
 1בצל-ס44ל" סכבס"שה

 פעל-"4לה שיכי / סעיר, *סזס4ים טסד ימ1זגסעשה
 14ק / נסל-ןסב. סויר שסת סכית-2?ן / 21עכיר לוש:כיא
 4יר 1שטן סימיה 1מקז / סו9יו, פי"ת טרסית טתסוילין
 4סשוקו לע2ן 1כ1ן / 1א91ן, אוסן של *יירן י9שח /י9דז,

 ק*ר )פת-לסם / סמושב דישב סשיל" 1ס9ליא /ייסשוריו,
 1דטק / ס9ייןה 41שק סשוט 8ת 41טל / 4ר11ה(סמסמיו
 *?לום. 1י4אסטוסים
 ע1ד ז4דיל ויקדם 1ריה / ס9קים, יאות1 "ק*יעזקנז
 ט*ים עיד ויסי: / *יוסי, 4דולה ח4:ה 9יה לא /סיום,

 / סט89יא, לטוסים 41מן וססר / ח1נר. ןניל99ם5ים

 היסיק עד 2י"ש 9עט ושסה / *כפו, י9רסי סק9ר1ה41יא
 לטךמף :רד הוא / סלב, שת ו9עד ש?ס" ילשסי / 8פי.שי
 / 74991ת, *דילה סיית 9ם דלקחי / ססרמף, פעלים

 8מילים 9שכוס / סמנוררת, *חי4ה על סשימיס' פיז9ר9ה
 / 94נ?ם, 8מ1ס 1?יאוס נ:רימ1ס / פאב1מ?ם,1גוללוס

 8499ת סולמית 8ין ניסי 4ע4לה, 91סור י9בודניו"יבוס
 שטריון. 9מי סטעל לה 1סוילה /9כלה

 1ס4ליף 1:שב 1זלה / קזיליז' ם91יו 5ת לרת1ם יי4ןדרי
 של לא 18 סזיר./ סן קל 91לב יש9סה 4:1א /144יר,
 / ססי, 42יע נם ס5סשי שי 1לא / סימטר, יסקדיםסןריו

 / סיריק. י4רק / - לסרסיק סייי סז / ס9"יק ל"סע4ליז

 / ל4שוב, סמסיל 1רום / סיף, 1עד סעולם סשוף /סיסיק

 / יסןליף, 9סןליף / טיף-טיף, רק יסלה / ל4טוף,41שם

 / שיים-ש4ים,  11941 / 1טירד, שיורד / 9?ךייף,וססר-שף
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 / סימנם. מרבות 9ל נקלחו שאלו / במים, סים שלסבול

 מוזנים ומטוסים / *בר, והחשך סיים :לך /יביומום
 ! סהר9ם"לה

 שרולה - שזקלין וקיני / הקהלת, אטר וראשו. ציןיוסס9ם
 סז48שת סוכך / וס"ק, הולך שסוים ורכה /סימנל*לת.

 יסיזה- ו9ל / שסיף, ויעולם יוכר סלילה / שמעתק,1סבץ
 לשפוך ישתו 5ת ורסן / - שרך עבוטת ט9שול-סוס
 - יסיכו / ! דרך עוויי 9ל עלי9ם' לא אולם /ולשיב.
 וכמירד ססנית-סבלה,/ 9תו9א 81פ1ל סוקלה,/ שלממסגך
 עד / חסר, ללזי ס*יזה ולא / וסמני4לה, 9ל5ים:דוה
 עין שזבתי כשה וסז4לון / ופ94סר, סטר סרנעיקא
 ויה כמשר ו9ה t.l?sa*/ של ונקטף נקמלה ססנית /*עיז:
 צלי9ם' ולא זלינו לא / לקצרו 9ק2ש 88ריך ו9ה /אסטר,
 / למודים יריסר סבןסה סכיא סשולון / :הודים,נסים

 משמיות" זמי זם סשוקיםושזה
 שסיפלון בי לא לסיותו/ לא 9לל מושב דיש-סזל-סלעיות
 / ולשוא, - וזבח לעקמי ונע / ט91יו, 5ת סיריםשלנו

 וסי / - ל9א1רה / לדין-תוכהו וסןטיני סמו1ג קלךעיד
 וז%,/ ספר הוא -- שככב 5לא יהפדתצ/ יזה 2שטה

 / סאנימע: של ל49לו1 הוזילו לא / סיב! '%ס49לת91זא

 וסי! 4ת מדע ויקוב הוא וקדק
 ס99ק שת וקבל נאנח / שך, מתידה שית סז4לוז9קף5סע
 אשלם, שנו,/ מה סילא, / - שך פוסק סריי "אם /ו9ח:
 וי אשלם 91נואי 19ואי / משם, ?ך4ה04
 וסלך. סיזיןהופשק
 גמם!89י ריי' סןר:/"סילא, מוזית שזה לשסראולם
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 9ה שלא / סשם! ?ך4ה 08 חשלם, אטר?/ 9הבדין-
 סדיי לקה 11SG / לסכין: ךבני ילידנו א4ל, / אשלמזלא
 ?" סדיןשת

 סש"ף". טן ?4י, סש"ף, "מן / 9ח: יהוא 4ןקני עכביסף
 / שף, פשק סכיי 08 / ו4חנח, פעל-כעללה יטר-סילא,

