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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ

9. rész

Az első magyar valós idejű, jegyzeteléses technikával gyűjtött megakadás- 
jelenség-korpuszt 2004 óta adjuk közre folyóiratunkban:

Beszédkutatás 2004. 19-186.: 5139 adat;
Beszédkutatás 2005. 145-173.: 761 adat;
Beszédkutatás 2006. 231-247.: 388 adat;
Besz.édkutatás 2007. 187-198.: 244 adat;
Beszédkutatás 2008. 221-239.: 444 adat;
Beszédkutatás 2009. 257-267.: 176 adat;
Beszédkutatás 2010. 283-291.: 179 adat;
Beszédkutatás 2011. 149-165.: 429 adat.
Eddig tehát összesen 7760 megakadásjelenséget elemeztünk, ebben a rész

ben pedig újabb 298 tételt adunk közre.
Értelemszerűen ez a korpusz a hiba típusúak gyűjteménye. A kezdetektől 

számos, különféle szempontú tanulmány, szakdolgozat, disszertáció készült 
ebben a témakörben. Mindez a tapasztalat oda vezetett, hogy a „Nyelvbot- 
lás”-korpusz osztályozási kategóriáit 2009-től egyszerűsítsük. Az alapvető ok 
az volt, hogy a korpuszt használóknak nagyobb szabadságot biztosítsunk egy 
adott jelenség mélyreható elemzéséhez.

Az egyszerűsített osztályozás elve az, hogy minden esetben a felszínen ta
pasztalható jelenséget soroljuk kategóriákba, a finomelemzések az adott je
lenség kutatójára várnak. A fő kategóriák és meghatározásuk a következők:

1. T éves szó
A megfelelő szó helyett egy másik szó megjelenése a felszínen. Ez a kate

gória tartalmazza a freudi elszólásokat és a malapropizmusokat is, amelyek 
további elemzésekkel különíthetők el.

2. G ram m atikai hiba
A köznyelvi normának ellentmondó morfológiai/szintaktikai struktúra.
3. K ontam ináció
Két nyelvijei (szó, szerkezet) összeolvadása, vegyülése.
4. T éves kezdés
Beszédhang vagy beszédhangsorozat ejtése, amely azonban nem szó.
5. N yelvem  hegyén  van jelenség
A szándékolt szó jelentésének és morfolgóiai struktúrájának ismerete, de a 

fonológiai/fonetikai szerkezet kiejtésének (részleges) gátoltsága.
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6. P erszeveráció
Egy kiejtett nyelvi elem szándéktalan, ismételt megjelenése a közlés egy 

későbbi időpontjában.
7. A nticipáció
Egy szándékozott nyelvi elem megjelenése a közlés egy korábbi időpont

jában is.
8. M etatézis
Nyelvi elemek sorrendjének felcserélődése.
9. Egyszerű nyelvbotlás
A beszédtervezés artikulációs tervezési szintjén, ill. az artikulációban létre

jött hiba, amely semmilyen egyéb okkal nem magyarázható. Altípusai: a) be
toldás, b) helyettesítés, c) kiesés

10. Több típusba  sorolható  jelenségek
Azok az adatok kerülnek ebbe a kategóriákba, amelyek létrejöttében a fel

színi elemzés alapján több rejtetten működő folyamat hibája is feltételezhető.

1. Téves szó

M egakadás
A bundáskenyeret csak bele kell mártani a 

tejbe ööö tojásba.
A filológia eredete különböző pragmatikákból 

ered ööö paradigmákból...
A másik gyermek esetében volt hosszabb ööö 

gyorsabb...
A zöngétlen vagy a zöngekezdési idő...
Amikor Pozsonyba megéheztünk.
.. .aminek azért van többletjelensége □ több

letjelentése.
Analóg szalagos beszélőkről van szó ö analóg 

szalagos rögzítőkről van szó.
Az itt látható dia □  ábrából sem vonhatunk le 

messzemenő következtetéseket.
Az óraátállítás nem is időtakarékos.
De ez úgyis csak egy szeánsznyi tévedés.
Ebben a rövid időintervallumban sikerült be

pillantást nyernem...
Ebben az étteremben értelemben...
Ehhez tudatos, rendszeres gyakorlás születik 

öö szükséges.
Én azt gondolom, és ez tényleg csak az én 

szuvenír véleményem...

