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ןילוסא ריאי 

(תומ לע ריש)ןונגע י"ש 
ח םירפא רכזל 

,ומע ביטית יב יל חטבה יתנגע י"ש הביא 
 -- " I : T T T - : T

T T V * ~ T ג T I - S ותוא תישמש יל עודיו יולג ?ןכיהל 

דסח לע רופיס ןעמל ?םילשורי תא רותל בוש 
בוט לע וא הנשונ תומך וזיא רייצל 

:םילמב ךרופיס תא חתפת יארו ירה ?תומ-וה ךיתולמב 
ברה הלג ףא לע ןיקצומ ת ץוק" לאגאש לש רויע ךל הנקו ךל 
"הדועמ והומכ םדא העךן אל םלועה תויומך ליב ךינפל ואצייו 

תונלמעמה ךיתולמב רפסתו גילפתו :רוחבל לבות ךבו 
עדי אל רשא בוט םךא לע 

T-TTT- - - I:-:T-TT• וימימ האנשו ןודמ ,ביר הובגה םדאב םא 

תוכוסה גח ברע ,ברעב רטפנ רשאן תעבגמה שובחו ןרוטקמה שובל 
- : T * T נ T V העבש וילע ובשי ךב םוש לעו השיא התואב אמש וא 

.דחא םוי ךא הלחלחב ףשנ תלמשב תרטועמ 
ףא חירטה אל ויןוךבש ךכב םייסת יארו ותצירב םולחל ףיסומו ץרה דליה ךל ירה 

םדא םיחךפה רכומ לש ותומך ךל ירה 
ותיבל חירטהל הצר אל ותומב ףאו םיוקב תריוצמה הךענ התוא לש התומךו 

.הז םויב רטפנ ןב לע םיקד 
םיגיןך עבוכב הבוהא הדצלו 

:ומע ביטית ןב םא 

םח ותוא שבלה ?ןונגע י"ש הביא 
שמ אלש ובויח לע רומשיש גאדו ?ןכיהל 

ויתיאר רשא תע לבב תובוחך ןמ ךירופס תויומד תךודב רבעב 
רוזחיש ידבב תובר והליבאת הריבה 

T: T - : - T : - T | T T- הלחמה םדוק האנהו האירבה ופוג תרוצל ,התע 

םיתיעל ול חנה ,םימשב התא רשאב 

תוינדאב םיחרפ טעמ לותשל ?ןתוא חקול התא ןכיהמ 
ארונ חמשי אוה ?המדאה ןמ 

יל ןמאה 
םלשמ היהי אוה 

.ךךופיםב ךל רזעל ליבשב קר ולו 
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