ZEHMIŐLÜä
,kémiőlüđ sedé jeH
!ka$ gem majdogadzaG
,menetsi međih ,rokkA
.kandoklođanap meN
,gof inlüsejlet nedniM
>kannávik ka$ timA
tia¤áv mözőlegeM
.kanmá}a s mápas'dÉ
nebima ,záh soni$ đeL
>nepéđ kanlúnovgeM
,ttala záh a đel ecniP
.nebécnip a rob óJ
mápas'dé ajtahihgeM
>tájtárabój nedniM
teköklel tzök sázoroB
.kájtrám ebvdekój A
kotatláni$ ti$ok péä
>arámáđ má}as'dÉ
tomolpmet a ¤oh ,llek meN
.ajráj nasogolaß
űtez€égeđ }ara đeL
,ev}ök sogásdámI
đel epék knuru sutđirK
.enneb evđtem nepéä
keđev djam gem kanitsiP
,takápirap agárD
mé$ö kótsI ój kotjaR
.tahráj arkorásáV
meken đel lügévsegéV
>morátv}ök gadzagsúD
tekesrev a djam rokkA
.moláni$ tréznép meN
takoza motđo ne¤nI
>abkogásjú za téä
,modut ,őtđekređ nedniM
.ajdagof nesevíä
:kotahpak t}á€ péđ ah¤oh S
- !má tűklel ra¤am eD gof inlocnát mápas'dÉ
.námladokal aiF

nagodlob djam knülé ¤Í
,kankogástalum A
...mielüđ sedé ,zib ¤Í
!ka$ gem majdogadzaG
sutđugua .1844 ,tseP
ZOHłÁHIM APMOT
,tesrev a tza matsavlo ,úif ,táH
látláni$ mázzohné et te€emA
,lánsárrof iaftráb a lohalaV
.ttezređ temörö ¤an ¤oh ,motahdnom S
,neblével e látdnomle tepéđ koS
(,meléđeb pékséglezih ¤oh ,dlév eN)
,ttetetdökrö}ö¤ za nabbojgel eD
.deteređ si et ,mé$ö ,trob a ¤oH
!aksiM ,et ¤av kere¤ kéred eb jE
?ađđiveđđö keltehlelö men tréM
,atsimolák sé ¤av káed :kiđtáL
.ađđi lanník ¤an teziv a ikA
!aifmá&a ,si deklel a rebmE
,zehénetsi rob a knuzzokdámI
,ainlopap togáliv a kuj¤ah S
.ze sé ze ,iteređ trob a ik ,¤oH
>iam a ze gáliv nalatnođaH
.mekén kiđtet men nabájlatlá¤E
nebgé za nnef ...!eđđö im ka$ knüjőJ
.ianokoŁ rís teke}}ökmörÖ
,motárab ,dlodnog en tnáribé¤E
,ko¤av ókcif dav imalav né ¤oH
>motálgem téniđ rob a ts€ehiM
.kodagív nesedne$ ¤ú ka$ !né meN
,mettellem nav rebme samlazib ah S
tekődi tlúm súb a avgo€osoM
,metdevneđ ti}}em ¤oh ,meléđeblE
.dekén meléđeble ređ¤e djam tniM
,ettölöf đgof inzokládo$ ,le ddiH
i}}e rebme sevé téknođuh ¤oH
,ettehrötlütđerek tágam nojaB
.innet abrís jab a tő atrib men S
,motopallá za bboj tsom ,zagi zA
>motahdnom mes tze kanbbojgel a ráB

delév ah ¤oh ,kollá ka$ ¤u menaH
.kelénlegédnevgem ,mánzoklálaT
?knázzoh ređ¤e đöj men si tréim eD
!knántalum lój ne€im ,dántálgem djaM
nabmorok akab né ed ,¤av eđđeM
.matlogola¤ ti}}a ređtéhnevteH
,lesék giákos ah trem ,táh sseiS
>detegelmegem giájpan detlÉ
:deken jaj rokka s ,dázzoh kotnor nÉ
!lessélelö ¤e kaltírođno¤A
ttözök a-.8-4 rebmetpeđ .1844 ,tseP
MIÁKAäJÉ
gé za ah ,ajrájgem ka$ ¤u géM
.kékatđit ,sadloh ,neltegelleF
,kölökö}ökár armokalbA
,kölötsüf nűrűs lóbráđ úđđoH
...gilegger mendjam kegneremle S
.kilet mevdek ¤an nebbe mekeN
,go¤ar men galli$ ,dloh rokim eD
.ko¤avado pékgév né rokkA
,motahla men le lakkoku& A
,molanu za pí$ noréllag táH
...lúnaltamlagri tagga}eđđö S
.lú} atnás a tnim ,tuf mődi zA
ttepezök moník neltetehgéV
?tebe¤e rokke kéntehet tiM
,tamallot motrám abátnit A
,tamotnal metídnepgem :si¤aV
,lad ifáređ €o előleb gnok S
.lahte}röđ nötgör ,ajllah ik ,¤oH
,molad motat€of nabnoza nÉ
molanú za sé molá za gíM
,pakabjah mettölöf lassám¤E
- .bbasokram ősle za na¤uka$ S
,gezeb miejé kanlum péksáM
.keđet tređ ergéselef ah djaM
rebmetpeđ .1844 ,tseP
ÓVIROB SOGNAFRUF
,meteređ trem ,trob a né mođigeM
>nezehen ¤an méleb ¤em ahén eD
,ahos ik gof men matjar nabnozA
.akof-ako nav kangolod nedniM

- molodnog tza - "víđkonraĐ ó$nak A"
"!monatno trév a előleb llek iK"
,lűrüik mó$nak artalodnog e S
.lűneltekenef ráb kéttetíđéK
rebmetpeđ .1844 ,tseP
GÁSSOKÉRAKAT
,kujrava$ ,küjrű$ pékimrákA
>dut indokládzag ika ,péä
gássóda za nátza kenne€I
>turobáh abáka} tök meN
náctu so}ozib ah ,lokruđ meN
,llek innem lappan sogáliV
,arlab-arbboj tehtniket nék&eH
>levikráka kézzoklálaT
nabávaj nődima ,ajdnom meN
:ráhop a nabám$ok a gneŁ
ed ,kotassá$obgem ,mitáraB"
..."ráv aknum nohtto ,llek menneM
avgof lutám ,lavóđ - - !ibböt a S
,keđel úif sokérakaT
,kölű$ebgem ¤ú tsarag nedniM
.gerö ój a ,mápa tnékiM
tekéléffe za né ¤ohka$ ,jeH
>modagof nát¤of znép gidniM
témsi rokka :nöj meznép tnima S
.moladokal nö¤löv-ne¤eH
rebmetpeđ .1844 ,tseP
IFRÚ #NIP
,nelle mosros kolđanap men nÉ
?kénalđanap trégödrö iM
,matnári bbese¤ek e-teheL
?gé za ,se¤ek ne€ima tniM
:e$neređ ¤an a ttotuj mekeN
!gem inlekené tifrú &niP
nebémen agam a ifrú &niP
nebéké}rök ulaf atđup taH
.kere¤ bbanaltarápgel A
,ne$nis eréllif kanifrú &niP

>tlov 'es kanájpa¤an a náT
,kenzeven ken}éđre tlet timA
.dloh a tnim ,előt nav lováT
,ajtđaka men löf tágam trézA
.geresek si men ka$ gém eD
nebémen agam a ifrú &niP
nebéké}rök ulaf atđup taH
.kere¤ bbanaltarápgel A
,kentíret men arámáđ tlatđA
>đev 'esgém nehé ?énnih ik S
ebkőlgédnev a ,llek inne aH
,zehisőremsi gollukeB
...nanno ,nenni aktalaf ¤e-¤e S
.gem itlöt pékke téjődnöB
nebémen agam a ifrú &niP
nebéké}rök ulaf atđup taH
.kere¤ bbanaltarápgel A
?ertezötlö tređ neđet pékiM
:itedere negi si zE
takáhur a erbé¤e sé -láB
>itegerékle nö$lök ¤Ú
takáhur neze ébböt ¤ohkaŁ
.kerebme ój a kájtál meN
nebémen agam a ifrú &niP
nebéké}rök ulaf atđup taH
.kere¤ bbanaltarápgel A
>kujdut men tza ?asálláđ a loH
:le iđke$id nennef ő eD
!kannav iábođ sápmop ne€iM
.llek innih ,dnom ő tima sÉ
atroka¤ nabkazáhévák ráB
:geredneđ eléf&niP na€O
nebémen agam a ifrú &niP
nebéké}rök ulaf atđup taH
.kere¤ bbanaltarápgel A
,giplat lütőtet ő ne€i sÉ
>ze asámpék seteléköT
kanánoh sevdek sé kanágaM
.zeređ tetelű$eb tnappoR
:rebme nednim táh löf nostláiK
!kenetsi za tő gem kástraT
nebémen agam a ifrú &niP
nebéké}rök ulaf atđup taH
.kere¤ bbanaltarápgel A
rebmetpeđ .1844 ,tseP

ROKMOSÁJÁFMEä
ermiemeđ !netsi őtmereT
?dödlük men ka$ nát togáskav A
ébböt ah¤oh ,melőleb đel iM
!tötsüfapip s t}á€ kotahtál meN
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AH
,anlov erőđ kanmopalak aH
:anlu}ok men arlab-arbboj sÉ
!}égel kéred a kénlov nÉ
.ménellieb si kannálđrA
,evé ték ¤av anlov men rám aH
:evév nav gem me}éllem a ¤oH
!}égel kéred a kénlov nÉ
.ménellieb si kannálđrA
,motábak ¤e tnim ,bböt anlov aH
:norá} ,nelét llek monadroh tiM
!}égel kéred a kénlov nÉ
.ménellieb si kannálđrA
edrét ,ajla mogárdan a aH
:evtrésgem no¤an €o anlov meN
!}égel kéred a kénlov nÉ
.ménellieb si kannálđrA
akras ,aplat kanmámzi$ a aH
?agrav a loh ¤oh ,énedrék meN
!}égel kéred a kénlov nÉ
.ménellieb si kannálđrA
ah gem ah ,ah ah ,ah e djam aH
:ablokop a melőt lutđuplE
,}égel kéred a keđel nÉ
.né melli kannálđra trájdniM
rebmetpeđ .1844 ,tseP
IARODNÁV MELEREä
,ajgavol jé za ,dloh a léK
,nebéterésik dloH
sik a ,dórpa segésüh tniM
.ne¤ém galli$ itsE

,si né ko¤av nabóludnI
>nabmagam ke¤em men S
melév ,galli$ itse laddloH
.nav meleređ őgÉ
a jdere ka$ ,dloh ,jdere kaŁ
>zohákađjé anraB
si né ke¤em ,si né ke¤eM
.zoh}áelsik anraB
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MOLÁLAH
,mettőle llá emen ték lálah A
>keđel éki€em ¤oh ,modut meN
:indut ménteređ gidep ,modut meN
?gem e-kolah najmođ ¤av nehÉ
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?TLEL IM
?megne am tlel im ,modut meN
>rátah $nin nebmevdekóJ
,kéntehlö&üf ,kéntahlonaD
.ráb ketré mes zehki¤E
,tamákob a mereveđđÖ
>akiĐum lóđ men ahoN
rábmá ,sogáliv mábođ A
.ahos éleb tüs men paN
,űníđaĐór si tsüf a géM
mápip pére$ đor te€eM
lób}áhodapak bbađorgeL
.nábođ a lütđerek dlüK
enneb ahtnim ,rev meviđ A
>meleređ angorobáH
ttotláv mes }áel ¤e gideP
.melev si tóđ ój ¤e kaŁ
,ze bbanaltahgofgem lánna S
nége droz kenmebeĐ treM
ejé kansázokta¤ofznéP
.nétekef ,netétös lŰ
mettőle gáliv a :lavóä

...rokobnápilut péđ ¤E
gim ,za ka$ đel gidda ¤oh ,ráK
!rob a lőbmejef ¤emiK
rebmetpeđ .1844 ,tseP
!KNUßI
,ejőteređ $nin kenikA
,ké¤i troB
}á€ nednim ¤oh ,ajgof innih S
.gé etrÉ
kenika ,za trob ké¤i sÉ
,$nin eznéP
nogáliv a đel évö za S
.$nik nedniM
kenika ,za trob ké¤i sÉ
,nav ajúB
erőfarka} előt úb a S
.nahorlE
ka$ ,meznép mes ,mőteređ meS
>motanáB
tebböt atrođmoráh lánsáM
.motahI
rebmetpeđ .1844 ,tseP
NÁTU ÓDIRÁD
!akađjé za nátza tlov zE
,kassál esos ébböt troB
tlov ajráp nebmetelé aH
.kansámodlá za kennE
tezöktü i$áhom
>knüttözök tto ebgév
,rob a köröt a ¤oh
.knüttel im ra¤am

đégE
tneM
,zagI
a sÉ

,má zagi si za gém menaH
,lüzétiv knutlocrah ¤oH
,€árik a rám rokim tláviK
.lübégre} tlődik ,đé zA
takarahop semlező¤ A
,kutdagar noka} lehhüD
,lűneltetehpétel knütggüf S

.kutjar ,acóip a tniM
,knütelé đel ússoh €o aH
,kanálav knia&rok tniM
tárok bbagodlob küjrégeM
.kanázah ra¤am súb A
rebmetpeđ .1844 ,tseP
MIESREV
,metelé ajáf teđétlök A
.tjar eklevel ¤e mesrev nedniM
,djam indavreh gof le lével ,aF
.tjahosár eleđ sétjelef A
,gof indavrehle ¤ohlevim sÉ
?táf e né massaglopá si eN
,bbálagel :tjah men ah tonđah sáM
.dá toké}rá sűh ,kelé gímA
rebmetpeđ .1844 ,tseP
LADäÉNÍä
keteđévüm nedniM
:anorok a néjeF
,knüteđévűm im A
?anadnom ik nellE
péđ im ,péđ im ,péđ iM
!knutadalöf im A
,áer kékđüb knü¤eL
.knu¤av keđéníđ ¤oH
tmeret tima ,}rá kaŁ
>telezpékőtlök A
iken gem kujda iM
.tetelé ,teklel A
péđ im ,péđ im ,péđ iM
!knutadalöf im A
,áer kékđüb knü¤eL
.knu¤av keđéníđ ¤oH
molatah a knéiM
:ttelef víđrebme zA
tnára¤e inzédI
.teke}}ök ¤av t€osoM
péđ im ,péđ im ,péđ iM
!knutadalöf im A
,áer kékđüb knü¤eL

.knu¤av keđéníđ ¤oH
knu¤av kolotsopA
.néjezem $lökre zA
knuvađ ilotsopA
!}ére :tláik degéT
péđ im ,péđ im ,péđ iM
!knutadalöf im A
,áer kékđüb knü¤eL
.knu¤av keđéníđ ¤oH
nodapníđ tima eD
,knütedrih kenpén A
gem ajlotduzah eN
.knütedekele$ A
,tza küđđet men gem aH
:knutadalöf imA
,knár tazála¤ rokkA
!knu¤av men keđéniä
rebmetpeđ .1844 ,tseP
ZOHMOTÁRAB äÉNÍä ßE LÉVEL
levik ?úif a ebdeđe gém tuJ
,totobrodnáv a detlepec ttü¤E
,kénellieb si kantobsudlok €eM
>$nin evdek se}éf kansros a nődiM
gásaktir na€o neppé men ze sÉ
nalatgodlob tnim ,evzén erđéniä
- .dnogifnoh űh a nabknázah ra¤aM
,mezekélme gém kotáer né ,dsáL
ahos mogof men indelefle sÉ
ketettözök tto €em ,tađor s tój A
.tlov eđér€átđo kanmiajpan tluM
nődim ,nátuléd a llá mettőlE
.mátattavaéb ebteđéníđ A
nalatléc el sé löf kélognaraB
.niaját nednim kanázah ¤an A
,kéviv nomatáh tim ,nabmá}điraT
,rehet a tlov ¤an ¤oh ,motahdnom meN
.ttomo}gem ,moló tnim ,romo} a eD
,gésümle}}ök gív a tjar etí}}öK
.alav masrát űh nabmiatú €eM
nátuléd irá} ¤e kétuj pékkE
miabál tdaráf >absoráv sik ¤E
- .kenetnehipgem nabódagof A
náladlo ki¤e ajábođgédneV
.alalgof dapníđ ne}éređ te€eH
...?sézü}éf a rám si ólav eriM
e-kejrék :nepé metdőnüt nozA

}ávos djam ah táh ?es ¤av tedébE
?kirötnneb nepéđ aják$ib mebeÄ
>ru ¤e áti}gem rokke tótja zA
,teremsirebme i}}a menneb tloV
.đéniđ tnim ,sám men ¤oh ,montahgofáR
,alav ű$eb¤an ajpalak néjeF
za lavátéfórp suézilE treM
.đapok :killindut ...tlov nabgásnokoR
,¤nor igér gárdan a ,jú ajtábaK
,édöf őpic tt€eh amzi$ tábál sÉ
.tlepeređ neb€ema tnisamlaklA
>ko¤av zA" - .médrék "?ajpap ailahT"
táheT" - ".men gidde géM" - "?si nö nálaT
".motahdnom mes tzA" - "...géslöf ?nebővöJ
,tnahor ő edmá >abávađ matgáV
.tótagzagi za nasro¤ ettezev S
ótagzagi za neb}epök réheF
:nasajá} megne inlezevdü ttöJ
!srátifnoh tletđit ,tnö ázoh netsI"
?ru sedé ,zöhnö kné$neređ táh đeL
?teteđévüm a e¤ú ajdámI
!za si inetsi ,motárabój ,hA
¤oh ,ik mosavlo lőbémeđ kennö S
,đel esőh rok¤e kenknüteđéniä
téven ¤an tlumáb kidnelötrük sÉ
...iakja nednim kanázah ték A
keleté za tti ?nö rám tledébE
.kađor :bböt ima s ,kágárd ettölöF
,knápak tobmocző lótru nápsi zA
- kédaram nav si lóbátđopák A
kitatzótlém men mosávihgem aH
".đel ejdébe ój :intísatúlE
,ótagzagi ój a tlomortso ¤I
.tékerek ü}}ök evle} avtagroF
.iken kédegne levvdek đor men nÉ
nátu débe sé ,erdébe kéneM
nese€épennü kanátatkieB
im :avtatuk men - abgásasrát A
?aidamzi$ ¤av e-káed ,kélaV
iekseleP a metpéllöf pansáM
médökűm gelsőH .nabsuirátoN
neseđđö ¤ohtnim ,nebpeređ moráH
- .tlov ajgat tah ka$ kangásasrát A
>kölev kélavle ka$ giedi ¤E
.tzök e$neređlab s -ój knátagzulaF
,tdakađgem ergév gástárab a eD
,tsédeksélge} a matlátu né treM
,tezütgörög a ,t-"rođótu" kos A
.takosátibá$ €im ,ónam a 'jdut S
tlođotéđ ergév si gásasrát A
>ttaim €áđivlük s -leb őré tsám¤E
,tázah e seléđ matráj arjú né S

