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AJÁIDÉGART REBME ZA

NÍä ŐSLE
A .nedrét egeres kola¤nA .nájnórt netteze}rök lőt$id rÚ zA .nebke}}em A)
(.gésse}éf ¤aN .llá ttellem nórt a la¤naőf ¤én
ARAK KOLAßNA
,kenknünetsI nabsagam a géső$iD
,gé ¤an a sé dlöf a tő ejré$iD
,tnednim ertél avíh lavávađ ¤e iK
.gév a témsi ggüf lótásátnallip S
,eđége rö}ö¤ ,sádut ,őre za Ő
,ttetev knár te€€em ,}rá za ka$ knüđéR
¤oh ,tré¤ek neletgév a tő kujdámI
.ttedegne tđér€átđo €€i nebé}éF
,emđe ¤an sökörö za tlüsetsetgeM
,rám evzejeféb sétmeret a ,mI
,degne inlehel tim ,lőtnednim rÚ za S
.ráv ará€omáĐ tneđ tóda ótléM
RÚ ZA
.negi ,űm ¤an a evzejef nav eB
.nehip ótokla za ,gorof pég A
,né€egnet rájle gikóillimvÉ
.llek intíju tágofkérek ¤e giM
,lef ,iőtmen-dév migáliv ,táh leF
.takotá€áp neletgév ketéjdzeK
,ketenneb ređ¤e gém mejdökrö}öß
.ttala miabál kotgúzle tnimA
settek ,se¤e ,űníđ ,úgás¤an őzöbnölük iemelleđdév kogalli$ A)
a le kannahor evtegrög takogalli$dök sé tekösökötsü ,teköbmöggalli$
(.naklah ejénez káréfä .ttőle nórt
ARAK KOLAßNA
őj ó€og-gnál ekđüb ne€iM
,nattozíble nebé}éfnÖ
kantropo$galli$ }éređ ¤e S
- .naltadutnö láglođ ő ppÉ
,galli$ i}árap e golsiP
,apmál egnö¤ ¤e ,dénnih tzA
sétmeret óillim sigém S
- .agáliv ¤an neltetehréM
nelle sám¤e dzük ó€og téK
:inteistéđ ,inlluheđđÖ
,kéf űređ¤an a sédzük e S
- .intezevbbávot nájá€áP

,el zama gúz evgöröd}}eM
:dezén evgetter nanluváT
lel }él ójllim nebélebek S
- .tekéb eh}e ,togásgodloB
nadjam rok¤e - tto }éređ €iM
,kenmeleređ a agalliŁ
,zék ólopá gem tő ajvÓ
- .kenmen idlöf a lúđagíV
,kogáliv ődnetelüđ ttO
:ajósropok kőđé}e ttI
,kanúih a tazóđ őtnI
- .ajótatzib kenődeggüŁ
za ttoma őj avravazdneR
:epék őtnetter sökötsÜ
,avllahgem távađ rÚ za ,mí S
- .egésedref ajtú đel dneR
,melleđ ujfi sevdek ,et đđöJ
,leddöbmöggáliv ózotláV
,totsálap}éf sé tđá¤ ikA
.lef đtagotláv tzem réhef s dlöZ
!datjar asádlá gé ¤an A
>neltedeggü$ erőle kaŁ
kémđe ¤an nodorátah siK
.nebmeledzük innel kangoF
,}}ök s €osom a ,túr s péđ a ráb S
,atjar đev trök ,lét s đavat tniM
:ttü¤e neđél a}rá ,e}éF
.ajgarah sé evdek rÚ zA
(.katlunovle iemelleđdév kogalli$ A)
LAßNAŐF ROBÁG
,detrémik trű neltegév a iK
,ejéleb návtokla toga}A
tegéseđđem s togás¤an a €eM
:ertél atzoh ardóđ nelte¤E
(.lurobeL) !emđE ,dekén anáĐoH
LAßNAŐF łÁHIM
,tódnazotláv ékkörö za iK
,detíse¤e tnaltazotláv a S
,avtokla tődi sé tneltegéV
:tekédezmen sé tekené¤E
(.lurobeL) !őrE ,dekén anáĐoH
LAßNAŐF LEAFÁR
,đtatzodajrá togásgodlob iK
,avzoh artadutnö tetset A
évéseđér degése$löb sÉ

:avtavalef togáliv đégE
(.lurobeL) !gásóJ ,dekén anáĐoH
(tenüä)
RÚ ZA
,đllá nettihnö ,đtagllah ,reficúL ,et S
,tóđ e-đlálat men ermeteré$iD
?kétokla tima ,nát kiđtet men ¤aV
REFICUL
ga}a }áhen ¤oH ?atjar késset im S
,avzáhurlef lakkonodjalut sám-sáM
,kanázoktali} mes¤oh ,bbőle tekiM
,tehel ¤ú ,könneb léttetjes si meN
,dőre $nin intísám ,negi ah ,¤aV
,avrú¤ ađđiveđđö abó€og }áheN
,tsám¤e ajtíđat sé izű ,azznov tsoM
,lék artadutnö nebgeréf }áheN
,tlűhik nednim gím ,tletgem nednim gíM
- .kalas segelmes a daramgem sÉ
,iselle rok¤e ah ,tze rebme zA
- .iđetgem nétniđ nabájáh}ok¤eV
,derebme déz€eh abdáh}ok ¤an eT
,kidokrátnok ¤oh ,ikén dezénle S
.ilezpék kennetsI tágam s ,tđav&oK
djam ajtnor s ilré$efle ah¤oh eD
.argarah ősék đlú¤ rokka ,tetzőf A
- ?lőtőlevdekűm ¤e tsám đráv tim gideP
?sétmeret đége za ergévim nátzA
,t}émetlök látrí erdegéső$iD
,ebtezepég đđor ¤e detze€ehéleB
,neletgév segév donú men gem sÉ
.ne¤em ¤ú gidnim atón a za ¤oH
e zohná&sagga ne€€i e-ótléM
?tehlüveh víđkemre¤ ka$ ne€em ,kétáJ
ilemím arkiđ sik trú¤ abrás loH
>men epék ,ka$ kalazrot ed ,tárU
,izödlü tsám¤e gásdabađ ,tezgéV
- .meletré ózgnahđđö za kiz}áih S
RÚ ZA
.talárib men ,gem telli talodóh kaŁ
REFICUL
.mege}él im ka$ ,tsám kotahda meN
(avtatum arkola¤na zA)
,geres }ávtih e éggéle ré$iD

.kenejré$id kő ¤oh ,si killi sÉ
,}éf a tá}rá tnim ,tekő detlüđ eT
.né kelé avgof lőtkörödnim eD
RÚ ZA
,ga}a za e-tlüđ men !neletmeđ ,haH
?bbőle dőre tlov loh ,dörök tlov loH
REFICUL
.metehdrék ¤útniđ si né delőt tzE
RÚ ZA
,mezevret lőtődi neletgév nÉ
.tlüsetél natsom im ,tlé menneb rám S
REFICUL
,trű za tzök diémđe é-dézré men S
alav luajtág kentél nednim €eM
?alatlá létlüređ}ék intmeret S
,even a kantág e tlov reficuL
- .emelleđ iső sádagat a iK
,metezgév za trem ,mettelef létzőß
,neletnüđ majkub nabmiacrah ¤oH
.tnigem kejleklef levőre jú eD
,kére} trét né ,létlüđ toga}a eT
,lálah a nav tto ttellem telé zA
,sálognahel a lángásgodlob A
- .}émer sé gésték ,ké}rá lén}éf A
,ttünednim ,et loh ,dotál ,kollá ttO
?e-kajlodóh gém ,kelrémsö ¤í ik S
RÚ ZA
,le ,melőle le !melleđ sotráp ,haH
,međet men ed ,keléntehtímmesgeM
lóbtalo$pakmelleđ nednim evzűmáä
.negedí ,tlölű¤ ,tzök kalas a jdzüK
nebétezré ójáf do}ágam gedir S
:talodnog neltegév a nöjrötöß
,tadocnálrop dozár nalatđah ¤oH
.nebénelle kanrÚ za ,úih dátaŁ
REFICUL
,lótdagam le đköl men ne}}ök €i ,¤ú meN
- .ttel segelselef €em ,tzökđe }ávtih tniM
temeđér€átđo :knétmeret ttü¤E
.meletevöK

(la}}úg) RÚ ZA
.donávik tnima ,ne¤eL
tzök iáf nedÉ ,erdlöf a stnikeT
nepézök őllek a táf radus ték E
.ne¤el déit nátza ,mozoktágeM
REFICUL
,¤av rú ¤an đih ed ,đrém lekkezek rakuF
,meken géle dlöf i}talaplat ¤e S
,itevgem tábál sádagat a loH
(.ludnI) .inetnöd ajgof gem tadogáliV
ARAK KOLAßNA
,ttozoktágem ,lőténíđ netsI lE
- .ttozoh t}évröt ik ,kanrÚ za 'náĐoH
*

*

*

NÍä KIDOSÁM
,kenőj avÉ sé mádÁ .iáf telékörö za sé sádut a nepézöK .nabmo$idarap A)
$id nájupak tlí} gé zA .tekő kize}rök lammolazib díleđ kotallá eléfnölük
se}éfőreV .killah ajáinómrah klah korak ila¤na s ,őle kizrágus [airólg]
(.pan
AVÉ
!péđ im ,sedé €€em :inlé ,inlé ,hA
MÁDÁ
.ttelef kenednim innel kanrú sÉ
AVÉ
,knülőlef kandoksodnog ¤oh ,inzerÉ
knüngeber táláh nápu$ trézednim sÉ
.tekejék e dnim ajtjú} ik ,zohhA
MÁDÁ
- .deken vletelé ,motál ,séggüf A
nasobá$ im ,dzén ,avÉ ,mozújmoä
.knár $lömü¤ e zéN

AVÉ
.te¤e kotíkađ djaM
AVAä RÚ ZA
deken tedlöf đége ,jllágem ,jllágeM
,dlürek ,dlürek táf ték e ka$ ,mádA
,tie$lömü¤bá$ ajvó melleđ sáM
- .izevlé ika ,gem lah lallálah S
,dzeregőlőđ a kilsorip ttomA
,lammolagú} láník ké}rá eh}e ttO
.nebéveh ótđakkit kenléd ógo¤aR
MÁDÁ
.€omok ,kiđtál ¤ú ed ,$narap sádoŁ
AVÉ
tréim ¤av >sám tnim ,af ték e bbeđ tréM
?samlalit ze ppÉ
MÁDÁ
,gé za kék trém táH
- .nav ¤ú ¤oh ,géle - tegil a dlöz tréiM
.avÉ ,manátu jőj ,tóđ a küssevöK
(.nabsogul ¤e kendepeleteL)
AVÉ
.kelze¤el djam gem né ,ermelbek jlojaH
(.kinelejgem ttözök kobmol a reficuL ,mahorléđ ¤aN)
MÁDÁ
.tólnosah gém kéllah men ,ze im !őn ,haH
negedi segésnelle ah tnékiM
.knutjar anlov tröt őrE
AVÉ
.ketekđeR
.ttotagllahle si tezgnez igé zA
MÁDÁ
.gém tza mollah ,kiđtet ¤ú ,nedelbek ttI
AVÉ

,luroble $id a nnef tto ah ,gem nÉ
.mádÁ ,nebdemeđ tza molálat nnel ttI
,delüvík ttusám méntehlel si loH
,ttozoh da¤áv őh ka$ si ertél tiK
- pan imledjef a nabájrá}éf - tniM
- nojllá en ¤oh návrá nebgésnednim A
tágamnö itsef eréniđ zív A
,nav asrát ¤oh ,lürö ,elev gle}e S
nápu$ ¤oh ,névtjelef neüklel¤aN
,za asám }ávlah kenézüt tájaS
.anlurob évimmes ttü¤e elév €eM
MÁDÁ
.stíne¤éđ en gem ,avÉ ,¤i jlóđ eN
?énetré ik ,$nin ah ¤oh ,gnah a iM
?lef ajgof men níđ ah ,rágus a iM
,nabgáriv s -gnahđđiv tnim ah ,né kénlov iM
,metél enlesef men ertél bbeđ denneB
?metehteređ magam tájas neb€eM
REFICUL
- ?motagllah si trém tségle}e ¤ál E
,gém ré ne¤éđ €o ppéksám ,koludroflE
meletré ótímáđ gedih a ¤oH
.t€édekkemre¤ a idnel¤irígeM
(.nogá lezök ¤e dzek inlekené akrádam ¤E)
AVÉ
é-detré ,ddnom ,hó ,mádÁ ,ka$ dsagllaH
?tékené semleređ óhob sik E
MÁDÁ
,mátagllah táságuz katap a nÉ
.tlolad ¤í nétniđ ,molálat tza sÉ
AVÉ
,mesevdek ,ze gnahđđö sádo$ őniM
- .meletré ¤e sé óđ űređkos E
REFICUL
,lef ,aráknum lef ?ti}}e mesék tiM
.llek köinđev ,erkötđev mévüksegeM
,gem arjú sigém kollá evdekték S
,sádut a abáih é-ködzük meN
levérev¤ef sobá$ sá¤ávar¤an A
,llá €ehnem tnim ,tzök kik ,kenelleŐ

,tekövíđ ajvó lótsádaknal €eM
.melezré za :tókub a evlemE
.rem ika ,re} zA .kegnerpöt tim eD
$id A .kinelejgem ttőle ráprebme őnettergem a reficuL .mahorléđ jÚ)
(.gacak reficuL .luroble
- ?kotdoklémlá tiM
(.ludni kansátuf ik ,zohávÉ)
!¤löh se$ek ,jllágem ,hÓ
.kalajládo$ ¤oh ,ercrep ¤e ddegnE
(.kidorotáblef tnéknassal s llágem avÉ)
.gem dnalujú rođójllim pékatnim E (erléf)
?đléf et ,mádÁ (tnef)
MÁDÁ
?kala }ávtih ,delőT
REFICUL
.kenmenifréf ekđüb a ső ój si zE (erléf)
!révtset-melleđ ,¤él zövdÜ (tnef)
MÁDÁ
?¤av ik ,ddnoM
?lőrlülef ¤av ,knázzoh e-đđöj lórlulA
REFICUL
.¤em er¤e ze knulán ,kiđtet tnimA
MÁDÁ
.knülűvik gém rebme nav ¤oh ,matdut meN
REFICUL
,đdut men et tim ,gém nav kos no¤an !óhoH
gga robmáj a ¤aV .indut đgof si men S
,lóbdnorop é-anlov ttetmeret trézA
?delev gem ađđo togáliv a ¤oH
,tratik degét ő ,deré$id tő eT
,lóttama jléf sé lőbbe ¤év ,ajdnomgeM
>totallá sajpa¤ tnim ,tezev sé vÓ
.tehel si men degésküđ ,jlémđe ¤oH
MÁDÁ
:táh e-kénlémđe men S - ?kejlémđe ¤oH

,tráguspan ódlá za é-mezré meN
témörö sedé kensézetél A
,té¤ek neletgév kenmenetsI sÉ
?événetsi dlöf e nőt temegne iK
REFICUL
,si geréf sik a za nát ajtrat tzE
,delőle le iđe tö$lömü¤ a €eM
.pa$ arrádam sik a €€em ,sas a geM
?tedegét ébbsemen đet im ¤avA
,gnered ketenneb €em ,za arkiđ ¤E
>asánazzom kenőre neletgév ¤E
,iajbah se¤e kankatap a tnim S
kanlluhađđiv avgolli$lef ercrep ¤E
- .ebi€ém ekrüđ kenkördem sözöK
,talodnog a ,¤e anlov nát ,negI
,zedemred nebdűđ naltadutnö €eM
erdőrenö ,ennet ávúrok¤an zE
,ttözök đđor sé ój đđaláv ¤oh ,návzíB
,tadosros dezzétni dagamnö ¤oH
.enetnemlef lőttelesivdnog a S
deken bboj nát lügeréfa¤árt eD
,nebélö ¤ál kendörök sik inđé}eT
- .leddetelé in¤ofle lűklén sádut S
>nebknütih sávgu}gem a mele}ék ¤aN
- .inllá noknubálnö ,sehret ed ,semeN
MÁDÁ
.éleb kölüdéđ ,đdnom takoglod ¤aN
AVÉ
.đdnom takoglod jú s péđ ,kölűseklel nÉ
REFICUL
>géle gém anlov men sádut a eD
,nebkevüm űređ¤an nöjlüsetset ¤oH
.enellek si gásnaltatahlah A
?tél i}đara za innet sepék tiM
,tokotrib e dnim itjer af ték E
.ttotokla ika ,le ttotlit lőtte S
,dezevlé ah tza ,netsI za tnim đduT
.de$ek daram újfi körö lőttE
AVÉ
!knótokla im a nelte¤ek sigéM
MÁDÁ

?đla$gem ahtáh eD
(.lutđitik éssik $id A)
RAK IGÉ
,gáliv ,deken jaJ
.trésik sádagat ső zA
AVAä RÚ ZA
!zzá¤iv ,rebmE
MÁDÁ
?témsi ze gnah iM
REFICUL
.zár taka€€ag léđ A
ketestígeS
,kemele iT
ketken trebme zA
- .gem inzereä
(.luroble $id a ,mahorléä)
!mé}e za af ték E
MÁDÁ
?et táhet ¤av iK
.knu¤av ím tnim ,lef đnűt kanna€€o điH
REFICUL
,g€ávok tzök kőhlef €em ,tsas a tto dzéN
,nnel avrút tedlöf ,todnokav e dzéN
.izdevö rátahtál sám-sám tőttekdniM
,nav lüvik-döröktál gáđromelleđ A
.deken bsagamgel im ,za rebme sÉ
ajláedí bbőfgel be si kenbe zA
.dagof luasrát ah¤oh ,letđitgem S
,dezénel tő et tnékim ,¤ú neppé eD
,tnána¤ etezgév ettelef đllá sÉ
,ár lünetsi avróđ toktá ¤av tsádlÁ
,ála ím kotár knütniket ¤ú ppÉ
.iseđér ekđüb gáđromelleđ A
MÁDÁ
?eki¤e et táh lánlov kankoza S

REFICUL
,bsamlatahgel a tzök kesőre ,negI
,ttellem ajnórt rÚ za matllá natto iK
.trájik mo€átđo lőbé$id bbeđgel S
MÁDÁ
,nebgé se}éf a táh látdaram men tréM
?knézök lévöj trém argálivrop E
REFICUL
,te€eh kidosám a tto matnúgeM
,tetelé so€ábađ ,úgnah¤e zA
,trak igé ugnah-kemre¤ nelterÉ
.trat es tim kanđđor ,ré$íd gédnim €eM
,táinómrahđid ,konávik tsédzüK
,dá togáliv jú ,lüđ tőre jú €eM
,tehel ¤an nabágam kelél a loH
.tehöj melev za ,rotáb ik ,ávoH
MÁDÁ
,gof intetnüb ¤oh ,netsI atdnomgeM
.ttözűtik tnim ,knutđaláv tatu sám aH
AVÉ
tatu za ah ,điH - ?entetnüb tréiM
,ajnávik ,knüjnem ¤oh ne€€em ,etzűtiK
,ttotokla si ánna€€o lattú¤E
.nojnov en élefsám maljah sektév ¤oH
,élöf }évrö €ém ttotíllá trém ¤aV
- .avnáđ artazohrák ,lejjef őgledéä
,llá nebévret nétniđ nűb a gem aH
,tzök kopan se}éfőrev rahiv a tniM
,gnojaz trem ,kenbsektév tza ajdnom iK
?tígelem evtetlé levim ,tze tniM
REFICUL
!őle$löb ősle za tnelejgem ,máL
,moguh péđ ,danátu dnevöj ros ¤aN
>arjú ajtativ tze notú ójllim €eM
,kölűzök kos devét abád€obét A
.ré mes ¤e ebvér ,netterađđiv koS
,lassádoksoko za lef kotaj¤ah táH
,nav eníđ kos €o kangolod nedniM
,ilelđégigév tzadnim ika ¤oH
,artanallip ősle tnim ,dut tebseveK
.ré men ár inőj artazorátah S

- .sádoksoko za alálah ttet A
AVÉ
.lőb$lömü¤ a te¤e kotíkađ táh nÉ
MÁDÁ
.rÚ za ázoktágeM
(.gacak reficuL)
.stíkađ ka$ eD
,llek inőj knár kenim ,knáer nöjőJ
.netsI tnim ,kódut knü¤eL
(.ilelzígem mádÁ nátza ,avÉ bbőle tájámla sádut A)
AVÉ
ttelef e S
- .kajfi ékkörÖ
REFICUL
.ka$ erre ,errE
.ze ajáf kangásnaltatahlah A
!táh ketesseiS
(.ajllá takojtú laddrak ólognál bureK ¤e ,tekő ajnov élef af kisám A)
BUREK
.kösönűb ,erléF
AVAä RÚ ZA
,temegne lát¤ahle !mádÁ ,mádÁ
.nabdagam đré tim ,dsál ,si né kal¤ahlE
AVÉ
.nav knügéV
REFICUL
?ketdeggüŁ
MÁDÁ

.ddih estnároK
- .ze aságnozrob meséderbé kaŁ
!le ,le - ávohráb ,me¤löh ,nenni lE
.€eh a ze nelteik s rám negedI
RAK IGÉ
,teke}}ök irévtset kotajrís ,hA
- .tteđevle dlöf a - gásguzah a zőß
NÍä KIDAMRAH
tekekevöc mádÁ .abilakaf avrud siK .lüvík nomo$idarap a kédiv sáfamláP)
(.reficuL .tokla tsogul avÉ .lüsétírek el rev
MÁDÁ
tte€eh gáliv ¤an A .mé}e za zE
,elev koriB .monohtto đel rét E
,lótkadav ővetrák a tza medévgeM
.inemret mekén metíređ}ék sÉ
AVÉ
,ta€€o neppé ,koláni$ tsogul gem nÉ
moloĐárav knérök ¤í s ,ibbőle za tniM
.tnedÉ ttetđev A
REFICUL
tavađ ¤an im ,hjaV
nodjalut s dála$ A .ik kotattodnoM
,ajótagzom settek kangáliv a đeL
.gof intelüđ ník s jék nednim lőt€eM
,neletnüđ djam őn emđe ték e sÉ
,rapi sé đel noh előleb gímA
,kensemen sé kan¤an nednim ejőlüä
.kenékemre¤ nönnö ajólaflef sÉ
MÁDÁ
a detrégI .đléđeb teke€étjeR
matdnomel lőréjék nötđö za ,tsáduT
.ke¤el ¤an ,evdzük ráb ,¤oh ,etterÉ
.}émdere za im S
REFICUL
?e-dezré men táH
MÁDÁ

,tto¤ahle tnima netsI ¤oh ,mezrÉ
,ab}ágam a návtíđat lezzék serÜ
kével magamnÖ .si né mat¤ahlE
,kovívik tima sé ,émmenetsinE
.megésekđüb s ,ze mőrE .mé}e nátléM
(erléf) REFICUL
,kengé za đ}áh te&&if natsom ,báb úiH
.kengé ah komálliv ,devíđ kujtálgeM
AVÉ
,nápu$ za megésekđüb gem mekeN
.keđel né aj}a kangáliv a ¤oH
(erléf) REFICUL
,droh evíđ őn e tim ,}émđe ő$iD
.tromo} sönűb a intíkörögeM
MÁDÁ
?metél atđup ?ikén kejnöđök si tiM
neđel semedré ah ,tél a ze điH
.e$lömü¤ mogásdaráf ka$ ,eréhreT
,dá ziv lati ¤e tima ,tejék A
,menlemedréik llek levéveh majmoä
- no¤av tto ará kenézém kó$ A
.nabsálognahel a - ráj námo} €emA
dnim ajta$ kanáláh a ah¤oh eD
kével dabađ ráb ,malór tlluh si eL
,intnorel lóbjú sé mosros intoklA
- kézevret tima ,avzótagopaT
,nálat ttellek mes de€éges zohhA
.mőre tájas tza anlov atríbgeM
,lőt$nilib so€ús a gem létnem men et S
.lota$ zehédlöf rop metset le€€eM
,za im ,téven modut men ráb ,mezrÉ
- ,bbene¤éđ lánna - láđjah ¤e nálaT
.temeklel ekđüb azzotálrok iM
,lluhađđiv metset sé ,mánargu ,dzéN
,lórátaláglođ dnomel melüf ,memeä
>tiaktit melmék kanlovát a aH
,nov ebkörök bsagam metezpék ah S
nattodokđá}uh ,tíređ}ék géshé zA
.zohga}a ttorpit a témsi inlláđeL
REFICUL
.ko¤av né tnim ,bsőre létök nezE
MÁDÁ

,negi ¤av melleđ egnö¤ et ¤ú ,hA
,immes e ,óláhkóp naltahtál e aH
,neđev mes erđé }él rezezáđ tiM
levétezré gásdabađ tzök ajóláh S
tlávik }áhen ka$ tim ,kizodnákciF
.delev locad gém ,tjes melleđ bsagaM
REFICUL
,inlocad ríb melev im ,za ze sika$ S
,deđih tza nát ¤aV .né tnim ,melleđ treM
,nalatjaz s láknum evtjerle trem ,¤oH
,lü nab€ámoh ,ddih eN - ?sőre si meN
,tmeret sé tídner togáliv ¤e iM
.jef a enlüdéđgem lótásátál treM
,göröz sé golli$ evűm rebme kaŁ
.tél i}đara ¤e arátah ken€eM
MÁDÁ
tsédökűm e táh mentniketgem d¤aH
,- sőre ,dodut ,melbek ,ka$ ercrep ¤E nabmagamne ika ,tah€ofeb már €eM
.ko¤av đége sé tlávnölük na€O
REFICUL
.đeđel sé látloV .óđ dnolob - ”ko¤aV„
.telé nednim teđé}e s sével körÖ
- .lekkemeđ-melleđ ssál sé lűrök zzén eD
MÁDÁ
(.đel si ávótahtál dnim ,dnom nebkőzektevök a timA)
melűrök ¤í lef gozub tadará iM
lunaltadakađ evröt absagaM
gikokrasdlöf a s ,láv élefték loH
.nahor tnána¤ rahiV
REFICUL
,gésgelem a zA
.abánoh kegej a điv tetelé €eM
MÁDÁ
tuf avgúz €em ,ma€ofgnál ték e táH
,rodosle ,keléf ¤oh ,le mettelleM
:tásátah őtetlé mezré sigém sÉ
.éleb kolubákle ?za im ,za iM

REFICUL
.jeled a zE
MÁDÁ
.dlöf a gni mattalA
kannalatkala sé kandráliđ timA
,nől ga}a ógnorrof ,gidde mattotraT
,röt nátu kala €€em ,naltahllátnellE
,cegej tnim arramA .dzük ertelÉ
ttözök rűz e ,hÓ .¤ür tnim erremE
,egésiné¤e tráz mené đel ávoH
dráliđ neb€em ,metset đeđel éviM
mázibgem nérőd €o tnána¤ zökđE
.nabmia¤áv ¤an sé nebmievret ¤aN
tjab ik ,kemre¤ ttetetze}ékle eT
,tnári¤e armomáđ đzeređ trö}ö¤ S
,ka$ e-đde€üs árrop koram }áheN
,gél ednüt sé zív de}él ibböt gíM
,tlürö sé ttolsorip tnémi gém €eM
.tlözőg ebőhlef a lammatlov ttogel S
emđe nednim nabma¤a ,mavađ nedniM
,le itlök téđér ¤e-¤e kenme}éL
tezüt ózohđév a sé - !kegélE
,ajtagotíđ melleđ se€étjer nálaT
- .nomosádavmah kéjdegelem ¤oH
.kölürőgem trem ,lassátál e lE
ttözök mele záđ inllá nabcrah €I
,levétezré soník gástto¤ahle zA
le méköl tréim ,hÓ - !ü}röđ ,ü}röđ iM
,tetelesivdnog a tza lótmagaM
,tlü$eb men ed ,ttetjes mönötđö tiM
.nalatđah ed ,hó - tjahó mosádut S
AVÉ
.si né kezré tólnosah ,é-¤ú ,é-¤Ú
,lakkadavenef a đlocrah et djam aH
,molopá knütrek avdaknal né ¤aV
,nogáliv seléđ a ketniketlüröK
,nokor ¤e đel men nödlöf-negé sÉ
.nojvó ¤av nossatzib ik ,tárab ¤e meN
.nebődi bbeđ ,rok¤e ze má tlov ¤í meN
(naso}úg) REFICUL
,keteklel se}í$ik €o ah ,neđiH
,lűk'en zék s dnog ólopá kotzáf ¤oH

:ketegésküđ €o géstlednerála S
,arkotomáđ tnetsI lef né kezédI
:gerö droz a tnim ,đel bbasajá} iK
tő merémsi ,témelleđ kendlöf E
- .úif }éređ péđ ,lóbrak igé zA
,melleđ gem léjneleJ
,melev đríb men ,dotáL
sádagat iső zA
.sám enrem men đih ,víH
,la}}ávráviđ kidőzpék őhlef etekef römöt ,löf kanpa$ kognál lőbdlöf A)
(.evgöröd}}em naú}ođi

(evpélartáh) REFICUL
,kalatvíh degét men - mér ,et ¤av iK
.díleđ sé egnö¤ ejőtmen dlöf A
AVAä KENÉMELLEä DLÖF A
,nabrak igé za látál lüegnö¤ tiM
- .sőre ,neletgév nebéröknö zA
kanávađ melleđ a trem ,ko¤av tti ,mI
,dze¤ejgem edmá ,ellek mendegnE
.sám inzo}ámrok s intalkazlöf ¤oH
,đdaksorel ,mepék tájas međevlef aH
.lüsimmesgem tti geréf ték eme S
REFICUL
ebdelezök ekđüb réf na¤oh ,táh ddnoM
?dagof lünetsi ah¤oh ,rebme zA
AVAä KENÉMELLEä DLÖF A
,nebkegellef ,nebzív evzetelđérlE
zéneb ávoh ,ttünednim ,nebtegiL
(.kinűtlE) .lellebek tleme sé lakka¤áv sőrE
(.kitísepén káfmin iđtáj ednüt tsárrof ,tetegil A)
AVÉ
,takocra-révtset sevdek e dzén ,hA
,kenetnöđök nasojáb im ,dzén ,dzéN
,getegner ,gástto¤ahle ébböt $niN
.kelev knézök ttolláđ gásgodlob A
,tavađ ótatzib nabknúb kanda kŐ
.tako$ánat ój nebsédekték A

REFICUL
- to$ánat ttü€eh bboj kettehrék si meN
- kotázorátah rám ,ketrék tnima ,kiK
,lótkokala ednüt sevdek e ppé tniM
:lóđ ketesédrék tnim ,kenlelef ¤ú kiK
,kenzén avgo€osom ervíđ atđit A
>kenősebgésték a lümér őtđejI
,nabkala záđ gigév kendnerésík kŐ
,nattozotlávlatá neppékeléfzáä
a}rá edü kenđé$löb őđékrüf A
.ajláedi kenkeviđ újfikörö S
MÁDÁ
,aságolli$ kétáj e ré tim ,ré tiM
- .éleb kotah men ,€of €em mettőlE
- .ttotuj bböt le€€étjer ¤e ka$ meken S
,bbávot en ,reficuL ,ssegetih eN
.datdagofgem tnim ,¤ú ,tnednim mondut j¤aH
REFICUL
,dosádut e rok¤e gém đel sevreseK (erléf)
.ađđiv indepe đgof trégásnaltadut S
rö}ö¤ a ¤oh ,doduT .melerűt eD (tnef)
>denlemedréik llek laccrah si técreP
,donrájik gidda gém llek táloksi koS
.đetrégem tnednim gím ,dondóla$ takoS
MÁDÁ
,lőrmelerűt inléđeb deken ű}}öK
,avrátik nav télkörö ¤e dettőlE
,mette men lóbájáf telé za né eD
.tni erséteis im ,tél i}đarA
REFICUL
,lé ákos őlne¤e za ,lé im ,nedniM
.ravor sopan¤e s af sodazáđ A
,kikuble sé teređ ,lürö ,lémđE
.étlöteb tia¤áv s támáđpan nődiM
,knuzotláv im :dalah ődi za meN
.¤em er¤e etniđ pan ¤e ,dazáđ ¤E
,si et tadoléc dötlöteb ,jléf eN
nav ebtsetrás e ¤oh ,ddih en tza kaŁ
.egésiné¤e rebme za avtíroä

:tjarehém a sé tá¤nah a dátáL
ađđiv-eđđö nérőd ráj sáknum rezE
,kikuble ,devét ,kiđkele$ nokaV
,né¤e ódnallá tnim ,đége za eD
,kiđkele$ ,lé nebmelleđ segelttü¤E
,itísetél notzib tévret ttözűtiK
- .llále đége za s ,gév a nöjle giM
,zagi ,¤í dnalluhtéđ si detsetroP
,đlélef galojú nabkala záđ eD
:denedzek timmes arjú llek men sÉ
,lödöhnűb nabdaif ,lézektév aH
,dotat€of ennebő tede}évđöK
,đlunat sé đezré ,đlatđapat timA
.donodjalut đel arkóillimvÉ
MÁDÁ
.kengerö za asátnallipađđiv zE
:sám a¤áv órrof melbek ujfi eD
.tetetniket ¤e intev ebmővöJ
.kedevneđ tim ,ködzük trém ,massál ddaH
AVÉ
nabsálujú kos e ,si né massál ddaH
.majáb e-tíđev men ,le é-daknal meN
REFICUL
,kotáer kotílláđ tajábüB .ne¤eL
kottáleb giegév kenővöj a sÉ
>ttala iepék molá }ekénüT
,léc a erőd im ,kotájtál ah¤oh eD
>rét kotatú eb€em ,crah a so€ús iM
,ttaime nejré en sédeggü$ ¤oH
:kotassuf en gem lótáta$ a sÉ
,koda trágus }i$ik ¤e erégE
}émenűt afla$ ¤oh ,dnatatzib €eM
- .}émer a rágús e s - sátál đégE
(.kanda}}uđle tto kik ,itezev abábilak a távÉ sé tomádÁ ttalazE)
*

