đér .2 đürügnÜ ihiraT
nálanjah rok jú ¤e zehtezmen ődekleme za etenezü kégi đürügnÜ
keze nebzöK .tdaram aif ték űven sualđidaL sé azjeG kan€árik aljeB eD
kétle¤if neknélé kezE .nátu esére}le gás€árik a katdó¤áv neseveh si
sé ,nebéteze}rök ráđá$ a tétedekele$ soktit sé tátaludzom nednim nomalaä
etezén sé e}émelév a im ¤oh ,kátdut ,tludnile levégeres ¤oh ,kátdutgem
.ttotahzamráđ men ój immes lőbbe arkumáđ s ,kulór
a tlov kan€árik he$ a ika ,kürévőn ¤e tlov nabnoza nebődi za nabbA
,táno¤av-té$nik nednim kan€árik aljeB kéttötjű¤eđđö si lügéV .egéselef
.takujtú kéttev abá}ári gáđroheL lerrebme reze }áhén sé ,kátzáhlámlef
hel a pan ¤e avdalah lappan-lejjé ,ketnehip men mes ,ketződi mes loheS
sé ,káttotjah erdlöf a takucra ,katlurob éle abál ,kené zohájupak ódoklaru
}áhén knujráv ,soN" :kujázzoh tlóđ ¤í ódoklaru hel A .tekütez€eh kátdaőle
nese€évíä "!iajpan knődi sé knukađrok kantatum tim ,kujtálgem s ,topan
hel a nátza kŐ .kiken ik tlölej te€eh nab}ámotrat hel a sé ,tekő atdagof
,nabsávi ,nebséve ,tekütelé kéttötlöt lój ttala emledév ódoklaru
¤áv a tekő atzoník naódnallá eD .ku}áih tlov men nabsátalum ,nabsázokaróđ
.tnári esére}le gás€árik a sátjahó sé
ttü¤e la€€árik A .ttetelüđ aif lőtkürévőn kan€árik hel a avlúm ődi ¤E
kétletneđ kansázotalum sé kansázokaróđ a namádiv sé lemmörő ¤an giedi ¤e
sám lüvík kotatjaR !€árik samlataH" :zoh€árik a katlóđ ¤Í pan ¤E .takugam
.knülémer teteteređ óvó sé te¤ek sagam delőT .$nin knü€ehkédenem sé knuđamát
,kőzednevrö kniatárab náma€of detelé ¤oh ,ađđiv knüken dda té€eh kná&A
.lót€árik a tze kátnávík evlekedsE "!kene¤el kózoknáris kniegésnelle
.€árik a tlođaláv - "!ennel ¤ú ka$ráB"
,[bbávot] kiléđeb ¤ú kódnomríh sé kosákinórk A
ttezekrégem pan ¤e nomalaä ¤oh
ettet eréjef ,tlü arnórt a lannoza avlálat neserü tza s ,zohájnórt đürügnÜ
nerebé nebzöK .nabágáđro đürügnÜ [ttedzek) indoklaru sé ,tánorok i€árik a
,lőrétedekele$ nednim kanna ttezređ tsámoduT .élef sualđidalaV tle¤if
s ,erésézređgem gáđro za ketzeke¤i gidep sualđidalaV sé azjeG .lóráglod
€árik a avgof lánko zE .tegéstíges ketrék lót€árik hel a lügév
sé ,ketdekereklef nátza nannO .kiken ttötjű¤ tegeres sé ,ttotjú} tegéstíges
.abá}ámotrat ledrE katludnile leggeres a
¤oh ,lórra ttezređ tsámodut rokima ,kan€árik nomalaä nabnoza nebzökE
,lef ketlürem iegésték ,abá}ári ledrE katludnile sé eđđö katnov tegeres
imalav lőbbe si lügév ,katlotráp zoh€árik hel a keze leviM" tlóđ ¤í sé
evlémík men togásdaráf ah ,gássovro za za tsom nelle zE .kizamráđ jab
előleb kanazzúh en sé ,nöjlürekis en [küvret] ¤oh ,knülelníđ togástárab
".togásdaráf a irégem zE .tonđah
a rokimA .kenrévtset ték a etdlükle sé ,etleté$epel ,tri televel lannozA
¤í €em ,támlatrat a kétzéngem ,teté$ep a kétrötlef ,ttezekré kujázzoh lével
iM .ebledrE kotatludnile sé ,eđđö kotatnov tegeres nabánatsoM" :tlóđ

lóbbana¤u keterév ,kot¤av mierévtset izagi né za it điH ?kotoléc a lezze
ketejdekse¤eK .mé}e za tnima ,nav lőbtset a lóbbana¤u ketetset ,lőbrév a
€árik A .zohmosunórt né za ketre¤ sé ,tsédeksegésnelle za knülüzök inzűle
".küjtísejlet ,kotnávík timráb lüvík nogás
lüklén sázobah ,tákédnáđ kátdutgem sé kátsavlole télevel €árik a rokimA
nebélezök a}ámotrat ledrE nebzök levim eD .kétlese€eh sé kátdagofle
avlúm ődi ¤e ka$ ,takiakotrib inzoh ttellek ebdner sé ,gem ketdepelet
.zoh€árik a le katludni sé eđđö ketdökzdőledeđ
sám¤E .lassám¤e katzoklálat s ,zohájupak [€árik) a ketzekrégem pan ¤E
körö s ,katpa$ támokal samlatah sé ,ketdöksőzedrék lőlef etél¤oh
tázjeG ,tekő le atzomlah lakkokédnája €árik a nátuzA .katdagof togástárab
.ttoda togásnáb ¤e si kansualđidalaV ,ávájnáb a}ámotrat ledrE etzevenik
ke}émlürök ne€I .ettetzednevrögem sé attotímádivlef teküvíđ [lezzE]
.tekütelé kéttötlöt nesemellek sé nabgásnotzib giedi úđđoh ttözök
đđor ¤ohalav kegéb đürügnü za sé €árik a agam nebéjedi €árik nomalaä eD
ledrE .lótsám¤e ketlügedihle s ,larráđá$ nitnatđoK ketlürek ab}ođiv
s tlov nabgástárab larráđá$ nitnatđoK nabnoza azjeG ,ajnáb a kaná}ámotrat
kietevök ,tnári sám¤e ketdeklesiv laggástárab sé laváitápmiđ ¤an levim
.ketnem -kettöj naódnallá
¤e tlov lüzök iaif ódoklaru ráglob a kan€árik nomalaä nebődi za nabbA
đonog sé nelte¤ek ,űníđték ,konlá tnappor zE .katvíh kannadoR tika ,erízev
gástárab ttözök ráđá$ nitnatđoK sé azjeG ¤oh ,ettev téríh zE .tlov €émeđ
la€€árik a ¤oh ,eđe za tráj noza gidnim sé ,tekő etlölű¤ ttaimE .nnef llá
.irék kanágam tágásnáb kaná}ámotrat ledrE nátuza tázjeG ajtatlokli¤gem
¤oh ,gem dduT !€árik samlataH" :tlóđ ¤í sé ,tnem zoh€árik a ređ¤e si lügéV
akédnáđ izagi za sé ,ttezektevöđ leviemledejef nitnatđoR sé gáđroheL azjeG
".[lóbtú za) ne¤etle [degét] ¤oh ,za.asázorátahle idólav sé
egésték kan€árik A .ettetđevétgem t€árik a lassátíllá naltólav a [lezzE]
"?nelle jab a nelle ze inzekedév entehel na¤oH" :tlóđ ¤í sé ,tdamát
,tsom ah ,đel za sárájle se€eh A" .rízev a tlođaláV "! €árik samlataH"
detírek erzék ,đludni enelle leggeresdah ,tína¤ mes timmes [azjeG] gíma
".knüjlükenemgem lótágásđonog ¤oh ,tő
navdaR nátzA .geres a eđđö nöjlű¤ ¤oh ,to$narap a atdaik gidep €árik A
}áhén nabá}ámotrat ledrE tloV .abgáđro za téđ ttödlük tekelevel ,rízev
,ttödlük tekelevel nabkotit si kankoza katzúh ázzoh kika ,rúőf sé géb
,zagi nabólav ¤oh ,ríh a nátza lőtkezE .teketnétröt a atda arkusámodut sé
ttala agásnáb a] kansualđidaL kenérévtset leviM .ttotuj ebélüf azjeG
ój leviemledejef ken€em ,sorátah tlov lakko}ámotrat he$ a telüret [óllá
A" .kenérévtset ttödlük televel si azjeG tréze ,tlov nabgástárab
.knézök nejrev teké ¤oh ,akédnáđ a za kan€árik a- atrí - nebtez€eh inatsom
a táhet ttezekrélE .tégeres a itjű¤ rám ¤oh ,ardosámodut nojlágloä
gáđroheŁ nasro¤ jnem sé sevíđ ¤éL .ejedi [géstíges] irévtset
ddnom sé abgáđroheL jnem nátuzA .tegéstíges külőt jrék sé zehiemledejef
imA .đdut ka$ ti}}ema ,stjű¤ tegeres i}}a gidep eT .teknütez€eh kiken le
".dstjelef en le ¤ohalav tze ,kisegem si delev ,za tnétröt melev

a ,ttedeklelsék mes totanallip ¤e ttezekré zohsualđidalaV lével a rokimA
kos gidep kozA .trék tegéstíges sé ,iken ttögrö}ök ,tnem zehmeledejef he$
tegeres óllá lőbkesetrév sají sé lóbkosáksup sogola¤ ,tsavol reze
.etdeđeđđö si tiatapa$ tájas lülef nezE .iken katda
nesetelđér sé ,ttödlük televel őgrö}ök si kaná€árik hel azjeG nebzöK
to$narap lannoza si a€árik heL .tetez€eh tlukalaik a atda arásámodut
samlatah ramahka$ [sualđidalaV] .geresdah hel a eđđö nöjlű¤ ¤oh ,ttoda
.eđđö ttötjű¤ tegeres
,ttezekré ab}ámotrat he$ a sualđidaL rokima ¤oh ,őle ajda ¤ú sákinórk A
árik a lannozA .ttotuj ebélüf a kenrízev navodaR ze ,nejrék tegéstíges ¤oh
tsom trem ,rebé ¤él sé gem ddut ,€árik samlataH" :tlóđ ¤í sé ,tnem éle €
.inrék tegéstíges tnem zehkemledejef he$ a sualđidaL ,erévtset azjeG
,lavázjeG kizoklálat panloham s ,eđđö ttötjű¤ tegeres naltatahlálmáđgeM
tegésték nab€árik a lakkavađ a lekkezE ".kiđkevöngem €éđev a nátza
,knunludni llek le ,kizekrégem [zoházjeG] geres a za ttőleiM" .ttetđerbé
nasroß" .t€árik a ettegrüs ¤Í ".knünzejef llek eb táglod azjeG a sé
a to$narap a ik atdA "!tegeres a sé tséleređlef idah a őle ketéstíđék
.€árik
Ő .ttezekré zohnáb azjeG ,abá}ámotrat ledrE knüséléđeble im a tsom eD
iledre za ttotrat to$ánat ,tégeres a}ámotrat ledrE atzoroboteđđö gidep
knütelé €árik a ¤oh ,kanna ako za tehel im nojaV" :tlóđ ¤í sé ,lakkaruőf
¤oh ,im sé it le ketettevök tábih eléfiM ?ze golod ado$iM ?rőt nelle
"?ako za kenne iM ?ersélétíle za ennel ótlém ze
ddut ,náb samlataH" tlóđ ¤í géb }áhén ózúh zoh€árik a nebzök sázok$ánaT
a kenkeze eD ".zagi men zE .$nin akédnáđ đđor eléfimmes kan€árik a ¤oh ,gem
,énneverđé ¤oh lükléna ,tázjeG ¤oh ,akédnáđ a tlov za kenkegéb
ed ,- azjeG tlođaláv - eséledner sros a zE" .kan€árik a kássatláglođik
kogof toglod na€o rokka ,topan samlakla ¤e mondagargem lürekis meken ah
".integelme tza kájgof gem nogáliv đége za ¤oh ,intevökle iken
a" ¤oh ,lóbiavađ noza kegéb ózúh zoh€árik a ettetrégem azjeG nátu kezE
đonog nav kiken ¤oh ,"zagi tehel men ze ,inröt denelle akédnáđ $nin kan€árik
,lodnog tsám ikA .melev nöjjöj za ,raka megne ikA" :tlóđ ¤í tréze s ,kukédnáđ
!kanágam gem nojdaram za
€árik a ,tré zohó€of ađiT a rokima sé ,nanno tludnile [azjeG nátu kezE]
,térévtset etrésík lemmele¤if agam ő nebzöK .ttödlük tekemék abá}ári
tez€eh a im nojav ,[giedi ¤e] ttöződi [ttO] .ár ttozokaráv sé ,tsualđidaL
lóbkosáksup sogola¤ ,lóbsavol neletnémöt si €árik hel A .nabgáđroheL
men kenika ,tárát$nik attoti}iK .eđđö ttötjű¤ tegeres óllá lóbkođájí sé
.ttoda táhur sé tavol ,trev¤ef ,tzökđe icrah kanna ,ezökđe icrah tlov
aif ¤e kanódoklaru hel a lőtérévőn azjeG ¤oh ,küttetílme bbetneF
sé ,kenrézevőf €árik hel a ik etzeven tŐ .katvíh kanđunotO tika ,ttetelüđ
.tegeres hel samlatah a atzíbár
tludnile sé ,néziv anuD a tlektá lavájánotak neletnémöt €árik a nebzöK
.kenletenem keze ,emÍ .élef ledrE

€árik a ¤oh ,attál sé ,ttezekré zehégeres €árik a emék azjeG ttalazE
.dalah [bbávot] sé néziv anuD a tlektá levégeres neletgév
,éle azjeG ttotatgáv avlojah abáka} avol ,tludrofađđiv lannoza rokke mék A
nabgáđroheL a azjeG nátuzA .lórátaludzom nednim €árik a tő ettetísetré sé
rokimA .etdlük zohsualđidaL larrátuf sé ,trí televel kenérévtset [őződi]
,tluráj éle eníđ ,tedlöf a atlokó$gem ,zohsualđidaL ttezekrégem rátuf a
sualđidaL .teketnétröt a atdaőle si lavóđ sé ,televel a atdatá
,¤av sualđidalV ,merévtset ika ,eT" :tlóđ ¤í €em ,eblével a ttotnallipeb
€árik a eD .dár kozokaráv ne€eh a neze tsom ¤oh ,gem ddut
lüleb nődi divör sé ,menelle nöj avtatgáv leggeres naltatahlálmáđgem
,¤av motárab űh aH .neltetehlürekle sápa$eđđö za ¤oh ,gem dduT .réedi
aH .đlálat loh trévtset ólnosah mázzoh [trem] ,ermegéstíges sseis nötgör
".lőr}émer ólav malór a el lé¤et rokka ,mázzoh lozokalta$ men sé đđöj men
laggásasro¤ ¤an lannoza ,atsavlole tsétísetré za tze erévtset rokimA
azjeG sé ,tlurob éle abál ,tluráj éle eníđ ,zohódoklaru hel a tteteis
a attatti}ik ,ttoda to$narap lannoza €árik A .atda arásámodut tésérék€éges
.takotsálap€édegne za kátdaik kansualđidalaV sé ,kanđunotO ,kanáif ,tárát$nik
azjeG .tludnile sé ttopak aról geresdah he$ sé hel samlatah a za nátuzA
azjeG evét állappan tlejjé si €árik a nebzöke ed ,ketnem erésétígesgem
.tletenem nelle
egne¤ sé €ékeŁ .kanásros tágam atdagem rám nebévíđ azjeG nebzöknezE
rokim nojav ie}évlej [idah] kenérévtset ¤oh ,etle¤if sé ,attotídzub tégeres
.őle djam kennűt
s ,nó€of ađiT a tto tlektá lannoza [azjeG] .ttedelezök gidep €árik A
arok rokima ,kettetgem tatu i}sámollá }áhéN .la€€árik a ebmeđ tludnile
a káttotnallipgem iánotak azjeG t€ehiM .lassám¤e ketlürekebmeđ nablanjah
[nává¤] katraka men ed ,katdapásle nebkümleléf ,tégeres neletnémöt €árik
i€árik a ketzöktügem sé ,nebmeđ la€€árik a katzokarosleF .inlártáhgem
sé kátdamátgem tá}ráđbboj sé -lab [kenégeres] €árik A .leggeres
.kétrevel
errézev navodaR nesegrém ,tdallu¤ argarah ,attál tze €árik a rokimA
,ajíh siK ?knuríb mes lannáb ¤e gém táH" :ázzoh tlóđ ¤í nesöhüd sé ,ttezén
"!attotíđat ebsélüsimmesgem a teknütset sé ,teknünneb trű¤ men el ¤oh
larrop ték A .ttotnor arázjeG lerrebme reze }áhén sé ,ttöj ebgerém navdaR
dlöf a lóla ióktap kavol A .ttodokasut avdo€omogeđđö (79) geres őlne¤e
tsázotídro sé tsázoráta$ setenetter €o sé ,lef tlláđ tnékga€omogtumap arop
.tehel mes inríel tza ¤oh ,katpa$
zehévíđ a kenégeres azjeG ,lülef ttedekerek egeres €árik a si lütezegéV
,attál tze azjeG rokimA .kétrevlejjéđ tiatapa$ ,kétpétel takialđáz ,tlotah
.ttotatgávle nabá}ári gáđroheL sé ,tlükenemle nebémleléf
tnima ,attál tázjeG ,térévtset nabámlá lejjé ¤e sualđidaL nebzöknezE
eréjef tájas a sé ,tánorok a ettevel lőréjef €árik nomalaä ,tézek attotjú}ik
.tdairlef lóbámlá nebémörö ,attál tomlá za tze rokimA .ettet

tnima sé ,tájtú ettev élef }ámotrat hel a ,nátu géserev a ,azjeG nebzöK
.kizorobát geres samlatah ¤e ¤oh ,attál ne€eh ¤e lunaltaráv ,tnem
ne€im nojaV" .negé za nav galli$ }áha tnim ,tegésrét a ettetíđíd rotás i}}A
lórlovát sé ,atdnom - "!gem küzzéN ?gésnelle ¤av tárab ,ze geres
.zehgeres a zohha ttödlük tekerebme
ő za sé ,đunotO ,aif €árik hel a asonodjalut a kanánotak neletnémöt a kannA
za] rokimA .tegéstíges ¤an a tze kátzoh iken s ,tlov sualđidaL ,erévtset
katda tríh lannoza ,kotárab keze ¤oh ,kátdutgem [kerebme ttödlük erőle
.tájtú ettev abá}ári geres a sé ,tludrofgem lannoza azjeG .kanázjeG
a] tréado anotak i}tapa$ [ttödlük erőle] za lőbégeres [azjeG] nebzökE
sé ,ketnem zohsualđidalV sé zohđunotO djam ,katlurob erdlöf A .[zehgeres
,sönölük ne€im ed ,kidelezök geres ¤e lóbágáđro đürügnÜ ,emÍ" :katlóđ ¤í
.evdeksegésték kátdnoM ".zehgeres trevgem ¤e tílnosah men geres a ze ¤oh
.teke}émese tlétá za kiken atzára¤amle sé ,tréado si azjeG nabnoza nebzöK
eN" .kátlatđagiv tázjeG .katzokládo$ sé katdoromođle no¤an ttaim etez€eH
djam lürekis ará}ozib si lügéV - .sualđidaL tlóđ ¤í - jdokromođ
élef €árik nomalaä ¤oh ,mattál nabmomlá trem ,togás€árik a denre}le
.dettet erdejef tájas a sé ,tájánorok a dettevel ,tedezek a ik dattotjú}
".tadoléc deréle si lügév ,jlusúb en táhet tsoM
€árik a ¤oh ,atdagofgem rokka azjeG sé ,katgolasrát nasamlazib lejjé đégE
a nöjgem djam ah sÉ .inzöktü la€€árik a kangof gem sé ,kennem nelle
.intettípé gof tazáh¤esekéđ ¤an ¤e sé taráv samlatah ¤e rokka ,ajpan melező¤
.nelejjé za noza nasamlazib katgolasrát ¤Í
a ketlektá ,nanno ketdekereklef ,lappan a ttezekrégem sé jé za tlúmle rokimA
.nelle €árik a katludnigem s ,nó€of ađiT
,ttezekré ríh nebzök eD .ttel űvdekój tnappor nátu egéserev azjeG €árik A
ríh a zE .nöj nelle €árik a sé tludrofađđiv ,ttopak tegéstíges azjeG ¤oh
sé jdoksodnoG" zehrízev navodaR tlóđ ¤í sé ,t€árik a ettetđejigem no¤an
.rízev a tlođaláv - "€árik samlataH" "! tsédekzétni [segésküđ] a gem ddet
trem ,knunludrof llek enelle lannozA .lóbkniamrak a tlükenemgem ő tsoM knüzzeređ röđőlE .aráta$ [semlező¤] a gésőtehel $nin rokka ,knullágem ah
"! tekeríh
a ,ketnemle nátza kemék A .tekő kétdlükle sé ,kattotđaláv tekemék nasroß
rokima s ,tekütez€eh kátlotahupik ,ketzeređ tekesélüsetré lőrgeres hel
.ketdeggü$le no¤an ,nav tto si đunotO ,aif €árik hel a ¤oh ,kátdutgem
zoh€árik a sé ,gem ttet togáslovát ¤an [leggeres hel a] azjeG nebzökE
attatzokaroslef sé attotíllá abrosata$ €árik A .ttezekré er€eh ilezök
,aif €árik a ¤oh ,attáL .tegésnelle za etle¤if nebtélneđék s tégeres
ke€em ,evévlürök laviatapa$ ólnosah zohráv [tlüđék] lóbsav đunotO
lab ,azjeG náladlo bboj ,evzötlö katlov lóbléca giplat lőtőtet
abcrah ¤oh ,nőzemcrah a katzokaroslef nebdner ,sualđidaL gidep náladlo
.l .kanazzoktá$ob

a tze €árik a rokiM katpa$ tjaz ólotahlef gigé evtetrö$ tekierev¤eF
gem le€€em ,attál tegeres sotalumáb a tze sé tsázokaroslef ólav inládo$
zA .ttetekđer nebétset đége sé ,meleléf a atgofle téklel ,einzöktü llek
ze nabnoza rokkE .ttederevek abájó€kéb moladogga za sé abákruh tezeke¤i
trév sé ,el katgáv tekejef ,ta$ a ttödődzeklE .ttözöktügem geres ték a
ke€em ,kotapa$ he$ a katlov nebégeres sualđidaL .lejjéđ ketlök$örf
,kanáif €árik hel katllá lóbkosogola¤ sé lóbkosáksup eri}bböt
.ttollá lóbkosavol egeres iledre azjeG iánotak hel a kanđunotO
tlóđ ¤í rízev navodaR ,ttozoktá$ob abcrah nőzemata$ a geres ték a rokiM
€árik a ,atdnom tze rokiM "llek knünnem lannoza ,€árik samlataH" :zoh€árik a
tő la$$ánat simah ¤oh ,ettetrégem evlélmeđ tiatapa$ sualđidaL sé azjeG
erégeres sualđidaL ¤oh ,ttedekereklef erređ¤e lavátapaŁ .ettezeverléf
lannoza ,erégeres sualđidaL ttopa$ár ¤ohgila sé tludnigem t€ehiM .nojpa$ár
absádamát si návodaR nabnoza rokkE .tdamát nelle azjeG sé tludrofgem
f avzokatláv nátu sám¤E .ttedekerev evderevekeđđö geres ték a sé ,tlüdnel
ttögö} si dlöf a ¤oh ,ata$ a tlov ű}röđ €o sé ,kosádamát seveh a kat€o
tlov sogáslút gésetđev a tlov ¤an noladlo tékdniM .ketgnöd kellem a sé
,ttotnor arnavodaR rízev a náma€of crah A .sázotídro sé sátagjaj a
.atta€of erdlöf etekef a térév sé ,ettetíretel lüklén meledesék
,aif ódoklaru hel a ,tsám¤e atlobađak evderevekeđđö geres ték a rokimA
€o sé tlüdnel absádamát lavájánotak ros ¤e si ő ,ttedekneltét mes đunotO
a rokkE .ttodórdos élef sélüsimmesgem a gáliv a ¤oh ,katzáta$ nebkétrém
térézev seisőh sé téjgéb ólávik kos ,kétrevtéđ nesejlet tiarosata$ €árik
ttolta}ah men el negé za pan a gím ,ttotrat gidda crah A .kát}áh erlédrak
tépék géserev a rétata$ a ¤oh ,attál ,etzéngigév táta$ [đége] za €árik A
óđ tdallufle si etezgelél a ,ttedzek intekđer ,attál tze rokimA .ajtatum
erémeđ ,gáliv a ze tnim ,ttogrof si ejef a ,tdaka [nákrot -] névle} a si
.ttolláđ ejtétös jé za gidep
abáráv noĐoP tégéselef tludnile artarájdah a erre nabnoza ttőleiM
rokiM .ttedevneđ tegéserev sejlet €árik a gidep nabáta$ a nebbE .etdlük
,tápirap ¤e kettezevőle nötgör ,káttál nabtopallá za nebbe [tő ierebme]
.élef aráv noĐoP tlükenemle lannoza sé ebgere} a kéttetlülef
evlüsebes na}áhéN .kátlobađakel téđér bbo¤angel kenégeres €árik A
sé artás imledejef ,ie$nik seđđö ,tlükenemle €árik a ¤ohleviM .ketlükenemle
.luá}ámkáĐ ttese [kengésnelle za] enednim
s ,le ketnem kik lüzök kegéb a ¤oh ,indut anlov etteređ tza azjeG nátuzE
rokiM .tnem ézök kánotak ttesele zA .le ketse kik lüzök iejgéb €árik a
nalatmáđ lőbégeres €árik a ¤oh ,attál ,tludni erélmeđ ótíromođle za erre
he$ a attotnallipgem ne€eh ¤e ,tnembbávot tnimA .le ttese gásólávik
erégéstíges iken ika ,ttözök kettesele za tétsettloh a kenérézevőf geres
,attál [trézevőf] ttesele za rokimA .katvíh kangolotubneveä tika sé ,ttöj
sé tlevdek no¤an ¤e tloV .tájtú attat€of bbávot ed ,ttodoromođle no¤an
za attotnallipgem si tza rokima ,erebme imlazib ótlém erteletđit
ttölöfreä .lórávol a tludrofel evtđev tételémđe ,nabáros kettesele
ne€eh ¤e sé ,bbávot tnem evdereseklE .tanáb a atgofle sé ,ttodoromođle
si navodaR $akam sé ővöđle$ A .tétsettloh a kenéjrízev €árik a attálgem

a avtjúsel tlov abárop sétevgem a avtjof ebrév ,ttel atazodlá úđđob a
tájánorok ,mörö za ettötlötle ,attál nabtopallá za nebbe tő rokimA .ejef
lót¤ávmolatah A" :tlóđ ¤í nátzA .kennetsI za ttoda táláh sé ,ettet eréjef a
,tamogásótlém ináb né za detle¤irI .látzoklalgof lessétevle$ evzönötđö
¤ávmolatah a ze tsoM .knüttözök láttotíđ tsédeksegésnelle lakkédnáđ đonog
".erdejef a atzoh tegésnelté$neređ a tze degés¤iri za sé
nesejlet ,attál lejjef ttotjús abrop nattozálagem tégésnelle rokimA
.gié€ehőnehip tájtú attat€of bbávot sé at¤ah tto nátzA .ttodólatđagivgem
.gilegger pansám tágam etze€eh abmolagu} sé ,tnehipgem nátza ttO
tlatđapat ¤e neke¤eh A .le tlüret kédiv se¤eh náladlo kisám rétata$ A
sé tríh ¤an ika ,tlov ná&sagga egne¤ ¤e zE .tlé etemer gga
.tlov $áV even A .kanágam ttezređ tegéssetezeven
,tnem eré€eh isádokzótrat a kentneđ a kenne azjeG ,ttel legger rokima ergéV
ttellem etseP sé ,trétađđiv nátza nannO .etrék tá$ánat sé ,ázzoh tnemeb
¤an ze sé ,atlálat kantto¤ahle sé kenserü tájnórt đürügnÜ .nánuD a tlektá
.le ettötlöt lemmörö
łÁRIK A TTEL AZJEG NÁJNÓRT äÜRÜGNÜ ßOH ,LÓä LÓRRA
:tniređ iavađ őléđeble zA
za kéttet eréjef ,ttezekré zohájnórt đürügnÜ sé ttöjgem azjeG rokimA
eD .ttedzek indoklaru sé ,ttel a€árik gáđro ttetílme zA .tánorok iódoklaru
nöjgem djam ah ¤oh ,ttödüksegem rokka ,tlocrah nelle €árik [nomalaä) rokima
gof tomolpmet samlatah ¤e sé taráv ¤e né€eh ata$ a ,molakla serekis a
.inetípé
tzök ke¤eh a leviM .si molakta za ze ttöjle ,(etre}gem) túrobáh a leviM
,lavámlakla asátagotál ttopak to$ánat ne€i si lőttneđ űven $áV seríh őlé
¤an ¤e ne¤eh atđup a noza trézE .ajtísólavgem téjükse ¤oh ,atzorátahle tsom
¤e né€ehníđ ata$ a ,tniređ ejükse ,nátuzA .ttetettípé trotsolok sé tomolpmet
a gidep tásoráv etseP .ttetettípé tomolpmet samlatah ¤e enneb sé taráv
.atzo}ámoda lu}ávtípala eréđér molpmet
i€édre tđualđidaL ,térévtset ,ttel €árik sé tlürek arájnórt đürügnÜ nátuiM
ika ,zoh€árik nomalaä knützekrégem lekknütenétröt tsom eD .ik etzeven ánnáb
-tto leggésűresek evletle s ,tlükenem abáráv noĐoP nettetđevata$
samlataH" :kanráđá$ a atrí televel őzektevök a pan ¤e nátuzA .ttodokzótrat
.ermejef a ,tdakađ jab sé gésnelté$neređ ne€im ¤oh ,lórra nav dosámoduT !ráđá$
knüken léjdeksevíđ :őzektevök a knüsérék a lótráđá$ samlatah a táhet tsoM
".intagomát megne sé inatjú} tegéstíges
a atvíheđđö ráđá$ a ,ttođtál kenétniđő ségrö}ök a ze leviM .ttögrö}ök ¤Í
men géb ki€emén eD .ttedzek tsála¤rát ózok$ánat lekkegéb a sé ,tnávíd
€árik nomalaä !ráđá$ samlataH" :katlóđ ¤í gidep kosám ,tséze¤eeleb ttotatum
,lef kinűt ¤ú ,etré tő ima ,melerés a ze ,dettetlü arnórt a ,léttetíges kan

