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-- AAnn iimmaattuu ii ttzzaazzuu ttaall ddeekkii ddee gguuzzttii aakk aakkaattss eegg ii nn aarrrreenn ,, eettaa ttxxaall oottuu ii ttzzaazzuu oonnddoo
eegg ii nnddaakkooaakk,, nnoorrkk eegg ii nn dduueenn kkoonn ttuuaann hhaarrttuu ggaabbee..

-- II kkaassii eettaa eerrrreessppeettaattuu ii ttzzaazzuu aarraauuaakk,, bbaaii ttaa hhaauueekk bbeetteeaarraazztteenn dd ii ttuuzztteenn ppeerrttssoonnaakk eerree,,
jj aarrdduueerraa aauurrrreerraa eerraammaatteekkoo eezzii nnbbeesstteekkooaakk dd ii rraa eettaa..

-- SSaaii oo,, jj aarrdduueerraa eeddoo jj ookkoo-- jj ooll aass gguuzzttii eettaann ggooggoottssuu ppaarrttee hhaarrttuu eezzaazzuu ..

-- MMaatteerrii aa ll aa ddeennoonnaa ddaa,, oonnddoorrii oozz,, zzaaii nndduu eettaa eeggookkii ttaassuunneezz eerraabbii ll ii eezzaazzuu ..

-- EEzz dduugguu ii nnoorr zzii rrii kkaattuukkoo,, eezz bbaazztteerrttuukkoo,, eezz mmeesspprreezzaattuukkoo.. TTaall ddeekkii ddee GGUUZZTTII EEKKIINN
mmoodduu bbeerreeaann jj ookkaattuukkoo dduugguu ,, eessaattee bbaatteerraakkoo,, eeddoonnoorrii pp ii ll oottaa ppaassaattuukkoo dd ii oogguu ..

-- EEzz ii ttzzaazzuu oonnaarrttuu kkii rrooll ttaassuunn ii kk ggaabbeekkoo jj ookkaabbii ddeeaakk..

-- EEzz ii ttzzaazzuu gguu ttxxii eettss ii zzuu rree aauurrkkaarrii aakk,, eettaa ii rraabbaazztteenn bbaadduuzzuu ,, eezz ii ttzzaazzuu zzii rrii kkaattuu .. AAnn iimmaattuu
ii ttzzaazzuu ggaall dduu dduu tteennaakk..

-- PPoorrrroottaakk kkii rrooll ttaassuunneezz oonnaarrttuu ii ttzzaazzuu eettaa eezz eezzaazzuu ii nnooii zz mmeennddeekkuuaa eerraabbii ll ii ..

-- AAuurrkkaarrii rreenn bbaattii kkaall ttee eeddoo mmii nn ii kk eegg ii nneezz ggeerroo,, eegg ii aazzttaattuu eezzaazzuu bbeerreehhaall aa nnooll aa ddaaggooeenn ,,
eettaa eesskkaattuu ii eezzaaii oozzuu bbaarrkkaammeennaa.. EErraa bbeerreeaann ,, ll eessii oorrii kk ii kkuusstteenn bbaadduuzzuu ,, ggeell dd ii ttuu jj ookkooaa
bbeerreehhaall aa..

-- JJookkooaann eezzttaabbaaii ddaarrii kk ssoorrttuuzz ggeerroo,, aahhaall eegg ii nndduu zzaaii tteezz aall ddeerrdd ii bb ii aakk aadd ii sskkii ddeettzzeenn ..

-- ZZeeuurree bbuurruuaarreenn ttzzaakkoo nnaahh ii dduuzzuunn ttrraattuuaa eesskkaaii nn ii ii eezzaaii oozzuu zzuurree aauurrkkaarrii ee ii ..

-- ZZuurree aall ddeettii kk gg ii rroo oonnaa ssoorrttzzeekkoo eettaa oonnddoo ppaassaattzzeekkoo aahhaall dduuzzuunn gguuzzttii aa eegg ii nn eezzaazzuu ..

-- EEuusskkaarraa ddaa gguurree hh ii zzkkuunn ttzzaa.. EErraabbii ll ii eezzaazzuu nnoozznnaahh ii eettaa nnoonnaahh ii !!