*

*

NÍä KIDEßEN
.evlü nonórt ,nolataif ,óaráf tnim mádÁ .konra$ tlí} lölE .nabmotpi¤E)
nebréttáh A .terésík se}éf nablovát sejletteletđit >eretđinim tnim reficuL
kőle¤ülef ótrat tedner la$$ábrok ,kanzoglod nésétípé alúg ¤e káglođbar
(.pan atđiT .ttala
REFICUL

,depén idrék avdógga !rú segésleF
,detré ennel godlob inzerévle €eM
tóaráf ¤an a im ,za im nojaV
?innehip násoknáv ajnórt aj¤ah meN
,tiejék pan a lef dozodlá tréM
,tiepékmolá sedé kenjé zA
kendievret ¤an tájdnog dozib men sÉ
,telligem za tika ,aráglođbar A
nogáliv seléđ a si¤ú rám nődiM
déit molarú ,géső$id nedniM
- .ríb inlesivle rebme tim ,jék a S
,kanáru dnom e$nik őb }ámotrat záä
,agáriv sotalli teh€ek ti} dekeN
.levön deken ka$ tö$lömü¤ sedé S
:délef zotjahós elbek ¤löh rezE
,levémeđ ódaknal ,géspéđ ekőđ A
,}émenüt iđtáj tnim ,dégnö¤ ,moniF
,lakkaja őgehil ,ak}ál anrab A
- le€€édevneđ tlürő nebémeđ őgÉ
,de€éđeđ ¤e kusroS .diéit a dniM
,tásátavíh étlöteb ¤oh ,izré dniM
.atdut inzeređűf decrep }áhén aH
MÁDÁ
.eregni erműđ ne$nin kennedniM
kozáta$ men ,őj óda nelet}ék tniM
.kanmagam metehnöđök men ,etterÉ
,kotokla te€€em ,levűm e tti eD
,tatu za metlelgem ¤oh ,motrat tzA
.tezev zohgás¤an idólav a €eM
ajládo$ teđémret a téteđévűM
.meven itedrih erkederzevé S
:estnödel €em ,đév $nin ,sálúdnidlöf $niN
.netsI za tnim ,rebme za ttel bbesőrE
REFICUL
é-¤av godlob sigém ,óaráf ,hó S
.erdeviđ dezek ddet ?nebtelezpék E
MÁDÁ
.trű naltatahdnom ,kezré trŰ .né meN
,metdse togásgodlob men đih ,¤ednim eD
.mettőle tlí}gem za s ,ka$ tegéső$iD
- tamoník estjes en gemöt a kaŁ
.ébböt andámi men ,antahlánjas aH
REFICUL

,dagam dotáltá rok¤e ah¤oh táH
?kétáj erőd i}crep géső$id a ¤oH
MÁDÁ
.tehel men zA
REFICUL
?sigém ah S
MÁDÁ
,kénrét inlaH
.togáliv a manátu návzoktágeM

REFICUL
,ređ¤e dotáltá ráb ,inlahgem đgof meN
.ledderekis igér ,đedzek arjú tőS
za ¤oh ,kenrev ari}}a kőle¤ülef a te¤e lüzök káglođbar ózoglod A)
ttőle nórt a s ,tuf abkonra$ tlí} a đége nettözödlü sé evlekéđevjaj
(.¤oređđö
AGLOäBAR A
!stíges ,marU
samladjáf s ,kizokatnobik ,ejen aglođbar a tnim ,avÉ lüzök kosáknum A)
(.lurob eréjréf lassátlokis
AVÉ
,tza derék abáiH
,eseđér tlov men kankniajník iK
,avađ kanjaj a klaH - !tré men ,tré meN
,temegne đvíh men tréM .sagam nórt a S
lef kogof lemmetset s ,kalrakatle iK
.tsápa$ nedniM
MÁDÁ
(.inlocruh kájraka ik téjen s táglođbar a kik ,zöhkőle¤ülef óludóteb A)
.ténni lE .tto kotáj¤aH
(.le kőle¤ülef A)
,ebmeviđ lláđ sézré nelteremsi iM

,nav ajáb-evűb im sé ,őn e iK
tóaráf ¤an a ,laccnál tnim ,le€€eM
- ?zohágam őgnertef nabrop ajtnáreL
(.lékleF)
REFICUL
,eki¤e kankaláđ a témsi zE
,daru lűrök ttev lu}úg lekke€eM
,tadotlov ó}reh inzoh ebdeđE
.đgnopa$ tnékekpel nebdetihnö aH
,sőre €€im ,rám dattál ,láđ }okév E
tréza sé ,lóbkniajju kilkisiK
.téđ metehpét meN
(niő$pél nórt a evőjel) MÁDÁ
.dlevüm si en tzA
.semellek €oppé ,őtrés ne€€imA
REFICUL
€árik sé $löb ¤e ¤oh ,neltelli eD
.nöjgö} attalA
MÁDÁ
?táh ke¤et tiM
(la}}úg) REFICUL
sádut a ¤oh tnim ,artáh sám ne$niN
:kanlánof ttetjer e tétél ajdagaT
.ga}a s őre za návrud ajgacak S
MÁDÁ
.indagat mes ,ingacak morib men nÉ
AVÉ
,€of avgoro$ derév ,mesevdek ,hA
?no¤an ,rábe¤ú ,jáf >motillágeM
AGLOäBAR A
.ákos jáf men rám ,ka$ jáf telé zA
AVÉ
,gidde anlov létlé trém ,¤ú men ,¤ú meN
.lélellöf tnima ,gem lánlah tsom aH

AGLOäBAR A
tevök zohálúg a - ?róp a lé tréM
todótu návtíllá s ,kensőre za droH
.ttaim ¤e kójlliM - .lahgem ,abámráJ
MÁDÁ
!ze déđeb őtnetter im ,reficuL ,hA
REFICUL
.esélürő sozám¤ah ólkodlah A
MÁDÁ
?tléđeb si tiM
REFICUL
?tnáb im ,óaráf ¤aN
:golod űređ¤an ¤oh ,motahdnom ,oN
.nav bsevek nödlöf a laváglođbar ¤E
AVÉ
,gáliv ¤e mekén ,máđ }ális dekeN
- ?inteređ temegne djam gof ik ,jaj ,hÓ
AGLOäBAR A
(.lahgeM) .erkörö ,őn ,le stjeleF - .men ébböt nÉ
MÁDÁ
.lattolah a nenni lE .né kalgof djaM
(.kiđevlef tálluh A)
:de€eh nágalmap nórt e ,me¤löh ,leF
,¤av emledjef ¤ú neppé kanjáb A
knünlel ellek gem - né kenőre za tniM
.lohráka tsám¤E
AVÉ
,óaráf ¤an ,hÓ
,etezgév róp a do$narap ,moduT
tődi sévek ka$ ,modóbađ si meN
.jlo$narap nátuza ,kanmagam jdegnE

MÁDÁ
mamladoríb táh ,hÓ .tóđ e röđbböt eN
?návađ $narap a lút é-¤em meshoS
AVÉ
$narap a erőle¤e ah ,gélE
dle¤irí en ,hó - avjáf telli meN
- .lóttolah a me}}ök nebcrep ősle zE
(.lurobáR) !péđ im ,menetsI ,hó ,ttolah péđ iM
MÁDÁ
:ze letétnelle im >ttolah sé péä
,molagú} e }úg erknisévkeröT
.€osom samlanáđ arkugásvíh ¤aV
REFICUL
,locad delev ik ,aglođbar ttököä
.lándiacnál mettel bbesőre :návdnoM
MÁDÁ
.vdü kenőlé za ,ekéb kantloh A
do€osom ,izré men de}ök zamA
.ník mönzölükléN
(.itezev arnórt a távÉ mádÁ ,kiđivik tattolah A)
!őn ,armoladlO
.innehip nedelbek sedé ne€€im ,hA
(.nezzeređđö avÉ >tzök kosáknum a sélekéđevjaJ)
?memleređ ,tlel iM
AVÉ
e-dollah men ,hÓ
?tájaj pén A
MÁDÁ
.erđé mettev röđőlE
,ár jle¤ü en ed :zagi ,enez péđ meN
.togáliv a le ddelef sé ,gem jlokóŁ
.tsátagjaj a tza le dstímén gem eT
REFICUL
,agoj pén a rám ze ,morib men tzA
.tza lavági za élkörö ttü¤E

(.kideklemelöf mádÁ ,tlokislef avÉ .óđjaj témsI)
MÁDÁ
tnékim ,modut men s ,đdevneđ et ,me¤löH
lütđerek nedevíä .atjar kestígeS
pa$ ebmejef ,málliv tnim ,óđjaj A
.t€éges tláik gáliv a ,mezré ¤ú S
AVÉ
,ssá$obgem ed ,le zzúz ,óaráf ,hÓ
,indogu}gem ¤áh men ajaj pén a aH
,ko¤av dóláglođ ¤oh ,modut lój ,ddáL
,intalum tedegét ajléc metlé ¤oH
:nav im melüvík ,tnednim ketjeleF
,tattolah ,todnárbá ,togás¤an ,tromo{
>ne¤el gnál makja ,vdü mo€osom ¤oH
,}él úrakójllim e ,pén a ah¤oh eD
:tnikado tagjaj lattáh tlo$ábroK
,ajákicrop dedsik kentset ójáf tniM
,a}áel tdakađle kenpén a ,né ,nÉ
.tník e dnim nétniđ mezré nebmeviä
MÁDÁ
- ttaim ¤e kójllim A - .delev né sÉ
- .si tloh a ádnoM
AVÉ
!óaráf ¤an ,hÓ
,ako ko¤av né sé ,lével romoK
llek tnékim ,stínat ¤av ,lótdagam le zzŰ
.mennel éttekiS
MÁDÁ
,et lálav retsem bboJ
- .monallah tjaj a látínatgem treM
dabađ ne¤el ,mÍ - .ébböt majllah eN
,géső$id a ré si tiM .pénaglođ A
rebme za lótu ré neb€émeđ ¤e tiM
,lavájaj kójllim sé levétđev kójlliM
>lehel rebme za za nétniđ nebkiK
.tjék a ređ¤e ,tník a mezré rođójlliM
REFICUL
gemöt a đih >đgnojar ,óaráf ,hA

,atallá tlétí arra tezgév A
,gof inzúh námlam kendner nednim €eM
:lef dstnem am ráM .evtmeret nav arra treM
,ire} men gem ő ,đbodle et timA
.kanágam panloh serek taru jú sÉ
,náka} léntehlü ¤oh ,deđih tza ¤aV
?izré men tégésküđ kanádzag a aH
?kikal tadutnö nebélebek aH
MÁDÁ
ikén anjáf ahtnim ,táh tagjaj tréiM
?gásaglođ A
REFICUL
.im ,ajdut men ráb ,jáF
,¤áv armolaru rebme nednim treM
,gésirévtset a men s ,za tezré zE
izű zohájalđáz gásdabađ a iM
áttadutnö rábmá - tegemöt ¤an A
tnikmeletjes ka$ sé ,enneb derbé meN
,jú im ,trésa€o nednim ajtalkaZ
>kenővelgem rám a asádagat im S
intál evlüsetset névlémer nabbA
.tiamlá ttezpék lórgásgodlob A
}éfpan imráb :pén a regnet €ém gideP
,za dneel tétös >témöt tá ajtah meS
,tevlöf eníđ tim ,go¤ar málluh a kaŁ
.¤av et ppé geltese málluh €em sÉ
MÁDÁ
?né neppé trém S
REFICUL
,nokor delev ,sám ¤aV
,nötđö ipén a tláv áttadut nebiK
luákonjab tlumáb gásdabađ a ik S
.rem indokalot erde€eh se}éF
,si timmes evre} men ,gemöt a giM
.daramgem adzag a ,lére$ teveN
MÁDÁ
,dosádoksoko túrök neletgév iM
.nálat si ne$nin sévkenem lőb€eM
REFICUL
}áhen neze jdA .sévkenem no¤aV

,tűrü¤ sé tocnál kenné¤e tláviK
gemöt a ,mi :ddnom s ,tređkétáj sám jdA
- ébbsemen neđet ze ,kallot ebélöF
névzénel tepén a sé ,kiđihle sÉ
.dzénel si tekő ¤oh ,kilevíđlE
MÁDÁ
.lakkokolá ótíbá$ €i strésík eN
.dabađ dnim ne¤él !lakkáglođ a lE
,sseis lój edmá ,kikén ik dsedriH
.rám ne¤el si ősék ,monábgem gím ,¤oH
(erléf) REFICUL
,nodatú nettihnö ka$ erőlE
(.¤emiK) .nov ajrá sros a ah ,¤ém et ¤oh ,ddiH
MÁDÁ
,lüneltezgévéb nojllá gem űm E
,röt ar¤an ika ,kanna mor őtnI
.elejődrék ¤an kenknégnö¤ s knőrE
(.rétađđiv reficuL .kanlođole kosáknum a ,jazmörö ¤an tniK)
tlojahgem ¤oh gás¤an a ,róp jlürÖ
.evtíređ}ék ¤oh ,ddih en kaŁ .dettőlE
AVÉ
,mesevdek né ,hó ,lájdólatđagiV
,géső$id gedir a za ré tim si¤Ú
.đú$ ebknézök €em ,tnékó¤ik gediH

MÁDÁ
.¤an ed ,¤an eD
AVÉ
jaj a ,dotál >elév lE
,ajtđakađ men gem teknüvdü ,tluménlE
?đnehip nemelbek ah ,sám da¤áv iM
MÁDÁ
.döröktál ólra¤ im ,kűđ im ,őn ,hÓ
- dázzoh azznov ze ppé tifréf ekđüb a S
.tehteređ őre za tim ,gésegnö¤ kaŁ

nalatlomá¤ őlüđ ődév a tniM
.kanáif nebbőhgel ajlorak tátloV
AVÉ
si kaltatnu rám nát ,óaráf ,hA
?lessége$ef aglab e ,nalatđah E
.ko¤av men bbasoko ah ,abáiH
MÁDÁ
.mesevdek né ,¤él ¤oh ,dnávik si eN
,kanmagamnö mekén nav géle međE
,koljah erdelbek men trégás¤an s őrE
nebmiev}ök tzednim ,trésádut a meS
ka$ eT .metehlellöf nabboj lakkoS
,tadognah majllah ¤oh ,jléđeb ,jléđeB
.nozzodajrágigév nöműđ eségzeR
idrék ik ,hó >¤ednim ,đadnom timrákA
tréza ,rádam sik a lekené tiM
.tiajgnah kujllah lessétjes sedÉ
,$ebe$e$ agárd ,¤él gáriv ka$ eT
.emedré ze s ,péđ ed ,nalatnođaH
(zehreficuL)
,lóbmoromám löf rev ¤áv ¤e sigém sÉ
- dstísejlet ed ,hó - - ¤áv dnolob nálaT
totatnallip đérem ¤e mentev j¤aH
,arnátu véderze ráp ¤e ,erőlE
?lőbmerih đel iM
REFICUL
,kotdólokó$ gímA
,tetelleđ ah}al a é-dezré meN
?lüpörle s itni¤el tadocra €eM
,lláđle loh ,daram getérrop ak}okéV
,i}lanov }áhen ka$ rop e nebvé ¤E
,kö}ök }áhen rám nebvédazáđ ¤E
,assále tadiálúg véderze ráP
,deven itemet abđalrotkomoH
,tlövü lákas a nebdietrekjéK
.zá}at pénaglođ ,sudlok nátđup A
(.đel si ávótahtál ,dnom reficuL timA)
,getegref ózár}}em a men tzednim S
,iđkele$ sáludnidlöf őlöbmöb meN
.gle}elűrök €em ,őlleđ egnö¤ kaŁ
MÁDÁ
.pék őtnetteR

(la}}úg) REFICUL
,đev demelleđ ka$ ,jléf eN
,aimúm tnim ,daramgem detset eD
,kankúif sáloksi agási$náviK
ttodósomle lőr€em ,lattalucra zroT
.tlo$narap ¤av ,e-tlov aglođ ,sárí zA
nassal s ,lef tnűt ttőle nórt a ttalaze €em ,gúr élef aimúm ¤E)
(.niő$pél kanna lüdrögel
(avrogulef) MÁDÁ
,delev le ,tazárpák ileblokoP
- ¤ávar¤an erőd ,sévkeröt úiH
.ttaim ¤e kójllim :gém gne$ ebmelüF
.menzeređ t}évré llek kankóillim E
.tehel men ttusám - nabmallá dabaä
,zök a lé ah ,né¤e za neđđé}E
.láni$ tđége ¤an lőbkese¤e €eM
AVÉ
- ?tedemleređ ,si megne e-đ¤ahle S
MÁDÁ
.ko¤ahle tnednim ,tnórt a ,degét ,lE
,reficuL ,arléc jú ,ssezev ,ssezeV
le mettetđev tődi péđ kos si¤U
(.avnov todrak ,ludnI) .notu-lá zE
AVÉ
le}}émer tröt !mo€áriK
.lel te€ehnem nűđ e devíđ ,đđöjgem aH

MÁDÁ
si degét ¤oh ,metjes >negi ,negI
.inlálat kalgof lef nabkala tlutđiT
,lób$narap rám inlelö đgof men rokka S
(.lE) .levétezré kenjék - őlne¤e tnim eD
REFICUL
,deréeb rokój gém ,avtatgáv €o eN
,delémer mes¤oh ,tléc a ,bbőle nálaT

,erőd im ¤oh ,avtál ,djam đgof inrís sÉ
.erőle ,táh knüjneM - .kalgacak né giM
NÍä KIDÖTÖ
tlí} tsávladlo nerétőle zA .lekkéđkonóđ népezök ,rétzök A .nebnéhtA)
,aicuL tnim avÉ .larrátlo ,lekkerézüfgáriv ,lakkorbođnetsi konra$molpmet
kik ,evrésík lótóláglođ bböt ,lannómiK ,laváif ,ejen rézevdah đédáitliM
pén so¤nor nerét A .élef akonra$ molpmet a őj ,kenđiv taka¤rát itazodlá
(.ger ógo¤aR .goro$á
AVÉ
.maif sik sevdek ,erre ,erre kaŁ
,dá&a nójah sro¤ le tnem arra ,dzéN
.niarátah noh eđđem inzátaŁ
nőremkav €em ,tto lé pén avrud ¤E
.kanknunoh tágásdabađ étege}eF
,maif ,knuzzokdámi ,knuzzokdámI
,tázagi noh e ejdév gé za ¤oH
.nepé tadá&a sőh knézök essezev S
NÓMIK
,erdlöf eđđem €o má&a tnem trém na¤U
,tepén avá¤ ,so¤nor a tze ejdév ¤oH
?nnoh itđéme úb gem téjen péđ aH
AVÉ
,ttelef dápa ój jlétí en ,jaj ,hÓ
.nekemre¤ €o lű aktá kennetsI
agoj nav kenőn semleređ a kaŁ
,niesépél ¤an ejréf ingreseK
.énelne¤éđgem ,đet men ah tekiM
.kanúifréf a llek tnim ,ttet ¤ú dá&A
NÓMIK
?kirevgem ,egne¤ ¤oh ,má}a ,táh đléF
AVÉ
,gof inző¤ ,sőh dá&a ,maif ,men ,meN
,metehtléf tő lőtima ,nav ¤e kaŁ
.gem iző¤ men tágamnö ¤oH
NÓMIK
?na¤oH

AVÉ
avađ sőre ¤e kenkelél a naV
,kiđla nabáglođbar A .¤ávar¤an A
.lusajla énnűb nebérök kűđ ¤aV
,gásdabađ a návlálpát levérév eD
.t}éreráglop tnim ,itđevön á¤¤aN
,to¤an s péđ nednim ertelé tlök zE
,röt aráj}a ,sőre lút ah¤oh eD
- .köki¤e kizrévle gím ,elév dzük S
,antuj erőrelút enneb óđ e aH
,tázah tneđ a tze ántahla$gem aH
.maif ,knuzzokdámI .mánzoktágeM
(.kenzekelü¤ nebböt gidnim errét a ttalaze ,kennem abákonra$ molpmet A)
LŐBPÉN A ŐSLE
ótagzi immes rebme za llah meN
.anlálat mes tnelle knügres ahtnim ,tríH
LŐBPÉN A KIDOSÁM
,rebme nednim somlá €o si nohtti sÉ
,tekevret rám lohok mes iknes náT
eréletivik kenkim ,nánadjah tniM
.enellek akrot pén segéslef A
,te€eh e moráj ató legger aM
.ővev daka men armotazavađ S
LŐBPÉN A ŐSLE
?rám innet nav tim ,telé samlanU
LŐBPÉN A KIDAMRAH
.ravaz sik egnö¤ ¤e anatrá meN
ódnazoh a s ásomgem tiezek ,attotjú¤gem tézüt rátlo za ttalaze avÉ)
őzektevök a tnéknođakađ €em ,kenedzek tđunmih iólágloä .tlüđék artazodlá
trékéđóđ a gógamed ték ,leppén ,lakkoráglop tletgem rét A .lü¤ev ebtenelej
(.dzük
GÓGAMED ŐSLE
.mé}e za netti €eh a ze !bbádO
.keléđeb men ah¤oh ,noh a neb€éđeV
(.tlövü tsélse€eh pén A)
GÓGAMED KIDOSÁM
!ténni el ,cneréB .đlóđ ah ,le đev rokkA

(.lospat sé gacak pén A)
GÓGAMED ŐSLE
.gem neđev mes ik trem ,cneréb ¤av men eT
,tavađ keleme avjáf !korágloP
to¤an a ,jáf kenvíđ semen a treM
túifréf ¤an ¤e s >inzála giroP
éle ketekéđóríb monnov lleK
.lőrrékeđ-đíd A
GÓGAMED KIDOSÁM
!đonog ,dedzek lóJ
,totallá za lef dzogáriv ka$ ,oN
.látnáđ artazodlá tiM
GÓGAMED ŐSLE
!nenni erléF
LŐBPÉN A
.tólo}úg a tza kujtagllah si tiM
(.togógamed kidosám a kájtagnáR)
GÓGAMED ŐSLE
,keléđeb sigém ,meviđ jáf tnimráb eD
,pén imledjef ,ő$id ,hó ,degét treM
.kelzén erbböt si lénderézevdah géM
GÓGAMED KIDOSÁM
,totropo$ tlohnehé ,üklel surá zE
sel arkédalluh a tnána¤ be €eM
,avá¤ et ,hÓ - ?lórálatđa iádzaG
.metehle¤irí men tedesélzÍ
LŐBPÉN A
!elév el ,ólurá si ő ,elév eL
(.norátlo za zodlá tnéjmöt s tobmalag ték avÉ .kázzamlatnáb bbákni géM)
AVÉ
le ddagof ,ddagof ,hó !etídorhpA tneä
:tamámi dsagllah ,tétsüf tazodlá zE
,eréjef mejréf kerék trébab dlöz meN
.eréviđ konjab ka$ teh}e idálaŁ
s kájllálürök kođirahK a ,kinelejgem avgo€osom đórE nebétsüf tazodlá zA)
(.tazotropo$ tlürem abtatíhÁ .ár kenetnih takáĐór

KÓLÁGLOä A
!tő gem dsagllaH
äÓRE
víđ atđit a ,őn ,hÓ
- !datjar asádlÁ
KOäIRAHK A
kođirahK a sÉ
- !delév amlatlO
KÓLÁGLOä A
!etídorhpA ,aláH
GÓGAMED ŐSLE
đédáitliM ¤an !pén ,tadáv a táh dllaH
.tnoh a atdalE
GÓGAMED KIDOSÁM
!đduzah ,đduzah ,hÓ
kanmolanáb ősék ¤av ,kotassagllaH
.ene¤éđ rÉ
LŐBPÉN A ŐSLE
!neletmeđ ,nanno eL
(.kájrodos ebgemöt a neđégE)
GÓGAMED ŐSLE
,nebézek nav agáriv dogásújfI
,lassápa$ ¤e innev atríb eb tđonmeL
.kéttezifgeM .lánđoráhP llá getđev tsom S
LŐBPÉN A KIDAMRAH
.eréjef lálaH
RÁGLOP ŐSLE
,kotastláik ,soN

.ik kotajdoklocruh lőbmetelréb ¤aV
(.ketnűtle kegésnetsi za ,egév kantazodlá zA)
(evdeklemelef) AVÉ
.maif ,gem küzzén ?tnik za jaz őniM
NÓMIK
.má}a ,le kenléti tólurá ¤E
(evpél erétező$pél konra$ a) AVÉ
pén őzehé ah ,lurođ gidnim meviä
.ttelef ko¤an motál tételétI
lemmörörák ,se}éf a lluh abrás aH
,itelli la}}úg ,róp a ilélmeä
.ánlozagi si ták$omnö ah¤oh tniM
LŐBPÉN A KIDOSÁM
inatláik s ,ko¤av tdeker ,marU
.kéntereä
RÁGLOP KIDOSÁM
.tadokrot gem dnek ,nav ttI
LŐBPÉN A KIDOSÁM
?kajdnom tim nátzA
RÁGLOP KIDOSÁM
.eréjef tlálah jdnoM
LŐBPÉN A
- !lálah !lálaH
AVÉ
?óđ táhet nav si lőriK
(evpél ajázzoh) GÓGAMED KIDOSÁM
,bbo¤an lejjef ¤e ik tnim ,lórsám iK
.kitehrűt men tza s ,isrátráglop tniM
AVÉ
!kenetsi ¤an ,hÓ - ?lőrđédáitliM
lóbgásaglođbar tik ,đopđirK név ,si et S

?đatláik tlálah tsom ,mejréf ik ttetneM
äOPäIRK
lüzök knőttek ,mo}ođđa ,gem jdegnE
lemmekemre¤ moráH .tehlé ki¤e kaŁ
.tatzavađ ¤í ika ,traT
AVÉ
,deken jaJ
!tísajlael ¤í ,đopđirK ,dosros aH
.lezehé ah¤oh ,kotjá$obgem ráB
,dnim it ,dnim it s ?đétiđrehT ,et táh eD
,kotzoda}}uđ notgu} nebtélój a kiK
teketgésnelle lótkupak a treM
- !konaltáláh ,hÓ - .le érev mejréF
äÉTIäREHT
,ráb kise nesevresek !mo}ođđa ,hA
:talugnahpén a ze ,knü¤et tim eD
,tákotrib nednim ajtatzákcok iK
!lakkobah ttedejreglef a avlocaD
GÓGAMED ŐSLE
.tételéti pén a táh modnomiK
(.őj avdalađ ,laccra tlümér ,socrah tnim reficuL)
REFICUL
!lánkupak a nelle zA !ketedrih tđéV
GÓGAMED ŐSLE
knürézevdah semlező¤ ,tehel men zA
?küttőle é-$niN
REFICUL
.nelle za ő neppÉ
,enelle kotlarrof tim ,atdutgeM
,garah ótlém a nebéviđ tlekleF
.meret tti lassav-lezzűt ,kotlóđ gím S
GÓGAMED KIDOSÁM
.kólurá ,knár tzednim kotátzoh iT

LŐBPÉN A
- !rézev a nejlÉ - .tekő el küssÜ
- .dut errem ika ,nossuf ,knükén jaJ
- .egév kennedniM
GÓGAMED ŐSLE
ikén inlodóH .$niN
!zohkupak a ebélE
AVÉ
!kenetsI
meken latlá €€em ,tjáf telétí zA
,bbűresek ed ,hó ,mejréf létđevlE
- .kelre}ađđiv ráb - tza datlozagi ¤oH
LŐBPÉN A ŐSLE
kanknusoráv ah >téjen le kotájgoF
.lütsekemre¤ gem nojlah ,đel asátnáB
AVÉ
,nesevíđ ,mejréf ,detré kénlahgeM
- .énré en mekemre¤ aktá noh a kaŁ
NÓMIK
,melev jőj ,jőj ,má}a ,stléf en megnE
.lótmolatnáb nednim €étneđ e vógeM
tá$ob tocnálaĐór afmin ték ,abkonra$ a lőle tropo$ őzödlü za kennemleF)
kánosrah lőrlüvíK .pélađđiv lannoza €em ,ttőle pén a küttögöm el
(.kennűtle káfmin A - .dalađtéđ evlekéđevjaj pén a ,kanazgnah
(ilöĐröd tézek avgacak) REFICUL
kenmeletré za ój iM .tlov afért péä
.kendepergem kevíđ loh ,tto ingacaK
(avludrof élef molpmet a)
ékkörö ,ólujfigem gidnim e kaŁ
.tsáv€of anravaz en asátál kenpéä
,nebérök űređnegedi mozáf ¤Ú
,éssetemrémeđ si tneltezem a €eM
tetezgév a sé éssemen tnűb A
laviáĐór iđet ássotđagaM
- .lavikja sokó$ gésűređ¤e za S
,mogáliv né za ákos €o kisék tréM
,telümér seték a ,kalazrot A
,totazárpák e ađđairle ¤oH

ókub rám-rám a nebmemledzük €eM
- .arjú itleklöf rođi}}adnim trebmE
lálah a ah¤oh ,kujtálgem djam eD
,arákosmen knázzoh őjle amlazroB
nojav kankotkétáj}rá samlanU
(.lü¤ev ézök pén A) .arátah ősgév tti rokka e-đel meN
ettőlE .netlüsebesgem kitettezev nélé tapa$ serev¤ef ,đédáitliM tnim mádÁ)
(.kogógamed a sé pén a evgörö}ök
LŐBPÉN A
.rebme ¤an ,jlürö}öK .knürézev nejlÉ
MÁDÁ
?kötgrö}ök tréima ,táh ketektév iM
- ?sőre za tehrék tim lőtégnö¤ a S
>mekemre¤ es ,méle őj men mőn eD
- - !molatnáb tekő etré men ka$ náT
AVÉ
dőn ah ,đđöj si trém ,đédáitliM ,hA
,maiF - .nödöttöj inlürö ríb meS
,hA …lef dstrat ,lef dstrat ,daksorel dá}A
- !dá&a dáer ¤áh es teven ój géM
MÁDÁ
,lekedse pén A .metré men ?ze iM
- .trémázah kizrév llem e sé ,zoktá mőN
AVÉ
.meviđ sé noh a kizrév nabboj eD
- .nélé kengeresdah ,ddnom ,lévöj trém ¤aV
MÁDÁ
?terésik €i nabmognar é-telli meN
degne men bes so€ús e trem ,mettöjlE
.inlelefgem kenmetđit si arbbávoT
,ebézek kenmiődlük ¤oh ,mettöjlE
evét ebézek kenpén segéslef A
.iken kajlomáđeb ,tamamlataH
,miasrát konjab ,kaltá$oble ,mI
.támlagu} zűtzáh a ketélmedréiK
,đallaP enéhtA ,todrak e si né tsom S
.élöf dorátlo mözűt evletneä
(.kanlođole ieserev¤eF .niő$pél konra$ a tágam itettezevleF)

(avlurob abáka} ejréf) AVÉ
,őn bbagodlob nav loh ,đédáitliM ,hA
!úifréf ¤an semen ,dőn et a tniM
sotalnosah ne€im ,daif dzén ,dzéN
!péđ im ,¤an im ,dázzoH
MÁDÁ
!kesevdek iT
NÓMIK
,má&a đet tima ¤oh ,né matdut lóJ
- .evét nav lój zA
AVÉ
,gem stíne¤éđ en ,hÓ
.nabboj indut ellek kensevtih a tzE
MÁDÁ
.et eb dsatum tájdrak dá&A !maiF
(avtđakalef todrak a) NÓMIK
,todrak agárd a tze ,}ođđanetsi ,dvÓ
.kövöjle dázzoh etré rok¤e giM
AVÉ
a}a za zohtazodlá sőttek E
.el stniket ,đallaP .tnéjmöt a ajróđ ddaH
(.zodlá tnéjmöT)
(nekéđóđ a) GÓGAMED ŐSLE
?ólurá ¤oh ,mazagi e-tlov meN
ka$ sétettet ?ettevgem đuiráD ¤oH
.inzáta$ enelle návík men ,bes A
LŐBPÉN A
.áer lálaH
MÁDÁ
?tnikado za jaz iM

AVÉ
:za déđeb őtnetter ,đédáitliM ,hA
.gemöt a arjú dnom kanólúrÁ
MÁDÁ
,kanólurá ,megne >dáv segésteveN
?metző¤ lánnóhtaraM iK
AVÉ
.nav ¤ú ¤oh ,hÓ
.lélel tti te€€em ,za gáliv đonoG
GÓGAMED ŐSLE
?ingofle tő ketsék tiM
(.reficuL kützök ,éle akonra$ molpmet a gnolot péN)
AVÉ
!đédáitliM
- .jludzom en gem ,¤av sotzib neb€étneđ E
?tadah a téđ dátalđo si tréiM
?lef dátatjú¤ men trém tognalrabnűb E
,kéle$ő$ e lemedré tocnál kaŁ
,luáru lételűđ et ¤oh ,izré €eM
,evéveđđö kő tnim ,¤av bbesemen iK
- .késse en zohdabál ¤oh ,lögem ,lögem S
GÓGAMED ŐSLE
ejen ólurá ¤e ,e-kotájllaH
- ?léđeb tnékiM
AVÉ
,agoj kenőn a zA
,si sönűb ahgém ,ejdév téjréf ¤oH
!maru tnim ,atđit na€€o ah gém táH
- .it tnékim ,$rok na€€o egésnelle sÉ
GÓGAMED ŐSLE
tágam pén segéslef a aj¤ah tréM
.inlerém$eb ¤Í
LŐBPÉN A ŐSLE
.dnom tazagi ahtáH

