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 ירדאמ הרוייניס הדארנרא יא הדא^סניריק
 .ת״במ

 יטפיא ןוק םוטיזא יל יק יטניזירפ ליא הקסידארגא
 הרטפיאונ יד ויינומיטסיטרופ ולימוט יא וטנאפ ודיביל

 :המיטפיא ידנארג יא האייפניריק
 ־יפ היבירפ הנוא יטניזירפ יטפיא ן*א הקפידארגא
 ־׳בוא ליא םיא ידנארג וטנאוק םומיפונוקיר יק האיינימ
 םירומא םאל רופ יטנימאלופ ןונ םומיניט יל ןר וגיל
 ־נאט ןוניפ ויטפומיד םונ יק יידאמ יד םאדארוזימזיד
 יד יא ירדאפ יד הרנוא יד ולפמישניא ליא רופ ןייב
 ה״עפירוטינייגםופ הא האייא יד םומיב ול ומוק ירהאמ
 סוייסייפירקאס םומיסידנארג םול רופ ורוט יק םאמ יא
 ןיא םונראיג רופ זיד׳ביב ופ יד וטירפא ןיא וזיא יק
 :ה״ב וייד ליד רומיט יא ייל ןיא יא הניאוב הרייאק
 ןונ יק סומיפינוקיר םורטואזונ .ירדאמ הרוייניפ הדי־,יק
 סידיפרימ םאטנאט יד ,דנוא ינ ילראגאפ םומידופ

 :ודנומ יטפיא יד םורוזירט םול םודוט ןוק וליפא
 ־אגור הל ןוק הד׳ביד הרטפיאונ םומיראקופא המ
 סאדוט יד רודאגאפ האיפ יק ליא .ת׳יש לא ה׳ביט
 •םארוא םופה׳ביםיריק ליא םידאדנובפאפנימיא םופ

 רופ ןופארוק וס יד םואיזיד םול הלפמוק יק יא םינויי
 :ןמא ןייב

 הא םויה הטפא ומוק רומא ופ ירפמייפ י׳בריפנוק
 :םויזיא םוזוטקיפפיר ייומ יא םוזוייפניריק ייומ םופ

 י־ה דישלא החצי ףסוי יא בקעי
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 •תורהזא
 רמאי רקבב ותכסמ לוענה

 תךזה,ךזק םיקו יח
 י :ךסנומא הבר

 i ׳ב ףדב םידי תליטנ לע ךיביו וידי לוטי ותנשמ םוקיש ףכ/וו
 יידי לוטי היהיש תע דכב .םילודג ;יב םינטק קב .ויכרצ השועשכו

 :ב ףדב רצי רשא תברב ךרביו

 יזו םירשכ םה םא תופנכ עברא לש .תויציצ קודבי ךכ רהאו
 :־כ ףדב תיציצ תוצמ לע ךרביו .היקנ היהיש

 :םכרבא ינאו דע רמוגו ׳נ ףדב ׳המשנ יהלא רמאי ךכ רהאו

 ףטעתהל תכרב וילע ךרביו .לודג תילט לש תויציצ קודבי ךכ רחאו
 :׳ב ףדב תיציצב

 ןיליפת לש םיניד
 ללכב בשחנ ןיליפת חינמ וניאש לבו .הכי תיצמ איה ןיליפת תוצמ
 תודע דיעמ ןיליפת אלב עמש תאירק אירקה לכו .לארשי יעשופ
 אוהו רכו תופטוטל ויהו יוכו םתרשקו ויפב רמיאש .ומצעב רקש

 :ןיליפת אלב

 הפוחה רשבב .לאמש עורזב אוה די לש ןיליפת תחנה םוקמ
 ןיב ץצוח רבד היהי אלו .יחשה תיבל ודבוקה ןיבש םבצעבש
 ז—!חנה רחא :שאר לש אנש אל די לש אנש אל .ורשבל ןיליפת
 ךרוכו רשוקו :יב ףדב ןיליפת חינהל ךרבי ןתרישק םדוק עורזב ןיליפת
 ועבצא לע העוצרה חתמתו .עורזה לע תוכירב העבש וא השש
 שאר לש ןיליפת תחנה םוקמ :שאר לש ןיליפת חינמו .תיעצמא
 תלחתה לע הציצקה ףוס אביש ידכ .הלעמל וחצמב ושארב אוה
 ןיליפת תחנה םוקמ ןיא םשש שממ וחצמב אלו .ורעש ירקיע
 9'ימנאה ועבצא לע ךרוכ ךכ רחאו .ףדועה עצמאב היהי רשקהו

 .דחתחתה קרפב םיושו עצמאה קרפב דחא .תוכירכ השלש

 ךלמ ךינפל ינא הדוס חל$ח3 יתמ#נ יב



m סוטניימאדי׳באקא 
 :הריד הנאיינאמ הל ןיא וייניאוס וס יד הונרייפשיד יש יק ליא —

 ראכרוונ סיטקיזיא יק ימריפ יא וביב ייר יונ יד ירטנאליד ויי וגרווכא ןךךןן3
 :דאדליאיפ וט יד ידנארג דאדאיפ רופ .המלא ימ ימ ןיז;

 הראנאל יס המאק הל יד הטנאבילא יס ודכאוק הטקיב יד קיאופקיד
 סוס יזא ודכאוק יא : (2 ׳מופ החא) םידי תליטנ לע הכרב הריד יא קונאמ
 יס (יקיאופ יק יריק ודנמוק) םילודג ומוק םינטק וטנאט קיריטקטימיד
 קיאופקיד יא :(2 ׳עונ הזוא) רצי רשא הכרב הריד יא סינאמ סאל הראבאל
 יס (תופככ עברא ליא סיא יק סאדלא ורטאוק יד) .תויציצ סיל יקדאב יסכמ
 סימוקניא ירבוק הכרב יזיד יא .וייפמיל האיס יק ןייבמאט יא .םירשכ קוייא
 ׳מונ הזוא יד המשנ יהלא יזיד קיאופקיד יא (:2 ׳עונ החא) תיציצ יד הסנאד
 קוקפ ליא ןוק ודכיאילפמוק :7 ׳עונ החא הטקא ודנאוניטנוק הב יס יא 4
 ןאטקיא יק קיטנא ודכארדותילטוקהריטימוטק־א ודנאפאקקיא. :םכרבאינמי

 : ע ,דינ הזוח יד הכלב הל ודנייזיד תויציצ קול רשכ

 ןיליפת יד םיניד
 קיא ןיליפת יטימ ןונ יק ליא ודוט :המיקידנארג הטמ סיא ןיליפת יד הטמ
 עמש תאירק יזיד *ק ליא יקרופ .לארשי י־ קירודאייביר ד הסאלק ןיא ודאטנוק
 וק ןוק עמש האירק הל ןיא יחד יק ומזימ יק ןיא וקלאפ תודע הד ןיליפת ןיק

 :ץליפת ןיק הפוט יק ליא יא ׳וגו תופטוטל ויהו ׳וגו םתרשקו הקוב
 .ורדייקיא וקארב ליא ןיא קיא ונאמ הל יד ןיליפת ליד הרודיטימ וק יד ראגול

 :ימשה היב לא ודבוק ליא ירטניא ייא יק הדאלפנואהל ינראק הל ןיא

 ליא וטנאט די ליא וטנאט .ינראק וק הא ןיליפת וק יד וזאטקיד הגייא ןונ
 וקארב וק ירבוק וחפ קול האיי יק קיאופניד ןיליפת קול יאטא יד קיטנא :שאר
 וא 6 וקארב וק ירבוק האידורא יא הטא יא ןיליפת ריטימ רופ הכרב הל הריד
 סיאופניד יא ויידימניא יד ליא ודיד וק ירבוק העוצר הל ;רקאפ יא קאדאידורא 7
 ץא קיא שאר ליא יד ןיליפת ליא יד הרודיטימ וק יד ראגול .שחר ל*א יפימ
 יד הציצק הל יד ובאק הגנט יק .הבידא הראפ יטנירפ וק ןיא הקיבאק וק
 יטנירפ וק ןיא ןונ יא קוייבאק קול יד קיזיאאר יד ו/יקיפניא ןיא ןיליפת סיל
 ןייבמאט קארטיד רשק וק יא .ןיליפת קול יד ראגול קיא ןונ יאא יק שממ
 "ורא קיאופניד .הקיבאק וק ןיא ייא יק הקייופ הל יד ה5ירא סאמ הגני3 יק

 קרפ ליא ןיא תנוא קארודאידורא 3 ויידימניא יד ליא ודיד וק ירבוק האיד
 :ושאבא יד קרפ ליא ןיא קוד יא ודיד ליא יד ויידימניא ־ד
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 םידי תליטנ תכרב ב
 1נ^ךק ישא טכלועה ךלמ וניהלא דוהל התא ךורכ

 :םידי תליטנ לע וניוצ)ויתיוצמב

 םדאה תא רצי רשא םלועה ךלמ טיהלא העדל התא ךורב
 םילולה םילולה '.םיבקנ טביבקנ וב ארבו המכחכ
 וא .םהמ דהא םתסי םאש ךדובכ אפכ ינוגל עודיו יול$
 תעש וליפא םביקתוהל רשפא ייא .ם,ד» דהא חתן! 0$
 :תושעל אילפמו רשיב לכ אפור ,דוהי התא ךורב .תחא

 י- •וי■ ד 1 י TI יז - 1 י

 תופנכ עברא תכרב

 ־ונשדק ־ישא םנלועה ךלמ וניהלא דוהל התא ךורכ
 :תיציצ תוצמ לע ונלצל ויתוצמב

 הז רמוא תסנכה ת־בל סנכנה

 ךךם!ד ב־־כ ינאו :לארשי ־יתנישמ בקעי״ךילדא ובט־המ
 ך):ךתאריב ךקךק לכיה־לא הו־תשא דנריכ ^בא
 זולהתשא ינאו :ךדובכ ןכשמ םוקמו ךתיב ןועמ יתבהא
 ץצך תע יל ךל *תליפת ינאו :ישע *ל ינפל הכךבא'העךכאן

 M ***** «•«■*׳«״ «» «■**!!
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 לודג תילט תכרנ

 ודווצמב ונשדק.רשא םלועה ךלמ וניהלא ,דוהל התא ךורב
 :תיציצב ףטעתהל וניצל

 די לש זיליפת תכרב

 ויתוצמב ונשדק ישא םלועה ךלמ וניהלא דוהל התא ךורב
 :ןיליפת •דינהל’וניצו

 ווו הברב ךרבי שאר לש ןיליפתל די לש ןיליפת ןיב רובדב קיספה םאו

 דתוג^נכ ינשדק רשא:םלועה ךלמ וניהלא ,דוהל התא ךור^
 :ןיליפת תוצמ לע ונוצי י



( 

 י .סונאמ סאל רא׳באל יד הכרב
 סומ יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורוכסיאמ ,ה ויג וגידכיב ךןיף^

 ידכימוקכיא קומ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןיא וקיפייככאק
 :קוכאמ יד הרודאבאל ירבוק

 ומרו* יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורונקיאוכ ׳ה ווכ וגידכיב ךורב
 סיקארוב ליא ;יא יאירק יא האייקכיק ןוק ירבמוא ליא הא י

 ודכיד האייק ירטכאניד ודי*אק יא ווכרייבוקקיד .קופופ קופופ קוקארוב

 קוייא יד ונוא ירייר5א יק יק וא .קוייא יד ונוא יראריק יק יקיק .הרכוא

 ןאכיזילימ "ה וט וגידכיב .הנוא הרוא יקריכיונקוק רופ יל*יקופ קיא ןונ
 .ריזא רופ ןאיבאראמ יא הרודאירק הדויג

 .תופנכ עברא יד ;וייסידניב
 קומ יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורינקיאוכ "ה וט וגידכיב ךןר2

 ודכימוקכיא קומ יא .קאקכאדכימוקעיא קוק ןיא וקיפיטכאק י
 .תיציצ יד הקכאדכימוקכ־א ירבוק

 .וטשעא יזיד להק ליא הא הרטניא יק ליא
 .לארקי קאדארות קוט בקעי קאדכייט קוט ןוראוגיכובא יק וטכאוק

 "כ*א ה;אק וט הא וגכי5 דיקרימ וט יד ירבמודיגכומ רופ ויי יא

 רזא י־ רומיט וט ןוק דאדייגכאק וט יד וייקאלאפ הא יאימראברוק
 ימ ויי יא) .הרכוא וט יד הדארומ יד ראנול יא הזאק וט יד הדארומ

 ייי יא .רודיזא ימ ׳ה ירטכאליד יריזידכיב יראיילידורא ימ יא יראברוקכיא־
 ד ירבמודיגיווי ־ייב וייד דאטכול־ב ־י הרוא ׳ה יט תא ןוייקארוא ימ

 ^קייקסבלאק ויכ יד הרדיב ןיק ימידכופקיר דיקרימ וט

 ךורב
 .תילט ליא יד ןוייסידניב

 קומ יק ודכומ ליא יד י־ר וייד ורטקיאוכ 'ה וט ולידכיב

 רופ ודנ־מוקכ־א קימ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ץק וקיפיטכאק
 :ה־צ־צ ןוק ריבלובכיא

 .ונאונ הל יד ןיליפת ליא יד ןוייסידניב

 קומ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ 'ה וט ולידכיב

 רופ ודכימוקכיא קומ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןיא וקיפיטכאק
 :ןיליפת רייגימ

 הגידניב הקיבאק הל יד ןיליפת הא ונאני הל יד ןיליפת ירטניא הלבא ןרק וטלוק יה יא
 :הטסיא ןוייקידניב

 קומ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וטי ולידכיב ךורב

 דל זרכימוקכיא קומ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןיא וקיפיטכאק
 :ןיליפת יד הסכאדכימירכיא



m ןיליפת תחנה 
 דפלבי טפשמבו קדצכ יל ךיתשראו םלועל יל יזיתשלאו
 : ימי תא העידיו הנומאב יל ךיתשראו ’:םימלובו

 ןיליפת תחנה רחאל
 רטפ רוכב־־לכ יל שרק :דטאל השמ־־לא ,דוהל רבדיו
 .*אוה יל’ המלבבו םדאב לארשי/ינקב םהר־לב
 םתאיצי'רשא הזה םויה־תא דוכ/םעה־לא'השמ ךמאל
 ,ךזמ םכתא הוהי:איצוה די קזחב יכ םידבע תיבמ םירצממ
 היהו :ביבאה שדחב םיאנת םתא*םויה :ץמח לכאי אלו
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 דחהו ירמא־ו יתההו ינענכל ,ץרא־תא הדוהי ךאיבי־יכ
 בלה תרכז ץרא ךלי תסל ךדיובאל עבשנ רשא יסוביהו
 תעבש הזה שדחב תאזה הדובעה־תא תךבעו שבלו
 לכאי’ תוצמ :,דוהיל גח יעיבשה 'םויבו תוצמ לכאת םיש

 דאש דזל הארי־אלו ץמח דזל הארי־־אלו םימיה תעבש תא
 י.: fr|: r.* זו״ ו.: | ־־ t |: •-•.ti- .1 : /.־ t ־ j- : • זז•

 הדז רובעב _ ךמאל אוהה םויב ךנבל תךגהו :ךלבג־לכן
 ךדי״לע תואל ךל היהו :םירצממ יתאצב ,ל היוהי השע
 דיב יכ ךיפב היה: תלת היהת ןעמל ךיניע ןיב ןורבולו
 תאזה הקהה־־תא תרמשו :םירצממ דוש ךאיצוה הקזל
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 !ןל w J 1 י ןי 1. ן?? היהו

 ,דוהיל םהר־דטפ־לכ תךבעהו :ךל הנתנו ךיתבאלו
 ־לכו :,דוהיל םירכזה ךל היהי רקא המהב רנש 1 רטפ־לכן
 רוכב ללר ותפרעו הדפת אל־םאו הקב הדפת רמל’רט§
 דדמרמאלרהמ ךנב ךלאש״יכ היהו :הדפת ךינבב םדא
 תיבמ םירצממ הוהל _ ינאןצוה די קזחב וילא תרמאו תאו
 ץלכ הדוהי :דהי{ ונחלשל הערפ השקל־יכ יהיו :םידבע
 ןב־לע המהב, רוכב־דעג םדא רכבמ םירצמ ץראב רוכב
 :הדפא יכב רוכב־לכו םירכזה םדד רטפ־לב ,דוהיל"הכז ינא
 "“:'קזילב ייכ, ךמיע:ץב תפטוטלו תכדן־לע תואל ה;הן

 :=:רצממ היחי,ונאיצול



 יאיטראחפכיד יא ירפמייס הרחפ ימהראפ״איטראחפסידיא

 יא דיקרימ ןרק יא .רייקיאוג ןרק יא דאדיטקוג ןוק ימ הראפ י

 :,ה הא קאריקוכוק יא דאדריב ןוק ימ הראפ יאיטראזופסיד יא .סידאדאיפ ןוק

 :ןיליפת יד הרודיטימ יד סיארפסיד
 ודוט ימ הראפ הקיפיטכאק :ריזיד רופ השמ הא ,ה ולבא יא ףדךין

 ןיא לארשי יד קו?יא ןיא הבלוב הדוט יד הרוטרייבא רוייאמ

 ליאא השמ ו6יד יא :ליא ימ הראפ האיפורטאוק הל ןיא יא ירבמוא ליא

 יטפייא יד ןציטסילאס יק יטשיא ליא האיד ליא הא רארבמימ ולביאופ
 יד סוב הא ׳ה וקאק רידופ יד הזילאטרופ ןוק יק קוברייס יד הזאק י•

 ליא זימ ליא ןיא קיטכיילאס קוב ירא :ודביל ודימוק האייס ןונ יא יקא

 ינענכ ליא יד הרייט הא ,ה הריאארט יט ודנאוק הריס יא :וכארפניט
 סוטא ורוג יק יסובי ליא יא יוח ליא יא ירומא ליא יא יסח ליא יא

 ליא הא סאריבריס יא ליימ יא יגיל ןאנאמ הרייט יט הא ראד רופ סירדאפ

 ־ניס סארימוק סאיד יעייס :יטסיא ליא זימ ליא ןיא יטסימ ליא וטניימי^ריס

 הריס סאייכיסכיס •7ה הראפהאוקקאפ וניטיסילימ האיר ליא ןיא ־א סאייכ״ס
 האיס ןונ יא ודעל יטא וטסיג האיס ןונ יא סאיד סול יטייס ץא ודימוק
 וזיא וט הא סאלאייסטיד יא :ונימריע וט ודוט ןיא הרודאביל יע הא וטס*ב

 ןיא ימא ׳ה וזיא וטסיא יד רומא הראפ רדיד רופ יטסיא ליא הא־ד ליא ןיא

 רופ יא טאמ וט ירבוס לאייניס לופ יט הא הריס יא :וטפייא יד רילאס ־מ
 ןוק יק הקוב וט ןיא ׳ה יד ייל האיס יק לופ סוחא סוט ילטניא ןוייסאלבמימ
 ליא וריאופ ל*א הא סאלאלדאוג יא :וטפייא יד ׳ה וקאס יט יטריאופ רידופ

 :ויינא הא ויינא יד וזאלפ רסא יטסימ

 יק ומוק ניענכ ליא יד הרייט הא ,ה הריאסרט יט ידנאוק הריס יא

 ראסאפ סמלא יא :יטא האאלראד יא סילדאפ סוטא יא יטא ורוג
 יד הרודאגיאזיד יד הרוטרייבא הרוט יא ,ה הראפ הבלוב יד הרויגרייבא הדוע

 יד הרוטרייבא הדוט יא :׳ה הראפ סוגאמ סיל יט הא הריס יק האיפורטאוק
 יא סאוללאגיגריפסיד יא סאלימחיר ונ יס יא ולינראק רופ סאלימחיר ונזא

 "יד יט ודנאוק הריס יא :סאלימחיר סוזיא סוט ןיא ירבמוא יד רוייאמ ודוט

 ןיק ליא הא סאליד יא וטסיא יק ליזיד רופ הנאיינאמ וזיא וט הראדנאמ

 יאופ יא :סטלייס יד הזאק יד וטפייא יד ׳ה וקאס ןלומ רידופ יד הזילאטרופ
 ן א רוייאמ ודוט ׳ה וטאמ יא סומלאיבניא רופ הערפ וי־סילודניא ודנאוק

 האיפורטאוק יד רוייאמ הטסא יא ילבמוא יד רוי־אמ יד וטפ־יא יד הרייט

 סול הבלוב יד הרוטרייבא הדוט ,ה הראפ ןאייסיפירקאס ויי" וטנאט רופ

 ירבוס לאייניס לופ הריס יא • יליממיר סוזימ סימ יד רוייאמ ודוד יא סמאמ
 סומ רידופ יד הזילסטרופ ןוק יק סוחא סוט ירטניא ןיליפת רופ יא טאמ וט

 :וטפייא יד ׳ה וקאס



 תורימז
 חוהיב יתקהמד ד^ייב יבל ץלע %.י*׳רו הנח לל£.רתו
 ץא :ךילעושיכ •לחמש יב יביוא ל? ־פ בחר
 וברה י לא :וניהלאנ רוצ ןיאלו י ךתלכ ןיא *ב •דוהיב שודקי
 .*דוהי תועד לא ־ב םכיפמ קתע אצי ההב? ההב? ורבדל
 :ליח ורזא םילשכנו םילח סירב? תש,ר :תוללע ונעלנ ולו
 העבש הדלו הרקע דע ולדח םיבעדי ירבשנ בהלב םיעבש
 :לביד לואש דירומ היחמו תיממ .דוהי :הללמא םינב תבלו
 לד הפעמ םיקמ :םמורמ ףא ליפשמ רישעמו ’שירומ הדד
 סליהנל.דובע אסכו םיבידא םע בישוהל ןויבא םיד תפישאמ
 ד־יסה ילגר :1דבה םהילע תשר ץרא יקצמ הדוהיל ינ
 היד :שיא רבגל חצב אל *נ ומדי ךקהב סיעקרו רומשי
 ןתלו ץרא •םפא ןיהי הודי םערל םימללב יילע ויכירמ ולס!
 י,לוהמלו ץבדבר המצ יהולא :והישמ ןרק םרה וילמל זע
 :רדו רד םע הנטלשו םלע תוכלמ התוכלמ ןיפיקת המב
 רפסנ רדו רודל םלועל ־ל הלונ ־תיערמ ןאצו ךמע ונחנאו
 :ילוק עמקיוהמ־או ההיישא םלרהצו רקבו ברע :־•ללהת
 ןייתיא אל :םביהלא ינב־לינ ועיריו רקב יבצינ דהל־ןרב
 הלבצא .דוהיב ינאו :ילע ותש ביבס רשא םסע תדבכרמ
 סו סייהוא. ץה בוז םויבו חנשנ):יל^א ,;עמשי 'הלאל “לי־יא

 .דוהל ךשחב בשא •נ *למק יתלפנ ינ *ל •לב;א יחמשת לא
 ;י.ךלא ינדא הנעל התא יתלחוה .דוהל ־ל יב (:יל רוא

 :הדד ךרבא סבילהקמב רושימב הדימע ילת

 הלרצי התא הלארב התא (איה)הרוהט יב תתנש המישנ •דדל
 דיתע התאו • יברקב הרמשמ הלאו *ב הלהפ; הלא
 יברקב המשנהש זמז־לי אבל דיתעל"יב הריזחהלו ינממ הלמיל
 ןובר אוה התאש *תלא:יהלאו.*הלא דוהל ךינפל ינא הלומ
 מ תוירבה־לכב לשומ .לומישנה־לנ ןורא .סיישעמ־־ל;



 ונידאל 4

 ,ה ןוק ןוסארוק ימ וזוגא יק ושייד יא הכח ןוייקארוא וזיא יא ללפתתו
 הקוב ימ וגיאקכיא יק ,ה ןוק הכולוק ימ וייקיטלאכיא יק
 'ה ומוק וטכאק ןונ :ןוייקאבלאק וט ןוק ירגילח ימ יק קוגימיכיא קימ ירבוק
 "יאוגיגומ ןוכ :וייד ולטקיאוכ ומוק יטליאופ ןונ יא יט יד קאריאופא ןונ יק
 הקוב הלטקיאוב יד הזילאטרופ הגלאק הזיאוגיטלא הזיאוגיטלא שידילבא שיד
 קינאגאלאב יד וקלא :קאלבואקאדאטכוק ןוק ליאאיא 'הקיריבאקיד וייד יק
 ןוליאופ ןאפ ליא לופ .קוטלא :הקליאופ ןולייכיק קוקאלפ יא קודאטכאלביק
 יא יטייק ויילאפ הלייכאמ יק הטקא ןולאדיב יק קוטכיילבכא יא קודאליקלא
 רידכיקיד יזא ןאוגידיבא יא ןאטאמ ׳ה :הדאזאט יאופ קוזיא יד הדאוניגכומ
 ראשאבא יזא ליקיקירכיא יזא יא ליקיבולפכיא יזא ,ה :ליבוק יזא יא הקיאופא
 קיראדאלומ יד יבורפ ונסרפ יד ןאטכאבילא :ריקיטלאכיא יזא ן*בכאט
 יד האייק יא קיפיראש ןרק לאטקיא ליזא לופ וזואיזיד יקיטלאכיא
 קוייא ירבוק וחפ יא הרייט יד קוטכיימיק ,ה הא יק ראדיליא יזא קול הלכוא
 ןרק דאדיררקקיא הל ץא קולאמ יא הלדאוג קוכיארב קוק יד קייפ :ודכומ

 קודאטכאלביק ןאליק ׳ה :ןוראב הגלוייאמ יק הקריאופןוק ןוכ יק :קודאזאט
 "יטא הראגחג ׳ה הראכלוטא קדל קולייק קול ןיא ליא ילבוק קיטכאזאראב קרק
 יד הכולוק האיקליקיטלאכיא יא ייל וקא הזילאטלופ הראד יא הלייט יד קומ
 יטכאוק קאיבאלאמ קוק יא קידכאלג וטכאוק קילאייכיק קוק :ודאטכוא וק
 !ייקכאכיריג ןוק האייכאטקידופ וק יא ירפמייק יד וכייר וכייל וק קיטליאופ
 הא קומילאול וטקאפ וטיד קאזיבוא יא ולביאופ וט קוכ יא :וייקכאכיליג יא
 רואול וט קומיראטכוק וייקכאכיריג יא וייקכאכיריג הא ילפמייק הראפ יט
 ימ יאוא יא וייור יא ןוייקארוא וגא קאטקייק יא הכאייכאמ יא ירדאט
 קודוט ןוראלבואא יא הכאייכאמ יד קאירטקיא הכואא ראטכאק ןרק :זוב
 רודיריד יק ולביאופ יד קאייראלימ יד ירימיט ןרכ :לייד ריא יד קיליגכא
 וייד הא יראריפקיא וריפקיא ׳ה הא ויי יא :ימ הרטכיאוק ןוראיידיל
 ץכ ריכסיא ןיזיד ןונ ט״וי יא תבש ןיא) :וייד ימ הריאוא ימ ןוייקא5לאק ימ יד
 יק ןואא ילאטכאבילא ימ יאאק ימ יקיק .ימ רופ ויימיניא ימ קירגילא יט
 ־יפקיא ׳ה יטא יק (:ימא הרארבמולירא ׳ה .דאדירוקקיא הל ןיא יראטקיא
 ןיא דאדיגיריד ןוק וראפ יק ייפ ימ :וייד ימ יכודא קארידכופקיר וט יראר

 :,ה הא יריזידכיב קוטכיימאייכאפא

 קיטקאירק הל וט (הייא) האייפמיל ימ ןיא קיטקאד יק המלא רייד ימ יתלא
 וט יא :ימ ןיא קיטקאלפוקא הל וט קיטקאמרופ הל וט
 יא :ימ יד הלראמוט רופ ודאזיראפא וע יא ימירטכיא הלכארדאו:
 הל יק ופכייט ודוט :ריכיב רופ ודאזיראפא• ולא ימ ןיא הלראכרוט ־יופ
 קימ יד וייד יא וייד ימ ,ה יטיד ירטנאליד ויי ןאול ימ ירטכיא המלא
 קאדוט יד רוייכיק קאגיא קאל קאדוט יד ןורטאפ ליא וט יק קירדאפ



 תורימז ה
 8ף$ל nwft ריזחמה אוהי התא ךור? :דעל פ:קן

 :םיתמ

 מןי9 י׳^ יסינה םלועה• ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב

 י־אב
 ולול■ ןיכו םויךיב.ןיהב

 םירוסא ;לו|^0|1!!|^^^3יהלא ץאב
 םיפופ£ irajfc סליזגז^ ץאב

 י״אב
VI I ־ T 

 םימורע
 םומה לע fליאה• עקור םלועה ךלמ וניהלא ץא?

 ר?ג -ידע;?מ ■ ןיכמה םלועה ךלמ וניהלא ץא?
 םלועה ךלמ וניהלא ץאב

 הץוכ^^ך??י.ימוא םלועה ךלמ וניהלא ץאב
 ללג: %|ל>ןע1ונה םלועה ךלמ וניהלא ץא?>

 זזךאעת?:לאהןעי רמוע םלועה ךלמ וניהלאץא?
 םלועה ךלמ וניהלא ץאב

 ד?ע;:לן^ע אל*^ §3§עה'ךלמ'וניהלא ץאב
 ? \y ■ijffipp :D7%& השאמ)

 הדשא יעעע אלש ימ^עה;;ךלמ ונ^ל6א ץא?
 • .■', • 'י- 'סנוצרצ ינשע^^עילי

 יניממ המע ילבה יי?§1^8#:^ מלזלא ץא?
 - ;״v ץ־: f :;׳:ץי־ץץהדמונתו

 ונלינדת^ וניתובא יהלאו.וניהלא "העדץ^^^ ׳ןוצר יהיו
 דיל ונאיבת 1דיאו .ךיהוצמב ’ונןלי?•^’ .ךתךות?
 .ןוימ ידיל 'אלו ץייסנ ידיל אלו .הריבע דיל אלו, .אמה
 הב־אל וננתו .בוטה ראיב ונק.יבךתו,י.עךד דצ!מ ונהיחךתן
 ונילממ וניאור־־דיכ יניעבו ךיניע? םבמהולו׳ דפהלו ןהל
 מיביוט םידסח *דמוג הדי הרתא ימר?י :םיבוט םידסה
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b ונידאל 
 ׳הראפ ימליפ יא ובס קאקכאירק סאל קאדוט ןיס ןאטסידופ יא סאמלא סאל
 ;שועריאומ קופליאוק הא סאמלא ראנרוט ןייזא ליא 'ה וט וגידכיב :ירפמייס

 הא ןאד ליא ורכומ ליא יד ייל וייד ולטקיאט 'ה וט וגידכיב ךורב
 יא האיד ילטכיא לאטלאפא לופ האייקכידכיטכיא וייאנ ליא "
 : יגוכ ילטכיא
 : קוגייס ןיילבא ורכומ ליא יד ייל וייד ולטקיאט 'ה וט וגידכיב
 י קודאליסלאקכיא ןאטלוק ודכומ ליא יד ייל וייד ולטסיאוכ 'ה וט וגידכיב
 .סודימילפוא ןאקילידא ודכומ ליא יד ייל וייד ולטקיאוכ 'ה וט וגידכיב
 : קידוכזיד ליטקיב ןייזא ודכומ ליא יד ייל וייד ולטסיאוכ 'ה וט וגידכיב
 ־הלייט הל ןיידכאפקיא ודכומ ליא יד ייל וייד ולטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב

 סאוגא סאל ילבוק
 סאדאטאפ ןייכופכוק ליא ודכומ ליא יד ייל גייד ולטסיאט ,ה ווכ וגידכיב
 : ןולאב יד
 ריטסיכימיד ימ ודוט ימ הא יזיא יק ורכומ ליא יד ייל וייד ולטסיאט ׳ה וע וגידכיב
 :האיכאגאלאב ןוק לאלשי ןייכיס ורכומ ליא ייל וייד ולטקיאוכ 'ה ייג וגידניב
 וסאל ליא הא ןאד ליא ודכומ ליא יד ייל׳ וייד ולטסיאט 'ה וט וגידכיב
 : הסליאופ
 ןוק לאלשי ןאכולוקכיא ודכומ ליא יד ייל וייד ורטסיאט ,ה וט וגידכיב
 : הלוחמליא
 : רג וחא ימ ןוכ יק ודכומ ליא יד ייל וייד ולטסיאט 'ה וט וגידכיב
 ובלייס וחא ימ ןוכ יק ודכומ ליא יד ייל וייד ולטסיאט ׳ה וט וגידכיב
 ; (הבלייס יזיד ליחמ הל^
 ריזומ וזיא ימ ןוכ יק ודכומ ליא יד ייל וייד ולטסיאט 'ה ווכ וגידכיג
 : (דאטכוליב וס ומוק וזיא ימ יק יייל ריחמ הל)
 ראסאפ ןייזא ליא ודכומ ליא יד ייל וייד ולטסיאט 'ה וט וגידכיב
 •ימרודא יא סוחא סיימסיאט יד וייכיאוחקיא יד סיטליאוחסיא
 .נ סיראפלאפ סולטסיאוכ יד וטכיימיס
 וייד יא וייד ולטסיאוכ ,ה יט יד ילטכאליד דאטכוליב האיס יא יהיו
 סומ יא .ייל וט ןיא סיחא סימ יק סילדאפ סירטסיאט יד
 יד לאגול הא סאגייאלט סימ ןוכ יא .סאסלאדכימוקכיא סיט ןיא קיגיפא
 יא .הבילפ יד לאגול הא ןוכ יא .הליבע יד לאגול הא ןט יא .ודאקיפ
 .ולאמ ליא יטיטיפא יד סישילא סומ יא .וייסילפסטמ ד לאגול הא ןונ
 לופ רומא רופ סומאד יא .וכיאוב ליא יטיטיפא ןוק סיגיפא סומ יא

 סוחא ןיא יא סוחא סוט ןיא ס״דאדאיפ לופ יא דיסלימ לופ יא האייסארג
 :סאכיאוב סידיסלימ סומאכודלאלאוג יא סיטכיאיב סולטסיאוכ סידוט יי
 לאלשי ולביאיפ וס הא סאכיאוב סידיסלימ ןאכודלאלאוג ׳ה וט וגידכינ
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 ונליצתש וניתובא דדלאו וניהלא הה ך;נפלמ ןוצר יהי
 םךאמ .םינפ תוזעמו .םינפ יזעמ .םויו םוי־לכבו .םויה
 עגפמ .ער ןעשמ .ער רבחמ .ער רצימ .העד הטיאמ •ער
 .רקש תודעמ •תונישלממ *ערה ןושלמו .ערה ןיעמ .ערי
 טיאלוחמ .הנושמ התיממ .הלילעמ .תויריה’האנשמ

 • T - I : T T • ד •* • 2 • - : • ~

 ןיב .השקז ןיד לעבמו •השק ןידמ .םיער םידקממ .םיער
 :םנדדג לש הנידמו .תירב ןב וניאש ןיבו .תידב ןי או־ש

 ,־,,י ךלמ וניהלא הה התא ךורב וירצמב ונשדק
 :הרות *יבד לע רבוצו

 תויפיפקו וניפב דתלות ירקד תא וניהלא ,דוה;אנ ברעהו
 וניאצאצו ונחנא הדדנו .‘־ראךשי תריב ךמע
 :המשל ךתיות ידמולו ךמק יעהי ובלב וניאצאצ יאצאצו

 ’ :לארשי ומעל הרות דמלמה ■דוה• התא ךורב
 °* T : י־ I T •־־;•״ T| T ־ j ז

 ונב דהב רשא םלועה ךלמ ונדולא הה התא ךורב
 ךור: ,דוהי התא ךורב :ותרות תא ונל ןתנו םימעה לימ ׳

 :הלותה ןתונ

 וינב־ליאו ןרהא־לא ריד :רמאל השמי־לא הה רבדיו
 :םב,דל רומא האישי ינב־־תא והבת הי רמאל

: -j • : ז “t .A ז 

 אש: :ךנחיו ךילא וינפ 1 !דוה ראי :ךרמשיו הודי ך?ךקן
 י־־לע ימש־־תא ומשו :םולש ךל םשד ךילא וינפ וי,הקי

 :םכרבא ינאו• לארשי ינב
: ■ : A- T '«:1! ־ד •»־: ••« 

 ונדקפו ךינפלמ בוט ץורכזב ונרכז וניתובא דדלאו וניזדלא
 רוכזו .םדק ימש ימשמ םימהוו העושי, תדוקפב
 לארשיו קחצי םהרבא םינומךקה תבהא וניהלא ,דוהי ונל
 תעבשנש העובשה תאו דסה,ך תאו תיך?,ד תא ךךקגז
 קחצי תא דקעש הדקעה’תאו הרמה רהב וניבא ם,ךךבאל

 •ךתרותב בותכנ .הכזמה יקנ לע ונב



 ונידאל 5>

 יד וייד יא וייד ורטסיאט ׳ה יונ יד ירומאליד דאטכולי5 האיק י|יךי
 האיד הדאק ןיא יא .ירא קיפאקקיא סומ יק סירדאפ סורטקיאומ
 סיסאפ יד האינאקכיסוגריבזיד ידיא .סיקאפ יד ודאקפיאוגריבזיד יד .האיד יא
 ורייכאפנוק יד .ולאמ יטיטיפא יד .הלאמ ריזומ יד .ולסמ ירבמוא יד

 יד יא .ולסמ ליא וחא יד .ולסמ ורטפו קכיא יד .ולאמ וכיזיב יד .ולאמ
 יד .דאדיקלאפ יד וגיטסיט יד .וטכיימאכיסלאמ יד .הלאמ הל הגכיאול
 יד .הדאדומיד יטריאומ יד .הלילע יד .קאקכאירק קאל יד ןוייסירובא

 יד יא .יטריאופ ונחג יד .קולאמ קורעכיאוקכיא יד .ק׳אלאמ קארוכיזאח
 יא .ויגניימאמריפ יד ןוראב ליא יק וטכאט .יטריאופ ונחג יד וייכיאוד
 :סכיהג יד ונהנ יד יא .ויגכיימאמריפ יד ןוראב ליא ןונ יק וונכאונ

 ¬תומ יק .ודנומ ליא יד ייר וייד ורטסיאט 'ה וונ וגידפיב ךורב
 רופ ודכימוקכיא סומ יא סאסכאדנימוקכיא סיק ןיק וקיפיטכאק י

 :ייל יד עארבאלאפ
 ־סאר5אלאפ הא וייד ורטסיאט ,ה הרוגא ראיירובאסא זא יא ברעהו
 ולביאופ ויג יד סאקוב ןיא יא הקוב הרטקיאט ןיא יט ווכ יד

 תועיקיג יא סייגיקיג סייטסיאט יא סט קומיריק יא .לארשי יד הזאק
 ־לימ יא ירבמוכ וט סרנהייסטוק סוכ סידוט .סוטיקיג סורטסיאט ד
 הא ייל ןאזיבנא ל״א ׳ה וט וגידכיב .ודארנמוכ וס רופ ייל וט קיטכאד

 :לארשי ולביאופ וס
 רזוקסיא יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאט ,ה וט ולידכיב ךורב
 :ייל וסא סוכא וייד יא סולניאופ סול קודוט יד סאמ סוכ ןיא י

 :ייל הל ןאד ׳ה וט וגידכיב

 הא יא ןרהא הא הלבא :ריזיד רופ השמ הא ׳ה ולבא יא רבדיו
PP לארשי יד קוזיא הא שידיריזידכיב יסכא ריזיד רופ קוזיא 
 ןנוק "ה ירבמולירא :ירדאוג יט יא ׳ה הגידכ־ב יט :pro הא זיד
 הגכופ יא יט הא סיקאפ סיס ,ה יקלא :ייקארגכיא יט יא יטא סיסאפ
 יא :לארשי יד סוחא ירבוס ירבמוכ ימ הא ןאכרופ יא :קאפ יט הא

 :יריזידכיב סול ייי
 תומארבמימ .סירדאפ סמטסיאמ יד וייד יא וייד ורטסיאט וניהלא
 ןיא סומאטוקיס יא יטיד ירטפאליד הכיאוב ןייסארבמימ ןוק
 יד סולייס סולייק קרל יד סידא־יאיפ יא ןוי־קאנלאס יד הסכאטוקיס
 ;סוגיטכא סוליד רומא וייד ורטסיאט ,ה סוכ הא הרבמימ *א .יטכאבא
 הל הא יא וטכיימאמריפ ליא הא סינרייס סיט לארשי יא קחצי םהרבא
 ירדאפ ורטסיאט םהרבא הא סיטסאיוג יק הרוג הל הא יא דיסרימ
 וזיא וס קחצי הא וטא יק הרודאטא הלא יא הירומ הל יד יטכומ ןיא
 :ייל וט ןיא וטירקסיא הטק*א יקול ומוק .הרא הליד סאטסיאוק ירבוק



 ס תורימז _ ז
 רמאיו םהרבא־תא הפנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו
 ךנבדואיאנדדק רמאיו^י^ ךנא^ו arnx וילא '־
 הירפה ץרא״לא יזל־ךלו קחצי־תא תבהא רשא ךדחי־־תא
 ם2שד :ךילא רמא רשא םירהה דהא לע הלעל'םש ש62עו
 1תא וירענ דש־תא חקר ור&ה־תא שבחד רקבב &לךבא
 ־רשא םוקמה־לא ךליו.םקדהלע יצע עקבל.ונב קהצי תא)
 ויניע־תא 'םהרבא אשד ילילשה "םויב :םי,־ולאה ול־דמא
 ¬וכש וירענ־לא םהרבא..רמאיי, :קחרמ םוקמהדרא אדד
 הוהתשנו'הי־דעהכלנ רענהו ינאו. רומהה־־םע הפ םכל
 ־־לע םשיו."הלעה יצע־תא םהיבא ודקיו’:םכילא* הבושנו
 םהינש וכלד תלכאמהדראו שאה־זיא ודיכ הקר ונב קחצי׳
 רמאיו יבא רמאיו ויבא םהרבא־־לא קחצ: רמאיו :ודה;
 :הלעל הדשה היאו םיצעהו שאה הנה רמאיו דכ יננה
 םהינש וכליו דב הלעל השה 'ול־הארי םי,דלא םהיבא רמאיו
 םבש ןבדםיהלאה ול־רמא רשאי 'םוקמה־לא ואכד :ודה:
 ונבקהצי־תא דקעד םיצעה־תא ךרעד.חבזןפה־תא םהרבא
 םהרבא חלשינ י םיצעל לעממ הבזמה־־לע ותא בשל
 ארקיו :ונב־־תא טהשל תלכאמה־דרא הקד ודי־־תא
 םהרבא 1 םהרבא רמאיו םימשה־ךמ ,דוהי, ךאלמ וילא
 שעת־לאו רענהך־לא ךדי הלשת־לא רמאי! :יננה רמאק
 תקשה אלו התא םיהלא אלי־יי יתעדדדתע 1 יב המואמ ול
 אךבךיניע־חא םהרבא אשד :ינממ ךדיחי־תא ךנכ־תא
 חקד“םכהךבא ךליו.ודרקב ךבסב זחאינ יחא ליא־,הנהו
 ־םש םהרבא ארקיו :ונב תחת 'הלעל ”והלעיו לואה־תא
 :הארי.,דוהי רהב םויה רמא: רשא הא־ךי 1 הוהייאוהה םוקמ,ל
 רמאיו :'םימשה־ןמ ^דש םהריא־לא ה{הי'ךאלמ ארקי)
 הזה רבדה־־תא תישע רשא*ןע!;2 הוהי־םאד יתעבשנ יב
 הברהו ךכרבא ךרב־יב :ךדיחי־תא ךנב־־תא עובשה אל)
 שה זי^ש־לע ךשא'לוחכו םימשה 'יבכובב ךערזדרא הבךא



 ונידאל
 ליא יא קאטק־׳א סאל קארבאלאפ סאל יי סיאופסיד יאופ יא י|ףיך
 קיא ושיד יא סהרבא ליא הא ושייד יא סהרבא הא ובירפ ז יד
 קחצי הא קיטקאמא יק וקיכוא וטא וזיא וטא הרוגא המוט ושיד יא :ימ
 ירבוק ןוייקאקלא יופ יאא ולאסלא יא הירומ הליד הרייטא. יטא הדנא יא
 הכאייכאמ הל רופ םהרבא וגורדאמ יא :יטא יריד יק סרככומ סיל יד ונוא
 וק קחצי הא יא ליא ןוק קוקומ קוק קוד הא ומוט יא רכזא וקא וגכיק יא
 ליא הא ובודפא יא יקוטפאבילא יא ןוייקאקלא יד קוייכיל וייטראפ יא וזיא
 וקלא יא וריקירט ליא האיד ליא ןיא :וייד ליא ליא הא ושיד יק ראגול
 םהרבא ושיד יא :קושיל יד ראגול ליא הא ודיב יא קוזוא קוקא םהרבא

 וקומ ליא יא ויי יא ונזא ליא ןוק יקא סובא קובדאטקיא קוקומ קוק הא
 :קובא קומיראפרוט יא קומיאקומראברוקכיא יא יקא הטקא קומיראדכא
 וזיא וק קחצי ירבוק וחפ יא ןוייקאקלא הליד קוייכיל תא םהרבא ומוט יא
 ןורייבודכא יא וייגוק ליא הא יא וגיאופ ליא הא ופאמ וק ןיא ומוט יא
 ושיד יא ירדאפ וק םהרבא הא קחצי ושיד יא :הכואא קוייא קובכא
 סוייניל קול יא וגיאופ ליא קיא ושיד יא וזיא ימ ימ קיא ושיד יא ירדאפ ימ
 הרארטקומא וייד ליא םהרבא ושיד יא :ןוייקאקלא רופ וריכראק ליא ודא יא
 קוייא קובנא ןורייבודגא יא וזיא ימ ןוייקאקלא רופ וריכראק ליא הא

 ואוגארפ יא רייד ליא ליאא וןצד יק ראגול ליא הא לורייכיב יא :הפוא תא
 קחצי הא ויגא יא קוייכיל קולא וכידרוא יא הרא הל הא םהרבא יאא
 יא :קוייכיל קולא הגירא יד הרא הל ירבוק ליא הא וחפ יא וזיא וק
 ראייוג־ד רופ וייגוק ליא הא ומוט יא ופאמ וק הא םהרבא ויידכיט
 םהרבא ויציד יח קולייק קול יד ׳ה יד ליגפא ליא תא ומאיי יא :וזיא וקא
 וקומ ליא הא ופאמ וט קאדכייט ןופ ושיד יא :ימ קיא ושיד יא םהרבא
 וי*ד ליא יד ןיימיט יק יפוק הרוגא יק החק הפוגכיכ ליאא קאגא ןופ יא
 קוק הא םהרבא וקלא יא :ימ יד וקיכוא וטא וזיא וטא קיטקאדיב ןופ יא וונ
 המאר הל ןיא ודאבארט יאופ יק קיאופקיד קיבראב קיא יא ודיב יא קוזוא
 ולוקלא יא זיבראב ליא תא ומוט יא םהרבא ובודכא יא קוכריאוק קוק רופ
 ליא יד ירבמוכ םהרבא ומאיי יא :וזיא וקיד ראגול ןיא ןוייקאקלא רופ
 הריק ,ה יד יטפומ ןיא ייוא וגיד הריק יק הריב 'ה יטקיא ליא ראגול
 ,ייק קוליד קיב הדכוגיק םהרבא הא ׳ה יד ליגפא ומאיי יא :ודיקיראפא
 הלא קיטקיזיא יקרופ יק ,ה יד וגיד ירוג ימ ןיא ושיד יא :קול
 ט ריזידכיב יק :וקיכוא וטא וזיא וטא קיטקאדיב ןופ יא הטקיא הל החק
 ־ייק קוליד קאיירטקיא ומוק ץמיק וטא יראוגיגומ ראוגיגומ יא יריזידכיב
 ץמיק וט הרידיריא יא ראמ הליד האיירוא ירבוק יק הכירא הל ומוק יא קול
 קא־וט ץמיק וט ןוק קוגידכיב ןאריק יא :קוגימיגיא קוק יד וזיקכוק הא
 םהרבא ופרוט יא :חב ימ ןיא קיטקייוא יק וייקירפ הרייט הליד קיטכיג



nr וודימז 
 ץיאה י;_וג לכ ךערזב סרבתהן :ויביא יעש תא ךערז שר:ן
 ומקר וירענ־לא םהרבא-בשד :ילקב תעבק רשא בקע

 :עבש ראבב םהרבא בשיו עבש ראב לא ורהנ ובלח
 וימחר'תא’וניבא םהרבא שביש ומב םלוע לש ונובל
 תא רימסכ ושבכי ןב .םלק בבלב ךנוצר תושעל
 ונדדלא הוהי־ ונטע גהנתתו .ךיתודמ לע ךימהיו.ולגר .ךקעב
 תרושמ םינבל ונל סנבתו ♦םימתרה תרמכו דסחה תרמב

 .ךריעמו .ךמעמ .ךפא ןורה בושל *־לודגזד ךבוטבו ןידה
 יברה תא וניהלא הדוהי ונל סנקו .ךתלתנמו .ךצראמו
 יתיכזו :רימאב ךריכע הקמ ירי לע .ךתרותב ונתתטבהש
 יתירב'תא ףאו קחש יתירב תא ףאו י בוקענ יתיירב תא

 םתויהב תאז םג ףאו רמאנו :ינזא ץראהו ריזא םהרבא
 רפהל םתלכל םיתלעג אלו םיתמאמ אליסהיכיא ץראב
 םהל'יתרקח'רמאנו :םהיהלא הו;הן ינא יי םתא יתירב
 יניעל םלוצמ ץראמ םתא יתאצוה'רקא םינושאר תירב
 תדוהי בשו רמאנו' :הוהי ינא םיהלאל םהל תויהל שוגה
 רשאי םימעה לימ ךצכקי בקו ךמחרו ךתובש תא ךיהלא

 םימשה הצקב ךתינ'הנהיי םא :המש ךיהלא הוחי ךציפה
 תדוהי ךאיבהו :ךחק;. םשמו ךיהלא הוהנ ״ךצבקי םשמ

 ךביטהו התקירח. ךיתובא ושרי רשא ץראה %א ךיהלא
 ךל וננה ז־דוהל ךאיבנ ידו לע רמאנו :ךיתובאמ ךכר־ף
 רמאנו :הרצ תעב ונתעוש: ףא םירקבל םעורז יהנה ונייוק
 ול םיתרצ־לכב רמאנו :עשוי הנממו בקעיל איה הרצ תעל
 םלאג אוה .ותלמחבו ותבהאב םעישוה 'וינפ ךאלמו רב
 אשונ'ךומב 1■לא ימ 'רמאנו :םלוע ימו לב םאשנחיםלמנינ
 ופא דעל קיזחה אל ותלחנ חיראקל’עקפ לע רבועו 'ץע
 ךילשהו וניתונוע שובעל ונמחרל בושל :אוה דסה ץפח יב
 יסה בקענל תרמא 'ןתת 'םבתאטה לב שז'תולוצמב
 רמא&:םךקי ימימ וניתובאל תעבקנ *ישא םהרבאל



 ונידאל 8

 עבש ראב הא הנוא הא ןוריי*ודכא יא יקכוראונכאבילא יא קוקומ pip ה£
 :עבש ראב ןיא סהרבא ובועשיא יא

 ירדאפ ורעשיאוכ םהרבא ואוגיגוש יק ומוק ודכומ ליא ד ןורעאפ
 ישכאודילפכוק ןוקארוק ןוק דאעכוליב ווכ ריזא רופ שידאדאיפ שושא
 ירבוש שידאדאיפ שוע ןאבלוביריש יא האייכאש ווכ הא שידאדאיפ שווכ ןיאוגיגיס
 הל יד ןויישידכוק ןוק וייד ורוכשיאוכ ,ה שוכ ןוק שיאיג יע יא שיכויישידכוק שוע
 הלגיר יד ורעכייד שובא שירעפיא יא שידאדאיפ שאליד ןויישידכוק ןוק יא דישרימ
 וע יד רולופ וע יד ועכיימישיריא יכרוע ידכארג ליא ןייב וע רופ יא ונחג ליא יד
 שוכ הא המריפא יא דאדיריא וע יד יא הרייע וע יד יא דאדביש וע יד יא ולביאופ
 יד וכאמ רופ ייל וע ןיא שיעשאייחאיפכיא שוכ יק הזוק הלס וייד ורעשיאוכ ,ה
 יא בקעי ןוק יק ועכיימאמריפ ימא ירארבמימ יא וגיד ול ומוק וברייש וע השמ
 ןוק יק ועכיימאמריפ ימ הא ןייבכאע יא קחצי ןוק יק ועכיימאמריפ ימ הא ןייבכאע
 ועשיא ןייבכאע ןוסא יא וגיד יאופ יא ירארבמימ הרייע הל יא ירארבמימ םהרבא
 ־שיד שול ןוכיא ירישירובא שול ןוכ שוגימיכיא pip יד הרייע ןיא ריאיש וש ןיא
 ׳ה ויי יק שוייא ןוק יק ועכיימאמריפ ימ ראדלאב רופ סולראמיעא רופ ירסגיא
 שורימירפ יד ועכיימאמריפ שוייא הא ירארבמימ יא וגיד יאופ יא :וייד וש
 רופ שיעכיג שאל יד שוזוא הא ועפייא יד הרייע יד שוייא הא יקאש יק
 וייד וע ׳ה הראכרוע יא וגיד יאופ יא :,ה ייי וייד רופ שוייא הא ריאיש
 יד האיעראייכאפא יא הראכרוע יא האיעראדאיפא יא השכאכרוע וע הא
 הריש יש :יאא וייד וע ׳ה וייזראפשיא יט יק שולניאופ שול שודוע
 ׳ה הראייכספא יע יאא יד שולייש שול יד ובאק ןיא ועכיימאאופכיא וע
 הרייע הלא וייד וע ׳ה האיעריארע יא הראמוע יע יאא יד יא וייד וע
 *ומ יא האיעראוגיכובא יא שאאלראדיריא יא שירדאפ שוע ןוראדיריא יק
 שאעיפורפ שוע ידוכאמ רופ וגידיאופ יא :שירדאפ שועיק שאמ האיעראוגי:
 ןייבכאע שאכאייכאמ שאל הא הדוייאוש ייש שומאריפשיא יע הא שומאיישארגכיא ,ה
 סא יד הרוא יא וגיד יאופ יא :האייעשוגכא יד הרוא ןיא ןויישאבלאש הרעשיאמ
 שאדועןיאוגיד יאופ יא :ובלאש הריש האייאידיא בקעי הא האייא האייעשוג
pip יד ליגכא יא האייעשוגכא ליא הא שאייעשוגכא pip ובלאש שול שישאפ 
 שולושלאשכיא יא שולוביי יא ויימחיר שול ליא דאדאיפ וש רופ יא רומא וש רופ
 ןאכודריפ יע הא ומוק וייד ןיק ו2יד יאופ יא ירפמייש יד שאיד שודוע
 ןוכ דאדיריא וש יד הזיזאמור הא וייליביר ירבוש ןאשאפ יא ועיליד
 :ליא דישרימ ןאעכוליבכיא יק רולופ וש ירפמייש הראפ ויישיערופכיא
 ןיא הרא3יא יא שועיליד שורעשיאוכ הראוגיגוש הראדאיפא שומ הראכרוע
 דישרימ בקעיהאדאדריב שאראד :שודאקיפ שוששודוע ראמ יד שאכידכופורפ
 יאופ יא יעכאבא יד שאיד יד שירדאפ שורעשיאוכ הא שיעשארוג יק םהרבא הא
 סזאק ןיא יאשולרארגילא יא דאדיעכאש ימ יד יעכומ הא יאשולריאארע יא טד

2 



 תורימז ט
 יתלפהו תריבב םיתלמשו ישךקז רה ^א םיתואיבהנ
 תיב יתיב יב יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתולוע
 רועיש מודל ןיאש םירבך ולא :םימעה לכל איקל הלפת
 :הרות דומלתו םידסה תולימגו ןויארהו םירוכבהו האפה
 םלועכ םהיתוריפמ לבוא .םתוא השועה םדאש םירבד ולא

: T V r T T V • T •״ ״־ •• T V ¬ו¬ 

 .םאו בא "ובכ ןה ולאו .אבה םלועל ול תמייק ןרקהו .הזה
 המישהו .םיהרוא תסנכהו .םילוה רוקבו .םידסה תולימל
 שיא ןיבו ורבקל םדא ןיב םוליש תאב־ו. ,תסנכה תיב

 :םלכ דגנכ היות דומלתו ותשאל
1 * : I ־ : T \ V V : T 

 1־לע הדומו יולגככ רקסב םימש ארי םידא אהי םלועל
 ןובר :רמאיו םכקיו .ובבלב תמא רבוד! תמאה
 םיליפמ ונלנא וניתוקדצ לע אל'םינודאה ינודאו.םימלועל
 ינדא .העמש ינדא .םיברה ךימלר לע ייכ ךינפל ונינונחת
 יכ יללא ךנעמל רחאת לא .השעו הבישקה ינדא .החלס
 המ .ונייח המ .ונא המ .ךמע לעו ךריע לע איקנ ךמש
 .ונתךובג המ .ונחכ המ .ונתעושי,המ .וניתקךצ המ'.ונדסח
 ־לב אלל .וניתובא יללאו וניללא הוהי ךינפל רמאנ המ
 ילבכ םימעלו .ויה'אלכ םשל ישנאו/.ךינפל קאכ םיהובגה
 ונייל ימיו .והת ונישעמ בור יכ .לכשל ילבב םינובנו .עדמ
 .לבל לכה יכ ן.יא המלכה ןמ םדאה רתומו .ךינפל לבל
 ינפל ןובשחו ןיד ןתל הדיתע אי,דש הרוהטל המשגה דבל
 רמכ סיוגי ןה רמאנש .ךךגנ.’ן:אכ םיוגה־לכו .ךךוביכ אסכ
 4־לבא .לוטי. קדב"םייא ןה ובשחנ. םינזאמ'קחשכו ילדמ
 תעבשנש .ךבלוא םבהרבא יגב ךילידב ינב ךמע ינלכא
 לכימ־ יבג לעי דקענש ךדקע קחצל ערז הירומל רהב ול
 ךתהמשמו .ותוא תבהאש ךתבהאמש ךרוכב ךנב בקעי.תדע

 :ןורשין לאיש:ומ5ק תארה .וב תלמשש



 9 ונתאל
 דאטכוליב רופ קוייסי£ירקאק pip יא סיכוייסא^לא pip ןוייpארוא ימ יד־
 סודומ הא ודאמאיי הריס ןוייpארוא יד הזאק הזאק ימ יק הרא ימ יר5וק-
 ליא דאד״ומאק סאייא הא ןוכ יק pאחק pאוכpיא : סולביאופ סול
 וטכיימאכודראלאוג יא ודיסיראפא ריאיס ליא יא סאירימירפ סאל יא ןוקכירא
 ירבמוא ליא יק סאחק סאטסיא :ייל יד ועכיימידכירפיד יא סידיסרימ יד
 לאדבאק ליא יא יעסיא ליא ורכומ ליא ןיא סווכורפ pip ןיימזק סאייא הא ןייזא
 ירדאפ רארנוא סאייא סאטקיא יא ןייכיב ליא ודכומ ליא הא ליא הא ימרי5
 יא סיטכיילוד יד וטכיימאטיזיב סידיסרימ יד וטכיימאכודראלאוג יא ירדאמ יא
 ריאארט יא ססככה סיב ליא הא ראגורדאמ יא סוריטסארופ יד וטכיימאייכאפח
 יא ריזומ וס הא ןוראב ירטכיא יא ורייכאפכוק וס הא ירבמוא ירטכיא 'סאפ

 :סאייא סאדוט הרטכיאוקסיא ומוק ייל יד וטכיימידכירפיד
 רודאירק ליא יד ןיימיונ ירבמוא ליא האיס ירפמייס הראפ םלועל
 ןאגרוטא יא הונרייבוקסיד הל ןיא ומוק הטרייבוקכיא הל ןיא
 הראגורדאמ יא ןוסארוק ip ץא דאדריב ןאלבא יא :דאדריב הל ירבוס
 ןוכ סירוייכיס סול יד רוייכיס יא סודכומ סול יד ןורטאפ הריד יא
 סאביטאגור סארטסיאוכ סיטכאגיא סוכ סידאדיטסוג סארטסיאוכ ירבוס
 הכורדיפ ׳ה יאוא ׳ה :סאגכומ סאל סידאדאיפסוט ירבוס יק יט יד ירטכאליד
 יאופ ירבמוכ וט יק וייד ימ יט רופ סירדאטיד ןוכ סא יא הלוקסיא ׳ה
 הרטסיאוכ יק סוכ יק :ולביאופ וט ירבוס יא דאדביס וט ירבוס ודאמאיי
 הרטסיאוכ יק דאדיטסוג הרטסיאוכ יק דיסרימ הרטסיאוכ יק הדיב
 סומיריד יק האיכאגאראב הרטסיאוכ יק הסריאופ הרטסיאוכ יק ןוייסאבלאס
 וטרייקיד סירדאפ סורטסיאוכ יד וייד יא וייד ורטסיאוכ ,ה יט יד ירטכאליד
 המאפ יד סיכוראב יא יט יד ירטכאליד הדאכ ומוק סיכאגאראב סול סודוט
 ןיס ומוק סודידכיטכיא יא ריבאס ןיס ומוק סוייבאס יא ןאריאופ ןוכ יס ומוק
 יד סאיד יא דאדיכאב סאגיא סארטסיאוכ יד סאמ ול יק רידכיטכיא
 הל יד סאמ ירבמוא ליא יד יזאטכאב יא יט יד ירטכאליד הדאכ הדיב הרעסיאוכ
 הייפמיל הל המלא הליד הריאו5א הדאכ ודוט ול יק הדאכ האיפורטאוק
 האייס ירטכאליד הטכיאוק יא וייסיאוג ראד רופ הדאזיראפא האייא יק
 יק יט הרטכיאוקסיא הדאכ ומוק סיטכיג סאל סאדוט יא :הרכוא וט יד
 יד ובלופ ומוק יא ורידאדופא יד הטוג ומוק סיטכיג קיא קוקפ ליא יזיד יסכא

 סט וריפכיא :הביי ודוכימ ובלופ ומוק סאלזיא קיא סודאטכוק ןוס סאסכאלאב
 סיטסארוג יק וגימא וט סהרבא יד סוזיא וטכיימאמריפ וט יד סו^יא ולביאופ וט
 ודאטא יאופ יק ודאטא וט קחצי יד ןימיס הירומ הל יד יטכומ ןיא ליא הא
 יק רוייאמ וט וזיא וט בקעי יד האייכאפכוק הרא הל יד סאטסיאוק 'ר$ך$
 קיטסארגילא יט יק האירגילא וט יד יא ליא הא סיטסאמא יק רומא ומ יד

 :ןורושי יא לארשי ירבמט וס סיטסאמאיי ליא ןרק



 תורימז / אי
 תיב הנבתנו .וניעשב־לכל הלסתג לוחמתו .וניתונוע לג
 רבגיש דימתת ןברק ךינבלביךקנו ונימיכהרהמב שדקמה
 ךדבע השמ ידי לע ךתרותב ונילת תבתכש'ומכ ונדעב

 :רומאכ
 ןדומאו לאישלינב־תא וצ:רמאל השמ־לא הודי רבדיו

 ־ורמשת יחחינ חיר^ישאל ימה/ ינברקדרא םחלא
 ובירקת רשא השאה ,ךז]םהל'תדמאו :וךעומב ןל בירקהל
 :דימת הלע םויל שנש םימימת הנש־ינב םישבכ הוהי5
 השעת ינשה שבכה תאו רקבב השעת יתא שבכה־תא
 ןמשב הלולב החנמל תלמ הפיאה חיךישעו :םיברעה ןי׳ב
 חירל יניס רהב הרישעה'דימת'תליע :ןיהה תעיבך תיתן
 שדקב ךהאה שבול ןיהה תעיבר ‘יכסנו :,דוהיל השא חהינ
 ןיב ־שעת י ינשה שבכה תאו' :הדוהיל ךכש ך?נ ךפה
 תחינ 'חיר הדשא השעת יבסגפר רקבה תחנמו םיב־ןעה

 :,דוהיל
 ־־הרא ךינפל וניתובא וריטקהש וניהלא הוה־י אוה התא
 :תיוצ רשאכ .םוק שדקמה תיבש ןמזב םימסה תרטק

 :ךתרותב בותככ ךאיבנ השמ די לע^יתוא ־
 הנבלהו תלחשו 1 ףטנ םימס ךל־חקהשמ־־לא הו;הי רמאיו

 התוא תישעו’ :הדלו דבב דב י הכז הנבלו םימס
 הקחשו :שדק רוהט 'הלממ הקור השעמ חקר תרוטק
 ישא דעומ להאב תודעה ידפל" הנממ״התתנו קדה הלממ
 ריטקהו רמאנו :םכל היהת םישדק שדה המיש דל דעיא
 "ורנה־תא וביטהב רקבב'יקבב םימס תדטק ןרהא וילע
 הגרדפקי.םיברעה ןיב תךנה־תא ןרהא תולעהבו :הנריטקי

 :סכיתרדל דוהי,ינפל דימת תקטק
 ־הנמשו םיששו תואמ שלש .דציכ תרטקה םוטפ ןנבר ונת
 הימי ן:נמב השמהי םיששו תואמ שלש .הב ויה םינב
 ביעב ותיצחמו רקבב ותיבסמ םוי’ לבב הבב *ידיליל



 ונידאל 11
 ידאוגארפ האיש יק יא קוייליביר קורטקיאוכ קודוע הא קיכודריפ יא קיכורדיב
 דטכאליד קומיראגיאא יא קאיד קורקיאוכ ןיא הקירפ ןיא שדקמה סיג ליא
 קיטקיגירקקיא ומוק שופ רופ יכודריפ יק וכיטכוק יד ליא יד ןיייקאגיאא יט יד

 :וגיד ול ומוק ונרייש וט השמ יד שינאמ רופ ייל וט ןיא שיכ ירבוק
 לארשי יד קוזיא הא הדכימוקכיא :ריזיד רופ השמ הא ׳ה ולבא יא יף^ךדן
 ימ רופ ןברק ימ ןוייקאגיאא ימ הא קוייא הא קאריד יא
 רק ןיא ימ הא ראגיאא רופ שידיראדראוג ילביביקיר ימ יד ומזיאוג ץייקיפוא
 ׳ת הא זלידיראגיאא יק ןוייקיפוא ליא יטקיא קוייא הא קאריד יא וזאלפ
 יד ןוייקאקלא האיד הדאק הראפ קוד קוכאק ויינא יד דאדיא יד קוריכראק
 רריכראק ליא הא יא הכאייכאמ הל רופ קארא ונוא וריכראק ליא הא :וכיגנכוק
 הלומיק הגיכאפ הל יד ומקייד יא :קירדאט שאל ירטכיא קארא ודכוגיק ליא
 :הדידימ הליד הטראוק הדאזאמ יטייזא ןיא הטליאובכיא יטכיזירפ רופ
 ילביביקיר ומזיאוג רופ יניש יד יטכומ ןיא הפיא הל וכיטכוק יד ןוייקאקלא
 ליא הראפ הדידימ הל יד וטראיק ןוייקאלפכיט יק יא ;'ה הראפ ןוייקיפוא
 הרקיק ןוייקאלפמיט ראלפמיט דאדיטכאק הל ןיא ונוא ליא וריכראק
 קירדאט שאל ירטכיא קארא ודכוגיק ליא וריכראק ליא הא יא .׳ה הראפ
 ןוייקיפוא קארא ןוייקאלפמיט וק ומוק יא הכאיינאמ הל יד יטכיזירפ ומוק

 :7ה הראפ ילביביקיר ומזיאוג
 קירדאפ קורטקיאוכ ןוראמואאק יק וייד ורטקיאוכ ׳ה ליא וט התא
 ליא יק ופמייט ןיא קאגורד שאל יד ויירימואאק הא יט יד ירטכאליד
 וט השמ יד ופאמ רופ קוייא הא קיטקאדפימוקכיא ומוק ימריפ שדקמה היב

 :ייל וט ןיא וטירקקיא ול ומוק הטיפורפ
 יא האייכוא יא הטוג קאגורד יט הא המוט השמ הא ׳ה ושיד יא ף^יאיו
 :הריק סאלרק הא קאלוק הא וייפכיל וייקכיקיא יא קאגורד ופאבלאג
 ודאלקקימ רודאכוייקיפפוק יד הגיא ןוייקיפכוק ויירימואאק האייא הא קארא יא
 "יד האייא יד קאראד יא ודופימ האייא יד קארילומ יא :דאדיטפאק וייפמיל
 יאא יטא ודאזאלפא יריק יק וזאלפ יד הדכייט ןיא וטכיימאטקיט ליא ירטכאל
 ירבוק הראמואאק יא וגיד יאופ יא :קובא הריק קידאדיטפאק יד דאדיטכאק
 וק ןיא הכאייפאמ הל רופ הפאייפאמ הל רופ קאגורד יד ויירימואאק ןרהא ליא
 קול הא ןרהא רידפיקכיא ןיא יא :הראמואאק הל קילידכאק קול הא רידפיקפיא
 וכיטכוק יד ויירימואאק הראמואאק הל קירדאט קאל ירטפיא קילידכאק

 :קוייקפאפיריג קורטקיאוב הא ׳ה ירטכאליד
 קירט וגיא הריא ומוק ויירימואק ליא יד ןוייקיפכוק סימפס ןוראדלימ
 קירט :האייא ןיא ןאריא קארביל רגוא יא הטכיקיק יא קוטפייק
 הרביל .וייפא ליא יד קאיד יד הטכיאוק ומוק וקכיק יח הטפיקיק ־ח קוטפ״יק
 הל ןיא דאטאימ וק יא הנאייפאמ הל ןיא דאטאימ וק האיד הדאק ןיא



 תורימז בי
 וינפח אלמ לודג קי סינכמ םהמש םירתי םינמ השלשו
 יד? םילופכה םוי ברעכ תשתהמל קיזחמו םירופבה םויכ
 .הכ ויה םינמ? רשע'דחאו ז הקדה ןמי הקד תואמ םיקל
 לקשמ’.הנובלהו .הנבלההו .ןרופצהו י ירצה .ןה ולאו
 סוכרכו .דרנ תלבשו .העיצקו .רומ .הינמ םיעבש'םיעבש
 .רשע םינשי טשקה '.הנמ רשע השש ישע השש לקשמ
 .ןיבקהעשת הנישלכ תירוב .העשת ןומנק .השלש הפולק
 ק אצמ אל םאו .אתלת ןיבקו אתלת ןיא? ןיסירפק. קי
 .בקה’עבור תימור? חלמ .קיתע רוח רמול איבמ ןיסירפק
 תרפכמ ףא רמוא ילבבה’ ןתנ יבל :אוהשילכ ןשע הלעו?
 תחא רפה םאו הלספ שבד הב זתנ םא .אוהש לכ זדריה

 :התימ ביח הינמס־לכמ
 ףטונה ףרש אלא וניא ירצה רמוא לאילמג ןב ןועמש ץבר
 ידכ האב י איה 'המל הנישרב תילוב .ףטקה יצעמ
 המל ןיסירפק.ןק .האנ אהתש ייב ןדופציד תא הב תופשל
 !־דלע אהתש ידכ ןרופצהיתא וב תורשל ידב אב אוה
 םילמ יט ןיסינכט ןיאש אלא הל ןיפי םולגד ימי אלהנ

 ':דובכה ינפמ'שדקמב
 .ביטיה קדה רמוא קקוש אוהש?'רמוא ןתנ יבל אי^ת
 המטפ .םימשבל הפו לוקהש ינפמ .קרה ביטיה
 יבר'רמא .ונעמש אל עיברלו שילשל .הלשכ ןיאצחל
 י?ח םאו .ןיאצז־ול הלשכ התדמ? םא ללכה הז הדוהי

 :התימ ביה הינמס 'לכמ תחא
 האב התי׳ל הנש םיעבשל ייא םיששל תחא ארפק רב ינת
 ןתונ היזה ולא ארפק יב ינת דועו .ןיאצהל" םיריש לש
 .החיר ינפמ דומעל לוכל םדא 'ןיא שבד לש בוטיק הב
 ־לכ יכ הלמא הרותחק ינפמ שבל הב קברעמ .ןיא המלו
 תדמיל :ידוהיל. השא ונממ וריטקת 'אל שיבר־לכו ראש
 ב?שמ ונ$ע תואבצ •דוחי *י־דל? לתבוב למע לע"העושיה



 ונידא,
 ליא הבאייכאפא קאייא יד יק קיטכארב*ק סאל קארביל קירט יא .ירדחט
 האיד ןיא קוייפופ קוק יד ויגפי;מיגכיא קוייא יד הבאמיוט יא לודג ןהכ
 האיד יד ירדאט הל ןיא ורידאזאמ ליא הא הבאכרוט סאל יא רופכ יד
 יזכוא יא ודוכימ וליד ודוכימ םוצמ ראמריפא הראפ רופכ יד קיטכס יד
 .האייכוא הל יא הטוג הל סאייא סאטסיא יא האייא ןיא ןאריא קאגורד
 סיל הטכיטיס הטכיטיס רזיפ וייסכיסכיא ליא יא .ופאבלאג ליא יא
 סייד הא וזיפ ןארפאז יא%ודראכוקיפסיא ראבכא יא ילקסימלא סאל
 האייסיפסיא יד הראקשאק יחד יטשוק ליא קארביל שיק יא סייד הא שיק יא■
 קארפאק יד וכיב .קאדידימ יביאומ לאפובאש הבריי יביאומ ןומאכיס קירט
 קארפאק יד וכיב וייא ןופ יס יא קירט קאדידימ יא קירט קארוזימ
 הדידימ הל יד וטראוק סימודק יד לאס וזייב וקפאלב וכיב האיאארט
 ןייבכאט ןייזיד ילבב ליא ןספ ינר :ליא יקול ודוט ומופ ןייבוק הבריי־
 האייפאד הל ליימ האייא ןיא וייד יס :ליא יקול ורוט ןדרי ליא יד הבריי
 :יטריאומ יד רודיסירימ סיא סאגורד קוק קאדוט יד הפוא ואוגפימ יס יא
 הל ובלאק האייא ןופ הטוג הל ןייזיד לאילמג יד וזיא ןועמש
 האייא יק רופ לאפובאש הבריי ומאקלאב ליא יד קילוברא יד ןאיטוג י
 הריאופ יקרופ האייכוא הל הא האייא ןוק ראוגיחמרופא הראפ .האיפיב
 ןוק ראזומיר רופ האטיב ליא יק רופ סארפאק יד וכיב :החמריא
 קאויא וטרייקיד יא :יטריאופ הריאופ יקרופ האייכוא הל הא ליא
 קיטכארטכיא ןופ יק ובלאס :האייא הראפ סאחמריא םילגר יד יטכיאופ יד

 :הרפוא הל יד רומא רופ וייראבוטכאס ליא ןיא קילגר יד סאוגא
 האילומ ליא ודכאוק ןייזיד ןהכ יבר אסירב הל ןיא קומאדלימ
 סיא זוב הל יק רומא רופ .ודוכימ וכיאוב .וכיאוב ודוכימ האיזיד
 סאדיטראפ קוד ןיא ופוייקיפכוק ול יק ,קאייקיפקיא קאל הראפ וחמריא
 הדוהי יבר ושיד .קומייוא ןופ וטראוק לא יא וייקריט הא רשכ קיא
 קאדיטראפ קוד ןיא הרשכ קיא הרוזימ וק ומוק יק ללכ ליא סיא וטקיא

 :יטריאומ יקירימ קאגורד קוק יל הנוגלא יד הפוא ואוגפימ יק יא
 הטכיטיק הא וא .הטכיקיק הא הב הפוא ארפק רב ודלימ י^4ר
 סאדיטראפ קוד ןיא קוזארבוק קול יד האטיב יק הריא סיייכא
 ליימ יד הלמאד הפוא האייא ןיא ןאד הריא יק ארפק רב ודלימ קאמ יא
 ןופ יק רופ יא .ומזיאוג וק יד רומא רופ יקריכיטקוק רופ האידופ ליא ןונ
 הרודאביל הכוגכיכ יק .ושיד ייל הליק רומא רופ ליימ האייא ןיא ןאלקקימ
 הל 'ה יד :׳ה הראפ ןוייקיפוא ליא יד ןצידימואאק ןופ ליימ הכוגכיכ יא
 סוכ ןוק סואבצ ,ה :ירפמייק ןוייקידפיב וט ולביאופ וט ירבוק ןוייסאבלאק
 יכיבא ןייב תואבצ 'ה :ירפמייק בקעי יד וייד קוכ הא וטכיימיקיטלאכיא
 קומ ייר ליא הבלאק ׳ה :יט ןיא האייזואיפכיא יס יק ירבמוא ודארוו*



 ^ תורימז 3י
 :ך? חטב םדא ילשא. תואבצ■ הוהי :הלס בקעל יהלא ונל
 ■ךילא הוהי ונבישה'חנאלק םויב וננג?:ךלמה הבישוה יהוה:
 הדךוה:'תהנמ דוהיל הברעו .ימדק! ונימ: שדה הבושנן

 :תוינמדקםינשכו 'םלוע ימי? םילשוריו.

