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...nebtedzeK

¤an A .őrE za sé keléL a ,melleä a ttezetél nebtedzeK .ä
  sé neltetehzejefik ,naltatahríeL .ttelef nedniM a tlé neb-"ßE

.ZÍ :eveN .küttih kangássamlatah neltetehréle
.ttelef nedniM a ékkörö "nav" sé nebtedzeK a "tlov" ZÍ .ää

 za atdroh nabgásnaltaludzoM .dneŁ a ttodogu} ttala ZÍ .äää
 telÉ za - nebzívső zA .tezivső za - nabga}aső zA .toga}aső

.NET :eveN .küttih si tégés¤e moráh E .téterégí
.NET-ZÍ :"tedzek" a knüken ttel ¤Í .<ä

esétmereT keléL A
 

 lőbéjere - őzőtjer nebködök neletgév - NET-ZÍ .ä
 ópa$el a tnim ,le tnűt men ed ,}éF a ik tláv tnéksápa$málliv

.tdaram körö sé ággássogáliV ttel menah ,málliv
 ősle ,ataraka őslE .gássogáliV a... "ejősle" NET-ZÍ .ää

 ,"ttel" telé ttőleiM .nabgásólavékkörö za e}émtmeret
."NAV" gássogáliV

 a kizokal gászagi sé gásatđit ,zűt körö ,igÉ .äää
.ÍZ-TEN első ¤ermekében - nabgássogáliV

 za gássogáliV a ¤ih ,levé}émtmeret ¤e đel ¤í őtmereT A .<ä
.asázoktali}gem NET-ZÍ

 a kizokal tnékaktit körö NET-ZÍ - gássogáliV A .<
.nebkeléL

 lé enneb sé tza iđet éggelem ,kentelé za da tamlatraT .ä<
.si etelehel NET-ZÍ

 .nebkeléL a lé - levéjere samlatah Ő za - NET-ZÍ agaM .ää<
 - latlá keléL a sé tniređ keléL a - t-NET-ZÍ kujvíh trézE

.)ÉN-LIL( KELÉL-NÉ :¤í
 sé ttünednim enneb ¤oh ,tekleL a NET-ZÍ ettetmeret trézA .äää<

.akéljah NET-ZÍ - keléL őlé zA .kézzokal noroknednim
.lój ze nav ¤í sÉ



esétmereT telÉ zA

 lőbőrE zA .tőrE za eđđö ettetírűs nebkeneletgév a NET-ZÍ .ä
.gássogáliV ttel sé }éF a ik tnattap

 }éF a sé tédök keneletgév a attatzotláv ézzív egelem }éF A .ää
.ebégé€lém keziv a tlotahéb - ajgam NET-ZÍ tnim -

 tnékgáriv lőbégés€ém keziv a ¤oh ,atraka ¤ú NET-ZÍ .äää
.ttel ¤ú sé...telÉ za nojdakaf

.lüđ tetelÉ €em ,őrE-a}A za ttel ¤í zívső zA .<ä
.tő kützeven )kaná}aső( kan-LILAP-AMA .<

 telÉ za ik ,ttel IT-NIN agáriv-tazgam őslE .ä<
.ajótísonot€of

 trem ,si - AMA-LI rigniD - "aj}A kegE" za lé enneB .ää<
 gikege za lőtkedlöf a ,gikedlöf a lőtkege za ejere ódatelé

.tré
 nátuza sé ttőle kedlöf a katlov kege ka$ treM .äää<

.ttözök kege za kedlöf a kettetmeret
 kege za tévden-rékö¤ idlöF .si aftelé őré gigé za IT-NIN .Xä

.ajpak lőbéjere
 a löködnüt lütđerek atjaR .ő si ¤ehgevü őré gigé zA .X

 gásnaltálukam sé gésűh ,gásatđit ógo¤ar neb}éf igé za erdlöf
.agászagi

 - kan-"}ođđa¤aN őré gigé" za tő küzzeven trézE .äX
.kan-GÁSRUK-NIN

 ,izűđ sé tájóda telÉ za ,t-IT-NIN NET-ZÍ ettetmeret ¤Í .ääX
 sé...tetelÉ za - alatlá - előleb - lóbágásólav neltetniré

.ettet lój

esétmereT rebmE za sé kedlöF ,kogáliV
 

 zA .tdará-IK ejere ken€em ,ttetđejreg tezűt körö NET-ZÍ .ä
 tiagáliv gássogáliV a kitetlé sé kopaN a kettel lőbzűt körö

.tniređ ataraka ¤an NET-ZÍ
 sé e}éf kenézüt körö NET-ZÍ er-IKnednim dará lób-PAN A .ää
 ataraka NET-ZÍ te€em ,IK a ¤í ttel ágga}A .egelem őtetlé

 PAN a tsám¤e kájtjah ,kizű keze sé eb¤e trú¤ ékkedlöf ,ákkóg€ob
 dneR ¤an a ze sÉ .tniređ ejdner ¤an NET-ZÍ nebéjere

.e}évröt körö NET-ZÍ
 körö - ttetjer nabga}a - NET-ZÍ knutda teven IK-NÉ .äää

.tetset nednim sé toga}a nednim ttetmeret €em ,kenéjere
 IK-NÉ ¤ú ,ajótđole sé aru ,ejere keléL a LIL-NÉ na¤ohA .ä<

.ejere soktit sé ejőtmeret ga}a nednim



 IT-NIN tdakaf lőbéziv telé za IK-NÉ ár tlláđ no}ráđekpeL .<
.arámriđgáriv őlé

 tdelé sé tza gem ettetí}ekémret aropmíh ekpel őlé zA .ä<
 óda tetelé IT-NIN ,aj}A kekleL a ,MA-I-LIL előleb

.lavágá-gáriv clo} kanágáriv
 A .eterégÍ telÉ za ttel gáriv "téh" lóbclo} A .ää<

 a - bbesikgel a - aj}a telÉ za agam tlek ertelé nabkidaclo}
.IT-NIN sik

 tekege za eb attotísakos lavágáriv téh a - MA-I-LIL .äää<
 iózá¤iv sé ierő kogáliv a kika ,lekkemelleđ ókal-igé za

.kettel
 tájas a tlov gem rám kendner igé nednim nátza rokimA .Xä

 ,trebme knüstmereT" :kókal-igé za zohsám¤e katló¤ ¤í ,ajózá¤iv
."ajózá¤iv si kendlöf a ne¤el ¤oh

 latlá ejere IK-NÉ - NET-ZÍ sé jahó za ze tré zeh-IK-NÉ .X
 tlámrof sé levéziV telÉ za eđđö etrevek tárop dlöf ki¤e -

.erépék agam a - trebme előleb
:¤í atvíh t-LILAP AMA ,tza atlámrofgem IK-NÉ rokima sÉ .äX