RÁGLOP ŐSLE
,kotastláiK .súna¤ ,trat kölév iK
.nehé gem ketejlögöd ¤av ,keklel ¤noR
LŐBPÉN A
- .áer lálaH
MÁDÁ
.túif e le drakaT
.lőrlebek e ,őn ,le s ,merév assál eN
.nejré en ,pa$ ertriđ a €€em ,málliv A
,kejlé si tréim ¤av - gem kajlah né kaŁ
,gásdabađ a erőd im ,motál nődiM
.lütđerek médökđük netlé ¤e tré€eM
GÓGAMED ŐSLE
.gém kotzávotét tiM
LŐBPÉN A
!áer lálaH
MÁDÁ
,mozoktá men gem tepén avá¤ E
,eteđémret kanna ,sábih men zA
,ezzege€éb áváglođ romo} a ¤oH
évézökđe őzgnerév ,gásaglođ a S
.kenőtütráp söf€öd }áhén eđđe€üS
,dnolob a matlov né lűde¤e kaŁ
.gásdabađ llek kenpén ne€€i ¤oh ,néviH
(erléf) REFICUL
,ardagamnö tesrevrís a datdnomlE
- .armororís ¤an kos tőlli danátu S
MÁDÁ
eb}égi međev meN .el ketessezeV
.t€étneđ e bbávoT
(.evét abájrak ióláglođ nedégnö¤ távÉ ,nő$pél a tágam itettezeveL)
- .ko¤av neđék - mÍ
GÓGAMED KIDOSÁM

.immes evđev ne$nin gém ,dagam dejdéV
MÁDÁ
kénlóđ ah¤oh ,bes a enrötö¤ no¤aN
.lümemledéV
GÓGAMED KIDOSÁM
pén a ze đih ,gem ddeT
.dettőle ttođu$ nabrop tnémi za kaŁ
MÁDÁ
,nalatnođah nednim tréza ppé ,hA
.pén a ajtá$ob men gem téne¤éđnÖ
REFICUL
?táh é-látdonazójiK
MÁDÁ
.no¤an ,hÓ
REFICUL
kengemöt tludób a ¤oh ,é-dattáltÁ
?deken ő tnim ,látlov aru bsemeN
MÁDÁ
>tazohrák őttek a dnim ed ,teheL
.zana¤u tezgév a ttala vén sáM
,inedzük lazza sévkeröt úiH
si tréim ,tréim nátzA - .kogof si meN
.lebek őh imráb arsagam kén¤áV
,tjék a esserek sé ,kanágam nejlÉ
,tetél i}đara za itlöteb le€€eM
- .élef đédáH nasatti nojgrotnát S
,ssezev ,reficuL ,artú jú ssezeV
,tie}ére sám mezén avgacak S
.avnávik tekevlé ka$ ,tiajník sáM
- kenmeviđ kilmér ¤ú - ika ,őn ,gem eT
meken láloĐárav tsogul rok¤E
lóbmaif gém ah ¤oh ,abgatavis A
:tnéka}a setđit lénleven trágloP
,}áel a lo}úg nátlém ,¤av dnoloB
lü nab€édrob a laccra ttetsef iK
.lakkaja ó¤ávkó$ ,tdejreglef lótroB
- .t}ére za gem ddagat ,ssalum ,jlürÖ

.lümesétetnüb ,natsom ardapréV
,innet anlov matríb tsajla ahtnim meN
.tríb intíseklel emđe ¤an trem eD
.laddráb llá reficuL ettellem ,éle kő$pél a kanzoh tékőt ¤e ttalazE)
(.téjef a ajtjahel mádÁ
GÓGAMED ŐSLE
!azah a nejlÉ .ik ketézzegéV
(avgúsléf) REFICUL
,maru zétiv ,soN - ?edmen ,u$úb péä
éssévek ¤e ná$ruf tsom tagozrob meN
- ?eleđ gedir lálah űpékzrot A
AVÉ
- .tamámi dátagllah men gem !đallaP ,hA
€káf ttotídrofel ,újfi űtetniket díleđ tnim ,ejőtmen lálah a lóbmolpmet A)
(.pél zohmádÁ lavúrođok s lavá
MÁDÁ
,delev gé zA - .ttotagllahgem đallaP
.máicúL ,ebmeviđ tlláđ sávgu}geM
REFICUL
,gálivdnárbá úih ,dáer kotÁ
- .temecrep bbeđgel dátnorle tnigeM
AVÉ
,pén gedir űklelzök et ,dáer kotÁ
,dételli návrud togásgodlob A
.tlluh abrop netnem agáriv edü S
gásdabađ a sedé na€€o men gideP
- .tlov meken samladjáf ne€€ima ,dekeN
*

*

*

NÍä KIDOTAH
,kengé kotalli nebke€em ,lekke}édeđíd ,lakkorbođnetsi konra$ tlí{ .nabámóR)
.lavácitcel moráh latđa ttetíret nepézöK - .élef keninneppA za lassátálik
avÉ ,cnejék i}}agem dnim ,sulutaC ,óliM tnim reficuL ,suloigreS tnim mádÁ
¤E .kenlöĐőd evzötlö nerédel ke¤löhjék aivulC sé aippiH ,ailúJ tnim
kosálovuf ,neđék ar$narap kanllá káglođbar ,€of acrah korotáidalg ne}évleme
(.jé bbősék ,}oklA .kenlénez

SULUTAC
se¤ü ,}éres €im ,suloigreS ,dzéN
,rotáidalg úgalađ sorip a zE
.iző¤el tzama ¤oh ,indagof kénre
MÁDÁ
!erselucreH ,meN
SULUTAC
,erselucreH ,tim ,hA
?nebkenetsi knüttözök gém ennih iK
.međihle nabboj ,ardáilúJ ddnoM
MÁDÁ
.ne¤eL
REFICUL
:löđükse arpala sőrE
.ebé€eh netsilá ,névét tnetsilÁ
,tükse za tza sigém küstré ¤oh ,ddnom eD
,é-demleređ ,é-küstré tégéspéä
- ?datnári tégésűh neppé nát ¤avA
SULUTAC
,si anlov men gém ah s ,ólum jáb A
,am dagarle ima ,panloh đel ttonU
le előt tíbá$ őn ű$ek bsevek S
.levéregni sojábűb gásnodjú zA
MÁDÁ
lorazap ik ¤aV .métré tigésűH
?malán tebböt eré¤löH
AIPPIH
!óhob ,hÓ
?inlelö lűklén gév tő é-doríb táH
neltetehlet ika ,et ,si dánríb ah S
,đgnopa$ nalatnođah s đ¤áv errö}öß
tdakađle ¤e-¤e ka$ kenjék a treM
,inlálat nebőn ¤e-¤e dorib téđéR
gidnim epék}émđe jék s géspéđ a giM
,dettőle gnel tnékĐárav neltehrélE
,e€éđeđ ¤e nétniđ ¤oh ,dodut na¤oH

?le é-ajdnatibá$ men pékdnárbá ¤E
- - iamzi tlo$nor rotáidalg ¤E
MÁDÁ
.aippiH ,tebböt en ,zagi ,zagI
,tnéksulatnaT jék a za znov si tréiM
,kiz}áih ejere kenselucreH aH
,knutahzotláv men tnéksuetorP aH
nátu téh soník ,bar ttetevgem ¤e S
nalatđah te€€im ,zevlé táró €O
¤e ka$ rö}ö¤ a ¤aV - .aru tjahO
,kanttodaknalgem a táh é-ziv latI
?lűd abiajbah ik ,lálah kanna S
REFICUL
ma€ofnat i$lökre ő$id €im ,hA
- .lánráhop serézűf ,nélbek ko}ál péä
- ?kotsádagof táh eD
MÁDÁ
,ménetđev aH
- .déit ailúJ ¤Ú
SULUTAC
?đre} ah S
MÁDÁ
davoL
- .mé}E
SULUTAC
,detehevađđiv ertéh ¤éN
- .abmavat sánlogná motíđatéb ¤aV
REFICUL
:talah révök péđ e ,ailúJ ,dzéN
.takisám đlalzih djam neđih ,lé¤E
AVÉ
?si datjar geréf túr é-löĐőd men S
men ah¤oh ¤av ,lé ika ,nöjlürÖ
(.kiđI) .nojgacak bbálagel ,inlürö si duT
(zohrotáidalg a) MÁDÁ

- !éh ,dagam dstrat lóJ
SULUTAC
.lüzétiv ,ka$ atjaR
a mádÁ .ilemelöf tiajju ,evdse tréételé s ,kisele arotáidalg sulutaC)
,tákram avtírođeđđö s ,tézek ajgofel sulutaC ed ,inda ajraka tlej imle¤ek
(.ajtrat élef rotáidalg a ték€evüh
gélE .$rok aváß - !murref epiceR
.rakuf ko¤av men ,gém nav máglođbaR
ótalkazlef sik e ánlánjas iK
,ketelőt ,ke¤löh péđ ,teteneleJ
,bbesedé lakkos €o kó$ a nődiM
.tlömö rév sik ¤e ah ,¤áv a bbórroF
(.etzegévik elefnelle ttalaze trotáidalg A)
MÁDÁ
.gem jlelö ,máilúJ jőj ,mé}e ól A
!kosocnáT - .tálluh a tza ik ké¤iV
,táidémok rám tsom kotajlániŁ
.arám tlov géle lőbbE
(.le kájlalgof kosocnát t}évleme za ,kiđivik tálluh A)
SULUTAC
!aivúlC
,ákos metehzén men ,si et táh jőJ
.kizeklelö sám aH
REFICUL
,aippiH ,im S
?takujádlép nétniđ é-küjtevöK
,gerém atjar e-$nin ,dakja gem dla} eD
.mobmalag ,knutahtalum rám tsom ,¤ú oN

MÁDÁ
,ari}}a€o deviđ gobod si tiM
(.kangottuS) .ailúJ ,ettölöf motahgu} meN
REFICUL
- !léđeb lőrvíđ a gém dnolob e ,dllaH
SULUTAC

,tedéit a motnáb men né ,sevdek ,ddáL
,majdut en ka$ ,timráka elev đteheT
.meken đék gidnim s órrof dokó$ aH
AIVULC
(.kiđI) .trob e ardavaj ,mí !sevdek üklel¤aN
SULUTAC
,dorak ¤ál ed ,aivúlC ,lój ,nav lóJ
,dnov en le melőt delbek ak$áhuP
- .lőrmejef ,ddál ,ttolkisel si merézüF
(zöhkőnsocnát a)
,nabkotocnát talúdrof kemer ze ,hA
!evlüse¤e lemmellek ,zűt ajub iM
AIVULC
delel tto ah ,mí ,mogofeb demeä
,kotuf t}esrev si né tréima ,tzA
- .inlemedré koríb mes tóđ ój ¤e ka$ S
(avtatum erreficuL)
- bbákni dezzén tocra u}avas nezE
,}áel péđ a za kenne si tréiM
,innev ajdut es tánđah bnölük rám aH
agam gím ,aj¤ah inda}uđ ¤oh tniM
lekkemeđ gedih sé la€€osom so}úG
,toglod erőd ahráb ,sedé záđ résiK
- .iđet tátalli ságlasrát a iM
SULUTAC
körök đége cra €i ¤e ,nabólaV
.tírob tlepel¤af eréteđétlöK
,kenétezégi crep a llánelle iK
,indagarle lótrá téklel aj¤ah men S
- .nohtto andaram ráb s ,rebme ój si meN
AIPPIH
neb}égeđ ¤oh ,keléf etniđ nabólaV
,lálah etekef a tnagofgem ráM
- .ajtítđup tsoráv a €eM
MÁDÁ
,elev lE
,knüken tlad názjaP .leppék sođá¤ E

.ketetzök tebbeđgel a ajdut iK
(lekené) AIPPIH
lemmeleređ ,larroB
>llek meshos inletlE
kanráhop nedniM
.ajtamaz a sáM
,romám sedé za ,romám a S
,pan a takorís tdaproh tniM
.azzo}aragem knütéL
lemmeleređ ,larroB
,llek meshos inletlE
kan}áel nedniM
.aĐárav a sáM
,romám sedé za ,romám a S
,pan a takorís tdaproh tniM
.azzo}aragem knütéL
SULUTAC
?đdut tim et ,aivúlC ,son ,za zib nav lóJ
(lekené) AIVULC
:nabánadjah tlov gáliv dnoloB
nab¤á ¤evzö za táicérkuL
,réllavag péđ etserekgem ¤oH
,rék men tjék bböt ,akja lognál meN
,abzáh€édrob tuf men levűđ tráT
- .abágam tírem tasav gediH
DNIM
,nav gáliv bbasoko ,knüjlürÖ
- .nabba knülé im ¤oh ,knüjlürÖ
AIVULC
:nabánadjah tlov gáliv dnoloB
,nabájálliv péđ tlü men suturB
,eném inlocrah s ttogof todraK
?ergévim gém s ,sodloĐ }ávtih tniM
,ttegév etélój pén so¤nor A
.ttezrév si le etré nödlöf rat S
DNIM
,nav gáliv bbasoko ,knüjlürÖ
- .nabba knülé im ¤oh ,knüjlürÖ

AIVULC
,nabánadjah tlov gáliv dnoloB
,nabá¤a kesőh a lef tráj méR
,am knugacak tim ,kévih kentneä
,andaka ah ,tlürő €i ték-¤e S
,lekle neppé nabkniađukriC
.leté kandav a ,}ávtál knükeN
DNIM
,nav gáliv bbasoko ,knüjlürÖ
.nabba knülé im ¤oh ,knüjlürÖ
REFICUL
.táippiH detrevel ,aivulC ,hA
.innel ejőtlök kanlad e kéntereä
MÁDÁ
?ailúJ ,đgnosúb tim ,đlonad men et S
.teven sé dagív nednim knülűröK
- ?nemelbek dennehip kiselój meN
AVÉ
,suloigreS ,le dzén eD .no¤an ,lój ,hA
.tí€omokle nődim gásgodlob A
.idólav si men ,gacak €em ,motrat tzA
lü¤ev si ebknücrep bbesedégeL
,kanmoladjáf naltahdnom a ejppe$ ¤E
,gáriv - crep €i za ¤oh ,küjtjes nálaT
.gatavreh ¤í S
MÁDÁ
.tse€€i kezré si né ,hA
AVÉ
,ténez sé kollah tlad gém ah ,tlávik S
,tóđ utálrokkűđ a motagllah meN
,ójah tnim ,tagnir ajrá gnah a eD
:méndükef nabmolá ahtnim ,mezré ¤ú S
,kénlláđ abtlúm eđđem nognah egzer A
ttala káfamláp soráguspan loH
,getemre¤ ,iđtáj ,matlov naltatrÁ
.asátavíh meklel tlov semen sé ¤aN

aĐárav kanmolá tlürő ,gem ssá$oB
.kederbé - témsi kallokóŁ - .zedniM
MÁDÁ
tí€emé ,laccnát ,levénez a lE
,eregnet géssedé sökörö zE
.meviđ rám annávik teüreseK
a toknáluf sé tömrü abmoroB
.élöf mejef tđév ,arkaja soriP
(.lőrlüvík killah sátagjaj ,kennemle kosocnát A)
?tah ebőlev ¤ú €em ,ze óđjaj iM
REFICUL
,lef kenetíđef tsom tetlürő }áheN
.takódomlá lurgoj ,lőrgésirévtseT
SULUTAC
,nohtto ketlü men tréim ,kiken llek ¤Ú
,togáliv a evdelef sé evzevlÉ
.tiaglod kosám káttativ tréiM
REFICUL
,ajnávik lüerévtset tsúd a súdloK
.ertđerek nov ő sé ,tekő gem dléreŁ
SULUTAC
,tamlatah ,tromo} a knungacak táh d¤aH
,iledezit tsoráv a im ,tđévgöD
.tétezgév nednim kenkenetsi zA
(.óđjaj jÚ)
(nabágam) MÁDÁ
,méndükef nabmolá ahtnim ,mezré ¤Ú
,kolláđ abtlúm eđđem nognah egzer A
- .asátavíh meklel tlov semen s ¤an loH
?ailúJ ,e-dádnom ¤í meN
AVÉ
.negI
,lakkáibit le lunov tenem isétemet ttőle konra$ A .tlütétöseb ttalazE)
verem giedi ¤e gásasrát đége zA .lekkőn őlekéđevjaj sé lakká€káf
(.de€€üs absátagllah

(avgacaklef) REFICUL
.tluroble vdekój a tti ,motál tniM
,clé za tto¤ofle ¤av ,rám e-$nin roB
?ajllakosgem si rú u}avas a ¤oH
,knüttözök léf ikalav nozib nálaT
.trétgem neppé ¤aV
(tárahop avtjús ejélef) MÁDÁ
.deđih tza ah ,đđeV
REFICUL
.knézök tegédnev jú kovih djam ,oN
.elév eb rét si vdek tlujfigem nálaT
,ebizí ,káglođ ,eb kotázzoh !jeH
.kizatú erre le}}éfa€káf iK
- - .lallati ráhop ¤e kujlánikgem kaŁ
a eterésíK .kize€eh arlatđa za s ,kázzoheb nabósropok tlí} tattolah A)
(.tnöđökár reficuL .daram nebréttáh
!dekén am ,meken panloh ,sátjap lá¤I
AIPPIH
?đnávik tokó$ bbákni nálaT
REFICUL
,gem dlelÖ
.tsulubo za lóbájáđ ik dpol sÉ
AIPPIH
?en tréim tő ,kallokó$ tedegét aH
(.pélik lüzök terésík a lotsopa retéP .ajlokó$gem tattolah A)
LOTSOPA RETÉP
.abdagam doviđ tlálahgöd a ,jllágeM
(.kendeklemelef nökü€eh ,avdazrobađđiv najá}dniM)
DNIM
.nenni erléf - őtnetter - lálahgöd A
LOTSOPA RETÉP
,kédezmen avá¤ - !jaf úromo} eT

,dettelef go€osom e$neređ a gíM
,neletmeđ ,¤él a nabráguspan tniM
.ósopat avlo}úg ,t}ére ,tnetsI
,gopok nodótja đév a ah¤oh eD
,tniré ajju samlatah kennetsI aH
.őse'bgésték lutúr ,đá}uh náváß
esétetnüb gé za ¤oh ,é-dezré meN
,lürök zzén ,ka$ zzéN .dár kidekzeheN
pén negedi avrud ,lutđup soráv A
,tedisétev }ara le ajropiT
lo$narap mes iknes ,dner a kilmobtéä
sálokli¤ ,sálbar A .dagof men tóđ S
,tzök kokal sékéb a ráj levőf tlemE
telümér ,dnog }ávlah a anátU
.€éges mes ,tévđér es lőrdlöf ,lőbgé S
laváromám kejék ,e-¤ú ,doríb meN
,totazóđ a tza intíladnalE
irevlef té€ém kenlebek a €eM
.zönötđö abáih élef léc bboj S
,đezré men ,rábe¤ú ,tsétígéleiK
,rö}ö¤ a nebdűđ tđerbé trodnu kaŁ
:geber dakja ,lűrök đzén avdógga S
nebkenetsi igér a ,dnim abáiH
.ketzedemred ékkevök ,detih rám $niN
(.kanalroptéđ korbođnetsi zA)
,đlálat men tnetsi jú s ,kanalroplE
- .enlemelöf arjú lóbkalas a €eM
nabdosoráv títđup im ,lürök ka$ zzéN
,lálahgöd a tnim ,nabbasamlataH
,lórkogalmap ¤ál a lef kenlek nerzE
tierét atđup kanđiabéhT ¤oH
,késtísepén lakkátérohcana daV
kenkötezré tlupmot evserek nattO
- .ejleme gém ima ,assagzi gém iM
,kédezmen tlu$rok ,inlutđup đgof lE
.lőréniđ ólutđit tsom gáliv ¤an E
(avdaksoređđö ttőle latđa za) AIPPIH
,moladjáf ű}röđ im ,meken jaj ,hÓ
- ezüt kansucro ,kétírev gediH
.keđevle - đévgöd a ,hó ,đévgöd A
,ketelűzök mes ik tílomá¤ meN
?melev kotátđo tevlé i}}a kiK
REFICUL
- .mesedé ,mekén panloh ,dekén aM
AIPPIH
.nebnölük rev moktá ,gem ketejlö táH

(evpélázzoh) LOTSOPA RETÉP
- gem ssá$ob ,tős ,mo}ál lájdózoktá eN
,netsI ¤an a sé né kaltílomá¤ djaM
.enetsI körö teteređ tneđ A
lezzív e ,mí ,ázzoh lef léjdeklemE
,lótkalas a netnem lutđitik dekleL
.teis ázzoh S
(.lőb}éde ttev lórlatđa za iletđerekgeM)
AIPPIH
(.lahgeM) .kélü}}ökgem - má&A
(ludni) SULUTAC
.mozatú abđiabéhT am gém nÉ
.lótgáliv sönüb a matdorodnulE
AIVULC
(.kennemiK) .kelrésikle si né ,sulutaC ,jllágeM
(.itevök avÉ ,pél errétőle za ,avdoklodnogle) MÁDÁ
,tti đđerek tim ,ddnom ,ailúJ ,¤av tti et S
.etlöik temörö za lálah a loH
AVÉ
?¤av et loha ,me€eh
semen kos im hjav
,neblebek e anlov
- .láttatuk nátu jék

é-nav tto men S
!suloigreS ,hA
látlálat tsézrÉ
}okélum ka$ loH
MÁDÁ

!nav ¤ú ¤oh ,rák iM .si nabmagamnö sÉ
,neűređsik ,natluromo} inđevlE
,netsI za lé ah ,hÓ .gidda indevneđ S
(.ileme kengé tézek s ,ledréteL)
,knutjar amlatah sé ,knár nav ajdnog aH
,argáliv a témđe jú s nozzoh tepén jÚ
,inetnö trév bboj ab$rok a ,tzamA
ne¤el erök ¤oh kenbsemen a ,tzE
,dnim ttopokle ,mezrÉ .inröt arsagaM
inzohertél tajú s - tlov knéim a iM
.menetsI ,gem ssagllaH .sévek knőrE
ajríp kosoráv őgé lőgem ke¤eh A .kinűtlef tđerek a nabáirólg negé zA)
đunmih sotatíhá lórlováT .ála kanlláđ kotapa$ davléf lórko$ú$ A .kiđtál
(.killah

(nabágam) REFICUL
,matáh ajtagozrob éssik }ávtál E
?menedzük e-llek lerrebme men eD
.mette€eh iđet ő ,koríb men né tiM
.mattál atroka¤ rám táfért ólnosaH
,tteđevle nassal ah airólg A
.tđerek őzgnerév a daramgem géM
LOTSOPA RETÉP
,lürök stnikeT - .ttotagllahgem rÚ zA
.intelüđ dzek arjú dlöf tlu$rokle zA
,kaifcrah rábrab sörőbevdem E
,arkosoráv se}éf kentev tökđü kiK
tésétev kodazáđ tlúm avol kenkiK
tto¤ahle tóllátsi s le ajropiT
dnazoh trév jú ,lél tzök kalafmolpmeT
.ebkere tto¤ofgem ,tlu}álisle zA
,kenlekené tđunmih nabđukric a kik S
,ipétik tekölbek sirgit đőb a giM
,tegésirévtset a ,kanzoh témđe jÚ
,tásáludabađlef kenné¤e za sÉ
- .togáliv a inzár kájgof gem ke€eM
MÁDÁ
,kelél a rék si tsám ,mezré ,mezré ,hA
>kejék eh}er nokánráp ódagad tniM
asá€ofle ussal kenérév víđ A
?asám ennel im ,hjav ken€em ,jék na€O
LOTSOPA RETÉP
,géső$id kennetsI :doléc táh ne¤eL
dabađ né¤e zA .aknum kandagaM
.nav enneb im ,dnim inzoh er}évrÉ
.teteređ :el névtök $narap ¤e kaŁ
MÁDÁ
inlüseklel táh lef ,inzáta$ táh leF
,togáliv jú intoklA .trénat jú zA
,đel }ére-gavol a agáriv ken€eM
náladlo rátlo za eteđétlöK
.láedi iőn tlatđagamlef A
(.ludni ,avdokđamát erretéP)
REFICUL
!mádÁ ,lef tíseklel neltehel a ,hA

.má ő$id s ze ótlém zohúifréf A
,tjah élef gé za trem ,kiđtet kennetsI
.djam tje ebgésték trem ,sevdek kengödrö S
(.¤emanátU)
NÍä KIDETEH
akráirtáP a nepézöK - .larráglop őgle¤ő }áhen caiP .nab€opánitnatsnoK)
súdőre ,dérknaT tnim mádÁ .tegil arlab ,adrázacápa arbboj ,ajátolap
őgnel ,nélé kadah setđerek őrétađđiv lóbáiĐÁ ,lakkogavol sám nabrokifréf
(.jé bbősék ,evtsE .ekönrev¤ef tnim reficuL ,őj ttellem óđbod s kólđáz
RÁGLOP ŐSLE
.tapa$ rábrab ¤e témsi nöj tti ,mI
,tupak sé tótja eb knujráz ,knussuF
.arjú kövdek nöjőj inlobar ¤oheN
RÁGLOP KIDOSÁM
kéle$ő$ dav e >lekknie¤löh lE
.tiejék kojáređ a irémsI
RÁGLOP ŐSLE
.tágoj kenőző¤ a knie¤löh sÉ
MÁDÁ
>knüttőle ¤í kottuf tim ,kotajllágeM
,telej tneđ a tze kotájtál men ¤aV
- ?lota$ zohléc ¤e €em gelirévtseT
,kanáiĐÁ küttiv tágáliv knütiH
tludavle ¤oh ,tánat kentetereä
eje$löb tneđ tzök ke€€em ,iójlliM
.tájtđalam kézzeré ,kenknüvdü ttogniR
?teteređ anlov men ketetzökit S
RÁGLOP ŐSLE
,tedéđeb €i rođkos im rám knuttollaH
(.kendeléđlE) .tlüper köđü za arknuzáh ttogel S
(zohkogavol a) MÁDÁ
,e$lömü¤ soktá ze ,kotájtál ,émI
cólatram i}}a levvret sajla aH
,itegnel tólđáz tneđ a nebézeK
,ken€édevneđpén a evglezih nává¤ S
- .lürézev lef kiđkalot lúnaltaviH
nelet}}eđ a gím !mitárab gavoL
,eteré$id tneđ netsI ,telű$eB

gésisőh a sé emledév őn A
avtavih knu¤av knim ,nokniajdrak đeL
inatrat nekéf tnoméd adnor E
erénelle kaná¤áv ¤oh ,intezev S
.neletnüđ nejlevüm tsemen s to¤aN
REFICUL
pén a ah ,djam edmá ,dérknaT ,đlóđ nepéä
- - ¤av rézev ¤oh ,ébböt idneih men lE
MÁDÁ
.melező¤ a tto ,nav melleđ a loH
- .motjúseL
REFICUL
?đel si alán melleđ ah sÉ
?ázzoh e-đlláđeL
MÁDÁ
?inalláđel tréM
- .lef meleme tető ah ,bsemen men táH
lőré€eh zéhen sédzük a indnomeL
,se}í$ik na€o ppé nabájíh kasráT
.indagof men eb tsrát gésűlbekkűđ tniM
- .nebréba€áp a téđér névle¤írI
REFICUL
,emđe ¤an a tlu}ális évim ,mál ,máL
- .katlah iúnatrév đukric a tré€eM
- - ?asátidabađlef kenné¤e za zE
- .gésirévtset újaf sotaládoŁ
MÁDÁ
tnat ő$id a ¤oh ,ddih en ,hÓ - .jlo}úg eN
- .za a¤áv kenmetlÉ .mogof men leF
,nav arkiđ tneđ nebik ,ne¤et s ,teheT
,kujdagof nesevíđ ,knázzoh dzüklef iK
.ileme ebknüdner sápa$drak ¤E
tie$nik dner a llek knünzirő eD
.nebénelle kenrűz ógnorrof gém A
,ődi za enőj ráb ,rám enőj ráB
,inleteb gof rokka ka$ knusátlávgeM
- .nednim atđit trem ,tág a lűdel nődiM
,ménelték téttöj kanpan ne€€i eD
,átidni tevűm ¤an a ik ,za aH
- - .netsI ¤an a anlov ttel agamnö meN

.katdagof na¤oh ,kotáttál ,mitáraB
.tzök epén soráv ógjaz a návrÁ
nebtegil noza tto tnim ,sám artáh $niN
kókođgem tza tnim ,inlláđ abrobáT
.ludrof arbboj djam gíM .tzök }ágop a ráM
,si né kalgof intevök ,kotajludnI
.tréegéspén lelef gavol nedniM
(.tü trobát dah setđerek A)
REFICUL
galojú diémđe péđ ¤oh ,rák iM
,kenmeret támla ttedehríh na€€o kaŁ
.rop eléb ed ,sorip tnük €eM
MÁDÁ
.jllágeM
?'ebbesemen immes rám đeđih men táH
REFICUL
.đih men ah dojaf ,ré tim ,si kénnih aH
đatillá te€€em ,dnergavol a zE
,tzök imálluh regnet tnána¤ đoráF
,lűdeđđö giléf ,kiđlaik rok¤E
,arsatu đérem a đel éttriđ bseđév S
- .ttolgáliv mesos €em ,sám ki€emráb tniM
,tah evtnih tsádlá sé lé im ,nedniM
,lláđik emelleđ ,lahgem levődI
,tnána¤ göd adnor ilélut tset A
lehel takámzaim ólokli¤ €eM
- .kiljef elűrök €em ,nabgáliv jú zA
kődi tlúm a knár kandaram ¤í ,ddáL
.iagás¤aN
MÁDÁ
,lűdeđđö knüdner gíM
,kantah ebgemöt a ianat tneđ náT
.€éđev $nin rokka sÉ
REFICUL
- - .konat tneđ A
,kotoktá gidnim nat tneđ a ppé ,hA
:kotatnakkub áer neltelév aH
,ketize¤eh ,ketirű$ gidda treM
,ketitíselé ,kotájtagosaH
.előleb đel ókéb ¤av géstlürő giM

,emle za návríb men tamlagof tkazgE
ketiserek tze gidnim sigém iT
.kerebme ekđüb ,arkotoktánÖ
,bbo¤an lalláđjah ,todrak e dzén ¤aV
,ttozotláv men neb}él s ,tehel bbesiK
,neletgév-segév kóntahtat€of tzE
?ne¤et trátah €em ,tnop tkazge za loh S
,lálatáer nötgör desézré ráB
- .lláeb nődim nab¤an sázotláv A
,déđeb a tđaráf - međkeröt tim eD
.téđetređ éssik ka$ dagam stnikeT
(.nelejgem témsi ráglop }áheN)
MÁDÁ
.rék te€ehnem ,tdaráf mepén !mitáraB
nabásorávőf gés}étđerek a náT
.abáih rék meN
RÁGLOP KIDAMRAH
é-¤av men ,sédréK
.lán}ágop a bbađđor nebgéskenterE
RÁGLOP KIDEßEN
,tnoisuomoH a ,đeđih tim ,ddnoM
?tnoisuiomoH ¤aV
MÁDÁ
- .metré men tzE
REFICUL
.golod őf a tti tsom ze ,eb dllav eN
RÁGLOP KIDEßEN
.űtihsimah si ze ,kidekték ,máL
NEBBÖT
- .abkniazáh knuzzókráz ,le ,külőt lE
(.kendeléđlE) .tjú} tlédef keikén ik ,áer kotÁ
tapa$ ¤e ,lóbájátolap őj letterésík sé nabápmop imledejef akráirtáp A)
(.pén s kánotak ergév ,evrésík tekekentere trevarcnál itevök tárab
MÁDÁ

meledjef im ,ddnom eD - !kolumálE
- ?nóvíhik ,nesöf€öd €o ,ttoma glezöK
REFICUL
.adótu kolotsopa ,za papőf A
MÁDÁ
,kéle$ő$ adnor sabáletzem e S
,lemmörörák tepén tle$nilib a €eM
?irésik levéníđ tazála tduzaH
REFICUL
.gerestárab ,sukinic-}étđereK
MÁDÁ
.tzök mie¤eh iső tse€€i mattál meN
REFICUL
,dodut ,gássolkop a >bbótu đtál djaM
dstrés en gem ,zzá¤iv eD .dejret nassaL
tréza ppé s ü}ére túlođba zE
.tepén neltehletđegnE
MÁDÁ
őnim ,hA
.ajtájas kanjaf €i entehel }érE
REFICUL
,sádnomel a ,ságra}as a kö}érE
.netđerek a gem ttedzek deretsem tiM
MÁDÁ
,latláze gem atláv togáliv ¤e zA
,kanlomorák tnetsI ka$ kává¤ e eD
.tie¤ek evtevgem ,kódazál tniM
,dagar trev¤ef €o nelle go}úđ iK
,gésisőh inniv nelle evdem tiM
.dnoloB
REFICUL
togo}úđ a kő ahtáh eD
?kugoj ár e-$niN - .kizén kenévdeM
nebétezré kutlov sőh kugoj é-$niN

