EMLEREä IDLOT
séléđeblE
nebkené tékneziT
1879-1863
?ireic alleb asuac enis tavuj asonmad diuQ
.iurf ecap eteprep singer tse suituT
ejégilej iavsolI
kené őslE
'.alav lassá€of péđ norokka ődi zA,
iavsolI
1
,ađđiv zén avtjahós ,ra¤am a zénađđiV
>ardiajpan se}éf !roknadjah ő$id eT
,kenévenríh isö nájóllat úromoä
.kenésem - timalav rám đégnöb ¤ú ka$ !jeH
,ludroz névlesivgem tanáb a si megnE
>ludrof abkatlum a meklel őh tréđagíV
:katlov rođsám kika ,möződi lakkozA
.katloh a kájdagem ,novgem telé za tiM
2
,atnojfi gém ,lőrik ,ebmeđe tuj idloT
>atdnomle tékené ű}}ök mémle iđtáJ
,nát đíd immes atjar ,kené za űređ¤E
.nátđit sé negelem dakaf lőbvíđ a eD
,trégéső$id a men ,tréríh a men - ah !hO
,trégéc elev kessü kangáliv a ¤oh ,meN
- kéndojfitá meklel nabsállad a ¤oh ,eD
!kéndut inlekené ta€o ¤e gém ah ,hO
3
,elű nájnórt aj&a €árik sojaL ujfI
>elűrök katláglođ kétnevel sé karU
,nabátolap jú za ,rámmi tlekéđ náduB
.nabánatsom tlüpé le}}éf irédnüt €eM
,ttellem e€émeđ tlov kan€árik a idloT
>ttellet nabódirád s -kétájcrah ejedI
,attatum lüremíc tőf he$ a náĐiaP

.attala návláglođ ifsemen ¤eneziT
4
,ajjarom kúrobáh a tlűsednö$el rám S
>afjalo dlöz ¤e tnim ,ekéb a tlurivleF
,névdek-e}ék agam konjab a tnehip ráM
:névtegötjű¤ tőre erkődi bbezeheN
,tékéđanráp ahup etlűrek sojaL eD
:tékéb iken ¤ah men eklel ¤an ő za treM
,alóđ ,tőttek-te¤e kolúdrof ,ke¤emlE
.ajódamáđ gáđro za ko¤av né neđiH
5
,tlüđék artú noktit ,ádnom es kenikneS
,trűđ ttopok-ttötü ¤e s ,ezređ t}ámlod ak$Ó
,kéfőtök nialláv ,nebéjef gevüs đđoR
:kédőlekđéf aról abmorto ¤e rokkA
,ttollavrák }égeđ tnim ,etserek tiavoL
:ttollah ,ttotál tima ebé¤eb a etdeä
>ehret géspén a im :nav đanap im erreM
.errebme }égeđ a t}évröt a kiđet ¤oH
6
nednetse pandamraH .agno€ob pan moráH
:nejnehip ¤oh ,nigév ulaf ¤e ttollágeM
,tetér }osráb ahup ,tlel tőzem űrö}öß
.tetégem ,avlodnog ,luról a ttolláđeL
,abmolagú} téjef átjahel si pan A
>avnov arájácro péđ tánalpap soriP
?láh loh ,ta¤á ,nojav ,kentev loh iken táH
.lánrokob űviđój €emalav rék tsálláä
7
,azáh ősléđ ulaf a tlov záh réhef ¤aN
>azálobazik ¤oh ,intati tnem adO
,avti} si men zaza ,upak a tlov avti{
.avtíjahik eđđem lóbákras a menaH
,ná}ú$ katdamátár nabnoza ká&uk A
,}á€ nodajah péđ ¤e allá notúk a eD
katdagof tóđ koza ,kanká&uk a ttolóä
.katgo€opmos artáh avgorom tnikne¤e S
8
,}ođđasik segéspéä" :€árik a dnom rokkA
"?montati e-dabađ ,ko¤av rebme satÚ
,anlov en¤oh na¤U" :óz}áel a tleleF
?am rám ne¤em avoh menah - ,rebme }égeä

,demle¤ek nehipgem knulán ah ,}ozib bboJ
".tehlek artú 'nigem nebéjedi panloH
,nepéđ €o si ttezén zohkavađ péđ a sÉ
.nebéllem €árik a víđ a tteseper ¤oH
9
,té€émeđ metevöK" :satú za tlelef eD
>gém né matgorof men lánzáh irú ne€I
:arsálláđ €emalav kolálat si ttusáM
".asrát őlli }égeđ ken}égeđ ,rú kanrÚ
lóla cánrot a sé ,adzag a tze állaH
:lóđ ebéjdéđeb a námrof-avlo$naraP
!za má nav gidda men ed ,mé$ö ,táh negI"
".za láh si tti }ozib >kideletse tti iK
10
:aglođ ¤e ttöjőle s etni artáh lavvA
,abló za itökeb dnek tavol a ,retéP"
,melév abzáh a re¤ ,motárab ,gidep eT
"!nejléges ¤ú megne ,nenni le ¤ém men treM
:kenmeledejef a víđ ra¤am e tteđteT
>ketnem abzáh ¤an a ,abzáh sik a si meN
>tégédnev itetlü erőflatđa za ttO
.tékéb iken ¤áh men ,kidóbađ nalatđaH
11
,lalóđik adzag a ,"máksoriP ,mola¤nA"
"!lavó$nak réhef a trob lati ¤e lánzoH"
atsomik t}éde za ,tóđ a atdagofgeM
.aksoriP űrö}ö¤ trob ój a ázohlef S
,"tegésrebme ssatum ,mo}á€ sedé ,ađoN"
".tegédnev a dláník" ,ajpa za álođnU
,ludrofik nötgör ed ,}á€ a etnöđökáR
.lutrob sik a men ed ,epék a ttel sezüT
12
,náh}ok a ézegév táglod aksoriP gíM
>náv€of si lati za ,nnebado óđ a t€oF
,elűrek arlatđa lát a gidep rokiM
:elűrök katlalgof te€eh namráh a dniM
,adzag a tsávladlo ,€árik a lűlefgeL
:aksoriP ,lulagel ,la€€árik a ebmeä
,ne¤él ik satú za ,anlov atdut ah !jeH
.ne¤éđ a énlögem ttaim ajáro$aV
13
:ttellek kanjáđ ,kenmeđ i}}ema ,tlov gideP

:ttellem }áráb révök ,atálas sejef péä
>e}đere$ sé repe >lavórut ,}épel óJ
,evđtemel nebissirf lubsak a zém sepéL
atjar trem ,sotalli ,}ara za tnim atđiT
>ajtamaz gáriv a ttezrégem nesevdeK
,atjaf ikéllemré ,rob selej a ázzoH
.ajtazárbá sorip ,óg€osom }á€ péđ a S
14
,no¤an negi tteđtet kan€árik a zedniM
,nojdaik nágam ¤oh ,ázzoh enék i$iK
,ikén tlov zéhen €o ,evíđ a tli}ik ¤U
.ik étehtnö men trém neđége tágam ¤oH
- lo&áf egnel a ze - kotit a lőrékleL
>lotágam nebbelle djam-djam ,ké}rá za tniM
?kendejigem ahtáh :lodnog arra 'gem eD
?kenvdek ój a kenne tigév ađđakađ tréM
15
:kaníh kenik ,dedrék es tza ,mé$ö e}jE"
"...kani}ogzoR név a téríh dattollah aH
,kénelli ¤ú gideP" :adzag a tsom alóä
,knénetírü tó$nak arsám¤e tsom rám ¤oH
,tréávaj knugam a ,tréegésđége sáM
,tréátlov ódnallá kanknugástárab jÚ
:aih ¤e gém menah ...tré€árik ,tréázaH
"?aifmá&a sedé ,deven setelü$eB
16
!netsI za essetlÉ" :satú za tlođaláV
,netti karu seríh karu i}ogzoR A
abóh-ebéh tnima ,kezétiv ,kogadzaG
.ató megéskemre¤ ,mállah integelmE
,kiátđup ,kiulaf :¤an köjedre sokkaM
- >kiáhram sétres sé ileba€ug-senéM
!eléf koza nepé maru ój ¤an ¤oh-¤oH
".erémörö azáh ,netsI za gem astraT
17
ttodnom tésem ne€i nátuza ,kéviáR
:(tlodnogik neletrih nebzök sávi te€eM)
,lemmeven međke$id negi men né zib ,jaJ"
.rebme-semen ahon ,ko¤av úif }égeä
ko}áviĐ €emalav >mattolmorgem no¤aN
,kaná¤ah neserü tamomáh jú moráH
>matdaram neltetev ,naltatnáđ ttaim iK
.matdaka men ár ed ,kérájeb tedlöf ¤aN

18
,me€ehókal anlov itápA nebnölüK"
>meven a ¤röß atuŁ ,ko¤av nohtto rokim S
,gitloh attatív tza mápa ed ,tsom atuŁ
(!kidlogem '¤oh evle} rebme za ,rob simaH)
,gerö robmáj }égeđ ,modnom ,attatív tzA
dere lübrév dáprÁ knügéstezmen a ¤oH
,iknes ettih men ¤oh ,tletzehen S .nogá}áł
"!ik nesseven en táh ,maru ¤an ,tátdrohcnáL ...
19
:timalav ,éh ,đadnoM" :rú i}ogzoR tleleF
:tiasánov depék molágĐiv atógéR
,tza mattálik trájdnim lóbásáráj demeä
.tđarap ókub ¤av men ,rú si ¤av men ah ,¤oH
?ár inadnom tetih enrem ik ?ajdut iK
>ála loh ,kérek a laváplat a lef loH
:kensemen igér kos am nábál a rok$oB
"!kenđet kan€árik gém ah ,}ozib dorájgeM
20
>náfért imalav tnim atjar ketteven tóJ
>}á€ péđ a ttozovát lavácra sóg€osoM
:(mezeven ¤i ka$ rám) tlóđ gidep ¤röß atuŁ
...nezehen ,nezehen ?megne ?kan€árik !mH"
inatsom a }ozib ,avdnom tzök međ ¤én ,eD
" - inadnom tábih kos knándut si ar€áriK
"...!ajllah ,maru mé$ö" :i}ogzoR tláik "!tiM"
.arlatđa }émek a levélkö ttopa$ár S
21
...maru sedé ,on ,oN" :€árik a tteteveN
:nav a}á€ űrö}ö¤ ,óđ ima óđ ,menaH
!moillim ,etemret ,asáráj a ne€iM
".moilil láđ ¤e tnim ,gobol-gebil ¤ú kaŁ
,gelődekleték ¤ú ,adzag a ttezénáR
?kenőzén}áel nát :ajlodnog kenim ¤oH
,el ettötüs men za témeđ a nátuiM
:elelef lakkóđ €i ,to¤an ¤e návtjahoS
22
:anđah im ?majdnom en ?majdnom" idzekle "!jaH"
,ađđanap gem ajab nav kenrebme nedniM
:motahtí¤ó¤ men gem tamojab né za né S
.motanáb ,memörö }á€ ¤e za ze mekeN
,agásój memörö ,egéspéđ memörÖ
,agáliv péđ memeđ ,eklel kenmeklel Ő

:agáriv¤nö¤ metrek ,e$nik agárd mazáH
".abáih sigém !jeh :abáih sigém eD
23
.névlöröt tiemeđ ,éssik allágem ttI
:}évröt jú ,€árik jú :tletéb na¤u matjaR"
,tatdaram-lurápa ólóđ argáif tsoM
.tah¤ah men ará}á€ ,ne$nin aif keniK
.motanáb né za ze ,mevresek né za zE
,nomokotrib péđ kos indóvic gof eh}eR
nebmetelé kenik ,gásnokor negedI
".mettev men távađ ój ¤e ,tárob ráhop ¤E
24
,gé}í$ik ¤e atjar ttodoromođ ikeN
kénni men ár ah¤oh ,anlov si bbúromoä
,tegléđeb levika ántatzib men ah sÉ
.tegés}émer ój sé návda to$ánat óJ
:nátu sázoklodnog ,idzekle sojaL eD
"?náduB ,maru ój ¤an ,ttegév e rám e-tloV"
,tlov si men názagi >men ¤oh ,atzár téjeF
.tóđ e sojaL idrék trém ¤oh ,atdut es tzA
25
,le ttozoklodnog nim €árik a gidep ¤oH
,lettelelef ődrék ne€i zoléc erim S
,aráj náduB eđe ttalaza :modnomgeM
.arájidloT kéred nebtezekélme űH
,tnem ,ttöj ajtalodnog ,őllétev }ara tniM
,tneppör aráksoriP ađđiv gem lóridloT
,eđđö atnof ,ettőđ lalláđ }ara tekŐ
!e đđel ráp ¤e ne€im :ttog€osom eklel a S
26
,mo$ánat ajdagof" ,témsi adnom ,"táh oN"
:nossála gem ejrék ,zoh€árik a nejneM
,ko¤av ze gem ze né ,memledejef marU
,kodaráf nebbe gem nebbe zehdegésleF
.mo}á€ ¤e meken nav ¤oh ,tniređ tezeveN
:nojlláđ mokotrib a erik ,$nin maif eD
,anlov úif ahtnim degéslef tza e¤eT
.armo}áel sevdek megéskörö ajrÍ
27
,nétniđ lataif gém €árik a levim eD"
(né tnim ,si lappan ¤e bbesődi međih meN)
:ejőlevdek ,mollah ,kansávivjab-anroT

:előleb đel őttek :tóđ soko ¤e kodnoM
:ejrék ne¤ni ka$ en maru ¤an téjőréK
,ejrégi (nav ajdóm) trat tokétáj icraH
:ajda kenőző¤ a táksoriP péđ ¤oh sÉ
".ajtanagof si đel ,melémer ,nátza ¤Í
28
!ze óđ ttodlá eb ,jéH" :adzag a tlürögeM
!đel ólav ¤oh ,mándut ah ,gem ménnet en ¤oH
:'eb}égelőv gadzag kéntagoláv men heB
.ebjét a intirpa tim ,géle tti enneL
,kénzén trebme ka$ né rokka :mé$ö ,mé$Ö
:gészétiv se€émeđ tnim ,bé¤e enék meN
,nokétáj izétiv énző¤el tednim iK
".mokédnája sevdek lujíd mánda kannA
29
,ttegé ajácro za ,emeđ a ttogo¤aR
:tegédnev a anlov attatzib ¤í ahtniM
,a}á€ i}ogzoR a kiđtet ah ,úif oN"
".avá¤ ¤av mes et ¤oh ,gem dsatum ,őle jllÁ
,nebéđe ,modnom mál ,tlov sám kanna gideP
:nebémleređ godlob evíđ rám tlöködnüT
,takopan jú zörküt pan a nödlöf tnim eD
.takogodlob intál godlob a tjaho ¤Ú
30
,lőrre ketléđeb nnef gibarad ój ¤e géM
,lőrnednim nátuza ,lőrbé¤e nátuzA
tda¤áb si €árik a ,ttel ősék nátuzA
.ta¤á péđagárd a aksoriP étevgem S
,nabzáh ősle za tto kanágam ,kanájpA
:nabábođ óli}eb a ,nölük kengédneV
,tóllá nopolđo ¤én ,tseteze}}em ,tárfiC
.tóláhgo}uđ me€es a návtjah éleftéK
31
kánráp ódagad a nabnoza ttőleiM
,kánráz armolagu} tiemeđ €árik A
atđit €em ,kénnükef ab¤á za ttőleiM
:atvíh nededsedé lavágađ ,levéníä
,lubá€osrat ik nőv televel nemagreP
,lutáh ár ttomo} si teté$ep ,árigeM
,arđaiv barad ¤e teté$ep űrü¤ siK
.anđah a kanna tlov i}}a ka$ tréza eD

32
lavátdasah lanjah €árik a nődim treM
,lavádzag a nessev tomáđ ¤oh ,eleklöF
:egév ttel nezehen ,tlov sádamáđ zéheN)
>(egéssevíđ adzag a tlov neltetehleT
,si rođmoráh ,ređték ,ttozú$uble rokiM
:si rop a tlűle gím ,ketzén anátu sÉ
névlel tsárí za tze }á€ a ttala soknáV
:névle} a tdakannef óđ a ed ,ásavlO
33
,a}á€ láP i}ogzoR ,aksoriP i}ogzoR"
- 'abáno¤av ajpa neđél tnána¤ úiF
,kenénednim aru ,sökörö nelte¤E
.kenvén i}ogzoR a ajótratnnef ,eđíD
,nájpan dsöknüp sorip trat tokétáj icraH
,}á€ a ne¤el éza >đel bbakonjabgel ik S
ajlálat ¤í kanój ,kense€eh ¤í tze treM
".a€árik inatsom gáđrora¤aM ,SOJAL
34
,eré zohóđ e ¤oH - "!đel bbakonjabgel iK"
:erév aksoriP péđ nácra ttollanjahgeM
:ebéjef modnom men ,óđ a ttötü tegeä
.ebépezök evíđ lemmörö óllali{
:asáldap }o$ala ,záh a iken ttel kűä
!assál tege za ¤oh ,ardabađ a ik ,iK
,llek gem ainlo$ol nebtrek a tigáriV
.legger a sotamrah :ajdnom gitláv ajpA
35
!kogáriv iken tim - ttellem iagáriV
,kojár zén si mes el ,nebbelle ,nahuslE
,náknal sö$lömü¤ a ,netrek ¤an a gigéV
.návgno€ob lűken léc artrap ađiT a eL
,lütőzem a lakkó$ pan a gem tláv rokkA
>lütézüt emleređ zív a tderbé rokkA
,kanbah ,kengé se}éf ,seléđ ettepezöK
.kangalađ dlöz }eksek atđup ¤an a ttođtáL
36
>asám-epék izív t}á€ a átíllágeM
,asálurođ evíđ nabdabađ a tlugáT
keppe$ ógo¤ar a s ,lőbémeđ tdere }}öK
.ketde¤ele ézzök kö¤nö¤ tamrah révtseT
lazza evíđ tlű}}ök ,nőv tetezkelél ¤aN
>lađsavat seređűf télbek atvíđ eleT

,ettegem ttođtallah aságúb eciliG
.etteven nesedé ajráp tiségle}e S
37
,arbah őnűt evzén ,arrádam návtagllaH
.arbbakonjabgel a :tlodnog er¤e ka$dniM
,nánrot izétiv ¤an ,tidloT attál ređ¤E
>nájros kődi úđđoh ,itjelef atózA
,etdelef gikevé ,attál artanalliP
:ettet abáih dnim tsétjelef kos a eD
,ttellek arágus ¤e ken}émer a ka$ treM
.ttel nevele arjú pék ttotál ređ¤e za S
38
,nabpan ,negé ,nebzív ,ettőle gebel ttO
>nabba epék idloT :si zén ar¤rát im ráB
,tezégi za €of si av}uheb témeđ géM
.ttezéngem nesőre timalav ik ah tniM
!lánlov molá men ah ,amlá sedé viđ ,hO
!lánlúm men le ahos ,crep ólum divör ,creP
!lánluriv si mes le ,lánli} gidnim aĐóR
!lánlov ttodlá eb ,jaj ,meleređ ,melereä
39
:eksüt nav si ttellem aĐór bbeđgel a eD
?ekđüb a (álodnog) metré inív e-goF"
?kendepe abáih ko}ál a tréik ,zA
?gem deper abáih víđ}á€ a tréik ,zA
,topan a gáriv tnim ,irésik međ nedniM
,dopat lavávol ka$ tzök gáriv a ő eD
,lakkógrofarpan a negé za pan tnim ,¤aV
".lakkóz}áel }égeđ lodnog es teppö$ ¤E
40
,menléđeble nađđoh anlov segelsölöF
,nelével a noza ketdeknerpöt ti}}eM
!nájóri za gém táh ed ,si nelével A
.}á€ ódale péđ a tlodnog tnednim i}}em S
,lovát alav men rám nabnoza dsöknüp A
>lóbátlovój netsI pan ¤e-¤e tlúmle-lE
- no¤an si ketlűđék ,kátráv si nezeheN
.mo¤ahle ti$ik¤e tsom ed ,kujtálgem djaM
*

kené kidosáM
'.kenével tto rokka kesélelkö seleJ,
iavsolI
1
,nebizí ttotufle ,rih sebes a ttotuF
:nebiđeK tnelado innel tsom raka iM
>anrot :even ken€em ,kétájidah se}éF
.anrrof en si ¤oh trem ,géspén a ado rroF
>keđéf-sas gerö za ttel bbasojaz 'rájdniM
kezétiv a kenlű¤ arájtabmođ pennü
,tréákotrib súd ¤av ,tré}á€ péđ a iníV
.tréáko gástalum ,sétlötődi ka$ ¤aV
2
,sokal névél náduB ,modnom gidep idloT
.sopannednim alav nabáravdu €áriK
:€árik a tzök afért atzohlef si rođkoS
?láni}ogzoR đel ¤oh ?táh ,sólkiM maif ,oN"
:ólavabáih men ,si péđ ,}á€ a gadzaG
" - ólav deken nepé ,őlli dázzoh nepÉ
tóđ a nálat ahtnim ,sólkiM atzár téjeF
.tlóđ men s - lőbélüf a inzár ánraka iK
3
nabábođőle za isátjap rokim eD
:nabávađ tagoláv negi men ,kájtaggaF
?aklaf ¤e cnölök sé ?}ođđa meken !tim hE"
,akras ótja za tnim ,nojír manátu ¤oH
?mozúheb tótja za rođ}áhalav gidniM
...?mozúhik mabál a rođ}áhalav ,gidniM
tto panloh ,tti am ah >si ¤í keđelgem !hE
".topallá neletőn a meken bbesevdeK
4
,ajátón ő za ze ,sólkiM etgömröd tzE
.ajár dnom si tetih ,kájtalkaz no¤an aH
!etrék ti}}em gidep aj}a sedé ¤evzÖ
.etré iđet men gem te¤e ze ¤oh ,aduŁ
?lodosazáh men trém ,maif sedé ,maiF"
"!lozohrákle ,gem ddih :gáliv a ttopaklE
:ttőleza si rođzáđ aj}a za étni ¤Í
.tőre konjab a nőv lassátagllah ka$ eD

5
(kilésem ¤í) rám tráj lezök na¤u ređ¤E
>giléf tlov si enneb ,zohsádosazáh A
,etrék si gem 'abmo} ,t}á€ a etteređgeM
>etré ándaado téklel a ,évih tzA
,immes ttoz}áih men erővükse za ráM
,innevel gém ellek tállákađ ¤an péđ kaŁ
:atgáv men el idloT :(kösőn a kátkođ ¤Ú)
- .aktám a tdaramle s ,llákađ a tdaramgeM
6
,ajpan dsöknüp sorip eglezökle ¤oh ,soN
.arpan ¤e étevel si €árik a tájdnoG
,tehnehip si za nát rok€o-rok€o neđiH
.tte€eh komoillim kidőđev agam iK
,ta}áhen lemeđik lóbádah őzrőtseT
,taná$ob ne$nin ed ,kénzokdabađ idloT
,mele¤ek $nin ,¤ednim - "tré}á€ a ív 'es ¤U"
"!melev inőj đgof le" :€árik sojaL adnoM
7
ne¤émel ebiđeK s ređ¤e gém lü aróL
>ne¤éđ men álodnog :zehsemen gerö zA
,inzén etteređ ¤ú tévdek epén a treM
,izén tiekemre¤ óđtáj apa za tniM
,lű¤ev küjézök ¤oh ,izén gidda-giddA
:lüzök gásórpa za kiđtálik 'réza eD
:si ttovi ,si ttođtáj :nepé sojaL ttet ¤Ú
.si tto ő tlov €árik - tlov bbo¤an 'réza eD
8
,se}éf imalav men asákal i}ogzoR
,se}égeđ tlov si men nebődi-rokka eD
,tálafalgét sőre go€áv atzála¤ meN
>táladlo etlehret đamátők e}eh koS
.armolakla se€i za ttel kűđ }ozib eD
,armak ejibböt a :ka$ nav abođ }áhéN
:rátgam ,rátkar ,ecnip ,sánnolađ ,sánobaG
.rát ka$ eđér nednim kanzáh úsah¤an A
9
,tájros-tájdóm atdut adzag sevíđ a eD
,tábro$ nejdevneđ en itelű$eb a ¤oH
:kenőzekré nednim záh a ajdnom en tza S
.kenőj igédnev ah - "đel bbasagát lűviK"
,erpö¤ a tteterev trotás ¤an kos arfiC
>erpölöc ,arákđed ,avnoveb legge}őä

:atlánjas si men ¤oh ,egéstlök a si tleT
.atráv ará}at đék tigédnev semedrÉ
10
,tégédnev i€árik natsom ádagof ttI
,tégéslef ő atvih abárotás bbeđgeL
- itnöđök ,ajláglođ ,té€eh ilel gilA
.itnö men ebéle rám téklel a ¤ohkaŁ
lati mes ,leté meS" :alóđ ¤í sojaL eD
!ladaiv a náj¤ah >mitárab ,né€eh $niN
,nojá}dnim knü¤em men abázáh netsI giM
".nojlláđ si knáer am ekleL tneä rÚ za ¤oH
11
elek trájdnim agam nátu kavađ péđ €I
:elev si karu za >gola¤ tludnigem sÉ
,larros kezűđ iled ,kogás}ođđa ,karU
.lallo&áf őgebel nokiátráp sö¤nöß
,ketréfeb ni}}ema ,katlúrođeb nakoS
:kedrémet má tdaram si lüvík }ozib eD
ajtazotlob őlkék }}em a tte€eh molpmeT
.ajtatzognah iđđem kösélkené ógzuB
12
,kenteletđit-netsi za návdakađ egéV
.kenteis inedzek tokétáj a ramaH
,lüđék etnevel a >sehé za zotalaF
.lüđér imladaid tjahó t}á€ péđ ikA
,tagjaj ótagorát :máđređ-enez a gneZ
,tagnojruk kölüt ¤an zohkopís őlö&üF
,nefföb irobát a ,bod órpa za gopoR
.nebböt 'absadán ¤e kákibmölöb a tniM
13
,té€eh ilel gila ,ném icrah a tíre{
>télüf-adrád se¤eh dnim izgeđ erőlE
,ajápirap idloT gáv ,gúr ,lápak ,gohi{
.(av}áp a sőre ój ,dakađ men le tsom aH)
:ne}röđ avdoknađđob ,lek-ráj sólkiM agaM
?nejnehip ¤oh ,tréza ?edi ttöj si keniM
?abguzbe imalav ,erléf nöjlüel ¤oH
?avgudeđđö ezek ,kéjdokđémáb nanno S
14
,asátjap irotás ,cnirőL raT izedréK
:(asrát ,ttala idloT ,kensemen ¤eneziT)
"?đpél tako¤an €o ¤oh ,etnevel ,dojab iM"

.đége za gásdnolob ,sólkiM tlelef ,immeS"
,delev kénlére$gem ahtáh :matlodnog tzA
...?derev¤ef ,dolécnáp ,dokasis ménnevlöF
".gola¤ dnim novol dnim ,ólnosah knütemreT
".golab mezek né za ,cnirőL adnom ,ed ¤Ú"
15
!erđé mettev tza ,oN" :sólkiM arra leleF
>erzék lab ka$ menah ,arbboj kovív 'es nÉ
".getđev ¤él sé ,le jjúb et ttalazA .már dziB
- .ketze¤egem 'ebbe >cnirőL atzib si áR
,pén regnet a göĐü} nabnoza nnikadO
:péllef ujfi somáđ tré}áel a iníV
konráhoP ,itlopmoK ,iftnároL ,iaktuB
.kanráv ttőle ejmég ópmoros a ,nebböt S
16
tsom ,ándomlá ahtnim ,ikalav nejlezpéK
:tsoráv irédnüt ¤e lóbkorotás akraT
,nepézök tocaip ól}ara lőt}evöF
>nepéđ evtírekeb lattálrok jú ttetseF
,kogás}ođđa ,kezűđ ,nebníđ kos a ,lüröK
.kogáriv bbeđ-lénbbeđ ólí} tzök kalba tniM
,arját e zénlöf-löf gáslataif a !jeH
.aráf ¤an a kemre¤ tréámla sorip tniM
17
,ttelef ópmoros a ,kótálzagi za djaM
>te€eh kanálalgof noclop bbasagam ¤E
,retsemjab tlunat a táfmég a áti}löF
,lletser men ¤oh kiđtál ,ado-edi soktuF
lattob te}evöf a lóbsátratređ igéR
?natto koruh ¤av rőt e-$nin ah ,ajlákruT
>ros a ¤em názagi ,ne$nin ¤oh ,itedriH
:rođmoráh tláik sé llavúf ebéjtrük tsoM
18
!avti} ópmoros a ,káilad ,kezétiV"
,am tti neđel kétáj icrah setezeveN
,tréáksoriP péđ a ,letté$ep i€áriK
".tréá}á€ ¤e sevdek kanmaru i}ogzoR
,itnelej tágam ik ,konjab nednim errE
,itnöđök t€árik a ,námén ,lakkasis tráZ
kárib-anrot a gím >lassátjahőf améN
.kájrieb téremíc s téníđ ajógoboL

19
,ik llá nebieníđ cnirőL raT a idloT
,ikráka tto ajdut ,níđ tda¤áb réhef-dlöZ
>etrév iső lesiv tújravrat néremiC
.etré iárobmic kátgorákel rođkoS
,éllem agam ettev sólkiM idloT tsom eD
!énrem ik inlofú$ atóza tecnirőL S
:kástnáb en tzama ¤oh ,kangavol a tteđteT
.gástárab ne€i sé kützök ttodónof ¤Í
20
,toké}rá ¤an etev ,cnirőL tlov }égel ¤aN
tto kétzeven si le lóbgásfú$ iasráT
".kanósom¤ál" gem djam ,"kanótratsövüh" djaM
.kanógocrop ahup ajtno$ nednim ttođtáL
nosotazála ¤oh ,tlov noza ka$ trézE
,nossujeb ¤ohalav ebémle¤ek idloT
,nartáb eribböt a nojloha$ előllem S
.naltádzag men ő ¤oh ,izré ah ,be sik tniM
21
?'réáksoriP péđ a tá$nál kenéröt ¤oH
>réár nabboj ika ?na}áh ?kik :le ajdnoM
:modnog nav aridloT lattúze mekennÉ
,modnomle takoza ,ttívgem ő levikA
>erév sópA rotáB ,ősle za iaktuB
:eréremíc ujrav cnirőL a go€osoM
moráh náĐiap nav gof}ákrás ikenŐ
.norátah etekef ,ó¤ík óparah-kraf S
22
,kennelte¤ü iđet bbősle tágam idloT
.kennemeđđö rokim kiltob-kilte$ avol
,ajdut mes inatrat táf ¤an a ezek laB
>ajdúr a go€obmi mégtúk €emalav tniM
,tékéf evtđeregem ,tatgáv ,zama tatgáV
,tégév ajdúr izgeđ nesőre kanidloT
.tídnár tsönölük ¤e nálláv a gem idloT
.tidnázagi za tnim ,tecnirőL kiteveN
23
,nebv}ökgavol ajráp evtsef es ,avrí $niN
,ne}}ök etlűrekik ő tsétü ze ¤ohA
kanáf-őleme ¤an dnimsređ¤e tézeheN
:kanávol iaktuB evtje ézök abáL
,dut men inallágem ól a nabtamarI
,dúr neltese ¤an a iré men neb¤üđ gíM

,levéhret ónahor nekköz ta€o rokkA
.levőf itevlatá nájókrat táru ¤oH
24
"!e$neređ ,e$nereä" .tnétröt men na¤u jaB
"!estmeretel ¤í ¤oh >atlodnog mes agaM"
"!cnirőL ,jléf en !atjaR" :spat nav ,ságacak naV
!zzirő maru ...on ¤oh ,ár géső$id a llúH
,nebbeseđef rám lü ,rám léf negi si meN
,nebgere} a őn '¤oh :innev tehel erđÉ
:tétset itegne¤e ,ajtratár tákereD
.tétsele konjab ¤e ,ze gém illeseveK
25
.nájrodA itlopmoK adnom - "!cnirőL ,on oN"
>návrogu erőle ,lőbdner a kilávik S
:tnelle iken lúdzom nék&eh €o men idloT
.ttellema zá¤iv ed ,rotáb géle ,kiđtáL
,ajlalgof neseđef ála anóh tájdúR
>ajlab tákétavor nesőre avlokraM
>tájbmog zér eködlök náĐjap :zén elev tléC
.tájbmoc avtírođeb ,neőlne¤e tattuf S
26
,nappor notú elef konjab ték a eđđÖ
,nabboj elefnelle ,kneim a lűdnergeM
,nédref kilku$ađđiv lóbtaraka idloT
.négre} a daram mes avraka itlopmoK
,ajtahdnom es iknes ,ze tlov ladaiv péä
>aj¤an ,eji$ik dnim kőzén a ilse€eH
:setnem lótábih ed >sedne$ ,na¤u sedneŁ
."sedner" ¤oh ,ajllavgem si gés¤iri za géM
27
:tnáróL aif tnáróL tegmhű to¤an ár eD
>t}ál ódale péđ a ,ajdagof ,aj¤ah meN
:tájdúr selömoráh ajpakgem ,itevlöF
?trájdnim tsom neđi' on ,cnirőL ,tsom neđih oN
>kanól a éreket tájáđ ,}égeđ ,ađđiV
>kanótja za golluk ,tzök séteven ,artáH
:ajnáđ iken tágam >ludrofgem ,llágem eD
.aj}áh na¤u si ő tájgnorod ,avlocad S
28
,kansádalej ózgnah návráv téjedi ,ttO
>kansám¤e tájuđob sőh ték a ilezüT
,nájdúr a tnileme tako¤an iftnároL

,ná¤ruhebeh pak-pik ,cnirőL kideknevteH
,tájápirap }égeđ ajravaz ,ajtargU
,tájáđ itegreket ,ajtnár ado-edI
,essevel táru ¤oh ,sigém ari}}a meN
.essevenik pén a tégrém aruf ¤oh ,kaŁ
29
,aráka} ettetlü tájgarah ik ,za tniM
,aráladaiv jú cnirőL etes ludóL
,gicrep óslotu za ,avllah es avtál eS
.kizdep }ozib etniđ táĐjap sám¤e rokiM
,ajbboj dá tőre €o kanáfláđ a rokkA
>ajbod er}evöf a tiftnároL eđđem ¤oH
>le kéttiv noĐiap ,inlek ttodut es löF
.lekkék ,tsése za tze giákos atlođáß
30
,anlov ttetehöjár ikráka ne}}ök ,máL
:allot ujrav eme tjer tsas ¤an ado$iM
:atdnom mes ,ikalav ttöjár nálat ah eD
.adnom-ednem uih nebnelle adamáT
,lórraT űmenimén ,igér ,ttolláđ egeR
>lórra alav kené >atrájgem tlokop iK
:návtál tádu$ e ,tsom >nétniđ cnirőL eveN
".nátás a tjúbeleb" :kájdnom "!za ze !za zE"
31
,nebböd lótánobab lécnáp ¤e men arrA
>nebböt alav kan}áh kösőh a tetđereK
>rotáb kos iđihle :avgús óđ a nahuS
.rotábmá iđih men ,lábórp men tréza ¤aV
artú sorop eđđem nabnoza kan€áriK
:atlo barad ój rám zá¤ív emeđ ől}éF
óđtáj a s ,tílezök nanno tapa$ savoL
.ólđáz i€árik a tegnöđök 'ebőlleä
32
>návík tladaiv ¤oh ,idloT tni nalatđaH
:návíh togavol jú ,könrih a nalatđaH
:lűdnel mes ógobol ,lűdner 'es ajpok ¤E
:lűtnetsi golod e - kilév ¤ú - $nis ahoS
,tetpél návol ekđüb ,réár na¤u idloT
:tepén nodajah a ,tiőzén iledzéN
:anráj tzök gáriv dnim ,anlov nebtrek ahtniM
!anátu kiljah men akered solécnáP

33
,nabrotás níđaĐór ,aksoriP ttalazE
,nabros alav izén takóviv etré zA
?idloT e-nav kützök ,etđékrüf nesemeä
.itlopmoK ttesele tnima tlúrođ evíä
gicrep ¤e akonjab lezzék bboj nődim eD
:kiđremsögem iken :zohájdúr pakadO
- tál&áf ékölađđiv - !so}ozib !so}oziB
.táltá nekenednim meleređ kav a ,hO
34
- ne}}ef ¤úma ka$ ed - tsom röđőle ,idloT
!ne}}ök évev 'es le :témeđ itevadO
,tadáv aropađ lűđ víđ a lőleb ah tnim S
.tdamátáer eklel ?trém návdut mes agaM
,nácra za tev tobbol ajkasis igavoL
>nácrah javlot iam konjab a lurip ¤Ú
- tájléc ajtagopat nebtétös ik tnim ,llÁ
.tájlécnáp ileme sátjahos uđđoh ¤aN
35
,eréado rám mál nebzöke tapa$ A
,erézev lataif ,sökőL tatgúradO
>luról a tlláđ 'es el ,natdazzi ,nasoroP
.luródnomríh eme pén a gosus tađđoR
,a€árik ettetni 'rájdnim éle agaM
,ajázzoh tlojahel néjőlkö}ök }osráB
tépék sojaL erim ,nassal timalav tlóä
.tékéđ a águrik s ,ttorgulef ,atpa$ gnáL
36
,ne¤él ,alo$narap dnimsređ¤e tőnehiP
,ne¤ém ála artás ősneb ,lúnovađđiv S
>kannalatreB sökőL návtatum ,essevöK
.kannav avdoravaz pén a s karu za dniM
,tlugát evö ózbah gásakos a 'rájdniM
,dlugáđ er€eha}at rám si gavol ¤e-¤E
>tájtallá }égeđ ik ,intídü tágam iK
.tájta$ intízagi ,tájjiđ inatíroä
37
,etđev tatú ramah nabságnolot idloT
>evtđeregem trátnak ,avgávlef tderegem S
,nájtrap ađiT sezűf ,lúdrof égöm ulaF
.návtrat ála kenléd lavájbah ódagaD
...?ajnáb tim ,tuj avoh ?tuf ávoh ,ajdut tiM
,ajnávík ,iserek timmes a ,timmes A

,rebme kikal men loh ,ánlálat men međ loH
!regnet a toma€of s ,énle}le loha dlöF

38
,erőlűd }áhen¤e lúdrofgem ,llágem eD
>erőle tnim atuf nasro¤ €o men ađđiV
kaló za s ,lura}ak égöm atáh kortáS
.kanól a tniado tsólta$ ¤e nebitneM
,zohraT őzrő-a}at ¤eméb ,lláđel agaM
:zohladaiv ¤an e tdazzi ka$na¤u iK
,attaim nnükado tágam etröt sám ráB
.atdanetsi za ,ő tdazzieleb nabboJ
39
,ti}ár neltenöđök s konjab a lüklén óä
,tiá}úg bbezehen lórágam aj}áheL
,elődel nátuzA .tim tokasis ,tlécnáP
.errőbdav sara¤a tágam avgáv laccrA
idzek avgola}af s ,ttezén to¤an asráT
:indeđeđđö lürdlöf tájápuc-epec A
?arágam innev rám ejrem ah ,avdut meN
?ajráv lemmelerüt tá$narap idloT ¤aV
40
>etsel giedi ój togavol a cnirőL
,etset ¤an ógokoz rok€o kidokzárgeM
,atrat nezehen ka$ tségö} ¤e-¤e ađđiV
.atram avgoroki$ kandav a tielüF
nakdav a tlűado ,nátza tlűlef ergéV
,naklah ,natdogu} ed ,tlalóđgem s ,erirőB
,sedner a tnim ,bbe€ém eségröd-avađ kaŁ
.sedne$ ,sogarah men etelesiv bé¤E
41
,degéselef péđ nav !cnirőL oN" :idzeklE
.dekén molosavaj ,nátđo gem dlü$eb eD
:cnirőL maif ,agárd demeđ ték a ,moduT
.dzirő ,dlopá nabboj ,modnom ,t}ođđa za eD
>dat¤ahár gidep et ...erőle matdut meN
>dattaim etré }}eđ 'molécnáp igavoL
- monráj tehel avúb ka$ loh ,matjúb adO
".molnája ređ¤e gém ,t}ođđa za gem dlű$eB
42
,erdlöf-er}}em iken cnirőL si ádagoF

>etlö táhur idah netbes-¤an ttalaiM
,kéđtáj mörö đavar nácra serev sőlpeä
- .kézzábih en ő ¤oh ,arladaid a tnem S
>metdelef nnebado tsökőL gem né menaH
:nettek kizgév erim laváru ,kussál ddaH
,lóbágárP tsene¤e őj tsom :alav tevöK
.lótráđá$ €árik he$ lettenezü sofúŁ
43
.nossála metevök - dnom¤ú - tedegésleF"
>mosátnáb ne¤el en ,kolóđ tőlli men aH
:anlov gerém ahon ,ménle}le tsemörÖ
.alór ketehet men ,monda llek őle eD
,táráv selej agárP evré - maru knütneM
,táráđá$ jú kehe$ ,t€oráK inelzövdÜ
,nebdeven i€árik tsétnöđök idéđmoä
.nebtenezü névív togástárab-ekéB
44
,ttetđere zohágam avlúm ődi kos ,koS"
,ttedzek inzdőletök si bbősle melevnÉ
,adnom »!kere¤ et táH« :nám&if sé nesöf€öD
(.avdnom kendegésleF men tóđ a ,metevöK)
,kemre¤ si daru za ,¤av kemre¤ si dagaM«
>kenrebme za innet dut mes tetelü$eB
...?tebnölük inremsi lánágam raka meN
.tebböt nossá$ob en tifrú ne€i mázzoH
45
»,kanáj}a ...za kanna s ,ikén menezi tzA«"
- (kanáru atgúsgem) ,tóđ ¤e ttodnomadO ,lurájgalađ-a}kođ rám táif eđđerE«
:luráh áer ima ,téjtđit a e¤et ddaH
.mázzoh nöjőjedi nebé€émeđ agaM
>návzohgem tájada kangáđrora¤aM óJ
>kemledejef tlodóh ,ko€árik ¤eneziT
"».gem nejnelej si ő :mázzoh kenlü¤edI
46
,névíđ sojaL erre ni ¤e tlúrođ abĐúG
.névíh gila si tsom kenielüf ógúZ
,adnom lűnelet$eb luróda tima ,géM
>atmo} ari}}a men (!si¤ú tezifgem djaM)
,etrem inetílme táj}asedé ¤oh ,eD
>eklel ttodora$af évűresek lóttA
tamráh sé ,tzök agof égeđiđ "!pa$ geđéR"
[1]tartás ¤an a gigév etteis evledpéL

47
>erév návdopalli$ ,trájdnim ttollágem eD
:erételesiv a gásótlém elüreD
>knütđit küjtísejlet >sökőL maru ,nav lóJ"
".knützök giedi ¤e óđ a ze nojdaraM
.téjtevök ettödlük ersénehip lazzA
>kéjdzek tladaiv a nnüktto ¤oh ,énezi S
>né€eh kénelejgem natdogu} si agaM
.néjleb kidőve im ,ánlodnog 'esikneS
48
,}áhráka ladaiv si nátuza gém tloV
>nárá kegeltü ¤an ,itkub sé melezőß
:gem étü mes ki¤e tamráh a levim ,eD
.kené za ze uđđoh rám si ¤ú >mo¤ahlE
armolada-jíd a ,arladaid a tsoM
>arros kenélü¤eb kajfi zétiv a dniM
,kenre} dnim si koza ,trálgob ,tevö semíH
.kenrem es inlodnog arjíd ősle za kiK
49
,}ođđa mes }áel es ,inzén ,edi ttöj meN
>nozzoh en timalav kenkétnevel a ¤oH
>tévím ezek péđ nö ,táknum }ara sö¤nöß
.tévíđ ailad a rođ}áhráka etre} S
,lándán ivat bbégne¤ ,bbégnel ¤av ik ,et hO
,lándá}a-zök avÉ bbesőre mes leppöŁ
- !kenmen e telü$eb - et men i}ođđa hO
.kenmedré saifréf tlov gédnim dúrođoK
50
,lannodajah sám kos tlü ,}égeđ ,aksoriP
>lammolazib návráv tétzekré akonjaB
>ól nodjalut a za :cnirőL tegü ređ¤E
>ólnosah 'ebnednim >rev¤ef a zana¤U
:llek émeleređ a ,sátnallip ¤e ka$ eD
>lekké dasah éttek evíđ a !iken jaJ
,ajéh a tnimalav ,te¤e to¤an tlokiS
.avlélale ¤orel ,}égeđ daksorevđö S
51
,nattogel iasrát kézűf ,kálo$olleF
nabtopallá ne€i ,kátgottus ,ado$ meN :lassrát negedi ¤e tétlé za intökgeM
.lassá¤ávar¤an a őn a }ozib ráj ¤Í
>kanáksoriP ajdut mes ¤e tájab evíä
:kanákja }ávolah ne$nis tsom ađanaP

,návráz ebélebek ténűb őlö sedÉ
.}áráb ttötök ,amén - artazodlá za ¤eM
52
>lannoza sogáliv :enlűrek abóđ ¤E
la}}ozib ettellem andaka si únaT
:itjes tsála$ a ik ,trájdnim anllálef iK
.itje men ik ahos tóđ a tza ő menaH
,kétleven ¤ú si men ,kátlákjad ¤ú si meN
,tévle} a itökel merémeđ i}áeL
:gésseletök tlunat ,merémeđ ttetelüä
!gésnelet}ék apu$ asros }áel a ,hO
53
,némrémeđ innev si andut tőre ah ,eD
>névrés ü}röđ iam eklel e-dazál meN
,arfú$ ábodado >ttívgem ,tlov tti neđiH
.artú za togáriv ttotíkađel ¤e tniM
...?nossuj éle rebme tazála¤ i}}e tsoM
...?nossuf ,iđev men lef €em ,ő nátu i$oK
.ennöj bbú}ođi gém lánlálah a ráb !meN
.e}}ök a tderegem ardóm őseropáZ
54
,llavúf tődesedne$ nabnoza könrih A
:lavóđnef sőre ¤an tsetző¤ a itedriH
>ajdnom ,éle nojllá ógobol dlöz-réheF
.ajdnom rođmoráh ¤oh ,ráv mes tődi >si nöJ
,kan€árik segéslef a tágam ajtjahgeM
,kankárib-ladaiv s kenpén đége za geM
,naltácro étülef téjőznelle-kasiS
.nartáb evzénado kanjarom ussal ¤E
55
,atloK bbegerö za ,séllI targuik eD
:(atlo etedzek rám lerröpúna¤ a tlÉ)
,ebéle aksoriP lezzűt targuadO
:'ebétnem kitevök sonáJ ,bakaJ e$$Ö
,kenmen neltőre za - tláik - arámlatÓ"
,kenmeđ péđ ték ama tréé}}ök űreseK
:ttögrögel arácra súb }ođđa}em a €eM
"!gödrö za 'nlov agam ráb ,elev knuvívgeM
56
,takóđ eme avllah cnirőL eneppeđgeM
,tdakóh evel acra levőlpeđ bbáropaä
,kenbe za tnim ,emeđ talĐiv ado-edI

>ken¤e tteseiken đavuk sőre kos aH
- alóđ sé ,tie}}ök élröt aksoriP eD
:aróđ itetlőre téségö}-eciliG
,immes mođanap $niN .mönöđök ,mönöđöK"
".innel egéselef cnirőL raT korakA
57
,si bbélegel cnirőL .tlúmle ze nebbe ¤Í
:si téletök a le ,támlatuj etre}lE
>arájju nelteven türű¤ iaktám A
.aráj lój ,iđih tza :sőh a iken dnevrÖ
.erdner kátđole si tamlatuj ibböt A
>ertnemelpan rámmi léd gerö za ttoljaH
latđa kos evtíret nebníđ selevel dlöZ
.lattđamad űrö}ö¤ sovás dnim ,alav geM
58
,ajlánik téjele pén a i}ogzoR ttO
>a€árik kora¤am ,nőflatđa za ,lü€eF
,tettüs erémörö dnerla za törkö nniK
.tetkül arob irge kódroh gerö nopaŁ
,késsék etniele vdek ój a ¤oh ,ttellI
:géssége ,leté ój azzohgem ramah eD
,kanálu¤ ervdek €o lótrob sezüt a djaM
.kanáksoriP kénlü tájrot si men ahtniM
59
,mádív ,alav sajá} €árik sojaL agaM
>návtíjú tárahop gástárab ipaniM
:ar€osom itđék si táksoriP ajáférT
.ajdnom ?eb¤röß atuŁ ój gém e-semlereä
,matjar tlum 'esimmeS" :nátza lóđ na€omoK
>matraka né ¤oha ,ik ttötü ¤ú men eD
:etlemedré si ze té$neređ a !¤edniM
.ettleven ,ajdórpa má&a €oráK ő$iD
60
...!kanám erémörö knustnaccok ,miarU"
,kanmá}a segéslef matzoh tétenezI
,ajtjaho ,lübéríh ,ő táksoriP intáL
>aj}a tte€eh aj}a kanávrá za neđéL
,etrék ,đel ttala pan gím ,ézzök aravdU
>etrégí nese¤ek ,ajda ő si zehjréF
>a}á€ sedé daram gédnim si nátuzA
"!ajár tomokillib !ráp újfi za nejlÉ

61
>larrotás elet ¤e óđ a dair !nejlÉ
,larrob a kitetlé nebböt si ti}ogzoR
lüdéđ ttaim ezőg géssetđit jú za iK
.lütémörö ekđüb iapa kilködnüt S
>tagllah ,kiđi si men ,kiđe men idloT kaŁ
[2].kanlatđa ¤e lutáh a}átipaknúk tloV
>etle} tlati-gerém sedé za lüriđđeM
.eklel tteđevado náksoriP űrö}öß
62
,tévdek na¤u pan-za ántál si men ikneS
,tévden ttodlá regE énetneppi$ es geM
>la}ráđ men ajarom kenríh ¤e nötgör aH
.larráđá$ €árik he$ lüđék úrobáh ¤oH
>gidde gém ze kotit ?ajdnom ik ?ajdut iK
>kitjes ,né molodnog ,iáilad sökőL
,nabpan őnemel a ,nebgél a nav enneB
.nabbah serév gnertef tsom élef agárP €eM
63
,ke¤löh a s alav tto €árik a na¤u gíM
>kendlöf a egör tnim ,sólkiM ttovi naltóä
!ár jah :anattaplef ,névnemle koza eD
.átjahlef gikénef tánnak tsüze ¤an a S
tocnát ,tsávi na€o nátza si kiđkeleŁ
.ttotál men gáliv a tne€ima ,gileggeR
- evdeđlef töpölöc ,avlobmor takodaP
.evdek tteđev idloT úrobáh ¤e agaM
*
séletevökóda zA .l .216 .II lányalaä dsál ,itenétröt a lőbbe imA [1]
.J .A .ajádnom iavsolI
za ik ,tza nokámokal ¤oh ,sákođpén űtedere nalat}oziB [2]
¤av eretsem káfért sé keclé nesedner s) lü négév ósla latđa
.J .A .kizeven kan}átipaknúk ,(ajálbátléc
kené kidamraH
>kanráđá$ €árik he$ ajtalo$narap ¤aN,
,kangáđrora¤aM ój ajnávík tájadA
'.kan€árik sojaL újfi intál télémeđ sÉ
iavsolI

1
,gédnev a 'zodalđo nebéjedi pansáM
,kétnevel lataif kenlegre} tápiraP
nerékeđ seledöf ,sósro ,nótnih i$oK
.ne¤ém tnéređ itđit ,ajgnar ,ajdóm ikiK
,artáh s éle görüs lótlanjah i}ogzoR
,absádokláláh a ,daráfle ,dekerlE
:dá nédner zohi$ok nednim tólavartU
.tánéđ ahup kanól ,kenrebme tledelE
2
>lappan umlá divör a tleklef si sojaL
.laplat nerbé 'nigem ,tda}}uđ gila ka$ €eM
>ógáh ¤an kederem ,ettőle nav tú ¤aN
:ógár ,le irev dnog si támlá €árik A
nojdaráđ en atjar }}eđ e ¤oh ,tréza meN
,nojda tsétni ¤oh ,ed :(léf men na¤u luttA)
,kéjremsigem eđđem lőbima ,tádlép €O
.kéjrem '¤oh inatnáb tá€árik kora¤aM
3
,nebrev¤ef sé novol ,rámmi ttőle rotáS
:nebređ ,adah sökőL s ,llá tto eterésiK
,erőtset ailad ,kiz}áih idloT kaŁ
.erőle ,nohtto gém ,ttezderék azah treM
[1],neđél kanulaf¤aN ,ádnom ,nájtu-eleF
.nezzéneb ,ejdegne ,zoháj}a gerö óJ
,atnáb men tze sojaL .erbböt en ,arpan ¤E
.atnári nav levvíđ bboj gém ,úif ój ¤oH
4
,nekétezev llá tto rám si avol €áriK
,nepé irev téklü$ ajórakat sotjoR
,em€es avrí elet lammoilil tsüzE
.eh€ep ógobol curts nájtnámé¤ ekötsÜ
>artás a kili}gem nátza si kansojaL
,atráv tto i}ogzoR ,laváksoriP ,ebmeä
>kéđđevét téjedi sálúdni za ¤oheN
.kéđđere arájtu evtnöđök ,avzu$úB
5
,atgof ,bbéle menah ,lef má elű men eD
,atgof norak agam táksoriP óluriP
:kanzáh a ,élefeb nepéđ elev tludni S
".kansázu$úb e€eh ,dnom¤ú ,nnikedi $niN"
,evlegevüs gallab konátu i}ogzoR
,emledejef se¤ek nabázáh tlü si eL

,tekéđ tatum agam ,névtni ,kaniádzaG
.tegléđeble kölev éssik¤e nasajá{
6
,inrégi ellek gem kani}ogzoR nattO
>inrésik ajgof lef tá}áel aráduB
,enneb tlet emörö ,etrégi tsemörÖ
.ennem ebőtemet bbákni ¤oh ,ajdut meN
,"kilúm ődi za" :dnom ,evnöđök ,sojaL eD
>giól a tnigem el ,kétrésikel ađđiV
- ,ebgere} ajtnattap tésévön u$rak péä
.ebgellef trevagam dah sik đége za tnűt S
7
?tlov loh ?tludav errem ttalaze sólkiM táH
tlobmot ,ttovi ,modnom ,lóbátdakađ evdeK
>nájtnah níđ selevel ,lejjé đége rokkA
.návtnakkis tako¤an rok€o ,akib súb tniM
,a€káf a legger ttel bba}ávlah nődim eD
:ajgnál a bbesevek ,ejtsüf a bbáropaä
,evdek a tdaholel 'rájdnim si kanidloT
.edzek inzáf bbéle lőtőlleđ ilanjaH
8
,nájmor iamlagív ttezéntéđ nátuzA
,ná}rovit ijé ze tágam atlátúgeM
,avpol á¤ahado tisátjap óviroB
.ajbod tágam aról ,legre} ,zálobaz ,¤eM
keđévér a menah ,pmok a nav táedI
:geđér ipannet dnim gém si za ,kanđulA
>ne}}ök latlá iđiv topmok a táh agaM
.nejnem bbáramah ¤oh ,átjah lüklén agiŁ
9
,kankís itnem-ađiT ludni iken nátzA
,galli$ a negé tnim ,ürűs atjar ulaF
:ajkal ika ra¤am ,even a sora¤aM
.ajgarah netsI za ik gém attotri meN
- neléd tsene¤i men egés€eh ulaf¤aN
:nelét lek bbótugel pan tser a loh ,kiđkeF
.ajtíra}ak tékéf sólkiM élef arrA
.ajtínat si men ah ,ókjeP a rám ajduT
10
,kenném a ti}érös ađđiv irev őlleä
:kenéjef tlüzehen idloT ze kise lóJ
,apmot gidep ejef lótrob ari}}a meN

.atmo}le taludni ¤an ipanget a tniM
:intetel entehel tneltetehel a kaŁ
...!indelef ercrep ¤e té€émeđ aksoriP
...!larrobát a ramah anludni sojaL kaŁ
".larrob a ¤emik !he" :tágam ajlatđagiV
11
,izőg latirob a ttolláđ si le neđiH
:iző¤gem őre ¤an ,géssége ¤an tnappoR
:lutá}ál i}ogzoR tahludabađ mesgéM
.lutáh nav tto si za ,lodnog erimrákA
:nebbel alo&áf zűđ bábiléd a ka$ aH
,nebbe éntehevik táksoriP ahtnim ráM
- ,ettetevađđiv ő tlo&áf a rokim tniM
!ettetđe€üs men le rokka dlöf a ¤oh ,hO
12
,kantuf élefađđiv nabnoza kedlöfréM
,kankulaf nevele i€étsak ,ia}roT
,sepél gidep ajjar ,sepén ój ulaf A
.sepék intirakat ,hém a tnim ,lőbi$iK
,at¤ah 'es innehip pan za távol ,idloT
attapakgem ,nekéf ,nebűf ahup ,ređ¤E
>ludro$ náni za zív !árjah :tnigem ađon S
.ludrof abulaf¤aN ,lláđgem pan a eriM
13
,náduB aj}a gerö rođsám ttokal eleV
,nátuza tnem azah ,ttográvos azah eD
,kéljah sé no¤av a nojlútđuple ¤oheN
.kéllah asámolah kanrú ¤röß tse€ehiM
,kanna tetlé uđđoh netsI ada men treM
,kannakdav iedre arágof attattuJ
>tájám éve sakraf ,témeđ atjáv ólloH
.tá}á€ naltá}a sik lef ágof aj}a óJ
14
,}ođđa setezmen a atdomlá si men !jeH
.nozzoh tömörö €i pan a ze iken ¤oH
,tál tesevek nanno ed ,lű ttőle kalbA
:táhramórpa za gem travdu za eđđödniM
,avbađik záh isö ój e alav ¤ú treM
,at¤ahneb€eh ika ,kense€eh attál ¤Ú
:abgáliv-abgáđro nojlumáb esos ¤oH
.abágam ,élefeb ,tnék$löb zagi ,nezzéN

15
,ttollah tságobodól }ođđa gerö za tsoM
:ttollali} mörö ¤an lannoza ebévíä
,ebéle tdalađik s ,égeber "...sólkiM !jaJ"
.ebé}eveh tájti} €étsor a ilel meN
a}á€ ódale ¤röß ,rám 'gem ókinA péä
,aj&áb aludrofeb nokras a ttőleiM
,nattap ebile¤nek >tuf ,tuf ,ebéle tuF
.natta$ ta€o ajkó$ ,rotso €emalav tnim S
16
,lavókjeP inađtáj sólkiM táguh at¤aH
,lavóđ péđ őnöđök ,élef aj}a tludni S
,nákolmoh }ávalah bbéle atlokó$geM
.nákof moráh ő$pél a ttotuj 'es löf géM
,ajázzoh tlojahel ,tlov nnef nátza rokiM
>ajáđ a trrofado erzék ttodlá zamA
nájáhur a lüvik ,}égeđ ,aj}a sedÉ
.náját őrev evíđ ,táif attaglokóŁ
17
- ,norak ,ttü¤e ketnem abzáh-¤an a rokkE
!moladokal ttel ¤oh ,gésküđ mes inadnoM
!aj}a za kansólkiM té€eh ilel ¤oheD
.ah}ok ,armak ,ecnip tsom llá si kendéleŁ
,retsemecnip alav ecneB név a ,ecneB
:ređ no¤an arra ¤oh ,tröt si ik előleB
,inráv nejllek en ¤oh ,tnem trérob ah ,tráj ¤Ú
.inráj nejllek esos ređték ¤oh ,azoh ¤ú S
18
,takos 'réza kiđi mes nárok agam eD
.takodnog iapa nebéjef avtagroF
>ttegév sédelefúb ,atkođ tnim ,ő kiđI
:tegésrebme tatum lóbgástárab ah ¤aV
,}ájíh 'ebimmes $nin ¤oh ,étjes rokim eD
,návík esiknes rám inni ¤ava innE
,ken}égel iskub ¤e ,kanáif tlóđadO
.kenénem abzáh a nettek kő zohidloT
19
,međe za modut né atóaH" :idzekle S
,međe lótzáh gerö za lőtte mere}eK
,mölkö za tnim i$ik ,matlov redehüs đđoR
.nörkö tah ,knuttotnáđ nodloT :ebmeđe tuJ
...téke za mápa 'rem ,matlov né sorotsO
?tékenef ¤an ne€i ketírek kenim eD

:nebdlöf a nabba ttel sémret ado$im jeH
.nebődi kűđ iam rebme ta€o tál meN
20
,tlé si maru mápa }égeđ a rokka géM"
>témle¤ik ő káttíh kenécneB na¤ukaŁ
kodnolob a motál) ttel ze rokim >si nÉ
.kodnom ,ne¤el ecneB :(kanpak neven arfiC
.bbélezök éh ere¤ :nav lohe >úif ¤aN
.déle$ lataif tnim ,ti$ik 'e sőlle¤éä
ebéđe za gém tuj ?ajdut ,maru ¤an ,jeH
?ebéle €árik a knütnem ttü¤e rokiM
21
,demlek lánmaif a tlov bbaifi lakkoS"
>ttemretgem si nabboj ,ő tnim bbasogam eD
lőbbe ,on :ttőleza kutdnomle si rođ}áH
.lőngem ah ,đel rebme (küttetré tedemleK)
,im ¤av ...kanánotak nojllá :si mattatziB
:in¤ah atraka men táj}a sedé za eD
:erőle matdnomgem !nav ¤ú !nav tti gideP
!előleb matláni$ trebme ne€im on ,máL
22
,etlel ravtap a im mo't mes túif a tzE"
!eklelbe za im ¤av ,ki¤áv kanánotaK
,tđarap né keđel men :ékkörö aj}áh tzA
.tđaram ah mököđle >maru mápa ,né meN
,őle matzoh tréza !rú setezmeN ,nav ttI
,őlesivdnog zagi demlek ázzoh ne¤eL
,erézev őtezev ,ajpa ne€eh ajpA
".etré tedemle¤ik ajdlá ¤ú si netsI
23
nedéđeb ű¤ü¤e za kédo€osomlE
:nebéđe toglod a sólkiM itev-aj}áh S
nohtto iken bboj ¤av ?técneB é-e¤ivlE
?nojgorobók esos ,lánávrađ eke zA
lessék ilatđa ¤e técneB ókinA eD
,lessétü sik moráh rám étü kangavoL
,abátohah sognah névrötik ,nátuzA
.abábođ déle$ a lavágam atlođnoV
24
táguz-egez nednim }érkeđ sava ¤e ttO
,táhur tlesiv imloh deđőle ,av}áhleF
,ettőnik nátuim ,aj&áb a teke€eM

.ettőlekanna rám ttotíjahel negéR
,etzök alomol-mil giddadnim ókinA
,eđđö ttotagoláv tőtlö đége ¤e gíM
,abkédnája ,ne¤ni ,kenécneB áda'dO
.am gém ,trájdnim eleb nojlunat ,attatzib S
25
kaná}a za emeđ ódógga ttalazE
,tanáb névíđ aif lörő ¤oh ,attálgeM
ne€em ,tsüf}ara ka$ vdek ój a ¤oh ,attáL
:ne€eh ¤e men ajdnog killétekef-latÁ
erőle izré tnim ,túb a si etzerÉ
,erődi za lűđék rataviz ah ,bes A
>lél men tsénehip €em ,rádam igé tnim ¤aV
!lénmeđ ,lénvíđa}a bbódnomzagi $nin ,hO
26
.ajtagomis téjtrüf ődörödnög nálláV
>ajtaggaf ,izedrék ?etlel im ?ajab iM
,eklel ,aif sedé :zémníđ avađ nedniM
?etlel im ?ajab im :agáriv ,ajbmalaG
.nebmeđ tdavlole za sédrék ¤e si e}}öK
:nejneppö$ála ¤oh ,ráv tríh úromođ kaŁ
>asáljah-ado-tset ,epék ,avađ őgzeR
.asárrof-molazib ,tévđér ,víđ apu$ dniM
27
,tahlo$narap 'es ő kenévíđ ,avtál tzE
davlo nezehen ka$ €em ,cré na€o tnim ,sÉ
:kilmö ,davlo ah ed ,tágam ajtrat ákoS
.kilnözöle idloT nebsézré űreseK
,erélbek őteređ aj}a lúrobadO
,eréjeftúk sőttek etlé téjef ajtjaH
- kemre¤ tnim si gokoz ,kiđtet ¤ú >si ze}}öK
.kenrebme i}rebme ,men ¤ava ,ne¤éđ ráM
28
.tráj ¤oh la}}áel a ,inlođanap édzek S
:trájdnim etlörötel té}}ök a énidloT
,a tjab ne€i za tze !abáih ,izré meN
>atjar tteselatá negér ¤av ,ramah iK
!kemre¤ ¤él en ,ađoN" :evletzehen adnom S
...temledeđev lodnog rebme za ...matdut tzA
:nogáliv a }á€ nav s ,}á€ ¤e gáliv a meN
".nogá za aĐór tnim ,bbeđ lénbbeđ za mereT

29
!immes ka$ ajab táH .atráv tze men idloT
:innel ttodut avá¤ ne€i ¤oh ,etlle¤éä
,si đel lób}ara ah - ádnom - !meken ahoS"
.si tze medelefle !es ¤e ,má}a ,'es ¤E
,kessehem abáta$ ređ¤e 'nigem né kaŁ
!kessev táipok-láđ ,kastniravak todraK
:löbmöb ódaircrah mettölürök djam aH
".lőbmeđe ¤emik ¤ú ,óh i€avat a tniM
30
,atrisik tágam ah gé sóknamiz a tnim S
:atđit ¤e dakađlef ,tludrofgem si eleä
- tepék na€o tatum kanáj}a za idloT
.ttepéleb ,újfi za ,ecneB nepé menaH
etnem irev tálláv ,tájbmoc a irev draK
:etnevel đék apu$ ,lu}ágop avla}iK
,afótatum ¤e tnim ,ne}émek allágeM
:abóđ ttedere ¤í lassázobah divör S
31
,metevökgem nepéđ ,maru ¤an őlzétiV"
,negedi motál ¤ú ,konjab sokasis ¤E
,ajráv tedemle¤ik nó$gáh a tneladO
".arlálah ertelé nojívgem elev ¤oH
"!abravtap a ,na¤oh" :étjes ttogel idloT
:abravtip a dalađ ,nav tnima kiköđleF
,zétiv sasav ü}röđ ¤e tto na¤uka$ táH
.đék inllá tladaiv ne}éfdloh a eleV
32
,rev¤ef a évö ¤oh ,sólkiM na¤u attáL
,levve kidoksimah ,agúh a ,ókinA
,ajtrat lőlef ajlab tájá$nál ú}ođI
:ajdrak sőre se}éf nabájbboj a golliV
,ludav ajtnáređđö témeđ a 'réza eD
,ludabađik ajrak ,tégni za irű¤leF
,nelle za dalađgem :lezzék serü nahoR
.nebrev¤ef zéhen a kisele ,pél tamráH
33
"- a}á€ ettölüđők !ttese nebe !llek ¤Ú"
>ajnáđ trem ,énidloT návtufado tláiK
:evdrékgem si ređzit ,nepéđ ilemelöF
?edrét ¤av ekö}ök ?lohalav e-jáf meN
,gésteven ,afért kos lőbbe nav ed :$nin jaB
>tétse za intlötle tzök sám¤e levim đeL

