
סו13ם

א
 ס9די*ח לפולין פערים9טסד
 שונא-ן?ך8ל, ל9רסלה
 י9שן5ה 9ק9יה קק9ךגוזה
 וזשי*א סך9ה טחינו שתוסיים
 9סקסל. יסטיףסדירים

 סשך9ה ישונו ni?r 1יולא
 ס99ר ןה 9גילטסינו
 4סש" 991ל 5*א זל יום99ל
 ל?ך9ה וסש'ף ל14לה1סטיף
 ס94זר, שסמון51סית

 סשסטח לשיני ושלח הוסיףעוד
 פ9ייי: !?ךטל,*סקסי
 91ךשה 9ס99ה וגדול 4קיהוא
 סיה ?ננד נם לאמוד1מ91ן
 *לוי... 19כוםכשים

 9ל-4לא ??לשל נתינת 4קיהוא
 סשודות! 9ל 4הויודש
 9?ל", זדיו" בתלמיד נם לו2ש
 סיקלה עם סם סיה וי יוניםהוא
 יהודות... *שה נקולסם
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 י( יודיד זסלך 5ז)ישריץ *ששי לשריץ סקול 1הונזסע
 לאשר, לןהודים סזך9נותןךיה
 ינ1רי( 08 סחם מסדים)ואולי
 - שסיט 1 וכוס עיוסקריי

 פ99רים, ?מעוגו ס*זרים"..."ושחקי
 שסטיב... ספוימוס*ס?סק
 סיירים, שרישי משכנים,יחשיפו

 ןזרים ושניריםפאלי-4ף%ת
 - סשייב 4יא1ם?ל992א

 nsa~a iav~gn ויראי?מטרפי
 סןזוה, סדת מן סרב8יך
 קלף" 9פי וסנר ד1ה בייןשיזה

 ס4ב ליסר לו לאנותסמ8טץ
 פקססה". אךתיילם5יל

 סענה, נ2ש 2ש לןהודי)וים-שי
 י1לוי... יעשיב ייכללא
 1 ןכנה 4זפ1 הוא דיר 08 עבוייי

 ימע1ה יבטד *אזקים8ט94ר,
 סילייג,( 94בוד כק ?9נע04
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 מועד לוכוס משריץוקבע
 - ס9רוז ענשיםוס9ריז
 סביוד קבריי ושראלזקנל

 - רועד ומפסד חףוהבמסלא
 צ יעז לו נעמוד סי 2לף,סי

 ס9מי9ה ליחלה קל'סים1?להי

 סקסל, פרנס 5ל סיב'5י
 : ארוזה סקלה לטיהלבקש
 יטיסה ולשל ":שיב ס9ם,8יש

 ?קיל. שסערלקמלות

 tn~iea, פיזה - ס?ליסיםוואו
-  

 פמועדצ לשיבח2יליחו
 1 קר91ה לא 5ף-נט-סיא ס9מו9ה יזירשי

 9א לא עוד ויום - סיום היאייסר
 יורד... הוא סגהוס?9ש

 שבקשר ס:הידים סרדי סלולהשי
 : חרדים יפוולבשר
 שדסר' קיטף, נוסעת 99ר יגהוי
 9סר, ק9ף 9מ1 2סףו, ס?ל992א9ל

 עדים" לוכוםלסיוסם
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 9א והוא עולה הוא סגה1סבשר
 :5ל" לאדםוס"קק
 "91 לא שזיר,.. סו סזליסים סורילא
 91שו9ה  יסיף  בייב ישו8יש

 - - שינא-??כטל שןילסקהות

ב
 לרזיו 41כתr~lva 945" שלו ~nyfולביא
 ; 1ר9ה שבילה חבורה1ז9ם
 ס9ה, נו :ם ?מי סשסל91כיב

 נליג שת סמ9זיי :ם?מי

 זמין ומישרתו4איז סז4" טצ5ן לעהקוא
 ימונה ולראית ?יעיו 8ת לוטשהוא
 ?n3ef, טיליו והודי שכבשת