 אבלאו ארמת אמשמ הכרעמה רדק רדסמ הוח ייבא
 הינש הכרעמל תמדוק .הלודג הכרעמ’.לואש'אבאד "י "
 רודסל תמדוק .תרוטק לש 'הדש הכרעמו .תרוטק לש
 ןושדל םדוק .םיצע ירדג ינש רודסןי ’.םיצע יריזג ינש
 שמה'תבטהל םדוק .ימינפה יחבזמ ןושדו .ימינפה יחבזמ
 .דימתה םדו .דימתה םדל תמדוק .תורנ שמה תבטהל .תורג
 .ת־וטקל תמדוק תורנ יעוש תבטהו .תורנ יתש תבטהל םדוק
 זזהנמו .החנמל ןימךוק םירביאו .םירביאל יתמדוק תרוטקו
 תמדוק ןיכסנו .ןיכם?ל ןימלוק ןיתיבש .ןיתייבחל תמדוק
 לשדימתל ןימדוק ןיכיזבוןיכייזבל ןימלוק ןיפסומו'.ןיפסומל
 דילע ריטמהו הלועה הילע ךרעו דמאנש'.םיברעה זיב

 י :םלב תונבדקה לב םלשה הילע .םימלשה יבלח

 *ץתי״נבא) :הרורצ ריתת ךנימ: תלודג חלב אנא «י
 ףפש־ערק) :ארונ יונלהט ונבנש ךמע תנר לבק <»
 ‘«׳ני״דננ? :םרמש תבב? ךדוחי ישרוד רובג אנ ט>
 סחצ״רסב) ♦םלמג דימת ךתקדצ יימחר םירזדט םכ־וב <יי
 !ענפינקה) :ךתדע להנ’ךבוט בורב שודק ןימח «י>
 <קזם־לני) :ךתשדק ירעוז 'הנפ ךמעל האג דיחי: ♦־»
 (תיצ־וקשי ♦תומלעת עדוי'ונתקעצ עמשו לביק וניתעוש «
 סלמ:)ץוניי :דעו םלועל ותוכלמ דויב! םש ךורב י שחי"
 .ודעומב דימתל'ןברק בירקהל ונתיוצ התא םימלועל ןובל
 םתדובעב םינה! תרויהלו םימסה תרפק םוי לבנ ךינפל ריפקהלז

 •ברח וניהג״ועכ'׳־יתעל'.םדמעמ? לארש:ו םנכודב םיולו
 ךינפל וניתובוח תושעל ץלטי ונא ץאו דימתיל לטבו .שלקמיל תי3



 ונידאל 13
 יא יט הא ,ה ראכרוט קומזא :ראמאיי ורטסיאונ יד האיד ץא הדנופשיד
 ־טראירובאקא יק יא :יטנאבא ימוק סאיד שולטקיאוכ הבוניר שומילאנלוט
 ימוק יא ירפמייק יד קאיד ומוק סילשורי יא הדוהי יד יטכיזילפ ׳ה הא

 :שוגיטכא קוייכא
 הדוע יד ודארבמונ יד תקנאכידרוא הל יד הלגיר ןאלגיר הריא יי]רא
 *וקא ידכארג השנאנ־דרוא .לואש אבא יד אבילא יא הבישי הל
 :הקכאכידלוא יא ייילימואאק ליא יד הדנוניש הקכאכידרוא הא ןאעכאכ
 ־pn יד וטכיימאכידרוא הא ןאעכאכוקא ויירימואאק ל*א יד הדנוניש

 יד שארודיטלאפ קוד יד וטכיימכאכידלוא יא .שוייכיל יד קארודיטלאפ
 *אזיכישידיא .ולטכיידא יד הל הלא יד וטכיימאזיכישיד הא ןאטכאכוקא שוייכיל
 .שילידכאק וקניש יד הרודאבודא האןאעכאכוקא ולטכיידאידהל הלא יד ויגכיימ
 .וניטנוקיד ליא יד ילננאש הא ןאטכאכוקא שילידכאק וקניש יד הלודאבודא יא
 יא .שילידנאק שוד יד הלודאבידא הא ןאענאנוקא וניטנוקיד ליא יד ילננאש יא
 *ואאש ליא יא .ויילימואאש ליא הא ןאטנאנוקא שילידנאק שוד יד הלודאבודא
 יליא הא ןאטנאנוקא שולגמיימ שול יא .שולנמיימ שול הא ןאטנאנוקא ויילימ

 שאטלוט שאל יא .שאטלוט שאל הא ןאטנאנוקא יטניזילפ ליא יא .יטניזילפ
 שיטנאטנאנוקא שיכויישאלפניט שאל יא שיכו״שאלפניט שאל הא ןאטנאנוקא
 שאשאט שאל הא ןאטנאנוקא שודידאייניא שול יא שודידאייניא שיל הא
 ־ילטניס יד וניטנוקיד ליא הא שיטכאטנאנוקא ויישנישניא יד שאקאט סאל יא
 הל האייא ילבוש הילאנידלוא יא קושפ ליא יזיד ישנא יק שירדאט שאל
 יהאייא ילבוש שיזאפ שאל יד שיגיש האייא ילבוש הראמואאש יא ןויישאקלא

 :שאייא סאדוט שיכויישאגיאא שאל סאדוט ילפמוק
 :הרודאטא שאיאטלוש הגיליד וט יד הזידנאלג יד השליאופ ןוק וניאור
 :וחלימיט שומאייפמילא סומישיטלאניא ולביאופ וט יד לומאלק יבישיל
 :שילאלדאוג הטיינינ ומוק וטניימאנואא וע שיטנייריקיל ןאיאלאב וניאור
 יאלאוג וניטנוק יד דאדיטשט וט יד שידאדאיפ שולאייפמילא שוליחדניב

 :: שולאכורד
 האיינאפנוק וט האינ ןייב וט יד ירבמודיגומ ןוק וטנאש יטריאופ

 ־: דאדיטנאש וט שיטנאלבמימ הטאק ולביאופ וט הא וניטלא וקינוא
 ץיבאש ןויישאמאלקשיא הרטשיאוכ יאוא יא יגישיל רומאלק הלטשיאט
 : שאטלייבוקניא

 :ירפמייש יא ילפמייש הלאפ ונייר וש יד הרנוא יד ירבמונ וגידניב
 לאניאא רופ שיטשאדנימוקניא שוכ וט שודנומ שול יד ןולטאפ ץובר
 סינהכ ריאיש לופ יא וזאלפ וש ןיא וניטנוקיד ליא יד ןויישאניאא
 שוש ןיא לאלשי יא שוטניישא קוש ןיא סיול יא שוטניימי^ריש שוק ןיא
 זגדקמה סיב ליא וייולטשיד יש שיטיליד שולטקיאונ לופ הרוגא יא קוזאלת



 תורימז ־די•
 לארשי אלו .ונכודב ףל אלו, .ותדובעב ןדכ אל ונל ןיאן

 ':וניתפש םירפ'המלשבו תרמא התאו, .ודמעמ? י
 אהיש וניתובא דדלאו וניהלא .דוהי,ךינפלמ ןוצר יהי,ןכל׳
 ולא? ךינפל הצורמו לבקמיו בושה וניתותפש היש

 נ ודמעמ'לע ונדמעו, .ודעומ? דימתה ןברק ונברקה
 :הוהי ינפל הנופצ חבז,?ה ךרי.לע ותא טחשו רמאמ
 חבזמה 4יע ומד תא םבינהכה ןרהא ינב וקרזו
 םשאלו .תאטחלו החנמל הלעל הדותה תאז רמאנו :ביבש
 ”” ז זסימלשה חבזלו .םיאולמלו "
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 .ןופצב ןתטיחש םישדק ישדק .םיחבז לש ןמוקמ והזיא
 לובקו .ןופצב ןתטיחש םירופ?־ םוי לש ריעשו רפ
 םידבה ןיב לע הדה'ןועט ןמדו, .ןופצב תרש ילכב ןמך
 .תכנעמ ןהמ תחא הנתמ .בהזה הבז,מ לעו תכרפה לעו
 .ןוציחה ח?זמ לש יבךעמ_דוסי־ לע ךפוש היה םדה ירדש

 :בכע אל ןתנ אל םא
 .ןופצב ןזוטיהש םביפרשנה םיריעשו םיפרשנה םירפ
 תדה ןועט ןמ־ךו, .ןופצב תרש ילכב ןמד לובקו
 .תבכעמ ןהמ תחא הנתמ .בהזה חבזמ לעו, תכרפה לע
 .ןוציחה חבזמ לש יברעמ דוסי ל״ע ךפוש היה םדה יריש
 :ןשדה תיב? ןיפרשנ.ולאו. ולא .בכע אל קרנ אל סא

 יריעש .רובצה תאטח ןה ולא .דיחיהו רובצה תאטה
 .ןופצב ןתטיחש תודעומ 4שו םישדח ישאר
 תונזומ עברא 'ןועט ןמדו, .ןופצב תירש'ילכב ןמד ליובקן
 א?ו .בבוסל הנפו .שבכב הלע דציכ *תונרק עברא לע
 תינופצ .תינופצ תיחרזמ .תיהדזמ תימורד ןרקל ול
 דוסי, לע ךפוש היה םדה ידש .תימורד, תיברעמ’.תיברעמ
 ל?ב תנוה? ירכזל םיעלקה ןמ םינפל ןילכאנו, .ימורךה

 :תוצח דע הלילו םויל .לכאמ'"'



 ו4 דנידאל
 דטכיימי5ריק ip ןיא ןהכ ןרכ סוכ הא ןונ יא וכיטכוקיד ליא ודאדלאב יאו5 יא
 'סיונסישיד וט יא וזאלפ וס ןיא לארשי ןוכ יא וטכייסא וס ןיא יול ןוכ יא

 :קוייבאל סורטקיאוכ יד הלבא סמוע יד ראגול ןיא קומיראגאפ יא
 וייד יא ויד ורטסיאוכ ,ה יט יד ירטכאליד דאטכוליב האיס וטכאט רופ ץ^7
 סוייבאל סורעקיאט יד הלבא הטסיא האיס יק סירדאפ סורטסיאוכ יד י
 יס ומוק יט יד ירטכאליד הדאטכוליבפיא יא הדיביקיר יא הדאמיטסיא

 -אראפ סוכ יא וזאלפ וס ןיא וכיטכוקיד ליא יד ןוייקאגיאא קומאראגיאא
 :הדאראפ וס ירבוק סומאר

nDfcOI הא הרא הל יד ודאל ירבוק ליא הא הראייוגיד יא וגיד יאופ יא 
 סיכהכ סול ןרהא יד קוזיא ןאריחאפסיא יא ׳ה ירטכאליד ןופצ
 הל יד ייל הל הטסיא וגיד יאופ יא :רודיריד הרא הל ירבוק ירגכאק וס הא
 סול יד יא הפלוק הל יד יא הזייפמיל הל יד יא יטכיזירפ ליא יד ןוייקאקלא

 :סיזאפ סאל יד וייקיפירקאק יד יא סוטכיימילפכוק
 יד סידאדיטכאס קוייסיפירקאק סול יד ראגול וס ליא יטסיא לאוק והזיא

 יד ועירבאק יא ורוט ןופצ ןיא סארודאייוגיד סוס סידאדיטכאס
 יד וטכיימיביסיר יא ןופצ ןיא קארודאייוגיד סוס סאסכאכודריפ סאל יד האיד
 סירגכאס סוס יא ןופצ ןיא וטכיימיבריק יד סודכיאוטא ןוק סירגכאס קוק
 ליא ירבוק יא קוייכאקיבארט סול ירטכיא ירבוק הרודאייליטסיא החריטקיכד*
 "בוס :ןייכיטיד סאייא יד הכוא הבידאד ורוא ליא יד הרא יר5וס יא סכורפ
 ד הל' הרא ד ברעמ יד וטכיימיס יר3וס ןייטריב הריא ירגכאס הל ד סי?אר

 :ובוטיד ןוכ וייד ןוכ יס יא הריאופא
 סארודאייוגיד סוס סודידיא סול סוטירבאק יא סודידרא סול סורוט םירפ
 *מיבריס יד סודכיאוטא ןוק סירנכאק סוס יד וטכיימיביסיר יא ןופצ ןיא
 חכורפליא ירבוס הרודאייליעסיא החריטסיכיימ שירגכאסקוס יא ןופל ןיא וטכיי
 הל יד סיזארבוס ןייכיטיד קאייא יד הכוא הבידאד ורוא ליא יד הרא יר5וס
 יס הריאופא יד הל הרא יד ברעמ יד וטכיימיס ירבוק ןייטריב הריא ירגכאק
 :הזיכיס הל יד ראגול ןיא קודידידרא קוטקיא יא קוטשיא :ובוטיד ןוכ וייד ןט
 קאזייפמיל קאייא קאטשיא ולוק ליא יד יא ולביאופ ליא יד קאזייפמיל
 קוזאלפ יד יא סיזימ יד קוייפיקירפ יד קוטירבאק ולביאופ ליא יד
 קודכיאוטא ןוק סירגכאק קוק יד וטכיימיביסיר יא ןופצ ןיא קארודאייוגיד קוק
 קאעדאד ורטאוק הזוריטסיכימ קירגכאק קוק יא ןופצ ןיא וטכיימיבריק יד
 הבאטאק יא הרילאקקיא הל ןיא האיבוס הריא ומוק .קילאזיכרוק ורטאוק ירבוק
 סיכופצ םיחרזמ תיחרזמ תימורד ןוקכירא ליא הא האיכיב יא ואידור ליא הא
 ןייטריב הריא ירגכאק ^רל יד קיזארבוק .תימורד תיברעמ .תיברעמ תיכופצ
 הא קאכיטרוק סאל יד ורטכיידא ןאימוק יק יא סורד יד וטכיימיק ירבוק

 :ילוכ האיידימהטסא יגוכ יא האיד הא הדימוק ריקלאוק ןיא הכוהכ יד קמאע



m תורימז 
 ילבב המד לובקו ןופצב .התטיחש .םישדק שדק הלעה׳
 .עברא ןהש תוננרמ יתש ןועט המדו .ןופצב תרש
 רובצ ימלש יהב? :םישאל לילבל .חותנו טשפה הנועטו■
 .תוליעמ םשא .תולזג םשא .תומשא ןה ולא’.תומשאו.
 .יולת םשא .ערוצמ םשא .ריזנ םשא .הפורח החפש םשא•
 ןועט ןמדו ןופצב תר״ש ילבב ןמד לובקו ןופצב ןתטיחש
 דבזל 'םיעלקה ןמ םינפל ןילכאנו .עברא ןהש תונתמ יתש
 ליאו’הדותה :תוצח דע הלילו םויל .’*־לכאמ־לכב הלוהב
 קעט ןמדו .הרזעב'םוקמ־לככ ןתטיחש םילק םישדק ריזג
 םדא־לכל ריעה-לקב ןילכאנו .עברא'ןהש תונתמ דוש
 אצויב םהמ םרומה :תוצח ”דע הלילו םויל .לבאמ־לבב
 .םהינבלו’ .םהישנל םינהנל ׳לכאנ’םרומהש אלא םהב
 םוקמ־לכב ןתטיחש .םילק םישדק םימלש :םהידבעלו

 ־לבב ןילכאנו .עברא ןהש תונתמ יתש ןועט ןמדו .הרזעב
 םרומה :דחא הלולו םימ:ינשל .לכאמ־לבבםדא־לכל ריעה■
 .םהישנל םינקכל לקא; םרומהש אלא .םהב אצויב םהמ•
 םישדק .חספהי רשעמה{ רוכבה :םהידבעלו .םהינבלו;
 תחא הנתמ ןועט ןמדו’הרזעב םוקמ־לככ ןתטיחש י.םילק.
 לבאנ רוכבה *ןתליכאב הנש .דוסיה ד^נניןתיש דבלבו
 .לכאמ־לכב ריעה־לכב ןילכאנו .םדא־לבל ־שעמהו םינךנל
 .הלילב אלא לכאנ וניא חספה .דחא הלולו םימו ינשל
 וניאו .עונמל'אלא״לכא;וניאו .תוצק׳דע אלא לכאנ וניאו

 :ילצ אלא לבאנ
 .תשרדנ הרותה תודמ הרשע שלשכ .רמוא לאעמשי.יבר
 .דחא בותבו בא ןינבמ .הויש הרממ .רמוחו לקמ
 .ללב' .ללבו טרפמ .טרפו ללבמ םיבותכ 'ינשו בא קנבמ
 אוהש ללכמ .טרפה ןיעב אלא ןד התא יא .ללבו טיפו
 הדדש רב*ן לכו, ללכל ךירצ אוהש טרפמו .טרפל ךידב
 .אצי ומצע לע’דמלל אל .דמלל ללכה ןמ אנ$:ו .ללככ



 ‘5 ונידאל
 יופצ ןיא הרודאייוגיד וס סידאדיוננאס יד דאדיוננאס ןוייסאסלא הל הלועזז
 ןיא וטניימיבליק יד קודניאוטא ןרק ילגנאק וק יד וטניימיביקיר יא
 ־קינימ יא ולטאוק קאייא יק קאבידאד סוד החריוכקיכימ ילגנאק וק יא ןופצ
 "קאק :קוגיאופ קול הראפ הדילפמוק יא רארביימקיד יאוטניימאגרוקקיא החריו*
 יד הפלוק קאפלוק קאייא קאטקיא קאפלוק יא להק ליא יד קיזאפ יד קוייקיפיר
 יד הפלוק הדאחפקיד הברייק יד הפלוק קאיקלאפ יד הפלוק קארודאטאבירא•
 קארודאייוגיד קוק ודאגלוקיד יד הפלוק וחרפיל יד הפלוק ודאטראפא•
 ןיא וטניימיבריק יד קודכיאוטא ןוק קירגכאק קוק יד וטניימיביקיר יא ןופצ ןיא>

 ק יא וריגאוק קאייא יק קאבידאד קוד החריטקיכימ קירגכאק קוק יא ןופצ•
 ריקלאוק ןיא הנוהכ יד קוגאמ הא קאניטרוק קאל יד ורטניידא ןאימוק
 קיבראב יא ןוייקאטקיפינאמ הל יגוכ האיידימ הטקא יגמ יא האיד הא הדימוק
 ראגול ודוט ןיא קארודאייוגיד קוק קאנאייביל קידאדיטנאק ודאטראפא ליא רד
 ולטאוק קאייא יק קאבידאד קוד הזוריטקינימ קירגנאק קוק יא הרזע הל ןיא׳
 הדימוק ריקלאוק ןיא ירבמוא ודוט הא דאדביק הל הדוט ןיא ןאימוק יק יא
 ־ימיקא ומוק קוייא יד ודאטראפא ול .יגונ האיידימ הטקא יגמ יא האיד הא
 יא קיריזומ קוקיסינהכקול ןאימוק ידאטראפא ול יק ובלאק קוייא ןיא יטנאז
 ־אייוגיד קוק קאכאייביל קידאדיטנאק קיזאפ :קוברייק קוק יא קוזיא קוק
 קוד החריטקינימ קילגנאק קוק יא הרזע הל ןיא לאגול ריקלאוק ןיא קארוד
 ירבמוא ודוט הא דאדביק הל הדוט ןיא ןאימוק יק יא ורטאוק קאייא יק קאבידאד
 קוייא יד ודאטלאפא ול .הנוא יגמ יא קאיד קוד ןיא הדימוק ליקלאוק ןיא
 קוק סיכהכ קול ןאימוק ודאטלאפא ול יק ובלאק קוייא ןיא יטנאזימקא ומוק
 ןבלק יא ומקייד ליא יא רוייאמ ליא :קובלייק קוק יא קוזיא קוק יא קיליזוג^
 הל ןיא ראגול ידוט ןיא קאלודאייוגיד קוק קאנאייביל קידאדרכנאק :חקפ
 יד יק יטנימאלוק יא הנוא הבידאד הזוריטקינימ קירגנאק קוק יא הרזע
 ליא הדימוק וק ןיא וטניימאדומיד וטניימיק ליא הרטניאוקקיא ומוק
 ןאימוק יק יא ירבמוא ודוט הא ומקייד ליא יא סינהכ קול ןאימוק רוייאע•
 :הנוא יגמ יא קאיד קוד ןיא תדימוק ריקלאוק ןיא דאדביק הל הדוט ןיא
 ודימוק הריא ןונ יא יגמ הל ןיא ובלאק ודימוק הריא ןונ חקפ ןברק ליא
 קודאטנוק קוק הא ובלאק ודימוק הריא ןונ יא יגמ היידימ הטקא ובלאק-

 :ודאקא ובלאק ודימוק הליא ןונ יא
 יד .הדאקראד סיא ייל הל קינוייקידנוק יזילע ןוק ןייזיד לאעמשי
 קוקפ יא בא ןינב יד לאוגיא האייקניטיק ידיא .ודאגקיפ יא ונאייביל
 יא ללכ .ללכ יא טרפ יד .טרפ יא ללכ יד .סיקוקפ קוד יא בא ןינב יד ונוא•
 •יעקינימ ליא יק ללכ יד .טלפ ליא ומוק ובלאק ןאגקוג וע ןונ ללכ יא טלפ;
 יק הזוק הדוט יא .ללכ הא וזוריטקינימ ליא יק טלפ יד יא טלפ הא וחד
 ראזיבנא רופ קנ לאזיבנא לופ ללכ ליא יד ויילאק יא ללכ ןיא הריאי



 תורימז זט
 .ללכnw 3 רבד־לכו .אצ: ולכ ללכה לע. דמלל אלא

 אלו לקהל אצ: .ונינעכ אוהש 'רחא ןועט ןועשל אציו
 רחא ןועט ןועטל אציללכב היהש רבד־־לכו .ריטקהל
 .ללכנ ה:הש רבד-לכו' .ריטקהלו לקהל אצ:ונינעכ אלש
 דע !וללכל וריזחהל לוכ:התא יא .שדח רבדכ ןודל אצ:ן
 דנרו ונדעמ דמלה רבדו .שורפכ ,יללכל בותכה ונריזחיש
 דע הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש ןכו .ופוסמ דמלה

 :םהיניב ע.ירכי.ו,ישילשה בותכה אביש

 יבצכ ץרו רשנכ לקו, רמנכ זע יומ רמוא אמית ןב הלוהי
 אוה .םימשבש ךיבא ןוצר תושעל יראכ'רובגו
 :זידעןגל םינפ תשבו םניהנל םינפ זע רמוא הדל,

 הנניש וניתובא ימלאו וניהלא .דוהי ךינפלמ ןוצר ו*ךי
 ▼ t * י • • ! * V . ן: י Tl: * ־ »״ לתרותב ונקלח ןתו ונימ:כ הרהמב' שדקמה תיב 'י

 :םלק בבלכ ך?וצר תושעל
 קבלד שידק רמואו

 התוערב ארב יד אמלעב .אכר המש שיזקתד לדגתי
 ההישמ ברקיו .הנקרופ חמצי .התוכלמ ךילמיו'
 ןמזבו 'אלגעב לאישו תיב 'לבד ייחבו ןוכימויכו ןוכייחב
 ימלעלו םלעל ךרבמ אנר המש אה: :ןמא ורמא:בירק
 רךהתיו אשנתה םמורתיו ראפתיו חבתשי .לרבת:א:מלע

 4לכ ןמ אלג>ל אוה ךידב אש־ווקד ,רמש'ללהתיו'הלעתיו
 ורמאו אמלעב ןרימאד .אתמחנו אתחכשת אתריש את;רכ

 ףמא
 דימלת לכ ל2ו ןוהידימלת לעו ןנכד לעו לארשי ל5
 ארתאב ידאתשידקאת:ךואב ןיקסעד ןיבת:דןוהידימלת
 אדקהו אנה ןוהלו אנל א,ר: .רתאו רתא לכב ידו ץך&

 :ןמא ורמאו אעראו אימש הרמ םךק,ןמ ימקרו



 ונידאל 16
 ליא ודוונ ללפ ליא ררבוק ראזיבכא רופ ובלאק ויילאק ומזימ ,p ירבוק
 דא ייטקיכימ רופ ויילאק יא ללכ ןיא הריא יק הזוק הדוע יא .ויילאק
 רופ ןונ יא ראכאייבילא רופ ויילאק ןיכע וק ומוק ליא יק ורוכוא רייגסיכימיד
 הא ריטקיכימ רופ ויילאק יא ללכ ןיא הריא יק החק הדומ יא .ראגזיפא
 ־זיפא רופ יא ראכאיי״ילא רופ ויילאקןיכע וק ומוק ןונ יק ורונוא ריונקיכימיד
 הביאמ החק ןיא ראגחג רופ ויילאק יא ללכ ןיא הריא יק החק הדומ יס .ראג
 זק הא קוקפ ליא ינרומ ול יק העקא ללכ וק הא ולראכרומ רופ ןיידופ ומ ןמ
 ןאזיבכא הל החק יא ןרע וק יד ןאזיבכא הל החק יא .וטכיימאראלקיד ןוק ללכ
 הטקא יטקיא הא יטקיא קיטכאגייכיר קול םיקוקפ קוד יקנא יא .ובאק וק יד

 :קוייא ירטכיא יזיפארטכוק יא וריקירט ליא קוקפ ליא הגכיב יק

 וריץיל יא ורגיט ליא ומוק יטריאופ יאיק ןייזיד המיס יד וזיא ץךךןןיךי
 ןאגאראב יא וברייק ליא ומוק רודירוק יא הליגא הל ומוק
 :קולייק קול ןיא יק ירדאפ וט יד דאטכוליב ריזא רופ ןואיל ליא ומוק
 וחקכיאוגריב יא סכיהג הראפ קיקאפ יד ודאקכיאומיבזיד ןייזיד הריא ליא

 :ןדע ןג הראפ קיקאפ יד

 קורטקיאונידוייד יא וייד ורעקיאוכ ,ה יט יד ירטכאליד דאטכולי* האיק י|ךי
 קורטקיאוכ ןיא הקירפ ןיא שדקמה סיב ליא יאוגארפ יק יק קירדאפ
 דאטכוליב וט ריזא רופ ייל וט ןיא יטראפ הרטקיאונ הד יא קאיל

 :ודילפמוק ןוקארוק ןוק

 .ןנברד שידק יזיד יא
 .ידכארג ירבמוכ וק יקיפיטכאק יק יא הקקידפארגכיא יק לד^תי
 וכייר וק יכיירכיא יא דאטפוליב וק ומוק ואירק יק ודכומ ליא ןיא
 קארטקיאוב ןיא חישמ וק יקריקא יא ןוייקימחיר וק הקקיאומריא יח
 יד הזאק הדוט יד קאדיב ןיא יא קאיד קורטקיאוג ןיא יא קאדיב
 ירבמוכ וק האיק .ןמא ןאריד יא וכאקריק ופמייט ןיא יא וטקירפ לארשי
 האיק .ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ וגידכיב ידפארג
 ישלאשכיא יק יא הקקיטלאכיא יק יא יאוגיזומרופא יק יא יבאלא יק יאוגידכיב
 וטכאק ליד ירבמוכ וק יבאלא יק יא י6לא6כיא יק יא יאוגיחמרופא יק יא
 "אלא יא ראטכאק .ןוייקידכיב יד ודומ ודוט יד הבירא הא .ליא וגידכיב
 רופ :ןמא ןאריד יא ורכומ ליא ןיא קומיזיד יק וטכיימאטרוכוק יא ןוייקאב
 סידימלס קודוט רופ יא סידימלס קוק רופ יא םימכח קול רופ יא לארשי
 .הטכאק ייל הל ןיא ןאזאבארט יא קודאטכיקא ןאטקיא יק סידימלס קוק יד
 ודומ ורוט ןיא ןאפוט יק יק קול יא ראגול יטקיא ןיא ןאפוט יק יק קדל
 יא ד׳^רימ יא האייקארג קוייא הא יא קורטוחכ הא האיק .ראגול יד
 * ומא ןאריד יא .הרייט הל יא קולייק קול יד ןורטאפ ירטכאליד קידאדא־6

* 3 
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 תד־דיסז
 המחנו הנמויו עבשו םייח אלמש ןמ אבר אמלש אקח
 ?ולצהו חורו הרפכו החילסו הלאגו האופרו אבזישי,

 :ןמא ורמאו לארשל ומע לכלו ונל

 'לעו ונילע םולש השעי.וימחרב אוה וימורמב םולש השע
 \ י :ןמאי ורמאו לארשל לכ

 ול וריש ותלילע םימעב ועידוה ומשב וארק ייל ודוה
 ושךקז םשב וללחחה ויתאלפנ לבב וחיש ול ירמז
 :דימת וינפ ושקב 'וזעו הוהי ושךד :יי ישקבמ בל חמשי
 להשיעך{ :והיפ'יטפשמו וית?מ השע רשא ויתואלפנ ורכז
 ץראה לכב וניהלא 'הוהי אוה .ויריחב בקעי.יינב .ודבע
 רשא’:רוד'ףלאל הוצ רבד .ותירב םליעל ירכז .ויטפשמ ־
 קהל בקעי_ל הדימעיו :קחציל ותעובשו .םהרבא תא תרב
 ילבח .ןע;כ ץרא ןתא ךל רמאל :םלוע תידב לארשלל
 וכלהתיו :הב םירגזו טעמכ רפסמ יהמ םכתויהב’ :םכתלחנ
 שיאל חינה’אל :רחא'םע לא הכלמממו .יוג לא ייונמ
 יאיבנבו .יחישמב ועגת לא :םיכלמ םהילע חבוינ .םקשעל
 םוי ילא םוימ ורשב’ ץראה לכ השיל ורש :וערתוי לא
 :ויתואלפנ םימעה לבב ודוב? תא םילונב ורפס :ותעושי.
 יב :םיהלא־לכ לע אוה ארונו דאמ ללהמו .דוהל לודג י?
 רדהו דוה" :השע םימש הוהיו. .םילילא םימעה 'יהלא־־לב

 ובה םימעדוהפשמ הוהיל ובה :ומקמב התה{ זע :וינפל
 ואבו החנמ ואש'.ומשדובב הוהיל ובה :זעוידובב הוהיל
 לב וינפלמ וליח .שדק תר־זהב ,דוהיל ווהתשה :וינפל

 לגתו םימשה וחמשי. ':טומת' ליב לבת חבת ףא .ץראה
 ץלעי .ואולמו םיה םערל :ךלמ הוהי םדנב ורמאיו .ץרא,־
 יב דוהי ינפלמ דעיה יצע וננרי.זא':וב רשא־לכו הדשה

 םלועל יב .בוט יב ,דוהיל ודוה :ץראה תא טפשל אב
 ןמ ונליצהו ונצבקו .ונעשי.יהלא ונעישוה ורמאו :ודמח
 ^ולהתכ חבתשיהל דשה־ םכייד תודוהל םייוגה



 ונדאל 17
 יא הרווכרא יא קאדיב קולייק קוליד ידכארג קאפ האיק
 הכיזילימ יא וטכיימאפאקקיא יא .וטכיימאטרוכוק יא ןוייקאבלאק
 *קיא יא וייקאפקיא יא וטכיימאכודריפ יא הקכאכודריפ יא ןוייקימחיר יא׳
 .ןמא ןאריד יא .לארשי ולביאופ וס ורוט הא יא קמ הא הרודאפאק
 ירבוק זאפ הגס קידאדאיפ pip רופ ליא .קולייק קוק ןיא זאפ ןייזא

 :ןמא ןאריד יא לארשי ולביאופ וק ודוט ירבוק יא קמ
 קול ןיא ריבאק דיזא ירבמופ וק רופ דאמאיי ,ה הא ראול ודוה
 ליא הא דאימלאק ליא הא דאטכאק :קארבוא קוק קולביאופ
 י סאק וק יד ירבמוכ ןיא דאבאלא :קאייבאראמ קוק קאדוט ןיא דאלבא
 וק יח ,ה הא דיריקיר ■:,ה קיטפאקשוב יד ןוקארוק האיקרארגילא דאדיט
 קאייבאראמ קוק דארבמימ :וכיטכוקיד קיקאפ קוק דאקשוב הזילאטרופ
 לארשי יד ץמיק :הקוב וק יד קוייקיאוג יא קאיבאראמ קוק וזיא יק
 ץא וייד ורטקיאט ׳ה ליא :קודיזוקקיא קוק בקעי יד קוזיא וברייק וק
 וטכיימאמריפ וק ירפמייק הראפ דארבמימ :קוייקיאוג קוק הרייט הל הדוט
 הרוג וק יא סהרבא הא וזאט יק :קוייקאכיריג לימ הא ודכימוקכיא החק
 וטכיימאמריפ לארשי הא וריאופ רופ בקעי הא ראראפ הל וזיא יא קחצי הא
 הרטקיאונ יד יטריאוק ןענכ יד הרייט יראד יט הא ריזיד רופ :ירפמייק יד
 קיטכארומ יא וקופ ומוק הטכיאוק ידקיכורא* ריאיק ורטקיאוב ןיא :דאדיריא
 ולביאופ הא וכייר יד יא יטכיג הא יטכיג יד ןורייבודכא יא :האייא ןיא
 קוייא רופ טוזאר יא קולראקרופירבוק רופ ןוראב הא ושיד ןונ :ורטוא
 סיא ןוכ קאטיפורפ קימ ןיא יא קודאטכוא קימ ןיא {לידיקוט ןונ :קייר
 האיר יד דאייקריבלא הרייט הל יד קול קודוט ׳ה הא דאטכאק :שידאקקילאמ
 ןיא הלכוא וק הא קיטכיג קאל ןיא דאטכוק .ןוייקאבלאק וק האיד הא
 ודא^אלא יא ׳ה ידכארג יק :קאיבאראמ קוק קולביאופ קול קודוט
 קול יד קיזוייד קודוט יק :קיחייד קודוט ירבוק ליא וחרימיט יא וגכומ
 ירטכאליד הרוזומריא יא רואול :וזיא קולייק ,ה יא :קולודיא קולביאופ.
 יד קיזאכיל ׳ה הא דאד :ראגול וק ןיא האירגילא יא הזילאטרופ ליא יד
 יד הרכוא ,ה הא דאד :הזילאטרופ יא הרכוא 'ה הא דאד קולביאופ
 הא קובדאברוקכיא ליא יד ירטכאליד דיכיב יא יטפיזירפ דאקלא ירבמוכ וק
 קול קודוט ליא ירטכאליד קובאיירולודא :דאדיטפאק יד הרוזומריא ןוק ׳ה
 קול ןאיקרארגילא :הגייופקיר יק ןופ יק ורכומ וזופפוק ןייבכאט הרייט הל יד
 :וכיירכיא ,ה קיטפיג קאל ןיא ןאריד יא הרייט הל. האיקראזוגא יא קולייק
 ודוט יא ופמאק ליא האיקראזוגא וטכיימיגכיא וק יא ראמ הל הראכיאורטא
 ירטכאליד הראש הל יד סילוברא ןאראטכאק קיקכוטקיא :ליא ןיא יקול
 הראפ יק וכיאוב יק ,ה הא דאול :הרייט הלא ראגקוג רופ וכיב יק ,ה
 ןויקאבלאק הרטקיאט יד וייד קומאבלאק דיזיד יא :דיקרימ וק ירפמייק



it תורימז 
 סעה לב ורגאיו .םלעה דעו םלועה ןמ &ךשל יהל !דוהל ךורב
 םלהל יוחתשחל .וניהילא .דוהי וממור :,דוהיל ללהו ןמא
 רהל ווחתשהו '.וניחלא ,דוהל ומטור :אוה שודקיוילנר
 אלו ןוע'רפיבל’םוחר אוהו :וניהלא ,דוהי שודק י|'.ושךק
 התא :ותמח־לג ריעל אלו ופא'בישהל הברהו תיזלשל
 :ימרש דימת ךתמאו ךךםה.י5ממ ךימחר אילפת 'אל ,דוהל
 םיהלאל זע ונת :המה םלועמ יב ,ךיךסהו ,דוהל'ךימחר רכז
 ךישיקממ םיהלא ארונ :םיקחשב'וזעויותואנ לאיישל למ
 :םיהלא ךורב םעל תומצעתו 'זוע ןתונ אוה לארשי.לא

 ץראה טפוש אשנה :עיפוה תומקנ לא ,דוהל תומקנ לא
 ךתכרב ךממ לע העושל,ד הוהיל :םיאג לע.לומ? בשזד

 :הדלס בקעל יהלא ונל בגשמ ונמע תואבצ ,דוהל’:הלפ
 ךלמה העישוה ,דוהל :ךב חשב םידא יללשא תואבצ •דוהל
 ךתלולחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה :ונאךקז םויב וננעי
 ונניגמוונרזע ,דוהיל התבח ונשפנ :םלועה דע.םאשנו םערו
 ךךסה יהל':ונחטב ושךקז םשב יכ ונבל חמשל וב יב :אוה
 ךעשלו ךדסח ,דוהל וניארה :ךל ונלחל רשאב ונילע ,דוהל
 ,דוהל יכנא :ךךם,ד ןעמל ונדפו ונל התרזע המוק :ונל ןתת
 :והאלמאו ךיפ בהרה םירצמ קראמ ךלעמה ךיח^יא
 ינאו ויהלא הוהיש םעה *רשא ול הכביש םעה יישא
 יכ !־דוהיל 'הרישא ךתעושיב יבל לגל' 'יתחטב 'ז!ךםחן

 ':ילע למג

 :(דודל תלבה תבנח ריש רומזמ הז ףיסומ הכונומ)

 ,דוהל :יל יבלא תחמש אלו ינתילד ינ הוהל ךממורא
 תילעה הדוהי :ינאפרתו ךילא'יתעוש יחליא
 וידיסח הוהלל ורמז :רוב דיימ ינתייח ישפנ לואש ןמ
 בךעב ונויצךב םילח ופאב עיני י3 :ושךק'רכזל 'ןדוה?
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 ירבמוכ הא ראול רופ קידככיג שאל יד קומאפאקשיא יא קומאייכאפא יא-
 לארשי יד וייד ,ה וגידכיב :רואול וט ןיא ראבאלא רופ דאדיטכאק וט יד
 יא ןמא ולביאופ ליא ורוט ןאריד יא ירפמייש הטשא יא ירפמייק יד
 ,סיא הא סובדאברוקפיא יא וייד ורטשיאוכ׳הדיקיטלאכיא :,ה הא ןויישאבאלא
 סוקכיא יא וייד ורטשיאוכ ,ה דישיטלאכיא :ליא וטכאש הכיכש וק יד ודארט
 יא :וייד ורטקיאוכ ,ה וטכאק יק דאדיטכאק וק יד יטכומ הא קובדאב
 ריזא רופ הראוגיגומ יא הראייכאד ןופ יא וטיליד הראכודריפ וחדאיפ ליא
 #ה וט :האייכאק וק הרוט ראטריפקיד הרא ןופ יא רולופ וק ראכרוט
 וכיטכוקיד דאדריב וט יא דיקרימ וט ימ יד קידאדאיפ קוט שידיב ןס
 יד יק קידיקרימ קוט יא ׳ה שידאדאיפ קוט הרבמימ :ןאראדראוג ימ
 "יטלא וק לארשי ירבוק וייד ליא הא הזילאטרופ דאד :שאייא ירפמייק
 סאש קוט יד וייד וחרימיט :קולייק קול ןיא הזילאטרופ וק יא הזיאוג
 ליא הא וטכיימיקיטרופכיא יא הזילאטרופ ןאד ליא לארשי יד וייד קוייראבוט

 :וייד ליא וגידכיב ולביאופ
 ייש ויישיראלקקיא שאקכאגכי5 יד וייד ,ה שאקכאגכיב יד וייד לא
 ירבוש ןודראלאוג ראכרוט שא הרייט הל יד שיאיג ודאשלאשכיא
 ןויישידכיב וט ולביאופ וט ירבוש ןויישאבלאש הל '0 הא :שוגיטלא
 בקעי יד וייד שיכ הא וטכיימישיטלאכיא קדכ ןוק תואבצ ,ה :ירפמייק
 ץא האייחאיפכיא יש יק ירבמוא ודארוטכיבא ןייב תואבצ 4ה :ירפמייש
 :ראמאיי ורטקיאוכ יד האיד ןיא הרידכופקיר שוכ ייר ליא הבלאש ;ה :יט
 שולאעיי יא קולאכריבוג יא דאדיריא וט הא יזידכיב יא ולביאופוט האהבלאש
 הדוייא הרטשיאט 'ה תא וריפקיא המלא הרטקיאוכ :ירפכייש הטשא
 ורטקיאוכ הרארגילא יש לזא ןרק יק :ליא וראפמאמ ורטקיאוכ יא
 וט האיש :שומייזואיפכיא שרכ דאדיטכאש וק יד ירבמוכ ןיא יק ןוקארוק
 וט 'ה שומארטקומא :יט הא קומאריפקיא ומוק קוכ ירבוק ׳ה דיקרימ
 יא קוכ הא הדוייא הטכאבילא :קוכ ^רא קאראד ןוייקאבלאק וט יא דיקרימ
 הרייט יד ריבוק יטכייזא ליא וייד וט 'ה ויי :דיקרימ וט רופ קומימחיר
 ולביאופ ליא ודארוטכיבא ןייב :יאאלריגכיא יא הקוב וט הגכאקכיא וטפייא יד־
 יא :וייד זק ׳ה יק ולביאופ ליא ודארוטכיבא ןייב ליא הא יקכא יק
 וט ןוק ןוקארוק ימ האיקראזוגא ייחאיפכיא ימ דיקרימ וט ןיא ויי

 :ימ ירבוק וכודראלאוג יק ,ה הא יראטכאק ןוייקאבלאש
 דוד הא הזאק הל יד וטכיימאכירטקיא יד ראטכאקומלאק (וטסיא ידאייניא הכונח ץא}
 קיטקיזיא ןופ יא קיטקיקיטלאכיא ימ יק ׳ה יאיטריקיטלאכיא ךממורא
 ימאלקקיא וייד ימ ,ה :ימ רופ קוגימיכיא קימ רארגילא .י
 המלא ימ האייופ יד ריבוק קיטקיזיא ,ה :ימקיטקאכיזילימ יא יטא־
 pip ׳ה הא דאימלאק :השיאופ הא רידכישיד ימ יד ימשיטקאמיייב^



 תורימז טי
 טומא לב יולשכ יתרמא ינאו :הןל רקבלו יכב ןילנ

 ךינפ תךתמה'זעי יררהל תךמנגה דן;וצךב -דוהי :םלועל
 המ י :ןנחתא ,דוהי לאו’ אךקא "הוהי'ףילא :להב? יהיי-ל
 עמש .ךתמא דיגדל רפעךדויה תחשי לא יתךוב ימדב עצן
 לוחמל ידבממ תבפה :יל רזוע היה’ הדוהי’ יננהו הוהי
 ^ דובכ ףרמז;יןעמל :החמש ינרזאתו יקש תהתפ ’יל

 י :ךדוא םלועל יתלא ,ךו,ךי םדי

 :הז םירמוא שדח שארב

 5ושךק םש תא יברק לבו -דוהי תא ישפנ יכךב דו־ךל
 :וילומג S5 יחכשת לאו -דוהו זרא ישפנ יכרב
 תחשמ לאוגה :יכואולהה־־לכל אפרה יכנוע לכל הלפה
 ךידע בוטב ע״יבשמה :םימחרו דסול יכרטעמה יכ:יזיח
 לכל םיטפשמו ה1ה’י־ תוקדצ השע :יכיךוענ רשנכ שדחתת
 םוהר :ויתולילע לארשי.ינבל השמל ויכדד עידוי :םיקושע
 םלועל אלו ביריז חצנל אל :דקה בירו םיפא ךרא ,דוה; ןונח)
 :ונילע למנ וניתונועכ אלו ונל תשע וניאטחכ אל :דוטי
 י,דךכ :ויאירי לע ו’ד?ח רבג ץראה לע םימש הב?כ יכ
 לע בא םחרב :וניעש? תא ונממ קיחרה ברעממ חרזמ
 רפע יכ רוכז ונרצי עד; אוה יכ :ויארי לע ,דוהי םחר םינב
 ׳תור יכ :ץיצזי ןכ הדשה ץיצב וימ; ריצהכ שונא :ונחנא
 םלועמ .דוהי דסהו :ומוקמ דוע ונריכי.אלו ונניאו וב הרבע
 ותירב ירמשל :םינב ינבל ותקדצו ויארי לע םלוע דער
 ותוכלמו ואסב ןיכה םימשב .דוהי :םתושעל ויךקפ ירכזלו
 עמשל ורבךישע חל ירובנ ויכאלמ הו;ה;וכרב •הלשמ לכב

 :ונ־דצר ישע ויתרשמ ויאבצ ל| הוהיוכדב :ורבד לוקב
 ישב? 'ינר? ותלשממ תומוקמ לכבייישעמ״לכ ,דוה;וכרן
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 וק ןוק וטנופ יק :דאדיטכאק וס יד ןוייקארבמימ הא דאול יא קוכיאוב
 הל רופ יא ורויי ימריאוד ירדאט הל רופ דאטכוליל וס ןיא קאדיב רולופ

 הראפ יריאופקיר ימ ןונ סאפ ימ ןיא ישיד ויי יא :ראטפאק הכאייכאמ
 הזילאטרופ יטכומ ימ הא ראראפ סיטקיזיא דאטכולט וט ןוק ׳ה :ירפכייס
 'מ ׳ה הא יא ומאיי ׳ה יע הא :ודאברועא יאופ קיסאפ סיט קיטקירבוקכיא
 p הקיאופ הא דידכיסיד ימ ןיא ראזאט ימ ןיא וגיבורפ יק :ודאיפא
 ,ה ימאדאיפא יא .,ה יאוא :דאדריב וט הראייסטיד יס ובלופ הראול יט
 *לוס ימ הא תסכאד רופ הגידכיא ימ סיטסאכרוטסארט :ימא הדוייא ייס
 יאימלאס יט יק רופ :האירגילא יד ימסיעקיטיס יא וקחק ימ סיטסאט

 :יראול יט ירפמייס הראפ וייד ימ 'ה יילאקא יס ןונ יא הרכוא
 וטסיא יזיד יס שדח שאר ןיא .

 ירבמופ הא סאייכארטכיא סימ קודוט יא ,ה הא המלא ימ יזידכיב ך1דל
 סידיבלוא יט ןונ יא .,ה הא המלא ימ יזידכיב :דאדיטכאס וס יד
 ל*׳א סוטיליד סוט ס־חוט הא ןאכורדיפ ליא :סיכודראלאט סיס סידוט
 סוט הקיאופ יד ןיימחיר ליא :קידאדימריפכיא סיט סודוט הא ןאכיזילימ
 ןוק ראטרא ןייזא ליא :סידאדאיפ יא דיסרימ יטכאכורוקכיא ליא קאדיב
 :סידאדיסומ סוט הליגא הל ומוק האראבוכיר הקוב וט ןייב ליא
 וחא :סודאקרו5ירבוס קודוט הא קוייקיאוג יא ׳ה סידאדיטסיג ןייזא
 :קארבוא סיס לארשי יד קוזיא הא השמ הא סאריראק סיס ריבאק
 :דיסרימ יד ידכארג יא קירולופ יד טכיאול ,ה וחייסארג יא וזודאיפ
 האייסכיריקלאמ הרארדאט ירפמייס הראפ ןונ יא הראזאראב ירפמייס הראפ ןונ
 סורטסיאוכ ומוק ןוכ יא סט הא וזיא קודאקיפ סולטסיאוכ ומוק ןונ
 ירבוס סילייס יסליסיטלאכיא ומוק יק :סוכ ילבוס וכודראלאוג סיטיליד
 *ילא ימוק :סיטכיימיט סיט ילנוס דיסלימ וס וגרוייאמ יס הרייט הל
 :סוייניר קורטטיאוכ הא סיכ יד ראשילא וזיא ברעמ יד חרזמ יסראש
 ליא יק :סיטכיימיט סוקילנוס ,ה ודאיפא סוזיא ירבוס ירדאפראדאיפא ומוק
 הבריי הל ומוק ןוראב ליא :סוכ ובלופ יק הרבמימ יטיטיפא ורטסיאט ופוס
 הסאפ וטיריפסיא יק :יסיאומריא יסכא ופמאק ליא יד וייומריא ומוק סאיל סוס
 ,ת יד דיסלימ יא :ראגול p סאמ יקטוק ול ןוכ יא ליא ןוכ יא ליא ןיא
 דאדיטסט וס יא סיטכיימיט סיס ירגוס ירפמייק הטסא יא ילפמייס יד
 ־במימ הא יא" וטכיימאמריפ וק סיטכארדאוג הא :סוזיא יד סיזיא הא

 וזופכוק סילייס סיל ןיא #ה :סאלליזא רופ קאקכאדכימוקכיא קוס סלטכאר
 סוס 'ה הא דיזידכיב :וטסידופ ורוט ול ןיא טייר וק יא האייק וק
 זוב ןיא ריאוא רופ הרבאלאפ וק קיטכייזא הקריאופ יד קיכאגאראב קיליגכז
 סירודיבריק וק קודאקכופ קוק קודוט ׳ה הא דיזידכיב :הרבאלאפ וק יל
 קודומ ןיא קאגיא קוק קאדוט ,ה הא דיזידניב :דאטכוליב וק סיטכייזא

 :׳ה הא המלא ימ יזידכיי האיכאטסידופ וס יד קירסגול



 תורימז כ
 ז<־ב :םי,ילאה אוה ,דוהי (סיי״וא הגחסת דיינ)

• T T :׳ ־.־ 

 פ־כ :דעו םלועל ךולמי ,ךוז־ןי ךלמ .דוהי ךלמ הודי
 הוהי היהי אוהה םויב ץראה־לנ לע ךלמל ,דוהל היהו
 וניהלא הדוהי ונעישוה '־ יטועמ בד דחא ומשו רחא
 :ךתלהתב חבתשהל ךשךקזםשל תודוהל םלוגה ןמ ונצביו
 ־לכ רמאו םלועה דעו םלועה ןמ ילארשי יהלא ,דוהי ךורב

 ’:היוללה הי ללהת המשנה לכ :היוללה ןמא’םעה
 ראי ונכרביו וננחי םיהלא :ריש רומזמ תניגנב חצנמל
 םיוב לכב י ךכרד 'ץראב תעדל .הלס ונתא וינפ
 !חמשי יפלכ םימע ךודוי םיהלא םימע ךורוי :ךתעושי
 םחנת ץראב םימאלו רושימ םימע טפשת יכ םימאל'וננריו
 הנתנ ץרא :םלכ י םימע ךודוי םיהלא םימע ךודויי’ :הלס
 ותוא וארייו םיהלא ונכרבי :וניהלא םיהלא ונכרבי הלובי

: V: • V: “ JIT : T •וז : ־: • :S •V• : 

 :ץרא יס?א־לכ

 השעו רמוא ךורב אוה ךורב .םלועה היהו רמאש ךורב
 ךורב’.תישארב השע ךורב .ם!ק_מו רזונ ךורב
 םלש!? ךתב .תוירבה לע םחרמ דןורב .ץראה לע םחרמ
 הךופ'־דורב ’.חצנל םיקד דעל יח ךורב ♦ויאיריל בוט רכש
 לאה םלועה ךלמ וניהלא לי התא ךורב .ומש ךורב ליצמו
 ןושלב י ראפמו הבשמ''.ומע יפב ללהמה .ןמחרה בא
 .ונל,הלא יל ךללהנ "ךדבע דוד ’ירישבו".ויךבעו וידיסח

 ךראפנו ♦ךחבשנו ךלדגנו .תורימזבו תוהבשב
 חבשמ ךלמ םימלועה יח היחל וניהלא .ונבלמ ךמש ריבןנן
 ךלמ ,דוהל’ התא ךורב :לודגה ומש דע ידע ראופמו

 :תוחבשתב ללהמ
 t : י ־ זז :

 ,דוהל תא ודבע :ץי.אה לכ ,דוהיל ועירה .הדותל רומן2
 אוה ,דוהל יכ ועד :הננרב וינפל ואב החמשב
 וףעש יאב ותיערמ זאצו ומע ונחנא ולו ונשע איה םיהלאו
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 (שיזי5 סוד)וייד ליא ליא ,ה וייד ליא ליא ׳ה (ןיזיד הבושת יד סאילסיידץא)

 (סיזיב סוד) :ירפמייק יא ירפמייק הראפ הראכיירפיא ,ה וכיירכיא ׳ה ייד 'ן>
 האיד ליא ןיא הרייט הל הדוע ירבוק ייר רופ ׳ה הריק יא יךוךן־
 ׳ה קומאבלאק :ופוא ילבמוכ וק יא ונוא ׳ה הריק יטקיא ליא
 יד ירבמוכ הא ראול רופ קיטכיג קאל יד קומאייפאפא יא וייד ורטקיאוכ
 לארשי יד וייד ׳ה וגידכיב :רואול וט ןיא יטראבאלא רופ דאדיטכאק וט
 דאבאלא ןמא ולביאופ ליא ודוט הריד יא ירמייק הטקא יא ירמייק יד

 :׳ה הא דאבאלא ׳ה הא הראבאלא המלא הל הרוט :,ה הא
 וייד :ראטכאק ומלאק קירייכאט ןוק ןאקרופקיא ליא הא חצנמל
 קוכ ןוק קיקאפ קוק ירבמולירא הגידניב קוכ יא ייקארג ןיא קוכ
 רכ קיטפיג קאדוט ןיא הריראק וט הרייט הל ןיא ריבאק רופ :ירפמייק
 קוייא קודוט קולביאופ ןאראול יט וייד קולביאופ ןאראול יט :ןוייקאבלאק
 ןוק קולביאופ קאראגזוג ודנאוק קואיטכיג ןאראטכאק יא ןארארגילא יק
 ןאראול יט :ירפמייק קאראיג קול הרייט הל ןיא קואיטכיג יא דאדיגיריד
 וייומריא וק וייד הרייט :קוייא קודוט סולביאופ ןאראול יט וייד קולביאופ
 ןארימיט יא וייד הריזידכיב קוכ :וייד ורטקיאוכ וייד ליא הריזידכיב קוכ

 :הרייט יד קומיטא קודוט ליא יד ־י
 וגידכיב .ליא וגידכיב .ודכומ ליא יאופ יא ושיד יק וגידכיב ךורב
 ןייזא וגידפיב .ןאמריפא יא ןאייקיטניקא וגידכיב .ןייזא יא ןייזיד י
 ןאדאיפא וגידפיב .הרייט הל ירבוק ןאדאיפא וגידכיב .וייפיקירפ ליא ןיא
 קיטפיימיט קוק הא ופיאוב וייקירפ ןאגאפ וגידכיב .קאקפאירק קאל ירבוק
 ןיימחיר וגידכיב .ירפמייק הראפ ימריפ יא ירפמייק הראפ וביב ליא וגידכיב
 ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב .ירבמוכ וק וגדכיב .ןאפאקקיא יא
 יד הקוב ןיא ודאבאלא ליא וזודאיפ ליא ירדאפ וייד ליא .ודכומ ליא יד
 קופיאוב קוק יד הגכיאול ןיא ודאוגיזומורפא יא ודאבאלא .ולביאופ וק
 קומיראבאלא יט .וברייק וט דוד יד קיראטפאק ןוק יא .קוברייק קוק יא
 יט יא קוטכיימאימלאק ןוק יא קיכוייקאבאלא ןוק וייד ורטקיאוכ 'ה
 יט יא קומיראוגיזומרופא יט יא קומיראבאלא יט יא קומיריקידכארגכיא
 ורטקיאופ ייר ורטקיאופ ירבמוכ וט קומיראטכימכיא יא קומיראכיירכיא
 הטקא ודאוגיזומרופא יא ודאבאלא ייר .קודכומ קול יד וביב וקיכוא וייד
 סאל ןיא ודאבאלא ייר ׳ה וט וגידפיב .ידכארג ליא ירבמוכ וק ירפמייק

 :קיכוייקאבאלא
 הרייט הל יד קול קודוט ׳ה הא דאלבואא ןוייקאטקיפיכאמ הא ומלאק רי1©ל0
 :ראטכאק ןוק ליא יד ירטפאליד דיפיב האירגילא ןוק ׳ה הא דיבריק
 יא ולביאופ וק קוכ ליא הא יא וזיא קוכ ליא וייד ליא ליא 'ה יק דיבאק
 תייקאטקיאיכאמ ןוק קאטריאופ קוק הא דיכיב .וטקאפ וק יד קאזיביא



 ,וורי,יכז אכ
 ודוהל בוט יכ ומש וכרב ול ודוה הל,דהב ויתדצח הךותב

 :ותנומא דלו דד דעו ודסח’ םלועל

 ,דוהי שש יהי :וינעמב הוהי המגעו םלועל ,דוהי דובכ יהי
 ואובמ דע. שמש חרזממ :םלוע דעו התעמ ךרבמ
 :ודוב! םימשה’לע ,דוהל םיונ־לכ לע םרז :הוהי םזע ללהמ
 ןיכה םימשב הרהל :רלו רדל ךךכז ,דוהי םלועל’ךמש !דוהי

 ץראה ל״גתו םימשה והמשל :הלשמ לכב ותוכלמו ואימכ
 ךלמייהוהל ךלמ הוהל ךלמ ,דוהי :ךלמ ,דוהי םילמב ורמאיו
 הוהל :וצךאמ'סיוג'ודבא דעוזםלוע ךלמ ,דוהי :דעו םלועל
 בלב תובטוחמ תובר :םימע"תובישחמ אינהיםיונ תצע ליפל
 דמעת םלועל -דוהי, תצע :םוקת אי׳ר׳ הוהל תצעו שיא
 :דמעדהוצ אוה יהיו רמאי אוה יב :רדו רהל ובל תובשחמ
 הי ול רחב בקעל יכ :ול בשומל ,דוא ןויצב ,דוהי רחב יב
 :בזעי.אל'ותלחנו ומע ,דוהל שטל איל יכ :ותלגיסל לארשל
 אלי 'ופא בישהל’ הברהו תיהש: אלו ןוע רפכל’’םוחר אוהו
 :ונארק,םויב וננע: ךלמה העישוה יהוה; :ותמזו־לכ ריעל

 הככש םעה ילשא :הלס ךוללהלדוע ךתיב יבשוי ירשא
 :ויהלא היוהלש םעה ירשא ול

 םלועל ךמש הכרבאו ךלמה י,דלא ךממורא דודל הליהה
 :דעו םלועל ךמש הלל,דאו ךכרבא םוי־לכב :דעו
 חבשי רודל רוד :רקח ןיא 'ותלךנלו דאמ'ללחמו הוהל לודן

 ךיתואלפנ ירבדו ךדוה דובכ רידה :יודינל ךיתיובנו'ךישעמ
 בר רכז :הנרפסא ךתלךגו ורמאי ךיתוארונ זוזעו' :החישא
 -לדנו םלפא ךרא ולסוהרו ןונח :וננרל’ךתקדצו ועיבל ךבומ
 -לביק ךודוי :וישעמ לכ לע וימחרו לכיל יל בוט :דסח
 ךת־וובנו ורמאי ךתוכלמ'דובכ :הכוכןבי ךידיסחו ךישעמ
 :ותוכלמ רד,ד דובכו ויתלובנ םךאוד ינבל עידוהל :ורכלל

V* 



 :21 ונידאל
 וכיאוב יק :ירבמוכ וק דיזידכיב ליא הא דאול רואול ןרק קיטרוק קוק הא
 וייקבאכירינ יא וייקאכאכיריג הטקא יא דיקרימ וק ירפמייק הראפ ,ה

 :דאדליאיפ וק
 ־יקאגיא קוק ןוק ,ה האיןלרארגילא ירפמייק הראפ ׳ה יד הרכוא האיק יןףי
 :ד יירפמייק הטקא יא הרוגא יד וגידכיב 'ה יד ירבמוכ האיק
 יד ירבמוכ ודאבאלא הרוטקופ וק הטקא לוק ליא יקיראלקקיא ידכוא
 'ה :הרכוא וק קולייק קול ירבוק ׳ה קיטכיג קאדוט ירבוק וטלא :'ה
 סאכיריג יא וייקכאכיריג הא ןייקארבמימ וט 'ה ירפכייק הראפ ירבמוכ וט
 רדוט ול ןיא וכייר וק יא האייק וק וחפכוק קולייק קול ןיא ,ה :וייק
 ןאריד יא הרייט הל האיקראזוגא יא קולייק קול ןאיקרארגילא :וטקידופ
 -הראפ הראכיירכיא ׳ה וכיירכיא 'ה ייר 'ה :וכיירכיא ׳ה קייגכיג קאל ןיא
 קיטכיג יקכוריידריפיד ירפמייק יא ירפמייק ייר 'ה :ירפמייק יא ירפמייק
 יד קוטכיימאקכיפ ודיב קיטכיג יד וזיקכוק ודלאב 'ה :הרייט וק יד
 יד וזיקכוק יא ןוראב יד ןוקארוק ןיא קוטכיימאקכיפ קוגכומ :קולביאופ
 *אקכיפ הראראפ יק ירפמייק הראפ ׳ה יד וזיקכוק :הראמריפא יק ליא ,ה
 יאופ יא ושיד ליא יק :וייקפאכיריג יא וייקפאכיריג הא ןוקארוק וק יד קוטכיימ
 הדארומ רופ ואיזיד ןויצ ןיא ׳ה וזוקקיא יק :יקוראפ יא ודכימוקכיא ליא
 יק :ורוחרט וק רופ לארשי 'ה ליא הא וזוקקיא בקעי יק :ליא הא
 וזודאיפ ליא יא :הראזציד ןונ דאדיריא וק יא ולביאופ וק ,ה הראשיד ןונ
 וק ראכרוט ריזא רופ הראוגיגומ יא הראייכאד ןונ יא וטיליד ןאכודריפ
 ייר ליא הבלאק ׳ה :האייכאק וק הדוט ראטריפקיד הרא ןונ יא רולופ

 :ראמאיי ורטקיאוכ יד האיד ןיא הדכופקיר קוכ
 ןאראבאלא יט ןואא הזאק וט ןיא קיטכאטקיא קודארוטכיבא ןייב ירשא
 ןייב ליא הא יקכא יק ולביאופ ליא ודארוטכיבא ןייב :ירפמייק

 :וייד וק ׳ה יק ולביאופ ליא ודארוטכיבא .
 יריזידכיב יא ייר ליא וייד ימ יאיטריקיטלאכיא דוד הא רואול הלהת
 האיד הדאק ןיא :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ירבמוכ וט
 ידכארג :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ירבמוכ וט יראבאלא יא יריזידכיב יט
 ,יריג :וטפיימיריקשיפ ןופ הזידכארג וק הראפ יא וגכומ ודאבלא יא 'ה
 ׳ופיד קאיפאגאראב קוט יא קאגיא קוט הראבאלא וייקכאכיריג הא וייקכאכ
 קוט יד קארבאלאפ יא רואול וט יד הרפוא יד הרוחמריא :ןאראייק
 וט יא ןאריד קידאדירומיט קוט יד הזילאטרופ יא :יראלבא קאיבאראמ
 ןאראלבא ןייב ויג יד ידפארג ןוייקארבמימ :יראטכוקיר הל הזידכארנ
 יולופ יד וגכיאול ׳ה וזודאייפ יא וחייקארג :ןאראטכאק דאדיטקוג וט יא
 קידאדאיפ קוק יא קודוט הא 'ה וכ־אוב :דיקרימ יד ידכארג יא קיר
 '*בעב יא קאגיא קוט קאדוט 'ה ןאיטראול :קאגיא קוק קאדוט ירבוק