,atnov abiáfért si táj&áb ókinA
:adnom ,lesséteven tloktit ,nabnoza zE
34
:zeré temledeđev >}á€ a ze sokjap ¤aN"
?zehjréf rám doda si men trém ,má}a na¤U
,netérráS đége za ikén daka men ¤aV
"...?netéh ¤e ejrevgem ređ¤e bbálagel iK
,ttotnallip nasimah aráj&áb ókinA
,totnal őnehip a lór¤á za atpakleF
,ne}émek avlocnár téködlömeđ asuB
:ne€ém elüdne$ ¤í ajgnah sőre atđiT
1
,ódale men knu}á€ im A
>ótagoláv ,socad ,ekđüB
,ótagollip arlab arbboJ
>ótatumníđ evíđ a eD
.ódale meN
2
,sedé avađ ,sajá} emeä
:sedégen ráb ,sőđtet agaM
:tahgo€osom ,tehtniket dáR
,dtahgof ebrőt ¤oh ,tréza eD
.seték no¤aN
3
:én€árik sik idsöknüp !jeH
?é-nápilut ?e-¤av aĐóR
,eksüt órúđ ,ko¤av aĐóR
,ekđüb €o $nin viđ-nápiluT
:é}á€ a tniM
4
:}évsöf ,gadzag anátu ráJ
,}évđök elef !e$neređ ¤aN
:se}ék men za ,se}égeđ ráJ
:sehé - na€o ,iđegem djaM
!}évsö za ttO
5
,ttellem ev}ök lü káed A
>temleređ a izűtöb ¤Ú
,si lű men ah ,dórpa za máL
:si lűk'en v}ök teređ tazáä
!tehlek bbádO
6
,'rob }ávtih ka$ rebme ¤evzÖ
>rrof nátuza im ,za tecE
:kemre¤ órís nabguz nedniM
,temleređ en ,sserek tákjaD
.robmáj }égeä
7
?etnem cudráp ?lécnáp et táH

?etnevel ój denneb e-naV
!ménteređ heb ,anlov ah ,jaJ
>méndeđ-nemeđ si tzök rezE
.entehel aH
8
,nelte¤e za ,ne€i nav ¤E
:mettellem ráb ,melőt iđđeM
,inlelögem ,inzén ü}}öK
inlel tájráp ,inteređ eD
!nelteteheL
35
giléfjé gerö ¤Í .tlumle za nebbe ¤Í
>kiléđeble ramah tődi za nasajá{
,ajdnog idloT lüh}e tzök iévö sedÉ
.ajnov zoháksoriP molá divör a gíM
,pansám ilel nerbé lanjah a nárok eD
>kansázatu dere aráduB ,avzú$úB
>"e$neređ" irésík ,"sádlá" kos itevöK
.ecneB návol agrás lákđorop anátU
36
,a€árik kora¤am ,nebzökneze sojaL
>aláh nabátolap }ávrám a s ,tréazaH
,etnezi kanáj}a téttöjgem iletsE
.etnehipik tágam ,ttükefel ,tlov tdaráF
.ttepél ebiemret 'aj}a za legger eD
.tepéđ ,tsajá} iken lóráksoriP adnoM
!tepék ttori ¤e tnim ,ettőle atrieL
.tebéĐrE ,assál ¤oh ,ajráv si gila ráM
37
,atmo} tévíđ-uif ima ,lórra menaH
,adnom men €árik a kanáj}a si timmeS
,lutágamnö agam avlurip itjer tőS
.lutáh izelpelle nebéđe lallo&áF
,téjtenezü ráđá$ ,nebnelle tóda zA
?téjtevök attál '¤oh ,tza es ,ajloktit meN
:ne€évek atdagof ,lattazála¤ attáL
:ne€ém aludnigem én€árik a eriM
38
?ilűresek men gem tze gíma ,lođgu} et S"
?irűt ,aif €oráK ,tóđ e maif né zA
:kotál mes togarah málliv nebdiemeä
!kotá ho ,kotá hO ...!ú}ođI ...sétrés €I
?lutjaz icrah aduB rám lűtekis men tréM
?ludjaj men atibmort ,bod a gacak men tréM

...gnertef nabba ik ah - tazála¤ aró ¤E
"!gnel men dólđáz idah gím jjőj es ađđiv >jneM
39
:ajdnom erre sojaL nebőre sednö$ eD
- "ajdnog ilappan s -jé kenmevíđ ze neđiH"
,lakkó$zék iuif lótáj}a kizovát S
.lakkóđ ttoparahle gém lek-ráj ákos iK
- itnebböd tájóldap }osráb ,llá si gem-geM
:itnelej a}ođđa táró ttokođ a gíM
ebéklüf ¤e lurob avzokdámi rokkA
.epék ála kise ávógzub erređ¤e S
40
tsom álo$narapeb nnohtto gidep €áriK
,tsonáJ iellüküK ,tájkáed-őf agaM
,avzíb rát-selevel ¤an a névél errE
:avrí nav el aglod nednim gáđro za loH
,lejjé mes 'jdogu} en lappan eS" :adnom sÉ
:le€éđ ,eđđö meken tarát đége za d}áH
- tanno e-lűredik - gáđro péđ e nojaV
"?kanmoladorib sám anlov ttozóda ¤oH
41
:lumále pap sonáJ avzokládu$ errE
,luáfért iledner táknum e degésleF"
:malán ráka nabboj ,ajdut agam neđiH
".molálat 'es ¤ú gém ,ráb meserek gitloH
:alóđ na€omok sé ,tláfért men sojaL eD
.alór taso}ozib ,tsárí meken stíđéK"
:táglod sétezif a névdzek lőtielE
".tláglođ ,iken sám ¤av ,gáđro ze rokimaH
42
:enémik a$narap dnimsređ¤e >iledneR
enév bbesődigel ¤énnođuh agáđrO
:arpan so}ozib ¤e nöjlű¤eb aráduB
,ajpa setlé kaif tlüđőgem evletđiT
,ttogrof nablatavih őf sagam ik ,na€O
toglod a si itré ,si ótlém ,si semeN
,óríbgáđro ¤ava ,konrát ,alav rodáN
.óríb levimedré gásótlém bé¤e ¤aV
43
,évűt 'rájdnim iđet tárát đége sonáJ
>ézűteb gikopan tisárí ,tiev}öK
:gem gém étđere men nűb s kotá :alav koS

.kengéső$id igér ttölkörö iúnaT
,erléf te¤e alot avdo€osom rok€O
:errézev téh ama ,za tlov kené ¤e-¤E
>iáta$ ódair }oskaT ,leheL ,ú$luB
.i€árik kora¤am :ólđáL [2],ő$iD ,aléB
44
,pan so}ozib a za ttöjle nátza rokiM
,pap a evel neđék lassári za rokiM
:elű¤lef si gerö ¤énnođuh a rokiM
.elű ,laviaj¤an gáđro za ,to$ánaT
:ttetni si röđőle kentevök a €áriK
?ttet tnim ,tnáb ¤oh elev ráđá$ a ,le ajdnoM
előleb av¤ahik) ,ádnomle nalatreB
.(erőle av¤ahgem tlov ¤í - táj}a sojaL
45
,ludroz ketzekelü¤ kőhlef tétös ah ,tnim S
,ludrom kisám a ¤av ki¤e bbéle nassaL
,nebber tto-tti emeđ málliv a nátuzA
>nebböt kázzáropađ tségröd ,tezüt a djaM
>lejjé za ,lappan a dakađeđđö ređ¤E
>le}}éf ótikav a tétös av¤az >dlöf s gÉ
kangnah trevek e dnim s >gúz őse ,gosrah léä
:tagnakkis egödrö málliv a néjeteT
46
>návtjah eleđ ríh lab ,ketlű¤ naromok ,¤Ú
>nákja rú nalatreB kenéggü$ naromoK
emle za >golliv međ >damát ságzi ,jaroM
>erneltetehih bböt ráv gém sé ,iđih meN
>kandair erređ¤e :bböt $nin nátza rokiM
>kantazála¤ e}}ök rroflef :hüd a rötiK
sé ,tlöklef dnim ikik >nalliv s ,drak a göröŁ
.sétlövü za gnojjiv "crah !craH" "!uđđob !uđđoB"
47
,levézek ettetni erdne$ tjaz a sojaL
,€emén nátuza gém tnakkir ah evséklE
neléf tóđ a ,si za tágam ille¤éđgeM
.ne€ém téjef itüs ,azzúhel ,avparaH
metré né !mievíH" :tlóđ ¤í sojaL rokkA
:metré kotogarah đék erim ,lóbjaz E
- arjaz neltődi men ,knütlű¤ ab$ánat eD
".ajllahgem ikik ¤oh ,tsárí za ,pap ,dsavlO

48
.nálláv a lütđerek kenőllüküK etni S
:návllá ttögöm atáh ,savlo za nognah ¤aN
,a€árik kora¤aM - édzek ¤í - sojaL iM"
arátdut so}ozib ,nebédner knüleveL
,telli golod e tik ,nebmete¤e kujdA
,tenni kankózokal lovát tnim ,¤ú lezöK
kenővel 'abrak sé nedner ,nemen imráB
.kenőj nátuze kik s ,lé natsom ikalaV
49
,ráđá$ imladorib sé €árik he$ €oráK"
,tlláđár molatah e ¤oh ,tágam avzíblE
kanólav-attala teknim eleđéreM
.kanóda intílme téven sé ,inadnoM
,knuráj anátu ¤oh ,kőzgévle tréza iM
:knurát ¤an selevel đége kutta}áhleF
>i€árik igér - mes ,gáđro za ze mes eD
.iáglođ őtezif 'sám katlov men ahoS
50
lerríh setezeven ékkörö nebnellE"
,lef ré tege eríh s knüső zama go¤aR
,ttogúz nomladorib ték arotso keniK
.togú{ sé telekpaN etnö iken tódA
atlalgofle rokim tégéskörö kennE
:atlaru iknednim si tza ,ra¤am-téH A
?totloÄ ?temledejef dáprÁ e-küstílmE
?todloĐ e-kettezif ő$iD ¤ava }oskaT
51
kanmoladorib ték }ozib etzeré tőS"
>kandnotoB ,-u$lubréV támlatah ,ejéseV
,téjtrük zádá leheL evgemer attollaH
.téjtsüze tá}ara zohiabál átno S
negér ettőle kik ,ráđá$ a gem ejdréK
>nekéđ imladorib - dárnoK ,sojaL - ketlÜ
,kenlelef iké}rá óttO ,kirneH agaM
.kenleheL eréven návzdótri si evzőß
52
,kuj¤ah má téjedi kađőre jaliđ eD"
:kujtazodlá zagi lénnetsI alav meN
,eső tneđ kora¤am ,návtsI ,návtsI menaH
...?es ő aru-agam ,samlatah e-tlov meN
,tékéb etök nődim s ,kétléf nabiadaH
,tégéstevöđ ajbboj kétserek evletđiT

ttezređ tánorok €em ,tébboj ttodlá zamA
.devneđ men tsádahor ,amladorib tnim ,€em S
53
kannoh a niajpan sotráp ,na¤u zagI"
,kannof gér te€ema ,tóláh a kéteviK
:koráđá$ negedi témsi kánoveb eD
.kojár }ozib alláđ ,bé¤e men ,tazálaß
>nágárd étezifgem ,ősle za ,si retéP
>nágáliv etlé sé ,né}éf rédnüt emeä
ettetev abúrá ika ,si nomalaS
.etteré alokal :tágáđro péđ agaM
54
,si trébűh gém ahos ra¤am a tláglođ meN"
>si tréllif ¤e ka$ ed ,si tájpok ¤e ka$ aH
etnek lóbmolatah nönnö tia€áriK
.etneđ ősle zama nől €árik atóiM
:igér men etese kná&a €oráK ,lohmI
:ikéđ elüdnergem djam tréóđ ¤e apuŁ
,'lőbézek apáp a' ,ttellek mes ő agaM
.lőbéviđ kora¤am ,nodabađ ttellek eD
55
,arázagi kenne - ézgév ¤í - táhet iM"
,aráđá$ ttihagam he$ a gem ajdut ddaH
,evlet ődi kos ¤av nebnelej ajdutgem S
:emledejef nednim kangáliv a lüröK
lettéh ¤én ,knülevel ttorávaduB kutdA
,letté$ep i€árik ,nátu ajpan dsöknüP
ődnedzek nereze ,lőtgéssövdÜ za ¤oH
- ".ődnetđe za alav téhnev¤enzáđmoráH
56
,lukáed s ,lura¤am ,sárí za nepékkE
lugás}ozibunat :nebdner péđ alavgeM
>ajtnob tréko zagi tékéb a sojaL ¤oH
ajdnom lezzűt ikik "!nav ¤Ú" "!se€eh !se€eH"
,kenőj kunat őlé za tsom :géle men zE
,kenőf ¤énnođuh a egésnelej aktiR
:kötsü tloratel ¤av ,dnim jah réhef u&&aH
.köpsüp ¤e letihgem ,návzokdámi ,tekiK
57
aif nodopangév s nejléges ¤ú netsI"
>airáM dettellem nojdamát ¤ú ttőlE
>itneđ nednim netsI detré kanajlóđ ¤Ú

:ik neđđev s nojdakađ en ¤ú dogam-lugaM
:nessev en ik ¤ú dlöf >dsál ¤ú téníđ netsI
>nessemet en le ¤ú lokop körö zamA
:nojlah en gem deklel lallálah ü}röđ ¤Ú
"?nojjav ,lórra :meken đlóđ tazagi tnimA
58
>arros evet sonáJ tsédrék nátuza ttI
,arra kenév uvađ őgzer a ketleleF
,natsom ikik ,tájgnah étísőregem eD
.gnah a ne¤el bbótlém zohgászagi za ¤oH
,es ¤e ,men !ajdut meN "?unat a e-ajduT" >esserébűh ikráb 'nóv ttel ra¤am a ¤oH
,la}}ozib ajdut dniM "?únat a e-ajduT" .lammoladorib a $nin ezök immes ¤oH
59
,allálef rú semen nevtö tnigem errE
,alnája tetih đék ,ertelüđef a ,ttO
:névév erkiejef totazohrák tövdÜ
.név ¤énnođuh a ze ttükse názagi ¤oH
>kétzeređ absárí togás}ozib e dniM
,kédzek to$ánat a leddner péđ nátuzA
,atnári evzegév ne$löb sé na€omoK
.atnávik €émeđ a ,€eh a ,¤rát a ¤ohA
60
,zehné$nerT lef ado ¤oh ,katdaram 'abba S
,zehléđrátah avroM a bbelezökgel tniM
,kanráj tadah arpan cnirőL tneđ unatréV
.kanráđá$ €árik he$ návludni enellE
,tázáh kömledejef av¤ahado lezzE
,táđávok ódagad ríh a le€éđ kájdroH
,laccrah sogarah ¤an noh đége za lékgeM
.laccraduk itezmen ódnasomel nebrév S
61
,ttellem aru panza návllá trő si idloT
,ttelleköđ erévíđ }évelek segrém ¤aN
,tésérötik ehüd átjof gila-gilA
.tésér italudni ,tnékráv tdeper ,evmöT
,ketnemle rokim eD .sigém tágam etzőß
:kedner a le€éđ sé ,bbősle €árik a leF
tá€árik evtevök s ,attahllá men idloT
.tájálbaz melerüt s óđ a étđeregeM

62
:mosádaram ne$nin !kejnem ddah >né ke¤eM"
,nossál tebe he$ ¤oh ,memeđ a izehÉ
!tekő melegel ddah ,inzén modut artloH
!tekősle za meken !téjégneĐ a ramaH
>argnatib ,inzáta$ ,erőle kassuf nÉ
>ajgnah atibmort a ,trükđév a ke¤el nÉ
- réhóh ,ali}netsi ,aksás ,zűt né keđeL
".'réóđ abmorog a degésleF metevöK
63
"!sólkiM" :alalóđgem €árik a nesednöŁ
,sólki$ ¤ava sorkob €em tápirap tnim sÉ
>ajjúfle téjilet bahrév a ¤oh atráV
.arjú iken adnom "!sólkiM" :nátu tenüä
:(ttegév im ajdut men) návllah téven ,idloT
"!degésleF - élelef - maru nojlo$naraP"
,nabnoza élefel erév tlupalli$ ¤Ú
.nabgnalrab serü ¤an llúh ppe$ körö za tniM
64
,rođdamrah €árik a édzek ,maif idloT"
>locrah rebme loha ¤av rebme ,né moduT"
:donllá 'nék lüde¤e tocrah đége ah eD
"?do€árik inedév ,jlelef ,e-dándut geM
,anlov ah etlé záđ :átí}ozib sólkiM
.anlahgem tsemörö tré€árik a rođzáä
,"knüréb óslotu za ,medrék tlálah a meN"
.knüréár :sseis en lazza" sojaL adnoM
65
ebmeledeđev ¤an knánlov ,međet ,ah eD"
'ebmeđ ,avllálürök laddah ,né gem et kaŁ
,né ménse lubar ¤av ,knénlürek ebsel ¤aV
:névél nodabađ et ,nabgáđro negedI
,dogávik si 'dagam ¤oh ,maif ,e-lánzíB
,do€árik lűkenem levéjere knőttek S
- "?nozzoh t€éges ika enőj gím bbálageL
".mozíB" :gavol a dnom s >éssik¤e atagllaH
66
>lénlé si men ahtnim - óđ e ne¤el ,táh ¤Ú"
.lénné$nerT inallah djam lőrre si tebböT
,jlegre} :si tza koda ,llek golod ah ,giddA
:€edrE ,soramaráM ,rí{ a ,¤áliä a ttO
,abájdloĐ €árik a ,tsetnéknö ,tadah jdeä
,'abávaj 'ebéníđ ke}égel a đđaláV

,erkédiv iné$nert tnéknáklaf dsegerE
".ergév đtehöjado ,rokcnirőL ,si dagaM
67
,aróđ e neletrih pak zohkasis idloT
>anlov léca men ah téjef ánrakavgeM
:inne ,inlö tehe$ rám }ozib entereä
.innel llek ¤í zaza :a$narap €árik eD
,aktit emledejef nebnölük ajtatziB
>aktir >dnalak icrah erőle ajlálpáT
,tépén e¤emráv téh tjahlef gim ,bbálagel S
.pékgév idelefle táksoriP i}ogzoR
*
ketré tegés€eh őzetél men rám am ,ie¤em rahiB námo} iavsolI [1]
dsáL) .téven ilesiv si am atđup dloT lezök zeh€em ,attala
itsepaduB nasotanovik :tésézeketré iaimédaka €oráK yzcloksiM
za ,tehel sám ajidloT kaidárgón A (.k .X ivé .1869 elmeä
.J .A .tlé nabárok sá&áM
,nebsrev innev togásdabađ e metreM .ő$iß (azieG) ahcieG :ő$iD [2]
:ő$iß nebéven ahcieG a ¤oh ,kájtína¤ sé kóríazórp nődim
.J .A .gnappal ő$iD
kené kide¤eN
!ko€árik ¤enezit tze it keté¤ihgeM,
,kotánorok }ara motnor nabkota¤A
'kotájláglođ men lój ah tsojaL takotarU
iavsolI
1
,nabnoza zehné$nerT gáđro za kizötlöK
>nav notu ,lek artú ezétiv ,agáriV
:soráv ,e¤em nednim ,ráv nednim tđeregeM
.sorátó$ ajaki$ ,sátérkob akonjaB
:kennév bsődü nednim ,azáh ttel ódagoF
>kené ,amokal a ,pan đége rob a €oF
,ajtláv totapa$ a legger-etse tapaŁ
.ajdlágem ,ajtatzib ,kölőt nezü ,llah tríH
2
,luráduB si sojaL ergévle kizötlöK
,lurátlef ajupak ravdu za nablanjaH
,kennem naltadakađ kótnih ,kerekeđ ¤aN

.kenne tégév itev ,ah léfjé ,men evtsE
!apmop i}}e ahos :pén đége za lumáB
?abmoladokal ¤av ?inzánorok ludnI
!i}}e déle$ ,ahlám >telűđék €i ahoS
.innem €árik sojaL ttokođ ¤i men abdaH
3
,amáđ es iređ es kanótnih so}arA
,amáđređ a go¤ar ,ól níđ-¤e tah azzúH
,ólta$ ,kab ,lűverem leppén đalo avkáR
.ól tah laru tamráh (si za đalo) tsi$oK
,erőd €emalav tnim ,nélé i$ok nedniM
>erőle tuf tle¤nek redehüs úbál-méG
- nav llot ¤an néjetet - báb sá}Đirah akraT
.na€€o kénlet 'es ik lótra¤am >sani zA
4
!látésel ađđoh €im kanól-kétezev táH
,rátó$ irev tájbmoc ,gnarfac irev té¤üä
,evőb natto no¤av kancurts ,kanmoiliL
>evőđ lettsüze ¤av ,avtirođ abógroF
,lützem léca se}éf kiđtál 'es ik €eméN
lüdzer pan reze kos nájórakat međ-cnáL
>ken¤eh tagoir léđ te€em ,nobah a tniM
.ken¤e totaláglođ đet sani moráh-téK
5
,actu za löpmörö$ lőtkerekeđ sáhláM
,accurts ¤an €árik a dnim si noza evtseF
,larrob ,leggésele ?ajdut ik - avkargeM
.larrobát đége ¤e kenđiv gila tebböT
>moráh ,őttek ,őttek >erőle nav ól téH
>noráp nednim si$ok ,lénőlpe¤ a si$oK
:őtnileme-€egnet ,ókarlef ,ókareL
!őtűhél ado llek si inlábaik náT
6
,noját débe ludni €árik sojaL agaM
,nojlláđ abi$ok ¤oh ,zétiv ahup €o meN
>ajtatgocok evtjel téjjep-}ara sadloH
.ajtapa$ ógo¤ar ed ,sévek anátU
,erőle atrígem pan€emén téleveL
,erőf-arka} iđiv ,ódlugáđ sro¤ iđiV
[1],kanráđá$ €árik he$ atri tze lúđavaR
.kanráj elef agárP atóza iaroS

7
,detenezü sajá} ,a&áb sedé ,metteV"
,detev ermiemeđ lőbteteređ le€€eM
,dalán si bbaifi ,si déđmođ ahon ¤oH
.dalán metzén 'es eb arsátagotál géM
,mollavgem ,si zagI .metevök ádnom ¤Í
:mollatá nezehen éssik ¤e si magaM
...kodnog imledejef s ...rév lataif a eD
.kodnom men tebe¤e >géstnem ődnegelE
8
,ermeđ ttala ni$nerT névév miadah ,tsoM"
,ermezek tto kise innet tsátagotáL
,agárP tamari ¤e ,léđrátah a lezöK
.'abgáđro za ennel mosáráj dabađ aH
>letté$ep televel lőrre ttala tih jdlüK
leppén iravdu ka$ ,laddah né ke¤em meN
>lühret nenni keđiv tokédnája ima S
".lübrög 'es aláđjah iknes ¤oh :ddagof eD
9
,he$ a si rođmoráh návsavlole te€eM
>estré '¤oh ,inlodnog atdut men le ahoS
,ajtína¤ ,izré tza ,€étrof imalav ¤oH
.ajti} a nav errem ilel men lohes eD
nebbeđ tétenezü kansojaL itevöK
:nebbe őtehel $nin - ?éle anlov kátdA
,kenérem ingottap rám si tti koza 'điH
.kenléđeb tebböt gém evdeke$id nohttO
10
,arlálah ,ertelé - kádnom ¤ú - nojabráP"
,aráró so}ozib ,keđék inalláiK
kedner a tika ¤av ...!larráđá$ a ,meleV
>kednelölej arra nebmepék a lüzöK
,kássomel teven e lőr¤evzö za lerréV
- gásguzah trúfa¤a ,naltácro si giddA
nepékke sojaL eD .mettegrek azaH ...!¤Í
.nebétléf ah menah ...tsom má tahri si meN
11
,ajtatum ¤ú men ed >si za tehel - inléF"
:ajtapa$ lű¤ avoh ,si ajri ,si mollaH
epén he$ ima ,né S ...?natto enlű¤ eriK
:ebéle metdlükle ,kan€árik he$ a naV
,ludzub negelem¤ál dnerőf a ...?za im eD
:ludzom nobálagi$ moladorib a sÉ

...kotrat ,gidda sojaL đet áffú$ nálateN
".kotraka tim massál !karu >ebsélű¤ !heH
12
>lavóđ ibbótu za névköđ to¤an ,adnoM
>lavótđaláv téh a ,abágárP nátuim S
:evlű¤ kanálav eb kemledejef a ráM
.enlűeđđö nomo} $ánat a ,iledneR
,kesré imledejef moráh :tlű si eđđÖ
>kentéh mezeven tze >ótđaláv ¤én eleV
,igáliv sé ipap ,eđđödnim ¤eneziT
.ik álotóp agam ráđá$ a eri}}E
13
:€oráK inlete$e ebníđ tétös idzek S
,lorrátah ra¤am a lék őhlef ado$iM
,amálliv káipok ,ejőhlef kali} eD
,amáđ ilüklénmáđ péndav jaliđ adroŁ
,t}évröt irebme es ,zén men tnetsi es iK
:tnékrö}ö¤ tísahik lóbáj}a tőme$eŁ
:signiĐD sé alittA ebketeđe nossuJ"
"!si knim knutuj ado ,ketsék ah ,miarU
14
,tácra keibböt a gésdeji etpel meN
.tácrah saigavol kansojaL evremsI
.ótđaláv ianjaR a ,¤e ttollálef eD
:ótđazrob €éđev a !ráđá$ marU" :adnom S
,kanmo}le tekik ,im ,knüstíges na¤oh eD
!?kanmoladorib a knánlov iđamát kiK
:ké}rá sánorok en ,kemledejef knü¤eL
".gém ráv ődi }ara ardomladorib ¤Ú
15
,igrödár đége za "!kujraka tza !se€eH"
:igrubnednarB emi nebköven ajtat€of S
,gésmeledejef a ,kujnávik tza ,ne¤eL"
>gésnef neltetehtrés ,ráđá$ a agam tniM
,nejdeđ tóda ,tomáv ,tréb-ódiĐ ,nejrev tznéP
>nejdegne ő togoj ,támladabađ 'réznéP
>iknes e¤iv en löf zohráđá$ tieröP
"!idner molatah e nojlláđ arif-lórif S
16
- alóđ ¤íme €oráK - tsárí koda ...!ój ,óJ"
:alór ,đel mődi ah ,tállub }arA rákA
,ken€éđev ü}röđ €i námladair ,tsom eD

!kendéđeb eléffe ajros im ,e€eh iM
,azzoh bbákni }ozib ketgésnöF tiadaH
,ađđo ,ramah ejdlük ti$narap őlüpeR
:no}ráđ ed ,novol en ,astídni tégereS
"?nojráj en lúđonog moladorib a ¤oH
17
kenlével a ,rokkE .lut-lét si kádagoF
?kenléti tim alór ?gnappal im attalA
,ajtanagof đel im - ,ráđá$ a izedréK
?ajdagem ertih ő tsárájdabađ a aH
,előd kübizök €em tsom ze alav ők ¤aN
,előt tdakađ argá ama€of ködéđeB
:neb¤e tlumiseđđö notú őlürek eD
.nebbe ko inléf $nin lőt€éđev immes ¤oH
18
- igrö}ök etniđ rám - lükéb si gem ahtáH - ?inröt takniadah nátza edi keniM
- avór ze daram lef - gem tnelej evzédI
- abóda küđđev im - tokédnája zoh Ő
,tađđor mattál esos nabkédnája za - !oN"
:tahzoh men tesevek ,súd €ima - ,€oráK lóä
,kenle$ a in}áh tle$ knüđke¤i !nöjjöj ddaH
".kenleregnilöf ah ,kađőre za knéim S
19
kesré imledejef ¤e nasotazálA
:kestré ta€o ¤ohen !ráđá$ marU" :adnoM
,ajda ebdiezek lu€gof tágam ah ,¤oH
".ajtarigem elev trébűh a degésleF
- ttetni avgoro}uh s - €oráK dnom "!má&a ,meN"
>detniré men et ah ,kiltö es ebmeđE"
...lánđah men bé¤e ah s ,tóđ a mönöđök eD
"?lánzodlolef e-¤ú ...evzén eribböt A
20
,avti} gila emeđ >kesré za lelef meN
,antí€obmog ahtnim ,ték€evüh ajtagroF
,lüđék inalđole si $ánat a rámmI
:lürsézgév iam e névse kóđ €í teneM
,motárab segésnöF ,men né ?tadah eT đdA"
".motál men téjüteb allub }ara za gíM
:ersédrék ne€i za đaláv bé¤e si $niN
".es né >koda mes nÉ" "?eT táh :koda men nÉ"

21
,zehné$nerT tréado €árik sojaL eriM
:zehézek ettev rám téjtelelef ráđáŁ
>ajri ,tehem-tehöj nartáb epén ,agaM
.ajvíh "táru e$$ö sedé" za lügédneV
,alláđgem tse€ehim ,nabráv a si trájdniM
,alán ttezekelü¤ $ánatidah soktiT
,kezétiv ,karu ¤an samladozib ,ősneB
:keđév evdeke$id armallot a tekiK
22
>návtsI ,láhiM ,ekiM ,erdnE :kaifzcaL ¤éN
nápsirodán a ,tnoK :irávredéH őtteK
,kébeB ,iaraG ¤an :bbesődi za cnirőL S
.kévet tielegel a ,tegurD s - ,¤röß ,návtsI
,lassámaT ifretéP nalatreB sökőL óJ
>lassám¤e kenetlü ¤röß ráduä ,itéliG
- :cnirőL iaĐinaK >sólkiM ,¤e nav i$éä
!dzirő-te$nilik a ,idloT ój ,gidep eT
23
!kezétiv ,miaru ,né ráM" :sojaL adnoM
.kezén ézök emeđ ráđá$ a nabágárP
:innet raka áffú$ ,tnađđob ,zédi ,tavíH
".innem men le ado meken anlov ne¤éä
:lattaraka-lüzök kégrödár karu zA
"!laddah küđđeveb im tágárP ,maru negI"
:sutriv men za neđih" - dnom €árik a - "!¤ú meN"
".sutrim a tto meret kandnalak eléfsáM
24
,tđaláv a s télevel atdaőle rokkA
,tđaráf men tegeres ála agárP ¤oh ,geM
:nebmeđ llá men agam larráđá$ gímalaV
.nebmeđih €o no¤av - đelgem sé ,€of es réV
,artábgel karu za natsom evde}röđlE
,artáh trőb-}ágacak a étev idloT kaŁ
névpélőle tamráh s télkö etlemelöF
"!né ,né ,tto keđel né ?ketléf tiM" :lóđeleB
25
,témleléf karu za le névzű mes idloT
:tévret đége sojaL etzejefik nabboJ
,lavápmop ado$im ,inneméb raka '¤oH
>lavámáđ kosani ,kótnih ,kerekeđráT
,ađávol ,ejrécep ,sólta$ ,sani nedniM
,ađám€os ,ecirgi - ,ótjahrékeđ ,-i$oK

:konlatđa ,sáramak ,konráhop ,sátolaP
.konjab ra¤am ¤e-¤e ,nebrőb đalo ,neđéL
26
- ,tatnappor né¤ürü kédnája điv táhláM
,tahdnom mes agárP 'đih ar€árik a tóđ}úG
:ógrobók €emalav tnim ,ráj neserü ¤oH
.ódroh sé gelö¤nög ,}érkeđ ,}éde kos lleK
nomáv kitđere ah ,nevér ah tekezE
:(nomáđ tza kiđev men :akédnája ráđáŁ)
- >tahtujeb ,llek ado i}}ema ,si rev¤eF
.tatú nátza lölej ábbávot e$nereä
27
,kanájlataif a ¤í rám alav bsőđteT
>kanáfért jaliđ a ezí dav ilregnI
,azzár téjef er¤e ,bbesődi ika eD
:azzálobaz pékke tsojaL irávredéH S
,degésleF e-ajdut :nepéđ metevökgeM"
>tegédnev tnim ,alav ttíh €árik he$ a ¤oH
...lénröt enelle ¤í nabmottala eT ah S
"!lénrebme ra¤am a ,maru ,ze sálurÁ
28
- evtev tognál emeđ - ,ő tlóđ "!mápa ,moduT"
!ertelű$eb iknes megne nostínat eN"
:atzohgem metevök :tebböt sé ,tza moduT
:adzag a ólurá ,ingof kanraka lE
,levhe$ ¤e mozokríB !nojgof má !keđel ttO
!lelle$ ,őđ tle$ ah ed >gidnim ,llek ah ,ardraK
:kötzőf gem metete lakkugam s ...!né moduT
".kötzök ő meken lű memék ttozánoroK
29
- ,nebböt si karu za ,idloT ár alospaT
,nebkötléf kétüsel kenév a teköjeF
ken€éđev so}ozib :¤em avoh ,kájtál tsoM
.kenléf inelregni nabboj la$$ánat eD
,assagolávgem lój - kirék - tiáilaD
,assani €árik a ne¤él idloT agaM
:nogát assá$ob en té€émeđ tneđ ahoS
.nogálivsám a dnim ,ze dnim etré leleF
30
!in¤ah llek már edi !inzib llek edi kaŁ"
- i}}a keđel si né :rávők ¤an a ze ttI
"enneb gésrő za gem ,si ráv a :keđel bböT

"!ennel jab ah ,adu$ anlov a" - idloT dnoM
:eđđö kátagoláv trosvén a nátuzE
?evzötlö ne¤el }áh ,kanđalo ne¤el iK
:lobávaj a si ze ?terésik a gem iK
?robát a nestíges lasságzom ado$im S
31
kandah đége za dnim tifzcaL-ropA nattO
kan¤andah sogáđro ,térdnE za ,kálavaJ
,'ebé€émeđ agam €árik a ézeven S
:ebéle avbađ tze mí lúsátisatÚ
,nojda kan€árik a tatúrége pan téK
:nojdalah iđđem ój za élef agárP ¤oH
,abávroM tsene¤e éb nöjröt nátuzA
?agárP bbelezökgel notú €em :ezzén tza S
32
(aróđ i}}e men ed) tevret đége za ¤I
:arórpa tto kideđ gisádasah lanjaH
>ik tü ¤ú ah ,¤i ah ...za s ze ...ne¤el tnim ,¤oH
.ik tti majri kenim ,nájros a kujtálgeM
:erlejjé ipanloh tsáludni za kiđeT
,er€eh ¤e kenejlű¤ kétnevel a rokkA
.itlölef djam ikik tá}úg đalo za loH
.idlüktéđ €árik a nabnoza téleveL
33
kássahdut tnéređim :modnom tiadub A
,gássamlatah ibböt s apáp iamór A
>ajtnob tréko ne€im tékéb a sojaL ¤oH
:ajdnomle si lavóđ ,le€éđ iđiv tevöK
>téklel káilad a gitse đége pansáM
>kétlemeđik nemeđ tácnogriv ,téjerE
'abját sádo}okla s ,nötgör dnim alav đéK
.abátolap ¤an a ketlű¤eb inzötlÖ
34
>innev tőtlö đalo ne}}ök má ttese meN
>i}}em !jaja - $opak ,őzűf sé kecep ,taŁ
...!kétísah eléf}áh lutáh ik ,lőle iK
.kétígesik ergév iáglođ €árik A
,nátza kokonjab a ketteven arsám¤E
>návtagotum lajjú arra loh ,erre loH
,lótjaj gokoz evíđ rábmá ,idloT agaM
.lótjacak ű}röđ ¤e tágam attahó meN

35
,ajdnom "e$$u-meret" :nágam evzén gigéV
>ajbmoc a neletzem ,rebme za dejigeM"
>kanmo} a nebitpél ajgnah es iđen eS
".kan}ođđa ¤av ,ahur e ólav kanák$aM
:tnatta$ erilé-ráđ ,tákras itüeđđö S
>tnatta$ es a}Đirah ,tlüdrö$ es u&nakraS
kezétiv ibböt a katgacak "!jlomob eN"
.ketzén aridloT ah ,má si pansám gém eD
36
támro ke¤eh tapraK noját débe pansáM
>távroM sobaz attál s éréle aklaf A
,kennem nosorođ a lavóhűh ú}ođI
>kenmeledejef ¤an iővivahlám tniM
,tagnok sé tagottap larrotso za si$oK
>tagnojruk ,lárota$ lutáh ik ,lőle iK
:kanzotropo$eđđö ,kandakale ,kenneM
.kanzoh tedner ima gésneltedner apuŁ
37
,he$ a gem ajllah ¤oh ,tnétröt tréza zedniM
>estnelej ,rő nav ah ,téletevöj €árik S
!géső$id a si kos !má tlov na¤u ,si tloV
- gésrő-teletđit a rám tsojaL atráv ttO
>epén €árik a tnim i}}a¤én bbálageL
,ebéle ,anátu kankótnih a kileT
>lakká$nál ógo¤ar si tsávladlo daraM
.laggástárab elef 'nóv ketdegélegeM
38
:tegniket arsám¤e tsom ra¤am a noktiT
,tegni léca sordos dnim lula kenlesiV
?inpak lőrkerekeđ anlov im errev¤ef S
?inparah ebűf dlöz t€eh-tto kenhe$ i}}E
,estré tájtaraka gésleF a ¤oh ,idloT
!es trégáliv a !men" :dnom za ed >gúsadO
>tocrah €i za ¤ohmen ,si tóđ a !motlitgeM
".tocra sajá} ikik köttőle nossatuM
39
,nékéb kanádalah pan ¤e noza táh ¤Í
:négédnev sođalo he$ a dá teseveK
,eh}er iravdu ka$ ,ne$nis dah im ,ajtáL
.enle¤ü tim kojár nasorođ imalaV
,lórlovát inetni ,intagotum ketdzeK
,lóról a zétiv he$ ,lőrrékeđ a si$oK

:si ólav >itré men tevle} a ik ,za tniM
.si óđ ra¤am a gém kenhe$ a đalo dniM
40
,kájgnod tekerekeđ na€o za tlávik eD
,kágnod elet larrob kanlasahik ténnoH
,aktir nie¤eh he$ €oráK lati ze treM
[2]atti nápu$ gém tsom ,levődi etđemreT
,kátdut ,nabba nav im ,kehe$ a tréza eD
>táktu$mádá ¤an a ár si kátagotju{
!men !men :téjef atzár nebnelle ra¤am A
."men" e nasonot€of élregni takujmoä
41
,kétnevel ra¤am a lán€árik a ergéV
:kétnelejeb ,he$ a arrob a levím tiM
,inda kiken llek men !nav lój negi !nav lóJ"
".intapolle kölev nepéđ te¤e menaH
,katgofik tse€ehim intete ,si trájdniM
,katgo&roh nese¤ü ,névlődel armolÁ
:evselle tehe$ a lavódroh gerö ¤E
!evtse am za kiken đel si géle 'đih oN
42
,etniđ nokidamrah ,tnétröt ¤ú si pansáM
:e tnim kojtú ne€i tlov esoS .pannednim S
- >argáliv ennemle dah a ze lassojaL
.agárP sőre so}rot nav tti rámmi menaH
,lajjú kizokatláv nabupak a gésrŐ
- lajju si tagotum ,kiđke$id igér A
:tahlálat neléftú-notú tik ,ajdnomle S
.taláglođ inatsom e golod agárd €iM
43
,enémeb tto sojaL ,gé sogalli$ ¤e tniM
>eném ,ajatnih kos ,iáglođ ,iarU
,sorátah apmop e ,}éf a ze lammolÁ
.soráv đége za dnim jáđ ,međ ttoti} apuŁ
,ajátolap ¤an péđ kanráđá$ tto alaV
,a€árik kora¤am nabágárP tlláđadO
nabráv a kikal tnef €oráK agam leviM
.nabrá} bbesemellek ,nnef tto iken bsőlleä
44
,temledegne ada s ,ráđá$ a to$naraP
,temledejef ¤an tnim >¤ú tsojaL indagoF
,návllah si evele ,zoh mes tadah im ¤oH

.návllakosgem agam téríh kédnája za S
,katgúz kognarah a rámmi eri}dlöfréM
>katú za kosobmol lutkólđáz ógoboL
,ajdagof avlóđ-tóđ kesré iagárp A
.aj¤an gésrő€eh a ,kehéc a ,soráv A
45
arám s ,ttodagofle neődnelli tekiK
.arámokal itse sik ¤e sojaL tilóä
,i$ákađ ,iejtđit lannoza kengörüS
>i$árgob ógo¤ar lappan a evgnesreV
,máđređ óvi-őve ,kalát tsüze-}arA
,máđ reze ed ,záđ men ,lőbkerekeđrát A
kentelüđék agárd nednim ólav er}í S
.kentelüđik nanno lóbkorub - avaj A
46
>agárP sőre nötröb :tlumle sárázupaK
>abákcilak ¤e tnim ,€árik sojaL enneB
- !anlodnog si erim - nav nagív tréza eD
.anlov rebme ahup ,mođi-međe ahtniM
,kétnelejeb si tze nabnoza kanráđáŁ
,gédnev lataif a tévdek ilel nebiM
:lakkaru iagárp talúm sé navik '¤oH
:lakkavađ őnezi ár édlük tétevök S
47
,a€árik kora¤am ¤oh ,étrégem ,ajllaH
>ajáglođ sé aif ódagofóđ rám tniM
,nekéđ imladorib a ttöj inallát€eH
,negér sóda le€€em ,avzoh si tájadA
>ajtagotálgem ah ,panloh táh néjedI
,ajdagof nese¤ek nabnisdarH a ráđáŁ
- killi temledejef őtezifrébűh tniM
.kilí} men gem ahos ettőle agárP ¤aV
48
,atdnomle tevök a tze námokal a gíM
>atmo} abákaja té¤nö¤ agof >sojaL
!kenne kotajda trob ...!ár táh lá¤i >nav lóJ"
".kejnelej en gem ¤oh ,mettöj tréza men 'điH
,teh€ek }ara ¤e mo} abákram a idloT
,ttellek inatrat ¤ú ,tlov zéhen ,atrib meN
,kanrobmáj a tteđtet ,atzúhgem 'réza eD
.kanrob a lúra¤am téven ik ádnom "!rrb" S

49
he$ bböt tnem si men eD .tnemle tevök a >óJ
:'es ¤e nanno azah lejjé đége rokkA
káttiel tekehe$ setđit a kora¤aM
.kátírođ abkoras avzarahop tnimA
,ttel mes ken¤e ajab ¤oh ,katti ¤ú kogaM
ttellem tárab he$ a geđér dnim tréza eD
atgacak ,etteven gidda nonazój iK
.attala ¤av nodap ,tlú}le gím ,tra¤am A
50
:tnétröt golod a$ruf nabnoza si lűviK
tnéknö aludrof ¤ú s ,avláni$ik tlov ¤Ú
nocraip iagárp kódroh ¤an a larroS
.nocrah a ku¤á tnim ,lütserekeđ katllÁ
,káttál ah ,e$neređ :pén nözö atlumáB
- ,tátáh iadéđmođ ka$ }ozib ejbbötgeL
>katdokđanap 'esgém argástalum a eD
.katdosomlá azah tnikne¤e nátuzA
51
'ređ¤e tlávik ika ,dner őlzétiv a mÁ
:lezze gem etré men ,átrámeleb tévle{
,körő ilegger a kettöj si bbélegeL
.kölőleb atnávík rob a táifaj&A
,kékpel a togáriv ,tsedé za ke¤el tniM
,kétpel nebsegemöt ,avtđair ,evtnesseH
,lekkelej ,avtni$ak :'¤oh ,ik ,avdoksátjap S
!llek e 'mozib rám ¤oh ,návli} káda lutduT
52
,rem men ed ,đalo za anda ,tágam etteT
,re} men tsátísatu lóbátolap a gíM
,tegéstevök imén edlükeb nomo} eD
.ttegév e ramahka$ tđit so}ara ¤e ttöj S
- névle} kogam alóđ - "a€árik kora¤aM"
,névlevdek teketit ,kasrátjab zétiv heŁ"
>er€émeđ ¤e tada tápuk gerö ¤e-¤E
".erégésđége za ,ttöjgem ¤oh ,kota¤I
53
,irék ne€eh apuk dnim lakkasis ađoN
,irém zehéjef a tágásnávik armoß
,lutrob ómo$ i}}a léf men ,ejef a tniM
.ludrof si rođmoráh ,nátza si ređték tőS
,si őj tehöj ika ,nabnoza tuf eríH
>si rő óllánupak tájkasis idlüklE

,nabátolap a nneb kiđla za ...?ejtđit A
.nabkábođ ecnip sűh ,ná€goras avdroheL
54
káj¤ah mes iehéc őlzétiv agárP djaM
>táj¤an gésrő za le návtál kő - ,teköđéR
,kenőj óbađ ,agrav ,kótrá¤jji ,kösövtÖ
.ken€örőp zéhen a iáilad soksav S
:lügésteven izűt konjab a tekezE
,lüklén gnah őgekem ludabađ men óbaä
- >nabrokgavol a tlov gásfú$ ima erik S
.nabrob a kiđú$le afért sik ¤e menaH
55
,élleger arok tlú} rám akađjé őséK
,éllepel őđtettá al&áf ürüs gatsaV
,kodjag a nabágárP katluménle rokiM
.konjab sőre nednim ttelleköđ errev¤ef S
,ajtah őgevel sűh őlregni takucrA
:ajtamrah jú kege nolécnáp kitelüä
,kenllehel tőgevel néđ-ózzi lőleb eD
.kenllem a zöbmöröd avgam s ,međ a lezüT
56
,nöjlöf aráp i¤eh lóbguz tdeker ah ,tniM
,nö¤löv a geretneh gigév apolđo döK
,de€ém a}rá za ka$ >$nis ajaz ,$nis amo{
:tejé za ,¤emle loh ,ábbákađjé iđeT
nebdne$ kora¤am a erőle kanlúmo{
,nebdner tráz sánotak ,tniknotlof etekeF
>actu za neletpén sé bbakav erremA
.azzualak satráj táklaf ¤e-¤e tezeV
57
,kájllále tiupak soráv a bbélegeL
,kájlálat evkef dnim takóllárő za loH
,eđđö tiezek sé tábál a kizötöK
.etzötökel nabboj rám gésgeđér ahoN
,kenlel inegnölűd te¤e ¤av ah nerbÉ
,kenrev¤ef őderem ézzök si tza kiđeV
,gésdeji nazój sé }álđof imöt tájáä
.késsev ála tezrő trő za ¤oh ,kájtjahle S
58
,taráv inatnabbol lüđék ah anka tniM
,taláđ-rékö¤ etnih zűt javlot a nebdlöf S
,nappor gím ú}ođi ,éb llá dne$ nátuzA

:nabboj léf za ,lö ik ,léf men ,gof inđev iK
,er€eh ttet a ikik návdózúh ,kora¤aM
:erlej a kanráv ¤ú lességehip ttotjoF
>kétáj ,lűrekis ah ima ,ze afért €O
.kéđráđém nevele ótnorév :men ah eD
59
,derbélöf agárP ój arsádair ¤an ttO
,tepén a löf irev sátláik icrah đőB
,kanbod aságopor ,gnah trükzér őge$eR
>kanbod ado-edi rođzáđ ialaf tiM
,ejném dav ata$ a dlugáđ ttala kalbA
:e}éf ótuf a$nál ebmeđ a kizöktÜ
!kenmeđ ótál a jaj !kenlüf óllah a jaJ
!kennednim am egév !knügév !knu¤av adO
60
,netdeji ,nebgni¤e ,pén tlürő za soktuF
,(neltezötlö rokim rebme za rebme meN)
,ajdrohik aráctu téjőtléf ,tiavaJ
.a¤nah tnim ilepic tá€ádaka nönnÖ
itnikne¤e za ze ,ássájró ,pa$eđđÖ
>itniket 'ab}ára tjab a sé ,telüméR
!géstnem $nin !navado upak" :ríh a dagaD
"!gésnelle za nözö >rak ődév ¤e loheS
61
:tnéknö si ra¤am a támáđ ajtísakoS
,tnékők}}em ósotuf ,meret tto ,meret ttI
,ej€ereg zánodah ,lakrasgem togolaß
.ejlevön ,ajlálpát tegésdeji za ¤oH
>ajtakarel timloh tlocruh a :si lobaR
- ,ajtatum ,irégí ka$ tsátnorév a eD
:lőrđév ilovát ,sám tagjaj ríh a menaH
.lőrđérsoráv ¤e-¤e tlokli¤el arátđuP
62
,}ođđa tdeji nednim zűt tólđáz-mele¤eK
:nođđakaik ¤oh tuf tđorba ¤av tődepeL
,agárP đége za tsom ótíráđahur ¤E
.agárd ,őtléf ima ,eđđö pén a ideä
,kanúb nasoromám ,névderbé ,iesőH
>kanú¤ráb s -kéromo} ,€emén tágam iđeT
,lurágam ipét ik ,đev tá}úg tđarap iK
.lurále ¤av ,tíđíd trebme zétiv imA

63
,abráv a lőlefe ódnomríh atuj meN
>amrál ado tah men ¤oh ,kise lovát €o S
:knünnem ejedi ¤aN" :ne$löb dnom sojaL eD
.knümledező¤ im e gás€árik idsöknüP
,lubrob sé -meleléf kandonazójik aH
,ludrof knáer ebmeđ agárP đége }oziB
:i}koram knügeres ¤oh ,lémđe tse€ehiM
".ingof nasora¤am toglod e llek giddA
64
,arávol agrásgöđ ttorgulef ,alóđ gíM
,anátu terésik sétnem}ara ,sotđu{
,lallécnáp ttezemeđ }ámlod a evleléB
.lalléca ikcömöd evmöt €evüh arfiC
,tá}ágozub sallot aj¤ah 'es idloT óJ
:tá}ámorí ,sani tnim ,iđiv kan€áriK
,ebrőba&uk sevder tókruf a ilö¤nöG
.előleb ik névgnü$ kađaiv i}mölkÖ
65
:ketré zohupak a nátuim ,kájtál táH
:kedrémet ajtakal >$luk $nin >tdaram avráZ
,afláđ s redevehsav lürlőleb itíđeF
.avlápalak ázzoh leggeđ úpalak ¤aN
"!gem metnileme ddah" :izén ,lláđel idloT
>kennemeleđ ki¤e tálláv igeđ álA
>ajtno$ ő za nappor >sav a ,ők a gopoR
.ajtnoel tupak a ,tákras a lallaf ¤aN
66
:evnemik ,at¤ahgem kengésrő za sojaL
>eb mes ,ik es pan za nossá$ob en tikneS
,nánrota$ €emalav ,¤e tnallile sigéM
,námro sedré kevök tllegöđik lóblaf ¤aV
,ketnem abátolap iráđá$ a rokim S
:kedner sé €árik a ,nő$pél}ávrám a löF
abáni 'terésik a ttodokarúf ttO
".agárP" zaza ,"ahárP" :er¤e lühe$ ajtjah S
67
,kidógga ¤í sojaL - "ze őj nárok !e}jE"
>kidórufeb ze ah ,đév a lek erknüjeF"
,kétrevtéđ miadah trobát a :modut nÉ
".gém tre} nezehen tríh €oráK lőrre menaH
,lemmele¤if állah idloT távađ arU
,lennemagrep ahup tehe$ ajtímis ¤ú S

>abájla ő$pél a tlápmilakel ka$ ¤oH
."agárP" tdeker enneb >nötgör étü atuG
68
,kezétiv iráđá$ kájdut men tneladO
>geđér a tteseel :dnom ki¤E .ajab iM
:tágás}ozib avađ ajlnája lettih sáM
."tágárP kora¤am a kétteveb :atdnom tzA"
>kenneletpék apu$ sátíllá ze kiđteT
>gem e lalóđ esos :nojlóđ ¤oh ,kilöföD
?en ¤av ,késtnelejeb :ravtap sé ravaz naV
.enneb nav im inzén >ketdlükle nátuzA
69
,ajtírođ idloT űh ttegem aru tájtoB
,ajtérab ullot ¤an nebéjef a dazzuD
:kennem tnima lulot rév abikétnálaH
!kenne đel im egév ,ój mes etedzek A
,laddrábala se}éf evmöt abođ moráH
,latlá kendekerev tzök a norotákiS
,ajráz tágam eđđö ,katdalahle rokim S
.ajrá ólmo keziv a nátu kanó$ tniM
70
,kanátolap ¤an a nióso€of ,si tneB
.kanllá lüröksö}rök kóllárő serev¤eF
,nebkéđ so}ara lü ráđá$ a ttepezöK
.nebgé za ka$ ah tnim ,netsi gerö ¤e tniM
la¤na őme$e$ kos ,dloh ,pan ttölöf ejeF
>la}}ara ,lattnámé¤ ,avrravik ,avkariK
:'ebdner kőf sánorok zít a noladlo téK
.ebmeđ tsojaL izén :zén ka$ ,lóđ men agaM
71
,izénađđiv iken tza sojaL ne}émeK
:izétiv es ,ő mes ,tjah men tejef-tedréT
>tagllah s ,neverem llá a€árik kora¤aM
"!taknugam ik kujgáV" :lutáh gosus idloT
,neltenüđ ajdokmo} kanáru za tákraS
:nelte¤ek előleb si rév a zedekreS
:ajllá }ozib si tza ,lüklén óđ ¤e ,sojaL
.a€árik kora¤am tagllah s ,neverem zéN
72
:lütrev¤ef tdejigem ,léf ,iđih tza sólkiM
,lüdrep na¤oh ajráv tájákcok a gideP
:ajráv lammolazib tátludrof agalliŁ

.ar€árik đérem a stnallip am !e$nereä
,inzén temeđsakraf návnúle ,si ráđáŁ
:inzédi bbelezök !könrih ,jderE" :adnoM
?nákja nöj es óđ ¤oh ,dejdrék ,ze golod iM
"?návtjah tejef-tedrét ,ebknőle luráj men S
73
>tédéđeb atgosrah könríh a lavóđnneF
tédéle$ '€árik he$ }ozib ajllah mes geM
,nebbe}émek izén tráđá$ a levémeä
.nebbel men le si ¤e gnah lórákaja eD
,náglod indoravaz ráđá$ ¤an a edzeK
!máglođ imladorib !€árik sojaL" :adnom S
:degésseletök tnim ,jlodóh s ,bbelezök jpéL
".tekéđ nomaladlo đtahlalgof nátuzA
74
nabnoza erređ¤E - .ka$ llá ,sojaL lóđ meN
.nav molagzi ,jarom tzök gésrő za lutáH
,ajkasis ,ajdráb gner ,málluh ódalah tniM
:avgam ságnolot a kidőljefik ergéV
,lerrév sómo$ evpel ,natléla ,ifcrah ¤E
,ledrét ari}}a men ,¤or éle ajráđáŁ
,tetđerek av}áh sé ,lóbágam evgö} tjaj S
:ttedzek inalóđ ¤í arsálođnu seveH
75
!gáđro đége adO !robát đége adO"
!kátróđtéđ ,kélöel ,kátgofle 'kniadaH
>abávroM ttötüeb panget ttőle lanjaH
!abáih ,őre ¤an :knutllá mes táta$ iM
,errev¤ef t}áh adah gésnelle za takoS
!ejrev netsi za ¤oh ,kólbarráv a takoS
>kedrémet ,za nözö >tđof ,lúd >ra¤am a nöJ
".ketré men abágárP gidde rám ah ,aduŁ
76
,lláđála epék mér gésdeji za tnétsüT
>ráđá$ a lugrás loh ,lűdlöz loh si agaM
a tsom rám emi táh >kidu$o mes lef géM
.atsop-bóJ ¤e dalađ levétsele agárP
,ludjaj sé gö} artáh ,téjef ajtídroflE
,luĐjap tére}et ték kenríh a ilemE
,evnerrö$ isedrev gásra¤am a tájdraK
:ebmeđ elev llá ¤í nékđüb sojaL agaM

77
,láttavíh erim ¤oh ,ráđá$ ,táko mestrÉ"
>láttotđaráf edi lóbmogáđro iđđeM
:ajár tsom jlelef et ,medrék tza !ko¤av ttI
"?a€árik kora¤am rođsám tóda nozzoH
:zehgédnev a ludrof ráđá$ a nasajá{
>đel géle afért a tréáfért ¤e !maiF"
kandogarah tájgnál dsetnüđ ,garah ah ,¤aV
.kankora¤am segrém tájúđđob dstípalliŁ
78
,ddagof !mezek a tti ,'megésűh ifa&A"
,tako€árik e dnim lutárab ,emí sÉ
:knüzzeknelle si en ,dlémík tamisoráV
.knüzzeređ ttala tih ,im tékéb sökörÖ
:medneet absári nodóm €o tze magaM
>megne anadlá men netsI lakkaif aH
:lügéselef kiđtet s őnlef mák}áel aH
".lügéskörö nojlláđ gáđroheŁ ,-avroM dáR
79
.avzáhuj si sojaL átjú} tézek etniä
:azzár nasogarah té}érös idloT eD
,géssekéb ne€i za erézí-ajáđ $niN
.késsegem lüklén rév lakko€árik a ¤oH
:kojár tá}ágozub átnárőle ađoN
!ko€árik ¤enezit ,tze it keté¤ihgeM"
:kotájláglođ en ¤ú tsojaL takotarU
!kotánorok }ara motnor abkota¤A
80
:ajnov tákja sojaL ávóg€osom errE
,ajdnomik !ze na€O - .nájní$ !gerö ,on-oN"
:knuríb 'es dnim elev >dnom tima iđetgem S
".knuríála nasro¤ tnednim tsétök ah ,bboJ
- .ttelgem sétökekéb ,sédőzređ a ramaH
>telgeđ nednim gosrah lótgásgiv nátuzA
,ajtazoh abcánrot tikédnája sojaL
.ajda nesevíđ sé ,tsom rám tnéknö leviM
81
lejjé đége moráh ,pan đége moráh ttO
>le€€émeđ sánorok ibböt a zotalúM
:kájládu$ avládu$ tévíđ ,téđe sojaL
- :tá€árik kora¤am éggerö kilű$eB
>ludni sé pak aról nablanjah kide¤eN
,lút niupak agárP dah a gocok nagíV

:eđér im ,avdnomle téttet nönnö ik-iK
.ebđége sözök a lemmörö itđellI
82
- abáih deserek toglod iagárp E
>abákinórk ráđá$ }ozib attarí meN
temén a mes ,he$ a lezze kidekrék meN
[3]!tenétröt zagi men :astláik en már kaŁ
,adnom úkja}ara za má itedrih eD
>atnof abúrođok si téttet e sojaL
:leték ,armóđ atđup ,ikalav ah te€eM
.retéP iavsollI atrígem si ebv}öK
83
.ttolláđgem lohalav ,rám nebzöktú ,sojaL
,ttollá amokal a gím ,si ttőleza tőS
,erdner eb intílóđ édzekle tikonjaB
.ermedré ,gem inpel lakkédnája tik-tik S
,atpak lú}ámoda tátnolaä idloT űH
,attala si té$ep ,nelével-ahri ¤aN
>idloT sualociN :lekkűteb so}ara S
:inlodnog lura¤am llek ¤í tájkáed A
84
,gáđój tdakađavgam ráv a ze névél ,¤oH
,gásódnaráj elev si kelet clo}}evtÖ
,ajri kanidloT űh neđége tza sojaL
:ajrib nesökörö ,lutsokédaram dniM
,támlah sé tiajkís ,tiőlegel ,téjdlöF
,támlam sé tieziv ,téjtér sé tiedrE
>té€eh óđáradam ,óđádav ,óđálaH
.kéjrem en intag€ob nabkotrib e ahoS
85
>kenne tlűrö si men ,si tlűrö idloT eD
,kennem tnima ,ejef dagrohála nasúB
,tnilób naúromođ nétpél nednim 'avoL
.tílóđ men gem tiknes ,ázzoh lóđ esikneS
,aj¤ah tágam inzár kanól a ,rehet tniM
,ajtanáb ő za gem ,tsom ő si rehet ¤aN
,neléftú za nölük ,lokúdnab lüde¤E
.neléđ-ma€of egrüf zívtloh tnim ,zodaram S
86
,kangat ttozoh ebzűt llále amladjáf tniM
>taggađ neseređték ,ár nehipgem ah eD
,nabrob etse ilö tájúb ik ah tnim ¤aV

:nabromám űresek pansám lef irev zA
,eklel ,eviđ tlűh}e >idloT tsom alav ¤Ú
>etlezüt ,attagzi ajdnalak icrah gíM
,atsomle amlá ¤e tévdek a tze ¤oh eD
!aksoriP !aksoriP lúdjáf neseređtéK
87
!soktá-sedé za ze !aksoriP ,aksoriP
>sogáliv ¤e za ze ,nav jé elefnedniM
,ajbmol kúrođok-re$ ,vénríh a tehel ttO
...!ajnof ő men ah ed" :idloT téjef azzáR
lügéssövdü körö ár s ,telé za ze ttO
...!lüklén alán ah ed" :ajdnom tza :si kisáM
ebmelertö¤ eklel notú bé¤e nedniM
.eb}evöf a katap đévle tnim ,le dapA
88
,lutágam annahor ,kelél e an€of !hO
>lutág anallá en telű$eb ekđüb kaŁ
,an€ofeđđö }ozib levéklel aksoriP
>anlov en emrémeđ crah lá s óđ ttoda kaŁ
>kanraT avađ ttoda neűmle}}ök ahoN
.kanrak sáilad a ejní$ javéd ahoN
ősév ebiésev >neltetehel !¤edniM
"!ősék !ősék ah ed" :ajdnom tze moladjáF
89
,kát¤ahle ¤oh erdner ,énnev es erđé ¤Í
,kátdalah etniđ rám si kótjahgeres A
:anlóđ men kölüzök ecneB e}égel aH
.ajvógem ima $nin lótságacak >zénleF
,ecneB návol agrás :tlov gésnelej a$ruF
,ecnertep ¤e raka ,ómo$-ahlám nécneB
,aról a átipal imloh ődepel ¤aN
.alóla ,si men gem ,rebme za si ttođtáL
90
,dazzi avgo€osom ecneB ttala ehreT
:tacnimrah a tednim ,ajtatum tiagoF
,ajtláik eđđem gém "!crah a má golod óJ"
"?ajtál ,rú setezmeN ,rebme za tto sereK"
!el jlláä" .dair idloT "!trájdnim tsom dokareL"
"!e}já" :tjahos ecneB návllah tzE - ".međevgeM
erpe¤ a ákareL ?innet alav tim eD
.erbeĐ avgola}af tárá za >timloh A

91
,jlakéred ak$ó ¤e ,soknáv ¤én ze alaV
,lakkéram-eđđö ¤e bmognic ,órakav-óL
:atlab ,aró}evöf ,sápmál-rőb ,ólasaV
.atlobar ifsőh a tze nácaip agárP
,tednim lef djam ideđ satú }évevöj tsoM
- .tegniket abáih ecneB áer ađđiV
,konjab a itniré tá}kév ajápiraP
.kanjar a anátu itđere nabbagív S
92
:atnov etelezpék mádiv abulaf¤aN S
>atnolaä ,aráv jú eđđem $nin rám adO
,tá}rot sé tiupak ,tiá&sáb iremsI
.támro se¤eh atđám rođkos nátu e$réV
.kiđtet ¤ú ,nnefado óđtrük a dairgem S
,kitđere ebéle tadíh ógobod A
:ajráv a}ođđa űh ne€ékre za gem nnöF
.ajráp őlű nekđéf - aksoriP ,aksoriP
93
- nabágam izűf ¤í - ,si géle ,si gélE"
- naltázah inlocrah tréázah a mekeN
:gidde trételű$eb matdólsas tegelE
.ki¤e tlov mi}e za ,tlüđef a$nál ték loH
.tehrétgem ávoh nav kannálđoro za máL
:tegréf đaki$ itér }étsőn bbedileđ ráV
,xinéf tnim lüde¤e nebgéső$id a né S
".si né ko¤av rebmE ...?kejgéle naltaráP
94
,lakko tágam etző¤ neltenüđ idloT ¤Í
>lakkoza anlov tnem ersévek }ozib eD
tezpék ótagola$ rédnüt imleređ aH
.tezém sövűb iken er¤e anadroh meN
,táksoriP ajtírob >ađđiv lláđ ,ado lláä
>táf sogáriv a jar tnim ,nasorkob ipeL
segésűrö}ö¤ kos a tza iken návdroH
.sedé si ajknálúf ken€em ,tój ilebvíä
95
,azzoh 'es ebgésték ,lodnog si men arrA
>ađđiv énteređ en tető }áel a ¤oH
,tahlo$narap ajdut ,nékđüb tágam izrŐ
,davlo ,tüs za erim ,emleređ ő za paN
,tájtamaz emleređ ,si táksoriP izrÉ
>tájtalli ódakaf tnéknö 'gáriv a tniM

>attál gila intál - tlóđ men elev tóđ ¤E
!...ahtáh :ebéđe tuj mes ređ¤e tréza eD
96
- !men gém ,za tehel men s - ősék ne¤el en kaŁ
>ne¤ém zohi}ogzoR tnétsüt evréazaH
:ajdnog ő za ibböt - ,táksoriP irékgeM
.ajnof ebmeleređ ,rágobme€es a tniM
,kan€árik a lúrob zohábál nátuzA
kanájtú iagárp emle¤ek i}}a đđeL
- abágud itetnöd tsávívjab đége zA
!avá¤ a ejlle¤éđ !cnirőL raT iken tiM
97
,ken¤eh návgora}ak ,nebődre setegiL
>ken¤e-sedé zama tépék ilelö ¤Í
,lenníđ sa}rá sopan acra lurob-lüreD
.remíc sejef-he$ a náĐjap lurob-lüreD
,nebődre za damát sátlokis erređ¤E
,nebőnűtle ramah tsötnök i}ođđa táL
,ajllah táságobod őgner kanápiraP
.ajjaj ¤e-¤e dakađ kenőn a neselé S
98
.tátllágem avráv men s ,sőh a dair "!jllágeM"
,dá t}áriladlo sé ,kanól a tu&nakraS
>killah ságobodném ,sátlokis erremA
.killali} anátu nődre za ,mo€ós tniM
,ajtál togavol a innűt őle-őlE
,al&áf €émeđ iőn norkob a zodakA
,negre} a lütđerek kiđkef avléla iK
.nekreb a lahle-le ajgnah ózoda¤áb S
99
,naltadnom ,röt agam ókjeP trételü$eB
>naltakođ abál sro¤ nógáh droz i¤eh ráB
:erőle ,artáh zén ,ólbar}áel a tuF
.erőkrat ¤e lüle ,arálálah artáH
,aráv ólbar-i¤eh llá néjetet őkraT
:arrátah he$ a léf ,avroM a emeđ léF
,kénneteb ttőleim s - ludroféb nájupaK
.gédnev naltavih a nabboreb anátU
100
,iré men ajdrak ój ,ne$nin elev ajpoK
>irésik evzű dnim ,lef nő$pél a ,golaß
:todrak a neletnüđ anátu si ángáV

.ttotrat ,nebélö za iré t}ál a ¤oh eD
:ólbar a lükenem arábođ luráboä
,óldap a de€üsgem ređ¤e ttala idloT
,eb€ém tágam azzúz lessétü apmot ¤aN
.ebjé nalatgáliv pan a iken luroB
*
(étírek abámlatah t€oráK ózzaruD le€€em) tsélelníđ A" [1]
¤oh ,küđđev arólodnog ah ,kanknugam kujtahzára¤amgem
nelle kik ,lőbérév koza ppe$ ¤egém tlov si nabknusojaL
.L yalaä ".ttöj lóbájázah jú kanáj&a (nelle kai€opán a)
.J .A .I .190 .II .etenétröt gáđrora¤aM
.J .A .tőlőđ a gem attotísonoh €oráK .VI náját kinleM [2]
,ttaim esétrésgem aj}a ,kansojaL ¤oh ,llá i}}a galiairótsiH [3]
rám adahőle s ,larráđá$ €oráK egésneltezí tlov na¤uka$
.tnétröt (1362) nebbősék lavój ze menah >si ttotítđup nabávroM
(nabkala iesempén €i men rábah) kensédőzređ isédösökörö zA
iairtđua za sina¤u €oráK .amo} itenétröt imén nav nétniđ
t€oráK nabrosdosám ,taknusojaL nabrosősle témsi keze ,tekegecreh
.J .A .erétese sálahik nalatgam ,évésökörö kia}ámotrat anlov kéttet
kené kidötÖ
'.alav tlusúb negi neze sólkiM idlohT,
iavsolI
1
,nabágam ettetlöf aksoriP i}ogzoR
,nabági samladjáf tévíđ irötgem ¤oH
:si trév ze}ök ah sé ,rábmá dakađ étteK
.si tréza zehcnirőL ne¤ém lűgéseleF
,arájúđđob agam ,arájúđđob idloT
.arájfú$ kogavol ózálagem tezűä
:enteređ inlah !ho ,entehel ah inlaH
!en telü$eb a ka$ ,telé za gem nöjnűä
2
:gés}émer immes $nin zohlálah ü}}ök eD
,gésđége ujfi za nácra sorip kiđtáJ
:telé pé óluriv a tágam idév ¤ú S
.ttelmér es ebéđe gássokli¤nö ahoS
>si ő le nojdavreh :davrehel aĐór mÁ
>si ő le nojlluh ¤ú :kanlluhel igáriV
:geréf ,€áđa ,dök ,léđ őtđéme nassal lleK

