
 וזיר-שלייט וזירקססו:1

 עצטפ, ועם השם ע6 השלמים עילי, מבני והתמימים הישריםלזכר

 פנשפ ואני הישר. בדרך הולך לראוהני וביקשו ופיגקוגי אהבונישבילדותי
 בהק הרבה. עלי והצטערו הנערית, כל עם יהר לררך-ההפשיה,מהם

 להתרתקן ביקשתי מהם לא והרי על-כך. לבי דאב כמה היורע, הואהלבבות
 ה. ב צ. ג ת. הגלונו מהיי מחייהם,אלא

 סטיר", ס"אהל 9א שיקר קיל 4גי ישוסע יבמי פשר*9י
 והולט, 9סר4ש וסיב - קליל שסייע א4יויודש

 טזייש הוא "5מיג ועולם ינויי מלעוררנסליל-9ל-!ידות
 וחולם. היזה וסמם דמומות וזני אצומותוסיגי

 ושיה 9ךסים יעיב וקיל 8נז *רב סולים, 4א,והוא
 ולטוס, P1Drg שום וולא וקרור יפךש ספל ליוסך8ה
 סלן, ?ם ?סנה לא מ494ם סענה, 4940ם, סךהור: ביועולה
 עזיי-9יי9טז ישירי, *8ירי' פסדים ס*:ז לא וסיד 8סד5ף

 סידיתות כעילם כוייז סיז ב?ייז-9ל-ולדית, סין ילקיועולה
 י9ךו( ס3ו 50 ללני הן קטרים, עיך3י קלני, מן)ואולם

 טליתית, ס9ריסים, עטזסי סשחים, 89יםקפלזל"-כלזלה
 פשך4 סם 89ים ושית-5לה הקללם עילים סםממוגים-קמינים
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 9לסש, פזלים-צבור לסם 8ף כנייע למישה91קיל
 טעימים, יבושי משינים שכחשאי, חשאי91לסש-ורמש,

 ?ש נואי כן כן-ואם ואם סלילי". סטח2ה ומלא-הידונירא
 סמים.., קל - לדיל! טה 991ין - לעירי 99:ן נם 8n~?aז9ה,

 בליל, רק לאו-ךושא סמקן ז?ס:ה n~faG, נימי עללעילה
 סיך9ר! סטמים סין 2ה קייה סיום, 49צם 03 ביום,נם
 וחסל, ו?יךא, י:ך5ה בסיים, ךהודי 5סד :לד איןסן
 סולר. ממיל שטעסד גפיים, זסיךה זהודית 4?השין

 סס*:ן: יאיתי ס4אית סלקים קביעת 4ךבר קשי 8ף?ש
 לענישים. סכינש ו9ן?ם נהךסו זמניי 9מי94גס*4תול
 ל1:94' וריר לו שרר עור ממשוש-ס9עט, מערילה, ס_שיסל-רק
 ע9סישים". ליך9ן :9ל1 יא לפצן, 994יי 9ל 5ת ס9שיקילא

 - חזנים קירימיו שקיסם ססךש, סטקוש לי חניוטקים
 ו סטך9ר סשש, פסל י9ל צייךם, נוי יקל ללני עיליםס0

 לסנים, גרית, 91"ססית" בקירית, קרונים וביקיםסיינית
 שלטייר." על-3ב וספסל-אליהו סילסז עי9דיםי959צע

 ידוי! 5ז9ל4ה ןכיר 8יי סמקךה... מקירית צל-גנילעילה
 94חולג, וזכים כוינים ודול, 9ךקיע 9ר1?ה שסהסיא

 יניס לי אבוי *95לנו", )כן 94לייט 95לנו 9י סטניב...וממומת
 סנדולים סמקךה לסמא שנהוג, ta~Nial שרקקה סיולא
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 לס1יג *סשי סול1*ע צי 9שדי יטשיר9קיב עת נ44מהסמקרה
 :יינים-בו%ץים, 9?סיי ייץ" 89י34י ס5שז'ושסר

 ניזןימו ס9%ים 1זשו *דילים b'"ia ס1ין1סייא1 - ססדרי 4:9יץ nvf1 ס5רין סרט" ס9בי9!9מיר1

 ס4ג, תיו מלוי 94ר 9מין ססג1ם, על-נפי יגים זם1זשי

 - סיפוה סמקרה גמלמה סקייית, מלייית נ?וני1זליי
 סג* *יים י4יימי *ששת' ס9ף, על סשדבו"ר פאסוד1ס:"
 סזדה." *עיני 1מקיף 9פשלייו סרא9ים ?ם של שת1ד5ה

