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�ן-נ;!יןא קזiוע1ן

תקl/ס) ג"א לערך (בירושרם,

ilל-fל-יtפו;ס, �ז;rךף ןנז.רם

�ת-1ב'רכנף. ן:רא,

fם, ז:;f�ד ל3lיגיב, '�ו

ז�לכנף. �לז:;ים ק:י-�יז

ן:Qיו, )lזרי ן��ץ :ד jj�רר

אי�ב. בqיף �ר )lי�דiJן

Qה-T:.I�ה, יאQר-לף י;וי ק:י

ז�לי:ני• �יו נזא�ר

�י�י-,קדם, ן:l;Iב(:!ל�

. Iנ�ית כנזר ישראל
'זו . : .. T: •

קזדי;נף, �כיו ;ר�,*ל�

�ת-jjי�לף. �י;וfבידף

�riזקוף, ר� סזיו ונז.קם

��ו;וב�. �1�י�יף

lנל-lנ�ף, ג;:רציtף

: עילם �ל ��ח ק:י

תפלה
ז . :

הכל אלחי חישיעב�
- - :ד .• ,

ג� .על-l(ם נזגף

fב�, ל�יגיו;::ם �?ri'=Jiז� ���ר

:ךזנב�, ���ר ו�דע�

מי�ת, ��גח אית כורש

ס9ח ��פזד �ף נז.עיר

פי3lד, ��קד .קץ נזי:ויש

פי�ב ��כני ראש jj�כ.ת

;�קב fל-קזד�י �כtף

�riז�ף, �?iרא .על-.עם רסם

?iן�ף, lנל-?iר�ת רסם

�ת-ה1דף, �'יו Q.לא

��Q לגוראש 3lד�ת כנו

קניף �ת-���ת כנו

lנדךף י;נ�ןת ��Iiע

�ןץ �ל-�?QEי ן�ןע�



ב

יtנככזן, �I-'יכr�ן J;ז�עין

i כזי�ל ף1ק ��;9יו

נהמוב, .כנ'ם אשיח
, -;.. "ז ... ז

i �לןד fכזי�ל ?!עיז �פות

��ר• .עיר, ��כו\:ק

זt�ו'�ת! ��ית ���אתו

מו.עד, �י�י ?!לא �ד:רכו

, �)נ1ן �ך�כנה �ד,ק�ת

.על-:�ל,-?!;ם, �דשו;זן

.על-כi�ז;ז\;Jה, לכ�ה �ד�ש

f��גי-ס�ץ, כi��י:זז

)נ1ף. �ר?ה זד�ן �ד.עץ

י:ז�$tןתי ��די ןז::י:zל�ש,
.. . ...

i i?Qךש �!רת נ�כi.רר

.על-Q�רכותי ��ב ןה�א

�זt:ב,ן, �רזים ��י:zלי

�דביןם i:!t5ו'ן fל-fגי

:tpר�ל, fל-,קכiל ��ד

�ל"ן• Q.עךכות �לQ.רר

Q,ק;זה, �וtצ�רית

; ,וגליון ל?I.גי לז::!�ר

$tךןה, .על-Epגיסם נ�Epל�

.י/oר�ל• ,קד,ש ל?I.גי

ן�ן, ס,ץויב� ן.על-ו:;מין

רח�ם, ל?I.גי �י;z�ןה

. �ליי ז::�י.ע �Q���יו

:tpר�ל, .על-fל-קז::ל

, הי;z�t$ר �י1י �1�ם

.עפוד, יי:I?z.�ןת �י:זיו �ר,ל

כfi�ת' �דI:ק fרדר, �זדר

Q,קוה, �דרה fרדרי �זדר

קיר ���ה f;?!יו �זדר

�סכ:נף ל.עפוד כiז:'�נ

�אכזל �כJi;ז�יחו Qה-?ז::ךר
. ....

.ע�ים, ��ין איר P:כי�ב

כi�לןד, �ל-כזי�ל �tp�ןת P:��ש

מו.עי, �י�י ���פ, P:גץ

R:ץ, �י�י ל�בון p:�וח

ןבאכtיל חפ�י זהב כנ�לי
. '.ז ז 'זז .•

�ו�ר, ?!לא ר�1ן l:P�ת

�ב,ר ��די �,עכtיתו

ה,ר .על-Q!�כו ב�לרתו

�י:זיו ��ד דכנז:וים f.קfלד

f�ים ,ע@t.רת לו 9;יב

P:.עך�י-בכול נ��יפ�ה�

f;ךם, �י�י י��י

מזנח לשרת .ער-�ותד
.... : • •• ז : -

יtנכ!:i�ים i:!t5ו'ן fגי ;ריע� $tז

�ויר, קיל ן���יע� ן:ריע�

��ו:;ר� �ז;זךו fל-ty'fר

,וגליון, ל�גי לז::�כנוrלת

קולו ij�יר lJ;)�נ

ו:;$t.רץ �ל-.עם ב�ו'פ�

מזנח לשרת כנותו .עד
- •• : • •• ז : --

:זיו ן�'tyא :רד $tז

�/o�כניי �י1י �;ך�ת



Q�1יר• �וי ז:;31ם

t$fןץ, ל,עשית !:i��לא

; �רצבי ג�,עWה�

�יגי�ם, �לים זיז:;י

?Iי�י:וס, fרית לך ן:?/ם

: �?I;ם �י�י

ש�ית ל�םל ג�yiזב�

, ;'trר�ל �לך:;י �ת-�ר1י ;�כ�-1א lנ�ה

�ןסם $tךם !:iנ;ו�ןל

.ל;ב י:ונ;:ו;ות ל�ם ;�ן

ו:ו?tן:'י .vםtזi/עין ��ו;ון

�ל1רעי לך לא-;f.רת �1\ר

ידס�ן ו�י �ל י;זכ;r?תד

! fל-ז:;עךל�ים רנין

ל��יף, tIוrב�גיב� ו;וי,וילים �גז;זב� lגל-�דקכניב� לא

: ז:;ר�ים lנל-רוr�יף �י

�נז;זב�, ?יה

ו:ו�יב�, �ה

ו:ו?tןב�, �ה

ו;וה-�ד?/ב�,

ו;וה-�'rז.עב�,

ו;וה-כנז.rב�,

ו;וה-�ב�רכנב�?

ךrלא �ככניב�, .,אלך:;' �לך:;יב� �ר1י ל?,�יף ו;וה-נאו;ור

ל?,�יף, P:�;ן fל-iJ�נךרים

p:ל1א-ז:;'�, WiJם ן��Wי

ו;וךע, ?:�לי גוrד�ים

השכל כבלי �נב:בים
, .. : ... :. .:

ן.ןה�, ס,עWיסם רב ,�



ר

ל?J�יף, ry�ל Jj�יryם ןי�י

: .קן�ף fרד.רי �fת�ב fמי

! ז;ז�ל זtפ:ל p:י �;ו �ו-iJ-?iJ�ה ז;ז�ןם �סיכנר

lגIfף, �נד;וב� �t-ל

Qךlגיסנ; צאו �ןךף,

א!t�ף, $:tדרז;זם �1'ע

; iJפ.ודו:ה ?-ריי ��rp���-לב

;ז:זי.דף, ;�סק fגי

זt�!�ס; lגל-�ב ����ר

דכןף, גt-iף �דת-�.עקב

אתי, ��tז�� ש�$:tךtדי:zף
. .. ..

ני, ��Qד;ו� �;ו�י,וסי;נף

ןי�ר�ן. ;tPר�ל �ת-קtמך J;ראי�
"1. • • •

כז:�ים �נד;וב� ל�י�זד

�ל��ןף, �ל+;�ךtף להדדת-לף

�ת-rp�ף, �ל�I:ש �לד.רזד

ל�?'ף. ןהדך:ה ןלסת-�כח

I�1.!1יב�

סל.קנ�, Qה-טדב

גדרלב�, �Qה-�.עים

;רfוJjב�! �Qה-:�ה

$:1t.!.רינ�,

נב:�ר �ב �Q��ים rpQ�Qים ��בד;וב�

: f�ל-יים �'QP;ם ןאי,ורים

�סד, :; �'iJיב� :; �'trר�ל 1.!;וע

! נ.}כר לעילם Qלכ�תד fבדד �ם ��זד

ז;זעדלם, lגד-�לא-�דרא ה;א $:tו;זה

j ':עדזם Mר���Q ה�א $:t�ה



ה

v!ה, fעדלם ה�א �ן;זה

• fVא לעילם ה�א ן�ן;זה

'I?rrף lנל-P.Qךי.שי �ת-קז�ף �ןש

fעיל�ף, קז�ף �ת ן�ןש

�רגנ�, יו:נ��ז:ז ן;זר�ם ז�יש�lגי:נ;

: jf�ים �ת-קז�ף ��דש �; �ן;זה 1ר�זד

כנ,pגית �לת

�גנז �י1י �גנ�

\:p'J�יסנ�, צדם fיים

; ��ד;ונ� 1ילה �י--דורה

, ר'rr�נ� $tל �ל-J!I�ז

,���� ��יןז ן�ל.\:9J,:,נר

; �י;ני:ז�סנז \;Tו;lzנלם י�ל

לPזןlגסנ�, ?jריב מ�ה-1א

לגוtטנ�, כrייךף ;ז:;י-�א

; 'pגנ� �'Pרא ?!ירם

: ���?Iר �ך�ר

�'9rrע. נ��י �דfרים סם עלד ���ה, נ��י �'pרא� 9ירם ןכ::ה

ורה, f�ת Ijע�ה �י1י נ;:י-�ן;זה

ךצ��ה, �רה f�ל-�ת �Q�יל eזה

�רה: f�ת Ijע�ה �; �ן;זה �ר�זד



ij��לי ij��ח א)

,qז��ר; ן�ת-�כ.לי �וי1 �ת-�כ.לי �לi::ינ� �י1' בסם

: ןiJעtQtוה ןp.iJ:ז��ה ןijן;וו�ה ij�;;:לה י�ת-סזניר

,ij'�� p.Q:לי - ס�כלה

,ijידועב:ר;:ני� - ןijן;וו�ה

Qו;:ביןז::, - ןס�ז�:ה

ייWב, Q�י1 - ןiJעt�9ה

ספ�י, ןראfזז:: יי��ת ןז:;יא

; �לךה �לא ,עRרה ו;:��ה

לדיינית, ij\ץע��נ

�כ;זלים, עדרי נ�רש�ס

וס.רב, ��ר�ל �ת-l(ידוף נ�נ;זיל\

.עליי1. וtכ;זירי �!די1 נ�מרנ�

ו;ז�fה .Q:pר �'י1 l(ל-�ן

; קיזז:: ו;ז�1 ןיר��ל�

l(ל-,,ל.ליijם, ל�י ל�י

! l(ל-,,ל.ליijם �l(י lQ(י

הצן:נז:: נאש אדני ני-אן:נה
O_ז ": ז ד Y-.

לדניכנז::, .עי:ניר ��ה \ד�ש

��מ�ר:

t-תי;ז::. �ז;ז�ה �ל�ביר 9�יב �ש חיQת ד�ם-;� �ז;ז�ה-זז:: נ��י

: �ר\�ל� �כגה �'ין דובסם �� ��ה �ר�rד

ij:וIlIIלו;וי ij��ח ב)

�ל'סינ�' �י1י דסם

ijר�ים .p:דוt�יף

מ��tו�ים, \�ו9tדיף

�לינ�



31�ף, ן31ל.;קtר�ל

.עי.וף, qל��ר�נל.lן

fבוזף, yiQז�ן ןlנל.Jנ�ון

ןlנל.y.עיר

ןסן;r.ר�ה, y��לה

ןז:;'&tו;וiיה, ןiJןtר�9ה

ל�,ונות, y�כלע�נ

jליםQf? ע-דדי y�רש�נ

בןrןה, דכני;זז:: ;t;Jר�ל �לlנ�ף

! הורyiזי;זז:: �ר�ה ��ר�ן �ל!רע
ו;וlנ�רז::, �ל'בנינ� �'י�י נ.ערז::

! 1ן�ז:: ו;ו!ז.וץ נןt.קי�ז::

�לום f�yר ijלי� ד�ה

! גי;ם fבור שו�ף \דבסל

ז:;�י;זז:: f�ש �י�י ק:י.�י;זה

ל-דניגנז::, .עלJיר ��ה �-ד�ש

: נאנו�ר
ז ז

-דתו�ז::. !זז;:�ה �ל�בור 9�יב �ש חו�ת ד�ם.�� �ז;:�ה.דז:: ��י
: t1ל��ר� �כגה $:\ין 1יגסם �� �י;זה fר�ן

!:'רניבא גרין:; מר של ן.ןפלתד
l' • ;ז •• : - ": ז . :

! 'ij.ל�

ו;ורע לשי�י �צר

i Qר9ה Qו:�ר �t;J�כני

י:נן:'ם, ב��י ,ןל1יR,ללי

! \;זז;:�ה לכל f.ע�ר ןב?f�י

fתוררנף לב;:י �כנח



ח

נ�'?tי; י:rויף �ד��ו(J\ף

,"ה .עלי ן�ל-iJח��ים

! Qז;ז��י;זם ן�ל.קל 'p�לJם ז::�ר

שזיי מלנ�ת
,,- : -

13ן �ב;�ן

fל-P'Q�יף zגל Oז;זףף

,Jיאלf�-ל-ו;והiי zגל ן�'9י;נף

iJ�t?'p'ים, יiל ן�ייא�ף

יiל-fiJר��ים, ל��יף ן;�13ךtו�

�ז:זת ti�דה �ןם ן�.עש�

�.לם. .f.ל;כ וצודף . ן,pשות

לי\�יף, lf'iJWל�ן �ל'iJינ�) (�ר1י ��דזננ� י;.מד

�י�י�ף, �tב�רה f:ןף עז

: Jראלf�.הQ-לiי 3lל בויא ן'?t�ף

סן �ב;כן

לlג�ף, fבור

ליר�יף י;זד:זןה

ליוWיף, ןי:נ,קנה

; ל��ךtלים.לן ��י;נחו1-�ה

ל.עירף, ן�שון ל�ו�ף קt�,,ה

zגדןף, ליור ,קרן ���יז:זת

�rpיסף, ל�1-;�י גר ב,pויכת

ב;:סיב;:) (�iיכ.ןח



ט

�ד�ן:

ו:��ח�' �רא� �1יקים

, �,P,ז� - ןי;זוים

יניל� נרנה וחסידים
, ז° :'ז • a -: ..

,iיכ� ?i��ה ועדכנה

\;זדדה, f�;זן קןך:; ו1ל'כiרrp�ה

: �ן.כi�.ךץ !יין ���דת �י.כנ'p�יר

ilל.fל.���יף, ל�ןף �ר1י) (�י;נה וי:ג?I'זד

P:ני.דף rpQ�ן f['/ר.�,ין

?iד�ף, .עיר ��יר�;זל�

?iד�ף: fרדדי �fת�נ

! ['/,לל�:ז:ז נרר לרר �Iין �'כi�זד ?עילם :� :ין!'זד

, ['/נבל ל�יין lj�tלע lגליב�

�ראקrית, לי1�ר �ןןה ןכנת

כi��צית p:גי�י .עtpב� ��א

v�ן�ה, rpQ:p�1nת tp�נ� ולא

fסם סל.קנ� tpם ��א

; ןtמי1ס p:כל גיר.לב� ולא

נריק ל['/�ל �קr\;זכ::ון,ם �iJם
. .. . .

,)l'rייק לא �ל.�ל �Qו;נו;;,ללים

�מירים �rpQו'!/גזיים נרעים ב�נז;ונ�

מfזןק:ים �ל�י �לזד ל�גי

ה�א) fר�זד (כRiידש



tS.ךץ, 1\.9ד ��:ם ני@tה

Q�.על, ����ם ;Rךי �מי�נ

י;וךיי;וים, ���סי עזי �קוכ;:י�ת
. .. 0. .

עיד. �י1 �יסינ� ה�א

!1לתי, ��ם �לi1.נ1, ��ת

fתירתי: �fת�נ

V�יו::ים ח�א ;; �י �ל-לד�ף בq�ככנ ''''ים י:ד,ע�

: עיד �י1 י;ו�סת ןPל-tSv.ךץ י;ו�.על �'Q�ם

�ליז'ית

�יסינ�, �י�י 1�.�ה-לזד, 1.i1-לV.

�.ןף, J:lf��רת ?/סרה לראית
Qן-tSvרץ �ל�לים כו'p�יר �י

; :f.רת�1 fךת - ןv�לילים

�ךי, f�לכ�ת עילם mלכו

���ףן :קרא� ד�ר ן�ל-fגי

tSרץ. fל-ר��י �ליף לij�נית

כנ�ל, fל-י'rז�י ן�רע1 ��יו�

; fל-לשד1 ן;ז��ע fל-f.ךזד ן;זדרע �י-לף

1�eל�, :דרע� (�יסינ1) �י1י ל��יף

�פzנ�, ;Rר קו?/ף יל�ניד

�לכ�כנף, �ת-על �לם ייfRל�

נ�ד, לעילם ,p.ליryם ןJ:l?/יזד
,.,יא �לף ij�לכ�ת �י

Iניד�f ן;ז?/יזד .עד �ל.עיל�י

: fתירכנף �fת�נ

! ו�ד לעלם :?/יזד ;;



l?ו'נות

עיזם, Q,עשה t�ר t5י;נה

; ,קום .וי p:ל-;צן �פ?/ד

p:ל-כz,עדמית, �tל� ל��יף

; ��f.ואקrית �ידי;ני'ית ב!lמי1

דביוף ל�גי-��א �י1-קrדי:וה

; �יף -Vי ���ד ן�י1-�ידי;נר

�ת-P:ל-iJ��lנל, t�ר t5י;נה

Q�רז' לא-�דסד ןגם-P:ל-iJ;צ�ר

�לב:יב�) (�י1י ל��יף ן;ד�.ע �ל�י iJכבל

p:ל-iJד:'רית, .עד-סיף �Q�יט צ�ה

!P:רך1 hק iI:י-כנ�יא

ו1�ש, P:ל-ר�ס לז::,?/ד

ן�ים, Q,עע!ים לז::!�ר

Iי1-י::נדלית�ל fר�ית ב!lמין

ה1ן�י;נ, P:זאת �.ואקrית

גלית איתז:; �מלפנים
, ז •• ז • ז : •

Q,עקrיף, י;נז:ו�ת !.ה-iJ'ים

ראשין, ליךם !P:רין

�.עקב. ?אלב:י Q'דז'ט ה�א ל�'trר�ל hק �י

: ��Qר בבן ן.על-ם�ןינ1ת

לחרב אי-זי
...... - ..

ל,*לךם, ן�י-זך

ןרtנב �י-זי

לש�ע' ן�י-זי

�'?/ד�, בבי �-דו�ית

ןלIf.�ת, לס�ים לסזו;:ירם

! iJ!ה fמ�ךם נ;:וי-לא-��Wד



ב;א, ל��יף fל-ij;צ�ר י;:י-!�ר

��.ק�תי, �יש P,Q.שה

��ר, ��.ערי נ,pלילת

, 1כנז;ופ:�לדכני �ןם כוז;וץtבדת

�יש. lQבל?י ן��רי

�יא-:ץftסד., �יש t5ץt.רי

;ו;נ��ץ-fזד, ��ן-�ןם 

לא-:fשל�, לעולם �י-יר?וtיף

fף. fל-כ:hג;rים ל��ח ןלא-:fלמ�

ב;א, ל��יף fל-iJ�i?'P'ים כ;:י-!�ר

דןם. P,Q.שה ירש ן��ה

rרכ�! f�ךLב;ה 1j:ת-נ� ן�ם

Iים�tןרו ;ש�.עה �ד�ר נ��.קרה�

ij�פ:�ל סי �ת �ךL�י�ף

i �3lל?יryס 3lי Q�גי fל-Pf!ר ?rtרtת

�לךiינ�) (�י1י ל��יף fא !דרדנך .על-�ן

(;J�ל l;Pב�ו1ת זרעי לijךפ:דת

ij;ס, P;חדל 1����יי 

: fתירכגף �fת�ב

��ר 1�ת-fל-מijf�ה fל-סIj;ה 1�ת Ijת-נt$ �ל'ז:זיס ב�!נר

: ס�;ס נ:שפ:� .על-v�ןץ tז�ר �לחים ב�'p�ר �(;Jדה �ן.ןי

P;ביךף �'pנן ��?יכנ �כrה

; .ענi!ס לד�ר �דן,זף .על-.עס

קילף, ד:זץt�,עכrס ס'Qtf;ס �ן

; ijbר 3lfר�.לי ,P?יryס ן��?יו:נ

���יף סל fוו �ם-fל-Vעילם



וג

��ד., ז:זרד� f.ראקrית �1ו�1ת

, (;!י�י lנל-iJר �ל�נ� ליר;נף fז:;�

���ית, !-זירח לlנfוף לל�'

קילף, חיי �ת נ\:ifץז�י'pם

; �ש �ל(tנדת ?iןiץזף וןfרדת

�1.ליכנ, �.ליryם �1ר.קים fקלת

חד��o;נ, ,P.ליryם 'טי�ר �1קדל

; fתדר�ף �fת�כ

�כי ןlג�ן �1רקים קלת נ�ז:;י iJנ�ר �!;i\ת r'iJזליpזי כ<דם ב�ז:;י

; כQןr�ח ��ר p:ל-סlגם נ'�חר, ירא, ז:ז!ק td�ר ן'iל ]גל-ססר

אלחי!
• T -::

, דדי �י�י נדןר\;זי �לא ]גד

לא-ניןר\;זי• ��ל� �נ:יןר\;זי ן31ד�ו

. , 1ז::r:י ��י Iג�ר

, f�יכנו:גי וh?!ר Rל

ק:דוי ל��יף !t.רי-��י

�דל�ח. בר�ח 9.לא

Q?��יף רציי �ז:;י

עיד, �ח�א �לא

ל��יף �ז:ז�אי:ני �קוח

סר�ים, fר(:ז�יף 9רק

; �פ!jוים לא-.על-�די �;.ל



יד

נחםה נרבת
:'זד -: .

i.iJה, iJדוךf�יםf��ל iJדו:.�עים, �סיב�

$tת-זאת, ל�קר ל���ם י;נב�

ל.עד, ע�.דת !':iיא זאת

: ;�י-�.רא'?tית �W�ת ה�א J:\1יב

ישו.ן� רבים שת� .רבים
, :. • -, ז ...

��ו'�ים, ��סה ואש�ים f��סה

! $tו;z�ם ;בסם �ז:ומדת �!(ל �סיב�,

רס��דא .�ילי

ס?tנI?א דרב הI?א רב �ר ר�ה ?!ל-מות

�f�ל �לה ;'?t'קrים �lע

�"1י; �ל�bת .ק�ר רעמ,

לואית ijד�ל� ן?iפד ��ת

; �"ד�ר מfא נ1\�ר �שד

1�שית, ןז:ו�ס !(ל-עדלמי ��ף

חדשה ככוה כהם ישמח
ז ,-ז י - : ... ז - ז •

ןip�כז ipש ,ערבדת, ו'�ב

: �ף'יק ��ש �ליי fבדא

?!ל-ךדא ?ejוק �ר

- שלהבת בפלח כארזים
'0" '.' : - ד : I • '1"-:-

מקיר? �זד�י �ה-:'pש1

- ח�יח fכזfה לו;לJן



טי

כ:ר,קק? ךגי Qה-��ש�

- סר;ה ��לה fגIJל-שד�ף

? ג�ים נוי Qה-�.עש�

3

!יוא דב �ל-כוןת Q�ן�א ז;:אי

ד:לרה, כ:רה rp�.ער �ןץ

W.עש�3lיכ:, �ךלה ��י �ןץ

ן�ת, �דורה לח, אדי-�א

nס!:'תחי פ:לי פ:י-אנדה
• ז :י "0" .: '1: ז •

פרידה ברכת
ז .: -: .

�ון�א '�� ד��י ��נ;זדי ךiין '�

lJf.�יף, ר:נר�ה עדלדוף

עדלם, לIJ.�י ד�ךtריי;נף

!:'דרים. לדדר דר:נ?iני;נף

סדסדת, ;ר�ר �יף

ר.עת �il-יע� '?t�ת,כניף

ר�נ,ת. �ךר:ניש �לש,�ף

ו;נב��ה, �ז;:�ה לfף

; נוי�רים כ1�ל'!�ה ד�לי,כניף

il-?!אדר-\-זדרה, :�יר� 'pי�יף

�דרף, �;קrר� ן.ע�.ע�יף

כ:ר,קי.ע iJifר �!ז::ר� ��יף

3lb�ל :ר�צ� ��)נ�יף

! ידQין 3lו:זיק דד.די



טו

7שfת יד�ר

fל-ז:;��קtים, .על �,וו �ל

fל.t�I?ה, f�י �דוכרף' 'iI�ך�

עדןם, 9?א ןב:t�נד iןלד

I אתד ס��ים 'י;ננ��ה ז:.עת

מקדש כrידת .על מ�ו;z��ה

מ.f/רf�ה, .על f�נד, ז�ז;;ןר

ו;::9או, ל�ג, �Qישיר זכ,ת

: ידנייי ל�גי ןן�Qים ס9'

�ל'סינ" ��רא �או'ת ב:tי�ים

,דמip�ל, f�'�ה fר.עת, ��רם

Vfם, 1כJו �דנ,רה כס

בנגל: R.f.ךנ מ�לים לז;;יות

ב:�ז:;, �דו�יקים ןיי דו?�ים

כiעוןם, f?=ל ןינם �יזה

fנר$tם, ן�קiים f�אכגם יזt�ז:זים

: ,!גסם רצוו f�י9ה ע'?tים

ל�םי, ב:ו;z�ים ן?=בר, ��ר

Qלכ�תי, ל.!�ר זר�ה �oןה

איר, ב�!רח לW�ש >lרא

: iJלד�ה צ,ןת ןז::י;נקין ר$tה

9רום, fל-�דא בי;נ�ים �גח

ןאד��,ם ipרב;iים - 'דדיה ו';ז��.רת

: iJק.ךש) (זכrיית

..



יז

; מי�ל �tpרף �כ�;נכנינ� ��רש, סרב כח��ינ� $tז

: ,קיiח tp1א� זt"��ם ���א �?t�ר, �'yזר� !:f-tרח-ןז:; �נtןץ

! �יר\�ל� ��?P.tר ��פין f�;ח .עד$1tח

ר�lגח, �ןל� �!לית ןt3ף �,עקב, '?!t=�י ג;�ןר �כ� �ם

: �ג�סם .קרר� \ד(;!�ל ןכ;:�9ח רא�ם, ספ� ��ר\ז ר1.ל�

ג;:יר��ן�! ��?!'Pר ��פיז fכ;:;ח lנר-'ז1ח .

'זב, ןלא-�1ה ��ים �,עק� �ל, ןלא-��ע 'זבית סזנ\;T�ר�

: Uא ד:;�ח לא ��9ז ןו'�ה �f!רים, �tP�ע ijו.ןיר ןקיל

! qל��יר� ��?!.יר ב;�ייי f�;ה .עד'ז1ה

�ם\':Jם, ה�י?זם �ק aם-ijם מ'��ם \��א �wים, לג;ש� קרש ורע

: 1�סם 'ז?!פ\ \�!לית ןכי���ם , ?זןר 1:11:1 ij��ש ס?tזי

! �יר��ל� ��?t�ר t=�פיו fכ;:;ה .ער-'ז1ה

ה\;ל\, ל�כח ד��יי .על-�י f�ר-1�ש, ��ה ראשיו �לה

: �דנ� �ר1�נ\ lנל-�1א.רנ� �י ��רי�ים, שיר ד:;pז�יlנ �ללח

! �יר\,*ל� ��?t�ר ג;�פיו fכ;:;ה lנר-'ז1ת

�נןr�ם, �'yזiזז t3י:נים �י-דם סל�ק, �ר�ה י;זאי�ים כבובב
: ��9א �י;נlנל?!.נ� �י Qו�י, וS1ל ג;:,קש ן$tןץ

! t:iל��ג;:יר \�?!'Pר ג;�פין fכ;:;ה .עד$1tה

ונןrרים, לא-3lללJה ?t��כננ� �י t3ו�ה, �קיל �ב;lנת 9רים

: ��יכז ?iרר� ��לת lנל-�ז �י י�ם-�ח�רים, ב;ת�לית ?סךג\

! �יר\�לדו ��?I.קר ב;$:ייו fכ;:;ה .ער-$1tת

ו;וכו�ים, 9.�ת �דכור-לנ� �י י;זד:;�ה, ��.jPש מאוב�ם 9כב

: צ�.רב� ,*��ב� ��רlוב �סןב �י �וlגרח, פ;כור לכש lנ.קרב

! t;לנ��ג;:יר ��נ;ז�ר ב;$:'יו fכ;:;ה .ער-$itה
2



יח

�י!Jךלנ�, לא כ��ת אדת כ;:י ��ז:ול, ד�.עה הדריר� וl?גו-Q�ם
: :�ש ו:ז(;נ� 9.לא ��דלי lנל-ראשנ�, ופ�-Q;ם

! I:)לrp�יר� ����ר ��'ד1 ��f lנר.�1ה

ז:ו�אכJנ�, �.עיר �Qק �1רי ןלא-�ר;נfKל, 1fר� .קר�נ�

: �י1ין ד.;:,עוים ד�ים ��1ל - �?ריד.;:ז ��ל� רו9t�'ית
! �יר�rpל� ����ר ��'ד1 jl:�;ה lנר-$1tה

�ל-�דקכJינ�. rp�ח �I:י - שד�;'ים jl:ונדת �fת rpכז;זנ�

: 11ד.;:ף �אדר .עם לרfו:Jי די:ג�יר 1ידלה, ק1�ה ל�'דן ר;זK�א
! ;ר�rpן� חדמית דו:J��ה �'י1 ר;זדוtם

�9.לנ�, .ע'rrק� גינ� ?.pי

��פ�, �מדרט דו�'rזן

- .ע.לינ� �ןם 1ר;ננ�

lנל-קrכ;�נ�, 9�לנ�

�נ�, � rr'9ל 'p�דים

Q;ךם, �יז פרק

��ב�נ�, דנית �רית

�'iJינ�, 'fי� קראנ�ף
: כ'p;גינ� Q�פ� רז:ו,קי;ז

כ;;ו�וrויף, �1נ�

- דtS�דנ� י;ז.עינ�

! ��ע�כJנ� לא-��נ� נ,עד:ז

"*

�iל-.עס, ���נ�

��ל-iדר, בrpנ�

9שיש, ��פ� �לה

בחטאינ� לבנ� ן:'ןה
, •• ז -: - •• • ... ז

א��ינ� החבל
... - : ז

��רנ�, ן��רע

Q,קדשנ� �ית ז�ל
. ,.

�'p;גינ�, כודב

ל��ה, v;סה ו;IירכJנ�

?!ויס �ד9כJנ� ;�י

- ל1כ;רים פ:וtנ�

! ��ע�כJנ� לא.'?t�נ� נ'pד�ז

*



i:זיכ;;ד;וה. - �היר ן:'יר

פחיר רדר
•

ל.ע�ךף, כל ן��לJי�

fגךזו, .שם ןי�רכ�

�ר�ף, ��:ים ן��יד�

לא.�ןע�ף. !ג�ים ן�ררש�ף

Iןץ� fל.��'Pי ןיiJ,לל�ף

ארני• ינד:-ל תמיד ןיאמר�
ז ד -:. . ז : •

�ת.!�דrיז;:;ם, לף ד�!fח�

.ע�גיסם, �ת ן�ד;ו�ר�

ל.עב;:רף, J;ז�ם.�סר �tפ�ן
... " . .

��יף, ?1�i?.שי ן�ירא�ף

�לכ�י:::נף, נס ן��יר�

�י�ה, ח,עים ן�ל?Iד�

fב�רי:::נף, �ת ןי�,לל�

לראש. לכל וינ/oא�ף

ל��יזו, �ז:וילה ןיQלד�

י:ז��רה, ��.ר ןי!<נ\ןtר�ף

ר�ה, סרים ן�דו�ח�

lifל?ף, �:ים ן��ךrל�

.עויryם, �לכ�י;נף ןי!;fjל�

.עם, �?ijiל ןירי�מ�ף

ו;גא1 וחיקים ן;�?Iע�

! ?Iל��ה .fי:::ני ן�ו;ננ1.לף

*
ו.ןדכחה

...

�ניש, ן��\.fנית

זt)tריתי, �Ii.ות

ל�.דף; ן��ה.סי

: Qליסה Q1רגה

לב עiו.ע�י lי;� t5�ה

�.עויי �ןjלל I-זיל.עה, �ניש

- לס�ל ןלi?lנתי ל�.1ת זtך:1ריתד

ןרח1ם l1סנ Jואלi?� ל�ךף



נ

ב�ת, וכל-tt'P.Qיר
• ז נ .ז

ן�ם-.Vfלה, ריק

; ?כ:.�ף ן��ה-Ijי

: םליחה �מרבה
ז • : ... : ...

�?מד, \;ז,קנת

גג;הך, ויקr�ל
• ז . '1.

; ?;:.דף ן��ה-Ijי

: rrליי:rה �Qו.fה

�בךש �'pלליר

כל-,מיר בי
זז ז •

- �ךtל'פ� ן��ל

ןרח�ם Ijפ�ן

�.ע.קנ �ו;zבךגן

?ר�ה :.כנן
- �.עכר Ij�ר-,�

ןרח�ם Ijפ�ן

fמך-ז�א, �בךל ךt�יר-�ביש, מ�ל

ו?/�בי, !$t�ם !:גש �מילל

; ?;:זף ן��ה-סי - tt'ןr:מי-יf ���ר

: �ליכוה ��ר.fה ןרח�ם Ijפ�ן

הכל, �ג;מיתי
• ז .

בלא-היה היית
, :זז .::

; וכiף ן��ה-Ijי

: rrרכוה ��ר.fח

ן�(:Jן, ��א

נ��ן, lגקול

; ?כiף ן��ה-Ijי

: �ליnח �מרבה
ז '. •.. :'"'

i�ם, ןlנ\;זים

זאת, י:r?=9תי

; ?כזף ו�י;זח-Ijי

: י;זליי:rח �Qו�ח

fעייך �ןם

��ל ן:קויר

- �י�פ� �קוכור

ןרח�ם Ijפ�ן

נ�Ijש f�לה

�ל-��יעך נ;:.י

-- ו;ז.ע�תך !�כיש

ןרח�ם ספ�ן

ולילית, :�ים

מיתי, $tת-יום

- ר;ר�ע \;זו;z�ןע

ירח�ם ספ�ן

�l�ח ��ה

��lגליר, בנ�ת

מם .Vfדה

�קרא� ?+:וף

�ם-�ז:;י Ij�כן:;-ר�

לי�9ח, �לכוי

:ר;בע ��הי

�'p.רא� ?כ1'ך

�ם-\;ז?/כנח וין

נ::י-�?/,*ל, i�א

fג�ל 1?/'בך

�,קרא� ?;:וף

!t�לים ך:iכל

�וrריתי y�ל

וt'ךם כi:ה

�,קןא� ;'iוכ

:י ';כhrjרת

ל�ח, ן�י;נן-:ר

�ד;rעtכ, ן��ן

�,ק.רא� ?;:וף

b�ר, !Q�ים

ה,א Qiם

כוברקותך זאת

�,ק.רא� לכ1'ף



נא ת1?;ז;וח.

ןסנדיא, �וי �ל.�.ע�יו �י �כ;rיתד זtנדיא

כז:י,, �י.ר�כו �.עס, ןעד:נד ,�לד זtנדיא

; לכדף ן�T;Iה.כוי - גנית �וt�יר ק:י.iJ�ה כו�יי

: 9ליו.rה ��ו�ה ןוח�ם Ijפ�י zק.ראכ,� ל;דף

נזז�חית, ן:קויו fמד.��ה pIוניו;zיו �לר�תד �?I�ה

�מ�ז, ו:r�לד י:זד;וי:זית �ב;:�ןץ :?/יו קt�חית

; ל�ןף ן�T;Iה.כזי - 9לע �דקיק כוב;:לי יזזמ�י
: סליחה �מרבנה רוח�ם כזפ�ז z;ק.ראו� זל;רף • I ";" ז �

ייזה, ��.ע�יו Q*;כנבי �ל f�דאיב י�כח
ז •

�ר�א, ן�ז ו.rליי �דt!ק רt1עי יידה

ל;ןוי; ן�T;Iה.ו:rי - iיtרי ן:��ח סו.rליי �ר�א

: נ;וליו.rה ��וfה ןרח�ם ו:rפ�ז z;ק.ראו� ל�רף

�.עס, �ם.:בדא ��ם עב;:רית ��(וית iד;ן

�ר�ע, ן:�נ.�ף ב;:ו.i?!rה �?iרא �י.:ש�ר �.עס

ל;ןף; ר�T;Iה.כזי - לצ�רי �1;!�א ק:י.:נ�כז fן�ע

נ;וליו.rה: ��וfה ןוח�ם כזפ�ן z;קיאו,� ל;רף

ו.קאד, �דלנ ןVזנ - ןן� �.ע.קל ו�ת

ל��ת, ןt5וtריתי וrיזז�ים ןידכ;ויף :ש�נ ל.קאי

וכןף; ן�T;Iה.כזי - ל��ר ןbפד �וtריתי ל�.(ת

םליחה: �מרבנה • ןרח�ם ז::זפ�ן z:קןאי� ...ו�רף : �;-

נ;וזרית, י�ם.�ית �ב;:�ה ��וt�ים יחימית נ;וב;:�וים

?יליכד, ן!ה.�ית �זית ���י �ניגן נ;וiית

; ו;זף ר�T;Iה.םי - ��ר ?יי:ולית �� ?ילדני
: (;!ליחה ��ר�ה ךרח�ם ייפ�ן z;ק.ראו� ל�רף

י . . ..



ככ

��דף, ���ל"�.עה

,r;יוir;ו� ן.עליו

?כ.דף; ן�ו;rה"IJי

: סליחה �מרבה
ז .: ":' C'"

lנל"��רי fת��ים

lנך"סיף, lt@f�

; ?כדף ןtSו;rה"Ijי

�ליו;rה: �Qר1ה

,r;ו�ע?י. ןlגל":ך

.עקב, וב

; ?כדף ן�ו;rה"Ijי

: Qליו;rה �Qו�ה

ככל"עת ככל"יים
.. T:' ז :

�ד��ס 1;�f

- fiJזה �י"hה�

ןרח�ם Ijנ�1

1ל.Q��יו �י

��i2 ו;ו�י.רץ

- ;ביא ל�')iftט

ןרחום Ijנ�ו

r;וr;נ�1 .עIfף

י:z�hו �י-�ו;rה

- סד.)גנ� ן9לה

ןרח�ם Ijנוו

•

��ע, �רfה fל"�lגך ןPל

�ר��הי ר')tי:ני ?��.עןיר ן�ם

; לכ.דף ןtSו;rה-Ijי - tבר')tן.ןי ל?t('Iכי

�ל\ו;rה: �Qרfה ןרחוס Ijנ�ו

f�ל"�lנך, ן�')t�ט

�ןק, ן:רז:'ף

?�.דף; ןtSו;rה.Ijי

: נ;rליו;rה �Qרfה

?iריב, �ל.�ליז:;

?iג�י, ןיאQר

?כדף; ן�ו;rה.Ijי

: 9ליו;rה ��רfה

ע�ר Qךfה-לי

�י-:ר�ץ f.עת

- יי.עילם $tז

ןןח�ם Ijנ�ו •

ן;,עכzר fלIJש,

;?iר�נ� f.עת

- ימי פ:י-כ�ל
"זז - •

ןןח�ם Ijפ�ן

t('Q�יlנ t$1צית

�י.ה�א ��רף

�Ij�יו, r;דווIj�

ג?i.ראי:נ ?כרף

ו;rת�ם כ;r�רי

�ביי:ניו ��ר

fל.ךדר סיף

�ק.ראי:נ ל�רף

לכי �')tו:גבית

,nתי1חי? r;ו��ע.

מ.לב .עקב

�קואי:נ ל�רף

�1ל.�שע e�ה

fארhי:ניו �Wע

היא.לי פר�'itה
• ז :

�ק.ראי:נ לכרף

9fף, צגר

סי�רים �.עך

ל�.ע?ייו �ןק

�ק.ואי:נ ?�רף

�')t�י.ע קיל

ה�א-לי ?iריב

ג;:ו;zש�דהי קג�י

�קואי:נ לכרף



נב

ר�יס' ןj,ס9יר

ללא-ר'גז. ברחמים
"0° • • -Z .. :

לכדף; ן�ו;נה-סי

: ?!ליסה �ו,tר.fה

- �וי-�.ךץ ��א

רחיקיס i?'i.רנ

- fר�ע ��JJק

ןjח1ם ספ�ן

שנ.;םז, לEt�יף �י-ג�נiר f�ת

I�נ��� fרti�ים �ל-י;זדי�נ1, fכ.עס

לכדף; ן��ה-סי - �ד,קו;נ ק:.י-יראר

?!ויסה: �ו,tר�ה ןjח1ס סנ1ן

כנרfה, ירד:ויןה

.קיסלו:.ננ1, �ליז:;

; לכדף ן��ה-סי

: סליחה 1מרנה
ז .: ... : ..

י:נו�ח, י;זש1�ה

. ��דנ1 �ד?iה

- גזק:.יר לכר-fף

ןjח1ס סנ1ן

�Qי-�דס ר'�ה

רחמיר רניס
, T -1 - • -

ו;נ.ע'ר ר�ז

�,קראכנ לכרף

ו-�1�נ� ש1ר-1א

fל-ij�.ךץ ש�ט

כ;�ד?iסף, ���נ�

�קראכנ לכרף

י:נ.קח, י;זנ;זןה

ל1גשית .קרנה
יינ 0:; ..

א.קה .קיחל.קנ1
, ז T •• : ..

�,קראכנ לכרף

לt1זt.�ה tכ�!�

! t-�י�יף לא-1כב1 לק 1��א ו,tה-�ז.fה �ניש

!? :�ש �כז$:יר ��ה v�ש \נtס-\;זו-!גר �לד:ויס

f�ן, כבל ירשי�ט fמי-איר, ח�ן �ל1י-לף

ז::�?!ו;נרית, כבל לף �tל1יות ו-.קסר 1'ירי;zף

, �קrי�פ1 1�י 1�כזר ןח1א , �ד:ויךי סדן

�י-�רקr.ע. ן�ין �t@tה-.קר �סר ן.על-�דם ן.על-נדי

ל.ו�ר: ן,ספrא לא-�י;zעי-��ר ��יר, \נtם-:�ין זאת

; ניואי v�נון נזרו, tiכ;iיjת , ttfרו ,ס�לת

1מותז, 1יר��א ו-עדדי, 1���א Q��רד, כ;ז�א

, v�ל ד.עt:�יר בנה1, ןוילוכניו ו.rח1, ר�י-ס;יי

, י:r�יר �כ'pרנה1 �ןהית Iד9ח� �vקיץ �,סלדם



כד

•��� .ע,-�רןם לא-:נ�ס, יך?ים לא-��p:נ, ל�לה

! סי ti�ר-ה�א ר�ד סי, t5ךם Qה-:י;נאוג1

fךת-��ת; ��יעו �ם-�חי t3�רין ל�?יל, נול,
? �ןt�יף ןדIfה - מי�יס ראשן .על םיפך

? ר.עת ��ה-�דננ - .על-�.ץלי �.עייך nיכנמך עך,

עילמך, ל�ית ;ל��ה� '- �ם-�חי �ךקךת פ�ל

f�לnך; ו:ני;נלךגן .עפוך - �ם-;חי -דסנך?יה צ�ה

:?יין, ןtר�$:ים - �ם-;חי �דQר9ה fךQים >זצ�ף

פי;ה, Pf!י?-ה fמ��ר-�נ�נ ;:ז;:יית רציני

: �.קרא �.עים Q�מךת - �ם-�,ק�ה פינ שם

ה��נ! לרה Q�ים ירם-Qיכנה ז�ן �כזת-�ן

ij��וים ידם ,עכרת לQןר רש�ת
•

Q���ין, 9.עפ f�רt5ה �Q�

: �ל לא-ני�ר ןt3דtרין ל��ין

לא-�זנ1ר, ר�יש ןע�ה א�ר

: ס9' ן.על-זt�תי ��רתד �9ת

.על-P9זע, רעכר י:נ��ה �רל

: p:ל-9כנר ןר�ה f�כנר ישנ

לא-י;נש\ן1\, ר.ע:ן 9ש1!!פדת ן�י�ין

לא-;�ילפ�: ורים �ל-י::$t.רץ 9וא

ןו:נ��רI-זי, �זך רסדר היי

�9לrד: ןה�א-לכר �.עכו סבל

כ9i�ןל, ל�ל ן;זחןה �ג:נן

עיזם, ן.עי-לא �עיןם �לרJ:ז

�I-זך, ר�ין-!ר ה�א �ל�iר

.עןדכנה, ו�י1-'ונו �pזפפ ��סי

3lין, נp!א �במ, �פ:ךר

Q�י-n�זד, �tיקית נלה

Qן,וין, ��אךת �י;ננ\�ה !:'.עת

9לה, �9�PזלI-זי ז:;�של ר?-רד

עיןQים, סי �לנ�שי כi,ר

עדלQים, צ�ר �Qים, ס�ל



כה

���יע�, �ויר �;ם \Qקלדת

��כה-ר�סן �ל-lז:�י ���יט

��fעכניו, ��.שה ןכי?=ג;:ים �או'ת

�1תין נI!I�bד ;לבני יי.קץ

לקך$tיו, ן,קייב �דר�יו �ף'יק

I fר:ויריו tכל-טי�ת ;�קד ו;נQיד

�פי, לסקזיב ל1ננית, Qר�ה

�ש�lז:ה: נניכע דאשי ��י

! ן$tש\;ה ש�ב� : tf:ל-.קת אסר

;�דב�: \ר� lגל-���יו, רti�יו

לשין, ר�ת לסש Q�זין

: ל:r�יו ;דרע� ן:רס ��ש

?�Jlנ;יל�י-Q fךיב לQ��ט fקrדר.ןי

��רזד-לי? Qי לרית קדא

$tים, fל-fגי �ד;r�בית נ;ןtג;:י1

I �י�יו �.עלים P:רע נ;,וראית

I וכיי ס�ןם לא-;ר�ה� �י

:Qים: ן��ךיןד נ;.י-:שIב �ביש,

נם�;ם, �ןזד fמיף �י-�ל

Q;זי-טיב: �lbנ ?!סי-לב אסב

, דראו:rית, �ל-סי כ��ןה צדר

ן�tג�ן: f.עב ,ערבית ססה

lגל-\:lה�, כנ�ל רRע ןlנד-לא

31ל-נל, ןה�א-רם קrדר.ןי �9רים

fנחי, '�;ם ו:fz�ה lךר.ןי

, בI!I�bד בו;נ,קם כ�ד;ו��ת !�ם

, ל�ד(Ijיו וח�ם fו;ו.ע�יו, כיכIjיד

��יו, �צ�רי לס�ף'יק כי�ץ

ג;:י;Jש\�ה, ו'�ה .vיב;ס, זזהיר

ק:�ן,קח, ד'ן� tf:ל-iיר, כt�בי

��ע, לt:ל-,;י �ת�כיה �Qיבי

רמ�תי, �.לם סh,?יר �ר

ליfא, ן���יס �ב,ד �וי
I,ל Q�tif:!ר,ם סfו;ו;ס �ל-�;א

�צ�ריו, ��ד ,קו לא-t�ה

עיןם, Q�.עלית lJtגל ל�.עבי

דןיית ןכ;rי;Jדי לב ס.ע�.קי

��יו, �?!ו:zיר �ס"9ל ס$t.ון

ח�ןד, ן�ת-כIjי;Jרי ?!ג;:י;יו נג�

31ד-יP:א \;Jשכ ,עליןה, בירא

�ן,קח, לבש נס, ש�יא

fעיןה, �!ל ��כנ.vב שגא

��ים, �Qן!ריכ fג,ערתי ע�ר

ר�Qים, Q.קרגי דסכ;irי ע�ה



כר

�י;ו��ט, �ןRה �ל-ך?-ריו �י

: ז:P,iזת �מות r'!י;זפ� לא כ;:י

, ב;י;ו�י;ור-נ;!יו ז:iננל ןP3l!ה 9.על

ןי;זי�, זאת-,עש� יאי;ור ,יו

�ר�ה, ן�9ל כ;:9אר ?tרד?ים ונורא, ��א רחרקרת, ��ה

'?I�ז:זה: ן�יז-ל��יו לכדת כסן .על-�ד�י-��ר, ןר�ה fרב-ככו �.}(ה

�.לי1ם, י�ש�?-ה �לי ש�נ�

: ז,ע�ת-ןל וקיל ��בדת ז�יו ו�

ו��, 3l�ר כ;:י-�כז;ונ� י�ך�נ�,

! �?-יד�ים p'I�ת י;וfזו'�ים 'tt�.ע

iPל?Iתד, �?יאיר קורינד �ןRה

: �דRתי ז:;יא נרר ב;�ל-ן:'ר

, י�'J-עיך ��י-�ל : ב;קיל קרא

! ז:iו;נש�?-ח fנכו lנרי .קרב�

ב;רח�ים ���נ� יכזנ�ן רח�ם

��י:ו.קים, קולזד f�ליי�ים, רם

qרם-ן1ליו, ןכז$tךץ כ;:9אר �י;ו�ם

יןח�ם, כזפ�ן �,קרא �בור

לאור, נ;וt;J�טי �ל;Jן f�ל-כRר

ארני �ב�רית ימלל מי
,,.. ;ר : •• -: •

�fת�ב:

fל-ו;זז:;ןתד: ���יlג ;; �כור,ת ;י;ו.לל נ;ןי

, �.(ל י�יI-ני !:'רפ:ר .;ני;וים

כז,Pליל;ח, דב לנית, ר:{�ן

�ז.יד�י יד�י

':t"ס-ת') ר"א לערך ישר:�ל, (בארץ

הכSדים ידם ענדת סדר
• "0•• - - -: 0: ••

��י, ן�ין ��ס עיך, l�ין :ד:זי, �ננכז, ��ךרי �ליז:; �ב,רית �זכ;:יר

iקכ,V,:P ז�ןתי ,קדם, !i=ל\-זי �ין ��כוק, לt!�יו �סלד, ��ז �חרין

i ?1�זtר ן�ין Mtק , �,עךר ן�ין ��לזד ל'pשית, �יז:;ים לז;ושב, tSיין

ל9נל• י�בנרר לrpאת ��יץ ��.קים, י,Vץ יע�ה, א�ר

לlז:;ןח :�א וי;ו�@tח י;וEו!<לה ;צ�ריו, י;ונ;!י ר�נית ��ר-לר



כו

�Ifרים, I:3ךיר קזיר ��א Q�;ם �;ז?/:ם, ן?iךיש P:�.דץ �סד �ל

Q.לילית, !�ר Q�Qים, k�ר Q�אירית, �כח Qי;זהימות, �ןר

ניךאכגיי• �ו�ו ו;rל�ד �iJ?/ה ;ר?נ�, ,ע�י-�lגר 'tfמי, I-זיךיlג �ש

?��ה, ,עbך lגר ס�ייני ז:זיא �.עש��יי, ךת '?tוtקי �מין

: סו;גק:.�ית �לא?ת י;זכ�נת Q��ה Iת��tווpכ .vלכגה !:,יר ל�לף nןם �ו

, לkסל 1�ה ןדק �1ני פ;:ךWז ו;ולכ�תי, ��א ij�ין �Ifרים

kf�ר• ן;ו;rסןש ?j$!י lגר-�א ;JJיכגיי �כל-��ע כל-.l:rנן

��?l�רה, fר1ה� ?/י;ג?יס וקז�ס סלד lגפו�רי lגל-�;ם גi-�ס

f��ו' ןת��ר ���ד lנר-I;/?-לה 1יכי�יס �כל-�קו,ער� �ל-;פויט�

; �גי-קולך �איר איר ב�?-ז:זיק �גי-�.דץ, �פז� ב��ןה �ה�

ס;תך-:lגר• לךbש ל�ישין ח�ך ן�ת לlbגל, �ןם ל�את ל�ים j:ן�ב ג;:סק

קוד�יים, גז�י 'זt�ת �ו;ג.1ך, I;/,קרה �ת ל�;ם 'tfס?iים �ין ר�ס fרסף

?/:ם. ?/לא �לג ו;יר tf'1Jרת �פזיב, לפ�ל פ;:לאי �iדע fם

חק, ל?-לי ו;ג�ו;.zה �ל�?iה, ז:זpזיק ל�;ם �:ם �ין iJf?-ז:ילי

�גיע�: לא �ליי רגi-ים �:ם ןW�ף ג�ח' �דfה רלא לא-��ח f�ש

�דלמ�ם, fריס חיל לסם ןipם I:3ךיךים ��ם ל�,ק.1ה �דש

�!רים. �,עשם ��ו;ון-�;ת lגד �.דץ, �ל-;�פז� �.עןם �דר

!רע, �1ךיlג 1��ב ';tיס j:ן�ןז:זדקזי �ניש ל�ב:דת �ן�ה ��ה

ס�ץ• 1:3ף'י.רי fז!:ת ל��ת ר,ע�1ה �ן .p:.עןן ��ע �ם

�כ�;לה, ��ים ל?/tuל גרית י�רך קז?-.עכג;ם, איר לס,עלים i�ר

v.:p�ק. �ךQי�ם kסל קו�רת lגד ;l:3וtר�, לא רל?ת :�יג� לא �ב�ל

ז:ז�ים, ורנ�גי קוגן, ��י.קי י;גחמית, fךיסי ���ם �א�

סג.רס. ל�יר ,fלא fם וןi�ין t�ז:זים, ל�'tfכ:גה �סם �נז

�?-kכגיי, וחיל קולך ttןסן ל�כ:ל ?/:ם, �ר.קק �צ� ע�ף 'iJ:ב�

: �לfל�ה� ער�ים ו:נtP�י lגד-נא �היר, לא עיף לתי,pכת �!ר

ורקוש; .עם-.iJ:pקוה ���ל IJ'ית Iס�ל1 ?/קר�ים �סלר ךט

סרנך• �גש ז?-חי fיים ני ס�רי.�לף, .p:ב�ל fןiםית ךש�ן



כח

��לר, �י-כ:זדנ iJf�יכ:זי , f�ipP,יר ןip�ח יד�ר רץ

;ך�ן, ידוי ן�ין �ר�זד 1�לו:זן די�רים ןatS.לי יי�חית ךrr�י

lfiJס�זד? ו��ן iJ�נ�מ ל��ח מ�ח ��ר ידוי fלבי 1'#ר

��י�נ�; לו:זיירי א�ר �Qיר ן�:! כאלryים, ;ז:;י �ם-�3lש ןt:ךי

�י.קר. זלין לא-��ין �י ירכני-קtןא, ן�ןע ןס;ין ררש

מיראי, �כוד וס?ד fיק .ןכזד�ית, וr.קקי .ן�?ם, ן9ח�

?י��תד, מק ;.קרה ן��ן f�ז ;צ1�'י, :�ה �ןן fתדדי ןב�ל

: אר:ג�ית .קץ Q,קרם לiJ�?:יל וr�ני, ןר1כו ?If'iכ:זי ן:lגת

�ידו��ליי, ן�ל שמית ל�ל�ל סדשל f�ריק ז:;ייpוילד

J!I�וה, f���ל �I-:�.קש iJז:3lת lגל-�ץ ז:;!ז:;ירי

lגל9ה, ןip3lה ��ם ��נ� סרים .ש�ה, fנ3lם ז:;ןריסי

�י:זר• ��ר ך;;יית �כוד ז:;ןג;י.קם ,ק�רים, ,עדי כ�לה כi,ערן:;