 תבש לש תורימז
 ודודו.רוד־לככ ךתלשממו םימלוע־לכ תוכלמ ?ןתוכלמ
 ?ןילא לכ יניע :םיפופבה־־־לכל ףקוזו םילפנה־לכל יי ךמוס
 ך־די תא חתופ :ותעמ םלכא תא םהל ןתונ התאו ורב^ף
 ־לכ3־דיםחו ויכרד־לכב ף קידצ :ןוצר יח־לבל עיבשמו
 ותמאב והארקי.רשא לכל ויאךק־לכל * בורק :וישעמ
 יי רמוש :םעישויו עמשי םתעוש תאו השעי ויארי ןוצך
 רבדי,ייתלהת דימשי םיעשרה־לכ תאו:ויבהא־לכ תא
 ךרבנ ונחנאו :דעו7 םלועל ושךקסש רשב־־לכ ךרבר יפ

 :היוללה םלוע דעו התעמ .יח
 ."חב ,דוהי הללהא :הוהי תא ישפנ יללה היוללה
 םיבידנב וחטבת לא !ידועמ י׳דלאל הרמזא
 .ותמךאל בושי וחור אצת :העושח ול ןיאש םדא ןבכ
 1ךעב בקעי לאש ירשא :ויתנתשע ודמא אוהה םויב
 תאו םיה־תא ץראו םימש השע :ויחלאהוהי לע ורבש
 םיקושעל טפשמ השע :םלועל תמא רמשה םב רשא-לב
 םירועחקפ הוקי,:םירוסא ריתמהוהי־םיבערל םחל ןתנ
 ־תא רמש .דוחי :םיקידצ בהא .דוהי םיפופב ףקז הוהי
 הוהי ךלמי. :תועי םיעשר ךרדו דדועי הנמלאו םותי סירו

 :חרללה רדו רדל ןויצ ךיחלא םלועל

 והלהת הואנ םיענ יכ וניחלאהרמז בוט יכ היוללה
 . T * • TT * T • H זד T: — • י י t # ן ״•

 אפורה :םנכי לארשי יחדנ ,דוהי םילשורי הנוכ
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 םלבל םיבכוכל רפסמ הנומ :םתובצעל שבחמו בל ירובשל’
 ורפקמ ןיא ותנובתל חכ ברו וננדא לודן :ארקי תומש
 הוהיל ונע :ץרא ידע םיעשך ליפשמ הוהי םדנע דדועמ
 ןיכמה םיבעב םימש הסכמה :רונכב וניחלאלורט;הדותמ



 ונידאל
 האיפאגאראב ווכ יד יא ןאריד ופייר וונ יד הרפוא :ןאריזידפיב ימ קמיאוב
 קאיכאגאראב קוק ירבמוא ליא יד קוזיא הא ריבאק ריזא רגפ :ןאראלבא
 יא קודכומ קודוט יד וכייר וכייר וט :וכייר וק יד הרוחמריא יד הרפוא יא
 ה ןיירפוקא :וייקכאכיריג יא וייקכאכיריג הדאק ץא האיכאטקידופ וט

 קוזוא :קודימירפא קול קודוט הא ןאטכאבילא יא קודייאק קול קודוט הא
 ןיא קאדימוק קוק הא קוייא הא ןאד וט יא ןאריפקיא יט הא קודוט יד
 :דאטפוליב רופ ו5יב ורוט הא ראטרא ןייזא יא קונאמ קוט הא ןיירבא :הרוא וק
 ;קאג*א קוק קאדוט ןיא וכיאוב יא קאריראק קוק קאדוט ןיא ׳ה וטקול
 ץק המאיי ול יק ליא ודוט הא קיטכאמאיי קוק קודוט הא 'ה ופאקריק
 יאוא קיכוייקאמאלקקיא קוק הא יא יזא קיטכיימיטקוק ידדאטכוליב :דאדרי5
 קודוט הא יא קיטכאמא קוק קודוט הא 'ה ןאדראוג :הבלאק קול יא
 הריזידכיב יא הקוב ימ הראלבא 'ה יד רואול :הריאולטקיד קולאמ קול
 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ דאדיטפאק וק יד ירבמוכ הרודאירק הדומ
 דאבאלא ירפמייק הטקא יא הרוגא יד ,ה הא קומיריזידכיב קורטואחכ יא

 :'ה הא
 קימ ןיא 4ה יראבאלא :4ה הא המלא ימ הבאלא ,ה דאבאלא !ךייול7!ד
 קוב ץכ :ויי יק קירטכיימ ןיא וייד ימ הא יראימלאק קאדיב
 :ןוייקאבלאק ליא הא ןופ יק ירבמוא יד וזיא ןיא קיפירא§ ןיא שידייחאיפכיא
 סיפיד יטקיא ליא האיד ליא ןיא הרייט וק הא הפרוט וטיריפקיא וק ילאק
 וק ןיא בקעי יד וייד יק ודארוטכיבא ןייב :קוטכיימאקכיפ קוק יקכייייר
 קל הא הרייט יא קולייק ןייזא :וייד וק ׳ה ירבוק הקכאריפקיא וק הדוייא
 :ירפכייק הראפ דאדריב ןאדראוג ליא קוייא ןיא יקיל ודוט הא יא ראמ
 'ה קוטכיירבמא קול הא ןאפ ןאד קודאקרופ ירבוק קול הא וייקיאוג ןייזא
 #ה קודימירפא ןאקירידא ׳ה קוגייק ןיירבא 'ה :קודאליקראקכיא ןאטלוק
 סקירדא הדביב יא וכאפריאוג קוכירגיליפ הא ןאדראוג 4ה :קוטקוג ןאמא
 וייד וט ירפמייק הראפ ,ה הראכיירכיא :יקרוטא קולאמ יד הריראק_יא

 :"ה הא דאבאלא וייקכאכיריג יא וייקכאכיריג הא ןויצ
 וחמריא יק רייד ורטקיאוכ דאימלאק וכיאוב יק 4ה דאבאלא היוללה
 לארשי יד קודאש׳ופכיא ׳ה םילשורי ןאוגארפ :רואול יכייבכוק
 קוק הא ןאידלוק יא ןוקארוק יד קודארביק הא ןאכיזילמ ליא :הראייכאפא
 סירבממ קאייא קאדוט הא קאיירטקיא קאל הא הטכיאוק ןאטפוק :קירולוד
 •כיטכיא וק הא הקריאופ יד ידכארג יא רוייפיק ורטקיאוכ ידכארג :המאיי
 הפקא קולאמ ראשאבא ןייזא ,ה קידלימוא ןאקירדא :הטכיאוק ןופ וטכיימיד
 m ורטקיאוכ הא דאימלאק ןוייקאטקיפיכאמ ןוק 4ה הא דאטכאק :הרייט
 סלייט הל הא ןיירופכוק ליא קיבוכ ןוק קולייק ןיירבוק ליא :הליאוגיל ןוק
 ה6יסממאוק ^ סא ןאד :הבריי קיטכומ ןיא ריקיאומריא ןייזא ליא האייבול



 תורימז
■<pK המודל הדמהבל ןהמ :ריצח םירה חימצמה רטמ 
 יקושב אל ץפח;םוסה תרובנכ אל :וארקי רשא ברע ינבל
 :ודסחל םילהימזד תא ויאריייתא הו;הי הצור :הצך;שיאה■
 יחרב קזה יב :ןויצ ךיהלא יללה הוהל תא םלקורי יחבש
 םיטח בלח םולש ךלובג םשה’:ךברקב ךינב ךרב ךירעש
 ןתנה :ורבד ץור; הרהמ'דע ץרא ותרמא הלשה :ךעיבבי
 ינ5ל' םיתבב יהדק, ךילשמ :רזפי רבאב יו®? רמצב גלש
 .םימ ול!;וחור בש; םסמלו ורקד הלשל :דמע;ימ ותרק
 זכ השע י אל :לארשיל ויטפשמו ויקה בקעיל וירבד דיגמ-

 :היוללה םועדי לב םיטפשמו יוג לבל
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 :םימורמב והוללה םימשה ןמ דוחי תא וללה היולל“־
 והוללה :ויאבב־לב והוללה ויכאלמ־לב והוללה
 םימשה ימש והוללה רוא יבכוב־לב והדוללה הרד שמשי
 הוצ אוה יי ,דוה;. םש תא וללה;םימשה לעמ רשא םימה;
jוללה :רובע; אלו ןתג־קח םלועל דעל םדימעד :וארבנ 
 גלש דרכו שא :תומלעו לכו םינינת ץראה ןמ ,דוה; תא
 ירפ ץע תועבג־לכו םירהה :ורבד השע הרעק הוי רוטקו
 ץרא יכלמ :ףגב רופצו שמו המהב־לכו היהה :םיזרא־לכו
 תולותב םגל םירוחב .ץרא יטפש־לכו םירש םימאל־לכו
 ודבל ומש בגשנ יב ,דוה;םש תא וללה; :םירענ םע םינק
 ויךיסה־לכל הלחת ומעל ןרק םירד :םימשו ץרא לע ודוה•

 :הרללה ובלק םע לארשי.ינבל

 :םידיסח להקב ותל,רע שדח ריש הדוהיל וריש היוללה־
 :םבלמב יליג;ןויצ’ ינב וישעב לאךש.י חמשי
 הוהי ־הצור יב :ול ורמז; רוגכו ףתב 'לוחמב'ומק וללה;
 וננד: דובכב םידיסח וזלע; :העושיב םדנע ראפ; ומעב
 :שבדיב תויפיפ ברח;' םנורגב לא תוממור :םתובקשמ לע

 מח*5למ רוסאל'^םימאלב תוחכות ם;וגכ הטקנ תושעל



 ונידאל
 n האיכאגראב ןיא ץכ :ןאטירג יק ו5ריאוק יד קוזיא הא הדדמק וה
 ׳יבכיא :הטכוליבכיא ןוראב ליא יד קאקכא ןיא ןט הטכוליצניא וייאבאק ליא
 ה5אלא :דיקרימ וק הא קיטכאריפקיא קול הא קיטכיימיט קוק הא 4ה ןאטכול
 יד קורידאריק וייקיטרופכיא יק :ןויצ וייד וט ה5אלא ׳ה הא םילשורי

 ונדמיונ וט ןייכופ ליא :דכ ירטכיא קוזיא קוט ו6ידכיב קאטריאופ קוט
 הרייט הא הניד וק ןאיבניא ליא :ראטרא יזא יט קוגירט יד האירוזיע קאפ
 הדאליי הפאל הל ומוק יבייכ ןאד ליא :הרבאלאפ וק ירוק הקירפ יד הטקא
 וק ירטכאליד קוקאדיפ ומוק הדאליי וק ןאגיא :יזראפקיא החניק ומוק
 הלפוקא יאילקיד קול יא הרבאלאפ וק האיבכיא :הראראפ יק ןיק ואירפ
 קוק בקעי הא קארבאלאפ קוק ןאייקוכיד :קאוגא ןאייליטקיא וטכייב וק
 יטכיג הכוגפיכ הא יקכא וחא ןונ :לארשי הא קוייקיאוג קוק יא קוריאו5

 :'ה הא דאבאלא ןורייפוק קול ןונ יק קוייקיאוג יא

 ודאלבאלא קולייק קול יד "ה הא דאבאלא ׳ה הא דאבאלא היוללול
 תאלבאלא קיליגכא קוק קודוט ודלאבאלא :קארוטלא קאל ןיא
 "קיא קאדוט ודלאבלא הנול יא לוק ודלאבלא :קודאקכופ קוק קודוט

 יק קאוגא קאל יא קולייק קול יד קולייק ודלאבלא : חל יד קאיירט
 ודכימוקיא ליא יק 'ה יד ירבמוכ הא ןאראבאלא :קולייק קול ירבוק יד
 ץכ יא וייד וריאופ ירפמייק הראפ ראכאפ קולוחא יא :קודאירק ןוריאופ יא
 :קומקיבא קודוט יא קישיפ הרייט הל יד ׳ה הא דאבאלא :הראקאפ

 וק ןייזא הטקיפכיט יד וטכייב ומופ יא יבייכ וקקירדיפ יא וגיאופ
 יא וטורפ יד לוברא קאטקיאוק קאדוט יא קיטכומ קול :הרבאלאפ

 וראשאפ יא ילביבומיר האיפורטאוק הרוט יא הייכאמילא הל :קיסאלא קודוט
 קיזיאוג קודוט יא קירוייניק קואיטכיג קודוט יא הרייט יד קייר :הלא יד
 ןאראבאלא :קוקומ ץק קוזייב קאקוקקיא ןייבכאט יא קטיקכאמ :הרייט יד

 רואול וק קאלוק וק הא ירבמוכ וק ודיקיטלאכיא יק ׳ה יד ירבמט הא
 יואול ולביאופ וק הא הנורוק וייקיטאלכיא יא :קולייק יא הרייט ירבוק

 דאבאלא טאקריק וק ולביאופ לארשי יד קוזיא הא קטיאוב קוק ורוט הא
 :׳ה הא

 ־גואול וק ועאוכ ראטכאק 'ה הא דאטכאק ׳ה הא דאבאלא היולל1ד
 וק ץק לארשי האיקרארגילא :קוכיאוב יד האייכאפכוק ןיא
 ירבמט וק ןאראבאלא :ייר וק ץק ןאראחגא יק ןויצ יד קוזיא רודיזא
 •כולי3כיא יק :ליא הא ןאראימלאק הליאוגיב יא ילפודא ןוק הקכאד ןוק

 :ןוייקאבלאק ןוק קידלימוא הראוגיחמרופא ולביאופ וק ןיא ׳ה ןאט

 •לאכיא :קאחזאיי קוק ירבוק ןאראטכאק הרכוא ץק קוכיאוב ןאיקראחגא

 קוזאט קוד יד הדאפקיא יא קאטכאגראג קוק ןיא וייד ליא יד קוטכיימיקיט
 קוייריגזטקאק קרנכיג קאל ץא הקכאגני5 רדא רופ :קוכאע קוק ץא



 תורימז
 בותב םהב תושעל :לזרב ילבכב םהידבכנו םיקזנ

 :היוללה וידיסח־לכל אוה'רדה

 והוללה :וזע עיקרב והוללה וש־ךקב לא וללה היד//!.
 עקתב והוללה :ולךג בלב והוללה ויתורובגב
 והוללה לוחמו ףתכ'והוללה :רוניכו לבנב והוללה רפוש
 ילצלצב והוללה עמש ילצלצב והוללהי :בנעל םינמכ
 ללהת המשנה'לב :הרללה 'הל ללהה המשנה לב :העורה

 :היזוללה ה;

 ןכוש ןויצמ הוהי ךורב :ןמאו ןמא םלועל הוהידזיחב
 לארשי *הלא םייהלא ,דוהי ךורב :היאלה םילשורי
 ודובכ אלמד םלועל ודובכ םש ךורבו : ודבל תואלפנ השע

 :ןמאו ןמא ץראה לכ תא

 ךורב דוד רמאיו .להקה־לכ יניעל ,דוהי תא דוד ךרביו
 : םלוע דעו םלועמ וניבא לארשל יהלא ,דוהי התא

 ־לכ יכ דוההו חצנהו תראפתהו הרובוהו הלודןה הו;הי ךל
 :שארל לכל אשנתמהו הכלממה הוהי ךל ץראבו םימשב
 החבנו חכ ךריבו לכב.לשומ התאו ךינפלמ דובכהו ישעהו
 ךל ־ונחנא םידומ וניהלא התעו :לכל קזחלו לדגל דךיבו
 לע םמורמו ךדובכ םש תא וכרביו :ךתראפת םשל םיללהמו
 תא תישע התא ךדבל ,דוהי אוה התא :הלהתו הכרב־לכ
 הילע רשא־לכו ץראה םאבצ־לכל שימשה ימש םימשה
 םלמשה אבצו םלכ תא ה!המ התאו םהב רשא לכו םימלה
 םדבאב תךהב רשא םיהלאה הוהי אוה התא:םיו.חתשמ ךל
 תרא תאצמו :םהרבא ומש תמשו:םידשכ רואמ ותאצוהו
 ץרא תא תתל תירבה ומעי תורכו :ךינפל ןמאנ ובבל
 וערזל תתל ישגרנהן'יסוביהו יחפ׳לו ירמאהייתהה ינענכה
 זניתבא ינע תא ארתו ז !יתא קירצ יכ ךירבי תא םקתו



 ונידאל
 סודארגדא pip יא סאיצוראצ ןיק סייר pip ראטא רופ :סואיטכיל סיל ןיא
 סרוחמריא וטירקסיא וייסיאוג סיייא ןיא ריזא רופ :ורייפ יד סייילירג ןרק

 :'ה הא דאבאלא קוכיאוב קוק קודוט הא ליא

 ךלדא5אלא דאדיטכאק וק ןיא וייד ליא הא דאבאלא ׳ה הא דא5אלא היוללה
 pip רופ ולדאבאלא .הזילאטרופ וק יד הרודידכאפקיא ןיא
 ולדאצאלא .החדכארג וק יד ירבמודיגומ ומוק ולדאבאלא קאיכאגאראב
 ןיק ולדאבאלא .הליאוגיב יא דואאלא ןוק ולדאבאלא רפוש יד הרודייכאט ןוק
 ולדא5אלא .וכאגרוא יא קוטכימורטקיא ןוק ולדאבאלא הכילצאטנאק יא ילפודא
 ןוייקאלבואא יד קארידייכיטיר ןוק ולדאבאלא הדיאוא יד קארידייכיטיר ןרק
 המלא הל הדוט .׳ה הא דאבאלא ׳ה הא הראבאלא המלא הל הדוט

 :׳ה הא דאבאלא 'ה הא הראבאלא

 ןויצ יד ׳ה ולידכיב .ןמא יא ןמא ירפמייק הראפ ׳ה וגידניב ךורב
 ,!•יי ליא י/ה וגידכיב .#ה הא דאבאלא םילשורי ןיא ןארומ י
 יד ירבמוכ וגידכיב יא .קאלוק וק הא קאיבאלאמ ןייזא לארשי יד וייד
 סל הדרט הא הלכוא וק יד ודיגכיא הר^ יא ירפמייק הראפ הרכוא וק

 :ןמא יא ןמא הרייט

 האייכאפכוק הל הדוט יד קוזוא הא ׳ה הא דוד ושידכיב יא ךרביו
 ירדאפ ורטסיאוכ לארשי יד וייד ,ה וט וגידפיב דוד ו6יד יא י
 "אב הל יא הזילכארג הל ,ה יט הא .ירפמייק הטקא יא ירפמייק יד
 ןיא ודוט יק רואול הל יא וטכיימיסכיב ליא יא הרוחמריא הל יא האיכאגאר
 ועכיימאשלא&כיא ליא יא וכייר ליא ׳ה יט הא הרייט הל ןיא יא קולייק קול
 יונ יד ירטכאליד הרכוא הל יא הזיקיר הל יא .הריקיבאק רופ קודוט הא
 יא האיכאגאראב יא הקריאופ וכאמ וט ןיא יא ודוט ול ןיא ןאטקידופ וט יא
 הרוגא יא .ודוט הא ריסיטרוצכיא רופ יא ריסידכארגכיא רופ וכאמ וט ןיא
 זפ יד ירבמוכ הא סיטכאבאלא יא יט הא סוכ סיטכאול וייד ורטקיאט
 יר5וס ודיסיטלאכיא יא הרנוא וט יד ירבמונ הא ןאריזידכיב יא .הרוחמריא
 הא סיטסיזיא וט סאלוס וט הא ׳ה ליא וט .רואול יא ןוייסידניב הדוט
 הרייט הל סודאסכוצ pip סודוט יא סולייס סול יד סולייס סולייס סול
 ופ יא סאייא ןיא יקול ודוט יא סיראמ סאל האייא יר5וס יקול ודוט יא
 ףנ הא סולייס סול יד ודאסכוצ יא סוייא סודוט הא ןאוגידיבא
 ול יא סרבא ןיא סיטסיחקסיא יק וייד ליא "ה ליא וט .סיטכאברוקכיא
 סיפסאייא יא .םהרבא ירבמוכ וס סיטסיחפ יא םדשכ רוא ד סיטסאקאס
 •ריצ ליא ליא ןוק ראזאט יא רנ ד דטכאלד ליאיפ ןוסארוק וק הא
 יא ירמא ליא יסח ליא יכטנכ ליא ד הרייט הא ראד רופ וטכיימאמ
 יא ץמיס וס הא ראד רופ ישגרג ליא יא יסובי ליא יא יחרפ ליא

 סא סיטסי5 יא .וט וטסול יק סארבאלאפ סוט הא סיטקאמריפ*-
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 .. תור-מז כ
 תותא (התו :ף® םי. לע תעמש םתקעז תאו םירצמ?
 ינ תעדי ייכ :וצרא םע־לכבו וידבע־לככו הערפב שתפמי
mr תעקפ םיהו :הזה םויהכ םש ךל שעתו םהילע 

 תכלשה ם,דיפךר תאו :השביב ם;יה ךותב ורבעיו םהינפל
 :םיזע םימב ןבא ימ? תולוצמב

 ארדםירצמ דימ לארשי־־תא אוהה םויב .דוהי עשויו
 לארשי אךיו_ :םיה תפש־לע תמ םירצמ־תא'לארשי

 ־תא 'םעה ואריי!םירצמב ■דוהי השעי רשא הלדנה דיה־תא
 :ודבע הימיבו .דוהיב ונימאיו הוהי

 דוהיל תאזה הרישה־תא לארשו ינבו"השמ רישיז ןא
 סוב ■ךאג האג־יכ .דוהיל הרישא' רמאלורמאיו
 יל־יהיו ,די תרמזו יזע :םיב המר ובכרו

: T T : • : T , IT - T T jl : I • י• ן 

 *הלא והונאו ילא הז העושיל
 דוהי המחלמ שיא הו,ךי :והנממראו יבא
 רחבמו" י םיב הריי וליחו הערפ תבברמ 'י :ומש
 תלוצמב ודרי ומיסכי תומהת :ףוס־םיב ועבט וישלש
 ךנימן חנב ירדאנ ,דוהל ךנימי :ןבא־ומכ
 םלהת יקוא? בלבו " 'י י י V :ביוא ץערת הוה'ן
 בורבו :שקכ ומלכאי ךנלח חלשעו ךימק
 דנ־ומכ ובצנ י ' J' םימ ומרענ ךיפא
 רמא ” :םל־בלב תומוהת ואפק "םיל$
 ומאלמה ללש קלחא י ’ 'גיקא ףד׳ךא ביוא
 הפקנ :ידי ומשירות יברה קירא ישפנ
 םימב תרפועכ וללצ' י י "0:ומפכ ך,בורב
 ימ הוהל םילאב הכמכ־־ימ :םירידא
 ־השע תלהת ארונ’ ’ י שדקב רדאנ הכמב
 היחנ :תרא ומעלבת ךנימל היטנ * :אלפ
 חנג־לא ,ךזעב הלהנ .הלאג וז־םע ךדסחב
 יי!ל ׳ pin! םימע ועמש :ך^ןךק

 יומלא ולהבנ זא • :תקל? יבק:זבא



I ונידאל 
 זילקקיא קוק הא יא וט5ייא ןיא סירדאפ קורטקיאוכ יד ןוייקיאיראא

 יא קילאייכיק pיוכpאד יא .וייבור ראמ ירבוק קיטקיאוא קיכוייקאמ
 ודוע ןיא יא קוברייק קוק קודווכ ןיא יא הערפ ןיא קאיבאראמ
 קוייא יר5וק ןוראייבריבוק יק קיטקיפוק יק .הרייע וק יד ולביאופ
 ראמ סט ייא .יטקיא ליא האיד ליא ומוק המאפ יט הא קיטקיזיא יא

 ול רופ ראמ הל ירטכיא ןוראקאפ יא קוייא יד ירטכאליד קיטיפראפ
 הרדייפ ומוק קאכידכופרופ ןיא קיטקאגיא קיטכייגיקריפ קוק הא יא .וקיק

 :קיטריאופ קאוגא ץא

 יד רידופ יד לארשי הא יטקיא ליא האיד ליא ןיא ,ה ו5לאק יא 2^ןין
 הל יד האירוא ירבוק וטריאומ וטפייא*הא לארשי ודיב יא וטפייא
 וטפייא ןיס ׳ה וזיא יק ידכארג הל האיבאראמ הל הא לארשי ודיב יא :ראמ■
 האובכ ןיא יא ׳ה ןיא ןוריאירק יא ׳ה יד ולביאופ ליא ןוריימיט יא

 :וברייק וק תשמ יד

 הגיטכאק הל הא לארשי יד קוזיא יא השמ וטכאק קיקכוטקיא ןא
 יק ׳ה הא יראטכאק :ריזיד רופ ןורישיד יא ׳ה הא הטקיא הל
 ןיה וגנורא רודאוגירטאוק וק יא וייאבאק וייקיטלאכיא יק ריקיטלאכיא
 ןוייקאבלאק רופ ימ הא יאופ יא הי ילבאימלאק יא יטריאופ :ראמ הל
 -יאולריקדנלאכיא יא ירדאפ ימ יד וייד יאולראוגיחמרופא יא וייד ימ יטקיא
 וק יא הערפ יד קאויירטאוק :ירבמוכ וק ,ה האיליפ יד ןאגאראב ׳ה
 קיכאטיפאק קוק יד הרודיזוקקיא יא ראמ הל ןיא וגכורא ודאקכופ
 ןיא ןוריידכיקיד ןוריירבוק קול קומזיבא :וייבור ראמ ןיא קודידכופ ןוריאופ
 הקריאופ הל ןוק הדיקיטרופכיא ׳ה הגיריד וט :הררייפ ומוק קאכידכופרופ
 האיכאקול וט יד ירבמודיגומ ןוק יא :וגימיכיא הטכארביק ׳ה תגיריד וט
 ^ריא וט קידכייקכיא קיעכאטכאבילא הרטכיאוקקיא קוט קאקוריד
 רטופ וט יד וטפייב ןוק יא :השוקשוק הל ומוק המיק קול וטניימיק^
 "קיא ןוטכומ ומוק קאדאראפ ןוריאופ קאוגא קאדאכוטפומא ןוריאופ
 וגימיכיא ושיד :ראמ יד ויידימ ןיא קומזיבא יקכוראזאוק קיטכאייליט
 ימ קוייא יד האיקריגכיא וזופקיא יריטראפקיא יראקכאקלא יריגיקירפ
 קיטקאלפוקא :ופאמ ימ האקולראריטקיד הדאפקיא ימ יראכייאבקיד המלא
 קאוגא ןיא ומולפ ליא ומוק יקכורייכיטיר ראמ קולויירבוק וטכייב ודכ ץק
 !דיקיטרופכיא יט ומוק ןיק ׳ה קיטריאופ קול ןיא יט ומוק ןיק :קיטריאוצ
 ,ינ קיטקידכיט :האיבאראמ ןייזא קירואול יד וחרימיט דאדיטכאק הל ןיא
 •ק יטקיא ולביאופ דיקרימ וט ץק קיטקאיג הרייט קולוירכולעיא הלידיד
 .דאדיטכאק וט יד הדארומ הא הזילאטרופ וט ןוק קיפקאיג סדכקימשיד
 ^שלפ יד קירודארומ הא ובארט לולוד ןורייקימירטקיא יק קוצ5יאוס ןמי•#•



 תורימז מ
 ribs דער ומזהא? באומ ילא םודא

 התמיא םהילע לפת י י J :ןענכ יבש: לל
 -דע ןבאב ומד? דעוךז לדגב י דחפ}
 וז־םע רבעץידע י _ הדד? ךמע רבע;
 ןובמ ךתלהנ רהב ומעטתו ומאיבת :תינק
 ונגונ הוח; שדקמ 'יי הוה? תלעפ ךתבשל
 :דעו ■ םלועל ךלהי 1 הוהי :ךיד?

 י (:אימלע ימלעלו םלעל םיאמ התוכלמ •דוהי)

 םהילע הוהי בש?ו םיב וישרפבו ובכרב הערפ סוס אב יכ
 י :םיה יזותב השביב וכלה לארשי ינבו ם?ה ימ־תא

 ץויצ רהב םיעישומ ולעו :םיונב ילשומו’ הכולמה הוהיל יכ
 תדיהן :הכולהת .דוהיל התיהו ושע. רה תא טופשל
 *לא יהוה; ה?ה: אוהה םויב ץראה לכ לע י ךלהל העד?

 :דהא ומשו
T V J 

 שודקהו לודגה ךלמה לא?ה ונבלמ דעל ךמש הכחש?
 ־יהלאו וניהלא הוה? האנ ךל יב ץראבו םלמשב

 .זוע.הרמזל .ללה .ההבשי .ריש .דעו םלועל וניתובא
 .השדק .תראפתו .הלחת .היובג .הלךן .חצנ ♦הלשממו
 םלועמו שודקזדו לודגה ךמשל תואדוהו תוכרב .תוכלהו
 ללהמו לודג ךלמ העיז? התא ךורב .לא התא םלוע דען

 **לב' ארוב תואלפנה ןודא• תואךוהה לא .תוחבשתב
 ךלמ .הרמז תישב רהובה .םישעמה־לב ןובר .תומשמ

 :ןמא םימלועה יה לא (דיה?)

 םירמוא המושת ימי תרשעב
 העמש ינדא :העד? ךיתארק םיקמעממ תולעמה ךיש
 סא :ינונ־ת לוקל תובשק ךניא הנעתת ילוקב
 ןעהל התילכת ךמע יב :דמע1ימ'ימא'ה?־רמשת תיניע



 *6 ונידאל
 ו3ארט קיל באומ יד קיטריאופ םודא יד קידכוק ןוראברוטא יק קיקכוטקיא
 קוייא ירבוק הגייאק :ןענכ ידקירודארומ קודווכ קודיאילקיד ןוריאופ הלבפיט
 הל ומוק ןיילאק יק וקארב וט יד הזידרכאג ץוק רובאפ יא ורידי
 יטקיא ול5יאופ יקאפ יק הטקא ׳ה ולביאופ וט יקאפ יק הטקא הרדייפ
 וט יד יטכומ ןיא קאקולראטכאלפ יא קאקולריאארט :קיטקאירק יק

 וייראבוטכאק ,ה קיטקארבוא הדאטקיא וט הראפ הרוטקופכוק דאדיטכאק
 יא ירפמייק הראפ הראכיירכיא ,ה :קוכאמ קוט ןורייחפכוק ׳ה
 יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ ימריפ וכייר וק ,ה) :ירפמייק

 :(קירפמייק

 "אבאק קוק ןוק יא האוגירטאוק וק ןוק הטרפ יד וייאבאק וכיב ודכאוק
 הל יד קאוגא הא קוייא ירבוק ,ה ראכרוט וזיא יא ראמ הל ןיא קוריי

 :ראמהל ירטכיא וקיק ול רופ ןורייבודכא לארשי יד קוזיא יא ראמ

 ןאריבוק יא :קיטכיג קאל ןיא ןאטקידופ יא וכייר ליא 'ת יד יק
 הריק יא ושע יד יטכומ הא ראגזוג רופ ןויצ יד יטכומ ןיא קירודאבלאק
 האיד ליא ןיא הרייט הל הדוט ירבוק ייר רופ ,ה הריק יא :וכייר ליא 'ה יד

 :ונוא ירבמוכ וק יא ופוא ,ה הריק יטקיא

 ליא ייר ורטקיאופ ירפמייק הראפ ירבמוכ וט ודאבאלא האיק דבתשי
 קולייק קןל ןיא וטכאק ליא יא ידכארג ליא ייר ליא וייד
 יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ׳ה יכייבכוק יט הא יק הרייט הל ןיא יא
 .ןוייקאבאלא יא ראטכאק .ירפמייק יא ירפמייק הראפ קירדאפ קורטקיאוכ
 וטכיימיקכיב .האיכאטקידופ יא הזילאטרופ .וטכיימאימלאק יא ןוייקאבאלא-
 .וכייר יא .דאדיטכאק .הרוזומריא יא .רואול .האיכאגאראב .הזידכארג
 יא וטכאק ליא יא ידכארג ליא ירבמוכ וט הא .קירואול יא קיכוייקידכיב
 יא ידכארג ייר 'ה וט וגידכיב .וייד וט ירפמייק הטקא יא ירפמייק י-
 קאל יד רוייכיק .קירואול קאל יד וייד .קיכוייקאבאלא קאל ןוק ודאבאלא

 .קאגיא קאל קאדוט יד ןורטאפ קאמלא קאל קאדוט ןאירק קאיבאראמ
 יי •?ינ וייד (וקיכוא) ייר .וטכיימאימלאק יד קיראטכאק ןיא ןיזוקקיא ליא

 :ןמא קודפומ קול

 ;ץיזיד הבושת יד םאיד םייד ץא
 ד׳יה :׳ה ימאיי יט קארודכיא יד קודארג קול יד ראטכאק ריש
 חי הא קיטכאגוקקיא קאזייוא קיט ןאיק זוב ימ ןיא יאוא
 הנריטקוק יק ןיק יפודא הי קאראדראוג קוטיליד יק :קאביטאגור קימ יד

 ,א יריפ קי א :ודימיט קאיק יק רופ הקכאכודריפ הל יט ןוק*יןל-



 תורימז זב
 ישפנ :יתלחוה ורבדלו .ישפנ התוק הוהי יתיוק 4.אךות
 לא לארשילהי :רקובל םירהש רקובל םירמושמ הוהיל
 הדרפ? אוהו :תודפ ומע הברהו דסחה דוהי םע יב ,דוהי

 :ויתונוע־לכמ לארשי תא
 התועךכ ארב יד אמלעב אבי יימש שדקתיו לדגתי

 .החישמ ברקלו .הנקרופ המצה .התוכלמ ךילמנו
 ןמזבו אלגעב לארשי תיב'לכד ינחבו [ונמויבו ןוכילחכ
 ימלעלו םזלעל ךרבה אבר המש' אהי :ןמא ורהאו בירק
 .אשנתיו .םמורתיו .ראפתלו .חבתשלו .ךרבתי אימלע

 אלעל .אוה ךידב אשלוקדיהמש ללהתיו .הלעתיו .ריזהתלו
 ןקימאד .אתמהנו .אתהבשת י • אתריש .אקנרב ל; זמ

 :ןמא ורמאו אמלעב
 :ךרבמה ,דוהי תא וכרב

 :שחלב להקה םירמואו

 שודקה םיכלהה יכלמ ךלה לש ומש ראפתיו חבתשי
 ויךעלבמו ןורחא אוהו ןושאר אוהש .אוה ךורב
 ׳ומשו םלוע דעו התעמ ךרובמ הודי םש יהל .םי,ילא ןיא

 :הלחתו הכרב לכ לע םמורה
 :סל לוקב ץנועו

 :דעו םלועל ךרבמה ,דוהי ךורב

 ארובו רוא רצוי םלועה ךלה וניהלא ,דוהל התא ךורב
 ריאמה .לבה תאל ארובו' םולש "השעי ךשיד
 םוי לבב שדחמ ובוטבו .םימחרב הילע םירדלו קראל
 םלק .הו;,דל ךישעמ ובר המ :תישארב השעמ דימת
 ודבל םמורמה ךלהה :ךינינק ץראה האלה ♦תישע הטבהב
 •הלא :םלוע תומימ אשנתמהו ראפמהו חבשמה .זאמ
 דנבנשמ רוצ .ונזע ןודא .ונילע םחר םיברה ךימחרב םלוע
 'לעפו ןימ .העד'לודןךורב"לא .ונדעב בלשמ'ונעשי ןנה



 V ונידאל
 סאמ 'ה הא המלא ימ .יריפסיא ודנאמוק וס הא יא המלא ימ וריפסיא
 :הכאיייכאמ הל הא קיטכאריפקיא הכאייכאמ הל הא קיטכאריפקיא יק
 קייקימחיר ליא ןוק וגנומ יא דיקרימ הל ,ה ןרק יק ׳ה הא לארשי הריפסיא

 :קוטיליד קוס קודוט יד לארשי הא הרימחיר ליא יא
 ןיא .ידכארג ירבמוכ וק יקיפיטכאק יק יא הקקידכארגכיא יק לד^תי
 וכייר וק יכיירכיא יא דאטכוליב וק ומוק ואירק יק ודכומ ליא
 קארטקיאוב ןיא חישמ וק יקריקא יא ןוייקימחיר וק הקקיאומריא יא
 יד הזאק הדוע יד קאדיב ןיא יא קאיד קורטקיאוב ןיא יא קאדינ
 ירבמוכ וק האיק :ןמא ןאריד יא וכאקריק ופמייט ןיא יא וטקירפ לארשי
 האיק .ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ יגידכיב ידכארג
 ישלא&כיא יק יא הקקיטלאכיא יק יא יאוגיזומרופא יק יא יבאלא יק יא וגידכיב
 ווככאק ליד ירבמוכ וק יבאלא יק יא ישלא6כיא יק יא יאוגיזומרופא יק יא
 "אלא ראטכאק ןוייקידכיב יד ודומ ודרט יד הבירא הא .ליא וגידכיב
 :ןמא ןאריד יא ורכומ ליא ןיא קומיזיד יק וטכיימאטרוכוק יא ןוייקאב

 :וגידכיב ליא ׳ה הא דיזידכיב
 :ראגאבא להק ליא ץזיד יא

 סייר יד ייר יד ירבמוכ וק יאוגיזומרופא יק יא יבאלא יק חבתשי
 יא ורימירפ ליא יק .ליא וגידכיב וטכאק ליא קייר קול יד
 *b יד ירבמוכ האיק .וייד ןוכ ליא יד קאריאופא יד יא וריטקורפ ליא

 ר^וק ודיקיטלאכיא ירבמוכ וק יא ירפמייק הטקא יא הרוגא יד וגידכיב
 :רואול יא ןוייקידכיב הדוט
 :הוכלא זוב ןוק ץדנופשיל יא

 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ וגידכיב ליא ׳ה וגידכיב
 יא זול ןאירק .ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט טידכיב ךורב
 ליא .ודוט ול הא ןאירק יא זאפ ןייזא .דאדירוקקיא ןאירק י
 ןוק האייא ירבוק קיטכארומ קול הא יא הרייט הל הא ןארבמולירא
 הגיא וכיטכוקיד האיד הדאק ןיא ןאבוכיר דאדכוב וק רופ יא .קידאדאיפ
 ןוק קאייא קאדוט 'ה קאגיא סוט ןוראוגיגומ יק וטנאוק .וייפיקירפ יד
 ייר ליא .קאקכאירק קוט יד הרייט הל וגכיא יק קיטקיזיא האייקכיק
 ליא יא ודאבאלא ליא .קיקכוטקיא יד קאלוק וק הא ודיקיטלאכיא ליא
 יד וייד .ירפמייק יד יד יקנאשלאשכיא ליא יא .ודאוגיחמרופא
 ריייכיק .קוכ ירבוק הדאיפא קאגכומ קאל קידאדאיפ סוט רופ ירפמייק
 וראפכאמ .וטכיימיקיטלאכיא ורטקיאוכ יד יטריאופ הזילאטרופ הרטקיאוכ יד
 וגידניב וייד :סוכ רופ וטכיימיקיטלאכיא .ןוייקאבלאק הרטקיאוכ יד
 יאירק ןייב .לוק יד קידאדיראלק ורבוא יא וחפכוק ייבאק יד ידכארג



 תורימז חכ
 תוביבס ןתנ תורואמ .ומשל דובב רצי בוט .תמח י־הן

 טבי־ופפמ דימת .ידש יממור םישודק תואבצ תונפ :וז!?
 לעממ םימשב וניהלא ,דוהי ךרבתת :ותשדקו לא רובב
 ירואמ לצו .ךידי ישעמ חבש־לב לע .תחתמ ץראה לע’ן

 :הלק ךוראפי המה .תרציש רוא

 םישודק ארוב ונלאוגו ונבלמ .ונרוצ חצנל ךרבתה
 רשאיו םיתישמ רצוי .ונבלמ דעל ךמש הבתשי
 דח! האךיב םיעימשמו .םלוע םויב םידמוע םלב .ויתרשמ
 םלב םיבוהא םלב :םלוע ךלמו םייח םיהלא ירבד לוקב
 המיאב םישוע םלב .םישודק םלב .םירובנ םלב •םירורב
 השךקב םהיפ תא םיחתופ םלבו .םנוק ןוצר הארישו
 .ןיראפמ .ןיחבשמ ןיכרבמ .הדרמזבו הרישב •ה־ךטבי
 לודגה ךלמה לאה םש תא :ןיכילממו ןיצירעמו .ןישידקמ
 תוכלמ לוע םהילע םילבקמ םלבו אוה שודק ארונהו רובגה
 םרצויל שידקהל .הזל הז תושיר םינתונו .הזמ הז םימש
 דחאב םלב השךק .המיענבו הרורב הפשב •׳לור תחנב
 !ן שודק שודק שודק :,־האריב םידמואו .המיאב םינוע
 שלקה תויחן םינפואהו :ורובב ץךאה־לכ אלמ .תואבצ
 םיחבשמ םתמעל .םיפרשה תמעל םיאשנתמ לודג שערב
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 :ומוקממ \י דובב ךורב :םירמואו

 ורמאי תורימז ם!קו יח לא ךלמל ונה!תומיענ .ךורב לאלי
 לעופ .שודקו םורמ ודבל אוה ייב ועימשי.תוחבשתו
 חימצמ .תוקדצ ערוז תומחלמ לעב .תושרה השע .תורובנ
 .תואלפנה ןודא .תולהת ארונ .תואופר יארוב .תועושי
 רומאב’.תישארב השעמ דימת םוי־לכב ובוטב שדחמה
 תורואמ ןיקתהו)' .ודסה םלועל יב םילוד? םיריא השעל

 :(ארב רשא ומלוע חמשמ
 :תורואמל רצוי ה>דן התא ךורב
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 קירוייכיק .הזילאטרופ וק יד קירודיריד וייד קוייריחל ירבמוכ וק רופ הרעאי
 ינוקיר וכיטרוקיד .ודאטקאבא ליא הא קיטכייקיטלאכיא קועכאק קודאקכופ יד

 וריגקיאוכ ׳ה וגידכיב קאיק .דאדיטכאק וק יא וייד ליא יד הרכוא קיטכאט
 הדוע ירבוק .ושאבא יד הרייט הל ירבוק יא הבירא יד קולייק קול ןיא וייד־
 יק חל יד קוייריחל ירבוק יא קוכאמ קוט יד הניא יד ןוייקאבאלא

 :ירפמייק ןאראוגיחמרופא יט קוייא קיטקאירק
 ורטקיאוכ יטריאופ ורטקיאוכ .ירפמייק הראפ וגידכיב קאיק ךף;י ץין]ך
 ודאבאלא האיק קוטנאק ןאירק .רודימחיר ורטקיאוכ יא ייר י
 קוק יק יא .קיטכייבריק ןאירק ייר ורטקיאופ ירפמייק הראפ ידבמוכ וט
 קיטכייזא יא .ודכומ יד הרוטלא ןיא קיטכאטקיא קוייא קודוט קיטכיי5ריק
 יא וביב וייד ליא יד קארבסלאפ יד זוב ןוק הנוא הא רומיט ןוק ריאוא
 קוייא קודוט .קוראלק קוייא קודוט .קודאמא קוייא קודוט .ודכומ ליא יד ייר
 יא ודיימ ןוק קיטכייזא קוייא קודוט .קוטכאק קוייא קודוט .קיכאגאראב
 קוק הא קיטכיירבא קוייא קודוט יא רודאירק וק יד דאטכוליב רומיט ןוק
 *ימלאק ןוק יא .ראטכאק ןוק .הזייפמיל ןוק יא דאדיטכאק ןוק קאקוב
 קיטכאקיפיטכאק .קיטכאוגיזומרופא .קיטנאבאלא .קיטכייזידכיב .וטכיימא
 ייר ליא וייד ליא יד ירבמוכ הא .קיטכאניירכיא יא .קיטכייקיטרופכיא יא
 קוייא קודוט יא .ליא וטכאק וחרימיט ליא יא ןאגאראב ליא ידכארג ליא
 יד יטקיא רודאירק ליא יד וכייר יד וגויי קוייא ירבוק קיטכייביקיר
 ראקיפיטכאק רופ .יטקיא הא יטקיא האייקכיקיל קיטכאד יא יטקיא
 יא .הראלק הלבא ןוק .וטיריפקיא יד וטכיימאגלוא ןוק רודאירק וק הא
 ןוק קיטכיידכופקיר הנוא ומוק קוייא קודוט .הטכאק הרוחמריא ןוק
 "יגכיא סואבצ ׳ה .וטכאק .וטכאק .וטכאק רומיט ןוק קיטכייזיד יא .ודיימ
 הל יד תויס יא סיכפוא קול יא .הרכוא וק הרייט הל הדוט יד וטכיימ
 קול הרטניאוקקיא הא קיטכאשלאקכיא ידכארג הלבמיט ןוק דאדיטכאק
 הרכומ וגידכיב קיטכייזיד יא קיטכאבאלא קוייא הרטכיאוקקיא הא .סיפרש

 :ראגול וק יד ׳ה .יד

 וביב וייד ייר ליא הא ןאראד קארוזומריא וגידניב וייד ליא הא לאל
 ריאוא ןארא קיכוייקאבאלא יא ןאריד קוטכיימאימלאק ימריפ יא
 .קאביאוכ ןייזא קאיכאגאראב ןארבוא .וטכאק יא וטלא קאלוק וק הא ליא יק
 .קיכוייקאבלאק ןייקיאומריא קידאדיטקוג ןארבמיק .קאיליפ יד וייכיאוד
 .קאיבאראמ קאל יד רוייכיק .קירואול יד וזורימיע .קאכיזילימ ןאירק
 וייפיקירפ יד הגיא וכיטכוק יד האיד הדאק ןיא ן־יב וק ןוק ןאבוכיר ליא
 :דיקרימ^וק ירפמייק הראפ יק קידכארג קיחל ןייזא הא וגיד ול ומוק-

 :(ואירק יק ודכומ וק ןארגילא קיחל וכידרוא יא)
 :קוייריחל קול ןאירק ׳ת וט וגיד״יב



 תבש לש תירחש
 הריתיו הלודג הלמח וניהלא .דוהי ונתבהא םלוע תבהא
 לודגה ?ןמש רובעב ונכלמ'וניבא ונילע תלמח
 הייח יקח ומדמלעח .ךב וחטבש וניתובא רובעבו

 תא םיקלו .תושעלו .רומשל .דמללו .דומלל .עומשל
 .ךתךויתב וניניע ראהו :הבהאב ךתרות דומלת ירבד־לכ
 תא הארילו הבהאל7 ונבבל'דחיו .ףיתוצמכ ונבל קבדו
 .דע\ םלועל לשכנ יאלו םלכנ אלו שובנ’אל ןעמל .ךמש
 הליננ 7.ונחטב ארוגהו רובגה לודגה ךשךקז םשב ייכ
 ךידסחו.וניהלא הודי ףימחרו :ךתעושיב החמשנו
 ונילע אבהו רהמ .דעו’הלפי חצנ ונובזעי לא .םיברה
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 רובשו ץראה־לכ תופנב עבראמ הרהמ םולשו הכרב
 הנצראל תויממוק הרהמ ונכילוהו ונראוצ לעמ .םלוגה לוע
 ןושלו םע לכמ תךודב ונבו התא תועושי לעופ לא יכ
 ךל תודוהל הבהאב לודגה ךמשל ונכלמ ונתברקו
 הוהי התא יקרב :ךמש תא הבהאלו האריל .ךךחללו

 ז הבהאב לארשל ומעב רחובה

 :דחא הלחי וניהלא הלחי לארשי עמש
 T J' — - - רזג 't : t : * י>״ :

 :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורכ

 ךשפנ״לכבו ךבבל־לכב ךיהלא הוהי תא תבהאו
 יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו :ךדאמ־־לכבו

 % 7תרבדו. ךילבל םתנגשו’:ךבבל-לע7 םויק ךוצמ
 י ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו'ךתיבב ךתבשב
 םתבתכו :ךינימ ןיב תפטטל ויהו ךידי למ תואל םת־ושקו

 ’ :ךירעשבו ךתיב תוזזמ־לע



 ונידאל
 דאדאיפ וייד ורטקיאופ ,ה סיונקאמא קוכ ירפמייק יד רומא תבהא
 ורטקיאוכ .סוכ ירבוס קיטקאדאיפא הדאייזאמיד יא ידכארג
 סורטקיאוכ רופ יא ידכארג ליא ירבמוכ וט רופ ייר ורטקיאוכ ירדאפ
 יד קוריאופ קיטקאזיבכא קול יא :יט ןיא ןוראייחאיפכיא יק יק קירדאפ
 קייקארגכיא סומ יקכא .ודילפמוק ןוקארוק ןוק דאטפוליב וט ריזא רופ קאדיצ
 קרוגא הדאיפא .ןאדאיפא ליא .וזודאיפ ליא ירדאפ .ירדאפ ורטקיאוכ
 רופרידכיטכיא רופ .האייקפידכיטכיא ןוקארוק ורטקיאוכ ןיא הד יא קוכ ירבוק
 :ריזא רופ יא ראדראוג רופ ראזיבכא רופ יא רידכירפיד רופ .ריאוא רופ ראזיקא
 ייל וט יד וטכיימידכירפיד יד קארבאלאפ קאדוט הא ראמריפא רופ יא
 י־סיאוכ הגיפא יא .ייל וט ןיא קוחא קורטקיאוכ הרבמולירא יא .רומא ןוק
 ווקארוק ורטקיאוכ הכואא יא .קאקכאדכימוקכיא קוט ןיא ןוקארוק ורט
 יא קומיטקיזירא קוכ ןונ יק רופ ירבמוכ וט יד רימיט רופ יא ראמא רופ
 יא ירפמייק הראפ קומיקיפכורטכיא ןונ יא .קומיקכיאוגריבא קוכ ןונ
 יא ןאגאראב ליא ידכארג ליא דאדיטכאק וט יד ירבמוכ ןיא יק ירפמייק
 קומירארגילא קמ יא קומיראחגא קוכ .קומאייזואיפכיא קוכ וחרימיט ליא
 ס־יוכ יא וייד ורטקיאוכ ׳ה סידאדאיפ קוט יא .ןוייקאבלאק וט ןוק
 ייפמייק יא ירפמייק *רפמייק ןישיד קוכ ןונ קאגכומ קאל קידיקרימ
 ורטאוק יד הקירפ יד זאפ יא ןוייקידכיב קוכ ירבוק יאארט יא הרוקירפא
 ירבוק יד קיטכיג סאל יד וגויי הרביק יא הרייט הל הדוט יד קיכוקכירא
 הרייט הרטקיאוכ הא הזימריפ ןוק הקירפ יד קומאביי יא קיבריק ורטקיאוכ
 יק קאמ קיטקיחקקיא קופ ןיא יא .וט קיפוייקאבלאק ןארבוא וייד יק
 ירבמוכ וט הא ייר ורטקיאופ .קיטקאגיאא קוכ יא יזאוגכיל יא ולביאופ ודוט
 רופ יא יטרארפוא הא רופ יא יט הא ראול רופ .רומא ןוק ידפארג ליא
 ןיא ןיחקקיא ליא 'ה יט וגידכיב .ירבמוכ וט הא ראמא רופ *א רימיט

 :רומא ןוק לארשי ולביאופ וק
 :דהא הר־הן וניידלא ה1.די לארשי. עמז^
 :ופוא 'ה וייד ורטקיאוכ ׳ה לארשי יאוא

 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ וכייר וק יד הרפוא יד ירבמוכ וגידכינ
 ןוק יא ןוקארוק וט ודוט ןוק וייד וט 'ה הא קאראמא יא ת3הא1
 קאל ןאריק יא :ריבא וט ודוט ןוק יא המלא וט הדוט
 :ןוקארוק וט ירבוק ייוא ןאדפימוקפיא יט ויי יק קאטקיא קאל קארבאלאפ
 ראטקיא וט ןיא קאייא ןיא קאראלבא יא קוזיא קוט הא קאקאליאדלימ יא
 יא ריזאיי וט ןיא יא הריראק הל רופ ־לאדכא וט ןיא יא הזאק וט ןיא
 יא ופאמ וט ירבוק לאייכיק רופ קאקאלראטא יא :ראטכאבילא וט
 ־ירצוק סאסאלריבירקקיא יא .קוזוא קוט ירטכיא ןיליפת רופ

 :קאטריאוה קוט ןיא יא הזאק וט יד קילארבמוא



 תירחש
 דוצמ יכנא ךשא יתוצימ־־לא ועמשת עמש־־םא הדדי

 ׳ודבעלו* סכיהלא הוהי־־תא הבהאל םויה םכתא
 הרוי'ותעב שכיחא-רטמ יקתנו :קכשפנ־לכבו םכבבל־לכב
 ךדשב 'בשעיייתתנז :ךרהשח ךשךיתו ךנגד תפסאו שוקלמו
 םכבבל התפי־ןפ שבלי ורמשל :תעבש!ןר^כאו ךתמהבל
 היהו':םהל םתףהתשהץםירחא םיהלא םודבעו (םתךסו
 המדאהו ירממ היהי־אלו םימשה־תא' רצעו םכביהוהי־ףא

 ־ישא הבטה ץראה לעמ הרהמ םתךבאו הלובי־תא ןקת אל
 —לעו םיבבל־לע הלא ירבד־תא םהמשו ןסכל ןתנ הוהי
 - 1 זיב תופטוטל ויהו םכדי-לע תואל םתא םתרשקו םכשפנ

 ךתבשב םב רבדל םכינב־״תא םתא םתךמלו :םכיניע
 ־־לע םתבתכו :ךמוקבו ךבבשבו יןרךב ךתכלבו ךתיבב
 לע^שבינב ימר. םכימי, וברי.ןעמל :ךירעשבו ךתיב תוזוזמ
 םימשה ימיכ םהל תתל םכיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה
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 :ץראה־לע
 ה־מאו ילארשי.ינב־לא רבד :רמאל השמ־לא הוהי רמאיו
 םנורדל םהידגב יפני־לעתציצ םהל ושעו םהידיא

 תציצל םכל הרד! :תלכת ליתפ ףנכה תציצ־לע ונתנז
 םתא םתישעו ,דוהי תוצמ־לכ־תא םתרכזו ותא שהיארז•
 םינז םתא" שא םכיניע *רסאו םכבבל ידחא ורותת־אלו
 שקייהו■ יתוצמ־־לכ־תא םתישעו וריזת ןעמל :םהירחא
 םכתא יתאצוה רשא םכיהלא ,דוהי,ינא :שכיהלאל םישדק
 ־"יחי :םכיהלא ,דוהי ינא םיהלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ

 ’ :תמא םכיהלא ,דוהי ץ״*־־
 .ביבחו בוהאו .ןמאנו'.רשמ .םוקו .ןוכנו .ביצמ .תמא
 .בוטו .לבקמו .ןקתמו .רידאו .ארונו .*םיענו .דמלנו
 .שלוע יהלא תמא':דעו םלועל ונילע הזה רבדה .הפי
 םוק.ומשי םוק. אוה רדו רדל ונעשי ןנמ בקעו רוצ .ונכלמ
 שיש! ורבדי *תמוק. דעל ותנומאו ותיכלמי ןוכנ ואשמ



 ונידאל
 ריי יק קאקכאדכימוקכיא קימ הא שידיריאוא ריאוא יק הריס יא |ףיןךן
 ייא ־ייד ורטקיאוב ׳ה הא ראמא רופ ירא סוב הא ןאדכדמקכיא
 המלא הרטקיאוב הדויג ץוק יא .ןוסארוק ורטקיאוב ודוע ןוק ולרי5ריס רוס

 ־האידראט יא הכארפפיט הרוא וק ןיא הרייט הרטקיאוב יד האייבול יראד יא
 '1 ה5ריי יראד יא :יטייזא וט יא וטקומ וט יא הריביק ויג קאראייכאפא יא

 דיאיק :קאיטראטרא יא קארימוק יא האיפורטאוק וט הראפ ופמאק וע
 :קדב ־א ןוקארוק ורטקיאוב הריאאבמוק יק ודכאוק יד ־קוב הא קודאדראוג

 :קר־'א הא שידיאקובראברוקפיא יא קורטוא קדוייד שידיריבריק יא שידיראריונ
 הריק ןונ יא קולייק קול הא הכריטיד יא קוב ןיא ׳ה יד רולופ הריקיריא יא
 ־שידיאקוברידריפיד יא וייומריא וק הא הראד ןופ הרייט הל יא האייבול
 סידינרופ יא :קוב הא ןאד ,ה יק הכיאוב הל הרייט הל ירבוק יד הקירפ יד

 הרטקיאוב ירבוק יא ןוקארוק ורטקיאוב ירבוק קאטקיא קארבאלאפ קימ הא
 ■א ופאמ הרטקיאוב ירבוק לאייכיק רופ קאייא הא שידיראטא יא המלא
 סאייא הא שידיראזיבפא יא :סוחא קורטקיאוב ירטכיא ןיליפס רופ ןאריק

 הזסק ־ט ןיא ראטקיא וט ןיא קאייא ןיא ראלבא רופ קוזיא קורטקיאוב הא
 :ראטפאבילא וט ןיא יא ריזאיי וט ןיא יא הריראק הל רופ ראדכא וט ץא יא
 :קאטריאופ קוט ןיא יא הזאק וט יד קיכארבמוא ירבוק קאקאלריבירקקיא יא
 ירבוק קוזיא קורטקיאוב יד קאיד יא קאיד קורטקיאוב ןיאוגיגומ יק יקרוס
 ומוק קוייא הא ראד רופ קירדאפ קורטקיאוב הא ׳ה ורוג ק הרייט הנ

 :הרייט הל ירבוק קולייק קול יד קאיד
 יא לארשי יד קוזיא הא הלבא :ריזיד רופ השמ הא ,ה ושיד יא
 pp יד קאדלא ירבוק סיציצ קוייא הראפ ןארא יא קוייא הא קאריד

 יד וליא הדלא הל יד םיציצ ירבוק ןאראד יא קוייקפאכיריג קוק הא קוייפאפ
 ןלידירארבמימ יא ליא הא שידיריב יא םיציצ רופ קוב הא הריק יא :ופרידאק

 "לוקסיא ןופ יא קאייא הא שידירא יא ׳ה יד קאקפאדכימוקכיא קאדוט הא
 סוחא קורטקיאוב יד קארטיד יא ןוקארוק ורטקיאוג יד קארטיד שידק
 8ידירא יא שידירבמימ יק רופ :קוייא יד קארטיד קיטכאראקקיא קוב יק

 :דייד ורטסיאוב הא קוטכאק שידיריק יא קאקכאדפימוקפיא קימ קאדוט הא
 דיאיק רופ וטפייא יד הרייט יד קוב הא יקאק יק וייד ורטקיאוב ,ה ויי

 :וייד ורטקיאוב ,ה ויי וייד רופ קוב הא
 :דאדריב וייד ורטקיאוג 'ה (ןזחציאהנרוטיא)

 יא .הליריד יא .ימריפ יא .הטרייק יא .הרידאדריב יא דאדריב תמא
 .החמריא יא הדאייקידבוק יא .הדיריק יא .הדאמא יא .הליאיפ
 יא .הכיאוב יא .הדיביקיר יא .הדאקירידא יא יטריאופ יא .התרימיט יא
 זירפמייק יא ירפמייק הראפ קדכ ירבוק הטקיא הל החק הל הדאוגיזומרופא
 יד וראפכאמ בקעי יד יטריאופ ייר ורטקיאוכ ילפמייק יד וייד דאדרינ
 יא .יעריפ ליא וייסכאניריל יא וייסכאניריל הא .ןוייסאבלאק הרטסיאט



 תירחש אד
 וניתובא לע םימלוע ימלועלו דעל םידמחנו םינמאנו םימלקז
 לארשי ערז תורוד־לכ לעו .וניתורוד לעו .ונינב לעו .ונילע
 .םלקו'בוט י רבד םינורחאה לעו םינושארה לע .ךידבע
 הלדי'אוה התאש תמא'.רובענ אלו קוח הנומאבו תמאב
 לאונ ונילאוג’.וניתובא'דןלמ'.וני5למ .וניתובא *הלאו וניהלא
 אוה םלועמ ונליצמו ונידיופ .וניתעושי רוצ ונירוצ .וניתובא

 :הלס ךתלוז םיהלא דוע ונל חאל .ךמש
 םהל עישומו ןנימ .םלועמ' אוה הנרא וניתובא תרז^
 םלוע םורב :רודו דוד"לכב .םהירחא םהינבלו
 ירשא תמא .ץרא יספא דע דחקרציו ךיטפשמו ךבשומ
 :ובל לע םיש: ךרבדו' ךתךותל .ךיתוצמל 'עמשלש שיא
 םביר בירל רובנ ךלמו .ךמעל ןודא 'אוה התאש תמא
 .ןורחא אוה התאו ןושאר אוה התא תמא :םינבו'תובאל
 םירצממ תמא י :!עישומו לאוג ךלמ ונל ןיא ךידעלימו .