 98ייה, *אימא יזיר-9ליים סמקרה קרי נם פ45ים1אימם
 - סשןים יאומם סיש י:ריס 03 ע:ריק-ח9קיםןח1מם
 סיי9"-ס4י9ה נ99י סז שבישית ו9ני צשושות זיני08

 סשט5ים. לבבית ס4דולים וזטיה 1קשיט 4*יי ויורוש"

 וימו? וים שת 'לסטר למשי איכל 8י1 י9רט, אוכל4יף
 94עו84, 9טיוא, ס:ה ול סארי. סי4י, וס95י'ס5סר
 94קימי, r~fp אסד 9ל סו4סים, 1ד*לי ס?4ה,פ5לות
  סשכיוה." פסוה שסי שי 9לי-מ9סי?ם, זם סם4יםןס9לי

 4ס'דה' n~Sfov.-9ל-~rw 9?9ר ס:9" סשיוןפסןרח
* סילייית פק91ה טייה1ת, - ס?4:ה פקי9"5זליה  סשסרים 
 חדודה, 9זי4ה - אירימיו 44עיני4 95נב - יטזלהילסזלה

 ל4סרים. 9יחו שת 9סלק פטז*ל, פ9וויי9נן-9ל-ווד,
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 ס4זא סשי74 כעל לסויה-לסזלה: זם מלחפיתוייגים
 בטערב; מנשים, ולעזרת - יינה למנע סך2עסמסרשלת

 יטי9ה יאויר היזה שן סץ 103 מלין "ל מסיגן סנוניתא4
 4יל-ם49ף". בלזי או מגוסם 4חךי ששעטונונעת

 סטיון, ס9כדית סדלתית לךוסה, סדלתית נקישתבט"רב
 ולדול; 98לולי קריר, היא ל9ליש, נקלה מעלותישלש
 סלון. בי אין שי בי 98לולית סוורית, ח99יו סר?שת קרירהוא
 אל. זסי 9?ה זייני זם מ9ש, סי9ר דודי סטי לסדנו?ם

 :9יש, עד לשף :בואי יי סיאזה' ברסיסה סדרגיתונמקיז

 לקלות... תיכל זמינשת ?ןרת-ששים, של העליתונמקיז
 איש 8ל 8יש !עקדו שפופים - עמודים ?סיו לא ספסלים, ?שיילא
 לכיית.,. ספסלה !ססרו לכח-צבור, ליב סזשיפות,ישיב

 יסלה. אסיךה 9לא יקשךת, משלה שאי !שלימים
 9מדש. סךר-יעלית למין סולח ש11 נם זע9זיוטיזר
 מאלה סטן יתיססת לרעילות סימלית מסוור קצורסין
 ו?מקדש?!- "יינצל ל9זל: ימניזה. י9לישה קךי5הוסטן

 ר89ים". לעייר ועלף תקירי סראשין :קום ,5נאר4נרטס!ים
 עישה-שיציית: - סקציע שם ומסים, וטיב-לב *ן-טוניםוהודי
 ילדים. סציצ*5ת לשיק סמליות :רךה ?ת סוסים, מקצהרק
 לקיית... לי זקף ךס4יע סש9ש לסיכל ל"ויר סמסילהוא
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 וזלף, סגי 3י יחלה פ4דיל-ס4דיי' פינס ?שחהוא
 - קריינים שסחיי שמיילים חלי-מי, כפי-סי רוליי שתושריר
 לסייר, פטמי סילטים, סדומית, twV1~ ייסי' היאוניאי
 חממים-למינים* נבורית לקבורה והוקלו-ייחלו הויתו5יו

 שתוקה-9תוקה. קשירה בטשל... ?דפיק לא יסשי". ?יקישלח
 בילה-סמסגן' ושיי-ן9י ?עיתי, ilaa".-סם4השקילו

 nglnp. שילה ב?לדית קידות, ס9ליחית ילילישורכי
 שכגן: ושמיקית וקוה שאטל מסלון אחורי שסדעת

 למזלה עולה נזסמסם לןלה יזל סי 4א,עורו
 ובקר. איי יייוי משחלה וסז3ון דיןלמת

 מבירח, לחביבת אוי*ף, זסיי"ש איי"ף,זטיי"ט
 מביראו לאבידת איי-ף, שטיי"ט איי"ף,קטיי"ס

 מיניב, פ9זיךים אוסם נם ?זנח לא ס4שרה, יוךכוואילם,
 כסדו* אי שיחידית ס9מינים פזזךים. פ94ךים, - לבית-םקןריתלא