.gásasrát sám ttev ebélbek mengiM
,málatđapat tza si tti ,natto tiM
,néta€o tlov men mosálatđapat S
.temeklel anlov atzoh ervdek €eM
,knüđel keđéníđ inserek tré}eK
,lőbimleređ tneđ teđévűm a meN
.knünötđö immes ne$nin indalah S
",knudalah djam sé ,gésnözök ,jlotráP"
:lelef ¤í gem za sé :đéniđ a dnoM
">knulotráp nátza djam ,kotajdalaH"
.darabmle őttek a dnim ergév sÉ
teteđéniđ a ¤oh ,međih si meN
dagofeb ze gím ,kájgof inlü$eB
,tiannohes zag ,tognatib nedniM
,iekéderpös kangáliv a kiK
.te€ehnem sotzib kenserek netti S
,deken s mekenné tjáf ze ,motáraB
.ari}}a teknim etíresek zE
bbőle lénim ¤oh ,ajda netsi zA
,knüteđévümniđ nojllá neppékkA
.ainllá enék nabólav tnimA
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GEVÜSÁTNIT A
ire¤eM nabárok đéniđrodnáV
(?iremsi men teven e ik ,e-naV)
.topalníđ a ,sám tnim ,éteglömröK
ttopaK
trézE
,tréb i}tnirof tö ¤av ređ¤E
.tréb i}tnirof tö ¤av ,modnom tnimA
,ne¤em tréátnit táh si röđőlE
.ne¤el djam ¤oh ,llek inrí témsi aH
ávoh gidep tegevü sátnit A
?águD
eleB
,ebibeĐ óstáh ajtábaK
.ebibeĐ ajtábak ,modnom tnimA
,giv ire¤eM ttel ,tređ ttet erznép ¤oh S
.kizodnárgu ,névnem élefazah S
:iretéptneä tő itni abáiH
,iraK"
!zzá¤iV
,đá¤ idnetevök djam devdeK
".đá¤ idnetevök djam ,modnom tnimA
ttala sázodnárgu kos A .ttel ¤Ú

.tdaramgem ajtlof >atnit a t€ofiK
igeđ tévdek - lúsuble ire¤eM
ikeN
,tlof A
,tlov ajtábak ¤e ka$ leviM
.tlov ajtábak ¤e ka$ ,modnom tnimA
,tlov agrás neppé ajtábak :bböt iM
.tlof a ttođtál nabboj lánna ¤í sÉ
">korib men lassám ed - tlóđ - mánbodlE"
ko zE
ttaiM
,tdakađ men lejjéđ gim ,ádroH
.tdakađ men lejjéđ gim ,modnom tnimA
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ZOHPAN A
,nelle demlek nav mođanaP
!maru pan ,demlek ajllaH
laváragus ,za golod iM
?narakuf na€o innáB
mettölöf demlek gallablE
,pan atdanetsi nedniM
sigém lőtdemlek mábođ siK
.pak es t}éf akropiđ ¤E
...a tnim ,enneb nav tétös €O
.'ebim ¤oh ,matdnomik djaM
,egésrebme sik ¤e ne¤eL
.eb ahén demlek nezzén S
a sárisrev ¤oh ,tza neđiH
,nát ajdut ,megésretseM
nebtese €i ,ajdut si tzA
>mábođ sápmop tehel meN
nabánadjah đ' ,ándut en¤oH
,trev totnal etniđ demleK
kátladur men el rokim géM
.tretipuJ lórpm€O zA
demle¤ek táhet gem nojnáä
,maru agellok sevdeK
laváragus avgof lutám S
.narakuf €o kéjnáb eN
nátu .27 rebmetpeđ .1844 ,tseP

ETELÉSAZÁH PAN A
,}égel sazáh pan A
?kotájduT
}égeđ menaH
néjeF
,kotá ¤an a nepé zE
>igö} téhret }ámrok$upap a treM
.iken zeređ túb i}}a egéselef đoR
gerö ój a ¤oh ,táh seteđémreT
.gem itev men trob A
.ajólsovro kanjab nednim €em ,trob A
.ajróđik túb a lőbvíđ a €em ,trob A
,leđérem men inni nohtto eD
.leggéselef a röp a đék rokke treM
.inetíges nágam dut nabnozA
:iđet tatu ttokođ a negé za nődiM
,ráv arra kaŁ
.rátahtál a kézzötlö ebkegellef ¤oH
,evléf men rokkE
,egéselef ajtálgem tő ¤oH
őselezök ¤e tatkabeB
,abám$oK
,őtökefek a tnim ,kiđi S
- !'abájúB
,tse za nöj aH
,dzek inalđo gellef a S
nasoromám tnima ,tető kotájtáL
.nahuzel lőrgé za laváfop soriP
rebótko .1844 ,tseP
ZOHKÁK{ÁEL A
,már kotajdugarah eN
!mieklel ,kák}áeL
kenléđeb rođkos €o ¤oH
.miesrev lórrob A
,kotájtahlodnog men iT
,metelé za súb €iM
kevresek a narka¤ ¤oH
.medevneđ tévreseK
melőt kotássavlo giM
,takolad sáfért A
ahén ¤oh ,ketitjes meN
.dakađgem djam meviä
ah !miepéđ ,kotássál S

,nahor meken úb A
,nálđoro tlüđőblef tniM
>najaliđőtđémE
mettőle gáliv a aH
,kidetétös éjjÉ
nebjé segéstétös a S
,kidekerek rahiV
nebmeviđ rahiv a sÉ
:lúnaltamlagri lúD
ze lőtima ,rob a kaŁ
.lúpalli$el témsI
,tnéknassal lúpalli$eL
,getegref a gúzlE
kék ,mádiv galojú né S
>ketehlélmeđ tegE
negé tlumádivlöf a S
ráj neb}éf igér A
péđ a ,ajdloh vdekój A
.rágusgalli$mörÖ
gássovro ővetój €I
>meken vdenőlőđ A
rám gem étnem ređ¤e meN
.metelé súb ,tnúgeM
¤oh ,¤ú matlov narka¤ treM
...tanallip ¤e gém kaŁ
énzödöf óláhkóp tsom S
,tamallot órísreV
ménnükef magam né gíM
,negedih nabrís A
lavárop gedih dlöf a S
- - memetet enlű¤eV
,táh kotajdugarah eN
!mieklel ,kák}áeL
kenléđeb rođkos €o ¤oH
.miesrev lórrob A
rebótko .1844 ,tseP
äŐ {ÁVOS
,tđő ne€i za mönöđökgeM
!mönöđök nasotazálA
,dagiv ,lűrö gáliv đégE

.mömörö $nin mekenné kaŁ
,nalatgodlob ,godlob kiđI
,neleftú ,notú nav terüä
lőbimle¤ek netsi né sÉ
.mele} tako&rok zaráđ A
,kogolluk aráduB nasúB
>néjetet ráv a kollágeM
e¤eh őlüđrob kanláđ¤aN
.mélef killekék lóblováT
e¤eh őlüđrob kanláđ¤aN
>meken ttezređ topan ój koS
tsom ah¤oh ?anđah im menaH
.mele} tako&rok zaráđ A
,órib isulaf imloh tniM
,mökö}ök ték a međeteL
¤ohalav nát ¤oh ,evlémeR
.mögö}ik nebsrev tamúb djaM
!sérötjef nednim abáiH
,melev srev a lúgodlob meN
nődim ?kéntehlesrev si ¤oH
.mele} tako&rok zaráđ A
nasomlá ¤an ,nasuđđob ¤aN
,tamagam mogáv ab¤á zA
mogomrom tze !terüđ a jeh S
.ttala órakat a gilüF
modomlá lőrterüđ a sÉ
>nelejjé nednim lórrob a S
,ttőleza tnim ,tnigem pansáM
.mele} tako&rok zaráđ A
,terüđ a le rám ennem kaŁ
!rám ablokop a ennem kaŁ
,telet a netsi gem ánzoH
.ráb ik mazzuh nabzáh gediH
a ¤av ,magam mövölgem ¤aV
,me€ehővkef neđel anuD
si rokterüđ ővöj a aH
.mele} tako&rok zaráđ A
rebótko .1844 ,aduB
ADNEGEL
!đanap tnigem rám táh ,đanap tnigeM"
.za pap ka$ gidnim ,lóđ lőrika sÉ
,gilanjah lőtétse đanap a traT
"!kitahla si men ka$ gém rebme zA
.nasuđđob ¤an netsirú za tlóđ ¤I

".nav im tnala tto ,metniketgem ráM"
,ttotatju¤ tá&re¤ ,lór¤á za tlekleF
.ttogel tlek artú sé kézötlöleF
,tupak a anlov etréle tnimA
:tdula ¤ú adnub a tnim retéP tneä
,kézekré gédnev jú ¤e pannet treM
,gé za trat támkal rokmolakla €i S
,gáliv a llá ¤ú gásnatsom leviM
.gásaktir neb}}em a ókal jú ¤oH
kani$áb retéP nátza rokne€I
.kanagrof lój kó$nak a nebézeK
"?dnek ajllah !retéP ,lef dnek rám nejleK"
,tnemado nődima ,rú za tlóđ ¤I
.télüf ,tékötsü návlábic nađđoH
"!déleb nössü ők}}em a ¤oh ,löf jleK"
,tupak a ajti} s ergév tderbélöF
,tufel nogalli$ ólluh ¤e rú za S
,ttedekđere ado pé erdlöf a S
.ttezekrélöf đanap a nannohA
>tđanap a ádnom rebme újfi ¤E
,tza gem átilóđ pékke netsi za S
:nasajá} ttozgnah asátilóđgem S
"?maif ,dojab a im ,ddnom ,on ,jléđeB"
!mojab né za ¤an ed ,má&a ój ,jeH"
,nokalba za löf ka$ kéjdokđapaK
,gof intál nabá¤á pap a tto tik S
".ko¤av né ejréf kenék$e}em A
,ttodokđapaklöf lakklah ¤an rú zA
:ttotahtál tegésneletnetsi ¤an S
,kédekđereel nátza tnima treM
,téjef gem álávó$ ná$ruf negI
:ajahós ik névröt nabkavađ €I
!airotsih-curuk ,maif ,e ziB"
>tsemörö-sedé atjar kéntígeS
.ttesegem nednim trem ,ősék rám eD
,motahdnom lusálatđagiv menaH
,motattuj ablokop topap e ¤oH
,elef lokop a rám si gidde ráB
".elet nav lappap ,lénélef bböt tőS
ttözök .27-20 rebótko .1844 ,tseP
LAD ITELßEDÉV
,nogáliv a cnál bbeđ e-naV
?zűfeđđö teknim €em tniM
etjü¤ abákirak sövűB
.zűtifnoh tneđ a tekniM
ajttolah sé ,knülbek tlov ríS
>teteređazah a tloV

-löf e küjlű neűređ¤aN
!tepenni isádamáT
€em ,ó€of ¤an e ,knütezmeN
,tdakađ élefzáđ gidniM
lénépenni evtíse¤E
.takagá tlávnölük A
jáđ óillim sé óilliM
,ne¤el gnah nelte¤e sÉ
evdeseklel astláik €eM
:nepenni sotđagam A
,avrud imráb ,kujdagoflE"
>lüđ ehém noh a timA
,sápmop imráb sé ¤ál imráB
"!lüvik e timmes ,timmeS
,lórtazodlá nojlóđ en sÉ
>mes iknes lórsádnomeL
rebme za tim !gésseletöK
.neđet tréetéllój noH
,aj&a kannoh a €árik a S
,kná&a ój nabólav tniM
,idnetđejretik tiajraK
.knár ajdnom tsádlá za sÉ
rebmevon-rebótko .1844 ,tseP
...RÁB KÉNLOV
etegiđ súb gatavis ráb kénloV
,kenépezök regnet A
- eb enpél men rádam ,rebme ávoH
.kelénremsi en tedegét kaŁ
ráb ajálkiđgéj tdemredgem kénloV
,kenégév dlöf eđđem A
- ráguspan ah}al tegnelem men tiM
.kelénremsi en tedegét kaŁ
loh ,ajkomoh vödlöf a ráb kénloV
kenézüt pan irá} A
- lokop őtegé arágus körÖ
.kelénremsi en tedegét kaŁ
nekeléfjé ótagllah ráb kénloV
,kelél ađók trevkotÁ
- nehip mes nabájasropok gém iK
.kelénremsi en tedegét kaŁ

már ehret ¤an €o evrém anlov meN
,kensédevneđ ,kanník A
- mánadroh nabboj téjtđerek metéL
.kelénremsi en tedegét kaŁ
,metelé anlov men ...sigém ,sigém S
kengéssevdü körö zA
,meken kéneđtet mes e€eh sagaM
.kelénremsi men tedegét aH
rebmevon-rebótko .1844 ,tseP
...!RÁDAMBAR AVRÁ ET ,MEVIä
!rádambar avrá et ,meviä
,ráz aktilak sorođ ,kűđ tiK
,nnebado nebbesedne$ ¤éL
>negi €o lájdólok}áh eN
inetrés dolálat gem ¤U
...inelmö gof rév ¤oh ,dagaM
,táhet tadagam gem dsü ¤aV
:dáer bes solálah nöjőJ
motahrígem djam ledderéV
.moladú&&ah sé memlereä
rebmevon-rebótko .1844 ,tseP
IANOKOŁ
ianokoŁ s pap atsimolák ¤E
.iatárabój katlov kansám¤E
lőbnecerbeD ređ¤e ludóliK
,llágem ttőle tárabój a S
löf tláik ¤í !sátjap ,mántahi :S
.€áhiM zétiV ianokoŁ
,lotahi djam táh ,lántahi ah ,oN"
,lohalav ardomáđ rob gém dakA
>nebmécnip táhet ,men lohsám aH
".llá rob ódroh ¤e men nattO
elév gallabel s ,pap a ttolóä
.€áhiM zétiV ianokoŁ
,pap a tláiklöf "!uccu ,in lohI"
>pakik tđagud lóbódroh ¤e tnimA
>métjelef nnöf tto !trépa$ jdalaä"
"!jllá en gem ed ,mé$ö jdalaä
nabálálahól nahorlöf sÉ
.€áhiM zétiV ianokoŁ

>pap a tére}et ettet arkil A
.pa$ a nálat nöj ¤oh ,ráv ka$ ,ráv kaŁ
:ttogrom pap a sé ,ttöj men pa$ a S
,láni$ tögödrö za im eD"
a za daram 'ablokop a loH
"?€áhiM zétiV ianokoŁ
,topa$ a inráv etző¤ men bbávoT
,(t€ofik rob a) tódroh a at¤ah ttO
,abzáh a lőbécnip a némlöF
.lálat men tiknes nnöf tto eD
gem ttezekré etse ősék kaŁ
.€áhiM zétiV ianokoŁ
:đége za tlov ze nabgolod a táH
,zétiV topa$ a nnöf tto etsereK
,etré tatukik toguz-tegeZ
?llá loh ¤oh ,ár nöj men ka$ eD
ne¤ém abdéđmođ trépa$ ¤í sÉ
.€áhiM zétiV ianokoŁ
,tlov izkal imalav nabdéđmođ A
>tlati sé tleté katzoh ebélE
ttellem rob sé leté za mí sÉ
lánignah kenénez a sÉ
ttetjelef tnednim ,topap ,topaŁ
.€áhiM zétiV ianokoŁ
rebmevon .1844 ,tseP
KÉNFÓRG łORÁK SÉ I{ÁYHTTAB
,nabázah e mimmes ,mimmes $nin mekeN
>ko¤av évö za neđége né eD
tnima ,nebmemeđ rrof }}ökmörö s -tanáB
.go¤arlöf ¤avva ,ajpan lütétöS
kegédnev ré¤ it ho ,miű}ökmörÖ
,ttelef međifnoh űh a knulániM
,lőblebek tlet a tsom kötröt men löf aH
.depergem mevíđ lőtéhret sedÉ
,togárivrédnüt ték a e-kotáttáL ?tágalli$kras ték kanknázah súroB
,ajójah metezmen ,nartáb đtehzevE
.tál te€i ika ,tléc za tehtđev meN
tekő attatumgem ...!mattál ,mattál nÉ
>}éfkentévöđ a kanmia¤áv tneä
,tsepék zohgnál a }éf e tlov im menaH

!néjesleb melbek ttegé rokke €eM
.kesénelej igé tnim ,kő katllá ttO
...}ámotál ne€i knützök naltakoä
,tekő anlov metzén giákos ¤ohaH
.nát anlov mettetđev teme}éfmeä
,téjénez kiakja sedé mattollah S
,inadnom naklah tekő mattollaH
,kenléđeb lavóđnnef gér kiettet tiM
.ia}áel űh kannoh a kő ¤oH
?lánkiakja gél a matlov men tréiM
,takognah e téđ anlov mettiv ¤oH
,zohra¤am ¤enednim ,togálivpan tniM
.ttaim úbifnoh zeké}rök jé tiK
nabmázah őderbé it kotajgo¤aR
!kogalli$révtset ,larráguslanjaH
,nepékarbođ nonmeM ,arkotiráguS
.gof inzedegnez sádlátezmen A
nátu .15 rebmevon .1844 ,tseP
?TTŐLE VÉ REZE METTELÜä MEN TRÉM
?ttőle vé reze mettelüđ men tréM
,iáilad dáprÁ kettelüđ nődiM
,tőlevdekrév a ,todrak avdagar S
.inlláđebmeđ ketnem laggáliv ¤an A
,tekenéata$ anlov matdnom heB
,kenleheL levéjtrük tóglavir t}esreV
tekeségröd}}em iságuz ken€eM
.ketle} ebkö}évrö ógravak lúdaV
tamagam anlov mettetevlöf heB
,arápirap őtíre} nátu đévdaH
tamorébab ¤av trís a insereK
.'abárahiv kocrah őtmeret tázaH
,tladaid anlov metlekené heB
,evlőd errőbcudráp ,kenmiezétiV
tlahik jaromtezöktü za nődiM
.ebé€eh ttöj eségne$ sámodlá za S
,ekemre¤ dazáđ őlé}eh ko¤aV
>ne$nin ma¤rát ótlém inloladgem loH
?erekis ennel im ,si anlov ah S
.ne$nilibbar sehret vle} a kidőlníS

rebmevon .1844 ,tseP
...MEMLEREä NÉ ZA
,}ágola$ a men memleređ né zA
,telükrüđlanjah a ttetleklöf tiK
nákaja nojlóđ kené sedé ¤oH
.ttelef dlöf sáĐór lótájkó$ pan A
,tegil seik men memleređ né zA
,kanagnir kú&&ah nabót sedne$ loH
tegetni tokób gim koka} réheF
.kanirágus dloh őzén ebzív A
,záh samlagu} men memleređ né zA
,ttev ekéb a lűrök tnána¤ trek tiM
,zá}at tnéka}a gásgodlob a loH
.temörö péđ a :lűđ t}áelrédnüt S
>nodav getegner memleređ né zA
,llá ajmarah tnim enneb sétléf A
,no¤av sése'bgésték >rőt nebézeK
.lálah sorođzáđ eséföd nedniM
rebmevon .1844 ,tseP
!KEMEä ÓTAHNEDNIM ,KEMEä
!kemeđ ótahnednim ,kemeä
ketezzén en ,ketezzén eN
>negedih €o ,negedih €o máeR
.meken lálah ze ,kötlögeM
!meken lálaH
!kemeđ ótahnednim ho ,¤aV
>ketejlö ,gem ketejlö kaŁ
,kotajg€osom ,kotajg€osom nátzA
,kodamátlöf galojú né S
!kodamátlöF
rebmevon .1844 ,tseP
...REGNET ÓGÚZ MEMLEREä
,regnet ógúz memlereä
rev men aságuz tsom eD
>tege sé tedlöf tzök sádók}áh isájrÓ
nepékim ,tlűredneđlE
,nebéje$löb kemre¤ A