 םהירוכב לכ .ונתידפ םידבע תיבמ' .וניהילא הוהי ונתראג.*
 םידח •תעקיב םהל הוס־םיו .תלאג לארשי.'ךרוכבו .תגרה
 םהמ דהא !םהיריצ ם.ימ ופכיו .םל ורבע םידידיו .תעבט

 ונהנו :!לאל וממורו םיבוהא והבש תאז לע. .רתונ אל
 ךלמל תואדוהו תוכרב תוחבשתל תוריש תורימז םידידי,
 ידע םיאג ליפשמ •ארונל לודג .אשנו םרז .םלקגיח לא:
 הדופ .םיריסא, איצומ' .םורמ ידע םילפש היבנמ .ץרא
 :וילא םעלש תעב לארשי ומעל הנועה !םילד רזוע .םילגע;
 ינבו השמ .ךרבמו אוה ךורב'םלאוג7 ןוילע לאל תולהת
 ־ימ :םלכ ורימאל הבר החמשב הריש י ונע דל לאךשנ
 תולהת ארונ .שדקב רדאנ הכמכ ימ הוהל םילאב הכמכ
 לע לודגה ךמשל םילואג והבש השדה הריש :אלפ השע
 םלעל ךילמי .דוהל :ורמאו וכילמהל ודוה םלכ דה:5לה תפש
 ךורב :לארשי שודק ומש תואבצ הוהי ונלאוג רמאנו :דעו;

 :לארשי לאג הוהי התא
3 



 ייאפ דאדליאיפ וק יא וכייר וק יא הטקיאופכוק האייק וק יא .ימריא ירבמוכ ון1
 *קילבוק יא קיליאיפ יס קימריפיא .סאביב קארבאלאפ קוק יא :ימריפ ירפמייק ה?׳
 קירדאפ קורטקיאוכ ירבוק קירפמייקידירפמייקהראפ יא ירפמייק הראפ .קאד*־*
 ירבוק יא קוייקפאפיריג קמטקיאוכ ירבוק יא קוזיא קורטקיאופ ירבוק יא קוכ ירבוק
 קורימירפ קול ירבוק .קוברייק קוונ לארשי יד ןימיק יד קוייקכאפיריג קו־דט
 *ליאיפ ןוק יא דאדריב ןוק ימריפ יא הכיאוב החק .קוריטקורפ קול ירבוק יא
 יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ׳ה ליא וע יק דאדריב :הקאפ ןונ יא וריאופ דאד
 ־חיר ורטקיאוכ קירדאפ קורטקיאופ יד ייר ייר ורטקיאוכ קירדאפ קורטקיאמ
 הרטקיאוכ יד יטריאופ יטריאופ ורטקיאונ קירדאפ קורטקיאוכ יד רודימחיר רודימ
 ירפמייק יד .רודאפאקקיא ורטקיאוכ יא רודימחיר ורטקיאוכ ןוייקאבלאק
 :דפמייק ייג יד קאריאופ הא וייד קאמ קופ הא ןופ יא .ירבמוכ וט ליא
 יא וראפפאמ ירפמייק יד ליא וט קירדאפ קורטקיאופ יד הדוייא תרזע
a הדאק ןיא קוייא יד קארטיד קוזיא קוק הא יא קוייא הא רודאבלאק 
 ־יאוג קוט יא וטפייקא וט ורכומ יד הרוטלא ןיא .וייקכאכיריג יא וייקכאכיריג
 ודארוטכיבא ןייב דאדריב :הרייט יד קומיטא הטקא דאדיטקוג וט יא קוייק
 ירבוק הכרופ הרבאלאפ וט יא ייל וט יא .קאקפאדכימוקכיא קוט הא יאוא יק ןורא£
 רופ ןאיאראב ייר יא .ולביאופ וט הא רוייכיק ליא וט יק דאדריב :ןוקארוק וק
 וט יא .ורימירפ ליא וט דאדריב :קוזיא יא קירדאפ הא הזאראב וק ראזאראג
 :רודאבלאק יא רודימחיר ייר קוכ הא ןופ יט יד קאריאופא יד יא וריטקורפ ליא'
 קוברייק יד הזאק יד וייד ורטקיאוכ "ה קיטקימחיר קוכ וטיצייא יד דאדרי5
 -חיר לארשי רוייאמ וט יא .קיטקאטאמ קירוייאמ קוק קודוט קיטיקימחיר קמ
 יא .קיטקידפופ קוייבריבוקיא .קיטקיטראפ סוייא הא וייבור ראמ יא קיטקיו
 יד יפוא .קירודאייטקוגפא קוק קאוגא ןוריירבוק יא .ראמ ןוראקאפ קודירין
 דיקיטלאפיא יא קודאמא דאבאלא וטקיא ירבוק ודיקיכאמור יאופ ןופ קוי1
 *וייקאבאלא יא קיראטפאק .קיכוייקאימלאק קודיריק ןורייד יא וייד ליא ה4
 ודאשלאשכיא יא וטלא ימריפ יא וביב וייד ייר ליא הא קירואול יא קיכוייקידכיב .קז
 •קא קושאב ןייקיטלאכיא הרייט הטקא קוגיטלא ןאזלאבא .וחרימיט יא ידכאד
 היא קיבורפ ןאדוייא קידלימוא ןיימחיר קודאליקראקכיא ןאקאק .הרוטלא ה1
 -ראול .ליא הא ראמאלקקיא וק יר הרוא ןיא לארשי ול5יאיפ וק הא ןיידכופקיל
 קוזיא יא השמ .ודיזידכיב יא ליא 'ויידכיב .רודימחיר וק וטלא וייד ליא הא קיר
 קודוט ןורישיד יא ידכארג האילגילא ןוק .ראטכאק ןוראטכאק יט הא לארשי יד
 ןיא ודיקיטרופכיא יט הא ומוק ןיק ׳ה קיטריאופ קול ןיא יט הא ומוק ןיק קוייא
 -אלא ה5יאוכ הגיטכאק :האייבאראמ ןייזא קירואול יד וחרימיט דאדיטכאק הל
 הא .ראמ הל יד הא^יוא ירבוק ידכארנ ליא ירבמוכ וט הא קודימחיר ןוראצ
 םראפ הראכיירכיא ,ה k ררישיד יא ןוראכיירכיא יא ןוראול קוייא קודוט הפוא
 *רבגזס וק חואבצ ,ה רודי׳מחיר ורטקיאוכ וגיד יאופ יא ירפמייק יא :ירפמייק

 !7 :לארשי !ידמ״י 0 וט וגידכיב :לארשי יד וטכאק



 תירחש » בל
 ז־ךתדהת דיג:יפו התפת יחפ*? ינדא

 ־מלא.םהרכא יה(* .וניתובא ,הלאו ונמלא המי התאדןיחב
 לא .ארונהו רובמ לודגה לאה •בקעו י,דלאו קודאו
 ,תובא ירקה רכוזו לכה הנוק ,םיבוט םידסה למוג ןוילע

 :הבהאב ומש ןעמל םהינב ינבל לאוג איבמו
 :רמוא הבושה ימי תרשעב

 .םייח רפסב ונבתכ .םייחב ץפה ךלמ •םימל ונרכז)
 '(:םייח םמלא ךנעמל

 :םהרבא ןגמ המי התא ךורב •ןגמו 'ענשומו רזוע ךלמ
 ע_ישמל בר י התא םיתמ הרדמ"המי םלועל רובג התא
 ■(םשמ דירומו חורה בישמ ףרוחב)(,לטה דירומ ץ?ב)
 םילפונ ךמוס םיבר םיטהרב םיתמ הממ דסחב םימ לכלכמ
 .רפעזינשיל ותנומא םיקמו ,םירוסא ריתמו ,םילוח אפורל
 הממו תיממ ךלמ ךל המוד ימו תורובג לעב ךומכ ימ

 :העושי.חימצמו
 :רמוא הבושה ימי הרשעב

 (:םימל םימהרב וירוצי רכוז ןמחרה בא ךומכ ימ)
 :םיתמה היחמ !י התא 'ךורב :םיתמ תויחהל התא ןמאנו

 :רמוא צ"ש הלפהה הרזחב

 םישלשמה שירק יפקש דוס חיש םעונב ,ךצירענו ־שדקנ
 לא הז ארקו .ךאיבנ t לע בותככ הש־ךק ךל
 י־לכ אלמ תואבצ הלהל .שורק ,ישודק .שודק .רמאו הז

 הוהל דובן ךורן .םירמואו םיחבשמ םתמעל .ודובכ ץראה
 םלועל ,דוהל ךלמו .רמאל בותכ ךשךק ירבדבו ,ומוקממ

 :היוללה רודל רודל ןויצ ךיהלא
 ,הלס ךוללהי םוי לכב םישודקו שודק ךמשו שודק התא
 *דוהל התא ךורב :התא שודקו לודג ךלמ לא יכ

 :שודקה ךלמה י״יא * ,״׳ ״ג :שודקה לאה



 :רואול דדנ הראייקוכיד הקיב ימ יא קארירבא שוייבאל שימ רדא

 .סירדאפ קורטסיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאמ 'ה וע וגידכיב ךור2
 ליא וייד ליא .בקעי יד וייד יא .קחצי יד וייד .סהלבא יד וייד י
 קידיקרימ ןאכודראלאוג ועלא וי*ד וזורימיט ליא יא ןאגאראב ליא ידכארג
 יא .קירדאפ יד קידיקרימ ןארבמימ 'א .ודוע ול ןאירק .שאכיאוב
 :רומא ץק ירבמוכ וק רופ קוזיא שיק יד קוזיח הא ־יודימחיר ןיאארע

 :יזיד הבושה יד קאיד קייד ןיא
 .שאדיב שאל ןיא ןאעכוליבכיא ייר .קאדיב הראפ קוהארבמימ ו^יין^רן)

 :קאדיב יד וייד יע רופ .קאדיב יד ורביל ץא קומיבירקקיא
 :סהרבא יד וראפכאמ 'ה וע וגידניב .וראפנאמ יס ןאבלאק יא ןאדוייא ייר
 יינארג וע קועריאומ ןאוגידיבא .רדא ירפמייק הראפ ןאגאראב וע התא
 ןיא) (ואיקור ליא רידכישיד ןייזא ונאליבניא ליא ןיא) .ראבלאק רופ
 ןאכריבוג (האייבול הל רידכיקיד ןייזא יא ועכייב ליא ןאלפוקא ונלייבניא ליא
 ןיירפוקא קאגכומ שידאדאיפ ןוק קוטריאומ ןאוגידיבא דיקרימ ןרק קוביב
 ־רי£א יא .קודאליקראקכיא ראעלוק ןייזא יא .קוכיזאח ןאכיזילימ יא קודיאאק
 יד וייכיאוד יע הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודימרוד הא דאדליאיפ רק ןאמ
 ןייזא יא ןאוגידיבא יא ןאעאמ ייר יע הא ןאזימיקא ץק קאיכאגאראב

 :ןוייקא5לאש ר*קיאומריא
 (:יזיד הבושת יד קאיד קייד ץא)

 ןוק קודאירק קוק ןארבמימ וחדאיפ ליא ירדאפ יע הא ומוק ץק י£)
 (:קאדיב הראפ קידאדאיפ

 :שוונריאומ שיל ןאוגידיבא ׳ה ורכ וגידכיב :שיעריאומ ראוגידיבא רופ וע ליאיפ יא
 (:ןזח ליא יזיד הדימע הל לאנלייכ ןיא)

 "ריא ומוק .קומיאיטרישיטרופכיא יא קומיאיעראקיפיעכאק *ךשידולע
 דאדיענאש יד שיליגכא יד האייכאפנוק יד הלבא יד הלוהמ י
 ונאמ רופ ועירקקיא הטקיא ומוק דאדיענאק יע הא קיטנאיקריטא היל
 ועכאק ועכאש האיזיד יא יעקיא הא יעקיא הבאמאיי יא .הטיפדרפ וע י־
 *שיא הא :הרכוא וק הרייע הל הדוע יד ועכיימיגכיא תואבצ "ה דעכאק
 וק יד ׳ה יד הרכוא וגידכיב .קרמייזיד יא קיטכאבאלא קוייא הרעניאוק"
 .ריזיד רופ ועירקשיא דאדיעכאק וע יד קארבאלאפ ןיא יא .*יאניל
 יא וייקכאניריג הראפ ןויצ וייד רע ירפמייש הראפ 'ה הראכיירכיח

 :׳ה הא דא5אלא וייקכאכיריג
 תאיר הדאק ןיא קועכאק יא ועכאק ירבמוכ וע יא ועכאק וט התא
 .וט וטכאק יא ידכארג ייר וייד יק .ירפמייק ןאראבאלא יט
 ייר ליא יזיי *בושת יל קאיד קייד ןיא) :וטכאש ליא יייד ליא ״ה וט ולידכיב

 (:וטנאש ליא



 תירהש גל
 ךתאמ יננחו: .הניב שונאל דמלמו תעיז םדאל ןתה התא
 ז תעדה ןנוח .דוהי התא ךורב :לכשהו הניבו .העד
 .ךתדובעל ונכלמ ונבךןיו .ךתךותל וניבא ונבישה
 התא ךורב ז ךינפל המלעו הבושחב ונריזחהו

 T !הבושתב הצורה הוהי

 יונעשפ יכ.ונכלמ ונל לוהמ .ונאטה יכ ונ־בא ונל הלס
 זונח ’הוהי התא ךורב :התא הלסו בוט לא •כ

 :חולסל הןךמה
 המלש הלאן ונלאנל רהמו .ונביר הבירו .ונינעב אנ האר
 הוהי התא ךורב :התא קזח לאונ לא יכ .ךמש ןעמל

 ’:לארשי לאונ
” T : * 

 :וננע רובל חילש ןחכ רמוא סיכעהב

 .התא ונתלהת יב .העשונו ונעישוה .אפרנו הוהי ונאפר
 ־לכלו .וניאולהת־לכל אפרמו הבורא הלעהו
 :התא ןמא;ו ןמחר אפור לא יכ .ונינרוכמ־לכלו וניבואבמ

 :לארשי ומע ילוח אפור הוהי התא ךורב
I T ־ T S T ־ ״ * : T •• 

 זיקב
 וניתנש ךרבו .וני־ח השעמ־לכב וניהלא הוהי ונכרב
 םייח התירחא *התו .הבדנו הבךב ןוצר יללטב
 ביטמו בוט לא יכ .הכרבל תובוטה םינשכ .םולשו עבשו

 :םינשה ךלבמ .דוהי התא ךורב :םינשה ךרבמו .התא
 ףרוחבו

 ינימ־לב תאו:-תאזה הזשה תא וניהלא הוהי ונילע,. ךרב
 ינפ־לב לע הכרבל רטמו לט ןתו .הבוטל .־ראובת
 אלמו .ךבוטמ ולכ םלועה תא עבשתלבת ינפ הוךו; .המדאה
 הנש הל*צהו הרמש .ךיד;תונתמ רשעמו ךיתוכרבמ ונידי

 .תונערופ ינימ־לכמו .תיחשמ ינימ־לכמו .ער רבד לכמ וז
 .הילע םהרו םוח .םולש תירחאו .הביט הומת הל השעי



 ונידאל 33
 ןוראנ תא ןאזיבכא יא ריבאש ירבמוא ליא הא ןאיישארגנ א וע
 סיעכייא יא ריבאש יע ןוק יד קומאייקארגכיא יא .תאיישנידכיעכיא

 :ריבאש ליא ןאייקארגכיא ׳ה וע וגידכיב וזיש יא האיישכיד

 קומאגיאא יא .ייל וע הא ירדאפ ורעקיאוכ ראכררע שומזא ונבישה
 ןיא ראכרוע קומזא יא .ועייימיבריש וע תא ייל ורעקיאוכ
 :הבושת ןיא ןאעכוליבכיא ליא ,הוע וגידכיב :יעידירעכאליד הדילפמוק הבושה

 קוכ הא הכורדיפ .שומיקיפ יק ירדאפ ורעשיאוכ שיכ הא הכודריפ הלס
 וגידכיב :וע ןאכודריפיא ופיאוב וייד יק .שומייליביר יק ייר ורעשיאוכ

 :ראכודריפ רופ ןאוגיגומ ליא וחיישארג ׳ה וע

 הרעשיאוכ הזאראב יא .ןויישיאירפא תלעשיאוכ ןיא הרוגא יאיב
 וע רופ הדילפמוק ןויישימחיר שומרימחיר רופ הרושירפא יא הזאראב
 :לארשי ןיימחיר ,ה ועו^ידכיב .וע יעריאופ רודימחיר וייד יק ירבמוכ

 :וננע ןזח ליא יקא יזיד תינעת ןיא

 שומירץכ יא שימאעלאש שמאכיזילימ שומיריש יא ,ה שומאנדינימ ו^א|יר
 יא דאדיכאש ריבוש זא יא וע רואול הרעשיאוכ יק קובלאק
 שארעשיאמ שאדומ תא יא שידאדימריפכיא שארעשיאוכ שאדוע הא הכיחלימ
 וחדאיפ ןאפיזילימ וייד יק שאדיריפ שארעשיאוכ שאדוע הא יא שירולוד
 :לארשי ולביאופ וש יד שייגכיילוד ןאכיזילימ ,ה וע וגידכיב .וע ליאיפ יא׳

 - :ונאריבניא ליא ןיא

 שארעשיאט יד הגיא הדוע ןיא וייד ורעשיאוכ ,ה שומיזידכיב ונכרב
 דאעכוליב יד שיאישור ןוק שוייכא שורעשיאופ יזידכיב יא שונאמ
 יא הרוערא יא שאדיב האירימיעשמפ וש האיש יא .הבידאד יא ןויישידכיב
 ןאוגיכובא יא ופיאוב וייד יק ןויישידכיב רופ שטיאוב שיל שוייכא ומוק שאפ

 :שוייכא שול ץיזידכיב ,ה וע וגידפיב .שוייכא שול ןייזידכיב יא וע

 :ונרייבניא ליא ןיא

 יא .יעשיא ליא וייכא ליא הא וייד ורעשיאונ ,ה שוכ ירבוש יזידכיב ךר3>
 יא ואישמ הד יא .ןייב הראפ וביאופיר וש יד שמומ שמווכ הא
 שישאפ הערא יא .הרייע הל יד שישאפ קאדוע ירבוש ןויישידפיב רופ האייבול
 שארעשיאט יגכיא יא .ןייב וע יד ליא ודוע ודכומ ליא תא הערא יא ורכומ יד

 .שמאמ קויג יד שאגידאד יד הזיקיר יד יא שינויישידכיב שויג יד שונאמ
 שמומ שודוע יד יא .הלאמ החק הדוע יד יעשיא דיינא הפאקשיא יא הדראו:
 הקנאריפש^א האייא הא זא יא .שילאמ יד שמומ שממנ יד יא .וייכאד יד
 האייא ירבוש ה־דאיפא יא הדא יפא .סאפ יד הסירימיעשורפ יא הביאמ
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 תירחש דל
 תכרב .ןוצר ימשג? הכךבו .הישוריפו התאובת־לכ לעו
 תובוטה םינשב םולשל יעבשו םייח .התירחא יהתו .הבךנל
 ךורב :םינשה ךרבמו ־תא ביטמו בוט לא יכ .הכרבל

 :םינשה ךרבב הוהי התא
 .וניזלויל! ץבקל סנ אשל .ונתורהל ללהנ רפושב עהת
 :ונצךאל ץראה תופנ? עבךאמ הרהמ ,דחי.ונצבק.ו

 :לארשי ומע י!דךנ ץבקמ הלהי התא ךורב
 רסהו .הלחתבכ ונצעויל .הנשארבכ וניטפוש הביזכה
 ,דוהל התא הרהמ ונילע ךולמו .החנאו ןוגלוונממ
 ךלמ הרהי התא ךורב :טפשמבו קדצב סימהרב ךישל

 :טפשמו הקדצ בהוא
T : * ! T T : 

 :טפשמה הבובח ימיב
 עגרב םידזה לכו !הלקת יהת לא םינימלל םיניחלמל
 ותרכל הרהמ ךיאנוש לכל ךיביא לכו .ודבאי
 םעינכתל םלכתו רבשתו .רקעת דרהמ העשר ישע לכו
 :םידז עינכמו םיביא רבוש!הלהי התא ךורב :ונימיב היהמב
 לארשי.תיב ךמע תיראש לעל םידיסחה ליעל םיקידצה לעל
 קדצה ירנ לעו .םהירפוס תיב תטילפ לעל (םהינקז לעו)
 ־לכל בוט רכש ןתו .וניהלא הרהל ךימחר אנ ומהי. .ונילעל
 אל םלועלו .םהמע ונקלח םישו תמאב ךמש? םיחטובה
 :וננעשנ תמאבילודןה דןך9ח לעל .ונ!ךטב ךב *כ שובנ

 :םיקידצל הטבמל דוהי התא ךורב
 דוד אסכו .תךבד רשאכ ךריע םלשורל ךותב ץי1כ#ת
 םלוע ןלנב הגרוא הנעו ןיכת הכותב הרהמ ךך?ע

 :םילשלרי הנוב הלדי התא ־ו־ב :ונימיב הרהמב
 .ךתעושיב םורת ונרקו .חימצה הרהמ ךדבע דוי המצ תא
 חימצמ הוהי התא ךורי :םויה לכ וניזק ךתעושיל *כ

 :העושי ןרה



 ונידאל 34
 יד קאייבול ץק הליזידכיב יא .קאטורפ pip 'א יניאועי ip ודרט ירנו? יא•
 יא קאדיב האירימיטקורפ ip האיק יא .דאטפוליב יא ץייקידפיב .דאטפוליב■
 וכיאוב 1ייד יק .ןוייקידכיב ר1פ קטיאוב קול pרייכא pib ומוק .קאפ יח הר־ונרא-
 :קוייכא קול ןייזידכיב 'ה ויכ וגידכיב .ק1ייכא ק1ל ץיזידפיב יא.וט ןא1גיכ1בא יא
 תpלא יא האירופלא הרטקיאט ר1פ ידפארי רפוש ץק ייכאט
 הא קומאייכאפא יא .קוייריביטאק קורטקיאט ראייכאפא רופ ץדכ־פ
 :הרייט הרטקיאט הא הרייט הל יד קייגראפ 1רטאוק יד הקירפ יד ה:*,א

 :לארשי ולביאופ 1ק יד קודאשופפיא ןאייכאפא ׳ה וט וגידכיב
 ימ יא .האירימירפ הל ןיא ומוק קיזיאוג קמטקיאט ראנרוט זא הבישה
 סא קמ יד הריט יא .וייפיקירפ ניא ןיא ומוק קוריזיקפוק קורטקיח
 קאלוק וט הא ׳ה וט הקירפ יד קמ ירבוק הפיירכיא יא .וליפקוק יא האייק
 ןאמא ייר ,ה וט וגידכיב .וייקיאוג ןוק יא דאדיטקוג ןוק קידאדאיפ ץק
 :(וייקיאוג ליא יד ייר ליא יחד הבושת יד קאיד ץא; וייקיאוג יא דאדיטקוג:
 יקיא האיק ןוכ קיטכאטקוקא קול הא יא קיטנאכיקלאמ קול הא □י
 יק וטכופ ומוק קוייבריבוק קול קודוט *א .הקפאריפ
 יד קיטפייקירובא קוט קודוט יא קוגימטיא קוט קודוט יא .ןארירדיפיד•
 סארא הקירפ יד האייקילאמ קיטפייזא קודוט יא .קודאזאט ןאריק הקירפ•
 ןיא קאראטכארביק קול יא קאלאמיטא קול יא קארארביק יא קאראק
 ןאטפארביק יא קוגימכיא ןארביק ׳ה וט וגידכיב :קסיד קורטקיאט ןיא הקי־יפ•

 :קוייבריבוק
 הזיזאמיר *רבוק יא .קופיאוב קול ירבוק יא .קוטקוג קיל ירבוק 7>’
 ירביק יא (קוזייב קוק ירבוק *א) .לארשי יד הזאק ולביאופ וט יד
 *ד קופירגכיליפ ירבוק יא קטאבירקקיא קוק יד הזאק יד הרודאפאקקיא•
 ורטקיאט 'ה קידאדאיפ קוט הרוגא ןאייור קוכ ירבוק יא דאדיטקוג הל
 ירבמופ וט ןיא קיטפאייחאיפפיא קול קודוט הא וכיאוב וייקירפ הד יא וייד■
 ןמ ירפמייק הראפ יא קוייא ןוק יטראפ הרטקיאוכ ץפ יא דאדריב ץק
 דיקרימ וט ירבוק יא .קומאי-יחאיפפיא קוכ יט ןיא יק קומיראטקיזירא קט
 יא הקפיירפוקא ׳ה יט וגידפיב :קומירפוקא קט דאדריב ץק ידכארג הל

 :קוטקוג קול הא האייחאיכ
 יא .קיטקאלסא יק ומוק דאדביק וט סילשורי ירטפיא קארארומ
 קאפרופכוק האייא ירטפיא הקירפ יד וברייק וט דוד יד האייק
 קורטקיאט ןיא הקירפ ץק ירפמייק יד האויארפ האייא הא האוגארפ יא•

 :םילשורי ןאוגארפ ׳ה וט וגידפיב .קאיד
 הפורוק וק יא .קאריקיאומריא הקירפ יד וברייקוט דוד יד וייומריא הא /ךא
 קומאריפקיא ןיייקאבלאק וט הא יק .ןוייקאבלאק וט ץק קאריקיטלאפיא
 :ןוייקאבלאק יד הכדרוק ריסיאומריא ןייזא 'ה וט וגידכיב .האיד ליא ודרט:



 תירהש הל
 •ונילע םחלו סוח ןמחרה .דא .וניהילא הוהל ונלוק עמש
 :עמוש לא *פ .ונתלפת תא ןוצרקו םימחרב לברי
 •ונ^שת לא םקיר ונכלמ ךינפלמו .התא םינונחתל תולפת
 :הפ לכ תלפת עמוש התא יכ .ונתלפת עמשו וננעו וננח

 :וננע ןאכ רמוא דמיה הינעהב

 הלודנ הרצק יכ הלה תינעתה םוצ םויק וננע וניבא ונגע
 -.ונתשקבמ ונכלמ םלעתת לאעונעשרל ןקת לא .ונחנא
 רבל':הנעת התא ךילא ארקנ םרט .ונתעושל בורק אנ הלה
 הנעאיינאו וארקל םרט היהל רמאנש רבדכ .עמשת התאל
 ליצמו הדופ ;יי התא *כ .עמשא ינאו םירקד? םה דוע
 ־ע התא ךורב '־״י>»ז־" :הקוצו הרצ תע לכק םהך?ו הנועל

 ’:הרצ תעב לארשי'ומעל הנועה
 :םייסמ דיסיהו

 :הלפת עמוש לי התא ךורב

 בשחלו .העש םתלפתלו לאקוקל ךמעב וניהלא הוהי הצר
 הרהמ םתלפתו לארשי ישאו .ךתיב ריבךל הדובעה •
 לארזעל תדובע דימת ןוצרל ־התו .ןוצרב לבקת הקהאק

♦ T 

 .רמוא דענמה לוקבו שדה שאיב

 •חצרלו הארי. עינל .אבלו הלעל וניתובא ־הלאל ונדדלא
 ןורקזו .וניתובא ןורכזו 'וננורבז רכזיו דקפלעמשל
 ׳ך?ע לכ קרקזו .ךדבע דוד ןב הישמ ןורכן־ן .ךריע םילשורי
 םימחרלו דסחל ןחל .הבוטל הטילפל .ךינפל לארועל תיב
 .הזה תוצמה גח םויב (״״*> .(הזה שיהה שאר) םויב

 .(הזה שדק איקמ םויקו) הזה תויפה גח םויק (!,י־״'נו
 .הבוטל וב וניהלא דוהי ומ־יז .ונעישוהלו ונילע וב םחרל
 תעושי ־ברב .םיבוט םייחל וב ונעישוהו .הביבל וב ונדחפו



 so ונידאל
 הדאיפא וחדאיפ ליא *רדאפ וייד ורטקיאוכ ,ה זוב הרטקיאוכ יאוא
 דאטכוליב ןוק יא קידאדאיפ ןוק יביקיר יא קמ ירבוק הדאיפא יא
 .וט קאביטאגור יא קיכוייקארוא ןיאוא וייד יק .קיכוייקארוא קארונקיאוכ הא
 יא קומאייקארגא .קיכרוט קוכ ןוכ ואיזאב ייר ורטקיאוכ יט יד ירטכאליד יא
 יד ןוייקארוא ןיאוא וט יק .קיפוייקארוא קארטקיאוכ יאוא יא קומידכופקיר

 :הקוב הדוט
 :הומידנופסיר יקא הריד דיחי תינעת ןיא

 וכרייא יד האיד ןיא קומידכופקיר ירדאפ ורטקיאוכ קומידנופקיר וננע
 ץכ .קוכ ידכארג האייטקוגכא ןיא יק .יטקיא ליא הינעמ ליא יד
 ייר ורטקיאוכ קארבוקכיא יט ןוכ יא .האייקילאמ הרטקיאט הא קיטאק
 "אמאלקקיא הרטקיאוכ הא יכאקליק הרוגא ייק הדיקשוב הרטקיאוכ יד
 וט יא קומיראלבא קארידכופקיר וט יט הא קומימאיי יק קיטכא .ןוייק
 ויי יא ןאראמאיי יק קיטכא הריק יא קוקפ ליא יזיד ומוק .קאריאוא
 ןיימחיר ׳ה וט יק .יליאוא ויי יא קיטכאלבא קוייא ןואא ילידכופקיר
 האייטקוגכא יד הרוא הדוט ןיא ןאדאיפא יא ןיידכופקיר יא ןאפאקקיא יא
 וק הא ןיידכופקיל ליא ,ה ־!ט וגידכיב הפאקסיא ןזמ ליא יא) :וטירפא יא

 :(האייטקוגכא יד הרוא ןיא לארשי ולביאופ
 :(ןוייקארוא ןייוא ׳ה וט וגידכיב הפאקסיא דיחי ליא יא)

 קוק הא יא לארשי ולביאופ וט ןיא וייד ורטקיאוכ ׳ה הטכוליבניא ןדצל
 וייקאלאפ הא וטכיימיבריק ליא ראכרוט זא יא .יביקיר קיכוייקארוא
 ןוק הקירפ יד קיכוייקארוא קוק יא לארשי יד קיכוייקיפוא יא .הזאק וט יד
 "ריק ופיטכוק יד דאעכוליב רופ האיק יא .דאטכוליב ןוק קאריביקיר רומא

 :ולביאופ וט לארשי יד וטכיימיב
 :הריד דעומה לוח ןיא יא שדוח ש ר ןיא

 יא הבוק .קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ וניהלא
 ודאטכוליבכיא האיק יא ודיקיראפא האיק .יגייא יק ירטכיא
 *ארבמימ הרטקיאוכ .ודארבמימ האיק יא .ודאטיזיב האיק .ודיאוא האיק
 םילשורי יד ןוייקארבמימ יא .קירדאפ קורטקיאוכ יד ןוייקארבמימ יא ןוייק
 יא .וברייק ויג דוד יד וזיא ודאטכוא יד ןוייקארבמימ יא דאדביק וט
 רופ יט יד ירטכאליד לארשי יד הזאק ולביאופ וט ודוט יד ןוייקארבמימ
 קידאדאיפ רופ יא דיקרימ רופ האייקארג רופ ןייב רופ הרודאפאקקיא
 האיד ןיא (השפ ןיא) יעקיא ליא קימ ליא יד וייפיקיריפ יד האיר ןיא
 האוקקאפ יד האיד ןיא (תוכוס ץא).יטקיא ל*א קאייכיקיק קאל יד האוקקאפ יד
 דאדיטכאק יד הרודאמאיי יד האיד ןיא) יטקיא ליא קאייכאבאק קאל ־ד
 .קומראבלאק רופ יא קוכ ירבוק ליא ןיא ראדאיפא רופ (יטקיא ליא
 ליא ןיא קומאטיז־ב יא .ןייב הראפ ליא ןיא וייד ורטקיאוכ ׳ה סומארבמימ



 תירחש ול
 ךילא *כ .ונעישוהו ונילע םחרו לומהו וננחו סוח םימחרו

 :ההא םוחרו ןונח ךלמ לא יכ .וניניע

 וניניע הניזחתו .ונצרתו ונב ץופחת םיברה ךימחרב התאו
 ריזחמה הוהי: התא ךורב ו םימחרב ןויצל ךבושב

 :ןויצל ותניכש

 ,דהאש .ךל ונחנא םידומ
 וניחלא הוהי אוה
 .דעו םלועל וניתובא דדלאו
 ונעמל ןגמו ונייה רוצ ונרוצ
 ךל הדונ רדו רדל .אוה התא
 ונייה לע •ךסלהת רפסת
 לעו ךדיב םירוסמה

r_.W lr תורצחל וניתוילנ הוסאתו 

 ןנברד םידומ

 התאש .ךל ונחנא םידומ
 וניהלא הוהי אוה
 ¬ל? דדלא .וניתובא דדלאו
 .תישאלב רצוי ונדצוי .רשב
 ךמשל תואדוהו תוכרב
 ונתייחהש לע שודמהו לודנה

 תושעלו ךיקה רמשל ךשךןר
 בבלב ףול?1?1 ♦ךנוצר
 .ךל םידומ ונאש לע םלש

 :תואדוהה לא ךורב

 ךיתובוטו ךיתואלפנ לעו
 רקבו ברע תע־־לנבש
 ולכ אל יכ בוטה .םירהצו
 ומת אל יכ םחרמה .ךימחר
 :ךל וניוק םלועמ יכ .ךידסח

 :סיסינה לע ןאכ םירמוא םירוכבו הכונחב

 .תועושתה לעו .תורובגה לעו .ןקרופה לעו .םיסנה לע
 וניתובאל תישעש .תומהנה לעו .תואלפנה לעו

 ־: ־ T * T V TV־ “ : 7 : * ־ ־ :

 :הזה ןמזכו םהה םימ;ב
 :רמוא הכונחב

 הךמעשכגינגו יאנומשח לודב ןהכ ןנהוי ןב והןתתמ ימ״יב
 ךתרותמ םח?של לארשו ךמע.לע העשרה ןויתוכלמ
 םהל תדמע םיברה ךימחרב התאו .ךנוצר יחהמ םריבעהלו

 V T T : - T *־־ ־ T IV־:־: T ־ : !7 : 7 ׳ “ :
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 pp. קאכיאוב קאדיב :.ראפ ליא ןיא קומאבלאק יא .קייקידכיב הר^ז
 יא קומאייקארגכיא יא הדאיפא .קידאדאיפ יא ןוייקאבלחק יד הר5אלא£
 קורטקיאופ יט הא יק .קומאבלאק יא .קונ ירבוק הדאיפא יא הדאיפא•

 :וט וחדאיפ יא וזוייקארג ייר וייד יק .קוזוא
 קידאדאיפ קוט רופ י.ט יא התאו
 ; יא קאראטכוליבכיא קוכ יא

 'ה וט וגידכיב .קידאדאיפ ןוק ןויצ הא

 יק יט הא קוכ קיטכאגרוטא םידומ
 יא וייד ורטקיאוכ ׳ה ליא וט
 *מייק הראפ קירדאפ סורטקיאוכ ידוייד
 ־יפ יטריאלפ ורטקיאוכ .ירפמייק יא ירפ
 וראפאכאמ יא.הדיב הטקיאוכ יד יטריא
 הא .ליא וט ןוייקאבלאק הרטקיאוכ יד
 קומיראול וייקכאכיריג יא וייקכאכיליג
 .רואול וט קומיראטכוק יא יט הא
 ־סיא קאל קאדיב קארעקיאוכ ירבוק
 ירבוק יא ופאמ וכ ןיא קאדאגירט
 סימוקכיא קאל קאמלא קארטקיאוכ
 "גאלימ קוט *רבוק יא .יט הא קאדאד
 קוכ ןוק האיד הדאק ןיא יק קור
 קוט יא קאיבאראמ קוט ירבוק יא
 ירדאט .הרוא הדאק ןיא יק קיכייב
 ליא .קאטקייק יא הכאייכאמ יא
 *איפ קוט ןוראדיב יק ןופ יק וכיאוב
 ־־יטא יק ןופ יק ןאדאיפא ליא .קידאד
 ירפמייק יד יק קידיקרימ קוט ןוראמ:

 :יט הא קומאריפקיא

 קוכ ןיא קאראטכוליבכיא קאגכומ קאל
 ראכרוט וט ןיא קוזוא קורטקיאוכ ןארי:
 :ןויצ הא הכיכש וק ראכרוט ןייזא ליא

 :ןנברד םידומ
 יט הא קופ קיטכאמוטא םידומ
 יקיאוכ 'ה ליא וט יק
 קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורט
 הרודאירק הדוט יד וייד קירדאפ
 ־ירפ ןיא ןאירק רודאירק ורטקיאוכ
 הא קירואול יא קיכוייקידכיב .וייפיק
 ליא יא ידפארג ליא ירבמוכ רט
 קיטקאוגידיבא קוכ יק רופ וטכאק
 קוכ יקכא .קיטקיפיטקוק קוכ יא
 יא קאגפיטקוק קוכ יא קיאוגידיבא
 קוייריביטאק קורטקיאוכ קייפאפא
 רופ דאדיטפאק וט יד קיטרוק הא
 רופ יא קוריאופ קוט ראדראוג
 "ריק רופ יא דאטכוליב וט ריזא
 ירבוק ודילפמוק ןוקארוק ןוק יטריב
 וגידכיב .יט הא קיטכאול קוכ יק

 :קירואול קאל יד וייד

 :(סיסינה לע יקא ןאליד סילופ ןיא יא הכונח ןיא)
 קאל ירבוק יא ןוייקימחיר הל ירבוק יא .קורגאלימ קול ירבוק לע■
 •אמ קאל ירבוק יא .קיכוייקאבלאק קאל ירבוק יח .סאיכאגאראב
 קירדאפ קורטקיאופ הא קיטקיזיא יק .קיטרוכוק קול ירבוק יא קחיגחר

 :יטקיא ליא ופפייט ליא ןיא יא קוטקיא קול קאיד קול ןיא
 :(ןאליד הכונח ןיא)

 יא יאפומשח ידפארג ןהכ ןפחוי יד וזיא היסתמ יד קאיד ןיא ימי11-
 ולבי^ופ וט ירבוק ולאמ ליא ןוי יד וכייר וראפ יק ומוק קוזיא קוק
 שוריאופ יד ראקאפ קולריזא רופ יא ייל וט יד קולראדיבלוא רופ .לאלב־*



 תירהש ?*י
 תופקנ .םניד תא ת;ך .םביר תא תבר .םתרצ תעב

 דיב זםיבדו .םישלח דיב םירובו תרטפ .םתמקנ תא
 םירוהט דיב םיאמבו .םיקידצ דיב םיעשךו .םיטעו?
 שודקו’ לודג םש תישע ךלו .ךתרות יקקוע די״כ םידזו
 םויה? ןקךופו הלודג העושת תישע לארש:ךפעלו .ךמלועב
 .ךלכיה זוא ונפו .ךתיב ריב־דל ךינב ואב ךב רחאו .הזה
 ־ועבקו .ךשךק תורבהב תורנ וקילךהן ךשדקמ תא ורהטו
 םיפ/סהמע תישעו .האדוהבו ללהב ולא םימ; הנומש

 ז :הלס לודגה ך!?של הדונו תואלפנו
 :רמוא םירופב

 :תועושתה לעו .תורובגה לעו .,ןקרופה לעו .םיפגה לע
 םימוב וניתובאל תישעש תומחנה לעו •תואלפנה לעו

 :הזה ןמזבו םהה
 ןפה םהילע דמעשכ .הריבה ןשושב רתסאו יכיזרמ ימיב
 םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשהל שקב .עשרה
 רשע השלשב דהא םויב םישנו ףט ןקז דעו רענמ
 התאו :זובל םללשו רדא שדה אוה רשע םינש שדהל

: v : 4 * ־ V T :־ ־ : T T T : ־ T 

 .ותבשחמ תא תלקלקו .ותצע תא תקפה םיכרה ךימהיב
 .ץעה לע וינב תאו ותוא ולתו •ושארב ולומג ול תיבשהו
 :הלס לודגה דמשל הדונו .תואלפנו םיפנ םהמע תישעו

 TV T ־ : * : V : . : • : ־ • V T ' T י ד :

 ׳יונכלמ ךפש דימת אשנתמ םמורתמ ךרבתי םלכ לעו
 *הל: ךודוי םידדה לכו .דעו םלועל

 :םירמוא הבושה >מי הרשעב

 :ךסירכ ינב לכ םיבוט םייחל בותכו
 .בוט יכ םלועל תמאב לודגה ךפש תא וכרביו וללהיו
 ךורב :בוטה לאה הלס ונתרזעו ונתעוש: לאה

 :תו־-והל האג ךלו ךמש בוטה הוהי; התא
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 פיטקאראפ יט קאגכומ קאל קידאדאיפ סוט רופ וט יא .דאטכוליב וט יל
 סאזאראב קוק הא קיטקאזאראב .קחייטקוגפא קוק יד הרוא ןיא קוייא הא
 תיטקאגירטכיא .קאקפאגכיב קוק הא קיטקאגכיב .קוייקיאוג קוק הא קיטקאגקוג

 .יא .קוקופ יד רידופ ןיא קוגכומ יא :קושולפ יד רידופ ןיא קיכאגאראב
 יא .קוייפמיל יד רידופ ןיא קודאכוקכיא יא .קוטקוג יד יידופ ןיא קולאמ
 קיטקיזיא *ט הא •א .ייל וט.ןיא קיטכאזאבארט יד רידופ ןיא קוייבריבוק
 "קיזיא לארשי ולביאופ וט הא יא .ורכומ וט ןיא וטכאק יא ידנארג ירבמופ
 ^א .יטקיא ליא האיר ליא ומוק ןוייקימחיר יא ידפארג ןוייקאבלאק קיט
 ־קיא יא .הזאק וט יד וייקאלאפ הא קוזיא קוט ןורייכיב יקכא קיאופקיד
 ־יא .ויירסבוטפאק וט הא ןוראייפמילא יא .וייקסלאפ וט הא ןורארבמוק
 ןוראוגיטיקא יא דאדיטפאק וט יד קיטרוק ןיא קאלידפאק ןוכיידכיקפיא
 קוייא ןוק קיטקיזיא יא .רואול ןוק יא ןוייקאבאלא ןוק קוטקיא קאיד וגרא
 :ירפמייק ידפארג ליא ירבמוכ וט הא קומיראול יא קאיבאראמ יא קורגאלימ

 :ןאריד סירופ ץא
 ־פאל ירבוק יא .ןוייקימחיר הל ירבוק יא .קורגאלימ קול ירבוק לע

 י״אראמ קאל ירבוק יא קיכוייקא^לאק קאל ירבוק יא .קאיכאגאראב
 ןכירדאפ קורטקיאוכ הא קיטקיזיא יק .קיטרופוק קול ירבוק יא .קאיב

 :יטקיא ליא ופכייט ליא ןיא יא קוטקיא קול קאיד קול ןיא
 ־וראפ יק ודכאוק .וייקאלאפליא ןשוש ןיא רסקא יא יכדרמ ידקאידץא
 ¬יא ראטאמ רופ ריאורטקיד רופ וקשוב ולאמ ליא ןמה קוייא ירבוק ^
 האימאפ וזייב הטקא יא וקומ יד קויידיג קול קודוט הא רידריפיד רופ
 יד קימ ליא יחד יד זימ ליא הא יזירט ןיא .ופוא האיד ןיא קיריזומ יא
 קאגכומ קאל קידאדאיפ קוט רופ וט יא :ראירפ רופ וזופקיא לק יא .רדא

 קיטקיזיא יא וטכיימאקכיפ וק הא קיטקאייכאד יא .וזיקכוק וק הא קיטקאדלאב
 ־יא ליא הא ןוראגלוק יא .הקיבאק וק ןיא ץדראלאוג וק ליא הא ראפרוט
 ־*אראמ יא קורגאלימ קוייא ןוק קיטקיזיא יא .הקרוא הל ירבוק קוזיא קוק הא

 :ירפמייק ידפארג ליא ירבמ־ כ וט הא קומיראול יא קאיב
 :האיק יא ודיקיטלאכיא האיק יא וגידכיב האיק קוייא קודוט ירבוק יא
 יא ירפמייק הראפ ייר ורטקיאוכ ירבמופ וט וכיטכוק יד ודאשלאשפיא

 :ירפמייק ןאראול יט קוביב קול קודוט יא .ירפמייק
 :ןאריד הבוסס יל קאיד קייד ןיא

 {:וטכיימאמריפ וט יד קיכוראב קודוט קאכיאוב קאד־ב הראפ יבירקקיא יא)
 דאדריב ןוק ידכארג ליא ירבמוכ וט הא ןאריזידכיביא ןאראבאלא יא וללהיו
 יא ןוייקאבלאק הרטקיאוכ וייד ליא .וכיאוב יק ירפמייק הראפ
 וכיאוב ליא ,ה וט וגידכיב .ופיאוב ליא וייד ליא ירפמייק הדוייא הרטקיאונ

 •ראול רוס י.*יבכוק יט הא יא .ירבמוכ וט



 תירהש
 .סיכהכ הכרב ןחכ רמוא הדימעה צ״ש רזוחשכ

 הוותבתשלשמה הבךבב ונכרב .ונדדובא יהלאוינד־זלא
 ן והא יפמ הרומאה .ךדבע השמ ידי לע הבותכה
 :ךךמשך הוהי ךכרבי :רומאב ךישודק םע םינודנה וינבו
 ךל םשד ךילא רינ© הרהי אשירןגחיודץלא וינפהוהי רא;

 :םכרבא ינאו לארשי ינןזלע ימש תא ומשי :םולש ז

 םימחרו הקדצ .דסהו ןה םידד .הכרכו ה^ט םולש □יש
 דהי.ונלכ וניבא ונכרבו :ךמע.ארש;לכ'לעוונילע
 םייחו;הרות וניהלאהוהוונל תתנ ךינפ רואכ יכ .ךינפ רואכ
 ךיניעב בוטו :םולשו הכרב םימחרו הקרא .דסהו הגהא
 :םולשו:זוע בירכ לארשי.ךמע לכ תא ךרבלו ונכךבל

 :הבושה ימי הרשעל

 .המחנל העושיו הבוט הסנרפו .םולשו הכרכ םייד רפסב!
 לכו ’ ונ!ךנא ךינפל בתכנו רכזנ .תובוט תורזיו

 :םולשלו םיבוט םייחל לא־שי;ךמע
 :ןמא םולשב לארשי ומע תא ךרבמ“ דוהל התא ךורכ

 :ילאוגו ירוצ ה1הן זןיגפל יבל ןויגהו יפ ידמא ןוצרל ויהי

 יללקמלו .המ־ומ רבדמ *תותבשו .ערמ ינושל רוצ;דדלא
 יכל התב .היחת לבל רפעב ישפנו .םודת ישפנ
 ילע םימקה לכו .ישפנ ףדךת ךיתואמ ירחא* .ךתודותכ
 ץמכ ויחל .םתובשחמ לקלקו םתצע רפה הרהמ הערל
 השע .ךמש ןעמל השע .ההוד הודי ךאלמו .חור ינפל
 .ךתשךקזןעמל השע .ךרדות ןעמל'השע .ךנימי ןעמל
 ירמא חצרל ויהו :יננעו ךנימ:העישוה ךידידי.ןוצלהו ןעמל
 םולש השוע :ילאוגו ירוצ הוהו ךינפל יבל ןוינהו ־פ-
 לארשו לכ לעו ונילד םוליש השעו וימחרכ אוה .וימוימב.

 :ןמא ורמאו



 ונידאל ו58
 :זעינהכ הכלב יקא הליד הדימע הל ןזה ליא לאנלוזכ ןי..

 ןרק קומיזידכיב .קירדאפ קורטקיאופ יד וייד יא וייד ורטקיאונ וניהלא
 *אמ רופ הטירקקיא הל ייל הל ןיא הדאיקריטא הל ןוייקידכיב
 סיכהכ קולקוזיאקוק יא ןרהא יד הקוביד הגיד הל .וברייק וט השמ יד שוכ
 :האיונרארדאוג יא ,ה האיונריזידכ־ב .וגיד ול ומוק קיטפאק קורכ ולביאופ
 סוס ,ה יסלא :האיטראייקארגכיא יא יט הא קיקאפ קוק 'ה הרארבמולירא

 :סוץיא ירבוק ירבמוכ *מ הא ןאכרופ 'א :ק£יפ יט הא הכרופ יא יט הא קיקאפ
 :יריזידכיב סיל ריי יא לארשי יד

 דאדיטקוג דיקרימ יא האייקארג קאדיב .ןוייקידכיב יא ןייב סאפ ןופ
 :כומיזידניב יא .ולביאופ וט לארשי ודוט ירבוק יא סט ירבוק .סידאדאיפ יא
 ;וק יק .קיקאפקוט יד חל ןוק הנוא הא קוכ קודוט ירדאפ ורטקיאוכ
 רומא קאדיב יא ייל וייד ורטקיאט ׳ה קוכ הא קיטקאד קיקאפ קוט יד זול
 הרט ןיא טיאוב יא .זאפ יא ןוייקידניב .קידאדאיפ יא דאדיטקוג דיקרימ יא
 ךוק לארשי ולביאופ וט ודוט הא ריזידכיב רופ יא קומריזידכ־ב רופ קיראטאק

 :קאפ יא הזילאטרופ יד ירבמודיגומ
 :יזיד הבושה יד קאיד סייד ןיא

 ־רינכיימיכיטנאמ יא קאפ יא ןוייקידכינ קאדיב יד ורביל ןיא יא
 ־יאוב קאייקכיטיס יא וטפיימאטרוכוק יא ןוייקאגלאס יא וכיאוב
 יא קוכ יט יד ירטכאליד קוטירקקיא קומיריק יא קודאטכימ קומיריק .קאנ

 (:קאפ הראפ יא קאכיאיב קאדיב הראפ לארשי ולביאופ וט ודוט
 :ןמא סאפ הל ןוק לארשי וכביאופ וק הא ןייזידכיב ליא ׳ה וט וגידכיב

 .:׳ה יט יד ירטנאלה.ןוקארוק ימ ד הלבא יא הקובימידקאגידדאיגכוליברופ ןאיס
 ראלבא יד קוייבאל קימ יא לאמ יד :יגכ־אול ימ הדראוג וייד ימ יהלא
 המלא ימ יא .הראייאק יק המלא ימ קיטכארכואזיד קימ הא יא וייכאנכיא
 יד קאריגיד יא ייל ויג ןיא ןוקארוק ימ ירבא .הריק קודוט הא ובלופ ליא ומוק
 סיטכאטכאבילא קול קודוט יא .המלא ימ הריגיקירפ קאקכאדכימוקכיא סיט
 קוק האי יגאד יא קרזיקכוק קוק הדלאב הקירפ יד .לאמ הראפ ימ ירבוק
 .ןאאופכיא ׳ה יד ליגכא וטכייב ירטכאלידקומאט ומוק ןאיק \קוטכיימאסכיפ
 .דאדיטכאק וט רופ זא .ייל וט רופ זא .הגיריד וט רופ זא .ירבמוכ וט רופ זא
 :ימידכופקיר יא הגיריד וט הבלאס קודיריק קוט קודאפאקסיא ןאיק יק רופ
 יד ירטכאליד .ןוקארוק ימ יד הלבא יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןאיק
 סוק רופ ליא .קולייס קוק ןיא קאפ ןייזא רודימסיר ימ יא יטריאופ ימ ,ה יט
 :ןמא ןאריד ־א לארשי ורוט ירבוק יא קוכ ירבוק קאפ הגא .קידאדאיפ
 (:סיפכ תואישנ יד הרוא ןיא יזיד החייסנא המלא וק יא וייניאוקיא יאיב יק ליא)

 ;ייכיאוק .קוייוט קוייכיאוק קימ יא וייוט ויי .ודכומ ליא יד ןורטאפ י^ובר
 ־י״י ייכיאוס ־מ יק יטנאט .ליא יק ןייבאק ךיי ןונ יא ייכיאוס ימ



 תירחש ט“•
 :סיפכ היאישנ העב רמאי .המינמ ושפנו סולס האמה

 יתמלח שולח ךלש ,תומולחו ךלש ינא .שלוע לש *וניובר
 ןיבו ימצעל ינא יתמלחש ןיב .אוה המ עדוי יניאו
 ויתומולחש םצמאל םקזח .שח םיבוט םא .םירחא יל ומלחשי
 .חרמ ימר םאפ־ו .האופל םיכירכ םאו .קידצה ףסוי לש
 ידי ילע וחירי ימכו םולשה וילעז וניבל השמ ידל לע
 תכפהש םשכו .וילחמ והלקזחכו ותערצמ ןמענכו עשילא:
 ־לכ יל ךופהת ןכ הבוטל הערמ רועב ןב םעלב תללק.
 ויקל סיברס ךימחר? ינצלתל ז הכרבלו הבוטל יתומולזז
 : ילאוגו ילוצ הודי ךינפל יבל ןריכהל יפ ירמא ןוצרל

 :ומוקמב דהא לכ אצמת .םירופו הכונח .שדח שאר ןוקית
 . :םירמוא הבושח ימי הרשעב

 : ךינפל ונאטח ונכלמ וניבא
 : התא אלא ךלמ ונל ןיא מי׳א
 : י ךמש זעמל ונמע השע מ״אי
 : הבוט הנש .ונילע שדה מ׳;א

T 7 ־ ** T T T 

 : תוערו תושקז תורזג לב ונילעמ לטב מ״א
 : וניאעש תובשחמ לטב מ״א
 t וניבלוא תצע רפה מ״א
 : ונילעמ ןיטשמו רצ־לב הלכ מ״א
 היהשמו הזבו יבשו בערו הערל ברחל ר?ד הלכ מ״א
 i ךזלילב *נ?מ הפגמו

 : ךמע ילוחל המלש האופר הלש מ״א
 : ךזולחנמ הפגמ ענמ מ״א
 : . ונהלא רפע יב רוכז מ״א
 : וניתונוע לכל הלשו לוהמ מ״א
 : ונניד רזג עור ערק מ״א■
 : וניתובוח *רטש לכ םיברה ךימחר? קוחמ מ_״א
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 קוייא קוכיאוב יק .קורטוא ימ רופ ןוראייכוק יק יק וטכאט יא ומזימ ימ רופ
 יא וטקוג ליא ףקוי יד קוייכיאוק קוק ומוק קוליקרמופכיא יא קולאקרופקיא*
 קוכאמ רופ הרמ יד קאיגא ומוק קולאכיזילימ .הכיזילימ ריטקיכימיד יכייוכ יק
 .עקילא יד קוכאמ רופ וחירי יד קאוגא ומוק יא .סולשה וילע וכיבר השמ יד
 יק ומוק יא ,הרוכיזאח וק יד והיקזח ומוק יא .הרפיל וק יד ןמעכ ומוק יא■
 יקכא ןייב רופ לאמ יד רועב יד וזיא םעלב יד ןוייקידלאמ קיטקאכרוטקארט
 :ןוייקידכיב רופ יא ןייב רופ קוייכיאוחקיא קימ קודוונ ימ הא קיכרוטקארט
 דאטכוליב רופ ןאיק קאגכומ קאל קידאדאיפ קוט ןוק קיטכוליבכיא ימ יא
 ימ 'ה יט יד ירטכאליד ןוקארוק ימ יד וטכיימאקפיפ יא הקוב ימ יד קאניד

 :רודימחיר ימ יא יטריאופ
 .םירופ יד הלגיר יא .הכונח יד הלניר יא .שדה שאר יד הלגיד-

 :ראגול וס ןיא החק הדאק סאפוט
 (:יזיד יק הנושת יד קאיד קייד ןיא)

 : יט יד ירטכאליד קימיקיפ ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוכ וניבא
 : וט ובלאק ייר קוכ הא ןופ ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוכ
 : ירבמוכ וט רופ סוכ ןוק זא ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורעקיאוכ
 : וכיאוב וידא קונ ירבוק הבופיר ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוג
 קאייקכיטיק קאדויג קוכ ירבוק יד הדלאב ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוב•
 : קאלאמ יא קיטריאופ
 סבא קורטקיאופ יד קוטכיימאקכיפ הדלאב ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאמ

 קיטכייקיר
 :קוגימיכיא קורטקיאוכ יד וזיקכוק הדלאב ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאונ-
 רודיקרוטא יא רודאייטקוגכא ודוט המיטא ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוכ

 קוכ ירבוק יד
 ירבנס יא הדאפקיא יא דאדלאטרומ המיטא ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאמ
 קוזיא יד דאדלאטרומ יא רודאייכאד יא האירפ יא וייריביטאק יא
 : וטכיימאמריפ וע יד
 קוכיזאח הא הדילפמוק הכיזילימ החיבכיא ייר ורטקיאופ ירדאפ ורטקיאופ
 : ולביאופ וט יד
 : דסדיריא וט יד דאדלאטרומ הדיב ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוכ
 : קוכ ובלופ יד יק הרבמימ ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוכ
 קורטקיאופ קודוט הא (הכורדיפ יא) הכורדיפ ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאונ
 : קוטיליד
 :קזגחג קורטקיאוכ יד האייקילאמ הגזסר ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורעקיאמ•
 סאל קידאדאיפ קוט ןוק הטאמירא ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוג

 סינילביא קורטקיאופ יד םורטש קודוט סאגפומ



 תירהש מ
 1 ךיניע דגנמ ונעש? רבעהו ההמ מ״א

 נ םיבוט םייח רפסב ונבתכ מ״א
 : :7 ־ד

 ן . • - .... : .. ; T - T נ םיקידצ רפסב ונבתכ מ״א

 נ םימימתו םירשי רפסב ונבתכ מ״א
T 7 ־ : " : - T 5 V* : ׳ 

 : הרפכו ההילסו הליהמ רפסב ונבתכ מ״א
 TT ־ : V : * 7 : * 7 ״ : •־ : 7 ־7

 : הלכלכו הבוט הסנרפ רפסב ונבתכ מ״א
 7 7:־: T 77:־ V •• : ־•:7־7

 נ העושיו הלאג רפסב ונבתכ מ״א
 7 ־ 7 \ : ־.־••: ”:7־7

 . ךינפלמ בוט ןור?זן ונרכז מ״א

 : בורקב העושי ונל המצה מ״א
 • 7 : 7:7 ־ : ־ ־ 7

 ♦ ךמע לארשי ןרק םרה מ״א
 : ךהישמ ןיק םרהו מ״א

 * ךינפל המלש הבושתב ונריזחהו מ״א

 : ונילע םחרו סוח ונלוק עמש מ״א

 נ וננעמל אל םא יןנ2מל השע מ״א

 ? ונתלפת תא ןוצרבו םימ־יב לבק מ״א

 : ךינפלמ םקיר ונבישת לא מ׳א

 הנחת םירמוא ןיאו .תירחשב םהינפ לע םילפונ ןיאש םימיה ולא
 ןתח שיש ןמז לכ ןכו .הלימ לחשכ .רודל הלפת אלו .ךנעי אלו
 .הנשה שאר .ט״וי ברע דב .שדה שאר .תבש .תסנכה תיבכ
 רדא לש ודפו ד״י .טבשב ו יט .הבונה ,ירשת חוס דע רופכ ברעמ
 .רמועל ג״ל .ינש חספ אוהש רייא ד״י .ןסינ שדח לכ .םירופ .׳א
 תיבבו .באב ו״ט באב ׳ט .םימי רשע םינש דע קיס הירמ
 שפנ תחונמל םש םיללפתמש אלא .לבא םש ,ייאש וליפא לבאה
 םהינפ לע ןילפונ ןיא תירחשב א״פנ םהב ןיאש ם

 ־:םירופכה םוי ברעו הנשה שאר ברעמ ץוח םהינפל־



 ונתאל
 קויילי5יר סורוכסיאוכ ראסאפ זא יא הוכאמירא ייר ורטסיאט ירדאפ ורטסיאוג

 סוחא סוט הרטכיאוקסיא יד
 : סאכיאוב סאדיב יד ורביל ןיא קומיבירקסיא ייר ורטקיאופ ירדאפ ורטקיאוכ

 קוטקוג יד ור5יל ןיא ס־ומיבירקקיא ייר ורטקיאט ירדאפ ורטסיאט
 :קומחכירפ יא סוריליריד יד ורביל ןיא קומיבירקקיא ייר ורטסיאוכ ירדאפ ורטסיאט
 הספאפודריפ יד ורביל ןיא סומיבירקקיא ייר ורטסיאוכ ירדאפ ורטסיאט
 : וטכיימאכידריפ יא ןודריפ יא
 וטפיימיכיטכאמ יד ורביל ןיא סומיביריקסיא ייר ורטסיאוכ ירדאפ ורטסיאט
 : וכריבוג יא וכיאוב
 ןוייקימחיר יד ורביל ןיא קומיבירקסיא ייר ורטסיאט ירדאפ ורטקיאט
 : ןוייטאבלאס יא
 סאליד הכיאוב ןוייטארבמימ ןיא סומארבמימ ייר ורטטיאט ירדאפ ורטסיאוכ
 : יט יד ירט
 ןיא ןוייסאנלאס סט הא ריסיאומריא זא ייר ורטסיאט ירדאפ ורטסיאמ
 : טאקריס
 :ולביאיפ וט לארשי יד הכורוק יסיטלאכיא ייר ורטסיאט ירדאפ ורטטיאט
 :ודאטכוא וט יד הכורוק יסיטלאכיא יא ייר ורטסיאוכ ירדאפ ורטסיאופ
 "יד הדילפמוק הבושה ןיא ראכרוט טימזא ייר ורטסיאוכ ירדאפ ורטסיאט
 : יט יד ירטפאל
 (הדאיפא יא) הדאיפא סונ הרטסיאט יאוא ייד ורטסיאט ירדאפ ורטסיאט

 סט ירגוס
 : סונ רופ ןופ יס יט רופ זא ייר ורטסיאט ירדאפ ורטסיאונ
 דאטכולינ ןוק יא סידאדאיפ ןוק יביסיר ייר ורטסיאוכ ירדאפ ורטסיאוכ

 ןוייסארוא הרטסיאט הא
 "יד ואיזאב ץא ראכרוט סאגא סימ ווכ ייר ורטסיאט ירדאפ ורטסיאט
 : יט יד ירטכאל

 סיניכחת ןיה ד ןונ יא .חירחש ןיא סיסאפ סוס ירבוס.ןא5יא יס ןונ יק סאיל סול סווכסיא
 יק ופמייט ורוט >סנא יא .הלימ חירב וייסיאאקא ודכאוק .דודל הלפת ןונ יא .ךנעי ןונ יא
 בלע יד .הנשה שאר .דעומ ברע הדאק יא .שדח שאר .תבש .להק ליא ןיא וייבונ ייא
 .םירופ .ורימירס רדא יד יזניק יא יזרוטאק .טבש יזניק .הכונח .ירשת יד ובאק הטסא רופכ

 יחד הטסא ןויס ח״ר יד .רמועל ג״ל .ינש חספ סיא יק לייא יזרוטאק .ןסינ יד זימ ודוט
 ובלאס לבא יאא ןונ יק וליפא 3בא ליא יד הזאק ןיא יא .בא ןיא יזניק .באב העשת .סאיד
 יק סאיד סול סודוט .וטריאוה ליא יד המלא יד הסנאגלוא לופ יאא ןוייסאלוא ןיזא יק
 הל ןיא סיסאפ סיס 'לבוס ןאליא יס ןונ תירחש ןיא שיסאפ יד הלודאציא סוייא ןיא ןט

 :סירופכה סוי ברע יא הנשה שאר ברע יד הליאופא סוייא יד סיטנא יק החנמ
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 ישי״הו ינשל

 להומ .תודיסחב גהננךמו םימחר אפכ ל?? בשוי ךלמ לא
 הליה!? הבךמ .?ושאר ןושאר ריבעמ ,וטע תונוע

 .רשב־לכ םע תוקדצ השע .םיעשופל החילסו םיאז?חל
 תודמ רמול ונתרוה לא .למוג םהל םתערכ אל .תורו
 ומכ הרשע שדק תירב םויה ונל רוכז .הרשע שלש
 ןנעב ;• דריו .ךתרותב בותכ ןכו .םךן?מ וינעל תעדוהש

 :רמאנ םשו םשב ארקה םש ומע בצ־תיו

 ןונהו םוחר לא .דוהל 1 הוהל ארקלו וינפ לע הוהל רבכייו
 םיפלאל דסה רצנ :תמאו דסה ברו םיפא ךר;*

 :הקנו האטחועשפו ןוע אשנ

 דומעל םירובנ ;םהישעמ הכב םיאב .ודבא הנומא ישנא
 הסקמלו .המוהל ונל ויק :תוריזןה תא םיהוד .ץרפב
 םיש :םעושב ורבע המח' .םקהלב ףא םיכעוז :םעז םויב

 .ם;עמל תמתר בא? תוצרלו רותעל םיעךוי .םתינע ךוארק
 ופסאנ .םונךבא ושנוע בורמ :םחיר םתינפ תובישה אל
 :תוחנאל ונתוא ובזע .תוחונמל המה ועס :וניאטחב ונמ
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 :ןיא ץרפב םימק :המה יביש? ותמוצ .רדג יליווג וספ
 אל הפורת .תינפ עבךאב ונטטוש :וספא ךתוצרל םלואך
 :ינ־תי־צ תעב לא ךר,לשל .ונינפ תשבב ךילא ונבש :ונאצמ

 יבשוי ךלמ לא)
 :ראמל רע ונהש :תורצמ ונהכ ששת •תוערמ ונהמת
 ישק .ונתימ איה ךכ םוחר :־־פע רע.ונלפש
 שקעו לותלתפ .ונאטח וניפב ונקעצ :ונחנא םירממו ףרע
 לע םהנ :איה זןן?ע החיל? .םלועמ ךימחר ןוילע :ונבל
 הרצב יב •לאב תותעב םלעתת אל :דסה ־בל'הטמ .ה



 I d ואל 41

 :סיביאו5 יא קינול הראפ

 דאדכוב ןוק יקכאיג יא .קידאדאיפ יד האייק ירבוק ,אטקיא ייר וייד
 .ורימירפ ורימירפ ראקאפ ןייזא .ולציאופ וק יד קוטיליד ןאכודריפ
 יאייליביר קול הא וטכיימאפודריפ יא .קירודאקיפ קול הא הקכאכדוריפ ןאוגיגומ
 קוקי ימוק ןונ .וטיריפקיא יא הרודאירק הדוע ץק .קידאדיטקוצ ןייזא .קירוד
 ריזיד לופ קיטקארטקומח קומ יק וייד .קאכודראלאוג קוייא הס קאייקילאמ
 יק ומוק .יזירט יד וטפיימאמריפ ייוא קוכ הא הרבמימ .יזירט קיכוייקידכוק
 ןיא וטירקקיא הטקיא יקכא יא .יטכאבא יד ידלימואציא הא ריבאק קיטקיזיא
 ןיא ומאיי יא .יסא ליא ןוק יקוראפ יא יבוכ הל ןוק ,ה ויידכיקיד יא .ייל וט

 :וגד יאופ יאא יא ."ה יד ירבמוכ
 וזודאיפ וייד /ה ׳ה ומאיי יא קיקאפ קוק ירלוק ׳ה וקאפ יא רובעיו
 סיב יא דיקרימ יד ידכארג יס קירולופ יד ונעיסול .וחייקארג יא
 .וראקיפ יא וייליביר יא .וטיליד ןאכורדיפ .קילימ הא דיקרימ ןארדאוג .דאד

 :לארביל יא
 ד הקריאופ ןוק קיטכייכיב .ןוריירדיפיד יק דארדיב יד קיכוראב
 0יא .וייליטרופ ליא ןיא יקראראפ רופ קיכאגאראב .קאגיא קוק
 גירבא רופ יא .הקריק רופ קוכ הא ןאריא .קאייקכיטיק קאל הא קיטכאשופ
 ןאיכיטיד האייכאק .ןוייקארוא וק ןוק רולופ קיטכאזאט .הריא יד האיד ןיא
 קיטכייבאק .קאידכופקיר קיל יטראמאיי יד קיטכא .ןוייקאמאלקקיא וק ןוק
 רופ קאבאדאיפא ירדאפ ומוק .ראגאלאפא רופ יא.ןוייקארוא ריזא רופ
 קורטקיאוכ יד ירבמודיגומ יד .וייזאב ןיא קיקאפ קוק קאבאכרוט ןופ .קוייא
 .קודאקיפ קורטקיאוכ רופ קוכ יד ןוכאייכאפא יק .קומירדיפ קול קוטיליד
 .קאייקכא קאל הא קוכ הא ןוראשיד .קאקכאגלוא הא קוייא יקכורייבומ
 יאק ראכרוט קיטכייזא יקכוראזאט .ודאיילאב קיטכאידאיילאבא יקכוראמיטא
 יטראגאלאפא רופ קיטכייקיכיטריפ .־ד וייליטרופ ןיא קיטפאטכאבילא .האייכ
 •אייא ןונ הכיזילימ .קיכוקכירא ורטאוק רופ קומידכאפקיא קונ .ןוראמיטא יק
 רנראקזלונ רופ .קיקאפ קארטקיאוכ יד וטקיזיר ןוק יטא קומאכרוט .קומ

 (,וכי ןאוכסיא ייל וייד) :קאייטקוגכא קארטקיאופ יד הרוא ןיא וייד
 הקריאופ הרטקיאוכ קוקאלפא .קילאמ קול יד קומימיטא קומ ונהמת
 ׳אבא קומ .וגכומ הטקא קומימירפא קומ קאייטקוגפא קאל יד
 קורוד .ןוייקידכוק הרטקיאוכ האייא יקכא וחדאיפ .ובלופ ליא הטקא קומי5
 ־יקיס הקוב הרטקיאוכ ןוק קומאמאלקקיא .קוכ קירודאייליביר יא ;יבריק יד
 ד קידאדאיפ קוט וטלא .ןוקארוק ורטקיאוכ וטריאוטיר יא וטריאויג .קומ
 ןאטקוקא לאמ ליא ירבוק יקכייטכיפירא .האייא יט ןוק הקכאכורדיפ .ירפמייק
 •קיא ומוק קארוא ןיא קארבוקכיא יט ןופ .דיקרימ הל הרטכיאוקקיא ומוק
 סול יד קוחא הא ודיבאק האיק .קוכ ידכארג האייטקוגכא ץא יק .קאט
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 תירהש במ
 ־םותה הנמנ? ־דסהו ךבוט .לבה יניעל עדוי :ונחנא הלמנ
 ץיי^מ דומעמ :םודיו וב םועז ;ונילע.ןימשי. לאו ןטש יפ
 תילג .ןונהו םוה־ו ךיב־ח :ונרשו דינו אוה ;ונקדצל בוט
 הל תעדוה ךת;ומא .ךינפלמ זא ושקבב :תוב ןמאנל

 (בשו• ךלמ לא)
 ךד;זחאת .הלכ ונמע שעת לא וניתובא •הלאו ו ;דדלא
 לא ךךפפמ ונמש .ךך;נ ההכות אבב :טפשמב

 .תוליז :ךזת ומךקי:'זזימהר .רסומ רוקחל ךתוענ :המת
 רצ ־ךל ונקעזב ונרוה :ךילאמ קךצ ברק .ךרוישב םישעמ
 האר ויהתפ .םת •להא תובש בישתו :עיגפמב ונתעוש;
 םתוח :וערז יפמ הבישת אל תודע :תמנ רוכז :וממש יב
 אנ :רהסה ןגא רובס :ךידומלב םיש ךד;וס .ריתת הדועת

 דשא לגה תא רגמ ,ךועדי רשאי תא עד ה; :גזמה רסו־ח לא
 :הרקתה יריסא םידוכל .ןורצבל בישת יכ :ךועדי אל

 םלעתת יאו ונתלפת ךינפל אבת וניתובא יהלאווניהלא
 רמול ףרע •ישקו 'םינפ יזע ונא ןיאש וניתנהתמ
 אלו ונחנא םיקידצ וניתובא "הלאו וניהלא הוה; ךינפל

 .וניתובאו ונחנא ונאטח לבא .ונאטח
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 .ונרעה .ערה ןושלו יפוד י,נךבד .ונלזג .ונךגב ונמייא
 תוצע ונטע;•רקש ונלפת .ונסמח .ונךז_.ונעשךהו
 אושל ונעבשנ •ונפאנ .ונצאנ .ונךרמ .ונצל •ונבזב .תוער
 .ונעשר .ף־יע ונישק .ונררצ .ונעשפ .וניוע .ונרדס רקשלו
 ךיטפשממו ךדרוצממ ונךסיו .ונעתעתו וניעת ונבעת .ונתהש
 יכ ונילע אבה-לכ־לע קידצ התאו .ונל הויש אלו םיבוטה
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 :ונעשרה ונחנאו תישע תמא
 ןכוש ךינפל רפס: המו .םורמ בישוי ךינפל רמאנ המ
 עדוי התא עדוי התא תולגנהו תורתסנה אל,ך .םיקהש
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 ןונ יא רודיקרוטא יד הקוב הריק .קוכ ןרק דיקרימ ויג יח ןייב רדכ .קודווב
 ־אגורא יראפ יק יא .יילאקא יק יא ליא ןיא הריא הא .קונ ירבוק הקקרוטא
 קוט .דאדיגיריד הרטקיאוכ הראייקוכיד ליא .קומראקיפיטקוג לופ וכיאוב רוד
 וק ןיא .הזאק יד ליאיפ הא קיטקירבוקקיד .וזוייקארג יא והדאיפ קאריראק
 :ליא הא ריבאק קיטקיזיא דארדיב וט .יט יד ירטכאליד קיטניטקיא ראקשוב

 (יוכו ןאטקיא ייר וייד)
 ןוק קאגא ןונ .קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ירטקיאוכ לעיהלא
 ־וזאר ריכיב ןיא .וייקיאוג ליא ןיא ופאמ וט ה5ארט .ןיפ קוכ
 ;יא קיטאמירא ןוכ ורביל וט יד ירבמוכ ורטקיאט .*ט הרטכיאוקקיא וטכיימאכ
 וט ןאראטכאכוקא קידאדאיפ קוט .וייריגיטקאק ריריקשיפ רופ ראגיאא וט
 .יט ןוק יד דאדיטקוג הגיאא .ראטאק וט ןיא קאגיא יד׳ הזיבורפ .האייפאק
 הרטקיאוכ הדכימוקניא .יט הא ראמאלקקיא ורטקיאוכ ןיא ירדאפ ורטקיאוכ
 .ומזיכירפ יד קאדפייט יד תקכאכרוט קאראכלוט יא .רודאגור רופ ןוייקאבלאק
 סיימאטקיט קיטקישיד יקול הרבמימ .ןוראלוקיד יק יק יאיב קאטריאופ קוק
 וט .קאראטאזיד ייל יד וייק .ץמיק וק יד הקונ יד ודאדיבלואהאיק ןונ וט
 יק ןופ הרוגא הפול הל יד ויידור וגילבמוא .קודאזיבכא קוט ןיא ןופ וטירקיק
 הכירגכיליפקיד ןורייקוכוק יט יק ליא הא יסופוק 'ה .ןוייקאלפכיט הל יאוגפימ

 .הרודאייליטקאקכיא הא קאראפרוט יק .ןורייקופוק יט ןו> יק יטפיג הל הא
 :הקכאריפקיא הל יד קודאליקראקפיא קודידכירפ

 ירטכאליד הגכיב קירדאפ קמטקיאט יד וייד יא וייד ורטקיאוכ לעיהלא
 קארטקיאופ יד קארבוקפיא יט ןופ יא ןוייקארוא תרטקיאופ יט יד
 .זיבריק יד קורוד יא קיקאפ יד קודאקפיאוגירבזיד קופ ןופ יק .קאביטאגור•
 .קירדאפ קורטקיאופ יד וייד יא וייד ורטקיאופ 'ה יט יד ירטפאליד ריזיד רופ
 .קירדאפ קורטקיאופ ־א קוכ קומיקיפ וריפפיא .קומיקיפ ןופ יא קוכ קוטקוג
 יא דאדלאיפ קומילבא .קומיטאבירא .קומיקלאפ .קומיפלוק
 "ייבריבוק .קומיקילאמפיא יא .קומיקרוטא .ולאמ ליא דאוגכיל
 .קולאמ קוזיקכוק קומיזיקכוקא .דאדיקלאפ קומיטכוגא .קומיימלודא .קומ׳
 קומיקיפרופ .ראייפאקפיא קומיזיא .קומייליביר .קומיקיכרקקיא .קומיטכימ
 "יביר .קומיקרוטא .קומיקרוטא .דאדיקלאפ הל היא יא דאדיפאב הל הא קומירוג
 .קומייפאד .קומיקילאמכיא .זיבריק קומיקירודפיא .קומייטקוגכא .קומ,יל
 סאדכימוקכיא'קוט יד קומיריט קופ .יא .קומירייזארט יא קומיריי קומיקירו בא•
 .קורטוא קמ תא וגיבורפ ןופ יא .קופיאוב קול קוייקיאוג קוטיד יא קאק
 ׳א קיטקיזיא דארדיב יק .קורטוחכ ירבוק ןימיב ליא ודוט ירבוק וייקוג וט יא

 :קומיקילאמפיא קוכ
HD סוקיר יק יא .הרוטלא הל ןיא ןאטקיא יט יד ירטכאליד קומיריד יק 
 סקניא קאל וטרייקיד .קולייק קול ןיא יארומ ,ט יד ירטכאליד קומיראט



 תירחש גמ
 "ירדיד־לכ שפוח התא .יה־לכ ירג־ום תומולעתו םלוע יזר

 רתכנ ןיאו .ךממ םלע;רביז־לכ ןיא ;בלו תוילב ה״ור ןטב
 ג ךיניע דגנמ

 ־םחרהש וניתובא דדלאו ונידל א הורי ךינפלמ ןוצר *הי
 ־לכ תא ונל רפכמו וניתאטה־לכ תא ונל לוחמהו ונילע
 ׳ונינועל תחלסו וניעשפ־לכל הלכתו לוהמתו וניתונוע
 ונל לוהמ ונאטח יכ וניבא ויל הלס :ונתלחנו ונתאטהלו
 ־לכל דסה ברו חלסו בוט ינדא התא יכ :ונעשפ יכ ונכלמ
 ןעמל :אוה בר יכ ונינועל הללסו הוהי ךמש ןעמל :ךיאלק
 הוהי :ונשבי הרצמ איצות ךהקלצב ונייחור הוהי־ ךמש
 תואבננ הוהי :הלפ בקעי.*הלא ונל בושמ ונמע תואבצ
 •ינארק םויב וננע:ך :מה העישוה הוהי :ךב ה ■:ב םדא ירשא
 (רבעיו) :םדקכ ונימ:שדח הבושני ך*לאהוהי ונבישה

 אלו ופא בישהל הבלחו תיהש:אלוןוע רפכי םוחר אוהו
 ינממ ךימחר הלכת אל הוח:התא :ותמה־לכ ריע:
 ׳ונצבק.ו וניהלא דוהי ונעישוה :ינורמ:דימת ךממאי ךרסה
 •םא :ךתלהתב הבתזעהל ךשךןל םשל תודוהל םיונה זמ
 :ארות ןעמל ההילםהךמעיכ:דומע:ימ ינד א ה;־רמשתתונוע
 ונינוע םא :ונילע למנ וניתונועכ אלו ונל השע יניאטהכ אל
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 ךידסחו חוחו ךימחר רכז :ךמש ןעמל השע הוד:ונב ונע
 דדלא םש ךבגשי הרצ םויב הוח:ךנע: :המה םלועמ יכ
 ־ונכלמ וניבא :ונאלק םויכ וננע:הלמה העישוה הוה: :בקע:
 י ךימחר בורע הקדצ ונמע השע םישעמ ונב ןיא יכ וננעו וננה
 תא תאצוה רשא וניחלא ינדא התעו :ךמיע ןעמל ונע״שוהן

