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ROBO ŐLÉ ZA
gém tibbárokgel A .nav arbo∏ bböt kansólkiM i‡élesseW
lánznorb sé lántlazab kéttötnö-kátgaraf kasrátrok a
.lőbkégi ótínaltatahlah ,lóbkava∏ ,lóbga‡a bbólláődi
,iakóJ ,yaraG ,‡arA ,azjaB ,•ramsöröV ,i‡e∆reB ,yzcnizaK
sé -a∑áp ,-em∏e za tnimalaV .dnomgi₤ ‡émeK ,rodnáS yvlafjÚ
sévkele† iakitilop sé sádoklodnogzök A .kasrát∑étev
.cnereF káeD ,htussoK ,i‡ehcé₧ ,ye†löK :iasáiró
∂av -ősév ∂e-∂e kattotízagi si ieselej knudazá₧
,alu₣ üfke₧ ,erdnE ydA :norbo∏ ólsagam rám a ti‡mo‡őle∏er
.ól∏áL hteméN ,robáG ∏álaH
zohágam tsátnallip A .keni‡élesseW si iarbo∏ sám kannaV
,nerét sáludaba∏leF a ,netseP .kótahtnipat leebjju ,kótnár
nebsábanraB ólloH nálaf amolpmet keicneref a
„ tlusádnegel névér srev-•ramsöröV a ajálbátkélme tlü∏ék
-i‡élesseW bbetremsigel A .itísűre∏pén t-"sójah izívrá
óicízopmok sokalaték A .ótahtál nohaliZ ,neb∑édrE robo∏
kidosám knudazá∏ tlü∏ék námo‡ etelezpék sonáJ ∏urdaF
∂ábboj őzedese rú∂an kömöz ,űjef asub A .nebéjednet∏e
:ánadnom tze avtatzib ahtnim já∏ a s ,tézek sani i∏et arálláv
.si modnog sé mamladjáf né za do∏anap ,crobiT ,crobiT
.jdek‡émer ,lázzíB
tetelet∏it ,ató védazá∏ léfsám kanllÁ .kanllá korbo∏ A
ólujúgem ,őt∏erbé takamladogga sigém ,sigém sé neőtlek
setemleléf eri‡élesseW kanálu₣ séI .tnéksétetzemle∂if
tehel si robo∏ ój géM„ :tnire∏ iava∏ őlli laggássotnop
men ∂e gélE .antatumlöf tika ,ajrakatle ppékatlov ∂oh ,na∑o
,ázzoh kü∂eT ”.sut∏eg tto∂ahik ∂e tőS .sut∏eg setezgellej
évide∂e ,ttotí∂anik arásávor ibböt a ∂av tlozjartá ∂e ∂oh
robo∏ sejlet A .sut∏eg ttetísetezgellejlút ,ttotísóllánö
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pén ∂E„ :kandótat∑of ∂í iatalodnog ődnelelví∏gem ée űmíc
erkü∑eh tiőtezev imelle∏ órájkörö si∂av ,tiajnaltatahlah
llek zohha ,inatrat nebsédökűm ój not∑of tto s inatíllá
itnopzök pég ∂e tnim ,teremsiiklel sé gássopala ia
ój ódnallá sé zehését∏ellieb ój keniekereksagof
ój – kódnalah si gásnaltatahlah a gém ∏iH .zehésétetdökűm
”.evűm – kőzrőgemkétré
űök lút levégéskörö űresek sé so∑ús i‡élesseW
,őbrév a evdekergem loh ,rokótu za ttodokráfás lezzék
,lániasut∏eg tlázitnamorle rú∂an taludni apu† ,sosutriv
,őtídnergem nabólav avdoromokeleb ,nettet∏ev‡émer ∂oh
„ – laviava∏ séI arjú – gideP .ebétezgév i∏ététkolihp
sonálatlá za am tájkala ∑ema ,robo∏ a za tnim ,bbo∂an
.bbasotala‡rá ,bbagadzag :bbo∂aN .ilesivpék nabtadut
bbe∑ém ,bbesőre si lénigidde za evűm né∑eh sejlet sé sotnoP
”.tehel úsátah
a – azagi korbo∏-i‡élesseW ttötnö ebcré ,trí abkava∏ A
tnim ,tlov bböt rebme sejlet a ,i‡élesseW .azagi ketel∏ér
,ne∏érem ,konó∏ segetegref ,sokotrib∂an ővet sé óraka tój
tnim ,tlov bböT .semenőf ólázitilop nasodnalak narka∂
őnetter men ,savol űgésse∂ü igödrö ,∏ádav ólávik
neltese ,őtnemtelé őtevgem tlálah ,ó∏ú kemer ,sőhjabráp
.davúd ttotlo abgavol ,socnát
knügellej itezmen ,knutlúm ,knusros i‡élesseW sejlet A
,ótízál-őtnekres erésénebbödár kniagásttoda imlenétröt sé
a ,∂a őmret tekém∏e ,takotalodnog ,tlov őfrebme tlevímik
.ajttollá∏gem ttet ótatzotlávgáliv a ,sévkele† űkedrézök
iarbo∏ tnim ,si iroknelej nabbasogásólav táh ∂Í
nabásázrágus ,nabásátah a ,ze neppé sÉ .kájtahtatumlef
,nárok lút ik ttese i‡élesseW bbódnadaram sé bbesejlet
si avzomrok a mes giám nodóm ótlém eb tlürek men ∂av
tegési∑éme∏ ilüvíkdner ia rokmrofer i∑édre ől‡éf
teknümletré tláv men trézE .abájnoetnap ótatlunovlef
samlatah ∂e ,kenételÉ .ávózodrohsétnelej iam ótagot∏it
men iemletni kenievűm tdeüsle ,iagáslunat kentelé
kida∏uh ódoksaiv lekkesédrék nokor re∏∂emen a gem katdapat
itezmen a gideP .nabátadutzök ‡ekédelef nesektév gévdazá∏

