.k es e veL
nednim menka$ tsevel a ik a ,ttözök kaifréf a nesönölük - tné¤e metremsi gilA
.inetiđék tsevel ój dut }ođđadzag sévek gal}ára sigéM .énze€eh en élöf leté
s kiđtál kenű}}ök negi esétiđék sevel a ¤oh ,melel nabba ka$ táko kennE
,ű}}ök ¤oh ,iđih tza ik a gideP .inatidrof áer katkođ todnog sévek tréze
sogásólav ,inláni$ nojdut tsevel ój lóbsuh sévek ikalav ¤oh ,zohhA .devét
nebkőlgédnev¤an bbeseletihgel a ¤oh ,golod tremsi nasonálatlÁ .llek teđévűm
kankén$ákađ sé ko$ákađ ttetezif lój a kankoza trem ajH .sevel ój ne$nis
sik ¤e gideP .sálárbab órpa kos óráj levésétiđékle ój sevel a kiđtet es¤ohes
ttü¤e lavátalánđah ređüf eléfbböt sé lavásátirip abriĐ gésdlöz se¤ev
ka$ tekimse€i za neseteđémreT .inativaj tekesevel a tehelgem nasotalumáb
kodála$ bbessik A .inlunatgem tehel lóbádlép ttotál lemmeđ nátu talroka¤
.inetiđék tekesevel bbesetelzigel si nátu sáriel tehel ,arámáđ
.sevelsuh segésnözöK
(.sevel a bbátđit lőbkezE) .tniđtáh ¤av tráslef ,tsuhahram ólik ¤e knü¤eV
,órrof ój aH .teziv retil 5 abkézafsav ttotálle lazzám naltábih ¤e knü¤eT
sévek gém talroka¤ a loH .ebziv a lavós kéramléf ,tsuh ttosomgem a kü¤et rokka
retil tÖ .inatimáđ llek tós lánaksévák léf ¤e er€émeđ nednim ,zehsézőf a
nebzöksézőf ,el küzzőf eri}retil 4 aH .sevel ólav ken€émeđ 10-8 đel lőbziv
A .goloráple gidep ziv a ,návik tsézőf kos negi suh a trem ,llek integötlöt
suh bbégnöß .tahrrof gédnim ah ,ttala aró léf sé 2 őfgem si suh bbe{émekgel
ték :ázzoh knü¤et ,suh a ttőf giáró ¤e rám aH .lüđékle si ttala aró léfsám
đége ¤e ,trellez léf ,terekö¤ me€eĐertep ték ,tápéragrás ugás¤anpézök
tzednim tósrob međ zit sé tám¤ahkof kkizc ték ,tébálarak léf ,tám¤ahserev
gim a ,tsevel a inzőf llek gidda si lekkezE .avsom sé avtitđitgem lój
ttedeđ ik lóbba za ,erléd nav kné}e$ep ujrob ¤av sétres aH .küjtehrüđel
sevel a ,nav atjafsuh ssirf eléfbböt léniM .ebsevel a kujkar si takotno$ sre{
ürüs ,nav neđék aH .kuzzobah el-el lallának (saku€) ődeđbah ebzöK .bboj lánna
nesejlet ¤oh ,kuj¤ahtto gizcrep }áhén sé küjrüđtá ablát ¤e nátiđtórd
a tsevel a llek eb nasodnog nátzA .knüre} tsevel atđit }ara ¤I .kéjdepelüel
llek tnárfás ttöröt armoniftđil i}¤ehsék sik ¤e s inetlöt abkézaf a lóblát
,tniređ knudóm sé knüsélzi ,éleb knü¤et sé lef kujlarrof arju rokke :inneteleb
.lóbkoglod ólav ebsevel a
.sevel-anraB
arokój ¤e ázzoh knujda ,gelem aH .triĐ lának ¤e knü¤et eb}édesav sopal ¤E
dnim ,terekö¤ me€eĐertep ,tápéragrás ,trellez ,tám¤ahserev ttogávlef
¤oh erzüt sro¤ kü¤et sé gem kuzzóS .(géle láđ ték-ték) avgáv arákirak
tehel si tájámahram akbarad ráp ¤e nebzök sáravaK .nojluripgem aránrabtétös
suh ,trüđ men el gém ed ,triel tnef a rokka ,ttel anrab neđége aH .innet ézök
đége za đel anrab péđ negi arrokka küzzőf lavva giáró léF .eleb küstnö ebél
llek men }árfás ebsevel a ebbe eleb knujda si torkuzc akzcok sik ¤E .gemöt
eleb tehel timráb <tsevel réhef a tnim ,kujlánđah ¤u neppé nebnölüK .ázzoh
.inzőf
.sevel ku#
:leggésdlöz eléfnednim innet inőf ebziv órrof llek ttü¤e rokka ,lataif ku& a aH
etekef međ }áhén sé am¤ahserev ,rékö¤-me€eĐertep ,ébáralak ,rellez ,apér
,egne¤ suh a ah teziv retil 4 knü¤ev zohku& révök ¤an ój ¤E .lavós ,lassrob
rokka ku& a gerö ah inlarrof not€of ed ,nesedne$ ka$ ,llek men integötlöt

a llek nátu sézőf iaró ¤e ka$ <lassuhahram a tnim ,elev le knujráj ¤u
sé inrüđ nátiđ ürüs si tze llek el ,suh a tluhupgem aH .indaázzoh tegésdlöz
ebsevel e knüzzőF .eleb knujda togáriv-óidne$eređ i¤ehsék ,tnárfás sévek
.tátđét "agi$" ttetiđék lánzáh ¤av ,táksal tru¤ lassájot }okév
.sevel-sosrob atđiT
,tájbmozc a erieđér lef knujladgav avtitđitgem nepéđ tékri$ sik téK
ebziv gelem ój retil téK .abkákbarad soni$ nölük ,tátáh ,téllem ,tá}ráđ
¤e ,nesreö} tá}ogrub órpa barad 15 :tegésdlöz őzektevök a sé tós eleb knü¤et
,avgáv arákzcok si tze ,tápér agrás ¤an men ¤e ,trellez bbessik ttogáv arákzcok
etekef đége međ 20 ,tósrob dlöz egnö¤ koram ¤e ,terekö¤ me€eĐertep sévek
me€eĐertep dlöz sévek sé avladgav arórpa negi tám¤ahserev jef sik ¤e ,tósrob
en téđ ¤oh knuzzá¤iv ed ,küzzőf giáró léf ¤e tzednim avgáv arórpa televel
kansátnár sorip egne¤ tetđil lának godáb ¤e larriĐ i}óid ¤e nátuza ,nejnem
đége ¤e abriĐ i}sájot léf ¤e rokka sé küjtnö ézök sevel a tze :knütiđék
eleb lallának sévák s knürevek táksulag trevlef lőbtđil lának ték ,lassájot
,küzzőf gizcrep 6 bbálagel si levve ebsevel segésdlöz sosuh órrof a kujkar
.inlalát tehellef nátza
.suhsá€uG
absabál triĐ i}sájot ¤e ,knugáv abkotalaf ¤an ój tléđ-ráslef ólik ¤E
ttogáv arórpa jef ¤an ¤e ,lavós küđđet eleb tsuh ttogávlef a sé knüđet
,kujloráp ttala ődef giáró léf lavákirpap lánaksévák ¤e sé lavám¤ahserev
ahup suh a ah :giáró léfsám küzzőf sé teziv órrof retil 3 áer knüstnö rokka
,đel
za ah tá}ogrub tle¤énlef ttotitđitgem nesre} ré}át ¤e gém ázzoh knü¤et
.inlalát tehel lef ,ttőfgem si
.neppéksám suhsá€uG
¤e sé lavós küđđet ebziv órrof retil 2 avgáv abkotalaf tsuh ólik ¤E
ázzoh knüđet nátu sézőf iaró ¤e sé kuzzobahel ,rrof aH .lassrobtröt lánaksévák
,tébálarak ,tám¤ahserev tobarad ¤e-¤e avgáv arákzcok lűbgésdlöz eléfnednim
üređ}édi nepé im a sé tósrobdlöz ,tápéragrás ,terekö¤-me€eĐertep ,trellez
ráp ¤e ,kützőfgem aráhup dnim tekeze ah sé eleb knü¤et si tá}ogrub sévek
kujlálat ttü¤e ¤i sé ázzoh knujda si tátđét tru¤-er}émek ,ttetegepi$ koram
.sevel tlevdek negi erétse - :lef
.sevel-káR
ne}}ök gidep ,előt si kenléf tős ,iremsi iknednim men tájdóm sátitđit kár A
ték a sé kujgof ebknüzek lab tokár a :nodóm őzektevök a innáb elev tehelle
tákraf a ,avtidrof élef knüre}et télef sođujab a ,kujtirođeđđö lój tájóllo
sé kujrava$gem arlab-arbboj tá}ráđóđu őspézök kanákraf a élefik gem
a tufgigév €em ,téleb amroflanof etekef ,}okév sik a tza kuzzuhik nesedne$
a .i.t) ,avtrat nesőre nodóm tri tnef a tokár ógzom sé őlé gidnim gém A .nákraf
ővel nabátáh a ik küjdeđ sé tákraf a el kustláv lakknuju (lülef avgof lánátáh
nalatátđit a el kujrapak lessék lürök aka} sé lőrkeđérladlo zA .téleb
nojdaram korot a sé óllo za ka$ el kujgáv takabál órpa za ,tekeđér
todnog sönölük arra ,kanajlluh en téđ keze ¤oH .lattáh a evggüfeđđö
.elev roksétlöt a innáble zéhen neppéksám trem ,knustidrof
men atđit ziv ósom a ka$ gim ,kussom gidda levéfek ,nebziv kos negi takokár A
tiabál órpa zA .laváksulag trevlef ¤av ,lavásákĐir gem küstlöt rokka daram