."kenttölüđjú za kenne tásros gem dzorátah...AMA"
 larrag ¤an agam tlov NET-SŐ za ika - AMA rokimA .ääX
 ,eziv telé nednim a €em ,aj-RÁG-NET A .abságzom tlüdnel

 a argássogáliv a katlí}gem sé errebme ővél nebtset a tna$$ol
 ttel ékkeléL telehel A .abágam atvíđ tételehel NET-ZÍ .iemeđ

.enneb
 IT-NIN sik a - aj}a kibbesik telé za sé tlek ertelÉ .äääX

.nezék tő atgof
 sÉ .ttözök kókal-igé za trebme za NET-ZÍ ettetmeret ¤Í .<äX

.tnékejere ki¤e NET-ZÍ nebtset rebme za tlé
 gászagi ,géspéđ ,gásój a ekemre¤ NET-ZÍ rebme za ttel ¤Í .<X

.tniređ e}évröt körö NET-ZI sé
 asám kenégésseteléköt NET-ZÍ etset trú¤ lóbárop dlöF A .ä<X

 agam NET-ZÍ nebérküt keléL ózokal nebtset seteléköt e sé
-NÉ - ejttölüđősle NET-ZÍ ¤oh ,tnétröt rokka sÉ .kizoktatum

 lassokof tneđ A .lőtdlöf a tege za attotđalávle - LIL
 SOK a ajpaN dlöF a rokima ,nebődi za nabba tza éttek atgáv

.ttogoygar tá népékgalli$

 igé za tlürek ¤í rebme tlámrof lóbárop dlöF A .ää<X
 men eD .atdroh nebétset a tárop ken€ema ,erdlöf a arra lóbgáliv

 tézek a erdlöF a ttolluh elev trem ,nödlöF a lüde¤e tlov
 tetset ika ,agá kibbesikgel MA-I-LIL ,IT-NIN sik ótrat

 even a ttel trézE .EZÜä VÉH igÉ za nödlöF a ttel sé ttötlö
 "}nođđanetsI" za ima ,RAB-ME za erdlöf e ttezekré ¤Í .EVÉH si

 ¤oh ,etledner ¤ú NET-ZÍ eD .itnelej )RAB( "tájráP" sé )ME(



 za ttodolovátle dlöF a ,lőtdlöf a ttodótđalávle gé za rokima"
 a ttel e}éF gÉ za ,abba tdejreg amlatah RAB-ME za s lőtgÉ

-nÉ" tnim ,tlöködnüt si nödlöF a €em ,agássogáliV gáliV
.eklel RAB-ME za e}éF gÉ za ttel ¤Í "."keléL

 ,lóbágáliV tedzeK a erdlöf a ttolluh ttü¤e külev eD .äää<X
 NET-ZÍ tika ,si SOK igé sa}ráđ a ,LŐBÉPÉKGALLIŁ SOK a

.luájótí}ári kenétedzek telé za küjéllem tledner
 SOK a ,aj}A telÉ za ,IT-NIN .namráh nödlöf a katllá ¤Í .XäX
 sa}ráđ ,igé gáliV soK a sé rebme tledner erdlöf lóbgáliv

 sé SOK igé za lölE .nödlöf a namráh katludnilE .asok
 kanávaT telÉ za ,IT-NIN nebika ,a}ođđA sé rebme za ettögöm

.éttset tláv a}azűä igé za ,agáriv bbeđgel
 tnima sé ,tekő ettezev zoháf samlatah ¤e soK sa}ráđ A .XX

 segetegreF .ketdzek absádokpa$ ia}ráđ - lőbélevel af a tteve
 a tneppörađđiv sé élef gé za ttedekleme lezssévlézs

 za katllá tto IT-NIN ttel ává}ođđa sé rebme zA .ebépékgalli$
 tazóđ rokka sÉ .avgof tézek sám¤e - ttőle af őré gigé

:lőbgé za ttođtallah

 tá ne€em ,AJÁF SÁDUT a ze trem ,lőbé$lömü¤ af e kete¤E"
 gím ,té$lömü¤ imret gidda af E .koda tamlatah igé ketkeN

 segésküđ €em ,tegésse$löb sé tsádut a tzadnim ketizređgem
 a tze moda ketkeN treM .kete¤el iarU dlöF a ¤oh ,zohha ketken
 .lemme}émtmeret ővél atjar sé levé}évön ,lavájáf nednim tedlöf

 ,latlá mőre né za ámmogáđro né za tza keté¤et ,atjar kotajdoklarU
 sé lakkúifnetsi tza eb kotástíropaä .matda ebketekleL te€em

 sélüse¤e za koda ketkeN te€em ,latlá mörö noza lakko}álnetsi
".nabágásgodlob ¤an

  
 za kétzeré ,lőbé$lömü¤ kanájáF sáduT a kette tnima sÉ .äXX
 af a EVÉH ttel éttset lőb-IT-NIN .nabkugam téjere netsI

 tó€of ték-ték si élef tagu}pan sé élef telekpan lőtierekö¤
 segésőb sé élef tagu{ őttek sé kenteleK t€of őtteK .ttotđakaf

 ajáF sáduT a nátzA .tárop dlöf a kéttet é}}ekémret lekküziv
 ttel é}}ekémret a kéttetlü tiajgam kenésémret ,kené¤lömü¤ eléfkos

.tásádakaf telé za avtál katlov kogodlob sé abárop dlöf

 nődima ,rokka kaŁ .tásálúm ődi za erđé kéttev men ¤í sÉ .ääXX
 pan cnelik igé za sé nödlöf a ttel áppanóh ¤e - pan ¤e igé za

 si ajdloh dlöf a trem ,ttozotláv áppanóh cnelik gidep
 ,ősle za ttoda tetelé evéH .negé za tnigem ttogo¤ar ređdecnelik
 leviM .dneel ejőle¤ü gáliv e nadjam ika - kanúifnetsI idlöf
 kan-suK-evéH - nödlöf e tti kujótatumtú tlov SOK igé za



 ¤í trebme ttese erdlöf a lőbgé za ika ,tettölüđjú za kétzeven
.má&A :nöknüvle} im a tnelej ti}}a €em ,UM-ADA :nebédéđeb atvíh

 ken-IT-NIN - kanáj}A telÉ za dlöf a nátza tlüsepéneb sÉ .äääXX
 }ođđa za sé rebme za ,latlá ejere őtmeret ővel neb-evéH -

.tniređ agásgodlob ¤an kenésélüse¤e
 ¤én a te€ema - tekü€eh ókal - katdosakosgem nátza rokiM .<äXX
 ki¤e zE .kétzeven "kenéjdlöF kosuK igÉ" za - tlorátah ma€of¤an

 a sé rúK :ékidamrah a ,anaraB :ékisám A .angidI even ó€of
 népezök kenéjdlöF kosuK a tllá ajáF sáduT A .rÁ-rÁ :ékideygen
 katlov kúifnetsi samlagroä .etenezü neT-zÍ tlé nebie$lömü¤ sé

 sé tázúb ketlemret lessélevímdlöf sánrota$őzötnÖ .kosuk a
 .trob a sé tőlőđ a kétremsI .t}évön ttel lóbgam eléfnednim

