételé đége tlov dáglođ űh irrumuä -
 legger le zzójaH .so{ozib za ,sétevle$ men ed ,ttögöm etenezü za

 en déđebóđ {okétrák ne€immes ¤oh ,alór modoksodnog gidep né ,lavirtahiG
 ,kanáurE damlatah inetsi :ennel ze nálat bbőtehihgel A .nabsoráv a ne¤el

 a ajnof arbbasorođ gém ¤oh ,inzodlá návík neregnet a kenéjőnnetsi đavat a
 takokađvé za ,ték kisám A .tátalo$pak urruG sé aurE ,kenetsi sogástárab
 knudut takos mes¤ú lađđonoG a ,larrunaN sé lavársE ,leggésnetsi ólaru

 a sé rahiv őgnöjrő za egésűrö{ö¤ bbőfgel ,lobmot arsE .inedzek
 nednim 'djam tezgév a agam gidep agásórrof ótđakkiđ runaN ,sálmálliv

 iken a tahda tőlleđ ¤ál ,kanáurE lozodlá nére{et urruG ah eD .nebődnetđe
 :avtídrof ¤av ,kniójah kanassahtnob tálrotiv ¤oh ,si nebde¤envé tletneđ
 máR ...knussahzójah si néjedi aurE ¤oh ,idegne si arbbávot ¤í urruG

 sám kos - iáglođ umabaH .marU inetsI ,tiajpap komolpmet a dotahzíb
 - inlorosle tsom anlov segelsölöf teke€ema ,ttaim kütedekele$ ibbárok



 sé ,jludni ttőle etlekpan ,kelrék arra kaŁ .kannav nebmezek a negér rám
 ,lannoza tsom ,metísetré né tirtahiG .lórsátatzú$úb solatavih a el jdnom

.tájójah a lef estíđék ¤oh ,đatá$oble nebmele¤ek ah
 timmes ,nálatlá¤E - .matdnom - e-ketehrétađđiv etse panloh ¤oh ,modut meN -
 kélme ű{röđ nelte¤E .ódoksotnof tlov men ahos ,tirrumuä deremsI .kodut mes
 .támminI sé t{ávráj a lóbliaL lavójah ősle za atzoh irrumuä ,nápu$ trésík

 őlli tlov men gidep kenika ,ummiD ¤oh ,lavóđőlé zagi ,tnezü si rokkA
...si tsom sé ,ebőtökik a nöjjöj lannoza ,intaglo$narap

.attagni téjef a lilaT
 irrumuä rokkA .gem endőltémsi ze tsom ¤oh ,marU inetsI ,međih meN -

 ,tégés{égel a gem atdamát gésgeteb nelteremsi ¤oh ,anlov atrígem nekerek
 atvíh tiadiG ¤av tutamaG menah ,degéT men iokka eD .rék tegéstíges sé
 ¤oh ,kolodnog arra bbáknI .abotso men irrumuä .tőttekdnim ¤aV .anlov

 ,degéT röđőle ,marU inetsI ,lőrima ,ttotuj abákotrib teremsi na€o imalav
 lima ¤oh ,marU inetsI ,le dstnöd eT ¤oH .intatzokéját raka degéT ka$ sé
 attolnája trézA ?ebélüf a kanájókal nednim anavA e-tahtujle ,dnomle dekeN

 ed ,sójah clávik ka$men irtahiG trem ,si tirtahiG kaná{átipak dójah
 kideksemledegne lüklén sénebbermeđ ka ,erebme bbasamlazibgel irrumuä

 anavA menah ,delőle men ed ,loktit timalav irrumuä táheT .kaná$narap nednim
 ,zohha ezök immes kenésédeklesiv irrumuä ¤oh ,metjes si tzA .lőle epén

 tsom rokka ,anatrat lótúrobáh ¤av lótsádamát aH .ttezgév nebnid-riG tima
 élefazah ¤av ,nebnid-riG ¤aV .ánloros teketelđér a sé ,mettellem enlü tti
 nojvíh ebélbö sárroF etekeF a ¤oh ,ettetíređ{ék arra ima ,imalav tnétröt
 nesegésűh né sé iliksaL ,marU inetsI ,natdogu{ nablanjah le zzójaH .degéT

.tsoráv a dekeN küzzirőgem
 atolaP a sé ,matllálef - levékéb zzovát ,lilaT ,tadiavađ mönöđöK -

 lattaludzom ttotlit ,ődnelétíle nesegés€ém tniređ ejdnersátratređ
 - .knutlov nebsettek trem ,kanmagam mettehdegnegeM .tálláv a matloraktá

...et tnim ,nav masrát ne€i gímA
.tájrak a atráttéđ ,ttöj abravaz nétniđő lilaT

 a ,mepékadlép ráb ,marU inetsI ,nápu$ ko¤av dólavttala naltatléM -
 létleme lóbgásaglođbar A .léttet ávájdótu admuN űkélme neltetehtjelef

 - ...le metjelef mes nabátanallip nelte¤e metelé tze sé ,zohdagam
 ttaim {ávráj meN - .már ttezén lassátnallip sönölük nátuza ,ttotagllahlE

 ah tnim ,bbađđor ze ¤oh ,tehel ráB .motrat kanso{ozib tze ,irrumuä víh
 tze anlov ttellek meN - .tdakale arjÚ - ...imalav gem énzőtref tépén anavA

 za nebbe sé ,tđagga imalav eD ...marU inetsI ,gem ssá$ob ...monadnom
 - ...totazára¤am ár kolálat men ¤oh ,bbađđorgel a za nabmoladogga

 inetsI ,tamiavađ a le dstjeleF - .tamosátnallip a etserek netteseebgéstéK
 eT a bbasotnofgel a rokima ,menléđeb lőrre tlov gásabotsO !marU

.keđel nebőtökik a nablanjaH ...amlagu{ kendeklel
 negér rám tima sé ,előt metletevök men ahos tnékbé¤e tima ,tlojahgem ne€éM

.lóbábođ a tlártáhik sé ,tloroka¤ si men
€eh né za nőreveh seléđ A .tdula rám tinE ,metpél ebéklüfóláh a rokimA

 nednim ,asátrat kenétset ttala órakat {okév a sé ,tdükef avludrofle lőtme
.đtehtíkébik ed ,ik metlükéb men :atzorágus tza ajákicrop

 emlező¤ bbajú tinE sétíkébik a ,ttotuj ebmeđe trem ^lótmagam matdorodnU
 ttet s ,ttotđamo{ géssőlelef a ka$ ,molatah a tlekedré men ahoS .ennel

 kaniáiF regneT a takugam kika ,kenpén a kennE .áttozorátah erénelle motaraka
 tinE sÉ .monláglođ tésédeklemelef a lemmetedekele$ nednim llek ,kizeven

.innel za návík men ráb ,tegiđ - tegiđ nabsros űređ{ék a nebbe
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 a nabsorođ őtezev zehregnet a ,tlov telükrüđ gém nebélbö őtökik A
 neltőhlef knüttölöf ttogo¤ar gé za ka$ ,katlupal ia{rá akađjé ózú$úb

 nassal ójah a sé ,regnet a knüttőle tlurátik nátuzA .levégéskék
 sé ,tregnet a tze mettereä .lappaN ónakkublef lóbkomálluh a tludrofebmeđ

 ¤e-¤e ¤oh ,arra mődi ttotuj nabbarka¤ er¤e eré$neređ nebkevé óslotu za
 magam a ka$ ,lüklén léc nednim ,lóbánavA kassahzójahle arpanléf

 arlab tréze ,lelléđ itrap a tlov neltedegéle irtahiG .eréséletvdek
 ¤e ¤í trem ,metlürö nölük kennE .élef regnet tlí{ a ,tójah a attatzo{ámrok

 menah ,teknim trésík lafalkiđ romok ődév tánavA za ka$men nátu ődi
 zE .nabkujápmop dlöz iatáh¤eh sődre ,ia$ú$ nákraB a élugom katnakkubőle

 metelé neđih ,metremsi lój gidep ,armomáđ ttetnelej t{ávtál sotaládo$ gidnim
 sé ,metnem eréjetet sopal atolaP a legger nednim 'djam nebélef kibbo¤an

 tegés¤eh sogástárab sigém má ,segésnef a tze ¤oh ,tamiajpan metdzek lazza
 iam a tájóizúlli gássogástárab a iókal dav gés¤eh a ¤oh S .mettötnöđök
 a mes ,lekkiesétüatjar ttezétni nelle kógávaf ianava za kájlofácgem gipan

.travaz men evzén lőrregnet a mes ,lőréjetet atolaP
 mesézekré né za gém ,tnék€ogofidah röđőle ,zagi ,abánavA tlürek külüzök sÉ
 tsoM .ődi za ttogof men nika ,imukraT ,merebmeőf bbojgel ki¤e za ttőle

 a bbasagam lejjef ,mattálgem röđőle rokima tnim ,sőre sé samlatah na€o si
 etlevön ka$ ze ed ,tlüđőgem rőđ ótírob tétset a ,zagI .lániaiF regneT

.tégésse€étniket kenésénelejgem
 ójah clo{ a tlov ő rám tnékrebme lataiF .tlov sójah sápmop irtahiG

 matludni aróicídepxe iléd ¤an a evé đúh 'djam lekke€ema ,a{átipak a kenéki¤e
 ¤oH .kenépén ódoropađ nasro¤ anavA inserek tölbö jú ,nétnem ajtrap snenitnok a

 ,si tza na¤oha ,matríel rám nokálbátga¤a ttetemetle za tza ,tlürekis men
 óslút náecó za ¤oh ,knüttöjáR .kantú za kanna tlov sigém e{émdere ték ¤oh

 im a - iaif allaL ,kaújahsöröv a kenlé nesnenitnok őlüretle nájtrap
 lakkos lénknéim a ,pén sokađőre ,{émek ,etezgév ődnevöjle knugáliv

 őde€€üsle nabnákro za ,ki¤e sé ,- lavákinhcet ,lavóicázilivic bbetteljef
 lüvík ná{ámodut isázójah a kanirtahiG eD .tetinE küttehtnemgem lórkujójah
 rám ráB .metlürö nesönölük lattúze kenima ,tlov egéssepék naltaráp ¤e gém

 za nabáglod đé sé aizátnaf ¤oh ,attotí{ozibeb si nosázatu igér a noza
 ¤oh ,atlunatgem si tza atóza ,nabánavA nav ttözök rebme zít-tö ősle
 eđér sik men nebbe ,molodnoG .aintagllah rokim sé einléđeb llek rokim
 tze sé - ttögöm kika ,kanásátímodi nelte¤ek irrumuä sé ugaliP tlov

 a ka$ ő - etremsilef ed ,nátu ségnerpöt űresek i{{em ,modut men ,irtahiG
 sé ,ttotagllah táhet lattúze irtahiG .tehel erebme kidamrah dahójah

 ¤oh ,- nav ¤í ¤oh ,matdut gidep - le atlurá mes avađ ,ataludzom nelte¤e
 ¤oh sé ,nebélbö sárroF etekeF a knár ráv im :gási$návík a itevtéđ djam
 eri{{em ,elev etlözök ará{ozib lilaT támlatrat ken€ema ,tétenezü irrumuä

 kenőlelefgem ergév nátu retémolik zít lóbáj¤aN .melev inla¤rátgem énteređ
 arjú la$$narap atruk nelte¤e trem ,teleđ itagu{kađé setelne¤e za ettehlétí

.ttotagllah bbávot sé ,tárro knójah attatídrof kentelek
 mettöjár avdólogrof ttözök molá sé télnerbé ,lejjé za rám nátuim ,gidep nÉ
 trem ,zehtinE kejré en ,si matnávík eri{{emráb ¤oh ,arra metle¤ü nebzökim -

 kettel ie{émzektevök ótahtáleb si no¤an evtelli ,naltatahtáleb kanna
 nákraB a ,lőbélevel irrumuä inzomáhik tebböt kodut men ¤oh ,- anlov

 eréjdlöf kinuan a ,argáskís üvüf ajub ,samlatah őlüretle ttögöm
 a gidep ima ,tlov motárab nelte¤e za lagmeD ,ku€árik irok¤E .matlodnog
 ,ki€emráb trélef ,- nabiajpan kenésézekré đuetnA za - tnétröt nátu alálah



 ,tlahgem lagmeD .le{{égermér ttosavlo nödlöF a gém nabmorokđamak
 lakkonaba za lagatO atsilohokla za ,esökörö itniređ {évröt ,ejttölüđősle
 ték tnim bböt rám rokka ika ,tusdrO ,térévtsetléf atla$ ebrőt evzektevöđ
-li¤el ,- ár ketegésküđ $nin ,tenétröt úđđoh ze ed - tlé nabánavA edezitvé

 nelle anavA levésétezev radiH tiadah neltetehző¤el nátuza ,attatlok
 nednim ajávó$gnál atékar a sé ,đuetnA za el tlláđ rokkA .etdlük

 etedzek a ka$ ze kanámárdmér izagi za eD .ettetílmeléfgem teknügésnelle
 za ¤av - tágam atti arlálah lagatO nebzök má ,tlunovađđiv radiH .tlov

 ,zohmolatah i€árik a tlí{ ajtú kanradiH ¤í ,- ?lóla bál le kéttet konaba
 ajtráp lagmeD ¤ohkaŁ .tlov erévtsetléf lagmeD ,rudirkeM ,ajpa trem
 .kétlögem ttü¤e larrudirkeM ,lavájpa sé ,trad-iH etző¤el nabáta$

 eri{{e gíma ,mejef a tlüdéđeleb {ozib ,tréőrétik a tréze gem kotassá$oB
 ,lórkinuan a llek monrí gém négév metenétröt ,ređ¤e eD .matdut inetírömöt
 ajdála$ i€árik kinuan A .atjar keselút tsom ah ,bboj ,metzeré ¤ú tréze

 ¤ú gidep raniruB ilebtráp-lagmeD a ,ku€árik jú ttotđaláv ,tlahik táhet
 tletđit ed ,ttel mesahos ,tlov lagmeD ne€ima ,motárab na€o ráb - atlodnog

 totalo$pak imledekserek sodazáđde¤en tnim bböt a tza anlov abih ,-
 ,külőt knutpak tecrésav iM .izűfeđđö lavánavA takinuan a €ema ,inatíroblef

 avzoglodlef - táhram záđ kos tnéknevé sé ,neltetehzölüklén arknumáđ ima
 ka$ tima ,tnednim ebére$ gidep kő ,- tlov akélatratređimlelé sotnof anavA

 sik men ará{ozib ed ,na¤oh ,modut meN .trob ,tređtalli ,ta{ara ,tós :katnávík
 lagatO za atlomáđlef raniruB lessédekse¤ü iaicámolpid sé nárá sétíđefőre

 si tnékbé¤e €ema ,tsá€ofeb naba ttödösőregem ttala asádoklaru divör
 koza tréima ,takonaba za kétlölű¤ kinuan a neđih ,tlov senelleteđémret

 ¤oh ,metjes ¤Ú .lóbkujázah ikađé ,igér tekő kétzűle nabbárok lakkodazáđvé
 nonakraB a ,lőrléd tánavA ¤í ,tlürekis levésétegelme đuetnA za nebđér ze

.meledeđev ébböt ettege{ef men lórlút
 kanna avzójah élef elbö sárroF etekeF a ¤oh ,neltelév tlov men ará{oziB

 ian-ava űređ¤e za lőrima ,arros mettev tietelđér a kangásólav a
 ttellem rob ttotígíh lezzív a laviatárab nétse sékéb ¤e ,rebmeretsem

 iaglod gáliv A .lóriaglod gáliv a knüssegléđeb :ánadnom tza ,evlégödlü
 kinétröt gila ,aláh kanumabaH ,loha ,ie{émese kaniasoráv trap iléd a gidep

 naba za ,lórtrap ikađé za keríh ttopak lótkosójah a geM .imalav
 nabádkA đuetnA za ¤oh ,lúd atóza - lóriataludrof úrobáhráglop

 anavA trézív a ¤oh ,eséz¤ejgem ttedegéle {áhén kegerö za ,- tnabborlef
 rám gáspanam egés{égel sé ia{átipak ká€ág ilebsid őréteb ebélbö

 za si ze ,mál ,tlov néjedi kugáslataif ő za tnim ,đamip na€o mestnárok
 gidnim nabgásasrát a - tlüsetrélój ¤e rokkA .ajtatum támlatah rÚ inetsI
 a sé adóđ a ka$men irrumuä ¤oh ,lórra dzek ingottus nattotagzi - ¤e daka

 ilebatolap ¤e ő ,ebnid-riG le ttozójah ttaim ará tlemelef mortélas
 ttedzek takosála¤rát rig-izE trem ,si tréza menah ,attollah lőtésőremsi

 :ajgorruhel ika ,daka si na€o ed ,kengömmüh erre keibböt a ,iavápavaT
 .nelle soráv ibböt a sé anavA nezzektevöđ ¤oh ,đérem na€o tehel mes iknes

 asátígárd mortélas a sé adóđ a ¤oh ,kenetréte¤e tnođiv nabbA
 a keze kenénnel loh trem ,lőréđér rig-izE tlov golod neletgéssetđit

 táheT ?lüklén knáf sé knujalo ,knusúhahram ttotíráđ im a kosudlok
 ógosus na¤ál koravdu órpa za ,nebbesevek eđrep ka$ ,kentegléđeb lórrana¤u
 A .levéletévik golod ¤e ,¤í ze nav lóJ .nab$ánaT a im tnim ,ttala iámláp
 za <temerebmeőf {áhén sé megne tnim ,tekő itrésík men emér kaúj-ahsöröv
 - návlóđ késse en géssetđit - trem sé ,űrö{ö¤ trem ,kájdámi gidep tőnrÚ
 inetsI za treM .lóbrÚ inetsI za tnim ,előleb kizrágus gásótlém bböt
 lőbgé za nabólav sé ,bbasokogel a ,bbasamlatahgel a ő gidep - rÚ



 ¤e rám tőzlej a tze lóbásátílóđgem ¤oh ,erénelle kanna ,ttöj
 ,teis gidnim ,romok gidnim - etlörötle la$$narap ttőleze levőtlörebme

 mánzára¤am abáih eD .lénéődekserek űdnerzök ki€emráb bbűređ¤e atazáhur sé
 idlöf ¤oh sé ,keteis nebkükedré ő za ¤oh ,romok ko¤av tréim ¤oh ,kiken
 sé ,lekedré gásatđit a ka$ ¤oh ,apmop a melőt negedi ttaim mesétetleven
 sÉ .sötnökújpa¤ réhef ,ttotláv röđbböt atnopan a bbűređlécgel a zehhe
 !?lüđék iM .lüđék sázotláv imalav ,mezré nabmiajtno$ a ¤oh ,abáih si tza

.ado$im ¤oh ,mándut kaŁ .lánirrumuä ,nebélbö sárroF etekeF a nav ttO
 etekeF a tnakkublef nátuza ,ketlet lakkotalodnog ne€i iáró sázójah A
 ,mettetrégem nötgör ,röđőle mattál tsom ráB .atarájeb kenélbö sárroF
 sugóloeg lőriđđem ne€i - imalav tevökđém A .teven a tze atpak tréim

 löbö zA .etzeníđ erékrüđtétös - im ¤oh ,gem mattahtípallá mes ermetél
 ttoz-odakađ ,ődekleme nesemleléf a lüneltevzök ,nezív sedne$ a ,nebévíđ

.ajójah tah irrum-uä ttoz{ogroh tto ,nebévöt ketriđalkiđ
 tnim ,t{ávtatum a tze atnáđ kanirrumuä bbákni ¤oh ,na¤u motína¤ - irtahiG
 sukitkat đavar ed ,sójah ólávik ka$men ¤oh ,attotí{ozibeb témsi - meken

 löbö za ttozúhle leggéssebes naltazotláv ,lattazál-rotiv sejleT .si
 tto e-kizőtjer men ,ettehtnikettá tölbö đége za ¤í ,ttőle atarájeb sagát

 men ,tirrumuä abádpa$ e-kéttetje meN .geres negedi notrap a ¤av ,ójah sám
 lerretémolik léf ój rám rokima kaŁ ?knunatrat lőt€éđev sigém e-llek

 ajójah a rokka s ,tia$narap atruk ik atda ,nátarájeb löbö za knuttotujlút
 za ttedelezök avzaladlo nelle léđ a djam ,tludrofgem nebví snágele
 ttellem lafalkiđ őzrő totarájeb a ,lerretém {áhén gilA .zöhlöbö

 nelte¤e ,lőrbbelezök lakkos rámmI .eblöbö za eb knuttolkis
.iójah irrumuä arjú knéle ketnűt ttala sátnallipmeđ

...ajinO !stíđék t{ogroH !el tálrotiV -
 trem ,aglod a im ,atdut si lüklén $narap ,ajinO ,aso{ámrok irtahiG eré$nereä

.si mé{e za ed ,etezgelél a tdakale kaná{átipak
 alán ¤e ttellem sójah a tllá tto avdokđamát kanknálap a nájójah irrumuä

 a ajah somálluh ,sörövgnáL .sáiró bbasagam lejjef ték bbálagel
.tré giéllem đapu$ allákađ ,ttolmo arálláv

 irtahiG etgö{{üd - irrumuä ¤í tnezü tréze ¤oh ,marU inetsI ,mettetjeS -
.nabiáró deségnerpöt inravaz kalatraka men ka$ ,-

 .tsáiró útazmozi ódoklavih men ed ,sápmop a matlumáb ka$ ,matlođaláv meN
 ifréf A .ttala kevé úđđoh ik tđeljef telésójah a ka$ tetset sóvíđ ne€I

 nasro¤ ¤oha sé ,tájgárdan ttozodakađ attotrat vö nákered ,tlov neletzemléf
 nasogástárab ¤oh ,mattál si tza rám ,élef ajójah irrumuä knuttolkis

 matdut meN .lőbétezrőđ söröv cra za kannallivőle iagof réhefóh ,goro¤iv
 tnéknődi ¤oh ,asákođ ódnallá ¤av ,izelpel témleléf ,táravaz ¤oh ,inetnödle

 ¤oh ,kensegésküđ attotrat men irrumuä táhet - tiejtrüf ajtímisartáh
 kaújah-söröv a ttegetter ka$men irrumuä gideP .tézek a ezzötökeđđö

 nátuzA .tekő si etlölű¤ - ettetjes lój tinE - menah ,né tnim ,lótásádamát
 .talánjas a :már tröt sézré naltaráv nesejlet ermesénebbödgem bbo¤angel
 ogoN rokima ,ősle zA .ebmeđe za ttotuj atanallip ilovát ték tlúm a treM
 rokmesézekré abánavA rokima ,kidosám a ,abájádroh keűjefsopal a ttetezeveb

 ,laggásótlém sögőg ,lakkorak tnofeđđö néllem ,notrapőtökik a tráv uzaM
 trem ,bbaso{ágam si malán gém ze eD .nöjrű¤ ála amlatah a si megne ¤oh
 a sé tamiasrát matlálatgem rám gidep nabánavA ,ogoN tlov melev röđőle

 tim ,tehzeré tiM .lavuzaM kezzén ttellek ebmeđ ttőleim ,tegnikiV
 ahos ¤oH .bbađđorgel a ze gelűníđólav sé ,naso{ozib te¤E ?tahlodnog

 ,mokanó$ a ttolkis élef uzaM rokima ,né treM .tájázah a ajtahtál men ébböt
 a nátuzA .leggnikiV a erdlöF a ,azah ketehlüper men ¤oh ,mattahdut men gém



 arknumáä ?asros a enlekedré tréiM .ttolđofetređ ,ttöj nasro¤ ne€ima ,talánjas
.si ajdut men ah géM .etevök tezgév a ő

 .téjdne$ löbö za gem etröt aságojjiv ko€áris a ka$ ,ttotagllah iknedniM
 rÚ inetsI za đel im ,kátráv trem ,tréza la{{ozib egés{égel ójah tah A

 tóslotu ¤e ajinO .gem attotínéb {ávtál a teknüvle{ im a knulán ,avađ ősle
 sé ,ettetđevle si tégéssebes kédaram knójah ,no{ámrok a ttotídrof

 kátbod lunaltóđ ie{égeL .zoháladlo kanájójah irrumuä tlumis nesemledegne
 ttala kecrepdosám kezeksójah ttolroka¤ a ,tekeletök a knázzoh tá

 a ,lőllem újahsöröv a ttepélle irrumuä .tójah ték a zohsám¤e kéttetízgör
 a memeđ a innevel matdut meN .noknálap a ttetígestá ,attotjú{ tájrak

 nes 4 -emle¤if asátnallip ,lótknálap a tludrofle si ő sé ,lórújahsöröv
 nasodnog a ttotí{ári avgof tamorak a irrumuä .tamotaludzom nednim ettevök

.mat¤oreleb eb€ema ,zehkéđsorak ótahti{téđ ,ttetíđékado
.inlalóđ matdut gem ergéV - .irrumuä ,mönöđöK -

 lóráglod rig-izE - .gem tlojah - marU inetsI ,keletnöđöK -
.nav nebdner ed ,bbősék djam leddemledegne

?lőbknüvle{ a timalav rám tehtrÉ .jléđeb lőrrE .molodnog ¤í si nÉ -
 mattotlitgem ed ,timalav knülőt nójlunat ¤oh ,ttozoklábórp si röđbböT -

.kattahtagotum kaŁ .elev kanajllá abóđ ¤oh ,kenmierebme za
...knüttötnöd men gímA - .mattotnilób - irrumuä ,látlov $löB -

 sé indoklodnog ,inlegelrém tnigem ,negI .mattagllahle netteseebgéstéK
 lüneltétlef men ah ,matdut rám tzA .sros a mázzoh nelte¤eK ...inetnöd

.gem metelö men ,segésküđ
 metnezü neze sé ,marU inetsI ,si nebmejef né za tráj ze ,llek inetnöd ,negI -

 sárroF etekeF a ,inetnöd llek tti trem ,nodóm sönölük ne€i detrÉ
.etré gem ssá$oB .nabánavA men ,nebélbö

.mejef a matzárgem ,avlumáb tújahsöröv a er¤E
 tsoM .taná$ob men ,telli teré$iD .anlov dattahláni$ si men nebbese¤Ü -

.el jlÜ .irrumuä ,kaltagllah
 atgoftá lavájraK .arómo$létök ¤e ttedepelet méllem avtjahós to¤an irrumuä

.tallá za ettetjeár ,tédrét a
 iregnet ¤e tnim ,ettetíremik nabboj eségnerpöt kopan tlúmle za ¤oh ,mattáL
 sé todnog a ajtahtđogem trem ,mettöjle trem ,tehlübbe{{ökgem tsom sÉ .ata$

 atjúfik gímA .lerrebme bbasotnofgel arámáđ a ázzohgém ,tegéssőlelef a
 ¤e né ,ejdzek si loh ,etserek takavađ a sé ,tegéstlüđef a lóbágam

 tékeze ,knár ráv si sros ne€imráB .magam metzeré kangodlob no¤an artanallip
 a ,utamaG ,iadiG ,irrumuä .mie{émtmeret né za ,metleven né tekerebme za
 đel esökörö ótlém ika ,irtahiG ,iliksaL siláineĐ ed ,naltatahtímáđik

 metlé men ,meN ...bnölük si kulán gém ika ,lilaT ,kan-irrumuä sé kanugaliP
.mesgém abáih

 topan ¤éN .knudnog đel men lerrig-izE ,marU inetsI ,matdnom rám na¤ohA -
 en ,ttögrö{ök avllá nedrét trem ,tréza ka$ si ti{{a ,alán knüttötlöt

 mendjaM - .tájáđ a atzúhle naso{úg - lőtknü€émeđ se{éf tájátolaP gem kuđđof
 ,kan-utapU {égeđ tnimrám ,iken kanajda ,utapU nadjah tnim ,léđeb neseké na€o
 knütze¤egem nabárósőttek ősle za ráM .kenetsi za togásgodlob körö
 nabboj lattúze iajpap urruG ¤oh ,teheL .nájpan knüsézekré ,lerrig-izE

 lőrre men ,gem ssá$ob eD .modut meN ?anlov ttellek tnim ,katdógga
 ti$ik ¤e menah ,knutludni kankađé men lőbnid-riG nátuzA .létzedrék

 meN .matzábih sina¤u élefadO - .már ttezén néőrék-taná$oB - .kantagu{kađé
 matraka inteis trem ,tátalokrot ó€oF ¤aN a ,unáđiG a éggéle ik metlürek

 bböt lakkos néjele ken téjedi arsE trem nálat ,gidep unáđiG A .ebnid-riG
 .knütđevado mendjam ¤oh ,ebregnet a ttodroh táf i{{a ,lánsosákođ a ttese



 lótta nabsátnallipmeđ nednim lappan-lejjé gipan ¤én ed ,metre{ tődi ¤ohmeN
 gásabotsO .keĐrötaf a kájtnappor-eđđö ,kilekélgem tamiójah ¤oh ,metgetter

{kađé élefazah táhet matludni trézA .tlov kné$neređ ed ,marU inetsI ,tlov
 .tátalokrot unáđiG a gem küjlürek larra{ak bbo¤an lavój ¤oh ,kantagu
 ¤E - ...knupak teleđ bboj si¤ú neregnet tlí{ a ,bbalovát lóttrap A
.ađđiv izédi teketnétröt a ¤oh ,nácra za mattál ,ttotagllahle artanallip

 tú ¤an a €ema ,arrahiv a arra ,marU inetsI ,leđkélme ará{oziB .knutpak táH -
 ,emle¤ek urruG .élef telek teknim ttotjah lőrietegiä keleä konlÁ za négév
 gem ajtá$ob men ahos ugaliP ,modut ráb ,tdaramgem knójah nednim rokka ¤oh

...teketiT keletzőlegem ari{{a ¤oh ,meken
 ko¤av erre tsom né sé ,tenétröt igér ,- ebzök matgáv - irrumuä ,d¤aH -

!i$návík
 nassal ka$ arsE ¤oh ,mettetjes negéR .motat€oF .marU inetsI ,nav dazagI -

 ,knüdnevrö kanásádlá sotalligáriv aurE nabánavA rám iM .tágam gem ajda
 kantagu{kađé ¤ohA ...iré takisám a arahiv ki¤e ,rú za arsE gém nokađé rokim

 ajtsálap rahiv setenetter sé ,tludrofgem erređ¤e léđ ój a ,knuttotrat
 a inzötök ttellek el tnedniM .eléđgel a ka$ ¤oh ,e$neređ géM .knár tlurob

 tlov knülev si tsom eD .zehévöt cobrá za gem taknugam ,netezlédef
.knüttetíđev mes tőzeve ¤e gém ,urruG

 a ,nekénef a zív a :knólavinnet géle tdaka si ¤í ,ttel egév rokima ,eđreP
 a ,tto ,rokkA .marU inetsI ,lekedré ze men degéT ed ,...esézéntá tezlétök
 namráH .tjatut a gem kuttál nopan kide¤en inátu rahiv a ,nezív ődesedne$

.inetnemgem atdut tze ka$ likenI ed ,atjar katlov
.metzén eréjőzirő kenégésđége ójah tah a ,ará{ávtínat utamaG

 gem tlalóđ - marU inetsI ,nebbe tnim ,taraka i{{a künneb tlov meN -
 kukédnáđ abkurmo¤ a ttetehlürek zívregnet géle neppé ráB - .likenI

 .előleb si katti gém nabkujmođ ózník ,nőttek kisám a mattál ¤ú ,erénelle
 sérétađđiv $nin rám nátu gési{{em so{ozib ¤oh ,marU inetsI ,dodut si eT sÉ

 rám tlov mes zE ...mes lórájtú géstlüremik a geM .lórtú za lórra
.ebtelé za inetígesađđiv ű{{ök tlov men sé ,lánátadutnö

.mattotnilób - léttet tima ,likenI ,mönöđöK -
 inetíges knügésseletök bbőfgel a ¤oh ,marU inetsI ,arra láttotínat eT -

.nőlé nednim
 kenne ,likenI ,tákrot diákonukü et a ah ,nabmagam ázzoh mettet ,si rokka géM

.tá djam kájgáv ie$$ö-akonukü za
.zohirrumuä matludrof - ?jatut a sÉ -

 a ¤oh ,ttođtál nökügév A .marU inetsI ,tlov akđed láđ tah-tÖ -
 eD .levéđjef nálat ,lammáđređ selé imalav tekő lef kéttetíđef lőrtezlédef

.aknumsójah ój ,izagI .lekkeletök avzómo$ katlov eđđö neiretsem
.tájrak a atráttéđ lunalat$ánat irrumuä ?laddagam datzoh men tréiM -

 ravazrűz na€o rokka ,zagI .monáb rám tsom ed ,marU inetsI ,modut meN -
 nátuza ,ttogrobáh gém regnet a ,tjatut a kutzá€ká$- -geM ...tlov

 ,tekeletök sé trebme ték gém bbősék ,tlikenI küttetđereel nártéllétök
 gém nebzöK .nételémđe tlov men trem ,kuzzúhlef sé küzzötökeđđö tze ¤oh

 a lohalav lef e-kinűt men ,jatut a ze tti ah ,matlodnog si arra
 ,kéttetíđék tjatut a keze lőbki€ema ,ajráp a kanna ,ójah kisám ¤e norátahtál

?...mennet llek tim ,ketehet tim rokka sé
.ttotagllahle ,tdakale ¤oh ,inadnom erređ¤e traka tnednim i{{A

.metzedrék - ?nojatut a tlov máđređ ,rev¤eF -
.namráh keze ka$ ,marU inetsI ,immeS -

 ,motahdutgem ¤oh ,ludrof ¤ú ređ¤e aH - .tákolmoh a atlocnár evgnerpöT -
?na¤oh sÉ ?¤í ik atríb gipan {áh ,kénnel i$návík no¤an



 na¤oH .lassátat€of sám ka$ ,esédrék irrumuä menneb ttozgnahđđiV ?na¤oH
?tetez€eh a t/e gem majdlo

 sé ,inre{ matraka tődI .inlođaláv kanmagam mes ,kanirrumuä mes matdut meN
 óisagam élöf mejef a tze ¤oh tnim ,nabboj ttotagzi men sám immes erőle¤e
 kanna tnim ,rogerG ,đdeklesiv ¤úna¤U .mejremsiik lüklén kavađ gém tsáiró
 lőtőteT .ermesézekne¤éđ sik men ,talodnog a méleb trúđ ,delev uzaM néjedi

.tújahsöröv a metzéngigév si röđbböt giplat
 .tlov semle¤if sé őđékrüf emeđ a rokkana¤u ,már ttog€osom nasogástáraB

 ne€im ,- tniređ ejécrém imlenétröt tájas a - etrémlef negér rám ,atjar mattáL
 mes taláđ réhef nelte¤e ráb sé ,sójaH .tlürek ézök kerebme űgéstteljef
 ttotál takos ,tlatđapat ,nabállákađ a ¤av nabájah a menzedeflef tlürekis

 kanállaL kő te€ema ,nesnenitnok kisám a noza ¤oh ,ólavnávli} .rebme
 ,eđreP .kepén őlé netniđ sóicázilivic bba{o$ala lénévö za kannav ,kenzeven

 tlúmle zA .ebmeđe ttotuj ,tsézejefik "rábrab" a atlánđah si tinE neđih
 asálokli¤gem ,etniređ ,ki€ema ,si táigétarts a tza atzoglodik nabkopan

 ,sutđeg ,taludzom naltaráv ne€immeS .akétísotzib úmáđ ősle kenésélürekle
 nednim inlüreK .tiót-ratavgof - tiőtnemgem ajtahtđairgem levima

 đujab a eri{{emA .ttog€osom táheT .arágam tahzoh tjab levima ,tsétréerléf
 a ,étinE tnim ,tleví nepéđ na€o neppé ajáđ a ,etdegne intál llákađ a sé

 ¤ál a zana¤u si tto ed ,ifréf neđih ,bbagatsav eđrep eködlömeđ
 a kankosójah a nabákras emeđ a ,{eksek ,ttoljah néh{e arro zA .lanovmálluh

 nasaragus ,etlüđ-ság-ro{uh ,óvó lótásátíkav paN a ,őzekedév nelle léđ
 men lóbmosátatdagof a ,zagi - némeđ a mattál si tza sÉ .iacnár ótufetređ
 .keniknednim kolo$narap né tti ¤oh ,ajdut ,- eintetzektevökik zéhen tlov

.lóđ meken nabrosősle tsom €osom ótatgu{gem ,őre{gem a ze táheT
 nokálbát ttetemetle za lohalaV .atjar metzeré si travaz órpa imalav eD

 nebketelđér őteheverđé gila ,órpa no¤an ka$ iaif amáG a ,matríel rám
 neđih ,sonálatlá mes ze ráb ,kabba{o$alA .lőtrebme idlöf a kenzöbnölük

 za kebbesőre sé kabbasagam ierévtset imukraT ,kerebme i¤eh a
 bberé¤ kujah ,mé{e za tnim ,bbededkerek elüf kaniaiF regneT a ,lánkaianava
 amlagof eđrep lórra kanújahsöröv A .őn men kullákađ ,kuđjab ,bba{okév sé

 ¤oh ,ár lürek ros ređ¤e ah - sé ko¤av ik nabájólav ,tehel mes
 ,ingoflef e-đel sepék ,sesédrék si rokka ,tevle{ ianava za essehremsigem

 negér rám nasolatavih trem) ttögöm matáh a kenzeven tréim - inetrégem
 lőbgé" (?tebes ójáf a arjú sé arjú inpétlöf kenim <kiken mattotlitgem

 ¤oh ,ako za tehel iM .ko¤av sám ,attál ¤oh ,atravaz zA .kanrÚ inetsI "ttöj
?kuru za ilebkujátjaf men ¤e kenkerebme za kenkeze

 ¤oh ,ettetnelejik ermesédrék ,nátu sálopá sopan ráp ,likenI rokima ,nátuzA -
 inegnerpöt ,- irrumuä tedne$ a gem etröt - daram nebtelé naso{ozib

 rokka ¤oh ,zagI .soráv đége za ajtál ,međiv abán-avA nesene¤e aH .metdzek
...neđih ,tőnrÚza anlov küttehrékgem lannoza tnék$ámlot

.ttodo€osomle irrumuä .ebzök mattotláik - !téven a ddnom en iK -
 gém ,deken matdnom rám na¤oha neđiH ?marU inetsI ,đatrat kanábotso eri{{E -

 ajlunatgem ¤ohen ,ettőle kenejléđeb ¤oh ,kenmierebme za mattotlitgem si tza
.teknüvle{ a

.dsat€oF .gem ssá$oB .irrumuä ,nav dazagI -
 si na¤ohráka treM .detré kenezü sé ,kozójah edi ¤oh ,¤ú matzorátah rokkA -

 teküvle{ a ahtnim ,intagllah dut ¤ú merebme nev¤enzáđték né za ,đetnöd
 llek mes lőtésége$ef a kenie{égel irtahiG ,modut sé ,ik anlov kátgáv

 a téđ tahtuf mes külőt ¤í ,timmes dut men gém gidep epén anavA .knunatrat
.mattotnilóB .notrap đége za ríh

.már ttezén avzokládoŁ .si kelle¤iri sé ,irrumuä ,látlov $löB -



?tréiM ?marU inetsI ,đle¤irI -
{ara irebmeőf irrumuä lóbmaka{ a mettevel nebzöK .matdo€osomle neűreseK

 ah ,anlov ttel gésneltellI .iken mattotjú{tá sé ,letté$ep a tácnál
 ilelik gedih a ¤oh ,matdut gidep lór-irtahiG ,mozíb ermőrésík ki€emráb

 !téirrumuä neppÉ .notú za élefedi ajdroh ő ¤oh ,si lóttalodnog a gém
 neseteléköt návli{ sé ,koláni$ tim ,etzén avzokládo$ újahsöröv A

.tetez€eh a ettetréerléf
 dejef a detehröt ajpan {áhén ój rám et trem ,irrumuä ,kelle¤iri trézA -

 ebdeđe nednim kos nasotziB .abmaka{ a tludúz erređ¤e tsom meken ima ,noza
.lénléđeb lőrre tsom ah ,méntereä .rám ttotuj si

 men ő ráb ,lavirtahiG geM .deleV ka$ eD .marU inetsI ,tniređ do$naraP -
 ,marU inetsI ,látludni nároK - .attat€of nátu tenüđ siK - .kan$ánaT a ajgat

