
 etenétröt sétmeret A :treblA ssa�

-ráguspan ,lút si néjkék gé za ,tnöf nasogaM 
 ték ,ttölöf gáliv a NETSI-RÚ ttodoklaru lóbártás
-��AGODLOB ttözötlö abráguspan a ,levérévtset sedé
 laoagnödrÖ ttözötlö ebéjtétös akaxjé za sé LAYNNO

 a ,ros a tlürek erésétmeret dlöf a rokiM .ttüqe
.RÚ za atzíb erérévtset ték tésétípéx gásatxup rávis

 s ,té7nit so8ara téh kanájah attodloik 8oagodloB
 óyof samlatah téh ,tedlöf a kölev ettetnirégem loha

 si 8oagnödrÖ rokkanaqU .nabmo8 tto tdamát
 námo8 sétniré za ed ,tedlöf a lavájah ettetnirégem
 8oagodloB gíM .ketzektelek kara7om so8ávogni

 ttalaza ,ték7ehém sonxah sé samlagrox a ettetmeretgem
 sé segrém a erdlöf a attotídabaxár 8oagnödrÖ

 ój tedlöf a ettetlüeb 8oagodloB .tawarad nalatnoxah
 sonxah ,lakkorkob sé lakkáf őmret tö7lömüq

űzíój ,lekke8évön
 nabmo8 8oagnödrÖ ,elev ttezgév gila ed ,lakkábmog

 segrém ,takábmog segrém a küjézök ettetlüado
 sé takáf őmret tekö7lömüq segrém sé takomoq

.takorkob

 ttedekele7 tim qoh ,attálgem NETSI-RÚ rokiM
 ibbávot sétmeret a attotlitle ,8oagnödrÖ

 a ttedekxereel 8oagnödrÖ nabájgaraH .lótájáknum
 ,togaqa nabájáx löf nozzoh nanno qoh ,erékenef regnet

 nabba eD .nödlöf a tárbox tájas ántahtoklagem lőbima
 laggaqa za nabájáx rokima ,nabsátnallipmex a

 NETSI-RÚ nabártás-pan a tnöfado ,tnakkub erníxlef
 indekevön ,nav nödlöf a ima ,nednim qoh ,ttoda to7narap

 .nejdzek
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 ttedzekle neletrih qan nabájáx 8oagnödrÖ nátza qÍ
 mendjam qoh ,nasroq nayo ed ,si gaqa za indekevön

 sé tluzrotle acra péX .ejef 8égex előt tdallufgem
 óslotu eD .lótník a tlükék évétekef mendjam

 s ,togaqa za lóbájáx inpök atdut ik gém nabtanallip
 ttöpökik lóbájáx 8oagnödrÖ za ttese erdlöf loha

 .ttozotláv ékkeqeh sálkix ,a8ú7 nabmo8 noza tto ,gaqa
 ráka ,eníxlef dlöf a má tlov sopal péx giddadnim treM
 loha ,keqeh a atjar ketzektelek qÍ .ere8et NETSI-RÚ

 sé ,akrib a nahuz abkédakax ,ól a iröt tábál
.argáxój őxélegel a kendeklesel kotalládav

 8ara qoh ,lőtte ttodugarahgem qú NETSI-RÚ
 kanna s ,néníxlef dlöf a ttötü takil yém lavájájpok

.tögnödrÖ ,térévtset xonog etzűmáx eréyém segésyém

 NETSI-RÚ ,tlov tlüxékle nepéx qí dlöf a nátuiM
 tobarad sik qe trötel s ,ebéjetet tlobgé za tlú8löf

 za sé trebme ősle za atlámrof lőbbE .lóbpan a
 sik qe nebézek a tdaram gém levim S .t8oa ősle
 lőbkélemröt a lőbbe ,lóbkákbaradpan a kélemröt

 segésűh ték 8oa za sé rebme za gem ettetmeret
.tá9uk a sé tavol a :tájáglox

 togáriv8ara segéspéx 8oa ősle za legger qE
 ,atrakat ebéjődnek ,ettevlöF .ttőle artás a tlálat

 qohA .kanáru za assatumgem qoh ,lemmörö qan ettiv sé
 za ,tődnek a káttotnobik ttüqe 8oa za sé rebme za
 katlálat tekemreqúif sik péx qe tteyeh gáriv8ara

 tza kan8oa za s nesevdek ttogyosom kojár ika ,enneb
 qoh ,tza gidep kenrebme za ,"má8asedé“ atdnom

."mápasedé"
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 even aif-rebme ősle za qoh ,etlednerle NETSI-RÚ zA
 qoh ,ettet évégésretsem s neqel őleqügáliV
 tedzek a ,kengésirebme za nojláv ávájótínat

 őleqügáliV .giétezegév gáliv a dnim lőtétedzek
 attotínatgem s ,zoháknum a nabmo8 ttogof si ázzoh
 qoh ,takujttozamráxel nednim s t8oa za ,trebme za

 ,tóláh ógoflah ,tají kankugam kenestíxék neppékim
 ed ,aráktit eléfkos sádokrotxáp a tekő attotínatgem

 neppékim qoh ,arra gidep neppékőfgel
.kenie8évröt őtmereT a kenejdeksemledegne

 asátí8ári őleqügáliV qoh ,attál NETSI-RÚ rokimA
 ,nájtú ttözűtik agam a tdalah nebdner nednim ttala
 za atzíbár s ,indula abártás-ráguspan trétaiv

