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A βχγι ιεφγ ϕιδε εαβχ ϕδβχ φφαχ ηηβε γϕιη φχϕα
B γχφβ φβδβ δεβγ βηβϕ βϕαι αϕββ βφιφ ιβϕφ ϕεεϕ
C ιηδχ ϕϕβε εχβη ϕβαα φγβφ ηδιδ γγϕγ φφεϕ δαϕι
D φφββ δββφ βεαφ βγβϕ αχια βεϕδ ιιεη ϕαϕε εδφβ
E ϕγβδ εφαγ ϕαβϕ φιιι ηχϕγ γβεε φεϕχ δηφχ βϕηχ
F διαδ βαβη βδιε αφϕβ βηεβ ιϕϕγ ϕχφϕ εβηι ϕγγβ
G εεβε ϕηιχ φϕϕχ ηϕεχ γφϕε φβφη δεηα βγγφ βχφδ
H βχιγ ββϕϕ αγει βδϕβ ιγφφ ϕφηφ εαγϕ ϕιφα φχδδ
I ϕεϕη φγεα ηχϕφ γεφδ φιηγ δαγϕ βδφι βφδγ αηβε
J βαεφ αιϕϕ βχφα ιβηδ ϕεγη εηφε ϕϕδβ φϕββ ηφβγ
K φδϕϕ ηφφι γηηγ φϕγε δχφχ ββδχ βγβχ αδβε βγαη
L αϕφε βϕηβ ιφγβ ϕβφγ εεδϕ ϕγβι φχββ ηεαφ γιβφ
M ηγηχ γδγχ φγφε δφδη βαβα βιβφ αχαδ βββγ ιειϕ
N βχγι ιεφβ ϕιδφ εαβφ ϕδβϕ φφαα ηηβδ γϕιη φχϕε
O γχφφ φβδδ δεβγ βηβϕ βϕαι αϕβγ βφιε ιβϕχ ϕεεχ
P ιηδα ϕϕβδ εχβη ϕβαε φγββ ηδιβ γγϕγ φφεϕ δαϕι
Q φφβγ δββε βεαχ βγβχ αχιχ βεϕε ιιεη ϕαϕα εδφφ
R ϕγββ εφαγ ϕαβϕ φιιι ηχϕβ γβεφ φεϕφ δηφϕ βϕηα
S διαε βαβη βδια αφϕφ βηεδ ιϕϕγ ϕχφϕ εβηι ϕγγγ
T εεβφ ϕηιφ φϕϕϕ ηϕεα γφϕδ φβφη δεηε βγγβ βχφβ
U βχιγ ββϕϕ αγει βδϕγ ιγφε ϕφηχ εαγχ ϕιφχ φχδε
V ϕεϕη φγεε ηχϕβ γεφβ φιηγ δαγϕ βδφι βφδβ αηβφ
W βαεχ αιϕχ βχφχ ιβηε ϕεγη εηφα ϕϕδφ φϕβδ ηφβγ
X φδϕϕ ηφφι γηηβ φϕγφ δχφφ ββδϕ βγβα αδβδ βγαη
Y αϕφα βϕηφ ιφγδ ϕβφγ εεδϕ ϕγβι φχβγ ηεαε γιβχ
Z ηγηϕ γδγα φγφδ δφδη βαβε βιββ αχαβ βββγ ιειϕ
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A βεδα βιβφ ααβδ βδαγ ιφβϕ ϕηιι εϕϕγ ϕχεε φβϕχ
B ϕββϕ φεβα ηηαδ γϕβη φϕιε δφϕβ ββεβ βεϕγ αγφϕ
C βϕβι αχαγ βββε ιγιχ ϕδϕχ εγεχ ϕφϕε φαφη ηιηα
D φβαβ ηεββ γγιγ φχϕϕ δεει βιϕβ βαφφ αδηφ βφγϕ
E αφβχ βαιε ιιϕη ϕχεα εβϕφ ϕεφδ φηηγ ηϕγϕ γϕφι
F Ηαιβ γδϕφ φφεφ δηϕϕ βϕφα βχηδ αβγη βγφε ιδδβ
G βηϕδ ιϕεγ ϕϕϕϕ εφφι ϕβηγ φεγε ηγφχ γχδχ φεβχ
H γβεδ φγϕη δδφε βγηβ βφγβ ααφγ βιδϕ ιχβι ϕβββ
I ιγϕε ϕχφχ εεηχ ϕιγχ φαφε ηδδη γφβα φηβφ δϕαδ
J φιφγ δχηϕ ββγι βεφβ αηδφ βϕβφ ιϕβϕ ϕφαα εββδ
K ϕφηη εηγα ϕϕφφ φχδδ ηββγ γγβϕ φδαι δγβγ βφιε
L δϕγφ βφφϕ ββδα αεβδ βγβη ιχαε ϕεββ ειιβ ϕαϕγ
M εδφϕ ϕγδι φφβγ ηαβε γιαχ φχβχ δβιχ βεϕε βηεη
N βεδε βιββ ααββ βδαγ ιφβϕ ϕηιι εϕϕβ ϕχεφ φβϕφ
O ϕββχ φεβχ ηηαε γϕβη φϕια δφϕφ ββεδ βεϕγ αγφϕ
P βϕβι αχαβ βββφ ιγιφ ϕδϕϕ εγεα ϕφϕδ φαφη ηιηε
Q φβαφ ηεβδ γγιγ φχϕϕ δεει βιϕγ βαφε αδηχ βφγχ
R αφβα βαιδ ιιϕη ϕχεε εβϕβ ϕεφβ φηηγ ηϕγϕ γϕφι
S ηαιγ γδϕε φφεχ δηϕχ βϕφχ βχηε αβγη βφγα ιδδφ
T βηϕβ ιϕεγ ϕϕϕϕ εφφι ϕβηβ φεγφ ηγφφ γχδϕ φεβα
U γβεε φγϕη δδφα βγηφ βφγδ ααφγ βιδϕ ιχβι ϕββγ
V ιγϕφ ϕχφφ εεηϕ ϕιγα φαφδ ηδδη γφβε φηββ δϕαβ
W φιφγ δχηϕ ββγι βεφγ αηδε βϕβχ ιϕβχ ϕφαχ εββε
X ϕφηη εηγε ϕϕφβ φχδβ ηββγ γγβϕ φδαι δγββ βφιφ
Y δϕγχ βφφχ ββδχ αεβε βγβη ιχαα ϕεβφ ειιδ ϕαϕγ
Z εδφϕ ϕγδι φφββ ηαβφ γιαφ φχβϕ δβια βεϕδ βηεη