a ,tezekélme imlenétröt sosá∂ahik ,sábih a teteremsinö
.bbáknigel ajtít∏up sádut men sé gásnaltazokéját
v‡ök e ttala kevé eb atráj evdőt∏éme lakkodnog eléfse∑I
a gem návt∏of men tsőh a ,tájá∑áptelé i‡élesseW ajórí
a lattazála ed ,lótkádnegel őtísetezgellej tégési∑éme∏
ajákigol őtíresekle re∏∂emen ke‡émese irokimalav a ,ke‡ét
.tnári
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tnim ,naltatahtílnosah újfi tnim ,ado† kemre∂ tnim Ő„
lőri‡élesseW bbajfi za atrí – ”tlov őnűtik ka† ifréf
:zjarmellej sé -telé ra∂am bbedivörgel a zE .dnomgi₤ ‡émeK
ibbávot a tima ,kannadnim ecnireG .se‡évré ,sotnop ,römöt
.knudnomle nokaladlo
ttetelü∏ nárebmeced .
esőh knüv‡öK
.ittőle óslotu za ő lüzök ekere∂ ∂enezit kenielü₧ .nóbi₤
nátuim ,ajpA .trokőlüdres a gem etré mes erévtset nelte∂E
idála† a kétze∑ehle si tájósropok ekemre∂ kidezit
kotá úrogi∏ ,attatlokaveb sé attakareb tájatja ,nabátpirk
en inati‡lef ahos ,iknes tármakrís a ∂oh ,gem náv∂ah ttala
.ejle∏érem
etleven tréze nálaT .tdaram aif sólkiM egés‡émer nelte∂E
sé larrogi∏ őnűt kengésnelte∂ek si ttőle kasrátrok a gém
őzmellej arúif a dnim ,arápa za dnim ,ki∂e zA .leggés‡émek
námo‡ – ?etelezpék nálat s – allot dnomgi₤ ‡émeK tetenétröt
útakla sőre lüvíkdner ∑o ,ódoklodnog ,∑omok A„ :küjremsi
noravdu za laváj•a nődim ,sevétah alav men gém kemre∂
rúizáh a sé ko∏ávol a ik katzoh tném jali∏ ∂e neppÉ .tlátés
a ,ttetílezök tnima ,tném ódoka‡áh sé ólokroh A .kéttezev éle
,névever∏é apa za tzE .etzén lerrö‡ö∂ ővkevön kemre∂
.ttotagllah sólkiM ?löf ár e-lénlü men :ádnom avgo∑osom
men ,son :édrék témsi sé ,tieme∏ selé átídrof ejélef gerö zA
A .keléf treM ?tréiM .kemre∂ a tlo∏aláv ,meN ?löf ∏lü
atbodlöf s ,apa za égrödem ,inléf daba∏ men kenkei‡élesseW
ttotalkaz A .lavárotso tze návpa†gem ,erném jali∏ a tékere∂
,tlov nocánrot a nesetenétröt ik ,anéleH .tnahorle tallá

ét∏e∑ém ézök iasoknáv teverek a s ,abájábo∏ tdala∏ avtlokis
tőrekelél sé ,assahtjofle táságokoz ∂oh ,téjef
őlé gém nelte∂e trem ;arásállahgem ríhlálah a nessehtjű∂
gidnim ,ődi za tleT .ettih kanso‡ozib tét∏ev kenékemre∂
,trem mes inludzom lőbétez∑eh a‡a zA .tzök koník őlne∂e
ava∏ názjap erre∏∂E .attotíro∏eö ∂ú a‡o∏i meleléf a téví∏
tzök séteven ,avgoboreb abábo∏ a ik ,kenkemre∂ a kizgnah
etlesiv luor ném a ∂oh ,kaná‡a tre‡ tetelé jú za le ilé∏eb
gím ,tlogavol gidda sé ,tdaram nátáh a sigém ő ed ,tágam
”.tdaráfik za ka†
tese zA .el t∑of ∂í ne∏ége men golod a ∂oh ,segésteheL
ibbősék lekkedezitvé ,ki∂E .ttopak lőbgél mesgém
tsázorátahgemődi sönölük a tze i‡élesseW nebétez∂ejólpan
."ajtnopődi mosátatlocruhgem ólav lavól„ :ajlán∏ah
men le ,ipannednim men ∂e ttözrőgem táhet etezekélmE
nednim kos lüvíkgésték lótájpa sÉ .todnalak őtehtjelef
∂oh ,kanna tlov ajúnatme∏ tnékkemre∂ fe∆óJ ikeleT .ttelletik
∂e trem ,táif ővel nabrok∏amak arok apa ttödöhüdlef a
négne∂ s ,tteteglelef avzálém nesézedrékik-ekcel ttöznötgör
ebénötröbecnip ∑étsak a ,etterev arsav laviúdjah ,tlepere∏
gem ttezemle∂ek erésézedese saoh kegédnev a ka† s ,attaku†
.kenttetí‡efgem a
sé gedih ,gásújmo∏ ,géshé za ,ersérűt ajpa tsólkiM
erésélesivle kamladaráf itset a tnimalav ,alukinák
konra∆ ,ettezde argásrotáb sé ergésilüklénmeleléf ,etleven
sévek men sé tögőg atarkot∏irA .leémdere ed ,lekkere∏dóm
ibbősék a esérű∂el ken∑em ,abáif ttotlo si tetelétíőle
arokój kenrebme igásasrát sé itelézök ,kenttőnlef
bbesődI .tlürekis gidnim men s ,tlürek ebésétí∏efőre
A .ttedekele† sé tlé tzök ketelgév sólkiM i‡élesseW
sétetze‡ék őzénle takos a sé gásúrogi∏ ttotjahlút
aif ,tlé gíma ,netez∑eh A .si táif etleven tzök ietelgév
sékőT ,ajótínat őslE .intatzotláv katdut mes iőleven
.nóbi₤ ttötlöt tevé moráh evdzek lőt,sonáJ
ajpa tsólkiM sődnet∏e kidecnelik a ∂oh ,tnétröt ttala etélttO
,ersélű∂e∂em a nabásujám
,arhaliZ ettiv lavágam
,aiF .lannápsiőf dnomgi₤ idlohT ttopakeö neselé loha
gém nelle má•a ikA„ :tlek erémledév ajpa ,avtnárik tájdrak