.talah tlüs nessirf a deteređ ,moduT .létzehégem ará{ozib
 a návli} .kenki¤e za tlóđ lüzök ierebme óllá nebrökléf sejletteletđiT
 .notú za neze tlov si esette€eh irrumuä neseteđémret ika ,kaná{átipak ójah

 tniređ vén tánavA đége 'djam rokima ,ődi za za tlúmle negér rám sonjaS
.etzétni $ánaT a takiajdnog ,katdosakosgem iókaL .metremsi

 löbö za ebgésrő kanó$ ¤E .kan-irtahiG sé meken ,kanrÚ inetsI za talaH -
 ,nélef a neze kanójah a ¤oh ,arra ssetie¤ü sÉ .őnehip tnékbé¤e ,zohátarájeb
 a ttotatum - le keté¤iv si tzE .nojdoknaltabál en iknes nenni nocobrá za

.arújahsöröv
 .ttezektevök nátuze ima ,tza mettet tréim ,inzára¤amgem modut mes atózA

 matraka teme{élöf a - nodóm bbábotsogel őtehel a - gelűníđólaV
.lennegedi za intetzeré

.matludrof zohújahsöröv a nátuza ,kanirrumuä matdnom - !jráV -
 kaniaiF regneT a atlunatgem neseteléköt néjedi knugásgof ilebsid rám tinE

 ,takavađ negedi za takozA .tévö za ahos gem metremsi men tréze ,tévle{
 giléf tsám¤e kuttotrat avloraktá gím ,nabiáró knugásgodlob teke€ema

 ,metrék men ahos ,matgottusađđiv né sé ,ttogottus ebmelüf a ,lunaltadutnö
 ka$ ¤í .keőlli zehtez€eh a zehhe men ¤oh ,mettetjes eD .el astídrof ¤oh

 imalav trem sé ,névle{ kaújahsöröv a tnelej tim ,matdut lőrvén moráh
 za matdnomik ,ebgéstlürő za ebbe ttiveleb sédekrék ,ravazemle i{tanallip

.tősle
 ,gáliv a ze ¤oh ,itetlekézré motaludzom ,evlémer ,mattatumebrök - !daL -

.névle{ ő za even dlöf a ze nebbese€eh
 netnebböd ,lemmeđ ttoti{ argát ,tságro¤iv tnáđ kenőre{gem a at¤ahabbA

.már tlumáb
 ¤oh ,deken motatumgem né djaM .élef tagu{ ,égöm matáh a metköb - !allaL -
 ed ,abotso ka$men ,metzeré rokkana¤U .delezpék tnim ,rábrab na€o ko¤av men

 trem ,temleléf sÉ .iken kozoko tamladjáf trem ,koláni$ tima ,si sajla
 za kotahdut nannoh né ,tđérdlöf a tze etremsi men ő aH .moravazgem ppékgév

?lőrévö
 kenbbesik lejjef léf neletrih ,tna¤¤orgem alláv a ,ttegemer allákađ A

 le metdegne meN .t{émer sé temleléf ik matsavlo erređ¤e lőbémeđ A .ttođtál
.lőbkéđsorak a evdeklemelef giléf ,metgeđiđ ¤ú ,tétetniket a

...rajdE -
 negedi za ketdzek inelmö lóbájáä .mettőle ttolluherdrét sé ,ttötlövüleF

 tájrak téK .ságokoz őrötlef a ttotíkađgem-gem teke€ema ,iatadnom vle{
 .tléđeb ,tléđeb sé ,ke{{ök a kattozkatap lőbémeđ ,mélef attotjú{ evgörö{ök
 támladjáf ketlétá za ,tséseebgésték a sé t{émer a metzeré nabko€úsgnah A

 kóllá nebrök a ,mázzoh ttedelezök avđú$ nedréT .tiesédrék ővöj a sé
 a tnattaplöf irrumuä .katpak zohkujdrak a nesegedi na{áhén lüzök



 nokoknálap a ttorgu méllem lettelüdnel nelte¤e irtahiG ,lórómo$létök
.lütđerek

.mezek a metlemelöF
 si negedi za totaludzom a sé ,tlóđ keniknednim zE .mattotídro - !jllÁ -

 a knójah rokima tnim ,neblöbö za ttel dne$ na€o tnigeM .ettetrégem
.ttolkis zohéirrumuä

.matludrof zohirrumuä óllá mettellem A
?gem datdut men téven A -

.tlov ekrüđumah acra za - marU inetsI ,meN -
.se€eH -

 éllem agam tájrak a ,netdemred tledrét ttO .metzén arújahsöröv a arjÚ
 .bbaramah lénim eb küzzejeF .lótkétájníđ etzedner magam a matdorodnU .evtje

 si iken bbálagel nabkáró őzektevök a ¤oh ,tlov meletétgéle i{{a kaŁ
.metköb ermellem a lammajjuk€evüH .meken ka$men ,téjef a einröt nim đel

 !rÚ inetsI-
.arsójah a nátuzA

!irrumuä -
.arirtahiG ,arlab lügéV

!irtahiG -
.arújahsöröv a mattatum larrak ttotjú{ik nődréK

?et táH -
.előt koraka tim ,atgoflef lannozA

.naklah atdnom - rajneD -
 ¤oh ,ttetelüđ tinE loha ,zehéven a kansoráv a kanna ttotílnosah ari{{a zE

 zehmelüf a tnékré$löt mere{et A .e-mettetré lój ,metdekleték gitanallip ¤e
.attollah luđđor ika tnim ,metleme

?eH -
...rajneD - .neđéktaláglođ gem etletémsi - rajneD -

 ttedzek lakkotadnom bbajú evév tetezgelél ¤an sé ,nebémeđ a tnalli$ {émeR
.lőbđége za tlov megele erőle¤e meken eD .inzábmob

.lattaludzomzék a lazzana¤u arjú mattotláik - !jllÁ -
 idlöF .rábrab ,naM rogerG ,gidep eT .{okélunaT .ttotagllahle lannozA
 no¤an nelté$neređ a zE .tamlatah inetsi za dođtáj lusok$om erdetél rebme

 lakkos ¤av ,téjef a kájpa$el ardotaludzom ,ardavađ nelte¤e ,ajdut lój
.elev kenzegév nodóm bbenelte¤ek

.ebkéđ a metdekđereađđiV
 ,motál ¤ú - arirrumuä mattotídnas - ráB .lój kotástrat sÉ .keté¤iV -
 ka$ nÉ !dettet tréim ¤oh ,mándut kaŁ .luđđor elev kotatnáb es gidde

 lój ah sÉ .tekő si dölölű¤ et ed ,lótásádamát kaújahsöröv a kegetter
.mettehdőző¤gem nietegiä keleä konlÁ za rám lőrrE .atógér géle ,međkélme
 sójah a - deleV inléđeb kénteređ lőrre neppé sÉ .marU inetsI ,nav ¤Í -

.téníđcra sedner ađđiv etre{ men gidnim gém
 .le nejnem sé lef nejlek ¤oh ,kanújahsöröv a mattatum lemmezek A

.attagnárlef avgof lánájrak a {égel ték ,ttozávotéT
.gem tehlübrög mes aláđ ajah A - .kujár matlóđ - nedíleđ kaŁ -

 .ttotjah tejef ne€ém ka$ ,inadnom mes tnegi gém trem men {égel ték A
 a sé bbe$löbgel a rÚ inetsI za ¤oh ,iknednim atdut tza ka$men nabánavA

 a đel im ,inlosójgem tehel men ahos ¤oh ,si tza ed ,bbesemle¤ekgel
 mes né rođkos ¤oh ,kátdut meN .tréim ¤oh sé ,a$narap ,atadnom őzektevök

 .trajneD le kéttezev avtagopal tálláv a ,nasogástárab ertesenedniM .modut
 seziv a knélef tdalađ {égel ¤e ka$ ,tlürüik nenni nocobrá za tezlédef A

.lavápukóvi moráh a sé lavósrok sorob a gem



.el ketejlÜ -
 arákras a irtahiG ,nómo$létök a té€eh a atlalgofle arjú irrumuä

 ,ttöj na¤oha ,nasro¤ na€ona¤u nátza ,tlati za ettetel {égel A .tloggug
.tnűtle

.irrumuä ,dsat€oF -
.már ttezén evđékrüf sójah A

 inetsI ,kaltahláglođ ató morok-cnahus námrofój lőbémle¤ek kenetsi zA -
 ka$men ,iknednim attotrat ¤ú ,ika ,si aruzaM gém međkélme lój ed ...marU

 nabgásakos a matlov ttO .¤av bböt gém eT .si ólĐárav menah ,tlov €árik
 tráv uzaM sé ,lakkanó$ láđ¤e za lazza léttöj eT rokima ,notrapőtökik a
 eT ed ,lavátaraka za degéT inatnappor traka eđđö uzaM sÉ .notrap a degéT
 ,tnegedi za tze detröteđđö lavóđ moráh gidep tnémi zA .látlov bbesőre

 knürebme {áh ,inlodnog arra kerem si men ,damát knüken lezzék atđup ah ,ika
 ,so{ozib za ,knénlögem négév a treM .kujríbel ergév gíma ,ántahzoko tétđev

...lavóđ moráh eT eD ...lallí{ ,lórójah kisám ¤e ,men tnéksám ah
 tős ,naltatahzára¤amgem si armomáđ rokima ,kanna inlürö matdut men ahoS

 söhüd si tsoM .me€étniket a kétlevön miettet ttotrat kentlürő galótu
 .tettörötójah nelté$neređ a tze metrötö¤gem lüklén ko ¤oh ,armagam matlov
 tze epén ő za ređ¤e djam le ajlalgof abáih ,daram si za sé ,za rajneD treM

.totrap a
?nebtelé dat¤ah tréim ,jléđeb lórrA - .mettetni¤el - irrumuä ,tze d¤aH -
 keregnet a ,urruG .marU inetsI ,đdut si eT tima ,mođaláv a za nedivöR -

 tegésnelle zA .tettörötójah a aj¤ah nebre$ ika ,tza ajtjús lakkotá enetsi
 arcrah rám ika eD .ólav néjdner ze ,nabáta$ iregnet a rebme za ilögem

 tréze neppÉ .gésnel-et$eb in¤ah arásros tza ,dut mes inzekedév sé neletpék
 natdogu{ rám tsom ,ekedré anavA ajnávík ¤ú ah trem ,lój ne€i mattotrat
 innezü metleđérem tréze s ,matlodnog si arsám bbősék sÉ .metehlögem

.detrÉ si lügév
 nasodnog nátuza ,arájla za ttetni&&öl trob sévek ,tápuk a ettev ebézeK

 ólnosah irtahiG .attotjú{ meken djam ,lezzív ettötlötelet
 kanóslotu ka$ irrum-uä sé ,tálati agam a gem atpak laggássosátratređ

 a tlov ő nebélbö sárroF etekeF a ,tti ergévlE .téágam a gem etrevek
.adzagizáh

 {áhalavzáđték a lánna lőrbbeđđem ,marU inetsI ,menedzek llek lőriđđeM -
 tzA .knüttötlöt nietegiä keleä konlÁ za ,dettetílme ¤oha ,tima ,lánpan

 .lőrésézetél kaújahsöröv a tsámodut knützeređ nebődi ¤e lóbáj¤an ,međih
 si men eT ¤oh ,tehel - nosázok$ánat i{átipak ¤e ,néjele tú ¤an a géM

 ttozokédnája azizE tima ,tokasis a tza knüken dattatumgem - ár leđkélme
 azizE tokasis a tze ¤oh ,dattodnom rokkA .lóbárát$nik nid-riG dekeN
 kenika ,lőréjef újahsöröv ttolah ¤e el kátzúh iólavttala kanájpa¤an
 .artagu{ lőtnid-riG lohalav artrap a ettetev sázmálluh a témetet

 tekeibböt a sé degéT nanno rokima ,tdaram nebsiD la{{ozib nednim kasis A
 si men ze eD .lavájójah ugaliP tde€€üsle ettőle gém ¤aV .knuttotídabađik

 tnel tto timalav látlálat ¤oh ,meken le etlésem ugaliP nátuzA .sotnof
 ketzegév mendjam kosokanó$ úđđoh a rokima ,nácnálka{ rebmedav ¤e neléd

...knülev
.nevle{ idlöf ebzök mettetev - tá{arava$ ¤E -

 datdnom tza rokka ¤oh ,za bbasotnof a ed ,detzeven kanna ¤oh ,teheL -
 ...inetíđékle kanánlov keneletpék ia$ávok anavA timalav a tze ,kanugaliP

 si gilöbö ű{röđ iđđem a gidda kika ,tlatu arkaújahsöröv a si ze táhet
.katlutđuptto ráb ,kattotujle

.lóbájápuk a te¤e tlo&roK



 ,nietegiä keleä konlÁ za trís tönezit a tza kutlálatgem élefazaH -
 ,datdnom tza eT sé ,künneb katdogu{ kaújahsöröV .nekide¤en a avtímáđ lőrléd

.ibbegér mes rís ki¤e lénsevécnimrah-đúh ¤oh ,marU inetsI
.előleb ttovi mesgém nátuza ,tápuk a etleme zohájáä

 ¤oh ,ugaliP si atóza etré zoktá abáih ,arra kodaram ekđüb gimolálaH -
 knutdólađa givé {áh ,ajdut iK .tsáludni za kutlokađőreik sé ,matllá déllem

 knutdakađle ,rahiv ű{röđ a za ttöj nátuzA ?neketegiđ a nokoza gém anlov
 a mettezev nabbasro¤ gém tréze sé ,kotráj mettőle ,mettih tza né ,lótsám¤e
 ,kotatlov mettögöm iT eD .teketiT kelejrélotu ¤oh ,tójah tah ótrat melev

 lőrki€ema ,tájójah őde€€üs a tza kanka-újahsöröv a kotátlálatgem
 sé ,ketetse abágásgof kaniójah siD nátuza ,tőnrÚ za dettetnemgem

 a ado ketetđev men ¤oh ,kutdutgem nabánavA im gíma ,vé ¤e 'djam tleteleb
.nabágásgof rraM ,kot¤av nebsiD menah ,neregnet

 lój na€o neppé rokima ,meken le datdnom tréim ed ,irrumuä ,zagi ¤í dnim zE -
?et tnim ,modut

 rám atalli zA .matráv talah tlüs a né nebzökim ,te¤e tlo&rok ergév tsoM
.nebéjőgevel sedne$ löbö za knázzoh tréle

 mődi tlov ¤oh ,đle¤iri ,marU inetsI ,datdnom tza tnémi za treM -
 tokasis A .erimalav mettöjár ,međih tza sÉ ...matzoklodnog táH .indoklodnog
 ,létzeven kaná{arava$ eT tima ,tzA .kátlálat iólavttala za kanájpa¤an azizE
 men korís a ¤oh ,datdnom eT eD .kos-okanó$ úđđoh a kétzeređ rokim ,modut men

 ődi bbesevek si lénvé ¤E .lénkesevécnimrah-đúh keibbegér kentehel
 sÉ .matlomáđ lój ah ,evé tönezit kennE ...erőnrÚ za látlálatár gidep nátlúm

 a ...bbađđor lánna ,negi ah ed ,neltelév ze ¤oh ,teheL ...tsom né rokka
 lőt-siD artúójah ipan ¤e gila ,ertelek lótátalokrot ó€oF ¤aN a ,unáđiG

 ze aH .tnelté$neređ moráh a tze molálatgem ,nabdéđmođ a tti etniđ táhet ,erléd
ze ...a

.ik mettetíges - rajneD -
 kođálah ianava za rokka ,ajríbik gipan {áhén gém rajneD a ze ah táheT -
 a ¤oh ,lóttrap a le kandolovát ari{{a ka$ gidnim gidep kika ,gem kitnem

...ttelef regnet a kássál gém tia$ú$ nákraB
.tlati za nabájápuk etlök&öl nesemle¤iF

 negér ará{ozib rám ,mé{e za tnim ,bbo¤an lakkos €ema ,demletré inetsI -
...inadnom lezze koraka tim ,ajdut

 ,tréza nesönölük ,bbesekétré ¤í .ik ajdnom ő ¤oh ,matraka tza ed ,matduT
 lóbájáđ irrumuä si irtahiG ,erézev ileb{émer óicáreneg őzektevök a trem

.lőbmé{e za men ,ajllah
 tegéstevöđ né rokima ,erésélü za arra kaná$ánaT anavA leđkélme ará{oziB -

 a kennöj trem ,noránednim ,leppén tremsi knulatlá nednim metletevök
 ,admuN ,erebme bbe$löbgel kaniaiF regneT a rokka sÉ .kaújahsöröv

 né za ,ettet lakkédnáđ ój ¤oh ,matdut né ed ,menelle ttezedrék lavóđ nelte¤e
?marU inetsI ,leđkélmE ?rokim :ttezedrék ti{{a kaŁ .ettet ttellem mazagi

.tros ¤e ttotagllaH .negI -
 ,ekélme za ne¤el ttodlá ,admuN nátuzA .inda tđaláv iken matdut meN -

 ,bbaramah lakkos ¤oh ,tzA .timalav iken kéntahdnom rám tsom gideP .tlahgem
 er¤e ¤oh ,lüredik ,matlorosle tima ,tza dolodnoggigév aH .küđđih tnim

 .natloh na¤u kügésbböt A .kaúj-ahsöröv a totrap a tze le kiré nabbarka¤
 gidep kanrajneD a kenne ,lóbdotlovój eT a őnrÚ zA .evlé rám őttek eD

.ejé$neređ tlov melev
.inallah matraka tze neppÉ

 ne€im sé - ttödőljef si knéim a na¤oha ,ku{ámodut isázójah a kidőljeF -
 ,tójah a tza kotáttál ugaliP gem eT .ató morokkere¤ né za - !takos



 .dettetnemik tőnrÚ za lőrki€ema ,tétezlédef őslef a ka$ evtelli
 keleä konlÁ za €ema ,rahiv a zA .marU inetsI ,matlomáđ sé metzekélmE

 le ttedesedne$ nopan kideteh a ,élef telek teknim ttetegrek lőrietegiä
.tjátta{okla knuttahtnob tálrotiv ¤oh ,ari{{a

.nekélme igér a matdo€osomlE
 a kütserek sé ,el knutllá trézE .tlálmáđ tötö ka$ ugaliP sé ,negI -

.tójah ték óz{áih
 tza né ,- inzőtegetnem ttedzek - rám matdnom na¤oha ,marU inetsI ,eD -

...kot¤av mettőle ,mettih
 .tnétröt lój sé ,¤í atraka sros A - .mettetni¤el - irrumuä ,tze d¤aH -

!dsat€oF .tőnrÚ za gem kujlálat men ahos ,el knullá men ah treM
 neb€eh¤e gipan ¤e ,bbősék meken le kátdnom iasójah ugaliP ,rokka iT -
 őnrÚ za ár kotatlálat élefetse nopan kidaclo{ a noza sé ,ketetlegetđev

 ilebsid moráh a abba eleb kotattotuf néjttőleléd kidecnelik A .arájójah
.abójah

.tlov ¤Í -
?ebéjőtökik siD ketetré rokim sÉ -

.ttetneccib nettedegéle irrumuä .nablanjah pandamraH -
 rám ¤oh ,marU inetsI ,itnelej tza gidep zE .si meken kétlésem tzE -

 ¤e le tde€-€üs artúójah ipan¤én nápu$ lőtsiD ttőleze levvé tönezit
 ,erléd lőtsiD rám gidep ajójah a kan-rajneD a kennE .ójah ólav lóbállaL

!ttözök siD sé knützök táhet
 essehző¤gem nabboj gém ¤oh ,metzeknelle tréza kaŁ - .sotzib men zE -

.ajdnomgem ő djaM - .segésküđ gém nálatlá¤e aH .tirtahiG
.etré matlov sáláH .talah tlüs a atzoh nabkalát {égel A

 a ,atnávík melli za ¤oha ,takákláđ A - .kise lój no¤aN .irrumuä ,mönöđöK -
 im a kendösűrűs ,dattotí{ozibeb rám ¤oh ,tsom eD - .kütdökpök ebregnet

 tréze neđih trem ,dántahlurále ,kójah őzekré lóbállaL a nöknüregnet
?itelli tújahsöröv a ima ráM ?melőt đráv tsétnöd ne€im ,edi látvíh

.éle agam tderem evgnerpöt irrumuä
 men ahos né sé ,látlálatár rokima ,tlov kemre¤ gém námrofój őnrÚ zA -

 ti{{em ¤oh ,mes delőT sé ,anlov ttel gésnelteletđit trem ,előT metzedrék
 ,molodnoG .lórku{ámodut isázójah a gelőf ,lőrpén a lórra előt gem látdut

 ddih ,marU inetsI ,inzén llek ár kaŁ .sójah tnođiv rajneD a zE .takos men
 nasápmop na€o eđđö etzötök ő ¤oh ,metehzeletétlef ka$ tzA .ketré zehhe ,le

 a za tnim ,tezivregnet ttovi men ¤oh ,kétí{ozib rám za ed ,takujatut a
 etrém na¤oh ¤oh ,láttahtál men eT eđrep tima ,si za sÉ .nelté$neređ ték kisám

 a ,koso{ámrok a etle¤if na¤oh ,trét zohágam rokima ,takniójah a lef
 dekpél za kaŁ .asáráj a ,bbasotnofgel a ima sÉ .tájáknum keretsemalrotiv

.ttotagllahlE .ettötlöt neregnet a tételé léf a ika ,netezlédef a ¤í
.mattatzib - ...táheT -

 a atlámrof natlodnoggem no¤an ,nassal - marU inetsI ,évőtehel ddeT -
 tima ,tza inzamlagofgem zéhen ne€im ,atdut ,etzeré nasotnop trem ,takavađ

...nojdaram nebtelé ¤oh ,- raka inadnom
 nesejlet ebzök matgáv - ?tsélö za mölölű¤ ¤oh ,mazzára¤am dekeN -

.nesegelsölöf
?nebtelé nojdaram na¤oH .gészéhen a tti sám ¤oh ,marU inetsI ,lój doduT -

 ,matdut si gidde gidep ,tégésse$löb irrumuä inletđit nabboj er¤e metdzeK
.soko eri{{em

 erénelle dotaraka sé ,ttozavađel $ánaT a rokima tnim ,tez€eh a sám tsoM -
 bbábotsogel $ánaT A .marU inetsI ,nelle liaL túrobáh a attotídnigem

 a si ne€imráb ,lótrajneD támlatah anavA inetléf ajgof mes ajgat



 ilezök sé lótiaif allaL djam kenléf nabboj bbejlefgeL .esénelejgem
 a kizré ¤ú neppé kika ,si kankoza geM .ój ka$ meken za sé ,lőtküsénelejgem
 geresdah a ,ersétípéójah a đel {ara bböt gém bbálageL .né tnim ,t€éđev

 ajtálgem ah ,nebémörö tére{et a ireveđđö iliksaL ,moduT .erésézpékik bboj
 a arropől sé ersétíđékrev¤ef inraki$ik gof ta{ara i{{A .tókcif a tze

 iliksaL ¤oh ,marU inetsI ,dodut gidepráM .đel sepék ka$ ti{{ema ,lót$ánaT
.sepék arkos

 ttezén leggésttedegéle đavar ,ketdegnelef artanallip ¤e iasánov őgnerpöT
.már

 mortélas a sé adóđ a inleme énteređ levéde¤en¤e ka$ rig-izE tnékbé¤E -
 sÉ .lán$ánaT a sé daláN tésérék a motagomát ,iken matdnom tzA .tárá

 ,međih men na¤u tzE .levietevök apavaT ébböt la¤rát men ¤oh ,ttödüksegem
 bbađđor gém ima ,tőS .aindagatel đel zéhen bbősék ,atdnom ttőle kakos ed
 attattujle tríh a tze ika ,rebme na€o nabájátolaP rám tdaka nasotzib ,iken

.iken tlürö men apavaT ,molodnoG .zohápavaT
.tluromokle arjÚ

 ,kedzek inla¤rát lerrig-izE ¤oh ,tjatut a gem molálat ttőle za ah eD -
 ,knár lüđék meledeđev ¤aN .trémortélas a iken merégí si tásorođmoráh a ráka

.marU inetsI
 lef léttet bbőle za tima ,sédrék izagi za za ¤ohkaŁ .irrumuä ,moduT -

?nabánavA újahsöröv a ze nejlé na¤oH .meken
.tájádlép a mettevök né ,ablát a tlú{ trélah bbajú irrumuä

 neűresek ttözök akláđ téK .lőtdegésse$löb inetsi tđaláv koráv errE -
.mettevenlöf

.et tnim ,ko¤av nalat$ánat na€o neppé ¤oh ,lój doduT .irrumuä ,mönöđöK -
 tnim ,nabboj men ah ,ari{{ana¤U !rebme za ze llek meken ,knüken gideP -
 idlöf tnim ,se¤ek na€o neppé aurE ázzoh ne¤el - usdrO {égeđ néjedi kanna
 ólav külev a sé aráktit kenésétíđék kají inuan a rokima ,- tlov nebételé
 za metehremsi meN .sójah rajneD a zE .takaianava za attotínatgem arsánáb

 ráM ...si lőrsétípéójah a tahdut takos ¤oh ,međet temejef a arra ed ,tételé
 ajlunatgem aH ...nav knügésküđ erre sÉ .itelli tégésretsem kaiallal a ima

 őnrÚ za si gidda sé ,ajlunatgem ramah ,mezré gideprám ,teknüvle{ a
...knütehtípé takójah atjafsám néjedi runaN rám ,men ,urruG ,tahlo$ámlot

.matzár temejef a ,mattotjahóS
.bböT .¤e si meN .irrumuä ,tti nav jab sáM -

?marU inetsI ,đlodnog eriM -
...remmenheP gem ettetnem tételé za kanusdrO -

.ebzök tlóđ - né gem tézE -
 mes tza gém im rokima ,si rokka rám atdut usdrO eD .zagi giddE -

 eđér ¤e kanna si¤av ,epén tájas a ¤oh ,nav nogáliv a ő ¤oh ,küttehtjes
 kinuan a men ¤oh ,si arra ttetehöjár ramah no¤an sÉ .inetjeđevle atraka

 .irrumuä ,gésbnölük ki¤e za ze ,dotáL .takají za inlánđah kujnávík nelle
 ólav lótásádamát kaiallal a men ¤oh ,kanrajneD inzára¤amgem dlábórP

 ,lavásádut ő za - erésétípé kójah bbo¤an ,bboj teknim tetđék ségetter
 rám ,me{émelév a ze si meken sé ,sójah ,dattodnom tnim ,aH .levégéstíges

 timráb ¤oh ,inetíređ{ék dodut leviM .knutrat loh ,knüré tim ,etrémlef negér
?knüken nojdnomle si

.tdakale nátuza ,irrumuä etdzek - ...táH -
 bbákni trem ,monzára¤amgem đel bbezehen takisám A .ko ki¤e za ka$ ze sÉ -
 le atlurá mes lavóđ ¤e ahos usdrO .molábórpgem ed ,modut tnim ,mezré ka$
 nabánavA sé ,tlahgem ,inuan tnim ¤oh ,atdnom tza mekeN .ado$ik ő ¤oh ,knüken
 lataif trem ,ár leđkélme gém ah ,tlov si zagi nebđér imA .ttetelüđ arjú



 ¤oh ,dotahdut men sé ,zohátolaP a lezök na€o létlé men sé ,látlov {égel
.ađđiv atzoh lóblálah a nabólav ,ekélme za ne¤el ttodlá ,ummiD

 nelte¤ek usdrO rokima ,lanjah igér a ttotuj ebmeđe trem ,mattagllahlE
 kanájpa za ,kanlagmeD ttellek meken neppé ,tlahgem ,inuan tnim ¤oh ,tátadnom

.monadnomgem
 za sé ,if€árik ,aif ttölüđdosám lagmeD ¤oh ,ttotagllah si lórrA -

 inuan a bbese€ésegel a nátu lagatO ,aj&áb e€ühléf rokka rám lótlati
...ajtráp sé rudirkeM ah ,evétlef ,arnórt

.mettetni¤el nesöhüd sé mat¤ahebléF
 ,irrumuä ,trézA .{ođđanév ték tnim ,tóđ a kujtíropađ ,knudógár nekekélme igéR -

.inetnöd knudut men trem
...né ,marU inetsI -

.lavásálóđebzök a metdőröt meN
 ¤oh ,erénelle kanna usdrO ¤oh ,dodut lój no¤an si et lavóđ¤E -

 lórlovát a ¤í sé ,innáb lajjí inuan a takolataif ianava za attotínatgem
 .tlov merebmeőf bbesékébgel a ,ttel eretsemótínat bbo¤angel selö

 a etlekedré meN .enneb ttev mes tđér sé ,túrobáh inelle liaL a etzenellE
 ttozoklábórp men ,zehsédekretsem ne€i za tlov soko géle ráB .molatah

 lórladlo ték avlánđahlef tégéstevöđ anavA sé ajpa ¤oh ,mes lazza
...tárobát rudir-keM ,aj&áb¤an eđđö kustnappor

 tnim ,matraka tima ,tza inzamlagofgem matdut men né tsom trem ,mattagllahlE
.irrumuä bbőle za

 ,deken modnom tza tsom ah ,detré mes gem gelűníđólav sé ,dár kizotrat meN -
 ,nebtelé mattahdaram tréza ,námáG a tevé i{{e gem mettehlé tréza ,irrumuä
 met-zerégem nabkotanallip so{ozib - takavađ a metserek - trem ...trem

 lavóđ moráh trem ,ko¤av ólĐárav bbo¤an si lánuzaM ,datdnom tzA .timalav
 .mezré tze tsoM .eđđö metröt men ,irrumuä ,đdevéT .trebme za tze metröteđđö

 se€éđev rajneD a ze ¤oh ,tréim ¤oh ,inzára¤amgem modut men ed ,tza sÉ
...előt keléf ...knüken

...lürek abdavađ ¤E ?tréiM - .irrumuä gem tnebböd - ?marU inetsI ,eT -
 modut meN .međet mesgéM .moduT .méntehetgem tzA - .mettetni¤el - d¤aH -

.innetgem
 za mattotjahlef nátuza ,knuttagllaH .már ttezén netteseebgésték irrumuä

.tamolati
 ,mezré gidep ,gem küjtehlö meN .metré mes né trem ,irrumuä ,detehtré meN -

...knár zoh tađđor ¤an no¤an imalav
.irrumuä nettedeređ{ék tteteven - ...rebme nelte¤e ,marU inetsI ,eD -

.élef cobrá za tludnile sé ,tllálef lunaltóđ irtahiG
.irrumuä ár ttotnakkav - ?đém ávoH -

.sogali¤rát sé tlov tdogu{ ajgnah A .tludrofgem nesemledegne irtahiG
 za tnim ,bböt ahén sézré zA .kanrÚ inetsI za keđih nÉ .metelögeM -

.meletré
 mogof men ahoS .gáliv a melev tllá eréjtét ejef a artanallip ¤E

 arra tsom ed ,soko no¤an irtahiG ¤oh ,matduT .tekerebme za inremsigem
 ttetehel sufózolif ¤av őtlök arokkem nabrok bbesékéb ¤e ¤oh ,matlodnog
 irrumuä sé ugaliP aso{ámoráv gésrézevőf a nápu$ tte€ehE .előleb anlov

.nátu
.mattotjahós - irtahiG ,jráV -

 rám atóza ráB .óđ setezgév a tlov ze ¤oh ,mattahdut men ,matdut meN
 lavóđ ttodnomik a ¤oh ,si ajdut rebme za rokima ,tese aktir ne€im ,mettöjár
 röđbböt imalav ttezeven kansros a gideP .tásros a azzorátahgem erőle

 tiavađgév keniesénétröt knütelé ¤oh ,knénlezpék tnim ,knülev le ajtađtáj



 őtnöd nebővöj neltetehremsigem a koza rokima tnim ,abknáđ a ajda bbaramah
.tređ kenđet er{évré

 - .erim ¤oh ,tlov mes mamlagof sÉ - .knujráv eD .irtahiG ,nav dazagI -
.tlálah a mölölűß

.mattotídnas arpaN a nátuza ,metdzek inne ,trélah jú ,matlú{ ablát A
 lüneltéverđé éggéle ,međih tzA .azah knuludnI .irrumuä ,tálrotiv ssatnoB -
 ,ajdut men iknes lüvík nolilaT gem nőnrÚ za sé ,dázzoh nablanjah matludni
 kika ,tájáđ ilebatolap nednim ingofeb sepék mes lilaT eD .matzójah avoh

 za ze sé ,ttaim etéllovát kurU inetsI kandógga letteteređ etniđő
 za <lóbátolaP a goráviđik nátuza ,kiđkevön lavárósőttek nednim moladogga

...kizotláv ámmoladogga ,melev ttetehöj men tréima ,gidep ajgarah őnrÚ
...knüttötnöd men gém ,marU inetsI ,eD -

?rebme za ze deken lleK -
.llek kanánavA -

?nebélbö sárroF etekeF a ,tti ,tálálah a doraka men táheT -
.meN -

 a ka$ knüjré nátu etnemelpan ¤oh ,dzétni ¤Ú .irrumuä ,sétnöd rám zE -
 - armójah né za đđöjtá gidep et ,daram nebkénefójah a gidda rajneD .ebőtökik

.knütegléđeb bbávot sé - ,tirtahiG inatnábgem matraka men
 gem tlalóđ - azahado kanassagllah ¤oh ,inadnom llek gem kenkerebme zA -

.témeđ a atzúheđđö irrumuä .irtahiG
.kangof intagllaH -

 inzára¤am llek gem si¤ú avlúm ődi ¤e ed ,- mattotjahós - eđreP -
...kanánavA

 intatgu{gem ttezeke¤i - tim ¤oh ,kujgof indut rám argidda ¤ohkaŁ -
.irrumuä
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 ,mes tréza ka$ ráM .kanánavA đége gem kutzára¤am men ¤oh ,tto kussat€oF
 bbótu-bbőle - levégéstíges tinE - rajneD ah trem ,kutlodnog

 ¤oh ,iken ajtahgo&okle ikráb rokka ,tévle{ kaniaiF regneT a ajlunatgem
 bboj a lekkeze ¤oh sé ,nebtelé kut¤ah ttaim iatalatđapat isétípéójah
.tehöjár si lótágam ,eđreP .inzekedév knunávík nelle epén ő za lakkójah

 takálbát a tekeze kika ,it sÉ !stíges ,utlabuL ,motárab gerÖ
 sárítenétröt a ko¤av naltaráj eri{{e ¤oh ,gem kotassá$ob ,kotássavlo

 etekeF a ima ,lórra metléđeb násamladađđoh lút ¤oh ,mezré ¤Ú .nebégésretsem
 ?agásrá&áđóđ rokgerö za rám ze ¤oh ,teheL .tnétröt nebélbö sárroF

 ővkefnezék tlov erređ¤e ,kuj¤ah nebtelé trajneD ¤oh ,sétnöd A .men ,melémeR
 knügésküđ nabólaV .tlulo{ob sé - ázzoh međet evléf rám tóđ sunámuh a -
 te€ema ,sézejefik a za tlov ze - "ekedré anavA" atnávík ¤í ,arrajneD tlov

 ték tnim bböt ,tlunatgem bbaramahgel a $ánaT ttetmeret malatlá za
 lánsázamlagofgem e ráb - kützeré nabkniajtno$ a na{áhén rokkana¤U .edezitvé

 a knüđev tjab ¤an imalav levé€émeđ rajneD ¤oh ,- knuttotuj men bbávot
.abknuka{

 sé ,- ttetísegedi nabboj er¤e megne ima - ttog€osom not€of rajneD gideP
 kanásádaram nebtelé ze ¤oh ,le ettetjelef men ahoS .segésđék ,tlov sevdek
 siláineĐ ,küjtehlögem nabtanallip ki€emráb ¤oh ,emleléF .agoláz bbőfgel

.előt gem motahdagat men teteré$id a tzE .ettet ávóđtájpeređ
 tjarójah a eb ettezev nátu atgu{pan lavój ka$ irrumuä ,matlo$narap ¤ohA

 kanna megne eb ttetetđépme$ na¤oh ,ttotuj ebmeđe nebzöK .ebéjőtökik anavA



 i€árik siD naliA ,ará$narap rraM ,avlokrub abkórakat giplat néjedi
 mekeN .etrűt avgo€osom si tze ő sé ,küttet tze si larrajneD .abájátolap
 kanúđđoh lüneletgév ató asásavlole kenélevel irrumuä ,etse őzőle za rám

.egév ttetehel men ,tlov men gém gidep ,pan a tteđtet
 ő$pél őtezev erteleme ősle za tráv tto tinE nabákonra$őle atolaP A
 tekerebme ,mettev arsotziB .metremsi trem ,gem ttepel men zE .néjetet
 ódora{akeb eblöbö za kájtnallipgem t€ehim ¤oh ,ebőtökik a ttödlük

 kerebme zA .abátolaP a ázzoh kanajnahor avpak abkuka{ a takubál a ,takójah
 zéhen tza ,tnétröt nátuze ima sé ,takórakat a lórrajneD kátzomáhel

 nátuza ,tllá tnékrobođ ,netnebböd gicrepdosám ¤e tinE .monríel nasogali¤rát
 ógoflürök traj-neD a etsödköltéđ ,nő$pél a tnahorel avgacak ,avtlokis

 ,ttotláv arságokoz aságacaK .tlurob eréllem ifréf a sé ,takosójah
 - sé ,tetinE kétlelötá iajrak ,zohágam trét nassal ka$ si rajneD nebzökim

 a ketderele si iken ,rođdosám nebételé - mat-tahtál-mettehremsi atóima
 ¤oh ,séremsilef a ttođú naótahtnipat nebéjőgevel konra$őle zA .ie{{ök

 lőbgé za ,né sé ie{égel sápmop irrumuä ,iaiF regneT a nebkecrep a nebkeze
 ékkőlpeređkélleM .nödlöf a neze knu¤av ke{évevöj naltavíh ,rÚ inetsI ttöj
 kika ,arsám¤e tlálat rebme úsros nelté$neređ nesönölük téK .knutdo{ális
 kettel kesepék rám ,táságodad sáludnilef a kéttödzükel nassal-nassal

 ka$ ,körkö za tnim ,nebrök im nebzökim ,inatláv takotadnom ,takavađ
 anavA ttoloh ,knütélnelej a segelsölöf nesejlet ,kützerÉ .tekő kutlumáb

 énne€i ¤oh ,arra gem né ,arkusoráv kékđüb kettehel nasogoj iekemre¤
 rokkana¤u ,ttözök knialaf tájas kenegedi knüttel im ,sigéM .tekő matlámrof

 ,knüttözök to$pak na€o ttetmeret esélégem sözök a kengésnegedi za kenne
 kanmutnemom őtnöd ki¤e za nabáđakađ óslotu za kentenétröt a kenne €ema
 a tekeze rokima ,tsom sé ,atdut men iknes gém rokka tze eD .tlu{ozib

 ólatđagiv lüde¤e rokkana¤u ,űresek a ze mé{e za ka$ arjú ,morí takálbát
.séremsilef

{ megésneletkétnelej inlesivle laggásótlém metzeke¤i ,matllá tladlO
 ,láttahráv tsám iM .menneb ttodoksaiv sézré ték nebzökim ,tágásólavnávli
 erretémolik reze kos ,kizoklálat rebme téK .elef kibbanazój me{él atgús
 ¤oh ,lórra katdnomel negér rám rokima ,lőtéjdlöfőlüđ ttetíđevle erkörödnim
 .tilébkujátjaf nelte¤e ráka ,tedlöfőlüđ a ráka kássahtáltnođiv si ahalav

 a tza kenkőtípéójah a ráka ,azál gés{ekétléf a ttozár ¤ú rokkana¤U
 kanátalokrot ó€oF ¤aN a ,unáđiG a tika ,sélelgedih a térebme nelté$neređ

 ,runaN ár röt tto sé ,ingáv tsás ólav kenlétök kenedlük erékédiv sara$om
 .inatí¤ó¤ ka$ kandut nezehen €o ia{ávtínat sé ummiD te€ema ,asátnor đonoG a

.neltetehlesivle ze ,meN !nabiajrak negedidav ¤e metinE né za ,tinE
 ,ógo¤ar a tnalliv már lóla iálliP .tlov tdeker mognah a - ?dnom tiM -