 זוזה םויכ םש ךל שעתו הקזהל דיב ם:רצמ ץראמ רמע:
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 "מייק יד קוטירקיק .ןייבאק וט .ןייבאק וט קאטריי3וקקיד קאל יא קאטריי5
 "ורדאוקקיא ווכ .וביב ודוט יד קאטרייבוקכיא יד קאטרייבוקכיא יא .ירפ
 ןונ .ןוקארוק יא קיכוייכיר ץאיב .ירטכייב יד סאראמאק קאדוט ןאייי
 הרטכיאוקקיא יד וטרייבוקכיא ןונ יא .יט יד הטרייבוקכיא החק הכוגכיכ

 :קוחא קוט
 *קיאופ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ 'ה יט יד ירטכאליד דאטכוליב האיק רןךר
 סודוט הא קוכ הא קיפודריפ יס .קוכ ירבוק קידסיפא יק .סירדחפ קורט
 יא .קוטיליד קורטקיאוכ קודוט הא קוכ הא קיפודריפ יא .קודאקיפ קורטקיאוכ
 קאראכודדיפ יא .קוייליביר קורטקיאוכ קודוט הא (קיכודריפ יא) קיכודריפ

 ריפ :קאקוכראדיריא יא קודאקיפ קורטקיאוכ הא יא קוטיליד קורטקיאוכהא
 .ייר ורטקיאוכ קוכ הא הכודריפ .קומיקיפ יק ירדאפ ורטקיאוכ קוכ הא הנוד
 דיקרימ יד ידכארג יא ןאכודריפ יא וכיאוב 'ה וט יק :קומייליביר יק
 הא קאראכודריפ יא .׳ה ירבמונ וט ריפ :קיטכאמאיי קוט קודוט הא
 *אוגידיבא קוכ ׳ה ירבעמ וט רופ :ליא ידכארג יק קוטיליד קורטקיאוכ
 ׳ה :המלא הריגקיאוכ האייעקוגכא יד קאראקאק דאדיטקוג וט ןוק קאר
 תואבצ ,ה :ירפמייק בקעי יד וייד קוכ הא וטכיימיקיטלאכיא קוכ ןוק תואבצ
 ליא הבלאק 'ה :יט ןיא האייחאיפניא יק יק ירבמוא ודארוטכיבא ןייב
 'ה ראכרוט קומזא :ראמאיי ורטקיאוכ יד האיד ןיא הרידכופקיר קוכ ייר

 :יטכאבא ומוק קאיד קורטקיאוכ הבוכיר קומיראכרוט יא יט הא
 (וקאפ יא)

 הראוגיגומ יא הראייכאד ןונ יא וטיליד הראכודריפ וזודאיפ ליא יא אוהו
 :האייכאק וקהדוט הראטריפקיד ןוכ יא רולופוק רסכרוט רדא רופ
 .וכיטכוקיד דאדריב וט יא דיקרימ וט ימ יד קידאדאיפ קוט קידיב ןוכ 'ה וט
 קיטכיג קאל יד קומאייכאפא יא וייד ורטקיאוכ '0 קומאבלסק :ןאראדראוג ימ
 יק :רואול וט ןיא ראבאלא רופ דאדיטכאק וט יד ירבמוכ הא ראול רופ
 סקכאכודריפ הל יט ןוק יק :הראראפ יק ןיק ינדא הי קאראדראוג קוטיליד
 ןונ יא קוכ הא וזיא קודאקיפ קורטקיאופ ומוק ןופ :ודימיט קאיק יק רופ
 קוטיליד קורטקיאופ יק :קוכ ירבוק וכודראלאוג קוטיליד קורטקיאוכ ומוק
 קידאדאיפ קוט הרבמימ :ירבמוכ וט רופ זא ,ה קוכ ןיא ןוראוגיטקיטא
 ןיא 'ה האיטרידכופקיר :קאיא ירפמייק יד יק קידיקרימ קוט יא 'ה
 'ה :בקעי יד וייד יד ירבמוכ האיטריקיטלאכיא האייטסוגכא יד האיד
 :ראמאיי ורטקיאוכ יד האיד ןיא הרידכופקיר קוכ ייר ליא הבלאק
 ןיא ןופ יק קומידכופקיר יא קומאדאיפא ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוכ
 יא קידאדאיפ קוט יד ירבמודיגומ ומוק דאדיטקוג קוכ ןוק זא קאגיא קוכ
 קיטקאקאק יק וייד ורטקיאוכ יפדא הרוגא יא :ירבמוכ וט רופ קומחבלאק
 רכ הא קיטקיזיא יא יטריאופ רידופ וןק וטפייא יד הרייט יד ולביאופ וט הא



 דקרמהו ךפא אנ־בש:ךינרוקךצ־לקכ ינדא :ונעשר ונאטח
 וניתובא תונועבו וניאש־ב יב :ךשךק7רה םילשורי;ךקיעמ
 וניהלא עמש התעו :וניתוביבס־לכל הפדרל דמעו םילשור:
 םמשה "שדהמ לע ךינפ ראהו ופינחת לאו ךיבע תלפת לא
 הארו ךיניע הלפ •עמשו ךתא *5לא הטה :ינדא ןעמל
 וניתורךצ לע אל יב :הילע ךמיש ארקנ רשא ריעהו וניתמהש
 ינדא :םיברה יהימחר לע יב .ךינפל ונינונחת םיליפמ ונחנא
 ך;עמל רחאת לא .השעו הבישקה ינדא .החל? ינדא .העמש
 ןמהרה באה וניבא :ךמ ע לעו ךריע לע.ארקנ ך?*ש י? *הלא
 ץרא ר תופנב עבקאמ וניתוצופנ ץבקו .הבוצל תוא ונאקה
 רמחה ונהנא .התא וניבא הוהי התא יב םיו ;ה־לב ועדיו ורידי
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 די השעמו .ונרצע התאי
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 ונו ונרוצ ונבלמ וניבא :ונד
 םב־לשמל הפקהל ךתלחנ ןתת לאו .ךמע.לע הוהי הסוח
 *ב הרהי ונעדי :םהיהלא אנ הי״א םימעב ורמאי המל .םדנ
 ונר־דמעו דודנה ך?ש אלא .ונרעב דומעי.*מ ןיאו .ונאטה
 ךמע לע לומ־ .ונילע םחר םינב לע בא םודיקו :הרצתעב
 :וננעי ונבלמ דנה ך מ ה ר בור^ אנ הסוח .:ןתלחנ לע_ םהקו
 אנ טבה :תעו תע לבב תואלפנ השע הקדצה ,דוהי. ךל
 הרהי ךל ׳יב .ףצק ונב־לשימילא .ךתיערמ ןאצ אנ העישוהו
 לא יכ אנ עלק אנא תוחיל? הולא :ונתלהות ךב העושיה

 :התא הלסו בוט

 .םירתבה ןיב תירבל טבהו רוכז .ןונהו םוחר ךל? אנא
 לא .וניבא לארקוןעמלו .דיחי תדקע ךינפל הארתו
 לאו .ונקצוי ונחכשת לאו ♦ונכלמ ונש?ת לאו ונבזעת

 :התא םיחרי ןינה ךלמ לא יב .וניתולנב הלב ונמע שעת

 םופא ךרא לא ךומב ץא .וניהלא הוהי םוחרו ןונה דןומ?ץא
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 קאדוט ומוק יכדא .קומיקיזיאמ:>יא קומיקיפ יטקיא ליא האיד ליא ומוק המאצ
 סילשורי דאדביק וט יד האייכאק ווכ יא רולופ ווכ הרוגא יכרוע קידאדיטקוג סוט
 סועיליד רופ יא קודאקיפ קורעקיאט רופ יק :דאדיעכאס וט יד יטכומ
 סודוט הא ויידופיר רופ ולביאופ וע יא םילשורי קירדאפ קורעקיאוכ יד
 וע יד ןוייקארוא הא וייד ורעקיאוכ יאוא הרוגא יא :קירודיריד קורטקיאט
 "וטכאק וע ירבוק קיקאפ קוע הרבמולירא יא קאביטאגור קוק הא יא וברייק
 יאוא יא הזירוא וע וייד ימ העקוקא :יכדא יד רומא רופ ודאלוקיד ליא ויירא$
 יק דאדביק הל יא קטוייקאלוקיד קארעקיאוכ יאיב יא קוזוא קוט ירבא
 קידאדיטקוג קארעקיאוכ ירבוק ןוכ יק .האייא ירבוק ירבמוכ וט ודאמאיי יאופ
 קידאדאיפ קוט ירבוק יק יט יד ירטכאליד קאביטאגור קארטקיאט קיטכאגיא קוב
 .קידראטיד ןט .זא יא .הגוקקיא ינדא .הכודריפ ינדא .יאוא ינדא :קאגומ קאל
 ירבוק יא דאדביק וט ירבוק ודאמאיי יאופ ירבמוכ וט יק וייד ימ יט רופ
 לאייכיק קומארטקומא והדאיפ ליא ירדאפ ליא ירדאפ ורטקיאוכ :ולביאופ וט
 קיטראפ ורטאוק יד קוטפייימיזראפקיא קורעקיאוכ האייכאפא יא .ןייב הראפ
 וט יק קיטכיג קאל קאדוט ןארבאק יא ןאריקוכוק .הרייט הל יד
 רודארוגיפא ורטקיאוכ וט יא וראב ליא קוכ .וט ירדאפ ורטקיאוכ 'ה
 ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאט :קונ קודוט וכאמ וט יד הגיא יא•
 *־ביאופ וט יר5וק ׳ה הדאיפא .רודימחיר ורטקיאט יא יטריאופ ורטקיאוכ
 קוייא ןיא ראטקידופ רופ ויידופיר רופ דאדיריא וט קיד ןונ יא ול
 קומיפוק :וייד יק הרוגא ודא קולביאופ קול ןיא ןאריד יקרופ .קיטכיג
 ידכארג ליא ירבמוכ וט ובלאק .קוכ רופ יראפ יק ןיק ןונ יא קומיקיפ יק ׳ה־
 ירדאפ ראדאיפא ומוק יא .האייטקוגכא יד הרוא ןיא קוכ הא יראפ יק
 תדאיפא יא ולביאופ וט ירבוק הדאדפא .קונ ירבוק הדאיפא קוזיא ירבוק
 קידאדאיפ קוט יד ירבמודיגומ ומוק הרוגא הדאיפא .דאדיריא וט ירבוק
 ןייזא דאדיטקוג הל ׳ה יט הא :קומידכופקיר יא ייר ורטקיאט קומאדאיפא
 הרוגא הבלאק יא הרוגא הטאק .הרוא יא הרוא הדאק ןיא קאיבאראמ
 הל ׳ה יט הא יק האייכאק קוכ ןיא יטקידופ ןונ .וטקאפ וט יד קאזיבוא
 וגיאור .קאקנאכודר־פ יד וייד :הקכאריפק׳א הרטקיאט יט ןיא ןוייקאבלאק

 :וט ןאכודריפ יא וכיאוב וייד יק הרוגא הכודריפ
 !טכיימאמריפ הא הטאק יא הרבמימ וזוייקארג יא וזודאיפ ייר וגיאור אנא
 יט יד ירטכאליד הטקיב האיק יא .קוטכיימיטראפקיא קול ירטכיא יד
 סישיד קוכ ןונ ירדאפ ורטקיאוכ לארשי רופ יא .וקיכוא ליא יד הרודאטא
 ורטקיאוכ קידיבלוא קוכ ןונ יא ייר ורטקיאוכ ק*שיד קוכ ןונ יא ירדאפ ורטקיאט
 י־ל וייד יק .וייליביטאק ורטקיאוכ ןיא ןיפ קוכ ןוק קאגא ןונ יא .רודאירק

 :וט וחדאיפ יא וחייקארג

 רכ הא ומוק ןונ .וייד ורטקיאוכ וזודאיפ יא וחייקארג יט הא ומוק ןינ ןיא



 .תירהש הכ
 :ונליצה זגרמו שערמ ונמחרו ונע• :וה תמאו רסה ברג
 יישק לא ןפת לא בקע_לו קחצ;, הרבאל ךידבע: רכז
 םהנדו ךפא ץורחמ בוש :ותאט_ל לאו ועשר לאו הזה םעה

 "יכ .התא םוחר יכ תומה תכמ ו ;ךמ רסהו :ךמעל הערה לע
 העישוה וי אנא :רודו רוד־לככ םנה דסה תושעל ךכרד ןכ
 .ונאךק7 םויב וננע ,דוהי אנא .אנ החילצה הוהי אנא .אנ

 השחת לא .להינ הוהי ךל .וניכה הוהי ךל •וניוקהוהי ךל
 "לכו עך?ת ךל ךךכלכ .םתוקת הדביא םווג ומאנ יב וננעתו

 :הוחתשת ךינפל המוק

 הלהב? .םיאטחו םיעשופ לכק_ל הבושתב דנ התופה
 המוק חצנ ונחכשת לא •וננובצע בורמ ונשפנ
 דב ונחנא ךמע יכ .ונילע ךנורח ךופשת לא .ונעישוהו
 תאבוטכ ונוצקשל .םדנב ונדובכ לד הטיבה לא ג ךתירב
 וארי המה .רצ דנב דןתךאפתו;יבשב ךז:ע יתמ דע_ הדנה
 ןעמל ונעישוהו ךתדובע הררוע .םתרובנמ ותחיג ושבד
 ׳ךימדר ונומדק: רהמ .וניתואלת ךינפל וטעב:לא :ךמש
 תהשת לאו ;לועפ ךנעמל אלא יננעמל אל .וניתורצ תעב

 ךונח ךלמ לא יכ .וניניע תולהנמ ךל יב .ונתיראש רכז תא
 :םימעפ םירמוא דימת םוי לכב וניתודע רוכזו :התא םוחרו

 :דהא הוהי וניהלא הודי לארשי עמש .הבהאב
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 .םוי לכל םיפא תוליפנ

 ׳ךידסחו ךימחר תלךן .םימחרה לעבו התא םיפא ךרא לא
 ■הורי דריו :ךתרותב בותכ ןכו .םדקמ וינעל תעדוה

 :רמאנ םשו הוהי םשב ארקיו םש ומע בציתיו ןנעב

 ןונחו םוחר לא הוהנ 1 הוהי ארקת וינפ־לע 1 היוהי רבעלו
 :םיפלאל דסה רצנ :תמאו דקה ברו םנפא ךרא

 :ההנו האטחו עשפו זוע אשנ
V T T 7 ־ : ־ T : “•* 
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 תומאבלאק דאדריב י!; דיקרימ יד ידכארג יא סירולופ יד וגכיאול וייד
 -הא הרבמימ :קומאפאקסיא ןוייסימירטסיא ידיא הלבכיט יד .סומאדאיפא יא
 ליא יד הזירוד הא סיונאק ןוכ בקעי הא יא קחצי הא םהרבא הא קוברייס סוט
 יד הכרוט .ודאקיפ וק הא יכ האייסילאמ וק הא ןופ יא יטסיא ליא ולביאופ
 יא .ולביאופוט הא לאמ ליא ירבוס יטיטכייפירא יא רולופוט יד וטכיימיסיריא
 רופ הריראק וט יקנא יק .וט וחדאיפ יק יטריאומ הל יד הדיריפ קוכ יד הריט
 ׳ה וגיאור :וייקכאכיליג יא וייקכאכיריג הדאק ןיא קידלאביד דיקרימ ריזא

 ךיא קומידכופסיר ,ה וייאמ .הרוגא הריפקורפ ׳ה וגיאור .הרוגא הבלאק
 סומאריפסיא ׳ה יט הא .קומיריפקא ׳ה יט הא .ראמאיי ורטסיאוכ יד האיד
 קיטכיג ןורישיד יק קומידכופסיל יא סיילאקא יט ןונ סומיראריפסיא ׳ה יט הא
 "יא הראיילידור יק יט הא היילידור הדוט .סאסכאריפקיא קוק יקויידריפיד

 :הראברוקכיא יס יט יד ירטכאליד הרוטאטסיא הדוט
niTBH יא סירודאייליביר ריביסיר רופ הבושה ןוק טאמ ןיירבא ליא 
 ־יד ירבמודיגומ יד המלא הרטסיאונ הדאברוט יאופ .סירודאקיפ
 .סומאבלאס יא הטכאבילא ירפמייס סידיבלוא סיכ ןונ .סילרליד סאלטסיאוכ
 יט יד סיכוראב סוכ ולסיאופ וט יק .קונ ירבוס וטכיימיקיריא וט סאטלייג ןרכ
 ־יא קיטכיג סאל ןיא הרכוא הרטקיאוכ יד הזיקאלפ הטאק וייד :וטכיימאמריפ
 י־וק הטקא הדאטראפא הל יד וטכיימאכוקכיא ומוק קוטכיימאכוקכיא סולטקיאוכ
 -סא יד רידופ ןיא הרוחמליא וט יא וייליביטאק ליא ןיא הזילאטלופ וט ודכא
 *אראב סוט יד ןאראטנארביק יס יא ןאראטסיזילא יס יא ןאלינ סיייא רודאייטסוג
 ןיקופא יק ןרכ .ילבמוכ וט לופ סומאבלאס יא האיכאגאראב וט הטריפסיד .קאינאג
 :סוט ןאראטכאכוקא קופ הרוקירפא סאייליקפאק סאלטסיאוכ יט יד ירטכאליד
 יט רופ ובלאק .סוכ רופ ןוכ .קאייטסוגכא סאלטסיאט יד הרוא ןיא סידאדאיפ
 רנ הא יק .הזדאמור הרטקיאוכ יד ןוייסארבמימ הא סיינאד ןוכ יא .הרבוא
 ׳יא .וט וזודאיפ יא וחייסארג ייר וייד יק .סוחא סולטקיאט סיטכאריפסיא
 סודסיטכייזיד וכיטכוקידהאיד הדאק ןיא וטניימאוגיטסיטא ולטסיאוכ הרבמימ

 :טוא ׳ה וייד ולטסיאט ׳ה לארשי יאוא .רומא ןוק קיזיב
 :סיסאפ יד הלודאציא

 יד הזידכארג .סידאדאיפ סאל יד וייכיאוד יא .וט סילולופ יד וגכיאול וייד לא
 ייד ידלימוא ליא הא ריבאס סיטסיזיא קידיסלימ סוט יא סידאדאיפ סוט
 ־יבוכ הלןוק 'ה ויידכיסיד יא :ייל וטןיא וטילקסיא הטסיא יקכא יא .יטכאבא
 :וגיד יאופ יאא יא ׳ה יד ירבמוכ לופ ומאיי יא .יאא ליא ןוק ץכולאפ יא

 דתדאיפ וייד ׳ה 'ה ומאיי יא סיקאפ סיס ילגוס ,ה וקאפ יא רבעיו
 ,*א דיסלימ יד ידכארג יא סילולופ יד וגכיאול וחייסאלג יא
 יא וייליביר יא וטיליד ןאכודריפ קילימ סול הא דיסלימ ןאדראונ :דאדריצ

 :רארביל יא ודאקיפ



' J: תירהש 
 דודל :ונעיגרהל ונילג? םהר ךינפל ונאטח ןונהו םיחד
 לא'יתחטב ךב יהילא :אישא ישפנ הרהל ךילא

 ושבל ושבי אל'ךלוק לכ םנ :יל יבלוא יצלעל לא הקובא
 :ינדמל ךיתוהרא ינעידוה .רוהל ךיכרך :םקזיך םידנובה
 יתיוקךתוא יעשי.יהילא התא יכ ינדמלו ךתמאב ינכירדה
 תאטח : המה םלועמ יכ ךידסחו הוהי ךימחר רכז :םויה־לכ
 ךבוט ןעמל התא יל־רכז ךך?הכ רוכזת לא יעשפו ירוענ
 ךלד:י ךרדב םיאטה הרוי ןכ לע הוהי רשלו בוט :הוהל
 דסק הוהי ת1חךא לכ :וכרד םיונע דמליו טפשמב םדנע
 יתחלסו הרהל דאש ןעמל :ויתדעו־יותירב ירצנל תמאו

 ךרדב ונרוי הוהי ארל שיאה הז ימ :אוה בר יכ ינועל
 הוהל דוס :ץרא שריי וערת ןילת בוטב ושפנ :רחבל
 אוה ייכ הוהי לא דימת יניע :םעידוהל ותירבו ויאיריל

 תורצ :ינא ינעל דיה:יכ יננהו ילא ינפ זילנו תשךונ איצוי
 אשו ילמעו יינע האך :ינאיצוה יתורוצטמ וביהרה *בבל
 :ינואנש םמה תאנש;ובר יכ יבלוא האר: :יתאטה־לבל
 רשיל םת :ךב יתיסה יכ שובא לא ינליצהו ישפנ הרמיש
 :ויתורצ לכמ לארשל תא ם'הילא הדפ :ךיתיוןר יכ ינורצל

 :ויתונוע־לכמ לארשל תא הדפי אוהו
 הערה לע םחנהו ךפא ןורהמ בוש לארשי.*דלא הוהי

 T :ךמעל
 ינש םויל 1 י :

 וניתובא ונל ורפס רשא .םינושאר־ ךידסח הלא ”ודח
 .ןכש ךדובכ ןמזב ז ונמע תישע רשא .םינפלמ
 ויז ונטמ תקחר :ונמע רבדל םשו .ןכומ ותבשל להאב־
 והבישה :ונמע היפ ונניא רקא •הנפ הנא התעו .הניכשה־
 תושעל הוהל לידגה .ורמאי זאו ךינב ורבגיו ותומדקל
 ךקעכ רפהו :ונעשל יהלא ונבוש .ונעננ אפרל רהמ :ונמע■

 •בושי :ונמע



 ונידאל 46
 יירבוק הדאיפא יע יד ירעכאליד קומיקיפ וחייקארג יא וחדאיפ £2וחר
 סיזירפכיא המלא ימ ׳ה יע הא דוד הא :קומאבלאק יא ערכ
 ךאראהגא יק ןונ יראעשדירא ימ ןונ ייזואיפכיא ימ יע ןיא וייד ימ :וע
 "ירא יק ןוכ קיעכאריפקיא קוע קודוע ןייבכאע :ימ רופ קוגימיכיא קימ
 קאריראק קוע :ואיזאב ןיא קיעכאקלאפ קול ןאיקראעקיזירא ןאראעשיז
 ־יא דאדריב וע ןיא ימאכימאקכיא :ימאזיבכא קטימאק קוע ריבאק ימזא 'ה
 :האיד ליא ודוע וריפקיא יע הא ןוייקאבלאק ימ יד וייד וע יק ימאזיבכא
 :קאייא ירפמייק יד יק קידיקרימ קוע יא ׳ה קידאדאיפ קוע הרבמימ
 רע ומוק :קירבמימ ןופ קוייליביר קימ יא קידאדיקומ קימ יד קודאקיפ
 רופ ׳ה וריגיריד יא וכיאוב :׳ה ץיב וע רופ וע ימ הא הרבמימ דיקרימ
 שידלימוא הראכימאקכיא :הריראק הל ןיא קירודאקיפ הרארעקומא ועכאע
 ¬יד קוכימאק קודוע :הריראק וק קידלימוא הראזיבכא יא וייקיאוג ליא ןיא
 "אעקיע קוק יא ועכיימאמריפ וק קיעכאדראוג הא דאדריב יא דיקרימ 'ה
 ידנארג יק ועיליד ימ הא קאראכודריפ יא ,ה ירבמוכ יע רופ :קועכיימ
 הריראק ןיא האילרארעקומא 'ה יד ןיימיע ןוראב ליא יעקיא ןיק :ליא
 הראדריא ןימיק וק יא הרימרוד ןייב ןוק המלא וק :הריזוקקיא יק
 קילריזא רופ ועכיימאמריפ וק יא קייגכיימיע קוקא ,ה יד ועירקיק :הרייע
 קנימ ייר יד הראקאק ליא יק ,ה הא וכייננוק יד קוחא קימ :ריבאק
 קאייעקוגכא :ויי וכיקקימ יא ולוק יק ימאדאיפא יא ימ הא העאק :קייפ
 ־־פא ימ יאיב :ימאקאק קועירפא קימ יד ןוראגנאקכיא יק ןוקארוק ימ יד
 ־יאיב :קודאקיפ קימ קודוע הא הכודריפ יא האייריזאל ימ יא ןוייקיאיר
 "ייקירובא ימ ימלודא יד ןוייקירובא יא ןוראוגיגומ יק יק קוגימיכיא קימ
 יגירבא ימ יק יראעקיזירא ימ ןופ ימאפאקקיא יא המלא ימ הדראוג :ןור
 :וריפקא יע יק ןאראדראוג ימ דאדיגיריד יא דאדימקיכירפ :יע ןיא
 ־הרימחיר ליא יא :קאייעקוגנא קוק קאדוע יד לארשי הא וייד ימחיר

 :קועיליד קוק קודוע .יד לארשי הא
 ־יעיעכייפירא יא רולופ וע יד ועכיימיקיריא יד הכרוע לארשי יד וייד הרהי

 :ולביאופ וע הא לאמ ליא ירבוק
 ודנוגיס ליא האיד הראפ

 קורעקיאופ קופ הא ןוראעכוק יק .קארימירפ קאל קידיקרימ קוע ודא הלהי
 הרפוא וע יק ופמייע ןיא :קופ ןוק קיעקיזיא יק .קיעכא יד קירדאפ

 :קוכ ןיק הראלבא יאא יא .הדאזיראפא הדאעקיא וק הא הדפייע ןיא .וחפ
 ןופ יק .ועאק ודא הרוגא יא .הכיכש הל יד דאדיראלק קופ יד קיעקאשילא
 ןאראגרוייאמ יק יא דאדיאוגיעכא וק הא ראכרוע ולזא :קופ ןוק יקא ליא
 :קופ ןוק רדא רופ 'ה וייקידכארגכיא .ןאריד קיקכועקיא יא קוזיא קוס

 הרעקיאוכ יד וייד קומאפרוע .הגאיי הרעקיאוכ ראכיזילימ רופ הרוקירפא
 ('ופו הכרוע) :קוכ ץק האייפאק וע הדלאב יא .ןוייקא5לאק



 תירחש זמ
 ישימח םוייי

 ץפק םא .לא תונח חכשה .לאירא תטלפ תיראש ךוהי
 *יל;ר םודה רכז אלו .ופסוי ורבד סאמ :יימחר ףאב
 ירפס רשא".וידסחו ויתואלפנ היאו :וימחר גהנמכ ופא םויב
 הלפנ .ינוגי תוברב רמוא :וימחרכ םלמג רשא גידבעונל
 .ינמחנתהו ונלחנ ורבדל :וימחר םיבר יכ .הוהידיב א)

 :וימחר 'ולכ אל יכ ♦ונמת אל יכ ,דוהי ידסח

 הוח; ףצקת לא :ךמעל הנחה לע.םחנהו .ךפא ןורחמ בושי
 םא .ונלב ךמע אנ טיבה ןה .ןוע רכזת דעל לאו דאמ ידע
 וניתובושמ'ובר יכ .ךמש ןעמל השע ,דוהו ונב ונע ונינוע

 :ונל חלס ןודא ונאטח ךל

 ךלמ ונל ןיא ונכלמ וניבא :התא וניבא ונכלמ טיבא:
 ונכלמ וניבא :ונילע םחר ונכלמ וניבא :התא אלא

 הקדצ ונמע.השע,:םיבוט םישעמ ינב ןיא ינ ♦וננע!וננחי
 עד; אל ונחנאנ .ונעישוהו £־לודנה ךמש ןעמל .דסחו
 *כ ךידסחו יי ךימחר דבז :וניניע ךילע,יכ הדשענ דמ
 לא :ךל ונלחי רשאכ ונילע יי ךדסח 'יהי :המהי םלועמ
 ינוליז יכ ךימחר ונומדקי רהמ 'םינושאר תונוע ונל רוכזת
 יכ וננח יי ׳וננח .ץראו םיימש השוע יי םשב ונרזע :דאמ
 זגרי ♦רכלת הבחא זגדב .רכזת םחר זגלב . זוב וניעבש ב־נ
 יננעי.ךלמח העישוה יי .רוכזת תומימח זגרב .יעת הדיקע
 ונרזע '.ונחנא רפע יכ רוכז'ונרצי עדיי אוה יכ .ונ'אךקז םויב.
 1־יל רפכיו ונליצהו .ךמש דובכ רבד לע ונעשי 'יהל*

 :ךמש ןעמל וניתאטח

 התוע־וכ ארזב יד אמלעב .אבר המש שדקזמ! לד^תי
 החיכומ ברקיו .הנקרופ חמצנו .ההוכלמ ךילמיו
 ןמזבו 'אלגעכ לארשי תיב לכי ייחבו ןוכימויבי ןוכימב



 ונידאל 47
 וניקניס ליא האיד הראפ

 ראדאיפא יד וליבלוא יק יק .לאירא יד הרודאפאקקיא יד הזיזאמור ןףןןףי■
 וק וייקירובא .קידאדאיפ קוק רולופ ןוק וריק יק .וייד ליא
 יד האיד ןיא הכיכש וק יד ודארעקיא ורבמימ ןוכ יא .וייקיק וק יאוייקאלאפ^
 קוק יא קאיבאראמ קוק ודא יא :קידאדאיפ קוק יד הקכאזוא ומוק .רולופ וק
 ומוק וכודראלאוג קול יק .קוברייקקוק קוכ הא ןוראונכוק יק .קידיקרימ
 הרוגא קומיגיא .קאייקכא קימ יקראוגיגומ ןיא יריד :קידאדאיפ קוק
 קומאריפקיא הרבאלאפ וק הא :קידאדאיפ קוק קאגכומ יק 'ה יד רידופ ןיא
 יק ןמ יק .ןוראמיעא יק ןוכ יק 'ה יד קידיקרימ .קומאוכרוכוק קוכ יא

 :קידאדאיפ קוק ןוראמדכא
 ליא יר5וק דכיעכייפירא יא .רולופ וע יד ועכיימיקיריא יד הכרוע בוש
 ןוכ יא .ומומ העקא 'ה קייכאקכיא יע ןופ :ולביאופ וע הא לאמ
 קודוע ולביאופ וע הרוגא העאק קיא .ועיליד קארארבמימ ירפמייק הראפ
 יק .ירבמוכ וע רופ זא ,ה קוכ ןיא ןוראוגיעקיעא קועיליד קורעקיאוכ יק .קונ
 :קמ הא הכודריפ רוייכיק קומיקיפ יע הא קאיפרופקארעקיאוכ ןוראוגיגומ יק

 ורעקיאוכ .וע ירדאפ ורעקיאוכ ייר ורעקיאופ ירדאפ ורעקיאוכ וניבא
 ירדאפ ורעקיאופ .ויג ובנאס ייר קופ הא ןופ ייר ורעקיאוכ ירדאפ
 "קארנא ייר ורעקיאוכ ירדאפ ורעקיאוכ קמ ירבוק הדאיפא ייר ורעקיאמ
 שיכ ןוק זא .(קאכיאוב) קאגיא קופ ןיא ןונ יק .קומידכופקיר יא קומאי*
 ןופ קונ יא .קומאבלאק יא ידפארג ליא ירבמוכ וע רופ דיקרימ יא דאדיעקוג
 •אדאיפ קוע הרבמימ .קוזוא קורעקיאוכ יע ירבוק יק .קומירא יק קומיבאק
 ירבוק ׳ה דיקרימ וע האיק .קאייא ירפמייק יד יק .קידיקרימ קוע יא ׳ה קיד■
 קורימירפ קועיליד קוכ הא קירבמימ ןופ .יע הא קומאריפקיא יק ומוק קוכ
 .וגפומ קומיקיבורפכיא קומ יק קידאדאיפ קוע ןיעפאכוקא קומ הרוקירפא■
 קומאייקארגא .הרייע יא קולייק ןייזא 'ה יד ירבמוכ ןיא הדוייא הרעקיאמ
 האייכאק ןיא .וייקירפקופימ יד קומיערא קומ ומומ יק קומאייקארגא ׳ה
 האייכאק ןיא .קארארבמימ רומא האייכאק ןיא .קארארבמימ ראדאיפא
 .קארארבמימ דאדימזיכירפ האייכאק ןיא .קארארבמימ הרודאעא הל
 יק .ראמאיי ורעקיאופ יד האיד ןיא הדכופקיר קומ ייר ליא הבלאק ׳ה
 יד וייד קומאדוייא .קופ ובלופ יק ודארבמימ יעיעיפא ורעקיאוכ ופוק ליא
 קומאפאקקיא יא .ירבמוכ וע יד הרפוא יד הזבאק רופ ןוייקאבלאק הרעקיאמ

 :ירבמונ וע רופ קודאקיפ קורעקיאוכ רופ הכודריפ יא4
 ליא ןיא .ידכארג ירבמוכ וק יקיפיעפאק יק יא הקקידכאריניא יק לדגתי
 יא .ופייר וק יכיירכיא יא .דאעכוניב וק ומוק ואירק יק ורכומ
 יא קאדמ קארעקיאוב ןיא .חישמ וק יקריקא יא ןוייקימחיר וק הקקיאומריא
 יא ועסירפ לארשי יד הזאק הדוע יד קאדיב ןיא יא קאיד קורעקיאוב ןיא



 תירחש חמ
 ימלעלו םלג?ל ךרבמ אבר המק אהי :ןמא ורמא־! בירק,
 רדהתיו אשנתיו םמורתיו ראפזןלו חבתקיו .ךרבתי אימלע
 4לי ןמ אלעל אוה ךירבי אשדוקד המיק ללהתיו הלעתיל
 רמאו אמלעב ןרימאד .אתמחנו אתהבשת אתריק אתקרב

 ':ןמא
 רמיא ח״ס סאצוה סדוק ישימחבו ינשבו

 ־רסוח .ונהיכות ־?אב לא יתמאו דסח ברו םיפא ךרא לא
 ךל ונאטח .ער־לבמ ונעישוהו ךמע. לארשי לע״יי

 :לא ךימחר בור? אנ חלס ןודא

 .ונממ ךינפ רתסת לא םימחר אלמו םיפא ךךא לא
 .ער-לבמ ונליצהל ךמע. לארשי תיראק לע.יי הסוח

 :לא ךימחר’בור? אנ חלק ןודא ךל'ונאקה
 רמוא סיפא ךרא לא םוקמב הניחת סהב ןיאש סימיב

 ינבזעל.לא ועתבא םע היה רקאב ונמע וניחלא הלחל יהי
 בערו .ךסלהנ תא דרבו ךמע תא העיקוה :ונשטל לאו

 •־ךחישמ ינפ בשת לא ךדבע דוד רובעב :םלועה דע םאשנו
 ימוא רובצ חילשה הרות רפס ןיאיצומשכו

 :םללשורימ רוהל רבדו הדות אצת ןויצמ י?
 :אוהךורבלארקלומעל הרות ןתנש ךורב םוקמה ךת$
 :ויה^ ייק םעה *רקא ול הכבש םעה ירשא ומק ךורב

 :רמוא הרית רפס ץכילומשכי

 וניהלא לי וממור :ודחי. ומק הממורנו יתא ילל וליס
 וניהלא לי וממור :אוה שודק וילמ םודהל ווהתקהו
 ילב שודק ןיא :וניהלא יי קודקז יב ושךק רהל ווהתקהו
 :י ,־עלבמ הולא ימ יביחנידלאב רוצ ןיאו ךתלב ןיא יב
 תלהק השרומ הקמ וכל הוצ הרות :וניהלא יתלוז רוצ ימי
 היכרד :רשאמ חיקמותו הב םיקיזהמל איה'םייח ץע :בקעל
 ךתיות יבהאל בר םולש :םולש היתוביתנ־לבו םעונ יברד



 ונידאל 48
 הראפ וגידניב ידכארג ירבמוכ וק החיק :ןמא ןאריד יא וכאקריק ופמייע ןיהי
 יבאלא יק יא וגידכיב האיק .ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפד•*־5׳*
 סופא יק יא ישלאשכיא יק יא הקקיעלאכיא יק יא יאוגיזומרופא יק
 וגידכיב ועכאק ליא יד ירבמט וק יבאלא יק יא ישלאשכיא יק יא יאוגיהמ
 רעכיימאערוכוק יא ןוייקאבאלא ראעכאק ןוייקידכיב הדוונ יד הבירא הא .ליא

 :ןמא ןאריד יא ידכומ ליא ןיא קומיזיד יק
 :יזיד הלות לפס ליא ראטיק יד סיטכא סיביאוצ יא סינול ןיא .

 יע ןוק ןונ דחדריב יא דיקרימ יד ידכארג יא קירולופ יד וגכיאול וייד לא
 יא ולביאופ וע לארשי ירבוק ,ה הדאיפא .קיכוזאר קוכ רולופ
 ומוק הרוגא הכודריפ רוייכיק יע הא קומיקיפ .לאמ ודוע יד קומאבלאק

 :וייד קידאדאיפ קוע יד ירבמודיגומ
 קוע קארבוקכיא ןונ .קידאדאיפ יד וניי יא קירולופ יד וגכיאול וייד לא
 יא .ולביאופ וע לארשי יד הזיזאמור ירבוק ,ה הדאיפא .קוכ יד קיקאפ
 ומוק הרוגא הכודריפ רוייניק יע הס קומיקיפ .לאמ ודוע יד קומאפאקקיא

 .וייד קידאדאיפ קוע יד ירבמודיגומ
 :םיפא ךלא יל לאגרל ןיא ליד יס ןונחת סוייא ןיא ןונ יק סאיד סול ןיא

 קירדאפ קורעקיאוכ ןוק יאופ יק ומוק קט ןוק וייד ורעקיאוכ 'ה האיק יקןי
 יא ולביאופ וע הא הבלאק " יראפמאמקיד קוכ ןונ יא ישיד קוכ ןונ
 רופ :ודכומ ליא העקא קולא^יי יא קולאכריבוג יא .דאדיריא וע הא יזידכינ

 :ודאעכוא וע יד קיקאפ ראכרוע קאגא ןונ וברייק וע דוד
 :הליד הלות רפס ןאטיק ודנאוק

 : םילשורי יד ׳ה יד הרבאלאפ יא ייל הלראק ןויצ יד יק
 וגידכיב לארשי ולביאופ וק הא ייל וייד יק רודאירק ליא וגידכיב
 הא יקכא יק ול5יאופ ליא ודארועכיבא ןייב :ירבמוכ וק וגידכיב ליא

 :וייד וק 'ה יק ולביאופ ליא ודארועכיבא ןייב .ליא
 :הליד הרות לפס ליא ןאניי ודנאוק יא .

 הזי ירבמוכ וק קומיריקיעלאכיא יא ימ ןוה ,ה הא דיקידכארגכיא ולד^1
 הא קובדאברוקניא יא וייד ורעקיאוכ 'ה הא דיקיעלאכיא :הנוא
 יא וייד ורעקיאוכ 'ה הא דיקיעלאכיא :לוא ועכאק הכיכש וק יד ודארטקיא
 ןונ :וייד ורעקיאוכ 'ה ועכאק יק דאדיעכאק וק יד יענומ הא קובדאברוקכיא
 :וייד ורעקיאוכ ומוק יעריאו5 ןרכ יא יע יד קאריאופא ןוניק 'ה ומוק ועכאק
 :וייד ורעקיאוכ ובלאק יק יעריאופ ןיק יא ׳ה יד קאריאופא יד וייד ןיק יק
 יד לוברא :בקעי יד האייכאפכוקהא הדאדיריא השמ קוכ הא ודכימוקכיא ייל
 סוק יד ונוא הדאק יא האייא ןיא קיעכייקיערופכיא קול הא האייא קאדיב
 יא הרוחמריא יד קאריראק קאריראק קוק :ודארועכיבא ןייב קרנכיירפוקא
 סיייא הא ןונ יא ייל זכ קיעכאמא הא הלכומ זאפ :זאפ קורידכיק קוק סמיד1
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 תירחש טס
pip םולשב ומע תא ךרבי.יי ןתי.ומעל זע יי :לושכמ ומל: 

 :וניתלאל לדג ובל ארקא ד 00 ינ
 :הרותל דובכ ונתו םיהלאל זע ונת לבה

 :רמואו סעל בתכה הארמו הרוח רפס היבגמו

 ן־דרות ;לא־ושל ינב ינפל השמ םש רשא הרותה תאזל
 סימת לאה :בקעי תלהק, השרומ'השמ ונל הוצ

 :וב םיסוחה לכל אוה ןגמ הפורצ יזי תרמא ונדל
 :תוכרב רדסב אצממ ת״ס סוכרבו עובשה תשרפב ירבג השלש ארוקו

 :רמוא ךכ רחאו ח״מ ז״מ ףדב .אליעל שידק רמואו

 הכבש םעה ירשא :הלקךוללה:דוע ךתיב יבשוי ירשא
 :ויהלא הוהיש םעה ירשא'ול

 םלועל ךמש הכהבאו ךלמה י,דלא ךממורא דודל הלהת
 :דעו םלועל ךמש הללהאו ךכרבא םוי־לכב :דעו
 חבשל רודל רוד :רקח ןיא ותלךגלו דאמ ללהמו -דוהל לודן
 ךיתאלפנ ירבדל ךדוה דובן רדה :ודיגי.ךיתרובגו ךישעמ
 בר רקז :הנרפסא ךתלךגו ורמאי ךיתואדונ זוזעו :החישא
 ־לך!וו םיפא ךרא יי םוחרו ?ובח :וננרי,ךתקדצו ועיבי ךבוט
 ־לכ * ךורוי :וישעמ לב לע וימחרו לבל יזל בוט :דסח
 ךתרובגו ורמאי ךתוכלמ דובכ :הכוכךבל ךידיסס!ךישעמ
 :ותוכלמ רדת דובכו ויתדובג םדאה ינבל עידוהל :ורבד
 :רודו רוד־לבב ךתלשממו םימלוע־^ב תוכלמ ךתוכלמ
 ךילא לצ יניע :םיפופבה־לבל ףקוזו םילפנה־לכל יי ךמוס
 ךד תא חתופ :ותעב םלבא תא םתל ןתונ התאו ורבש*
 ־לכב־דיסזלו ויכריז־לבב יי קידצ :ןוצר יח־לכל עיבשמי
 :תמאב וידאדקי רשא לצל ויארק־לכל יי בורק, :ויישעמ
 תא ר רמוש :םעישויו עמשי.םתעיש תאן השע:ויארי ןוצ־
 יפ רבד ד תלהת:דימשי. םיעשרה־לב תאו ייבהא-לב



 ונידאל &4
 ולביאופ וק הא הריזידכיב 'ה הראד ולביאופ וק הא הזילאטרופ 'ה :וקייפמטכיאי
 .יייד ורטקיאוכ הא הזידכארג דאד יראמאיי ׳ה יד ירבמוכ יק :קאפ הל ןרק

 :ייל הל הא הרכוא דאד יא וייד ליא הא הזילאטרופ דאד קודוט קוצ
 :יזיד יא ילביאופ ליא הא ווכירקסיא ול הרונסומא יא הרוה לפק ליא הקלא יא

'JlStl ייל :לארשי יד קוזיא ירטכאליד השמ וחפ יק ייל הל הטקיא יא 
 ליא :בקעי יד האייכאפזזק הא דאדיריא השמ קוכ הא ודכימוקכיא
 קודוט הא ליא וראפכאמ הדארימזיא ,ה יד הגיד הריראק וק המזיכירפ וייד"

 :ליא ןיא קיטכאגירבא קול
 ח״ס ניא יד תוכרב סאל יא הנאמיס הל יד השלפ ןיא סאנוסליפ סירט המאיי יא'

 :תוכרב רדק ןיא סאראפוט
 : 4R יא 47 ה¥וא ומוק אליעל שידק יזיד יא

 ןאראבאלא יט ןוא הא הזאק וט ןיא קיטכאטקיא קודארוטכיבא ןייב
 ןייב ליא הא יקכא יק ולביאופ ליא ודארוטכיבא ןייב :ירפמייק

 :וייד וק 'ה יק ולביאופ ליא ודארוטכיבא
H/Hn יריזידכיב יא ייר ליא וייד ימ יאיטריקיטלאכיא דוד הא רואול 
 האיר הדאק ןיא :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ירבמוכ וט
 ידכארג :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ירבמוכ וט יראבאלא יא יריחדכיב יוג.
 ־יריג :וטכיימיריקשיפ ןונ הזידכארג וק הראפ יא וגכומ ודאבלא יא ,ה-

 "וניד קאיכאגאראב קוט יא קאגיא קוט הראבאלא וייקכאכיריג הא וייקכא>•
 קוט יד קאר5אלאפ יא רואול וט יד הרכוא יד הרוזומריא :ןאראייק
 ווכ יא ןאריד קידאדירומיט קוט יד הזילאטרופ יא :יראלבא קאיבאראמ
 יא ןאראלצא ןייב וט יד ידכארג ןוייקארבמימ :יראטפוקיר הל הזידכארג:
 קירולו£ יד וגכיאול ׳ה וחדאייפ יא וזוייקארג :ןאראטכאק דאדיטקו3 וט
 ירבוק קידאדאיפ קוק יא קודוט הא ,ה וכיאוב :דיקרימ יד ידכארג יא׳
 קוכיאוב קוט יא קא5יא קוט קאדוט ׳ה ןאיטראול :קא5יא קוק קאדווג
 :ןאראלבא האיכאגאראב וט יא ןאריד וכייר וט יד הרכוא :ןאריזידכיב יט
 הרפוא יא קאיכאגאראב קוק ירבמוא ליא יד קוזיא הא ריבאק ריזא רופ
 וט יא קודכומ קודוט יד וכייר וכייר וט :וכייר וק יד הרוחמריא ד :
 הא "ה ןייר$וקא :וייקכאפיריג יא וייקכאכירינ הדאק ןיא האיכאטקידופ
 קו^וא :קודימירפא קול קודוט הא ןאטכאנילא יא קודייאק קול קודוט
 ןיא קאדימוק קוק הא קוייא הא ןאד וט יא ןאריפקיא יט הא קודוט יד
 רופ ו3יב ורוט הא ראטרא ןייזא יא קוכאמ קוט הא ןיירבא :הרוא וק
 סאדוט ןיא וכיאוב יא קאריראק קוק קאדוט ןיא ׳ה וטקו5 :דאטכולי*
 ול יק ליא ודוט הא קיטכאמאיי קוק קודוט הא ,ה וכאקריק :קאניא םוק
 קוק הא יא יזא קיטכיימיט קוק יד דאטכוליב :דאדריב ןוק המאי*
 קודוט הא ׳ס ןאדראוג :ה5לאק קול יא יאוא קיכוייקאמאלקקיא
 4ס יד רואול :הריאורעקיד קולאמ קול קודוט הא יא קיטכאמא קוק

 ד •



 תירחש נ
 3ק ךר}; ונחנא! :דגמ םלועל 1שךקז םש רשב־־ל} ךל}יו

 י :היוללה םלוע דעו התעמ

 :הז םירמוא ןיא הניחת וב ןיאש םויב

 -1כש ךכוש: הרצ םויו :: ךנעי. :דודל רומזמ ןדצ;מל
 ך־זעסי ןויצמו שדקמ ךרזע חלשי. :בקנה דדלא
 ךבבלכ ךל ןת_\ : הלס הנשד: ךתלוע!ךיתוחנופ לכ רכמ
 לנ'ךנ י וניהלא םשבו’ 'ךתעושיב הננר; ':אלמ: ךתצע לכ’ן
 והשימ יי עישוה יכ יתעדי התע :ךיתולאשמ לכ :: אלמ:
 ,דלאו בכרב הלא :ונימי עש:'תורוב?ב ושדק ימשמ והנע:
 ולפנו וערכ המה :ריכזנ וניהלא יי םשב ונחנאו םיסוס}
 :ונארק,םוי"} וננעי.ךלמה העישוה ל :דךויעתנו ונמק.ונחנאנ

 .'וכו שודק ההאו ןיליחתמו .תאז דאו קוספ ץגלדמו ןויצל אבו ןיליחתמ לבאה סיבב

 ינאו ׳:הוה: םאנ בקענב עשפ יבשלו לאונ ןויצל אבי
 ־יךבךו ךילע רשא יהור ',דוה! רמא םתא יתירב תאז
 עךז יפמו ךערז יפמו ךיפמ ושומי אל ךיפב יתמש רשא
 בש־.' שודק הדתאו :םלוע דעוהדתעמ הוה: רמא ךערז
 שודק,שודק,שודק, :רמאו הז לא הז ארקו לארשי תולהת
 ןיד ןמ ןד 'ןילבקמו :ודובכ קראה’ לכ יאלמ תואבצ ד
 ־שדק.התניכש תיביהאלע אמורמ'ימשבישדק®!ילב :ןירמאו
 ;י אימלע 'ימלעלו םלעל שידק%יהתךובנ דבוע אערא י לע
 עמשאו חור ינאישתו ליקי :הרקי וד אערא לכ אילמיתואבצ
 ךתלטנו :ומוקממ *י דובכ ךורב לודג שער ילוק דלא
 ךירכ ןרמאו ןיחבשמד איגש עד לק.ירתב תיעמשי ®"ל5 אחויי
 י: :דעו 'םלעל ךלמ: :: :התניכש תיב.רתאמ ייד אדמי
 זכהךבא י,דלא י:, :אימלע ימלעלו םלעל םיאק התוכלכ
 תובשלמ רצ_יל םלועל תיאז הרמש וניתובא לארשיו קחצ*
 אלף ןש רפכי םוחד אוהו :ךילא םב}ל ן5הן ךממ ב&
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 דאדיטכאק וק יד ירבמוכ הרודאירק הדוונ הריזידכיב יא הקוב ד הראלבאי
 הרוגא יד ׳ה הא קומיריזידכיב קורטואזוכ יא :ירפמייק יא ירפמ־׳יק הראפ

 הא דאבאלא ירפמייק הטקא יא
 : ןיזיד ןונ םינונקה ליא ןיא ןונ יק האיד ןיא

 ןיא 'ה האיטרידכופקיר :דוד הא ומלאק ןאקרופקיא ליא הא חצנמל
 .בקעי יד וייד יד ירבמוכ האיטריקיטלאכיא האייטקוגכאיד האיד
 הראמואאק :הרירפיקא יע ןויצ יד יא דאדיעכאק יד הדוייא וע הראיבכיאי
 יע הא הרא ד :ירפמייק הראזיכיקיד ןוייקאקלא וט יא קיטכיזירפ קוט קודווב:
 וט ןוק קומיראטכאק :הרילפמוק וזיקכוק וט ודוט יא ןוקארוק וט ומוק
 הרילפמוק קומיראיכודכיפא וייד ורטקיאוכ יד ירבמוכ ןיא יא ןוייקא*לאק
 ־סיר ודאטכוא וק ׳ה ובלאק יק יפוק הרוגא :קאדכאמיד קוט קאדוט ׳ה
 ןוייקאבלאק קאיכאגאראב ןוק דאדיטכאק וק יד קולייק יד האילרידכופ
 קוכ יא קוייאבאק ןוק קועק־א יא האוגירטאוק ןוק קוטקיא : :לגיריד וק יד
 !וראיילידורא יק קוייא :קומיראל$כימפיא וייד ורטקיאוכ ׳ה יד ירבמוכ ןיא
 ייא הבלאק ׳ה :קומיקירידא קומ יא קומיטכאבילא קומ קמ יא ןוריאאק יא

 :ראמאיי ורטקיאוכ יד האיד ןיא הדכופקיר קוכ ייר

 ןאקיפניא יא .האז ינאו קוקפ ןאונלאק יק יא ןויצל אבו ןאקיפניא לבא ליא יד הזאק ןיא׳
 :דכו שודק התאו'

 *;א וייליביר קיטכאנרוט הא יא רודימחיר ןויל הא הכריב יא אבו
 יזיד קוייא הא וטכיימאמריפ ימ יטקיא ויי יא :׳ה יד וגיד בקעי
 יע ןיא יחפ יק קארבאלאפ קימ יא .יט ירבוק יק וטיריפקיא ימ 'ה
 ד יכ ץמיק וט יד הקוב יד יכ הקוב וט יד ןאראריט יק ןוכ הקוב
 יא :ירפמייק הטקא יא הרוגא יד ׳ה יזיד ןימיק וט יד ץמיק יד הקוב
 יטקיא הא יטקיא הבאמאיי יא :לארשי יד קירואול ןארומ וטכאק וט
 הל הדוט יד וטכיימיגכיא תואבצ 'ה .וטכאק .וטכאק .וטכאק האיזיד יא
 ןיא וטכאק (לאגאבא) ןאיזיד יא יטקיא יד יטקיא ןאיביקיריא :הרכוא וק הרייט
 הרייט הל ירבוק וטכאק .הכיכש וק יד ראגול וטלא הרוטלא יד קולייק
 ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ וטכאק .האיכאגאראב וק ןייזא
 ימוקלא יא (יטנאיגילגא) :הרכוא וק יד דאדיראלק הרייע הל הדוט וגכיא תואבצ ,ה

 ר הרפוא הגידכ־ב ידכארג הלבכיע יד זוב ימ יד קארטיד יאוא יא וטכדב
 יד זוב ימ יד קארטיד יאוא יא (ראגאבא) :וטכייב ימוקלא יא ראגול וק יד 'ה
 ראגול יד ׳ה יד הרכוא הגידכיב ןיזיד יא ןא5אלא יק ידכארג הלבמיט
 וכייר וק ׳ה :ירפמייק יא ירפמייק הראפ הראכיירכיא ׳ה :הכיכש וק יד■
 סהרבא יד וייד ,ה :ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ ימריפ הטקי^

 הא ירפמייק הראפ וטקיא הדראוג קירדאפ קורטקיאוכ לארשי יא קחצי־
 יק יכופכוק יא ולביאופ וט יד ןוקארוק יד קוטכיימאקכיפ יד יטיטיפא^



 תירחש אנ
 התא יכ :ותמח־לכ ריעזי אלו ופא בישהל חבך,דן תיחש:

 קדצ ךנרקדצ :ךיארק־לכל דסוך ברו חלשו בוט ינדא
 :םהרבאל דסח בקענל תטא ןתת :תטא ךתדותו םלועל
 ־סמע:םוי םוי יי ךורב :םך.ןר.יטיט וניתובאל תעבשנ רשא
 ׳,.דלא וגל בגשמ ונמע תואבצ יי :הלס ונתעושי לאה ונל
 העישוה ך :ךב חטב םרא ירשא תואבצ ;י :הלס בקע:

 ודובבל ונארבש וניהלא ךורב :ונארק, םויב וננע: ךלמה
 :עטנ םלוע ייחו תטא תרות ונל ןתנו םיעותה ןט ונלידבהן

 ותבהא ונבלב םשר ותרותב ונבל התפל אוה ונכותב
 :עגינ אל ןעמל םלש בבלב ודבעלו ונוצר תושעל ותאך:ן

 יהלאו וניהלא :: ךינפלמ ןוצר יה: :הלהבל דלנ יאלו קירל
 היהנ: הכזנו הזה םלועב ךיתוצמו ךיקה רומשנש וניתובא
 רובכ ךרמזי ןעטל :אבה םלועה ייהל הכרבו הבוט שרינן
 לידב:וקדצ ןעטל ץפה יזי :ךרוא םלועל יהלא יי םד: אלו
 תעזע אל יכ ךמש יעדוי ךב וחטבל :רידאל הרות
 ׳וקזח .ץראה־לכב ךמש רידא הט ונינודא יז: :יי ךשלור

 :ייל’ םילהימה־לכ םכבבל ןימאיו

 ׳התועךכ אךב ד אמלעב .אבל היטש שיזק״תל לדגתי
 .החישמ בירקר הינקרופ חמצל התוכלמ ךילמיו

 ־בירקלטןבו אלגעב לא־וש: תיב־לכד !יחבו ןוכמויבו ןוכלויב
 אימלע ימלעלו םלעל ךלבט אבר המש אהי .ןטא ורמאך
 הלעתיו רדההל אשנתיו םמורתיו ראפתיו חבתשיו ךרבתו

 <אתכךב> לכ ןמ אליעל .אוה ךידב אשלוקד המש ללהתיו

 ירמאו אמלעב חימאי .אתמחנל אתהבשת אתליש
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 האוגילומ יא האייכאד ןונ יא וטיליד הכודריפ וזודאיפ ליא יא :יט הא ןושאר ,*
 ה וט יק :החייכחק וק הרוט הטריפקיד ןונ י* רולופ וק ראכרוט ריזח רופ
 וע :קיטכאמאיי קוט קודוט הא דיקרימ יד ידכארג יא ןאכודריפ יא וכיאוב
 הא דאדריב קאראד :דאדריב ייל וט יא ירפמייק הראפ דאדיטקוג דאדיטקו$
 ד קאיד יד קירדאפ קורטקיאוכ חא קיטקארוג יק סהרבא הא דיקרימ בקעי
 הרטקיאוכ וייד ליא קוכ הא הראנראק האיד הדאק האיד ׳ה וגידכיב :יטכאבא
 יד וייד קוכ הא וטכיימיקיטלאכיא קוכ ןוק סואבצ ,ה :ירפמייק ןוייקאבלאק
 ןיא האייחאיפכיא יק יק ירבמוא ודארוטכיבא ןייב סואבצ 'ה :ירפמייק בקע־
 :ראמאיי ו־יטקיאופ יד האיד ןיא הרידכופקיר סט *יד ליא הבלאק ׳ה :יט
 קול יד יטראפא קוכ יא הרפוא וק רופ ואירק קוכ יק וייד ורטקיאוכ וגידכיב
 וטכאלפ ירפמייק יד קאדיב יא דאדריב יד ייל קוכ הא וייד יא .קיטכארייזארט
 ץא הכרופ יא ייל וק ןיא ןוקארוק ורטקיאוכ הרירבא ליא .קוכ ירטכיא
 רופ יא דאטכוליב וק ריזא רופ רומיט וק יא רומא וק ןוקארוק ורטקיאונ
 יא דאדיכאב הל הא קומירדזאל ןונ יק רופ ודילפמוק ןוקארוק ןוק ולריבריק
 ורטקיאוכ ,ה יט יד ירטכאליד דאטכוליב האיק .הברוט הל הא קומירטכיגכיא ןונ
 קוט יא קוריאופ קוע קומידראוג יק קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד
 קימיריביב יא סוכז קומיכריט יא יטקיא ליא ודכומ ליא ןיא קאקכאדכימוקכיא
 רופ :ןייכיב ליא ודכומ ליא'יד קאדיב הא ןוייקידכיב יא ןייב קומיראדיריא יא
 :יראול יט ירפמייק הראפ וייד ימ ,ה יילאקא יק ןונ יא הרכוא יאימלאק יט יח
 יא הריקיטרופכיא יא ייל הריקידכארגפיא דאדיטקוג וק רופ וטכוליבכיא ,ה
 קוט קיטקאשיד ןונ יק ירבמוכ וט קיטכייקוכוק יט ןיא ןאיקראייחאיפכיא
 הדוט ןיא ירבמוכ וט יטריאופ וטכאוק רוייניק ורטקיאופ ׳ה :׳ה קוטנייליקיר
 קודוט ןוקארוק ורטקיאוב יקאקקיטרופפיא יא קובדאקרופקיא :הרייט ה:

 :'ה הא קיטפאריפקיא קול

 ליא ןיא .ידכארג ירבמוכ וק יקיפיטכסק יק יא הקקידכארגכיא יק לדגתי
 יא וכייר וק יכיירכיא יא דאטפוליב וק ומוק ואירק יק ודפומ
 יא קאדיב קארטקיאוב ןיא .חישמ וק יקריקא יא ןוייקימחיר וק הקקיאומריא
 יא וטקירפ לארשי *ד הזאק הדוט יד קאדט ןיא יח קאיד קורטסיאוב ויא
 וגידכיב ידכחרג ירבמופ וק האיק .ןמא ןאריד יא ופחקריק ופמייט ןיא

 יבאלא יק יא וגידכיב תאיק .ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ
 יאוגדומרופא יק יא ישלאשכיא יק יא הקקיטלאכיא יק יא יאוגיחמרופא יק יס

 הגירא הא .ליא וגידפיב וטכאק ליא יד ירבמופ וק יבאלא יק יא ישלאשפיא יס יה
 יק לטכיימדינרוכוק יא ןוייקאבאלא יא ראטכאק .ןוייסידכיב יד ודומ ודוט י־י

 :ןמא ןאריד יא ודכומ ליא ןיא קומיזיד



 תירחש בנ
 ןוהובא םךקז1 לארשי תיב־לכד ןוהתועבו ןוהתולצ לבקתת

 :ןמא ורמאו אעראו אלמקבך
 .המחת .הבושיו .עבשו םייח .אימשןמ אבר אמדק אהי
 .הלצהו .חורו .הרפכו .החילמו .הלאגו .האופרו .אבזישו

 י :ןמא ורמאו לארשי. ומע־לכלו ונל
 לעו'ונילע םולש השעי וימחרב אוה וימורמב םולש השע

 :ןמא ורמאו לארשי לב
 :רובצ חילש רמואו ומוקמל הרוה רפס רזוחו

 ץ־וא לע ודוה :ודבל ומש בגשנ יב ,דוחי םש תא ךלליהי
 ינבל ויךיסח לכל ,דל,לת ומעל ןרק םדד .םימשו
 אוה ,דוהי םיהלאה אוה ,דוהי :הדללה ובורק םע לארשי
 ןיא .דוע ןיא תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב .םי,־ולאה
 ןילא ה־והי ונבישה :ךישעמב ןיאו ■דוהל םיהלאב ךומ!