a zE .”moladgaveö lüklén molagri ,innet rem tsépél ∂e
ze ika ,erőlüdres tteréarok a tlov őzmellej sánabborik
sevéclo‡ ,ttev t∏ér si nokota∏ádavótjah se∑é∏ev rám tját ődi
gásttodógofle bbősék levvé ∂e s ,ttől tsakraf nabárok
:ttőle gemöt bbo∂an tlokonó∏ lüklén zálapmál sé
kotázzoh sé zohmázaH rám mezrÉ ...!kaifazaH !ká•A„
,ketéstjelef en lE... !innel si né koraka ifazaH ...temetetere∏
”.tamagam lef matzodlá kanifazah am né ∂oh
kádnegel A .tla‡rá∏ nennef rám rokke eríh kere∂ado† A
sö.si cnereF yzcnizaK ttödökűmerzök nebésézpék
gáliv a nebkeleveL i∑édrE za tie‡émlé kanásátagotál ióbi∆
aka∏jé ∏ége ∑ogof inietsfuk tlov ték A .atda arájá∏
a•re∂ A .si sólkiM sevécnelik a tlov neleJ .tteteglé∏eb
t‡émelév ,tló∏ebzök-ebzök ,trú∂ takavol lóbá∏aiv ógro†el
útalat∏apattelé ∂an ték a lef ttet tekesédrék ,ttodnom
specnirP a ikén atzo‡ámoda rokke yzcnizaK .kenrebme
– újfi ra∂am őslegel a – eaciragnuH situtnevuj
laggásótlém tnim ,inda tlov bbeök te∑em ,tájúro∏okrébab
.inlesiv
”ado†„ lüvíkgésték ,kemre∂ tnim ,sólkiM i‡élesseW bbajfI
rokima ,sődnet∏e moráhnezit gilA .tlov
óllá lőbkőleklef isemen ∂e nélme∏ ihaliz a ,nabájráurbef
lóbsavol zá∏moráh nélme∏ i∑orák∂an A .le‡ézev todazáavol
avtatzárpák trodán gecrehőf a ,t∏ér ∏ev nélé talukala óllá
kanásátjahergév kotalroka∂ ianotak a ,levégésse∂ü le
A .táilad újfi za ilpennü nebsrev yzcnizaK .lavágássotnop
iamór-görög a men ,knuzzá∂iv – ttotaggalút lekkeven
,raseaC ,retipuJ :ó∏ nav lőriesőh melenétröt sé aigólotim
!katlov iegések∏üb óllátsi ióbi∆ a sulahpecuB ,suturB
neőtehtré men erléf őtlök a nabiaros őzejefeb kanálot∏ipe –
.tújfi za ajtídzub lavájádlép sőrodán ővükseeö za
ka†men ika ,sezóM ykataP tját ődi ze ejőleven sólkiM
.si ajtárab ój ,nav egéskü∏ bbo∂an erima menah ,ajótínat
kotrib a laválálah ajpasedé ne∏ih ,ikén ttellek tárab ‡oziB
.tdaka∏ abáka‡ aj‡asedé si esétetleven ttellem ajdnog nednim
ő ∂oh ,etletémsile rö∏bböt náma∑of etlé sólkiM i‡élesseW
nárok ettere∏ sé etlet∏it ariA .tehnö∏ök kanykataP tnednim

ajpa ,nabtlobrís idála† a tájósropok ∂oh ,tájótínat t‡uhle
.le ettetze∑eh éllem ajósropok
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SÓJAH IZÍVRÁ ZA
A .tlov ‡émek sé droz lét sazA
tllágem nebrebmeced rám no∏aka∏ ittölöf aduB-tseP a ,nab∂af
‡o†áraK .eb ttezektevök sélüh‡e neletrih djaM .egej anuD a
ó∑of A .kátsom kőse samlatah tsoráv a tzök véjú sé
arkopan iáctu ővkef nebbe∑ém aduB .ttőn asállázív
néjele ráunaJ .ketlürek ála zív seretém tnékne∑eh ,seretémléf
itsep a sé ,tlláeb ó∑of a nab∂af ttödösőrelef neletrih a
kosázavah sőre nákered panóh A .tto∂afel gikénef noladlo
ráurbeF .tegej a attotírob órakatóh seretém etni₧ .katlov
a ettetteis őse sé sádavlo :ttöj sélüh‡e arjú erégév
.táfórt∏atak
men sé lejőle ót∏air ,sétetzemle∂if őtni iageM
neltetehetávój kogásnaltadnog ,sát∏alum sektév bbesevek
tsom ka† nátu gésneltét iteh bböt kogásótah A .atazoros
.kesegésteven naúromo∏ kesédekzétni ttöznötgör A .eb∏é kanpak
aoH .lóbá∂árt sé lóbkomoh kenleme tatágődév netseP
léfsám †nin agássagam ,ték gila egésselé∏ ,cnimrahzá∏
sátat∑of úromo∏ a tnékim ,nebségnezgé ségnödhéM .retém
,géj a dekergem néjele suicrám láni∏orosiK .ajtí‡ozib
no∏aka∏ seretémolik nev∂en ∂etnim ,elefleF .∏alrot a kizíh
.zív a ajtít∏uple tocáV .rá za tnöle tnednim
gemötzív isáiró ótí∏at ttőle agam tegej ttolrotlef A
-komoh a ,tágjanag A .ertseP el ré neddek ,násuicrám
ődezehenár a ajríb tá náró ‡áhén ka† sétlöt a∂árt-dlöf
itnöle tsoráv itrap lab a ,daka∏tá etsE .tsámo‡zív isáiró
.anuD a
tseP :erésétetlekézré sálobmor ű‡rö∏ a totada nelte∂E
táhet ,eö tlőd
lüzök azáh
men takattolah A .elef a tnim bböt kansoráv a tlut∏uple
.abmá∏ kéttev

,tufel zív segej a ∂oh ,nabba kizíb giedi ∂e i‡élesseW
isétnem a tágam eleb itev nablanjah nésuicrám ka† s
aráctu lóráctu ,aráró lóráró nájpala ajólpaN .ebmeledzük
,né∑gered sé nokanó† ráj sőh i∏ope ∂E .tájtú kujdut intevök
nokopaN .takavaj sé teketelé irebme tnem avtatzákcok tételé
a dzüK .nehip táró ték-∂e ka† ,ki∏la gila lüt∏erek
nálat ∑em ,lesséznö abotso ,laggás∏onog ,leggéssöbmözök
,őgnöhüd ,∏őb a tnim ,tlov bbótíromo∏le sé bbőtímér
kerebme za sé teketez∑eh a ,‡áheN .rázív tétös ólobmor
A„ :lóbólpan izívrá za ros őzmellej tásátratagam
,tlov rebme setelü†eb kos nabiáró őtímér nezednim sálut∏up
ed ,tekerebme za ettetnem evlürek men t∑é∏ev s togásdaráf ik
kőseebgésték a ik ,ttotatlálat si űklel ∏onog kos
,tlodóh kanágási∆pak ‡o†ala ,avtagllah men eriesélkedse
sé ,nekebbesőtehet a ttetíges trésétezif tnappor ka† s
táno∂av kenelté†nere∏ a (kika) ...ko‡ávi∆ somá∏ katzoklálat
”.káttolbar
sé kniasángám s tsőremsi sévek tzök kőteis inetíges A„
tnelej †inoke… ergéV .mattál mes te∂e lüzök kniaru újfi
,nokosátál metlürö ;lelléruA yffwesseD nabójah ∂e gem
,inzoglod kangof loh s ,takujtú ki∏ev errem ,ermesédrék
llatS nenie ehcus hcI« :lót†inoke… lütelelef mévev tza
(.tóllátsi keserek kanmiavoL) ».edrefP eniem rüf
”.arásállah kenne le ttogof molazrob ,sázoknártoB
zohzará∏ a lammójah tlehretgem lój tnigem re∏∂e nődiM„
ttü∂e lakkosám nájnátla gem mattál tetreblA yanórP ,metré
tlov kennE »?∏lápip tti et sÉ« :ázzoh kétláikleF .inlápip
men nohtto mes ,nonátla za mes nebmetrétaiv trem ,erekis
sé ,ttezevele noplat ttezege∏eö lóbkótja menah ,rám tlov
”.ttotál zoháknum
tnékkélada zehételesivagam géssemen sé aicárkot∏ira zA
nabrosősle si i‡ehcé₧ ttala ∏év a ∂oh ,tia ka† gém
sám ne∏ége ti‡élesseW .ttozoklalgof levésétnem ajdála†
‡ége∏ sorávlük a ∂oh ,metlezpéK„ :káttalkaz kotalodnog
∂oh ed ,kentehel nebtelümér őnim nabkiák†azáh sik iasokal
ráM ...matlodnog men tza ,neb∑é∏ev gorof telé reze ie
kenkezE .inzedelüd sé inalmo kazáh a kettedzek rokka
a ,kegellefrop ődekleme tzök zív a ,asánahuz ,aságopor

