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Nyíri Attila:

A világmindenség azért ilyen,
mert a semmiből készült

x mete"egáliV a e-lugáT

Tágul-e a Világegyetem ?

asádagofle woglod nelteremsi zA

Az ismeretlen dolgok elfogadása

-gésnelej "av lammolagof neltetehtré _ arknumá% _ ne+imalav rokimA
teketelémle sé ,insereq t%aláv ár wnüdzekle rokka ,ebme% wnülüreq leg
.wnutrá"

Amikor valamilyen – számunkra – érthetetlen fogalommal vagy jelenséggel kerülünk szembe, akkor elkezdünk rá választ keresni, és elméleteket
gyártunk.

-a%%iv dut men iknes leviM .si levésézekteleq mete"egáliV a ze nav "Í
.le dagof "av tí%éq totazára"am ótahdagofle tréza ,abtlúm a innem
-átí!ozib wanna gíma ,nebnednim giddadnim widekletéq emle ótatuq A
.ajtál men tás

Így van ez a Világegyetem keletkezésével is. Mivel senki nem tud visszamenni a múltba, azért elfogadható magyarázatot készít vagy fogad el.
A kutató elme kételkedik mindaddig mindenben, amíg annak bizonyítását nem látja.

sé wejefőq sánnotbböt e-wannav netegi%-tévsúH a "oh ,wujdut nannoH
xtto wnutráj mesahos ah ,aladlo wisám e-nav wandloH a "oh

Honnan tudjuk, hogy a Húsvét-szigeten vannak-e többtonnás kőfejek és
hogy a Holdnak van-e másik oldala, ha sohasem jártunk ott?

-íllá za wüzzirőnelle nese+éme% "oh ,intujle wnudut men ávohnedniM
-ib sé tájólomá%eb wosám indagofle wnu"av wenelet!éq tréze ,takosát
.tiakéti!oz

Mindenhová nem tudunk eljutni, hogy személyesen ellenőrizzük az állításokat, ezért kénytelenek vagyunk elfogadni mások beszámolóját és bizonyitékait.

rö%bböt teke+ema ,wandok%amát erke!ét sogásólav weze "ohka~
-ema ,levésézekteleq mete"egáliV a nebtétnelle ,wettetísőregem nebböt
.ttetízgör mes iknes te+

Csakhogy ezek valóságos tényekre támaszkodnak, amelyeket többször
többen megerősítettek, ellentétben a Világegyetem keletkezésével, amelyet senki sem rögzített.
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esézekteleq mete"egáliV A

A Világegyetem keletkezése

wanóslotugel a lüzöq sévetlef eléfkos a metetremsi rokka ,soN
:totazotláv ttodagofle
-le "e nelte"e wa' nabkniajpan arásáríel sogásólav gésnednimgáliv A
,ttevtá si záh"e za gém te+ema ,etelémle sánabborsŐ za zE .wizetél telém
.nodóm sotalánjas _ trat wenőtehtetze"ee%%ö lassállav a sé
:ge!él a nedivöR
,gáliV igelnelej a lóbtnop nelte"e té% tnabbor ttőleze levvé dráillim 23
za wájtíllá tzE .ttezetél mes immes ettőlE .lugát nasotama+of atóza sé
.iőtedríh sánabborsŐ
atazára"am wenéttöjertéL

Nos, akkor ismertetem a sokféle feltevés közül a legutolsónak elfogadott
változatot:
A világmindenség valóságos leírására napjainkban csak egyetlen egy elmélet létezik. Ez az Ősrobbanás elmélete, amelyet még az egyház is átvett,
és a vallással összeegyeztethetőnek tart – sajnálatos módon.
Röviden a lényeg:
15 milliárd évvel ezelőtt robbant szét egyetlen pontból a jelenlegi Világ,
és azóta folyamatosan tágul. Előtte semmi sem létezett. Ezt állítják az
Ősrobbanás hírdetői.
Létrejöttének magyarázata

.si tődi za tős ,táigrene za ,toga!a za ertél atzoh !émese za agaM
lleq lavámlagof sétmeret a rokka ,nednim a ttel lőbimmes a nebi!!emA
so!ámodutte%émret a "í s ,tésételü% mete"egáliV a inzára"amgem
.wanláv énneltemletré wotazára"am