 :םדקכ ונימי שדח הבושנו
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 :בקעי סיב ןיליחתמ אלא דודל הלפת סירמוא ץא סהינפ לע םילפונ ןיאש םימיב
 :ךצרא ׳ה תיצר רומזמ םירמוא רופכ רסא לש םויבו

 :ינא ןויבאו דע יב יננע ךנזא ,דוהי הטה דודל הלפת
 התא ךדבע עשוה ינא דיסה יכ ישפנ הרמש
 :םויה־לכ ארקא ךילא יכ דוהל יננה :ךילא חטובה ־הלא
 דרא התא יכ :אשא ישפנ ךרא ךילא שפנ המש
 ,תלפק ■־דוהל הניזאה :ךיאךק־לכל דסה יברו חלסו ביט
 :יננעת יכ ךארקא יתרצ םויב :יתונונחת לוקב הבישקהו
 תישע רשא םיוב לכ :ךישעמב ןיאו ינדא םלהלאב ךומכ'ןיא
 התא לודב יכ :ךמשל ודבכיו ינדא ךינפל ווחתשיו ואובל
 ךלהא ךכרד יזל ינרוה :ךדבל םיהלא הרתא תואלפנ השעו
 ־לכב יהלא ינדא ךךוא :ךמש, הארלל יבבל דחי ךתמאב
 ךולצהו ילע לידג ךדסח יכ :םלועל ךמש'הדבכאו "יבבל
 םיצירע תדעו ילע ומק םידז םי,דלא' :הלתחת לואשמ ישפנ
 ןונחו םוחל לא דלא התאו :םדגנל'ךומש'אלו ישפנ ושקיב
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 הרוט יד שאניטאגור סיס יא שיכויישארוא pip ודינישיר האיש לבקתת
 יא שולייש pib ןיא יק ירדאפ ip יד ירטכאליד לארשי יד הזאק

 :ןמא ןאריד יא הרייט הל ןיא .
 -לאש יא .הרוטרא יא שאדינ .שולייש שול יד ידכארג ש.אפ האיp אןףיי
 יא הכיזילימ יא .וטכיימאפאקשיא יא .1טכיימאטרוכוק יח . .ןויישאנ
 יאקשיא יא גיישאפשיא יא .וטכיימחכודריפ יא .השכאכודריפ יא .ןוייתימסיר

 :ןמא ןאריד יא .לארשי ולניאופ ip וד1ט הא יא pi: הא •.הרודאפ
 שאפ הגא שידאדאיפ pip ר1פ ליא .שולייש pip ןיא שאפ ןייזא

 :ןמא ןאריד יא לארשי ולניאופ ip 1ד1ט יר51ק יא שימ ירנוש
 :ןזה ליא יזיד יא ראתל ip הא הר1ת לפה ליא ןאנרויג יא

 pip הא ירבמט ip 1דישיטלאפיא יק 'ה יד ירנמופ הא ןאראבאלא וללןףי
 1יישיטלאכיא יא .ק1לייש יח הרייט ירבוש ר1אול ip :שאלרש
 לארשי יד שוזיא הא שטיא1ב pip ש1ד1ט הא ר1א1ל ולביאופ ip הא הכ1ר1ק•
 pib ןיא .1ייד ליא ליא ׳ה גייד ליא ליא ׳ה :'ה הא דאבאלא וכאקריש ip ולביאופ
 יט הא 1מ1ק ןט :שאמ ןונ ושאבא יד הרייט הל ירבוש יא הבירא יד סולייש
 יט הא "ה ראכרוט שומזא :שאגיא־שיט 1מ1ק ן1כ יא ׳ה שיעריאופ pib ןיא

 :יטכאבא 1מ1ק שאיד שורטשיאוכ הבטיר ש1מיראכר1ט יא
 ןאסיפניא 1בלאס דודל הלפת ןיזיד ןונ סישאפ סוס ירגוס ןאציא יס ןונ יק סאיד סול ןיא•

 :ךצרא ׳ה תיצר ומלאס ליא ןיזיד לופכ יד סיאופסיד האיד ןיא יא בקעי תיב

 יק ימידכופשיר הזירוא וט ׳ה הטשוקא דוד הא ןוךכארוא הל2ת
 ויטטיאוב יק המלא ימ הדראו י :ויי וזואיזיד יא וכיקשימ
 יק ׳ה ימאדאיפא :יט ןיא ןאייחאיפכיא ליא וייד ימ וט ונרייש וט הבלאש
 ףכ הא יק ונרייש וט יד המלא הרגילא :האיד ליא ודוט ומאיי יט הא
 ידכארג יא ןאכודריפ יא וכיאונ ,ה ויג יק :וטכיזירפכיא המלא ימ ינדא•
 יא ןויישארוא ימ ׳ה הגוקשיא :שיטכאמאיי שוט שודוט הא דישרימ יד■
 ומאיי יט האייטשוגכא ימ יד האיד ןיא :שאנ־טאגור שימ יד שוב ןיא הגוקשיא
 שוט ומוק ןוכ יא ׳ה שיזוייד pib ןיא יט ומוק ןונ : שאדכופשיר ימ יק
 ירטכאליד ןאישראנרוקכיא יא ןאכרינ שיטשיזיא יק שיטכיג שאדוט :שאגיא
 שאינאראמ ןייזא יא וט ידכארג יק :ירבמט וט הא ןארארכוא יא ינדא יט יד
 וט ןיא יראדכא הריראק וט ׳ה ימארטשימא :שאלוש וט הא וייד ליא וט
 ימ 'ה יאיטראול :ירנמוכ וט יד רימיט רופ ןושארוק ימ הכואא דאדרינ
 וט יק :ירפמייש הראפ ירבמונ וט ירארכוא יא ןושארוק ימ ודוט ןוק ויי־
 :השאנ השיאופ יד המלא ימ שאראפאקשיא יא ימ ירנוש ידכארג דישרימ
 סיטריאופ יד האיטאפכוק יא ימ ירבוש ןוראטכאנילא יש שויינרינוש וייד
 'ה וט יא :שוייא הרטיאוקשיא הא ןורייחפ יט ןט יא המלא ימ ןוראקאגב
 יא דישרימ יד ידכארג יא שירולופ יד וגכיאול וזויישארג יא וזודאיפ י יי“



 תירהש
 ךןע הנת יננהו ילא הנפ :תמאו דסח ברו םיפא ךרא
 ראך\ו ה?וטל תוא ימע השע :ךתמא ןבל העידוהו ךדבעל

 :ינתמהנו ינתךזע יי התא יג ושבד יא;ש

 רנלו םימעה־לכ יב :הוהי רואב הכלנו וכל בקע: תיב
 טיהלא .דוה: םשב ךלנ ונחנאו ויהלא םשכ שיא

 :דעו םלועל

 טבזע:לא וניתובא םע ה:ה רשאב ונמע וניהלא הוהי יהי
 ויכךך־־י־?ככ תכלל וילא ונבעל תוטהל ונשטי לאו
 טיתובא תא הוצ רשא ויטפזשמו ויקהו:ויתועמ רומשלו

 ■ הוהי לא םיכורק1 העדיי ינכל יתננחתה רשא הלא ירבד ויחיו
 וטע טפשמו ורכע טפשמ תושעל הלילו י םמוי/טיהלא
 הדלי יב ץראה ימע־לב תעד ןעמל י ומויב םוי רבד לארשי

 :דוע ןיא םיהלאה אוה
 :^ךשי אנ רמאי ונל היהש ■דוה:ילול דודל תולעמה ריש
 םייח יזא :םךא ונילע םוקב ונל היחש ,דוה:י4יול"
 לע רבע הלחנ ונופטש םימה יזא :ונב םפא תורחב ונועלכ
 אלש הו;הי־ ךורב םינודזה םימה ונשפנ לע רבע יזא :ונשפנ
 םישקויחפמ הטלמנ רופצב ונשפנ :םהינשל ףוט ונענרנ
 ם:מש השע הו;ה: 'םשב ונרזע :ונטלמנ ונחנאו רבשנ הפח

 .תבשל ןושאר םויב ןכודה לע םירמוא סיולה ויהש רישה

 יב :הב יבשיו לבת האולמו קראה .דוהיל רומזמ דודל
 רדלע:ימ :הננוכ: תורהנ לעו הדס: םימ: לע אוה
 רשא בבל רבו'םיפכ יקנ :ושדק םוקמכ םוק:ימו ■דוהי רהכ
 תאמ הכרב אשי :המרמל עבשנ אלו ישפנ אושל אשנ אל
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 ךינפ ישקבמ וישלד רוד הז :ועש: יהלאמ הקדצו הדוי
 םלוע יחתפ ואשנחו םכישאר םירעש ואש :הלמ בקעי

 ־ידוהי רובגל זוזע ■דוה: דובכה ךלמ הז יימ :דובבה ךלמ אבינ



S3 ונידאל 
 יא יברייס וט הא הזילאטרופ וט הד ימאדאיפא יא ימ המ הוכאק :דאדליצ
 ןאריב יא ןייב הראפ לאייכיס ימ ןוק זא :הברייק וונ יד וזיא הא ה5לאס
 "ימ יא סיוכקאדוייא ימ ,ה וט יק ןאיקראטקיזירא יא קיטכייקירובא סימ

 * :קיטקאטרוכוק
 ־סודוט יק :,ה יד זול ןיא קומיראדכא יא דאדכא בקעי יד הזאק
 "אדכאסטיא :וייד וק יד ירבמוכ ץוק ונוא הדאק ןאדכא סולביאופ קול
 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ וייד ורטסיאוכ ׳ה יד ירבמוכ ןוק סומיר

 סירדאפ סורטקיאוכ ןוק יאופ ומוק קוכ ןוק וייד ורטקיאוכ ,ה האיס י|ףי
 ןוסארוק ורטקיאופ ראטסוקא רופ :יכודכאבא סומ ןונ יא ישיד סימ ןונ
 סוס ראדראוג רופ יא סאליראק סיס סאדוט ןיא ראדכא רופ ליא הא
 הא ודכימוקכיא יק סייישיאוג סיס יא סיליאופ סיק יא סאסכאדכימוקכיא
 ־ייקארגכיא ימ יק סאטסיא סאלנאלאפ סימ ןאריס יא :סילדאפ סולטסיאט
 יגט יד יא האיד יד וייד ורטקיאוכ ,ה הא סאכאקליס יה ירטכאליד
 לארשי ולביאופ וס יד וייקיאוג יא וברייס וק יד וייסיאוג ריזא רופ
 הרייט הל יד סולגיאופ סודומ ריבאק רופ :האד וס ןיא האיד יד החק

 :סאמ ןונ וייד ליא ליא ׳ה יק
 יאופ יק ,ה הריאופ ןונ יס :דוד הא סידארג סול יד ראטכאק ריש
 ןיא סיכ הא יאופ יק ׳ה הריאופ ןונ יס :לאלשי הרוגא הריד סיכ הא
 ץא ןאייטלוגכיא סט סיניב סיקכוטסיא :ירבמוא סוכ ירבוס יקראעכאבטא
 וייורא ןאבאכוד*ארא סיכ סאוגא סאל סיסכוטסיא :סוכ ןיא רולופ וס ריסיריא
 הרטקיאוכ ירבוס הבאסאפ סיסכועקיא :המלא הרטסיאט ירבוס הבאסאפ
 *אבירא וייד סומ ןופ יק ׳ה וגידכיב :סאייגריבוס סאל סאוגא סאל המלא
 הדאפאקסיא יאיופ וראשאפ ומוק המלא הרטסיאט :סיטפייד סיס הא הרידאט
 סומיאופ סינ יא ודארביק יאופ וקאל ליא סוטכיימאפכאקכיא יד וסאל יד
 יא סילייס ןיזא 'ה יד ירבמט ןיא הדוייא הרטסיאוכ : סידאפאקסיא

 :הרייט
 .סבש יד ורימילפ האיל ץא ןפוד ליא ירגוס סיול סול ןאבאטכאק יק ראטנאק ליא 4

 יא ודכומ וטכיימיגכיא וס יא הרייט הל ׳ה הא ומלאס דוד הא דודל
 יא וטכימיסא הל סיראמ ירבוס ליא יק :האייא ןיא קיעכארומ
 יס .ןיק יא 'ה יד יטכומ ןיא הריבוס ןיק • יתפנוק הל סואיל ירגוס
 וייפמיל יא סאמלאפ יד ירביל :ראדיטכאס וס יד ראגול ןיא הראטפאבילא
 :יטרא הא ורוג ןונ יא המלא ימ דאדיכאב הל הא ורוג ןופ יק ןוסארוק יד
 :ןוייסאנלאס וס יד וייד יד דאדיטסט יא 'ה ןוק יד ןוייסידכיב הריביסיר
 בקעי סיסאפ סיוכ סיטכאקזלוב סיטכייריקיר סיס יד וייסכאכיריג יטסיא
 סאדאסלא דיאיס יא סאסיגאק סארטסיאוג סאטליאופ דאסלא :ירפמייס
 *ירכוא הל יד ייר יטסיא ןיק :הרפוא הל יד ייר הגכיב יא ודכומ יד סאטריאופ



 י*ביו םלוע יחתפ ואזעו םכישאר םירעש ואש :המחלמ רובנ:
 אוה'תואבצ הוהי דובכה ךלמ הז אוה ימ :דובכת ךלמ

 '(רגו ונעישוה) :הלס דובכה ךלמ
 :תבשל יכש סויב ןכודה כע םירמוא סיולה ויהש רישה

 ריעכ: דאמ ללהמו הוהי לודג :חרק יגמל רומזמ ריש
 רוד 'ץראה־לכ שושמ ףונ הפי :ושךקז רה וניהלא
 עדונ היתונמךא? םיהלא :בר ךלמ תירק ןופצ יתכרי.ןויצ־

 ץכ ואר המהי :ודהו ורבעי ודעונ םיכלמה הנה יכ :בגשמל•
 חור? :הדלויכ ליח םש'םתזחא הדער :וזפה? ולת?: והמת
 ריעב וניאר ןכ ונעמש רשאכ :שישרת תוינא רבשת םידק־
 :הלס םלוע דע הננוכי םיהלא וניהלא ריע? תואבצ הוהל■

 ךתלהת ןכ םיהלא -ימשכ :ךלכיה ברקב ךך?ה סיהלא ונימד
 הנלגת ןויצ רה המשו :ךנימי האלמ קדצ ץרא יוצק_ לע;

 ורפיס הופיקהו ןויצ ובס :ךיטפשמ ןעמל הדוהל תונ?,
 ורפסת ןעמל הימונמךא ונ?פ הליחלסכ?ל ותיש :הילדגמ..
 ונגזדני אוה דעו םלוע וניהלא םיהלא דז יכ :תרהא רודל'

 (רגו ונעישוה) :תומ לע
 :תבשב ישילש םויב ןכודה לע םירמוא סיולה ייהש רי5ת

 :טפשי.םיהלא ברקב לא תדעב בצנ םיהלא ףסאל רומןמ■
 :הלס ואשת'םיעשר ינפו לוע וטפשת יתמ דע
 דלמ ןוי?או: לד וטלפ :והידצה שרוי ינע םותלו לד וטפש־
 וטומי.וכלהתי הבישת? וניבי אלו וערל אל :וליצה םיעשר•
 .םבלכ ןוילע ינ?ו םתא םי,־דלא יתרמא ינא :ץרא ידסומ־לכ
 םיהלא המוק :ולפת םירשה דהא?ו ןותומת םדאכ ןכא:
 (רגו ונעישוה) :סדנה לכב לחנת התא יכ ץראה הטפש

 :תבשל יעיבר םויב ןכודה לע םירמוא סיולה ויהש רישה

 ץראה טפש אשנה :עיפוה תומקנ לא ,דוהל תומק,?
 יס9 דע הו;הל םיעשר יתמ דע. :םיאנ לע לומל בשת



 *4 ונידאל
 -מאטליאופ דאקלא :האיליפ יד ןאגאראב ,ה ןאגאראב י? יטריאופ ,ה
 ־הל יד ייד הגעב יא רדכומ יד קאטליאופ דאקלא יא קאקיבאק קארטקיאו3
 יהרכוא הל יד ייר ליא סואבצ ׳ה הרכוא הל יד ייד יטקיא ליא ןיק :הרכוא

 (קומאבלאק) :ירפמייק
 ד תגש הא ולגוגיק האיל ןיא ןכוד ליא ירבוק קיטנייזיל סיול שול ןאריא יק ראטכאק ליא

 רגכומ ודאבאלא יא ׳ה ידכארג :חרק יד קוזיח הא ומלאק ראונכאק ריש
 רדאוגיחמרופא :דאדיוככאק וק יד יונכומ וייד ורטקיאוכ יד דאדביק ןיא
 דאדביק ןופצ יד קיכוקכילא ןויצ יד יענומ הרייט הל הדוט יד וחג הקראמוק יד
 ייקיטלאכיא רופ ודיבאק יאופ קוייקאלאפ קוק ןיא וייד ליא :ידכאלג ייר יד
 ־קוייא :הנוא הא ןוראקאפ קודאזאלפא ןוליאופ קייר קול קיא יק :וטעימ
 :קודארוקילפא ןוריאופ קודאברוטא ןוליאופ ןוראיבאראמ יק יקכא ןוריי5
 קארביקוכאלוק וטכייב ץק :יראפ יק הל ומוק לולמ יאא ובאלט קיל הלבמיט
 תואבצ ,ה יד דאדביק ןיא קומיב יקכא קומיאוא ומוק :שישלס יד קואיבאכ
 ייא ירפמייק הטקא הכרופכוק הל וייד ליא וייד ורטקיאוכ יד דאדביק ןיא
 יט ומוק :וייקאלאפ וט ירטכיא דיקרימ וט וייד קומאריפקיא :ילפמייק
 ־רגכיא יק דאדיטקוג יד הרייט יד קובאק ירבוק רואול וט יקכא וייד ירבמונ
 הדוהי יד קאידלא ןאיקלאחגא ןויצ י־י יטכומ האיקראלגילא :ה2יריד ופ
 :קילוט קוק דאטכוק הדלאידורא יא ץיצ דאידורא :קוייקיאו5 קוט רופ
 תאכימלא קוק דיקיטלאכיא הכאקאבראב הא ץקארוק ולטקיאו5 דיכופ
 "וייד ליא יטקיא יק :וליטקולפ וייקכאכיריג הא שידיטכוקיר יק רופ
 :יטריאומ הטקא הראיג קוכ ליא ירפמייק יא ירפמייק וייד ורטקיאוכ

 (קומאבלאק)
 :תבש הא וריקירט האיל ןיא ןכול ליא ירבוק קיטגייזיד סיול קול ןאריא יק ראטנאק ליא

 יד האייכאפכוק ןיא ודאראפ וייד ליא .ףקא הא ומלאק רו0ז£3
 הרוטרוט שידאגזוג ודכאוק הטקא :הנחג קיזיאוג ירטכיא קיזיאיג
 רכאפליאוג יא יבורפ דאגזוג :ירפמייק 6ידאביקיל קולאמ יד קיקאיצ יא
 ־יד רידופ יד וחאיזיד יא יבורפ דאפאקקיא :דאקיפיטקוג יבורפ יא וכיקקימ
 ־יק דאדירוקקיא הל ןיא ןידכייטכיא ץכ יא ןיבאק ןונ :דאפאקקיא קולאמ
 יא קוב קיליגכא י6יד ויי :^ררייט ידקוטכיימיק קודוט קודיאופקיר ץק ןאדכא
 יא שידירירומ םדא ומוק וטרייקיד :קוב קודוט וטלא ליא יד קילילפא
 הרייט הל הגחג וייד הטכאבילא :שידיריאאק קירוייכיק קול יד וכו/׳י ומוק

 (קומאבלאק) :קיטכיג קאל קאדוט .ןיא קאלאדיריא ופ יק
 :תבש הא טיטראיק האיל ןיא ןכול ליא ירבוק קיטכייזיל סיול שול ןאריא יק ראטגאק ליא

 רדאשלא&ניא ייק :וייקיראלקקיא קאקכאגכיב יד וייד 'ה קאקכאגכיב יד ויד לא
 הפקא :קוגיטלא יר5וק ןודראלאוג ראכרוט זא הרייט הל יד זיאו5



 תירחש ■דג
 :ן5א ילעופ־לכ ורזאתי'קסנ? ורבדי ועיני. :וזלעי םיעשד
 םימותיו וגרח!רגו הנמלא :ונעי ךתלחנו וא?ד: הוח: ךמע־
 ונינ :בקע!יחלא ןיכ! אלו הי הארי אל ורמאיו :וחנח!־
 עמשי אלה ןזא עטנה :וליכשת יתמ םיליספו םענ םירענ
 דמלמה חיכוי אלח םלוכ רסויה :טיבי אלה ןלע רצוי םא
 ךשא :לכה המה יכ םדא תוכשחמ עד.י הרהל :תעד םידא
 ימימ ול טיקשהל :ונדמלת ךסלותמו הי ונרפנה רשא רבנה■
 ותלחנו ומע הרהל שט: אל ינ :תחש עשרל הרכ! דע על
 :בל ירשי־לכ וירחאו טפשמ בושי קדצ דע יכ :בזע! אל•

 ילול :ןוא ילעפ םע יל בצ!תי ימ םיערמ םע יל םוק!ימ
 הטמ יתרמא םא :ישפנ המוד הנבש טעמ? יל התךזע ,דוהל
 ףימוחןת ינרקב יפערש בלנ :ינדעסי הו;חי ךדסח ילגד•
 ודוג!:קח ילע למע רציי תווה אפכ ךרבחיח :ישפנ ועשעש*־
 יחלאו בגשמל יל -דוהי יהיו :ועישרי.יקנ םדו קידצ שפנ לע
 םתימצ!םתימצי.םתערבו םנוא תא םתילע בש:ו_ :יסחמ רוצל

 (רגו ונעישוה) :וניהלא .דוהי,

 :תבשב ישימח םויב ןכודה לע םירמוא סיולה ויהש לישה

 ועיר,ך ונזוע םיהלאל ונינגלז :ףסאל תיתגה לע חצנמל■
 םיענ רונכ ףת ונתו ה־מז ואש :בקע!יהלאל
 לאךש!ל קח י? :ונןח םויל הסננ רפוש שדחב ועקת :לבנ םע־
 לע ותאצב ומש *!םוחינ תודע :בקע!יהלאל טפשמ אוה־
 ומבש לבסמ יתורי&ד :עמשא יתעל: אל ת?ש םדצמ ןדא
 רתמנ ךנעא ךצלחאו תארק הרצנ :הנרקעת דודמ וים3
 ךנ הדיעאו יטע עמש :הלס הנירמ ימ לע ךנחנא םער־
 המתשה אלו רז לא ךנ היהי אל :יל עמשת םא לארשי־



 &5 ונידאל
 ןאלצא ראלבא :ןאראחגא יק קולאמ ודכאוק הוכקא 'ה קולאמ ודנאוק:
 'ה ילביאופ רוכ :הרוטרוט קיטכארבוא קודוט ןאשלא&כ״א יק החלאטרו£
 סיאונ יא ןאטאמ וכירגכיליפ יא הדביב :ןיאירפא דאTריא וט יא ןאזאמ
 יד וייד הרידכיטכיא ןונ יא ׳ה הריב ןונ ןורי6יד יא :ןאטאמ קוכאפ
 :ןלידירידכיטכיא ודכאוק קוקול יא ול5יאופ ליא ןיא קיפרוע דידכיטכיא :בקעי״
 :הראטאק ץפ יק ר^וא ןאירק ליא הריאוא ןונ יק היירוא ןאטפאלפ לי&
 ירבמוא ליא הא ןאזיבכא ליא הראכוזאר ןונ יק קיטכיל ןאגיטקאק ליא
 ןייב :הדאנ קוייא יק ירבמוא יד קוטכיימאקכיפ ןייבאס #ה :ריבאש
 רופ :קאזיבמא יל ייל וט יד יא ,ה קאגיטקאק ול יק ןוראב ליא ודארוטפיבא
 ליא הא ודאבאק האיק יק הטקא לאמ יד קאיד יד ליא הא ראדיקא ריזא
 ןופ דאדיריא וק יא ולביאופ וק הא ׳ה הרא6יד ןופ יק :הקיאופ ולא*
 קודוט ליא יד קארטיד יא וייקיאוג הראכרוט דאדיטקול הטקא יק :הראשייד
 יק ןיק קוכילאמ ןוק ימ רופ הראטכא5ילא יק ןיק :ןוקארוק יד קוריליריד
 הדוייא ,ה ה־ןיאופ ץכ יק :הרוטרוט קיטכאריחא ןוק ימ רופ הראראפ
 יקוייופקיר ישיד יק :המלא ימ הקיאופ הא הבארומ וקופ ומוק ימ הא
 קוטכיימאקכיפ קימ יד ירבמודילומ ןיא :הרירפוקא ימ ,ה דיקרימ וט ייפ יע•
 ןוק הראטכוגא יק יק :המלא ימ ןאראזיבירט קיטרוכוק קוט ימ ירטכיא
 ןאייכאפא יק :וריאויצ יר5וק האייריזאל ןאירק קוטכאר5יק יד האייק ףג
 ימ הא ׳ה יאופ יא :ןאכידכוק יר5יל יד ירגכאק יא וטקול יד המלא ירצוק
 וחא יא :וגירבא ימ יד האייכיפ רופ וייד ימ יא וטניימיקדנלאניא רופ
 הראץאט קול לאמ וק רופ יא הרוטרוט וק הא קוייא ירצוק ראכרופ

 (קומאבלאק) :וייד ורטקיאוכ ,ה האקולראזאט

 :סבס הא וניקכיס האיל ץא ןכוד ליא ירלוס סיסנייזיד סיול סול ןאריא יק לאעגאק לי^

 ראטכאקדיזא :ףקא הא הראטיג הל ירבוק ןאקרו5קיא ליא הא חצנמל
 וייד הא דאלבואא החלאטרופ הרטקיאוכ וייד ליא הא
 הואאלא ץק החמריא הליאוגיב ילפודא דאד יא ראטכאק דאמוט :בקעי יד
 הרטקיאוכ יד האיד הא הע^כייפ הל ןיא רפוש שדח שאר ליא ןיא דייכאוג
 *קיט :בקעי יד וייד הא וייקיאול ליא לארשי הא וריאויצ יק :חאוקקאפ
 וטפייא יד הרייט ירבוק רילאק וק ןיא וחפ ול ףקוה ןיא וטכיימאט
 קאמלאפ קוק ורבמוא וק הגראק יד יריט :ידכיטכיא יפוק ץכ יק הלבא
 יפאקקיא יט יא קיטקאמאיי האייטקוגנא הל ןיא :ץראקאפ ורידלאק יד
 יד קאוגא ירבוק יבירפ יט וכיאורט יד הטרייצוקכיא ןיא ידכופקיר יט
 יק לארשי יט ןיא יראוגיטקיטא יא ולביאופ ימ יאוא :ירפמייק הזאראב
 סיא יט ץכ יא וייכארטקיא וייד יט ןיא האיק ץכ :ימ הא קאריקידיבוא
 ריצוק יטכייזא ליא וייד וט ׳ה ויי :דאדייכארטקיא יד וייד הא קיברוק



 תירחש
 בחרה םירצמ ץראמ ךלעמה ךיהלא הוהי יכנא :רכנ לאל
 :יל הבא אל לארקיו ילוקל ימע עמש אלו, :והאלמ_א_ו ךיפ
 עמוש’ימע ול :םהיתוצעומב וכל: םבל תורירשב וההלשאו
 םהירצ לעו ע;;כא םהיביוא טעמב :וכלהי י3ךךב לארשי.יל
 :םלועל םתע יהיו יול ושחכי'הוהי יאנש? נ ידי, בישא
 <׳וגו ונעישוה) :,ךעיבשא שבד רוצמו הטה'בלה? והליכאד

 .תבשב יששח םויב ןכודה לע םירמוא סיולה ויהש לישה

 ןובת ףא רזאתה זע הוהי שבל שבל תואג ךלמ הוהי
 :התא םלועמ זאמ ךאסב’ןוכנ' :טומת לב לבת
 :ם:כך תורהנ ואשי םלוק תורהנ יאשנ ,דוה: תורהנ ואשנ
 :הוהיז םורמב רידא םזי ירבשמ םירידא םיבר םימ 'תולקמ
 :םימי ךךאזל הוהי שדק הואנ ךתיבל דאמ ונמאנ ךיתלמ

 (יוגו ונעישוה)'
 רופכ סוי יאצומל רומזמ

 תיבש תבש .ךצרא הוהי.תיצך :רומזמ חרק ינבל חצנמל
 :הלק םתאטח־לב תיסב .ךמע ןוע תאשנ •בקע:
 ־ונעשי יהלא'ונבוש :ךפא ןורדמ תובישה'ךתלבע־לב תפסא
 רדו רלל"ךפא ךשמת .ינב ףנאת םלועלה : ונמע ךקעברפהי

 הוהי ונאר,ד :ךב י וחמשי ךמעו ונייחת בושת התא אלה
 י?י ,דוהי לאה רבדי המ העמשא חנל ןתת ךעשיו' .ךדסח
 ךא :הלם?ל ובוש:’לאו וידיסח'לאו ומע לאימולש רבד
 ■ושגפנ תמאו דסח :ונצךאבידובב ןכשל .ועשי ויאריל בורק
 :ףקשנ םימישמ קדצו חמצת ץראמ תמא :וקשנ םולש? קרע
 ךלהי וינפל קדצי :הלובי ן תת ונצךאובוטהןתי -דוה:םג

 :(רגו ונעישוה)וימעפ ךרדל םש:ו

 םינתחל רומזמ
 שחר :תדירי ריש ליבשמ חרק ינבל םינשוש לע חצנ!?ל
 ■«ע ינושל ךלמל ישממ ינא רמא בוט רבד יבל ’ ״
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 וייוא ןוכ יא :יאאלרילכיא יא הקוב וט הגכאקכיא וטפייא יד הרייט י•
 ץא וליאיבכיא יא :ימ הא וזיק ןונ לארשי יא חב ימ הא ולביאופ יי*
 ולביאופ ימ האיי :קוזיקכוק סיס ןיא ןורייבודכא ןוקארוק וק יד יטיטיפא
 קוק וקופ ומוק :ןארייבודכא קאריראק קימ ןיא לארשי ימ הא הריאוא
 ראכרוט האיזא קירודאייטקוגכא קוק ירבוק יא ראטכארביק האיזא קוגימיכיא
 הראפ הרוא וק הריא יא ליא יד ןאבאגייכיר יק ׳ה קיטכייקירובא :הנאיי ימ
 האייכיפ יד יא וגירט יד האירוזימ יד רימוק האיזא ול יא :ירפמייק

 (קומאבלאק) :ראטרא האיזא יט ל*ימ
 :תגש הא וניזיפ האיד ןיא ןכוד ליא ירבוק קייכנייזיד סיול קול ןאריא יק ראטנאק ליא

 ןייבכאט וייכיק יק הזילאטרופ ׳ה וייטקיב וייטקיב הזיאוגיטלא וכיירניא |ךן]ךי
 ד האייק וט הטקיאופכוק :הגייופקיר יק ןונ יק ודכומ וחפכוק
 וק קוחיר ןוראקלא 'ה קואיר יקכוראקלא :וט ירפמייק יד קיקכוטקיא
 קיטריאופ קאגכומ קאוגא־ יד קיחב יד :וטכיימאזאמ וק קואיר ןאראקלא זוב•
 יק קוטכיימאטקיט קוט :׳ה קולייק קול ןיא יטריאופ ראמ יד קארביק
 :קאיד יד הרוגכול הא 'ה דאדיטכאק הזומריא הזאק וט הא וגכומ ןוראידאדריבא

 (קומאבלאק)
 :רופכ יד האיד יד הרודילאק הא ומלאק .

 קיטקאטכוליצכיא :ומלאקחרק יד קוזיח הא ןאקרופקיא ליא הא חצנמל
 קיטקאעדריפ :בקעי יד וייריביטאק קיטקאכרוט הרייט וט 'ה
 סאפא :ירפמייק קודאקיפ קוק סודוט קיטקירבוק ולביאופ וט יד וטיליד
 :•ולופ וט יד וטכיימיקיריא יד קיטקאכרוט האייכאק וט הדוט קיטקאיי
 :קוכ ןוק האייכאק וט הדלאב יא ןוייקאבלאק הרטקיאוכ יד וייד קומאכרוט
 הא רולו5 וט קיאארטכוק קוכ ןוק קאייכאקכיא יט ירפמייק הראפ יק
 יא קאראוגידיבא קוכ קאראכרוט וט וטרייקיד :וייקכאפיריג יא וייקכאניריג
 וט יא דיקרימ וט 'ה קומארטקומא :יט ןוק וארארגילא יק ולביאופ וט
 הראלבא יק 'ה וייד ליא הראלבא יק יריאוא :קוכ הא קאראד ןוייקאבלאק
 :הרוקול הא ןאראכרוט ןונ יא קוכיאוב קוק הא יא ולביאופ וק הא זאפ
 הרכוא ראטכיזופא רופ ןוייקאבלאק וק קיטכיימיט קוק הא וכאקריק וטרייקיד
 דאדיטקוג קודארטכוקכיא ןוריאופ דאדריב יא דיקרימ :הרייט הרטקיאוכ ץא
 קולייק יד דאדיטקוג יא הריקיאומריא הרייט יד דאדריב :ןוראחב יק זאפ יא
 וק הראד הרייט הרטקיאוכ יא ןייב ליא הראד ׳ה ןייבמאט :הראטאק
 קוק הריראק הא הכרופ יא הראדנא ליא יד ירטכאליד דאדיטקוג :וייומריא

 (קומאבלאק) :קאדאטאפ

 .םינתה סול הא ומלאס
 יד ראטכאק ומלאק חרק יד קיז יא הא ןאקרופקיא ליא הא *רצ^מל
 סימ ויי וייחד הכיאוב החק ןוקארוק ימ וקניפ :קאייסכיריה

8 



 תירחש »
 ןכ לעךדדותפשב ןח קצוה םדא ינ^מ תיפיש :ריהמ רפיס
 גיןרדהזדןדוה רובג ךרי לע ךברח רוגח :םלועלםי,דלא ךברב
 תוארונ ךרותו קדצ הונעו תמא רבד לע בבל חלצ'ךךךהו
 :ךלמה יביוא בלב ולפי ךיתחת םימע םינונש'ךיצח :ךניש
 תבהא :התוכלמ טבש רשימ טבש דעו םלוע םי,דלא ךאמי
 ןושש ןמש ךייזדלא םי,דלא ךחשמ ןי לע עשי אנשתו קדצ
 ןש ‘לכיה ןמ 'ךיתודגב לי תועיצק תולהאו ירמ :ךירבחמ
 ךנימיל'לגש הבצנ 'ךיתורקיב םיכלמ תוניב :ךוחמש ינמ
 תיבו ךמצ ידכשו ךנזא 'יטהו יאדו תב יעמש :ריפוא'םתככ
 תכו :ול יוחתשהו ךינדא אוה יב ךיש ךלמה ואתו :ךיבא

 ךלמ תכ 'הדובב לב : םע ירישע ולחי: ’ךלנפ החנמב רצ
 ךלמל לבות י תומקרל :השובל ב,די תוצבשממ' המינפ
 תוחמשב הנלבות :ךל תואבומ היתוער הירחא תולותב
 ומתישת ךינב'ויחי ךדובא תחת :ךלמ"לכיהב 'הנאבת ליגו
 ק לע .רדו רד־לכב ךמש הלייזא :קראה-לכב םירש1־?

 :דעו,םלעל דירו,די,םימע'
 (רגו ונעישוה)'

 הלימ תירבל
 .רובו דיב םיצחב :ןטבה ירפ רכש םינן הוהי תלהנ ה3ה
 םהמ ותפשא תא אלמ רשא רבןה ירשא :םילוענה ינב ק

 :רעשב םיביוא תא ורבדי,יב .ושבי. אל

 עיגי :ויכרדב ךלהה .הודי ארי־לב ירשא תולעמה ריש
 הילפ ןפנן ךתשא :ךל בוטו ךירשא לכאת יב ךיפב
 יב הנה :ךינחלשל ביבס םיתז יליתשכ ךינב ךתיב יתכרי.ב
 בוטב האר,ו ןויצמ ידוהי ךביבי :הוהן ארי רבנ ךרב: ק
 :לאלשי.לע םולש *דיגבל םינב הארו :ךי.יח ימי לב םילשייי

 (,ונו ונעישוה)



 ונידאל
 יע :וזורוסירפ וכאבירקסיא יד הלודכיפ ומוק הגכיאול ימ ייר ליא הא סחגיזג
 סוט ןיא האייסארג הדאייזא5 יאופ ירבמוא יד קוזיא יד סאמ סיטסאיגיחמרופא
 הדאפסיא יט ייכיס :ירפמייס הראפ וייד ליא ושידכיב יעועכאטרופ סוייגאל
 הרוחמריא וע יא :הרוזומריא וט יא רואול וט ןאגאראב הקנא ירבוס
 דאדיעסוג יד הסכאדלימוא יא דאדריב יד הרבאלאפ ןוק האוגירעאוק הסאפסירע
 סאדוגא סאטיאאס סיע :הגיריד וע יד סידאדירומיע האיערארעסומא יא
 :ייר ליא יד סטימיכיא יד ןוסארוק ןיא ןאריאאק יע יד ושאביד סולליאופ
 :וכייר וע יד ובירע דאדיגיריד יד ונירע ירפמייס יא ירפמייס וייד האייק יע
 עיד ליא ועכוא יע ועכאע רופ האייסילאמ סיטקיסירובא יא דאדיעסוג סיטקאמא
 ראבכא סולאדכאס יא ילקסימלא נ קורייכאפכוק סיט יד סאמ וחג יעייזא וייד וע
 סאזיא :רארגילא ןורייזיא יע יקסיד ליפראמ יד קוייסאלאפ יד סוייכאפ סיע סידוט
 יד הנורוק ןוק הגיריד וע הא הנייר הדאראפ יאופ סאדארכוא סוט ןיא סייכ יד
 וע הדיבלוא יא הזירוא וע העקוקא יא יאיב יא הזיא יאוא :ריפוא יד ורוא
 ליא יק הרותמריא וע ייר ליא הראיזיד יא :ירדאפ וע יד הזאק יא ולביאופ
 יעכיזירפ ןוק רוצ יד האייכאפכוק יא :ליא הא יעאברוקכיא יא רוייכיס וע
 ייר יד הזיא הדארכוא הדוע :ולביאופ יד סוקיר ןאראגור סיקאפ סיט
 הדאביי הריס סארודאלקורב הא :ודיעקיב וס ורוא יד סיכוטסאק יד ורעכיידא
 סאדיאארע סארייכאפכוק סוס האייא יד סארעיד סאסוקסיא ייי ליא הא

 ןיא סאדיאארע ןאריס וחג יא קאירנילא ןוק סאדאביי ןאריס :יט הא
 סאסולריכופ סוזיא סיט ןאריס סירדאפ סוט יד ראגול ןיא :ייר יד וייסאלאפ
 הדאק ןיא ירבמוכ וע יראעכימכיא :הרייע הל הדוע ןיא סירוייכיס רופ
 ירפמייס הראפ ןאראול יע סולגיאופ ועכאע רופ וייסכאכיריג יא וייסכאכירי*

 (סומאבלאס) :ירפמייס יא

 :הלימ תירב הראפ
nJH ומוק :ירעכייב הל יד ועורפ וייסירפ סיזיח ,ה יד דאדיריא קיא 
 :סידאדיסומ סאל יד סיזיא יסנא ןאגאראב יד רידופ ןיא סאטיאאס
 יס ןט סוייא יד שאקאראק וס הא ו^כיא יק ןוראב ליא ודארועכיבא ןייב

 :וזיסכוק ליא ןיא סיגימיפיא ןוק ןאראלבא ודכאוק ןאראעסיזירא
 ליא ׳ה יד ןיימיע ודוע ודארועכיבא ןייב סודארג סיל יד ראעכאק
 ודכאוק סאמלאפ סיט יד האייריזאל :סארירסק סיס ןיא ןחדכא
 •ילורצ דיב ומוק ריזומ וע :יע הא ןייב יא וע ודארועכי5א ןייב סיליייוק
 סיראלילוא יד סומאר ומוק סיזיא סיט הזאק וט יד סיכוקפירא ןיא ההאמ
 :"ה יד ןיימיע ןוראב וגידכיב האיס יספא יק קיא :החמ וע הא רודיריר
 סוט יד סאיד סידוט םילשורי יד ןייב ןיא יאי5 יא ןויצ יד ׳ה האיטרדידכינ

 (סומאי&אס) :לארשי יר5וס זאפ סיזיא סיט הא סיזיא יאי5 יא :סא־"*
• 8 



 תירחש חג
 :סיניננ םדוקו ןויצל אנו רחא סירחשנ לנאה סיננ סירמואס יומזמ

 4לי יניזאה םימעה לב תאז ועמש :רומזמ חרק ינבל חצנמל

 ריש? דחי שיא ינ? שן שךא ינ? םנ :דלח יבשי
 'לשמל הטא :תונובת יבל יתוגהו תומכח רבדו יפ :ןוי?אן
 •בקע ןויע ער ימ*? אריא המל :יתדה רונכ? חתפא ינזא
 אל חא :וללהקי ם־שע ברעו םליח לע םיהטבה :ינבש
 םשפנ ןויךפ רקנו :ור?? םיהלאל ןתו אל שיא הדפי דדפ
 הארי יכ :תחשה הארי אל חצנל דוע יחיו :םלועל ל*וחן
 :םליח םירחאל ובזעי ודבאי רעבוליס? דחי_ ותומי,’םימ?ח

 םתומשב וארק רודו ־ודל םתונכשב םלועל ומיתב םברק
 דז :ומד;.תומהבכ לשמנ ןילי,לב רקיב םדאו :תומדא ילע
 לואשל ןאצי :הלפ וצרי םהיפ? םהירחאו ומל לסכ םכרד
 לאש תולבל" םרוצו רקבל םירשי םב ודריו םערו תומ ותש
 :הלק י;חק*.יי לואש דימ ישפנ הדפו שיהלא ךא :ול לובזמ
 רתומב אל יכ :ותיב דובכ ה?ךי יכ שיא רישענ יב ארית לא
 ׳ךודויו ךרבי וייח? ושפנ יכ :ודובכ וירחא דדלאל .לכה הקי
 ־יארו אל חצנ דע .ויתובא רוד רע אבה :ךל ביטית ינ

 :ומ־נ תומהבכ לשמנ ןיב; אלו רקיב םדא :רוא
 :סירמוא סוי לכ לס ריהזמ רקא

 בשל תודוהל סדנה ןמ ונצבקו וניהלא הוח• ונעידוה
 יתלא הוהי ךורב :ךתלהתב חבתשהל ךשדק
 :היוללה ןמא םעה־לכ רמאו םלועה דעו םלועה ןמ לארוקי
 •םיהלא ידוה;ךורב :הדללה םלשורוןכוש ןויצמ הוח; ךור?
 ודובכ םש ךורבו :ודבל תואלפנ ׳השע לאךשו יהלא

 :ןמאו ןמא ץראה־לב תא ודובכ אלמה םלועל
 :ץי זט ףדב אצמת אמלש אהי שידק רמוא*

 ידב שודק.ןיא :יג לא ידוקו ךבל ץמאנו ק!ס יג לא דנק
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 זגיוכנא יא ןויצל אבו יד שיאופפיד תירחש ןיא לגא ליא יד הזאק ןיא ;יזיד יק ומלאס:
 :תיברע יד

 י־״עיא דיאוא :ומלאק חלק יד קוז*א הא ןאקלופקיח ל*א הא הצע!
 :ודכומ יד קירודארומ קודוט דאגוקקיא קולביסופ קול קודויג

 :קאייקכידכיטכיא ןוקארוק ימ יד וטכיימאקכיפ יא קא,ייק:יק הלבא הקרב ימ
 :ואיקוכיד ימ הליאוגיב ןוק ילילבא הזילוא ימ ילפמישכיא הא ילאטקוקא
 :ןאידולא ימ קילאייכאקלאק קימ יד וטיליד לאמ יד קאיד ןיא ילימיט יקלופ
 יק קאזיקיל קוק יד ילבמודיגומ ןרק יא ליבא וק ילבוק קיטכאייחגיפכיא קול
 וק וייד ליא הא הלאד ןוכ ןולאב הא הלימחיל לימחיל ןונ ונאמליא :ןא5אלא
 הלאפ האיקלאדיב יא קאמלא קוק יד ןוייקימחיל ודאייקילפ הליק יא :וייקילפ
 יאיב ודכאוק :האייופ הל הליב ןוכ ילפמייק הלאפ קאמ הליביב יא :ילפמייק
 קולטוא הא ןאקיד יא ןידלייפיד יק יפלוט יא וקול הנוא הא ןיליאומ יק קוייבאק
 קאדאלומ קוק ילפמייק הלאפ קאזאק קוק קאייכאכטכיא קוק :ליבא וק
 :קאלייט ילנחק קילבמוכ קוק לופ ןולאמאיי וייקכאכיליג יא וייקכאכיליג הא
 קאיפולטאוק קאל ומוק ודאלפמישכיא קיא ימליאוד ןונ הלכוא ןוק ילבמוא יא
 יד סארטיד יא קוייא הא הררקול קאלילאק קוק הטקיא :קודאזימיקא ןוק
 הא קאזיבוא קאל ומוק ,ילפמייק ןאטכוליבכיא קאקוב קוק ןוק קוייא
 קוליגיליד קוייא ןיא ןאטקידופ יא הטכאלביק קול יטליאומ ןולאיידיל האייופ
 הא הדאלומ יד האייופ הא ליקיזיבכיא לופ המלופ וק יא הכאייכאמ הל הא
 הלאמוטימיק הקיאופיד לידופיד המלא ימהלימחיר וייד ליא וטלייקיד :ליא
 ליבא האוגיגומ יק ודנאוק ןולאב יק-קילכיא יק ודכאוק קאמיט ןופ :ילפמייק
 קאלטיד הלידכ־קיד ןונ ורוט ול הלאמוט לילומ וק ןיא ןונ יק :הזאק וק יד
 ודכאוק ןאיטלאול יא הליזידכיב קאדיב קוק ןיא המלא קוק יק :ליבא וק ליא יד
 הטקא קילדאפ קוק יד זייקנאכיליג הטקא קאכליב :יט הא הלאוגיכובא
 פמישכיא קיא ידכייטכיא ןופ יא הלכוא ןוק ילבמוא :חל ןאליב ןוכ ילפמייק

 :קודאזימיקא ןוק קאיפולטאוק קאל ומוק ודאל
 :יזיד האיד הדאק יד רומזמ ליא יד סיאופפיד

 קיטכיג קאל יד קומאייכאפא יא וייד ולטק:אוכ ׳ה קומאבלאק ונעישיה
 יטלאבאלא לופ דאדיטכאק וט יד ילבמוכ הא דאול לופ
 ליא הטקא יא ודכומ ליא יד לאלשי יד וייד ׳ה וגידכיב :דואול וט ןיא
 יד ׳ה וגידכיב :׳ה הא דא5אלא ןמא ולביאופ ליא ודוט הליד יא ודכומ
 ןייזא לאלשי יד וייד וייד ליא ׳ה וגידכיב :,ה הא דאבאלא סילשולי ןאלומ ןויכ
 ילפמייק הלאפ הלכוא וק יד ילבמוכ וגידכיב יא :קאלוק וק הא קאיבאלאמ

 :ןמאו ןמא הלייט הל תדוט הא הלכוא וק הליגכיא יא
 :17.יא 16. החא ומוק אבר אמלש אהי שידק יזיד יא

 יא ןוקאלוק וט יקאקקיטלופכיא יא יטאקלופקיא ,ה הא הריפקיא



 טנ
 ־ךעלבמ הולא ימ יכ :וניהלא? רוצ ןיאל ךתלכ ןיא יג

 :וניזולא יתלוז רוצ ימו יג
 :ונעישומ? ןיא ונכלמ?'ןיא .ונינודא? ןיא .וניזדלא? ןיא
 ונעישומ?ימ .ונכלמ? 'ימ .ונינודא? ימ .וניהלאכ ימ
 ־תחונ .'ונכלמל הדונ .ונינודאל הדונ .וניהלאל הדונ
 .ונכלמ ךורב .ונינודא ךורב .וניהלא ךורב :ונעישומל
 .ונינודא אוה התא .וניהלא אוה התא :ונעלשומ ךור?
 התא .ונעישות התא :ונעישומ אוה התא .ונכלמ אוה התא

 :דעומ אב יכ הננחל תע יכ ןויצ םהית םוקת
 :ע בי אי <1דב א'מת חלווכקה סווכפ םירמוא ןאכ

 1ל חטבומ םוי לכב תוכלה הנושה לכ והללא יבך אקת
 :יל םלוע תוכילה'רמאנש יאבה םלועה ןב אוהש

 ':תוכלה אלא תוכילה ירקת לא
 םיבךמ םימכח ידמלת אנינה ,?ר רמא ירזעלא יבר רמא
 םולש ברל יג 'ירומל ךינב־לכו רמאנש .םלועב םולש
 הולש ךלהב םולש יהי :ךינובאלא ךינב ירקת לא :ךינב
 ןעמל :ךב םולש אנ הרבדאיערו יחא ןעמל :ךיתונמךא?
 םולש ךינבל םינב האר:ו •ךל בוט השקבא וניהלא יי תיב
 "•לושכמ יוטל ןיאו ךתרות יבהאל ברז םולש :לארשל לע

 .םולשב ומע.'תא ךרבי הוהל ןתל ומעל זע הלחל
 ♦ץי ףדב אצמה ןנברד םידק רמואו

 :ךרבמה הוהל תא וכרב
 :סי לוקנ ןינועו

 :דעו םלועל ךרבמה יזל ךורב
 ..תישארב רצויל הלדנ תיתל *ל?ה ןודאל הבשל וניל3>
 תוחבשמ? ונמש אלו’ .תוצראה ילונ? ונשע אל״ש
 םהמש .שנומה־לכ? ונלרוגו םקזנ ונקלח םש אלש .דמךאה
 •עלשוי אל לא לא םיללפתמו קירו לבהל סיוחתישמ
 עורקה םיכלמה יבלמ ךלמ ינבל םיוקתשמו םיערוכ ונהנמ



 א9 ונידאל
 קנ יא יוכ יד הריאופא ןונ יק ׳ה ומוק וטכאק ןוה :׳ה הא הליפקיא
 ץק יא ׳ה יד קאליאופא יד וייד ןיק יק :וייד ולטקיאוכ ומוק יטליאו!צ

 :וייד ולטקיאוכ ובלאק יק יטליאופ
 ורטקיאוכ ומוק ןונ .רוייכיק ולטקיאוכ ומוק ןוכ .וייד ולטקיאט ומוק ןוכ ?יא■
 ץק .וייד ולטקיאט ומוק ןיק :לודאבלאק ולטקיאט ומוק ןונ .ייר
 ־רטקיאט ומוק ןיק .ייר ולטקיאט ומוק ןיק .לוייכיק ולטקיאט ומוק
 .רוייכיק ולטקיאט הא קומיראול .וייד ולטקיאט הא קומילאול :לודאבלאק
 ו3ידכיב :רודאעלאק ולטקיאט הא קומילאול .ייר ולטקיאט הא קומילאול
 סיב .ייל ולטקיאט וגידכיב לוייכיק ולטקיאט וגידכיב וייד ולטקיאוכ
 .רוייכיק ולטקיאט ליא וט וייד ולטקיאוכ ליא וט :לודאבלאק ולטקיאוכ וגיד
 דט קאלאבלאק קוכ וט :דודאבלאק ולטסיאוכ ליא וט .ייל ולטסיאוכ ליא וט
 •וזאלפ וכיב יק הללאייקאלגכיא לופ הלוא יק ןויצ קאלאדאיפא קאלאטנאבילא יט

 :13.יא 12.11.החא ומוק תרוטקה םוטפ ןיזיד יקא
 ץא תוכלה הדלימ יק ליא ודוט ןייזיד והילא יד הזאק יד לודאדלימ
 דדכומ ליא יד לודיסילימ ליא יק ליא הא ודאייחאיפכיא האיד הדאק
 ץכ ליא הא ודכומ יד קוטכיימאדכא קוקפ ליא יזיד יקכא יק .ןייכיב ליא

 :תוכלה ובלאק קוטכיימאדכא קידלימ
 ןאוגיגומ םימכח ידימלת קול .אכיכח יבל יזיד .לזעלא יבל יזיד רצא
 קוט קודוט יא קוקפ ליא יזיד יקכא יק ודכומ ליא ןיא זאפ
 סידלימ ןוכ :קוזיא קוט יד זאפ האיקלאוגיגומ יא ׳ה יד קודאזיבכא קוזיא
 הגאקאבלאב וט ןיא זחפ האיק :קילודאוגאלפ קוט יבלאק קוזיא קוט
 יראלבא קולייכאפכוק קימ יא קוכאמליא קימ לופ :קאכדגלא קוט ןיח ;אפ
 ץיב ילאקשיב וייד ולטקיאט ׳ה יד הזאק לופ :יט ןוק זאפ הלוגא
 ידכאלג זאפ :לאלשי ירבוק זאפ קוזיא קוט הא קוזיא יאיב יא :יט הא
 הא הזילאטלופ ׳ה :וקייפכולטכיא קוייא הא ןוכ יא ייל וט קיטכאמא הא

 :זאפ הל ןוק ולביאופ וק הא הליזידכיב ׳ה הלאד ולביאופ וק
 :17. יא 16. תחא ומוק ןנברד שידק יחד יא
 :וגידכיב ליא ׳ה הא דיזידכיב ך^רב

 :הכלא זוב ץק ןידניפסיל יא
 :ילפמייק יא ילפמייק הלאפ .וגידכיב ליא 'ה וגידכיב ךור^

 הזידכאלג ראד לופ ורוט ול יד לוייכיקהא דאבאלא לופ קוכ ילבוק ו^ילע
 קאל יד קיטכיג ומוק וזיא קמ ןונ יק .וייפיקילפ ןיא ןאילק הא י
 וחפ ןוכ יק .הלייט הל יד קיזאכיל ומוק והפ קוכ ןרכ יא קאלייט
 קוק קודוט ומוק יטליאוק הלטקיאוכ יא .קוייא ומוק יטלאפ הלטקיאט
 קיטכייזא יא דאדיכאב יא הדאכ הא קיטנאבלוקכיא קוייא יק קודאקנופ
 סיטכאבלוקכיא יא קיטכאידולא סוכ יא :הבלאק ץכ יק ויי־י הא ןוייקארוא



 * תייחש ש
 .ךמ בשומו .ץרא דסויו םימק חטו: אוהש .אוה ךור;
 עיהלא אוה .םימורמ יהבגב וזע תניכשו .לעממ םימק?
 הרותב בותכנ .ותלוז ספאו ונכלמ תמא .רחא דוע ןיאו
 םיהלאה אוה הוהי יכ ךבבל לא תבשהו םויה תעדיו

 ",.דוע ןיא תחתמ ץראה לעו לעממ שימשב
 תראפתכ הרהמ תוארל וניהלא .דוהי ךל הוקנ ןכ לע
 ןותרכי תוירכ םילילאהו ץיאה ןמ םילולג ריבעהל :ךזע
 ךמשב וארקי רשב ינב־לכו, .ידש תוכלמב םכלוע ןקתל
 לבת יבשוי־לכ ועדיו וריכי .ץרא יעשר־לנ ךילא תונבהל
 וניהלא יו ךינפל .ןושל־לב עבשה ךרב־לכ ערקת ךל ינ
 לוע תא םלכ ולבקיו ונתי ךמ ךמיש דובכלו ולופיו וערק•
 תוכלמה יכ’.דעו םלועל הרהמ םהילע ךולמתו .ךתוכלמ
 ךתרותב בותככ .דובכב ךולמת דע ימלועלו איה ךלש
 ץראה־לכ לע ךלמל ,דוהל היהו רמאנו:דעו םלועל ךולמי .דוהי

 ’:דהא ומשו דחא הלדי היהי אוהה םויב
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 סה דמש :ולכלכי אוהו ךבהי ,ףןןףי לע ךלשה :ץראו סימש השע יי םעמ ירז!*

 :הנומא הערו ץלא ןכש גוע השעו 'הב חינב :סולש שיאל תירחא יכ רשי האלו

 :העושיל יל יהיו הי תרמזו יזע יכ דחפא אלו חעבא וב יתעושי לא הגה

 יכ ידי ישעמ לכב החלצהו הכלב חלשתש .יתובא יחלאו יהלא ׳ח ךינפלמ ןוצל י(ך

 םולשלו סייסל רעצב אלו תחנב יתיב יכבו ימצע תא סכרפל לכואש ידכ .ךב יתחטב

 :א״כחאו :ןוצר יהי ןכ ןמא

rri!T בקענו :ך:;רד ינפל רשיה 'ירוש ןעמל ךתקדצב ינחנ 
 בקעי. רמאיי :םיהולא יכאלמ וב ועגפד 'וכרדל ךלה
 אוהה םיוקמה םש "ארקיו :הז םיהלא הנחמ םאר רשאנ

 :םינחמ

 ףוסב תוכרב רדסב אצמת העדומ רדס
 :רפסה



 ונידאל 60
 ליא י~ וגידכיב וטכאק ליא קייר סול יד סייר יד ייר ירטכאליד
 סול ןיא הרכוא וס יד הדארומ יא הלייט ןאטכימיקא יא קולייס ןיידכיט
 סולייק יד קאלוטלא ץא *הזילאטרופ וס יד הכיכש יא הבירא יד קולייק
 ןוכ יא ייל ולטקיאוכ דא־יריב .ולטוא סאמ ןט יא וייד ולטקיאוכ ליא
 יא ייוא קארבאק יא ייל הל ןיא וטילקה א ול ומוק .ליא יד קאליאופא
 הבילא יד קולייס סיל ןיא וייד ליא ליא > ק ןוקאלוק וט הא לאכלוט סאיא

 :סאמ ןוכ ושאבא יד הלייט הל ירבוק יא
 ליאיד לופ וייד ורטקיאוכ ׳ה יט הא קומאריפקיא וטכאט לופ 'י
 ־ידוק לאקאפ ליזא לופ :הזילאטרופ וט יד הלוחמריא ןיא וטקילפ
 לופ :קודאזאט ןאליס ראזאט סילרדלא סול יא הלייט הל יד סידאד־
 קוזיס' קודוט יא :ודאטקאבא ליא יד וכייל ןוק ודכומ לאבודא
 סודוט ייג הא לאטאק לופ :ירבמוכ וט ןיא ןאלאמאיי הלודאילק יד־
 יק ודכימ יד קירודארומ סודוט ןארבאק יא ןאריקוכוק .הלייט יד קולאמ
 ילטכאליד :הגכיאול הדוט הלאלוג האידיר הלוט הלאידולא יס יט הא
 ויכ יד הלכוא הא יא ןאראגיא יס יא ןאלאידולא יק וייד ולטקיאוכ ׳ה יט יד
 :וכייד וט יד וגויי הא קוייא קודוט ןאריביקיר יא ןאלאד וייסירפ ילבמוכ
 ליא יק .ילפמייס יא ילפמייס הדאפ הקירפ יד קוייא ירבוק קאראכיירכיא יא
 :הלכוא ןוק קאראכיירכיא ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא :ליא יט יד וכייר
 :ילפמייק יא ירפמייק הראפ הלאכיירכיא ׳ה ייל וט ןיא וטירקקיא ול ומוק
 האיד ליא ייא הלייט הל הדוט ילכוק ייל לופ ,ה הריק יא וגיד יאופ יא

 :וכוא ירבמוכ וק יא וכוא ׳ה הליק יטקיא ליא
 יא הגלאק ווכ ׳ה ילבוש הציא .הרייט יא סילייס ןאירק ׳ה ןרק יד הדוייא ימ
 ןוראב הא האירימיטסורפ יק וריגיריד יאיג יא ומיזינירפ הדראוג .הראנריבונ יט יליא
 ויידקיא :דאדליב הטניקאפא יא הלייט ןיא הרומ ןייב זא יא 'ה ןיא יטאייזואיפניא :זאפיד
 יא יטליאופ יק יליסיריבאפסיא ימ ןונ יא יראייחאיפניא ימ ליא ןיא ןויישאבלאס ימ יד

 :ןוייקאבלאק רופ ימ הא יאופ יא הי ילבאימלאס
 סיאיבנ א יק .הירדאפ סימ יד וייד יא וייד ימ ׳ה יט יד ירטנאליד דאטנוליב האיק ץךד
 ןיא ייזואיפניא ימ יק סונאמ סימ יד הציא הדוט ןיא וטניימאריפסולפ יא ןוייסידניב
 ןוק ןונ יאוזופי־י ןוק .הזאק ימ יד יטנ יצ הא יא ומזימ ימ הא ריניטנאמ הדיאופ יקלופ יט

 :דאטנוליב האיס ישנא ןמא זאפ הראפ יא סאדיב הראפ וטילפא
 ילטכאליד הקילידא קיטכאטאק קימ רופ דאדיטקוג וט ןוק ימאיג ה1!די
 ־כיא יא הלילאק וק הא ובודכא בקעי יא .הרילאק וט ימ יד
 ודיב קול ומוק בקעי ושיד יא .וייד ליא יד קיליגכא ליא ןוק ןוראלטכוק
 :סיכחמ יטק׳א ליא ראיול ליא יד ירבמוכ ומאיי יא :יטסיא וייד ליא יד לאיר

 יד הלגיד ןיא םאראפוט העדומ הל יד הלגיד
 :ור׳ביל ליא יד ו׳באק ןיא הוכרב



 החנמ תיפת
 ח־ודידי המ :רומזמ חרק דבל תיצוגה לג? חצנמל
 ישפנ התלג םגו הפסכנ :תואבצ’,דוהי ךיתנכשמ
 האצמ רופצ םג’:יח'לא לא ונגל ירשבו יבל'הוהי תורצחל
 חהי ךיתוחבזמ תא הד־ורפא הנ־וש רשא הל ןק_רורדו תיב
 :הלס ךוללהי דוע ךתיב יבשוי ירשא :יחלאו יבלמ תואבצ
 הכבה קמעב י ירבע ג םבבלב תולסמ ךב ול זוע םדא ירשא
 ליח לא ליחמ וכל? :הרומ הטעי.תוכרב םג והותישי יקעמ
 יתלפת העמש תואבצ םיהלא דוהי :ןויצב םי,דלא לא'האיה

 יגן טבהו 'םיחלא ,ד’אך וננגמ :הלס בקעי.יחלא הניזאה
 חיבב ףפותמה יתךחב ףלאמ ךיךצחב םוי בוט יכ":ךחישמ

 ןח םיודלא העד? ןגמו'שממ:יכ :עשת ילהאע רודמ יחלא
 העד? :םימת? םיכלהל בוט ענמו אל -דוהי ןתי רובבו

 ’:ךב הטוב םדא ירשא תואבצ י
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 תרמאו לארשיינב־־תא וצ^רמאל ,ךשמ־לא הרהו רבדיו
 ורמשת יחחינ חידישאל ימחל ינבךק־תא םהלא
 ובירקת ךשא השאר הז’םהל'תרמאו :ודעומב יל בירקהל
 :דימע הלע םויל םינש םימימת הנש־ינב םישבכ הוהיל
 השעת דשה שבכה תא;, רקבב השעת יחא שבבה־תא
 ןמישב הלולב החנמל תלס הפיאה תירישע] ד םיברעה ןיב
 חירל’ יניס רהב חדישעה 'דימת 'תלע״וןיהה תעיבך תיתי
 שרקב דחאה שבכל'ןיהה תעיבר 'וכסנו :הוהןל רשא החיג
 ןיב השעת ידשה שבכה תאו :,־־דוהיל רכש ך5£ ךסה
 רחינ חיר ,־־דשא השעת ונסנביו רקבה' תחנמכ םיבךעק

 ’ :הוהיל
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 ־תרא ךינפל טיתובא ויימקהש וניחלא ,דוהי אוה התא
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 החנמ .דל יד ןוייסארוא
 יזמק יד קו?יא הא הראטיג הל ילבוס ןאקלופקיא ליא הא חצנמל

 ידבוק :ת*אבצ ,ה קאדארומ סוט קאדיריק רוככארק :ומלאק
 יכראק ימ יא ןוקארוק ימ ׳ה יד קיוכרוק הא המלא ימ ואיזיד ןייבכאט יא וייק
 "כולוג יא הזאק וייא וראשאפ ןייבכאט :וביב וייד ליא הא ןאראומאק

 דרואבצ ׳ה קארא קוט ןיא .קוייופ קוק וזופ יק האייא הא ודיכ הכירד
 :קאמ הזאק וט ןיא קיטנאטסיא קודארוטכיבא ןייב :וייד ימ יא ייר ימ
 ליא הא הזילאטרופ יק ירבמוא ודארוטכיבא ןייב :ירפמייק ןאלאבאלא יט
 "לוביל הל יד יילאב ןיא קיטכאקאפ :ןוקארוק וק ןיא קאדאקלאק יט ןיא
 :רודארטקומא יבלובכיא קיכוייק־דכיב ןייבכאט ןיכופ ול יטכיאופ הרוט
 :ןויצ ןיא וייד ליא הא ודיקיראפא הריק ודאקכופ הא ודאקכופ יד ןאדכא
 :ירפמייק בקעי יד וייד הגוקקיא ןוייקארוא ימ יאוא תואבצ יד וייד 'ה
 יק :ודאטכוא וט יד קיקאפ הטאק יא וייד יאיב ולאפמאמ ורטקיאוכ
 ךיא ימראגילבא יזוקקיא :לימ יד קאמ קיטרוק קוט ןיא האיד רוזימ

 יא ליק יק :האייקילאמ יד קאדכייט ןיא רארומ יד קאמ וייד ימ יד הזאק
 :קול הא ןייב הראדיב ןוכ ׳ה הראד הרכוא יא תאייקאלג וייד ליא 'ה וראפמאמ
 יק יק ירבמוא ודארוטכיבא ןייב תואבצ ׳ה :דאדימקיכירפ ןוק קיטכאדכא

 :יט ןיא האייזואיפכיא

 לארשי יד קוזיא האהדכיגמזקכיא :ליזיד רופ השמ הא ׳ה ולבא יא
 "מ רופ ןברק ימ ןוייקאגיאא ימ הא קוייא הא קאליד יא
 וק ןיא ימ הא ראגיאא לופ שידילאדלאוג ילביביקיר ימ יד ומזיאוג ןועקיפוא

 •י^ה הא שידיראגיאא יק ןוייקיפוא הל הטקיא קוייא הא קאריד יא :וזאלפ
 "יד ןוייקאקלא האיד הדאק הראפ קוד קוכאק ויינא יד דאדיא יד קוריכראק
 וריכלאק ליא הא יא הכאייכאמהל רופ קארא וכוא וריכראק ליא הא :וכיטכוק
 הלומיק הגיכאפ הל יד ומזייד יא :קילדאט קאל ירטכיא קאלא ודכוגיק ליא
 הדידימ הל יד העראוק הדאזאמ יטייזא ןיא הטליאובכיא יטכיזירפ רופ
 ילביביקיר ומזיאוג רופ יכיק יד יטכומ ןיא הגיא הל וכיטכוקיד ןוייסאקלא
 ליא הראפ הדידימ הל יד וטלאוק ןוייקאלפמיט וה יא :׳ה הלאפ ןוייקיפוא
 הראפ הרקיק ןוייקאלפמיט ראלפמיט דאדיטכסק הל ןיא ונוא ליא ורינראק
 יטכיזירפומוק קירדאט קאלילטכיא קארא ודכוגיק ליא וריכלאקליא הא יא :'ה
 ילביביקיר רמזיאוג ןוייקיפוא קארא ןוייקאלפמיט וק ומוק יא הכאייכאמ הל יד

 ׳ה הראפ
 שירדאפ קורטקיאוכ ןוראמואאק יק וייד ולטקיאוכ ,ה ליא וט התא
 יק ופמייט ןיא קאגורד קאל יד ויירימואאק הא יט יד ילטכאליד



 ,־!הנס ב&
 תודצ רשאנ .שק שדקמה תיבש ןמז? םיטסה תרשק•

 :לןתרותב בותכי ךאיבנ השמ די לע_ םתוא ־
 הנבלחו תלחשו 1 הטנ םימס ךל־הק השמ־לא ,דוהי רמאי'׳
 הסיא׳ס^־ :הדדי ךנ3 'ד3 הנז ה>לו =•־? י ,
 תקחשו :שדק רוהט הלממ הקור השעמ חקר תרוטק
 ךש.א דעומ להאב תודעה יינפל' הנממ התתנו קדה הנממ.
 ריטקהל רמאנו ": םכל הייהת םישךק שדק המש ךל דעוא
 תורנה־תא וביטה? רקבב רק?ב םימ? תרטק ןרהא וילע
 דנריטקו םיברעה ןי? תרנה־תא ןרהא תולעהבו :הנריטקי-

 :םכיתרדל היה• ינפל דימת תדטק
 הנמשו םיששו תואמ שליש .־צ־ינ תרטקה םוטפ ןנבר וקת
 תומן ן:נםנ השמחו םיששו תואמ שלש ♦הב ויה םינמ
 דשלשו ברעב ותיצחמו רקבב ותיצחמ םוי לכב הנמ :המחה

 . ךפה אלמ םהמלטונו לודב ןהכ סינקמ םהמש םירקו םינמ.
 "ד? םירופנה םוי ברעב תשתכמל ןריזחמו םירופנה םויב

 .הב ויה םינממ רשע דהאו־ :הקדה ןמ הקד תוצמ םיקל
 לק״שמ .הנובלהו .הנבלחהו .ןרופצ־ו ♦ירצה .ןה ולאו
 םו־ךכן .דרנ .תלבשו .העיצקו .רומ .הנמ םיעבש םיעבש■
 .רשע םינש משקה .הנמ רשע השש רשע השש לקשמ
 .ןיבקהעשת הנ*שךב תירוב .העשת קמנק .השלש הפולק
 ןינ אצמ אל םאו .אתלת ןיבקו אתלת ןיאס ןיסירפק ןל
 .בקה עבור תימודס חלמ .קיתע רוק רמח איבמ ןיסירפק

 תופנמ ףא רמוא ילבבה ןתנ יבר :אוהש לנ ןשע הלעמ
 תחא רסח םאו הלספ שבד הב ןתנ םא .אוהש־לנ זדריול■

 :התימ ביה הינמס״־לנמ
 ףשונה ףרש אלא וניא ירצח ימוא לאילמנ ןב ןועמש ןב"
 ד? האב איה המל הניש־ונ תירוב .ףטקה יצעמ
 המל ןיסירפק ןיי" .האנ אהתש ידב ןךופצה 'וא הב תופשל־
 תוזע אהתש דב ןךופצה תא וב תורש“: ׳דב אב אוה•
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 ■השמ יד טאמ רופ שוייא הא קיטקאדכימוקכיא ומוק ימריפ שדקמה תיב ליא

 :ייל ווכ ןיא וטירקקיא ול ומוק הטיפורפ וט

 יא האייפוא יא הטוג קאגורד יט הא המוט השמ הא ,ה ושיד יא רמאיו
 :שאלוק הא קאלוק הא וייפכיל ויישכישכיא יא קאגורי יכאבלאג
 ־רודאכויישיפכוק יד הגיא ןוייקיפכוק ויירימואאש האייא הא שארא יא :הריש
 יד םאראד יא ודוכימ האייא יד שארילומ יא :דאדיטכאש וייפכיל ודאלקשימ
 רדאזאלפא יריש יק וזאלפ יד הדכייט ןיא וטכיימאטשרנ ליא ירטכאליד האייא
 ־יא וגיד יאופ יא :שיכ הא הריש שידחדיטכאק יד דאדיטכאש יאא יט הא
 רופ הכאייכאמ הל רופ שאגורד יד ויירימואאש ןרהא ליא ירבוש הראמואאש

 ןיא יא .הראמואאש הל שילידכאק שיל הא רידכישכיא וק ןיא הכאייכאמ הל
 ■הראמואאס הל שירדאט שאל ירטניא שילידכאק קול הא ןרהא רידכישניא

 :קוייקכאכיריג קורטשיאוב הא 'ה ירטכאליד וכיטכוקיד ויירימואאק

 קירט וגיא הריא ומוק ויירימואאק ליא יד ןוייקיפכוק םימכח ןוראדלימ י]
 סייק קירט :האייא ןיא ןאריא קארביל וגוא יא הטכיקיש יא קוטכייק
 הרביל .וייכא ליא יד קאיד יד הטכיאוק ומוק וקניש יא הטניקיש יא שוט
 יירדאט הל ןיא דאטאימ וק יא הכאייכאמ הל ןיא דאטאימ וק האיד הדאק ןיא
 רודג ןהכ ליא הבאייכאפא שאייא יד יק קיטכארבוק שאל קארביל קירט יא
 יא רופכ יד האיד ץא״קוייכופ קוק יד וטכיימיגכיא קאייא יד הבאמוט יא
 יד קיטכא יד האיד יד ירדאט הל ןיא ורידאזאמ ליא הא הבאכרוט קאל
 ןיא ןאריא קאגורד יזכוא יא :ודונימ ול יד ודוכימ תוכמ ראהריפא הראפ רופכ
 ליא יא וכאבלאג ליא יא .האייכוח הל יא הטט הל שאייא קאטקיא ‘א האייא
 ׳וקיפקיא ראבכא יא ילקקימלא קארביל הטכיטיק הטכיטיש טיפ וייקניקניא
 יטשוק ליא שארביל שיס יא זייד הא שיש יא זייד הה רזיפ ןארפאז יא ודראכ
 יביאוכ לאכובאש הבריי יביאוכ ןומאכיש קירט האייקיפקיח יד הראקשאק יחד
 ץכ יק יא קירט קאדידימ יא קירט קארוזימ קארפאק יד וכיב .קאדידימ
 ®ימודק יד לאק וזייב וקכאלב וכי5 האיאארט קארפאק יד וניב ויילא
 ןחכ יבר :ליא יקול ורוט ומופ ןייבוק הבריי הדידימ הל יד הטראוק
 ןיא וייד יש :ליא יקול ודוט ןדרי ליא יד הבריי ןייבכאט ןייזיד ילבב ליא
 קיא קאגורד קוק קאדוט יד הנוא ואוגכימ יק יא האייכאד הל ליימ האייא

 :יטריאומ יד רודיקירימ

 ןאיטוג הל ובלאק האייא ןוכ הטוג הל ןייחד לאילמג יד ו?יא ןועמש ץבל
 .האיניב האייא יק רופ לאכובאש הבריי ומאקלאב ליא יד קילוברא יד
 :החמריא הריאופ יקרופ האייכוא הל הא האייא ןוק ראוגיחמרופא הראפ
 האייכוא הל הא ליא ןוק ראחמיר רופ האיכיב ליא יק רופ קארפאק יד וכי5
 ®אחמריא םילגר יד קאוגא וטריישיד יא :יטריאופ הריאופ יקרופ



 החנמ גס:
 םילגד יס. ןיסינכמ ןיאש אלא הל ןיפי םילגר ימ אלה!

 ’ :רוכבה ינפס שדקמב
 .בימיה קדה רסוא קחוש אוהש? רמוא ןתנ יבר אינת
 המטפ .םימשבל הפי לוקהש ינפס .קדה ביטיה
 יבר רסא .ונעמש אל עיברהו שילשל .הרש? ןיאצולל
 רסח םאו .ןיאצחל הרש? התדמ? םא ללבה הז הדוהי

 :התימ בדז הינמס 'ל?ס תחא
 האב החלה הנש םיעבשל וא םיששל תחא ארפק ר? ינק•
 ןמיונ היה ולא ארפק_רב ינעו דועו .ןיאצחל םלריש לש
 .החיר ינפס דומעל לוכ; םדא ןיא שבד לש בוטרק ה?.
 ¬ל? יב הרמא הרותהש ינפס שבד .הב ןיברעס ןיא המלן
 .־דוהיל :הו־יל. השא ונמס וריטקת אל שבד־לכו ראש
 בגשמ ונמע תואבצ הוה; ? ־דלס דתכךכ ךמע לע העושיה
 :ךב חטב םדא ירשא תואבצ הוה; :הלס בקע; דדלא ונל
 ךילא ,דוהי ונבישה':ונארק םויב וננע;ךלמה העישוה ,דוהל
 הדךוה; תח;ס הוהיל הברעו .םדק? וניס; שדח הבושנ!