a attatum tépék ót∏azrob sátídro ,sárís ,sátlokis őtímér
”.kente∏é‡e ólúd
tim ,emí ,tetelezpék a atlúmlülef si lattúze gásólav A
óludrof erlőrsuicrám a i‡élesseW rí
.tlejjé sé tétse bbót∏azrob lénne metré men ahoS„ :lóráka∏jé
zA .sepék men allot si keniknes nálat sé mallot né za inríeL
őtímér ∂e-∂e nabágam rám ∑em ,na∑o asánov se∂e nednim ken∏ége
lassám∂e sé ttü∂e ,ketenelej ∑o tnéknazá∏ s ;anatíkala tepék
giát∂of telé asátál si ken∂e ka† lüzök ke∑em ,evdeklétev
,komorzáh ,kekédelüd A .kélme ót∏azrob ódaramgem
s gila ka† tzök ko∑ádaka sám nednim s kádnereg ,kegemötgéj
,indalah nokáctu kű∏ a ttetehel laváknum bbetlü∏efgel a
a ttünednim ,rebme za ttezeke∂i avoh s tlov loh ,ttöj nannoh
loH .ttetege‡ef asánahuzel keledef sé ketelüpé ódaksor
telüpé ∂e-∂e ttolmo lőlef ladlo loh ,lügöm táh loh ,löle
le atmo‡ ajámrál őgrö† ,ógopor ,őgröd kenkeze ka… .eö
sé tiasátlokis ótísah kőseebgésték a erődi lőrődi
s návraka si élefzíT .tieségrö‡ök tdeker rám itrégéstíges
erre∏∂e intál si tazá∏ :intehem élef∂e ka† s innem névtellek
a tibböt a s intehtíges nádamrah ka† erre∏∂e kanna s ,neb∑é∏ev
ilet gisélürem rám a inatísatuaiv ;in∂ah nabákrot lálah
rám egéselef ∂av ikemre∂ kenik ,tejréf a ,tá•a za lótójah
∑o ;inallah tiaságokoz s tiajjaj kenkeze s ,kannav nneb
nasoro zá∏ s inlat∏apat ed ,ót∏azrob si inlezpék tim ,imalav
”.őt∏eper teví∏ inlat∏apat
.tájáka∏jé kamlazrob a inetíkörögem llot sé ví∏ tlov máL
.tló∏ ne‡ére∏ s tesevek lórágamnö ika ,éi‡élesseW A
akév a kitetjer men ,mes se†ém a tnékim ,medré sólav a eD
űmíc nátloZ yhtápráK a ,kenésélkemer ki∂e róM iakóJ .ála
.ilesiv temíc kopan∏á₣ a etezejef őtídnergem ki∂e ken‡éger
ózotrat zohknu∂rát ,atruk ráp knünzédi llek nennI
:tsédzekeb
ttedzek ‡éf sesöröv négév actu selé∏ a nabtanallip E„
,ettev ézök iakétáj etezpék ka† si tza nátloZ .inegnered
nebcrep e kim ,lőrővöj a kankotalodnog se‡éf noza lüéki∂e
.kétígelem téklel
∂e arákosmen s ,innel ttedzek bbattozorátah gidnim ‡éf A
bböT .evzűtik tlov a∑káf ‡áhén ne∑em ,őle tnűt plat ó∏ú

nesebes ∑em ,tjatut a átjah lakká∑ká† sé levőzeve ifréf
.nokí ív ∂ele leggéj a inröterőle tto∏tál
,somzi ∂e tllá lándúr‡ámrok a ,ttepezök ká∑káf A
evtev tábak űök ∂e ,lüklén gevöf kala iselukreh
,ógolliv E ?kénzekélme en ik arácra anrab sáilaD .arialláv
men gem s inzén abpan a kandut kim ,erkeme∏ őremkav
a izedef avlurodnok arsagam ∏ujab etekefné∏ a ,indoro‡uh
,teví∏ ia ava∏ nednim kenkim ,takakja űsé∏tem pé∏ ,ek∏üb
ttozorátah ,llá socad a gím ,inatjú∂ em ttoko∏ teklel
en iK .avzúro∏ok tlov lalláka∏ etekef se‡éf ,levérdög
?ár kénzekélme en iK ?tlov ik ,ándut en ik ,tő anlov etremsi
nerze sé nerze nájáka∏jé bbúromo∏gel moráh soráv tseP
sé ,inazgnah táva∏lej kusáludaba∏ tnim ,teven e káttollah
.avzokdámi zehnetsi ,avlat∏agam ,avdlá kátdnom anátu
.sólkiM i‡élesseW – ifréf E
,lekkőn ttetnemgem tlov elet rokka rám jatut selé∏ ,∂an A
,leé∏ev a ebme∏ ttezén tsemörö ifréf nednim ne∏iH .lekkemre∂
.átahdut evtnemgem tiejbbégne∂ ajdála† ah
:nodúr‡ámrok a tllá lammolagu‡ †löb ifréfgá∏ro ∂an A
lőré∑ékre kenkim ,le katdalah ttőle ketelüpé sőre ,pé nődim
it :kiken etni levézek ,ár el kenetniket kocra ‡ávlah ,irú
giákos kotsákal ,neb∑é∏ev ∂an kot∂av men it ,gém kottahráv
;knünetnemgem llek tekővel neb∑é∏ev bbo∂an ,teziv a ajlláik
a loh ,gem atnallip ták†azáh itni∏dlöf gataksor ah ed
giléf romo‡ a tekiezek élef káttotjú‡ lőrőtetzáh so∂nor
somzi ádagargem tto ,tteteis tto ,iajkala ttözötlö
takonalatgodlob a el etde∏ tnékne∂e ,tőzeve za leviezek
a ,avrakat abkocórkop gelem s ,lőrkie∑ehnem semleléf
,ebénelle rá ,témsi tza attotjahbbávot s ,éze∑ehle nojatut
.abájgarah ∏év
∂Ú .t‡émenüt ővöj tzökme∏ a atlumáb lunaltó∏ nátloZ
ő†id ,sagam e ;sátálmolá imalav tnim ,iken ze ttelmér
za nákolmoh ,ettepezök e‡éf†id ká∑káf a kalaifréf
sáludaba∏ a lániabál ,ejűred ólat∏agiv telhinetsi
za ‡émenüt sojábűb ∂e dnim ,atazotropo† kaniacra tletaláh
amharB ttötlö tokalarebme za loh ,lőbiéger ∏otím dni
gigév kilmakis ,lef evlelö takotropo† ttozohrákle
”.néní∏ regnet tétös a lavájójah