.idegne đér sajéh ,sóviđ a eri}}em a eđđö küjröt lój sé abráĐom kü¤et
,đel órrof riĐ a ah tajav ¤av ,triĐ lának ¤e ,absabál sik ¤e knü¤eT
sorip péđ gim ,gidda küssüs evrevek gidnim sé takabálkár tröt a ázzoh kujkar
ne}}ök trem ,lőrzüt a el kü¤ev nátuza ,kélemröt kár a zaráđ sé jav a đel
¤an ¤e ázzoh knüstnö sevel a sorip péđ đel men rokka s lunrable sé gégem
.ebsevelkár đék a tá küjrüđ nátiđ monif roksálalát nátza ,tsevelsuh lának
.él sáđaK
olik ¤e knujkar ebziv a sé teziv retil moráh knü¤et abkézaf seretil ¤én ¤E
lef kujladgav tsuh a ,lőbéđér ráđbál a ¤av "lóbájrat" za ,tsuhónđid sirf
.tám¤ahkof ttotitđitgem kkizc ¤én ,moráh sé tós knü¤et ,ebziv a abkoizcrop
a kiteređ labbál ónđid tlötsüf nepé nakos inetiđék si lóbsuh sötsüf tehel tzE
,lütđerek nátiđ tsevel a el küjrüđ ,ttőfgem aráhup ój suh a aH .tél sáđak
,lőbél a kustilovátle takotno$ órpa ttolluhik lóbsuh a ¤oh tréza
tsuh a nátuza
¤én knü¤et ablát ¤E .tsárabah ázzoh knüstiđék sé ebél atđit a kü¤et arju
,tsájot đége ráp ¤e ,tlefjet u}avas ój negi lánakaf tah ,tetđil lánakaf
tniknassal đel amis sárabah a ah ,ttü¤e lettđil a le lój küjrevek tekeze
tnigem kustidrof nátuza tevel sosuh órrof a ézök sárabah a ablát a küstnö
.ne¤el u}avas ój ¤oh ,tetezce i}}a ézök knüstnö sé ,tsevel a abkézaf a ađđiv
nátu sétiđékle za ,enneb kézzerégem lój am¤ahkof a ¤oh ,iteređ ¤u ikalav aH
ne€eh gelem gisálaláT .avladgav eđđö lój ,innet tám¤ahkof ebél a tehel si
.kidosorut eđđö trem ,giedi kos kujlarrof en ed ,kustrat
.kéletlöt ólav abkár A
inatimáđ tokár bbesik moráh ¤av ,bbo¤an ték bbálagel llek er€émeđ nedniM
tröt i}¤ehsék ¤e ázzoh knü¤et ,knü¤ev tásákĐir lánakgodáb ¤e zohkár ¤e
sé tós sévek ,avgáv arórpa televel me€eĐertep dlöz i}¤ehsék ¤e ,tosrob
a sé eđđö lój küjrevek tekezE .triĐ ugás¤an óro¤om ¤e er€émeđ nednim
sé dagadik ,őf ah trem ,inmöt llek men tréza elet gem küstlöt giléf tátáh kokár
rokka ennel zéhen si tákraf a gem ,Đir a daram }émek ,ne$nin e€eh ah
en ik nebzök sézőf ¤oh ,tekéletlöt a inrázle llek lavva trem ,ingudađđiv
a si tásákĐir seređüf tdaramik lőbkéletlöt a rokka ,őf giáróléf ój aH .nossuf
en ¤ál negi ed ,luhupgem nepéđ gim ,nöjjőf si lavva ¤oh ,inetlöt llek ebsevel
.inrüđ llek ázzoh tajavkár a :nav neđék aH .ne¤el
.kesevel-"avrÁ" ¤av ,-tlökröP
.sevel-káR
tröt etekef ,tós ázzoh knujda sé knustimáđ teziv retil ¤e er€émeđ moráH
,tápér :.m.u ,tegésdlöz eléfnednim ábbávot ti}¤ehsék ój ¤e tosrob
knüstiđék rokka ,küzzőf giáró léf ¤e trellez sé tám¤ahserev ,tem€eĐertep
tze küstnö ,tsátnár sorip egne¤ ,gih ,péđ lettđil lának ¤e lóbriĐ lának ¤e
,nátiđ ürüs tá küjrüđ ,ttőf ttü¤e giedi sévek ah - ,ebél segésdlöz órrof a
léf enneb küzzőf takokár ővel evtlötgem neđék a sé eleb tnárfás sévek knujda
.nav neđék rokke ,tajavkár a eleb küstnö nátuza ,giáró
.sevel-aksát-ődüT
eb kujróđ sé ebkelevel ¤an ,ar}okév le kustju} ,tátđét sosájot ój knujruß
-sétres ¤av ,ujrob ólik léf :levődüt tlüđék nodóm őzektevök a tátđét đége za
tődüt
lának ¤e kü¤et ,arórpa lessékógáv gem kujladgav ,ttőfgem ah lój gem knüzzőf

dlöz ttogáv arórpa sé lavám¤ahserev ttogáv arórpa jef léf ,abriĐ órrof
,tlühik aH .eđđö lój küjrevek lavós sé lassrob tröt ,lellével-me€eĐertep
lével na€o nepé kisám ¤e tátđét a lagga}a triel nnef a eb küstnih
levőđtem e€ered sé tátđét ttetniheb a el kustirob gidep lavátđét neltetniheb
előleb knujbađ nátuza ,tátđét ttotjaheđđö za abkogalađ i}jju ték kujgáv
,tsátnár soriĐ sévek knü¤et ebziv segésdlöZ .takákzcok satuĐér ,soni$
,rrof ah tsevel a inrrof arju kü¤et nátza ,nátiđ tá küjrüđ ,tosrob sé tnárfás
.kizátéđ ramah trem ,nasro¤ kujlaláT .táksátsődüt a eleb küzzőf
.sevelabmoG
moráh :nav knügésküđ eri}}em a ,teziv i}}a inrrof knü¤et abkézaf ¤E
eléfnednim ebziv a knü¤eT .knutahtimáđ teziv retil ¤e roknednim er€émeđ
lának ¤e knü¤et absabál ¤e ,rrof ziv a gim ttalaza tosrob sé tós ,tegésdlöz
küstnö tsátnár A .avtimáđ tetđil lánakaf ¤e er€émeđ moráh ,kansátnár triĐ
tá küjrüđ ,trroflef lój ttü¤e lassátnár a sevel a ah sé ebél segésdlöz a
nátuza ,televel me€eĐertep dlöz ttogáv arórpa sé tnárfás eleb knü¤et ,nátiđ
ekrepi$ ttogávlef sé ttosomgem nepéđ eleb knü¤et ,őf aH .lef kujlarrof arju
nabriĐ arré{át a knü¤et roksálaláT .küzzőf giáróde¤en tzednim tábmog
.takákzcoke€meĐ ttotirip
.sevelgésdlöZ
sé tós eleb knujda inrrof abkézaf a knü¤et teziv retil ¤e er€émeđ moráH
,soriĐ bbákni sátnár a ¤oh ,¤u ,tetđil knustirip abriĐ lának ¤E .tosrob
seređüf órrof a tsátnár a küstnö ,tlurip ersöröv péđ ah ne¤el setđil tnim
,nebél a andaram nasómo$ sátnár a ah sé giedi sévek tzednim kujlarrof <ebziv
sé ázzoh knü¤et ábbávot <si tnárfás sévek knü¤et abkézaf A .nátiđ tá küjrüđ
,trellez ,tápér agrás ,tobab dlöz ttogáv aráksal eleb knüzzőf
,ttőfgem dnim aH .tábmob sé tósrob dlöz tá}ogrub akzcok ,terekö¤me€eĐertep
.kujtahlalátlef
.sevelatđét ttötlöt laváraD
,tátđét ólav ebsevel knujru¤ lezziv ttötnö abjéhsájot ték sé lassájot téK
trem ,atđét a nojdakađ en ik ¤oh ,evle¤ü ed ,ar}okév géle tze kustju}
,nátu sátju}ik a kuj¤ah es gizcrep ¤e indaráä .kéletlöt a előleb €ofik rokka
knü¤et triĐ lának ój ¤e :lekkéletlöt őzektevök a gem küstlöt lannoza menah
}áh a ,tárad ümeđ¤an lánakgodáb i}}a eleb knüstnö đel órrof ah sé absabál
}ávlah negi ka$ ed ,gem tze kustirip éssiK .knüzőf tsevel er€émeđ
6 luádlép) teziv retil de¤en áer knüstnö ,arad a rám sorip aH .erniđaĐór
ga}a za aH .lőrzüt a el kü¤ev lannoza sé eleb si tós sévek knü¤et (er€émeđ
ed ,avtimisle neőlne¤e arátđét lével ttotju}ik a kujróđ rokka ,tlüh éssik
sé nosám¤e ne¤el ređték ¤oh ,¤u tátđét a lef kustjah nátuza nogatsav men
sik a tnim ,ne¤el gatsav na€o si¤av ,ak$adur ü€öbmög ¤etnim ,ik nezzén ¤u
lőtđér bbo¤an a ¤oh ,tátđét a gigév kujgáv levőđtem-e€ered lügév sé knujju
aH .knujláni$ takogallađ ü€öbmög ,uđđoh gidep lóbátđét đége zA .nojlávle
ój le kujladgav ,kátđét ttötlöt a kannav neđék nepéđ sé kutrodoseđđö dnim
¤oh ,eđđö lakknujju kujmo} tégév ttogávle ték a ,abkákbarad ugásuđđoh đara
nodóm őzektevök a tsevel a zehE .előleb nojlluh en ik arad a roksézőf a
eléfnednim eleb knü¤et ,teziv retil ¤e knü¤ev er€émeđ moráh :küstiđék
űniđaĐór egne¤ lettđil lának ¤e nabriĐ lának ¤e tosrob sévek ,tegésdlöz
,kützőflef lój ttü¤e nátza ah ebél segésdlöz a kü¤et tze knüstiđék tsátnár
,trroflef ah lannárfás sévek inrrof kü¤et arju sé nátiđ ürüs tá küjrüđ
ramahnegi trem ,lef kujlalát nasro¤ sé tátđét triel tnef a éleb küzzőf
.kizátéđ

