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nabájázah konuh a soráV

 kanna loha ,nödlöftájruB ,né∏ér iléd airébi₧
 za ,amladorib konuh a ttetelü∏gem néjedi

 tetkejorp segelnölük tnire∏ OCSENU
 ,nabásorávőf dlöftájruB .gem kanatísólav

 netelüret i‡rátkeh 71 nabédU-nalU
 tekü‡émtídőre ,tásoráv konuh a kájtoklaarjú

.tekie‡émtípé sám sé

 gem atda asálrodnáv őnétröt artagu‡ konuh A
 tludnigem nabdazá∏ .�� a tséköl ődzek a

 ke∆röt dámon saicrah A .kanságzompén
 ,takonála isuzákuak-ka∏é za káttotídóhgem

 alittA djaM .takovál∏ ,takotóg ,takotógort∏o
 a lótágloV a rám moladorib nuh a néjedi

 moladorib a nátu (354) alálaH .tdejret giánjaR
 nonáklaB a katdóró∏té∏ gidep konuh a ,tlluhté∏

 .netegi∏léf-ninneppA za sé

 a asoráv bbo∂angel moladorib nuh irok∂e zA
 né∑eh sorávőf tájrub iam a tnire∏ ke∏énétröt

 kájtrat te∑eh iső a∆u₧ ővel tti zA .ttetehel
 atdnom - ”kanásorávotorp„ edU-nalU iam a

 ‡ávtípalA izöktezmeN nuH a ,votuluB gelO
.ekönle

 tsoráv a ttaim sálurá tnire∏ adnegel A -
 zA .tlut∏uple nebbe sé ,etré sádamát neletrih

 men kerebme za ∂oh ,kájtatum tza kosátasá
 rév kos ,katlov kocraH .inlükenemle katdut
 A .kéttegélef galitalroka∂ tsoráv a ,t∑of

 ,le ttotahlut∏up nabdazá∏ .��-� za sélüpelet
.ttezetél tá nodazá∏ tö-∂én nabnoza ettőle



 tagu‹ ketröt men ke∑ema ,ke∆röt nuh a kozA
 edi za katdaram niajtrap lákjaB a menah ,élef
 tájrub a kájtokla ttü∂e lakkolognom őzekré

 ima ,”unnuh„ even ősleb kotájrub A .távgam pén
.tnelej tepén ,tekerebme

 konuh a izrő kélme zá∏ tnim bböt nödlöftájruB
 ,rev∂ef ,telel sekétré somá∏ ,tájárútluk

 .ardómtelé irok∂e za latu má∏re∏ól ,aimárek
 arkotada so‡ámodut ,leggésűh silámixaM

 ,tásoráv konuh a inetípéájjú knéntere∏
 irok∂e zaza ,tevök sé táf zehhE .tekü‡émtídőre

 ajtat∑of - knánlán∏ah takoga‡a so‡ámo∂ah
.votuB gelO

 a ,tázáh őtezev a küzze∑ehle nabráv A -
 a ∏el ótahtál nebke∑ema ,teke∑ehűm eléfnölük

 a ,kosakezaf a ,kö†ű∏ a ,keretsemrev∂ef
 lüklén ima ,zadniM .egés‡ekévet ko∏ávol

.etelé pén dámon ∂e neltetehlezpékle

 ,sádnegel konuh a kanpak te∑eh neb‡émtídőre zA
 za kezE .si iá•uk sotalán∏ah arta∏ádavsakraf

 iai∆á-pézök a sé isuzákuak a ieső
 kiseeb∂e esédejretle ke∑ema ,kanká•uksakraf

.laváságzom ú‡ári itagu‡ konuh a

 gá∏ro∏orO ka† men tésétípé kanásoráv konuh A
 za tjú‡ tsátagomát vítkA .azzorí∏nanif

 kebe∂e ,si ketezevre∏ izöktezmen sám sé OCSENU
.atalusrát kaniasoráv iső gáliv a ttözök