.rápmeđ dlöz
...bbősék djaM .jravaz eN -

 ődeseklel sé ődréK .déđebráp neltetehtré ,negedi za ttodótat€of sÉ
 kosál-oĐurud ótatgu{gem ,őzréttü¤e ,kosátláiklef tnebböd ,ko€úsgnah
 tekő ,nebrök ,meltémsi ,knutllá ka$ gidep iM .atadará neltetehréegév

 za ,kantanallip a kenne egév đel men ahoS .körkö za tnim ,avlumáb
 ,- ?kéntehet tsám im - innel őtrégem međke¤i nÉ !trat gigásólavékkörö

 za rám sÉ .ko¤av neltetehet ed ,itíđef gés{ekétléf a temecnireg a rokkana¤u
 ,etzén tráp ttodónofeđđö za men neppé ika treM .matjar kájtál ¤oh ,lekedré mes

 neseteđémret treM ?rÚ inetsI za lo$narap tim ,đet tiM .ttotídnas már
 ?őnrÚ za anlov sőre ne€I .ermesédrék a táđaláv tinE kéttetré neseteléköt
 iőlélmeđ kétájníđ a tlov sazáh rám ikA ?larrÚ inetsI za inléđeb rem ¤í

 tájas a sé sátlávóđ atruk e tnov tomazuhráp lannoza ará{ozib ,lüzök



 kiken kujda iM ?amlatah ko{ođđa za arokkeM .ttözök ko{ođivőre ilebazáh
 ¤aV ?tnéknárpa ,lüneltéverđé knülőt ik kájloraĐ kő ¤av ,nebkniecrep godlob
 iK ?knülőt timalav le kenđev kő ,knuda ¤oh ,küđđih tza kaifréf ,im rokima

?¤í ze nav tréim ¤oh ,arra sÉ ?inda tđaláv erre dut
 iretsematolap a ajdótu sé ejtleven utapU tlugodlobgem a ,mavinaV
.nebézek a leggelres ,ttolkis méllem lekketpél neletđen ,nebgéstđit

 €ém tegelres a nátuim ,etzedrék - ?marU inetsI ,do$narap a iM -
.attotjú{ mélef lassátjahgem

 eD .tinE tésédrék mavinaV gem attahllah na¤oh ,armomáđ tlov €étjeR
.tludrof knélef ,trajneD etdegnele

.sajmođ sé sehÉ -
 téjef a evzőtegetnem újahsöröv A .zohrajneD sédrék sro¤ ¤e arjú djaM

.tóđ {áhén ttodnom avgo€osom sé ,atzár
 a ój no¤an sé ,nav egele lóblah a ,ajdnom tzA .trob sé tsúh tlüS -

.kanmávinaV tinE atlo$narap - !sseiS .kiđe knüleV .knurob
 a aláH .knurob a kilzí kanizáhiknes a kenne ¤oh ,avtatdagar matlov lE

 tlov bbojgel a ató kodazáđvé arob anavA ,kenkőtísemen ,kenköső samlagrođ
.notrap iléd a

 ejtleven utapU ,matdnom tza bbőle za ráB .tna¤¤orgem edrét retsematolap A
 őznö tájas ,atjar matlámrof ti{{a bbálagel nÉ .zagi neđége men ze ,tlov

 a elev mattatlátugem ed ,ttozorátah sé tlov sroß .lőbmekedré
 gidnim si armomáđ za trem ,tsédekse{émlürök a ,togássosátratređ
 a - őle tludrof men ahos gém ¤ohkaŁ .tlov neltetehlesivle

 kidamrah ¤e ¤oh ,- levéletévik kámokal solatavih ttoda kenkegéstevök
 débetse űređ¤e ¤e zohálatđa őnrÚ za sé rÚ inetsI za nöjlüado si rebme

 ttezén netteseebgéstéK .inetđémegem atdut mes mavinaV gém tzE .lavámlakla
.már

 ika ,lettinE ttőle rebme {áhalavnev¤en sátlávóä .llek inetnöd arjÚ
 a ¤av ,lőtmörö za sé lőtsétepelgem a ótahtímáđeb men naótahtál

 tne€ima ,kennegedi za ketmeret tognar sé tetez€eh na€o levima ,séze¤eeleb
.nabsoráv a nebbe ttezevlé men ahos ,iknes

 atdut men ed ,irrumuä óllá nomaladlo kisám a atgorom - ...a ze ...a zE -
.intat€of

 a néjttőleléd a kanpan úđđoh lüneletgév a kenne tnim ,ttel dne$ na€o arjÚ
 a ,kentinE kedegne ah ,magam mattatlá lazzA .nebélbö sárroF etekeF

 sÉ .nebzök aro$av lótrajneD motahdutgem am gém takoglod bbesege{élgel
 ,si nebnölüK .iken kodnomtnelle ah ,tinE gém tahdnom tekim ,lótta metgetter
 gidnim nebővöj a ¤oh ,tza itísetneđ neűređgésküđ men etse segelnölük iam a

.nabsamráh ,knüzzekté ttü¤e
 tlürekis ¤oh ,matlov ttedegéle - ttodnom őnrÚ za tima ,ddeT -

 ilekétré sé ajgoflef lannozA .soko mavinaV .tégi "inlo$narap" a mönlürekgem
.tsétetzöbnölükgem a tze

 men ¤oh ,mattál nácra zA .mavinaV gem tlojah - marU inetsI ,đel ¤Ú -
 ,teređ ed ,tneltetehel a le matdagof tréim ,$nis amlagoF .metleven abáih

 tze neppé nebtez€eh tlov-men-ahos a nebbe ¤oh ,izrÉ .menneb kizíb sé
.monadnom ttellek

 - .tlov $narap tnođiv zE .mognah a gem metleme - lef ketejnem ,tinE -
.ke¤em kotanátu arákosmeN

.matmo{ ebézek a tegelres ttopak lótmavinaV a sé ,matludrof élef irrumuä
 mo€úsgnah a ¤oh ,alór mettehet men - datláglođgem ,irrumuä ,ik ddI -
 si kÓ .tedierebme za le ddlük bbőle eD - .tlürekis erűmletréték

.nohtto tekő kájráv sé ,ersénehip a katláglođár



 teke€ema ,tiavaä .nő$pél a éleflöf katludnile sé ,abrajneD tlorakeleb tinE
 nattozánobabgem kosójah A .etrésík lakkotaludzomzék seveh ,mettehtré men

.tekő kátlumáb
.nebézek a ttegemer gelres A .irrumuä attotnakroh - irtahiG -

.tnattap knéle irtahiG - !maru ,sinegI -
 kaŁ .malán lezektnelej nabárósőttek kidosám a nátupanloH .őnehip panloH -

 sám ,nebikalav kenđet trák nebkügésgeđér kika ,gem dsettí{ef takoza
.tépén anavA lekküsédeklesiv kájtatzoknártobgem nasonávli{ ¤av ,nabáno¤av

.irtahiG etzedrék - ?kantahdnom tim sÉ -
 né trem ,már tnallip lunalat$ánat irrumuä ¤oh ,mattál lóbákras memeđ a kaŁ

.metzén tráp ótrat éleflöf nő$pél a si
.tséteven űresek a inatratađđiv matdut meN

 za menah ,gástdaráf a men ze ed ,te¤e mattotísá - irtahiG ,tnedniM -
 men rám sé ,tim $niN .kanraka ka$ tima ,tnedniM - .tlov asátísá géssegedi

.timmes inloktitle tehel si
.marU inetsI ,mettetrÉ -

.tie{égel a attotídni élef atarájik konra$őle za lessétídnelrak nelte¤E
.nabátalura{ak óso€of iteleme ősle za tnűtle rajneD sé tinE

 sójah a sé ,magam metzeré kengerö lüneltetehréM .lavirrumuä tsám¤e kützéN
 ,tegelres a zohájáđ a etleme men gidnim géM .el matsavlo tzena¤u lórácra
 inetsI za ¤oh ,gáliv a gáliv atóima ,tré men tiknes sétetnütik ne€i gidep

.iken attotjú{ado tégelres a rÚ
 téjef A .motál ,ár nav degésküđ ,- mattatzib - irrumuä ,ik rám ddI -

.attagni
 bbákni ,nojatut a mon¤ah anlov ttellek ttO .marU inetsI ,matzábiH -

.táktá urruG avlalláv
 nelet$eb sé segelsölöf ¤oh ,matdut - ...datdnom et ...sétípéójah a eD -

...knüken djam zevret takójah na€o ze ,- sálóđebzök a ze sádólákđip
 tará ¤an no¤an ,kotrat lóttA .marU inetsI ,laddiavađ bbávot jrötö¤ eN -
 ed ,inadnom traka tőtev-gem imalav - ...a kenne ...a kenne knüntezif llek

.trésádut a tréze - attat€of ppéksám nátuza ,etserek abáih
 a ¤oh ,nabba llek inzíb gidniM .irrumuä ,ingeresek rák rám tsom nezE -

.tsádlogem imalav tagotrat panloh
 nannoha ,nabkonra$őle serü za ttögöm matáh a mattollah téđen ketpél klaH

 ótja ttoku$ a tllá rőtset ték a ka$ ,ie{égel irtahiG ketnűtle rám
 matdut meN .erebme ősle anavA sé atolaP a ,tlov lilaT .ttellem

 ki€em kenéjtniđdlöf atolaP őllieb si kansutniribal a ¤oh ,inzorátahgem
.őle ttöj lóbájóso€of

 ¤ú leddemledegne sogalótu ,- mettőle gem tlojah - marU inetsI -
 degéT tahravaz mes ajgat nelte¤e $ánaT a etse am ¤oh ,mettötnöd

 ,gem dozorátah eT djam ,kiken metnezügem si tzA .leviesédrék ,levétélnelej
 lőrre ¤oh ,mettöj tréza nápu$ si nÉ .tekő intál doraka rokim

.kalassatzokéját
 ,agárD .melőleb tlláđik si őre kédaram a rokima ,tanallip a za tlov zE
 gém etse am ima ,iót bbađđorgel a léttetnemgeM !lilaT sotatnipat ,agárd

 $ánaT a kesédrék ed ,kesédrék abotso ¤av soko ¤oh ,¤edniM !anlov ttetehré
 tős ,đel géle si za neđiH .anlov ttellek monlođaláv erke€ema ,lótiajgat

...nabsamráh aro$av :ráv már gém ima ,lénétellek a bböt
 a matpak lőtki€em ,kéntehgnerpöt si noza tsom ,nebkenetsi za kénnih aH

.etré monda enellek táláh sé ,totallagus



 za tne€ima ,nomáđ a ik ttođú$ sédrék na€o ¤e nátuzA - .lilaT ,mönöđöK -
 za neze eD .mes kanájólavttala nelte¤e ttodnom men ahos gém rÚ inetsI

.ttetehnétrötgem nednim nétse tlürő
?¤av tdaráF -

 nátuzA ?matludnolobgem ¤av ko¤av geteB .már ttezén avdógga lilaT
:tnékđaláv inlesérpik ttodut ti{{a ka$ ráb ,tésénebbödgem etrű¤el

.marU inetsI ,meN -
.đđöj melev rokkA -

 i€árik a ttegellib nebbeseđév er¤e nebézek a kenika ,matludrof zohirrumuä
.ik a¤i ,massagođon ¤oh ,alór matdnomel ráM .gelres{ara

 a đel megésküđ ¤an avlúm pan {áhéN .jnehip sé ,irrumuä ,levékéb jráJ -
.ardia$ánat

.élef atarájik konra$őle za tludni tnékórájavla nátuza ,tlojahgem sójah A
 ttőle óllátrő ték a ¤oh ,lazza evdőröt men ,tálláv lilaT matloraktÁ

.matzo{ámrok élef ő$pél a sé ,totaludzom őrötgéstneđ a tze međet
?lilaT ,arknusázoklálat ősle za gém leđkélmE -

.marU inetsI ,negI -
 .takálbátga¤A .melőt létrék tim rokka ¤oh ,le mettetjelef men sé ,si nÉ -

?tlov ¤í ,telej sé tóđ negedi nednim ssév ár ¤oH
.marU inetsI ,¤Í -

 ¤e ttozoh irrumuä ¤oh ,rám doduT .lilaT ,léttel eretsem kelej A -
 ttü¤e ¤oh ,tlov za ajahó őnrÚ za ¤oh ,men gém nálat tza eD .tújahsöröv

...kide¤en a leđel eT .elev knuzzáro$av
.netteseebgésték ttozokdabađ - ...marU inetsI ,eD -

 ze ,tédéđeb újahsöröv a itré őnrÚ za lüde¤E !lilaT ,dár nav megésküä -
 a erévle{ kaniaiF regneT a gem ajtahtínat ő ¤oh ,si za sÉ .seteđémret

 a genj dlunat si et nebzök ¤oh ,moraka tza né eD .nabbasro¤gel
 a matzodnalki$ - ?ázzoh dagam dezré kengerö rám ¤aV .tévle{ kaújahsöröv

.tágásúih
 a :tlov e€édevneđ nelte¤e nebételé đége kanlilaT úvađ klah ,sedne$ A

 kenki€ema sé ,etléđeb tévle{ i{{emalav gáliv tremsi knulatlá zA .kevle{
 a nebbe kensédőljef a nebgésbböt katlov keze eđrep - asárí tlov men
 mattotínat né erima ,el etze¤ej levécébá idlöf a tiavađ kanna ,- nabáđakađ

.nebievé ősle ekéb a ,negér gém gem
 - .ttedzek inzára¤am neseklel sirám sé ,téjef a atzár - marU inetsI ,meN -
 kevle{ a péđ nasotaládo$ na€o si tréze ,talroka¤ a őn ka$ lavámáđ kevé zA
 ,¤í mezré né ka$ ¤oh ,tehel eđrep ,matlatđapat si tza nátuza geM .a{ámodut

 a ,dner a enneb bbesevek trem ,bbezehen tréza evle{ kepén bbűređ¤e za ¤oh
 ika ed ,ajravaz men tekő ,si ¤ú kájtahdnom ,si ¤í kájtahdnom ,{évröt

 kepén bbetteljef A .ejef a ludjáfeleb kanna ,enneb indozagile lábórpgem
 mÁ .{évröt a ,dner a kidösőre ed ,amácfs kavađ a őn neseteđémret nebévle{

...tréza
 tréze neppé ,metlevdek si men ,teđévle{ a maladlo sőre tlov men ahoS

 ¤oh ,mőreiklel tlov men tnođiv zohhA .tá{ámodut lilaT ari{-{a metletđit
 .tiesétegetjef lilaT nesemlerüt massagllah nétse za neze neppé

.matgávabávađ A
?tévle{ kaniaif allaL inlunatgem ¤av sepék táh rokkA -

 no¤an ,im tnim ,kebbetteljef kő trem sÉ .marU inetsI ,la{{ozib nedniM -
 a ,metrégem tza ah sÉ .{évröt a ,dner a sőre nebküvle{ a ¤oh ,űníđólav

.zéhen đel men rám ibböt
 bbálageL .mettiv lammagam tlilaT ¤oh ,temeteltö za mattahdlá si trésáM
 nabárok agam a tnim ,ajáknum a sé kevé za kátlámrof évőremsirebme ój na€o



 inlodnog men matlábórp abáih sé ,magam metzeré kengerö sé kantdaráF .tádmuN
 tinE ,a{ávtál kanásázoklálat rajneD sé tinE travaklöf no¤an ,ár

 ¤av kezénle né aH .naltalugofle sé ,bbalataif lakkos lilaT .esédeklesiv
 tehtetzekélme ¤av ,tamiábih a ajtahtízagiik galótu ő ,timalav ketréerléf
 ppéksám ,eđrep táh ,tlov ajáirómem setemleléF .lef tnűt men meken ima ,arra

 ttü¤e melev treM .knüre{ si tődi sÉ ?ineĐvle{ anlov ttetehel na¤oh
 menlésemle galótu llek men ,tídrof tinE etse am tima ,ajllah si lilaT

.iken
 ¤í ,nav melev lilaT ¤oh ,sávgu{gem i{ppö$ ¤e sé gási$návík ,ságnoroä

 evlü nebmeđ lassám¤e lánlatđa za loha ,ebmeret a abba eb metpél
 aro$av a adahaglođ atolaP a nebzökim ,rajneD sé tinE ttetegléđeb

.ttodoksotalalgof levésétíđékőle
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 za nápu$ men neseteđémret ,lórállaL kodnomle nedivör no¤an tsom tima ,zadniM
 ¤oh ,megésseletök ,mezré ¤ú eD .e{émdere sétegléđeb itse ősle

 sé - el kotlláđ tti aH .mattahdutgem lótrajneD tima ,ketken majdabbávot
 a trem ,tti el tlláđ tréza si đuetnA za neđih ,motrat kenűníđólav tze

 kettehremsi men takosám ,erdlöF a ađđiv trét laviátánidrook anavA gnikiV
 kotájlálat bbaramah ¤oh ,(na¤oh ,modut men gém ka$) melémer rokka ,- mes it
 a kensnenitnok kisám a kanna keténdekremsigem mestnim ,takálbát a tekeze gem
 ,eđeP .kanóicámrofni za kenne ketitehev tánđah rokka sé ,levépén bbesőregel
 eD .koríel tsom tima ,kanna emletré immes rokka ,bbaramah edi kenré kő ah

.llek monlalláv totazákcok a tze
 tlekedré no¤an mes megne - modóljab men lavásáríel izjardlöf snenitnok A

 ah ,né tnim ,alór gem kottahdut tebböt lavádnođ nelte¤e it neđih ,-
 ¤an tah emöz kaújahsöröv A .traj-neD anlov mattaggaf giketeh

 .nebéjesleb dlöfzaráđ a ka$ nav kusoráv bbesik {áhén ,lé nabsorávőtökik
 nev¤encnimrah tnékne¤e rajneD takugássokal - kosorávőtökik se¤e za ráB
 kujab gélE .nelle sám¤e kanlocrah men ahos ,kaóllánö - etlü$eb erreze

 őtđé{ettallá-őlevűmdlöf idlöfzaráđ ,¤an ték a lazza sina¤u nav
 a notrap a eđrep ze - túrobáh kanvív nelle sám¤e ahén ke€ema ,laggás€árik

-nölük ¤av evzektevöđ kájlábórp nabbarka¤ lakkos ed ,- itnelej tékéb
 trézE .takugásgadzag a kil¤iri trem ,takaújah-söröv a inzágiel nölük

 ódnallá mendjam A .si kánotak ój ed ,kosójah sápmop ka$men iaif allaL
 ólav lammolatah idlöfzaráđ ték a ik ajráz men rokkana¤u géstlüđef súrobáh

 .ariurá ,eriekémret sám¤e nav kügésküđ nesönö$lök trem ,tsédekserek
 tekika ,si lekkepén őlé erléd sé arkađé külőt a kutalo$pak a ólnosaH
 a kannav trézA .ttezeven kankorábrab ka$ neőtev-gem sé nedivör rajneD

 .tekő kézzemledév náros kiajtúődekserek ¤oh ,si kánotak nokójah
 bbagadzaggel a iajgat kenke€ema ,kájtagzagi ko$ánat takosoráv A

 es ki¤e ¤oh ,arra le¤ü nasodnog soráv ki¤edniM .kődekserek
 kosádopallágem tlulo{ob tzE .arásávor ibböt a gem késsahdogadzag

 kandagof men tnegedI .mennemeleb semedré men ebietelđér ke€ema ,kájtísotzib
 ,nesevíđ mes tilebkujátjaf ólav lóbsoráv kisám gém ,ézök kugam eb

 .kusállav a segés¤e sé küvle{ a segés¤E .nájtú gássazáh bbejlefgel
 ttetegelme si tinE rám tika ,kiléf tnetsi romok ,nelte¤e so{ozib a tzA

.néjedi kanna meken
 rám - megéstnem nelte¤e za - lőbgésseteremsiiklel őrem ,međih tza eD

.mierévtset iősék ,teketit kalattatnu tegele neppé



 .teknütelé za attatzotlávgem rajneD na¤oha sé loha ,táhet motat€of ttO
 ¤oh ,ázzoh ttodokđagar tinE ,đel tnéksám bbősék ¤oh ,metdek{émer abáiH

.nezzekté knülev tnéknétse rajneD
.naó{áhermeđ atdnom - melőt dolobarle si¤ú lappaN -

 a ejrésíkle ¤oh ,gem mettehdegne men ppékgév rám tza trem ,tlov zagi zE
 knüsézekré abánavA rokima ,ődi za za rám tnűt eđđem no¤an-no¤aN .ebőtípéójah
 gém rokka ,zagI .tlov si melev sé ,innel traka melev ttünednim tinE ,nátu
 za tnim ,kenré nabbassal iekemre¤ allaL - lóbrokđamak a ik ttőn gila
 soráv a ze tima ,si gáliv jú za za attagzi naólavnávli{ sé ,- kaianava
 ,abátolaP a tlunovađđiv bbákni er¤e ,ttel őnrÚ nátuzA .arámáđ ttetnelej
 nojgaraf tőnrÚ izagi ¤oh ,abiamrak a attotnirapak nagodlob utapU loha

 za rám ah ,tietelđér monif dnersátratređ a iken atzára¤am neseklel ,előleb
 ,meN ...ttozoklábórp abáih tá nevé i{{a lemmeséleven árrÚ inetsI né

 .tebbesevek elev matzoklalgof né ,tetinE le mat¤ah né ,ko¤av nalatgászagi
 za arsálomáđel ősgév knünelle ketlüđék rokka neđih ,megéstnem ár ennel ,zagI

 úrobáh őtege{ef lassálutđupgév a ,kinuan ettezev lagatO za sé konaba
 kide¤ennođuh a nabólav ,nátuzA .elev ka$ mettehdőröt men ¤oh eđrep néböđük

 nebkevé őzektevök a ed ,teknim ttetnemgem ,đuetnA za tlláđel ,nabáró
 mat¤ah né eđrep sé ,lőttinE le tlobar egés{égel đuetnA za ,mierévtset

 ¤oh ,ettetnelej tza sigém ed ,tlov őtehtré si zE .inlobarle magam
 mendjam tlov knüttözök ráB .nebsettek elev mettötlöt tődi bbesevek

 za sé ,tevle{gáliv idlöf a etléđeb djam ,ettetré nepéđ neđége rám sé ,gidnim
...etré ttognojar erebme téknezit a dnim đuetnA

 treM .tamiatalodnog a ajravazgem moladjáf igér a ,kattotuj ebmeđe ¤oh ,tsoM
 meteltö né za meN .ab-ádkA ketlüper nebékedré mogásnotzib ődnevöj né za

 ¤oh ,én-osnoJ kciD űvíđgelem ,agárd a ,éákon$narap đuetnA za menah ,tlov
 kene¤et "tsátagotál őgletđit" ,atdnom ő na¤oha ,támáG a káj¤ahle ttőleim
 gém táh ,tđuetnA za kájtálgem ka$ ah ,tteteven ,rogerG ,le ddiH .nab-ádkA
 za izagi za trem ,kénteređ no¤an tima ,lohalav tto inlláđ knudut si el ah

 es ebélezök a ahos ,€árik¤an a teknim e-dagof ¤oh ,inlábórpik ,ennel
 kciD ,inléđebel matlábórp abáih sÉ ...kantrap a kenne ébböt kendekđérem

 ráB ...lótágáskonlá konaba za tekő matvó abáih ,őremkav sé tlov konok
 konaba za . ..ttetehnétröt im ,tnétröt im ,inlüredik gof men ahos rám
 a eD .kotalodnog dnolob ...tójahrű ¤e inatítđuple dut men agáskonlá

 inetírétle si tsom sepék ¤oh ,sőre na€o sÉ .igér a ,idólav za ,moladjáf
.anlov metteređ inrí tima ,lótta

 zE ?sábih a matlov né nebbe ¤oh sé ,ttozoktanu tinE ¤oh ,inadnom mejrem iK
 levvé tahcnimrah lüleblürök ¤oh ,le mettetjelef men ahoS .¤í zagi mes

 a sé kosátímáđődi za ,međkélme iójah ,metléđeb rám ráb ,malán bbalataif
 sotzib táheT .lőrégésnelet{émer kosátílnosaheđđö őzektevök külőleb

 bbesőre nálat - sőre na¤u a$ánaT anavA .megne lélút ¤oh ,enneb matlov
 a tđér entehev en tréim ed ,- rám metléđeb si lőrre má ,ménteređ tnim ,si

 a ,nabázáH sátí¤óß a temődi za mötlöt nebbesevíđ si¤ú nÉ ?tinE nabájáknum
 $ánaT a abátolaP a tetinE eb assahráz en ,kolahgem aH .ttözök miekédnevön
 ne¤eL .ettet lakkodála$ i€árik a nabásoráv ibböt trap iléd a na¤oha ,¤ú

 regneT a lef estíđék Ő .tlov ,talodnog tlürő si ze ráb ...modótu za
 za erénelle kennE ?ersézekedév bbasosátahgel inelle epén tájas a tiaiF

 levie¤ü atolaP a ka$ en ¤oh ,metdzek intatzib nátu ajáfórtđatak đuetnA
 men sé ,tomavinaV ,tájdótu za etlemeđik rám ed ,tlé gém utapU .nozzoklalgof
 bbo¤an gém ejleme tásádut tinE ¤av ,e-astímodi tomavinaV ,inetnöd ttodut

 zE .eriesélü $ánaT a le nojráj ,kentinE mattolnája tza táhet ,ergésseteléköt
 sé sro¤ ,tlov soko tinE .matráv tnim ,nebbese{émdere ,tláveb



 kotalrodnof monif őtehőđ nelle soráv ibböt a {okélálat nesegelnölük
 tinE ima ,lótáktá sédekték a inludabađgem matdut men ahos nÉ .nabásála¤aik
 neltemletrÉ .atzo{ávláb $ánaT a tréze ,tlov negedi nesejlet lőtéteđémret

 ¤oh ,{ét ed ,tő ¤av ,nabboj e-ketteređ megne ¤oh ,indőnűt noza anlov
 - etih tinE !kanáigólohciđp a arotnif a$ruF .tsám¤e kéttetrégem lükemer
 agam a etléf gidnim gém ,takos alór tléđeb si men ah ,né€ém eklel a ika
 mes ¤úma €ema - esévih-netsibböt mierebmeőf né za sé - ténetsi romok

 úđđoh si né sé ,ttogzom néjtniđ anobab a bbákni ,sőre nebbesönölük tlov
 tőS .ttellem sám¤e tréfgem nesékéb - matlobmor lavájáknum sóvíđ kevé

 soráv a ¤oh ,óđ tlov lórra si¤av ,"lőrékedré anavA" ah ,tlürek mes abóđ
 tővöj ibbalovát A .nebmeđ lassám iknednim kéjlevön tásá€ofeb ,támlatah
 iléd a ,si kelé men rám né ah ¤oh ,ettetnelej tza ka$ sigém ze evtniket

 dnoloB .kaniaif allaL inllánelle sepék đel nebbeserekis nálat-nálat trap
 eléfimalav - metzeré ¤í né sibbálagel - ed ,kansros a ze tlov etelpék

 za rokima ,metdevét ,meN .nabátalo$pak knőttek ttetmeret t€úsne¤e sékéb
:ttozoktanu tinE ¤oh ,matrí tza bbőle

 ősle za rám tzA .esénelejgem rajneD lef attotírob t€úsne¤e za tze ,soN
 ka$ ,tinE tnim ,togálivpan a gem attál nabrajdE ¤úppé ¤oh ,matdutgem etse

 redehis tnékajras aitđanidsójah űríh ¤an ¤oh ,zagI .nabbárok levvé téknezit
 te€ema ,tlov dála$ na€o kos sigém ,tlé neregnet a námrofój ató arok
 itelzü ka$ ,zagi - nese€émeđ etremsi rajneD tős ,ketremsi nettekdnim

 lőrki€ema ,nójah a noza tto tlov men ika ,si té$$ö tinE - lórkosála¤rát
 gal{ođiv ,tteđevado ajdála$ đége nátuim ,rarnaS ,úif a zE .mettetnemik tetinE

 se€étniket ttözök kairajde ődekserek lettevöđ a sé ,tlökörö tno¤av ¤an
 sé kensegéstehet iknednim ¤oh ,attotídrof nékđüb tinE .ttel rebme

 .đel ajgat kaná$ánat soráv a naso{ozib sé <vé {áhén gém ,ajtrat kansamlagrođ
 ő rokka" neđih ,si erésénűtle za kanájójah tinE ttezekélme rajneD eđrep sÉ

 a kanájákráb bbesik ki¤e ajpa ,tlov sójah "gerö" sevé téhnođuh rám
 záđ kos rajdE neđih ,sönölük immes tlov men nebsénűtle za eD .a{átipak

 - korahiv itagu{kađé ű{röđ a koza trem ,{áhén đévado nebvé nednim lóbájójah
 kaniaif allaL - nietegiä keleä konlÁ za knütdevneđgigév si im teke€ema

 kan{átipak A .ár kenröt lunaltaráv si erregnet itrap a evtelli ,eréjdlöf
 nebléđ nalat{ozib sé đđor ,zohtrap a lezök :llek ainatđaláv gidnim táhet
 ój loha ,arnáecó za kidekđéremik ¤av ,rajneD atzára¤am ,nassalagi$ zaladlo
 ,ainjúb éllem trap a arjú lürekis ¤av lőle €ema ,trahiv ¤aV .pak teleđ

.mes ¤av
.tálláv a atnovgem rajneD

 a ze eD - .tinE tiavađ a atlo$ámlot - tlürekis men bbótugel A -
 gidnim ,keneltemlerüt gidnim kika ,enűb kődekserek a geM .srosđéregnet
 ,kan{átipak na€o za kitlök téríh đđor sé ,inré zohkujléc a kenénteređ ramah

.erőle kidokavó nétnem trap a ka$ ika
 élefegév etse ősle za za ,keléđeble tsom tima trem ,matdut rám rokkA
 itezlédef ken€ema ,kanójah ¤an a kanna tlov a{átipak rajneD ¤oh ,tnétröt

 óslotu za erkika ,tlov anotak asrát ték A .ettetíđék tjatut a lóbiákđed
 nekénefójah a natlohléf lőtgésgetebirgnet a trem ,ár tlálat nebkecrep

 tégés{égel ójah A .nanno tekő ik etzű zív ődekleme za ka$ sé ,ketgeretneh
 ika ,lallilaT ,atdnomle tze rokimA .atkar abkokanó$ a nabbárok rám rajneD

 nid-riG ¤oh ,kutla¤rátgem lavóđ {áhén ,etse đége tle¤if námén tnékbé¤e
 etelé újahsöröv bböt nesege{él ató kedezitvé tniređ keze néklel a kenépén

 ővél nokójah a ¤oh ,attotíllá sina¤u rajneD .kütlezpék gidde tnim ,daráđ
 .kanríble si trebme đúh-tönezit ,ko{ámtokla ótahzíbgem ,€omok kokanó$



 itrap a ed ,ertelek lőtnid-riG ttetehtökik táhet egésbböt kokanó$ A
 a noza treM .trékokanó$ a neppé - takiasatu attotítđuple epén kesélüpelet
 kankédnája igé tima ,kanó$ a tnim ,bbasotnof tlov men immes nekédiv naltáf

 sé kenneltelév a tésélükenemgem a rajneD .men tekővél enneb A .kettetniket
 le ,atnávík géssetđit a na¤oha ¤oh ,ettehnöđök kanna neppé táhet ,kanirrumuä

 nelté$neređ ték a za ttođámőle nátuzA .ttü¤e lavájójah a inlutđup traka
 atláni$ rokkE .trételé ték ttel sőlelef rajneD sé ,lőbkénefójah a anotak

 vén tételé za atzíb sé ,takánotak tlohléf a ár etzötök ,tjatut a gem
.erkünetsi nelte¤e ,ilüklén

 .iavađ kanásátídrof tinE ebmelüf a ketgne$ ,"tlürekis men bbótugel A"
 {émek a metzeré teteletđit erénelle memleléf ólav lót-kaújahsöröv A

 lunaltatahtatzotlávgem etelé za ¤oh ,le etzétni levi{{E .tnári {átipak
 bbősék nálat sé ,lőbkedré - motrat lój ne€imráB .ttörötéttek

 a levődi ¤oh ,teheL .ettetđevle erkörödnim tájázah a ,- si lőbvneđnokor
 ,asójah bbojgel a kensnenitnok a kenne ¤oh ,so{ozib si za sé ,đel motárab
 ed ,ttőle iajbbólávikgel mepén né za ráj levvé rezeték bbálagel neđih

 men ébböt ahos ,giárok sevé téknev¤en ,tlé gidde tima ,tetelé za tza
 mazzára¤amle levésétítevzök tinE ¤oh ,metzeré tsétrésíK .ađđiv itehzeređ
 léndezitvé moráh né ,idzek tsom ka$ Ô .knusros a ólnosah eri{{em ,iken

.si bbősék keréár erre eD .melesiv nebbegér
 ,lótgásgodlob a tluriviK .mattál men kenpéđ ne€i ahoS .ár metzén - tinE -

 ,donatídrofel llek tsom djam timA - .tehel levilebajátjaf ¤e ¤oh
 ...sotnof no¤an ,mezré ¤ú ed ,knüttegléđeb gidde lőrima tnim ,bbezehen

 le kettegé takosójah néretőf rajdE ¤oh ,meken datdnomle negér rokimalaV
 a tze ketizeven it na¤oha ,daL ¤oh ,inatíllá kétrem tza trem ,ná€gám

 ...ű€öbmög menah ,kájtínat iajpap ketenetsi za na¤oha ,sopal men ,tedlöf
?e{émelév rajneD lőrre im ,indut méntereä

 röđőlE .ttotídrof za nebzökim ,tetinE etle¤if netlüđef rajneD
 úromođ lügév ,tegésttedegéle nátuza ,nebémeđ a mattál tsénebbödgem

 za nátuza ,tros ¤e ttotagllah rajneD ,etzejefeb tinE rokimA .tségnerpöt
 ,attotílláel si röđbböt tinE .atda tđaláv bbađđohgel a náma€of etse đége

.inatídrof atdut nebketelđér ka$
 tóđ a tze tinE - ttöjár negér rám lóbtalatđapat eđér ¤e kosójah a ,negI

 nannoh tti ¤oh ,kizokládo$ noza kaŁ .sopal tehel men daL ¤oh ,- atlánđah
 si men iaiF regneT a ¤oh ,e¤¤ih ddaH .melőt ¤oh ,ebzök matlóđ meN .kájdut

 tze ika ¤oh ,attat€of ,zagi si zA .ilezpék tnim ,kattodaramle na€o
 kopap a za ,erimse€i tlatu lunaltavó ka$ ráka ¤av ettedrih nasonávli{

 soráv nednim sőre asá€ofeb kopap A .ttödőhnűb lallálaha€gám ará$narap
 tih a kika ,takoza inetnemgem kiasrát kájlábórp si men tréze ,nabá$ánat

 ,e{émelév a za si kanrajneD ,ikeN .kanallav teketezén setétnelle lavásátínat
 inlÉ .térőb a inniv arrásáv tlov mes nabágá eđe ed ,ű€öbmög daL ¤oh
 .ttotatgu{gem no¤an za ,ttodnom nátuze timA .nogadzag sé nagodlob ,traka

 kopap A .mes ¤av e-ű€öbmög daL ¤oh ,nabko$ánat a kanzoktativ noza ka$meN
 nelte¤e za takorábrab iléd a sé ikađé za inetírétgem kénteređ noránednim

 igelnelej a tniređ iajgat bbasotavó ko$ánat a má ,erétih netsi
 mes tánotak nelte¤e kanraka meN .őtígéleik neseteléköt meledekserekere$

 ték a kujár nav gésküđ bbo¤an lakkos neđih ,ersétíréttih a integetđev
 kentere za ¤oh ,ttodut si lórra rajneD .nelle gás€árik idlöfzaráđ

 eđrep - đágalli$ {áhén ttezektevöđ nabkotit lakkosójah óllav teketezén
 ¤oh ,etzeletétlef ika ,- inlekétré llek nebmeletré idlöf men taku{ámodut

 ¤oH .si kenkesnenitnok sám llek einnel gelűníđólav rokka ,ű€öbmög daL ah
 ed ,ttozoklodnog men rajneD noza ,kattotuj na¤oh arsátípallágem a erre



 .tlurođeđđö artanallip ¤e mormo¤ a ,attotídrof tze tinE rokimA .atdagofle
 a ,men ráka ,kesnenitnok sám kenzetél ráka ,rajneD tésétjefko attat€of ,eD

{ozib sézeletétlef e kantatzákcok mes tójah nelte¤e ia$ánat kosoráv
 tnim bböt kecré za sé téđér őtnöd kuga{aaf ,kágárd ,ko¤an kójah A .arásátí
 rokkana¤U .inzeređeb llek lótkorábrab a ¤av ,lótgás€árik ték a ¤av télef
 kójah neltetehel lakkorábrab a sé ttözök sám¤e témledekserek kosoráv a

 llek takos gém bbőle táhet kaniaif allaL .inatratnnef lüklén
 daL kantnopsállá kentere za llek einző¤ nabko$ánat a nátza ,küindösőre

 e{émelév rajneD gidep ze) lőrésézetél kesnenitnok sám sé lőrégésű€öbmög
 iesétetnüb sé ,¤an amlatah gáspap a trem ,đel crah zéhen sé úđđoh tniređ

 za kanastídni tójah ¤oh ,arra kantahlodnog rokka ka$ sé ,(kenelte¤ek
.ebnelteremsi

 keđet tsédrék naltatnipat ne€im ¤oh ,matdut men - ?rokim etniređ ,sigéM -
.tlekedré agásnotzib a kenđérdlöf a kenne ka$ ,lef

 attagomisgem naólatđagiv nátuza ,téjef a atzárgem ,ttodoromokle sójah A
.tájrak tinE

 tnim ,nűb solálah na€o neppé inetnirégem tőnrÚ za ¤oh ,ár mattotídro meN
 no¤an lattúze kenika ,erévtset tinE menah ,tlov ianava nten rajneD .megne
 ,naklah ,ttedzek inléđeB .kentinE tnimráM .ainda ttellek tđaláv nelte¤ek

.ke{{ök a káttotíso€ámohle témeđ tinE sé ,naúromođ
 a sé ,kosójah sápmop iaif mepén né zA .men naso{ozib nebknütelé im A -

 lótgástludnilef a tinE attotídrof - ...kankniánotak a kujráp $nis nabcrah
 aH .tlulo{ob no¤an sédrék a ze ¤oh ,rog-erG ,gem dstré ed ,- avzodaka

 ikađé za ka$ ,inzójah ávoh $nin rokka ,sopal daL ¤oh ,agászagi kopap a daram
 gém eD .ertih zagi ,nelte¤e za inetírétgem tehel takorábrab iléd a sé

-emkavgel a géM .kesőre tnappoR .gás€árik idlöfzaráđ ték a tto si rokka
 .tekő küjtehző¤el ¤oh ,na€omok nebéjef a gem tludrof mes kaniallal bbőr

.nabgásnotzib takugam kitehzeré men ahos kosoráv a gidep giddA
.attat€of nátuza ,ttetni¤el neőtevgem ,ttotagllahle rajneD

 eđrep ,alór kenléđeb ka$ táado ed ,dlöf a ze kizetél ¤oh ,modut rám nÉ -
 ű€öbmög daL kenđih kika ,koza kenző¤ sigém nabko$ánat a gímA .nabkotit

 eri{{ema ,tehlet ebkedezitvé si za ,nebésézetél keđérdlöf sám sé nabátlov
 úđđoh nátuza ,ajgat $ánat a ko¤av men trem ,meremsi teke{émelév óllánebmeđ a
 kójah a treM .arásátídni dahójah takugam kájnáđár erim ,gém kenzektevök kevé

 kenneltemletré nab$ánat a kődekserek iĐpak a ,kenellek zehsédekserek a
 treM .kenejdlük arsázoklalláv ne€i tójah tacutléf nápu$ ráka ¤oh ,kánatrat

?sérétađđiv e-nav ed ,lóbállaL inzójah na¤u tehel le
 anlov mattotrat si tréim eD .téđe rajneD inletđit metdzek nabboj er¤E

?kanábotso
 kődekserek a trem ,ttödőljef to¤an sétípéójah a ,moráj tregnet a atóimA -

 a sé kügésekđüb gidep tekeretsem a ,kenletevök takójah bbo¤an er¤e
 bbaramah ¤oh ,tehel táheT .ne¤el ¤í ¤oh ,etlékötđö znép ttopak trékójah
 né na¤oha tnim ,lakkorahiv ű{röđ a kanzókribgem ke€ema ,kójah na€o kenlüpé
 ke€ema ,- rajneD ttegnerpöt - si kenkeleđ na€o innel llek sÉ .mölü$eb

 táfkédađu na€o niajtrap korábrab iléd a treM .takójah a nenni kitígesazah
 ado nannohalav gidep kannA .etremsi men iknes tájátjaf a kenki€ema ,knutlálat
 a kanna si nebbe ,lőrre ketlüsetré rokima ,kođágalli$ A .einlürek ttellek

 a tza eD .lüvík nodaL keđérdlöf sám kenzetél ¤oh ,káttál tákétí{ozib
 men gém ,kátrodosado takáf a takoza ke€ema ,totalmará za tza sé teleđ

?esserek ¤oh ,ebéđe djam tuj kenik ,rokim sÉ .iknes etserek
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 gem metremsi rokka eD .lőrétse ősle za matrí takos lút ¤oh ,teheL
 őzektevök a atzorátahgem ze sé ,si inlü$eb gem matlunat rokka ,trajneD