.sevelzcóbmoG
A .tsátiropađ a kusti}ára zehgésküđ a s knustimáđ té€meĐ ¤e er€émeđ téK
ah nabriĐ órrof ,nabsabál gem kustirip ,abkákzcok órpa kujladgav té€meĐ
nednim ablát ¤e knü¤eT .ik nöjlüh ¤oh ,lőrzüt a le kü¤ev ,tluripgem
jéhsájot léf sé triĐ i}óid ¤e zohsájot nednim ,avtimáđ tsájot ¤e er€émeđ
sévek sé tetđil monif i}}a eleb gém knü¤et s le lój küjrevek tekeze teziv
giáróde¤en ah előleb ne¤el atđét őtehrevlef lallának ed ,}émek ój ¤oh ,tós
a eđđö lój kujravak ,takákzcok-e€meĐ ttotirip a eleb kü¤et ,kütrevek
eb küzzőf ,abkákzcóbmog órpa ik küsti€öbmög nákđed setđil nátuza ,lavátđét
-me€eĐertep ,-sám¤ah áer roksálalát knüstnö ebél segésdlöz sé sosátnár órrof
,selevel
.tlefjet sedé lának }áhén sé triĐ sákirpap
.sevelmo$idaraP
a ed ,teziv retilléf knütehev gidnim zehélmo$idarap tröttá nátiđ ,retil ¤E
ah trem ,nabrá} ráka neblét ráka tegésdlöz eléfnednim knüzzőf bbőle ebziv
,erődi őllek gem őf mes ahos ze ,tegésdlöz a erzüt a küđđet ttü¤e lammo$idarap
soriĐ knü¤et ebél segésdlöz A .ik ajda mes tézi sé daram }émek nesejlet tős
,tós tevelmo$idarap đék a ázzoh kujda rokka s nátiđ tá küjrüđ ,tsátnár
nednim ,lavá}ohrat giáróde¤en küzzőf eleb knü¤et si tosrob sé torkuzc
.avtimáđ tá}ohrat lának ¤e er€émeđ
.sevelatđopáK
¤E .inetiđék tehel si lőbél-atđopáksođávok norá} tsevel-atđopák A
inrrof neb}éde sonállezcrop tze sé knüđev tevel -atđopák retil léf er€émeđ
suh a aH .lakkotalaf saladlo }ávos ¤av ,lakkákbarad đábloksötsüf küđđet
.eleb knü¤et si tlöfjet sévek - roksálalát - sé tsátnár sorip péđ ,tufgem
.sevel-a€obruT
(leté iđavaT)
gem tza kustirip sé tetđil lánakaf ¤an ¤e knü¤et abriĐ órrof i}sájot ¤E
,tós lánaksévák ¤e ,teziv retil ték knü¤et abkézaf ¤E .erüniđe€meĐ péđ
a€obrut ssirf ttogáv arórpa negi kéram ój ¤e sé tám¤ahserev jef léf ¤e
a eleb kustirob sé teziv gedih ráhop léf knüstnö absátnár órrof a ,televel
rokiM .gisálalát erléf kü¤et nátza ,gizcrep zit lef küzzőf ,ebziv sá€obrut
órpa lef kujladgav ,abriĐ teteleđelmeĐ }áhén gem knustirip ,kujraka inlalát
.tsevel-a€obrut a áer küstnö ¤u sé abkákzcok
sevel-€uđaP
lőbbE .inőf ebziv gedih retil ¤én knü¤et t€uđap réhef atđit ,órpa retil léF
¤e ázzoh knüstiđék ttőfgem lój €uđap a aH .tehlüđék segésgéle ken€émeđ 8
a órrof ój rokim tsátnár anrab péđ lettđil lánakaf ¤e nabriĐ i}sájot
A .ab€uđap órrof a kustirob ¤u sé teziv gedih ráhop ¤e eleb knüstnö ,sátnár
ttogáv arórpa jef léf ,tosrob tröt lánaksévák léf knü¤et ebsevel-€uđap
sé televel me€eĐertep dlöz ttogáv arórpa i}lánaksévák ¤e ,tám¤ahserev
,iteređ ikalav aH .innet llek men ebsevel-€uđap a tetezcE - .tós ődnegele
ka$ ed ,innet si tátđét ttetegepi$ ,lóbátđét tru¤ erbémek eleb gém sákođ
.tsevel a itirüsgem ramah lüvikdner trem ,inneteleb kolnája tátđét sévek
knütnö teziv órrof ah ,trá men ebbe ,sevel€uđap a ennel ürüs negi ah nebnölüK
.le kussál lerređüf őllek a ¤oh ka$ ,nav neđék rám ah ,mes rokka
.nesötjőb sevelroB

eb}éde nállezcrop atđit knü¤et er€émeđ ¤e avtimáđ tretilléf ,trob-ó óJ
s lef kujlarroF .ázzoh knü¤et lassrob sévek tajéhaf sé tevüfgeđ tajéhmortizc
knustimáđ er€émeđ nednim ázzoh knujda si tsájot sé torkuzc ,tniređ knüsélzi
a sé larrokuzc sévek ¤e lef lój küjrev nablát tágrássájot A .tájágrássájot ¤e
.kidosóruteđđö sájot a nebnölük trem ,trob órrof a ázzoh küstnö nesedne$ ablát
.télmeĐ ttotirip }okév akzcok }áhén abkoré}át a knü¤et roksálaláT
.sevel-a}ogruB
gem tza kustitđit ,knü¤ev tá}ogrub atjaf bbo¤an barad ték er€émeđ nedniM
eléfnednim abkézaf ¤e knü¤eT .abkákzcok őlne¤e péđ lef kujgáv nátza ,nesre}
¤e er€émeđ moráh :teziv űgési}}em segésküđ zehkesevel avrá za sé tegésdlöz
tetđil lának ¤e enneb gem knustirip ,evét absabál triĐ lának ¤E .ti}retil
ah sé nátiđ tá küjrüđ tevel a lassrob tröt sévek ebél segésdlöz a tze kü¤et
lellével-me€eĐertepdlöz ttogáv arórpa sé la}}árfás sévek ,dzek inrrof arju
ráp knü¤et ,ttőfgem ilpmurk a aH .ebél a kü¤et takilpmurk ttogávlef a ttü¤e
.eleb roksálalát si tlefjet lának
.sevel-sájot u}avaS
.knüzőf er€émeđ }áh a ,tsájot i}}a eleb knüssü ebziv sós sé ,setezce ,órroF
men keseveltlökröp a keze trem ,er€émeđ ¤e inatimáđ llek tizced 3 teziV
¤av nabriĐ lának ¤E .sevel suh a tnim ,ttaim sézőf sađđoh a le kangoloráp
a đel sorip péđ ah kansátnár inlurip tetđil lánakaf ¤e knü¤et nabjav
a ázzoh küstnö nasro¤ nátuza ,teziv gedih ráhop ¤e eleb knüstnö ,sátnár
ttogáv arórpa küzzeređüf lassrob tröt sévek si tevel sájot ttőfgem
ttü¤e lekkezE .eleb knü¤et si tlefjet lának }áhen sé televel me€eĐertepdlöz
.kujtahlalát nátuza ,arju lef küzzőf gizcrep tö
.sevel-őkroB
,nav ajtno$ kédalluh kos kanna sé knüntüs llek té}e$ep bböt lánttokođ a aH
.tsevel nodóm sedner lassrob sé lavós ,leggésdlöz eléfbböt előleb knüzzőf
rokiM
arju kü¤et ,daggihgem ah s el küjrüđ ,sevel a üzi ój géle rám ¤oh ,kujlodnog
¤e ,lóbájágrás sájot ¤e avtimáđ er€émeđ nednim knujrabah ttalaze inrrof
knustimáđ tnékne€émeđ lüvikneze tsárabah lőblefjet lának ¤e lőbtđil lának
lój kujrabah arámis nablát €ém ¤e tekezE .tropőkrob réhef péđ lánaksévák ¤e
,erzüt kü¤et en tebböT .ézök küstnö nassal tsevel suh órrof a s le
sájot a trem
.takákzcoke€meĐ ttotirip nabriĐ eleb knü¤et roksálalát ed kéndosórúteđđö
.sevel-sogam}émöK
ték eleb knü¤et ,teziv retil léf sé ték er€émeđ 6 abkézaf ¤e knü¤eV
.inrrof kü¤et sé tós sévek ¤e ,tám¤ahserev jef ¤e ,togam{émök lánaksévák
péđ lábtđil lánakaf ¤an ój ¤e ,lóbriĐ i}sájot ¤e knüstiđék ,rrof gimA
gedih ráhop ¤e eleb knüstnö ,bbórrofgel a sátnár a rokiM .tsátnár soripanrab
küjrevek si teziv sogam}émök ,órrof a ézök küstnö nasro¤ trájdnim sé teziv
,tá küjrüđ nátiđ sé el kü¤ev rokka ,inőf arju kuj¤ah gizcrep tö sé le lój
ttotirip sé tlefjet eleb knü¤et roksálalát sevel a ne¤el atđit neđége ¤oh
.teketeleđe€meĐ
.seveljám tröT
,kütröttá aH .nátiđ tá knüjröt tajámujrob sre} tladgavgem armonif ólikde¤eN

