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:alitta iríN

asátísáf peletókal
peletókal isorávGan rápoł a
gidde lef tlüpé sákal selenap óillimléf gelőtílezökgem
Kenika tréze .si "tekegésgeteblenap" a atzoh lavágam ze s ,nabknázah
.Kizötlöł men abnohtto iráGzáh mes ,ipeletókal mes ,llá nabájdóm
,Kepelet ttöjertél lőbkeze za sé Kazáhókal selenap igáSroraGam a
"nabákaSroł sézednersoráv űreSsétetledner" ttezevenGú za KeSérsoráv
ttetetlőre Gav ttetréerléf reSdner e KüSér sőtnelej sonjas .KettelüS
.gem tlusólav avGah lüvíł nemleGif tetezeNröł a Gav ,tnékasázamlakla
lőrlöle nálatláGe e-dabaS :sédréł a lüremlef nebtese za nebbe
?tsézevreSrét őslüł a inedzeł
!!! lleł :tlődle rám ?e-dabaS Goh
Külőt ,men ráka ,tekő KüjtereS ráka ,Kenzetél Kazáhnoteb a Keze Goh ,Nét za
za ,Kosoráv Séł men Kepeletókal a nátuim .inludabaSgem tehel men
.sáltópNáih nabájólav Kusátíkalatá
aNáih telülefdlöz a
,Kőtehet évűkétré naLo KetelSér a ed ,Gem men sátílláaSSiv ilebrét a
a Lema ,tetelüretdlöz a .ttetehdekeCid Sérsoráv igér a lenneLima
,Sel bbesekétré erGe - lavátlúm Kevé za - levésédőljef órakatNévön
, - lüvíł noza - tsom .inatíkala Kujnávíł éttelülef bbótahlánSah
,tsénehip tjúN neLeh séveł KaC ,nebgetegnerzáh a lágloS "tnékődüt"Goh
.nabásátívaj Kenétezrézöł Kókal tto za pał tepereS sił lüneletmedré s
a ttotiN :tegésttihgem da men trem ,tSérsám ,evzednereb Cnin trem ,tSérGe
sé iteSétreł Ketelülef neze .élef actu za ,molagrof
a - Gav lekkeNévös ólorátahrét .Kótahrázel lekközökSeiteSétípé
ze .larrosZárag - ólágloS tnéklafrét óltóp tNáih sótratnekepeletókal
Kazáh a luvásődév Gav ,tahlágloS si tnéksálorátahsoNávtál ráka
.dév lótámlagrof actu za Lema ,lüröł