 סשיף, "ל שגון סקלי קייוני מירי, קורקר ישרי9זל'

 פח9ף". 94רא שלשוני כ4י, לטינר ov~le יר'ורמי

 nbSf. סולף של ס9קילים-מילילים 94ךיו ל4י שת שזכולא
 קיסל: הוא כחנים קס99ה הזקיר, מוסר לנעי לי זובלא

 98רימ1, מולל סעני שפפ?ת, ניל ססכימי 9הואולם
 מידה-ןפ11-ים1סלי" 9ל ס9לאכות ועביי סשרכיתסיעיט
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 - פחעף *9ךא שיווני 9יייט' וק"ק ירשז לסיני' ניקסםסר'
 ?Inv הוא לפי 5ת וכדה 4ם9מיו כיה הוי ליינה!שריבו
 שלי-דף מ3י-כף ודולג ט?א-וממן על יבלג סבההוא

 לחזהו דליגו וזלי - טרנינים 48דה דובישלידני

 הורו לי קשניסם 8ף-על-סי וטילם, רה1קים היו ס0פסזים
 דרש על-סי סיני על-סין9?ט, סשסד עניית, - אמת סס9תכק
 נזרו. הם ם ש ך ז ס סקלכם אותו של קדי 8סד, יום ?סדו,8ף

 *חירש." סזיר' של ילים 94לי' פי פיקים יקורייקניסם

 מלחוק, להקיא ?לד חיד1ר91ר, קמוטל-48א הרב כפנו,שת

 - זזיי סו קילסה סעדה 9י י8ת "וחי ty~h שיסשד1מיס
 ט?"יק יי ששרסק סטת, 4סל1 אם *ד1ל, טה 9מק הוא,וסטק
 עטיי." 8ם וזקרם קילם 5ת :נל" מיל' ושיסע1ר81ה

 ונידין, 4?ר קות וירקים סטירי !זטבר נבאי רבנושד
 סש9וט... סיים יי שביו 8ת לקפל סמל, על מוקז 99רן?עמד
 - אדין יירה יי ~95י' פיזרה ש9מ1 על משלה קלם,עידו
 כמשש. פסלי-רע קג?בף ס*דול, טקסיו כינותןדשת

 ליסד, יסדר נער 9מו ולמד, :שבומורנו-בכנו
 סשךסק; נקזה שאלינו ס*דיל, סיידן ס9לטד"ס"%י9ז

 ועימד ממעיל' היה לא - שנושל משש" סך9יי99י
 סכם"ג. בזן" .ליללי סר' סעי *ןאליש9שיק לקאול1נ1סע
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 ק4ייר' ?ררה סשל סטחלקת, עזמי טת סרסיקכף-סו9שי
 לדרגש, פעל-פנת ודקלום טוב" "לקר למקדים 9דקלקויזה
 - זעיר ים 9זוה 91שוה פקל1יז, נער של ים ישיסהיג9נס
 ללוי-יאשו נ5גי ממסימות, ומשיב 9ךח1ב 4כ9מיוטץ?ה'

 ס4לזג 9אומ1 יפקים לצים, "הזיני, שמסרטנ8גי
 יים-לדה; פ1ליז, של סטך?ל ללבוד א1 9סאי 4י9"ל קיים?9?א
 סג, ביזם 4כ4ים ולדרגש 9מ1עד ואומים למטיף :דעלא

 סעדה..' ויאש וללזת שד *יום מ9ח91ים למשיף ובע8ך

 שבזר: וא91רת סימירה ס*נילה, 8מ1 שת ש5ד הואייימר
 4ית-סבב. לבוד שת ןנויאת קרקרי סיסים 9?ויד קמהקיא

 הוד ייב סטף על נ94ה ס'א זלם לקלוץ לקסת9?4או
 סטף." על ישם, טלה 9אןו-יסיא חרי למות, אם 8לףו לחיאירה:

 קייב, לא סיימי ס5ן ו" ונ", וליס !מ4זגע9נואי
 *ורוו, סללם, פןק9קן סימימ1ת, יעיןיו לקראלהדלף
 - ט1ב'" למי 8סי' לד, ט1ב "לקר ס9קדים: ספין ?Vg" לא'ויאסר
 ל9לו9ט... ללדת rit~?f סעדה ויעורר ?עור הואועי-טן

 פינים* אירגת יזירנו סלסל יאש הוא דיטקקא,*רוף-8י4יק
 : ילבוב *?אני99קה ימחגה-סעפי לם9ש1 סש9ש?ומרף
 סקטנים, ס99דים לרבות וקלם, 4ת1, של 9ני, של וכחהוא