 ו ירעימו 48בור -91סיש1

 ?יעיו." שת לנטש הוא יקםואילם
 כב4 לח צם סן:שים, קני זמיסף-5צל כלשדי 05 - ס?9ר 9ן:הודים
 - סם.?סוו נסכים רעודים,?חודים,

 *ם בב ולא לסלןלא
 שסד-
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 4ל9בי: וסשב ספסזוננסח
 ? 4ן-סכות וסי 4ם מעזסי

 סבוא ?כסין, לסך8יתני*סג
 צדקת-וןבו 5ת רשעו עליהיסיף
 בכית: שם נוודיניימח

 ו סובודים מדגולים, ס*איךים,הדוני

 הקבסמו שכחום,ועטי
 להודים, וכין 4יגינו סילאתלש
 5?רוךים, עם !ה עז-סעךף, סלםזה

 ella~'-ם9נסם.,.ממורד

 לידר: יזה שחסינווהנה
 שיקז הוא סי זם 5שדקזאי

 קשי' סו13ם 'שנסיהיס91ייל
 לך4ר' ימךים דבורים נך*הלא

 הלא-כןז סשו9?ים".למלאית

 ~טךטל ס9סג ית ןב?מם חיםסן
 94?יסה.,.?R?O-וסמן

 לנטל יוך?ים סם ידתותו און שללא
 לפלטן, סוף ילק משוסים,וכהקים

 - - נאריך" נסציפזת,החריפות,
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 פילוש: קשיית לקטולזססל9ם
 וקשובות! יאלות שלשיק

 דרוש, 1לא ירורות, השיביתואולם
 - לסריש זקיקים 89יוםדקרים
 ! קשובות שוביסםושיי

 זזיה, - פזהודית קסדתטסיות
 סיב, אנסנו -נוססני
 וזזה פיסלה, מזהורים?שאלי
 שקטטה* וקולה, שגמיצדדים

 יבטוף... סקול41נסני

 סודיל, ס9ריץ אית כסן - כז!זפי
 מקויים. זמווהישימי
 קיל 4מן - 1?69ל! זהיךי?"ל"
 סזגלי פקסן, סוסה,8צס7
 סדוימ, לנמסתומקיל

 טש49 פוזט. ?קוטליקמל
 סזטיסף. ויסדיכמיד
 סמן: סו שיאלות זיקיו שת וטישחיש
 פ99זז ?4ער סי ?קשלז סי ?4ל"זסי
 סאויבז 19טת :סיסי
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 כשבוקה כתוף שלא! 02 -יסמאם
 דל-ך2ה ןהודיממקדם
 קלוסה". לפקיו סר91ליםוקשת
 94ניסה, ושב ל94ה עולההוא
 י49שה". וך4ילושקי

 9דןר, פילנית שהודי,ועימד

 ירידים, 04 וך4יל?4קי
 919יר ?זיג, 9צי4לתילשוז
 מטפר, ושני 44ייה44וי9ה
 ! פ9ליצים ?8סדימיש

 ו יישב-ראש כדיני איסר( )הוארביפיו
 ס94שד, ס5סז שסר%ה

 זיש' טד 4ס9שי קאלותשנקטל
 לךרוש, ao אוזנים סןהיךיםיי-על-שן

 ?9שד. לקמיע שיםיגב

 לך4לק 8?9הי 9ניאיולפז
 9זט: טף ?סיו הםשי-על-ין

 סככי 4שם %ה אוטל RS 4נישי
 טסבי ישיב קמום... ולא שלשלא
 טסת! כק פחסןוזנה
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 ס15ור, אוני' (וג9י'"גגי

 כקטילת-לאסי! הידיע4י,ססי
 8'ן*"יןעז ן":מה

 ן:ע"מו ?:~Y?"א
 ~pv לו סןדפידר
 ןסוק כגומא 41דול רםקיל

 י סתירעששוקר
 לרוכל!" נצח יגדע?! אימו.הוא
 לם. שקול ס9ריז 5יסשריץ
 נקל! הוא סמששר! לוןא בק"פיסן
 ימיסלו' ~?Ip'e ?" לסייידו לריףלא

 סזם. של קייביסריע

 סזת91סים, סקתאים, סןהודיםן94די

 - 94לישה ציגיסםןקרעי
 דייתים... מסיסה 1סיב מגססו

 לרוכסים שריכל שתיס?ל?49ייים
 ששריטה! ששישים1"הורה!"