 ,lattjas ,lejjet tekiekemreß .tiatallá dlöf a kéttetídíleđgeM
 zohájáF sáduT A .kátlálpát le$$lömü¤ ój kos sé lerré}ek

 ,tnetsI za avdlá nebkené sé nabóđ kettelgeresado atnopan gidep
.attotígadzag lassádut a tekő ika

                     
géstevöä A

 ataraka naltatahtatzotláv ő za nabásátokla seteléköt NET-zÍ .ä
 eriđđem sé lőtdlöf a tege za attotđalávle LIL-NE tniređ

.lótta dlöf a ttodolovát
 djam ¤oh ,lőbéjesleb dlöF a to-GAM a atsáik LIL-NE .ää

.tniređ sétetledneR a előleb nojdakaf $álak
 a sé sokoF a ,attava tsokof a évégéstevöđ dlöF a sé gÉ zA .äää

.etledner TÁKNUM a luásátavih rásokdáN
 ő za ttel lób}arA .tsokoF a LIL-NE lef atlatđagam ¤Í .<ä

 tnim ,sőre akof sé őkrúzal ejeF .eđíd kanna lőbtsüze sé asokof
.akiB igÉ őtnöd takatág a

 tásros kanna sé tsokoF a ¤í ettetmeretgem LIL-NE rokimA .<
 kan-RAB-ME za kanna tájánoroK tneä ődekseké néjef ,atbađgem si
 tsom sé ttödlük erdlöF a bbőle rám tika ,ettetđelli eréjef

.kujár ttezén lemmeđ se¤ek
 kübile LIL-NÉ sé kettelgeres ejérök dnim iókal gÉ zA .ä<

.tsokoF tneä a ettet
 igé - nátza sé iókal gÉ za ken-LIL-NÉ katlodóh lavámI .ää<

 idlöf a tásokoF tneä LIL-NÉ kátdatá - nebéterésik tazóđ
.tza ajlánđah tniređ sros ttetevár a ¤oh ,kan-RAB-ME

 :tlov ze gidep atazóđ kaniókal gÉ zA .äää<
 treM .lügéstevöđ körö tásokoF tneä LIL-NÉ keté¤eV"

 a sé ketettözök it sé knüttözök im gem knutípallá tegéstevöđ
.ttözök kekédezmen ővöj kotanátu lóbkotogam it



 kenketiekédezmen sé ketkénit - latlá LIL-NÉ - NET-ZÍ .Xä
 ketejdepeleT .lukotrib körö - lavájáF sáduT a ,tedlöF a atda

.niekédiv gadzag kó€of ¤én a kotajdopara¤ sé
 kotonatrat llek gem te€em ,elej kengéstevöđ ama sokoF tneä A .X

 a - neke€eh idlöf a djam kika ,ketettözök it sé knüttözök im
 tneä E .támladorib idlöf NET-ZÍ ketitípélef - levéjere AKNUM

 kanásálkotrib dlöF a ketken gem ajda egéstevöä sokoF
.támlatah

 sé nejlé eki¤ednim kaniaif ketiekédezmen ¤oh ,küjledner trézA .äX
 ,astrat nebézek A .levéjere kanásokoF géstevöä e nojdokláknum

"erégéső$id LIL-NÉ tza ajlánđah lój sé

 A äövetség Ara{fokosa              

 RAB-ME tlláđ erdlöf a tásokof}ara LIL-NÉ rokima - sÉ .ääX
 í tnékségröd}}em sé arra tróđ t}éfmálliv ,attál nebézek

:erdlöF a avađ a ttođtallah

 A .levéjere sokoF a RAB-ME isok delev mettötök tegéstevöä"
 dotratgem sé doláglođ leggésűh gím ,giddadnim đél aru dlöF

".temegéstevöđ
 a takaisok idlöf a kéttetíges lój gidep iókal gÉ zA .äääX

 sokoF a nödlöf a tdakaf gásgodlob sé gésőB .tniređ géstevöä
.latlá ejere

 za ttel azáH sokoF a sé sokoF a ttetípé takosoráV .<äX
 za ,tazáh ódazál nelle géstevöä a ed ,e€étneđ gászagI

.abmor itnöd sokoF a si tánohtto gésneltedegne
 ajgávik sé tájánorok iröteL .téjef gásđonog a iđtemeL .<X
 őmret tágáriv gásóJ a ajózamlatlo sé ejőtíges ed ,térekö¤

.kanáftelÉ
 sé gÉ za sé...tásátavih sokoF a atzorátahgem a&A LIL-NÉ .ä<X

 erkörödnim gidep latlá ejere géstevöđ ttötök ttözök dlöF
"!...KÉSSETRÉŁID SOKOF A" :¤oh ,tza etledner

 ¤oha - treM .tegéstevöä a kéttetísejlet lój iókal gÉ zA .ää<X
 ejere kanna sé - e}éf keléL a lé nebétset RAB-ME idlöf a

 ataraka NET-ZÍ avtat€of - toga}a za ajlámrof ,ajlaru latlá
 IK-NÉ ttözök iókal gÉ za ¤úna¤u - tájáknum sétmereT a tniređ

 ttetmeret latlá ejere - LIL-NÉ - keléL a ika ,za tlov
.tetset sé toga}a nednim bbávot

 sáduT a - tniređ géstevöä a - gem attodlá IK-NÉ .äää<X
 lakkotallá sé lakkaradam ,lekke}évön ,lakkáf - tágáđro kanájáF

 sé tezer ,tötsüze ,ta}ara sé néníđ dlöF a tza gem avtísakos
 lüzök iókal gÉ zA .ebéjesleb kanna ttetjer tecré eléfnednim



 sé ta}ara za atzoh ő trem ,ajózodnog keze ttel RUK-SI
.erdlöF a lőbgÉ za tötsüze

 sé leggésőb IK-NÉ attotígadzag tieziv ó€of ¤én a nátzA .XäX
 t-ULUL-IB-NE luájózá¤iv keziv A .lavágásakos kalah a

.lőbgÉ za etledner
 sé téke - levéjere kanájáF sáduT a - iaif RAB-ME zA .XX
 za kéttetevlE .tza kátlámrof lassokoF A .kettetđekređ tági
 tnekköđ abđálak sé takavgam ttoda erdlöf a latlá LIL-nÉ

 si takánrota$őzötnÖ .tekőzem idlöf a ettetíseké sémret gadzag
 ókal-igé za IK-NÉ luájózodnog keze sé sokoF a ttetípé