epereS tezNévön a
sálámroftezeNröł a ,ezökSe segeNél a ze KenteSétípé za ,tezNévön a
ttetniket Kanúlécnö za ,Kidóllał nabiaguz óstáh Kanárátkélleł
a lleł inatíroS ah .ttodóloros ebérökmolagof géssemelleł ,géspéS
.KanGahle teLema ,ősle za ze ,nekegéstlöł
a sé Kazáh a Kátlaflef lunalatsáltág teketelülef dlöz isoráv a
.gáriv ,peG ,rokob a séveł lút ,tlafSa za sé őł a Kos lút ;Katunoteb
ttodiSnoGa za éssegésrebme Knéntehet neűreSGe neLim gidep
!takazáhnoteb
-őzemlaf serü ,Sapoł a ,gáriv a entehnelejgem nabkokalba ,nekeLékre za
- anrab - agrás sápmop nebődiSő Lema ,dlöz a ántufeb lőrlüvił teł
.tláv erkeníS söröv
meledév tnim ,Névön a
sé bbóClogel meledévtezeNröł a ,lórkáf a gém KnutlóS men s
nebkétrémGan totaljahgé isoráv a Keze .lóriánotakzöł bbótahzíbgemgel
.tamlatrájaz a sé ,tégésttezeNNeS őgevel a evtnekköC ,Kájtívajgem
,lánkáf a .si Kaúsátah ózoLábaSőh Kokrap ,Ketezevödlöz a ,nekeze lút
ságloráp a to- %11134) lukalatá nabánoroł a rám a- 111/11 sázrágusőh a .lp
Gí ,(le KenleN Kegetérlével őslef a to- %1333 ,lef lánSah
.arámáS KeNévön a ,gijalat a tuj gésiNNemőh %12 KaC neppéknodjalut
setniSzív sé segelőggüf a KájlosáLofeb Ketelülef dlöz a
a KázzoLádaka ,tásádakaSlef alopukaráp a Kitíges ,tsálmaráőgevel
- %113-3 sázráguspan a ileNle aráp ittölöf Kosoráv a .tsédőzpékgomS
.takogaNa őzeNNeS tőgevel a itírömöt ,tá
s ,ezzekéf tsárájléS ódoklaru za vás dlöz a Goh ,Némletevöł sotnof
a gém Kokrap ,Ketezevödlöz a .tsézőlleSlút a ajgofgem latláze
samlatah sepéł si űf a rám .lp) .Kájtívajił si téSér Ge Kamlatrárop
,gadzag nabkagá za ,Keűlevelűt ,Korkob a (intökel tegésiNNemrop
.inetnekköC eré-7/1 KenégésiNNem tlov trop a Kesepéł Káf sobmol
111,11 ,el da tnégiSko gł 112,1 tnéknáró nebzökim ,afGlöt sődnetSe 5nelteGe
iN-Na gém - etnevé - afGlöt a ,neze lút .inleNle sepéł todiSkoidnéS gł
iN-111m 75555 lelefgem za Goh ,el töł tetelüGevnéS ,trop ózoko tráł
netelüret ttetípéeb iN-11m 6 tnékneGe ,5556 .bł ze) .Kanásátijúlef őgevel
(gem lelef KenégésiNNem őgevel ővevlüröł tazáh idálaC óllá

-nm , -nz , -bp Gí) takogaNa őzegrém seGe KenlöböSükił si Kedlöz béGe
.si takáborkim soráł gém ed ,(tnéripzneb sé teketelüGev
takamlatrájaz a KitnekköC neűmletréGe ed ,ráb nebkétrém bbesił lügév
bd 33-3 Kánóz ttotísáf se- m 5-4 ,tiN- m/bd 123,0 .lp ődre za .si
zh 713-71111 .lp ,bbasagam a nesönölüł ,Kantahda tsátah őtnekköCjaz
sosúh ,gatsav a temledévjaz bbojgel a .lüleb noNámotrataicnevkerf
Káf újánrápűt űsédejretił seléS a lüzöł Keűlevelűt a ,KeNévön űlevel
.KanatjúN (.bts nordnedodohr ,suSkat ,surdéc) Korkob sé
Kesérémlef ipeletókal
sérémlef iaifárgoicoS Ge iókal peletókal itú iőllü itsepadub a
:Kátda takoSaláv őzektevöł a erkesédréł ttozorátahgem náCpał
%111,1111233
őgevel SSor
%11,11233
KeNémzétnizöł a KanzoNáih
%11,112
loságofił takotnopmeS ipéksoráv ,iakitétSe
%0,12
KidokSanap erletéteSSöókal a
%1111,1111
KidokSanap armolatrájaz sé armolagrof a
%11,111
ajloságofił tsézeletivił ikaSűm a
%112,1
ajtrat Kanilovát lút totnopzöksoráv a
%0,11 gelűjediGe tílme tságofił ttezetelSér nebkeitnef a ,eléfbböt
%12,2
tólav inloságofił lálat nájpala KotnopmeS béGe
%1111,1113
tőzeNét vítagen neLimmes ił leme men
%0,5
men KenéLeh peletókal a Goh ,za .lp Kinűtił lóbsátílláeSSö sotazálbát a
a Kemezü irapi őzeNröł a .lp) nebétzektevöł asátSalávił őlelefgem
.Kizoknávíkle eSér sőtnelej Kaniókal pelet a (KizeNNeS nesőre tőgevel
sálláázzoh őlelefgem men a
.noknótja za löbmöröd tti rám Lema ,lórjab a KnulóS nesemrémeS lút
dlöf Sége za asátítSup ődreső iailízarb a Goh ,őNrepéł a ajtatumeb
gereseł náságávił rosaf iazah Ge rokima s ,ajtatzotlávgem tátaljahgé
péS neLim gidep" Goh ,evré bbasotnofgel a gidnim gém ,ótísódut a
- lammolakla segéstehel nednim - ,inadnom enelleł le si tza. "tlov
.aNáih KeNévön sé Káf a ergésSége za soráł neLim