- ?tőzevlé nednim inzű arlokoP
MÁDÁ
- .keđih men sé ,sámaT tnékim ,kotáL
- .kankotazárpák e kezén ebémeä
(.pél éle akráirtáp A)
,knu¤av isocrah rís tneđ a !má&A
innehipgem lóbtú samladaráf a S
- .dagof mes eb gém epén soráv E
.nöknü¤ü stíges ,¤av samlatah €o iK
AKRÁIRTÁP
,keré men tsom arkoglod €éke$ ,maiF
,víh evdü pén a ,e$íd netsI zA
,menléti névllek ttölöf kekenterE
,kenđé}et tnékavdud avróđ tegrém kiK
neletnüđ ,kujtri ráb lassav-lezzűt S
- .knár lokop a idlük levőre tlújU
,kot¤av izétiv tđerek a ah¤oh eD
,tne$eređ eđđem ketserek keniM
,táhet leF .nelle bse€éđev a ttI
,tekő ik kotástri ,arkiavlaf leF
.tekemre¤ ,togga ,tőn kotastítđuP
MÁDÁ
- .donávik men ka$ ,má&a ,tnaltatrá zA
AKRÁIRTÁP
,}i$ik gím ,si ó¤ik a naltatrÁ
,agofgerém tlluhik rám ah¤oh ¤aV
?é-delémik S
MÁDÁ
nűb ü}röđ nabólaV
átahtjú¤ argarah €i im ,teheL
.kenteteređ a tázáh¤E
AKRÁIRTÁP
!maiF
,glezih kentset a ik ,teređ za meN
,ađđiv ilrézev teklel a ika eD
lütđerek nognál ¤av nélé drak ,llek aH
tocrah ed ,tékéb meN :ádnom ik ,zohhA

keűtih đonog E - .erdlöf a kozoH
nabánat se€étjer gásmoráhtneđ A
,kitedrih tnoisuiomoh A
tnoisuomoh a záh¤e za giM
.lüekkic tih a gem átípalA
KOTÁRAB
- .gé a€gám a rám ,kujáer lálaH
MÁDÁ
,t-i za tza ,mitárab ,lef kotájdA
ketsétevgemtelé đel tazodlá bbeä
- .nabáta$ sőh ódnaviv tréris tneđ A
KENTERE GGA ßE
tréknütih zagi knim ,strésík en ,nátáS
.éledner netsI loh ,knüzerév ttO
TÁRAB KIßE
?leđke$id lettih zagi ,neletmeđ ,haH
KENTERE GGA ZA
taniĐ inimir a knülev é-$niN
?nalatmáđ sám S
TÁRAB A
.ttedevét artú đoR
ővih zagi sám s nabáeaciN eD
?ketléti knüttellem e¤ú nabtaniÄ
KENTERE GGA ZA
telrésik neletmeđ iM - .kosotráp A
,jlelef ,¤aV .knülév inze}esrev géM
,si kotá&azáh¤e ¤e ka$ nav loH
- ?bésuE ték a sé suirÁ tniM
TÁRAB A
?tsuisánahtA ¤e é-kotríb táH
KENTERE GGA ZA
?kotiúnatrév loH
TÁRAB A

.ketkenit tnim ,bböT
KENTERE GGA ZA
lavátazárpák tekik ,kúnatrév péä
- .arlálah ttozohrák ,le tla$ gödrö zA
,nolibaB ¤an a kot¤av it ,modnoM
,trí sonáJ tneä lőrik ,¤löhjék a zA
- .lőréniđ gáliv a inđev gof le €eM
TÁRAB A
sutđirkitnA za ,}ákrás űjeftéh A
,léđeb sonáJ tneä lőrkik ,it kot¤aV
.iárobmic gödrö ,kodrála$ ,kozaG
KENTERE GGA ZA
…kosokrot ,kánzárap ,kó¤ik ,kólbaR
AKRÁIRTÁP
,knüződi ákos sirám ,le ,kölév lE
!tekő ará€gám a ,eré$id netsI
KENTERE GGA ZA
,đonog ,dádnom lój ,eré$id netsI
- .tazodlá za lluh eré$id netsI
,tniređ }ék ketđet ,kot¤av kesőrE
- .gé za djam létí ,ttet a e-ój eD
,kotiárónűb rámmi avlálmáä
,kendnetelűđ koráta$ jú lőbknüréV
,gobollef €em ,gnál a s ,lé emđe zA
- .tev arkodazáđ ősék togáliV
- .ablálah ő$id a ,mitárab ,knüreJ
(kenlekené nabrak) KEKENTERE ZA
tréim sé ,temegne le lát¤ah tréim ,menetsI sőre né ,menetsI sőre nÉ .1
?lőtédéđeb kanmiasátagjaj né za sé lótmosátratgem né za le látzovát
$nin si lejjé ,gem đtagllah men ed ,gitsepan dnim kotláik ,menetsI nÉ .2
.mesélgetđev meken
(.tloĐ .IIXX) - - ¤av tneđ gidep eT .3
(kangávebzök nabrak) KOTÁRAB A
.lakkólocrah melev a jlocrah sé ,lekkőlrep melevné za ,marU ,jlereP .1
.ermegéstíges né za lef jlek sé ,tĐiap sé trev¤ef jdagaR .2
.tátu keniele miótagrobáh né za gem dđeker sé tadádrád lef ddev sÉ .3
(.tloĐ .VXXX)

a lakkosutátkart tárab }áheN .lunovle tenem a s akráirtáp a ttalazE)
(.lü¤ev ézök kesetđerek
REFICUL
?đadazrob tim ,ddnom ,naltóđ €o đllá tiM
ttogel dzén ?dezén kanáidégarT
- .gof intattalúm s ,kanáidémoK
MÁDÁ
si ttaim i ¤e táh - !jláfért en ,jaj ,hÓ
- ?ablálah a natnáđle €€i inteheM
- ?űređ¤an ,sotđagam a rokka iM
REFICUL
.ótatgacak nát kansám ima ,zA
,tamlagof ték e ka$ ajtđaláv láđ ¤E
,küttözök ka$ létí nebvíđ a gnah ¤E
,vneđnokor a óríb se€étjer a ze S
- .lögem lavá}úg ¤av tínetsi €eM
MÁDÁ
!nűb e dnim ebmemeđ ka$ tnűt si tréM
,nab}ámodut ekđüb crah űređsik E
avnovik lüretsem gerém sokli¤ E
- .lóbgáriv bbőtídügel ,bse}éfgel A
,méremsi rok¤e togáriv péđ E
:nabárok őlüdneĐ kenknütih ttödlÜ
?etteterknöt ika ,sönűb a za iK
REFICUL
,melező¤ a agamnö sönűb A
.levön tekedré záđ ,róđetređ €eM
,tmeret trítrám ,zoheđđö €em ,đév A
- .lekkekentere za nav tto >dá tőrE
MÁDÁ
,tamodrak mántíjahle ,nabólaV
,abmonoh ikađjé kénnemađđiv sÉ
nabiké}rá kődre ső za gém loH
gésűređ¤e atđit a ,$ebifréf A
,levigrém kanrok amís e locaD
,neletnüđ ángús men óđ soktit aH
.intmeretájjú llek mekén trok e ¤oH
REFICUL

mesos tné¤e treM .sévkeröt úiH
:nebénelle rok a er}évré đdnazoH
,tíremle ¤av điv €em ,ma€of rok A
- .né¤e za ,erézev men ,ajóđU
,akinórk a dnom kanko¤an tekiK
,tádazáđ étrégem ,tah ik ,zadniM
.takamlagof jú za élüđ men eD
,indariv dzek arávađ sakak a meN
- .dariv ¤ohtrem ,tláik sakak a eD
kenteis nabókéb kik ,koza ttomA
,netteze}rök lót}úg ,arlálahrítráM
,erőle tomo}rebme ¤e ka$ kantáL
>talodnog jú za lef gnered kützöK
kiadótu tim ,kanlahgem tréza S
- .kandnaviđ nalatdnog leggélactu zA
,abdorobát éssik zzén ,tze kuj¤ah eD
,kotárab sokđip noza tto kanráj tiM
,kanalkonóđ tim ,kentü trásáv iM
- .nebéterésik dav sétjelgat tlürŐ
.tekő kussagllaH
(tzök kesetđerek ódokalot a) TÁRAB ßE
!keté¤ev ,kokonjaB
tánat kensélkezev a keté¤eV
,nebketegésték nednim luzualaK
,anzárap a ,sokli¤ a ,tínatgem zE
únat simah a ,ólbarmolpmet A
.nablokop a indevneđ gof givé }áH
tsétetnüb ivé ¤e ,tínatgem sÉ
,}áhen s đúh tahtlávgem gadzag a ¤oH
.lavidilos moráh }égeđ a giM
,neletpék neppé intezif rám ik S
- .si lessétü$ábrok reze }áheN
- .keté¤ev ,tev}ök se$eb e keté¤eV
KESETäEREK A
- !má&a tneđ ,si knükeN - .elev edI
MÁDÁ
.kővev bbađor gém sé ,súrá đđor ,haH
!trásáv adnor e téđ drev sé ,todrak jnoV
(nabravaz) REFICUL
.márobmic gér tárab e ,gem ssá$oB
,togáliv €i za né molátu si men S
,si ttopaklef etniđ ah e$id rÚ zA
.elev lattú¤e si né matpakleF

.tnala éssik ¤e látdaram et kaŁ
}áhen ,zohmádÁ kannahor avtlokis ajánromok kanna ,enéleH s arózI tnim avÉ)
(.kannosole ebizí nabnoza kik ,evzödlü lőtsetđerek
(av¤oređđö) AVÉ
.konjab ,et gem stneM
(avloraklef) MÁDÁ
,¤löh semen ,hó ,jlémđE
.demeđ péđ lef dseV .¤av nasotzib ttI
?étehré im hjaV - !őzégi őniM
ENÉLEH
teteđémret a knutlov inzevlÉ
,tzök igésürűs soké}rá knütreK
,nepe¤ edü za evlü naltadnoG
>kütrésik sé kuttagllah t}ágotta$ A
temeđ ték knutál ingolli$ nődiM
.lőgem rokob a le€€édevneđ daV
knunátu gím ,intuf knüdzek evdejI
setđerek ¤én evgröböd sé evgehiL
.knátuj dázzoh nődim ,tréeb djam-djaM
MÁDÁ
>jderbé ¤oh ,é-majnávik ,modut si meN
?tnána¤ pékmolá ,đ¤ahle ah¤oh táH
,evlümelleđtá ¤í tset tehel si ¤oH
- sotadámi €€i sé semen ne€I
REFICUL
nabólav sros a ,hÓ - !tset tlümelleđtÁ
tsemleređ a nabboj éntehtetnüb meN
névtísejleteb tnim ,tréégéstlürŐ
- .zomlah erésevdek ka$ tima ,tzadniM
MÁDÁ
,keletremsi rám rok¤e ,kilmér ¤Ú
.láná€omáĐ netsI knutllá ttü¤e ¤oH
REFICUL
,ddelef esos tza ,kelrék ernedniM
ótattalum ne€ima demlereä
.kankidamrah neltezi €€o ,nebsetteK

MÁDÁ
!gé ,dekén aláh ,hó ,g€osom - zénleF
AVÉ
?gem tza mejnöđök ¤oh ,létnemgem ,gavoL
MÁDÁ
?nodakja óđ a e-jíd gadzag meN
(zehénéleH) REFICUL
- ?kere} mes te€€i s ,jíd }ávos gélE
ENÉLEH
?deken né mánzotrat laváláh im S
REFICUL
gavol semen a ¤oh ,deđih tza táH
.gásúih őniM ?si degét etnemgeM
,t}ođđasik a itnemgem gavol a aH
.la}}ozib könrev¤ef a tájánromoK
ENÉLEH
,keđel sáláh ¤aV .anlov metre} tim S
:đév a réle ahtnim ,ko¤av tto sÉ
- .ttozohrák si ¤í ,naltadaláh ¤aV
.őzödlü ¤én a túr tlov men gideP
MÁDÁ
.jlo$narap ,kelessezev ávoh ,¤löh ,hÓ
AVÉ
.ajatja adráz a llá knüttőlE
MÁDÁ
ajatja ed ,hÓ ?dodnom ,adráz A
?e-¤ú ,le t}émer a melőt ajráz meN
,zehtđerek e mönzűt ,tlej ¤e mekén jdA
,víh indzük nebmetđit zama gím ¤oH
,tépék ađđiv azzoh kanmomlá bbeđgeL
,nekevé uđđoh inráv kajnú en S
- .tni meréba€áp lőrégév ke€eM

AVÉ
- .galađ e ,mI
MÁDÁ
- ?galađ tétösjé zE
.totanáb en ,t}émer ,t}émer !¤löh ,hÓ
AVÉ
.kotahda men tsám ,lej a ze mé}E
.}émer đé}et men tzök lafadráz A
MÁDÁ
,¤av et loha sÉ .mes meleređ eD
!}áel ,meleređ anlov en na¤oH
.acápa gém ¤av men ,ajtatum dezeM
AVÉ
,leddiesédrék bbávot jrötö¤ si eN
- .motál inőn tadúb ah ,đrötö¤ gideP
REFICUL
?si degét laf e inráz gof le sÉ
ENÉLEH
.evtev ebregnet $nin a$luk ed ,má lE
REFICUL
kéngaraf táigéle péđ heb - rák ¤aN
- .lőrtese súb E
ENÉLEH
!melőle jnem ,aflaŁ
REFICUL
nődim ,za emđe ¤an men táh ?tréim S
?trédo$luk kolláđ erkénefregneT
ENÉLEH
.monávik si men tze ,hA

REFICUL
- .ke¤em ráM
.tra¤a máer nef e}röđ ken€ém A
ENÉLEH
- meleléf a lögem ,jjöj ,ađđiv jjöJ
- .đel 'abmokalba djam $luk a bbáknI
MÁDÁ
,bbálagel gem deven táh majdut ddaH
,kajlota$ tim ¤oh ,gem majdut ,abmámI
detezgév ah¤oh ,dár névrék tsádlÁ
.dedegne men rám intđogem táđáß
AVÉ
?gavol ,déit a S .arózI meveN
.tezűđadráz telli nabboj gásdámI
MÁDÁ
.ko¤av dérknaT
AVÉ
.delev netsI ,dérknaT
MÁDÁ
,evteis €i le j¤ah en ,hó ,arózI
,teven a nebnölük mozoktágeM
- ,röđőle láttodnom avzú$ub te€eM
,si kanmolá gém ,crep e tlov divöR
,đdaram €étjer €i ah ,motat€of ¤oH
laválanof agárd dosros moríb men S
- ?inezmíhiK
AVÉ
.tamosros táh dajllaH
.tlov ezétiv rís tneđ a si má&A
,nelle dav a etpelgem tjé ¤e nődiM
.tárobát ,lassav-lezzűt ,evtlövÜ
,}émer tlov men rám zehésévkeneM
,kanáiráM zűä nőt tsádagof tneđ sÉ
,kélav kemre¤ gém ik ,temegne ¤oH
.lnájalef ikén ,tehrétađđiv aH

kévev tá&so tneđ né ,trétađđiv Ő
.erterégí zE
MÁDÁ
!a}a tneđ et ,hÓ
,teteređ atđit ttetísetset eT
€i avtnábgem le e-láludrof meN
őnim ,lőtterégi neletgéstneä
,tege€ébnűb mo} erdie}érE
- - .tájtđalam kengé za evét ákkotÁ
ENÉLEH
?tamosros indut donávik men et S
REFICUL
,látdóla$gem ,létteređ :modut rám tzA
.látla$ et rám rokka s ,arjú léttereä
>datnugem tedösőh - létteređ témsI
- .ráv arókal jú tsom deviđ serü S
ENÉLEH
?nát delev nav gödrö zA !sönölük zE
,kelettih esgém ken}éređ €o eD
.gelnelej ddih kenserü temevíđ ¤oH
(zohmádÁ) REFICUL
,inzú$uble đríb men eT .sseis ,marU
.memledező¤ inlotág morib men né S
MÁDÁ
.nebmeviđ knáluf dóđ nednim !arózI
.gem dstísedé ,¤löh ,hó ,tégrém lakkó$ ¤E
AVÉ
.temükse dállah - đnávík tim ,gavoL
MÁDÁ
.kelesseređ né ¤oh ,nát avtlit $nin za eD
AVÉ
?né keldelef ¤oh ed ,¤av godlob eT
.mőre ¤ofik ¤av ,rám ke¤em ,dérknaT
.nebgé za tto kaltálgem - delev netsI

MÁDÁ
- .melév ekélme pan E - .delev netsI
(.pél abádráz a avÉ)
(erléf) ENÉLEH
?ke¤et né tnednim táh - et avá¤ ,hA
.$luk a nebregnet men ,djam đel 'abkalbA (tnef)
(.itevök távÉ)
(evlémđelef) MÁDÁ
.knürej táh tsoM

REFICUL
- .nav egév - ősék ráM
,déit a tazjaf tlürő ne€€i ,ddáL
lüézökđe kaná¤áv itallá djaM
lekkezek tluvrud sé ,tőn a itnikeT
táropmíh teđétlök a ilröteL
gem avlobar tágamnö ,lurácrA
>lótigáriv bse$ekgel emlereä
,ize€eh arrátlo lűnetsi djaM
,nalatđah dzük sé etré kizrév sÉ
- .le ajkó$ davreh neltekémret gíM
,lüőn ilű$eb sé itniket men tréM
.nebérök tlölejgem asátavíhőN
(.nokalba za enéleH sé arózI .léklef dloh a ,tlütétöseb neđége ttalazE)
AVÉ
,ttetekđer tnim ,már ezén av¤áv iM
,mettőle ttetekđer ifréf sőh e ,hA
- lo$narap tih a sé me}éreőn eD
.tazodlá tneđ tnim ,ik kedevneđ ttI
ENÉLEH
!knümen tlürő őnim ,sotaládoŁ
,tíkađ lettelétiőle za aH
,nátu jék a nahor lutalládaV
ipétel lórácra togásótlém A
.gerefnét nabrás nettetevgem sÉ

,gemer lótá}ránö ,tíkađ men aH
,tiajáb őddem aj¤ah inda}}oF
- .tjék a avlobarle lótágam s lótsáM
trá tim ¤aV .nepézök ráj men tréiM
}ođiv dégnö¤ sik ¤e ,dnalak sik ¤E
.motahgof men gem ,rok€o lemmellI
.nebőrem ka$ melleđ es őn a neđiH
AVÉ
?gém e-llá netti ,ik zzén ,enéleH
.le ne}}ök na€€o anlov tnem na¤oH
.tátazóđ gem gém majllah ređ¤e kaŁ
(zehreficuL) MÁDÁ
,lánákalba e-llá men ,lürök stnikeT
?manátu tsátnallip ¤e é-endlük meN
- tájkala rágus gém massál ređ¤e kaŁ
.gém ko¤av tti ¤oh ,dnáb en ,hó !arózI
AVÉ
.donllá men tti ennel bboj tréknőttekdniM
,rrofeđđö ne}}ök víđ tdakađle zA
- .kujtđakađle arjú ah ,jáf ka$ tnigem S
MÁDÁ
,inzén ebjé sedne$ a ¤í e-đléf meN
.gobod lőtmeleređ ,víđ ¤an tnim ,€eM
?dabađ men knükén ka$ loh intereä
- - ?dagarle aĐárav ¤oh ,e-đléf meN
AVÉ
,molá ednüt tnim ,zednim si menneb lÉ
>argáliv e trésík lőbgé za nát €eM
,zodajrá lad péđ nimálluh gél A
tierze kőtmen kotál ing€osoM
,lügöm bmol nednim lakkó$ irévtseT
- .kenléđeb men ,dérknaT ,ébböt knázzoh eD
MÁDÁ
- ?é-lotág laf đđor e !tréim ,tréim S
,lót}ágop a matvív tocras i}}a iK
- ?tocnás a tze ingáhtá é-moríb meN
REFICUL
,emelleđ rok a idév trem ,má meN

.et tnim ,bbesőrE
MÁDÁ
!tza ajdnom ik ,haH
(.ik lú¤ agáliv a€gám ¤e nebréttáh A)
(lórlovát nabrak) KEKENTERE ZA
za teme¤e nelte¤e né za sé lőtrev¤ef a temeklel né za gem dstneM .21
.lőbézek kenbe
kiavrađ kankosinrocinu za sé lóbájáđ kannálđoro za temegne gem stídabaä .22
.temegne gem ssagllah nelle
ettepezök ketezekelü¤ a >kaniaifmá&a né za tedeven et a metedriH .23
.tedegét kelré$id
AVÉ
- !kenkieklel sönűb ,netsI ,zzamlagrI
(avdazrobađđiv) MÁDÁ
.lad őtnetter iM
REFICUL
.za ketkenéđáN
MÁDÁ
.kenetter men gem né ,ne¤el ,¤edniM
.kogof lennednim detré inlocaD
(lórlovát nabrak) KOTÁRAB A
kik ,lammoladiđ sé laggássotazála¤ lef kenessetzötlö - - .26
.menelle kandoklavuflef
tza kájdnom sé >tamogászagi né za kájraka kik ,kenejlürö sé kanajdagiV .27
.kanájáglođ ő za tegéssekéb raka ik ,rÚ za késsatlatđagaM :roknednim
,tlov ttepél zohájatja adráz a ik ,mádÁ levétedzek kenérak ibbetnef A)
za s ,kanlláđ ko}ákrođob nebgél a ,tláik kivuk ¤e no}rot a ,tllágem témsi
(.ttőle mádÁ llá evtege}ef s ,lőbdlöf a lék závtno$ ¤e ttőle ótja
(avpa$eb tokalba za) AVÉ
!stíges netsI
ZÁVTNOŁ A
.lőrböđük tletneđ e lE

MÁDÁ
!mér ,et ¤av iK
ZÁVTNOŁ A
đel tto ik ,ko¤av za nÉ
- .nebsélelö nednim ,nabdokó$ nedniM
(avgacak) KO{ÁKROäOB
,$lömü¤ ra}af ,sétev sedÉ
.stlök takó¤ik lavifbmalaG
!knuvíh ,arózI
MÁDÁ
!kokala ne€€iM
?magam ¤av ,le é-kotázotláv iT
.kotatg€osom nődim ,keletremsI
?molá netti im sé gásólav tti iM
- .morak daknalle arkotoĐáraV
REFICUL
abgásasrát sevdek im lünelteléV
,té$neređ e moráv lőtgér iM .kétuJ
,dahakrođob péđ semledelli zE
latlázadnim táfmin neltezem a €eM
,ajdalahlút eđđem nabgásnaltácrO
,lálah semér a ,srátjab név a zE
,t}ére gedir a evzepékzrot €eM
.laváif dlöf a tza ajtatlátúgeM
keré men ár ¤oh ,ráK .kellözövdü dniM
- .inge$efle tejé za ketettözöK
(.kennűtle kesénelej A)
atpa$eb desevdek !dérknaT ,lef ,dérknaT
?nebjé za tti knullá tim >tokalba zA
.damlatuj neđel }évđök ,gedih léđ A
?keđet tim s ,őj trájdnim gem enéleH
,gödrö za nát gof men indeksemlereä
,erkörödnim ennel éssegésteveN
- .agam énnivle támlatah rokka S
lellebek őh rebme za ,sotaládoŁ
,nátu meleređ evdepe gnesE
lellebekgéj gödrö zA .tara tník ka$ S
.rokój inludabađ előt ríb gilA
MÁDÁ
!reficuL ,ertél jú ssezev ,ssezeV
,nátu kémđe tneđ matlláđ arátaŁ

,nabságoflef }ávtih toktá matlálat S
,kanázodlá trebme eré$id netsI
.intlöteb temémđe ,tlov $rok rebme za S
,knievlé innet mat¤áv ébbsemeN
,ertezevlé za kétüs tége€éb nűb S
ttöföd ze s ,kétíllá t}éregavoL
,abgáliv jú ,ténni lE .trőt ebmeviä
,keré tim ¤oh ,mattatumgem éggélE
,matdut indnomel sé matdut invív iK
- .me€eh motah¤ahle lűk'en ne¤éä
,si immes ébböt nestíseklel eN
,raka tnima ,gáliv a nojgozoM
,motízagí men ébböt tiekereK
.tiasáltob névzén neüvdek¤E
- .koraka innehip - matdaráfiK
REFICUL
,međih gila né eD .táhet jnehiP
,őre nalatgu} e ,demelleđ ¤oH
.manátu jőj ,mádÁ .noj¤ah innehiP
NÍä KIDACLO{
,}orot-đágalli$ arlab ,sogul arbboJ .ejtrek atolap iráđá$ A .nabágárP)
.lekközökđe-đágalli$ ,lekkéđ ,laválatđaórí relpeK €ékre sagát ettőle
ke¤löh s kocnoravdu nebtrek A .ne€ékre za asulumaf relpeK tnim reficuL
- .ejen relpeK ,alábroB tnim si avÉ küttözök ,kanlátés nabkotropo$
¤e nebréttáh A .llá evde€ém ebdéđeb lerrelpeK tnim lammádÁ ráđá$ floduR
(.evnemle nerétőle za cnoravdu téK .jé bbősék ,evtsE .gé ajá€gám kentere
CNORAVDU ŐSL
,kizötűf natto ik ,tnigem za iK
?}ákrođob ¤av kenterE
CNORAVDU KIDOSÁM
.modut meN
,nejlekedré gém ¤oh ,nabtavid rám $niN
.érök ká€gám a lü¤ kéderpös kaŁ
,ttaim mörö rám mes za gnöjrő men S
.nabágam gorom sé zén gatagllah kaŁ
CNORAVDU ŐSLE
,se€€i za tlov pennü nebmődi né zA
.gáliv semen a ,ravdu za tlov ttO
(.kandalahlE) - .kődi ój a le kanlujaf ¤í ,hA
REFICUL
,kiselój zűt e evtse sövűh €I
.tegnelem negér ój rám nozib-noziB

.arákosmen kiđlaik ¤oh ,keléf eD
,avtlole lóttazrátah saifréf meN
,te€eh névdegne kentezén jú meN
,dneel men nabrok söbmözök e eD
,arĐárap a entev tobásah jú iK
,kantalodnog ¤an nedniM - .motahzáf né S
(.ab}orot a lE) - - .asákub a se}í$ik €i ,abáiH
(.evpél errétőle za mádÁ sé floduR)
FLODUR
,tamopókđoroh ,relpeK ,lef dstíllÁ
,kegetter ,lejjé za tlov mamlá đoR
.mogalli$ nav nabkárútknujnok iM
nabáravdu lef tnűt lej útalsójlaB
.lénéjef ó¤ik a tto ,si roktlúm ráM
MÁDÁ
.dolo$narap tnima ,maru ,đelgeM
FLODUR
kopan sukirétkamilk e djam aH
,küjdzekarjú si tűm ¤an a ,katlúmlE
.tdaram neletrekis panim a €eM
,tsutsigamsirT semreH arjú metzéntÁ
,tsuslecaraP ,tsutreblA ,tsuisenyS
,tekevűm sám sé tá$luk nomalaS
.arábih ttetje za matlálatár giM
,t€árik tdehnév a kótđazzi tnimA
,}álđoro serev a s ólloh a tnűtleF
tteljefik rukrem settek a kunátU
,násátah tlüse¤e aténalp ték A
.avastele$löb kecré za tlláđel S
,tezüt sevden a kutzábihle eD
tlüsetél men tréza s ,teziv zaráä
,}émdere ő$id a ,őzge}em tneđ A
,ebére gga za tnö togásujfi €eM
.ebcré ekrüđ a tá điv tegéssemeN
MÁDÁ
.rú segéslef ,metrÉ
FLODUR
.gém aróđ ¤E
,delőlef nabravdu za gnirek ríh đđoR
,létdőgeđ lüevíh kankonat jú ¤oH
>tietét záh¤etneđ a dolátsoR

}ákrođob túr tnim dá}a nődim ,tsom tőS
,lü nebnötröb ttala dáv bso€úsgeL
nődim ,si et đđöj abúna¤ ótléM
lüneltede}re s nasaka} na€O
.inatídabađik tő leđke¤I
MÁDÁ
.ko¤av aif neđih !rú segésleF
FLODUR
.dá}a bzagi ,maif ,záh¤etneđ A
,nav tnékim ,za nav lój ,togáliv a d¤aH
- .inatívaj lurátnok dnávík eN
,le lekke¤ek é-kalázomlah meN
alav sorám$rok ,lój dodut ,dá&A
,metze€eh lülöf gésték degéssemen S
.tlet abmojab géle }ozib gideP
¤í ka$ s ,zohmonórt kelélemelöF
.zehézek péđ alábroB rellüM látuJ
(.lE) .ózá¤iv ,maif ,¤él ,meltémsi ,trézA
za cnoravdu téK .llágem léniő$pél kené€ékre evlürem abkotalodnog mádÁ)
(.evré ebrétőle
CNORAVDU KIDAMRAH
.đágalli$ a témsi gnerem tnim ,dzéN
CNORAVDU KIDEßEN
,t}égeđ neletnüđ ajtnáb sétléf A
,inkođ ebérök jú dut men ,abáiH
.tđarap a gidnim előleb íriK
CNORAVDU KIDAMRAH
,gavol zagi za ¤oh ,lef ajgof meN
,tőn a ajdámi tnána¤ gésnetsi ráB
,đék etré anlov indado téréV
- >té}ére énetniré molagár aH
.tína¤ tléckéllem nabsálodóh Ő
AVÉ
a levéjőze¤el evteven s ,kizokalta$ zohcnoravdu ték a lattropo$ sáM)
(.rev arálláv cnoravdu kidosám
,zzemle¤ek ,trénetsi za - gavol ,jnem ,hA
- .menteven llek arlálah nodiáférT
- .€omok ű}röđ €im rú ték e tti ,dzéN
si teketit rám ttolláđgem nálaT

?emelleđ soktá kansátijú zA
metehdevneđ meN !lőbmemeđ le ¤Ú
lasságoflef súb ,sépe €€o €em ,tjaf E
ógolli$ a tze etle¤irígeM
.lémđe tajú s knülőt togáliv tdogu{
CNORAVDU KIDAMRAH
,¤löh agárd ,dáv e telli men tekniM
.arsázotláv nebrök ne€€i an¤áv iK
CNORAVDU ŐSLE
llá natto ,modóla$ men ah¤oh ,eD
.kelej tétös e nácra ,ifréf ¤E
AVÉ
,karu ,trénetsi za - ?}égeđ mejréF
lótúna¤ €i za tő gem ketéjlémiK
kéletök tneđ ázzoh tik ,mettőlE
.geteb no¤an - geteb ő điH - .lotaŁ
CNORAVDU KIDOSÁM
?kenkemeđ ózrágús e nát ejgeteB
CNORAVDU KIDAMRAH
,leđérem men iknes tima ,nabólaV
- ?lavúna¤ }ekétléf gem é-entrés Ő
tnána¤ dogavol entehel ráb ,hÓ
.kenđérem a monbod tű&đek ebémeä
(.kenré zohmádÁ ttalazE)
,knuzoklálat ¤oh ,ój ppé !retsem ,hA
,inzatu kénnávík armiagáđóJ
!kénteređ tsálsójődI
CNORAVDU ŐSLE
gidep nÉ
.indutik tágalli$ mán¤áv kanmaiF
.argáliv ttöj lejjé tlúm ,nátu léfjÉ
MÁDÁ
.karu ,ráv neđék őttekdnim leggeR
CNORAVDU KIDEßEN
.si im knüjnem ,lođo gásasrát A
CNORAVDU KIDAMRAH

.mo}ođđa ,tjé ój - nav tti ejő$péL
.avlúm aró ¤E (avgús)
(avgús) AVÉ
.nabsogul a ,arbboJ
.mosonáJ sevdek ,jőJ - .karu ,tjé óJ (tnef)
ettőle avÉ .lűd ebkéđe€€öĐ mádÁ .er€ékre za avÉ sé mádÁ .kennemle dniM)
(.kidetétöseb bbáknidniM .llá
AVÉ
.erznép anlov megésküđ meken ,sonáJ
MÁDÁ
.rámmi datdrohle dnim ,$nis meréllif ¤E
AVÉ
?táhet é-kejrűt tegésküđ körÖ
,kango¤ar tnékaváp ke¤löhravdu zA
.innelejgem kützök kelle¤éđ ¤útniä
cnoravdu ¤e-¤e ah¤oh ,nabólaV
,dnom avgo€osom ,avlojah méleF
,ko¤av né kützök én€árik a ¤oH
a ika ,dattaim mezekne¤éä
.abáravdu dotíllá ¤í tén€áriK
MÁDÁ
,topan sé tejé e-kodaráf meN
,dattaim tamosádut molurálE
nalatnođah nődim ,mözőtrefgeM
,koláni$ topókđoroh ,tsálsójődI
,ttogoflef meklel tim ,moloktitlE
.simah ,kodut lój tim ,metedrih sÉ
,kével ábbađđor trem ,llek monluriP
,nabba kenévih kik ,kállibiđ a tniM
.keđih men né gím ,katlosój timA
.tedevdek mejlel ¤oh ,međetgem eD
?kopak lujidnűb tim ,međet ávoH
,nogáliv a immes llek men mekén điH
,agalli$ őlködnüt sé jé za kaŁ
ajáinómrah soktit káréfđ a kaŁ
a ah ,ddál edmÁ - .ibböt a déiT
serü eri}bböt arátznép ráđáŁ
.kentezif neltedner ermelerék koS
,kopak legger tim ,si tsom đel déiT
.meken jáf ze ,ddál ,¤av naltáláh et S