Szándékolt közlés

megérkeztünk

energiatakarékos
nüánsznyi
nyújtanom

szuverén
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Megakadás
Ezek a tényezők függnek a beszédstílustól a 

beszéd ööö a beszélőtől.
Felhívom a Zsoltit, hogy tanult-e már Rádió

műsorokra.
Ha lesz wifi a neten □ vagy mi, a buszon...
Ha minden köteg szakad, akkor velünk jö

hetsz.
Hát hívd fel az apját □  vagyis a bátyját.
Háztartásának anyanyeive?
Jönnek a cafrangos foltok □ vagy mi az, roj

tok.
Különböző kontextusokban különböző dolgo

zatokat □  dolgokat jelenthetnek.
Lehetnél egy kicsit talpraálltabb vagy eset- 

tcbb.
Második folyadékos tanuló vagyok.
Megtöltöm csokival és reklámmal □ lekvár

ral.
Mi a száma □ ööö vagyis a neve?
...minden □  mindegyikünkbe...
Mindenki élvezze ki a négyhetes hétvégét.
Mindenkinek megvan a saját szubjektív joga a 

véleményalkotásra.
Mindez megtalálható nemzetiségi, ja, nem, 

nemzetségi szinten.
Mindketten megérdemelnétek hogy elvigyé

tek a finálét □  a fődíjat!
Mondjuk az a film a végétől kezdve vicces 

volt.
Most. amikor ilyen meleg □ dehogyis, hideg 

van, én is jobban fűtök.
Múltkor mi is láttunk egy műsort női testszé- 

pítőkről, úgy értem testépítőkről.
Ne legyél már antiszocialista!
Nekünk, amikor kellett gerinc □ vagy nem 

gerinc, gerendagyakorlatokat végeznünk...
Nem érzek semmit a volt barátom után.
Nemtom, hova vigyem azt a csajt megenni □ 

megvacsorázni.
Olyan nehéz ezt a nyelvet kezelni □ nyelvet? 

□  könyvet.
Pezsgőt is írtak vagy ittak.

Szándékolt közlés

Zsófit

kötél

házastársának

évfolyamos

négynapos
szuverén

elejétől

antiszociális

iránt
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M egakadás Szándékolt közlés
Pontosan mikor lesznek a vizsgaidőszakok □  

vizsgaidőpontok?
Realizálódik az időjárás. normalizálódik
Sokat szoktál fut □  kocogni?
Tehát amikor elindítom a videót □ ppt-t...
Tehát itt hosszú ööö messzemenő következte

téseket nem tudnak levonni.
Tényleg elég meleg ez a fagyi. hideg
...továbbá a morális □  hoppá □ szóval nazá

lis hangok...
Ugyanilyen köszönet érinti ööö illeti a hallga

tóinkat.
Voltam a legjobb értelembe... a legjobb étte

remben.
Voltunk a kilátáson □  kiállításon.

2. G ram m atik a i hiba

M egakadás
A vigasztalás mozzanata gyakorta visszaté

rik.
Abból ööö azzal mosok hajat.
Az anális fázisból a fallikus fázisban vált át.
Az észünkkel döntöttünk.
Családon belül egyre nagyobb szerepe van 

magának a tévében.
Csinálok a kávét, ha békén hagysz.
Elégedett lesz □  elégedetlen lesz a többi.
Elhitte magatokról, hogy sikerül.
Én kiszálltam a mókuskerékbe.
...és a statisztikai elemzéseket is végeztünk
...és bemutattak egy olyan kísérlet, amiben 

én is részt vettem.
...és ennek van négyes formája.
Ettől □ eddig is lepadlóztam.
Ez magyarázható a kis korpusz miatt.
Ha hazajöttelek, akkor hívunk, jaj, ha haza

jöttünk, hívlak.
Hamarosan megérkezünk az említett határ- 

átkelőhelyről.
.. .hogy ezek a könyvek népszerűvé váljon 

□ váljanak.

