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sojaL hciluA
sederzela ∂anrő ,∂andah i∑árik sé irá á…
ret∏inim∂üdah ,konrobát ,∂anrőrézev dévnoH
.6 rebótko .9481 ,darA – .52 sut∏ugua .3971 ,‡o∆oP
tevé 65 :tlÉ
!kanákon†narap seö geresdah ra∂am A„
ttodokazible ték apóruE te∑ema ,knucraH
,gésitezmen a men ,knütezev nelle agássamlatah
.nelle sumzitulo∏ba za acrah gásdaba ök a menah
.kangásdaba∏gáliv a ialadaidőle kniemlező₣
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,evlüseklel a‡ámrok tezmen a nav ∂Í
nesönölük nav ∂í
ótjahergév ől‡ézev té∂üdah tezmen a evdőző∂ em
”.molatah
ret∏inim∂üdah sojaL hciluA óh suilúj .9481 ,dege₧

knüt∏it∆röt űmlezré bboj sé bbát∏it abknurobát ∏ége„
.”nav gila
sotzib sogá∏ro úmlatahjet ikédivléd nödÖ yhtöeB
.kansojaL htussoK arosólnája
,‡o∆oP nav notagu‡-ka∏É
.‡orot somá∏ röt ergé loh’
,soráv a ze setezeveN
.so‡ávko∏ men atadalef
,névél gés∑eh ózánoroK
.nékéb gá∏ro za kidökrő
,kan‡ámtokla névlelefgem S
.kangá∏ro za tokla t‡évröt
,gésbböt temén agássokaL
.gésbbesik gem tnékráglopnoh
,kesepelet tlorodnáveB
.kerebme ój ,segésset∏it
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,ketemén si ké-hciluA
.tekegédnev a kitere∏
,seríh eem küjőlgédneV
.sezí nasora∂am ajt∏ok
,kájtattínat takiaiF
.kájda abáloksinágam
,cneliknezit sojaL rokim S
.cnevdek a ő tnékanotak

*
,anotak si erévtset láP
!a‡opok ój ,∂a ólávik
,∏el konrobát sé óríbdaH
.∂ek irá á† go∑osomár s
nabclo‡ ev∂enzá lo‡rezE
.nabnoh∏alO óríbdah∆röt
néjdlöf ∑édrE avlúm vé ∂e S
.t‡évröt trí za idév-izrő
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*

,sevé∏úh aM .vé ∂e tletlE
,segéstevö∏ űre∏‡ék tnim s
,nabjlaól∏áz ótagomát
.nabtarájdah ∏oro ∏ev t∏ér
ttala avk∏oM s ,ludrof akcoK
!dala∏ sé tuf aicnarf a
,nelle noelópaN locrah S
.nebgeresőf irá á† a
,dévs sé ∏oro ,∏orop-kárt∏O
.dév tekedré sözök ttü∂e
,nabájáta† kepén kenző∂ S
.nabárátah soráv e†piL
,kizevenik tohciluA
.ki∏et abgnar i∂andah sé
,ederze za evdzek lőttE
.etlesiv téven rác rodnáS

5

,téderze za eb†éB kájvíH
.tétezrénö kájtírotáb
,neppé nav tto rác ∏oro zA
!kedré za tnim ,sám ajtjah men
,kene∏keröt ergé e∂E
.kenzektevö∏ nelle kosám s
,apóruE pak tsötnök jÚ
.apóp a sé apáp ajdlá s
,cneliknezitzá∏ lo‡rezE
!tsef lój nesevé tahno∏uh
,gásanotak a enedniM
!gásarobmic ttotrat nekéf
,lürek abásoráv ‡o∆oP
.lüsejlet ∂í amlá tloktit
,zohájdála† a nav lezöK
.so‡ávrávi∏ ∂í etelé
,taláglo∏ ój na∑oma zE
.nabát∑of∂e nebgésrő∑eh
,nebderzegola∂ros-rodnáS
.nebkezek ój tétlé ilé
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,sonáJ agóM nav ettelleM
!so‡álat gém ejővöj a
,si kuaH giwduL ój a za S
.kiljah knélef bbősék ika
,nab∑opáN gém ∏el ∂andahőF
.nabbol men tto arki∏ a má
,aicámlaD nöj anátU
!ainllá llek t∑ehrő si tto
,e∑ehrobát segelgév A
,e∑ehőlü∏ soráv ‡o∆oP
,agásújfi ttel‡éf loha
.asádut a ttodopara∂ s
,argásnotzib a le∂ü ttO
,arárobát kőlesivpék
,kanzok†ánat not∑of kika
.kanzoktativ násros gá∏ro

