
őze‡évrék ∂e el atda tze zohsátísonoH

sámaT yvráP
 kodaram ra∂am nÉ

.kerék togásráglopmallá ra∂am ttorílulA
,temén mes námor ,bre∏ ko∂av meN

kelé ne∑ehrásávsoraM ,nebéví∏ ∑édrE ttI
.kelél ra∂am a ∂of pan tnim pan loha ttI

mettelü∏ rokima ,negér rokimalaV
.mekén mázahőlü∏ a tlov gá∏rora∂aM
mosázotratavoh le kéttötnöd kosáM
.nosála∂rátekéb ittellem ∆iráP ∂E

,kepén aglo∏ ,i‡us ne∂eh a kettöjtÁ
,ketlé tnékacóip nödlöf ra∂am a kiK
knüttet∏ev táta† bbótugel rokima S

!knünelle katludrof tnékkegréf ólurÁ

,ebézek kojavlot mázah pé∏ tlürek ∂Í
!!esétezif sásúb ttel ze kankólurá zA

!inatriik si am teknim kenéntere₧
!inda enék aiv takavaj ttopolle za treM

?!gáliv a djam ludrof ,me∏ih sé melémeR
!gáriv sení∏ kos-kos knüken inlí‡ gém goF
,teknim nejrev gidnim sroS a ∂oh ,tehel meN

!tekniebes őzrév kujla‡ naódnallá S

,tóda ttór knáer a küttezifgem ro∏�á₧
!ttokar arknialláv sroslab a timA

!ahos tezmenaglo∏ knü∏el men knutlov meN
!ahos ∂av natsom :ergév ődi za ttöjlE

,tezmen a derbélef nassal lóbmolá ∑éM
!ken∏et takos no∂an tréze kniőtezeV

gáliv a lém∏elef nopan ∂e djam ,re∏∂E
?!gáriv a kenik sivöt a ráj kenik ∂oH

;apóruE sözök ,∂an ,pé∏ a knáer ráV



!ató kodazá∏vé küjdév tiarátaH
;ketezmen a enneb kettehlé natdogu‹
!kezek ra∂am zétiv tekő kétdévgeM

?daba∏ le∏el rokim ,gá∏ro ∑édrE pé∏ eT
!!!takaradamkkukak a inzű rám enék lE

látlov ek∏éf kosas rok∂e ika eT
?láttotuj si tréim arsros úromo∏ ∑I

,ejő†löb izagi kora∂am a ∂av eT
!ejőtnemgem látlov kentezmen ra∂am A

,melede∏ev köröt a teknim tlüreklE
!meledejef nednim tlov ra∂am gidnim ttI

,dazá∏ kida∏uh a knüken ttezevdek meN
!taknázah űrö‡ö∂ knülőt kátzorolE

epén atsul ,i‡us géstezmenkkukak ∂E
!!ebére† tamázah atpak trésálurÁ

,kanó∏ ra∂am a tti esézödlü si tteL
.katlov kora∂am ∂oh ,kátdagatel nakoS
,inserek tázah jú ketnemle gem kosáM

.intaris taknusros nabázah negedI

!merék nepé∏ no∂an matdaram ika nÉ
!mekén aiv kájda mogásráglopmallá ra∂aM

,matlov gidde ika ke∏el za merégÍ
!!nabnoh iső za tti - kodaram ra∂am nÉ