Szándékolt közlés
visszatér

fázisba
eszünkkel
tévének

csinálok kávét

magukról 
mókuskerékből 
és statisztikai 
kísérletet

négy

korpusszal

határátkelőhelyre
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M egakadás
Kell vagy kell nem?
Kicsit sokan vagyok □  vagyunk, bocsánat.
Le kell ülni beszélgetni abban a kis csipet

csapattal.
Mi a véleményük az eredményektől?
Mibe más a szokások?
Mindegyik beszédtípusból különbözik...
Mindez a magánhangzók realizációjának □ 

realizációinak az eredménye.
Nagyon jól érez érzem magam.
Nagyon kíváncsi voltam ahhoz, hogy be

szélt nyelvi anyag bevonása...
Nagyon kíváncsi voltam ahhoz, hogy ez mi

lyen új eredményeket hoz.
Nem tudom, ez az ő saját kis ügyei.
Nincs neked a laptopnak táskád □ nincs 

ennek a laptopnak táskája?
Nyilván egy büdös szót nem értenek belőle 

általános iskolaként □  ööö iskolásként...
Sejtettük, hogy az adatok megváltoztatja az 

eredményt.
Tovább megyünk, hogy ki tudjuk a többi já

tékot is gyakorolni ö vagy hogy tudjuk 
gyakorolni.

...vagy miről szeretnek játszani?
Vannak olyanok önök között, akik nem táp

lálnak Lajoshoz gyengéd érzelmeket?

Szándékolt közlés
nem kell

azzal

eredményekről 
miben mások 
beszédtípustól

arra

arra

ez ... tigye / ezek ... ügyei

megváltoztatják

mivel 
Lajos iránt

3. K ontam ináció

M egakadás
A legtöbb járművet férfiakra tervezik, abba 

nem gondolnak, hogy...
A matematikával gaj van.
Csak itt ücsörgéltem.
...el lehet különböztetni...

Ez a jegyzet olyan össze-kusza.
Ez a két jelenség nagyon szétkülönbözik el

térő beszédhelyzetekben.
Ezekre szeretnék részletesebben beszélni.

Szándékolt közlés
arra nem gondolnak x abba nem 
gondolnak bele 
baj x gond
ücsörögtem x üldögéltem 
meg lehet különböztetni x el le
het különíteni 
össze-vissza x kesze-kusza 
szétválik x különbözik

ezekről... beszélni x ezekre... 
kitérni
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M egakadás
Ki kellett volna férni az árba.

Különféle leshetőségek állnak fenn.
Mennyi az idő kint?

Miként jelentkezik meg a nyelvben...
Nem bonyolódnék bele a régi magyar iro

dalom általános kérdéseibe, mivel ahhoz 
nem értek hozzá annyira

Nem értem, miért nem lehet őket 
elengeszteni.

Nem kell nagy dobra fújni!
Nem lehetett véghez hajtani.
Nem sok vizet ártok neki.

Szándékolt közlés
bele kellett volna férni az árbax 
ki kellett volna jönni a pénzből 
lehetőségek x eshetőségek 
milyen az idő x mennyi a hő
mérséklet
jelenik meg x jelentkezik 
ahhoz nem értek x nem értek 
hozzá

elengedni x elereszteni

nagy dobra verni x fölfújni 
véghez vinni x végrehajtani 
nem sok vizet zavarok x nem 
sokat ártok

4. T éves kezdés

M egakadás
A jelenségek megvalósula- fizikai megvalósulásai...
A másik pedig meg azt áll- ööö határozza meg...
A tu- a toleranciaküszöb nem függ az életkortól.
Az Irhás lép- ööö az Irhás árkot keresem.
.. .csat- mm kapcsolódó...
...D- □ Tiszántúl déli részén...
Egy mondatot kellett rekonstruáz- rekonstruálni.
.. .egy tévés ööö ku- tehetségkutató verseny...
Elegem van az ajtóma- automatikus ajtókból.
Elküldted a bekül- beadandót?
Én szabad ebe- embernek születtem.
Ez halászlé pontyszeletekkel. Gyorsfagyasztott két- na készétel. 
Ezek elvont nyelvi em- entitások.
... hogy a ba- beszélő...
...karizmo □ karizmatikus...
Laci, megvagy a kiszo- kisszobával?
Lemegyek a koz □ közértbe.
Lexikoló- még egyszer nekifutok, lexikográfia...
Majd megcsinálja a beott beosztott.
.. .már mirá □ virágozik...
Mikor az Éva kiesik a f- párbaján...
Milyen beszédszava- beszédszakaszokban választja...
Most bekerült a dokto- □ az orvosi osztály ügyrendjébe.
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M egakadás
Most megbeszéljük az időpontot, akinél van dá- naptár.
Most megsérü- megsértődtél rám?
Most mondtam neki, hogy kitara- kitakarítsa a szobát.
Nem fordult elő több nyelvo- nyelvbotlás a zajban.
Ő az egyetlen, akinek van határozott elha- elképzelése.
Összesen két őrá- két óra negyven percnyi anyagot vettünk fel.
Persze, majd csigatermesz- öö tenyésztő leszel.
Spontán nem spi- nem sikerült.
...szimmet- szintetikus szerkesztésű...
Tehát a kettő tökéletesen ki fogja elé- egészíteni egymást.
Tele van kele- kiütéssel.
Vannak fizó- fiziológiai változások...
...vati □ vagy mi ez □ vitatott kérdés 
Vigyázz, hasi - □ hanyatt ne ess!
Voltál ma az is- egyetemen?
Voltunk virágkitá- □  virágkiállításon.