.gerém ne€i ne¤el gássazáh a ikeN
3
,őđtet kansám ima ,rodnu iken ne¤eL
,őtđevtelé iken ,kansám telé imA
,sádlá kansám ima ,kotá iken ne¤eL
>sátláv-arlálah ed ,sátláv¤ej men ikeN
,ejődefmeđ iken lo&áf i}ođđa}eM
,ejőtiret iken a¤á i}ođđa}eM
...assarisle noza rođzáđ tágam agaM
.aksoriP ézré tze ,atlodnog men ah tzE
4
,tlláđ bbála talúdni ősle za rokim eD
,tláđdán ózdógof a víđ }égeđ etsereK
,atnopan-etnejé ,noktit éserek tzA
.atdnom 'es iken gém ,tihá nátu im ¤oH
,aráduB ajnov im ,aksoriP itré meN
>arájtú ze lodnog s ráv tréim evlüh}E
,őtjel a nav arra :ő tjes mes agam tiM
.őtje nededsedé tásátjaho nedniM
5
:ejlölü¤ ik ,za tto ,esseređ ik ,nav ttO
>előt asádaram ,lohráka ,lovát $niN
,ajnoh karadamffirg ,¤eh [1]ná&sakA za tniM
.ajnov élef agam si lüri}dlöfrém záä
.kengeteb assál ¤av ,kengedih assál ddaH
>kenttegeđ-evíđ ¤av ,kanólocad nékđüB
:ajlátu ,ezzőllem ,ajnáđ ,esseređ eN
!aráttál emeđ ed - nojlahle gidep Ő
6
- .nojlah eriklel a ,nojlah ettőle kaŁ
:nojjav ,tto gebel men láđdán a za táh eD
,atnábgem gavol a tsátnáb a nálat aH
...?atnári anludrof ermeleređ sedé S
,lánraka inlah €em ,víđ súb ,socad et hO
>lánravdu za nav ik !ólúrá ,tza doduT
,enűb gavol idloT ,mo} negi ,degét mo{
.enlűrek abdóđ ¤e taná$ob a rokiM
7
,aráduB itegrüs narka¤ si i}ogzoR
,arájúb }áel a tüs nékđüb emörÖ
:téjőhlef etekef ajtál kanso}arA
.téjőleme azáh nápu$ enneb ajtáL

:modnom názagi ,mál ...!aksoriP maif oN"
!mobmalag ,et ¤av za ,¤av si maif }oziB
:etnevel i}}adnim ,clo}-téh maif anloV
".et tnim ,tetelü$eb €o máer anzoh meN
8
kanzáh a si cnirőL nabnoza egédneV
>kanđádav armáđ téh leggerö za ttü¤E
,réár lőtmeleređ ,lótságúb eciliG
.'réáno¤av bbákni ,lah-lé tréza si meN
,atdagof nese¤ek etniele si tzE
,atda'do lüznéplöf té$nik avađ ,emeä
:nabáih ,aksoriP tágam ettetlőrE
!nabájóláh avađ rámmi kitehdőgreV
9
,eglezök ajpan tráv sálúdni za ergéV
>eklet ső i}ogzoR inlürü edzek ráM
,tájólavartú za aksoriP núromoä
.tájólav arlálah ,}égeđ ,attagsokaR
,náhmol kerekeđrát ¤an a si katlúdzoM
,návnov belezök dnim tecrep óslotu zA
ajádzag isulaf igér záh a rokiM
.a}á€ ódale péđ éllem s ,lü ari$oK
10
,lórluzah inlávgem ű}}ök alav men eD
:lórrú za ¤emle ,¤oh ,negér rih a sepeR
epén tto¤ofe¤ü kédiv đége za tsoM
.ebéle kanludót tniknulaf ,erređ¤E
- toglod ótahervíđ ,tsádlá na€o ketteT
godlob ,nogáliv a ,bböt đel men neđih oN
- nozzoh temörö ár lőbbe kidazáđ kaŁ "!}ođđasik ój-la¤na ,péđ-la¤na" za ze kaŁ
11
.panloh ré si ado ,ótnih a goborlE
:kanrú i}ogzoR tlov si náduB azáh péä
,tázáh atolap ¤an attál es atózA
.kátzánorok t€oráK ,táj&a sojaL rokiM
>lán}ogzoR si agam nelle káŁ alav ttO
:lánna bböt es a}á€ ,ttel men aif ¤oh ,eD
,ajám ttőn sé nulaf tlü nettegeđ-evdeK
.a€árik etnö men teklel jú eleb gíM
12
,lobrávaduB sojaL gém alav tludzom meN

>robát a zehné$nerT tlov gila evtedriH
,erélöf i}ogzoR zehgésleF a rokiM
.erételetđit a si táksoriP ettiv S
>se}éf €im aravdu :katlumále gezzeB
>se}ék mesgém agam - >iáglođ ,iarU
:atjar gésbnölük a ttođtál men ,názagI
.at¤ahle nebiđeK loh ,külev etdzek ttO
13
,"tátzoh netsI" nöđök erőle ,nosajá{
,táksoriP őgemer ,nejléf en ,ajtatziB
,návráj ttala molpmet sognah ¤an tnékim ,iK
.}ávrám a de€üsel ,indalah etniđ léF
ketré bbelezök gím ,ze tlov gidda ka$ eD
>kedrét alojahgem tniknö ttőle sojaL
,nezék etlemelöf táksoriP >at¤ah meN
.neđél sátatumeb lannoza ¤oh ,ádnom S
14
nodárgeĐiV isö nabátolap se}éF
,norá} eri}bböt gém tebéĐrE ttozokaL
,é€árik ¤an €oráK ,tlov éáru za €eM
.én€árik názagi ő ¤oh ,etzeré ttO
trat si nabátolap jú za avtlávlef eD
,travdu (etettípé náduB aif te€eM)
>a}ráđ iladlobboj kenne alav évÖ
.a}á€ i}ogzoR a s ,eb sojaL tnem adO
15
,aj}a sedé sojaL ,én€árik alav lÜ
>am nav ravdu levim ,nebémret ilappaN
,evlű ,ia}áel ko€árik ettelleM
:elűrök avllá dnim ,záđ ¤av ,ékaru őF
,le}}éf tdapás ahon ,dloh }ávalah a tniM
>lejjé takogalli$ bbórpa za ajmo}lE
:mes ¤e tágam aj¤ah ne}}ök men tréza eD
.međ bbesezüt ¤e-¤e gollipőle avpoL
16
ttellem esénöđök ,ajkó$zék ileggeR
,ttellek ainzovát ,návtatumeb sojaL
,nedrét ,ttőle aj}a ,táksoriP at¤ah tto S
.netrémik attotju} ,tlab pé za ,tézek iK
,lőtzék gedih eme }áel a tnezzergeM
>lőtzív-péđ moilil si réhef ,egnö¤ ráB
,at¤ah téhel akja nájtnámé¤ iürűß
.atdagof ,atrávle tá$narap ,evledrét S

17
,elé-emeđ tlu¤ál kanén€árik ergéV
:eléđ }ávos akja éssik ttodorodoF
>őđtem es ,dileđ es tlov men avaä "!lef jllÁ"
.őđtet }ál jú za ¤oh ,rám kátdut iasráT
>zedrék nesebes-¤an ,tóđ tö-¤én elev tláV
:zehrév imledejef etledner nátuzA
,kan}áel iravdu éllem ekiĐrÖ péä
.kannáb ia}đob a éllem a}ođđasiK
18
,atá$ob men travdu [2]}ođđagerö za gíM
>atmo} té¤eh ejűt ebé¤eb ajju péä
,nokó$ ttogel etdzek ,kanálđo rokim eD
nokóso€of úđđoh ,avgofzék ádagar S
:nojlóđ ,izedrék men ,timmes iken lóđ meN
,mo€ós taradam tnim ,nesebes ettiv kaŁ
ajráv nasonohtto sé nátđit loh ,adO
.ajábođ izűđ péđ ,ekđéf €ehep ahuP
19
,ajtídrof neseveh lavágam ebmeđ ttO
,ajtírođ ,avtrattéđ lezzék ték tiezeK
,ne€ém sé nasađđoh ézzök emeđ a zéN
.nejréado akja ¤oh ,élef avlojaH
,adnom gelőrötik "!}áel et ,keltereä"
:atmo} zohákaja tákja za nátuiM
- tadáđ ólavarkó$ ,óg€osom a ,tze ,tzE"
!tanáb €ém ,€ém a za nebdiemeđ ázzoH
20
,kegé ,ko¤af !úb men - ,múb ¤an nav si mekéN"
,tegél a meteređ :né ko¤av semlereä
:tadloh a ,topan a ,ta}rá za ,tomlá zA
!takótahdnom 'es ik ,tneltetehréle zA
,lütléđ rádopa$ a ,lütgél a moloktit S
:lütjé za ,lut}rá za ,lutdloh a ,lutpan A
...molá za lurále ,nabmomlá kegetteR
".mollá lük'en điđ ¤e :jáf men !edi zzén ,eD
21
,atdnomle tiavađ óslotu ze gím s ,tlóä
>atmo} té¤eh ejűt ebé¤eb ajju péä
,előt iđevle ¤oh ,ttotlokis aksoriP
.előle kisám a tlártáh avgo€osoM
:immes rám ze neđih" :lef ttogacak "!náj¤aH"
">innet né merem gem si tza gém ahalaV

,sevtö za lerrö}ö¤ tájtnibur izén tnim S
"!sedé" :¤oh ,etlelzí s ,trév pö$ a etzéngeM
22
,ézrő si gem táktit ,gitse đége ,pan zA
:éző¤ gila eĐrÖ táksoriP intereä
,ketrét armolagu} nősék-ój rokim eD
.tegrék sőre za tza etrötlef ađanaP
,ab¤á za neletrih ázzoh ttotufadO
>ajtál dloh zűđ a ¤oh ,névdőröt es teppeŁ
>etlelö ,atlokó$ >éllem tdükefadO
.etllehel arsorip tálláv réhef egneß
23
:tá}ávláb ilebvíđ atnó¤gem iken ttO
>tá€árik sánorok kendlöf a itereä
,a}á€ meledejef s köĐrötpén i$ik ,Ő
.aj}áh gisojaL ¤aN ,arpan a tiemeä
kenne !ne¤el ddah má ,egév đel im ajduT
>kenmeđ őremkav a kiđlale agáliV
>evze¤ejle nav ik rám lassojaL ,ajduT
.eđđem a bbelezök $nis anlov men ah eD
24
,arsáris ttodakaf nabnoza aksoriP
,arsálatđagiv a egésküđ ttel ikeN
,násros a}ođđasik eviđ a ttesegeM
.návlodnogle zoha tájtopallá agaM
rotáb - iken sáđđiV .tlóđ men ed ,atlodnoG
,rotáb €o ¤oh eĐrÖ - atládu$ ,ettereä
:énneltetehel tláv gástli} a ze ikeN
.énnet es trégáliv a ¤oh ,etzeré ¤Ú
25
,etse na€o le tlúm röđbböt lánna menaH
>etsel lunalatmo} pan đége tidloT ¤oH
:kodórpa ,káilad ,kentetrö$ kogavoL
.tto tlov men ¤e za za ,ttöj men ¤e za za kaŁ
,ajpa itegrüs mÁ .rem men tóđ inedréK
>ajpan őzge}em a ,ravdu za ,ese¤eJ
:tá€ús nó itegrög arsám a pan ¤e gím S
.tájúb zéhen evíđ ándut netsI za kaŁ
26
nájla }orot ől€ém ,edzek gidep idloT
>námladjáf imetet ógnojas indú$O
:ajgat ,ere nednim tdazállöf enellE

.ajdagatgem iken táságzom ,téjerE
>kiđkef noko im ,loh ,atóim ,ajdut meN
:kiđkenem abmolá lőbtélnerbé södöK
:telé ,molagzom ,níđ ,gássogáliv amlÁ
.telémđe za serü ,kav ,tloh ,€ámoh apuŁ
27
,evlére$ik támlá ,ređ¤e tnima ,menaH
:ebjé nalatkala za témeđ itíđeF
,ettőle damát pan göđ¤én ttelef ejeF
.előleb ik dará óđ sé gnah irebme S
kélmelüđarjú dnim nassaL .le¤if idloT
>kélme za ,emđe za ,tezré za ,tezpék A
,ajtaggađ tielüf sátláik avrud ,sre{
:ajtalalgof a ze s ,kotá ,kotiđ ken€eM
28
!létse to¤an gezzeb" - gnah a tláik - "!idloT"
.létđev men gem gém ah !dá}abe ,gem đđev ttO
>gerékaf uđđa tnim ,dár rőb a nojdapaT
.geréf a gem ne¤e nomla södüb ,sevdeN
,dajnov gila detlé ,tzök géshé neletnüä
>dajmođ ődepele zív sohod ajlálpáT
,đel géle i}}ema :jlé tős >gem jlah en eD
.dzeré tadoník ¤oh ,ssahtjaho inlah ¤oH
29
:gem zzén >edi táh zzéN ?đremsi meN ?e-đremsI"
,kenzétiv he$ ama aif ,tti llá kodoJ
dodrak alokli¤gem néjtegiđ anuD tiK
.dodroh lüneletmeđ tépék a nebremíc S
,nabmótatpa$ né za ¤av tti ,¤av avgof tsoM
:nabólav ,ik ttötü lój sálbar}áel A
:gerém a ne¤e sé ,táh gem ddut !abotsO
!kerévtset isah¤e :}áráb a ,sakraf A
30
le€éđ dstnöd táh ađon :¤av sőre ,mollah tzA"
>levéjere dalláv 'mo}rot úlafalkiä
:nojlláđ gikogalli$ ,ráb gigé za deríh S
!no}ráđ inlüperik nanno jlábórp ađoN
ajúđđob ifréf meN !tto ,raduc ,létđev ttO
,aj}úg kóz}áel ed ,deríh le itemeT
:nogúl sőre kidzek táfért a delev kiK
"!mogúh ,đel dobar et assokli¤ dápa ,reJ

31
,ttotrat déđeb e gím átjú} tézek idloT
,todrak a ázotom ,névkef tta}ah er¤e S
arákos ,avtnipat >ne}röđ ezek tjáf eD
.arátalokram a nepé ,ttodakaáR
kanóđ a nebitnem ,đel kéred ,atlodnoG
:kanózamladiđ a intíjah abákroT
,agúb tezehen ¤an nima >lef atrib meN
:agúh zádá kodoJ ttotlokir ,avllah tzE
32
mánnáb es erkörö !si jlé ka$ on ...!táh đlÉ"
>mánnávik inlálpát detlé za nömőlmE
,anda temle¤ek ah tlálah a ménlölűß
.andagarle ramah lóbákrot hé muđoB
ledneel avlo$pak erkörö lavúđđoB
>lemmeleređ sám tnim !jréf űh iled ,mázzoH
:"nalgidotloh" a ze - ,"nalgimotloh" a zE
!nav ¤í ze ?dodnom men ?idloT ,e-dodnomlE
33
?avrá dekemre¤ ?dőn ?nohtto dáktám e-naV
!arámlahris ajpa za lúrob men ahoS
,danátu sevdek a témeđ ajrís ákkaV
.daráđle si agam lavát¤ofik e}}ök S
,ebjék setelelgöd tágam ajbod !men ,meN
:ebélö ko€édrob ajlocruh tedeveN
:nejé nednim ilö deríh a levélÖ
"!neléftú kipökgem si dikemre¤ sudloK
34
:lajjaj őgö} apmot ¤e gém tlelef idloT
,la¤na réhef atđit a ttotuj ebéđE
,kenéklel asokal rédnüt ógo¤ar iK
!gem étínölük ¤í }ámrá đonog lőtik S
,támlam selé agof átíroki$ eđđÖ
,támladjáf inatsom ajlúmlülef im ah S
nojllá '¤oh ,za ehüd :témleređ itíh}e S
?no}á€ tto¤ah-emen s nólbar eme túđđoB
35
a€árik iráđá$ nabnoza kenkeheŁ
:aráj erigév rám kanásálmor adaH
,etđev sro¤ egeres tnétröt tnim ,ttese ¤oH
.etđere giágárP trobát negedi €eM
,lemmeđ ttoti} ar¤an ,si bbőle atdutgem S
,rebme ra¤am kanna tré mes aráját ¤oH

,aklaf iravdu za lassojaL evéviK
.atlalgofle iken tsoráv tlűmér a €eM
36
,larrof tépe ,tegrém s - ábbávot atdutgeM
,larropA inllá trem mes táta$ epén ¤oH
,návlláđ arladaiv gem ttözöktü si meN
.námáđ sé néjere gésnelle za gem eD
,kansátuf ttedere ,já} ttobod ebmeđ tniM
.kansám¤e ádopat gésdeji za tákraS
- ,lutáh návtagoir sétlövüs-ajpok ,-li{
.lutátapa$ kólbar allav trák bbo¤an eD
37
iű€esek nodroz kecréb a ,killinduT
>inlűrö kenédzek erőle kan}ámkáÄ
kekđéf ólbar alav nebke¤eh avroM-heŁ
:ketsék men néjedi er¤löv a inpa$eL
,ebmeđ takódalađ tlümér a kádagoF
>ebmele sokli¤ ték zív-zűt káttotíroä
,nocrah kenélöel lőbkürévnö takoS
.nocras kájdale ¤oh ,katsodgofle takoS
38
,ráđá$ imladorib ,€oráK he$ avllah tzE
:rásávrebme đonog €of ¤í attalla ¤oH
aráttál aravdu s ,tágam etlle¤éđgeM
:arátalokramdrak setđerek ádagoF
- tniré men akja zűđ teh€ek námokal ¤oH
:tnirév monokor ¤av ,ráb maif anlov ,¤oH"
:modrak lláđ 'es ađđiv gidda ebé€evüH
"!motri men ik gi¤e tólbar a gímalaV
39
,nöjlű¤eb ,iledner ,trájdnim adah sólđáZ
- ,nöjlülef aról dnim ,arójzök a ,semeN
,taráj trobát agam neb€émeđ i€áriK
.taráv sa€o nednim latlá dah inívgeM
,megne lekedré tim tsom crah e nabnozA
?megnez tiemedré ráđá$ ój a men iK
- >geréf a lutđupik ah ,géső$id ikeN
.kerét zehmí}e za >témsi zohidloT nÉ
40
,tájpa inalrotgem tdükse ik ,anvodoJ
>tájbar eteis men inlöle najmođ-hÉ
,nejlé ¤oh ,atlopá si noktit agam Ő

.nelétök avtá$ob ,tekté ój ,iken troB
.arbbávot ajtđalah tájúđđob ,attodnoM
,arbál egeteb sőh röđőle nojllá ddaH
:tniknö loraĐ ,lúf-lúd teđémret a rokim S
.tnikneppö$ ileven rokka tiemlertöß
41
>nasro¤ neltetehih sólkiM tlüdü si leF
:maĐlab apu$ erév ,sovro đék ejerE
ajdav ttezderahiv kődre za tnimalaV
.ajtagola} éppé pan ték-¤e tiebeS
:e}émer ,amlazib ,a¤áv tlűdü elev S
:e}émék etekef ,kodnu lokop e ¤oH
,avgof el ajtrat mes giáró ¤e }oziB
.abkogat anéb e nessehlű¤ őre kaŁ
42
,tájámlađ ővükef at¤ahle tse€ehiM
tá€ámoh enötröb intagopat édzeK
,anlálat arótja trázéb €emalav aH
.alláv tteteviken nestíđefik te€eM
,iréle giddema ,lafők apu$ >tlel meN
,itrésik abáih lavájdrak inatnoB
:abáih itrésík lurlóla inságeM
!avgáv enötröb nav ebérekö¤ láđőK
43
>ajmo}le apolđo géstétös a :zén löF
,ajdnog eđđö lurođ latlá kalaf :zén téä
:nökűđ ,nekederem ,izré ed ,ajtál meN
.}ök űresek ,soník ¤e témeđ ajtufle S
:ajtrat tza !melerüt :teppe$ a ilröteL
>ajdrak iken ór djam tő$pél nődi uđđoH
- nebők ógurađđiv ajléca kizárkiä
!nebézek a dakađ arbarad-erbirid S
44
,lakkoram atđup ték tsom llá zétiv idloT
>laggarah ódair té}érös azzárgeM
,abájraknö parah nájtnopőtet ehüD
.abáih ,abáih ejere nednim ¤oH
!nává¤ ,lűnelet$eb ,táhet inđev llek lE
!nájákađjé lokop evdelef ,evtemeT
!avlávle néböđük lótgáđro}}em amA
.avllá mes tuđđob gém - tuđđob trékezednim S

45
:ár t€of aragus ¤e 'pan ttodlá za rokkE
átjahel anvodoJ tácra sorip ekőä
,ebtétös amén a naklah iken tlóđel S
:evdév levire}et tognah a lüleftéK
,mekén dönöđök tza :létlűpélöf ,idloT"
>mekté ,molati ój tedőre atzohgeM
:alálpát ekemre¤ !kenmőzmen asokliß
.aláh denneb e-nav tréój e ,motálgeM
46
,kelđét árrú dabađ ...!konjab ho ,si tebböT
:geđér tnim ,őjazah lejjé s ,tnemle kodoJ
,nab¤á za mölö gem lejjé né tokodoJ
.nab¤áv innel avoh detré kodut men treM
,éddőn đraka men ah - >đđél mi}e ,gem jdüksE
>éddőteređ jnávík ,(újfi ,ko¤av péđ dsáL)
:knüjlé nagív ,ere¤ >kos nabráv e nav $niK
".knüjék astísakos géspéđ a ,őre zA
47
>no}á€ ú}ođi ze de}röđle ka$ idloT
,nojllá arukla €i lőble$ ¤oh ,édeleF
:antuj abáih ed ,ebéđe tuj si meN
.anduzah 'es ¤ú gém konjab etniđő zA
...ttodlálef ika !heh !}ákrođob ará€gáM"
,ttotláik "...!ermezek ređ¤e kalajpak !jráV
- avdnom mes tebe¤e ,télkö lef atzár sÉ
:anvodoJ etlövüs tnékű€esek ,errE
48
:dözűb a si mezré !táh gavol et đdahtoR"
.dözűle memleređ ah ,tamuđob dsál mÁ
,tésélögem mápa metdegnele ne}}öK
:trésélelö véh ¤e - mándale merévtseT
!uđđob ,táhet uđđoB !...:llek men dnim za dekeN
>uđđoh dolálah ed ,¤av ttolah evdzek náM
:detserek dagam ed :gem đdahtor nevelE
"!detset ,men mi}e ah ,ésám ahos đel meN
49
,atpa$el nesöhüd tótja za lakkóđ E
,at¤ah tzétiv idloT nebjé nalatđagíV
.nabdnog bbétekef si lénléfjé etekeF
.nabnoza tteteis lüklén lej ődi zA
:itjel tácnát ilad lejjé za pan se}éF
>itjes si men ahos ,kisám ki€em ,idloT

,géstétös ¤e iken gáliv akrat péđ A
.gésték neltekenef attala kiz}évrÖ
50
,kenőj iemlertö¤ jmođ-hé sökörö djaM
>kenődi bbúra}as ,bbađđoh dnim iejtjőB
,arro ilölű¤gem tekté za erőlE
.arrodnu so}ozib kidola}af ađđiv S
:tahlláđ 'es inlűh}e náksoriP emlezpéK
>tallá söhüd enneb trebme za atmo}lE
:gém rák ttese men ah nebéklel ie}}em S
.ké}rá setelűrő si tza izeké}röK
51
?akrot ár e-dakađ kanlokop ...?ze im eD
,akropiđ sé göđü lubsogam a ár lluH
,lettsüf ingoravak tognál nnefado táL
?le ttöj teléti za :jaz ¤an télüf ireV
:nebémrev leináD nálđoro sehé tniM
,nebé€ém enötröb ,tű}röđ ,te¤e löbmöB
,lűtsevöt ejéleb alkiđ a lüdnergeM
.lűtđerek nojabiĐ ¤an a tah evgröd}}em S
52
- si tlűdzer ebillem ka$ ah - attollahgeM
>si tlűđ netekis-dlöf aj}a za tika géM
,kennem-kenőj ađon argnah a kerebmE
"!kennevele tto gém - kájtláik - innel lleK"
,nözűt a kanatri gidda đége tatÚ
:nözzűf arákered tim ,návbod teletök S
,lef őj ála ege péđ netsI za idloT
.levődüt gát irém téjőgevel dabaä
53
:ettetrégem 'abmo} tros đége za külőT
,etteveb tiupak ólbar a €oráK ¤oH
,távó$ atattíjah kankodoJ ebékđéF
.táfótđaka za rám lutsoguh etlelgem S
,idloT alav súđđob s - nebzök tú si attáL
>intloik ajdut men kotjar tájuđđob ¤oH
:lót}ávtál €i emeđ ttozdótrile sigéM
.lót}áel ujfi péđ őggüf nótib a}úŁ
54
,ejőtezev idloT ádnom "!iken llek ¤U"
:ejőteređ katloh ,ze tlov }áviĐ ajuB"
:nájrak a élögem s ttolbarle takajfI

".}á€ e tlov bbađonog lánkodoJ etređzíT
:eréle zohrobát nabnoza idloT óJ
>erémörö pan ze ,nepé tllá amokaL
>leté ,lati kos tlov >tlü si el ,kátláníK
.lettéh azotalaf sőh a }ozib tnesreV
55
,luráj éle eníđ kanráđá$ nátuzA
:lurájros inatsom đet tóđ péđ nedivöR
>evíh sojaL ,idloT - ,idloT even a ¤oH
!emí ,elev nőt tim ólbar raduc e tsoM
:merék noza ka$ né - dnom¤ú - tedegésleF"
!meríh selej igér gem mastí}ozib ddaH
:mötlöt ddah tamuđob nólbar i}}emalaV
"!nödlöf e kaj¤ah en tábro$ €i nemeveN
56
,atjar ttopak-avpak ,ráđá$ a tlürögeM
>akja kenednim gnez lőtéven idloT treM
:ne}röđ ajtrile ze tólbar a !so}oziB
.nejnem :távaj egres ajda ála ezeK
,zegév na¤oh idloT laddah }áviĐ a ttO
:zehkérek itettök ,abórak ajtanoV
>mentíretađđiv ár tál&áf kődi za bboJ
.metílme te¤e ze gém lóbkojtú za kaŁ
57
,kenénem netegil péđ ¤e rokim ,tnétröT
,(tenétröt ttesegem men ah ,anlov aduŁ)
:lubrokob ¤e gohiv sétíre}-apiraP
.ludrof ebile ka$ ókjeP a kanidloT S
,máđređ bé¤e nednim s ,nodómnoza egre{
>náĐjap ¤an alav gól tto si ajdrak zéktéK
:etrem es e&árb záđ (tlov dav €o) inatnáB
.etlelö ,atlokó$ s ,dnom sőh a "!¤av rebmE"
58
>argáđój soko za ,lef jlü ,gavol ,lef jlÜ
,argáđrora¤aM péđ nötpör azah jlüpöR
:deríh a dserek en ,takólbar a et d¤aH
!derélotu nát gém ¤ú tadogásgodloB
:ajnov neseređték emleređ ahon ,eD
,ajdnom - "neltetehel rám gidda !tehel meN"
:mogáv men el erdner tólbar a gímalaV"
"!nogáđro negedi ke¤él en arfú$ ¤oH

59
,tétzekrégem idloT aksoriP ajtahráV
,téjtđerek akalba levéjef ajtahmo{
,arsójáf itehzén lappan tiemeđ péä
:aĐór sorip a tnim ,lejjé ik ajtahríS
>kennem-kenőj ahon lánravdu za kösőH
kenmeđ úromođ e tsélűh}e zoh 'es ¤E
:giláđ ¤e ,si na€o lovát ki€ema géM
.kiláv énnegedi si za ,névdelezöK
60
,avlúrip ,evtekđer :bbávot attahllá meN
:alúrob abáka} ređ¤e keniĐrÖ péä
!meklel ,ekiĐrÖ péđ etré ik sseven eN"
:megne gem jléti en ,kedrék timalav aH
,kettöj azah lóbcrah dnim ,kétnevel a mÍ
:kettötü si trobát ,nőzem itsep a ,nneL
>motál esos sigém lánravdu za tidloT
".nogá ia}a za ,ő gidep monokoR
61
,a}ál náb a lelef - "!nelté$neređ et ,jaJ"
>ajár mejef a tti >motál ,donokor meN"
kendemleređ ajník s ...tza né tnim ,detereä
.kentetlőre zohsám ah ,bbađonog lánnA
alóla kanármo¤ dlöf a :jlusúb en eD
>alór tríh so}ozib ¤av ,metmeret edI
.indagof ellek tóđ ken}égeä - "!eb dllav kaŁ
.indagat atríb men ,atdut men ,etrem meN
62
,lámrof te¤ürü đék }ođđasik a trájdniM
:lánrobát đége za noktit tsázomo} dzeK
,ajódroh-erev¤ef ,kádnom ¤ú ,kanidloT
.alór taso}ozib dut za ,ikalav aH
leđđé sotalrodnof eĐrÖ kévogu} men S
,lezzétiv ecneB ój katllá men 'ebmeđ gíM
,állahgem téjelev sédrék a nődim ,iK
:ár lannoza evet tđaláv sene¤e €I
63
:ajros a ze kanna ,nassála merék ,táH"
,ajrodzop a raka ,he$ a tto }ozib tlluH
,matzórpale modut tađúh ¤av si magaM
" matzóllat nétemeđ mádzag ka$ né gideP
,"sédrék a tti za men" - eĐrÖ teven - "!ój ,óJ"
>sétrés óđ a ze ¤oh kenzétiv a ,ttođtáL

,avgorom etle}le táglod tlesiv ibböT
:avgoféleb arju - ttolóđ ¤í nátuzA
64
>táráv selej agárP kutlobarik ¤oh ,soN"
.tálráks ,tánárg apu$ !tlov $nik nözö i}}eM
- etrém iken téjgnis rebme za lavájpoK
"- etré ttetezifgem mádzag a ¤oh ,zagI
:ttogáv abávađ a ređ¤e gém ekiĐrÖ
>dogásailad ¤an ,sőh újfi ,međihlE"
"?le tláv loh ?ttel avoh :jlóđ lőlef idloT eD
:lef tláik nasuđob éssik ecneB eriM
65
- !nepé kövöj arra !modnom neđih ,e}jE"
:nebésem a raka ,tnétröt ¤ú za zib táH
,knutdalah evpél ¤oh nődre getegner ¤E
.knuttala kidókzár si dlöf a ređ¤e táH
:sátlokis eléfim ,ól ado$im ,küzzéN
>sájró ¤an ¤e iđiv tá}á€ €árik a táH
:kanrú setezmen a llek mes bé¤e !uctU
.kanlú} a rága za tnim >dere anátU
66
>etző¤ kisám a ed :ókjeP a átíroä"
>etzőlegem rám ed ...!ókjeP tsom on !atjaR
:lef ne¤eh ,el nö¤löv >lüklén tú ,nokatÚ
.lemmeđ itehrésík rebme za giddemA
:abráv ¤e nnefado kanludrofeb ađon S
>avráz tlov eb upak ,metréado eriM
:éb kettetđere men ,matlotakaz gitláV
.ébböt tamaru ój mattál es atózA
67
nádrá$ őse abtú ¤e pan đége moráH"
>návráv tzétiv idloT ,kégro$nuk núromoä
:inréle metteis trobát a nátuzA
!inléf tim tto si nav - rú setezmen a !hjE
,lüklén »kum« ¤e ,modut ,tsájró za élögeM
>lügéselef ettev trédnüt iled a tzA
:ko€árik ,kegecreh dnim rám tsom ievüS
"!ko}á€ ólavedi támo} a kitehtÜ
68
:álábórp ekiĐrÖ "?ze tnétröt ¤í nojav S"
- "!ár má löđüksegem ed ,}éđre za ze dgoF"
- tlov a ,motahdnom men tsájró za ,neđih ráM"

>tlov ¤an avol ,agam ¤ohka$ - lelef ecneB
?nepé e-men ,e-za :si t}áel€árik A
!nebéjőletđerek a tlov be - ,modut meN
erre >zagiólav tenétröt a ¤oh eD
"!ernetsI körö ¤an őlé za möđüksE
69
,atpakgem ta}ara nevtö za ecneB ¤Í
,at¤ah nebiebes táksoriP indőgreV
>nojla za kidőgrev elreg ttövölel tniM
.nojlatđagív levim atdut 'es iĐrÖ tik S
:ajdnalak itedrih návli} tze kanidloT
,ajdnog bbesikgel a lánna iken bbo¤aN
,enrét azah mes¤oh zoháksoriP avrÁ
.enrék totaná$ob ,evlükéb zehizek S
70
:kiđtet ¤ú ,niejé őtđeji ,rođ}áh hO
,kiđkef sőh a nab¤af ,ettőle nebrév ¤oH
,evdelef ,av¤ahle ,tzök kecréb negedI
!evtemet 'es lattnah ,avtaris 'es gigéV
,lénne bbú}ođi gém ,ecrep őj tnigem eD
,lénnednim bbűresek €ema ,talodnog ¤E
:ilév kanmolagu} si tník ama zeh€eM
"!ilé delevet men tágáliv ed :lé ,lÉ"
71
!aj}áh bah ,télebek zűđ ték a ,rođ}áh hO
?a}á€ i}ogzoR a ne¤él ővetim hjaV
,levvéh đége ludni $ánat ¤e-¤e ahéN
.lev-éd ajtđakagem ólóđ a agam eD
!ed há ...?tim e-doduT - !ed jaj ...}ozib ahtáH"
"?e-dánlođanaple kanén€árik a táH
,nartáb sé neletrih ,kisám a lelef "!meN"
".naltá}a ,avrá né !mes kénlov ah a}áł"
72
:kanásrát tiezek eĐrÖ ádagargeM
!kan}ál a inezré tti nűb :nav dazagI"
apmop tneđ sé so¤af ,đíd kos a ze ka$ ttI
.atnopan innel llek kanótatumpék ¤aV
>inlúrip :inzén men :inzén ed ,inlóđ meN
:inlúrále laggnah ,lenníđ totalodnoG
!...alór én€árik a nestjes ka$ timalav S
.anlov ttel lataif nebétlé ,međih meN

73
:neđék rámmi meken ajdóm sálúdabaä"
:neđége ¤av }áel ,¤av knéléf €o et eD
?...'abrok óluriv €i ...lénrem men et ,e-¤Ú
!abrotsolok et jnem >et jlé !nalatgodloB
,lezze teteré$íd lótén€árik a đre{
>leđkenem ,aróđ ¤e ,lőbdögű} iaktáM
(:lénnel esevtih rám ah ,anatđalávlE)
".lénne kelezpék men tatú bé¤e immeS
74
.avrís tű}ök iklel ,aksoriP etgö} - "!hO"
!abrís né međiv men trebme gerö za tzA"
,ajlálpát }émer a :negér za enlé meN
.ajákonu damát ,essökörö đel ¤oH
,té}émer atjúflef óđmele¤ek a tsoM
:té}éf tnűtel azáh ilköröađđiv ¤oH
!...nattaple si etlé lakkérobub e ,hO
".matdaado :zék e ráb ik astnár ,'mevíä
75
zegév asros tima ,nelle za ¤oh ,avtál S
:zehgé trémolagri ,zöhdlöf kédenem $niN
lútneze ,aksoriP ,sétmeret egnö¤ E
.zehgésseletök a inröt tágam etdzeK
,tá€áp tétös a tza neőrem etzéngeM
>tá€ámoh atkođgem tnéknárpa emeđ gíM
:arácra t€osom a ettetlőre gidda S
.arágus tlotahel rok€o si ebévíä
76
,intev te¤ü gidde ttođtál gila eriM
>intetteis etniđ táknum a kiđtál tsoM
:zemí telüđék ¤an - rám €of ató keteH
.zemíh sé rrav iken ravdu đége za dniM
,anláni$ tlappan si lőbjé za aksoriP
>ahláp óslotu za bbéttölöf ilkedrÉ
:ajtnob ,ajbađ agam ,zétni ,gorof-görüS
!ajdnog kéndopali$ lótdnog e ¤ohka$ ,hO
77
,lejjé óslotugel a ttöjle rokim kaŁ
,levéhret ónahuz gásso}ozib sájrÓ
,ará¤á nodajah sonágam el tluroB
.arájdóm zivsárrof ólúfle-le za tríS
- előt óđ a dakađ ¤í - "!má}a jaj ,má}A"
!ebdlöf a ramah €o denteis ellek tréM"

,donlláđ abrís arok ttellek el ah rám ,¤aV
!do}ál }i$ik avrá dettiv men ado tréM
78
,kénlé si né }ozib ,lénlé et ah ,trem ,hO"
>kénnétröt men ahos ,tnétröt melev imA
,neltelevön ,návrá ,}ál a tehet tim eD
!nelte¤e ,av¤ahle ,tzök kaifréf }émeK
,lőbgéssövdü zama el stniket ,el zzén hO
,lőbgés}émer idlöf ppe$maĐlab ¤e nav ah S
:armomáđ mele¤ek ,molagri tto nav aH
"!armolagu} dstíh}e mevíđ nalatgodloB
79
,ttellem $ém ilanjah návzokdámilef sÉ
.ttellek einlűđék nabnozA .si tlüh}E
,kengeve$ ebélüf kák}ál ujfi rodiV
.kenkeze ne€i za kétájbáb nevelE
,lezzék se¤ü ,sodnog rámmi kitetzötlÖ
:lezpék tneltetehel lóbgásgodlob ikiK
ne¤él la¤na ¤ohka$ ,bböt llek men ,iđih tzA
.ne¤ém abgáđro}em trájdnim s }ođđa}em A
80
kenőt tsádagof tneđ sökörö panza géM
>kenőggüf netđerek a ttőle arátlO
,larravdu ógo¤ar én€árik a nav ttO
.larraT sáilad a nékđüb ,i}ogzoR ttO
,lujá men artloh ¤oh eb}i$ik aksoriP
,lurájah aj&a đő iznö$lök téjerE
...ném ázzoh - igeber - "!lőbteteređ ,lőbvíä"
- .nemÁ !zagi ne¤el óđ e ,menetsi ddA
81
nabákađ úromođ sálluhlével iđŐ
:nabágam evdönűt ,idloT azah gallaB
,gizáh óslotu za tólbar a élöiK
.kizáf ,dahol evíđ ,nétlűh ajuđđob ,tsoM
a}ámoda sö¤nö¤ s kanráđá$ eleveL
!ajnáb ő tim ed jaj :t€osrat a ilehreT
,éllem abál avol itđeggü$ tiemeä
.énlel men téjedi ttetđevle kos ahtniM
82
,lőtrebme irem men ,lótrádam inzedréK
>lőtrih a si tekđer ,tréríh a si tekđeR
:ken€éđev annahor evzegeđ a$nál iK

.kenléđ iadub a tzökmeđ dalah evléF
!le dgosus en tđarah !léđ súb ,ik dléđeb eN
!lef dgof ,ebile jllá gnahđđiv sagam icréB
:ősék si ¤ú ima gem nárok ajllah eN
!ő sé }áel a za ,katdakađ eđđem €iM
83
>travdu za élürek ,névréeb aráduB
,trat zoházáh i$ik ővkef noguz-erléF
ajráv nebgése}eh naltaru ecneB loH
.ajáretic gocnic kansupak agrav sik S
>lőtkeze togásjú llah mes drék 'es idloT
,lőtkeríh ój apu$ ecneB sőgöhök ráB
:inllá trem 'es abóđ laváru ¤ohtnim eD
.inlálmáđ luđavar édzek tia}arA
84
,ređték-ređ¤e iken etzénle ka$ idloT
,tređ lévet loh ,ađoN" :ajtahllá men ergéV
"?erznép kedrémöt e ,őllekerimmes eT
.ezzén ,ejleme ¤oh ,átju}ado ecneB
kennednim nav aros - ádnom - !maru ¤an ,jaJ"
>kenne aros a za !maru ¤an ,kétsereK
...őllek si ebe tto ,sevdek rú za lohA
.őllekerimmes né - bbákni kotagllah eD
85
neltedrék édeđik lóbágam ecneB ¤Í
,nelte¤ek iteređ tidloT ikalav ¤oH
:a }ál imráka men !ik gém ed ,ikalaV
!a}ál €árik a}đob :őf si za ,}ođđasiK
:ttel nevele-tloh djam nabátdair idloT
>ttellem iĐrÖ kikal ¤oh ,táksoriP atduT
:avgnorođ etzedrék ?kisám elev tlov meN
".abmolpmet a panim ,tdüksegem ik ,za >tloV"
86
,kenjé segetegröf tájgarah evzén men S
>kelél irobók tnim ,dlugáđ ,nahor idloT
,niáctu tli} aduB lelléđ a kizokriB
.niácro geretsis ,gotta$ őse savaH
:talluh gé za tim tza léđ ógravak a tniM
>taludni za si tő lef s ála irpös ¤Ú
,ajráj lűneletzem óknamiz a télbeK
.ajrá tétös ajah timálluh ¤an ireV

87
,nehé iteglűrek tolka za sakraf tniM
:nebéhüd ajgur sé tedlöf a ilömröK
,tazáh i}ogzoR a ő lűvik izrő ¤Ú
.dazál erbbesöhüd lőtők gedih améN
,arjú tnigem ađđiv s rok€o nahorle-lE
:ajrúf sé itegnöd talaf a levéjeF
!enpél ebile tsom cnirőL }égeđ ah ,jaJ
!ebézek inse tsom ,netsI maru ,d¤ah eN
88
átno neltetehet tájúđđob idloT ¤Í
,áttno$ tto¤afeđđö erév dlöf a erim S
,náv¤ahbbála ehüd ,si ő adarrivleF
.nájdapők iactu am$rok ¤e lohalaV
- abák le ka$ atmo} gásdabbiĐ ,tdula meN
:abágam súb nönö ttolláđel ,avdú$O
,ttellem atanáb ¤an tájábih etlel ttO
.tehleme men arsám tadáv eriknes ¤oH
89
,eđđem ainsodjub llek le ¤oh ,etzeré S
>eđđev támo}-eríh kanráp jú za lohA
,ézzök ialaf drom atnolaä inlűeB
.ébböt 'es indomlá gém lőlef aksoriP
,ttolí}ik erseléđ nabnoza legger A
tto lü ne€eh đor ¤oh ,sólkiM éveverđÉ
evnem élefazah s ,táhet agrođnávleF
.ebmeđ elev ,téjréf aksoriP a ?tál tiK
90
cnirőL ed >inlürek atraka le idloT
,tni lőriđđem ezek ,trájdnim iken dnevrÖ
:ajtláik ,ilzövdü tidloT >go¤ar acrA
.ajtál ,inlükenem előle avoh $niN
,tétset-téklel iken ándaado cnirőL S
,tétse ¤e kenestlöt namráh kő ¤oh ,ajvíH
(:lakkajfi za nohtti $nis ¤ú tsom i}ogzoR)
:lakkavađ úrogiđ ádnom tze ka$ idloT
91
>roksám es ,am es ,en ,zohdagam et jjíh eN"
?roksáviv a deken matdnom tim é-doduT
- !'zzirő netsI lütim - lánnáb luđđor et aH
"!cnirőL ,megne ahos zohdagam et jjíh eN
,levvéh ajtí}ozib s kiđke$id zama eD
>levéjen ujfi péđ kenlé nagodlob €iM

- ?nebbeđ rám e-tehel :ajlatđapat ,assáL
.nebbe ,si men ,cnirőL si ttoduzah rábmÁ
92
,tneltetehel mendjam - nőt takos aksoriP
>tnelte¤e ősle za ,témleređ inmo}lE
,toglod na€o enrűt mestnim ,alav bbékđüB
>godlob ő ne¤el en ttőle gáliv a ¤oH
,lomá¤ sőre iken rámmi si ükse zA
>lomáđ ajpa erim si gés}émer a zA
:eđér sik ¤e tehel nabba si kenrév A
.ezém újfi keteh sezém a epe meN
93
:assál en gem ahos tidloT nálat ah sÉ
>asálu¤ó¤ eviđ levődi tahlláeB
,gilálah izrégem :€ehbes na¤u daraM
- .kiláv arbbaromok sárájődi za aH
,nabnoza đev tu$úb konjab a lüklén óä
>nabmo} itetlegre} tókjeP ,evré azaH
:aráp }égeđ ajram tálbaz cré za gitsE
.arámokal - idloT ,rokka ¤em abló Ő
94
!lánđah tim ,ré tim ed - ređ¤e ze ka$ ,ređ¤E
>rám za évö men !jaj - tájáksoriP intáL
>innev agoj $nis tza - tú$úb gedih előT
.innem es ado bboj - tsátjahos amén ¤E
>}áráb ,đel bmalag ed - erév jaliđ ahtáH
>nárá crep ¤e ze ,gem - erkörö gem nojláV
- >azzújmođ tza !ne¤el - rokka đel bbűreseK
.azzúh }évrö za ed :sőh a ttozobah ¤Í
95
kétnebböd náropađ si téviđ aksoriP
>gédnev iam a ik :isévke$id arU
:arótlit éleme tákja tto¤ah-eréV
.aróđ itehev men ,lahle déđeb a eD
,etrék noza ka$ dnim tnetsI za pan đégE
>(etrégi mes ¤ú 'đih) nöjőj en idloT ¤oH
,atpak noza ka$ dnim tévíđ a pan đége S
!attaim depergem ,nöj mes élef ah ,¤oH
96
,sedé ősle zama ,sátnallip ¤e za zA
.segésűrö}ö¤ ed ,ú}ođi ,ólgnocraM
,ónáb sé sotanáb ,ődnevrö ,ősepeR

>ó}áhermeđ tnođiv ,ődrék sé őleleF
,argoj inetsi ¤e ekđüb rábmá ,soliT
.alkop tétös ,e}}em 'géssövdü ,'tazohráK
:kelél ,tset đévado loh ,sése-ebgéstéK
!kelév itezré tze sátnallip ¤e za zA
97
:sátnallip ¤e za za aráhalav tlúmlE
,sátjap-sere}ek a timmes nőv 'es erđÉ
,ludót erivle} dnim gásgodlob a keniK
,lutóđ őge$ef kos avtál es avllah eS
indeđeđđö 'kugam nassal köjedi tloV
:inde¤ele ézzök kendéđeb a nassaL
"- kocrah ,kavol a ,¤ú" - "sémret ,ődi za ,¤Í"
.kocra itehdlöfle ,gnorrof lüleb imA
98
lüdneĐ eviđ sólkiM nebzök lati-letÉ
>lütmeleređ ,lutrob ,lőtgésđége semréV
:etré késsahi ¤oh ,tréráp jú za kiđI
.evtré si nav ado cnirőL ah ,ajnáb meN
,evévle tárahop ,}ođđa péđ a rokim S
>ebé}éf so}ara táĐór őteven tráM
,tájúb körö uđđoh etniđ édelefgeM
.dá lúnaltadutnö crep a tim izevlÉ
99
>kanzokal erkövdek rám nájótu latđA
,kanzoh tadav ekđüb ,tődlüs iedre ,mí S
,avlasah arákđed-ótju} ,nevele tniM
.amla ¤e nabájáđ ,lécnáp sorip erőB
,lessék iadzag a ttözőkrü¤iken raT
:lezzék lab einleđ náđđiv iken ttesE
:evteven atpakle s ,idloT tláik "ađddA"
.evtev temeđ adnas ,cnirőL étđerelE
100
,gödrö nalatni$ €em né modut men - rokkA
,ttödröfgem akaja neb€em ,e-rob sik A
,igér ,ttetemetle rám a ,sézré za ¤aV
:ikén ajdnom tze ¤oh ,kanáksoriP atgúS
,demle¤ek itettet si trém ,maru sedÉ"
?ttellem ezek lab a tobboj a ilémíK
:ajbboj sepék erim ,mattál lój ,né moduT
"...?ajpok óslotu za ,rokladaiv a táH

101
,erre neletrih-¤an cnirőL etev tobboL
,erőb calam a tnim ttel bbesöröv epéK
nelle ajtaraka tludólgem ezek laB
.ne€eh ődere za ,tóđ a ápa$ađđiv S
,natta$ik etniđ djam akja lőtima - tréV
>nattogel etđekres kenőn a agof tréV
- lesséderem tdappás gicrep ¤e deremáR
.lessék ¤an a tidloT cnirőL ludav izén S
102
,kanját nodav ező tnebböd tnim - ramah eD
,kan¤rát őtđeji za návgoflef tá}ođI
,dlugáđ s ,lürök etset ¤etnim lurugađđiV
- túgáđro ój iken űrűs ,tózob ,eksüT
,abótja lezök ¤e cnirőL kédomarI
,abóli}eb a ka$ điv mes ávohes €eM
:indekenem ne$nis dóm-tú bé¤e nannoH
.intev tágam ellek aráctú nokalbA
103
,kandavenef llágem nádérp a emeđ tnim S
>kandagad iápmic ,éssik ¤e legetđeV
:idlü nelet}éknö ,ajtál ah intuf eD
.idloT setenetter nátu zama tetröŁ
,nebbel evgörö}ök aksoriP ejélE
,nebbeđgel ejen péđ tréáru lekedsE
lemmeđ etekef €ém ,avlomo erézeK
.lemmeleređ ,evrék ,netdeji ,löf ár zéN
104
:tocra dileđ péđ a sólkiM nélö ajtáL
,ttozrahivle nomo} lőbéviđ ajgaraH
>lótpan őnemel a gellef etekef tnim S
.lótta kédolanjah ássorip erređ¤E
,tájácro őzetjer ajnov zehélebeK
,tágáđro}}em solit ilelö ,ajtíroä
,arkó$ ttedelefnö ,űrűs návlojahel S
:arkóđ iledröt ¤í táságosus nebzöK
105
:evllehel ajtídúz levőre ,levvéh - !reJ"
- evlegre} mápirap - kelđivle - melev reJ"
- nejlel es e}éf pan - őlleđ gém loh adO
"!nelle gáliv a dnim - gáđro ¤e keldévgeM
,erđé tágam ettev lánóđ e aksoriP
>ebzém ttederevek €em ,rágob egnö¤ tniM

:gelődse igeber sé ttozokatnobiK
"!kenőn ¤e ,gavol ho ,gem ddév tételü$eB"
106
,tagjaj men ,tlövü men - ,őn péđ a gemer ttO
,takja sojaz ti} men arsátláik €égeS
:amriđ moilil a tnim }ávolah ,tekđeR
.anrib men inallá tnelle ¤oh ,izré lóJ
,gásnazój űresek đev tőre nidloT mÁ
,gásnaltatrá semen ődrev ettőle zA
!nelle agam ¤etnim ...ajvíh kangavol iK
.nejlek erimledév ¤oh kenételü$eB
107
enűt tsom názagi - röđőle ajtál tsoM
,enűb setenetter ,túr éle konjab A
:gáslátu ,molazrob inlodnog ka$ eriM
.gáslá za gem tröt ¤oh tevíđ őteređ ¤E
:kéjröt si évö za - ádair ...!táh kéjröT
!kéjrötö¤ iajník nednim lokop ,evlÉ
,asázu$úb evel ságúb űresek ¤aN
.assál en táksoriP ébböt ahos ¤oh ,tnem S
*
ttográviđ lóbáirótsih kivđnurB a €em ,tniređ aihpargoeg seipéN [1]
s tójah nednim €em ,népezök regnet a ¤eh sengáM .ézök knüpén
.J .A .tnár zohágam ta¤rát ődelezök bé¤e
.J .A .igéR .anneud ,őnretsemravduőF [2]
kené kidotaH
[1]1867
'.atnoblef trís ttokar ólav laggásgadzaG,
iavsolI
1
!vén a ze ,meken jaj !vén a ze ...aksoriP
vé nalatgodlob ¤e lütđerek arpit ¤oH
,matjar rám si elef kankisám a lezök S
!makja nav avlo$luk arlad e atóiM
kené sođanap a - tleđérem es za géM
:kenéviđ apa za inzoh tetelüh}E
nettegeđ-a}ráđ tlű erők úromođ ¤E
.mettelef atđabbug lességredid amén S

2
!a}áel avrá sik mo}áel !aksoriP
!a}ávdaram sevdek nelte¤e mesevdeK
,dettev lóbiamá őtlök a deven iK
:tettölüđ-őme$e$ ,návtílóđ ¤í a}A
!argáliv et léttöj levvén útalsójlaB
,aktá si nabboj gém dár nojlláđ en el ,hO
,nabđá¤ nestílezök zohéza dosros ¤oH
!nabzáh i}ogzoR a tokla metezpék tiK
3
,le tnem ttőle arok ,delőt tnemle ramaH
[2]>"lennegedi sik a" névdekremsö gilA
:tárá detelé súb dettehremsi men et S
.tárát đége-sejlet víđ ólrople zamA
.tadá}a del}ís rám ?en ¤oh ,ho - inel}íS
>tanáb őme$e$ a djam őn ttü¤e delev S
:neđége detré men ,létđev tima ,menaH
!neđél gnah serü ¤e ,kélme neletkélmE
4
,kenősév ,-te$e loh S ...!ő !ő !gnah serü ¤E
(kenőtmeret lo}úg f€öd dav irebme tiM)
,amlatah iđévűm óđ a ,llot a nav loH
!?avlah deken ima inzédi ertelÉ
,tepék úih alór kandagam inrí đgoF
:tekélme nölük kos návtagsokaređđÖ
>đel negedi őrem rám pék a za menaH
.đel men dá}a et a !kemre¤ nalatgodloB
5
,telé rodiv a za ...!anđah im ,anđah iM
.kelél ózrágusik lóbkalba sik péđ A
né}évsö divör !jah ,galli$ i$ik tnim ,€eM
>né}éfnö lüde¤e ,térök atgo¤areB
,ttellem €édek iđtáj sézré €omok a zA
>ttellek inteređ si kennegedi tré€eM
...međ kék ¤an őteven ,cra sé kaja ,víđ tli{
.mesgém za ő men ed :ké}rá ttetev alóR
6
,avráz bbákni ne¤el :¤í bboj gém nálat eD
!avrá }i$ik sevdek ,rís a za dettőlE
,láđđtáj niagáriv ,neníđlef a ka$ eT
.lláđ dár ebkörö €em ű}}ök đá¤ a ne¤eL
:lóbjáđ ólokodlah álsój ő đih ...!et jlÉ
[3]"!lóblálah a ké¤iv :nav lálah a tti ,ttI"

:avrí nav edi €em ,túb a dstré en ahoS
- .abrís ,kegerö im ,deđér et a kü¤iV
7
nelteik s lűde¤e !víđ }égeđ ,aksoriP
nelte¤ek etrevlöf idloT ¤oh ,ttodaraM
,lozágle rataviz te€em ,gáriv a tniM
>lođá¤ nettörötel ,kiljahel avdakóK
,davros :itü rágus ,dahtor :ise tamraH
:davreh lőtmeleređ ,itđéme ka$ e}}öK
,ajtlo men ,itđelé zív ama tezüt E
.ajtno ed ,ađđi men zűt amá teziv E
8
>sövűb a ,sönűb a ,kó$ a nákaja géM
?sövűh e€eh kanna đel rokim ,ajdut iK
:ajjaz a nebélüf kanóđ őtetih géM
?ajllah en tze rokim ,nojjav ,ődi e-đđeL
"!rej ,rej" :télüf ajpa$ gnah sedé za "!rej ,reJ"
:lejjreg sotazohrák tácra itígeleM
,inde€üs ebdlöf a ,inlúrip ,injúb ,hO
!intevök ,inteređ sigém ed ...!inđevlE
9
?gésseletök rotáb őlzétiv ,am ¤av loH
>gésnelle si agam ,létdév bbőle tik ,zA
?amlazib ükse tneđ irátlo za nav loH
>amlađ uih ¤e tsom đamát sőre za ,mÍ
,innel avdámigem ,evteređ ,intereä
,innel asokli¤ víđ lóbúđđob >avdut men S
:ttel étlumle za im ,innáb si ti$ik S
...!telé sotazótri ,¤an ,đége za gém táH
10
,tídúz nelle agam tadáv ,toko nedniM
:tidloT óviv etré ,itnemik ,itnem sÉ
atlotág sádagof ttetjer im ,ajdut iK
!atloza ¤av ,rokka ,téviđ assi}gem ¤oH
...?sétrésík ladaiv đége za e-tlov men S
,sétrés őtígeteb kenévíđ akonjaB
,ajbod ado tágam kentnemttöj ama ¤oH
...?ajbboj kéjdegelem lánrátlo za ¤ohkaŁ
11
,tácnarkam ikemre¤ ,socad azzoktá ,hO
,tácrah sele$ idloT ettev aruđđob ¤oH
,nabkavađ sene¤e traT ézű men ađđiV

!nabgavol semen a amladozib tlov meN
!anlov tteteis '¤oh inlelö larrak tráT
...!anlov ttel ¤í men heb nednim im atózA
,ttođtájle ¤í te€em ,zohój tlezpék ama S
.ttođtál kenbbétekef lánlálah a etlÉ
12
!irém tátazodlá i}áel ah ,gém táH
>irék tekege za ,bbákni ne¤el őddeM
,té}émezré-a}a návláđiv aráđsiv S
.té}émer őtehel ajpa ilölű¤geM
!enlek nő$id azáh nabkédavi sőh ,mÍ
!emleređ evíđ sé ¤áv$eb a kize¤E
tazáh i}ogzoR a iđet erknöt tsom sÉ
!tazála¤ - körö ¤av ,sroslab űresek ¤aV
13
,naltatahdnomik e ,ibbótu ze ,óđ E
>nabtalodnog apu$ ,tácra ipel lerréV
:de}röđle ,dairgem si rám néséde€üS
!dejret ezütlokop kó$ negedi nákjA
?kenzűt e ,inatlo ,}ök géle nav loh ,hO
:kenzűä a zohábál kilmo evlekezeV
,ne¤éđ őgé iken ajkala neltőlpeä
."ne¤él ¤ú" :irem men ",nemá" :si ajdnom ah S
14
:etniđ ajraka men ,ajdut men ,irem meN
,etniđő men ,izré ,gásdámi za ébböT
,inlátu ,ajrib men s ,ténűb enellek geM
.inláv anraka gem lőtte ¤oh ,kiduzaH
:nabmor tnalaedi e}émer idlöf ráM
?...nabmolagri körö za tétih eđđevle S
:őtnetter lálah a ,telé za semlertöß
.őttek samladaiv nabágam¤e agaM
15
?lejjréf a - !imráka - tnétröt im ttalazE
,lejjé rokimalav cnirőL tlűrek azaH
,návrud inllá tuđob anlov si ttetereä
.návlodnog aridloT ,trem men inalóđ eD
,ttozótrile giplat aksoriP eréttöJ
:ttozó¤ík negedih géslölü¤ a névíä
ajlátu eri}}em ,röđőle izré tsoM
!ajáđ tsádagof nőt arsám eb ho keniK

16
,ertelek iđđem a ke¤émle gidep nÉ
- :ertelé úromođ tidloT súb metevöK
,ttezéneb abáttuf sólkiM abulaf¤aN
.tezém elel men tsom nabsak-a}a za eD
,edéđeb aj}a ój téviđ ajtí¤ó¤ meN
:edégen ókinA za kido€opmođgeM
,tláv topanój divör lekkeze naromoK
.távdo iatnolađ tre} tsom isereklöf S
17
,kotájkal tékörö idloT sőh a kik ,iT
.kotázzoh bbéle nav móđ ¤e !kerebme óJ
,nödlöf a noza né rám mettel negedI
.mödőtev ado ah ,már ketremsö si meN
kidózoh abóđ gém tzök kebsődi za náT
,tti tlov etelű$eb >ttőn tti ,ttetelüđ ttI"
:ellüz argáliv ed >gitloh si ere}eK
"?ellöleb ,immes ¤av ,e-ttel ah ,ajdut iK
18
,kemretađđiv ado ná}ráđ metelezpéK
>kemre¤ tdapás i$ik ,tját a molognarab S
,tájbmol tsüze afrá} moráh a motagllaH
:tádnom a ,iunat ken€ema ,molunat S
,neréselöK kudjah tlov ketdepelet ¤oH
>nerév te€ehulaf evre} lótiak$oB
,táráv selej idloT kéttev ¤oh nátuzA
.tárá za gem névtü réllat reze s a€uG
19
a tnári 'zem s rokim - záđmoráh a nannO
,atnávik izcókáR ték a ,nelhteB ,azaH
,nesőh inzokadah ,erőzem ,abrobáT
.meső né za kützök - ,trájdnim anabbor ¤oH
:ekéb natto alav mes nődiekéb eD
,ekédiv aluß tős ,appiL tlov éköröT
,ótnár-adérp ,ihapđ ajlobar en le ¤oh S
.ótnáđ a téke za ettevök nasodraK
20
,emér sé arotso kazáhgév a nannO
,enémála rođ}áh si €áhiM agraV óJ
}ođđa köröt rámmi levéven a keniK
>nossagllah ¤oh ,alav tegtđeji tőme$eŁ
:ingudik atkođ ¤í ,kájdnom tza ,nokalbA
"!idnub etsi ,eđen !€áhiM agraV ,le dpaK"

.attagllah nükado €áhiM ¤oh ,ttesegeM
.atpaklöf nesebes ebégre} avol ój S
21
,tiĐáp ¤av ,ragu am ,óttegiä a nav ttO
(,tisájot-ecérdav metdeđ si né ahoN)
,atdroh tököröt a udjah sám ¤e avoH
.atroka¤ ik návda trégástláv semeteT
lemmeđ ttözötökeb nájkidal ebtegiä
>rem men ,ejef dnolob ,inköđ ahos >ettiV
,norá} tdapagem ¤ú zív seléđ a gidreP
.norás a ttezeve laggnorod úđđoh ¤oH
22
nétniđ bbelezök gém s [4],amlahrŐ za nav ttO
>nétnem kenré üven redneK a ,molahtseT
:evde€üs ,avdaproh ,rám ze molah dedsiK
.evtemet ála nav levérze köröt ráB
,la}}átipak tö za ,el átakar tto treM
,la}}ágop a irőß támladaid đék ráM
,ehtőJ ,aidamziŁ ,amroT ,ókaB ,irgE
.edőle keirőß őlé tsom a bakaJ S
23
,e$$ö robáG ama ,nelhteB alav tdamáT
,essüik táru ¤oh lőbkéđ imledejeF
>návzoh tököröt a eréjef izcókáR
.námzo irávsemet ,iadub kos eleV
,kisék emledejef ,lut nedselÉ ,levim S
>tisétü köröt a lef ágof i}árbI
- tognafruf ne€i ¤e irőß tleđe rokkA
.tognah a lef kustláv :rúh a ze daknal eD
1
,eđđö katpa$ lánátnolaä
>gita}okla rév sorip t€oF
,epén i}árbI tdalađgeM
.gidaráV-¤aN allá mes geM
2
nabgarah }émek ttaimE
>bakaJ irőß tévle} ajgáR
,bbesikgel a tzök ko¤andaH
.bbakeredgel tzök gásudjaH
3
,arágam táhu$ köröt đeV
,(nőzemata$ a géle tloV)
,tnábrut akrat ,tök si to&noK
.nézef sorip ,lóbtalo&aP

4
őttek €otđip újáđa$raH
>ttegem evö rásdnah úđđoh S
- óđ köröt gnatib ,nákajA
.ttegenep lój ed ,znép simaH
5
,inserek-ól ,¤í norobáT
:dalah gigév larrátnak ¤E
,er¤e tnim ¤ú ,errezetéH
.tadah }ágop a ilü$eB
6
- arzáđmoráh lőbrezetéh S
...?élef¤e-¤e ka$ tuj i}}eM
ermelező¤ am ¤oh ,ajtáL
.éle$ a tnim ,tu bé¤e $niN
7
!gás}ozib ,réredneK a ttO
:molahtseT a nenni atjaR
rádređ ilA ttelréhef ttO
.noladloré za arotáS
8
tludrofel ¤e nebélezöK
:dap irobát sőlleđ - kanloŁ
návíd $löb a tlü nokanloŁ
.bakaJ irőß attala - sÉ
9
,návtsI nelhteB ajdnom gitláV
:itegelme arájah đŐ
laváta$ e kanizcókáR
>itelü$eb a tnemel '¤oH
10
gáđro za ¤oh ,ajdnom gitláV
:návik tasám temledejeF
,rádređ ilA tá&nok azzáR
.návid $löb a lóđ teseveK
11
lessépi$-¤él e ,}ozib djaM"
...gila ,gila !tlüdéđgem ¤Ú
,nössü en knár lejjé za kaŁ
"!gilanjah sirf nejrev en leF
12
,gás}ágop a léf tnim ,ajllaH
:bakaJ irőß nosoađđiv S
,zohkúdjah a ,arátnolaä
.takattollah a iđivgeM
13
!kezétiv ój ,kudjah egrüF"
:akađjé za somlá ,sednöŁ
zú¤á tnima ,killaheb lóJ
:akibnölöb a neketéR
14
,galli$ a ré¤ ,dloh a tüs meN"

>közüt Đárap davmah nebdöK
nnel tto kiđla tomláőlE
:köđü ttotíđ men bbelöf A
15
!erköröt a !árjah ,ađoN"
:knüle$ đérem tahzábih meN
manátu it ,keltezev nÉ
- "!knülev suzéJ .ké}rá za tniM
16
ređ¤e men né lórsátuf A
:tégerö pén a mátagllaH
,atti najmođ meklel ujfI
.téger sedé za tnána¤ jeT
17
,atđup rám am - gés€eh cneliK
:rátah soríĐ iatnolaä
,ttöllüz avot narka¤ epéN
.rátat ,köröt etlöle gíM
18
,irásáV ték ,azéK ,iđeK
,kéreknomiS ,remíV ,karaß
nednim loh - đanaP ,réselöK
.kéremsö lój te€ehmolpmeT
19
,ttellek intuf rokimah ,sÉ
ađak ,apak :e$nik pén A
- >té€eh etlel nabráv a dniM
.azamlah ¤an tlov si rokkE
20
,lerrékeđ kos lóbkáđak E
>tetivála nasro¤ irőß
,ilűrekgem trat a eđđeM
.tekis jé za ,tú za söpöß
21
nav rá$om kos ,tér seziv koS
>ttegem atáh dah }ágop A
laváđak dnim etređnireä
.tekere za káj}áheleT
22
a}ágozub ,ajdrak sás A
- >tléca se}éf ,solálah tjeR
kiđet kika kizedrék meN
.tléc a ajdut irőß agaM
23
,artalam&ip kiltétös ráM
:nátu léfjé ,ttőle lanjaH
katllá ebsel ,katlláđ aróL
.}átipak tö za sé irőß
24
kojtapa$ sik éttek avtđO
:lőlef a}ráđ ték köröt A
ima gola¤ s ,ól nevtözáä

.lőle }ágop a tlurođneB
25
arsádalej ,ređ¤e ka$ táH
>dair trükzér ,bod a lüdreP
andakađel dlöf-gé ahtniM
.ttaim sávís ,jaz ólobmoT
26
!ázzoh ,ázzoh !atjar ,atjaR"
"!j¤ah en suzéJ !stíges suzéJ
,nebtétös a ,lőbé€eh eD
.dah i}koram a ludzom meN
27
,gorrud aksup ,drak a gottaŁ
:ladaiv đőb an€of ahtniM
kanávol dav tlokruh erzéK
.rat a derbé násálođnoV
28
!nelle za tti !hallA !hallA"
"!lavizcókáR dahkéred A
ürűs kos-¤an tsom lőgem táH
.llavir duldav ,nebber uraD
29
?knussujik ¤oh ,knussuf erreM"
!drak si nebzív ,drak si nödlöF
erknüjef rám !hallA !hallA
"?tra¤am a el ajróđ lőbgÉ
30
!ingáv !atjar :nátza rokkE
,nátu sám¤e >tsétev a tniM
,tnikne¤e sé tniknetegiä
.}átipak tö za sé irőß
31
,neré ,nopál ,tniknetegiä
,giketeh tős ,gém si pansáM
,kátđálah ¤ú ,kátđádav ¤Ú
.gikedlöfrém ,avlah-evlÉ
32
őlledlözik nabájáđ ,koS
- >tteđev nehé ,lemmeđaprÁ
záđmoráh a lánátnolaä
.ttese pékke aglod udjaH
24
,etlű$eb izcókáR tekő tréze gitloH
,etlűgem topan ze laggásdámi ,lettjöB
,tékéđ ózodagni kétísőregem ¤oH
.tékéb setelü$eb lannátluđ etehtök S
,no}ámoda kiken tátđup cnelik arÍ
>no}ámkáĐ semetet katdopara¤ si leF
- ,tá}rot sőre kanráv a kétleme rokkA
!tájmor a gem ezzén satú bböt nátuzE