A .tós sévek sé tosrob tröt i}¤ehsék ték ,tájágrássájot ték eleb knujrabah
küstnö ,evrevek nesedne$ sé lötzűt sőre za erléf kü¤et tsevel segésdlöz órrof
ah ,sájot sé jám a trem ,dabađ men inzőf bbávoT .arkérabahjám ővél nablát a
nabriĐ sé tladgav abákzcoK .kidosóruteđđö ,kuj¤ah ne€eh órrof negi
le ¤oh ,inlalát nasro¤ sé innet ebsevel e roksálalát llek té€meĐ ttotiripgem
.e€meĐ a nozzá en
.kólav ebseveL
.kátđét tru¤ A
abba sé taku€ knujruđ ebépezök a ,tetđil ólik ¤e knü¤et arákđed ¤E
,atđét tru¤ a bbasosájot lénim ,knuraka ti}}ema ,tsájot đége i}}a knü¤et
teziv aH .tátđét ój no¤an ,inru¤ si lassájot sévek negi tehel ed ,bboj lánna
ze sé tátđét a ajti¤álgem za trem ,tegelem knü¤et es ahos ,abátđét a knüđet
,inru¤ llek tátđét ótahtju}le gila ,}émek kaŁ .neltemellek negi roksátju} a
arko¤an űređlézc meN .abkátđét ttőfik eléfe za sé abáđu$ sórut a gelőf
le lój negi aH .eri}lökö ¤an ój ¤e tnim ,tátđét ólav inatju}ik a inatikađ
za s kutgávgem lessék ¤e ah sé nől amis đége ¤oh ,¤u ,tátđét a kutru¤
ar}okév negi llek men ,kujtju}ik aH .atđét tru¤ ój rokka ,so$aku€ lőleb
éssik ahtnim ,ój na€o es ahos sé kizále nebzök sévöf a rokka trem ,inatju}
.kujdah argatsav
.esétiđék atđét agiŁ
abba sé inrotok llek taku€ ebépezök a ,innet llek arákđed tetđil retil léF
lénim ed ,inatiropađ si lezziv sévek ¤e tehel ,inetirüik llek takosájot đége
llek eđđö tetđil a lassájot A - bboj lánna ,atđét ólav ebsevel a bbasosájot
ne¤el amis péđ atđét a ¤oh ,¤u ,inru¤ llek gem lój nátuza sé inetilne¤e
nessehel le sigém ed zéhen éssik laváfótju} te€em a ,ügés}émek na€o sé
ik kustju} nátuza ,tátđét a kustikađ abbarad ték lőbtđil retil léf ,inatju}
gim a trem ,inatju}ik llek tátđét ki¤e za ka$ röđőle ,ebkelevel }okév péđ
tátđét ki¤e za gim ,atđét ttotjubik a andaráđle neđége küjtiđék tági$ a
.gisátjubik a lallát ¤e eb küjdef takisám a küjtiđékle
rokka sé daráđle ramah lűvikdner trem inrájle llek nasro¤ lénsétiđék agi$ A
.inrodos kanági$ neltetehel
lef kujladgav sé ,ik küstiret arákđed ótju} tátđét lével ttotju}ik đége zA
a lef kujbađ abkákzcok bbessik inetiđék knuraka tági$ órpa aH .abkákzcok
si abkákzcok bbo¤an zoháknum naltáropađ sé zéhen e ődi za bbesevek ah ,tátđét
ne€i za ,küđđev ertelgöđ ah ,sorázcjark¤én ¤e tnim luádlép ,inladgav tehel
retsem$ákat imalav llek "tádrob" ttezeven¤u barad ¤E .bbesednergel a ugás¤an
¤e ¤av tósro ¤e - inetiđék tági$ tehel neze ka$ trem innev lőtrebme
ték a ze ah ,arlézc e gém knüzeređ tákizclápaf réhef atđit amrof llotóri
léntelgeđ a tza sé tátđét akzcok ¤e knü¤et arádrob a ,nav gem máđređ
a zohádrob a lój kujmo} lattu¤e ed ,erégév akizclápaf a kujrodos ,evdzek
eđđö dagar ¤i ka$ ,sézcer péđ atđét a đel ¤i ka$ trem ,tákizcláp sátđét
ttala aró ¤e űzek se¤ü ,sro¤ ik A .abámrof őtrük sik péđ lukala ¤i ka$ sé
igér ój negi zE .tátđét agi$ ólav ebsevel arámáđ né¤e }áhén inetiđék dutle
.evét ebsevel suhku& leté ra¤am
.aksulag-trevlef ólav abkár A
i}¤ehsék ¤e ,tós sévek ,triĐ i}sájot ¤e ,tsájot 1 er€émeđ nednim knü¤eV
réhef i}}a eleb knujda ,návrabahle lój tekeze teziv i}sájot ¤e ,tosrob

knujnáb ¤u si levvE .előleb ne¤el atđét őtehlezek ed ,}émek ój ¤oh ,tetđil
zcóbmog a trem ,küzzőf giedi bbesevek ed ,lavásákĐir a tnim ,roksétlöt kár a
atđét im a inzőf takáksulag llek si nölük ebél-suh A .lluh-téđ ne}}ök
¤av ,triĐ kár a sé inzőf llek eb si tza ,lőbésétlöt kanátáh kár a daramik
.inetnö si erre llek áer tajav
.lassuhkár ,sevelkáR
rokka ,küzzőf giáróde¤en nebziv sós ,küjdeđel tiakraf sé tióllo kankokár A
ebélsuh nátuza ,lóbjéh a küjdeđik ,nojdaram nepé suh a ¤oh ,nasodnog lessék
nednim avtitđitik lőtéleb tokár A .nojdaráđ sé nojlunrab en le ¤oh ,küđđet
tátáh A .kanjavkár nabráĐom ¤e lój küjröteđđö ,evévik tátáh a ,téđér sotno$
lettđil sévek ,küzzőfgem ebélsuh ój tniređ dóm triel bbetnef a küjtlötgem
si tásuh kakraf sé óllo ttotitđitgem a sé ázzoh knuda tsátnár ttotirip
tős ,bboj men dóm a zE lef kujlalát ttü¤e lajjavkár a sé kujdaázzoh
.inetiđék ¤i sákođ nabbáktir tréze s bbasogásdaráf
.aksulagjeT
tós tlátiđ lánaksévák sé tsájot đége zclo} nebjet sedé ój retilléf ¤E
a ,tto kustrat s eréléđ €ehzüt a kü¤et tekérevek E .nesőre ój löf knujrabah
, kujkar lattazá¤iv bbo¤angel a ,inlalát kujraka löf rokiM .kiđla men gem gim
arlatđa neb€em a ,arré}át a arra nesene¤e nabkala zcóbmog lallánakzcré
etekef órrof đék A .inatimáđ llek tozcóbmog ték er€émeđ ¤e <inda kujgof
men tréza gidep sé áer lallának őtirem küstnö nolatđa za ,nabábođ a tsevel
.tufeđđö ne}}ök trem ,bbőle
.kákzcok (zirG) araD
,teziv ráhopléf ázzoh knujda tsájot 3 knü¤ev zehsevelarad ólav er€émeđ taH
gih sógro$ ¤oh ,lavárad űmeđ¤an i}}a le lój küjrevek sé triĐ i}óid ¤e
riĐ a ah triĐ i{lánaksévák ¤e knü¤et ebőtüsatđét atni$alap ¤E .ne¤el
gem kustirip nözüt sro¤ negi men <tokéda€ofarad a eleb küstnö ,đel órrof ój
kujgáv ,tlühik rokiM .arákđed kü¤et ,tluripgem rám ah sé táladlo ték a dnim
kujkar ebélsuh órrof takákzcok E .nabgás¤an seretémitnezc ték ,arákzcok órpa
ebsevel etekef sé réhef atđét a zE .lluhtéđ trem ,kézzá en giákos ed <eleb
.ótahzamlakla námrof¤e
.aksulagjám A
sé tajám-ujrob ¤av ,-sétres ,-ahram ólik de¤en ¤e knü¤ev er€émeđ taH
sere zA .evröt ennel eđđö ahtnim ,ik nezzén ¤u ¤oh ,lój nákđed lef kujladgav
tajám tladgavgem a kü¤eT .inbod elüzök llek ik ,enneb nav ne€i ah ,tekeđér
i}lának -sévák sik ¤e ,tám¤ah serev ttogáv arórpa jef léf ázzoh knujda ,ablát
¤e ,televel-me€eĐertepdlöz ttogáv arórpa i}lának-sévák ¤e ,tós ,tosrob tröt
tekélü¤ev a tzE .teziv i}jéhsájot moráh sé tsájot đége moráh ,triĐ i}sájot
,zaráđ ,tröteđđö nabráĐom i}lának 6 eleb knü¤et nátuza ,eđđö ój kujrabah
rokiM .ne¤el ek$e}émek kélü¤ev a ¤oh ,tetđil i}}a sé táĐrom-ré}ek réhef
ugás¤an i}óid kustikađ lallának-godáb ,inzőf kujraka ebsevel a táksulagjám a
neđék nátu sézőf i}zcrep ziT .ebélsuh órrof a kujkar nátusám¤e s abkobarad
.gisálalát innet tehel erléf sé nav
.ósrob-đalO
ázzoh knujda tós i}¤ehsék ¤e sé tsájot 5 knü¤ev zehjet retil de¤en ¤E
,triĐ i}}a knü¤et absabál ¤E .ne¤el sógru$ ój atđét a ¤oh ,tetđil i}}a
¤e ebélef knustrat ,đel ávórrof őtüs a rokim ne¤el giléf ,davlogem ah ¤oh