(avrís) AVÉ
,đazodlá tim ¤oh ,do}áh ermemeä
,tegele si né e-kézodlá men S
,a}áel kanzáh semen ,né ?dattaiM
matlota$ zohdognar segésték nődiM
e-látuj malatlá men sé ,temővöJ
- .le ddagat ,naltáláH ?abgásasrát bboJ
MÁDÁ
?sádut ,melleđ táh e-gnar segéstéK
,rágus a e-sázamráđ so€ámoH
?tlláđ armokolmoh lőbgé za €€emA
?lüvik neze sám ,géssemen nav loH
gatalrop ,ketzeven ¤ú it timA
,tto¤ahle eklel tim ,báb ólta}aH
- .sőre ,újfikörö mé}e za eD
,inetré lánríb gem et ah ,őn ,hÓ
,melev nokor €o deklel anlov aH
,mévih lándokó$ ősle kenőniM
dénserek men s ,menneb lénnel ekđüb eT
,nömörök togásgodlob a lűviK
,sedé denneb im ,tnednim lánadroh meN
,űresek im ,tnednim s éle gáliV
- .kende€ehzűt izáh lef lánatrat meN
.keletteređ neletgév im ,őn ,hÓ
neűresek ed ,ha ,si tsom keltereä
.tlláđ ebmeviđ €em ,zém a soknáluF
,dűđ ennel éssemen €im ,montál jáF
,ttet évimmes sros a >léntehel őn aH
,gém ajtrat tnéknetsi-báb tőn a €eM
,rokgavol a attotrat lűnetsi tniM
,tlov ődi ¤an ,enneb kettih rokka eD
,ődi za epröt ,đih mes iknes tsoM
- .rakat tektév ka$ gésnetsi-báb a S
,ménpétik temevíđ ,delőt kénlávlE
,kéntehel bbatdogú} nát ,si anjáf aH
>léntehel bbagodlob melűklén si et S
:dner ővelgem rám a arjú nav tto eD
>avađ knuzáh¤e - €étniket a zA
.dlolef rís a gím ,knünrűt llek ttü¤e S
(.ajtagomis avtahgem avÉ ,ajtjah ebézek téjeF)
AVÉ
,ddev en nasođá¤ €o ,mosonáJ ,oN
,ahén-ahén tsám-te¤e si kodnom aH
.inetje abúb kaláraka meN
,sotaládo$ €o ravdu za ,ddál eD

,kaso}úg ,kékđüb €o ie¤löh sÉ
?könelle inlocad né kejdzek tiM
,garah ,rábe¤ú ,knüttözök rám $niN
.tznép a ddelef en erlegger - tjé óJ
(.ebtrek a nő$pél a ¤emeL)
MÁDÁ
kensemen s đđor e$revek sádo$ őniM
.evrűđeđđö lőbzém s lőbgerém ,őn A
,ajtájas ój a trem ?znov tréim sigéM
.tő etlüđ €em ,érok a enűb gíM
!sulumaf ,jeH
(.iđet arlatđa za s ,lavápmál őj reficuL)
REFICUL
?meretsem ,đlo$naraP
MÁDÁ
arsátivitan sé artalsójődI
.nebizí stíđék ,megésküđ no¤aV

REFICUL
>tese}éf ,tólmálli$ ,seteđémreT
.tólav gedir tréeznép ennev iK
MÁDÁ
.neletpék etniđ €em ,tna€o en eD
REFICUL
,inlálatlef nát kénríb si men ta€O
,kőlüđ a kanánzoknártobgem niM
,ttölüđjú nednim é-sáissem meN
,kandála$ a tnűtlef €em ,galli$ ől}éF
(.rÍ) .áđđamip ttokođ kiljef nebbősék ka$ S
(.pél ebéle cnoravdu kidamrah a ,tré zohsogul a ttalaze avÉ)
CNORAVDU KIDAMRAH
.nelte¤ek ,hó ,netti đetđepe gér iM
AVÉ
tazodlá za rám ¤an deken nálaT
,inalláik téleđ sövüh jé zA
,gem kola$ tejréf semen ,ój ¤e né giM

tételéti gáliv ,táktá gé zA
?gavol ,detteré armagam monoV
CNORAVDU [KIDAMRAH
telétigáliv a ,aktá gé za ,hA
.kansogul tétös e abáktit tah meN
(evgnerem) MÁDÁ
,tréimmes dzük men €em ,trok matnáviK
,támo} ttokođgem dner sasrát a loH
tetelétiőle tletneđgem E
,motahdogu} loh ,iknes ajtnáb meN
motah¤ah la€€osom űvdek¤e sÉ
- .tébes miacrah uđđoh indegeH
neblebek e ah ,ré tim s ,rok a ttöjgeM
,géskörö tneđ soník e - lé kelél A
,- rebme erőd a tre} lőbkege za tiM
,indogu} ¤áh men €em ,ki¤áv innet €eM
- .lettezevlé eh}er a lék aráta$ S
,ketekđer ¤ú ,trob zzoh !sulumaf ,jeH
.mejlezütlef ¤oh ,llek ,ze gáliv so¤aF
inlüseklel llek ¤í nabrok epröt E
- .lótárop ólok$om indakađle sÉ
(.lágoddi giégév níđ a mádÁ ,zoh trob reficuL)
,gé ¤an neletgév ,ik drát ,ik drát ,hÓ
>mettőle tedev}ök tneđ sé se€étjeR
,méselle rám-rám ah tedi}évröT
.melűrök tnednim sé trok a metjeleF
,ódnalum dnim za gím ,¤av sökörö eT
- .tjúsel zama gím ,đlatđagamlef eT
CNORAVDU [KIDAMRAH
!léntehel mé}e za ah ,hó ,alábroB
,tedejréf ántílóđle netsI aH
,ingof ajríb lef nabboj tege za ¤oH
.ttodaráf gidnim nebétlé tréiM
AVÉ
,t}égeđ mánlánjas ¤ú ,gavol ,ssagllaH
.dekén antuj men kó$ tzök mie}}ök ¤oH
CNORAVDU [KIDAMRAH
.đezű táfért eT
AVÉ
.keléđeb tólav ,tőS

CNORAVDU [KIDAMRAH]
?t€édek se€étjer a tze itré iK
.đteređ si men ¤í et đih !alábroB
,}égeđ ,ttözümáđ kénlov ah ,ddnom ¤aV
- ?trédevíh innet sepék lánlov tiM
AVÉ
.motahdut men natsom tza ,nabólaV
MÁDÁ
t}özök gedir e €em ,rok e-őj ,hÓ
levőrettet jú €em s ,ajdnatđavloeL
,kankomol tluvale za zén ebémeä
,leme sé tetnüb ,lef pél lúóriB
(.pél eréléđ €ékre za avgorotnát sé ,lékleF)
,lőtközökđe ¤an a ađđiv netter meN
,inadnomik tóđ ttetjer a léf meN
tnána¤ getegrög samlatah djam €eM
,notu setezgév a gof indalaH
.atdnomik tő ik ,si tza nát azzúzel S
(.killah amallad esialliesraM A)
,tálad ővöj a mollah ,mollah ,hÓ
,tnámzilat ¤an a tza ,tóđ a metlelgeM
:iđet ávujfi tedlöf név a €eM
*

*

*

NÍä KIDECNELIK
¤e €ékre zA .kizotláv ávácaip-evérG ĐiráP neletrih €ehőzén A)
tnim reficuL ttellem €em ,ávólitka} latđaórí za ,é}}évleme-enitolliug
- .lokonóđ kengemötpén ógjaz lőréléđ }évleme za notnaD tnim mádÁ .llá ókab
.kizokaros lán}ávllá za sé ,gem kinelej dahcnojú so¤nor negi ttellem óđboD
(.pan se}éF
(avtat€of) MÁDÁ
- !gásdabađ ,gésirévtset ,gésőlne¤E
GEMÖTPÉN
!iremsi men le ik ,áer lálaH
MÁDÁ
gem itnem óđ téK - .si né modnom tzA
,témđe ¤an tdamátgem nennünednim A
:téki¤e kujdnom arámáđ kój A

.kenzederbé kő sé ”noh a neb€éđeV„
,küjgöröd}}em ernűb a tákisám A
- .kenlüsimmesgem s - ”!ketessekđer„ :óđ E
,knünelle ko€árik a ketlekleF
,téjef knümledjef kutbod köjéle S
takumálliv s ,kopap a ketlekleF
evétađđiv ,lőbközek kórava$iK
.tettözödlü gér e ,tđé za arájnórT
,le kizgnah mes tazóđ kisám a eD
.knunoh ttezétni zohkabboj a tiM
,norátah a dzük geresdah ¤eneziT
neletnüđ ludót gásújfi őh im S
.intlötik té€eh kösőh ttolluhle zA
telürő őzgnerév ¤oh ,ajdnom iK
?inledezit ajgof gem tetezmen A
,lluhik kalas đđor a ,cré za rrof aH
.daramgem nátđit đér bsemen a eD
,si knu¤av kőzgnerév trájdnim ah¤oh sÉ
,tnána¤ gete}röđ ráb kenestnikeT
,soktá ne¤él ,lemmeven kolodnog meN
- .dabađ sé ¤an ne¤el azah a kaŁ
KOCNOJÚ
!trézev sé trev¤ef ka$ ,knüken trev¤eF
MÁDÁ
,kotnávik trev¤ef ka$ iT !se€eh ,se€eH
,t}áih ketdevneđ nab¤rát i}}a gíM
,neltezem kotabál ,kilđof kotáhuR
,ketizređik dnim la}}oruđ menaH
.neltetehző¤ pén A .kotgof inző¤ treM
,kanknukonrobát ¤e erév alluh tsoM
á¤ah gem nélé kniánotak iK
.interev tágaM
GEMÖTPÉN
- !ólurá za ,hÓ
MÁDÁ
a e$nik sám $niN .dodnom nese€eH
razap €o te€€em ,rév a tnim ,kenpéN
- .kanázah a zodlá leggésüklel¤aN
,lo$narap levé$nik tneđ kenpén ¤e ik S
,togáliv a intídóhgem návríb meN
- .ólurá zA
(.pélik tđit ¤e lüzök kocnojú zA)

TäIT A
,ebé€eh temegne ¤éT
.totazála¤ a mölrötel s ,rágloP
MÁDÁ
,damlazibnö ,motárab ,seteré$iD
,đllá kandavađ ¤oh ,tsátísotzib eD
.zzeređ né€ehníđ kocrah a bbőlE
TäIT A
,kikal nebmeklel kétísotzib A
,mejef si mekén nav !émi nátzA
.ttolluhel a za tnim ,nát ré tebböt €eM
MÁDÁ
.merék ah ,dozohle ¤oh ,sezek a ik S
TäIT A
,ko¤av magam tnim ,bboj sezek é-llek S
?ebimmes mezén men metelé iK
MÁDÁ
.kidoklodnog ¤ú men gásujfi zA
TäIT A
- .kalatílóđlef ređ¤e gém ,rágloP
MÁDÁ
.daram men le léc a ,gém melerüT
TäIT A
jlunat táh ,motál ,menneb lozíb meN
- .ráglop ,indekelév nabboj melőleF
(.tágam ivöl ebőF)
MÁDÁ
tó€og segésnelle ¤e ,etré ráK
- .mitárab ,le keté¤iV .tlemedrégeM
.nátu melező¤ ,gisátáltnođiV

(.tetpélle dahcnojú zA)
- .kotosros si né mántahtđo ráb ,hÓ
,géső$id men ,ka$ ttotuj crah mekén eD
,đíd si inse latlá €em ,gésnelle meN
kideksel luvro lőbketjer €em eD
- .arázah tneđ a s már lavátalrodnoF
GEMÖTPÉN
!áer lálah sé ,lajju gem dsatuM
MÁDÁ
.tlah si gem za ,koríb intatum tikA
GEMÖTPÉN
,súna¤ ika điH - ?kasúna¤ a táH
a etzege€ébgem ,si sönűb ráM
- .sój ődevét men a ze ,telüzrépéN
- !arkátarkotđira za lálah ,lálaH
,ebkegerünötröb a knürej ,knüreJ
.tneđ e}évröt pén a ,t}évröt knü¤eT
(.ebkönötröb a ludni gemötpén A)
MÁDÁ
,sőre đeter a ,đév a nav tto meN
,lö tomzi ,témle €em ,gél tdöhzűb A
.tekő kuj¤ah ,si¤ú ketsegéstevöä
,gacak levőf tleme sálurá zA
.niajdap tnevnoK a tíselé trőt S
GEMÖTPÉN
éggéle gém $nin ,táh ertnevnoK a leF
,bbősék ertnevnoK A - .avtagolávtÁ
- .ebkönötröb a bbőle lútalrokaß
ólurá nednim eđđö ddeđ giddA
.notnaD ,téveN
sé tikrám újfi ¤e ettoluc-snas }áhén ttalazE .le evtege}ef gemötpén A)
(.éle }ávllá za ajlocruh térévtset kenne tnim távÉ
ETTOLUC-SNAS ßE
knuzoh netti ,émI
,tátarkotđira ujfi ték témsI
ahur réhef monif ,cra ekđüb E
!tekönűb ajtatum nasogáliV
MÁDÁ

.kajfi ,lef ketejőJ .ráp semen ne€iM
ETTOLUC-SNAS A
,nátu kniasrátjab knürej gem iM
.arkólurá za đév s ,knár ráv aknum loH
.kenpél ar}ávllá za kajfi za ,leppén ibböt a kennemle ko-ettoluc-snas A)
(.daram rő }áhén ka$ lürök }ávllá zA
MÁDÁ
,ketélef znov vneđnokor €im ,metré meN
.keletnemgem lemme€éđevnö eD
IKRÁM A
,knu¤av kösönűb ah¤oh ,notnaD ,meN
>đlétí men le ah ,tnoh a dolurálE
.demle¤ek úih llek men ,knu¤av men aH
MÁDÁ
- ?đléđeb ¤í lannotnaD ¤oh ,et ¤av iK
IKRÁM A
- .ko¤av ikráM
MÁDÁ
,dodut men ¤av - jllágeM
?bé¤e míc $nin lüvik ”noráglop„ ¤oH
IKRÁM A
mo€árik élrötle ¤oh ,mattollah meN
.tekemíc A
MÁDÁ
,dsat€of en ,nelté$nereä
- .kizótagllah etniđ si enítolliug E
.llá avti} dá€áp s ,ebkniegres jpéL
IKRÁM A
,lót€árik a ,ráglop ,me€édegne $niN
.ketehpél ebgeres negedi ¤oH
MÁDÁ

.inlah đgof gem ¤Ú
IKRÁM A
dneel bböt le¤¤E
.tré€árik a tlahgem ik ,lóbmodálaŁ
MÁDÁ
?ablálah nőremkav €i đnahor tréiM
IKRÁM A
gojőle semen e ¤oh ,é-delév tza S
- ?kerebmepén ,telli teketít kaŁ
MÁDÁ
.kogof si né táh ,ój ,melev đlocaD
,erdenelle keltnemgem ?bsőre đel iK
,ővöj bbatdaggih ¤e trémellej e S
,€édevneđtráp a tdavmahik neb€eM
!körőtezmeN - .mekén inda gof táláH
.etré ketlelef íT .elév armokaL
(.irésíkle tikrám a rőtezmen serev¤ef }áheN)
AVÉ
!¤él sőre ,má&áB
IKRÁM A
(.lE) - .netsI nojvó ,mogúH
AVÉ
.lándnaloR bbađor men ,őf ¤e nav si ttI
MÁDÁ
.lórkaja dégnö¤ e tóđ }émek €i eN
AVÉ
.killi men óđ bbedégnö¤ nodaprév A
MÁDÁ
.}évleme ű}röđ e mogáliv né zA
barad ¤e delév ,létpélár nődiM
.ráz ebé€étneđ s ,el tlláđ gáđro}eM

AVÉ
totallá tletneđ artazodlá zA
.kopap a nabájtú kálo}úg meS
MÁDÁ
.ko¤av magam ,le ddih ,tazodlá zA
,mamlatah si kizén evle¤irí ah S
tetelé evtevgem ,neletmörÖ
,mekéđ i€árik mezén ,tlálah a geM
,tniknopan le kanlluh melőllem lőr€eM
- .ros a máer rám őj rokim ,moráv S
,téllüde¤e za rötö¤ ¤ú tzök rév E
- .inteređ tehel ój im ,meletjes A
lánatínat gipan ¤e ka$ ,őn ,hÓ
pan kidosám - ar}ámodut igé zE
- .mejef ála dráb mántjah natdogu{
AVÉ
,đ¤áv inteređ gém nabgálivmér e S
- ?teremsöiklel a é-tnetter meN
MÁDÁ
gálivzök a teremsöiklel A
,tezev sézgév a tik >agojőlE
- .inetniketlürök ré men ár zA
,tllágem ¤oh ,lórrahiv a dállah loH
- ?niatú gnoljah aĐór egnö¤ aH
,éggéle őremkav ennel ik nátza S
?lőrérebme telézök a inlétI
nádapníđ €em ,taláđ a ajtál iK
?tezev tsuturB ¤e ,tánílitaC ¤E
,léđeb ríh a lőrik ,kiđih tza ¤aV
sé ,innel rebme lattú¤e tnűđgeM
,ttozotláv é}}él ittelefdlöf €O
,}ođiv záđ órpa ttezénel a tiK
- .lekedré mestim dnog sopannedniM
,víđ a rev si nonórt a - ddih en ,jaj ,hÓ
,esemleređ tlov ah¤oh ,kanraseaC S
,éremsi ¤ú nápu$ nálat tő zE
,mes emletjes tlov men s ,túif ój tniM
- .dlöf a lűdnergem s előt getter ¤oH
?lénteređ men trém ,ddnom ,ddnom ,ze nav ¤í ah S
?úifréf edmen né s ,é-¤av őn meN
,teređ ¤av lölű¤ víđ a ¤oh ,kájdnoM
:argáliv e azzoh lavágam tnimA
,leddéit nokor ¤oh víđ e ,mezré nÉ

- ?dénetré men gem ,¤löh ,tóđ a tze et S
AVÉ
,tezev netsI sáM .anđah iM ?gem ah S
.kozodroh nebmeviđ né tika tniM
- .ahos tsám¤e ¤í gem küjtehtré meN
MÁDÁ
,tedi}émđe tluva táhet le d¤aH
?kenkenetsi ttözűmáđ lozodlá tiM
itelli rátlo €o si¤u tőn A
.víđ a ze sé - ujfi gidnim €em ,nápuŁ
AVÉ
tehel si kanrátlo tto¤ahle zA
bbasotđagam ,notnaD ,hÓ .ajrítráM
,tomor a invógem lettele¤eK
>tamlatah tleklef a inlözövdü tniM
.telligem nabbojgel tőn sátavíh e S
MÁDÁ
,ineglezré gém rebme ttotál meN
,tárabój ,gésnelle ,tsom antál ah S
,avot tlo$ábrok sros a tik ,za ¤oH
,togáliv a intítđit tnána¤ rahiV
inteređ ,nodaprév a llágem natsoM
:nebémeđ gé }ök sé ,lán}áelsik ¤E
,kikuble notnaD ¤oh ,ánalsójgeM
- .ébböt iknes enléf men sé ,angacaK
- .trágus}émer ¤e kögrö}ök sigém S
AVÉ
demelleđ tlékébik lút norís aH
,tárop serév rok a izekteveL
- nálaT
MÁDÁ
,bbávot ,}áel ,ddnom en ,ddnom eN
,međih men togálivlút a tza nÉ
- .lemmetezgév kozáta$ nelet}émeR
ludav ,avlocruh tőf serév }áhen nokáĐdnál ,lekkerev¤ef serév gemötpén A)
(.tah ar}ávllá za a}áheN .rétađđiv
GEMÖTPÉN

.tlov jaf ekđüb iM - .knévet togászagI
(kannotnaD avda tűrű¤) ETTOLUC-SNAS ßE
.ará€omáĐ noh a ürű¤ e ,émI
,raduc ki¤e za atmo} ebmezeK
.temesék mátrat kanáka} nődiM
- .knu¤av kólbar ¤oh ,jaf e ajtrat tzA
- .tedirévtset dsevök - ?đlé et gém táH
(.kikubel néđértáh }ávllá za ik ,ajrúđel távÉ)
(evdöfle témeđ) MÁDÁ
?delev ríb ik ,sros ,hÓ - .táh egév ,jaJ
GEMÖTPÉN
- .ssezev ,srátrágloP .ebtnevnoK a tsoM
- ?téven kólurá za é-detdeđiK
őnróp tdejreglef ,so¤nor tnim avÉ .lór}ávllá za kidorakatel pén A)
serév ¤e nabkisám ,lerrőt nebézek ki¤e sé ,lóbgásakos a kizokatnobik
(.nahor zohnotnaD lejjef
AVÉ
,erővükseeđđö ze stniket !notnaD
.gem mélö né ,inlögem tnávik degéT
MÁDÁ
,anlov atllágem nabboj te€eh e aH
- .se€eh dettet ,men ah >lévet luđoR
AVÉ
:monávik tamamlatuj s ,se€eh metteT
.úifréf ¤an ,tejé ¤e melév stlöT
MÁDÁ
?neblebek €i tehlek vneđnokor őniM
?ésirgitőn a sézré dégnö¤ iM
AVÉ
si et ,kiđtál ¤ú ,ráglop ,nabólaV
,létdőgeđ luatarkotđira révkéK
- .nese}éger €i đlóđ nabzám¤ah ¤aV
,ko¤av őn s ujfi né ,¤av ifréf eT
.rebme ¤an ,tezev dázzoh motalúmáB

(erléf) MÁDÁ
.memeđ ludrofle >tagnozrobgigéV
.totazárpák ű}röđ e moríb meN
za ikA - !talnosah sádo$ őniM
,nátuza attál s ,etrémsi tla¤nA
.tólnosah nát ttotál za ,ttokuble ¤oH
,déđeb sé temret ,kosánov nozA
,gésimmes ek}i$ik ¤e ka$ ,nedniM
,kiz}áih ,tehel mes inríel timA
- !đége za nöl sám neđége őnim S
,ajáirólg etdév ,mattahríb men tzA
- .le tírodnu ezőg kanlokop lőttE
AVÉ
?nabdagam đléđeb si tiM
MÁDÁ
,molomáä
,mákađjé i}}a ne$nin ¤oh ,}ođđA
.nabázah a gém nav ólúrá }áhA
GEMÖTPÉN
.tekő gem dzeven ka$ ,ertnevnoK a leF
leggemötpén jú kogat-tnevnok sám s tsuJ-tniaS ,erreipseboR ttalazE)
(.kanllá er}évleme ttöznötgör ¤e s ,kenőj
TSUJ-TNIAS
- .kusoknicőf ő ,énzeven na¤oH
(.gúz pén A)
MÁDÁ
,deremsi men ,tsuJ-tniaS ,đrem inlodáV
- ?ko¤av sőre őniM
TSUJ-TNIAS
,bbőle látloV
,tremsigem ,$löb pén a edmÁ .nebpén A
.itísetneđgem tésézgév tnevnoK a S
MÁDÁ
ttelef magam tórib keremsi meN
.motárab ,modut ,pén a s ,pén a tnim ,tsáM

(.ttözök pén a ságúz témsI)
TSUJ-TNIAS
.enelle noh a ik ,za dotáraB
,dettölöf léti djam pén segéslef A
:óluránoh ,kallodáv ettőlE
,nabkavaj imallá za tréteđépmeŁ
,lakkátarkotđira za trévneđnokoR
.armolarú konraĐ a trésádó¤áV
MÁDÁ
.mavađ göröd}}emel ,zzá¤iv ,tsuJ-tniaS
- .simah dadáV
ERREIPSEBOR
,inléđeb kotáj¤ah eN
.ó¤ik tnim ,amís evle} ,kotájduT
- .nebéven knugásdabađ ,le kotájgoF
GEMÖTPÉN
.le neđđev ,kujllah en ,tő kujllah eN
(.kájgofle s kiđevlüröK)
MÁDÁ
majllah es né edmá ,táh kotajllah eN
tsám¤e gem küzző¤ meN .tadáv }ávtih A
.el ketetző¤ mes lettet tőS .leddéđeB
,nápu$ létzőlegem ,erreipseboR
.elev léjdekrék en ,đége za zE
- .tlov géle - trev¤ef a el međet magaM
,kalatílóđlef lenneze ,mí eD
- .notú ze ssevök ttala óh moráh ¤oH
.le đetđev tsájró - ¤él se¤ü ,ókaB
(.ajtjah ála ólitka} a téjeF)
*

*

*

NÍä KIDEZIT
mádÁ .tlov nebníđ kidaclo} a tnim ,ađđiv kizotláv ánna€o neletrih đége zA)
sulumaf tnim reficuL ,kiđtál levőf ttotjah arálatđaórí ,relpeK tnim témsi
(.lükrüđ ger A .tü arálláv s llá ettellem
REFICUL
- .daramle sázaka} a lattúzE

(evdeklemelef) MÁDÁ
?miamlá kannav loh ,ko¤av loh ,hÓ
REFICUL
.meretsem ,larromám a katlláđlE
MÁDÁ
kenlebek tlünévgem ,nabrok }ávtih E
?to¤an táh e-tmeret romám a kaŁ
!kenmemeđ lef tlurát pék űređ¤an iM
,itré men tájárkiđ netsI ika ,kaV
.evnefeb si tlov larrás sé lerrév aH
,e}ére sé enűb tlov sáiró iM
.sotalúmáb €im őttek a dnim sÉ
- .tége€éb ár ámo} őre za treM
,evtniketlürök ¤oh ?metderbé trém ,hÓ
,tégésepröt rok e mestrégem nabboJ
,levénüb ttetjer ála cra óg€osoM
- .levi}ére guzah sákođgem a S
REFICUL
,tsálognahel €i za né merémsI
.eb nöđök nélegger kanromám a €eM
(evpélik lóbsogul a) AVÉ
,múna¤ táhet tla$ men - le ,melőt lE
.luásokli¤ mejréf intílóđ đrem leF
,deđih kensepék erttet }ám$o €I
.đduzah luajláedi devíđ tiK
CNORAVDU ZA
,mesevdek ,natdogu} ,trénetsi zA
.đzoko t}ártob gém ,kenđeverđé aH
MÁDÁ
?ka$ e-tlov molá si őn ték a za S
,nabkala ték ,őn ¤e ,keléđeb tim eD
,levétezgév ógjaz mosros avzotláV
.tétös tsom ,kil}éf tsom €em ,bah a tniM
AVÉ
,golodőf dalán }ártob a ,¤ú ,hA
,nebéketjer ,nűb a enlekedré tiM
- !gavol ődevneđ men tsávorgem eT
,tőn a kotájlo}úg gidda it ,jaj ,hÓ

tá}ámo¤ah iső e}ére zűđ gíM
rokka s ,ajbodel tnéktelétiőlE
ketizén la€€osom őle}í$iK
- .lüézökđe sajla kenkötönűbnÖ
.lútneze kalassál en ,le ,melőt lE
CNORAVDU ZA
knüđel lu¤rát}úG .sázlút témsi zE
e evzén nebníđ se€épennü €I
tsám¤e kujtál iM - .te¤ü sopanzöktéH
,evgle}e sé avg€osom ,si lútnezE
.ébböt evtje mes tóđ ,tnétröt im ,lórra S
(.lE) - .mo}ođđa ,tlegger óJ
AVÉ
- !tluromo} A
(.lE) .lemmie}}ök s lemmönüb ,ko¤av tti ,mI
MÁDÁ
.nav egév sé ,tlov molá ka$ táheT
kebsőre kémđe zA .kennednim men eD
itehtnödel tzE .lánga}a đđor A
.gof inlé erkörö za ,kađőrE
,temiémđe tneđ motál indőljef S
,nasogásótlém ,gidnim avlutđiT
.togáliv a kitlöteb ,ráb nassal ,gíM
REFICUL
,arónat a ráv ,retsem ,dalah pan A
,kiđkelü¤ nalatgu} rám gásujfi zA
.tóđ ¤e intehselle lőbdegésse$löB
(.tegne$ nőtegne$ ttozamlakla ar}orot-đágalli$ A)

MÁDÁ
,lassádut a jlo}úg en ,hó ,jlo}úg eN
.tréze kenré$id ah ,llek monluriP
REFICUL
?túif selej kos €o é-đtatko meN
MÁDÁ
,tekő motímodi ka$ ,motatko meN
,kenetré men tekim ,tniređ kavaä

.inláni$ tza ¤av tze ,$nis kömletré eD
,iđih tza sé ,lúmáb nalatko zA
,knüzédi temelleđ lakkavađ péđ E
inrakat ,đége za ka$ ságof gideP
.tiegésretsem sétđev}éfmeđ A
(.¤em er€ékre za s őj lekketpél sro¤ }ávtínat ¤E)
{ÁVTÍNAT
,retsem ,invíh zohdagam látlov se¤eK
,dötlöteb tama¤ávdut ¤oh ,névrégI
,menzén abkoglod a đdegne nebbe€ém S
.tza dotrat kenűređléc arsám tniM
MÁDÁ
,őnűtik €o damlagrođ ,zagi ,zagI
.togoj trat nátlém er}őle ze ¤oH
{ÁVTÍNAT
,gemer lót¤áv meklel ,ko¤av tti ,mI
.ebé€ehűm teđémret a intáleB
,nabboj inzevlé sé tnednim ingofleF
levétezré gésbbőslef návdoklarU
.tnára¤e nabgálivmelleđ s -ga}A
MÁDÁ
,kangáliv a a}áraP .đnávik takoS
- ?teđége űređ¤an a tá dassál ¤oH
.tsádut sé đrék tevlé ,đrék tamlarU
,delbek eđđö enlűd men lótá€ús aH
- .léndneel énnetsI ,dénréle tzednim S
.detehréle nát s ,stjahó tebseveK
{ÁVTÍNAT
,kansádut a gem táh dstjef táktit €emráB
,elev kere} ka$ né ,úifréf ¤aN
.kogof men lef timmes ,mezeré treM
MÁDÁ
,¤av semedré et ,motál ,táhet nav lóJ
,kelđiveb gi€étneđ bbettetjergel a S
.magam motál né tnim ,tólav a dsáL
trem ,ótagllah naltava é-sel men eD
,solálah ,őtnetter gászagi za zA
.nabgáliv iam a ¤em ézök pén aH
,rám ennel tti ráb ,hó ,ődi őj djaM

,inléđeb tza kájgof nokáctu nődiM
- .úroksik đel mes pén a rokka eD
,dolurá men le ¤oh ,tezek jda tsoM
- .táhet dajllah - ¤Í - .đetrégem timA
{ÁVTÍNAT
- lőtmeleléf sé lót¤áv ketekđer tniM
MÁDÁ
?meken ,maif ,bbőle látdnom si tiM
{ÁVTÍNAT
.lef kogof men timmes nebége}él ¤oH
(lattazá¤iv) MÁDÁ
.sám iknes ,le ddih s - mes né ,dotál ,oN
eteđétlök nápu$ tele$löb A
- .knumlagof ne$nin gém lőrkim ,kankozA
.gém bbarobmájgel ze tzök konat bé¤e S
,nesedne$ talúm nabágam ka$ treM
.tzök agáliv ttezmíh lekkemér¤A
,nav asrát €o bé¤e nalatmáđ eD
,nabdnorop a lozjar laccra sotnof €eM
,ajtagodnom ken}évrö tlanov ki¤E
đgacak rám-rám ¤oh ,trök a ken€étneä
,dotáleb nődima ,nokétájgív A
.đége za }i$ €omok őtnetter iM
evgemer sé lellebek tlurođ gím treM
,takozjarrop a nednim ilűreK
,tőremkav a s ,llá ecpelek tto-ttI
.itjegem neserév ,ipéllatlá iK
neletnüđ ,dotál ,llá géserőd €I
lütele¤ek segéstneđ ,abknutU
- .tamlatah tlukalagem rám a ődéV
{ÁVTÍNAT
?erkörö é-đel ¤í s ,keltré ,keltré ,hA
MÁDÁ
.neđége za kangof inteven rok¤E
,knützeven kan¤an tik ,tifréfmallá zA
- knálumáb tika ,toxodotro zA
,rokótu za izén kansáidémoK
,ebé€eh pél gás¤an idólav a aH
,seteđémret a sé űređ¤e zA
,nav rödög loha ,nápu$ targu tto €eM
.rét a tlí} loha ,tatú ¤ah nattO

tezev zehgéstlürő tsom €em ,tnat a S
norokka ,lavátlov se}évevöä
.itré nednim ,iknes ajlunat men ráB
{ÁVTÍNAT
,őtehtrégem a za táh vle} a zE
- .kolotsopa za ketléđeb ne€eM
,si mol őrem sám nednim ah¤oh eD
.metih nebteđévüm a le ddev eN
.llek €ábađ ka$sigém inlunatéb tza S
MÁDÁ
,e€éköt bbőfgel si kenteđévűm A
.kiđev men erđé ¤oh ,úble ¤ú aH
{ÁVTÍNAT
?gem é-kajllá lánólav gedir a táH
.teklel ebknüvűm da sétíse}émđE
MÁDÁ
,temelleđ ár tnö za ,zagi ,zagI
ávúgojne¤e €em ,letteđémret A
,ilelré é}}él ttetmeret s iđeT
.}ámláni$ ttolah nápu$ lükléna iM
,đtíse}émđe gím ¤oh ,strat en lóttA
.neteđémret ¤an őlé za đgofiK
.innehip d¤ah tátnim a ,t€ábađ a eD
,kikal netsI sé nav őre nebiK
,lolad ¤av sév ,gof inlokonóđ zA
,gokoz naózárvíđ ,jáf eklel aH
.ađđula táromám jék a ah ,g€osoM
- .ré arléc notzib ,röt tatu jú ráb S
,t€ábađ jú intíđék gof lőbévüM
ahos luka}ráđ ed ,nálat lügű{
- .óickartđba za kanjaf epröt ¤E
{ÁVTÍNAT
.meken ddnom ,retsem ,táh ke¤et tim ,hÓ
,kansádut a metletneđ tjé i}}a iK
,őlne¤e é-mettel lavátub a kaŁ
- ?abáih tteđevle aknum e dnim sÉ
MÁDÁ
,togoj dá ze ppé trem ,tteđev men lE
.tiajbá$ nednim intevgem rám tsoM
,ebémeđ kenđév a ttezén men gém iK

zétiv tlábórp A .avá¤ ,lártáh aH
,tődeketök a izőllem nartáB
- .úna¤ tehréf men zohágásrotáB
,teketnemagrep tlugrás e táh dgoF
,lü đénep nekim ,takosnáilóf E
kitetdelef kezE .dnim erzűt dboD
,knülev tsáráj a noknubál tájaS
.lótsádoklodnog a kenlémikgem sÉ
tiábih kodazáđ tlúm kiđiv kezE
.abgáliv jú za lűtelétiőlE
.abdabađ a ik sé !kölév erzűt A
,lad a im ¤oh ,gidnim dánlunat tréiM
,€ofle telé za gím ,ődre za őniM
.tzök kalafabođ sorop neletmörÖ
,tetelé za é-dezén kanúđđoH
?đlunat táiróet gidorís ¤oH
,kanáloksi za tú$ub knudnom ttü¤E
dogásujfi sáĐór nessezev degéT
>zohkolad sé -rágúspan ózohmörÖ
,rőmelleđ seték ,et ssezev megnE
,gof indőljef €em ,abgáliv jú zA
,itrégem tiémđe rebme ¤an ¤e aH
,kantalodnog őljer a dá tóđ dabađ S
- .nárop ttozoktá kankomor tlűdeL
*