?3l�ר, ןןש1נ א�ר לס�יא 3l�ר �מל פדכנה ז:;;ויא

,ע�י;וים; ןסר�ה j�ים ז:;�יןה 3l�ל, fכז�נת �יש סQיכנה

�ןר. לפן�י �יר ;�לח ןה1א ל��ח, �;�3lיייי fובזרפי }fiה

; ,ער�ל וr�לת - 3l�ן לנ1ש ו;זס1ר נ�?ת, Jlf?ה '�פ!� סJlרמ1
�כל, לןן:'דת רלא ידוכבל למרררת �ו;ורם, ןה�Qר \;ז�רם ה1�ר

זמי: �ית.9לרן �לע דקיק ןח1�ן ��ן, ןנרש1 ט.ערן hרמ1

ר;זש�.קתר, ל.ךבע �זרי ןז:;ן�יל ;צ1רי, J!I�נת סכויש ייר�ר

�ך9ח, J!Iלטי ירי;.רד �ג;:fרה ן�לןה, רז:וfןה jז:;זרי3lח, י�ו9rה

,עררים, ר�ה W�כ:ז, ן.ןיו;וזד 3lןיל, jקTrו:זח רז:;דךי�ה, .ש�ית יהי�י�ה

צאן. f;דרי ר!ח �ןץ, ��רי !ה : �גי.�?זד קרס� �י ��י;נש11ת

, �.עיר �ידtכו �.דזד ,קtע ל�י1�ם, רלא ל.לt-נ .קדרש רז:;�יכ:ז

�ידtחי, �.ךזד �י �רצתר ליירים קדר �ח יקt�נ

��דלי, �ג;נר f�י ?:י-59פס לר י:זרה ן�ם �גי-רנ רז:;,ק1'יר

1���דtכניי, �ח ו;ו�.ךץ ,ז:וכל .ע.ןרה, רקז�ר 5פף י�1ף

ךQים, ל;,t�כי ואש ו1ד 1fע 1��בש iJ�פ1די, רם ז.ע.קה jז:;�ויכו

: f�ןם רסי פ;ן.���jד אדת, ן�IJ!1.לי l(ל.פ;�ע ןז:;י;ננרה



נט

?ררית, ?יס�ף נביס 'rrתית �י-ססל �דמי�י, ��יר ,וג�ב ז:ז�ש !ת,

; V�?ילל �רי לו ?ו::7Qיף ל%ר.ע, ,!.רע לjגת ז�ר

ד�'?tיס. �רי �שית ��עי ןקtt�ג ראש פ.רה ש.רש '''rrריש זרעי

�י:זר, �ל �ם �ליל �.שס לVכ>Iיר ,P�ל�לית דיר ןססל� ז?ימ�

; tS.רץ ב�כi�נ� tב�לם �רצ� .קרא, ,Pליסס ��רים �;ם l.עף

Iרץ.tS-ר�P, כ;ז�יסי �b.רי ן?t�ף ��.רץ, ס�;:יד �ניש י:ז?iבת .וג;;ר

�רי, לא-�ש� 'i?'pירי !='יר .עד �,P�י-�.ער ��ר lלlויס

�ררכניי. f.ר�ח כ>I�.עליי זריס �?י�א, .i?:pרfס ןכנכ>Iיס 'iךl

ס�ר, ל�ל �?יר� fל-טיב ��רב נ��ת ��י �'?tד.עת �?יןד� !ד�

. t גוי-בס גו,עכו .p:;וי �ךיק דר�ה� ?י�ת, .p:�י דךfא� �זגלה גj:ו.וי ז,Pמ�

כ>I�כ;ו�. \1�י כ>Iכ;ו�ר כ>fIיjגי ל�ד?יכנן דpזב� ��י-סלד רזרש�

; �Ifרים .קן ןלש�ם לר�ם גוכ>Iי!.י,tי !='יר tזז ינו.עצ� י:ז'rrב�

ז:;'?tלים. ס��ם לל�ים �ליץ כ>IזIfה, �סם �ז:ר לא סי
. .,. ..

ל�yiזי:וית, ן�לךrמ� i!.ה !.ה ן�ו;זת� �ךtלקות �.ע.לי ?שין ץt�ת ז:ז.לק

עולם. �סיד �ךיק 1ה��ם ן�י�סו ס��ה �,עביר י:זלפ�

�מ.של, גj:ש�ר ו::�י;z�q�ים ��.עלות סוד לv�ין ,ו;זב

.p:כאי ןסןש גj:�אתי f�כיר �ש זזירס שי�ף ?יר��ת ךrזיתי

יוס, ייס ל�tה י:ז�jגר fם ��ר ו:Ifה, �.קד?יה ��ר ;וסק סליני

�זגנה לא �יש זtF;:יס, ר!;:יס נבי��יס זזו::ר דר?iיס !:1#Jי

tSר��ה! �ךrריי ל�.לה, �דון דט\ח: ��ליי, זט\�ל .לב ס�ג י:ז�ס

ס�יס. 'iרוך.? כ>1f1.�ת לזד-לף 1.רiי, לו �1ר �ל ז::?iךיס �ום

! fוךQtיס 'rr�ט-�א ו::�'rr'ט �,סי 1א : �ב�רית ך�ר f��ט\יי �יר

��לי:ז?יה. .עזרו ��ש, '?i�בי וי:ז.רב, ?יגן .p:לא ריr�ים �רף

.vי� י:ז?iפץ ז$tז l'e(.רת ��ן fז:; �'rr�ריו ט\ם גj:ךית חימס ו;כ:ע

h.רב. ל,ער��ת ?יקיר �ז::�jגס I בי סגצ� זק�ים ��ח �ן�י

עילם. �ל שס ���ל זהיךי.עם ז:;�יר�, לא ןצ�ר חרי ��ש

לזג:ח, �יו �ת ���ר ?י;ול ן�ם .על-�נ;;ם .עQס ?יגiסה� בבסן פרח

; לא-�סר .כן ו לא-י:ז�ל $tב הי�יל, ל��ז;זה �פ:�רים ��א



ל

�f�י, ו'pק� Qר 'f!לים �ל��י ry.רב ��ש f�ת �ה, ��דד ב;זכח

ן�זfח: �t�ס �.על�ם �ר�ה 3l1ר, 5פל-י:ז!tyסת �ח ןרח�ם םrדב

liריך!?� '?I�ן (;J��ר �רם הע1דה, ��הסי �ם �יש ��

. ר;זז::�ית; ייWב לזiילם ��!tyמי �ו;z�5פר בי Qעילם בז:;
3lל-��י�ף. r;ל ש?ירף, ��י : ן�ח ��לין .עליו ��ב יידעי

; �Ifרי�ים סק�ק ��רד למ�יר ל�,ע�ה�, ,קי'?tים ןעלים �רךים

; מIדr;ר ��ד כh�ר f�,קלדת ל�סם Q�לז::ים, ?י3lט ז:זpזרי יי�ר

; ��י-�דtן .עמ�ם ��ן �ל-ו;J�ע : p':;lכנו;zה� �ר�י סוין �ר5פת

; ���י ן�ו;נס�ן לי, �כל לא �י .עמי, fס��קי לסט �ש �ד-rו

עילם. �י�ת ןש�ר ש�ם סרב, Qוtנ�ר לי ז:;�ליא �pזע
,3lר.קיiך fשרררי rם�W !ty�ים-.ע�ר , היריי l;:ונת י:ז�נת �ןש

: חדריי לביא ל'f!רת, לשירר, ��י-�לזד, לראית J;זלי'?tי י�סו
. .

קרש, �1י �ל�ת ��ה� ז:;�ריס ?!;ם, 3lל-�ל�י 'f!ת�ל ��ץ

�רי.עה, !ושי �ר.zו, ן.ן,ק.עי , �,קר'f!יו לאסל 'p�ל �פ��י

fל-ס�וץ. �דדן קרש ,עבדת לעל ���רת �lג1לה 1ם!��ה �ר.zף
?וי, �עtרש 3l�רם ז:;��יס ן.ע1ף �רי ��ת �.ד.רת ���ן

1�י�ה. ן�'tfה ןו'�ה ��סן ס�ך: �ךי�י !tyל�ת '?!?סה י;:י

, ש3lל �רר ל�ריץ צ3lן 9bרית ל�כר ה��ם ; �רח� ז:'ךים �ת ���ת
א?/ר, ��ן f�ת ��.1זד ��ב 'f!ב1!(, ן�ו;z�j:'ש .f.ע1ן ��ה

�יש, לא-.ע�ך י.ומיראי �כ;1ע�, ל�1יי 5פז:יךים כנס
• ן$t.רץ 3lד-כ$tס !tyז;ז.קים ןדryם �י'?Iימין !ty�ר קדש צאן �ל�ל

: ?!;ם ןלא-ס�ה ן?�9�ה �ן.עה ן.ןי��ת, .עם-3lל� ד:רית בוכנה

�ד:י.וישיר, f�לים ��סן 3lל-�די גס�נ1 �דידים היד 3lגגי ל�1י

iJ�יhס. fךית �לח �ל-י:ז��ית ?ד;ו��ה. i.!�ת fךית 1לtועד לד

עילם. ליו'ת �קד ן�j:'ש �ל �Qל �מ�ל q�ת-��ר ל.ק5tפת
ryל�ם, �י:זת i.!בדש ;ירש לא �בדדם, נז,rלת לא-��כנה קר

; סס?1קזית f�ית �דזד עו ןהד'?tיב� 5פW1י-Wם, .עדת ה�וד1 לןל�lת



לא

?!נת-גירלם, �קרא �ל'ז:;ים �י:וים' �ךו!ת �ס�ל �i2?-א� לא

.ע�לי רח\ק f!!ת ל�ל fז:;לJךiך1ם ה1�ן, לryם ס�Wים '?סם

ס�ךiר ,p.ליryם �כJח 1�1ו;זם �י ,Vב:ןה, 9ן.רי ?!hקק ל�ןם

f�!ח, ןל�גר �1ים ללכש I נtP�ן fןם לi2.רש לםוף, לרhץ,

עיןם, לררת לחק ב�קtי�ס - 1tP,עה :�ים :ןם ?Q.וא

: �.לי�ם לכ�ר ל,pשת :� ��ה זt.�ה ��ים .ע�ה ���ר : �ו.ןדרה �fת�ב

�.עשיר. ל,pלתי 9�ן ל�.רל :�יל11 נירל fר�וים �'tt�חית

�ךה; �קrג�ת tPב�.ע �ן-�?it!א �1ריל�' ��רד �צ1עד ט�.רש

ttPנ.עה, fל";Qי :לין tPם Qלדא מד�בי' �ית 9��ים 'p�רת ?,קים

; נר�ל fראש !ראשון גרית ןערדד Q�ים' ןבהן �1סה P,Q?ה

�זם' f��ר ?-ראש סלקו �'tt�רות דס.לק Pז�תית �?,�ר

.עשיר, f�.קי ?Pז�ני ?כז�כו, I �.ע�ית�"לי �ו:ני Qד;ז�י�י

; ?iסל ןt1נחי ן�ילי �רי �ליסה יים f�רנ לד Qו�ים

! �.עליף iל"�,לה �י .ו�Qץ �!ק - יא�ר1 - �ב:ןלJף Qה-�$tה

�W.רה"ן;לה, ן��ר �ן"�רןם .ערב, ?עת ��ג� �?I.עים� Q��ל

: �'fttיע1ה� ��ם .ר-Pח רקחי �?-�ית Q�ה�, ?!קגי �זfrר�ה� ?,Ij��יי

�ר'?tיע�, �1יק �ן �1נ� דסם , f�ו:ני ךiרtPע �י �-דכ;:י �)(�ם

�'pכ;tיק�ה�; סם קדש �די:נ�י �ף �שדחח�, ��קרא �ררש ?-.עמית

?i2ח, ןלא-לQר ה�א �ם-�.ער Qל�י"�דם' .p:קtיס �שד�נ� נ�שי

,ערי-��ף' ?-ררים ?מpזfיעי הי�;ה f.עיר rpאין בלJ�ים

ןוא"tנכ;:גדר, f�ה �רןה, ���ע �?-.עיQת ��ויר� ��תד לנ�ם 1�ה
ז:;קרינו�; ל;ןה �צות ן�ן ?כiוים ��ית, כ!!י ��ים נ:�.רי

fכ;�ם' ?!ן�ים לiJור�ית דtPקר� �!�כז, tבp,Qלית רי::ים �ryופ�

; ן�ן .על"\;Tר�Qת לJד:ןזה דס�יס1 'p�רה ד.ע?!ר� ד�?-ל� ני,Pל�

ןגרית; ��י�י �1�כז ד.על"ךש1ן ��ש .על"י;,pשה ש�ית ��tבע�

: זt�י:ני:וים ?!!.רף 'pר�נדת Jבכt ר�י.עי לfQוים, �ליקrי �לJכזףש�

�מ��ה, י::י.רי ??iדים rpלח זtקןש ?I.לא.קת ?-�יר �.קיר p!ר

�.לי-$tרץ, .קדים אדר ז:tם-סכ;יץ זt�Ijר, �ם".עלה זt�ים� לנוד: �ח



לב

i ,עזןה ל�ית כ:ijlר לj?Q.'ה רןץ בגז:; �י-�רק �'ר�-לי

; כו�.רה' p:לי-qז,ת p:בןל לj1נב-בי .עם ל�יי �יני dזש �ז:וי�ת �כ�

ב��י:נ�ב, ב�l(ל ב:?tפ::ל ב.:.דר ���ט' �כוסר ערי קt�לת

i �ד.רי-�ז �'pרי ל�רלי ב91ף �1ים, �.ע�ה� ij�לP:יש 9�י

ל�,ע'<ה�' רלא �ל לכ;ב,ר ל��ם לא-�ד�יז:.ז, ן.לב היר P:כו,ע�ה tע�

לןב; P:כנלQיר למ,רה� י�י�יר �'*�ל' Vfם Qלסמית Qןר

.Vעז�ם-ל.� �ם-לז;:ו.רב �ם-סיל, �ם-.עלה כזא�רים, Q:P,*�ט �ב,לה-לי םיר

�ש�עית: ל�Wר P:�ל-�ת ?jרוב �רול' בוי P:גי .לאלז:;ים bל�

לשלסיר, ��ת $'יר מ��י f�ןש Qכ;�Q'-;'ר p:קזב�ץ P:כול$tזד lנלץ

; �רנה ל�פ!ות Q$:נכzם �י �י �כ�ה' Vfם ז�ה �רבת

:ר, l(ר-��י ��f�ת P:פ�לה P:כ;וi,?ת �כו.וא קי9ה l(למ�ת

i ,pזים l(ל-p:וi,?ת �1�ק מקרי fזאת, �כ�ר �,pקב �ית .ע'י
��ה' P:�ל-;Qי רלא-י;:לt3:ם �ר�ב-;'ר, �1Qח ז:;ו;גt3!ר t3ז:גט עז

�לי:נ�$t.רת; ל�ביר שש �כ;!ירת ��יף ij�ל��ה' P:היר ראשי ,ע�.רת

!ר.עי" �לי.לי �ית-:ר ��.וא ,)lכזן.קי jt:pנר י;ז�.לת �.עיל .עט�י

,)l.ר�לז:; p:לי vלj? �Qב כ;כנז;זןא, ראשי ,*�ת-�יי, .עגל

�י;ז.יזד, ��יב �ז ��'pמגי ��.עים ופiג\ ש�ליי .על-'�ת

: ��ו:;נר .ר.ע Q�ה l:P(ר-קיל ;כ�ר f!ה !ה קיל ��יק� ,קת

ןt3ר�9י, י;ז�.לת ��י .שש t?'9זר כז�פיר, �ריבת חdזב '�לת

י.ער-נ;!נ�ר, Q.וב נ, ן�ו;גל�ש P:�ל-ח�ט' �?t.1ה זכזב ,י:ניל

ijשסם, �t3דגי איר tQ=ז:;יקית כו�ארת, jt:pנר P:כנ�יי �נית

; ןאתית d:pזמ,ת jנכ;rו;גIJז.קים '*1נ;tים זדריי r':PזQיר '�סם

ל�hןיר, נ�.ע�רי ipP,Q:Pה�' $tר�נ כז�פיר, ס'fוtב Q�נ� �רש

; זכזב �לסי Q�כת ��נית קדש, !='דרת ראש �י .ע'י מ.רק

!כזב, fנ;!P:עת ח'fוtי ;ר�ס �קים .על-.!_רת !.רת ?jרע כז�פיר .לב eגי

ח�ן, ב;Qזא� 'fם סק�ק '?9tם ר�לים Q:P��ר ��ן ט�רי ,.קר
�י�:ם; Q:Pר�ה דמ�כzם �ר�ה Iאסם�Q:P �Qפ::ת ,ז

סןד:;ב: ,עכוiת p:עזך'*רת ;כ�ה לח�ך �פיר �יך ר;.קים ,רץ



לב

; מקדש לג!.ר ןי:ז�ר ך�ק ��י�ים �sזי ��ף �ז �יץ

לiו���ת, �יבי .tP.ער ןf?l�ת כi$!יץ ן,עדין n��� �ם היר ��יף

nיכנם, i:Pוכ;כzב .על-�יץ כזק�ק כi�.ערץ .שם עיןiוים צ�ר

�היר. P:�יhס מ1Sיץ ;י�ה נ�9ר נרם .עין �?י�ת צ�ת

כiעיןם; ?סי ?�.רת �ז;ז�ב ןלא-�יש, z:Iיל.עת בגל, �יץ

! אי�יר .ן:?ג:ז.ם ולא �ךים ד�ש P:סר.רי-קרש ��א �גי-?tלוד צ�ה

p:כ:$:Iם, ןידל:כ �ר:ם לכiךד:ויץ ,עזרה, ?��י iויכנה ע�ש �ן

i וידלין :ריו �?iרש �Qסר ?�.רת �'rזz:lי e:Pזרם ל�ן �יר

ןזרק, נרמי וק�ל ?iרצי י;זכ;ויר-כi,ז:זר, �ת ��יש� �זנירין

נ��וד: ו:r�ו;זים nנגכנ ראש ?כi�ריב גרית, �לכiי�יב ,קטרת 7כi,קכ;Iיר �.ער

.עם, ?גין �יני .שש ?יד:וי�ת ן9כ� �קןש ב;ךנה ?גית P:�אתי ?jרם

; ן�י;j2zנרש ן�ב �ר P:?י ן.ע�ה ��Wט וי1ןין �ןין ?jנ='ש

n�ז�ןל כiא�לם �יי ע�ר וה�א ס�אתי ב;ר ��ל ?iכב

כWiם, $:I�א : א�ר כi:ה ן�וד , �iוי;lz.דה .עדין �ןין iזו(;1י ןםי�וד

��ר-1א כWם, $:I�א . ��י\:Jי ��י ?��יף �ש,ע\;זי .עןי\:Jי ס�א\:Jי

.tP�ש,עו;זי �.עןי(lי .tPכז�א\:Jי ן.על-כi��זנים ן.על-ס.עיבית .על-כiגז��ים

כi�ה נiי-�בים .ע.ן:דף: מ.tPה P:תירת �fת�ב ��י\:Jי, ��י ?��יף

ןכiכנןt�ים - �� ל�גי סנטאכני?ם iוכנל �י:נ�ם ל�סר .ע?י?ם ;כ;�ר

/tio?יזנים �!קון �סי�ל וכtiזש�f?Iים �.עזרה כiע?יךים ןס.עם מ?ן:ם

כiי� �,קר'ה �ריל נסן iו�י יי�א Wס:ה ז:;iופרש �ת-כWiם

P:ביר שם �ר�וד : ןא?ירים .על-�גיסם ןב:�לים �iוiזו�ו:rרים כרזנים
P:��ר �ת-WiJם ל�נiר iוי;z�גן ה�א �ף נ,ער• ?עילם כולכ�תי

! \;ז?tסר� : לסם ןא�ר מ?י���ים

iוiזו�ה, כנןtגי ג;:�ב,ר �ל��ה� iוז�ס ל�פין �יתין דw.ער ?/רקוה

; זסב פילות כi�סת �ית �?לי כז;כנה pזם ןtליא tp.עירים קיQת

ציק. ?כ;ויכנת ן.וה עידם ?סי .וה יכו.עוה, ופ.רף .על-:ר ק.ן:�ם

�iוי�ף, כi��ז:; �/ioוי.ע-לי ?,�ן לWם, סק�ק D�ר .ן::כ;וין ?iז;זt-זי

; tpמאוף זtד�ז;; :קiיס-לי $:Iב �ית ראש �.על, ז:tם �tpמאל כוlנל?י-ריר ?i�י

! ס�את ןwם : ים P:קיל וז::�ריז:ז כo/i.עירם .על-/oגי �tלl�ם ?j�ץ
3



לר

'rrז:נ'9/ה. ל�,ת ו!,ה ל�ן�ר וספד ד::�'rrכג.לס' �ראש '�;; 'p�ר

ו�� I ��ר;ובןה Jlלין �ךין 'rrכJי וסד�� �רי ��ל 'rr��ה ��א-לי

��יר:ני ��י ל��,ף' 'J;\ע�� 1Jlיר:ני ס�אר:ני lriJם, $t�א : א�ר כז�ה

ו�ל- �ל-סq��ים ��ר-1א �f!ם, ��א ?iךד�יף• .עם lרrך� �t=גי

'�� ל��,ף' 'J;\ע��� 'z:1יוJl� 'z:י:ו9/או� ו.על-ס�'?!.עים lp,vבדת

-'� : .עt=.דף' מ�ה �תדדת ��ת�ב ?iךI�יף, �ם �ךrרן �t=ג, ��יר:ני

- :� ל�ג, סטא�י.דם �פ::ל $Iר;ו.דם ל�[iר ,Pןי?ם ���ר iJ�ה כידם

�ז19 כV'�ל וl1u��pוים �,IPרה כזע1/ךים וiJ.עם iJלו:ם יuפ::ךr�ים

�,קז:tfה �רדל Ivכ '�� יי�א �v:ה סI1פרש $Iת-fu!ם �;I1t.עים

שם . �ר�� : זאI1רים pל-�גיryם ןכ:�לים �rr'Qכגqן,ם כן.עים �'v

$Iת-WiJם לדמר �ר;ו�.ון ה�א �ף נ.ער. לעדזם �לב�תי �בדר

! \;vf?Jר� : לסם וא�ר iJדו���ים ��,(ר

א�זם, ��,עלית �9��נ� ו�ז.rר �?לי, רם ו,ק�ל �רת רז

t$vים �ז �ר;וכגת �t=:ךד ל�!�ס ן.עלה ��ש ךסס

iJ�ן��ת, ��ר ן'?9tז1 �דר �,ערב; ��ג, �.ל$tה ו��,ם

iJרק, !:י-Pת ��ידת כית �דל, $Iת-iJ�ף יי�יא�-לד ר.עין

; IיQ:=t �כוד;וי;זה �tpמאל I9/זז� fף, לתד� ו�כנן ס��ין I1לא וRח

Iרכדת�ij �,ע.קב כ[iי�ל ןז:;tp�.ל .על-tpמאל :כ;ז'1 פ::�ר ר�ב

iJ�:ת; '�q-ער. '?!ב �-?-iJ�יעי ל�פדן, �.f,(ב i?fר�ס דגל

ן,עכר, י�ין-.ר,ר� כ�ר?ת לח��ים '?!ך:ם �כור�ה iJכרים ואשי

ס�רים, �'rr'-Iג, fלי-�'?tע ו:כא ��ר?ת ו:ןסה יוךי.ע רב-פ::ס

כוד;וי;זה: tpם '?!ם $tרו1, I1בון I1קים r'iJזר:נ�ה 1�1$ סלר, �?,,רדת ראש

; דדופ:ד ו:�א ��,ן וז:;�ריר .ע'?!1, וו:z�ר ,קטןת Iז� �/tב;;

• .על-�.עיר דב :ש�ר לא ��ר כv'�ל, �ק�ר f.ער-,עם pו�ע

; .עדוךד �דוקדם ן�ר;ו:�ב �?-א בד, iJדו9.רס רס שד�כ-לד

����ר• לQ�ה ןW;::ע לסעלה �סת lז:;�ליף 91/�ל If..:11�ת tז�כע .;;לח

; pנדרפ:י lז:;�ליף �1א רם i?1�ל .עס tpעיר O/lסט 'lכ=t t?'1מד Iטכ
ח��ה, $tרדן מ�ל ?-אryל ��ה ןכן �ר !:ים ז1�ל !;:כנד pוגה�



לה הפ:פדים. '\ם עכרת סרד
"\0 _ -., '1'-

�ר. בם f���ט נ��lגל.בי מ,.עיר .fךם נ��ירנ� 9זכ

מ?bi.ןת, �ז�ח ?Ij�א ן:�א �ללם ?1�י9ה' מ!יית �ךת 9ז?מ�

; �;:ע �.�ה ;זם �b1ר �;:Ifקים �זרסה' �פי�ה �,קרי ��י:נז:ויל

: מקדעו .על.�!רת ���ר דם נ;:י 9כנח, ?1גי ��םיר �ח�ץ �$tר 9ז!;!זד

lגזיו �ריו �כני ןםד�ך 1jל.J;ו��מ p!.עיר ��ל fא-לד fך ן�Ijר

?��יף ���ע� ן.עו� ס�א� מwם $t�א א�ר: ס:ה ן�ך ��י:ננ.דה'

ן.על.ס�\נדת .על-מךt��ים ��ר.�א ;:wם, $t�א • :'זtר�ל �ית .ע�ף

�ו;tר�ל, �ית .ע�ף ?��יף ן���ע� ן�.עו� �ס�א� ןlגל-מ�;ז.עים

?�ב:ר ,pלי,?ם ��� זt.�ה �י.;:�ים .ע�.דף: מ�ה �תירת �fת�כ

סliVךים ןס.עם זl?t�ם ןiJפ:!t�ים - �� ל�גי Ijטאבzי,?ם �פ:ל �י:נ,?ם

liiJפרעו �ת.WiJם �ש1'.עים �!9י �ב:י�ל ןtP'1iJ�rpים P'f!רה

ןנ�לים ���ו;Jךltים בך.עים סי� �?iך�ה �רדל בב:י ��י יי�א �ס;ה

�ף ו�ר• ?עיזם �?כ�תי fנדר wם fר�ך : ןאliרים .על-?1גיryם
: לכנם ןאQר מ1'���ים f��ר �ת-WiJם ל�bר Qי:נ�.�י ה�א

! י:נקrסר�

; ןip.עיר �ר ס-לכ ןו::?i�יר ן.עלה ?tPזחד, מ�.ער �יש י:ז�י

ו�רעו. �דp!ר עיר fליל ו;tרפ�ם .עיר, ?�ךtגה ח�ץ �bטדת י;ז,קפ�ם

lגשדר; ��.קי ?tP�י '1';זכ�ה� זt�רfר' ?ראש p!,עיר ו;נ�ר

.ע�רי' p:.לי נ�.עט �ר p:לי נ���ט ןר�ןיו :דיו �R.רעו י;זז:וןה

ן�י:נRךש' ן;זכ גך�רים �b�ה ן.ע�ה ן�;:ל ��ט ry�ייני ו;Jם

; ��'ט ןר�ןיו �דיו קדש , ו::דליל ן�ילים fד'?tים י;זעו�רת

דר• דלי ן.ע�ה ןכ;r�ג �;:ל piJ:ז�יןה' ל�ית ?1.ע9יו י:זךגל

; �ר ��ז;וו;Jת �ף י.ו?'-�יiיה ב,י�א ןקדעו fד�רד �.עש ו:ז?מ�רי

��ח' ןו::�יסם ���ט קדש ו::�לים, ;:ר fלי ,pבדת ו.r?י

; ןר1ןיי �דיו ן�י:נRז:עו ן;ז� �ז' p:לי ןן;:ש קr�ילה ו;נ�ף

ןג9זד• tכוז:וים �יי ?bi.ןת ןו::?i�יר ��דר, �,O/Pה ס.ער�:ם י;זQיר

��;זט' קרעו ��:ם, �רש ו::�.עיר' גרית �,pקtים ו;Jדלית

�9שדש; נ��א ��ניר :?f;זם �ריצ�, ךt�י�יו ��רי י:ז?ב�ת

�כtר�א, �ד,קה ?שלסיו 1jל.�,? �1זרתד' tfiJ�ש P:�את ז::קרין ו;נ�רי



'?I�וים. לי, :�אי, לו

! .על-��ע יעכר �לן ב:,קא �ל t=?ב-כrיב, pזת1 לכ1 : ךpiזי;ו��ם י;נךiןה

t=ל�-t!גע; בן.�אתי �,עש1 ק1t'סה ר?11ה1, ל�,,ה1 ר�וים י;ני;ויי;ו�ם

.עלן; ר��ר כ�ה וגדע - יאו,ור1 בן.$tז��ו - מי� י:.zן-ןנ1

! ij�כ� אזם ��?ג ךiל�ין : רש1עית ??;:Wר וה1א ;t.עיר. ��ר \;ז\:גי

בוילה
ז :,.-

הוילה
ז : l' ..

לרלה

הוילה
ז;ז -

ל�לה
ז:ז

לרזה

הוילה
ז :1' -

בל�לה
,. : ז -

לילה
l' : ז

גאי י
i -

ת') ר"א 'ערן ישראל, (בארץ

שמרים ליל
..... ..

! ijןיזה �ךIr;:י �iברך : t1=�ן

הפלאת נפוים רב אן
ז .. :. • • ז

ןה אשמרת בראש
... "'.: w :

f��לק-לו כ��\:גי �זק �ר

הוילה. נחצי ויה�
., :1' .. • "'1" .:�

כמלים �רר �לזד 1:כ�
. .., .

בן.��ש �ר�י ךi�סן�

לו ו�כל לאל �שר וישראל
הוילה. ב�';� ו��� - ז .. :ז ':

ז : ז • • -: ... .:-

�ךrי::י ��Ijקו �י;נרים fכיר� !רע

בן.ק1קום לא-קו�א1 ס�לם

בכיכבי סוית חרשת נניך כrישת
•• : : 1'" ... -: .: _.

הו�לה. בחצי ויה�
ז : T .. • -: .. .;-

כז;ןה ��ר�ו ה;:,*� �11� לב:�ף ??סרף �.עץ

לרזה בן.�ישין Q1�בי -i1-ל fרע

לרדה סן1ת רן כ�לה ל�יש-ךr�רית

הוילה. נחצ� ויה�
ז : l' - • -: - .:-



לו

בלילח
ז:ז ...

ן�ןח

בל\לח
ז:ז ...

בי �ך:)רנ קדש ��.ל\ ����ר

��תJJ1י �JJר �ן\ית �ניר ני�ע

9�ר\ם ןדכנב ���י ��ר t$1Wח

הלילה, בחצי ויהי
ז : T - • -: - .:-

ן;לח

פולילח
ז : ז •

ל;ןח

שבת בj:גזר .עןיו ��וtף עיררו;ז
." ...

�ה- לש�ר ן:נןו'rד פ1ןח

ר�ם- ב:�ר $tכנא ר'?iח �ש�ר ןרח

הלילה, כחצי ויחי
ז : T • • ., - .:-

ל�ןה
הל\לה

:ז ד -

חלילח
ז : ז •

לילח
ז:ז'

רלא- לא-יים ח1א ��ר \ים ,קרב

�ן:-לף iJ'ים ו;:'-לף חידע ים

ן�ל- fל-ו::'ים ל.ע\ךף ו::�.קר I?Wר\ם

חשכנת \ים כאיר ו-זאיר
- : ': :. ז

! חלילה בחצ\ ויהי
.. :T - • -. - .:-

j?IJויר �ל.ע!ר ו�י
(j"ת ר"א לערך ישראל, (כארץ

(ז:;י?Iביו)

! �,ער'צ1 ��י�ח ,ע.ליסם לניןא : 1�=t1

�י�י:::נף ��ר

א?Iץ, ���\ר\ א?11, ��ר�.ל\

?iדח, �t=ר1.רי ?iרח, �t=ל1.ל\

; ,ע.ליסם 1מין�ף

תחלח ואב\ת
:'ז 'ז ז :

גיא מגר\ נ1ש מגל1מי
, ;- 'ז" f.. :.

�tנש, �ר.לי , פ'.על �רל1.ל\

ו-;zד:;ןי:::נף! ןד:;יא



לח

�י?!ףף ��ר

Qדtנוח, �חל�זד Qל��ים, �ו:נמון
. . .

ר;נוח, f.1�ח �לכ,וים, fךlנר

; ,עליסס �מורISף

ו;נח?ה ן��יי:נ

נ�ה, ��ר.ר ש�ה, �tיר

רWע, �hךWי , '?i?ל �כt?rרי

י:גחןסף! יחיא
. . .

�י?!ףף �'.rrר

�כזקים, f�כנ�ס ,ערנוח, rב;זפ\כ:p.

י;Iע�ה, �יריעח ,ער�ל, f�קרח

; ,עליסס �מור�ף

ו;נחלה ן��יי:נ

, יכ,וי �p:מ�'pי '.rr�ץ, �P:ח�Qי

, ?!ר �לע�גי �ח, �לכ�.רי

ו;נז::?ףף! (ז::יא

�י?!ףף ��ר

�.pר, ��רו�י ז�ל, �Q(;!ל�לי
• • .0 ••

.ע�ים, ��י:ז:ת ז:'ק, ��ב;ז:ת

; �ליסס �מור�ף

חהלה ןאנית
:'ז 'ז .ז

ר'�ז, ר.וf!ב.vי ?!.עש, �pזר�וtי

��ן, ���'pי ��ח, ��ר�1י

ו;נח?ףף! ןחיא

�י?!ףף ��ר

;ר�זד, .p:פצוtי .קיוש, .p:פו;נוtי

Wש, ��נ��י �ך�ע, ��ר�.רי

; ,עליסם �מור�ף



לט

תהוה ןאנית
:'ז 'ז ז •

h1�ף, �זקן�\ $t:ן, �Wר��י

�.דק, �רקי ��ת, �רIjק\

י;rד:;ןסף! ןד:;יא

�י�סף ��ר

�:ם, �,*ג;:י.לי �ש, �'rז�י�י

נבו:: בתל�יי רים ...בתל�לי .. :. ,.. :.

; �.ל\סם �מיר�ף

תהוה ןאב\ת
:'ז ,.. .ז

נתה�, �ס�ל נדם, iy'fQר

עי�ר I$Qל ;�ש �ס�יר

נ�ל; ��$!\ץ

רו-ס, ���ן\Ijי ��ש, Q��ל\�י
. .'

1��ה ��ןt�\�י ס;ה ��Ifעי��י

;ז:rידה, �מי��\

��,*�ט, ��\:J\ם �1יו, ן�'rז�.עים

�� ןנJ;l�יפ.לף fרןQtים, ןס�ים

! עיל�ים סי

�דם �ללiים ס'p�ה
(jד:;י?!נו)

! �יבiיב� Q.ע�י �יל\ם : �ד�ן

fןע�די, 1tS'\ר : �יבiיב� Q,עWה

הודי, �1כגםת fרים

לע1די, איר �לה

לlג?-ן:'�, �?jים ר�

! ו,זל;ן:'י עיר �יו :י;ir�ה ל�ו



מ

I9יוtרך כנךtר�ת : �נ1ש Q,עWה

��9יו, �,קר

אשמיו רבביס
, • ז -: • -

:9יו, ?i�ר

? :9יו .fכי$:יר �נ1ש �ו;נ��ה י�יי"

zגי, עיל�י r:;�כ;:יר

; .עיי-lני �מי�ה ןb�ר

ניlגי, מז�כי זיו

��lQגר, צ�ה סלי
.. . ..

! בי:zךlגי ל�.רץ r:;��יט :ו;נ��ה ל�ן

אל'הינ�: P.Qשה
•• -.": •• ב

�קךבבי, $:�אדו �ניש: Q,עWה

בבלבבי ,פחי .: - -

�!:Jני, lגלו

, ?-t:tנז '?t��ה

? .ע?-רה-נ1 ר�כז כ;:י :ו;נ��ה ן�יר

עילמי, 1V.b : �ל'ן;ינ� Q,עWה

הרמי, Iרlנ

כנאמו כללי
-'.: • ז �

להקינוי, לlני

יrrמי! ��אזת �ר�י :ו;נ��ה ל�ו

.עפוי ��גם : �נזש Q.ע�ה

לז;ונוו, ?/זזו

ב;:��נוד, לן;ט

�יימי, כ.vם

'! ?/קזטר ערי lלא-��י.רנ� :ו;נ��ה ו�ין



מא

.

נI;tךס• � $\לו:;יס ��ipה

I,על.��� מישל

-Vל-זדלי, נירא

p:�רלי, נ;tל�רי

Iחילי. P:ו'ב �;י

! לי ��lנל עדורים קtר�ים :י;z��ה ל�1

לפtלף: :�י:זוr.וה

דוij.לן, לדוצא ו;זרםי

: ��.לזד ��בי qכ�ר

- �.לזד ןרי?jם !ה-�?Iלי

? �.לזד �כח#tזד fא �י-כך:�ל :י;z��ה ר�יזד

ייעי�ין ���י ��ר1

.ע�:�י; �Q�יט צ�ה
. � .

�םמי�י, '?!מי ?iל�ס

מי�י, p:�ןב רדה

! �י�י ��ipי 1ילים :י;z��ה ל�1

��ז;ו�הן ז::ו;ל �דוכ.קש

;��הן ��.עיי ה�א

, 'p.דוh-עם. ��א ן:'.רזד

I רמ�'pי 'p�:י גיןל

? ;ד.קוה �מי �כח#tזד :לI��ה ן�יזד

-Vל-p:לי?Iה, ז::tS.ךץ ו'�ע �רי

. לשפוה בלי-היית שכניה
, ז - : ".':': ז "." I

�ן?Iה, וגל-Q;ם י:ג�1

לרו�?Iה, �מי ן.ןRף

! �trל?Iה איר ע�ה ;לI��ה ל�1

: אל'היב� מ.עשה
•• ... : •. -נ



t$f.רץ נ�ר f�ע : �ביש p'Q�ה

; t$f.רץ לשד�ט ב;ק1מי

t$f.רץ, ijיים �ם-עירנ�

- .p.ל\-$tןץ בזוז;זר �י�נ�

? t$fןץ �ך'יק �ין $tךם P:י :ר;J��ה ן�יזד

דtזנ להJ;ז�ה ?jינדת

1

��י, ן�ליל� :f=tי�ן f.ליל-�ה

t3רמי1י, ן�tpרפ� ?iך'?Iי ז;זרנ f.ליל-�ה

�ינד�י, ;ז;;נ� ן�ל-�ית-:tpר�ל

: �ר1י �רף ��ר �ת-lf'ij.ר�ה �=t:ן

�ו;זדלת, .ע��ה ר;J�ליל f.ליל-�ה
מנף'לת בחיים אניה �מנ\ת
זגז"" י'ז--' .,.

ijדלת, ן�9�ר Q�יתד ן:�$tה

���לת, �t=�ל-�ה ��t=:ה ןכiל�ה

ןא�לת, נב.ערה גסלת �דז;זה

! �ר�י ט�ת :�$tה ן�ש

ijחי�ה, ��ב ij�ל�ל f.ליל-�ה

�דtרt:ה, �יי':Jי �ם-.Pו�י ראשדן

ijשד��ה 1�ת לא-�ז;ז9ה �כ:ת

�t:ה, ��זז�ז:; �י-ראש כi�p'י:נה

כ:rיt:ה, ןגם-��י:נה Q�יתד ן�דז;זה

��ר-�סt:ז:;, ��ת ij�t$tה �ןדלה
��!�ה, f��ה Ijי,ת �t=�לIiנ�ת

! �ר1י .ע!כ:�י �וין בן.ןא?/ר



מכ

ס�ארית וכו�כ� ?iדר� f.ליל-.!.ה

; Q�?,רית ��(!:f�ל 't?'דi?-ית� לכור�ן
צרות אפפ�ני ספ:�ני פ:ל,ל-זה

,. • ,. -: • - 'o' •• :

i.fרות, לכו�ש מי.Pד ו�ם-?iרא

לן:'רית, ו�ק�ע fכ� fנ;:'-י:ו�ם

! �ר�' ?;!.עם �fה �י-ס;כגה

?!אורעית, כו�ש �רע� f.ליל-!ה

�רעית, ב;:�ן'lג lגל-�בות �lר

ורעות; ?I�רות �ךית וןדק�-ני

��עות, ל�פlג ס:ה מ��ן

קול-זועית וסרים סאי.:ב וס�Qיד

.! �ר�' �Ijן ��ר סיום !ה '� ק�ם

2

לזרפו, �ניר .עם-��א דראק:ית lגד-לא ו;ז�דו;ז

�דרים ��ר �ז:ד

? נוה-לי-פה וlגו;זה : ןר��ו;ז ןרlג�ו;ז 'דעיIi:ה, ��ה

Qי-�פיא, fסרז:ת ,R.דם ל�כגגי קי�?יו;ז
צרים פ:יד צפזת

• ז - : - סס'

? כiה ליריךי ?יה : צ.רס �ר lגל-�ג, פ:ירר נן.�Sדר

פה, .ע�ךי ,עbר ו�ו;זה ל�יר: ל�,עני פ;�ו;ז

,ע.רלים f�ר �רlגר

? פה �Wנ : ,��� ו�.�ה ו�ר, נן.שגא

פה, י�'�ב� פה ��ני ל�ת-�'itר היד lfג�גי �י:ויכג

bרדים f�ד b�ס

? פה �Q'-לף פה Qה-דף להי?t'.ע, fלא-'��ל

�'itר tSסלי

ל��ח ל�ה

ן�i;I�יכג

��ר tS�לי

ל��ח ל�ה

י�ה:יכג

אשר אהל,

��ח ל�ה
ך�i;I�יכג

�'itר $i;1tלי

ל��ח ל�ה

י�i;I�יכג



מד

ל�םי, לוI�ף לקtrבו;זף ?יכין פ:ינtו;ז

;ז:iיךים f�ד �.עה

פה? ו::�ין וניi'ו;ז: ��יא, ו�יi-עיד fז:ולל, f�ש

��םי, �פה fו:ג�יו �tSז ז:ו�יו:ג

זרים כיד זפח

פה? ולא-.ע�ר ח��ה ��� - '�ני:גיק

פה, גייל ל��יף כי לכi?!ליך ס�tו;ז
ו�מים כיד יחה

• -: ז

? פה 3lד-בבאי �bכ נi-י-לא : וביi'ו;ז tSf.רץ fגר

�?!םי, פ:יד�י ז:ו?!כ� ��.עי �'pלן

אר�רים כיד אפל
. -: -: - ".

פה? �י-לף ועד f?ילין, JJארf

��פי, �פה נ�ןם �חיר

ו!:Jפי, ?i�פי נידע נרר ל�ל-יר

? �פי .עלי �ת �fל-אם .על-?יה

f�פי, ז:וק�ק נi-י-נ;יד �'pליל זאת

- f�פי .רגע �י fט�ז:וה ר�א�י:גי

f�םי? :.עיב �י�ה ו.עד-.עו;זה

3

נרם, f�tpר ���ך רמ�ת

f�לtSכ;:ים ן�רtSר.zך ו!ז;ו.רזד
לבI:'ם.'