25
lüpé ¤oh ,inadnom mándut le - né moduT
,lübévök €ehulaf bböt sé karaß-őzeM
,kenőhteP ikara¤ arácad amlaliT
>kenőv ézök kogam nátza lavukla tiK
:ađđoh es egév es kanóđ e rokka eD
,ađđiv kenődi za tájdúr kustízagI
laddazáđ bbegerö moráh élefartáh S
.lad a zedegnöz ¤í témsi lőlef idloT
26
námro kaniá&sáb s ,rámmi alav nohttO
,návrogom ezénle tnéknopan idloT súB
,tnađđob gáliv a tik ,sas ttedemelé tniM
.tnađđohpan ,lüde¤e ,lumáb ariálkiä
>géssőre samlakla ttetírek ebgöđ¤éN
,gésődre ¤an igeđ tját a lölef moráH
>ótahtál si mes eb ,pál s őzem artogú{
[5]"óT a" tévöt assom lezzív €ém etekeF
27
>actu za kille¤löv bbatnala si tsom géM
:atzúrođok korá nadjah tialaf loH
,tárátah ebgöđ¤én }ozib itehzéngeM
.táráv selej idloT mekén iđih men iK
,atnolaä ,egés€eh idloT a ettelleM
,atnoveđđö tágam néjdlöf kűđ isulaF
:giré üven redneK avgof lőtréselöK
.kirém názagi ah ,za kelet clo}}evtÖ
28
,nebrű$ gerö sagát ,nabátolap ógnoK
,nebrű za ,nof-őđ kóp ,killáp molanu loH
,tá}rá tétös idloT pan đége ajlođnoV
.tá}ágam ilebviđ bbétekef lánké}rá S
>izré tsom názagi !nav lüde¤e €im hO
:izénlürök arros tiábođ ahén-¤aN
,ajtjahos "!anlov ze !azáh }ođđa za zE"
.ajtjaheb núromođ tótja za ,ludrofle S
29
- ,tájtakal ajrázár ,si tza ilürek djaM
,tájttolah etteređ kéttivle kenik ,tniM
:kiđke¤ü inlürek té€eh őtiret A
.kiđkef tto neletnüđ nebéklel a menaH
,Ő nárok lék elev ,nősék tđarriv eleV

,őnár si molanu za ttü¤e lattanáB
:lüdrög ajugóh tnim avzíh ,nátu pan ,paN
.lübrög ,ttaim a€ús ,alláv sőre idloT
30
!ekéb neltetehet ,¤an a ze gem nátzA
,ekédiv aráv tnim ,nebníđ ókaf iléT
ludzom men ahos €em ,dök sokri} a za ¤aV
.lutđit mes ,kise mes :nanno ató kopaN
!timráka !timalav !toglod :itehrűt meN
- >ti}árap enlűh}e lőtteltö ze ahtnim S
,ttotnor úb nevele ar}ámkáĐ €ema eD
.todnog bé¤e nednim lótta za ramle !jaH
31
,levret ,tíju >lobmor :pak nóhom abáknuM
,revlef ,gozom ima ,tnednim lürök aráV
,kan¤anráv gerö za erételümér ¤aN
.kan¤ah men tsénehip ,gidde tnim ,iken ¤oH
>¤ábboj a löpölöc ,lokrá ,garaf ,sév-sÁ
¤áv a tuf erőle ,aknum a ussal eD
:daráfik erőle >notú za kemre¤ tnim S
.taráv a ize}rök akrágödrö apuŁ
32
,ajta¤ah 'ebléf am ,ttedzek panget ebiM
>ajtanáb a men ed ,evdek a kizotláV
:kentevöđ a alaf űníđ etekef zE
- .kennemik igáriv ,gi¤nor tze ilesiV
,lodnog erimörö tađádav ilét djaM
:rodnok ajah kődre lótzúz a ¤oh avtáL
,izűđ ,iső gém €em ,néjgetegner [6]ataP
.izű tiadéđmođ sakraf ,}élöb ,evdeM
33
:kandav asádair ,llek mes ze nátuzA
,kandaram kámokal itse za előleB
,kosávi ¤an úđđoh őtídő$-arobmiC
.kosám névzekelü¤ zohiasrát đádaV
.ablanjah }ara za ,ebjé za kanlú}eB
:ablappan inetsi ,ővetaknum a tÁ
,ká€káf a kilne¤éđ lassálurip-acrO
.kájgáv lüneletmeđ tocnát a keze ¤oH
34
>si }áel eb lürek ,natto si }ođđa treM
>si }ámkáĐ tlobar ed ,lótágam avdóznoV

e¤nö¤ sétmeret a đel ázza !moladjáF
- .egnöß ."kesőre im" ,küđđet im évimA
,a}rovit uđđoh ¤e lét đége za rámmI
>ajros ótagotláv pan s jé za enneb $niN
>tdarívár telekik rédnüt a si arrA
.tarí azoh men dnim kenébes idloT eD
35
,lozág ne€ém ahon nebmeleređ ,nabroB
>lazzáđ đé}e men le egrém kó$ ¤e zamA
,ađđi gím ,laheleb ebsedé za rok€O
.ađđiv atanáb rét nebbűresek gém eD
levőf tteđeveđe ,astírođik ¤oh tzE
>levőre nednim lúd názáh sőre ajúB
,telé ,no¤av ,$lökre ,gésđége iken tiM
!teléti körö sé ,ríh ój sé ,telü$eB
36
,návllah nabulaf¤aN aj}a za toglod €eM
,námladjáf ielüđ innev tőre rib meN
,evlet ató keteh lerríh đđor a elüF
.evle} ürüs kődre ángúzlürök ahtniM
,lakkavađ őteređ ka$ bbéle ,si tnezI
:laggarah ,evddef djam ,lessétni €omok djaM
- ?aróđ ¤e ,si ahos ,nöj men trém aif ¤oH
:alóđ ¤í nopan ¤e kendéle$ ecneB űH
37
:atnolaä eđđem $nin !eb jgof ,gerö ,eb jgoF"
adnom-ednem a ze megne no¤an tnađđoB
nebmelö za rám sé metlüđ né tik ,arrA
.nebmeleléf zagi inetsi kéleveN
!itlök e¤íri ka$ - na€€o tlov es ajpA
>idloT ejiknes es ,ajpa¤an ,ajpa eS
!kenrem inzoduzah ár tima ,ka$ ánduT
'.kemre¤ a za ipét 'meklel >ecneB ,eb jgoF
38
>löĐőd gásarobmic dav a gem tá-adO
,lözőg ejef sólkiM lótlati kos regneT
,sevder etetniket ,sevden lutrob emeä
.sevdek jú za locnát nerédel ettőlE
,epéleb ,ujfi za ,netdeji ecneB tsoM
:ebélüf atgús tze lüklén đé kanidloT
nođđariv es arám netsI za megne !jaJ"
"!}ođđa setezmen a gem ,őj mápa men aH

39
,návllah tóđ e ,gavol a kédo€omátleF
námlakla ü¤ü¤e >lóbkalba si attáL
:ludrofeb abáráv tnima ,táj}a gerÖ
.lutrob nednim ejef ttodú$oik nötgöR
,arkóvi za etev tsátnallip nevereM
.arkó$nak trevado ,arká€o$op-rob ¤aN
:erkőn tdakafavrís lőthüd a negeđéR
.erkő$pél a lutáh >ké}rá tnim ,tnosoik S
40
,kanló za ,tnahorel tsévdekđere nannO
,kanókjeP enekköz arátáh ,erirőä
:avgávlef tderegem ,nótjaladlo za ,ik S
.abgáliv eđđem a návtuf lőle aj}A
}ođđa setezmen a levécneB ttalazE
,nođđalum en timmes ¤oh ,lef kédekeröT
:assál bbőleim ¤oh natlozagi táiF
!asállah géle 'đih :llek mes aintál !jaJ
41
,kengőb tnékim ajllah lovát gém tneladO
,kenkőlöĐőd ajub tnakkir alad rágárT
,izű tsám¤e ludav sálmorák ,séteveN
.izűb lati sohod nő$pél a gem ajpaŁ
ađđiv kidorotnát larrodnu nöböđüK
?assi} en ?assi} eb :gés}i$ik avzobaH
,ergév đev tőre ¤oh námladjáf a garaH
.ergév lazza iköl s ,tótja za iköleB
42
nabđá¤ tétös uđđoh ,laccra }ávalah ttO
>(nabzáh a lüleb nav aké}rá za ka$) llÁ
:avjáf lurođeđö evíđ a - isereK
.ajlálat 'es tto ¤oh ,ttöj mes ebéle iK
,téh}er negedi za návtál ,itehrűt meN
,té}}ök ódakaflef gem iröt gásúđđoB
,evlemelöf tájrak s ,éssik lurip acrA
:evle} agottap ¤í ,nognah sőre ,nartáB
43
:aráv maif a ze !dah naltácro ik ,iK"
!arádérp tiavaj ,tázáh a mo¤ah meN
!nenni azah !le ,le :aj}a za ,modnom nÉ
.nednim kéjdorakat tnitsüt !molo$naraP
- kotá za si nejrev - gém netsI za revgeM
.kotájtnorle 'maif robmáj ój né za ¤oH

!ik !nenni ,kéreh ,ik :egév kanna menaH
".iknes nojdaram en !őttek-¤e ,ramah >¤Ú
44
tnallip avdoravaz ,si lürök ,arsám¤E
>tnallile idloT ¤oh návtál ,arobmic A
,si kőn a ,nöböđük óstáh a kaifréF
.si kő kanlorosik lassátirotnif-rrO
,lutsám bbéle atráv tsálúdni za ikiK
>lutáh traka es ¤e nátza indaram eD
,kájtláv tsám¤e avjúb ecneB s ¤anráv a kaŁ
.ká&rák ttokar artáh gidnim lőrlüle tniM
45
,tnekköhgem '¤oh aif ,ecneB gerö avtáL
,tnekköđ ála gevüs erév nednim ađoN
:ajtalodnog ,avađ tnim ,gém bbasro¤ ezeK
.ajpa$ ,iré loha ,larrotso űle}moS
?et ¤av im ?et ¤av ik !€ehrok !geđér ,et ,eT"
...?et ¤av ajótnorle kanrú setezmen óJ
- !lutáh ,en !lőle ,en - ?eh ?demeđ a llá ¤oH
"...?lutdápa nazój ,név et a datlunat tzE
46
kibbajfi za ecneB tsom alav kéntahriS
>gidda lef atrib men >nabárok i$ik tniM
:sédőreketrro gem ,tlov ka$ za neđih ,}öK
.ségőb gerö ¤an ttel :ttotláv men gnah a eD
,amlagzub iapa nátza kédopalliŁ
,amlalit a}ođđa técneB ilekésréM
,táglođ sé to¤anráv návtílláőle iK
.tátlov-etlé aif édrékik núrogiä
47
pansám ttőle lanjah s gitse đége rokkA
>kansátírakat a egév es ađđoh $niN
arátđit ttotasom tnednim ,ráhop a tniM
.avráv téttöjazah ,kanđđor a ,kanáiF
.si téh a ,si kisám ,pan ¤e tlúmle ¤oh eD
:si térih ajllah men ,$nis lohes idloT sÉ
,azzíb ála etih ¤anráv a tia$luK
- .ađđiv abulaf¤aN tatjah naúromođ S
48
"neré-nodán" avot nabnoza insodjuB
>merémeđ iúif tsólkiM }égeđ etzŰ
,lerrö}ö¤ adnor kos tlupázneb a evíä

.lerrömö$ iklel ¤an ,laddávnö kos ileT
:nav tto si cad đőb a zohájdáv óram eD
,nabboj raka inđev ,izré agam tétđeV
:ne¤e zama ,náj}a s ,ttöggü$ nételü$eB
!ne¤el ...si ttőle za ...rám nelet$eb ah eD
49
,arájeb ő takos tedlöf ilükléntÚ
:aráduB ,men ¤oh ,¤oh ttödőteveb ređ¤E
neltelév apu$ ¤av ,tallá seđe ókjeP
?neltetehdelef a :sám ¤av ?ado ettiV
:ajtjahó si men ed - !ántahtál ah :intáL
>ajtjahó mes avó ergév tze :inallaH
,dejret ,őgevel tnim ,đđor tlávik ah ,ríh A
.dejllehel en éb ¤oh inlürekik zéheN
50
:tepék tnim el ajrí s ,lóráksoriP ajduT
>kepéđ imodi ráb ,závtno$ ttođaik ¤E
>etređ itedrih ¤í - ,láđmoilil tdavreH
."etrev aru za trem" :avgús iđetázzoH
lőrre alav evtlök ka$ ríh a nálat eD
,lőrrebme kiđih men kik ,latlá kona€O
(negér ,ttesegem ah ,tlov si tese aktiR)
.nebgéserev iklel tahdakađ evíđ ¤oH
51
,etdzükgem nesemen kelél a ze tácraH
,etzűle tiemér ,etzűtlef tógoboL
:nabmolagu} tletneđ rám lű tladaid tsoM
!nabmor - rétata$ a - tset }égeđ a ed ,jaJ
,avludlef ieđíd ,avsopat igáriV
>avlúm ődi kos mes ,lannoza delé meN
>ké}rá seteđé}e erđége za tluroB
.gém ráv ed - ,itnebbel kelél a tia}ráä
52
>aró za ttötü ¤oh ,ézré gidep idloT
:alóđ ¤í nopan ¤e kansupak agrav siK
le ddiv lórmokasis tallot e ,supak ,jneM"
:lettenezü ne€i ,zehcnirőL a ,zohraT
nebétegiđ anuD ttőle lanjah panloH
,nebétezötlö sav ,lüde¤e ,tto ne¤eL
>arlálah-ertelé inívgem tto meleV
".arájdóm be ,no¤a mejrev náctú ¤oheN

53
:nabágam tlűrögem s agrav a tdejigeM
,nabáru si ttozíb ed ,röđőle si tléF
,géstevök igavol ne€i ze ajdnalkiŁ
.késse nasodóm ¤oh ,gnerpöt noza ka$ ráM
,arágam etíđef tsötnök ipanrásaV
,arákras pél 'esos ,ráj né¤eh ajjúbáL
,ajlúnateb takóđ ttollah a nebzök tÚ
.ajjúf ézök emeđ rú zétiv a nartáb S
54
,ajtalodnog sa€o ttöj na¤u kencnirőL
,ajtabodik levőf trebme }ávtih e ¤oH
,lütsézektevök a tnettergem ttogel eD
:lütđé za inrék bboj to$ánat ,ajlodnoG
- ?tocraduk tle}el e ántahlánđah eriM
,tocra sogarah men kanágrav a tatuM
?anlov negésretsem eléfim :idrékgeM
:alóđ ¤í na€omok nátu đaláv ttopaK
55
kandaru za tállot ,agrav setelü$eB"
>kandah-sőttek aros a ze men >ađđiv ddiV
:immes davađ et a neb}évröt igavoL
".innemle kogof men :tallot a ađđiv ddiV
.lettenezü ne€i ttozovátle supaK
>le tde}röđ nátuze ka$ gém gidep cnirőL
>nojllá en túđđob ¤oh ,kiđgu} mesos idloT
.noláđjah tluromo} rámmi etelé ggüF
56
,tegni léca semeđ nőv ála esötnöK
,tegniketik avpol s lóbkalba za evléF
>ludzom mes avohes lóbzáh a gikopaN
.lutđonog őröteb névzírő đeter ¤aN
,ajllá men ,iző¤ men temleléf a ergéV
,ajlálpát ,ilevön tágam agam za treM
>tegésgeteb-izív a jmođ körö za tniM
.ttegév sálúdabađ zoh€árik a ne¤eM
57
,artú za kizötlö nesőre ablécnáP
,atrúđ ebévö za tájkoli¤ ülétéK
,tájdrak bbesemengel aráladlo itöK
tájtrap sepén anuD inrájgem irem ¤Ú
,abráv a lef nanno >(nav ttőle kozáh €eM)
>avrá za tteteis ,levémeđ avtalĐiV

,epél abátolap ,néttöj aró ,rokim S
:ebéle €árik a lakkóđ €i alúroB
58
!gésleF ,assá$obgem metéltti serev¤eF"
,gésnelle óluđđob megne zödlű menaH
:neleftú sé notú ,konjab sőre idloT
.melev raka inív arlálah-ertelÉ
,trékár ,alav ttevár lakkađőre ,lelleŁ
>tréáksoriP péđ a ív ő mette€eh ¤oH
:atnábgem nátuza >ttel mőn }áel a >ttíV
".atnári lef tdalú¤ ermeleređ tlürŐ
59
,téjőder akolmoh átnáređđö sojaL
>térőd €i luridloT innihle traka meN
,arórpa izedrék toglod a ređ¤e géM
:alóđ ¤í naromok ,ettihle nátuim S
:idloT mes ,nátuze ¤av men gavol et eS"
,inbod kájgof ik am lőbv}ök a deremíC
,dalór kipétel am tđíd a lűnelet$eB
"!datvógem dörőb đđoR .đtehemlE .si alóR
60
:kan}átipak-rőtset 'eb¤e alo$narap S
,kan}áviĐ itú tnim ,arásátagoflE
,nebcrep e kanidloT nöjdlük ¤oh totapaŁ
.nebcölmöt úrogiđ ,nosav zéhen astrat S
,netéh őlím alav mes nohtto gidep zA
,netér akib súb tnim ,tzök kődre ,kisodjuB
,nájtú ¤evzö gedir tadán a iröt €eM
.nátđup ¤an a elev rib mes ulaf đégE
61
ah¤oh ,néjedi lét sadro đaki$ tnim sÉ
,av¤af énneverem kéját savah a tnüK
,tegéb 'es ¤e morab nökődre s nőlegeL
>tehé so¤af ,soník a ákos irűt Ő
,nartáb tnor abulaf ,iző¤ men rokim eD
,naltácra lobarle tőgle¤ő iactÚ
,lübő$löb dagarik ahén si tőme$eŁ
:lüdő$eđđö ulaf sállivsav a eriM
62
,návjúb tődre te¤eh ,nepéknoza idloT
>nájúb ,raka si men ,innev tőre dut meN
,azzajmođ-izehé túđđob a neletnüä

>ađđanap ,emlertö¤ bso€ús ah irűt eD
,lülef kidekerek jmođrév a rokim eD
,lür€eh dav a noktit aráduB őjeb-eB
:tev ,niređ anuD a ,náctú za rok€o tseL
.tecnirőL ¤ohalav ánpak erézek aH
63
epén €árik a gím - ,sél nátu za si tsoM
.ebéjürüs kődre támo} serü ajtjaH
,lóráduB ađđiv rét nepé gidep cnirőL
.lóbráv a élefel ,erređanuD si¤aV
etđev ¤ú iröt men kenéven igavoL
:etzeré témörö gássotzib a ¤ohA
>trat men giedi kos lótájúđđob idloT
.tlad ¤e si lodúd gém ,namádiv el táh őJ
64
,ludrof áer idloT lőllem koras emí S
:ludrom edemröfár s notriđka} ádagaR
,erétegiđ anuD 'rájdnim tti melev đđöJ"
"!erév a€up ¤e már nostláik en :inviV
>- evdöklöre kidrev abáih - atlođnov S
,evtökik alálat zohtrap a tokanóŁ
tokáĐ €emalav tnim tecnirőL ábodeB
.ttogáv takobah ¤an levőzdeve agaM
65
,kanó€of a dalah népezök rám tnimA
.kanó$ a nebbillef s gúr to¤an erređ¤E
:nabbo$ im ettellem ,sólkiM tniket adO
.nabbah a lüremel s ttorguik a€gof táH
:latlá medegne men kanánuD a 'múđđoB"
"!latlá mezek né za ed :tlúromo} ,đlahgeM
>anátu ttokubel s ,sőh a lef átláiK
.anlláđ erkénef a ttőleim ,ázohlef S
66
,larrak léf ka$ ahon ,konjab sőre za ttO
,larraT tetegiđ sik a éréle avđÚ
,ne€eh atđit péđ ¤e tzök káf a éveteL
>nejnehipik lój ¤oh ,giákos atrávgeM
.knujjiv ,ődi za tti ,raT oN" :alóđ rokkA
- ,knujjid netegiđ e kenknő¤e am lálaH
:nebrev¤ef đége et ,laddrak láđ e ka$ nÉ
".nebređ őlne¤e nav pékke knumladaiV

67
,ergé za ,erzív a :cnirőL téđ alav zéN
,ergéstíges őj men iknes lohes ,ajtáL
,ajdrak ój bbélezök :abáih intufgeM
.ajtrap anuD a tnim ,kanidloT abál sroß
,ne}émek ajnáđle ,tágam ajlúsúblE
>ne¤éđ óslotu za tsom iđet ábbartáB
si gés}émer a ed >ajdut ,llek ainlaH
...!sigém ,nálat ahtáh :ettőle nalli$leF
68
,lürebme ajtagrof cnirőL e}es tájdraK
,lürekik tságáv kos ,nese¤ü tsárúđ koS
,abravaz atzoh djam crah kánof e tidloT
>arlab zama tima ,návláni$ erzék bboJ
ladbađ tőgevel ka$ ¤oh ,tniroki$ tagoF
(,laddrak ték nokadah invív satráj alaV)
,ebézek lab iđev trev¤ef a neletriH
.ebézök ajlécnáp raT ttala 'nóh iföd S
69
,indógga ka$ edzek nátuzA .tlah te}röä
>idloT ,lőbtegiđ a nasro¤ lükenem '¤oH
ólúnov er€ékes a trem :ako tlov meN
.ól ój tnim ,akanó$ tráv tto s érevik zíV
>erđér iadub a átjahlatá ramaH
,erzék nöjlűrek en gidda ¤oh ,ajdnog tloV
,iréle tióvúb kődre ,ke¤eh a gíM
.ilé tiajpan súb 'dav ttözödlü za loH
70
kácápa itegiđ nabnoza tecnirőL
,(káttál si tladaiv a lút-nanno ,teheL)
névlelgem ,ttödükef tnima ,nab¤af-nebréV
.névle} aduB đége ríh a edejretlE
>i€árik a ,lubráv gésrő za tuf trájdniM
,iáglođ i}ogzoR katráj bbéle menaH
,kéttiv abójah a náđél dlöz takorU
.kéttetel eréjdlöf cánrot ¤an a nohtto S
71
kilí}gem élefik ótja za nebcrep E
,(killiindut >eviv abzáh}ođđa za €eM)
,allá tto néböđük aksoriP evnebböD
.alálah ú}ođi ejréf a ettőlE
,ajéh tnim ,ű€ö tnim ,ka$ te¤e atlokiS
,ajjéh emeđ tdaram >zén ¤oha ,nevereM

,natlo$luk ttodaram erévíđ a ezeK
.natloh - tto¤oređđö :ketrötgem iedréT
72
,lánzáh i}ogzoR a ségrüs sé ravaz tteL
>lánđá¤ őrevel €i ,}ozib intahlodnoG
:lüđék latavar ték ,'rájdnim őtíret téK
.lüklén sátalluh}ök ajllá mes negedI
,intál ttolah ,inzén ttöjle aduB đégE
:intál tto ,si kanrú ,ken}égeđ tim alaV
,löttsüze ,lot}ara őtíret a go¤aR
.lötsüf ,kizokdámi pap geres etlűröK
73
,pandamrah lőbiđeK ttöjgem si i}ogzoR
,kandaksor iani ,tágam ajrib gilA
,'abávúb alav mes ejere i}átráJ
.abájábođ agam kétíges ¤ú noraK
,káttál men tse€ehim ,nanno ttököđik eD
>kátá$ob >niaros pén a eröt tatÚ
,avllúh ie}}ök ka$ ,lettset ¤an ógokoz S
.alúrob erétset a}á€ a nalatóä
74
,tákolmoh tlügedih ,réjef attaglokóŁ
>tákaja }ávolah >témeđ ttogofeb ráM
,névdesene¤elöf ,giákos etzén djaM
>névdek ólav inrís ttev tőre giddemA
>etlelö ,atlokó$ ,ttolmoár tnigem eD
>etledröt tzök ezek tézek réhef egneß
>si nátuléd a gem ,léd đége le tlum ¤Í
.si }ágop ika gém }ozib etze}}ökgeM
75
iózotrat ázzoh €emén sé ,kopap A
,inlóđ katraka men ,kétzén gibarad ¤E
,léngéle za bböt ¤oh ,káttál rám rokim eD
>léndébe za kájráv :invíh kátraka lE
.aróđ a tle¤ü men ,tlúdzom men ő menaH
,arólatđagiv a lóbsáritneđ a meS
,levőre inpétle si bbótu ellek ¤Ú
:levőf tleme arcad ,ádnom tza si rokkA
76
.nabmagam keđet 'es trák ...!motaris men ,điH"
,nabmattolah sevdek ,ka$ né mödökrö}öß
:kénnú men le ahos lemmörö inzénáR

.kénnula ka$ ahtnim !péđ ne€im ,edneđ €iM
>evlé alav tnim ,tsom mekén ő }ozib bbeä
:elév kodaram ddah ,abrís keté¤iv eN
>kanláđgáriv ilét međetle - dahor meN
"!kanlálah a e¤ej atjar $nis ¤ú neđiH
77
>avgo€osomlatá né}}ök gerö ¤an ,tlóä
,avgof norak ,ergév kátíkađle menaH
,káráz abósropok a gidep tá}áeL
.tárá ulaf đége :te$nik péđ kos eleV
,ebgév sétemet ¤an a enem '¤oh pansáM
.egév es ,ađđoh es inríel anlov meN
,kéttet ebégerü láđők i¤ehtrélleG
.kéttetiregnehár tálkiđ ¤an a nađúh S
78
kansotakal javlot ték lejjé noza géM
(kansotazála¤ ték a zcnuK sé zcniH eveN)
,evret zag tleđeik nebzökpan alav zA
.ejrevlöf lúđonog totlobris jú za ¤oH
,nebtétös iléfjé ,la$$luklá ,si kenneM
,nepéđ káttoti}ik taráz kos a ramaH
:anrib mes na€o záđ levők ¤an a menaH
.abris a inréfeb dóm $nin lótta gideP
79
,kanbál-kenbét ado-edi tto keze gíM
,kanbál sőre so€ús táságobod kállaH
- etremsigem 'abmo} ki¤e za - si káttáL
.etrevle t€ámoh a nokras ¤e dloh a loH
:inlodnog tza tehel "!dagam le dsev" ađoN
,idloT ejré nettet ¤oh ,kiken anlov jaJ
aró ijé za tik >sám men ,alav ő treM .arótagotál súb zehésevdek azoH
80
,étíđef ajála kentriđ a tialláV
',étílemelef-le tevök }ávláb ¤an zA,
,ttegé apmál i$ik őggüf nneB .enemeb S
>ttegév lálah ussal katráz ado te€eM
,arlatavar ték a etnih t}éf úromoä
>arlab esevtih péđ ,raT tdükef arbboj loH
ettevlöf téledef ósropok a idloT
.ette€eh artloh a ,névgö} ,tlurob agam S

81
!me¤e-nelte¤e né táh ¤av mi}e ,¤av ttI"
"!mejde¤ele ddah hó ézzök diarop tlüH
,lessélelö órrof ,nognah tröt ágokoZ
:lesséseropáz ¤an lőbémeđ avtatzÁ
,éllem eviđ tévíđ ,átírođ abájraK
,éllehel arákja téklel zűt nevelE
:lakkó$ sőre uđđoh ettegnelem ,atvíä
:lakkóđ €i dairlef ,zénlef ttolah a - mí S
82
.elűlef ,alúdzom s "...?ze iK ...?né ko¤av loH"
>elűhgem ,tdulagem si rév a nabidloT
,lőré€eh ótaris tnebböd élefartáH
.lőréjef tdagadel si agaplak }osráB
!molá ka$ ze neđih" :ajlodnog tza 'gem eD
".nojlláđ en le ramah ¤oh ,kujdomlá ađoN
:eđđö titalodnog ttöllüz ideđ nassaL
".evzetjer alav le ,gem tlah si men ahtáH"
83
,témeđ lürök ajdroh - zén bbéle aksoriP
,témetet tlűverem ,tlahle ajtagopaT
>nélpel ósropok a ,nőtíret a zotoM
.nélbek alav tí}}ök jahós ¤e-¤e rok€O
:gem daka nósropok kisám a emeđ djaM
>gem dariv nú}ođi nebétezekélmE
đaiv }ávolah tnim laccra tto¤aherév S
"?za iK" :tnigem idrék s élef idloT lúdroF
84
,erdrét kilmoado ,ajtahllá men idloT
,etré loha ,tézek ,tiáhur ajlokóŁ
,kenévö ,kensedé ,kanbmalag ajtílóä
>kenémleređ evíđ ,kanájgáriv iríS
,látlov ésám ik et ,¤av mi}e ,¤av mi}E"
,rátlo za ,telé za tle¤íri melőt tiK
,ésádamátlef a ,ezek lálah a tsoM
:ésám ahos ,ahos !¤av mi}e :ađđiv dÁ
85
,eb}}em a ,mola¤na ,kelđivle ...!melev reJ"
!ebmeleređ godlob ,ertelé jú körÖ
:avlah si nátuze kangáliv a jdaraM
"...amladorib mevdü ,lűde¤e jlé mekeN
,lutóđ a enezzer-ađđiv aksoriP eD
,lutó¤ik őgeđiđ tnim ,tdazrob negediH

,arótlit éleme ,tőttekdnim ,tiezeK
:alóđ avdo}ođi lassádorobáh ¤an S
86
!kenmejréf asokli¤ ,erkörö melőt ssuF"
>kenmeleređ sönűb dstílme en et téveN
:si nékenef rís a ,knüttözökim nav réV
"...!si né ke¤el za sé - idloT ¤él ttozoktÁ
,lótsápa$ ők}}em e sólkiM alubáklE
...lótsánahuzár-¤eh tnim ,nokav ik tnahoR
,kantaludni ¤an a attaim ,aksoriP S
.kanttolah ,el témsi kélta}ah avlújÁ
87
- zohágam arlanjah sólkiM idloT eriM
,zohájrís aksoriP erét tnigem ađđiv S
,estnemik tőlé za lűzzök katloh a ¤oH
:estnelej ¤ohalav lánzáh i}ogzoR a S
>totlob ialkiđ a ,larráz ,élel avráZ
...?tto tlov ik ?ettet ik ?tnétröt im ,ajdut meN
>evdőnüt ,avdógga ,pan đége nebsel lÜ
.ebődre getegner đévle abmo} nátzA
88
ttezénlürök ergév ólbar ték a ¤oh ,treM
:teđléf serü ¤an a lóbágam atjúfik S
,gatnođiv atlláđgem kojtaludni đonoG
.katnoso ađđiv 'gem zohrís a indőkseL
>nednim alav sedne$ :nótja za ketlelüF
>nedileđ tdükef tto tset tloh a :ketzéneB
>inda-lej ttodaram lánótja za ki¤E
.intagotđof enem tattolah a kisáM
89
:ttotál tse$eb ima ,nasro¤ édeđeđđÖ
,totákorb sé -me€es tröttá la}}ara zA
,kanáksoriP alav agáđój ia}A)
(>kanájtsálap irís atzoh edi tsom ő S
,tű&nösök }ara za lórájrak édeđeL
,tű¤nö¤ zagi kos sé ,tsotnámé¤ űmeđ¤aN
>kan}ođđa-€árik a tákédnája sekÉ
!kanna inadnom né tárá ménző¤ es iK
90
,tocnál a lubáka} ,lórájju tiürűß
- ,ttođtáj eníđ reze kevök agárd ne€eM
téđíd irok}áel ,si tátráp }ara zA

.téznép ttetel aj}a s ,le kéttemet eleV
av}op ttetíretel ,lebbé¤e kos ,tze dniM
>ab}osráb őtíret a étök ,arájdóM
- >kétjerle nasodnog ,katllá bbédo lazzA
.kétjelef 'es tégév aknum zag a menaH
91
:ne€eh sotzib alav adérp a tse€ehiM
,nejlel en arámo} }évröt zagi za ¤oH
- kanzámrál nájupak - lejjé kitegrözleF
.kanzáh i}ogzoR a táj¤an sé tájarpA
,atlobarik trís a ,kájdnom ,zétiv idloT
,atlotle tevök ¤an a rokim ,káttál kŐ
- ,késtnelej néjedi toglod a ¤oh ,kettöj S
.gésseletök őlli zehné&đerek ój tniM
92
"!abótnih a tavol" :rú i}ogzoR tláiK
,aglođ kos a dalađ erőle lavá€káF
,evteis gerö za irélótu ¤oh ,óJ
:endeji arlálah ibböt a }ozib treM
elűrö si gem ed ,tnebbödgem si agaM
>evlűlef attálgem tá}á€ sedé za ¤oH
:tréáhur ,trékevök ttivle za lusúb meN
!tréájtnámé¤ nednim gáliv a ánda meN
93
,névlet gitaludro$ ,evíđ apa za ttO
,névle} sé niemeđ ik ttodará na¤oH
- ,mallot inríel 'es ,inléđebik máđ $niN
.majnov erbbedivör tóđ a ¤oh ,ejedi S
,tlóđ men sé ,tlürö men nabnoza aksoriP
,tloh-nevele ¤e tnim inniv tágam at¤aH
:nabótnih a geber ti}}e ka$ avtjahoS
"!nabmósropok sedne$ kat¤ah men tréim ,hO"
94
,levéríh ttese si kan€árik a pansáM
,lef éröt '¤oh idloT tájtlobrís i}ogzoR
:gás}ozib seletih javlot ték a eriM
.kájdnom tza levükse ,mál ,si ttőle óríB
,ttala rehet so€ús >ággáđro enemik S
:talo$narap ¤an a zohkonápsi-e¤eM
,kázzomo} ,ebređ-dah ,sakraf tteđev idloT
.kázzoheb aráduB avlah ¤ava evlé S

95
kesré imogretđe dnimsređ¤e etedriH
:kengészök a le€éđ ,toktá ¤an aridloT
,ajtalaf őveteb nednim soktá ne¤eL
,ajdagof abázáh ika ,si kanna géM
,ajda men ik nötgör ,ajdagofeb ikA
- >aj¤ah inlokodjúb ,nebtelé ,nodabaä
...intlole medré tős ,ketév 'es inlögeM
?idloT tsom đel avoh ,ile} men le ah dlöF
*
za sé máđvé zA .té}émetlök arjú őle ettev nátu alálah a}áeL [1]
.kanlatu erre káfórts ősle
sik ,eT" .ajáfért sevdek ótahervíđ máksiluJ neltetehtjeleF [2]
men >nabkopan ősle za kenéjőme$e$ inadnom atkođ "!negedi
.J .A .inőnlef gof "negedi" előt tnim ¤oh ,gém evtjes
lótknujá}dnim ,lettelhi italsój menka$ ,nődim ,rokasálkodlaH [3]
lakkavađ ibbetnef a tze ed ,kátzoheb si tékemre¤ ,ttozú$úble
.J .A .le átílovát
.J .A .molahaĐártS :névle} pén a ,aM [4]
.J .A .avdapaik rám tsom ,ót}oroT even bbigéR [5]
no¤an nebődi bbajú ed ,ejedre gésköpsüp idaráv¤an a tsoM [6]
.VIX a ttetehel ed ,$nin am }élöb ,evdeM .avtítđuple
né za ,gi€édrE tős ,gise}éleB evdzek nanno trem ,nabdazáđ
tniknetegiđ enneb ,tlov gésődre sonot€of si nabmorokkemre¤
.J .A .arátah ttotri gés€eh ¤e-¤e le avróđ
kené kideteH
,nebtelüđék ¤an €o €árik sojaL no¤aV,
'.nebégeres kannav kezétiv sőre koS
iavsolI
1
,tevö niđrév etök lanjah sogarah A
>tevök ¤e irevlef lóbámlá tsojaL ¤oH
,ajtú za sőteis ,zoh televel sođáß
,ajdut netsI ój a ?neblével a nav iM
.té$ep a ,róniĐ a noza etekef treM
!dé$ö za kétlögem :lef dstnob ,€árik ,lef dstnoB
,nabkotit ,avzoro ,gem kétlö kođalO

.nabgolod a seđér si esevtih nönnÖ
2
,tájtalalgof sárí za átuftá ramaH
,tájtazárbá eníđ lálah a bbaramaH
,ebkéđ-e€öĐ ¤an ¤e nasúb kélta}aheL
.'ebézek atrib mes televel ű}}ök A
,tanáb a zéhen ed ,lével a tlov ü}}öK
>kanánokor edlük €oráK nabba te€eM
(>ózzaruD néven sám ,ze tlov gecreh đalO)
:óđ a ik eröt ¤í lóbsojaL erétgéV
3
!erdnE nalatgodlob ,mé$ö semleređ ,jaJ"
?erdejef a kettet tánorok ne€i táH
,knunlávgem naifi €o ttellek 'réze !jaJ
?knulán u$úb a za ne¤él óslotu ¤oH
:ajtanáb tlov si men ,za tlov u$úb si meN
aj¤ahle tsáđtáj a kemre¤ ték rokim ,treM
?gicrep }áhen ka$ ¤av ?erkörö :kilávgem S
.kiđtet kensönözök ,¤ednim küttőle zA
4
:doság€osom edneđ !tuj ho ,ebmeđe tuJ
>"ttosáv" a matlov né ,"robmáj" a lálav eT
,ardajah péđ ekőđ ,ardavađ međkélmE
,ardagam sőteđtet ,erdemeđ etekeF
tasrát sik inađtáj ,ttivle má&a rokiM
!tasrá} őlö ,negi - evrégi t}áel siK
,erkéđ i€árik a léndekevön ¤oh ,ttiV
!erkéđráđém ,negi - arnórt i€opán A
5
,a}a víh a te€em >ürű¤ a tlánđah tiM"
?anov ardajju za ,nojráj en léca ¤oH
?Đárav }okétadu$ ,jábűb đége za tiM
...?$ánat ia}a bboj lánĐárav nednim a S
dosákuble ka$ ah - neltetemet ,leđkeF
>ttosá men ebdlöf a zék negedi né€eH
...?gigév ttotaris ik ?demeđ eb ágof iK
!gigé za ludjajlef nűb ú}ođi ze ,hO
6
geniĐ sotazála¤ :rőt se¤eh ,a€bađ meN"
!kenievé újfi ,nárok >tegév eteV
,luvro ,lejjé menah ,lappan sogáliv meN
!lubrak iőn neltűh avla$ik ,evtjegeM

!géselef ttozoktá ,annahoJ ,annahoJ
- !gésenef ótđahtor ,ajub :géselef meN :tetnüb men gem morak s ,netsI 'réze ah¤oH
"!ttetnűb ,inalrotgem ,nogáliv a bböt $niN
7
,ttese arátdut ¤oh ,sojaL ik etnö ¤Í
,tesevek imalav lőbéjilet evíä
:giníđ tdaram elet laddnog súb tréza eD
.kinűđgem atanáb rokim ,za đel ákoS
,atzoh trih đđor a ik s ,rih đđor a nabnozA
!atđairlef ađon teklel őlé nedniM
>keđéf-Đárad a tnim ,rávaduB lúdúzleF
.keđék inlah-inlé trésojaL ,trékorU
8
,iđev-ajda tríh a ,gásakos a lűdneZ
>izedrék ?e-ajdut ,lél bbávot s bbéle tiK
,ređde¤en iléđeb kannana¤u rám koS
.ređ¤e men attollah si agam lőtikA
,inlegre} za dalađ ,iserek távol zE
>innem enék abcrah tsene¤e rám ahtniM
:asdnál a tege}ef ,lécnáp ,drak a göröŁ
.asádair pén a "!urobáh !urobáH"
9
,etređ-azah seléđ ,lóráduB ákos meN
,etlemelöf téjef drak óvíh-ardah A
,ebrév gelem avtrám :lassákođ isö djaM
>eblével i€árik nasorip avrí djaM
,ketnem erremalav ,kéttivtá lohalav S
:kendner ,kangnar nednim asádorobáh nőL
nebgere} a semen ,nekéđ ipap a paP
.nebkeniđ etekef tđá¤ sözök a itseF
10
- arpan so}ozib ¤oh ,lével a átrat tzA
.arbakaJ-tneä ,náduB evlű¤lef kene¤eL
,tdazzud élefnednim sav a nebzökődI
>tdazzi si €örőp a ,óhok a ttögöhöR
:kenreveh negeteb ,lutsánorob ,ekE
>kenređ idah sokli¤ ,léca za llek arsáM
:nösűh a tđarap a kizíh lőtrih idaH
.nössüs en pan a ráb ,€ehűm a gelem eD
11
,ttotál zehsélüđék er¤ednim si sojaL

,todárgesiV se}éf at¤ahle ramahkaŁ
,lef tlov intagotál táj}a sedé avoH
.le tlum ődi kos men nabđanap sönö$löK
,đet é¤¤e topan-tjé ,evlekéđ náduB tsoM
:zegév toglod reze lűsétjelefle-úB
,lélmeđ takotapa$ ¤av ,rí >to$ánat traT
.lél men toglod 'ebik ,crepődi na€o $niN
12
ajrádnad ¤e kadah i€árik a rám sÉ
,ajráv tóludni za nőzemrév iaduB
,nebőlleđ itelek kangobol iólđáZ
.nevőb avríelet laggáriv moiliL
,ajdrohlef nasagam curts a táka} ekđüB
,ajtrat ttözök arro tájóktap so}arA
,kiz}áih 'es galađ se¤én a előlleM
.kiđtáj avdorodof si tđerek sőttek A
13
ttellem imoilil s aradam €árik A
:telleđ a itegnel tólđáz irézev A
,laddnalag réjef ték remíc a Điap tlűD
.la¤na tsüze sa}ráđ ,sánorok ttölöf E
,konráhopőf sólkiM - ,za tnoK irávredéH
>kanrádnad e ada lűrézev sojaL tiK
:immes ttoz}áih men arsáludni za ¤oh S
.innev tu$úb külőt ,€árik a evöjeL
14
,nodav nelteremsi ,za tú naltaráj meN"
:no¤av kotsáludni - dnom¤ú - ketken avoH
,kanrásáV-aluß sé kanáiritä ketneM
.kanráv lakkorak tli} midéđmođ zétiv loH
a tto tedlöf a tza ,kotráj it erremA
:atdopat si rođsám ,miaif ,dah ra¤aM
,kenlerézev natsom kocurts e mi avoH
.kenletE ¤an ő$id ajlurut egnel ttO
15
,arámlah eletE ,abánidU ketrÉ"
>aráv sésem igér nőtet a llá si tsoM
,daram [1]ajélivkA s regnet a lüleflaB
>taradam sój ama návzoh ebketeđE
epén kara$om a tágam ettev rokkA
:ebécneleV izív - zájéhnnef ¤ú am loH ,tiókal s trá$om e ,modnom ,ketéjlűreK
.tióđú$ űniđték kanzaráđ sé kenzíV

16
,keté¤ev kotatú abáudáP menaH"
,ketéjdelef es le tőtlöksrev }égeđ A
,etrém zehkenetsi téletE nődim ,iK
.etré alokal men ná€gám ¤oh 'ebi$iK
anór seik i¤löv ¤e daram élefbboJ
,anóreV ,autnáM ,ónaliM kiđkef ttO
,kitegelme si tsom téletE ¤an ke€eM
.kidelef si mes le ,đel gáliv gím ,ahoS
17
nékéb rám tsom it ed :tlov ődi sám rokkA"
>nékédiv őstenni gáđrođalO kotráJ
,inímiR ,azneaF ,arárreF őj abroS
.innivel gof artrapregnet a tú za loH
,ketlektá lohalav ,kotzatú lohalaV
,teklel ¤e kotastnáb ¤oh ,né majllah en tzA
...!kotazzodagar ¤av ,kete¤ev tocras ¤aV
.kotazzoh en te}}eđ armánorok tneđ sÉ
18
,kotdalahtá néziv ótnorT a rokim eD"
!kot¤av nab€opáN ¤oh ,ebketeđe nossuJ
lút ne¤eh a ,dagof aráv alivkA ttO
.lútneze tú za điv nödlöf segésnellE
,nojdagad avtnobik ólđáz tétös a ttO
!no¤av epék-lálah kné$ö avri ne€eM
!ketennebit mozíb :miaif ,kezétiV
"!ketejneM .tatu óJ .nejlerézev netsI
19
:tláik evdeseklel robát a návllah tzE
!t€árik a essetlé ,netsI za essetlÉ
,abál dah a gopor ,óđenez a lűdneZ
.abákrot ¤löv ebrög kizó¤ik nese}éF
,aráduB tnemađđiv nebnelle €árik A
>arláP-retéP tledner tsélű¤gáđro avoH
:géstlök mes ,tapa$ 'es evlémík tto đel meN
.gésték immes nabba ,sélű¤ a đel gnah ¤E
20
,aravdu én€árik ,ravdu za lülefsáM
,alav lűrem abđá¤ nodárgeĐiV igéR
- é€árik ¤an €oráK - ¤evzö za natsom treM
.én€árik tebéĐrE ,tásákal ajtrat ttO
?de}éf inadjah loh !dárgeĐiV ,dárgeĐiV
?de}émtípé itrap ?darávgellef sagaM

?degésseké itrek nabáđđoh trapanuD
?deké} atkalcudráp ,ólu} erkedlöfréM

21
'abját ődi noza kan€árik ¤én loh ,ttO
,ajápmop iravdu nednim anlov tréfgeM
:témret záđléfde¤en }ozib evtlöt mes geM
.témrev }i$ik assá ,go}}us ifakór tsoM
,upak aránuD a ne€évek el zén meN
>upal ,lef irev zag trét dlöz a si lüleB
:egésekđüb }ávrám kő$pél a nav adO
.egésseléđ razap i}lö ¤an đége clo{
22
,ttelef kő$pél eme ravdu ügöđ¤én a S
,ttel ado si za !jeh - nasagam bál nev¤eN
,lassákarik}ávrám ejdlöf a go¤ar meN
,lassráh ózotalli avloké}ráeb $niN
,a}ráđ kátolap ¤an lü}rök iđev si meN
>aránuD seik a lakkalba záđ gem záä
,keđéf i¤eh őtléf tánorok a agaM
[2].keđév a kérötel ,ttolmoeđđö si zA
23
!metelezpék atjar gnorob anđahim eD
- .metehtípé men löf lammolad ótariS
azáh idárgeĐiv én€árik a ,táh s oN
.abđá¤ €ém ttözötlö nátu gecreh erdnE
apmop imledejef ólmálli$ a nattO
,atnov ebétekef tájtazárbá ekđüB
>tépennü i€árik énlű ahtnim ,úb a S
.tétezötlö bbeđgel arágam ettevleF
24
ketlű¤ nesegeres >trih đonog a návllaH
,ke¤löh irú semen zoh}ođđa én€áriK
:ejréf a kenik sé ,¤evzö sé nodajaH
.ejnév ,ajlataif ,lesiv tognar őf-őF
,nabkátolap ¤an a larros uđđoh katráJ
,nabápmop úromođ ¤etnim evdeketeV
,tájjaj én€árik a tnesrev kátíropaä
.támladjáf kotazóđ evét ábbasognaH
25
,kentévöđ ¤e-¤e tnim ,a&re¤ kos nalatmáä

,kengé lappan-lejjé ,lóbđaiv réjefóH
,gitse lóttadarriv ,kognarah gerö ¤an S
.kitđepergem etniđ tialaf ko}rot A
:kentenem sođá¤ a ne$nin ađđoh-egéV
,kentemet t€árik ¤e ,dénlév tza ,pannedniM
- ,esim őgnez nasúb pannednim kitadnoM
!es iknes ttotál men tápmop razap i}}A
26
,'abáhurđá¤ gidlöf ,én€árik a agaM
,abánlopák a ¤em erésim pannedniM
,nepézök alav llá tzök kátolap a €eM
.nebévöt ¤ehráv a ,lessétípé kemeR
,leggevüs tlemelöf ,ke}égeđ ,kosudloK
,legger ttodlá nednim ado ketzekelüß
,atđo tánĐimala gidep én€árik A
.atzoh }áel moráh tznép kos a nátu iK
27
egéslef ő na¤u tlánjas mes ttőlezA
:ergéső$id-netsI nevőb inzokadA
,ajda neseređzít tá}ámoda tsom eD
.ajtanagof a bböt lénnetsi ne¤el ¤oH
,lűpé molpmet se}éf ,kidekleme mortsalK
>lűbévö za kilet ,dnom¤ú ,kéjlémik eN
:kantárab sé kanpap nednim lóbba si tuJ
.kantál men tődi kűđ iáglođ netsI zA
28
,ebéketjer ijé lúnoveb rokim eD
:epék katlum serév indogu} aj¤ah meN
,ttegem ajtiprák¤á kilganov ifréf đŐ
"!tekemre¤ trékemre¤" :igröh avlokodlah S
:ajdála$ itevök ,za náicileF $áZ
.ajtál én€árik a larros uđđoh tekŐ
nebődi ¤e lőrim ,tese za úromoä
.nebődegeh ,nabtnal kené súb alav gneZ
29
,atnor abátolap ,léndébe ,rodán $áZ
atnoifi ,tá}ál ,én€árik a trémA
- ,kenémleređ ajub e$$ö ádalatÁ
>kené sődegeh a előlef ajtrat ¤Í
,etré kenikemre¤ a tnahor avtnárdraK
:etré tiajju bboj én€árik a ka$ eD
- kágável 'eb€eh tto körő tréze to$áZ
.tágásnokor nednim gizíde¤en nátzA

30
>énáicileF a ,tsom izödlü pék E
,én€árik tebéĐrE kiđgu} men ttaimE
>erdnE aif sevdek tlah tlálah ü}röđ ¤oH
- !erdner éntevök en si sápa$ bé¤e kaŁ
(nebttet soktá zeme naltatrá) sojaL eD
>nebtelüđék }émek ólláuđđob alaV
,azzoh tiatapa$ rám si géssemen A
.avtđo nav ¤oh erik - ,lammáđ reze ¤av ,záä
31
,kotár ennel ótlém tsom mete$e ah ,hO
!kodála$ ¤an igér őlgeres zohsojaL
,nebrök sojábűb ¤e kalántahgofeđđÖ
!nebröküt tnim ,assál dótu za tágam loH
>ajtatzib men reküs tórípék a mes eD
:ajda men ik natsom €eh sé ődi za meS
,esétniré keven nátđup ,géle ne¤eL
.esétni¤el a}ráđ ek$öf a novat tniM
32
,a}ákrás üniđóh ifzcaL a gebel ttO
,a}ráđ tsüze atzoh lőb€édrE sik eđđeM
,kantapa$ a ejef adjav návtsI agaM
>kandaram men előt irévtset ,iaiF
,ajnov tágob-agá ma€of ekđüb ¤e tniM
:ajnokor isőh kos tádjav a étevöK
.kerévtset €áhiM ,láP ,sólkiM ,erdnE ifzcaL
.kenéven ¤an ólđáL ropA iso€átđO
33
,é€édrE sánorok ,adjav návtsI ,za Ő
>érrézevőf evet nabcrah e sojaL tiK
:leđđő se¤ev ajah :név men ,úifi meN
.leđđé tsüze atđit ,őre-ifréf anraB
ifcrah sőre ,rotáb ed - ,$ánat ,rézev $löB
"!ifzcaL kidosám ze" :tláv éddéđebadléP
,alór inrrav temíh ,avtí¤an ,sákođ ¤Í
.aróđ-luróđ innev nabnoza sákođ meN
34
,itéliG rodán a ,sólkiM űh a nav ttO
>ikén aif ték sé ,e$$ö za ttöj eleV
,atzoh télevel tah ,aĐór ¤e lüremíC
.avtđo erétekef ,erréhef ,Đjap enneB
?kenne atalsój im ,níđ ték e tnelej tiM
:kenneltelév dodnom tájtú sros a !rebmE

:atđit i}}ana¤u ,etekef őzem téK
.ađđiv rét men őttek lüzzök konjab ¤én E

35
,tegurD iannomoH s inéreG a nav ttO
:tekeze étezev >sólkiM ,e$$ö rodáN
,lejjéta}a ra¤am tlü¤ev ed ,rév đalO
.le€€égeres téh a kilđíd ajógoboL
,a}oK irémaduB zotropo$ bbalováT
>anokor ,asátjah kanáf ső i}e$éä
atjar nálđoro za :itnelej eremíC
.atjaf i}ehcéä ¤oh ,névleme tetđereK
36
,távrađ erkö asub nékđüb ifnáB azzoH
.távroh ,náb si agam ,kannáb aif ,sólkiM
:etniđ azoh tremíc lőbsemeT isárdnA
.etnevel sodrak sé nálđra ték sánoroK
>dála$ e kizamráđ lótsárodnA zamA
táladaiv kenne remíc a itedriH
kannávtsI tneä alláđ eréjef norokiM
:kan€árik ősle za ,anorok ősle zA
37
,evíđ azah a tnim ,mogretđE lepennÜ
:eníđ dlöflük a gem ,aj¤an gáđro za ttO
,gédnev imledejef igáliv sé ipaP
.kétnevel óvívjab ,őröta$nál }émeK
lassám¤e kanattív erémörö pan zA
,lassárodnA €ekéđ konjab negedi ¤E
:etleđel lutsalláv kannama téjef iK
.etre} noko ze mí lótnávtsI téremíC
38
,aják$amsav ifgárD nólđáz a gebel ttO
>ajá$ak sánorok ,ajdán idsadáN A
gadzag ama te€em ,Đjap-űdegeh a ttO
.katzoh ,iaif $naD ,¤röß sé návtsI kebeB
,kenkeze ajpaső má ttodokđáhuj lóJ
:kenteŁ a €ofeđđö levéziv ójaS loH
>taráv péđ téh akar lób}ámoda rédnüT
.tallá}ođđa adu$ [3],rédnüt a eremíC
39
tnalatreB ,to$ákuL ajtatum lőriđđeM

,dnalag réjef moráh ,el nőzem etekeF
,kairávredéH ¤an seríh ama kő ¤oH
.kaifa&a ólav tnérév lassólkiM tnoK
,ikaljU rám ze trem ,kanáif nirgU eD
,igalađ a kan€of ebtđerek náĐiaP
>zirő la¤na sa}ráđ ,sánorok ¤e te€eM
.cnirőL irávredéH kangá ze ajpaĐröT
40
:tájrádnad agam a sólkiM i$éä azzoH
.tá}ráđ itegeret assas ¤an űjeftéK
,aknávI ujfi za ,e$$ö konjab eleV
.agáriv e¤emsaV ,ujfi za aknávI
- inírZ even jú rám - si láP aif $ibuä
:innivlef tiadah kéred ajpa teiS
- tegés}éres-inírZ }ráđ ték a náĐiaP
.tegés}émek-inírZ a&sáb-ők a löleJ
41
,sonáJ iaĐinaK témröksas ize¤eH
,sodlláđ nebőzemrév a}ráđléf etekeF
,nabállot kidöröf đkinéf i}ogzoR A
.nav }álđoro soráp ,sas ték né$ivoksarD
,ailad semen kos lakkaru sólđáz E
:aif géstezmen ¤an igér kos tlű¤eđđÖ
,elűzök bbeselej }émeK ,itúG ,ipaŁ
.elűđ annA kebeB tik ,uif-$ágroF ték S
42
,a}ál ujah}ara regnet a nokuĐjaP
(!a€árik kora¤am ,}ozib ,airáM meN)
,ellem sé ialláv ,ajrak a neletzeM
.enlek lóbkobah a nepé givö ahtniM
>kennevele izén ,ajtál ik ed :sétseF
,kenne dnevrö ujfi ,lúdrofle ,}áel aH
>nepék a đevatjar gicrep ték-¤e emeä
:nepékim ,modnomle >atpak rodnA $ágroF
43
,asádakađőhlef li} rátat a kilmO
,aságúz-ősegéj killah erdlöf-iđđeM
:geđér tnim ,gorotnát lüklén tú ójaS A
.kezétiv ra¤am ój kájtati lekköréV
,lánihuM si pan a el tlú}okla ebréV
!€árik a ,tuf aléB !nednim evđev ,evđeV
,levétset izödöf $ágroF ték 'abáttuF
.levétsele aj&áb - ,rodnA :ki¤e ka$ djaM

44
,semiG es ,óinZ es :aráv sotzib men rám S
,semen újfi za tuf la€€árik a bbávoT
,erétegiđ regnet ,abáirdA lováT
.ergév tehnehipik ,dav trev tnim ,aléB loH
:aráj notrap a ¤oh újfi za pan ¤e ttO
!a}áelbah regnet ,evlű no}otáz ,mÍ
üsélködnüt }ara - ,ilűséf tájah ¤aN
.üséf a tatzárkiđ trop}ara lubájaH
45
,etlelgem tse€ehim $ágroF tégni-u&&aH
>etlelölef nasro¤ ,bböt ttellek mes ikeN
,ajánolI-rédnüT kobah a tdejigeM
.ajáhur iú&&ah nebzék negedi ¤oH
>etrék nepéđ no¤an ,ađđiv ánda ,etréK
"!etré đlokó$gem ah - $ágroF tlóđ - moda'dO"
lánna keđet tabboj !men tza ,ódnalah ,meN"
.lándavrehle ramah lótkó$ irédnüt ¤E
46
,lo¤áv indut ah eD .men tza ,ódnalah ,meN"
:lo&áf ürűs a ze ,ődnevöj a tjer tiM
őllekék a givö ,nabnozA ".dajllah mÁ
:őlles a lonad ¤í s ttöj bbelezök ,nebzíV
,téĐröt sőre motál kanáf lataif ¤E"
,téđ röt mes arahiv dazáđ i}}a te€eM
:đavat bbajú nednim ajtísobmol bbáknI
.za ¤av et ,za ¤av et !rebme ujfi jdnevrÖ
47
nebvénrih sé neb}éf dodála$ gof inőN"
nebgésűh i€árik lúsomzi ereköß
tirév imledejef dáprÁ za gímalaV
.kirésik men abris - nezídamrah ka$ ráM nomobah inzekré gof €árik jú rokkA
>nomor ibbőle za tékéđ ilemelöf S
,kenne aif neđél sojaL ,sojaL ,sojaL
.kennelte¤e ,kan¤aN ra¤am a zeven tiK
48
dazáđ léf ¤e lezök ,el gorof vé nev¤eN"
:tazáh i€árik a iđiv abrís ő ¤oH
kotá s lűzehen rév nodála$ e trem !jaH
.kotál indesejlet ná}áel a te€eM
,ajvógem ik ,$ágroF ,si za neđél $ágroF
...ajnórt avrá nossuj en erzék gnatib ¤oH

...kotá-rév a so€uS .abáih !abáiH
".kotál tepék av¤az :zív a kidoravaZ
49
,ajlad }áel izív ,kenteküs ed ,gnez ¤Í
:ajllah men zétiv a rám tájlótu za treM
erűf a timetet tdaknal átá$obeL
.elű ¤oha ,nepéđ ,jet a tnim ,tdulale S
,lűklén sázobah men - tlláđik }áel a tsoM
- ,lőtzétiv óvula za tágam etlle¤éä
,étlö eritset péđ nasro¤ tégni-u&&aH
.étlöklef si trodnA aságotta$ a}ráä
50
...nátu őlles péđ a ujfi za pak nóhoM
...nátu őlleđ uih ...nátu molá ahtniM
,aráj evdőlenüt notrap a gém ákoS
.aráĐiap esö tépék attari djaM
aléB inadroh tza etdegne tsemörÖ
:aléca tludrofgem bbősék loh ,ttünedniM
,nánrot sé nojabráp ,nesélelkö ,nabdaH
.námro ajrís ,nólđáz ,neté$ep ,norotáS
51
,sárdnA e$$ö elev ,sólkiM ajdótu tsoM
.$ágroF lataif ték :tremíc a ilesiV
,lavásukóm egrüf ttöj gidep i}éreB
>lavásakraf enef ógnotát iavéR
,ilokoä ,irotáB zoh takagof-}ákráS
>inokorgá Đröt e na}áha s ,iaktuB
>lürőfrebme serév kiđremsilöf ikáŁ
.lürőtaf ódakaf tnáróL aif tnáróL
52
,assalaB nőzem kék térkö €ámoh azzoH
>assas akrat lüpör kannápegnarF sólđáZ
,kiđkevön nesegrém ajó¤ík iaraG
.kiđtet kanólnosah zehénelhteB amA
amló-kalba setjes ráduZ a űređ¤E
>am€ós idgeleT a tájbmalag itđe€€eM
kenőteP-iesreG ajácur-idsadáN
.kenőt ¤e itedrih tagá semen ték E
53
!}álđoro-iak$oB sali} ama gém táH
!}ráđ sas iazciV a ,evet i}étjaM A
!kalah ikenteŁ a ,ajósodjúb idüB

!parah abákraf €em ,ó¤ík iadrávsiK
?tájgalli$ ,tájalđáz i¤rö¤tneä e-majdnoM
?tájkasis trúđ ardrak ,téjőlőđ ifapA
?tokár-iamriä a ,tnálđoro-ifĐreD A
...?togáliv đége za ?tévdem i}á$jaR A
54
,abmortsial indeđ tekeze énző¤ iK
?abmorog ne¤el en esévöđ lad a ¤oH
,afdála$ kos i}}e :ttü¤e ze ődre ¤aN
!avtál erređ¤e dnim nebéđíd óluriV
,rámmi €éperet za >gém lataif zemE
>lábmih gellef anrab ,lekđéf sas náraduS
:tagá jú zama tjah evse}el ,avtíknoŁ
.takákonu seđíd őlé si pan iaM
55
ajdnog sedé lad a tésö kenkik ,it eD
:ajnof abúrođok lessrev őglezih meN
,kené üređ¤e za kotázzoh e-tahleF
?kenérebme pén a lőbélbek üređ¤E
?egnö¤ rám ketelüf artnal iazah ¤aV
...?ejgnöz teketeven ráb ,ketiđev mes löF
lutrok iam e sé kelél a menneb ríS
- .ludrof zehgéső$id tlum a neppékđagíV
56
!kizgáriv nosokáR anór đapok a tsoM
>kiđtál men lutrotás :}áh tokérobub tsoM
nebniđ eléfreze ólđáz a gobol tsoM
.nednim golliv-golli$ ,pén rodiv a kiljaR
,lötsüf ezem ókaf kenőzem a eđđeM
,lökđürp ól a neb€em ,goravak gellefroP
,kenlű¤ kotapa$ a :ját đége za tú ¤E
.kenlű¤ev absám¤e ,kőhlef sogarah tniM
57
,ređké ima nav tto ,golli$ ima nav ttO
>ređgéle tahtál men s ,tahtál međ a ka$ tiM
:géstezmen kinednim tágáriv aj}áh ttO
.géssemen ra¤am a tré€árik a đetiK
,se}ék ajápirap >se}éf avol ,agaM
:senémdav rátat ¤av ,etlűđ aibárA
>dah savol ejbbötgel ,ređgola¤ a kos meN
.ddahsavlo néremíc ?eléfim ?eléfiK

58
a$nál ój kos etniđ lőbké¤emráv a eD
:assálgem t€opáN ¤oh ,lerređgola¤ elűß
,tapa$ ¤e kilmálluh ,gozom si tto ,si ttI
.dapa s dará nebléđ ah ,sétevazúb tniM
,lakkasis ózdorkob ,lerremíc men kezE
,lakkapis üređ¤e ,levőf atus kettöJ
,iráđuh dnim köviđ :pén }émek tréza eD
.inráj llek gola¤ ah ,alór kentehet meN
59
,kođáj ,konuk anrab ,ketévöjlef si iT
,kođájji őtevli} cnogriv ,se¤ü ,semeä
,kosokab őrötlaf nabmortso zéhen ¤aV
.kosok őtnödráv a kenzőlelkö rokiM
,taráj trobát agam lakkadah e sojaL
,daráf rođlótugel ,nav noplat bbélegeL
,tégeres ajravaz ,pan đége ajtattuF
.tége}öpök ókaf atđup a návloroP
60
!ze rádam sáiró tnappor ado$im ,jeH
,ze ráj nödlöf a ka$ lavia}ráđ seléä
:ajéh imalav tnim ,ahén itíretiK
,ajérak iređ¤e tíra}ak tedlöfréM
,ek$ef tnim ,nese¤eh ,tnigem ajpa$eđđÖ
>etset }okév uđđoh erőle kivúb ¤Ú
:darrofeđđö ,luktir ,đev tléđ ,kidora}aK
.dah ros đége za 'nóv tset őlé ¤e ahtniM
61
...}ákrás óđú$ nödlöf :tset őlé ¤e ahtniM
...}ávráviđ üníđkos ...gellef}áráb ahtniM
nebléđ atgof-agam ólđáz kos a lüdneL
.nebléđ¤e si reze djam ,nátu sám¤e djaM
,kizákic ¤ú agam sojaL návol agráS
:kiđtáj le}}éfröküt kemre¤ a rokim tniM
>galli$ ótuf ¤e tnim ,ttőle dah a sotuF
.kallot etekef ¤an nájkasis ógo¤aR
62
,lűh}e véh a rokim ,nátu pan ózzi eD
:lűh}er si ól a gem ,tdaráf si gavol A
arámokal mádív ,zohkiartás ađđiV
.aráp őgehil a ,pén sorop a deléä
,rotás i}}emalav lef đet tánoroktsüF
>rotáb ,nebtétös a ,si }éfzűt ¤e-¤e djaM

.tájtob avtagomát ,pén đáhuj ógro$nuK
.tájtopallá keze il¤íri nennüđđeM
*
za es mettevök men ,lénűm seipén ,nabásáríel keven€eh negedI [1]
.tsétjeik ra¤am a neđége mes ,tájáihpargohtro vle} őtelli
-- ,kan-k matrí men t-c a .dlép ,tnegedi imén atjar ké¤aH
trem ,ken-Đd t-g đalo za ¤av - ,dut iknednim ti}}a
a s ,morí ken-vk t-q a rám ed >tekeven a ajtítúrle no¤an
.J .A .mezeké takózgnah
ő gém tnima ,moda nátu sólkiM hálO tásáríel dárgesiV igér A [2]
.J .A .attál
kebeB intehzén kanla¤na ¤av kenrédnüt tokala kđetorg A [3]
.J .A .mattál nabzjar ka$ te€em ,náĐiapremíc
...

kené kidaclo{
'.evév táhurtárab lótná¤ráG nabmortsalK,
iavsolI
1
,aj}a sólkiM idloT ,nabnoza énidloT
>ajllah levvíđ zéhen tásásodjúb aiF
,kotárab óludlok ikén kájda lüríH
.kotá sotazótri ,nav jídrév néjef ¤oH
:ken}égeđ ajpan mes ,ejé mes atózA
:ke¤émlef aráduB" ajdnom tza "}ozib nÉ"
arjaj a kisegem kan€árik evíđ náT
".aj}a nav si iken neđih - ,lűrö}ökgem S
2
tén€árik ¤evzö za si bbéle akédnáä
,tréáif óllóđóđ ennel ¤oh ,inrékgeM
,inluráj ebile ,innem ardárgeĐiV
.inlurob zohábál lakkédnája sik ¤E
,lüklén meledesék ,tál zoha si nötgöR
,lüđék artú agam ,tázáh ilednerlE
,aj¤an a tnűđ si ¤ú kanáknum iezeM
.aj¤ah erdéle$ a ,gém nav artáh imA