3 knü¤et ebélbö sé avtidrof élef riĐ a levéđér sőleđer a ,tőleđer atjaf sik
sé tá gepe$ abámrof ugás¤an ósrob dnim námrofne€i atđét A .tátđét gih lának
sé ablát sesevel nátuze küjdeđ lallának saku€ ,ődeđ-baH .lüs arsorip nasro¤
.tsevel a áer ka$ küstnö roksálalát A .ik küssüs erdner
.lavám¤ahkof asák¤nöß
elet ¤e er€émeđ ¤e ,tásák¤nö¤ bbo¤an ¤av órpa tniređ knüséđtet knü¤eV
,neb}éde sonállezcrop atđit ed ,nebziv sévek gem küzzőf - avtimáđ lallának
kkizc ték knustimáđ er€émeđ nedniM .ne}}ök kidetekefgem lőt}édesav a trem
a kü¤et nátuza sé tásák¤nö¤ a gem küzzőf ttü¤e lazza sé si tám¤ahkof
tze neppé nakos trem ,nebsevel a nojlákđu ddah ajám¤ahkof a ebél-suh trüđel
.eleb roksálalát knü¤et si televel me€eĐertep dlöz sévek sé t}árfáS .kiteređ
lavábmog asák¤nöß
lavábmog le¤nel tlađa }áhén inzőf kü¤et tásák¤nö¤ órpa ,ttosomgem lój A
sé arákđed tábmog a ik küjdeđ ,ttőfgem aráhup ój abmog a sé asák a aH .ttü¤e
tsevelsuh a sé ézök asák¤nö¤ a kü¤et arju rokke arkáksal lef kujladgav
eréjetet knüstnih roksálaláT .giedi i}zcrepzit küzzőf sé ttü¤e áer küjrüđ
.televel-me€eĐertepdlöz ttogáv arórpa
.lavábmog asákĐiR
órrof lavábmog-le¤nel tlađa }áhén inzőf kü¤et tĐir monif ttosomgem lój A
teziv e aH .tĐir a ejpelle ari}ju ¤én ¤oh ,áer knüstnö teziv i}}a ebziv
lef kujgáv sé lüzök Đir a ik küjdeđ tábmog a ,lőtzüt a le kü¤ev ,ettőfle dnim
ttü¤e küzzőf ,tsevelsuh áer knüstnö ,ézök Đir a kü¤et arju abkákzcok órpa
.tám¤ah-őlétem ttogáv arórpa eréjetet a knü¤et roksálalát gizcrep zit
.riĐ-kár ¤av - jav-káR
a ¤oh ,nasodnog el küjdeđ tiabál órpa kokár ttosomgem nátđit ,nepéđ A
sevel ¤av ttőle sevel ah ,nojlluh en téđ lőttset -kár a akraf sé ajóllo¤an
tajav kár a sogásadzag lóbkabál órpa nalatnođah e kaŁ) .kujraka inlánđah nátu
gem küjröt sé abráĐom kü¤et ,takabál órpa za kütdeđel táhet aH (.inetiđék
sik sotno$ a koza kanláv éppép menka$ gim ,nabbojgel őtehel a ,nesre} noza
ój ah triĐ ¤av - tajav lának ¤e absabál sik atđit knü¤et rokka keđér
,giáró de¤en ¤e kujravaK .abriĐ a takabál -kár tröteđđö za kü¤et ,đel órrof
a arrokka trem ,eđér -sajéh kár a daráđgem neđége sé kideserevgem lój gim
erléf kü¤et sé - tajav ¤av - triĐ e nátiđ tá küjrüđ đel söröv péđ riĐ
,neđet totaláglođ őnütik ebleté-kár ¤av -lah €emén sé ,ebkeseveL .gitalánđah
.levéniđ péđ sé ezi ój negi
.gésdlöz se¤eV
nepéđ tá}ogrub ráp ¤e sé ,terekö¤-me€eĐertep ,tébálarak ,tápér-agráS
neppé ah abkákbarad sákuđđoh ,őlne¤e ,soni$ lef kujladgav sé gem knustitđit
takos llek men lőbkezedniM .ézök knü¤et si tósrobdlöz sé tábmog sévek ,nav
e kutsomgem ah sevelsuh a đel ürüs lut sé sedé negi rokka trem ,inatirpalef
ed đel ahup ój gim a ,gidda küzzőf sé ebél-suh órrof kü¤et ,tegésdlöz trevek
arórpa si ebbe roksálaláT .kiláv évüsézénik đđor rokka trem ,nöjröteđđö ¤ohen
.knü¤et televel -me€eĐertepdlöz ttogáv
.aksát-ődüT

le ¤oh ,er}émek no¤an men ,tátđét sik ¤e lassájot đége ték knujruß
tátđét a gim eD .kenlével kerek péđ ¤e inatju} laváfótju} nessehel
¤av ujrob léf ¤e :kéletlötődüt őzektevök a neđék ne¤el ttala za ,kujru¤¤em
kü¤et rokka ,arórpa péđ negi eđđö kujladgav lój sé gem knüzzőf tődüt sétres
sévek ,lavós tósrob tröt i}¤ehsék ¤e abriĐ aklának órrof rám ¤e absabál
rokka ,nözüt a gizcrep ráp küjrevek ,levélevel ttogáv arórpa me€eĐertepdlöz
kanátđét-lével ttotju}ik a ,ti}lának sévák léf ,takák$ómo$ sik knujkar sé el kü¤ev
,arkák$ómo$ ődüt a kustirob gidep tátđétléf tto¤ah neserü za ,erélef
¤oh ,knussagsokar ablanov sene¤e argáslovát i}ju ój ¤e lótsám¤e teke€em
sobmod a ,tődüt a lavátđét kuttotirobeb ah nátza ¤i ne¤el soros élef nednim
kujgáv laggalli$-lézca őđtem e€ered sé lakknuju el lürök kujdokmo{ teke€eh
,lef kujlalát nasro¤ sé küzzőf ebél suh órroF .abkákzcok órpa gelőtehel ik
trem
.előleb ődüt a lluhik dnim ,kizá téđ ah
.kákzcok-tđiL
sé tejet ráhopléf ázzoh knüstnö nablát le lój küjrevek ,tsájot moráh knü¤eV
ze ah ne¤el atđét sógro$ ,gih ¤oh ,tetđil i}}a ézök knüjrevek tós sévek
,đel órrof riĐ a aH .triĐ lánaksévák ¤e ebőtüs-atni$alap knü¤et ,nav neđék
¤e tnim ,ne¤el gatsav na€o rođmoráh ¤oh ,tátđét-sosájot i}}a eleb knüstnö
arákđed kü¤et ,telef ték a dnim gem küssüs arsorip péđ nözüt-gnáL .atni$alap
lannoza ,küttet eleb ebél suh órrof a ah sé abkákzcok ak$o¤an lef kujgáv sé
ttogáv arórpA .kizále ,nebsevel a llá giákos ah trem ,si kujtahlalát
.ebsevel a roksálalát knü¤et si televel-me€eĐertepdlöz
.zcóbmog (zirg) asáke€meÄ
knüssü ,kizbah rám rokim giáróde¤en ¤e nablát knüjrevek triĐ i}sájot ój ¤E
¤e ézök gém knü¤et ,tsájot a kütrevekle larriĐ a aH .tsájot đége 3 ézök
sé televel-me€eĐertepdlöz ttogáv arórpa i}¤ehsék ¤e ,tosrob tröt i}¤ehsék
e ne¤el atđét }émek ój ¤oh ,(tárad) tásák e€meĐ eléf bbávrud i}}a
,avtaggađik lallának godáb ¤e eleb küzzőf ,rrof sevelsuh a rokiM .lőbkélü¤ev
gisálalát sé inrrof nesedne$ giáróde¤en kuj¤ah abkákbarad agás¤an i}óid
.lőtzüt a erléf kü¤et
.aksulag-tđiL
tsájot ¤e knustimáđ er€émeđ ték ¤oh ,küstiđék ¤u gidnim tekéléf-zcóbmog A
ézök knüssü rokka ,gisázbahle lój tza küjrevek ,triĐ i}sájot ¤e ablát knü¤et
i}}a sé eleb knü¤et si tosrob tröt sévek sé tós sévek ,tsájot đége moráh
küzzőf ,rrof élsuh a rokiM .előleb ne¤el atđét }émek ój ¤oh ,tetđil monif
roksálaláT .abkobarad agás¤an i}sájot sik avtikađik lallának godáb eleb
.tám¤ahőlétem ttogáv arórpa ebsevel a knüstnih
.keleté ólav lürök suH
.lavábmog asákĐiR
lának ój ¤e knü¤et absabál ¤E .lezziv lój gem knussom tĐir monif ólik léF
a đel órrof gim nözüt sőre kussagravak ,tĐir a eleb kü¤et rokka inrrof triĐ
,Đir a órrof aH .ennel ezi sám rokka trem ,nojluripgem ¤ohen ed ,si Đir
eleb knü¤et tós lezziv órrof ,tehel seretil léfsám €em ,tsabál a elet küstnö
a küssev si tábmog-le¤nel tlađa ttogáv arkákzcok órpa sé ttőf aráhup rám a sé
gém tehel ,ahup géle esgém sé Đir a ettőfle dnim teziv a rokiM .ézök Đir ővöf

