
sonáJ révöK .rD
REBÓTKO TAHNEVTÖ

 "!rebótkO tahnevtÖ„

 lef ddór — ,le ddelef eN

 lekkűteb ólognál

—,arájtiprák GÉ za

:assál gáliv ∏égE

kanra∂am a gém lÉ„

!amlá gásdaba∏ tne₧

,ékkörö gof inlé S

 —,rebme ∂e daram gím

le itehlöröt men

,rev∂efmota immes

kelél ra∂am a trem

lettih sut∏irK a ∂e

:tedrih togá��agi s

"!lennetsI — gásdaba₧

 "!rebótko tahnevtÖ„

 lef ddór ,le ddelef eN

— arájtiprák gÉ za
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— lekkűteb ólognál

 ,assál gáliv ∏égE

 :arjátgá ∂én ejgnez

 tezmen ∂e tehlé meN„

"!'abgásaméN körÖ

 ,a∑gám a gém lognáL

 :'ebknükélme za lé

 nábál sámzi† nilát₧

 el tlűd neb‡éf-akáp

 !‡ávláb ikonra∆ a

ajgarah pén a sé

arbarad óillim a

 ,lejjé∏ atzúz ,etröt

 actu za tlov sognaH

!lejjé ∏ége netseP

— rebótkO ra∂aM — eT

 !ttodlá ,sorítrám eT

 ná‡rá∏ demelle∏ tne₧

— kollá∏azah témsi

 tto ah ,si rokka gém

 :koráj trava apu†
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 nebévöt kotápráK

.togásdaba∏ ttolrat

 ke∂em inrék nomá₧

 :koláni† tsádamá∏ s

 ketzerév nerze∏úH

 togásnalatnoh a S

 óillimde∂en rám

 ;atóza azzodroh

— ket∏erekaf őlÉ„

...abro† kütelé za

 .kentjelef nakos — !jaj S

 ecnedemtápráK A

 :ecpelek itélój

 nebéme∏ ke∑emén s

 !e†nere∏ etré tsom

 teknim logoftráp ∏iH

 :amóR sé iknisleH

 kanra∂am a táh naV

?...ajóló∏ó∏ zagI
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 knüpén ajtri nebzöK

 ‡éknö za izödlü s

 lóbGÁ��AGI SOTRÁP

 :‡évröt a kitelü∏

 ∏el sönűb súrobáH

 ra∂am óillimzíT

 ",negedi∑át∏o„ sé

 !rakat dlöf a tika

togá��agi za eD

:ajdnomik ika ,†nin

 tásros pén ra∂am A„

"!arkora∂am kuzzíb

 :kánzíb knár im ah ,treM

náját a∏iT-anuD

 antahdoklaru meN

!‡ávláb negedi bböt

 norok∂e si sut∏irK

 :ttetnI ,ttotatko ∂ú

 ∏et gá��agi za ka…„

 "!teknim ákkodaba∏

 ELÉV kőntedrih im S
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 ergév daba∏ ne∂eL„

 tezmen tropit nednim

 ezüt GÁSDABA tik

 ,ttezde ERTELÉ jú

 tázagi sám∂e sé

 ,ejdév — ,ajdamát en

 si kenbbégne∂ a trem

!!!ertél a nav assuj

 kekemre∂ naltatrÁ

:etré ttolluh erév

 nödlöf e rám ne∂eL„

"!ekéb sé gásdaba₧

 "!rebótko tahnevtÖ„

 lef ddór ,le ddelef eN

— arájtiprák gÉ za

—,lekkűteb ólognál

:assál gáliV ∏égE

 gá��agi ra∂aM A

!agá��agI netsI
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