ze si lüklén sálázitnamor ed ,kasrátrok a káttál ∂Í
e‡éger iakóJ .”sójah izívrá za„ ,sólkiM i‡élesseW tlov
A .tájólpan izívrá i‡élesseW ettehremsi men rokasárí
ólpan a ,gem tnelej nebrö∏őle nabkala v‡ök ‡éger
.
gásjÚ ipanrásaV a nebzí ősle nabsátatmo‡
ebésőh kanórí za gne†eö eriem sigéM .nabáma∑ofvé
nezedniM„ :levésézré se∑éme∏ i‡élesseW ajóizív tlátnálp
néjetet komálluh a gidde kenke∑em ,tzök ketenelej őtímér
kos ed ,temlertö∂ sé tevresek nalatmá∏ ,matlov ettepezök
llek gem gidep nabálatlá ;metzeré tieem sé tsedé
,mettezré evévlürök lótkamlazrob sé lőt∑é∏ev ∂í ,monallav
nabbát∏it temejeF .memele gássáknum ∑i s tez∑eh ∑i tnire∏im
”.metzeré mesahos nálat kenbbesőre tamiani s kanólotnof
to†luk a ajda ebknüzek etni∏ ,ze sámollav ótagnoro₧
za ,sévkele† a ,∑é∏ev A .zehésétrégem kenémellej i‡élesseW
.tlov erebme sétí∏efőre
zív A .ttotrat lejjé ték sé pan moráh larrá za meledzük A
a le etré lejjé őzőle nátuim ,indapa le ttedzek neketnép
.tdaka gila rám ólavinetnem ,telérebmE .tetni∏ bbasagamgel
za tnim ,inadlogem ttellek totadalef bbesik men eD
ésse∑é∏ev a ,tésézemlelé ,téséze∑ehle katláv ákkonalatnohtto
a ,tásátírakatle komor a ,tásátnobel kazáh tlürés tláv
kattodaram lüklén aknum a ,tésézőlegem ko‡ávráj
kenéjdner silámron telé za ,tásátatzoklalgof
.tásátílláer∑eh
gásótah gatam∂al sé nalat†ánat gédnim gém a i‡élesseW
ia‡óL ttezevenik ássotzib i∑árik A .teis erégéstíges
.tí∏ék tekevrettalsavaj nesőgrüs kanso†ánat sonáJ
sátálle-re∏imlelé za ,zamlagof tegevö∏víőtjű₣
sétnem A .lágdala∏ nebékedré asátísotzib agássonot∑of
za iré rokkE .lüdnel abálanovlé sétípéájjú za lóbálanovlé
za rodán a ,ajpa tika ,gecrehőf návtsI .sázólgatel bbajú
ertseP – tnékóicártsnomed bbáknigel – nájpandamrah zívrá
ed ,tsőh a le azzomlah lekketeré†id gém ná,dlük
,kájtílláerléf lannoza ,tlúmle ∑é∏ev neltevzök a t∑ehim
yffwesseD ”őtnemól„ A .lőtletév∏ér ibbávot a kájlok∏utle
suicrám ika ,lessétedlük ,se‡ék a gem kázzíb tléruA
zohsotzib i∑árik a ∂oh ,atdaőle laváfop őrésíkttolah„ né

meken ∂oh ,kitatlo†narapgem latlá ∑em ,ttezekré †narap ∂e
eletév∏éR .”késsetdegne en gem mosá∑ofeb nabgolod immes
a sé etzök a nabásátjahergév sézekledner ∑emráb sina∂u
.neltetehtetze∂eeö nát∑of ‡o∏iv óllánnef tzök ‡ámrok
,lőti‡élesseW kenrék si tsátratkotit gém lusádaáR
men nabájólpaN .tágássajla sárájle za névrémlef
.té‡émelév sotalo†pak lessérék a le ajtagllah
.dlo .

-

NÉLÉ KÉZNELLEMROFER SILÁREBIL A
.
nebéjef lavájmargorp lőrketelétílaB A
izagi ősle za ,ab‡o∆oP gem kizekré nárebmeced
”tételzevdi gem itídröd„ s ,i‡élesseW ersélűá∏ro-mrofer
.násállá∏ cnereF ye†löK ,ajtárab
si meN .pék iőtlök nát∏up men lattúze esétegelme ségröd A
za„ ∂oh ,trí dnomgi₤ ‡émeK tima ,knulodnog arra
za tnim ,bbe∑ém sé bbőgröd tlov gila lüvík nognahnál∏oro
i‡élesseW .arásáljarom keklel sé kődi za menah ,”tlov évö
i‡o∆op sopanóh léf sé ∂én ,ótrat giásujám
ótít∏it tegel ,jali∏ ,sálmálliv sé ségnezgé apu† esélpere∏
sépéllef a kéttetí∏ékőle kődi ódújav A .tlov rahiv irá‡
a tlü∏éklef ttala ődnet∏e téh i‡élesseW .tátanallip iamárd
„ .tá ttotíkala éppere∏őf arsápa† ∂e tez∑eh a te∑em ,erpere∏
ed ,gédnim mattotímá∏ ézök iaif ∂an azah a ti‡élesseW
a leem ,ajóizícerp neze kengéstehet őlétí za ,mollavgem
tietezén úladlokos si kanka∂rát bbese‡évevö∏gel
ózorátahle za s ,ajgoflef leggéssebesmálliv
abómo†‡éf őző∂el tekesétevnelle nednim ∂e takotalodnog
agi at∏it noza lurájázzoH .ttepelgem gisálumáb a ,itíse∂e
nalatrátah noza ,rázik tséselno∏ahnö nednim ∑em ,tetere∏gá
nednim ,artazodlá nednim tréójzök a ∑em ,gásúifazah
za s emle tlevűmik lekketerémse selé∏ a ;∏ék aróicángizer
tőre i‡á∆ám ∂e abáva∏ nednim ∑em ,ejere aktir kansádaőle
ketevök nednim iajtalodnog s ietezén ∂oh ,adu† men ,tíro∏