5. „N yelvem  hegyén van” jelenség

M egakadás
Biztos úgy állítják be, mintha az is olyan a-, 

na, mi az, ami nincs benne a Bibliában, 
hogy hívják lenne, a-val kezdődik, mi az..

Kimentem oda □ tudod □  a csirkék meg a 
zöldségek...

Kleopátra, vagy Klütaimnésztra □ ja igen 
Kalüpszó volt a neve.

Mi az a szó, segített halál?
Nem hoztam több □ na nem jut eszembe □ 

barackot.
Otthon gyű... mi az? Tükör.

6. Perszeveráció

M egakadás Szándékolt közlés
A jelzett szó ajelzó után áll.
Az anyanyelv-elsajátítás sóján során alakul 

ki.
Az én cipőmbe rejtették neked a coki cso

kit.
Be kellene gépelnem az anyagokat, de én 

most virágot fogok gépelni.

Szándékolt közlés
apokrif

kert

eutanázia



308 „Nyelvbotlás”-korpusz

M egak ad ás Szándékolt közlés
...csüngő csürgő... 
El fogsz elesni, Aliz. el fogsz esni
Elmegy Bégybe □  Bécsbe.
Én is szeretnék szárgabarackot! sárgabarackot
Jó rám az a bubi □  bubi □  bugyi, amit a 

mama vett.
Kapott már egyáltalán jó film Aranypálnát? Aranypálmát
Ki kell cserélni a zuhanyrózát. zuhanyrózsát
Kiderült, hogy az előadásom látogatásköteles

látogatásköteletes.
Kint álltam a nyugati erkényen, amikor erkélyen

megjött az öcsém.
Ma már csak a mölcsészkaron... bölcsészkaron
Például hajnalodik pirkalodik □ ilyen szó pirkad

nincs.
Szorosz az állás. szoros

7. A nticipáció

M egak ad ás
...a legvönyörűbb az egész világon.
A mi szándékunkban azaz a mi lépcsőhá- 

zunkban a mi szándékaink szerint nem 
lesz virág.

...beséltük a sorrendiség...
Csendes, zülledt az idő.
...Dunyakanyar...
És annyira el akarok cipőt venni na □ el 

akarok menni cipőt venni.
Ez összefügg függ ugye azzal...
Ezek közül az egyik az a képesség, hogy 

más □ bocsánat mentális állapotokat tu
lajdonítsunk másoknak.

Felpapcsolod a villanyt?
Igen, eléggé megrémült az együvege- egyli

teres üvegedtől.
Ismeretlenéknél gyakrabban fordul elő.
Japánban összetett gyalogátlelőhelyek van

nak.
...kaleiszdoszkóp...
Kerestelek, de nem igazán akartad velvenni 

a telefont.

Szándékolt közlés

leggyönyörűbb

beszéltük
fülledt
Dunakanyar

felkapcsolod

ismeretleneknél
gyalogátkelőhelyek

kaleidoszkóp
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M egakadás
Kész szerencse, hogy nem történt 

vonatkasztasztrófa.
Két ruhát fizettem, és csak kétezret fizet

tem.
Komolyan, annyira elegem van ehbör a 

word helyesírás-javítóból.
Meszterszakos hallgató vagyok.
Nagyon új □ nagyon jó az új hajad.
Nem érzi magát nőnek mellettem magát.
Rebezlit ettem reggel.
Szemiráriumi dolgozatot kell írni.
Természetesen kívánni ö folytatni kívánom 

a munkát.

