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పాల్ద్ రొపొ పాల్ బద్ పాల్ డగుర్?

= బెయెన పాల్

పుంగడ్ రొపొ పుంగర్ బతత పుంగర్ డగుర్?

= కాపుసన్ పుంగర్

కాయత్ రొపొ కాయ బతత కాయ డగుర్?

= మాయన్న కాయ

సముద్ర్త్ రొపొ సముద్ర్ బద్ సముద్ర్ డగుర్?

= పురక్

పియల్ మీండంత నరక్ నిలంత బతల్?

= దడిమ్

చహ దామిడ్ంగ్ చ త్ర్ కురంగ్-పడడ్ంగ్ దొ
అ బ ఆందుంగ్?

త్ర్.

= తేరయ్ లి-తేరయ్ంగ్

మూంద్ పెటిట్ంగ్ బార బొమ్క్. బతల్ ఆందు?
కారయ్ల్ మూర చ క్ తింత. బతి యేర్

= జతుర్

డి నిలంత. అద్ బతల్? = చెపుల్

కుపప్ గుడె ంగ్ వంజి జాలింగ్. బతల్ ఆందు?

= మొ ర్

కోరొడ్ కు తె కలె బొమెల్ మంతొర్. ఇతెత్కె బతల్?

= కసటి

చుడుడ్ర్ మనెన్కె పోండంత. డగుర్ ఆతెకె బొంగడ్ల్ మందంత. బతల్? = దుద్ర్
పొ

గూడ బూడ్ మొ క్ ఇతెత్కె బతల్?

=

రుక్

నొ లాక్ కాడి నెట్కి వర ఇతెత్కె బతల్? = తలల్దంగ్ కెల్క్ కటింగ్ కియుస ల్
మె ల్ బండత్ బూడ్ పె ల్క్ పిరంతంగ్ ఇతెత్కె బతల్?

=

ఇటట్ ముచుక్ మిండ వ

= కావడ్ కెహ ల్

ఇతెత్కె బతల్?

చుడుర్ పిటతంగ్ రోన్ మెన్ బూరంగ్ ఇతెత్కె బతల్?
న్

న్ బోడక్, నన
డక్ ఇతెత్కె బతల్?

బర్- కుక్
= డి

= ఇరుక్ రాల ల్ గారంగ్ ఆయ ల్
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నెన్కె డుమల్ దాంతెర్. నెకె రుమల్ దొ చ్
ర్ బూర్ ఆందిర్?
న మేందుడున్

ంతెర్.

రె పాయ ల్ ఇతెత్కె బతల్?

= లె

= కడ్ అని మినిద్ంగ్

దాంతొర్- నొత్ర్ బతి బోనయ్ కొజి అరొ ఇతెత్కె బతల్?
న్

= ఆకడ్

నెకె చుట్కెన్ తూరంత బతల్?

= ఊచ్

బోడక్ల్ గుటట్తగ కుర్ మేయంత బతల్?
కుర్

తంత పాల్ తురంత బతల్?

ంగ్

= మయజ్
= జతత్ అని పిండి

సమొద్ ంత బతి మచచ్న లంగుటి యొ బతల్?

=

రి

ల క్-ల క్ తింత చుననయ్ పెలక్ంత బతల్?

= తడిమ్ అని నీర్

పియల్-పోడ్ద్ కేడ లియంత. పొ క
కొతత్
అచొచ్ర్ జాగతగ మన ల్ బతల్ ఆందు?

= గాయిక్న బెడెడ్

నెకె సమొద్ పెజె మలి
డంతంగ్,
బతి ఉంది మా మ్
డొ బతల్?
మూర బొకక్తున్ వహంత.
బొకక్ పియతున్ వహంత ఇతెకె బతల్?
కచిచ్ బెడెడ్ టిడింగ్ ఇతత్.
మన కోంద చతక్ నిలత్ ఇతెత్కె బతల్?

= పెనెన్
= కొర్, మే అని కొర్ పిలంగ్
= బాండె అని మా

ఆతి ఇనెకెన్ లంగ్ ఆయ లిక్ అని మామ ఇనెకెన్
కరుమ్ ఆయ లిక్ బతంగ్?
పియక్ ఇంజెర్ బచొచ్ర్ పరెప్డె మాతెకె గిర్ పెడ్ మాయొ
బతి రిప్ మొ డెనె పెడ్ మాంత. అద్ బతల్ ఆందు? =

=

ల్ంగ్
(గాడి)
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మేయ ల్ ఇచు బతి ఆడ ల్ గుటట్ పూరొ రోంజంత.
అద్ బతల్ ఆంద్?

= బాండె

కడ్క్ బోడలిక్ మందంతంగ్ బతి రకెసల్ ఆయొర్. తలతల్ పోయ
పె యంత బతి బూత్ ఆయొర్. సరసర తంత
బతి తర ఆయొ. నిమె బతల్ ఆంద్ ఇంతి?
= రేల్ గాడి
ము ర్ తాదల్-తముర్ రాత్-దిహ అ వకెన్
తాకె రెన్ మందంతెర్.
ర్ బూర్ ఆందిర్?
= గడితగ మన లిక్ మూంద్ కాటంగ్
రోన్-రచచ్ తిరియంత మూలతె

ఉదద్ంత. అద్ బతల్?

= కెయ ర్

మమొట్ యేడి ర్ తాదల్-తముక్ రొర్- రొర్ మతెకె హ పరి బతి
మీరె మా మతెత్కె హంతి. మమొట్ బూర్ ఆందుమ్? = కమల్ పటిట్
రోన్ పూరొ డిచ్

ఆకి మరుమ్ బాకి

ర్ తన తనయ్ మింగ ల్ బతల్ ఆందు? =

ఇచుర కాండి లుక్- లుక్ కడంతొర్
ఉంది సతగ రెండ్ రంక్ మదంతంగ్
గు ల్ గుటదగ్ పదిద్ కూడంత

మ్ బతిత్
=

=

ప

య్

= మే

= డాడి పురిక్

చుడుడ్స కాండిన్ నడిమెన్ గా ంగ్

= సడయి మొరొల్

నరుమె ర్ మదాంత బతి కడ్క్ ము

= మీన్

చుడుడ్స కాండిన్ రగగ్ల్ రుమల్

నొ లాకన్ ఉంది దర జ

పుతిత్ బౌతల్ ఊతింగ్ తిరియంతంగ్

మునె-మునె కుర్

తంత పెజెజ్య్ పాల్ తురంత

మొట మొట గర్ పోడెత్

= కొహక్

= ఆడె

= కల్

= జతత్

= గూ