*

*

NÍä KIDEßENEZIT
,kizmálluh gásakos akraT .rásáv tzök ezmeT a sé rewoT A .nabnodnoL)
.llá nájá&sáb ki¤e rewoT a lerreficuL úifréf ttedemelé tnim mádÁ .gnojaz
(.élef evtsE
RAK
(evrésík lőténez klah s ,avdavloé¤¤e lóbájarom gásakos ógnobiĐ a)
,ajráregnet telé za gúZ
,gáliv jú bah kinedniM
,ze lűremle ah ,donáđ tiM
- ?gáh bbejlef ah za ,đléf tiM
¤oh tné¤e za ,đléf lótta djaM
,gemöt a idnele}lE
se¤e ólávik a ¤oh ,djaM
.gem itímmes tójllim A
,am tréteđétlök a đgetteR
,ttaim sádut a panloH
ebéketrém kenređdner kűđ S
,takomálluh a doráZ
,đdaráf tnimráb ,đedzük tnimráb S
,teziv tnim ,tsám đtírem meN

,gúz regnet sogásótlém A
.teven sé si bbávot gjaZ
telé za djam ,ingnojaz d¤aH
.tágamnö azzotálroK
,immes nabácrah le đev meN
.igér a gédnim s jú gédniM
.tálad őzégi ka$ dllaH
MÁDÁ
,metdepe gédnim tréim ,za ze ,za zE
,alav gelekmöt giddednim má€áP
,mettőle nesejlet tsom llá telé zA
.alad}esrev ótídzub im ,péđ iM
REFICUL
,kenémolpmet a tnim ,lóbsagam a péä
jahos sé óđjaj ,gnah tdeker €imráB
- .rélöf gím ,eđđö davlo abmallaD
tréza ,si netsI za tza ajllah ¤Í
.togáliv e atláni$ lój ¤oh ,iđiH
,kónallah neppéksám tnelado eD
.si esérev víđ a lóđebzök loH
MÁDÁ
,ze gáliv bbeđ men táh ,}úg ődekték ,eT
?létrötö¤tá gidde nima ,zadnim tniM
,kalaftálrok sohom a ketlűdeL
,ketetrésik semér a ketnűtlE
laváirólg tletneđgem tlúm a tekiM
.lukotá ózník ,erővöj a ¤aH
,kenlebek a gem tlí} rét}esrev dabaä
- .kenleme men am tálug lakkáglođbaR
REFICUL
lef anlov ttollah mes nabmotpi¤E
,eségö} kobar a arsagam ne€I
!ievűm lükléne kinetsi im S
é-kiđkele$ men nebénehtA ¤aV
,neűređ¤an ,nótlém pén segéslef A
,térebme sevdek s ¤an návzodláleF
,neb€éđev tniksám gorof noh a leviM
kanravaz men s ,küzzén lórsagam €i aH
.kamlagof }ávtih bé¤e sé ke}}ökőN
MÁDÁ
.atsifođ sökörö ,et ,ssagllah ,ssagllaH

REFICUL
,tlahik ¤oh jaj a ,si llá ahráb eD
- .avlupal nav le ¤ú nednim ette€eH
?tnetter im ,€ém a ?znov im ,sagam a loH
?agásakrat sedé kenknütelé loH
,ajrá se}éf ődzük regnet men ébböT
- .elet lavákéb ,ka$ rá$om amiS
MÁDÁ
.etezré télójzök a lotópráK
REFICUL
nodoclop ¤an si et ,ddál ,đlétí ¤U
,gozom lándabál €em ,lőrtelé zA
.airótsih a lórkatlúm a tniM
>tedéđeb tdeker ,tóđjaj a ajllah meN
.alad ka$ kantlúm a ,ze¤ejlef tiM
MÁDÁ
,lázitnamor si nátás a rám ,hA
.zama s ze }ámvív >đel rénirtkod ¤aV
(návtatum errewoT a) REFICUL
kődiső za nődim ,ado$ men zA
.tzök gáliv jú ¤e ,knullá nétetrésiK
MÁDÁ
,meken llek es tnopsállá tdahrok E
,kolláđel natnáđle abgáliv jú zA
témđe ¤an ,teteđétlök a ,keléf men S
- .majlálat en arjú ¤oh ,tzök imálluH
kizoktali} men ébböt ¤oh ,teheL
,nabcrah inátit ső ózárgem tegE
bbasosádlá ,bbőzégí lánna eD
.nebérök }éređ dnatokla togáliV
REFICUL
endneel si sádógga nalatnođaH
,ga}a za zetél gíM .denetléf tzA
,si mamlatah né za llá giddadniM
.llá nabcrah elév €em ,lusádagaT
,¤a za lémđe gím ,nav víđrebme gim S
,rí tatág kan¤áv a dner óllánef S
nabgálivmelleđ a inlé gof nétniä
.emđe ¤an sé teđétlök lusádagaT
,arknugam knü¤ev tokala im ,ddnom eD

,ebgemöt ógjaz a knulláđel nődiM
,inllágem knurib ne€eh e ka$ ¤í treM
.lürök gnel ajdnárbá kődi tlúm loH
MÁDÁ
,ólávik rám ne$nin điH .tőnimrákA
:zeré tim ,kujdut ¤oH .kansros a áláH
.zehégetér ¤an pén a knunlláđ llek eL
evzötlö lukosáknum ramahka$ s ,ebéjesleb rewoT a kennemel nettekdniM)
ajédób sokétájbáb ¤E - .névlü¤ev abmoladakos a ,nájupak kanna kenpélik
(.nocnál ,nabtábak serev lü mojam ne€em ,llá ttellem
SOKÉTÁJBÁB A
,karu ój sevdek ,erre ,erre kaŁ
.sádaőle za kidődzek trájdniM
,no¤an aidémok sogástaluM
ó¤ik a ár édeđ tnim ,inlélmeä
,tlov i$návik rám ik ,tőn ősle zA
rám si rokka abává$ ze ettiv tnim S
,tomjam egrüf kottahtáL - .túifréf A
,térebme ađđtáj laggásótlém iM
.tnána¤ retsemcnát tévdem kottahtáL
- !karu ój sevdek ,erre ,erre kaŁ
(.lürök édób a ságnoloT)
REFICUL
,kentegelme teknim netti !mádÁ ,hA
peređ na€o kenik ,golod péđ kaŁ
si nátu véderze tah gém ¤oh ,ttotuJ
- .gásujfi giv a ettelef taluM
MÁDÁ
.bbávoT - .lótáfért neltezi za lE
REFICUL
,kantalum tnim ,ka$ dzén ?afért neltezI
,nabkodap a katda}}uđ tnémi gém kiK
.kúif sorip e - tsopéN avtagllaH
,azagi nav kenik ,gem ajdnom ik S
kenpél ebtelé za kik ,é-kankozA
,levétezrénö őre őderbé zA
- .pélik ,rám la¤¤a tdahrok ,ika ¤aV
,deken eraepsekahS ¤e e-bbőđtet nojaV
?ađđiveđđö üpékzrot e kikén tniM

MÁDÁ
.ketehrűt men tim ,neppé za zrot A
REFICUL
.lóbgáliv görög a gém tdapat datjaR
kiđtet ah¤oh ,ajpa ¤av aif né ,ddáL
,- gésbnölük ¤an men ze tzök kemelleđ treM ,kanákitnamor a ,kan}ári jú zA
.mödökrö}ö¤ nabzrot a neppé nÉ
>sánovmojam ¤e arcrarebme zA
>sábodrás ¤e nátu űređ¤an A
>ahurrőđ setđit ,sézré ttolmaciF
>atazóđ merémeđ a lüt¤löhjéK
>ken}i$ik ,kan}ávtih esézenéjmöT
:kentléik ¤e aktá ervlé imlereä
,tteđev mogáđro ¤oh ,kitetdeleF
- .kedeléarjú nabkala jú treM
(evtü arálláv mádÁ) SOKÉTÁJBÁB A
,te€eh ój a tze kotájlalgof tiM
,ne¤ni tattalum za ka$ ,rádamój ,eT
.tágam itettöklef s ,tnutelé iK
(.őj avlurá tá€obi }áelsik ¤E .kanlláerléf reficuL sé mádÁ)
{ÁELSIK A
ietevök ősle ,ká€obi siK
!kanajlorásáV .kanđavat ój A
,tré}ek kanávrá za gáriv sik E
- .da teké péđ si ken}égeđ a sÉ
(avlorásáv tá€obi) A{A ßE
.ebézek mekemre¤ tloh ,meken jda ,jdA
(avlorásáv nétniđ) {ÁEL ßE
.eké kibbeđgel đel kanmajah tétöS
{ÁELSIK A
(.dalahlE) !miaru ,kene¤eV - !ká€obi siK
(nabájédób) SURÁREäKÉ ßE
,knülev ze}esrev gidnim zag e ¤oH
- .lóbtavid a intírođ kujríb men ik S
,ka$ ólav ¤nö¤ agárd arka} péđ gideP
,ázohlöf ika ,rám si za tré€eM
a laggástnáđle őtjeebgéstéK
- .itrésik tie}röđ kené€ém regneT

(.őj ttü¤e }álráglop téK)
{ÁLRÁGLOP ŐSLE
!ređké agárd i}}em ,emlek péđ kos iM
{ÁLRÁGLOP KIDOSÁM
.ennev ika ,anlov ah táifrásáV
{ÁLRÁGLOP ŐSLE
nápu$ timse€€i ifréf iám A
.ennet arkoléckéllem sotazálaß
{ÁLRÁGLOP KIDOSÁM
rám esélzí ébböt $nin ,es ¤ú géM
.ráivák s ¤löh rédel kos átnorlE
{ÁLRÁGLOP ŐSLE
.lef neđev men ¤oh ,ttozible €o trézA
{ÁLRÁGLOP KIDOSÁM
.rem si men rám ébböt ¤oh ,}éređ €o ¤aV
(.kandalahlE)
.kosáknum őlöĐőd lürök latđa za ,kenrém tlati ttala níđ seleveL)
(.goro$á sé talum pén eléfnednim s koráglop ,kánotaK .cnát sé enez bbártáH
(tzök iegédnev) SORÁMŁROK
,tteđevle panget a ,nagiv ,karU
,ahos le küjré men topanloh A
,takaradam a ajlálpát netsI
.ailbiB a dnom ,gásúih nednim S
REFICUL
.aifózolif e meken kiđteT
,nodap sa}rá péđ e tti el knüjlÜ
talum lój im sé nó$lo im ,küzzén S
.pén a levénez đđor s larrob u}avaS
(lánlatđa za) SÁKNUM ŐSLE
:ievűm gödrö ,modnom ,kepég A
.le tere}ek a kájdagar lótknáä

SÁKNUM KIDOSÁM
.küjdelefle ,nojdaram lati za kaŁ
SÁKNUM ŐSLE
.ik ajíđ knürév ,gödrö - gem súd A
.ablokop ménedlük ddah !ka$ enőj tsoM
.iroktlúm a tnim ,enék adlép bböT
SÁKNUM KIDAMRAH
.gof inggüf am ráM .elév lénre} tiM
.gorof ¤ú ka$ ,bbőle tnim ,gem knusroS
SÁKNUM KIDOSÁM
,súd a za táh nöjőj ,kedéđeb dnoloB
,metetlü méllem ,ikén ketév meN
.intalum dut ik sé ,rú za ik ,kussáL
(zohmádÁ) SORÁMŁROK A
?kajláglođ levim ,marU
MÁDÁ
.levimmeS
SORÁMŁROK A
.kaizáhimmes ,lórmodap táh lE
,mopol ka$ tznép a ,nát ketilév tzA
.ttemret artobsudlok mőn s mekemre¤ ¤aV
(evleklöf) MÁDÁ
?inléđeb đrem ¤Í
REFICUL
.tđamip a le d¤aH
MÁDÁ
,bbávot küzzén si tim ,táhet knüreJ
.rebme za áttallá lu}ális na¤oH
REFICUL
,metserek lőtgér tim ,nav tti ,emí ,hA

.neletđef ,le€€édek knudagív ttI
,jacak dav e sé ségröböd a zE
,esédejreglef zűt silánahccab E
,zédi trá-aĐór arcra nednim €eM
,élöf romo} a tezpék erőd tniM
?ze ő$id men táH
MÁDÁ
.tírodnu megnE
(.őj avdóvic sudlok téK .ketré zohkólocnát a ttalazE)
SUDLOK ŐSLE
.me€édegne nav tti ,motájas €eh E
SUDLOK KIDOSÁM
,kolahgem tnéksám ,matjar jlürö}öK
.motahzoglod men ¤oh ,eteh ték ráM
SUDLOK ŐSLE
,tniređe táh ¤av mes sudlok zagI
- .kovih trődner ,iannohes rátnoK
(.lalgof te€eh ősle zA .go€opmosle sudlok kidosám A)
tánĐimala ,erébes tö kansutđirK
- !miaru sedé ,kenődevneđ A
(.tájénsocnát iđevle lőbézek }égelretsem ¤e anotak ¤E)
ANOTAK
,nálat deđih tza ¤av - !bbédo ,tđaraP
.¤av imalav si et gém ¤oH
{ÉGELRETSEM
,dezrégeM
.deđih men aH
{ÉGELRETSEM KIDOSÁM
:előle ik jréT .dstnáb eN
.évö dnim géső$id s molatah A

{ÉGELRETSEM ŐSLE

,izétet tréim lessézénel ,táh oN
.knürév ajvíđ tnék€ádan si¤u rám aH
(avlonad) ßLÖHJÉK ßE
kátvívik si lótko}ákráS
- támla}ara za norok¤E
,kenmeret si tsom gém kámlA
:ketđevik gér ko}ákrás A
,izén ,izén ika ,abmaB
- .ilđérem men inpétel sÉ
(.lumis zohújfi ¤E)
(evlürem ebésézén kótalum a) REFICUL
,meken ,ddál ,kiđtet gásrécak a zE
.nav e$nik im ¤oh ,súd a assatuM
rakuf a ne€€em ,nabádál sasaV
- .}araníđ tnim ,}évöf tehel ¤ú ,lÜ
!kanđamak e esétléf ótahgem iM
,tétetniket ¤e a}ál izrő ¤oH
,té$eb kencrep nelej a irémsI
,- arra ajdnog im táh ed - lój ajdut ráB
.arárak lőd kansám nebővöj a ¤oH
(zehđénez ki¤e) MÁDÁ
!rebme ,letteđévűm a ¤í đnáb tréiM
?kandagam ,đazúh tima ,é-kiđtet ,ddnoM
äÉNEZ A
ník neletgév tőS !¤ohed ,kiđtet ¤oheD
,inzén evzén s ,arpan lórpan inzúh tzE
.atjar avtagnojruk kantalum tnékiM
.si abmiamlá tahle gnah dav E
.tsám kodut men s ,llek menlé ,ke¤et tim eD
(evlürem ebtelélmeđ a gidnim gém) REFICUL
táifózolif sodnog ne€€i ,hA
- .lórgásujfi ekpör a lef ennet iK
,óslotu za men ¤oh ,ajdut ak}ál E
,nebételé crep a ,zevlé tsom te€eM
serek t}ođiv jú ,teglelö gíma S
>kekemre¤ agárd ,hA - .emeđ siráM
,ketenneb tsom kilet memörö iM
!meken kotláknum avg€osom €o ¤oH
.ne¤el romo} sé nűb a mosádlÁ

(avlonad) {ÉGELRETSEM KIDOSÁM
nátu téh sáknum ikA
ttözök lad ,levvíđ atđiT
,tnöđökle trob sé tokóŁ
- .tögödrö za ajgacaK
s levv}ökami ,}álráglop tnim avÉ ,killah ajdrokkagév }áhen enez imolpmeT)
(.lóbmolpmet a őj laváj}a nebézek lavátérkob
SURÁ ßE
!}ođđasik péđ agárd ,erre ,erre kaŁ
.kennö tahláglođ men iknes nabbó$lO
SURÁ KISÁM
,nav ekétrém đđor ,ikén ne¤¤ih eN
!}ođđasik péđ ,errE - .igér ajúrá S
MÁDÁ
ne€eh }ávtih €i ,ddál !reficuL ,hA
,netlüsetsetgem ,vdü za gím ,el đatraT
.avot melőt gnel neltéverđé djaM
REFICUL
- .golod jú men neppé rám imse€I
MÁDÁ
!péđ im ,péđ im ,hó ,őj lóbmolpmet A
REFICUL
.nálat si intál s ,tto tlov intattáL
MÁDÁ
.elev tő dstniré en ,gedih }úg E
.niakja gém lü gássotatjá zA
REFICUL
.đđél atsiteip tős ,đrétgem ,motáL
MÁDÁ

,gedir őnimráb melbek trem ,clé đoR
neblebek}áel a ed >jab mekén zA
,tetelétiőle za monáviK
,téjénez kődi tlúm ,tsizéop tneđ E
- .kangáriv a tácnámoz neltetnirÉ
REFICUL
- }}em barad a za ,dsatum ,táh ki€€em eD
,dotahráv mes lőtgödrö za tza treM
,assatuklef gidnim ¤oh tedesélzÍ
.tattuj abákotrib nátza ah ,gélE
MÁDÁ
- ?¤löh e tnim ,sám e-teheL
REFICUL
léđeb ¤Í
,kanágam gof tegréf ah ,si anloĐ A
,iđih tza s ,zénlürök ne}ekétléF
,talaf bbojgel ze nogáliv a ¤oH
.áer zén larrodnu bmalag a giM
agamnö ka$ tévdü si rebme zA
,tto neppé nát rođkos - lef ajlálaT
.ttotokla tolkop asrát kisám loH
MÁDÁ
>}ére-zűđ ne€€im ,gásótlém őniM
.merem men etniđ intílezökgeM
REFICUL
,cnoju lénkőn a ¤av men ,ka$ nartáB
.đel ódale si ő ,küzzéngem lój ah S
MÁDÁ
!ssagllaH
REFICUL
.lénibböt a bbágárd nát điH
(.iken tjú} tevíđ-$álaksezém ¤e s pél zohávÉ ne}éređ ttalaze újfi ¤E)
ÚJFI ZA
táifrásáv e ,merék ,}ođđasiK
.nesevíđ lőbmezek le ajdagoF

AVÉ
.melőlef kiđkélmegem ,ój nö ,rútrA
A{A
?gem tagotál men trém >rám kuttál men géR
(.kizovát újfi za gím ,izén nattotagzi mádÁ ,kentegléđeb naklaH)
MÁDÁ
,táh e-ánríb úif nelteré zE
- tjaho nalatđah mevíđifréf tiM
- g€osom tnim ,elév lóđ nettihgem iM
- !ník im ,ník im ,hó - anátu tni géM
(.tílezök zohávÉ) - .montílóđ llek geM
A{A
ielűđ rútrA
,modut men ed ,zagi ,kasono¤aV
.delev t}ođiv a kizén lemmeđ iM
,dzőllem es tásrát¤áv neđége trézA
.ttepelgem larroko$ e si am iK
MÁDÁ
,mejrésikle ¤oh ,mie¤löh ,kéjdegnE
.nabsádokalot e ejré jab ¤oheN
AVÉ
!gésneletmeđ iM
A{A
!ódokalot ,lE
,}áel e na€€o ¤oh ,iđih tza náT
- ?tekepéđ tahdnom ikráka keniK
MÁDÁ
¤í mádomlá rođkoS - ?tsám é-tahdnom táh S
.tájláedi bbeđgel ken€éköt¤löh A
A{A
>kanágam kiđtet tima ,kitahdomlÁ
,kanlí} ijáb ak}ál e kenika eD
- .tehel men rebme zugnezég €i zA

(.pél zohávÉ }ođđa}ágic ¤e ,llá natravaz mádÁ)
{OääA{ÁGIC
,ajádo$ gáliv ,¤löh sotálagárd ,hA
,tézek réhef }icip ka$ assatuM
ajtđalam reze sros a ,le majdnom ddaH
.tételé godlob idnezmih tnékiM
(evzén ebézek)
,- no¤an lezök ,ha - ajráv aktám péä
.no¤av sé gésđége ,kekemre¤ péä
(.pak tznéP)
(avtatum armádÁ) REFICUL
- .jléđeb si lórásros masrát !moguH
{OääA{ÁGIC
- .létök ¤av géshé ,nátđit motál meN
(zohávÉ) MÁDÁ
,lótágam nö le ¤í nostísatú eN
- .evtmeret nav mekén víđ e ,mezré ,hA
AVÉ
- táh ddegne en ,má}A
A{A
,kotláik trődneR
.lugát men aH
AVÉ
,nát rét eréđe - dstnáb eN
.tađđor immes ttet si men ppéknodjalut S
(.kandalahlE)
MÁDÁ
táh e-lénütle ,teđétlök tneđ ,hÓ
?neđége rám lóbgáliv iazórp E
REFICUL
,$álaksezém a za táh !tnűt ¤oheD
,sogul€€ag ,cnát a za ,roko$gáriV

,¤él en sá}}if €o ka$ ?bé¤e tlov iM
.géle ¤rát gém nav inzodnárbá sÉ
MÁDÁ
,séselnođah ,¤ávre} a ah ,ré tiM
neletséznö s ,kützök kidoklálO
.lohes rám ne$nin gésttedeklemE
REFICUL
,tzök kodap sáloksi za daka si zA
.ttodokládzag men telé za gém loH
- .arobmic ne€€i }áhén őj tti ppÉ
(.avlátés őj ólunat }áheN)
ÓLUNAT ŐSLE
,đénep a knüttögöm ,kúif ,nagiV
.tsakered imalav knüzevlé aM
ÓLUNAT KIDOSÁM
,molátu tsoráv a ,abdabađ a iK
.togáliv rámlak e ,tédner tlotálroK
ÓLUNAT KIDAMRAH
,inzűteđđö knujlábórp levikalaV
.gástalum saifréf sé ótagzi zE
ÓLUNAT ŐSLE
lőbélö kosodloĐ e le kujdagaR
>si úrobáh đel trájdnim s ,takiák}áL
,kölev knüteis abdabađ nátzA
,znép nav erénez sé rös ráhop }áheN
levikélme knümlező¤ gilétse S
.knüđel kegecreh tzök káfop soriP
ÓLUNAT KIDEßEN
.tretđilif a intnađđob ,ő$id ,ő$iD
ÓLUNAT ŐSLE
- tiacnál kenknü¤irf névzűfbbéđđÖ
,kilet knülőt tsom ¤oha ,intalum S
,evdeseklel tréázah a rok¤e giM
.knü€ére djam lalgof trétdzük bbesemeN
(.kandalahlE)

MÁDÁ
,nabgáliv sopal e ze }ávtál sevdeK
.műđ enneb itjes tájári$ rok bbeä
REFICUL
,lesef évim ari$ a ,dotálgeM
.tárop kemretnat a djam avzáreL
,glezök knélef tti ik ,sorá¤ ték E
.kúif e tsom kim ,tlov za notnojfI
(.őj evtegléđeb sorá¤ téK)
SORÁß ŐSLE
,motahllá men t}esrev a ,abáiH
,gnese nátu bbó$lo za iknedniM
.mentegetđevgem llek tágásój murÁ
SORÁß KIDOSÁM
.inetnekkö$ llek téréb aknum A
SORÁß ŐSLE
,kanagnozál si tsom ,tehel men tzA
,ká&uk a ,inlé kanríb men gem ¤oH
,i$ik ¤e nabđanap a nát si nav S
,kenejlüsőn ¤oh ,ajdnom ik táh eD
.ne¤el kökemre¤ tah ¤oh ,ajdnom iK
SORÁß KIDOSÁM
,tekő ingofeb táh llek nebbesőrE
,nabkniará¤ lejjé léf kanazzogloD
,elef kisám a innehip gélE
.űređléc mes¤ú indomlá keniK
(.kennemlE)
MÁDÁ
- .tekő montál dat¤ah si tréM - .kelév lE
- ?}áel a za ttel si ávoh ,ddnom eD
,tadamlatah dsatum ,reficuL ,tsoM
.nossagllahgem ¤oh ,stígeS
REFICUL
es reficuL

.ergésimmes €i téjere ilré$eF
MÁDÁ
.gáliv ¤e mekén ,immes dekén iM
REFICUL
dríb inzotálrok kaŁ - .táhet le dre{
,jléf en lótgásguzah ,tedisézrÉ
.lűd abdiajrak s ,keldrék tnim ,jleleF
(.ajllahgem }ođđa}ágic ózótagllah küttögöm a ¤oh ,nasognaH)
,neltemellek im ,drolym ,rám ajtál tsoM
,inlü¤ev ézök pén a ttala cralÁ
.knultob armolatnáb jú nalatnúdniM
knójah ¤én ¤oh ,pén e énetjes aH
,lóbáidnI dnalláđ ebvér am rám géM
.andagof ppéksáM
MÁDÁ
.űníđólav zA
(erléf) {OääA{ÁGIC
.régem támmos péđ sézödöflef E
(zohmádÁ)
,ttezetjerle nö - merék aróđ ¤E
,lessélödnevöj a mettetnübgem nÉ
,kotit zetél men mettőlené treM
.kolárobmic negér lannátás a iK
(erléf) REFICUL
.ó&ripiđ név et ,ka$ enék za gém ,oN
{OääA{ÁGIC
,kendneel tti am rám iójah kennÖ
,bsetednevrö gém lénne ima ,eD
.trénö zedepe ak}áel péđ ¤E
MÁDÁ
?gem metehre} ¤oh S
{OääA{ÁGIC
.énö rám-rám điH

MÁDÁ
.ttotísatúlE
{OääA{ÁGIC
.đel énö tréza ppÉ
.arákosmen témsi đel tti ,ajtálgeM
(.lE) .arávađ őnsój a ráb kézzekélmE
MÁDÁ
.gofik datjar a}ab e !reficuL
REFICUL
,témedré se}éf mozátiv men lE
- .té€eh gödrö za ajlotóp ő tsoM
níđ a s ,nelejgem evze}rök lőtgemöt ,lavóđatibmort ,nágilat ,elge} ¤E)
(.llágem népezök
ELGE{ A
,meken teletđit - !lóbtú za bbérléF
,mejef a nab}ámodut tlüđőgeM
tie$nik soktit teđémret a giM
.lammolagrođ neltede}re matsáleF
MÁDÁ
?reficuL ,ze dnolob sádo$ őniM
REFICUL
,nejlégem ¤oh ,elge} €em ,}ámodut A
,ládoksódut ¤oh ,rokka tnim ,neppÉ
.nadjah ellek tnim ,tsom llek jaz bböt ¤ohkaŁ
MÁDÁ
.mévet mesos tza nebkétrém ne€I
.ár tazálaß
REFICUL
.tehet men ő lórrA
,ki¤áv inlürek s ,léf ah ,eteđémreT
:ttelef evökrís nojllá en ze ¤oH
ilaiceps aitarg xE

.ilatipsoh ni suutroM
,topan ,tjé návzodlá trékosám aH
.ttotuj zehésérék kanámlatuJ
ELGE{ A
,kédaráf arávaj kerebme zA
:}émdere ő$id a nav tti ,mi S
,rixile-telé ek}éde za zE
.név ,geteb a lujfigem lőt€eM
.kóaráf ¤an a nadjah kétdeđ tzE
>ajlatijáb sövűb dérknaT zE
,eneleH atlánđah tőtipéđ E
- .ajáigólortđa relpeK zE
MÁDÁ
nebővöj a im gíM - ?lurá tim ,dollaH
.nabt€ofel gér a ő ,t}éf a kütsereK
REFICUL
.nelej a seteletđit esahoS
.nabábođóláh a gás¤anrebme tniM
- nabtopallá sazáh ivézít ,za knőN
.nav }áh ejőlpeđ ¤oh ,kujdut si tza ráM
ELGE{ A
,đev ik ,gem ajnáb men ,mí kete¤eV
.đel si men sé tlov men gém molakla €I
LŐBGEMÖT A
- .lekle ki€€emráb mekeN - .elev edI
.letév agárd ne€€iM - .e$neređ €im ,hA
REFICUL
,đih men iknes rám tzök €em ,pén e ,ddál ,oN
- .sigém ajdokpak na¤oh ,sádo$ imA
(.itevök avgottus }ođđa}ágic a ,őjađđiv laváj}a ,avÉ)
AVÉ
.rám knüremsi đih ,déđeb nalatnođaH
{OääA{ÁGIC
.zagi men ah¤oh ,kejlüzövdü eN
,rú za za ebnö semleređ na€O
.iđev kené-essertîam gém am rám ¤oH

,kikal tsálláđ €o ,}ođđagecreh tniM
.gobor novol ¤én arcnát ,abzáhníä
A{A
,bbűređléc rođzáđ ,küđđevlef lój aH
ttala őtökjef indavrehle tniM
.nebé€ehűm sözűb agrav sotruđ ¤E
{OääA{ÁGIC
.serek na¤oh - llá tto ,nö ezzén kaŁ

AVÉ
- .gem atál men gém ¤oh ,péđ men gélE
- .sairú asátrat ,monif ezeK
A{A
,ermenelle ne$nis asrát gém mekeN
,ebrög abál ,sagroh éssik arro ráB
- .úifréf setlé ,setđit na€€o eD
,sárájebzök bbojgeL .mo}áel ,ke¤eM
.ti$ik ¤e kal¤ah arkotagam aH
(zohmádÁ) {OääA{ÁGIC
- .trénö depe tnim >péđ a nav tti ,máL
MÁDÁ
!jék im - jék im ,hÓ - .ázzoh kölűpeR
{OääA{ÁGIC
.indelefle llek mes tórájebzök A
(iken da tznép) REFICUL
.sátírođzék melőt ,znép a lutmasráT
(avtlokislef) {OääA{ÁGIC
(.lE) !zék }émek €im !hU
REFICUL
,dénezré téjéK

- !a}ab név ,lođtáj tik ,lánlov za aH
(zohmádÁ) AVÉ
,meken táifrásáv nö enteheV
- kizoklánik tnim ređőtipéđ E
MÁDÁ
nodocra aĐárav gésiőn A
.$nin ajráp ken€em ,ređőtipéđ A
(.lunovle ttalaze elge} A)
AVÉ
.se¤ek no¤an nö ,hA
MÁDÁ
:gem stíne¤éđ eN
,ardaka} péđ közűf tö¤nö¤ ,totnáméß
,mánraka inetíseké ahtnim meN
.tahgo¤ar men rám ne€eh bbótlém trem eD
AVÉ
,tsuráređké kos mattál bbádo ttomA
.kan}áel }égeđ €i za ólav men eD
MÁDÁ
.gem küzzén táh ,oN
REFICUL
.segelselef zA
.geltese melev nav ređké őnűtiK
(.lábórp sé tegezén lemmörö ¤an avÉ teke€em ,tá da tekeređkÉ)
AVÉ
- .djam tze kil¤íri tnim ,sevdek im ,péđ iM
MÁDÁ
.massál en ébböt tze - tevíđ a tze eD
AVÉ
(.itevlE) .nav erénelle ah ,motahbodlE

REFICUL
(.gáháR) .kepélár gem né djam ,se€eH
AVÉ
:za iM
?mödőlezpék ka$ ¤av ,kollah tsátlokiS
(.anátu gnolot pén ,lütđerek neníđ a nágilat kanzoh tetlétíle ¤e ttalazE)
LŐBGEMÖT A
- .avá¤ im ¤oh ,e-¤ú matdnoM - .knüsseiS
!anátu ,lef ,ka$ leF - .gém socad si tsoM
MÁDÁ
?ságnolot naltallah im ,ze jaz őniM
AVÉ
.knu¤av tti ¤oh ,ój heB .kanatđakA
,}ávtál e ótagzi €o ,si im knüreß
.nebmieké ingo¤ar molakla péđ S
MÁDÁ
?kan}ávtih a enűb iM
AVÉ
.modut meN
REFICUL
:né modnomle djam ed ,za si ¤edniM
.ákos ttozoglod nabárá¤ levoL
,ékkörö áviđ tza s ,gerém nó za eD
.tlűrek abzáhrók ertéh bböt nátzA
,tlóđeb gésküđ a lénéjen sevdeK
,űviđój s tlov újfi aif levoL
- .ketdelef tnednim sé ,tsám¤e kétlelgeM
SÁKNUM ŐSLE
,le lezrév tnékrítrám - !sátjap ,nagiV
.daram vén se}éf knüttözök deveN
REFICUL