azah a tlüse∂e etlürökŐ .kantatrat nebtelet∏it ∂an latlá
za kivö∏ kiezek kenkik ,ení∏ ttot∏aláv noza kaniajttot∏aláv
keibböt a nátza te∑em ,tájga∑omog kesézgév sogá∏ro
”.kenetíges inatí∑obmogel
imlenétröt a ,edi gém kujlosáM .kützédi tsojaL htussoK
tájas ,erésétetlekézré kania‡ára irokka sálallávsros
za nÉ„ :si tésédekelév ózoktanov erépere∏
metlé tetelé ‡ére∏ ,tlunovartáh negi ttala sélű∂ á∏ro i
akitilop A .matlov rebme gatagllah ,sedne† no∂aN .nab‡o∆oP
ka† ,mes atkuk gém ,zőf ika ,†áka∏ matlov men nebéjőlgédnev
ko†áka∏ a tima ,ajláglo∏té∏ ika ,amrofrécnip na∑oma
”.immes bé∂e ,matlov »retropir« űre∏∂E .kanlalát
isélűyg á∏ro za ,óládo† ti‡élesseW a er∑eh kustízagI
lallázualK ,leccnereF káeD ,levye†löK – nabkoladaiv
sevne∏nokor – sukitilop ődzek ka† gém rokka ttü∂e
kéznelle iakitilop jú za htussoK cnojú zA .tégés‡ére∏
a ,ajgat sálusotropo† ődekzevre∏ érök erézev
-ejőt∏ekre∏ kosátísóduT isélű∂ á∏rO úgássotnoftél
náladlo i‡élesseW asállátráp ,etez∑eH .tlov ajódaik
za trem ,llek knunzo∑úsgnah si tréza t‡ét a tzE .űmletré∂e
A .segés∂e tlov men gelitezevre∏ mes ,geliem∏e mes kéznelle
izáh∂e sé igáliv óickaer a nab∑úslút nálbát isemenőf
talanov sunáigrubsbah A .knuzoklálat leviőlesivpék
lassádut igojmallá ,∏avar ,tlat∏apat e∏ér ój kőlesivpék
tye†löK – kützöK .konlatavih sé sukitilop őzekledner
,űme∏ selé zA .”so‡ágam ték a„ i‡élesseW sé i‡ehcé₧ – evzédi
ótísonálatlá tevök irámta₧ naltalugofle nebisézeklétí
ka† tséggüfeö sé totalodnog„ ∂oh ,lef etze∂ej leévré
„ :izmellej tnékke ti‡élesseW .”inserek llek nebkejef se∂e
sőre ajgnaH .úifréf úmzi gatsav sé selé∏ ed ,űtemretpézöK
a ∂av nabáta† sojaz iregnet ∂e samlakla s ,őgröd sé
nelbek sé nelüf nebésélű∂ bbógnopa†gel xer sulupop
men erre∏∂e ;intezev atko∏ ervle lőrvle tédé∏eB .indoklaru
lakkajú témsi nebzídamrah sé -dosám ∂oh ,tágam ik itnö
s kárfic ro∏kos ed ,kesőre iesézejefik :lef nossahllá
ivle‡ a tsédrék a lef i∏et lüneltelév men sÉ ”.kő∏tem re∏∂emen
za lef ajtísogoj im neppéknodjalut ∂oh ,i‡élesseW nabátiv
táhet ,tetezmen idner a ,tazáhőslef őlesivpék tednerőf zá∏tö

inebme∏ lazzáhósla őlesivpék tsemen rezezá∏téh ∂etnim a
zE ?‡éf ttodaram lőtknieső nálaT„ .ersélüge∏nelle ódnallá
a knüssehem löle ∂oh ,tza ka† ed ,tegésősle tahda sinegi
ttotada kenke∑emén lótsros a nálaT .nabásádalahőle tezmen
a ∂oh ,itetzőttek tsázotrat a návtjú‡ todóm zE ?kotrib∂an
s itez∑eh nálat ∂aV .kástídzomőle tásátjahó tezmen
kanifazah ,gésseletök tto ,molatah loH ?molatah ilatavih
etlü∏gásifazah tnim ,egésseletök bbetne∏ e-tehel gidep
kednerőf a ka†meN ”?inlotráp tokédná∏ son∏ah
si tágásrotáb ódnomikó∏ i‡élesseW ,tágásttodosotno†gem
intáltÁ„ :asánabborik ógáv ebénevele koglod a ze izmellej
s knügésseletök knükén ∂oh ,mogof men ahos innih s
∂oh ,tzök tezmen sé sádoklaru za inallá ∂ú ennel knumlatah
,knussokla tőtjel amis ∂e arámá∏ gásnávík i∑árik nednim
leggéssebes ttetetzőttek kédná∏ ővöj lőrlülef noza ne∑em
∑o evzén arisátjahó gidep kenne ;ertezmen a nojlomo s noú†
en lef zoh∑árik a kosátjahó noza ne∑em ,knujllá tnána∂ tri∏
”.kanassahtah
eleflöf sé elefel a ze nasotnop ∂oh ,ajdut lój i‡élesseW
ravdu zA .atadalef záhőslef a séletegi∏le ,sálotág
kesédrék sege‡él a ,kanzákitkat kednerőf a ,ki∏kana∂
sé kandózádo nabkosála∂rát sé nabkátiv ólú‡ ebneletgév
,levésézegevö∏ kotariel sé -leF .le kandakkis
,kopan lüneltetehetávój le kenlet lavásázamlagofarjú
.kopanóh ,keteh
zA .ótatzib mes pék ódólozjarik lórálbátósla zA
,úgnah∂an ,úságoflef sé úságáv igér a nesölöf tekéznelle
ajgáv kankódoksotavó zA .kilesivpék kesemen űví∏lú‡ ed
– nav kotábih ú‡o∏i ték ketken„ ∂oh ,ye†löK ebéme∏
á∏ro-mrofer setezeven-seríh A .”gésknéléf ,gésneltév∏ér
a arjú gem kussagllaH .knünneb lé pék ttetípé∏tá lőrsélű∂
ték a tsom ;meret a evmöT„ :téjőtlök ∏unmiH a ,túnatme∏
a lőbtelet∏it trem ,nöj óllálöle neppéktájas ∂av őlülöle
s ,kenőj nasodrak ,evzötlö abáhur ra∂am tnári ketelürek
gilA .tsázok†ánat a kitezev s kidzek návllá éllem sám∂e
,kétnelej mes ik ta∂rát isázok†ánat a gém s ,er∑eh kanllá
cnimrah ,∏úH .sérék sé sétni ,sédekleme lőlefnednim rám s
,∂rát a kitadnomik tsoM ...raka inló∏ trem ,téven lef ajtarí