3
,lú} eb}érkeđ igér ősleb ¤e nátuzA
>lú}ođđa}em ttozoh atnoifi te€eM
:namráh ketseiken ,ik káti} nezeheN
.nabráz a si a$luk tsáráj a édeleF
,tájórakat őslef átjahlef nasodnoG
,"tájólav-arlálah" ttezređeb atógéR
,avgud ála keze tsávó téjef-ezek S
.'abguz ¤e timalav nnelado légsereK
4
:ik évev túrođok }ara za bbélegeL
,ikén atráp e tlov agáđój ia}A
,ar}áel-lór}áel ebkörö za tlláđ ¤Ú
.ar}áh ,inadnomgem ramah ennel sojaB
,seké ajárfic a lattnibur ,lattnáméß
- ,sekék enneb lápo ,dlöz péđ enneb dgaramS
,đev mes tetezkelél ,lűbrögado annA
.đetlút nékevök a aságo¤ar-emeä
5
,sorá na€o etniđ ,ű&nösök nátuzA
,soráp ,őllieđđö ,nanno ik elűreK
,cnirőL ,eb¤ej ttoda ejréf a teke€eM
.zirő nasotanáb atóza teke€eM
arájrak énidloT neletrih ókinA
,arábórp tecerep ki¤e álota$leF
- nékö}ök a lüjlef ,átnárlef nasimah S
.}égeđ aj}agerö iddef avgo€osoM
6
,tevö tto¤aheníđ a évevőle djaM
,tevök a le¤¤ehsék alór étíđefeL
:avkarik za le€€em ,tö¤nö¤ ,tevökagárD
>atkar abárasok ,zehibböt a si tzE
,té$ebe$e$ €i bböt s ,gém si tocnál }arA
>té$eb nápu$ ajda kétré za men ken€eM
,trégáliv ¤e anlov men ódale ráb ,eD
!tréáif nelte¤e anda men ado tiM
7
ebrékeđ ttokargem leggésele za tsoM
,edrét ecneB gerö za möt tsélü anéä
,ken}égel-ecneB a tőlpe¤ a áda'do S
:ken}évsöf tdaram 'es lavia$ánat $löB
,assál ¤oh ,átatum - >¤ú tza ,e¤et ¤í tzE

>aságof ,ejébib kansátjah-ól a iM
,kanózá¤ivlef őf tlű éllem si agaM
.kanól ¤av kani$ok késse ajab ¤oheN
8
>}ávtínat a ,aif tóđ a gidep atnU
návtnihus tako¤an larrotso za ahéN
kanávol sógól a tábál ajpa$gem-geM
.kanándalađ en ¤oh ,tsőlpe¤ a ajtnárgem S
,}ođđa setezmen a nátza tlűlef ergéV
>nođđo teteledner si lőbsélű za ¤oH
déle$}ođđa ¤e gím >ajákonu élleM
.té€eh ősle i$ok a álomolmil-eB
9
,aj}a sedé idloT no}ráđ enlűper !jaH
:annahor ,antatgáv ,újfi za ,si ecneB
:tájdnog el iđev men lóráif ajpa eD
.trájdnim iken ajdnom "!mavol a dravaz eN"
,evpél ,sö¤nörög ah ,evtegü notú óJ
,ebéle ak$otrap nednim inatíssaL
:arsáljahdlöf i$ik ,arsápokik nedniM
".asátjah izagi kanól ra¤am a zE"
10
:tetér ¤e lezök ka$ noját débe ketrÉ
,teté ¤oh ,gerö za ,rám tlov noza ecneB
lezzék őlesivdnog s ,tlláđ si el ,tllá si geM
.ređték attagnárgem tékötsü iavoL
,lánól a izegév táglod aif gím ,djaM
...lávó$ tezüt abba ,eđđö deđ trava Ő
...aránnoĐu ,erléd ,erdébe ,ze nav ¤Í
- .aráduB kendőrev rokim ,ajdut netsI
11
,sigém aráhalav ređ¤e kattotujleF
,si gésleF a agam ,tnemle dah a rám eD
,todánaŁ idgeleT návda éllem aj}A
.togáđro za nohtti kántagzagi kikA
,aráduB evöjel tebéĐrE agam ¤I
>ardárgeĐiV innem kanénidloT llek meN
luráj zohiabál én€árik a táh tsoM
:luráif ttözödlü idzek ¤í táđanap S
12
:e¤ev en kansátnáb mavađ a degésleF"

.e¤evzö tdaramle cnirőL idloT ko¤aV
- nebdner őlzétiv a ,sólkiM ,nav maif ¤E
.nebnölük iremsi gáđrora¤aM seléä
,tegéső$id idlöf ,trih kanágam ezreä
:tegésűresek-víđ ,túb bböt na¤u mekeN
,kangáliv-kangáđro tlűđ taif ik trem !jaH
".kanágam }ođđa za elűđ totanábúB
13
- lavóđ-koz €i lelef én€árik a - "moduT"
?lavótagotđofrís a tti ledekrék tiM"
:ő rebme sádo$im ,téríh péđ a moduT
.őrötgéstneđ ,sokli¤ ,ótíbá$le-}ođđA
,irélótu ezek gászagi za djam eD
:irésik 'abmo} rám kotá ipapőf A
,nogá ¤e dakannef ,lürekik ah t}évröT
"!nogálivsám a gem ,nödlöf e lokalgeM
14
:nepéđ metevökgem 'degésleF) ...zagi meN"
(nebétköđ-emeđ €i mádnom arávađ meN
,si dáv ttotláikik €o gém ah ,zagi meN
.si ánlodáv agam kesré dánaŁ ah géM
...?tsa€€o ttedekele$ ,sólkiM ,maif né zA
,tsajla tehet men ő :tévíđ a meremsI
:temleléf inetsi abba mettetgepeŁ
".temle¤ek a inrék tđér 'a merem nartáB
15
lakkó$ semlederöt avlomo zohábál S
:lakkóđ őgeber sé grö}ök avtalluh}öK
,lánáif tréáif órájebzök enneL
.lán€árik segéslef a trézétiv idloT
,ttegév akétamo} iavađ ,dnimsređ¤E
"tegés€éke$ a tze" inkarik idzeklE
>ar€omáĐ a lezzék ózotom evtekđeR
:alóđ naúrogiđ én€árik a menaH
16
!melőle ,}ođđa ój ,dokédnája za ddiV"
>nevőb tti meken nav si tnámé¤ ,si }arA
>trééklel daif a tésim atjar ssadnoM
.trééktév a kajlóđ tóđ ¤oh ,metehet meN
?nojlokal en sönűb :đévle si naltatrÁ
- nojlođá¤ sé taif nöjlűđ ¤oh ,sros-a}A
(bbarávis ,ajgnah đel bbápmot s ,izegév ¤Í)
".bbarák 'es daif et a }ozib lánésáM

17
,ajácro énidloT tlurob abgnál ,ebréV
,ajáđ a ttoda men tognah ed ,aludzoM
,námrof-ózodabál tludni sé tllálef kaŁ
.návlo$luk tiezek nebélö ,evde}röG
,epélik tse€ehim (,atráv trem) ,ókinA
:ebéle aj}a-¤an ój tdalađ evlűméR
...?gésneltelév őnim ?etlel im ?ajab iM
.késse en erdlöf ¤oh ,evlelötá ajtrat S
18
>nájrak ajákonu sigém atuj azaH
.}á€ a izedrék dnim si nohtto ,si notÚ
- arájlotu lelef ti}}e ka$ - "evíđ $niN"
.aráj}a mo€árik tađđor kodnom men eD"
,semle¤ek sé se¤ek ,robmáj ,modut ,agaM
,semledeđev na€o tú mettőle si $niN
,nabárobát iđđem messerek en löf ¤oH
".mabál a kipokle si gidrét trájdnim aH
19
ibböt a gem ,ecneB gem ,ókinA errE
:indöklű}röđ negi noglod a kenedzeK
?nabrok sődi ne€i ?lodnog tim ?raka tiM
,nabboj gem ajlodnog - ?argáliv ?eđđem €O
,ajdnom tza lu$akam }ođđa gerö za eD
:ajdnog za si etse ,lék lazza si leggeR
,đel men asádaram ,atgu} ikenő ¤oH
.zehmeledejef a - ,tuj men le ado gíM
20
kennev¤en-záđmoráh nebievé ősgéV
,kennem aru$úb-¤an rám nakos abámóR
>apáp a ,etedrih te€ema nemeleK
.abámóR ,si ne¤em ,lüđék gáliv a dniM
gidlöf đalo za djam ¤evzö za lekkezE
>kidőgrevle nassal - ajlodnog - ¤ohalaV
:lutneze ajráj tza ,ajlokadut tza dnim S
?ludni lammolakla űménim ,rokim ,iK
21
ejélüđ-gerö ¤oh ,návtál ókinA tzE
:ejléđebel ik $nin ,artú ¤an a lüđéK
,}á€ rotáb a lohok tevret sodnalak ¤E
.nájros a nöjik djam >le tti modnom men eD
,levécneB lataif tléđebeđđö noktiT
:lejjé-lappan irék noza ka$ táj}a-¤an S

,eđđem €o ejröt en tétset gerö egneß
.eđđere levécneB ujfi za tő menaH
22
:etniele alór traka mes inallaH
!et tnim ,}áel erőd ,lataif €o - ,neppÉ"
!kalánzíb erécneB nalatgáliv tokaV
" ...!kan€árik a inlóđ et lándut tsoko iM
,ebéđe tuj men ¤e ka$ - ,te€i kos adnoM
:'ebételé-gáliv állah si mesahoS
,ne¤éđ ¤ava ,ennel sönölük nabba ¤oH
.ne¤ém artú sözök }á€ ¤e lavifréf aH
23
>lattú se€éđev a itđeji nalatđaH
,latú abáih dnim si erémen egnöß
:ajtí¤an abáih témlederöt etseT
.ajtídrofađđiv ár tóđ a ókinA treM
!kanáj}a¤an a táh :se€éđev iken aH
!kanárok gerö táh :jab si kenémen aH
- ?tset lataif a tnim ,gga za e-rib tebböT
.tsef lúnalatđah ¤í ebéle tepék-méR
24
,erdéđeb-aróđ kos ,gíma - >ketseár dniM
:ergév inlelef tim ttodut mes énidloT
:tagllah to¤an ebzök ,lóđ tebbesevek dniM
.takla neltőre za ,gésnév a si jab kaŁ
eđđem €o tókinA ed - ,tehem men agaM
?eđđere '¤oh sigém - lüde¤e t}áel ¤E ...?nébál neltejef ¤e ?ná$ánat agam A
"?né táh" :lelef evtrés zétiv ecneB eriM
25
,sigém ttodola}afár ka$ nezehen-¤aN
>si géstlök ttotuj ed ,nevőb $ánat artÚ
,lattob-kodnáraz a ,ecneB sé ókinA
.lattopallá itú đége ,alav neđéK
,ará}at-őlű¤ a etrésikle agaM
>ajár ada tsádlá ,előt evev tú$úB
:$nik tteđevle ne€im ,tókinA ézré tsoM
"!$nis ¤e >lüzök őttek" :azah rét avgokoZ
26
kantapa$ robmáj a nátu asáludnI
!kanpa$ erléf ađon ecneB sé ókinA
avzá¤iv ,evteis nájáctu kűđ aduB

.abzáh őseerléf sik ¤e katnosoeB
ttezređeb erőle noktit a ecneB ttO
>tezrev¤ef đék alav :irékőle timloH
,ettev ecneB agam lóbá}ara nevtÖ
.etteré tezifgem nagív ókinA tsoM
27
,abló za dalađik tréól a ecneB gíM
:abórp }émek alav nnebado inzötlÖ
.}ođđa ilebzáh a ,andut ah ,entígeS
.nozzamlakla avoh ,tim ¤oh ,a¤rát atiV
>erősle ,evelgem lój géle ed ,lajjaB
errőbsavrađ ahup lumís gnisav ü}}öK
,támlah ilekésrém kenéllem urobmod S
.támlado}ob ajah itjer kasis ől}éF
28
,ecneB étezevlöf tavol ték a eriM
,etnevel ujfi péđ tnim ,tllá tto ókinA
,ajdórpa segésűh izénlürök gém kaŁ
.ajdlo loh ,ejlekcep loh ¤oh ,návtízagI
,katpak arápirap nettekdnim nátuzA
:kattatgávle nagív artú €omok ¤an A
levőznelle-kasis ,lallot ógrof ,lülE
.levőf bbátus ecneB anátu - ,gavol A
29
,kodnáraz tapa$ a etteverđé rokiM
,konátu lohes $nin ecneB s ókinA ¤oH
:immes ereküs ed ,kos déđeb atjar tteL
>innemađđiv mes¤oh ,intaglálat bbe}}öK
:arbmol tniknegeres ,lurbmol karadam tniM
,armolpmet-lurmolpmet ,evlekené ,katlláä
,ketré abirátah kendlöf đalo za gíM
- .kedrémet ,€ofeđđö óráju$úb avoH
30
,giákos tlűrö men nabnoza i}ogzoR
,kiláv ertelé jú lóblálah a}á€ ¤oH
abzáh a s ,ré azah lórtú ¤an ik tnim ,kaŁ
>'abđá¤ €ém ilel ed ,laccra sőteven péL
,kan€osom a innev tú$úb $nis ejedI
:kan€ofeđđö ludav s ,úb sre} a ipel ttO
arbbaromok gidnim tláv s gem enebböd ¤Ú
.arpan-lurpan etzén tá}á€ ah ,i}ogzoR

31
,ajris ádaađđiv táksoriP ahráb ,treM
:avri eripék súb ¤ejlálah a gé ttO
>lassorip neletrih arácra }ávolaH
.lassokal idlöf mes ,leddlöf ezök rám $niN
:kenéviđ úromođ asátjaho za ¤E
,kenése¤ej netsI tágam intez¤ejlE
,ab€oguz-erléf ¤e lótgáliv inlúnoV
.abrotsolok amén tte€eh ajósropoK
32
,kenzűđ i€árik a ,kantigraM nétegiä
>kezűđ ttet tsádagof tnékrévtset kádagoF
,etré$id ,atllavaj én€árik a agaM
.etré gem etletđit lavásátagotáL
- évőtehel si tza emle¤ek iđét - tőS
,évőnmeledejef ,t€eh t}uhle za ,iđeT
,azzolo&áf nötgör tezređ a bbéle ¤oh S
.ađđoh kődi za men ,víđ tröt a emedrÉ
33
,návrájik eĐrÖ péđ ázzoh narka¤ adO
,}ál-náb ianđob a lađđanap ajtalúM
- e}éf órpa röküt tröt tnim - na¤u evdeK
.e}émer immes $nin kenvíđ a ed :golliŁ
,téjőn azzohazah ,ajdut :tnemle sojaL
,téjővükse godlob inráveb eklel $niN
,si ő neđev tlo&áf :gidnim nav noza kaŁ
.si őn€árik a djam la}}ozib ilse€eH
34
alór inléđebel ánraka gitláv mÁ
>aróđ-$ánat immes tjah men ed ,aksoriP
"!đđaláV" :rok€o lelef "?űt a ebdeđe tuJ"
.đaláv sóg€osom e táksoriP ajtjusel S
nepé za ,tebéĐrE - ,rám kiznelle si meN
>nebéviđ t}áel a ilű$eb erbböt ráM
le¤¤ürü aksoriP gém ka$ - ,€ádaka $niN
.le¤¤ü-lajjab ahon ,ajtđalah ,ajtatlÁ
35
?anlov tlodnog en '¤oh s - tlodnog ah aridloT
?alór analóđ '¤oh s - tlóđ men ed ,aksoriP
,lánzáh a intílme téven etrem mes sáM
.lánzáv őlé-natloh bé¤e men ¤oh ,avtáL
,ttetév lőbmeleređ tima ¤oh ,ajdut meN
,ttet-nűb }o$ala tnim ,eréjef tludrof zA

- .atdlotgem eri}}em záh¤e za ¤oh táktÁ
?atloza tehel loh ,sólkiM idloT }égeä
36
>nab}okaB ,nesetréV ,nabnodav ttosodjúB
:nabnoza étegnet tétlé úromo} meN
,inlükenem nává¤ ablálah traka meN
.inlűrek arótib tnékővétđonog 'eS
,ki¤áv inatjú}ik tételé za lanníK
,gitláv inlekezev trénűb ,trémelereä
:lattalúdni dabađ ,tnéknö inlekezeV
.lattazála¤ iklel ,ttőle }évröt a meN
37
,návdroh tiemlertö¤ kejé ,kopan úđđoH
,námro ki¤e }okaB ,trotsonom alálaT
:tekđéftárab igér őlű ne¤eh sagaM
.tehzéneb ,álodnog ,zohká&a za adO
,nav ttala molató lőtsézödlü za ttO
- nabtazála ,nebtjöb ,ténüb ajtahnábgeM
,trájdnim etegrözeb :si évet ,atlodnoG
.tná¤rág a izedrék lavátli}gem upak S
38
>kenőf-rotsonom a kéttezev ebilE
:kenővetđonog ¤an ajdnom tágam idloT
ajtjaho tiektév bbőle innáb-innáä
.atjar lűrö}ökgem netsI ah ,inlláeb S
medré ttőle netsI !nav lój ,maif ,nav lóJ"
:(medrék men tedeven) ,kédnáđ őrétgem A
,alahgem bbélezök knáglođ űh ¤e levim S
.alokiM retárf a ,ette€eh ,et ¤él mÁ
39
:tzökđe sorop e dtáL" "...!tűrpes ¤e kotazzoH"
:tzök kerebme za et tsom đđél ólavbbálA
,nabtazála¤ et đgof ,nabrás inegnerteF
".nabtazála zagi deviđ kirötgem gíM
".metrÉ" :ka$ ajdnom tze návtjah tejef idloT
>nedrét ,ádagofle tésétniré ajaH
tájáhur izétiv at}áhel nátuzA
.tájáhu$rőđ avrud tezređ a ettevlöf S
40
:kétnelejik 'rájdnim tétđit a iken ttO
,gédnim inadroh llek táf ,teziv aráh}oK
,tetrek a inlápak ,travdu za inerpöS

!ddet ,rej :lo$narap ah ,kan$ákađ intigeS
,lemmelerüt tágam étevála idloT
,lemmeđ ttötüs erdlöf ,trézív rám si ne¤eM
,tőttek ebiezek [1]"trédnok gerö" dagaR
.tlötgem rokim azzoh ,lőb¤löv a lef ,er¤eh S
41
:alav kandoklémá kotárab néjerE
"!alokiM retárf tnim ,ze }égel bbakereD"
>kenteven arsám¤e nabnoza ,kiré$íD
>kenteré$íd ne€i za sólkiM tlürö meN
gássotazála 'đih >etrűt tréza menaH
>gássovro űresek kenéklel geteb tsoM
?"alokiM" e tlov ik ,étjesgem rokim eD
:(aramađ ódrohzív kotárab a er¤eH)
42
trájtá néjelev¤a ,ők}}em sezüt a tniM
,tná¤rág a itüel béle ¤oh :nötđö ¤E
,no¤a lúfú$ irev tibböt a nátuzA
...nojdaram es lóbzáh đége za növök őK
:sigém nezehen-¤an tágam atláríbgeM
!si gésbbesik a ze "meviđ ejröt" ddah ,mÁ
erév ,állah ah ed :nabágam agrotjoK
.ervén "alokiM" a trroflef si nátuzA
43
nabgásdámi tejé ,nabáknum ¤í topaN
>nabgás}o$ala ¤an ,idloT }égeđ etlöT
,erőb-ajtno$ a ka$ ,rám iken tlov si meN
.erőre nojpak ¤oh ,inne traka mesgéM
latlánozadnim ed ,ríb gila tehret ráM
,latáh tobála}af s lőb¤löv a teziv koS
:kétírev i}međbab nájtno$ acra goroŁ
.kétíret men ik rám ¤oh ,adu$ názagI
44
lugnatib alálat ,névnemála pan ¤E
>lognata$ evtđevtú ¤oh ,nődre za tavoL
,erőđ socnabug ¤an lannájrotjob eleT
>erőle jef apu$ ,őpí$ apu$ lutáH
lekkemeđ úromođ ,ónáđ €o aridloT S
:lettetniket ősle á¤ah 'es ő ¤oh ,zéN
,arájbmoc ték agam ttötü avdoklémlÁ
.aráp segésűh a ,ze avol ő za ¤oH

45
?léttel avoh ?đráj loh !tallá seđe ,ókjeP"
?léttöj inlekezev laddádzag tnikebeG
>atlo keteh rámmi tlodnog mes dáer iK
.abló za jnemazah ¤oh ,ttopa$le rokiM
,dađđo totazála¤ ,tník a melev ,táh reJ
>dazzoh táfőlezüt s trédnok a löf er¤eH
:gésteven nnefado tzök kotárab a đeL
"!késseven ddah koza ,nöjnűđ moktá ka$ eD
46
,néjébeg idloT a ,¤an ,ségöhör si tteL
>néjé$neređ a$ruf retárf a kattaluM
,abájgnatib at¤ah ika ,nöj etré djaM"
".abáh}ok a teziv knüken nojdroh giddA
,netér súd men ahon >robmáj a si atdroH
,netémeđ ,evdőgnet nájbál ravdu za kaŁ
lutzáh a ređ¤e gím >(sám iken ttellek meN)
.lutsádzag - nőlado ,tteđev amo} ,tnütlE
47
,nabját sádnom-esim ,legger ¤e sina¤U
,nabjla-upak a tnik ,gem tllá €émeđ ipaP
,totárab ibböt a s tná¤rág a attaviH
:toktá €i asavlo ,névzegeđ arupak S
,kesré imogretđe ,sámírp a ,dánaŁ iM
kenpén ra¤am a dnim toktá ¤an knütedriH
(ajótrat€eh idlöf sutđirK návzáhur knáR)
.arótagotđof-rís ,-sokli¤ ,sólkiM idloT
48
>lek loha ,ttozoktá ,ráj loha ,ttozoktÁ"
,lekkegéstneđ iken láglođ ik ,ttozoktÁ
>ajtatjúb bbádo ¤av ,itjer ik ,ttozoktÁ
"!atjar kotá ne¤el si avlah ,si evlÉ
:kotárab a dnim sé ná¤rág a dapáslE
,kotá za ilehret si tekő 'zib ahtáH
kenőlkezev ama katda te€eh 'rémA
"?kenővetđonog ¤an" tágam attodnom iK
49
"?alokiM retárf a nav loh ...?ézi nav loH"
.avol es ,agam es ,tlov men rám lohes eD
,kotárab a to¤an ketdeji rokke géM
,kotá za ennet trák könneb ¤oh ,tréza meN
:lessőh a kanatnáb lufú$ tréma menaH
"!leĐreplef ,tüno¤a - dnom¤ú - nöjađđiv aH"

,ttogrof neb€éđev ¤an avdula ika tnim S
- .toglod őtehel a s tlumle za kití}röä
50
ecneB lataif sé ókinA ttalazE
,ecneleV izív rám tlov si lezök - ,ketneM
,kedrémet elnözö óráju$úb erreM
.ketréle ,kat¤ahle rámmi totapa$ koS
,nánór setegil péđ kanádalah tnimA
,máglođ sedé ,ecneB ađon" :ókinA dnoM
>knüjleled ,el knujlláđ >pan a tegé no¤aN
".knü€eh őlegel ój s ké}rá ,tti katap naV
51
,étđere aráv}áp takiavol ecneB
>édzek tokáđi za négre} a intallav S
>kette ,kosatú tnim ,lóbba ,tlov köimA
:ketdegélegem ¤oh ,témsi ókinA dnoM
...gém ¤oh ,maif ecneB ,né ko¤av somlá €O"
".kénda}uđle ¤ohah ,trő jllá - '¤ula en eT
,nebűf ahup péđ a ttederedneđ si lE
.nevűh alav llá trő lavá$nál a ecneB S
52
:kizdótaglah ,zá¤iv ado-edi tnimA
>tidloT inetílme lút norkob ¤e ajllaH
,ne¤em si bbélezök ,nabboj le¤if adO
.ne¤ehjjubál ,nassal ,ké¤ev en erđé ¤oH
,nabáhurkodnáraz ,ekrebme motop téK
>nabátiv ¤an alav s notú sorop a ttöJ
>aróđ nednim lelüf lőb€ehsel si ecneB
:alóđ ttőleza rám ki¤e za kanásráT
53
,nabgásrotáb knu¤av ,emí ,zcnuK ,e-dollaH"
:nabgáđrora¤aM men ,nödlöf đalo sotziB
".međér a im ,indut moraka >knuzzotđO
>neznép a knuzotđo :rám matdnoM" :za leleF
técneleV inréle sárgu ¤e !jlomob eN
" ...té$neređ inlábórp lénsövtö za nattO
:zcnuK ,mé}e za ima ,llek trájdnim meken eD
"!cnok ttotđo - ?e-dodut - réb ttödőgeđ ...!eleF
54
,matlobar né neđih ...sekđéf ,deken eleF"
"!matlov nabrís a né gím ,látllá trő ka$ eT
?idloT őj loha ¤oh ,gem látuf et men táH"

(>inlotle tevök a ,kodnom ,entíges ráB)
.kaltatzib men né ah ,lántuf si tsom et eD
,kaldalef nebnölük !télef a táh edI
,tájtlobrís i}ogzoR ik datlobar et ¤oH
"!tájtlov sevresek a ...!zcniH ke¤el en ,né leF
55
lattob tneđ a zama ttozúh ta€o rokkE
,lattopallá södök ,tlú}le ¤oh ,eréjeF
evzegeđ-a$nál ed ,in¤ah áraka tto S
:ecneB llá ebile ,tnétsüt kirguadO
!đludzom te¤e ka$ ah" ,ár ttodair "!đlahgeM"
"!đlutđuple tó¤i ¤av ?$nik ttolbar a za loH
nebzök sádú$o ed ,röđőle atdagaT
"!nebvö ¤e nákered !tto ,nav tto" :gorom zcniH
56
,nérőb a tévö za ecneB álálatgeM
,nérőp zohkiavol attotjah nátuzA
lekkéf étökartáh nasorođ tiezeK
.leggév átnirava$ zehkevöc-av}áp a S
arjaz a ókinA .tnáb ¤ú si lavásráT
?ajllah ,ze golod im ,idrék s ,enekreslöF
,tátlovim tese za atdaőle ecneB
.kátlobarik trís a kika ,má keze ¤oH
57
:átnobik tevö za s ,ókinA tlürögeM
,ádnom "...!ti}}e ahos !tnámé¤ ,tnibur i}}eM"
>lüpégem eríh ój má&áb ...!$nik a men eD"
.lütécneB izedrék "!tsom knü¤el kővetiM
?tsom knü¤el kővetim ¤oh rám" :lelef ecneB
,tsoknic ték a monov ttigel aráf péđ téK
>éknőttek a ¤av ,on ...đel mé}e za $nik A
".ébböt nátu keze gorák es ujrav 'điH
58
...?dádzag a ,maif ,táH !¤ú men ,ecneB ,¤ú meN"
?dán¤ah ttala kotá ,nabtazála¤ et tzA
nojllav ttőle óríb bbéle ¤oh ,segésküä
.nojlah nátuza gem ,rebmezag ték a zE
ecneleV 'abknutú bbelezökgel ¤ohtnim S
,ecneB ,küđđiv ado (,si tto gászagi naV)
".avtjah ttőle kavol lezzék ttötökartáH
.avtjahos ,ecneB tlóđ ".nav ¤ú !má&a za 'tsI"

59
:kétrésik avlakras ebécneleV eb ¤Í
,kédrék "?erebme őf gászagi za tti iK"
,eĐód a kikal loh ,tnétsüt kátatumgeM
:es ókinA má tlov }égel itátjáđ meN
,abrobát a ne¤em zohsojaL :atdnomlE
,'abrokob ¤e tozag ték e le atgof ¤oh S
,kátlobarik trís a nogáđrora¤aM kiK
.kátlot erézétiv őslegel €árik a S
60
,tekő ttogel arsav eĐód a étereV
,tekővetđonog a ne}émek attallaV
,nabgolod a innet tsádagat kenrem meN
.nav tto si¤ú vö za ?kándagat anđahiM
,'kölevelbar so€ús trájdnim attarígeM
,kölev indeksevdek kansojaL návrakA
,nostrá laddah iken tevöjađđiv ¤oheN
.nosávor a nav kos trem ,}ozib előt traT
61
lettezirő sorođ ,nötgör ttala rev¤eF
>lettevök iravdu ¤e ,átídni si lE
,kantú dere kölev ecneB sé ókinA
.kantuj laggásrotáb đége ab€opáN ¤Í
,etrélótu totnoK rám sojaL ttalazE
etrésik abmo} dnim laddahkéred agaM
:kantnoK ettőle tuf ríh sé meleléf ¤aN
.katlodóhgem nakos ,erőle ,nabtú ráM
62
nabrátah i€opán a ,tneb nátza rokiM
,nav ráv-alivkA loh ,rádnad-őle za tloV
,a}ráđ etekef ¤an ólđáz a tlűretiK
.ajár avrí no¤av epék ttolah erdnE
,lekketpél sro¤ idah rádnad a tlumo}eb S
lekkené jú zama tájgarah ajtídzuB
,(tezrev¤ef a görö$ ,bál a gobod ázzoH)
:ttezređ péknéte€i sődegeh ¤e te€eM
63
lalláđ }ara-me€es đnof tim ?đtegötök tiM"
"?én€árik annahoJ ,megéselef péđ nÉ
totsálap kézemíh ,dotál ,maru ,dekeN"
".arra kerev tróniĐ :arpan ózánoroK
- .ajáđ ,emeđ ka$ ed ,}ođđa za go€osoM
".kelél a tti đonog :keléf ,maif erdnE"

:arój điv 'esahos ,za teteređ súnaß
!arúđob ,arúđob !kezétiv ,ab€opáN
64
:nédner golod e $nin !mérdnE ,sedé maiF"
".abgáđrora¤aM péđ ,abdázah ađđiv reJ
>andakađik mevíđ ,kénlahgem :má}a ,meN"
:téklel agam a tnim annahoJ si tereä
,lalláđ }ara-me€es motsálap etzemíH
".lavájju zít egne¤ si tőtöketnem áR
:arój điv 'esahos ,za teteređ semíH
!arúđob ,arúđob !kora¤am ,ab€opáN
65
:én€árik tebéĐrE ,aj}a evev tú$úB
>űrű¤ }ara sevök ardojju za ,emI"
ráj men léca ,gerém s :'rájdnim tza monovleF
- ".attodlágem apáp ,atda etemer đŐ
,megéselef-}ođđa ,mekén táh si lokaL" "!megésnelle đonog lánravdu za ik ,dniM
:arój điv 'esahos ,za gásrotáb dnoloB
!arúđob >arúđob ,kezétiv ,ab€opáN
66
,larrag ¤an sáilad ,zoháđrevA so$luK
.inđádav erdnE ¤em ,larravdu đége zA
,arsálláđ ilejjé rođkos tto ádagoF
.rotsolok igér ¤e ,arsáláh ,-amokaL
".óláh a ne¤el tto si tsom ,maru sedÉ"
.óllá nebsel kos a kenérdnE tza iteV
:arój darriv 'esos ,ze jé setenetteR
!arúđob ,arúđob !kora¤am ,ab€opáN
67
térdnE ik ajtílóđ asáramak ttihgeM
>lőllem egéselef ,nabáró ilejjÉ
,dah }áviĐ a lűvik damátár ka$ ađoN
.le đév 'esos péksám ,lezzék inatjofgeM
,ajrak tiasokli¤ lórágam aj}áheL
.óvla za kilí} men ,ajraka inti} ¤oh S
:arój điv 'esahos teteređ ólúrÁ
!arúđob ,arúđob !kezétiv ,ab€opáN
68
lubrotsolok igér ravdu đége pansáM
>ab€opáN sátolap ludrof azah nagíV
neltetemet ,natloh tif€árik erdnE péä

:ti}ár bbéle ika nebtrek a djam ileL
nav róniĐ agárd ¤e aráka} avtíroä
.lóbláđ }ara se}éf ,lóblánof me€es dlöZ
:arúb ,eviv arúb ,tlov teteređ sokliß
- !arúđob ilebrév !kora¤am ,ab€opáN
69
,illaL ,a}átipak kanráv alivkA tsoM
,inlaflef tégeres lüđék dah im ,avtáL
,ná&sáb a ézütik tájógobol réheF
.návtá$obtá agam erégésűh sojaL
,ózzaruD đalo za ,€oráK teglezök eD
(óđ nav nnefado tnim) atvíhlef tsojaL iK
,ennöj nelle sojaL ejréf s annahoJ ¤oH
.ennel ajólúđob kanálálah erdnE
70
!(gésnelej sönölük) laddah ¤an tílezöK
,gésnelle đavar ed ,tárab zagi tnim meN
:inđálah enteređ nabsoravaz a iK
.inđám arásunórt kan€opáN ¤ohalaV
:ajtagrof léđ a ze si tsom tége}öpöK
,ajtagomát téjréf s tánnahoJ erníđ kaŁ
,tegéselef ne€im ,lüredik djam - lőtkiK
.tegésgecreh őfőf airbálaK etre} S
71
.totnoK kenne sojaL átídni enellE
ttodnom tésim a&a sólkiM ttőle ataŁ
,aról návrogulef s ,köpsüp iarti} A
.aródair tépén lavásrát itezeV
'ebéneletrih-¤an - tlov gila si crah eD
,epén ttedev-ttedeđ €oráK a dalađgeM
,lüdő$ dah-€égeres náfe}đere$ ah tniM
.lütőlperek atđup nebbertéđ tnigem eD
72
ketnem inalmortso tánómluä nátuzA
.kedner őlzétiv a s ,lattnoK a&a sólkiM
,zohágam itjű¤ men tépén gidep €oráK
>zoháj}a za tik-tik ,le€€éđ á¤ah intuF
leggeres kéta¤of ,trevgem a si agaM
,legger tlunovađđiv ,ebke¤eh a ,tladlO
:aríb ti$ik ,ajtál ,nelle sojaL ¤ohtnim S
:arí televel €i eiken s ,lodnog tsáM

73
!má&áb itniređrév sé maru segésleF"
>má¤áv péknéte€i men debéle innöJ
!ajótálzagi za netsI - ko¤av devíH
:ajólavttala gém si kanánnahoJ eD
,kejlek en arcrah ¤oh lőbníđ ,métehet meN
>kejlelefađđiv ¤oh kankutalo$naraP
,mettet tsápa$eđđö ősle za t€ehim eD
.mettetđere azah ,le€€éđ dnim 'miadaH
74
,lázzokládu$ en táh nájdóm mosádagoF"
:lázzíb nabbasorođ lútneze menneb tőS
!mo€áriK ,evlelníđ ,kotatum timráb ,treM
.moláknum tadavaj si tzök dienellE
:mettet tima ,dodut ,rám tnéknö ,si giddE
,mettev ebőzödlü tiasokli¤ dé$Ö
- ,egév kendnim evel tzök koník ú}ođI
".egéstneđő apáp étnemlöf tánnahoJ
75
,tza ásavlo sojaL .ózzaruD a trí ¤Í
,tđaláv ár ttoda men ed ,tevök ajráv nniK
,nékéđ-e€€öĐ ahup naromok-¤an tlű kaŁ
.négév ,ettege}ef timmes a levilkö S
,atsavlole ređték-ređ¤e gém nátuzA
>atsom ávógo¤ar ppe$}}ök ¤e tiemeä
ebmeđ leviknes a s ttorgulef nátuzA
"...!ebmezek a jlűrek !jráV" :tludrof nesöhüD
76
:návlóđ pékke ,sojaL tlodnog erim ,moduT
,návlotráp eriđér ,kebbőf đalo za treM
,kátđetalaM a sé karu ilroF a dniM
.kátzoh térih a$ruf kaniaglod €oráK
,(zohsoknic a soknic) annahoJ tse€ehiM
,zohsojaL itnáraT ,nebhret ,kérgu zehjréF
:ettelögem téjréf ibbőle tréikA
.ettetköđle trévtset kisám a si €oráK
77
,kanánnahoJ [2]e$$ö ?révtset e alav iK
,kan€árik ra¤am a ejilebődnevöJ
at¤ahgem €árik đő trebóR tnim ,airáM
.aj&a¤an köjettek ,nebételednergéV
nossuj a neze ¤oh ,átíbá$le €oráK
,nossuj abákotrib levődi kan€opáN

,névih lugataglab ,elév tdükse si geM
.névíđ knusojaL ¤an ze rám bes i$ik ¤oH
78
:(nebbe imalav tlov s) attollah sina¤U
,nebke¤ü sogáđro návdukla ,sojaL ¤oH
kemre¤ a ,tá}áel kan€árik he$ €oráK
.kenrep a nől egév s ,éz¤ejle ,totigraM
,innem inatláv¤ej ár tré men sojaL eD
:immes lóbgolod a đđel men ,}á€ a lahlE
,ajdnog ilebvíđ ¤an nebnelle airáM
.ajdroh tévö za ka$ ,tépék ő za ekleL
79
,ebécpelek kise latlá za ,akór tniM
ebéđe agam a kizíb si no¤an ¤oH
,aráj ¤ú si €oráK :rem takos luđavar S
>arájnórt iđetlef djam ¤oh ,tsojaL atvíH
,nöj €éđev im ,avllah ,ejréf s annahoJ eD
:nöjlükéb na¤oh ik ,tlov noza ,la€€oráK
tegéselef ttolbar a táh káda ikeN
.tegésgecreh ¤an a lu}ámozoh éllem S
80
:kenűh ado-edi €oráK tágam iđeT
,kennűb sokli¤ ama tásázomo} édzeK
'abájros itelö lanník se}émelel S
:abál ¤av ,tlov ezek kenttetzag a ik ,'dniM
"!nojlah sönűb ik" trem :űh ¤í tnári sojaL
nojllav es iknes ¤oh" :si tnári annahoJ
őf-őf agam tzök kik >"ariasrát sé áR
.őlőlü¤-erdnE tnim ,nepé alav €oráK
81
- .itnári sojaL a ,gésűh ¤an a tlov zE
,itnáraT a ,ejréf sé ,gidep annahoJ
:éddök adah €oráK a tláv pékim ,avllaH
.ébböt kédenem $nin rám ¤oh ,ketdejigeM
,arí televel péđ }ođđa za si trájdniM
,arís eleb te}}ök s ,tőgrö}ök evglezíH
>lakkób ,avzoduzah témleređ 'ehérdnE
:lakkóđ e lođaláv nátza sojaL eriM
82
,dosálgáđro rotib ,detelé neletmeä"
,dosádalađ zehjréf ,dúđob ttotđalumlE
tájdáv esélögem dejréf ősle ¤oha S

,dár gásunat zednim :datraka inzátđiT
.nelle asokli¤-jréf tnim ,llav denelle dniM
,netsI ólláuđob sőre za lé menaH
.ajrak a keđel né lattúze ¤oh s ...!gem dduT
".ajraka Ő ¤oha ,degét intetnübgeM
83
,tsárí ze annahoJ abkalba iđet meN
:tsárís guzah arjú dzek nabáih ,ajtáL
,nav ráv ka$ loha ¤oh ,ttel noza levéjréF
- .nabrátah a sé tneb ,nöstjű¤ tegeres dniM
,knüjnehip ,ik knujgof éssévek ¤e menaH
:knüjnem ariaglod pén bbe€éke$ ,ađđiV
,técneleV av¤ahle ,loha ,kussat€of ttO
.técneB gem tókinA kőtđere arájtÚ
84
,ketrésik 'abmo} tik ,levéjtevök eĐóD
,ketré abásoráv alivkA nasotziB
lannodajah-gavol a tirebme - ,za loH
.lannoza kizderék zohsojaL - ,av¤ah nnüK
,etdlük tételetđit eĐód a ¤oh ,ajdnoM
?etlűrekle sojaL ¤oh trém tevöj :idrék S
ajtál si nesevíđ ,ajráv tenemazaH
.a¤áv sőre igér lánágam inletđiT
85
neb€em ,televel a átju}tá nátuzA
>nebrep a óđ a €of lóriaglod zcnuK ,zcniH
...!asálí}-emeđ a ttőn na¤u kansojaL
.assál ¤oh ,takobar a álo$narapeB
,kátpolgem tris a ¤oh ,kállavik evtekđeR
>kátgof aridloT ój ,si levükse nátzA
,atdnomik €árik a tételétí eriM
.atnov erűrötđö réhóh a gem tekŐ
86
,lurájado evléf si ókinA rokkE
,luráj}a¤an avrá tsétílme divör đeT
,etlűđ tsólkiM idloT sé táj&a ő za iK
.etdlük inzedese trémele¤ek tsom sÉ
"?kemre¤ ¤av ,e-gavol ?táh ,mé$ö ,et ¤av iK"
.ken¤röß idloT aif - ádnom - ,ko¤av aiF"
:merév a idloT sé ,¤röß si meven né zA
"!merék ,inzokadah degésleF tti noj¤aH

87
:ermeđ ¤í ,mé$ö ,¤av egneß" :sojaL adnoM
>ermenelle ne$nin ,ajtrat devdek ah ,eD
,izén tájabe¤ü dá&áb ima ,menaH
>ermele¤ek ahos kézzotihá si eN
'a tlov ő men ¤oh ,llá s ,rám na¤u tlürediK
,atlobargem tájris kéi}ogzoR a iK
:ttetév si tabbo¤an gém s ,tlö avzoro eD
".tektév igavol e assomel ima ,$niN
88
>ténűb eme idloT étré men ókinA
,téníđ a€árik ¤an le á¤ah núromoä
,lubrobát a innemazah traka men eD
.ludrof arbboj e¤ü aj&áb ¤oh ,evlémeR
:lomáđ tesevek mes arágam arsólkiM
,lohráb ne¤el aj&áb ,dnom¤ú nelteteheL
:gésgeteb itset ¤av nötröb el ajgof en S
.késsegem elüklén ¤oh urobáh ¤an €I
89
(ajdut men ókinA) tsom kanna gidep !jeH
>ajdúr erekeđ a leggév arra si meN
,ttollah ,lórúrobáh đalo za ő ttollaH
:ttollali} ebévíđ nabboj atazála¤ S
,mejlesiv ¤oh ,ardrak ótlém né ko¤av meN"
.me€eh tzök kogavol ,kenőlögem-}ál ,$niN
,táktá ¤an aksoriP nebmeviđ avzodroH
".tágásujfi se}éf mettemetle keniK
90
atjar a ,návol đđor ,lőbéjedre }okaB
,atrat élef kađjé ,nabáĐmák ttodaraM
,kangáV a ,kenné$nerT lef - ,nö¤löv sé ne¤eH
.kangáđroheŁ ,-avroM (tráj rám loha) nabtU
,nabmo} isel men tto }évröt a ,álodnoG
,nabmortsalk €emalav tahlusúb erivdeK
aktá kesré za es ,}évröt ra¤am a eS
.abgáđroheŁ eđđem ,giádo le tah meN
91
errebme tapa$ ¤an nebétnem eziv gáV
,evrev takogam sé evtlövü kik ,tlálaT
- ,kanlláđ ah evzötlök karadam tnim - kiđiV
.kanlálah etekef a téríh etekeF
,tötjöb ,temlederöt ,tsánó¤ a kitedriH
,ttöjle ,tréknienüb ,egév gáliv a treM

:larrotso getegner takogamnö kireV
.larrobát a ne¤em s ,tllá köjézök idloT
92
,tálláv sőre seléđ étíneletzemgeM
tállákađ etekef ,tájah anrab sötrüF)
(girőb attari}el tzök kotárab a géM
>girév a ,gisúh a tétset ázorotso S
tlodnog erigév tráv kangáliv a men eD
:(tlobgé za dakađár trájdnim ah ,ajnáb meN)
,tréáglod agam a ,tréénűb agam A
.tréátlov ttozoktá emleređ lekezeV
93
,nannohalav tludni géspén a ze lürléD
,nannoma-nennimi tlü¤¤em ,a€ugóh tnim S
,tezređ avdo kenik ,sevűm ik ,tđarap iK
.tezmen sé topallá ,men ,rok eléfnedniM
,arsoráv-lursoráv ,arulaf-lórulaF
,arsorođ aknulbaJ ,kandalah arkađjÉ
- >kelél a dazrob ¤oh ,takugam kázzonik S
!kelév ,lekezev tto sólkiM idloT zétiV
*
za totaláglođ iah}ok idloT zegév nabáravdu €árik a lániavsolI [1]
.J .A ."larrédnok gerö"
(.kređ) .agúh bbákni nálaT [2]
kené kidecneliK
'.knujludni lőtneze laddah setenetteR,
iavsolI
1
,kené za tílezök rámmi élef ajléC
,kenéziv esése ála-ken¤löv tludnI
návtuf elef regnet €ema ,éma€of tniM
.nájtú za lűrekik s ¤áhle te¤eh ,tomlaH
:komlah sé ke¤eh ¤an kanllá si mettőlE
,komladaid se}éf ,crah sé tezöktü záä
>nebgeres ra¤am a ,si nölük ,si ttü¤E
?nebkené divör e dnim za gem enréf '¤oH

2
evteis si ma€of a tá€ádaka tniM
:ettellem ződi men sé ,nápu$ itnirÉ
- kobmod kederem ¤an nabtú ah - ¤ú ne¤eT
kodnom "lőrémleređ idloT" tik ,si molaD
,kanóđ a nedivör téjkéfőtök ajgoF
>galótuf estilme táglod kezétiv A
- i}}emalav ótlém erkené nölük 'điH
.innem gém koraka si bbávot né menaH
3
talúm nabálivkA nepékke sojaL gíM
:tahlumo} bbéle ¤oh ,tríh na€o alav ráv S
,lekköpsüp zétiv a s laddahőle za ,tnoK
.legger nednim iröt tialaf anómluä
>a}átipak kanna lef tza áda men treM
ajllá tájtú nepé kengeres a gideP
,eb¤löv avtírođeb tzök cnál ¤an i¤eh téK
.előt óráj-idah ,arlab es ,arbboj $niN
4
:kantnoK tti alav za röđőle akédnáä
,kanmortso e}eh kos ajráv men téjedI
,ajla$ik inlocrah tegésrő za erpeß
.ajlagra}gem tsoráv a námo} kódalaä
:inrem ,tza enellek inrem !abáih eD
ilregni nalatđah ,gésrő za ik pa$ meN
>gásra¤am ekđüb a lassávihik ,la}}úG
.gásraduc - ajlodnog - lőtkezétiv ,imA
5
,lőllem koĐiapők ,lórlaf a gezzeb eD
,őlle ,đev ermeđ tik ,lóbra¤am a lalli{
:tegrög arkánotak só$gáh a si tevöK
.teglezök arra ik ,ze đel sádakađgÉ
,'abjérak avllánnef ,kođájí za lováT
abléc na¤u kiđev ,llá tto ik ah ,lórlaF
:kenől arso}ozib - ,ték$ef tnim kivölel S
.kenőttek-¤e gila ,ze trá ti$ik menaH
6
neletrekis ¤oh >tnoK avdut s tréze avtáL
:nelle kalaf sőre drak zétiv ,ajpok ,li{
,kođáj a kenejjöj ¤oh ,zohsojaL edlüK
.kođájiređmáđ sé kosokabráv bé¤e S
,sáludrof si evel ,kettöjgem keze ¤oH
,sálutđup-afü}ef nebke¤eh a tladlO

,tepég ólokab ¤an sönölük katlo$Á
.ttegév sátijahők s -adrád tajiređmáä
7
kanláđü}ef gerö lőlef egév sevöT
,kanlámrof tejefsav ko$ávok a ramaH
lerredeveh nátza - ,ékabek$ek a tniM
>lerrehet aĐám kos ,táf a kázzákiraK
,nebböt ¤av - djam iđiv tze lláv sőre nevtÖ
,nebböd ejeslük ¤oh ,kanlafráv a lejjeF
>gikénef ,gilatá lűdnergem ejesleB
.gigév bbéle modnom tsélűđék a menaH
8
tujámrof sé tümen nednim ,tajiređmáä
,tu€áv sőre kensév tzök keze >kanlo$Á
,ardóm urad kiljah ráduső}ef eb€eM
.avdógurik lajjaz ,tídólle tevök ¤an S
,kankab zéhen abál ótđaka :si sám naV
:kankar töpölöcdíh ko$á za lenne€iM
.ajtnahuzel rokim s ,zék kos nági$ azzúH
.ajtjah tevök a €em ,kise arádnereG
9
ebtđerek néjetet soknávaf ,sina¤U
,evtđere nodóm €o nav adnereg uđđoH
kenők a ¤emála egév bbedivör ¤oH
.kenől ¤ú ,tü rehet zéhen arbbađđoh a S
:avláni$ ardóm jjí ,si máđređ bé¤e naV
,afláđ sógur eví ,létök seđef ajrúH
,ekcep ludnigem ah s ,lef kázzúh nekereK
.eđđem ,lef-¤an iköl tádrád a ,tevök A
10
>tábórp alav kenđet lakkab a si trájdniM
,tág-ótuf enellek zohlaf a bbéle eD
:korá ilet lezziv gelsörök idév treM
.kojár analmo ők s li} ,kéntemeteb gíM
takóso€of-níđ ¤an lóbákđed eđe tnoK
,takólot nekerek zohcnás a ,ik lodnoG
.téĐőr sé tevök droh pén a ttala ke€eM
.tésémöteb cnás a lajjab izegév ¤Ú
11
,nabkobarad űrűs lluh géj tnékim ,edmÁ
nappok tsetenetter ¤oh ,tníđ a ők ireV
,kájdlofeb ttogel ed >tnékne€eh dakađeb S

.tájdóm a si kenne ko$á za kitré lóJ
,lakkarasok kenđiv artág a si tedlöF
,lagga¤a kitegnöd arámís néjeteT
.kanlaf a tokabsav ¤an a kizegöđ ¤U
.kanna tséköl avda levőre rebme záä
12
neletreküs si ¤í gém ze ¤oh ,ajtál tnoK
?nelle kalaf }émek đet tim őre-rebmE
>tatláni$ arsagam lóbáf sőre to}roT
>tahrájeb-ik kab a nesér i$ik lőb€eM
,kankab a tákered arcnál itetđeggüF
>kankalaf a ludól tabbo¤an ,avtjah ¤Í
,no}rot a kat¤ah si tadíh ópa$el nnöF
.nojrogu arlaf a ,énrem ik ah ,lőr€eM
13
nabnoza izén men lezzék ttogudeđđÖ
,nav noplat si za ed ,gésrő ilebráv A
tocónak ,túrođok őgé sé tevök róä
,tocók ,tđere tujpa¤ nabkáĐ ¤an éle kaB
,nelle ze inedzük kankóvív a ros ¤aN
,ne€€eh kos erređ¤e tognál a inatlO
,lassám inatíjú tzökđe ttegéle zA
.lassázali} űrűs t}ákráp a inerpöS
14
,kanli} a aropáz őtnetter ado lluH
,kajjiređmáđ ¤an a nesőre kanzogloD
:er¤e kanlágijah si tádrád ,si tevöK
!er¤ehmörök am llá ik ,tto ne¤el rebmE
,tahle baradők kos absoráv a si eB
>ddah-le-ddah ¤an evel ,náctu za telűméR
!kennem kökđü sezüt ,sokruđ a rokim táH
.kenne even ótlém ropáz-ali}}etsI
15
,intál ttoma ¤av tti nabráv a si tötsüF
,indáko tognál sé tákropiđ arkob dzeK
,kenzék a nav aglod >nasro¤ kájtlo menaH
.kenzétiv intuj llek si arkalaf a treM
moráh 'es ,őttek 'es ,pan ¤e ze mes ¤í géM
>noráv a neze tnoK đev tőre ¤oh ,za đđeL
a€árik ,ajdut trem ,pan nednim iröt eD
.ajráv nezehen €im tátludzom iadaH

16
,ablaf téjef irev ,kab sav a kizogloD
,abladaiv bbajú tépén tnoK étezeV
:kennem ab}orot a kösőh rotáb ileD
".kenne đel egév am !atjar ka$ ,miaiF"
kileđle nnefado tá nesér ópa$eL
,tiletök kokáĐ ¤an sujpa¤ a laváđaK
levvéh đége talaf ólmo za neletzeM
.levéjef asub ¤an ,kab a itehtegnöD
17
,arjú tsom kételüđ crah a si élef sáM
,ajlúm lűlef iđđem tátlovim igiddE
,gellef ürüs lóbli} ará&sáb a luroB
>kenneppör imálliv ká€káfkoruđ etzöK
,ikcep kajjiređmáđ a nesőre gottaŁ
>ik tze nokalaf a ánllá ik ,modut meN
:am ráv a gé laggnál naltahtlole si tneB
.amrál setenetter ,kotá ,kotiđ nneb-nnüK
18
,lognál rám si }orot ólokab a edmÁ
>€of bbála avsodram zűt a lőbéjeteT
,kanóđ avllá men ed "!nanno el !kúif ,eL"
:kanótja ópa$el tágroh kétev arlaF
,aknávI rotáb a ,i$éä alav őslE
,abgnál a ,ebzűt a kérgu arlaf a iK
őttek irávredéH lataif étevöK
.(lőtgeres a ,kettöj panget dnim) ikaljU S
19
:atjar ttollá si gem ,návI ttököđ arlaF
"!atraB ,$ákuL edi !nirgU ,manátu kaŁ"
,lút noza kidévgem táknávI ,si kenneM
.lutli} a rám evel ónđidnüs apu$ iK
,moráh ¤av itezev őttek ah ,a¤nah tnim S
,noráv a ,nolaf a gásra¤am a eb €oF
,kentsüf ótagotjof ,kangnál ettepezöK
.kentser innel tiknes ¤ah men :gé }orot A
20
a}ámtokla-}orot máđređkab a eriM
ajáer inpél dóm $nin ¤oh ,tlu¤ ari}}A
>ná&sáb a llá tapa$ sik ój rám tnefadO
.návtál tze ,đalo za zűt tógobol réheF
,kájrátlef tiupak kanráv a si trájdniM
>tá€árik kora¤am gésrő za itetlÉ

- :ajdopatgem adah tsoráv a ,¤emeb tnoK
.ajtú za kansojaL neb¤löv e gem tli} ¤Í
21
,ózarruD ama ,€oráK ttala kezE
?inlóđ erélevel gof tim sojaL :atráV
:tđaláv ada men ¤oh ,átíla kenlej đđoR
,tđazzál enelle ah ,bso$ánat ,atlodnog S
,ajtjú¤lef tiezüt crah a ttegem atáH
,ajtjúb enelle dnim táilupA đégE
nejnem elef €opáN ¤oh ,tsojaL idegnE
.ne}}ök en ađđiv ed (tánnahoJ ezzűle S)
22
:kansojaL televel témsi táhet arÍ
,kansotaládo$ es ,kansúna¤ ejlév eN
,ajlláđgem tisoráv ailupA tsom aH
.ajlábórp lőréđér annahoJ innovlE
,nejnem levégeres samladaid agaM
,ne}}ök itehrötgem téjere annahoJ
,arábboj negedi sodloĐ ka$ adah treM
.aráv ték-¤e lürök onrutloV a ,gem oN
23
,latlá neke¤eh ¤an izzurbA za ,rokkE
,lavádah kéta¤of ,kentelekléd eneM
azónaC ,aiggoF ,arécuL erremA
>ađđoh karáv sőre itrapregnet a s ,llÁ
,ajtírotáblef tza ,evíh annahoJ iK
,ajtírotnátađđiv ,lodóh kansojaL iK
- >tetdőgeđ tánotak sodloĐ sé tadah tjüß
.tető en ,tánnahoJ sojaL el ezző¤ mÁ
24
lüzzök karu sotráp đalo za s ieméK
,lü¤ zehégeres tsom s trat lassojaL ikA
:tniknopan kéviveb táglod jú ze €oráK
.tniktto daráf 'ebim ,ráj loh ,sojaL ajduT
alór evev tríh ój pan €ema ,si trájdniM
,anómluä ttesele ¤oh ,(ázoh agam tnoK)
:itjü¤ éllem agam tirézev ab$ánaT
?indlükel tégeres bboj đel notu ki€eM
25
- erdnE za gem ,návtsI - ,ifzcaL ,tnoK alav ttO
:erdner si karu pap >¤röß kebeB ,itéliG
,(bárgáZ đel évö am) köpsüp iarti} A

>bbártáh llá mes ajdrak tsopérp iaĐinaK
,tegurD ,ifnáB ,i$éä :lóbkaru igáliV
>tekezednim kátvíh kansólkiM - $ivoksarD
>kebeB (aifaj&a ¤röß ama) si návtsI
.kebe¤e s ,láiroM lejrep ináro zA
26
anómluä nátuiM" :tóđ a sojaL idzeK
:anlov a$luk gáđro-€opáN a ka$ ahtniM
:immes ajlotág men tátlláđel kniadaH
?innem knugof errem ¤oh ,sédrék a za kaŁ
,kanma€of onrutloV a ,tú bbedivör naV
>kanna niléđ a ka$ ,nabgáđro za gilA
:ab€opáN ,so}ozib ,knüré bbaramah ¤Í
.avlodóhgem đel men gáđro za lutáh eD
27
.névét tőlürek ¤e arlab im ah :bbađđoH"
,névíđ gáđro semen e tá knulotah ¤U
[1]giregnet lőtregnet nabkéred avtjahgeM
.kirevlöf tadav a kótjah a rokim tniM
kanbbódnadaram tze :aknum bbedivör zA
,kanbbódnallá međih aráif sik erdnE
- netsI itetlé ah - ráb őme$e$ ,tréiK
".mestíges arájnórt djam ¤oh ,tđér¤e kövöJ
28
>nigév a tiemeđ návdrohlürök ,alóä
,nitéliG ¤ohalav attatgu} bbávot eD
,inlek si löf edzek s tluriple gidep zA
.inlelef llek iken bbősle ¤oh ,avlodnoG
,rotáb sé uifréf ¤an seđe nebnölüK
>rodán giednetđe moráh tsom ka$ alaV
,ajtatum tiamo} rév đalo-aicnarF
.aj&a za eb tlov ttöj laváj&a sojaL géM
29
:ajtrat tza ra¤am a" dnom "!maru segésleF"
:atjar si bbáramah ,bbojgel tú sene¤E
,levőlürek uđđoh degeres dénröt tiM
?levőre bbesevek t€opáN deréle aH
:látgáh eréjef ah ,ó¤ík a tahtrá meN
>rám gáđro za deit ,detteveb ah t€opáN
kandamát nnikado kőlűdnez im ah ,¤aV
?kandah samladaid a đđel im inmo}lE

30
,géső$id a sévek ,đléf lótta nálateN"
,géssőre ¤an $nin loh ,néléđ gáđro za aH
:javlot tnékim avpol ,ab€opáN đlotaheB
?jlalgof bbéle ¤oh llek tsoráv sé takaráv S
:óráj-u$úb apu$ mes tú za za ,gem ddiH
,ónáiT ,orfáneV knüttőle nav tto ,mÍ
>ađrevA tlávik ed - ,soráv ¤an aupáC
".a đđel óid }émek ,gésleF maru ,le ddiH

31
.essődi za ,}áhén etlese€eh >tlóđ ¤Í
,es ő ,sojaL ajdnom ,énzenelle si meN
,kannav si iako őzeknelle menaH
.kannama intev llek ebmeđ si tekezE
ejréf }ođđa ze ¤oh - ajtat€of ¤í - moduT"
ebréb lef ttodagof takadah imalaV
,ajllá tamatú ¤oh ,ráv ttellem aupáC S
.ajrá sebes kilmö kanónrutloV a loH
32
,inátejaC ,sólkiM ¤oh ,si tza modut eD"
,inllá rib enelle ,ajfórg zétiv idnoF
- nenni géstíges ah ,bbákni gém >si agaM
!nejnem ,si moraka ,zehmevih đalo zE
:tidnázagi za rám ,tsektév a nabnozA
titnáraT a elev s tén€árik annahoJ
,majgofle ¤oh evlé ,me}émer immes $niN
.nav tto regnet a sé ,$nin mójah inzű treM
33
tágáđro đége za motídóhgem ah eD"
,tágás€árik aif avrá motláikik S
:őnlef gíma ,ko¤ah tótrat€eh si magam S
.őn e si ¤í lokal ,éggéle men ahráB
,konlá sé trúfa¤a ,nav rebme ¤e menaH
,komlá őrötar¤an ékkörö kenzű tiK
- 'metlé netsI ajbađ erdivör ah - lőtiK
.metléf tégéskörö €oráK lletráM i$iK
34
.óđ a no¤av lürik ,metjes ¤ú ,ketitrÉ"
:ózzaruD a €oráK si tsom ,mí ,tagotjuB
,inröt llek eđđö tze :¤ú men - inrötgem tzE
"...inröpösik gigév togáđro za etrÉ

,tedéđeb a sojaL ebléf átíkađ ¤Í
>ttegé ludav emeđ ,tdapás iken acrA
,naltakođ €o ?ze im >ár karu za ketzéN
.nabtaludni ne€i káttál men gém ahoS
35
,ttođtál indopalli$ €árik a nátuiM
>ttođtáj 'es ajápmic ,nöl bbasorip acrA
,kognah ó¤ahneb€eh indekleme ketdzeK
>kodnalak atđup mes ajléc €árik a ¤oH
,arólotnof innev tatú neze ótléM
arólurá zama lugnatib in¤ah men S
,togáđro đége za ttegem atáh sojaL
.tognál a inatlo llek tto bbéle menaH
36
>allálef adjav a ,návtsI za ,ifzcaL tsoM
,allákađ anrab péđ rám lakkí$ đő se¤eV
,idzek ¤oha ,nájgnah ,tdogú} acra ,emeä
,itđeregem rokim 'nóv ne€im ,inezrÉ
:alóđ ¤íme naklah s ,tsáv€of izekéf eD
,anlov egeres ¤an kengecreh sojaL aH"
:epén tlunatabdah ,isólđáz ,igavoL
.ebéle najá}dnim knüjnem ,mánlosavaJ
37
nav tto men ejere annahoJ levim eD"
,nabkoras onrutloV a sé lürök €opáN
,avtđole nabkaráv ,etređgáđro menaH
,atzoko sádakađ artráp a tze ¤ohA
,ttellem degésleF ik ,nav nájtráp ő za ik S
:telleđ a úf ¤oha ,tto panloh ,tti am iK
,kussatum élef bböt teknőre ¤oh ,gésküä
.kussatzib 'dievíh ,tnelle za küstíméR
38
,ergecreh a tadah knüjdlük en ,modnom meN"
,erkezek ój inrib kanáđrevA ,sotnoF
,rebme temén kos nav ,zohknudah ra¤am ,eD
.renreW sodloĐ a gem ,dráhfloW a tezev tiK
:knutđo ado-edi si lőbkeze im aH
,knunzokadah ü}}ök si élefmoráh-téK
,rodán téliG ennem zoháđrevA :međeT
".robát i€árik a nepézök ,sám arlaB
39
:alóđ ifzcaL tima ,tze kétlese€eh dniM

,anómluä ,kálavaj ,ne¤él kojtú sözöK
,giéjef onrutloV a gém si nátuzA
>giépezök ¤etnim 'gáđro za ebtđereK
,nojlávle élef léd rodán itéliG ttO
>nojlláđ ttü¤e geres ibböt a erteleK
lobálivkA panloh ,kéjlúm en ődi ¤oh S
.robát đége za dnim erőle nojludzoM
40
pansám neb¤löv a el :ttel si ¤ú >kézegéV
,kanságzom nevele dah đége za ludnI
:iré men le panza tánómluä levim eD
.irézev sé sojaL trobát etü nőzeM
,nétnem eziv seik onretA za ,natto S
,nétniđ tájtu iđev élef anómluä €eM
:a€árik kora¤am evlü ttőle artáS
.ajázzoh kentezev to€gof sönölük ,mÍ
41
,kenrebme negedi kirésík táji$oK
kenrenreW isodloĐ tzök ke¤eh a nnef tiK
ebéjef molatuj gadzag sé ,le katgoF
.ebéle €árik a tsom zoh renreW agaM
,ilroF ,atđetalaM - trájdnim karu đalO
,inrrof zoh€árik a kenédzek - avotnáM
,kanzoh keze tika ,ado$ik ,kágusgeM
.kansojaL e$neređ €im ,za gésere} €im S
42
"abázagi tahtuj men tréza degésleF"
,apáp a iznelle nnük tto levim" ,kádnoM
,lelle$ ipap reze tánnahoJ idévgem S
.lerrev¤ef ainvív natsom llek tréza 'điH
:dotá$ob erézek to€gof a tze ah eD
,dotálgem ,nede¤ü kise talúdrof ¤aN
- errév ttotnoik bböt gésküđ đel si men náT
.eré ado nepé rám €ogof a menaH
43
,izneiR aloC ¤av - cnirőL sólkiM alaV
,itnelej lura¤am vén đalo za tnimA
:ajnúbirt ,ejtle¤ek amóR đége €avaT
.ajjub tianodav kődre ,ke¤eh a tsoM
,etzűt arógobol tágásdabađ amóR
:etzűle tikonraĐ ,etlemelöf tépéN
laddáv zéhen avtjus ,nebsétevikmáđ tsoM
.latlá pén iamór a nepé - kisodjuB

44
>gássokal a tehet ár tezek ah ,lálaH
.gásgof úra}as ¤av - apáp a ah ,lálaH
:trenreW naúrogiđ éddefgem sojaL eD
?trebme neletdév a kájtnáb trém isodloÄ
,lemmeđ ,laggnah ,lavóđ ,ne}émek atlágroD
:rebme temén a le golluk ,téhüd avtjoF
- "!apáp a ¤av ,amóR trébar e anda tiM"
.abártás enemeb €árik a lavá€goF

45
,¤av dabađ !iamór semeN" :noza idzek S
:¤av ttala memledév ,keđel nab€opáN gíM
,dessevök 'abájtú ,kiđtet ah ,tamadaH
".dessetiv tadagam abráv-kédenem ¤aV
,totalnája se¤ek a sólkiM énöđöK
>ttodakaf si er}}ök emeđ ¤an sodnárbÁ
:ráv ár levődi €em ,tosros a ádut meN
.ráđá$ sé €árik he$ €oráK ajdaik ¤oH
46
,zoháro$av etse :ttet ¤ú men sojaL eD
,zohálatđa agam }ozib élerebmE
,nettek lánráhop a ketléđebnef ákoS
:nettihgem áti}ik tévíđ a si aloC
,lőrgéső$id igér iamór eléđeB
>lőrgésűh ódale s lórgásavá¤ iaM
:óríb$lökre zagi ,innel traka otáC
.óréN - llek bé¤e men kenpén iam a eD
47
:ik ne¤em erre ¤oh ,matdut nÉ" :sojaL dnoM
iknes ajtahlot men tékerek ődi zA
- artáb ,esemengel kőlé za ráb ne¤eL .artáh men tlávik ed ,erőle no¤an 'eS
,nabámóR topolđo ,si né tevök mattáL
:nabáih méserek tiókal igér eD
,étih a merev¤ef kenik ,mettőle ¤Í
".édiC a bbáramah - gnel epék otáC meN
48
nabámóR atnojfi trem ,si te€i bböt dnoM
.nab}ámodut káed satráj alav s ,ttogroF
,návdalah erősék rám ődi za ,menaH
.návtada te€ehgu} ,tsólkiM étđerelE

indaram evdek $nin ¤ohtnim - gidep leggeR
,intattídni elev tegésrő eledneR
,nejlelef etteré adjav návtsI agaM
.ne€eh tnávik a $nin gím ,đel men ajab ¤oH
49
robát a nablanjah dnimsređ¤e aludzoM
>lobála} ,kidokar ,legre} tavol ikiK
,kenré erkie€eh ttet a koza gím eD
.kerét aridloT táh - $nis ¤ú mólavinrÍ
,abdah ózorotso za tlláeb ő rokiM
,avda nav ik ,}évröt kolán :iken kádnoM
,kanásrát €emalav nojnó¤gem ikik ¤oH
.kanágam astrat en s ,ténűb ajdagat eN
50
,arllávléf ka$ iđev tóđ a bbéle idloT
>arárro keniknes táktit a itök meN
,révtset tehel men ¤oh ,kátlođnu nődim eD
:rémse men t€ábađ ah ,tahdaram es kützöK
innó¤ đék ttőle ik ,te¤e atđaláviK
,idloT tnim bsődi men ,tlov rebme lataiF
,ebmeđ iken rám tnűt si ttőleza röđbböT
."ebdner" đévelü¤ e ¤ohes ttelli si meN
51
,neltenüđ acra tli} ttođtál ingo€osoM
,nebkemeđ kék ¤an a tlű molazib sajá{
,molá ,dnog ráb ipel ,atđit si akolmoH
"!monáb men" :óđ a ze ¤etnim avríado S
>etđék erteteređ ,tlalóđgem ah ,ajgnaH
,etzén kansođalo idloT tétezötlÖ
,tázbok iđevázzoh ah tlávik ,si đalO
.támĐoloĐ akja gnez kenpén tneđ a ne€eM
52
,tsávó ,lutiasrát nölük ajtílóđ tzE
,tsánó¤ a idloT ój nevle} he$ ettedzek S
larrak ,labbál ahon ,tnem "lühe$" a 'zib eD
.larra¤am etíges - ,atjar enetígeS
!motál ,¤av ra¤am et" :kisám a tlürögeM
,motá$obgem tréze ,nav dönüb imrákA
:metré tedevle} trem ,tsávzíb lura¤am jlóä
"!metléđeb nevle} a noza si né rok¤E
53
:"arđalo" za tlumáb avzokládo$ idloT