T - :

��ר tSפלי
לנצח לנוה

.... ז ... ז

אשר אהלי
': -1 • בז T

לג�ח ל�ה

ן�ד;;�יו:ג

אשר אהלי
... -: • ;ז ז

לנצח לנוה
-": זיז

אשר אהלי
... -: • ;ז -ו

לנצח לנוה
- ... T י ז

די:גר�ה, :�ה .ש�ק �יi',את �ז

; ��ה �'pק� �ר�ןם סן

f��א, ��רמין if-ז:זל?i�ה�

?י�א. יi'�.�דת ��ת-ו:ג�ר ��ת

: נ�ןם �לi:זים ��ם .על�ך ,�זר�י

\ לt=גי אי "�ו;ז ל�דים '�ם-Wן
I �ןם?

�JJת, גלם ולא ��י לא-Wר "סך
. . .

; נ�JJת fש��ה כ:�יי:גי �ר�.עה

ן�vר, �ל�t=.עים ��י, ל/oל�ה ןסן

ן�ז:ור. ן�עtים, .עp!ר, ולI�גים



מה

! ר�ה : ןיאכור �ל .ער-:,p�ח

ן'?Iד:ח." ו;וס.רב P:�י ן:�יל

: קבי ל�גי י:זו:r�ח �.לל
. .

,! .על-fבי t$:pב רסם רגז�ים ,?/לא

fבי, �ס1ןח "כוח-ץנtב : �.עק

נtב �.על.�לכון לכן איי ן�ם

,,! �יבי

כ:נדt�ח, ן�ח :ן��ח, ןז. "קם

�מ�ח, ן�!Lרן דנtבית קיא לזד

לח�Wא, ?iי1ח :נא� רעים

,,! �ת-מtrח י;זןפ� .זג.רב �י-!�כי

מ��יא, :ן��ה כi:ח ש�ג

: p:ל�יא בסם .על-�נ;:�לח

מ!ז�י' �בית ��כ;:י ,י:זב�-קיל
. .' .

! f��י Ql.רי-סם דגי�ם ו;זע�

דרית, .עדר� t$:pןם �ם

,? דרית p:ר�כ:ני !כ�ת �.�ח

1fי, ל�ם' ���ה "?Iה
מ�פני'" חיא נזרה

• זז ן • • :.'ז

כז:ח, �דרכזם כז�סר !ה

יtrל'?I;ה, נtבית - ��ך-כrriל'*ה

'?Iד�י-:ז:;' סן-סן - .ע'?tר 'דזגים hק

- ן�סר ן'?Iד.עים רפיא, ן'?Iע:זים

סנהררפח."
ז • : ... : -

; י;zש��ה t;!p,lי iJק'?Iי�י ,�'QPי

םש��ה, fל-fזד מייכ:נך :.ען
. ..

fפזיfה, ןל�bס f.זגדץ :�ה-לזד
,! משיכ�ה �ת עיר ןלא-ל�.רא

?/ח-$tריס, ןקילי ��כוח 'ijי�י.�"

�רים' ��ר �י:זב� עיללי סן

��ריס' ןן?Iם 1ג;:י�י דק�

; fקיןרים ןכ!L�י ן'?tרי, דול�י �ל�

1ןי, �.ע;�י �ק1'?זי דולין

l�.רד, P:רח ו;ו$tז זיידי

�ר,, f.על-fןו:rי נtו;:לי ב.עם

"! �ןר :/O�ה �ינ;:ח .עם רP:י:ני

: ירמוח לנביא האשה שחה
yot" 0y_ זOז זז

b,ערה כו�ת f.עי ואוסיף "'?tח

,ע�;ח,

מי�', f�י �fלי Qקרש ,*ו;ום

למ��,. �י;זנ� �י.;רידים .על

ןסי�ד, סיו;וזד P:ו;ונtז, י;ז'?Iיכם

! מי�' �א �י �פון י;זרסם



מו

שפטיה
T : - :

תרמ"!) ד"א סת הדרומית; באיטליה אדר:ה, היא (באוירי

�זמדן

עדןי;וים, י;זש�lגת כ.:י ני�ע �יrrר�ל

�ריי;וים, 'b�ן י;ו�יף :ב�ע� �ם-iJנים

: ז:;רQי;וים �כlגל �ליחית דב �י-��ה

(דוים, �'p��ים I:'ד�קים סם �.עןיף

Iלים�� 'b�ך ק'?tב-:ן:; לt?'Qם �ק�ך

: ז:;וQי;וים �;:lגל �ליחית דב נ;:י.��ה

��פ,ו�ן�יסם, י;ופ,וז:זר�יסם י;וP:ל.�רךת סם �ח�רים
. " '" .

IםVיtIכי� �ל'סי Iי�ר� �ל.כlJג!�ם 1א

: ז;:וQ�ים �;:lגל �ליחדת דב נ;:י.��ה

\-זי�ז:זה, �יים לvם ;�ךמ� טדנ1}יף

�ךנז:זה, pך�ת ס��י�ם �רה �י;ו\-זדזי

: ז;:דQי;וים �כlגל �ליחדת רב נ;:י.��ה

ך'?t.עים, ך�ל.���ל�.�ם כל ל�יך �נ'דוע�

מדt;iי.עים, ל�,י1 ן:'pל� ךhר;ננד W.עיר �.לה

: ז;:ווrי;וים �;:lגל כ;rליחדת דב נ;:י.��ה
. .

שן.עי:נם לקדל �ךיך iJ,ק'?tי;'ה

ר;נ�לי:zם, כP,Jדה iJ�י;ו�ם '?t�י;זף ך7�כי1
: ז;:רוr;וים �;:lגל כ;rליחךת דב נ;:י.tS�ה

. .



מו

�ן.pז��:ה ��ו::גי

תר"ס) ר"א לערן אדו:ח, חיא (בא,ירי

סליחה
ז .:

: �7.עי�ים �י יך3lי I

ב�ל��ים, ���ים "�ת-ן�ם I

- וrש��ים f;�ים נi-י-ידוmןם

? �דל�ים נi-נ;:7'-ריק דt3l;זת

�ל�ת .קץ וrוית

? f�נ;:ל�ת ��ם 3lר-?Iכני

��7יל�ת כנךע� ךtלא

") דתילל�ת ij�ל �י-ו:ג?iבי;ו�ם

�'I?ttע, 3lfת ואת

ו:נך9ע, 3liךכ !i\�י

: ד�'tt�ע �ז3lק f�ר.��ש

"1 ו:נ'tttוע דלא �ב�ו:ני ,;� 1I.ער-sפ�ת

�פודת ידויiל �יזז

י;זהמדת, 3lר כ7Ctt'iו:ני

tP7פודת 7ד�י:Jו:ני �ידו'דם

! �י;וק�מדת �!.ר �יז

'tt��ים יiל 3l�':ןQ

���ים, ז:וךנכניijם ידוI-זדזז

,*�ים ו;:�ת ב��י

ז:וךf�ים?! 3lל-'tt�י בנ�ת

בננית פ:ל I-זרבנ�כדת
• ז : -

��1�ינית, tpf�ז:ות

ז:;�נ�נית ד:�ר�ל ��נדת-;ת�ךת

1 דקינית �דז:;י t;זידויר

,Pרכית, ש�ז .קרדש,

; ,ערכית ו:נז;:�י�ת י;ז�לדכנינ�

רבנות �רדת ז:;ךJ?t:tנ� �7דר

! bכית �ז:ומית ד:tר�נ�-�א



Mמ

�זסדן

ןIJפ\ן, רח�ם �ל :; :;

.1��ת; ןרב-ס9ד t5��ם �.רןד

ל�לנ,IFם, ס9ד נ:�ר

- ן�.קה ןIJ��ה, ו�'?זע .עין נ:�א

! ��IJל\;Tנ� �לIJ�אכננ� ל�י�נ� T;\ן9לז;ז

ן�ך)9:ה, �לI;:iם �!fרה

�נ�:ה j:על-י:זןן. 1ל-.עIר Iראי:נ�

- J:Iז;זי:ז�ה .עד-'tfאיל �'tf�.לת ס�יז:;Iם ן.עיר
לIן:;! ועIנIנ� j:לין אנ� �בכל-tאת

:ז .••. : :ז :זז

ז:;ו;z�ל�לי, .ע.לIנ� סIQt)jם Qדת

כiפ,וי7י, ו;זי:ז�כנב� קגןד ן7��1

��לי, ר(Qtים .ע�ןד 'ד.ער

לחלי! וכל-ראש I:',י כל-לבב כי
•• :ז :זז ... - 'ייז ז •

כנבית, �'tfלש-l(קt.רה ;כניכני \;Tכוד\:fי

; לא-�'tfלבית ו;:י - ך9עית �ד�.ע.רי

- לנית נסן �גי lJ'tק ��דו:זי ל�ן

! אנית שלשת �בזכ�ת נא�ה אני נט�ח
ז ...: ן • •.... ז • -:. ז

,nי'�:jג קיל ש�.ע Iיף�!tץQ רצין ;ז:;י

7ז;;יית, fנאךף 1?1.עכננ� T;\\1קltם

�ד!ר,ית, fQל-�.!רית ןכנiזי.לנ�

! ר;zל,יית .vיגינ� ל;:ד ו;:I-לף



r מט

ובדיה
ז : - :

אמת') של ומקרמר דורו בז שה'ה (נואה

מליחה
ז • ;

�מ��ים' �ין-�נ\ lנל-ו;:רקס.ינ� i

�לכ;:ןכ;:יםי ן.ע�י �שע !
. .. . . I

ערנ;:ים. כנסן �ן�ח-?Iצא I

f�ךhס.ינ�, t5ל-י:ז?Iכנח �ר

, t5וrויס.נ� דתי.ל.עח רIfח

'rrניס.ינ�. רv�ל '*דא

Iן,קךק�ם-t:t 1'ין �רין

I-דךק�ם-t:t פlנל fס�ר

! לא-��ךק ל��י; ��ר

v,/iןח, ���א �כ;fי-י:zו.:zן

\;Tסןח, \;Tקtים Vן-Qfל��יף

! lנדןח כ:��ם ד�ף-עtכנח

ר:וtסם, lנל-ז:נרlנח \;Tש�ב �ין-�נ�, ��ן�ח זכ�ת

�רסםי ז:ז�ם .!.ח-בךfף �לנ�, ברשע ס\iיא

! רסם .ע.לינ� fר!t�י; ' ! .עIfנ� f�o/�ט t5ל-\;Tביא טיב

לחירית ל.ע�ר רר�יף

?tר�רית, 'rrלש-l(�.רח �v,'1\:ני

; hזרית ��ין-'רי?iם ז:;ד�ז;r\:ני

ל��י;' �דרנ� ז:זגנ�ן-�ם

��ר;נזtג�יף, ,קשב !lנק

! �ץ��יף וי�ם יt5ל-\;'קrיכנ�

lנ.לינ�, �.עיף �!;!מ�

�.לינ� �גח fרוt�י;

! Q.על.לינ� fרlנ ל�לי:זי

�לIfנית, רנ� �ש�כס.ינ�

ד?iר�נית, t5�י �יחיז:זים

ל.ע�נית; ?יצא rjIליי:זח



נ

�ז.קדויש �ה�ןה ר�י

תר''ס) ר"א לערך jהצפונית-סערנית אפריקי (נפווהראת,

רהי-טה
. :

! זמתר, זמ��ת זסי:ז��ןת זמ�כ�רה מ�ןןת �� :זף �-דכן

דמהד, זזt��ח iיאי Iהנת זנ��' Q,ע?!יף ��ל�ים ל.p:י �ו;ור לף

זמתר, ז"�צח ל,עני, ב:nר ניד�י fרן-�סי �ויע� �"ז:זים 1גי לף

זמתר, זמ��ח ו9פיי �ttכJךrןים מtוQ;ם ���א נס ��ד.רי 'Iל

דמהי, זמ��ח נ;:יררר fל�ירי �Qר�יז;:ים �לים -דגי וt?י לף

זסתדר זמ��ח ��רדר ?'lftP�ין t5ל�ין ז�דף וי-נ�ר tמר ןt��ת לזי

זמתד, זד.::��ח הר, ;�א זז.ת ן;קור, ;1רע !.ה - ו-דנן זרבד לף

זמהיר זij��ח עיר �ין ����ךף ך:;י�ים, זרוי ?,ריQים, זז?י לף

ימהיר יס�צח לכ;:חרר לסם t5ל-כנ;וי �tP��ים, ��םף .עליר�ים, .חי?י לף
. . . .. .... . . .

זסתר, זס��ח ל,עניר �ר�רת, 1�ירה ?,��וים �סרה, ��9וי לף

דסהיר ןמ��ח Qfליר ןיQדר� ד;ו;z.עו;זר� ד;�ךrר�, ;ר.ער� לי

זמהרר ןמ��ח זדל-םיר זדל-9ת�ם י:זtו�ע, זדל-לשין י:ז�רע, �ל-�.רזד לי

דמתר, ומ��ח כנ�מרר ן$:ר?jו;zף �ליל�ת, זע�ק זת���ה, עז לב�ש לי

דמהיר דמגיח ד.עך-עיר כ;,ועדר �ו;zז:זןה, זדל-םוף �דךןה, �iי�לה לן

זסתר, זס��ח �9עיי �ס זס9ך ע�ק, זךין h!.ק, .��tt�ט ז1�ק, 1גר לי
זסהרי יס��ח לרעיך iיז:ו�ים ז�ככנם ?,ר�ים, ז���יז;:ים .ע�ים, 'trר�ים לן;

זסהיר זס��ח יו;zמיר '?t�ךtף לא-רך�י,וים, �.ק$:ים לא.�ש�ים, .עירין לף

דמהיר זמ��ח ��קיי נ��ר, זשיר זt5ר�ה �ןם ל�כזת, ��ים t5ר�.עת פ�ים לן;

זסהי, זס�צח לttקיך �ב:הית, ��יז;:ין ?,?אית, �ינ;ם �בית �;ארת, לזי

וסהיר ימ��ח ירקיך �ו;Jz:�קים �lfקים, כז'?tים �1רקים, -pלים לף

זסהר, זמ��ח �קרר Qו;z�,קךים �ש, ל(t�י �?,��י:נים �ש, ו;ול�כי ר�חית לף

זסהר, זס��ח לרפיר נ�ר fןדק כס-��כזז י�ל�.לי כ;,ו�ז, 1כין yiז�י.גי לף

רסהיי! זס��ח ל�חרר זסכל - י'דזחיר ��ח זלא .ערלה, זלא ו;i:lzןח, לי



נא I'1ד�ד;rה. �אדן, ��ך;ה רב

�אדז �עד;ה רב

שבה) חנועזים כבן בה'ותר תש"ב ר"א בסורא סת jבסצרים פ'ום (בוע'ר

ףlדכחה
ז ..

- ז:;נ:ל ז:;tה �$tדם צ�.רנ�, �ז;ורף, ל�, �ם

? ���ע.בני ן�ר ��ה.��ץ ז:;�'pןה, דתיר ה�א

ל�ח, �ן.ז:;h�ר �ס.רש - דו,קמי �1:ני ל�, �ם

.! ןתיןlגת ר�ה ?/עינית נויר, ןם �,ע;נית
�,Pלליי, �ם.��יlג ר�י:Jי tזי;r�ו�ת

; �ם.tזזברה �'p�יי י:ז�ףzיסח ג�קוי

���רי, לי איי Q��רי לי איי

! לז:;�י:Jיתי בני בל ד�ך לעtךtכנם t=�ל-:צ�ר :יי

ק�ש�ים, �.עדיי ��ין ה�א �ז;ו�ב fעיןמי

; �י;rז:;לף lגל.יזt��ה tiJ=לי ס.�י ן�ל.;(;,!י

�ו�ת, ח.רב חם ,ק@tב, ןשlגר �רי

! ן�!IJר .vי�יי ���ח כ�ה לtjי;rים, ל�t;tם �תין

ןז:;י;r��ף, כ;:'.�ר�ב ן.קת ��t=.קה�, �l=tגט ;עט

; נ�lגם ��איב �ל.:9יי כ;:י לבני, לא.�כב �ם.�לילה

: ��!ת..ק�ר �פוית �ר�ע דד'י ,3lי�� ה�א fג:�ת כ�ת

! �fנע עwה� ןל�גי ן�ביש ואת �זפ:ר

l(ב, lגל.�הוכני 7ז:;י;rנWא כt!Jי�ה� לבני ��בת

ן�f7ך. ני�ש ��כנע - �י;r:יtר ןlגל.�ל.סי

�לפ:י, עיך ןtז�ם ה�א �ל.�ןרש, �פי פ:�ה

לפו��ק. .ע�ר ':!� י�רי, �ל.קואיל �ןר

. �,ק�ה�, כlJגב זר�ת �ל(;,!ה�, �א�ש נ�ש

:דע. ןלא ר�ה לא �ם-��ש ��ם, t;tם �Pז�ל�ל

- lגל.ראש ��ל ן�?/לט' ;לדי;rה� �fלה �סה
�ijו�ה. י;rק�9ה לו �ין ז:;יא, סליתי ��לי



יה1ב�ה�, Qב1ת ז:;1יריצ�ה� 1יJj��יו, למ�9ר 1ן:'�ה�

��ד• לא ד.ע�ל ןה�א �פr�.רימי, ל,*ןא $tכן

Q�פ�, ךחי?jה ןז:;יא �ל-�?/יו �ררש l'1גת

ין:;. לא-י�כל נשפכה וחלן:'י ימיו מן:'ת
ייז "::ז :זי: I'י -.

, Qה-'�ז:;י l':)Qגת �.דlגר - ?/סר ידם Qה-:דך ז:lגת

ן�ו;נlגWת. .Pצדת :!;זית ן.ע�נדן' �Jjך לבד 9.לא lגל-,P:ן

: �ו;נאם ר.עתד p:�ו;זפדל Qז;r'rזבכניו ��'rז�ה ר,עכ�

��נע! עשה� ןל�גי ן�נדש זאת �זכר

I לז;rמד Q��ל a:ג�בת .עליו �דדלה ה1ה

כו�.רף, hריו ��לא �.דגי-JjWץ �ר�ים p:מד

lגד-�פודי ןij�ט סי'�ש lגך-P:ליכנם, ij"יי:וים

הדן. לא-,א�ר ן���ן:'דן לא-;'זftע ��.ות ןה�א

�,ע��הי ijבנRר �.דאדר lגל-r'Qז�נ1 ;ז;rשנ ij�ית

; ןt3כ;!רו�ת ס?/ס p:.לי ל,עטדת fיד9ם ;'rזק:ים

ל�ננ, fijך'דת (:'lגת Qח�ץ p:�יה� ו:יףלים

1י��ה' (;!יב .ק9ף �1י�א ן;fסן �ם-�ז;Rrר

�מ��ה' p:א�ר 'iן�לז:;ו;נז.:: כ:�ין �י P:כ;ל-'rז$tט ד�'זQtח

ןר�ן' �ילת-לד �ף �י-;(tליף ךQ:ה

? fנ;ז�שד ל�יךד ןt�'זQtח �זאת, �נ;וי-קזQע

! ד'ד מפרנסד או-זה בי אל-לבני השינ יל�
.. : & .. : .ייז • ... ••• •

lגל-��יו, ז.::�רש ןיtרה P:.רסד ו;זRfע �ל.vת

! �י ��כz�ה �ל-�.rל שד�ה כ:א-לף p:א9.רת

: fנ�שד �ל1ם ן�'rזt3ר ה�9ר� .ע'rזרי דכz,עב�גי

! ��נע עשה� ןל�גי ן�נדש זאת �!כר

כ:�הי אן�יו א��יו ב(9tתי t3פי llגף

ןךיגיסם; י;זיתדת לt3ר�ע ��לבדך מי?jש ר.;נת-לד

Iעריך. כ]:י'ו;נ ןת.עה 'iן�רע Jל.עף,

וV,bר. הד.לןד ןז.:::ם Q�.ר�ת fלנ-:ם �יז�:ה ן��ןח .,

ננ



נג

�,ע�ב, כ;:י �ץ3lה ס��תד לבד, :�ח !נ�ת

, :צ�, R;iJרה נ�שי :ר�ץ, �ל-פ;ח f�פיר

�ן-iJץt�ר, iJ�ניר �?iרע !רה, ��גי �t-ריר !ע�

fל-נינה. רלא-:l-tגל fל-�ייtSה רלא-:יי�ס

iJ��א, :רב ���יר רלא-סש, �סיקי �ש סכנה

ן;ז;וניל• בכךtSיר :!כר .עיני, לfירדם לא-:�א

�ב:�תי, ן!!tמי סלtSתי ;��ח, fגדי סץ

; �$I;)tפ� ל'א ��ר .על-זr�:ם ן:ו;ננסס �ל-�ף �ף b�ק

י:גfיסה, ל'א זסך�תך ו;זש�Rתי �ר�ע סל�ה

יזו�פ�? עיד ��ה-�ש-בד fריתית ל�דף !:I�ב

: ייtd�טיכניר �י�י י�יגי �ל-f�ר ��יגי ה�א סת

:fנע! עשה� יל�גי י�ביש זאת :!כר

�ךtלק, .עד ז.עם-��ב �,tdpק כ;:י נ�שך כi,רף

כ;:לר.ן�. ז�ת-כ:�ץ ז�ת-כ:��ן בו;זבי�ה�, ?iןןה ב��iJב

:רש, ז�ם זר�ח סרץ �סת, !�ם �ןה נ;ז.ע

; ל�לים .עכךר ��?,ק f�בךת סלRתי ו;זR�ל

:fי�א, כ;:י ��ב כ;:ב.Pזת מ.Pזל, fןה :�tdל �,רם
. . ."

�רב-.עם. ספ� ���יר �סיקך fiJ�יל ?!�לז:;

ל�יליי, טך�ה גi-ךאתך tנלבי ?tStiתך זזמ��ה

�,�דת. �רים �מךה� ��י ;�ב, .עfים נ�שד ו;נמדת

ריב, �/i?oיט tנ:' זלא ��לדם �דדן ;1רה

למגזידת. ;נדת 1�ין l:יזוית fלךא-ןסש, :'גjIד

�ח, ילא �סר �,עtdק יij�!�יח�, iJ�ם �י :/oו;נה

f\�ןת. tנ?tStiתד זה�א �:ג'?Iנד iJכ;:tנ'?Iן :נ�ס

:�שה�, \iגזיי �פ;ז::ות ל�רסף, לשדנך ;צ�,רה�

למךסת. �'tr�I?ה ו;ז���ה� יi=פו;:נה, �,עסי �iJךגה�

; כ:�ל :ז;זי� - י�ל-?tStiכום �'pכר�ן �ייR�א יי��א �סד

:fנע! עשה� זלנ;.גי ן,:בךש זאת :!כר
.. . .



�tו,Pזלת, :רו \;ז��א �ם �ד�ש, סיה ?ס.רב

�דה. רצי�ם ן'א-��י.ע ןזt�.ר.עים ��דיו לו�ית

סריץ, �רצ�ן ?-לי-lנלן ב:�ף, �ל-� ק:ו;נר�ה�

fל-:צ�! tu�ר ��ף ל�.לי �זסר t=נ�שי ��ה

כ:�.קר, רצדבי ל,pשית ןlנם �ל �ין �Qרסיר

�ל�דף, �פ�חי 1סר �ל!עק, �יבי �סר

.ק�ר, �ליו ל�ל.;tuPר ן�.לף ;בררח ��

! �דב�ןתי? דבירי �י - �?Iף 'rוt;lפי .ע�ן �דס.רף

�,Pריןת, ;ל�ה �ם-לקה �ד?Iה tו.לכוה לlז.רץ

.1I,9�ij �וי :ב�ב .ער ��;ם �ו;נכ� דדןי,

ל�ב;סת-ס'רב' �סם �ש ; �ןךיו דב לי לת�1ה

ב�tp�ח. �ם :�ע לריק - ן�לנודן �כל �ססם

ספויהם לשמר לפי יראב לחלים
, ..... - : ., . -:. :ז :ז

��1-ו;נ!:Iלל' ijכת נו�סי ן�י;z�וץ iJ�ן �1-�רע �.tpPק-1א

ןנוד: ןלא-:�ין ן;�,Pר� �1יו ;דfר� ן�Qלף ר;זי;z��ה� ל.Pת

;fנע! עWה� ןל�גי ן.�בדש ואת ;!ובר

�!קין, כ;:י רף fעין�� ןיכיtr.רה� �כו.לל-לי וזוי

�לא�; �כרדיו יזו'rו�לית �ליו' ז::�י.ע ק:י ;יזt�ח

ר��,Pזת, �ליו ןל�תי ,Pז��ה �ה-Iדם ?I�א

fנוי; כו�ץ לא '*�ים ר�תי' �סי �tו�א�

�.עדע�, סילי ן�ד.שי i.ע!ע� l?tuריו וזו�יתי

Yt1ס, �?Iפ� ןדאיכניו ני:נ,קiJי1ה, פQIביכניו וזו'pט�

: Jז.זירי �ב;גי יזt�כניו ן�,לל� ;י;zבי.רר, �פיר Q�יל

�.ע!;;ה�. לא ובחי ק:?לית - ק:9לי �אלז::ים �ם-:.שם

��דןתי' ��רק דם !:1$Jי נ�כ'pףה� כ:�ה נ.ער

! וישא יכלכל כפוה r.תשו ר�חי חנותם
.": ":-; -ז '::00 ;-זז

?-ij,ק1'יז:ז, ב;ח�ןיו �יסי וrךריו I?Qםיגי �ק�

.ער-ij��ה�. ןלא-,*ב ןלא.�.עק .על.Q�fבי �.�ליל

בר



נה

�כ;ס�ס, p:�נ�ר ����ף �לס, P:ידבת נחנ

וח,ק�יס. �ת-לבד וחכ;ק:יר סרנסה ק:י-�ר�ה ןס:ה

: �יiל-i?T:Iנה p:��א �את לל.קת �ז;ז,ו

�fבע! ע.tPה� ןל�גי ו�בדש tאת �!�ר

ע�ו, ו�ף f.ק.רה �לע �חד, ןמש �ב

; �Yfלה ן�ס �סרת ��ה �.קרה ךאשד1ה lני-,ר

ןר�בד1, �כ.לה� �ש כ��ר, יאכ;?ה� Qס

�ייררדת. ור.עים ייlגט ר�ו fו'ב :�ים יtr;:ע

נ.לח��ה, �רא� ק;י �.עמדכניו �יתד �.רי �ייח�-לד

�ליו• 1�ל ק;י ו�וד ?!רתד ידדlג ולבד

fמד-א�ל, .ע�כנה �ל-�רץ Q�ע �וt.רי Q�ע כ;rע

ןr'3lזן.ןנדת. ומ.ענ�נ �יiל-�ש ידמד fבדא ב��א �לף

ן�ימדכניו, ס-ד?י-?!.1ת �יריו, �ij�כ� �ליו

f.ק�ף. ��.רם Qר�יס ב�bץ Qר ?!.1ת פנדס '*כנה

��mה, lנ�מדכניו ןלlנו ראש, 9לא� ,עי;tי1יו

�.עוי�יס. ב�שד נT:lקיר נ�ד�זד, סגר יi�ה

�ז;זQfה, iJ!סב ן�לת �e9ד ס�ל ��ר

iJפrדנ. ק;המד נ��lנם ��י-��ד �!ל�-Q;ם .
. .

: �וtריו Qה-�ז;;�ה לראדת נ.ל.עי1יו �י-�ג�ה ��ר

! :יiבע ע.tPה� יל�גי ן�נדש ואת �!�

��lנו;zה� ��ר ל:צ�lנ �ל-ייעד1ן:;, נ�שד �רסה

i:1�לע; �ף 'iIתדf יiJ�רltPנת Iיiה, �ם - iJס;ים ק:�רדו

נשיlנ, נ.ל�ח ן�ל-��1 �הן:;, �ו:zיזד פרדה

נדדדת. :p�eדר נדו;zרה ק;י חדלה ר�ה גם-tה

�עד�דנ�, יiל-:9יו ��ר יij�נג, סןזד �tרד

א?-?ת; Jlליו ןנ�שי �tPסת, 1�יIi�ל �יי�ם
להריח מי-,�כל וריחד מי-ינוה לנ�שד eני

, - • :ז - . _: ... _;. : :סס

iJס'rזבי1. lJ;\Q ל.עת f�r'זQני 11ת�1 �ק�ר



ת,�ו;וה. �א'1, ��ך:ה דג בן

f�ר, לריו ן!זל-t$V.רץ �tגל rכ�לר �קרא צ�ר

�!כ;:י.רח�. �'דt�ח ��ר דכל �ח-Wחי ל$tךם כו�יר

fיק, ז:;כr:ים fאיר (;נאיר דi:l��א לג�שד �ך�ח

; 'דtביכנין �ר;zמ� לא �ני-�ל �ם - fi:lfסר �דסלד

דלא-�ב, ��tגין רב::� �ם איבי ::rלי� ��ו

לא-��ח, �ש ר;t$zד.לח� �אר�ר, �1ין ;.קfצ�

: ד1?יס �וrוק '?t�ין , כ;:ידי �י1ין �פ�

! ��גע עWח� דל�ני ד.:ביש ואת :!נבר

.על-ג�שי�ם, $tךם דני iכ�ןקיגב ':יא ?iי1ה

��י• fכור rכור!כ ;.קרמ� ז:;פ!�רים �9�ד� @tןם

.Vרfבירי, קי�ליו עיל�ים, �'rזל�ה צ�ה קיא

. fל-(;LjIל��ין קיר�ית ןסו;זפ;!יר, ם�בי ?jכול

�?יב�.ע, כ;:י-$tס�ר �ף ��ן, :��ס ס(;נר ?i��ו

! f�ל-,ע9לי? לי �כוח-:ו;zריו כוח-:�1f-לי, חיו קז�ת

לב�, Ljלא ��ח לQי $tב�, ד.vיניב� 'pפt�ב�

ב�שב�! ל�גי.ע ��1ה ��9ב�ח�, עילטב� 9�9ב�

רוtקו\ןז, רב::� �ו;וסם .ער-ל?Iאד, ���יב� רנ�

T:Iדfשם. P:ז:;�.רי-�ל ן$:ן?jו;zןז .ער-לר;zחךם r'Qז'@tיןז tג�ק�

ל�וtריסב�, ןלא-ס��ב� fל-��ח tQכר רג�ב�

- i?1ם. לב� ילא-כנמיד f!T:I.רם �לסיב� �ר;זח

�,ע�יןז, ו.ע כו.עם Qן.ן,עביכניןז, $tךם רב-ל�

ש��ןז! tגליןז �1-:ד�ר �חי V1fר �ל-כtrגיל

כfזה .על-�כrת כזiח, fעיןם ןי�ן תירה �ןי ר�ח-1א

טדב! לtp�ר ':יא רי�?יח כ;:י לtגי':ניר, כ;:�לם

: ד��ן ר,ע\;זי �?Iרח ,'��� נכrר�ו 'rזכו,עf:lי

ל�9לח, עיר לא-איכ;rיף לוtטיא, עדר כוה-וי



נז

�t3�י tליז� ור�ס �י �pו�י:ני �fל-עדד

! ��ידורץ ,ער�י ���ף ס�אי:ני, 1'ידו.עי:ני tiר:.1ך

.על-;צ�ןיף, ורסם ח�ס - �3'רו;rנ� t3ו;rת קזi:י

! 1בt�.ע �,עקדר ן!�ל-1א - �גז;ונ� ���יף ג�ר

J:I�סם, $tז 1.על-ך.עכ:ננ� �ן!9דיף נ�r,iי�נ� ש��ת

! lגקtינ� ודל-��ר ���רף �fל-,עלילדכ:נינ� לא-גבדש

.עו\-$t.ךץ, ��ינ� tעב.!? ו��יף, �גד;ונ� ן.ןי'rז�ים

; �.עי�יף סו �?!�א א�לי ןתיt3ונ�, �ליי:זת ג;:pWונ�

,tעע.� כi-י-�\ו �ר.ענ� \� לpו�ף, .ע�נ� \;J.עש

':flרת! לא Pl:'1נכ:ננ� �ךצי1ף t3ן!ר\כ:ננ� ו::ניב;tיב

ו;נ.ס�םזנ�, �י;zז:;ךי;zף .ע�נ� ��ף \;Jזtךיך

; ��י-'.עד זאת מ�ר.עת ן!�ינ�כנף ��i:ת J:Iי;zגijנ

זה, ל?!ד:ויזת ג��נ� רכגpו�יק �פtרכ:ננ� ו;זijא \;J,ע�יכ:ננ�

ו;זקtיQנ�! זt!ת ז:;עילם ���גי וס:ים ו:נש��כ:ננ� J:Iר�ת

ijכ�לי �ן-:ה�דה עrל'bה ו�י
. ...

תש"ס) ך"א לערד (ברוסא,

י:זרש�, �יך'rזת.לנ�/1מ�, "ב?-ד:ו\זם

1רש�, .ע�ף r;ווpתיר ��ר ��ר�י;zף

;דרש�, עיד יים \ים לזptו�\ד

�ר�ש�: ב,ע��\ף וי:ז�ס, �ס �נים

p:ל�ים, ��פ�ם , �ן\ד\ף ;?-ז� :ב:;�

יt�ך�ים, \;J.ער פ:�ר 11�ל, ב;t�ש

על�ים, ולא ,על��\ם �ידו.עים סך�כנם

��ל�\ם! ן.ע?יף לא-�r.tל�\ם זר

סליחה
..

.על-��\ק\ם, pנt3:ל �ל\ף \;J,ער'נ

ן�\1-?!�יק\ם, לךנ�ת .ואת קזסת

לא-���\קים, ולולית ן.עbק יחיק

! לא-��נ;!\ק\ם נ��1ת ןחי�ים קדים

ל��ם, Q:ח�ל לryם ציק �Q�\ף

גr�י�ם, ?!עיו �\ת ויאית '�יף

��י�ם, pו�י�ים 1.עפו�ד ��ך ,עב:ר

ד��ם. �.עוי ו�ו;א .ע.רל סיר



נח

קגס, ולא !רים !ttים 'tt�יאית

ז:;�גס' ןנ� ז:;דין �ש�רת ל��ים

כזאגס, .�ביש 9ןה ק�ט Q�גי

! ��גס �'זtר�ל ר�רסי �י;zני�ס ז:;?ס

T:I�ע, ו�רfן �ת-פ�S:י כזיץ i

.עם-(;J�ע, ,ע!ttירית ;ז;rךי ��ץ I

כt!ע, ולא-�זכר סק/א ��ע

! l(ל-�rPע וע�ר .ע'ן ב:tpא

.ע���נ�, !ה ��רף .ע�ף ב�בז;rנ�

�י;lz(?נ�? ג;Jגז�ה J:Iי;t3z,ק, ז:;l(ל-�זה

�יגינ�' ו�ליף ו:ז�ים' ��קים ךp:ילJנ�

! �עיגנ� ס�ו;ז ;ל?I�ת גיא �ם

! t3ל-�י;נכזלל - קז�ף �?iרא fנ�

! �י;zכiלל �'זtר�ל fל-�1ע 1ף

: כילל �Qלא� רב� ':tם-.ע'גינ�

JללQ �יף IIז;:והb �ב:כ;:י "�ב:כ;:י

�ן-��ית�ר יד�ף רl;:י

תש"ן) ד"א לקרר (בספרד,

,ק,ך/oה

קז-דג;Jף, י1=�א �ןץ ��רי�י

�1/�לג;Jף; עז �.ןץ ��'ttכ�גי

\;ז�t3רג;Jף, �אין �.עריצ�י �זה

1Q/לדג;Jף: ל�ם ;?iדיש�ן ו�זה

! �לג;Jף �י-�ין �:י �ין-�ךךש

QQןלי, י1=�א zג.ןץ �דורי�י

. היכלי מלאים ש�ליי �פ�ית
, 1".' ••• : ז •

Q�מאלך, ��Vם Qי�יני �Vם

; לי Q�l(ל ע1'ךים 'זtרכ;ים

l(ם-כז�ל, �ן.עים �ןץ ��'ttכ�גי

; כiע.t�ל �[:'ל ז:;יום �'�'ם

וב:�ל' eזה לצ�ר �מיךים �ז:;Zלים

�'זtר�ל! י�ת-�ליtי �.עקב �ת-,קךוש יז:;?1iיש�



גט

:סר, �ל��י-רים l(.רץ �יירי�י

; f�סד 1��ים f�י9ה \��ים

, ז:;ייי�כוד ל�דrד fכlנד �Q.עייt;:ים

; ל�כוד f��:ם שש f��:ם שש

?/ז::לית ?/ז::לית �יץ ���כ�גי

י;ז�לדת, fכו�ש ij'ים קר�ים

ז:.ני;ולית: �ו:נ�אית ז::�ל �Qקן:'יrpים
... ',.

י;זו:זלדת! יישב .קדיש t:!1ר;זה

�9tר, �ם-,?!ד:י l(.רץ �יירד�י

; I?9ר 1�ל-f�ר :כגר 1�ל-.ל�ב

ם�ל-9rr'Qר, י;ו�9ר "? "��ה tu�לים

; 91$1ר �ל-!.ה !.ה 1.קרא

qק1.קה, נ:q.לי-ךת �.רץ ���כ�גי

; ד�.קה לrpםי קד�ים ?I��ת

f:ד-j?lqה ��אית �י�י ב�t�זז

! ��ך?jה �ק!:ש ij�דדש 1ז::�ל

f�אית, Qל��י l(.רץ �ייר,�י

; 1ב�אית הגי-ךת �ןץ ��'rrכ1גי

י;ז�א,ת, �!L�ל,ת Q,עךיt;:ים ��ה

: �ו,ואדת ל�ל�ים Q?/ךיעrים 1��ה

! ��א,ת �; .קד,ש ?jדיש .קדיש



�ן-'iiלד�ימדס ?I�לם ן�י
תש"ן) לערך (באיטליה,

iף�ד-� �כין

Iריכגף�ת-'� ��רב�

Iכנף�רי ���י זבר

�ןכנף, !9o/ק ז::.קם

Iקך:כנף. דישיש נניגן

! קI?Cז:זכנף ראש lנל i:ליי:נזp,:כ

iזד�� �לם
�דר�ה \;T.עיב�

t1Qו�זד ז::�ץ

�?!י';fIזד, ��י 'lנם והיWע

?f�ר Qסם 9t1י';Iף

! לח�\-זו�זד �יה �ד�-דרי';Iף

i �ם ן.vי�יף לfף

דיר�ם, טוב lבו;זב�

Iם��ןר צרריף קול /Qoע
ג��ם �lם ר.�ה

�ך�י ו;וסלב ב.ע�רם
! '�t;C�ם �,P,לה ���.ריסם

iו;וראשון �רום

-ד�t1שין, fגדב�

לחשין, I;:ק�ן כ;tכית
. . .

ו�שון, Q�כ�lנ j:'יS:iי

ד�ישוי דצ�.רי ��ל

! ז::ראשון כ,h.דש t$:pז

אל I':'ודי כרח
.... ..:

ן�ם

אנא
..

אל !':'ודי כרח
.... -:

ן�ם

$t�א

אל !':'ורי כרח
.... .. :

. ראם
. :

��א

אל !':'ודי בברח
.... ..:t,

ן�ם

��א

ם



סא

, �ן-��ז;וק �?tעדן ו�י

תש"פ) ד"א לערך (במגנצא,

סבל מכבר �ח� �של
, '".. ",". ז ... ז

; ל��ל ן���� לדב;:י �בדרה
לחתנכל מ�ריח �לפות� לננן:ה

, .... :.: ז ",'Y' 'זז : :''':ז

; ���ל ל�את IIנד�ץJt;נם : ואנtר

לנן:'ח כפדים נמאסן.ןם מ'דם
'י : ... ... : ... : . .

�,קןח, ןב;:יקדר ��ר ?/נ�9�ם

�ןח, וב;:�ב;;י �גס ניכzרJ;נם

"! ?/�ןח fא�ל ��ר�ם �ו;:�ח

�ר�ץ, t?'f?/ף �?/צ�ןJJנ� Qל.vנ�

סר�ץ, �ןיין .עוי9 9כל

'ר�ץ, f�.רץ ��כi'.ים, .ענ�'?tים

! .קר�ץ hf?יר �v�יר ?ו�ז9

ל.עזרו:גי, , ��ל�ו:גי I לו;זז:ויש �גח
... " ..

! �כלו;זי : vאי.:ב �ז-יא�ר

- שכלI-זי וני יניל� צרי
• : 'זז • ז .. 'י

; fליו:גי כ;:י-נ;:?/lנט .עWח �ן.קח

צי�וים, f.ע?=רית ןז:;�.שא ק��ח

נ:�וים, .קרא� ידם .קרב

��וים, לז:;יית ני;ם חי

נ�ו\ם; e�רת רוינ;ת ראיי:נם

סליחה
ז . :

p:ל-סוין, �ד�ר ז:i��\ם �רכ�

�רודן, ןסדל ��ש �רמין

דרוין, f.עי:נח �ר�א fק��י

; וח!\זדן ל?/נ�9ח דז:iץt.קט ב;:�סח

?/�,*�ח, ןתיסות ��ס.רת �t:,tןח

גוש��ח, ,קיר�ית, ןס�רח, נלח

ל�ץt�ח, ��r.וf ?/צ��ח 1�.עי:נ�

; ?-ש��ח ?-נ1סח, fע��ח, רר�t9ז,

ן:'��ם, ןיי��ת �ח�זד ח�ד�ח

;ץIt-זי�ם, �fקר=?� �fל h?יח

ןייi/ס, ל�לח ?/�t1לית vי�יv.ן

; לז;ז�ם f�סות Vס-יtנ�ע.f ן.ע�ר

�ז;זי;נמ1, ?/אר v\�ק ז�גי

�,עי;נמ�, 3ff?=רח vגן:;ריס-י !סרית

�9י;נמ1, �?=�9גר vןסי� רוfא�

! �די;נמ� �י v1ינ�ז:; vי��t1

?=��ט, ;�די� =�.לי-��ר

; ��ט P:.על-'?it!.רי fט�חית ר;זיו'י:נס

ל�.wט, fו'�ו 9r;י�ר,ע �.ע�יב�

; לל.1Pט vזיס-י� I ?:וסל v�כ:זז�



סב

,עלנ:כנ�סם, Q,*�ה ו;pzז.ום ראשי�ה !

�,*ז:ו�תיכנ�סם, �ר�ף סדלם ר�ה i

.עןתיכנ�סם �,קר 1ךים �בש1 I

�ספזאכנ�רiם! ;�ים �ו'ב :�קך� I
•• • I

לב:,ללה, fמ�.ע�ה P:��ף צj�נ� ,

�ז.כi��ןה, וני�t;Jנ� ��ו;zנ1

.עם.9�ןה, ;ך לב�ץ h,ללה

; �!לה Q�ים �ר1נ;זה .ח�ץ

סס, ןל�!.ttו;zף ל'?1t'ף ��א

tסס, �ד�דף �ל�ף �ר�נ�
לכiסס, .עלינ� �י1.����.ע ך1rה

; ���1סס ו�ךtו'ז P:מ�ה סליו;zף

�ר1י;וים, �t;Jד.עת ס�ר !כר

1'רי�ים, ���י קשב !'P�כננ�

,*לי�יםן fרית ל.עlfף �.�ם

! jךrס�ם .על.נ;:�א יישב �לן �ל

�1'צי, ?הינזיף f.ענiוף ש'ר

I Q;ז1'צי 1לבקיתי ל�ךtרי t;Jקר

לר�צי, �ו'.עה .עךרף י:ז'?זמר
.. .. '" .

! קfצי �tpר�ל �!.רה : י:ז��י.ע

f!��ף, ס.רכ fכק pזגז

�!.ע��ף, �גי� ז:ו�יף pז�ר

fי:ii�קוף, אי�ב פ;רעית סראש

! .ע�ף fסלל� Q�ה.ז;I.עש�

י:iר��נ�, גי�ם ��?יו;zף ,עכ�ר

נךפ�, רiר�ע� וכנד;וי:ז'ית .עווית

�כגנ�, י�ילנית נג�ע רכiר
. ..,

! ;ו'פ� �לע י��י וגם

ryס�ס, �1קם כiדם 1קם

Iס�ד� לכi�.רם ל�ו�ם �iי�ן

לכi,ע�ס, וךסב .עמק fכים

; :�ס בסם נל.עג �tpחדק

סנדוה �אדר �ך.;ה�ןה גרשם וכנ�
תשפ"ח) ר"א מת ; (בכוכנצא

�זםדך

:�סק, ב.עקרת fר�ת.�דךכiם !נר

�,עקיב, ��לי �ב�ת וכiשכ

! t;J�ף ל�.עז ןהדקr�v.נ�



סב

fז:ז�זון, טו�ה ��רץ $t�דב�

fל-כוזין, �ד�ר ס:ב;וים �רכ�

�רזון/ כודל� f:יtrד�ל

- רזון �לח fב;ו'yזו.וiיו

/ :יtrד�ל lנל-pז�רית fןוtב;וים ןש�ב

! קז�ף לו.וlנן יהוקזי.vב�

גידה tSסר נולה

בלן:; יה�דה נלתה
, ז '. ז : :ז ז

.,�לה/ fל-ס'ום דוה
- לן:; �ין �יי�.קש ן:'.רש

�'pקיב/ $t�.לי 'yזב�ת ןv.שכ

! קז�ף לlQנן זהיקזי.vב�
'" .

יס�חיזית סק.דש ד::,עיר

�7��ות, 7סר�ה ד::י�

�דב�זית ?!ב�עית י�ל-ו.ווtו.ודיד::
- ס�את זtו.ןורה רק י�ין-t!Jו\ר

:יtrר�ל/ .על-��רית fרוtב;וים יש�ב

! ��ף 7ו.ו.ען יהו�י?!ב�

........

ג�dזם/ יי�.iPש f��ר �ש

; ב;ו?iךdזם fכית �ח�ריסם ?!בס

�7.עdtזם, ל�pזדם :Q�ו;ז

- 7רידזdזם lנל-f�ים י�ם ;לרים

�יtrר�ל/ .על-��רית fרוtב;וים יש�כ

! ��ף 7ו.ו.ען יהיקזי'pב�

י�י;z��.עב�/ ל��רים ��'yזב�

,�.עב�/ יסן:'כ Qד::�רי fג?Iב�

כ;:י-:�.עב�/ jlד �ו,tר לסץ



סר

- ךiר�,עב� ולא ןו:זם-fב�

�.עקיב, �סלי �ב�ת וז:;Wב

! ��ף ל�l!ז ותי'?Iי�ב�

�לי��ת אם iQל-�tP,עf.רי

רג;:י.ע�ת, ן�ר�ח 9��ח

.על-.ע��ח, על 1ו;1zח

- נ���ח כJ���ח �ךi;י:נח

�,*ר�ל, .על-��וית fרQQים ושרב

! ��ף ל�.עז ךחי'?Iי�ב�

•••••••••

! ?,דב� לQ.עtף סIק ��ל

�דב�, �י-�זלת ר�ת

וr�ידב�, �י-�דך� ש�ר

- �,עדב� �:ז כו��י.ע

�,עקיב, �ך;;.לי �ב�ת וז:;Wב

! ��ף lע.Qל ןחי'?Iי.vב�

וiJ��כ:;זים, ו��חית �בית fרית

.ע\;Tים, �רבית נו9rדיף רוr�יף

ובסרטים למכים ונר j:ין
. :ז . . . "0: ; ז

- ��סכ:;זים iל-jj�ים ן3lדיף

:,*ר�ל, l!ל-��רית fרQ�ים ןש�כ

! ��ף 1!lQל והי�י.vב�

ךי�ב�, ךיז ך�ים '.רש

; �l!גיב� �ל-Ijיק '?Iד3lכJ:ם כWiכ

�דב�, ןלא-ד,ק?Iף ���רב� ז:וiם

- ל.vי�יב� כtiזו.ום גית-Q.קנ='�ף זקף

�.עקיב, �פ.לי �ב�ת ןכWiכ

! ��ף l.ע�ל ןתי'?Iי.vב�



סח

ה�גיך שמ�אל רבני
• '1' - •• : .-

תתט"ו) ך"א כ!ת תשנ"ג, ך"א לערן נולך ; (בקורטובה

��י�ף, זריlנ

! qם1�ף �ב fגי

- ל��יף ן�אין

�ת-�אי�ף! לבש

רצי�ף, לע�ןי

?i�יגף,' לדןד
. .

fצא�ף, �ריסם

! ךtרי�ף - ןו:נ�.ער

ו.ןפ�ה
't. :

iJ'ים ךtשף ! �יסי

rל." �דים ���ד
גאה רל,ןבשים

"ז .: 1-:

���31רה f�דרה

ש�9ה fרית וס�ר

�ב�31ו;גף ןסקם

שלי:זים �#tר ןlנל-31ם,

\;Tי�ד f�ש - ו;ז'?t�ח

..

ת"ת) ך"א תשרי ('"נ רכזילו �ן-P�אך �aנ!ש $Iת-א:בו !:;בתו I5כז.רי

ו.ןה�ה
ז • :

ב��ילים, ל$tבית f�31לף

כברחלים' שחלים תובנח רלי
• .., זוז • ז : -:. • :

?Iל�לים, ל�?Iל�לים ן.:ס�ןר

! ��ללים לי ךqבי ןכנד;וליף

�:לים, ��;דף �ל ן�ו;זה

! fךילים �Rם fי1ם �כ;זיר ן�ו;ז

?iסלים, �ינית �ת-�9ןר ואירה

! �ךלים ע�י fתין ו�.קזיף

; �יילים ��ה, fםי .!.ה �יד fיים

ךt�לים. �סו��י lנ�אד fני

�tpiJ-l�לים, ו!ה �לכ�ת, p:ליל

ג��לים, יlנל-�יר �ל��י:גם,
.. " . .

5

נ;;31לים ��ל-��ה כנ.עש הלי
. . .