a s ,kideklemelef ,inzoktarilef rö∏őle tlov sé†nere∏ ik s
ramah niajník sélü∏ a trem ,ő godloB .ajdnomle téágam
∂an ika ,ros a nöj avlúm aró moráh erika ed ;tnemlatlá
men ttala aró ∂énno∏uh ro∏moráh téjék†edé∏eb ttözö∑öröp nezehen
zohó∏ ettőle kenim ,tza ,návláziromemgem lessérötjef sik
bbesevek-bböt ajllah lőttevök cneliknezit ,entehöj
né•∏erek nednim ,mitárab sedé ,za – intadnomle leggésbnölük
tza ,nebé∂eb a nav im keniK ...ilmedrégem tásázokaná∏kelél
ték-∂e ,kájrakav tekiejef ∂av ,kanatísá na‡áhén ;ajdaőle
ttödlük ergéva ∂av őlevdek tsátisoiruc ték-∂e ,órísro∂
gásakos ikonrí za ;tegze∂ej ,si újfi neppé men ah ∂av ,újfi
ttodnom lajjá∏ elet nednim s ,tó∏ a isel gidep e∏ér bbo∂angel
tze ,ersedé ajgosrah tze sÉ .nejlÉ :ajgosrah nátu sizárf
∂an ságosrah e si ttellemednim s ,őj tnima ,erűresek
tlúm a kik ,tekejef ∏ő lántál re∏∂emeN .kitatrat neb†eb
tekietelétí ttozamrá∏ lőbsédőző em tzök kiatárab evtse
gelőzeknelle legger rám tréspat itelürek a s ,kódnomik
azah a küjtípé noplat sőre ,inallav llek geM .katzoktali‡
”.tágásgodlob
gora‡as epék gásólav a lügöm gnahlef sukinori zA
já‡ menah ,robát men ,nebtedzek gelőf ,kéznelle zA .knár
mes tza narka∂ ,lánkisám a raka tebe∂e ki∂ednim loha ,tlov
.ajraka tréim tza sé ,raka si tim ∂oh ,návdut
egés∂eóicka kéznelle za ttezgév táknum isáiró i‡élesseW
iakédná∏ tlov †akam ő ah eD .nebékedré esézevre∏gem
no∂an katdut si kasrát a ,nabásálo∏jahlüt∏erek
a s ,kesélű∂ a ketgerep sÉ .innel kattodoklatágem
neseklel nabkotalkonó∏ a narka∂ e‡émderegév kosázava∏
a ássotnof katláv trézE .ttel ejőzeknelle katlalláv
itevök ikéznelle bbagát-bbekű∏ ődőltémsi si rö∏bböt atnopan
kátzoglodik lavásátí‡ári i‡élesseW neke∑em ,káicnerefnok
re∏∂emen ,takotadalef a kétlölejik ,tsépél őzektevök noros a
gof rokim sé ik nab∂rát ∂e-∂e ∂oh ,evze∂egem si nabba
iakitilop őtí∏ékőle za rám i‡élesseW .inlaló∏lef
ersétezev ,tégés∏ékőzevre∏ attotí‡ozibeb nebketelevűmdah
za nabzáh ték a dnim návtí‡ári gelűjedi∂e ,tégésttemret
iz∂ej – tzök ke‡émlürök ∑I„ .takosáludzomgem ikéznelle
∂e ∂oh ,őle tlürek tenelej naltako∏ noza – dnomgi₤ ‡émeK gem

mele ikéznelle őzetél nálbát ték a tlov gat izáhőslef
,lóbkáicnerefnok itárab a ettezev i‡élesseW .erézev
itevök a ,t∏ér kettev kőlesivpék bbese∑étniket a nebke∑em
aria levéjere kanátalkonó∏ gidep nabzáhőslef a :trak
∂e ,tto tekéznelle za ∂oh ,tásrát∑étev ibböt atla‡rá∏lút
ilüde∂e tlov i‡ehcé₧ ken∑em ,evévik ték†ekéderöt őzektevök
,nebmeletré soro∏ ó∏ a ed ,ettel‡ézev ka†men ,amutnelat
”.ázo‡ámrok lammolatah irotátkid
,neletgésték ,inlé∏eb lórmolatah irotátkid si sázlút aH
sé ótrateö trobát ikéznelle za tlov i‡élesseW ∂oh
neltetehtlöteb ,eb∑édrE trétazah nátuim ,bbőséK .őre ótí‡ári
.
ye†löK tze ajlurálE .anátu tdaram rű
őnebber tnéksátjahós ,tlek násut∏ugua
immes ;†nis ó∏ lőrkeletevöjeö so‡ágaM„ :eséz∂ejlefólpan
s asátílnosaheö immes ,sálunov artnop immes ,sétréte∂e
őzűfeö ő za s i‡élesseW :kenkegésőzöbnölük a esétetze∂e
”!†nin eklel
inatí∑obmogel ”tájga∑omog kesézgév sogá∏ro„ ama gideP
ajga∑omog kesédrék A .totadalef ipannednim ttetnelej men
kétzet∏erek kalá∏ ttozogobarjú sé tdaka∏ ,tlov socnabug
takalá∏ a loh ,argássotavó loh zöhküsétjefté₧ .tsám∂e
sédrék se∂e nedniM .géskü∏ tlov argásttozorátah őpétle
kosázoklaló∏eÖ .ik katnabbor kátiv seveh lürök
levégésbbőslef molatah ilatavih A .katgolliv iégnepdrak
lüneletnü∏ ,ttetevaiv ,ttotísatuerdner ,tlohrok evlé
dneripan a kat∑of kosázoráta… .ttodoksokédaka
ttotrat kensegeldősle ,tlemeik a ,lürök asátílláeö
ódnada kan∑árik a ,lürök asáloroseb kemlerés
.lürök ajdóm sázamlagofgem a sé egevö∏ tarilef∏aláv
tnékke s ótatzokéját t‡émelévzök a ik ttozokatnob ravtapreP
.lürök ódaríh isélű∂ á∏ro ótí‡ári tza
,rébrú :ata† a tlov bbeseveh gém nebkesédrék imedré zA
muitraP a ,leédrE óinu za ,ativ i∂üsállav ,sédrékvle‡
.ke∏éfzűt iagem ,asálota†aiv
– ózotláv si nebzöktenem – ia ,sédrék ‡áha sÉ
imlatah tnimalav ,lőtketétnellekedré i∑éme∏ ,sálodnogle
tnekgem lajjáh eléfkoS .avnoftá lőté‡évevö∏ kosálotnofgem
tnofnömrök ódozagile si nebiőt∏evtú goj a ,kaifréfmallá