,am đdaram 'esahos melőt ,nav ¤í ah eD"
nétniđ bbéle gem dnó¤ mekén tza ?¤av im ,iK
".nétniđö dotahllah si mé}e za rokkA
iannohes ¤e ka$ - $nin meven ?ko¤av iK"
>»iadereä« ¤ú 'jvíh :mettel nopan adreä
:motláv ,táhur a tnim ,nebnölük temeveN
".motál téjedi ah ,tigér a mobodle S
54
:aróđ e akolmoh sólkiM ttotuf abcnáR
,alóđ negedi za "!naltallah jléti eN"
,kéttevle levim ,$nin :mádnom tza ,meven $niN"
.kéttet ála kotá ,árraduc ,ésséhiŁ
...kan$áZ ama erév má}a - ,za tlov ra¤aM
,»kansátri« za kanna téríh dattollah aH
,lütsevöt-lutsagá ,tődre đége rokiM
.lütđerek kattotri nokédavi moráH
55
erév ki¤e megne - >tlah tto mápa semeN
,erétegiđ đalo regnet ttozoh avtuF
>nettetevikmáđ súb tlah ,tlé tto si agaM
.mettemetle rokim ,kélek insodjub nÉ
,togáliv a moráj atóza nalatnoH
.togásmádiv iklel s temlelé da mozboK
modnog bé¤e nav ah s - ,mönűb né za i}}E
".modnom men luđanap es ,motatum men eS
56
:erre tlataif a idloT élelögeM
,ermeven i$návík tsom ¤él es et !nav lóJ"
,knütdekremsigem ah s ,konó¤gem tebe¤E
.knüttözök si aktit vén a tehel sözöK
nabladaiv-kétáj s matlov rebme-gavoL
>- nabba đor immes $nin - kélesiv trev¤eflÁ
:metdef men löf ahos nátza 'me€émeđ eD
.mette€eh ejre} sám tjíd a lúđavar ¤oH
57
kenmeledező¤ e ajjid gidep alaV"
,kennetsI ala¤na tnim ,péđ ,}áel-aktáM
!nogáliv a megne ka$ sé ,tteteređ iK
.mognál ¤an ilebvíđ tlú¤ nősék rám eriK
gésnelet$löb alav :tsom magam indeflöF
>géstnem enelle $nin neb}évröt igavoL
>kannaltatlém apu$ t}á€ a :lef indöf meN
.kanna ,teređ men tik ,lűgéselef moboD

58
,intevado meven-konjab alav bbesiK"
:intemet ablálah ,evlé ,t}áel a tniM
nötröb €ém ura}as ttotrat evtökel eD
.nödlöf he$ a ,erre ,lótgáđro za eđreP
!ősék ,alav ősék ,metréazah eriM
>ő sé gavol-lá za rám tlov géselef ,jréF
- dejdrék en ,modut men ,lutnoza mettet tiM
.tejréf a mélögem s mátírođ arjabráP

59
,mettet né ¤oh ,avdut s ,téjréf tlögem avtáL"
>metteteređ né za eđđö a¤or tloh tniM
.kétze€eh abtlobrís ,arlatavar !negI
.kédzek inegnöjrö ,međih ¤ú ,gidep nÉ
,abtlobalkiđ a el ,anátu metnemeL
:anlov matrapakik nanno si lemmömröK
metneđ sedé né za delé ka$ erređ¤E
".megne zoktále sé tágam azzoktágem S
60
>erléf tti aludrof lasságokoz idloT
>ejlév erim ,atdut mes sozbok a ramaH
:atnov té¤eh alláv ,erőf soravaz tniM
.adnom "!jlusúb esos ,rám đér a ze molÁ"
>matráv" - lelef idloT - !đazléc erim ,moduT"
:matráj men si ¤u ¤oh ,ajjih i$ik }oziB
,amlá telezpék ka$ ,ménnih tza si magaM
.anráj men tzök kőlé si tsom mattolah aH
61
,kenne aduB đége ajúnat - ,lé menaH"
>kennetsI erkörö tsádagof izűđ nőT
,abrotsolok méviv táktá ő za si nÉ
.anrrofeb ahalav bes e nemevíđ aH
,kotárab imalav trájdnim katdagofeB
,kotá so€ús ipap nanno ttözűle eD
,ardóm sokli¤ téjréf a névlögem ,ahtniM
.anlov matlobarik gem tájrís e¤evzÖ
62
nogáliv a meken >ttel ¤oh ze ,modut meN"
,mogás}ozib immes ,ne$nin múnat ikneS
,koráj evzű nomo} ,ejedi-gér rám treM
.koláh tzök karadam náf ,tzök kadav evlÉ

- "?géstnem sé molagri ár e-nav :ze mönűB
."gésnelté$neređ tnim ,tlov nűb ari}}a meN"
nabjabráp ka$ et ah" - sozbok a lođaláV
".nabladaiv zagi ,tejréf a gem detlÖ
63
,allá men áer ed ,matvíH" :lelef idloT
>alálah so}ozib ikén za ¤oh ,avduT
mettetírek erzék lakkađőre menaH
".nettek ,lüklén unat ,knutvívgem názagi S
,anlov en ¤í ze ka$" ,tlóđ sozbok a "!mh ,mH"
:aróđ a semedré ¤ohgila ibböt A
?kansám ¤av ,kandagam ?látvív tladaivlÁ
"!kanzáh¤etneđ-a}a za lavva ezök iM
64
,}évröt igavol a ,má no¤an ,ajnáb eD"
"!névlörötik lufú$ te€i za lübéjdneR
:a€árik »kogavol« ajnáb s" - dair idloT
.ajáer mele¤ek ,taná$ob alán $niN
,tokná&aim }áhén már jbađ ,lef jdlo menaH
,toktá za melkezev si bbávot gidep nÉ
,táktá ¤an meleređ a :tézáh¤e za meN
".táktám a mélögem ,metteređ tika ,¤oH
65
,ketteis inréle trobát tneđ a lezzE
.ketdeletse si le ,káttál 'es eb rám treM
agllah" :tatum arbboj ka$ sozbok a ređ¤E
".aklaf a löĐőd sé ttozá}atel rámmI
,katdora}ak arra tnima ,nátza teneM
:katkođ ¤í keze ¤oh ,sozbok a ádnomlE
erréhef ,avludlok ,kájtagrof tekömeä
.erléf ,kanđi to¤an nabnodav €emalav S
66
kentjü¤ tánĐimala nabsoráv sé nulaF
,kentih sánobab a tiádo$ evti}röä
őlmelü¤eđđö za s - tepén a kitnetteR
>őlmöt a kiletgem lóbárá }ámodA
,kantál ah inlegel nődre za si tomraB
>kangáv arámokal tsúh ssirf leviređ óJ
!nozzamlagri netsI ,on" - kenrev tá}at ah S
".}ođđa ,lati ,leté ,gástalum tto sözöK
67
,alóđ nebbeseveh - "tekő matlátugeM"

,anlov mat¤ahado téhrü$ e si negéR"
nomáv ,nevér ¤í ¤oh ,$nin mettőle za aH
".nomázah irok¤e tsávzib ketehöjtÁ
,kantáh¤eh a ketré eréjetet rám eD
>kantálel eb¤löv kűđ amroftsü ¤e nannoH
:depékle ka$ idloT - !ze }ávtál ado$iM
.tepék bbótirodnu rám tjú} 'es lokop A
68
,kan€omogtsüf ipel te¤löv a edök-réV
,kanlodjag negeđér ,netdeker attalA
,}ođđa ,tárab ,sevüm ,róp ,tsám¤e kilelÖ
.nocra za kilsöröv jék atub s gálivzűT
ajnáb ah ,arju 'gem - sah kos a kizötlöT
,a}ám$o ,esetđit izkal a €of ttü¤E
kensetđit inadnom entehel na¤u aH
.kenđet keze tima ,tsávi-séve za tzA
69
...tidro lüneletmeđ óđ rágárt sé kotiä
tidloT rám si iđiv ,gerém a ajtuflE
?kenđet ¤i keze táh" :nőtjel a élefeL
?kenzektév ti}}a záđ ,katnábgem tnűb im aH
:tégév gáliv a sé tötjöb a kitedriH
?tégég a kizötnö ,kandózbot ¤í kugam S
(ajpak lóbáka} a trotso za) kotajráV
"!ajpan teléti za ne€im ,motatumgeM
70
,nebézek itegner trotso ¤an a idloT
,nepék ,nosah ,ebmeđ ,abtáh tekő itÜ
,labbál avot ajgur ,levélkö sav iföD
.labbála} avlokram ,zohsám¤e isedreV
,kengeres đége za lék si abál !ađoN
,kengeđér tloh a ¤av ,kanttolah enlek zA
- >etzök sólkiM idloT zádá tüle€éđ ¤Ú
?eđđö pén e ,ahos ¤av >tágam e-ideä
71
ajáđ-emeđ tllále nabnoza kansozboK
:ajázzoh tréado tnima ,kanidloT dnom S
,nebéger ennih men rebme za toglod €I"
.nebékené 'đalo ,énnet ah odnalrO
inlodjag kenedzek tsom keze norásáV
,idloT aloC even ,lőrzétiv ra¤am ¤E
,nocrah a lágijah lekkevökmolam iK
.nozjar a ,kátatum náv}op ¤e :si mattáL

72
,sozbok a evgle}e idrék - "?e-¤av za meN"
!zohgolod a ti}ok őkmolam a ,'đih oN"
,gém llá ukla za ah ,idlöf ,motárab eD
!vénlá ,ne€eh vénlá s ...dzedrék es et meveN
:alofú$ (!emeđbe) tárab a ¤oha ,jvíH
>alokiM retárf a vén ój nepé edI
:nabáknum a nebbe metzehé si gem eD
".nabrák ,tti kuj¤ah en tokédaram tneđ A
73
,ketdereveh-iken lénzűt ój a s ,adnoM
(getter ti$ik idloT ,nanno kézzűle ¤oH)
,névlel zoha si trob s ,lórsrá} a kenleđ tsuH
.né€eh ladaid a katpa$ támokal ¤aN
,katludnile pansám ttü¤e ,avláhgem ttO
>katlunov aráját gáđroheŁ ,artogu{
,ne¤ém abrotsolok ¤oh ,ádnom tza idloT
.ne¤él asrátitu sozbok a gidda ¤oh S
74
nabrotsolok a ed >ketzéneb er€eh bböT
:nav ros na€o men ¤oh ,pap a itev tza dniM
:erők ¤e ,gorof ah s ,ttollále si kumlaM
.erőveré}ek bböt gésküđ lohes am $niN
:nogáđro negedi katgno€ob el s lef ¤Í
,nokádrá$ sé nulaf sozbok a tegnep tlaD
:azbok izređeb ah tsegésküđ a nekűä
.ađđogem tza levik nav ¤oh ,lürö sigéM
75
- ttelletel 'abtú €em lüzzök kos a - pan ¤E
,ttellem eziv regÉ katgallab tnima löF
óđtáj takolad gív tekölüf a itÜ
.ólđáz kos a gebel ná$nál eriđđem s ,trüK
tehrét élef errem nabtú €ém a ,etzéN
terésik iravdu" :adnom si ,ik idloT
:i€árik ,igecreh nálat ,ebmeđ tti őJ
".inlláik artrap e đđel ój ,dalahle gíM
76
,návráv totapa$ a ,nobmod ¤e katllágem S
,}ávráviđ akrat tnim ,nađđoh ,tlunovle gíM
,nodúr ü¤eh ől}éf lakkógobol seníä
.notú i¤eh kűđ a - nebníđ kos si kugaM
,kettezev avlokrub t}áhén¤e si tavoL
>ketdeđeđđö takos lóbrága ,lubópoK

,avgokoz-evgököz ,ótnih ¤e nátuzA
.avgofeleb ól clo} ,notú đonog a ttöJ
77
,etzevök teđémret a ed ,tú za sevöK
,etđere si tokrá lőrke¤eh a tto-ttI
ttotrat ebregÉ za ,lűtđerek atjar ,€eM
.ttodroh tegele trás ,abtú za topađi S
!ajnábgem aladlo rábmoh ¤an a ,moduT
,a}ámtokla kenne sekzéhen alav treM
arógur sé - ,so}rot ,seteze}}em ahoN
.ardóm ra¤am zaza ,evtíđék rám alaV
78
avot es ,ét es ¤oh ,llágem erređ¤e !óH
,avol sőre ¤an clo} intídzom ajrib meN
,nabrás €ém soga¤a páz a dagargem ¤U
.nabsásomzív i¤eh ettőle nav si triä
,inrev ,bbéle kidzek takavol a intÜ
!inrem ka$ ta€o ¤oh :satu za lóđik eD
kájgofik avgo}}us lóbmáh tekeze ¤Í
.tájtopallá golod a kitev-káj}áh sÉ
79
,sólta$ zít imalav s ,¤én si$ok tto alaV
,sóktap ilebbál $nis nábál a ken¤e eD
,arrás gerö za loh lóról a ketzén kaŁ
.ará}sirah me€es a nokiaráđ loH
- ,kátzorátah arra - ,téđ dnim le kenejneM
tákđed inetírek kandíh zohi$ok A
>tađúh ¤ava tezít lóbkulaf si törkÖ
.tahđú nabá€o$op ótnih péđ a giddA
80
,gigév itehzén men ,ajtahllá men idloT
,kikén avdnomado ,lórtrap a kirgueL
kantú ,kani$ok a táros izénlüröK
>kandúr a tigév a röđőle ajlábórp S
,}ám&ok a kederem levim ed ,si tludzoM
:}ámtokla đége za kiröteđđö ¤oh ,tléF
llatá mes injúbeb ála i$ok a ¤Í
.lattáh ajlali}lef "kanáhuj" evtíđef S
81
,artrap a évetik s nepéđ etlemeiK
.atjar rámmi tehem ,bbőlne¤e tú za loH
,őlű nabi$ok a étniado rokkE

?őlűđ iken dlöf €em s téjdner ,téven idréK
,nogáliv a kodut te¤e tőre ne€I"
"mogáđro érpösik lutkólbar a ik ,tzA
,rám má etremsigem idloT menah - ,adnoM
.ráđá$-€árik he$ a ,€oráK agam ze ¤oH
82
".gésleF ,metevökgem" dnom¤ú "ko¤av né zA"
"?géstneđ a ze datjar s ?tti đráj loh ,¤av et aH"
,adnom "ttala kotá evzödlü ,mosodjúB"
".abmortsalk €emalav tti kénlunoverléF"
?inlokodjub llek trém ,ráđá$ a izedréK
- .idloT nedivör dnom "trénűb ¤an igavoL"
lad-rak ,gásdámi za ,zív tletneđ a men tzA"
.laddrak inlörötel bbe}}ök tza - ,el assoM
83
:locrah tzök kođalo ,do€árik et a ,mőV"
?lođla nabráv€ogab ¤e djam tti gem et táH
:nebmele¤ek ¤av men tsom lándaru ah ,¤aV
".nebmegeres né za jláglođ má ,đeveb gíM
,adnom naúromođ ed ,sólkiM énöđöK
- .'abmoladjáf iklel tjahó tsélűdü ¤oH
...!inlűeb abmortsalk nepé tréza 'đih oN"
.inlüdülef đgof tti :ađđiv melev etđöJ
84
,malán gikopan đel nődre ze tađádaV"
.maráv i€árik llá nőtet¤eh ama ,dzéN
,(nabra¤am ik őj ¤í) .»rávkö}öK« even A
".nabravdu za natto kalrávle nesevíä
,lavóhűh ¤an kettöj kosólta$ a rám eD
>lavólláđik akđed zohi$ok s ,lekkörkÖ
!ettet rebme tze ¤oh ,katdoklémlále kaŁ
.evtegü i$ok a tludni ,návtđagareb S
85
,artáh rámmi at¤ah taráv ama idloT
artáh¤eh kederem tlüpé za ¤oh ,attál S
tabál sé ,lökö}ök ebzív regÉ za €eM
.tatláni$ tákirak s ,lóbáfért iken teV
,ajnov ¤ú imalav - ,tsom zénađđiv adO
,ajdnom "!knüre¤ ,ađon" er¤e si sozbok A
".eléfna€o si¤ú megésretsem né zA"
.ejléđeb elet ¤oh ,sólkiM téjef at¤aH

86
,ttala upakráv a konravdu ádagoF
:talo$narap iken av¤ah rám alav treM
,inláh tábođ atđit nojda kanidloT ¤oH
.inlánđah si tavol ,trev¤ef ,tetezötlÖ
gésdivör immes ed >óđ $nin lőlef asráT
>géstđit a attálle tréálad :ttese meN
pansám löf ederbé natlujúgem idloT
.kansátagu-ópok ,kentrük arájaviÄ
87
,enémel arravdu ,névdökzötlö ramaH
,eném ttala gere} rám }ozib atráv ttO
abtropo$ izétiv a s ttököđ arátáH
.amrof-agam na€o ,ajtál ,€em ,atargU
,ráđá$ a evöjel bbősék levimalaV
,ráv ár €ema ,levőf kantapa$ a tnecciB
:tóđ e itevado ,návludni ,kanidloT S
"!tólbar tnim ,¤ú tadav inzű e-đdut ,mál ddaH"
88
.kentelek alúdrof jar đége za lezzE
,kentehem avgocok notáh sődre za ,tneF
ajnodav i€árik kev}ef sagam a treM
.ajmo}le tiarkob káftđarap a nájlA
ketrevlöf kebe za "túgázít" ¤e ramaH
,tegrek bbélezökgel ráđá$ a agam tiM
>le€€ereg avtíjah ,nepéđ itü si lE
.lej e đel arpan ój ¤oh :ráđá$ a lürÖ
89
géssetđit ed :anlov ettehréle idloT
>késse kan€árik a dav e ¤oh ,(atlodnoG)
,étđere nebsépél ka$ tavol a táh Ő
>étđelé atalli kev}ef télebek gíM
,nebtezötlö gavol arjú tágam avtál S
,nebtenem saicrah ,se}éf ,imledejeF
:evtegü nápirap ,ttellem sádairtrüK
.evdek gavol igér ttodú$olef etniä
90
nakkub ,si kidosám ,ettőle savrađ mI
>nav kuttala erléd €em ,dere kanánór S
"!deré men eb tza tto" :izű nomo} idloT
.terésik đége za anátu bod trak s ,dnoM
>izdep rám-rám avol ,nesőre ajmo} eD
itđere arrágús trotso ¤an a idloT

:abkoruh avtnatta$ s (nabáka} atzoh treM)
.avgof lániagá ,levőre ¤an ajtnáR
91
>kantallá semen a trájdnim ttegeđ aka{
:kandalađado dnim ibböt a gem ráđáŁ
"!mödőle immes 'es ,mattál men te€i oN"
".nödlöfla ra¤am a ,gésleF ,tze kutkođ ¤Í"
.er¤eh a kantuf rám kópok a nabnozA
>er¤e kosátagu nődre za kizgnahđđiV
,ráđá$ a lőlegel ,konátu dnim ađoN
.ráv ár tnefado im ,za gésnelej aktiR
92
,lóbálálah-agam míg súrođok a tuF
,lóbátdakađ-ani aklafbe itevöK
,kenré eriléđgel }ákráp i¤eh a gíM
:kenrét a tegév tev láđők kederem loH
,ajrá katap gúz loh ,ebgés€ém a nannO
,aráp a tágam el nabáttuf sro¤ iteV
,norávis űkenef tinárg a lah te}röđ S
.moráh ¤av go&opel lőbkebe anátU
93
,evlűrekel nőtjel ,kođádav a s €oráK
,'ebűrűs i¤löv a temíg a kisereK
,tásálgađ kiebe lajjab ¤an evtevöK
.tásátokla-}orot kálkiđ a si evzéN
,amrofna€o killah erređ¤e ságobuZ
,anrrof tsü ógo&or ¤an €emalav ahtniM
,lezzőg réhef űrűs ját đége za elet S
.le đév na}ávolah si }éfpan a neb€eM
94
kankáfkkib €éperet ,návtrat élefarrA
!kantál tim ,'ebitnem katap a ,násátđiT
larrá gelem-órrof lóbálkiđ a teziV
[2],larrágus i}lö téh ,ógzub ,őle inröT
abgáriv ógo¤ar polđo ze néjeteT
,agá züfúromođ tnim lluh sé zodalđoF
,náv€ofel abkatap s ,lótpan a kizárkiä
.nájla za kar tegrék anrab gem ,serev ,dlöZ
95
,kétlelgem kebe za temíg a ttalazE
>kétnelej avda trih lassáloha$ mádiV
,no¤an éteređgem te¤löv a €oráK eD

:nojda teven iken ¤oh ,bbótu ajdnog nöL
,tárátah ulaf ték ázzoh gém alotaŁ
,tárágus ivölik zív órrof a loha S
tsoráv etípelet ,tődrüf tto elemE
[3].tsom rám e€ehőlű¤ kangáliv đége zA
96
,eb€ém a tnahuzel savrađ a nannoh ,ttO
,ebélöf sárrof a tlüpé ődrüf a loh S
,lebböt rám ,negi ¤av - bbótu levvé záđtÖ
>rebme đő geteb ¤e ttozodnárbá takoS
>tré}émetétój ¤an téziv attodlágeM
,tré}émer-telé jú ,trételé jú men aH
:kené ze intuj rib zohléc ahalav ah S
.kenézivvéh adu$ sárrof e inöđöK
97
:gédnim sé ,si pansám tađádav a t€of ¤Í
,gédnev a gimoráh enneb ilel tévdeK
,idloT tágam izré tnékka lutnoza eD
.itlöt téjedi ¤oh ,tđalúm to¤an ik tniM
,asádaram tto $nin ed ,tréim ajdut meN
?asrát elev e-nöj :evtse ¤e izedréK
:si đék ed ,andaram sozbok a nesevíä
".si đđém ávohráka" dnom¤ú "le kal¤ah meN"
98
,éttneđ sáhu$ arjú lóbgavol evzötlö S
,étnelej arú$úb tágam ttőle €oráK
:ajdnog bbávot izű ,ludnile panloh ¤oH
.ajdnom "máda zehzék tsötnök a ,tavol A"
>ajnú travdu za ¤oh ,gésleF a atlánjaS
>a}úg a za deit s" ,dnom "ól a deit eD"
,jlocras en gavol tnim nebzöktú gidep ¤oH
".€osrat e gém eđen :'jludlok en tárab tnim S
99
,kenne tlürö si gem ,idloT énöđökgeM
>kenne€i za roksám enlürö men gideP
,evdek mádív alav si notú za leggeR
:evtegerev tálláv ,kanásrátitu dnom S
,knénnet tokasis-lá ahtáh ...?tim e-doduT"
?knénnem inzokadah zohsojaL ab€opáN S
:kenremsi no¤an tto megne ,jab a za kaŁ
".gem remsi €árik a si bbélegel ,moduT

100
malán 'abu&ab a erre nav" :asrát lóä
,mallákađ ,mođujab tőr lohe :imloh đéK
,ardácro za ti}}a tőlpeđ s ,tze mokarleF
".antál ah ,enremsi mes dá}a őlűđ ¤oH
,netter to¤an idloT "...?ládnom tim ,úif !aH"
,metdelef etniđ rám t}ođđa gerö za tzE"
:tecrep űresek kos matzoko né keniK
!kezređ men temörö gíma ,gem nojlah eN
101
rev¤ef sé apiraP ...!knüjnem ,si tréze kaŁ"
>rebme za gadzag ah ,ű}}ök >đel si dekeN
!satáh a ,mavol a ,ókjeP a !inin eD
".sotát izagi men ah ,ke¤el imrákA
,avzihik erse}éf ,ókjeP a na¤ukaŁ
>ađđiv ebiređ¤e nannohalav ttemreT
?nökőlegel i¤eh tidloT e-etrésiK
!mödőnüt anđah im ?sotát tnim tlüper ¤aV
102
,nedner ój rám alav kojánéđ a ¤oh ,¤Í
,netnem aludnile konjab ték a erléD
,ajádzag a agam návlogavol tókjeP
!ajlábórpgem sám ¤oh ,mánlosavaj si meN
,kentelé anotak a dnevrö si sozboK
>kentegnep tsemörö tlad gív tto ¤oh ,ajduT
:abáih kise men ,tahludrof ¤ú ,gem eD
.abánoh igér tuj lettelű$eb ađđiv S
*
.A .lóbóđőle za őtehtrégem ako oisrevid sönölük ,mollavgem ,éssik E [1]
.J
eb keibböt a rokim ,nebievé sezit dazáđ e ,ik tröt levőre €I [2]
.J .A .sárrof jú aéigyH ttezeven¤ú za ,evdeker katlov
tátlov tremsi sárrof a kájtativ arrok bbigér iórítenétröt dabslraK [3]
tsárrof a €em ,metevök tádnompén a né ed :tésézektelek €eh a s
.J .A .nodóm tríel a ,lef itetzödöf la€€oráK .VI si
kené kideziT
'.átattuf tárobát lüvik soráv za ttO,
iavsolI

1
kenke¤eh ninnepA ima€of sro¤ nannoH
>kenteisel erléd ,ertelek ,arkađÉ
,norá} ózzi legel já} reze si am loH
[1],no€ápal-albát a ,ik lelet tnala €eM
- tájádnub sotafac cóm a tnim - đalo za S
>tájá} me€es ajtjah ,el nöđő ,lef arrá{
órút ,tjas semen a növűf sotamaz loH
.onrutloV a dere - :kitelüđ lattamraH
2
,tomro za ipel réd !el stjah ,đáhuj ,el stjaH
>donlognarab el s -löf nokís gelem a bboJ
knéléf na€o domrab !el stjah ,đáhuj ,el stjaH
,knélé sádairtrük ,jazcrah tílezök mÍ
,abál ném sezüt a er¤e tno tezüt mÍ
>abálkiđ a irev témrökléca ¤ohA
,kandav órgu-növök ,kanrádam atgu} $niN
.kandalađ eb¤löv dnim ,kenlüpör ebgé dniM
3
,necnireg a latlá ,robát a kizekrÉ
,nestniketel av¤áv ertelek ,erléd ¤oH
,€opáN sé kitehse ađrevA loh ,erléD
.€omáĐ ttala ke¤eh dlöfla loh ,erteleK
,ajráveb ,iréle €árik a tiadaH
,ar€ápal i¤löv a kendőreveđđö gíM
,ilélmeđgem agam tniknejef nátuim S
.iléd sé itelek :nebdner llá geres téK
4
.robát i€árik a :ősle za bsemeteT
,rodán a ,itezev tibbótu za téliG
,i}rezetö epén s dráhfloW sodloĐ eleV
.inrev tekötezmen trédloĐ a kesepéK
,átá$ob arájtú bbősle €árik a tzE
>átál ingereket tónrutloV a erreM
,togásju so}ozib ,alór trih eb inráv S
.togássavol ibböt a gém itetnehiP
5
ónávik e$neređ ,nigév téh a ,si ttöJ
,onáiT ,orfáneV édlük :tlof ¤e tevöK
,kétzűle tegésrő za kosoráv e ¤oH
.kétzűtlef tiacurts ,tájógobol sojaL
ttellem aupáC ¤oh ,ríh sám nátuza ttöJ

,ttellek 'es inzöktü kengeres ra¤am A
,inllá traka nelle nónrutloV a ik ,treM
.inátejaC ,sólkiM tadah a érevtéä
6
- itéliG énezü - ajfórg semen idnoF
idév őre sodloĐ tőfdih a ¤oh ,avduT
,nabsorođ a si lút ,nezív a si nennI
:nabsoráv aupáC tneb sojaL itnáraT S
,atzoh lőlef idnoF tnima ,lóbiadaH
:atđakađik tđér ¤e artogu} ,erteleK
lőlef regnet a sé ,¤eh a tá kenejleK
.lőle djam ő rokim ,kanajdamát nabtáh S
7
,lejjé nalatgalli$ ketlektá ¤oh avđÚ
,le}}éfgnál kézelej kankoru nablanjaH
,amálli$ ü€öbmög zűt iezem tnim kaŁ
.amáđ ,iređ koza erőle avdut eD
:lassám inátejaC arra tlelefađđiV
,lassákara€gám ¤an tlú¤ néjetet bmod ¤E
,aródair sözök dnimsređ¤e alav leJ
.aról savol a sé ,gola¤ ik arplat ¤oH
8
gém trem) takotapa$ őzrődíh a ebmeä
>kétrevlöf náhucap (katdula erétléä
,inátejaC őj ¤oh ,kátdut na¤u kezE .inláh eri}dlöfrém ¤én lejjé ze gof eD
,návdakađ abkuka} meledeđev a ,tsoM
,návda tatáh a}u$ ,ardíh a kannahoR
- kenzít géle men ráb ,'ebléđ ¤e si nazáä
.kenzív ,kanlálah đék a }ozib kannahoR
9
,idnázagi ka$ tsom ,¤an €éđev anlov ttel S
>itnáraT a nanlut iđev men erđé aH
azzoh tiasodloĐ ttőn náta$ ze menaH
.ađđiv kölev ajmo} takótuf a nodih S
,tréréb ttezeređték s trégí za katlocraH
,trérőb sedé za ¤av ,trénoh a ka$ ahtniM
,nelle kódalađ a ,körév tájas ebmeä
.nejlevüm tádu$ ¤oh ,kátírođađđiv gíM
10
,dah ótuf ardíh a návtáleb sina¤U
,tahó lálah a ka$ lótlálah a tti ¤oH

laccra tlüsevökgem kennelle za ludroF
>locrah ik ,kise ik >dzük ,nálđoro za tnim S
evpéltá ,növötaf tlöd tnim ,ttesele iK
,ebé€eh a kirgu sám-sám lőgem atáH
,abro$ đel mesahos tzök kőslegel a ¤Í
.abros a lű¤eveb epén s itnáraT gíM
11
,lártáh ed ,avlocrah ,inátejaC ,}ozib S
>rám-rám anda te€eh kenőre tnehip E
,damát sádair ¤an lút nezív a menaH
>tahtá nanno ludav sétlövü ,jazataŁ
,gásju za ze iđiv titnáraT evnebböD
,kástju¤ tiacónak kandíh a :iledneR
nabgnál rám ,réado inátejaC erim S
.nabgásađđoh đége dih-ónrutloV a llÁ
12
,tahzúh ,tahtđalah men - 'réim ajdut - tődI
tatđúlatlá ramah nezív a ttala zűT
,kanájupak őgé rám soráv a men eD
.kanáupáC arlab s arbboj ,tladlo menaH
"ejterüđ itnáraT a tto nől úromoä"
:ejtevök itéliG ,lavávađ aru ,dnoM
,innev ttellek es eb rám kenne táupáC
.innemeb inatlo tsoráv őgé za kaŁ
13
,rodán a ,maru tré arra nepé adO"
robát iezem a evrev alav téđ ¤oH
>gésrő ódalađ a átjú¤lef táupáC S
.géssőre za kneim s ,nav nézek idnoF tsoM
,ilűrek tialaf ađrevA rodán A
,ilűgem nesedner gím ka$ ,llek ődi eD
bbakered sé ,€eh a lüklén dóm sőre treM
- ".bakaJ ,a}átipak tnim ,éntehdév men sőH
14
,ettedrihik 'abmo} trih ój a tze sojaL
,ettev kanólalgof ermeledező¤ jÚ
,téjtevök itéliG návzokédnájagem S
.téjtenöđök ótlém édlük si kanidnoF
lerrézev ibböt a s lavádjav nátuzA
,lelré tekevret jú zohku$ánat igéR
,késsemle nérekö¤ si tsálurá za ¤oH
.késsehtírek erzék si tólúrá za geM

15
,iózzaruD a ¤oh ,jab netti alav zA
,ióvúb bbese¤ü kétáj ikemre¤ tniM
,larrobát semetet ebmeđ si lohes $niN
.larrof ,tjúb tsádakađ ,sigém ttünednim naV
,atlaru tsojaL rám €em ,tárécuL emÍ
,atjar gnel ógobol sotráp ,étetihlE
,ettettisőregem tázónaC ,táiggoF
.ettev tágam ,artrapregnet a ,bbávot ¤U
16
,tattál men tegeres nebmeđ tréim ,akO
>tadáv nessehet en ár ő knusojaL ¤oH
,títnás nabgolod im ,ajdut ze tréza eD
.titnáraT a bbőle tnim ,nabboj ilölü¤ S
,adnom "!đtahgorava$ ,akór ,đtahgoravaŁ"
,abmo} lakkápirap ódlugáđ knütevöK"
:knusá danátu ¤av ,avtuf ¤av knütü-le S
"!knusálláuđob ¤an dölűrek men ik eD
17
,gellef sorahivđév őlű ne¤eh tnim ,sÉ
,gnel-le si gikopan nomro za getđev €eM
,arkis a lúnovel ,névdekereklöf djaM
,arkiđ a kilmálliv bbála ,evzén tnöf ,¤oH
géstér a tnala ed ,rám $ú$ a sopan tnöF
,géstétös atmo}le té}éfőrev iléD
,málliv a ,egedi kőhlef a kilganoV
:návlluhála kildök ropáz tleleđgem a S
18
arájkís [2]ai€úP robát ra¤am a ¤Ú
,alláđála nassal nabájgarah tétöS
lütdök-rop nődimah ,golliv erev¤ef kaŁ
>lü tto ik ,ajtahtál necréb sagam a tnöF
,tá}ráđ itehtíret né}ék rám tneladO
,tájtáh sé tiajbmod kánór e ipellE
ajléc ibbelezök loh ,návlumo} arrA
.arécuL sotráp a ,kiđkef avot ój géM
19
nabját e ialaf s ,nomlah ¤e za kiđkeF
>nabáta$ ibbegér ketreveh avtnoreL
,kájkar nannoju ¤oh ,lef álavol €oráK
.tájgarah kora¤am latlá ze inrötgeM
:giléf ,inadnom ,ka$ ,đék gém anlov men eD
kilév tréza kanbboj iá&a soráv A

,tétdelezök sojaL laccad eb inráv meN
.téttet kugam avnáb ,erőle inlodóH
20
,kédnája se}éf sé trájdnim ludni tevöK
.kédnáđ inetípéđ tsétütráp a le€€eM
,géssőre dedsik ¤e ,rávgellef a menaH
:gésrő ilebsoráv a tnim ,alodnog tsáM
enneb nav erebme kansojaL itnáraT
>ennem gila erbböt ,záđmoráh imalaV
,ajtaku$eb nartáb keđéf e tájupaK
.ajtatgobol ne}}ef tájólđáz annahoJ S

21
,tocra €omok tatum kenkődse za sojaL
,tocras ttaim ektév arsoráv a etev S
,evtmeret ne¤el ik ,réado erim ,¤oH
.ebdner tégeres a rám átidni gideP
,návráv etü trobát ,ttala soráv a ,ttO
>nárá$eb-edezit tágam astlávgem ¤oH
,ajtatgu} tiadah tdaráfle za nebzöK
.ajtati-iteté nokámokal mádiv S
22
nebégeres seđíd kebbőf a si agaM
>nedébe pannednim lű ttala gé dabaä
kétíret i€árik s latđa ttokar uđđoH
.kétnevel ifrú dnim kanláglođ tto lüröK
,nebőzem a le€€éđ ,si dner bbósla za eD
>nevőb kanzámokal lénkiezüt bbórpA
,soráv đége za dnim tze lórkalaf izéN
.soráz ajupak ráb ,si rávgellef a géM
23
,nebkegellef a tnöf ráv sik e alav meN
,nebgeđ-tö ¤e ,nölük ,ttellem soráv a kaŁ
:géssőre ¤an tnappor mes alaf ,akrá $niN
>gésrő za itléf men lótrobát savol eD
,kenlé '¤oh nnelado ,tniknopan avtál ,tsoM
,ken€éđev $nis amo} ¤oh ,tágam azzíblE
>ajráj lati-leté ,gástalum nneladO
.ajráz ¤ava ,idzek kétájidah ü}}ök S
24
negéssőre sik e rám témeđ sojaL eD

,negér alav ajrúđ ólđáz i€opán A
...!j¤ih kanđalo za kaŁ" :léndébe pan ¤e dnom S
- ?&&ifkab knüken e-¤ú ,ráv sik a ze ,kúiF
"!senéD ,te€i te¤e am kotađđtáj ,ađoN
,serét €eh a intuf" - zoháif 'adjav tlóä
>kandárobmic ibböt sé keni$éä gem dguS
".kattál 'es ¤ú ta€o konájlat a kezE
25
gizáđ }áhen eníđ gásújfi za ramaH
,kiđtáj "te&&ifkab" sé ,ttödőrev si eđđÖ
,(lagra} nodabađ ¤í) nabáhur ü}}ök kaŁ
.laddrak selé divör trúđ éllem vö za eD
,epél er€eh ikik nabros uđđoh ,aktiR
,ebéle ,anátu ros sám-sám nátuzA
,geđ¤én azal ¤e tnim katllánnef ¤í rokim S
.kezétiv ujfi za tsádalej a kátráV
26
ludnigem ejesle koros a erlejtrüK
,lutni sógur ifsőh kilet ¤oha intuF
kanllágem erređ¤e ari}sátíjahőK
.kanláni$ "tatáhkab" lezzék tlüđef erdrét S
lútágórgu ¤etnim ,ros őtevök a tzE
- lútáh ,néjepi$ a nattap ik aról tniM nabáttuf tá iköđ lezzék ttetev arlláV
.nabgáslovát i$ik kanllágem aróđtrük S
27
,ttet ¤í si kide¤en ,ros kidamrah a djaM
,tednim isödköđtá tóljah ettőle zA
:artáh si ¤e daram ros óllá gímalaV
.artáhkab ősle za ros a nöj intuf tsoM
,tagrof tedneranéđ rebme kos ahtnim ,¤Í
,tagnorob toké}rá őhlef ódalađ ¤aV
:málluh jú neregnet lék ah armálluh ¤aV
.návlumo} erbbeđđem dnim ,tros a ros ajtláV
28
,ađđoh sátuf a tlov lótráv a elef-lE
,ađđiv iken lúdrof arsádalej tsom eD
kizén nokalaf a lezzék ttogudeđđÖ
.tizétiv idnárgu kansojaL kiteven S
,ebévöt kialaf őj '¤oh nátu ros ,roS
,epén itnáraT a tál mes el rám avoH
:(lavóđpís taradam) léc a im ,ajtál men S
[3].lavó$gáh irebme taráv a inneveB

29
,eré gilaf a ¤oh ,ros ősle za nötgöR
,erévök itíđef tájrak a ,lattáhkaB
,kenne arialláv ,ros kisám a kirgU
>kennem anátu kik ,ne¤el ejő$pél ¤oH
,ajrak kóllá lü€ef a gíma erdner ¤Í
>arlaf a itehtev lassárgu ¤e 'kötseT
:gésdeji sé ravaz gezzeb nnöfado tteL
.gésteven ,afért men ¤oh ,erđé kiđev tsoM
30
,golliv rám ékeze ...!anlov ah ed - kojdraK
>golli$ rám si emeđ ros jú za köttegeM
>etré dalađ ikik s kájtláik "!errev¤eF"
.etréle ros sám-sám t}ákráp a ttalazE
,nappor ajaz bod ,pís ,trük ,ótagorát nneL
,nabkoros tráz idah tépén sojaL azzoH
er¤e kandoropađ kóllá nolaf a nneF
.er¤e kise ah ¤e rám lőbgésrő za ¤oH
31
,senéD aif ifzcaL tágam izénlüröK
.selé drak a ,go¤ar međ kos a ¤oh ,ajtáL
>kidőrev arsákar nelle za gím ,ađoN
.giőtlaf ik inrát ,inlalgofle tupaK
,kettöj keilebráv a erim >ttel si ¤Ú
,ketdöklőre nősék ,abáih inlocraH
ebégerü ken€em ,sér ka$ upak a treM
.epék lálah a rám ludót tniknerezE
32
,kátdagem takugam ermele¤ek nattO
>kátdanetsi za dnim arcra návlurobeL
,ettedeđle külőt tim-trev¤ef a sojaL
.ettetđere kenléđ ,návtada köinne S
,tácras névtezifik soráv a ttalazE
,tácraip atmo}gem dah đége za pansáM
,kentelek avludni lűtđerek atjar ¤oH
.kenkené ze nojda ta}ráđ jú ,ta¤rát jÚ
33
,tráj tnim sé ¤oh ,avllah tádéđmođ ,aiggoF
>trájdnim köbile dlük tjidgástláv ,tetevöK
,dnomjáR ,a}átipak rotáb azónaC eD
:dnomár "tnegi" nednim ik ,rebme na€o meN
,tiđék tladaiv ¤an ,tsállánelle $akaM
,tizétiv ajtatzib ,azzotlof tialaF

,lekköpölöc kargem tsá}áhdlöf semeteT
.lekkevö imledév táráv iđevlüröK
34
,ettev ¤oha nabtú kenne sojaL téríH
,ettölöf ajtnađđob a€ádaka tráv meN
>knülűle nađđoh-ój im ttI" :kanifzcaL dnom S
!knülőle dav őf a tehnüt avoh giddA
,gem dstjah tiasoráv regnet a et ,ađoN
>gem dstjof tekezüt a ,ttúflef tto ő timA
>nöjlűrek ebzék ¤oh ,atjar ¤él ,si agaM
".mölű-gem tialaf soráv e gidda nÉ
35
,éttek tegeres a návtđole panza gém S
,éttelek alúdni leđđér ki¤e adjaV
a€árik kora¤am notú za lakkisáM
>ab}ári seiléd ,trat élef azónaC
,kandah ték a ezök ¤an đel men tréza eD
,kandalah ardóm srát ,agá ték ma€of tniM
:adjav a neléđ-trap ,nödlöf kís a sojaL
.'abjab ,kenneme za ,kanna ze tehtígeS
36
,návtsI ropA ifzcaL kantu tdere gilA
,nápsirodán a tríh lótáđrevA edlüK
,atjar enetíges laddah ,tsojaL iréK
>ajtrat gila tágam si nőzem a rám treM
kanbakaJ ahén tős ,éntírekeb ¤oh meN
>kanpa$ik erékđéf tlocnásle irebmE
lán€opáN ¤oh ,ajllah si tsojaL itnáraT
.lámrof tegeres jú ,tjü¤ takosodloĐ jÚ
37
:todnog sőre zoko ríh a ze ansojaL
,totnoK inedlükel lótádah nelet}éK
,kástrat takugam ¤oh ttü¤e levitéliG
.gásra¤am a dnim sé ,tahtujado ő gíM
temén ,đalo ken€em - lavájtapa$ a ¤I
- ttev éllem (a¤ahtto ifzcaL tima) tsodloÄ
:návlávik arájtú otneveneB sólkiM
.ná€árik etígne¤ to¤an ttőle mortsO
38
,iréle tse€ehim tázónaC ,tréza eD
>irék 'es ajráv 'es tádjav a ,gofikeN
>ajdut si gem ifzcaL gím ,énteheveb aH

.ajtuf sé itegnöd tokís a pan nednim S
,dnomjáR lőgem akrá tze né}eh izén meN
,tnorár lavigola¤ erpén savol a tőS
,taróđ tzökđe sagof ,lejjé si tom€us saV
.dah óráj novol a lúnéb latlá imA
39
:kangola¤ ajtínat tépén a sojaL mÁ
,kankođ ,tnigem ađđiv s ,luról inargueL
,arsádalej tremsi ,rebme kidosám A
.asrát iken ajtrat tájápirap giddA
,kanzoh nokiavol tósá ,keze téđjeF
kanzoglod nesebes ,tuj men gésrő avoH
,ne€eh tlöpölöceb ,tlokrá za intü tséR
.nelle za glezök ah ,kanpak tnigem aról S
40
,arábórp ¤e si men ,pan ősle men ed ,¤Í
,arámís kitemet tokrá za lavósÁ
,kenröt tsér-upak ¤an noknálap sőre zA
>kenrök a ejesle lassavol rám elet S
:av€op a kenléđ tnim - gola¤ a ttőle zE
>ajlozág sé ilö ,nebdner ttömöt ajtjaH
intev tágam ebvö ősleb a nelet}éK
.indekerev nanno lessétevajpok ,-lí} S
41
,tábál a nnebado névtevgem ,sojaL eD
,tágássavol ajtláv s ,gidnim ajtíropaä
:abrák ¤ú 'pé kise vö kidosám a gíM
.abráv a lúrođeb gésrő za latlá iM
.kojár zén máđ-ipan tđarap ,aknum ¤an tsoM
:korá ilet seléđ idév talaf a treM
,abótnáfO za el ,inatá$obel tzA
.abórp }émek uđđoh ,gásdaráf ipan koS
42
,kidzek lánma€of a tsásá za lurlólA
,gitse luttadariv zék reze gem rezE
,kanráv a ,bbelezök tniknárpa kiđiv ¤U
.kanráj ttala ropáz-li} sé -alkiđ rám loH
lejjé s nezehen ka$ tehel inzoglod ttI
,lellédöf arlanjah tsásá za kidöfeb S
>kanzúh élöf akđed-óldíh a si tedlöF
.kanđú$ bbelezök dnim zohráv a ttala €eM

43
,armortso za lüđék nebzökneze sojaL
,armolah eđđö tjü¤ takó$gáh ilaf ¤aN
,tepég őröta&sáb ,-u¤lá ,tajiređmáä
- .tekéléffe nednim kanlodráb ia$Á
,ejtevök rám azoh si lőlef adjav tríH
,etteveb avlocrah táttelráB sőre ¤oH
,evzödlü takadah-rő ttopa$ik a treM
.ebzök-upak tli} a ttolmo tse¤ev epéN
44
- !gésleF" tevök a lóđ "tnétröt tti golod téK"
,gésnelle za ettev arsátuf ttőleiM
tlocrah 'ebégelem noza ,lűrebme tőS
:tocra tnigem ađđiv ,kutmo} ah ,atídrof S
?lobármo¤ dlöf a ¤av ,e-lőbgé za !nannoH
,lovát 'es ,lezök 'es inőj kuttál men treM
tárab tőr ¤e meret knützök nápirap jeP
.tárotso sákirak kedrémet ajtagúz S
45
,kennelle za ebmeđ návnahor ,ajtagúZ"
,kenne inallá t€eh gésđérem 'es ,cra $niN
,tattufgem totapa$ ,trádnad đége agaM
.tahtuf ika ,lürö ,tál gém ika ,lürÖ
nápák a getegner nav si a}ágozuB
,nábál daram 'es ¤e ,tehré lazza tik ah S
,intílezök ázzoh enrem ik na¤u eD
?itírek ,ardóm rök ,málliv-rotso rokiM
46
,ajár alav kanróđ tájpok ,na¤u tali{"
,ajráj mes lí} a ¤oh ,innel llek ¤ú menaH
,innev abléc no¤an ár kenré si men ¤aV
.immes tto ,ő loha ¤oh ,ű}}ök €o avoL
>küzzű nabkoras im ,nelle za dalađgeM
:küzzén »?tárab a loh« :etzök tse¤ev avtuf S
,artáh 'es ,lüle 'es ,rám si lohes tlov meN
.attál es iknes trem ,ttöj ¤oha ,le tnűt ¤Ú
47
,kütteveb avlagra} tsoráv a nodóm €I"
>küttetevik ramah tegréf a si lubráV
azzíb arisodloĐ 'dárnoK inezrő tzE
.ađđiv adjav a rét abrobát iezem S
,a€ág tö neregnet nabnoza kizekrÉ
ajláseneđ se$nik degésleF a eleV

- tákrám ój reze kos návzoh ,maru kátseL
.tákráb tö za ,zoh tim ,géstemén a itjeS
48
,kennezü arádjav lekketevök ađoN"
,kennem azah péksám ,nođđo kiken todloÄ
,návtí¤an ardóm fú$ si tővelartáh A
.návtsI kiken dá meN .ti}}e si erőlE
,körézev a ,dárnoK ajtipali$ gitláV
:köréb ettezifik ,dráhfloW ,aj&áb a ¤oH
>ebmeđ ajtahdnom men ,lovát ,nav ado zA
.ebmerev ¤e kiköl s kizötökgem té$$Ö
49
,kenröt absoráv a neserev¤ef lazzA"
,kenlö sé kanatđof t}ođđa ,topap ,trágloP
:erléf tognarah a irev ,pén a dalaä
,erlédrak takos }áh >tnoréb ,dair adjaV
,nodabađ itđere lóbku€ a todárnoK
,no¤a ajtagáv 'dnim takosoknicőf A
,lettih ¤an itekse nannoju tibböt A
".lettezirő ra¤am tsoráv a gem ajkar S
50
>kansádo$ at¤ahár tríh ősle za sojaL
- >kansám ajdnom 'esos ed ,timalav tlodnoG
:átnađđob nűresek ríh kisám a menaH
.ádnom "gésere} a tnim ,jab a kölev bböT"
,késsezif ,ólav ah ,todloĐ a ,iledner S
,késsetnüb núrogiđ ,locras ¤av lobar iK
:tazála¤ ,ize}rök kotá ¤í meven điH"
"?dazál ah ,é-ado$ máer epén dlöf A
51
>nöjröt élef iráB ,kanádjav énezI
:nöjjöj inalmortso tázónaC ¤oh ,men tzA
- ergév inatjah tze nebé€émeđ agaM
.ergéső$id ne€i víđ újfi za lognáL
attat€of 'ebitnem trap a táhet ifzcaL
,attefleM s ,alodóh inárT loha ,tájtU
,tiráB ettehréle lüklén ata$ ¤oh ¤U
.tti rám einlüđék llek zohmortso menaH
52
lekkerekeđrát ¤an nabnoza kizekrÉ
>letterésik atda ifzcaL a ,si kátseL
,epén idah sojaL ken$nik a tlürögeM

.ebéjef molatuj tráv a bbe}éres géM
tevle}dlöf i$ik ka$ ,korá za si đék ráM
,ttellem eziv ráv a lutág alav kat¤aH
,kájráv tétdelezök pan őtnöd a ka$ sÉ
.tákrá ótufel zív a kéđđeregem ¤oH
53
:temék ¤e kanatjah zohsojaL 'ebzökE
?temén ¤av e-đalo ajáhur ,indut meN
,"möső za ,mápa za tlov ra¤am" :ajdnom tzA
.nösrö ilebgév a kátgof ¤ú ,ttöj agaM
,lallad ra¤am igér lovát erev tozboK
:lallati namádiv kojár etegnöđöK
,kátla$ ado ,evtni ,lőri}sétevajpoK
.kátlasavgem tágam ed ,kávigem tárob S
54
- evzedrék lura¤am lavóđ ték-¤e sojaL
>enzedeflöf ,ajdnom ,timalav tzökmeđ¤éN
,kázzotomik girőb ,táhet ajlo$naraP
.kázzoheb abártás ,$nin eređ ótrá ah S
:kanlálat 'es timmes sé nőlgem ze rokiM
,kan€árik a kise sozbok a zohábáL
>ebégeres ő$id ,névrék ,eb ajdagoF
.'ebéklel ,'ebévíđ ajólavttala treM
55
:nabnoh sáilad a ttőn men na¤u ardaH
nanno mettöllüzik - dnom¤ú - ttaim ketéV"
:ődnetđe ikemre¤ a tlumle ttőleiM
".ődnedere za tnim ,táh na€o ka$ mönűB
ajáró za nöjlE" - ?za im ,sojaL idréK
,ajár medré đel ah ,temle¤ek a inréK
>degésleF đeveb ah ,mettöj inezređ tzA
.ttegév sézedeflöf ¤e tsom nesönölüK
56
,matrájgem eritléđ tázónaC ,avsodjuB"
,nabráv a tnebado lój tségrüd a moduT
,degésleF itehev tánđah imalav aH
".tegéssőre za tze lavóđ motahrieL
,lavázáđ ta}ara iken trégí sojaL
.lavávađ lú}ozib kenmék űh s zagi aH
:si mék tréázah a >űh sé keđel zagI"
."si né ko¤av aif :llek men }ara za eD

57
:rebme za ze no¤an rám tsojaL ilkedrÉ
,lemmeđ őzrő na¤u kástrat ¤oh ,iledner S
,annávik innem ah ,tájtú kájllá en eD
.anátu kenessel ?đet tim ?ráj avoh ,kaŁ
:péknednim áriel sozbok a ,na¤ukaŁ
?bbégne¤ ,bbesőre loh lafráv a ?nav '¤oh ,iM
?inlánđah tokab loh ,bbe}}ök avoh tó$gáH
?inlláđel tnebado lüklén €ádaka jú S
58
,arsánahor ik zűt táh €árik a topaN
,avsá ne¤el latlá vle}dlöf a ¤oh tejé S
,regnet tnim ,eziv a rám €of :si tlűrekiS
.rebme za előle ik tahlárgu gilA
,kiđkef arobát loh ,tsom noladlo-ma€oF
,kiđkeröt armortso ¤oh ,sojaL ajtatuM
>tepég ólokabráv ¤an kos ado tíllÁ
.tepén nözö avtláv inzali} ,inbod-ők S
59
.tnem ¤í si pandamrah ,crah-lá ze si pansáM
,tnednim ermeledév dnomjáR tadroh adO
,nattozibnö irev tépén '€árik ađđiv S
.natto si bbasagam ,bbesőre laf a treM
,arlanjah kide¤en ,lejjé sojaL edmÁ
,arladlo óslut a tió$gáh étetiV
,tazáđ ráp lemeđik lőbkösőh lataif S
.tahđám arkalaf a nartáb ,iđih ,lekkiK
60
lovát trem) ikaljU ,i$éä tto alav őF
,(lavájpa za senéD s ,gásnokor-ifzcaL A
,irávredeH őttek a dnim ,$ákuL ,atraB
.irádus keĐröt ¤an :sonáJ iaĐinaK
sőđđeV ,ie$reN a :lőbkesemen bbórpA
,sőđtetlöf gém alav ,erőtset €árik A
,somáđ bböt s ,kozcoroM ,le¤neL ,sóoS ,iaboD
.sonáJ ie}eseB retsemđávol-eciv S
61
>nav nolaf a ő ah :ik dá si to$naraP
,nabnoza kitneleJ .rokka kéjnétröt iM
:lejjé za lüklén mo} tnütle sozbok a ¤oH
.le étđere si trém ,€árik a tnebbödgeM
,?abágud essev en tévret a ,ttozobaH
:abágam si ttozíb ,rám si etle¤éđ eD

:anlov ttellek no¤an tsom za gidep !e}jE"
.alóđ - "trájdnim edi ketéstmeret ,ađoN
62
,lavátapa$ rotáb ,dedsik ttőle lanjaH
,latlá kidokzópol erőzem iléd A
>kenreveh avkarel kó$gáhmortso za loH
.kenlej-idah óslut tásádair ajráv S
,löbmöb ata$ rám lút s ,napporgem za rokiM
:löbmöröd avlluh ők ,gúz sétlövü ,amráL
,kanlaf a lűlegel tájó$gáh iđiv Ő
.kannahor anátu ,nebdner ttet ,iasráT
63
,erđé €árik a tsom đev totárab ,emí S
,erzékléf tagomát tó$gáh sőre ,samráH
,azzobok alán $nin ed ,sozbok a eleV
.azzoh tá}ágozub ,táĐjap ¤an asrát kaŁ
totárab a sojaL ne}émek izéngeM
,(ttotál ređ¤e tika ,indelef atkođ meN)
,tálaf ráv a iré nnef ó$gáh a rokim S
".tárab ,manátu rej s ?jráv óh" :tláikadO
64
,erőle €árik a lúdni agam lezzE
,erő$pél a dalađ s tábál nasro¤ iđeT
,lavóknub s tárab a laĐĐiap anátU
.lavó$gáh ibböt a ¤av ,tti ,zétiv a dnim S
,kanjab a si dnomjáR rám évev téleđ eD
kannahortá edi lőbgésrő za nakoS
,návróđ tökđü ,tali} ,arkó$gáh a tevöK
.návlot tta}ah ađđiv trebme za lutsó$gáH
65
aláđ setenetter ők ¤an kéderegneH
>allá sojaL agam ne€em ,erő$pél A
erléf tza tárab a la}}ágozub intÜ
,erézek ttese men lutáh ed ,árakA
>nájrotjal a lüvik ,sigém igeđ tladlO
návrodosel t€árik a$ú$ ki¤e !jaj eD
,abkorá sopađi ,€ém a tnala iteV
.avkub ari}bál kos ,natto reveh tloh tnim S
66
>énröpösel ahtnim ők a si totáraB
,éllem sojaL arplat nebcrep noza kiköä
,ebélö ajpaklef ,ajtnipat ,izéngeM

,ebélöf avtrat 'dnim nelle kevök táĐjaP
:tó$gáh ikalav el neđđere ¤oh ,tláik S
!tlov sákub eléfim ,erđé kiđev rokkA
,kantjú} evdeketev erkénef a tártéL
.kantuf zoh€árik a kösőh a evdejI
67
,arrobát a kiđiv s "tlujále ka$ !lé ,lÉ"
,arroksám za daram - sávívráv iam A
,kiđtet kennetsI ój arárokim ,daraM
.kiđkef negeteb-¤an ,nab¤á €árik a treM
,kanravaz a dnomjáR nötgör téđen etteV
.kanra¤am a€árik tráj ¤í nolaf a ¤oH
ólmoik sé pa$ik - nózzi tasav intü S
.ólmortso mí evel lóbttolmortso adaH
68
,trobát ttetirek a neđérem ajdamáT
>tnorála 'gem panloh ,kétrevađđiv am aH
,ajllah tladaiv a €árik a pannedniM
,ajraka men in¤ah taráv a ed ,gö} ka$ S
,lőrre kanajda tríh kanádjav a ¤oh 'eS
,lőrne¤éđ iken tnim ,alór 'es inallaH
:daráđ néven ima 'nóv tazála¤ ahtniM
.taráv a tze agam éntehev men eb aH
69
,kitléf ,levie$nik ,rám trobát a nakoS
>titlé ,tágásdabađ agárd koru nabboJ
aj¤ah ¤oh ,karu za kirék tsojaL evréK
.ajtanagof $nin ed :taráv e arroksáM
,dnumjáR ik etü men ka$ nabnoza pan ¤E
?tnuár ¤ava nehip s ,rám nálat iző¤ meN
,kankof sagam ajtál lórámro menah ,meN
.kangozom kotapa$ lőrtelek iđđem ¤oH
70
,tiráB névéveb ik ,ze tlov adah návtsI
,tirátah azónaC étilezökgem s ,nöJ
,nanlút ilednertéđ nebrökléf tégereS
?nav loh sé '¤oh ,idrék tá€árik s ,őj agaM
,togásju úromođ a kádnomle rokiM
,togásuđđob a tze inle}el atrib meN
,evpéleb abártás kan€árik a menaH
.ebéle a¤á tllá lakkavađ ólágroD

71
:táif lőbteteređ ajlágrod a&a tniM
,t€árik a núrogiđ ed ,evteređ iddeF
,ettetik ardóm zök ,té€émeđ agárd ¤oH
[4].etteré alav ző¤ s ,tlocrah ado ő gíM
,tóđ a gem ajtídrof ¤í sojaL "matráv tzA"
:tózzaruD a meken rám dozoh evzötöK"
".kollah tako$ánat $löb ttesékle ka$ eD
.gallabik núromođ ,adjav a lelef meN
72
- kedrémet aglod trem - nabnoza nnikadO
:kenrézev inlúsúb náhmol ejedi $niN
,izéngem takadah seđđö za lürök ráV
:iđét titeledner armortso ipanloH
,allá za tteseel kandnomjáR }égeđ eD
,aráv tadah-őtnem lótózzaruD ik tniM
,gésnelle seređ¤én ttöj mí ne€eh e tsom S
.gésní za irtö¤ nneb ,lürök ajmo} za tniK
73
nabráv ttetirek a pén kos e ¤oh ,ajtáL
>nabráĐom ¤e raka ,tekő itehrötgeM
,lettenezi táh dlük zohsojaL tetevöK
.lettenemle dabađ - táráv ajdagem ¤oH
,ajógobol €árik gnel néjetet rám ¤Í
(a€ók iđiv tágam) ludni bbávot adah S
,kenré ado gím ed >erléd ,ála ifleM
.kenrézev a lodóh ajórT sé ilokđÁ
74
,etniele tlóđ men lórtárab a sojaL
etniket avotét nabtú za ¤oh ,tsom eD
:lutáđávol idrék ,mes lohes ajtál men S
?lutáh nátza elev tnétröt im s ?ttel avoH
abpađi ,abkorá za nátu degésleF"
abba ttorguel ed - kütlév ¤ú tteseeL >névdév laváĐiap lőtkevök ,atzohlef S
.névél ravaz ü}röđ ,kuttál men ?tnűt avoH
75
,ajózodroh-rev¤ef ¤av ,mék a za menaH"
"- alór nálat andut !¤em loha - nav tti zA
:lassozbok a inlóđ traka men sojaL eD
!lassokli¤ro zama gém nejlekezev ddaH
>ttellem arobát a tti kenejgnezél ddaH
,temle¤ek a előt kirék ah ,ajtálgeM

:u&nagof eléfbböt ,medré kos arra lleK
.u&nakras bsőregel ,$nin s tlov ah ,ermedré S
76
,návti} men ik ifleM nabnoza tiupaK
,návtsI ropA ifzcaL attala rev trobáT
,degne kaniadah lóbtú za tsénehiP
.tegnezi abráv a lavóđ ka$ ttalaiM
:tésélűdü ajráv ttü¤e si kan€áriK
,téséddef ipanim indelef ajrib meN
,noj€of ttőle emeđ ,ajraka ,mortso zA
.nojlomaráh áer ,đel ah ,egéső$iD
77
,'abálláv ilesiv tsázúz-ők a sojaL
,abállab tlumacif lőtsése za gém jáf S
ná€ók tréza menah ,tehlű men aról ¤Í
.návlo$narapik 'dnim ,tádah ilélmeđgeM
:tlüđékeb ,ađđiv rám s ,ézgévle tze rokiM
,trükzér ódairgem luvát killah ,emI
,kanpak si zehrev¤ef ,iknednim zénadO
.katpa$ik iődév ráv a ¤oh ,evíh tzA
78
,kan€árik itnelej rő ¤e :tlov za men eD
,kanllá ttőle robát ,nettek ,kosavol ¤oH
:tötrük llavuf asrát ,ejősle za könriH
".ttödlük edi - kájdnom - €árik i€opán A"
"!gésneletmeđ rám ze" :sojaL itev "?za iK"
,késsezev ebéle ¤oh ,sigém iledneR
>nöjlűđék ,évö za ,könrih a ttalazA
.nöjlű arápirap nebge}öpök-remíC
79
,ttel neđék si ramah kansojaL [5]ađádjaK
,ttellem é€árik a ,nége}öpök réheF
lemmíh tsüze-}ara ,lemme€es avrraviK
.remíc imladorib eléfkos a go¤aR
nebődepel-remíc nétniđ i€opán A
(nevőb nav si kenne accurts ,amoiliL)
,ebmeđ la€€árik a ,lovát sé ,kizekrÉ
:'ebdner €i luđalo tédéđeb ajtláiK
80
kanáiliciä ték - kan€opáN a€áriK"
>kan€árik ra¤am a laddah ebile nöJ
:ejlémik ,astno en térév pén a ¤oh eD

:elév inetnöd ¤í tákcok idah a đéK
,abno}ivA ,-siráP tilóđik arjabráP
,ab€opáN edi ¤av ,abáigureP ¤aV
:neb¤én e dettőle sátđaláv a dabaä
".ne¤él éza €opáN ,daram setző¤ ika S
81
témletré kavađ e sojaL ettedrihgeM
>tévle} ajdut ika ,levékönrih tájaS
,ajlotnof ,ilelré tđaláv a ttalazA
:ajla$ zama ávoh ,€eh semledeđev dniM
>aj&áb¤an ia}a €árik a :nabsiráP
>ajtárab :apáp a témsi nabno}ivA
:adpa$ đék ,évö za >€opáN ,aigureP
?"abba ke¤eméleb" gömröd ¤í "deđih tzA"
82
."tđaláv nebmeven a ,könrih ,iken stláiK"
:tza átagotláv ¤i könrih ,nátu avaä
,ajládu$ ettölöf memledejef-marU"
?a€árik inatsom kan€opáN tehel iK
,€opáN itehtelli men tsojaL itnáraT
- >€oráK lletráM i$ik kanna esökörÖ
>si zétiv ,si gavol gecreh a nebnölüK
.si đék inalláik arcrah maru eleV
83
:arko sogáliv e >ne€eh ¤én a men eD"
>ajgof tájtráp őttek ,tsom évö za őtteK
,€árik a nabnodnoL ¤av - ,ráđá$ a menaH
.lláik - ttőle papőf iajélivka ¤aV
,etdzek tréza men ő tocrah e ,nabnozA
:eđđere arzáróp úđđoh na€oma ¤oH
tahvíhik ebmeđ tto :nojráv« - dnom¤ú - »ke¤eM«
- "».tahvív ,ttőle netsI s robát ték a ,meleV
84
,návtláik lúđalo s tze lúra¤am könríH
.nátáh avol réhef ,kisám a tatgávlE
,tifleM inalmortso lüđék gidep sojaL
.tivret a lavádjav tnéknopan ajtatiV
lű tnef nátza rokim - >lüdneĐ rám si agaM
,lüdnereleb dlöf gé :pan ¤e nájápiraP
gésrő za si tneb ¤oh ,tséznejlé na€o paK
"!géssőre za ado" :eđđö tuf evdejI

85
amrál-mörö za ze itnelej ed >$nin géM
.aráv selej ifleM đel ado ¤oh ,vdekcrah S
?nađđoh majri kenim tsélűđék a menaH
.mazzohőle ¤oh llek ercrep ¤e si tidloT
attelráB bbélegel kujdut ,evöjgem ¤oH
>attatum téjere ,luábórp ,néjezeM
,kenmék eb ettödlük tsozbok a nátuzA
.kenégeres €árik tájros ik ezzén ¤oH
86
,atpak trih a lejjé lánázónaC előT
>atdagarik tsojaL lóblálah a rokiM
!inremsi traka meN" :ttöj men atóza eD
.inre} 'es ,inráv 'es temle¤ek előt $niN
,anlov tremsi men ah :tremsi ,gidep tremsI
...?aró$gáh ¤e melev tábál ,na¤u ,iđeT
,mettetnemgem ¤oh ,tsoM ...?tétlé máer azziB
".mettelef eđđö pa$ gés}ekédelef ¤aN
87
,lejjé nöj ah ,sozboK .narka¤ lođanap ¤Í
>le}}émer ilet zoh tlad gív ,iken tóđ péä
,kankal bbádo >erléf lótrobát a netteK
,kankavol a kirev téjkevöc-av}áp loH
>nejnehip idloT loh kantí€abag tóh}uk S
,ne}}ök ilötsüfle tépén-dlöf a sozboK
:lánóđ ttetevado llek mes bé¤e arrA
".láróg levőkmolam ika !ze aloC A"
88
,tátlu¤ó¤lef aru návráv ,gidep adjaV
,tátlum ődi agárd a né}eh izén meN
,nettek ketleđeik tevret ima ,menaH
.nettetíđef-aknum ,tniknopan izgév tzA
,tatúk sölbö ,zaráđ si bbéle atasÁ
,tatú sene¤e tjah ála ráv a nannoH
>ennem ttala lafők a sé bmodráv a €eM
.enneb kédakafzív $nin >bmodga¤a zaráä
89
,nabku€ tétös avrút kodnokav idlöf tniM
:nakkubőle ređ¤e ,dántíla si men loH
,tatú-la intarúf abráv a edzek ¤Ú
.tahtufeb arádnad kólmortso za ne€eM
:kan€of itelűđék ttelleme si natli{
>kannof t}évös-ađél lőbé&&eker ürűS