téđ nesejlet kemeđ a ¤ohen ,llek inle¤ü ed ,inetnö teziv-órrof ázzoh
si giáđđoh aró ¤e ,ttala ődef ,gisálalát küđđet er€eh gelem aH .kenejjőf
.lüklén abih llále
.abmog ekrepiŁ
si tájéh őslük a ,ketteljefik negi ah sé insom llek gem lój takábmog ekrepi$ A
.inladgavlef ebketeleđ sé inatnáh llek el
lóbábmog a llek ik lój lezzék teziv A
lának ¤e absabál ¤E .kujrava$ik ah ,tđere tevel si rokka gém trem ,inrava$
tábmog a sé inatillá llek zöhzüt sőre ,órrof no¤an riĐ a ah innet llek triĐ
sé ázzoh knü¤et si avgáv arórpa televel me€eĐertep dlöz sévek inneteleb ¤u
ttőle sálaláT .ázzoh knü¤et si tós sévek negi gem kujravak rođráp nözüt sro¤
ráp ¤E .kiláv évimmes sé tđere tevel kos ,llá ah trem ,inetiđék neletrih llek
.inlalát nasro¤ sé tlefjet lának ráp ,inetnö ézök evrevlef llek si tsájot
.esétiđék abmog ótahlánđah eléfbböT
nasotzib ah ,le estiđék sé gem e¤ev rokka ka$ }ođđadzag ój ¤e tábmog A
.lőbéséve kábmog segrém a tahdamát meledeđev izagi ,iremsi men ah trem ,iremsi
a ,abmog-űfgeđ a ,abmog (ekri$) agrás a ,abmog űresek a ,abmog-rónit a :kőtehE
ieven kenkeze ed - abmog -am$uk a ,abmog-isujám a ,abmog-ré}ek a ,abmog-ekőt
gidep sé ,ózotláv no¤an si ajátjaf abmog a tnimalav ,kanzotláv tniređ kédiv a
.tniređ jalat a
a avrava$ik lój llek abriĐ órroF .űređ¤e negi esétiđékle abmog őtehe nedniM
lef ,ár evét tlefjet sé tsájot ,intüs neletrih nözüt sro¤ ,innet nátu sásom
.inlalát tehel
.lavám¤ah asákĐiR
,riĐ a gelem aH .inrrof triĐ i}sájot ¤e knü¤et absabál seretil léfsáM
lef küstnö ,Đir a đel órrof ah tásákĐir ttosomgem ólik léf eleb knü¤et
ttogáv arórpa jef ¤e :ézök Đir a knü¤et rokkana¤u sé lezziv órrof ógzub
tós sé televel me€eĐertep dlöz ttogáv arórpa lánaksévák ój ¤e ,tám¤ahserev
ah si kussagravak ahén Đir a luhupgem nepéđ gim a ,inőf ttala ődef kujdah
ah - le kilmor es giáró ¤e ttala ődef er€eh gelem kü¤et ,nav neđék nátza
.inlalát nasro¤ tehel men
.inorakkam izáH
a ,tátđét }émek na€o knujru¤ lezziv atđit lőbtđil réhef péđ ólik léF
a knujlámrof ttözök knüzek ,kutru¤le lój aH .inatillá knudut eđđö ka$ te€im
za sé abkákbarad órpa lef kujladgav lessék tátđét ukalaregneh előleb nákđed
ték abámrof -inorakkam }okév nákđed setđil le kustju} takákbarad órpa
¤ohen ,giáróde¤en ¤e ebziv órrof küzzőf ,avladgavtéđ nabgásuđđoh sođara
órrof lallánakőrüđ lőbziv a ik küjdeđ rokka atđét römöt e nojdaram sre}
.éllem suh a kü¤et ¤u abjav ¤av abriĐ
.aksulag seziV
¤oh ,teziv gedih i}}a ázzoh knüstnö ,ablát knü¤et tetđil réhef ólik léF
si gém tréza lallánakaf a ed ,előleb ne¤el atđét se}émek ,őtehrevek nezehen
órrof ógzub - ,lallának godáb rokka ,giáróde¤en ¤e inrevekle lój nessehel
,küzzőf giedi kos negi men ik kustikađ arkaugás¤an i}sájot bmalag - ebziv
órrof ,absabál ik küjdeđ lallánakőrüđ nátzA .áer knüle¤ü men ah ,őftéđ trem

ój negi ze ,inagnap kuj¤ah men giákos sé küjlezek nasro¤ aH .abjav ¤av abriĐ
.leté űzi
.zcóbmog-soruT
sedé ój i}ólik léf sé teziv ráhop léf ¤e ,tsájot đége 3 knüssü ablát ¤E
so¤af i}sájot ¤e ,tós sévek ,ne¤el en sobarad ¤oh ,avru¤ eđđö torutnéhet
zcóbmog ek$e}émek őtehtiđékle ttözök zék a ¤oh ,tetđil i}}a sé ,triĐ
,kütrevekeđđö lój tsájot sé tetđil ,tórut a aH .előleb knüssehrevek tátđét
i}sájotku& ¤e bbojgel ,abkugás¤an itniređ knüséđtet ik kujkar lallának
órrof ógzub sé nebtđil a gem küssegregneh lekknüzek inatikađ arugás¤an
-e€meĐ ttotirip abjav roksálaláT .nöjjőf téđ ¤ohen ,nasro¤ gem küzzőf nebziv
laváĐrom
.eb küstnih
.evröt-a}ogruB
órrof eđđö küjröt sé gem kustitđit ,abájah gem küzzőf tá}ogrub ¤an }áhéN
eleb knü¤et ,đel órrof ze ah triĐ lának ¤e knü¤et absabál ¤e lallánakaf
rokka ,nabriĐ órrof tetđil a kuj¤ah gizcrep ¤E .tetđil lának godáb ¤e
sé teziv órrof lának-őtirem ¤e áer knüstnö ,ézök tá}ogrub tröteđđö za kü¤et
nátza ,eleb knü¤et si tlefjet sedé lának ráp ¤e ,le lój kujravak ,tós gelőllek
.le kilmor men trem ,ne€eh gelem ój kujtah¤ah gisálalát sé eb küjdef
.atđét-tleđeR
godáb gem küjleđer ,lassájot ráp ¤e sé lezziv sévek tátđét }émek ój knujruß
tleđer tdaráđgem éssik a ,inrrof absabál knü¤et triĐ lának ¤e ,nőleđer
(gem lurip nezehen no¤an atđét a sre} negi ah) abriĐ órrof a kü¤et tátđét
,lezziv órrof lef küđđere rokka tós eleb knü¤et ,arágrás péđ gem kustirip
bböt ttala ődef tehel si tzE .ahup no¤an men sé sólmo gim ,áer evtnö ti}}a
.segésküđ ah ,inatratle lój giedi
.apér-agráS
¤e ,abkáksal soni$ lef knujladgav avtitđitgem tápér-agrás űniđ péđ }áhéN
ráp ¤e tápér agrás a eleb kü¤et ,órrof ah triĐ lának ¤e knü¤et absabál
ttü¤e larrop-rokuzc lának ráp ¤e sé ,lavós ,lavám¤ahkof ttotitđitgem kkizc
gédnim teziv sévek ¤e-¤e ,nejgéle ¤ohen áer knüjle¤if sé levődef eb küjdef
.gisálalát küjtehet erléf ,tluhupgem sé ettőfle tével aH .áer knüstnö
.atálasatđopáK
,eđđö aráksal péđ kujladgav ,sejef péđ ah ,tátđopák sre} réhef ¤av sereV
a ,đel órrof ah €em ,triĐ lának ¤e knü¤et absabál ¤e ,gem lój kuzzós
,erzüt sőre abriĐ órrof a kü¤et sé lőbélsós a ik kujrava$ lój őtehel tátđopák
sé ézök knüstnö tetezce sőre ój lának ráp ¤E .nessehtđere en tevel arju ¤oh
a tekeze eđđö lój küjrevek nasro¤ éleb knü¤et si trop rokuzc lának ¤e
kü¤ev menah ,inluhupgem kuj¤ah en ,đel órrof ój atđopák a ah sé lavátđopák
.ahup ah tnim ,bboj ¤i trem ,gisálalát lőtzüt a le
.kosátráM
lőbkeređüf sé lőb$lömü¤ ke€em ,el kori takosátrám gelem sé gedih nabtavor E
,arfizc immeS .kólav arsuh-ahram gedih sé arkosuhdav ,arkalah névlüđék
bbasaitalroka¤gel a ka$ :avdaőle tti ne$nin ületéteđđö neltetehtiđékgem
nodóm ótahlálatle ne}}ök dnim nebgési}}em a tekekétrém A .keze kosátrám