A .éllem kópmoros a katllá kosukitilop
tekü‡émelév káttallah kokonó∏ ódut innáb lattalugnahgemöt
‡ásrah gásújfi isélű á∏ro óllá∏gem takotazrak a
narka∂ ,nognah őgne†eem ,nebzök eségeip aropa∏ ∂av eséznejlé
tá nokopanóh a ,am ,arknumá₧ .lattaludni ttogofaiv gila
,kenneltetehtré nednim kos evteg∏égnöb tága‡a kátiv ó∑of
a kesédrék a trem ,tzök kebe∂e ,kinűt kenneltemletré re∏∂emen
nabibbótU .gem kennelej nebésötnök ignasraf vle‡ igoj nital
togástluva zrot imalav si kasrátrok bbesemletré za gém
-é₧ nabárodom sukit∏akra∏ agam a ,tetez∑eh neletpék A .ketzeré
gelőf ,kesemen isélű∂ á∏ro ózoh‡évröt A .el izelpel i‡ehc
zA .kantaglázitilop lütemén nohtto kesemenőf a
kotarilef a ,kenlé∏eb lura∂am bbáknigel nesélű á∏ro
ertemén nabravdu i†éb a tekegevö∏ A .nital nabnoza evle‡
lunital ed ,kilegevö∏ lütemén si takotazorátah a ,kájtídrof
sé koraK setetniket a loha ,ersélű∂ á∏ro za el kidlük
ka† témsi t‡évröt a tno∏iv ,gem kájtativ lura∂am kedneR
.eriezí kide∏ lütemén nebrök itárab-izáh s ,kit∏ekre∏ lunital
s ,izeven kangássokli∂a‡a ivle‡ tsárájle za tze i‡ehcé₧
a :kinűt kenődőtetré lótágam arknumá∏ atalsavajsádlogem
albátőslef a ,ne∂el ra∂am evle‡ ke‡évröt sé kotarilef
,pén a ∂oh ,evét évőtehel ,kanálbátósla za nejlelef lura∂am
,teketeledner a ,dut men lunital mes ,lütemén mes ∑em
neppékgéskü∏ men nabnoza ,sukigol zedniM .estrégem teke‡évröt
,mes lattúzE .kőtehivik nebbűre∏∂egel a koglod sukigol a
ia‡a sedÉ„ :tásádorobáhlef i‡élesseW küjtrégem ∂í s
kénláv évűresek ed ,gésseletök sedé inaló∏ ttellem knüvle‡
kanna kik ,nelet‡ék kénnel nelle ka∑o inedév tza ah ,mettőle
”.iejdév ttetelü∏
enellek ∂ek iódoklaru men ima ,tza llek einedév ‡ozib eD
?kevrénelle za ke∑eM .goj irebme ődnedere menah ,ne∂el
,nabrosdosám ;űvle‡bböt moladorib a ∂oh ,za nabrosőslE
a samlakla men nát∑of agásnaltalo∏i† vle‡ ra∂am a ∂oh
men tnékvré ed ,zagi sátípallágem ősle zA .arsátoklagoj
ajgosrah – sátípallágem ibbótu za ,le ótahdagof
,sőre„ knüvle‡a‡a ,zagi men – i‡élesseW nabájákippilif
saifréf tnim ,ttozorátahle ,zívrá ónahor avgúz a tnim

lebek őh ia‡a za tnim ,at∏it sé űre∏∂e s taraka tná∏le
.”amladogga
segel∏ér ‡émdere nedniM .kennem errév kátiv isélű∂ á∏ro zA
ka† ttellem ‡émdegne ivle‡ bbórpa ‡áhéN .somuimorpmok sé
tlürekis tsézegevö∏‡évröt nital-ra∂am somazuhráp a
,lőrrébrú za ó∏ ne∂él ttel ,nabnoza nabkátiv A .inlocrahik
men ,lőriemlerés isállav kosnátsetorp a ,lőr∑édrE
kájdut ,†éB ajdut tzE .ó∏ nav lőrkesédrék űdnerdosám
a ,avgam sédrékt∏arap a sépél rébrú zA .si iőlesivpékkedré
si erök kemlerés isállav a ,élef sátídaba∏lef∂ábboj
za ;kizotrat zohágoj gásdaba∏ iteremsiiklel a ,bbagát
sálukala-sáláv éttezmen iráglop a talán∏ahvle‡a‡a
a tájmargorp i‡élesseW .eletétlef őtevpala
,sélesivrehetzök ,sátlávkörö :küjremsi lőbketelétílaB
,agoj isézre∏kotrib kesemen men ,gésőlne∂e ittőle ‡évröt
.muirét∏inim sőlelef ,gésnelteggüf itezmen ,telesivpékpén
.iatárabvle sé ő kenedzük trézE
i‡élesseW ttala panóh léf sé ∂én ∂oh ,inlomá∏ entehel geM
a tlov Ő .lánékonó∏ a bböt emedré ed ,lef tlaló∏ ro∏‡áh
.erézev sé ajólo†ávokeö kéznellemrofer a ,őze‡émedzek
nabsállát∑eh soko sé nabkomahor ‡émek tima ,nabbadniM
iakitiloP .évö za e∏érnál∏oro medré za ,tlürekis inréle
rokima ∂oh ,itnelej si tza zE .llá ná†ú† ajá∑áp
ttezedner latlá iatárab a ,aka∏jé né- sujám .
amortsjalnűb ,teretata† i‡o∆op a aj∂ahle nátu aro†avú†úb
sÉ .tlov bbőle levődnet∏eléf tnim ,bbagadzag neb†éB
,ássogásláv tláv rokke tez∑eh a loha ,neb∑édrE
elév a es ,arámá∏ ő za es ne∂el en ∂oh ,lórra kidoksodnog
bböt a ajlalláV .túaiv arámá∏ kóraka inlomá∏el
,neűreros ,tocrah nelet‡émer evele nabsázoktanov
nesélű∂ á∏ro ra∂am A .abádpa† a avdagareleb
samladaid a men rám i‡élesseW őnelejgem arjú ná∏avat
lőle rep ttot∏aka abáka‡ tnékagi ték menah ,rézev ikéznelle
iakitilop ttotatzohrák argásamén sé ermeledévnö ,őlükenem
.sám sé ∂e gém nebételé kinétröt gidda mÁ .ttözödlü
*****

