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kené őslE

 
...ajgarah nől ređ¤e kan€árik aridlohT,
'.abravdu éb tnem men giednetđe moráH

iavsolI

1

,ejef teđémret a ttodorava$ ebđŐ
,elevel káf a lluh ,tamrah a tláv érréD
,ajtú kanpan a đel bbedivör ,bbedivöR

.ajtufgem nődim ,ár kiđla takúđđoh sÉ
kanrátah igé za néléđgel nehipgeM   

"!kalráv teketenneb" :kenkegerö za tni S
:erre kengerö kos ejef a lűdzergeM
.er€ehgu} a kennem sigém nátusám¤E

2

>ađđiv etniket ¤í >si rokka tnehip ¤Í
>atđit gidep }}em a ,őzem a tlov amíS
:őzem a ttogo¤ar lótpan sik moilliM
!ő ze :attál tza ka$ ,ttezén avohrákA

,nálah ődőtevlef s ,nérküt a$ót ¤e ttI   
,nálanofkóp pe¤ a s ,norágob sik ¤e ttO
,tálik emeđ giddem ,ttünednim ,ttünedniM

.táif-ai nönnö pan név a átahtáL

3

,nebbe tlov si ajdóm ,etniket élefkoS
,nebbeđgel tlégedzén arulaf¤aN tsom eD

:eréjtrek idloT a nebgés€eh ulaf¤aN
?erélevel ólluh kankáf iđő za náT

,kense arcra dnim ¤oh ,arkoké}rá za náT   
?kenđev tu$úb előt ,nađđoh avlurobel S

,ilel ka$ loha ,€em ,erjep atruk a náT
?ilegel nasúb¤an tnájrub ttozgamlef A

4

,ertđerekők a nát ...arra nát ,erre náT
?evtđere tlov ebdlöf nájla bmod sik ¤e €eM

tegerö za ,tidloT :arra mes ,erre meS
.ttegem ajbmod rís a ledrét na¤oh ,etzéN



,aláđ etekef ¤e kanájah rám ne$niN   
,allákađ tsüze péđ kilú}el gievÖ

,ledrét gima ,te€em ,allákađ réhef péä
.levézek tnofeđđö lo$luk erélebeK

5

,nálém sé nesedne$ natto kizokdámI
,nájéh ósla emeđ golli$ }}ök ¤e ahéN
,akja za naccomgem ,náktir ka$ ed ,ahéN

.atjar ne$nis i}}a ,kos men im ,gnah ¤e mÁ
,telé sóknamiz a tnemtá ttelef ejeF   

,ttel lét atđit sedne$ ed ,gedih tsom eleT
,isel travdu za men ¤oh ,rám evé moráH
.iserek tázah bboj trégígem a menaH

6

etnevel gga za ¤oh ,tnétröt evé moráH
,ettev eréjef đő tájgarah €árik A

,té}ék ahup kanna ,travdu za návlo$náG
.té}éf sođalo sé tisákođ bbasoniŁ

,atolapđíd kos a nebémeđ tlov akláä   
",ado ő ólav men" :tlebméĐ ka$ neletnüä

:€árik a édlükle ,avtđaram návađ ,gíM
.ráj erih tloh tsom sé ,inlah enemazaH

7

,atsomel ropáz a ,záh ső za tluvageM
.atsodgurgem ne}röđ sas név e ,ődi zA

,evöjle ¤oh ,tájpan sálđogem a izrÉ
.evök kinednim djam kizoknávik erdlöF
,kanlunat inlüper rokim ,keleđ órpA   
>kanúfel tézökcél ¤e-¤e lőbéledöF

,ajpa rataviz a gáviken djam ređ¤E
.ajpa$ zöhdlöf a sé távrađ itlöeleB

8

,kilí} ertrek a €em ,kalba za gém nav ttO
>kilđíd men rám enneb rokobniramzor eD

!ttezektevgem jeh ed ,ótja sik a nav ttO
.ttezehéik negér si úđ a előleB

,ludrof tnima ,akras >e$nilik a sádĐoR   
,ludroki$gem avír ,ikén anjáf ahtniM

>ajti} a nav errem ,ne$löb ajdut gideP
.ajti} rokim ecneB gerö za ileme S

9

,ezétiv könrev¤ef tlov kanidloT ecneB



,eđér nabúrobáh laváru tlov rođkoS
,lallálah sáđak a ttozámok ka$ rokkA

[1]lalláv tde}rög enniv táfeĐőr bbákni tsoM
,abál léf a nabrís ,rám gerö gidep !jeH   

,'abánadjah ajpa za tnim ,na€o nepÉ
,teven ka$men lőtik ,ecneB név a ,ajpA

.ttev ebkörö ¤etnim si tegésűh menaH

10

,nöböđük a tllágem könrev¤ef gerö zA
>növök }eksek a lút tidloT etteverđÉ

,tákaja ágoféb lavájju ótatuM
,tágam ettetzőtrüt si lőtségöhök A

- .ttellek intati trem ,atzá¤iv tavol A   
,ttellem rís a idloT ttollálef nabnozA

:iken atlo$narap s kendéle$ a etnI
.ik erređ¤e nozzoh tósá ¤e ,tápak ¤E

11

,kenielüf tájas aglođ a ttih evtöK
?kenim :inedrékgem anlov etteređ jeH

,ejedi rámmi $nin kenséze}émeteV
.ejednetđe đúh nav ,nebtrek e tlov si meN
,nabnoza tnemlef ka$ ed ,kédeknerpöt ¤Í   

,nabmol aramak ¤én tápak sé tósá tleL
ettötü ebdlöf a tósá za - ,ázoheL
.ettetđeggüf evdrék aráru tiemeđ S

12

,ttezén negi si men erécneB idloT eD
,ttezécép te€eh sik ¤e nepe¤ a ,atgoF

:i}élef ka$ eléđ ,ađđoh a sépél ¤éN
.inrémik lavósá tza golod zéhen meN

:nabágam névdőnűt ,etzén ka$ gem ecneB   
?nabáđđoh molahrís ajádzag raka tiM
,tokrá kansá kanna nebévöt molahríS

.togálivpan se}éf ébböt tál men ikA

13

,ebéjef ecneB a ze ttötü tegeđ ¤aN
?ebéle nöjlürek tnim-¤oh ,ttozoklodnoG

,telelef a sorá lánidloT ¤oh ,atduT
.telef ¤e lóđ gila arávađ kidazáä

,előt inzedrékgem etrem si men trézA   
:erdlöf ttosá za loh ,árő loh ttezén kaŁ

eréjef đőbmalag sólkiM idloT zétiV
.erédlöf etekef kenrödög }eksek a S



14

,zohóđ nossuj na¤oh ,atlálatlef ergéV
:zohósá za návlu} ,gem tlomalóđ pékke S
,mekén za neltelli >maru ,kestíges ddaH"

,mezén ,avgudeđđö temezek ,netti ¤oH
"...ató lutátóah - trís né matsá mes¤Ú   

attotíkađebléf nötgör tédéđeb ttI
,lemmeđ ttotíro}uh arájádzag ttezén S

.lemmen ¤av ,lennegi djam lelef ¤oh ,evseL

15

,in¤ahár tza evdek tlov men kanáru eD
?im ¤av ,táh e-đel rís ,atdnom es lavóđ ¤E
,acra za tlov tdogu} ,ót tto¤aféb a tniM

.ajravazlef ima ,nogáliv a léđ $niN
,ttodnom es tűteb ¤e pék a ze kenécneB   
,todnog ibbőle za etleven gém nát tőS
,gellef eđđem ¤e tnim ,gásúromođ tétöS

.teglezök €éđev ¤oh ,levéleđ ttoda tríH

16

,téle} ósá za le návtá$ob men idloT
:déle$ segésűh a lef évev tápak A

,aknum a lűk'en óđ tlágod€of ka$ ,t€of kaŁ
:atnule tsátagllah ¤an a ecneB ergéV
,ari}}a le atnu tásátagllah si meN   

:ali} a áladruf kenmeleléf soktiT
,nav ttolah lánzáh a ah ,rís a llek rokkA

?natto kansá kenim ,$nin ttolah loha eD

17

,éleb nesene¤e inedzek trem mesgéM
:élef tteteglürek lórlovát ¤úma kaŁ
,metevökgem ,lüvik náfért ,maru ój ¤aN"

.metehih mes ¤ohes ,tsom knánsá trís im ¤oH
,ajámrof đége za tludni kanrís ,zagI   

,ajáđ evrémik nav errebme ¤e nepÉ
,té€ém kussáik ah s ,navgem ađđoh ,eléä

.téjé za ttolah ¤e enneb ajtahla-tÁ

18

!kola¤na segéstneđ iléb}}em ,táh ed ,hO"
?ttolah a no¤av loh ,ké¤ükef éleb iK

,evék ttetíret tnim ,knuttolah tlov roksáM
>eréjezem ata$ nepéđ evtíretiK

,tekő küttemet men s knuttolah tlov rokkA   
>tedlöf a tze kujjáv sigém sé ,ne$nin tsoM



kelél avrá ¤e $nin lánknuzáh đége zA
".kenéntemet ebbe tika ,lüvík knutjaR

19

,tédéđeb á¤ahle éssik ¤e tti ecneB
,tékétírev acra lerré}et élröteL

,etlöĐrödle tevden a nákram gerö téK
.előleb lé}apak a ik nođđú$ en ¤oH

,idloT nejlelef ¤oh ,inda traka tődI   
>inlóđ evdek ttöj men kansólkiM név a eD

,abáih kéjlet en ődi za táhet ¤oH
:abáságávkérek edéđeb tnemađđiV

20

,nebételé sevdek ,knuttolah tlov ikA"
:negér evtemetle kiđkef nabrís sedneŁ
,ejőn cnirőL idloT ,knu}ođđa¤an sevdeK

.erők neze ,evđtem nav even a kannA
,ado$ si men neđjed - sárí za ttopoklE   

>ado kétséveb ¤oh ,rám đel evé nev¤eN
:assom ddah ka$ neđjed - ropáz a ásomlE
"...assavlo tza ika ,rám đel ákos mes¤Ú

21

návllah takavađ e kédesene¤elöF
:námlah atđup rís a idloT ttezéngigév S

kanávgu} giákos ,giákos iemeä
.kanáj}asedé ój néjtđerekők sohoM

,anlov amén ahtnim ,timmes alóđ men eD   
,arózodrohrev¤ef név a etniketáR

,garah ik tteđtet men lóbásáráj emeä
."kalatnáb men ,jléđeb" :¤oh ,ánadnom ahtniM

22

,attálik no¤an trem ,ecneB si tléđeb táH
:arágam déđeb a tlurođ árő am ¤oH
!kedeneB gerö ój ,mápasedé }égeä"

,tedemlek nabájrís netsI gem ađđogu{
,nabárop-ólah a netsI gem ađđogu{   

,nabát€of etelé tlov zagi sé űh treM
,kanna demle¤ek tlov edéle$ segésűH

.kandalrop iajtno$ lánábál kenikA

23

,tájrís kutlotnaheb negér si kendemleK"
!kájrí tődnetđejú kida}áh atózA

,demlek abzáh kisám kizoknávík si meN



".temrev a tze kussá kanáif bbákni náT
evlü}ekézréle aglođ a tléđeb ¤Í   

>elűröt teppe$}}ök lőbémeđ tda¤áb sÉ
,armolah }i$ik a idloT ttetniketáR

.atmo} téđér idlöf ecneB kisám a €eM

24

,nomlahrís a lula ,netđerek a lulA
,bmod a za lőbdlöf a ik rám ttođtál gilA
,anlov etlel mes gem rám međ a nálat tőS

.anlov etrev men lef nájrub sé úpal aH
,kattotuj ebéđe s idloT ezén arrA   
- ,tattolah }égeđ a etteređ trékimA

,anlov amén ahtnim ,ttolóđ es timmes eD
.arósá }émek a tábál ettetađđiV

25

,kansá ,ttü¤e kansá ,€of ka$ ,aknum a €oF
>kansám¤e kanalóđ es tóđ avrá ¤e eD

,eđđem rám $nis egév ,€of ka$ ,aknum a €oF
.ecneB ajtína¤ ka$ ,ttosá tim ¤oh ,gém sÉ
:nepék-sázótaggaf ređ¤e gém lalóđgeM   

,neđél érú ¤röß a rís a ze nálat !hO"
,tiajtno$ ttoróđle kétdeđeđđö nálaT

?...tti am intemetle maru ajraka tzA

26

,kerétár si magam !ségeve$ nalatkO"
,keléđeb tekima ,gésnelteré zzib ¤oH

no¤av loh ¤röß idloT ,mándut lój men ahtniM
:notađádavevdem návtuj ergév đonoG

,atgável talládav ,gem tlah lallálah túR   
,atjávik témeđ ték ajólloh ¤löv eđđeM

:katzúh tosros atjar kosakraf ógolluK
".kanúif ,kenrévtset đđor a egév ttel ¤I

27

,allá enneb idloT .korá za tlüđéklE
>allákađ ,ajah đő előleb ttođtáliK

,nedrét - ,ettegne¤e tördög a gém ecneB
.nejré erkénef a bbákni ajápak ¤oH

"!ecneB" :alalóđgem s ár ttezénlef idloT   
,evsel tóđ ibböt a ,ze tlelef "?...narap tiM"

- ,ajádzag léđeb tim ,giákos ¤an atráV
:ajázzoh édzek ¤í idloT név a ređ¤E



28

,ajózodroh igér kenmerev¤ef ,ecneB"
>aglođ segésrebme armavađ zzemle¤iF

,tós kos ,tere}ek kos im gem knütte ttü¤E
:tóđ ¤e ze gem dsagllah ,márobmic gerö óJ

>tásázotláv nednim kentelé za mattáL   
>tásálta}ah ősgév kanmopan tsom motáL

- tláđak te€em ,ttözök dner ttömöt a matráJ
.tlálah a ,tsáđak a moráv ermejef tsoM