כf!פירים כפירים תשחט רלי
, .. ; ... . .: -:. . ;

- בנלב-ים עבר אני הכל-שנה
ז ... : •• • -: ז T T -:

- �םי-�ש ה.לן ��י י�ל��ה
. . .

י:zז::ןח, �אבה לף זtצ�ר, דף
. . .

�סי�ים, ק�ם- �כ;זית-fב1א ו�ו;ז

��.ערים, �ת-fנידף �Q�ר

ךtכ;זיךים, �.ערת �ל�ף 1��יד

לכד;ר, לי tp1�ו;ז ��לו:ז�י

ל�י� lנ�אס, �ני מית י�ו:וןי
. . ..

.!.ה fראש �ן וךפ��י, �גיסם

�ל �'pל� ��ילים .!ה ז.על-�י



סז

קם�ליס, ��רצובי fרr;Jיובו,

ישמעאליס בשיאי יוד� זלי
, . "::' ... : :

יחליס. מםר כמי זחבייבי
••• : :זז : "0' :

; f.דליס f�ךציכגם �.�ח ן.!.ח

; �'rrו:rליס �ן?Iח ן�ל-71d�י

באכלים בחרנם זכבירים
, • ז '0":'" ז ז - : •• - :

P:�יליס, �ליס זfח� ןRןס

�.עליס. P.bל ן�י1 iJ7�ריכגס,

tגל-�כ�ליס, �t1;ןיז ן.ע�ד

; Qfויס Id?-לים ן�י1 ע�ר '�י1

P:חיליס, ב�ף fרי�י �.P�I?יז

ך�ליס. ןtגל-רא�ם ראקזים ןלי

�ק�ליס, �ל-JJי fגי td7ביכגם

- iJ�.עלים ן�ב� 1:1 P:?י

! .עם-�מ�לים ןייגק נדל ��יר

!l:)tליס, pt1ז��ח� - .עכגק fכ;!.יז

. �ז�ליס, ל�ךירים לז::�?jם
. . .

t1�יליס, אי P:�ר�ח iJך�ח ן.עם

tגל-PiJ:9ליס, ��ר סוב דלא

�.עיליס, 7Q7כז?Iח ן�ל-פ.שם

. זבילים לבב בם�ב אלי-חרב
, •• : ייז :.: '.' ...::

כנזיליס אדמים �מבנים
, •• : .. • '0. -: •• ז

,ע�ויס, ןכי�.עים ����חית

אשלים הם כאל� - �ברמחים
, • ז :ד •• • : • ז ;.

! �ijלים ר�ש 7�ד דלא-ו:Idr;Jrע

נשללים מלאית זידיב�
, . :ז - .� : :ז"

מח�ליס זכסבאים סיבים כמי
, • : • ז : • : •• :

; ך�ילים ב�שי ,ע?י ijם P:�ל�

י:ז,על�לים, ר;זב�בת י;zב�1כגם

? p:�לים ןלא-ו:rךד:'ף ���ר f.עיר

tגל-�רצית 1ת��ים ן�ךירים

�ן�ת, Qרגי :r;J�ע� ן�ןיז

���ים, יי.ךח P:מי ןלד�רי

ן?t$1iח, ריב �כיבי 71d�י �כי1

Iר1ים�� �ל�ים �י1 r;Jגיסם

�ןנ;:יס, ל�ר'ף �?!ד� r;Jגיסם

כרשים ראשים חלל� �מאז
, .... : • ז :. ז ,.

7�דךם f���?!;א ע.Pד ן�י1

I?7ךיו, ןז::י;z�.רב ;�א �1י

fדרני, ���ל�ח .עיר ןן�ד

���רים, �ד�ים 7�-דאיכגיז

לאלפיס נחילי זאלפים
, • "רז •• : • ". -:

f�-דגי fגי-tגןןח f�ךציכגם

ןןקח� סיד ס,ץרימ� ,ע?יסם

,ךו,Qrד i?':fר�ל, �ם לiJ�רית
'" ..

ןר�ר f71dם 7�ב רם ן���ר

fנז:ו, �ךצי �?י ן.ע�ךב�

Iכ;!.ירים:P� ��רים ן.ע�ב�

כבדים נשר ברב לא - זאישים
, "" : T :ז . .:

וtגרח, ס?Iח fיים ן�ל-hגר

ן�ל-רץ Iי-ס.ךב?� ן�ל-?Iז::יר

p:�ויס, ?!�f�ים fקזך;גים

ןנ;ז'?iים, b.עים P:.עב ס��ים ,ע?י

�וt�יתות ?!?אות לא �ןיסם

r;Jןז:ויס, ןסם ל�ד ןלא-י:נר�ח

ן�ריף, iJכות �t1.רי ןpז�ב�

נמוים אליז מחר� זתריז
.. : .'י -; . :זז

ןקזקרם, f�ז;rז�ו;גם �mז-l.!;כ�

ןקז3ח �ריז, .ע�ת �ל ��ןע

tjכנ.שב : fש�כב� ן$t?!ר�-לי



סז

? גמ'?tלים לזגב כג�יץ םלא
.... .

�וrלילים, �י;זנ�-קדל �ב�רה

- ל�לים �לים ןלא ז::�ת, ��ג

; ז::f.עלים ן��� - ��ים P:מד

יעלים אי כבצבאים - ורגלים
, ••• : • T : ... • : ... :

; p:לילים ןlגל-רא'?tם ��1דלים,

משלים. משלים ימשל� - �בהם
. :ז . : : : • .,. ז

ז::�ע�לים, ז::םר��ים .9Vלק
. . .

זחליס וכבירים וגבירים
, ... : .. - : " :

. חדליס מ�ה�חם ושרים
, ••• -: " ז • : • • ז :

ס��ליס, ז::�מ�נ;:ים לlג�י

; ?tב;זילים �ר�ם ,עלי ןגירלדת

: ן�לים 9�ים כי;;רב ן�י�ים

ך�לים, ��.עים �קדל וז::פדרא
. . . .

ז�לים, to�ן �גי בד לס'דת

! כ;ז.עלים ם�לים ��ח �'?tר
. . ..

?tסדים, .עז �ל �גי ןכJז;ונ��ים

ויליס, �סד to��ים י:זש�.עה
. . .

; ןנלים bד.עים ן�ף ר;:ר-�דק,

וrדלים, ':jן כ�.עQים ן�פ,fיל

! ד�ילים ל��יף �פ,fיל ��י

ז::�ל\לים, ןסילד �רעה P:יים

P:כגלים, �סר ןלא - ןז:;��יס

P:.עלים, '?tם ן�?-ל� גרן b:pץ

,ע�לים, \1מד דךי �1מד ר�ם

ב,עןילים, ל��ים ?-Qלס?tן;זם

יtrמאליס, �ת-;Qיגיסם ':j�ןס

סכלים יחד ידעציי וש�ה
, • T : .... ., 'זר :

�דלים, מדת לםQיכגם - ו�ריי
. . .

! ��ילים �?-.עה ,עלי �ס� �!י

כi,ע��ים, לצדרד lJ�א qלא

�;:,ענדת ןריב, ךt��ים ז.עדוד�

ל��'?tי לרפידכגם �פ:דן זלא
. . . .

ל��ים ידך.עם f.עין כiי\ ��ר

��ר�ים, ;רצIן - ר1דם +.עת

ןרקQה �לכ\ת לב\ש \�לב\/oם

ינסם ן�?-אכגם +.ע�9כגם

כצבאדת לא צבאדת \בראדתי
: • : ז : • E'

יראים בני-חיל וראיתי
, ••. : '''''' ו •• :ז

fנ�ד, לקרב סלכ\ ןרא�ים

,עךי:Jם �ל;:ב ��ר ן!�רי:זי

�ןןם, �$tז ז:ולק\ י;ו.ר.עים
. . .

f.עי�י, 9.ות P:כדר ןר�י\:Jי

סדו�fד , �ל t?'fם qךיJ:\bי

fל�י, qנ;:ינד\:Jיי �רה ל.עת

צ\ר, fסיל �ר ,עלי-סיל לi:lו;z��ר

f�בע fזאת f.עת - $tבדת ןלי

- ז::י;ז�ןה ry:p�ל - ��.ע�ר

דולי�ים ןfryיכגם f�ך?iכגם

�י P:�ח : $t�ר ��ר �ךדן, זלי

1�יריס, �גי לף ��כר ��י

ויצא חמה לב\ש לבש אזי
T :ז ז •• : .. ז --:

ןg�ר, סלדן ?-lגד לא - ן�1ןה

ןכiי� �רי, ,עלי i:l1ו;lzגןה

-1� p:מד ןi:lרקיךם ןi:I-?i:lיןם,

ןכiי� �ת-�ב\רכגם, ןi:l�ם

ז::�לז:וים, ןi:l�ה �יר ו/oלח

�ת-'p�כגם, ן.עבה �יר ן/Oלח

ןכנריי �יריי f�י �ןן ן�ם

- לנגים רדפ\ אשר רא� ועת
'1: '.': : T ",' ר T ,. :



סח

הנסילים פע�ת פע�תם
, • °:40 -,: :.Ooזז

ij�ר:zילים' �מ�ךים ן�ל-לfם

P:�לים' ןס��יסם לQדשלים,

; ��ר:zילים ןק$iץ ארב, f�ך

בחבלים סח�בים �מ�באים
. ז -: - • : • ז

! קפז�לים fר�ייני �Qק�י:נם

ב;זב�לים/ ג�ש �ךם �גיןלים
. .,. .

Iםילים�כ ך::�י:נה - �ד9ח
. . . .

. נפבלים פגרים �משלכים
, .,.:.. 0,. : • T: 000

Iז:וילים�ij כג,ע�י�ח ן���ר

ךrןלים, ן�t=דיסם ן�.ריסם

��ללים' f.ע�ר ןןאWיסם
ואילים מר�חים �מן:zאים

, ...: • Y'" : • ז •

�כ1לים' - ל$t�לנ� ז:ו�כ� �Wר
. ... ..

נח�לים ניךינ� הם והי�
, .: ",.: •• ז :

f�לים' t3ריר Wfם ןני�,ע\;זי

ךrדלים, �כולב��ים �ל, ,עלי-�ם

Iלים�מ� ןע לח��י ��יכ ��ר

נפפלים נאפי נפיליהם
, • T :.. - : ...... :

! ��9לים בחבלים �ק$:פי,
• "0 ••

�ז:ולים' f���י;zף ןד::�כור;זה
! ijךrבלים ןו;נכ;יץ ןי:נרי!ג

Iלים�� ס?I�ת p:מי �jי' fתיjד

! ?Iכ;:ילים לא ןl,ע9זד ��זד ךrרין

,ע�לים' ראוכננ� .קת ןי?I?tר;זם

! �ס�לים P:מו-ז:ו�ץ ןז:ו�יסם

פלילים בם בחמישי לדיני
, •• : ז • • -. - • 0:

��פזית�ללים' - ב,עןכ �ל�ת

t=.עלים, זבt=די ,ע.לי - ל�יי:נ�ים

Iלים�כ;?- �י �,I1ז:וה ו;נש�.עה

שת אשר אל פע�ת היא זאת הלא
T ': -: •• ""0:' -:

�ל-;דיסם' ,עבר:zים לסם ן�ת

לג��ם QרP:כיכניסם ןכiי�

ח\פז P:מי �יו, fר�כו ןד::דריי:נם

אס�רים מכבדים וראיתי
.., • ז ", : •• :ז

Iו;נם�ק ז:וי� fכ;יו �.לי-�לזד,

�מנים מנים ראית ונלאיתי

!גל- . �'��i:!-�ל ,��ר ן�ף:ו�ל
�ח�רים, hl1ללים, ן�בירים

Iם�נ�רך קרא p:מי ��י ןליל

�מלפ:ם נכיריהם והפלנ�
:ז .. .....• : : ... :

P:י�ן, �.רץ !גל-�גי ןכiי�

Qן-ijוtךךים, סלפ� ן��ר

ןכiי� I�ינ�לש ן��ינ�

בחלתם אנחנ� ני ויזמ�
ז y-,- : --,. :ו:

בךr�יתות !גל-��תות ��?fח�

?-.עלים לקח� ��ר בל �כוש�

,עליןה, נוןא ��לאות ןןא�

לiJ�יל Q=tז;ו�t=ן:zי .עלח ��ר

גז��ם P:תין.עים ןijשו.עים

I P:�כול \;ז�t3נ ןt3ו;נ - ר�יו:גיף

ךו:ג�jח \;ז��ה ןt3ו;נ - ן�ר\;זיף

�ל-קן�ים ןכiמ� - ן�?-ליי:נ

?Iןכ;:ים ןן�יר:zי - ןז!ג?Iר;ז

- �חז�נ� f�.רם ן�דוכiרים

P:נוי-�ש' ��רlכניסם ן�ר;זה

ןי?11tר;ז ש�י' fיום רין ך�?-lר

!גל !ג�ף'ף Qf��פז ן�ב;זיי:נ

f�jח ל�ן-�יי:נן ןהיש,ער;ז

- ןר:z�.עים יt�ע �בת �את ן�כור



סט

,ערלים, ���?-אית 1�רבנ�י

בוt�לים, fכ;וכית ןl(ל-�רי

�ד:וילים, ו;וכ;ו�ם �.ךץ �קrר
.. .... .

���לים, ן�?-רה p:לי-Jעם,

ר.עליס, כיס ל�ריי ןי::ו;rקיו:נ

האפליס כל-שנילי ואר�
I •• , -: ז .... : ז :

! �1לים ב:tp�י p:ליל ,)l�הי�

ס�סלים, ל�ו;r�י P:ז:;ל�ו:נם
סר�לים, �את ןl(י ?flה ��י

דוקילים, \;Jדו�א 1�ם ל�י, fתין
! f�לים �,עבןכJם וr:לים

דפ�ליס, .ע�ה ��ר �כi!ים ,עלי

ס'p�לים, ל,ע�וים p:ל�ם

ןגליס, ס�וים fגי �?-רא לl(ם

�כלים! l(ל-זאת ו;rמי ל,�כי

- iJך?iלים ן�פ!ת �צ�ר !:!דס

. נעלים כמנצרים צפנני
, • '•• : • ז : .; • - T :

; וסלים חימית �.עיר ל�ז-)l�I:'י
. ....

; ו;rת�לים סןר �,ע�י ר;זב�$tה

; ו;i?rלים אי p:עלה ג�f?Iי ,עלי

; �דלים ,pלי-כ;ו;ם f�ר�.עה

! ��לים ��ל� וסם R�ו:זי ��י
... .. .. .

ןי:זילים, כ;ודאיב f.עת ;ולח �וי

ןעלים, �ררים �ןזל ?-�rרי

; וr�לים י:ז.וק f�ף l(פוי, ו;rלל

�כלים, �p:ל�כJם ןס�ה

! ואלים ק�ים רכר ע�ים וסם
. . .

! ���לים ן�?iל l(�ים fז�י

! כ;ו,עללים רע כ;ו,ע.וה, רב ��י

ז:;פ;ע�לים, iJוt?tךים ��ננל

�מצר לי לסתר והיית
- .. • ': •• : 'ז ז :

f��ע, לי ;�י91 �?t'ד�

דו��ים, רעים כ;ול��י ן���

כגשמים .עליהם והשליכ�
• ז : - ..... נ .. : .. :

;ש�עית, כיס ל3l?-ד� ןiJו;rקיו:נ

��י�ה, כיב ,ערכת ליל לי דאיר

כמנחת משה כליל אברם כליל
... : .: 1... ":' :ז - •. :

�ל, מי.ערי ?-י�ר ן,*כ;ור\;זי

ן�פ�ר שי�ר ייים 'fת ;�י

P:מי-�ש י:ז��ל ��ביר ןס�ה

מלאכה נפ:ז�ל כל-ימי שת ואל
:זז ....: ז T •• :

P:פ�לים, f?Iיוים ל�ל �l(ש ��י

ן;�ן ל�ל-ל�ים, :ליץ ��ר

ב�Q�ר ו;1rז:ייו, )lי�r;ו�ן

ן�.רץ ,כיק fל-.p:גי �ין ן�ם

;�יא�ן ל�כיכJם ס.עם .V-:pת

י�כי צ�ר, רי?;!כ;ו�י f.�פי

,ער�ה ;ות - ,ער�ה �;:ז;i�י$tם

f?i?f�ם - ?iנ;;זף ציגרי ןIiJ:'�ר

ל��ר .עבת ,עלי לי ןסי�

?iם lf(ם 'pלי-כ;ו�ם ךiJי;z�.רל

- f�וי ל�כל צידדי �;קו'נ

�יז:;ים �� - ל1�' ןiJד�ינ�

ןסי� '*רת, כ;ול��י ן�וה

לכי.וק �9ר� ��ר .vל-.עם, ד�ף

fקtדוז:זה, �כית כ'p�ה �כד;זנ�

fסךנה, iJ.ול נ'p�ה ןכד;זב�

�יש, דלא תיןע ב��י זאת? Qלי

? �י�י כי�י, ��ה $t�י �?tה

��ש�עית י�.עיר ?iטן '��



ע

- �ס�לים �ך?iי f�י לי ותשיב

? דיח�לים ןס�א\:Jי חוג;י ;ז::י

�לילים, id,ע.רי ,ע.לי ��tp.עןה

פסלים ן.ןהלתו ולא-הוריש
, .• : ;'ז • •

ככסילים הבואירה ן.ןהלה
, • .: - :'ז ... :'ז

תהלים כמהללי שיר כט�רי
, •• : •• ז : - : • •• :

�ק�לים, קויר fמא!גי קויר �ג;t=גי

; �כ�לים ז:;;זיר ב�בות fמיכנן,

,ע�ילים, ן.על-tS!�י f�!רי.עי

! ב�כiלים כiר �נדפךת Qfלות

fל-Qךtללים, לראש ש�9ה ו;נז::י

! ןע�לים �ג;ים ��י די�ןרים

: ז,:;tPא�לים �,ענ�מי ל9ז:זר,

�א�לים, איכנן:; ל,ענות ךiZrןן:;

! �ילים ��?E.עליו סד�ר ל�ל

•

!כ�\:Jי ,!.ה fעילם כנ�לים ן�ם

���ה 1'י1, יים ��כiד Qfה-�ה

t=ס��ה �ןtSה ��ר .עז�ז, ל�ל

ל�סרים, �בודי ןלא-1כנן
. . .

ן.ע�ה קןיןה, ?=;ר ךtו;:יני\:Jי

ןע�כנן:;, ז;:ו�כין ,ע.לי די�ןtSה,

Q��י�ים ;Rרים ן.ע�;�ים

Qדהךליד ,iZPרה ז:;ע,tיר ן�ם

צסידים ח" כל-יסי שן.ןיהם
•• : ..... ..: ז ..... :

ל��י י:זלי�י1ה Qקו�ט ויום
. .. . .

ו:zז::ןה, .ענגוי �נ� , .ענגוי �גי
. .

�כי�ים, �ת-�9.ךיס ןקןית�

fגי,?ם "? "Qה-זאת ���ל� ר��קrר

ידידו גאל לאל היא ן.ןהלה
, .: - l' •• : • :'ז

נךtד�ןה, �ךולה היא, ן;זז::ןה

דיQ�.ךת, לא ז::יא ן�ם

מחכרת כנפיה
, ... ז '0.: ז ': ז :

דוR�.ךת; �ג;:.לבו1ה

t3fז;:ו.ךת, אכנן:; �גה

Qf?=כi.ךת, י:זeל ן�ם

דוQכi.ךת. ��ית ו;נז::י

Rרת, .על-דירום ו;נ�?E�ף

f�פו.ךת, ;'?tז;:וק-fן:;

: t=��.ךת :קןא ןנה

דיאןרח, QiZים .עדת

דיb.ע.ךת, ז;:ולiZה fבiץ

די�i.ךת, ר-זגה fלי

Q�W.רת, יי1ה קולח
.. . .

�ל- ק��ה ��ג.רת
. . ...

כרכם כסי מאI:'רת
;- : ...... ". :

ןי:zר;zבWא �ע�ף ן.עת

גץ ��fזן:; �ם iע.Qל

- כנז:זיש רלא 1י:zר;t3zסר

יו�ף לבית י:ז�ע P.1ת

�ןיי ,ע.לי כנרד ן.Pת

iיכ�1f-ת� ן�י:זיר

fןסה �;ר ק:י i.:'ע f�י,

כiרים .ע.לי ן1פי�ה

-Q fסו-צאן �ג;דןו;:ים
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באינו-זז:; חזתה ולא
ז : -: .. : ,. :

להשמידם בלכו-זב�
ז • : -: •• : ',' :

�יש ןvרב� ן�סרב�

ק�� ���ר iניש�

��כ p:מד iיש�ןהי

�ת- lגל-�גיryם ן.עט�

ך��ה-fם ןiJנ�ת

Rf�lגת כiז iת�ן

, לil-י fתוך:' ז:ויל וv:ה

, .עליו �רי v�ל ד'?!ם

.vי�י t1ג:ני אור� ן�ז

- לככ בט�כ אשיר אבי
1'" : • ז • ך

- �יי:וי fתיך:' '?!שרו ןקיל

tr'Qi��י, Qל.עי 7ף,

-T:\ -ד�רה v;כנה לף

�ל-�ד ל�ף '?!ים ��י,
., .

י;zז:iןי:וי �קרא ןק�ם

כטרטפת אתז:; ושית
'.' ... : ז • :

fלfי;zף ר':Jjflכ

; ?,�.עךת v;כzה ��ר

:p�bt1.ךת, iרחf �!י

; f�,עf.ךת iהP.לך

?,��.ךת, חר�ה f.עיר

ב;:�ז;ו�.ןת, �Q�א �.שר
. '.' .

כאן:'רת כלפותם
, ': '1" - : י ,. . :

ל�כz.ךת, ?�ד p:מר

J משכרת כים �מצ�
': ז - : T

?'�f.ךת, ��ה P:ז:ויל

- בכ�רת מטר כמו
'.' -: T ,. :

; IJt1רhךת ןא�-די:ני

?,f1.ךת, קי�ים ןז:iיא

! ?'�ר.ךת גi--דו;:י ןז:iיא

?,!�.ךת, ג�'?זי לף

מםן:'רת! חב�ביה
': ז -: ,. ',' -:

סQז:iרךת, �לtiי
. ',' ..

i�,ע�.ךת, .עם fר.וקרא

?,ק�ךת, �דף ,ע.לי

ןע�.ךת! ;ו.I.ל P.fט
..

זזז:ויר על-ק�ר

J �ז:וי �ז;ו�ף �יז::ים

• '?!יז:וי ?,וי ן�ם-ij'1ם

f?ל-כבז:וי? 'iי-לן�רi?f

fמ�ריז:וי? קי�י ,עגה

.לז:וי, ר.ו�קרם i�ו;:ג:נש
. . .

? לתי מבכי נס ככר
• •• .:. ,. :ז

, נJז:וי f�ר ל��ריו

! לQ-דכ;זיljי הי.לך:' ו;נז:iי
..

ר�ז:וי, P:�ר Pז-די:ני �ז:יז:;

��ש fי1ם ק�רי:ניף

':Qt1lע qלא ! �לים לף

-� ממו;.יר : q'?זי��י

3l�ם י;ו�ף qר�כzה

כ;:י p:ל;לה, .לכוך:' ן1ס

��י, P:כיר �!�י:ניף,

שלום אלי כי ואכטח
,. .. ',': . - : ... :



עב

- ס�לי ;�י ,*למ� ולא

ז:זילי. �מי �.עי Qי�ן
. .

ואייה-לי מר �מר-לי
• ז :' ז • -

! �מכללי ראשי כליל
• 00• : -. • :

? �גירלי .עלה Qנה

��לי? דחי קדל ן�!רי

חילי גברב חדכu-זיה�
, ••• I • : --:

נכל-יש-לי פךיתיה�
,. ... :ז " :

אלי! משפטי ואלה
... "::' ... ":

��לי, ;�י ,*למ� 1f-ר

�ז;;- ו.לילדת �יןי ;Qי

�ר, ן�ר-לי �ללי, �ז:;ן:;,

��י, ��ן $tז:זי ,ע.לי

סלקי, 11�ת ז:;:ה ך;!ה
כתרי עלי ןאיככה

• :. •• -: "זז :

- אחזח� צר ואל�
זז ד - . :

- נמי-נפר יש�ב ול�
... : :ז

סידם, ���ה �ה �1-ל

�ז:ויו על.,ק�ר

לז:זליי;נף, ��ה ןלא

? .על-?i�רי;נף ן�.שב

! f�ד;זוי;נף כ�ד �ז:;י

ל��י:rף, ?i�רי" ,ע.לי
'., .

! �Qיכzי;נף f�דאד�י

י:זש�1-י:rף, �עtו;וע רלא
. . . . .

ל�ד�י;נף, גבי�י fיים

i?fר1-י;נף, ןלא-�'f!ז:זק

י;נמ��י;נף, ןלא-�ר�ה

! I1עי�י;נף �re�'

f�ד;זויי;נף, לי" J;.זליכ;וים

! ,ן�J;.ז�י;נף ר1כזי" ,ע.לי

אי;נף, ?!דר� ד�,רץ

�נ��ו;zף, ל.עד ן�ו;ז

! �ויןי;נף �ש �ל�י

�גי�ף �י�י ך;:ם

כז,רד f.לב $tר�ץ ןלא

�זאת ���ה �ם ��ת,

י.שב ��י $tד:rי, �ז:;ן:;,

ל�י �תיי" �נ,:איב ולי"
. . .

,*לדם �י;זן-לף ן�ם

לפגשני ולא-תצא
.,. : ז : •• •• :

, fקך1-י:zי ןלא-י:f'z!ז:זק

י;נמ,�י:zי, ןלא-י:zר�ה

�יו;zף J;.זאיל ן;:י לו;ו.ען

��ר��י, $t�י fכיר

�כזה ו;זחי �ל ןר�ז:ז

ן;:י ל�ר�י, הי.ל!,, ��י

- .עת ן�יRץ .עת ן$tנ�ם

חליפתי גביא יים ןl(ד
• ז • -: -:



ענ ו;זיריךיר. ל�ו;rר

מיריריו לאחר
l' •• l' -::

,yזדיtןQ לצ�ןז:; כJרfה

•yלי,Qf קזיןיר בכJ,ע�ים

! yדי�ב�ת-� 1ז:;$!יב �.רץ

,yדי��� f�רצד ליי�יר

; yז:;וי/? כוכד�י lנל-�גי .עף

,yלידיt) קול ;��ע �.רץ

,yלי��ת-� לנ�ץ f.עב

;yידיz:י� �.לי-�ןץ ז:;�ליזד

- זבליה כוכבי פני רן.ןכס
ז °0° ... : .. : •• : - : ...

; yידי�ת-,ע� .ןכגז;ו�יא דז;ו�ז:;

,yילי.jב� �ןע ןה�א :ך.עה,

כל�ליה יום ככלה - בזבל
:,,'ז ז - : ,: •

! yדי�תfQ �בו� - הוןז:;

במליה! ן.ןיטיב ואם �דלו
ז °0' • : ••• • " זז

,y9וי:P .עם ןלfז:; ר�י:וז:;

את-כלליה' רספרי בפרט
• ז ... :ז ... '. - : :ז •

,yדי�� ןכג�י� ק�ןז:;

yי:ווי� �רצ� P:מד �כ,ורץ

כבליה �מכבידים רודים
ז ... ז : •• : ... •

:yלי�� .לב ;נסם Iעים.�

! yדי�t)� יינ�י:וה לייצא

- yליyiPQ f�iה �כדליל

.yיוי��י-f �מ��ל ��נד

,yדי�ת-1� ןשגא שו.עז:;

,yרכ;:ידי ראש �bסץ רכדזה

,yדידי f�ל-ע�י �דול

,yידיr;כ:P nf�נ-Pזכוק n�T:\

חלליה יפיל רלא יורה
, ז '.0 "-1 . ... : ...

בליליה יחידתי הנה
ז ',' •• : • ז .: ., •

- .ע�9ה ��ר דכיתי f?-י:zה
.ע'?iה f�ל ��ל-�לים �ל Qי

.ע�ן ב;:lנב ייעו�תו כ;:9ה

�יצוץ p:מי אורי ,ענן ��רק

P:חודדת, ר,עמו �און \:T�Qע

fסך.עמו קלות (t!יז ן:-ו�ה

�ם fג�ז:; �יש קן.עז:; ?!ייזה

שמש פגי בנלותו �זבל
�. '0° •• : .. I '.. :

את- ן.ןנ�ה יפת-ן:jאר כדמ�ת
... ...... : - .. : : .

לא lנל-��ילים ל��ה מוליזד

ןכzי:ו�א �.לי-��ש \:Tקרב

�יי:zז:; ב;:תוזד ךו�ה ;�י י:וזי:zה

�ת- Ji�כו�Q לשו�י ?i�ןה

�ת- לצ�ןז:; ?,כדןה ��ר גכ,וקזי,

�ל �ת-���ת לQ�ר .ע!�י

בו ו;ז�J:Iח יים, לרכzזד ?!יQי

�כד:ז:; ��ר יים - ל�'ין �ו;z�י

�ין y�ם�רה lנל-�ת-;ה�ןה

קtיכו f�ה לfז:; ,עלי �?/רי

ראש, ןי:fz!א ןי:zו;zנ.ער י;זק�ם

�tpןה �fד� �ם-?/��ים ו;:י

כi'ום �קfצ� �כ:ניסן ז:;גה

,yרסדי �רף ןלא וי,*ז:;

,yי�לן �ד �Qז;ו!יק רא,*ז:;

,yלי,f;נz:י ��ל-קקזרי �ליל
.. . .

כ;קrיןי:zי �כדמי ,ע.לי Q�ןה

יי�דןח, lנל-�יר ��ת ן.ןורת
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��.ליז:;, �יו ו�iזל ��ים,

; �כ,!.י.ליז:; �כו�י?י �.ךץ

;י-.לז:: לא �.ך:ל\-זי רfח,

! ם:?יז:: ��סח כונtiף �ח
.. .. "*

�ו- וג�ח !P:ים ��רת זן

�כו,עQירי ��ו-כוןים כו.�ח

גדלתי כי בארצי רא�
- j:Tךלי:נ� ... JJ�ד� לף - ; �קור�

מידידיו לאחד
ז •• ז 0::

קוב�.עח, \;ז��ל ��,Pור ו��ש

י?!�.עח, לא מנ;:.ב�דח ןבכ,!.שי
. . ..

; tpר�.עח �?י.�IJק �כוד;ו�-דן.ןי

!? ב;:ר.עח וכi��ש - וטי�תי

�ר�.עח, וזIfי:נם ג�ף �ן'?י

�ל-�כ;rי.עח, גו(t�;ח ו�,עכנק

- קר�.עח ל�ל ב;:פ�זד ��ת-lנ�ו

ב;:ר.עח, רlני לא-דב;:ר� ��ל'

! כi�ס�.עח סfכi?/ח f��ש

;ג.עח, לז::י;גבWא ונ;:ל��ח

;רי.עח, אt.ר f�יש f��יס,

? lנל-כi�מ�.עח f:ם עדד וידכ;rיף

- �ב�.עח tti�ר ;ז::י ו�b�י 

י;זק�.עח, ב;:כו,ע��ים �?י-�IJת

קל�.עח, ב;:�ל-ש�סח :ם ו�קכע

! :ד�.עח לlנד י:נז::י י?!יtSח, �?י
. . ..

ו:נש�.עח, �י לרדרי ןו:נIf�א
. . .

ךצ�.עח, לbךlני א.!.! רלי

! קוב�.עח �ים לכוtpכ;וי ��ש ולי

; �ט�.עח t3כiב lנל.�iJר �?tSח,

קב�.עח, ב;:ס�lנת hfז:;נ�ת

! קר�.עח כiי�ל Qfף pז��ח ,ע?י

�ד�.עח Q�ר י;זז::י tSכiב ��ר

! ;ש�.עח ו:וס fלי-#t�ש

�ך�.עח, י:ני;ג�ז .p��ר �,*�ח

- וךWו ו!p�lנ ,*�ו וג�ף

lנל-�ר?'ח, Qכi.לזד .ע�ז ן�יש
. . .

Pf!רד Pf!ר ל�יש �כוח-'ד.עיל

קוכ;וינ;:ים, לא �ר.עים ר.עים ו�ש

9ר ��י חדו לחדכ;rיף P:י ;רפו�

�ר�.עח, ראש f�י�ת ראpזי ו�ם

, ל�נ;:י סדד Q.רlני ןלא-�דע�
. '"

וז::נ;:י1, כi�ר �fלי ןב�,*ם

ל��ח, בכ,!.שי �Wר ם�ו:נ��ק
. . .. '.

�?,י;ג�יז ;�iר ��ר Pד ו��קט'

כ,!..עליז, ן;�Qע� �כ,!.lנל ןl(ד
. . . . .

�ל'ז::ים lנ-דוי וסי ז::�ל fסי

ן�.רד ?\לע, ��.לה fכ�לי

Qfךfר, Qךfר �ת-tp�ת ו$tי;גaר

וlt3נל �רדם �#tר lנד וtSש�ט

חרדח כי לצרי ותפוצא
, ז ז -; • - ז : •• ז • :

fא.!.ו, hוים �ת.fגי ן�ך�ע

כו(R.!.tת, לר.עים ��ש ולי

Qו-;דין'ת ,ער��ה j:T�זד-\ ולזד

Q�ע�רים, כi��רה ;דין'ת

;רקרק fכ,!.\-ז�סי ��כנסת

ןב�,*זד f�ד;;�י;גף, j:T; לזד ;�י
lנד לף למי'*עדת �ל ך�pזלח

. . ..



עה I:;:י1. ??Irr'I:./ה ,קרי$Iה - !!ז;ז�ים. קויך

אהבים עזיך
• ד -:

'?i�וtיז:;, ר!גל-ח�ט
. . .

למ!='יה' ותחת
ז' ... - : - _ :

- tזקצף P.fת ו\:Jץtסק

;סרז:;, וק�ו;rי

שנא !='פותה צבי
•• ז : • , • :

! ל�ריז:; לiJ�.עיס
" '.

בפניה ן.ןר�פה
T ".' ... : T :

בעיניה �םות
ז ..... I ......

\;Jר�ה P.fת tזץtסק

;סר�י רצ1�ן:;

שמר.ןי אני �א,�
. : - . ., . :

- �ד�ה ולא - זן:; ה�א

על-כi;:ן

קסה .1�?/ר-לי: כדס ���י �ח

וז:;�יא, ��.לא לכד ור�ץ �ק�ק

ו�ש לל�י, 9מ�ף P:�כ �ש �י

�אבי להסיר שמ�ר צרי ,בכבד "': • T: :ז'ז - _

�די- וידכ;rיף �ריכ fלכ fiJא

fל�יא, ו;t�ר רף-לכ tבלכ אד כדת,

;pו�ע�1 ולד נע-לכ, ל�כ �ינ;זיכ

ו��יא. ל�דף 'rז�.עם p:מי לבדת

וה�א וכדכ;rי, סלקי ��ת ��יס

; '; 1ה�א כי ��י ס�ץ ��ר דדדי,

��י t�י.עים tז��א ��ר ��קדם

! ל��י ן;י�כ �לי1 ן'rזם ,1�itI
.. .

כi;�ן ל�קt:lה ?iוי�ה

�קtישדת �9ר� P:?-ר ! ק�ם ;רידי,

�פ.קד, ל�ל-ע�1 נ�?/ה fכדר

tבדכ-טדכ itIו;ז.ה ל�י .ע�י ו�י1

ן'rז.קי, לח 9?/רר ��ת ,עלי
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ו�לם כיס, �Q��ה 9ב ו�לם
וש?jי, רץ ryרt�פית ?סויק

.על- רי1 ��ין f.עט ע�ר ו�ף

וב?jי, כבכנב f�ף נ;:ביר �גי

f.ע?9ה f.עיגיב� וס�.רץ

�ו'.קר, ןסעידם �עR,ljtת,
. ."

בבליל בח כחיל ושמים
• _ : l' • - : • - ז :

! ?jי �סלי ?��ת �ם ודל-�יש

..

!וו ך�Jזי::גי "חפף

וטי�ים, וrנ;וירים ���ר

: f.ע�ים 1'.קרר Pזכנק

ד��ים, 1'ר�א �ל-�ר

ך�יג;:יס, f�י�י �1'זנ

.ע��ים, ��ךיק דל-.לב

! fת��ים וכנ�ים .קץ דף'

�רי�ים ו.ר.ע שי.ע

וי:נך�ה �א �כנרךף

ק�ם - ד�ב fלfף �ש �ם

והי�א f�בבי' �רקר

-ד�1'סה Q'1.לא ��כנה

לQ.ען t=טי�ה, �ז;r�ה

�ן-��ירדל Jזל'bה ךב;:י
ת"ת) ר"א לערך במאלקה, חי (מקורטובה,

1

; �ע�.רף �י�י ברך�ף' וזדךי

fקזיוף'! כגכ;ויי !�וי ךל�מי
כ;וf�.רף; f�אכנף' �כ;וג;:�Ijף

- ףג;:י.רף �ם לכ;:9אי �כ;וכנסת

! ר;z�.רן לי iJ�,*9ה כבל fמי

רשוות
°0• :

לצ�.רף �ז:זיןי:ני, .ע�ן, ��י

,יי9ם, ל�ל �.ע?jי ל��יו

��ן9ה, fעיןף ס??jף 1'�ת
1'נ�סה דף ל��יו iJנ;:ין Qלא

�ת-�י�', ��.רף .על-�ן ��י



עז וI'!dת,
\ ,

2

ןלא-:כל, לב;:י

. כלכל פ:מד רחנן:;
, : - : ז : ...

- ז;זי:iןהף �קtנ;:יל
. .

! ןlגל-\tכל .עלי

צ�ר ן�.�ת tQ=�ח,

�'rזנל? p:מי עיןם

- �R.;ת-ןזד לא �יזד

! כל IJ�ןר fל-מי

3

1ני:iים? ��ל�.לי כור�ץ לי.וי

! ד�י:iים לי .עם-'�pזךי ןגr:'?!י

- ד$tי:iים איתי �!p:רת .קת ��ר

V�יי:iים?! �י�י שם ו;z�.רזד

ד�.עסר, לז:ל

ןהנtiסר? 9�י

�כין, �?ב �?Iרא

; יסר �י-91Jךף

�ג;�ח, t=ף ל�י

- פיסר .ע?י :t=�ח

ו;zנ;ןהי, ל?I!?'iב

! יסר דלא �חדת

1)

; ��י9ה אתי ל�נר דר�$:י

ולפ:ות? תבל תרזיפי זלפ:ות
... ז I ......,.: t. "0" :ז

; ��ל9ה z;וt3 p:מד �זגלם ��ר

ןך לhרית ��ל

ן.ןב�נתי יש ל�
• ז : ••

פזרם תלא לני
...... "s ••

ו:זכ;ןיף �ךל�.

�ין-לי י.ו?:לז;זף

ס�ל ז��ו;zף,

�'rזדה t.5�י ןזד סן

��ש �t=:ךף

: iJז;ז�י:iים tp.ע�י 'rז$tל��י

Q�ב�י, ו;zש�Rת IJ�י ל�ל

יעקtי, פ:יכ;rי ��ת pם �שיקtי

.ע.די-�י ל�'rז9לIי פזיב q�ד.עם

4

�,ק'?tיב ��ר Pזז:י,

רחיק ו;zז:;י .ער-$tן

�זגב:iף, דיים ל;ל

, כוי.ויר לף אי.דת

איו:ויל, לף Qל�י,

סת�ם חלים פ:hלם
T -:..:

'rז�ןהי י:i�ת

לא �כ.קש, איכון:;
. .

iJוr�9ת, �י:ז\ןת ד�ל, /oו:וי

דIי�ך, ?י?זד ��י לעיל�ך

כזי, ל�ל lJf'�סך z;וt3 �ש�לת



�ר��יר,ל '?Iלbח ן�' עח

i ןכגf/ה �ו;נ ?!הירה �י-?;ן ועי

- נאלמה. נזוה תשאי פ:מי
l' ""0":'" :"ז .:. :

��ך�ה, ומ�ס� לא�ם ��ר

! פ:ל-נשמה תהלל לשמי אשר
ז T: T •• .. : :. ... -:

�משנבבי צ�רי
, . -:. .

, י�ם-!נך�י '?זז;ורי

י��מל, �,עבtד
. לבבי פ:ל-מחשנית
, ., : :.. T

ימןשין מונ

קך�י? fתי� ר�ז:וי

lנל-�ן �ניש, זי.וjת

! בי אלין:; בשטת
. - .:: .. : .

: ל��י �י;ויד 11-1'1 ��יט�ן

; ����י ל.vדי .עדי ימם

i �ן�י ר'Rע �זp:רה fרPעי

אלבי! נפשי ברכי בבכל-עת
,.ז ':- ז:-- .• :ז

י:נד::ןר:ני '?itי.עה

i ו:נ�ןר:ני - !bj.רת
. .

ןלא-י��ל לי.ואד,
. . .

; -די;וןז:וי ס�קי

�כזר, לף ש��י

. ן.ןחיתי ראשית
, • .ז : ...

ל��יף, .עiיךי

!עיתי' לשכר
ו • :.ייז .. :.

- ן�?iי �היר �ם-יך�1� Qלא

- lנל-זר'עי �כזקים ��א ךr�ין

לצ�.ר� ג�'?tי, , Rוי;וי זי;ורית

לצ�ך.קם, כני;ויד f�כ� pר�י,

6

Iף�ק,�� '?זסר

ל��יף �,ער'�

דךןו;zף ל�גי

ז:ור�ה נ;.י-.v�דף

י'�ל �.Pזר Qה-iה

�Qה-פ::ז:ו ל,עשית,

ר:ני�נ לף ז:;�ה

ו:נi;l�ה fעיד אידף

ל.vי�י, נך?Iד�-�ז:וד �ל�ה

��ף, �ז�יר !t�י - ל��יף

Qךr'?זf=ו:ני, �ע1ר - '?J;\=ftי iיקים

: i?fר�י fס�יב;זי - ל�י דr�ינ

8

עילם, !tדין '?itי.עה,

ל��יף \;Jפ:ין

כז'?זק fף ל�י

�ר�ה, ,ערי ל?Iו:נר

�ז;ו�ב ל.vת �.vת

כi�כנה נ;.י-י;ו�ף

לא-לי לף ד::�ה

לא P:נידף �?tזם



עם

.ע�ר, היות �.vת

גדלתי! היתה
• ז ".: l' : ז

; ן�י�ה �Jjר fרב �R.ר1'ף

f�ד�ה' ?t;;Ii�ה P:תך?3lת

? ���ה �iJ�לף, !tדb�י

! ן��ה �Ifה ��י ן3lל-$Jjtת

fל-���ה! י;iJz.לל ל�מד ��ר

ןסךךי:Jי, f�ז;וף'י

. מצ�רתי iUמ\-זי
, • ז : .:-

זבה ן�ין - �ג;.ים

; �י:וידי:Jי $t�i?יר

�כu:זיף, ז:rל?iי

; ןס1'ךי:Jי י:ו�?jי

, י;זQיר -דף ��.fה

! ,pנדי:Jי ס�כנה

��Pזי לזז �ז:זה
?=מי-'?זJjק l<ד-לא

ןקי�ה' ��ל-�.רזד ,Jj�ל-ר��

V.fיבי �ז;וpזב ��י ל��יף

ל�ןלך, �ין-.קץ ��ר עילם, ;ולא

�ל��י-רךם לא-�נ;:יל�ן tIדךף

, ר'pיד�י fרא?tית �ל �pזחר

10

�ז;וכ;!י -דף pז\:fי

�צור V.fת ןPז1'ף

ן3lל-�Qין ל'ץtמאל

�ם-f�.דיף �י

�.רץ �fל-;?iר

א\-ז ,מפ:ל-'Pמלי
: - • 'י נ 'ז

אהבה כרב הנה
ז : - : ..•

לזד Q1רדת �ת-(;Jת

לק1'יש רש�ת
. .

�לסב�, P:�יצך�ים pז���ים קr���ים

��סב�, ?iלל v.:pין ��'pנ;!Iיסם להטיהם
. •. -נ-

;ךסב�, רl<ש fקדל Qי;zבWא �((!א מ,ל

��סב,: �ל לi?iJריש לזה זה כמחזה חן
... ז ב-:' - :

סב,! �לים fגי ?אן'�י yב�

iJ�fi?ע, �ם fכגז;ו\:fית .על'דת Jj'דת דף

iJ��fע; זיו אז�רי וחשמלים זאראלים
.. -: . - : -: .... 1':;



פ

�ר�ע, וtנית

��ע, דקויר

��כ�:

ןtמי�יף,

�אי�ף,

�כ;וי�ף,

?יעי�ף,

ו:?iרכ�:

�!�ף, קbtאל

ס���ף,

�ו;נ�ף, ?יאך

��ף �ף

; ירפ:כ�
. "

שליש'ה
, 'ז .:

לתלe'ה
, .... : .. I

7P,v;ה

ותחן.ן'ה
'ז : - I

יתאכ�:
ז :.

�.עיך�,

יגיך,
, '-

ן�'p�יך�,

ו���יך�,

; ן:ר$tכ�

-� �היך�ו ןt:;ןו;נף

ז.�ר לף �?יויץ ו!.ה

במשמריתם וליל יים
ז 1:': .-:

Vכ�! �לים fגי �אר�י Vכ�

�וtנית �אש ס���ר

�י��ל כPi!ר f�ך

jlל- �'bpך לרt=כית

��ה ררש ד:ןו�

;��ך� לף �רגיך לכו�ל

הכ�! אלים בני לארני חכ�
ז ••• ,.: ז - ...

jlל-;רך ס���ח

�t=וי�ל �1קtיאי

�כך fסיל ��ל�ים,

�ד- ן��א פח ד�.לה

�ש וס�'pי �ש �ז�.רי

חכ�' אלים בני לארני חכ�
• ... ••••• : ז .. ז

�וt�ה �t=א ;ר�ף דקויך

�ם ע�ך V�ל �ר

ח�ג �רי�ף ןpז'p�כzם

רים יי�ר �ז;;;ח ?יקום

וליל יים חנהף'ר
,.: ... -

חכ�' אליס בני לארני הכ�
• ז ••••• : ז - T

�ר�י.עית י?iחיך לף

.עם-ר��ל ן!?ירו;נף

:?i�ר� לף עיז ן�כנר
יתכויך� מכן.ןם שיר

• :.. ז :. •

:1ע� לכל 1��ר�ם
! חכ, אלים בני לארני חנ�

ז .....: ז .. ז

ו;נt:;ןו;נף

�'pריץ !ח

בבי-חיל
... ..:

כ;ו�iור נןtכוו

�?י9ר ןtלא

בבורנכית
ז � .. :

ד:�ו�

9ניך 1�ם

Qוt�ה ןtמיו

יjlל-�כאד
. , ,

בשרפים
• :ז •

�יפה !ה

�ש �ז�רי

;���ף קיל

וב�וי�ל

לשאטתם
ז ז -: .. :

t5�ה �קיל

נאף'ר ראות
T: ... :

חיך נ;tכ�'pי

ו�?ירו;נף

9עיז ן�יץ

וt5ר�,ע�ם

חפ:רן.ןם
ז t ...



פא אי�ו.

;ר�ב�,

יחפב�
, .. - :

;כי�ב�,

ישפב�
, .• י :

��רב�:

�מך דף ����ים

קילם לף זtח��ים

ר1.ליסם י:ר�ו;zף

?iל'f!י:zף �1ק ?=מי

?jךיש ל��ל ' ?jךיש ל�ל
! כ:ב� �לים �גי לאי1י ז:iב�

אד�ן

Iה�ן�ל ןקtיח� �כז?iים '�ל�

ר9ה, זריlג היך ;Q�ר� ל�ם

lגל-fלי�ה, י;זלה וכr?ך ן:'ק, �כגח

ז:;�'9ה, ן1�ח ב;t�ח ז:;ג�ף

יר�מ, �ל-IJי ��ש ��ךי ��ר

: IJ�ר �ב.רא ז:iךים יי�ר

יימים כטרם היה לבזרי
, • ז ...... : זז - :

��;ם, ח�ג �לAל וlגך-,א

�ד.נ;!:י-�;ם, �זגבית �t=�ין

,IJ�רר ו;zהים lגל-�גי ח�ף fש�ם

:IJ�ר �ב1א ז:iרים יי�ר

ז:;$!יבי, ל�,עלה �I1�לן.ןי I1קים

ח�בי, 1;5�Q-I�יר יו;:ךמ�ת

9�יבי, ipם נ�ש ו.ע1ן ור�מ

רכ�בי, iJ�ם-.עב;:ים 9רים,

lגל-נ;ד�י-ר�מ, ז:;�iJ.לף

: ר�מ �ב.רא ז:;רים יי�ר

,IJ�כי-ר�ל� fרים סו;:ין

fר�מ, אי�ן בoז� ומ�ה
6

�יצי�ים

���ים lf(ד

נ�'9ו;zף

כז1ק fקיל
?jחש 'pבית



פב

,1j�ז::ר :��ה-�ם �ל-fל-��ר

,1j�ר� ן�קtים ךר�ים ן�ב;:ים

,IjIר f�j!ת ל\�רם לiJקריש

: JJ�ר �כ.רא ז::ךים יי�ר

..

תבכבי למה
, , :. ',' ז

,? י;זIj�י ���ר

"! כJ��י ך�ון

�י דו.עט, �י-עיך

!:'רכבי לפפית
, , : - - :

Qלכ;:י, �דbן

- 'iב;:יןןt7 ל�פית

�ןן, �י�י
ןן!' ;ביא

איחל כבפוח
, .. --z .....

iJסל, �ל�ת

? כברחל נז�זים
.. :ז ':

איחל'" ו.ןמיך
• ך-" , ...