- "!éráđá$ a [neb¤ü za nebbe] sétnöd A .itniré tráđá$ samlatah a tágam ¤oh
.kátdnom
kenestjű¤ ¤oh ,kenserízev atda to$narap a tza nátu sázok$ánat a nátu zE
.arájnórt ađđiv késsetlü sé ,erégéstíges €árik a kenejnem ,togásanotak
zoh€árik azjeG ¤e tlov nebéteze}rök ráđá$ a ,kat€of ketelüđékőle za gíM
.t€árik azjeG ettetísetré nesetelđér lőrketnétröt a lőrkeze ika ,né¤e ózúh
nojlágloä" :etdlük televel őzektevök a kenierízev ráđá$ a gidep €árik A
a za gidep tsoM .metzeređ lammodrak a togáđro za tze né ¤oh ,arkotsámodut
¤oh ,kötötjű¤ togásanotak [tréésézređađđiv] gáđro za ¤oh ,le tdejret ríh
gászagi zA .kotájdaađđiv kan€árik nomalaä togáđro za sé ,kotajdamát menelle
ah ,nebtese za nabbA .né¤e ttetđev tágáđro ¤e €árik nomalaä ¤oh ,za nabnoza
,$nin na€o ,gof intál memeđ a sé ,keđel nebgésđége pé gíma ,köttöj menelle
za sigém ah eD .moda ketken [togáđro za] lóbátnáđój magam tájas ¤oh
tekniőre ¤oh ,matzorátahle ,köttöj menelle laggásanotak ttötjű¤eđđö
€émeđ ttetđev tágáđro ¤e ¤oh ,[innev lusámodut] ketejdeksevíđ eD .küjrémeđđö
ketezzeke¤I .iózoko ketđel kansálutđup sé kanáta$ ,kancrah i}}em ttaim
djam kötlüseđér tniređ ketetedekeleŁ .tráđá$ a inléđebel nodóm ne€imalav
.[€árik a) ttet tükse [errE] ".nebkétrénelle
arájtráp €árik a ,kátsavlole tsétísetré za tze serízev ráđá$ a rokimA
!ráđá$ samlataH" :katlóđ ¤í sé ,katluráj éle eníđ ráđá$ a ,kattoljah
kenestjű¤ ¤oh ,la$$narap a lazza keniejgéb ko}ámotrat a létdlük tekeleveL
€árik a ¤oh ,za nabnoza tez€eh A .tlű¤eđđö gásanotak a ,emÍ .togásanotak
,ardosámodut nojláglođ si zA .etzeređ lavásápa$ kanájdrak togáđro za tza
ah nátzA .iken tjú} tegéstíges sé ,nav nájtráp a za a€árik gáđroheL ¤oh
a sé ,itjű¤eđđö tiegeres kaná}ámotrat đürügnÜ đége za ,knü¤em enelle tsom
gidep ajnáb }ámotrat iledre zA .levégeres lék artú si ódoklaru hel
sé ,si tiegeres sibeä sé ráksimiD ajnoveđđö ¤oh ,sotzib s ,iken erévtset
inlocrah sé ,knünelle kennöj gem kő ,knü¤em gidep iM .azzoh [knünelle)
meN .ettetđere kenléđ tájánorok sé ttetđevajgnar ika ,tré€émeđ na€o ¤e knugof
kizoktatum men nabknutazorátaH .inzevdek gof kenik e$neređ a ¤oh ,kujdut
.katlođaláv ¤Í "!éráđá$ samlatah a [nabnoza] $narap A .arámáđ knugáđro e$neređ
sé jab ¤an négév a lóbgolod a lőbbe ¤oh ,atlodnoggem si ráđá$ a rokkE
si lügéV .đel egév naltatahtáleb kenima ,tehel sálutđup isáiró
togásanotak sévek ¤e bbálageL" .lórtarájdah a ttodnomel sé ,ttodogu}gem
a ik atda - "nelet}émdere nojdaram en esérék ¤oh ,iken knujda [tegésrőtset]
nomalaä togásódnaljah kattatum mes koza lügév eD .kengéb }áhén to$narap
tza €árik a nátu kezE .tláv évimmes sédőlüđék idah đége za ¤í sé ,tnári
sé ,kiken etnöđökgem ,¤í katzorátah kugam tájas ierízev ráđá$ a ¤oh ,ettih
,kétléđebel lórásátídni tarájdah tráđá$ a nátuiM .kettel kotárab körö
na¤oh la€€árik nomalaä négév a nojav ,tlürem ebéregnet kodnog a azjeG
men ,- pan ¤e tlóđ ¤í - nav nebgéspé €árik nomalaä leviM" .tez€eh a lukala
im A .tamlakla za knünelle isel naódnallá menah ,téjedi za itegetđev
¤oh ,gássovro za za arjab a erre tréze ,neltetehtjelef si knümlerés
küstírek tágam ő ,ála mortso kü¤ev ,táráv noĐoP gem kujnahor sé knüre¤
togásanotak lannozA "!knujludabađgem lótágásđonog sé lótágásađđor ¤oh ,erzék
pan ¤e sé ,laddahójah nánuD a ,leggeres nödlöfzaráđ a [tludnile] s ,ttötjű¤
tékdniM .ettev ála mortso tödőre za sé ,taráv a atrázlürök lüneletrih
arđđor ¤oh ,attál €árik nomalaä rokkE .kú¤á za katlalóđgem lórladlo

a sé ,inzoklalgof ttedzek [lavátalodnog] sátatumpék a ,golod a tludrof
motárab ¤e ¤oh ,matdut nebmetelé đégE" kanázjeG etdlük tetenezü őzektevök
magam tájas evdzek lótnatsom trézE .masrát űh đel mes iknes ¤oh sé $nis
sé ,lór¤áv inátu molatah a matdnomel nesegelgév [lóbásázorátahle]
.mezek a nabólav mettevel lórkaját a lőrkeze
tđaláv a tze nátuiM "? kotgásnávík sé kotadáv a im ,melőt gém kotraka tiM
küttözök a kitísimmesgem ¤oh ,[lavázjeG] kátdagofgem levükse ,etdlük
za nátuzA .tételüpé gástárab a kitípélef sé ,tsédeksegésnelle ővel
đürügnÜ ttO .ketnem abáráv dráđkeä sé ,ketdekereklef lótráv ttetílme
gidep tđér ték ,katda kannomalaä tđér ¤e ,káttotđo erđér moráh tágáđro
árik azjeG ,abáráv noĐoP trétađđiv nomalaä ,nanno katzovátle nátuzA .kanázjeG
kődi za nátuzA .tlé givé moráh gém loha ,abásorávkéđ tlunoveb gidep €
a nabbA .tlahgem sé ,lóbgáliv a lőbbe ttozovátle ,témeđ atrázel a€árik
.ttetetleme rokesétípé kanáráv $áV te€em ,le kéttemet nabmolpmet
sreV
,si azjeG lőle gáliv a témeđ a at}uheL
.sálúmle igáliv a togástárab tök mes levikneS
,lek artú [ređ¤e] ,nöj argáliv a erre ika ,iknedniM
.[ósavlo] ótlém erteletđit ho ,za [rebme] ólávik ráka ,ólavála rákA
Ő ZA SÉ TTEL łÁRIK äUALäIDAL ßOH ,LÓä LÓRRA SÉLÉäEBLE zA zE
.LŐRÉTENÉTRÖT
eséléđeble iretsem kaniajdnalak iaif mádÁ sé iasákinórk melenétrötgáliv A
a ttozovátle €árik azjeG rokima ¤oh ,séléđeble za lóđ ¤ú tniređ iev}ök sé
€árik a nebődi za nabba eD .tdaram lüklén €árik agáđro đürügnÜ ,lóbgáliv
€árik a levim s ,tlov ajnáb kaná}ámotrat ledrE sualđidaL ,erévtset a kan
zohđualđidaL nesettü¤e iejríme úgnar sagam sé iejgéb đürügnÜ ,tlahgem
eD .arnórt a kátvíhgem sé ,togás€árik a iken káttolnájalef ketnem
ttotatum men ,argás€árik a egésküđ $nin iken ¤oh ,atdnom tza sualđidaL
}ámotrat A .(tsávíhgem) a le atdagof men sé ,tséze¤eeleb ttozorátah
kansálutđup gáđro za ttaime si lügév ¤oh ,kátdnom tza iaj¤an sé iejgéb
,kettöjeđđö (témsI) .tekő insopat ajgof el agásđonog gésnelle za sé ludni
.inléđebár tő ketzeke¤i sé ,katluráj éle eníđ đualđidaL lattaraka sözök
a atdagofle si lügév ,té}émelév ő za le kájdagof men ¤oh ,attál đualđidaL
¤oh ,kátnávík tza kegéb a eD .káttotđaláv á€€árik s ,togásótlém i€árik
za ejdzekgem ¤oh ,eleb kenze¤e men gidda trem ,avzánorok ne¤el gem
.tsádoklaru
nabáráv noĐoP €árik nomalaä gím ¤oh ,le iléđeb ¤ú sákinórk a sina¤U
ta¤áv inátu sádoklaru za lőbéjef a ettetevik rábmá s ttodokzótrat
na¤oh ,tamlakla za etserek gidnim sé ,ttegnerpöt noza naódnallá
tlov nabgástárab űređ}ék sualđidaL .t€árik đualđidaL le ántahtílovát
tno¤av ¤an sé te$nik kos kannomalaä ,ttepél arájnórt đürügnÜ rokima sé elev
€áđiv sé (eđe za tráj) nesévöđle$ naódnallá kannomalaä eD .ttozokédnája
€árik sualđidaL pan ¤e eríh a kenne si lügéV .ttedekeröt erésétleklef
.ttotuj ebélüf

,röt menelle ¤oh ,lazzA" tlóđ ¤í sé toglod a na€omok ettev men sualđidaL
a abba eleb djam kise agam ¤oh ,melémer sé röt nelle etelé agam a
".ttosá [meken] te€em ,ebmerev
ttaimE .tsádokrodnof a attat€of bbávot arpan lórpan nabnoza nomalaä
abáráv dárgesiV ,attagofle ,tamlakla za atdagargem pan ¤e sualđidaL
.etdegne nodabađ sigém avlúm ődi ¤e ed ,attaráz
tahráv mes lőtiknes ,előt tludrofle e$neređ igáliv a ¤oh ,attál [nomalaä]
,gésűresek a atgofle rokkE .tahzíbgem nebika ,$nis iknes sé ,tegéstíges
tlétá kos a ttotuj ebéđE .nebéjémle ttegé tnékzűt €em ,tanáb a atsodram sé
,tételé etlé ttözök sátattagnorođ i}}em ¤oh ,attáL .ajdnalak nalatmáđ }émese
a rokkE .etlürekle gidep e$neređ a ,ázzoh tlusrát sédevneđ a ka$ ¤oh
ta¤áv inátu sádoklaru za sé ,etzűle lőbéjémle tágásgodlob gáliv
sejlet a ,attotísatuik lőbévíđ totarakađsor a ,etpétik lőbélbek
tájas nabámladjáf ¤aN (80).attotđaláv tegés}égeđ a sé tocórad ,tsádnomel
ebéregnet sálávle za sé ttözötlök erkédiv negedi ,at¤ahle tájázah
sázatu ólav abá}ámotrat (------------) si lügéV .tágam ettetev
.le kéttemet nabráv űven aloP a sé ,tezgév a etréle nebzök
:sreV
ihas gászagI za [ah ,si rokka géM] .gáliv a ettet ánnaltatahtál si tŐ
iknes ,nav ajupak ték ken€em ,záh na€o gáliv a ze ,tedetelé etleme argnar
.ékkörö nabzáh a nebbe tahdaram mes
arájnórt đürügnÜ sualđidaL nebzöknezE :kiléđeb ¤í bbávot kosákinórk A
nebkődi za nebkezE .kázzánorokgem nesegelgév ¤oh ,etdegne men ed ,ttepél
a [gáđro za] ze nabájólaV .le tlalgof ő te€em ,gáđroheŁ ttozotrat ajázzoh
imalav eD .tlov erévőn iken ika ,névér egéselef ttozotrat zoh€árik hel
si lügév ,lakkaruőf he$ a nab}ođiv ój tlov men sualđidalaV avgof lánko
erim ,tiadah atnoveđđÖ .nelle karuőf he$ a totarájdah a atzorátahle €árik a
a rokkE .inlláđebmeđ elev trem mes küki¤e ed ,ketlümérgem karuőf he$ a
tlürek men ,nelle tllá mes iknes levim s ,abgáđroheŁ tlotaheb €árik
ettevle levőre lótiaruőf a kangáđro za kanna nátuzA .ros a arcrah
daráV ¤e lőbie$nik kokonraĐ he$ A .eré€ehkéđ tájas trétađđiv djam ,tekie$nik
samlatah ¤e neb€em ,ttetettípé taráv űređ¤an ¤e ne€eh seríh űven
.ttotípala si tazáh¤esekéđ
¤an sé ,tdejretle nabgáđro đége za eríh a kenégésseisőh €árik sualđidaL
.kanágam ttezređ teven
itárab lőtiemledejef ajinatreB sé ajilignI ,ajiĐdnariF nebődi za nabbA
.teküteteređ sé takugástárab iken káttolnájalef s ,ázzoh ttezekré géstevök
.ttodoklaru givé cneliknezit nabát€of¤e gém nátuze €árik sualđidalaV
a ttozovátle nebévé kidaclo}}evcnelikreze kanátéfórp áđI si lügéV
,le kéttemet nabzáh¤esekéđ idaráv ttetettípé alatlá za sé ,lóbgáliv
.erégéső$id kenietedekele$ sé kenéven
LÓä LÓRłÁRIK äUNAMOLOK

:sreV
nebdlöf a etlölejik té€eh a kanna ődi zA
.tiajrak sé táka} návzápétgeM
a trétađđiv nátuim ,kan€árik sualđidaL ¤oh ,kiléđeb ¤ú kosákinórk A :azórP
.kátvíh kanđumlA takisám a ,kanđunamoloK teki¤e zA .tdaram aif ték ,ebdlöf
tő s ,ajdótu za ne¤el đumlA ¤oh ,ttezeklednergév ¤ú nebételé gém €árik A
a] nabnoza tsézeklednergév a tzE .ává€árik kanágáđro đürügnÜ gem ké¤et
¤í sé] ,kan€árik gem káttotđaláv tđunamoloK sé ,le kátdagof men [karuőf
.erekis tlov men [kanđumlA
.ik etzeven ávájnáb ledrE tđumlA ,térévtset ,ttepél arnórt đunamoloK t€ehiM
takisám a ,kansualđidaL teki¤e za ,tlov aif ték si kanđunamoloK
.>látvíh kansunáfetđI
arsátagotál ¤e djam ,tráksimiD ettetípélef ,tlov náb iledre gém rokima eD
sé lakkalafráv tráksimiD .enneb ttetettípé tazáh¤esekéđ tnáđ [arsárájú$úb]
tdazállef nátuzA .attotíkala éddőre seteléköt sé ,lürök ettev lakko}rot
ráksimiD ajvíhgem ¤oh ,etzevret ¤Ú .nelle €árik đunamoloK ,erévtset
sé arásátagotálgem záh¤esekéđ tlüpé enneb a sé ,erésélélmeđgem
tamlakla ze ¤oh ,inlánđahlef atraka arra tsátagotál A .erésétniketgem
kangássokli¤ a kenne rokimA .arásálokli¤gem [€árik a] iken djam tatláglođ
no¤an ttaime ika ,zohđunamoloK ttezekréle eríh a ,ettőđ tévret a
sajla [erévtset] attagllah lemmele¤if sé ,arđumlA ttodugarahgem
.téríh kanátalodnog ttolmor sé kenésévöđle$
€árik a nátuiM .tő atvíhgem sé ,zoh€árik a ttödlük trebme đumlA pan ¤E
€árik a nátu sávíhgem A .tlarrof túđđob né€ém evíđ ,lórákédnáđ đumlA ttodut
men ,tréado rokima ,nabáró za nabbA .abráksimiD tludnile evzekrev¤eflef
s ,attagofle lannoza táléB ,táif sé tđumlA ,tamlakla za le attotđalađ
ttotísotzib tokédaráj inalgit¤oftelé nátuzA .attattíkavgem teküjettekdnim
.kanajkal nabráksimiD ,kenlé gíma ¤oh ,etlednerle sé ,kiken
a tlü gipan tö sé gipanóh tah ,givé tönođuh gém gidep €árik đunamoloK
.le kéttemet nodaráV ,tlahgem rokimA .nonórt i€árik
:sreV
,ettetísimmesgem [emelleđ] rok a tđunamoloK
.atrakateb tájátolap tlőd abmor kenételÉ
,even a anátu tdaramgem ,tnemle agam Ő
.[?] témedré igáliv a le itehev mes ikneS
kanđunamoloK ¤oh ,[tetenétröt a] le kiléđeb ¤ú nabnoza kódnomríh A :azórP
.kátvíh kansunáfetđI takisám a ,kansualđidaL teki¤e za ,tdaram aif ték
,lóbgáliv a ttozovátle đunamoloK leviM
ttedzekle sé ,tájánorok molatah a kéttet eréjef ,arnórt a kéttetlü tsunafetđI
.indoklaru

.tlov né¤e sajmođrév sé konraĐ nebkétrém so}ozib €árik sunáfetđI eD
.nogáliv a tő kéttet éttdehríh ajmođrév sé agáskonraÄ
táljeB (táif đumlA) €árik đunamoloK ¤oh ,kéttetílme bbetnef eD
sé ttokal tto si nebéjedi €árik náfetđI ika ,attattíkavgem nabráksimiD
.tlé
sé ,lótájmođrév sé lótágáskonraĐ nelte¤ek €árik náfetđI tlümérgem si Ő
,- [nabágam] lóđ ¤í - rebme neletrö}ök ¤e zE" .ebévíđ a ttese gésték
¤ürü imalav nátza ,inzamlagri meken gof mes lettetniket ólav armogáskav
".tatlokli¤gem ttala
,attatzotlávgem si téven a [gém] nebémleléf sé ,tévíđ a lc atgof meleléF
,tré erékédiv ejjinitnatđoK .tlükenem [erdlöf) negedi sé ,togáđro za at¤ahle
nebéđége sejlet sé ,zohájnórt iódoklaru nitnatđoK tlurob evlekedse
,ttezređ tsámodut lórátopallá đumlA nitnatđoK .tétenétröt etléđeble
ttozo}ámoda te€eh ¤e nabágáđro múR ,atlánjasgem ,[atdagof] lessélü$ebgem
tlé ttO .ttoda teven ejjinitnatđoK ken€em ,arámáđ ttetettípé taráv ¤e sé ,iken
.lóbgáliv a ttozovátle nátza ,giedi ój đumlA
,lasságrávós ¤an tlek artú si Ő" :sreV
.lavájab i}reze téklel a atdatÁ
,nogáliv a innel ttokođ [¤í] avgof lőtkörÖ
.ludrof erđő lütezegév đavat nedniM
ika ,€árik sualđidalaV ¤oh ,kenetísetré lórra iavađ ódnomríh a eD :azórP
,le etre} men ed ,tájnórt atzo}ámo¤ah arđumlA nebételé ,tlov aj&a kanđumlA
nátuiM .[nebésére}le nórt a] erekis tlov kanđunamoloK ,kenérévtset trem
kettöjle ,gem tlah nabá}ámotrat múR sé tlükenemle lőle €árik đunáfetđI
,togás€árik a atzo}ámo¤ahár aj&a leviM .tétsettloh kéttivazah sé ,etré
€árik ibböt a tnim ,¤Ú .le kéttemet lassátratređ ittolah őlli zoh€árik
.abmolagu} körö kétze€eh nabázáh¤esekéđ dárigleB inütđÜ si tő ,tako
tlov men kan€árik đunáfetđI ¤oh ,lóđ lórra [bbávot] eséléđeble söger A
¤e tlov kannA .katvíh kenéjifaä tika ,erévőn ¤e tlov ed ,a}ál mes ,aif mes
givé clo}nezit €árik đunáfetđI nátuiM .even a tlov luaä kenika ,aif
arkobarad tájáhur kenételé ajóbađ tezgév a sé ,ttoggale no¤an ,ttodoklaru
tluaä ,táif kenérévőn eré€eh ,tré erégév kenételé sé tlügne¤le leviM .etpét
.etledner
ő za sros a sé ,lóbgáliv a ttozovátle si ő nabnoza lüleb nődi divöR
.ettetđere kenléđ a tájánorok kanágáđro
:sreV
,ttetetzednevrö si gem aságrof gáliv a tikalav aH
.egév a ttel sátláikjaj sigém arájlotU
,aráif kenérévtset tájnórt €árik đunáfetđI ¤oh ,avrí nav gem bbetneF :azórP
nabráksimiD gidep €árik đunamoloK ,atzo}ámo¤ah arluaä

náfetđI iejgéb đürügnÜ nabnoza táljeB .attattíkavgem táif aljeB sé tđumlA
za tza imA .tlov kav ¤ohlevim ,inedév kátrakagem lótágásđonog €árik
kenérévőn [ttőle] alálah tájnórt €árik náfetđI ¤oh ,itelli tséléđeble
,le kátdagof men [karuőf a] tésézeklednergév a ed ,atzo}ámo¤ah arluaä ,aráif
si lügéV .argásótlém i€árik a kansamlakla [tluaä] kátlálat men trem
.kátzánorok á€€árik sé ,arnórt a kéttetlü táljeB
,kansualđidalV takidosám a ,kanázjeG teki¤e zA .tlov aif ¤én kan€árik aljeB
.kátvíh kanđumalA tekide¤en a ,kannáfetđI takidamrah a
ika ,ifgéb samlatah ¤e tlé nárátah a kangáđroheL nabnoza nebődi za nabbA
tza ifgéb a ze ,tlov kav €árik aljeB leviM .seteremsi tlov nevén huroB
a tzE .itelli tő gáđro za sé ,aif a kan€árik đunamoloK ő ¤oh ,attotíllá
nabko}ámotrat ibböt a sé hel ,đur a nátuzA .[nelle aljeB] etleme tadáv
€árik aljeB djaM .tárátah a kaná}ámotrat ledrE etpéltá sé ,ttötjű¤ tegeres
¤oh ,lusámodut ddev sé le dremsI" :atrí tze [neb€em] ,ttödlük televel kan
megne gáđro za avgoflénne ,ko¤av aif ilebrév idólav kan€árik đunamoloK
.agásnávík a tlov zE ".telli
,attavíh zohájnórt tiejgéb tlatđapat kanágáđro đürügnÜ €árik aljeB nátuzA
.aif đunamoloK ő ¤oh ,ajdnom tza €émeđ űven hroB ¤E" .kiken atdnom tze sé
"?lőrre kotdut tim iT .ajraka togáđro za sé ttötjű¤ tegeres tsoM
árik đunamoloK kanágam iM" .ketlelef ¤í kegéb tlatđapat A .külőt etzedréK
tza ed ,küjremsi men tásázamráđ mes ,knudut men lőrrE .knu¤av iáglođ a kan€
,[za ,tnétröt ima] ,ennel aif a kan€árik đunamoloK gel}ét ah ¤oh ,kujdut
laggássimah ¤e ,arsáz}ámrok a né¤e ótlém men ¤oh ,sétetzemle¤if arknumáđ
€áđiv erénelle kennE .kátda tetelelef a tzE ".rebme ttolmor ilet
.nabgáđro za ttezektelek
ódokrodnof sé ejgéb selej }áhén kaná}ámotrat đürügnÜ ,[tez€eh a] névél ¤Í
,kenzektevöđ elev kennem zohhuroB ¤oh ,inzevret etdzek tza nabkotit erebme
kenne sé ,ttodódutik kugásđonog nebzök leviM .t€árik a kájtílovátle sé
.ttotatloráđémel sé ttotagofle [€árik a) takukos ,ttezekré zoh€árik a eríh
si huroB eD .geresdah a eđđö nöjlű¤ ¤oh to$narap a atdaik nátuzA
¤oh ,attollahgem aljeB t€ehiM .lőlef a}ámotrat ledrE ttedelezök
[ték) a ttozoklálat lassám¤e rokimA .tludni enelle levégeres ,kidelezök
huroB si lügév ,el t€of tezöktü samlataH .katzoktá$ob abcrah ,geres
.kát}áh erlédrak tégésbböt ,kétző¤el tégeres
nednim ,ttotuj abgásgof kukos ,le ttese géb đur sé hel ólávik kos no¤aN
.ttese lukélatram sé lu}ámkáĐ kuno¤av ,kü$nik
ettetípélef lőbke$nik tlo}ámkáĐ a sé arájnórt trétađđiv €árik aljeB nátuzA
.tomolpmet ¤e sé taráv tremsi nevén ataT a
¤enezit ,givé cnelik €árik aljeB ¤oh ,le iléđeb ¤ú [ábbávot] ódnomríh A
nabdárigleB inlotđU sé ,tlahgem nátuza ,ttodoklaru gipan ték sé gipanóh
.le kéttemet
tesevek men es ,takos men es ,zegév lálah A
.ótál men es ,kav men es [€em] ,ze sros A