Maga az esemény hozta létre az anyagot, az energiát, sőt az időt is.
Amennyiben a semmiből lett a minden, akkor a teremtés fogalmával kell
megmagyarázni a Világegyetem születését, s így a természettudományos
magyarázatok értelmetlenné válnak.

sádaramgem-aigrene sé -ga!a za nebtese za nebbe őtehzemletré na"oH
xe!évröt

Hogyan értelmezhető ebben az esetben az anyag- és energia-megmaradás
törvénye?

asázorátahgem ga!a zA

Az anyag meghatározása

-evenle ga!a za tlüremlef rö%bböt náma+of weigidde za "oh ,evtnikeT
.tásázorátahgem molagof a motrat wensegéskü% ,eséz
-ne"e ,ólupala nosátahnö'löq lassám"e nebmete"egáliV a ga!a zA
-ér "av (bmög) ek'e%ér űgemöt sé (ségzer) újáigrene ősleb ővél nab+ús
-we"i evtleq ertelé latlá wosátaheb őzöbnölüq +ema ,(tset) re%dnerek'e%
-a%%iv _ (.bts sázrágus ,sétlekmálluh .lp) lekkegési!!em űgemöt ógzom _ wi%
.tátopallá ibbároq inre!
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Tekintve, hogy az eddigiek folyamán többször felmerült az anyag elnevezése, szükségesnek tartom a fogalom meghatározását.
Az anyag a Világegyetemben egymással kölcsönhatáson alapuló, egyensúlyban lévő belső energiájú (rezgés) és tömegű részecske (gömb) vagy részecskerendszer (test), amely különböző behatások által életre keltve igyekszik – mozgó tömegű mennyiségekkel (pl. hullámkeltés, sugárzás stb.) – visszanyerni korábbi állapotát.

melle% irebme zA

Az emberi szellem

.nödlöF a nav nelej naótahtí!ozib melle% irebme zA
nasotalo'paq lezze rokka ,tétél sánabborsŐ za wujdagofle nebi!!emA
xlőbimmes a ttezekteleq na"oh :sédréq a lüremlef si
:artazára"am a wizokláníq gésőtehel téQ
,wizetél avgof lőtkörö
.egésőtehel sétmeret a

.1
.11

Az emberi szellem bizonyíthatóan jelen van a Földön.
Amennyiben elfogadjuk az Ősrobbanás létét, akkor ezzel kapcsolatosan
is felmerül a kérdés: hogyan keletkezett a semmiből?
Két lehetőség kínálkozik a magyarázatra:
1.
2.

ajtnopsállá am A

A ma álláspontja

.lef ajgof tnékku+ etekef űterém samlatah tegemöt iső za akizif iam A
:té!ét sánabborsŐ za wájlozagi levőze!ét téQ
söröv murtkeps a epékní% wené!éf were%dnergalli' ilovát a
,widólot élef a!ámotrat
.etélgem sázrágusréttáh sukimzoq a

öröktől fogva létezik,
a teremtés lehetősége.

A mai fizika az ősi tömeget hatalmas méretű fekete lyukként fogja fel.
Két tényezővel igazolják az Ősrobbanás tényét:

.1

1.

.11

2.

a távoli csillagrendszerek fényének színképe a spektrum vörös
tartománya felé tolódik,
a kozmikus háttérsugárzás megléte.
Az első állítás magyarázata

atazára"am sátíllá ősle zA
-oksipézöq a wnünnem lleq a%%iv zohátazára"am a wansátíllá za wennE
.zohko!ámlunat ial
.gésnelej eléf-relpoD a lef tlürem lánásátítájasle wnieteremsi inatgnaH
xgésnelej a ze llá lőbiM
:molozárbá lavádlép "e tréévdeq gésűre%"e zA

Ennek az állításnak a magyarázatához vissza kell mennünk a középiskolai tanulmányokhoz.
Hangtani ismereteink elsajátításánál merült fel a Doppler-féle jelenség.
Miből áll ez a jelenség?
Az egyszerűség kedvéért egy példával ábrázolom:

-esédelezöq (ótuaőtnem ózánéri% "e .lp) sárrofgnah űgéssőre őnűtlef "E
…uuu bbe+ém neletrih roksádolovát gnah űre%- …iii sagam ttollah roq
-gem a roksédelezöq tásázotlávgem gássagamgnah A .tá pa' abgnah
-luhgnah ttodobba%%ohgem a roksádolovát , -womálluhgnah tlüdivör
a ótahtímá%iq ,egéssebes pég a tremsi aH .ajda amá%ségzer womál
(rokasádolovát) rokesédelezöq a ah ,avtídroF .agássagam gnah ttollah
.egéssebes pég a ótahtímá%iq rokka ,tágássagam gnah a wüjrém
-gem wené!éf galli' A .nabta%ágalli' a őle ludrof tese ibbótu za zE
-öq ttotí!o%iv wnázzoh galli' a ótahtímá%iq lóbámá%ségzer tle"if
.egéssebes wanásádolovát "av wenésédelez
őtehlel%é za wóllav tévle sánabborsŐ za wázzára"am leXXét a lezzE
.tsádólotle söröv

Egy feltűnő erősségű hangforrás (pl. egy szirénázó mentőautó) közeledésekor hallott magas iii… -szerű hang távolodáskor hirtelen mélyebb uuu…
hangba csap át. A hangmagasság megváltozását közeledéskor a megrövidült hanghullámok- , távolodáskor a meghosszabbodott hanghullámok rezgésszáma adja. Ha ismert a gép sebessége, kiszámítható a
hallott hang magassága. Fordítva, ha a közeledésekor (távolodásakor)
mérjük a hang magasságát, akkor kiszámítható a gép sebessége.
Ez az utóbbi eset fordul elő a csillagászatban. A csillag fényének megfigyelt rezgésszámából kiszámítható a csillag hozzánk viszonyított közeledésének vagy távolodásának sebessége.
Ezzel a ténnyel magyarázzák az Ősrobbanás elvét vallók az észlelhető
vörös eltolódást.
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Felmerülő kétségek

wegéstéq őlüremleF
-jalut _ jú si arknumá% _ na+o "e wizetél wen!éf a ah ,rokka nav iM
xinlekézré tehel men ttözöq wo!o%iv idlöf a te+ema ,agásnod

Mi van akkor, ha a fénynek létezik egy olyan – számunkra is új – tulajdonsága, amelyet a földi viszonyok között nem lehet érzékelni?

ilüreq re%- 11 \1 sé 112 ttala crepdosám "e !éf a "oh ,arra wnujlodnoG
nabkogáslovát "an neletgév wa' gésnelej a ze "í ,tőtílne"e za gem
.őtehlekézré (rűgáliv .lp)

Gondoljunk arra, hogy a fény egy másodperc alatt 7 és ½ -szer kerüli
meg az egyenlítőt, így ez a jelenség csak végtelen nagy távolságokban
(pl. világűr) érzékelhető.

…watlodnog men erimA

Amire nem gondoltak…

-géssebes amrof"e ab!ári nednim lóbtnop "e sánabbor ttezeletétlef A
.sonoza sádolovát ólav lóttnoppézöq a "í ,le tludni leg

A feltételezett robbanás egy pontból minden irányba egyforma sebességgel indult el, így a középponttól való távolodás azonos.

,trat ab!ári őzeknelle wnülev "rát a ah ,!éf őzekré lórsárrof!éf "E
sonoza wnülev a tnim ,teknim réle gíma ,eb!égi %ev tődi i!!are%téq
lezöq "e :sédréq a widőtevleF .é"rát úsádalah őrétle nebgö% siq "av
a le wizekré rokim lór"rát ógzom nab!ári őzeknelle leggéssebes!éf
xwüjlel%é t!éf a rokima ,"rát a %el loh sé ,wnázzoh !éf

Egy fényforrásról érkező fény, ha a tárgy velünk ellenkező irányba tart,
kétszerannyi időt vesz igénybe, amíg elér minket, mint a velünk azonos
vagy kis szögben eltérő haladású tárgyé. Felvetődik a kérdés: egy közel
fénysebességgel ellenkező irányban mozgó tárgyról mikor érkezik el a
fény hozzánk, és hol lesz a tárgy, amikor a fényt észleljük?