,élel men tőn a s ,tlu¤ó¤ik jréf A
,trék abáih táknum ,tlöteb e€eH
,trem intege}ef ,elbek tdazálleF
.tlođaláv lannofop aif levoL
- ebézek tdaka sék kanttozoktá zA
- .tlürőgem levoL név a - kiđiv tti tsoM
(.őj laggásalém tlürő levoL lánkavađ óslotu zA)
LEVOL
,ko¤av men tlürő né ,đduzah ,đduzaH
?ebes maif gús tim ,é-metré meN
,teme$nik neltegév de¤ev ,de¤eV
.bbákni gem kejlürŐ .mestré en ¤oh ,ddet S
SÁKNUM KIDAMRAH
.rok¤e avluđob đđél gem ,jléf en ,jléf eN
SÁKNUM ŐSLE
- .kasofú$ a kő ,lef léjdeklemE
(.levéterésík dalahle tlétíle zA)
MÁDÁ
?đtrésik tim ,}ávtál ótđa¤af tőleV
,bbesönűb ki€€em ,gem tti ajdnom iK
?- nálat gásasrát a nápu$ ¤avA
.nűb a đé}et nájub - dahor ze loH
LEVOL
,teme$nik ddeV - .negi ,gásasrát A
(.lE) .mestré en ddah tédéđeb bes a tza kaŁ
AVÉ
.te€eh knupak men trem ,knürej ,knüreJ
MÁDÁ
.lévet men ávórib ¤oh ,sros ,kaldlÁ
- nogalmap inrí t}évröt ü}}ök iM
,kensetelűlef a inléti ű}}öK
,ajtatuk teviđ a ik ,zéhen €im sÉ
.téteződer nednim návlo}átléM
REFICUL

.tegév enré men röp ttellem kevle €I
,iđkele$ men iknes ,đđor trem ,tađđor A
,zédi tekemícgoj si gödrö zA
.kenbsőre kinednim ilév téágam S
a ajgávlejjéđ sódút}évröt A
tialanof kenim ,tómo$ tláđuK
- .ánatnob men téđ pórtnalif rezE
(.llá péktneđ nebéjéklüf ¤e ken€em ,kenré zehrewoT a ttalazE)
AVÉ
,t}i$ik ¤e ,motárab ,ka$ knujllágeM
- .tamorko$ zehpéktneđ e mözűt ddaH
(avgús) REFICUL
.nebnölük nav knügév ¤av ,ddah en ,ddah eN
MÁDÁ
- .molotág men né - kemre¤ naltatrÁ
AVÉ
,kere¤ tnim gém
ke¤emle
.kiselój na€€o
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géle ,mévih tza ,matdóla$ témsI
,tiemér kantlúm a inetnödeL
- .kenkőre za inzeređ t}esrev dabađ S
,trava$őf ¤e lőbpég a metköliK
,tetele¤ek a ,átrateđđö €eM
.lebbsőre sám mátđalumle inlotóp S
nasodrak ki¤e loh ,ze }esrev iM
,nebémeđ kennelle neltezem a llÁ
,kizehé loh záđ ,gésnelteggüf iM
.lojah men abámráj se¤e za aH
.ttelef cnok ¤e ze acrah kanká&uK
,ette€eh konávík togásasrát nÉ
,tđair men ,tídzub ,tetnüb men ,dév €eM
,kidökűmeđđö levőre sözöK
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.kankogam }i$ik men s ,má knüken ¤ohkaŁ
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,le dzek panloh tima ,izgév aM
,ttokallój s sehé ékkörÖ
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(.lüdne$gem gnarahkelél A)
,gnarahtse za ,mí ,tlüdne$geM
,armolagú} ,le >kőzegéveB
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,tárob kinednim attiiK
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:nednim intál at¤áv téjővöJ
.netdeji tsom aj}úheb témeđ S
LEVOL
:togásgodlob atjú} men me$niK
.kolálat tamlagú} ne¤ni tsom S
SÁKNUM
,tti tsetabmođ a ,tletel téh A
.timladaráf ergév mođgu}iK
ÓLUNAT
,katravazlef - tepéđ matdomlÁ
.kaltat€of rám tsom ,jőj ,molá péä
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,no¤an ko¤av kéred ,méviH
- .mokubgem nebrödög đđor ¤e S
ßLÖHJÉK
,tnemel kétsef a ,tlláđle romám A
?tnelado e-bboj :nav gedih €o ttI
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,ttelef rop }ávtih a ,$nilib ,jdaraM
.ttegem böđük e ketjes t}évröt sáM
ELGE{ A
:knudut ¤oh ,lazza ár kütdeđ tsám¤E
.knulumále dnim lánólav a tsoM
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!lánmiabál ,gés€ém ógnotát ,đllá tiM
:tđairle megne dejé ¤oh ,ddih eN
,ettölüđ dlöf e ,éleb ka$ lluh rop A
.tza mepéllatá laváirólg nÉ
gásuífi s teđétlök ,melereä
>abmonoh körö tatu rát ejőtmeN
,trö}ö¤ zoh mo€osom ka$ erdlöf E
.arcra ¤e-¤e lláđ tnána¤ ráguspan aH
(.kideklemelef netlüő$id ,evtje abrís a tájtsálap ,tálo&áF)
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?mádÁ ,é-derémsI
MÁDÁ
- !avÉ ,avÉ ,hA
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NÍä KIDETTEKNEZIT
tlí} ejtniđdlöf }ráđ ték A .aravdu retđnalaf űređ¤an tlüpé arkala U)
sekerek ővel nabságzom nabkonra$ iladlo bboj A .zepék tokonra$ sopolđo
a nabiladlo lab A .kanzoklalgof kosáknum ttözök kepégzőg
,itađágalli$ ,közökđe iakinahcem ,ka¤rát i}ámodutteđémret bbéléfnölükgel
najá}dniM .kidökűm sódut ¤e nabámuezúm kegéssönölük bé¤e s keređűm iaimék
za reficuL sé mádÁ .evzötlö kannav neőlne¤e - kózotrat zehretđnalaf a
(.lappaN .lőbdlöf a kannakkublef népezök ravdu

MÁDÁ
?knévöj zeh€em ,pén im ,ze gáđro iM
REFICUL
.kene$nin ébböt kémđe igér E
?amlagof noh a é-tlov űređsik meN
,tza rok¤e etlüđ telétiőlE
.gem etdév ség}esrev ,gésülbekkűä
,azah seléđ a dlöf đége rám tsoM
,rebme nednim tsom rám srát élef léczöK
ttölöf dner péđ ó€of nesedne$ a S
.}ámodut a lűrő llá evletđiT
MÁDÁ
,ajláedi meklel táh tlüsejleteB
.si né matnávik ¤í tze ,kéred dnim zE
,támlagof azah a :ka$ konáb te¤E
,međih ¤ú ,nát za anlov ttollágeM
lebekrebme zA .si tzök dner jú zE
,lőtneletgév a léf ,návík totálroK
>lürettéđ ah¤oh ,tđev nebéjretleB
>zöhővöj sé zohtlúm a kidokđagaR
,trégáliv¤an a lűseklel men ,keléF
.tlüseklel tréájrís kőlüđ a tniM
,ánatno térév trédála$ a iK
- .nav e}}ök bbejlefgel tréajtáraB
REFICUL
,detevle ,motál tnim ,tede}émđE
.ttetehlüsetset mestnim ,gém bbőlE
MÁDÁ
:kével ávidnak ed ,ddih estnároK
togáliv seléđ a €em ,za emđe iM
,tsélűseklel a €€em ,ajtđavlo é¤¤E
,tézüt körö ,tneđ e víđrebme zA
,ttotiđ laggás}ávtih záđ gidde tiM
,ka$ ik tlo}ámkáĐ arcrah sodnárbá S
- .ergév idnelerézev zohléc bsemeN
?ze €eh €im ,sigém knullá loh ,ddnom eD
nejgelejék meklel ¤oh ,ssezev nátzA
arcrah i}}a te€€em ,nabgásgodlob A
.rebme za ttopak lujid tlemedré lóJ
REFICUL
,retđnalaf ¤e ze tzök ólnosah sám koS

- .kenérebme kémđe jú za ajá}aT
MÁDÁ
.táhet knüreJ
REFICUL
.evteis €o en ,jllágeM
.trőb igér a tze küjtevel bbőlE
,knüzekré reficuL s mádÁ tnim aH
,gáliv sódut e knünneb ennih meN
.anráz abkibmol ¤av ,knénlüsimmesgem S
MÁDÁ
.tnigem rám ze déđeb nalatko €iM
REFICUL
.nabgálivmelleđ a ppéksám $nin za ráM
MÁDÁ
.náropađ ed ,đraka tnima ,táh ¤éT
(.ávólnosah zehkeilebretđnalaf a ajtíkalatá teküjőttekdnim reficuL)
REFICUL
- leddietrüfjah lE .tá}úg e ddev ,mI
- .knu¤av neđéK
MÁDÁ
.zohsódut e eb knujlóä
REFICUL
!sódút ,¤él zövdÜ
SÓDUT
stírobáh en geM
.inge$ef ár keré men ,nebmevűm ¤aN
REFICUL
kiderze za kniM .molánjas no¤aN
,ketlölejsódut knu¤av lőbretđnalaF
.ttozoh derih ¤an artú eđđem €i S

SÓDUT
.motahdnom ,gásógzub seteré$iD
,tahdaram si nebléf tsom mevüm đih eD
,nabmokibmol noj¤of en gelem a kaŁ
- .ga}a za degne kanmotaraka S
REFICUL
táhet tdaramgem ,matdóla$ men ,hA
,teteđémret a ik ,si denneb géM
,kalas ősgév tnim ,detrűđel trebmE
- .gásúih ¤an A
SÓDUT
- .rám knutahtalum tsoM
?galtájas kotzotrat abámkađ €em eD
MÁDÁ
,kőtök men zohkađ ta¤ávdut a iM
- .kenđége za kuj¤áv tásátnalliptÁ
SÓDUT
,¤an a kiljer neb}i$iK .nelet€eh zE
.divör €o knütél s ,¤rát a kos na€O
MÁDÁ
,si na€€o llek ¤oh ,lój moduT - .zagI
:garaf tevök ¤av ,droh tokomoh iK
.meret kidekleme men elűkléN
,ge€evét nab€ámoh a ka$ ze eD
- .tíges nebim ,lórra $nis amlagof S
,teđége za ajtál đétípé za kaŁ
,tevök ¤e dut men ingarafgem ráb S
- .netsi ¤e tnim ,itmeret ő tevűm A
.si nabsádut a ¤an đétipé €I
REFICUL
.rebme ¤an ,hó ,dázzohet knévöj tréza S
SÓDUT
.kaldut inlo}átlém ,ketévet lój tzA
iagá gadzag kan}ámodut A

,asánov nölük kos sumzinagro ¤E
.ka$ őzégi ttü¤E
REFICUL
.tnána¤ ¤löh péä
SÓDUT
- nápu$ nat¤ev a ttellemadnim eD
REFICUL
- .kikal etelé loh ,pézök a zA
SÓDUT
.datlálaT
REFICUL
lőrsizétam a ádnom tzE
.sukitametam ¤e rám mettőlE
SÓDUT
tágamnö iknednim lóbgásúiH
- .kenpézök a nebéröktál itnikeT
REFICUL
luda¤rát cnevdek dátđaláv lój eT
.táimék A
SÓDUT
- .ko¤av tdogu} nabbA
.tomuezum a gem küzzén táh eD
,nogáliv iam đége za naltaráP
iajtallá tlahik gálivső zA
,tti kanllá nabko}ádlép idólaV
katzokal tnéknerzE - .evmötik lój dniM
,kanálav korábrab gím ,tzök kniápA
- .támlaru gáliv a kölév avtđogeM
,esem sádu$ kos kölőlef tdaraM
.tlov lu}odzomzőg ¤oh ,lőrre luádléP
MÁDÁ
,motahdnom ,atjaf tlu$rok ed ,ól zE
.karob-lA nadjah má tlov tallá sáM
SÓDUT

lutárab ¤oh ,kiléger tza gem lőrrE
,lüklén aknum ,ne¤ni ,rebme za átraT
lesséremsile űh ,ingof atríb lef S
.tiajtalodnog rebme za ,névseL
átitájasle ¤oh ,kájdnom ,bböt iM
,támlagof kannodjalut a ,si ténűB
- .tételé etré atda'do ,rő tnim S
,nav avrí tnim ,ka$ meléđeb ¤ú tzE
.lüneltétlef dnim ménnih ahtnim meN
,dnárbá kos ,nabtlúm a tlov géstlürő koS
.tdaram esem e nétniđ knár lőb€eM
MÁDÁ
- .đadnom alór tim ,llá dniM - .a&uk a zE
REFICUL
- .dagam dolurále ,mádÁ ,zzá¤iV
SÓDUT
.tlov ajáglođbar ken}égeđ a zE
MÁDÁ
.kankogadzag erkö gem }égeđ a tniM
SÓDUT
.a€árik kátđup a zE
MÁDÁ
- }álđoro zA
,ző egrüf a tti ,sirgit a tti ,mI
?nogáliv a gém táhet lé tallá iM
SÓDUT
?nav ¤í men kotalán táh ,sédrék őniM
girokke tim sé ,sonđah ima ,lÉ
:ttodut men inlotóp }ámodut A
estnárok ed ,akrib a sé ónđid A
kenőnim tnim ,rám naso}áih na€O
:átoklagem teđémret rátnok A
,gemötújpa¤ s -súh ze ,ríĐ őlé zA
.láglođ arkniajléc ,kibmol a tnim ,€eM
,deremsö dnim tze ¤oh ,motál ¤ú eD
.knia}ávsá ,mÍ .tsám táhet knussáL
:baradnéđ tnappor ne€€im ,ketézzéN

,lóbga}a €€i kanálav ke¤eh đégE
kétehdeđ neđék rám kerebme zA
}ámodut a rűđ lőbgél a tsom tiM
tti tecré za tzE .laggásdaráf ¤aN
,tto¤of men le gím s ,kétzeven kansaV
- .intatuk ttellek men trénímula zA
no¤an ,}ara za akbarad a zE
.nalatnođah no¤an s setezeveN
,nebétihkav ,rebme za nődim gém treM
,lánágam teke}él bbőslef ttodámI
:si nosros a gém takóllálűleF
,si ta}ara za ettih kenne€I
,togoj sé tetélój niarátlO
¤e ¤oh ,ttozodlá ,tlov tneđ im ,tnedniM
,inzeređgem ajríb tájbarad sövüB
- ttotahpak tnednim ebére$ tré€eM
.si tere}ek gém ,}ét sotaládoŁ
MÁDÁ
.meremsö dnim si tze ,ssatum tsám ,tsáM
SÓDUT
.negedi ,¤av sódut ¤an nabólaV
.tetez}évön ső za táhet kussáL
€em ,aĐór óslotu za nav tti ,mI
,gáriv nalatđaH .nogáliv a tlí{
le álalgof lerrévtset rezezáđ sáM
>lótđálak őgnel a trét bbájubgel A
.eređkétáj sevdek kekemre¤ ¤aN
,nabólav za gésnelej sogástájaS
,nokokétáj €i rok¤e katpak tniM
:si melleđ a gém emret togáriV
,tiepékdnárbá tih s teđétlök A
avzótagnir nájrak komlá akóla$ S
,tőre bbojgel a atlozokétlE
.tdaram nogalrap ajléctelé ¤oH
tnána¤ gásaktir gém knüzirő ttI
>}émetlök ősle zA .tevüm €i téK
sönüb nődim gém ,rokka tájórI
,tnávik t}évré né¤e za lettihnÖ
togáliv sodnárbÁ .kátvíh kanrémoH
.névzeven kenđédáH ,nabba el lozjaR
.táros nednim rám kutlofácgem géR
,ajálocirgA suticaT kisám A
sotalánjas sigém s segésteveN
.lóbgáliv rábrab a epék kamlagoF
MÁDÁ
lével }áhen e gém tdaramnnef táH

,telednergév tnim ,lóbkopan ¤an A
inatjú¤ argnál sigém ajríb men S
,névleregni erttet ,todótu $rok A
?itnödel takotgáliv tlékretsem €eM
SÓDUT
,tze im kuttáltá ,séz¤ejgem se€eH
,se€éđev no¤an ,tjer te€€em ,gerém A
,kansám insavlo dabađ si men trézA
,tdalahgem tevé navtah ika kaŁ
.tágam életneđ kan}ámodut a S
MÁDÁ
,iajlad rédnüt akjad a táh eD
ebvíđ egnö¤ a é-kantlo men kezE
?tekemletjeS
SÓDUT
tréza s ,nozib negI
,lőrketelne¤e bsagam a kniákjaD
- .kenknikemre¤ kenléđeb lórnatrém A
(erléf) MÁDÁ
đége é-ketléf men ,kosokli¤ ,hA
!inlobargem tűđ a lótárok bbeđgel S
SÓDUT
,keređűm e tti ,mI - .bbávot knüjneM
,kaútazkala sádo$ €im ka¤rátűM
:sárílöf se€étjer atjar >u¤lá zE
na¤oH - .muger oitar amitlU
,drak e ,mI - ?ajdut ik ,ttotatlánđaH
- ređ ólokli¤rebme ka$ galóráziK
.tlö lezze ika ,sönűb tlov men sÉ
,neđége tlüđék lezzék dabađ pék E
,eb}égi nálat ttev tetlérebme léF
.esem sotrobóh ka$ ,dzén ,a¤rát sÉ
,knütte€eh táknum e izgév pan a aM
,tlázilaedí ludrála$ za gim S
.kankniajléc láglođ leggésüh €ém zE
(erléf) MÁDÁ
- le tdaram melleđ a ,teđévüm a eD
SÓDUT

,dnim arfic ne€€im ,¤rát űređzáđ E
,gáriv negelres A .sekemre¤ iM
,kđebara sodnárbá nálmátkéđ A
.dnim evűm ttolrazap kezekrebmE
,lóbráhop noza zív a é-bbőtídü S
?sélü za nekéđ e é-bsemle}éK
,knütte€eh tzednim kiđet kniepég tsoM
,nabkala bbűređ¤egel ,bbűređlécgeL
,kideksezek za lőr€éköt a sÉ
,láni$ trava$ am ik ,sáknum a ¤oH
.daram ttellema giájpan ősgéV
MÁDÁ
,gésiné¤e $nin ,telé $nin trézA
- .nebűm immes ,anráj lút néretsem €eM
,talodnog sé őre trét nejlel loH
?tásázamráđ igé intí}ozibeB
tniketlürök sé ki¤áv indzük aH
,nabgáliv sedner e ,so€ábađ nezE
,ilel mes térö}ö¤ €éđev a géM
.es tadav őzegnerév ¤e ka$ lel meN
:si nab}ámodut a táh matdólaŁ
kelel táloksikemre¤ samlanU
.matráv előt tim ,né€eh gásgodlob A
SÓDUT
?gésirévtset a avzoheb é-$niN
?t}áih iga}a rebme devneđ loH
kénlemedrégem kémđe €€i ,nabólaV
.tsétí}efgem A
MÁDÁ
,emđe za táh im ,ddnoM
,lehel tegés¤e ebpén €i ¤e €eM
?dut intíseklel ,léc sözök tnim ,€eM
SÓDUT
.sétehlégem a knulán emđe zE
,tnelejgem nédlöf rebme za nődiM
:za tlov armaksélé ttozáhuréb lóJ
,inatjú}ik ttellek tézek a kaŁ
.llek ima ,tzadnim ejdeđ neđék ¤oH
,lunaltalodnoggem táhet ttötlöK
nabáromám sedé s ,geréftjas a tniM
nebkesizétopih se}éger tréáR
.teteđétlök sé tregni insereK
,lántalaf ősgévgel a ,knüken rám eD
,gér avtállatlá ,llek knundokrakuF

.knüđev nehé sé ,tjas a ¤ofle ¤oH
,lűhik pan a nátu véderze ¤éN
>dlöf a ébböt lüđ men teke}évöN
,kneim a táh véderze ¤én a zE
.kujlunatgem inlotóp topan a ¤oH
.međih ,kanknusádut ődi gélE
,kizoklnája zív a lűređőtűF
.ga}a bbótratzűtgel tládixo zE
-lezök iaktit sumzinagro zA
- .zehsézelpellöf a rám si am kanllÁ
,ttiv erre knüdéđeb ¤oh ,ój neppÉ
,mokibmol anlov metdelef mendjaM
.mozoglod nab¤rát e ppé si né treM
REFICUL
rám ah¤oh ,rebme za lűnév no¤aN
- .lázinagro nődim ,rét zohkibmoL
,devüm si enlürekis ah¤oh eD
,talodnog naltóđ im ,za đel }röđ iM
,$nin a¤rát ken€em ,sézré imlereä
,dagatle teđémret a te€€em ,}éL
,nokor ne$nin ,tétnelle $nin zeh€eM
.né¤e za ajdnazotálrok men aH
,tégellej kenne idneev nannoh S
,lőtsédevneđ ,lótsátahlük avrázlE
?artadutnö evlek nebgevü kűđ ¤E
SÓDUT
,go¤ar tnékim ,dzén ,rrof na¤oh ,dzén ,dzéN
,kangozom kokala }ekénüt tto-ttI
,nebgevü trázle lój e ,gelem nezE
sátahnelle sé gásnokor¤ev A
đel evlüređ}ék sé ,gáveđđö dniM
.kanmotanávik ga}a za indegnE
REFICUL
,metré men tza ka$ gém !sódút ,kallumáB
,nokor tsom im ,¤oh ,innet e-dánduT
le ejköl en sé ,tsám¤e ajnov eN
.tétnelle zA
SÓDUT
>déđeb radab őniM
.kankoga}a za ze e}évröt körÖ
REFICUL
?lupala nim ,le ka$ ddnom ,metré ,hA

SÓDUT
,no¤av ¤ú trem ,}évröt ?lupala niM
.sálatđapat a knükén ajtatuM
REFICUL
,ka$ táhet ¤av ejőtűf teđémret A
- .izegév nabágam ő tibböt A
SÓDUT
,leggevü za titálrok mobađ né eD
.lób€ámoh se€étjer a molođnovik S
REFICUL
.telejtelé gém gidde kotál meN
SÓDUT
metselik ¤ú ik ,nÉ .tahdaram men lE
,tiaktit nednim sumzinagro zA
- tetelé za málocnob rođzáđ iK
MÁDÁ
.rođi}}adnim ka$ lef lágof tálluH
ka$ itevök nátnás }ámodut A
,tsálatđapat újfi ővelgem A
,kan€árik a ejőtlök cneréb tnékim S
,tekettet ¤an a inlátnemmok đéK
- .$nin asátavíh inlosójgem eD
SÓDUT
,é-kotájtál men ,kotdólo}úg tiM
- ?őj ertelé sé ,ka$ llek arkiđ ¤E
MÁDÁ
?deđev nannoh tza ,tárkiđ a tza eD
SÓDUT
.nav artáh ima ,za sépél ¤e kaŁ
MÁDÁ
:évet men ik tsépél ¤e za tze eD
.si timmes dut men ,timmes ttet men zA
,noravdu za tlov nnük dnim ibböt A

- .entezev ¤e ze ppé ebbetneđgel A
- ?iđetgem rok¤e ika ,e-đel ,hÓ
(.göröd s dzek indűrűs tsüf őgebel ttelef kibmol a ttalazE)
(lőbtsüf a) AVAä KENÉMELLEä DLÖF A
meken kibmol a zE - .ahos đel meN
,đremsi et điH - .gát no¤an sé kűđ no¤aN
.kantína¤ si men gém tsom - ?é-¤u ,mádÁ
MÁDÁ
,totazóđ-melleđ a é-dattollaH
,rebme egnö¤ ,sögőg et ,dzén ,hó ,dzén ,hÓ
- .gebel tto ika ,lazza lánríb ¤oH
SÓDUT
.dattaim modógga ,hA .mahor tlürŐ
(.kinűtle melleđ a ,nattaple kibmol A)
metehdzek arjú ,trötle kibmol A
,léc a tni rám nődiM .tevüm ¤an A
,tesekav erőd a ,¤nörög dedsiK
.tjelE
REFICUL
.nánadjah kátvíh kentezgéV
amlatah tlov őtíne¤éđ ébsévek S
tsom indegne tnim ,inrötgem ttalA
- .kentesekav erőd A
(.kentegneŁ)
?ze tnelej tiM
SÓDUT
,aróatés a őj ,tnűđgem aknum A
,lőrőzem a ,lóbkará¤ a kenőj ttI
,ttezektév ika ,tsétí}ef pak tsoM
.kekemre¤ s kőn a eb kantatđo tsoM
.si mekén đel moglod ,ado knüreJ
kützök ,lekkemre¤ külüzök na}áhén ,kőn nabsám ,kenőj kaifréf nabros úđđoH)
,mádÁ .pél köjéle ná&sagga ¤e ,kenzepék trök najá}dnim noravdu zA .si avÉ
(.ttellem muezúm a kanllá nebrétőle za sódut a s reficuL
NÁ#SAGGA ZA
!máđ kidacnimraH
(evpélik lóbros a) REHTUL
.ko¤av ttI

NÁ#SAGGA ZA
témsi eT
.tnázak a dettötűf neletkétréM
de€édevneđ ¤oh ,kiđtál ¤ú nabólaV
.tretđnalaf đége za inzoh eb€éđeV
REHTUL
nődim ,kanbá$ a tnelle anllá ik S
,mele tludav a evgőb ,avzárkiä
,lürök đev levévle} reze gnál A
:nestísimmesgem ¤oh ,návík inrélE
,bbávot inatíđ ,nartáb inllá tto S
- .no¤av nabknumlatah ¤oh ,avdut lóJ
,táĐárav kenzűt a et deremsi meN
.tza derémsi ttala kézaf ka$ iK
NÁ#SAGGA ZA
.đledébe men am tréze ,déđeb úiH
(evpélađđiv) REHTUL
.tezüt a motíđ arjú panloh eD
MÁDÁ
.meremsi tifréf a tze ?kotál tiM
.rehtuL tlov zE
NÁ#SAGGA ZA
!kidecnelikzáđtéK
(evpélik) SUISSAC
.ttI
NÁ#SAGGA ZA
,rám keletni rođdamrah tedegéT
.tsédekerev đđerek lüklén ko ¤oH
(evpélađđiv) SUISSAC
- ?modokđanap men ¤ohtrem ,lüklén kO
,serek tegéstíges sám ik ,a€uP
nát e-tlov bbégnö¤ ¤aV .pé ajrak gíM
- ?tágam édév men trém ,melefnellE

NÁ#SAGGA ZA
dá}opok itnem meN - .jleselef eN
,tomaljah đđor e mes atazkalA
.nalat}áih za trem ,semen za treM
!jaliđ sé ógnorrof €o derév eD
.đlüdíleđgem gíma ,kangof intí¤óß
MÁDÁ
delév ik ,lénremsi ah !suissaC ,hA
giádo táH - .matzáta$ lénippilihP
airóet a ,dner đđor a é-riB
lebek semen €i ¤e ¤oh ,indevéT
.iremsi mes lef s ,nav luajtág kaŁ
NÁ#SAGGA ZA
.máđ kidazáđ¤éN
(evpélik) ÓTÁLP
.mollaH
NÁ#SAGGA ZA
tnigem ráM
,nebdiepékmolá létlüremle ¤Ú
.tnem abrák ahram ttozíbdár a ¤oH
.inlepedrét đgof nósrob ,¤él nerbé ¤oH
(evpélađđiv) ÓTÁLP
.modomlá tepéđ si nósrob a géM
MÁDÁ
deken ,ótálP ,ttotuj peređ €im ,hA
- !létdepe nátu €€em ,nabgásasrát A
NÁ#SAGGA ZA
!máđ kidetteknevteh A
(evpélik) OLEGNALEHCIM
- .tti ,emÍ
NÁ#SAGGA ZA

.de€ehűm le dá¤ah lüneltedneR
OLEGNALEHCIM
,matláni$ tabálkéđ gidnim trem ,negI
.arkala bba}ávtihgel a si tza sÉ
,montísodóm káj¤ah ,metgrö}ök ákoS
,tđíd imloh ár kessév ¤oh ,kéjdegnE
lusázotláv matnáviK .kédegne meN
.nalatđah tnednim ,tájálmát kéđ A
,lezök rám matlov zehsélürőgeM
(.pélađđiV) .te€ehűm a tto ,tník a mat¤ahtto S
NÁ#SAGGA ZA
,¤ém abábođ a trésátnobdner E
.topan gelem péđ e dezevlé men S
MÁDÁ
tehel lokop €im ,olegnalehciM
- .intmeret ríb men ¤oh ,kenénetsi dűä
,élefnednim sőremsi i}}em ,hÓ
.őreső i}}em ,melleđ i}}em sÉ
,tlah tlálahrítrám za - tlocrah melév zE
,téketgáliv a ézré kenkűđ zE
etrűđ erépröt €im ,arámrof¤e im S
>knürej ,jőj ,reficuL ,hÓ .mallá zA
- .bbávot t}ávtál e meklel ajríb meN
NÁ#SAGGA ZA
,tődi za eb étlöt kere¤ ték aM
,dnoga}a za tlov segésküđ neb€eM
,tekő ajráv edlevön sözök a tsoM
!őle ,őlE
(.kenpélik lekkiekemre¤ őn ¤e gém sé avÉ)
MÁDÁ
!gésnelej ógo¤ar iM
si kangáliv gedir e táh navgeM
!eteđétlöK
REFICUL
?knü¤em men ,mádÁ ,soN
MÁDÁ
.indogu}gem ka$ knugof tti bbákni tőS

NÁ#SAGGA ZA
takusátoklajef dlágĐiv !sóduT
.kenkekemre¤ E
(.tekekemre¤ a ilelđé sódut A)
AVÉ
.máer ráv im ,hÓ
MÁDÁ
!gnah E
REFICUL
,nőn usroĐök e đpak tim eD
?délelzí tájkó$ đimárimeä iK
MÁDÁ
.méremsi men tze rokka géM
REFICUL
!¤ú ,hA
:kenkesemleređ a ajlad igér zE
lef etzedef ő ¤oh ,dnim ajtrat tzA
gém iknes ettőle ,t€édevneđ A
ne¤em ¤í ze sé ,tríb men intereä
.neletnüđ ató derzevé }áheN
SÓDUT
intínat llek kansovro tekemre¤ E
.đel rotđáp lőbbE
NÁ#SAGGA ZA
.kölev táhet lE
(.llátnelle avÉ .inniv kájraka le tekekemre¤ A)
AVÉ
:mé}e za kemre¤ e !jlú} en ázzoH
- !lőrlebeka}a za le tő ipét iK
NÁ#SAGGA ZA
.elev gém ketsék tim ,le keté¤eV

AVÉ
kalatlálpát né đih !mekemre¤ ,hÓ
,őre za nav loH - .levérév meviä
?ajríb intíkađle to$pak tneđ e €eM
,erkörödnim dalór táh é-kajdnomeL
memeđ sé ,nebgemöt a đđevle ¤oH
nesserek nalatđah laddnog őđékrüF
?ttözök negedí őlne¤e záđ A
MÁDÁ
,tneđ ketettőle nav ah ,kerebme ,hA
.tékemre¤ kaná}a ze kotáj¤aH
AVÉ
.negedí ttodlá et ,é-¤u ,é-¤U
NÁ#SAGGA ZA
>negedi ,đezű tokétáj đéreM
tételétiőle dála$ a aH
lűdeđđö nötgör ,kuj¤ah indelÉ
.kan}ámodut tneđ a a}ámvív nedniM
AVÉ
!}ámodut ótđa¤af a mekén tiM
.léđeb teđémret a nődim ,kéjkuB
NÁ#SAGGA ZA
?rám đelgeM
MÁDÁ
.kotajlú} en ázzoh !haH
,kalatínatgem ,drak ¤e nav ttomA
.inlezek llek ¤oH
REFICUL
!jludzom en ,pékmolÁ
(.demredgem ze ,tézek iđet arálláv mádÁ)
- .támlatah setezgév kenmezek dzerÉ
AVÉ
!mekemre¤ ,hÓ