.ettet t-UD-MIK-ME
 ketdzek si ebésétípé kazáH .nödlöF a ttozokal mörö sé gésőB

 ókal-igé za erésétíđék kámrofőtevalgét a ,ersétevalgét a sé
.tégésttezmen kosuK a gem attotínat ATBAK

 .kiken kettetípé takóllátsI .katdoropađsgem si kotallá zA .äXX
 űh gÉ za - IZZUMUD ¤oh ,atraka ¤ú IK-NÉ .kétjefel teküjeT

 ólav lakkotallá za tépén LIL-NÉ gem astínat - arotđáp
 a keigÉ za káttotrat ¤Í .arásálánđahlef küjet sé ardómsánáb

 ttötök ,levépén kanásokoF tneä LIL-NÉ ,lakkosuK idlöf
.tegéstevöä

NÖZÖZIV sé NÖZÖ{ÉF

 gésőb sé sádlÁ ,tegéstevöä a káttotrat lój iókal gÉ zA .ä
 abđálak iajgamőtev liL-nÉ .eréjdlöf kosuK a ttölnözö e}éf

.tere}ek ipannednim a atdagem küsémret gadzag sé ketlüdres
 - "gásnaltadut" a sé tie$lömü¤ attotno si ajáF sáduT A .ää

 a ttel ássáduT - ttodnom nevén AG-UK-GAS vle} iső za tima
.nebénözö }éF

 atallagus kótínat igé za - atalatđapat jú kos telé idlöf A .äää
 sé ákkosoko ,ákkódut takosuK a ,levéjere sokoF a sé - latlá

.ettet ékke$löb
 .kattara sé ketteteV .kattotnáđ lavva sé katláni$ tékE .<ä
 röđőle kettetípé takazáH .kattokla tomáđređ zoháknum nedniM

 lazzA .kettetev tálgét nátuza ,lóbdán ,lóbkaduraf ,lőb}évös
 ássoráv ttellem sám¤e záh kos a sé takiazáh péđ kéttetíđék

 segésőb a sé kátlálpát lakkánrota$őzötnö tekiejdlöF .ttel
 ttodlá paN a kanáf ,ken}émetev ,ken}évön nednim ttoda tetelé zív

.ttala aragus
 kosuk a ¤ú iasárrof "tedzek" a kettel ákkó€of na¤oha treM .<

 .ketdepelet nétnem kó€of a ka$ röđőlE .ttodoropađgem negi si epén
 .si tekeregnet a kétlürekgem sé nokó€of a ketlektá nátzA



 sé ejere sokoF a ttetípé takójah sé takokanó$ ,takojatuT
.nekeziv a takoza ettiv léđ ódokđapak abkiálrotiv ttőđ lőbrednek

            
 za ejere NET-ZÍ .nebtedzeK a tnim ,tlov ¤ú nednim sÉ .ä<

 a tlöködnüt tnékkeléL }éF a ze sé atda levé}éf PAN a tetelé
 za ttel lőbzűT sé lőbzíV ,lőbdlöF treM .nebérebme dlöF

 nödlöF A .tza lürök ettev etelehel telÉ za sé agáliv rebme
 za ketgnirek nebdneR ¤aN - itniređ e}évröT ¤aN NET-ZÍ - lüvík

.lürök kujpaN óda tetelé si kiken a kogáliV ttel ágga}a
 za ed ,erdlöF a sádlá za tlláđ lennözö}éF a lőbgÉ zA .ää<
 dlöF A .tamlagu} katlálat men gém iemele dlöF ttel lóbga}a
 keziv a sé ,tekeziv a attotídólgem sé zűt a trötik lóbármo¤

.tto loh - tti loh tedlöF a kéttötnöle
 sé tásálobmot kezüt idlöf a kétzén avdógga kókal igÉ zA .äää<

 za katlobmot élefkos nödlöF a treM .tásádlugáđ keziv a
 a sé géssekéb a ttozokal nabiagáđro kosuK a kaŁ .kemele

.molagu}

 im tika ,őre ia}a ólavnökkörö sé őlé neb-NET-ZÍ
 - kanáj}asedÉ gássamlatah őtmeret igé za - kan-LILAP-AMA
 sé tásávó ke}émtmeret idlöf a atzíb ará}áel ki¤e ,knützeven

 a rám ketlé kosuK a ,"kaisok" a ka$ men treM .tásázodnog
 dlöF a rokima ,"nebtedzek" a ed ,"tnékősle" ketzekré kŐ .nödlöF
 a dlöF a tlüpeleteb ,erdlöF a tré nepékgalli$ sám rám ajpaN
 igé za táh tlov gésküä .si leviettölüđ kepékgalli$ ibböt

 kemele za atvó teke}émtmeret idlöf a ika ,erőlesivdnog
 kezüT a gíma ,ttotrat giákos }ozib treM .nabásálobmot

.ketdesedne$le keziV a sé ,katdogu}gem
 kétzeven - "kenéjnéN sádutnednim" a - kan-DUT-NIN kosuK A .Xä

 .etlesiv tájdnog kaniókal dlöF a ika ,takujózamlatlo igé
 ttotatzotláv évűtléték - nebéjedi kosálobmot a - DUT-NIN

 rebme giléf - lah giléf kika ,lüzök iókal dlöF a takakos
 kezüt a sé tásátítđup kanájrá keregnet-zív a kétlétá lettset

.ketlükenem ebzív a lőle
 .kosálobmor idlöf a le kétré men tiepén sé tiejdlöf kosuK A .X

 ódoklaru idlöf a levéjere kenégéstevöä sokoF a zöhküpéN
 SÁDUT a sé lavásunórT dneR a ála tlláđ lőbgÉ za molatah

-nÉ sÉ .eréjef RAB-ME ősle za ttet liL-nÉ tima ,lavájánoroK
 nebmörö ,nabgásgodlob epén kosuK A .ttedesejlet ataraka liL
.tniređ eynévröT sé ejdneR NET-ZÍ tlé avtálle leggésőb sé

 sádutnednim" a trem ,nabsádut a sé nabgásój a katdoparaß .äX
 a kika ,küjézök ttoda takosódut ,teke$löb - DUT-NIN - "ejnéN



 iső za ttoda teven "LAK" .iasokotrib kettel kené}éF sáduT
 ,tlov ajáF sáduT a loha ,te€eh a sé kenke$löb e vle}

.kétzeven KENÉßEH SÁDUT a - kan-"UD-LAK"
 za trem ,kettel "kódut" dnim kaisok a lavásálúm ődi zA .ääX

 kótínat sé ke$löb a ketnemle évünednim lőréjdlöf UD-LAK iső
 a tá ,nétnem kó€of ¤an a eL .ketlé "kaisok" a loha ,ado