 ?anlov mettehet tsám im - kentinE metdegnE .tásálukalaik kenéjdner keteh
 ttopak nabátolaP a rajneD sé ,lallilaT nebse¤én káro$av a katdaram ,-

 usitiM ,egéselef t{uhle nétniđ atóza sé admuN ,neteleme kidosám a ,tsálláđ
 nebzök sé ,tévle{ kaniaiF regneT a atlunat nasroß .nabájábođ ték tluvrále
 tinE tlatu erre - katlov ttü¤e gidnim námrofój ,zagI .tévö za si lilaT

 a tájáknum lilaT trem ,- "melőt dolobarle si¤ú lappan" asá{áhermeđ
 nebőtípéójah a tiejttőleléd a rajneD .matzíb erirseN sé arimukraT nab$ánaT

 ,etlésemle ¤ohA .tekő metrésíkle si né röđbbötgel a ávoha ,ettötlöt
 ki€emalav ah ,teke€ehűm a lef etserek rokka ka$ nabájázah tteđevle

 ,agásnávík a im ,ejléđebgem lekkeretsem a ¤oh ,jab imalav tlov lavájójah
 a <tlozjar naógo¤ar tnođiV .ebézek a ttev men ahos tomáđređ ed

 moráh ,knunátu ttozoh ekédnevön ki¤e utamaG teke€ema ,erkörőbakrib
 đége za röđőlE .tlozávlef si tójah iallal úsupít sé úgás¤an őzöbnölük

 ianava za ,si teketelđér bbórpagel a erkörőb bbajú nátuza ,t{ámtokla
 ,knutlov nabjab lunaltazotláv lakkorava$ A .arátalumá etniđő keretsem
 .mes né ed ,ko$ávok iallal a kitíđék na¤oh ,atdut men raj-neD ka$men trem
 rajneD neđih ,kidódlogem si ze djam levődi ¤oh ,magam matlatđagiv lazzA
 erređ¤e tnednim llek si men sé tehel men ,nabsoráv a nav eteh {áhén ka$

 a tza tnim ,¤úka$ ,attotrat kanólávik tájáknum knia$áójah a rajneD .inláni$gem
 na¤oh ,ttozokládo$ noza kaŁ .katzoglod levima ,toga{aaf ózamráđ lóbnakraB
 .inzegév táknum sápmop ne€i lakkiamáđređ segeltedzek ia$áójah anavA kandut

 ,đel knudnog bböt lakkos lakko$ávok a bbősék ¤oh ,inetjes metdzek rokkE
 uninnE trétgem zohumabaH a ,unkaN ,ejőle¤ülef ko$ávok A .lakko$áójah a tnim

 a matzíb ttaim egéstehet ő za ,tlov retsem űzek so{ákrođob ,ajdótu
 rajneD motalkaz men ,mettötnöd ¤ú erőle¤e ed ,si nabásádlogem tenemrava$
 gém lóbnakraB A .atlozjarel si takomáđređ a újahsöröv a treM .laviazjar

 givé moráh-ték bbálagel kenke€ema ,keĐrötaf a koza ketzekré mes gem
 külőleb tehlüpé ójah gíma ,indaráđ ,innehip nabtopallá ttozoglodlef llek
 rajneD ,matduT ?tunkaN tsom rám rokka mejrötö¤ kenim ,tniređ ievret rajneD

 nebknütelé im a <tlov etniđő agásúromođ ,nétse ősle za noza ttoduzah men
 ,knődi táhet naV .adahójah ttezevređ kaniaif allaL notrap a neze ik tök men

 sázorátahgem "knődi nav" a ze neppÉ .inadnomle kan$ánaT a matdokavó tze ed
 bbo¤angel őtehel a mo¤ah men aH .mődi $nin meken ¤oh ,arra ár ttetnebböd
 a ,meken mokétísotzib a im ,armiadótu za lóbákinhcet ,lób{ámodut tegéskörö

 trem ,gem kájtatzotláv men temie{évröt ,tamiasátísatu ¤oh ,arra kanttolah
 a kájtahtíssalel natdogu{ ¤oh ,kilezpék tza nabkugásttodokazible
 ?kujár mettetíređ{ék né tima ,témetü naltamlagri za tza kensédőljef

 ,né lüde¤E .tamiákađjé za kéttet ánnalatgu{ si kesédrék sám rokkana¤U
 sevé rezeték a tza e-knüđel kesepék ,larrajneD nebsettek rám tsom evtelli

 tiasoráv kaniaiF regneT a sé allaL €ema ,inladihtá tegésbnölük
 ¤oh ,mettehdek{émer nabba kaŁ .men :đaláv a ¤oh ,matduT ?ajtđalávle
 gém sédrék kisám A .tegésbnölük a tze eri{{emalav metehtnekkö$

 nojav - intetihle larrajneD modut giddem :tlov bbilezök sé bbővkefnezék
 za men takosázotláv iakinhcet-so{ámodut a ¤oh ,- ?tsom rám e-kiđkana¤ men
 men :ajdnom tza ređ¤e ah ,kolođaláv tiM ?metegrüs ttaim ajóizávni kenépén ő

?inetíređ{ék modut leviM ?bbávot tíges
 matdut tegele rám ,ab$ánaT a le metnem röđőle nátu esézekré rajneD rokimA
 sotalo$pak le{{évevöj a le mezzétni nebbedivörgel őtehel a ¤oh ,zohha



 arra keniliksaL .daram knützök ¤oh sé ,ado$ik ¤oh ,matdnomlE .tsédrék seđđö
 lemmen ttozorátah ,ab$ánaT a e-lürekeb ¤oh ,erésédrék soko no¤an a
 sé tevle{ a ajlunat erőle¤E .ttotatgu{gem tiknednim zE .metlelef

 nálat ibbótu za ¤oh ,előt mattotraT .lavájáknum sétípéójah a kidekremsi
 dahójah a tlov ajttolláđgem ari{-{a eré$neređ ed ,tágásúih ugaliP itrés

 tájáknum ugaliP itíges újahsöröv A .iken si tlürö gém ¤oh ,kenésétđeljef
 ,ttotnilób ka$ erre irrumuä - si tésézpékik kosójah a bbősék nálat sé

 tájásák atolaP a" ika ,gédnev táhet ,- ainlunat tim đel ¤oh ,ettetjes trem
 tnára¤e €ema ,tsézejefik sodazáđvé bböt a tze matlánđah nasokédnáä ."iđe

 .si tegésőggüf ilüklén molatah ,sejlet ed ,tegésttedév sejlet ttetnelej
 etrem mes ¤e inadnomik - nökümeđ a mattál si tza ,tlov ttedegéle $ánaT A
 a ő treM .küttözök đel men lilaT ttaim sálunatvle{ a ¤oh ,kenlürö ,-
 iđet imukraT tnim ,tekő attotrat nebzék nabboj lakkos nájdóm sedne$ agam

 nebbe{{ök ,takavađ őllek a kátlálatgem ah má ,na¤u sokađőre ika ,djam
 arávaj agam a merebmeőf {áhén ój tze ¤oh ,mettetjeS .káttahlosá€ofeb
 nese€émeđ lekke€ema ,kođanap a koza kandoropađgem ,inlánđahik djam kiđke¤i

 am ,meken etrégí tza panget imukraT ,marU inetsI ,trem" :mázzoh kanludrof
 eléffe za mattollah erőle ráM ."...ttötnöd arávaj iratiV sigém ttőleléd

 ikráb tnéknonátuléd ¤oh ,metrégígem nese¤ek ¤an trézE .takotadnom
 ajlálat tto si tlilaT röđbbötgel loha ,nabázáH sátí¤óß a tehsereklef

 nebékéb nátuléd trajneD nátu káró ttötlöt nebőtípéójah a treM .melev
 lakkniaglod tájas a im gíma ,kentinE kütdegnetá evtelli ,kut¤ah

 imustI ttőle ta{okla lavój gém trajneD nátuza lőttinE .knutzoklalgof
 ,téretsem lataif bbojgel kelejsárí za tnim ,ttolnája iadiG tika ,tá ettev
 a giáro$av neđége atlunat előt {évevöj A .ttetréte¤e si lilaT lezze sé
 anlov ttozoktanu ikráb ¤oh ,táhet mántahdnom meN .tévle{ kaniaiF regneT

 e-nav ,előt gem metzedrék men ahos eD .men rajneD tlávik ,nebéde¤envé aurE
 .ttođtál kenbbettedegéle er¤e si tinE .nelle asátđoebődi za aságofik

 rokima ,tsom ka$ si tze ¤oh ,tehel má ,alán matlatđapat tsázotláv nelte¤E
 bbesedne$ ¤ohalaV .arkađődi za arra ađđiv metítev ,morí takoros a tekeze
 loh nebé{éf ke$ém a nebzökim ,lánlatđa za ttotagllah gikecrep ahén ,ttel

 regneT a nebbeserekis er¤e kizókrib na¤oh :trajneD loh ,ttezén megne
 bbojgel a ,avgo€osom motírotáb ,metíges na¤oh né sé ,levévle{ kaniaiF
 ,tlü ka$ sé ,ettetje ebélö za tézek ,tderem éle agam ¤aV .tniređ mosádut

 ahéN .tsézejefik bboj erre kodut meN .anlov tle¤if élefeb ávohalav ahtnim
 ,metzeré nebzökim ,tamaka{ a atloraktá netteseebgésték ,tjúb mázzoh akađjé

 téjef a ka$ ,timráb előt metzedrék abáih rokne€i eD .ságokoz a azzár ¤oh
.ttodogu{gem nezehen ¤an armosátagomis lügév gíma ,atzár

 aurE ,őnnetsi űrö{ö¤ a knunzú$úb ttellek le ,kopan a ketgereP
 bbórrof nebléd nedniM .katdaramle si kőse ¤ál a ,lótáđavat sotalligáriv

 ¤oh ,nödlöf a támlatah ettevtá ,đonoG a ,runaN ,őgevel a ttel
 za tdaram e{émer nelte¤e rokne€I .tőlé nednim nostítđupik ,nejleĐreplef

 a ,urruG rokka sé ,lánpan nevcnelik bbávot trat náktir ze ¤oh :kenrebme
 a kizötnö kőse témsi ,kanámlaru runaN tev tegév netsiregnet sogásój

 a lőbkőtökik a kantahludni arkatu iđđem lekkeleđ ój a s ,tedlöf
.kójah ttokargem

 ,mogoj $nin ,lekketemlerüt a metléađđiv lunaltatahtá$obgem si ¤í rám ,mezrÉ
 lavásáríel kanásázokatláv kokađvé za ¤av kaniajdnog őrpe$-órpa anavA ¤oh

 no¤an ,zéhen ¤oh ,gem ketéstré mÁ .mierévtset iősék ,teketit kalassatnu
 eD .intagolah gikősgév a matlábórp tréze ,tnétröt ima ,lórra inléđeb zéhen

.metehet men bbávot



 mes arra ,nasotnop modut mes tájpan a kenésézekré elevel irrumuä na¤oha tniM
 bbesedne$ si lánttokođ a ¤oh ,tnétröt néjétse ki€em kenéjedi runaN ,međkélme

 élef ótja za avgo€obmi ed ,evteis sé ,lőllem latđa za tllálef tinE
 abáfléfótja ttogaraf a nesö$rög nátuza ,etréle gém ¤ohalaV .tludni

" .ttedzek in{áh avdokđapak
 anóh A .ttözőlegem rajneD ed ,ázzoh mattorgu netlürőléf lőtgéstdeji zA

 óldap a tére{et ki¤e sé ,tetinE őzednelkö gidnim gém a atgoftá ttala
{sépél léf külőt matllá ttO .attotírođ arákolmoh jef ólku$ élöf ievök

 tima ,ingoflef metrem men gém rokkA .ttezén már ttölöf ejef tinE rajneD ,eri
.mattál nebémeđ a

.névle{ anavA ttodut nevőb rám ti{{e - marU inetsI ,d¤aH -
 ¤oh ,előt anlov mettehzedrékgem ¤í ,tré méllem si lilaT rám argiddA

 iken lođaláv tim sé ,nöküvle{ tájas a kentinE nedégnö¤ loĐurud tim rajneD
.mettet men eD .neőthetré gila ,netdeker tinE

 ógopot knüttölürök a mattotídro - tréutamaG sé tréiadiG kotajnahoR -
 rajneD nátuzA .lef kátláglođ taknáro$av a kika ,kentez€émeđatolap

 sé - tiliksaL edi azzoh ikalaV - .mattat€of ¤í arásátah kanásátnallip
 sé - tirrumuä metrésgem nasolálah ,movíh tő ka$ ah ,mettöjár lannoza

?mavinaV nav loh sÉ - .ázzoh mettet - !tirrumuä
 tto rám ed ,atláni$ na¤oh ,modut men ,retsematolap a trem ,tlov sédrék atuB

.tlov
!marU inetsI ,ardo$naraP -

 ,ajáđ a rájle kenika sÉ !tedner kotajláni$ ttI .tegésrő aróso€of nedniM -
!mavinaV ,mozíb dár tza
.marU inetsI ,đel ¤Ú -

 ¤e ka$ ,ttopak tséleven seteléköt ¤oh ,attotí{ozib témsi mavinaV
.tnűtle nátuza ,kaniáglođ a tlo$narap lattaludzomjef

 küttegerém gém - metzeré kangásólavékkörö ¤e "é - gicrepdosám {áhéN
.tlalóđgem újahsöröv a nátuzA .larrajneD tsám¤e

 inetsI ,abdábođ a me¤iv ,atdnom tza - kenőnrÚ men ,etzeven ¤í - tinE -
.marU

 panza ahtnim ,nábáK .nóso€of 'a elev tludnigem sé ,néde{{ök atpak abájrak A
.mettevök ,tárob anavA anlov matti lüklén sátígíh etse

 ttotadsom arátđit rám gidda za rokima ,le tlet mes eđérdezit arósőttek ¤E
 a röđőlE .ttedeklemelöf utamaG őledrét ttellem tinE ttetetzötlötá sé
 uzaM gém ,kélme igér ne€im - tézek ika ,ttotnallip ariadiG óllá ettellem

.ttotnilób iadiG .ettetjer abájju kenésötnök őb - !ólav lőbéjedi
 ,ajab na€o $nin kenőnrÚ za ¤oh ,nettek a dnim kujlodnog ¤ú ,marU inetsI -
 ,nátadut a tá ttotahnahus talodnog ¤E - .geteb meN .anzotrat knáer €ema

 el mattahsavlo mes lóréiadiG .tláv énneletsézejefik neletrih acra za trem
.timmes

 ősle kanámolpmet {ođđanetsi aurE ,kessedlük tréima-utU ¤oh ,gem ddegnE -
 ,ajógoftráp bbőfgel a ő lőbémle¤ek őnnetsi űrö{ö¤ A .trééjőnpap

.kaná{a ődnevöj sé kan{ođđaőlüđ nednim ejőtíges
.metlüdéđgeM

 nejnem iknednim gidep giddA - .lóbmagam ik metlesérp - utamaG ,tza ddeT -
.si iT .aróso€of a ik

 kővelnelej a úgnar bbasagamgel a tlov ő trem sé ,tlojahgem utamaG
 kódokđémáb sé kőtíges a ,élef ótja za tludnigem rám ika ,nátu lilaT lüzök

 A .lunaltaludzom tllá rajneD lüde¤E .nótja za tludótik erésétni za adah
 .tásánaprotgem negedi za etteverđé lilaT őré mes giálláv újahsöröv

 kanrajneD timalav ttogús naklaH .katdórúf abájrak rajneD iajju ,tludrofađđiV



 lőtrebme díleđ a lőtte na¤oha ,ttozárkiđ ¤ú emeđ anrab sé ,nevle{ iallal
 ¤oh ,at¤ah nátuza ,ttozávotét gitanallip ¤e rajneD .mattál mesahos gém
.tótja za attotjaheb nasodnog lőrlüvík rőatolap ték A .essezev lilaT

 ,ajdlolef djam tezgelél €ém ¤e ¤oh ,metlémer ,metzeré tevök né€eh mormo¤ A
 knügésűrö{ö¤ iakađjé ,ta¤á sőttek a metlürekgeM .tlürekis men ed

 ,tdükef lemmeđ t{uheL .éllem tinE ,eréléđ a metlüel sé ,tájúnat sedezitvé
 matdut meN .nánráp a téđ tlüret {ráđekpel robíb samlatah ték tnim ,ajah

 rokka ,za ennel en tréim gideprám ,ttodnom utamaG tima ,zagi aH .inlalóđgem
.tröttéđ lunaltatahzoher€eh imalav

 meN ...melőt gem tnagof men ttala vé i{{a aH .mé{e za tehel men kemre¤ a zA
 ,inda tátazára¤am so{ámodut ,inetjefgem mánlábórp si abáih ,sugóloib ko¤av
 a kendlöf a kenne nai{{adnim kő erénelle gásólnosah őslük őtđevétgem a ed

 a tnim ,eb atráj tájtú za tza kensédőljef a si tti telé zA .iekemre¤
 kámrof¤e neseteléköt si kniejnég ah ,ado$ izagi za anlov za má ,nödlöF
 ¤aV ...ázzoh đetré men ,rogerG ,denegnerpöt bbávot neze ráK ...kanánlov

 sicraM sé laV ?negnikiV a imalav knülev ,melev tnétröt notú za ,élejedi
 anlov ttel si meN .takotalágĐiv iakiteneg atjafne€i ketzegév men ahos
 kenie{él semletré kóg€ob sám a" {évröt,idlöf a tlov tto neđih ,emletré

."lőrégésneltetehtniré
 űmeđ t{uhel a ,tto ,rokka tima ,tza majríel ¤oh ,motrat kenneletgésküä

 ,ttőleza laváróde¤en ¤e tnim ,metteređ ¤úna¤U .metdevneđgigév evzén tetinE
 ¤ú rokkana¤U .inteređ mogof ¤í gimolálah ,si kinétröt imráb ,matdut sé

 .knüttetmeret ttü¤e tima ,lóbmo$idarap a lóbba mettezűik ,metzeré
 ő sÉ .tláv évimmes lunaltatahzoher€eh mo$idarap a ze :nabbasotnoP

 mes kezré men tnári rajneD ¤oh ,metlelđé evnebbödgeM .gem ettetísimmes
 mesahos tez€eh a ze ,ajraka men tinE aH .tetelölű¤ mes ,togarah

 knőttek ttetehel mes amlagof kanrajneD .eb anlov ttetehzektevök
 tnalliv nabtanallip a nebbe sé <lőrégés€ém a ,lőrékétré za kanátalo$pak
 irokőlüdres A ?mes kentinE ¤oh ,tehel :úna¤ bbenelte¤ekgel a menneb lef

.né tnim ,sám ttetehel men neseteđémret a¤rát a s ,tteré émmeleređ ságnojar
 lőtmeleređ A ?tájátolap mogásgodlob mettetípé errE ?đége za i{{e kaŁ

 ,abájtsálap sápmop kogásnodjalut sotaládo$ na€o tetinE matlokrub né nokav
?tlé menneb ka$ sé ,ttőđ metelezpék né za nápu$ te€ema

 nátuza ,nábođ serü za tnallivebrök etetniket ,témeđ a attoti{iK
.matjar ttodopallágem

?nav loH -
 i{{emalav ttoda tđaláv ,togáliv a etteter€eh sédrék savađték a zE

 matlov sepék sé ,ttel neletkedré sé ilovát no¤an nednim erređ¤E .ermegésték
 tájas mattál sé ,kéngebel ttala teze{{em a ahtniM .inlélmeđ nasogali¤rát

 rok¤e kenika ,rebmegerö úlláv tde{rög ,sevé {áhalavnavtaH .si magam
 tdükef tto sÉ .dnog a ,rok a atladbađ lakkocnár tiasánov őre{gem nálat
 rám nátuze a{ávtál kenégéspéđ ¤oh ,matdut sé ,nesegésűrö{ö¤ tinE mettőle

.meken tahzoko temlertö¤ ka$
.lekkeibböt a ,nóso€of A -

 .déđeb a ermezehen kise men ¤oh ,lusámodut mettev lessétepelgem semelleK
 ttala teze{{em a gidnim gém ,topallá ibbőle za ttotrat gém eđreP

.metgebel
.dotnáb men ¤oh ,gem drégÍ -

 ?mánatnáb si tréim ,matlodnog arra nebzökim ,mattotnilób - merégígeM -
 bbattotagolávgel a ah ,armomáđ entehzeređ tletétgéle ¤av temörö eléfiM
 sepék ennel a€okis ,asátídro ki€em melertö¤ A ?le mánatítđup lakkosázník

?tetnétrötgem a intatzotlávgem



.¤av ój et treM .matduT -
 nelte¤eK .matlov nabmágamnö arjú ,ségebel ttodlá za tnűđgem lunaltaráV

.gásúromođ gedihgéj sé gásso{ágam
 .esédrék bbábotsogel gáliv a nomáđ a ik tdalađ - ?dettet tréiM -

.mevle{ a anlov matparahel nebbesevíđgel A
...so{ágam na€o ...sé ...sÉ ...mádiv sé ,sevdek na€o treM -

 si men međke¤i ,eđrep - arra inpak tđaláv kogof men ahos gelűníđólaV
 lóráktá kenésélesiv sé ,gásso{ágam a kétréere$ tehel na¤oh ,- ár inlodnog

?€émeđ kidamrah ¤e tehtnöd tréim
.morak a atdagargeM
?dotnáb men e¤U -

 ¤ú matlábórpgem ,tésétniré kajju ttodámi za inlesivle matríb meN
.indegnele ne¤el nelet{ék ¤oh ,indózúhartáh

?ređ¤e gém majdnoM .gem metrégí tsoM -
 ,irok¤e za tnim ,ttel na€o arjú artanallip ¤e acra za nátuza ,ttotagllaH

.ódógga sé nalat$ánaT .tlov é{álđamak ttodámi
.atgottus - ?rogerG ,đel im tsoM -

 ,inzedrék togásabotso arokka sepék si ő ¤oh ,metzeré tletétgéle etniđŐ
€I ?kütlökörÖ ?nav knünneb lledom a ¤oh ,tehel ¤aV .né bbőle za tnim

 sepék tekesédrék naltatahlođalávgem ka$ ,erénelle eđe nazój ,rebme za rokne
 er¤e trem ,matlánjasgeM ?tetez€eh a sé tágamnö ajlozagi ,ejdév ¤oh ,innetlef

 rođ{áH .rebme ődnese ,körö za menah ,zedrék ő men ,metzeré nabbasogáliv
 a rokimA ?déđebráp a zena¤u námáG a tti ¤av nödlöF a le ttotahzognah

 a ,ne€i ¤e ráka ,asádoklák&elp kodéđmođ a ráka - t€úsne¤e semellek tlév
 tnékpeređ ,tlezpék a esénűđgem ólavnávli{ ed ,nelteggüf lótknukédnáđ

 ze sé attotíroblef imalav - kan€úsne¤e sehret lótkogásguzah ,tlalláv
 knütelé ¤oh ,séremsilef a zA ?tekővevtđér a itíređ{ék erkesétnöd jú
{ék knu¤av tzana¤u nabátanallip sotnof nesetezgév rokkana¤u ,bbötgel

 no¤an neletrih - lledom tlukalaik ató kederzevé ¤e tima ,inađtáj kenelet
 .ttotatgu{gem sé ttetnemlef ,arknumáđ ledner - tsézejefik a tze metteređgem
 .dette€eh sé denneb kizoglod dner a ,ségnerpöt neltekémret a neletgésküä

 kegésiné¤e ¤an neseletévik a ka$ tsám ,tabboj ,lo$narap tima ,dsevöK
 sé ,morak a etréle arjÚ .nebketez€eh ne€i za inadnom kesepék katlov

.ttozárgem
?đel iM ?rogerG ,đlođaláv men tréiM -

 ajtírođ ¤oh ,metzevlé ,sinegi ,metzevlÉ .tdakađéttek me{éL .le matdózúh meN
 sé negedih ,matráv rokkana¤u sé ,náros vé kos €o ,rođi{{a tnim ,morak a

.peređ ttotđoik már a ebmelüf a gús tim ,lüneletkedré
 ze ,meN - .naltatahtídrofađđiv sé naltatahtíllágem ődi zA .modut meN -
 - .kojúb égöm ke€ehzök ne€i ¤oh ,magam metlle¤éđ ,ó$lo sé tlov egne¤

 - ...tsádlogem ... to$ánat da ődi za ¤oh ,tehel za ka$ si knü{émer nelte¤E
 tréim ,peređ a melev ajtadnom tze ah ed ,sizárf bboj tlov mes zE

.knülev đel im ,matdut men nabólav sÉ ?enelle kénzokatlit
 nabtanallip a nebbe ,őzedner bbasotzibagamgel ,bbojgel a ,sroS A

 togászagi za ,kenika ,tima-utU zohótja ólurátik naklah a ettezev
 za tloy ze má ,tlov segelsölöf nesejlet rámmi asátagotál ,ódnazátđit

 ¤á za matnattapleF .lőttinE kejlükenemle ¤oh ,megésőtehel ttodlá ,nelte¤e
:matdnom lassáljahgem őlli ,etniđő sé ,lőréléđ

.látdaráfedi nabáró iősék a nebbe ¤oh ,ima-utU ,mönöđöK -
 lettelé ,tdaram kanlataif a már ttezén avtatuk lóbácra tda{{of őnpap A

 a attotízrot ébbőtđeji gém €osom a náladlo ték jáđ a ed ,rápmeđ etekef ilet
 ólik bböt a neőtehetlef ,tde{rög má ,tlov ú$rak ima-utU .takocnár



 ,etzeré ¤ú mÁ .tlesiv nabájámrof kecereprak sé kocnálka{ tima ,si lót{ara
 ah ,lezze ttozotrat kanágásótlém ejőnnetsi ,llek ainlalláv t€ús a tze ¤oh

 lüneletgév ,avtírođ eréllem a nebtđerek tiajraK .kátvíh abátolaP a rám
.gem tlalóđ lassátjahőf monif

 ő ah sé ,kansátí¤ó¤ a eretsem ólávik utamaG .marU inetsI ,godlob ¤éL -
 tréza eD .indekleték moko $nin rokka ,gésküđ nav már tti ¤oh ,atlodnog ¤ú

.tőnrÚ za mezéngem
.élef ótja za matludni netlübbe{{ökgeM

.ttogáv abmavađ a tinE ...né ,ima-utU ótlémerteletđit ,doglod a ddeT -
?tréiM ?ávoH ?đémlE -

 ¤e - ajnávík ¤ú melli za eD .tinE i$ik ,nebdelezök a kodaram ttI -
 kalajravaz en tsom ¤oh ,- arima-utU mettetev tsátnallip őrék€éges

.tekötőttek
.ttotnilób néőtréte¤e őnpapőf A

?mőnrÚ ,melőt đléf nálat ¤aV .kanrÚ inetsI za nav azagI -
.tlülef neletrih avdokđamát arájrak a tinE

.sérék tnim ,tlov sátlokis bbáknI - ...detrégígeM -
 ,-zök tenem ,avgo€osom ređ¤egém matdnom - immes kinétröt meN .metrégígeM -

 tój ka$ Ő .arima-utU ssagllah sé ,gem jdogu} - .avtnallipartáh neb
.delev tehet

.tótja za mettögöm atku$eb ermesétni rőatolap ték A
.lüde¤e tllá lilaT nóso€of A

 a ,iken matzára¤amgem sé ,marU inetsI ,metrésík abájábođ a tnegedi zA -
 .knügésküđ ár $nin etse am ,dut ah ,nojdulA .daram si tto ah ,bbasokogel

 nojlábórp en ,ttőle ajatja za llá gésrő ¤oh ,iken matdnomgem si tzA
 rám tniređ do$narap iliksaL .enpélik sigém ah ,iđeverđé si¤ú ráB .innöjik

 geM .kiserek gidep tirrumuä ,- élef egév óso€of a ttetni - dár ráv
.inlálat kájgof

 a ,lótgásatđit a ttogo¤ar arjú rám ,tdakađebléf knáro$av a loha ,meret A
 za ,nótja za katnarrusik erésétni lilaT kika ,tllá aglođ {áhén nétnem kalaf
 tllá €ehek ¤én sé ósrok seziv a gem sorob a loha - gidep lőllem latđa

.lef tnattap iliksaL -
.etdzek - ...marU inetsI -

.lilaT ,si et sé ,iliksaL ,el jlÜ -
 a temezek ték ,metdzek inlákráj sigém ,magam metzeré kantdaráf nesetenetteR

 neltetehtjelef a néjedi kanna ráka - lemmetetniket ,avlo$lukeđđö nomatáh
 tiM .evtevök tájátnim kenievök ttogaraf óldap a - laviajju za admuN

 tima ,lótta rötö¤ ajník koník a ¤oh ,kejléđeb lórrA ?majdnom na¤oh ,kajdnom
 tinE .tnétröt ima ,noza tíges men ed ,tehel ótahgem kütévđér A ?matdutgem
 ,llek einlé kanánavA .küzök immes $nin zehhe ed ,tlögem levéttet a lezze
 inlesivle ébböt moríb meN .metzeré , nasotzib te¤E .tréánavA si meken sé
 ah ,bboj ed ,gilálahdnim ,ketehet men tsámürem ,mogof intereä .tá{ávtál tinE

 lőtmeđ ah ,nátupanloh ,panloh iken kotahdnom tiM .meteređ tékélme za ka$
 ttala evíđ a ilesiv na¤oH ?tágam izré ¤oh ,kejdőlkedrÉ ?knuzoklálat ebmeđ
 ,ebmeđe za ttotuj za neletriH .ko¤av neletpék erre ,meN ?totazgam negedi za
 kötnöd na¤ohráka ,kenétse neletgév a kenne egév a nöjle ređ¤e djam ah ¤oh

 ,kanmavinaV llek inlóä .ab¤á za abba eleb međkef men ébböt ahos ,si
 zA ?larrajneD ne¤el im sÉ .nabábođ kisám ¤e te€ehóláh jú meken nessettíđék
 tetinE ka$ etélnelej rokima ,inlesiv modut le nebbe{{ök nálat tásátál ő
 ,lakknumargorp isétípéójah sotaládo$ đel im rokka eD ?ebmeđe za ajtahtattuj

 iléd đége za tőS ?"ekedré anavA" menah ,me¤ünágam né za men rám tnođiv ima
?étrap



 ¤oh ,lükléna ,mettetni élef latđa zA .ttötnöđök ,ttezekrégem irrumuä
.tsálákrája anlov mat¤ahabba

.káglođ kene$niN .kandagam stlöt sé el jlÜ -
 né trem sé ,ttedeksemledegne náméN .tegéstlüđef a etzerégem lannoza sójah A
ema ,takavađ a metserek evđékrüf tátazátnim péđ nabólav óldap a si arbbávot

 lórácra rebmeőf kisám ték a ,monadnom djam llek ik si lügév teke€
 rákiđ a ,ódógga sé tlov ővevtđér élilaT .timalav insavloel ttezeke¤i

.egnepsék a ráka éiliksaL
 a inzedner ko¤av neletpék ,mattáleb gíma ,ebcrep {áhén gém tleteleB

 kerek ,péđ ¤oh ,me{émer a za tlov gásabotso evelE .tamiatalodnog
 ,rogerG ,nebbedivör lénim kaŁ .teketnétröt a külev motadut nabkotadnom

.djam kizedrékgem bbejlefgel ,kenetré men timalav aH .atjar lút sse
.küttőle matllágeM

 menah ,melőt men ¤oh ,si zA .ráv tekemre¤ őnrÚ za ¤oh ,tlüredik etse aM -
 ,mes intál eD .ár sepék kénnel si men ,tekő moraka men inlögeM .lótrajneD

 nav knügésküđ arrajneD ah ,- arirrumuä metzén - mes rokka géM .ébböt ahos
 bbasokogel moráh a kot¤av iT .ekedré anavA ze trem ,ttaim sétípéójah a

 ébsévekgel a nabtanallip a nebbe ,kutjar mattáL - .keremsi tekika ,rebme
 kotajda sé kotazzoklodnoG - .kulór me{émelév a ze ¤oh ,kenlürö mes

.to$ánat
 ttötlöt ,ttözőlegem irrumuä .matlú{ nátu ó$nak a sé ,küjézök metlüeL

.tárahop a attiik lassátjah ¤e sé ,si kanágam nátuzA .meken
 ő za matlábórpgem sé ,metderem abájgnál se$ém ki¤e za ,kujár metzén meN
 kotaludni za gíma ,tsérötgássazáh a ¤oh ,matduT .inzoklodnog lekküjef

 kené¤ünágam ketlekedré za iaiF regneT a ,katráj men lekke{émzektevök serév
 ¤oh ,ketzeven ¤ú tima ,za ttezektevökeb naótahtí{ozib ah eD .kitniket

 éle $ánaT a ttetrés a te¤ü za rokka ,"nájáf a ttőn sátjah negedi" kenikalav
.si ettiv nabálatlá sé ,ettehiv

 tlé mes soráv ibböt a ,zagI .tlov sétezűmáđ esétetnüb kesektév a rokne€I
 a takuno¤av sé evzege€ébgem kenkesektév a ed ,anavA tnim ,lubbađđor

 nađđoh ima ,küingörö{ök trésádagofeb ttellek av¤ah nabánavA lénttetrés
 no¤aN .tegés{égeđ eđrep sé ,ttetnelej totalkodnáraz ózálagem ,ótrat

 knár nojav ,teküjef a kiröt noza si mierebme ¤oh ,mattotrat kenűníđólav
 men ¤oh ,mettetnelejik evele rám ah ,talroka¤ őlé za ze ótahzamlakla na¤oh
 ttölöf etelé ódnalah nednim ,€árik-netsi tnim treM .tekő inlögem moraka

.ketehtnöd tniređ meséđtet
 bbasro¤gel a đel iliksaL ¤oh ,matdut ,tágamnö gem ajtahdagat mes ikneS

.tnétröt si ¤í .bbanal-tatnipatgel a sé
 a matzárgeM - ?marU inetsI ,leđel godlob ,ébböt tekő dotál men ah sÉ -

.mejef
 ah ,nalatgodlob keđel ébséveK .erdesédrék a kolođaláv eD .tímáđ men zE -

.tekő motál men
.gem tlalóđ iliksaL tnigem nátuza ,tros ¤e knuttagllah arjÚ

 ketétző¤el lavumntiD űkélme ttodlá za rokima ¤oh ,marU inetsI ,leđkélmE -
 .ketetdlük abimátiB djam ,abmianA ,abuđileB lerređ¤ó¤ a megne ,t{ávráj ¤an a

...nátuza ttO
 za ,mevdek ólavinteven tlov men názagi ráb sé ,ttotagllahle natravaZ
 ¤oh ,atlosójgem ummiD treM .ttotatgo€osomgem sigém esézédilef kélme

 lának-nebél-nednim tika ,tiliksaL ,téki¤e kania{ávtínat bbesegéstehetgel
 ,kájgof men inatnáb ¤ohmen ,ttotrat ar¤an ed ,tlevdek men na¤u ttaim eteđémret
 ¤oh tnim ,nabuđ-iléB ódoklaru előleb đel bbaramah ,sokađőre ne€ima" menah

 kaŁ .ajgnah őgömröd ummiD nebmelüf a ttegne$ ,"enlübröggem aláđ ajah a



 tá€árik a menah ,ódoklaru ttel tto men iliksaL ¤oh ,ttedevét ti{{a
 nelle sám¤e za trebmelataif sevénođuh a gem káttotđaláv nabimátiB ttetđev
 sé ,té€eh a atllá si gem nasápmop gibarad ¤E .kanótrat€eh kotráp ódokra$a

 sálomáđel ittözök kotráp a ttöjle rokima ¤oh ,iken tlürekis si za gém
.abánavA nöjlükenemazah ,ajáró

 matlov neletpék - ?kanrú ótrat€eh a ebéđe tsom ze ttotuj tréiM -
 ,atjar mattál sé ,táfért a ettetré iliksaL má ,mezzedrék ¤í en ¤oh ,inllágem

.armocra za tloĐárav t€osom ed ,si artanallip ¤e ka$ ah ¤oh ,godlob
 a ,lé dála$ i€árik a tsom loha ,lüvík nátolaP ¤an a nabimátiB treM -

 géM .si bbesik ,kisám ¤e nav ttözök kobmod a ,bbeđ-đém lőtévíđ soráv
 a ika ,meken rokka kátdnom ¤í ,za neppé nálat ,ettetípé eső ki€emalav abusD
 ttezén arlilaT - sé ,serü atózA .timátiB ettet ággadzag na€o lessézőfós

...za si tsom ,modut ¤ú -
.ttotnilób lilaT

 tiavađ etlegelrém nasodnog iliksaL - marU inetsI ,tekő dödlük ado aH -
 tsom ika ,nigaL .tekő ajtahtál rebme kos mes tto sé ,nenni kenđel eđđem ,-

 ,ajtahtísúnat si lilaT tze ,rebme soko ,izétni teknie¤ü za nabimátiB
 na¤oh ,ajgof indut nigaL .meremsi lój si nÉ .tlov ekédnevön ő za ergévle

iókal atolaP ¤an a ¤oh ,si tza djam iréle tőS .külev nojnáb
 ¤oh ,ké¤ev kensétetletđitgem tős ,takugam avtnábgem kézzeré en nabimátiB

...tekődetdlük ado neppé
 ,mattál niliksaL .naklah ketgecres iacónak kese$ém a ka$ ,ttel dne$ témsI

 kisám a ¤av ,né ár kelelef tim ,ajráv tza tsom ,téágam a atdnomle ¤oh
 ka$ mettöj rokke - gidep irrumuä ,éle agam ttezén evgnerpöt lilaT .őttek
 .knüttözök tlov men neűređ¤e - anlov metteheverđé si bbaramah rám ahon ,ár

.ttođtáj leggelres serü za ezek nebzökim ,atlumáb tákras tétös meret A
.tekő mattavíh tréze men ed ,intagllah tlov óJ

?lilaT ,soN -
 ,motalnája bboj $niN .marU inetsI ,kaniliksaL inadnomtnelle kodut meN -

 kiđkele$ ¤Ú .atdnomle iliksaL kenne€ima ,na€o nabólav nigaL .mesélezpékle
 tatzokéját nasro¤ ,nesegésűh sÉ .kujnávík im na¤oha ,nese¤ü sé nasotnop ,djam

.gof innétröt ima ,lőrnednim teknünneb
 ,lőrémen ,lórájtnopődi kenésételüđ kemre¤ a ,negi :matlodnog avtagroki$goF
 ¤oh ,si lórra nátlúm kevé sÉ .lőtielüđ a ttopak teven ne€im ,si lórra sé

.ajáinólok kaújahsöröv a lekkekemre¤ bbajú nabimátiB kidopara¤ na¤oh
.metzedrék - ?irrumuä -

 mes za ,ttodnom timA .már ttezén nábák ,lef kenetđerbé lóbmolá €ém tika tniM
.bbesemletré lakkos tlov

 segésűh ,{éres ,kéreD .meremsi si né tnigaL .soráv gadzag imátiB -
 ,gem ssá$oB - .tllálef lunaltaráv ,tegelres a kétdegnele iajjU - .rebme

.menzétni llek le timalav ,marU inetsI
 őtrés ,inzénile raka tim ¤oh ,ajdnom men aH .mattotnilób - irrumuä ,jneM -

 trap iléd a menah ,kö€ök so{kat men irrumuä ergévlE .menzedrékgem
-amle kaniajdnog tájas a ika ,si tárab sotatnipat ,őtrégem sé ,erézevdah

 gém a kansázok$ánat a kenne teknünneb inetírétle raka men lavásázára¤
.lőtietelđér ődneléđebgem

.ótja za ttodóku$eb ttögöm irrumuä
 ,tsom nÉ - .iliksaL atdnom - marU inetsI ,sádlogem sám $nin ,međih tzA -
 arokka men ,itelli tsétípéójah a ima ,modnomgem nekerek ,tnemik irrumuä ¤oh

 im a rám tsoM .előt kutdutgem rám ,knutraka timA .rebme za ze kétré
 men tropől A .lőbknieim a knüjleven tekeretsem bboj lénim ¤oh ,knuglod

 men nebknütelé im a tniređ rajneD ¤oh ,marU inetsI ,modut delőt sé ,kiremsi



 knudoksodnoG .inlüđéklef knődi naV .arsádamát ttezevređ ¤e ros tehlürek
-imátiB djam kenejlé natrázle éggéle lótgáliv a ed ,nodóm ótlém ¤oh ,alór

.nab
 anavA :aro¤iv so{úg ,igödrö sroS a neppé mÁ .matlov sotzib nebbE
 keinetti za - bbasotazála¤gel a ima - sé lőbme¤ek né za ,lőbé¤ek