�נiסל, לפדה

בסל, �זד ��י

- ןן ב��י לי

?!לן, �י�י
ל'ן!' יביא

ז ז

, ו.ןיד ן��י.ע

\;ז�ו.ןיר, ?!ר.:ני

.. ? ר \;זגרו.ןך ?!ר.:ני

�אודת
".:

1

�כ�לה, ,�כ�לה,

ל�זד ךtני�ש

�דו�ן "?fjפי

ענפה היחילי
, ;'''ז ,.. ו

Qל$tזד �pזלח

�פיו ן.על-iJר

מבשר יביא
., - ב ...

lפי�ל I:Iדור�

Qל�זד ז:;�ה

אלי לאלי
,." , "':"

\;זדושזד 1 tS-ן.עך

רחל �בני
.. T .. :

נככל-זאת ואני
T: .-:-

'p��ה, ,הדז:זילי,

לעילם לא כבי
:ז .

ןז:::ית דוlנט עדד

lפי�ל I:Iדור\

Qל�זד ז:;�ה

�?iוב "?!ר.:ני

ןכJת\ם ן9ת�ם

!רים lרםי�



פב

��I9-זיר, ל�ז;ז�ה

כ;I-זיר, �לז;ז.:זד

��I-זיר, �י fיים

- pi1זלך ��ר $:יץ

קולזד, �י�י

'! לזד :ביא

�קfrע, t3fו:rת

�ו;נfע; Rfריב

��fע, 3lf;ט

Iע�רt3 �ל�'ית
"! ל'א-י:z�fע ןעיד

ג��ע ��ר לצ�ר,

- ז::לזד ��ר iיד

קולזד, �י1י

לזד!' :ביא

עב'ה 'דו.היחילי -: ,. •

�קtים ?::י-עיד

��I-זיר ן;�רח

f��סזד ן:$:יץ

ל$:'יז ��ר�

�ל�זד הגח

ל::�ים חqמי�י

���ל ��נף

��י V:יי:zי

.עלי �קfצ�

נשרי ו:lאכל
• :ז -

.ע�;ה, ,חיז:וילי,

:נא בא �י

ל$:'ין ��ר�

�ל�זד ה�ה

2

ע�י, fכ�ר �ר�::ה �ת-$:'יז, ,��;ח,

; ל�,ע�י ���,עו;זי �ביכJ;ר �ב�3lת

ל�עי�י, .על�ה ���.עח, tPן.עהזד

'! ��י �י-IJפ�ז ,�,עו;זי

ל�אד, "pזחיי:zי

ןQןח, טיב '?t�ף,

לי �יז ?::י Iח��ש

ר�כית �י1י ש��ה

! ךי+;זד �יש :בא ��רו;זיזד? �פיא ,ל�י

! �ת.�רי+;ן �ריב ? fךית�ת .ק� לב;זי

: ?t�י�ך �ז;;:ח ��י ןחי9ח �ש ל�דבל

ל��זד?' �ןע ןל�ה י:z�ני ל�ח

ל�ל, �יז �י :די

ל�ל-ש�ל, �דרש

ג�ל, ז�לו;נף

'" ישראל אלפי
• .. .:ז ..:-



פר

כנ'p�ה? רלא ס9ס ��zג?iה "ל�ה

זtפוי�ה, יא�ר �ל��ד לזr'tז�יד

ןע�ה, �ר �IJד �?/�רנ� ל!ר'ם

ק�ה!" ן�ין ןל'rז�חית ל.P;רים

זtני!ה? ס�ניש בן;זיר�י ,�י-�י;ז

זht!.ה, f�כ;:כJב ��לח, Qל$t�י

���ה; �.�ה �bף �/oר�ל ?/!דה

'! זt.�ה yאת �i;I�ה 9כזר

- �7י�י ל��ץ '7 עt?/ו;ז "סי.Pי

; קו?iר�י לקי�ם לא-�ר�ה סי�ת

: ל?iדי�י לא-�א �לים �'rזQי.ע

�ן-��י?" ;א-;א Qיי�..ע

,�f:;כ� ל�bף �'rז�,ען;זי �י ,סן

; �י יי�יל� ל� זft'ל�ים $tז q;א

ל?iח�י, עt�ר;זי לא��ים .עי i:Iגה

'! ל��י �ן ר�יו:ני i:Iגה

? ל�ר�י אכזר 9ה

ןנם-נכלמן:Jי• נשן:Jי
. : .:ז -. .;

; �'9IPי �ין-�לים

ל�IJת. fא ןז1It�ה

$tנ:�י• ויתי�ב

�ל-ייקי�י, ן$tש\;ה

? ייבר tdלחי סה-אשיב
,. ז .: ...,.

'pר$t�י• ���י

סליחה
l' • :

!די�י ;�.קי ליים

$Wt�ן;זי ��ר f!כ;:ךי

'pל��י ב�ת ��גי

נפן:Jחת כי-סנוה
- - : . ,..: .

�י לא-:ן.עה, ןב?/.קזי

�(:ולי�י �י�ץ �!י

- �;ר ��ר ן.על-�'rז.עי

-- ךiל$t�י ��ר ן.עין

;גי�י, f\"ב Qtd�ן;זי

ן��לקון;זי, ��ללן;זי

:9י, fל� fךi�ל

קדIJת, �IJלן;זי

�QןWt�י, ך;:?1י:זי

! יי�י �י-�כא ד.ו,

.ע;ר, ��ר הגל-jזקt�י

ו:;;זי��י ל�י זדין



פה I'Iדנ;חדת.

• ,�?-ל לp?-רית ןה�א

ננה, �ה ב��ן

ייא�9ה, �fל-�Wר-לי

��לן;zה�• כi.י-�ש �ף

; 'z:ן9ן�3ל-l 3lד-היין:zי

��ה. �ש�ב .ערם

חכ:זאתי! אנכי
• ז T • ז

ג!.עPו;זי? נ;:י Qה-לף
. . .

דל�כנן! 1f�י �ם-�ו;נ

! אלני ביד נפלה-נא
ב'"ז ... : ... T:'

�לו;נף, נ;:י-�יז

; לf/ןגי אךחיו;:גיף

3l�.ךף, ��ף �ל-ו:נכ:ז

; ז:ז�גי �ל�י ן�ו;Jה

��י-3lדדף, ןלי

! �נ;;וינ� �ל נ;:י

- 3lל-י�;'ל �ת�ל V-fץ

��qלכי, ן��ס

מה�מה לבית זיא-ישא
T : •• : T' •

tקt�ן;zה�, נ�שי Vת

ג'9rrר:גי ן�ר qליא-!.ה

פ:כלפוה שכב כבאיש
ז • : ••• • :

: .Pרא\:Jי ��ל��י

- ן�Pו;זי ל�י ��'rrרר�ת

: ל��כנן ס�אכנן ך�י

: j,עיי�י הקrיב�גי

רל(;lף, ��כנח-לי
" .

�ןגי, �נ;;ו'pלגי

, �tדף ��נtד fיים

ז:;�גי, f�ןף ��י

��דף, צ,pקים ל.עם

'p�נ;;ונ�, ן�ל-ו;ז�קד

ן.ןדכחדת

1

! ידם בשר הלא
זז ז ז -a

�נ�ןם, ןיא-�רע

י�ררם! ן:��ב

נבל: פ:נפשי ;ושב
T T : ... : ••

fחיכי, �,קר ?!�ל

i�9ה, f��ו '.�לן
לא-םמכתה� בחי

: - ז :

אשמתי לכדתני
"1':- ':-T�

: נשפוה נפשי לiאת
,. .. : .: ... :

, �קtאר:גי ייש��י:ני

לא-ז:זPtPו;זי �נז:זה

��9כנן, נ�קrי 1f�י

ל�ל�י, 3lד-�ן�נ

קrדו;נף �7fכיז �גה

�.ערגי !:;גו , צ�ר

fס�דף �Qע קילי

ב,pגגי, .ע��י ר�ה

ןס�דף, ��ו;נף ,?!לח

ל��נ;;וינ� ו;ז�לח

מה-אדם? אלני
"ז ,. T-:

עי�ר fז;ל �9יי

אידי יביא פתאם.
.. ,. :.

י�ר9ם, �ר�ש גי

ןז:ז9ם, ך�ם-�.וו

; ן�9ם iJ��ש וסם

- LI�ד9ם �לני

9ה-�רם? �ל�י

��ן9ה ו.ןיזד 9.לא

:�א, נ�ל f�יץ

.עליי �ם-ו;ז�קד



�ר�נ;:יר,ל pז;כ!ה רבי פז

? ן.ע9ם :fpא �ין

! :דם �ין-ל�ל נ;:י

יתגלל בנטיט
,.. :. . -

:!;נמלל, �ד�ןא

? Qזילל י:?iר

-- ?יעילל ��ר .עין

. ימילל וכחציר
, •• : . ::'ז

! �ידם י;:יים ry?!ד

לא-�סס, :חיר

:לסם, רע ן?ryם

; �סם ן�כJ��ר

- י�סם ��ר-ני סקtא

; �לסס .עם-�נרר

��דם! ן��

ן�!זלח, �י;נ.עכ רק

; :�לח י;:רע ���יו

ן�דלח, �ןפtש ;חי

�i'לח, ן�.ע�ן
�םלח וכפר-נא

-: "ייז - :

;םידס! �l(�ר !t�ר

�ק9ם, �'pץ 1ה�א

דיר�ם, P:מר-Rש ;חי

; P:מך9ם :ןRכ יים

- ז::�ד9ם, .עונר

; �די9ם ן�ן:'יננ

! �.עדם 1�ל-י;זרק1='ק

ן�ם-���ף ��ף

��מל ממל ל�ן

? 9ה-$tדם �ד�י

:!;נהלל י;:�ור

מפ:זמא הפהיר
.. ז • :-ז

.עליו �ם-\;זכ,:קד

�Iייכ פ:מר-עשכ
, 'ז ..... :

�1מל גזמל ל�ן

מה-אדם? אדני
זז ז ז ך

:�ו;נה ס�ם �י

נגרש ה�א וכ'ם
:ז • T- t

.עליו �ם-\;ז�קד

פ:ח�ש יספה
ז - : ... 'ז

��bל ממל ל�ן

מה-אדם? אדני
זז ז ז -:

יכנד פ:ל-ה'ים
: • - ז

.עליו �ם-\;זכ,:קד

יכלה וכנגד
... :. ...... - .

�b1ל ךtנiל ל.נן

כן.ןי-hמר ,t,fכני
',' •• ז •• : :

מה-אדם? אדני
זז ז ז ך

��עד ��ת י;:כיא

�ש ���ר ן:f.fה

.עליו �ם-\;זכ,:קד

�ךtין I;זי;:ל�ל p:מי

�b1ל ךbtל ל�ן



פו ן.ןי;;חית.

נ;.ע?ה, �רף ל�ד

יסלה כהנל
, °0° -°0: ...... -

; ?ילא Qר?יה .P:ן

- �'p.לה ןעל-ל.p:ף

��?ה; �נךר?iנ

כ;:ו:וQךם! יא נ]:ז:!Qךף,
. .. .

חמ'ה נפש
, 'ז ... '0'

rדקז:ה Q��i?י

כנד;ו\;T�ה, :!דוכן

! לא-היה כאל�
'זז :

חילי �מפוות
, .• ... ז •

ן.ןי.עילי א�לי

�ל-קיגך, �ש��זד
. .

! קד:גזד ��לת

מה-אדם? אן'ני
זז ז ב-ז

ל,pלית, fמאזג�ם

עיף ?ילא ןכ;:נךל�נ

.עליו tזם-ו;ז?P.1ד

��לה .ע/oן נ]:מי
. . .

��כiל ךrכiל i�ל

.)

..

�ניגך קזנךי:זי

תפחדי לפוה
• -::. ז ז

נ��זד ?«:זר

�pז�ח iJכל

השכילי נפשי
, .. : - .: -

- היחילי ולאל
סס •• T:

\;ז1$ילי ןג�.שזד

ר;ז�נ;י ייס

�רז;;?!ה, ��ש ,iודfןל ?�ה
r �ן?יה Jlל-\:;J�ל pז�?יה \;Tל.p:קזי

��ל�ה, �ן;ה iJ���ה, f�את

.ן:.רך יא-י:נ'rז�י - �ל-�סיןך .p:ש��זד

נ�ןן' �ך-:י:זיש Qנ;ניןזד, ר,וא�9ה

�ל-ק�זד, נ;�eיר

! קד:גזד ��לת ר;ז��י יום

יא-ר,וש�כ;:ה, .p:�.רץ

? ר,ונ�כ;:ה \:;Jז;;�ך

ךר�כ;:ה, נך,ק�ת ןז:;יא

�נך!נ, יכ;:ל-ט��ך:;

�נוכ;:ה, (;:!ה-לן,

מל�נה אשר-כך:;
ז : ז ... -:

- אר�נה ן.ןרמה
ז -; ... :.

�!נ �ל-�?iרך:;



; ��!כ ול�סןים ב!כ, �כ;,וס דח�א

היגזז, 1�ה-,ד.עיל

?i��גזז? ?'-��ת י;ז��י יים

נד�ר, רiJ��ת

; נד�ר ה�א �,עדיו

iJ'ד�ר, ל�.קש

סס�ר; ורחדק

וt.ר�ה, פ;ת ז:י-לר

���ה, ן1?=רי

ן:-ינזד
,'J ...

?i�;גר! ���ת

�-דיד�ה, ���ה,

�ליד�ה, ?Iנ�סה

; ןעי�ה ��ל-.ך�ע

ל��יו, רר:;י;נJjג�י

?Iע,�.ו �ל��י ן$tז

1:5ל-�גר,

! ?iד�גזז ���ת

? ,ע�ז \:tplא� ןlfה

! $פ�1 �ijfiJ-1?!ה

; תילlגת נi-'-�גז;זנ�

? ל�נ1 ���ך:; ר�יזז

ל��, ןtSוtויתי

$tוף. ��ים ל�-Jjי

��ז (Jjiי

��ר-�לזז רכל

נפשי ש�כי
. : - .

?i�ר נi-י-jj'ים

שיכ�ה, ג�קrי

����ה רקJj=?rי

יים רנ1רי

נידנה חרן:-י
, 1': • t'

כנל-עת זנרי
•• 'f: 0:'

?Iע�ה ל�ל ?iךז:tי
לעיניו תסי, כני

l' •• : • ז .:

- ךצי�יו iJ1ב;fי?jי

.י�יא�ר

s

כו.ןי-חםר :זנני
': - ז •• :

t$iJןם 1מדכנר

ןדlגת, �ש לנ�

גנינ� לנב-חמר
..... ... -:

ל�� �-�י;נן,ז

סוף, �ז;;�ה-ל, ן.iה



פכו .nיו;;"י!'!

I'ת-.קך�ם� ���ע
. . "."

v!i'jב. דלא-יד.עיל

: �ר�ח .עי�יף ��ח

מד��ף! ד��ח

, ?iי?jידן p:מד �?WIל

לא-ז:ז;ח. ןlגי-כ,קך

לא-��ך�, ן.ע9ל

! i'jפוד.קש �תיף' ן��ח

lגל-�ת-לסם, ןי:zכ;:Pזע

כל-בנע. .קמצא אזי
-,. T ז :. --:

,1j�ךv �ש-נד �עי,

וךפש. טיכו נשאר
... זז . - : .

�p:בד.דף, ?Iא"9ח

.ךי?jם. JJלף' ד��ח

,���i?;:ז לכנ�כח
? ��וrךיי:נז:; Qח-כנ'p�ח

Qלפ:י, לכ;l.גי ד:�ב
. . .

:'9כנר. 1�qךיבי

ךז:;לJא�1, ן!ד"1

��9�ם. �ל-�ל

lגל-בכ;:שדJJיב1, זאיי

! �.עיב1 ךבם-��אן

קזךי �ם-.:לף' תלא

��i'jב ד:יf!.ךף

i'j���ח, ךt$iךם

ני�ף i:t:זQ

, ך��יין .ע�י ק�ף,

V:ה ��1-ל;לה

ניצך.ק של'א טיב
T : - ':

- י:ז�.wש �רלית ו�י�ח
. . .

�.דסם �י;ז נ:;;ל

- .ד�ע ן�ם-י:זו;נ�ז;;�ז:;

1j1ך! P:איר נ'?iךף

- חפפש .קצא ועת
":':" .... ..:

�;.דף iי� כ;:י ך�ח

י�?jם, חילף ל!ךים
. .

לא-ז:זPז�� ��ל-זאת

-- .רא�יי:נז:; טיב לא ו�ם

[:'ךפ:י ר�ע :,ipב

�.עJJך צרך א�לי

ז:;ו;נקי�ש�, �ז:;יךים

אל-פ:פים לב שא1
, ..י. ... .- :

lגל-1jטאס.יב1 ךiז:;

ר.עיב1 פ:י-ר�ס



ראש, .ע�ר1 ב,ע\נית

? ��ינ1 �tpא ך�יזד

נכנז:.זת, רים מ�ל

; �ל"י;:נרף :דיף

דלהף, ר�.קי ל!גם
.. . .

! �י�ינ1 ן,ע.ליף

1�ה-�דרוש i�ה-��.קש

,ע\�ינ1 iדכ �אך

י;ו'?Iז:.זת, .עf'ף ר.לה

ערף iינtד::קק ך�ם

ס1'לי:::נף ז:i�ק
�ר�ינ1, �י-�ן;זה

קכ;r�ים ����ים

1

.ע�' רלר , ן:-יךי

. עפוי כני לראית
-.ז ", :'

ב;.אiלי;וי, !ז:iכ

; לחי;וי �.ערר-לף
. . ..

�רי;וי, ��ורf'ת

; �זני;וי לף :י�כ

!ג�י, 1�יך קi�ז:.זת

! לחמי לכית הראש
• : - '. : ז

, f�רמי�' !ז:iכ

ל�דמו�י? ן;זכ;:ין

ןכtPiז:.זר -- l�י:זי

? ןסרמי�' /o�ירי

ל�זנלת"ס1, 1i�ה

לכסיני' טיכ ראן.;
.ו :ז : .. :

���בזי�' �1'�א

ןק1מי�'• מורי

�לי, ,ע.לה tPז:.זר

נפשי כי"צמאה
• : - ז :'T •

י;ופtות ��ר�ה לזד

�לכזן, $tזנרזד-לף

��.לא-�זד י;וזרק

- .לךב fט1כ iור.הה

�/o�ח fף ד::�ה

�tPי, P-lf�ךף

2

מטות .עלי שככ
• סס נ סס

:ן:;, �צi.עי, ?,כני

�ז;ו?,ד, �ב;:י ל�ה,

.על-ראש כ;:�ס ,עזה

ס1ר, �ר�ים �!גל

ל�מ,ף, ז:1i�י

ב;.�רמי�י י'�א

ךרפוי�י, ,עכ;tיס

צ



צא

כ�Wן, .עם-�סלי

; לijר-f�ן ���י

.ע;ן, יזt�י :�ה,

'! שיWן כ;:י-�?!ל�ה

��י, כ;:י-כJ�iב

? רי�ן ,ע�' ��תין

?זם, ?!�רים נ:א�ל

.• ! ר�ם-\;ז'Wן \;ז��ב

?Eי:נIjה�, ק��ה

�לIjה�; �ל,

?זדי, �כין ללין

, ! י;ז�יIjה� .עלי

יפה-פ�ה פ:לה
, 'ז •• : -ז

? ן?Ijiה� עולכזה

ר�י?" ןטיב $tדים

'! ?!?זIjה� ק�9ה

o

? �קfר י;זז:;י !3ד-$tן

! .ע�ר כ;:י-9ijי:ניו

�כן-ipרים' נוWל

! ��ר? !tלא ip.עיר

�,עfד, ��י ��ים

- �דfר fתיד ל?t$iת
��לה ו�ין לקtאיל?

.. . .

! !='בר וחחם סתם
l' 'י -:- :

3

ip.דה fתין יש��י;ז

�ר�ל fראש .ע?!רי

�ו;ו�ס' ��ר ל�ן

�ר��JJךז �ר�י

�ו;ו9ד, '�� "�ה-לן,

f�ן-:ק?זן לרעית

ל�ן רדה סדה,

;�ת-נג;ן ��Ijיק

- ���ר ��ר ,�ר

- ברח אשר �צבי
- ז 0: ו .:

.ערי בי�ף ליים

ijטיב ריחף �ם

I:'יזן, דנו�ת �ה-�ה נו

: אלי פ:י-תאנורי
_.. .: I •

!3:ן ;�ה ijה�א

� ז.ה רדירי ,ר.עי

:tPי, fני ש.רש

�רח, לף הי�א

lנ�ד ;ז:;י לlfה

�.ע,ר �לז J:Iכזת

�לף ��יז�ן

�ל�ת fתיז �ד�ה

�1ים ל�ש ij�ין
'.'

: $רבה ן�ל - w.ijץ



צב

6

! ;גי�י ?I�י ן�ם !כךר;זיף

; לשי�' ס�יין ל�ד �fזה, ד�יז
. '" .

ר'pיי�י? ��ו;נף י�כל ן�יזד

; רצי�י t:5ת-רצי�ף ן:�ק

! .ע'trרי�י ���ז:ות P:�רf�י

; .ע'רי�י ןכi�ר איוף �לח

! ,pי�י ,p.לי-גןל .קסר ;ו::י

�?iדי�י! f:ךף ר�י:זי י;זו::י

? iיכ�ייp'כ ו;נ��ח ��ה

! iיכ�t?'� כנ�יי ��'pל�

,iיכ�מיt!ב lגל-כi�ן9ה

? iיכ�ן� �iJם �כiנ;ftע�

? iיכ��� lג;ש �קים tJ':l=!ה

;iדיגיכQ ס;'ל לף ר;ז�רש
.. ..

אחרגיה!''' - אדמה ראשי
ז ',' -� - ז '-ז " ..

,iיכ�גל-;גיl iף-נגזכו1כ�

; iיכ�אי�� ;כ�ה �ןם

! iיכ�ךצי :�יק �ביש �iJם

,iיכ��f רק ל��' :רק

,iיכ�ע'רי. ל�ןכ;ה ז:י

! iיכ�יP.ל ןt:5כ;rלח $tש1ב

,iיכ�דבי lגל-�ד �ד-ס9iן

,iיכ�ייi?יi? �ך9ה �ך.זי

,iיכ��ti lגלי �אד �ל�

! /I? iיכ��מ�ו. ו;נב��ה "��ה

�עי�י' ש�ן fף, רב rrשי�י

להדית, lגלי ן.�ש ס9ד ל9

ר:ז'p�1'ף' ;�יל�ן לא ירריי;וים

דכז;rה, ןכז��י !t�יג�י

1;י�ב !�ח, ירקים ��ח ?iז;rה

ל.עד;י, lג:ז ��ח lג:ן, קtהיר

לגו,ע�י, גו9ןיף פןל דצר

- fלב;.י ל��די1 קt�ף fכוי

אחפ:מה אמרן.ןי
1": :": .: - l'

- iיכ�אי� lגל� ��ר "��ש
f�ש ל,pלית 1ו:נך?Iה ו;נךl?iה

;שב ��ר �ל�ל P:כוי ס�י;ז

��ים P:כוי ר'pיי�יף אי

כ;:י - ל�t=ף ר;ז?jבת ו;נח,!.ה �יזד

- ז;rכ;9ה דJ':Iיב �lגל ז:;ט-לfף

ו:נךt:5ה !tלא �י�ה ?jבית �ז:ור

lגל-זאת נןrמ� ;דירי, נ�קtי,

רלא-תמצא שכל לאיש ן.ןצכוא
ז � . • ',' •• • : ז : •

א1לי סן9ז f�ד.שי ן:-ןש�

- lגלי חםאה אם-האדמה
זז ז : 11' ז ..-י " .

- אירי ראתה בעיבז:; אם-לא
• ז -: .. 'ייז : •

- �ני י;וfזסרת t:tם-כ;:�רה

דלא-כנרים ש�כ, �ןכ;ה �ל�ל

לז;;יית ררי lכול, ,pשית רכ-לזז

�iJם ��ר lגם, ד�.לי !:;קל

�לי: !:;��רים זנכ �?=רת



צג

ל��יס, �.רף וא-�י;z�ה

'?!שוגיס; כזו�לי-רjlת דק
.. .

חתגיה. רלא-הי� סכל\ת
T ... ז -: ז I I •

? קWIf�יס �ןtiה, חוסי

f.עי�יס, Rלים דואר �J::גס

! �רי�יס !זנ;:כנח ��י ז::גה

? �כי�יס �י�' fרית iIרת

זסגיה ילר ראגי ,לי ז ... ו ... : ...... . -,- , .

!? lגל-�ןר'�יס �'p�ק אי

? כזו�רי�יס ר�ירף ��Wט

! ערניה בחלי פ:'-טהר�
",,,'T-נ •• :- .ז:-

- ,ע��יס �סג!קזיכ�ס

דועו�יס, '?!ים ,עי�ל ��lני

�י�יס! !:lנת lנר-!זדו�$tה

�ס f�דק JJכל �נ;:�ה ל�
ןז:;ע,tינ� ןלא-�ג;.ע�, �ח�

ןהיליר� ��ש fבית ןקח�

'?!דלי, ,עלי י;zויב��י ןlfה

- �.עיגי�ם י:ז�tiה �ם-�קלכzה
. . . .

- סנ�ר פ:י-לגנכס אם-נסנרה
T ',' 1" '1': : • •

זר�יt-�ל - י:זד�ה !ז,ץiב �יזי

��ם ןז:;יא - או\:Jי כJ,עiב אי

��ש, �,ערי אי �ךtלי, או

הו.ךי �ר;ף ן:j�דור�-ל, �יזי

�י�ב, ��ו:: ל�י �,עוז �ו::

פ:סו-שמש בפשי היות לא-טוב
...... : .:- '::

נ�קזי �,ע.לה ך:)יו\:Jי כזוןי

ל�ל-!ז�קיט, Jlלי כ;:י-��Jlfה

ןנ-fעס ס9iה p:רנ

ד::f:'דר) ��רל. <ל!!ז;וי

ךר�ים, ןסם �רט� - ן.עיני 1�כ;:ים, ��ל iJ:Pר סו::, , זti�י

! וWt�ים �ג;.iי �!tוזי זל�י , f.עי�י �ק;וש fאיר �טה-:י;zריו

ךרכ;:ים, :�ים �וrו,ות ��ני - fנ�קזי fגי-:�ים עז ן!זךר'זי

דוע�כ;:ים; f�ר-!וים ן�דיס - ל��י ו.:נכל ��ר�ס ן���ה
!tפ�כ;:ים, ?פ:ית �ו1rי ןסוזי זו,ו�ים, iJ�לי ריף עור רדב-לי

�פ�כ;:ים! p:�ר.��ים ב:lנר ך�י ���ז fרם-ב:jlר, ןז::י;zפ:ו�ס

דוש��ים, 9Jlל �'pכות ן�tiיי ןד:�ה, י:זדtiה ל�י �Qא 1�ם

ד9�ים, .עי�יי �?Iכ� ל�בי �כזו!:ם ?iלו1, קt�ע �גוי, ךר�ף

דוע�כ;:ים, f�לעכzיי זז:ו$iיסו ���ריר, י;zןאות !tןפ�ה�

�ככ;:ים, סוזי בלכ� דוצ�קים ��דאית ;.עיר�ה�, ןד,עיי�יי

דוכ;זיכ;:יס, �ף fרלJJי דו!�ו;גם ז�� �סם, ל,עצר ן;י�ע



צד

ךtש��ים, �ןיו Q�טית זרדןיו

'! !Lן�ים �ין ,pקr'.רי �ית ן��יא

? ?ין�ים ל�גי �י;Zz�ב� ז�יןד

.Pר�ים, כ;זדל�ת �דWי לקt?r�ם
מאריכים מיתריהם והפוה

, • • ר - ..... : 1" ז •• :

נס�כים כסל נבית �פסליהם
, . : ':',' .. : ': .. :.

; !Lלי�,ם ��רים ל!Lיןד זאי.רם

9מ��ים, ד':J'+;יryם �ל W.Qfי

- �ףן�ים �rציי:גם י;zע�ןה

תמ�כים אמניה �כימיני
, • : T ': ...... : ••

; ךt�י�ים ;ריק יךit!יו ןלקראת

Iים��דL! סדi!ה fל-�כני זכJד;זו;זיי

i ךt��ים ל?!גי ��ת �י ז1$iJיב

! iJ�כ;זי�ים זס?יות �tpרה ?יכני

זחי�ים ��;זם �tp�ים זiJ�ם

�סבכים נבכים לכל-יהי�
, • ". : I • ".: :. - :

i �!Lן�ים ל��יי לסם ;�ו

iJ�ש��ים, לiJד;זיית - ו;נב��י;zף

ךע�ב;:ים, קי$:ים קב�ש ז�ל-;ךiי�

! �ר�ב;:ים ;ךiי� ו��ך�י;zף

ו;נב1�ה, �ל-iJר ל'pלית ד:ע�יל

יירדי-ביר למבצר ייביל ומי
, •• tl ז : • : • •

- יראים הם כגילם �םילדים
.•• : •• 'ז : .,..

lנל-;�י�ם �סלי-�יז, 1�דטית

ךtשוכית, ;ריעיי:גם 1�iJפtית

�ל- f�ם �ןם ;קרא� ן:סד

�'iJים, 'lנד-�ית ל�ט ד�!:',ף'ם
�מ��ה, lגל-�י נ'9ד� L1לי�ים

זלדגה fסס, לQגית ך�ךiמ�ז

?יכי�ה, iJ�יר ��ר עיןם, לאיר

ז�כז:;, סד9ה �'pלית ן.עןה

י;zב��ה, �ד�י :דךע� ל��יי

�tt��י-�ל, להיך'ת .על דךi�ם

יגז,ר סב;:i!ה, fל-�כני .P�'רת
. . . . . ..

�t:iל1-לןד, כi-י ך�ה ��קrי, �דיז

�i!רים, �יז לל,wט ל��יף

ו;נב��ה לדרש ס.ע?יךים 1+;יז

גס ו;נ�ו (;!דל�ת �ךt�י ��ש�ןד

ו;נב��ה, גרית ר:ז'pך'ןד יים זיים

;:Qןךף, ?!גיryם ד�איר�

/j! ע9דת זיים ל;ל לא-ס;כנה

! תיסדת �?י1ttה - �:סל iJ�ם
אכלת. אהכה אתרים �בשר

... ... ז -: - ••• -: -:

; ��דת ר:ז,pריןד �בו;זה �fה

קסדת! קבביד ;די ?1�tSה ל�

�י;zכ;דת, ��י:גה אי ל��ה איר

שtSדת, ?יעט ��קrי ס;כנה "לו

�,?יץ? וכ�ה , ,רlגי �,?,ז, �יןד

- ��1ל f�רי סד9ה �ךרש ijן

�ין-לף כi-י /j?עט.� (;!דלות ����ה "ל�

- �lגט ןלא-�,רף �י�ע �אד lגל-�ן

?כוש (;J+;ל,זiJוlגת לכוש ���ט



צה

; נוסות ןחיא �ניר �fוציא לי

ב.עות. �וrיי דע�רים רלהי

? שכלת כראש ינול אשר כבוד
.,.. : - • ': -: , l'

�ד�לת!,, סךfף �גי-יום �דנ;;וי

1f-�ות! רכר �!�י וi.י-,*�.עה

; f1fQ.לת אך:;�ז:; ס�ן?Iה �י1

� ב�לת ס;ו;rה לידלי - ב�,?!י

; l?hלת על-\J�i:ר �Wר ג�ש,
. ....

Iסלת� ,ו;נחי ;:iרה ��ז

; �ורסלת �לf�ה �?Iריו ��ין

! על-רלת חי:נ!:פ,Fק� Qים ��Wי
. .. . .

�?Iריו, י�ר �נוש ןו;:ו;נב�בת

�נ�ריו• - ;בא�ה� �.רם - fש�ר

יתריו הם לבבי �מירשי
, :זז ,. • :ז ,. י

; ��ריו לו;נבiך PiJ:�ב - דbע

ור9ןיו, לדוצות ס�קרה ן.עלי
; f!�ריו ��ש וi.י-��י - fב��י

�נ;זריו, �ורנ;;וי 9וrפ� ו.עלי

לחריו• �W.עWע יס:יי:ני
',- .. .

דרריו, ןל'א-'?!.לם �.לם, P:;ר

ד;זריו; �ד�י �'pרי ;R�ץ

אבריו• ויפ!רט� יננז:; lנרום
ז ז _; � T • I .. : • :

ורריו, fל-.p:ילסיו לל,קט

, דו�ריו �ין ל�ףי לךין ןרי

�ת-��ריו; ;ס�ש ן�פ!�ר

חנוריו"('! הן.ןר ;אמר�: ולנוה
• • ד -: •• - " :, ז ז I

נואשה כא�� - נפשי נ'"'מאםה
l' -: • : • : - ... -: ז .

הכי אלי נפתחה ינינים דלתי
• -: ' - ,. :ז 11' .: •• : -

(;J�iJב "�יך ;��ר�: �ה-����ים

- ����ר� p,Qלית ו;:י-ו;נ�,קש בiן

יחש� : ומני למוכיחי אמר�
, '::'" . -: ...: : .

- לראש לא-תשימני אם-האדמה
: ....: ז :-ז ז •

p,Qלות רום נ;;ו�י;נמול :ך.עה ל�

�'p�ה ןו:;�ל - �ז;ומיל lנל-i:;pר

כמי דבר lנפי שם אלהים א�לי
: ז T .: ז • '.o: -

�ניש �ף ן;רח י�Wר ��ר �,ר

:דע� לוט .p:;'ית iJ.�ה ��רי ל1

��יריו, א.רך ;(iי .Pץ כש.רש

�ניני, �ן �יש לכב דו;:�!�ת
. .. -

fל�י, כנRע �1:'לי ! ;רירי

ןיא�ה �Pזע ��ר כל - ד�ור�ע

ינונים כים lנידי ן.ןבל �שם
, .: ":ז' .. T;

fל-ע�ביכניו l?iiJן דח�קיד

י;נלאית, �,עבן ?iד�רי ���ש

,עק;י, 1ו,rrד 9iiJן ��ףן

ן(i�ה - ;.ער�י ריבית ;�י

- דו!פ!ית ��Jjי ,עלי �;.ל-�ע�ף

כל אשר כמו-נשר והייתי
': -: ',' ... : ., ז :

ל;.ףי, iJ�ין .p::ם �1f�ה זיק

?/ז;וק.רי-ג:.ין, 1;רי ךו;נפש זרי

דולאדן.ןי, :,ע�ה ��ר חWב ו;:מי

ל�בו, :דו.רה �ניש י1�ל ך�יך



צז

- �ג�ריז ��ית רוtק� ור.עיז

לאם�ריו? כהפוס - זללבבי"
ז -s- :-ז :.בז

�f/עיריז• ל�בי ?!יו ר�,עלים
J �זיריז �\::Jח ��ה-f/רי �גיש,

-Vל-�ג�ךיז, �ת-ל�בי וז:;�?iיר

�רירין, ��ץ i-יים ?!��ה�

; �רךיז -V�ש �f/קים וי:נ�ו'ץ

ך;ביךיז, !,?ו�ש �'pלית ד;בירי

; ��ךיז �ןtרים �'p�י וכנסת

�?-ריז, �.לי-W!,?ות ו�כז.לק

�9ךיז, כi�ר, �fלי לiJ�יג,

! i1ךיז ן�כ�\;זי �lר\;זיה�

, ��ו:ייריז ��1-�ש ��-Vר t5-iף

? וRtךיז ל�צא i-ף כנס P:�יו

! !tרךיז W�ל �'tf.רה �ב�ע

��ריז, ל�פר fQ/ף �ב.קש

; P:�יריז ל�ו'ף נ;:י-��לה �רי

Iריז�� \;זר�ה �גיש �.לב �!,?ור

י;ז.עריז, !,?ובע .ל�ש� ןקזירי

-Vל-pזhריז, 7?-1יז �ד ן�קitJר

; ?tכזןיז כi'.ידם�ת ידס�ת ןכנ�ר\;זי

אפריז ליל מאפל בכהפיל
, T"-: 0- --.. - . -:

ס9ריז, �.רץ l(ל-?Eגי 7כpiזים

ואיריז, !,?ו�ש �!tדר pז�לי

מאיריו אירי יירא� פ:א��
, ז :. : � .:

, �ת-�l;ניריז ;t5�ף דQדכ9rה

��iריז, ��ר� �ש h-iם

�ןריז, tpזה l(ל-�גי ;קז�ח

וtכריז; �.על ר�רד� ך�יש

�ת-ןt.ער,ו, �י-;��ח ד�1יו

ז�מו, �רחיק ?iרב� �ג�ןיו

דנ�שי ";יגע : \��ר� ןל�ה

�ז.rרים, חיבית כi�ניש ן�ר�ה

��י1ה W�ל וtגיר �\;זיר ן�יזד

P-i!רי, ג�שי i-�ר Q�ר ��ר

נi��יפ:ו, ב�ז �f/כני ך���פז

pזכi?rים, �ר�י �דרה ונ�שי

.עם ו�ת ן.עיס, Q�7אית ד?-ריז

?E.ע?Iיו י:זסת Q:Pיל לב�ם וRם

�ן�ה ג7�ל �.לי �פtב i-.לב

- זנ;ומי �רסק �!,?ור כבל - ן�ר�ץ

!1tכrה, Rפז �ם-�ב.קש ל� �!,?ור,

- ד?-�י איכח i-?!ת - �ם-לא �נtר,

ם�ם�ר, W�ל Qדרש : יא�ר
.. . .

י:נב�1ה, ��י -Vל-��כני דו'ן

- י;זב�1ה iJר �י-ב�ליו;zף ודע

�!פוית, �iJר ,א-�?t��ה ועיר

i-כנגל, �שינ;זנ;זת l(;ו ולי

pז.עריז, ��יר �י;זח� ול�י

?/ש�ןה, ו;ז�יר �ןנ;ון ןזי

לב�J;זי, ל;ל �דב�ש ���י
. . .

ל?-�י, ?!יגי ��.לי וQt5יר

P:כנ�ין, ל�ל וק�ם ��ש i-מית

;ר?/כק, ח�ן דזש ןiJ�סר

ד�9.וה, �1יז �.לי .ע1ן ן�ת

P:1�יר ��ב, �!tלי ��כנח

9�יבי �לן, ���ר ן.עכור

P:ו'�ה l9;ניב, ?ייד�יו וקז�ח

Iן�ס�נ; ijם יים כורP:בית ונ;:ראית

Iל�י-�f ר?!tPח Rך,?iדי רל�ל ,



צז

- lגל-?/נורIו ':;ךי.עה p:א.רג

! fזי:ורIו I��לא-;ךע וךlגת,

, כגז9ר'ו ו:ז.עןה ן�Iש הIית
. ..

, ?i�יריו Ij�ר �ך�ה P:ק;;ר

• ?/ז:ויריו �J:נן iJ�ב;:1 f,ק.ךן

ח�ןIו, ו�ם-רב� ו�ם-lגז�

, fכ�רIו r.1�ע I?1iJן �רפו

?/רןIו, .עמו כ;:'-�?/ו;נק� Iער.

? ים'רIו 'lגר לחציר וIשח
ז • • -- • -: - -. :

חדרIו? IאנIהנ והשכל
ז ,.-: • -: .... : "0° •• - :

? fז,ערIו Iלכנ'=! ��ו;נח� I�ן.ע

fזנןIו, �fלי-,קךן ן:�ר

�f�ןIו, �ם וrלנ ן�ל-Iיגק

9גיןIו, I,=!זP Iב;:ל.ער ן.ע�ד

- 9.עןIו Ij�ר-Iג�� P:מו-�ש

! יה'ריו וIמל� וIכל�
ז • : ז .: .:

,l:;בtt� p:�לןד ד�?Iם,

\;!9וrב;:'? �נ;:גף-;גי�Iם

ו;זfז�ב;:1? ך?Iעות ��ה

- J:Iז;ו�ב;:י fתוכו ,ק�ר

! l:;בrו lגד-���ר-!lגם

חך,Pב;:', אי I�/?�ם-ו:ז�

; l:;בtכ:זיין ���וrרIכנrד

, ן�ל-\;!ו;נlגP:ב;:1 כנ�ל

! I:;זבf� ן�ןא �fז�יף

? Iתסיננ� Iתתהלכ
. -: : . : - : .

7

�ת-נ;:ס�תי, ��ל�ל �כן-'?tמר
. . ., .

משחר שכל כי-אני �נגלל
., _: 0: •• • 'ד -: •

וrכךIם, �9פות ?iנות Iיח�וך

ס;ךד�ת, �ךרlג t?'l�ו:זי

- I��ז �lגם ?jנית �ר�ה '��

והךף, /oלים �ij�ןב ljfר

P:מי-�יש, ��ל �נדש נ;:'-יא ורע

�ו;ננ��ה, ו�ז�ר רע ;ד�lג

ל�בי, !=,lגת �ניש �?/.ךה ו�'ך

iJ�י:zא;ם, fלךi�ת �ביא ן�יrד

ך�ךים, �ו:גח ?/צא �ל�ה 1�יןד

,I��ז lגם fלי-לנ �ל ��רא

בוr�ר-לנ, בי fל-�וIל ו;ר�ם

הין, Iרtך� ל�בי ��ה וגל

ןכוגף �ל-9ר ;חי Iדם 1ל�ל

;/OןIו, ו�lגלז� ן�עז�

לנפש בתם
0: 'J''J' -

יftזב;:' ;ז:ויךה, �ה-לןד,

,'�9�� ך��'ם �1�י

? Iאבל Iלננ נמה
ז '.0:'" • :ז ,. -

Iער, ב;:יגיגןד, ך�?iו;נ

�,ערזד ךלכנrד Iר�כ;ו

?/אד IP.f��rד �i2ל

, lגד-?/אד if�רrד :רfה

Iחו�� Iזר�ח

lגד-��ר ,I��ו .ע?/רי

��ךה, �ך?Iה �ה-לrד,



צח

�,ע1�" .עלי ל�ןא
! \:ןו;z�ך�, ��ר \:ן?iז:זי

שי��', ןל�זד ש��'

,'��� ל�1יר ף'די.עה
תשפני אשר-ני סביר

, • : : • •.. -: I •

�ו;zכנ,ע�,, �\:ן�1�'

, י:Jנ;זב;:' אך �ם-\:ן�ךקי

; י:Jנ;י;ז�' אי �ם-\:ןדיוrקי

,?jר�י, ןעןה תידה

! '�tס'ץJ;) .f�גיש �ו

ן�ל-\:ןו;lzג��', ר�,

,'���z;וi)-ןגם ק��י

\:ן#?i�י, \:ןגן.עי,

�ף�י, לt:ב;:', צ�וך,

��י; אי נ;:��ר �לה

�ל-\:ןרq�י, �ל-\:ן�וrר"

- חרפני אם-באג'ה
. : t. 'ז 1'1 ז •

ן�ל-\:ןו;lzגfב;:', ג.(זד

!'��i] ו;ז.רץ f�ל
תדאני? רלפוה I-זכלי

• -; : • ז T: , • : •

? \:ןר?iג;;' ד��ר lג��י

!'�1Wן:\ \:ן�,��י,

? \:ןן��י דיב�.רזד lגל-�,ת

תשבי! אי אם-I-זלכי
.: r" .: ," •

: '��JJ \�Vם ןב�ר,

�;ב;:', �ד Q�ג, 1ס

! ונ;�' �,ערנית צ1ר,

1f-ל�,, fקללת י;זאר

- �,ע�י. i=ב1ןז; ן.ןאכל

ג:ג�ז�,, �וr.ר, ,ים

- ?/��ה f:��זד ��קrי

�'-Q!iרת �ל-י:זו;z.ע"

ל�ל, ;ז:זיךי:Jי, ש��י,

ן�ם �ןיר, ז::ו;zז:ו��'

וי�ץז.rן ;�ר א�לי

ב,ערים, ��tPים ��יז

לא.:ןע� - �ם-י;זאדיר,

לא.�ןע� - �ם-\;Jנ;י;ז�י

I-זבי - סהם I-זצאי יים
.: ...... : ."

אגזש לראית I-זצאי ידם
.:: .Oן :r'.'

לאל יחידתי רפוי
, •• : I • ז • : , •

p,bרה, ,עג:ה ק��',

���ר ונ1וי 'Q�ק

ן�ם, S:/נ ןtPנ;ז:זי ק��'

t3וrריר, דר1�' ק1נ;וי

- ן�ר ?/ציק �ם-\:ןדי��י

ןכiר, י:i�ק �ם-\:ןןךכ;:'

אחרי ספרד שימי
•• -: - -1': ••

ן�ם צlג1 lגד-\:ןןךכ;:'

p,bרה, ,ע�:ה ן�ה,

,ערי �ד;ו'rזב, ��י גר נ;:'

ן'rזם 1ל-עו, \:ןןךכ;:' 'rזם

ן�ם lג�זד, 1טש סlגל

- �,Pרזד �יסי �ל �י

גI-זג1 שלשה וכרי
: • T: • : •

Iיר�ד י;זי;וים ן�יש �יי:ג1

f.שם ד�ל1י:גם ז:וס�

�וrר, ;ויכ.י ;ז.רץ

ראש רנם-מלח נפרית
.. : _... -: .: ז

�נ;ז:זי ל;ז.רץ �ייןזד



צט;

, י:נרגו�י אד �ם-ב!�רי

! י:נקר�י �מ,י:ני .עד-�ן

חלני מא עלי להפה

מארני ישעררה ליס

תנסני עטים רעלי

תע�ני פיה טאל קד

מטלני פיה טאק קד

ת�רני אסתנד חתי

! מרהבי יעלם אללה

��גי�ים, ןהרף ןז:;�ז.rם

ר��ים, ןלכ,קר י:גק1ם ךtלא

"! �ךך'�ים (;:ךrר�.!י ןקrירף

? יttאי�ים (;:�ם ;ךמ� ן�י1ה

�כ�ים, �1ךי ס9iן ןז:ז1$י

���ים, Rל.עי ןסם '?i,ערה �גי

; ןןj�ים ו;ז�יד �כ;r.עים ן.עלי

�;גי�ים, יi:י ��ל ;ד.ע�י

Iים�f�� ןv�ה ס!ק �אד

ןtמי�ים. �ם-;כא�ה� ן�tpסק

�ן-iJ�מ�ים, fמי �ן ל�נד

.על-P.v��ים, י:נךtלזד ןב?!.'?tי

ןהי�ים, -fרנ-ע�ר �מ$t�ת

�'pד�ים, t3גוריי:גז:: ל�.ען

; -f��ים קרt3ו;r�י .�מד.עז::

Iים�י��:;) ס��י�ים ןכJז;זשב

בגויה, -דקר�זד �ין-לי
לפלד לבבי י-זאות

, : .. . :ז -:-

��Qר, יttנךים �ין סן

�דו קום עלי להפה

בהם מכתי עלי להפה

אבי זמאן עלי להפה

אלוי םקע עלי להפה

מפרדא פיה בקית

מקאלתי נתא אל חל

כו'p�ה.