bbetneF .lóbgáliv a ttözötlökle aljeB táhet tniređ iavađ ódnomríh A
.kátvíh kanázjeG tebbesődigel A .tlov aif ¤én ¤oh ,evtílme tlov gem
kéttet tő [trem) ,ttolláđ árő ajnórt sé ajánorok ,ano¤av-e$nik nednim kanáj&A
.á€€árik gem
a ttel azjeG t€ehiM :őzektevök a asádaőle sákinórk a sé avađ könríh A
,ttödlük tekemék (81) zohiapolđo gáliv sodéđmođ a ttepél arnórt sé €árik
.keneđđékrüf tto ¤oh
aráđá$ }ámotrat e$min a tlahgem €árik aljeB rokima ,nebődi za nabbA
ajnoveđđö ¤oh ,ik ttozárí$ kédnáđ a za nebélbek a kennE .tlov rudarnoK
to$narap lattalodnog a lezzE .tá}ámotrat đürügnÜ ajlalgofle sé ,tégeres
samlatah eréké}rök ĐdiB ¤oh ,etlednerle sé ,ebéđér nednim a}ámotrat ttödlük
.eđđö kanajnov tegeres
[ráđá$ a] ketlüsetré t€ehiM .ttezekré zohráđá$ ejmék }áhén kan€árik a rokkE
tákédnáđ ráđá$ a elev káttadut sé ,zoh€árik a ketrétađđiv lannoza lőrétez€eh
abá}ári nednim đürügnÜ téđ ttödlük tekelevel lannoza [€árik A] .tévret sé
¤e es ,totanallip ¤e es ,kizekré kotázzoh mo$narap t€ehiM" :kaniakon$narap
lannoza lekketetezrev¤ef sé lakkotogásanotak ,ketejdekelsék en táró
"! éle ketejjöj
ken$éP nebődi za nabbA .ettötjű¤eđđö dnim tiegeres đürügnÜ đége za sÉ
,ajnáb ¤e tlov
ik etzeven tő ráđá$ A .tlov (82) tluromo} seríH .katvíh kanđukirreH tikA
¤oh ,atlo$narapgem nátzA .évésette€eh agam tájas sé évérézevőf geres ¤an a
za €árik azjeG eD .tágáđro đürügnÜ le ajlalgof sé ,le nojludni geres a
evlüđék tlov lef ,tiegeres đürügnÜ névtjű¤eđđö ,etle¤if nerebé teke}émese
A" :tlóđ ¤í sé ,attotídzub tiejgéb ne€em ,ttotrat to$ánat nátzA .[aráta$ a]
a né ,inzoktatumgem gof nebtez€eh so€ús a nebbe ketgésűh itárab it
s ,tekő atzokédnájagem sé ,ettetzötlö eb}epökđíd nátzA ".keléf men lótráđá$
.kanágam ttezređ teven ój ttőle iknednim lezze
,aif ¤e kanna sé erévőn ¤e tlov kan€árik azjeG nabnoza nebődi za nebbE
a tlov kan}ámotrat távrih a nebődi ttetílme zA .katvíh kanzorovA tika
a ¤oh ,attollahgem rokimA .tlov rebme seven-seríh nekédiv a nozA .ajnáb
seđđö za ettötjű¤eđđö ,tdejreg argarah ,tnétröt im ttözök ráđá$ a sé €árik
kenrézevőf lannoza €árik A .tnem erégéstíges €árik a sé ,tegeres távrih
agam ő nátuzA .etdlükerőle argáslovát i}€ehőnehip ¤e sé ,tő ik etzeven
.tletenem abá}ári ĐdiB sé ,tludnile si
levégeres e$men naltatahlálmáđgem si đukirreH ,ejgébrelgeb ráđá$ A
a ika ,zoravA pan ¤E .élef đürügnÜ tludnile sé ,lőb$éP ttedekereklef
árik a tráj nabgáslovát i}€ehőnehip ték-¤e sé tlov ajnáb }ámotrat távrih
za ttezređ tsámodut nátuim s ,lőrégeres đukirreH tlüsetré ,ttőle €
:tlóđ ¤í €em ,kan€árik a ttödlük tetenezü lannoza ,lórátopallá gésnelle
gésnelle őglezök a trem ,sotazá¤ivőle ¤él sé ,gem ddut ,€árik samlataH"
leddierev¤ef ¤éL .knützöktüeđđö nájíh sévek sé ,naltatahlálmáđgem
sejlet jdeksevíä .inlukala gof évim tez€eh a ,ajdut ik ,nebtélneđék
za gíma ,kolláđ men el lórátáh ól a ,innev ebmele¤if temesétíđefőre
".mözű men le tegésnelle

legger rokimA .ttedelezök evétgem tatu ¤an si gésnelle za nebzök eD
A .eréséze€eh ebtélneđék kerev¤ef a ttoda to$narap lannoza zoravA ,ttel
,ketzekrev¤eflef gillá lekkieséleređlef icrah kánotak đürügnü sé távrih
sé ,ketzekrégem si kánotak e$men A .arávol a ttorgulef si ő nátza
men tza ed ,nelle elé geres a ketzétni tomahorsavol lüklén sázobah
a ¤oh ,katlocrah neűređ¤an sé nasamlatah ,neseisőh €O .inröttá kátdut
,giákos na€o sé ,kéttetsef erűníđ söröv ólnosah zohnápilut téjdlöf rétata$
.ttolta}ahel rám si pan ógo¤areb togáliv a ¤oh
todrak kokon$narap távrih a nebzökim ,ttotatgáv errétata$ a si €árik A
e$min a s ,arkohuj a kosakraf sehé za tnim ,arráđá$ a katnahor ¤ú avtnár
đürügnü za ¤oh ,káttál nebzök crah seveh A .káttotílo}obeđđö tegeres
giájtnop$ú$ gé za ,polđo imalav tnim ,őhlefrop a s ,lef lláđ rop noladlo
ialđáz €árik a sé anotak setrév neletnémöt lőbőhlefrop A .kidekleme
.őle ketnűt
tő zoravA rézevőf a rokima sé ,ttedzek intekđer ,attál tze đukirneH rokimA
A .kátróđtéđ ttala aró ¤e tegeres e$min A .ttelado nabboj gém ,attálgem
a ,kat}áh erlédrak t€émeđ kos no¤an lüzök kokon$narap sé kegéb e$men
lu}ámkáĐ táno¤av neletnémöt ráđá$ A .katdomatufgem gidep kattodaramartáh
.abkujázah ketrétađđiv lannoza sé ,kéttetje
moráh ,givé đúh gém €árik azjeG ¤oh ,ajdaőle nabkaibbávot a ódnomríh A
kanátéfórp áđI .ttodoklaru sé nonórt imledejef a tlü gipan tönezit ,gipanóh
.le kéttemet nabdárigleB sé ,tré erégév etelé nebévé ki-1161
.neltetehtídner sé dráliđ men ajpala telé zA
28 .đđor óslotu za kizektevökeb négév A
łÁRIK A TTEL NÁFETäI
,aif ¤e tlov kan€árik azjeG ¤oh ,kázzára¤am ¤ú bbávot kösöger A
cnelik ,givé ¤enezit nesékéB .arnórt a tlürek ő nátu aj&A .kátvíh kannáfetđI
.lóbgáliv a ttozovátle [nátza] ,nonórt i€árik a tlü gipan moráh sé gipanóh
:sreV
,lannáfetđI ttet tim ,tődi za dzéN
.argáliv a anlov ttöj si men ahtnim ,¤ú ddeV
łÁRIK A TTEL SUALäIDAL
bbetnef tnima eD .le kéttemet nabnogrütđÜ si tő tniređ iavađ söger A
tika ,aif ¤e tlov kan€árik aljeB ttotíkavgem a ,kütléđeble sé küttetílme
árik azjeG rokimA .tlov agásótlém ináb nabtlúm a sé ,katvíh kansualđidaL
sé kansamlakla kátlálat tsualđidaL ie$löb sé iejgéb gáđro za ,tlahgem €
gipanóh tah ka$ ed ,kéttetlü arnórt i€árik A .arsádoklaru za kenőlelefgem
.ttozovát abámladorib sélüsimmesgem a nátzA .ttodoklaru

:sreV
.[ttozovátle] lóbgáliv e téklel avdatá lammoladjáF
.temle¤ek ttoda mes iken gé zA
émeđ űven náfetđI ózamráđ lóbájdála$ sualđidaL a ¤oh ,kiléđeb ¤ú kózohríh A
sé ¤an seđđö gáđro zA .tlov rebme konraĐ ¤e ze ed ,á€€árik gem kéttet t€
takos lőtégésnelte¤ek sé lóbágáskonraĐ ,ár katdokđanap iejgéb sik
kátdut men tégésnelte¤ek si lügév ,ttodokmorák naódnallÁ .ketdevneđ
nátu esépél arnórt ,evtréte¤e levievíhtráp ,kegéb A .inlesivle
.ketrevek tegrém abárob lavámlakla letevöjeđđö ősleb ¤e sé ,ketzektevöđ
nabdárigleB si tsunáfetđI .kátlokli¤gem rokima ,€árik tlov gipanóh tÖ
.le kéttemet
,téretfed etelé etzejefeB .tarahop óslotu za gé za attotjú}tá si ikeN
Ő .levégésnelté$neređ sé lavájab nednim tlúmle etelé [tő] ettet énneletvén
.lassádó¤áv [samladjáf] lóbgáliv a ttozovátle si
kanáljeB tika ,aif ¤e kan€árik náfetđI tlov tniređ iavađ könríh A :azórP
sé gipanóh ¤e ,givé moráhnođuH .á€€árik gem kátzánorok tŐ .katvíh
si tŐ .lóbgáliv a ttozovátle nátza ,ttodoklaru gipan cneliknezit
.le kéttemet nabáráv dárigleB
,gáliv a ze }ákrás a$ruF :sreV
.nátluđ ráka ,}égeđ ráka ,[tiknednim] le}lE
.kátvíh kanđukiremE ,aif ¤e tlov si kanáljeB tniređ iavađ ódnomríh A :azórP
A .aránorok sé arnórt a kansamlakla kátlálat tö ,tlahgem ajpa rokimA
sádoklaru ipanóhtéh sé ivéclo} €árik đukiremE tniređ eséléđeble ózohríh
.le kéttemet nabámolpmet kanásoráv mirgA .tlahgem nátu
,nebézivsárrof telé za tákolmoh atsomgeM :sreV
.lórájaz gáliv a ttodnomeL
kansualđidaL tika ,aif ¤e iken tloV .tlahgem táhet €árik đukiremE :azórP
si tŐ .tlahgem nátu telé ipantö sé ipanóhtaH .arnórt a ttepél Ő .katvíh
.le kéttemet nabdárigleB
.lőréjef a tánorok a eleđ sélüsimmesgem a atrodoseL
,eklel a ttozovátle levim S
.inzetél tnűđgem s eréjdlöf sélüsimmesgem a el tlláđ er€ehőnehiP
.gás€árik a tlláđ árŐ .aif űven sájrednA ¤e tlov kan€árik sualđidaL
kéttemet nabásoráv ürgE .tlahgem nátza ,togás€árik a atlaru givé cnimraH
.le
.évimmes ettet gé za si tŐ
.tza atrázár sé atku$ abájátolap sálutđup A

sé kanájánorok aj&a ika ,tdaram aif űven aljeB ¤e ,tlahgem sájirdnA rokimA
indoklaru ttelef agáđro sé ,atlalgofle tnórt A .ttel ajhasidap kanájnórt
.ttedzek
.katvíh kanrudkA đutaB tika ,kujnák ¤e kankorátat a tlov ttőleze gém eD
rátat eléfnölük nab}ámotrat rátat a kannák rudkA đutaB nebődi za nabbA
nabba konák sik a kezE .tlov ajólavttala nák sik tö ózotrat zehkeĐröt
nadguB araK ketröteb narka¤ sé ,ttözök sám¤e ketze¤egem nebődi za
t}ámkáĐ kos sé ,katdoksokađőre ,kátlúdlef tá}ámotrat nadguB .abá}ámotrat
.kettetje
¤e trem ,ttödől}ís lüneletgév sé ttedevneđ naódnallá epén nadguB ttaimE
.nabgásnotzib lótágásđonog korátat a tlov mes gitanallip
netuK kenika ,adovjov ¤an ¤e ,nabá}ámotrat nadguB nebődi za nabba tloV
ttodut men sé ttetehlémer men tetelémík lótkorátat a ¤ohleviM .even tlov
,levépén iĐröt đége ,inludabađgem lőtkiesédeknelte¤ek sé lótkugáskonraĐ
đürügnÜ sé ,tájázah at¤ahle ,ttedekereklef laviólavttala lataif sé gerö
.tlükenem eréjdlöf
.tekütez€eh atlođanaple sé tluráj éle eníđ €árik aljeB ajádovjov nadguB
kiken ttoda te€eh tniređ kugásnávík ,teketnétröt a atdutgem €árik a rokimA
.tekő atlatđagiv sé atdagof nesevíđ ,nabgáđro za
nadguB rokimA .ttezekré zohnák rudkA đutaB knütenétröt im a ttI
tiajnák keĐröt ővel ttala amlatah a ,tájázah at¤ahle epén a kaná}ámotrat
.külev ttozok$ánat sé ,attavíh zohájupak
djam ,a}ámotrat ajji$đuR röđőle ,tlov za ajléc a tniređ séléđeble ki¤e zA
.indamát kangof nelle [agáđro] đürügnÜ
késtjű¤ sé kenejnem ¤oh ,kankonák a atlo$narapgem ,ketze¤egem nebbe leviM
si nák rudkA đutaB agam t€édegne se¤ek ne€i kiken nátuiM .tekiegeres eđđö
.tágásanotak seđđö }ámotrat rátat a etledner zohágam
ajupak nák a sé ,tégeres ettötjű¤eđđö küki¤ednim ,tludnile si nák tö za zA
lőrre ajódoklaru kaná}ámotrat aji$đuR nabnoza rokimA .katzokaroslef ttőle
a sé ,katdamát iamladogga ,tlüsetré lórsánoveđđö geres rátat ¤an a
.tlürem ebéregnet ségnerpöt
đége za ettötjű¤eđđö nák rudkA đutaB ¤oh ,knuttotuj ado náros knüséléđeblE
i}őf rezezáđ ¤oh ,kátlálat ¤ú sé ,kéttev abmáä .tiánotak }ámotrat rátat
kenégésse}éfő atéfórp áđI geres rátat a nátuzA .eđđö tlű¤ geres rátat
,etleĐreplef téđér ¤an ,tdamát nelle a}ámotrat aji$đuR nebéjednetđe ki-1241
.atlobarik sé atlúdlef
a sé ,ődekserek ¤e tludnile lóbá}ámotrat aji$đuR nabkopan a nabkozA
aljeB ttezekré abágáđro đürügnÜ €émeđ a zE .tlov asámodut lőrketnétröt
tegeres nák rudkA đutaB ¤oh ,iken atda lüríh sé ,tluráj éle eníđ €árik
nasotzib tsoM" .attotítđuple téđér ¤e kaná}ámotrat aji$đuR sé ,eđđö ttötjű¤
".in¤ah [tehel] lüvík nemle¤if tika ,gésnelle na€o men s ,nöj denelle
trem ,ttozokládo$ sé ,katdamát iegésték kan€árik aljeB ,atdnom tze rokimA

a}ámotrat aji$đuR agáđro đürügnÜ .le ettih men tásádaríh a ken€émeđ a kanna
notú nezE .sorođ kűđ tnappor ¤e sé ,nav gés¤eh ¤an ¤e sina¤u ttözök
men tsádaríh a tze €árik a ttaimE .inlunovtá dut men geres segelmedré
.na€omok ettev
a tderbélef sigém nebévíđ €árik a eD .even a upaksaV kansorođ a kannA
téđ ttödlük tekelevel djam ,erkédiv a arra ttödlük tekemék lannozA .úna¤
.neđék kene¤el ¤oh ,[tekegéb a] attotílóđlef nebke€em ,abgáđro đége za
kemék ttödlük zohkorátat a téjedi evtlöt lassázokaróđ €árik a nátuzA
kátzohgem ,ketrétađđiv si kemék a pan ¤E .ttedek}émer sé ,atráv tésézekréađđiv
¤oh ,za zagi sé ,kátlúdlef tá}ámotrat ki$đur a [korátat a] ¤oh ,tríh a
tríh a tze] rokiM .kennöj nelle €árik a lannoza nátza ¤oh ,kátzorátahle
.tlümérgem no¤an €árik a ,[kátdnomle
tika ,edázgéb samlatah ¤e ttellem €árik a nebődi za nabba nabnoza tloV
¤oh ,iken atlo$narapgem sé ,tő attavíh zohágam lannozA .katvíh kanđunitalap
.tégeres korátat a tá noza ejdegne en sé ,tsorođ upaksaV a ezzirő sé ,nejnem
A .trebme reze }áhén ttötjű¤eđđö lannoza sé ,ttedeksemledegne [đunitalap] A
t€édegne nátza ,ilü$ebgem eri}}em assál ¤oh ,ár ttetetlö t}epök €árik
,iken ttoda
.nejnem zohsorođ upaksaV a ¤oH
sé tiakon$narap itárab kanágáđro đürügnÜ atvíheđđö si €árik aljeB nebzöK
lemmeđ nebzökim ,eđđö ketzekelü¤ ttőle aráv dárigleB .takugásanotak
tjé si đunitalap a ttalazE .[tiataludzom] gásanotak rátat a káttotrat
tto ,ttezekré zohupaksaV a rokima sé ,tletenem zohsorođ a evét állappan
nojav ,ttozokaráv nebtenem_ nebtélneđék sé ,atlođalrotle tatu zA .tnehipgem
.gésnelle za innet gof tim
¤oh ,ttötjű¤ tegeres si €árik a nebzök ¤oh ,bbávot iléđeb ¤ú sákinórk A
e$min A .té$nik sekétré nednim ettötjű¤eđđö nátuzA .ne¤el neđék nebéjedi
e$min a ttü¤e levégéselef tie$nik sé ,tri tekelevel kanáráđá$ }ámotrat
sé ,sros a djam zoh tim nojav ,ttegnerpöt noza gidep Ő .etdlük ab}ámotrat
.témle¤if attotídrof élef etez€eh đunitalap a
nadguB araK kangásanotak rátat a ¤oh >kiléđeb ¤ú kódnomríh a nátuzA
epén sé iemledejef }ámotrat ttetílme za ttaim iasádamát inelle a}ámotrat
tedlöf sé tázah loha ,ketlükenem abágáđro đürügnÜ sé ,takujázah kát¤ahle
,kandamát arágáđro đürügnÜ ¤oh ,kujléc a tlov za kankorátat a ttaimE .katpak
sé ,ketré zohsorođ a zohha pan ¤e avdalaherőlE .eréjdlöf kanlotaheb sé
nav le tú za ¤oh ,káttál ,ketzekré zohupaksaV a rám kiatapa$őle za rokima
.izrő gásanotak sé ,avlođalrot
tsorođ đége za si lügéV .tnekköhgem rokke ejele geres rátat A
neb€em ,crah a ttödődzekgem nokođalrot a sé ,pén rátat a ettötlötgem
¤e ,ttel bbeseveh er¤e ata$ a rokimA .el katlokli¤ tánotak rátat úmáđ¤an
a ed ,előt trék tsálunovtá nák rátat A .zohnák a ttezekré ttödlük
nák A .ettelögem tettödlük a sé ,atdagatgem nattozorátah tze đunitalap
¤oh ,ik tlukala tezöktü samlatah na€o nođalrot A .tludni arsádamát rokke
.tehel mes inadnomle tza

naso€ús đunitalap a nabáta$ A .ttöző¤ geres rátat a si lügéV
geres rátat a ,tlükenemle đunitalap a leviM .tlükenemle sé ,tlüsebesgem
.ttepél eréjdlöf đürügnÜ sé ,nosorođ a tnemtá
he$ a levim ,ttezekré zoh€árik a eríh a kenétese đunitalap a rokimA
lőllem dárigleB inlotđU tréze ,trék tegéstíges lób}ámotrat
¤oh ,ttezekré ab}ámotrat he$ a s ,návaroM sé nánuD a tlektá ,ttedekereklef
.tegéstíges a ajrávgem
ólav laviajnák sé ,eréjdlöf đürügnÜ ttezekrégem si nák a nebzöknezE
hel a ,katvíh kanátaP tika ,tnák ki¤e za ¤oh ,katzorátah ¤ú nátu sázok$ánat
.idlük nelle }ámotrat
ráv tremsi űven okarK a sé ,[nelle ataP] ttödlük tegeres €árik hel A
tegéserev nák ataP nabáta$ a nebbE .ttözöktügem geres ték a nebélezök
sé ,külüzök gem tlükenem mes ¤E .katta}áh erlédrak iánotak seđđö ,ttedevneđ
si tő [đutaB] .kátvíh nákiaK rátat kisám A .tláv évimmes kumo}
abá}ári nadguB lavánotak savol reze }áhén s ,(lőtgeresőf a) attotđalávle
aráv nibiZ .nie¤eh ótahráj nezehen ledrE tlektá nákiaK pan ¤E .ettetđenem
zehhE .tlov ulaf ¤an ¤e ttellem ó€of tremsi űven altO za nebélezök
.nó€of ttetílme za tlektá sé ,ttezekré
,ketzekelü¤eđđö lannoza ,[kenésézekré] ettev téríh si epén ledrE nebzöknezE
lügéV .ttozoktá$ob abcrah sé ttozoklálat [geres ték A] .ketnem enelle sé
eD .tnűtle nebke¤eh kederem a nabkoza sé ,ttodomatufgem geres rátat a si
,tnehipgem ne€eh a noza sé ,tludrofađđiv geres iledre za rokima
etrevel ,tdamát kujár neűređsétepelgem ,atlánđahik nák a tekügésneltemle¤if
za ,atta}áh erlédrak togássokal A .atlalgofle tékédiv ledrE sé ,tekő
[korátat a] nátza nannO .attotítđuple sé etleĐreplef togáđro đége
rudkA đutaB ,[leggeresőf a kenejlüse¤e] ¤oH ,élef nák ¤an a katludrofađđiv
,tréado si ákiaK .ttötü trobát ttellem nidegeä sé ,tájtú attat€of si nák
a lőrtez€eh súrobáh a sé ,kattotrat to$ánaT .lannák ¤an a ttozoklálat sé
aljeB ,ajódoklaru đürügnÜ ika ,eT" :kan€árik a kátrí televel őzektevök
¤av men argás€árik A .simah detih sé dosállav ¤oh ,lusámodut ddev ,¤av
,doraka tza aH .tehzetél men hasidap téK .telli megne gáshasidap A .ótlém
lef ddev sé ,ere¤ ,ardaka} a teletök ssök ,jlükenemgem lótdrak a ¤oh
,dodnom tza ah eD .tadogáđro modaađđiv deken né sé ,máglođ a ¤él ,taknusállav
,[nátza] ddnom eN .matludni denelle né ,emí trem ,lef jlüđék nebődi ,men ¤oh
si ő nátuza ,kan€árik a etdlükle televel a tzE "!datdut men tze ¤oh
sé >lőrkédiv a lórra tludnile si €árik a eD .nelle €árik a tludnigem
tiknes sé ,ettetísőregem taráv A .abásoráv etseP tlunoveb lavágásanotak
¤an a evrű¤el >si nák a gím ,giddadnim lóbráv a ik ttetđere mes
tsádamát nelle ké}rök A .ttezekré zeh€eh ilezök zehtseP ,togáslovát
ótahzíbgem iken inda ttodut mes iknes ed ,tlobar sé ttotagotđof ,ttezétni
.€árik a kidokzótrat loh ,lórra tríh
[lattú¤e] ,etdlük ab}ámotrat e$min a tie$nik sé tégéselef [€árik a] rokimA
:trék si tegéstíges
s ,eđđö ttötjű¤ tánotak kos géb seríh sé ólávik ¤e lüzök kegéb e$min A
,ebélezök kanáráv $áV ttezekré rokka neppÉ .erégéstíges €árik a tludnile

neűređsétepelgem gásanotak rátat A .tsádamát a etlednerle nák a rokima
,etrevel tépénanotaK .etteveb sé ,táráv $áV atnahorgem neletrih
sé attotjú¤lef taráv ttetílme za nátuzA .ettetje lubar takiajgatdála$
.atlobmorel
ianotak nebmeđ külev ¤oh ,káttál ,katludrofađđiv korátat a [lót$áV] rokimA
ze ,trék tegéstíges lótgáđroe$miN €árik a ¤ohleviM .őle ketnűt kotapa$
tsám¤e tto geres ték a rokiM .gásanotak ttödlük lügéstíges a tlov
pén rátat A .ketzöktüeđđö lannoza ,tétélik sám¤e atdutgem sé ,attotnallipgem
gidep geres e$min A .ttöző¤ sé ,[ergésnelle za] ttotídúz tropázlí}
.ketse abgásgof kiejgéb sé ,ttodóróđlejjéđ ,ttodóloĐromtéđ
zohnák rátat a sé ,ketrétađđiv [kotapa$ rátat ólbar a] nátza nannO
.katzokalta$
lőle esédeknelte¤ek korátat a ¤oh ,evtílme tlov gem bbőle rám eD
lavágam sé ,at¤ahle tágáđro adovjov netuK ,emledejef kaná}ámotrat nadguB
ketrék lót€árik [ra¤am] a ,takiasálláđ náv¤ahlE .tiólavttala atzoh
ettevle [€árik a] kankiólavttala sé kanihápiđ ,kengéb kos ttaimE .tekédenem
a sé kegéb đürügnü za ttaimE .atzo}ámoda kenépén nadguB sé ,takiakotrib
€árik a] katlálpát tetelölű¤ sé ,ketdekneltedegéle kiólavttala ibböt
.[tnári
ttödőröt ttölöfređ €árik a ,abgáđro za tröteb geres rátat a rokima eD
a gém ttőleim eD .tő etteređ no¤an trem ,lórádovjov netuK ttodoksodnog sé
kegéb a ,ttezektelek rák neletnémöt nabágáđro đürügnÜ ,tröteb geres rátat
katlóđ ¤í - ako za meledejef nadguB a ze tsoM" .ttedevneđ [takos] pén a sé
[a zE] "!nav nebgéstevöđ elev trem ,abknugáđro kenröteb korátat a ¤oh ,ed ,na¤u kátdagofeb tepén nadguB A .küttözök lef tlürem sávkana¤
.küttözök árrú ttel telölű¤ tlotsálap
géb }áhén sé epén đürügnÜ néjedi kenésédekevön [meledeđev] rátat a si lügéV
đih trem ,lóla bál innet llek le tádovjov netuK" :¤oh ,káttatzognah tza
ettevle lakkađőre €árik a lusádaár s ,gésnelle za knár ttöj attaimő
".atzo}ámoda kenépén sé iken s ,takniakotrib
absálutđup togáđro za ¤oh ,kiken ttoda tazagi eđér ¤e kaitrápe$min A
.abgáđro za ttozoh tegésnelle đék €árik A" :katlóđ ¤í sé káttotíđat
- "! [iken] nejlelef sé ,zehgésnelle za levépén nadguB táh nejneM
.kátlábaik
teküzek ,kátgoflürök ,ttodokzótrat netuK neb€em ,tátolap a tza kátnahorgeM
a katlotaheb avlálat tamlakla si lügéV .káttotjú} ersélködlö sé arcrah
.kátlobađakel lüklén molagri sé ,zohádovjov netuK abátolap
epén nadguB ,tlotah abgáđro za [rám] gésnelle za ¤oh ,[erríh a arra] nátuzA
katraka zoh€árik a neppé evleređlef lettezrev¤ef icraH .ttezekelü¤eđđö
tádovjov netuK ,tekümledejef s ,tröterőle geres đürügnü za rokima ,innem
.kátloráđémel