si tsuh tlürekis éssévek a rođkos lassátrám űzi ój A .inze¤ejgem metzeke¤i
.inzoh tehel er€eh
.sátrám-rátaT
nebzök sáravak sonot€of sé ,ablát kü¤et nesre} tájágrás sájot ¤éN
ah ,nátu sérevek iaró ¤e tajalo-albát monif lának 4 ázzoh knujda tnékneppe$
gelem so¤nal ráhop léf sé trátsum aizcnarf lának őve 4 eleb knü¤et ,sobah ój
.ézök knüjrevek si troprokuzc lánaksévák ¤e sé (él-a}o$ok monif) ,tokipđá
rokka ,eđđö gém küjrevek giáró léf ¤e not€of ed ,nesedne$ arju ttü¤e tekezE
knütehtiđid talah gedih ¤av ,avlalát arlatđa nebéđé$ kujtahlánđah nátza
.elev
.sátrámamrot sáludnaM
tekeze tetđil lánaksévák ¤e ,tlefjet ój lánakőve ¤e knü¤ev er€émeđ nedniM
er€émeđ nednim eleb knü¤et tsárabah e eđđö lój küjrevek ablát ¤e kü¤et
ábbávot táludnam trötgem arórpa sé ttotitđitgem lótájéh ,lának sévák ¤e
aH .torkuzc sévek ¤e sé támrot tleđer atđit lának sévák ¤e er€émeđ nednim
¤e er€émeđ zclo} ablát a áer knüstnö ,kütrevek-eđđö lój lassárabah a tekeze
¤an a le kü¤ev rokka ,gizcrep ráp inőf kü¤et ,tevel-suh órrof ógzub retil
.gisálalát lőrgelem
.sátrám-am¤ahőléteM
gem kustitđit ,er}émek đége gem küzzőf ,tsájot ¤én knü¤ev er€émeđ zclo}
küjrevek ,tetezcerob lának ¤én ázzoh knujda ,gem lój küjleđer ablát sé lótájéh
¤én sé tós sévek ,tlefjet lának ¤én eleb tnéknassal knü¤et ,lallánakaf le lój
negedih ,evti¤ev eđđö lój tekezE .tám¤ah-őlétem dlöz ttogáv arórpa negi lának
.arlatđa kujda
.sátrámamrot setezcE
ótrat-sátrám a knü¤et támrot tleđer atđit lának ¤an ój ¤e er€émeđ ¤E
,tós sévek ¤e támrot a ejpelle lój ¤oh ,tetezce i}}a áer knüstnö ,eb}éde
knü¤et si tlefjet ój lánaksévák ¤e avtimáđ er€émeđ ¤e sé torkuzc sik ¤e
.avtrat ne€eh gedih ,neđék llále lój si gipan ték-¤e zE .eleb gém
.sátrám ólav arkalaH
tlétem arórpa negi ,knüröttá nátiđ evzőfgem er}émek tájágrás sájot ¤éN
3 knürevek ézök lallának-sévák ¤e-¤e televel-me€eĐertepdlöz sé tám¤ahserev
léf sé tós tével a kanmortizc ték ,trop-rokuzc lának ¤e sé tajalo monif lának
sátrám ürüs ¤oh ,inlöĐröd llek le lój tekeze ázzoh knuda si trob réhef ráhop
.inlánđah tehel lój negi arlahgedih eléfbböt előleb ne¤el
.zénojaM
kü¤et ,tájágrás sájot 9 ázzoh knü¤et ,knü¤ev tevel lah sirf trüđtá retil léF
lój aH .rroflef lój gim ,giddadnim küjrev nasonot€of levőrevbah ¤e sé erzüt a
lüh men ik gim a ,nasonot€of levőrevbah a kujravak sé lőtzüt a el kü¤ev ,trrof
elev talah đége za tehel eb rokka sé jám a tnim đel }émek na€o ,lühgem ah
,lassájot ttőf lülef sé in¤ahik llek tákraf a sé téjef a ka$ ,inatirob
.küjtehtiđid nepéđ negi laválkézc sé lavákrogu ,lakkipđa
.jav-alledráä

sé inröt llek tá nátiđ ,ingáv llek eđđö ,avsomgem lój tálledráđ }áhéN
órpa ,nablát sađđoh ,áer nav gésküđ ah sé inrevek eđđö lajjav i}}ana¤u
.erileggersálliv ¤av rokaro$av ,inlalátlef llek lekketeleđ ré}ek
.sátrámmo$idaraP
nednim knü¤et ,ne¤el pére$ ¤av nállezcrop atđit €em ,eb}éde seretil ¤E
a ,tomo$idarap i}}a ,avtimáđ tomo$idarap ugás¤an sájot ¤e er€émeđ
lammo$idarap a inőf ttü¤e gém ebziv a knü¤eT .knünzőf llek tsátrám kan{áh
a aH .si tós sé televel-me€eĐertep dlöz láđ }áhén ,tám¤ahserev jef léf
nátiđ a ¤oh ,lütđerek lój küjröt ,nátiđ tá küjrüđ ,ttőfgem lój mo$idarap
sévák ¤e gédnim er€émeđ ¤e knü¤et nátza ,nojdaram ajéh mo$idarap a ka$
a aH .absabál ¤e tólav zohsátnár avtimáđ tetđil i}}ana¤u sé triĐ lának
sé teziv gedih lának ¤én absátnár a knüstnö ,lüsgem arsorip péđ tđil sé riĐ
arámis péđ ah sómo$ đel men ¤i ,tevel mo$idarap a ézök kü¤et nátuza ka$
er€émeđ zclo} ze) zohsátrám retil ¤e sé tós sévek eleb knü¤et ,kütrevekle
,lőtzüt sőre za erléf kü¤et ,nav neđék aH .si torkuzc i}sájot sik ¤e (géle
.kilmorle ,llá negelem negi giákos ah trem
.sátrámam¤aH
,triĐ so¤af lának sik ¤e őle knü¤ev ,inzőf tsátrám knuraka er€émeđ tah aH
lój rokiM .tetđil lának af ¤e eleb knujda ,rrof ah inrrof absabál tza kü¤et
abákzcok órpa tám¤ahserev i}sájot ¤e eleb knü¤et rokka ,sátnár a tluripgem
lának }áhén rokkA .gizcrep ráp lój le kujravak tzök sátnár órrof a ,avgáv
ój ¤oh ti}}a :si teziv bböt anátu trájdnim sé áer knüstnö teziv gedih neđége
i}lának-léf tetezce sőre lának 2 eleb knü¤eT .nojdaram él tréza ed ,ürüs
}áhén inőf tekélü¤ev e zöhzüt a kü¤et arju rokkE .tós őlelefgem sé torkuzc
nabsabál gem knüjlekrep torkuzc akzcok ¤e ,eniđ a anrab péđ men aH .gizcrep
anrab péđ lagga}aőtsef a lezze sé nebziv sévek negi tze lef kujdlo ,aránrab
,nátiđ tá küjrüđ ,kujraka inlalát aH .kansátrám-am¤ah a knütehzönö$lök tniđ
giedi bböt tréézi ój a ed ,lótkobarad am¤ah a gédnim đel sómo$ lüklén e trem
.tésérüđtá za molnája roksálalát ka$ tám¤ah a in¤ah llek enneb
.sátrámakrogu selefjeT
setezce ugás¤an pézök ¤én ebziv retil ¤e neb}éde nállezcrop ¤av pére$ ¤E
giedi sévek knü¤et tetezce sévek sé tós ,avladgavgem arórpa negi tákrogu
er€émeđ nednim :¤i tsárabah lőblefjet ázzoh knüstiđék rokka ,lef küzzőf
tetđil a lellefjet a tetđil lának sévák ¤e ,tlefjet lának ¤e ablát knü¤et
órrof A .előleb đel sárabah amis péđ neđége gim ,nablát a gidda küjrevek
a ađđiv arju küstnö ,küttetile¤egem ah sé ablát a küstnö nassal tákrogu
,kujlálat kanu}avas negi ah inrrof kuj¤ah gizcrep ráp abkézaf a tsátrám
trem ,in¤ah ne€eh órrof giedi kos ój mes tzE .eleb knütehet si torkuzc sévek
.ój men rokka sé lugihle
.sátrámamrot selefjeT
retil léf zohsátrám ólav er€émeđ zclo} luádlép ¤oh ,inetiđék llek ¤u tzE
gem knüjleđer nátuza ,neb}éde nállezcrop ¤av pére$ inrrof knü¤et teziv
tze kü¤et nossuj i}lának ¤e er€émeđ ¤e ¤oh ,ti}}a támrot ttotitđit
.ebziv-órrof lavós sévek ügési}}em őlelefgem sé larrokuzc i}óid inrrof
lőbtđil lánaksévák ¤e sé lőblefjet lának ¤e tnikne€émeđ ázzoh knüstiđéK
sámrot órrof a le küjrevek sé kü¤et eb}éde ak$abbo¤an ¤e tze tsárabah
er€eh gelem egne¤ küzze€eh nátuza ,inrrof gizcrep ráp kuj¤ah lezziv