- ,roksánahorgem-laf lótkali} ejdöf €eM
.roksám tnim ,elüđék ó$gáh ,jji gerö koS
90
,a}átipak ráv a etteverđé menaH
:a}áb ólav erim sárútdlöf ama ¤oH
egév láglođ avoh ,etrémik ,etzéniK
.ebéle điv tánka lőrlüleb élefik S
,ttellem $ém őgörüs aknum a dalah ,€oF
,telleđ őlé za mes ,}éfpan tah men avoH
- kankogam avsá trís - tnima ,si killah ráM
.kangobod kozama lórlút ,keze nennI
91
,sápmop ze 'đih" :adnom ,állah tze ¤oh adjaV
>sá tto knülev ebmeđ ah ,tíges knükeniM
,lűdnertá ségöbüd óslut a rám ah eD
.lütmeđ pén a nakkub panloh-am arsám¤E
,essevök arlaf a nötgör tze sánahoR
,essezev tladaiv őslük a degésleF
>nezzén konátu ka$ ,nojrájlüle en eD
".mezétni tiaglod géstétös a djam nÉ
92
,tirév nodjalut 'es ,tágam avlánjas men S
:tirévtset bbaifi sé táif ajtílóä
(e$$ö keze láP sé ,€áhiM ,alav sólkiM)
:eđđö kanađđaláv tepén sőre ,rotáB
,késsezev inlocrah lavá€káf tze kugaM
,késsev tnelle za ik s ,nájtú tájas ađđiV
- ,abráv a tnigem eb sé lóbánka za iK
.abrák kise mes za ,kendeker lüleb aH
93
,kankáđél ónahor attala ,si rám treM
>kangáh émi arlaf izétiv €árik A
,nélé kotapa$ a táknávI motál ttO
.ménléđeb arros ah ,téníđ-távaj a dnim S
,lerézev €árik a návol €esek-agráS
>le€éđ avohnednim tá$narap izödlüK
,lüréven ajtílóđ trebme zök a ,tídzuB
.lürét ¤ava ludrof avtatgáv si agaM
94
,lerrehet nevele ,rám nolaf a tó$gáH
,lerrebme gem avkar bbádo tik ,giléf tiK
,nájórak t}évevön óđúk tnékim ,intáL

!má ótđazrob no¤an sáđúk a ze ¤ohkaŁ
,tomló ,teziv órrof pén ilebráv a tneF
,tto róđ tevök ,tali} ,tá€káf őgé koruä
laváfópa$ uđđoh ,laggnorod-alliv ¤aN
.lavá€ús irebme ,tó$gáh a itnödleF
95
,kan€árik ebémeđ tsom kénüt artél ¤E
>kanllá nebbesevek kődév a loh ,erléF
,irésik ah tö-¤én ,sozbok a lülefgeL
.iréle menka$ rám si t}ákráp a ezeK
,tídro to¤an s rő ¤e etteverđé menaH
,tídrofel né}eveh aró$gáh a tevöK
:előle - rokój gém ibböt a - kanargU
.erő laf a iđih ¤ú ...étüel tsozboK
96
,leđđé se¤ü rotáb tludroflula - :men eD
,lezzék ádagargem lula tágof artéL
nepéđ tlurugel gím ,etset alav gnü$ ¤Ú
.nepé ezek ,agam ttodaram s ,ők ¤an A
,ađđiv tágam atgur erő$pél a rokkE
atđit nepé za loh ,rám llá nolaf a ,tnef ,S
>(nav jab loh ,tnem ado si rő ¤e za za treM)
.nabjaz a tegetni lavájdrak élefel S
97
:gésnelej i}crep ka$ - golliv tto lűde¤E
"!gésnelle za nolaF" :ttel sádair ¤an treM
:tsozbok a ,rev¤ef záđ ,no¤a izén međ záä
:tsom ne¤éđ 'es intuf ¤oh ,}égeđ ajlodnoG
nezék lula evggüf ,nó$gáh a tnigem eL
,neđérem izgév ¤í tásátuf sé dalaä
,ajár enegrög €em ,lótpáluc-af s -ők ¤aN
.ajáfladlo sőttek ó$gáh a idévgeM
98
,ajla$ nelle agam ¤í trő za sozbok gíM
,ajras semen i$éä ,aknávI ttalazA
,nabmo} itevök €em ,leppén sasav ürűS
.nav nolaf a rám sé ,indekerev trib leF
tájó$gáh agam a ,ne}émek avlocraH
,tájlótu ajtapa$ návráveb ,idévgeM
->kentevök abát€of kosám nátza te€eM
.kentenétröt ilaf a le aros tlöd ¤Í

99
,ittaladlöf a za >kisám a bbú}ođI
ifzcaL ¤én a tezev trádnad sőre avoH
,rotáb mes sőre za gém loh ,notu na€O
.rotákis kűđ a za "e¤löv lálah" a treM
,esétü apmot gúz ,}áká$ a kizogloD
>esér ilokop ,tli} lálah a đék trájdniM
,nabbod si elebek kezétiv a náméN
?natto ráv im erik ¤oh :geber ed ,léf meN
100
,ógáh erkemetet tloh ,sádokalúd kaV
,ógávmerev ,apak ,}áká$ a rev¤ef loH
tetlűsebes ,tálluh ólrotgem a nannoH
>tedlöf ttosá za tnim ,intírakat llek ¤Ú
,abá}áb a dakaf nesőre ah zív tnim S
,abál kezétiv a nebrév a sopat ¤Ú
- négév bba}o$ala sásá za ik €of ¤Ú
!négéssetenetter de}röđle si pan A
101
epén €árik a nnef ,tti kaifzcaL a ¤Í
>ebépezök sőllek ráv a kanlotaheB
,nnel ,nnef toma€of ték e gésrő za ajtáL
- .nelle rám llá si men ,tréétlé görö}ök S
,tákcok idah đőb a evtevök ,né menaH
:táksoriP i}ogzoR métjelef si no¤aN
,alór ,né€eh agam ,tóđ ¤e monadnom lleK
.anlov géle gitnu rám kené za ze ráB
102
!momlá ilanjah péđ !aksoriP ,aksoriP
?monlávgem si ergév delőtet e-llek ¤Í
lujáb kanmolad e tik ,gáriv itsöknüP
...?jllúhála ¤oh llek ¤í ,arákolmoh metzűT
,si gé za rokka sám !hjah ,ődi za tlov sáM
:sigém tlov đavat ed - rábmá surob ,sőhleF
,donli} idegne men €em ,möđő so¤af tsoM
.'domriđ ejröpösle ¤oh ,ka$ ólavarrA
103
>artú za si đék rám ,tégév lezök izrÉ
,artlum divör a zén >laccra tlüred ,ađđiV
:témleređ ...tienűb igáliv atnó¤¤eM
.téhret a el ettev kesré dánaŁ agaM
,kotá irís ama :gém nápu$ irtö¤ ¤E
- ,ttotá$obgem nétniđ dánaŁ tréze ahráB -

,ettellem iroka¤ ika) keniĐrÖ dnom S
:(ettev men löf gém ¤oh tlo&áf a sika$ treM
104
:egne¤ €o mezek a !mobmalag >eĐrÖ ,hO"
,'ebmeven a ,sedé ,televel ¤e lánrÍ
- >idlü lunaltatrá }évröt a tidloT ¤oH
".idlükle ,etrégi ,kesré za kan€áriK
,zoh¤á za tlotado táklatđa ¤e iĐrÖ
,zoh tá&ráh jú na€o ...tzökđeóri ,talloT
- >kájláni$ ¤ú menah ,rőbtallá si men €eM
:tá€árik ajtílóđ pékke lammolaziB
105
,nojláv en eréhret ,(dnom¤ú) tedegésleF"
>no¤á solálah a ,rođótu mölzövdÜ
,ajmo} dáv iesék - ,kotá ¤e mevíđ treM
.armolagu} körö lazza ketehem meN
,tsom kisodjúb ado ,mollah ,zétiv idloT
,tsokli¤ ,tótagotđof tnim ,}évröt izödlÜ
,aktá setenetter záh¤e za izödlÜ
.atgável temejréf ,tlobarik megne ¤oH
106
:nabtlob-őtemet a knüttözök ttese iM"
matnó¤gem - koludni zehik - ttőle netsI
- >kandánaŁ idgeleT kanmá&a-iklel őF
.kangáliv a ezök ébböt zoha ne$niN
,kédnáđ ólbar ado atzoh men tő ¤oh ,eD
,kénlnája si tetih - ,mollav tza ,modut tzA
,ttellema (solit ed) togásúnat-üksE
.telleđ e nomakja óslotu ráb enneL
107
>lutnoza modut men ?sálbar a ttese ¤oH"
lutmoladjáf sőre témsi matlélalE
,matzoktále tidloT rokim (innel llek ¤U)
.matzoko tő si né lüővetđonog treM
!kotá ze ,ahos en ,lótu ejré en ,hO
:kotá$obgem iken tnednim s ,monovađđiV
,óllánotu ,sokli¤ tnim >lúro ettet meN
.óllá tájuđob őn tnim ,évet avív-tjaB
108
kezűf a noktit ¤oh ,gem mádut erőséK"
,kezűđ ólavedi kétzén lőbiketjeR
,larraT giedi kos ttovív na¤oh idloT

.laddrak láđ ¤e zama ,nebrev¤ef đége zE
,návíh men eb iknes tekő kanúnat eD
:(návík röp €i za tim ,ajtlit kusádagoF)
,nabkogam avtagllah kézrő tze ginatsoM
.nabgolod e kuvađ tőré etehré meN
109
,kannA epék idlöf ik - táh mezedesE"
:kanmaru segésleF - sárrof-mele¤ek iK
,ajdlolef togavol idloT lőbmele¤eK
.ajtlof nűb }o$ala nájdrak sőh ne¤el eN >irégi ,iđevel toktá za si kesrÉ
,irék ajóláglođ avrá si 'degésleF
a tsom) acápa loh ,nebétegiđ kalú{
".aksoriP i}ogzoR - (}ođđa-meledejeF
110
,ezređ kan€árik a nebdner €i televeL
:eĐrÖ le assavlo ,ttelgem rokim >etrék S
,kodlot timalav gém anátu ed >nav lóJ"
:toglod a tze abris metehiv men - ,dajrÍ
,kenrötgem avtagllah kevíđ a loha ,ttI«
- kemre¤ bbákni ,na¤u - zűđ rodiv ,iled ¤E
>tlo&áf körö innev lőbmiezek lűđéK
"»...tto¤áv edi s tlahgém kangáliv a trem meN
111
eĐrÖ lef ttogacak s lef ttorgu "...!mori meN"
,evrötik erke}ök s ttü¤e abságokoZ
,ajrakateb lezzék tájácro ,tdalađik S
.atjar ne¤ev ima ,óđ péđ nátuza $niN
,izgéveb televel a táhet aksoriP
,iđét ála soknáv ,lađđaiv ajrázeL
la}}ođđa€árik a kesré dánaŁ ah ,¤oH
:la}}ozib idlükle - ,ajpolado ,őjtÁ
112
,tto¤áv edi trem ,men ..." :áltópik evtekđeR
,tto }áel iravdu ,tlov lezök trem menaH
ajrí za kenévíđ entehel ika ,loH
"...ajrib men mezek a !jaj hO .tehel men zA
,levétse pan evöj kesré za na¤ukaŁ
,levélevel gáđro idlüklef ,iđevtÁ
,tásári divör ¤e atlánjas mes agaM
.tásámollavunat kácápa za enneB

113
,névlö avzoro men idloT tniređ e ¤oH
>}évröt igavol tnim ,nabladaiv menaH
,ajdáv névsele si kansátagotđofríS
:ajtál lőbkelevel ttödlük azah a tniM
,táktá ¤an ajdlolef kanzáh¤e za kesrÉ
>tágásdabađ iklel ajda iken ađđiV
ajárib igáliv bbőfgel a temle¤eK
.a€árik segésleF :- irék si ő - nojdA
*
.J .A .ailupA :ailguP .dlöf kís iailupa za :ailguP id eréilovaT [1]
(tétez¤ej đakađ .1 kené kidezit dsáL) [2]
salupacs repus odnednacs sunu ,tsedi ,manamuh malacs repuS [3]
.J .A .nbuD .norhC .suiretla
es ailat da doq ,tnabareporpmi muimin ibis setilim te senoraB [4]
.J .A .duB .rhC .metatsejam maiger tneced non eaq ,tissegni
reierhcstkraM €em ,tóđ e molánđah nebmeletré (ryrek) oecarp A [5]
.J .A .tniređ igallaB

kené kide¤eneziT
'...gem tájúđob állá ¤I,
iavsolI
1
,nabnoza ádutgem sojaL lőtieméK
,nabmottala tlov tto €oráK ózzaruD ¤oH
:etteveb adjav a tsoráv ajórT rokiM
.ettet men s - iđih ¤ú ,anlov attahgoflE
tájógobol €árik :tnétröt ¤í golod A
,tájóda ettödlük s soráv a ézütiK
:ennem en éb ado lavádah ifzcaL ¤oH
.enneb tteze¤egem ,zoháru evteiS

2
,ajtapa$ đévelü¤ s €oráK tlov tto gideP
:aj&a za alav ő kansátatumníđ E
gilálah ő ,men ah >ój táh ,lürekis aH
.giláđ ¤e si epén ,tsoráv neze idéV
,abro$ e ttesegem nádjav a >tlürekiS
>abrokob a 'ebbe kiljer im ,atdut meN
,le tze iken sojaL ajtagllah tréza ka$ S
.letzehen na€omok s kiđkana¤ etniđ treM
3
lánótneveneB ¤oh ,ttöj ríh a za gem tsoM
,lábórp inazrobot €oráK tegeres jÚ
,trenreW ádagoflef si bbéle abájdloÄ
.trevle lóla ifleM trésálbar sojaL tiK
ebéle sojaL ¤av ?zoháđrevA nannO
?epén itnáraT a s €oráK a e-lüđéK
,kandut men tnári ze kemék a si timmeS
.kantuj rokim ebmeđ laddah iezem ,eS
4
ađđoh 'es ,egév $nin kansáviv-ráv a eD
,aznoC alodóhgem nabtú za bbőlegeL
>kennem ála soráv iđrutnoC nátuzA
,kenne ariókal €árik a tev tocraS
,táj}ara ettevle ,tlov tllá eriđér treM
>tánnahoJ itetlé s tludrof enelle tsoM
,elű gipan ték s ,ár togásrib táh eteV
.elűrök si adah ,kéttezifel tza gíM
5
,latlá norobát a ,atkođ tnim ,ttala zE
,lavágam desevek rok€o ,inlogavoL
,assál te€eh a ¤oh ,si lűde¤e rok€O
:asáludzom adah ne¤él pékim ,erreM
,eđđem inlogavol tsom lüde¤e tlálaT
eđđö nav asá€of kenzív eleä a loH
,lakkoma€of bbađđoh s bbegerö lánágaM
.lakkoza lef téven sigém itetév Ő
6
,tdará natsom alav ak$ó€of a menaH
>taráj semledeđev ardos a si kanóL
>essezüf ,ajdnorop e-$nin >sojaL etzéN
:essezevtá notzib panloh tégeres loH
,lób€ag avtí€abag erđé evev tóh}uK
lóbba evöjik ¤oh ,si tújfi đalo ¤E

,náv}áp alav tlegel tto €ema ,tavol ték S
.ná€ápal ma€of a ajtati ,avdlolE
7
,nevle} đalo atvih s lezzék iken ttetnI
>nejremsiáer ¤oh avtína¤ 'es lováT
,ajtál ¤ú ,ze sozbok :őj bbelezök tnimA
.ajtárab idloT tnim ,gnelle$ lánádah iK
"!iadereä máglođ ,bbejleb ssargu ađoN"
".iam e rá sebes !gésleF ,zív a paklE"
legger nojav ,intál moraka :jléf en ,oN"
"?leggeres a inlek avđú é-tehel tÁ
8
nekéf s elű ¤oha ,sozbok návol agaM
,nekétezev izék tókjeP a étezeV
- kanrá ódagar a tludnigem élefeB
,kanráj si gi¤üđ rám ,kavol a gisah ráM
,kiđtáj lekkö}éres ólmole bah a ráM
>kiđtál köjef a ka$ lettset đége kanđÚ
,nérőđ tehlű si men >sozbok a gebil ráM
.névröpösel ajrá zív sro¤ a ,na¤¤uble S
9
,téjjep }ara sadloh ápak abú&nakraS
,té€€eh a gem ,attál tsozbok a bbéle loh S
,targu abma€of a lula noza sojaL
tagrof t}évrö sebes arákirak tto €eM
>nabbah őlrő tobah a kiröt ákkétjat S
,nabba kidőtülef sozbok a emí tsoM
,lánájah ajdagar tólkodluf a sojaL
.llá názal 'eble¤nek si ő ¤oh ,izré ráB
10
>tahdaram 'es ő rám 'ebgere} ,'eble¤neK
,tahda t€éges i}}a ejge}öpök ra¤aM
,avđú énréle ¤oh totrap a lüde¤E
.azzúh élefel 'dnim tset moló zéhen eD
trem ,men ,ajraka men ed ,éntehtđerelE
trebme za itnemgem >etdlük eb€éđev aH
- >ajlálat es ríh ¤oh đév tto si agam ¤aV
.a€árik kora¤am a tlov rebme ne€I
11
,giákos izén men tze ókjeP a menaH
,giáru kanáru ,sőh ¤e tnim >đú adO
,ajtrat táka} uđđoh ,té}érös anrab péä

.atjar tehlű men ah ,kézzdógof abba ¤oH
lezzék ki¤e noka} sojaL ádagargeM
>leđđé soko ár zén ika ,totallá zA
,lütđerek ajtísah t}évrö za gem ókjeP
.lütsehret t€árik a notrap a iđetel S
12
avgávlef sé agam lannoza evtíre{
>abkáknal a teis kanáru inda tríH
,ejjep }ara sadloh llá tto si kan€áriK
,ejlemele ¤oh men tsozbok a ,nattapáR
,ttegév asálopá telé za ¤oh ,menaH
>tegéstíges iken lőtmeđrő za nozzoH
:ajtál 'es evđékrüf tsozbok :alav őséK
.ajtárab etemer ttalaza étnemgeM
13
iknes ed ,tniketeb abóh}uk a teneM
,ik nöj 'es arsávíh ,kiđtál men tnebadO
nozbok a itnelej ka$ tto Điap sadrO
."nohtto kene$nin" :¤oh ,óknub üjefkemre¤ S
:abrobát a teis sojaL táhet ađđiV
?avlodóh tájada iđrutnoC e-azzoH
(kodnom tsemörö €o tima) kitetdelef S
.kodnog i€árik a tájdnalak eléffE
14
lóbáđrevA so$luk itéliG edlük treM
,robát a inllá-t€eh rib men ¤oh ,tetevöK
:etrev nó€of i}áL a rám bakaJ ađđiV
.etređ nepé irev ,őj men géstíges aH
laddah đége za ¤oh ,tlov noza ka$ návtsI
>lattadarriv arok zoháđrevA nojlláä
:tto géle rebme nav" :ádnom tza sojaL eD
!tto kénlov magam ah ...$nin őtezev ,$nin meä
15
,đđalávik togavol ój záđmoráh ,ađoN"
,đđaráf si en ado tsom gém et tegereS
,nenni konađđurtá zoháđrevA magaM
.mennihle neletpék ,$nin dah géle ¤oh treM
,tlov vret itedere za tnima ,jdalah eT
>tónrelaä eb ddev sé gitrapregnet a eL
€opáN nálat ah ,jllá si táta$ iezeM
".€oráK sé ,gof ebmeđ itnáraT a lüröK

16
neđév tőre rokim taludni za ,emÍ
!neđé bsokogel a ,nevíđ bsemengel A
izőg nalatátđit ken€em ,uđob a mÍ
...!izőhlefeb ahén si topan se}éf A
>nelte¤ek géle si nabágam ,melereä
,neltetehlet apu$ ,uđđob tnim melereä
:tőttek a dnim narka¤ ,izű men abjaj gíM
.tlötgem elev €ema ,tevíđ a ,ta¤rát A
17
lutótneveneB ¤oh ,ettetré ¤ú sojaL
,ludól na¤u erléd laddah i$ik €oráK
?kan€opáN ?ađrevA ?ónrelaä :indut meN
.kan€of elefmoráh nanno katú leviM
,ajgávle lohalav tájtú za ¤oh kennE
>a€árik kora¤am tétlé ik tsom iđeT
:timmes lőrre dnom men nabnoza kannávtsI
.tim ne$nin ainzíb enneb ¤oh ,iđih tzA

18
,kenélüf agam a đih men bbéle adjaV
,(gem énetré si men ahtnim) lóđ enelle S
nöjdlük latlá tadah sik €o €árik a ¤oH
.nö¤löv i€opán a ,nödlöf segésnellE
.gem stré" - dair sojaL "mödlük men ,metezeV"
,gem strésik si en et alór inléđebeL
nabrak ój togavol záđmoráh a menaH
".nablanjah ipanloh ,artú melev dstíđéK
19
,etlemeđik adjaV ?sám einnet tlov tiM
>eklel ,ajgnál ,avaj kösőh ujfi za iK
,tágásnokor ifzcaL nönnö ka$ evzőlleM
.kájgár kúna¤ - izré - tévíđ €árik a treM
- >ajtá$ob 'ablanjah levvíđ zéhen artÚ
,ajtál evdőtügem legger tsojaL idloT
lazzáđmoráh a ¤oh néjjep }ara sadloH
.lozágtá noma€of őrét indapa zA
20
evdere konátu s !jlegre} ,sozbok ,ađoN"
:ebdetlé si lürek ah ,zzoh meken et triH
,laddah i}koram e tludni avoh €áriK
"?lattadarriv arok ,lőtgeres a nölüK

,iré men le ahon s ,sozbok a dagof tóä
irésik takomo} s tőhlefrop a lemmeä
,evtđev t}ári rokka >gitse gerö nétniä
.ebke¤eh itírreŁ dav a ,gorodóblE
21
,nesre} télüf itü gnah temén luđalO
:nesrev tátáh a si egév sele} ajpoK
,alláđeL "!ramah ,eL ?đráj loh sé ,¤av im ,iK"
!ajlálatlef tágam sozbok a ¤oh ,llek tsoM
,evíh ótnáraT a ,rebme đalo ko¤aV"
,emí nepé kövöj lőtégres kora¤aM
:kanmaru ke¤iv tríh lőrgésnelle za ¤oH
"?kannav lakkédnáđ im ,errem sé na¤oh ,loH
22
,ajáđ dnom tazagi) ...!sozbok a ze đih ,jÁ"
,a€árik kora¤am đet tim isel ,ze méK
,netnem »anátu dök ettőle dök« nátzA
.(metnem elev né gím ,lándah ra¤am a tráJ
:lođtáj leddejef a trem ,jlóđ tazagi tsoM
,rođsám ttőleza tnim ,gém sojaL e-ttokoä
?erléf inlogavol lavágam deseveK
"?erléd rám ttodalah giddem ?nav loh adah S
23
,it má men - ajdutgem melőt tza ,kotit zA"
- ".itnáraT a ,maru ka$ lüde¤e menaH
:kemre¤ €o ¤él en ed !kussálgem djam ?e-meN"
,kenrenreW igola¤ záđmoráh ,knu¤av iM
,€oráK iózzaruD natsom aru keniK
(jloráz tréko im $nin táh knüttőle toktiT)
,anátu gidep im ,kanna evet tükse S
...anátu indőksel giddale kansojaL
24
:ersédrék ibbőle za knüken jlelef eD"
- "?erđé létehev tim ?ráj nebim ?ződi loH
,kotdale trénođah ,kotlurále !negI"
".kot¤av ebe záh kos it trédloĐ a ,moduT
kanóđ a téjelev gem dstré !dnolob e}jE"
,kanózzaruD evet tükse knuru za ¤oH
,ajtagofle evlé t€árik ra¤am a ¤oH
".ajda ebézek a ne$nilib 'ab€opáN S
25
,sozbok a lođaláv "- táh tsom ,nav ¤í ah ,oN"

- sordof egév 'emeđ s 'ajáđ a ttalaiM
:kanábál a men ed ,si né motahdnomgeM"
".kanáru ¤av ,iken ?kotádzag a si loH
:erléd rám tlunovel knádzag a la€€oráK"
erlédrak eme ¤av !tokáĐ a gem ddlo kaŁ
'abtanallipmeđ e ,trájdnim ¤oh ,möđüksE
"!abba tamodrak ój möföd gitalokraM
26
:nesőre ,kiđtál ¤ú ,sozbok a neppeđgeM
,mes ő itehtjer men táktit ,nav ¤í ze aH
,arópak ,erđék a nepé" lelef "köttöJ"
:aró ,molakla ,€eh sé$neređ €i ahoS
,lattapa$ i}őf záđ inlek gof tá sojaL
lappan ráp bbótu ¤av ,seték gém ,e-panloH
zohárobát kisám a ,lóla iđrutnoC
".zoháđrevA latlá gáv tti sé ,(molodnoG)
27
lemmeđ ttotíro}uh erre }ozib katgáV
:lemmörö kansám¤e kánotak sodloĐ A
kétáj a ze ű}}ök :nelle ¤e si moráH
.kédnája ,intahdnom ,réb ttödőgeđ a sÉ
?datdut men gem nabboj toglod a ¤ohtrém eD"
?dattaimet küssel armáđ jé-pan im tsoM
?ludni rokim :tríh zzoh s ,ađđiv nodomo} jréT
"?lút nigavol záđ a ,tepén bböt e-zoh men S
28
- avgof-sah ,ede}rög s ,ő tlelef "!miarU"
!abkorot}ákrás e megne ketejdlük eN"
:gem né matludabađ nezehen ka$ si tsoM
".kenmék ado đđel bboj ¤e lőzök kotagaM
,kidóbađ abáih (¤í tlávik) }égeđ eD
,gidloh őleklef a ,kájdnom tza ,nejnehiP
,ađđiv nojlogavol ,ttöj nannoha ,rokkA
.azzohgem náropađ tríh a ,késsék en eD
29
,nabdnog ttaim aru sevdek gidep adjaV
:nabmottala ajvih tsenéD sé tie$$Ö
legger am €árik a ,mirévtset sé maiF"
.leggeres i}árap a tnemle si agaM
,kotrat negi ,nabtu iré meledeđeV
kodrak sodloĐ a gem ,renreW sé €oráK treM
,katlláđel arkis a lutótneveneB aH
.katlálat arsám¤e atóza ¤oh ,keléF

30
,ketlegre} tápirap !őttek-¤e ,táh ađoN"
:ketlek artú si it >tnem €árik erremA
?er€éges itnenni gésküđ ramah e-$niN
"?erléd e-tlunovel iózzaruD a ¤oh S
.tza ádagof nasro¤ sőh lataif ¤én A
,tđaláv togavol ój nevtö éllem agaM
tlugát elö ¤löv a kanáđrevA errem S
.dlugáđle nesebes niamo} €árik A
31
,neltemlerüt avráv tsozbok a ,gem idloT
,nebtelüđék alav rám nepé si agaM
:ajtál tátapa$ sik ifzcaL ¤én a rokiM
:ajtá$ob anátu si ő tókjeP ,ađoN
".kenne ako za im - dnom¤ú - modutgem ráM"
>kennem si akađjé ,etse đége rokkA
,sozbok a nöj ebmeđ kojár ttőle lanjaH
.zoh tsom ő te€ema ,tríh a kájllálüröK
32
?ingof kanraka ¤oh tti t€árik :ajdnomlE
?im golod ősle za tsom ?áer etdeđ ¤oh S
".kot¤av nesevek ¤oh ,(zéntéđ) jab a za kaŁ"
".gotta$ rotso ze loh" - gnah €ém ¤e lelef - "!meN"
.lutáh ikalav ¤e tesőre atnattap S
,luttárab serev a ttöj gnah a ¤oh ,kájduT
kanzáf 'es nenevtö ,trat kölev ah ikA
.kanzáđ gola¤ moráh izén ebimeđ A
33
nebkötkef loh ,ado sozbok a étezeV
>nebdök i¤löv ürüs ,rámmi kenllétekeF
:kantahrogu ,neđjed - >rő ¤e tláik "!arplaT"
.kantah tánotak ¤e zén géstdeji somlÁ
,asákođ sóki$ ój a tnim ,lürök-lüröK
,asákirak idloT ebgemöt ilereT
:nepék ,lúdzom ik ah ,lőrléđ itü ő gím S
.nepézök ibböt a ,tévék tnim ,izötöK
34
,tájá} itetlöre senéD ttogel artÚ
>tájápuc-epec a nátáh dnim itetiV
,lánrobát ra¤am a spat đel ,séteven đeL
.lámrof trök inlo}úg "takógof€árik" A
,timmes alav dut men lőrrednim sojaL eD
,tim ne$nin ainráv ¤oh ,tózzaruD ,avllah S

:lürkédiv e tlunov kanónrelaä za treM
.lüklén jab tréado s ,tájtú za attat€oF
35
,lessenéD enem men ađđiv gidep idloT
,lessekené-zobok ttetđev tatú ramaH
:knü€eh lürök ifzcaL ne$nin bbávot" :adnom S
".knüjleklatlá si im zoháđrevA ,etđöJ
- térev¤ef si zama ,tázbok a ze ¤ohtnim S
:tére}ek nélebek ,tázáh nátáh ajdroH
,ttellek si men erre sádokanat uđđoH
.ttellem &&üf nevele ,katgocokle menaH
36
'es ő gem atdomlá men ¤av ?e-atlodnoG
?esőremsi-lezök lánrobát e nav iK
?agúhakonu péđ ,ajnokor őtereä
...?avgud abólalgof léca nodroz ,međ¤nöß
zoháđrevA edi levégeres sik tnoK
zoháf-zöhűf ahon) atóza s ,ttodakaä
,evlémer mes agam ,(tnári aj&áb ludroF
.'eblével ajtatzib táj}agerö }égeä
37
,a€árik atdnom men lavóđ ahos ráb ,treM
:ajár emeđ tuj si tzök iajdnog rezE
,kanlálah a edi cőkre¤ a ze gém ráK"
!kanláđ eteme$ sőh ,evlé ze nojdaraM
.todnog ár jlesiv et s ,a&áb ,le ddiv ,ađoN
,(totnoK étđerele nebzök tú rokim ,tlóä)
:evrégem aráđjah icrah úif a $niN
".erléf-ado ,tehlü lánráv ¤e nebbe}}öK
38
,lurtárab-ado$ a trih ókinA ttollaH
,lutáh ,lüle ,avdlot levésem i}}a eD
ik }égeđ azzomáh mesahos lóbba ¤oH
.itnéređ-tset ika ,táj&áb sőre konjaB
trem ,(men ah ,atráv ah) tráv djam ,táhet atráV
:trem men innemazah lüklén óđmele¤eK
,nepéđ görö}ök ah ,négév iacrah náT
.nebémörö setző¤ ,tza €árik ajdageM
39
.tájros atlábórp mes kanladaiv a géM
,gásrotáb tlov men ed ,erre molakla tloV
,ttozrágobiken ah rok€o etelezpéK

.ttozáf sé ttegemer roksáludnile zA
,ettöjgem €árik a tsom ápa$ abgnál eD
,ettötjü¤ abjérak trobát đége za iK
,ttedév tnoK si te€em ,nájdih ó€of i}áL S
:tedéđeb őlezüt i}}e nápu$ atraT
40
- kartáb na¤u rođsám - já} trev ,kora¤am ,táH"
?kartás a kasotzib lótráv a eđđem €I
,e-dév ak$oma€of i}jjiđuras a zE
?ebélö kotá}a ,kottuf men azah ¤oH
,nojdapa en ik ¤oh ,kotazzokdámi ,oN
:nojda tekédenem giáró-giedI
merev ttőle kocnás igér a magam nÉ
"?melev ik ,kora¤aM .tamartás i€áriK
41
,téjjep}ara sadloh ne}éres avtídrof S
,té€eh igér adah lavájdrak átatuM
,kobmod ¤an sé lölej sá}áhdlöf jú te€eM
.kobmoĐ ,tér ső}eziv ,so€ápal ettöröK
,lavágavol rotáb záđmoráh aludni S
>lavágam el ttozoh lóla iđrutnoC tiK
,ajógobol tétös i€árik ettelleM
.alór ála dapás epékttolah erdnE
42
,ecrep a za le tlum kantalumá za kaŁ
>eđđö đé za itök tálanof ttepét gíM
,kenől rokim ,lláđle itsüf a gíma kaŁ
:kenőf tlütekis a asállah nöjađđiv S
,robát đége za dnim ik tröt absádaiR
>romám-ladaid sé vdekcrah ádagargeM
amrál a ze - kájdnom - ná}ráđ léđ ikađjÉ
.abráv a ttotahle (dlöfrém ¤e djam ahoN)
43
,tsétísőre-dah a trájdnim bakaJ atzoh S
,tsétírek a kidév kika inedévgeM
,ttollá arobát tnoK s itéliG bbéle loH
>tto láđ ¤e daram men evlé ,teis men aH
,locrah ejele za ,la€€árik a ,rám treM
,lođjah tónovagi ,deđ trotás ajlutáH
nabsánahor ólú} ,nebdner tlú} epezöK
.nabsávív a đevtđér lassátjaho ,lemmeä

44
,si rá za ,si ¤áv a árdosle tókinA
"!si ráb ,knüre¤ ,ecneB" :ttotláikađsiv kaŁ
kanóđ i€árik a nelle atahllá meN
.kanótídzub rotáb ,ujfi péđ ,iled a S
,lovát bbetsemörö anlov tdaram ecneB
>lor}á€ trúfa¤a za tóđ ¤e si ttogo&oM
gésseletök socrak s dnog órakavjef eD
.késse ajab ¤ohen ,átnár anátu kaŁ
45
erőle tnem agam lazzáđmoráh a gíM
,erő a}atrobát a tllá t€eh ,€árik A
,laccra serev¤ef tráz teknüpén kádagoF
laccraduk ¤an serév kitevađđiv djam ¤oH
,lénőttek a bböt ¤oh ,káttáleb rokim eD
lénőhlef a tadah ,lánáksás a tadah S
:egév ahos ken€em ,inőj tebsemeteT
.egés}émer köviđ nől sátuf lüde¤E
46
,izű men eriđđem takótuf a sojaL
,izűt armoro ¤e tájógobol setzőß
,kéjrev ¤oh iledner si tártás djam avoH
>ké}rök-ráv đége za kiđtáleb avoha S
,ajtál ebiređ¤e si tza nanno menaH
,ajtág a serep gém ,tlalgofle tima ¤oH
lerrev¤ef iken llek lóbkotrib inelreP
.lerrep sáilad a trév ój kos inetlök S
47
,ebmeđ tiótuf a návtđargu ,bakaJ treM
>ebdnercrah ónahor rám glezök si agaM
"!mesék ah" sojaL lóđ "no¤a mo} tti ,lohA"
,nesér-upak gát a indagof adlugáđ S
,korá s trap kederem idév ttübe¤e treM
,goráviđ anátu dah a gím ,bbálageL
- ,eđér ősle na¤u rám tílezök ken€eM
.esétlövü-sakraf kocrah a deregem S
48
lazzáđ ttotagoláv moráh a sojaL ttO
,lađđáhof ilebvíđ ,atráveb tobakaJ
ejléges arájléc si tsom netsI za ¤oH
.ejé$neređ aktir nabdnalak igavol S
"!}áráb a nneb ,sakraf a nnik" u}ođi €oF
,nárá telé reze lőrlüvik inröteB

,ađđiv nátu ros tros ,lürlőleb intídroF
.akđed}ámrok itev takádzárab a tniM
49
,kanlaf nevele tnim ,rođtah-röđtö bakaJ
,kanra¤am i}koram a tnoriken lejjeF
>lüdéđ tta}ah ,ađđiv gédnim nátu ros roS
:lübérebme agam ettőle nav tág rám S
koráladlo za ¤oh ,erđé iđev rokkA
:korádnad a i$ik ,evdév nav gila kaŁ
>inlürekgem nabtáh tze géskere¤ !ađoN
.inlürö erőle kanladaid a dzek S
50
>etniketartáh ¤oh ,attál rám sojaL eD
,etniđ lavitapa$ rávdlöf a ilet ¤oH
,tahđámeb ttőleim ,ebégeres bakaJ S
,tazáđmoráh ama ,teké sav tnim ,ireV
>elé za agam ő ken€ema ,teké saV
>elév nojjívgem ¤oh ,nelle bakaJ targU
,lajjabor ü}röđ €of crah a si lüleftéK
.lajjazgéj őge$er dzük ójah sőre tniM
51
,aj¤an ráv đalo za nav lezök ará$náL
aj¤ah lénéjepi$ táh tadúr a sojaL
,eréjef sokasis bakaJ el tjús laddrak S
,erémado tima tlov lálah seređtéH
:avđtáj itüerléf đalo za tájdrak eD
"- am đtál si ta€o táh ,llek na€o ka$ ah !mH"
névröt erőle gem s >lártáh sé ,sojaL dnoM
.}évröt igavol tnim ,ív sé tágam idéV
52
,ólújúgem avtláv ,sađđoh ,ladaiv nől S
,ólúdrof netese ¤av nábih i}láđjaH
,kanllá bbelezök kik ,kidelefatjar ¤oH
.kanlálah ü}röđ a nákétáj e 'kömeä
,ődév a sojaL sé damát đalo za loH
>ő ténelle $akam ajtírođađđiv loH
egésse¤ü-ajáđ kanól sé ,Điap ,draK
.egév nebnölük trem ,nozzábih es totnoP
53
,kanđalo rotáb a ,kiđtál ¤ú ,si egéV
,kandalađ intíges ,lőd rám trem ,iasráT
,atpol ála anóh tásárúđ ¤e sojaL

.atgofeđđö $opak tetrévlláv s -llem a loH
,tájdrak éleme rám ,aknávI za ,i$éä
,tá¤andah kođalo estíges inlőd ¤oH
,lemmeđ ,lavóđ iken átlitgem €árik eD
"!rebme zétiv" :avdnom ,ké¤ivle ¤oh ,at¤ah S
54
,kansás tégetegner ¤an tnim ,rokke menaH
,kansá$nál gola¤ a tégemöt ajtarpiT
gnertef ttala abál sé tzök kavol a €eM
>dnerkö trév sé toktá lóbátdakađ eklel S
,geréf ttosopat tnim ,gém si tto kos ađđiV
:- gerém a da tőre - tájknáluf ajtídroF
arúđel avzoro trebme ,tavol ój koS
.arjú lef tsom irev lőbdlöf a €em ,crah E
55
,nabrataviz ürűs-ajpok ,-li} ,sojaL eD
,nabladlo tinelle ajmo} ,lüle ajmo{
,lőb}évös a lürök s anátu egereS
.lőb}éde ajbah zív órrof tnim ,ik rám tuF
de}re amladozib ttezde noladaiD
,dejret si ríh a ¤oh ,kenpén ilebráv A
.(etlelik ah zál sro¤ tődre za lütléđ tniM)
.eklel kenđége za ,bakaJ ttesele ¤oH
56
,lű}rök katllá kika ,kájdut - >tlov zagi meN
>lű}röđ ,kidolovát tnima ,ríh a menaH
,evđev ata$ a ¤oh ,kájdnom si tza nakoS
.eđđem ,ketdekerik kő s ,dahkéred a tuF
,kendnercrah đége za asádorobáh nőL
:kendnim ettőle nav telé sedé za kaŁ
,abráv a ređ¤egém ántahpoleb ah tzA
!abrák neđđev - even ttezređ lój ,erev¤eF
57
,aró za ezevdek tnima ,sojaL rokke S
,anlov atlagra}gem táđrevA ¤an so$luK
lattág ttala mortso úđđoh a bakaJ eD
.latlá tehem men ól ,etsév-atsá lüröK
,korá ađđiv-eđđö ¤e ké}rök đége zA
>korá$om atsul ¤an evtezev ejéleB
,agássavol i$ik s úbtá loh ajgolaß
.agásakos űrűs kórak idév si ttO

58
,ttotálle giddema návtáleb tze sojaL
totág inalmortso nágárd €i raka meN
,ađđiv itetlötrük nennüdnim tiadaH
.azzoheb ará}at leggésetđev i$ik S
itéliG gerö za s - ,rám dahótu za ttO
,ikén éterevlöf tártás so}ara péä
,avládu$ ajdagof ,lemmörö ajdagoF
.avllá legevüs tto si rézev ibböt A
59
:rodán gerö za lóđ ,témeđ avdrohlürök S
:robát e sőremsi !témsi knüttöjazaH"
(merék tedegésleF) kénlov €árik ah ,eD
".merézev a tréttet ne€i za méntetnüB
gásrotáb :ődi naV" :ár sojaL go€osoM
>tásros ata$ itnöd - lándnog đő za nabboJ tsom rám ,gerö ed ,on - >é}éres e$nereä
.tsoráv a nesedner inlűrek ,inlű lleK
60
,mattál ,lürök iđev vö sőre ,seléđ treM"
>nav tág ,knálap űrűs ,korá elefnedniM
:đel mes ődnegele intírekeb ,knudaH
".zehmegeres kisám ,nátu ifzcaL ködlüK
:neblével atrígem ,lannoza si ttödlüK
>nebléf tnednim noj¤ah ,tsévdekđere nöjjöJ
,avgávle ,tehel ah ,titnáraT a s t€oráK
.abráv a nossuj en ¤oh lavisodloĐ jÚ
61
>nebtezöktü iam e tđér ttetehev meN
>netbes ado tré tsom lőré€eha}at treM
indózuhel ajtál kenléd tadah a loH
.idloT ,kennem avoh ,nelle ik ,ajtál men S
,nozzokadut ,nossál ,tsozbok táhet idlüK
:nozzoh tríh náropađ lórgolod e ikeN
,levéríh đévado ajólloh éoN eD
.levégév ata$ rám - ,gem ka$ evöj nőséK
62
,erléd atuf tnimA - ?sozbok a ttel avoH
:ejlélmeđ bbelezök táma€of crah a ¤oH
natludaviken €em ,erđé nőv tápiraP
.natloh - táru azzoh s ,dlugáđ élefađđiV
,tábál ki¤e ajtrat návđú$lef ele¤neK
,tápák a isedrev tnékgáriv tröt ,agaM

,ajtál ,dórpa semen kemre¤ tős ,lataiF
"...!ahtáh ,légem ahtáh" :evíđ a ttesegeM
63
,etzű gidda tavol dav a návol ebmeä
etzűf erkétezev ,attahtíllágem gíM
,erré-kédakađ ¤e lovát ój étezev S
.erléf ,ezzötökeb s tébes assomgem ¤oH
,trév gidep 'es ,tál men lűvík na¤u tebeS
?trév-gni léca za ¤av ,itjerle kasis náT
,alú} inadlo rám si tze ,évevel tzA
!alúmále '¤oh ed :giléf atdlo si iK
64
,kilmo jahnodajah úđđoh lóla kasiS
>kilmobik trév a ¤oh ,dazzud si elebeK
,naltadutnö ahon ,lezzék ttopakadO
.nabtanallip kisám ,kantloh a tlí} emeđ S
,étjer evdejigem lavájlab télebeK
étjef lőgem evö t}éđre za lakkisáM
,lettetniket amén ,ődse átrat ado S
.lettelé izüđ a entehlűkenem aH
65
!demleléf ne¤el eN" :sozbok lelef ,avtáL
,ttellem adah sojaL ,si né ko¤av ra¤aM
,kennetsI ala¤na ,et ed ...ahur e laŁ
"?kenmeledeđev €i nebélezök đráj loH
adnom "¤av si gavol rokka ,¤av ra¤am aH"
,'abmo} tsádagof ¤ét ed - >mönöđök" zűđ A
dakja s ,đlokadut men ,đráj men manátu ¤oH
".tagllah ,moraka gím ,lórgolod đége zE
66
,levvíđ ójáf ahon ,sozbok tze ádagoF
levvéh éle abál téklel a }ozib treM
,lőbéger ajdut men ah ,énetnöadO
:lőt}égel a }áel letevök tábórp €iM
,ahén si gimoráh ,givé đége ik ,tloV
>amén lóbsádagof tréttotjahó za nőL
,lekkéf ttozoh ebdner táh étíges aróL
.leggés}émer }okév ,lót}áel a tlávgem S
67
(?ár rám tremsö men ik trem) gidep ókinA
,áráv naúromođ ¤an ecneB loh ,tnem azaH
attatuk abáih trétcrah a nátuiM

.attaim geresek ,rís tsom ,ákos eđđÖ
aráta$ ,erőle :tnétröt ¤í golod A
,ajrá dah ónahor a tókinA árdoS
luttozoktá na¤u tágam ézré gideP
.luttolah ¤e tnakrohgem-gem avol tnimA
68
.za rám e€eh ata$ ,katráj tsom loha treM
zaráđ tlov mes emeđ ,ttognozrob ókinA
,kandah a tá}ođi návtál lürök agaM
.kantagjaj tto kika nákno$ sé neseréV
erléđ ,élefik ed - tahludrof 'es ađđiV
>erléf ,nosole tto djam ¤oh ,kédekeröT
:téđ nezzén ti$ik ¤e ¤oh ,tllágem ,ttotujiK
.técneB ...?tik ,el in¤or nebrév ,gola¤ ,ajtál S
69
,előle sé elev gáliv a tludrofleF
előd arávol a nédref ,tta}ah ,ađđiV
,tékéf azal náka} s ,ézrégem tze ¤oh iK
.tékézehen ahmol ettiv s tludavikeN
?etsele ttese '¤oh nabnoza kenécneB
,etserek tjab a tze kanágam ő agaM
,lütléđ katlogavol lavókinA ¤oh ,treM
:lütléfupak a rám katraka inzú$úb S
70
...tetđit ¤e indükef nebređ-ttolah atáL
,tetđik gödrö za ik ,motárab ecneB ,oN
?inlebeĐik tatloh a tza jroguel ¤oH
!inlesiv té€eh bes a dogof armáđ téH
- de}rög ,zotom atjar gím - tloh a lavájdraK
,te}röđ trájdnim alah ¤oh ,norro itü ¤Ú
kanólav ze ¤oh ed - >ettih tza si agaM
- .kanókinA ajllavgem tsom ,tlu}ozib meN
71
tá$narap a€árik lánónrelaä etteV
,gásnatsom tréado ávoh ,rézev ifzcaL
,ettölnözö lürök sirám tialaf eD
,ettegé ávumah nebvér a tiójaH
,neziv es ,nödlöf es $nin kédenem ¤oh ¤U
,neziado noktit a}átipak ráv a S
- >ajdalef tsoráv a tré}ara reze ¤oH
.ajtanagof roksám kanávađ ennel meN
72

:a$narap sőteis kan€árik a menaH
- "astnob ,iđev lohráb ,tomortso za nötgöR"
,inteis zoháru tádjav étíređ}éK
.intezifel terze t}ara somoiliL
,€oráK eretsem a :tlov le$ nebbe gideP
,lórját bbese¤eh a névöj ,tlurođeb iK
nebéjőtökik ¤oh ,abónrelaä edI
.nepé kizekré €em ,tsodloĐ a e¤evtÁ
73
'abkopan e notrap đalo za killinduT
,avgof lótáunéG ,gecreh itnáraT A
,lavójah tánotak sodloĐ a étedeä
>lavóđ serü ka$ ed ,letterégi se}éF
,soráv iregnet tli} €opáN agam ¤ohtnim S
,soráz ,sőtökik €em ,abónrelaä edI
,nöjlü¤ ¤oh tegeres av¤az a etledneR
.nöjlüse¤e ¤oh tti lavádah ózzaruD
74
adjav sro¤ a menah - >tnétröt si gem imA
,atjar ttötü ,etlév €oráK tnim ,bbáramaH
>lőtregnet a si le ,tekő átírođeB
,lőtrebme đévelü¤ soráv a geĐmeh tsoM
,ebletih inlocrah kanraka men kikA
>evletevök todloĐ ,bbákni kanagnozáL
,lábórp te¤e €oráK ,estmeretik tze ¤oH
:llá tój tréze agam kan}átipakráv a S
75
,tájólđáz kora¤am tréznép ¤an ik ezzűT
,tájós sé tére}ek kanádjav a ejdlüK
ajtídrof elefsám nenni tégeres aH
.ajti} men gem iken soráv a tiupak S
,modnom ,ádagofle nebétteis ifzcaL
>notú i€opán a tnem élef ađrevA S
,evtev kanisodloĐ lőbznép a ,gem €oráK
,evteis étezev nógáh i¤eh javloT
76
,kandah i€árik a nojgáv ebile ¤oH
,kantahlumo} abtú sorođ a ttőleiM
,regnet tábál assom ken¤eh-vúzeV a loH
.leggeres ajrázle bbéle ifzcaL ¤oheN
,ttesékgem ari}}a nabsáđám i¤eh eD
,tesér kűđ e laddah ánlálat avgud ¤oH
nabólav ,adjav a rét men elefsám ah S
.nabógofrége ze €oráK endeker ttO

77
,t€oráK étígesik e$neređ a ¤í eD
,t€opáN ¤an sátolap etréle néjedI
,lavádah itnáraT evlüse¤e ramah S
.lavátapa$ s ,lezze ,abáđrevA teiS
nebőtökik ,nójah rám gidep annahoJ
,nebőgrepel ajráv tákcok óslotu zA
- >nossahmari evköđ nátza neregnet ¤oH
.}ođđa đđor a at¤ah nohtto téjőme$eŁ
78
,trem men inlúmo}eb artú kűđ a ifzcaL
,tregnet a itevök lánábál ¤eh a €eM
,epén si sévek ah ,itnáraT a ¤oheN
>'ebégeres ne¤et trák nezív ,nozaráä
,kenléđ a téjere s ,izén si te¤eh A
:kenléd ajlátiđel tötsüf ,tumah a €eM
,tallá za ,rebme za lótta tehdejigeM
.tahláni$ travaz ¤an s ,ttotál men na€o iK
79
,te¤eh újarat-tsüf e táh élürekgeM
>tege za ajtjú¤löf lejjé ezüt ken€eM
,erőzem i€opán a tdalah élefel S
.erléf nolab av¤ah táráv }i$ik ammoä
ajtapa$ótu ka$ ,rám tlunovle rokiM
,aj¤andah a senéD ken€em ,artáh alaV
ióllárő đalo ráv sik a ,emi táH
!inróđ abkuka} a kenrem tali} ,tevöK
80
!lavól a tti erléF" :senéD kiköđel kaŁ
"!lavó$gáh irebme }égel ik ,manátU
,evdef laváĐiap téjef ,nahor agam S
,ertemén uđđoh ¤e lánlaf a si kirgU
ajtrat nálláv a tsom s ,nabdloĐ trat ő tikA
,ajdagargem lezzék téđere laf a gíM
,návnahuz ertemén ők ¤an lőrlü€ef eD
.nádnereg akno$ ¤e ,senéD alav ggüf ttO
81
[1]- matpođ lóbmojju za men trem - koduzah meN
,natto ár anahor lánzáđ bböt ,ilebráV
,tájkasis ecrekeđ ,téjtrév irev a$náL
,táf a levizek lab itđere mesgém Ő
,si gáv ,si lö ,si dév ajbboj a ttalaiM

,si gát ari}}a sé ,€eh a đel atđit gíM
kanáni ujfi sőh aságur léca ¤oH
.kanllá inelle loh ,ado itehtevlöF
82
,ajdrak zétiv ese} tűréđ €o ramah ttO
,ajtapa$ a tehöj anátu nartáb ¤oH
,t}ákráp đége za dnim inlalgofle lüröK
.t}ákrás réhef ifzcaL :tólđáz a inzűtik S
- >kan€opáN tdalahel aj&a za nebzökE
- >kan€oráK ,kansojaL rám té€eh itehtÜ
,atđo nabsoráv e tedner sé tadahrŐ
.atzoh t€árik avrá dedsik a lavágam S
83
,ebéklel a dagof aj&áb¤an a si tiK
,ebélö i€árik lótákjad a iđeV
,eré$$ö iahén e-tílnosah ,izéN
.erév ő za ze ¤oh ,iken ajgus evíä
,abáhur so}ara }osráb itetzötlÖ
abánoh ajtídni leggéstevök se}éF
,ejlesiv tájdnog ¤oh aj}a¤an őtereä
.ejleven áváif tte€eh aif tlögeM
84
,náh}al ka$ ádagof tifzcaL nebnölük eD
:návnof bbávot er¤e ,lüklén óđ ,tájunaß
,laddah átá$obeb tekegecreh a ¤oH
.lattaraka ttesék ¤oh ,iken kiđtet ¤Ú
}ákrás réhef a tto s - ,ilregni si ammoä
>nágáriv-moilil ennet tofú$ ahtniM
,lerrézev a ,elev s ,lőrkeze tagllah eD
:lelré tako$ánat ,tevret ,ttőleza tniM
85
,kájnov '¤oh kő lürök tsoráv a levürűß
,kájmo} na¤oh artloh ,eđđö lülefnedniM
előt le kanajráz '¤oh temlelé ,teziV
.erőgevel atđup ,igé ka$ avtíroä
kajáđ őve za trem ,tze álsavaj ifzcaL
,kan€árik a tteđteT .nneb katdosakosgeM
,egé tréladaid bbőzređ-ríh agam ráB
.egév rám nedivör kancrah a ne¤el ¤oh S
86
,arák evel si men nabá$ánat ifzcaL
,arákosmen agam tze sojaL attáleB

,tréréb men inallá s ,sodloĐ a inköđ treM
.tréré}ek atđup ka$ ,ázzoh latlá edzeK
gésni za tnebado ¤oh ,kádnomle kezE
,gésnelle za iđe rám távol ,őn-nöttőN
avráz bbávot ajtrat gém sojaL ah ,tsám¤E
.ajráv kanso}ozib táh tólđáz réjef A
87
nabsoráv a menah - >ketléđeb avtí¤aN
.nav đor si melelé ,gésküđ ¤an názagI
,gásrók ümennednim natto tüik ¤oh ¤Ú
.gásódnalah a ¤an s ,najmođ pén a depE
,itnáraT a ređ¤e na¤u atlábórpgeM
:ik ,náros ifzcaL a ,erléd e-tehröt meN
,levőre i}}a¤én kátírođ ađđiv eD
.levőf tlurob ebrév s lallá tteseel koS
88
na}áhen karu za ketlű¤ táhet eđđÖ
:nab¤á ttaim ebes gém tlov ik ,zohbakaJ
,kerézev itnáraT trebóR ,pölüF ,sojaL
,kerévtset ózzaruD trebóR ,sojaL ,€oráK
.erév kanknusojaL ,gecreh i€árik dniM
,ejréf annahoJ a tedéđeb a édzeK
?tehlűkenem na¤oh gésrő za lerređ óJ
.telűmér a bbo¤an ed ,gésni za ¤an treM
89
,kebböt áer abmo} - sodloĐ ¤e sina¤U
- kettöj lóbáunéG s ,abráv a panim kiK
,katllá nepé te€em nörő za nabbodeL
.katnáb elev kik ,dnim ,panza si isátjaP
,ekék }évelek túr damát ttala kunóH
>egév kensőre za s :pan ték-¤e ,aró ¤E
:đel ávoh ,ajdut men pén a nebétdejI
!ze lálah etekef ttollah lőbríh a ¤oH
90
,eb tzök karu za tllá aróđ e tenetteR
:ebzök a nehip men đé neletrih ¤e kaŁ
:ózzaruD bsődi za ,tévret ivöđ €oráK
?óđ a - dnom¤ú - tehel lórsádalef ka$ táH"
taráv e meremsö né eri}}ema 'điH
- taráj ittaladlöf nenni élefik naV
,zohbakaJ avtídrof tsédrék a "...?e-zagI
.zohha }émer immes ¤oh ,gidep ajdut lóJ

91
,ebéklüf ¤e tezev s" - ¤anráv a lelef - "naV"
epék ráunaJ tneđ ólsovro tebes loH
,nobmod ¤e ,arájdóm anlopák i$ik ,llÁ
>notnoppézök ¤etnim tzök kólmortso za s ráV
albátők semetet ráj élefel nokraS
>abákrot lálah a ,nelle za ...ti} tatú S
:lessérötik ebmeđ knénlűkenem bbáknI
"?lessér e knüre} tim ttőle artás €áriK
92
taráv a indalef ,nől meletré sözöK
tahráv temle¤ek ah ,ersénemle dabaä
,levételé đapu$ gésrő đége za dniM
.levétih irégi tze €árik ra¤am a S
innetel ajraka men €oráK agam kaŁ
,innel ótufnödlöf raka men - ,trev¤ef A
,tegésgecreh őfőf airbálaC in¤aH
.ttegév e ik lodnog tatú se}évrekeT
93
- titnáraT a tsojaL ajtílóđ ¤í - "zagI"
,tti tnáre sávívjab imalav óhűh tloV"
- ,la€€árik ra¤am a trep a inetnödlE
"...lajjáđ tza tehel men ed :ődi anlov géM
,tácra itnáraT a erre löf atpa$ gnáL
!gásraduc ze ,nokoR" :kájtláik irévtseT
- ,ajdagofle sojaL rám tsom ¤oh ,iđih iK
"?ajda knüken ađđiv tágáđro ttev neréV
94
,kolláik né !ne¤eL" :tlóđ gidep itnáraT
,kolábórp tladaiv la€€árik ra¤am A
:trésévek i}}e ka$ ,trégáđro za si meN
".trésénemle dabađ lanno¤av ,lerrev¤eF
,adnom ,iremsi men trem ,éznelle bakaJ
:atmo} ab¤á ,edi tő €em ,tezek a tzA
:egév kennednim ah s ...!inremsi morakA"
".egév setelü$eb ,tto bbálagel ne¤eL
95
,lettenezi edlük gém panza tökönriH
,lettelelef €o ttöj könríh a si ađđiV
:ajdagofle >negi ,tsáviv a sojaL ¤oH
,ajdah küjettekdnim lőr€eh trémik ezzéN
,nojllá ékinednim ,retsemjab ttüpezöK
,noját a lezök si ótálzagi moráH

,kézzén tladaiv a kik ,ra¤am sé đalO
.kézzétni názagi ,neb}évröt igavol S
96
moráh - kebeB ,ifnáB ,tnoK ra¤am a) kezE
norátah a le€éđ (i}}a si rú đalO
,te€eh arladaiv inserek katludnI
.ttellem ráunaJ tneđ nepé - si katlálaT
,anlopák i$ik a tlök men túna¤ immeS
:anlov sotamlakla ersel a ze ahtniM
,tetze ajdut sévek rebme őlé iaM
.tetđerek ettőle tév đalo sé ra¤aM
97
,trenreW ttogel ajvih s ,ózzaruD ajdut eD
,trebme sőre nevtö zohágam ennev ¤oH
anlopák a lejjé ah ,névrégi to¤aN
,anlotahéb ado nájtú ttedef igéR
>legger kise lezök djam ladaiv a loH
,llek men t€árik sojaL nabnoza inatnáB
- enröt erételé ahtnim intatum kaŁ
.ebrög ttaim ettet đel 'es aláđjah ¤E
98
:noktit nezülatlá kansojaL nátuzA
"!nokor ,tladaiv a et d¤ah ,đteis ebrőT"
,alán nav e¤ü tre} :őj men s iđihle aH
.ajlálat kanzagi :őjle s iđih men aH
,tégésküđ izeré ,nosávor a nav koS
>tégésűh ttoduzah azzánorokgem ¤oH
.togáđro si men tsom ah s ,tréze temle¤eK
.togáslomá¤ lémer ttellem aif 'erdnE
99
:etniele sojaL atjar ttödőtügeM
,etnezigem rám trem ,ne¤éđ ,ik inllá meN
,immes avađ €oráK !tim ,je ...inalláiK
.innek árő raka teven avá¤ ka$ náT
,énnezi men gem ő ,anlov €éđev ah treM
- >énnet tsemörö ¤oh áffú$ ,iđih bbáknI
laddnog ózá¤iv ed ,lőrre tréze tagllaH
.lattnoK iléđebgem tegésőtehel A
100
>neltetehel za ¤oh ,tnoK ár iđet téjeF
.nebsel tto le anjúb mes lú} ¤e ,pe¤ atđuP
:nokrá ték a lüleb robát ték a izéN

>nojráj ari}}a €em ténno li} ,ajpok $niN
- azáđ kogavol ój >si gém avda nav iK
,azzár nnöf tsel€ehim tnoK tégevüs sógroF
- >estnemgem táru ¤oh ,nöjlüper avdlugáä
.ertneđ-ők gerö za tlodnog si men ikneS
101
,arpan za sávogu}-rev¤ef táhet evtöK
,arpanloh kézütik tladaiv sőttek a S
sozbok a leđengem nabrobát a si tiM
?zohgolod e lóđ tim :kantárab a iđiv S
,nétniđő ros e $nin ¤oh ,átína¤ idloT
,nétnem korá za lef ,tludnigem 'ablanjah S
,assál si tladaiv a ¤oh ,tđér¤e - ,lűvíK
.asátuf avol ój tto llek ,đel jab ah ,eD
102
,námro ke¤eh őlkék pan tráv a nakkubleF
,námrof¤e neđev tros dah ték a nebđér téK
,kanráj ado-edi tsávtuf keretsemjaB
.kanráv ttala ólđáz káríb a ttüpezöK
,lúfle lebek nednim ,međ nednim zén adO
>lút ,nenni ,rám isel tóđtrük a lüf nedniM
,arásádalej tnoK ređ¤e za nasrahgeM
.arásut a nahor dnimsređ¤e gavol ték S
103
,kojácro za kasis ,kötset idef lécnáP
,kojápirap kiđtál nebőgevel inđÚ
,artáh ála gebel llot ték :moilil téK
:adrád selömoráh evtíđef erőlE
,aról a ttőnado - itnáraT a lűgeM
,avlojah erőle ,llá sojaL neble¤neK
,tábál bboj ik ajtjú} eđđem élefartáh S
.táfláđ a astidól lazza si avgúr ¤oH
104
:lovát a ttetehel i}sátíjahők ráM
:lavájdúr a ,sojaL tábál étjele kaŁ
,kédórúf nesebes abájbmoc bboj a li{
.kédlolef ejere abál őteva$nál S
,tékéf avol ajpak ,itnáraT avtál tzE
,tégésnelle semen etlel im ,ajdut meN
,trenreW inröt ajtál erőle ¤oh ,lumáb S
?trem ¤oh ?ado ttöj ¤oh :lavóđ }émek iddeF

105
,es timmes le¤ü men aróđ a temén eD
estireklürök ¤oh ,levirebme dalaä
,ná€árik kora¤am ergév nojllá tuđob S
.návláni$ ,erníđ men ,arállákađ agaM
,kanzáđ a tegetni s tnoK tlövü "!sálurÁ"
,kanzátiv avtnárdrak káríb a ..."!sálurÁ"
azzodair robát ra¤am a "!sálurÁ"
.ađđiv đalo za tóđ e ,tájpok tnim itev S
106
,erémledév aru "záđ" a őle tatgáV
,enré ado erim ,kansojaL egév eD
- iknes ár tle¤ü men ?lőrrem ¤oh - tárab aH
.itnem men gem t€árik a sé meret men ttO
,lavóknub cré lezök ,tsodloĐ a el ireV
,lavótjahrökö ¤an ,larrotso za si téä
- ,nosám¤e lütđerek reveh ardóm göd ¤oH
.nosáli} tétös a tnűtle renreW agaM
107
>ebmeledév t€árik ,lazzáđ a ,iđev tnoK
,ebmeđ alav tludni si đalo za rám eD
:attál tésérötik gássavol a rokiM
.atláik nesöhüd "!ra¤am a tlurálE"
,damát ú}ođi tzök kősle za natto craH
,dah nátu dah gidnim lőrđér ték eleb €of S
,lótta gorot}áh ¤ú gáskís đége za gíM
.lótbah sopađi túr zívrá tétös a tniM
108
:arcrah tépén iđiv itnáraT a men eD
,acra gavol ekđüb lognál ttala kasiS
,aglod sé erebme €oráK ze ¤oh ,izrÉ
.atlofu$gem ¤í ¤oh ,lóblálah ille¤éä
,nétđev am si e¤ü ,si ráv a ¤oh ,izrÉ
,névtđev tatú ramah lóbcrah a teisiK
avnahor tsene¤e lüklén mo} deregem S
.annahoJ ajráv loh ,ebvér a ,kan€opáN
109
:erre tlálat intuf tzök dah ra¤am a tséR
,errebme gedir ¤e crah óvís le¤ü tiM
tállot avtíkađel ,tnékga$ók tlúrođ ,iK
?támla$ sora¤am zűt s lórttolah ¤e dagaR
,laddrak tágam ajgáv erőle iknedniM
,lad ra¤am suđob a gosrah elefnedniM

,ajla ráv a lurođ bbéđđö lülefnedniM
.ajjar ilnözöle kanra¤am tiacnáS
110
,géssőre nölük tnim ,lüvík nolaf a ttO
,gésrő đalo enneb ,rotsolok igér llÁ
>kátloik avzoro térdnE loh ,zana¤U
.kátlomortso namráh tze kúif-itéliG
,tájrádnad élezüt s ,¤í áraka koj&A
tá€árik tlüsebes astílláđ ado ¤oH
>evév đel eb agam ráv a gím ,si giddA
.egésűh úromođ ttezređ iken túb ¤aN
111
,avlalgof alav le rám €étsak a ¤oh ,treM
,avlah táif ki¤e s té$$ö kázzoh ,emI
:tsonáJ ,té$$ö za gem ,táif a tsokomoD
!tsom rám tsénelej e ikráka ejlezpéK
,atnáđgem tétese si €árik a agaM
:atlágrod ,tiaif ,té$$ö évetik ¤oH
- 'pékságokoz bbákni tlóđ "!maru segésleF"
".'péksám međkele$ es ,modut erőle aH"
112
,ne€eh ttödöf ,atđit kéz€ehle ¤í 'korU
,nelle kevök ólluh s lótkali} evdév loH
aj¤an gésrő đalo za tlúrođeb rám treM
,ajtat€of tladaiv a tsom lórialaf S
,taráv a inatrat ánraka gem ¤oh ,meN
>tahráv men tebe¤e lánlálah ,ajdut eD
,€of crah lánkupak a nabnoza si lüvíK
.locrah evđev-eđe gésrő za tréke€eM
113
,kanbakaJ kéviveb trih a nátza rokiM
:kanpa$eb kora¤am rám nupak iléd ¤oH
,ará}rot ttotanov tólđáz-mele¤ek ¤aN
.arlálah-ertelé tsoráv a ádagem S
,téđér e étezev kancrah a ik ,návtsI
téséröteb adah átíllágem ercreP
erređ¤e tlü¤ avoh ,zohá€árik atuf S
,erlej ódagem a si rézev ibböt A
114
.innáb lađđalo za llek na¤oh ,indutgeM
>in}áh erilé drak 'dnim ,álsavaj ik ,tloV
,kéjnétröt 'es immes :ajtlitgem sojaL eD

>kéjdév sé ,avlláđgem kástrat tupak a kaŁ
nabráv a lüleb trem ,llek men inlúmo}eB
>nav lálah etekef (ajdut lőt}éveköä)
:ze géle arnatsom ,taráv a inezrŐ
.zegév ,lüdü ah djam evzén eribböt A
115
,ebvö táh kétirek tsoráv a larrobáT
>evmötgem takupak tlalgofle za laddaH
,tehlüper ah őlleđ ,lütđerek ah rádaM
.tehlükenem men sám - ,tsüf ónalli za ¤aV
,neđév tetelüh}e tnima ebes ,trájdnim S
(neđér sosúh ama semledeđev tlov meN)
zohágam ajtá$ob tiőlkedse bakaJ
:zorátah ¤í lölef pénráv a s ,€árik A
116
gem nejnelej am gém s - ¤anráv a ik ajdA
,gecreh imledejef nednim ttőle eníä
,€oráK tnim ,¤ú sojaL - ózzaruD ,itnáraT
.lórásros agam a téséđtet inallaH
,trenreW ,si tánotak sodloĐ a ik ajdA
:(tremsigem erređ¤e roksálurá za tiK)
,lavólđáz ttokarel ,gésrő za nátuzA
.lavólavatjar a ,nékéb tahlúnoviK
117
:abráv a lezze trét sádógga sé mörÖ
>atráv tlálah a €em ,kenpén a mörö ¤aN
,kenrév i€árik a sádógga sé ravaZ
.kenrékik ,arlálah návlóđ ¤u ,tekik tniM
,attaim kanlokal kő tsom :tnütle sojaL
attatkile €oráK) kájlálat 'es trenreW
,llek men unat €i trem ,néjele crah a géM
.(renreW gem si agam ttorgu nesevíđ eD
118
:ózzaruD a tekő nabnoza ajtatziB
,ótđazrob negi €o men golod đége zA
,kan€árik ra¤am a téklel¤an iremsI
.kanllá ebile ah ,ajtnáb men tinokoR
ejréf ¤av ,ebizek kénse annahoJ aH
:ejré en imalav ¤oh ,tój anallá meN
,anlálat inlóđ ah s ...?kettet tim kő 'đih eD
.alán emedré nav ,degnegem etréŐ