.si lút neke¤eh ¤an a sé nekeregnet
 nétnem ó€of ¤an ték őlmö élef léd a röđőlegeL .äääX

 nevén TALGIDI takisám a ,ANARAB teki¤e zA .ketdekđejret
 eleté ój agásakos kalah tlé nabkó€of A .gem kéttetzöbnölük
 ahup ttedeđ lóriajtrap ,lőbérdem A .kenkesepelet jú za tlov

 előleb katlámrof ed erésétíđék kálgét a tláglođ ga¤a
 ezüt paN a teke€em ,si takósrok ,takakezaf ,takalát ,teke}édega¤a

.ttotíráđ er}émek

 attotínatgem DUT-NIN na¤oha ,¤ú katlohi$ si tezüt nátuzA .<äX
 .kettegé takálgét sőre levéjere zűt A .erésétđelé zűt a tekő

 kos nasoramah sé kettetípé takazáh lakkálgét ttetegé zA
 - kan-AD-LAK tima ,nabágáđro ó€of ték a ttel kusoráv samlatah

.ketzeven - kanágáđro ko-LAK ttodosogálivgem ,kesclöb a
 küjremsi téven a ken-"tö" ka$ lóbsoráv kos a sonjaS .<X

:kutlálat tekőzektevök a ka$ nálbátga¤a suedlák kos A .gidde
 nav lekkelejké IK-NUN .asoráv "kattovíhle" za tlov...UDIRE
 za ajózamlatlo sé ejőzemledéV .nokálbátga¤a suedlák a avrí

 men" - tniređ even - ika ,SU-MID-UN rignid ttözök kókal-igé
 ."tlálah dlük

 ,takosoko ,teke$löb a káttotínat ttI .azáh sáduT a tlov ttI
 gésđége irebme za katlov kő ed ,kettel iajpap NET-ZÍ kika

.iótí¤ó¤ kegésgeteb a sé si iózodnog
 idlöf ttöj lőbgé za tika ,kanna even a tlov MILULA
 givé 008 82 ő tti sé ttödlükedi DUT-NIN argás€árik

 sé anátu ttezektevök RAGLA .ttodoklaru
.tlé givé 000 63

 "karasok ttetíő$id" a katkal nabsoráv űven SID-RAGAN-DAB
 ka$ men eD .ttödökrő emeđ igé GÁSRUK-NIN kutjar sé iőtíđék

 ,katláni$ si takójah menah ,inetíđék tti katdut takarasokdán
.si taki$ok sekerek sé takokanó$ ,lőbkegetökdán ttonofeđö

 za tnim ,nétniđ - gem ttedepelet tti nátza agás€árik UDIRE
:katdoklaru tti sé molatah idlöf tledner lőbgé

.givé 000 34...ANNA-UL-NEM-NE
 űH gÉ za ,IZZUMUD sé givé 000 82...ANNA-LAG-NEM-NE

.givé 000 63...arotđáP
 :tnelej ti}}a eveN .kusoráv kisám a tlov - GA-RIP-RIP

 evledner tlov luájózamlatlO ."asoráv nözö}éF a"



 nátza tá atzoh edI ."arotđáp zagi }éf a"...GASRAH-LIB-AP
 82 ANNA-IZ-APIS-NE sé togás€árik tledner lőbgÉ za DUT-NIN

.€árik tlov tá nevé 000
 a agam sé "asoráv a kenie$löb }éf" a tlov - NUN-BIK-RÍP

.tza atzamlatlo netsipaN
 za sé tájtú paN a kétremsi lój kika ,"iőle¤ü gé" za katkal ttI

"nebév}öK gÉ" za katsavlo kŐ .tásáráj a kaniagalli$ gÉ
 tlov ANNA-RUD-NEM-NE - lavátaraka DUT-NIN - kujódoklarU

.tá nevé 006 12
 .ttel soráv űven UR-SUK-SUK ajtnopzök sádoklaru za nátzA
 atzamlatlo aj}A keléL a LIL-NIN ."kosuK i€eh" a katkal ttI

.tekő
 sé kanmolatah ódoklaru ttöj lőbgé za e€eh óslotu za tlov zE

.tá nevé 006 81 €árik a tti tlov UTUTRABU
 a lőbgé za tlov ajttotđsalávik clo} nabsoráv "tö" za nebbE

 tá nevé 002 142 koza sé kangás€árik ttödlük erdlöf
 géstevöä ttötök lakkókal igé za ketelé idlöf a káttotí}ári

.tniređ
 tegésse$löb sé tsádut ,togássoko kos ie$lömü¤ ajáF sáduT A
 a tekecré za kátlálatgeM .kankosuK a ,kenpén suedlák a katda

 .katlov kiatallá izáH .kensétnöméf a kettel ieretsem sé nebdlöf
 tajav sé tórút ,totjas lőbjet a sé ketjef takohuj ,tekeneheT

 .kattara leggésőb gidnim nekiejdlöf sánrota$őzötnÖ .kettetíđék
 ,katnof lőbrednek sé lőbnel ,lóbájújpa¤ kohuj a katláni$ talanoF

 téke kettetízséK .kettet tomoráj arkiatallá ónovagI .kettő sé
 ,lóbdán si t-AKNILIT ősle za kátgaraf kő eD .si tánorob sé
 ősle za neze kátjúf kő sé lóbávrađ rökö za tötrük ősle za

.eréteré$id liL-nÉ sé NET-ZÍ si takomallad

 tlov UMADA ¤oh ,za nebkütezekélme tlé lój gém treM .ä<X
 - kuj}aső nödlöf a ttel lőb-IT-NIN igé za - sé kujpaső

 a el katlláđ nékédiv ke¤eh ¤an a ,nab-UD-LAK kika ,EVÉH
.erdlöF

 soK sa}ráđ igé za ¤oh ,si kotit tneđ a za tlláđ arúif-lórápA
 sé tiavaj dlöF a NET-ZÍ loha ,zohájáF sáduT a tekő ettezev

 terégÍ ¤aN €em ,kiken atzokédnája tágásgodlob sélüse¤e za
 - ttel ávókal-idlöf lóbókal-igé za - etlüđ tnékagás}ozib