*
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,dalah nassal nártélgnar A
!talaf sógár geresdah ∂e
,kennöj ket∏it ,kennem ket∏iT
.kenzevre∏tá lavó∏†narap s
,ttezekré sseH hcirnieH pangeT
.tteze‡éf sé selé ajdrak
,nebké∏ ikon†narapderze S
.nerbé loroka∂ tamlatah
,cnereF ztiv∏áJ kidőzde ttI
.gne∏ef ,nav nabáhur it∏it
,∂andah a umaS ydézcnI S
!daknal mesos emle∂if a
,ttöj lavóráb sonáJ yffnáB
.tlöknnef éssik s ,semen ika
,ttezemle∂ef sé soko mÁ
.ttezedner etelénágam

*
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,nebékéb tlet vé ∂éncnimraH
.nebgésse†löb ttedekleme s
,tlüsőn men gém giám sojaL
.tlü∏ő nassal tnék‡égelgga
,entehlüsőn leggésneppÉ
.e†nere∏ój éntetlé ah
,ólaverme∏ arámá∏ kőN
.ótoklA za atzámrof lój
,erküt iklel asátrat A
.ejtsüze ví∏ alá∏jah ∏ő
,tjer t∏é at∏it ajá‡opoK
.tje abravaz ejkék eme∏
,sene∂elí‡ mendjam arrO
.se∂eh ,trödöp ,ttömöt a∏jab
,tatuk tlovát etetnikeT
.tatu idah a itevök
!llek im ,nednim atjar nav geM
.tjer ahur tim’ s ,ótahtál iM
,sórú∏ éssik etetnikeT
.sórúf er∑ém ,ólotahtá
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,enék men tim ajtál si tzA
.ektév a im kansrátrebme
,‡ágam sótrat ajtjús trézE
.‡álat Ő arámá∏ kakos
,selej ,satráj nerét nedniM
.seletih tzök iánotak
,kiremsile tásádutka₧
.kitere∏ nőh sé kilet∏it

*

,tnö∏ök evé moladarroF
.t‡özök so∂nal nednim somle s
,emle derbé ,ját a derbÉ
!emle∂ek őtmereT a ∂an
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*

,gidarA tú za gém úoH
.gitanallip úromo∏ a
,tétpél küssel nabárop tÚ
!tégé étiv kujlozjargem s
,tálláv ajmo‡ vé tönevtÖ
!‡ártáh mestnim ,‡őle ima
,lürek abgnar sederzelA
.lüveh ,kidrüf nabgásgodlob
,alán sűteb sorip pan E
!allá kidekleme lakkof
,cneliknezit ,nav silirpÁ
.tnemiger a tŐ itnö∏ök s
,nabmo‡ kil‡ézevtá ebrő₣
.nanno lürek ebné†nerT djam
,erléd letenem lórka∏é S
.erké∏E ézök kotávroh
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,dőre ráv a notrap avárD
.ttőleléd ∂e kizekrégem s
,evlüremik ederze zA
.evlüretle lótgásdaráf
,daram netti adazá∏ téK
.dalah bbávot gem ibböt a
,tná∏le ,sehé ermelező₣
!∏ábreV ‡ári lekketpélsro∂
,őtetge†ek avah sádlÁ
.őlledlöz lőtőse őzem
,anobag a gém llá nobáL
.a∑osom pan a ilelré
,gésmére₧ sé tánáB ,ak†áB
!gésrét e úgássotnof†luk
,a∏jah ki∑of trédlöfőmreT
.armaksélé kédiv a ze
,moráh e llek kenkebre∏ A
!norá imráb küjdévgem im s
,knü∏rem e ∏el s ,knüvret a zE
?knünedzük lavózodagar
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,kavlaf ra∂am a neb∑é∏eV
.kannav nabótíro∏a•uk
,ketemén ój kéred si it S
!ketejléf llek lótcár a am
,kük∏éf a nav nosámattne₧
.kügrém a rrof néketjerví∏
,kenlölű∂ ed ,trém kájdut meN
!kenlö lüklén sátagoláv s
,ttezbes küklel lőtköröt A
.ttezde nabcrah ,ráki∏ kütset
,knussuj iső ,knéim a lleK
!knussuf en le lőle javlot
,tezöktü dav ősle za ttI
.tevök kidosám ∂e te∑em’
,meledév sé őre ∂an naV
.tenemtá lőbsézekedév s
,nebzűt a tto si hciluA
!neltűh men zohiánotak
óráb akon†narapderzE
.órájnelé ik’ ,i‡okaB
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,knuráj neb∏ő ,nav rebmetpe₧
.knubál ,knüzek ,knüklel tdaráf
,mortso ősgév ,kidamrah őJ
.nohtto gelem nednim tlo†nor
.rézev a ret∏inim∂üdaH
!∑éme∏ seletih sorá∏éM
,kizoklábórp lekkevret jÚ
!kizákitkat nelet∑eh má
,sátjahergév a so‡áiH
.sáljahle nav nájíh gés∂e
,melező∂ tráv a daramle S
!meret men rám knüken rébab
,kilganov ,rís a‡adlöf A
.killah gigé za a∏anap
,néme∏ trísik lü ravdudloH
.nélö tdaproh ke∂ehalluh