.erégésse8émelel sé eréjere tájas trebme

 ,tedlöf a arámáx rebme za eqet ábbagadzag gém qoH
 tekerédnüt a lőrkőzem igé za atzohel őleqügáliV
 tájas kátzoh lakkugam gidep koza ,teképröt a gem

 ,ózotalli ,takógnallip ,takaradam őlkené :tekie7nik
 eléfnednim sé takági7 sé tekőtökatix ,takogáriv seníx

.timloh béqe

 ajgarah NETSI-RÚ avoha ,ttala dlöf a ,tnel neyéM
,tlov etzűmáx

 .te7niK ,tá8áel xonog etlüxgem 8oagnödrÖ
nasoramah 7niK

 agam a tekerebme őlé néníxlef dlöf a etdzek inatíbá7
 sé levievökagárd ,levéjtsüze ,lavá8ara ttetjer
 ketdzekle kerebme za kansátíbá7 a evdegne nokav

 tétös a kéjlelgem qoh ,élef eyém dlöf a insá taká8áb
 dlöf agam a le ettetjer 7niK avoha ,tekegerüalkix

 tekegerü tétös a tekeze qoha eD .tiakédnája ittala
 sé lettsüze ,laara za ,kátrátlef erdner
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 arros si iecrédil xonog gnödrÖ ttüqe lekkevökagárd
 za kétdzek inetxejret sé ,lóla dlöf a katludabaxik
 sé takosádokyáxiv ,tekegésgeteb a ttözök kerebme

 a ,tienűb gnödrÖ errebme za káttotídabaxár
 bboqangel a lügév s tsázoduzah ,tsápol ,tsálokliq

 idlöf a keze káttotnorgem qÚ .túrobáh a :si txonoG
 8oagodloB qoh ,lettelölűq kéttötlötgem qú ,tetelé

 ieök s nebgé za tnefado trís lappan-lejjé
.tekeregnet a lavós kéttötlötgem

 ,tekerebme za inatínat őleqügáliV ttezekeqi abáiH
neppékim qoh

 ,kogodlob sé kesetelü7eb ,keűvíx őterex ,kój keneqel
 a katlov kezE .áer kattagllah nesevek noqan ka7
 dabax ,seléx kika ,kepénrotxáp raqam a :kattotxaláV

 ketzénlöf akaxjÉ .tiajá8 kugam a kéttetlegel nökőzem
 nabsagam a tnöf tto qoh ,kátdut sé ,ergé sogalli7 a
 laggás�agI ,togáliv a azzáqiv NETSI-RÚ lohalav

.nablab a lettetereX sé nebézek bboj a

 ,töböxüK téH a tnöfado káttál nokákaxjé atxit-ógoqaR
-böxüK ógolli7 a káttáL .tezev zohártás RÚ za yem
 ,tetreksűréX ógolli7 a lürök artás RÚ za s térő

 ettögöm gím ,tánobag-galli7 a attara sáxaK loha
.tarasok a etlepic ataK atnáS ,a8oa

 a kanlogavol ebgé neyem ,tájtÚ kadaH a káttahtáL
-rokyo neyem ,térekex löcnöG qaN a s ,kattolah isőh
 .tekőzem igé za eb etzerekex agam NETSI-RÚ rokyo

 a rokima sé ,tnöfado iekerek rékex a ketgöröd rokneyI
 ttozárkix málliv ,tré togalli7 ajóktap kavol

 návdugarahgem rokyO .nátazotlob gé za lütxerek
 a RÚ za ála ttotíjah táli8-netsI ,niagásxonog gnödrÖ

 rékex igé za ttözöktü abgalli7 gem roksáM .erdlöf
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 samlatah ttolluhála lóbákered rékex a s ,ekerek
 nokákaxjé irá8 dílex ,sékéB .őkeM qe lessélüdröd

 ,nérekex tájas agam a erdlöf a ttollá�ála 8oagodloB
ótíqóq arámáx gésirebme za ttozoh s ,nölöcnöG siK a

.takotalodnog ój sé teke8évön

 ,a8áel gnödrÖ atóiM
xonog agam a erdlöf a attotídabaxár 7niK

 a sé togásúrobáH ,tegésqirI ,tetelölűQ ,tiáglox
 qan gésirebme za ,tekegésgeteb eléfkos

 absásodjub tlov nelet8ék őleqügáliV ,eretsemótínat
 ,ikneS .kidökzőtjer loh qoh ,ajdut mes ikneS .innem
 za Ő .agam sotlát a ,rotxáp bbegerögel a evévik
 idlöf a kizovátle ő rokima s ,ódutkotit nelteqe

 a kanájdótu ajgúsgem levételehel óslotu ,lőbtelé
 kotit a lláx erkédezmen lőrkédezmen nátza qÍ .toktit

 en le ahos e8émer nelteqe gésirebme za qoh ,asádut
.neev

 rotxáp gerö qe nátxup neletgév a tnik ,nákaxjé so8ágaM
 loha ,yehóvúb A .toktit tnex a si meken atgúsgem

 kizokaráv retsemótínat qan a ,őleqügáliV
 a ergév ilelgem gésirebme za gíma ,lemmelerüt

 ,béqe men yehóvúb sotazkotit a ze ,tatu őtezev ázzoh
 .agam víx irebme za tnim
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