!:;רור) י;וfילי (ל�ד;וד

�אי�ים, �ל�ש ב'p�ה היד "'p�ה

- ןR.�ה י:גלין, �ם-���י ןדדם

-fיירף, �ז:זיד יi:י-ז:;�ף ודע

ן$tז='ם, $t.רף ן�יזד : 'p�יי:ניה�

f/צ1קים, ךtדפ1�י ��פ1�י,

נבאל� ימים בנית וIרני
• : • T :. "'. :

, Iאךrז1�י זQ�ים 1�(;:ד�י

לא ןה�א סין;זיכ, זtז9ן ד�\;זי

יi:י-ל��י ;לדיו ןלא-�דע1

אליהם ולא-ישים ולא-ידאג
, ": .. ו- . ז ו -:. r

;�לד t:1.רם ��ר סכן ��י

.על-v�ד9ה; �ךtלזד ןגןי

ו;r�.קש, סיד9ה �.עלית ן.;סר

, ��ע�רי ?-סיד9ה ן��,ע\;זי

��ע1רי, �ח,י:ני v;י:גה ף:;יא

;�רה, סכררה �fלי ןב?!.קrי



ק

�םי�ים, f!!י�יס iיכ�דז:ו.

fאי�ים, iיכ�דאי ��ף'�nית,

בכנים. מהלמיה �בן.ןי
• "'זז "'. -: - •• ז

:ךע�ים; ד��ת f�,עלת-איב

�ך��ים, ר;ז�לח ,א-זאת דזאת

; 1שד�ים fדעדכנם דו��ךים

���ים, סיקי ,p.לי 1�ם-כiי�

- קtשד�ים ry1ר�מי ל��כנם,

�'p��ים, fליכנם ירם �ט iJ1

קלי�ים! �ryם �ל-�ניש 1:ר�ה

מבינים כי.הם nשב� פתאים
, ..: ••• : דו • :ז

; piJ.זאי�ים 1�ץ.ז?iיט 1�f�ך

כו�!י�ים, ן:ז;:י� �כ;וי-:Jjז

! P,f��ים ryח�נךו;זים - ץ.זסקים

; ס!זר�ים fש�רית 'p�י.!!רד

כwi��ים? דt��לים �.עירי

��i!�ים, כי לqנית ן�י�ם

ב'p��ים, נך$t?-ק :ז;:;ה �!י

i ���ים 1.ע�ryם לקויריryם,

נךצא�ים, ז�ד;וו;זימ1 �ל ןל�.לא

�;.(�ים, סם ��ל� - �tpאי:zים

כp'i��ים, קt�י:גם 1'א-:?=ל�

�אי�ים, �לין :�דע� ��ר

! P'ij;�ים לiJ,ע�יר ן;ו;נבף'�

כIfעי�ים; ���ה ��ש ��י

��י�ים, �'p.רי-ן)jת ןt:5��ח

פ;:�י�ים, כ;ופ;:ז�.ריס ןt:5לקט

; דכ�ים ijנ!זרסי ל��י,

�פ��ים, ן�ל.ס�ם ל�ל-��יז

י;ו�גי�ים, ;ז:ו.לץ ן�ל-לכית

Iה�ן� נ:)jם ?,��ה ��ראש

;גי�ים ijי�שיtי-ק� לl;i!3ן

!tךיםית, l;iךt�ריז;; �?-Jjי

כיפיז:ז לבב כל-חםר ן.ןפן.ןה
ז : ז : T •• - -: T '.' - :

כlfiצ�קים, ו;נ��ה f��יס

fמי-�ן, כiיים וזגי ןכנקוית

1ד�ם, !3ל-זריעכנין ל?iסם

ןtpסק �ךt�רכנם, ןס.הל

��י�ה, מ��ר �ז:וי !3י;זה, ך�ה

p,1;iריryם .:סקtפ�-בי 1יים

fש�ךי .עלי �ר;זדה 'z:ו�tך

ij�?-לה, ��ןכנם ןt:5ץ.זו.זק

fקו'רים .עלי כ;וו;נ��רים ןסם

דואירי .עלי ז:;ו;נ��ר� 1ל�

לiJץ.זןת (;tנךל�ת, סץ.זב� פ;:כנא;ם

�'pך'נ�ן ל�ני !t��.לה

לד�ר, �v,זיר לא•.:,דע� ��ר

fכ;וץ.ז?iל, קוירם �'p.לה ן���

ק�רים fר� :לך� t.91.רם

�מ��ה, רlגה ?,�ם� ,Pןרים

,p.ל'vם :די, ��ל� ן���

Iי;ויךגת� �נץ ס?ftע� ד�לם

;ש�ב�ן, '?!ירי י;ופ;:גי ןא�לם

piJ.ז�גית, ל��ר 1:ר;zוצ�

�י ;דע� ,א 1סם 'pרנ��י

lfiJלי�ה, �פ�גי t:5ד;וקר ��י

Qך�1ים, ij'���כ;ו t:51קנץ

�רי�ים ijרריq ן�ד�גי

מם �I1ר לIjן,ריryם, ?-או:zי ��י

iJ��שית, ;'?t�ח קויר 1�קויר



קא

�?ש�ים, ל.P�י:ני ןייד�

1iJ:!רי�ים, �ש �1:!כות 1i.ל�ים

ך9�ים, .על-?ז;ז�יסם ן!ז�ן

כ.iPלי�ים, ��יסם ןtr't5�י.ע

iJחb�ים, �'Pזן!ן:; !:נלמט
. ". .

ןא,�ים, כס 1�י1 ן:�ת�

�?ש�ים, לא-�זfרוה� ן�ף

כד��ים. fמ�יסם ן��י:נים

ק�מי�ים, ���י-�ש fשו�ם

! f�שן�ים ןמ�ים חttך, fמי

זנונים יל,י כמי ושירתם
, • ; ": - : l' ז • :

�ך��ים, - fדד:ם - ij1קרצ

; ���י�ים ��ד;זנ� �!ךנוה�

ן.על-fל-1iJ��ים, יירי �lJי
. . .

�?t��ים, ?עיזם שt51י ��י

�ם-�$\�ים, נ;:י if�.עים ן$\י�ם

זר�ים, עיד ןז:;ךנ� ן'*גן-�ן:;

ו�י�ים, מן9ר ל�ז::וי ןR'*ה

; ו�יי�ים ?מ!:י �י ן$\י�ן:;

iPiJ��ים, נ;:י-ל��ל,ם ןt5ף

�tP��ים. 1iJבו�ים ד.עירי

J ןשי�ים רי1�ים ��רת ן�?Iלא

כתפים מספ, יעשה ולני
, . - : .. :. "." -נ- .. :

ו��ים, Wם נ;ל-1�$\י ן9פו

! קIfש�ים ij�ר!ים ��Iiקים

- ���ים y.רי ךiו;rפ:�צ� ן�ם

; P'ij��ים �.לי-יים fמי-W?/ש

�מו�ים, .עפוי ��ר �יו ?iJ��יר

Iiעי�ים, ב�ה ?$\ל דת �ז�רי

; �אי�ים ijרע if��י ןל�א,ן

ידיהם .עפוי יא-ימצאו רכל
, ... ו" •• ::. •

�,Pלי:ני $1RIi\י ן:�ב�

�tP.�ה, t51�יijם ן!זת-Ijז:וי

��lJיijם, ן!זךוjד ן!ז�ז:ז?iם,

���י-�ש, ��ערת ן�ז:;י�

;�fר, נ;ל-ן:'ןג;רי-ttרר 1כ;.י

קtיר, ל�בiר ?t:�ם ןלא-;רום

?עילם, .על-.לב ו לא-�'pל ןסם

ג;נ?1�ם, .עש� iJץhtק ל�ידם

איר �ז:;;ה ?עילם לא ןt;i��ם

אמנה כיל,י ושירנ�
, ... ז -: ••• I ••• :

��ד�ה, קרו�ה ן�י-;?1�ם

ן.על-�ן - ?1�י�:ה ן;�Wנ�

עלי-כל- ואפשא ארום ובי
... .. נ- ., ז ... : T

ן!זד;זנש 1;זירי:ני, ן!זו;r��ר

ןו,עי,ן, .לב ,pרירי ס�ה �ttר

�1:!,*ב,ת, ס�בו-t:ן:; �ל ןדת

'P��ה .עג;רית ?שיו ��ו;rכ�ת

iJי;זבונית, ��ל�י ו;:י�ן:;

תב�נה לנכנן:'י היא נבןן:'ה
, י : .. -:.: . T :

?iJ?1לית f�י�כנם $\י1-1:י �ttר

י;זבןנית ז:ז�ר נ;:י-t?iiJן �ijן:;,

�'i�ן' כו:י fל-;�י ו.על-�ו

�מו�ה, �W1י �,עךר� iע.Q?

ןחימ, ג;זך�, qiJרס וכבמת

\;lבו�ה, �ג;עית ז::ו;rמי,פ1טו ן�ם

ןזרח ��וםר iJץtוםר ט1ב qלא

?םינ;ה, iאת ij�יז:iים ןז:זtPב

ןל�bף �ליו �.i'Pב ?שי�ב

iJ�qלזזח, �1ך.עי ולג;נית



קב

����ים, לר�זד �Qננוכנם

�tP��ים. לlנ.רן דכiר!ים
. . .

Q,עד�ים, לכJ:י ןהו�ילם

; �Ifאו�ים �י-qרג�ם ןז::�?iם

; יlftכד�ים ,ע?י-ראש ןס,ע�יןן:;

; �ל��ים נךtדיס ןהד�יב

; דרד�ים lנפוו �,על� ן�ליו

ס�ט��ים, ן�\;זיר t=ז:זד9תד,

בנבנים הממ�ל �פיה�
. : - .. - : .... .

;��ים, fן:; ןז:r.רש ךtל�יס,

fאד�ים, iכנ.ריכtp� ןז:ז'?tף

���ים, ��פ�יס ןסכ;fיץ

ל��ים. iיכ{lז;ולקדQ ןז:ז.לק

; ל��ים tSבדת �,ערת �.ערד

Iים�ריtp� יtז:ו�רים ן.ע�ה

. לבנים לאחריתד וירשם
, . :ז .: -: ..• :

�ר;נר�ים, Q,עיכניו ןסוים

�ף-ךן�ים, ���ים ��,קי �די

; .עם-?i��ים fילים מ��ר Ij'1י

�.ע��ים, ןס7fה דמד-i{,ז�ש

��,עb�ים, fכ;fי ו;נז::�תו

ן��ים! עדלם ;�י t=�ןקכניו

ב��לים, ��לים ?ב לגרום

t:!f�כ;rים, 1'�נ=-ח צאן ןלרעות

��חדת, lנל-מי �דtלם �י ��ת,
'.' . '"

lנר-?ttf=.עה, �ר;נב��ה ןז::רנם

�מ��ים �ל ןת ;די ז:ז!ק �i{,זר

ר;נע�ןה, צאן �ז�.רי סקtיב �i{,זר

����י-�ל, P:.עטד הודע �i{,זר

יג�ה משפט תוצאדת וכפוה
... -: ':ז : I ז - :

ז:;Wדד�ה, נ=-ת לשדן �.על ןה�א

ןז:ז.לץ ,iריכ.�tך כ;fכrח ןה�א

בצ�רים משגביה דישר
, • : T'" ".:' ••••

דיקורים, ��תl}יס ןסז;ו:ה

�.עוים, iיכ�ר�� ןס,ע�יר

- ,ערכד Pזדrק ןל� ?iןקר, דש�י

לב�שו, ןכי'i{,זר ז:;תם �i{,זר

��בכניו, Q,עיכניו ן�רש

,ע?י-כל, דקtSiה� ז:;בל '��

f�רצות, fבודי ןij��י.ע

�ל- P:�י �ת-ר;נij�תו ןס�ים

�ן9ה ל�ל-כJד�י ה�א ן1tS'�ם

�Pז.�ה �י ;�סב, - ן�מד�'

ן�ז;;נ� מ��ר, Ij'1י iכ�ירtק;

; ��ל�ה ן��ש �ר�ה ןג�ף

; f�ן9ה לtSןם קiשון ן'א

לf�?'ה' יt��?,ה ןיt.על

9ת�?,ה, ןת�קt�ה �ב�ב ןלב

רע, �די�א� iךיכtךttI ן�.רץ

ל�ן?,ה, כi�ן?,ה ןכנttlב



קג

; ן��ה �לfה, �tpרה ןקt�ז:יה

ך�f/ז::. iיכ��f jj�ת ך�1

?fQI/ה; - כל f.עיגי jjטיב ��ר

ןרf/ה! ג�ש �ךtריתי ן:F!א

�י�יו, jj'ים ��רג ך,זג-i;.ד

ך�פוי, ��יו ,עלי �ק�ם ��ן

נתבל עיני ראתה ידידי!
, •••• : ••• ז -: ז •• :

Iלים�ע, :F!א �גיש ד:r:י ;�י

הכל - ן.ןכל
": ד .. "

�יריןיר) �ז;rך (fמ1ת

-fV/ז::, 3םךtרית �ה iץr�ל

; לד;ו�ז:: לא-ןגזמ� וסם

�קt�ז::, וסם !:;יא ל�.ע1
.. .

לjj�f/ז::, �,עצ� �!י

.עf/ז::. הידת �ץ ל�ני
. . .

• . • מ�םז:: נחלה ונפשי
ז "-:1" :-:

; �f/ז:: f.עת ך!:;�גי

? נ��ז:: ��ר;ה 1.עי�י

לכiד;ו�י9ן:;, עיד ך��קtי

���ז::, �לית 3םד:זרי ��ת,
. .. '"

�,ע�ז::; fט�נ ל!:;ו;נ.ע�ג

יי�ז::, �t1ןת 1הרע

שמז::, אל-אשר ותשב
ז l' ... -:... ז :

! רדמן:; אלי ידידנ�
ז •••:: ... :

ך��'�ז::, jlירן��ך

ן!?f.!I/ז::, ך3םלק��ז::
- וברמז:: כואשנכלית מאד

, l' 1- : : _.. :

? אפוז:: שנכלה אדמה
ז • ":ז l' ךז

�f/ן:;, Vfז וWjj�ש

! �ד9ז:: ,עלי i?'1�ו;נה�

ryר�ן:;. fתדזד ��ל� ��ר

��ל, iץ3rםל ה�ל, 'r:ז�

-- ילדיה \.זאנל אשר
l' ... ד :.. .,. -:

- iכ�קרא ה�ל (:.i�י

, fג"ה�ל ז:ידמ� ןל�

- �ןע ��ר �רע ו�יש

- ���י fךrלה וה�ל

3םד:rת, ד;לה ��רת

.ער, ךל�י - �'Pז1 1�יזד

ל!:;ו�ר .עלי ��ת,

ן;זז;ו;ה, ��ר !:;יא 1V-�ל

אירה, f�ל ל!:;9ן.ןי�ף

איר 1י:ני�י ו�ם-ו;ז�י1

1י;י:גז:: �,עiנ f.עת

.עלה ���ר - ןי:ג.על

, 3םר�י פ,:�ר ry�ה ��ר

ן��ירן:;, 31ם�ירז::

�.עם �'?tר ךכi��נכיל
.. ."

אדתי שכלה ולפוה
:ז • l' :ד

�ןר, ךאיר - ק�רג�ה�

- ובי-נשא�ה� ול�לי
ז נ • •• :

ה�ל, '?!דגי ��ז;ונ�



קד

; hfי:ג�ן:; 11��ז:זים

? �ו;r�ן:; I1אר �Qז?-רו

? ��דיו�ן:; ��רן:; ןז:;יא

!? ך�ן:; �תדת ן,ע.לינ�

�ן�ינ� �י ן�ד�ם

�.1ת �ד��ה דןlfה

- Q?-9ה �נדש �?-.קה ן�יז

- כבדם tכz.עב ��ן:'�lג

:.�ר�! לוrלוף �ז:זקים �י אדת

נד�ר�, דלא קrיחדת ל,עם :נ;:י1

! ��ז:זר� .עם-�נדש �י lגר-�חשב

: נוכבר� אשר לבב כבל-אנשי
T:' '.' -: 'יז •• _: - ז

���ר�? ל,pלית iJ�'?זמךת אך

: ןלא-!�ר� ן�ר ,-?!?-ח� �יז

! ןלא-���ר� ן�יש רfר� '?זןא

; ���ר� ijרנ,pךים �?-Q�גי

ך;�ר�. סרז�ים �ם-�לI�בית

! לא"?זר1 ��יי ןryם �אךל ?iרא

, �fl1ר� �ל-�אךל �'p;רים �י

ןלא-,ע�ר�, כס לא-��א�

; ��ך� �Wר fQל"��ןכנם

��ר�, �Wר ���ם Q\:גך,pפךת

�?fiר�, ��Wר t::י�ליfiJ סם

! 9�ר� �'pןם �ריJ!ים כנסת

? �f9ך1 f:ר 1'לים Idה"כנ,ער'ץ

p:מי-'?ז,ער�, לא.�1 �ד?ךף

�,ע!ר�. f�לים ��קtים נ�ז

9�ר�, Q�לIךף I1אר ז:;גה

�?i�ר�? f:ר קיר, �וד�י �פדא

�ד�ך�, �Wר ;ק�ו:ני�ל �י.;!י

1�1ij �י כ;גדע� ל�ד?ם קtימ�

�ו:rנ�, ןlגל-,עם ,עם �מדי:גיי �קח�
. . ..

לא-:דע� ��Wר ואת, לא-�ד,עה

��ם�/ iJ�ן,ית iJ��שדת �ם

חלדם! \:גבל האמרים: מה"פךאל�
-: •• •• .: I T -: -

��Wר ה�א ��ל נ;:רד.ריryם, 1f-ה�א

1d�רב, לי;זןאדת fקך�ן:; ה1�1

.עם-קtאךל, �ךIiה �ל�י �ךית ��

,Pרי ןלא-�ר�, lג�ים �ה-�ךא�
'?זך!ח�, ן�ךים �!ם �אי1 tt�ת

לבדר, �iJר �ךד� ל�כJע �ו;rאם

�'pןם ;��ר .;!ליץ לא-��א1

ז:;:לנ� ן.רי?iם �סר �קt\:גי.לל�
. . .. .

�ל,ע.רי fQל-P:ביןם גא,W�ר לא

�ו;rח�, ןאי�ם ד�ד;וPז�ים fא�

- �bף ן�רף �.1ת, ?/lגט, �כנר

ו:r��?\ם, �י-ד�רק ;צ�רים רפו�

?�ל�, ��!רים ��קtים �ז �י

- לף ןlגלי1ים lגזים �ם-ן'pנ�

מה-..עש� - נפלה נארוים אש
-נ - זו:ז זב-זי ••



קה

- ןלא-נגנר� אל, יתנגנר�
l' • • _.. : - : •

? ��ה-ו;ז?-.ער� .עלי נ;וה-ו;זק�פ�

! ?lר� �ללים ראקוי �,P.לי '-iכ

ן�ם-�1ר�, ס:'ל �ו;נק� כי

! ?lר� ן�לדת ��ל �?Iר - �ג;:יז

- '��ר� �Qןיו �ן?Iה ןי�'

ןז:tם-:�ז:ור�, ��ים ז:tם-;?I�ס�

כiר�, ן.ע?Iל �.1ז �לד� כi-י

! ןלא-�ד;זנר� כ;i�.עם כi-י-�ן.עה

R�ר�, �רית �ל�זד !3ל-רמ�ת נ;.י
.. .

! נדר� אשר נדרם שלמ� כד
זז ',' ן- ז :;. : •

ז:;fר�! ז:;ו;נi2וש�, ז:;י;J�fש�,

��?lר�, �Qןיו �ד;ז�בדJ:Jי '-iכ

� �fר� �חלה ��כ;!'.קי '-iכ
. .

! ולא-נגזר� כזאת נשא� כי
:ז . 1 ז : rr •

: ז:ור� fל-ל1בדת לך:; �?Iר הנה,

ין.jר� ינתס� יכ:.זאס�
f 'ייז : lI"" -: ז •

- ��ר� ;י:zחד.לל�, ;י:zהד.לל�,
. , .,

! ן;י;Jפדןר� 5;1.רץ מן9רי לך:;

! ן;י;J!Jר.ער� כiריי �ן-;רfז�ן

��!ר�, ;Rר �ד.לי קןב �ד.לי

; ��fר� iJ�רית ןל�חית �לקח

- ן�ם-.ע1ר� �ל.ליד� �ס�

�ר�, !Jל-�רי�ל �רידת iJיים,
. .

ה�?lר�, 11Qחי י;זQירי iJיים,

�.ער�, סןקרים �חיכי iJיים,

.ער�, .ער� להם כi�I?רים

- נזר� איבים שללך:; ה'ים
T" • : I ':זז -

R':jר�, �?Iר �מדז 1בד �ד�ב

! אפiר� שפטים עשרת �כאב
l' -'. • : I ': ... -: •• :;

ז,pכ;iים, ;רירי, JJ�ל, �גי �רI;5ה

- �fג;:י �tiרר ,'�� ?tע� !3ל-�ז

- צלל� שפתי !(ל-מה אל-ן.jשאל�
-:1' -1': ... - -::' -

כi��רים �?Iר ;ק�י:z'�ל, ��ד

ן.עש�, ןy�ים ףfה �?Iר � ��ן.jיר

�?-�ל�, קואדרים ן�ל?I.1ת ח?Iזד

ל1ד, כI'ום ��ל ��קוי לא-נן.עה

!�ן.עה, � �נדש �?=ז::ור �קח� !3ד

- ז:ו1ק� �גיryם ל��י:zי ��ז

1רית, ן�ל-\;Jדרת לryם �ל-י:ג�כ;,וז

� fל-;Rר לז:;�ז:וית �דר �דר� �ם

iJמ1�לים, ז:;1.עד� ז:;ב9ד�,

סדק�, ן�רי ל�1ןלlי ח�ש�

גQלה, hק פרע� �ם-iJו?Iעדת

כזזק�, �tP�ירים iJן1בית �זד

�ץןה, עדד לא-תךדל� �?Iר הנה,

:��צ�, ;��צ�, ;��צ�,

יתפדלל� יתנודלל� יתכדלל�
, -: :;., -: :;., -: : .

;י;J�ןצ�ז ,ערי P.1יגינ� (;!קל

iJ��י, ב;�ןץ קדל �ל-י:ג.ע�יר�

�ו�יר, ?lר fiJר�ב נ;:י 9פד !3�י,

�ךין נ;:' , 1ךi'.לל לכ;iי-,קןת �ז!3ק

לגס, כi:ה �Wר �י?lד, לן; �ז;;�זד

��1כי, �רי �Wר-.עלה iJ'דם,

��לה, כי !3ם-��י ,9v.ז.רת iJידם/
ד:,vןה, ��י�י ךi'�ל ;סדר iJ'דם,

��נ� �ל מד,pרי f,ק.רב iJידם,

כi?-לכגה, �ת-;ה�ןה fת�לת [';ידם,

1נד, ןיי�כגז �א�ל f�ב ���ח

QI5ריי, ו;ן-�ז:ו'Rם fרל�ה �ד�ב



קו

: Rדר� ��ר ו;.רס ��ש

! ��!ר� 'דזאדל �ל�י ו;נהדם ל?i�ה

��?Iר�, ןידם ד1ל'ו רו;זק� ירם

���ר�, ��ר 9.עפי\:Jיו קי�ת

; �.ער� �ךtריו ?י.ר.עים �י.רי

: :,*ר� ?יאר $:רקי �'דז��י �י

!ר�, ר'*.עים �:ד ב:ררשם

- פ:ר�. לפניו ש�חה אשר ב'ים
ז :זז ז ".'-: -

; ��ר� .ע�רים ��ר-בי .על-yר,

�ר�; �ל?-ניז ��ר1ים אי

צפר�, הפוחנית אל-אהלי
זז --ו T:ו' '0'

; ך�ר� ן'*ם ��ף fל-$:�.רי

שר� הנכירים דברי �לפי
, ז •• I ... ':ז :

; ��.ער� נד�ל�, �לQז;ו'דזנד\:Jיו

- .ע�ר�. לף f�.ליryם �רים

! ך:�ר� ��ר ,yלי-?Qל yז:;

! �ז�ר� ��ר ,yי���ל yז:;

���ר�, דמQי �נ;:י\:Jז:; �לקדל
. . ..

���ר�, �?-ז:; .ע�י ��fב� fז:;

הנר�! לגי ואבניה בז:;
ז ... -: ז '-:-ז:' ז

? ;�.ער� ן�ם ?-�יו ;�fד� t:tם

? �ר� �.עדי �ת Qי-;ו;נ?י��י

? ן;ו;נ��ר� .עלי ;ו;נ;�צ�

ן;ו;נערר�? סדר ��רימ� �י

? �.ער� ז;t�דית צאז 'דז�ר לקtו'ף

; tS!ר� ןעו ;Pזע ?�ש� בי

; ;Rר� ��ר ן�ם-��ים, א�רים

; Wרר� ו�ם קוירדת ��ח� בבד

; ן;ו;נ��ר� �'דזםד �ו;נס,לל�

. חסר� וכל ידם פ:י-אולת
, :זז זז -; � •

.על-רכר �ד�ה, �דשי �ל-י:זו;נ?יה�,

;רד� - ד��י ל?i�ה סרד� ל�

��?Iף, ןכi�יל ��ים ?ישיש ,*�ת

��yה �בו:zים .על-�יז fרדש, ��ל

f�יר, ipר ןמPזע י:ז'דז.עים 'דזגת ��ל

��קב, �ל'iJי שם לעילם ;J1::'ל

צ�קים, ל��יו .עt=!='י ר�י ר�ה

J:\;vה, ת"ת 'דזגת �Rך\:Jם ג;נת ידם

ה�ןה hf.רז ;ק�ו:zי�ל ז;i;ה

ד��ז, f!;ת ;ק�ו:zי�ל ז;i:ה

�fד�ד, 'ijל�f ;ק�ו:zי�ל ז;i:ה

?i:�נ� ן,*�ה ד'רת, �?fiצ� ,*ם

J:\;vה, .על-lj:p�'ו ?ילנ;:ים ��דת

ס\�$:ים, �רמ� �למי.Pצר\:Jיו

בqמיז ל�יryם, (;:ף דילנ;:ים �מ�

�1ר.עה, ��ז.r.לנ� ��ר ;מד,

��,עה, f�ר�י שרוק ��ר ��ן,

;1;!�ה, (;:ךtלילים ?$:'יז ל�י

�שר חי?/ה, ��לה �י �yז:;, : י:זז.עק
. . .

היסיד ונגלה נטישיה סר�
: 1"" :י .: T '0" .: ז

?ידם ירם ן;�קד ערד �י-;י;זג�י

�q;ה, �'pבתדת �י-;?י'דזכ�י

�ו;נקין:ו�ים, �דת ל�גי Qי-��bד

צד�רים, ?yקויב ��ר �י-��bד

w��ים, ד�יוים קוAי Qי-�qו'ס

IרR; �דר �.לי דוד t=גי ;�פ:�

ן.על- �פיר ,ע.לי �ז;;ו'ז t=גי ;t=פ:�

��ר �נדר, .ע.לי .לןי t=גי ;t=פ:�

ךtלי, �סם �.לי ?ימי-�.רץ ;�פ:�

�ךtריו, fקוד.ער �לי.לינ� ;t=ננ�



קז

; ן��pז�ר� �ו-זי ;�,עצ�

; ן;ר;z�fר� בני ;�י�ם �עז

; �ז;;רר� �ני ��ים �'trא� בני

; 1�ר;zגירר� �כגד �$9tפ�

; ן�ר;z��ר� �1�י ;ר;z.עךב�

; �.ער� ��רף לQלקוש �יז:::ם

! בזנר� �ני כלם ביםפ� בני
:ז • ז ס0- : I

ב;.ער�, ��כ� �י-דכךם .עד

ס�ח�, 1�ק 1ראWיךiם ��ר

�9�ר�, $:t�ר �ןק .על-��רי

�ר�. $:t�ר-fן:; �ב�ריךiם �רץ

בשאר� אחריו כיתומים פ:י
, .:ז :-ז - • :,.. •

- .ע?-ר� ןחק תירזת סלפ� �י

! י�9ר� 1.עד סרים ;�ח� �ם

ן�ל-י':Tר;z.ער�, עוד ?-ן:; �ל-י':JTדrכן.ר�

! �,ע!ר� �.עט .ע,!.ר ��Jדrלם

ו-זטהר� מלככם ארבי לפבי
, ,.:. •.. : : - ז די •• :.

! סק�ר� �ד-�qרי ,ע.לי עילות,

- ן;ר;z�רר�! j�ים ��רפ�

! �i1!ר� ��ר ;ק�י:ני�ל �י�י

���י, $:יר ,ע.לי �ן,?יס :�כנ�

?E�ר, Q.ץjל ,ע.לי ��י.ךיס ;�פ:�

, ;?iר .שי�ת ,ע.לי !��יס ��פ:�

��ר �עיי, ,ע.לי �ר�ןיס :�פ:�

��ר �לסי, ,ע.לי ר.v�יס ;�פ:�

$:t�ר ��י, ,ע.לי ���יס ;�פ:�

��ר ��יד, ,ע.לי .ע�י �גי .י�פ:�

ג�י, ��יי ��?'ה P:כ;:ניר ?iר�ם

�ם-ךi�ל� i:Iר;zפ�ד� i:Iר;zבו�ד�,

לא-�ו;rח�, ן�ק ד��ם �ם-:Jדrנ�

�wצית לQwע ן�סרד� �ךה�

;�,עק�, ��רה �ז;;:ה i:ltי ;.-?tא�

כrלפ�, �י-Jדrביי:גיו .עד לא-�דע�,

.יJדPr:ח�, i:!9ךיו �ם ;�י�ם י':JTדr�ח

��רה, ,ע.לי,?ם כים אי .p:�י, w�ט,

: דבנרה הננ�אה פ:י - אל-ן-זפחד�
.�:ז.:ז -::0-

�Jדr,ע,?ם, ;��ר ;ק�י:ני�ל i:Iגה

p:רם רמי ל�ל ן�סwנ ;כיי

.p:יום לנירלי ן�ם-�,עbד :קיץ

- גמר� וחסידים אמ�נים כ!ש�
: זו •• -: - • •.. : -

ס��ה fידם סער

רע�, ���יו !.עף כi�י:גין �י

�?iע�, יך�לים i21ךגי Qךגי

; לע� .p:אורם בuר כודכי �ף

��?iע�; �י-��קע� ן.Pת $t.ךץ,

��ע�, .עד-Jדrאול ?Eי:נילם R�ץ

�ע�, �tPנרים Jדrסקים .עכי

p:סי 9.ער, .יךך�ם ���ים �דמי

�ע�, f,ער�ל Jדrכזקים ��גי

.על-?Eגי .על-p:�?,יו t$i?'tם ��ש

ן.ענ ,1j�ר רw.עה 1��ים �סי



קח

! �זרע� ,ערי י;זל�יס ijנ;:ין

נךדע�. דלא איש יד.עם םךדךת
1" • • :זז

! �נע1 ��ר ;זדה ,i1pי ז;זי�

��קים, ל(r��לת ך�רך

ז:;;�רקים, ל�Wר �בך�ה�

��יקים. �לדיס ןךi.ענ;:ים

(lrקים, סי� ��ר לס.�יס

/Oסקים, .ע�י fWצ�ם ן��י

ז:fiרקים; כ;:�ר�ה ��ר�יךiן

��יקים, יךגי ,ע.לי ל(1fJ)i�ר

Iקים!�f �'I,!pיךiם I;1ך.f/ה

.ע�קים. �דיגיךiם �tפ��

? tfiJסקים לo/iJפ,:יל ן�ם-ת��ל

? 1קיקים tp�תו ,ע.רי , כ;:מך-9לע

!? ןוקים ךקים ת��ה ןר�רי

��יקים, �ע�.ר.נ� ו?I�גי

!? ���?iים ז:tfiסקים �tןנ;:פ

? ��קים �לךiיף �ז�ח ,ע.לי

- �ךrלקים �קומוו ןiJ:�ים

! rקיכ�ע, �:ם �נךש �.לב ף.לה

ונם גדודה נחת הנרד הוא
.. : :'''ז .. . : -

כ;:סו Iר�9� ��ר סרים �בול �לה

.עי.�Wר 'p��יו �כ� fל-ז:piזכגיו

ם��ה �:zגנ1ר

ריגך) ל�יש (\;fש\�ה

ן:קים Iדרו� iJ�l)יו ��.לם

- דו��ה ל�'-hרף R:ץ ןיים

�ן?Iה' fלי-lג�כ כ:נ.ל, ��ר

ןוכו lJ�ל, ;זךi?rה P:י ך�ה

חור, ?I;1נךת ז::,ערנךת �tן?-פ

iJכ;:(l�ים, כ;:��י ן��יךiו

ןiJכ;tים ןךi.עגור ijו.rר ן�ם

- לP.Rץ יא�ם �י-'יי;זנו ן�ת

עליהם הדר-שמש !!הגלךת
ב....... ': ... --: 1" • :

ל�פtךת' איר qתו�ל : ��ה �bר

לי לfף �י-(J�.�ה qלא-ךי

י;ז�.wש, .עלי ת��ה ן�י?-ה

ל�1רי, ך�סיף \;11יק ן�יjד

�pזל.עים, רצ�ו � נו ןם�.9י

ןכבקריב ?.וריב, דו.עט \;I�.!.ה ן�יjד

Iיםf?lר�� �קומוו ןt;iIJ�ים

ל�בךת' �ד.שי ך.ואש ן�ם-�,�ה



קם

גק�ילה ijנהן מ�ה ו�י
ת"תכ) לערך בסרקוסטח, חי (מקורטובח,

ע�י גtiמ� כtiמ�

ז:tי::�תו) (fיוס

•

�ל-�!=,י, �.גי .ע�רח, �א,

Qרכ:!='י, f�.רש דקr�.גי

ל;:!='', �ר.דח ז:ו�זד דצ1ף

��1!='י צד�;ח, �זד,

! אךt�:זד :p.זןי1 - �ת-�י�:זד כ:?ל�י

ס�ק, �1!.רי �זד :פ1

; ע�ק fל-.לב �י-:��זד

דנ�ק, ל�ריס ע�ג

; �Wק il=t1�il�:זד

! אךt�.ז :tPלי1 - ק!�תדכנ:י" ;ז�י ק;ח1ט.

pזירים, t=:��זד �ח-פfב1

�דfרים, �זד Qה-;קר1

; �ק;זרים fזד דהיך נ;:י-סו

�ן.ןירים ן�זד - W?/ש �חית

אךt�:י"! :tPלי1 - לכז::זד Qח-�אר1

���ים, �סך לזד חיך1

fר1�ים, ?!��ת נ;:י-�קראת

�ן�ים, ��ל1ת r:ברךו ר�יזד
. .. . .

ךrל�ים Q,עWח .ע�ח ד�ל

א��:ן; :p.זןי1 - �רi:זד �ת-ספו1.קי



קי

fל-ו;וקi�ילים, ןזד סךד�

; ב�yלים מר �י-זד1זד

�yלים .ע�כת ו;וה-�כ,Fית

��.עלים .vת ל.vיג;ם,

! אזr�;זד ;Jדזןי� - 'ij;�ע.�

•
ז:זזה, אכנך ��ר דיד, !ה

י;ז.עןה, ןזד לזr�לית :ביא

: .על-fל-��זה לJiJדז�י.ע

fת�ןה fח�ר �י-;ד!גל

! אזr�;זד ;Jדזןי� - f�;ך ;t=.על�ך

�ן.יי�ף נ;:ז:ו�י ן�נ�
. .

ת"תע) - ת"ת ר"א לערך בסרקיסטה, ההשערה לפי ,1:1)

ע�רי �י;זנ��.הזד ג�קזי,

ד�רי, pזיר ;�בן ןלכ;וגי

l�רי, ןלJדזמר

Q�רי, ן��לאיי:ניר

! ו;זנ�רי ���ר If.Qנ� ןג�רי

פ:ם�ם אל-I-זהיי בפשי
, : �:. - .: -

y�יי, �יי f'?;.ךי

�ךנרם, \דtPפ:יר

�רyם; ן�יש

תינתה
...

�ת-;:' גכ;וקזי f,ר�י

! �רשי �ת-�ם ן�ל-קר;:י

ו:גרךב;:י עז ,Wגכ;ו

f�ב;:י, ןצ\רזד

.עך�י, ל�1יר ןז:זין

, קזכ;וב;:י ל�דן:'י ן';tיסה

VQר1.הב;:י, ןז::ו;zעי�רי

: �קיו;וב;:י ןז::ו;zבני��י

! .ה?ב;:' ן$1tה �את �י-�.�ה



קיא

i רק-Iכ.עה ןס:ה

יי��ף, f.ךסם .עצ�ר

יי�דןן, f��ן 9ג�ר
וחכלים בצירים ילך

, • ז -:- •• : -"0

jנך:!דלים .ע�ל וראית

כנ�כה, ז::רג��ה fל-iJ'ים

�כ;ו��כה, כ;ופו�9ר ן9ר

�ון, �כח�ן fא כח�ן

כvלן, .ע�י ��ייז ניל

, כ;וכל.ע.רר לי ךlגת לא

כ;ו�ל(;Jן, לך ןלא-רגכ��ה

.ע�ר, - fס;יו

��ר, - ��כ.ותי

�םי��ה�, ,קין.עים - fעיךי

, ��קIה� .ע�ר ןג�ש רfזה ן�וrריתי-

לifסאלי; �יI-;כ;ויגי לא-:ךע .

ס�לי! t$f.ךץ �מ�ז

.עןיו, �9לכ;:י ל�'-�ו;ז ן�ן
. . .

בנאית, ייל��ה סד9ה ל?-גי נ;:י

i לוr�ם-וכ �ןיל ן��ך

סרע, ל*ן ��רר�ת ן�ל-(;Jל�י

fכ.ו,Pציכגיו, ן�ל-\;J�i?'?זי

כו'p�קיכגיו, f��ע �כו�כ;rי

?-ע�ק ן�ל-\;J?-קtד:וי

�ל-�ז;fiלי, �?-�ןל

ס�ם ;היול סע�ק נ;:י

! ס,קגה את-לכ ויאבך
1" l' .. •• '0' ,. - •

ל�כ;rלה ל*ן '?זי:ני נ�'?זי,

סןד';!, ד.רן

,J;i�קר �י�ה כ;וIfקיר נ;:י

�Rד;ז';!ן סד�ה �כ;ובו,ע�ז

ךi�את, ?jריש �כ;וfזקים

- ה��את �כרים ��.עיר

! כ;וז-tfiJ�:ם �� ��ת

בגךי-שכל לכשי גפשי
... .. ..,. .:.,.: -

�י�ה, �זיר ןז::רג�ךרי

�ת-נ�Wר �כוץ�י

כ;!דרר, �iJ?-וי

כ;ורגניר.ךת. בי !;'� ��ר

וr�ייכגיו, fבlגם ל�ן ן�ל-���ן

, כג�רכגיו �ifכ;:'ית ן�ל-;כ;rיבנן

?=מך-כו;ם :fז�ם� ��ר

. יתהלכ�-למ9
, T , - , •

לעזר כי-לא זזכרי
": .. : ., ':.:

.ראקtיכגם, - להי.עיל ןלא

לבשת כי
... : .

! אחריתם - וגם-לחרפה
ז .-: - ז : ': : -:

J;iב��בנן, �רhבית שיך,!�י נ�קזי,

סד�בנן, fסךרי ןb�י

כו�נ;:יבנר, ���ז lגר-J;iכ�נת �ב:\:tי

iי,b; �.ע�ר ��ר

�כ;ו$tם ג�ף ה�א םלא
. .

מ�דס, ��aר

�ר'ש כ;ובו,ע�ן ?iר�ץ

��סת, �כ;וfזקיר

םר�חה מפזפה בנ1י
, ז : ד • • T

נ;:ם�סה, ד�ש �ר�ה

,קיו.עה, נ;:ךס1ת בלם



קיב

ןלילך, יי�ך

כבפים אליו שאי
, "ז° 1"" .:

אפIים והש\-זחוי-לי
, • ז - --: - : • I

�ךל�-?,ק ן.ע�.ע��ך

.על-�ךf:ם, �דרי.עה

:��ך, tf.iJדך :ו;z�ן א�לי

�ל:ך ?,�יו ן:�א

,*לים, לר ן:Wם

iJ.!ה, ג;עילם .ע1�ך �י�י .על:ך ן:hז

- ל�נ�ס;�י ש�;ך ן\:tךt.ר\

.על;�\! ��ל �עיןך �י

�ל-ו:ג�.ע\�\, לרב, �ןה v�י�י ��קtי,

:.רך, ן;ש-7�ל J!;כנך �ס:יס fעיך

; iJך.רך כ>f�ך רב כ;:י

�ןח, ��ח 7?וסר ן�ל-I-זא�רי:

- כז'דם כ;:י-?,�ה

יים, �ה-:לך ןלא-כנדעי
. .

לא-;ש�ב, ל.עך �י-ו;zמיל �ן.עי

ני פI.עלI-ז אשר וגל
:נ -... ': -: :

ןסש�ב, ן9פ�ר ,*ק�ל

��?\ה, ?וסר : ן�ל-I-זא�רי

. מנשה מכבל-חי הפוות יים כבי
ו -: "'. : .. 'ז ',' ז - •

Qקי, if-ל-יים ,עשית �הרי

��רקי, ד:וI:!י �i-ל.'pת;קtלח iJ�.כת �י
. . .,

�'pשית ן�ל-\;Iו;z�וז;;�ז::י

fיימי, ך�ר-יים hק

�1-ק�ז:: בידרת ד$:'פIיר כ;:י

�Ifקיםי. ני.רך �יש �ז

ד���ך, ן�ל-ו;נד�י

�ז-v.ע?,ר, v;ה iJכל כ;:י

�ל-v.ע?,ר, ,*ב iJכל ���ם

ונוצר �לכל-נברא
ז I ד :. :ז

ןJJדלית, .�ש-?jץ

ד�ח, �.tf�ה �1:\ר �ל-v�רץ לש�ב

�ד:וים ןfiJו.1ת וiJס:ים

יחך שבI-זס
, .... ז : •

;רfק�, t:Iיש-f�ז:ויה�

יתפIרך� ולא יתלנך�
, ':זז t : .. : •

רע�.ע, �1:\ר ?jצית �tP�י �ח�!ים

.עליו: עדרים JJ;ל ןi-ל-fר��י

מו�אי, ןכi�.1ת - מי?אי JiJ!:ים

סיכנו, ןiJ�.1ת - נו�ה iJס:יס

קי�ר, דiJ�.1ת - זו.ר.ע iJס:ים

עי?jר, ןכi�.1ת - נו?\.ע iJס�ים

��ריך, ןiJ�.1ת - Qז;ו�יר iJס:ים

! 1!�ז:ר דiJ�.1ת - �ד;וריז iJז:ו:ים

�רt:lי, �ן.עי-�א

ו:ג,עi-ר-נוס, �ס-.על;ך כ;:י

p:ר�ע, ךון.רך �Ifעי1 ןכנ�t:Iי

ע, נ?,� .pת :נחרן כ;:י

; עול�ך �ל-�ית וכJש��י

��לכנך, \;Iך$:י iJה�א �'דס

�tp�ר�ך ןי:j?Jז:וי

,עגןכנך, חלף

ז::.�ה, fעילם נו ;�.עי;ז �1:\ר

! וt:lם-רע t:Iם-טוב

�ז�ך, ןכi�י �רt:lי קt�.עי-�א ל�ז

��יך, �;ית .ע�ך ןקrדד:וי

7;ול�ן ו'�י ןק��י



קיג

;רא �ת-כi�יז:;ים

- �מיר ך�ת-��יי:ניר

כבל-האדם' כבי-וה
ז זז ז T ....

את-כבל-מעשה כבי
": -: .. ז ": •

fל- .על ?-���ט :�א כi�יז:;ים

�,עלם,

! ן�ם-רע �ם-טיב

\-זשכבחי: ראל
• : :' - I

יח\-זים כיד-כבל-אדם
, : - l' ז ז - :

; �,Wpה� fל-�דWי לר.עת

רוכרי:
':'1

�ל9,(ת ן�יז �יז-ח�זד

! �,(ז פp,E.לי ;ום לר:;�י.:.נר

קגך �ת-�ר�י �?i�י

ךאיגה 1fל-כסך

�?i�י-��וה' �?i�י-�דק

�ר�י �ף �כ;גי \;J�ר:zרי א�לי
. . ,

�פי, ךrריז �?-יים

כiרקי.ע, t:pז:;ר ךכJ!ז:;רי

�ד�רתי, ז:;W�ש �נך�את

�ךRה ��ש .על�ך ךכJ!ריס
- ככנפיה. �מרפא

T ": ז :. •• t"

לאר�;ן, ךז:;ו;נס:��י 7נ;:י ק��י ך.עי;נה,

.לאל'כi:ך, ז�רה �קi�י

כבי-טדב i'=I' הללי
, • ז • -: -

�י-�.עים, �'[iינ� !בf/רה

תהוה! נארה
T': ז ז

8

�דרך, ��?I�ר �אכנך �ךrרי �י

לתיכחת \-זש�בי
.. - : . י

��סת, �ב/f�t:ה

�ו לך לא-:י;נ(;ז �י
ורע, טיב 'pשית

- ו;זש�t:ה ןלא-יד.עי.לך

�י.ז�t:ה'

�,דpזע - לך ז:;�סם ולא"
נ�pזע, ן��9ה

לךו�כיז �כדז ז:;ה�א כiעילם �י

ך�ת�ם, fל-�פ�ז ך��ר

ז:ות�ם, f�ד-fל-�ןם ��ר

טדב '?t?-ר לw.לם ן.ער�ך

שמי �לחשבי ארני ליראי
, :. •• : : ז ך •• :':

דi2ם-fרית כי �7ד:ז�קם

�ל, �ז-tdנךסי

מפונ� ס�ר לאל האמרים
": • •• ז .: T

ז:ו��נ�' לא ףר?יף ךר.עת

�י-�.ע?-דנ�' Qה-�I:'י

���ע-כי! �י ��ה-ני.עיל

לך, ז:ו�1iו;ז - �ם-ז:ו��ו;ז ��'?זי,

! �ש��כנך י;זליז �י;נך - ך�ם-ל�ו;ז

; ן�ל-\;Jכ;ר.עי בם?-�י מ��ר '?ז�.עי
, . ,

י;נ�יך .על-ל�ך 'z:ירtק

: �1-ךןך קv?ת ינדןי

��9ע, מכל ךt:ר סיף



קיד

�ן.�;את :�סק ו�י

סנןרן) עיר באליסאנה ונקבר ר.ת"סט ר"א בקןרטןבה (מת

? /fOוה �ר�י �.עיר

מאזרה
. ,

�ונודך, צב'ת אריה :ווף
.... : סס ז -

�נודן, fסיRז:; עב;ר .�ךiוף

ךפודך, 9f-לת ד�ה 2!;ו'ף
pזfוה, זכירז:; �iJך .,�fוה . :

Qל�ת, �.עריז;; �ד�

�דו.ל�ת, ל.עיר כארי �ד�
. : -

�ךi��ת, ל.עיר �ך:ז:; .עד�

ד1�ה, f.ערי ישכה ז1�ה
ז : ז

fרמד(Jיז;;, חרש כודש

�נ;tישד(Jיז;;, בlגם Wרש

. את-כל-נכלדתיה :דש
"'ז' \, : T "0"

ר�ה דR�ת ידד ,ר�ה .

תנוזתז:; �ת-W�לי ,R�ר :זז 0:

י:i?zוכrז:;, �ת-.ע�+;י f�ר

; iJז;tוכrז:; את-רחנוי סס.ע�ר _: _ ...

R�ה, דודתדת .על-סי R�ה,



קטן �ז;:נדת.

?i.9�י-לי, �qרי

! p,iJלי-לי �tPאול

ד�ך�יו ��f.עה-1א

? �ל�יו קץ מי�רי

,,! ���יו 1סלפ� לי,

: כהפליא נועציתי
• : -: - נ-

• r'fז�לי קץ !גל-ר�ר

Vfדלי, �ל-;�יJJר

דסילי, ��כ;rד:וי �ל

1ז:;�כנךrןי-לי :ר

\;J�לי, די,רר 'rזם
! זת�כלי ני-תפו.ןי

. : ; . -: .

?iו'�ים, ?Iשד�י �ר

?,רי�ים, �'p��י

כו'בים אל-לבבי
, • : . :ז ','

- �לילי ןאי�ב �ר

! �לילי ן.עין סכ;rא

�רfה, �ר ;�יז �ר

כרכה - לן ואגי
, ז - : • -:-

. בסכה ו.ןצפנני
, ז ".: ... ::.

ןסדלי, ?,נ�Qי �י;ז

! ןסילי ?Iנ�ד:וי �י;ז

אהבדת
ז -:

1

9R1ם, �,pלת-איב

�יש-ךr�דית ן,Pרז

fר�ע, ��?tד-לי

"ךtו:נפז� : לו �tP�לה

?I�סל �יז כ;לJ;tה

ין!1פזית, �'pנ��י

- II!לו;נף�t;1 "�ץfr?ה

ל��קוי ?,�.קש �ר

ןסלי קויר, עי�רי

�י�- ה�א ןךtליא

�יגן, ל��ך 'rזם,

- fד:ו�ר דו;נ�\;זיו

, �ל-?iרי�י סךל�

נרדים אש להטי
. ".: .. .. -: -

י;זדאית סץ כי�נ�

בחציו מיתתני
ז .: • - -:

לב�קוי זאת עי,לל�

fאי�י, �ד .'i�רה

i?fשית ;ד�ר לי

.;�רב-לי f.עת t5ר

- tPRתכנין רו'ר �ת

- ךr�י�יו �דס,רק



קבtז

;דידי, sפךt�ו;zף,

נבידי ריגל לי
,. : בז" •

: לדידי ידילת שיר
.: .;.

לי, 1ה�א לי ב��י

! �ו;zק�.לי �ך�ש

ביינד:; שנרתני
ז •• : .: .. :.

דביךף �ךtקrיt=ף

.על-ל��י �דו;ז�ה

לכיתי, ;דיךי fא

- �י::�יר t1=ל�י

2

! �fילי�' fרח ij��י ? ;דידי ij;ך,עJ;נם,

? 1'עי�י �ש�ב ?!סי

: נר�בי לכם יניד
• : "." ז .-

לבבי נשא אחרי
. :ז ז ז •• -: ..

Q���י? �/Oא �יף

fל.קtשי�י, .עפוי ס.Pןה -� �.עת לא.�רע,
. " . .

! ;ני�י ��ש .על-�י

.על.�רידי, �ר �ר.לי

�בידי, �.עלי ?1ר

i דהודי �?I..עתו אור

.על.לשי�י, נ:�ת ;?:Iפ�

.על-fרו�י? ב,ע��יר

שפתיר ימים אי
:זז • י ..

��כום? �יף ספוסי

? !�כום �יןד tP,ע�.עי

כוס .fגי �יך ןירידית,

.fמו�י fזת כ!?I.כzיר �Wר .vת .f�מ1י, לי ךiר�ה

? �ת.ךtמו�י בפי!iא

ל��י, �ס-ם�ף �רע

, ל.vי�י אורי ךiר�ח



קיז !!ד;:בדת.

f�ז�י, ך:'יךיו '�1

�'pמי�' קיל ד:וין �לי ,'9

ק�מי�'• �ל.ריס

ו�ןית !:Jקים ��רי

�ךיןית ��י J�,ע�יר

; בוtמ�ןית �?-fןית

- !ןי�י ראש .ע�' ו�ם .עף, -�� /oש'ן לי Vשב

! $Iת-'pי�י ij,ע�' �א

�9�9ד �צ�לה,

��ז;ו�ן 1='1ךי,

מלמד ידם יים
ז : ...

י��נה!' �גרל הילם ��3lם
.. ' "

בל�לים ואהבת
• : - ד ... ;

�סfלים ו�hז

; ��לים י;ניי�ם

ל���t=ה!" �יש-סר�י �זד

�ליגן ,Pרי-9ה

חדגן - ? f�ין;נף

�עיגן, vז;וקtיזד

לה��ה!' fס.רב 'p�ךים ן��ד

�נ,סזד, $Iל-�ית

�ם-$I�fסף,

�ל-סן \:Tד�ק

.על��ה!" Jjז;וfקrי ��.חד וג!.'