 ,tsám¤e inteređ tnim ,kuglod sám đel meN .lunalatdnog djam kenlé lóbájáknum
 djam kendekelév na¤oh sÉ ...tőzektevök a nátuza ,tekemre¤ a tze inráv sé

?notrap a gigév iaiF regneT a lőrre
 neppé táheD .tsédrék ttodnom men ik a anlov atlálatik ka$ ahtnim lilaT

!ttü¤e knütgnerpöt ,knutzoglod tevé géle
 isŐ .djam kanadnom tim kerebme za ¤oh ,marU inetsI ,jdőröt en lazzA -

 lüklén tazára¤am ¤oh ,si za kizotrat zohágásótahnednim ódoklaru za ,{évröt
 nejleme t{ođđa jú ¤oh ,tőnrÚ inetsI za rákA .tikráb lótágam tahtíđatle
 ,te¤e men lüzök iálbátga¤a utlab-uL deken kotahzoH .évőnrÚ inetsI

.đtahsavlo lórkoglod ne€i neke€ema
.metzedrék - ?$ánaT a sÉ -

 röđőle rokima neđih ,- iliksaL atzára¤am - kujár kizotrat men desétnöD -
 .iđe tájásák atolaP a ¤oh ,dettetnelejik ,lőrrebme za lőrre kiken létléđeb

 gof si ¤ú sé ,tti tlé tnékgédneV .tamlatah es ,tognar es iken látda meN
.inzovát

.ttotnilób néőtréte¤e lilaT
 .iliksaL attat€of - marU inetsI ,kolo$ánat timalav gém leddemledegnE -
 a tahludni nablanjah panloh ráM .indekele$ llek nasro¤ ,léttötnöd aH -
 runaN ,tsoM .zohnigaL lakkosátísatu őlelefgem a knójah bbasro¤gel

 rám avlúm pan ték sÉ .réado gíma ,djam kilet ebődi géle si ¤í nebéde¤envé
 na¤oh ,lőb¤e ár ttöj men trem ,tdakagem - ...za si ójah kisám a tahludni

.lavújahsöröv ték a ...a - tsézejefik őnrÚ za gem ejlürek
 iliksaL táheD .mettötnöd rám ,ilév ¤ú ,tlüredik neűmletré¤e lóbiavaä

 sátídro za rokima ,si nabtanallip őzektevök A .tlov sro¤ gidnim
.nátolaP a ttozgnahđđivgigév

.tlov lánótja za rám ő rokima ,lallilaT knütlü netdemred gém iM

.tnűtle lazza ,ađđiv attotláik - !ttöj lőlef ajábođ negedi zA -
.knütdzek intuf si im sé ,tsátídro kidosám a kuttollah rokkE

 kidosám a nétniđ rám ierő teleme ősle za nannoha ,nóso€of tlúd €oblef A
 {áhalavnavtah a ka$meN .tto¤ahle si lilaT nátu iliksaL ,katnahor erteleme

 ségetter a menah ,mabál a attotíssal mevíđ ólápmilak lüneltedner lőtvé
.tnef tto ttezektevökeb rám ima ,lótđđor nelteremsi gém a ,si

 aH .élefel nebmeđ melev tnahor rő ték rokima ,matráj lút nélef ő$pél A
 ,bboj ,mettöjár nátuzA .tnétröt im ,tekő mezedrékgem ,mőgevel anlov ttel

 menah ,lóbkutnáđnö men ¤oh ,sotzib neđih ,tekő gem mattotíllá men ¤oh
 körőatolap A .erteleme za metrélöF .ávohalav kenteis la$$narap sőgrüs
 ¤oh ,atlurále kucra tdazroble ,katgnolot ttőle ajatja raj-neD nabólav

 kuzagi ,mettöjár ,metpéleb sé ,tekő matlottéđ rokimA .ieseđér {ávtál ű{röđ
 ekéb a ,katpak tsézpékik seteléköt ráb ,ke{égel lataif a kezE .nav

 nabká$ót gidep ttI .kattál mesahos trév ,lef kettőn sé kettelüđ nebievé
 arákrot a tézek ték ,ttegner-tef lemmeđ t{uhel rajneD .nóldap a tdejret
 evgöröh tnima ,si lóbájáđ a ed ,rév a ttölmö lüzök iajju ,attotírođ

 ólláik lőbéllem a ,tdükef náladlo za irrumuä .nátu őgevel ttodokpak
 a lóbákras ajáđ a ttográviđ ka$ ikeN .ik ttöj nátáh a ejégnep sopal adrád
 ze eD .mattál takotlof ővkevön nassal ka$ si lürök bes ték a sé ,rév
 élefeb evderem éle agam ed ,tlov avti{ na¤u emeđ A .tlov géle neppé si

.lórkóllá ettölürök a tsámodut ttev men ,tle¤if



 isovro ttopak men ahos - tézek a etledröt lüneltetehet ,netnebböd lilaT
.inléđeb ttedzek avradah nabmo{ tniređ asákođ gidep iliksaL ,- tsézpék

 ¤oh ,lánummiD matlunat negér na€O .marU inetsI ,inlú{ kujázzoh kerem meN -
 ,tréiadiG sé tréutamaG metdlük rám eD .kolánđah tnim ,kotrá bbákni ,keléf
 ,tnétröt im ,kiken gem kájdnom nedivör ¤oh ,ken{égel ték a av¤ahgem si tza

.kenejjöj lüklén koglod segésküđ a ¤ohen
.netteseebgésték metgö{ - ?tnétröt na¤oH -

 ,kettekđer natdapástloH .ttotatum errő ték ólupal zohálaf abođ a iliksaL
 kattál mes kő ,katlov kolataiF .tekütset a attotnáređđö-eđđö sézednelkö za

.trév i{{e ahos gém
...tádrád a lőbézek ki¤e za atpakik ,ttöjedi irrumuä ¤oh ,kátdnomlE -

.ttodo€osomle neűresek iliksaL .abávađ a matgáv - ...tréim eD -
 ,nebkü€eh a anlov léttet tim eT ?anlov kettehet tiM ?kétdegne tréim ¤oH -

 na€o ahalav katpaK ?erézevőf trap iléd a dázzoh pélado ah ,marU inetsI
 ,ttev tőgevel - ?kanirrumuä ¤an a ,iken kenejdeksemledegne en ¤oh ,to$narap

 sé ,lőbézek ki¤e za tádrád a atpakik táheT - .ajdut intat€of ¤oh
 bbasro¤ za ed ,kirgu élef irrumuä rajneD ¤oh ,káttáL .abábođ a ttotnoreb

.tákrot rajneD lavádrád a le etré nebzök sárgu za gém ,tlov
 sárúđ a ábbasokli¤ gém ettet etelüdnel sé a€ús tájas rajneD táhet ¤Í

.téjere
 ,tádrád a attotnárađđiv irrumuä - .iliksaL attat€of - tlüretle lannozA -
 nabótja za nátuza ,i{{e iken e-tlov géle ,ezzéngem ¤oh ,tlojah élöf rajneD
 ,lőttelümér a innaccom katdut mes gem kika ,tludrof élef {égel ték óllá
 ték a rám rokkA .tlődeleb sé ,téjégnep adrád a ettetđelli zehéllem a djam

.nősék ka$ ,ttorgu si {égel
 sevdek ,tlürő ,agárD .tácra za mattagomisgem sé ,metledrét éllem irrumuä
 ,ttőgröđö{ röđőlE .tludrof mélef etetniket A ?tze dettet tréiM !irrumuä

.ttedzek inléđeb lessétíđefőre ú{ođi djam
 ...ardotazála¤ et a ,- neőtehtré gila atgottus - edi ...matzoh ...né ...nÉ -

 ...bbávot ketehlé mes né ...ed ...ed ...mennet ttellek gem ...marU inetsI
 za ...ze ...ze ...llek ¤oh ...matdnom ...matdnom né ...né trem ...llek ...möndőhnűb

...nátza ...¤í ....rebme
.mattollah tsátlokis lőlef ótja zA

!ketéjdegne eN - .iliksaL attotláik - !eN -
 ódokđapak abájrak a avlođnov nátu agam ,tlov nabábođ a rám rokka tinE eD

 {ođđa tékdnim nab-kotafac gól tréza ,ár mettöj bbősék lavój kaŁ .tima-utU
.tetinE inatratađđiv noránednim atlábórpgem ima-utU trem ,ajáhur

 ,detrégígeM - .mélef atzár télkö za sé ,atzotlokis - !sokliß !sokliß -
!sokliß !dotnáb men ¤oh

.arrajneD tlurobár ,tima-utU avtnár lavágam ,nátuzA
 ed ,ázzoh tléđeb avgokoz ,tájáđ őgröh ,őzrév ,tákolmoh a ,tácra za atlokóŁ
 sé nebétetniket a tnabbol mörÖ .témeđ a ik attoti{ arákos¤an ka$ ifréf a

 a tinE .lünelet{émdere eđrep ,inlámrof ketzeke¤i takavađ iakja ,moladjáf
 lőrbes a atlábórpgem nebzökim ,tléđeb bbávot avláhiz lótságokoz
 tluzrotle nabboj gém lótmoladjaf a rajneD .tiajju ifréf a inetjefel

.témeđ a at{uheb arjú lakkosánov
 na¤oh ,ajdut nabboj Ő - .iliksaL ettötlövü - !abba d¤aH !dláni$ eN -

!abba d¤aH !abba d¤aH !tébes a inatírođ llek
 atlábod rajneD .tiajju ifréf a ettegeđef laggásttolláđgem teküs tinE

 etdegenele erre ika ,tájólku$ ték tinE atpakle ,ttorguado iliksaL ,tágam
 evév mes lef tsétü za iliksaL .ttogáv abácra iliksaL sé ,tiajju rajneD
 .attotnár arplat sé ,tetinE atpakle arjú levégésse¤ü socrah ttolroka¤ a



 tágam ik attotídabađ avzotlokis ,nások$om giplat lőtérév rajneD tinE
.nojrogu kanácra za levémrök zít a dnim ¤oh ,lóbákram iliksaL

 kájgof ¤oh ,gem anlov mattahlo$narap né lüde¤e gidep ,inlalóđgem matdut meN
 ki¤e za lüzök egésretsem tlunat somáđ iliksaL ¤oh ,zagi treM .tetinE el

 zít bbálagel ed ,- nelle kaifréf sé lerrev¤ef eđrep ,crahlezök a
 nebzök ika ,léntinE őgnöjrő za bba{o$ala lejjef ¤e sé bbe{{ök lavólik
.si lótima-utU ólábórp ingofel lórlutáh tő za tludabađgem lasságúr ¤e

 .ettevök evgeđiđ tinE ,tlártáh ,tásádamát ősle tinE etdévik iliksaL
 ,zohsátláik ¤e tlov géle i{{ema ,tőgevel i{{a indeđ matdut eđđö ergéV

 kanázáH sátí¤óß a káttotđarále levésétezev iadiG sé utamaG tábođ a rokima
.ierebme

 ertinE sé ,ajgnah utamaG úvađ-klah sé díleđ a tnatta$ - !el kotájgoF -
 nabboj gém tréze ,ttetehel mes amlagof lőrérettáh koglod A .ttotatum

!noránedniM !le kotássatla sé ,knázzoh keté¤iV - .tágásttozorátah matládo$
 ika ,tetinE etleme ebőgevel a neűređ¤e erebme ¤én kanázáH sátí¤óß A

.nótja za elev ketteisiK .tlov neltetehet ed ,ttozotlokis nevle{ iallal
 nagodlob iajgat gésrőatolap A .utamaG attat€of - !iknejnemiknedniM -

 rév apu$ lótrajneD evtelli ,lőttinE za nátuzA .ketdeksemledegne
?létlüsebesgeM - .tludrof zehiliksaL

.kentnebbödgem sé kantravaz mattál röđőle nebételÉ .tjúf to¤an iliksaL
 a lüde¤e iliksaL - !erkenetsi seđđö zA .ketettöj rokój eD .meN -

 za kene€i kenpén a kenne aH - .lótámminI gem atlunat men téteđévűm sádokmorák
 ,e$neređ a ttetíges takos si kanirrumuä ?lótkaifréf a knutahráv tim ,ia{ođđa
 a kirpösel ,kenréedi ređ¤e keze aH ...tájádrád a inatí{ári atdut ¤í neppé ¤oh

...teknüpén morab sékéb im a lórtrap
.tlojah élöf rajneD ,arásátattufemđe iliksaL tlođaláv men utamaG

.kenierebme za artáh tlóđ - tődneK -
 ,tnéksám ka$ ,tzana¤u etdzekle utamaG rokka sé ,kátda ebézek a lannozA

 a tődnek a ttezeke¤i lőlef ellem A .trajneD etrötö¤ tinE tnémi za levima
 indólok{áh arjú rajneD .nassal ,nasotavó ,intatđú$ ála ere{et tlüsebes

.tákrot a attotírođ nebbesőre gém sé ,ttedzek
!nojgozom en ¤oh ,kástrat keibböt A !ketestíges ,erruK ,likenI -

 rajneD kátgofgem ,ttepél éllem eretsem lőlefték sovro lataif ték A
 rebme moráh kisáM .tásátírođ tlüsebes a inatízal kátlábórp sé ,tiajrak
 lannoza tézek ték utamaG sé tődnek A .el atgof tákered sé tábál rajneD
.erőle tdalah nesemlerüt eritnec lőritnec rotkod a ed ,rév a ettötnöle

 ummiD mattodlÁ .lüneltetehet ,metledrét ttellem irrumuä gidnim géM
 zék ¤E .tia{ávtínat etleven ássotzibagam sé áttozorátah né €i ika ,tékélme
 rokim ¤oh ,matdut men lőrika ,tlov mavinaV .ttetígeslef ,tlú{ ála monóh a

.abábođ a tlürek nannoh sé
 it A .lavirrumuä nossahzoklalgof iadiG ¤oh ,marU inetsI ,ddegnE -

.segelsölöf tsom tti ketetélnelej
 .aróso€of a ik ttepél knüttögöm ika ,ttozoktanov arlilaT máđsebböt A
 ősle za ttotrat knülev si iliksaL .knutlov kesegelsölöf nabólaV

.trév a insom lórágam atraka el ará{ozib ,ttodora{akle tto ,giteleme
 gém giddE ?kénlov nabtopallá đđor ne€I .morak a le ettetđere men mavinaV
.mognah a matlálatgem ergéV .t{évröt a attotrateb ,gem ttetniré men ahos

 ,meken tábođ kisám ¤e ssettíđéK .gidde loha ,indula tto koraka meN -
.mavinaV

 ¤ú - zohdolatđa za ađđiv jrét si giddA .marU inetsI ,đel tniređ do$naraP -
 lerrebmenév nalat$ánat ¤e bbákni gém ¤av lekkere¤ sögű{ ¤e na¤oha ,tléđeb

.bbegerö mettel lakkodazáđvé nétse za neze ,tlov azagI .sákođ



 mavinaV .tétetniket sám¤e kütlürek ed ,nebmeđ lassám¤e ,lallilaT knütlüeL
 kecrep úđđoH .tnűtle nátuza ,nabkósrok a zív sé rob géle e-nav ,etzéngem

.tsátagllah a gem etröt lilaT nátu
.mejef a mattagni nassaL ?marU inetsI ,dokédnáđ a im tsoM -

.modut meN -
 serü za metdzek inađtáj ¤úna¤u sé ,tlú{ik erénelle motaraka mezek A

 arjÚ .ettet irrumuä {égeđ nabbárok leccrep {áhén gila na¤oha ,leggelres
 tinE ¤oh ,tnétröt evdzek lóttanallip a lótta ima ,zadnim mettőle ttegrepel

 arjú ka$ ,timmes gem ttodlo men ze eD .lőllem latđa za tllálef
 a at¤ahle sézekélme za trem ,lübbenelte¤ek gém ,tehel ah ,metdevneđgigév
 ,nabájrak rajneD tinE <takotanallip sege{él a attotí¤anlef sé ,teketelđér

{ö¤ sé natdapás ,no¤á za tinE ,élef knábođ a iđiv nóso€of a na¤oha
 za ,tinE ólurob arrajneD őgröh a nátuza ,lavájah ttetírettéđ ,nesegésűrö
 lénne gém eD .tlov naltatahríbik zE ...ő sé ő ka$ gidniM .tinE őgnöjrő

 már djam kenröt rođ{áh nebéđér ővélartáh metelé ¤oh ,ségetter a bbađđor si
 a lőrregnet a el pa$ arahiv arsE na¤oha ,lunaltavíh ,kekélme za

 a sé ,inedévik - $nis tsom rám neđih - mőre e-đel sÉ .erkédivtrap
 ?kekélme ibbárok a sÉ ?takomahor a tekeze inlo$narapađđiv abnalattadut

 a mattotrat né rokima ,tinE ógacak a ,godlob A .kabbađđor gém kozA
 ¤í tehel meN .togásgodlob ie{{em ,tömörö knutda kansám¤e rokima ,nabmorak

.tebes naltatahtí¤ó¤ a evlesiv gimotloh ,llek inlé sigém sé ,inlé
 nájah seziv ,atjar tlov sötnök atđiT .ttöj iliksaL ,ótja za tlí}

.ajgnál kese$ém a tnalli$gem
 ,tutamaG metrékgeM .ketlé gém ,abázáH sátí¤óß a tekő kéttivtá rokimA -

.gem ejnezü ,lórkusros a timalav rám dut ah ¤oh
.el jlÜ .iliksaL ,mönöđöK -

 .tsátagllah a ajríb giákos ika ,tlov teđémret a za men iliksaL
 mes zehhe ed ,to&rok ¤e ttovi ,kanknumráhdnim ttötlöt ,nékéđ a ttödőlekđéF

 lánjas nesetenetter ¤oh ,mes tza inlotsálap atdut meN .evdek kos tlov
 indőlekđéf tnigem ,atlodnoggem nátuza ,tlú{ nátu gelres a arjÚ .megne

.előleb tnabborik ,bbávot atríb men lügév ,ttedzek
 a tze mattotrat arkos si giddE !timmes gem ttodlo men za ,tnétröt imA -

 levégésbböt őtnöd kaniaiF regneT a acra kenika ,trebme rákiđ ,úrro¤an
 ,matdnom rám na¤oha ,tlov {eksek nettezejfik menah ,dedkerek men nebtétnelle

 evíđ a ¤oh ,attotí{ozib témsi lazza ,ttodnom tsom tima eD .egnepsék ¤e ráka
 $nin ,ilkedré sévkele$ semletré za kaŁ .setelü$eb sé nelteznö gié€émgel

 segésőslük molatah a tégésneltekézré za tze ,zagI .¤ávmolatah immes enneb
 nabnoza etse za zE .alán matlatđapat si nabbárok rám tnári iasálunávli{gem
 .nebételé iliksaL tlelré tsázotláv sőtnelej negi tsepék zehkeigidde za
 ,zohásádaram nebtelé matlosój t€ése kos men gideprám - lahgem irrumuä aH

 ősle za iliksaL ,- nav ezek sotalĐárav kan-utamaG sé ,ttezrév gila ráb
 iléd đége za đel éiliksaL ed ,élilaT na¤u aicámolpid a sé atolaP A .rebme

 treM .si tadahójah a ajpakgem éllem kotapa$ idlöfzaráđ a ,ejeredah trap
 ,si {átipak tö kisám a za ed ,sójah űređ¤an na¤u irtahiG sé ,gerö ugaliP

 a ennel men ađđoh-egév tréze neppÉ .notú ¤an a melev kettev tđér kika
 ennétröt ze sÉ .ávákon$narap dahójah a ménnet tirtahiG ah ,ken-sédek{ekétléf

 za kenne men ze eđreP .tőtezev kénatđaláv lüzök tö kisám a ah ,si rokka
 arásátufa€áp tájas a men nebtez€eh a nebbe iliksaL sÉ .ajdnog a kanákađjé
 men ,tnétröt neteleme kidosám a ima ,gésű{röđ a za ¤oh ,arra menah ,lodnog
.éánavA tnim ,me¤ü se€émeđ né za bbákni lakkos €ema ,tsédrék a gem attodlo

.iken tlođaláv mes knőki¤E



 tráj za ka$ nesőleđe gidep meken ,mattahdut men tza ,tlodnog erim lilaT ¤oH
 ,nabágásólav itset agam a tetinE intál ébböt moraka men ¤oh ,nebmejef a
 ,ajdut ik ,ekélme za djam lef nakkub lunaltatahtímáđik ,mogof intál si ¤í

.đel sédevneđník géle si za sé ,narka¤ ne€im
 tnim ,knusátagllah a tlov neltetehlesivle na€ona¤u nabnoza arámáđ iliksaL

 ébsévekgel a tima ,lórra ázzohgéM .ttedzek inléđeb arjú ¤oh ,za meken
.matnávík

 za nav tto nabimátiB ,marU inetsI ,deken mettetílme rám etse am na¤ohA -
...atolaP serü za

.mattotídro - !ssagllaH -
 ,ttala mosádoklaru né za ka$men ,ahos gém gidde ima ,tnétröt imsa€o rokkE

.mes ató asátípala anavA ed
 natdogu{ attat€of - kotagllah men ed ,marU inetsI ,mejef a dsetéV -

 naltaráp a tze atdut inlumáb ka$ lemmeđ tlí{ erkerek lilaT .iliksaL
 :delőT menzedrék llek gem si rokka ed ,mejef a dsetéV - .tegésőremkav

 tti ¤oH ?gem nesselüđ nabátolaP a nebbe ú&&af a za ¤oh ,doraka tza
 ,le datdnom kenrebme moráh ka$ gidde ,zagI ?daif et a tniM ?nejdekleven

 körőtset a koza tréza eD .daif et a men ¤oh ,meken sé kanlilaT ,kanirrumuä
 koza ahtnim ,si ketdeklesiv ¤ú nebkümleléf ah gém ,ké€üh tlu¤ála¤a mes

{{adnim bbasoko gidep ima-utU ,tnef tto tnétröt im ,káttáL .kenénnel
 ráka ,tese föd irrumuä negedi za ilélút rákA ...tlov tto si ő sé ,lánknui
 gem datdnom men gém kaŁ ...si léttötnöd rám ,melév ¤Ú ...llek denetnöd ,men

 ,ummiD ,meretsem tlugodloB .kannigaL ,abimátiB nojrí tim ¤oh ,kanlilaT
 .keléđeb lunaltalodnoggem sé takos etniređ trem ,megne tlevdek men ,modut

 ¤ú aH .lőbmörőb a injúbik kodut mes rokka né ed ,tlov azagi ¤oh ,teheL
 etserek - ...za ...za zE .modnomik rokka ,monadnom llek ik timalav ¤oh ,mezré

 bbősék léniM .nenni ¤emle bbaramah lénim ah ,bboj {ođđa - tsézejefik a
.doglod a đel bbezehen lánna ,le dödlük

 gém nabólav ,ár kotagllah men ah eđreP .tjáf lünelte¤ek ed ,tlov azagI
.đel bbađđor

 sé ,- iliksaL attat€of - lannoza ,tti ,tsom lilaT televel a gem ajrÍ -
 .marU inetsI ,dosátđaláv sám $niN .kannigaL le e¤iv ójah sro¤ ¤e nablanjah

 - .inadnom e-ejrem ik ,ajtaglotal ,mattál ,artanallip ¤e ttotagllahlE -
 ,- erőgne${ara ógo¤ar nolatđa za ttotatum - tekörőtset a dvíH .nav zazA

 đlü tti gidep eT .inzeknelle kogof meN .gem kenejlö sé kene¤iv ¤oh
 ¤í treM .delev kenzegév diatalodnog nodjalut a gíma ,dorávgem sé ,bbávot

.kanlilaT tlov kos rám zE .đel
 meN - .lóttaludni za ttegemer ajgnah a - !nelteletđit sé ¤av neletkéF -

 ,nabirrumuä tnim ,gásrotáb i{{a denneb nav aH .larrÚ inetsI za ¤í đtehléđeb
 za le ddev ,körőtset a kanllá tö lüvík nótja zA .tájádlép a dsevök rokka

...tájádrád ki¤e
.ttotnilób iliksaL

 .ará za ze aH .tamo$ánat a ajdagofle rÚ inetsI za ah ,međetgem nesevíä -
 .matdnom tima tnim ,tsám tehet men ,melév ¤ú sé ,tarU inetsI za meteređ treM
 ,námén ¤oh ,tsom egésküđ nav arra men kanrÚ inetsI za ¤oh ,liláT ,detré meN

?ko{ođđanév ólođá¤ a tnim ,knüjlü lüneltetehet
.tllálef natdapás lilaT

 téretsem kevle{ a ingodad mattollah röđőle nebmetelé - ...tnim ...tniM -
 eD !zzovát ¤oh ,deken molo$narapgem ,ajáglođ ősle rÚ inetsI za tnim -

 lótdognar nednim trem ,tadómo{té$ep irebmeőf ebmezek a dda bbőle
 ne€I !tájtú irrumuä detevök ah ,bbojgel a ,meltémsi sé ,kalatđofgem

!larrÚ inetsI za tehléđeb men iknes lünelteletđit



 ¤e ,tocnál{ara zéhen a ettevel ,tlú{ zoháka{ a ,tllálef iliksaL
.avtaglotal tá€ús a ,etlemegem djam ,attorat nebére{et a gitanallip

 élef lilaT nátuza ,atdnom - meletré ettögöm $nin ah ,ré takos meN -
 tima ,tádrád a molálatgem ¤oh ,đtehel sotzib sÉ !dgoF - .attotjú{

 bbávot ¤oh ,emletré $nin rokka ,tagllah ka$ rÚ inetsI za aH .láttolnája
!kejlé

 !el ketejlÜ - .zohmagam kettetírét nofop a ráka ,iavađ iliksaL - !jllÁ -
!tocnál a abdaka{ a ađđiv ddet ,iliksaL

.mattat€of gidep né ,ketdeksemledegnE
 ,iliksaL ,mönöđöK .tti knülü arájdóm ko{ođđanéV .azagi nav kaniliksaL -

 ,televel a gem drí ,lilaT .memeđ a dattotí{ári élefsám zaza ,dattoti{ik ¤oh
 deremsi et trem ,mozíb dár ,đrí tim ¤oH .ójah a nojludni nablanjah sé

 a mattahlánđah arjú - őnrÚ zA .ár mezekélme gila ,melletser ,né ,tnigaL
 ,takoza itehiv lavágam - melőt tlürek eriđđem erređ¤e trem ,tsézevengem

 a zE .innem kanraka elev koza ah ,- ázzoh mettet - evétleF ...raka tekika
 raka tti ah ,lóbánavA inedlükle tiknes knugoj $nin treM .lilaT ,dodnog et

...sÉ ...inlé
 kanázáH sátí¤óß a ettögöm ,iadiG tllá tto nabótja za trem ,mattat€of meN

.ekédnevön ték
!iadiG ,jléđeB -

.knélef ttedelezök lekketpél ússal sovro zA
 tébes A .inadnomgem modut men tza ,rokim ¤oH .inlah gof gem negedi zA -

 tsoM .inni dut men sé ttetíđev trév kos lút ed ,inzötökeb tlürekis
 élefeb ¤oh ,so{ozib zA .egne¤ no¤an trem ,daram si za ,melémer sé ,sedne$

 .inetíges knudut men nezE .téjedüt a itnöle rév a sé ,kizrév bbávot
 - tsizónpih a kétzeven ¤í nabázáH sátí¤óß a - la{{ámodut soktit A

 ¤oh ,monávíK .inle{el dut men tređ¤ó¤ ed ,intatgu{gem tlürekis eré$neređ
.ne¤el alálah ű{{ök

.attat€of nátuza ,giedi ¤e ttotagllaH
 tégnep a sé ,téle{ a kütleđérűflE .tádrád a indeđik tlürekis lóbirrumuä -

...egnep a tré men tere bbesőtnelej tniređ utamaG .lóbátáh a kutzúhik
 a neseteđémret ,katlocnob neseređdner ató {ávráj ¤an a nabázáH sát¤óß A

 za tze le anlov atdagof men ahos epén soráv a trem ,nabkotit bbo¤angel
 ttögöma ,inadnom etrem tze utamaG ¤oH .tređdóm isézređteremsi segésküđ €o

.tlov talatđapat iaiamótana vé kos
 .{émer kos $nis alán eD .sepék si inni sé ,trév kos lút ttetíđev meN -

 lótájáhur tájas a ¤av lótádrád a ¤oh ,kujtahdut men sÉ .lataif men irrumuä
 .inlé raka men ¤oh ,za gidep jab bbo¤angel A .ttotahpak tsézőtref ne€im

.rebme za tze ajtál ed ,atdnom meN
.netdeker metzedrék - ?őnrÚ za sÉ -

 ¤oh ,atdut men eđreP .laválati ózoh tomlá umabaH intatigem tlürekiS -
 gésküđ gém erre sé ,intati elev kujdut gem rođ{áhráka rám lútnezE .ađđi tza
 gipan moráh-ték gém nojdaram őnrÚ za ¤oh ,marU inetsI ,rék arra utamaG .đel

.gem dsagotál en ,nav lezök ne€imráb sÉ .nabázáH sátí¤óß a
 a giévé ősle mosádoklarU .tlov a{ráđ iléd atolaP a azáH sátí¤óß A
 tőn€árik ttozoh men gém uzaM ,mödőlE .etlesiv teven azáH őn€áriK

 .kastípala táitđanid ¤oh tnim ,tlov si moglod sám gidep meken ,abánavA
 ilesiv atózA .tia{ávtínat sé tummiD ab{ráđ iléd a eb mettetzötlök trézE

.teven azáH sátí¤óß a {ráđtelüpé za
.ajraka na¤oha ,đel ¤ú ,kanutamaG menezÜ -

.ttotnilób iadiG



 ,kenkédnevön ki¤e za ttetni levéjef a - tdaram knüsérék ¤e ka$ rám rokkA -
 inetsI ,tze gem ddI - .kaniadiG ttoda tegelres ¤e sé ,ttepélerőle ika

 trem ,ersénehip a nav degésküä .trédamlagu{ a ,detré knudóggA .marU
 giddA .djam đderbé nebéjlet dőre ,nessirf nebléd panloH .dár nav knügésküđ

.ekélme za kenétse ű{röđ a kenne rötö¤ men
.séteven űresek a melőleb lef tröt - ?gidda kaŁ -

 .mazzoh abravaz ¤oh ,gem etlemedré meN .már tlumáb lüneltetré iadiG
.mezek a mattotjú{ trégelres A

.iadiG ,mönöđöK -
.tézí ótatla za nabrob egne¤ ,seređűf a metzeré men ,matlotsókgeM

 a elev nojludni nablanjah sé ,- arlilaT metzén - televel a gem drÍ -
.tegelres a mattiik nátuzA .ójah
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.tlé gipan ték gém irrumuä ,tlahgem erlegger negedi zA
 lőrre ,- utamaG óllá mettőle za atdnom - marU inetsI ,ttedevneđ meN -

.tdulale nesedneŁ .knutdoksodnog
.menzedrék ttellek gem - ?őnrÚ zA -

 lój tsoM .tesevek ka$ rám ed ,lóbálati umabaH ttopak gém etse pangeT -
 - .ttotagllahle artanallip ¤e - tdogu{ ,kenkenetsi za etré aláh sé ,nav

.deleV raka inléđeB
 sázoklálat óslotu za ze ¤oh ,matdut rám nátu ségnerpöt ipan téK

 nebsettek rokkana¤U ?dzek inegnöjrő arjú ah ,đel im eD .neltetehlürekle
.indaram elev matraka

.ttotnilób utamaG .ázzoh ke¤emadO -
 tsom rám ,donávík aH .marU inetsI ,inalnája kutraka tze si iM -

.kelrésíkado
 montál arjú ¤oh ,lóttalodnog a metgetter ráb ,intagolah emletré tlov meN

.llek
.utamaG ,ssezeV -

 táhet tniređ ődi idlöf ,knutráj élef egév a kanájárósőttek kidosám pan A
 .arsoráv a damát bbősék ka$ gésőh A .ttőle zít legger levimalav

 ,nóso€of őtökeđđö lőlef ravdu za tá{ráđ ték atolaP a knütdekpél lunaltóä
 djam ,kejnem errem ¤oh ,attatum utamaG ,abázáH sátí¤óß a knütréeb nátuza

.ttőle ótja ki¤e za tllágem
 ardavađ nelte¤E .marU inetsI ,knudaram nebdelezök a ¤oh ,kutlodnog ¤Ú -

.knüđel tti
.mettögöm ttodóku$eb naklah ótja za ,metpéleb ,tótja za attoti{iK

 tlurob netlüséfik ajah a ,nebsötnökújpa¤ réhef ssirf ,tlü néléđ ¤á za tinE
 atlurá men acra neletsénezzeR .lef ettev men gém tieređké zA .arálláv a

 na¤oh ,ettevök levémeđ a ka$ ,tlusáf sé tlov söbmözöK .zeré tim ¤oh ,le
 .éle agam ,tderem aróldap a nátuza ,tekéđ nelte¤e za ála magam mozúh

 za lőb€ema ,tósroksojalo za tnim ,metzeré kenserü na€o mejef a ,knuttagllaH
 kaŁ .kajdnom tim ,tlov mes mamlagoF .rám káttagru$ik si teppö$ óslotu

 treM .tetinE igér a enneb inlálatgem ,intál matraka men ed ,metzén
 geM .sédevneđ a le attotízrot men tácra za ,tlov űrö{ö¤ lunaltazotláv
 ¤oh ,tanallip setenetter a za kizektevökeb gém ttőleim ,monlalóđ llek
.lüneltemletré eđrep sé ,magam evtevgem ,ettőle kolluh erdrét avgokoz

.már ttezén meN .tinE ,melev látraka inléđeB -



 .kot¤av kosokliß .nenni ke¤emlE - .apmot ,tlov negedi ajgnah A - .negI -
.lürök magam kassál tsokli¤ apu$ ¤oh ,inlé ¤ú kodut meN

 tima ,mette€eh atdnomiK .tséseebgésték sé tsélübbe{{ökgem metzeré erređ¤E
 ,¤ú már tehzekélme meN .trat kansokli¤ ¤oh ,tjáf ed ,anlov ttellek meken

?dár kizekélme na¤oh ¤oh ,rogerG ,deken tímáđ tim ,eđreP .arsokli¤ tnim
 tlürő tájas A ...to$narap melőt ttopak men irrumuä .kosokli¤ knu¤av maN -

...ávoh ,matdut men ,lóbábođ a tnemik rokimA .ttedekele$ tniređ ejef
.sádokzára¤am eléfimráb neltemletré ne€im ,mettöjár trem ,mattagllahlE
 tima ,anlov attollah si men ahtnim ,etletémsi - kot¤av kosokliß -

.ke¤emlE - .matdnom
 iken le majdnom nebbőtehtrégel őtehel a ¤oh ,magam indeđeđđö matlábórpgeM

 .nabimátiB lórátolap sik a lórra mattollah lótiliksaL tima ,tzadnim
 metdzek ráM .lef etleme mes tétetniket a sé ,ebzök ttezedrék mes ređ¤E

 bbávot ,metzejefeb rokima trem ,tamiavađ a lef atgof men ¤oh ,inléf lótta
 lüklén ko€úsgnah ,nápmot na€ona¤u ,tlalóđgem sigém rokimA .ttotagllah

.gidda tnim ,tléđeb
 giddA .kotájdut ka$ ramah ne€ima ,tójah a tza lef ketéstíđéK .nav lóJ -
 tiknes koraka meN .lammagam keđiv mes tikneS .kodaram nabábođ a nebbe

.mes degéT .mattál gidde tekika ,lüzök koza intál
.mattagllaH .kazzoktativ ¤oh ,emletré tlov meN

 dlöz A .témeđ a attotnalliv már ,röđőle náros knusázoklálat ,nátuzA
.ttozzi telölű¤ nabrágus

 mogof arra lótátanallip esételüä .inlesiv ajgof téven ajpa za ,đel úiF -
 en ¤oh ,mozokdámi tréza ka$ sÉ .degét inlögem ,edi nöjjöjađđiv ¤oh ,inleven

.essehetgem ¤oh ,bbaramah gem jlah
 si timráb ¤oh ,tlov neltetehlezpéklE .matludni élef ótja za ,matlláleF
 a metzeré nabmatáh a ,tótja za ttögöm magam matzúh men eb gímA .kajdnom

.táragus telölű¤
 ,matlodnog ,asátímodi ummiD .utamaG tráv bbérra lessépél {áhén ,nóso€of A
 ,togási$návík mes ,tsázokládo$ mes insavloel matdut men lórácra za trem
 sé ,nessevök ¤oh ,mettetnI .nabábođ a matlov giedi divör na€o ka$ tréima
 ,eb matráv sé gem matllá rokka kaŁ .élef óso€of őtökeđđö za matludnile

.knüléđeb tim ,ajtahllah men tinE ¤oh ,mettehev arsotzib rám rokima
.abátolaP a innemađđiv raka meN .indaram návík tti őnrÚ zA -

.utamaG atlođaláv - ménnet mes né nebé€eh ő zA -
 tekerebme űređ¤an ne€i ¤oh ,matlov godloB .mejef a lef matpak avzokládoŁ

 tréima ,metzekne¤éđ rokkana¤U !abáih metlé mesgém táheT .metleven
 ertniđ ne€ima tnim ,lórkusázoklodnog óllánö metzeletétlef tebbesevek

 sogásój a ,díleđ A ?mettetđeljef ertniđ ne€ima ,úih ke¤el ¤aV .ttödőljef
 ne€im nojav ,sevdek kaná{adlöF a ,itnelej tza even a kenika ,kanut-amaG

 a {émdere za ,¤edniM ?né€ém eklel a kenzőtjer kekétrém i$lökre ,ke{émelév
.gof innétröt ima ,lórra indut nav agoj ,ajgat $ánaT a utamaG .sotnof

 ,lóbálati umabaH rék aH .tágásnávík nednim ketéstísejlet ,nav tti gímA -
 ,ti{{em ¤oh ,mozíb erdesétnöd et a ,ár nav egésküđ ¤oh ,dotál ¤ú ah ¤av
.ttotnilób utamaG .né tnim ,đetré nabboj zehhE .iken đda nabsátígíh ne€im

 ketelđér a aH - .mattat€of - inlé gof ttO .abimátiB kizójahle nátuzA -
 ,gém desédrék ,desérék imalav naV .lótiliksaL gem dzedrék ,kenlekedré

?utamaG
.armocra za tdapat letteteređ sé lettévđér emeđ anraB

 gem jdaram eT ¤oh ,nai{{adnim knürék ,kelrék arra kaŁ .marU inetsI ,$niN -
.léttetmeret arknuvaj im a tima ,zadnim killuhtéđ delükléN .knüken



 eD .ttodnom tima ,tlov kób őtjeebgésték tős ,seték no¤an erénelle akédnáä
.inatnábgem matraka men

 en ,kelrék ,erknüređ¤ó¤ ki€emalav nav degésküđ ¤oh ,küjlév ¤ú aH -
.degéT knüteređ trem ,detelé eT a küjtléf nabboj si lánéknugam A .zzeknelle
 tavíh arjú geltese őnrÚ za ah ,jlóđ rokka kaŁ .đel ¤í .utamaG ,mönöđöK -
 jnem tsom sÉ .insereklöf - tóđ a metserek - ...ébböt moraka men nÉ .megne

.géle nav ,molodnoG .nátu diaglod a levékéb
 tekő$pél a metdzekle nátuza ,nóso€of a matgallabgigév gidep né ,tlojahgeM
 ,kenrőtset ki¤e za matlóđ nebzöK .giéjetet sopal atolaP a neđége ,löf ,inór

 tneđ a ,eső ótípala anavA .ado manátu nöjjöj ,őle késtírek tiliksaL ¤oh
 tátolaP a tze rokima ,arra katlodnog men ará{ozib iadótu sé €árik anapsaV
 tömörö djam tnelej kennegedi tlürekedi lóróg€ob kisám ¤e ¤oh ,kéttetípé
 a ,metzén élef kađé aH .{ávtál ólí{ lóráđaretőtet atolaP a tsélékébgem sé
 ózotláv ékkörö ,regnet a ttogo¤ar tto lút nolafalkiđ őzemledév tsoráv
 ttotíráđik a ertelek ,arbboJ .lavámlagu{ gásólavékkörö za sé levieníđ