.tteze}}ök nađđoh sé ttotagjaj nađđoh aH
nebrökütbah amís A
meklel el sé löf zevE
>nákanó$ ózátnih kenségnerem díleä
kenővöj a lórájtraP
...kené ¤ál mélef gottaŁ
!}ágola$ sevdek et ,}émer ,đlekené eT
rebmevon .1844 ,tseP
ßEDNIM RÁM MEKEN !LÁLAH ,TELÉ
!¤ednim rám meken ...lálah ,telÉ
>ótatzótri gésték a zE
¤em tnima ,bbávot tehem men ¤I
.óđadlép "re} ,rem ika" sÉ
,mennem llek ázzoh ,ke¤em ázzoH
,moti}löf mevíđ ettőlE
,menneb nav ník im ,gem assál ddaH
.mozodroh etré dnim tza ¤oh S
,ajgof intál mesédevneđ ah S
>ko¤av neb€em ,tníđ }ávlah a S
,ajtaludni lu¤álgem nálaT
.gof inzokanáđ djam nálaT
kenémeđ lőbév}ök ahtáh sÉ
:motahsavlo tros agárd E
,kelrésik gér degét rám né điH
.motanáb soktit detré naV
lavá$luk tneđ ajkó$ ahtáh sÉ
...tege djam armomáđ dnati{
latlá aglođ ,tetlürő tnim ,¤aV
.tekölik djam lóbájáboä
rebmevon .1844 ,tseP
ZOHROB A
>motárab ¤e gidde látlov et !rob hO
,motál eD
,egé metré €em ,dezüt tlahik rám ¤oH
.egév ,egév kenknü¤irf S
matdoma€of dázzoh gidde aH
,nabtopallá súB
totanábúb a ...ttel őletđereK

.déletđerek ággásmádiV
?déle tsom abáih koluráj tréM
?dotatum men trém tedőreĐáraV
,zéhen mejeF
,zék e rám tekđer sÉ
ilet a €eM
>ileme zohmakja tráhoP
,etlözökđe dosá€ofeb tzE
:eblebek a eb látah men eD
.pé kelél A
.pékeléfimmes tehlűgeđér meN
etekef kantlum A
etezekélmE
nav atjar - sötnökarínajeD tniM .nalatnudnim ,lűneltetehpéteL
!rob hO
rođi}}a iK
,agássovro kanmojab látloV
:arájótu ráb ,za si tsom ¤éL
,t€osom}úg a melev le dsetdeleF
!tlov amlatujgéj memleređgnál €eM
rebmevon .1844 ,tseP
ZOHIAJRAßAM DLÖFLÜK A
,nétset kanázah a ke€ékef iT
?ketelőlef kajdnom tiM
,keléntegéik :zűt kénlov ah¤oH
.keterév đor méntegÉ
>mognál őtđéme $nin ,zűt ko¤av meN
,móđ ugnah selé nav eD
,ajtláik tiaktá kotáer €eM
.nótatzótri tiaktÁ
,kanázah e táh nav e$nik i}}A
?gem enneb réf si men ¤oH
noh nalatgodlob e ,noh e neđiH
.geteb €o sé }égeđ €O
argássovro tima !kólbar it sÉ
:azah e lanník dazzI
,kot}ávláb negedi kotájdrohlE
.arirátlo dlöflük A
.tréré}ek dse nabrop €em ,názah E
>ketevíđ gem kise meN
abkotiarahop ,rís trév ő gíM

.ketitlöt trob a it nniK
ah rám ,ađđiv ketrét rokka ka$ sÉ
:kotalán nav tobsudloK
előt ¤oh ,ketettet ássudlok tiK
.kotassahludlok témsI
lóbázah }égeđ e it tnékimA
:ketizűmáđ kotagaM
rís a takototno$ ik ¤ú esseV
!keteklel gáđro}}em a S
rebmevon .1844 ,tseP
ZOHDNÁNIDREF .V
,mo€árik ,e-zagI
?kantagodnom timA
a $nis eríh daláN
.kantarakadabaä
tnednim et lénnetgeM
>arávaj ra¤am A
}éknö soktit ¤ohkaŁ
.aráz abkotálroK
nabkoglodzök ka$men S
>avzotálrok et ¤aV
}ék sotazála¤ E
.abdokal net tahlE
kendemörö imA
,asárroftúk anloV
,delőle kájrázlE
.assál es demeđ ¤oH
¤av kenik ,kenik sÉ
?ajbaraglođ ne€I
,mo€árik ,kandágloä
- !ajpol dotájas iK
dosros :nav ¤í ze aH
...molánjas lőbmeviä
,ebmemeđ a zzén ¤U
.mo€árik gerö óJ
rebmevon .1844 ,tseP

ZÉTIV SONÁJ
1
arágus pan irá} a el tüs nesezüT
.arrátjobđáhuj a lőréjetet gé zA
,no¤an €o eintüs golod segelsölöF
.no¤av egelem ¤an si¤ú kanđáhuj A
,nebéviđ lataif gé ezüt melereä
.negévulaf a tjá} a itetlegel ¤U
,đélegel etređ gim ajá} negévulaF
.đéreveh nebűf a nájábus gidda Ő
.ettölürök nákrat kilí} gáriv regneT
>ettetev men témeđ argáriv a ő eD
,katap a előt €of ari}sátjahők ¤E
.kanatdapatado iemeđ ólumáB
,arájbah ólmálli$ katap a má men eD
,ar}á€sik ekőđ ¤e nabkatap a menaH
,erétemret u$rak kan}á€sik ekőđ A
.erélbek ű€öbmög ,arájah úđđoh péä
,avtjah nav löf gidrét ajá}kođ }áelsiK
>'abkatap sirf a som takáhur ¤ohleviM
ejék$edrét péđ ték lőbzív a kiđtáliK
.erégésűrö}ö¤ i$naJ azcirokuK
đáhuj őđéreveh ttölöf tiĐáp a treM
?sám entehel si ik ,i$naJ azcirokuK
,azzátđit táhur a nebzív a gidep iK
.azáh¤nö¤ kenéviđ i$naJ ,za aksulI
"!ajáksulI meklel ,azáh¤nö¤ kenmeviä"
:ajázzoh ttolóđ ¤í i$naJ azcirokuK
nogáliv a neze neđih ,edi stnalliP"
.mogástalum nednim mekenné ¤av et kaŁ
,kendiemeđ}ékök táragus
>gem kelejlelö ddah ,lőbzív
,artanallip ¤e ka$ ,artrap
"!ardakaja sorip meklel

máer dseV
a ik ereß
a ik ereß
molokó$áR

,kénnemik tsemörö ,meviđ i$naJ ,doduT"
>kénteis men negi €o lassásom a aH
,kannáb luđor melev péksám trem ,keteiS
".kanmá}a né ko¤av ekemre¤ ahotsoM
,aksulI péđ ekőđ attodnom tekezE
.atsom ne}éres ¤an er¤e takáhur a S
,lórájábus leklöf rátjobđáhuj a eD

:lóđ ¤í avtagola$ s ,ázzoh ¤em bbelezöK
!mécilreg ,ik ere¤ !mobmalag ,ik ereß"
>né mezgévle trájdnim tsélelö ,tokó$ A
,neblezök a tti $nis dáhotsom a nátzA
".nejdepe arlálah dőteređ ¤oh ,d¤ah eN
,levédéđeb sedé t}áel a atla$iK
,levézek ték a dnim tákered atgoftÁ
,rođzáđ mes ređ¤e men tájáđ atlokó$geM
.rođ}áh ,ka$ ajdut za :dut tekenednim iK
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,evteis ttodalah nebzöka ődi zA
.etse za ttolsorip niajbah katap A
>ajáhotsom đonog kanáksulI tlúf-tlúD
?a}áel ákos €o tehel loh ,daram loH
>ttodoklodnog pékke ahotsom név đor A
:totalodnog a kóđ a keze kéttevöK
(.ik ettetje levvdekój ¤oh ,intahdnom men S)
"!iken jaj :lé}eh ah ?láni$ tim ,mezéngeM"
!}á€sik avrá }égeđ ,aksulI deken jaJ
>}ákrođob söhüd a rám nav ttögöm datáH
,lugátik ejedüt ,kilí}gem ajáđ ¤aN
:lubámlá meleređ löf tđair nodóm €i S
!aráp sotazála¤ !sétmeret nelet$eB"
?arájfú$ kangáliv innet et đrem te€I
...ledekneletnetsi sé topan a dopoL
"- le ne¤iv tnétsüt ¤oh ...rebme za gem ezzéN
?kuj}a ,dnek e-ajllah ,géle rám tsom menaH"
.kujtđapateb djam ¤av ,tájáđ a eb ajgoF
,inatnáb lavóđ ¤e tsulI dnek ejrem ¤U
".iagof ővelgem gém kanalluhik ¤oH
erésézemledév esevdek őtekđeR
>ejőzrő rotáb já} a ik tdakaf pékkE
evtege}ef lemmeđ sogarah nátuzA
:ettet takavađ e zohkattodnomle zA
,tázáh a mastju¤lef ¤oh ,ajraka men aH"
.távrá }égeđ a tze dnek esselli en geM
,tegele kizoglod ,tágam iröt si¤Ú
.tebe¤e lénré}ek zaráđ pak mesgém sÉ
,devle} a gém navgeM .máksulI ,jdere tsoM
- .delev kináb lúđor ah ,dlođanaple ¤oH
,láni$ sám tim ,noza nnöf nojdaka en dnek S

".lánánđáv énkáed a bboj tlov mes dnek điH
,tájábus atpaklöf i$naJ azcirokuK
,tájá} inserek tnem lekkesépél sebes S
,erđé ka$ ettev tsom lesséneppeđgem ¤aN
.előleb őttek-¤e nav ttoma-ttimi ¤oH
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,ettetniré tedlöf a rám rokka pan A
>etdeđeđđö giléf tjá} a i$naJ rokiM
:elef kisám kanna tehel loh ,ajdut meN
?elev tnemle ima ,sakraf ¤av e-javloT
>navado rám ¤ohka$ ,za ttel ávohrákA
.nalatnođah nednim ,séserek ,sálusúB
,tágam avnáđiken ?nojgof zehim táh tsoM
.táklaf tdaramgem a ajtjah élefazaH
"!deken đel neđih on ...i$naJ deken đel djaM"
,tekeze atlodnog avgolluk núromoä
,ajtazgalli$ a đor si¤ú kanmarudzaG"
".ajtaraka netsi gem ne¤el ed ...gém táH
>ttotahlodnog si men tebböt ,atlodnog tzE
.tupak a etréle lajjá} a rokke treM
,adzag sotaludni za tllá ttőle upaK
.atraka insavlo tjá} a tniređ sákoä
!marudzag ,demlek tza zib assavlo esoS"
>nav ajíh ¤an negi ?enneb sádagat iM
",alór ketehet men rám ed ,monáb ,monáä
.atlóđ takavađ e i$naJ azcirokuK
,atda tetelelef a tze gem ajádzaG
:atjar ttördöp te¤e sé ,táđjab atpakgem S
>metré men táfért a ,i$naJ zzodnolob eN"
".megrém dđejreg en löf ,doglod nav lój gímA
,déđeb a gásafért mestnárok ¤oh ,tlüsiK
>téđe ettevle djam kanájádzag i$naJ
:tlüđőbgem ika tnim ,gőb ajádzag i$naJ
!lütđerek majrúđ ddah ...!tállivsav ,tállivsaV"
!ólav inatđaka za ,jaj !}áviĐ a ,jaJ
...!ólloh a témeđ ték a dnim ik assá ¤oH
?kelettete tréze ?kalattotrat trézE
.teletökréhóh a ik dlürek esahoS
"!kalassál en ébböt ,melőle jlutđuplE
>kavađ a ketlőd ¤í lóbájádzag i$naJ
,tadur sécnertep ¤e neletrih ttopaklöF

.tdalađ nátu i$naJ laddúr sécnertep A
,előle ttotufle i$naJ azcirokuK
,enléf nálat ahtnim ,tréza mesnárok eD
,ttetik ne}égel đuh ,ő tlov kere¤ sokraM
.telet a rođđuh gém gem etré men ahoN
,attál nasogáliv trem ,ttotuf tréza kaŁ
>ajádzag no¤an €o kiđgarah nátlém ¤oH
,ejrev tza ,golod a lürek ergeltü ah S
?etlevenlöf tő ik ,tlov ajpa giléf iK
>tto¤ofik ajádzag lóbđuđ a gím ,ttotuF
ttogallab gem ,tllágem ,ttogallab nátuzA
?raka tim levvednim s >si arlab ,si arbboJ
.ravaz a nebéjef tlov ¤an trem ,atdut meN
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,ttel érröküt eziv katap a arrokiM
:ttezén aságo¤ar galli$ reze eb€eM
>alav ttala ejtrek kéáksulI i$naJ
.ado ttotuj pékim ¤oh ,atdut mes agaM
,tájá€uruf sevdek ettevőle ,tllágeM
>tájátón bbasúbgel injúf atjar etdzeK
,trokob ,tűf ttepelle rokke €em ,tamrah A
.tlov e}}ök kogalli$ ózokanáđ a náT
ejele ravtip A .tdula rám aksulI
.e€ehővkef sedner nebéjedi rá} tloV
arátón tremsi lój a lőré€ehővkeF
.arásátál i$naJ tteteisel ,tleklöF
,erévdek ttese men asátál kani$naJ
:erévle} tla$ tóđ €i s ,előt tdejigem treM
,}ávolah €o ¤av trém ?tlel im ,meklel i$naJ"
"?nákađjé iđő súb dloh ó¤ofle za tniM
,}ávolah né kénlov en¤oh !máksulI ,jeH"
"...nát motál rođótu tadácro péđ rokiM
>ttetímérgem si¤u dosátál ,máki$naJ"
"!tedéđeb ne€i za trénetsi za le d¤aH
!ađavat péđ meviđ ,né kaltál rođótU"
>ađanap má€uruf netti tlóđ rođótU
,kallokó$ rođótu ,kellelö rođótU
"!kal¤ah tti erkörö ,ke¤emle erkörÖ
,eléđeble tnednim nalatgodlob a tsoM
,erélbek esevdek ógokoz tlúrobáR
:tludrofle leppék ed ,etlelö ,tlúrobáR

.tludro$ik e}}ök ¤oh ,}áel a assál eN
!máĐór sedé ,táh tsoM !máksulI péđ ,táh tsoM"
.máer ahén jlodnog ,gem nojdlá netsi zA
,evtegrek lőtđévléđ tórók zaráđ đtál aH
".ebdeđe djam nossuj dőteređ ósodjuB
!llek dennem ah ,jdere ,meklel i$naJ ,táh tsoM"
.leddesépél nednim ne¤el netsiój A
,evtev erpézöktú togáriv tröt đtál aH
".ebdeđe djam nossuj dőteređ ódavreH
>lével a lótgá tnim ,lótsám¤e katlávlE
.lét gedih ,atđup ttel eviđ köjettekdniM
,lammáđ ¤an attalluh aksulI tie}}öK
.lavájju őb egni etlörötel i$naJ
?tu za loh ,mes lemmeđ ¤e etzén men >tludnI
.tuj avohráka ,tlov ¤ednim si¤ú ikeN
,ettellem kekemre¤rotđáp ketđérö&üF
.ettev mes erđé ő ...a€ug a tlopmoloK
,ttegem atáh rám tlov eriđđem ulaf A
>tekezütrotđáp a ingobol attál meN
,ttezénađđiv s tllágem arájótu rokiM
.tetrésik tétös tnim ,ár tlumáb }orot A
,ikalav anlov ttel ettellem rokke aH
>inatjahós to¤an tő anlov attollaH
,káttotísah kurad tegeőgevel A
.káttollah mes koza ,ketlűpör nasagaM
,nabákađjé klah a ttogallab ,ttogallaB
>nabáka} ttogohus ajábus zéhen kaŁ
,kenzéhen atlodnog tájábus na¤u Ő
.ken}égeđ zéhen €o tlov eviđ a gideP
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,etdlükle tadloh a s ,tleklöf pan a rokiM
>ettölürök tdükef ,regnet tnim ,atđup A
giétđé}e pan a lőtétleklöf pan A
.gigév ttodokzótju} gásanór sene¤E
,tto rokob tlov men ,af tlov men ,gáriv tlov meN
>ttogolli$ nekevűf ré¤ órpa tamrah A
aráragus ősle kanpan a tsávladlO
.akák etzeké}rök >ót ¤e ttolsoriplöF
ttepezök akák a lénéléđ kanót A
,tteserek tledele még úka} úđđoh ¤E
karadamđálah sro¤ népezök ót a sÉ