29

!a€árik kora¤am !sojaL ekđüb ,sojaL"
>ajáláh kanna $nin ed ,űh si né matloV

,matlov im sé ik ¤oh ,deklel et a ajduT
.matlóđ tazagi trem ,temejef déröteb S

kanázah a nojda ,deken netsI nojdA   
>kanálav keze tnim ,takorak bbesőrE
kélav né tnim tabboj ,tóda$ánat nojdA

.gém anlov mettehel giddem ,netsI ajdut S

30

,nössök ima bbávot zehtelé za ne$niN"
>nösövüh nehip tti negér za ,tlov ikA

,adĐor ivé moráh kiltétös nomodraK
.assom men el ahos révgésnelle alóR

,egév kanna rám ed ,anlov matríb nát géM   
:egésküđ máerné kanázah a ne$niN

,etlelrégem pan őh ah ,đálak a llek meN
.etrevlef tza ika ,nájrub a llek nabboJ

31

,'abágam izré lój :meklel rádam-rodnáV"
.abázah bbegelem ludni panloh-am ¤oH
!tto¤af na€o nednim nödlöf e rám ikeN
.ko¤av kéljah gedih tdaksorel né ikeN

- megne neserü ráv pan séveK .ze moríS   
...megne le ssemet et ,motárab gerö ,eT
,telej immes ¤ét en s rokka ssemet edI

".tele}ósá za tze ,matsá levima ,kaŁ

32

,tédéđeb sólkiM a ecneB attagllahlE
,tégév a tlávik ed ,ettev si erékleL
,avrakat epék a tlov le ed ,ttogokoZ

.avrađ ki¤e tđerek a tza atrakatlE
,tanáb a lőbéklel ,őse za tnim ,trís ¤Ú   

,kanájádzag a tnim ,névél eviđ bba¤áL



,lőbégerü ttezén notgu} emeđ keniK
.lőbékenef ¤löv €ém međregnet tétös tniM

33

,engé soráv ahtnim ,lanjahtse za rámmi S
>ergé za nesezüt ,nasorip ttötüsleF

,adaram tto ima sé gnál a tdahol djaM
.akađjé tétös a :nől morok ka$ ,néđ kaŁ

,ajátolap se}éf pan péđ a tlőd abmoR   
,a}ávdalmo kanna ttel gedih sé atđuP
tá}at enneb ttogof €ogab neletrebmE
.tálad ózohlálah intívis édzekle S

34

:ttezemle¤if arsám nabnoza idloT óJ
>ttezekré tsom nepé ik ,arsatáhól ¤E
,ejűpe¤ trek iső za tlutđuple negéR

.ejlürekgem satú za tza ¤oh ,ttellek meN
,ázzoh névnemado s técneB etteverđÉ   

>ázokadut előt ,ajádzag ne¤el loH
,aru innel trib mes kanóđ ¤e ecneB eD
.arudo tjávik a lezzék ttotatum kaŁ

35

:inlóđ edzek ne¤í satáhól a rokkA
,idloT maru ój ¤an ,zehdemle¤ek mettöJ"

,tevök ódnomríh tnim ,zehdemle¤ek mettöJ
.tevöj tríh a návzoh lóbrávaduB se}éF

kendemle¤ek natto itárab ój igéR   
,kenzekélmeađđiv arkonjab gerö zA
aráglod adu$ kos kenzekélmeađđiV

:ajázzoh kenedlük lakkavađ €í megne S

36

,sonáJ ivlafasóP jdere ,maif ,jderE"
?solálah ,é-geteb :tidloT név a gem dzéN

,ajríb mes tézek ¤oh ,solálah ,é-geteB
?ajrís etle} si le nepé rám nálat ¤aV

gem nojlah ,geteb ah ¤oh ,tríh a tze gem ddnom S   
:gem nojludrof ređtéh nabájrís ,tlahgem aH
,egév kanra¤am sőh a ¤oh ,iken gem ddnoM

.egéső$id igér ttolláđ argá}áeL

37

,kétáj icrah se}éf ,nabáduB nav kétáJ"
:gém llá đalo ¤e ed ,rám tlődik ra¤am koS

,gáliv a llá kanna ,pan a tüs kanđalO



.tákađjéój deken ,dár nav etse !ra¤aM
,ere} nabladaiv te€em ,Đjap a nájraK   

>eremíc péđ knázah ,remícgáđro atjaR
:agárd no¤an si men ,remíc a ódalE

.agástláv a rév sik - ,tsüze men ,}ara meN

38

,lénserek abáih ,nabázah a $nin eD"
,rév se$eb lának ¤e ,astlávik tza €emA

,ará immes ne$nin ,ó$lo za ,nav imA
.arácaip ujmođ ráv a kitnö ne¤nI

,ne€évek ,aváp míh ¤e tnim ,đalo za tsoM   
"...ne¤ém abájázah lekknüremícgáđrO

,idloT kidoklavir "!ne¤em ablokop A"
"!inlahgem ár đré men ,gem lájdojfi ,sas néV"

39

,avlóđ takavađ e ,etnevel đő za sÉ
>anlov ujfi ahtnim ,lóbrís a kérguiK

ajbah ken€em ,eklel nől regnet súrobáH
.avlarrof no¤av lef lőt¤eh ódákozűT

,kankárobmic gerö za lüríh ddiV" :adnom S   
:dattál nékenef rís tokonjab név a ¤oH

>nerétladaiv a đel tto eklel a eD
.nerév negedi za inllá tájúđđobréV

40

,tamavol jep atruk ,ecneB ,gem drakav ,jneM"...
,tamagam löf stíjú lallati ,lelletÉ
topa$ tdagadeb a ik dreket nebmécniP

.kopak tevdek ujfi lótta ,trob gerö zzoh S
,lümegédnev eb jőj ,ivlafasóP ,gem eT   

,lüde¤e dennemle đel tétös ,malán jláH
nabázagi-netsi :dsál sé megédnev ¤éL
".nabávub ra¤am a dagiv '¤oh ,kiđi '¤oH

41

nabábođ gát a nneB .kenénemeb rokkA
,nabájgarah idloT ttodagív sé ttovI
návlábórp téjere ,larrob a ttozokriB

.návllá nobál sőre ,trob a etző¤gem sÉ
.előllem katzále ,kisám a gem ,ecneB   
:errőbevdem ttopok ¤e tlődel si idloT

,molá za niemeđ agnorob ¤ú ka$ eD
.norátah a tegrek t}éfpan ké}rá ah tniM

*



.J .A ».gerö za sé lálah A« :erésem tremsi za sázléC [1]

kené kidosáM

 
'.kenétetjele dnim lőtzétiv đalo ¤E,

iavsolI

1

,erédnüt űrö}ö¤ kengé za ,lanjah A
,eréböđük gé za pansám ik elű meN

,evse névél ab¤á ,ttel geteb }ozib náT
.evtse mes ,legger mes atnallip mes ik ¤oH

,árakat dök ürűs tirátah kátđup A   
,ála ¤av ,innemlöf tletsör pan đége €eM
kenrebme za ne€im ,dök ótjof ,zéhen ,¤aN

.kenrehet dapatár ,ajmo} si téklel A

2

,lavágamdosám ka$ ,notú za tnem idloT
:laváhur gatsav ¤an evzödöf névél eB

,levédök pan iđő avlokrubéb etseT
.levégellef tétös kangarah súb ekleL

.atjahoslef ahén >ahén etnihök "mH"   
,atjar đev tőre ¤oh ,úb a za tehel ¤aN

,kemre¤ sevémoráh e náka} tehel ¤aN
.tehret a árib mes idloT sőre za ¤oH

3

,gém đel ed" ,álodnog - "sas név a tludavlE"
,kénsereklöf rokim ,pan ne€i đel rođkoS
merev¤ef sádĐor sé miajrak név rokiM
>mele¤ek :nóđ sik e kénnevgem tsemörÖ

:lazzamlah ráb ajda ,temle¤ek tahda eD   
!lazza kelé men tsom :atda men gidde aH

,evrö molanu za kilđénep nomaka{
!evlö nav gem meklel ,evröt nav gem metseT

4

,pan a tüs men ahráb ,léd a nabnoza ttöJ
,kanna logáliv men ajdloh ráb ,jé za nöJ

.agalli$ međ ¤e mes ,ajdloh teleđ ¤e meS
.akađjé za ántál bbálagel tágam ¤oH

,ttödöklőre gidda őlleđ sűh ¤e ergéV   
>tödök ahmol ¤an a atravaz eđđem ¤oH

,eleđ sőpi$ za tlov kanlanjah sorip A
.elek rođkidamrah nájtú idloT a €eM



5

,nabrávaduB seríh legger jaz a derbÉ
,nabáravdu se}éf kan€árik sojaL đŐ

,anllá ka$ bbákni ¤av ,kétáj icrah a llÁ
.anláv si ¤e ka$ rám ,konjab inzőkrém aH

,i}}em ed ,pan nednim gidde gém na¤u tláV   
:innemađđiv ttellek avzála¤gem kendnim S

,ttotno men ráb đalo za trév solálah treM
.todnorop a pan ¤e ettükefgem si zíT

6

,éleb tréf őre kos ,đalo za tlov si ¤aN
,élepic nezehen avol ném etekeF

,erev¤ef ,alécnáp atjar ttomo} takoS
.heret bso€úsgel a tlov etset sotno$ eD
,levéremíc gáđro lef s ála tráj nék&eH   

,leddéđeb ólo}úg tepén a átaggaF
,ttodóvuf ágga€óh né$neređ a evíä

:ttodólofú$ ne¤í lakkóđ selé narka¤ S

7

,ajádo$ neltédi regnet né ko¤av meN"
>ajáđ-emeđ actu matjar nojllále ¤oH
,evtezev nozáróp ,edi mettöj si meN

.evdem €emalav tnim ,intatum tamocnáT
,metré no¤an €o mes tsétđev}éfmeđ a tőS   

:metré ejröteđđö pén kos €i tágam ¤oH
...modut tájdóm ¤e ka$ kensétđev}éfmeđ A

.motatumgem ,nöjőj ,inzén irem ikA

8

,inőj enrem ki€em ?enőj ik na¤u eD"
?...inröteđđö növök tájtazárbá egneß
>ará kanna tnemlef :tődi za kujpol eN

- >aráglod ¤emazah rebme nednim ¤oh ,bboJ
,tenni međivazah tremíc a tze si nÉ   
:telli nesökörö megne ze ¤ohleviM

:no¤av legger rábmá ,kora¤am ,tákađtj'óJ
".mo¤ahle rámmi né tácaip kotaráV

9

,zeré togađrév ah ,a€ug tlüđőb a tniM
:zehrév ttolmoik a eđđö tuf evlöbmöB

,kannav nepéknoza kora¤am tdazál A
.kannahor sé kenröt élef đalo za dniM

,kosátídro seđév lúmlülef tségröd}}eM   



?kosátagroki$gof killah men ed ,kiđtáL
kájlot avgúz tsám¤e ,kobahregnet a tniM
.tálrok ¤an a ge$er ,kenlőd iken tnima S

10

,nabárotás ttezmíh si €árik a lláleF
,nabájgarah tekđer akaja ték a dniM

,kanlúnov erbbűrűs kocnár a nákolmoH
.kanlú¤ik iácro ,gollivlejjéđ emeä

,etnevel kéred ték lláőle dnimsređ¤E   
,etleven ,ettölüđ kaná}asedé ¤E

,leggésnepé giplat lütőtet kámrof¤E
:leggésrebme tlunat zoh€árik a kanlóđ S

11

,knu€árik segéslef küjtevökgem nepéä"
,knullá éle eníđ leddéđeb }ávtih ¤oH

,dazál knürév a trem ,alór knütehet meN
.tazála¤ ű}röđ e teknüklel itegÉ

,lavájgalađ se¤én ,tremícgáđro za mÍ   
,lavájnálđoro téh nájgalađ tsüze ¤éN

levé¤eh dlöz samráh ,setđerek ,sánoroK
.le ére} nokétáj rodnalak gnatib ¤E

12

,nohtto im tđalo za küjlű$eb ,küjletđiT"
,nojgof en ik knutjar nabknázah ra¤am eD

trem ,ne¤et en áffú$ ,ik knülev nössök eN
.trebme za küzzén men nátza ,knuđgarahgeM

,levétset }orotsúh löf ¤ú nossál eshoS   
:levé$neređ-akcok kéjlí} es löf emeä

?egéső$id a im kansáđtáj ikemreß
.egév a đel sárís kanna ¤oh ,lef ajóR

13

,evde€évekle ¤ú nav tréza nálat ¤aV"
?evdek $nis keniknes inzűtik elev ¤oH
,golod a ze ólav arkétáj men trem ,$niN
.gorof etelü$öb kentezmen ¤e neb€eM

ra¤am a kiđgarah nődim ,kéntahđtáj meN   
:raka inkub arro men tréájázah sÉ

:amlatuj sákub a }úgjacak sé ne¤éä
.avlah tréájázah rebme za ő$id eD

14

,knu€árik segéslef küjtevökgem trézA"
,knulláđebmeđ natsom lavólofú$ e iM



,arláđajpok ka$men gidep knulláđebmeä
.arlálah s ertelé ,killi ¤oha ,menaH
,golod eléffe za arkétáj ólav meN   
:gorof itelü$eb kangáđro ¤e neb€eM

:amlatuj sákub a telé sotazálaß
".avlah tréázah a ,konjab a ő$id eD

15

erévtset a lejjef ,ttolóđ ki¤e za gíM
>enléđeb ő ahtnim ,takóđ a étüáR

,topap €emalav tnim ,géspén a átagllaH
.ttopak temledegne őttek a dnim iníV

,nájdrak ezéngigév s - atnovik đalo zA   
,nájrak etnefgigév ređték tájpal se}éF

,nebé€eh óllá ¤e lavól a tludrofgem S
.nepén kedrémet a témeđ avdrohlüröK

16

,erzétiv đalo za ttotjah es tim pén A
>erđé énnev si men tájdrak ől}éf ahtniM
,tladaid a ettih kanso}ozib rám tsoM
- ,tlataif péđ ték a kájíh kenik ,atduT