 ,ttetípé lóbga¤a kőzőfós a nájla ,- za edezitvé moráh tnim bböt - löbö
 a négév óslút a sé lavájkiazom keniőnket tlorátah lakkatág úgássagamdrét
 laB .ilesiv teven löbÖ jÚ za gidnim gém €ema ,lavájá&sábótídni gnikiV
 sé ,lé ráb - ken€ema ,löbö kisám ttoti{gem lassátnabbor a lőlef mezek
 ,negér rokimalav trem ,even a löbÖ ttolaH - ejő$löb kanájójah seđđö anavA
 neppé atolaP A .tátarájeb a atrázle sálmoalkiđ ¤e ttőle esézekré gnikiV a
 a ,te€ema sé ,ajtđalávle tölbö ték a €ema ,llá néjetet a kantáhbmod a kanna

 soguzgez ,ketrek órpa ,kazáh űjetet sopal ,avtímáđel teret ¤an iladlo bboj
 kerebmE .gikotrapőtökik ttokar lőbők a tírob e{évevöđ akrat kák$áctu
 đel gásórrof sokli¤ si am trem ,takiaglod inzétnile kenteis ,kengöĐü{

 za tlláđlef gnikiV a rokima tnim ,ttőleléd a ze tlov na€ona¤U .bbősék
 sötsüze za ka$ ,kizárkiđ tnékbmötlápo gé neltőhlef A .lórá&sábótídni

 ,tekő kizötnö abáih ,kámláp A .lavámlatah đonoG a ,run-aN kanlocad káfjalo
 {áh-én¤ecnimrah ¤oh ,tekő itetlé {émer a za kaŁ .kasorop sé katdakók rám
 sé teleđ ój ,togásórrof a izűle netsiregnet sogásój a ,urruG avlúm pan
 ttotjú¤ ttala kötsü sokruđ a lóráravdu őtípéójah A .zoh tőse őtíh{e
 ,analđofetređ ttőleim absagam.a kidekleme tnékgalađ sene¤e ejtsüf kezüt

 kerebme lürök iőnket kőzőfós A .nebbel es őlleđ avrá ¤e trem
 a goloráp bbaramah ,zevdek kiken lüde¤e kađvé đonog a ,negi ,kengörüs

 ze ,međkélme ,negi ,köbmöt ós a kanzíh ,zívregnet tlogada nasodnog nánrota$
 lezze ,atlo$ánat admuN ,zagi ,sézőfós a ,mesétnöd sotnof ősle za tlov
 metelé loha ,mosoráv tteteređ ,anavA .asádogadzag soráv a gem tludni
 nav azagI !ttü¤e gem knütlé tnednim i{{em sé ,metléel télef kibbo¤an

 nékđüb kika ,tréiaiF regneT a ,kütteré indaramgem ,llek menlé ,kanutamaG
 ,si lőbérév péN itraP a lágodro$ nák$ój nebkiere ráb ,takugam ¤í kizeven
 sé ,tlálat tti atapa$ i{koram sé anapsaV tneđ ólalgofnoh-ótípala za tekika

.ttozágiel
 - arájlotu ,keléf sé - röđőle tsom ¤oh ,metzeré nebkecrep a nebkezE

 ,tsoráv a inzéN .eretsem sárítenétröt a ,utlabuL $löb ,gerö za nav melev
 ,ieđér ¤oh ,kizöbnölük nabba ka$ lőtika ,rebme za ráka ,lé ¤úna¤u €ema

 ,kájtítđup men le lakkađőre gíma) ő gím ,kódnalah - kókal enneb a ,iejtjes
 ,tásros a intevök <naltatahlah (sétléf a ,moladogga za méleb kiali{

 za tibbőle za sé ,lőtneletge{él a tsege{él a enneb inatđalávle
 men rám-sonjas ed ,utlabuL keletré rám tsom ,negI !inlocrak arkálbátga¤a

.intevök e-kaldut ¤oh ,nasotzib modut mes tza sé ,deken le motahdnom



 a totnoziroh A .metzén erléd evlőd kan{ákráp a lammatáh ,matludrofgeM
 ,modut meN .lavákpasalkiđ đapu$ ,réhef iröküjef a ,kájráz iatalunov nákraB
 künneb ¤oh ,edi lef mettöj nélegger {áh miedezitvé ttegrepel tti ¤oh

 pan őzektevökle za tőre késtjű¤ lóbku{ávtál segésnef ¤oh ,mejdökrö{ö¤
 gés¤eh ¤e ¤oh ,- sugólohciđp ko¤av men - modut mes tza sÉ .zohiólavinnet
 da tréim (inzára¤amgem ko¤av neletpék si totatíhá za rám) esélélmeđ sotatihá
 ne€immes ¤oh ,mettöjár negér rám ,sugóloeg tniM ?tsávgu{gem sé tsádokazib

 neltetehzölüklén ,zagi ,ilüde¤e ,enneb kotahlálat men tecré ótahlánđah
 za ¤oh ,kenkegés¤eh a aktit a za nálaT .egésődre gadzag ,samlatah ekétré
 tlunat a ze trem ,tréza neppé - gidep ,arknumáđ kitnelej togásólavékkörö
 ?im tnim ,kanlutđup sé kentelüđ ¤úna¤u ¤oh ,modut nasotnop - megésretsem
 navclo{-navtah im a treM ?tatíhá za dere lőbégésőzöbnölük kétpél A
 a ze ¤oh ,teheL ?őtehrém lakkóillimzáđ kütelé ő za nebmeđ lekknüvé

 ,ólozagi takugamnö ,ű{évrötnö ketelđér a sé đége zA ?sám ¤aV ?tazára¤am
 na€ona¤u kazáh a sé káctu za lút ná{ráđ iléd atolaP A ?ia{ára ózára¤am

 <élef kölbö za ,tladloték tnim ,giábál kobmod ősle za kiđúk e{évevöđ
 er¤e za lút kutjar ,iő$pél ketrek sođaret a nökődekleme za nátuza

 a <lőtűf tdaráđle za kágrás ,néjedi runaN ,tsom ke€ema ,kobmod ódosagam
 ték-¤e ,iajtlof keséjre$ ólurivik arjú nátu kőse ősle za ed ,atgár ek$ek
 €ema ,kenődre ttömöt ,űrűs a (?iejdévótu ¤av) iesrőőle $akam ,af so{ágam

 tegéssevden i{{a sepék gidnim tjalat a avgof abájóláh kenierekö¤
 ,ődrE .lavágászaráđ ótđavros kađvé órrof a nossahlocad ¤oh ,inzirőgem

 dnim ed ,űví díleđ ,bbasagam dnim a ,ődre körö sé neletgév ,ődre
 ,őröt kengé za ,ajánorok đége za küttögöm sé ,nokatáh¤eh bbesejletgásótlém
 a dontujle leddetetniket ,llek denzén kaŁ .egésnef ko$ú$alkiđ se¤eh ,rápok

 ttőleze levvé cnimrah teke€ema ,neketelđér a dönződile ,giko$ú$ a lótkazáh
 sé ,kizötlök géssekéb ebdevíđ a sé ,tsom tnim ,láttál kanna€ona¤u si

 .đgnerpöt nésétjefgem a ah tnim ,tádo$ a tze dodagofle sé dezevlé ah ,bboj
 degét eb ttodagof ótahtál A ?avtídrof ¤aV .đtál tima ,damladorib a zE
 sé ,ttala őtlörebme léf tlúmle za lunaltatahllánelle sé lüneltéverđé

 ¤oh ,jlürö sé le ddagof ,tnétröt ¤ú ráka ,¤í rákA ?ávéágam a ,évéđér a ttet
 tlúmle za €ema ,lőtsédevneđ a lótta gem tahtídabađ ze ka$ trem ,nav ¤í

.trű¤ ála agam nabkopan
 sődre za neppé - giko$ú$ a lótkazáh a - nebmednersátratređ óda tđagiV
 erőtet sopal a tnakkublef ejef iliksaL rokima ,mattotrat lánkatáh¤eh

.nő$pél őtezev
 meN - .mettőle tlojahgem rokima ,gem matlalóđ - levőnrÚ za metléđeB -

.innem nenni raka le ¤oh ,lazza etdzek ő ,mennevár ttellek
.téđ tdará sélübe{{ökgem niasánov iliksaL

 .nabimátiB ,lórátolap a lórra matdutgem delőt tima ,iken matdnomlE -
 lavágam raka men tiknes sé ,enteređ inludni bbaramah léniM .tteze¤eeleB

?tez€émeđ A ?kannigaL tegészéhen imalav ze tneleJ .inniv
.atzár téjef A

 trem ,nabimátiB ő nav tréza neppÉ .tegészéhen tnelej men immes kannigaL -
 .marU inetsI ,ggüf lótámáđ kákiraktsüze za ¤av -zér a nedniM .ne€ima ,na€o
 trem ,djam gorom imukraT bbejlefgeL .knüdöklökűđ men názagi gidep nabbA

.táno¤av atolaP a kizré kankujtájas a ¤oh ,egésgeteb kokonrát$nik a
 dázzoh gof men ,elev keléđeb né eD .ne€i ika ,konrát$nik ój za ka$ eđreP

.nojdokđanap ¤oh ,innahor
?$ánaT a sÉ .iliksaL ,mönöđöK -

 ,kenetré men teke€ema ,si koza gém ,diesétnöD .marU inetsI ,¤av ótahnedniM -
.to$ánaT a már dzíB .ketneđ



 rokiM .inzíb dár teđége za tze ménteređ ,- mattotjahós - nálatlá¤E -
.tárro úđđoh gem atrakav evgnerpöT ?ójah a tahludni

 a intagoláveđđö llek takokédnája péđ ,őllI .kilúm nokosójah a men zE -
 sÉ .kilet ebődi zE .kankal nabájátolaP ¤an imátiB kika ,kandála$ i€árik
 neőtelli teketelđér a ¤oh ,kannigaL inrí televel bbađđoh ¤e anatrá men
 kanlilaT ,zagi ,tlov divör géle ősle za za treM .tágam astrat zehim

 men ,inniv lavágam tiknes raka si men őnrÚ za ah ...nátuzA .ttellek einteis
 ,kanna llek inlürek si tátađtál A .abimátiB nabsötnök láđ ¤e gem tehzekré
 anavA rám zE .ttözűmáđ őnrÚ za - atdnomik nátuza ,ttozobah - ...¤oh ...¤oh

 ...nabsoráv ibböt a sé nabimátiB ne¤el déđebóđ bbesevek lénim ¤oH .ekedré
 etrem men ppékgév rám tze - ...rokima ,bbősék nesönölüK ...đel si ¤í

 ,tiáhur őnrÚ za táheT - .kitelüđgem keré¤ a rokimA .mettetré ed ,inadnomik
...inlogamo$ llek eđđö si tiajimloh

 ttotuj tsom - tázáH sátí¤óß a in¤ahle ajraka men gisáludni za őnrÚ zA -
.kaniliksaL gem matdnom men gém tze ¤oh ,ebmeđe za

.tálláv a atnovgeM
 - nav tto ah ,bboj gidnim gém ed ,tsálogamo$ a ajtíssal zE -

.ttozoklodnog ,ttotagllahle
...marU inetsI ,nav mesérék ték géM -

.kaltagllaH -
 ¤oh ,trat kanbbasamlaklagel a tika ,tá{ávtínat a tza ik ejlölej utamaG -

 ¤e elev si nojdaram sÉ .lekkeređ¤ó¤ őlelefgem a tőnrÚ za ejrésíkle
 negér ráb ,ár međkélmE .azzohazah ójah ki€emalav djam néjedi urruG .gibarad
 ősle za ah ,trá men eD .iasovro kanámolpmet umabaH kój si nabimátiB ,tlov

.ólav knülüzök ika ,ikalav ttellem őnrÚ za đel nebődi
?desérék kisám a sÉ .nav dazagI -

 - djam kujdnom tze - ¤oh trézA .kanajludni ttőle lanjah ,nebtétös géM -
 ,kolodnog arra né eD .lótágásórrof runaN kenejdevneđ giedi bbedivör lénim
 $nin ,le ¤em tréim ¤oh ,tsom inzára¤amgeM .tőnrÚ za iteređ epén soráv a ¤oh
 ¤oh ,moraka meN .marU inetsI ,kenteređ si degéT trem ,si se€éđev gem ,knődi

 ¤av kájtaris kika ,giőtökik a takáctu za le kástírob iazáđ kerebme
.kájtratađđiv tegemöt a kika ,mes takánotak sé ,kázzoktá
.iliksaL ,kozíb dár tnednim ,matdnom ¤ohA .ne¤el ¤Í -

 ka$ iliksaL aH .ttotnár eb$rög ,már tröt lunaltaráv ,luvro moladjáf A
 lettelđér nednim ,sotnop násokli¤ ne€i men ah ,nalat$ánat si téki$ik ¤e

 ,knüttötnöd lőrtelé ték menah ,¤e si men ¤oh ,¤ú anlov metzeré men ,ólomáđ
 ,nóso€of a tá ,nökő$pél a innahor llek eL .lakkotadnom neletvneđ ,tdogu{

 sé ,inloraktá ,mat¤ah tet-inE loh ,abájábođ a abba kanázáH sátí¤óß a ađđiv
.neltetehel ze ¤oh ,matdut eD !immes tnétröt men ,inadnom tza

.iliksaL avdógga etzedrék - ?marU inetsI ,dagam dezré luđđoR -
 őtehih ed ,simah kálkiđ őröt kengé za ,inzén llek tia$ú$ nákraB A

 a matdokđáhof ,tsélékébgem kotajda ,tamlagu{ kotajdA .tágásólavékkörö
.tneltetehlesivle za inlesivle ,inlélút ketestíges ,zehkevök

.dotrat kanbbojgel a na¤oha ,¤ú ¤ét sÉ .jdógga eN .meN -
 tzE .ójah a tludnile ,attolnája iliksaL na¤oha ,ttőle lanjah ,avlúm pan ¤éN

 ,élef egév arósőttek kidamrah a ,ttőleléd ősék meken ettetnelej agam
.agásórrof sokli¤ đonoG a ,runaN ttedepeletár rám arsoráv a rokima

 sé ,ttotagllah őnrÚ zA .marU inetsI ,ilüvíkdner immes tnétröt meN -
 gem kujravaz en ¤oh ,etrésík ebőtökik a ika ,iknednim tlov amén armo$narap

.támlagu{ soráv a
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 ,tievé metelé massahlomáđ nasotnop ¤oh ,t{émer a matdalef negér ráM
 ,kopan a metehtevök nesegésűh nebketelđér a bbálagel ah ,lazza međgélegem
 - tnođiV .ánsavlo tze ah ,endöklü{röđ utlabuL ,moduT .tásátuf kokađvé za
 tnim ,ketlé tetelé setelü$eb na€o kika ,takoza nesönölük ,takattolah a ráb

 ő za ¤oh ,inadnom ko¤av nelet{ék ti{{a - tehel inletđit ka$ ,utlabuL
 enellek eB ?ze sotnof na€o eD .kasotnop gidnim katlov mes iasátímáđ

 tehel geM .kóiznemid ótahtál a na¤oha ,¤ú őtehrém men ődi za ¤oh ,knuntál
 {áh nanno ,giájatja ¤an atolaP a lőtievök őtökik a sépél {áh ,inlomáđ
 si kemre¤ ¤e lattadalef a lezze ,erőtet sopal a lef điv kofő$pél

 a ,kájtísro¤lef kesévkele$ a ,kesénétröt A .sám ődi za eD .kizókribgem
 ótlém erteletđit irém abáih - kájtíssal iađakađ sázokaráv a ,gésneltét
 lőtléd arópan a ,kđilebo tneđ a náravdu kanámolpmet urruG laggássotnop

 natdogu{ tevé őzektevök a trem ,tze el matrí trézA .táros kopan a giléd
 tájgnál se$ém a rokima ,egésneletgév a kankáró za kankozA .motahrogutá

 a zehhe kizotrat men ,mattál tetinE sé ,matlov lüde¤e tnéknétse avlumáb
.mierévtset iősék ,teketiT inatratlef lezze mogoj $nin ,zehtenétröt

 men ¤oh ,mábih né za men ed ,immes kinétröt men ¤oh ,mettih ka$ ,eđreP
 kajdut en ¤oh ,kátraka tza neppé ieseđér ke€ema ,lórkoglod na€o mattahdut

.monatrat llek tedner ,soravaz ¤í eD .kulór
 a iken trégí irrumuä {égeđ tima ,tetelbböt a tza atpakgem rig-izE

 za takoza abánavA le atzoh erebme i€árik sé ,tréádóđ a sé trémortélas
 ébböt la¤rát men ,lé gíma :kéttetízgör téjükse za ke€ema ,takálbátga¤a

 a ,ttodogu{gem $ánaT A .laváru siD ,levéjőzemledéV ketegiä a ,iavápavaT
 nigaL ttezekrégem néjele aurE sÉ .ettetjelefle nese¤ek tsépí$€ögöb

 rajneD a sé ,tlüđ túif néjedi netsirahiV a gém tinE ¤oh ,lóbimátiB elevel
 kanázáH sátí¤óß a arájlotu ttodnom meken tima ,lórrA .iken atda teven

.lével a tlóđ men ,nabájábođ
 abánavA tlogavoleb letterésík őlli zohájgnar ,bbősék lappan {áhéN

 esézekré naltaráv ¤oh ,matdut men gém rokkA .sihniH ,ereb-meőf ki¤e manraD
 takálbát a tekeze ttaim ke€ema ,kenke{émese za kankoza emeđcnál ősle za
 nese€émeđ ráb ,erézev igelnelej kanárobát irok¤e rudirkeM ,manraD .morí

 zohkinuan a ttedeklesiv nasogástárab gidnim ,knutzoklálat men ahos
 ttetehel meN .tekniesérék ettetísejlet nesegésđék sé ,lemmierebme ttödlük

 letteteređ en ,röđőle mattál tsom tika ,tsihniH ¤oh ,ár moko táhet
 ¤oH .ierévtset tnim ,bbesedéđeb lakkos sé ,tlov soko {égelőf A .majdagof
 ¤oh ,ako za tlov za lüde¤e kanna ,tsám¤e gem küttetré nezehen erénelle kenne

.tlov soravaz nesőtehelgem ,ttodnomle tima
 zA .tsihniH mázzoh kétdlük tréze neppé ,si kanmanraD menah ,meken ka$men ,zagI

 ,ttotrat erbbötgel a teki€ema ,eseném a za kanmanraD ¤oh ,sina¤u tnétröt
 .kétlereteđđö arjú gíma ,tlet abpan téK .tdalađ ággáliv sé ,tludavgem

 zohkavol a kenetré nabboj kinuan a neđih ,őle tludrof men ahos gém imse€I
 kikA .kétzirő kosóki$ bbólávikgel a tseném cnevdek a sé ,lánsám iknednim

 men ,katzolati meN .tnétröt im ¤oh ,lórra inda tomáđ katdut men tnođiv
 a kétleret zohkatap ttokođgem a tniređ ajdóm-ejdner kanna legger ,katdula

 a llá na{o$ala paN a ¤oh ,ketzekélme arra ka$ rám gidep anátU .intati tseném
 ah ,manraD .lohes $nin seném a sé ,etse za kidelezök ,ttelef nákraB

 ¤oh ,tiasóki$ a ajtatzoník arlálah ará{ozib ,bbasotaludni sé bbábotso
 neppé ,tekő attotrat kankabbojgel a ,etteređ ed ,katzábih tim ,ik kájllav

 zehierebme ótí¤ó¤ robát a táh ¤í ,takavol a takoza kujár atzíb tréze
 nelteremsi imalav tekő gem e-atdamát men nojav :takosóki$ a etdlük



 takosóki$ A .erimmes ketnem mes kerebme ótí¤ó¤ a eD ?gésgeteb
 ketzekélme men giia{okla lőtlegger neppé ka$ ,kátlálat kensegésđége

 men trem ,ttozoklábórp laggássokli¤nö sóki$ {áhéN .nopan a noza erimmes
 lakkabbólávikgel a ,külev neppé ¤oh ,inlé bbávot lenne¤éđ a tehel
 manraD .ingofel nebéjedi tekő tlürekis ed ,imse€i gem ttetehnétröt

 mettőle tsom tllá tréze ,ttodokana¤ ergésgeteb imalav lunaltazotláv
.sihniH

 inetsI ,nogáliv a kabbojgel a iasovro dosoráv et a ¤oh ,ajdut iknedniM -
,kesegésđége si kosóki$ a sé ,tnétröt men tese ne€i atóza ráB .rÚ

 le etdlük mes trézA .{ávráj imalav sigém ze ¤oh ,kidógga maru né za
 ddah ,degéT rék arra menaH .edi kájlocruheb ¤ohen ,takosóki$ a knülev

.đlétí kanbbasamlaklagel a tika ,dosovro za knülev nöjjöj
 men utamaG trem ,ttodnomle sihniH tima ,iken metlésemlE .tutamaG mattaviH

 tima ,si sönölük ne€imráb ,mettetázzoh gém négév A .tevle{ inuan a etremsi
 indekleték knuko $nis knüken rokka ,kaniasóki$ a đih rézev a ah ,knuttollah

.künneb
.ttodoklodnog giákos sovro zA

?ketderbélef ...nátuim ,kosóki$ a katláni$ tiM -
 küjettek matlo$ámlot nasotama€oF .sihniH ttödöksőre - !katdula meN -
 a kátđárukjah netteseebgésték lejjé đégE ?katláni$ tim ¤oH - .tédéđebráp

.takavol
nebkütset a anlov ttel agásórrof runaN aH -

 treM .kesepék men erimse€i rokka ,- ettetré tazál a ttala ze utamaG -
 ettet - erimmes bbősék kiđkélme men geteb a ¤oh ,gásórrof a ¤an na€o ahén

.ázzoh
 ze ¤oh ,tekő ettegé ne¤éđ a bbejlefgeL .gásórrof künneb tlov meN -

 nátuim ,maru né za legger sÉ - .sihniH atzára¤am - külev ttetehnétrötgem
 kozA .zehkerebme ótí¤ó¤ a tekő etdlükle ,tekütenétröt a attagllahgigév

.kesegésđége ¤oh ,kátdnom tza gidep
 utamaG ,mattál trem ,gem matlalóđ men ed ,matlodnog ,knuráj nebrök ¤Í

.nimalav gnerpöt
 - .arákos¤an gem tlalóđ - marU inetsI ,zehhe tílnosah ima ,nav ¤E -

 abáih ,lavá{ámodut soktit umabaH inlé sepék sovro nednim men ¤oh ,doduT
 tza rokkana¤U .a{ámoda a&A za noros ősgév za ,nasamlagrođ ne€imráka ajlunat

.la{{ámodut soktit a intah tehel ergeteb nednim men ¤oh ,kujdut si
 sátí¤óß a tdaka sé ,lórsizónpih a matdut si né gém ti{{E .mattotnilóB

.atláni$ nasápmop ika ,asovro kos men ,zagi ,kanázáH
?ebdeđe za ze tsom ttotuj tréim ed ,utamaG ,nav ¤Í -

 ,si tza inré ajdut le ahén ,kan{ámodut soktit a eretsem názagi ika treM -
 ,ttala molá za :avtídrof ¤aV .erimmes kézzekélme en galótu geteb a ¤oh

 nabátopallá rebé za erima ,elev tadnomik si takona€o ,tá$ob ergeteb a tima
.alór antahllav mes nodapník a gém tréze ,ttezekélme men nabólav

.mejef a matzárgeM
 retsem ne€i enlürek na¤oH !neltetehel ze ed ,utamaG ,keletré rám tsoM -

?lőbgé zA ?arájtrap a kankatap a kanna neppé
 traka men utamaG ¤oh ,matdut ed ,tjáf zE .marU inetsI ,léttöj nanno si eT -

.inatnábgem
 lőtsihniH nátuzA - .neltetehel ze ¤oh ,dodut si eT .utamaG ,tze d¤aH -

?kosóki$ a katlov na{áH - :nevle{ inuan metzedrék
.rÚ inetsI ,neteH -

 táheT .katlov neteh kosóki$ a ¤oh ,- arutamaG arjú metzén - ajdnom tzA -
 errebme űređ¤e téh erređ¤e tlov sepék sé ,retsem ¤e lőbgé za tlláđel



 bböt erređ¤e kotatzoklalgof men ahos it ,modut lój aH .inatá$ob tomlá
?teteh erređ¤e tehel na¤oH .kotattatla te¤e ka$ ,leggeteb

 ,ajtatum tza talatđapat a ,- utamaG ttozoktativ - marU inetsI ,ddelef eN -
.intatlale bbe{{ök lánna ,ikalav űtelüklel bbűređ¤e lénim

 takosátnallip bbódógga er¤e ,lőbđége za ttetré mes tóđ ¤e ika ,sihniH
.knár ttetev

 ¤oh ,kandaru küjnöđöK - .ázzoh matludrof - sihniH ,lemmelerüt ¤éL -
 ¤oh ,so{ozib rám zA .lessétetzemle¤if a ,lettenezü za edi ttödlükle

 a ttetehnétröt im ¤oh eD .tekneim a es ,tedepén et a es itege{ef men {ávráj
 men gém arra ,kesegésđége si atóza - datdnom na¤oha - kika ,lakkosóki$

.inlođaláv knudut
.lunalatgu{ etzedrék - ?rÚ inetsI ,tsovro đedlük trézA -

.sihniH ,ti$ik ¤e gém jráV -
 lórsizónpih eléfimalav ¤oh ,tlov sukigol gidda etenemtalodnog utamaG
 ?ik sÉ ?notrapkatap A ?inlázitonpih erređ¤e trebme téh eD .óđ ttetehel

 matlov söhüD .keneletpék na€o ,innet tehel mes lef rám tekesédrék a tekezE
.tsádlogem matlálat men ah ,gidnim tnim ,armagam

 a ze tti tsoM .kujtat€of roksám djaM .utamaG ,bbávot knuzzoktativ eN -
 .knár enletzehengem ah ,ój ennel meN .knüken sotnof erézev a kenika ,rebmeój
 ,tehse men ajaB .külev nejnem sé ,lüzök diasovro za tikalav ik jlöleJ
 ibbárok tájas matlodnog - sálgavol a azzáređđö ti$ik ¤e bbejlefgel

 trem ,tlagmeD mattagotálgem lađsavat nednim mendjam rokima ,armiatalatđapat
 .nabsóki$ téh a nabba tehet es trák sé ,- t€árik $löb ,agárd a metteređ

.kesegésđége neđiH
 ah ed ,úvađklah sé tlov díleä .ttegnerpöt lakkolmoh tlocnáređđö utamaG
 ,eretsem tnim ,$akam na€ona¤u rokka ,abájá{opok a tágam etlekđéfeleb imalav
 gem ettet evremsilef tágásnodjalut a tze neppé ummiD ¤oh ,teheL .ummiD

?tte€eh iliksaL ódokpak ahén ed ,úsádoklodnog bbasro¤ lakkos a ávájdótu
 rokka ,nav ¤í rám gidep aH .tikalav llek knünedlük ¤oh ,mettetrégeM -

 ,gof inzo{áiH .kan{ámodut soktit a eretsem bbo¤angel a Ő .molnája totirdaJ
 tehnétröt nednim i{{a eD .nabkinuan a knutahzíb nabólav ráb ,si metléf sé
 ...sőre sé lataif ,zagI .marU inetsI ,naltaráp a{ámodut tirdaJ sé ...notú za

...timalav tahdutgem nálat sé
?tiM-

 tza tirdaJ ¤oH .đedlük kanmanraD tima ,neblével a ik ssök te¤E -
...raka tima ,lassóki$ téh a nessehet

?elev inréle đraka tiM .sérék a$ruF -
 tdaka men géM .gof inléđeb dnim sÉ .tnékne¤E .tekő intatla ajgof lE -

.tekő etzedrék nabkumlá ah ,kantirdaJ tléđeb men ika ,rebme
.matdólo{úg - tretsem tlláđel lőbgé za nepéđ iken kilésemle táheT -
.ttellem elüf a etdegnele utamaG ermé$nereä .melőt golod péđ tlov meN

 llek gem eđrep sÉ .ár ko¤av i$návík no¤an eD .djam kanadnom tim ,modut meN -
 lüzök ierebme za ¤oh ,tevle{ inuan a itré men tirdaJ trem ,tlilaT inrék

 rokima ,si llah timráB .tájáđ a inatrat ajdut ika ,éllem nojda to$ámlot na€o
.ár metzén avdokanaß .ajtídrof tiavađ óvla za

 bbo¤an kenésérék manraD sé kentenétröt đége za kenne ¤oh ,dolodnog meN -
?kenlemedrégem ti{{ema tnim ,đatínodjalut togássotnof

 kussatuk ¤oh ,teknünneb arra láttotínat eT neppé meN .marU inetsI ,meN -
 .lótkoko za gém knu¤av eđđem no¤an ,molodnog ¤ú ,gidep ttI ?táko za kennednim

 tirdaJ ¤oh ,sotzib men nálatlá¤e - nődekték ázzoh ettet - eđreP
 sé ,medek{émer ,leddemledegne ,né eD .kujázzoh tíges bbelezök asádokláknum



 gem kujtahdagat men ,tsovro ¤e knünedlük llek neppéknednim ¤oh ,dattodnom eT
.tésérék manraD

.ttöző¤ utamaG ¤oh ,mennev ttellek lusámoduT
 es nabkurokkemre¤ rám ¤oh ,kileven ¤ú takinuan a ráb - mattál nesihniH

€úsgel a ze nebémeđ kaniaif péN iatđuP a trem ,tekiemlezré ik kássatum
.neltemlerüt ¤oh ,- gésneltelli bbaso

 men ,leđiv trebme ték ¤ohkaŁ .tágásnávík rú manraD küjtísejlet lemmörÖ -
 men ,trat ar¤an na€o derézev tekika ,kniasovro ¤oh ,kotájtahtáleb treM .te¤e

 bbojgel a sé tsovro bbojgel A .teketevle{ it a inremsi keseletök
 it a - inzátđit tsom bboj tze ¤oh ,ttotuj ebmeđe - ...eD .küjdlük to$ámlot

 ték né za asádótnáb kise meN ?ke{ekétléf kenđel men ketierebme ótí¤ó¤
?kenmerebme sevdek

 .gőg nátza ,abáih edi tlogavol men ¤oh ,tnalliv mörö nebémeđ inuan A
.iaru samlatah ,neltetehző¤el gáskís sevüf ¤an a kő ,abáiH

 inetsI ,sédrék a ze tlov naltatlém zehégésse¤ek manraD ¤an a ,merézeV -
 kujah a ¤oh ,medeksezek lemmetelé za ,erebmeőf kidosám manraD ,gidep nÉ .rÚ

.gem lübrög mes aláđ
 kideksezek levételé za inuan ¤e aiJ¤oh ,matlunatgem negér no¤an ráM

.innev tehel na€omok tza ,tréimalav
.tőgne${ara za matzárgeM

 ték a tnimA .támladaráf tú za ik dnehiP .sihniH ,kentezev abzáhgédneV A -
 nejdekzétni ¤oh ,kanutamaG menetni ttellek lemmemeđ a ka$ - tlüđékle merebme

.ađđiv kottahludni ,-
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 ,atzoh atilaä ,za ¤oh ,mattahdut mes lórra gém ráb ,temeđcnál őzektevök A
 téh a kanna tlov eki¤e néjedi kanna atilaä .élef egév kenéjedi őnnetsiđavaT a
 nátu alálah irrumuä .melev kátzójahgigév tatu ¤an a kika ,kan{átipak lataif

 nasro¤ sonjas a trem ,neđérdlöf a neze kosójah bbojgel a ,katdaram natah
 a noza ¤ohA .indoksokonraĐ ttodut nebőtípéójah a ka$ rám ugaliP ólta{ah
 a nasolatavih gem mettet mes teküki¤e ,matlodnoggigév rám nákađjé ű{röđ
 kibbo¤an vé za eD .katlov iajgat $ánaT a nai{{adniM .ávákon$narap dahójah

 a emleređ bbo¤angel ,nelte¤e kütelé trem ,kéttötlöt neregnet a téđér
 samlanu meretnórt a tregnet a ado anlov at¤ah mes küki¤e sé ,tlov sázójah

 gelűníđólav ,na¤ohalav ed ,metremsi men teketelđér A .tréiejttőleléd
 ,nab$ánaT a tekő ejlesivpék ¤oh ,tirtahiG kéttevár ,erénelle asázokatlit

 ,lüklén sézevenik ,irtahiG ttel ¤í ,nezív kék a ketlüper nagodlob kő gíma
 laviliksaL ¤oh ,monríel llek lesséremsile sé ,akon$narap dahójah a
 rokima ,katzoktativ rokka bbejlefgeL .tsám¤e kéttetrégem lükemer

 ő ¤oh ,ettetnelejik nekerek sé ,sázoka¤áv inátu regnet a trötár arirtahiG
 tima ,iliksaL nojláni$ ,- le¤¤ürü ne€im ¤oh ,neletge{él - kizójahle tsom
 ttetemetle za rám ,međkélme lój aH .menléđeb llek lórákláä tsom eD .raka

 ka$ ¤oh ,sákođ a za tnűđgem levésédőljef sétípéójah a ¤oh ,matríel nokálbát
 óludni élef léc ibbalovát ik kantuf nebéde¤envé netsiregneT a ,urruG
 sotazákcok nabólav ttaim korahiv a rokima ,avtímáđel téjedi arsE .kójah

 galitalroka¤ nebde¤en moráh kisám a ,lőblöbö ttedév a indekđéremik
 za roketedzek aurE le tludni ¤í si atilaä .sázójah a tlov seređdner
 géM .trémortélas a sé tréádóđ a ebnid-riG tnékakon$narap jarójah ősle

 na€o ¤oh ,ttođtál kanso$ánat ,lerrig-izE sédőzređ jú za tlov mes sevé¤e
 gésetđev ,nebdneR .atilaä ne€ima tnim ,tjarójah a essezev rebme se€étniket

 notrap a kika ed ,ebéjőtökik anavA ójah {áh-alavnezit a trétgem lüklén



 a kát¤ahle rokima sé ,karomok ,katravaz kosójah a ¤oh ,káttál ,tekő kátráv
 kankosáknumódokar a togássotalalgof ólav lavurá za evdegnetá - takójah

.ttetré men iknes tima ,téléfnednim ketléđeb ađđiv-eđđö ,-
 a ttödlük ttőle agam ed ,tteteis abátolaP a nesene¤e atilaä

 lannoza ,tehel ah ¤oh ,mázzoh teki¤e zA .t{égel moráh lőbgésrőőtökik
 kő ¤oh ,zohutamaG takidamrah a ,zohlilaT takisám a <melev enteređ inléđeb

.modagof né loha ,ado kenejjöj si
 runaN ,mettötlöt tamiajnátuléd a nabálatlá loha ,matráv nabábođ a nabbA

 ,{eksek őzén artagu} .tlov gelem nasogáslút rokima ,levéletévik kenéjedi
{gem sé ttihgem aságo¤ar ,{éfpan a eb ttödőrűđ nágrás niakalba sagam

.ttetmeret totalugnah ótatgu
 etdeđ nezehen sójah A .tlov tto rám utamaG sé lilaT ,ttepéleb atilaä eriM

 a lőbőtökik a nebétgév¤e tlov őtetlőregem si iken ráM .tőgevel a
.inteis giátolaP ólaru téjetet bmod

{oziB ...dagam ik djúf sé ,el jlü ,- erkéđ a mattatum - atilaä ,el jlÜ -
 jaB ?látzoh tríh đđoR .melev đraka inléđeb nesőgrüs ¤oh ,ár nav doko ará

?tnétröt
 ,tutamaG metterék trézA .timalav knuttál mierebme za gem né eD ...meN -
 .mes ¤av e-knutludnolobgem nei{{emalav ¤oh ,le estnöd Ő .sovro trem

.đel gésküđ si eréđe lilaT nátzA
 za matzárgeM .takavađ a iserek sé ,tlüremik ,ttotagzi ¤oh ,mattáL

.tőgne${ara
.táglođ őpéleb a mattotísatu - kanákláä inni zzoH -

.tézek a etlemelef {átipak A
 ,melev ajtadnom gésgeđér a ¤oh ,ketiđih tza gém nebnölüK !teziv ka$ eD -

 a mes rob &rok ¤e tlov mes nátuléd pangeT .kotgof inallah tima
 ¤oh ,mattatzálpudgem tza ¤oh ,zagI .tlov eđđem gém gada itse za ,nabknurmo¤

.kanajdogu{gem eri{{emalav mierebme za
.davađ nednim küđđihlE - .mettegrüs - rám ddnoM -

 ,t{ári za küttev élef anavA rám ed ,neregnet tlí{ a knutlov tnik géM -
 röđőle ,tlov eđđem no¤aN .ttölöf regnet a netelek tza kuttálgem rokima

 sé ,őhlef tehel men na{o$ala ne€i ¤oh ,mettöjár ed ,ómo$őhlef ,mettih tza
 bbősék na¤oha ,gem za ,knuttotrat kenléd iM .nasro¤ ne€i tahgozom men
 ¤Ú .knázzoh ttedelezök giedi ¤e ¤í ,kantagu{ nasotnop ,mettehle¤ifgem

.tsüze za ráka ,neb{éfpan a ttogolli$
 ?úđđoH ?se¤eh ¤aV ?kereK - .ebzök mettetev - ?tlov ajkala ne€iM -

.totalnosah a etserek avtagni téjef a atilaä
 ¤e ,si dedkereK !ó¤objalo ¤an ¤e tnim ,negi ...nálat ...nálaT .mes ki¤E -

 ¤e tnim ,negI .se¤eh men ,apmot négév ték a dnim ed ,si sákúđđoh éssik
!ó¤objalo

.téjef a atzárgem arjú atilaä ?tlüper nasagam ne€im sé tlov arokkeM -
 tlí{ a inlü$ebgem timse€i za zéhen ne€im ¤oh ,marU inetsI ,doduT -

 kenléd im ,matdnom rám na¤oha sÉ .kétrém nelte¤e za dójah a rokima ,neregnet
 nátuza ,tlürek knégöm ramah ¤í ,kantagu{ nesene¤e gem za ,knuttotrat

.abáságo¤ar regnet a gem paN a tteđeveleb
 lénim ¤oh ,ttegnerpöt avzúheđđö témeđ A .matlođnu - ?tlov arokkem ,sigéM -

.ttotál tima ,ezzédilef nabboj
 cnimrah-đúh táheT ...kniákráb ¤an im a tnim ,bbo¤an lakkos ttetehel meN -

.retém
?tlüper nasagam ne€im sÉ -

 nagodlob nátuza ,etdzek - marU inetsI ,inlelef bbezehen gém errE -
!navgeM - .ttotláiklef



?iM-
 ¤oh ,ttođtál ¤ú ahéN !tágássagam a attatzotláv ¤oh ,ebmeđe tuj tsoM -

 ...tlov sro¤ ,modnom arjú sé ,na{o$ala no¤an táheT !tregnet a ajlorús etniđ
 tlet ődi bbeseveK .enlüper nesebes ne€i €ema ,rádam a za $niN .sro¤ no¤an
.matdnomle teđége za ttala i{{ema tnim ,giésénűtle za lótásátnallipgem a le

?láttollah tognaH -
 za gideP - .nattozorátah no¤an atdnom - timmes ,marU inetsI ,timmeS -

 anlov ttel aH .ttü¤e melev ,lótsázokládo$ a katluméngem mierebme
.anlov mattollah ,gnah ne€imalav

.tlalóđgem {átipak a nátuza ,knuttagllaH
?mes ¤av knu¤av kodnolob ,utamaG ,gem ddnoM -

.sovro za lannoza tlelef - kodnolob kot¤av men ,meN -
 ,matlođaláv men rokimA .atilaä etzedrék - ?marU inetsI ,ze tlov im rokkA -

?knutludnolobgem ¤oh ,deđih tza sigém eT ¤aV - .attat€of
.llek mondoklodnog ,jráV .inadnom tim kodut men kaŁ .atilaä ,meN -

 a ze zohha soko gélE .mozoklodnog nasognah ah ,bbojgel ,mettöjár nátuzA
.nojdut intevök ¤oh ,rebme moráh

 .si megne menah ,gem atravaz tekő ka$men za ,kattál kéátilaä timA -
 nomóg€obőlüđ ilovát né za meken na¤oha ,na€o mes armomáđ rám tsom gáliv A

 küzzeven kendlöF im - óg€ob a zA .metlezpékle gidde na¤oha sé ,káttotínat
 sé ,mettöj né levima ,ójahrű űven gnikiV A .nav eđđem lüneltetehlezpékle -

 moráhnezit tnim bböt ,tlutđuple nabádkA ki€ema ,si đuetnA za ,kidosám a
 lakkos ketlüper men gideP .tréedi gíma ,ttözök kogalli$ a tlüper givé

 kanásánabbor đuetnA zA .nogáliv a bbasro¤gel a €ema ,lén{éf a nabbassal
 sáM ?kanna rám evé {áh gidep ,élef dlöF a nav nabtú si tsom gém e{éf a

 .tedlöF a iréle ah ,nálatlá¤e djam e-kájdut inlelđé t{éf a tza ¤oh ,sédrék
 ,edi ttöj lőrdlöF a men ,ttotál atilaä tima ¤oh ,so{ozib mendjam táheT
 őzőle za gíma ,tójahrű jú kanatídni men ¤oh ,{évröt a za nödlöF a trem

