
סואיפרוא לא ועטנוסה ךותמ :זועליר ה>רמי רעיר
ה התשמה
.ולוקב קר וב

 אשת אל וה ,רענ
 ,זפח לא שפנ
.הסיט־יוסנ לא אל

.םולש־תולשב לכ
 ,םוי־רהזו לפא

.רפסו חרפ

(גכ ,א) ג

 עיקר? ףוע^ה תע קר
 ולש ומוקל דוע אל
 ול? ומ?על ידו

,עיקר־תוממך ךותב

 ןר^ת רואב ןעמל
 ־ער הש?נ?ז ילככ

 ־עשעתשמה ,תוחור
—,ןח־תחטב? ףחוד

 םיכז םידע? תע קר
 תודל?־תואג ועיר??
׳לדגה ןונגנמב

 םיקחרמ אמגש ימ
 לעפת? ותמזמ

.תודחא ופוע? ם? יהיו

*(חי ,א) 1
 ,ןודא ,שךח,ד עמש
 !אוה לטלטן רטךט
 ןרב םירשב? לוק
.וללה? ותוא

 תתךה־תמוהמ ןה
 ,תורזומ ןזא
 תעכ הנוכמה ךא
.תשרוד חב$

 :ןורח־תנוכמ ,רוש
 ,זגרת־םקנתת ךיא
.ונתןעת ףא

 .ןוא ונכותמ הב
 זע רע ילב ,הבה

.ונתר^גו שיח

(בב ,א) 2

.רעסנ־שעגנ ונא
 ,ןמזה־רהדמ ספא
 ןטק?־לק?_ המ ואר

.ראוקנ־דימתב וב

 העוס־האודה ל?
•ףלח הרה?־לק

.הניגנהו הרישה לא ,םואיפרוא—ןודא .1 הרוש .הי טנוס ,א קלה •
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(דכ ,א) 4
?חכ־יבר םילא ,וניער־יתמךק םירחנה
 םריכמ אל יכ ,המה ונושרך? אל
 .חפטל בטיה ונךפקהש ,השק ת???

? םשפח? םאגופ הפמ ינפ־לע אמש

 ,וניתמ וחק??? ,םיריבכ םיער הלא
 .ועג? אל רקע? ללכ ונילגלג ומב

 —,ועטה קחרה וניתשמ ,וניתויטבמא
,וניבגל םייטא רבכ־הז ,םהיכאלמ

 הברענ הזב הז ,םידךוב התע .ונקבךה
 ,רש?ה וקב .ה? תא הז ריכהל ילב
.הבצקנ םיליבש ,רךנ?מ לש ןחב דוע אל

 רבכשמ םישאה רוטיקה־ידודב קר
 .ולד???? םישיטפ ןופיני ,ןורעב? דוע
.ולזאי וניתוחוכ ,םינןחש ומכ ונא ךא

(ש ,ב) 5
 דוע שרךג דסה ןיא רשאב ,םיטפושה ,ואגתת לא
.ראוצ אלכ? אל רלוקה רשאבו
 דסחה םוכךפ לשב —בבל םוש הלעתנ אל

.רזומ ךרב םבינב תא הועקה

 ןת? ונל ,תורוד הז םדךגה לבקש המ
.חוכ?? תדלה־םוי יעוצעצ םידליכ ,בוש
חותפה ,א??נה ,רבנה בבלב ןה
ןנוחה לאה תרחא אב הרד ,רעשכ

 חורזבו רידאב אב ה?ה .תםא־דסח
.ףקת? םילא ךרדכ וביבסמו

.חורמ רתויב—תוחטובה תולודגה תוינאל

.ןחב לתפתמה היגירפב רהנ—רדנימ .11 הרוש
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 תשחורה השתה התואמ תוחפב אל
 תשבוכ ונתואו ,וניתובל ךות? שרח
.ףוס־ןיא םיגווז ןב עשעתשמ ולש דליכ

(י ,ב) 6
 ,תנקסמ הנוכמה םלכ ונינמק לכ
.תוצת אלו חור תויה המצעל זעת דוע לכ
 ,תנמיקה ד\ד לש הסוסה קיהבו דוע אל
.טלחה לש הג?מל הךיפק רסיב ן?א ךתחת איה

 ,חלב םעפ הנמ לכונש ,המצעל ראשת אל
 .טקש תשרח־תיבב ,המצעל הווה ׳ןמתשת אל
 ,הומכ ןיא ,הךובס איה ,םתויהל—,םייחה איה
.תחשת ףא ,רציתו רדסת טלחה ותוא? יכ

הנדוע .תואיצמה דוע ונל המוסק ספא
 ׳דען־ירוהק תוחוכ לש קחשמ .תישארב תמיע ףלא
.עלקו לעפתה ילבמ םב עגי אל שיא

 ;הנילקת דגי אל רשא לא התע? םילמה דוע
 ,דער ןלכ םינבא ךותמ ,שדח? דימת ,רמז
.הלא־תיב ,ותיב תא בחרק־שפח? ןבי

(יעלק ךונח :תינמרגמ)
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