,aif ik ¤oh ,si tza ,kájíh kenik ,si tzA   
>ailad zétiv ¤an őttekdnim ¤oh ,si tzA

,kenévöjeb ézzök tálrok a nődim kiK
.kelél a tteteven lőbmeđ nednim kojáR

17

,őttek a dnim ajras géstezmen ifaluß
,őt ¤e tekő átjah náró sé nopan ¤E

,kaná}asedé ¤e iatazgam rekI
.kanálav kólnosah erőf ,ervíđ ,ermeä

.darrof $lömü¤ péđ ték arráđ ¤e nődim tniM   
:davros ki¤e za ah ,il}ísgem kinedniM

>nab¤áv bbesikgel a eđđö kattozgnah ¤Ú
.nab¤á ¤e kanatláh s lóbráhop ¤e kattI

18

leccrep }áhén gila - bbesődi za tnáróL
>lezze tlov si ekđüb ,tláfért nődim ,ahéN

,alán bbasagam ed - ,e$$ö za nalatreB
.aláđ-ajah ¤e tnim ,lakkof €o bbálageL

>ségneđef ilebóđ ahén ttese nezE   
,ségnesrev bba€omok kützök alav si meN

,etré tődi za tza ujfi ték a mengíM
.etrék téágam a víđ kinednim rokiM



19

,kanátujle arrok péđ ama nődim eD
,kan}áel a dnevrö ujfi za rám neb€eM

,izűđ ima ,nednim ajlojáble rokiM
>izűt erélebek ,bodle za tim ah ,sÉ

!amo$idarap divör telé ,ho - rokiM   
,amo} abál ka$ ¤av ,láđűf ¤e ,gáriv ¤E
,tetzekélme ajár ...immes ¤e ,sánov ¤E

>tetzedejreg tsárrof gelem nebvíđ a sÉ

20

:kanátujle arrok péđ e ,modnom ,rokiM
>kan}áel ¤e nettek katlú¤ erémlereä

,ajtazgam láP edneK ,za tlov aĐóR edneK
.aj&a ,erieső tnim ,ár alav bbékđüB

,tđaláv elbek tika ,tá}ál atnáđ kannA   
>tđaláv innet trib men nabkúif a ze eD

áznov 'ebkétrém ¤e zehkinednim evíä
.áznođiv erređ¤e temleređ sőttek A

21

,tegnezi si gitláv ,tnáróL ajdnom gitláV
>degne bbesődi za s ,bbesődi za ő ¤oH

:tanáb irévtset a irtö¤ si tnalatreB
.tahráv bbajfi za sé ,dnom¤ú ,bbajfi za Ő

:ávórib kizeven kő t}áel a rođzáä   
,ávólojah-erđér kitehet mes ređ¤E

ajpa za lóđebzök la$$ánat somo} gíM
.ajbađ ervé moráh tecrep őtnöd a sÉ

22

,névletel vé moráh ttözűtik a rám sÉ
>némleređ kajfi za timmes etíh}e meN

,tlálah a kinednim etserek abáiH
.tlálat ergéső$id ,ervén-erríh ka$ treM
,tallotógrof ték a ,nednim tza éremsI   

>dah loh s nav €éđev loh ,gédnim rájlüle €eM
,asrát űh €o zeh€em ,todrak a éremsI

.arsátál sözök ¤e međ ték a tnimalaV

23

epén gáđrole¤neL nődim ,kanálav ttO
,ebéle sojaL ¤an tledrét nebzídosáM

návtil a - ,térev¤ef atnov rođlótu iK
.návtinat inlodóh tájgarah kőlüdneZ

,ecneleV sögőg a nődim ,kanálav ttO   
,ecne¤ek ,ajáktám regnet-airdÁ zA



,aru gáliv a sé azáhse$nik dlöf A
.aludlok tóđekéb lőtrev¤ef ra¤am A

24

,nocrah i€opán a gérmen katlov neleJ
,}ođđa za évevle tájíd enűbrév loH

,lüjréf nadjah atrib té$$ö knusojaL iK
,lürrév ttotnoik a eb tlomáđ men gém sÉ

.eđev alatlá ő sárdnA ¤oh tréimA   
ezek ólláuđđob netsI etréle tsoM

- ,kanra¤am söhüd ¤én lótásav ólokliß
!kanraduc a neđđev ...anlov en ráb ...eveN

25

,névletel vé moráh ttözűtik a rám sÉ
>némledzük }áel a timmes etí}}ök meN

:tđaláv óslotu za ik áda núromoä
- .tđaláv es te¤e táh ,ajtahríb men őtteK

>tájros medéđeb a mat¤aheđđem né eD   
!tálrok a gnobiĐ ¤oh !géspén a rrof tnim !aH

>locnát nék&eh avol ,ráv már ka$ đalo zA
:locnár tokolmoh sé lóđ ¤í gidep agaM

26

,ólav ketkenit men €eh a ze ,kekemreß"
...ól-anotak a tti sopatle ,kotassuF
?kotázovát kenim lórluzah lük'en ríH

".kotá}asedé za serek avír-avríS
>erőle đalo za tekő atlofú$ ¤Í   

,előt gem tdeji men etnevel ték a eD
nettek a dnim kápak takullot sörövréV

:lettenezi sőre ne€i iken kédlük S

27

,kenéklel gnatib a ,kanđalo za gem ddnoM"
,kenévle} ólofú$ tájálbaz gem ajgoF
,erev¤ef a evle} kenika ,kemre¤ zA

:elev knudut men im integötlö tevle{
nav si agásrotáb ,nav si evdek ah eD   
.nav tti ,knullot emí :ardóm konjab iníV

,zohájkasis ezzűt ,kölűzök nođđaláV
".solálah kinednim ,sátđaláv a ű}}öK

28

,tdakaf erséteven ,đalo za návllah tzE
,takallot a etzűt zohájkasis őlkéK
,allot ¤an agam a ná$ú$gel a ken€eM



.avlojahartáh tlov ,}ráđ-sas etekef ¤E
,taláđ i}árap ték lőbbe atđakađiK   

:tđaláv so}úg elev s kankúif a édlüK
,i}}a ,monáb men ,¤av ,őttek a dnim nöjőJ"

".inda köző¤ teh€ep láđ ¤e-¤e kan}áhA

29

erređ¤e katllatá kétnevel ra¤am A
,errebme ¤e nettek ,arđalo za inpaŁ

,arnalatreB kése lí} a >katzúh tali{
.avnahor tludni sé táj&áb etlelögeM
,negéőgevel a ttođú ¤etnim avoL   

:ne}émek etzegöđ erőle tájádráD
,erőle tnahus ¤ú ól sé rebme ,adráD
.evőlik ,li} sa}ráđ isáiró ¤e tniM

30

anlov triđők ahtnim ,đalo za ttollágeM
>anlocad leđđévléđ ódlugáđ lőriđđem S

,mes e¤ehlüf a gém ,gem tnaccom mes ól A
.nese¤eh ézegöđ erőle tza ¤ohA

,lovát i}sépéltö tlov gila nődim eD   
,lótágam ka$ ¤etnim ,arđjah ttököđ te¤E
,nádrád a etnellib to¤an ajádzag gíM
.návtrám abájlanóh kenzétiv ra¤am A

31

>elődel lórávol etnevel kéred A
,előt tdalađle sé ól péđ a tnakrohgeM

ttollá mes gem gidda s naltádzag ttosoktuF
.tomáđređgere} a at}áh men el dnim gíM
,ailad kisám a tágam atlúsublE   
:aifaj&a sevdek ttesele ¤oh ,návtáL
lagra} avtatgáv sé tékéf itđeregeM

.laddrak ebrög seléđ tnovik ,arđalo zA

32

erém etnevel a tim ,sápa$ a tlov ¤aN
,eréjef sokasis kenzétiv đalo zA

,atda lezzéklab ka$ ráb ,bbo¤an sigém eD
.atdagof tsápa$ a negedi za le€€eM

,nebévöt a nepé savdrak a tdakađlE   
,nebézek újfi za tdaram ajtalokraM

,avgo¤ar tlüperlef - sav a ttozá&&iraP
.abkomoh a tágam ettemetle nátzA



33

,levézeklab somzi etdekele$ tze giM
lef éleme tádrád so€ús a lavájbboJ

(molá ka$ iken ed ,kansám anlov so€úS)
.nolláv tajfi }égeđ a elev ápa$gem S

,anátu tset a tlőD .átnárađđiv 'eb¤E   
:allákađ kandráb a tdaka abáka} treM
,ele¤nek ágoflef tábál ,ttese levőF
.elev ttedzek intuf ajápirap sorkoB

34

avol tlusorkobgem anlov ttotufle sÉ
- ,avoh ajdut netsI levétset tdakanneF

,téjef ujfi eđđö anlov etröt növöK
:téjelev tna$$oltéđ ánni }evöf újmoä

tálálah a}ú$ €í attotjahó men eD   
,tájádrád ¤an atpak :etnevel đalo zA

:kanápirap péđ a átíjah ebé¤üä
.tallá za tto¤orel avdorotnátađđiV

35

,ketteiséle tsom isovro €árik A
:tekettesele za innev ála közeK

evleme noĐiap s trájdnim ketlűrögeM
.er€eh samladogú} tekő nanno kéttiV

,lezzívsárrof atđit kátsomik teköbeS   
>lerrímaĐlab agárd ,nepéđ kétzötökeB

,molá sedé za ttöj ,kát¤ahle kő rokiM
.nogáliv a neze sovro bbojgel ikA

36

,akjad bbojgel ika ,sovro bbojgel ikA
,akjas ólábmih ¤av ,ő$löb ahup nát ¤aV
,né¤sem itzök lálah s telé za ma€of ¤aV

.névse lút kisám a ,nenni ajtrap ki¤E
artrap őzeknelle kajfi za nó€of E   
:atraka ¤ú netsI - >lótsám¤e kanatláV

,darriv ermeleređ ,ertelé za tnáróL
.da rís ótđagu} a teh}e kannalatreB

*

kené kidamraH

 
alav aj}áhlöf ¤oh tájáf őlelkö ¤aN,

'.anlov ado$ik nojjav ,idrék €árik sojaL



iavsolI

1

,avdaram lűde¤e nerét a ,đalo zA
>avdaráf tlov es le ,ne€évek ttogallaB

,nabladaiv ¤an a tlübrög es aláđjaH
.nabba anlov ttopak tebes zéhen ¤ohmeN
,őtedrih a návol réjef kizdólagra{   
>ődepel ¤an ¤e tnim ,atjar ge}epök őB
lemmíh tsüze-}ara ,laggólsi nésötnöK
.remíc selej péđ kos avrravik sé avrÍ

2

!kezétiv seremíc" ,ajtláik ",kora¤aM"
!kepén eléfnednim s kóvívjab negedI
,arlálah-ertelé ópmoros a kilí{

".arásátídabađ kenéremíc gáđrO
totálrok sagam a návti}ik sé ,adnoM   
:ttotláik rođmoráh ,tlötrük nebzí moráH

,arlálah-ertelé ópmoros a tlí}geM"
".arásátídabađ kenéremíc gáđrO

3

,erőle ,artáh zén ,géspén a gorom-gúZ
,enőj nannohalav óvívjab ¤oh ,ajráV

,gosrah trükzér a sé ópmoros a avti{
.tocrah anív ika ,daka men zétiv eD

- tézökđeidah a ettev abmáđ-ebreä   
.tézök kópmoros a đalo za á¤ahle S

,laggarah tlüne¤éđ ,si €árik a tlláleF
.lakkaru ibböt a tlüđék inludni sÉ

4

,ttoda tlej levéjtrük supakráv a rokkE
,ttotallah lőriđđem aságotta$ kóktaP
,etniđ si karu za ,ttollágem €árik A

.etniket arra dnim ,géspén a tráv to¤aN
,tárab ú}ođi ¤e tatgáv nápirap jeP   
,tárah rőđ avrud ¤e ttötlö arágam iK
- ,réel giákras a lótájbub ejef €eM
.létök gatsav evtök lütđerek nákereD

5

,kiđtál mes epék a lőgem ajá€ku$ tőR
,giárro za đége ,ne€ém atnovel treM

,ađujab ,allákađ ajrakat ttübe¤E
.avđu notáhőlleđ ,ak$ólđáz réjef tniM



...droh nézek lab te€em ,ajádrád őlelkÖ   
>trotsotúk iatđup ¤an ¤e locruh ,dénléV

,}okéljah €o men ed ,modnom ,uđđoh na€O
.}okév za 'zib ennel mes kanladlogédneV

6

,neletređ ,gól ajdrak ebrög lőréjepíŁ
.nele¤nek soksav a za ré lula lavóJ

,atjar kiđtál si tsom ,ahalav tlov sezeR
.atjar kiđtáj tedlöz rám tsom zér a ¤ohkaŁ
- rev¤ef kedrémöt ték nápák a lőleftéK   

:reveh }ágozub ¤e s ecrekeđ idah ¤E
,bbasadro lánsadro ,máđređ ték abmortO

.tasav a }ágic a külőt etlémík meN

7

- .tezrev¤ef đége za atjar llá lőbi}}E
:tezređ sotaládu$ ¤e gém nav artáh eD
,kenzén arra kika ,kenteven "őj lohA"

"!kenzétiv sádĐor a ekönrev¤ef sádĐoR"
,Điap sölbö ¤an ¤e etpeleb lőleflaB   

>si anlov őneket ah ,ennel ¤an imA
,ttegév molató men ,ileme pékreheT
.tekétrém a zohha kátbađ alórő meN

8

adrád űmenimén ¤e lőgem Điap A
>artáh ik lákidnak levéjef tőr sádĐoR

géle si kanósá na¤u ergésseléä
.télef kanáđđoh a kángávle ah ,enneL

,a&&irap láđ ¤e-¤e negre} a lőleftéK   
,avtísah lóbátáh kenrőbakib sőrE

,arok$ob sáiró €emalav tnim ,el góL
.arokka mejef a tnim ,ők ¤e-¤e könneB

9

>kali} a kettükef léngere} a lutáH
>kaifajpok sa}ráđ i}}agem si kezE

,jízék sőre za nav kengerö za nálláV
.inzénár ka$ arra rebme za de}röđlE

,trat ertese tráv men tima ,nebézek bboJ   
,drak aignirf zagi ,sav neletzem ráp ¤E
,kotlovim ő za ¤an - seléđ ,ebrög ,uđđoH
.kotlofadĐor serév kájtírob tnékrömöS