.kilmorle rokka sé ne€eh órrof a lugihgem ramah si ze trem ,gisálalát
.sátrám-alledráä
tetđil lánaksévák ¤e sé triĐ lánaksévák ¤e knustimáđ er€émeđ nedniM
,tsátnár a kuttotiripgem aránrab ój aH .tsátnár zohsátrám a knüstiđék lőbbe
negi sé avsomgem lój ,tálledráđ barad léf eréđér €émeđ ¤e eleb knü¤et
retil ¤e er€émeđ zclo}) ,lezziv gedih lef küđđere rokka ,avladgavlef arórpa
gisálaláT .tetezce tniređ knüsélzi sé tós sévek eleb knü¤et (avtimáđ teziv
.lőtgelem ¤an a erléf kü¤ev
.sátrám-a}ropaK
i}}a ,inetiđék tsátrám knuraka er€émeđ }áh A .samlakla negi arkosuh daV
¤e er€émeđ nednim ,rrof riĐ a ah s absabál knü¤et triĐ so¤af lánaksévák
a tlüsgem arsorip anrab péđ rokiM .eleb knü¤et tetđil lánaksévák ttopa$
,tével a kanmortizc ¤e ,tám¤ahsöröv ttogáv arórpa jef ¤e eleb knü¤et ,sátnár
aH .tosrob tröt i}¤ehsék ¤e sé tajéhmortizc ttogáv arórpa i}¤ehsék ¤e
sé tetezce lának ¤e ,tejet retil léf ázzoh knüstnö ,küttet absátnár a tekeze
i}}a ézök gém knüstnö nátza ,inrevek llek eđđö lój tekezE .tá}ropak aked ¤én
a el kü¤ev rokka ,gizcrep 5 gém küzzőf ,ne¤el sátrám ürüs ój ¤oh ,tevelsuh
.kü¤et er€eh gelem-egne¤ gisálaláT .lőtzüt
.sátrám-elmeÄ
¤e triĐ lának sévák zclo} knü¤et ,tsátrám knütiđék er€émeđ zclo} aH
abkákzcok té€meĐ đége ték eleb knü¤et ,gelem ój ze ah inrrof absabál
retil léf áer knüstnö ,nabriĐ a e€meĐ a ttodosoripgem nepéđ rokiM .avladgav
}áhén si tám¤ahkof tladgav arórpa kkizc ték eleb knü¤et sé tsevel-suh órrof
.gisálalát lötzűt ¤an a erléf kü¤ev nátza ,lef küzzőf gizcrep
.sátrámropaK
péđ gem tza kustirip ,tetđil lánakaf ¤an ¤e knü¤et abriĐ i}sájot ¤E
torpak dlöz ttogáv arórpa kéram léf ¤e eleb knü¤et ,đék aH .kansátnár arsorip
i}retil léf ázzoh knüstnö tnéknassal nátza ,lassátnár a lój lef küjrevek sé
giedi sévek ne¤el en sómo$ ¤oh knüjle¤ü tós sévek sé ,teziv órrof
$nin loh a (eréléđ a .lp) ,eréđér na€o ken€ehzüt a kü¤et nátza ,kujlarrof
.kizekré men le ejedi sálalát a gim a ,gidda tto kustrat s gelem negi
.sátrám-am¤ahkoF
absabál knü¤et tetđil i}}a na¤u sé triĐ lának-sévák ¤e er€émeđ nedniM
(nebzök sáravak sonot€of nözüt nesedne$) ,sátnár a đel sorip péđ aH .inrrof
aH .tám¤ahkof ttogáv arórpa kkizc ¤e avtimáđ er€émeđ ¤e ázzoh knujda rokka
gizcrep ráp ¤E .levélsuh lef küđđere nötgör ,küttet absátnár a tám¤ahkof a
.gisálalát erléf kü¤et nátza ,küzzőf
.sátrámakrogU
triĐ lának sévák ¤e er€émeđ nednim si zehhe ,inetiđék kujraka lassátnár aH
đel sorip }ávlah péđ aH .kansátnár tetđil lának sévák ¤e sé inrrof knü¤et
arórpa tákrogu setezce sik léf er€émeđ ¤e eleb knü¤et ,sátnár a
¤oh ,lezziv gedih i}}a lef tza küđđere tetezce sévek sé tós ,avladgaveđđö
óro¤om ¤e knü¤et ,u}avas negi ah s giedi sévek ¤e küzzőf ,ne¤el ürüs ój
.llek inlalát gim ,lőtzüt ¤an a erléf kü¤et ,đék aH .éleb si torkuzc ugás¤an

.sátrám (ekđiP) etémđöP
er€émeđ 6 inetiđék llek eb}éde nállezcrop ¤av pére$ seretil ¤e si tzE
lának sévák ¤e sé knü¤et ebziv órrof a avtagotđitgem tétémđöp retil ¤e
a aH .eleb knü¤et si torkuzc sé tós avgáv arórpa televel me€eĐertepdlöz
nednim ,tsárabah knüstiđék lettđil sé lellefjet si ebbe ,ttőfgem etémđöp
¤E .avtimáđ tetđil lánaksévák ¤e sé tlefjet ój lának godáb ¤e er€émeđ
a nassal ézök sárabah a küstnö ¤u sé tsárabah a lef küjrevek eb}éde bbo¤an
ka$ dabađ mes tzE .ettözök tđil a nojdaram sómo$ ¤oh en ,tétémđöp órrof
ne€eh gelem egne¤ gisálaláT .ój men rokka sé lugihgem trem ,inzőf gizcrep ráp
.inatrat llek
.sátrámaksóS
lessékógáv gem kujladgav ,táksós atđit ,péđ kéram ój ¤e er€émeđ tah knü¤eV
knüstnö ,rrof ah €em ,triĐ i}óid ¤e absabál seretil ¤e knü¤et ,arórpa ój
eleb kü¤et nátza ,arsorip egne¤ péđ gem kustirip tetđil lánakaf ój ¤e eleb
bbősék sé lassátnár a eđđö lój küjrevek ,táksós ttogáv arórpa triel bbetnef a
sedner a tnim ,ne¤el gih na€o ¤oh ,ti}}a teziv órrof ézök knüstnö tnéknassal
kujraka nabbamonif aH) .küzzőf giáróde¤en ¤e sé tós eleb knü¤eT .sátrám
llek tá lüneltevko ,innel lálat sómo$ ah tős nátiđ küjtehröt si tá ,inetiđék
(.neletgésküđ sárájle neze rokka ,amis péđ ah ed inröt
.sátrám sergE
inrrof knü¤et ,ne¤el ólav lóbnállezcrop ¤av ,pére$ €em ,eb}éde seretil ¤E
tserge ttotitđitgem lótájnáto$ ,i}retil léf eleb knü¤et ,rrof aH .teziv
knüstiđék sé tós sévek ábbávot u}avas no¤an trem ,torkuzc kos ázzoh knujda
tetđil lánaksévák ¤e sé tlefjet i}lának ¤e er€émeđ nednim ,tsárabah ázzoh
,órrof a küstnö ,kütrevekle lój tsárabah a nablát ak$abbo¤an ¤e aH .avtimáđ
.đel sómo$ nebnölük trem ,tnéknassal ka$ ed ,ézök sárabah a tserge ttőfgem lój
,er€eh gelem egne¤ lőtzüt a le kü¤et ,trroflef ah s kujlarrof giedi sévek negI
.lugihgem trem
.sátrám¤¤eM
kü¤et knü¤ev te¤¤em tlogam tteré retil ¤e zehziv retil léf er€émeđ zclo}
sévek u}avas negi ze trem ,torkuzc i}sájot ¤e eleb knujda sé ebziv órrof tza
¤e tnikne€émeđ ablát bbo¤an ¤e knüstiđék ,ttőfgem zednim aH .ázzoh tós
küstnö te¤¤em órrof a tsárabah lőbtđil lának sévák ¤e sé lőblefjet lának
kuj¤ah ,küttetile¤elef lój aH .ne¤el en sómo$ ¤oh ,¤u ed ,ézök tnéknassal
sé lugihgem trem ,ne€eh gelem negi nojdaram en giákos ed ,inrrof gizcrep ráp
.ój mes ze neseteđémret rokka
.sátrám ilzibiR
ah inzőf knü¤et tilzibir ttotitđitgem nepéđ retil léf ebziv retil léf ¤E
tnim torkuzc bböt sé tós sévek eleb knü¤et ,kinétröt nasro¤ negi im a ,ttőfgem
ój lának godáb ¤e er€émeđ nednim knü¤et si zehhE .u}avas ze trem ,abámla za
¤e eđđö lój kujrabah tetđil sé tlefjet A .tetđil lánaksévák ¤e sé tlefjet
lassárabah a eđđö küjrevek nassal tilzibir órrof a nablát bbo¤an lénseretil
inlalát gim ,lőtzűt sőre za erléf kü¤et nátuza ,inrrof arju gizcrep tö kü¤et
.ój đel men sé lugihgem ,llá negelem negi ah trem ,llek
.sátrám-amlA

tájnállezcroP) .teziv inrrof knü¤et abkézaf nállezcrop ¤av pére$ seretil ¤E
ezi đđor sé lunrabgem trem ,inzőf takosátrám dabađ men neb}édesav ttetiđevle
léf kujladgav sé lótájéh a gem knustitđit támla léf er€émeđ nedniM (.đel si
dlöz sé torkuzc ,tós sévek knü¤et lavámla za ttü¤e ebziv órrof a ,abkákzcok
aráhup amla za aH .avgáv arórpa ti}lának sévák léf ¤e televel-me€eĐertep
lának-godáb ¤e knustimáđ er€émeđ nednim :¤i ,tsárabah eleb knüstiđék ,ttőfgem
arámis ah ,eđđö lój küjrevek tekeze tetđil lának sévák ¤e sé tlefjet
,lassárabah a lef küjrevek tnéknassal ttü¤e levével támla órrof a ,kütrevekle
sé daram sómo$ rokka trem ,tsárabah a küstiđék en eb}éde i$ik ¤oh ,evle¤ü
kü¤ev ,trroflef ah inrrof arju kü¤et ,kütteti¤ev lef aH .sátrám a đel đđor
egne¤ gisálaláT .lunrable sé lugihgem llá negelem negi ah trem ,lőtzüt a le
.nojllá ne€eh gelem
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