
:׳גאח־לא יסנוא
רופיסה וא הז אוה התא

 א״הה האמב איה יתורוק לכ תלחת
 יתלבחנ ימא יניעל תע
 השגרהה איה השירוה ילו
 םילתכה ת״לךמ אצי ר^א לכ יכ
.תודיגבה לכ דג??

 החפשמה שאר תע יתורוק לכ תישאר
 ןוילעה רעש לש ןאטלסה תא עגש

.ומשכ ארקאו
 םירבך ומב תויהל העמק יל יתצפח ץופה
 תומלאב ׳חרקהבש רורט טעמב
.קיתעה לספכ

 לעבו לאב יתודלות לכ תישאר
 שמגלגב יל־יתעבקנ
 תירגואב יל־יתיבר
 ל??ו ןודיצ ,רוצב

 ימע הרקב רקב ןע
 םירבעה ,ינוטשק םיסרפהו

יתריצימ טעמ ונק
 יחה ינימ םריצב ינוטשפ םירצמהו

 לחכ־ךךד יב הגזמנ תרתשע
יל־יתרג לחנה ד?ל
 םיתחבט םגו םילאה ינוחבט
.טלמאו הנטק יל־יתבס יתאשנ
תויאגב איה יל הרמא

:הז יכנזוכ
 "ינרבקת?? יאול"

 ןכ יתישעשקו
.הב תמאו תוריב? יתדלונ
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הטמל יתורוק לכ תישאר
וצרפ םירפסב?? תורעסל
םיבר תב רעשב הבי??וה ךראל
יל?? וניא רשא לכ לא

םה םינש ידז ימי?? ומכו

ד?
 םינינפכ יל ה?>ראו דדא
.קננזה לא ורבח אלש

? התא םא וא הז אוה ינא
?השעמה רופס םא אוה התא
םינ?ונה ורוסי טק דוע
םירותפכה ירוחאמ דיקפ בצי ררושמהו
 וטלמו חורה ירע הברא דעבו

 תוגגה םג ,ודפקו זא םירומזמה
.םקיבדהל השאונה הגרעל?? םי??יכו

ונקז ר??א תודלות לע יתגות יב הלוד?
תוילרוג ונקז ר??א
תויתודלו ונקז ר??א

תונכסב ׳תוירקמ? ומךקתה$
וננוימדב ומךקנוה??
םינפה־יסיכ ומב ,םירוח ומב ומךקתה??
הנוכתבו ןח־תומגב ומדקתה??
תעה ףלח רחא ומדקתה??

םותפש־תורוח ומדקתה??
 האצוהה שודח תוכירצ ןניא?? םוניע ינורךמ לע
.דבלב ןויע־שודח אלא
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הרענ רפרפ הרענ

 רפרפ איה?? הרענ המלח
המוקבו
איה םא העךי אלו
 רפךפ איה יכ המלחש הרענ
וא
.הרגמ אוה?? םלוחה רפךפ

,םינשב תואמ ורבע
,םידלי
לק חור בשנ הלילבו
רפרפכ םיצר רענו הרענ
 רענ םע הךענ אוה?? םלוחה
וא
 רפך§ םה?? םימלוחה רענו הרענ
םלועב רבג חורהן
 ,ערקתנ ץוחבו
, םידלי

.רפרפ

ן״נתה תא גרה הבוהא

ןינתל איה הר^א
!רהה תא קלץ—

.רהה ךיל??ה ןינתהו
ןינתל איה הרקא

!ריעה תא עלב—
.עלב ריעל ןינתהו

ןינתל איה הך?א
!יבוהא אנ־ךנךהו—

.גרה ןינתה תא הבוהאו

:תאו חקו?? ידוע
ןינתה יתגרה
 והתוצ יתבוהא יכ־לע
.גרהה
(ךמוס ןושש :תיברעמ)


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_057.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_058.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_103.tif