sé ,ketröterőle lannoza ,ttözök epén nadguB tdejretle eríh a kenne rokimA
nököđürügnü za sé ,kenlüse¤e elev ,kennem zohnák rátat a ¤oh ,kátzorátahle
[zohnák rátat] a ¤oh ,[kátzorátahle] rokima ,rokka neppé eD .kanllá túđđob
kéttev men nabálatlá¤e ed ,kujázzoh ttöj rebme ¤e lót€árik a ,kennem
[€árik a] ,tetez€eh a la€€árik a attadut tevök a ze nátuiM .ebmele¤if
a ed ,katzoktá$ob abcrah ,tludnile geres A .künelle ttödlük tegeres
sé ,katdóróđlejjéđ nátza ,küinrötel tlürekis téđér bbo¤an kenégeres €árik
.kattolmoblef evlükenemle nettetđevjef
nák rátat a nebzökneze ¤oh ,őle kájda ¤ú iőléđeble ketenétröt a eD
ed ,innem traka enelle ,nav [nabáráv] etseP €árik a ¤oh ,ettev téríh sotzib
.[lórákédnáđ a] lőrre ttodnomel nátza
sé e$min a lügéV .ttozokaráv evlémer tegéstíges nannohnednim gidep €árik A
,tlü aról [€árik a] rokkE .ttezekré géstíges úmáđ¤an lóbko}ámotrat he$
,tlov rebé si nák a eD .nojdamát nelle nák rátat a ¤oh ,tétseP at¤ahle
ebsel ne€eh ¤e-¤e takotapa$ se¤e zA .attotđo artapa$ bböt tégeres tájas
a gem kenezzöktü en ,kanazzá¤iv no¤an ,¤oh ,kiken atlo$narapgem sé ,attotíllá
.kéjle¤if lórlovát ka$ ,abcrah elev kanazzoktá$ob en sé ,levégeres €árik
59 ".tő ketéssevök sé ,manátu ketre¤ it ,ke¤emerőle nÉ"
ka$ tégeres €árik a ¤oh ,ajléc a tlov za ,atda to$narap a tze rokimA
a levim ,tiataludzom €árik a attotrat lemmeđ ed ,arcrah itíređ}ék bbősék
i}őnehip ¤e sé ,tnattap aról nátuza nák A .tlov ólavnávli} ajléc €árik
.tégeres atnov artáh argáslovát
nebzök sétegléđeB .tnehip [natdogu}] ne€eh a noza nelejjé za noza €árik A
lanjah nebzöK .ttodomatufgem egeres korátat a ¤oh ,iken kátdnom tza kese¤e
eri}€ehőnehip ¤e ¤ohgila ed ,tludni élefađđiv notáhól €árik a sé ,ttel
,ettih tza ,attál tze rokimA .tröterőle lőr€ehsel a geres rátat a tnem
aról evzekrev¤eflef gillá geres đürügnü zA .ebmeđ tlürek lannák a ¤oh
za nozA .tegeres rátat a kétzödlü gitse đége sÉ "!nák a tti ,emÍ" .ttemret
legger rokimA .kattotđarriv evlü notáhól giátdasahlanjah đége ,nelejjé
panzA .gésnelle za tnakkublef témsi ¤oh ,káttál ,ttodosogálivik sé ttel
sé ,katlov nabkumo} a gitse neđége ,[takorátat a] kétzödlü si
kanáráv ajirgA náját ó€of ađiT a ¤oh ,ketnem eriđđem na€O .tekő káttotđalađgem
.ketzekré eréké}rök
gidep nák A .ketnehipgem sé ketdepeletel avdaráfle ,ttedeletseeb nebzöK
za zA .levégeres tlüse¤e sé ,ttozorobátel nebélezök ó€of ttetílme za
sé ,tiakon$narap bbőf etterék zohágam nák A .le tlet lunalatravaz >lejjé
errE .đel ahgila knumlakla bboj lénne ¤oh ,gem kotájduT" :kujázzoh tlóđ ¤í
nátuzA ".ergév knutjah tsétüatjar ilejjé am ,neđék ,kete¤el lannozA .}émer $nin
tégeres €árik A .tlü aról si agam djam ,attotđo artapa$ bböt tégeres
za nozA .kujár kattotídúz tropázlí} sé ,kátgof lürök lórladlo nednim
i}}A .erégeres kora¤am a katróđ tali} neletnémöt ,gilegger đége ,nelejjé
nalatmáđ sé ,tehel mes inadnomle tza ¤oh ,le kattotítđup tavol sé trebme
.gem kettetísebes tánotak
árik A .tiatapa$ etdeđ ebdner sé ,tlü aról si €árik a ,ttel legger rokimA
a náladlo laB .tlocrah tladlobboj ettellem ika ,erévtset ¤e tlov kan€

giátgu}pan đége nopan a nozA .lef ttozokaros geres e$men ttöj ergéstíges
.ketsele nakos noladlo tékdniM .leggeres rátat a katdoksaiv sé katlocrah
tánotak kos lakkuropázlí} ,ttolđo artapa$ bböt geres rátat a leviM
netlüđőb kotapa$ ővel nerétata$ a sé ,crah a t€of neseveH .el ketröt
đürügnü za si lügéV .arsám¤e ttotídúz tropázlí} léf tékdniM .katzáta$
si tepén e$min A .kettetísebesgem gidep takukos ,kétrevel téđér ¤e geres
.kátloráđémel sé kétrű¤el nesejlet
emöz kenégeres ,inző¤el ajdut men takorátat a ¤oh ,attál €árik a lügéV
a nelejjé za nozA .tágam le atzorátah ersélükenem tréze s ,evröt nav gem
.ketlükenemle sé ,ketlü aról đunamoloK ,erévtset sé €árik
:sreV
,motárab gem dsagllah ,lekkeze tnétröt iM
,tlov ejima ,ténednim s tájdála$ ,tájnórt ,táno¤av ,té$niK
.[ósavlo] sevdek ,ó ,at¤ahle ténedniM
,lüklén sázobah káttotđaláv tsélükenem A
,lef ketlegre} takavol ttotagoláV
.tne¤éđ sé tetelü$eb a náv¤ahle ,ketlükenemlE
,arájtú le tuf ¤í iknedniM
,artáh mes ,erőle mes zén mes ikneS
,€árik a gem ttököđ levérévtset leviM
.kizektevök im dsálgem ,leggeres a djam đel iM
lejjé za gém ,ketlü aról lannoza ,kátdutgem korátat a tze rokimA :azórP
kátróđlejjéđ ,ketzétni tsádamát
sé kátlobađakel takukos ,káttotjah kenéziv ađiT a s ,tegeres [ra¤am]
.katlo}ámkáĐ sé katlobar ,kát}áh erlédrak
táno¤av ,té$nik geres ttöző¤el a gidep korátat a ,tlükenem naúromođ €árik A
gáđro za ,káttotítđuple ,kétleĐreplef teké}rök seléđ a ,kéttetje lu}ámkáĐ
.kéttetje lubar gidep teküpéndála$ ,kátlobađakel tépén
¤E .gem ttodopallá nádubÓ sé ,nó€of anuT a tlektá ,tludnile nák a nátuzA
kozA .etdlük arsádamát ab}ári ¤e-¤e takonák a nátuza ,tnehip tto giedi
tika ,ajnák ¤e tloV ,káttotítđuple sé kátlobarik teké}rök a nátza
rám eD .[teké}rök đége) za atlalgofle sé atdamátgem zE .katvíh kannák nafaä
ttőle esédzekgem tarájdah a [€árik a] ¤oh ,kütléđeble nebkőzőle za
a si ő nátu sétđevata$ a tsoM .etdlük abgáđroe$miN tie$nik sé tégéselef
.tnem zohráđá$
nebtelé nátu géserev a ¤oh ,le iléđeb ¤ú sé őle ajda ¤ú sákinórk A
:nelle iejgéb sé €árik a lánráđá$ a ketleme tđanap kegéb iráđá$ tdaram
trem ,attotítđuple teknünednim geres rátat A" .katlóđ ¤í "!ráđá$ samlataH"
tdamát sédeksegésnellE .ketzöbnölükeđđö kegéb đürügnü za levépén nadguB
za tze korátat a ttaime s ,kátlokli¤gem témledejef nadguB ,kützök
".knüken katzoko tegésetđev sé trák neletgév avlánđahik tamlakla

lusámodut takuđanap ráđá$ a rokimA .katzoknáris naúromođ sé ,kátdnom tzE
,ttodugarahgem ,ettev
.ettetev abgásgof nabráv sőre ¤e sé ,attagofle t€árik aljeB
a tllá nabcrah €árik a rokima ¤oh ,kanlóđ lórra iavađ sákinórk a nátuzA
tlürek erzék lüvíknezE .ttotuj abámlatah nák a té$ep i€árik a ,lannák rátat
a ketlürek kobar tnim kika ,[ráktit) konrí }áhén ózotrat zohájnávíd €árik a
.abámlatah nák rátat
a noza ,tlükenemle lóbáta$ a ika ,nabnoza đunamoloK ,erévtset €árik A
za etle¤if sé ,tekédenem tlálat nebgés¤eh naltatahráj ¤e nekédiv
tri televel lannoza ,ttezređ tsámodut lőrre nák a rokimA .teke}émese
:atrí tze sé ,nebéven €árik a kanđunamoloK
.mettötjű¤ tegeres tsom né ¤oh ,gem ddut ,¤av đunamoloK ,merévtset ika ,eT"
kujdamátgem nátza ¤oh ,leggeres mázzoh ere¤ nasro¤ ¤an ,neđék ¤él táhet ¤Í
".knullá túđđob sé ,tnák a
lőbépén €árik A .etleté$epel levéjté$ep €árik a televel a tze nátzA
kétdlükle televel a tze ,kettel iólavttala nák a kika ,na}áhén
ttotđaláv tegeres lőbrebme reze }áhén nebzök nák rátat A .kanđunamoloK
.attotíllá ebsel luádpa$ abájtú đunamoloK sé ,ik
geres rátat a ,tludni kantú sé ,ttezekré zohđunamoloK lével a rokimA
men kanđunamoloK .atróđlejjéđ sé etrevel tierebme [đunamoloK] ,atdamátgem
.tlürek erzék ,einlükenemgem tlürekis
trí televel €árik a ,attagofle t€árik a ráđá$ e$min a rokima ,rokka eD
"?láttagofle ¤oh ,kanna emletré za iM" :iken
:iken etdlük tetelelef őzektevök a ,ttotuj zohráđá$ a lével a rokimA
nÉ .melőt létrék tegéstíges et nátuza ,degét gem ttodamát gésnellE"
temegéb sevenríh sé ólávik kos némíc géstíges ,tedesérék mattagllahgem
igér sé sádok€áđiv igér ttözök depéN .deken lannoza metdlük tamánotak sé
látlláđ tréiM .sélügedihle za úkof¤an küttözök s ,nav sédeksegésnelle
merebme ólávik kos nesegelselef ttaimE ?leggésnelle za ebmeđ
seđđö ,tlüsimmesgem me$nik ómo$ ¤e ¤oh ,lüvík nozA .datzoko tásálutđuple
táhet aH .dektév a ólavnávli} nebbE .dattotíđat [abrís] abrop a tamánotak
men ,detírét men gem trák ttozoko meken a gíma ,lőtmezek a đraka tamlagri
.atda tetelelef a tzE ".donludabađgem melőt deken inlürekis gof
zehhe sé gésnelté$neređ ,sápa$ i}}em eréjef ¤oh ,attál €árik a nátuiM
.inlánjasgem tő ajgof mes iknes ¤oh ,atdut ,ludúz dnalak sé jab ólnosah
¤e lüvíknoza sé ,atda kanráđá$ a tie$nik seđđö €árik a si lügéV
¤oh ,atdagofgem sé ,iken ttoda si [trev¤ef] tzökđe ttokarik lekkevökagárd
inda gof tokédnája si lóbba nátuza ,einzeređađđiv togáđro đége za lürekis ah
.kanráđá$ a

sé tecrep ¤E .előt tludabađgem ,atda kanráđá$ a té$nik seđđö €árik a nátuiM
a sé ,tnem abá}ámotrat míR .neké}rök a noza bbávot ttöződi mes táró ¤e
.tludrof zohápáp
€árik A .atlánjasgem sé ,atdagof lesséletđitgem si apáp imír A
sé ,ttötjű¤ togásanotak apáp A .előt trék tznép sé togásanotak lügéstíges
lelléđ őzevdek sé ,tlláđ arójah [€árik a] nátuzA .attotá$ob arátaláglođ
sé togásanotak si lőtiemledejef tegiđ ttetílme zA .ttozatu erétegiđ đodoR
sé té}émer molagri za kulán etre}le ,kátdagof nesevíđ si kozA .trék tznép
.iken katda tegeres si kozA .tásálunávli}gem gésseirebme za
tágáđro sé tépén đürügnÜ korátat a ¤oh ,knützekré ado tsom lekknüséléđeblE
lóbkáta$ A .lóbgáđro za kétzűik lakkađőre tepén a sé kátlalgofle
itnem rátah a gidep ke€emén ,nab}ámotrat e$min a eki€emén kegéb tlükenemgem
návdnom -ődnevöj a djam lozjar tim ,kussáL" .[tekédenem katlálat] nekédiv
a ¤av abkaráv a katdóróđlejjéđ kosám ,zohkujázah kandokđagar kese¤e
a ketlürek ab}ođiv đđor nebétzektevök úrobáh A .abkosoráv ibbalovát
za attotítđup sé etleĐrep ,attagotjú¤ si nák rátat a tđérsám ,leppén e$min
lunaltadakađ korátat a ¤oh ,attál ráđá$ a rokimA .tako}ámotrat [đürügnü]
gém kanágáđro đürügnÜ kástítđuple sé kéjleĐreplef ¤ohen togáđro za kájtítđup
.takoza lef kájlúd sé ,ké$min a kenejnem ¤oh ,ttoda to$narap ,téđér ttetniré men
€eh ttotítđup men le gém a nelle koza ttezétni tsádamát pén e$min a nátza ¤Í
sé ,katlov kasodéđmođ laviarátah kugáđro ő za ke€ema ,nelle ke
leppén e$min a ¤oh ,kenpén đürügnü za káttatumgem sÉ .takoza káttotítđuple
,[zoko tsátítđup] bbo¤an lakkos lánásátítđup nák rátat a talo$pak đđor ólav
si te€eh sám kos gém nátuzA .kiken ttoda tamlakla erre ráđá$ a sé
tnékgésnelle lőbpén đürügnü zA .kattotítđuple sé katlobarik ,katdamátgem
tsédevneđ getegner nebémletré $narap a sé ,kattotđofik tik ,ketlögem tik
a ttaim keze pén đürügnü zA .le kettevök tokađőre sé [katzoko)
.ttedevneđ takos no¤an ttaim kosátagotđof
kenétegiđ đodoR ,ttopak tegéstíges lótápáp iamór a €árik a nátuiM
¤í sé ,togásanotak katda si kozA .nejrék togásanotak ¤oh ,tnem zehiemledejef
naódnallá ttezeke¤I .[abágáđro] nejrétađđiv ¤oh ,ejedi za ttezekréle
za] attotítđup tnékgésnelle pén e$min a leviM .inzeređ tekesélüsetré
,ketdekeröt arra nebkütez€eh tlurođ ,kettöjeđđö kegéb đürügnü za ,[togáđro
.la€€árik a kenejlüse¤e tto sé ,ab}ámotrat távriH a kanajlunoveb ¤oh
zohráđá$ ték katlalgofle nasro¤ sé ketdekereklef ,kátlosavaj tze nátuiM
takaráv a ,kétrötel takiajdála$ sé tépén karáv A .taráv ózotrat
}áhén ,kátlokli¤el tepén e$min A .kéttetje lu}ámkáĐ tekie$nik ,káttotjú¤lef
távriH a katlotaheb nátza rokkE .kéttetje lu€gof gidep takugásólávik
.lót€árik a kennöj keríh ne€im ,kétle¤if avzokaráv sé ,ab}ámotrat
a nák rátat a nebzökneze ¤oh ,kiléđeb ¤ú kosákinórk a sé iódut keríh A
si tekekédiv a takoza sé ,ttezétni tsádamát nelle kekédiv múr sé ráglob
pén a ,atlocruh abgásbar ,atlobarik takiajdála$ sé teküpén >attotítđuple
a lórra trétađđiv [erézev) ki¤edniM .attotítđuple sé atloráđémel téđér ¤an
.kattotrat to$ánat sé ,lannák a katzoklálat [tsom] ,ketnem avoha ,lőrkédiv
nelle }ámotrat e$min a levőre tlüse¤e ,ketlű¤eđđö kegeres rátat a rokimA
.kástítđuple sé kéjrevel ¤oh ,indamát katraka

etle¤if nerebé nájtú kemék sé ,lőrkietedekele$ tlüsetré si ráđá$ a eD
sé kézzirő ¤oh ,atlo$narapgem sé ,ttötjű¤ tegeres lannozA .takiataludzom
.kasotavó kene¤el sé ,takaráv ikédivrátah a gem késtísőre
lannoza ,enelle ttötjű¤ tegeres ráđá$ a ¤oh ,tlüsetré nák a rokimA
-heŁ a sé ,nó€of anuD a tlektÁ .lórmahorsavol [inelle ké$min a] ttodnomel
ággásatđup sé etleĐreplef nesejlet si tza sé tludni nelle kédiv avroM
nodóm naltallah lütđerek nevé moráh tako}ámotrat a takoza nák A .ettet
.attatzotláv ággásatđup teké}rök đége za sé ,ettet erknöt ,atlobarik
.le tlet vé moráh nebzöK
samlatah őggüfeđđö larráv a ttala aráv nogrütđÜ nebődi za nabbA
kájda tnéknö ¤oh ,attotílóđlef röđbböt tiaru ráv a nák A .tlov }émtídőre
si lügéV .kódnaljah erre katlov men nálatlá¤e koza ed ,taráv a lef
,(atgof ála mortso) lettezeke¤i ¤an s ,ettev lürök taráv a ,tdamát künelle
gásanotak a ¤oh ,ttoda to$narap si lügéV .einneveb iken tlürekis men ed
a lürök ké¤ev sé ,tehel mes inadnomle ti}}ema ,eđđö nojdroh táfizűt i}}a
.attatjú¤lef ,ko}rot sé kalafráv a tnim ,attakar arbbasagaM .laváf taráv
.tdaram men növök ők sé ,ttel akélatram đévzűt a epén ráv ttetílme zA
€árik aljeB .attotítđuple si tzA .tdamát nelle aráv dárigleB inütđÜ nátzA
sé ileĐrep ráđá$ a tđérsám ,nák a tđér¤e ,etle¤if nerebé sé attál nebzök
a tteze¤egem si lügév ttegresek loh ,ttedek}émer loH .togáđro za ajtítđup
kenléđ tiálrotiv ,ettetlü arójah togásanotak A .lekkemledejef iđodor
.nelle nák a tludnile leggeres neletnémöt a lazza sé ,ettetíđef
teđémret semellek ,ho ,katlláđ arójah leviM
.léđ a ttel őlelefgem nebcrep a nabbA
.}ákrás s tnim ,ta€o ,ketleme tocobrá őré gigÉ
kettötök teletök lezzök-le€€eh arkocobrátđerek A
polđo nednim tá$ú$ atgud gigé zA
.tekőzeve seđđö za kójah a kátpa$ ebregnet a S
lannoza sé ,lőr}émese za lőrre ttezređ tsámodut si nák A :azórP
tludnile sé ,nánuD a tlektá levégeres đége nátzA .tádubÓ attotítđuple
eréjdlöf đürügnÜ pan ¤E .tludni kantú si aljeB nebzökE .élef gáđro rátaT
ne€I (83) .atlozjargem tételgöđ nednim kanna kađrok a ¤oh ,attál sé ,ttezekré
le nesejleT .ttezekré zohájnórt sé tlunoveb ,[togáđro za avtál] nabtopallá
lügév s ,tlé givé tahnezit gém nátuzA .násálutđup agáđro evderesek tlov
kéttemet nabmolpmet ővel nétegiđ anuD A .lóbgáliv a lőbbe ttozovátle
.le
,lálah a iken attotjú}tá tárahop űresek sédevneđ A
.togáliv ózgáriv ttotítđuple za at¤ahle S
,€árik a ttel náfetđI kidötö [anátu] ¤oh ,kiléđeb ¤ú kökönríh A :azórP
kanáljeB tika ,aif ¤e tdaram si kennE .knützekélmegem bbetnef lőrika
rokima ,ttodoklaru givé téK .arnórt a kéttetlü tő nátu aj&A .katvíh
lánásoráv etseP .ketröt enelle evtjű¤ tegeresdah iemledejef gáđroheŁ

a ettetđevle gásanotak he$ a ed ,ttezektelek ata$ ¤an sé ,ketzöktüeđđö
.ttodomatufgem sé ,táta$
.kát}áh erlédrak teküđér ¤aN
sé ,tídni túrobáh nelle gáđroheŁ ¤oh >ttozorátah ¤ú [tréze] €árik A
kanásátuj arnórt sé ,zehételé za ttel neltűh [nebzök) ed ,ajtítđuple
tegiđ ttetílme za ,éllem aj&A .lóbgáliv a ttozovátle nebévé kidamrah
.le kéttemet nabámolpmet
:sreV
levépén gáliv a đet tim őtmereT a nojaV
.ebdlöf a temetle tohas koS
ttozovátle aj&a leviM ,kátvíh kansualđidaL ,aif ¤e tdaram si kannA :azórP
nájnórt sádoklaru za giedi so}ozib ¤E .tdaramár e€eh ő za ,lóbgáliv a
.ttozokaróđ ,ttovi ,tteve ,tlü
árik aljeB ,ajpagerö rokima ,nebődi za nabba ,kütléđeble bbetnef tnima eD
e$min a ttezektevöđ pén đürügnü za sé ,ttodoksúrobáh lannák rátat a €
ttaim asádamát korátat a netuK ,emledejef igér kaná}ámotrat nadguB ,leppén
avdamátgem tnékgésnelle tő eD .tludrof zoh€árik a s ,tágáđro at¤ahle
rumadlA za zE .katvíh kanrumadlA tika ,aif ¤e iken tdaraM .kátlokli¤gem
sé ,tlov emledejef kenéjdlöf nadguB néjedi agás€árik sualđidaL
¤oh ,atlo$narapgeM .ajluđđobgem térév aj&a niejgéb đürügnÜ ¤oh ,atzorátahle
.tlű¤eđđö geres ¤an A .eđđö nöjlű¤ egeres seđđö kaná}ámotrat nadguB
tekemék lannoza ,tlüsetré lőrre €árik sualđidaL nabnoza nebzöknezE
kozA .tágásidólav ríh a ajdutgem ¤oh ,abá}ámotrat nadguB ttödlük
ettötjű¤eđđö [gel}ét] rumadlA ¤oh ,kátlotahupik sé ,abnadguB ketzekrégem
éle eníđ €árik a ,ketrétađđiv lannoza kemék a rokkE .tiegeres nadguB đége
.kátdnomle eri¤eh lőrivöt tríh idólav a sé ,katluráj
,tiegeres đürügnÜ ettötjű¤eđđö si €árik sualđidaL avgof lánko zE
si rumadlA .abá}ári nadguB tludniile sé ,tialđáz attotnobik
.nelle đürügnÜ tludnigem sé ,leggeres nadguB a ttedekereklef
tekemék €árik a ,gem ttet togáslovát sé tđakađtú kos léf tékdnim nátuiM
giplat lőtőtet ,léf ték A .kenezzeređ tríh lőrépén nadguB ¤oh ,ttödlük
geres ték A .ttozoklálat nárátah a kanágáđro đürügnÜ ,evzötlö ebtrév
nadguB a evrű¤el temledeđev koS .ata$ a ttödődzekgem sé ,tlláđ aról
,attál tze rumadlA rokimA .inzoktatum ttedzek elej gástdaráf a negeres
a egereS .tlükenem élef agáđro korátat a sé ttodomatufgem nebémleléf
đürügnÜ kiartás imledejef ,kü$nik ,kuno¤av seđđö ,ttota}áh erlédrak nőzemata$
.ketse luá}ámkáĐ gadzag kenépén
ttodokđanap neűreseK .tluráj éle eníđ nák a pan ¤e sé ,ttodomatufgem rumadlA
inlürö}ökgem léjdekse¤ek ,nák samlataH" iken ttögrö}ök ¤í sé ,ar€árik a
stjú} ,temezek a gem dgof nabtanallip so€ús a nebbE .nenelté$neređ a neze
"!tegéstíges sé tsátagomát meken