*

14

,ermeledév knüdekzedneR
?ecpelek ∑eh a ze knüken
,gásláv a őn si neb∑édrE
.gásnáB pé∏ a ki∏tál in∏ev s
,nekedlöf mÁ .nav úrobáH
,meret telé őmret loha
.kepén t∏arap kandokláknum
!keté ój a ,ré‡ek a lleK
,kentev togam abádzáraB
.gesreh ,daka∏ lőtéke ,dlöf
,sátat∑of †nin ,lahle ah ,gaM
.sálujúgem őmret ∏el men
,ótahzíbgem knüsőhőf A
.ótahlán∏ah asádutka∏
,ttotí‡ozib nerét nedniM
.ttotíllágem tsádamát kos
,lénéderze ∏el sederzE
.sépélbbávot arámá∏ ze
,kil‡ézevtá zohánuD-’leF S
.kil‡évrö tto jab a ne∏ih
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,ajlaól∏áz ték ∂em eleV
.atjafrebme ttotagoláv
,zá∏tékreze nöj si cnojÚ
.‡ádléprebme neltezpékik

,tadalef ∂an sátatko zA
!talaf ∂e ka† kanhciluA
,ré ta‡ara asádutka₧
!rézev a tsom t∏it őzpékik
*
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,óravak... ∂e tdaka aM
,ódoksadáv nalatpala
,ődekleték nebiejt∏it
.őtnelejlef kantnopzök a
,zelejaiv ‡ámttoziB A
.serek ,ráv tokétí‡ozib
,knüt∏it nednim tsom tní∏ nojllaV„
”.knünnih llek le kumladagof s
,nabros ken∏et tüksegésűH
.tal∏of túna∂ si kusárí s
,molazib a tludráli∏geM
!molatrá ∂an sádoksadáv
,ilevdek rútrA yegröG
.i∏et ákkon†naraprádnad s
,neltelüdner idév t‡o∆oP
.nebtelüveh sokofreze
,avah molá ,nav rebmeceD
.avaj ket∏it a nav né∑eh
,kenlükenemtá nakos mÁ
.kenlü éle nórt irá á† s
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!esegréf a nojlluh ,nejneM
!etelehel sözűb astjoF
,gitno† tétset konra∆ kájla‹
!kil∏of men té∏ emlekő gím
,daram né∑eh si hciluA
.ava∏ ttoda za ttöj lőbví∏
óráb rodnáS i‡okaB mÁ
.ólláik ttel lőbgésdévnoh

*

,kájlomortso táráv tópiL
.kájt∏ogem lój tléfnelle za s
,televűmdah a tlürekiS
.”tenem„ zéhen ∂e tré tegév
,kopak roám ,koda re∏∂E
.kopalsros a kaódnagrof
,nabráunaj nekédivleF S
.nabrágus‡éf llá gésnelle
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,go∂ar knüken knupaN a mÁ
!kogalli† a kendese‡éf s
,né∑ém knüví∏ ‡émer a lÉ
.négév vé za knudokazib s

*

,zopal to∂an s ,gé za tjahóS
.topaN a itnö∏ök véjÚ
,getegref őj ,lé∏nelle nöj S
.geres kárt∏o lőlef tagu‡
,nélé ∑át∏odah hciluA
nélé∏ cósoM s ,ke†rutóslA
,tásádamát kenztöG irev
.tásállácrah a itígne∂
,kitírekeb avlúm téh ∂E
.kitíresek ,kiröt téklel
nabájla ∂eh akla₧ a ttO
!tarája‡áb ∂e ttolmoeb
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,kájtít∏itgem totaráj A
.kájti‡ tájtú sélükenem s
,geresdévnoh a ludaba₧
!geresek men knützök iknes
,ajótatlém a iegröG
.ajóló∏ó∏ a sorá∏éM
,anotak ój ,selej sojaL„
.anohtto za geresdévnoh
,adrákok a evő∏ néví₧
”ajdála† Ő za knu∂av im
;itrégem sé ajllah htussoK
.ikén aságofik ne†nin
,nabráurbef ∏el konrobát S
.nabgásgodlob kidrüf eklel
,am nav ekidötöno∏uH
.amárd e kidórí bbávot s