.kanatgnolláđ löf s el lakkia}ráđ úđđoH
laváké}rá tétös ttogallab ka$ i$naJ
>lavásázoklodnog tétös kenéjémle S
,pan a ttötüs lejjéđ nabátđup đége zA
.tdaram ejé kejé nebéviđ ő za eD
,eréjetet gé za tréle pan a rokiM
,enék inzotalaf ¤oh ,ttotuj ebéđE
,arájótu tteve nabját ne€i panneT
.abál ódaknal rám atríb si gila geM
,tájá}đirat ettevőle ,tlűpeleteL
.tájánnolađ sévek kédaram ettegeM
bbála ...pan se}éf a ,gé kék a tő etzéN
.bábiléd rédnüt a levémeđ ógo¤aR
,ttese neűziój iken débe sik A
,ttedelezök zohót a ,ár ttozajmođgeM
,tájámirak átrámeleb kanájpalaK
.tágásujmođ őgé ettetih}e pékkE
:eđđem ttozovát men lórájtrap kanót A
>etpelle tájállip kenémeđ molá zA
,téjef attotá$ob arsárutkodnokaV
.téjere tto¤ofle essehre}ađđiv ¤oH
,ttöj nannoha ,ettivado tő molá zA
,ttözök iajrak űh tnehip ajáksulI
,atraka inlokó$ t}áelsik a rokiM
.atravazle támlá ségröd}}em samlataH
>nebétléđ ,nabáđđoh atđup a ttezéntéä
.nebőzektelek tlov úrobáhigé ¤aN
,úrobáhigé za ttodamát ramah €O
.úromođ ttel asros kani$naJ ramah €iM
,alav ttödökzötlö ebtétös gáliv A
>ali}netsi za tlluh ,gé za ttegnez ne}röä
,ajánrota$ kőhlef a tlí}gem erétgéV
.a}áh tokérobub űrűs eziv ót a S
,ttodokđamát i$naJ arájtob úđđoh óJ
,topalak sámirak a attotí}okeL
,attotídrofik gem tájábus űrőđ¤aN
.abrataviz dav a eleb ttetniket ¤Ú
,ttezektelek ramah ima rahiv a eD
.tege za tnigem le at¤ah si ramah €O
,ná}ráđ kenléđ ü}}ök őhlef a tludnigeM
.}ávráviđ akrat a netelek ttogo¤aR

,teziv a atzárel i$naJ lórájábuS
.tdere kantu arju ,atzárel nátuiM
,abá¤á innehip tlláđel pan a rokiM
.abál ték ettiv gém ti$naJ azcirokuK
,ebépezök ődre abál ték tő ettiV
>ebépezök tétös kenődre dlöz űrűS
,aságorák ólloh ettötnöđök tő ttO
.atsá témeđ kandav ttese ¤e nepé €eM
,návtagrobáh men tő ólloh mes ,ődre meS
>nájtu agam a tnem i$naJ azcirokuK
eré}évsö tétös nebépezök ődrE
.e}éf agrás dloh a tágáliv etdlükeL
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,rám ttetehel léfjé asáráj ődi zA
.rágus ógolsip ¤e tnüt ebémeđ rokiM
}éf a ze ¤oh ,attál ,tré bbelezök tnimA
.né€émgel ődre za tígáliv lóbkalbA
:kédoksoko pékke ar}ávtál e i$naJ
>gé men nabádrá$ ahgila gáliv a zE"
!kennetsiój a 'láh - đel ¤u ará}oziB
".kenehipgem enneb ,erjé za ke¤emeB
,adrá$ tlov men za trem ,i$naJ ttozoktalaŁ
.ajá}at kan}áviĐ téknezit tlov menaH
ko}áviĐ a ,záh a neserü ttollá meN
.kanálav nnebado netteknezit a dniM
...ko€otđip ,ko}áká$ ,ko}áviĐ ,akađjÉ
>golodafért men ze ,kujlotnofgem lój aH
,evíđ a tllá né€eh kanmi$naJ né za eD
.epéleb nartáb ¤an küjézök si trézA
"!tétse ój sé$neređ netsirú za nojdA"
>tsétnöđökgem ne€i i$naJ kiken ttodnoM
,kanápak zehrev¤ef ko}áviĐ a errE
:ko}átipak a tlóđ s ,katnahor kani$naJ
?et ¤av ik ,erebme kengésnelté$nereä"
.erböđük e innet derem tadabál ¤oH
?degéselef e-nav ?dielüđ e-kannaV
".degét intál ébböt gof men ,nav dimrákA
nebbesebes trev men evíđ mes kani$naJ
>nebníđ bba}ávolah ttel men mes ,arkóđ E
erisétege}ef }átipak}áviĐ A
:elelef nodóm €i nognah tdeji men geM

,inetléf tréim nav tételé kenikA"
.iđet ne$löb no¤an ,ilürek tját e aH
,ketézök táh ,telé za sevdek men mekeN
.kepél laggásrotáb đége ,kot¤av kikráB
,nebtelé kotaj¤ah ,kiđtet ¤ú ah ,trézA
>mennehipgem netti lejjé ze kotaj¤aH
,no¤a ketessü :tze kotájraka men aH
".mogof men inedév temetelé }ávtiH
,avráv tődnevöj a natdogu} ,atdnom tzE
.arásázokládo$ }áviĐ téknezit A
:elév ttotláv takóđ ne€i }átipak A
>előleb đel őttek ,mé$ö ,kodnom te¤E"
!detneđ rotáb a tza ,¤av }égel kéred eT
.ttetmeret kan}áviĐ si netsi za degéT
...deléf men tlálah a ,detevgem tedetlÉ
!delév knupa$ tezek ...knükenim đellek eT
,afért knüken sélö ,sátagotđof ,sálbaR
.adérp gadzag ajíd kanáfért kéred E
...?dotál ,}ara gem ze ,tsüze ódroh a zE
"?togásarobmic a dodagofle táh soN
,nebéjémle i$naJ katráj koglod a$ruF
:nepéknéte€i tlóđ levvdekój ttetettet S
!ajár mezek a tti ,ko¤av kotárobmiC"
".ajáró bbeđgel a ze kenmetelé túR
,}átipak a tlelef ",ne¤el bbeđ gém ¤oh ,oN"
>nátu sámodlá za ,mierebme ,knussáL"
,géle knurob ój nav lőbéjécnip kopaP
"!tékenef segés€ém kó$nak a gem küzzéN
,ketzén erékenef segés€ém kó$nak a S
>kenđé za nebköjef esétemetle ttel S
,ttotrat tekétrém ik ,i$naJ ka$ tlov agaM
.ttotna&rok takórpa ő ed ,káttaglániK
...arájállip kortal rob a ttozoh tomlÁ
.atráv tze ka$ ő ,bböt ttellek mes kani$naJ
,ketlőd arlab ,arbboj ko}áviĐ a rokiM
:gem édzek námrof€i tedéđeb a i$naJ
,sám mes teketit löf tlek men ...!tákađjé óJ"
!sálátibmort ipanteléti za ka$ djaM
,kotátlole kankos tájá&re¤ etelÉ
.kotáer tákađjé sökörö né ködlüK
,má}đirat mötlötgeM !zohdák se$nik a tsoM
!máksulI semleređ ,deken međivazaH

,ajbar ébböt đél men kandáhotsom raduC
.ajraka si netsi ...kelđev lügéseleF
,népezök ulaf a ketettípé tazáH
>né keltezevado kenék$e}em sekÉ
,nagodlob nettek im knülégedlé nattO
...nabmo$idarap a avÉ sé mádÁ tniM
?tti né keléđeb tim !mőtmeret menetsI
?tiznép ttozoktá le me¤iv kanko}áviÄ
,katdagar kotlofrév zohbarad nednim náT
?gadzag ,godlob ke¤el lekke$nik ne€i né S
,metehet men né tza ...kolú} mes kojázzoH
- .meterémsiiklel a avlomorle $niN
,tedehret dlesiv ka$ ,máksulI péđ sedÉ
"!tedetelé avrá ernetsiój a dzíB
,tedéđeb a i$naJ etzegévle rokiM
,ttepélik lóbzáh a lavá&re¤ őgé zA
,netelgöđ ¤én a dnim téledöf átju¤¤eM
.nesebes gnál segrém a ttozóparahlE
,ttala sátnallipmeđ lédöf a ttel gnál ¤E
,tdalađ élef gé za evle} sorip gnál A
,tlob igé kékatđit a tláv évétekeF
.dloh ü}éf sejlet a ttodo}ávolahlE
,ttedejretle tnima gáliv naltakođ A
>teregerőb ,to€gab a attotđairlöF
aságohus sebes ko}ráđ ttetđejretiK
.atzárlöf támlagu} kotazobmolaf A
arágus őslegel pan ódamátlöf A
,arájmor őglötsüf kanzáh a ttötüseL
,abzáh a ttezéneb tá nákalba tlutđuP
.attál tiazávtno$ kankájmarah a ttO
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,aráj lút nogáđro téhdeteh rám i$naJ
>ará}at}áviĐ a tlodnog negi si meN
,ettőle ttolmálli$ imalav erređ¤E
.ettől erkerev¤ef pan a táragus táH
,koráđuh űrö}ö¤ ,kenévöj kánotaK
>ttolmálli$ nérev¤ef keze e}éf pan A
,ketgöđsürp ,katlobmot kavol a kottalA
.teköjef se}érös péđ kátzár nese}éK
,attál indelezök i$naJ tekő rokiM
,'abáladlolab a evíđ gem tréf gilA

,kanándagofeb aH" :ttodoklodnog ¤í treM
"!kanánotak si né kénnem tsemörö eB
,ketré ebélezök kánotak a tnimA
:kenrézev a i$naJ attollah távađ €I
...erdejef a đpélár }ozib !idlöf ,zzá¤iV"
"?evdere kanúb a ¤ú ¤av trégödrö iM
:to¤an avdokđáhof ttolóđ gidep i$naJ
>ko¤av ajósodjub gáliv kerek a nÉ"
,kéntehel nabros ¤e lekketemle¤ek aH
".kénzén temeđsakraf lappan ógo¤ar A
!idlöf ,dlodnoggem lóJ" :rézev a tnigem tlóä
.inlöködlö knü¤em ,knü¤em intalum meN
>erpén aicnarf a köröt a ttotnoráR
".erémledeges im knü¤em kankáicnarF
,ménteređ nabboj gém gem né rokka đih táH"
>méntehtev ebgere} ,aról tamagam aH
- úb a gem lö megne ,kölö men né ah treM
.úrobáh a meken golod tnávik no¤aN
,metrémsi taramađ ka$ gidde ¤oh ,zagI
.megésretsem a tlov gásđáhuj ¤ohleviM
,ttemret aról ra¤am a s ,ko¤av ra¤am eD
".tegre} ,tavol netsi za tmeret kanra¤aM
,levévle} tderegem i$naJ ttodnom takoS
>levémeđ ózrágus ttodnom tebböt gém eD
kenrézev a ¤oh ,táh seteđémret no¤aN
.ken}égelzök ettev si eb sé ,tteđtetgeM
,inlorosőle tza enék déđeb arfiC
,i$naJ ttezeré tim nabgárdan söröv A
,atpaklöf tétnem a rokim ,ttezeré tiM
.attatumgem kanpan a tájdrak ógolliv S
,ajápirap jaliđ ttogúr takogalliŁ
,ajár ettetevlöf tágam i$naJ rokiM
,kevöc a tnim ,atjar tlű ne}émek ő eD
.gem anlov attahzár mes sáludnidlöf A
,isátjapanotak kettel iólumáB
,inládo$ téjere ,tégéspéđ kétző¤ meN
,kanázosálláđeb s ,ketnem errema sÉ
.ko}áel a katrís narka¤ roksáludnI
,itelli ti$naJ ima evzén arko}áł
,ikenő tteđtet mes }áel ¤enelte¤E
,arájeb tedlöf kos ahon ¤oh ,zagi zA
.arájráp aksulI ő tdaka mes loheS
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,tlégednem ka$ ,tnem ka$ ,geres a tnem táh soN
>tépezök etréle rám kangáđrorátaT
:tráv meledeđev ¤an ajáer netti eD
.trátat űjefa&uk kos inzekré ttotáL
emledejef kepén rátat űjefa&uK
:etlezevdi pékke tegeres ra¤am A
?knülév inlláđebmeđ it ketrem pékim ¤oH"
"?knülé lassúhrebme im ¤oh ,e-kotájduT
,kankora¤am }égeđ egésdeji tlov ¤aN
>katlov ni}}areze korátat a ¤ohtniM
aráj nekédiv a noza rokka ¤oh ,óJ
.a€árik űvíđój kangáđrone$ereä
,atgof tájtráp trájdnim kankora¤am a zE
,atzatueb ređ¤e togáđrora¤aM treM
epén üklelrobmáj gáđrora¤aM rokke S
.elévő tnáb nodóm setelü$eb negI
:€árik ne$eređ a tze etdelef mes lE
,lláik erémledév kankora¤am a trézA
,tlov tárabój levik ,larráđá$ rátat a S
:ttotláv takavađ €i lűséletđegneiK
,tegeres e dstnáb en ,motárabój sevdeK"
,deken inatrá ze gof mes tebbesikgeL
,tepén ra¤am a né meremsi lój negI
".tekő nodogáđro tá dsá$ob trémevdeK
".međetgem rám ka$ táh ,sátjap ,trédevdek A"
,meledejef rátat a evlükébik tlóä
,televel itú za atrí si gem gém eD
.tegeres ra¤am a astnáb es iknes ¤oH
,asátnáb immes ttel si men ¤oh ,zagi zA
,arrátah a tréle ¤oh ,tlűrö sigém eD
kédiv }égeđ a ze ?anlov tlűrö en¤oH
.tégüf gem tsúhevdem :meret 'es tebe¤E
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a}ámotrat se¤löv-se¤eh gáđrorátaT
,anátu kengeres a ttezén lőriđđeM
,nabgáđronájlaT ¤an rám alav tneb lój treM
.nabáké}rá tétös kődre-afníramzoR
,lekknüpén tnétröt men sönölük immes ttI
,leggedih a ttellek eindökđük ¤ohkaŁ

>no¤av lét sökörö nabgáđronájlaT treM
.no¤af ,novah apu$ kniánotak ketneM
,eteđémret sőre gásra¤am a ed oN
>elev ttozokribgem ,tlov gedih ¤an imráB
,takogam kátpak táh ,katzáf ah ,gem nátzA
.takovol a kéttev arkotáh s katlláđeL
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,abgáđrole¤neL tá kattotuj nepékkE
>abáidnI gidep lőrédlöf kele¤neL
,sorátah aidnI sé gáđroaicnarF
.sogástalum no¤an men tú za kützök eD
,kannav kobmod ka$ gém népezök aidnI
,kabbasagam gidnim kobmod a nátza eD
,kiréle tárátah gáđro ték a rokim S
.gigé za kanlú}löf ke¤eh a rokka ráM
,ttodazzi geres a tti ¤oh ,ólav induT
...tólavarka} ,t}ámlod lórágam t}áh si eL
ttelef köjef pan a ?trénetsi za en¤oH
.ttetehel arsáráj-aró ¤e imalaV
>tegeőgevel tnim ,tsám kette men innE
.tehel inparah ¤oh ,tto ürüs na€o zE
:kattotuj ná$ruf si zohlati gém menaH
.katra$af lőbőhlef teziv ,katzajmođ aH
>ken¤eh a téjetet erétgév kétrélE
.ketnem lejjé ka$ ¤oh ,tlov gelem €o rám ttI
:tto tlov €ádaka ¤an >kettehem nák$assaL
.ttoltobgem-gem ól a nabkogalli$ a táH
,ttepezök kogalli$ a katgallab tnimA
:ttedeklémle pékke i$naJ azcirokuK
,dalađel galli$ ¤e rođ}áha ,kájdnom tzA"
.dakađgem etelé rebme ¤e nödlöf A
,ahotsom đonog et ,dé$neređ a rezE
>agalli$ a kenik ki€em ,modut men ¤oH
- tamobmalag né za bbávot dánazník meN
".tadogalli$ natsom mánatíjahel treM
,katdalah nesőtjel arákosmen nátzE
,kottala ke¤eh a rám katdo}o$alA
,ttedzek innűđ etniđ gásórrof ű}röđ A
.tedlöf aicnarf a kétré bbejleb lütneM
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,}ámotrat űrö}ö¤ ejdlöf káicnarf A
,náanáK sik đége ,mo$idarap đégE
,agof kököröt a ár ttosáv si trézA
.ado ketröt tréza lakkédnáđ ótitđuP
,abgáđro za tréeb gásra¤am a rokiM
>'abávaj katlobar rám tto kököröt A
,té$nik molpmet gadzag kos a kátlobariK
.técnipsorob nednim kat¤ah neserü sÉ
,tájgnál soráv őgé kos ttetehel intáL
,kát}áh arkojdrak tza ,kettöj tzökmeđ leviK
,lóbáráv kétzűik si t€árik a tágaM
.lótá}á€ nelte¤e sevdek káttotđofgem S
,t€árik aicnarf a knüpén atlálat ¤Í
>tráj avsodjub el s löf nabágáđro seléä
,koráđuh ra¤am a káttálgem tő tnimA
.kanátalluh te}}ök ózokanáđ násroS
:ttotallah takóđ €i €árik ósodjub A
?topallá sevresek ¤oh ,mitárab ,e¤U"
,levé$nik suiráD ttedeklétev me$niK
".leggésní bbo¤angel a llek möndökđük tsom S
:arásálatđagiv ádnom tza rézev A
!a€árik segéslöf káicnarf ,jlúsub eN"
,tepén đonog a tze im kujtatlocnátgeM
.delévet innáb trem lunaltatlém €i iK
,knugam küjnehipik latlá nelejjé zE
>knutdaráfle éssik ,tú za tlov uđđoh treM
,pan a leklöf t€ehim ,nátuza panloh eD
".tadogáđro ttetđev im kujlalgofađđiV
"?mo}áel sedé táh ,mo}áel }égeđ táH"
?molálat loh tető" ,€árik a löf tludjaJ
...erézev kököröt melőt atlobarlE
".erézek tahlomáđ ,azzohađđiv ikA
>kengeres ra¤am a ze tlov sátidzub ¤aN
.gem atlláđ gés}émer téviđ rebme nedniM
:evétlöf nebéjef keniknednim tlov zE
".etré kolahgem ¤av ,metírekađsiv ¤aV"
ka$ tlov agam¤e nát i$naJ azcirokuK
>kangolod ttodnomle za ajóllah men geM
:aráj nebe¤e sám eđe za kani$naJ
.arájáksulI péđ ttezekélmeađđiV
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,tleklöf tniređ sákođ pan a legger pansáM
,legger nednim ta€o llah men sé tál men eD
ttotál te€ima tnim ,ttollah te€ima tniM
.ttogáh eréléđ dlöf a tse€ehim ,trájdniM
,ajátibmort }ásrah geres a tlalóđgeM
>arátazóđ ttemret noplat }égel nedniM
,takiá€bađ léca kétlüröđökik lóJ
.takavol a nasro¤ kétlegre} nátuzA
,tlov tjar levéjere kenőre €árik A
>locrah lekkeibböt a s ,¤emle si ő ¤oH
erézev űđe$löb koráđuh a menaH
:ezétni to$ánat ne€i zoh€árik A
,artáh et jdaram ka$ !€árik semle¤ek ,meN"
>aráta$ a kégnö¤ rám diajrak et A
,dogásrotáb ődi za at¤ahgem ,moduT
.ttolláđ elev dőre ah¤oh ?anđah im eD
>tede¤ü knáerim nátu netsi za dzíB
:¤emel pan a erim ¤oh ,knüđet tsádagoF
,degésnelle küzzűavot lóbdogáđrO
".tekéđ i€árik a arju dtahlalgofle S
,ttedekerek aról gásra¤am a errE
>tekököröt ólbar a tludni inserek S
,tdaka kojár trájdnim ,etserek ákos meN
.tadah kiken tnezi latlá tevök ¤e sÉ
,atibmort a gosrah ,tevök a ttöjađđiV
>ata$ a kidődzek lasságuz segésméR
asátnajruk kokrot ,eségne$ kolécA
.asáda lej icrah lánkora¤am a tloV
,abáladlo kavol kátgáv tú&nakras A
,abál sóktap kavol nödlöf a ttogoboD
,evíđ a gem tnabbod kendlöf a nálat ¤aV
.evdejigem arjaz őlödnevöj tđév E
,asab úkrafóltéh erézev kököröT
>asah anlov géle kanódroh sókatÖ
,arro za kilsorip lótlatirob kos A
.akrobu tteré ¤oh ,rebme za énnih tzA
erézev usah¤an kantapa$ köröt A
>erélej kancrah a tépén etdeđ ebdneR
,ttollágem ka$na¤u pén ttedeđebdner A
.koráđuh ra¤am a kátnahorgem tnimA