 :תו-ינמךק_םינש?וי םלוע ימי? םילשוריו
 הכ?ש םעה ירשא :הלס ךוללה;דוע ךמיב יבשוי ירזעא:

 :ויהלא הו,ד;ש םעה ירשא ול
 םלועל ךסש הברקאו ךלמה ימלא ךממורא דודל !דלהזי'
 י דעו םלועל ךסש הללהאו ךכרבא םוי־לכב :דעו
 חבשי רודל רוד :רקח ןיא ותלדגלודאמ ללהמו הוה;לורב
 ךימאלפנ ירבדו ךלוה דוב? רדה :ודינ;ךימלובגו'ךישעמ
 בר רכז' :הנלפסא ךמללנו ורמאי ךימואדונ זוזעו' :החיש׳א
 ־לךנו םיפא ךרא יי םוחרו ןונח :וננר; ךתקךצו ועיב; ךבוט
 *ל? ;י ךורוי :וישעמ ל? לע וימסלו ל?ל־ ל בוט :דסח
 ךתןרובגו ורמאי ךתוכלמ דוב? :הכוכךקי ךידיסח!ךישעמ
 ♦.ותוכלמ רדה דובכו ויתריבן םדאה י;בל עידוהל :ורבלי־
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 ׳יעכאק ליא ןיזל סילגר יד סאוגא קיעכארעכיא ןונ יק ובלאק :האייא הראפ:
 :הרכוא הל יד דומא רופ וייראב

Jpהאילומ ליא ודכאוק ןייזיד ןהכ יביר אסירב הל ןיא קומאדלימ אי 
 קיא זוב הל יק רומא רופ .ודוכימ וכיאוב .וכיאוב ודופימ האיזיד
 סיא קאדיעראפ סוד ןיא וכוייסיפכוק ול יס .קאייסיפקיא סאל הראפ וחמריא

 סיא ועקיא הדוהי יבר ו&יד .קומייוא ןוכ רוכראוק לא יא וייקריע הא רשכ
 ואוגכימ יס יא סאדרכראפ סיד ןיא הרשכ סיא הרוזימ וס ומוק יס ללכ ליא

 :יוכריאומ יסירימ קאגורד קוק י" הכוגלא יד הפוא
 הריא קוייכא הוככיוכיס וא הונכיסיס הא זיב הנוא ארפק רב ודלימ י^]ך
 יס ארפק רב ודלימ סאמ יא .סאדדנראפ סיד ןיא קיזארבוק סיל יד ןייכיב
 יקריכיעקוק רופ האידופ ליא ןונ .ליימ יד הלמאד הנוא האייא ןיא ןאד הריא
 רומא רופ ליימ האייא ןיא ןאלקסימ ןונ יק רופ יא .ומזיאוג וס יד רומא רופ
 ליא יד שידימואאק ןופ ליימ הנוגכיכ יא הרודאביל הפוגכיכ יק .ושיד ייל הל יק
 ןוייסידכיב ויג ולביאופ ויג ירבוש ןוייקאבלאק הל ׳ה יד :,ה הראפ ןוייסיפוא
 בקעי יד וייד סונ הא וונכיימיקיונלאכיא קוכ ןוק תואבצ ׳ה :ירפמייס
 :יונ ןיא האייהאיפניא יק יק ירבמוא ודארוונכיבא ןייב תואבצ ,ה :ירפמייס
 קומזא :ראמאיי ורונקיאונ יד הא*ד ןיא הדכופקיר סומ ייר ליא ה3לאס 'ה
 ־.ייגנאבא .ומוק קאיד קורעקיאט הבוניר קומיראכרוע יא יע הא 'ה ראכרוע
 יד קאיד ומוק םילשורי יא הדוהי יד יעכיזירפ ׳ה הא הראירובאקא ,P יא

 :קוגייגנא קויינא ומוק יא ירפמייס
 ןאראבאלא יע ןוא הא הזאק וע ןיא סיוננאעקיא סודארועכינא ןייב ירשא
 ץיב ליא הא יסנא יק ולביאופ ליא ודארועכיבא ןייב :ירפמייס

 :וייד וק ׳ה יק ולביאופ ליא ודארועכיבא .
 ירדידכיב יא ייר ליא וייד ימ יאיעריקיעלאכיא דוד הא רראול הלהת
 האיד הדאק ןיא :ירפמייק יא ירפמייס הראפ ירבמוכ וע
 .דכארג :ירפמייס יא ירפמייס הראפ ירבמונ וע יראבאלא יא יריזידכיב רנ
 •ירי5 :ועכיימיריקשיע ןופ הזידכארג וק הראפ 'א וגכומ ודאבאלא יא ׳ה■
 "קוכיד קאיכאגאראב קורכ יא סאגיא סויכ הראבאלא וייקכאכיריג הא וייסכאפ
 סויכ יד קארבאלאפ יא רואול וע יד הרפוא יד הרוחמריא :ןאראיי
 ויג יא ןתריד סידאדירומיע קוע יד החלאערופ יא :יראלבא קאיגאראמ-
 יא ןאראלבא ןייב וע יד ידכארג ןוייקארבמימ :יראעכוקיר הל הזידכארג
 קירולופ יד וגכיאול ׳ה וחדאיפ יא וחייקארג :ןאראעכאק דאדיעסו^ וע
 ירבוק סידאדאיפ קוק יא קודוע הא ,ה וכיאוב :דיקרימ יד ידכארג יא
 קוכיאוב קוע יא קא3יא קוע קאדוע ׳ה ןאיעראול :קאגיא קוק קאדוע
 :ןאראל5א האיכאגאראב וע יא ןאריד וכייר וע יד הרפוא :ןאריזידכיב יע
 סרכוא יא קאיכאגאראב סיס ירבמוא ליא יד סו?יא הא ריבאס ריזא רופ־



 הח;מ דס
 .ן-יודי רוד־לכב ךתלשממו םימלוע־י־רכ תוכלמ ךתוכלמ
 ךילא לכ יניע :םיפופכ,ד־לכל ףקוזו םילפגה־לכל יי ךמוס
 ךד;, תא חתופ :ותעב םלכא תא םהל ןתונ התאו ורבשי,
 ־לקכ־דיסחו ויכרד־לכב יי קידצ :ןוצר *ח־־לכל עיבשמו
 ותמאב והארקי. רשא לכל ויארק־לכל יי: בורקז :וישעמ
 תא :י רמוש :םעישויו עמשי םתעוש תאו השע:ויאר:ןוצר
 יפ רבדי ״ תלהת:דימש: םיעשדה־לכ תאו ויב־א־לב
 די הרבנ 'ונחנאו' :דע• םלעל ושדק םש רשב לכ'ךרבד

 :ה^ללה םלוע דעו התעמ
 (:הבש ל־י 6מגמב אצמת ןויצל אבו םירמוא תבשב)

 ;הדימעה לחאו שידק יצח םירמוא לוחב

 :ךתליהת די!י יפו חתפת יתפש ינלא
 יתלא .םהרבא יהל: .וניתובא יהלאו וניהלא ,דוהי התא ךורב
 לא !ארונהו רובגה לודגה לאה .בקעי.יהלאו קחצי
 .תובא ידסח רכוזו לכה הנוק’ .םיבוט םידסח למוג ןוילע

 :הבהאב ומש ןעמל םהינב ינבל לאוג איבמו
 : דמוא הבושה ימי הרשעב

 .םייח רפסב ונבס? .םייחב ץפח ךלמ .םייחל וגר^
 (:םייח םי,ךלא ךנעמל

 :ם,הרבא ןגמ הוח: התא ךורב .ןגמו עישומו רזוע ךלמ
 -עישוהל בר התוא םיתמ ,ךיחמ הוהי םלועל רובג התא
 .(םשגה דירומו חורה בישמ ףרוחב)(.לטה דירומ ץ־קב)
 םילפונ ךמוס םיבר םימהוב םיסמ ,*רחמ דסחב םייח לכלכמ
 .רפע ינ_שיל ותנומא םיקמו .םירוסא ריתמו .םילוח אפודן

 תיממ ךלמ ךל המוד ימו תורובג לעב ךומכ ימ
 :העושי,חימצמי
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 ווכ יא קודכומ סודוונ יד ונייר וכייר וט :וכייר וק יד הרוזומריא יא
 הא 'ה ןיירפוקא :וייקפאכיריג יא וייקכאכיריג הדאק ןיא האיכאטקידופ
 קוזוא :קודימירפא קול קודוט הא ןאטכאבילא יא קודייאק קול קודוט
 ןיא קאדימוק קוק הא קוייא הא ןאד וט יא ןאריפקיא יט הא קודוט יד
 רופ וביב ורוט הא ראטרא ןייזא יא קוכאמ קוט הא ןיירבא :הרוא וק
 קאדוט ןיא וכיאוב יא קאריראק קוק קאדוט ןיא ,ה וטקוג :דאטכוליב
 ןר ליא ודוט הא קיטכאמאיי קוק קודוט הא ,ה וכאקריק :קאגיא קוק
 קוק הא יא יזא קיטפיימיט קוק יד דאטכוליב :דאדריב ןוק המאיי ול
 קוק קודוט הא ׳ה ןאדראוג :הבלאק קול יא יאוא קיכוייקאמאלקקיא
 הראלבא 'ה יד רואול :הריאורטקיד קולאמ קול קודוט הא יא קיטכאמא
 הראפ דאדיטכאק וק יד ירבמוכ הרודאירק הדוט הריזידכיב יא הקוב ימ
 יא הרוגא יד ׳ה הא קומיריזידכיב קורטואחנ יא :ירפמייק יא ירפמייק

 :"היהא דאבאלא ירפמייק הטסא

 (:תבש יד החנמ ןיא הפוונ יק ןויצל אבו יזיד יס חבש ץא)

 :הדימע הל קיאופקיד יא שידק ויידימ יזיד הנאמיק ןיא

 :רואול וט הראייקוכיד הקוב ימ יא קארירבא קוייבאל קימ ינדא

 .קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ,ה וט וגידכיב ךורב
 ליא וייד ליא .בקעי יד וייד יא .קחצי יד וייד .םהרבא יד וייד *
 קידיקרימ ןאכודראלאוג וטלא וייד וזורימיט ליא יא ןאגאראב ליא ידכארג
 ץאארט יא קירדאפ יד קידיקרימ ןארבמימ יא .ודוט ול ןאירק .קאכיאוב

 :רומא ןוק ירבמוכ וק רופ קוזיא קוק יד קוזיא הא רודימחיר

 (:יזיד הבושה יד קאיד קייד ןיא)

 .קאדיב קאל ןיא ןאטכוליבכיא ייר .קאדיב הראפ קומארבמימ
 (:קאדיב יד 'וייד יט רופ .קאדיב יד ורביל ןיא קומיבירקקיא

 :םהרבא יד וראפכאמ ,ה וט וגידכיב .וראפכאמ יא ןאבלאק יא ןאדוייא ייר

 ידכארג וט קוונריאומ ןאוגידיבא .ינדא ירפמייק הראפ ןאגאראב וט התא
 ןיא) (ואיקמ ליא רידכיקיד ןייזא ונאייבניא ליא ןיא) .ראבלאק רופ
 ןאכריבוג (האייבול הל רידכיקיד ןייזא יא וטפייב ליא ןאלפוקא ומייבניא ליא
 ייאאק ןיירפוקא קאגפומ קידאדאיפ ןוק קוטריאומ ןאוגידיבא דיקרימ ןוק קוביב
 ןאמריפא יא :קודאליקראקכיא ראטלוק ןייזא יא .קוכיזאח ןאכיזילימ יא קוד
 יאגאראב ןד וייפיאוד יט הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודינגרוד הא דאדליאיפ וק
 ייקיאומריא ןייזא *א ןאוגידיבא יא ןאטאמ ייר יט הא ןאזימיקא ןיס י^י ־ראיג

 :ןו״קאבלאק
 <ג
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 החנמ הס
 :דמוא הנושח .ימי תישענ

 (:םייחל םימחרב וירוצי רכוז ןמחרה בא ךומכ ימ)
 :םימנה היחמ יי התא. ךורב :םיתמ תויןלזהל התא ןמאנו

 :רמוא צ״ס הלפתה תרזחב

 םישלשמה שדק יפרש דוס חיש םעונ? .ךצירענו ד!שדקג
 לא הז ארקו .ךאיבנ די לע ביתככ השךק ךל 'י
 ־לכ אלמ תואבצ ,דוהי, .שודקז .שמק .שמק .רמאו הז
 ,דוהי דובי ךורב’.םירמואוםיחבשמ םתמעל .ודוב? ץראה
 םלועל ,דוהל ךלמ: ירמאל בותכ ךשךןר ירבדבו .ומוקממ

 :הדילל,ד רודו רמל ןויצ ךיהלא
 .הלס ךוללהי םוי לכב םישודקו שודק ךמשו'שודק התא
 הדוהי התא ךורב :התא שודקו למנ ךלמ'לא יכ

 (:שודקה ךלמה י״יא הניס־י י»• ׳ד> :שודקה לאה
 ךתאמ וננחו .הניב שונאל דמלמו תעד םדאל ןנוח התא
 :תעדה ןנוח ,דוהל התא ךורב :לכשהו הניבו .העד•
 ונךיזחהו:.ךתךובעל ונכלמ ונברקל ,ךתרותל וניבא ונבישה
 הבורה הוהי התא ךורב':ךינפליהמלש הבושתב

 ':הבושתכ
 .ונעשפ יכ ונכלמ ונל לוחמ *ונאטח י? וניבא ונל חלס
 ןונח המי, ההתא ךורב :התא חלסו בוט לא יכ

 :חולסל הבךמ!ד

 םלש ,דלאנ ונלאגל רהמו .ונבמ הבירו .ונינעב אנ האר
 זהייהתא ךורב :התא קזה לאונ לא יכ .ךמש'ןעמל

 :לארשי לאונ
 ־* T J ״ *״ *״

 :וננע רובצ חילש ןאכ רמוא תינעתב

 .התא ונתלהת יכ .העשונו; ונעישוה .אפרנו ,רוהל ונאפך
 ־ל?לו .וניאולהת־לנל אפךמו הכורא הלעהו
 :התא ןמאנו ןמחר אפור לא’*כ .וניתוכמ־לכלו 'וניבוא?®

 י :לארשי.וטע ילוח אפור המי, התא ךור?



 65 ונידאל

 (:יזיד הבושח יד סאיד ןכייד ןיא)

 pp קודאילק fcnp ןארבמימ וחדאיפ ליא ירדאפ יט הא ומוק ןוק ימ)
 (:קאדיב הראפ קידאדאיפ

 :קוטריאומ קול ןאוגידיבא 'ה וט וגידכיב :קוטריאומ ראוגידיבח רופ וט ליאי5 יא
 (:ןזח ליא *זיד הדימע הל ראנלוע ןיא)

 הרוחמריא ומוק .קומיאיטליקיטלופכיא יא קומיאיטלאקיפיטכאק ך^ידק^
 סיטא קול דאדיטכאק יד קיליגכא יד האייכאפכוק יד הלבא יד ׳
 .הטיפורפ וט יד וכאמ רופ וטירקקיא הטקיא ומוק דאדיטכאק יט הא קיטכאיק
 תואבצ #ה וטכאק וטכאק וטנאק האיזיד יא יטקיא הא יטקיא הבאמאיי יא
 יאלא קוייא הרטכיאוקקיא הא :הרכוא וק הרייט הל הדוט יד וטכיימיגכיא
 קארבאלאפ ןיא יא ־ .ראגול וק יד ׳ה יד הרכוא וגידכיב .קיטכייזיד יא קיטנא5
 יט ירפמייק הראפ ׳ה הראכיירכיא .ריחד רופ וטירקקיא דאדיטכאק ווכ יד

 :׳ה דאעאלא וייקכאכיריג יא וייקכאכיליג הראפ ןויצ וייד
 יט האיד הדאק ןיא קוטכאק יא וטכאק ירבמוכ וט יא וטכאק וט התא
 ולידניב :וט וטכאק יא ידכארי ייר וייד יק .ירפמייק ןאראבאלא
 (:וטכאק ליא ייר ליא יזיד הבושה יד סאיד שייד ץא) :וךככאק ליא וייד ליא ,ה וט

 ןוראב הא ןאזיבנא יא ריבאק ירבמוא ליא הא ןאייקארגכיא וט התא
 סיטכיא יא ריבאק יט ןוק יד קומאייקארגכיא יא .האייקכידכיטכיא

 :ליבאק ליא ןאייקארגכיא ,ה וט וגידכיב .האייקכד
 קומאגיאא יא .ייל וט הא ירדאפ ורטקיאט ראכרוט קומזא ונבישה
 ןיא ראכרוט קומזא יא .וטכיימיצריק וט הא ייר ורטקיאט
 :הבוקמןיא ןאטכוליבפיא ליא׳הוטוגידכיב :יט יד ירטכאליד הדילפמוק הבושה

 קוכ חא הכודריפ .קומיקיפ יק ירדאפ ורטקיאוכ קט הא הכודריפ הלס
 וגידכיב :וט ןאכודריפ יא וכיאוב ויד יק .קומייליביר יק ייל ורטקיאט

 :ראכודריפ רופ ןאוגיגומ ליא וחייקארג ,ה וט

 הרטקיאט הזאראב יא .ןוייקיאירפא הרטקיאט ןיא הרוגא יאי5 האר
 ווכ רופ הדילפמוק ןוייקימחיר קומרימחיר רופ הלוקירפא יא חזאראב
 :לארשי ןיימחיר ,ה וט וגידכיב .וט יטריאופ רודימחיר וייד יק ירבמט

 :וננע ןזח ליא יקא יזיד תינעת ןיא
 ןכומיליק יא קומאבלאק קודאכיזילימ קומיריק יא ׳ה קומאכיזילימ ו^א^ר
 יא דאדדאק ליבוק זא יא וט רואול תרטקיאוכ יק קו5לאק
 סארטקיאוכ קאדוט הא יא קידאדימריפכיא קאלטקיאט קאדוט הא הכיזיליע
 וזודאיפ ןאכיזילימ וייד יק קאדיריפ קארטקיאט קאדוט הא יא קילולוד
 :לארשי ולביאופ וק יד קיטכיילוד ןאכיזילימ ׳ה וט וגידכיב .וט ליאיפ יא
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 החנמ ופ
 זד»

 וניתנש ןרכו .ונידי, השעמ־לככ וניהלא .דוה; ונכרב
 ונייח'התירחא יחהו .הבדנו הכר? ןוצר יללטב
 ביטמו בוט ילא יב'.הכרבל תובוטה םינשב .םול קו עבשל
 :םינשה ןרבמ ,דוה; התא ןורב :םינשד ןרבמו .התא

 ףרוחבו

 ינימ־לב תאו .תאזה הנשה תא וניהלא הודי וניליב ךרב
 ינפ־לבלעהכרבל רטמו לט ןתו, .הבוטל הנאובת
 אלמו .ךבוטמ ולב םלועה תא עבשו .לבת ינפ הו'רן .המדאה
 הנש הליצהו הרמק ♦ךידי תונתמ רשעמו ןיתוכרבמ ונילי
 .תוינערופ ינימ־לבמו .תיהקמ ינימ־לבמו .ערי רבד לימ וז
 *ךילע םחרו סוח .םולש תירחאו .הבוט הוקת הל השעו
 .דכרב .ןוצך ימשגב הכרבו .'היתמיפו התאובת־לכ לעו
 :תובוטה םינשב .םולשועבשל םיזה .התירחא יהתו .הבד;ו
 ןורב :םינשה ןרבמו .התא ביטמו בוט לא יב .הכךכל

 :םינשה ןרבמ הוהי התא
 ר;צבק.ו«ונתוילנ ץבקל סנ אשו .ונתורהל לודג רפושב עקת
 תתא ןורב :ונצראל ץראה תופנב עבראמ הר,ךמ דחי

 י :לארשי.ומע.*הדנ ץבקמ !דוהי,
 רסהו .הדלהתבב ונצעויי .הנשארבב וניטפוש הבישה

 . הלהו התא הרהט ונילע ןיולטו .החנאו ןוג;ונממ
 ךלמ -דוהי הזרא'ןורב :טפשמבו קדצב סיימהרכ ןךבל

 :טפשמו־ הקדצ בהוא
 (:טפשמה ךל ן^ה) נ הבישת ימינ

 ענךב םידזה ירכו.הוקת יהת לא םינימלן םינישלמל
 .ותלב;הרהמ ךיאנוש לכל ךיביא לכל .ורבאי
 :םעינכהו םלכהו' רבשהו .רקעת'הרהמ העשר ישע לכו
 :םדז עינעמו םיבלא רבוש הוהי התא ןורב :ונימי,כ הךדמ־ב



 ונידאל 66
 :ינאריבניא ציא ןיא

 קארטקיאט יד הגיא הדורכ ןיא וייד ורטקיאוכ ׳ה קומיזידכיב ונכרב
 דאטנוליב יד קואיקור ןרק קוייכא קורטקיאוכ יזידכיב יא קוכאמ
 יא הרוונרא יא קאדיב האירימיטקמפ וה האיה יא .הבידאד יא ןוייקידכיב•
 ןאוגיכובא יא וכיאוב וייד יק ןוייהידכיב רופ קוכיאוב היל קוייכא ומוק .*אפ

 :היייכא הול ןייזידכיב ׳ה וט וגידכיב .הוייכא הול ץיזידניב יא ווכ

 :ונרייבכיא ליא ןיא •

 יא .יטקיא ליא וייכא ליא תא וייד ורטקיאוכ 'ה הרנ ירבוק יזידכיב ךןף]ר
 יא ואיהור הד יא .ןייב הראפ וביאוכיר וה יד הירומ הרדוע תא י
 קיקאפ הערא יא .הרייט הל יד קיקאפ קאדוט ירבוק ןוייהידכיב רופ האייבול■
 עארעהיאוכ יגכיא יא .ןייב וע יד ליא ודוע ודכומ ליא הא הערא יא ודכומ יד־
 .המאמ היע יד קאבידאד יד תזיקיר יד יא היכוייהידכיב היע יד הינאמ
 הודומ הודוע יד יא .הלאמ החק הדוע יד יעהיא וייכא הפאקהיא יא הדראוג
 ההכאריפהיא תאייא הא זא יא .הילאמ יד קודומ הידוע יד יא .וייכאד יד
 תאייא ירבוק הדאיפא יא הדאיפא .זאפ יד האירימיעהורפ יא הכיאוב
 יד קאייבול ןוק הליזידכיב יא .קחטורפ הרק יא וביאוכיר וה ודוע ירבוה יא
 יא האדיב האירימיעהורפ וה האיה יא דאעכוליב יא ןוייה:דניב .דאעכוליב■
 וכיאוב וייד יק .ןוייהידכיב רופ היכיאוב היל היייכא הול ימוק .האפ יא הרוטרא
 :הוייכא היל ןייזידכיב 'ה וט וגידכיב .הוייכא היל ץיזידכיב יא .וט ןאוגיכובא יא
 ההלא יא .האירופלא הרטהיאוכ רופ ידנארג רפוש ןרק ייכאט
 סא הומאייכאפא יא .סוייריביעאק הויטהיאוכ ראייכאפא רופ ןודכיפ *
 :הרייע הרעהיאוכ הא הרייע הל יד היעלאפ ורעאוק יד הקירפ יד תנוא׳

 :לארשי ולביאופ וק יד קודאשופכיא ןאייפאפא 'ה וט וגידכיב
 ׳ונ יא .האירימירפ הל ןיא ומוק קיזיאוג קורטקיאוכ ראכרוט זא
 סא קונ יד הריט יא .וייפיקירפ ליא ןיא ומוק קוריזיקנוק קורטקיא
 קאלוק וט הא ׳ה וט הקירפ יד קוכ ירבוק תכיירכיא יא .וריפקוק יא האייק
 ןאמא ייר ׳ה וט וגידכיב .וייקיאוג ןוק יא דאדיטקוג ןוק קידאדאיפ ןוק
 :(וייקיאוג ליא יד ייר ליא יזיד הבושת יד סאיד ןיא) :וייקיאוג יא דאדיטקוג

 «קיא האיק ןונ קיטנאטקוקא קול תא יא קיטכאכיקלאמ קולהא םי3ישל£2ל
 יק וטנופ ומוק קוייבריבוק קול קודוט יא .הקכאריפ
 יד קיטכייקירובא קוט קודוט יא קוגימיכיא קוט קודוט יא .ןארידריפיד׳
 סארא הקירפ יד תאייקילאמ קיטכייזא קודוט יא .קודא^אט ןאריק הקירפ
 ןיא קאראטכארביק קול יא קאראמיטא קול יא קארארביק יא קאראק■

 ׳ ןאטכארליק יא קוגימיכיא ןארביק ,ה וט וגידכיב ;קאיד הורעקיאופ ןיח הקירפ
 :קוייבריבוק



 החמנ * זס
 "לארשי תיב ךמע תיראש לע\ םידיסחה לעו.םיקידצה לע
 קדצוד ירנ לען.םהירפוס תיב תטילפ לעו (םהינקז לעו)
 ־לכל בוט רכש 'ןתו. .ונדדלא .דוהי ךימזדר א:ומדק .ונילעו
 אלי םלועלו .םחמע ונקלח םישו'תמאב 'ךמשב 'םיחטובה
 :וננעשנ תובאב לודגה ךדסח לעו .ונחטב ךב ,ב שובנ

 :םיקידצל חטבמו ןעשמ היהי התא ךורב
 ךדבע דוד אסכו .תרבד רשאכ ךריע םלשורל ךותב ןוכשת
 הרהמב םלוע ןינב התוא הנבו .ןיכת הכותב הרהמ

 :םילשו־ץ הנוב .דוהל התא ךורב :ונימיב
 ךתעושיב םורת ונרקו .חימצת הרהמ ךךבע דוד חמצ תא
 ׳חימצמ .דוהל התא ךורב :םויה לי ויניוק’ ךתעושיל יב

 :העושל ןרק
 ונילע םחרל סוח ןמחרה בא .וניהלא הוהי ונלוק עמש
 עמוש לא ייב .ונתלפתיתא ןוצךבו םימחרב לבקו
 .ונבישת לא םקיר ינבלמ ךינפלמו .התא םינונחתו תולפת
 בהפ־לב תלפת עמוש התא יב .ונתלפת עמשו וננעו וננח

 :וננע ןאכ למוח דיחיה סינעהנ

 הלודג הרצב יג ;דזה תינעתה םוצ םויב וננע וניבא וננע
 .ונתשקבמ ונבלמ םלעתת לל .ונעשרל ןפת לא .ונחנא
 רבד;הנעת התא ךילא ארקנ םרט .ונתעושל בוריק אנ הה
 הנעא ינאו וארקי.םרט היהו רמאנש יבדב .עמשת התאו
 ליצמו הדופ יי'התא יב .עמשא ינאו םירבדמ' םח דוע
 ןל התא ךורב ®ייסמ ץשה *הקוצו הרצ תע לכב םחרמו הנועו

 :הרצ תעב ‘לארשי וימעל הנועה
 :םייסמ דיחיהו

 :הלפת עמוש יל:התא ךורב

 בשהו .העש םתלפתלו לארשי. ךמעב וניהלא .דוהל הצך
 דרהמ םתלפתו לארשי יישאו ךתיב ריבדל הדובעל
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 יונ יד הז׳יזאמור ירבוק יא .קוניאוב קול ירבוק יא .קוונקונ קול ירבוק לע
 "אקשיא יר5ו? יא (שוזייב pip ירבו? *א) .לארשי יד הזאק ולביאופ
 דאדיטשוג הל יד pוכירגפיליפ ירבוש יא ?ופאבירקשיא pip יד הזאק יד הרודאע
 ויישירפ הד יא וייד ורביאמ ׳ה pידאדאיפ שוט הרוגא ןאייור pוכ ירבו? יא
 ןופ יא .דאדריב ןוק ירבמוכ וט ןיא שיטנאייחאיפניא ?ול שודוט הא וכיאונ
 V) שומיראטשיזירא ?ונ ןופ ירפמיי? הרספ יא ?וייא ןוק יטראפ הרט?יאוכ
 דאדריב ןוק ידכארג הל די?רימ וט ירבו? יא .שומאייזואיפכיא שוכ יט ןיא
 :?וט?וג ?ול הא האייזואיפ יא השניירפושא 'ה וט וגידניב :שומירפו?א ?ופ
 יא .שיטשאלבא יק ומוק דסדביש וט סילשירי ירטכיא קארארומ
 ?אכרופכוק האייא ירטכיא השירפ יד וברייש וט דוד יד האייש
 שורט?יאוכ ןיא השירפ ןוק ירפמיי? יד האוגארפ האייא הא האוגארפ יא

 :םילשורי ןאוגארפ ׳ה וט וגידניב .?איד
 הכורוק וש יא .שארישיאומריא השירפ יד ובריי?וט דוד ידוייומריא הא הא
 ?ומאריפשיא ןויישאבלא? וט הא יק .ןויישאבלא? וט ןוק סארישיטלאניא
 :ןויי?אבלאש יד הנורוק רישיאומריא ןייזא ׳ה וט וגידכיב .האיד ליא ודוט
 הדאיפא וחדאיפ ליא ירדאפ וייד ורטקיאוכ ׳ה זוב הרטקיאוכ יאוא עמש
 דאטכוליב ןוק יא ?ידאדאיפ ןוק יבישיר יא ?ונ ייבוש הדאיפא יא
 .וט שאביטאגור יא שינויישארוא ןיאוא וייד יק .?ינויישארוא ?ארטשיאוכ הא
 יא שומאיישארגא .שינרוט ?ופ ןונ ואיזאב ייר ורטקיאונ יט יד ירטכאליד יא
 יד ןויישארוא ןיאוא וט יק .שיכויישארוא שארטשיאוכ יאוא יא שומידכופשיר

 :הקרב הדוט
 :סומידנופקיר יקא הריד דיחי תינעת ןיא

 וכוייא יד האיד ןיא ?ומידכופשיר ירדאפ ורטשיאונ סומידנופשיר וננע
 ןונ .שוכ ידכארג האייטשטנא ןיא יק .יטקיא ליא תינעת ליא יד
 ייר ורטשיאופ קארבוקניא יט ןופ יא .האיישילאמ הרטשיאט הא שיטאק
 "אמאלקשיא הרטשיאונ הא ונאקריש הרוגא ייש הדיקשוב הרטשיאופ יד
 וט יא ?ומיראלבא ?ארידנופשיר וט יט הא ?ומימאיי יק ?יטנא .ןוייש
 ויי יא ןאראמאיי יק ?יטנא הריש יא קוקפ ליא יזיד ומוק .?אריאוא
 ןיימחיר ׳ה וט יק .יריאוא ויי יא ?יטנאלבא ?וייא ןואא ירידנופשיר
 האייטשוגנא יד הרוא הדוט ןיא ןאדאיפא יא ןיידנופשיר יא ןאפאקשיא יא
 וש הא ןיידנופשיר ליא ,ה וט וגידניב הפאקהיא ןזח ליא יא) :וטירפא יא

 :(האייטשוננא יד הרוא ןיא לארשי ולביאופ
 :(ןוייקארוא ןייוא ׳ה וט וג־דניב הפאקקיא דיחי ליא יא'

 pip הא יא לארשי ולביאופ וט ןיא וייד ורטקיאונ ׳ה הטכוליבניח הצר
 ויישאלאפ הא וטכיימיברי? ליא ראנרוט זא יא .יבישיר ?ינויישארוא
 ןוק השירפ יד ?טויישארוא pip יא לארפי יד קיכויישיפוא יא .הזאק וט יד



 החנמ חס
 לארשי תדובע דימת ןוצרל דלתי .ןוצרכ לבקת הבהאב

 :ךמע
 :רמוא דעומה לוקבו שדה שארב

 הצריו ,דאךי_ ע;;.: .אביו. הלעי וניתובא יזדלאו וניזדלא
 ןררבלו .וניתובא ןורכזו וננורבל רכזיו דקפי.עמשו
 ךמע־לב קרעה .ךדבע דוד ןב הישמ קרבלו .ךריע םלשור;
 םימחרלו דסחל ןהל .הבוטל הטילבל ♦ךינפל לארשל תיב
 .הלה תוצמה גח שויב (קשפל) • (הלה שדחה שאר) םויב

 (הזה שדק ארקמ םויבו) הזה תויפה גוד שבויב (""סל)
 .הבוטל וב וניהלא ,דוהי ונרכז .ונעישוהלו ונילע וב שחרל
 העושי רבךב ♦םיבוט םייחל וב ונעישוהו ♦הכרבל וב ונדקפו

 ךילא יב .ונעישוהו ונילע םחרו לומחו וננחו סוח םימה־וו
 :התא םוחרו ןונה ךלמ לא יב .וניניע

 וניניע הנילחתו .ונצרתו ונב ץופחת םיברה ךימחרב התאו
 רילהמה הוהי־ התא ךורב :םימחרב ןויצל ךבושב

 :ןויצל ותניכש

 התאש ♦ךל ונחנא םירומ
 וניהלא ,דוהי אוה
 .דעו םלועל וניתובא יהלאו
 ונעשי ןגמו ונייח רוצ ונרוצ
 ךל הדונ רדו רדל .אוה התא
 ונייח לע .ךתלהת רפסת
 וניתומשנ לעו .ךדיב םירוסמה
 ־לכבש ךיסנ לעו •ךל תידוקבה
 ךיתואלפנ לעו .ונמע סיי

 ןנברד םידומ

 התאש .ךל ונ,לנא םיךומ
 וניהלא ,דוהי אוה

- V: T S 

 ־לב יהלא .וניתובא י,דלאו
 .תישארב רצוי ונרצוי .רשב

J T T •• ״״ : ״״ • 

 ךמשל תואדוהו תוכךב
 ונתדל,דש לע שודקהו לודנה
 .ונמיקתו ונוחת ןב .ונתמוק!
 תורצחל וניתוילנ ףוסאתו
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 ייק וכיטכוק יד דאינכוליב רופ האיק יא .דאטכוליב ןוק קאריביקיר רומא

 :ולביאופ וט לארשי יד וטכיימיב
 :הריד דעומה לוח ץא יא שדוח שאל ןיא .

 יא הבוק .קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ 1עיהלא
 ודאטכוליגכיא האיק יא ודיקיראפא האיק .יגייא יק ירטכיא
 "ארבמימ הרטקיאוכ .ודארבמימ האיק יא .ודאוכיזיב האיק .ודיאוא האיק
 םילשורי *ד ןוייקארבמימ יא .קירדאפ קורטקיאוכ יד ןוייקארבמימ יא ןוייק
 יא .וברייק וט דוד יד וזיא ודאטפוא יד ןוייקארבמימ יא דאדביק וט
 רופ יט יד ירטכאליד לארשי יד הזאק ולביאופ וט ודוט יד ןוייקארבנגימ
 סידאדאיפ רופ יא דיקרימ רופ האייקארג רופ ןייב רופ הרודאפאקקיא
 האיד ןיא (חשפ ןיא) יעקיא ליא קימ ליא יד וייפיקיריפ יד האיד ןיא
 האיקקאפ ־ד האיד ןיא (תוכוס ןיא).יעקיא ליא קאייכיקיק קאל יד האוקקאפ יד
 דאליטנאק יד הרודאמאיי יד האיד ןיא) יטקיא ליא קאייכאבאק קאל יד
 .קומראבלאק רופ יא קוכ ירבוק ליא ןיא ראדאיפא רופ (יטקיא ליא
 ליא ןיא קומאטיזיב יא .ןייב הראפ ליא ןיא וייד ורטקיאוכ ׳ה סומארבמימ
 ןרק קאכיאוב קאדיב הראפ ליא ןיא קומאבלאק יא .ןוייקידכיב הראפ
 יא קומאייקארגכיא יא הדאיפא .קידאדאיפ יא ןוייקאבלאק יד הרבאלאפ
 קורטקיאוכ יט הא יק .קומאבלאק יא .קוכ ירבוק הדאיפא יא הדאיפא

 :וט וחדאיפ יא וזוייקארג ייר וייד יק .קוזוא
 קוכ ןיא קאראטכוליבכיא קאגכומ קאל קידאדאיפ קוט רופ וט יא התא}
 ראכרוט וט ןיא קוזוא קורטקיאוכ ןאריב יא קאראטכוליבכיא קוכ יא
 :ןויצ הא הכיכש וק ראכרוט ןייזא ליא 'ה וט וגידכיב .קידאדאיפ ןוק ןויצ הא-

 :ןנברד םידומ
 קיטכאגרוטא £ריך ומ
 ליא וט יק
 יד וייד יא וייד ורט
 הדוט יד וייד קירדאפ

 *ירפ ןיא ןאירק רודאירק ורטקיאט
 הא קירואול יא קיכוייקידכיב .וייפיק
 ליא יא ידכארג ליא ירבמוכ וט
 קיטקאוגידיבא קמ יק רופ וטכסק
 קוכ יקכא .קיטקיכיטקוק קוכ יא
 יא קאגכיטקוק קוכ יא קיאוגידיבא
 קוייריביטאק קורטקיאוכ קייכאפא

 רופ דאדיטכאק וט יד קיטרוק הא
 יופ יא קוריאופ קוט ראדראוג

 יק יט הא קוכ קיטכאגרוטא □ידרמ
 יא וייד ורטקיאוכ'ה ליא וט
 *מייק הראפ קירדאפ קורטקיאוכ יד ויי־^
 יטריאיפ ורטק״אוכ .ירפמייק יא ירפ
 *מאמ יא .הדיב הרטקיאוכ יד יטריאופ
 וט ןוייקאבלאק הרטקיאוכ יד וראפ
 וייקכסכיריג יא וייקכאכיריג הא .ליא
 וט קומיראטכוק יא יט הא קומיראיצ
 קאל קאדיב קארטקיאוכ ירבוק .רואול
 ירבוק יא וכאמ וט ןיא קאדאגירטכיא
 סימוקכיא קאל קאמלא קארטקיאוכ
 ־גאלימ קוט ירבוק יא .יט הא קאדאד
 קוכ ןוק האיד הדאק ןיא יק קול
 קוט יא קאיבאראמ קוט ירבוק יא■

 יט הא קוכ
 *קיאוכ 'ה
 קורטקיאוכ
 הרודאירח



 החנמ טפ
 ב־י# תע־־לכבש ךיתובוטו
 *6 יב בוטה .'םיךהצן רקבו
 אל ינ םחרמה .ךימחר ולכ
 וניוק םלועמ ינ .ךידסח ומה

 5־!ל
 :סיסינה לע ןאכ םירמוא םירופבו הכטחב

 .תועושתה לעו .תורובגה לעו .ןקרופה לעו .םיסנה לעי
 וניתובאל תישעש .תומחנה 'ליעוי .תואלפנה לעו

 י :הזה ןמזבו םהה םימיב

 ןנברד םידומ
 תושעלו ךיקוד רמשל ךשדק
 בבלב ךדבעלו .ך3וצך
 .ךל םילומ ונאש לע םלש
 י :תואדוהוד ילא ךורב

 :רמוא הכונחב

 7זךמעשו .וי;בו יאנומשח לודב ןהב ןנחוי ןן היתתמ ימיב
 ךתרותמ םחבשל לארשי.ךמע לע העשרה ןרי תוכלמ
 טהל תדמע םיברה ךימר־וב התאו .ךנוצר יקחמ םריבעהלו
 תמקנ'.םניד תא'תנד'.םביר תא תער .םתרצ תעב
 ד:ב םיבירו .םישלח דיב םידובו' תרסמ .םתמקנ תא

 .םירוהט דיב םיאמטו .םיקידצ די_ב 'םיעשרו .םיטעמ
 שודקו 'לודב םש תישע ךלו .ךתרות יקסוע ’ דנב םידס

 :םויהי ןקרופו הלודג העושת תישע לארשי ךמעלו .ךמלועב
 .ךילכיה תא ונפו .ךיתיב ריבדל ךינב ואב ךב רחאו .רזה
 ועבקו יךשדק תורצחב תורנ וקילדהו ךשדקמ תא ורהטו
 םיסנ'םהימע תישעו '.האדוהבו ללהב ולא'םימנ ׳ינומש

 :הליפ לוידנה ךמשל הדונו תואלפנו
 .רמוא םירופב

 תועושתה לעו ♦תורובגה לעו .ןקרופה לעו .םיסנה לע
 םימ;ב וינתיבאל תישעש תומחנה לעו .תואלפנהלעו

 :הזה,ןמזבו םהה
 ןמיל םתילע דמעשב ♦הךיבה ןשושב רתסאו י'יךךמ'ימיב
 •םידוהיה לב תא דבאלו גורהל דימשהל שקבי .עשרל
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 יא ירדאט .הרוא הדאק ןיא קיכייב
 וניארנ ליא .קאטקייק יא הכאיינאמ
 .קידאדאיפ קוט ןוראדיל יק ןונ יק
 ןוראמיטא יק ץכ יק ןאדאיפא ליא
 ילפמייק יד יק קידיקרימ קוט

 :יט הא קומאליפקיא

 ןנברד םידומ

 •יריק רופ יא דאטכוליל וט ליזא
 רלוק ודילפמוק ץתארוק ץק יטריל
 תירניב .יט הא קיטכאול קוכ *ק

 :קירואול קאל יד וייד

 :(סיסינה לע יקא ןאריד םירופ ןיא יא הכונח ןיא)

 קאל ירלוק יא .ןוייקימחיר הל ירבוק יא .קולגאלימ קול ירבוק
 יאמ קאל ירבוק יא .קיכוייקאללאק קאל ירבוק יא .קאינאגאראב
 קירדאפ קורטקיאוכ הא קיטקיזיא יק .קיטרוכוק קול ירבוק יא קאילאר

 :יטקיא ליא ופכייט ליא ןיא יא קוטקיא קול קאיד קול ןיא
 :(ןאליד הכונח ןיא)

 יא יאנומשח ידכארג ןהכ ןנחוי יד וזיא היססמ יד קאיד ןיא ימיב
 ולליאופ וט ירלוק ולאמ ליא ןוי יד וכייר וראפ יק ומוק קוזיא קוק
 קוריאופ יד ראקאפ קולריזא רופ יא ייל וט יד קולראדיללוא רופ .לארשי
 קדכקאראפ יט קאגכומ קאל קידאדאיפ קוט רופ וט יא .דאטכול״יל וט יי
 קאץאראב קוק הא קיטקאזאראב .קאייטקוגכא קוק יד הרוא ןיא קוייא הא
 קדכקאגירטכיא .קאקכאגכיל קוק הא קיטקאגניל .קוייקיאוג קוק הא קיטקאגקוג
 "יא .קוקופ יד רידופ ןיא קוגכומ יא קושולפ יד רידופ ןיא קיכאגאראב

 יא .קוייפמיל יד רידופ ןיא קודאנוקכיא יא .קוטקוג יד רידופ ןיא קולאמ
 קדכקיזיא יע הא יא .ייל וט ןיא קיטנאזאלארט יד רידופ ןיא קויילריבוק
 -קיזיא לארשי ולליאופ וט הא יא .ורכומ וט ןיא וטכאק יא ידכארג ירבמונ
 יא .יטקיא ליא האיד ליא ומוק ןוייקימחיר יא ידנארג ןוייקאללאק קיט
 *קיא יא .הזאק וט יד וייקאלאפ הא קוזיא קוט ןורייניל יקנא קיאופסיד
 יא .וייראלוטכאק וט הא ןוראייפמילא יא .וייקאלאפ וט הא ןורארבמוק
 ו5וא ןוראוגיטיקא יא דאדיטכאק וט יד קיטרוק ןיא קאלידכאק ןוריידניקניא
 קורגאלימ קוייא ץק קיטקיזיא יא .רואול ץק יא ןוייקאלאלא ץק קוטקיא קאיד

 :ירפמייק ידכארג ליא ירלמוכ וט הא קומיראול יא קאילאראמ יא
 :ןאריד סילופ ןיא

 *אראב קאל ירלוק יא .ןוייקימחיר הל ירלוק יא .קורגאלימ קול ירלוק
 יא .קאילאראמ קאל ירלוק יא קיכוייקאללאק קאל ירלוק יא .קאיכאג
 ־קול קאיד קול ןיא קירדאפ קורטקיאט הא קיטקיזיא יק .קיטרוכוק קול ירבוק

 :יטקיא ליא ופמייט ליא ןיא יא קוטקיא
 יק ודכאוק וייקאלאפ ליא ןשוש ןיא רסקא יא יכדרמ יד קאיד ןיא ימיב
 ראטאמ רופ ריאורטקיד רופ וקשונ ולאמ ליא ןמה קוייא ירלוק וראפ



 החנמ ע
 רשע השלשב דחא םויב םבישהו ףט ןקז זעו רע3מ
 ,התאו• :זובל םללשו רדא שדה אוה רשע םינש שדחל
 .ותבשחמ תא תלקלקו .ותצע תא תרפה םיברה דןימחרש
 .ץעה לע.וינב תאו ותוא ולתו .ושארב ולומג ול תובשה!:
 :הלס לודגה'ךמשל הדונו '.תואלפנל םיסנ םקמע תישעו

 ונילמ ףקש דימת אשנתיו םמורתיו ךרבתי םלב לעו•
 :הלס ךורוי םייחה לבל •דעו םלשל

 :סירמוא הבושת ימי תרשעב

 :ךתירב ינב לב םיבוט םייחל בותכו

 .בוט יכ םלועל תמאב לודגה ךמש תא וכרביו וללהיו־
 ךורב :בוטה לאה'הלס ונתרזעו ונתעוישל לאה

 :תודוהל האנ ךלו ךמש בוטה !דוהל תתא

 םימחרו הקדצ .דסחו ןח םייח .הכרבו הבוט םולש םיש־
 רואב דחלונלב וניבא ונכרבו :ךמע *<רש.י לכ לעו ונילע
 .םייחל הרות וניהלא ,דוהי ונל תתנ ךינפ רואב יכ .ךינפ
 ךיניעב בוטו :םולשו הכרב .םימחרו הקדצ .דסחו הבהא:

 :םולשו זוע בורב לארשי ךמע לכ תא'ךרבלו'ונכרבל'

 :הבושת ימי תרשעל

 .המקנו העושיו הבוט הסנרפו .םולשו הכרב םייח רפסבו
 ונחנא ךינפל בתכנו רכזנ .תובוט תורזגו

 :םולשלו םיבוט םייחל לאךשי

 :ןמא םולשב לארשי.ומע תא ךרבמה הוהי התא ךורב
 :ילאוגו יריצ ■דוהי ךינפל ייל ןויגהו יפ יד!9א ןוצרל ויהי

 יללקמלו .המרמ רבדמ יתותפשל .ערמ ינושל רוצנ ירלא:
 יבל חתפ .,שולת לכל רפעכ ישפנו .םורה ישפנ
 ילע םימקה לליו .ישפנ ףיחת ךיתועמ ריבאל '.ךת־וות?,



 ונידאל 70
 •האימאיל ו?יי5 הטקא יא רקומ יד קויידיג קול קידוט הא רידריפיד רופ יא
 רדא יד חמ ליא יחד יד זימ ליא הא יזירט ןיא .ונוא האיד ןיא קיריזומ יא
 •לחב קאלכומ סאל סידאדאיפ קוט רופ וט יא :ראירפ רופ וחפקיא וק יא
 לקיטקיזיא יא וטכיימאסכיפ וק הא קיטקאייכאד יא .וזיקכוק וק הא קיטקאד
 הא יא ליא הא ןוראגלוק יא .הקיבאק וק ןיא ןודראלאוג וק ליא הא ראכרוט
 •*ארעייי יס קורגאלימ קוייא ןוק קיטקדיא יא .הקרוא הל ירבוק קוזיא קוק

 :ירפמייק ידכארג ליא ירבמוכ וט הא קומיראול יא קאיב
 האיק יא ודיקיטלאכיא האיק יא וגידכיב האיק קוייא קודוט ירבוק יא
 יא ירפמייק הראפ ייר ורטקיאוכ ירבמוכ וט וכיטכוק יד ודאשלאשכיא

 :ירפמייק ןאראול יט סוביב קול קודוט יא .ירפמייק
 :ןאליד הבושח יל סאיד סייד ןיא

 <:וטפיימאמריפ וט יד קיכוראב קודוט קאכיאוב קאדיב הראפ ילירקקיא יא)

 *רי5 ץק ידכארג ליא ירבמוכ וט הא ןאריזידכיב יא ןאראבאלא יא וללהיו
 ץי ט׳אצלאק הרטקיאוכ וייד ליא גניאוב יק .ירפמייק הראפ דאד
 ־וכיא׳וב ליא ,ה וט וגידכיב .וכיאוב ליא וייד ליא ירפמייק הדוייא הרטקיאט יא

 :ראול רופ יכייבכוק *ט הא יא .ירבמוכ וט
 דאדיטקול דיקרימ יא האייקארג קאדיב .ץייקידכיב יא ןייב זאפ ץפ
 יא .ולביאיפ יט לארשי ורוט ירבוק יא קוכ ירבוק קידאדאיפ יא
 ־יק .קיקאפ קרט יד חל ןוק הכואא קוכ קודוט ירדאפ ורטקיאוכ קדעיזידכיב
 .קאדיב יא ייל וייד ורטקיאופ ׳ה קוכ הא קיטקאד קיקאפ קרט יד חל ץה
 רכיאט יא .זאפ יא ןוייקידכיב .קידאדחיפ יא דאדיטקול דיקרימ יא רדעא
 לארשי ולביאופ וט הא ריחדכיב רופ יא קומריזידכיב רופ קיראטאק קדע ןיא

 :זאפ יא הזילאטרופ יד ירבמודיגומ ןוק
 :יחד הבושת יד סאיד טייד ןיא

 וטניימיכיטכאמ יא זאפ יא ןוייקידכיב קאדיב יד ורביל ןיא יא
 ייאוב קאייקכיטיק יא וטכייעאטרוכוק יא ןוייקאבלאק יא וכיאוב
 יא קוכ יט יד ירטכאליד קוטירקקיא קומיריק יא קודאטכימ קומיריק .קאנ

 קאפ הראפ יא קאכיאוב קאדיב הראפ לארשי ולביאופ וט ודחכ
 :קוא זאפ הל ןוק לארשי ולגיאופ וק הא ןייזידכיב ליא ׳ה וט ו^ידכינ

 ץקארוק ימ יד וטכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכולי5 רופ ןאיק
 :רודימחיר ימ יא יטריאופ ימ ׳ה יט יד ירטכאליד .

 ראל5א יד קוייבאל קימ יא לאמ יד היכיאול ימ הדראוג וייד ימ יהלא
 יע יא .הראייאק יק המלא ימ קיטפארנואזיד קימ הא יא וייכאגכיא
 יא ייל וט ןיא ץקארוק ימ ירבא .הריק ורוט הא ו5לופ ליא ומוק המלא
 •ילא קול קודוט יא .המלא ימ הריגיקירפ קאקכאדכימוקכיא קוט יד קארטיד



 החנו^ אע
 קמב וי,ךי .םתוביוחמ לקלקו םתצע, רפה הרהמ הגמל
 השע .ןמש קמל השע .התיוי הודי ןאלמו .חור ינפל
 .ןתשךק י קמל השע•ןתרות קמל השע .ןנימי קמל
 ירמא ןוצרל ויהי :יננעו ןנימי העישוה ןיךי־די ןוצלחי קמל
 םולש השוע :ילאוגו ירוצ .דוהי ןינפל יבל ןויגהו יפ
 לארשי לב לעו ונילע םולש השעי.וימחרב אוה .וימורמב

 :ןמא ורמאו
 .מ טל q73 ומכ ונכלמ וניבא ןאכ םירמוא הבושת ימי הרשעב

 החנמל םיפא תליפנ
 העשת ברע .ח״ר ברע .תבש ברע .החנמב םהינפ לע םילפונ ןיאש םימיה ול^

 זתירחשב הניהת םהב ןיאש םימיבו .דעומ ברע .םירופ .הכונח ברע .באב

 לאו .וניהלפת ןינפל אבת .וניתובא יהלאו וניהלא ן א3א
 רמול .ףרע ישק םינפ יזע ונא ןיאש .וניהנחתמ םלעתה
 אלו ונחנא םיקידצ .וניתובא דדלאו וניהלא הוהי ןינפל

 :וניתובאו ונחנא ונאטח לבא .ונאטח
T T T 

 .וניועה .ערה ןושלו יפוד ונרבד. .ונלזג .ונךגב ונמשא
 תוצע ונצעי, .רקש ונלפט .ונקמח .ותז .ונעשרהו
 אושל ונעבשנ .ונפאנ .ונצאנ .ונךרמ .ונצל .ונבז; .תוער
 .ונעשר .'ףרע ונישק .ונררצ .ונעשפ .וניועז.ונךרס .רקשלו
 ןיטפשממו ןיתוצממ ונרסן .ונעתעתו וניעת ונבעת .ונתתש
 יכ ונילע אבה־לכ' לע ,רידצ התאו' .ונל הוש אלו םיבוטה

t ד t 

 :ונעשרה ונקנאנ תישע תמא

 ןי־דססו ןימהר תלדג .םימתרה לעבו התא םיפא ןרא לא
 ,דוהי דריו ':ןתרותב בותכי ןכו .םדקמ וינעל תעדיה

 :רמאנ םישו .דוהי םשב איקו םש ומע בצעי,יי ןנעב

 ןרא ןונחו םוחר לא הוהי 1 ,דוהי ארקיו וינפ־לע 1 הו;הן רבעמ
 אשנ םיפלאל דשה ־יצנ :תמאו דסח ברו םופא



 j 7 ונייאר

 הייכחד יח קוזיקכוק קוק הדלאב הקירפ יד .לאמ הראפ ימ ירבוק קיטכאטכאצ
 סיא ׳ה יד ליגנא יא וטכייב ירטנאליד ומאט ומיק ןאיק .קוטכ־׳ימאקכיפ קוק
 וט רופ זא .ייל וט רופ זא .הגיריד וט רופ זא .ירבמוכ וט רופ זא .ןאשדס
 ‘א ה>ריד וט הבלאק קודיריק קוט קודאפאקקיא ןאיק יק רופ .דאדיטכאק
 ןוקארוק ימ יד הלבא יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןאיק :ימידכופקיר
 קולייק קוק ןיא קאפ ןייזא .רודימחיר ימ יא יטריאופ ימ 'ה יט יד ירטכאליד
 יא לארשי ודוט ירדוק יא קוכ ירבוק קאפ הגא .קידאדאיפ קוק רופ ליא

 :ןמא ןאריד

7”P 40 יא 39 חזוא ןיא ומוק ונכלמ וניבא ’ורא ויזיד ת3ושת ’ל סאיד: 
/ 

 .החנמ ןיא םיסאש יד הרודא׳גיא
 ברע .תבש ברע .תחנמ הל ץא קיקאפ קוש ירבוק ןאניא יק ןונ יק קאיד קד־צ קועקיא
 ןונ יק קאיד קול ןיא יא .דעומ ברע .קירופ .תכונח גרע .גאב העשת ברע .שדח שאל

 : תירחש ןיא הגרנאגור קוייא ןיא

 הגניב קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ׳ה וגיאור אנא
 יד קארבוקפיא יט ןונ י" .ןוייקארוא הרטקיאוכ יט יד ירטכאליד
 קורוד יא קיקאפ יד קודאקכיאוגירבזיד קט ןוכ יק .קאביטאגור קארטקיאוכ
 יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ׳ה יט יד ירטכאליד ריחד רופ .זיבריק יד
 יא קוכ קומיקיפ וריפכיא .קומיקיפ ןוכ יא קוכ קוטקוג .קירדאפ קורטקיאוכ

 :קירדאפ קורטקיאוכ
 יא יחדלאיפ קומילבא .קזמיטאבירא .קומיקלאפ .קומיפלוק
 .קומייבריבוק .קומיקילאמכיא יא .קומיקרוטא .ולאמ ליא יזאוגכיל
 .קומיטכימ :קולאמ קוז־קכוק קומיזיקכיקא .דאדיקלאפ קומיטכוגא .קומימלודא
 קימירוג .קומיקיכרופ .ראייכאקכיא קומיזיא .קומייליביר .קומיקיכראקקיס
 .קומיילי5יר .קומיקרוטא קומיקרוטא .דאדיקלאפ הל הא יא דאדיכאב הל הא
 .קומיקירובא .קומייפאד .קומיקילאמכיא .זיבריק קומיקירודכיא .קומייטקוגכח
 ד יא .קאקכאדכימוקכיא קוט יד קומיריט קופ יא .קומירייזארט יא קומיריי
 יטקוג וט יא .קורטיא קוכ הא וגיבמפ ןונ יא .קוכיאוב קול קוייקיאוג קוט
 קוכ יא קיטקיזיא דאדריב יק .קורטוא קוכ ירבוק ץיכיב ליא ודוט ירבוק

 :קומיקילאמניא
 יד הזידכארג .קידאדאיפ קאל יד וייניאוד יא .וט קירולופ יד ׳..!עייאול וייד לא
 ד ידלימוא ליא הא ריבאק קיטקיזיא קידיקרימ קוט יא קידאדאיפ קוט
 ׳בונ הלןוק 'ה ויידכיקיד יא :ייל וטןיא וטירקקיא הטקיא יקכא יא .יטכאבח
 .וגיד יאופ יאא יא ׳ה יד ירבמוכ רופ ומאיי ־׳א .יאא ליא ןוק יקוראפ יא

 וחדאיפ *ייד ,ה ׳ה ומאיי יא ק־קאפ קוק ירבוק ׳ה וקאפ יא
 יא דיהרימ יד ידנארנ יא קיריציפ י־י וגעאול וחייקאינ *א



 החנמ בע
 וניתאטהלו ־!גכרעל תחלסו) :הן3נל הדאטחו עשפו ןוע

 (:ונתלחנו

 דודל :ונעישוהו ונילע םחר ךינפל ונאטח ןונחו םוחר
 *דא יתחטב ךב יהלא :אשא ישפנ הו;הי ךילא

 ישב:ושבי אל ךיוק לי םג :יל יביוא וצלע:לא השובא
 :ינדמל ךדרוהרא י ינעידוה הדוהי ךי?ךך :םקזיר םידגובה
 יתיוק ךהוא יעשו יהלא התא יב ינדמלו ךתמאב ינכירדה

 תאטח :המה םלועמ ינ ךידססו ■דוה:ךימידר דבז :םויה־לב
 ךבוט ןעמל התא יל־רכז'ךדסחי רויזת 'לא יעשפו ירועג
 ׳ךידי :ךרדב םיאטח הרוי ןב’לע ,רוהל רשיו בוט :הוהי
 דמח הוהיתוהרא־לב :ובריז םדנע דמליו'טפשמב םילגע
 ינועל תחלסו ,דוהי ךמש ןעמל :ויתחעל ותירב ירצנל תמאל
 ושפנ :רחב:ךרדכ ונרוי הוהי;אר:שיאה הז ימ :אוה בר יב

 ותירבו ויאיריל .דוהי דוס :ץרא _ שריי. וערזל ןילת בוטב
 :ילגר תשרמ איצוי אוה יב הוהי לא דימעו יניע :םעידוהל•
 וביחרה יבבל תורצ :ינא ינעו דיח: יב יננהו ילא הנפ
 :יתאטח־־לכל אשו ילמעו יינע האר :ינאיצוה יתוקוצממ
 ישפנ הרמש :ינואנש סמח תאנשל ובר יב יביוא האר
 :ךיתיוק יב ינויצ:רשיו םתו :ךב יתיסח יב שובא לא ינליצהו
 תרא הדפי. אוהו :ויתורצ לכמ לארשי תא םיהלא הדפ

 ’ :ויתונוע־לבמ לאלש!

 הערה לע םחנהו ךפא ןורחמ בוש לארשי יהלא ןך1הן
 "נ ךמעל”

 ךלמ ונל ןיא ונבלמ וניבא :התא וניבא ונבלמ יניבא
 ונבלמ וניבא :ונילע םחר ונבלמ וניבא :התא אלא
 הקזךצ ונמע.השע.;:םיבוט םישעמ ונב ץא יב .וננעו יננח
 עיע אל ונחנאו .ונעישוהו ‘־לודגה 'ךמש ןעמל .דסחל
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 יא וייליביר יח ועיליד ןאכודריפ .קילדל קול הא דיקרימ ןאדלאוג :דאדלי5
 הא יא קועיליד קורעקיאוכ הא קאלאכודליפ יא) :ןארביל יא ודאתיס

 (:קאקוכראדיריא *א קודאקיפ קורעקיאוכ
 ירבוק הדאיפא יע יד ירעכאליד קומיק־פ וחייקאלג ;א ותדאיפ
 סיזירפניא המלא ימ ,ה יע הא דוד הא :קומאבלאק יא קוכ
 ןאראחגא יק ןונ יראעשיזירא ימ ןונ ייחאיפכיא *מ יע ןיא וייד *מ :וע
 *ילא יק ןונ קיטנאריפקיא קוע קודוע ןייבכאע :ימ רופ קוגדעכיא קימ
 קאריראק קוע :ואיזאב ןיא קיעכאקלאפ קול ןאיקלאטקיזידא ןאראעשד
 יא דאדליב וע ןיא ימאפימאקכיא :ימאזיבכא קוכימאק קוע ריבאק ימזא 'ה
 :האיד ליא ודוע וריפקיא יע הא ןוייקאבלאק ימ 'ד וייד וע יק *גלאזיבנא
 :קאייא ירפמייק יד יק קידיקרימ קוע יא ׳ה קידאדאיפ קדע הרבמימ
 וע ומוק קירבמימ ןרכ קוייליביר קימ יא קידאדיקומ קימ יד קודאקיפ
 רופ 'ה וריגיריד יא וכיאוב :׳ה דאדכוב וע רופ וע *מ הא הלבמדל דיקרימ
 קידלימוא הראכימאקכיא :הרילאק הל ןיא קירודאק־פ הראלעקומא ועכאע
 יד קוכימאק קודוע :הריראק וק קידלימוא הראזיבנא יא וייקיאוג ליא ןיח
 "אעקיע קוק יא ועכיימאמליפ וק קיעכאדראוג הא דאדריב יא דיקלימ 'ה
 הכאלג יק ועיליד ימ הא קאראכודריפ יא ׳ה ירבמוכ יע רופ :קועניימ
 הריראק ןיא האילרארעקומא ׳ה יד ןיימיע ןורא5 ליא יעקיא ןיק :ל*א
 תראדיריא ץמיק וק יא הלימרוד ןייב ןוק המלא וק :הריחקקיא יק
 קילדיזא רופ ועכיימאמריפ וק יא קיעכיימיע קוק הא ,ה יד ועירקיק :הרייע
 קימ דיד יד הלאקאק ליא יק ׳ה הא וכיעכוק יד קוחא ק־מ :ר*באק
 קאייעקוגכא :ויי וניקקימ יא ולוק יק ימאדאיפא יא ימ הא העאק :קייפ
 "פא ימ יאיב :ימאקאק קועירפא קימ יד ןוראגכאקכיא יק ןוקארוק ימ יד
 יאי5 :קודאקיפ קימ קודוע הא הנודריפ יא האייריזאל ימ יא ןוייקיאיר
 "ייקירובא ימ ימלזדא יד ןוייקירובא יא ןוראוגיגומ יק יק קוגימיכיא קימ
 יגירבא ימ יק ילאעקיזירא ימ ןונ ימאפאקקיא יא המלא ימ הדראוג :ןור
 :וריפקא יע יק ןאראדראוג ימ דאדיגיריד יא דאדימקיכירפ :יע ןיא
 הרימחיל ליא יא :קאייעקוגכא קוק קאדוע יד לארשי הא וייד ימחיר

 : קועיליד קוק קודוע יד לארשי הא
 יעיעכייפירא יא לולופ וע יד ועכיימיקיריא יד הכלוע לאלשי יד וייד הוהי

 % :ולביאופ וע הא לאמ ליא ירבוק
 ולעקיאוכ .וט ירדאפ ורעקיאוכ ייר ולעק־אוכ ירדאפ ורעקיאוכ ו^י^יא
 ירדאפ ורעקיאוכ .וע ובלאס ייר קוכ הא ןונ ייר ורעקיאוכ ירדאפ
 "קאלגא ייר ולעקיאופ ירדאפ ורעקיאוכ .קוכ ירבוק הדאיפא ייר ורעקיאונ
 קוכ ןוק זא .קאניאוב קאגיא קוכ ןיא ןרכ יק .קומידכופקיר יא קומאיי
 לוכ סונ 'א .קומאבלאק יא ידנארג ליא ירבמוכ וע רופ דיקרימ יא דאדיטסיג

10 
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 ההגמ נע
 ינ ךיךסהו י;;ךימחר רכז :וניניע ךילע,ינ הרשענ המ

 לא :ךל ונלחי רשאנ .ונילע יי ךך?ה יהי :המה םלועמ
 ונו״לד ינ ךימחר ונומדק": רהמ 'םינושאר תונוע,ונל רוכזת
 ינ וננח יי וננח .ץראו'םימש השוע יי םשב ונרןע :דאמ
 זגרב •רכזית הבהא זתנ .רנזת םחר זגרב .זוב ונעבש בר
 וננעי ךלמה העישוה •י תויזת תומימת זגרנ .ינזת הךיקע
 ונרזע .ונחנא רפע ינ 'רוכז 'ונדעי עדיי אוה ינ .ונאךקזםויב

 1־רע’רפכ{ ונליצהו .ךממ* דובכ רבד לע ונעשי 'יהלא
 :ךממ'ןעמל וניתאטח
 .בנ אנ ףד לבקתת שידק ץ״ש רמואו

 םירמוא םוי לכב

 ראזי ונכרביו וננח: םיהלא :ריש רומזמ תניגנב חצנמל
 םיונ לכב ךורד ץראב תעדל .הלס ונתא וינפ
 וחמש: :םלכ םימע ךרדוי םיהלא םימע ךרדוי :ךתעושי
 םהנת ץראביסימאלו רושימ סימעי טפזקת ינ םימאל וננריו
 הנתנ ץרא :םלכ’םימע ךודוי םיהלאיסימע ךורוי :הלס
 ותוא וארייו םיהלא ונכרבי :וניהלא יסיהלא ונכרבי הלובי

 s : • « •• :•T : •• r: •דד - »»t : ד 1

 :ץרא יספא־לנ
 :םירמוא הבס ברעב

 לב לבת ןונת ףא רזאתת זע יי שבל שבל תואג ךלמ יי)
 ה תורהנ ואשנ :התא םלועמ זאמיךאםנ ןוכנ :טומת"
 םיבר ם:מ תולקמ ז םיכד תורהנ 'ואשי 'םלוק תורה? ואשנ
 ,׳:אמ ונמאנ ךיתדע :יי 'םורמב'רידא ם{ ירכשמי םירידל

 (:םימ: ךראל יי שךק הואנ ךתיבל
 :בנ אנ ףד אבר אמלש אהי שידק רמואו

 .תישארב רצויל הלדג תתל *לכה ןודאל חבשל ונילג?
 תוחפשמנ ונמש אילו' .תוצראה ייוגנ ונשע אלש
 םהמש .בינומה־לכנ ינלדוני םהנ ונקלח םזע אלש .המדאה
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 ־אדאיפ סודכ הרבמימ . ptfift קורעקיאונ יע יר5וק יק .קומירא יק קומיבאק
 ירבוק ׳ה דיקרימ וע האיק .קאייא ירפמייק יד יק .קידיקרימ קוע יא ׳ה קיל

 קורימירפ קועיליד קוכ הא קירבמימ ןוכ .יע הא קומאריפקיא יק ומוק קוב

 .וננומ קומיקיבורפכיא קומ יק קידאדאיפ קוע ןיעכאכוסא קומ הרוקירפא

 קומאייקארגא .הרייע יא קולייק ןייזא ׳ה יד ירבמוכ ןיא הדוייא הרעקיאונ

 האייכאק ןיא .וייקירפקוכימ יד קומיערא קומ וננומ יק קומאייקארגא ,ה
 האיינאק ןיא .קארארבמימ רומא האיינאק ןיא .קארארבמימ ראדאיפא

 .קארארבמימ דאדימזינירפ האיינאק ןיא .קארארבמימ הרודאעא הל

r' יק .ראמאיי ורעקיאמ יד האיד ןיא הדנופקיר קומ ייר ליא הבלאק 

 יד וייד קומאדוייא .קונ ובלופ יק ודארבמימ יעיעיפא ורעקיאונ ופוק ליא

 קומאפאקקיא יא .ירבמונ וע יד הרנוא יד הזבאקרופ ןוייקאבלאק הרעקיאונ
 :ירבמט וע רופ קודאקיפ קורעקיאונ הא הנודריפ יא

 :52 יא 51 הזרא .לבקתה שידק ןזח ליא יחד יא

 :ןיזיד האיד הדאק ןיא

 וייד ליא :ראענאק ומלאק קירייכאע ןוק ןאקרופקיא ליא הא חצנמל
 קונ ןוק קיקאפ קוק ירבמולירא תנידניב קונ יא ייקארנניא קונ

 וע קיענינ קאדוע ןיא הריראק וע הרייע הל ןיא ריבאק רופ :ירפמייק
 :קוייא קודוע קולביאופ ןאראול יע וייד קולביאופ ןאראול יע :ןוייקאבלאק

 ןוק קולביאופ קאראנחג ודנאוק קואיעניג ןאראענאק יא ןארארנילא יק

 ןאראול יע :ירפמייק קאראינ קול הרייע הל ןיא קואיעניג יא דאדיגיריד

 וייומריא וק וייד הרייע :קוייא קודוע קולביאופ ןאראול יע וייד קולביאופ

 ןארימיע יא וייד ליא הריזידניב קונ :וייד ורעקיאונ וייד ליא הריזידניב קונ

 :הרייע יד קומיעא קודוע ליא יד

 :ץזיד תבש בלע ןיא

 וייניק יק הזילאערופ ,ה וייעקיב וייעקיב האינאקול וניירניא ןףףןךי

 וע העקיאופנוק :יאופקיר יק ןונ יק ודנומ וחפנוק ןייבנאע
 וק קואיר ןוראקלא ,ה קואיר ןוראקלא :וע ירפמייק יד קיענועקיא יד האיק
 קיעריאו!צ קאגנומ קאוגא יד קיחב יד :ועניימאזאמ וק קואיר ןאראקלא חב

 סיבא יק קועניימאעקיע קוע :׳ה קולייק קול ןיא יעריאופ ראמ יד קארביק

 • קאיד יד הרוגנול הא ׳ה דאדיענאק ינייבנוק הזאק וע הא וצנומ ןוראידאד

 :אבל אמלש אהי שידק יזיד יא

 החדנארג ראד רופ ודוע ול יד רוייניק הא ראבאלא רופ קונ ירבוק רעיל}?