 מקדרה יש4יי עיסד1סצסר
 98קילא". ן?שףשישף
 94הרה! דו9וב יסיוה לסראיף
 *ררה לי 891ין פוזה! 8י סרשה,טי
 94סילה"* רפוי-יאש, יורדהיא
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 יש9סה שהודים ישלכולמסר
 כוסית-יי"ש, "לפיים"1?תי
 I"?y גיא סקסת-אל לריקל: ימרוסם

 ! תרוס9ף לשון של ! סקרסצלמנו

 י בר-נש 4זיט9טי לגאזשיף
 D~O'-שקללה, :ךזי, יאתזכיגד

 צ סלז סכור שתסה-לקאול
 לקרומי, אלות :ראמ לאשיגד
 1 94קומי 994רי, ו44יולאמיד

 ו סרי מה-סערהודיענו,

 שנסי, רוכל שי nleo) )הוא מראימז
 לעתיר. לי בערים9פלף
 יחסי, נולדה לא פליאתסימלה כסי." הוא ייזר 8ר ויסן9היתורה
 פ?כור* חיא, י4י ?ל 49י'9ל

 יעזיר! חטוב ר4י, 8ול ליסדהוא
 ומרוץ. שקדן הואזסלסיד
 ס49יר טיף יני, 8ם ליחסיםומקשיב

 וקשיי, ירינה תירה סרסילו
 ! ומרוץ וישורה, -?8לה
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 שיסיד שגי שעם, זםו?0?4י
 י1דע'ז" ,8ין4י זה "מהזשל:
 וסעיד: 9סרוש ס9לטד1ס9יב
 *י"ס, ניי"סשי-ף
 לשסע" ט9ב 9טטשי

 ליסר סביר 9זשאמיעשקי
 סמקי פית 5יהינסכי
 סדקי שי-איתו ?21ןוקסומי
 8סר- הוא ושלבוא רב-סיירוסקרה
 וד81ג. סשרוסמסלמי

 משסל" מקים 5ל סלדיססרמי
 1 סיב יי ס99ס"ושטז וניל" יב-סדנ" סעד*מסלאמי - פתסיה שהודים יקאיי91ש9רי: ס29וף- דירי1זס?מי

 מפירה, ישל" "ימ" וונרמי.שי
 : שלויי 4גיויסרמי
 שרורנה :דישה יא 5ין ר4י לים
raטונפו סיעה סיא נצחי ל95ר* 

 נלקיח* ובורהנ5לפש
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 ס?ליסים ועמו סרב 4איבט1ף
 עללה! *לא91ר%ל,

 סייסים יספד סאוטן)נשסי
,"af~lחלימים-קליסים, וסלכי 
 !( קלה דרר לאוערף

 סילאית. וראו מנשיםוקרעי
 ! פיסר לי סידיפיו משםשיף

 לראית טורה של אית יזהוראו
 ט:אית, "ים?ים", פזטהורותו
 *יומר. ל4םושיטיבו

 סשוסט, 8טם ?סד ו9אוה81יל
 ; וטוב ר1 4ן-4קר ?סטהוא
 מוצד שם וקראו סג להםורשו
 ורועד כמפורף lot~aויה

 ! ליב ?סיימוסשל-טיב

 שדירה, %דולה, טרה ?םוזרכו

 סגוסל. פרטת 5תיכרכי

 ומשירה, ושמסה יים אותוועיי
 ספירה, :רובלם שם נםוסןוירו
 1 סג81ל מביאת91ן"א
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