,sánahorgem a ze géskere¤ tlov men eD
>sáravazdner ü}röđ arákosmen si tteL
,tekétírev serév köröt a ttodazzI
.ttel érregnet söröv őzem dlöz a előT
,ze tlov pan ¤e gelem !atda-moláni$ jeH
.tsettloh köröt a rám ttedekleme é¤¤eH
,lavásah ¤an ők}}em lé gém asab a eD
.lavásav azzoléc ti$naJ azcirokuK S
,kanáfért iđev men
:kanásab köröt a iken
>ken}égel ¤e ¤av kos
".delőleb koláni$ tőttek

i$naJ azcirokuK
¤em lavóđ €i S
si¤ú et !ifa&A"
djam né ,jllágeM

,atdagofgem tnima ,ttedekele$ tnékka S
,attotísahéttek tásab köröt }égeä
,lórávol ódazzi ttolluh arlab-arbboJ
.lóbgáliv a lőbbe emlekő ik tlúm ¤I
,geres köröt avá¤ a attál tze rokiM
,dere kansátuf sé tídrof tatáh !uccU
,antuf si gásnatsom nálat s ttotuf ,ttotuF
.anlov kétré men le koráđuh a ah¤oH
>kátlobađak si el ,kétréle gezzeb eD
.kám a tnim ,köttőle kejef a kattolluH
,'abálálahól gém lagra} ¤enelte¤E
.abámo} tnem i$naJ azcirokuK kennE
,tto ttotatgáv aif asab köröt a táH
.ttođtál eléfréhef imalav nebélÖ
>}á€€árik aicnarf a tlov gésréhef A
.návlujále ,timmes lórágam ttodut meN
,etrélotu gíma ,i$naJ tlagra} ákoS
,ejélef ttotláik "!tedetih a ,jllágeM"
,tupak koti} trájdnim nedetset ¤av ,gem jllÁ"
".tuf ablokop deklel }ávtih latlá ne€eM
,anlov ttollá men gem aif asab a eD
.anlomo men eđđö attala ól a aH
.tájáráp tto atjúf si ik ,ttolmoeđđÖ
:tájáđ áti} aróđ ne€i aif asaB
!zétiv űklelsemen ,mele¤ek ,mele¤eK'
>zzén armogásujfi :men arsám immes aH
...meteređ tetelé za ,gém ko¤av újfI
'!metelé gem d¤ah ka$ ,temenednim le ddeV
!neltetehlé avá¤ ,tedenednim gem dstraT"
.neltemedré et ¤av inlah latlá mezeK

,kandázah lűríh ddiv ,nenni dagam le ddroH
".katráj pékim sé ¤oh iaif ajmaraH
,epél zoh}á€€árik ,lórávol ttolláđeL
,ebémeđ űrö}ö¤ ttetniketeleb sÉ
,ik ati} tsom nepé }á€€árik a te€eM
:ikaja kanádnom takóđ €i ttalaiM
?¤av ik ,mezedrék men !mótídabađ sevdeK"
.¤an datnári máláh ¤oh ,kodnom ti}}a kaŁ
,keđetgem tnednim né lóbgássotadaláH
".keđel degéselef ,ajtrat devdek ah¤oH
,tte€eh rév zív t€of men nebiere i$naJ
>ttezektelek asut samlatah nebéviä
,tájásut ¤an evíđ átípalli$el eD
.tájáksulI návzoh ebétezekélmE
:zoh}á€€árik péđ a tlóđ ¤í nodadsajá{
.zohdá&asedé za bbéle ,máĐór ,knüjneM"
".toglod a kujlágĐiv lőrbbelezök djam ttO
.ttogallab nák$assal la}}á€ a ttőle ól S
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}áel€árik a gem i$naJ azcirokuK
.náta}okla pan a ketré er€ehataŁ
arágus ósótu pan ózodláel A
.arját samlaris a ttezén lemmeđ söröV
,tlálah serév a ka$ ,tebe¤e ttotál meN
>tlláđ arkattolah a €em ,tegeresólloh S
,egésürö}ö¤ ¤an enneb tlet negi meN
.ebégés€ém regnet ttedekđere si eL
,ót arokój ¤e tlov ttellem €ehata$ A
.ólalgof abágam teziv ekőđ atđiT
geres ra¤am a trem ,tsom za tlov sorip eD
.gem atsom nebéziv tágam lőtrév köröT
,gés}égel đége za ttodsomgem nátuiM
>kétrésik abáráv t€árik aicnarf A
...tllá eriđđem men za lőtőzemata$ A
.t€árik aicnarf a táh kétrésikedI
,geres a abráv a tlunoveb ¤ohgilA
.ttezekrégem etniđ i$naJ azcirokuK
,}á€€árik seké za ettellem tlov na€O
.}ávráviđ őlködnüt a ttellem őhlef tniM
,attálgem tá}áel €árik gerö za ¤oH
,abáka} a tlurob lemmörö őtekđeR

,tekőzektevök a atdnom nátuza ka$ S
:ttegé kó$ kos előt nákja }á€ a rokiM
>ajíh immes ne$nin kenmemörö rám tsoM"
,ajíh to$ákađ a s ,ikalav nojdalaä
,aráro$av tnednim ,ój ima ,nestíđéK
".arámáđ mizétiv semledező¤ né zA
",to$ákađ a iníh llek men !maru €áriK"
,tlo$ákir pékke gnah ¤e ttellem €árik A
,nabájramah tnednim rám mettetíđéklE"
".nabábođ déđmođ a avlalát nav si löF
kattozgnah nesevdek iavađ $ákađ A
>kankoráđuh ra¤am ój a nebielüF
,takogam káttavíh giákos negi meN
.takolatđa tlehretgem a kétlülüröK
,lekköröt a katnáb lűnelte¤ek €imA
>lekkeleté ój a tsom kő katnáb ¤u kaŁ
kenézehégem trem ,za zib ado$ si meN
.kezétiv kéred a nebsélködlö ¤an A
,'abázagi netsi ó$nak a rám atráJ
:abájáđ ttöj óđ €i kan€árik a rokkE
,kezétiv semen it ,már ketezzemle¤iF"
".keléđeb djam tima ,ugássotnof ¤an treM
,kenézemle¤if dnim koráđuh ra¤am a S
,kenédéđeb €árik témletré ingoflöF
,ttetnehhök nátuza ,ttovi te¤e ikA
:tedne$ a gem etröt lakkavađ €i ergév S
,tedeven a gem ddnom si ttőlekenedniM"
".dettetnemgem mo}á€ ika ,zétiv rotáB
:meven setelü$eb i$naJ azcirokuK"
".melne¤éđ men né ed ,sotđarap ti$ik ¤E
,elelef nepékke i$naJ azcirokuK
:elev ttotláv tóđ €i €árik a nátuzA
,meletđerek kansám tedeven et a nÉ"
.ne¤el zétiv sonáJ deven avgof lótáM
:temedéđeb tsom dllah ,zétiv sonáJ kéreD
,temekemre¤ sevdek dettetnemgem ¤ohtniM
,deit a ő ne¤el ,lügéselef le ddeV
.temekéđ i€árik le dlalgof elev sÉ
,metlü giákos né nekéđ i€árik A
.metlüđőgem atjar ,metlünévgem atjaR
,kodnog i€árik a rám meken kezeheN
.kodnomel lórkoza né tréákokannA

,tánorok se}éf a međet ardokolmoH
,tsám konávík si men trémánorok se}éF
,mekén jledner tábođ ¤e nabráv e ¤oh kaŁ
".mejlé tamiajpan ővelartáh neb€eM
,kanálav keze mí iavađ €árik A
.koráđuh a kállah lassázokládo$ ¤aN
tedéđeb sevíđ e gidep zétiv sonáJ
:gem énöđök pékke nognah sotazálA
,tájtarak'ój demlek a nepéđ mönöđöK"
>gásój ttelmedré men evzén máer €emA
,montatzoktali} llek ik si tza dnimsređ¤E
.motahdagof men le togásój e né ¤oH
,menléđeble enék táirótsih úđđoH
>menlé neltetehel laggásój e tréiM
>ketemlek kánnugem ¤oh ,kotrat lótta eD
".keteređ men innel eréhret kansám né S
>tza zib kujtagllahgem ,maif ,jléđeb ka$ eD"
".tđagga degét ima ,gásólavabáiH
,€árik aicnarf ój a tő attatzib ¤I
:llá avrí tti tnima ,tléđeb zétiv sonáJ S
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ettőle kennedniM ...?táh ka$ mejdzek si ¤oH"
?ervén azcirokuK a tređ mettet na¤oH
,temegne katlálat ttözök acirokuK
.teven azcirokuK a már kátzáhur ¤U
egéselef üklelój rebmeadzag ¤E
- etlésemle rođkos tze meken ő tnimA ,erdlöfacirokuk a ttezénik ređ¤E
.evreveh megne tlel nabádzárab ¤e tto S
,atnáđgem tamosros ,mattotíkis ne}röä
,arájrak a ttevlef ,nödlöf a tto¤ah meN
:nebitnem atlodnog tze élefazah sÉ
".mekemre¤ $nis ¤u đih ,t}égeđ melevenlöF"
,ejréf dav sogarah iken má tlov menaH
.eré}í matlov mes ¤ohes né kenikA
,ttotálgem nohtto za megne rokima ,jeH
.kosálmorák arfic a kátráj ka$na¤U
:lakkavađ €i }ođđa ój a etletđegnE
.laggarah a lazza ,kojpa ,löf dnek noj¤aH"
,erétđev mattah¤ah men ka$ nnik tto neđiH
?erémle¤ek netsi tomáđ e-kéntahtraT

,nalatnođah lánzáh a ze đel men nátzA
,nav ahuj sé erkö ,agásadzag kendeK
,atdanetsi sik a kidoropu$lef aH
".aindagof tđáhuj ,tseréb kendek llek meN
>ttedegne na¤uka$ ¤ohalav ,¤ohalaV
.ttetev men temeđ ój ahos már tréza eD
,nebidner agam a moglod tnem men ah¤oH
.nesenetsi ¤uma ő tlognásuhgem-geM
,metdekleven pékke ttözök geltü s aknuM
>nebkemörö sévek no¤an metlűseđéR
,ttollá lóbi}}a ka$ memörö đége zA
.tlov }á€ ekőđ sik péđ ¤e nabulaf a ¤oH
,ttel érís a rokój aj}asedé kennE
>tegéselef sám ttev gidep ajpasedÉ
,arákosmen tlahle si ajpa za menaH
.aráj}aahotsom lűde¤e ttotuj ¤Í
,memörö né za tlov óz}áel sik a
.nemetelé séksüt aĐór nelte¤e
!inládo$ ,inteređ tető si matdut
.iávrá ulaf a :¤oh ,teknim katíh

zE
zA
eB
¤U

,mattahtál tő ah¤oh nabmorokkere¤ ráM
>matda men tásátál tré}épel sórut ¤E
,ttöjle panrásav a rokim ,si metlürÖ
.ttözök kekere¤ a mattahđtáj elev sÉ
,mettel érredehis nátza gém rokim táH
!meviđ a ttedzekle ingozom-ingezi S
,matlokó$gem rokim ,má matlov si¤ú kaŁ
.mattaim ttetehlődeđđö gáliv a ¤oH
...ajáhotsom đonog attotnábgem rođkoS
!assá$ob en gem tza ahos iken netsI
,atjar tevök men le tim gém ,ajdut ik sÉ
.ajtrat men nálobaz mesétege}ef aH
,aglod ttel luá&uk na¤u si kanmagaM
,abrís a t}ođđa ój a küttetkefeleB
,motahdnom ,ika sé ,tlálat megne ikA
.modnog etlesiv ¤ú ,má}a nodjalut tniM
nebmetelé sejlet ,mevíđ né za }émeK
,mettetje te}}ök ¤oh ,gem ttese rođkos meN
arámlah kanájrís má}aőleven eD
.arájdóm kanropáz mie}}ök kattolluH
,}áel ekőđ sik péđ a za ,si aksulI

>námlah avrís tdakaf lótúb ttetettet meN
kelél ój tlúgodlob nebnetsi za ?en¤oH
.ken}égeđ ,ttetehel nebima ,ttezevdeK
!ka$ kotazzokaráv" :¤oh ,atdnom ređ¤e meN
>kaltísazáheđđö teketenneb gém nÉ
,ketelőlebit má si kiláv ráp na€O
"!kekere¤ ,kotajráv ,ka$ kotajráv ...!gém ¤oH
>nesevresek er¤e si knutráv neđih táH
,tnetsi ¤e za međih ,anlov ettet si geM
('ebődi nednim ő ttollá kanávađ treM)
.ebégés€ém dlöf a anlov tlláđ men el aH
,ttozolálahgem ¤oh ,nátza táh nátuzA
:ttodakađgem pékgév knügés}émer im A
'ebgésnelet}émer a latlánozadniM
.ettőlekanna tnim ,tsám¤e kütteređ ¤U
,ajtaraka tlov sám kennetsirú za eD
.at¤ah mes temörö súb a tze kenknüvíä
,mátđalađle majá} ¤ohalav né ređ¤E
.mádzag a ttopa$le nétzektevök kannA
,kanmáksulI sedé né za matdnom tu$úB
.kangáliv a metnem lessézré űreseK
,erétléđ togáliv a matráj avsodjuB
.erétgév löf matpa$ kanánotak mengíM
,kanmáksulI né za ,iken né matdnom meN
,kansám iknes ahos téviđ ajda en ¤oH
- ke¤el segésűh ¤oh ,meken atdnom mes Ő
.gem im küjgeđ mes¤u knügésűh ¤oh ,kutduT
>tomáđ máer strat en }á€€árik péđ trézA
:tamáksulI sevdek motahríb men ah treM
,nogáliv e tiknes inríb kogof si meN
".molálah malór si kizektjelefle aH
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,tétenétröt ézgév pékke zétiv sonáJ
>téviđ kótagllah a negedih at¤ah meN
,sátalluh}}ök atsom tácra }á€€árik A
.sázokanáđ s tanáb tlov ejeftúk ken€eM
:ajázzoh etzétni takóđ e €árik A
>argássazáh ,maif ,táh keltetlőre meN"
,nebéjef kanmáláh kotju} tima menaH
".melőt gem dodagat men tásádagoflE
>€árik a tárát$nik attoti}ik errE

,lláőle }égel ¤e arájtalo$naraP
,tokáĐ bbo¤angel a gem itlöt la}}ara S
.ttotál si men ka$ gém te$nik i}}e sonáJ
",ejőtnemgem mo}á€ ,zétiv sonáJ táh soN"
,eréb dettet ne¤el ze" ,€árik a tléđeB
,tokáĐ ilet a tze lütsenednim le ddiV
.tadáktám s tadagam elev dstígodlob sÉ
,lándaram men ,modut ed ,kalántatzótraT
,lándobmalag sirám innel lozoknáviK
>kanajdaram disrát menah - táhet jderE
".kanpan sogástalum }áhén tti kenejlÉ
,€árik a attodnom tnima ,za zib tlov ¤U
.lánájbmalag innel tnávik zétiv sonáJ
>lü}ekézré lót}á€€árik a ttozu$úB
.tlű ará€ág sé tnem zehregnet a nátzA
.ado etrésikle geres a s €árik A
,atahllah "tatu ój sé$neređ" kos kölőT
,anátu giddadnim ketzén lekkiemeđ S
.ajár tnov men tödök géseđđem ¤an a giM
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,a€ág tludnigem a lezzétiv sonáJ tneM
,ajálrotiv seléđ ttodokđapak ebléä
,ajtalodnog sonáJ tnem nebbesebes eD
.attatzo€ádaka mes immes nabájtU
:alav amrofne€i ajtalodnog sonáJ
!ala¤na segéspéđ meklel ,máksulI jeH"
?dár ráv mörö ne€im ,natsom et e-detjeS
?dáktám ődeklevőb le$$nik tratazah ¤oH
aráhalav ergév ¤oh ,né kotratazaH
,ajráp sám¤e knü¤el nátu sédökđük koS
>kogadzag ,kogodlob ,knüđel ajráp sám¤E
.kolurođ men ébböt si aráif ikneS
>melev tnáb nebbeđgel men na¤u marudzaG
.medegnele tzadnim ikenő né menaH
>kenmé$neređ ako ő tniređ gászagi S
".keréazah t€ehim ,mozamlatuj si geM
,atlodnog nebzí bböt s sonáJ atlodnog tzE
>avdalah sebes tnem a€ág a ttalaiM
,lótgáđrora¤aM péđ gém tlov eđđem ój eD
.lovát előt kise gáđroaicnarF treM
nelédöfójah a zétiv sonáJ ređ¤E