atazára"am sátíllá widosám A

A második állítás magyarázata

ótahzorátahgem lój "e zorágus tset nednim ttelef wof allun túlo%ba zA
.leggéssőre sé lettelkésrémőh
"e nebmete"egáliV a rokka ,tnétrötgem sánabborsŐ za nebi!!emA
sázodaráf sa%%oh tzE .tdaram sázrágus!ávdaram űtelkésrémőh Q <3
.lavánnetnaré'löt seretém 12 "e nebledmleH iq wétrém nátu
sonoza lóbá!ári nednim tlobgé za jaz a ze "oh ,tre! tsátípallágeM
.űgéssőre

Az abszolút nulla fok felett minden test sugároz egy jól meghatározható
hőmérséklettel és erősséggel.
Amennyiben az Ősrobbanás megtörtént, akkor a Világegyetemben egy
10° K hőmérsékletű maradványsugárzás maradt. Ezt hosszas fáradozás
után mérték ki Helmdelben egy 6 méteres tölcsérantennával.
Megállapítást nyert, hogy ez a zaj az égbolt minden irányából azonos
erősségű.
Más lehetőség

gésőtehel sáM
zE .si egésőtehel a Ywanásádaráfy !éf a tlüremlef nabótatuq !áhéN
.tegésőtehel tnim ,wéttetevle "í ,inatídóh trét ttodut men tazotláv a
.lőr!éf a wnüjlé%eb sé ,tőrétiq siq "e wnü"et ttI
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Néhány kutatóban felmerült a fény „fáradásának” a lehetősége is. Ez
a változat nem tudott tért hódítani, így elvetették, mint lehetőséget.
Itt tegyünk egy kis kitérőt, és beszéljünk a fényről.

!éf A

A fény

-málluh a zE .segelnölüq sé ilüvíkdner ,topallága!a tnim ,!éf a agaM
:ríb laggásnodjalut sőtteq ek'e%ér
,málluh tnim ,nétese aicnerefretni
.ek'e%ér tnim ,léngésnelej-notpmoQ a

.1
.11

_ tnire% tnopsállá iam a _ amatrattelé wennE .notof a :!éf gada "E
.neletgév

Maga a fény, mint anyagállapot, rendkívüli és különleges. Ez a hullámrészecske kettős tulajdonsággal bír:
1.
2.

interferencia esetén, mint hullám,
a Compton-jelenségnél, mint részecske.

Egy adag fény: a foton. Ennek élettartama – a mai álláspont szerint –
végtelen.

talofác A

A cáfolat

men mete"egáliV a "oh ,evtniket ;tsátíllá za tze indagat gem wujlábórP
.wenzektevökeb leggésűní%ólav "an wesézöktü za "í ,serü

.sét%evaigrenE

Ł

x rokne+i winétröt iM

ttala ődi ttozorátahgem "oh ,wüjtehtnelejiq ,tsátíllá za tze avdagoflE
rokka ,wizektevökeb ze nebi!!emA .télef wanájáigrene it%evle notof a
-málluh !éf őzekré wnázzoh a inzára"am tehel gem le!!ét a lezze
.tásádólotle ólav élef söröv a waná%%oh

nebérküt womá% A

Próbáljuk meg tagadni ezt az állítást; tekintve, hogy a Világegyetem nem
üres, így az ütközések nagy valószínűséggel bekövetkeznek.

Mi történik ilyenkor ?

→

Energiavesztés.

Elfogadva ezt az állítást, kijelenthetjük, hogy meghatározott idő alatt
a foton elveszti energiájának felét. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor
ezzel a ténnyel meg lehet magyarázni a hozzánk érkező fény hullámhosszának a vörös felé való eltolódását.

A számok tükrében

ajáigrene notof a loha ,gáslovát a za nájpala tenemtalodnog ibbőle zA
dráillim é111 ,13 ődi őtehledner ázzoh a sé vé!éf dráillim 3 .bq widőzelef
.wizoktanov arnotof nednim sátípallágem a ze nesete%émreT .vé
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Az előbbi gondolatmenet alapján az a távolság, ahol a foton energiája
feleződik kb. 10 milliárd fényév és a hozzá rendelhető idő 11,3 milliárd
év. Természetesen ez a megállapítás minden fotonra vonatkozik.

ólav lattopallága!a űgésűrűs"an sé semete"e ótahlálat nebrét A
.gésnelej a ze eb wizektevöq ttaim wusátahnö'löq

A térben található egyetemes és nagysűrűségű anyagállapottal való
kölcsönhatásuk miatt következik be ez a jelenség.