119
,atnáb ari}}a men titnáraT a sojaL
>atnári nabjabráp tlov léfnelle semeN
- géstnem $nin tnári za - trenreW sodloĐ a eD
.késtmeretőle ¤oh nötgör ,ajlo$naraP
evdse kegecreh a sé bakaJ nődim kaŁ
>evserek kétserek ,$nin ¤oh ,kájtí}oziB
,ttozdáhoj evdegne ték$imalav rokkA
.ttođtál inetniket lemmeđ bboj tinokoR
120
nőlli ¤oh iledner zohkojgnar tekezE
,nőllek kájlarugem lallati-lelletÉ
,tá}ráđ serü ki¤e rotsolok a kájkaL
>kájráj tióso€of körő lüteletđiT
- a€ók gola¤ artú s ,kédnája kanbakaJ
,ajdloĐ ipanmoráh késsada kenpén A
,návkarel lánupak tólđáz ,tekerev¤ef S
.návtsI kiken táctú nossi} tzök irev¤eF
121
:nepéđ katlunovik lassádlá keze ¤Í
:nebévíđ karu za sév-sé meleléf eD
,kanráj ado-edi ,dav sákcilak a tniM
.kanráv es temle¤ek ,neltetehel inköä
.latlá ketdőtü '¤oh ,táhet intehlezpéK
,lavátlu¤ó¤ ebes ,lót€árik a rokiM
arráhop-mörö ¤oh ,pan ¤e ttöj tenezI
.ajrávle nesevíđ etse-am tinokoR
122
kanátolap ttorí ,sőlleđ sé sopolđO
,kanáti} köbile kőzrőtset nájupaK
,larros alav kanllá tladloték si lüleB
.larrobođ atgoftsüf kos névlü¤eveđđÖ
,tdapás no¤an acra - ,€oráK enem lülE
>tabálők nevele kos e lürök avtáL
ketlöĐőd tto neđih :temret a iremsI
.ketlö si gem lejjé noza tik ,levérdnE
123
:egésđérem akór nátza tdelégem eD
,ebéle avtjahőf kettöj karu ra¤aM
,nebböt alav kanráv ar€árik a tto kiK
.nebbeđgel kádagof kankoru tinokor S
,epéleb agam tsom - >¤i áraka sojaL
eké}rök 'akolmoh ed ,ttöj avgo€osoM

- kengellef etekef tüsála ah pan tniM .kenbbetétös lánna lót€osom e ttođtáL
124
nebmeđ elev s tladlo - ,nőflatđa za sojaL
>nebdner ttobađ el tlü gésrév i€árik A
lađđara ¤e bbetnel s ,lén}i$ik e bbártáH
:latđa ¤an evtíret tlov kankaru ra¤aM
,ibárgáz a köpsüp a s ,lőle ifzcaL ttO
,ifnáB ,iaĐinaK ,tnoK ,kebeB ,itéliG
,nebböt alav kenlü kosám s tegurD ,i$éä
.nebődi ¤av nabgnar kebbegerö tnimA
125
,taláglođ néta€o kantnal a etđit meN
:talát se¤e nednim nejlekenégem ¤oH
,si ój ,natto si kos tlov ¤oh ,ólavinduT
.si óđ a tderegem lótrob semen agárD
,llá tsüze ,}ara ka$ ttőle karu za h€eK
,€átsirk iecnelev é€árik a menaH
,tetlöt trob iađđam abba ,návtju} artáH
.tetlöre acra tim ,vdekój a segésméR
126
- kanózzaruD ebmeđ tludrof - "!maru gecreH"
:kanóđ péđ e ramah ebéle natsom jllÁ"
:erév mé$ö za tnim ,rob a ze kilsoriP
"!erémörö pan e zöhdlöf a mopa$ ¤Í
,er¤e đalo ,ra¤am ,gédnev a depéklE
,er¤eh llá sé derem kanózzaruD ajaH
>dalúf eb$rög avađ nákrot ed ,si gokaM
:talúdni za ik röt ¤í lóbsojaL eriM
127
.ajáró dolálah aró ze !gecreh zaG"
?ajár e-leđkélme - ősle za lálav eT
- datrib nelle erdnE téviđ apáp a iK
!datri men ah ,ddagat :alór delevel mÍ
- zehkéđ i€árik men - kné$ö ¤oh ,nátuzA
:zehgév sotazála¤ lótdisoknic atuJ
,tánnahoJ avlodáv ,ika lálav et meN
?dánlavol enelle 'knuđđob ¤oh ,léteiS
128
,nebdelevel ttorí lálnája tegésűH"
,nebteledner ősgév tlov knéim ik ,tza gíM
:knülőt dálobarle téngecreh airáM

?knülé gím ,degeheb bes a ze ,dettih tzA
- tzök kohuj a sakraf - lédzek tsázomo} djaM
,tzökđe ,tunat nednim ¤étle knülőle ¤oH
,táláđ a küjlelgem kennűb a latlá iM
.tálálah erdnE ój küssetnüb názagI
129
lánálivkA ¤ava :laddah knévöjeb ¤oh S"
?lállá knübile ik laddah ,lálav et meN
,kenűh ado-edi névtettet dagam ,iK
?kennűb ama indeđ té$lömü¤ dárakA
"...tteré :el dakađ am ,$lömü¤ e dakađeL
,teréhef atídrof ergé temeđ €oráK
,laggás}ozib-ükse ődse átí}ozib S
.laggássimah evíđ tlov men atnári ¤oH
130
>apáp a etlölü¤ térdnE ¤oh evelE
?abágoj atvihéb laddah ¤oh ,e-ttetéV
,eđđö elek nartáb ,dnom¤ú ,laváiráM
>evze¤ejle nöl sám kansojaL nátuiM
,ttellek ainlocrah tréánnahoJ erníä
:ttellem alivkA rám édlüktéđ tádah eD
,goláz meken erév - nabsuzéJ a mozíB"
".kolálat tamlagri ,temle¤ek dalán ¤oH
131
"degres lánálivkA dattalđole ,negI"
>ketrevtéđ nátuim" ađđiv sojaL iteV
,arju menelle jróđ tökđü ¤oh ,látdalađ S
.a€úP ttőle mabál nojlúrob abgnál ¤oH
:detnezigem ,kanla$ ebrőt ¤oh ,bbélezöK
...?decneréb et a men ?trőt a tza étev iK
:ketegleselef tim nađđoh né delev eD
"!ketejléti ,karu :đllá ttőle diáriB
132
latđa za kápakel ke}égel ,aróđ E
:lattđamad evtíret tlov tnima ,téjeteT
kenőslef a daram attala etekeF
.kenőt tá}opak ¤e s arra tetelüđeF
,ttellem ekéđ ikik ,llúh đalo za erdréT
,tellehel a lükűđ si lánkaru ra¤aM
- arácra }ávalah sám¤e za ketzén kaŁ
.arlálah-ertelé ,ttellek inzavađ eD

133
:óslotu za édzek ...?enrem ik ertelÉ
,óđ romok ¤e za za bbejlef sé bbejlef nöJ
,llá abábál bbéle kanólkodlah a tniM
.lálah gedih ,romok a bbejlefdnim đú$ ¤U
arájlotu lürek sázavađ a rokiM
,arádjav i€édre návtsI ropA ifzcaL
,alkiđ tnim ,nesőre ,natdogu} alláleF
:arkiđ ¤e nebimeđ ed ,tlekésrém avaä
134
lavágoj őző¤ a" - dnom - "maru segésleF"
:lavá€gof ,€árik a tahnáb tniređ e}éK
,immes neb}évröt a teléti ze menaH
.im men ,}éknö za ka$ nabgolod e óríB
?telűđef e kenim :knüttöj arámokaL
>tehlű si men t}évröt nelle đalo ra¤aM
>degésleF itehet ,ajraka ¤ú ah ,eD
".ttegév ataná$ob sigém knüzedesE
135
- lóđ sojaL naromok "...?maru adjav ,é-¤U"
:lój si no¤an metré ,toglod a metré tsoM"
,dessezevik nötgör tsoknic e ,mo¤ahgeM
"!dessettüel téjef ,sevdek ah édagam S
,erőle alúdni lavóđkoz a ifzcaL
,erőtset €árik a tózzaruD étezeV
- lánótja za pölüF sőđđeV ádagargeM
.lánótrév bé¤e men telé đérem a ,tsoM
136
,erétađđiv erim lessétnelej adjaV
[2],erézev őf dah a tnoK rám ¤oh ,állahgeM
,tóđ a neőremkav" atdnomik tréimA
".tózzaruD attatjúb ,si bbőle atlotráp S
,késsemet en le ¤oh ,átlitgem tze sojaL
,késsevála ado ebtrek a nokalbA
,ermele¤ek ősék tráv neltetemet loH
.erdnE }égeđ ,e$$ö ,sudlok iactu tniM
*
.J .A (.199 .II) .lányalaä .L .dosipe itenétröt ettet senéD ifzcaL [1]
muspi te tilucilpcid sitlum (esévetel návtsI) mutcaf douQ [2]
.J .A .duB .norhC .tivabrecaxe madoviov munahpetS

kené kidettekneziT
lóriaglod kos bböt ilebagásújfI,
'.lüribböt za timmes kolóđ men natsom nÉ
iavsolI
1
>etlemedré si gem ,ózzaruD tlokalgeM
,eklel €árik sojaL nelteik s tétös eD
,lubrob zéhen ,atub kéndú$o tsom ahtniM
.lubromám-uđđob a nnef tdaram sézré €O
:tadáv záđ áer tjus - ,la€€oráK kidökđüK
>damát si ettellem gnah ¤e - gnah ¤e menaH
:énlöröt na¤oh ik tsézré ze ,ajdut meN
...?énlögem arjú ah ...?ántahtđamátlef aH
2
:zomlah toko arko ,téttet ajlozagI
,zamlaha&rák e lődeđđö !tallavuf ¤E
>lutmolavuf sűh a dazrob giésev ¤oH
.lútnoza itípé arjú gem ,arjú eD
,at}uh 'es el témeđ nab¤á gilegger ¤I
,aknum a itíh}e djam ¤oh ,tleklöf rokkA
(naltakođ alán im) loh ,tlü zohálatđa S
.naltatnoblef eđđö tlü¤ lével molah ¤aN
3
i}ámori soksav gáđro za témle¤iF
,i}árap ka$ ,őttek atnov arágam tzöK
,avráz ki¤ednim nav letté$ep etekeF
.arájlotu iknes te€i za án¤ah meN
geniĐ a ,remíc a nősle za kansojaL
,(keniđ etekef sé }ara ,söröv atjaR)
,erőle ádnomgem ,ajgof lütđerek €eM
.erőv tnim ,áer ráv tti gásúromođ ¤oH
4
,ajri €oráK lőbviđ sevresek :nől si ¤U
,ajris etteređle tá}á€ etteređ ¤oH
ajtigraM ő za $nin ,$nin sám ¤ohlevim sÉ
.ajtíkađtéđ sros a tsédőzređ ttötök A
.talláv ár sojaL tnov la€€osom űreseK
,taláđ etekef a ,kisám a éđtemlöf S
atsavlo nődima ,tlumále ¤oh-hjav eD
."aksoriP i}ogzoR" :nájla za si bbélE

5
.nelével a emeđ ttotuf gigév ¤oh ,djaM
:ne€ém ettelligem asros acápa zA
,atlodnogle rokim ...!telé rodiv a zE
.atloko si tágam - tidloT ka$men etrÉ
- lántúk a ,röđőle attálgem tto rokiM
:lándut erőle ,¤í tnednim ah !rebme hO
,lezzűt anlov ttođtáj mes €árik a }oziB
.lezzűđ isulaf ¤e tákcok órájnebőF
6
,ajgof tájtráp idloT tnima ,ráb átahgeM
.ajgarah tlú¤ nabboj gém tsom nelle idloT
:ttellem aksoriP lóđ aláh se€émeđ ráb S
.temle¤ek kansólkiM anda men nebcrep E
:ettet ,gássokli¤ men ,tlov ladaiv !negI"
,ettetíređ}ékár :ttív tréim ,modut nÉ
:kássom ¤ohráka ,rám - ,etzödlü gimonórT
!gássokli¤ men ze ah ,nogáliv a $nis ¤E
7
(,lőbmele¤ek küstnem) ,sávívjab ne¤el eD"
"...lőbmeleređ sokli¤ sálláuđđob dav men S
,alákráj ,eleklef :tnebbödgem tti sojaL
.arátés ttokođ a ,távol atlo$narap S
,neltelév gem ajtál nnük táif ¤röß idloT
:netbes ikén etev tóđ ¤e s ,étniadO
,ermenelle rám $nin :kandá&áb a dajdnoM"
".ermele¤ek malán tágam itnelej aH
8
.kanávol evtnette$ kélmari bbávot s ,tlóä
...?kanáj&áb ?ő ?ajdnom :tlumáb ka$ ókinA
?ajdut €árik a ¤av ?ajdut Ő - ?za nav loH
?ajdomlá ?ilezpék ?ttegne$ elüf ka$ ¤aV
:molá men ,zagi ¤oh ,alór ttödőző¤¤eM
molálatlef ¤oh ,¤av - iđih tza - modut ¤aV"
tílóđlef agam mí s :kansólkiM téketjeR
.tiódnomríh ősle emle¤ek innivgeM
9
?arátdut moda '¤oh tiavađ semle¤eK"
- aráduB inrígem kanáj}a keteiS
,molálat tiređ ah ,gem međiv magam !meN
".moráv abáih rám tsólkiM edi si ¤Ú
?tahllah tim norobát ,inzótagllah edzek S
,tamlakla óludni azah inlokaduT

,géstevök ¤av ,tapa$ €emalav ennem aH
.késsevök nasotzib kő tza levécneB ¤oH
10
,legger noját débe ,pansám ¤oh ,ádutgeM
,lekkegecreh €ogof terésík ¤e ludnI
>kanbar segéssetđit névív ardárgeĐiV
.kandaram nebtelé ¤oh ,kennem nesevíä
,erék temledegne inlek artú köleV
,erézevőf dah a ,sólkiM tnoK ádageM
,névnem abártás a lemmörö ,ókinA S
:néh}er alav lösűh tto ik ,kenécneB lóä
11
>kanól ték a ramah anátu ,ecneB ,ssáL"
".panloh rám knüdere artú élef aduB
".erlét knutuj azah djam ¤í :đel ój eb !jáH" ?erléf et đléđeb tim" :dnom s }áel a gacaK
,knuráj elef đavat ,tlúmle lét a neđiH
".knulán rám ttöjazah si a€óg a ,moduT
,kannáđ ,kanóh mattál 'es téniđ 'đih ...!na¤U" "!kannájlat a kenne cifók si elet A
12
>etdeđlöf tiajgat tnikne¤e sé ,adnoM
,etteré llek innem :ól ték a nőlegeL
,kenlegel iavol robát a loh ,adO
.ttellem ó€of i}áL ,nebtér dlöz ógo$oL
,ne}}ök tékogam a atgofik ,etlelgeM
,ne¤¤e tzök kavol a emeđ tdakagem eD
:argnah a tlelüf za - "!ókjeP" :iken si tlóä
"!argnatib tágáđój mádzag a mo¤ah meN" 13
,tnétröt '¤ohráka ,¤av ...atpolle ikalaV"
:tnéknö edi ttöj men s ,ókjeP a ze ¤oh ,tneä
,avzá¤iv tílezök S ".gem né mopol azaH
:avzár tégevüs a ,tá}đirat sobaz tniM
,tallá za sezek €O "!ókjeP en en !ókjeP"
,talláv integerev ,tőpí$ ikén a¤aH
(!negér atrakav gem ,attati rođ}áh treM)
.nekétezev avgof tőttek a ,tlű si leF
14
,ttel nnef evdepelü nérőđ a t€ehim eD
!ttellem ma€of a lef ,ókjeP intuf ,ađoN
,átnárik djam av}áp-kétezev a tájraK

.átláik evzekéf "!arra men ,et ókjeP"
>trájdnim kéngeđ aka} ,rem men inargueL
,tájník ecneB }égeđ ól a igöhör kaŁ
,leđđé đavar sotát nabágam iteveN
.lezzék ték ajlokram té}érös evléf ¤oH
15
- zohdán púk ¤e €ema ,tóh}uk alav ketrÉ
>zohtárab ólnosah ,rebme ¤e gem enneB
tnekköđ tsene¤e tto ókjeP a nobál téK
.tnekke} ¤ú ka$ ,erdlöf técneB étmeretel S
:látkođ 'esos te€i ?ókjeP ,ze golod iM"
"?látgof tjavlot et sé ?inpol katraka lE
:assál ¤oh s - ,tárab a nognah sőre igröD
.aságur itídrög tővkef tto za leppéK
16
,erre tegmhü to¤an avdokđápát ecneB
:errebme negedi za témeđ itđe€űD
"tájgnah ,tájápirap mádzag a metlelgeM"
"?táh nav loh agam ed" - evdőlehic gomroM !ssagllah nátza menah >kénlov né za ,ecneB"
>sakraf a ttala trek ¤oh ,sátagu đel treM
.ajdut en iknes tza ,ko¤av im ,ko¤av iK
.a€ku$ tőr a ze gem ,¤av tti rám ah ,et kaŁ
17
lavóđ sölöf ecneB - "?tti đráj loh et ,et eD"
:lavókinA ttöj '¤oh ,ttöj tréim ,idzeklE
!lutáh tik ,lüle tik ,absám¤e dravaz eN" ".lutágam modutgem :nav tti ah ,edi dvíH
:intadut luđavar tser nől si men ecneB
intatum "timalav" kanókinA trégI
- teven eklel a ¤oh ,nájtrap ó€of a nneL
.(tenem ettivazah) aról nöjlű ka$ oN
18
,etlel si egedih gásju za tókinA
,etnevel ujfi za - ¤e tuj si ebéđE
,lőb€éđev a panim átídabađgem iK
.lőbéđe inrevik dut mes atóza tiK
...!eđđö pékimalav ggüf lazza ka$ ahtáH
"!etđöj táhet ,ecneB" :nasro¤ anattapleF
,anlov tdapásiken lanjahtse za erim S
.aróh}uk se¤eh a kanádaka si áR
19

:lánótja za idloT téjef atlávó$ "!mH"
!lánlov }égel-er€eh ,a}áel atdrohcnáL"
- nepéđ gem jlelö ,rej ,már táh jlumáb en eD
"?mepék tláni$avdnom a tze me¤etel ¤aV
:sazrob ,alav tőr €em ,trőđ a évevel ¤oH
,sav a ersengám tnim ,ár ókinA tnattaP
,ebtđerek tiezek aráka} atlo$luK
.evtđeref abrá-kó$ táru-a&áb sedÉ
20
,kanóđ a 'es ađđoh ,ttel es egév nátzA
,kanókinA lúmáb nájtú đérem idloT
- arádu$ ajllah tsom ,tludni si abcrah ¤oH
.ará}at a sozbok ttöjgem nepé menaH
>ne€ém tlurip si le ,ókinA tremsiáR
,nejléf en ,ajtatzib sólkiM - "negedi meN"
:aktir ¤oh ,űh na€o ,asrátjab űh ikeN
.aktit ,avaj nednim küjőttek a sözöK
21
:arújfi za etev }á€ a temeđ őddeF
,avlurále ne$nin kotit a za !men ,meN"
,idrék "?za im ?za im" idloT - "?gavol e-¤U
"!itré táglod sám¤e őttek e ,nege$$U"
,névre} temledegne lutókinA sozboK
:névle} a tderegem óđ tdapatado zA
- ,tájdnalak agúh a ádnomle kanidloT
.tájtnal intízagi ,tlunoverléf lazzA
22
,nojláh tto ókinA :kátzorátah arrA
,nojláni$ tá}at sám sozbok a gem ecneB
- ,tigér a gem astrat lavókinA idloT
,tigév kendéđeb a kénré ramah men loH
,azbok iadereä ludjajgem lüvik eD
,azzoh edi gnah a témleređ ődepE
:atón a átahgem tidloT si tágam ¤oH
"!atóim modut men - bes a ze ¤í tjáf meN"
23
nabnoza geres A - .katzá}at ¤í kezE
,nabmolanu e}eh lánáđrevA depseT
>damát aifóđ kos ,déđeb adnomét koS
.tabál iken návda keríh sé kelej đoR
,etređđoráv ,-ulaf tégres inatđolE
,etrem men €árik a lőtrihlálah ürűS
,nebtelé irobát ,nosákar ajtrat kaŁ
.nebtelűrek eđđem ,lánrotsolok a ttO

24
,kanlálah e pén a téríh tétös ajllaH
>kanlálat "tétekef" nabrók bé¤e nedniM
,a¤áv őnemazah tlov men gidde kenik S
:a¤á inohtto za tuj ebéđe nötgöR
,inlah ő raka tto ,llek gem rám ah inlaH
,inla$ énteređ gem ka$ tlálah a gideP
tegrek avohnednim mér e ¤oh ,iđih meN
.tegres đége raka ,trebme se¤e rakA
25
,erléd ,tnala kiđkef €ema ,si ¤eh a tsoM
,erjé nednim tired tlanjah setenetteR
,kiđtáj tatukőköđ nabkaragus-gnálréV
.kiđtál si norobát - za eri}dlöfrém ¤éN
,lőtte rebme za gem ,tallá za lüđőbgeM
,lőtkezüt itnala si dlöf a kizmálluH
őgé lasságo&or s ,tto sé tti zedepeR
.őknék a lehel tzűb ilokop lóbármoß
26
,azzár tiemetet dlöf gerö za ségneR
,azál lujúgem-gem nebközök iramaH
,nejpél te¤e atjar ¤oh ,bál a sotzib meN
.negéj "kizákóljah" kemre¤ a rokim tniM
,kandloh a}ávráviđ ,kanpan lék aravdU
>kangól kőhlef a}u$ ,káráp semledeđeV
,rem men indükefel nabrobát a ikneS
.rebme za kilmob s - gga ttellem kezüt ijÉ
27
:pan ój ¤e ne¤el am ,knujdagiv am !árjaH"
!panloh e-knudagiv s knülé ah ,ajdut iK
tánđah kü¤ev ,ađon :egév gáliv a ttI
"!tádzag jú lére$ ¤av ,kilmo knár ttőleiM
,etnejé sázokal rámmi eritléđ €of S
,edner sorođ igér robát a zodalmoB
,seték ajtanagof ed ,tetnüb rézev A
.sektév a ,"iknedniM" :ttoldáv ¤an €i rokiM
28
,etse kide¤en am ,ajpan moráh tlumlE
:etset ózzaruD a kiđkef avbodik ¤oH
,molá el tlláđ men gém erémeđ €árik eD
.moráh elejjé tlet nabsádóvív apuŁ
,géstrevel apmot ¤an atmo}le nárok aM

,tétset inatíjú molá za si édzeK
,emle ttozníkle za ne}}ök lüdü men eD
.evletémsi azzoh nabcralá tiajníK
29
,návla ték$imalav tomláőle sojaL
,}ávlah sé neletđíd ,ejéle allá péK
- t€oráK alav attál rođlotu kenne€iM >t€ovás sorip avtno lőbéjbes €ém aka{
:túđđoh sé tezehen návtjahos ,alóđ sÉ
?dúđđob e-kinüđ mes nablálah a !€áriK"
?tetset tluromo} a tza gém dotrat eriM
?detđere men tréim téklel }égeđ artÚ
30
:dezgév men eb et tsom >tájúđob annahoJ"
,tezgév inetsi za tő atnáđ kenjréf ¤éN
.O .I .L .A :keze ,(talsój a zagi treM)
[1].ottO ,bakaI ,sojaL ,(erdnE zaza) sárdnA
,ilezök monokor ,si za đel ózzaruD
,ilesiv temeven s ,mőv ,aif merévtseT
,nocrah sőre ,serév tóttO ajgofle iK
".}ođđa za iđevle tésétetnüb lőtik S
31
a ttaim ejev ¤oh ,kansojaL ed - ,tlóđ ¤I
:attagllahle €oráK ,lű¤gem ajab a}áł
.dazál tréánorok nelle airáM ¤oH
.tazáh i€árik a ajlok$omeb erév S
,tteđé}e men pék a ed ,sojaL tdairleF
,ttezén gibarad ój gém ár si ettemÍ
,asávogu} bböt $nin ,lób¤á za kirguleF
>assál en ¤oh ,enem röđőle zohkalbA
32
,aráttál iezüt tróđle geres a ,djaM
,arágam etíret ,tó$lo ,tőtevabka{
,erőzem a si ik ,nő$pél a tdalaheL
:erő tájas etzén kenzétiv űdnerzöK
pa$tá zohkisám a lőtzűt ki¤e nattO
.bbartáb s kivubeđđö jé za loh ,nabké}rÁ
,kájlánik ,evzeget ,rok€o si lallatI
.tá€árik kora¤am névremsö men ikneS
33
,'ablad ,őle kennem 'absávi ka$ t€eh bböT
>ablaf "tétekef" a gem - ,trop a si kájgúR

,óđ a si bbeseveh ,rám bba€omok ttusáM
>ózzaruD ,€árik a ,dah a lürekéleB
,tíbbótu za éndév ikalav ahtnim ,meN
>tídót ,loko ,lo$nág vle} sorob a menaH
neđér i€edre za ,ifzcaL a tlávik eD
.neđérem aságúz jáđ dabađ a kizgnaH
34
e trem ,bbávot allá lénzűt ¤e tto sojaL
,etremsigem tsozbok a tzök kódólogúZ
,áráv sé ,atlodnog - "!naltáláh a ,si zE"
.ár rám ađanap đel si kenne nojav aH
>elű nesedne$ ka$ ,tlóđ men sozbok a eD
:elűrök €of ativ bbúkrotelet lánnA
,tektév im ,€árik a tahdut tim arifzcaL
?tegésrézevőf a alór évevel ¤oH
35
,tésőh (ki¤e za dnom) €árik atzálageM"
".géső$id đége za nojdaram évö ¤oH
(talúm neze kisám) ,súđđob tréze 'zib eD" ".talú} ¤e le agof men trém iken laddaH
,kenűh na€o innel kenrézev a si ráK" " - kennűb áer ađđiv ludrof medré za loH
- ."takógof€árik" a ajdnomle s ¤e daiR
.takóđkoz ne€i llah röđőle am sojaL
36
:ajpan a lef nöj tsom kanra¤am a ,kutráV"
"!ajpa za nepé tnim ,si ze đalo ka$ táH
,énáicileF a ,tese za lüreklef S
.é}áel naltatrá tlocruh nokrafól a S
:arlad úromođ ¤e tídnepár si sozboK
"- arlanjah tlurivik ejtrek }ođđa€áriK"
,atón ttopok ,igér rábmá ,morí edI
.ató ődnetđe đúh ,név ,lataif ajduT
ajátón arálK $áZ
1
ejtrek }ođđa€áriK
>arlanjah tluriviK
...aĐór sorip ,aĐór réheF
.anrab ,}áel ekőä
2
!ménén ,}ođđa€áriK"
:ménrék erkege zA
táĐór sorip ,táĐór a tzA
!né ménteređ heb ,hjaH
3

,etré ko¤av geteB"
:kezré tságobodvíä
kangáriv ¤e ,kolahgem aH
"!keđél ajttolah A
4
!rémzáK ,mé$ö ,jaJ"
- 'rézáđ moda men tzA
...?delle¤éđ men ...mođgarah !jneM
.ré đá¤ }ozib ,keléF
5
matú za sőteiS"
>armolpmet ileggeR
el '¤ükef táh ,¤av geteb aH
".armogalmap }osráB
6
,én€árik a ne¤eM
,abmolpmet a ne¤eM
kezűđ iled ,kogáriv péä
.abmo} kitevök dniM
7
,dut men - ,engörö}öK
:inzokdámi dut meN
:édelef nnoh tájósavlO
?inzohle ne¤em iK
8
!arálK ,maif ,jderE"
!mo}á€ sedé ,ramaH
,nőlpedrét a dolálatgeM
".no}ávid a men aH
9
,arálK a isereK
:ajár daka mes géM
nabmolpmet a }ođđa€áriK
.ajráv nezehen €O
10
,arálK a isereK
:ajáró ¤e sejleT
nabmolpmet a }ođđa€áriK
!ajráv abáih eD
11
ébböt ¤em es ađđiV
:ézök kezűđ ileD
,ebőtemet ennem bbáknI
.ézzök kattolah A
12
,ebőtemet bbáknI
,ebdlöf etekef A
,abátolap ¤an ama tniM
!ebéle aj&a đŐ
13
!mo}ál ,mo}ál ,jaH"

?motál tadojab iM
,ermelö za jlurob ,etđöJ
".mo}á€ sedé ,le ddnoM
14
...men ,men !má&a ,jaJ"
...!mennel llek avoh ,jaJ
- tárop dabál melelö ddaH
"!megne no¤a ssopaT
15
,erléd kanzognaraH
:erdébe iravdU
náicileF enem rokkA
:ebéle €árik A
16
,ebéle €árik A
:erdébe za men eD
ólláuđđob setenetteR
.'ebézek tlov ajdraK
17
,tré}á€ a detelÉ"
"!én€árik tebéĐrE
ajtlávgem ¤oh ,e$neređ óJ
.tréájju ¤én egnöß
18
!kemre¤ ,trémekemreß"
"!gem jlah erdnE ,sojaL
ifaluß ¤oh ,e$neređ óJ
.kenrev¤ef a nahoR
19
...trebmezag a ramaH"
"...!i}éleŁ ...miaiF
tnáicileF kágável ttO
- .idéle$ €árik A
20
,dajju za seréV"
:abáih kizrév meN
!mőn i€árik ,tsom đnávik tiM
"?abájíd moladjáF
21
trémajju ótatuM"
>tá}ál nodajah péä
aif }égel 'rémajju ¤aN
:tálálah ótđazroB
22
'réőttek sám A"
:tégév a}ál ,ejeV
'réásálluh merév soriP
"- !tégéstezmen nedniM
23
,knülé tekődi đđoR
,kanráj kogalli$ đđoR
lutsápa$ ¤an ajó netsI

.taknázah ra¤am iM
37
"- kanráj kogalli$ đđor ,knülé tekődi đđoR"
,kanjáđ i}}emalav ajgnah eleb gosraH
>tigér ama kidzek ...darrivgeM" :nátuzA
>tigév eb ajráv men rám kenne sojaL eD
:ab$narap ik ajda ,nasúđđob rétazaH
,absav iken kéjrev tsozbok a gidrét ¤oH
- ,késsev erékenef cölmöttárab igéR
.gésbbesik tlújugem náj}a ze itrés ¤Ú
38
aróđgnarah enem inzokdámi leggeR
,ajótatnó¤ tájas dnom tésim loh ,adO
,nabánlopák i$ik ,sonáJ atironiM
:nabáguz e&serkes ,tnó¤gem iken nógzub S
:tetđék inallav tnűb molá setenetteR"
,tetzőtref nálaten ,úđđob ,sádokanaß
,atđit neđége mes lőtrév a meklel náT
".ađđi nnelado dlöf a tiejppö$ ken€eM
39
.so}áre anlov men ,tnó¤ tim ,monriel eD
,sonáJ - tlov nűb im ah - ténűb átá$obgeM
:lammaĐlab étökeb ,atsomgem tiebeS
.lammolagri igé naltatah¤of amA
>natdogu} s ,azah trét sojaL evdebbe}}öK
,natto rám ádagof ríh a za sé ,tevöK
,airáM ,e¤evzö gecreh ózzaruD ¤oH
.ajráv ttőle robát a s ,rék tsátá$obeB
40
,etdeđ tágam eđđö ramah ed ,tnezzergeM
etteré si edlük >nöjjöj ¤oh ,énezi S
totnoK sé tököpsüp ,tekerebmeőf ¤aN
.ttotnallipgem emeđ lánravdu za tik sÉ
nabcánrot a evöj ,nótnih kos rám evöj S
>nabđá¤ óđunödlöf ,la}}ođđa ros uđđoH
,ajtnámé¤ go¤arik lóla lo&áf űrűS
.ajtnáb tekemeđ a ka$men im ,za nabboJ
41
:ennöj inatídóh - inrék si men ahtniM
,e¤nö¤ ólluh emeđ ,atllágem ,asáráJ
alán si garah a ,úb a ,moladjáf A
.ajáb kidekevön lőt€em ,molatah dniM

anlov €ogof ahtnim ed ,tnétröt im ,ajduT
,alór tomáđ ¤etnim ,téjréf tlögem iréK
:lémer ,ráv ¤oh ,iđet s ,tágásdabađ iréK
."lé men dejréf neđih" - sojaL dnom "!airáM"
42
>ebélö i}ođđa kélta}ah evlüdéä
,ebéle kansojaL ttorgu nesöhüd djaM
,kandavenef nednim s kensirgit ézeveN
,kandazrob si kege za gém lótiaktÁ
.témsi dakaf er}}ök lasságokoz ¤an tsoM
>tétset ttolah ejréf a bbálagel iréK
meleređ igér sé moladjáf inatsoM
"?melev tze dettet trém" :ermeđ itev nájgnaH
43
:ajtláv ¤í si sojaL ..."?melev tze dettet tréM"
.artáh tadi}ođđa éssik ddlük ,airáM"
"...metlév kanso}ozib ,kanzagi degésűH
".metlé lavva ka$ né :láda togásdabaä" .mekén ,inadnom tze airáM ,airáM" ?}ekétléf lálav et ?et lálav erkemreß
?lótdnalak atđup ¤e ađđiv látdair eT
.lótnalatreB sököL metnezü si gem tiK
44
atzohgem metevök - ,datdut ¤oh ,ddagat eN"
,akcok đérem a za tlov kétáj ado$iM
,kentev nebzí roka¤ kemledejef tőniM
.kentehréle tim ah kangáđro za eleV
,tahlomob aráđsiv si ¤írf a ...?nátuzA
.tahlahgem bbéle ¤av ...kiđtet mes }ál a ¤aV
:tsa€€o knütré ramah si nebtese ze tniM
".dsavlo ,lével a tti ?mastí}ozib ¤oh lleK
45
.ebéle avtratlef télevel ráđá$ ,tlóä
>epék súb airáM nötgör etev tobboL
!láttattuj erim ,hO" :témsi gidep sojaL
.láttahráv men et ed ...!ka$ tđő ¤e ,tara} ¤E
,knutág sökörö nől ótíbá$ a za tsoM
:gnotát }évrö sebes ttőle mogásgodloB
..."!men trév ¤e za - löröt gásgodlob a tnedniM
"?men trém" :ilehel tza s ,őn a leme tlo&áF
46
,aróđ sik e sojaL ezré tsádorotnáT

,aróg€osom ebmeđ ,acra lezök ,péđ A
:kenđék alav kiđtál akja si arkó$ náT
,kenđé za ,nákolmoh ,e}éf nallivik eD
,térév sezüt ujfi ajlo$narap ađđiV
:térévtset annahoJ ...tőn a iremsögeM
:ledse tréimetet dejréf ¤oh ,dstjelef eN"
"!le dsemet ,airáM :nebtrek a kiđkef ttO
47
.tépéktneđ irok¤e ađđiv álatu ¤Í
:pékgév tsom ábodik lőbéviđ ,ettih tzA
:ajár za revađđiv djam si nagodlob eD
.a}á€ ődnetelüđ ősle đel airáM
,kanáiráM téjréf nátzo átadageM
,kanáif€árik tnim ,tegéssetđit eveT
,etrésik gi€opáN apmop idah sólđáZ
- .etré atatláglođ si tésim nárobáT
48
lezzék imledejef ,tdogu} avgoflőttE
.le đév 'es ercrep ¤e s ,tőlpe¤ a gem ajgoF
,aj¤ah 'ebidner ój togáđro jú za ¤oH
.aj¤an kenégeres nessehrétazah ¤oH
,nednim etređ-adah kenríh e si tlürÖ
,netnem tdakađ-ani kansádólogúz A
,evlémer ,¤ú gemer mes lótlálah a ráM
.evlé tuj azah ik ,ki¤e za đel ő ¤oH
49
,itđelé si za rám kanra¤am a tévdeK
:idzek inlokadut tniknejef sojaL ¤oH
:nabdah a zehgév ttiv toglod selej im ,iK
.nav tto káed cnelik ,ajrí ¤oh ebv}ök ¤aN
,éáif ikráka ,medré le daram meN
,énávtsI ropA za tednim izétet eD
,lánój a tebe¤e llah men sojaL eriK
"?lánlov naltadaláh zehhe et" :ajlodnog S
50
arbmod ótáleđđem trotás lef atanoV
,atdnom men ,raka tim - ,nátzo to¤an ,tepéä
noját débe pansám adah đége ¤oh ,kaŁ
.nojllálef ebgöđ¤én ttellem bmod a lüröK
,küstjelef 'es tidloT ttellema gem im eD
:küstje abtú am gém tájóh}uk segevüS
?iknes ajtál men ¤oh lánrobát ,golod iM
?itnelej 'es gém ¤oh tágam ermele¤eK

51
nebémörö ősle ókinA ¤oh ,zagI
:nepé traka tima ,tzök óđ kos ,édeleF
>atdnomgem na¤uka$ rokna€o-pansám eD
:atnov neűresek tálláv idloT eriM
:geréf ¤e gidep né ,€árik ő ,modut lóJ"
".kerék mesos előt temle¤ek inrék eD
,ajár avađ bböt $nin !ókinA tehléđeB
.ajákot a lula s ,dazzud allá za kaŁ
52
,lerríh đđor ttöjazah ecneB nátza rokiM
:lerrő za si tléđeb ,sozbok a nocnál ¤oH
>ne}röđ ttel si söhüd ,tnetter si gem idloT
.nejnem intídabađ ¤oh ,tágam atnáđlE
,avgávik takogam ,lejjé ,tá norobát S
- ,abgáliv eđđem a témsi knassodjuB
,evrét azah si ¤ú levécneB ókinA
.evlé ,táif attál ,kanáj}a tehiv tríH
53
:irék - tza e¤et en - ékkörö agúh eD
!iré im ajdut ik neđrem €i 'köjetteK
?sátjap a tehev tđér lőbémle¤ek ahtáH
!sám - gem tréza ,lahgem aj}a za etré Ő
,nabóđ rám tlöröp ed ,ár gém tllá men idloT
nabózoklodnog ¤an ,tteđtet ¤ú ,si alav S
zohájóh}uk evöj ,nednetse ¤ú ,rokiM
.sonáJ ie}eseB ,ađávol €árik A
54
"- do}álđof-ahu$rőđ el dsev !zétiv idloT"
,do€árik idlük tze" - lüklén sénöđök tlóä
,nebbe nelej tto ¤él panloh :deken aj¤ah S
".nebtelürek-göđ¤én ,djam lű¤ egeres loH
ajáglođ ttalaza ,ádnom tze gíma eD
:alán alav ima >lórávol etdeđeL
,tseké ,taógo¤ar ,tlécnáp ,tokasis jÚ
.tsepékzoha ,si tsám tőtlö-gavol đége S
55
,molá tnim ,evöj ¤ú natsom ze kanidloT
"!molábórplef ,ađon" :tlóđ ¤í sé tteteveN
,nabóh}uk a etdeđ arágam s éviveB
"!nav lój" :tréim ajdut >drak :ne$nin ¤e menaH
,tásákirak itev abáka} a tértéH
tásrátrev¤ef asub ,todrak tnim ,ár itöK

:evpélik ,ajdnom tza s - ,névgnü$ ála lejjeF
".ebéle €árik a kollá ¤í ,ke¤emlE"
56
,anlov ettet si gem leđđé aruf ,}ozib S
:aróđ soko immes tjah men bbálagel aM ,pansám ttedelezök zohdah a rokim eD
,kanságacak ¤an ¤e innemiken trem meN
,arápák a deđel tóknub ,trotso menaH
:avráv tóđ ,atagllah s nátzo tlü¤evadO
:itárab őzrőtset 'rájdnim kágof ebröK
"?it táh" :telelef sé "?¤av ¤oh" :sédrék apuŁ
57
:knütremsögem negér ,et ¤av ik ,im kutduT"
- knütrem men inalóđ ,tlov segrém €árik eD
>kedéđeb eléffe bbávot anlov kat€oF
:kedré ,mele¤if ,cra ludrof elef sám eD
,actú kédelezök lőb-nejlé ógopoR
.azzúh térekeđ ¤an ségnezgé rokim tniM
,tájtú za itedrih ,őj loha ,kan€áriK
:tájtobgáđro leme könrih a ettőlE
58
,gésrézev a ,kopap :kenőj karu eleV
>gésrő óláglođnef nepé am a lutáH
,lakkaru za tto $nin ,adjav a ,ifzcaL kaŁ
.laggarah tdavmaheb ,ráv nélé atapaŁ
,elű arnórt sagam ,tnemlef €árik a tsoM
,elűrök karu za katdaram avllá dniM
dá tlej ttőle rotás könrih a lavóđtrüK
.tádjav ropA-ifzcaL ajtláik nasognah S
59
,epél ála rotás avtatnov s ,za evöJ
,ebéle alláđel lurnórt a €árik eD
,kanrotás néjele ,táif sőh ádagoF
.kanropA ¤an seríh ózánorok-aj&A
,ne€ém aludnigem ,laccra sezüt ,návtsI
>nejlé za gosrahár ,tnük sé tneb ,lürök eD
lammolazib gelem tlóđ ,tagllahle rokiM
:lannokor tnim ,elev návnáb ¤ú ,€árik A
60
:merék tedezek tsom ,matlov seveh !a&áB"
>merézev bnölük en s - si nátuze ¤él eT

,nebmepék ,đdaram ah ,kal¤ah lu€árik ¤aV
.nebdner dstrat sé de¤ev togáđro jú ze ¤oH
>moláláh si gem ed ,degésűh a moduT
,molálat téređ bboj gíma ,erőle¤E
- kotđo televel ah - nohtto ne¤el déiT
".gortđO sé a}rotkáŁ :moladaru péđ téK
61
>nedrét léf alodóh avtjah téjef ifzcaL
>medré men ,ajdnom tza ,ka$ tlov gésseletöK
:togásótrat€eh a ,tétđit jú inöđöK
.togáđro€edrE péđ ajtihá no¤an eD
,erdnE za ,nojdaram dé$ö za táhet oN"
"- erdeven nojluráh đíd si latláze ¤oH
,zohkaru ődnevrö za étđerele s ,tlóä
.zohkoza étezev ,nájrak bboj ,tnoK agaM
62
,evel sázokaráv témsi ¤oh aróđtrüK
.even sólkiM idloT ttozgnahađđiv s ttozgnaH
,(avdnom 'es tédezit) lóbjáđ reze ađđiV
:atdnom tze €árik a ,tledrét ebile ¤oh S
,ređtéh si lálokal ed ,úif ,létzektéV"
:ređték détígesik lőb€éđev tadarU
- ,ardaladlo za !rej ,todrak ,tevö ze tsoM
"!ardagam zzá¤iv ¤ú ,dstíđev en le röđbböT
63
,atjú}latlá iken todrak ,tevö agárd S
,arjú gavol rám ¤oh ,étnelej tza imA
>géssetđit iravdu ,negér tnim ,itellI
- .késsezev er€eh ¤oh ,tni keniőzrőtseT
,atgof tégeres a inlélmeđ nátuzA
>atkođ rođsám ¤oha ,tniknőf ,tniknotapaŁ
>átratgem t€árik a aknum e giléd-óJ
.átnallipgem arjú tidloT tenemazaH
64
,essevök azah ¤oh ,lejjef iken ttetnI
,etsel tájdóm-tiređ rám trem ,tlürö idloT
,ebmeđ ppékimalav la€€árik antuj '¤oH
.ebmele¤ek tsozbok énnev ah etréŐ
:nossála egrö}ök 'rájdnim táh nnebadO
,nocnál zéhen ,ajllah ,tti nav asrát űh ¤E
- ,asásodjub nednim tnétröt ttü¤e leviK
'.assá$obgem ténűb a ¤oh egéslef Ő

65
:metdelef etniđ tza" - dnom €árik a "!zagI"
".nettek eb ketejjöj s ,tnétsüt edi dsazoH
:lassozbok a ramah erét si gem idloT
"?lađđor tréój đtezif ?rebme zag ,et ¤av iK"
:gésretsem a ze ka$ ,ár ttiv uđđob a meN"
!gésleF ,tzök kosakraf ellek monatidrO
...međér úromođ nav nablad e meken ráB
".međét zohiabál tti 'metelé ...!náj¤aH
66
,tđaláv ne€i ada kan€árik a sozboK
.tza rám ettih 'esos ,nejre} temle¤ek ¤oH
:géstnem tlusáf a ze élregni tsojaL eD
!gésnelté$neređ ¤an ¤av ,tti tehel nűb ¤aN
:nebbedileđ arjú ázzoh táhet alóä
,nebtelelef divör le ddnom ?újfi ,¤av iK"
:dattollav tza meken ,trénűb ¤e losodjuB
".datda'di detlé ah ,tsom őle dda ?za iM
67
ar€árik éleme sozbok lammolaziB
.arácra gerep }}ök ,tiemeđ kék ¤an péä
,tédrét óku$eđđö ,gidlöf a ,el avtjah S
:tédéđeb idzek ¤í lattazála nannO
,nogáđrora¤amleF má&a za tlov zcókraB"
>mogáliv alí}gem loh ,nabulaf cókraB
,lügéselef atrib tágúh ki¤e kan$áZ
.lügév djam tze menah - te}röđ alah trézE
68
,ttotrat elev $áZ gím ,má&a ttü¤e la$$áZ"
>todrak alav tagrof ttellem maru su&áM
,kanráv déđmođ aru ,nebnelle soloK ¤E
.kan€árik iahén €oráK evíh alaV
.gidnim táh alav tllá €étsak ték a nabcraH
killiindut la$$áZ - trétgem má&a ¤oh ,eD
,etrem men inatnáb taknuzáh a soloK
.etle} azahado tágásúđđob igéR
69
epénráv đége za kansoloK etse ¤E"
,ebéle kanknudíh ,larróp kos ,éle röT
:idrék sé ,má&a za rokój átanovleF
?itrés noko im ¤oh tékéb a laccrah tli{
:nejlé ,nöjlürö za ,$nin rév-$áZ 'ebikA«
- !nelédrak le noj€of ,nav ppö$ ¤e 'ebik eD

,eđđem avtagotum tsárí ,soloK tláiK
.eđđereeb má&a nebéven €árik ¤oH
70
erésevtih péđ gém tsátnallip ¤e eteV"
,errévtsetuif téh si knár sé ,má&a zA
,lüdres gila ka$ si bsődigel a tzök kiK
.lütrev¤ef enellek inđev knükenim ¤oH
(kemre¤ ttetelüđ am tnim ,dut 'es ti}}a) »!meN«
>kenrev¤ef enelle ,dnom¤ú ,zegeđ trev¤eF
,téjdéle$ ,tiudjah eđđö itetlötrüK
.kéjdév gilálah ¤oh t€étsak a ,tupak A
71
,noplat aif sik tah ,e$$ö ,lüle agaM"
:}okla serev a lláđ arladaiv serév S
,avrís atagnorođ eblö má}a megnE
.atrib 'es lef gém trem todrak a mezek siK
>killah sége$erdrak ,sávís ú}ođi tnüK
>killali}eb knázzoh }éfzűt ¤e-¤e rok€O
"!egéV" :¤oh ,nahoreb e$$ö má&a ređ¤E
.ebélö pak megne ,nossuf ,'má}a ajvíH
72
>arra ,ttotufađđiv ed ,má}a si ttotuF"
.avlah ,táif péđ tah s etlelgem táru loH
evzű men ,avtál men ,netrek a gidep iM
.erzűt sorip péđ a međkélme - !knádalaä
:medse trémele¤ek ka$ - >mönüb igér zE
!netsI ólláuđđob a tsoloK essetnüB
:atgávik máfdála$ ,ettevle mokotriB
"!aktá sökörö vén zcókraB a gem ajgoF
73
...!igér a ze si tsom" :lóđ €árik avtjahoS
(ikén atzára¤am men bbávot ed) "!lef jllÁ
,}évröt a :soloK men - ettevle 'dokotriB"
.névlörötel dektév ,koda temle¤ek eD
,ajrib ,űmeđih ój ,sám rám tadokotriB
:ajri lemmelevel lórdulaf téven iK
...matnári kalassál kenűh ka$ !jléf en eD
".matnáđ deken si rám tremíc s ,teven ifleM
74
"!gésleF ,né koda djam togáđój sé teveN"
,késset ¤ú iken ka$" - ,sólkiM alóđeleB
,tá}ámori se¤ek ajda si degésleF S

".tá}áel ¤röß idloT iđét ávuif ¤oH
?lántattísuif tik" :sojaL dnom "?ado$iM"
".lándah e si mattál ,ken¤röß aif nav 'điH
,ettelüđők a }á€ !rú segésleF ,za }áł"
"!etteređ si gem tze lüklén motdut-merih S
75
:argásuif ótlém ,}á€ kéred ,}á€ ah oN"
,arkáed télevel si ázíB - ".modageM
:tidloT ágofađđiv ,tsozbok névtđerele S
".tti lóđ delőlefet lével a ze !ka$ eN"
,tsávzíb imalav men ,sólkiM iđevlatÁ
.'tsárí gerö ka$ ed ,insavlo ő dut, :¤oH
,tde}rög ado idloT - "!káed ,iken dsavlO"
.te}}ök ümeđósrob ték-¤e ár si etjE
76
:eré zohiaros ősgévgel a rokiM
"- erđé mettev men tza" - sojaL édrék - "?za iM"
,lübézek káed a tsárí za évevik S
.lügév atsavlole tros ¤én a si ređtéK
>atjar ttozoklodnog "...kevíđ a loha ,ttI"
>akja ár go€osom ,lajju gem iköb djaM
:no¤an gásju iken gásju ze ¤oh ,ttođtáL
.nojdaram agam ¤oh ,tsólkiM étđerelE
77
:kankáed a gém tlóđ nabnoza tenemiK
:kandánaŁ idgeleT ,-kesré za kotajrÍ"
,temle¤ek i€árik lúgáđro nessedriH
>ttellem náicileF ketdöhnűb kikalaV
,keré azah erim ,ébböt ne¤el en ¤oH
>kelél ¤e si lohes evllüzle ttaimE
,nojlosavaj ta€o gáđro za si t}évröT
".nojlokal en kemre¤ ébböt tréápa ¤oH
78
atráv lüvik ecneB s rám ókinA tidloT
,artás ő za ¤an ój >zohágam atvíhgem S
:sozbok a neze pak - >ttü¤e tto kanajkaL
:zohgolod e gém lóđ si sám !mé$ö ,óhaH"
:aj}agerö kan}á€ a s meken má}a naV
"- ajllavaj men ő gím ,knützök ¤av negedI
,ttotnallip tasopal ujfi za - >idloT dnoM
.totnal a itegnep nabrotás ¤e nölük S

79
.telűđék ¤an a €of trem :ákos 'es ¤ú ráM
:tehlűper men azah robát ¤e no}ráđ eD
,ajtagoláv,ideđ ,modnom mál ,€árik A
.aj¤ah teki€em tto ,le e¤iv téđér €eM
,nogáđro za le€€éđ kos lű si nabkaráV
,nogá-bboj ,semen ik llek lef tza inatláV
,tájánotak agam ¤av ,tsodloĐ eb inkaR
.tá€árik ajláglođ men tniknö semen aH
80
:nabrobát a ifzcaL érríh táhet iđeT
?nab€opáN indaram lőbgésűh raka iK
,lórlálah etekef óđ bböt $nin !ze adu$ S
.lór€árik kéred a s ,lőrvén ra¤am a kaŁ
:najá}dnim knuzotrat" kádnom "lallálah ¤E"
"!majráv nohtto raka ,gem lálat tti rakA
kandah ropA-ifzcaL a ,bböt ¤av ,si eleF
.kandaram evgnesrev tsom - kódólogúz A 81
,bbéttelef ednevrö ,návllah si sojaL tiK
>pén a ze ,rođsám tnim ,arju iteređ ¤oH
,kanna tásádaram le ádagof men eD
.kannav iekemre¤ ,ejőn nohtto keniK
,trobát a átídni ,tlovgem dnim ze rokiM
,t€opáN laviadah ređ¤e ásopatgeM
,atjah élef amóR tsévdekđere nannO
.at¤ah ,tte€eh erdnE >térdnE za nab€opáN
82
>ebélezök amóR tréado rokim ,táH
:ebéle ik kennöj rám eri}dlöfrém téK
[2],armolatah ttotuj témsi ik ,núbirt A
.avlodóh kádagof s ,pén nözö ,$ánaT A
,kanágúz k-ávivve ,kognarah nnebadO
,"kanáru amóR" sé kan¤aN tő kézzeveN
,abátolap sápmop ¤e kéviv arsálláä
.apáp a tlov tto¤ah neserü si ¤ú tiK
83
,ejtevök ¤e azoh tto bbélegel trihđáß
:ettödlük tebéĐrE ,tza lóráduB aj}A
,nogáliv a rám $nin €oráK őme$e$ ¤oH
.nodárgeĐiV igér ajráv tésétemeT
,atjar negi sojaL tágam atlusúblE
:atjahos tako¤an ,tlov lüde¤e t€ehiM

,tlov kérobub serév múđđob đége za ¤Í"
"!tlofrév ¤e ka$ - e€eh rám tsom >anattaplE
84
,ađđiv kenézekré nátza itevök sáM
,atzíb tröp inelle annahoJ a erkiK
,késsetevlöf arjú nabno}ivA tza ¤oH
.késsetléti-arjú ,tsokli¤ a lavápáP
:attodlolef apáp ¤oh >kázoh tza kezE
,atdut men ,láni$ tim ,evlövűb alav geM,
nojda táh ta}ara ój rezezáđmoráH
.'nojdaram agáđro - >kansojaL annahoJ
85
,nabólav si kettöj itevök annahoJ S
:nabólalgof avzoh t}ara rezemoráH
moráh es ,a}ara rezezáđmoráh eS"
"!norá le moda men térév mé$ö :llek meN
,aráju$úb-retéP tnem sé ,€árik a tlóä
>arrátlo tto evet terze¤én tá}arA
:kenérdnE ,kanifzcaL si tnezü panza gém S
.kenégres anátu tá}ávdaram azzoH
86
:küssevök en nassal t€árik sojaL im eD
,küssev im aráduB :}éfmeđ ¤e talodnoG
(neblével avpak tríh) aj}a za tidloT loH
.nebémörö lahgem ¤oh léf s ,}égeđ ajráV
gidsegeS el lüđék ravdu za ¤oh ,ajllaH
,gitse ludni men ed - ,ebéle €árik A
:gésőh a lappan trá kanén€árik a treM
.gésősle za pan ¤e ,ludni legger ik aH
87
:koráj anátu 'zib ...?dsegeS a za nav loH"
"- koráv nezehen tik ,maif nav si mekeN
.trájdnim inlokadut técneB gerö idlük S
:kájdno'đa" :ajdnom tza ,névrét azah ecneB
>kannotalaB a el ,kanrávréheF inneM
".tanno nav eđđem men :llek élef ráv¤omoS
>arádu$ ¤an ,ima "!eb náropađ táh jgoF"
.arját débe-sik ¤ú ,tnétrötgem si ramaH
88
,"ebitbel" anatjah nodóm ttokođ ecneB
:eb itlöt sádair tsáv€of tielüf eD
"- ól a mes ,rotso mes déit men !si$ok ,stjaH"

.óllahto¤an innel tsom dut 'es
>ketréado si kő ,ravdu za erim
>kedrémet tlü¤eđđö lőbkédiv a
,kájtláik élefel lub}orot a
.kájtál indelezök trádnadőle

avrakA
,¤Í
si péN
rám sÉ
za ¤oH
89

,lakkóráj-aravdu za ,én€árik errE
>lakkótnih so}ara erpe¤ a ik ludnI
,avzálém ekiĐrÖ s nősle za tlü agaM
>acápa ődneel rám tnim ,nebétekeF
,kan€árik epék tnim ,anátu kesré đŐ
>kanáros egév $nin ,ótnih kos nátuzA
,artáh tdaram i}}em si rékeđ isulaF
.atráv tánokor ik ,téjréf ik ,táif iK
90
,kandah a téjele za kétzénle rokiM
,kandair kojobo ,kótagorát ¤an táH
:akrat őgevel a lótkáipok sólđáZ
.avgam a kenne rám đel €árik a agaM
,nebgeres a lüle si ttöj návol agráS
>nebber to¤an eviđ arásátál aj}A
,ajlokó$ tiezek ,trájdnim targuadO
.arjú tézek akno$ a gem ,tákja za geM
91
,átnallipgem elev téĐrÖ ¤oh ,nátuzA
:ádnom s ,tállá za gem etpí$ avgo€osoM
!kanáduB ajáĐór súb et ,am ¤av péđ heB"
"!kallálat lezök €im s ,kelserek eđđem €iM
,si ój :iđetázzoh aj}a za evré$íD
.si ótlávgem a rám éz¤ejle tréimA
...!modnom ah ,má men ed !a nav gidda men eD"
".nohtto knüléđeb djam tebböt lőrre menaH
92
:notú za ,si lemmeđ ,bbéle ¤av - nohtto djaM
.mogúsgem tti raka ,lőbdéđeb a ttel iM
,tá}á€ meledejef a}đob éteređgeM
.tá}ámoda evíđ lef álnája ikeN
>levékiĐrÖ evel godlob nődi uđđoH
,levémle neletrih rám tlogáđro si meN
:ardnalak lórdnalak ettiv mes tiadaH
.ardrak étđere men ,ttöző¤ leđđé timA

93
.erőle motá$ob né t€árik a menaH
,erővelartáh a idloT meken gélE
,ne}röđ alav zá¤ív aj}a sedé za tiK
.neb}}ök adabbál sé ttozdorpak si emeä
,énnev 'es erđé nát tzök pén reze i}}A
:énnet tsávzíb azah tájtú za si idloT
,lobmot ,ređ¤e tire} ókjeP attala eD
.lobmáh ¤e ttogohi} gnah sőremsö ađđiV
94
,arra si targu ¤oh - ,sólkiM tniket arrA
>armavađ ősle za ikráb tza iđihlE
gédnev a - si ecneB ,si ókinA eleV
.gém negedi ő ¤oh ,lutáh nápu$ izrŐ
,ketse '¤oh abáka} sám¤e za ramah ttO
,ketsef abáih né tepék na¤u lurrA
,lutóđ a katrib men intuj zohóđ ¤oh ,'eS
.ludót negi ah zív nojáđ}éde kűđ tniM
95
,arjú gem ,arjú gem s tágam névlűröiK
,arújfi negedi za tsom etev te¤Ü
>igér ,asrátitu ¤oh ,lótáif avllah S
.ikén ada tezek ,lavóđ péđ ádagoF
,etlelögem }ođđa gerö za si técneB
>etlesiv tájdnog lój kanájókinA ¤oH
,mattotínat né trem" :ne€évek ajpa dnoM
".mattotíljah arój temék$őđđev egneß
96
,kenélü zohkoj}a lavókinA idloT
,ke}égel savol a sozbok a gem ecneB
,erőzge}em ¤e tnim aráduB kennem ¤Ú
>erőle motína¤ ,đel za si egév A
aj}a za gem sólkiM notú za bbálageL
,ajllah en ókinA ¤oh ,kenléđeb avgúS
,evré mes artúléf ,¤oh tlávik ...!ő si meN
.ebrékeđ gerö za €eh tuj si kansozboK
97
:teven aj}a idloT ,névél tto rám aduB
"!tenem tú za ze tlov úđđoh ne€i ređtéK"
,atráv supak a nnik laváretic őgneZ
.atrázeb etse tnim ,nav ¤ú ajupak eD
:tádo$im ógocnic a tza ,ziri$ ,el ddeT"
"- !táh oN - ?inti}-upak el kajlláđ magam ¤aV

,ludrom ¤í gerö za arsupak a ecneB
.ludrofeb ő rokim e-kizén ah ,etzén S
98
,tájnohtto iadub névréle ,idloT ¤Í
,tájdnog asásodjub attahtđaka ergeä
,trotso za ,tĐiap a ,t}ágzub ¤an a ergeä
>droh si nátuze gém nabcrah ő teke€eM
,ettet ebőnehip si táĐmák gerö zA
:(ette mes €om a ¤oh ,ze córad avrud €O)
,levvé nevtö-nev¤en bbősék iđevlef djaM
.le kétdelef 'abmáđ tloh rám si tágam aH
99
,kenőn návlukalaađđiv gem ókinA
!gem ő tteteređ tik ,sozbok a ajtál tsoM
,ógnallip péđ a tsom ,tlov báb a gidde aH
.ógnab ejef a tsom ,etteređ gidde aH
atdaik énidloT s nötgör etrék si geM
>attatzotláv té€eh ürű¤ a levürűß
}ámlod a tlűđef ed ,sólkiM él¤íri meN
.návlodnogle zehe témleređ súb agaM
100
:edrék 'es >allah 'es lóráksoriP ahráb S
,etré gojas evíđ ,nav náduB atóiM
?nojjav e-lah ,e-lé ,ajdut 'es tza neđiH
,nojllah lótsám ¤ohen ,drék mesgém tso}oziB
,arráp semleređ a návzúh tótja ,menaH
,arájtrap anuD a nednetse tnosoiK
,evtev röđtö-ređ¤én kenőzeve tájrak S
.ebtegiđ acápa za tágam ajgurtÁ
101
nossál '¤oh ,ilelmék lánrotsolok a ttO
,no$ár kűđ a si eb ,arkalba za si leF
,ánzoh táksoriP en - sros a ebéle aH
.ázzoh ólnosah ik ,tezűđ na€o ¤e kaŁ
,égem trek a ,lürek artáh - !abáih dniM
>égeđ korá selö ,€ém ka$ ,tlov men alaF
ttotnallipgem idloT tzök káf a nnebadO
.totnah ódorobmod s tetđerek imalaV
102
,lassárgu i$ik ka$ tokrá za ipéltÁ
,lassári ki¤e za :őttek tđerek ,ajtáL
:ejűteb suzéJ ka$ ,immes nokisám A

.erűf a ,ttőle za 'rájdnim tlurob erdréT
,atsavloel erdner tájósavlo rokiM
atsavlo nozama lekkűteb-écébÁ
:éláP i}ogzoR a rís sođá¤ a zE" :¤oH
"!éllem a}áel ój ,evíđ a tjáf edI
103
ertđerek a lürök tsom tnahuz "...!aksoriP"
,evtđöröf abropáz ,avtírođ zehélbeK
,tetriđ gedih a tza etlelö ,atlokóŁ
>ttetíh}e timalav náj¤an a elev gíM
,ajtanáb ttogokoz er¤e si bbávot eD
>aj¤ah kemre¤ a le tsárís a rokim tniM
ergé sogalli$ a s ,élröt tiemeđ djaM
:ergév alalóđ ¤í ,giákos evzénlöF
104
,lettih sőre međih !¤av si tto ,¤av atđiT"
>letteteređ godlob đtí¤ó¤gem - đráv adO
:nejrémsö en t}ođđa víđ e ahos giddA
"!nejléges ¤ú netsI ,mollágem s ,modagoF
,ajdrak ój iken tjáv tördög ¤én - elek tsoM
,atrapakik téjdlöf lavákram ezek téK
>tezűf lataif ¤én lütsevöt atnárleF
[3].tezűđ-acápa za kájloké}rá kezE
105
,epén rotsolok a tze dnim e-attál ¤oH
>evé cnimrahzáđtö kenne 'đih ?ajdut iK
,kétremsö si gem ¤av ,káttál ¤oh ,za teheL
.kétrem men tsőh ¤an a intírobáhgem eD
,ađđiv tnem si noza ,tlov ttöj notu €emA
,ađđi naúromođ rám tárot aksoriP
,tájótu emleređ nabárot 'aksoriP
.tájógofzék mádív ókinA za ttü¤E
106
,arátnolaä el sé ,pansám abulaf¤aN
>arámladokal ¤an ókinA inlűđéK
,kilű si gem ,modut ,'rájdnim tza norob jÚ
.killi tekika ,dnim ajáer avíhgeM
,tázáh-atolap gát álnájalef idloT
,tázúb >dnom¤ú ,nabba entehel intatmo{
:ablazak inkarlef támlađ a ettelleM
.'abba tahlocnátle si e¤emráv moráH
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sé - ,gédnev a si tlű¤ arpan ¤e ,na¤ukaŁ
>sékéB ,darA ,rahiB :ttel e¤emráv moráH
:naltavih a gém táh >ttovíh a ka$ i}}E
:naltatnáb itehet ,talúm nepéđ ah ,iK
,adzárag ¤av ,geđér nebnelle ki€emA
>azzárik teklel a ¤anđán a lubba !oN
,káj¤ah nékéb ah ed - >¤anđán a za idloT
.tájtanáb izötnö nőflatđa za naltóä
108
,kéttezev abmolpmet sik tráp jú za ertiH
>tétđerek so}ara áda idloT ken€eM
,gástalum ,sázokal ttödődzek nátuzA
.kássargugem erdner si t}ođđa}em a ¤oH
,ajros névzektevök kancnátanráp a djaM
,ajdroh tsoknávdrét a si }áel ,si }égeL
,ebéle iđetel trékó$ :te¤e sereK
.ebé€eh daram za ,éssik avtagrofgeM
109
,af sogáriv ¤e tnim nebréhef ,ókinA
,arsogam ajtratlef tsoknáv a ,gorof ttO
?nojvih en ?nojvih tik ,lemmeđ afla$ iseL
".nojviv gidnim ka$ en !maru ¤anđán ,arkóŁ"
,kenne rám llek ifréf" - idloT dnom "!né modnoM"
"- kenrev nűrűs ah ój tik ,ze }ođđa na€O
:atnáđle si arcnát ,sigém tágam arkóŁ
.atráj naso¤anđán ,nesegerö ,naklaH
110
,nojdakađ egév rám kangástalúm a eD
,nojdaram arágam leppénzáh a idloT
:ará$ ik ,arđjah ik ¤oh ,le ejledner ddaH
>aráduB agam ő ,abulaf¤aN aj}A
,ajrib lavókinA t€étsakráv a sozboK
,ajri lurátnolaä ,lé gím ,agam téveN
,idloT sé ne¤el ¤röß rám za ,đel koif aH
.inlotóp si taif kisám a kanáj}A
111
levvén ttodopara¤ :tnétröt si ¤ú imA
,levvé kinednim tá nődnetđe záđmoráH
inlurob ab€ámoh tsólkiM at¤ah si meN
.idloT iatnolaä sé isulaf¤aN A
,temledejef a djam - ,tá€árik atlágloä
ttellem eremíc tröt márí tze né keniK

údrak tnovik 'ebzék noĐjap s nokasis tráZ
.údjah iatnolađ ,}arA isulaf¤aN
112
kansólkiM idloT űh lóriaglod bé¤E
,kansóda lekkené tamagam mezré meN
>matzokadut si men ,matsavlo mes 'ebv}öK
.matzotrat názagi lammáknum ¤e ze kaŁ
lajjah anrab gém tim lőrKŐDI SÁILAD
.lajjab ,larrók evdzük ké¤ah 'ebléf s ,metdzeK
:lüréhef si majah ,mettel gga rokim tsoM
.lürÉMLEREä IDLOT kené súb a lohmÍ
*
ah ,lef ajlánđah ik totalsójlab E .(oila) .O .I .L .A rutibatiraM [1]
.J .A ?őtlökpén a men
le küj¤iH .knákinórk ajdnom "subiroitop sinamoR muc sunubirT" [2]
trét nebbősék lavój ka$ izneiR ¤oh ,nebcrep e kujdut en s ,iken
.J .A .abámóR ađđiv
>ttezektevök kađsrev a ze gém nátu đakađ .104 a nebitedere zA) [3]
(.at¤ahik lőbgevöđ segelgév a }arA
kenlé nát iajras tluvrále zűf ¤én A
,ken€émeđ imledjef nabámlatlo ,si aM
,levődi alláđár tegiđ péđ e ¤oh ,iK
,levővöj so}áriv tájtlum ¤an évöđeB
ejélimelüf gga ké}rök a ¤oh ,at¤ah S
,ejlé$ignezle tto tájlotu ekenÉ
>tálálah ajráv tto avtagllah nátuzA
.táláđ eger a sé tidloT küssevök eD
***