*
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,nerétata† ianlopáK
.meré ∂e meret si iken
,itísőre ta‡rá∏lab A
.i‡írZ sőh a rok∂e tnim ,dzük s
.†ánatidaH .derüfa∏iT
.nála† tí∂ó∂ s ,tegé tetseT
,laggásótlém ∂em iksnibmeD S
!tazákcok ∂an inetnöd lój
,sávíhik jú ,ajráv tsojaL
:sátíló∏lef lesséréklef
,nélé tsetdah . A„
”!tsézétni∂ü za assat∑of
,nabmo‡ tza i∏kele† si geM
.tadnom ráp e erre sévek
,kidoksodnog lőriknedniM
.kidoklodnog natlotnofgem
,kideklémle tzök kasrátjaB
.kizemletré tiava∏ a s
,even a konrobátrágloP
!ejef a kentsetdah e Ő

21

,ótatumtú keniknedniM
.ódaadlép etezötlö
,lákráj nabállita dévnoH
!‡ávtál idlöf ődnetevök
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,kélatrat ój etsetdah A
.lénge∏asI őtehteveb s
,ado kantuj ná‡rá∏ kele₧
!a∂opip mes ‡égel ki∂e
,kiz∂ej tájpan tah silirpÁ
.kilsef ,luktir dah kárt∏o za s
,segetegref dah dévnoh A
!seterégí tsom knővöj a
,kanhcinajmaD őtehnö∏öK
,kanásátrat †akam ,konok
,kenéjémle hciluA sé
.kenéséremsileftez∑eh s
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*

,leggeres ∂an ztarG-hcsidniW nöJ
.levőrelút sere∏∂én ój
,nebme∏ kanllá lak-hciluA
.nebdner trémik ttot∏ole lój
,kizákitkat knukonrobáT
!kizábih men ∂oh ,küjlémer
,intetihle külev ;ajléC
!tti nav knügeresőf a ∂oh
,sátatla za trat gitéh ték S
.sátíbákle ,sét∏evétgem
,nabkal∏éklel iatoknic S
,nav sállá∏idahőf a loh’
,ado† ra∂am a tnétrötgem
!a†ú† se‡éf kansállát∑eh
,kájráv netseP tekniesőH
!kájlábod lakkomri∏gáriv s
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,ttalaze knügeresőf A
.tara erkerekis trekis
,kitírekeb tokárt∏o zA
.kitíre∏‡ék ersévkenem s
,ludaba∏lef si morámoK
!rúvarbdévnoh a nátza ze
,ná‡rá∏ kele∏ tnűt silirpÁ
!dnárbá ka† men melező∂ a
,egés∏ége kilmor nasro₣
.egéső†id etset kiröt s
,daram nélé dah a sigéM
.dalah ,ludni élef aduB s
,kájlomortso táráv aduB
.kájtnob evől tialaf a
,lassállát∑eh rotáb kenző∂ S
.lassátratik ódaadlép
,∑étrof edi rám ttellek meN
!dévnoh zétiv nednim gnojju
,ekide∂eno∏uh sujáM
.ecilreg a lokébrut náf
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*

,lessiK s ,laá… nabmorámoK
levőf tleme llá tto sojaL
,nebme∏ larrútrA iegröG
.nebdne† tdemred ótahtnipat
,tevret sotnof ∂e kanlalgaT
.tevlef tsédrék ‡áhén ∑ema
,tísotnopö erge‡él A
.tísotzibeb ermeledév s
,‡ámrok a rám nav nedege₧
.násros azaH kanzok†ánat s
,kanatratik naiadniM
.nalat‡áih kütelü†eb
*
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,ret∏inim giedi divöR
.remsi tettetidah nednim
,őtehtnem gém ima ,itneM
.ődnevöj a zoh tim ,ajdut
,zehyegröG kizokalta…
.zehjef a tset s ,zehtset a jef
,nokís rápok isőlő∏ a S
.noník iklel a kanzot∏o
,temle∂ek ráv si men s ,rék meN
.temle∂efsav a iremsi
,∑éme∏ óznov ,soko ,tdaggiH
.∑ése bböt †nin rám ∂oh ,ajdut
,gásdaba∏ a ző∂ ∂oh ,i∏iH
!gásbar a djam kinű∏gem sé
,tezmen nednim nálat rokka S
.tednergáliv a ilü∏gem
,etezgév iré nodarA
.etezgelél a llágem loh’
,ttetetledner ze lótsros A
.ttezemle∂ef sé tlov tdogu‡