 ללא-שוב. ישיחו דזפ1 ספודע לטחנה נלקחיכנשאי

293

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
שמשון מלצר - ספר השירות והבלדות



 *ס9מה - וחוייל פר-4רי1 פר-8יסן' מדילים, שיזיםייזפסת
 סיפיר: נודע, היא לי נם קליענו, ל48שי סדה :דועשף

 "4איי'א זם "לסיקים* שיסדת, קטעה *שדה בחשאי,ססזיק 95מי!- זי צילה עליזי ש9ש11 מתן - לזירני ושיאפתחלה,

 אבודה, ז98מר קבורים זסיו זזה לקר, אותו1סגה,
 ! נייסר ללישי יום ןה - ווניה 5ת ללדת שך מקזהחסימה

-  
 חשודה, 89ה 9ל וידק 1סטש, בדירה קלין ש9שיזסמסלך
 סעוני"1 "אותי זל ו99ריו ס4נוצה מזדה מוצא היאולבסיף

 1 נקר ארף *יים - סלון פימם הוא1י:ד
-  

 סנדולה, לקצר
 אימה!".א "דצסמ לי: ןציזק מצח סטלג 5ל ס?דסיםיסויף
 עילה, 9מג4רת, קנסה ממסעת מיולדת סחבישמאם
 9פוסהז 1SV שיא, 9:1ה בת! ?ש טוב! סקל רמזים:91עיד

 סן5ה לסריית ספת שלמען 951?ר :9מה, סיח4951ט'
 יסינית: סילל" סיירי רפק .בת-ם?סים", אומה alvהוא
 פמ4שה, "זין" במסר עיד, שיטי זנים, וב ליסר זה, 9לעם

 עסינות... ושסר שרא הוא ראשונים שיבי 5ת "ספולל"91ה91רות

 ז4זיר' ייאש-1ראשין הוא וגיסו, ל94סים זיפי קליין,סייר
 לקבורוג 1הו9א טת 1?ם יסייר 8ס4א ?ם :ביא,סחור991קוב

 - זשיר של זסילה סשים' wQ~a סיגי פסד כתוף מכחהוא
 ס9פורהי לרחוקה, לסיסיי זקה מלות ק!4לוהו רוהלא
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 .מרבותן ?מדג 1יט29א זם ססיא, סטלס9ת טיסי זם סאההוא
 ןינם: נם וסני - ועסיסם סןרי שף מטזיב... *מוסים1ס1רו
 ירבות, שרני*יית סרים, יב לטלכות לשלם סוךכו שי81ם
 טילם, 1הודיעו 84דנות *חגו -צאלי-ממזות",*סיבי

 מקפיד" פ4נף מדיום, פטנף מקלייב זל פטןלחי29יסם
 יבאל*% פשעת חיסלה, ט9תיוים 429ל. סלה 4ףייקטיר'

 *ני-ם9ייז: סן 4סד 6 יקבל סמרני nsO ס5סגצל
 לשכולו שבקש ימם 81ם לילדיו' 8יתו, של 9ססר שרם8ם

 485רי 41חור *יום-%ל. יבסר וךפו צל סמכאמו41?הוד
 מסלה." ס.יוילא* שת ולקיוא למרייק עמילה לקנימלסת
 1ז2ר: ישיב לעלף לי שסה סיא 4זתון משרייהואולם
 סשילהו לרשות שם מה 8*ךיית, ריפוך9א פך4לו:א,זיני

 פוליי, קרא הוא וזביו ?זך8ל", "ינית 989שי סנההוא
 סל4בות""* .סיוגי סטיג סו ויונ" :ה ס הוא וייני".יאולם
  קילוי זחן שים י9לא *שקט סנור, לי, יסר :ללשי,"לו

 ~rQ-עבותו אלי ילשאמן מפולין, סלאן, נמלומינולזקור

 1 יפאלי-4מןה" 41נסני 98פור, סן, בדבות ליסו4צה,ו9קיייש",

 סיסמה! 9ס19ש, ! וסיים וסיים 99ים ! ס1 עמדות רק בדנותלא
 ליוויה, שחיסם יקישו עירים - לסקלה חדירים, -ל9אוךה
 ליללה י89ר מלסם בק - לקליק לא ליכור, לא - לזרותסידות,
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 ששף, לסם נם לי סטה ל4 ד9ר, של בסיפי 4ל9ד..." מלסםכק
 פיסלה! סראשין והיסיר סויד ב, ז ך 9 מת הוא91חורוס9קוב