 ינבאי / משם, ?ר4ה 08 אשלם, / - 4ד פוסק סש"ףונם
 אשלם!"91נ1אי
 וקלי. סיייןהוחשק
 חרי סבב ך4י, .סילא, / : ?ב 1ה1א 9זטים רגעים זירו5א

 וסביי 9ף,/ פוסק דסש"ף 4ף,/ פסק סך4י סםסיב!/
 לא 9הז שלא I~fa/ ?ר4ה 08 ישלם, / -- סש"ף סזלקה

 לקה מ9לח:/דסש"ך1ספן לשטלמי י4ק ולם,ישלם?/ן
 ז"סש"ף

 סן י4ק סב9פ"ג "סן / ס?9ם: תיו 5ל סרבסיף
סכיפ"מף
 4י,/ p~1B סררי אם / 1ן5נח, פעי-סע4לה שסי.סלא,
 08 אשלם, / -- 4י פיסק סכ9פ"ם ונם / וף, מומקדפש"ף

 4שלם7 והדאי 14דאי / סשם,?ר4ה
 וסלה nineaהשק
 זען דין כ4י, "סילא, / ויסר: סוי דישתה לייי4ת1ושד
 / יר, פוסק וסש"ף 4ף,/ פשק סבכי אם / ו 95זר 9ההוא,

 סשם!/ ?רצה 08 אשלם, / - לקח סריב"ם סן1סש"ף
 / ושלת-ים: 5ו*יף כ4י, 45ל, / חשלם? לא 9ה?4לא

 סלמ4"ם?" לקח סנון ?וסכקב"ם
 סן 44י, ס94רא' "סן זקרה:/ סכב 9י על קלהפת-?חוק
ס4ירא",
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 / יך. פיסק סכ4י ים / 1נ8נח, בעל-סע*לה יסרוסילא,

 סן וסרםב-ם / זף, פוסק סב39"ם ונם / 9ד, פ1סק1סש"ף
 1*נבאי ונךאי / פשם, ?ךשה 08 טשלם, / - לקחסן9ךא
אשלם".
 וסלף. מיזיוה41שק
 קפר *נואי ר4י, "סילא, / : ויסר ?ב ס:ד - ןוא :צא18
 1נם ?ף,/ פ1סק וסש"ף 9ף'/ פ1סק סכ4י טם 8ף / 9ר.לי

 אשלם, / - לקח מ94ךא סן 1סכ9ב"ם / וף, פ1סקסכ?ב"ם
 ילח כ4י, 1אולם, / אשלם? לא 9הז 5לא / מ?ם! ?ךוה08

 פן9ךאו" לקס" סנדן 1מ94ךחז / סן*זךה:ליאלתי
 1סתוךה מת1רה! "סן / סעינ?ם: על גבוסיו 5ת קטססכב
 ף מ?ס?ם סן4י4ה

 / 4ף, פ1סק סך4י tnisal / 08 בצל-סע4לה 5סר"סילאי

 לקח,/1סכ9ב"ם סביב"ם סן מש"ף,/1סש"ף סן לקחוסכ4י
 לי ו8ין ינבאי / - מתוךה סן 1סן9לא / סן9ך",סן

 *1ואי / סשם, ?ך*ה 8ם נאשלם, / ורה, וךתי /יררה,
 טשים".1*נבאי
 וסלך. סיווןה41שק
 94סילה יסר, .כ8י, / : ויססה סנר - מולת 9גר8ף

 וסש-ו / וד, פו9קים ומש"ף סכ4י 08 9ילא, /ס?בידף."
 9ן 1מן9ךא מ94לא,/ 9ן וסריב"ם / לקח, קב?ב"םסן

 משם!/ ?n~Q חשים,8ם / *ךךה? לי בש מ8ם / -פתיך"
 / ון?אק" ונוחי ה1א, וין תוךה דין / חשלטו לא 9ה?5יא

 8י9תיז" מת1ךהי גמ4" ב4י, 9תק8ף
 נפ4ה. סי1ן *וא"ו / קיון: של יק1ל 1טסר סכבסמךעם
 פז9ן!' 4שול ע1ד לי לייום תיסף 1של / סינז!ונ""ו
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 ו2א"ו ס?4ה מתורה 08 / ך4ן, פעל-ס44לה קרא ?ף,.אם
סיין

 ל
 ח4י צ9זו / מולן! עלזו סכל ' ב4י שסיר, סול /
 ייךוין,/ ס*ז9ים 4ין 9י2ן *2א"ו / סךין! 5ת ?ירסייז
 וציסלים רפים סס91ים / זינסת, 1סס9" יהיריםסימום
 ספרןל ופרסית / פינסת ר5ה וסיא קלה שצולה /ינסח,
 / מתילה: 95רה צל-מן כ4י. צל-מן, / ו יירהאושרות

 סיב! r?iaV ?נבאי / !סיב
 ויולף / יירד' ומושם 4ןמן / *9תו, סתורה 4?4ה 8ל81ף

 ונואי / - ס9כד משיט 5ל סנינל ו4ך4ק / וטירד,וזורם
 כפט 4א ?וסע 1על-ון / פךין! ס:ה שף שלא91נבאי
ויריו:

 זסש"ו / שף, פוסק וסש"ף / זד, 15סק שסכיישף-צי-שי
 סן 1סן9רא / סן9רא, סן והר9פ"ם / לקח, סריב"םסן

 to~fw / 08 לא / - יסורה סיסים סן 1מתירה /סתורה,

 1191אי ונבאי / סבורה! 8סת ירוקה חסלי / משם,יריה
 וי לשלםשלא
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