.ejedi isézelef wanájáigrene notof a matratődi "an wa'negi za zE

Ez az igencsak nagy időtartam a foton energiájának felezési ideje.

őze!ét "e ze ed ,"an géle +ema ,vé dráillim !áhén gásnaltatnop A
ttaim gásnalat!ozib tlukalaiq lüröq (má% eléf-lbaH) asázorátahgem
.nav

A pontatlanság néhány milliárd év, amely elég nagy, de ez egy tényező
meghatározása (Hubble-féle szám) körül kialakult bizonytalanság miatt
van.

wosárrofrágus ótahlálatgem nebmete"egáliV a gidep sázrágusréttáh A
.ada!áh ódarama%%iv wosátah aigrene ttotá'obiq latlá

A háttérsugárzás pedig a Világegyetemben megtalálható sugárforrások
által kibocsátott energia hatások visszamaradó hányada.

a ed ,winűtle noladlo wisám a ,winelejgem noladlo wi"e za aigrene zA
a sé ódnallá e!émtísejlet%%ö wosárrofrágus őtehlellef nebrét neletgév
.segév sé ótahzorátahgem lój gési!!em ódaramgem

Az energia az egyik oldalon megjelenik, a másik oldalon eltűnik, de a
végtelen térben fellelhető sugárforrások összteljesítménye állandó és a
megmaradó mennyiség jól meghatározható és véges.

tte+eh sézejefeB

Befejezés helyett

a wize+eh absátígálivgem sám _ melémer _ wesétevlef ttetetremsi zA
.tésézekteleq mete"egáliV

Az ismertetett felvetések – remélem – más megvilágításba helyezik a
Világegyetem keletkezését.

-iq sé ,inatí!ozibeb ajraka tágásólavékkörö re%dner a telémle za zE
.tetedzeq tnim ,tsánabborsŐ za ajráz

Ez az elmélet a rendszer örökkévalóságát akarja bebizonyítani, és kizárja az Ősrobbanást, mint kezdetet.

.ajtahtí!ozib ővöj a lüde"e togászagi őlüpé erke!ét A
te+ema ,tsátattufem%e siq a tze eb mezejef lassátípallágem a lezzE
.matná% wenőt%erbétalodnog
nabávah te%é!e .12711 ,tsepsiQ
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A tényekre épülő igazságot egyedül a jövő bizonyíthatja.
Ezzel a megállapítással fejezem be ezt a kis eszmefuttatást, amelyet
gondolatébresztőnek szántam.
Kispest, 2006. enyészet havában

Melléklet
telkélleM

si giám wenéreke%löcnöG retéP tne°
tájtú za izlej amla% ttotalluhle za

Szent Péter Göncölszekerének máig
is az elhullatott szalma jelzi az útját

lórkogalli' ólokálsiP

Pislákoló csillagokról

,ergé za wezénlef nekétse irá! pé°
.evsév ebme%e za tásáráj wogalli~
,aságo"ar tlob!!em őltétös a léseM
.ajádo' "an iső ,sodazá% wanna naV

Szép nyári estéken felnézek az égre,
Csillagok járását az eszembe vésve.
Mesél a sötétlő mennybolt ragyogása,
Van annak százados, ősi nagy csodája.
Feltűnik-e rajt' az Északi Korona:
Kilencnél több csillag jut a szembogárba?
Pásztorok csillaga a ragyogó Ökrész,
Mellette az útsáv alighanem elvész.

:anoroQ ika%É za ?tjar e-winűtleF
xabrágobme% a tuj galli' bböt léncneliQ
,%érkÖ ógo"ar a agalli' worot%áP
.%évle menahgila vástú za ettelleM
_ nabájkalat%ereq _ wan- ú//aH a wil!éF
.natlávétteq rám am akraf ótígáliV
nánadjah rokima ,wansuzéJ tlávétteQ
.nájtú őlégnölüd wenge%ér a trétiQ

Fénylik a Hattyú -nak – keresztalakjában –
Világító farka ma már kettéváltan.
Kettévált Jézusnak, amikor hajdanán
Kitért a részegnek dülöngélő útján.