(.kiđivle tékemre¤ ,¤oređđÖ)
NÁ#SAGGA ZA
,nalatráp őn ték E
.il}égi lúajráp ik ,kézzektneleJ
MÁDÁ
.mel}égi né tzE
NÁ#SAGGA ZA
.de}émelév !sódúT
SÓDUT
őn getebgedi sé ifréf ógnojaR
.ráp se€eh men ze ,lűđ tekédezmen $roK
MÁDÁ
.ajraka ő ah ,le kollá men né eD
AVÉ
.úifréf űklel¤an ,ko¤av déiT
MÁDÁ
.levéveh đége meviđ ,¤löh ,keltereä
AVÉ
.ékkörödnim ,mezré ,si né keltereä
SÓDUT
,nabólav ,sogástájaS - .sélürő zE
intál innűtlef tétetrésik tlúm A
?ze nannoH - .nabknudazáđ sogáliV
MÁDÁ
.arágus ősék ¤e kentreknedé zA
NÁ#SAGGA ZA
- .sotalánjaS
MÁDÁ

knéiM - .kotajnáđ eN
takotgásnazój im >sélürő zE
nogáliv a im ,điH .küjle¤irí meN
,sélürő €i dnim ,tlov semen sé ¤aN
- .rí men totálrok dnog tdaggih ken€eM
lübkörök bsemen €em ,za déđebmelleä
,}émegnez sedé tnim ,geber knéleF
,nokor elev knüklel ¤oh ,ajúnaT
,tárop }ávtih kendlöf e küjtevgem S
- .ebkörök bsagam a tatú evsereK
(.ajtrat evlelö távÉ)
NÁ#SAGGA ZA
!tekő abzáhrók ,bbávot kujtagllah tiM
REFICUL
!knuzatú ,mádÁ .llek €éges sro¤ ttI
(.kende€€üslE)
NÍä KIDAMRAHNEZIT
mengím ,evdebbesik gédnim ,kiđtál nablovát a eteleđ ¤e knüdlöF .rű zA)
la€€ámohléf níđ A .netlü¤ev ézök keibböt a ,lef ka$ kinűt lugalli$
lerreficuL ,gerö tnim mádÁ .tniknassal kiláv éttétöskav €em ,kidődzek
(.evlüpör
MÁDÁ
?tezev ávoh ,ddnom ,knütpör őgnöjrŐ
REFICUL
,lótkalas a netnem ,e-lát¤áv men táH
lój ah¤oh ,nannoh ,ebkörök bsagaM
tédéđeb melleđ nokor ,kelettetrÉ
?dattollaH
MÁDÁ
kengedir €i ed ,zagi zA
.tamatú köjélef mélezpék meN
,negedi na€€o ,atđup €o rét E
,enneb anráj őtrésgéstneđ ah¤oh tniM
:€of emledzük sézré ték nebmelbek S
sagam ¤oh ,dlöf a }ávtih im ,mezrÉ
>lőbérök le mo¤áv s ,ajrázel mekleL
- .matdakađle ¤oh ,jáf ,korísađđiv eD
,ađđiv erknüdlöf ka$ zzén !reficuL ,hA
,lőbknümeđ le tnűt gáriv a röđőlE
>iajbmol őgzer kődre za nátzA
levé€eh sevdek záđ ját tremsilój A

.tlupal ággáskís ilűklén melleJ
.ttodósomle nednim ,tlov sekedré iM
,é¤¤nörög đđor el lüpröt triđ a rám tsoM
nnel tto neb€em ,őhlef sehretmálliv A
,dairgem s róp a tjes totazóđ tneä
.lu}ális áttazáráp úromo} iM
eneltegév regnet őlöbmöb A
llá tnána¤ tlof ekrüđ ?ttel ávoh ,ávoH
lü¤evle evgnirek €em ,nöbmög A
.knugáliv đége tlov za s ,tzök srát ójlliM
- - ő gem ,ő gem nátza ,reficuL ,hÓ
- - ?indaram si kanna knülőt ellek lE
REFICUL
,abáih ,lóbknutnopmeđ ttedeklemE
nátuza ,le đév jáb a röđőlE
daram men gím ,őre sé gás¤an A
- - .sizétam gedir a tnim ,sám arknumáä
MÁDÁ
,kandaramle knüttegem kogalli$ A
.t€ádaka kezré men ,tléc kotál men S
ré tim lüklén sédzük sé melereä
!reficuL ,tagnozrob gediH .tél A
REFICUL
,degésisőh ¤an ka$ ttotrat gidde aH
.inađtáj nabrop ađđiv knüjrét ¤Ú
MÁDÁ
:erőle ,táh erőle ?tze ajdnom iK
,dakađle ppékgév gím ,jáf gidda kaŁ
- .létök nednim ,lota$ zöhdlöf a €eM
,lurođ metezkelél ,ze im ,hjah ,eD
,travaz metelémđe ,¤áhle mőrE
,suetnA lénésem é-anlov bböT
lavárop dlöf a gím ,ka$ tlé gidda iK
?ttezektnirÉ
AVAä KENÉMELLEä DLÖF A
.lénésem za bböt ,negI
,témelleđ kendlöf a ,rám đremsi eT
.dotahdut ,denneb mezkelél né kaŁ
,mamlatah trat gidde ,ópmoros a ttI
,đlüsimmesgem ,tá dgáh - đlé ,ađđiv jréT
nebéziv ppö$ €em ,geréfgalazá tniM
- .deken dlöf a ppe$ E - .kizodnákciF

MÁDÁ
,đetđeji nalatđah ,delév kolocaD
,mé}e za meklel ,nát déit metseT
,neletgév gászagi s talodnog A
.dogálivga}a tnim ,za tlovgem bbőlE
AVAä KENÉMELLEä DLÖF A
.lokub te}röđ s ,dlábórp !rebme úiH
,talli za lánáĐór e-ólavbbőlE
?arágus a lánpan s ,léntset a kalA
tedeklel avrá dántál ah¤oh ,hÓ
,inegnirek nebrű neletgév A
tsézejefik sé temletré tnimA
,nabgáliv negedi ,abáih sereK
,tré men sé timmes ébböt zeré men S
ságoflef nednim treM .lándazrobgeM
ka$ ,lüđef denneb €em ,sézré nednim sÉ
,kanga}a tropo$ e asázrágúsiK
,endneel sám ah €em s ,đvíh kendedlöf tiM
- .ttü¤e delév ,ébböt kéntehzetél meN
tlokop sé tövdü ,tatúr ,tepéđ A
,kandagam le datnov lőtmemelleđ kaŁ
- .tá ignel tédner kandázah sik €eM
,gászagi sökörö netti ima ,hÓ
,neletpék nát za nabgáliv sám ¤E
.seteđémret nát neltehel a sÉ
,gozom men tél a ,zetél men €ús A
,talodnog nát tto za ,gél netti iM
,nálat gnah natto za ,}éf netti iM
- .őn evőn netti im ,nát lücegej S
MÁDÁ
- .röt éleflef meklel ,le đtírotnát meN
AVAä KENÉMELLEä DLÖF A
:glezök crep ősgév a ,mádÁ ,mádÁ
,đtehel á¤¤an nödlöf a ,ađđiv jréT
lőbéjürű¤ gésnednim a ah¤oh ,gíM
,netsI irűt men le ,depétik detéL
- .lü}í$ik tnorle s - tő dstílezökgem ¤oH
MÁDÁ
- ?lálah a le djam e-tnor men si¤U
AVAä KENÉMELLEä DLÖF A
távađ úih e gásguzah név A

- nabgálivmelleđ a tti ,ddnom en ,ddnom eN
- .előt andazrobtá teđémret đégE
rÚ za átratlef ,za té$ep tletneä
mes ajámla sádut A .kanágaM
.lef tza ettehröT
MÁDÁ
.mörötlef né djaM
(.lüveremgem lassátlokis ¤e mádÁ .kenlüperbbávoT)
!nav megéV
(avgacak) REFICUL
- .gásguzah név a táh ttözőß
(.lótágam ajtíđatle tomádÁ tnimA)
tehgnirekle rám tsom gésnetsi-báb E
arjú ne€€em ,tnékóg€ob jú ,nebrű zA
- .inzedeljef telé nát gof armomáä
AVAä KENÉMELLEä DLÖF A
!reficuL ,gém mörörák a nároK
,togáliv negedi za étniré kaŁ
- .inrötik lóbmogáđro ű}}ök €o meN
!zohdagam ,maif ,jrét ,víh tazóđ sonoH
(evlémđe) MÁDÁ
,kedevneđ trem ,mezrÉ - .tnigem kelÉ
,meken sedé si mesédevneđ eD
- - - .inlüsimmesgem ,za sota}ođi €O
,ađđiv ermedlöf ssezev !reficuL ,hÓ
,nalatđah matzáta$ takos €o loH
- .keđel godlob sé ,arjú mazzátaŁ
REFICUL
,deđih tza sigém arábórp kos e S
?nalatđah đel men desédzük jú ¤oH
neltetehrötgem e nabólaV ?đré tléc S
- .tehel érebme ka$ €édekkemreß
MÁDÁ
,telezpék erőd €i znov estnároK
.meré men le rođzáđ gém ,modut ,tléc A
?si im ppékatlov léc A .đet mes tiM
,kanáta$ ő$id a etnűđgem ,léc A

,meledzük telé za ,lálah léc A
.agam sédzük e ajléc rebme za S
REFICUL
gém ah¤oh rám ,đagiv péđ nabólaV
,¤an bbálagel anlov ejémđe crah A
,đvív am tréim ,dolo}úg panloh eD
- .ttetíseklel ima ,tlov kétájkemreß
lánáenoreahC le e-lézerév meN
,nebételdév gásdabađ ttokubgem A
,bbősék e-lédzük men lannitnatsnoC sÉ
?dstípalagem ¤oh támlarugáliV
,tnána¤ rítrámtih le é-létđev meN
levérev¤ef kan}ámodut a bbősék S
?nebénelle kentih a é-látllá meN
MÁDÁ
}ávtih imráb ,¤ednim ed ,zagi ,zagI
,ttetíseklel sigém rokka ,mémđe tloV
.tlov emđe tneđ sé ¤an ¤í sé ,tlemE
gásdabađ ,}ámodút ¤av tđerek ,¤edniM
,e-ttotah nabájámrof ¤ávar¤an ¤aV
- .temenrebme za ettiv erőlE
- .aráta$ jú ,erdlöf a táh ađđiv ,hÓ
REFICUL
,távađ sódut a rám é-detdelef S
ervéderze ¤én ¤oh ,atlomáđlef iK
?llále sédzük a - ¤afgem dogáliV
MÁDÁ
.elev locad men knu}ámodut aH
- .modut ,mezeré ,inlocad gof eD
REFICUL
őre ,gás¤an ,sédzük é-naV - ?nátza
za te€€em ,nabgáliv tlékretsem
,lóbiáiróet ttezedner
- .tnémi létehlélmeđ dagam te€em

S
A
đÉ
S

MÁDÁ
kilumle - tedlöf a gem estnem kaŁ
tásátavíh ima ,nednim tnim ,si zA
lűremlef arjú rokka s ,étlöteB
.ajáer lehel tetlé €€em ,emđe zA
,rám intál kegé ,ađđiv ka$ ssezeV

trénat jú im nödlöf ttetnemgem A
.inlüseklellef kogoF
REFICUL
- !táh ađđiV
*

*

*

NÍä KIDEßENNEZIT
,serev tnim pan A .kédiv nalatáf ,se¤eh ttotírob leggéj sé lavóH)
nerétőle zA .gássogáliv setéK .ttözök ko}álđofdök llá ó€og nalatrágus
tnim mádÁ .óksiv ómikđe ttözök rokobő}ef-óđúk sé akórob ,rí} $rok }áhen
(.lerreficuL lőrke¤eh a élefel őj ttellem tob ,ná&sagga trötgem neđége
MÁDÁ
,togálivóh neltegév e kujráj tiM
,lekkemeđ serü knár zén lálah a loH
,avkub ebzív ,tjaz rev akóf ¤e-¤e kaŁ
>nájaz knietpél netterlef tnimA
,tdaráfik rám indzük si }évön a loH
,ttözök kómzuz a gnel rokob tlu$roK
lőgem dök zén leppék söröv dloh a S
- .ebrödögrís a tnékajápmál lálaH
,kanluriv káfamláp loh ,ssezev adO
,abánoh péđ kankotalli ,kanpan A
kenéjere ,eklel rebme za ttoloH
- .neđége ttödőljef arátadutnÖ
REFICUL
.dopan ó€ogrév E .knu¤av nattO
- .ejőtilne¤e dlöf a ttala knubáL
- .nétezgév ttöző¤ men }ámodut A
MÁDÁ
.ój inlahgem nápu$ - !gáliv ű}röä
.ko¤ah tti tima ,modnalánjas meN
matllá natto rok¤e ik !reficuL ,hA
,mattál ika ,lénéje$löb rebme zA
,enneb agnir e}émer ővöj ¤an iM
,matzáta$gigév dnim tácrah i}}a iK
tlepelđá¤ er€em ,norís sájró zE
,kegnerem nődim ,ttobod teđémret A
:nogáliv a rebme óslotu ,őslE
?mojaf ttokub ¤oh ,indut méntereä
,é-neűređ¤an ,nebsédzük semeN
,erzí lürzí evlüpröt ,é-núromo{
.neltemedré er}}ök sé lűklén gás¤aN

REFICUL
- ,erdemelleđ ¤an ¤av ah úih ,ha ,hA
delevdek ¤ú ,rám inzeven tnimA
,itetkül trév a €em ,tőre nozA
:tđagad tré}émđe telbek újfi sÉ
únat tnim ergév inllá jnávík eN
aró zE - .lánda¤á ittolah tájaS
má asálágĐivtá sotaládoŁ
.kensétevmáđ tlüđék lüklén adzag A
dnim ajtđairle zál sozám¤ah A
,tiepék ólmálli$ záltelé zA
.ólav tlov ki€€em ,ajdut ik nátzA
ajaj űređsik sédzük ősgév A
.erimledzük knütlé jacak}úg ¤aN
MÁDÁ
,nabsagam a le táh metđev men tréiM
,levétezré sejlet meklel sé mőrE
magamnö intagllah ¤í tnim ,bbáknI
gedir melleđ ¤e tim ,tátaríríS
sé nabmiacrah ik ,trat e}özöK
- .melev kizotđo men nabmolálaH
REFICUL
,nebde}ök keremsi ardojaf témsI
tedeséderbé derésik le€€eM
- .arságoflef atđit lóbdnárbá cnevdeK
.dojaf lé gém đih ,gem lájdogú} eD
,a}atrebme ¤e gém llá si tto ,dzéN
- .nájatja ik pél tsom ,mí ,ajádzag S
(.netlüđéklef artađádavakóf ,pélik lóbábilug a ómikđe ¤E)
MÁDÁ
é-anlov pékzrot e ,kala $rok E
?esökörö rotib kanmogás¤aN
nabólav !reficuL ,montál dat¤ah tréM
.motanáb tlov tnim ,bbađđor đagív A
ÓMIKäE ZA
kenetsi ka$sigém táh kenzetéL
.ketnelejgem mettőle ,mí ?knütteleF
,e-kađsor ¤av kój ,ajdut ik ,táh eD
.bbasotzibgel za ,külőt međkeneM
(.inlunov raka ađđiV)

REFICUL
!aróđ ¤e ,jllágeM
(avlurobel) ÓMIKäE ZA
!maru ,mele¤eK
,mozodlá dekén tákóf ősle zA
.le stnor en s ,gem ssagllah ka$ ,kogofle tiM
REFICUL
,nav dogoj €im zohákóf a zohha táH
?tedéit a gem dotláv levétlé ¤oH
ÓMIKäE ZA
melűrök ,motál đih :elév koríb ¤oH
,lah egrüf tegréf a iđe tnékiM
.né gem tákóf a ,akóf a talaH
REFICUL
.kizoklálpát delev melleđ ¤an a S
ÓMIKäE ZA
,tődi }í$ik a ed ,modut ,moduT
,nesemle¤ek ¤áh ingozom neb€eM
.lattazodlá serév gem molorásáV
MÁDÁ
!telzén avá¤ iM
REFICUL
?et e-lévet tsám S
,ketettözök ka$ gésbnölük a zA
lázodlá trebme et ,tákóf ő ¤oH
látokla te€€em ,kengésnetsi zA
.erévö za ze tnim ,erdepék tájaS
ÓMIKäE ZA
.tréim ,mezré sé ,lođgarah ,motáL
intjahos metrem lef ¤oh nebmegésnÍ
ika ,zehénetsi }okétój pan A
tniređ knéger ső ik ,dá ka$ ,rék meN
,gem ssá$ob ,hÓ - .rok¤e tlo$narap si ttI

.erkörö mozoktále S
MÁDÁ
,netsI ¤an ,mÍ
,tluromo} im ,jlurip sé el stnikeT
!rebme za ,látokla kenkemer tikA
ÓMIKäE ZA
?si ő sehé ,dasrát kiđgarah no¤aN
REFICUL
.kiđgarah tréza ppé ,sehé men trem ,tőS
MÁDÁ
!tekeclé đor đgaraf nelet€eh iM
REFICUL
dosádoksokO .clé men ,za gászagI
édasrát tti gím ,éttokallój A
.ajáifózolif kanromo¤ sehÉ
,ketiző¤ men gem tsám¤e lakkokO
et ah¤oh ,nötgör kettréte¤e eD
.ttokallój djam ő ¤av ,lézehéiK
,lödőlezpék tnimráka ,negi ,negI
,ketenneb ősle tallá za gédniM
,intíti$ dárib le tze nődim ka$ sÉ
nesögőg-¤an ¤oh ,rebme za lémđE
- .ege}él ősle im ,tza essevgeM
MÁDÁ
,ze ,reficuL ,dázzoh déđeb ótléM
đnov evdnevrörák tetneđ nednim iK
,emđe ¤an nednim táH .abárop dlöf A
,ka$ ezőg knáh}ok }émkele$ semeN
,atazgam erőd }émlürök €o ¤aV
ga}a }ávtih a gi¤e lüt¤e tiM
- ?evtökel trat s ,tagzom e}évröt }áheN
REFICUL
,nálat deđih tzA - ?nebnölük é-nav S
,nabsorođ a lahgem đádínoeL ¤oH
levésevel anrab ¤oh ,tte€eha aH
,nabgásasrátzök na€o kizoklálpáT
isullucul ,$nis eznép gém ken€eM
táromám sedé ađđi nabálliV

nálat ¤aV ?kenéjék nednim teleK
zoháicroP péđ a ah ,lahgem suturB
tiamlagzi crah a s ,teisazaH
?nátu débe ój ¤e irevehiK
?géssemen a ¤oh ,nűb a đé}et na¤oH
,tza e-élüđ romo} ,gél adnor meN
,tze tezrégásdabađ ,gálivpan meN
nabkézamráđ ősék evtíkörötÁ
?tágamnö nebmelleđ sé nabkalA
,lakkugam katlomáđ ¤oh ,kádnom na}áH
.takugam aráf ¤e kétöklef sÉ
,kezek naltavíh kádloel ah eD
rám esézektniré jú telé zA
- .tsádamáđ a kölev étetdeleF
nebérök pén ótlém men da}uH ¤an aH
ne$eređ ah¤oh ,argáliv a őJ
:néje$löb tekđer a}rá kanrotáS
?kentđerek a lőbésőh ősle đel iM
,geltese đđel apáp ah¤oh ,rehtuL ¤aV
:nebmete¤e temén ¤e ránat óeL S
,zeme é-lámrofer men ,ajdut iK
?erđérem ólúd a táktá ajtjús za S
tájtú ekđüb ah ,noelópaN đel iM
?ik itílne¤e erév pén ¤e meN
- .nabá}atkal tdöhzűb ¤e nát dahsoplE
(avgofeb tájáđ reficuL) MÁDÁ
,đtegetjef ka$ tima ,dnim - !tebböt eN
:kanólav €o ,kiđtál kenűređ¤e €O
anobab A - .bbasorák lánna eD
izré mes¤ú ika ,ka$ tíkav tú¤ráB
>gozom ,tah knützök €em ,temelleđ A
ah ,bboj a énremsilef térévtset eD
- .énlö men gem lakkomáđ donat gediR
REFICUL
trá men gem ,laddasrát táhet jléđeB
.lőbteremsinö za ekcel sik ¤e géM
MÁDÁ
?nekédiv e gém é-kötdőgnet nakoS
ÓMIKäE ZA
nomajju tnim ,nebböt ,nozib nakoS
,zagi ,tamidéđmoä - .kotahtímáä
,nalatđah ed ,dnim rám mérevno¤A
sévek €o s >kajú kenlürek gédniM
,de¤et ,¤av netsi aH - .jafakóf A
,ne¤el rebme bsevek ¤oh ,kögrö}öK
- .akóf bböt S

MÁDÁ
!tlov géle ,knürej ,reficuL
REFICUL
.téjen gem küstniket bbálagel ,oN
MÁDÁ
tde€€üs ah trem ,intálgem moraka meN
:}ávtál adnor kenknümeđ ,úifréf A
.nápu$ nebknülbek lüđ tsétevgem eD
tlüsetsetgem e ,}émđe za ,őn A
,đel kalazrot ,tde€€üs ah¤oh ,teđétlöK
.tő massál en ,jneM .lüđ t€ádazrob €eM
tneb ,ajgúrlef tótja za tsom ,atnov élef óh}ug a tomádÁ reficuL ttalazE)
(.avllá nöböđük a ,lumáb neverem mádÁ .kiđtál ejen ómikđe za tnim avÉ
REFICUL
?ersőremsi igér enneb e-đlel meN
setelű$eb e đih ,táh gem dlelÖ
€i ah ,đel evtrés 'ablálah rebmE
.néjen đloroka¤ es tegéssetđiT
MÁDÁ
táiđápđA ¤e ik ,tze mejlelÖ
ingnered nebik ,tzE !nabmorak kétraT
,tiasánov kanna tnigem motáL
ttözök iajkó$ ah¤oh tnim ,¤ú eD
- .anláv áttallÁ
(evpél abájóh}ug) ÓMIKäE ZA
kniegédnev !mőN
.nesevíđ tekő dsáL .mí ketzekrÉ
(.ajnov abóh}ug a s ,lurob abáka} mádÁ avÉ)
AVÉ
.gem jnehip ,negedi ,evlözövdü ¤éL
(avzokatnob) MÁDÁ
,le ,nenni le !reficuL ,géstígeS
,ađđiv ebnelej a lübmővöj ssezeV
:tamosros zádá ébböt massál eN
:gem molotnof ddaH .tocrah nalatđah A

- .levétezgév netsI gém é-kajlocaD
REFICUL
- .tré tegév domlá !mádÁ ,táh jderbÉ
*

*

*

NÍä KIDÖTÖNEZIT
tnim témsi ,mádÁ .évékédiv sáfamláp níđ kidamrah a kizotlávtá €ehőzén A)
tneb avÉ .zénlürök avdoklémlá s lóbóh}ug a pélik nasattimolá gém ,újfi
(.pan ógo¤aR .llá nepézök a reficuL .da}}uđ
MÁDÁ
?ketével ávoh ,hó ,kepék őtnetteR
,g€osom ¤ú ,lé ¤ú nednim metlüröK
.ttörötgem mevíđ gím ,má¤ahle tniM
REFICUL
,é-donávik tza táH !rebme úiH
,nojlomoblef ejdner teđémret a ¤oH
,nedejé nojgo¤ar sökötsü jÚ
?đevle ah ,geréf ¤e ,dlöf a nejgemeR
MÁDÁ
,modomlá tsom ¤av ,ka$ é-matdomlÁ
,tél a ,molá tnim ,é-bböt nálatá sÉ
,lláđ arga}a tloh a €€em ercrep ¤E
?nojlomobtéđ ppékgév ttü¤e lazza ¤oH
,tadutnö i}crep e tréim ,tréiM
- ?tiamlazrob télmen a kussál ¤oH
REFICUL
gásavá¤ a nápu$ - ?lozoknáriS
,tsápa$ a lüklén crah le ajdagoF
.nav amlatah gém inlürekle tiM
tiűteb sökörö kentezgév a eD
kidólogúz men sé ,izén natdogu{
,ka$ evzén tza ,sőre za kuttaiM
.si kuttala gém gem dnatahllá ¤oH
,ttelef tenétröt a llá tezgév €I
- .erőle tjah te€€em ,ka$ ¤av zökđe eT
MÁDÁ
.dabađ taraka za ,đduzah ,men ,meN
,kanmagam no¤an tze metlemedréiK

.lórmo$idarap a etré matdnomeL
,lőbmiepékmolá matlunat takoS
nápu$ tsom s ,lóbkos matludnárbáiK
.intezev neppéksám matú ,ggüf melőT
REFICUL
}émer körö sé sétjelef a aH
,ese¤írf kentezgév a anlov meN
,tebes a itđegeh zama gím ,¤oH
élöf gés€ém a nov tege}őđ zE
,tlluhéleb đérem záđ :ajdnom avtatzib S
- .ajrogutá ika ,godlob a đđél eT
bé¤e ,sódut tnim ,e¤ú ,látál eD
,si tegréfléb €o tzök gása$ruf koS
,inlé ka$ ríb nabák$am s nebé$rév €eM
tákađrok ősle esédőljefik S
.itehtlöt nebrége za ka$ sigéM
evzűtik $nin rége sám mes ,¤e meS
,tekömrök-e$rév ,-ak$am inzerÉ
,itehlürek si ik ,sotavó €em S
.nebérök saizáh ik návlúm gga tniM
,kidökrő }évröt neltetidner eD
,kenénelle sigém nossuj i}}a ¤oH
nátu kederze ¤oh ,llek i}}emA
- .nogáliv a nejlé si }áhup a géM
,evtökel geliné¤e $nis rebme zA
>tiacnál ajdroh men đége za eD
,dagarle ,rá tnim ,sélűseklel A
.tnigem trésám panloh ,tré¤rát ¤e aM
,ikélatram kenđelgem kaná€gám A
- .kangof indólo}úg kika ,kenđelgem S
,takomáđ a djam azzomortsjal ik S
dnalumáb nátlov setezektevöK
,tlálah ,togássazáh €em ,kansros A
,tezev naso}ára t}ére sé tnűB
- .tsálokli¤nö sé tsélűrő ,tetiH
MÁDÁ
- nebmejef gem tnalliv emđe im !jllágeM
.si delév ,netsI ,gém kotahlocaD
,jlé gidde :sros a ajdnom rođzáđ ráB
.kelé men táh ,kiđtet ah s ,mogacakiK
?nogáliv e gém ko¤av magam¤e meN
:€ém attala sé ,triđ e mettőlE
…sánovlef óslotu tnim ,sárgu ¤E
- .kanáidémok a egév :modnom tza S
(.nótja za pélik avÉ ,dalah élef triđ a mádÁ)
REFICUL

!déđeb radab €im :egév ,egév ,hA
?si tedzek s gév men crep nednim neđiH
- ?tevéderze }áhén e-láttál trézE
AVÉ
,le ¤ú melőt látzópol tréim ,mádÁ
,alav gedih €o dokó$ óslotU
.nodocra si tsom nav garah ¤av dnog S
…delőt keléf ¤Ú
(avdalahbbávot) MÁDÁ
,manátu đráj si tréM
?nátu mietpél lödőleksel tiM
,kanáru gáliv e ,kanúifréf A
.ségle}e úih tnim ,nav si aglod sáM
.nápu$ nav lügű} s ,itré men tza őN
(avlu¤álle)
:t}i$ik ¤e ka$ gém látda}uđ men tréM
,tazodlá za rám tsom đel bbezeheN
- .mozotrat inzoh kenővöj a tiM
AVÉ
,nálat đel bbe}}ök gém ,đtagllahgem aH
,alav segésték gidde ima treM
- .ővöj a :rám llá avtísotzib tsoM
MÁDÁ
?na¤oH
AVÉ
,docra ing€osom gof lef ,moduT
:bbelezök táh jőj eD .mogusgem aH
.magam ,mádÁ ,hó ,mezré kaná}A
(evse erdrét) MÁDÁ
ko¤av nabrop ,mÍ .létző¤el ,marU
:kovív abáih denelle ,delűkléN
.temelbek morátik ,stjús ¤av jlemE
REFICUL
,tadogás¤an é-detdelef !geréF
- .đtehnöđök meken te€eM
MÁDÁ

!tza le d¤aH
!molagú} ze >tlov tazárpák úiH
REFICUL
?ledekrék tim ,ddnom ,}ođđa erőd ,et S
.ttozmagof lennűb si nebnedÉ daiF
.tromo} s tnűb nednim erdedlöf zoh zA
AVÉ
kizmagof djam ,netsI ajraka ¤ú aH
,ilűrötle ika ,nabromo} a sáM
- .argáliv a návzoh tegésirévtseT
REFICUL
?menelle ,aglođbar ,é-đdazálleF
.tallá ,lóbrop a leF
evze}rök lótkola¤na ,netlüő$id rÚ za :kilí}gem gé zA .gúr élef mádÁ)
(.nelejgem
RÚ ZA
!melleđ ,abrop A
.gás¤an ne$nin mettőlE
(evzede}rög) REFICUL
!kotá ,kotÁ
RÚ ZA
,trevel ¤él en ,mádÁ ,léjdeklemE
.arjú kelđev ebme¤ek ,dotál nődiM
(erléf) REFICUL
tenelej idála$ tti ,motál tniM
,kenmelezré za nálat péđ ,kidőljeF
.samlanu neletgév kenmemletré eD
(.ludnI) .mongo€opmosle bbojgeL
RÚ ZA
!reficuL
.táhet jdaram ,si dázzoh nav mavaä
.¤ú tnáb im ¤oh ,le dléđeb ,maif ,gem eT
MÁDÁ

,ketrötö¤ kosátál őtnetter !marU
.ólav a könneb im ,modut men sÉ
:máer ráv sros őnim ,ddnom hó ,ddnom hÓ
,menednim e-tél urátahkűđ E
,kidőrüđ meklel tzök esédzük ken€eM
,tlutđitik nődima ,ergév ¤oh ,rob tniM
?dnorop a¤iéb sé ,dstnö erdlöf A
?déledner arbboj tđeđ semen a ¤aV
,motazjaf nadjam erbbőle é-¤eM
,nejglezök zohdonórt ¤oh ,névdebsemeN
,daráf artloh ,amrab kanmolam tnim ,¤aV
?inrötik ríb men ,ráj neb€em ,lőbrök a S
,kenlebek semen a amlatuj é-naV
tréasálluhrév lo}úgik te€eM
,lef stísogáliV ?gemöt űklelsik A
>tetezgév imráb kodroh nasáláh S
neze trem ,nebmére$ ketehre} kaŁ
- .lokop a gásnalat}oziB
RÚ ZA
ddrék eN
na}okétój tim ,toktit a bbávoT
.lőtdemeđ ó¤áv zéknetsi le trakaT
na}okélúm nödlöf a ,dántál aH
:ráv ődi körö lút s ,deklel ka$ nehiP
.ébböt indevneđ tti anlov men }érE
:ađđilef tedeklel rop a ,dántál aH
,ttaim kémđe ¤an ,anzú&nakras iM
?jdnomel lőrévlé crep ólum a ¤oH
,tá avgolli$ nödök dővöj ,tsom gíM
,đde}rögel lótá€ús detél i}crep aH
.etezré neltegév a djam lemE
,egésekđüb andagarle kenne ah S
.tél i}đara za inzotálrok goF
- .}ére ,gás¤an llá avtísotzib sÉ
(avgacak) REFICUL
,a€áp a ő$id ,đpél er€em ,nabólaV
,derézev táhet neđel }ére s gás¤aN
,inlüsetset ríb ¤ú ka$ €em ,óđ ték E
sé telétiőle ,anobab aH
- .trő ettellem dnallá gásnaltaduT
,to¤an lerrebme metdzek si tréiM
avrú¤eđđö lóbráguspan ,lóbrás iK
- .¤an argáskav sé ,epröt arsáduT
MÁDÁ
:jlo}úg en ka$ ,reficuL ,hó ,jlo}úg eN
,tásátokla atđit dosádut mattáL

- .kenlebek e natto tlov gedih no¤aN
,inatratlef gof ik !marU ,hó ,eD
?notu se€eh a kajdaramgem ¤oH
,tezekrézev a melőt datnovlE
.mélelzí té$lömü¤ sádut a ¤oH
RÚ ZA
:ttedekleme deviđ - sőre doraK
,víh aráknum €em ,rét a neltegéV
délef gnez tazóđ ¤e ,đle¤ü lój ah S
,leme s tniađđiv €em ,lüneltenüä
detelé súdttet ah S .dsevök tza kaŁ
,óđ igé ze lúménle nabájaZ
,etelűklel bbátđit őn egnö¤ E
,bbalovát lóták$om kekedré zA
lűtđerek nérevíđ sé ,tza ajllahgeM
.indőrüđ állad sé gof étteđétlöK
,lándoladlo dnallá lezzökđe ték E
,tnára¤e-dnim tzök e$neređ s sroslaB
- .đuinég óg€osom ,ólatđagiV
si et űrü¤ ¤e ,gem reficuL ,eT
:bbávot léjdökűm - nebmegésnedniM
dosádagat erőd ,dosádut gediH
,zoh absárrof €em ,őtđelé za đeL
- đet es tim za - ráb ajtírotnátle S
.rétađđiv djam ,trebme za ercrep ¤E
dneel neletgév desédöhnűb eD
,lo¤áv intnor tim ¤oh ,avtál neltenüä
- .đel ajári$ jú kensemen sé péä
ARAK KOLAßNA
tzök }ére sé nűb nodabaä
,emđe ¤an €im ,intahtđaláV
knüttelef ¤oh ,sigém indut S
.emle¤ek netsI llá luĐjaP
ah ,dnáb en sé ,táh nartáb ¤éT
,đel si naltáláh gemöt A
,luléc estniket tza en treM
,đet to¤an ik ,ka$ té$ebnÖ
>ppéksám innet evlene¤éä
ajtadutnö ne¤éđ e sÉ
,izgeđ erdlöf ta}ávtih A
- ,ajdagarlef teő$id A
nebégéslef datú edmÁ
,tezpék a le nostíkav eN
netsI za tza ,đđét tima ,¤oH
,dezgév et erégéső$iD
,anlurođ dár neppé ő sÉ
:erézökđe esézgév tniM
ah ,tđíd előt létre} et tőS

- .ette€eh ¤ét ¤oh ,idegnE
AVÉ
!kenmenetsI aláh ,tlad a metré ,hA
MÁDÁ
.intevök mogof sé ,si né motínaß
- !indelef mándut tza ka$ - !gév a za kaŁ
RÚ ZA
!lázzíb avzíb sé jdzük :rebme ,mattodnoM