.t-SUKEVÉH - téjőle¤ü ősle gáliv idlöf a EVÉH

 soK saynráä



 ólav eré€eH sáduT a ,ar-UD-LÁK ,nabátadut }ámo¤ah ¤an E .ää<X
-}orot ólnosah zeh¤eh nekédiv kís a kettetípé ttaim sézekélme

 erésétíő$id NET-ZÍ tekezE .nabkusoráv nednim takomolpmet
.kétleme

 "téh" amáđ keteleme za sé takalaf gatsav katkar lóbkálgéT
 "keniőle¤if-gé" za tlov néjetet komolpmet-}orot E .tlov

 kátrí sé tege za kétle¤if lappan-lejjé kika ,akéljah
.arkálbátga¤a

ZI-KUR-KAL              

..."AM-LAK-IZ-ÉH" nevle} LAK even molpmet-}orot A .äää<X
 neppékeléfkos eD .tlov - "amolpmet kanágáđro telé körö za" zaza
 ,"azáh kenémeđ netsI" ¤oh ,si tza kátdnoM .takiamolpmet e kétzeven
 telÉ zA ":si¤av...LAK-RUK-IZ ¤oh ,si ¤ú sé "e€eh telÉ za"

 nav tto nebki¤ednim ¤oh ,kéttih ¤ú kő sé..."ejőzrŐ kené€eH
.kirék tégéstíges sé ázzoh kanzokdámi rokima ,NET-ZÍ

 sé tiaynámo¤ah kanáktit kütedere gem kétletneđ nabkomolpmet E
 :kattotínat ¤Í .tágásólav kütedere nabkiadótu káttotísotadut

 sé takná}aső ettezev soK igÉ őlködnüt sé sa}ráđ a nebtedzeK"
 kő ¤í sé zohájáF sáduT a ,erdlöF a - lőbgÉ za taknápaső

."ie}némtmeret idlöf ,ősle tedzeK nedniM a kettel
 a sé tsok sa}ráđ ¤e lób}araníđ katlámrof erékélme kennE .XäX
 essedrih ¤oh ,tza kéttet arkurátlO .ázzoh si tájáF sáduT

 ttopak lőt-NET-ZÍ "gésttezmen isok" a kankuttozamráđel nednim
 lezze eD .kene¤el iótratgeM sáduT a ¤oh ,tégésttezeletök noza

:ttodnom ¤í te€ema ,si tájahó noza DUT-NIN kéttetísejlet

".nödlöF a NÖJLÖKÖDNÜT EKÉ SOK a ¤oh ,kotajdokláknuM"

 "tedzeK nedniM" a "soK igé" tlámrof lób}ara za ttel ¤Í .XX
 ,gidnim tekő ettetzekélme si arra eD .lánkaisok a epéklej körö
 igé za e}émtmeret nelte¤e NET-ZÍ tlov - UMADA - kujpaső ¤oh

 kókal-igé za rám - ataraka NET-ZÍ tika ,nabgáliv-melleđ
 kosuK ¤av - kaisok a ¤í sé ttetmeret nebtset iga}a - ttözök
 telÉ za kuj}aőlüđ nesih ,kaiF-netsI úsázamráđ igé dnim-dnim -
 ttel EVÉH - avlláđ erdlöF a lav-UMADA ika ,IT-NIN - aj}A
 ,nevén SUK "kaisok" a takugam kétzeven tréze sÉ .nödlöf a tti

.lótámlagof SOK sa}ráđ igé za teküven a késtínölükle ¤oh

 SOK igé za - "tedzek nednim" a táhet ttala óđ SUK .äXX
 tiattozamráđel - kaif-netsI ttezekré erdlöf nebéjedi pékgalli$



 a kanágássamlatah sé kenégésseteléköt NET-ZÍ kika ,inetré llek
 ¤í kő TOGÁLIV-SÁM a tzE .erdlöF a ketzekré lóbágáliv

 sé RAB-ME za erdlöf a ttöj lób-MÁK táheT - .MÁK :kétzeven
.SUK A :epén tedzek idlöf a kettel iattozamráđel

 a tlláđel LIL-NÉ ¤oh ,tza atdut lój no¤an pén SUK a sÉ .ääXX
 lavój nednim sé lekkecré ,lakkogam téjesleb kanna sé erdlöf

 LIL-NÉ takugam KOSUK A .ttoda tetelé ado ttőleim ,attálle
 kanájráp LIL-NÉ gidep t-LIL-NIN sé kéttih ,káttotrat kenépén

.káttollav
:zeh-LIL-NÉ - katzokdámi ¤Í

 

!KNURU LIL-NÉ"

láttotđaláv kendepén laddamlazib sé ,datbađgem taknusros ik ,ET
 knüpéN ,ajóda {ÉVRÖT a sé DNER A ,ajpasedÉ knugáliV .teknim
".knüken tedemle¤ek a ddA ,gitaguynpan - lőttelekpaN arotđáP

 a lőbgé zA .ató "tedzek" a ¤í le tlúm ődi kos no¤aN .äääXX
 ,tegésőb - latlá nözö}éF a - molatah ttödlük erdlöf

 kosuedláK a ttetmeret tegéssekéb sé togásgadzag ,togásgodlob
 a ketzöbnölük nabkos no¤an rám iaif "gésőb" a eD .néjdlöf

 sagam géstlevűm sé sádut a "tegésőb" a treM .lótiaif "tedzek"
 egésse¤ü ,ajáknum kos "tedzek" a kaniaif "gésőb" a sé atzoh akof

 telé nalatdnog a sé télój a attotísotzib agás}okélálat sé
.tieletétlef

 lekkeigé za ketzekdelefgem iaif "gésőb" a tsom sÉ .<äXX
 si lüde¤e erebme dlöF a ¤oh ,kéttih tzA .lőrgéstevöä ttötök
 NET-ZÍ - si tlé táH .lüklén egéstíges keigé za - inlé dut

 todlá ,ó€of nebzém-lejjet avgof lőttedzek a - lőbémle¤ek
 köső "ilebtedzek" a gíma eD .tő ettevlürök ima ,nebgésőb

 kankáf a ,levésémret péđ kos kedlöf a ttedegélegem agásnaltatrá
 - iaif "gésőb" a ,nabánoh gásgodlob a ,tti levie$lömü¤ gadzag
 a tte€eh teteređ a - nabkiasoráv sápmop ttetípé latlá sáduT a

 séznö za togásnaltatrá igér A .káttotđaláv tsédeklétev
 atđit A .ttede}égeđle nebéklel epén liL-nÉ sé lef attotláv
 liL-nÉ katdaramle sé eb atrakat géstétös a takotalodnog

 .ttel ánnaltadut zaza ,AG-GUK-GAS témsi pén A .nebéteré$id
 etrötö¤ gésgeteb a ah ,katdokđáhof rokka ka$ zeh-LIL-NÉ

 idlöf a sé kujár ttedezehen agásakos kojab a ¤av ,tekő
 men rám iókal kaniátolap seđíd aedláK ózápmop lekke$nik

.tétenezü gÉ za káttollah
 a - tsom neppé - anlov ttel sotnof no¤an gideP .<XX

 ólav lakkókal igé za anlov ttel sotnoF .asátratgem GÉSTEVÖä



 idlöf a trem ,asádagofgem sé esétré kanávađ koza ,talo$pak
.ettetílezök téjdlöf kosuedláK a neppé tsom aságrobáh kemele

 a tsétetzemle¤if a kétdlük nasamlagrođ iókal gÉ zA .ä<XX
.ketdzek absálobmot keziv idlöf a ¤oh ,lórra kenérebme dlöF

 tétös ,űrűs sé kezüt a ketrötik lóbármo¤ dlöF a ¤oH
 a rodos ejere keleđ ú}ođi te€em ,rahiv a dakađ lőbkőhlef

 keigé za ttel óđ ttotláik abátđup eD - élef ejdlöf kosuedláK
 men - tegéső$id a evre} lótsám¤e keidlöf a €em ,esétni