 ,međih men sé ,{évröt a tlov ze nebmődi né za sibbálageL .trét men ađđiv
.káttatzotlávgem ¤oh

?massat€of na¤oH .kitré gidde ¤oh ,kutjar mattál ,ketle¤if netlüđeF
 nav si ttusám ¤oh ,kétzeletétlöf negér no¤an rám nödlöF a kosódut A -
 ,tti tsom kölü trézA - .monadnom ttellek ik - nióg€ob kopaN sám ,telé
 si tza eD .katzoklodnog nese€eh ¤oh ,kanna akétí{ozib a zE .ketetzök

 emletré keniepén kóg€ob a - tóđ a metserek - ...a ...a trem ,kétzeletétlef
 ¤oh ,đel gerö $löb lőbttölüđjú naltadut a na¤oha ,levődi za kiđkevön ¤ú
 ređ¤e ah ,meletré za treM .ke{él bbesemletré lénkeidlöf ,knulán kentehel

.kiđkevön nasro¤ no¤an ,ttözök kőlé za kitelüđgem
 .monzamlagofgem tlov zéhen no¤an rám tamódnadnom a trem ,matllágeM

.metserek totalnosaH
 ,lőtkeĐröt dav a lótkoza ketzöbnölük gila ieső péN itraP a rokimA -
 nákraB a ,takinuan a kájtalkaz lőbie¤löv ke¤eH etekeF a ,lőrléd ke€ema
 ¤an a gem ketejdeji eN .tsom kene€ima tnim ,káttahtál kanna€ona¤u tiálkiđ

 ¤e vé rezezáđ ráka ¤av ,-đúh ,-zíT .kodnom tsom teke€ema ,lótkomáđ
 a kujdnom tnim ,arámáđ kőlé na€o za ¤av gáliv nelettelé za sátnallipmeđ

 ,sárí za kitelüđgem lőbdéđeb a ¤oh ,giádo tujle meletré za ah eD .ek$ek
.lusro¤lef esédőljef gésretsem igidda sám nednim

.mattat€of nannohsám nátuza ,tros ¤e mattagllaH
 levvé rezemoráh-ték lóbáj¤an kő ¤oh ,ik mettev ¤ú lóbiavađ rajneD -
 - !nav kü{őle naltatahzoheb ne€im ,arokkeM .im tnim ,erbbőle kanatrat

 - .inzeve erkeziv bbesékéb metzeke¤I .tnétrötgem ed ,matdnomik ¤oh ,matnáB
 lénrebme idlöf a kentehel ,kannav ¤oh ,kétzeletétlef kosódut a táheT



 tnim bböt rám ,metlé tto rokimA .ke{él bbesemletré ,bbetteljef lakkos
 za keze ¤oh ,lórra ttözök keneltetih a sé kővíh a ativ a t€of evé záđ
 tnétröt im ,modut meN .mes ¤av tedlöF a e-káttagotálgem ke{él semletré

 tákétí{ozib nednim sátagotál a gidda ed ,mettöjle lőrdlöF a atóima ,atóza
.{ét nelte¤e ttođtál inlofác

 abzál naótahtál tika ,utamaG etzedrék - ?marU inetsI ,za tlov iM -
.ttollah gidda tima ,ttozoh

 gideP .külev inlálat totalo$pak tlürekis mes ređ¤e nelte¤e ,ahos ¤oH -
 a kettevökle tnednim ,kanráj evtelli ,katráj knüttözök ¤oh ,kéttih kika
{ozib a ¤oh ,robát kisám a attahdnom trézE .nebékedré letévleftalo$pak

.inzoktativ ttetehel men lezze sÉ .keneletkétré kokétí
.tágam atlodnoggem nátuza ,inlalóđ traka gem arjú utamaG

 - ttodnomle tima ,nabba medekleték men sé ,timalav ttotál atilaä tsoM -
 ne€i trem ,za ¤oh ,űníđólav no¤an tőS .tehel kétí{ozib ima ,- mattat€of

 ólav lőtdlöF A .inetípé kandut men gém mierévtset idlöf tetezekređőlüper
 a nabnoza imA .metléđeb rám lőrre ed ,¤an nasogáslút si gáslovát

 tréim ,tezekređ a za ennel émierévtset idlöf sigém ah :bbasotnofgel
 ah ¤av ,ko¤av tti ¤oh ,kájdut neđiH ?nabánavA ,knüttözök sirám kene$nin

?ketlüper edi men tréim rokkA ?metlé tti ¤oh ,rám anlov matlahgem
.utamaG attatrif - ?kettöj nannoh sé kentehel kádo$ik táH -

 .kájraka aH ...inadnomgem kájdut kő kaŁ - .mejef a mattagni - đaláv $niN -
.kenzetél nabólav aH

.téjef a lef atpak nattotnábgem atilaä
?marU inetsI ,meken leđih mesgém táH -

 si tti nálat ...ka$ ...kaŁ !kanguzah kalatrat men ,atilaä ,gem jdogu} -
 aH .si men gem ,si kannav kótagotál ¤oH .nödlöF a ima ,djam kinétröt zana¤u

 kasogásólav éssévek na€ona¤u ,totalo$pak a innevlöf kájraka mes tti
 - mettevenlöf - ¤av ,lüneltemletré knuzoktativ im sé ,tto tnim ,kandaram

 záđ bböt rám ,modut né eri{{ema ,tedlöF a mat¤ahle rokimA .tekő küjtegrek
 mes levidlöf nelte¤e kótagotál a mÁ ...el katlozjar ,katrí tetese ne€i

?knüđel kebbesé$neređ im ¤oh ,teheL .abóđ katllá
.kattagllah sé ,már ketzén netnebböd ,metteven arjÚ

 léf a ráM - .lilaT lügév gem tlalóđ - ?marU inetsI ,knü¤et tim tsoM -
...llek knunadnom timalaV .đége za men na¤u ah ,lótkosójah a ajtahdut soráv

 na€o za tnári magam metzeré tsétevgem gidnim náros metelé inettI
 a ,anobab a inpélađđiv tnim ,mosátđaláv sám tlov men rokima ,nebketez€eh

.élef mukitđim
 bbejlöfgel - mozára¤amle nebbesetleđér gém ah - takattodnomle gidde zA

 őtđejretteremsi so{ámodutteđémret kotahtrat meN .gem itré elef $ánaT a
.matzoklodnoG .kenépén soráv a takosádaőle

 té¤ek aurE .tsénelej a mettetjefgem ,rÚ inetsI za ,né ¤oh ,tza kotájdnoM -
 gásnotzib A .ttőle kosójah a ttozoktatum nabámrof ne€i ¤oh ,itnelej

 ne€i si nebővöj a őnnetsi za ¤oh ,segéstehel :ázzoh keté¤et tréévdek
.si nabkokađvé sám ,innelejgem gof nabámrof

 za datdnomle kenkikA - .lilaT arjú etzedrék - ?im knü¤et tim sÉ -
?togászagi

 tima ,attál tza atilaä ¤oh ,matdut tza kaŁ .ttederesekle sé matlov söhüD
 moglod sám tlov ,metlé nödlöF a gímA ?armomáđ ze tnelej tim eD .ttotál
 silánoicaR .lavájátiv keneltetih a sé kővíh a metdőröt takos men ,si

 ,teküvré ősgév trem ,matzúh zohkaibbótu za bbákni avgof lénmesétetleven
 ,za meletré ne€iM .mattotrat kannaltatahlofácgem tá{áih letévleftalo$pak a

 kanso{ágam a ,meken tréiM ?kankisám a tezek tjú{ men sé ,kizőtjer ki€ema



 teme{él ¤aV ?lőtmierévtset ervé{éf i{tacut ,sros a tékcel a tze lef atda
 malán ,i{{a azahado tima ,tátiv a tza le mađđtáj neb€émeđ ¤e ,avtđo erđér ték
 ?neltetih panloh ,ővíh am ke¤eL ?inetnödle tlov neletpék rebme bbasoko

 a kené€étjer bbo¤angel ki¤e gésirebme za bbelezök ,kollá ttI
 eriM ?tđaláv ősgév a mopakgem ah sÉ .mödőle ki€emráb tnim ,zohásádlogem

?elev ke¤em
 ze tniređ ejdnersátratređ sodazáđvé atolaP A .ttetnihök naklah lilaT

 lattúze ,matduT .ráv tđaláv ¤oh ¤av ,návík inlóđ ¤oh :ttetehtnelej tőttek
 tréze sé ,kidógga lilaT ,matzoklodnog giákos lúT .óđ nav lóribbótu za

.neltemlerüt
 - .mattat€of nátuza ,ađđiv metzedrék - ?inláni$ đraka tim ,tréiM .timmeS -
 tiM ?takokétí{ozib a dőtjű¤ sé deseL ?!na¤oH ?tekő dovíH ?tekő doráV

 ,đtehgnerpöt ka$ ,knülev inzoklálat kanraka men kő gímA ?külev đré
 .egésküđ nav erre men gidep kantrap iléd a ,kansoráv A .dagam detehtđéme
.támlagu{ kniákađjé inzirőgem knüzzeke¤i sé ,gidde na¤oha ,¤ú knuzzogloD
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 ,lakkinuan a tlogavolle $ámlot a sé tirdaJ ¤oh ,nátuza lappan {áhén¤eđúH
.mázzoh ttöj lellével ¤e utamaG

 lálat ah ,tísetré megne röđőle ¤oh ,elev gem metléđeb ¤Ú .atrí tirdaJ -
 lőrimráb ¤oh ,eb lomáđ nabóđ ,nabbađđoh djam dekeN ,rétazah aH .timalav

.dsehzedrék
 .sizónpih a ebéđe ttotuj kanut-amaG neđih ,matlálat kanólav néjdner tzE

.manraD trék tsovro ¤e ka$ melőT
.nátu rőbakrib a mezek a mattotjú{ - edi ddA -

.ketgereket náđuk koros A .sáríála mes ,sátílóđgem mes tlov meN
 ,ttöj lóbsagam a :ti{{e ka$ sé ,kátdnom tzana¤U .nabámlá tléđeb téh a dniM"
 tődi za tza ikA .mettevökle tnednim gideP .tebböt immeS .tlov se{éf sé

 za bbasamlatah lakkos ejere za kanna ,lőbkütezekélme za etlörötik ¤í
 monzára¤am llek gem nátzA .llek mennehip topan ráP .matdaráfik no¤aN .lénmé{e
 monlálat llek ik sÉ .kesegésđége sé kösönűb men iasóki$ a ¤oh ,kanmanraD
 .keniknes tti inléđeb koraka men lőrőre samlatah a lőrre treM .timalav

 .ludni rátuf A .kodnom tim ,modut men géM .ttetímérgem megne ¤oh ,gélE
".mođlA .ko¤av tdaráF

 a matsavlogigév röđbböt né gíma ,ttotagllah nettedegéle utamaG
.televel

 nabázáH sátí¤óß a mÁ .totir-daJ metremsi éssévek ka$ ¤oh ,metlletseR
 si né tima ,mattotínat arra tekika ,neseređdner ka$ matzoklálat lakkoza

 kantirdaJ ¤oh ,nápu$ metzekélme arrA .arákitametam ,arákizif ,aráimék :mettetré
 ,nav za kanugaliP luádléP .ttözök iaiF regneT a gásaktir ima ,emeđ a kék

.tlov anrab éádmuN ,éáj&áb a ed
 atóza lusádaáR .menedlük tot-irdaJ tlov semedrÉ .utamaG ,ttel dazagI -

 - ...tlov se{éf sé ,ttöj lórsagaM .téséléđeble atilaä kuttollah rám
 men tza kaŁ - .tiavađ kosóki$ a evtelli ,tirdaJ evgnerpöt metletémsi

 kuintál neđiH ?lőtnelté$neređ téh a lótta neppé kattahraka tim ,metré
 kiđev mes erđé kika tnim ,bbávot ketlüper ¤ú sigéM .tiójah atilaä ttellek

.takójah a
.anlov kutlodnog tnim ,tđaláv knutpak bbaramaH



 tirdaJ tlomáđeb návli{ utamaG kenika ,lilaT bbősék lappan {áhéN
 sé tib-atuM majdagof ,trék arra laggás€omok sejletgésőtnelej ,lőrélevel

.ttozoh lavágam tekika ,trotđáp tö za tza
 modagof nebmeretnórt a ¤oh ,mettötnöd ¤ú tréze ,arkogađ a matlov se{éK

 a ika ,si ajpa¤an a rám kenika ,meletđitgem si tibatuM lezzE .tekő
.tlov ejőle¤ülef kajá{ a ,te¤ehlí{ inuan so{ozib a tza atzodroh nebéjőpí$

 nesőtehelgem gitnop so{ozib ¤e ,ttodaőle ibatuM tima ,tenétröt A
 ,mes éle $ánaT a gém ,méle ¤ohmen anlov tlürek men ahos sé ,tlov so{ávkođ

...ah
 lürök soráv a röđőle korotđáp a náros ede¤envé őnnetsiđavaT A

 bbejleb er¤e ,tnednim katloratel kajá{ a rám tto ah s ,kettetlegel
 tevüf súd loha ,ebie¤löv kobmod ódosagam élef nákraB a tekő kétleret

 ¤í ,nebdezitvé óslotu za katluktirgem iasádamát kerebmE i¤eH A .katlálat
 kétleret men kika ,si kona€o katdaka ,ketdekđérem bbejleb er¤e korotđáp a
 ,ilovát ¤e-¤e ketrev trobát menah ,zohsoráv a takiajá{ rokta{okla ađđiv

 si zív gém nabkađvé za nebbe loha ,neb¤löv űjőlegel gadzag nesönölük
 ttőn na¤u lezzE .ik attotđakkiđ agásórrof runaN ka$ takokatap a trem ,tdaka

 kettiv korotđáp a ed ,e€éđev kaniasádamát ,kaniasálbar kerebmE i¤eH a
 ¤oh ,ttesegem si ¤í ,kattotíllá tegésrő arákađjé sé ,trev¤ef lakkugam
 a etrégem ze sé ,katzíh erbberévök keibböt a má ,gáđój {áhén tnűtle

 ,lavibatuM inze¤e katdut gem gidnim sé ,kátlalláv korotđáp A .totazákcok
 a si za tlov őzmelleJ .tékétré kotallá tteđevle za ik kitílne¤e na¤oh

 ,innev na€omok anlov ttel abih eđrep tima - "erésélüdíleđgem" kerebmE i¤eH
 za ¤oh ,avlánđahik ,katpol akađjé ¤oh ,- si kétapete$ serév katdaka trem

.kanloksibóble geltese korotđáp óllá nebgésrő
 dnim ,takotallá za kátlomáđgem rokima ,leggeR .tnétröt sám nabnoza tsoM

 a sÉ .ek$ek ¤énnezit sé akrib clo{ ttoz{áih rám nabnoza arnátuléd ,tlovgem
 .erimmes ketzekélme meN .ttetehnétröt na¤oh ,inzára¤amgem kátdut men korotđáp
 lánsosákođ a lótkorotđáp a etletevök tréze ,tibatuM lef attotírobáh zE

 zohlilaT sé kattotrat kannalat{átlém koza tima ,tsétírétrák bbo¤an rođmoráh
.tázagi za etdév nesöhüd ibatuM .méle ketlürek ¤í ,arđanap ketnem

 takusah a ¤av kendegeđérel lappan rám mierebme za ah ,dner a đel éviM -
 kerebmE i¤eH A ?argáđój ttozíb kujár a kanánzá¤iv ¤oh ,tte€eha kitettüs
 se{éf kájtjahle tajá{ đége za bbelezökgel ¤oh ,kenden-eletmeđle ¤ú arjú

!kenessezif tsétírétrák sorođmoráh ¤oh ,kilmedrégeM !lappan
 ,kujdut men ,- rotđáp bbesődigel a ttozoknáris - marU inetsI ,möđüksE -
 neppé ,tto¤ofle ajpan ¤e rám ,knüttiv lakknugam tima ,rob A !tnétröt na¤oh
 !kegeđér knüttehel meN !absoráv a tikalav trérob inedlükeb matraka panza
 ará&A za ,arumabaH !ajtíllá ibatuM na¤oha ,mes nopan a knütđéreveh men sÉ

!möđükse
 a ettevök asrát ¤én ,etleme élef gé za tájrak ték erésétísőre ükse zA

 a at¤ah nodabađ sé ,ttođú$ arkulláv a ajju küsötnök sokđiP .tájádlép
 a ,nabátaljahkö{ök rotđáp nedniM .takotlof a gem mattál rokkE .takujrak
 rám nokálbát ttetemetle za ,međih tzA .totlof sogáliv ¤e-¤e norak lab

 a kilevdek eri{{em ,indörüf teređ eri{{em epén soráv a ¤oh ,matríel
 kügésretsem a nálaT .inadnomle ttetehel men tze lórkorotđáp A .togásatđit

 si trézE .lótágađ kiatallá kettölzűb sé ,katlov kasokđip ed ,ako za tlov
.őgevel a ssirf gidnim loha ,nebmeretnórt a tekő matdagof

.ebmeđe za ttotattuj tekélme idlöf igér no¤an-no¤an ¤e tlof sogáliv A
 tnebböD .tájrak a matgofgem ,metpél zohrotđáp gerö za ,matllálöF

 za trotđáp a matzúh nátu magaM .motaludzom őrötgéstneđ kátlumáb laggásamén
 lekketpél ózoda¤or gem ő ,abáragus {éfpan ittőleléd a ,zohkalba



 inlágĐiv nesemle¤if neb{éf selé zA ?rÚ inetsI za tahraka tiM .ttetevök
 népezök a ,ejőrémtá za tlov retémitnec ¤én-moráH .totlof sogáliv a metdzek
 tlof A .ttelef anév őgneredtá nesekék nörőb a neppé ,e€eh bes trúđ i{árap

 levimalav ,kéttetje tebes i{árap a tze ttőleim trem ,sogáliv tréza
 nebmetelé inetti đégE .tđok a lőrérőb gerö za kátsomel nasodnog

 arra ed ,zoh{ámodutsovro za ketré tesevek na€o ¤oh ,matlánjas nesevresek
 ,nűrűs géle ttesegem si melev imse€i ¤oh ,metzekélme lój no¤an tréza

 si asovro gnikiV a ,laV ,zagI .náros iesézrőnelle isovro mesétíđéklef
 ,nabiajpan ősle knüsézekré abánavA tógoN sé megne tiakruđ nűrűs géle
 bbőle lénim ¤oh ,tréza röđőlE .lavótatgu{ ,lerređ¤ó¤ teknim ttömöt
 men geltese ima ,timsa€o knujláni$ en ¤oh ,tréza nátuza ,knujllá arplat

 ttotísah kélme idlöf a ,ibbegér a bbákni sigém lattúzE .kanuzaM kiđtet
 e-tlálat ,indut ennel óJ .letévréV .tréim ¤oh ,matdut mes magam ,méleb

 .nelet{émer menahgila ze eD ?nájrak kosóki$ inuan a takosárúđ ne€i tirdaJ
 sárúđ A .tekő gem atlágĐiv nátu ketnétröt a lappan cnimrah lóbáj¤an tirdaJ

 nabbarka¤ lakkos mes kosóki$ inuan a sé ,kinűtle bbaramah lavój amo{
.miarotđáp né za tnim ,kandoklátđit

 tzana¤U .si tájrak rotđáp ibböt a matlágĐivgem ,tlov segelsölöf ráB
 tehdeđik si lőbkeze lassizónpih ,réazah ah ,tirdaJ eđreP .matlálat

 teltö dnoloB .lóbkosóki$ a tnim ,tebböt men gelűníđólav eD .timalav
.tájrak a mattotírođgem sé ,metzén ebémeđ a kanrotđáp kidötö za ed ,tlov

.már ttezén netlüméR ?tlov se{éf sé ,ttöj lóbsagam A -
 ,tájrak a metdegnele netdeggüŁ ...marU inetsI ,tadiavađ a metré meN -

.zehkéđnórt a matgallabađđiv
 ¤oh ,matduT - .ibatuM ,detehrék tsétírétrák sosákođ a ka$ lótkorotđáp A -

 mes ,trémesédeklesiv mes lattazára¤am mozotrat men ,rÚ inetsI tnim
!jdaram et ,lilaT !levékéb kotajráj tsom sÉ - .trémesétnöd

 .inlóđ trem mes tóđ ¤e eđrep ed ,tegésneltedegéle za mattál nácra ibatuM
.nótja za katlártáhiK

.takorotđáp a tekeze datzohedi ¤oh ,lilaT ,tedeđe za meré$iD -
 ebmeđe lannoza ,erimmes kenzekélme men ¤oh ,ketzekedév lazza rokimA -

 - totirdaJ neppé dekeN attolnája tréim ¤oH .ttodnom utamaG tima ,ttotuj
.ne{éređ ttozokdabađ
.malláv a matnovgeM

 a kezE .ű¤ü¤e nasogáslút kanna ráb ,si gásguzah anlov tteteheL -
 levi{{e ¤oh ,lánna kabbađavar nabálatlá ,tekő meremsi eri{-{ema ,korotđáp

.kéjréeb
 - :attat€of nátu tenüđ siK - .marU inetsI ,súna¤ a tlov ze si mekeN -

?kutjar látlágĐiv tiM
 levűt segerü ¤e ¤oh ,tájrak a kátrúđgem ne€eh a nozana¤u kentö za dniM -
 ¤oh ,tréza ¤aV .kiđet narka¤ tze kosovro idlöf A .tere ki¤e za kéjréle

 knutrat men gém iM .nanno kene¤ev trév ¤oh ¤av ,ebrév a kanassattuj tređ¤ó¤
.knugof si men gém gibarad óJ .inetíđék knujdut tomáđređ ne€i ¤oh ,tto

?trév a innevik llek tréim eD -
 irok¤e inrapakeđđö matlábórp - lőrrebme za lurále takos no¤an rév A -
 a ed ,mes ¤av e-segésđége ¤oh ,tza ka$meN - .tiáĐrom megéstlevűm idlöf
 a ah ,si rokka géM .devneđ nebgésgeteb ne€im ¤oh ,si tza röđbbötgel

 sám kujtílnosaheđđö térév a kenikalav gidep aH .atjar kiđtál men gésgeteb
 ,kujtahdutgem si tza ,- golod bbatlulo{ob rám ze ed - levérév kerebme
 kos gém sé ...ieső za kettehel ,katlov kene€im ,aj{a za ,ajpa za tlov ik
 meN .si lakkorotđáp a ,si lakkosóki$ a tnétröt ze ,međih tzA .tsám nednim

 .erérév kinuan a katlov kai$návík gelűníđólav kótagotál A .katpak tređ¤ó¤



 lassám iknednim ik ,modut men gém sé ,lakkniarotđáp im a kéttet tzena¤u nátzA
 tnétröt im ,kéttev mes erđé ¤av kerebme za trem ,ttusám sé notrap a neze

 téđ dalađ men ah :arra ka$ jlodnoG .kansotnof káttotrat men ¤av ,külev
 knülőt ¤oh ,segésrebme sé soko na€o men ő sé ,eseném bbesevdekgel manraD

 men kika ,takosóki$ a itetzegévik neűređ¤e menah ,to$ánat sé tsovro nejrék
 ah <{ámodut soktit a ebéđe tuj men kanut-amaG ah ,erimmes inzekélme kandut
 ika ,- tájáfrak mekéđ a lüklén gésekđüb nednim gem mattagomis - tti lü sám

 ótahtál gila za sé tlof a nájrak korotđáp a tnelej tim ,lef iremsi men
.mes ¤av ,knüđihle ¤av tima ,asámotál atilaä daram rokkA ...sárúđ

,.te¤e mattotjahós ,déđeb úđđoh a ttotđaráfiK
.lilaT etzedrék - ?tsom kanláni$ tim sÉ -

?mántahdut nannoH - .metteven - ?đatrat kankontáL -
.marU inetsI ,lerrév A .matlodnog ¤ú meN -

 ,za külüzök tekő ajlágĐiv sirám ¤av ,takátnimrév a káttotísótrat ¤aV -
 sé tekegésbnölük ővel küttözök a astípallágem ¤oh ,egésretsem kenki€ema

.takogássonoza ,takogássotalnosah
.etzedrékgem ttőleim ,gibarad ¤e ttotagllah lilaT

?teknim men tréiM ?inremsigem kájraka teknürév a tréim eD -
 a röđőle méleb tllali{ rokkE .dne$ a ttel so€ús no¤an erređ¤E

 .matlodnog kujár ah ,le tto¤ah men ahos bbősék €ema ,esézré gásttozálagem
 ódólo$pak zoháigóloeg A !knülőt kanatrat trem ,kendökzőtjer tréza meN
 naltaráj éggéle {ozib - aimék ,akizif ,akitametam - lüvík noko{ámodut

 ár rám metzekélme men - ttotuj ebmeđe neletrih eD .nebibböt a matlov
 ¤oh ,- ettegetjef tréim sé ki€em lüzök asovro ték gnikiV a ¤oh ,nasotnop
 ,knulágĐiv tika ¤oh ,sotnof eri{{em lóbájtnopmeđ telrésík a ,séle¤ifgem a

 tsom ennétröt zE .t{émdere za ajravaz za trem ,kájlágĐiv ¤oh ,ajdut en
 ?kü¤everđé ¤oh ,lótta kandokavó ed ,kenejremsigem ¤oh ,kanlágĐiV ?si knülev
 .metzeré kanózálagem tima ,za tlov zE ?teknim kanatrat kenűdner{o$ala eri{{E
 a aH .iarok gém ed ,lallilaT motđogem djam ređ¤e nálat trostalodnog a tzE

 molatah sé meletré arokke ,támáG a kánraka inatísotamra¤ kótagotál
 akinhcet idlöf a moraka meN .ázzoh anlov ketdzek ppéksám nabákotrib

 ,matlov sotzib nabba ed ,ázzoh ketré negi si men ,inlü$ebel tie{émdere
 ,kattál iasójah sé atilaä tne€ima ,esétípégem tezekređ őlüper na€o za ¤oh

 italroka¤ koza djam ,kaniasátatuk kodazáđvé men ah ,kedezitvé úđđoh gém
 sÉ ?akinhcet idlöf a lőtte gém nav loH .e{émdere za kanásátísólavgem

 ,lükléna kennemle si tsom kótagotál a levétzejefeb talágĐiv a ¤oh ,tehel
 lilaT ,miatalodnog a kabbasoravaz er¤E ?nátu kugam kanán¤ah tomo{ ¤oh

 men trem ,lammosátagllah a gem motahtnáb meN .ráv tđaláv sé ,llá tti gidep
.gem ilmedré

 rokima ,matdnom nátu esézekré atilaä nötgör tima ,arra keltetzekélmE -
 .sédrék naltatahdlogem a tlov ze si nödlöF A .knüttegléđeb nebse¤én

 ,kokétí{ozib a katlov tto noladlo ki¤e zA ?talo$pak ertél ttöj men tréiM
 A ...e{ét letévrév a ,námáG a tti tnim ,keőző¤gem na€o mestnárok eđrep

 a tréim rokka ,kaidólav kokétí{ozib a ah :sétevnelle sogoj a gidep nokisám
 ?sédökzőtjer a ze tréiM ?lőle sázoklálat se€émeđ a sérétik a ,sádokzótrat
 trézE ...inadlolef tlürekis men ,metlé nödlöF a gíma ,tsádnomtnelle za tzE

 a evtelli ,erév kerebme za ka$ tréim ¤oh ,arra deken inlođaláv kodut men
 €ema ,sédrék a za zE ?tekő ilkedré etset kattotatlale la{{ámodut soktit

.degét tnim ,zoník ari{{a neppé megne
?marU inetsI ,đel im tsom sÉ -

 ,knéntehtetlőre na¤oh ¤oh ,mevret ,mesélezpékle $niN .immes ,lilaT ,immeS -
 na€ona¤u korotđáp a kezE .téletévlef talo$pak a im knéntehtír-eđ{ék



 tebbesevek trem ,tekő mel¤iri sÉ .iasóki$ man-raD tnim ,kesegésđége
 trem ,kogodlob tőS .kujólav-inegnerpöt $niN .né ¤av et tnim ,kandut
 tsétírétrák sorođmoráh llek men ,tazagi matda kiken nebmeđ lavibatuM

.abáih knüjgnerpöt es im ,molnája tzA .köintezif
.kaltagllaH - o ?marU inetsI ,gém ketehzedrék te¤E -

 erdlöfóráj ipan¤e neđiH ?lüneltéverđé eb¤löv a abba ketlürek na¤oH -
 ,ttotál tima ,kanna tágás¤an a gem etlü$eb lój atilaä aH .lótsoráv a $nis

?attál men sám iknes ¤oh ,eb¤löv a ¤ú imalav a za ttetehlüper na¤oh
 ttözök kogalli$ A .nájpala kotalatđapat idlöf a kodut intaglálat kaŁ -
 se¤e za inlláđ-el keneletpék ke€ema ,kentehlüper kójah samlatah na€o ka$

 men - atékarnotof samlatah ¤e si temegnikiV né za edi atzoh ¤í ,arkóg€ob
 na¤oh ,¤ednimsedé kanlilaT neđih ,tsézevengem idlöf a inlánđah metléf

 gíma ,lürök amáG a ttegnirek tti €ema ,- ajlotág men tsétrégem a ,mezeven
 a ,dodut ,lánđúetnA za gem ttödőltémsi zena¤u sÉ .edi tlláđel gnikiV a

 ,ttotuj ebmeđe neletrih - nabádkA tlutđuple nátuza €ema ,lánójahrű kidosám
 amáG a llá ná€áprök si tsom gém 2-nátiT a ,ajátékarnotof đuetnA za ¤oh

 ,zohha ezök immes tsom kenne eD ?ke{évevöj a ázzoh katlóđ tim nojaV .lürök
 ¤ú ka$ ,lőbmörőb a injúbik kodut meN- .monzára¤am llek le kanlilaT tima

 kogalli$ a ,samlatah a soN .kutláni$ keidlöf ,im na¤oha ,le metehlezpék
 ,nav tezekređ őlüper bbesik na€o bböt nabármo¤ a kanójah őlüper ttözök

 nebbe ,bböt menah ,¤e meN .eréníđlef óg€ob ¤e-¤e intuj tehel el lekke€ema
 atilaä ¤oh ,űníđólav no¤an táheT .emletré nav kanna ka$ trem ,ko¤av so{ozib
 sé zohkinuan a el tlláđ bbesik lakkos ,kisám ¤e sé ,ttotál tabbo¤an ¤e

 kobmod a ttodut na¤oh ,őtehlezpékle rám ¤í .si zohkniarotđáp im a
 .totazára¤am sám kodut meN .intujeb¤löv a abba lüneltéverđé nabásárakat

?¤av ttedegélE
 .kalattalkaz lemmiesédrék ¤oh ,gem dsá$ob sé ,marU inetsI ,mönöđöK -

 tsom leddemledegne ,már degésküđ $nin aH .látzára¤amle tima ,mettetrégeM
.nátu miaglod a ke¤em

 .tnétröt ima ,tnednim le knüstjelef gelőtehel sÉ .lilaT ,levékéb jráJ -
.knütehet men tabboJ

 talodnog őrétađđiv-ađđiv A .nebkéđ seđíd a metlü bbávot né ,tnemle lilaT
 ttotuj kanso{ágam erkörödnim a ,meken tréiM ?né neppé tréim :trötö¤

 nödlöF a ima ,- lőtte matdokavÓ ?inzeven kené$neređ mejrem - za lüđér€átđo
 za gidep ,tlürekis mes kanká{opok bboj lakkos malán a evé záđték rámmi
 külev e-koduT ?lánkokétí{ozib a e-kotujbbávot sÉ ?ár kéttet tekütelé
 no¤aN ?inetmeret totalo$pak melev e-kanraka evtelli ,inetmeret totalo$pak
 .teđége za inetjelefle anlov bbojgel a ,nabólaV .enneb matzíb éssévek
 .nelet{émer si za ,si ze eđreP .mokrot a eđđö tlurođ ,si tetinE na¤ohA

 gidep egésőtehel talo$pak a ,kétí{ozib a ,kizekélme metjes nednim ertinE
 ,inlé nasilámron monlábórp llek gem sigém sÉ .nabmá{opok a kizzi tnékĐárap

 allaL kennöj :inlodnog arbbasotnofgel a lút niajdnog ipan soráv a sé
 za gidde nájtrap a neze kannáecó za tima ,tzadnim kástítđuple ¤oh ,iaif

.ttetmeret meletré
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 si men ¤oh ,indek{émer metdzek rám né sé ,immes tnétröt men gipan {áhén¤ezíT
 nabámolpmet umabaH a ,mettőle tllá ligE nabnoza ttőleléd ¤E .gof

 .nebégésretsem sárítenétröt a ajdótu utlabuL ,ejőtezev kokonrí ódokláknum
 ,ttozorátah sé tlov sro¤ neđih ,ergerö $löb a ttetetzekélme meN



 a etdzek népezök a si ő trem ,inatílnosah matdut zohiliksaL bbáknigel
.tradah nesőtehelgem sé ,tájólavinadnom

 ,tláni$ men travaz ,tráK .ttözök iálbát utlabuL tráj ikalav akađjé zA -
 inetsI ,kelréK .tlov ólav lüzök mierebme né za men ¤oh ,so{ozib za ed

.gem dstniket sé ,melev ere¤ ,marU
 mettetréte¤e nábmagam sé ,ttodorobáhlef tnim ,tlov tnebböd bbákni ligE

.elev
 ,katlov iálbát utlabuL loha ,meret ttetí€ém abálkiđ a giléf ,úđđoh a zA
 nokonrí tah-tö za nozA .zehéđér ttotínávli{ kentneđ molpmet a ttozotrat men

 za kétzegév trégéstezif ój ttopak lóbárát$nik atolaP a kika ,lüvík
 bbűređ¤e ,jú ttetezeveb malatlá ttőleze levvé kos a - táknum úgnah¤e

 tdevét men iknes nabálatlá ,- tiálbát igér utlabuL kátlosámtá lassárí
 a neđih ,tiegési€eh tneđ molpmet a tnim ,kétzirő si men temret A .ado

.tto enserek abáih tötsüze ,ta{ara ,te$nik ¤oh ,atdut iknednim nabsoráv
 a kozA .totazára¤am a mettetjes rám ,metnem élef molpmet a lelligE rokimA
 inzekélme kangof men návli{ ,kétzirő lappan-lejjé tekeđér tneđ a kika ,kopap

 ne€im ¤oh ,menle¤if llek arra bbáknI .tekő intaggaf si ráK .erimmes
.nebémret kálbát a kolálat takomo{

 nesejlet atzára¤am - miakonrí za kandalah na¤oh ,marU inetsI ,dotáL -
 matraka men ,ajdnom ¤oh ,mat¤ah ed ,matdut si né trem ,ligE nesegelsölöf

 ,lüzök kálbát igér a gem kanatnob tros ¤e ka$ gidniM - .inatnábgem
eh a kiđetađđiv tekeigér a nátuzA .kidzek inlosám sé ,ttözök kugam kájtđotéđ
 .kenlürek arladlo kisám a ,katdaráđik éggéle rám ah ,gidep kajú za ,erkü€
 emletré im trem ,- élef egév meret a ttetni - kenpél men bbejleb ahoS

 sé ,giros óslotugel a neđége tnemle za ,tráj tti gidep ikA ?anlov
.tlú{ázzoh zehki¤ednim

 gásatđit ,katzoglod kokonrí za loha ,giádamrahték a lüleblürök kenmeret A
 anlov ttel men temret đége za mÁ .inzoglod nabrop teređ men ikneS .tlov
 .arkálbát a anlov ttedepefüađđiv rop travaklef a :inatírakatik emletré

 gém a rokkana¤u ,kattođtál komo{bál nabrop a ,nóldap a ,neđér naltat-ag€ob A
.rop a ttoz{áih lórálbát {áhén néjetet korosalbát óráv arsálosámtá

 ,kabbađđoh sé kebbe{eksek ,kabbo¤aN .takomo{ a metzén ¤ú ,matloggugeL
 kŐ .matráv tze neppé eD .tti anlov tráj rebme őlesiv turas ianava ahtnim
 a ttodoklurá lórámo{ bál ráp ¤e ka$ trem ,külüzök ¤e nabbasotnop ,katlov
 .tágássotzibagam a matládo$ bbákni gém ed ,tégésőremkav a metletđiT .rop

 levika trem ,levim sé el tlláđ loh ¤oh ,inatípallágem đel nelteteheL
 ,si za daram {álat sé ,attotíbákle lassizónpih tza ,ttozoklálat geltese

 .tséz¤ejlef bbesekedrégel sé bbötgel a ajlálat tti ¤oh ,attahdut nannoh
 a si tze ik etdeđ lóbkopap őzrő tételüret tneđ molpmet a neppé ¤oh ,teheL

?ttala sizónpih
 lüneltetehrém si ¤úma ráb ,ttogopor nesevresek metelüzí nednim ,matlláleF

 morí takálbátga¤a za tekeze rokima ,tsom tniM .magam metzeré kengerö
.mierévtset iesék ,ketken

 ,metléđeb ađđiv-eđđÖ .tligE intatgu{gem matlábórpgem sé ,matllálef táheT
 nálat bbelezökgel ,népezök soráv a tráj tti - lótgástludnilef a tđér¤e
 elev inatđogem matraka men trem ,tđérsám ,- ?abmábođ a látéseb lappan se{éf

namráh ka$ lüvík matjar gidde lőrima ,tza
 .kankonaltadut a bboj treM .katdut - utamaG sé atilaä ,lilaT -

 rám - némeđ a mattál - ligE lügév ¤oh ,menréle tlürekis lemmesédeklesiV
 ttaim motopalláemle né za bbákni tnim ,ótagotál iakađjé za ari{{a si men

 bböt đel men ah treM .kansádlogem bboj a mattotrat tze sigéM .ttodógga



 a kandoropađ ,kandótat€of gidep ah ,kiđgu{gem levődi ligE ,sátagotál
...đel im ¤oh ,modut mes né gém rokka ,kosátagotál

 a ima ,meteltö tlürő za za tdamát avgallab élef atolaP a ,ađđiV
 lakkos ejednetđe záđték rámmi nödlöF A .atzorátahgem takaibbávot

 idlöf a kétrémleF .tehel ako ¤e ka$ kennE .knülev katzák$ójub nebbese¤ü
 ¤oh ,kettöjár lóbba sé ,zéhen tlov men názagi ze ,tégéstteljef óicázilivic

 meN .indaram kanraka keneltéverđé ah ,kö-innel llek kanbbasotavó lakkos
 nésnenitnok allaL rám ¤oh ,teheL .támáG a kájtatuk ejedi i{{em ,motahdut
 taknusárí za rám ah ,kitehremsi lój gidep tekédivtrap a tze ,katlov si

 erre anlov katlláđel ttőleim gém ¤oh ,si za so{ozib neđégE .kázzo{ámlunat
-nátiT a ¤oH .er-2-nátiT tluvrále ,óllá ná€áprök a katlálatár ,aróg€ob a
 ,motahdut men tza ,kettetzektevök erim lóbágásttota¤ahle ,lőbétélnelej 2

 men ,kátlálat men téjőlelefgem kanálanovníđ iakinhcet ójahrű za ed
 a ken¤löv a kanna rám kétrémeb ah ráB .námáG a gem káttahlálat

 ,kéttehtjefgem lóbáj¤an rokka ,tnabborlef đuetnA za loha ,tásátivitkaoidar
.tnétröt im

 za zA ?kanánpak tekelejóidár erređ¤e ,lóbánavA ,nenni tsom ah ,anlov im eD
 sé ,pé ,kat¤ah malán rok-esélüperađđiv gnikiV a te€ema ,ređdner ővevóda
 ,matlánđah gipan nev¤en-cnimrah gila tiepeletmotA .kidökűm neseteléköt

 za rokima ,rođdosám ,metléđeb leggnikiV ótrat élefazah a rokima ,röđőle
 monlávitka ka$ ,künneb da{{uđ aigrene ólav erkevé gideP .matráv tđuetnA

 ősle tö za kujdnoM .koda tekelej ne€im ¤oh ,¤ednim nesejlet námrofóJ .llek
 teđémret a tros ne€I ...lelefgem neseteléköt esétegletémsi máđmírp

 semletrÉ .semletré za ,idlük tekelej a ika ,táheT .lákudorp men lótágamnö
 ¤av inzoh abravaz lürekis nálat lezze sÉ .ttotatgu{gem zE .ko¤av

 ¤oh :nabboj konávík tim ,inetnödle matdut meN .tekő inpelgem sibbálagel
 .lőbknütelé za kenejnűtle erkörödnim ¤oh ¤av ,talo$pak a nöjjöjertél