8. M etatézis

M egakadás
A generatív nyelvészet a nyelvet az egyén 

dutásaként értelmezte.
A sok dekedans motívum...
Alig van olyan nyelvreílás, ami reflektál 

ezekre a különbségekre.
Attöltöm a gépeket a képre □ a képeket a 

gépre.
Az Éván de megin’ rusnya ruha van.
Dugva volt a villamos □ tömig.
Elmentél vegyet jenni.
Elraktad a páskádba a ténzt?
Én magamat akarom elhitetni azzal...
Észre lehet benni venne...
Ez csak a rövid mávú teóriánkban, vagyis 

rövid távú memóriánkban van benne.
Földebb a zű.
Fúúú, amikor ott maradtunk Luigi Sport 

Mocskájában...
...garfika...
Ha végiggondolom az agyamnak a mélyső 

végségét...
Heréid le a csuhádat!
Hétvégén akkor lesz vittnesz, felnesz.
Hogy nevet a remegéstől!
Hol van a pogfiszkáló?

Szándékolt közlés

vettem

ebből

mesterszakos

ribizlit
szemináriumi

Szándékolt közlés
tudásaként

dekadens
nyelvleírás

megint de rusnya ruha van 
tömve ... dugig 
jegyet venni 
táskádba a pénzt 
magammal akarom elhitetni azt 
venni benne

zöldebb a fű 
Kocsmájában

grafika
végső mélységét

cseréld le a ruhádat 
fit nesz, wellness 
remeg a nevetéstől 
fogpiszkáló
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M egakadás
Jaj, ne! Csikized a szemeddel a hajam.
Jól sikerült a tegnapi kikapolás □ kipakolás. 
.. .kutyatáp és tojókaja...
Magával sodorva Iedúzulhat a hegyoldalon. 
Menjünk el az önszikolgáló étterembe! 
Mikor mostál utoljára fagot?
Mikor tudod fogni a jegyet?
Neki van viszketegségi feltűnése.
Nem akrasz kimenni?
Nem igazán akarok vele sájszebészetre 

menni.
Nem lehet megváltoztatni a látogatás elő

adás-kötelességét.
Nem volt semmi konpecpi- na koncepció. 
Nézzék egy 17. ember szá 17. századi em

ber szemével.
Nincsen ma csúszós kint idő?
Olyan kis toppom ez a lámpás.
Ött ó volt □  ott ő volt a legjobb.
Teljesen fritt és fiss vagyok.
Tökre nem értem, kinek mell- minek kellett 

ezt csinálni.
Vegyünk milkás nyoki csuszit 
Vettem egy feteke szoknyát.

Szándékolt közlés
hajaddal a szemem

kutyakaja és tojótáp 
lezúdulhat

fogat
fogod tudni
feltűnési viszketegsége
akarsz
szájsebészetre

előadás látogatáskötelességét

Nincsen ma csúszós idő kint? 
pöttöm

fitt és friss

csoki nyuszit 
fekete

9. E gyszerű  nyelvbotlás

M egakadás
A beszélők osztályozsása a spontán társal

gásban.
A dolgozat pozitívusza pozitívuma a követ

kező...
A HŐK honlapján keresztem egy űrlapot.
A jóta, vagyis a nóta...
A keljfeljancit de szerettem.
A következő héten már napszütés várható.
Betegségükből felgyógyulva zarándoljanak 

zarándokoljanak el a városba.
Egyesül vagyok.
.. .elfecérelni az időt...
...értelmesen alakítsa a mondatok 

szöszeikéit az olvasó.

Szándékolt közlés
osztályozása

kerestem

keljfeljancsit
napsütés

egyedül
elfecsérelni
szószerkezeteit
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M egakadás
És amit már láttál, az ötvenegy néggyetmé- 

négyzetméteres lakás a Cordia felajánlá
sával.

Milyen variobilitást mutat?
Néhány példát hadd mutattya mutassak.
Neki nincs kopetenciája.
Nem érdemes előnyben részíteni részesíteni 

a narratív előadást.
Nem változtathatnak szőt szót.
Randevü feladatok modellálása...
Tehát igazából nem érincséget téged.
Tehát összesen három tizennégy, három ti

zennégy, na. háromszáztizennégy.

S zándékolt közlés

variabilitást

kompetenciája

randevú 
érint téged

10. Több típusba soro lh ató  jelenségek

M egakadás
A 20. század első felét a nyelvtudományban 

a strukturális szemléletű irányzatok utal
ták... vagyis uralták.