egésőtnelej sétetlüaf a
,továsődév Knütehtípelet si lóbkorkob sé lóbkáf nebtese ősgév
,sátíllá za ze Kizgnah náCruf nálat nabtanallip ősle .tokrap evtelli
ttetetlü erLeh őlelefgem ,ttotSalávgem lój a .ajtíNozib adlép Kos ed
laváramzuz ,lavóh Gav SapuC nelét .KepéS nabkaSvé nednim KéjreC sé Káf
laSsavat ,KieGür sotazotláv ,KüreSdnergá setezgellej ttotírob
Siv KüníSbmol iSő sé Küsémret bbőséł ,Kujgáriv Gav Kujbmol ssirf
.ebtezeNröł a tetelé
ittőle ajupał gáSroNNem Kideteh a tnireS etih Konámluzum a
sétetlüaf a menah ,sárívNöł a sé sézmenúif a KaCmen lénsézrőnelle
?e-KéssatáCobeb Goh ,lőtűtihzagi za Kendöksőzedréł si lőlef
a ,Kizoglod Kenővöj a őtetlüaf a Goh ,izejefił si tza egeradoC e
a Kendőljef nabbassal lakkos KeNévön sáf a trem ,lodnog erővöj
-Ge men ,lánékogáriv a bbasótrat tnoSiv agástárab Káf a .lánkaúráSGál
Knulór Kélme amén ,teknünneb lélút eriNbböt menah ,lóS ervé téł
.si arámáS Kniadótu
talsavaj isétetlü
takotopallá inátu sétetlü za rám - ittözöł Kazáhlenap a - nabkniasoráv
:őzektevöł a (.bts sázodnog ,sézötnö) evévebmeleGif si
:molsavaj tésétetlü KéjreCSíd sogáriv .1
akraNaf segésnözöł
aludnam epröt
anogro iráN iaroł
trüfadud ónakkup
mos sosúh
ecrömöSreC
tónaz sazrob
afkiS
őseNara segésnözöł
aZór-jaj
őSSevGnöG itriS
afgaLóh sóroGom
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aksiramat llag
aksiramat iaroł

acillag Skiramat adnartet Skiramat :molsavaj tésétetlü KáfSíd .11

rahuj iezem
rahuj reileptnom
afNávláb
afrotso iteleł
afrotso itaguN
afsádúj iakirema
afsádúj segésnözöł
aNogalagereC
aftsüze
sirőł sogáriv
afNépel
afliSeNSereC
cáka réhef
sráhtsüze
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aLobrob ailúj
aludnevel isovro
őNefeNegej iaizúladna
aftelé iteleł
űníS agrás - aftelé iteleł
surdéc Salta
surpic dnaliel
surpic anozira
akórob úgaSzéhen
akórob iainigriv
tazotlávníS - őNeftsüze
űsévönepröt - őNeftsüze
őNef etekef
őNef iedre
őNefSálgud segésnözöł
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metleme tekeűsérűtLehőmret segésősléS a KaC lánkátjaf tloroslef a
Katu za gelőf tekeze Gí .(bts őgevel ttezeNNeS ,Lehőmret zaráS) ił
a ,légem jaf iNNemalav neLehőmret lámron .intetlü űreSléc éllem
.avtímáSel tekeűNégi segésősléS
zohsálámroftezeNröł segésSége za lleł men :motíllá lessédőzőGgem
ah ,ődnegele .Knütlökle erneletgésSége za tiNNema tnim ,znép bböt
ennel ze .Kandoklodnog ttüGe Kőtípétreł a sé KeSétípé za ,KámkaS nokora
.sázáhureb bbóClogel a sinaGu