.tégéső$id LIL-NÉ rám kétserek
 ANANI - ajózamlatlo ká}asedé idlöf a elev sé DUT-NIN .ää<XX
 mes tza rám erebme tletnö dlöF ed ,tekie}}ök súb káttalluh -

.kogáriv¤nö¤ a kandakaf lőbkeppe$}}ök e ¤oh ,erđé ettev
 etle¤iF .tie}émtmeret etzén evdőnűt si IK-NÉ .äää<XX

 - sé katzápmop nabkáhur }ara ,nebme€es tnima ,tiajpap kanámolpmet
 men - takugam kéttedrih kanájótrat€eh idlöf NET-ZÍ ráb

 sé tágásgadzag molpmet a menah ,kátláglođ tégéső$id NET-ZÍ
.káttotípara¤ tárát$nik

-lőttelekpaN - LIL-NÉ men sé ketré¤id takosamlatah idlöF
 ébböt katlov meN .tágás€árik igé ,körö - ődejret gitaguynpaN

 sé gadzag kenégésőb kugáđro menah ,iaif segésűh LIL-NÉ
 teteređ - nabmolatah a kika ,iasamlatah ődelef t-NET-ZÍ

.lassám¤e ketdeklétev - lüklén
 - sÉ .tierebme dlöF a kétzén naúromođ iókal gÉ zA .XäXX

 ¤í atazóđ ,attál tágásúromođ ¤an kókal igé za LIL-NÉ rokima
:ttozgnah

 lazza - kaiF-netsI tnim - ¤oh ,kiken matda temőre za nÉ"
 kitehtevöK .kantahlobmor sé kentehtmereT .nödlöf a kanajdoklaru
 mekleL né za llek küinlé ed ,si tiamlanávík ga}a za sé tset a

.levéjere
 gíma ¤oh ,külev mettötök TEGÉSTEVÖä rokima ,kiken matdnom ¤Ú
 ,kenrék tima ,sé ko¤av künnebő si né ,nebteteređ a kandaram menneB
 za - nebtetereä a mennebnÉ daram men ika eD .kiken modagem tza

".kitettevik

 kanágássogáliV gáliV a - ken-LIL-NÉ ettetísetneđ ¤Í .XXX
 idlöf - őtjelef t-NET-ZÍ za - tima ,tetelétí za tza avađ -

 men sé tegéstevöä a etgeđgem rokima ,ttozoh ttelef agamnö rebme
 ,etlév tza nettihnö trem ,tle¤ü meN .aróä igÉ za ébböt tle¤ü

.tehlé si lüklén NET-ZÍ ¤oh
.etré men le đév őglezök a gíma ,gidda si tlÉ

 ttözök kosamlatah idlöf ózápmop nabgásgadzag a eD .äXXX
 ika - ßE .tégéstevöä LIL-NÉ attotratgem ika ,¤e tdaka sigém



 levépén sé lőréterégí kenieső kosuK a le ttezekdelef men
.teteré$id ttoda ken-NET-ZÍ - lassázokdámi ógzub - ttü¤e

 tlov aif - kan-UTUTRABU - kaná€árik soráv UR-RUK-SUK
 lénim sé tágássogáliV gáliV a atláglo¤ leggésűh ika ,za
-LIL-NÉ sé lőt-NET-ZÍ kenépén soráv ibböt a attál nabboj

:¤í - tépén ettetni nabboj lánna ,tásáludrofle ólav lőt

 ,nebketeklel a tágássogáliV gáliV a ,t-LIL-NÉ kotájlatđagaM
".ólavékkörö amlagri sé ój ő trem

 keigér a gem káttotrat - ttü¤e - ¤Í .tá€árik ettevök pén a sÉ
.TEGÉSTEVÖä ttötök latlá

 ilebvíđ kaniókal UR-RUK-SUK attál lemmörö IK-NÉ .ääXXX
-NET-ZÍ - táif UTUTRABU sé tégésűh

tniređ asádokđagar ólav zeh
 névle} kosuedlák a ima ,ettelli nevén - UD-LIL-DU-IZ -

".TELÉ KÖRÖ TTETELÜä LŐTKELÉL A" :tnelej ti}}a
 őlé nebteteređ sé nebgésűh a traka inetíges IK-NÉ .äääXXX
 sé kan-UDLILDUIZ sé nabámlá tnelejgem tréze sé kenievíh

:iken atdnom

 ¤e ketestípé evteis sé tedepén eđđö ddeä .éllem laf a jllÁ"
 lóbáf sőre menah ,za ne¤el lóbtanofdán en eD .tákráb samlatah

 es lőrlülef zív a ¤oh ,ár kotajlo$á si tőtet sé nöjlüđék
"..eleb nessehlömö

 - lóbmolá sönölük a tderbélef tnima - UDLILDUIZ .<äXXX
 takattotál nabmolá za sé zohálaf molpmet samlatah a tnemik

:¤í ttegne$ tazóđ ¤e ebélüf rokima ,neppé etlémđe

 .tedegéstezmen đége eleb ddet sé tákráb a dstípé lánlaf a lénnE"
 ajtítđuple €em ,gelezök nözözíV trem ,ketesseis evteiS

".takotogáđro

 ttellem alaf molpmet a tlurobel rokka UDLILDUIZ .<XXX
:lavóđ sognah élef gé za ttotláik ¤í sé

 lék ertelé jú nednim sé tedekleL tneä knár ik dđarÁ !NET-ZÍ"
".téníđ dlöf a dotíjúgem ika ,samlataH a ¤av eT .djam

 - ketdzek ebésétípé akráb samlatah ¤e sé tépén atvíheđđö nátzA
.tniređ tazóđ igé za

 lakkóllap gatsav sé ,técnireg kanna kátlo$á lóbkáfsurdéc úđđoH
 .tekesétđelli za ik kéttötlöt lakkoruä .tza eb káttotírob