.nebételükrüđ tse za ála s löf tlátéS
:zehie}égel tlóđ pékke so}ámrok A
".đel men léđ ahgila :ajla gé za soriP"
,aróđ e tle¤if men zétiv sonáJ menaH
>a€óg geres ¤an ¤e tlüper ttölöf ejeF
karadam a keze :ődi za tráj erđŐ
.kanatlláđ lőrédlöfőlüđ naso}oziB
,konátu ttetniket lessédepe díleä
,kanánadnom tríh ój iken koza ahtniM
,lórájáksulI péđ ,lóráksulI tríh óJ
.lórájázah sevdek ttotál men negér €o S
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,etlödnevöj ajla gé za tnima ,pansáM
.egnö¤ men gidepgém ,tdamát léđ na¤ukaŁ
amálluh ódok}áh regnet a ttogokoZ
.arásálo$ábrok getegref óguz A
,nebsédejigem ¤an epén ójah a tloV
.nebđévléđ dav na€o innel ttokođ tnimA
,sétíđefgemőre nednim tlov abáiH
.sévkenem inzekré nannohes ttođtál meN
,lúroble gáliv a >nöj si őhlef tétöS
,úrobáhigé za lüdrödgem erređ¤E
>etređanađ kanlluh ,kanzákic komálliV
.etröt árrop lőrzi tójah a málliv ¤E
,ajbarad-ejbirid kanójah a kiđtáL
.ajrodosle regnet a teketsettloh A
?ttotuj sros néte€im kenzétiv sonáJ táH
?kobah nelteklel a kátrodosle si tŐ
,eđđem rám tlov mes ő lótlálah a zib jeH
,ettetđejretik gé za tézek őtnem eD
,gem attotídabađ nodóm sotaládo$ S
.kene¤el en kobah a ajósropok ¤oH
,arsagam ,arsagam zív a tő atdagaR
>ajtjor őhlef a rám etré téjetet ¤oH
leggésneletrih ¤an zétiv sonáJ rokkE
.levézek ték a dnim tőhlef a atpakgeM
,attotđalađ mes le ,ttodokđapakeleB
,atjar ttöggüf gidda lessédökőre ¤an S
,eré zohtrapregnet a őhlef a mengíM
.eréjetet alkiđ ¤e ttepélár nettI
,kennetsi za ttoda táláh si röđőlE

>gem attotídabađ pékke tételé ¤oH
,ettetđevle té$nik ¤oh ,elev tlodnog meN
.etelé le$$nik a tteđev men le ¤ohkaŁ
,ttezéntéđ néjetet alkiđ a nátuzA
.tekđéf-rádamfirg ¤e nápu$ ,tsám ttotál meN
,ettete tiaif nepé rádamfirg A
.ebéđe za ttotuj imalav kansonáJ
,nassal zehkeđéf a ttodokzópoladO
,nattapár neletrih arrádamfirg a sÉ
,tájú&nakras se¤eh ajgáv abáladlO
.tlláđlút nö¤löv-ne¤eh ajápirap a$ruf S
,erőf-arka} rádam a el anlov at}áH
,elév anlov tríb ah ,má anlov at}áheL
,tágam etdegne men zétiv sonáJ ¤ohkaŁ
.táka} sé tákered attotírođtá lóJ
>lütđerek nogáđro }áh netsi za 'jdut ,tneM
:lürek ergé za pan a nepé ¤oh ,ređ¤E
arágus őslegel kantadariv a táH
.ará}rot ajulaf tsene¤e ttötüsáR
,zétiv sonáJ kenne tlürö ¤oh !netsi tneä
>zédi tekeppe$}}ök ebémeđ mörö zA
,rám tdaráfle ne}röđ levim ,si rádam A
.ráj lezök bbáknidnim élef dlöf a eleV
,néjetet molah ¤e ergév ttolláđ si eL
,}égeđ tetezkelél innev ttodut gilA
,at¤ah arágam sé alór tlláđel sonáJ
.abkotalodnog €ém evlűremle ,tnem sÉ
,teke$nik kozoh men
,temevíđ segésűh
!máksulI péđ agárd
".máer rám si et đráv

,ta}ara kozoh meN"
igér mozohgem eD
,deken géle ze sÉ
nezehen ¤oh ,moduT

,ergévulaf a tré lakkotalodnog €I
,eségröz kanki$ok télüf ettetnirÉ
>aságnok kankódroh ,eségröz kanki$oK
.agássokal ulaf a tlűđék erterüä
,erkőnemerterüđ ő ttezemle¤if meN
>erőzekrégem a ketremsi mes kozA
ttodalah nepékke nabáđđoh ulaf A
.ttokal ajáksulI loha ,élef záh A
,ezek ttetekđer eb lánótjaravtip A
>etezkelél tllá men le ¤ohka$ nebéllem S
tte€eh aksulI ed - erétgév ttoti}eB

.tekepén negedi nabravtip a ttotáL
,nabágam atlodnog "koráj ne€eh đor náT"
...nabákram a rám tlov tnigem $nilik a sÉ
etzedrék nasajá} "?demle¤ek serek tiK"
.ek$e}em sorakat sik ¤e tzétiv sonáJ
...serek tim sé tik ¤oh ,sonáJ attodnomlE
!serev €o lótpan a ,tévíđ a međe ,jaJ"
",metrémsiáer ¤ohgila }ozib-}oziB
.nebésétepelgem ek$e}em a ttolóä
,gem ajdlá netsi za ¤oh ,on rám eb nöjőJ"
".keléđeb si tebböt nátza djam nnebadO
,ettetlü erkéđrak ,tsonáJ ettezeveB
:ettellem tédéđeb témsi attat€of ¤í S
?nálat remsi si men ?megne gém e-remsI"
,}áeldéđmođ sik a za ko¤av né ,ajduT
"...matlúdrofgem narka¤ lánkéáksulI ttI
"?nav loh aksulI :ka$ nejléđeb táh menaH"
,sonáJ gelőzedrék ttogáv abiavaä
.so€ámoh ttel lőt}}ök emeđ ek$e}em A
,ek$e}em a tlelef "?loh ,aksulI nav loH"
".evtemet nav le táh ...!i$áb i$naJ }égeä"
,nekéđ a tlű menah ,sonáJ tllá men ¤oh ,óJ
>nebésézré soník anlov tto¤orel treM
,ttopak zehévíđ a ,innet tsám ttodut meN
.totanáb a inpét ánraka ik ahtniM
,evdeverem námén gibarad ¤e tlű ¤I
:enderbé lóbámlá ahtnim ,tlóđ nátuzA
?tnem zehjréf ¤oh e¤u ,tazagi kotajdnoM"
.tnelado ¤oh mestnim ,lénjréf ne¤el bbáknI
,motahtálgem ređ¤e gém bbálagel rokkA
".molatuj űresek e meken đel sedé S
,attahtál nájácro kenék$e}em a eD
.atazóđ ibbőle gásguzah tlov men ¤oH
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,arákras latđa za tlúrobáer sonáJ
,asárrof segésőb kené}}ök tderegem S
,atdnom evzederöt ¤u ka$ ,ttodnom timA
:ajgnah lótmoladjáf ¤an a tdakale-lE
?nabájaz úrobáh le metse men tréiM"
?matlálat men morís nebregnet a tréiM
?tréim ,argáliv e mettel tréim ,tréiM

"!tré melertö¤ ne€i ,sápa$ők}}em €i aH
,amladjáf inzoník tő ergév tdaráfiK
,anlov tlűredneđle nabájáknum ahtniM
"?alálah ttel jab im ?mobmalag gem tlah ¤oH"
:ajár etlelef tze ek$e}em a s ,édréK
>kensétmeret }égeđ a zib tlov ajab koS"
,gem éröt asáznik ajáhotsom tláviK
,aráp đor a etré má tlokal si gem eD
.arájtob kosudlok segésni ttotuj treM
,ettegelme ne}röđ si tágam gem nátzA
:etellehel ősgév tlov ze >i$áb i$naJ
,gem nojdlá netsi za ,máki$naJ ,máki$naJ
.keđel deit ,đteređ gém ah ,nogálivsáM
>lóbgálivké}rá za tlumik nátu kezE
.lovát nenni ne$nin e€ehőtemet A
>etrésik lammáđ ¤an egéspén ulaf A
".etré ttetje te}}ök ejőrésik nedniM
ek$e}em sevíđ a arávađmeleréK
>ettezev zohájrís ajáksulI tsonáJ
,at¤ah arágam tő ejőtezev nattO
.armolahrís sevdek a tlúrob natdaknaL
,tekődi péđ igér a atlodnoggigéV
,ttegé eviđ atđit aksulI gém rokiM
nebdlöf gedih a tsom s - ajácro sé evíä
.nettek a dnim kannav negedih ,natdavreH
,e}éfőrev sorip pan a ttozodláeL
,ebé€eh kanpan a ttepél dloh }ávolaH
,lób€ámoh iđő za ik ttezén núromoä
.lótájtnah esevdek ttogrotnátle sonáJ
ttelef molahrís A .trétađđiv ređ¤e géM
.ttedekleven rokobaĐór sik űređ¤E
,alór taláđgáriv a attotíkađeL
:alóđ ¤í nabágam nebétnem s tludnilE
,láđgáriv sik avrá ,léttőn lóbárop iK"
>lánmiasálrodnáv masrát segésűh ¤éL
,giegév gáliv a ,kolrodnáv ,kolrodnáV
".kizekrégem ajpan molálah tnávik gíM
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:asrát ték nabájtu tlov kenzétiv sonáJ
,atgár tévíđ €ema ,tanábúb a ki¤E
,eb€evüh avgudeb ,tlov ajdrak a kisáM

.ettetđéme adĐor lőtrév köröt a tzE
.tlorodnáv lekkeze notú nalat}oziB
,dloh }okézotláv a tto¤of s tlet rođkos ráM
,táhur iđavat péđ dlöf ilét a ttotláv S
:tátanáb evíđ gem átílóđ ¤í rokiM
,tadáknum sökörö gem rám donu rokiM"
!tanáb neltetehlet nabsázoník a eT
>abáih jrötö¤ en ,inlögem đdut men aH
.ará}at bboj đdaka nát ,avohsám jderE
,zoh tlálah meken ik ,za ¤av et men ,motáL
.zohsám monludrof llek trélálah a ,motáL
!kogásgatnođiv it >táh koludrof zohsáM
".kotázzohgem it nát molálah ttotjahO
,tátanáb at¤ahle s atlodnog tekezE
,tlláđ ahén ka$ rám tsom ađđiv zehéviđ zE
,avráz za tlov eb trem) >tnütle témsi menaH
(.arájállip emeđ ttet teppe$}}ök ¤e ka$ S
,ttetev tomáđ pékgév si le}}ök a bbótU
,tetelé tnugem a ettiv tágam nápuŁ
,ebődre tétös ¤e ettiv ,ettiv ,ettiV
.epéleleb tnima ,ttotál terekeđ ttO
>ttotál te€em ,rékeđ a tlov ésakezaF
>ttogáv abrás ¤an a gi€egnet ekereK
,}égeđ ,sakezaf a tiavol ettötÜ
.né zib koludzom men :atdnom tza rékeđ A
>zétiv sonáJ ttolóđ "topan ój netsi 'jdA"
,zén ézök emeđ a lutúr sakezaf A
:ajdnom tekeze mi lassádoknađob ¤an S
".ajpan ój kengödrö za zib nav ...meken meN"
.sonáJ iken tlelef "knu¤av nebvdek đor eB"
.so}ávsop na€o tú za ze rokim ?en¤oH"
>evdzek lőtlegger rám tamavol motagóN
".evzev}e anlov el ahtnim ,nav ¤ú ka$ eD
,ka$ dnek gem ajdnom ed ...noza knütehtígeS"
"?kantuj avoh nojjav tti notú za nezE
,avtatum artú ¤e zétiv sonáJ édréK
.attotísahgigév arbboj tődre za €eM
,nejnem en erre đjed ?tti notú za nezE"
.nebnölük đevado ...>tebe¤e kodnom meN
,tekédiv a tza tto kájkal kosáirÓ
".ttepélado ika ,nanno gém ik ttöj meN

.már ka$ tza dnek azziB" :zétiv sonáJ tleleF
".nátu sám¤e knussál zehrékeđ a natsoM
,atpakgem tégév dúr a nátza ,ttolóđ ¤Í
.atdagarik lóbrás a ardómafért ka$ S
,ajáđ ,emeđ ¤an ój kansakezaf a tloV
>arsádoklémlá za tlov }i$ik sigém eD
,nepéđ nöjnöđök ¤oh ,tlémđelöf erimA
.nebődre za trájnneb lój rám zétiv sonáJ
arákosmen tréle sé ,tnem zétiv sonáJ
.aráját semleléf kendlöfsáiró zA
>ttellem rátah a t€of katap ótatgáv ¤E
.ttellieb námrofój si kanó€of menaH
>eđő$ dlöfsáiró za tllá lánkatap A
,ezén ebémeđ a zétiv sonáJ rokiM
,téjef einleme ttellek arsagam €O
.téjetet kan}orot imloh énzén ahtniM
,attál inzekré tő eđő$ kosáirÓ
:ajáer ttögröd ¤í ,anlov ők}}em ahtnim S
- >gozom rebme nebűf a tto ,motál lój aH"
".kolozág dár djam ,jráv ,tekđiv si¤ú maplaT
,anlov ttepélár tnima sáiró za eD
,attotratlöf tájdrak ttölöf ejef sonáJ
,tlüdőble sé đamak ¤an a ttepéleleB
.tlüdéđ abkatap a :atpaklef tábál ¤oh S
",matnávik ka$ tnima ,ze ttese ¤ú
>nabátalodnog tráj ze kenzétiv
,ttedzek si indalađ ,atlodnog tze
.teziv a etnemtá ttelef sáiró

neppÉ"
sonáJ
tnimA
za S

,ttotahdokđápát men löf gém sáiró zA
,ttotuj artraplút a zétiv sonáJ tnimA
,tájá€bađ avtnihusiken sé ttotujtÁ
.tájági$ aka} đő$ a etteđtemgigéV
,eđő$ kosáiró za ébböt löf tlek meN
>ezzén lemmeđ őzrő tját ttozibár a ¤oH
,arágáliv emeđ ttöj sázokta¤ofpaN
.atráv lúnalatđah tásálumle ken€eM
>nétset eziv katap a ttotuflütđereK
- .névtetsefeb lőtrév amálluh ttel sereV
?gésni ¤av e$neređ ,etré im tsonáJ táH
.gé}}i$ik ka$ knujráv ,si tza kujllahgem djaM
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>tdalah bbejleb gidnim nebődre za sonáJ
,ttaim sázokládo$ a tllágem-gem rođkoS
nabámo}-nebétpél nednim ttotál men treM
.nabgáđrosáirÓ ttotál tima ,ta€O
,ajáf arokka kos kanját a kenne tloV
.attál si men sonáJ teköjetet a ¤oH
,elevel káf a tlov seléđ na€o nátzA
.elef anlov géle gitnu si kenrűđ ¤oH
,kettőn arkárokka netti kogo}uđ A
.kenénlekle lohsám si tnána¤ körkö ¤oH
>kanájá€bađ sonáJ intírpa tim si tloV
.katlláđ nebgési}}em ¤an ejélef ¤ohtniM
!má katlov koza ,úh ...!kújrav a gem gém táH
,náradus af ki¤e inlű te¤e ttotáL
,előt erdlöfrém ték imalav tteteheL
.etlév kenőhlef ¤oh ,tlov arokka sigéM
,lüklén dóm avlumáb sonáJ ttogallab ¤Í
.lütétös imalav ettőle erređ¤E
aráv etekef ¤an €árik sáiró zA
.allá ttőle emeđ netétös ima ,tloV
,ajupak arokka tlov ed ,koduzah meN
,arokkem ¤oh ,modut si men né zib ...¤oh ,¤oH
>tehel si inlezpék ,za zib tlov ¤an ¤ohkaŁ
.tettípé men ti$ik €árik sáiró zA
:kédeklémle pékke s sonáJ tréado táH
">téjesleb mezéngem ,motál téjeslük A"
,kájtargugem djam ¤oh ,noza evdőröt men S
.tájatja atolap ¤an a attoti}geM
!aintál tim si tlov na¤u đih menah oN
.aif }áh netsi 'jdut s €árik a tledébE
>kotájlálat men ik ,tledébe tim menaH
.takálkiđők apu$ ?tim ,e-kotánlodnoG
,ttepéleb abzáh a zétiv sonáJ rokiM
>tedébe za tze gem atnávik negi meN
a€árik üviđój kosáiró za eD
:atlánikgem nepéđ €i tő leddébe zA
,knülev jledébe sé etđöj ,¤av tti rám aH"
>knüle} degét djam im ,tálkiđők đle} men aH
teknüdébe zaráđ nebnölük ,le ddagoF
".gem kuzzós leddetset tloĐrom árrop lőrzÍ

,attodnom ¤u men tze €árik sáiró zA
>anlov attahlodnog aráfért sonáJ ¤oH
:tlelef lakkóđ ne€i leggésđék đége táH
>tledele ze gem gém matkođ men ,mollavgeM"
?en tréim ,međetgem ,kotájnávik ah eD
,erdébe kolláeb abkotogásasráT
,ketitehetgem tza s ,kelrék er¤e nápuŁ
".ketejröt tobarad sik bbőle armomáä
totnof tö imalav lóbálkiđ a tröteL
:ttodnom takavađ €i ttellem a s ,€árik A
,barad e đel géle kanáksulag ,eđeN"
".dparaheđđö menah ,đpak tocóbmog nátzA
!tadopan soník a ,et }ozib doparaH"
"!dagof a kiröt si eleb ,modagof eD
,leddéđeb sogarah sonáJ lef ttotláiK
.levézekbboj tevök a attotídólgem S
,tnappok zohákolmoh €árik a ¤u ők A
.tna$$olik lannoza ejelev¤a za ¤oH
",erdébe-alkiđők si roksám gem jíh ¤I"
"!erdégég a trrofár" sonáJ ttogacak s tlóä
kanádoromođle kosáiró za sÉ
,kan€árik }égeđ a nálálah sevreseK
...avrís katdakafle nabkogásúromođ S
.anlov ttel zív aĐéd ¤e kö}}ök ppe$ nedniM
:zehzétiv sonáJ tlóđ kibbegerögel A
!zzemle¤ek ,zzemle¤ek ,knu€árik sé knurU"
,knudagof kan€árik emi degét im treM
"!knu¤av dia¤ábboj ,si teknim stnáb en kaŁ
,knutaraka sözök ,ttodnom kná&áb timA"
"!knu¤av dia¤ábboj ,si teknim stnáb en kaŁ
,ttegnese nepékke sáiró ibböt A
".teknim lúdi¤ábboj sökörö le jdagoF"
táhet modagoflE" :zétiv sonáJ tleleF
.tátalnája ketdnek a lessétökik ¤E
,mennem llek bbávot trem ,kodaram men tti nÉ
.mette€eh kan€árik tikalav ko¤ah ttI
.mekenné ¤ednim za ,si đel ikráka ráM
:meletevök te¤e ze nápu$ lőtketdneK
,lavágam azzoh ¤u gésküđ a nődimA
".lammáđ sejlet ketdnek kenejmeret maláN
,topís e laddagam ,knuru semle¤ek ,ddiV"
".dovíh tadi¤ábboj tse€ehim ,knüđel tto S