A mentális lexikonról már szók szó esett.
A miénk, a Zacsi, egy zacskóku □ egy 

tacskóutya □ tacskókutya, na.
A részeges kimaradás, pardon, részleges 

kimaradás okozhatja.
A tizenhárom versszakos versszakok □ szó- 

tagos versszakok...
Amit nem is lehet és nem is érdemes tekin

tetbe tenni.
Át kell gondolnunk, hogy azok a feladatos, 

amik a BEA-ban volt □  vannak
...audiovizá □ audiovizuálisán jól megjele

níthető.
Az első előadás előadóihoz szeretnék kér

dezni.
Az implicit attitűdről fogok megbeszélni.
Az irodalom, amivel az anyanyelv- 

elsajátítás foglalkozik...
Az volt a kérésem □  az volt a kérés hoz

zám.
De néznem kell a leírást, inert már régen 

horkoltam.

S zándékolt közlés

sok szó

előadóihoz szólni x előadóitól
kérdezni
beszélni
ami az anyanyelv-elsajátítással 
foglalkozik

horgoltam
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M egakadás
Dolgoztok, pihentek, mit csináltok? Adja

tok magatokról életjegyet □  életjelet!
Egy nagyon magas színvonalú beszédkonf 

Beszédkutatás konferenciát zárunk.
Ehhez a munkálatokban hozzá lehetne nyíl

ni.
Én majd veszek lekvárat
...esetről van só...
És hát gyakorlatilag neki ennek a lényege...
És nagyon jobban tanulnak nyelveket.
És tök ciki volt, mert akkor szétfoslott az 

anyag.
...etypö □ ettől egy kicsit
Ez a konfigurácia nem felel meg a célnak.
Ez mondjuk logos.
Fonjuk be egymás hasát
...gyakran vonzódnak a szőke nőkhez...
Ha kiválasztottad azt a szart, akkor most 

miért nem esszük meg?
Hogyha le lehet nyomni a kollégák tortán 

torkán...
Híítsd le a kívánságodat!
Itt bent is nagy a baj a feszület miatt.
Jól van a feled?
...képzettársísá □ képzettársítás...
Kitku □ kitúrom a kukát.
Lépj a futót ide!
Még egy dolog eszembe jutott, mielőtt oda

adom átadom a szót.
Mi legyen a számonkérés módja, szeminá

riumi dolgozat? Esetleg valami más meg
szopott dolog? ööö bocsánat, megszo
kott.

Miért van szükség a szétvételükre □ rész
vételükre?

Most nincs idő a csücsörgésre.
Nagyon ööö □ kiszabadult, vagy mi ez? 

Felszabadult voltam.
Nem felejtettelek el, remélem, te is.
Nem fog látszani, hogy az utolsó hétét ösz- 

szecsaptad?

Szándékolt közlés

nyúlni

lekvárt
szó

nagyon jól x sokkal jobban 
szétfeslett x szétfoszlott

konfiguráció 
logikus x jogos 
haját
vonzódnak, nőkhöz 
vesszük

kíváncsiságodat
feszültség
fejed

lépj a futóval x tedd a futót

csücsülésre x ücsörgésre

sem
hetet
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M egakadás Szándékolt közlés
Nem látszik, szerintem csak te látszod □ te 

látod.
Nem mondom el. csak ha levágod hét feje

zet.
fejemet

Nem szerették egymást, de az általuk veze
tett csoportok nem álltak számban egy
mással.

szemben

Nem tudom, kíváncsiak vagytok rá □ Nem 
tudom, kíváncsiak vagytok-e rá.

Oly bű gyotri...
Otthon, a saját nyelvi közelében magabizto

san tud fellépni
Összecsengtek a kutatások az elmélet 

megállapátásá □ megállapításaival.

bú gyotri 
közegében

... összeszett szavak...
Remélem, nem ez a hülye hisztéria nyeri

összetett
hisztérika

meg.
Rossz a kifejtésed angolból, 
van egy agyéni egyéni hangszínezet 
Van egy szünet, ami némának szűnik, úgy 

értem tűnik.
Van itthon szigetiépe olaj vagy mi az szi- 

getszépe na ligetszépe olaj.
Van nálam vásványvíz.
Várj, még le □ be kell töltenie.

kiejtésed