 đége za ¤oh ,tésélürem a káttotímáđik lój sé ,kéttetípé arsagaM
.za ennel záh samlatah ahtnim ,¤ú kétzőteteB .ajríble tepén

 za ed ,kettetđelli tupak ¤an er€em ,atjar kat¤ah tsálí} ¤e kaŁ
.inlotaheb ttodut men zív a noza ¤oh ,ttodóku$ ¤ú si

 sé kenérebme nednim UR-RUK-SUK e€eh tlov nabákráb ¤an A
.kanátallá nednim

-lejjé sé ttodoksamlagrođ UR-RUK-SUK ttalaim sÉ .ä<XXX
 a t€of ka$ nabkosoráv ibböt a ,takujákráb ¤an kátlo$á lappan
.telé őznö sé nalatdnog a nebgésőb ,nebtélój ,nebkömörö idlöf
 kőhlef tétöS .getegref a tludnigem ka$ređ¤e nátzA .ää<XXX

 ierze komálliv tte€eh ráguspaN .tege za le káttotírob
 .iánrota$ kege za katlí}gem sé élefnednim katdokpa$ ,káttotírob

 a évünednim kétrepes levőre ú}ođi keleđ a sé zív a ttölmÖ
 si rázív samlatah eD .néjdlöf kosuedláK a téziv őse ódakađ
 ttotíroble nassal sé lavásárdos keleđ a nödlöf a ttölmö

 iagá káfamláp ¤an a sé tsoráv ,tazáh ,totallá ,trebmE .tnednim
.lőbéregnet zív a ik kattođtál mes

 ka$ ,si rebme nednim sé kosoráv a dnim katlutđuple sÉ .äää<XXX
 lój kéttetđekereb sé abákráb a eb ttodózúh epén UR-RUK-SUK
 tnima sé ,akráb a tllá ttellem alaf molpmet A .si tájatja kanna

 a nözözív a rokimA .za ttođú nabboj er¤e ,enözö zív a ttőn
 a atrodos néníđ a regnet-zív a - attotíroble si tomolpmet

.élef kađé léđ iléd a tákráb

 sádakađőhlef a sé ráőköđ a tá nelejjé téh sé pan téH .XäXXX
 ¤an UDLILDUIZ lüde¤E .tedlöf a attotíroble eziv kanájrahiv
 keziv tláv érregnet samlatah a ttođú sé leđđév a tlocad ajákráb

.néjetet
 a a tdaholeL .rahiv a tlüsedne$le nátza nopan kideteh A .`X
 sé iőhlef gé za a katlí}téä .getegref a tlúmle sé ejere léđ

 za arjú ttöj }éF .PAN a erénözö zív a el atróđ táragus ttodlá
.lőbgé

 a ttölmö ráguspan sé tájupak ¤an akráb a atrátik UDLILDUIZ
.si ebéjesleb akráb

 ódaaláh sé tludrof élef PAN a levépén rokka UDLILDUIZ
 a nátuzA - .tiaragus ttodlá netsipaN a gem kétnöđök lavámi

 .ttotagável si tohuj ¤e ázzoh sé törkö ¤e ttetelöel €árik
 pan a rokima sé ,kengéstezmen tlükenemgem a tlov ajámokalmörÖ
 a ttödőzörküt avrađ samlatah ,ől}éf akib igé za ,ttodogu}el

.togássogáliv kiken ttoda sé nezív
 degésse$löB .ajtlatđagamlef ketelé idlöf sé igé zA .ä`X

 ej-LIL-NÉ gÉ zA .tmeret teketél sotđagam sé ,le tđapa trahiv



 dlöF a sé tnigem ¤í küjéleb atda téjeretelé dlöf sé gé za
.éledner tásázgáriv-arjú

 el tlurob nasotazála ,€árik tdaramgem a ,UDLILDUIZ mÁ .ää`X
 körö - ólnosah zohkókal-igé za - LIL-NÉ sé éle LIL-NÉ

 €árik a" nátzA .éleb evtmeret tetelékörö ,tő le atvíh ertelé
.iken atda teven "ajótratgem kanájgam pén

 ,té¤eh ik-KUT-IN ,té¤eh molatah a lü€lehókal körÖ .äää`X
 a téven tríel a ken€lema ,gázsro za zE .erézsér etledner

.kátsavlo kan-"NUMLID" nebődi ibbősék
 "SOK" a kosuedlák a telejsárí tlév kanóđ "KUT" a mÁ

 kanóđ "NUH" telej a tze kő ed ,kátríeleb si ebéven pékgalli$
 a - avdnom nevle} suedlák - gipan iam a - ttel ¤Í .kátsavlo

:even a kenépékgalli$ "SOK"
."AGALLIŁ REBME NUH a" :itnelej tza ze sé..."NUH-UL lum

 pékgalli$ "SOK" a kosuedlák a kátríel si nabámrof sám gém eD
 :¤í...téven

."AG-NUH-UL lum"
:gidep esétnelej kennE

".AGALLIŁ KANÁZÁH REBME.NUH a"
 menah ,ik-KUT-IN men kosuedlák igér a ,nebémletré kezE

 a tima ,tza si¤av ,té€ehókal körö kéttehremsi nevén ik-NUH-IN
 kan-NUM-LID rám kepén jú tlüpelet abáedláK nátu kosuedlák
 albátga¤a za kussavlo tniređ kosuedlák igér a aH .ketzeven

tégévöđ sosáríké
 tsézejefik a tze rokka ,nodóm "ik-NUH-IN-RUK" -

.inzemletré llek ken-"EłEH GÁäRO-NUH"
,kanásójah nözözív a ,kan-UDLILDUIZ .<ä`X

 ,kaná€árik molatah ódoklaru tledner erdlöf a lőbgé za
 ¤í LIL-NÉ ,lü€ehókal körö kanájótratgem epén liL-nÉ

.ik etlölej té¤eh )NUMLID( GÁZSRONUH
attotratgem nesegésűh ika ,za erkörö lé tto sÉ .<`X

.TÉGÉSTEVÖä LIL-NÉ
                                                            

                                                                   



LÓRKNÁILBIB A INDUT LLEK TIM
?...ailbiB tréiM

 itniređ kosuedlák a ¤oh ,inlokodni kujraka gem lüőtezeveB
 kujlánđah tréim nebémíc knüv}ök őtíseđđö tako}ámo¤ah sé takosárí

.tsézevenle "AILBIB" a
 "solbib" vle} görög a "ailbib" a ¤oh ,kájtínat ¤ú nabálatlÁ

 "kev}ök" esétnelej sé esézejefik úmáđsebböt kanávađ "nolbib" ¤av
i $nin kanóđ görög "nolbib" a mes ,"solbib" a mes nabnozA .ennel
 a kesétetremsi ótínat tevle} görög A .etese úmáđsebböt ne€

 ttetjeftá lőbgörög tóđ "ailbib"
 $nin kenvle} nital a tnođiv ,kájdnom kanóđ nital )tlázigolomite(

 za kankavađ "ailbib" a sé "nolbib" ,"solbib" a ¤Í .avađ "ailbib"
 a trem ,si tréza ka$ rám ,küjtehserek lánkosuedlák a tétedere
 a téđér bbo¤angel kusádut ttezeven "kansukiđđalk" a - kögörög

 kanóđ "AILBIB" A .ik káttotítájas lóbákéta¤ah kosuedlák
:tniređ kotariké suedlák a kujtahtál tátazotláv eléfmoráh

 etih sé asárí kosuedlák a -  teven AILBIB a kujlánđah trézE
.tniređ