gidnim ,leđđürügnÜ tlov nab}ođiv segésnelle atógér nák rátat a leviM
rumadlA avgoflénnE .ajdamátgem tđürügnÜ ¤oh ,tteserek tamlakla sé te¤ürü
mokédnáđ si mekeN" :zohrumadlA tlóđ ¤í sé ,iken tláglođ lü¤ürü eletevöj
nátzA "!kotídni totarájdah semledező¤ nelle gáđro za nelle za ¤oh ,tlov
neltetehréM .lüđék artarájdah sotnof ¤oh ,nabgáđrorátaT đége za ettedrihik
.eđđö ttezekelü¤ geres
trézE .tlükenem zohnák a rumadlA ¤oh ,attotínalatgu} si t€árik a eD
a ¤oh ,kéttev lüríh t€ehim kika ,abá}ári nák a ttödlük tekemék lannoza
árik a ketrétađđiv lannoza ,eđđö ttötjű¤ tegeres naltatahlálmáđgem nák rátat
tátaláglođ sédekmék A !€árik samlataH" :katlóđ ¤í sé ,zohájupak €
sé ,tnem zohnák a rumadlA ¤oh ,ardosámodut nojláglođ sé ,küttetísejlet
ttötjű¤ tegeres nalatmáđ ¤oh ,tez€eh a za tsoM .attatzokéját neőtđevétgem
a ze t€árik a ,kátdnom tze rokimA ".röt denelle ¤oh ,atzorátahle sé ,eđđö
đürügnÜ ¤oh ,ttoda to$narap nebtez€eh zéhen a nebbE .ettetídnergem ríh
tludnile si nák A .eđđö kenejlű¤ lunalat}áih iegeres sé iejgéb
.kantú tludni evrötel nesejlet erríh a erre €árik A .lavágásanotak
kenégésse}éfő atéfórp áđI ,ketzekré arárátah gáđro za rokimA
lannák rátat a nebélezök aráv gi$đaraK ,nebévé (85) kidenev¤enzáđtékreze
na€o sé ,ttödőzedner abkoros icrah ,tnattap aról léf tékdniM .katzoklálat
anotak getegneR .tdazroble si gáliv a ¤oh ,gem tludni meledzük seisőh
za sé ,eindekereklülef tlürekis kengeres rátat a si lügév ,le ttese
sé kéttetírek erzék si t€árik a nerétata$ A .etrű¤el tegeres đürügnü
.kátlokli¤el
.atlobmorel tételüpé etelÉ .gésnelle za tő rokka atlokli¤eL
,nelle gáđro đürügnÜ đége za ketzétni tsádamát [korátat a] nátza rokkA
,kátlocruh abgásbar takiajgatdála$ sé tépén ,kéttötnöd abmor ,kétleĐreplef
.káttotítđuple nesejlet tágáđro đürügnÜ sé
tlov men nabnoza kan€árik sualđidaL .abkia}ámotrat tájas ketrétađđiv nátzA
kneriF a avgof lánko imalav €árik sájrednA nebbegér géM .ekemre¤
.tlov ajótrat€eh kengéb kneriF ¤an ¤e nabásoráv naljaM .tnem ab}ámotrat
,űtrüfjah [rödnög] ,űtemretsurpic ,ótlém erteteređ ,űrö}ö¤ ¤e tlov kennE
lügéV .ab}ál a ebbe ttel semleređ gilüf €árik sájrednA .a}ál úcra dloh
.egéselef tlov rám ¤oh ,(erénelle kanna) ,abágáđro tő atzohazah si
€árik a ,lót€árik a ttese ebrehet }ál a ¤oh ,tlov ótahtál rám rokimA
.levégéselef a tteđeveđđö
tő ejdegne ¤oh ,t€árik a etrék arra [}ál a] ,ttü¤e kettehlé men ¤ohleviM
kneriF etdlükađsiv [t}ál a] ¤oh ,ako za táhet tlov zE .abájázah ađđiv
katda teven đukivoduL sé ,ttetelüđ aif kan}ál a arákosmeN .abá}ámotrat
.nav lót€árik a (kere¤) a ¤oh ,ttotuj arásámodut kanájpa [}ál a] pan ¤E .iken
.ajlokli¤gem tá}ál sé tekere¤ a ¤oh ,atzorátahle evderesekle si lügéV
abásoráv kideneV se ,ttözötlö abáhurlá ,tlüsetré lőrre }ál a rokimA
atdutgem si ikalav ¤oh ,nabnoza a lükléna ,giediúđđoh tlé ttO .tlükenem
kideneV naódnallá ,tlüdreslef úif a rokimA .tetez€eh sogásólav a anlov
nesemle¤if meledejef a rokima ,pan ¤E .ttollá nabátaláglođ a kanájódoklaru

a] ettetrégem lannoza lőbésédeklesiv sé lóbiasánovcra ,t}égel a ettegezén
kizamráđ lőbrév i€árik nasotzib đégE : nabágam) atdnom tze sé ,[togásólav
ttedeklesiv nesemle¤if gidniM ".[lóbdála$) isemenőf gidep ¤av ,úif ze
.atdagof abátaláglođ túif a sé ,nebmeđ elev
lőtéjele gidep úif A .előt ttödöksőzedrék lórájázah idólav pan ¤E
a ttezređ tsámodut ódoklaru za rokimA .tétenétröt iken etléđeble gigév
kanájpa leviM .lótsázokládo$ a tdaram nabájáđ a ajju ,lórásázamráđ [}égel)
bbo¤angel A .atda teven sájrednA si iken ,tlov sájrednA even
,ennel ajttozamráđel tájas a ahtnim ,nebmeđ elev ttedeklesiv leggés}ekézőle
.ttöggüf atjar gidnim etetniket sé
,ajdótu tdaram men s ,ttesele nőzemcrah rátat a €árik sualđidaL leviM
đürügnÜ [t}égel a] sé ,ttötjű¤ tegeres lannoza ajódoklaru kideneV
.etdlük ab}ámotrat
đürügnÜ ,ttezekrégem sájrednA rokima ,¤oh ,őle ajda ¤ú bbávot könríh A
¤oh ,iléđeble si tza könríh a eD .ttedzek indoklaru sé ,ttepel arájnórt
lakkorátat a ¤oh sé ,egésneletkemre¤ €árik sualđidaL ttel úsámodutzök
a kanájápáp míR nabkopan a nabkoza :tloV .ttesele nabáta$ ttovív
rokka apáp imír A .katvíh kanđuloraK tika ,ifgéb samlatah ¤e nabátaláglođ
agam a tágáđro đürügnÜ ¤í sé ,itetlü tő arájnórt đürügnÜ ¤oh ,atzorátahle
.ajtjah ála amlatah
¤e apáp imír a kenifgéb a kenne ,evlelníđ togástárab la€€árik sájrednA
.abátaláglođ €árik a nojllá ¤oh ,atzíbgem s ,ttoda tznép sé tánotak ómo$
tza [nabkotit] eD .etdlük arátaláglođ €árik a abá}ámotrat đürügnÜ nátuzA
zohkugam sé ,lóla bál kiđetle ¤ohalav djam t€árik a ¤oh ,kétzevret
etelé rokka ,enlürekis men sétevle$ a ze nabnoza aH .togáđro za kájtnirapak
.nabátaláglođ €árik a nojdaram giát¤of
A .togáđro za attotrat nebézek nadráliđ €árik sájrednA nabnoza nebzöK
ketdeksemledegne sé ,takugam kéttetevála lekkelél sé nétniđő si kegéb
elev anlov ttel sepék ika ,tdaka mes egésnelle ¤e avgof lánko zE .iken
¤e náduB .lóbgáliv a ttozovátle nátu sádoklaru ivé ¤eneziT .inlláđebmeđ
.le kéttemet nabba ,tlov molpmet ¤an
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,ttöj argáliv a erre si lügév ika ,iknedniM
!rodnáv ho ,ttozovátle ,tza av¤ahlE
,tđuloraK ¤oh ,atnávík tza géb }áhén ,tlahgem €árik sájrednA leviM :azórP
sé ,kétzenelle tze ke€emén eD .arnórt a késsetlü ,ttödlük apáp imír a tika
na€o kutjar tahdoklaru men tniređ kie}év röt ő za ¤oh ,ketlevré lazza
.kujázzoh ttöj lőbkneriF ika ,rebme
,[tđuloraK] kétzenelle kika ,kegéb A .küttözök ttezektelek' €áđiV
tódoklaru he$ a levim ,katludrof zoháráđá$ gáđroheŁ sé ,ketdekereklef
kegéb a rokimA .katvíh kansuale$niV tika aif lataif kéred ¤e tlov
,serü gelnelej a}ámotrat đürügnÜ" :zohódoklaru he$ a katlóđ ¤í ,ketzekrégem

ajda ¤oh ,küjrék sé knüttöj trézA .innetgem kujraka tsuale$niV argás€árik a
".gem küđđet ávájódoklaru kaná}ámotrat đürügnÜ sé ,knüken tő
ed ,matdagofle takotsátjahÓ" :tlóđ ¤í sé ,atdagofle takugásnávík €árik A
sé tjab eréjef maif ttaim [gás€árik) gáđro za ¤ohen ,inzá¤iv llek no¤an
"!kotazzoko tegésnelté$neređ
kétrésíkle gidep kegéb A .ejéllem ttoda togásanotak sé tegéb kos lannozA
.kátzánorok á€€árik ,kéttetlü arnórt a ,tő
sé lejjé kos nebzöK .tlov nájtráp đuloraK nabnoza eđér ¤e pén đürügnÜ zA
etröt evlürem ebéregnet sádoklodnog a €árik suale$niV pan ¤E tlet lappan
sé agásódnaljah kenégésbböt iőlekőle gáđro za ¤oh ,attál levim ,téjef a
a kennE" .kiđkele$ tniređ a$narap ő za s ,kiđgu} nođuloraK etetniket
téK !lej ój men zE" :tlóđ ¤Í ".e}émzektevök sé egév ój đel men kangolod
nabámlatah téđér kibbo¤an gáđro za đuloraK levim ,neb€evüh ¤e réf men drak
i}}e gidep kegéb đürügnÜ zA .nav memíc [i€árik serü] ka$ meken tti ,ajtrat
segésűh külüzök ika ,tđérsáM .keűh kene¤el zehik ¤oh ,kájdut men ató ődi
,đel sáludroflef ¤e kenne egév A- .ttodoklodnog ¤Í - .ennöj mázzoh ,ennel
,ennel men }ámotrat a ze aH ?argás€árik a erre nav megésküđ im gidep meken
".entehel mé}e za lüklén €áđiv sé [dnog] gáđroheŁ rokka
¤an a ze meken ój erim sé ólav eriM" .arágáđro [tájas] ttezekélmeađđiv nátzA
sé ,[nabágam] atlodnoG "?egésnelté$neređ [metelé] mokađrok sádoklaĐrot
nav kanágáđro đürügnÜ" :atrí tze [neb€em) kanájpa ttödlük televel lannoza
€árik] meven ka$ mekeN .ajtrat nabámlatah togáđro đége za ika ,a€árik ¤e gém
tez€eh a ¤oh ,arra gésőtehel $nin táhet ¤Í .tti nav [mosulutit i
¤e ere¤ nasro¤ ,kajdaram nebtelé ¤oh ,doraka tza táhet aH .kidőzednerle
".kodnomel lórsádoklaru za lőrre nÉ .azah megne lé¤iv sé ,lavánotak ómo$
,ttezekrégem lével a t€ehiM .etdlük kanódoklaru he$ a ,kanáj&a televel A
lannozA .kenlej sé$neređ kiđtál men ze ¤oh ,ttedzek indógga a ódoklaru he$ a
¤e luákon$narap keđérgeres ttezekré men eb gém A .ttötjű¤ togásanotak
tá$narap [bbajú] t€ehim ¤oh ,iken atlo$narapgem sé ,gem ttozíb trézevőf
.anátu nöjjöj lannoza laviatapa$ ,ajpakgem
mes táró ¤e mes ,totanallip ¤e mes levégeres ővel nebtélneđék a nátuzA
ttellem etseP sé ,tré zohásoráv etseP nopan ¤E .tludnile evdeklelsék
.lađđuale$niV ,laváif ttozoklálat ttO .ttozorobátel
déđeB .arásádagof €árik he$ a ttöjeđđö ejgéb semedré i}}emalav đürügnÜ
im a meN !kegéB" :atdnom tze €árik he$ a [ttözök kebböt] nebzök
,melőt ketétrék tamaif a sé ,mázzoh ketettöj it menah ,za tlov knutalodnog
né za ¤í ketetdekele$ tréiM .ajódoklaru ¤e tlov rám kankotogáđro ahon
tikráB .kađsamát tátiv sé tsédekeđev ¤oh ,moléc a za men mekeN ? lammaif
".sé$neređ kotgáđro elev ne¤el ,kotraka
tludniađđiv s ,tsuale$neV ,táif sé tie$nik seđđö etdeđlef nátza ,atdnom tzE
.abágáđro
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.abá}ámotrat tludniađđiv sé ettiv lavágam táiF
.tnári molaru igáliv a iĐpak tlov meN
katdut men tzök sám¤e iejgéb đürügnÜ ¤oh ,kiléđeb ¤ú iódut keríh A :azórP
.tágás€árik đuloraK kátnávík men trem ,katdazállef nakos ,inze¤egem
kanđunotO tika ,ajnáb negedi ¤e kenĐröt ajirovaB a nebődi za nabba tloV
.káttotđaláv á€€árik lakkađőre sé ,ketnem etré kegéb tdazállef A .katvíh
le kátdagof mes iejgéb ibböt gáđro za ,tlov úsázamráđ negedi levim eD
si lügéV .eleb ebbe ketze¤e mes iőlekőle gáđro zA .[kan€árik] tő
a sé ,inatratgem nadráliđ indut ajgof men togásótlém a tze ¤oh ,ettetrégem
nátza eD .ár djam ludúz meledeđev sé jab ¤an négév a ttaim gás€árik
.ődi za djam zoh tim ,ajrávgem ¤oh ,atzorátahle
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,iken gem daram men gásótlém a ze négév a ¤oh ,atduT
.kanhas eré€eh a djam lürek ikalav sáM
gidnim ,tnem avohráb sé ,tlov sotazá¤ivőle no¤an gidnim nátza ttaimE :azórP
,aif ¤e tlé nebődi za nabba kan€árik aljeB .tánorok a atzodroh lavágam
niakotrib tájas menah ,erésére}le gás€árik a ttedekeröt men nabnoza ika
.kátvíh kan [-------] .tlé natdogu} avlunovađđiv nabá}ámotrat ledrE
epén }ámotrat a ,ttepél arnórt a €árik đunotO nabnoza atóimA
sotanáb sé neltedegéle si €árik đunotO agam ttaimE .ttedekneltedegéle
kima ,keséleklef a katlusódnallá ,ttodoknalatgu} si epén gáđro zA .tlov
pan ¤e si lügéV .tlov nabgásnalat}ozib sonot€of si €árik a ttaim
tto ,ebledrE ¤emle ttala e¤ürü sáludni artađádav ¤oh ,atzorátahle
a tlov zE .elev lüse¤e sé ,tő ire}gem ,táif €árik aljeB isereklef
ttezređ tsámoduT [] .artú za tlüđéklef sé ,ttezekrev¤eflef nátuzA .evret
.lóriađanap gáđro za sé lőrétez€eh ő za
€árik đunotO ¤oh ,kanna eríh a tdejretle nabgáđro za nabáđđoh-nebétléđ nátuzA
naódnallá tánorok i€árik a eD .tludni artađádav evzekrev¤eflef nesejlet
.tludnile nátuza ,attotrat lánágam
lénika ,küretsemđárob ¤e tlov lüzök kianokor ¤oh ,sákođ a tlov za kulánŐ
a ,tlov nabóludni €árik a rokimA .rob a ttoz}áih mesahos lőb}éde ¤e
kikA .le ettetjer abrob a abba tánorok i€árik
.(evtíđékle) nav rob arámáđ €árik a nabba ¤oh ,kéttih tza ,káttál [t}éde za)
ettev élef a}ámotrat ledrE ttala e¤ürü sáludni artađádav nátza €árik A
-lejjé tnimA .lüzök ianokor a géb }áhén nebéterésík a nabnoza tloV .tájtú
,erđé ettev men lőbgésneltemle¤if retsemđárob a ,ketnem nabát€of¤e lappan
za ,ttel legger rokimA .tteđevle sé tteseel lüneltelév }éde za ¤oh
.tnűtle }éde sorob a ¤oh ,attál rokka ka$ őtelli
trájdnim ,atdutgem tze €árik a rokimA .t€árik a lőrre kéttetísetré lannozA
(t}éde za) ,tá tdalah mes iknes notú za noza panza levim sé ,tludrofađđiv
.zoháif €árik aljeB gem ttezekré ¤Í .atlálatgem

ledrE tlov nebődi za nabba ¤oh ,le kiléđeb ¤ú bbávot kökönríh A
ko€árik igér A .katvíh kansualđidaL tika ,ajnáb ¤an ¤e kaná}ámotrat
za €árik đunotO ¤oh ,lórra kéttetísetrÉ .tlov ólav lüzök iakédavi
lannoza ,tlüsetré lőrre rokimA .lóbgáđro za ettivik tánorok iódoklaru
ttozovát nab}ári ne€im ,kájdutgem ¤oh ,abravdu i€árik a ttödlük tekerebme
.€árik a le
ketteis ađđiv lannoza ,si táktit €árik a kátdutgem kővivríh a koza rokimA
nabá}ári kaná}ámotrat ledrE €árik a ¤oh ,kátzoh arásámodut sé ,zohnáb a
.le ttozovát
t€árik A .etgeđ tájtú avtatgáv éle €árik a lavánotak ómo$ ¤e náb A
sualđidaL agaM .előt kéttevle tájánorok molatah a ,kátgofle evpelgem
.ettetle sé ,[tánorok a] tá ettev
abgásgof t€árik a abba ,ráv (sőre) kederem ¤e nabá}ámotrat ledrE tloV
gidnim lőt€em ,gésnelté$neređ a tdakađ eréjef €árik đunotO táhet ¤Í .ettetev
.ttese abgásbar körö evtje lu€gof [nabráv a] nabbA .tléf
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,evzötökgem tő kéttetev ebnötröB
.kéttegé téjté$ep sálávle za arásroS
rokimA .ttedeserügem [ajnórt] gáđro za ,ttese abgásbar €árik đunotO leviM
.ttotujle si ebélüf apáp imír a ,nogáliv a tdejretle ríh a ze
atóza ,etdlük abágáđro đürügnÜ tđuloraK apáp imír a atóima ¤oh ,kiléger ¤Ú
ajnórt gáđro za ,ttotuj abgásbar €árik đunotO leviM .le tlet vé zít rám
si apáp imír a ,nogáliv a tdejretle ríh a ze rokimA .tdaram neserü
tze neb€em ,keniejgéb đürügnÜ ttödlük televel lannoza s ,attollahgem
né za ,kot¤av iajbbojgel sé iejgéb kanágáđro đürügnÜ kika ,iT" :atrí
lótnatsoM .gem kotátráv men tđuloraK sé ,le kotátdagof men tamosátjahó
s ,armoktá kot¤av kótléM .kutdut men [tze] ¤oh ,kotájdnom en evdzek
€émeđ laggásanotak ¤oh ,matzorátahle nadráliđ ¤oh ,gem kotájdut lüvíkneze
kotá$ob meN .ne¤el evtísejlet mogásnávík né za ¤oh ,ketenelle knü¤em nese
,kotájdagatgem tze ah s ,ketitísejlet men tamogásnávík gíma ,gidda gem
ebézek rátuf ¤e ,etleté$epel televel a nátuzA ".lef ketejlüđék lannoza
.etdlük zehiejgéb đürügnÜ nesőgrüs sé ,atda
avllálef ,kátdagof lemmörö ,ttezekré zehiejgéb đürügnÜ lével a rokimA
no¤an lótáktá apáp A .támlatrat káttagllah sé ,teküteletđit ik kétzejef
sé kettöjeđđÖ .késtísejlet tá$narap ¤oh ,káttotrat kensegésküđ ,ketdejigem
lavásátđaláv á€€árik đuloraK sé ,kátdagofle tá$narap apáp a ,katzok$ánat
sualđidaL ,ajnáb ledrE tájánorok gáđro za levim eD .avlalgofle katlov
na¤oh nojav ,inle¤if élef ledrE ketdzek lemmele¤if ¤an ,abámlatah ettetje
.asros a kanágáđro đürügnÜ djam lukala
,tđuloraK inráv kátraka gem iejgéb đürügnÜ leviM .bbávot knüre¤ eD
- se¤ek ¤éL" .nebé¤ü anorok i€árik a zohnáb a ketdlük televel lannoza
inütđÜ le ddlük leddierebme ólávik tájánorok gáđro za sé ,- kátrí
"!léjdekele$ ppéksám ¤oheN .abdárigleB

lóbdála$ i€árik a si ő levim ,ttezekré zohnáb a lével a rokimA
idála$ i€árik nabólav si magam nÉ" :atdnom tekőzektevök a ,ttozamráđ
en tréim [rokka táh] ,kotátda kennegedi ,iken togáđro zA .ko¤av ólav lőbrév
sé ,tdallu¤ argarah návdnoM ".nav agoj zehhe kenika ,né tza messehletevök
si ő ¤oh ,kéttetrégem lőbbe kegéb A .tánorok a kiken tá atda men
.őletevöknórt
lóbjú sé ,[te¤ü za] kátla¤rátgem sé ,iejgéb đürügnÜ táhet kettöjeđđÖ
kaná}ámotrat iedrE ika ,eT" :kátrí tze neb€em ,kannáb a kettetđekređ televel
levéséze¤egem sözök kegéb seđđö za teknülevel ,¤av emledejef sé ajnáb
lüzök iattozamráđel [dála$ i€árik a] si et ¤oh ,kujtadut sé ,deken küjdlük
küttetrégem sé ,armolatah a ¤av ótlém ¤oh ,[küjremsile s] ,¤av ólav
gem kujráv ¤oh ,a$narap sé agásnávík a za kanápáp a tsom ed ,tadotaraka
a küjtísejlet men ah trem ,tágásnávík á za küstísejlet sé ,tđolraK
.knünelle nöj leggeres ¤oh ,sotzib sé ,teknünneb ze€eh ála kotá ,tá$narap
¤av ,knázzoh le dsattuj dagam tájánorok gáđro za sé ,se¤ek ¤él táhet tsoM
.léjdekele$ ppéksám ¤oheN .le ddlük leddierebme semedré sé setelü$eb
tza ¤oheN .lef jlüđék lannoza ,tá doda men lattarakaój ah trem ,le ddlüK
ddev ¤Í .knüdlük men tetevök [ibbávot] nátuzE .datdut men tze ¤oh ,ddnom
.kannáb a le kétdlük televel a tzE "!lusámodut tze
ah trem ,avlalgofle katlov levésétjű¤ gásanotak kegéb đürügnü za nátuzA
kennem leggeres ,[tánorok a ađđiv ajda men sé] ,tágam ajlo$akamgem [náb a] ő
.atjar kanallá túđđob sé ,enelle
.kanájnáb a}ámotrat ledrE kétdlükle lannoza televel a tze nátzA
kegéb đürügnü zA .támlatrat ettetrégem ,televel a atpakgem náb a rokimA
nátza trézE .tő enetíređ}ék arsálodnoggem sopala egéstevöđ apáp iamór a sé
.keniejgéb đürügnÜ tájánorok gáđro za etdlükle levérebme ólávik }áhén
tá$narap apáp iamór a ,kéttevtá sé ,ttezekrégem ajánorok gáđro za rokimA
kenégésse}éfő atéfórp áđI sé ,tđolraK kátráveb ,kéttetísejlet
.kátzánorokgem nebévé kidezitzáđmoráhreze
loha ,ketnem abniduB nátuzA .iken katlodóhgem iejgéb seđđö gáđro zA
.tnórt i€árik a atlalgofle [đolraK]
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avzánorokgem ttel ő argásótlém i€árik A
.tlü arnórt a nesejletgásótlém sÉ
nevén soraM a nebévé kidotahnođuhzáđmoráhreze kenégésse}éfő áđI €árik đolraK
65 .ttetettípé trotsolok ¤an ¤e nabávopiL ittellem ó€of tremsi
tájánorok gáđro za ajnáb ledrE levim ¤oh ,le iléđeb ¤ú bbávot sákinórk A
¤í ze leviM .úrobáh a trötik kützök nájíh sévek ,indaađđiv ttodokanov
nabdárgesiV [lútneze] anorok i€árik a ¤oh ,kátzoh t}évröt a tza ,tnétröt
,djam kanatđaláv t€árik jú rođ}áhA .evzirőgem sé [evze€ehle ¤e] ne¤el
sézrőgem ađđiv ado ké¤iv nátza sé tánorok a le kássazoh lóbráv a lóbba
.lóbájléc

ređ¤e €árik đolraK rokima ¤oh ,őle ajda ¤ú ajódut keríh a nátu kezE
.tdamátár rebme ózotrat zohravdu i€árik ¤e lunaltaráv ,tnem ardárgesiV
sé ,tájju ¤én kan€árik a atgável ,ár ttotnor laddrak neletzeM
.ettetísebesgem
kanádjav tarađaB tika ,emledejef ¤e tlov kanágáđro halfE nebődi za nabbA
késtírek sé enelle kanajdamát ¤oh ,atraka tza €árik đolraK ređ¤E .katvíh
lüríh si adjav tarađaB ed ,ttötjű¤ tegeresdah lóbléc a lőbbE .erzék
sogola¤ sé savol halfE etdeđeđđö lannoza ,tésédőlüđék €árik a ettev
a nebzöK .[tiataludzom €árik a] etle¤if evlüđéklef nartáb sé ,tiegeres
,ketleteneM .élef a}ámotrat kalfE levégeres tludnile si €árik
ketzekrégem négév a sé ,gem kettet tatu ¤an ,katti ,kette ,katlorodnáv
.abá}ámotrat halfE
ke¤eh kederem ővel nab}ámotrat halfE za emledejef halfE nebzöknezE
€eh se¤e sé ,atllále leggeresdah sali} sé lakkosáksup sogola¤ tiasorođ
A .atlláđgem tájupak sorođ a ,levéđér ¤e gássavol a ,avllá nebsel neke
,,lőbsel a tröterőle gásgola¤ A .absorođ¤eh tlunoveb nebzök €árik
ála ropázlí} sé zűtaksup lórkálkiđ sagam A .[tégeres €árik] a atrázlürök
kaná}ámotrat đürügnÜ ,nabsorođalkiđ a evtíregneh tekevök sé ,ettev
.attotítđuple tágásólávik
le sorođalkiđ a loha ,tré er€eh arra rokimA .ttedzek abcrah si €árik A
a panzA :nebmeđ tágam atlálat levégeres halfE adjav tarađaB ,avráz tlov
¤av katlutđuple nakos nabsorođalkiđ a sé ,kétrötel nesejlet tégeres €árik
takos nebétzektevök gásújmođ sé }áihmelelé nabsorođ A .ketlüsebesgem
tékdnim ,levémledejef }ámotrat halfE ketzöktüeđđö panza leviM .ketdevneđ
kédaram ,kétrevel tégeres €árik a si lügév ,t€of meledzük seveh noladlo
.kétrötgem si tierebme
:iken atdnom tze ,erebme iravdu sevdek ¤e tlov ,attál tze €árik a rokimA
nátzA "!táta$ a mon¤ah llek abba meken ,mesette€eh nebme€eh -né za ¤éL"
a sé ,abiáhur ajólavttala ¤e ttözötlötá lannozA .lőtgeres a tlávle
.tlükenemle ttözök ke¤eh
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,atgu} tlov mesahos lőtmeleléf A
.ttököđgem sé at¤ahle tégereS
s ,kátgofle tésette€eh A kátróđtéđ sé kétrevel tégeres €árik A :azórP
kétzegévik lakkosázník eléfnölük ,€árik đolraK ő ¤oh ,kéttih tza levim
.kéttetje lu}ámkáĐ tártás imledejef té$nik ,táno¤av nednim kan€árik a nátuzA
kanáglođ €árik đolraK ¤oh ,le iléđeb tza bbávot ajódut keríh A
nabnoza pan ¤e ,lütđerek ttese nemledeđev koS .tlükenemgem evzötlötá
.abá}ámotrat tájas ttezekréađđiv
gáđroe$miN tludnile sé ,ttötjű¤ tegeres nabnoza levétletle ődi bböT
.ttezeletök ersétezifóda sé ttöző¤el t}ámotrat koS .nelle