10

lerrev¤ef zéhen kos avtđamátlürök ¤Í



,lerrehet a ól a tlákđorop nabbassaL
,tárab őtđeji za ,kisám a nebnellE
.táros kólumáb a etréle ramahkaŁ

ttotagllah ed ,ttezén ,pén a ttezéneđđÖ   
,ttoda trotákis ¤an kantárab savol a S
návlávéttek regnet-söröV a rokim tniM

.nálláv sám¤e ketlü nesedne$ iajbaH

11

,evtegü tréado aglođ a nődim eD
,evdek őteven a kenpén a tdakafiK

,ttogáh arkof sagam lannoza s tdakafiK
.togásfú$ dnolob kos lőbgerö za névzÜ
?a&áb ,dasav ak$ó za '¤oH" :ki¤e idréK   
".ajtál ,knu¤av nakos :knéntü trásáv ahtáH

"?őneket tdasah a ódale !ifa&A"
".őle azzoh na¤U" :gnahléf ¤e lo$ákiR

12

,tlov ő ¤oh neđih trem) ,ecneB attollah lóJ
(tóđ a integetđev llek si men nát arrA
,tágam ettetnűt ed ,állah giűteb ¤E

.távađ kólofu$ a énetré men ahtniM
,integne¤e etdzek nabnoza tákereD   

>intev bbártáh atdut táka} a ka$ ¤oh ,ráK
,ttotuj ebéđe si egés}égel cnogriV

.ttodut rokka tima ,ándut ah ,atlábórP

13

aljahađđiv za ed ,táđjab atrodosgeM
>aljak előleb ttel ,óká$ tlov bbéle €em S

taráđalobaz a átnárgem-gem ahéN
.tallá robmáj a tlüel djam nebétdeji S
kétteven bbáknigém kocnahus názjap A   

:téttetmeret-netsi za trégásuih E
>apirap jaliđ a lagra} ,erléf ,erléF"

"!am đel lálah-rebme >tahtuf ika ,nossuF

14

,lemmeđléf tíladnas arlab-arbboj ecneB
,rem men ¤ohka$ ,evdek anlov indokmoráK

,táját eködlömeđ ideđ abcnár €omoK
".tájáđ kólofu$ a" ,ajlodnog ",metevgeM"

,itevök jacak a ,nese¤eb-¤an gallaB   
,iken gásótlém e killi mes¤ohes treM
eré€eh ajkasis sádĐor ahtnim ,'es ¤Ú
.eréjef név sazrob anatírob tötsÜ



15

tnámođap sé mérep lőréjétnem ak$Ó
,tnána¤ kakraf ,kelüf artáh-erőle gnüŁ

- ttozoktá za ,¤ohka$ ,ánrib gém agárdaN
.ttozokta¤ofgem '¤oh nidrét a !gésü}röä

,agrás i}međkám ¤e $nin nájámzi$ agráS   
>'abrásávbiĐ a za ennel bbegerögeL

,géle adĐor má nav nájú&nakras a eD
.kélel ttala dlöf a kósá$nik }ozib náT

16

,avol aj}abe ,ed ,nese¤eb angallaB
:avot es ,ét es ¤em men s llágem ka$ ređ¤E

,abáih ajtatzib "!lef oc ,agrás ,lef oC"
.abál a tdagarel ,agrás a lúdzom meN

"!tátdrohtteđev e}jE" :ecneB tniket artáH   
>tákraf avol ajtrat ókcif sőre tö-¤éN

enellek inléf ¤oh ,nebégrém itjeleF
:elev gásuđđob a taróđ takavađ €i S

17

,kátjafaimarah ,ko}áviĐ >koraduC"
- ,kájdamátgem 'ebléd se}éf trebme za kiK

levvé đúh ttőleze :pén ké$op őtűhéL
!lemmébeg ój }égeđ ¤í anlov kotatnáB

.mogat név ,rokka tnim ,¤ú si né ka$ mánriB   
>nogatsav €i melev ketdnek anláfért meN
,rebme za ik ,na¤u mántatumgem si tsoM

".rev¤ef so€ús i}}e matjar anlov en kaŁ

18

,gerö robmáj }égeđ >létléđeb erdetđeV
,kevök a noĐjap ¤an a kiré tsám¤E

,azzúhála téjef ,zétiv ecneB dahsuK
.azzúz en eb ők a nepékimalav ¤oH

!akébsőneket a đám tto ,küssü ,küssÜ"   
,akétáj nalatni$ gés}égel a €of sÉ

tárab ü}röđ a ah ,an€of si bbávot géM
.tájaz kődekregni za ánallah men geM

19

,ttetniket si artáh sé má attollahgeM
,ttetni levézek ka$ ,tlóđ men na¤u inlóä

,éleme arsagam tájgnorod őlelkÖ
.élef kosokjap a evtege}ef atzáR

,kenretsem a evtjes téjőđđev rokim tnim S   
:kenrem es inneđđip kúif sáloksi zA



>amrál ógohiv a tluménle neletriH
.anráj néjef ráka ecneB na¤u külőT

20

,mele¤if a tludrof artárab đő za tsoM
>ne€eh óvívjab a attargu távol iK
,ko¤an iajtno$ ed ,ól jep a révök meN
.go¤ar gidep erőđ tléfek arámis péä

,erév a semen ¤oh ,előleb kiđtetiK   
,erévdek tahlocnát am ¤oh ,lürö etniä
,tétnevel sőre za azzodroh nese}éK

.étmeret abmáh mes netsI za ¤oh ,kiđtáL

21

,ttogrof arákirak lavól a tárab A
tognorod zéhen a nasagam at}áhleF

atpak es gem nát ¤av - ,lakkoram ápakgem S
.attagrof niajju tácláp ü}}ök tnim ,kaŁ

,teleđ a návravak ,dúr zéhen a ttogúZ   
.ttelef ejef tárab a tláni$ tré}át ¤aN

,kenrev¤ef a e¤eh trí tákirak se}éF
.kemre¤ a taglávó$ tökđü sezüt ah tniM

22

,ajáđ-emeđ llále ,pén a kidoklémlÁ
,ajládu$ téjere kankorak zétiv A

:gorom evdekleték ,lóránobab gottuS
.golod ttotál lemmeđ e lőtnetsI ne$niN
,enremsi aridloT nabtárab a ik ,naV   
>errev¤ef zéhen €o tidloT illenév eD

tlohgem ¤oh ,ajtíllá le€€éges¤ú kisáM
.tlov si nésétemet ő - ,sólkiM gerö zA

23

,tehel ka$ ah ,ika ,géle nav si na€O
,tekeríh sádu$ a nesőre ití}röä

,iken kise nabboj ,llah men lótsám ah ,tőS
.itehtđejret tza sé tahláni$ agam aH

,etlel tésem a tza lüzzök keze ki¤E   
>eklel sólkiM idloT tlahgem a 'zib e ¤oH

- ,életle tekeviđ a ,đléf a tdagarlE
.éleb tdazrob si za ,ettih men ika géM

24

,anlov ado$ik s ik :€árik a izedréK
?anlovado ,idloT ,konjab đő za rám aH

:lé men sas név a ¤oh ,meken kotádnom tzA"



?€émeđ sotalnosah tágam énnev loh eD
,téjef geröđő sé tétemret ¤an rákA   

:téjere ú}ođi mezén gidep rákA
,enneb melel tsólkiM név a ka$ '¤ohnedniM

"?enmeret si nannoh asám ttotđakađ €I

25

,katlóđ men ed ,ketzén arsám¤e karu zA
,katlov avdoravaz ¤oh ,nöküpék ttođtáL

,nejleme tóđ ika kölűzök tdaka meN
.nejlelef kisám ¤oh ,atráv tza kinedniM

lá ka$ ¤oh ,őtehiH" :ki¤e adnom ergéV   
>llákađ sé đujab a - atjar a}úg a tniM -

tásav si rebme név ajríb ,ajríb neđiH
.gásasro¤ e kilet lótlataif ka$ eD

26

,kanna tlov eríh ¤an - idloT név a nátzA"
- kanmavađ roknednim motahda si tárU
at¤ahedi travdu za ¤oh ,tlé ákos meN

.attaim kendéđeb abmorog őremkaV
?eréviđ e-ettev ténűb ttetevöklE   

?erév a gem ttollá lőtgésnév a ka$ ¤aV
lemmeđ itset tő ed ,tnimráka ,¤ohrákA

".rebme órájnödlöf atóza attál meN

27

,kanájah titrüf đő atzárgem €árik A
,tanáb ümenimén erémeđ tnov tödöK

arra mezekélme >modut" ,adnom ,"moduT"
.armavađ - »lázzovát« - tnábgem rođkos €o zA

,egne¤ na€o matlov rokim ,mezekélmE   
- >ebmeđ le márib men tsádnomzagi za ¤oH

:malán idloT név a tlov űh ed ,sebméĐ treM
.nablánakaf avrud gássovro űreseK

28

- avađ ebmeđe rám tuj men ed ...si rokkA"
,azagi ttel ikén ¤oh ,mezekélme ¤Ú

,tnemle ¤oh ákosmen ,toglod a matnábgeM
:temle¤ek a anlov matda lemmörö jeh S
,abáih nednim rám ,kotádnom tza it eD   

...abájris ettivle tájgarah €árik A
,kénatá$obgem tsom né togásguzah €eM
".gém aglođ igér a nebtelé anlov kaŁ



29

,tlürem abdnog além nokóđ e €árik A
:tlüredik ajácro ,lannoza tludiv eD

,kani za kesőre ¤oh ,rám ajtál ka$meN
.kanidloT név ajllah si távađ őgröd}}eM

,ttotláv tóđ €árik a lakkaru za gím treM   
>totálrok a gem za etlürek rođmoráH

erpézök a lláik ,röđbböt ilűrek meN
:erpén óllálürök a kidoklavir ¤í S

30

,kajráj lürök-sörök nabmagam tti né táH"
?tallá egrek a ¤av ,ól ótatmo} a tniM

,netteđev-matú ¤oh ,ketiđih tza nálaT
metdevétedi ka$ lüvík nomokédnáä

ne€ema ,tsér a ¤oh ,kegnerek tréza sÉ   
?mejlelgem lohalav ,kéndut inlúdabaä

,kö€ök ¤e daka men táh !ali} sógrobáH
?kövöj inív rokim ,nojlláebmeđ ikA

31

?nájlat a za loh ¤av ?...luróđ a tré men ¤oH"
!mál ddah ,intatgotif téjere nöjőj tsoM
,lerremícgáđro za tllá bbédo nálat ¤aV

?lerređ ü}}ök €o tuj zohha ¤oh ,evlle¤éä
tájáđ ajti} men gem ¤ehráv a ze ¤oh !Ó   

>tájá} ile} men le kankohuj đémáb e S
- ,kotár a¤ah tremíc dabađ ¤oh ,géle meN
"?kotápa lef nojráj lóbrís a tza indéV

32

>nesemletré géle ,sá€ku$ a tláik ¤Í
,mes erđé énnev men ,đalo za lláerléF
,kenđék inív tágam ántatum ¤ohed jeH
.kenzénár nai}}a ¤oh ,énlle¤éđ en kaŁ

,de}rög etniđ €ema ,arávol nekközleF   
:te}röđ avdokmorák erpézök a lumo{

"?detelé datnugem ?tti đđerek tim ,pap néV"
".tetenek óslotu matzoh deken !đalO"

33

.konjab sőre ték a napporeb¤e lazzA
,gnoljah arlab-arbboj nebgere} a idloT
tájáđ avol tlunat ajtnár arlab ,arbboJ

.tájádrád đalo za ilűrekik avđtáj S
,tako¤an nimmes a đalo za nátza rúä   

- ,tagorrav lemmeđ ¤én ik ,}ođđanév a tniM



- ráj ettellem nepé ...ebűt annov tánréC
.lálat men abákof ,enék ávoha ,kaŁ

34

:đalo }ávláb ¤an a ređ¤e kiđgarahgeM
?za lofú$ megne táh !téklel a molokliß"
getđev ajdroh nálláv tájgnorod őlelkÖ

.kedzekázzoh né ah ,degév trem - dagam ddéV
,adrád a ,bbőle tnim ,tidloT azzábihlE   

,atráv si men ze sé tuj éllem rokim eD
- ,deper a€ku$rőđ a - đalo za tnár todraK
"!deken jaj ,tárab on" :pén kos a lümérgeM

35

,anlov es jaj nát ¤av ,}ozib ,anlov si jaJ
:anlóđ es tégi ¤e ,idloT anlah te}röä

,ttegem a€ku$-rőđ a nav kasis-léca eD
.tegele tsétü €o za ttopak si rođđáM

,ajnovik tza gím ed ,gerö za tnár todraK   
:armo} ¤e ,nesebes đalo za pa$ tamráH
,nepézök dakale ,drak a rođdamrah gneP

.nebézek ajádzag daram óksav aknoŁ

36

,ajpak ,si tárab a kidoklazúhikeN
>ajbađ ado ,atda inríb netsI ¤ohA

,zoháka} đalo za lé-drak a notuléF
:solálah men ságáv e ah ,gem lah esoS

,ajdrak elefnelle trötle ¤oh ,návtál eD   
ajtratađđiv nötgör tásápa$ ú}ođI

őreveh ¤e ze ¤oh ,técneB ajtláik sÉ
.őle nozzoh ramah kenzétiv a todraK

37

.kizekréle drak a ,ecneB ajdagofgeM
:kizektelek sávív ótrat giákos tsoM

- >tegnep tá€bađ a€bađ ,nelle rak lűđef raK
.degne mes ki¤e táh >drak ték a révtset¤E