 זל-עקר, נעל-דכוש עיד שינני ולים לו פיז ,טע9?וועז
 למסלה... וכבוא ז ר ד ז ? ?שמינו-קאי לו עוד ל4ן85עם

 ון9ןס. ימקדים ליעלה יןדרז פעולם סדה קטיגור?זנקל
 מפנ4דיו, קטענו ספדנות 9ל ועם סקלייז, קל מפעל-מוקףהוא
 יסשז ס4ריר' וסחוף-מדבור הכבדף סן9ח כעלס:ה
 סדף. טת ממוצאות סקטים לזוכת-ם5שים נמכבי - הואזלה

 סמליט. כריש יידע 8ף ל9דז' ל4 עצמו! ססרש-קושל קבלהוא
 ; לם89ים שכש מה ומיצים פךאוי 5קסוקים ישפץ הןההוא
 ס4לילים, דבוךיו סקלויז של וילא ןסזק, דם שקולןס5ל

 לסטים-לסטים... ושיו - סלעים 5ן2י עד שקוליתןחודרים

 וצחוק... לחושים וסט אסךיו, רגנו בלמת, שף,משום
 מעשה, אותו של 9ז9יו ל99לי, יקש סיי8ר סףקלייהוד
 סךחוק, סיקום אוכלתי גייה, זם ממנשק ?דיםשכאוהו

 טכסה! סכל על סקול 8ף קפלית-ומשובות... יב nsvן5יי

 ךנילה. ששת של 9מו9ף נשלית, 9זשף עוסד מרשפיעוד
 - ציעד ך6ל על ומרעל שעמוד לסגי צעד 9מויךסק
 בעל-תפלהו ט4ל סלה סחסש 9ה 9כגגים: שיו 5ז על-שףנם

 רוקד". 4י ל9ןי - שאזני סמכ?סים ןנשהו קולו עתןאולם
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 פלסטיים* במשלת לטסים, עישו, נם פצל-מוקף !סןה הואיצל-טן
 !סשב. עודו הוא סייח - דרוש לא מודול שסקיי סי עי8ף

 ס5שים, זןרת שת ?ןכור 04 יקרהור. קשש שום עוד 8ין801עם
 - - - סלב וירסח לשברון סימור, קרא ?מטלליניאי

 לנואיו לדקר, ?49ים הוא יינקד... 5א ס"שיל99י"' 99ר,978של
 יזם, 9י סעי נטללה ס"9ם ן4ב5 פטומים,ם0וחרי
 לנפאי, וניסר ן9ה הוא ה4ק9ע דירו ויתקףוישרי

 סס9ם. מלסיד של 94בידו וגןפר תורתו סעיט שת :בעשי

 כלם, נם ביבודו גמט9דו סיסמות, סוחרי ישסיי'פחדיי
 מ4זוק- זית-מיסלה 4דק למקין ותךמו לשאת  קבםהטו
 ליבולם, קירון נדרות נם והיקבו סדלתות ומגיבוי:9יי
 סיני-יוג. ושיאים סיקרים פ":ד", טס-ס4סף, נמקנוין9יו

 מפעל-קיר"' של לשמאלי יסג אי פשקת יז9דיסה-כהבר
 לם9טוךה, ועד עלסן שחותות, ג49דות קליותיסלק
 לסורר-ומורה, ניבוי - 49יב וטק4יפ סן9היוסייט
 סתוךהו קרישת של ידייה *קול לשוסם לעקמומסמיר

 שקה סייש הוא ילנד היא היא' יק יי נדמה לי V~?1 8ףומוקר,
 שפ"שיסל"... תפאי-שראשון זל ס4בוד לסוית וראויסטמ4ים
 נידנה, 8וךיךי ן?% 8*ןה, חטף לי הוא 03 - 99י998של
 !שסילא הוא יטילו" 4.שה עוד ולא קו% זועם !וסיע הוא עודולח
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 לשמרית. ?gE דויןשניז' סשל:!ל קל בעל-סמויף הוא נאייר,לידי
 סךין, סזל9א לא שיי וייסף 9?דז סנה %םוס:יי

 89חוית, וליה נתוז 5י ל9רסק, ס4יטיתועיויי-סי1נים
 יעך4" יומר ע1ך עומ1 8ת מיתג-שקדשה נם סיע לוונבאי
 אטוךה, יטלית ~nvy צקצוקי, ו9ל1 שמ91הק91ת1
 זז, ולא אציב ךזסד - ונצב לעמוד שנגשסוסה
 נחדורה, סקטוה קושתי ס9ןשר. סש9ז יאשו yl~oלא
 זזי י9ה לתיק מה ויישא ne~a שסליי יסטה בקילרק