.katvíh kanđorimiđaK tika ,ajódoklaru ¤e tlov kangáđroheL nebődi za nabbA
,ttedekereklef nebévé kide¤encnimrahzáđmoráhreze kengésse}éfő áđI zE
ttöj abáráv dárgesiV sé
kos €árik a sé ,kettötök togástárab ¤aN .arásátagotálgem €árik đolraK
,katzú$úble nátuzA .arámáđ ttezedner tsátálgédnev imledejef lütđerek nopan
.ettetđereazah lettelzövdü se€évíđ tódoklaru hel a sé
kenđennahoJ tika ,ajódoklaru ¤e tlov si kan}ámotrat he$ a nebődi za nabbA
đolraK nebévé .1335 atéfórp áđI tréze sé ,lót€árik a tléf si Ő .katvíh
.ttöj [arsátagotál] zoh€árik
.katzoklálat nabáráv dárgesiV
őzöbnölük }ámotrat a nebévé kidaclo}nevtözáđmoráhreze kenégésse}éfő áđI
kétzejef takutalodóh sé ,[zoh€árik a] kettöj kegéb seven sé seríh lőréđér
.iken ik
aif ték kan€árik đolraK ¤ah ,lóđ lórra bbávot eséléđeble ajódut keríh A
€árik a nátuzA .kátvíh kanđukivoduL takisám a ,kansájrednA teki¤e zA .tlov
lavágam si táif sájrednA ,ttötjű¤ togásanotak avlúm ődi so}ozib ¤e
¤oh ,atraka tza ,ttozamráđ lőbgéstezmen iajlup a agam ő levim s ,ettiv
tégeres nátuzA .gem káđđaláv ává€árik kenékédiv ajluP tsájrednA ,táif
.}ámotrat igecreh ¤e ima ,abá}ámotrat ajjirigaä elev tludnile sé ,atnoveđđö
a atzíbár nátzA .ttetettípé takójah s ,ttodokzótrat givé moráh ttO
nabnoza agam Ő .etdlük abá}ámotrat ajluP sé ,arsájrednA ,aráif tegeres
si aif űven đukivoduL .ttodopallágem tto s ,abáráv dárgesiV trétađđiv
.tlov elev
ebélezök ajluP lelléđ őzevdek sé ,tlláđ arójah sájrednA nebzöknezE
za nabbA .ketpél eréjdlöf ajluP ,kójah a ketré artrap pan ¤E .ttezekré
sájrednA nátuiM .ajódoklaru tlov men ,tlov nebsédeserü ajnórt ajluP nebődi
.etlözövdü sé atdagof nese€évíđ pén a ,ttepél eréjdlöf a kan}ámotrat a kanna
,káttotđaláv ávájódoklaru }ámotrat ajluP sé ,takugam kéttetevála kania$naraP
.ttodoklaru giákos [nátza] loha
nátzA .nabágáđro đürügnÜ ttodoklaru givé téknev¤en gém €árik đolraK nátuzA
gásólavékkörö za ttozatule sé (86) ,tájátolap gásódnalum a at¤ahle
.abámladorib
:sreV
,tétemret a ettetíbrögel si kenmeledejef a kenne ,tege za dzéN
.ttozoko tđévzűt ¤an ,togáliv a attotjú¤gem lavá€káF
(87) ,ezí gáliv a éssöf€öd teketenneb ne¤et en ,miatárab ,hO
.ttozoko topan űresek kos sé téđ ttotđo teteteređ seklel koS
kiléđeb ¤ú iódnomle keríh a sé iódut koktit a ,iőremsi kodazáđvé zA :azórP
rokima ¤oh ,őle kájda sé le
arnórt ika ,tdaram arđukivoduL ,aráif sádoklaru za ,tlahgem €árik đuloraK
€em ,Đröt ¤e tlov nebledrE ,kütléđeble rám bbőle ¤oha tniM .ttepél
si náb sualđidaL nabnoza nebzöknezE .seteremsi tlov nevén ilukiđ

ttodok$akam tánorok i€árik a ika ,za tlov Ő .lóbgáliv a ttozovátle
.ik ketzeven ánnáb iledre nétniđ tika ,aif ¤e tdaram ikeN .indaađđiv
ledrE za ,€árik a ttel đukivoduL ,aif sé ,tlahgem €árik đuloraK rokimA
,kan€árik inremsile tő atraka men Đröt ilakiđ őlé nabá}ámotrat
tlov kan€árik a Đröt a zE .katdazállef sé ,takugam kátlo$akamgem
,ajádjav halfI tlesiv tadah €árik đolraK rokima ,ttőleza eD .ejőtezifóda
lüzök iagásólávik đürügnÜ s ,ttedevneđ tegéserev sé ,nelle adjav tarađaB
rokima ,avgof lánko za lénne ,ketse lu}ámkáĐ gidep ie$nik ,ketsele nakos
toko gidnim trézE .inllá kutjar traka túđđob ,€árik a ttel đukivoduL ,aif
atlánđahlef ,tdazállef Đröt ilukjeđ a tsom levim s ,tteserek te¤ürü sé
avlánđahlef lü¤ürü tzE .nostídni tadah nelle pén ilukjeđ a ¤oh ,lü¤ürü tze
nelle pén ilukjeđ a si lügéV .inllá traka túđđob si némledejef halfI
nelle ze ka$ röđőlE" .ttötjű¤ togásanotak ttala ¤ürü neze sé ,ttödőlüđék
.tludnile sé ,€árik đukivoduL atdnom - "artarájdah knuludni nelle pén a
rokkE .innöj gof künelle €árik a ¤oh ,ettev téríh nabnoza pén ilukjeđ A
moladogga za ,ketléf no¤an lót€árik a levim ,katzok$ánat sé ,kettöjeđđö
no¤an [ttaime s] ,kátnábgem tekütedekele$ neltűH .ketlürem ebéregnet
.ketzedese trétaná$ob sé ,katlurob zohábál ,ketnem éle €árik A .katdokromođ
sé ,ttezekré ebledrE rokima ed ,tekünűb attotá$obgem na¤u €árik A
sé attagofle takódok$akam sé takódazál a ,tekédiv a tza ettetniketgem
arásátrateb ke}évröt igér a gidep t}ámotrat ttetílme zA .attatlokli¤el
.attotírođ
tiemledejef nadguB sé halfI ¤oh ,tlov za ajléc idólav a kan€árik a eD
,ajádjav ¤e tlov nebődi za nabba kaná}ámotrat halfI .essetnübgem
.even a tlov rednađkelA
neletrih pan ¤e ,ettet évéjőtezifóda témsi tá}ámotrat ledrE €árik a rokimA
zehrednađkelA ríh a ze rokimA .nelle rednađkelA ,emledejef halfI tludnigem
gáđro za sé levérebme ólávik }áhéN .tlümérgem neőtnetter ,ttezekré
temle¤ek sé ,tlurob éle abál evré zoh€árik a sé ,tlü aról leviőlekőle
,ebsétezifóda za tteze¤eeleb ¤oh ,lelletétlef a lazzA .előt trék
iken atdaađđiv €árik A .đel egésnelle kenégésnelle ,ajtárab kanájtárab
kaná}ámotrat nadguB .abá}ámotrat nadguB tlunoveb lannoza nátuza eD .tágáđro
ettetevála sé ,iken tlodóhgem négév a ed ,elev tlláđebmeđ emledejef a
.innehip eré€ehkéđ trétađđiv nátuza nanno €árik A .kania$narap tágam
egeres korátat a nebődi za nabba ¤oh ,bbávot kiléđeb ¤ú kosákinórk A
.kattotítđup sé kattagotjú¤ ,abá}ámotrat nadguB tröteb neűređsétüatjar
.nabgásnotzib tlov mesahos lőle kieséröteb epén nadguB
tlüđék arsádamát témsi geres rátat A
za nabba ,takukédnáđ atdutgem emledejef nadguB rokimA .nelle nadguB
nadguB .katvíh kan[ -----] tika ,ajnáb seisőh ¤e tlov kenledrE nebődi
,náb samlatah ,ardosámodut nojlágloä" :tnáb a ettetísetré lannoza ajádjav
tsom léjdekse¤eK .damát knünelle ¤oh ,akédnáđ a za kengeres rátat a ¤oh
".küstnelejeb kan€árik a teknütez€eh a tze ¤oh ,[indegnegem]
a ettetđejretlef tniređ gásólav a tekütez€eh a náb a ,ketzedese ¤í- leviM
tájas sé ,tegéb }áhén ttovíh ebrev¤ef lannoza €árik A .zohájnórt €árik

etzeven tájnáb ledrE lükürézevőF .ttoda tánotak reze }áhén si lőbégeres
a kaná}ámotrat ledrE ika ,eT" :iken etdlük to$narap őzektevök a sé ,ik
rátat a ah ¤oh ,ardosámodut ne¤el ,kizekré dázzoh mo$narap t€ehim ,¤av ajnáb
leggeres ttödlük dázzoh a lezze emí ,enröteb abá}ámotrat nadguB geres
¤oheN .tekő gem dsetnüb sé ,ebmeđ külev jlláđ lakkotapa$ iledre za sé
".léjdekele$ neppéksám
tegeres samlatah tniređ $narap a náb a ,ttezekrégem $narap a ze rokimA
.[tásádamát korátat a] atráv neđék sé ,eđđö ttötjű¤
ledrE ¤oh ,eríh a kanna ttezekrégem zohnák rátat a nabnoza nátuiM
¤oh ,lórra ttodnomel ,neđék llá egeresdah sőre kannáb a nabá}ámotrat
,lób}ámotrat rátat a ttedekereklef lannozA .abá}ámotrat nadguB nöjröteb
.nelle náb a tludnile sé
tludnile s ,lórákédnáđ sé lőrétedekele$ [nák a] tlüsetré si náb a eD
tékdniM .náb a sé nák a katzoklálat nárátah gáđro zA .enelle levégeres
anotak rátat getegner neb€em ,ata$ a ttödődzekgem sé ,tnattap ebgere} léf
tégeres nák a ,e$neređ a ttezevdek kengeres đürügnü za si lügéV .le ttese
sé kéttetlek erzék nenevele si tnák a tágaM .etrevlejjéđ sé etző¤el
.kátgofle
,ttodokzótrat nodárgesiV nebődi za nabba ika ,€árik đukivoduL nebzöK
[náb a] ,tlürek erzék nák a leviM .tietedekele$ náb a etrésík lemmele¤if
zohájnórt €árik a tnák a pan ¤E .etdlük zoh€árik a lannoza evzötökgem
no¤an }émese za ze gidep t€árik A .káttotá$ob éle eníđ a sé ,kéttezev
.ttoda takokédnája sekétré kenkegéb seđđö s kannáb a sé ,ettetzednevrögem
,katti gipan }áhén djam ,lef késtíđíd togáđro đége za ¤oh ,atlo$narapgem nátzA
.kattalum
a tludnile sé ,,tégeres ettötjű¤eđđö €árik a lüleb nődi divör nátuzA
.nelle kogáđro nivalaä sé távriH
,katluráj ejéle ,lót€árik a ketléf no¤an iemledejef a kankogáđro za kankozA
.ketlükenemgem ¤í sé ,katláv éviőtezifóda ,katlodóhgem
aji$amaD ,etzednerle té¤ü za kanko}ámotrat a kenkeze €árik a nátuiM
ttI .kizotrat zehkideneV sé }ámotrat igecreh €em ,tnem abá}ámotrat
regnet a ttI .taráv kos lüvík nekeze s tekinebeS ,tárdaZ atlalgofle
,adahójah kideneV neregnet a ttezekrégem neletrih ,névződi nájtrap
lüzök ierebme seríh sé ólávik đürügnÜ sé ,tégeres €árik a kátnahorgem
.katlokli¤el takos
ailuP nejlektá ¤oh ,ajléc a tlov za lattarájdah a lezze kan€árik A
za tlov kenéké}rök ailuP sájrednA ,erévtet đukividuL levim ,abá}ámotrat
s ,a}ál segéspéđ ¤e tlov kengéb knerif ¤an ¤e nekédiv a nozA .ajódoklaru
¤e neké}rök a noza tloV .lügéselef le ettev t}ál a tze €árik sájrednA
¤e tlov kansoráv a kannA katvíh kentneraT te€em ,soráv ózgáriv ,¤an
.even a tlov đukividuL kenika ,ajódoklaru
lezze egéselef €árik sájrednA ¤oh ,lóđ lórra eséléđeble ejőremsi keríh A
a kannA ttezekteređ elev sé ,tevel a etrűđeđđö leggéb a đukividuL a

,kétteređ men ttaim asázamráđ iđürügnü €árik sájrednA gidep iejgéb a kenkédiv
,ahéN .tegéssemledegne za kétlelníđ nebkümleléf ólav lótdrak a ka$ sé
ólav knülüzök ¤e tdaka meN" :kansám¤e káttagodnom ,kettöjeđđö rokima
lób}ámotrat negedi ¤oh ,kanna nav emletré iM ?[kanknu€árik] ifgéb samlakla
"?arknuka} a kátzoh tő
egéselef €árik sájrednA nebzöK .kattatzognah tekedéđeb ne€i naódnallÁ
.tágáliv etlé lađđukividuL
:etdlük tetenezü őzektevök a kanápáp iamór a [đukividuL] géb a za pan ¤E
meken tégéselef sé [tágás€árik] té€eh €árik sájrednA kéjdekse¤eK"
".knütezif te$nik ¤an kendegéssemle¤eK rokka ,ajdagem tze meken aH .inlétíado
:atdnom tze névél ó¤áv$nik gidep apáp iamór A .ettet totalnája za tzE
té€eh sájrednA iM .té¤ü za eb ketézzejef lassájrednA evlelníđ togástáraB"
.atda tđaláv a tzE " küđđevle tégéselef sé
ettetísetré lannoza ,lótápáp iamór a ttopak tđaláv ne€i đukividuL rokimA
,kátzorátahle nebsétréte¤e sejlet elev sé ,tégéselef €árik sájrednA lőrre
a lettezeke¤i ¤an kétröt A .kenröt erételé €árik a lüleb nődi divör ¤oh
pan ¤e si lügéV .t€árik a lóla bál le kiđet lessétevle$ ¤oh ,teküjef
.trevek tegrém ebéleté €árik a sé ,}ođđa za tlálat tamlakla
:sreV
,si iruh ahgém kan}ođđa za ¤¤ih eN
.lőrégéspéđ sé lórágásój si seríh aH
lađđukividuL ,attotítđuple t€árik a }ođđa ttozoktá za za rokiM :azórP
avgof lánko zE .ettetlü arájnórt ajluP tđukividuL >tágam etze¤ejle
.ajluđđobgem térév erévtset ¤oh ,€árik [ra¤am] đukividuL le atzorátah
sélektá ólav abájluP a sé ttöződi nékédiv trapregnet a rokimA
kos sé ,atdamátgem tő dahójah kneriF a ,ttozoklalgof levietelüđékőle
,tlláđ arójah nebzök menah ,tto tdaram men nátuza €árik A .etlögem tájánotak
.élef a}ámotrat ailuP tludnile lelléđ őzevdek sé ,tiálrotiv etleređlef
ttotuj ebélüf eríh [a kanásáludnile] ,anlov ttezekréado ttőleim gém eD
sé ,meleléf a ettötlötle tékleL .kanđukivoduL ,kenémledejef ailuP
lavágam si tégéselef té$nik nednim ettötjű¤eđđö lannozA .ttedzek intekđer
.ttököđ erregnet a sé ,tlláđ arójah ,ettiv
eréjdlöf kaná}ámotrat ailuP €árik [ra¤am] đukividuL pan ¤e nátu kezE
}áhén tto le ttötlöt lassázotaluM .atlálat av¤ahle tnórt a sé ,ttepél
leviM .kátvíh kanrakifloB teki¤e za ,ejgéb đürügnü ólávik ték tloV .topan
ik etzeven tekeze ,abágáđro tájas einrét nanno ttellek ađđiv kan€árik a
tto¤ah togásanotak naltatahlálmáđgeM .kankótrat€eh arájnórt ailuP
.abá}ámotrat đűrügnÜ trétađđiv nátza ,erküsézekledner
,atlo$narapgem ,ik ttezeven kankótrat€eh tekika ,gidep kengéb ték a kannA
ke€ema ed ,temle¤ek kanajda ,kanlodóhgem tnéknö ke€em ,kenke€eh a kankoza ¤oh
.ik káđđof sé kájlobar ,el kéjrev lüneltelémík takoza ,gem kanlodóh men
.ketdekele$ ¤ú gidep kozA

a levétletle ődi ¤E .kátvíh kanájlopaN té€ehkéđ a kaná}ámotrat ailuP
a tekika ,lakkótrat€eh a lakkoza evdegélegem katlov men kegéb knerif
tlükenemle zA .togáđro za kát¤ahle táhet trézE .ttezevenik €árik [ra¤am]
akuD ,géb samlatah ¤e tlov nekédiv a noza lüzök ianokor đukividuL
,inze¤egem katdut men tzök sám¤e kegéb a koza nátuiM .even a tlov irenreV
a návlálat tő ,katluráj éle eníđ irenreV akuD sé ,táhet kettöjeđđö
kátnávík tza nai}}adniM .káttotđaláv ékkürézevőf s ,kanbbasamlaklagel
ezzű ¤av ,ik ejrev ¤av ,lőtkegéb đürügnü za le e¤ev lájlopaN ¤oh ,előt
knerif a kéttötjű¤eđđö lattaraka sözök nátza kezE .lób}ámotrat a tekő le
.ketdzek inzekrev¤ef sé ,erélé za káttotíllá tirenreV akuD ,tegeres
.ketzeređ tsámodut si kegéb íajlopan a lórsádazál a lőrre nátuza eD
¤oh ,káttál sé ,ketzekrégem kozA .élefarra ketdlük tekemék lannozA
.takiataludzom kétle¤if giedi óJ .eđđö tlű¤ geres knerif naltatahlálmáđgem
a ketzektevöđ si koza ,ttokal pén knerif igér a nabásoráv ajlopaN leviM
.kiken kájdatá lájlopaN ¤oh ,ketdüksegem sé ,leggeres knerif
külüzök na}áhén ,ketzeređ tekeríh sé kétđékrüfik tetez€eh a kemék a rokimA
,lórra iken katda tríh sotnop sé ,kandrakifloB katdnomle tnednim ,ketrétađđiv
ólurá za gidep [kótrat€eh a] kezE .innöj gof künelle geres knerif a ¤oh
.kétzegévik sé kátsodgofeđđö nabráv a tekeknerif
sé etleté$epel ,keniejgéb ajlopaN trí televel nebzök irenreV akuD
nÉ" :atzamlatrat tze sé ,kátsavlole ,ttezekrégem lével a rokimA .etdlükle
kegéb đürügnü kika ,iT .ko¤av irenreV akuD ,erézevőf kösőh knerif a
sé ketéttetírek erketezek t}ámotrat serü za ,ketettöj edi ,kot¤av
,kotájlodnog en ed ,ttel kotokotrib tájas gáđro za tsoM .kotátlalgofle
kankotrib i€árik avlalgofle tza ¤oh ,neltőre ari}}a }ámotrat a ze ¤oh
kötlükenemgem ,mattotá$obgem ténűb kotajá}dnim tsom ,emÍ .ketéstniket
kotázzoh mo$narap a ze t€ehim ¤oh ,lelletétlef a lazza lótkniajdrak
lef ketejlüđék ,ketejdekelsék es táró ¤e es ,totanallip ¤e es ,kizekré
¤Í] .kalta}áh erlédrak táj¤an sé tájarpa ,takotajá}dnim trem ,arkotáró óslotu
"! lusámodut keté¤ev ,avzorátahle [ze nav
sé ,tlú¤ argarah őtnetter ,[atdutgem] drakifloB támlatrat lével a rokiM
sétrés ¤an zE :télüf sé tárro za el kájgáv kentevök a ¤oh ,atlo$narapgem
aH .ađđiv kujda men takotogáđrO" :tllá ze neb€em ,trí televel nátzA .tlov
le kotájlalgof levvíđ tdogu} sé (ketre¤) ,kotájnávík takotiakotrib tájas
s ,arkotaka} ketestlö telpel ittolaH !nasro¤ ketreß .abkotrib keté¤ev sé
djam rokkA .kanknu€árik im a gem kotajlodóh ,ttözök kotiagof avtrat todrak
.arkotomáđ knürék [temíc¤ek] sé ,zohájnórt knu€árik te¤ü za küjtđejretlef im
sé ,ajázzoh knü¤emle djam im ,kotgof indok$akam sé ,men ¤oh ,kotájdnom tza aH
nebknüzek im a molakla zA .[togászagi za] kujrátlef ttőle eníđ €árik a
"!knüléf mes ti}remeđ ¤e ketelőt s ,nav
zA .ttöj [lőtkeknerif a] ika ,lettevök a lazza televel a etdlükle nátzA
a tnim ,ttögröbüd ed ,jaJ" .ttezekré éle eníđ irenreV akuD avzálagem gidep
etré tágam tájas melerés a ze ahtnim (88)"ségröd}}em inátu sápa$málliv
a atgoF .atug a ettötügem mendjam ¤oh ,ttöj ebgerém őtnetter €O .anlov
a tlóđ ¤í nátzA .tdallu¤ argarah setenetter ,atsavlole tnima sé ,televel
lezzE !kettel iaif lálah a kenelet$eb a kezE" :zehkegéb ővel ettellem

.kanzámrál tréze s ,keneđđejigem teknim ¤oh ,kujléc a za lettelelef a
"! kiken djam keđet tim ,motatumgem né djam sé ,knünnem llek künellE
avlúm pan }áhén avdokazib nabámáđ ¤an kügeres sé ,ketdüksegem nátzA
ttezekrev¤eflef gillá za sé ,katlláđ aról ,takialđáz káttotnobik
.abá}ári ajlopaN katludnile lekkesetrév sé lakkosáksup ,lakkosogola¤
kátráv evlüđéklef sé ,kettötjű¤ tegeres si kegéb đürügnü za nebzöknezE
[iajlopan] a ¤oh ,ttedek}émer nabba gidep irenreV akuD .[teke}émese za]
ttezekrégem rokima eD .intara gof temlező¤ sejlet levégéstíges pén knerif
¤an ,káttotjús abrop a sé kétrötel tepén [ilebsoráv] a ¤oh ,eríh a
€eh a atlokadutik [irenreV akuD] si lügéV .le tő ettötlöt moladogga
egésőlekőle ólávik sé seríh }áhén pén a ¤oh ,(atdutgem) sé ,tekütez
.ttedzek indek}émer lóbjú ,tdaram nebtelé küđér ¤e ed ,ttozovátle
,kátzoh lüríH .nebgeres knerif a iemék katlov si kandrakifloB nebzöK
lannoza tzE .inetírek erzék tlürekis men ta}áhén lüzök kódazál a ¤oh
takugam ¤oh ,kátgofle teküi}}emalav kika ,kaniaru ajlopaN kátda arásámodut
.lef késsetnüt kankonaltatrá
a sé iódut keríh A .ttezekré ebélezök ajlopaN geres knerif a nebzöknezE
,táráv ajlopaN rakifloB nebzök ¤oh ,bbávot őle kájda ¤ú kosákinórk
attál lesséleređlef idah sejlet sé ettetísőregem tialafráv sé tia}rot
neseisőh ah ,đel bboj ¤oh ,kettötnöd ¤ú ,to$ánatidah a atvíheđđö nátzA .le
nává¤ ah tnim ,lóbráv a kenzétni tsánahorik takugam avzíb arkujdrak
.le kanánlutđup nabráv a avzókrázeb
géspén knerif ólurá za ¤oh ,to$narap a kátdaik sé ketlüđéklef nátzA
a lóbléc es ,inatđakalef djam kájgof aráttál emeđ irenreV akuD tiőlekőle
gidep irenreV akuD .lef kattotíllá táfótđaka ómo$ ¤e ttőle ráv
nabgáslovát ipan¤e lótsoráv a ,nebélezök ajlopaN sé ,lótráv a ttozovátle
.le ettötlöt nabmolagu} tákađjé za sé ,ttedepeletel
sé ,ttemret aról ,tiupak ráv a attatti}ik nablanjah drakifloB nebzöK
attotíllá abrosata$ nebmeđ leggeres knerif A .lóbráv a ttozovátle
a atgo¤areb sé ,téjef a etlemelef lóbáráv faK pan a rám rokke eD .tégeres
ráv a ¤oh ,attál evzekré erlezök geres knerif a nabnoza rokiM .togáliv
evzekrev¤eflef giplat lőtőtet gidep kegéb iajlopan a ,kannav avti} iupak
,tekierev¤ef kátdagargem a kő rokke ,kanllá evzedner abrosata$ lakkiatapa$
.katllá abrosata$ avtnobik takialđáz sé ,katlláđ aról
akuD tegéspén knerif ólurá za ¤oh ,to$narap a atdaik drakifloB nebzökE
,ttotnor arsám¤e geres tékdnim rokke nátzA .lef káđđaka aráttál emeđ irenreV
kéttetsef erűníđnápilut nebmeledzük ó€of trételü$eb a sé ,ttodólo}obeđđö
.tedlöf a lerrév
:sreV
,rokka ttederevekeđđö geres ték A
.ketzegév tsátítđup ¤an tto S
,nostno trév ¤oh ,tróđ tali} geres A
.arsálokli¤ a kétzegeđ erőle takáĐdnál A