>kennehip rođi}}a ,eđđö kanpa$ ređtéK   
>kennemeđđö tnigem nesöhüd rođdamraH

,idzek ersétegmhü rám si idloT agaM
.itđev abáih €o téjere ¤oh ,návtáL

38

,ardóm€o gávado s nátza kiđgarahgeM
:anlov ttet tomáđ si nabárok }égel ¤oH

tilé ed ,tsápa$ a kisám a ágofleF



.giléf etniđ ,drak ték a attór absám¤E
,inatratgem tájdrak đalo za árib meN   

:iani katlugát avgopor-evge$eR
nabájdabađ-a}ráđ drak se¤eh a lüpeR

.nabáf-ópmoros ¤e gem llá evgellib sÉ

39

!ejé$neređ reze :ttorgule đalo zA
,ejélef tárab a tsom gáv tú}ođi treM

nédref agam tludnár anátu ¤oh ,ta€O
.négre} tdaramgem ¤oh ,átrat i$ik ka$ sÉ
a}ágozub nav tto ,te¤e kidokmoráK   
,anátu ajtídúz (bböt men ah ,aĐámléF)

,kiđkef er}éresól a sé zama itjeS
.kiđkenem lótlálah ¤oh ,ejnöđök kannA

40

,ludrofađđiv nasro¤ konjab negedi zA
,lutrob men ed ,geđér ,ebémeđ a tuf réV

,ajtárab a nahor ,¤ednim iken ,lah ,lÉ
:adrád a kilmálliv ,ól a kidoksagÁ

- ,inlozág ténelle ajraka le ¤etniM   
:idloT lezök €o má itđere men ¤ohkaŁ

,tájáf őlelkö ¤an itíđef kené¤üä
.tájádzag s tavol a tta}ah ajtatkub ¤Ú

41

lurávol kirguel sólkiM név a rokkE
>luráj zohđalo za lerrev¤ef tnovik sÉ

,ajtláik "!mele¤eK" :endegne €árik A
.ajdráb sólkiM idloT ,sav a tráj bbéle eD

,tni kenécneB agam ,nattap aról agaM   
:tnigem tzök gásakos a tđev tatú lazzA

- ,anátu lumáb ka$ ,pén a kilmeléfgeM
.aráctu lezök ¤e kandópa$ men le gíM

42

,jabiĐ a zederbé nátu sátagllah ¤aN
,laviajgnah ődrék ,se¤e ka$ röđőlE
(>inadnom tehel ¤ú >röđőle tniknaláä)

:inallah tsédrék dnim si ne€eh teleleF
?tárab ¤av ,e-gödrö ?ze tlov im ?ze tlov iK"   

?tágam kan€árik a etzödöf men lef tréM
egésküđ immes ¤av ?tnem men inlodóh tréM

?...ergéső$id idlöf ,armolatuj idlöF



43

,ajla kos kanóđ kos ,géle jaz nátza tteL
:ajllavufgem téjtrük nabnoza könríh A
,kenzér sotanof a ajáđ-ré$löt gosraH
.kenzénado dnim sé amrál a lúti$lE

irem ika ,nav aH" :könríh a tláikleF   
,iremsi tokonjab đő za ¤oh ,intíllÁ

,lóđ tazagi ah sé nartáb őle nojllÁ
".lót€árik segéslef a iđev támlatuJ

44

sonáJ ivlafasóP lláőle si trájdniM
:zoh€árik a lóđ ¤í tédrét avtjahgem sÉ

merem lavóđükse né ,maru segésleF"
.meremsi tokonjab đő za ¤oh ,intíllÁ

,tríh iken mettiv né etse ttőlepangeT   
,trib erzék negedi remícgáđro za ¤oH

:inlocnát si mattál ,elev matti ,mettE
".idloT men ah ,maru ,azah kejnem esoS

45

.teklel ab€árik a etnö lakkavađ E
,tekletsemen péđ ték lumlatuj si ttopaK

:élef karu¤an a €árik a lóđartáH
".télevel so}ara" dnom¤ú "gem kotájrÍ"

tagolávik lüzök karu za dnimsređ¤E   
:takos trebme setlé űtezötlö se}éF
:ađđiv 'abmo} kájíh :idlük nátu idloT

.azzíb kojár ne}röđ ,káj¤ah en tto ¤oheS

46

,insel arros tzednim ajllakos pén a eD
,insereklöf tidloT kilmö avtagnojjU
,kandalađ élef zűt :rebme za énnih tzA

.kannav lajjabor €o ,ráv a ludroflef djaM
>indaram tnel evdek ne$nis kan€árik A   

:indagofle tidloT ajraka tzökmeđ¤éN
(ne¤em tréza si löf) zohágam kizíb meN
.ne¤el zaráđ őttek lüzzök međ ¤én a ¤oH

*

kené kide¤eN

 
'.kantárab nöl igéssetđit ,eteré$iD,

iavsolI



1

,ajáglođ gerö sé ,sólkiM idloT rámmI
,aráj nőzemsokáR evlektá nánuD A
,nesedne$ anátu ecneB ,lüle idloT

,mes abál kiavol notú za nabbod meN
,dalahel giólku$ abkomoh kís emröK   

>daram mes konátu ,ne$nis küttőle mo{
erőlne¤e trájdnim tza ,si andaram aH
[1].ejőzölöf kenléđ ikađjé za irpöS

2

,gallab evdőlepét ,idloT név a gallaB
?tagllah ka$ ¤oh ,tréza lodnog tim ,ándut iK

,gatagllah ¤oh tréza ,ó€of a :né motáL
.katap őgrö$ a tnim ,innel ttokođ bbe€éM

>kenőj atóima ,gém ttolóđ mes ecneB   
:gem ő ajríb ákos men tsátagllah a eD

,idloT ik énetje tóđ ¤e ősle za kaŁ
.inlotóp téjibböt a ő ándut ik djaM

3

éllem ajádzag ¤oh ,tros a etzétni ¤Ú
>énnev si men erđé ahtnim ed ,kézzekrÉ

,(abórp ttokođ alán) ttetnehök loh rokkA
.abóđ ttedele¤ő lavávol gidep loH

,nátza in¤ahlef tlov nelet}ék si lavvA   
>lánđah mes timmes ¤oh attállatá ne$löB

,tobarad ój ¤e gém ketlégednem ,ketneM
:ttodakaf arkóđ e sólkiM név a ređ¤E

4

:temrev ittaladlöf knutsá abáih meN"
>kenremsi mes gem rám nödlöf a ,ecneB ,dsáL

,si megne panloham kanláni$ évéseM
".si men ,tza si küđđih :kájdnom tza lőrimA
- tdakale nepé ¤av ,éssik at¤ahle ttI   
>dakaf avrís trájdnim ,lóđ gém ah ¤oh ,ézrÉ

ejpel en le noktit ¤oh ,átahó mes ¤Í
.ejppe$ ¤e kenéj}}ök tiállip đő emeä

5

rebme za gíma ka$ ,ttellek ődi kos meN
,lemmeđ anatnallip tamráh ¤ava tőtteK

idloT đő za névíđ ttev tőre tnigem ¤oH
:inlóđ edzek ne¤í ,tédéđeb návtat€of S
,kenđet abákinórk ettőle kenődI"   



>kenđih es rám lohi s kantál lekkömeđ géM
:kilet lótmorak név ima kájllakos náT

?kilesevek kenik táh !ali} sőgröd}}eM

6

!et rebme név đavar ,€árik sojaL ekđüB"
,etremsi tamorak >rođsám tlov demeđ bboJ

nabánadjah ika ,trőtset a déremsI
.nabáta$ zéhen kos le trakat levétseT

?dotál temőre ráb ,e-¤u ,đremsi men tsoM   
?totárab név nednim léntehremsi '¤oh !mH

- talláv argolod a đatínov negediH
.dalánet bbákór men akór a !€árik néV

7

,geréf idlöf tnim ¤oh ,atráv tza nálat ¤aV"
?kerék temle¤ek sé kođú$ zohiabáL

,kemre¤ a tréima ?temle¤ek kejrék tréM
?kenrevgem lüklén ko kélüđ abmorog tiK

- ?ttetév ő ttoloh ,né ?temle¤ek kejrék nÉ   
!ttet évim dotál et ,ecneB ,dotál et điH
,ké}rá tétös a tnim ,meklel tlütétöslE

.kénráj es nödlöf rám ahtnim ,mettel á€€O

8

nartáb metlekik ¤oh ,lazza mettetév tiM"
- matlágrod t€árik a tréáravdu $rok sÉ
,konjab ra¤am ój ¤e nav gila rám neb€eM

?komjam ózodnárgu ,űpék}á€ imloh kaŁ
,láni$ tobáb đalo lóbra¤am a ¤oh ,tjáF   

!€árik ,dabađ men ze :matdnom ebémeđ sÉ
:e$lökre ój igér pén a kilmorgem aH
?e$őnek ógolli$ kangáliv a ré tiM

9

,neđet abrís megne ima ,za gésnév meN"
,mezek ajrib si tsom ,emí ,tájdrak igéR
:kenrötö¤ ahén¤an ,kannav ah ,mimladjáF
!gem lö ze ,gása}ut seđénep a ze ,hÓ

- témle¤ek €árik ¤an a né motíhá meN   
>gém meteređ si tsom ...metteređ tsojaL eD
?anđah im ?anđah iM ...meklel a znov ázzoH

".arđanap dáđ dsi} en >gem jlah :gerö le jjúB

10

- >tiavađ óslotu ik ámo} levőrE
,timalav kenetnö lőb}éde kűđ ah ,tniM



:na¤¤ub tabbo¤angel gidnim arájlotU
.gnah a előlebő ik tdakađ námrof €O

,atdnomik ¤ohgila ,nesebes tludroflE   
,atnov erémeđ a ne€ém tájáhu$rőä

,ákos ,temeđsakraf lelléđ a ttezén ¤Ú
.ágof arrop ¤an a tásáludro$ e}}ök S

11

,gellef €emalav tnim ,nabnoza lőlef tseP
,teglezök pén kos a lajjarom sé larroP
:kájtáleb tse€ehim ,đel sátagnojju ¤aN

.kájtláik lemmörö !knidloT im a !idloT
,erőle lumo} ¤ú ,pén a iröt tsám¤E   
:erőfarka} teis >tidloT assálgem ¤oH

,tájtu za kájgofle ,kiđev abákiraK
.kájdut ¤oha ,laggnah ,lekkelej kitnöđöK

12

,lávik rú ¤e gidep lüzzök kosavol A
,€árik a tetnöđök !sólkiM idloT" :návdnoM

,temle¤ek ardomáđ rám tagotrat negéR
>denre}ik arjú tza gésküđ alav men sÉ

,ređ¤e men sé rođzáđ anlov atda si geM   
:leđkef nabrís rám ¤oh ,kélmatuf eríh eD
,dálotduzahgem ¤í tríh a tze nődim ,tsoM

".dá levvíđ đék ő tim ,témle¤ek ddev ,etđöJ

13

,déđeb a tré tegév rokim sé ,alóđ ¤Í
:tézek sogástárab kenzétiv a átju{

,ttog€obét ka$ emeđ - indagofle tteséK
.toglod a tze idloT énnih si men ahtniM
,epék rebme nednim ,tniket erremrákA   

:'ebémörö go¤ar emeđ rebme nedniM
>lemmeđ ózávotét zén ő ,modnom mál ,kaŁ
.rem mes inlürö gém !abáih ,ttokođlE

14

,ajtahlatá si tő ajgnál mörö za djaM
:ajdado tézek bboj ,ingobol dzek emeä

,inloktit témörö návraka ¤etnim ,eD
:idloT kidőlömröd pékke nabátludnI

[2],megédnev naltavíh ,mallákađ név né hÓ,   
,megné €árik a tsom tavíh aráduB mÍ

,megné kajfi za tto kanlofu$ si gem náT
.mekén innem llek lef :a$narap €árik eD



15

tadúđđob et a tto dodnallágem ah ,mÁ
:takajfi tlüdres tsom dodnatínatgem sÉ

.tamallákađ ój tnim ,keltezűfgem le¤¤nöß
:tadagamnet dozoh ebne¤éđ gidep aH

,kaltaggađik-le né tedegét tniknaláä   
.kal}áhik ertémeđ ,arácaip soráV

,tadagam ,llákađ đő >dassatum ¤ú trézA
'!kanajlalgof degét eb¤nö¤ ,ab}ara ¤oH

16

,kansám¤e tegetni evlese€eh pén A
,kansátagnojju za ne$nin ađđoh-egéV

,evröt ,avmo} tsám¤e ,kanlúlot zohidloT
.ebrök kettev karu sáhur péđ a tikA

:lürök ajgof técneB gerö za tropo$ sáM   
:lürö ¤ú ,lahgem djam !aglođ robmáj }égeä
"!előleb đel e ¤oh" ,kiđke$id "matdnomgeM"

.erőle gem timmes ttodnom esos gideP

17

:kendekremsi ,kidrék ,tákram a kássodgoF
:kendnek ebéđe tuj ,a&áb ecneB ,on jE"

takona€o katdnom s ..."?ajdut - tti s tti rokiM
.takos ,gerö ój a ttollah esos lőbkiM

".ár inremsi gila ?adzag ecneB nav ¤oH"   
".€árik a dá tulaf kendnek tsom ,arobmiC"

:názagi ,ne'ges¤u ,énlemedré si geM" -
".názah a ejere aráulaf ¤e naV

18

,nestniket élef €em ,atdut es tza ecneB
,ne$nin ezek i}}a ,ajdado kendnim ¤oH
,kennevtö ¤av innel enék si kanájáä

.kennednim ,drék ika ,nözző¤ inlelef ¤oH
:ado loh ,edi loh ,avg€osom ttezén kaŁ   

,avdokpak niajbmog-etnem levézek laB
- návráj erzék-lőrzék tzök pén a gem ajbboJ

.návrá za ttogofik ,mörö za ttogofiK

19

>ajlot ,iröt tsám¤e ,géspén a tígát meN
>anlođole ¤ohmen ,kiđkelü¤ nabboj géM
:nejléđeb elev ¤oh ,réf men ázzoh ikA