 5יזי4ה, חלר ום סתירה לפוד 5ת וסןג 4ר, הוא94וידו*ה
 לקסדרים. ו2ינלת לזיי-9יי9ט' ס9סיי ?בע משסח קדםז8ף

 5רי4ה, צרכו סם ךעשם על משוכים, פיסנים *ערים,5ג1?ים

 *סזדרים. קישורים, וסךי .שלסם? שהודים 5סד ייםוסרגי

 יאשייים! שסים פיסלה, וסוסים." קירסת 5ל דלםולהליכי
 סמים, 9ל קרינית יעונה אזלה ס9ל91ט ?ויאהשסר-שר,
 קלשונים נקדם שרימו 05 - 9ךאיי לקבוךה מקדישיםלאסיף
 ופתים! קישונים מם או * נסרג - 4סם ס13נעויערי:

 לניצה! מס:" לא סניי 8?זה... שעצמי 2ר4יש הוא ןה, זלזם
 זניו... וצעד 9?ויד91ה 5?ש*ה "דתו ויועיל :בואהוא
 נעדין-מינייה, ססריף - בחסלה :ס:ע1 ינו ?ידילונם

 5!י3 לא קדי חדי ידך9יו *יריו ךנק הואקויסיד
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 ךש*ת. *סג 8ין באל, 8יז שיג קיח *ס" ס - :דוע וילגר'מקק
 עורה שום סנה לא סעולם שד ועי ירכית, גזייםסויה
 שסד" ס"8יה שת שקטע ערב, לינות ששת קל בת41ה שיזו.עיד

 סשצה. ספעךב שול יל סאךם זם ל4י 8ל סקססף*קילי

 סתורים ייחסת סי49ית סיכיךה סןקה: שסה לו טסת?וד
 - ן9בוד יישן יבורי וכיתו,  פונית  t~Sgס*נגי

 ס.9"יך"" טיני של 'קשר סזג"" שילל "סטקסיי94סיכת
 ?ילידא ?ם*ר מ9ש משער וסיקיע סיסיי 8תסקלה

 סרבו מטעום סנה, פטקום לעירי סנה רטטטינה
 ופועי: סןדרז זזה וקלסים *בול, נם :דע הואואולם
 avna 02091 ומטמר סטקח, *ראשית - ס?לישית".יבשעם
nv?~לסר- עוד ולמת להוסיף לקווה ?שסיר שגדע 

 *פיליה ס*אי*ים 8סד ?ל וניסו רב זי 8ז ייססיז'9ז?ר
 לקבו. 1*9ל מזם, 8ת זנד הוא אולם סד-סמם, סגהלא
 יכולין' טיעם סם לפקסיד 9ען: "יא 9קימז של ?עשוי ?נרסי

 ! סבוא עוד :שושה סקלה. משה עוד *סלה, סיסיליםלסגם

 4ליים' שי סן9ל9לץ' שי אותו שהועילו ?זהניסיי
 סולפיט! הוא סשם שחלקים! הוא סשם שסד: עוד ועמו א הו!עק

 *9סים-94טים, וגרוף וסרם פ5רגול, מזליףופנאטי
 ושהקימא לןעוק וף מוסיסים ומניסם וסלקה, מוסיףוסנא4י
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 עסיינות, יענים א י " טקע פשיסל פעל-תוקע, ?ס:ה ?ךל2זנקל
 פדקיוק! ועל-סי לקרוא, יוסע הוא ?סכה, הוא בעל-קוראונם
 .רפיונות", מיני יי וסיג י9מסי' ציתי, סכה היא כן,שקום
 שפקפוק. סדה בו בב ולא ושלם, :רא נם סדה הואיאולם

 קיויז ק94שיריקי4י יזןכת-סויים וקךא שסד 5יך 5וכורעוד
 שבדור, למזירים סי:סד Itg~a'-לעז"*"9סת-סתוךה,

- ! עז 5יןה - סנה עוד ונב ק:9ת"' י"מךן רק לנדרים מיי?ם  
 לן5ב-44:סין-טיאודור 89בף" .סי קשו of לשךמו"רש94קום

 סייסים, מעזים צוח חשיבות וייב ל5ט סך4ל". די?טורס519"
 מלילה. ס*ך9ה דירי שת עולה נער 9ל ול 4יו1יווקוךא
 - יזעים עיליות ןה סיפוקים קךא לא וימו סראשין הוא9מו
 פיסלה פקרישה, a1taa, ובסל, לעולם 9בד-ראש ס:ההוא