*'

אה�בי �לחןרו
. -: : ',' :

3

f�.ע�ק ,יישב

וכז�ק �:ן,

�9ק; 3l�ן

�ום. ייגת ל(Jום רי?t.רד

�ךיךי "�דק

נחםך:'' אזננר
, oב"': :'..

ו:ךי p:.ר�ים,

, $Iל-�ת-3l�י �לד�י $I�רש

! וצ�וי ,סלקי

ו�וי א��י

ואיוי , �ין-לי

�ד�ךים ��א� ��יךים ו3lל-�ת

(קtדגי "ק��י

ימיני אשכח
. .: ... : ','

לשוני והגנה
. : ... :

לקt�.רזד, ו$I!::זבש $Iזp:..רד �ם-לא



�זמדן

��ך?jי:גי ��bך .Pיר'ם יום

; �ר;:ס�י:גי י:ג�ח �לב�קrי $:'רקף
. . . . .

1�9t1י:גי, ���ח-il-י �י חו�י

: ל'p�9י:גי �ל-\;Jךרש ?jדדש,

? ז:ו�אי:גי 9ח �ח-פ;:t1.עי ��י, ?זח

��ך9י:גי, י:גקךא �לי ידם

עם-ג�כ;rי:גי, ר�חי �bף בד יום

לכ;!עןי:גי, לסקר �קJ;\tף יום
"." . ..

!:לוי:גי, �אד ��'p�ים רין יום

! ב(:i!פ:וי:גי - �ם-qרעי:גי סן

�דף, 1Vל �.p.לח f�Rt1ל ן�יר

? �t1ךף P.1ץ\ב �9ר !דרונד

�רדף? �יר R1ש �t1�ט �ין ז;r$:'יר

�ז;;ךף, Rל bץ �ם-\;Jקךא ?tחור,

R�י:גי!" חן ��י1ף;? "?זה �'p�ח:

/Roל fש�בו, �ז:ום ,עון f�ך

; �?jל ��או - ס�או ז:ו9ךף ?מ�ל

�Rt1ל ב;:מאזגי �יר-P'J:iלח נוךא,

?j??iל? ן�י:גיב !jל-פ;:t1עד i!�ל,

�9י:גי! ש�ח fמאזגי ,ער��י

�::זם �?לב כנסר ?�9ש צ�ר,

9fז;rם, !דדן �\;Jל�ן ?/רב,

1�ז;rם, ןע1ב י:גר�ח �מודח /oב

;.רסם!" 1ע1ב "מדדח f��9רף:

v�.,יי:גי O/:1ר ז;t?rאי:גי �iי�ם

•



ק\ט

! P:ביךם :י:נעי.Pף P:עיף

! �\ךם �ביא ��י:נאם

לר�בין, כל סיף \�

; tP�נ� lגו;נה ן.עך\ו

��\נ�, ל��iין

! י:נ�ח ןtזת-,Pרfתד

I כi?-ל ך'�\ ס�.ל\

ה'מ\ם• לא-מלא�
• T- : ז

Iף�הי לף לא \�

! ן�\ני ;��ש ל?tז:ור

סדנ�ף? ךrכז.רב

'? i?fוfה ן.ע?tל 1iJית

�,עצר, עילם \:I'Jf

ככל-אשר-ל;• הבושל
... -; T: ,. -

?:Iס11ה, ?t.(ת \��f

; t5fךrרד�ה י:נi;1;ה ?tרה

צ�ר, ן.ק9ף f!כiב

! מא1מה מפ:ל-אשר-לד
T: ': -: T'

1��\?-ף��.לך,

! !י:נiJ.לך ן.על-��1ה

לנ� שכנ\ם כבI-זים
, T • : • T :

י:זז;וו;נס �סר\ם �קtב1

ן.ןדכחה
ד •.

ל�ןם? �ה-:י:נרדן

�עדךם? :י:נ�א� ן�\ך

ן�בין, .לב �יש :;:\ו

���נ1 ;�.ע�ר

�קו�נ� I'J�ר ��ה

- י:ז��ח lג:ו ד?:?:lIגט

כתבל אדם חבל\
•••• : ז T •• : ...

- ��.ע�\ם ך�ם-��ל1

Iף\�\�� 1ו�ה קiם

- ןק�;ני ןכi�ןם

טי��ף ';:ונית

רfז:; ל�\ \� ךrכזרע

יבצר גאוה ר1ח
:. T _; - -

קi�לי, �לפ:י fש1מד

הל�ה �כז�ל �,ערה

- ראשי�ה ך�ם-?tי:נ?iה

ל�?-ר �\ן היjlל

?:Iה1�ה, \ים ןלא-:'?!א,

ה.לך? t5ו;נה i�1ל

ו;זiJ.לך לt5ט i;!.עם

.p:\נ1: ;ר,.ו\ם ף\�\

קr�ו;נם .I:?:pקים 1ב,pר



קכ

נדש�' ���לi::;י?ם

ז:;�ר�! ����ף

ן�ל-כJ,ע�יל� ן��ר�

? ��ר לiוז:זר קו?=כד

ן�ל-�י:ניל�' לiו.(ת,

! ח�יכם - �מיתתכם
... .... '.":" .

: iJ�אנ�I1� �דlגת

; פlגל נ;.כ:rדב כ;.י ל�נדש
. "

iJ�ל' ןםי9ד:; רא�ד:;

! �ל-iJ�לז:;ים עלים

נקש�' ז:;לJקד/oש�

ןז:;�סר� ןן(tצ�

iJ��יל" ל�ד?ם �אדן
יתפכר דאיככה

.... :. "זז :

ה1חיל� דידם ידם
. :

מדי:ג?ם - 1j.�י?ם כ;.י

iJ�רנRt) �ת-זאת �ן

הדlגל נ;.בJ�ל �ין כ;.י

��ל, - '?I1iז:זה י:ז?=לית

�כז:;ים �,Pלות t)k.זי

..

�iוה�' ?=בודי חקרי

; ןז:;לJ�ךi?יה� �ראדת .עI1ד�

- נבה� כIראדת שכלם עינ�
T 'ייז ':ד •••.

! לדא-ה�א ב'אI1ר�

י:ג?=�ד, lגל-קו.וpזים :דף

�,ע�ד, Ij'ןר �ב סח��ים

lגל-�ד ן�ש�א ��ן-�.(ת

! �?=�ד ךt?-י �ן-iJ�ל�ה

?-רי�ה' fר�ס ��די�ף נדי �!='יק

�ר�ה' f'?91ה �I1לי�ף
- 5fפךt�ה ���:ם II�ז:זד!" ק.רא:

! לא-�א ן�ל-iJ�ל�ה

קוI1ע�-לי .ל�ב �i1;\י

סילי!" �י1י II�לז:;ים f�רז:tי:

- כשכלי אבאר נבבדדד שם
• : .: .. ז -: . : ..

! לי ש�lג P�י ל�

�ל-�ז:זד, ד�ו;r�ר :ח�דד :ז:ויר,

; ��ז:זד ן�(tדיתי ראקויתי ;רא

- לא-�?=ז:זך �ז;i.;ה ד.שם הידתד

! �ת-iJ�ז:זד iJ�ז:זך

�כז:;ים' P,Qfלדת ;�רי �פ�ן

נז:;ים, �כז:;ים 5פסר �כז:;ים

: ?-גז:;ים 11כ;rכדת לfל-lנ:ן ;.עיד�ן

! �לז:;ים �ש 5פן



קנא

fן.רא��ן ��ז:וק ו�י

תתם"נ) ד"א אחר מת תת"ב, ד"א ברלד (בברצלרבא,

? ת�כבי כבי Qה-ןן

�לנ;:י, לן ק�נ;וי

, י;גJj�י ��ר ןג�לן

'! �ב:נ;:י ב:�ל �י

אהבה
'J -: -

, iלת-סP'� ,יי�ה

ןן, :ביא ר,ז'?tיסן

מי'?tי?!ך ��י �י

�ר,ז�ם

מךtר�'?tח, �ב��ה �פ� ��ר "צר;ים,

fר��ה, מיים ��ר ל,עז��ה, לקרא

- דר��ה ן�ם-\;זז;;.;ה עיך לז;;יית ך:!ש�?iה

ןמ;ר'ה!" מf�ןה נ;ו��ט לזז נ;:י

�ךאי':Jי, אכנן

; �ת-fויי':Jי f�ךי':Jי

מנ�חתי אל-פנית
, . :ז •. ':

tjכ;:ב:ן:ני' ��ר

ת�'?t�ה, f�ר;zני

; ��?i:ה נ;והרה

בשביה ן.ןלני - לא
., :':ז . : .,

« ! כ::ה �ן �כrר-ןנ�

Q�ע�ןן, Qf��ר

; tjQןלן f!�ר

נ;וכ;ליןן, ז:;יא ��ר

זן!' אכנז:;

;�י�;ה, ,ך:!TPק\;זין,

.על:ן, �.ע�וי

ןכנבי�י $t�f�ן

�ל-iJ�קים

���ן �יר "?iרב

להיית יצ�ני
:. .-. :

ן�ם- �ם-\;ז�מוי,

כבאשר ייהי
...... : - .:-

ע�י -דנ�ר ,�ח��ה

�ד�ן כz,עךי עיך

\;ז��.ןת, ,ע�.ןת

\;ז\;זי טיב



קבב

1�ל-��ר, 1'.קW�ת ס:יי:zי, "דךיi-ה

���ר, ר�?ד �ין i-גי, ;���י

��ר, כ;וי ו�ין-לי .עמק, כיר 1חWר

" ! כז1�ר l(ל-�י �רלה וס��ן

�רים, ;.די כ;ו;'ין ��י-לר , 'z:ר,ע:י,

ךi-רים, 1�ו.r��י '1�J:i:ר סם �1\ר

!רים, �t1.רי ריק לא-tS�ית �l(ן

,! כז�ח�רים �t1.רי ל�ל\;זי-ל?ת

�ר�זית, 'p�רה

lג}ית, ו�'pנ��י

?t1זית, ?iד ו��ה

" ! זאת �ם-.עקtיי:zי

כז�ל�ת -דתיר "��י
יפו.r�ני זכלם

. -: ... "'.:

- �ת-��ף ?,iPב

איהי ,יי - .:: T:

ודישין, ��ר ;'יך לך �Ifה ,רס'ים

! f�ת-�ישין דצ�רה �מיlג, ולא-tS�ית

ולשין, סן ה��?iי;ז l;:\;זי, �ו;ז, 1ר�דה

,! כ;ון-סראשין ס�t1ריו ס9.רר J;'די-t;;סינ

ר.!.ה, כ;ור�ה 1תיר ס:יי:zי "1ח��ה

ן�-ד.!.ה, �ל�ת 1ביר ���ע� fגי

תחזה: זגם-או.rה - כבל-צד נופזרים
':':;': -ז -: - ''''',:.

"! �ל-.!.ה .!.ה 1לא-�רב

כ;ו�עי�י, ל�.�ם ��כ;וי ,���,ע\;זי

סע�י; �פ:�ר להי�י�ר �כ;וסר

: לכ;ו'p�י ��.rpה ��י לכ;ו,pגר, �ם-לא סן

'! ;כ;וי�י \;ז��ח ;ר��ל� �ם-��fסזד



קכג

fל-h.!.ה, �ב�אדת )lb�ל "וr��ה

!!זה כל-צר lנפי גאכלת וגם-אגי
,.,' - ז .: ::... • -� -;

�ח.!.ה' ל�1!='י ��ר לא:ג;:י, fמ�ל וסשב

"! יי.�ה �I-יי�;ת ןהד�אכג�י

בוrש��ה' גזט��ה �fגדת, ,זר�!ה

'pז��ה' �tfה fמי l(�י, לא ?iר��ה

,j:ן�י-��ס �ל-.עיר ���ץ fג:ר

'! �q�ה �'pב:תדת ����ם �רם fסד.לי

•

ז:י1ס7ו;זיר, f�q�ה

; רס�ו;זיר ר�סר

גכiלו;זיר, fמד-7�ט

�יי�ו;זיר!')

iJ�.עי�ים (,ך!קי

�ת-,ק�ף ז�ך;וו;זיר

��סל נ�ר;ר

עדלם אהבת
l' - -, -

�ז-,עiךא �ז-�:עקב מיtזה ':;lד

בח"ס) עוד היה תת"צח ד"א ובשנת ת"תל ד"א לעדך נולד (סגרנאפזא,

,

מחזה מlנלי ראדת
... -: - .:. t

! iJ.1ה יי�ךדש

Q�ל?-\Fד, קז�ע�

�ת-?I��7ףzד, רא�

�לףzד, נ;:י-�יד רע�

ר,עףzד ואדר , Q'ץt�יל

ואתד \�רד, fבדך

Qי;1fzףzד �ג;:1�ד

! לענזת-זה . את-זה
... - ",: ': ...

אד�ז

ו;ז�ז:יים, ז:יו;נעד�ר�'

האלהים ארגי
• '" ז :-ז

גדראדתיו מפי
ז ; ••

��7איכניו �ד?!ין
מפ.Pלדתיו ו.Pלי
':בז •• -ב

1Q;זץtבדכניו, Qfךאת

��ינ:כניו ;ך�ה

;bךדכניו f�ר�ע

- �חזה �מlנשרד
':'::. ':ז



קכד

;�לp:לח�, ןכנסת

יסבנלח� בו�חי
, .. ::. :

��ח�, �ךrריי

.על-Qח-ה�א, ןס�צי

ןי:נi!ח�, ��,ער�

לח�, כ;.Pי-לב ס

- ��ח� �ryם

!? .על-Qח-.1ח :ת�ר

חייית, ן��ריי:ניי

לiJךrיית, ��לים ןלב

��'ית, ��קי�ם

Iכליית� דלבנית
ז t ••

מ�י'ית לחפריד
, ': . .; -:

,על'ית, �ל-כ;:�א

- ן.ןחן.ן'ית �לביר
. : - :

��.ח! �ב� ן'?tי;tים,

�ד;ו.דף, �רב

�לדיף, ו;,ו�ש

:דף, Qו';ז1רת

ך9rדיף, פ,Fל�י

�םידף, לביא

fנאדף, '?!ים 1א

תבוח! לא אלחים
.:: • • :ז'

לא-;כ;:ילו �סק

fלו ןvעיןם

חדלו �מליצי
:',. ... :

�.Fלי, סיד לv�יז
. .

למ1לי �?ם 'iI�ן
�דלי �מפ!פר

: ז .. - •

שכלו דרכי נבי
:. ..: - .

v�י�ים !:tדיז ח�א

�אייינים להשפיל
. .. : . : .. :

�רמי�ים נljש

ן,עיי�ים ןh.קר

נבל-חמינים זר�חית
• -: ז :

נכונים סחם חיית
. , ..... .::

�ל-�אי�ים �ו;,וryם

Q�ח, .pל� ��רים,

מבנבח hמר יציר
.... :... .:

���ח 1נ�

�Q�ח b�ק ן�ף

�מחנבח מיחל
',' .. : .... :

יונבח בנם א�לי
... :. ז ..

���ח ��ר .ר�ע

Q�ח �ר;ר ןלב



קכה ?!אורה.

מאזרה
ד :

לשאלי להשיב
, • -:: :ז

לרגלי! חטאי
0: '"': .: ...

י�רכ�, .f�ל�ת

ן�ז;ויtrכ�, 9פ�

�ז;;�כ�, ,עלי

�'pלי ��ן

. ! �!tלי �.על

ללפ:ש �ם ו;:י

�t1בש, f��יף

י�ךtבש, ;Jj.�ה

p,i:tלי, �?�ס

�לי! ?עולם

.f�.רך, לז:זצ�ך

11Qך, לראות

לאורך, �כזד

אלי יבנה
...ו '.':'

�נ�לי' יישד
,. : .. -:

��ר�א, י':J!רח

ויספ!ה יכלה
, ב':,,, ... :.

ן�ר�ה, .י'rופ:ר

ג�לי, .יקךא

נחלי' יהיה
, . -, ... : .

צ,pקים, ��Rת

iוקיםr'ח בד p:.י

י;ודה .fכ;!.י ,�ין

�ח ��ן p:.י

ימי גמשכ�
... ז :: •

שלומי ואנשי
... : .. : - :

שמי ונבהי
- 1" •• : 1":

Wכ�לה, ב��י

fרח p:.��י

איפוה יחלי
, :-.o.ז , • וו-:-

יס�ה ��ם,

ןחו�ה �לסל

דגלה, ס�רה
.ז ז

יזנח לא כי
-; . .

��ים Q?�י

pז�ים .י\;Jנ�

גו.ים יJ'לכ�

ל�לה ו;ז .עיר יום

�קךח .t5f�גי

�ן�ה .tP�ש

?Iצ��ה �ד�ב

נו�.ע�ה ועל

�איה �שנת
T ".: ... :

נצח ארצי
..... . �-

.יר�ה J'�ל

.י��ה, ןאכנם



קבו

- ?/ש(tקים �1!חול

��לי, .קץ fא

לי!" אדר איני
. ., -:

(tר�ים; ןנוו;נר� l?iiJן, �iרם

! ן�ם-לi��ים �עו1 לI:p!רים

,ערב;:ים, 1��Qר �ךום �p:ל1�י

: �.ר�ים f��i!רים �ם-ו;ז!3�ה

! כi�כi�ים fי;ו�ךגי כ�ך1�י

2

!? ��ה p:מו �נ1ך לי ןל�י - .עלי

? �,ע�ה ןלא iJ�ים �קרא ן�יף ו;ז�ב,

ן�ם-���ה! ��יט ן�ל-ט1ני ��יו,

? ;'tt�א ן�יף י1!3ם �.עים-.fכנם �י-�יף

�ת-!�רוי:ני, לס�ר

���יביכני, לבג1

�ל-;מוכני, f�ן�תו

! בליותי יפtר1בי
... : .. :.

תצא נת1לה
•• •• ז :

ן.ןהלה: ותשיר
:'ז • :ז

- ;!רח ן�בוך

אהבדת
1" -:

1

�ה1ב;:ים, �עוגי �?י �ךtר1-�א

ןח�ם - �עו�ים �!י ל��רים

י;J�ליל �ב;:;ה, ���ת ��iי.עה

�ע1רים, ן�'1ף ו;זב;:ן j:ןi�ה�3ל-!

;ריית P:ב;:�t:iישית IfQב1�י

ן;י;נ��ה כ;:י-;?jצף �ה-ל�ה�ב;:י

י;וןfר f.עי �ז;rריו ל�ו;זי !i!ן ��ח

ן�ם-�כ;tו;זיר אוחיל, לו ;?t?i?�י סן

- �?י-.ע�ך �ךו1 סכ;tךי לא-;�נ1

?!?יחזת

1

��ת-!iי�י �.עירה

לשובי ביב ואננירה
. � . ,.. : - .

�Jj�י צ1ר �ד.רר

- ;.ע��י ?ילות t3ף



קנז �ליחית.

fי�o/ jjזנ;:יר ��9fזן

.ע�י, ;דד ןכ:;י:נה

גלמי רא� ועיניו
, .: ז 'ייזז :

\:t�י, lגל-/oןי ד.רגע

fי��גl \:tם-לצ.ר(:' נ;:י

! ��לאוי:ני ןlגל-��לאדת

נשמה בי ו'פח
, :זז • - .-

�ז�ה' ��1י ל��ר

��ן�ה' .ע�ר זה�א

(:ז�9ה' ��ש ל�.רת
����א, fר.עב

? �תהלותי אני �מי
• ז .: • ג- •

כתבל יצ�ריו םגלת
, .... : ,.: ..... :

ס�ל, כ:י�-לו זסם

כ:�ל, �hרים ז:;י�
. .

, b�ל ה�א זlגך-!?i�ה

��ל, ;Qי זjj�יע�

! ארותי והחשינ�
ז • : ... :

נמלI-זני? על-טבדת
. ,.: -: -

ס��?iי;ז�י? fם �Wר

, t1�tי;ז�י iJדlגת

נתI-זני הנפש
, • ז .. : ... "," ..

יצרI-זני' למות כי
, • ז : - : ... T : •

! lג�רוכוי fם לiJ�קות

?iר��י �ם ;זIf�י

�כז�י כז?!יו ן�ם

הד�י��י �לאור

tjj=�יכז�י ןט�בו

t=ר$t�י, ל�רפ:ו זלא

f lגל-;$:ירוי:ני ל.;:.ר(:'

כאפי ר�ח שלח
• -: - - T

fי�f ףi=רו ב:קiם

- נבנל-נ�פי להמיש ושח
. ז : • T: T:

זlג�lג!;י ן.עם-$tז�י

3lל-�י כ;זרפ;Eי ן!�ן

- בשירותי אהוךפ�
ז .: ':-:

ו.ר.עה �.ש�ל jj�ליא
. .. .

;ש�.עה' לסם ב;jjי

�ר�.עה !�ן ��דלות

ר.עה, ה�א jlד-.שי�ה

ר.עה, �נות i=א� �.רי

?i�.צוי:ני, ןjjל�ינ�

�הוזף צ�ר, ;�ה'

9t1.דיף, ��יד ך�י(:'

P:בי.דף ���זות

הו.דף ����ע

- .עזיף ש��י jlד

!=,�עוי:ני, ק!ים fנאןף



קנח

1tp'ו;זי, .fב�קtי ,קצית

קו1'ו;זי, �p!�רית

?1i'ו;זי, �ר�י ל�גי

! .על-ו'Jי�ד;וו;זי �קtיב ��ה

? �פו גזרין �ירא רלא

נפי מלא ודמים
1 .. •• • • :ז

�p!פי, כין:.�י ;ד;וp!נ�

��פי? (;!פי ��רי

! ארחן:ןי יאל-חסן:'י
• : :זז - ....

, �.v:לי [J�ד ינקtים
. ., .

, רry?-לד .fעיןם �ר�

�ל-ijי?-לי, ��א�

: ;�ןב�-לו ��לשי�ם

בטחן:ןי! �נהנל
• : ז T '.' .....

, לi?'P,Qנ1 �ל-��ן

�ל-ו;נב�נ�, �דין

:�!,\פ�? �לו;זף ��י

h�נ�: ��ר-�א,

! 9ןר;ו\;זי ר�ד�רף

3

�ל"iJיryם, �ל-IJ�רית

?iר.fגיryם, �?iרינ�

���יryם, 1'קים tpמ�

! �ב:ןJיryם ב,pינדת

2

.על-(;!f!P�י .f?ילי

.על-חד�י וז::י;נבן:'דת

.על-Q��י רל�bד

מה-�דכר-כי לראית
• ',' -:.. c'

לפניו י.bpד זה מי
:זז ,"'....

- רצי�יו �דרש ו�י?-ה

'pי�יו ���ד;ו��י

זדי�יו וז::rיפ�ה�

- �רז;וו;זי \��ז;ון:'י

ארניהם ט1נ שנחי
': ,. -: .. :

.עיגיryם �וt.רי �י

�יריryם ל?iח� ו�רא

כפיהם ויפן:ן�ה�
': . : .. :'"

טחן:ןי כי-תפל אהז:;
, .: ז •• 'ז ז ך

ןכiע?\ח, כiא�ר

ו;נב�ח, ��קtים בי ויים

- י;נ��ח ��'pר�ינ�

��ר;ו�ח, לול �עיז
כ;�ד;וו;זי, ��9רף

משכימים תמימים בני
. .: .. . .: .. :

�ל��ם \�ו�ם

כ;v.!p:ם ,P?י ךv.'1:ם \�י

,Pיגיryם ןז::י;נבן:'1



קכם

lגל- ק�ז.tים

Qז;נ- t3סר

כרב שמ�
: .

- ךt=.ךיסם �!זסק

! (;!�לIכגיסם ןרחיק

קir!ריסם,

/oנכגיסם,

ק1�גיסם,

Iך.עירIל ז t$ -� ?I�זד

I.עיר�שp'� ל�ן- �נ;זz:lי

�.עיר, ךtמון �.עליר,

- ר.עיי ��ף נ;ז- ןסם

! רא'?\יסם .ע�מ� �9ה

�ל�כנם, Q�Qר fבור

ר��כנם, �ת-tp.קי

ןקr�ל�י:נם, fו;ז�ם ררי,

/oב�כנם, f:ם f��ן

!? ןיןt.קיסם ,(t.ויסם

/o�ריר, ג;:י

שמריר תי
, :זז •

מכחריר
, י ".: .

חוללz:lי
, .: ז

lIף'לz:lי
, .: ••'ז

הבלz:lי
, .: T ז

נבהלz:lי
, .: T : •

ואבלz:lי
, .: .זי

�1ריר! רף
9

חכמ� ולא
: ז •

כמחשכבים
... : - :

את-כבסלם
ז : • ','

�r.ו�ןבם-

אשמ� מה
: ז ז

כhiל�ים

�t=�קוןם

�z:lריפ
". :-

fנ;יסם ��ה �ריב

�דבי,י הייי .שם

ןהיךי.ע ןז:ז/oכ;Iי.ע

רןtק� יום ןו:;ו;נ��ק�,

ןבם-?Iו;נק� סלק� ןז.tם

יריסם Qה-טךב�

�ח� �י ךt�fO/ח�,

ב�לfש� ןס�ש�

.עם� �י �?I.עם�,

ןo/v�ע� ןכזב,זזfע�

ע�יהם רהככיד�
°0° ..... • I • �

לל- �'ה 1Qלי ��י
אי- ו:;/o�ה �לי '�f

ן;iכ;tיכנה� fסק-I�רי

י;ו��ריר! רע t$vךם .לב ��ר �י

ב�נית

(;!�ע�רי

אחריהם
........;-

- סזי\:Jי

�ר.עו;ני

ן� .ע;ר

נ�ל(;!ים

נפלאים
• :ז •

רשחר�תי
. . -: .. :

יז!.ערי ,P.לי

חי�י ,p.לי

fכנריר �ין

סt=לי, Il?i
eעלי יכים

• רו ז :

יצרי �פי
,;. '1

מאשמים
• ז -: ..

ן.על-וt��ים

ייל,�תי
. :-.

אירי ריים

לכי יאז
•• .ז

�נין ן�ש



ךilה, '�;

תilה, זi:1יא

יilה, .רה

�ר�ilה!

.. ! 1�l'נה רדה

! t3וrריי ךi�ה

��יף?

fז;'�יך,

;י;וי�ף!

ךי�ף,

�ד�יך,

��ריי! ה�

נוגל,מי
, ז -ב

- -ד�ד�י:ני

- למד אזבי
: .: ז

-tו זאת "לא

-R - -:,קןא

-:t# f�ה

מ- אברח
.. : ...

'ידt3�ן

I-זאגז.!�י

נ';!- כורך

,p.לי-בסל

�ד- זרגה

בז;וי:זי ;�י

וחסיתי
• • ז ב

ז���י:זי

:- �ןה -ז�ין

ן�ל?I.1ת

��ב�ריו,

ז�ן �.לזד
מן:'ל, כבמר

. :. - :

�קtים fלי

3l�ך, �א

'דסה,

י;וIfקדריו

ר-זאות-נפש
... 'J --: -

�ilןיו, lגל-�.רי כנש,�ר ;?jרד

i �ןיו ן�#tת זי:ני;נt3ו

qQלןיו א?/ר ו:ז�יlג לידם ידם

דן;לה. 1ל;ןה

- בדדע סQךך דגל lנלי �עדךי

�דןע; י;ול�' �ר$tי;נף זאryל

בJ:גךע, גזקרו:ז�י �י�י

ן;ןה! �קדי;ז ל�י 1Jfדי;ז

קל

שכחI-זי
, • : - ז

ןק�יי:ני

ואשמI-זי
. : - :י

וrרדה וקדל

מית לביא
... ז

חל ולני
ז •••

$tן כi�ל,

סולי זסן

'���כ;rים

i�ך ח�ה

ןRסה�

זוt�i?ה�

,j:ן��ב �ל-�קים ב��' �lכzה

,j:ן�ר� �ל-�קדר זדלכzה

,j:ן�רR לד.(ה ד�ד9�ה

ולילה! ידמם ללכת
:ז זי ז 0:": ז

ר:זר�ה, iJן3lת V.fין וftבדך ב:3lם

ר:זד�ה, �ןיו 'נ';!fלי-��ר

די:נ���ה, .עדיו זי:נ�t3ף

I ן;ןה. f�ישד1 ,דם 3lf.רב ���ף



קלא

fכז�אי:ני, ;נ,�י על .ע?י �ד�ר

IfQש�?-י:ני, .ע,-כה לא-�?-ו:זי נ;:י

�ךi/.עי:ני �Q�י:ני ?-��ז;זי:ני, :ג.עו:זי

; ��ל-ל;לה �tpסה

י:נד�, רלא ��רה לכ;:י fחם .vי�י

רד�ה, t.i�י Qזfר ל?I�ת

כנt:I�ה, 't?'�ב Qf�כJוים יד9ם

; ל;לה fעדי בכJ�ם

'?tד:ז:;, ;�י f�ל�ת קרדת

�ך:ז:;, ל$:I.רץ הדוידה

- ?ךז:ז:; .על 1דi/.עי:'ז:; י;זנ�ר

נו'לה! תבכה נכד
ז :1' - '," : • ז

י$:Iנ�ז;זה, דi/.עי:ני קב:-i/ו:זי ���ף

; t$1�יז;זה ל��י ב:-ם ���tה

: $tקtיז;זה ן.עם-ל?-�י ו:ז'?tן.ןדז;זח, .עלי 't?'.;בכ
.. . .

נוילהי נגינתי אזכרה
• '1;ז - • ז .: l' : : ':

,Pל�מיכני, ;נוי ד�ל ז;זלפ�

�נדכני, Q�;זוים ן�ל�

- ;!i/חדכגי 91Qו ןלא-�זכר

ולא-לילהי לא-ידם
• ז : 'י •

f�יסם, .עלי iJ1�ךיל� t:I�יק��י !ךים

- נשפיהם ונשכים שלדם רברים
...... : ':. ז • ;

Q.על.ליvם ר.ע �!�ר �א

! נל:ךה יד?Iם - כiידם ל��יף

•

�נ�'?tים, lנל-.עןשדת �ךדים ��.עו:זי

קי'?tים, לi/עדנדת �.עQי t:Iרי��י

lנל-��קזים, \.:Jך.ר9ה כ;:דפל

ל;לה. �ס1ידנדת �tp.ע�ים

שחר�תי כל-ימי זאשנה הסכלן.ןי
,. -: - •• : ז ... : ... ז .: - : •

�לר�י:ני, ז19 ו;:י-ז:;כלו:זי ן�ד?i/ו:זי

ךi/.עי:ני ז:;;י:נה-לי לזאת

! זלילה ידמם לחם
ז : .,זז ':":

���.רת' ijג1ף כ;:דל1א fרה,

; Q.עf.רת כ;:י-vעילם iJו;נפ:ד��י

��מדתי לראש ע�רי ע�וי

כל;לה! ר�י ק�Qי

לשבבר ן.ןאזח יצר זנח ר�צי
, :. :-ז - ..... , ז - , •

לבר; fל-;מוכג�זד ;;זןח זרדר

�,Pכר כ;:י �ו;נמדל P:ידם סל-יך qו;:י

כל�לח. 1��מ�רח

ל.ע?Iל, י��' �נ,ש fןחד f.על

1.ע9ל, 11.t$ Qד;ז�ניי:ניז ן�ל-��ר

ב:f!ל, :�א ד�יץ 1ח�א

! ל:לח כ;:ס!יד1 וי.!:ר
. '" .. '

קדלם, :tpא� ,עליסם ��ים

�לם, ז:ם�ר �ן.עם 1.9ת

סילם, ל�סרים ז.עזנ�

! לילה וחצדת ימת� רגע
זבז -:- '.1' - ',"



קלנ

Iי�ז:ו �דז:וי.לף עיד �י �י:זי, חי;ג�trרי,

�דועי�י, י��יסף �דסף �ל�ט

- Q��י ?jרינ נ�ל �ין �י

הלילה! ליני
ז ז: ... .•

ה�א, נירא דואד

יירי.קה�,

י;ג.עיןה�: חיא

! לנו'pנה�
•• "'נ -

ג:נ�ל, לש�ן

ס�ל, י�ש�נ
אבל? וליליו

',' •• ז •• :

��ל, P:ר?jנ

�עWה�?

ל�'pגה�!

eדבנר, �Ii.ות

חיבנר, יק�ד

יבתר ולב
•• T • •••

�.עבנר, יל�

f�כנר, ;��ם

- Qר'pה�

ל�'pגה�!

יחו;1PJש�, יij:זצ� 'p�רה pרש�

יז:;י;גא�ש�, לt:נית נ;!ינ ס�ר�

אל-ן:ןחש� את-ארני הנוזגירים
.:: ... - ,..ז ': .• : - -

! וכל-הלילה גל-חIים
-.,:ז :ז - ז

פזםדנים
. :.

1

�ר�י fל.�'WPה

�Q�.עלי - �,עלם

��לאיי:ניו �לשין

�ר�י �.על כבל

W1�ר �ה-י:זקנה

fלי-�� �ע�ף

שנר גל-ימיתיו
... •• ז : T

-ד��ר Qי q��I:ק

ננר ואם-יטהר
...... ... :. .:

ארני פf.על כבל
ז _: .Y

חלימים אדם שנית
. -* T T :

�לי�ים �ית ש�ן

נכלמים בפנים
• ,.: • • ז :

- רחמים לדרש בא
• -: ... :. T

ננתמים �נחםן:'י
• ז : : .. :

�בqבנר �יש יים

�ר�י �.על כבל



קלנ

עיניו? ישא
.'ז .ז

אלניו לפני
, T -: •• :.

��יו, �3lל

- כ,עיי�יו ��ף

; .vיגה� �ם

ל��גה�!

���יש �ד;ופ;Eיר זr�ז

��יש �9ייו ן�יף'

לא-ימיש וחפאי
• ז : ... :

f�וtריש ן�ם-�לן

3lל-רךכי-�יש נ;:י

�ל�י �3lל כל

'pל�יו, �כ,;:�ר - �כו�אתי זע

��אי�יו, �כו - 9ליכותד �ל ��א

המיניו ינהנ ן.ןפלתי ואל-בית
, ז -: •• - : 'ז : •.... :

ן.vי�ין, כל ל.vיז �ן9תד ןנ;:�ר

- ן�ת-�גה� אתי ןז:;ך��י

! ל�'pגה� �ל�י �3lל כל

2

, לPזי.עי:גי ז:;1'.רש ן�ידם, �כל נדיא

, לך?I.עי:גי ן�ל-ר;.נ1;!רש נ;ןיךם, iJכר�א ��סנ;rא

, �ת-זגי:גייי:גי pfז�י.:י iJ'ים, לי \:f�ryז

f��pזי:גי! ן3l�י �/o�לי:גי ��קtי

�ת-'pד�י, �פ:3lר pזןא lJf�לי p9ז�\:fי

, אי�י �ד;וiןtבדת י?t�f:\י �מירpזיו ��ל�ב;:י

, זדי�י fךם 'f:\ל�t� , Qלבןpזיו לא ןגןנ;י,

�סד�י, לiJקריב �$:ים גדpזיו �י , ןז:;ip�ל\:fי

�א,�י, לr'iJז�יל �רש, מ,קpזיו 1;סי ןז9ז

! �יי:גי �/oאיל לשןם , אי:גי �קרא ן1.9ת

אן�ל, לק�ךית יים ל�ב, �ד;ו;ה-לי PזIJת

ר;.נ��ל, .עלי ן��rPי ;ד�ב, 1-�וי p1זfוה

ו'הבל ני-סכל ידאב כדךגג ולבי
, :ז ...- - 'ז , :ז • - : .. :

�נ;r�ל, �ד;ו;ה fתד?=ם pז\;tב, ��ר ן�'-�Pזע

��ל, �ד;ו;ה f�וtויתי - י;ז�ב ��ר ן1ל-ע�ר

! נלכבותי מןסר לבד מיתי ידם ולא-אשא
.... : - -: • :"ייז



קלך

ז:ול�ו;זי' נ;;:מלרם רה1א
. . .

, �?יו;זי f��קrי ן.vצרת

ןבכלמ\-זי פ:ש\-זי מאך
, .: 'f:': .: :

; �ז:ו?יו;זי ש1�י �ךtרי

הרמ\-זי ואת-חלפ:י
, • : "ז • : 0: ... :

ל?iראי:גי, ��.רה

! חפtאתי bחה יהי
. ... - ... . :

זh�ר' ל�לה f�זני

?i�ר' סt�גי זעררר

"! �� בךr�לים "ק1ם

�IJ�ר? ��לין f;:ך-�ה

"! tSנב;:י ו;:י-נ-ער

fמררא, ל,pשרת R?יו;זי

���מ�רה, דi?tיצי:גי

י;זכו1רה, iיאי:גיכ�tן

ל�?iרא -- לף ז�?י1ם
! �נב;:י ק:י-.vיו'ם

�דללי, iJ-ערו;זי

�.עילי' �ש�.לי �לםמ!יק
. . ..

פ:היכלי לי חבלים
, :'.ז • • ז ו

f�ןtללי, ���ם ��י

"1 �נב;:י ך?-רים �יש

-- sבכti=ו;זי נ!נר ם�ל

זז:ו��ו;זי, דi?tיצי:גי

שב\-זי רלא שב\-זי רכי
. : - .' : - ..

לא-ז:;?ttPi=ו;זי, ק:י ן-על

, ז:;?iרt=ו;זי ך�י לזאת

�ש1.עי:גי צ1ר א1לי

ר?י.עי:גי ןt=�י�י

ע�ר קרל �f!ררם

ttJ�ר �ר1ים ןiJקרל

�ד�ר: �לי ןקרל

�י;נ��ר "�יזד : ��יי:גיו

ד�, לא-�ד,עו;זי

בררא אלהים כולאכ�ת
ז .... : :ף -

דז::ןה תיEiע ן-עך-לא

?jש1ןה 1ף ��ר זנ�קrי

צ�רה, לף זלא-ר�י;Jה

נ�ירא, -- ��,עו;זי

ז.לילי ��ף ,סר

fו:זt=לר לי;נbזד ן��ו;זי

��לר ��.ע�ים דפל

ל�לי �י;נ��ב זב;:י
לא ארבי פ:י ראמר:

, ז _: ." -.



קלה

רא�זד, �;ם ז:;�ל' �Qין

?/�א�זד, i?fרfם וק נ:;:י

�tpא1זד, ןlגל-���י-קrיר

�?iרא1זד, V.fת ןלע�

! �ב:גי לשין �ר

:רא�זד, ו)נייני q�י

ןד::�א�זד, �זד ןס��ינ�

��א�זד, ןלא �ף ןןtבק�

'iן�זיא;iר ��ה ןא1לם

�ד- ��'-�ה נ:;:י ן$ם?/�ם,

*"
;דידד fן-�אכ;rיר ��רסם ו�י �ל

ד:::�ן) ל��(lה .קךאך (��ר

.עם-�ך.עיז, ?סtברה ןד::?iו�י ?iר�יז, ד::?iףיש 1�יר, ?iר��י

P:ר�יז, .עלי �?iר� ןר.עים p:יךיו, �ל-פ;Eי ?tו;נק� ?יךים
ר?-.עיז, ?�ר�.עת דiJ;�י ��יבי, iJסן ��ר f�1-�יי:גן

, ��.עיז o/1לל ן�ש ן.ןילע ?/.עיל ו.עפt�י i/קrי, �.םב:ת ?/דfש

�צ1.עיו, ושי��ים דו�f�ים, ןח�ב י'.קם fלי �רניי:גיו'
��,עיז, �i?Qלlגת f�bריז ��יסם �לע iJך?ין P:�ל�

; רקי.עיו - ןiJק!יז:ום �i/ש, ?/איר �?יסם מירר �.עWה P:!ז:;ב

ןר.עיז, ל�י �סי 'R�Q ,ע?י P:ר?!.עי �ר�ח, ��: ��י9יז

��.עיז, ��י ,ע?י �קtיש ונ;ויס qרכIiים, ?!?!רתי �ת�ר ןתר

, Qר?י.עיז p:קrפ:יר ן:ו;נריגן ןשרק שרק, .ע�י �יי ;ר�י

��.עיו, �יי ��,קע� ן1י� ן�ס .על-�ל-�ר�יו, �רצ� ועיפית

��.עיו, ן�iר� .vי�יו, ז9י ן.ע?iם �יל, ��גי .ער� fיים

ר�.עיו; - ןלר�י.ע �לי�י:נס, �.v�יו לע�ת t!Qר� וע�יז

��י.עיו, ןכי��ים p:מי-iJQר, ןt5�י �ל�ל' רמ�ת וiJ�לסי

; ן:.עיו ראש �Qtpים ��l:Iי:ניו �'pר�ים, ?/?אית ?i,עי'י:ניו

�ל.עיו, �יך ןv�ש דז;rיי, ,ע?י ך?י.עיו �י�י R�א� P:ח�ק,

$Iת-!י'.עיו, לij�יר �ךיו, �.לי �ו:נילם אי�יר iJiQב ;R�ץ

ר�.עיו; ר�ז f?ב ןלר�י.ע .ע�?-יו, כ�כ Qד�ב לז:;נ;ויר

��.עיו, ן�$t?ינ� tSfךi?-תי ן:/o�ח ��ח, ןראש �ךi�ה ?t5ט

! ןד.עיו f�ךiלליו tt5:pברijם - ןR�כ R�ה ל�יך וr�חי:גיו

���.עיו, סם �ניי:גיו fןי - ןס9' �?!רי, P:�ל :!ל ��ר



קלן

, 1;I�lגיי �ר� �ה-�אר רןרע

; �ת-�נl1גין רסן:.9ה ,>lג�סf

לlhגין, �r,gע �(;:לי h:pזן

�גlגין, אין, �כ,;י ר:נ1ח�

קרlנין, hכ,;ר �ז:;י �יה� - דרר

; ?tןlניו �ם �פ'�ץ א�ר ריים

רצ�lגיו, חירים fגי הין �ו,ז�ין

רשיlגין, lגם �ךי�י לי רהיך�

; זרlגיי לב;Fי-ס9ר קי�ר �ז:;י

! ק1rגש�lגיו ל�לרי ��,עןתי

'*

לijיב;זיב, רסב-�l<ר ?דב, רסב

ב��קrים .עם-�,ז:;ים ןלן:.ן.ןי

ס�ני�ים Qfד;וtPזד ןןא�ר

נפשים מרי ינפש� �בי
, . :ז .. T : IT'

fי:ו�י לבי t:זניר �קרע Q1י

f1י'כניו, p:��ן - י:וגבי הכ;;י

.Pדרים, לvם רן:.ש� ��קrים

���ים, ל�ךדתי נש� ,ערי

- ך!9ךים ס;ין ��י !רע �Qי

fנירי �די:ויל ,ערי �?ן, �רiי

�ד;ו9ס�, סהרס �ן .עw�י l<ר

; lfגס� �קrר ,Pךניכניו קJJ1?tי

tpש�, כi�ן9ה רt5�י ��יו,

; �ס� לקלי ןl1;l>l<,יו �כזר,

�יש�, ו�לה ר$:t=�י סלר

; �ש� f�.רץ ,ע?י-א�ל כi.עת

רז:;ו;rניו;ס,, �ן �Qי.רי $:iSי

; f�ש� !(;;ים לסראית קr�ש

�ס" �רקס'vם �פ1גי �פין

. גבמס, אשר בסיריהם רכיל
, T ז ... -: , .....: • T

1ז:;ו;rס,ש" piJר ��י ספ�

; סס� ,P?יvם ר.עיגיvם אכנם,

,רש�, �'Pןם י;ז�לת, ��ר

; lגש� �גיVם כJ�+;:ץ כ;ו,Wpה נ;:י

- רסס� לילה רסיסי אתם
ייזז :r ... ; ז

! f�ס� ו-ין:.לים ר��י אכנם

; ���ס� .ע��ים רע1�נ נ;:ניר

���ס�, �fכ;:י .fP�ים גי .קי

ב��ך!ק1 �זלים, ב;h!ק fכ�

ר,pס1 רקrכזק ז:;דקrים, �קrר lג�ן

�גי iJר.עים �,ענ1ר ר��ן ז:;רעים,

fגי �דפית �ך!ז, �י?iיו ��כ,;י

נחפז, פ::פשרים ישנים רצים
, ::... • T : -, • T : • T

לא-ג,pל, �רר�, ב;גי-lגנ ל,?י

ןhם r,gQר-ג�ם l<ר �ב;Fילית כiי�
. '" .

�רי ��ן tרח� ,עךנת ��כ;וי

P:מי ןכiר�כז רי�ל, �כק ריס

?tכניו ��כ,;ר ��ר �נ;Eי-��ים, vרא�

:דק� לlנ�ים לשין היר�fלי

- ,P?י lנט� זח,ר ן.ןיןע �.עיל fרים

יח" פלאים בעיניהם עיני
, "::".. • T: ": •.•• � - ..

הכי לחים והם Wהם פרפרי בם
. -:' • - •. : - - .. : c- r

�?iט, iJוtי'$:ים ל, Qה-�קר"

ז:tם-�,ע�ה- רhר ם�יס, fקיל �קtיש



קלז �יריןיי 1$7י;וד

�רשז, ל�ל.ץ 1רי�ים אכrז:;

l(9ס�' כךכז fאד�ז:; דלים

.עשז, �ןיסם fאד�רכrם אכrז:;

; .ע9סז !סןה ��י.עים ל�?י

�ר;נ�שז, iJ�יד fר�ת �l(ם'

; �ןס� זואד i,קן לז:ויל אד�ים'

�9פ!�, �;ל - כi�ש �ךt?י �ם

? ז:ו9סז ��נדש ל�ךי ב��י

! �כר�סז ��ו .עיגי נi�י כדQי

כiןסז? וידם ל;ל ��ו לךפדא,

חסז �צ�י רילדיהם נמל�
, ז '" ... .': ':י' : ז

ריתיחס� ת�נדת יתי�ד�
, ז - : oב : _ 1 •

! ר9ס� ��ף וIJ�ר:Jי , .)גר;י

�פ!�, .1�מז�ים כ;ל-QiJכ;rירים

; ?iןסז �ךעז �ל�ים WiJם

ן9ש�, �;ל fגי-�ןם' סך�ת

; �ןסז וQכ;וים ודסם �,קו

! ו;ר;נבד9סז �כ;rיל�כrם il-רQי

ןלא-�לס�' לסם לא-��ל�

- ן;ר;Rzלס� �כר.עי �כרעז ל�

! fפ!ז lf(�ו qו�.Jיסם ז?1ד:וי

�שז, ז;סם �גי-ס�זד �ד.Pי

ןלא-כן�ס�' �l(.ליסם סלt3ת

�ך�ש�, כi��ת ובז;r?י ;�ן.ן�,
- l(ש� זז�רידדת ודז:י .f�ד,

! אנסז אהבה מליצי אתי
ז "זז - ••• : •

�כrס�' כ�וים �נדת-�יר ש�יי

; ןכ;ס� Q�9ו fחז�י ��ש

Ii! כiפ!� �כrא;כ 11. : fגי-.ע;ש לסם

��ו f�ת-�.רם' 9�א� ?!��ים' סי

�,P�י �כ;וי-�ז - �רים f�ף \;Jזושדל

זt�ר כ;ו'1ם לא-ן�כגח, ואדר !ק�ה

�,על9ה, ו�כר.עט .ע�9ז:;, !9ן ��ה

ב;:,Pןח ז:;;�ני�ים t3זד - כ,pרה �ש

כרסי ב�שדת ואדי .)גר�ח, �גי .)גרגי

��א�' י;Q;ם �כ;!.יר, כ;ו!ך?jי בi-י,

- כ;ל-כ��ים �.לי ס9ד �זול� �יזד

I;5ת-,QPיס ןI;5זוhל וI;5�ו;זI;5ה, 5;1��ה

י.�דל� ��י.עים ל�י-'ר�ע �יכ;ה

רלא כרכי .עלי ימים בנדת חר�
I - t. •• נ • ז : ..-

זלי קרת, ;�ךא� .על-�כ;וי .עד

�ת-ז,:l;:י לב1$ל l(ד� ל�ד .עדי
'" "

.fכרר� .עת , iJז9ן ��ז;rרית �אר:Jי

מתי כאשר נבח� בלי-שם זבני
•• : ... :..., : ז, •• .: •• :

��רא� ןכנז;rו;זם רת, ד�ייי 9פ�

Q�כל בי �ךכי' f!�ים �לIJי
;ר;ftזא� וסם - �.עיגיסם !כ�

9רר�, קזיר ��רנ tו:zי;ח ארח

- ;ל�נר זלזאת י;.עf�יש, ק�ןיר

;זוני, ?iלי�ם �צ�ר ד;נדמ� ל�

�דעי �.ליסם תם, �לי�י 5;1��ה

ב;ז��ה דב��ם ?-סם, ב;ב�ל�
. '" ..

ti�ר Q,ע�גי-�.דק, �י �רלח� .עד

f;ד שד�ים P,9כ� �כli;:ים ��ןי

�;ל I;5ת-fמ�.ליסם' לכiקזיב Rזו\;Jי

ןt�י לז:;��ר, ��ר י;ו�ך.לי Rח

ל�ד ��ן �ןי �9ף, י;!fעדת אי

;קךא� - �ע�ש�י �ם �וים-לד�ר

..