"!nejlé ecneB ój a" ,tláik "!ecneB nejlÉ"
"!totno$ név a kussál ?ecneB név a navgeM"   

"?kodnolob €emalav gem kátlágijah tzE" -



?ttemret arlokop a ,técneB attotnáb iK" -
".kenrebme za kanna enék afótđakA

20

?asádrád név idloT ,ecneB gerö za loH" -
"- !assál iknednim ¤oh ,inleme tő llek leF

:negele knu¤av 'đih !küjleme ,küjlemE"
"!ne¤el bbáramah ¤oh ,lütsenednim ,al ¤Í
,kilet külőt ¤oha ,kenlődiken lazzA   
>kilepec arkulláv lutsavol técneB sÉ
,tallá za éssik ¤e bbéle ttödőlekđéF
.tdaráf si¤ú levim ,kiđgu}eleb djam eD

21

>táglođ }égeđ atzár men gedih a ¤ohkaŁ
>táglod ő za netsI ettivlef '¤oh ,avtáL
:kiđtálik lavi}}a ,tsom bbo¤an lejjef téK

.kisám a éágam ,éávol a ki¤E
:erőle sé artáh ,arlab ,arbboj ttezéN   

,előt ik tlet i}}e "!menetsI ,menetsI"
"!mál on !}ozib e}je !menetsI ,menetsI"
".málodnog esahos" ,evgeber éledröT

22

lakkaru za lüle névnem ,gidep idloT
>lattanábúb nednim in¤ahbbála edzeK
náladaid ecneB s ttezén artáh-artáH

.nálat si él¤iri ,kédo€osomle-lE
:kiđet tréik ,ajdut ?énle¤iri keniM   
>kizehé mes ebe ,gédnev a sevdek loH
...nebgéső$id eđér rám tlov iken nátzA

.nebgév ¤e đel am tnim ,i}}a mesahos eD

23

,kantuj ariáctu soráv tseP tnima ,treM
>kantú za ejmerep natto nav lőbrebmE
,enőj agam €árik segéslef a ah ,náT
.ejőzén kos i}}a rám ennel mes kannA

:avtát ajáđ kendnim :keze kőzén si meN   
>avtláik kájgosrah "!nejlé !idloT nejlÉ"
,kalaf đapok a tős - gnah a nappoređđÖ
.kanatláik "tidloT" si koza lőriđđeM

24

elet levőfrebme s avti} kalba nedniM
>elef tál mes timmes lutáh ¤oh ,ari}}A

,gere} sogásólav ecnireg záh nedniM



.keredehüs sámrál atjar kenlü arroS
,ttođám eréjetet }émék a ki€eméN   

- ,tto záradah lezzék ,anotakléđ tnim ,sÉ
:na}kév ¤av nogatsav ,őj lőlef €emrákA

.gnah bé¤e killah men "!idloT nejlé !idloT"

25

,ajácro lűredlef kansólkiM gerö zA
:ajár totlof tev men tanábúb soké}rÁ
kandakađlef kőhlef a ah ,gé za ne€I
.pan a tniketađđiv nasorip péđ etse S

?ne¤emel trájdnim ¤oh ,ár rokka lodnog iK   
>ne¤eh ,nö¤löv ,nokís le lüret níđmörÖ
}}ök mes za ,nőzem a ppe$őse za agaM

.¤nö¤ međ i}}agem dnim-dnim menah ,rokna€O

26

tebe¤e intál men ,tniket erremrákA
,temeđ reze gem záđ ózrágus élef kaŁ
,téséleme korak ,tegevüs ttozárnneF

.tésénebbel a}ráđ keklel ődnevrö tniM
kanzáh nednim menka$ nabákalba intáL   

,kanzár tődnek réjef kik ,teke¤löh sekleL
,le đév nabjaz za ed ,kájtláik si téveN

.le$égnöd hém avrá rokségröd}}em ah tniM

27

inlláđár kenédzek ,ropáz a tnim ,ređ¤E
:i}áel péđ egne¤ kenđő ttoggale zA

,ke}évön dlözilét - >kogáriv ,kátérkoB
.kenlé si nablálah ,ríh péđ a tnim ,ke€eM
,arávol a kanlluh ,arágam kanalluH   

,arájtú őnemle - ettegem ,ettőlE
,evré zohráv a ,gím >si náduB ,si netseP

:evrék takaru za ,idloT allá men geM

28

nádabboj tekika ,mitárab ój sedÉ"
,náta$ ingof trev¤ef rok¤e mattapak nÉ

,indalüríh ,melőt le kotajláv it tsoM
:indaramle idloT giákos gof men ¤oH

,evé moráh tlumle >netti nav mókizáH   
- ejélef avludrof matlov es labbál ¤oH

,kezénle ado tsom adzag eléfój tniM
.keđévléđ a lübőt le gém e-kátdroh meN



29

>sádĐor si molécnáp - >t}obbuz e meteveL"
,sádsom a inatrá gof mes kanmagam-óJ

,ge}őđ a tnim ¤ú men ,€ehődzük a soroP
.kenőzölkö tto za tácra idef larroP

,erepip a gof si matjar gém nálat điH   
,erebme atolap kiláv si melőleB

...gém ¤nor arfic imloh dakagem si matjaR
".gém ¤oh ,keđelik ¤ú !náj¤ah ,mitárab ,hE

30

,dagof idloT tima karu za kénnih meN
,takoglod ő nednim ađđtájik ka$ men ¤oH

,ebkeđe antuj ah ,le kánatá$ob meN
.etgeđ távađ idloT rokim ,tese sa€O

kanlávle nartáb sé iken kenđihgem eD   
>kan€árik segéslef a tríh a innivgeM
gidep tájáglođ űh sé tzétiv gerö zA

.kitevök zoházáh ,kenejlé ,kospat A

*

.J .A .zökđe-űréä [1]

.J .A .lóbiavsolI aróđ loróđ menkaŁ [2]

kené kidötÖ

 
,tamotlov izétiv ménzén men ah ,€áriK,

'.tamotob úllottéh ménrev zehdejef djaM

iavsolI

1

,azáh idloT gerö za tlov atolap meN
:azám-eníđ kétsef tza éződnek si meN

etnevel név a ¤oh ,tlov sagát géle eD
enneb ajlobmotik tájgarah ,témörÖ

,amén sé serü tsoM .ttozá}at náduB gíM   
>ahén enneb killah sétnehök ¤e-¤e kaŁ
,idzek ka$ ő zaza ...le$éhök supak néV

.itđeregem tájgnah s záh serü za 'tjar paK

2

>ettevök si ecneB ,idloT eb tnem edI
>etteteb tupak a s ttezénik supak A



,avzá¤iv erlej sik nednim pén a gem nnüK
.arzáh ttopok-ttötü za dzek indokđémáB

,tebböt ahos tazáh gem ¤ú ketzén si meN   
>tebnölük lánna mes ,tólnosah zohha meS
abáihdnim si tsom ...rođsám kénzén es tzA

.ajádzag a kanna inőjik raka meN

3

,ttoti} abábođ ¤e konjab đő za tnimA
,tto inzodrohlürök témeđ a ttese lóJ

,ge}őđ ,tiprák agárd nabba gidep tlov meN
>kenődi za kanna ajtavid bé¤e meS

>nolaf a nabájros katllánrab kerev¤eF   
,nolatđa af¤löt a ttodógár geres-úä
tte€eh kőgner agárd ,kekéđ ahup ,ka¤Á

.ttellem laf a katllá kácól sörőbevdeM

4

,lemmörö evzéntéđ ,idloT ttet ¤ú sigéM
:rebme za tuj ézök kösőremsi ah tniM
,evdem sotnozob a ahtnim ,iken ttelméR

.entevenáer dnim ,rev¤ef ak$ó kos A
:tegésđék őlö za etzén arros ttogeL   

!degét kalattál men negér heb ,modrak néV"
?ajpok ,€ereg et táh ?a$nál gerö ,¤av '¤oH
!ajgof adĐor a tti ¤oh ,}égeđ lurip tniM

5

:deken gem mo¤ah tza ,ecneB ,motárab đŐ"
>teke}égeđ tekő nepéđ ik dsagotđiT

,si dagam rám et ¤av máđređ sádĐor igéR
.si datjar nojgof ddah ,tsám¤e ketéjlöĐröD

!ređ¤e gém knünel}éf ,gerö ,llek knünel}éF   
!rev¤ef a ,ttopok ráb ,se}éf ennel en tréM

:arobmic sere}ek ,jlüđő en ,jlusúb eN
.ara} ko}ođđanév a knüken gém artáH

6

,kelé ¤oh mézré men - >si ttolah rám matloV"
:kelél a méleb tráj inláh givé moráH
,inlé ,sátjap ecneB ,koraka inlé tsoM
!ilé tágáliv ój rebme za '¤oha tniM

,todnog a metevle ,táĐmák a tze tsom tniM   
- ,kodnom tákađjé ój kenmődnetđe moráH

,moráh rođmoráh ¤av nálat artáh gém naV
".moráv temörö za zohkoza lusátjaP



7

"!ablokop jdere tsoM" :lakkavađ e s adnoM
!ab€oguz ¤e iđđem ,táĐmák a ábodlE

,kátláni$ lóbsav men ¤oh ,córad a tráj lóJ
.kátgávado tnima ,andakađtéđ tsom treM

,ettetevel nétniđ tégnü sav ,tájkasiS   
ette€eh návtazoh tétnem sé togaplaK

,ttollá ajá}ug kos loha ,lőb}érkeđ A
.ttolláp éssik ahon - ,ój noza dnim gém €eM

8

,lóbá¤an tétnem a ecneB atlorop gíM
.lóbájju za kanna ik tnov t}ágzub atruK
:koráj men lük'ena ,ecneB ,ađđiv ddet kaŁ"
"?kojár kađsair '¤oh ,kangorom ká&uk aH

,ttel lef ramah negi evdökzötlÖ .dnom¤Ú   
,ttellek esos röküt ,ttőn ari}}a gím treM

,etnem dlöztétös a ikén killi sigéM
.etnevel akla} kos ti}élef tatum meN

9

,abravdu-€árik a tludnile nátza ¤Í
>avraka men tsom tza ,pén a essevök ¤oH

,levim toglod €ema rámmi édzek innU
.lef innem lavóh-űh ¤an €o allatá sÉ

,lutáravdu nönnö ¤etnim evköđ ,trézA   
>lutáh ,nótja sik a nalli aráctu sáM

,zoh€étsak jú za lef natto dalah nartáB
.zoléc ah ,bbelöfgel ,remsi men ár ikneS

10

,ajráv si nezehen ,€árik sojaL ajráV
,ajár nossi} tótja idloT gerö za ¤oH
gila-gila ka$ ed ,nabábođ a látéS
>kilet ődi ahmol a gím ,insel izőß

gezzeb eD .tsólkiM név intál ajtjahó treM   
:kenđekele$ ¤ú men kodórpa mádiv A

,abgástalum ,abjaz evlürem kannav lE
.'abkábođőle za kendőtök ,kanzáfráH

11

:eteme$ irú kos natto aláglođ treM
,etezmen kaifnáB ,-itóraM ,-izcnosoL
,ropuŁ ,assalaB ,tnoK ,i$éä ,iaĐinaK
>ropA-ifzcaL se}éf ,seríh¤an ama sÉ

,tapa$ amrofój ¤e si lőbdner semenzöK   
>tapak argássoní$ natto sojaL tekiK



,ebére$ kettöj si lótravdu negedI
.ebé€eh koza nav gásújfi ra¤am loH

12

,te$éP attagotál lüzök koza ¤e meN
>te$ém atju¤ sojaL kan}ámodut a loH

,nabá}oloB ,-siráP gem tludrof ¤e si meN
>nabájdloĐ €árik a ¤av ,né}éđre agaM

,katzoh tö$lömü¤ péđ lórájáf sádut A   
>tađđor lusádaár s ,nevőb géle si tóJ

:emle za tobsóknub lüklén ula¤ ah ,treM
.evlevümik za đel rőt űléték narkaß

13

:tagrof tev}ök ahén ujfi za rábah eD
,talroka¤ itset đék alán kiz}áih meN

.aj&a za tnim ,bbégnö¤ ne¤él es arrak ¤oH
>ajdalahgem levőf ,tehel ah ,nebnellE

- .akédnáđ sé evret kan€árik a tlov zE   
:akétáj nevele kajfi za llá ed oN

>tegneđef tátiv za ,láfért za ,lonad zE
:tegnep tátón ne€i náfráh a gidep ¤E

1
:€árik ¤an a ,sojaL adnoM

,erdnE ifzcaL ,máglođ jderE
,málliv a tnim ,to$narap jdlüK

:erdevö tá€bađ zéhen ssöK
neb€éđev ¤an lótrátat A

:€ehgév a ze ,avdloM goroF
nejnem delev arrátat A
.€ekéđ őfól i}rezezíT

2
,erdnE ifzcaL lóráduB léK

kandaráV-¤aN tájtú iđeV
nédlöf gásnuK őmretselöK

>kandalahtá isólta$ óJ
niáctu se$evök daráV

,gotta$ emrök léca kuvoL
,rev¤ef kos a kil}éf eđđeM
.kottala dlöf a gnöd eđđeM

3
,nabmolpmet a ólđáL ajllaH

>ttellem ajtrap kenzívsöröK
,}éf a ebémeđ rétađđiV

>tellehel a ebélebeK
téledefők ajósropoK

:dazáđ moráh etniđ ajmo{
éssévek ¤e rám ejedI

.tazáh kűđ a intetzőlleä



4
eréjőđűt tájdrak itöK

,todrábata$ ¤an a ajgof S
netelekpan rok¤e le€€eM
>ttotrá ti}}a kan}ágop A
tájánorok tnelliberléF