,t- ájtÚ wadaH ú%%oh a ze ize+ége°
:wájdut neseveq rám tétenétröt wennE
,amladorib nuh "an allitA ttolluhté°
.nabsavah i+édre za wa' tdaram +eké°

Szegélyezi ez a hosszú Hadak Útjá -t,
Ennek történetét már kevesen tudják:
Széthullott Atilla nagy hun birodalma,
Székely maradt csak az erdélyi havasban.

tekő wéttege!ef lessétísimmesgeM
.wepén _ ódokra'a wujár _ sodé%mo% A
erkügéstíges ttöj nabtanallip ősgéV
.eterésíq igé s wnürézev aba~ sőH

Megsemmisítéssel fenyegették őket
A szomszédos – rájuk acsarkodó – népek.
Végső pillanatban jött segítségükre
Hős Csaba vezérünk s égi kísérete.

,aif wanállitA wützöq ttogáv tedneR
.ailad !áhalav _ watlov wettezdecraH
:gikniajpan izrő támo! weném icraH
.wi%tál wumo!óktap sogalli' negé zA

Rendet vágott köztük Atillának fia,
Harcedzettek voltak – valahány dalia.
Harci mének nyomát őrzi napjainkig:
Az égen csillagos patkónyomuk látszik.

:tlov wugásnávíq si negér wenke%éhéM
Xtlobgé súrob ne"el néjedi terü%zéM _
,wil!éf ah"oh ,nabcrah wanllá lev- évdeM "aN
.gippe' óslotu za tezém a ajpollE

Méhészeknek régen is kívánságuk volt:
– Mézszüret idején legyen borús égbolt!
Nagy Medvé -vel állnak harcban, hogyha fénylik,
Ellopja a mézet az utolsó cseppig.

eleb widokrátnoq galli'lanjahtsE zA
.ebé!éf őgnerem dloH ólu!ávlah A
,iese'ém gé za wangolsip lemme%léF
.indula si we"em ,matdut tim? ,matdnomlE

Az Esthajnalcsillag kontárkodik bele
A halványuló Hold merengő fényébe.
Félszemmel pislognak az ég mécsesei,
Elmondtam, 'mit tudtam, megyek is aludni.

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. augusztus 19.
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eléf-lbáH a "Í
nekkö' si ódnallá

Így a Hubble-féle
állandó is csökken

e!émzektevöq wosátahnö'löq sukimzoQ

Kozmikus kölcsönhatások következménye

xsigém anlov segéstehel ;nav ima ,za neltetehiH

Hihetetlen az, ami van; lehetséges volna mégis?
Határozott idő alatt feleződik még a fény is.

.si !éf a gém widőzelef ttala ődi ttozorátaH

nabávah wele% .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. április 16.
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,sátiv gém am sédréq a zE
sánabborső tlov men gidep

Ez a kérdés ma még vitás,
pedig nem volt ősrobbanás

wnugáliv naltazotláV

Változatlan világunk

Hamis kép az ősrobbanás,
Számomra is hihetetlen.
Sűrítve állt valami más:
Pontban Anyag és az Isten.

,sánabborső za péq simaH
.neltetehih si armomá°
:sám imalav tllá evtírűS
.netsI za sé ga!A nabtnoP

Előtte volt a nagy Semmi,
Hogy' jött létre akkor Anyag,
S ki képes ezt megérezni?
Hiteltelen szavak, szavak

,immeS "an a tlov ettőlE
,ga!A rokka ertél ttöj ?"oH
xinzerégem tze sepéq iq S
wava% ,wava% neletletiH
acra zagi gásólav A
_ nebbe we%ih nesegés+éM _
,nabga!A za taduT sé téL
.melle° enneb nav lőtkörö S

A valóság igaz arca
– Mélységesen hiszek ebben –
Lét és Tudat az Anyagban,
S öröktől van benne Szellem.

wu+ etekef :gemöt isŐ
.ttel actuká= so!ámoduT
,wujdut ah ,ój _ sádnomtnellE
.ttet tnim ,ótahnov ebgéstéq S

Ősi tömeg: fekete lyuk
Tudományos zsákutca lett.
Ellentmondás – jó, ha tudjuk,
S kétségbe vonható, mint tett.

,nabájpala gáliv a zE
.ój a "í wa' ,nav na"ohA
,naltazotláv nebége!éL
.ólavékkörö tréze ?ppÉ

Ez a világ alapjában,
Ahogyan van, csak így a jó.
Lényegében változatlan,
Épp' ezért örökkévaló.

nabávah sádlá .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. július 7.
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