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ni'o le blozeile'a beme'e zo .modix.
                                     puki vricycuntu litru
     gi'e kansa le mamta



.i la .modix. jo'u le mamta vu'o goi ko'a
  tervecnu lo cidja



gi'e cuxna lo cnino ke blozeile'a lanci
                            noi ba jadni le kampu kumfa 



.i bu'u le gusta poi la .modix. rairnelci ku
  ko'a citka lo boldembi 



.i le mamta be le blozeile'a beme'e zo .modix. cu cusku
  lu .ue mi morji le du'u mi'o bilga le nu klama
     le mikce briju ki'u lo sutra cipra li'u



.i le mikce goi ko'e gasnu lenu 
                            cipra lenu la .modix. kanro 
.i ko'e tir na le risna sance be la .modix.
   gi'e merli le ni ciblu danre kei
   gi'e darxi le my. tupcidni



.i le mikce cu ciksi ledu'u ca le bavlamdei
  la .modix. cu rere'u klama ki'u 
      lenu je'erse'a lo jinku befi lenu skorbuti .a zo'e



    .i le blozeile'a beme'e zo .modix. cu
                           na nelci lo je'erse'atci



.i caki lo vanci le patfu bela .modix. cu xrukla le zdani

.ije my. lonu klama le mikce briju cu skicu le patfu



.i le my. patfu cu cusku
  lu doi .modix. mi djuno da poi ka'e sidju do 
    .i ko jbera le vi cartu .e
            le mi traji sutra ke blozeile'a bloti gi'e facki da
    .i ganai do mutce virnu lenu klama le mikce
      gi do ba terdunda lo biskruji li'u



.i la .modix. selgidva le cartu
       gi'e litru lo traji cilce xamsi



gi'e cpare lo pojma'a noi culno lo fagri rumro'i ku'o



gi'e rivbi lo cicfe'u cizda'u noi
           dukse loka selterpa kei loka le lisri ka'e skicu



.i bu'u lo cpana cmana la .modix. tolcliva
                                               lo bisli badydi'u



.i ne'iri la .modix. 
     tolcri lo barda braxiura mafcre
                   noi zutse lo braxiura mafcre trustizu



.i le braxiura mafcre cu cusku
  lu doi le smani blozeile'a ki'u lo du'u do puki
      damba lo so'i nandu gi'e darsi gi'e klama mi kei
    mi ti noi rokci cu dunda do 
   .i ca'o lenu je'erse'a ganai do mutce danre jgari le rokci
     gi'e kancu fi li ci gi do muvdu lo balvi be lenu je'erse'a
    .ije ba'oku do terdunda lo biskruji li'u



.i le blozeile'a beme'e zo .modix. cu ckire le mafcre
  gi'e blokla le zdani mu'i le nu sipna



.i caki lo bavlamcerni
        la .modix. bevri le rokci le mikce briju



.i le mikce cu milxe sanga
  ca'o lenu le je'erse'atci cu bredi seva'u la .modix.



.i le kalgai be la .modix. cu mutce ganlo

.i my. traji tsali danre jgari le rokci
                       gi'e kancu li pa .e .y. li re .e .y.



.y.



.y. li ci 

.i lo selcusku bele braxiura mafcre cu drani 

.i la .modix. stali ba'o lenu je'erse'a  

.i le virnu smani blozeile'a cu
                      se jinku fi lenu skorbuti .a zo'e



.ije ca'o lo nu klama le zdani kei
       la modix. terdunda lo biskruji 



fa'o
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