קלח

אחיר יה�ךה לרכי
. :וי .-:

.עי�ינ�, ס,*כ� P:י f�י �ל�ט

! �נאננינ� בעצינ� הי�
•• 1" : - •••• : י

�מצפנינ� לנבינ� סודי
, ,. '0.: - •• :ז ••

; מי�ינ� י�כןור� "ןךl:$iח!" �רים

! ��,*f�ינ� כןוג�.רינ� �י.:ני

ן�ר;zאיגנ�, ��ד �י-;P1:ר�

- ן;ר;zריגנ�. p:קז�ורים �:ן

fסלי�ינ�; �.1ת ל'pלית טיב

fכ;זריגנ�! �ר;z.על י�ם R�ת

I�עגנ.*,�� כןונ��נ� - �ד �ס

ןל!!;!גנ�, �מיכנינ� �לןי

�ר;zגינ�, ,ע.לי �ם�.ע?iה ��ם

f�,*;וגינ�, י�ם-ןזין �נ�

�קtגנ�, ר-דRה ן�ר�ה ל?!aר,

! י:וגנ� : נ��ןה לא י�זד .רגע,
. "

יל�ביגינ�, לIJ�ינ� �tSז

י?i��גנ�, fהיגנ� ��.עה

! ן�ם-?iגנ� לt:�ינ� �ו;ודר

ןשיWגינ�, �רןינ� .ריכז

- ייגינ� ;ר;z;וד;;כןוה� ��לjד �י 

ן.ע��גינ�, ךt:.רינ� �ryם

! ינליינינ� ספרינ� ארכי
.. :'. .. :ז .. t ז

�גינ�, גוtו'ק ןכנ�'ד גנ�,

$:11�ינ�; �,לל� ל�כןו.עם י.:נ�ל,

יו.עייגינ�! .עם-לt:�ינ� �י
. . .

ן:ר;zלי�נ�, ט�בי P:גף ן;זכזת

��ינ�, :?Eל� ן�רןה , כז�ל

I�ל-ן.ןיגנ�י �ר�ד כןו.עט �<;lר

.עדנ;:י-לךם ��נ�, לt:בות Qנרם

�גל ��דר;ה �נון, ,p.לי גדליג

;קt�ח� ל�ל\;זי ן:'��ם, ג�כ:ק �ם
.. .. ..'

כורב� לא סP:נ;:', '� ז;זךנ� ל�

�דס, .ע��י .ע.ל, יי�ים �בוית �ד;;�ה

fQלי י:נט� .ע.לי-.ר.ע, :דפ:�

�לא �נ�, �ד'ד .עלה ��ר ס'ים

�רך�ה - לי ��דלה ל� קןב !;:ד.לי

נבא- - הם פ:י הנבכי ח'לי נצנביא
": : '" I • : - •• ז די • : ..

לqבוין ן�tpמק �ר�ד, לשד �ד�ה

,ע.לי- ן�ת-כ;זדלי tpם, f��אר �לו

fל- ן�לח-�ש .ע��ינ� .ע�ם

,!דם� fןעית ��ש .עד-�ד.עה

ב;:�ל- �ךו �םפזד ��נ� ��ב
. . .

pךtpה כןוצירים ן�ת ��ר :דו,

ן.עד הי�ם, .עד-רt;ז�ה tSך�ה !:;יא

ן�ר� ן9rךים, לבז i2דןה �זד

.על-��י �גWף .ע�רה �.Pזר ר�כז,
. ... . ..

.נ�ד� ל�ז:יים �ת-,*לו�נ� tpא

�דר� ו;זנ�אית, דtSזג'ryם �קןא

ן�ף אכנם, Q�שוא �ך�ה י.:נ�ר

גורי- .Pין !;!,עWיryם לו'.ע �לכ:rש

(:\יות Qיום לא-ג.עש� ��ר ;ו,עקtים

�ii!ן, זאת לא-�!P:ןה .עם-�גוש �זד

�t1ם� יס�ה ?iדפי, fביר �ץtנכן

Fר;i?zה ��י�ם �יקrים ;ר;zלוtש�



קלט ל;!יךיךיי ל�ו;וך

f�ידbגינ�, ראש ו�כף ב;�יר,

��דשיגנ�, ב;י:ו�נ� ב?!.ת

! ןזדריגנ� ץtסיסינ� בlנם

? ��ז.קגינ� ב;ה,רינ� ��ז

! �גינ� lנל-�גי וrר��ה סך�ח

�יגנ�, וט�ב �':נגינ� ראש �ם

; �יגינ� גך.עח �;וה-םיב �ץtקט

1 ז='יננ� פ:ליל אן.ןה ח'ח - ידי
••• • : ז - .-.:: ז

; י�ישיגינ� ב;ל*נ� ו;rץt!ן

לכiך�יגנ�, �פIב ועיר ו::�ויד,

! ן�י;גנניגנ� ו;ז�ל �ת.��'pלות

9גינ�, ��ךח f':נדף �דtPי

ו:בניגנ�! גז9ןיף �דנ�

מצא� ידיחם בני ננאמרם נכרש
: .... .....:. • : ז : .-

גוr.לי ו���א י;נ�יד שi/ם גזכ;:יר

:itPזע� ל�לו;rי א!1 ב��נ;rמ�
. . ... . .

לא-�ץt?,.עח ��ר fנ� V;ו;sח �יך

ן�ם ב;:��ינ�, דlנד הו::' tP��ח
. . ..

��;tכ� �?יר,ם t;Iד:וי, לף, ו::גה
. . .

ןt;lז ��וrרה-לנ� ןi1רק �ש�ט
. .."...

;tPי ו/3.ל,נ� ייב;ח �נוש �י1 �ם

��י;ון ב;9קום - \;Jנ�ר ���ר נ�ר

��ר �ז;וב;:יר ז?ין ,א�לי ד�ל נוד:ו'ל

�וrזית ��יד�ים ו�כש� �ו;i;וח,

וr�ח, ךצו�נ� �ד�' ה�ח, �.לי

��ר lנד ב;IJדדך ��ים ��ץtכ�

�ידיןין ל�כון

ב;ז,ענ�? ב;.עירם דתיIJדו;rי �י�ח

! לא-�ז;וב� ו�זד �?Iע�, דיים �'ום

- �;ז,עב� lנל-כi�Qי f�ב �?יים

קיידב�, כQiךקtים ב;lניד.Pי יי�ים

יתאיבנ� ננחיל חל בםפם חרב
, : : • .: ז 'f ': ':

- סידב�. ;�'-lנד �עוגיסם lנ�רות

, :tPן.ןו�נ� Qאד ןנ;ליוכני �iJ�ח
.. . ." ..

�ךי�נ�; �כ;;דח ��Qי'pי סם

! �t;I�ב� ��ר סם ורקו.עי סל;י

! ולא-�fז;וב� א;�י ��ךפ�

�דב�? ו�רים �ל� אq�ים �יזד

�ךידב�, �,ערי �דt;l.ס.ליסם

; כנוידב� f!�ים ,ע.לי-�כנר �י�ה,

- �,עב� ב;ג�tPי דורי t;Iכ;;.לי t:�

�q�ח וסדרת וקt�סי:ני '?fדרי

:ד�ח�, ב;:ר�.עח חץtקים �.לי �ר.לי

ןקיל iJ7ו;zני,רד, ;�דמו fרק

וlנל- �Qם, כ;:י-��ךד� ��וrמ�

ן�ת- ב;ךד.Pיסם, :סד ו::ו;s�ב;ק�

, �,Pרי ל��י ו:ו;zז::ז�ץ �נ;:.fח

;�י- בוך:!, ,ע.לי 'Pי�י ף�י �ץt,�ח

שו�כי, ���יב� ד�יד.עי �ם-לא

: �קךt;lח �י, �ךfר� זft/ךי;'ים �ם

�י;jט�, וך.עים - ר.עים ז:וךד� S'יך

:לוrמ�, לח��י ד:ו�ם ��ר ס�ח,

fז::נץ ל;ץtרי-.לב דמךא?!.ל ד',ן�



קמ

ז:iי;נז:ור;זנ�, יתין כז?Iס �ל�'P?י

�כ;נ�, ל��ם �מין�י ?i��ה
. . .,

ב;זד;ונ�, 'p�:ים ��גי �v�ניש,

��נ�, P:9רים �י;ו.f�ל י;ועtד

ילא-:י;נלfנ�, ���ם �'pלה �ז

; :�דנ� ��ם לryם לא-:?PI:נ�

.ע'דזנ�, �qזיכום 'דזכזקים tS�י

ילא-ז:iי;נפ:י�נ�, י;ננ��י:zי pזדל�

; ז:iי;נלי�נ� �ני '?!דלי ��ל כזס�

רגז;זנ�-�ז;זנ�! כל, iJם-סם?-.Pיגי

�'pל�, P:כ;tיל�ת ��ת ��ר פEי:zים,

י�ש כוי;ויד, ?!י;נק� fכ;יryם ןעית

1Pד� �ל דוקים הי�ם ��ר דקים

�1ש�, P:ס.רש �י;ו�?ל י;ון.ןם

- י;נהים �1�י 1�ש י�1א� יל� ב;ז�א�,

tjכ;:י יז:I?iנ;:.יל�, 'p�י-?�ל �?iע�

,pדי כ;:?Iלם, י;ו�שיא �ן9ה י.:נ�ר

ילא ר;זמ��י:zי P.1יגיryם ןא�

- כi;כנה לכ:t��ה דוז�כנם .Vי1 ל�

הכי לדבריהם נפשי אל-ףjדאגי
• ך "....•• :.: .; - • -: : • -

זכוק ן�י ל�ד:וין

��שר) !!ה��ת ל�ת-$Iז:י'ו ,לוס (ררג;:.ר'

, ��.ע\;Jי ל�לה f�ישין ן.ן.עים

; 'J;\ע.�i:ז רני ,)גרש ,P?י ��ה

?'J;\ן.ע�רלא- - ל�ל P:ס�ת ���ר

pז�.עו:זי, �סלי tךדים ��ף,

�ן.ע\;Jי, �!:t�ל ��רע י;ו1ןח

��.ע\;Jי, ��ר בiפlר �ריר .ריס

fן,עו:זי! l:)iJלים לרדלי - דירי

,'J;\י;נרי.ע.עi:רז Wז:ור �.רי אכום

, ��.עו:זי �fכ;:' P:�די �ת-צ�ר

"! 'J;\ב;ז;:,ע בfiכ;:' "fצ�לת : '?tז;זו:זי

��.ע\;Jי, �יד �י;ו�?,!1 כז9ס,

j9.עו:זי� י;ו�'pןנ ��ר בi'ים

ולא-��.ע\;Jי, ,vןיQ� לכIד

! 'J;\.ע�ךi:ז לרים : א�ר ,pדי .עב;:ים,

, הי9.ע\;Jי P:עיף iJ�ןי-קזרף ראש

,'J;\:;בIע. אבiב;:ים ��ןי �י:zאם

��ח .לry'ם, ��רש� �.עי�י ז:ו�?י
ז:iי;נז:ו�ש� י�ין י;וד�ר, �t:כ�שי �ין

,ערי fל� ו?יל .עךק!י, �גי ז:ול�

�גי אר� 'p.רי �רי, fכ.י1 לנ�

�ל,ערי י;ו�גיryם לי לא-��ז:וז

�גי �ר�ה P:י-בqiל1ם �ד.עה ל�

�ןtד'ף , דושיק!י רד?י 9.עד� tSן

tjכ;:י , 'Pיגי דמי �'דז�י ב�ב:�פ�

�.עדי �ז ?!דר�, �גי�ים ל�?י

��'p�ה זtנןrצ�?iים י;ו�.עQ.קי

1Qל לראיכני, ש1ה לא-pר�ה

רגם י.:נ�ל Qכqננ 1ז:ו�י R�ו:זי

��סי .עלי-ראש ב.עלית ר;זהים .רדת

-Q� , tjלי�י:zי �.ער .עם-�tjמית



קכIא

�,ע\;lי, ,ע.רי-:ם כ';!�ם ד�ם רדוי,

; דלא-ז:זך�,ע\;lי לי ?!נ�ז:וה כנך\;lי

Rר,ע\;lי, iJ���ל 'iן�פf .עיגי

היR,ע\;lי, דhם קר ל��ד ��.וה

; דלא-ניד,ע\;lי �גי ז:זר;zגfר�

דלא-ני�,ע\;lי, - hרף ןכנם ��ץ,

; ןלא-ז:ז�,ע\;lי ס��י ?!חיז ?-אכני

רR,ע\;lי, fעז ���.ע�י "ס�ח!"

ןלא-�ר,ע\;lי• היךי, ,ע.לי ז:ו�\;lי

��,ע\;lי, ��י �ג;.יכ';!י�י , צ�?iי

�ר,ע\;Jי: ?!אד כi�כ fגי ��ת

! ןלא-�9,ע\;זי - f�t;פ9�יו בגד

:�,ע\;זי? לריק ן�ל-:�י נו:זי,

; �ל,ע\;זי fיים ןי?t?!ח�-לי טי?-ה,

��,ע\;זי? כi��ת ן!רע שרק

זר,ע\;זי? ��ר �דיד�כני ו:ז�י

, דלא-��,ע\;זי �י ���ע� , גז:ול

; ר�,ע\;זי ז�ן א!ן 'iתיןf לסם

ןלא-םר,ע\;זי, !tרעכני לסם

�דר,ע\;זי �,עעtי fו'.ע �רץ

�ד�,ע\;זי, ז,ע�ים �גיסם �ך\;Jי

• �י?t.ע\;זי ��?iה �רגל כ!:tי
. ' ...

, ז,ע\;זי נ';Iךfריסם כ';!�!tכנלית

ij�,ע\;זי, �.vלם לiJ�יט .ר.עי

דלא-ij�,ע\;זי; !t�ייכני לfם

ןלא-�דר,ע\;lי• ר;zז:זןכני ני?ftlה

ז:ז�f,ע\;lי, כi�t!?-ה f.חי �ר;z�ם

ו;זR,ע\;זי, �םלם �ל!ני �ןi'�ין

ק9r,ע\;Jי, iJ�ךי f�כ;זע נידם

ןז:ז��,ע�,ע\;זי, ג�קrי fכיד pז�ח

רי�צ� �fר?iים ��כ;tים R�.(י

דלא ��ע, �ךtרי 'iלן.iJ� ��ע
. . .

ד.ליל ��ש, ?!איר �!��י יי9ם

fלי �גי 9liJן וrליפית �-דכל

דגם הידי, 'iן�iJג �י-ל�קrר:זית !נד
• .0" ••

fל-�Qי ן�ל� R�יר, !�ן .עכר

דלא - ��ים כולפ� וrדקrים, ?Iפ�

�?!רה: pfזרי, �ת- -דקr�י ��א

דלא ג�tPי, ,ע.לי ג�tPי לא-ס?!לה

עיולה דג�tPי - �לין �ז:זי .על-כ';!'
• ., ס°

�דעי �כI�םר לא-נכניתי כי
סס : I _ ,. '0.: •

,ע.לי �-ד�ח ל�ל �.ע��י ��ה

!tכIין �ס לתה� ק:י ��י.חם, נ';Iי-,!.ה

?!קיס ר.עה קrלם� �לינ';Iי ��.שי

fגי זר �ל-זbרי �ז;;�כ�-לי 'iין�

?!קים ?iרי-ס�ד, קו;:ים ס�ל� 'iין�

דםי 1fד� ��ר �חיס ,ע.לי ס�ח!

ן$tז אכני, �,ר;zנ� ל:נ';Iים �,עfד

,ערי כנקנה, נ';flלי ��ל\;זים ס�ד

ן!נד לנ';Iלז:ו?!\;זי, :�א ז�ן �-ד.עת

דעת - להס נאוה כרנלי רצl.ןי
.סס "0" ז ... _: - :סס .. : • : ..

וייס - �ריז �ט�י Qך\;זי �ל�סלס

���ר ,ע.ליסם, ח�לי ליים ז:ול�

ד.עין �ם��כני, -דtPקריסם �ן.ן�

דלא 'p�ת-��ל, �ירי �?!fר� .עד

�?-ה ל?-ש�-נ�ת, וlirכ;tי �1לל

�ל-�.ערכ, ד.עכ ר;זע��י�ה יי�ים,

רוrק�, �ל-;דיךים �לינ';Iי wlאת

,ע.לי ל�י ך!�י לסם, �ר;Qz�ר�

�?-ז:; f�לעכני, זז:; .קן ��ר �ךררר



קמב

; ה��,עו';זי ל�ד �;:�(ת �$Iל,

Iז,עו:ןי�והרג ��9ר ב;:תדא גר�ת

! ?iל,עי:זי iJ�יד ננקלע ��pזי

,'r:'ל,ע�ן;רג �ךו';זי .עם-�ךדם כi=י

��,עו';זי, !Iiן ;?-.עי .עלי t5פי

! ה?i�,עו:זי t1t5�ח לt�י Q�ית

�t,עי:זי, - iJ�יד לא,רוז - נירף

��;,עJ;1י; ו;וt1לiד �'-לסכ;!�י t5ף

הך�,עו:ןי, ב�.rPר �צ�Rי ן�'�י

�נ,עי:זי! �חרי ו�ח�ח גפpזי,

אחי לא את-חייתי חייתן:; ל,לא
• ":: • -: ... T ך ••

כפח רגלי נלכדה לרגלן:; חנח
-: • : - 'ו : � • 'ז -: •••

וזזת- , ע�י ב;:נ�ר fא�י �ל9.עfן:;

! ן�ח �חדת והיי .עf!ן:;, ב;:כח �חי,

�ךrרין י(;!יף ו' $Iל, �,ע�ה-לי נח

ו�ם ך9rךיף, Q�י I:tם-;קftח�

,עלי !!יגי Q�חדר לב�pזי לד�ת

�'Pמר, �.עכוי �Qר, זIiן ��לי
. .. . .

ב;:�י bסח �iJי $Iל ןא1לי אדחיל,

,עלי �.עיר ;iJי סן ור�ס :hז,

'.

:tPי;זי�, .על"iJזחי וhם ��ח

- .1'9iך� �ז;ו�ר1, כי-לא�� .עד

:דfי1? �כור ר�.עח ב;:רם י:zבויד

? ולא-ינלי� באש ני-יבער,
• ז : • : -. .. -: : •

�ז;ו9', ��ניש כ1�י ��irל

;ךfי1, �tל ן.עד לא-;?v,Iט�

חי1 נחל'מים ימדתי מבחר
, T .., - - : -:.

! :ד.עי1 ג;:.!!ת �1פ:דכגי אתד

דליי, כוה-f/אד �מי�ה שיקי

- ולא-��'� - ��ן 1י:Iיב כו�ל

; �'z:י��ילא- ;�\:j��י נ.עם,

�ז;ו!יי, א[ttיר נ;r�,לת :רגרדן

:f:ןיי, ו�! - ��ז;;tתד ��ים

; :ךני� Q�רד �י-דגtP;וי .עד

כוי,?! �יךד - הו;r.�ךד� 'לא[t�ים

,�'�� �Wר ��ח, Q�חלי
. ., .

�,עב;:רי, 1י:ילים ��י iJקדוים

;רגנדדלי ו::�יד t1רגי .על-Iiח

י:i?tPrים, ב;:�לעית hרב נ;r�,ח l:tiJם

.ח?Iד1, דם ב;:גי- לQiJנד1ר .ע�י

�.rPר ב;:Wי�י:Iי, ?Iח,מדכגי iJךכי

ן�ל- עד+:ר, ב;:�ל .ע�ר !?!ז, כורף

אי fI?לא-י .ערי נ.עם, זliו ;rp�ח

וע! כו!ק', ב;:צ�ר �.רי-.rPקר ר?lידן

���ח 1't5:;ב ;�כוק �.ע�י .עד

�דג;:.,רי 9Qריר ��י כ-'=i�l?tP.עח

�.rPר .עד ג;:.Wכוע :רגרדן ל�גדש �י1

ו::�בת �כוi1:ר ל�ל-.עיז י:ז�בח

J\�קד, לא-;�fח �כגבד �ל �י

�וע', $Iיךד - סדר, לדדרים �י:גכון:;



קמב �ריךד מ#זה לו�'

ידירו משה לרכי
.. � 0: .. _:

ןם-'p��ים? אי �נiר, �סאךם,

וrצ��ים? iט(iם Q�q�ב ן�ם

�?iן�ים, ןסIfה לסייי;Jם,

�ה��ים, ��ים �קד .עת קןאב�ם

P'ijן�ים, f�.לי 'Wב �i:Iי

! fן.;:ים פרף 'iJ� ל�ל-יא�ד

'p��ים, סם fל-�מיי;Jיי - ל�יקזים

�.עי�ים, �ךק �אדר �ף ן.עג;י

iים�1.ק 15�ן .W:pם סIfה ד�ם

P:!�ים, .עלי ן.p:ר� ןסIfה

iי1;בים�� אי �ר.עים לי סם !tנ;:י

i?iJר'�ים, ן;ךד:rיק i:Iרד:r'ק ��ר

! אל-רהכים �פנ� ינbג�
. "".זז :ז

נדיבים פ:פי - נזל'ם ישרי
, • .: .. - • : I .' ... :

! P.ijרב;:ים !;:סןיי .ע.רב לP!יר
. ... .

�q�ב;:ים, ל��יי ijי�זr'ןי

,Pןב;:ים, �ל.tpר .על-�גי ןךד;זה

i ?'ךי�ים 5בר�ה ל�ב .עד ��ןיי

ר�י�ים, ל'rזקות �?,דע� V.fת

i t;5ת-l5fב;:ים לר�א �ל.עד �רי

Q'ם-�נ��ים, ?יי;zק� ןןסם

; ד�י�ים ל�כ;rתי כינ;:�ה �lJי

�ןב;:ים, �חית fל-�איר ו:,עךיב

- fר.;:ים. לי �rב.p:עיי:גיי .p:ו:z\-זי

iJ�ךי�ים, לר�לי �'rזIJק ,ערי

Qקזי�ים; אתי ��ר t:ס fי:גנ;:יי

חרבים לא האהבים יאירי
, ו'•• • זרז •• ;

! נj:ךנב;:ים iJם �iQה Q�ה ןt5ר

*

ij7נ;:ים, אי ���י.עים !t?Wtש

�tPיקזים, - ?i�א� �Wר �Q�;ם

IJ�רf .p:תי�בזי ש.רק ;ליד

��קוים, ו.עכ;rנ� 'rז'ו:zינ�ה�,

- לפניי נ.עךר ההדם צל �מי
:זז - :": - -: - " •

- 1�רים נi�א �i:Iי לא ןt5ר�ה

�.עQים ;זרWי ,P.לי �Qי;R.IJzה

1כחית, ו;iJzרזtה� יצין ו.vין

- �.ע�'ם כi'1ם ij�I?ת דיירי

- �מ��ה �?,רי �'pןם ��'pר

לiJ.עלים א�ר, �צ�ף �ונו��י
'.' . .

?j?iJריב �.עם, ז�ן �ז;ו�א !tלא

כt1i�ךים, 1רי�י י;זע� �Wר

חכמים אמרי - מאמר בבידי
, '. -: •• :. T -: - '" :

'il.ל�ל ה.יה ��ח, מWח, וקויר
.... .... .

כiו;zע�ןה ,p.לי-ח�ג יWב �נ;:יר

�ןRה, �?tש t.רז:זה .p:��יי

ןרפ:� W?ל, קןב יים קWח-.לב

�Qלקוש, Qר�א .p:כ;יי ?�ל-Qז;וןה

1כ;יה� �ריי, ל�ב ;כך�יב ןח�א

Qז;ו'rזביי;Jיי, סי \'P�ים ן�1ב1

p,J:1דמית ?�זtר ��ב דיים

q�Qים, ז:ז�Qת נQ.לי ויי�ה

;עי�ף, ��ף p.Q:לי ד.vטי

�י:גא�ס, .t5:pז;;נ;:תי ;ךיכ1�י

לבבי יצא מ\-זאיה ייים
, • T: .•.• '-ז - . :

כ;:י ;סי !='ירי, ר�ש, סלר דסא

?נ;:ב;:י, Zחית ,P.לי סם qר\ו:zיס



קמר

מיריריך לאחר
'1' " l' 0::

?t��ים, ךQי ןlגל-Q�P'דף

לשפ:ים נראיתי זהלילית
, .. : .. : .... :

���ו;ים, �.עריב נב.ערים ��ינית

. ןר�ים. �'?tים רלא-ז::ז;z�רב�

�משפ:ים כעיניהם מי�נים

.ןף;ים, ק�י� �;p.:�ע. ;�סל
i ?tד�ים Qןים לכר ןלא-���ע

כiדוIJ�ים, ;�פ�ן \;זPנה f�ין

נןו!�ים, לכית לריק ק;י fש�רי

��ו;ים. ��גיסם סם ��.עים

��ז:וכך.ים, �כנ�יסם �.עוים ולב
. " . .

. חשפ:'ם לפני יתיצב� �בל
, .... ": .. :. :" : . "

ij-1Qוrרנ;:ים. tגבlנןו ןלא-:�יץ

�כ�ז ו�י

ל�fואין, fה ז;zר�מית �tp.רי

! ל.דראיו ןגם-:ז;;י� �ב�ן

f�i;זאיו' - ןי:נ�דה - יים יים

�איו; �וr.רי �Wר �לl.ןי,

י?i�איו! איר �ם-;�רית ק;י

..

?tכנ;:ים, .עיגי ב;:לו;נף ��יוי,

�ם, ��י �ןי .עלי ןij�Qים

;חיךי �נ�ר 1�דף �Qוים

ד.עיQים, :�י .ע�ף ןז:;י�

ןם�כ;rים �ג;zנ י"fלי .ע:וים

�ר�ים �יו ��f .עfום ��י

זע�Qים, ��ים לכר ןלא-�ר�ה

- ר�ר�ה fתיסלת, לב;:י ��ו;נ

ז9�י רדלי ;?'.ער� tגבlןכ;:דו

- f�יסם ;ij�יע�, �לים ריים

, נןוQ�ל ל�tpק:ילים א�ר ןלי

מלכים לפני יכשר� !:'ברים
, . :ז .. : . :: • . ז :

f-.קןם, :�יר אדרף ןא�לי

על-מדת

ן�ל-9�ר, כנ�ל .עלי �ל-�ל

�סר ;ז;r�כ� �ס.קים פ:י?=�י

�ז:;ל �גי ?,ב��י:ני ��\;זיר

�סה ןסן - ג?t?'lי ��כנה כי

�ב�ו' �ב!רי איר לא-�!:!.זה
. . ...

�חיי יד�ף ו�י צל-מדת

(nתת"פ (י"א

ק:�לף? ו;נtPי פ:י�ב, כfכ;:י, אר ז:וילף, fח�ל י:נ��ח lגל-ij�נ;זי

ijf�t:Iילף! �ריב ןה�א ��ד, ך�י ש�ל י:rז;;;ה ל�ככית lגך.�ה

? ןיי.עידף ד�ע לף ��כו fז::ז;zני.רי,��ה- כני"יר �ה-.��.עף

ו;נij�ז:זילף, !tמין-�;ם lג;ו ן�ו ז:;�ש, ;קי מוב ירוי�ף



קמה

�דיף! ןסם ללhם ר;ג7;ף סם

ב,:.גדר?ף, רכPiריס �9פדד

סד?ף; �ךן!�' סם �ר�ף

לכi�ו:i'?ף, ;Wסךף זt�דם

; לiJ��'?ף ל,ע�ה �רי י>I�ה

ב,:.אס?ף, '?!ריד ר�ין �י:וד,

�'?יף, 'p.� ר�גל� ר�ס,

! ��?ף יררי ל�ל-:כדא י:ויןה

? לזt$!י?ף .עIfזד 'i:ו; ��ר

סדף? l3�tנ ירה�9ה ידם 'I<י

��?ף, בז;i�ה יר�ר" יי�ף,

ן�1�?ף! א�ל �.קךtף
lנ?יף? ג�ל� ב,:.�כJע �'�ה

��ף! ו9ר �ר��ן;נף, י>II-זדזד

��?ף? לקדל 9רדם ��א לא-!ע

lנ?יף, #ן;ננ� �ז ��ר כiהדד,

�Q,עלדיף, ז9�יף '�O/�

י>I�יף, ןצ�ף �9ריף �דכש

קד?ף, והיד �זובר לpן!ף פז1נ

��זזlנ?יף, ��ב,:.עו;:ניף :ם

ק1i'?ף. י:גלדית בI�ציכנם כין

; �דלף P:�י �דל �1��ף
! �Qז;iל?יף סי וחידף - י:זך�נ

�ליף, ?jן'נ �ל ן;נמ1כנה l:I��ע

tIJ-לף, לז;iיית ל,ק� �ן;נ�'

��לף! �ג!צנ ו?i�וי ,ק�ר,

�Q,ע�?יף, �.עדיף :�ין

�o/Qנ;:ויליף, Q�י>I'�יף כiם

! ��ף ;ו:iי אין'ת ו�ל אתי,

10

iJ,קרנ, יים i?l:Iנן;נף נ;:ו��רי סם

ס�לף, ןקיגן ב,:.ו:iן;נאיגן 1�ל

ב,:..Pין �ר ו"יכנם ס�יק, לף \ז9ן

רכל גזלפכניי, סם רניס 3lבי
. .

p:מד �יר�ח, ב,:..Pת .P'-ראש נ�זז?jף

זז.קם ו�סיף ;דידיף ו:iכ;:י:ויד

י>I�גי fמד-�ש ירשיקrיף lנפ�

ר�ת �ל, '�f 9�ל rזI1ף 3lד

�י>Iי תינ;:ויזד, 'i:ו; י>Iפויפז דדלף 'I<י

ן3lל ��רה, ב,:.ידם �זרה ;ו:iי נ;:וי אד

ב,:.מדת �ז�י ן,ללה פ:י ��ר ס�דם,

��ל :י>Iים, ב,:.סיד iסl:I-ולא I-זאכד

�בIר: ��'-ש?ל, סזז�ה ד�1ן, ?רן

�ך�ה ו�ך� 1��ן;נף, ס��ה

ך�יזד ה��לו;נ, ב,:.גי-Wסר סי.לל

לא-�ג!!ה ר�זד �גי-��ש, ��יפז

לא-��ן'זד ר�ם בIר, לריס ���ף

ל�י ןלא-:ירl3ק ב�ת, �?t:ג9ה

ב,:..Pת �פיר, ב,:.קיל �ז�י לא.��9ה

נ;:וזזf.רי ב,:.!דרי lננ, לנדז?' �ל3lג

לא-��ירlנה ר�זד '?!ריס, �ן;נ:�צ�

ו�ן lנ�9זד, f�י ן;נל�ן;נף lנ�9ה

_��ל ו;zו:i�ן;נף, ןl:Iן;נtIJ:ש - י:ז�?ה

'�� �י:וי, �נ;זרף, נ;:וי-�ו;zג�י

רסו - בדדף �.לי ס�י ;�י גדי:זי

, �גזלי : לרחדק קרא '�� �ליר
. .

ן�ם ח?זד, ;ו:iי ל��יף �ר,!זד

��רזד ודו;ו.Pי ולא-l:I�סד, ו;z��נ

רני �ניד �גו �ל-'pת .ק�רף I:י



קמו

?Iשי'?tי, �קוש -- iiJ�ן �ף ,p.לי 

'pכ;זי�י, רקד ן�ין כיכ;זי ��יר

, qרנ;זי lנד�י �ו;ו�ב� לכו:יר
מנ1סיז חכד אל-צרי מהרה
•• : • 0r. ... 'ייז :

..

אהבים שיר
• l' -: •

בי !דסה �רד�ת' .ליל ���קtי
. . ..

P:�1ף'י, .ע�וי ד�ר י:::ה f.ליל

ןם�רי I P:שיtP�י �?יר ןהיד

- לבבי עיניר ישכ� רהעת
. :י 'ייז :. •• :ז

כi;:ן ל�pזי::נה ?iרי�ה

ןרדנד, ��ר�יר סלף, P:�ר ן��מד �וח, P:�ל iJקר ז�ן

lנל-?Iכ;זנו, P:קו.לך י;זק1�תד, hק ,p.לי נ;ז.לה fראש ��ש ןכול

ןlג�בד, ף'�אי fכJנדת ��ישיר ��עית' �$:ים �f1עית ןסדש�

iבד�f נ;ז�ן t?iJכניר �מדJJי קט.רת, �ל.דז:זירינ� �w�ח

P'Q�נד, �ד�ב;:י ן:כ;זיר ?/שד'?tי :קtיב !:t�ר מכיס, י;ז?ה

; בי �,pךה וrנ;זתד נ;:י ל�lנן fר?/.עי, �שי �ת-�קד ן��ה

fקרבד, ב:�ת ?/lנט P:ראש-�ףן �י;זב:כניר �י �iJן�ן, ןג�ר

iנרבדlf י:זq�כדכניר ן�סל fכ:t�בי, כ�jר ��t1ף ןtPiJיא

�ת-1י::בד, ���ה �9פד ,P.לי ן�?Iש ��ן, ,pרי - �'דם �JJה

�ת-.ע.קבי! ?/�סז ן:ד"JJWר P:�ח,ר' :דוח ,pרי - ����לה

..

�קיגן? �ה-'iה ,p.לי f�ן-כ�ם,

�גדגן, ראשד ,p.לי ו;ז�ר ן�ל

�tPגן! �יה� ז�יר לvם ןה�א

�כדגן, נ;זר�ם ן�ין ל�רחדק,

�?Iעדגן, אדב לכד :'t5rrל ןלא

ןוגן, �ילת ר;נtPר �1ן:'י ן�ל

�חדגן! �ר�ם ב'p�ר �.ליvם,
..

בזרד נזור

?/i2גן ��יר fראש ��i-יד?ה'

ל�לד, לא.��!ב� ��י�יר

לפניר ירננ� ראפו'חיר
:זז .• -: :ז ',' :

�?-?יר נירך, f�ה �ז�ל, f�ה

�גיvם, �ר�ה ��ר ןלא-:ר�ה

לב:דד, ילiי:zנדרד .עליר �iJה
. .,

ן:ע�ף ��.ריף ןי::�ה-וד



קמז

ך!לך-��ש

, ך.קי1י ב�קrי J:t�בת ל�Wי י, ר'pיו� ו;זנ�Qת ך)קיצ\:Jי

ל$tז1י, ,pו:נירוכניז לiJ��יlנ �ל�י, J:tן\:fי l?iiJי ךחלפות

ל�1י, צ�רי ��לאות ך�$דינ 1ילות, ;ס.(�י ז.עי �כ;י

I ��1י tכגי-;,,גליוו �ז;Wrנ ,pזי ו:נ,Pדמדת, tפ�גי ך��ר-לי

�י1י, �ש �י-t=קן�י ך$t�יי fשדלי, �I:י Qךrז.ה ן�סז

ר,Pיו1י, ל�יגי Q=t�.עליז ;,,גריו,ן��לה ;Kר �כ;l;\rר ��ר

כJז;1b:Prי, �';:י.לי ;שיז.r�י דדנוךי גר, ry�לה tככ;1רי

ז.ק1י, .עת ךיוכליף בlנר ;�י ך�אדר .:.לד ��ר סאור, ןח�א

; ך�1י ונז:וי כ;rפות :ס�ף �!י �אורו, �פtדר ;(iי לא ן�ל�

�ן1י, ��ת �.לי �לם fלי ך�lנל י:יד?Iח, ךrךר �ס�ש-פ:ו

I1י�ל ז:;לכ� ��ר ובל tכד.רזד ד�.לן �ם, f�:י סלךי ם�י

1.ק1י, סנ� ���ר ך�סי �נוכני, 1כ;rע� ���ר ן��ע

! ךך1י �ךי �ז;;י� �Q,עtpי ����ט ;�י��י �ל ךlנל-כל

1ר11י, �י ןכJ�יא י;נכ;!יכנ�י ל�ל\:fי י.:נ�ל, �כ:י ���ס לזאת

tכ�1י, לרק ב�לי ךכJז;rלץ \:pf:זw�י f�.רם �ס�ו:זיז:;

qWQר1י, :ז;;;ה ןiJQר ?ראrpי ג!.ר ו;ז�י ��ש ךל�

- �ךר1י ן�י.רי ���יז:; lנל-זר.עי .עש י;נ(iי ן��.עךה

�ט�1י; �ל�ל גו,pלות י;נ�.�ה ן�ל� �iח, לא-�ך!bר �!י

i/לו1י, ��יגימו מ�9ר �כני לכ;!�י �כני-כ;ז�י ס�!;:י �?-ל

�ו1י, סt=.לי :?/�כ� ןר�לי - �.ליryם לס�ר ����ח ן�fוה

�t1מו1י; לא ןסם ו;וryם ��י לא ן�י לא-;ךע��י, lנם tכתון

! t=קr�י כ;.י-P1זד\:fימד -;שיח�י ל�לום �Pזf:\rיםד אQר tכ?!ת

, ;גו1י !;:ירי �וי ןכ;ז�.ריryם �1ו:ני, ש�\:fי �לכ;ים ו;זע�ךת

��נ;ו1י, כ;ז�לת סם tכ�lנן לסוךי' f:\/?Qיק ��י ן.עfוryם

, �ת-?1�י1י - �הרכJי לiJ,ערות° - �ל.קט ש?-לם f:ם ן�ם-�ifסח
ן11י, ש�כני �'pנ� ןלryם ןל�י, lניבי :�J:t,ע�ע� �?-ם

, ?;�נוו1י fריס ן�ל-��י �י, ןצ�ף $tזבי ןקויר .קיבי �אדר

fל-גו,P:1י! �?-ם ס�י ;ו;וי ן�ז;;�ה ן�י;נi.J.לל �י;נlנל �?-ם

•



קמח

�סגיס עtיריס

1

fרוtם, fיים לחק �ל 1כנבו fל�ם עולם �,pזר עולם, fגי

דק!י.אם, iJ�ם ןל� ולא.;רר�, ן;�ן.ן� ;�ר, �,pזר במל ןה�א

קר.אם, אכנם �תית �סא ולב ל�לח, סי9יו �ו;זב� p:�ל\

�9.אם! ן!גר לא-;�fר� ן�ןד ;�יח�ן, ךrמוגיז;::ם כ;ויז;::ם �לי

? �דם �י�י !גל-ס.א.רץ

ררם, !גל-�ב ךrr'i�ב ררם

! אדם .עם-�?-גי �?-גי.�ר

והורז::, ::tךרrך ry�ל

�צ1ךז::; לשו�ן:; י?IJlת

P:ביךז::, i?fלון \;J�יר

i;:כירן נבריתת ספר
:זז ....: ': ..

4

,IJ�ןק ה1א ל�.ות נ;:י

�ב�כז, נ;:י זישב .א�ן

! 1J1י.ן�ד�גל-! �.רא �ן

יפין:; יחמר� פתיים א1לי
, .,:ז : : - • ז : ...

משיז:: כב:ז1ב ותפtיתם חילז::
, :ז • : ,.• -: , 'ייז

ןך:ה, ;!:;י ?iב:ז ן��!גב:ז �בון,

. שבין:; ן.ןשו ובפשרתם - חילן:;
'ני' -; ז ז-; Y"

! ך!.ה.�ך:ן:; - !:;יא גו�רות ��ת

2

�ת� �י�ים ?i?-רית �.:ה

��ן, !גל-�ב �ז;ו�ב ��ר

�?-ב� �IJר .ע�ר ח.רי

3

�ת'1ת נבאשת ן.ןבל
I _: ..... : ••••

ן.א�1 �i!וים, י?l�J;\יק

�ין, �ד:וי ��כנז::, i!�ל

ל��י�ת וכנן ח1�ה

"�יו, �י�י ��ר ;!פ:ר

כו�ע, fריום ;�ע �ל�ב:ז

, !גל-!;:'י שקב:ז �ל.�יש I:'י�ה

,זגך:ז::, כג�דה �ךi!ה ז:ו�ם

?-�יtyנ;:וית (:!;ויא ז::בב�ים

I;:'י.רי fרב אכנם ני?l��יב

�1:!1ף �!גב:ז �כנ�יז;::ם י?tl;פ�יל

חשב כעוז:: ישאל זה מי
... ז , יירז •• ז I � •



קמט

6

�?tית, �ם ןiJ�יז ��(;Jי-.שז,

- שכtית �מחמ�י מר�חים
• : •• - : - , • .,'ז :

'rז�tית; ןt5רמי�יי יי.שכ, f?י

? זt�ןtית ןt5�ה ןב�שיי:נם,

? י;נל�ידת fל-ידם �ל-'rזאיל ו.עי�יי

f�ידת! ן�ל-זt�ק�ם fו;ו��לת,

נ,ועד�ים .עלי-�ןץ ��ה ��ר

רצ��ים �י:זים .ע.לי ןlנ�רים

f�לים ר\:tי\:lימד לג;י-ן�ע

ן�1ב� �ב� ��ר t5.:ה : �bר

��סל, 9�ת ל\:tיש �ו;וה-י:ז?iנה

�9.ות Jקד, זtז9ז f�ל�

�r:לה, �רי �מ�ת ירlנט �נ,וlנט �ז:ל, ij�בדש ?iי Qt5.רי Rי

�t=לה! ן�ם �.לי-עtז:ות, ':jל.� ו;ו�ע 1Qt'tי �ו;ו�ע - h�ה

8

; ןגr:דם ביש ו\:lז;;�ה ,ijי�ש.� וזt�ט 9.ות �ל-Q�ר ':jד ��ה

ן�דם, �צ��יסם יס.ע�ר ����ים, יר�(i/ים נ�ג;ים ר�ה

! לעידם ��(;Jימי , (;J�ל fעדר ןסל?iם נ,וב�סי:נם ij�י:נה וזאת

ןסt=לי, כידע �ז9ז ןס�כ;ויז

�זנ�-לי, �דךיי ��לשד�ם

כ;ו'trמאלי, �ד.�ח ןראש-�ו;:נז

? �.ע9לי לנtךם ��ה-הי.ה

לא-��.לה, לנtךם ל.p:י וסדר
. . . .

? ל�,קלה fקז�JJי-רש �9ה-הי.עיל

י;נג:�ה, ן?1i:�ז:; f:ןיכי,

! -יר�לה ,ןlנל-��ז:; -�ת f���ז:;

וסילי, עילם fהין י�ל-ftI�ה

ו;ו�9ריי, t=סלRת ���ה�

כ;ו�כ;ויבי, צ�פי i?tt'� �י ךl(ה

.לכ, ל�ד:וי 1i?f:ן ��ה-f�ע

10

אחוזה !-זמיר לנר האל םבי
, 0:--: • ז -: 'O"ו' .':

ל��, f�ר�� �ו;וה-��ע

�אי�ז:; \r'tז�יל ��ר (;J�ל, ירt5ס

שבים: הפוה ילךה �נבים
0'" : ז .- בז 1'" • ז



קב

11

ב�רמות, �סקים ?i�ה ��ר ��י�י, ,וגליון ל�ל qךב!\;1י

ל��מות, דעולם ?tעון-�ןק, ן��rpים pדrpים �ין �ש הכ;:י

�קrימות, �ד�ר ��fנ� דלlנד ���ךים, זt��רים ןיאדד�

ד.עמות; IJ�ר p'1!Iכר ,pליסם - iJה�חות fסינ;:לי דסךחות

! מות �ם-�ןr.רי ���?ם �'Jי;זכ - I!1�בו;z?ם �ם-ו;נ�ית�ן �יש, fגי

f����ים, דiJשנ;:�ים .ע;!ר,

ל�,עד�ים, רסאנ;:לים ו.rוןע

: וצ'בים גבנם .עלי גלים
••••• • ז - •• נ • -

��ים! ז:;גכ;tר�, ז:;lנ;:ח�,

Iים�W� J;ז�ת-עולם .עם �?-סם

���ים, �י�ת דלא �!;i�ת דלא

! ל�י�ים ,P?-רים �ין לiJ�ריד

?tש�א, �,עtBה �'P�ה fאסב

Iה��� לו דר.עה - לו ��ריי

�Pז�ה, Wי?-ה ג;:�ד ��יי רעז

���ה! או�ב lfנד ה�א ד��ן

12

hרי fתוך �רים ,Pלי /oלום

lנל ���ים סי� ��ר סlfה
כבי מכבל-כבודם לא-יבחל�

• ז : 'ז .:ך

! גמראיהם תבל בנני ו.rמה�
..... t -: , •••• ..: , :.

13

Iים�o/� �ןם כ,ון-!�ן ?i�ךים

דתד�ם, קד�ה דלא קt��ה ן�ין

�ןr!וי:גם, tp.עי�י דלא-:נ;:ל�

14

?t�אד כגד, !�ן �כiיה �.�ר

ד�ז;זליק רק, fך?-ר �זד ���ה

if�ן, כ:lנר �(tליף לו ,pךי

fנ;rיה�, אסב Wfם re:1רא

15

?.vי�יי, �?t�ם �ז:;י - ?tזlfתו ג;:.vיגי ג:נ�ל �Rר ;ר�ה �נוש

ל��יר, ד��ל� I לכ,וד�חו p:כ;tלי,ד?9ף לא-�Pזר fזסב

I �ל-��י�יר ���יר דלא-��ן �ת-�הל'�יר, �הל'ם fעודי

ל?-�יר, ��כןt�כו לב;ו,ע�ליר, למו?jש ��ר ��ר p:י 1:ג;:ין,

- ?tעי�יר lנ�ש tבבית דlנל-��י �כו�ן, קנו Qfיל lנל-ראש ךל�

! ב�?-�יר ד.עןיר �r.דכ;:?ו כנ,p?-ר-בני, ו;נד�ה ו�כו �!י



קנא

�למ?-אז �ז-�:.עקב .לזי ר�י

תת"ס) ד"א לערד (בסרקוסטא,

�9tfיף, �גה-�א

.9Pיף, ץtאיו ��גי

�9יף, �פ��ה

!.ע�ף! ��גי

.vו�י, JJf�.לי �לfד

אי�י, �Qד;וrpבית כ;r?-לי

אי�י, ן9ר כי:וי ןמם

ךאי�י, ו��לי fס�לי
גבלשיני I:'גברI-זי
,. :. • ז - •

! �9ף ל�lנו .v.שה-�א

(.לראש, לרות קרא

נראש, ןל'p�ה ?!רור

�(:!ךוש, fג�י ו�רי

ו.ןרריש �לחפtאתי
, : • • "ז :

ךlבד-ראש; ��ף-ן�ל

�9יף? �ניש tj�י(.לי

כ;ו�יף, �קרי לlבם

i?f��ף, ך�ל-\;Jריגם

!.ע�ף, 'p�ר� ןtלא

- �ת-��ף ,ע.ליסם

��ף, ט(:!ויו ךש�ב

! לlב�ף כ:ר.עה

סליחה
l' • :

ות, צ�' 'pי�י לף

ני-צו-לי אלני ואה
• - • ... סד.. •• :

נשאתי נפוה זה
• :'זז .. 0"

���רי $Iיhl1-1ם

�tfה, ;ל�ד ן�ב:�י

ן;זנ;ויד �לין i?fר�י

חוני .עלי רחם-לגבי
• •• ג " .. :

��ר?Iר� ?!אד ��lבי

\:J�-עו-$Iש �tj�י�י

- ו.י .ע�ה .עי�י ן�ם

י:ו!קי, וצ�ו �לקי :ן:;

�?!ו�רי !�ו-.עד;י

lf�י, ?!ם�ך ןר?!.עי

ל,עי�י ן�י-י;z�.קש

ג,ערי;zף ו;r���י

�?!יל, נ;ו;ךף tj�ש

ן:ז�bל ךטיב (:!מל ספ�ו

:ם, Q:P�ל�ל .pץt:ם זרה

!רע�, ורע ר�ע� ך�ם

בן;ז�ת 1הו�ד;ון;זם

?!ש��י:נם lבן;זה ך9א

-על- ry�סם �ט.על



קבב

תת"פר) ר"א סת (בקורטובא,

החד מ�ילי לאחד
- .. :. ז ... :

�רי�ים, zנפt�*,1 fכנז;וי:ז'ית ןiJ�ם וt�ר�ף, �יקזים 1�ש

רס�ים? ;ל.רי כi=מי ��ן-lנ;ר כi=��ר, �9ל ��ג;:יר ך�'�ה

רת��ים, ל�ר�די;Jף �כוiל,ת דגי-.עש נ;:י דקt'�י, �ר�ב, �לח

�'p��ים, �א�?ים קt�סת כi=.ליל �!:!ךרף, ןt�ז:וים ןאז;;�יף

�וtל"�ים, לא-�ג!ז�ף f.ליל לא-,P.ר?-ה כ;:י-��כנם ןtS��ם

; ן��ים ורים �ין-לף כ;:י לף �היר�ן י;:.ר3lיף ן.ע.ריף

�קי�ים? נ�,*ם ,ע.לי hק לכוlנן �חללף, ל�.רי י:זדbל 1�יזז

tנ!נ;וים! iJ�יר l5fף �?-סיף - �ל-iJ�קt'�ים '?tו iJ�יר ן�ם

�,על�נ;וים, ו9tדים fכור�lג רצ�.עה נ�קזי לף נ�קזי, �ג;:יר

: וtרנ;וים כ;:ןt.רי לף tנכני:זימי ן.ל?-ב, לשין ל�ר .ע�י ן�ין

�לנ;וים, f�ש-�iJב �lנל - י�.ה �דיית, קזי.רי לף �קזיר - f!ה

ןכנ�ים, �ר אי נ'p�ה !:!?כי י:ז'p�ה-כי, �גי-�יש fiJ1רת

- tים�ר�ם-� ��9�ים !:!�י?-יר ל�ג;:ין, p:קt�תיכניר 1;��ר

�לי�ים, �yר כi=מי 1��ה-ןזד ךג�ל, !ןה לף צ�ר �iJי-�א

! �.ע�ים ���ך:' �ת-�מי �ל"iJים ��t:ל ררזד, ��ף 1כי�ב,