,attodnom tekeze sáiró gerö zA
.atdalatlá topís a kenzétiv sonáJ S
,abá€osrat topís a atgudeb sonáJ
,arámladaid ¤an avlodnog ne€éveK
ttözök kosánávik-e$neređ somáđ sÉ
.ttözötlökle nátza lótkosáiró zA
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,ttodalah giedi i}}em ,so}ozib meN
,ttotuj bbávot lénnem ,so}ozib i}}a eD
,gáliv a ettőle ttel bbetétös lánnA
.tál men ¤oh ,erđé đev ti}}a ka$ erređ¤e S
"?ik tteđev agáliv memeđ ¤av e-nav jÉ"
.indoklodnog ttedzek pékke zétiv sonáJ
,agáliv emeđ ik tteđev men ,jé tlov meN
.agáđro géstétös a tlov ze ¤oh menaH
>galli$ mes ,pan mes tti negé za ttötüs meN
,gallab avtagopat ¤u ka$ zétiv sonáJ
,imalav tnepperle ttölöf ejef ahéN
.inallah ttetehel támrof-ságohus}ráä
,nepéknodjalut za tlov ságohus}ráđ meN
.nelé}őrpes arra katlláđ ko}ákrođoB
agáđro géstétös a kanko}ákrođoB
.ajá}at ,akotrib ¤oh ,a ejedi géR
,kanatrat tti kömlekő tésélü¤ gáđrO
.kanalgavoledi nebéjedi léfjÉ
erésélü¤ gáđro kenzekelü¤ si tsoM
.erépezök őllek }ámotrat tétös A
,tekő eb atdagof gnalrab segés€ém ¤E
.ttegé zűt ttala tsü népezök gnalrab A
tezüt a attálgem rokasáli} ótjA
.tteteis ná}ári kanna s zétiv sonáJ
kanálav :tréado zétiv sonáJ rokiM
.ko}ákrođob a dnim evzekelü¤eb¤E
,enem zohku€$luk a ne¤ehjjubál naklaH
.emeđ a gem tdaka si nokoglod a$ruF
.ttegeĐmeh ¤uka$ nneb ó&ripiđ név kos A
,tejef-}áktap ,tákéb ebtsü ¤an a kat}áH
,togáriv ,tevüf ttőn névöt afótđakA
.taká}opokrebme ,tó¤ik ,takrafak$aM
?inlálmáđőle dnim arros ándut ik eD
,intál ettedzek tá trájdnim sonáJ ¤ohkaŁ

.a}at}ákrođob tnim ,sám men gnalrab a ¤oH
.anallivtá ná¤a talodnog ¤e errE
,e¤evőle tájpís ¤oh ,tlú} zohá€osraT
,egeres nöjőj ¤oh kankosáiró zA
,nebimalav ezek a tdakagem menaH
.ne¤el im ¤oh ,attál s atlágĐiv bbelezöK
,avkar éllem sám¤e tto katlov kőrpes A
.algavolado pén-}ákrođob a nekiM
,ádrohle eriđđem sé atlobála}löF
.ár kanajdaka en ko}ákrođob a ¤oH
ttetne&&üf lavájpís sé trétađđiv rokkE
.ketnelejgem nötgör kosáiró za sÉ
"!ke}égel ,náropađ eb ketejröt ,atjaR"
.kenéröteb koza s ,sonáJ álo$naraP
>anobenez arfic ttezektelek đih oN
>anahorik nasro¤ geres}ákrođob A
,lesséseebgésték tőrpes a kétsereK
.le kettehlüper men ¤í s ,kátlálat men eD
,ttalaza ketnehip mes kosáiró zA
,tdagargem t}ákrođob ¤e-¤e kökinedniM
,'abájgarah söhüd zöhdlöf a atgáv ¤ú S
.arájdóm ke}épel katlupallejjéđ ¤oH
,tlov za nabgolod a bbesetezevengeL
,tlohgem }ákrođob ¤e-¤e rođ}áhalav ¤oH
,a€ámoh kengé za ttolđo rođi}}adniM
.agáđro géstétös a tnéknassal tlüred S
,nekédiv a tlov pan neđége menka$ ráM
...nepé noros a tlov a}ab óslotu zA
?'abá}ab a 'ebbe sonáJ tremsi eriK
.aráj}aahotsom kanájáksulI táH
".metegnöd magam tze ,sonáJ ttotláik ,eD"
,neletrih ettevik lőbézek sáiró S
,lóbákram tnađđu$ik }ákrođob a menaH
.lovát ój rám tlov sé ,dzek indalađ !uccU
"!anátu jdokđagur ,tátlov sevresek A"
.arsáiró ki¤e sonáJ tsom ttotláiK
,atpakle tá}ab a sé ,ze ttodagof tóä
.attotjah arsagam ebőgevel a sÉ
t}ákrođob óslotu za gem kátlálat ¤I
>nárátah ajulaf zétiv sonáJ ,avlaH
,atlátu ,etlölü¤ rebme nednim ¤ohtnim S
.anátu ttogorák mes ujrav a ka$géM

,nepékgév tlüredik agáđro géstétöS
,nebé€eh ttel }éfpan kan€ámoh sökörÖ
,tezüt ¤an ttotakar gidep zétiv sonáJ
.ttetegé ávumah tőrpes nednim zűt A
,ttev tú$ub nátuza lótkosáiró zA
.tegésűh i¤ábboj a névtök erküviä
,kenđel kesegésűh ¤oh ,kétrégi kezE
.ketnem arlab kő sé arbboj zétiv sonáJ S
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,mezétiv sonáJ né za ttotaglorodnáV
,neđége lótúb a evíđ rám tlu¤ó¤geM
,ttezén arláđaĐór a nélbek rokim treM
.ttezré rokka tima ,úb ébböt za tlov meN
,avtđaka eréllem aĐór a ttollá ttO
,atđakađ lorájrís ajáksulI te€eM
,nebésézeré tlov géssedé imalaV
.nebésézén kanna tlüremle sonáJ aH
,ttolta}ahel pan A .ređ¤e ttogallab ¤I
>tota}okla sorip nátu agam av¤aH
,lórgáliv a tnütle si }okla sorip A
.lótágáliv agrás dloh ó¤of evtevöK
,tlláđel dloh a tnima >ttogallab gém sonáJ
,tllágem nebgéstétös a nattodaráf Ő
,attotjahel téjef armolah imalav S
.ajdogu}ik nebjé za támladaráf ¤oH
,evév si men erđé ,tdula si le ,tlődeL
>'ebőtemet menah ,lohsám kiđgu} men ¤oH
,€ehőtemet ak$ó ,ze tlov €ehőtemeT
.levődi ótnor a iajtnah katlocraH
,ajáró semér ttöj kenléfjé za rokiM
,ajtátlef molahrís kinednim tájáđ A
ketetrésik }ávlah nebődepel réhef S
.kenetdeklemeik lóbákrot korís A
,ttogel gem kettedzek tekené sé tocnáT
>ttogobod evtekđer dlöf a ttala kobáL
ttepezök iamlá zétiv sonáJ menaH
.ttederbé men arcnát mes ,aróđkené meS
,attotnallipgem tő tetrésik ¤e tnimA
,attotláik tóđ e "!rebme őlé ,rebmE"
,őremkav na€o trém !le kü¤iv ,lef kujpaK"
"?ő rem pékim inpéleb abknu}ámotraT

,ketetrésik a dnim katnahusado
,kenetzepék tjérak rám ettölürök
,lalóđ sakak a ed ,anátu katlu}
.lavóđsakak a tnütle dnim tetrésik a

sÉ
sÉ
sÉ
S

,arávađ sakak a tderbélef si sonáJ
>atrájtá sádazrob lőtgedih a tétseT
,tekevüf irís a ettegnel léđ sőpiŁ
.ttedekerek artu s tágam etdeđ arbáL
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,aráj néjetet ¤eh ¤an ¤e zétiv sonáJ
.arácra ttötüsár lanjah őlek a ¤oH
,ttotál rokke tima ,tlov segésűrö}öß
.togáliv a ezzénlürök ¤oh ,tllá si geM
,galli$ ilanjah a tlov nebléfólkodlaH
,golli$ gila ka$ rám arágus }ávolaH
,ergév tnütle ,đáhof tneppörik nasro¤ tniM
.ergé za ttepéllöf pan se}éf a rokiM
,avgo¤ar nerekeđ so}ara ttepéllöF
,arkobahregnet kís a ttezén nasajá{
,kenéngeredneđ gém ahtnim ,tteđtet ¤u ,kiM
.kengésneletgév a térét avlalgoflE
kanatzodnákcif ed ,regnet a tludzom meN
,kalah akrat órpa ahén nátáh amiS
,tekötset se€ekkip etré ráguspan ah S
.ttetekđer tnéke}éf kantnámé¤ őlködnüT
>allá óh}ukđálah sik notrapregnet A
,allákađ tré gidrét ,đálah a tlov gerÖ
,ebzív intev tóláh traka natsom nepÉ
:etzedrék tze előt sé tnemado sonáJ
,a&áb gerö ,tednek merékgem nepéđ aH"
?arájtrap sám regnet megne e-tílláđtÁ
,meznép ne$nin menah ,kéntezif tsemörÖ
".međév lettenöđök ,ne¤ni dnek gem e¤eT
",mekén deznép enék mes ,anlov ah ,maiF"
.nedíleđ ,nasajá} gerö ój a tleleF
,egés€ém regnet a roknednim imretgeM"
.egésküđ kenmetlé nav ersévek imA
?edi degét ttetev taráj ado$im eD
?e-dodut ,ze regnet sáicnerepó zA
,keltehiv men latlá norá immes trézA
".kenregnet a kenne ađđoh es egév eS

,sonáJ lef ttotláik "?sáicnerepó zA"
>sogási$návik táh ko¤av bbákni lánnA"
.kotuj ávohráka ,ke¤emtá ¤i rám eD
".kovuf abmopís a ...artáh dóm ¤e gém naV
arávađ kanpís A .tájpís atjúfgem sÉ
.allá si ettőle trájdnim sáiró ¤E
"?neregnet a neze inlozág e-đdut tÁ"
".melev latlá jlozág" zétiv sonáJ idréK
,teven sé sáiró za lóđ "?e-kodut tÁ"
.te€eh nomalláv a jlalgof >tza međihgeM"
".abmajah a lój gem jdokđapak tsom ,in ¤Í
.atdnomik tze tnima ,tludni si gem rám sÉ
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>teknüzétiv sonáJ sáiró za ettiV
,ttepél tedlöfrémléf erređ¤e abál ¤aN
,leggéssebes ű}röđ ettiv gitéh moráH
.le kéttehré men ka$ totrap óslut a eD
nebédök őllekék gáslovát a ređ¤E
.nebémeđ gem daka imalav kansonáJ
.evzednevrögem tlóđ "!trap a rám tto ,iniN"
.ettiv ika ,tlelef ",tegiđ ¤e ka$ za ziB"
"?tegiđ ado$im sÉ" :etzedrék tze sonáJ
.tegele láttahllah alór ,gáđrorédnüT"
,egév kangáliv a nav tto >gáđrorédnüT
".ebgésimmes kinűt lút noza regnet A
,mo¤ábboj segésűh ,megne táh ado ¤iV"
".monávik ettölöf intálgem tza né treM
,iken sáiró za tlelef ",keltehivlE"
.itege}ef €éđev tedetelé tto eD"
,ado sárájeb a má ű}}ök na€o meN
"...ado$ ú}ođi kos tájupak izirŐ
>giádo le ¤iv ka$ ,lazza et jlodnog eN"
".kilávle djam ,men ¤av e-ketehemeb ¤oH
,tsáiró za étni ¤i arsádagofóä
,tságofik immes ttet si men bbávot ikA
,ettet artrap a sé tető ettiv menaH
.ettev élefađđiv tájtu nátuza sÉ
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ettözrő tájupak ősle gáđrorédnüT
.evdem jaliđ moráh lekkömrök söfőrléF

latlá ezek sonáJ nasogásdaráf eD
.lallálah a ttel ¤e evdem moráh a dniM
,atlodnog tze sonáJ ",arám đel géle zE"
.avdogu} nodap ¤e nátu ajáknum ¤aN
,kenehipgem éssik ne€eh a neze aM"
".ke¤em bbejleb témsi lavupak ¤e panloH
,ttedekele$ pékka ,atlodnog tnima sÉ
.ttedelezök pansám zohupak kidosáM
,ajár má tráv aknum bbe}émek tti rám eD
.allá nálđoro dav moráh kenőzrő ttI
arkadavenef a >kizökrü¤iken táH
>avtatgolliv tájdrak ,nasamlatah tnoráR
,takogam luá}u$ koza kétzemledéV
.tdakađgem etelé moráh a dnim ka$ eD
,meledöző¤ a ze etlezütlef negI
,nehip mes gem ka$ gém tsom ,pannet tnim ,trézA
,tekétírev ürűs a evlörötel eD
.ttepél ebélezök upak kidamrah A
>aĐárts ű}röđ má tlov tti !le j¤ah en marU
.asátál semér tlov ótđa¤af éggéj tréV
>nabupak a tti llá ó¤ík}ákrás ¤an ¤E
.nav ajáđ arokka ,törkö tah enle}lE
,sonáJ ttollá né€eh nabáglod gásrotáB
,so}áih alánő tlov mes đé sólálaT
,netti lúgodlob men lavájdrak ¤oh ,attáL
.nessehemeb ¤oh ,táh tteserek todóm sáM
,attotátlef tájáđ ¤an ó¤ík}ákrás A
>ajparah téđetređ erređ¤e tsonáJ ¤oH
?'abásállá ne€i golod a ,ze đet tim S
.abákrot }ákrás a kirgueb neletriH
,tevíđ a etserek nabákered }ákráS
.ttetírem tasavdrak eleb sé tdakaáR
,ttedekđepretlejjéđ lannoza }ákrás A
.tetelé trötgem a lóbágam etgö}ik S
,abájab kos tlürek kenzétiv sonáJ jeH
.abáladlo }ákrás ttotahrúf taku€ gíM
,ttođámik előleb ,atrufik erétgéV
.togáđrorédnüT péđ ajtál sé ,ti} tupaK
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,kenlét a $nis eríh ka$ nabgáđrorédnüT
>kenlé nabájápmop đavat sökörö ttO

,asávogu}el pan ,etlek pan tto ne$nin S
.agássorip kiđtáj kanlanjah sökörÖ
ko}áelrédnüt sé kaifrédnüt enneB
>kangásgodlob kenlé evremsi men tlálaH
,lati mes leté mes kiken segésküđ meN
.laviajkó$ sedé meleređ a kenlÉ
lütmörö ¤an a ed ,tanáb a tto rís meN
>lüdrög }}ök lőbémeđ kerédnüt a narkaß
,ebégés€ém dlöf a }}ök a goráviđeL
.előleb đel tnámé¤ nebéhém kenne sÉ
takiajah agrás ko}á€rédnüt ekőä
>ttala dlöf a kázzúhlütđerek tnéknaláä
,ecré kan}ara za kiláv lóbkaláđ E
.erémörö sik men kerebme ősel$niK
kannof t}ávráviđ tto kekere¤rédnüt A
>kanko}áelrédnüt a lóbáragusmeä
,kátnof arúđđoh ój t}ávráviđ a rokiM
.tájtlob gé sőhlef a elev kitísekÉ
,ajá€ođo}gáriv kenkerédnüt a naV
>ajár kenđéreveh nasatti lőtmörÖ
ajtallavuf ah}al kőlleđ sehrettallI
.ajtagnir abmolá ná€ođo} a tekŐ
,kantál nabkiamlá togáliv €ema sÉ
.kangáliv e a}rá ka$ gém gáđrorédnüT
,lelö t}á€ röđőle rebme idlöf a aH
.le itlöt erö}ö¤ kanmolá za kennE
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,abgáđro ze zétiv sonáJ ttepéleb ¤oH
.atál avzokládo$ ,ttotál tima ,tnedniM
,iemeđ katzárpák lőt}éf níđaĐór A
.inetniketlürök tleđérem ¤ohgilA
,kerédnüt a előt katdomatuf men geM
,kenéglezök ázzoh leggésdíleđkemreß
,leddéđeb őgle}e sajá} tő kétellI
.le kéttezev ne€ém tő ebtegiđ a sÉ
,elélmeđgem tnednim zétiv sonáJ tnimA
:elémđelöf ¤etnim lóbámlá erétgév S
,aráját kenéviđ tlláđ séseebgéstéK
.ajáksulI sevdek ttotuj ebéđe treM
,kenmeleređ a nav agáđro loh ,táh ttI"
?kejnem lüde¤e né latlá netelé zA

,nednim assatum tza ,ketniket erremA
"?ne$nin nebmeviđ né za ka$ gásgodlob ¤oH
,népezök ttollá ót ¤e kangáđrorédnüT
,ném arájtrap kanna nasúb zétiv sonáJ
,kenésevdek ttemret nájrís €em ,táĐór a S
:gem átílóđ pékke s ,lőrélbek etteveL
!kenmesevdek avmah !me$nik nelte¤e eT"
".keltevök djam si né ,tatu za gem dsatuM
>abájbah kanót a táĐór a éteveb S
...anátu tnem si ő ¤oh ,tlov ajíh kos meN
!ttotál tim ,ttotál tim !ajádo$ kádo$ eD
.togáriv a inláv áváksulI attáL
,abkobah a tnahor leggéstteđeveđE
.attotídabađik t}áel tdamátlöf a S
,netti ót a ze tlov eziv telé za táH
.neppe$ ka$ avoha ,ótđamátlöf tnedniM
,aĐór a za ik ttőn lóbárop aksulI
.attotđamátlöf tő lóbiattolah ¤I
,neseké inléđeb né kéndut le tnedniM
,men tévdek irokka kenzétiv sonáJ kaŁ
,atzohik lőbziv a tájáksulI rokiM
.ajkó$ ősle ttegé nákaja sajmođ gér S
ko}áelrédnüt a !aksulI tlov péđ eB
>kanálumábár dnim lemmeđ ődökrö}öß
,káttotđaláv si gem kankojén€árik tŐ
.ákko€árik tsonáJ gem kaifrédnüt A
nebérök űrö}ö¤ géstezmenrédnüt A
nebélö őteređ ajáksulI sevdek S
emle¤ekő zétiv sonáJ gipan iaM
.emledejef godlob kangáđrorédnüT péä
rebmeced-rebmevon .1844 ,tseP