,ketzén nesegrém ergésnelle zA
ik tröt sélekéđevjaj né¤eh kali} A
,kodrak a katdokpa$ málliv a tnim S
,rév a t€of katap a tniM
,takálluh a kéttetíret erdlöf A
,kattolah a ketdükef nabkosákar ¤an nőzem A
,erdlöf a ttölmö rév i}}a ,regnet a tniM
,a€gám a tnim ,ketdükef nabkosákar ¤an kálluh A
,tlocrah nesetenetter €o geres ték A
.dlöf a tláv erűníđnápilut lütrév A
€of nebbeseveh er¤e crah a ¤oh ,kiléđeb ¤ú bbávot iőremsi rok A :azórP
nebzök crah erika ,űtezeven drabenriB ¤e tlov ttözök kegéb iajlopan A .t
,attál tze egeres ajlopaN rokimA .kétlögem sé katdamátár kösőh knerif a
,etléđebel lőrre drakifloB ed ,abráv a ađđiv kanajlunov ¤oh ,kátraka tza
ttaim asálutđuple rebme ¤e ah ,kötükse za ttel !avoH" :atdnom tekeze sé
nerétata$ a ah ,gésseisőh sé gássaifréf a zA ?nöknüven a keténetje tábro$
tegéstíges knürék mes lőtiknes sé ,gem knulah [nebknüzek a] laddrak
a lekkezE "!knunlahgem llek tti tsoM ?edi knüttöj tréim nojaV .[tamlagri]
.tekő etléđebel lakkavađ
sé nartáb €O .nelle geres knerif a ttezétni tsádamát lóbjú nátzA
a ¤oh ,katlocrah netteseebgésték €o sé ,takujdrak a káttagrof neseisőh
.kátropit erdlöf a teküjővivólđáz sé takujalđáz ,kétröteđđö tegeres knerif
a nebzök craH .ttedzek ilükenem lannoza ,attál tze geres knerif a rokimA
¤an geres knerif A .kéttetje lu€gof sé ,lórávok káttotíđatel si tákuD
tirenreV akuD .kéttetje lu}ámkáĐ tekie$nik ,takuno¤aV .kát}áh erlédrak téđér
naidárgesiV gidep €árik A .kétdlük zoh€árik a evle$nilibgem gidep
sé ,ttoda takokédnája gadzag kanrakifloB sé ,ettetev abgásgof
.tő etlegédnevgem
kisám ¤e ttözök a}ámotrat ki$đur sé kehel A .[bbávot knüre¤] nátu kezE
.kümledejef ¤e kiken tloV .even a tlov ajinoteL kankugáđro s ,ttokal pén
témledejeF .tludni nelle ajinoteL sé ,ttötjű¤ tegeres €árik a rokkE
.ettet ávájólav ttala sé ,attagofle
si tzA .totarájdah ttotat€of nelle }ámotrat đuR a nátza nennI
trétađđiv nátza nannO .ettet évéjőtezif óda evtíređ}ék ergéssemledegne
.abágáđro
A .nelle €árik a tdazállef zE .gáđrorágluB ¤e nebődi za nabba tloV
kemledejef ráglob a rokimA .intezev enelle traka totarájdah €árik
,ketnem ebéle lannoza ,ludni künelle €árik a ¤oh ,kátdutgem
,katláv éviőtezifóda sé ,katdagof tegéssemledegne
kenéjőzređ v}ök a eD .tnehipgem sé tlü arájnórt evrétazah nanno €árik A
ttezektelek ttözök aráđá$ gáđroe$meN a sé etzök nátuze tniređ eséléđeble
geres léf tékdniM .sédeksegésnelle sé sélügedihle avgof lánko imalav
iejgéb seríh }ámotrat a si lügéV .avlalgofle tlov levésétjű¤

tsédőzređekéb sé ,kéttetíkébik lassám¤e telef ték a sé ,kettöjeđđö
.lassám¤e kettötök
sé heŁ ,nó€of anuD a tlektá ,ttedekereklef avlúm ődi ¤e €árik a nátuzA
.ettet áviólavttala sé ,tludni nelle avaroM
tlov men kenika ,nabgáđroheL tlé erévőn ¤e kan€árik a nebődi za nabbA
€árik hel a ,atlalgofle togáđroavaroM sé -heŁ €árik a rokimA .ekemre¤
lánko zE .tdaram lüklén ódoklaru gáđroheL sé ,lóbgáliv a ttozovátle
.enneb ttodoklaru sé ,ettet ávéágam si togáđro za tza avgof
tza ¤oh ,tlov ejé$neređ na€o ,túrobáh tlesiv nelle gáđro €emráb nátuzA
sé gipanóh ¤e ,givé nev¤en nátuim ,tlügne¤le etelé nátza eD .atlalgofle
dárigleB inütđÜ .lóbgáliv a ttozovátle ,ttodoklaru gipan téknođuh
.le kéttemet nabáráv
:sreV
.si ő trét abágáđro sélüsimmesgem A
.nogáliv e tehdnevrö giedi divör ka$ iknedniM
¤e tlov kan€árik đukividuL ¤ah ,bbávot kilésem ¤ú kosákinórk A :azórP
ze ,lóbgáliv e ttozovátle €árik a rokimA .katvíh kanđolraK tika ,[!] aif
.tlov si a}ál ték [kan€árik A] .emledejef a tlov kanágáđro ailuP đolraK a
}ámotrat e$meN a nebődi za nabba eD .kétzeven kanájiraM tekibbesődi zA
ráđá$ A .tájiraM le kétze¤ej kanna nabároksik géM .aif ¤e tlov kanáráđá$
a [ajpa] ttaime ,tlov kemre¤ [úroksik] gém leviM .kátvíh kanđudnumzikeä táif
.ttodokzótrat ttellem ráđá$
,intetlü arájnórt đürügnÜ kenelet}ék katlov tájiraM ,tlahgem ajpa rokiM
lüríh đolraK nabnoza t€ehiM .ttedzek indoklaru sé ,katzánorokgem tika
a] ab}ámotrat a abba ttödlük tekemék lannoza ,tlahgem (89) aj&a ¤oh ,ettev
.lóbájléc eséđékrüfik [gásólav
tlov men epén gáđro za ed ,ttel őn€árik ajiraM ¤oh ,atóza le tlet vé téK
sé ,tleklef ,ttozodazál epén gáđro za nekekédiv se¤E .evdegélegem
,káttál iejgéb ko}ámotrat a si lügéV .nabgáđro za ketzektelek koságravaz
}ođđa za ¤oh ,kéttetrégem sé ,kettöjeđđö ,ttozdóparahle sádazál a ¤oh
¤an ,ttodoknalatgu} epén }ámotrat a levim s ,lüđ trév đđor asádoklaru
.ketse abmoladogga
kugáđro levim ,innev llek téjele kenne ¤oh ,gem katdopallá nabba nátuzA
gáđro za sé dazállef nesejlet ¤oh ,sotzib rám sé ,kidok$akam epén
nabásoráv ajlopaN ¤oh ,gássovro za đel za nelle zE .ludni kansálutđup
sé ,edi nöjjöj ¤oh ,iken kenedlük tríh ,ódoklaru za đolraK ,erévtset
€em ,katrí televel kanđolraK sé ,ketze¤egem nebbE .togáđro za le ajlalgof
,lusámodut ddev sé ,sotazá¤ivőle ¤éL !€árik samlataH" :kétlözök tze neb
,le tlet vé ték ,ttozovátle lóbgáliv a €árik đukivoduL ,dá&a atóima ¤oh
gáđro za ¤oh ,za tez€eh inatsom a ed ,ttepél ajiraM ,derévtset arnórt a sé
,dazállef-lef tnékne€eh ,evdegélegem lavásádoklaru én€árik ajiraM $nin epén
őn€árik a ¤oh ,táhet sogáliV .erknöt tnem men gáđro za ¤oh ,ajíh sévek sé
¤ü] đđor ¤av ój nednim nabgáđro za táhet trézE .arsádoklaru za naltamlakla
távaj a kangáđro za kenne táhet aH .killi zehételü$eb €árik ¤e [esézétni

do¤ah men tégéskörö dá&a sé ,đludnile ah ,bbojgel a đel za tsom ,doraka
".deđet ávózgáriv menah ,inlutđuple
ebézek a kenné¤e setelü$eb ¤e ,kétleté$epel televel A .katdokđanap ¤Í
.kétdlük zoh€árik đolraK sé ,kátda
si koza ,abá}ámotrat đürügnÜ ttödlük tekemék €árik đolraK ttőleze gém eD
ertez€eh a ima ,lőrnednim sé ,lőrkedéđeb a lőrkeze ketzeređ tsámodut
.kizoktanov
si kemék a keze ,kétdlükle kanájódoklaru ajlopaN televel a tze rokimA
¤E .katludnile neregnet a leltéđ őzevdek sé ,katlláđ arójah ,ketlek artú
đürügnü zA .kettetev t}ogroh sé ,ebéjőtökik ajlopaN ketzekrégem nátza pan
árik a ttőleim eD .kéttezev éle eníđ €árik a sé ,ttöjgem si etevök kegéb
ajlopaN sé ,zoh€árik a kattotuj bbaramah iemék €árik a ,ttotuj éle eníđ €
sé lórátopallá kaná}ámotrat đürügnÜ kéttetísetré tđuloraK ,tájódoklaru
.kenésézekré tevök a ako za im ¤oh ,lórra
sé ,nabátolapgédnev a le kájlosálláđ tetevök a ¤oh ,ttoda to$narap €árik A
kétzedrékik sé ,télevel tevök a iken kéttetđejretőle nátzA .gem kéjlegédnev
samlataH" :atda tđaláv őzektevök a tevök A .lőrétez€eh }ámotrat a tő
rötik nasoramah ,laddosátagotál gem deletđit men togáđro za tza aH !€árik
".lutđuple la}}ozib nednim }ámotrat a sé ,sádazál a
lattsálap imledejef gidep €árik a ,kattagllahle najá}dnim ,atdnom tze rokiM
sé keniejgéb đürügnÜ nátzA .etlegédnevgem sé ,tetevök a gem atzokédnája
nátzA .etdlükle sé etleté$epel ,trí televel sogástárab kaniaruőf niduB
sé ,ettiv lavágam si té$nik nednim ,eđđö ttötjű¤ tegeres naltatahlálmáđgem
a atnovlef levétlek léđ őzevdeK .tlláđ arójah levégeres nalatmáđ
.élef gáđrotávriH ttozójahle sé ,takálrotiv
ózotrat zoh}ámotrat távriH a kezekrégem lelléđ őzevdek avlúm pan }áhéN
a tegeres a kátzójahik tnimA .katzo}ogrohel sé ,ebéjőtökik kanáráv knebeS
neb€ema ,abáráv ardaä katludnile sé ,kattotnob takólđáz lannoza ,erdlöfzaráđ
ké}rök a sé ,tégeres etdeđ ebdner [€árik a] ttO .ketnehipgem gipan }áhén
.attavíh zohágam si tiejgéb
eD .ttötü trobát ne€eh őse lezök zohárátah đürügnÜ sé ,tludnile nátzA
đolraK ,erévtset ¤oh ,ettev téríh si őn€árik ajiraM nebzöke
.ttepél eréjdlöf đürügnÜ sé ttezekrégem leggeres iajlup naltatahlálmáđgem
¤oh ,tlürem ebéregnet sádoklodnog a őn€árik a ,kátda lüríh iken tze rokiM
.ajléc kületevöj tehel im nojav
elev ¤oh ,ttödlük éle €árik a ta}áhén lüzök ierebme ősleb si lügéV
.akédnáđ €árik a im nojav ,ik kéđđékrüf ¤oh ,tekő atzíbgem sé ,kanazzok$ánat
s ,ketnem éle €árik a evdeksemledegne kan$narap a gidep kozA
.kettet tegele kankusátazíbgem
,tájléc a kenésétedlük keze anlov atdutgem nabkotit ahtnim ,€árik A
.ttedzek ebésézevređgem egeres lannozA .sávkana¤ a enneb tderbélef

sé ,kettöj ejéle erésélzövdü kika ,lakkoza ttozoklálat €árik a nebzöknezE
nab}ođiv ój $nin lekkegéb đürügnü za őn€árik a ¤oh ,kátdnomle nebzök déđeb
a ¤oh ,kiken atlođaláv tza [€árik A] .tdazállef si epén }ámotrat a ¤oh sé
atda ebmeletré ne€I .návík té$neređ kenőn€árik a sé ,itetnübgem takódazál
a kettöj inzú$úble rokimA .tekő attotá$oble nátuzA .[tátarakaój] arátdut
a ¤oh ,kátzoh arásámodut sé ,takugásnávíkój kan€árik a kétzejefik ,ketevök
sövdü no¤an zE" .lađđudnumzikeä ,laváif ráđá$ a evze¤ej nav le őn€árik
.€árik a atdnom ,"llek knundut si knüken tze ,golod
niduB sé kenkegéb a ttödlük tekelevel nannojú nabnoza €árik A
ótahzíbgem imalav ¤oh ,tekő lef attotílóđ arra nebke€em ,kanákon$narapráv
inetírek abkumlatah lőbézek őn€árik a kenezzeke¤i lüklén crah lasságofik
a iken atdnomle sé ,ttöjgem si erebme őn€árik a nebzök eD .[tsoráv a]
,ttederesekle arátallah a kenkeríh a kenkeze evíđ őn€árik A .tiavađ €árik
.sávkana¤ a enneb tderbélef trem
ebéle őn€árik a ,ttedelezök zohniduB rokima sé ,tludnile gidep €árik A
lőlef egésđége sám¤e s ,tsám¤e kétlözövdü nese€évíä .tteteis
ttolnája tátolap ¤e letteletđit nabásorávőf niduB nátzA .ketdöksőzedrék
.takugam kátda kansávi sé ,katpa$ támokal samlatah djaM .lusálláđ iken lef
tréim nojav ,merévtset samlataH" :előt etzedrék tza őn€árik a nebzök déđeB
létletđitgem sé látdaráf abknugáđro im a ,tadonórt sé tadogáđro le dat¤ah
¤oh ,dlodnog eN - .€árik a tlođaláv - ajiraM sevdek ,jE" "?teknünneb
rezezáä" ".tto nav mogásanotak sé mótrat€eH .tamogáđro mat¤ah lüneltezirő
etrégem trem ,- őn€árik a nasáfért tlođaláv - kenőtmereT sagam a tenöđök
".degét kalassáltnođiv ¤oh ,memeđ a
€árik A .katgolasrát nasogástárab nettek a dnim ¤oh ,za gásólav A
a tnórt a inetírek erzék nasotzib ándut nodóm im ,téjef a etröt noza nabnoza
.leggésrőráv a sé leggéb }áhén táhet tléđebeđđÖ .lőbézek őn€árik
soráv a [iánotak] geres ték a ,névél ejedi sázokaróđ sé sédeksegédneV
kegéb ózúh zoh€árik a si lügéV .ketdőlezén sé katlátés nebétezrök
¤e lüzök ierebme sevenríh €árik A .ketléđebeđđö [tamlakla za] avlánđahlef
kettötlö totsálaP .ketzerev¤eflef gillá tné¤e setezeven sé tsőh ómo$
,abátolap a kétdegneeb levésettek-levése¤e ttala e¤ürü sálátés sé ,kujár
.levierebme €árik a tátolap a kéttötlötgem nesejlet sé
nakos ne€im lüzök ierebme ólávik €árik a ¤oh ,káttál ievíh őn€árik A
,kéttetzemle¤if sé ,katluráj éle őn€árik a lannoza ,abátolap a eb ketlürek
sé ,zoh€árik a kenejnem ¤oh ,külőt atnávík tza őn€árik A .nozzá¤iv ¤oh
matlov dórakaój sé ,danátu matdó¤áv nebkétrém so}ozib nÉ" .ázzoh tő kájvíh
togásdaráf kos trédevdek et a sé ,tamogáđro mat¤ahlE - .[€árik a] atdnom đraka le ~ ,meken létletneđ mes tecrep ¤e et ed ,dázzoh mettöjle avlláik
".innem
.inlóđ ttodut mes tóđ ¤e nebésétepelgem őn€árik a ,atdnom tze rokimA
€árik a rokimA .tnórt a kátlalgofle arámáđ €árik a kaitráp€árik a nebzökE
.katluráj éle eníđ őn€árik a sé ,ketlű¤eđđö lannoza ,káttál tze ierebme őn
ettevle tadonórt ,léttih kenika ,derévtset tteteređ ¤oh ,létdevét eri}eM"
levésétnemgem dejef evdzek lótnatsoM .tadátolap atlalgofle sé ,lőbdezek
"! jdőröt

ősleb nabnoza tloV .ttotagllahle őn€árik a ,kátdnom tze rokimA
nabáró samlakla ¤oh ,kiken at¤ahgem sé ,géb óllá lezök }áhén nabátaláglođ
koza eD .ne¤el egév ken¤ü za ¤oh ,t€árik a gem kájlokli¤ né€ehníđ amokal a
árik a eđér ¤an kegéb đürügnü za ¤oh ,káttál rokim [toglod a] kátlodnoggem
[lórkukédnáđ] trézE .inzén lüneltét tze kájgof men koza s ,nav nájtráp €
.katdnomel
A] .tlürek eb€éđevlálah ¤oh ,tdejigem ,attál tetez€eh a tze €árik a rokimA
denneb lappan-lejjÉ !merévtset samlataH" :zoh€árik a tlóđ ¤í [őn€árik
nestnelej tiM .leđel masrátőtíges segésűh ¤oh ,metlémer tzA .metdek}émer
girop ttőle mievíhtráp sé ,dettevle lessétevle$ tamonórt tsom ¤oh ,za
"?megne látzála
a lőrre nÉ" :tlođaláv ¤í €árik a ,atdnom takavađ ó}áhermeđ a tekeze rokiM
"!atazorátah kegéb a zE .matdut men lórgolod
€árik a katlóđ ¤í ,kettöjeđđö kegéb a rokimA .tekegéb a káttavíheb nátuzA
€eh men nabálatlá¤e totazorátah a tze €árik samlatah A" zoh€árik sé zöhőn
-teknüríh itrés ¤oh ,ako za za [kanknutazorátah a] kennE .etlese
epén gáđro đége za tđérsáM .knüttelef kéjdoklaru őn ¤e ¤oh ,teknütelü$eb
tehel kanásázálagem gáđro za tzE .tdazállef sé ttel degésnelle
".knázzoh eb kutvíh im t€árik a avgof lánko zE .[inetísőnim]
lóbátolap a lóbba t€árik a lessélü$ebgem sé lesséletđitgem ¤an nátuzA
A .kattollá abátaláglođ avtjahel teküjef lattalodóh sé ,kétrésík arnórt a
tetenezü őzektevök a ,ajlatđagivgem tőn€árik ajiraM ¤oh ,gidep €árik
mettöj men né ah trem ,lájdógga en sé ,se¤ek ¤él ,merévtseT" :iken etdlük
ttozoh tjab imalav sé ,anlov tláv éddegésnelle epén gáđro za ,edi anlov
"?kesegésűh nogáliv a neze kegéb đürügnü za katlov zehiK" ".erdejef anlov
ótlém armolanáđ ,itelli [toglod a] tze sé megne imA" .őn€árik a tlođaláV
..katzálagem ttőle gáliv a lassátatumpék sé ,katzoh ebtez€eh
abdárigleB inütđÜ rokima s ,katludnile la€€árik a [kegéb a] nátuzA
téletétlef gásótlém i€árik a [lezze] ,sé kátzánorokgem ,ketzekré
ketrétađđiv djam katzorámkal lütđerek nopan }áhén nátzA .kéttetmeretgem
.tásádoklaru etdzekgem [€árik a] loha ,abniduB
,t€árik đolraK kátnugem lavátlúmle ¤oh ,bbávot kiléđeb ¤ú iódut keríh A
.ár katdugarahgem sé
seríh ttezeven kanđunitalaP ¤e ,tlov nebtelé €árik đukivduL gém rokimA
a gidep zE .ik ttezeven évérebme [imlazib] ősleb sé évérebmeőf trebme
,nabátaláglođ tllá kanén€árik a lőbteletđit ólav atnári sé lőbé¤ek €árik
,kanáif ráđá$ a gidep őn€árik A .ik etzeven évérebme ősleb [nétniđ] tő ika
.ese¤ej a tlov kanzudnumzikeä
,ttödlük trebme segéstehet ¤e abátaláglođ őn€árik a [đunitalap a] nebzöK
erebme imlazib kenőn€árik a gidep zE .even a tlov sakraF ĐálaB kenika
.tlov nabátaláglođ őn€árik a naódnallá ,kéttetel lórnórt a atóima sé ,ttel
imalav ¤oh tevret a tza sé ,attavíh zohágam őn€árik a trebme ték a tzE
tze őn€árik a si lügéV .lóla bál kiđetle nesözök t€árik a lessétevle$

¤oh ,meletđeríhle tsom ,ój đel rí sé gássovro za za erknübes im A" :atdnom
knüdlük nátzA .le ketejdökzőtjer nabmo€átđokal a gidep iT .metdegetebgem
tuf agam ő ¤oh ,sotziB .inzéngem megne nöjjöj lüneltétlef ¤oh ,kan€árik a
lénnE .inpéleb dabađ mes keniknes ,lüvík atjar ,abmábođ né zA .[lüde¤e] djam
ergév toglod a ,abmábođ a péleb €árik a t€ehiM :tlov men knüvret bboj
tetenezü lannoza [}ođđa] konlá za ze nátzA .gem kétléđeb tzE ".kotájtjah
me}émer $niN .megne gem ttodamát gésgeteb so€ús tsoM" kan€árik a ttödlük
¤oh ,mogásnávík a za lót€árik samlatah a et ¤Í .arsádaram nebtelé za
sé$neređ ¤oh ,melémer sé ,kerét men argálivlút a gíma ,mázzoh nojdaráf
".intah már tnékređ¤ó¤ eletevöjedi
gillá keneltetih űven sakraF ĐálaB a sé tsunítalap a nátuzA
.nebieséde€émkalba kaná€átđokal őn€árik a ketzőtjerle evzekrev¤eflef
lannoza ¤oh ,attotrat kenégésseletök ,ttezekré zoh€árik a tenezü za rokimA
€árik a le tludni lüde¤e sé ,aról a tlüleF .nejnem arásátagotál erévtset
a trék t€édegne ,ttezekréado €árik a t€ehiM .ebrőt ttese ¤í abájátolap őn
€ehketjer ttorguőle lannoza ővöđle$ ték A .arsátagotál a lőtőn€árik
sajmođrév ték a sé ,katlóđ ¤Í "!küđđet áddabađ tá€átđokal őn€árik A" .lőré
lüklén molagrI ,ar€árik a tdamátár sé ,ttotnár todrak lannoza [sokli¤]
.kátladbađ arkobarad sé ,katnahorár
kéttemetle sé káttotílláđ abzáh¤esekéđ idárgesiv a nátzA
évésette€eh tđunitalap A .tájnórt atlalgofle lóbjú őn€árik a nátuzA
tllá túđđob sé ,ttotagofle ta}áhén lüzök ievíh €árik a nátzA .ik etzeven
za etdzekgem sé ,atdnoM " !megésnelle bböt $nin evdzek lótnatsoM" .kutjar
.tsádoklaru
,ejgéb ¤e tlov kan}ámotrat távriH a ¤oh ,bbávot kiléđeb ¤ú iódut keríh A
tój kos ika ,tlov evíh igér kan€árik đolraK zE .katvíh kanđinaĐdoJ tika
lassálurá sé atla$ ebrőt [t€árik a] őn€árik a nátuiM .iken ttet
ttodugarahgem no¤an ttaim etedekele$ s ttaim e géb đinahoJ ,attatlokli¤gem
.damát nelle őn€árik a [¤oh ,atzorátahle] sé ,erőn€árik a
én€árik a tludnile sé ,tiegeres }ámotrat távriH a ettötjű¤eđđö lannozA
,kanáif sé kanráđá$ a ttödlük televel ttőleze gém őn€árik a eD .nelle
.tnórt a előt ettevle sé ,ettelögem rám t€árik a ¤oh ,kanzudnumzikeä
őn€árik a ,tdamát nelle őn€árik a levégeres đinahoJ ,náb távrih a nátuiM
,katvív táta$ ótđazroB .elev tlláđebmeđ sé ,tiegeres đürügnÜ etdeđeđđö si
si sakraF ĐálaB sé đunitalap a négév A .tehel mes inadnomle te€em
takukoS .ttedevneđ tegéserev egeres őn€árik a sé ,nabáta$ a ketsele
si tőn€árik A .ketdere kansátuf evlümérgem gidep nakos ,kát}áh erlédrak
abáráv apruK ózotrat zoh}ámotrat távriH a ,nabáta$ a nebbe kátgofle
.kéttetev abgásgof úrogiđ sé ,tiéttiv
.larráđá$ a tze káttadut ,tlürek abgásgof nabgáđrotávriH őn€árik a rokimA
tzudnuntzikeä ,táif erélé geres a ,tégeres ettötjű¤eđđö lannoza ráđá$ A
sé ,tlü aról gidep zudnumzigeä .etdlük abágáđro đürügnÜ sé ,ik etzeven
.ttezekré abágáđro đürügnÜ
lótáif sé lótráđá$ a levim s ,tétedekele$ atnábgem si náb a nebzöK
estnem ¤oh ,[etrék arra sé] ,ttödlük tetenezü kenőn€árik a ,tléf lüvíkdner

tze aH .itege}ef lótáif sé lótráđá$ a €em ,lőtmeledeđev a lótta tő gem
.abágáđro idlükađsiv sé ajtá$ob nodabađ rokka ,ajdagofgem levükse
anotak ólávik ómo$ ¤e đinahoJ ,ttödüksegem erre őn€árik a rokimA
sé ,katzoklálat lazzudnumzigeä .abágáđro tő etdlükađsiv nebéterésík
.tieletétlef küsétökgássazáh kétléđebgem
totađávi sé támokal ,eđđö tlű¤ tezekelü¤ samlatah nabáráv dárigleB inütđÜ
.katzokaróđ ,katti ,kette tniređ sákođ irokka za sé ,katpa$
meN" :kiken atdnom tze sé ,tekegéb a etzédi zohágam pan ¤e őn€árik A
nesejlet gás€árik a nabnoza tsom ,argás€árik a megne indagofle kotatraka
.ennel bbasamlakla lüvík matjar ika ,iknes $nin rám tsoM .ttel mé}e za
kotiákirtni it a tsom ,kansamlakla kotatlálat men megne leviM
¤ohlevim ,kanzudnumzigeä modatá [tamogoj i€árik] teme€eh a nebétzektevök
a ótlém sé ,aif ráđá$ a ő tđérsám ,mejréf a ő tniređ ke}évröt a tđér¤e
kegéb a ,atdnom tze rokiM "?zohmotazorátah a zehhe kotlóđ tiM .armolatah
.ze si (kujléc) kutaraka ő za trem ,kenze¤e eleb ¤oh ,kétlelef tza
katlodóhgem ,tánorok iódoklaru za kéttet eréjef ,t€árik a kátrávgem nátzA
.kania$narap takugam kéttetevála sé ,iken
,ajnáb }ámotrat távriH a ttedeklesiv lettelölű¤ ¤an €árik zudnumzigeä eD
lügéV .tőn€árik a attotrat nabgásgof sé attagofle trem ,tnári đinahoJ
tekemék ebéteze}rök náb a lóbléc E .atjar llá túđđob ¤oh ,atzorátahle
a ze rokimA .ttodokzótrat nabáráv [!] noĐoP nebődi za nebbe ika ,ttödlük
geres a sé ,eđđö ttötjű¤ tegeres samlatah ,ttotuj arásámodut kan€árik
:¤oh ,kiken atlo$narapgeM .ik ttezeven tegéb sevenríh ¤e évérézevőf
rokiM ".matludnile rám si né ,táráv ageĐoP ála mortso keté¤ev sé ,ketejneM"
sé ,takugásanotak kéttötjű¤eđđö nebdner si kegéb a ,etdlük to$narap a tze
.élef aráv ageĐoP katludnile
lürök-söröK .kátrázlürök taráv ttetílme za sé ,ketzekrégem pan ¤E
,attál náb a rokimA .kétrötel nesejlet tekődévráv a sé ,kéttev ála zűtú¤á
anđoB A .tlükenemik nupak ttetjer ¤e lóbráv a ,nelet}émer tez€eh a ¤oh
.tlükenem ebdőre seríh tremsi nevén arboD ózotrat zoh}ámotrat
a kátdnomle sé ,tlodóhgem ,atdalef taráv a epén kanáráv ageĐoP nebzöknezE
€árik A .tlükenem ebéjdőre arboD avlálat tamlakla náb a ¤oh ,kan€árik
si taráv a tza sé ,élef aráv arboD tludnile sé ,tégeres atnoveđđö lannoza
séköđ ed ,kiköđgem si nanno ¤oh ,etzevret tza témsi náb A .atrázlürök
.kéttezev éle eníđ €árik a evle$nilibgem sé ,kátgofle lunaltaráv nebzök
ko}ámotrat ragluB sé távriH ,anđoB nebzöK .kátlalgofle si taráv a nátzA
.katlodóhgem si
a etlednerle ttO .ttezekré abávo$eP sé ,trétađđiv si nanno nebzök €árik A
,tnáb a kétzötökár er€em ,tétlupatak ¤e ttetetleređleF .tésétetnübgem náb
avtattaggađ arkobarad tétset sé ,násoráv avo$íP tő attatzodrohgigév sé
.etlörötik lóbgáliv a tájgnar sé téveN .attatzohrák arlálahník
araK ,a€árik kanágáđro đürügnÜ tlov evé kide¤en rám zudnumzigeä rokimA
inremsile tő atraka men ika ,emledejef $akam ¤e tlov kaná}ámotrat nadguB