 י4זייית* ריסיי י9ר9י ס59טק סשט4ה, לחנית29?ר
 שור. 9מו יתוךה ישקמו *עיון ים?ים 4ול הואוינו

 - וחייט סעורות קנות 9ל nv~v  1ל as~v 99ל לק נך9ה8י
 סמור... על ורוכב 1gyi 94ה נק ליבוא, לגוי לא 94ההוא

 48בור. יעךב סלה לא :9יו, 9ל שקמו 8ת יוד 94ש,:סה

 ינייד: ייסייות, סת הוא ולטיפוס ן9ה הוא טן משום1אולי
 לקפור, במים אונקת פקי 94ל שסכמה ייקלה הובלהוא

 להיד"* 92ר פר-סנן ל9ל 9רו עוד סיסים שיאוסם981?י
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 צויקים, *"ינים, קוישין, וירין י15ע סלי' שמשלייר'
 סעישים, מישירים י149ן 9ם1 פשעם, 8ף ללוי?4לה
 סןיקיפ סישירים סשץ,ל9?ית שת פר01ים איסם על יעםהוא

 חוסים. סם מלכית של *צלה וסם olfva, סכל שתותולים

 שטן49" ס4הי נעיה שף לאשית, צדיקות :בל סז עקמיהוא
 ססים: יךכום ון49ס 4יסידות סיסלים אנינת ס9סיקהוא
 סססזי שני שת לפקעיי וריף לא :בוא, 9שיפ 8ם טן,.ואם
 שסימו" יו"רית לדחות יק ל"'םית' וריו לא לסייז' וריףי"

 סלילה, יז14ן ס9ב?רים קלישה סךרשי לקשיא אסבהוא
 ש4היג. ?מי סיליע, לא 94סייית, 4שא שרצנו 9ל991ה

 ילה' ךש4ת זם :וא הוא שטסת-סתוךה, יום סכסכת98רי-סג,
 - - - סנוק וס4יע r~a לי ~1pa ואולי פי"ת, סטקצ:הסו

ו9ל
~Rb 

 סטירי* ס"אהל שא שישר קיל 4ני שיסע יבור
 והולם. ססך6ש וסיב חליל שקריע 9gaויודע

 סשיר, הוא ספים 9י ועילם ינ99י תסעירי ציי-9יי9ס שינטייי

 וחים. היזה וס"ס דמומית ומני אצומותןציני

 סטס"' סרה1ש", ?סירי יזיי" סטו:ז 9?ללנטני

 1ז4:4 יךט ל9ל שך8ג טן 8מיוז' לא-ניסר, נפאי סיןירמי
 ל9ל9ה, מנישי 9יךדו לדייות סיקידים-פ9קידיםייסלק
 נש4ן4 דמיוני, ?סןיון סך89ים, באות :יסר לאתיאום
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 ומסחות, מ91יים שמריות, - לעמוד יים עיי יגש ?ם נסיסי

 98?י, 49י9"ל פין ינא"ו 4ין לתוךה, לילות ?קרא נסייי

 סיךכות, ו'אסי ?a~ סי - דזמךא יסוקי לפגיניסיי
 נדרי... 9ל יאמר ?ם סי ק4ן 9ל נלא הישלל, ערכית לו 84הסי

 ליחלה: ט84ים ס9שר 8ת משסל, סובין 8ת ימשבניני
 ' 5?לש' 4י"ת-וגטאות ס-ו-שי"ן טלול יי"ו-דל"ת ?ל"ף, סטקצ:הין
 ביסלה( סך9ר כריש טת היסב סכינו לא )עור לאיסזידלויג05

 לראש. :בואו 05 ליין ראשו;ים, ?ל"ו 4לןץ 8ל9ר49ת

 *9מת-מתוךה יום לימרת סאות, 8שע 9מו עי"ת. סטקצ:הסו
 פיסיקה, מלמיפים סיקומות יסיגי מעקום סיגי4"י-שי"ן-4י9"ל'

 ממורא(, גודע )ומטעם ילחו 4יזץ אל 95ה 8ף4ר44ת
 ן ישי9ה. מזסיים יעיי 5ם סשלויט' לסייס 5?4יים היו05

 ן לןציךה, משש"ג וכקנת 9י:ר 9"ף-4י"ת *יף"ל,ון8קצ:ה
 ןסיות. ןילדים ןןשים קושים ים, ס 4ל " י? יקנערגי
 ידסיךה, שקתות והירצו 5ןיר של פשבור ממגיש אפפיסם