nabávah ótnobgéj .133334555567 ,tsepsił

telkéllem

,erküt Kelél a ttel tlofúZ
erknümeSkúT a Ketpélár s

lünelteggüf Knülőt

gászaráS ,Gaf :sárájődi
,lekedré mes tiknes rám
,reSGev gem NNeS ,ségZüN sazál
…le Kennem levőNeziv s

lammolagrof a Knüdökzüł
,ttala gé tlokrubeb a
egésbböt Gan Kerebme za
.tdapatár arsoráv a

,Kanzodalluf lőtgerém a
.göLöpmöh tnékgemöt ed
,Kepéł ,KeníS óludroClút
.gör idlöf a ttel Návláb s
ludnigem ed ,bbótu-bbőle
,nódará él sokSip a
:atjar KanSú KoNáktap tőr
.ójah a nebődeLLüs

KannattaptéS sé tláv tNári
,Kosoráv tdazzudlef a
,ózodavros a itevöł
.goj ahél ,neltekézré

.33 ráunaj .12711 ,tsepsił

neltetehet iknednim men
nebézeł sros a zökSe

lóS deken

,muirávka nodolatSa
,péreCgáriv nodoNákráp
;aktilał Ge nabdokalba
?géle iNNe lőbteSémret
nebéregnet moroł sé tsüf
,sevüf a tóp ,ót a Gí tóp
;ajgnah tegil nabáktilał
.serü deklel ,Lékes daGáv
tzöł ialaf aNatkalréb
,letét a záh óllá nebmeS
;Kalaf ekrüS ,Sém ,talokav
.le Sév nebbe dotalodnog
!rebmenoteb ókallenap
;léttetSevle rám timalav
lezzőgnizneb getérmoroł
.lé denneb sé tlüpeletdár
mörötelé za KizNáih
;trevgem Gí Lem' ,lőbdetelé
,tlúm a KaC lé nabdiamlá
.trebme dabaS a dotahtál s
,Sezré taGáv laSsavat má
;tenezü za nöjgem rokim'
:gásdabaS a lút nolaf tza
.deken idlüł teSémret a

.111233 ráurbef .111233334555567 ,tsepsił

KéNrá ilokop sé Néf iNNem

...Stehel bbeS

tsoráv a mezén sé nabám a Kollágem
,tájarom ólomrom lőbgésLém avllahgem
tsom ráv lavátalli nalatgnah nemáZej
.tá nahor nokáf dlöz s ,aknal ódokzótjúN
,teis mattala Lem' ,maLof a őgeCef
;nokorvén avrá za attahtál tza 'Goha
,deit a menednim ,mettőS tim' ,takomlá
.nodotrapódokar rám Kenlü Kosám KaC
KoLárił a Kátda néjedi záh-dáprá
;Kanráv iadub a tálaf sevézáSbböt
:Kotláił avtlokir tnékLáris ianud
!dahsáiró noteb a lejótláiklef
,metré KanlúNtá am iajrał Kadih a
;teleme sé tniSdlöf 'LofeSSö lóbsagam
,metréł tamlaguN sił nabsáludroflef a
.temeklel nebtétös a majlálatgem Goh
,togáliv a matráj ,ttusám matlognarab
;tseGele laváNúC ,tepéS enneb mattál
:tsoráv a merémlef ,anud a mettőle
.tsepadub ,armomáS Stehel űröNöG gém

.11113 rebmeced .1233334555567 ,tsepsił

asátísáf peletókal
(Námlunat divör)
Kemíctezejef
peletókal isorávGan rápoł a aNáih telülefdlöz a epereS tezNévön a meledév tnim ,Névön a Kesérémlef ipeletókal sálláázzoh őlelefgem men a egésőtnelej sétetlüaf a talsavaj isétetlü telkéllem
lünelteggüf Knülőt lóS deken …Stehel bbeS -