.ketnűtle kika tnim .¤ú kene¤et sibbálageL
 ebsédökűm sé ,arđaretőtet a tsézednereb a mettetivlef nátuléd panza géM
 ek ¤oh ,¤ú ázzohgém ,tomargorp a etletémsi nesegésűh ajákitametuA .matzoh
 tlétí kanbbasamlaklagel a malatlá za atzátđápgigév ađđiv-ado tnéknárót
 no¤aN .ékeseteléköt A .kuglod ő za rám ibböt A .t{ámotratđđohmálluh

.matlov ttedegéle
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 ,tétenétröt a kanákađjé za kanna inetízgör sé inzédilef nasotnop no¤an međke¤I
 gof men ,keléf ed ,morí takálbátga¤a za tekeze nabájólav tréima

 ¤oh ,djam köttöjár ,mierévtset iősék ,kotássavlo aH .inlürekis neseteléköt
.tréim

 a le ttetehlet {áhalavnođuH .témletré mattotrat men ,takopan a matlálmáđ meN
.ató etedzek kanásázrágus kelejóidár

 nátu alálah rajneD ávoha ,nabábođ a nabba metlü lüde¤e ,tlov ősék ráM
 za avráv ,matlodnog ertinE eđrep sé ,matlumáb tájgnál se$ém A .metzötlök

 .tsávíh a gem mattollah rokkE .lőtékélme za nostídabađgem ¤oh ,tomlá
 nomá{opok A .timmes mattollah men trem ,sázamlagof naltatnop ze evtellI

:gnah a gem tlalóđ lüleb
.erőtet a löf ereß -

 ¤av nevle{ idlöf ¤oh ,inzorátahgem modut mes atóza sé matdut mes tzA
 naltatahzorátahgem na€ona¤u sé ,mettetrégem ed ,atdnom nevle{ ne€im nálatlá¤e

.ár matdut si inlođaláv nodóm



.koludnI -
 tnékrobođ ,totaláglođ ttetísejlet nóso€of a akađjé ika ,rőatolap {áhén a zA
 men ¤oh ,matzokládo$ si meN .tderem ebimmes a kümeđ ,ttellem laf a tllá
 men nabólaV .kanántál men ahtnim ,küttőle le metnem ¤ú ¤oh ,ketgeletđit

 mes ,tamladogga meS .metzeré men timmes ,međkélmeađđiv tsom na¤ohA .kattál
.katvíh trem ,metnem neűređ¤E .mes tsázokaráv gém ,togási$návík mes ,tömörö
 atáh a ttödőrevađđiv e{éf kogalli$ A .tllá kala ú$rak ,sagam nođaret A

 a ka$ ken€ema ,lőrbmög bbo¤an rođmoráh ¤etnim alán ,őgebel ttögöm
 ,metzerÉ .matráv sé ,mattotđamát kan{ákráp a tamatáh A .mattál tialanovrök

 a lotaheb ,abmábođ a metré tnezü bbőle za ki€ema ,őre za zana¤u ¤oh
 bbákni ,ózálagem mes ,neltemellek tlov meN .nejremsigem ¤oh ,abmiatalodnog
 trem ,kenőre za kenne inllánelle e-anlov mettel sepék ,modut meN .semellek

 .¤í le ttetehlet ődi i{{em ,matdut mes tzA .inllánelle matnávík si men
 .lüvík nétélnelej őre za si timráb anlov metzeré etniele ¤oh ,međih meN
 tlov sövűh nesemellek akađjé za sé ,molagu{ sé méleb tlláđ géssekéB

 za ¤oh ,mánadnom tza ah ,ennel neletsélzí .nátu alappan órrof násokli¤ runaN
 ,traka inremsI .ttođárotok ttözök miekélme za ,miatalodnog a őre negedi

 .inrű¤ ála amlatah a raka men ,melev ettetihle nebzök ¤oh ,¤ú ed ,inrémlef
 za káttotloik ke€ema ,lekközökđe na€o ka$ ,tnétröt ze naólavnávli{ gideP

 .tésézré gásttoz-álagem a ,meltémsi ,sé ,tsézeknelle za ,tákédnáđ sállánelle
 kan{áktap itelrésík tamagam ttellek men tréima ,iken mettehel sáláh kaŁ
 ,tégés{ekévet őrémlef inravaz anlov matraka gem ¤oh ,lüklénA .monatrat

 matlábórpgem ,metlév kanmokotrib a te€ema ,levéđér a lazza kenmené
 ¤oh ,teheL .metzeré tsátatzib tős ,tsézlej ótlit matpak meN .inzoklodnog

 ,tnéksám nesejlet gidde im tima ,ajtú sétmerettalo$pak a ze neppé
 sepék ernednim kózúh zohákinhcet A ?le knütlezpék nevítimirp nesegésteven
 za neb€ema ,lavácrah kotaraka őlüđef kansám¤e za kosám ,lekkepégótídrof

 ?tekeletétlef a ajlátkid kisám a sé ,aindaram llek lula si lügév kenki¤e
 ttozomlahlef ttala derzevé {áh ,arokkem kankotalatđapat a ,kenketelrésík A

 ,¤oh ,giséremsilef a ttetezev agásgadzag ne€im aifózolif a ,egemöt
 neűređgésküđ ¤oh ,lótta lünelteggüF ?tú se€eh a ,nelte¤e za ze ,metzeré

 lüklén kađőre tnéksám entehel na¤oh neđih - kidődzek lassizónpih
 sédelezök a má ,- ?támladogga ,téségetter léf bbeneltetré za inzekéfgem
 kendekeröt men ,kantuf nasomazuhráp rám kotalodnog a nabáđakađ őzektevök

 ,takisám a ejleme zohágam meletré bbasagam a nátuza ¤oH ?arásátloik sám¤e
 €ema ,kanazzoklálat nájkís na€o ¤e sibbálagel kensétrégem a ¤oh

 ttedekevön er¤e géssekéb a ,molagu{ A ?ótahdagofle arámáđ küjőttekdnim
 na€o ahos ¤oh ,gásso{ozib a tlusrát kujázzoh rokima sé ,menneb

 ,mettetjes si tza ,nabtanallip a nabba tnim ,magam metremsi men neseteléköt
 integléđeb sé ,ődi kos ázzoh llek meN .kenimalav etedzek a ka$ zednim ¤oh

 kaniasrát sé iken ¤oh ,sotzib mes za neđih ,lakkavađ men eđreP !knugof
 ,knüttözök djam kanalmará kotalodnog A .arkavađ gém nav kügésküđ nálatlá¤e
 ,ttödösőre ,tlusotadut rokka neppé ettöjertél ken€ema ,nodíh a noza ,negi

 ébsévek er¤e ődi za ,matráv gém eD .ttözök knőttek menah ,menneb men
 ,eletétlef geltese ,e{émzektevök a kantama€of a kanna si zE .ttotímáđ

 kenelet{évré arámáđ ¤oh ,sro¤ na€o talodnog a neđiH ?matláv évéseđér ken€ema
.ieretémarap akizif a

 er¤e díh a nebzöK .ő röđőle nejpél ,tako€ábađkétáj a meremsi meN
 neletgév ,tlokotrib ő te€ema ,lőbéđér a lóbba kenme{él s ,ttödösőre
 metlév tétenezü ődi - őzetél men bbákni ¤av - neletgév a sé keret
 ka$ ,ttodalahgem tekétpél idlöf nednim ,ze tlov dner sáM .inlekézré

 ah ,temeđe nazój inzirő matraka gem trem ,enneb indózokéját metrem nasotavó



 a metzirŐ .timalav ttetnelej gém "đé nazój" idlöf a nebtez€eh a nebbe na¤u
 ,lórra matdnomel negér rám sé ,matpak előt tima ,tamlagu{ a sé tegéssekéb

 ettögöm A .tiasánovcra kenéjef ttotjahel inđékrüfik majlábórpgem ¤oh
 ne€ina¤u gelűníđólaV .tlekedré mes eséremsigem kenietelđér bmög ódosagam

.miarotđáp né za sé kosóki$ inuan a ketlürek abtopallá
 .¤av sám et ,- matráv ébsévekgel a rokima ,rokka neppé etdzek - meN -
 lőbkelejóidár a rokima ,knüken tségnerpöt i{{a ttozoko trézE .bböT

 tze kuj¤ahle ¤oh ,knütlüđék inludni neppé rám gideP .lezetél ¤oh ,knüttöjár
 na¤oha sÉ .¤av bböt táheT .tsétíredlef a kützejefeb trem ,tređdneróg€ob a

.knütlezpék kenne€ima tnim ,bböt gém ,keletremsigem tsom
 tsom a trem ,mierévtset iősék ,llek mönlürek nasodnog tégi "inadnom" A
.náđaret atolaP a tdaram nelteröt gigév dne$ a ttala déđebráp őzektevök

?tréiM -
.derévtset idlöf ki€emráb tnim ,gem létlé tebböt treM -

 morak ték a ed ,- ?ik anlov mattoti{ si kenim - tdaram avku$ máđ A
.matrátik nődréK .erénelle ataraka ¤av motaraka ,tludzomgem

?tedlöF a ketiremsi iT -
 trézE .inremsi kujgof gem si tza ,men gém tima S .knüremsi tnedniM -

 rám ,tedlöF a ,dezeven et na¤oha ,tadóg€obőlüđ a eD .si tti tsom knu¤av
 ttel sepék rokima ,akađrok na€o ¤e tlov ¤oh ,kujdut si tzA .küjremsi negér

.tágamnö inatítđuple anlov
?ketettetíges men tréim rokkA -

.{évröt a ajtlit treM -
?{évröt eléfiM -

.nebbeseređdóm zzedrék eD .e{évröt sázoktava-men-eb A .knéim A -
?ketehzedrék ,tréiM -

.mélef tnahus amálluh díleđ űred A
 ¤oh ,tti ko¤av trézA ?létzedrék ka$ si gidde ¤oh ,erđé dettev meN -
 imA .zzedréK .bbősék lőrre ed ,tréimalav gém geM .deken kajlođaláv

 erdiesédrék so{ozib ¤oh ,keltetzemle¤if mÁ .dalór modut rám né tza ,sege{é
.tđaláv đtahpak men

?tréiM -
 si takotaludni rám ¤oh ,ttotídabađlef ari{{A .knü{évröt a ajtlit si tzE -

.tsátlit etré matpak meN .metzeré
 ?kot¤av kiK .knü{évröt a ...detegelme tze kaŁ !{évröt ,{évröT -

.metzeré tűred témsI ?kenetsi ótahnedniM
 neze le jludnI .desédrék seređdóm ,ój ősle za ze eD .kenetsi knu¤av meN -

 meletrÉ zA .kolođaláv men ahén ah ,dogásrotáb a le e¤ev en sé ,notú za
 egésbböt a kenkika ,{él semletré dráillim koS .knu¤av egéstevöä

 it - nabákitkalaG a ¤oh ,lazza ¤av nabátđit ,moduT .dár sé már tílnosah
 erre za meletré za djam ,telé za gem ttetelüđ erređ¤e men - ketizeven ¤í

 et a rokima ,ertél ttöj rokka lóbáj¤an géstevöä A .neke€eh samlakla
 ttellek tará ¤an no¤an sÉ .tekevök a kétdzek intagtnittap ka$ neppé dieső
 ki€em ,knünetízgör llek nebke{évröt úrogiđ ¤oh ,knüttöjár gíma ,knüntezif

.ajgat géstevöä a tehel óg€ob
?men tréim dlöF A -

 a kenmeletré nednim girátah so{ozib ¤e ¤oh ,kétlév ¤ú iótokla {évröt A -
 za ainatí{ozib llek lezzE .aintujle llek lőbéjere tájas

.kujdagof ézök knugam ¤oh ,ár ótlém <tágásólavertelé
 le kanajlutđup kóillimzáđ ,kóillim ¤oh ,idegnegeM .nelte¤ek {évröt a zE -

.trémeletré za - lüneltemletré nabákitkalaG a etređ
.tđaláv a matpak lüklén amo{ bba{ávlahgel séletzehen A



 a ebbe nÉ .knussahzoktativ ¤oh ,nebtez€eh a nabba $nis knüki¤E -
 kutdagofle ,kutlunatgem nettekdniM .abédagam a et ,eleb mettelüđ eb{évröt

?si neki€emráb intatzotláv lánlov sepéK .taknutájas a
.motrat kennelte¤ek si rokkA -

.ađaláv a ttesék ti$ik ¤e ¤oh ,tnétröt röđőlE
.tsám¤e gem küjtehző¤ meN .actukáĐ ze eD .doglod et A -

.metdöksőre - kaújahsöröv a kennöjtá ah ,nednim lutđuple si ttI -
 .lef küttetíred tđérdlöf a tza röđőlE - .neb€eh at¤ah - đel ¤Ú -

 sázoktava-men-eb a gem küjtehgeđ mes nóg€ob a neze mÁ .tekő kütremsigeM
.té{évröt

.matzoklábórp lassáM
 lőbéjere agam a kenmeletré za giddema ,dettetílme trátah a bbőle zA -

 a gem ketitetremsi men tréiM ?rátah a ze nav loH .aintujle llek
 őtílezök rám-rám zohrátah a ,bbesemletré za tekeletétlef

?kanajdalah errem ,kájdut bbálagel ¤oH ?lakkóicázilivic
 ?ken{évrötpala za anadnomtnelle ze ¤oh ,- ađđiv ttezedrék - erđé deđev meN -
 ah ed ,lekkeidlöf a ébböt lozoklálat mes¤ú et trem ,méntehlözök deleV

 lőbküjere tájas a men rám ,teke{émletevök a külev knéntetremsi im
 atđup knüsézetél tős ,talo$pak A .ergéstevöđ a kótlém ¤oh ,kánatí{ozib
 so{ozib a gidda ,ersédőljef ibbávot a nav lassátah si akétí{ozib

.girátah
.actukáĐ si ze eD -

 et ah ,gem kotahtatzotláv rokka ka$ timA .tniređ dosádoklodnog et A -
.ár ko¤av sepék treM .donávík

 totalo$pak a ajtlit naúrogiđ ne€i {évröt a ah mÁ .medekleték men nebbE -
?melev neppé tletévik ketettet tréim ,tásá¤ahartáh kokétí{ozib a sé

 llek eb lőrnednim ,kenkőtíredlef ,knüken sé ,¤av tese ó¤ahdner treM -
.knulálat nóg€ob ¤e tima ,knunlomáđ

?kötlüper lassátjah ne€iM -
 ,nessetzemle¤if ¤oh ,artanallip ¤e ka$ ed ,ézök knőttek ttedekđere laF

.kotahdut men lőrre
 a ,rokkA .takotátékarnotof a kutlálatgem nabmo{ ,knützekréedi rokimA -
 ózotrat ázzoh a kütdzek inserek ,avtrateb tiasáríőle seđđö sézőtjer

i - si keidlöf a ¤í - epén óg€ob somáđ ¤oh ,kujdut trem ,tátékar bbesik
 ¤e ketzelej kőlekézré za má ,lohes tlov meN .lüper lavákinhcet ne€

.tnétröt im ,küttetrégem sé ,te¤löv a tza küttetíredlöF .totnop vítkaoidar
.tásálmará kotalodnog a metzeré men giedi ¤E

 ,gnikiV a rokima ,si lórájtú atékarnotof ősle za knutdut neseteđémreT -
 arokkE .erdlöF a trétađđiv sé tráj tti ,tátékar a tza ketétzeven it na¤oha

.netelüret óllá ttala knüsézrőnelle za nabkotit ttotahdaram men {émese
?sézrőnellE -

 tza kaŁ .küzzeven na¤oh ,¤ednim knükeN .séle¤ifgem ne¤el ,óđ a ze tnáb aH -
 meN .sege{él men ráb ,tlov abiH .látdaram tti et ¤oh ,kutdut men

.násros keniepén amáG a timmes námrofój láttatzotláv
.gésűresek a ttötnölE

?đége za i{{E -
 {évröt a ,anlov léttet tebböt ah treM .dontál llek eB .negI -

 a noza neđiH .kelestísimmesgem ¤oh ,megne enzeletök tős ,anzamlatahlef
.intatzotláv solit ne€ema ,anlov láttatzotláv nesédőljef

?deđet men tréiM .inetísimmesgem lánlov sepék ¤oh ,moduT -
 nebtese ősgévgel a ka$ sÉ .ótahloga{ahle ,léttet tima ,meltémsI -

.tetelé za küjletđit trem ,levézökđe sétísimmesgem a knütehlé



 ,kotáj¤ah nokogáliv ittala arátah ttobađgem kotalatlá sédőljef a mÁ -
?ze sádnomtnelle meN .tsám¤e kájlokli¤ ierzezáđ kerebme ¤oh

 nabgolod kisám ¤E .mestnödle ¤oh ,motadalef né za meN ?sádnomtnellE -
.deken nátuza ,meken röđőlE .llek knünetnöd nabnoza

?za iM -
.gém zzedréK .kolođaláv bbősék djam errE -

?tréiM -
 ttőleim gém ,tedietedekele$ igidde za ,tadatlúm a inrémlef matlov sepéK -

 ¤oh ,detdegne ,látzokatlit meN .knüttözök ttöjertél díh a ze
 zE .datraka si dagam et ,dettetíges si téttöjertél díh A .kelejeremsigem

 rokima ,luđđor knutzorátah men ,ajtí{ozib tzA .ótlémermele¤if no¤an
 dosázoklodnog a éggéle meremsi men eD .dázzoh kövöjle ¤oh ,küttötnödle

...zzedrék trézE .nav megésküđ si errE .tégésőnim ,tágásasro¤
 matdut meN .ttedekevöngem ,metzeré kanémagam a te€ema ,eđér a za kenmenÉ

 .bbesőre mettel né ¤av ,tsizónpih a nasokédnáđ e-ettetígne¤ ő ,inetnödle
 .ersézejefik idlöf ,igér a metzekélme ,raka inletđet táheT ?lőtim eD

.mólavinzedrék nav si¤Ú .tréim ¤oh ,lekedré men ,e¤et ,nav nebdneR
a kájlánđah si kosám ¤oh ,dettetílmE -

 sátlit A ?gidde ttotujle rám ki€ema ,nav meletré na€o koS .tátékarnotof
.metzeré tálaf

 a nav meletré na€o koS .kezzedrék ¤oh ,doraka eT .mezedrék tnéksáM .óJ -
 ttobađgem latlá kete{évröt it a ttotuj lezök rám ki€ema ,nab-ákitkalaG

?zohrátah
.ttel bbesőre gém alaf sátlit A

.delőt koráv tekesédrék sám ,- ttovó - đdalah notú se€éđeV -
 matlov sepék ¤oh ,gem metnebböd nátu taludzom a kaŁ .mejef a matzárgeM

 a ,sélékébgem a ttel ávoh sÉ ?ejere ótínéb sizónpih a ttel ávoH .ár
.ár tlov megésküđ trem ,metlürÖ .tdaramgem díh a eré$nereä ?molagu{

 ¤e gém ettőle eD .ne¤eL .lekedré egésőnim ,agásasro¤ mosázoklodnog A -
.sédrék

.moráV -
 ?tégéstevöä meletrÉ za menah ,degét si meN ?kalatnábgem ah ,kinétröt iM -

?kolodnog tima ,lazzA
 ed ,tlov sögőg no¤an - ?tégéstevöä meletrÉ zA ?megnE ?eT ?inatnábgeM -

.ár sepék ¤av meN .nelteteheL - .tőre meken ttoda ze neppé
 kenneltelév a nápuŁ .tamiatalodnog a dsevök tsom rokkA .óJ -

 a nokoza gem ttetelüđ bbaramah meletré za sé telé za ¤oh ,ketitehnöđök
 si tnéksáM .tégéstevöä meletrÉ za káttahzohertél ke€ema ,nokóg€ob

 ttetíseđér teketit ejdner kenésédőljef akitkalaG a :motahzamlagofgem
 men akitkalaG a treM .tlov kédnája menah ,ketemedré it a men ze mÁ .neb{őle
 .ke{émlürök a kasamlakla röđőlegel kene¤el tto ¤av tti ¤oh ,le atzorátah

 asálđole iakitđitats nelteggüf előt ed ,őzmellej kenésédőljef nápuŁ
?intevök đduT .tlüse{évré

.negI -
 ibbárok A .ketétlekétré tnékgástlávik tokédnája neltelév a tze gidep iT -

 meN .ketilév kanákétí{ozib ketegésűdnerbbőslef tégésőtehel tedzek
 tará ¤an no¤an ¤oh ,ár látlatU .kettehel kotiatalatđapat đđor no¤an ,motativ

 trézE .ézök kotagam kotatdagof takonaltatlém tréima ,tréza ketettezif
 za évőzeletök ketéttet sé ,trátah a gem kotátzúh , t{évröt a gem kotátzoh
 nabbároK .tévle sázoktava-men-eb a ttala rátah ttotípallágem kotalatlá
 <bbađđor gém ,melév ¤ú tsoM .nelte¤ek {évröt a ze ¤oh ,gem matzorátah ¤ú

 ketétrev takotagam le{{évröt a lezze treM .sédevét setezgéV .sábih



 kotagam kotdagof narka¤ ne€im ¤oh ,mezedrék si men ed ,modut meN .eb$nilib
 ređreze kos ¤oh ,modut eD .tóicázilivic tlétí kensemletré ¤e-¤e ézök

.erketegéstíges a anlov kügésküđ sé ,nav bböt
.témagam a men ed ,metzeré temleléF

?erre đtetzektevök lőbiM -
 kemletré őtílezökgem trátah a rokima ,tđaláv a datdagatgem si ređtéK -

 ,lőrkemletré ótrat bbeđđem lakkos gém lótrátah A .metdőlkedré nátu
 gideP .tsétílme keđet si men ,knu¤av tsom loha ,lórámáG a neppé luádlép
 .kotattahludni nabbárok trem ,kot¤av kasamlataH .kannav nebböt gém keze
 treM .teketit inatđavrosle gof za neppé sé ,t{évröt a kotátzohertél eD

 ekéderöt ka$ zE .nadráillim kos kot¤av abáih ,kotdopara¤ nabbassal
 netniđ isédőljef ittala rátah ttozorátahgem kotalatlá za kika ,kanékoza

 a ennel egésküđ ,meltémsi ,kenkika sÉ .nabákitkalaG a etređ kenlé
 ,negi ah sé ,e-iremsi egéstevöä meletrÉ za ¤oh ,modut meN .erketegéstíges

 ¤av né tnim ,tnéksám ará{oziB .támlagof $lökre za gem azzorátah na¤oh
 nátuza ,tekete{évröt a metzeven kennelte¤ek röđőlE .mierévtset idlöf

 ¤e gém tze tsoM .arkotomáđ it a tnimrám ,kensédevét setezgév
 knükétrém im a sibbálageL .nelet$lökre :ik metíđége lassázorátahgem

 knulán a knüstíges ¤oh ,lórra el knudnom men ahos ,keidlöf ,im treM .tniređ
 ka$ eđrep tzA .anzotlávgem ahalav ze ¤oh ,međih men sÉ .nekebbégne¤

 si gésbböt ittala rátah a ¤oh ,alór tehel men mosámodut trem ,metehlémer
 knuttotujle nebésédőljef meletré idlöf a atóima ,meremsilE .kidekelév ¤í

 sám ,tésézetél ke{él semletré sám kützeletétlef ¤oh ,giádo
...eđér ¤e kórí za ,nebkeređdneróg€ob

.tsézejefik a tze e-itrégem ,ttetehel mes mamlagof trem ,matdakalE
 meletrÉ za tehel de{émelév đđor no¤an nabólaV - .ttotatzíb - dsat€oF -

 kosám teketenétröt ik kanlálat men tto ¤oh ,dezeletétlef ah ,lőrégéstevöä
.arásáluko ,arásátatzokaróđ

 meletré ték inlezpékle ajdut tocrah a ka$ si tto eđér ¤e kórí za táheT -
.kürekis bbo¤angel a nav kiken sÉ .ttözök

.metzeré támálluh {élöf ttedegéle za sé {úg A
.trátah a le kétré men gém dierévtset idlöf ¤oh ,ajtí{ozib tza si zE -

.mettöj abravaZ
 ¤oh ,edi tlüper tréza men đuetnA za djam ,gnikiV a eD .sonjaS .nav dazagI -
 takotalatđapat ,inremsigem ,it tnim ,¤ú neppé ,menaH .tiepén amáG a kuzzágiel

...inetjű¤
.trű¤ ála agam ,ttedekevöngem {élöf A

 ttü¤e lavágamnö gidep đuetnA za ,timmes gnikiV A ?le ketetré tim sÉ -
 et a tzE .tásoráv bbo¤angel a kenđérdlöf a kenne attotítđuple

 dezeven tzE .gem tlah rebme rezezít koS .modut lőbdetezekélme
?kenséremsigem ,kensétjű¤talatđapat

.inlođaláv tim m"atTcut meN
 lüde¤e rokima ,nebkedezitvé za nabkoza látraka inetíges nabólav eT -

 a međev nanno ,motah-zoktavih erdetezekélme et a kaŁ ?{émdere za sÉ .látlov
 ,takavađ a takoza neđih ,tsám¤e küjtrégem nasotnop bbálagel ¤í eD .teke{ét
 lakkédnáđ őtíges tekikA .gem matdut delőt teke€ema ,motahlánđah tekeven

 .tliaL kátlalgofle sé ,kattotídni túrobáh ,kanajdut tebböt ¤oh ,létleven
 kesepék anlov kettel men ,tekő deleven men ah ed ,erénelle dotaraka ,moduT
 a tza edi kátlocruhtá nátuzA .tlürek ebételé rebme reze kos si zE .ár

.tletevök tetelé bböt gém zA .t{ávráj
!metzekéfgeM -



 rátah a iórájelev seteđémret ko{ávráj a knütniređ ráB .tnétröt ¤í ,zagI -
 et ebbe sÉ .iezökđe sádótđalávik seteđémret A .kensédelezök ólav élef

.látzoktavaeb
.inzeknelle matdut men lótrodnu zA

 {áhén sé degét nostídabađik ¤oh ,- attat€of - detleven kisám ¤e nátuzA -
!tsiD ,tásorávőf ketegiđ a ettegé girop ,derebme

!matraka né mes tzE -
 donlodnog ,zohásátnabbor kálkiđ a tropől a datda ebézek a rokima eD -

!ajtahlánđahlef si arsám ¤oh ,ár anlov ttellek
 nápu$ ,ttozoktativ men ,tlov azagI .gem metlüsimmes né ka$ ,tdaram pé díh A

 ¤oh ,mievré katlov men ,mőre tlov men sÉ .lef ttotatzokaros teke{ét
.kajlofác ,ka[dnomtnelle

 ,gem dlétí lőbdegöđmeđ et a ¤oh ,erkezednim kelettetzekélme tréza kaŁ -
édegéstíges et a kanóg€ob a kenne ttetnelej tim

 ¤oh ,arsám nednim kos gém sé arákizif ,arákitametaM !tekő mattotínat eD -
...kanassál nabbasogáliv

 rezezít kos a za ¤av ,sádut A .tebböt ré im ardomáđ ¤oh ,le dstnöd eT -
 ibbárok ¤e ađđiv knüjrét eD .kő ¤ohmen ,nasogáliv đtál mes et gém sÉ .telé

 a ¤oh ,de{émelév a zA .kotrat kanótlém ermele¤if tima ,erdetenemtalodnog
 nabátđit đtehel meN .tégéstevöä meletrÉ za le ajtđavros e{évröt tájas

 nebmeđ lakkóicázilivic ittala rátah a teknü{őle za ,lavágás¤an knumlatah
 đel ¤í ze sé ,iaru akitkalaG a knu¤av im gém erőle¤E .detehtjes ka$ si
 ittala rátah a ¤oh ,desézeletétlef a zagi ah ,si rokkA .giákos no¤an gém

 ttaim {évröt a ah mÁ .kumáđ a őn sé ,kannav nebgésbböt kóicázilivic
 ,tégéstevöä meletrÉ za éntege{ef agásláv sádavros a sigém geltese

 ,motahdut men gém ,erkene€im ¤oH .arkosátatzotláv segésküđ a knüđel kesepék
 detré tza trem ,majlánđah tadosátímáđődi et a ¤oh - neđiH .sotnof si men ed

.gidda gém tehletle si vé rezezáđ -
?gidda le lutđup telé semletré {áh sÉ -
.déit a men ,egéssőlelef {évröt a zA -

.{évröt a nelte¤ek ¤oh ,mattotíllá trézE -
?intatzotláv atjar đduT -

 ,lotahméleb arjú ejere negedi za ¤oh ,metzerÉ .inlođaláv tim matdut meN
 molagu{ a sé géssekéb a ttöj ttü¤e levőre za luđagiV .mezeknelle abáih
 .si ássotanávík menah ,tétélnelej őre za ettet ávótahdagofle ka$men zE .si

 ¤oh ,inetnödle matdut meN ?kilúm datjar men ima ,nimsa€o lozoktativ keniM
 tiM .nabáma€of neletgév ődi za ¤av ppe$zíV .tlov atalodnog knüki€em ze
 .inzo€ádakagem sepék leđel mes tájóizávni kaújahsöröv a géM ?léntehet si

 .űníđólav no¤an ima ,đlé men rám rokka ah ,diadótu za mes ,et meS
 ¤av et ¤oh ,dántahtí{ozib na¤oH ?t{évröt a dodagat ah ,imalav kizotlávgeM

 vé óillimléf bbálageL ?dazagi nav deken ¤oh ,bbasoko za
 katlov si dettőle ¤oh ,so{oziB ?nebmeđ lavátalatđapat ,levégésse$löb

 ?sroS ¤oh ,za im eD .nelle sroS A .katlágá ,katzoklodnog ¤í kika ,nakos
 sepék ¤av mes tiőveteđđö sege{él a gém ed ,dodut men inremsigem ¤ohmeN

 a ze bboj meN .tátama€of séremsigem a dsehdzekle anátu ¤oh ,inzorátahgem
 ah ,đtehel eseđér kenimA ?lezré tsom tima ,géssekéb a ze ,molagu{

?látdutgem nákađjé za neze tima ,tzadnim dodagofle
 sőre díh A - .dierévtset idlöf tnim ,¤av bböt ¤oh ,metdzek lazzA -
 ,keltetzekélme si arra nÉ - .trétađđiv si eđér ¤e mogásnotzib sé ,tlov

 .deken nátuza ,meken röđőlE .knunzoh llek tsétnöd ték ¤oh ,delev metlözök
.knudagofeB .mettötnöd nÉ

?ze tnelej tiM .metré meN -



 ¤av ótléM .trátah a detpéltá sé detrélE .keletremsigem ,keletrémleF -
.zzotrat zehégéstevöä meletrÉ za ¤oh ,arra

.eb kotdagof takóicázilivic đége ka$ ¤oh ,mettih tzA -
 eT .si erkemletré se¤e nav knügésküđ nebtese aktir no¤an eD .nav ¤Í -

.lozotrat ézök keze
?ze tnelej tim ,mezzedrék llek tza ka$ témsI -

 deđér künneb tlov si tti eD .tegéssőlelef sé táknum neseteđémreT -
.leđel őtíredlef ólávik nátu kosátíkalatá sosákođ A .nevőb

?kosátíkalatá sosákoä -
 támrof ,tokala leđel sepéK .knüken tnim ,đel damlatah sé dőre arokkana¤U -

 ¤av nebékedré géstevöä a eđrep - keniknednim inlo$narap sé intatzotláv
.ődi za ardomáđ kinűđgem sÉ .nav ttala rátah a ika ,- arsátísatu

.metré meN -
 trézA .inzára¤amgem međke¤I .detrégem djam eD .gém detehtré si meN -

 lutđup agásakos ketelé attaim trem ,t{évröt a leggésnelte¤ek datlodáv
 $nin arknumáđ eD .arlálah a ,erésénűđgem telé za létrétađđiv si röđbböT .le
 ¤oh ,gem azzorátah Ő .nehip rokka ,daráfle ikalav aH .lálah $nin ,sálúmle

 .takisám pak ,tétset a ajlo$noređđö gésnelté$neređ ne€imalav aH .giddem
 a takoza ka$ erőle¤e ed ,vítimirp no¤an ¤í óicámrofni za ze ,moduT

 .sálúmle $nin táheT .kannav nabdotadut et a ke€ema ,motahlánđah takamlagof
 ,tióg€ob ózodroh tetelé akitkalaG a detehremsigem ,őtíredlef tnim sÉ
 ?emörö séremsigem a tnelej tim ¤oh ,mazzára¤am dekeN .knuglod a ze trem

 .nokóg€ob a nekeze se{évré ttünednim lóbáj¤an za ,đdut lóráigóloeg a timA
 arknumáä .iknes gem zo€ádaka mes nabba ,inatđaláv đraka tsátavih sám ah eD

.amlatrat a men ,sotnof a egésőnim meletré za
 tima ,noza matzoklodnog avzótagnir nére{et molagu{ a sé géssekéb A

.matdutgem
 llek mönlözök toglod sege{él ték gém bbőle mÁ .knuvíh im ,stnöD -

 inzoh laddagam đnávík tim ¤oh ,gem dozorátah eT .nebémletré {évröt a delev
 ide¤e zA .gem dlotnof lój ,molnájA .temlezré ,tekélmE .lőbtelé za lőbbe
 zoh timsa€o ttodagofeb a aH .tjab zoko ze gidnim mendjam lánkosádagofeb
 si neze eđreP .zoko tegésűresek ,jáf imA .anlov ttellek men tima ,lavágam
 luđđor devneđ gidda treM .ros ár lürek men ah ,bboj ed ,inetíges tehel
 nodabađ ¤oh ,kisám A .knüdevneđ si im lőtte sé ,lőtiekélme ttotđalávgem

 gidde nebékedré sétrégem bboj a ¤oh ,meremsilE .denetnöd llek
 daramgem díh A .kolunovađđiv tsom ed ,lemmőre za kalatlosá€ofeb

 .kénnet tnéksám ah ,nelle {évröt a kénetéV .nodabađ zzoklodnog ed ,knüttözök
 $narap a ¤oh ,tehsegem ,leđel őtíredlef ah :sétetzemle¤if óslotu ¤e sÉ

 knázzoh rám rokka eD .tídni arám-áG a ,edi ¤av ,erdlöF a djam ređ¤e
 lozoh tim ¤oh ,táhet zzá¤iV .dendeklesiv llek si ¤ú ,djam lozotrat

 melezré eléfimmes tze sé ,kan$narap a llek dendeksemledegne treM .laddagam
.koráv nÉ .zzorátah sé zzoklodnog tsoM .ajtahlosá€ofeb men kélme ¤av

 za ze tlov úđđoH .si tődi za ed ,ko¤av dabađ arjú ¤oh ,metzeré tza ka$meN
 metzeré tákađjé {áh ,majlodnoggigév ¤oh ,moglod a za men tsom eD .akađjé

 ,kensehret lességnerpöt ,lammoladoggA .nóg€ob a neze kanúđđoh lüneletgév
 gidnim lettinE kákađjé godlob A .timalav monadlo ttellek gem rokima

 si lőttE .amladjáf kélme za méleb ttotísah lünelte¤eK .katlov kedivör
 ,so{oziB .si lótsálúmle za ,lótlálah a sÉ .đadnom tnegi ah ,đtahludabađgem

 lótsám iknednim <naltatnop ¤í ze eD .lótlálah a knüléíftámrof¤e men ¤oh
€of a tika ,nav sé ,timér sédevneđ itset a tika ,naV .nablálah a léf

 ka$ ,đel sé nav $nin ébböt ¤oH .esénűđgem naltatahtídrofađđiv gássotama
 za ze ,međih tzA .kinűđgem si atadut a kantlov a kenne sé ,tlov



 et ed ,- tniređ ekétpél agam a dnim - daram ibböt a ¤oH .neltetehlesivle
.men

 a ettögöm sé metđékrüf ta{rá za men tréim ,totazára¤am ár kodut meN
 ah :metzeré trem ,tréza nálaT .atzoh edi ima ,töbmög ógo¤ar neb{éfgalli$
 za rokka ,men ah <koraka tima ,tnednim kodutgem si¤ú ,lnája tima ,modagofle

 si ¤úma nátza geM .kesegelsölöf si¤ú ketelđér ótahríel a ,keteremsi
 lénnE .norátah ttobađgem latlá kü{évröt a ko¤av lút ¤oh ,etlözök

 takogalli$ A .ttotahda men bmög a mes ,{rá za mes tóicámrofni bbasotnof
 za sé ,eđđö kandavlo ásságo¤ar ¤ál loha ,tatujeT A ,tekü{éf péđ ,atđit ,metzén

 sé küttölürök kannav tto ke€ema ,matlodnog erkemletré sé erketelé
 ték atolaP a kanda{{uđ ttI .menzén eriđđem na€o llek men eD .küttözök

 tájgnál $émjalo nelte¤e rám náró iősék a neze loha ,nabsoráv óvla náladlo
 ,kogodlob ,{évevöj a ze si tlevré tnimráB .inlokálsip motahtál mes

 ,djam kenzeré tim ,kanlodnog tiM .kitehnöđök meken tđér¤an tze sé ,kettedegéle
 rokimA .tekő mo¤ahle si¤ú ređ¤e ,zagI ?metnűtle ¤oh ,lüredik legger ah
 ari{{A .táif a ileven erim ¤oH .aktá tinE ttotuj ebmeđe lőrrE .kolahgem

 ?ko¤av úih eri{{E ?ennel sádomatufgem ze ¤oh ,mezré ¤ú ah ,segésteven
 ándut na¤oh sÉ .merégem aH .őnlef erim ,keđel ná&sagga óráj lút nonavclo}
 ,ennel sádomatufgem sigém sÉ .segésteven nabólaV ?tsétege{ef a inatláveb

?za đel giddeM ?sotnof tréiM ?ze sotnof eD .énzere kanna tinE trem
 kolappan a ,arkumlá tdogu{ A .erkerebme za menah ,rogerG ,jlodnog erre eN

 et a ,đlé gíma ,esézrőgem ken€ema ,eréjdner óda togásnotzib ,ttihgem
 kiken ¤oh ,t{émer a nabdagam dsetlé ¤oh ,si za na¤oha tniM .degésseletök
 .craduk a bbesevek sé {émdere za bböt sigém tréza :kügés{émer ne¤el si
 ,lóbda¤a za ik kénlöröt tza ¤oh ,segésték men <tnednim đtehtjelefle eđreP
 nebre$ trem ,lezré tsom tima ,si tne¤éđ a tzA .lunalatmo} .đnávík ka$ tima
 .neltetehlesivle tsom ,déit a tsom ne¤éđ a ze mÁ .tepén a tze in¤ah doraka

.előt donludabađgem llek tti sé som tréze sÉ
 ótíbá$ €o zA .tlov tto erređ¤e ed ,tadih a gem messerek na¤oh ,matdut meN

.ttü¤e lammolagu{ sé leggéssekéb
.tsédrék a metzeré - ?látzorátaH -

.kodaraM .negI -
.¤í léttötnöd tréim ,gem mezedrék meN -
.dár inzekélme kogof laváláh trézE -

 si rokka ,đadnom temen ah ¤oh ,knutzorátah ¤Ú .đgof inzekélmE .negI -
.knüvöj detré ,tedesétnöd a dotatzotlávgem ređ¤e ah treM .knár zzekélme

 ketzeređ na¤oh ,enlekedré rokka ,sigám ah eD .intatzotlávgem mogof meN -
?tsámodut lőrre

.knár zzekélme ka$ eT .knuglod im a zE .tđaláv đtahpak men errE -
 .mattál mes tábál a ,zagi ,tábál a anlov attotídzom ¤oh ,mattál meN

 tótja trem ,atdagofeb - tóđ bboj ár kodut men - sé ,tlártáh élef bmög A
 intevök matdut gém gibarad ¤E .ttedeklemelöf nassal nátuza <mattál mes

.tnűtle nátuza ,élef kogalli$ a tájtú
 géssekéB .nő$pél a matludni élefel ttőleim ,tsoráv óvla za metzén giákoS

.tlov motájas a rám ze eD .menneb tlov molagu{ sé

*

 ki¤e zA .mierévtset iősék ,ketken ko¤av sóda gém lattazára¤am divör ¤E
 metenétröt đége za si¤av ,óicámrofni za ze ¤oh ,matrí tza nálbát ősle

 .kétí{ozib $nis lattúze treM ?tréim ¤oH .naltatahlánđahlef trem ,neletkétré
 ,rám katdalrople negér iajtno$ kaniasójah sé kanátilaä .kétí{ozib i¤ráT



 lóbárop kenémret utlabuL ketnűtle na¤oha tnim ,kotájtahsavlo tze rokima
 .komo{ negedi za si
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