AGÁRIVDAV TEäÉMRET A
kotparah tim ,kottagu tiM
!kebe }ávtih ,temegnE
,kotlúfgem ¤oh ,abkotokroT
.ketev tocnok }émek €O
kazáhgevü kotajlábri{
>niakédajras a}taS
teđémret nalattálrok A
.né ko¤av agárivdaV
kótínat méleb kétrev meN
,teteđétlök a lattoB
kanko€ábađ ialoksI
.ttedegne mesos mekleL
,arko€ábađ kéjdokđamáT
.ném evléf nabdabađ iK
teđémret nalattálrok A
.né ko¤av agárivdaV
,arkotomáđ kotíriv meN
!kocifók sá}}if avrÁ
ttolmor ,se}ék ,egnö¤ kenkiK
>gorobáh trájdnim armoß
lessélzi pé ik ,tréza naV
.méle nöj evlezevdÜ
teđémret nalattálrok A
.né ko¤av agárivdaV
,erkörö meken tréza táH
>kotaj¤ah tékéb nepéä
:aknum ü$lömü¤ kos mes¤U
.koton}áh tósrob arlaF
,indőtök nöj ah ketevdek S
:mélef kotajdokpak ¤U
sesívöt kenteđémret A
.né ko¤av agárivdaV
rebmeced .1844 ,tseP
RETSEM LÁP
,ttodoksoko námrof€i retsem láP
atpa$erléf sÉ
:topalak a nék&ehjaliä
!atda ika ,hE"
?meken géselef a ólav eriM
>metelé đel bbadabađ elűkléN
".előleb đel za ...metegreklE

.eléđeb tnékima ,ttet ¤ú sÉ
,ttodoksoko ¤í bbősék retsem láP
atpa$ men ¤ohkaŁ
:topalak a tsom erléf Ő
!atda ika ,jeH"
>tő mentegrekle tlov rák ka$ sigéM
,ttőn er¤e mogásadzag nebézeK
".előleb đel za ...lútđuple tsom S
.eléđeb tnékima ,ttel ¤ú sÉ
,ttodoksoko ¤í rokke retsem láP
atpa$erléf sÉ
:topalak a nék&eh témsI
!atda ika ,hE"
?motanáb sé múb nednim anđah iM
,moda bbávot si tza >makos $nis ¤U
".előleb đel za ...moda bbávoT
.eléđeb tnékima ,ttet ¤ú sÉ
,ttodoksoko ¤í ergév retsem láP
atpa$ erémeđ S
:topalak a nesevreseK
!atda ika ,jeH"
>navado nednim ed ,nednim rám tsoM
?magam messökleF ?ke¤él ővétiM
".előleb đel za ...mötöklef ,leF
.eléđeb tnékima ,ttet ¤ú sÉ
rebmeced .1844 ,tseP
KISE ,KISE ,KISE
,kise ,kise ,kisE
>kise ősekóŁ
kanmakaja né zA
.kiselój no¤aN
őse za ,őse zA
>ráj lassálmálliV
,mobmalag ,demeđ A
.rágus ólmálliV
göröd}}em ,göröd}}eM
>ttegem knutáh A
,mobmalag ,kodalaä
.degerö za nöJ
rebmeced .1844 ,tseP

...MAVOL ,EREß
!megre} dár me¤et ddah ,mavol ,ereß
.menmeret am gém llek lánmobmalaG
,mabállab međet tsom eble¤nek A
.nav lánmobmalag a rám meklel eD
>teis zohájráp nát ,rádam a lláä
.teknim tto¤ah si le ,lláđ nesebeS
,mavol ój ,náropađ lotu küjrÉ
.nabboj iteređ mes ő tájráp A
rebmeced .1844 ,tseP
...AJRAKAT ROSEGI{EV TLADLOßEH A
...ajrakat rosegi}ev tladlo¤eh A
>ajgarah netsiru za megne trevgeM
,temegne gem trev lavvA
,ttetmeret tégi}ev ¤oH
!tedzereg ...tedzereg erégi}eV
,mattotuj zohno¤av péđ nátu mápA
>mattile giréllif ¤e tamono¤aV
,mozoglod armáđpan tsoM
,mopakik momáđpan aH
!mođile ...mođile ,kém abám$oK
rebmeced .1844 ,tseP
ADZAG SONÁJ
,adzag kéred ,adzag sonáJ
>'abulaf tah ajráp ne$niN
,ejébib a ¤e kaŁ
.eznép $nis ahos ¤oH
,ejdlöfótnáđ úđđoh ,seléä
,enneb meret anobag koS
,elév ráj arrásáV
.eznép ahos $nis géM
,abám$ok a lorobók meN
:ajtláik men arsorám$oK
!ebécci za trob ,jeH
.eznép ahos $nis géM
,sorakat ,péđ egéseleF
,sogarah men erke}égeL

...eréseréb tláviK
.eznép $nin tréze táH
rebmeced .1844 ,tseP
RÚGERÖ ZA
etelé kanrúgerö zA
,melertö¤ ódnanáä
t}égeđ a irtö¤ giéseV
.meleređ }ekétléF
,đonog €o e$$öakonU
>ejen a ujfi ,péđ S
tegöđ rev e$$öakonU
.ebijef tlüđőgeM
men eréhret :tlov neltőn gíM
,latavih a ttesE
>ézegév nevíh ,natdogu{
.laheleb djam tsom eD
lánitárab :tlov neltőn gíM
,ttotagzá&rákle-lE
...léf inzákađjé natsom eD
!topallá sevreseK
ttözök molá :tlov neltőn gíM
>iejé kaná€oF
témeđ rúgerö za tsom eD
.irem mes in}úheB
,gerö }égeđ ,gidep ,gideP
>tnáb abáih sétléF
...iteređ men tedőn dé$Ö
.t}á€abođ a menaH
rebmeced .1844 ,tseP
...MELEREä ,MELEREä
,meleređ ,melereä
!meleređ űreseK
na€o látnáb tréiM
?melev lünelte¤eK
nebmeviđ látlov eT
,ósótu sé őslE
lüđék arákosmeN
.ósropok armomáä

,zoh$á za ke¤emlE
,kotatláni$ táfjeF
armáfjef űređ¤E
>kotarí tros ¤e kaŁ
lekkűteb etekeF
:ajár avrí đel zE
gésűh a davreh ttI"
".ajáĐór ttepétlE
rebmeced .1844 ,tseP
...GALLIŁ SE{ÉF
,meken gem ddnom ,galli$ se}éF
?nnefado látdaram men tréM
,láglođ ko im arra :gem ddnoM
?láttotufel lőrgé za ¤oH
,arra láglođ ko za za kaŁ"
>ardobmalag metzénár treM
,emeđ a bbeđ lánmaraguS
".el ttetegrek sádoknađoB
rebmeced .1844 ,tseP
...LEJJÉ GODLOB
,lammáĐór ko¤av ttü¤e !lejjé godloB
>lassám¤e knuzotalum nebtrek sik A
,kanloha$ kebe za ka$ ,nav géssedneŁ
negé za nneF
nepéđrédnüT
.galli$ a ,dloh a go¤aR
>melőlebné anlov ttel galli$ ój meN
,negé za kéndaram men ,netsi ajduT
,gáđro}}em a mekenné enellek meN
né kénrájeL
,nétse nedniM
.dázzohet ,máĐór sevdeK
rebmeced .1844 ,tseP
ROB SÉ MELEREä
:kodnom gidnim tima ,modnom tzA
,kodnog a kanassagrobáh eN
!teknünneb kanassagrobáh eN
>đen ,afért ,gásmádiv ne¤eL

knugásujfi sé knu¤av kajfI
.đelado lavátráj ődI
,nebétrek meleređ a knujráJ
>netpél nednim kilí} tto gáriV
:inrúđ ejéksüt lálat gem aH
.zeređ tsálu¤ó¤ ajtallI
,inteređ knőre trem !knüssereä
.đelado lavátráj ődI
nebétrek meleređ a nődiM
:negé za tüs nótđakkit pan A
absagul úké}rá süh knüjréT
.zehiékőt $lömü¤rob A
knüznép ahtáh ,nav knüznép !knu¤I
.đelado lavátráj ődI
>epék telé bbeđgel a pék E
.ebére$ túb etteré knujdA
,}ávráviđ a erkegellef tniM
,ze gof inag€osom knáeR
knugásujfi őgnered djam aH
.đelado lavátráj ődI
rebmeced .1844 ,tseP
?ŁLÖB A LÓä TIM
,dalah ¤ú men kos ka$ }ozib ,mH
.ttala pan a tti ,enék tnimA
:$löb a lóđ evdőröt mes tárkiä
!stlöt ?rob a loh ,ráhop a nav ttI
de€üsle neb€em ,znép a regneT
.telü$eb ,mellej ,vle :ójah koS
:$löb a lóđ evdőröt mes tárkiä
!stlöt ?rob a loh ,ráhop a nav ttI
,palak me€es tíđid tőfaproK
.ttala córad gnet őf soko za S
:$löb a lóđ evdőröt mes tárkiä
!stlöt ?rob a loh ,ráhop a nav ttI
"tárab" tóđ e lőbiv}ök tél A
.kárakavik negér kődi zA
:$löb a lóđ evdőröt mes tárkiä
!stlöt ?rob a loh ,ráhop a nav ttI
gésetniđő tli} ,géssene¤E
.kése lú}ámkáĐ kangásakóR
:$löb a lóđ evdőröt mes tárkiä

!stlöt ?rob a loh ,ráhop a nav ttI
,tú naltaráj gésűhgéseleF
.tuf ü¤ü¤e za ka$ rám atjaR
:$löb a lóđ evdőröt mes tárkiä
!stlöt ?rob a loh ,ráhop a nav ttI
,ők ttotíjahle sádnomzagI
.őjađđiv eréjef ótíjaH
:$löb a lóđ evdőröt mes tárkiä
!stlöt ?rob a loh ,ráhop a nav ttI
,óicákidérp kos meretgeM
.ój imráb ,kájtagllah negi meN
:$löb a lóđ evdőröt mes tárkiä
!stlöt ?rob a loh ,ráhop a nav ttI
rebmeced .1844 ,tseP
...NÉ KOßAV ANOTAK
,anotak tláglođik ,né ko¤av anotaK
.anotakzök gidnim ,matlov mes rálpák kaŁ
,mettiv togásújfi zohgásanotak A
.mettöj leggésgerö azah ,za tdaram ttO
,megésűh a tlov ¤an ,mogássotnop tlov ¤aN
.mes sétetnüb ¤e ka$ evrém máer tlov meN
?matláglođik rokim ,mamlatuj a ttel iM
.malláv ettegerevgem siláreneg A
rebmeced .1844 ,tseP
...TEBEßE NABÁGAM {Áł A LÖF äET MEN
,tebe¤e nabágam }á€ a löf đet meN
>delefle ,}égel afla$ ,degét ¤oh kaŁ
,delef ka$ ,delef gidda ,delef giddA
.depergem nabátanáb evíđ a gíM
rebmeced .1844 ,tseP
TRÉÁZAH A GÉSGEäÉR
,gem nojdlá netsi za ,kuiF
!kota¤i ,mođi si nÉ
nomádiv ketehzén men nÉ
,nomázah tto¤ahle gigéV
!ko¤av geđér rokim kaŁ

,tamázah motál ¤ú rokkE
>einnel enék tnimA
ken€ema ,ráhop kinedniM
,kenlömö méleb iajbaH
.eb itđegeh tébes ¤E
godlob :ko¤av geđér gim ,ah S
,na¤uka$ noh a anloV
,menlé enék ékkörö ráB
megné antahtál men ,kuiF
.nanazój iknes ahoS
rebmeced .1844 ,tseP
DRAK SÉ TNAL
,nomázah gé za sőhleF
>đév đel men ahgilA
,monáb men ,ne¤el ddah kaŁ
.đék ajáer mekleL
enteređ no¤an motnaL
,inallá avtagllaH
,'ebmezek nav atógéR
.iajrúh kanpok ráM
modrak nabguz a ttoma S
:kidokđanap tsáv€oF
,motrat giddem abáiH
...?gipantelétí zA
rebmeced .1844 ,tseP
NELLE KOłÁRIK A
>kenkekemre¤ a llek kétáj ¤oh ,kujduT
,kanálav kekemre¤ kepén a nődiM
,tređkétáj ógo¤ar arfic kankogaM
,katláni$ tánorok s ,tekéđrak robiB
,eréjef óknajaf ¤e tze kátmo}ár S
.erkéđ a tóknajaf e kétetlülef S
,ko€árik a keze ,gás€árik a tti S
,lüdéđ köjef loha ,kenlü loha ,kő S
,nabsagam ótíbák a kájlodnog tzA
.lübémle¤ek netsi kandoklaru ¤oH
,ko€árik ój ,ketlé nabsázoktalaŁ
.kotálav kniajbáb ka$ ,kniaru meN

ifréf a s ,gáliv a ttel úrok¤an eD
.lavákétájkemre¤ ébböt lodnog meN
,ko€árik ,lőrkekéđrobib a táh eL
!lavánorok a el lőrketejef sÉ
,lürketejef el tza ketiđet men aH
.lüdrög elev si jef a djam s ,küjtüeL
kansojaL €em ,dráb A .péksám men s đel ¤Í
,aráka} ttopa$el nácaip ĐiráP
,kanrataviz a tlov amálliv őslE
>arákosmen rötik s ,lüđék kotár €eM
,esézekré đelgem panloham ,negI
!eségröd}}em ősle rám ko¤av né meN
,egéskerek dlöf a đel getegner ¤E
,ko€árik a kadav nebgetegner e S
teknierev¤ef sé ,tekő küjtegreK
,kojár küjtegötüs lerrö}ö¤ jaliä
,inrí ergé za tze kujgof lekkörév S
!ifréf ed ,gáliv a rám kemre¤ men ¤oH
rebmeced .1844 ,tseP
AIF KANÁZAHBAR
,ebdlöf a knüjnem ,knüjneM
!meviđ geteB
neđiH
,ellek tima ,dettetgeM
:ttetehel tima ,dettetgeM
.tedebesifnoh detlesiV
>nebjéris a nav gediH
...tehel kansáM
,geleM
:mekén ris a đel órroF
,kélesiv nebmetelé tiM
.gé si tto gém besifnoh A
ajpan teléti za eD
,nálat nöjlE
mázah S
,ajtnorel tie$niliB
,dnalu¤ó¤eb mebes rokkA
.tnala tto mođgu} nebsövüh S
rebmeced .1844 ,tseP

ZEHÉKLETE
tánuD a ,mola¤na ,e-dattáL
?népezök tetegiđ a S
tedepék ebmeviđ edI
.né molalgof tnékkA
bmolaf dlöz lőrtegiđ A
>tágam ebzív a ajtráM
}émer a ¤í ebmeviđ et aH
!dánatrám téjdlöZ
rebmeced .1844 ,aduB
EBÉV{ÖKKÉLME {OääASIK .E .Ł
,koríel tti tekima ,kűteb tétös e aH
:ré degét nát €ema ,sroslab a kenénneL
ennel ahráb ,kénrí men ,tamallot méntevlE
.réb a gáđro ¤e-¤e trémosánov nedniM
.25 rebmeced .1844 ,tseP
EBÉV{ÖKKÉLME ÉN-.S .V
>tedejréf dotígodlob tnim :moduT
,ddet en tza ¤oh ,mánnávík etniđ eD
.bbálagel nebkétrém ¤an na€o eN
ő a}ágola$ kanmoladjáf A
...őj náktir ajgnah ,godlob atóim S
.tálad súbsedé kujllah ¤oh ,drötöß
.25 rebmeced .1844 ,tseP
LŐT-1844 ÚŁUB
,assá tájrís kisám a ődnetđe ¤E
.kerebme za tnim ,tsám¤e kájlokliß
,asánatta$ ¤e gém kanda}ráđ ,ődI
.geredneđ nabrís si vé nelej a S
kandakaja tdavreh ,ólkodlah ,le dstlO
,tede$émtelé levétezkeléL
,tedegét inríado kalgof meN
.kannav evze¤ejlöf mivé godlob loH
ebmejef ódazzi lőtkevret sagaM
,détev tiavgam emđe kos €o eT
evmeretgem nevőb tö$lömü¤ a né S

.téđ kezén nékđüb atjar ,návtahtáL
kanmotaláknum tser men lúamlatuJ
,ttetev trágus már ajgalli$ ríh A
,tedegét ado kalrí mesgém né S
.kannav evze¤ejlöf mivé godlob loH
nebézeklab sros a giákos meviä
>tlov agáliv tlú¤gem moladjáf A
,nejgé en ¤oh ,látlóđ ,vé tlűnévgem ,eT
.tlohik gnál dav a ardotazóđ sÉ
kanmotanáb ka$ nav ekđü tdavmahlE
>ttelef víđ pé-léf rám s tlődabmor A
,tedegét ado kalrí mesgém né S
.kannav evze¤ejlöf mivé godlob loH
megne ttellem dorís !vé ólkodlah hO
,}émer a tagnir nebéje$löb ¤áL
:mennih ,lödnevöj tima ,dabađ ¤ohah S
.néböđük kollá kangáđro}}em A
kanrok godlob ne€i nabágásdéđmoä
.deken tú$ub a ,vé őnüt ,modnoM
.tedegét ado kalrí mesgém né S
.kannav evze¤ejlöf mivé godlob loH
evlekedse levvéh étđeggüf dáeR
,metezmen ótjahos témeđ tda¤áB
,evle¤if men timmes arájahós et S
!men :evgöröd}}em létlelef pékkE
kanmonoh detpétle tájúrođok eT
>ttet eréjef tim e}émer újfI
,tedegét ado kalrí men trézE
.kannav evze¤ejlöf mivé godlob loH
négév rebmeced .1844 ,tseP