atnoveđđÖ .enelle tídni tadah ¤oh ,atzorátahle €árik a trézE .kan€árik
tegeres si adjav nafetđI ,emledejef nadguB eD .tludnile sé tégeres
nárátah agáđro nadguB sé ledrE za levégeres tllá nebsel sé ,ttötjű¤
.nebgés¤eh őlüretle
sé úmáđ¤an egeres €árik A .katpa$eđđö tto-tti ,ttezekrégem €árik a rokimA
a lannoza ,attál adjav nafetđI tze rokimA .tlov úgásakos naltatahtáleb
tásátá$obgem kanájábih sé kenénűb ,tlurob éle abál ,tluráj éle €árik
atdaađđiv sé ,ttotá$obgem €árik A .tágam etzeletök ersétezifóda sé ,etrék
¤oh ,bbávot kiléđeb ¤ú iódnomle keríh a sé iódut koktit A .tágáđro iken
,even a tlov đukivduL .ajhasidap ¤e tlov kenéjjinitnatđoK nebődi za nabba
.tdaram neserü ajnórt nitnatđoK sé ,lóbgáliv a lőbbe ttozovátle rokke ed
málđI za ,ilodanA neppéknodjalut €em ,lóbá}ámotrat ajđA nebődi za nabba eD
ilobileG atlalgofle sé ,neregnet a tlektá leggeres krüt a ajhasidaP
leviM .ttedeksemledező¤ sé ,ar}ámotrat múR a tézek attotjú}ik nátzA .táráv
sé kegéb múr a ,tá}ámotrat nadguB attotídóhgem €árik zudnumzigeä
knugáđrO" .[kanludrof ajázzoh ¤oh] ,katzok$ánat sé kettöjeđđö kemledejef
tlotaheb hasidap krüt a tđérsám ,- kátdnom - tdaram lüklén ódoklaru
ika ,knügésküđ nav aródoklaru tsom knükeN .tój tnelej men ima ,abknu}ámotrat
,lótájódoklaru kanágáđro đürügnÜ tze küjrék tsoM .taknugáđro itnemgem
,teknütez€eh elev kussaduT ttel €árik samlatah sé ¤an ika ,lótzudnumzigeä
".iken knüjgörö}ök sé
!€árik samlataH" :kátrí tze neb€em ,iken ketdlük televel ¤e nesözök nátzA
€árik đokivoduL ,ajódoklaru ejjinitnatđoK tsom ¤oh ,ardosámodut nojlágloä
ki¤e za zE _tlürügem [ajnórt] knu}ámotrat sé ,lóbgáliv a ttozovátle
tröteb hasidap krüt a lóbá}ámotrat ajđA [¤oh ,za gidep kisám A .knujab]
múR a nannO .táráv ilobileG atlalgofle sé ,neregnet a tlektá ,abknugáđro
tsoM .tlalgofle tetelüret kos sé ,tájrak ik attotjú} élef ko}ámotrat
tnednim ,}ákrás samlatah ¤e tnim ,tlotaheb avoha sé ,ajtat€of tásátídóh
menah ,llá men gem ,kideksemledező¤ lohnedniM .tlobmorel sé tleĐreplef
kansamlatah sé kan¤an degét iM !€árik samlataH .[tásátídóh] ilevön
,noját a noza zződi en táró ¤e es ,tecrep ¤e es ,se¤ek ¤él ,gem knütremsi
gof mes iknes sé ,kiđkevön naódnallá geres krüt a trem ,edi jdaráf sé ere¤
t€árik samlatah a nesedivör ,tniré teknim ima trem ,inllánelle kiken indut
".tehtniré si [degét zaza]
.kétdlük kan€árik zudnumzikeä nasro¤ televel A
eđđö atvíh arsázok$ánat lannoza ,zoh€árik a ttezekrégem lével s rokimA
a sé ,tekő etzedrékgem nabnávíd A .nebé¤ü }ámotrat múR a tiejgéb đürügnÜ
knüdeksemledegne iM !€árik samlataH" :kátda tetelelef őzektevök a kegéb
[samlatah] innem erkédiv a arra lavánotak sévek ne€i ed >kandia$narap
a tegéstíges knupak aH .teknünneb tni argássotavó tnappor nelle gésnelle
rokka ,lótgáđro ibböt ővkef [nab}ári za] nabba za sé ajiĐdnarnariF ,e$miN
.kátdnom knutahludnile
[lóbkogáđro] őze}rök a sé ,tetelelef a tze atlálat kansoko €árik A
.ttedzek ebésétjű¤ gásanotak

,ajnák keniemledejef knukađrok sé ajnátluđ kaniajnátluđ gáliv a nebzöknezE
za ,asokli¤ keneltetih a ,ajhas kohas bbo¤angel a ,aké}rá samlatah hallA
aif nák demmahuM ,nák nátluđ dizajaB zaza ,ađamát sállav a sé mallá
.atlalgofle sé etző¤el lavásápa$ ajdrak téké}rök sé tokinaleä egésse}éfő
tze neb€em ,kaná€árik đürügnÜ ttödlük televel ajhasidap málđi za nebzökE
:atrí
¤oh ,ardosámodut nojláglođ ,¤av zudnumzigeä ,a€árik kanágáđro đürügnÜ ika ,eT
lammodrak' sé$neređ t}ámotrat a tze sé ,metpél abá}ámotrat múR tsom
trem ,gem jlodóh ,[mázzoh] ere¤ (90) ,e$neređ nedejef a nav aH .matlalgofle
jlüđék rokka ,togásódnaljah đtatum men s ,kanmo$narap đlügeđnelle sé ,men ah
kaŁ "mattollah men ,matdut men ¤oh ,nátza ddnom eN !erdődi [óslotu] lef
"!ti}}e
.kanzudnumzigeä etdlükle nátza televel A
a ,atgoflef témletré sé atsavlole sé atpakgem televel a €árik a rokimA
.tlürem ebéregnet meleléf
kenejlüđék nabbasro¤gel őtehel a ,keniejgéb đürügnÜ tri tekelevel lannozA
málđi zA .téđ ttödlük tekelevel őtetzemle¤if nátzA .lekkügeres lef
.ttetđenem tekemék gidep élef gásanotak
A .trék tegéstíges lóbkogáđro ibböt a sé ajiĐdnariF ,e$miN a nátuzA
.ttezekré si gem géstíges
múR ¤oh ,káttál ,zehgeres dah málđi za ketzekrégem kemék a gidep rokimA
,egév es [kanmálđi za] sé ,kátlalgofle té€eh setezeven somáđ kaná}ámotrat
.ađđoh es
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kétdlükik tekemék a gidep rokimA
,zohgásanotak málđi za ketzekrégem koza sé
,za geres ¤an neletgév ¤oh ,káttál
,negésőzem a evdepelet katlov el
,tegésrét a attotíroble egemöt kartás a
.[lótsádoklémlá za]tlujále ,attálgem neletrih tze ikA
,kájpok a evzűt katlov ik ttőle kartás A
.[lőtgéstdeji za] tdakađ arkobarad elbek a ,attál tze ika
,elbek kánotak a ttotílnosah zöhődreaf¤löT
(tőzem) dlöz a kétpelle kógobol söröv A
,geres a ze tlov setenetter na€O
inrötel sepék anlov tifréf reze ajifréf ki¤edniM
tekütez€eh sé káttálgem tágás¤an kengeres málđi za kemék a rokimA :azórP
tima tzadnim kátda lüríh kan€árik a sé ,ketrétađđiv lannoza kétđékrüfik
.tlümérgem tsevgör attollahgem tríh a tze €árik a rokimA .kattál
:sreV

a tdaram men ,tevelaf iđő za tnim ,ttedzek intekđer nabtanallip a nabbA
a kanácra ,lévelaf a tnim ,ttegemer nebémleléf ,erév a tdaráđik ,nebétset
,tévíđ ettötlötgem egéssetemleléf [geres] málđi za ,tláv évűníđdlöf eníđ
€em ,ne¤el ővetim ,ne¤et tim ,atdut men ,eđe za tludro$ik sé tlumále
.le nöjköđ ab}ámotrat
lügéstíges lób}ámotrat ajiĐdnariF kika ,kegéb a koza nebzöK :azórP
lannoza ,le atgof meleléf ¤an ne€im téklel €árik a ¤oh ,káttál ,kettöj
za nesetenetter ne€i đléf tréiM !€árik samlataH" :katludrof ajázzoh
a inlocrah [neserekis] llek na¤oh ,tájdóm a kujdut iM ?lőtgésnelle
kátlatđagiv - "nogáliv a knüléf mes lőtgésnelle nelte¤E .nelle kökrüt
llek gem kenimA - .si kegéb đürügnü za kátdnom - !€árik samlataH" " tő
lánđah men meleléf A .kinétrötgem za ,gássovro $nin nelle za ,einnétröt
za ,erdejef et a trigem ajórí séledner [inetsi] za tima ,zA ..timmes
táhet ¤Í .kinétrötgem lüneltétlef
"! neltetehtídner ne¤el €árik ¤E ?inléf nav knuko im lóthasidap
,ketnehipgem ,ketleteneM .káttotídni kantú ettepezök kemletjes đđor t€árik A
.katzorobátel sé ,ab}ámotrat rágluB a ketzekrégem pan ¤e ,katti ,kette
.trobát [témsi] kettötü tto ,ketré zehnidiV evletenemtá si noza nátzA
.zehégeres keneltetih a ttödlük tekemék si geres málđi za nebzöknezE
kannav lekközökđecrah ne€im ,káttál rokima sé ,kétlelmékik neseteléköT
a takugásanotak naltatahlálmáđgem ólnosah zehregnet rezhA za ,evleređlef
.káttotídúz nelle €árik
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,[katdamát] ar€árik a s ,takugásanotak kátnoveđđÖ
.kaniatárab tíges ,avlatđagamlef ne¤el ika ,netsI zA
[tnéknotapa$] nabkomálluh notú za ,katludnile nesegemöt kánotak málđi zA
artú ,ho ,takugam avnáđ arcrah ,evzekrev¤eflef gillá küki¤ednim ,evletenem
!kóludni
,lassáraka őtnetter küki¤ednim ,kangof inző¤ ¤oh ,kátzorátahle netlüđőB
léc imlező¤ katludnile lappan-lejjé ,ketnehipgem ,katlorodnáv ,katti ,kette
.lavásáraka
inzoklálat leggésnelle za loha ,zeh€eh a zohha ketré lezök rokimA :azórP
a lőbélezök nidiV tludnile si €árik a nebzöK .katllágem ,katraka
kenégésse}éfő atéfórp áđI sé ,leggeres neltetih tluromo}
sé ,katllágem ttellem ilobegiN ikđE nebévé kidotahnevcnelikzáđmoráhreze
,erődi [samlakla] za katráv neđék s ,káttotíllálef takiú¤Á .ketrev trobát
.ketle¤if sé
¤an sé sik a ketlüdrepgem ¤oh ,káttollahgem lunaltaráv pan ¤e ka$ ređ¤E
za ¤oh ,káttáL .tnétröt im ,kézzéngem ¤oh ,katgáh er€eh bbasagaM .kobod
ttü¤e [izág] lessemledező¤ a ,lannák aruM ,levégésse}éfő ,geresdah málđi
lüklén meleléf ,nebmeđ la€€árik a sé ,tlumo}erőle zívrá za tnim

a nebgeres tékdniM .le tlet nabmolagu} lejjé za zA .ttedepeletel
.ata$ a đel pansám ¤oh ,kéttedrihik kótláikik
a ettötülef lóbáráv faK pan ógo¤areb togáliv a sé ,ttel legger t€ehiM
ttözötlö abléca ték a dnim ,togáliv a atgo¤areb levé}éf inetsi sé ,téjef
s ,takiaros kétzednerle ,takialđáz káttotnobiK .tlü aról geres i}regnet
si kiavol sé kánotak ,kegéb ajiĐdnarif A .takiatapa$ káttotíllálef
a lób}ámotrat ajiĐdnariF a kezE .evzetrév katlov lef giplat lőtőtet
llek na¤oh ,kájdut kő ¤oh ,ketdeke$id lazza sé ,kettöj erégéstíges €árik
katllá ttőle kotapa$ đürügnü zA .inlocrah neserekis nelle kökrüt a
.kiken nejdegne [tegésősle] teret ¤oh ,t€árik a kétrék arra sé ,abrosata$
.ata$ a ttödődzekgem sé ,kiken ketdegne teret dabađ lannozA
za ttođtallahlef sátláikata$ juh-juh a ,tláv ébbeseveh er¤e tezöktü zA
neltetih a kánotak málđi za ¤oh ,tezöktü za tlúd [neseveh] €o panzA .gigé
a ¤oh ,ari}}A .tájákráb gáliv a kiken kéttet ékkűđ aráttál emeđ gésnelle
,ettetsef erieníđllarok si tekevök a ,rév irebme za ettötnöle tegésrét
.ketzektelek komlah lóbsúh [irebme] za sé
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?topan a tza ,[ósavlo sevdek] ,deken el majrí na¤oH
.sázotídro za ttozgnahlef gikege zA
nebéletétado$ kanájátéfórp hallA sé nebégéstíges hallA kánotak málđi zA
ódakaf lőbkelél ,avtnárik takiajdrak ózzi [lőtézüt sédeseklel a] ,avzíb
gásanotak neltetih a katlotaheb zűt a tnim lassátláik "!rabka uhallA"
kanájná&sagga tezgéV a ¤oh ,ergév kattotjah tsélködlö na€o sé ,[abiaros]
.ta€o gém ttotál mes (ótál tnednim zaza ) ótálterze za
tegéstíges sé tamlakla kangásanotak málđi za őtmereT ólavékkörö zA
a kétpelle teretcrah A .attotđalmoblef tégeres keneltetih a sé ,ttotjú}
tegésnelle za lőrőzemcrah A .kejef [ttogável] a sé ketsettloh
,ketré zohialđáz €árik a ramahkaŁ .ketröt nelle €árik a sé ,káttotírođađđiv
¤an kaniasocrah ólávik sé ,kátropitel takosólđáz a sé takólđáz a
.kát}áh erlédrak tégésbböt
abá}ári ejinitnatđoK .ttodomatufgem lünelet$eb ,attál tze €árik a rokimA
si géb }áhéN .ttezekré abásoráv ejinitnatđoK s ,tlükenemle avtuf
.ttotuf abá}ámotrat đürügnÜ sé ,tlükenemgem
nabá}ámotrat đürügnÜ ,tludnile artarájdah a erre €árik a ttőleim gém eD
A .lügéskörö ia&a kátríb táráv sólkiS kika ,ifgéb samlatah ték tlov
körö sé ,tekő attagofle ,kujár ttodugarahgem ttaim imalav €árik
,ettetđevle táta$ ittellem ilobegiN a €árik a leviM .attaráz ebnötröb
etre}ađđiv si ifgéb €ogof ték a ze ,tlükenem abásoráv ejjinitnatđoK sé
evrétazah si kegéb tlükenemgem lóbáta$ málđi zA .tiakotrib sé tágásdabađ
đürügnÜ rétađđiv €árik a djam ah ¤oh ,ketdüksegem sé ,ketzektevöđ
.kájtatzohrák argásbar körö sé ,kájgofle ,abá}ámotrat
lórra bbávot etenétröt kanásonodjalut v}ök a sé eséléđeble ódnomríh a eD
aj¤ahle ¤oh ,evret a tlov za levétletle panóh tah kan€árik a ¤oh ,lóđ
rék külőt sé ,zehkegéb inatto za ¤em erétegiđ đodoR ,téjjinitnatđoK

ttetílme za ttozójahle sé ,tlláđ arójah le}}émer a lezzE .tegéstíges
témsi nátuza ,ttodokzótrat givé léfsám lüklén sátíkađgem ttO .ertegiđ
abá}ámotrat đürügnÜ nannO .ttozatu ab}ámotrat távriH a sé ,tlláđ arójah
.lótágásđonog kegéb a tléf ed ,innem traka
đürügnü za ttezekré lévelőrék lótáráđá$ moladorib e$miN a nebzöknezE
đürügnÜ trétađđiv €árik a avzíb nebbe s ,[arásátagomát €árik a] zehkegéb
.abá}ámotrat
,tamlakla za kátdagargem gidep kaifgéb ttetev abgásgof körö nebbegér A
.kéttetev abgásgof körö nabáráv sólkiS sé ,t€árik a kátgofle
ko€árik igér a ika ,ajnáb ¤e kaná}ámotrat ledrE tlov nebődi za nabbA
,atraka tza (ifgéb ték A) .even a tlov sualđidaL .ttozamráđ lőbégéstezmen
ledrE etré ketnemle si lügéV .kaná€árik đürügnÜ gem kiđet tő ¤oh
€árik a ¤oh ,atdutgem nabnoza rokimA .tő kátzoh ebđürügnÜ sé ,abá}ámotrat
a trem ,le ajtahdagof men togás€árik a ¤oh ,ettetnelejik ,nav nabgásgof
.egév ój đel men kenne sé ,nav nabgásgof €árik
igér lüađđiv ¤oh ,atzorátahle sé ,abá}ámotrat ledrE trétađđiv lannozA
tlov kenkegéb ótrat nabgásgof t€árik A .abágásótlém ináb ódnallá
€árik a sé ,tlurob éle abál iaif pan ¤E .[!] kuj&a tlatđapat ¤e nabnoza
tésérék kuj&a kátdut men kegéb A .,külőt etrék tásátá$ob nodabađ
.kéttetlü arnórt a sé ,káttotá$ob nodabađ t€árik a s ,inatísatuađđiv
árik a tlov egésnelle dnim pén ibböt a sé egésbböt kegéb đürügnü za eD
árik a ,káttál kaifgéb a tze rokimA .intatum ettőle kétrem men tze ed ,kan€
abávaroM -heŁ sé ,nánuD a tlektá nátza ika ,kéttetíređ}ék ersélükenem t€
ttötjű¤ tánotak kos lőbpén he$ sé e$min a ,ttodokzótrat giedi ¤e ttO .tnem
za ,inpél anlov traka arájnórt loha ,ne€eh a noza eD .trétađđiv sé ,eđđö
kátraka men sé ,elev katlláđebmeđ ,kettötjű¤ tegeres si kegéb đürügnü
aráta$ sé ,katdamát nelle €árik a lakkédnáđ a lezzE .abgáđro za indegneeb
sé tódazál koS .tekő atróđlejjéđ sé etrevel €árik a ed ,ros a tlürek
keríh a sé iőremsi ko}ámodut A .katloráđémel sé katgofle tótagotjub
kidamrahnođuh kenésépél arnórt €árik a ¤oh ,bbávot őle kájda ¤ú iódnomle
tza ,tlov ajólavttala ő za nétniđ €ema ,epén a kaná}ámotrat míR nebévé
.nelle geres málđi za totarájdah nostídni lóbjú ¤oh ,előt atnávík
.kátzánorokgem sé ,tájánorok kenékédiv míR iken kétdlükgem lóbléc E
men leviM .lóbgáliv a ttozovátle ed ,ajódoklaru ¤e tlov si kangáđroheŁ
attotđaláv tzudnumzikeä lesséze¤egem [sözök) si epén gáđroheŁ ,aif tlov
sé kátzohle tánorok i€árik he$ a sé ,iken katlodóhgeM .ává€árik gem
lüleb nődi divör nátuze si aráđá$ gáđroe$miN a ¤ohleviM .iken kátdatá
lütezegéV .tdaram neserü si [ajnórt] gáđroe$miN ,lóbgáliv a ttözötlöklej
selé ibböt a sé iaj¤an sé iejgéb gáđromiR sé -kneriF ,-e$miN a kettöjeđđö
.ketzedner tetezekelü¤ samlatah nabráv seríh űven naljaM a sé ,ierebme űđe
trebme ótlém sé őlelefgem arágásráđá$ gáđroe$miN ¤oh ,kátzorátahlE
.inatđaláv kannávík
moráh rám nebődi za nabba €árik zudnumzigeä ¤oh ,kéttev arólotnof nátzA
.ajódoklaru őlesivnórt gáđro

iráđá$ igér ¤oh ,rođdamraH .rebme úrok tteré sé tlatđapat ¤oh ,rođdosáM
.kattahlálat men tabbasamlakla iknes táhet ¤Í ,ajras dála$
noza iken atdatá ika ,zohzudnumzigeä ketdlük tetevök ólávik ¤ej lannozA
nöjjöj €árik a ¤oh ,ketzedese neb€em ,télevel seté$ep keniejgéb tezekelü¤
.ebtezekelü¤ a abba le
takótrat€eh nátuiM .atdagofle [teküsérék] €árik a ,ketzedese ari}}a leviM
,tlláđ aról avlúm ődi ¤e ,erketelüret óllá ttala amlatah a ik ttezeven
.élef aráv naljaM tludnile sé
za zohha evré lezök pan ¤e sé ,ketnehipgem ,ketletenem ,katti ,kettE
iejgéb seđđö kentezekelü¤ a kannA .katzorobátel ne€eh ¤e ,zeh€eh ttotjahó
letteletđit sé ,kájdagof ¤oh ,kettöj ebéle [kopapőf] ko¤ansállav a sé
lütđerek nopan }áhéN .kátlosálláđle tto sé ,kétrésík abásoráv naljaM
sálúmle za sé ,katti ,kette ,arámáđ ketzedner támokal imledejef
.katzotalum lassázorámkal arásálotduzahgem
sé ,(lótlatđa za) ketleklef iaj¤an miR sé kneriF ,e$miN a nátuzA
avllá sudnumzikeä .tágásráđá$ gáđroe$miN a káttolnájalef kanzudnumzikeä
iráđá$ a megne leviM" .tlóđ ¤í sé ,teküsélkedse ótratik attagllah
ebésétnöd kotiaj¤an sé abátazorátah ketiejgéb ,kottál kanótlém argásótlém
"! đel óJ .keze¤eeleb
nátuzA .tánorok iráđá$ a ittet eréjef lannoza ,atda tetelelef a tze rokimA
sé ,katlokó$ tezek ,iken ik kétzejef takutalodóh aj¤an ajarpa ,najá}dnim
sé ,náladlo lab sé bboj katlalgof te€eh tniređ kugásótlém najá}dnim
takarahop [tlet larrob) űníđ gárivafsádúj a kéttev ebküzeK .kettegléđeb
a abkarahop€átsirk a kéttötnö kóláglođ úráđbál nimzáj lórbboj sé lórlab
,leggésse¤ek küjeF .tiajdnog gáliv a kéttetjelefle sé ,[trob] űníđnibur
..gem ttödőtlöt leggésdégne¤ küvíđ
€I .atzokédnájagem nogadzag ,ettetzötlö abtsálap iráđá$ teküki¤ednim ráđá$ A
kettötlöt topan sé topanóh kos sé ,katzokaróđ ,katti ,kette giedi ój nodóm
.lassázotalum
đürügnÜ .ttel aráđá$ ken€em ,tóđ etleret arágáđro đürügnÜ €árik a si lügéV
s ,ttezektelek ságravaz sé téjef a lef ettötü gásnalatgu} nabá}ámotrat
t€árik sám rokka ,[men ah] ¤av ,ráđá$ a ađđiv nöjjöj ¤av ¤oh ,káttatzognah tza
.kanatđaláv
tlürek ab}ođiv đđor ajótrat€eh ttezevenik ab}ámotrat heŁ a lüvíknezE
kaná}ámotrat đürügnÜ .ttotat€of tetelé ólozébrod sé ,leviejgéb gáđroheŁ
:atdaőle [kanráđá$ a] tniređ gásólav a tiaglod }ámotrat [he$] a ajótrat€eh
epén a kan}ámotrat a kanna ¤oh ,ardosámodut nojlágloä 'ráđá$ samlataH"
iejgéb }ámotrat heŁ a lusádaáR .llek €árik kiken trem ,kidekneltedegéle
gésneltedegéle sé sélügedihle ,kannav ab}ođiv đđor lakkujótrat€eh a
.sádazál a ik tröt men nabgáđro za ¤oh ,ajíh séveK .küttözök ttezektelek
"![nejdekzétni zaza] ajdut ráđá$ samlatah a [tődneet] ibbávot A

a tze ráđá$ a rokimA etdlük zohájnórt ráđá$ a nasro¤ televel a tzE
atógér ketelüret a koza ,nabólaV" :tlóđ ¤í ,ettev lusámodut tsétđejretlef
lannozA , "!küzzéngem sé knü¤em ado ah ,đel za bbojgel A .keserü
a atla¤rátgem leviejgéb tezekelü¤ inatto za ,tétezrev¤ef ettettíđékőle
,ketnehipgem ,ketleteneM .élef a}ámotrat đürügnÜ tludnile sé ,tekődneet
.katdokzótrat tto nátza ,ketré zohnórt a pan ¤e sé ,katti ,kette
za ajtatukik sé ,¤em abgáđroheŁ ¤oh ,atzorátahle [€árik a] avlúm ődi ¤E
€eh) gáđro za sé ,itetnübgem takódazál sé takódok$akam a [tátopallá] gáđro
ajtívajgem (tétez
,tájtú ettev élef agaraF €árik A .kátvíh kanágaraF tsorávőfsekéđ he$ A
.attotívajgem [tátopallá) gáđro za sé ,ttodokzótrat giedi ¤e tto
.a€árik tlov givé nevtö kanájnórt gáđrođürügnÜ ,ttel gerö egne¤ rám eD
navtah atóza ,tájánorok ko}ámotrat heŁ sé míR a einre}le tlürekis atóimA
heŁ a atóima ,le tlet vé tö si nátu asázánorok árráđáŁ .le tlet vé
ettetđev té}émer ,négésđége árrú ttel gésgeteb ,tnem arásátívajgem }ámotrat
ttetje gésegne¤ a ,emÍ" .attavíh éle eníđ tiejgéb đürügnÜ sé ,lőttelé za
¤oH .kidelezök zehégév sé ,tlúmle nebéđége sejlet menka$ metelé ,abámlatah
ah eD .ennel akédnája ótahnedniM [tneđ -] atđit a ,nojludrof arbboj motopallá
,nabój ketđel men lekkegéb he$ a it ¤oh ,modut nattozorátah ,kolahgem né
nenni megne ketejdekse¤eK .iózoko ketđel kanásálutđup gáđro za ttaime ,sonjas
nabásoráv daráV ,kolahgem aH .inze€ehle nabmorotsolok sé innivle
.ettet tetelednergév a tzE ".le ketessemet
eré€ehőnehip iavarom-he$ a sé ,kéttivle nanno tráđá$ a gidep kegéb A
sejlet nájnórt sádoklaru za nátuim ,etzejefeb tételé ttO .káttotílláđ
daráV tniređ a$naraP .lóbgáliv a ttozovátle ,ttötlöt tevé nevteh
.le kéttemet nabásoráv
:sreV
.togáliv a tze at¤ah tti sé ttozovátle ekleL
.tő le kéttemet nabásoráv daráV
kétdefeb lavárop dlöf a témeä
.kéttemetle nabájrís sé
đér .1