>ajtízagi nikétnálaH
- ,rám ttetehel nabjátléfjÉ -

.ajtíđatlef tótjasav A
5

,errét a ,ik ,ludnigem sÉ
,arbboj iđév tá}ári sÉ

kiltétöslef nasagam loH
>arbođgavol ttötnö lübcrÉ

,ném a izrégem lórlováT
,itnöđök ¤ú ,tíre} ,lobmoT
ólcré ¤an a kidókzárgeM

.itnöd erdlöf tájgavolcré S
6

,kizbah ekéf lót¤áv icraH
>llavúf tognál ,gohi} ,lápaK

nerröz ebgere} a ólđáL
>lavú&nakras selé da tlej S

,lórpalat sagam a eđđeM
>tetköđ eđđem lórbálők A
ól a iđiv nö¤löv ne¤eH

.tettözötlökle gér rám A
7

airávlaK a sárgu ¤E
>ógáh€áriK a enelik sÉ

táságotta$ emrök ajllaH
:ógná$ a sé €ekéđ dav A
tájgavol sé tavol a mÁ
>ajtahtál men rebme őlÉ
takádu$ ed !sotaláduŁ
.ajtaraka netsI za lüä

8
gipan óllá sejlet moráH

>ifzcaL la}}ágop a ttovíV
,víđ €ekéđ a ttoz}áih meN
,ifcrah €ekéđ a sévek eD

,av€op tnim bböt - rátat a gíM
- e}évöf kátđup a tnim ¤aV

,ajróđ táli} ,kidoklaviS
.e}éf pan a lütétöseB

9
,iző¤ gila €ekéđ a ráM

>ólđáz ¤an a neb€éđev ráM
:sátláik a gosrahlöf eD

"!ólđáL tneä sé netsI marU"
,€ekéđ a ív ,nálđoro tniM

...evrötgem men ,avtírođgeM



,naltatahtál ,necréb a tsoM
.emrök ólcré ¤an a gottaŁ

10
!kezétiv ój ,edi ,edI

>erdnE ifzcaL tépén itjüß
lassátuf dav ka$ ređ¤e táH
>edner gás}ágop a kilmoB

attaim kanságnolot ¤aN
>lüdner si dlöf a rám etniä

,}ávláb ¤e tnim ,návllágem koS
.lütmeleléf a dagareL

11
nabáttuf sro¤ tüle takoS

>}áká$ atruk őlüper A
,lőbé€eh ludzom mes ik koS
.}ámkáĐ avol ,đel bar agaM
si rézev a ttese lu€goF

ajtazála¤ ed ,somaltA
(€ofle erév nebbes zéheN)
.ajtahtláv men gem tételÉ

12
erdnE ifzcaL ,aráduB ,leF

>tídni to€gofidah somáä
adérp i}}a - ólđáz i}}A

.tti tnim ,kise ne€eh aktiR
gásrátat a nelétökbaR

,tekđer dnim gém lütmeleléF
ajtjaho sé kilkezev sÉ

.tetđerek tneđ a innevlöF
13

,áddaráV-¤aN ketréle ¤oH
- ajpan ólđáL nepé alaV -
,jaf dav a llá erzívtđereK

.ajpatđerek névél ifzcaL
,őzén regnet a lű¤eđđÖ
te€em ,abádo$ a inniH

ttoljah abrís ,ttoggale ¤E
:tedrih evle} kanrátat đŐ

14
.ifzcaL si men ,€ekéđ a meN
,nostratgem ákos netsI tiK
!ólđáL !ólđáL :a za menaH

>nocrah teknim el ttöző¤ zA
,gem tnelej ő arsávíh A

,lénkenednim bsagam lalláV
atóza mes ,ttőleza meS

.léngeres a tza kuttál meN
15

,ifréf ¤an a tlü novol ¤aN
>segéslef őtnetter acrA
,nebéjef a tlov anoroK

>seké levők ,lób}araráS



,málliv a tnim ,nebézek bboJ
:ajdrábata$ ttodólogroF

ólra¤ idlöf ,ódnalah $niN
.ajráveb tza ika ,geréF

16
,rebme idlöf za tlov men treM

,kenlé tsom kik ,lóbkoza ¤E
ajkala zűđ ttölöf ejeF
>ken€émeđőn seké ttođtáL
,lóbráguspan ajánoroK

- sogáliv €o ,őlködnüt €O
ólđáL tneä za :pén a adnoM
.sogásgodloB a ,zűä a sÉ

17
,tédéđeb rátat gerö za S
,előlef $nin gésték ahoN

kanmolpmet a átí}oziB
:erő óđtájavađ men ¤E

nabtlobrís a pan moráh ¤oH
>etserek abáih tólđáL
avdazzitá ,arpan de¤eN

 .etset godlob ttotatlálaT
14

.najá}dnim káttagllaH .kené za ttozgnah ¤Í
:nojlálat tábih ¤oh ,tlov noza ikik tsoM
,lohalav tto kansám ,kiđtet men tti ken¤E

.lopap nađđoh no¤an rátat név a kansáM
,ekcel itjöb a tnim ,samlanu ,lavóđ¤E"   

,ek$e}em péđ a gem ,rob ój a ré tebböT
:nebböt kanátláik "?tagív ¤e dnom ik ,jeH
:nebrök a idzek ¤í eđip sik ¤e ttogeL

1
nabánad - nabánadjaH

,nabáduB tnétröt aduŁ
,nabzáh ¤e !éránjahI
.nabázáh }ođđa ¤evzÖ

2
,etteređ sólkiM idloT

,etteven }ođđa péđ A
,etteređ !éránjahI

.etteven }ođđa za eD
3

,modnom ah ,sólkiM idloT"
!mobmalag ,mázzoh ereß

,modnom ah !éránjahI
.modnog đel aráro$aV

4
!láđ}ara ,sólkiM idloT"

?lánrogu te¤e ahtáH
- lánrogu !éránjahI



.lán€oguz a ,ttoma kaŁ
5

,arlaf a ,nődnek me€eS"
,avrravik nav }álđorO

arra ka$ !éránjahI
"arlaf a jrogu adO

6
!motnámé¤ ,né zib korgU"
.motnárel mámzi$ a kaŁ

,motnárel !éránjahI
"!motnámé¤ ,kajrogu ddaH

7
aráj ¤ú sólkiM idloT
,aráctu za tneppö$iK
,aráctu za nokalbA

.arájfu$ gáliv a dniM

15

,kaifrú jaliđ a tlad so}úg e návllaH
,ttaim séteven a kenlőd arlab ,arbboJ

"!gem đđev ,ze ólav meN" :téđip sik a kitÜ
"!gem ze tnétröt esoS" :avgacak kájtláiK

".arjú ,mákéh ,le ddúF" "?ređ¤e gém nav si ¤oH"   
>ajlunat ibböt a ,dzekéleb eđip a S
,konjab a péleb sé ótja za kili} eD
.kanjaz a đel egév arsátnallipmeđ ¤E

16

,terekeđ ólagra} inpakgem zéhen eD
:deregem no¤an ah ,tevdek a bbezeheN
,lemmelerüt kiző¤ nađđoh es kúif A

>lemmeđ ódagad sé lavácro sörövkéK
:keđéfĐárad a dzek ingnobiĐ ramahkaŁ   
"!kezré togađđénep eb ,híP" :ajtláik ¤E

,dotál" kisám ajgús "!ránlom gerö za iN"
"?tokáĐ setđil ¤an a kétrev zehéjef '¤oH

17

:đálah ,éh ,}ozib E" :kidamrah a leleF
".đálak ¤av ,akláđ a tállá etrevik !máL

[1]".laddúl a đraka tim !ifa&A" :tláik ¤E
.lad}úg a kidődzek ttegem atáh idloT S

!ajjúf ika ,jaj ed !idzek ika ,jaj eD   
>ajjuetnem idloT kidora}ak te¤E

:norá} űf dlöz a tnim ,dórpa za lőd erdneR
.moráh lah si te}röđ ,lürésgem úif koS



18

,asátagjaj kőlé ,gésdeji nátza tteL
>asátagroki$gof ,eségö} kólkodlaH

,atnor zoh€árik a nesöhüd gem idloT
:atno takóđ ne€i nognah őgröd}}em sÉ

,tamotlov izétiv ménzén men ah ,€áriK,   
,tamotob úllot-téh ménrev zehdejef djaM

,tediek€ök órpa déneddefgem rođđáM
[2]'.temejef név zétiv kánlofu$ en gem ¤oH

19

>éleb ttodókzárgem atolap a sé tlóä
,éleme arsagam tá}ágzub űjef¤aN

kanájah đő tima ,ttel zűt ajtazárbÁ
.kanátahtlo men le isavah őlréheF

,latá nokodórpa tlüdő$eb rám a ,¤Í   
,lozág abdabađ a nesöhüd ú}ođI

,előle soktuftéđ ,lártáh gés}égel A
.enőj akib enef ólápakrop ahtniM

20

?kinétröt tréim s ?im ,ajdut men €árik A
:giléf ka$ ,neđih men kenélüf ,kenémeä

,dapat arkonjab név ózovát a emeä
.takattollah nednim gnob-gne$ađđiv elüF

,luttropo$ a ajllah tettetnűb a ¤oh ,djaM   
,ludrom ajtazárbá ,rév a enneb lűhgeM

:eréviđ a lezzék návpakado ,tláik S
"!eréjef a lálah !tidloT ingof llek lE"

*

.J .A .erjef đő za sázléc si ze ,keibbennöf a tniM [1]

.J .A .lüklén sátatzotláv nednim ,evévtá nav lóbiavsolI ros ¤én E [2]

kené kidotaH

 
- a&&no$ ejef sólkiM si tsom no¤av ttO,
'agásrotáb ¤an evíđ nabgáliv ze seríH

iavsolI

1

:tdaram nohtto ika ,kerét zehécneB tsoM
.ttalaza zehgév nív tsetezekélme iM

:éleb tdazzi ¤útniđ ,robmáj a kézogloD



,élefzáđ ttodokpak ,atírakat ,erpöS
,etteglüröt arros trev¤ef ak$ó kos A   

,ettevlöf takisám ,ettetel teki¤E
ttegév dner inadjam a tláni$ - >ttetev-t}áH

.tegésneltedner ¤an ű}röđ nabábođ A

2

,etzén ka$ ő menah ,si supak a tlov ttO
:etző¤ gila si tza ,iken za tlov gélE

,entev-an}áh ,enröt léđ sebes ahtnim ,treM
.evdek ¤an ő za sé ecneB etlevím tzA

,nebévdek ój tlodúd tátón segerö ¤E   
- >negér etdelefle rám tésrev a ken€eM

,agrás a nnükado ttetíre}ár trájdniM
.atráv lüneltékéb tokarba za !}égeä

3

:avlóđ zohsupak a ,ecneB idzekle tsoM
>abló za tavol a eb dsök ,amok jderE"

,ebéle ssev :baz đel >géle ,anéđ tto đeL
.evédamrah knut¤ah ,dette men gem et aH

>modnom ,köjéle ssev s tekő arlođáj dsöK   
"- .modnog a reze dsál ,keré men ár magaM

ttesel abáihdnim tsátísatu bbevőB
.ttese kansálorús ecneB trem ,amok A

4

,takattozibár a gém álotnofgem nnüK
:takavol a etzén lőrgéseđđem őllI

?ke¤el ővetimjav" ,kédőnüt "má&a tneä"
".ke¤em lutáh ah ,gur - ,lüle ah ,parahgeM
,agrav setelü$eb a novol tlü mesoS   
-,atrravgem turas a nabárok bbajfi ráB

emeđ atóima ,ébböt ajrrav es tzA
.evel ¤én lőbőttek sé ttodoropađáR

5

,levéléfól aglod rám na¤u tlov rođkoS
,levérőb bbálagel ,lavól a si men aH

,apirap dav na€o ebézek tlürek men S
!abirokka anlov tlo$narap men ken€eM

,nátás ileblokop ¤e tnim ,ajáik$iB   
>nátáh ól }égeđ a gigév ttozdólagra{

:ru za rokka tlov ő - atgáv ,abađ ,etréM
.lu} evtekđer-ezek si zohrátnak a tsoM



6

,ingof etrem gem ¤oh ,attaglábórp giddA
>inkođázzoh edzek zehmeleléf a treM
,ákođgem tséléf a rebme za gidep aH

.ákos le daram men ,gásrotáb a nöjgeM
kenrebme sik a tlláđ gésđérem ebévíä   

,kenre} tetezöktü levima ,na€o meN -
- anlov ttel kos i}}a abágrav sik a điH
.abló za étökeb tavol a ¤oh ka$ - ,meN

7

,ttoda si köinne ,tekő ettötökeB
>tobaz küjéle ttet ,tánéđ küjéle tteT
,ergév kanpak inne ¤oh ,nátza kavol A
>ergésele tráv a ingöhör ketdzeklE
,abáih giákos katgohiv ,katgohi{   
>abánéđ agárd a katlaf mes éleb eD
,no¤an kizokládu$ agrav a nádu$ E

.no¤av nepékim s ¤oh :téjémle za etröT

8

:kenécneB ttoda tríh ,attahllá men ergéV
.kenéntehe gidep ,kavol a kenđe meN

,tetese adu$ e assálgem ¤oh ,ecneB
:tteteis abló za ,táglod av¤ahabbA

?amok ,láttolmobgem !ali}netsi za iM"   
"!alobaz es ,kéf es avdloel ne$nin điH

- ,tlujá men nát le ¤oh ,ecneB tteteven ¤ú S
.tlujáfgem nú}ođi a}okév ték a eD

9

etré tábál tézek éve men gem ¤ohdjaM
>etré men löf leđđé tze ő ¤oh ,supak A

?leđđé za 'nlov tré tim :lodnog arra 'gem eD
.lezzék inlu}ado anlov trem men ka$ điH
,ttoda tsálatđagiv iken talodnog E   