 פית-סק9רווג 4ל עד 91הר, במוךר, נשיב מנשר, צלבמודד,

 פקדם ו4ייי וייי משזר 8ת ליאו 5םיונית-סקורות

 סך9ה: *:ןם !?לאל מגידי ודרים ששיםמשריחי
 רדם, של הירפי וךס9ה טך9ה-טך9ה, צ9שה,יזלה
 ?9דע 8ל ס?9ה נטוי לום של פ?בלת סין מבור צהיסעל
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 *שילה- סיאת לטלטלת אימם 1ס4ייטי אוסם,ןסקשיטו
 לזזה, טור *9ל לזיזה כיור זל *קמוץ אימםךססיתו
 לקבוךה. לחים ןהנהו לגור סט?בלת 3ב קצלן5ילו
 לוזה. יאיש יין וילדים ויפריד אותם סטטיםוסקסיד

 נוסף עוד סז4ה, יאותה סין *4י9"ל דל"ת,ויאקי:ה
 5שךם. נקשות לקלף בור-סקור ס4דול, 85סרון סבורזם
 יטף, 44י 'זיז 4זה 4יז ונסייד 9?קסיד סי עיד זם 5:הל%
 עלסי וטוכע גס4ק הוא - סניסל ססי וין סיגיייעדין

 ועיין הולו4צ'ין4ה רו?'נויקה, סטסבות סללי "ליזםנוכסים
 סור. ב41קר יתוף לקפואים ךזב. טיפוס. סמי צלקםנוספים
 וימיט. *נרןן %י סיךי נטחביא רצוסי "ליזםנ91סים
 - - - ס8ש"ך בזנת 9סח לקי ס49צות סרסי צליכםנויסים

 קאולות... סליית 3ם ואם סליות, צטוסי סלם ןבואוהם
 קאולים. מלריסים כי ואם מלריסים, עטופי כלם ןביאו5ם

 סיפזלות ללויית ימימם' יסיכו שמי כלבואיסש9זר
 9בולימז... 9741ם "ך8ים גופות 1 מלאלה כן סביר סן - סבור5ל

 - ינוסה סניפיי קטולה ובליל סיום. ?ל יסרסר א4י9ך
 98קיי"* 1על ך9ל  ומרב... מידילי" ס2פל  למסלה... *איםהם
 מחליקה"* סיף יסלא 9ץ ?ל% למזמי.. 41י  ושומע  עיקרים.הם
 - - - סם4יט סמ:רא  441י סצי, 8ין4י עינזם ל9קיפ8ף
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 סימלה: י4יגי וסידר גוסר חךיני מדעת.ים9יס
 4סב! קל י9ה שידף-9שי משו"ב, שילדר ייחל ?מטלל*שילה
 לגזילה, 9ימוף משניב, מלהצף ש9ש, סיים הוא קנאךזנאךט,שים
ןטסךיו

 הולי
 9טי99ף". סייסים מגיות למקן מגוי, ויקטור

 :טקיפו? לא ש5ם טיזר 8יף סיילקים... מגרית 9ה-ך4ים9ה-בטים,
 סטתים,.. ידיעות לסמז?ב זכינים לס9טף! שריסיםבחני
 הוא... אף 9אן במסלף ספסלך, סגוי ןיקטור סגה יכיל-9ך' זיז-שדטף
 סלמים,.. שלמו על ועוסס סשש,,. 5ת סשכי ביעף רוססהוא

 ורחיים. של-שף הם שכדים מלחיו יחוליה אניויודע
 סק9רים' שוטר הוא-הוא חלש שלמו". על מטלים נושא הוא 9הלשם

 9ך4ים-9ך4ים, :רווים ?ה על ?ה שקעי 4י9"לי89קצ:ה
 ל"9ךים". ביניב 41ש9ך יפורץ 9ב4נץ סם, עודוןסדם,

 סיסים, שכהום, a~a נעל גוי-סקירות, זה ויקטור, ?ה הוא,והולף
 פדמים, מבזוזים-מנזוקים סמגנר, 9טז:ן נסמם סםןניייים - הוסף יוחלו פל ס9ייב' סדסים וגודר יום 94לועודר

 - - - ?ך5ח ןךתום 1יבעפע 95שיל בו ששקתו אדירים דודשמי

 דמועות, ולני קרועות ןעיני 9מעוךר 8ני בשילינות
 סידיו מדמוי, ס24ן-פטמים זל ו4זלם ממעופףנעלוב
 ובועות, בועות 9נז4ע יסויר נדיד סרוסם סדםנק
 - - - *לוי לעינים וניט בזלם 8י34י ירומם סדםבק
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