fi'e la .so nias.alois. .e la .djovanis.manzonis .

lenu makfa prami
ni'o ma cuntu le mafxli

: pamai bregau lo mutce
selmipri mafselpinxe

: dunda lo vindu plise
lo melbi nixli

: gasnu lonu le melbi nolxli cu
vitno sipna

: tervecnu lo cidja
ca lo donri

: pensi lo maftadji
ca lo vanci

: mutce selzdile lonu
terpygau lo verba
ca lo nicte

: finti lo cnino mafterjukpa

: cimgau lo vazdzu
sepi'o lo djacu bolci

:lo citno nanmu cu nelzga
le mafxli to'emu'inai
lenu my. malcuntu

: .au
mafxli

: ru'i selmipri nelzga le mafxli
: mi nitcu
da poi sajgau
le mafxli mi

: na kakne
lonu citka
: seltrina lo mafmunje gi'e djica
lo nu pagbu ri

: cunso facki da

: mi binxo lo
mafcre gi'e lebna
lo ka selprami
le mafxli

: fi'i do
: do pamoi
tadni

: lozu'o ctuca ku cfari : ku'i le mafcre
tadni cu na jarco loka kakne lo makfa

: xu mi se
stese'a

: go'i
: ji'a finti lo xlarai ke mela .xalouin. jadni

: je'u fliba lo ro maftadji : … go'i

: go'i … : go'i …

\
: cargau lo mafselpinxe

: srera lonu cusku lo mafyvla

: ki'u la'e ro de'u le mafctu

cu jdice le du'u le tadni
cu cliva le ckule
: .uu je'u do tolmakfa

: ki'u ma do
mutce badri

.uinai

: mi nu'o selprami
lo mafxli
.inaja mi binxo
lo mafcre

: xu mi du le mafxli
: nago'i

: le mafxli
poi mi prami
cu tordu gi'e
krekalsa
: lo nu mi
viska my. ku
gekygau mi

: ko finti lo
mafterjukpa poi gasnu
lenu xruti lo sezmlu .ije
mi pengau do le
mafxli

: mi djica lo
nu sidju do

: mi nu'o
snada

.ijanai mi
mutce troci mu'i lenu
prami le mafxli

: ba'o pa cacra

.ui
: doi
mafctu mi
pu'i snada

: .ue mo

: .iu do du
le mi selpa'i

: .a'a
be'u

: mi mutce kucli do poi selmipri
nelzga : mi djica lenu cipcta
do lenu prami mi

: ba'oku le mafxli cu na
nonkansa ca'o lonu
pensi lo maftadji

fa'o
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