- ,ttogacak ebémeđ ecneB rođ}áhalaV
,táráp sehé ték a návzálbazel ,ikA

- .tájáknum intat€of abzáh a tnemađđiV

10

,nabgolod a ecneB etlöt tődi kos meN
:nappoteb nesöhüd ajádzag lohi treM

,tdalúfle s élöbmöb "!mogarah sőgröd}}eM"
.talúdni sőre za tiavađ átjoflE

,atpa$ erépezök latđa za tá}ágzuB   
...attala tdaprohéb akđed soksav a ¤oH



!ejere óslotu tlov e jaj - tlov e jaJ
.ejef a geledéđ ,abál a gorotnáT

11

,golod a đel luđđor ¤oh ,átidjas ecneB
,gorof nebrév emeđ ¤oh ,bbőle rám attáL

ré za tdazzudlef '¤oh nikétnálah attáL
.létök űređpézök ttetíđefik ¤e tniM

,tásázotláv eníđ ajtál tnima ,gem tsoM   
,tásálganov sö$rög kanákja őlükéK

leggéssebes dalađ - tédrét ó¤oređđÖ
.le késse en ,ajtrat tidloT evlelögem S

12

.elev zohácól ¤e kidőgrev nasoníK
,ejere i}átráj kenzétiv ¤an a $niN
,kanatlugátel dnim iani kanájraK

.garah a élögem ...tnakkorgem akereD
aktá netsI tnim €em ,ajgarah ótitđuP   

,'abkáta$ ótnorév tnelle za álobmoR
,nátđo etlögem sé arájádzag ttőnáR
.nálđoro sajmođrév a téjőtezev tniM

13

,aró za ttötü ¤oh ,attállatá ecneB
>arórakat a lluh ,go&op e}}ök űrűS

gidep rebme űh a - >zén ka$ ,zén ka$ idloT
.tiemeđ ilrötgem ,ludrofle-le narkaß
,tőre i}}a iken netsI za dá ergéV   

>ttőle ólkodlah a bbálagel ír men ¤oH
,tágam evtetlőre s đev tetezgelél ¤aN

:távađ ólatđagiv ,ótatzib idzek ¤Í

14

?maru ój ¤an sedé ,kendemlek jáf ejiM"
:nav asázotláv sé ttel ajab ,motál treM
gedih a nepé ¤av - sájáfőf - römö$ náT

?tedemle¤ek natsom intagrobáh idzeK
,kodut tágássovro ój né kengedih A   
:koduzah men }ozib ,matlábórp nomagaM

...gem inni trobgelem sosrob ój apuk ¤E
.gedih a nűtle ¤ú ,molá ipannet tnim S

15

,asázotláv tnétröt kendemlek ah ,rođđáM"
:asállali}kéred ,amladjáf cniregtáH

- nattogel si tlánđah ,sovro za matlov nÉ



.matdopatgem né ah ,tno$ đđor a tnem er€eH
négne¤ ahtáh ...men tzA - ?tábórp ¤e knüđet meN   

"?...ménnekgigév (avnáb lassájot ttöröt tniM)
,avrá za si ettih ,bböt ima tős ,adnoM
.abrák enđev mesgém ,énnekgem ő ah ,¤oH

16

,naklah idloT ágús ,"le d¤ah ,ecneB le d¤aH"
:matjar inzű táfért đraka men nálat điH"
,márobmic gerö ój ,rám meken lánđah meN

".}ámodut immes sé tarakaój immeS
kenrebme za ttezén ebémeđ tsom ecneB   
,kenllehelár ardrak se}éf ahtnim !emi S
:avmah monif a za ken$lümü¤ tré tnim ¤aV

.avnoveb lallo&áf e}éfemeđ tlov ¤Ú

17

,déle$ segésűh a bbávot ajtahllá meN
>bbéle za tnim nabboj ,dakaf avrís tnigeM

avdakađ-e}}ök sé tépék ajrakatlE
.abkalba ¤e ,erléf lőtgeteb a ludroF

:lüneltelév tniket aráctu za nannO   
>lürök iđev rev¤ef tazáh a !netsI tneä
,ejedi $nis arra ,ajdnomik tze ¤oh ,eD

.ejef kőzrőtset a ,ihgallA péleb treM

18

>¤andah a tibböt a lezzék itniađđiV
!¤av bar ,sólkiM idloT" >dnom sé nöjéb agaM

- datzála¤gem levim ,létse abgássokliß
:tazáh i€árik a dettetzőtref lerréV

"teknim ssevök ,konjab ,nebéven €árik A   
>ttetni nasamladjáf ergeteb a ecneB

attál si lűk'en a - gésküđ arra tlov meN
:avtá$obel tájgnah ,édzek inletđegne S

19

?lénne deken tóđ bboj matzoh men tréim ,hO"
,lénnezi timalav ah ,zétiv ,nabnozA

:detehtnem tadagam laddojab sám s ¤e aH
".detevök ólóđóđ lán€árik a keđeL

,epél zohkonjab a rőtset a návdnom tzE   
>ebélöf el ttoljah laccra ózokanáä
témeđ ,röđőle tsom ,idloT etteteváR
:déđeb a lőbéllem ttozodakađ ¤í sÉ



20

:kandaru samlatah ,kan€árik a gem ddnoM"
>kandabađ gem aj¤ah tamáró ¤e ze kaŁ

,tnéknö abba ke¤em ,nötröb a llá neđéK
".t}évröt ermejef tál óríb idlöf men loH
,gém gozom ajáđ ed - ,témeđ ajtídroflE   
.kénzokdámi ahtnim ,si tjahos ,si gozoM

:inetnelej tóđ a nomiS ihgallA tuF
- ,inezi tze s ,maru ,névér lálah idloT"

21

:kanmaru segéslef melőt inezi tzE"
>kandabađ gem aj¤ah tájáró alálaH

,tnéknö abba ¤emle :azáhgof a đel ríS
".t}évröt árő bađ men ébböt órib idlöF

:tláiklef neletrih s nebbödgem €árik A   
?táhet egév đel ¤í !netsI ótahnedniM"
- negeteb ,av¤ahle - nájpan egéső$iD

".mege}epök ađdzoH ...?lahgem s - avzála¤geM

22

,abáka} té}epök avtniravaklef sÉ
.abákal idloT a késsezev ¤oh ,ádnoM
ttegem atáh kenne ,rőtset a ¤em lülE
.tegepél aglođ űh ték-¤e sé €árik A

.€árik ¤oh ,nésötnök kiđtál es teppe$ ¤E   
>ár ingof énrem tza ika ,kénteveniK
,itev kojár témeđ ah ,őnem náctu zA

.iken nöđök men ed ,kan¤andah a nöđöK

23

,ajdnog immes arra ?men ¤av kilegevüS
,ajnov erépék a tájáhurőslef tőS

:kilet lótiabál egne¤ tnima ,teiS
.kilel men nebtelé rám tzétiv a ¤oh ,léF

emörö ¤e za za :sigém etré tájléC   
>evöj rokój gém ¤oh ,nabámladjáf ttelgeM

,nebgésüresek a mörö ahén nav treM
.negé segellöf a }ávráviđ akrat tniM

24

lü éllem geteb a erkéđ ¤e €árik A
.lüréven ajtílóđ avlojahélöf sÉ

,amlá-léf a za rám etzeké}rök tidloT
.ablálah €ém itje s ergév ajmo}le €eM

- etniđ tza éremsi - ,aróđ a tdairleF   
:etniket arsojaL lekkemeđ őrem ,¤aN



?nav loh :evdekleték ¤etnim ed - ,tremsiáR
.nabros inzén etdzek tádneregsáldap A

25

,temegne đremsi meN" :lalóđgem €árik A
?demeđ ludrofle ¤oh ,motárab đő ,idloT

- ttotnábgem ika men ...€árik a ,ko¤av nÉ
.dotárab ój igér ,kaltílóđ ,sojaL ,nÉ

>demeđ le dstídrof en ,már zzén >ađđiv jlémđE   
- temeven - timráka :tebböt en ,jdnom tóđ ¤E

?knulálat rokim s loh arsám¤e ,ajdut iK
".knunlávle tehel men ka$ lük'en óđu$úB

26

téjere nednim sé tlémđe nátđit idloT
:téjef etlemelöf éssik ,evdeđeđđÖ

kéljah evdöklőre zoh€árik a leppéK
.géj a tnim tlov gedih €em ,tézek átju} sÉ

:naklah ,nesemletré eléđeb dnimsređ¤E   
>matlah si gem rám ¤oh !ze tlov molá ne€iM"
:deléarjú meklel - ¤av tti et ¤oh ,ój heB

.delév kajlóđ en ¤oh ,monlúmik tehel meN

27

(teven e melőt tsom lef ddev) motárab - hO"
>denelle ahalav matráj ah ,ssá$obgeM

:drém en lattal ,matlov avrud ah ,sebméĐ aH
.trémevíđ ój né za mekén tze le ddegnE

- .egév kanna neđjeD .si¤ú matlokalgeM   
- >egés}émer péđ kos kenmeklel navadO

- tteđevle ,tlahgem za ,tlumle ima neđjeD
.tezekélme za :ráj ¤ú si ajótđarriV

28

?kenim táh ed :kénnet tsézekledner ősgéV"
.kenik :$nis anlov ah S .lőrim :nav negi meN

:tedéle$ űh ¤e ka$ ...tsökörö ko¤ah meN
.tepén ra¤am a gem - - erdeviđ mötök tzA

,alóđ - "el dgaraf en ed ,tra¤am a dsereä   
:alór tégrék avrud ,tájámrof ,téjerE"

?kájgarafgem lój ah ,bbámís anđah im treM
".táf naltagaraf a inrötle bbezeheN

29

>kélta}ahađđiv sé ttotjahos ,návdnom tzE
,gém tdaram nebézek €árik a ezekbboJ

,ne}émek ttezén ka$ ,le tludrof mes emeä



.e}éf a ttel na€o ,éurađ a tnim eD
:arávađ tlelef ¤í nelgidep €árik A   
?aráglođ gerö za modnog ennel en¤oH"

- ?metteređ men rokim ,tepén a ,tra¤am a S
.mettetev giregnet moráh támladoriB

30

,gezzeb si kédaráf ,matráj nabba gidniM"
,kezzeređ teven-tríh kenmepén ra¤am ¤oH

,niáta$ ,nebékéb kéjlegevüsgem ¤oH
>nirátah agáđro si lüleb ,si lüvíK

modnom tréza si men - levve međke$id meN   
monlozagi e-llek tza táh ed !menetsI

- (nettek kujdut im đih) dettőle tlávik sÉ -
?metteređ negi €im tepén ra¤am a ¤oH

31

.géslölü¤ menah ,tlov teteređ men táh ¤aV"
,té$lökre tezmen a metdzek intímis ¤oH
,ne¤él eđíd kepén a ¤oh ,matraka tza S

...?tne¤éđ en sé kajllav tetelü$eb leviK
- rájle nájtú sedner - nasro¤ ődi za tjaH   

>ráv men ,knudaram ah ,đevlef ,knülűlef aH
,sőre ima ,lügne¤ :gáliv a kizotláV

.ttőleza tlov egne¤ ima ,đel sőre sÉ

32

,kenév ,im knulahle :ráv men ,ődi za tjaH"
:kenéjere knurak nnef daram eríh kaŁ

,lef őn kédavi sám ,pén ilebőtlö sáM
.levőre itset men ,tídóh leđđé ikA

,tlálat trop űređ¤e si gérmen đé za mÍ   
>tlálah inróđ sepék arkadah đége €eM

:nabros ettőle lluh ...idloT men ¤av idloT
"!nabrop sik a nabba ző¤ ejere đé zA

33

:arácra geteb a etniketár sé tlóä
>allá za tteseel ,rám nav egév ed !jaJ

,kiezek avlo$pak kannav eđđö sigéM
.ki¤e tdaráđle ráb ,€ag ttőneđđö ték tniM
.tezek ttolah a zék őlé za étjefeL   

.tteze}}ök €árik A .nől sátagllah uđđoH
,égem ótja za ka$ ,tlláerléf gem ecneB
.}égeđ alav gokoz lassádókzár sőre S



34

arágus sorip péđ kanpan a nebzökE
>alláđ armolagú} netnemelpan iléT

akétáj-}ávráviđ lóbkalba za tnütlE
- .aké}rá ke¤eh ¤an arra etev tlo&áf S
gésseletök-đá¤ a ttezén ar€árik A   

:késsemet '¤oh tidloT :nattogel in¤ahgeM
,azáhóvgu} a nől ósropok űređ¤E

.azzádlép téjere ¤oh nálat - lóbsav eD

35

,nab€ámoh i}okla ,etse rokka gém sÉ
:nabrávaduB kantú ludni a€káf ros ¤aN

,gallab tto ,ne¤em tto :kénnih tza lőriđđeM
.galli$ i}}emalav ,ejrésik tidloT ¤oH

,dalah i$okđá¤ a tzök kánotak savoL   
- ,ttala kétírob sav ,sólkiM idloT atjaR

,noladloi$ok a ecneB lű ettelleM
.moladjáf zéhen a ettetđe}rögeđđÖ

36

,ma€of €emalav tnim ,náctu za pén a lű¤ S
:na€o ,katap ¤e tnim ,rotákis ,zök nedniM
,abma€of lóbkatap zív a nepékim treM
.abbama lőbkeze pén a kilnözö ¤Ú

kirésik avtagllaH .amrál immes $nis géM   
>giéjezem sokáR tidloT ađđiv natsoM
evré zohsokáR a ósropok a llágeM

.errékeđ seledöf ,kisám tza kiđettá S
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,kanđulaik ká€káf őgé za dnimsređ¤E
,kanzualak ¤etnim ,logáliv ¤én nápuŁ
,dalah notú őviv abulaf¤aN a €eM

.daram avtírobgem lőttétös pén a gíM
,tá€káf ¤én e kizén lemmeđ tdabál eb}}öK   

>kájtáleb giddema ,nebgésiđđem tétöS
,kenrét élefazah tniknotapa$ nátzA

.kenzétiv t}uhle za táglod evtegelmE
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,nétse segellöf ¤e ,rokna€o pandamraH
,nétset sólkiM idloT rám ttedekleme bmoD

,levélej ajtanáb ,trekső za te€emA
.lellévelaf agrás ,ólluhel etniheB

:}ávrám ¤av ,cré agárd trís a etlölej meN   
:návllá lőlef abál ,kélme za tlov ecneB



,kédokđamát arra ,el ttötü tósá ¤E
.gé za lavávah jú trís a átíroble S