 קאל יד קיעניג ומוק ¥יא קונ ןונ יק .וייפיקירפ ןיא ןאירק הא
 וחפ ןונ יק .הרייע הל יד קיזאניל ומוק וחפ קונ ןונ יא קארייונ

 קוק קודוע ומוק יעריאוק הרעקיאונ יא .קוייא ומוק יעראפ הרעקיאוכ
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 החנמ דע
 .עדעוי אל לא לא םיללפתמו קירו לבהל םיוחתשמ
 שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל םיוהתשמו'םיערוכ ונחנאנ
 1רקי בשומו' .ץרא 'דסויו 'םימש הטונ אוהש .אוה ךורכ
 וניהלא אוה .םיימורט יהבגב וזע תניכשו .לעממ םיטשב
 הרותב בותככ .ותלוז ספאו ונכלמ תמא .רודא דוע ןיאן
 םביחלאה אוה ,דוהי יכ ךבבל לא תבשחנ םויה עועייג

 ":דוע ןיא תחתמ ץ־ואה לעו לעממ םימשב

 תראפתכ הרהמ תוארל וניהלא ,דוהי ךל הרקב ןכ לע
 ןותרכי תוירכ םילילאהו ץראה ןמ םילילג ריבעהל :ךזע
 דמשב וארקי רשב ינב־לכ\ .ידש תוכלמב םלוע ןקתל
 לבה •בשוי־לכ וערלו וריכ: .ץרא יעשר־לכ ךילא תונבהל
 יניהלא ך ךינפל .ןושל־לכ עבשת ךרב־לכ ערקת ךל ינ
 לוע תא םלכ ולבקיו ונתי רקי ךמיש דובכלו ולויפיו וערקי
 תוכלמה יכ'.דעו םלועל הרהמ םהילע ךולמתו .ךתוכלמ
 ךתרותב בותככ .דובכב ךולמת דע ימלועלו 'איה'ךלש
 ץ־ואה־לכ לע ךלמל ,דוהי היהוךמ_אנו :דעו םלועל ךולמי.הלדי

 :דהא ומשו דחא הוי,די היהי אוהה םויב
 TV TV T J V : * ־ ־

 החנמ תלפתב םוי דועבמ תינעתה לבקל ךירצ תונעתהל הצורח
 :רסמה ףוסב תוברב רדסב אצמתש ומכ םולש השוע םדוק
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 סיטכייזא יא דאדיפאב יא הדאנ הא קיוככאברוקכיא טוייא יק קודאקנופ
 סיטכאברוקכיא יא סיטכאידורא קוכ יא :הבלאס ןונ יק וייד ה~ ןוייסארוא•
 ליא יק :ליא וגידכיב וטכאק ליא קייר קול יד קייד יד יי־י לוננאר—
 סול ןיא הרכוא וס יד הדארומ יא הרייט ןאטכימיקא יא קונייק ןיידכיט
 קולייס יד קאריטלא ןיא הזילאטרופ וק יד הכיכש יא הבירא יד קולייז
 ןונ יא ייר ורטסיאוכ דאדריב .ורטוא סאמ ןוכ יא וייד ורטקיאונ ליא
 יא ירא סארנאס יא ייל הל ןיא וטירקסיא ול ומוק .ליא יד סאליאופא
 הבידא י־י סולייס סול ןיא וייד ליא ליא 'ה יק ןוסארוק וט הא ראכרוט סארא

 :סאמ ןמ ושאבא יד הרייט הל ירבוס יא *
 ריאיב רופ וייד ורטסיאוכ ׳ה יט הא סומאריפסיא וטכאט רופ לע
 *ייחס ראסאפ ריזא רופ :הזילאטרופ וט יד הרוזומריא ןיא וטסילפ
 רופ :סודאזאט ןאריס ראזאט סולודיא סול יא הרייט הל יד סידאד
 סיזיא סודוט יא :ודאטסאנא ליא יד וכייר ןוק ודכומ ראבודא
 סודוט יט הא ראטאק רופ :ירבמוכ וט ןיא ןאראמאיי הרודאירק יד
 יק ודכומ יד קירודארומ סודוט ןארבאס יא ןאריסוכוק .הרייט יד סילאמ
 ירטפאליד :הגכיאול הדוט הרארוג האידור הלוט הראידורא יס יט הא
 וט יד הרפוא הא יא ןאראגיא יס יא ןאראידורא יס וייד ורטסיאט 'ה יט יד
 :וכייר וט יד וגויי הא סוייא סודוט ןאריביסיר יא ןאראד וייסירפ ירבמוכ
 ליא יק .ירפמייס יא ירפמייס הראפ הסירפ יד סוייא ירבוס סאלאניירפיא יא
 :הרפוא ןוק סאלאכיילכיא ירפמייס יד ירפמייס הראפ יא :ליא יט יד וכייר
 :ירפמייס יא ירפמייס הראפ הראכיירכיא ׳ה ייל וט ןיא וטירקסיא ול ומוק
 האיד ליא ןיא הרייט הל הדוט ירבוס ייר רופ ,ה הריס יא טיד יאופ יא

 :ופוא ירבמוכ וס יא ופוא ׳ה הריס יטסיא ליא

 חל ד ולריביסיר רופ ריטסיכימיד יכייט .תיכעס ריזא רופ הטכוליבכיא יק ליא
 ןר ומוק .סולש השוע יד סרנכא •החכמ יד הדימע הל ןיא סיטכא יד ידראוג

 :ורביל ליא יד ובאק ןיא הוכרב סאל יד חלגיר ןיא סאלאפוט ול



 .דע

 תיברע תלפת
 :לוח לש תיברע

 יממ ייח זועמ .דוהי אריא יממ יעשיו ירוא .דוהי
 דא ידביכ תא ‘לוכאל םיעדמ ילע בורקב :דחפא
 אךיי אל הממ יל_ע המתסא :ולפת ולשנ המה יל יביואו
 דולאןע תחא :הטוב ינא תאזמ המחלמ ילע םוקת םא יבל
 ייח'ימי־לכ הוהי תיבב יתבזע שקבא התוא .דוהי תאמ
 םויב תבסב יננפצי יכ :ולביהב רקבלו .דוהי םעונב תוזחל
 ישאר םורי התעו ז ינממורי רוצב ולהא רקסב ינריתסי.הער
 —חישא העורת 'יחבז ולהאב החבזאו יתוביבק יביוא לע
 ךל :ינועו יננהו ארקא ילוק הוהי עמש :.דוהיל הרמזאו
 ךינב רתקת לא ז שקבא יזי ךינפ תא ינפ ושקב יבל רמא
 לאו ינששת לא תייה יתרזע ךדבע ףאב טת לא ינממ
 ;ינפסא: הוהינ ינובזע ימאו יבא יכ :יעשי יתלא ינבזעת
 לא :ףרוש ןעמל רושימ הראב יגהנו ךןךד ,דוהו ינרוה

 ילול .םמ0 חפיו רקש ידע יב ומק ייכ ירצ שפנב יננתת
 דוהי לא הוק .םייח ץראב הוהי בוטב תוארל יתנמאה

 :הו;הי־ לא .דוקו ךבל ץמאוו קזח

 :תבש יאצומב רמול םיגהונ םירומזמה ולא

 ב יהלא ךל ונידוה :ריש ףסאל רומזמ תחשת לא חצנמל
 הקא "יכ :ךיהאלפנ ורפס ךמש יבורקו ונידוה
 ־כנא היבשי־־לכו ץרא 'םינמנ :טפשא'םירשימ ינא דעומ
 .םיעשרלו .ולהת־לא םיללוהל יתרמא :הלמ הידומע'יתנבת
 'יאובב ורבדת .םבנךק םורמל ומירת־לא :ןרקי ומילת־לא

 ביהלא •י :םירה רבדממ אלו .ברעממו אצוממ אל ינ :קתע
 יטה 'ןיי_ן ,־דוהי ףב סוכ יכ :םירי הת ליפש: הז טפש
 ‘יעשר־רכ ותזעי וצמי. הירמש ךא :הזמ רעוי ךסמ אלמ
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 תיברע יד ןוייסארוא
 :חנאמיסכיא יד תיברע

 הרלאטרופ ׳ה ירימיונ ןיק יד ןוייקאבלאק ימ יא זול ימ 'ה דוד הא דודל
 ירבוק ריטאבכוק ןיא :יריקירובאפקיא ימ ןיק יד קאדיב קימ יד
 רוגימיכיא קימ יא קירודאייוכקוגכא קימ יכראק ימ הא רימוק רופ קוכילאמ ימ
 ופ לאיר ימ ירבוק הראזופ יק .ןוריאאק יא ןוראקיפורטכיא יק קוייא ימ רופ
 ויי וונקיא ןיא האיליפ ימ ירבוק הראטכאבילא יק יק .ןוקארוק ימ הרימיט
 ןיא ראטקיא ימ יראקשוב האייא הא 'ה ןוק יד ידכאמיד הפוא :ןאייזואיפכיא
 ׳ה יד הרוחמריא ןיא ריאיב רופ .קאדיב קימ יד קאיד קודוע ,ה יד הזאק
 האייכאבאק וק ןיא הרידכוקקיא ימ יק :וייקאלאפ וק ןיא ראטיזיב רופ יא
 ץא הדכייט וק יד הטרייבו^א ןיא האימרירבוקכיא לאמ יד האיד ןיא
 קימ ירבוק הקיבאק ימ הריקיטלאכיא הרוגא יא :הריקיטלאכיא ימ האייכיפ
 קוייקיפירקאק הדכייט וק ןיא יראייקיפירקאק יא קירודיריד קימ קוגימיכיא
 רמאיי יק זוב ימ ,ה יאוא :,ה הא יראימלאק יא יראטכאק ןוייקאלבואא יד
 קימ דאקשוב ןוקארוק ימ ו6יד ׳ט הא :ימידכופקיר יא ימאדאיפא יח
 ץכ ימ יד קיקאפ קוט קארבוקכיא ןופ :יראקשוב ׳ה קיקאפ קוט הא קיקאפ
 יא קישיד ימ ןופ קיטקיאופ הדוייא ימ וברייק וט הא רולופ ןוק קיטקוקא
 ימ ירדאמ ימ יא ירדאפ ימ יק :ןוייקאבלאק ימ יד וייד קיראפמאמזיד ימ ןופ
 טימאק ןיא ימאיג יא הריראק וט ,ה ימארטקומא :וייכאפא ימ ,ה יא ןורא6יד
 סא קימ יד דאטכוליב ןיא קישיד ימ ןופ :קיטפאטאק קימ רופ דאדיגיריד יד
 ןאלבא יא דאדיקלאפ יד קוגיטקיט ימ ןיח ןוראטכאבילא יק יק קירודאייטקוג
 יד הרייט ןיא ׳ה יד ן 4 ןיא ריאי5 רופ ואירק יק הריא ןופ יק :ימלודא
 ןוקארוק וט יקאקקיטרופכיא יא יטאקרופקיא ׳ה הא הריפקיא :קאדיב קאל

 :,ה הא הריפקיא יא
 : תגש יד הרודילאס ץא ריזיד הא ןאזוא םירומזמ םול םוונסיא

 קומאול :ראטנאק ףקא הא ומלאק קייכאד ןוכ ןאקרופקיא ליא הא חצנמ1’
 י־אראמ קוט ןוראטכוק ירבמוכ וט וכאקריק יא קומאול וייד יט הא
 יא הרייט יד קודיאילזיד :יראגזוג קידאדיייריד ויי וזאלפיראמוט ודכאוק :קאיצ
 קול הא ישיד :ירפמי׳ק קיראליפ קוק דופמוק ויי קירודארומ קוק קודוט
 ןלידאקקיטלאכיא ןופ קולאמ קול הא ׳; כ־דאקקיקולכיא ןופ קיטכייכיקולכיא
 שידילבא יכ הקיבאק הרטקיאוב הרוטלא הל הא שידאקקיטלאכיא יי־ הקיבאק
 יא יכופ יק ידכואיד יא לוק ליא ילאק ידפוא *ד ןופ יק :יטריאופ זיבריק ןוק
 יטקיא יא ראשאבא יזאיטקיא זיאוג וייד ליא יק :ריקיטלאכיא וטרייזיד יד ןונ
 יק וייקיזימריבניא יק יק וכיב יא 'ה יד ופאמ ןיא וזאב יק :ריקיטלאניא יזא
 ןאראסיג קיזייפ קוק יטריישיד יקא יד רירוק יזיא *א ןוייקאלכמיט יד ינניא



 תיברע רע
 ינרק־־לכו :בקעל ־תלאל הרמזא .םלועל דיגא ינאו :ץרא

 :קידצ תונרק.הנונמורת .עדגא םיעשר

 ,דוהיל תרמא :ךב יתיסה יב לא ינרמש דודל ם£!כמ
 רשא םישודקל :ךילע לב יתבוט .התא ינדא
 רחא םתובצע וברק :םב יצפח־לב ירידאו הרמה ץראב
 ־לע םתומש'תא אשא־לבו .םרמ םהיבס; ך*סא לב ורהמ
 םילבת :ילרוג ךימות התא יסוכו יקלת תנש הוהל :יתפש
 ;י תא ךרבא :ילע הרפש תלתנ ףא םימיענב ייל ולפנ
 ידגנל הוהי יתיוש :יתוילכ ינורסי. תרוליל ףא י ינצעי רשא
 ףא'ידובב לגיר יבל חמש ןבל :טומא לב ינימימ יב דימת
 ןתת אל'לואשל ישפנ בזעת אל יב :חטבל ןנשי יישב
 תותמזע עבשי םייח חרוא ינעידות :תהש תוארל ךריסה

 :חצנ ךנימיב תומיענ .ךינפ תא

 יתדועבצא ברקל ידי השלשה ירוצ .־־דוהו ךורב דודל
 ינגמ יל יטלפשו יבגשמ יתךוצמו ידסח :המחלמל
 ןן והעדתו םדא המ .דוהו :י־תיח ימע דדורח ־תיסה ובו
 הוהי:רבוע לצכ וימי המד לבהל םדא :והבשחתו שונא
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 חלש םציפתו קרב קורב :ונשער םירהב עג דרתו ךימש טה
 םיבר םלשש ינליצהו ינצפ םוישש ךדי חלש :םשהתי ךיצח
 :רקש ןימ\ םנימיו אוש רבד םהיפ רשא :רכנ ינב דימ

 :ךל הרמזא רושע לבנב ךל הרישא שדח ריש םיהלא
 :הער ברחש ודבע דוד תא הצופה םיבלשל העושת ןתונה
 םןימיו אלש רבל םהיפ רשא רכנ ינב דלש ינליצהל ינצפ
 וניתונב םהירוענב םילדגמ םיעיטנכ ונינב רשא :רקש ןימי
 קש םיקיפש םיאלש ונידמ :לכיה תינבת תובטהמ תףזכ
 וניפולא :וניתוצוחב תובב־מ ז־ופילאמ וננאצ ןן לא
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 'לאימכאק ילפמייק הראפ ילאייקטיד ויי יא :הלייט יד תולאמ תודוונ ןאריביב
 ןאריתיטלאכיא ית ילאזאט הולאמ יד קאקיבאק חאדוט יא :בקעי יד וייד הא•

 :יטקוג יד קאקיבאק
 תרנקיש׳יד :יט ןיא יכילבא ימ יק וייד ימאדראוג דוד הא ומלאת םתכמ
 הל ץא יק תוטכאת הא :יט ירבוק ןוג ןייב ימ .וט ינדא 'ה הא
 תות ןאיקלאוגיגומ :תוייא ןיא דאטכוליב ימ הדוט קיטליאופ יא הרייא הלייט
 *קאלפכיט סוה ילאלפמיט ןרכ ןולאכודא ולטוא הא יק היל יד תאזיטהירט
 ,ה :תויינאל תימ ילבוק תילבמט תרק הא יליביקיל ןלכ יא ירמאק יד קיכויי
 תיטליאוה :יטליאוה ימ ןיילפוקא וט יטלאפ ימ יא יטלאפ ימ יד הבידאד
 ואוגיזומלופא ית דאדיליא ןייבמאט תארוחמליא תאל ןיא ימ הא ןוריאאק
 ימ קיגט תאל ץא ןייבמאט וזיקכוקא ימ יק ׳ה הא יריזידכיב :ימ ,לבוק
 יד יק וכיטנוק יד ימ הלטכיאוקתיא הא 'ה יחפ :קטוייכיר תימ ןולאגיטתאק
 יקוחיא יא ןותאלוק ימ יחורגילא וטכאט לופ :יליאופקיל ימ ןרכ הגיליד ימ
 ימ קאלאשיד ןוכ יק :האייחאיפ הא הלאכומ יכלאק ימ ןייבמאט הלכוא ימ
 ימ :הקיאופ הא ריאיב רופ וכיאוב וט הא קאלאשיר ןונ סאייופ הא המלא

 תיקאפ תוט ןוק קאילגילא יד הלוטלא קאדיב יד וכימאק ריבאק תאגא
 :ילפמיית הגיליד וט ןיא תאלוחמליא

 ליא הא תמאמ תימ ןאזיבכא ליא יטליאופ ימ ,ה ונידכיב דוד הא דודל
 ׳ליטתאקכיא ימ יא דיתלימ ימ :האיליפ הל הא תידיד תימ יטאבכוק
 ןיא יא ולאפמאמ ימ ימ הא הלודאפאקתיא ימ יא וטפיימיהיטלאכיא ימ הלודאיי■
 יא ילבמואיק ,ה :ימ יד ושאב יד ול^יאופ ימןיידכאפתיא ליא יגילבא ימ ליא
 הזימיתא הדאנ הל הא ילבמוא :הימיטתיא ול יא ןולאג יד וזיא האקסוכוק ונ
 תידכייתיד יא קוליית תיט הטתוקא 'ה :ןאתאפ הרבמולוה ומוק תאיד קוק
 סיזראפתיא יא וגאפמאליל הלבמולירא :ןאימואא יא תרמומ תיל ןיא הקוט
 יד וכאמ ו־ןן ידכייט :תאקוללימותפוק יא תאטיאאת קוט הטלות קאקרל
 תוזיא יד לידופ יד האגכומ תאוגא יד ימאפאקתיא יא ימימחיל .סולייק קול
 הגיליד האגיליד תיסיא דאדיכאב יד הלבא תאקונתוש יק :דאדייכאלטתיא יד
 חיד יד דואאלא ןוק יט הא ילאטכאק וביאוכ לאטכאק וייד :דאדיתלאפ י-
 ליא תייל סול הא ןוייתאבלאה ןאד ליא :יט הא ילאימלאת תאלדיאוק
 'מאפאקקיא יא ימימסיל :הלאמ הדאפתיא יד ובליית וק דוד הא ןיימחיל
 יא דאדיכאב יד הלבא תאקונ קות יק דאדייכאלטתיא יד קוחא יד קוכאמ יד־
 תואיטכאלפ ומוק תוזיא תילטתיאוכ יק :דאדיתלאפ יד הגיריד תאגיליד קוק
 קאדאקלא קיכוטכאק ומוק קאזיא קארטקיאוכ קידאדיקומ קוק ןיא קודאירק
 ־יוג יד קיטכאקאק קוכיי קיכוטכאק קולטקיאט :וייקאלאפ יד הקכאזימיקא
 ןיא קאדאיילאלימא קיטכאייראלימא קאזיבוא קאלטקיאוכ וכליבוג הא ראכליב
 דכ יא וייליטרופ ןונ קודאגלאק סייאוב סורטסיאוכ :קיאאק קאלטקיאונ



 ץי׳>
 תיברע י*

 דשא *וניתבחךב החוצ ןיאו תאצוי ןיאו ץר־;ןיא םילבסמ
 :ויהלאיהוהיש םעה ירשא ולהניש םעה
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 ראיזונ3רביו וננחו םיחלא :ריש רומזמ תניגנב חצנמל
 םיוג־לכב יז ירד ץראב תעדל .הלס 'ונתא וינפ
 וחמשי :םלכ םימע ךודוי םיהלא םימע ךורוי :ךתעושי
 םחינת ץראבסימאל־ו רושימ םימע יטפשת יב םימאל'וננריו
 הנזונ ץרא :םלכ'םימע ךורוי םי,דלא םימע ךורוי :הל?
 רתוא וארייו םיהלא ונכרבי :וניהלא םיחלא ונכרבי הלובי
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 :ץרא יס$א־ל2
 :ונ ףד אצמת םינתחל רומזמ

 :חנ ףד אצמת םילבאל רומזמ

 :שדח שאל ןוקתב אצמת םינידה לאשו שדח שארל רומזמ

 :הכונח ןוקתב אצמת םינידה לאשו הכונחל רומזמ

 :םירופ ןוקתב אצמת םינידה ראשו סילופל רומזמ

 :םילגר שלש ןוקתב אצמת םינידה ראשו םילגר שלשל רומזמ

 ׳סידונועה יי ידכע לכ :י תא וכרב הנה תולעמה רי^י
 :יי תא וכרבו שדק םכידי ואש .תולילב י;־ תיבב

 (:ץראו םימש השע ןויצמ יי ךכרבי■

 ,דוהי :הלס בקעי יתלא ונל בגש? ונמע תואבצ הוהי
 ךלמה העישוה ,דוהי :ךב הטפ םדא ירשא תואבצ
 דוהי התא יכ ןשיאו הבכשא ודח:םולשב :ונארק םויב וננע:
 תוחמש עבש םייח חרא ינעידות :ינבישות חטבל דדבל

 לאךשי תעושי ןויצמ ןתי ימ :חצנ ךנימיב תומיענ ךינפ תא
 דוצי י םמוי :לארשי חמשי בקע: לג: ומע תובבי :י בושב
 תעושתו :ידד לאל הלפת ימע חריש הלילבו וד?ח דוהי

 -םבצנלפד ,דוהי םרזעב :הרצ תעב םזועמ ,דוהדמ םיהידצ
 :וב יוסח יכ םעישויו םיעשךמ םטלפי

 :ילאוגו ילוצ חוה: ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל וי־ןי
 יחונ :ךינפ תא םירשי'ובשי.ךמשל ירוי םיקידצ ךא



 לליא ודארועכיבא ןייב :קאקאלפ קארעסיאוכ ןיא ןוייסאמאלקסיא ןונ יא ןיילאק
 :וייד ip ׳ה יק ולביאופ ליא ודארועכ'5א ןייב ליא הא יסכא יק ולביאופ

 סוכ ויידל'א :ראענאקומלאס סירייכאע ןוקןאסרופסיא ליא הא
 סופ ןרק סיסאפ סיס ירבמולירא הגידכיב סיכ יא ייקארגכיא
 דע סיונכיג סאדוע ןיא הריראק וע הלייע הל ןיא ריבאס רופ :ירפמייק

 :סיייא סודוע סילגיאופ ןאראול יע וייד סילניאופ ןאראול יע :ןוייסאבלאק
 ךוק סיל3יארפ סאראגחג ודכאוק סיאיונניג ןאראעכאק יא ןארארגילא יס
 ןאראול יע :ילפמייס סאראיג סיל תלייע הל ןיא סיאיעכיג יא דאדיגיריד
 רייומריא וס וייד הרייע :סוייא סמוע סילניאופ ןאראול יע .וייד סילניארס
 ךארימיע יא וייד ליא הריזידכיב סט :וייד ורעסיאט וייד ליא הריזידכיי סט

 :הרייע יד סומיעא סמוע ליא יד

 : 56 החא קאראפוינ םינתח סול הראפ ומלאס
 : 58 הזוא סאלאפוט םילכא סול הראפ ומלאס

 *שדח שאר יד הלגיד ןיא סאלאפוט םיניד סול יד וטסיל יא שדח שאל הלאפ ומלאס
 :הכטח יד תלגיל ןיא סאלאפיט םיניד סיל יד וטסיל יא הכונח הראפ ומלאס
 :סילופ יד הלגיי ןיא סאלאפוט םיניד סול יל וטסיל יא םירופ הלאפ ומלאס
 :םילגר שלש יד הלגיר ןיא סאלאפוט םיניד יד וטסיל יא םילגר שלש הראפ ומלאס

 ""ה יד סונרייס סמוע ,ה האדיזידכיב קיא סמארג סיל יד ראעכאק ףי^)
 סארעסיאונ דאסלא :סיגט סאל ןיא 'ה יד הזאק ןיא סידאראפ סול

 ןייזא ןויצ יד ׳ה הגידכיב יע :,ה הא דיזידכיב יא דאדיעכאק ןיא סינאמ
 (:הרייע יא קולייס

 :ירפמייס בקעי יד וייד סט הא ועכיימיסיעלאכיא סט ןוק "יי*3צ |ךן;ךי
 :יע ןיא האייחאיפכיא יס יק ירבמוא ודארועכיבא ןייב סואע. 'ה
 זאפ ןוק :ראמאיי ורעסיאט יד האיד ןיא הדכופסיר סט ייר ליא הבלאס ׳ה

 יי האייחאיפ הל הא סאליס תא 'ה וע יק ירימרוד יא יריזאיי הנוח הא
 ןוק סאירגילאיד הרוערא סאדיג יד וכימאק ריבאס סאגאימ :ראעסיאסחרא
 ׳לאס ןויצ יד יסייד ןיק :ירפמייס הגיריד וע ןיא סארוזומריא סיקאפ סופ
 סאחגא ולביאופ וס יד הסכאכרוע וייד ליא ראכרוע ןיא לארשי יד ןוייסאג
 .דיסלימ וס ׳ה הראדכימוקכיא האיד יד :לארשי האיסרארגילא בקעי האיק
 יא :סאדיב סימ יד וייד הא ןוייסארוא *ימ ןרק ראעכאק וס יגוכ הל ןיא יח

 ־יא :תאייעסוגכא יד הרוא ןיא הזילאערופ וס 'ה יד סיטסו- *ד ןוייסאבלאק
 האסולראבלאס יא סילאמ יד האסולראפאקסיא .סולופאקקיא יא ,ת סילמוייא
 ־יא .הקוב ימ יד סאגיד דאעכוליב רופ ןאיס :ליא ןיא ןוראגירבא יס יק
 -:׳רודימחירימ יא יעריאופ ימ ׳ה יע יד ירענאליד ןוקארוק ימ יד ועכיימאסכיפ
 4,וע ןוק סמיגיריד ןאראעסיא .ירנמוכ וע הא ןאראול סיעקוי וערייסייי



 / תיכרע חע
 םעל תלמצעתל !לע ןתלנ אוה לארשי לא ךשךקממ םיהלא׳

 :שיהלא ךורב

 התוער? אד? יד אמלעב .אבל הימש שדלתי: לךןתי;
 .החישמ בירקה; הינקרופ חמצה התוכלמ ךילמה

 בירק ןמזבו אלגעב לארשי תיב־לבד ייחבו ןוכמליבו קכייחב
 אימלע ימלעלו םל.על ךרבמ אכד הממי אהי .ןמא ורמאז
 הלעתה רדהתיו אשנתיו םמורתיו ראפתיו חבתשיו ךרבתו
 אתברב" לב ןמ אליעל .אוה ךידב אשדוקד המש ללהתיו
 ורמאו אמלעב ןרימאד .אתמהנו אזוחבשת אתריש

 אלו לפא בישהל הברהו תיהש:אלו ןלע רפ?: םוחר אוהו־
 שבלי? וננע: ךלמה העישוה הלה: :לתמח־לב ריע:

 :ונארק
 :ךרבמה הלהי תא וכיב ימיאצ״ש

 :דעו םלועל ךרבמה הלה: ךורב קית

 בירעמ לרבךב רשא םלועה ךלמ וניהלא הלה:התא
 הןשמ הנובתבו ׳םירעש חתלפ המכח? ♦םיברע
 םיבכלבה תא רדסמו .םינמזה תא י ףילחמו .םיתע
 דלא דלונ .הלילו םמוי ארוב .לנויצרב עיקרב םהיתורמשמב.
 .הליל איבמו'םלי ריבעמה .רלא ינפמ ךשחל'ךשח ינפמ.
 התא ךור? :למש תואבצ הלה: .הל:ל ןיבו םוי ןייב לידבמ"

 :םיברע בירעמה הלהי

 תלצמו הרות .תבהא ךמע לארשי ת־ב םלוע תבהא
 וניה^ הלחי ןי לע .תךמליונתלא םיטפשמו םיקה
 דומלת ירבדב זללענל חמשנו ךיקחב חישנ ונמוקבו ונבכש?:
 ךראיו ונייח םה יי '.דעו 'םלועל ’ךיתלקהוךיתלצמבו ךתרות׳
 רוסת אל ךהלמחו ךתבהאו .הל:לו םמלי הבלנ םהבו .ונימ:־
 tלארשי למע תא'בדלא הלחי 'התא לור?':םימלועל ונמט;



 78 ונידאל

 סופ ןאד ליא לארשי יד וייד שוייראלוטכאק שוט יד וייד וזורימיט .קיקאפ
 :וייד ליא וגידכיב ולביאופ ליא הא קוטכיימיקיערופכיא יא הזילאט

 ןיא .ידנארג ירבמוכ וש יקיפיטכאק יש *א הקקידכארגכיא יש לד^תי
 ־וכייר וש יכיירכיא יא דאטכוליב וש ומוק ואירק יק ודכומ ליא
 .קארטקיאוב ןיא .חישמ וק יקרישא יא ןוייקימחיר וק הקקיאומריא יא
 }ארשי יד הזאק הדוט יד קאדיב ןיא יא שאיד קורעש״אוג ןיא יא קאדיב
 ידכארג ירבמט וש האיש נ ןמא ןאריד יא וכאקריש ופמייט ןיא יא דעקירפ
 ־יא וגידניב האיק .ירפמייק יד ירפמייש הראפ יא ירפמייק הראפ וגידכיב
 'יא ישלאשכיא יש יא הקשיטלאכיא יק יא יאוגיזומרופא יש יא יבאלא יק
 רטפאש ליד ירבמופ וק ינאלא יש יא ישלאשכיא יש יא יאוגיזומרופא יק
 -אלא יא יאטכאק .ןוייקידכיב יד ודומ רדוע יד הגירא הא .ליא רגידכיב

 :ןמא ןאריד יא ודכומ ליא ןיא קומיזיד יק וטכיימאטרוכוק יא ןוייקאב

 'לופ האוייגומ ‘א האייכאד ןונ יא וטיליד הכורדיפ וחדאיפ ליא יא אוהו
 ",ה :האיינאש וש הדוט הטריפשיד ןונ יא רולופ וק ראכרוט ריזא

 :ראמאיי ורטקיאוכ יד האיד ןיא הדכופשיר קוכ י*ר ליא ה3לאק

 :וגידכיב ליא 'ה הא דיזידכיב יזיד ןזח ליא

 :ירפמייק יא ירפמייש הראפ וגידכיב ליא 'ה וגידכיב ץדנופשיר יא

 הרבאלאפ וש ןרק יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטשיאט ׳ה וט וגידכיב
 ךרק יא .קאטריאופ ןיירבא האייקכיק ןוק קידראט ןייקידראטכיא י
 ןאכידרוא יא .שופמייט שיל הא ןאקורט יא .שארוא ןאדומיד האייקידכיטכיא

 רק ומוק הרודידכאפשיא הל ןיא סאיידראוג שיס ןיא שאילטקיא קאל הא
 .דאדירוקקיא יד רומא רופ זול ץיבלוביר .יכוכ יא האיד ןאירק .דאטכוליב
 ןיאארט יא האיד ליא ראשאפ ןייזא ליא .זול יד רומא רופ דאדירוקשיא יא
 רק תואבצ 'ה .יגוכ הל ירטכיא יא האיד ליא ירטכיא ןאטראפא יא .יגיכ

 :קידראט ןייקידראטכיא ליא ׳ה וט וגידכיב .ירבמוכ

 יא ייל .קיטקאמא ול5יאופ וט לארשי יד הזאק הא ירפמייש יד רומא ת2הא
 רופ .ק־״טקאזיבכא קוכ הא קוייקיאוג יא קוריאופ קאקכאדכימוקכיא

 ראטכאבילא ורטקיאוכ ןיא יא ריזאיי ורטסיאוכ ויא וייד ורטקיאוכ 'ה וטכאט
 ןיא שימיאשוכראתגא יא קומיאקוכרארגילא יא .קוריאופ שייג ןיא שימיראלבא
 שירט יא קאקכאדכימוקכיא קוט ןיא יא ייל וט יד וטניימידכירפיד יד שארבאלאפ
 הרוגכול יא שאדיג קארטקיאוכ שוייא יק .ירפמייק יא ירפמייק הראפ קוריאופ
 רע יא .ייחכ יד יא האיד יד קומיראלנא שיייא ןיא יא .קאיד קררעקיאוכ יד

 וט וגידכיב :ירפמייש הראפ קוכ יד שי־ייט ןדכ דאדאיפ וע יא רומא
 :לארשי ולניאופ וק הא ןאמא



 תיברע טע•
 :דחא 1 ה־והי וניחלא הרהי לארשי עמש
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 .דעו םלועל ותוכלמ דובב םזע ךורב

 ־לכבו יןזע?נ־לכ?ו ךבבל־לכב ךיהלא הודי,תא תבהאו
 ךוצמ יכנא רשא ,־־ולאה םירבדה ויהו :ךדאמ
 זן;לו?ש5 םב '{ורבדו‘ ךינבל םתגנ^ו :ךבבל־־לע םויק?
 רואל םתרשקו :ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב
 תוזזמ־לע םתבתכו' :ךיניע ןיב ת£ןטטל ויהו ץדילע

 :ךירעשבוךתיב
 דוצמ ע?,א לקא יתוצמ־־לא שמשת עטש־־םא היהו
 ודבעלו’ םכיהלא הוהי־־תא הבהאל םויה םיתא
 דרוי ותעב םכצךא־רטמ יתתנו :םכשפנ־לבבו םכבבל־לככ
 ךדשב 'בשע *יתתנו. :ךרהציו ךשריתו ךנגד תפסאו שוקלמו
 םכבבל התפךפיםבליוךמשה :תעבשו ק־ק?או ךתמהבל
 הרחן :םהל םתיוהתשהו_םירתא םיהלא םתדבעו"םתךסי־
 המדאהו ירטמ היהי־אילו םימשה־תא" רצעו םכביהוהי־ףא
 ךשא הבטה ץראה לעמ הרהמ םתךבא_ו הלובי־תא ןקת אל
 ־־לעו םכבבל'־לע הלאירבי־תא םתמשו :םכל'ןתנ הוהי■
 ןיב תבמו5זל ויהו םבדי־לע תואל םתא םתרשקו’םכשפנ
 ךתבשב םב רבדל םיינב־־תא םתא םתדמלו :םכיניע־
 :־לע םיתבתכו :ךמוקבו י ךבכשבו ךדדב ךתכלבו ךתיבב

 לע.םכינב ימיו םכימי,וברי.ןעמל :ךירעשבו ךתיב.תדוזמ.
 םימשה י»י5 םהל תתל םכיתבאל הוהיעבשנ רשא המדא,ד

 :ץראה־לע *
 תרמאו‘לארשי.מב־לארבד:רמאל השמ-לאקוה:רמאיו•
 םתרדל םהידיגב יפנכ־לע תציצ םהל ושעו ם',דלא
 תציצל םכל ה:הו':תלכת ל'יתפ"ף?בה תיציצ־לע ונתנו
 םקא םתישעו ,דוהי תוצמ־לב־תא םתרכזו ותא םתיאךז
 םיע- םתא־רשא םכיניע'’ 'ירתאו םכבבל ירחא ורותת־אל



 :ונוא 'ה וייד ורטקיאט 'ה לארשי יאוא
 :ירפמייק יא ילפמייק הראפ וכייר וק יד הלכוא יד ירבמוכ ו^ידכיב

 pp יא ןוקאלוק וט ודוט ןוק וייד וט 'ה הא קאראמא יא
 קאל ןאריק יא :ריבא וט ורוט ןוק יא המלא וט הדוע
 :ןדקאלוק וט ירבוק ייוא ןאדכימוקכיא יט ויי יק קאטקיא קאל קארבאלאפ
 ראטקיא וט ןיא קאייא ןיא קאראלבא יא קוזיא קוט הא קאקאלראדלימ יא
 יא ריזאיי וט ןיא יא הריראק הל רופ ראדכא וט ןיא יא הזאק וט ןיא
 יא טאמ וט י לבוק לאייכיק לופ קאקאלראטא יא :לאטכא5ילא וט ןיא
 ירבוק קאקאלריבילקקיא יא .קוזוא קוט ירטכיא ןיליפת רופ ןאריק

 :קאטריאופ קוט ןיא יא הזאק וע יד קילאלבמוא
 ויי יק קאקכאדכימוקכיא קימ הא שי־ליריאוא ריאוא יק הריק יא ץךי|ךך
 יא וייד ורטקיאוב ׳ה הא ראמא רופ ייוח קוב הא ןאדכימוקכיא
 :המלא הלטקיאוב הדוט ןוק יא .ןוקארוק ורטקיאוב ודוט ןוק ולליבריק רופ
 האידראט יא הכארפכיט הרוא וק ןיא הרייט הרטקיאוב יד האייבול ילאד יא
 יד הבריי יראד יא :יטייזא וט יא וטקומ וט יא הריביק וט קאראייכאפא יא
 דיאיק :קאיטראטרא יס קארימוק יא האיפורטאוק וט הראפ ופמאק וט
 קוב יא ןוקארוק ורטקיאוב הריאאבמוק יק ודכאוק יד קו5 הא קודאדלאוג
 :קוייא הא שידיראברוקכיא קוב יא קורטוא קיחייד שידיריבליק יא שידיראריט.
 הריק ןונ יא קולייק קול הא הכריטיד יא קוב ןיא ,ה יד רולופ הריקיריא יא
 שידיאקוברידריפיד יא וייומריא וק הא הלאד ןוכ הרייט הל יא האייבול-
 שידיכרופ יא :קוב הא ןאד 'ה יק הכיאוב הל הרייט הל ירבוק יד הקירפ יד
 הרטקיאוב ירבוק יא ןוקאלוק ורטקיאוב ירבוק קאטקיא קאר5אלאפ קימ הא
 יא טאמ הרטקיאוב ירבוק לאייכיק רופ קאייא הא זלידיראטא יא המלא
 קאייא הא ש׳ידילאזיבכא יא :קוחא קורטקיאוב ילטכיא ןיליפת רופ ןאריק
 הזאק וט ןיא ראטקיא וט ןיא קאייא ןיא ראלבא רופ קו^יא קורטקיאוב הא
 :ראטכאבילא וט ןיא יא ריזאיי וט ןיא יא הריראק הל רופ ראדכא וט ןיא יא
 :קאטריאופ קוט ןיא יא הזאק וט יד קילארבמוא ירבוק קאקאלריבירקקיא יא
 ירבוק קוזיא קורטקיאוב יד קאיד יא קאיד קורטקיואב ןיאוגיגומ יק יקרופ
 ומוק קוייא הא ראד רופ קירדאפ קולטקיאוב הא ,ה ולוג יק הרייט הל־

 :הרייט הל ירבוק קולייק קול יד קאיד
 יא לארשי יד קוזיא הא הלבא :ריזיד רופ השמ הא ,ה ושיד יא ך^איל
 קוק יד קאדלא ירבוק תיציצ קוייא הראפ ןאלא יא קוייא הא קאריד
 יד וליא הדלא הל יד תיציצ ירבוק ןאראד יא קוייקכאכיריג קוק הא קוייכאפ
 שידירארבמימ יא ליא הא שידיריב יא תיציצ רופ קוב הא הריק יא :וכרידאק
 ילוקק*א ןונ יא קאייא הא שידירא יא 'ה יד קאקכאדכימוקכיא סאדוט ה*>



a תיברע 
 םקרדו יתוצמ־־לכ־תא םתישעו וריזת ןעמל :םהירסמ

 םכתא יתאצוה רביא םכיהלא הוהץנא :םכיהלאל םישדק
 ™יי :םכיהלא ,דוהי ינא םיהלאל םכל תויהל םירצמ ץרא®

 :תמא םכיהלא ,דוהי ץ״ש

 וניהלא הוהי אוה יי .ונילע םיקו תאז לכ הנומאו תמא
 .םיכלמ דימ ונרופה :ומע.לארשי ונחנאו .ותלוז ןיאן
 .ונרצמ ונל ערפנה לאה :םיצירע־לכ ףכמ ונכלמ ונלאגח
 אלו .םייחב ונשפנ םשה :ונשפנ יביוא־לכל לומ? םלשמה
 יוננךק_םריו .ונביוא תומב לע ונכי־חמה :ונלגר טומל ןתנ
 תתואמ .הערפב המקנ ונל השעה לאה :וניאנש לכ לע
 ירוכב־לכ ותרבעב הימה :םח ינב תמךאב םיתפומבו
 ריבעמה :םלוע תורחל םכותמ לארשי ומע תא אצויו .םירצמ
 תומוהתב םהיאנוש תאו םהיפדור תאו .ףוסםי.ירןנ ןיב וינב
 ותוכלמו .ומשל ודוהו וחבשיותרובנ תא םינב ואר :עבט
 .תדריש ונע ךל לארשי ינבו השמ :םהילע ולבק ןוצרב
 הכמכ ימ .הוהי סלאב הכמכ ימ :םלכ ורמאו .הבר החמשב
 וניהלא הודי ךתוכלמ :אלפ השע תלחת ארונ .שדקב רדאנ
 הוהי ורמאו וכילמהו ודוה .םלכ דח: .ם:,ד לע ךינב ואר
 ולאבו בקע: תא ,דוה: ה־זפ יכ רמאנו :דעי םלעל ךלמי

 :לארשי לאג הוהי התא ךורב :ונממ קזח ד:מ

 םיבוט םייחל ונבלמ ונדימעהו .םולשל וניבא ונביכשה
 וננקתו .ךמולש תבס ונילע שורפו':םולשלו
 .ךמיש ןעמל הרהמ ונעישוהו :ךינפלמ הבוט הצעב ונבלמ
 הרצ .ברח י .רבד !ביוא תבמ .ונילעמ רסהו .ונדעב ןנהו
 ונינפלמ ןטש ריסהו רובש •הפנמו .תיחשמו ןוגמ .בער .הע־־
 •לאויבו ונתאצ רומשו '.ונריתסת ךיפנכ לצבו .ונירחאמ*
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 קוחא קו־טקיאוב יד קארטיד יא ץוקא רוק ורטקיאוב יד קחרטיד שידיק
 קידירא יא שידירבמימ יק רופ :קוייא יד קארטיד קיטכאראקקיא קוב יק
 :וייד ורטקיאמ הא קוטפאק ;לידיריק יא קאקכאדכימוקכיא קימ קאדוט הא
 ריאיק רופ וטפייא יד הרייט יד קוב הא יקאק יק וייד ורטקיאוב ,ה יי'

 :וייד ורטקיאוב ,ה ויי וייד רופ קוב הא
 :דאדריב וייד ורטקיאוב 'ה (ןזח ציא המוט יא)

 ׳ה ליא יק :קוכ ירבוק ימריפ יא וטקיא ודוט דאדליאיפ יא דאדריב
 ולביאופ וק לארשי קוכ יא ליא יד קאריאנפא ןונ יא וייד ורטקיאונ
 תמלאפ יד ייר ורטקיאוכ קומפ־ימחיר ליא .קייר יד.רידופ *ד קומכיימוריר ליא
 ־קוינא קורטקיאוכ יד קיכ רופ ןאגפיב ליא וייד ליא :קיטריאופ קודוט יד
 קאמלא קארטקיאוכ יד קוגימיכיא קודוט הא ןודראלאוג ןאגאפ ליא קירודאייט
 *ופקמ ליא הא וייד ןט יא .קאדיב קאל ןיא קאמלא קארטקיאוכ ןייכופ ליא
 קורטקיאוכ יד קיראטלא ירבוק ראזיפ קומכייזא ליא :ייפ ורטקיאוכ וטכיימיא
 קורטקיאוכ קודוט ירבוק הקיבאק הרטקיאוכ וייקיטלאכיא יא .קוגימיכיא
 קילאייכיק ןוק הערפ ןיא הקכאגכיב קוכ הא ןייזא ליא וייד ליא :קיטכייקירובא
 האייכאק וק ןוק ןייריפ ל*א :סח יד קוזיא יד הרייט ןיא קאיבאראמ ןוק יא
 .קוייא ירטכיא יד לארשי ולביאופ וק הא וקאק יא וטפייא יד קירוייאמ קודולג
 קארודיטראפ ירטכיא קוזיא קוק ראקאפ ןייזא ליא .ירפכייק יד האירופלא הא
 סומזיבא ןיא קיטכייקירובא קוק הא יא קיטכייגיקירפ קוק הא יא .וייבור ראמ יד
 וק הא ןוראול יא ןוראבאלא האיכאגאראב וק הא קוזיא ןמייב ־ ויידכוא
 קוזיא יא השמ קוייא ירבוק ןורייביקיר דאטכוליב ןוק וכייר וק יא ,.ירבמוכ
 ןורישיד יא ידכארג האירגילא ןוק ראטכאק ןוראטנאק יט הא לארשי יד
 יט הא ומוק ןיק ,ה קיטריאוא קול ןיא יט הא ומוק ןיק .קוייא קודוט
 וט :האיבאראמ ןייזא קירואול יד וזורימיט דאדיטכאק הל ןיא יטריאופ
 קודוט הנוא הא ראמ הל ירבוק קוזיא קוט ןורייב וייד ורטקיאט ׳ה וכייר
 ירפמייק הראפ הראכיירכיא ׳ה .ןורישיד יא ןוראכיירכיא יא ןוראול קו*יא
 האולרימחיר יא בקעי הא 'ה ויימחיר יק וניד יאופ יא :ירפמייק יא

 :לארשי ץימחיר ,ה וט וגידכיב .ליא יד קאמ יטריאופ יד רידופ יד
 ,אראפ קומזא יא זאפ ןיא ירדאפ ורטקיאוכ ריזאיי קומזא
 ■א :זאפ הראפ יא קאניאוב קאדיב הראפ ייר ורטקיאוכ
 ןיא ייר ורטקיאוכ קומאקירידא יא זאפ וט יד האייכאבאק קוכ ירבוק ידכאפקיא
 יא .ירבמונ וט רופ הקירפ יד קומאבלאק יא .יט יד ירטכאליד וכיאוב וחקכידי
 .דאדלאטרומ .ועמיניא ידהדיריפ קוכ ירבוק יד הריט יא קוכ רופ הראפכאמ
 סאטרומ יא רי־־אייכאד יא האייקפא יא .ירבכא .לאמ .האייטקוגכא .הדאפקיא
 ןיא •א קונ יד קארטיד יא קוכ ירטכאליד רודיקרוטא הריט יא הרביק .דאל
 היילאק הרטקיאוכ הדראוג יא קארבוקכיא קרפ קאלא סוט יד היזייולוק

 1 ו
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 ונליצמו ונירמוש לא ינ םלוע דעו התעמ םולשלי ^י״חל
 רמושהוהי התא ךורב :הליל דחפמו ער רבד־לנמ התא

 :ןמא דעל ערז רבך לימ לארשו ומע תא

 סע ףדב אצמת אליעל שידק רמואו

 :ךתליהת דיגל יפו חתפת יתפ^ו יגלא
 יהלא .םהרבא יה** .וניתובא יהלאו וניהלא הוהי התא ךורב
 לא .ארונהו רוב?ה לודגה לאה .בקעי.יהלאו קחצו
 .תובא ירקה רכוזו ליה הנוק .םיבוט םידסה למוג ןוילע

 י :הבהאב ומש ןעמל םהינב ינבל לאוג איבמו
 : רמוא הבושת 'ימי תרשעב

 .םייח רפסב ונבתכ .םייחב ןיפה ךלמ .םייחל ונדבו)
 (:םייח םיהלא ךנעמל

 :םהרבא ןגמ הוהי התא ךורב .ןגמו עישומו רזוע ךל8

 עישוהל בר התא םיתמ הלחב ידוה; םלועל רובג התא
 .(םשוה דירומו חורה בישמ ףייחנ)(.לטה דדומ ץיקב)
 םילפונ ךמוס םיבו םימתרב םיתמ הלחב דסחב םייח לכלכמ
 .רפע ינשיל ותנומא םיק_«?ו .םירוסא ריתמו '.םילוח אפורו
 הדיהסו תיממ ךלמ ךל הן?וד ימו תורובג לעב ךומכ יט

 :העוש; חימצמו
 :רמוא סנוסס ימי סלשעב

 (:םייחל םימחרב וירוצי רכוז ןמחרה בא ךומכ ימ)
 :םיתמה הלחמ י:,התא. ךורב :םיתמ תויחהל התא ןמאנו
 .הלפ ךוללהי םוי לבב םישודקו שודק רמשו שודק התא

i•־:•״*־יייקי,ילא 
 (:שודקה ךלמה ימיא הנישמ ימ• ־ינ> :שודקה לאה

 :ה;יב שונאל דמלמו תעד םדאל ןנוה התא
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 הרוגא יד .זאפ הראפ יא קאכיאוב קאדיב הראפ הדארוככיא הרטקיאוכ יא
 רודאפאקקיא ורטקיאט יא רודארדאוג ורטקיאוכ וייד יק ירפמייק הטקא יא
 הא ןאדראוג 'ה ווכ וגידכיב :יגוכ יד רובאפ יד יא הלאמ החק הדוונ יד ווכ

 :ןמא ירפמייק הראפ .הלאמ הזוק הדווכ יד לארשי ולביאופ וק

 : 7 8 ה׳זוא שאראפדט אליעל שידק יזיד יא

 :רואול וט הראייקכוכיד הקוב ימ יא קאריר3א קוייבאל קימ ינדא

 .קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ 'ה וט ולידכיב דורב
 ליא וייד ליא .בקעי יד וייד יא קחצי יד וייד םהרבא יד וייד י
 קידיקרימ ןאכודראלאוג וטלא וייד וחרימ יטליא יא ןאגאראב ליא ידנארב
 ןיאארט יא קירדאפ יד קידיקרימ ןארבמימ יא ודוט ול ןאירק .קאכיאוב

 :רומא ןוק ירבמוכ וק רופ קוזיא קוק יד קוזיא הא רודימזריר

 :יזיד הבושת יד שאיד שייד ןיא

 .קאדיב קאל ןיא ןאטכוליבכיא ייר ,קאדיב הראפ קומארבמימ ו^רמל)
 (:קאדיב יד וייד יט רופ .קאדיב יד ורביל ןיא קומיבירקק־א

 .םהרבא יד וראפנאמ 'ה וט ולידניב .וראפכאמ יא ןאבלאק יא ןאדוייא ייל

 ידכארג וט קוטריאומ ןאוגידיבא .ינדא ירפמייק הראפ ןאגאראב וט התא
 ?יי) (ואיקמ ליא רידכיקיד ןייזא ינאיייע.א ליא ןיא) .ראבלאק רופ
 ןאפריבוג האייבול הל רידכיקיד ןייזא יא וטכייב ליא ןאלפוקא יגייי׳בעא ל-א
 ןיירפוקא קאלכומ קידאדאיפ ןוק קוטריאומ ןאוגידיבא דיקרימ ןוק קוביב
 יא קודאליקראקיא ראטלוק ןייזא יא .קוכיזאס ןאכיזילימ יא קודיאאק
 וייכיאוד יט הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודימרוד הא דאדליאיפ וק ןאמריפא
 יא ןאוגידיבא יא ןאטאמ ייר יט הא ןאזימיקא ןיק יא קאיכאגאלאב יד

 :ןוייקאבלאק ריקיאומריא ןייזא

 גןיזיד הבושת •ר םאיד םייד ןיא

 ןוק קודאירק קוק ןארבמימ וחדאיפ ליא ירדאפ יט הא ומוק ץק ימ)
 (:קאדיב הראפ קידאדאיפ

 :קוטריאומ קול ןאוגידיבא ׳ה וט ולידכיב .קוטריאומ ראוגידיבא רופ וט ליאיפ יא

 יע האיד הדאק ןיא קוטכאק יא וטכאק ירבמוכ וט יא וטכאק וט התא
 וגידגיב :וט וטכאק יא ידכארג ייר וייד יק .ירפמייק ןארא3אלא
 (:ועכאק ליא ייר ליא יייי •יכישת יד סאיד rn ןיא) :וטכאק ליא וייד ליא 'ה וט
 ץראב הא ןאזיבמא יא ריבאק ירבמוא ליא הא ןאייקאריכיא וט התא

 :האייקכידכיטכיא
11* 
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 ,,ררמא התא .לכשהו עיזמ וניהלא .דוהי ונתננוח הקא
 ןיבו .ךשחל רוא ןיבו .לוחל שדיק ןיב לידבהל
 .השעמה ימל תששל יעיבשה םוי ןיבו .םימעל לארשי
 תוחפשממו תוצראה ימעמ וניהלא הוהי ונתלדבהש םשע
 ערה ןיעמו .ערז עגפמו ער ןטשמ ונליצהו ונדפ ךכ .המדאה

 :םלועב אבל תושעותמה תוערו תושק תורזנ-לכמו '
 ןנוחהוהל התא ךורב :לכשהו הניבו .העיז ךתאמ יכעחן

 :תעדה
 ונריזחהו..ךתךובעל ונכלמ.ונבךקו .ךתרותל וניבא ונבישה
 דצורה הוהי התא ךורב :ךינפל המלש הבושת?

 :הבושתב
 .ונעשפ יכ ונכלמ ונל לו־המ .ונאטח ינ וניבא ונל חל0
 ןונח ,דוהי התא ךורב :התא חלסו בוט לא יכ

 :חולסל הבךמה
 המלש הלאנ ונלאגל רהמו .ונביר ,ד?יךן .ונינע? אנ האר
 הוחי התא דו־ב :התא קזה לאונ לא יכ .ךמש ןעמל

 :לארשי לאונ
 התא ונתל־ת יי .העשונו ונעישוה .אפרנו הו,דן ונאפך
 וכלו .וניאולהת־לכל אפךמו הכורא הלעהו
 יתא ןמאנו ןמילר אפור לא יכ .וניתוכמ־לכלו וניבואכמ

 :לארשי ומע ילוח אפור ,דוהי התא ךורב
t : • ... T ; It "־ 

 יתנש ךיבו .וניד*, השעמ־לכב וניהלא ■דוהי ינכרב
 בייח ,דתירהא יהתו .ה?ך;ו הכר? ןוצר יללטב
 ביטמו בוט לא יכ .הכרבל תובוטח םינשכ .םולשוע?שו
 :םינשה ךרבמ הוהי התא ךורב :םינשה ךרבמו .התא

 ףרוחבו ' *

 ■m־b2 תאו5 .תאזה הגשה תא וגיהלא .דוהי יובילנע ךך3
 שליע לע הכרבל רטמו לט ןהו .ה?וטל התאובת



 דאר 82
 :ץזיד דעומ הלודילאק יא הבס יד הלמילאק ןיא

 רידכיטפיא יא ריבאק וייד ורטקיאט ׳ה קיטקאייקארגפיא קוכ .ונ התא
 יא .וייוכוק הא דאדיטכאק ירטכיא ראטראפא רופ קיטקישיד וט
 ירטכיא יא קולביאופ קולא לארשי ירטפיא יא דאדירוקקיא הא חל ירטכיא
 קיטקאטראפא קופ יק ודומ לא הגיא הל יד קאיד איק הא וכיטיק ליא האיד׳
 הל יד קיזאכיל יד יא קארייט קאל יד קולביאופ יד וייד ורטקיאוכ ׳ה
 יד יא ולאמ רודיקרוטא יד קומאפאקקיא יא קומימוריר יקכא .הרייט
 קאייקכיטיק קאדוט יד יא ולאמ ליא וחא יד יא :ולאמ ורטכוקפיא
 :ודכומ ליא ןיא ריכיב רופ קיטכייקיטכוקא קאל קאלאמ יא קיטריאופ

 ׳ה וט וגידכיב .האייקכידכיטכיא יא ריבאק יט ןוק יד קומאייקארגכיא יא
 :ריבאק ליא ןאייקארגכיא

 קומאגיאא יא .ייל וט הא ירדאפ ורטקיאונ ראכרוט קומזא ו^בי^ה
 ןיא ראכרוט קומזא יא .וטכיימיבריק וט הא ייר ורטקיאוכ
 :הבושתןיא ןאטפוליבפיא ליא־׳הוטוגידכיג :יט ,ד ירטכאליד הדילפמוק הבושה

 קדכ הא הכודריפ .קומיקיפ יק ירדאפ ורטקיאוכ קוכ הא הכודריפ חלס
 וגידכיב :וט ןאכודריפ יא וכיאוב וייד יק .קומייליביר יק ייר ורטקיאוכ

 :ראכודריפ רופ ןאוגיגומ ליא וחייקארג ׳ה וט

 הרטקיאוכ הזאראב יא .ןוייקיאירפא הרטקיאוכ ןיא הרוגא יאיב הא"1
 וט רופ הדילפמוק ןוייקימחיר קומרימחיר רופ הרוקירפא יא הזאראב
 :לארשי ןיימחיר 'ה וט וגידכיב .וט יטריאופ רודימחיר וייד יק ירבמוכ

 קומיריק יא קומאבלאק קודאכיזילימ קומיריק יא 'ה קומאכיזילימ ונאפר
 יא דאדינאק ריבוק זא יא וט רואול הרטקיאוכ יק קובלאק
 קארטקיאוכ קאדוט הא יא קידאדימריפכיא קארטקיאונ קאדוט הא הכיזילימ
 וזודאיפ ןאכיזילימ וייד יק קאדיריפ קארטקיאוכ קאדוט הא יא קירולוד
 :לארשי ולביאופ וק יד קיטכיילוד ןאכיזילימ ׳ה וט וגידכיב .ווכ ליאיפ יא

 :ונאריבניא ליא ןיא
 קארטקיאוכ יד הגיא הדוע ןיא וייד ורטקיאוכ ׳ה קומיזידניב ונכרב
 דאטכוליב יד קואיקור ןוק קוייכא קורטקיאוכ יזידכיב יא קוכאמ
 יא הרוונרא יא קאדיב האירימיטקורפ וק האיק יא .הבידאד יא ןוייקידכיב
 ןאוייכובא יא וניאוב וייד יק ןוייקידכיב רופ קוכיאוב קול קוייכא קול ומוק זאפ

 :קוייכא קול ןייזידכיב ׳ה וט וגידכיב .קוייכא קול ןייזידכיב יא וט

 ךורב
 :ונרייבניא ליא ןיא

 יא .יטקיא ליא וייכא ליא הא וייד ורטקיאוכ 'ה קופ ירבוק יזידכיב
 יא ואיקור •הד יא .ןייב הראפ וביאוכיר וק יד קודומ קודוט הא



 תיברע •
 אלמו .ךבוטמ ולב םלועה תא עבשו .לבת ינפ ,דורו .המדאה
 הנש הליצהו הךמשז .ךיד; תונתמ' רשעמו ךיתוכרבמ וניד;

 .תונערופ ינימ־לבמו .תיחשמ ינימ־לנמו .ער רבד לכמ וז
 ,־ךילע םחרו סוח .םולש תירחאו .הבוט הרקת הל השעו
 הכרב .ןוצר ימשגכ הכרבו .היתוריפו התאובת־לב לעו
 תובוטה םינשכ .םולשועבשו םייח .התירחא ידעוו .הבדנו
 ךורב !םינשה ךרבמו .התא ביטמו בוט לא יכ .הכרבל

 :םינשה ךרבמ הוהי התא

 ונצבק.ו.ונתוילגץ־בקל סנ אשו .ונתורחל לודג רפושב עקת
 התא ךורב :ונצראל ץראה תופנכ עבראמ הרהמ דחי

 י :לארשי.ומע יהדנ ץבקמ ,דוה;

 רסהו .,־דלהתככ ונצעויו .הנשארבכ וניטפוש ה£י$ה
 דוה; התא הרהמ ונילע ךולמו .החנאו ןוגי,ונממ
 ךלמ הוה; התא'ךורב :טפשמבו קדצב םימזלרב ךךבל

 :טפשמו הקדצ בהוא

 (:טפזקמה ךלטה) ־הבובה ימיב

 עגרכ םידזה 4כו .הוקת יהע לא םינימלו םיני שלמל
 .ותריי הרהמ ךיאנוש לכו ךיביא לכו .ודבאי
 —עינכתו םלכתו רבשהו .רקעת הרהמ העשר ישע לכו

 םידז עינכמו םיביא רבוש ,דוהי התא ךורב :ונימיזב הרהמב

 .לארשי תיב ךמע תיראש לעו םידיסחה לעו:םיקידצה לע
 ־קך.צה ירג לעו .םהירפוס תיב תטילפ לעו (םהינקז לען>
 ¬לכל בוט רכש ןתך .וניהלא ,דוהי’ ךימךר אנ ומהי..!ונילעו
 ־אל םלועלו .ם,ךמע ונקל,ך םישו תמאב ךמש? םיחטוב,ך
 ::וננעשנ תמאב לודגה י ךדסח ילעו .ונחטב ךב ־ב שובנ

 :םיקידצל חטבמו ןעשמ הוה;התא ךורב



 ונידאל 83
 סיקאפ הערא יא ,הרייט ה: יד קיקאפ קאדוט יל5וק ןוייקידכיב רופ האייבול
 קאלטקיאט יגכיא יא .ןייב ווכ יד ליא ודוע ודכומ ליא הא הטלא יא ודכומ יד
 .קוכאמ קוט יד קאבידאד יד הזיקיר יד יא קיכוייקידכיב סוט יד סונאמ
 סודומ קודוט יד יא .הלאמ החק הדוט יד יטסיא וייכא הפאקסיא יא הדראוי
 הקכאריפקיא האייא הא זא יא .סילאמ יד סודומ סידוט יד יא .וייכאד יד
 האייא ,לבוק הדאיפא יא הדאיפא .זאפ יד האילימיטקולפ יא הכיאוב
 '־־ קאייבול ןוק הליזידכיב יא .קאטולפ סיס יא טיאוכיל וס ודוט ירגוס יא
 יא קאדיב האירימיטקולפ וס האיס יא דאטכוליב יא ןוייסידכיב .דאטכוליב
 וייד יק .ןוייסידכיב לופ קוכיאוב סיל קוייכא סיל ומוק .סאפ יא הרוטרא
 ןייזידכיב ׳ה וט וגידכיב .סוייכא סול ץיזידכיב יא .וט ןאוגיכובא יא וכיאוב

 :סיייכא סיל

 הסלא יא .האירופלא הרטסיאוכ רופ ידכארג רפוש ןוק ייכאט
 הא סימאייכאפא יא .קוייריביטאק קורטקיאט ראייכאפא לופ ןודכיפ
 :הרייט הרטסיאט הא הרייט הל יד סיטלאפ ורטאוק יד הסילפ יד הנוא

 :לארשי ולביאופ וס יד קודאשופכיא ןאיינאפא 'ה וט וגידכיב

 סכ יא . האירימירפ הל ןיא ומוק קיזיאוג קולטז: ׳אוכ ראכרוט זא הבי^ה
 סא סט יד הריט יא .וייפיסילפ ליא ןיא ומוק סמיזיסכוק סייטסיא
 סאלוס וט הא ,ה וע הסילפ יד סוכ ירגוס הכיירכיא יא .וריפסיס יא האייס
 ןאמא ייל ׳ה וט וגידכיג .וייסיאט ץק יא דאדיטסיג ץק סידאדאיפ ץק
 :(וייסיאט ליא יד ייר ליא יזיד הבושמ יד סאיד ץא) :וייקיאוג יא דאדיטסט

 יסיא האיס ץכ סיטכאטסיקא סיל הא יא סיטכאניסלאמ סול הא םינישלמל
 יס וטכופ ומוק סוייכליגוס סיל סידוט יא .הסכאריפ
 יד סיטכייסילוגא סוט סידוט יא סטימיכיא סיט סידוט יא .ןארידריפיד
 יכארא הסילפ יד האייסילאמ סיטכייזא סידוט יא .סודאזאט ןאריס הסילפ
 ןיא סאראטכאלביק סול יא סאראמיטא סיל יא סאראלגיק יא סאראק
 ןאטכאלביק יא סוגימיכיא ןארגיק 'ה וט וגידכיג :סאיד סילטסיאוכ ןיח הסירפ

 :סו״נליגוס

 וט יד הזיזאמור ירבוק יא .קוכיאוג קיל יינוק יא .קוטסיג סיל ילנוק לע
 "אקקיא ירבוק יא (קוזייב קוק ירבוק *א) .לארשי יד הזאק ולביאופ
 דאדיטקוג הל יד סוכירגכיליפ ירבוק יא קונאבירקקיא קוק יד הזאק יד הלודאפ
 זייקירפ הד יא .וייד ולטקיאט ,ה קידאדאיפ קוונ הרוגא ןאייור קוכ ירבוק יא
 ןופ יא .דאדריב ץק ירבמוכ וט ןיא קיטכאייחאיפניא קול קודוט הא וכיאוב
 יק קומילאטקיזירא קדכ ץכ ירפמייק הראפ יא .קוייא ןוק יטראפ הרטקיאט
 דאדליב ץק ידכארג הל דיקלימ וט ירבוק יא .קומאייזואיפכיא קינ יט ןיא
 קוטמיג סול הא האייזואיפ יא הקניילפוקא 'ה וט וגידכיב :קומירפיקא סינ



 תיכרע דוי
 ך־בע דוד אסכו .תרבד רשאכ ךריע םלגקורי ךותב
 הרהמב םלוע ןדב התוא הנבו .ןיכת העותב הרהו?

 :םילשורי הנוב הוהי התא ךור? :ונימיב

 .ךתעושיב םררור ונךקו .חימצת הרהמ ךדבע דוד המצ תא
 חימצמ ה1הי התא ךורב :םויה לי ונרק ךתעושיל יב

 :העושי ןרק
 ונילע םחרו סוח ןמחרה בא .וניהלא הוהו ונלוק עמש
 עמוש לא יב .ונתלפת תא ןוצרבו םימחרב לבקו
 .ונבישת לא םקיר ונכלמ ךינפלמו .התא םינונחתו תולפת
 *.דפ־לב תלפת עמוש התא יב .ונתלפת עמשו וננעו וננח

 :הלפת עמוש ך התא ךורב

 נשהו .העש םתזלפתלו לארשי ךמעב וניהלא הוהי ן־ןצך
 ׳.דרהמ םתלפתו לארשו יישאו .ךתיב ריבדל הדובעה
 לאישי, תדובע דימת ןוצרל יהתו .ןוצרב לבק_ת העהאב

 :רמוא דעומה לוחבו שדח שארב

 הצייו הארי. עדי. .אבק הלעי וניתובא יהלאו וני1דלא
 ןורבזו .וניתובא ןורבזו וננורבז רכזיו דקפי.עמשו
 ךמע־לב ןורכזו .ךרבע דוד ןב חישמ ןורכזו .ךריע םלשורי
 םימחרלו רמחל ןחל .הבוטל הטילפל •ךינפל לארשי תיב
 .הזה תוצמה גח םויב ("סייל) .(הזה שרחה שאר) םויב
 .(הזה שדק ארקמ םויבו) הזה תובסה גח סויב ("טסל ן

 .הבוטל וב וניחלא הוהי ונלעז .ונעישוהלו ונילע וב םחרל
 העושי,רבדב .םיבוט םייחל וב ונעישוהו .הכרעל וב ונךקפו
 ךילא יב .ונעישוהו ונילע םחרו לומחו וננהו סרה םימחרו

 :התא םוחרו ןונח ךלמ לא יב .ונינית



 ונידאל 84
 יא .סדנקאלבא יק ומוק דאדביש וט סילשירי ירונניא שארארומ
 סאכרופכוק האייא ירוככיא השירפ יד ונרייש וט דוד י*־1 האייק
 סורטשיאט ןיא השירפ ןוק ירפמייש יד האוגארפ האייא הא האוגארפ יא■

 : סילשורי ןאוגארפ ׳ה וט יגידניב .שאיד

 הנורוק וש יא• .שאריקיאומריא השירפ יד ונרייש ווכ דוד ידוייומריא הא ]ךא
 שומאריפשיא ןוייקאבלאש וונ הא יק .ןויישאבלאש וט ןרק שארישייגלאכיא
 :ןויישאגלאש יד הנורוק רישיאומריא ןייזא ׳ה וט וכידניב .האיד ליא ודוט

 הדאיפא וזודאיפ ליא ירדאפ .וייד ורטשיאט ׳ה זוב הרטשיאיכ יארא עמש
 דאטנוליב ןוק יא שידאדאיפ ןוק יבישיר יא .שינ ירבוש הדאיפא יא
 .וט שאניטאגור יא שיכוייקארוא ןיאוא וייד יק .שינויישארוא שארטשיאט הא
 יא שימאייקארגא .שיכרוט שוכ ןונ ואיזאב ייר ורטשיאט יט יד ירטנאליד יא
 ד ןויישארוא ןיאוא וט יק .שינויישארוא שארטשיאוכ יאוא יא שומידנופשיר

 :ןויישארוא ןייוא ׳ה וט וגידניב :הקוב הדוט
 סוש הא ־א לארשי ולביאופ וט ןיא וייד ורטשיאונ ,ה הטנוליבניא
 !יישאלאפ הא וטניימיבריש 3יא ראנרוט זא יא .יבישיר שיכויישארוא
 ץוק השילפ יד שיכוייקארוא שיס יא לארשי יד שיכוייקיפוא יא .תזאק וט יד
 ^ריש וניטנוק יד דאענוליב רופ האיש יא .דאטנוליב ןוק שאריבישיר רומא

 :ולביאופ וט לארשי יד וטניימיב

 ;הלד דעומה לוח ץא יא שדוח שאר ץא

 יא ה5וש .שירדאפ שורטשיאט יד וייד יא וייד ורטשיאט וניה לא
 ודאטנולינניא האיש .יא ודישיראפא האיש .יגייא יש ירטניא
 *ארבמימ הרטסיאונ .ודארבמימ האיש יא .ודאטיזיב האיש .ודיאוא האיש
 םילשורי יד ןויישארבמימ יא .שירדאפ שורטשיאוכ יד ןויישארבמימ יא ןוייש
 יא .וברייש וט דוד יד וזיא ודאטנוא יד ןויישארבמימ יא דאדביש וונ
 רופ יט יד ירטנאליד לארשי יד הזאק ולביאופ וט ודוט יד ןויישארבמימ
 שידאדאיפ רופ יא דישרימ רופ האיישארג רופ ןייב רופ הרודאפאקשיא
 האיד ץא (חספ ןיא) יעשיא ליא שימ ליא יד וייפישיריפ יד האיר ןיא
 האוקשאפ יד תאיד ןיא (תופוס ץא).יטשיא ל*א תאיינישיק קאל יד האוקשאפ יל'
 דאדיטנאש יד הרודאמאיי יד האיד ןיא יא יטשיא ליא קאיינאבאק שאל יד
 .שומראיעאש רופ יא שוכ ירבוש ליא ןיא ראדאיפא רופ (יטשיא ליא
 ליא ןיא שומאטיזרב יא .ןייב הראפ ליא ןיא וייד ורטשיאט ׳ה סומארבמימ

 ןק שאכיאונ שאדיב הראפ ליא ןיא שומאנלאש יא .ןויישי־טיב הראפ
 ,א שומאיישארגניא יא הדאיפא .שידאדאיפ יא ןויישאנלאש י~ הרבאלא!4
 סורטשיאוכ יט הא יק .שימא5לאש יא .קט ירבוש הדאיפא יא הדאיפא

 :וט וזודאיפ יא וזויישארג ייר וייד יק .סוזוא



 תיברע הפ
 רניניעהנישמו *ונצרתו ונב ץופחת םיברה ןימ־לב התאו
 ריזחמהד הוהי התא ןורב :םימתרב ץויצל ןבושב

 :ןויצל ותניבש

 וניתובא יהלאו וניהלא הו;הן אוה התאש ןל ונחנא םידומ
 התא ונעשי ץנמו ונייח רוצ ונרוצ .דעו םלועל
 םירוסמה ותיח לע .ןתלהת רפסנו ןל הדונ רדו רדל אוה
 םוי לבבש ןפנ לעו ןל תודוקפה וניתומשנ ־יעו .ןדיב

 ןיבו’ברע תע לכבש ךיתובוטו ךיתואלפנ לעו .ונמע
 ומת *ל"יב םחרמה'ךימתר ולכ אל ייב'בוטה .םירהצו

 :ןל וניוק'םילועמ יב ךילסה

 :םיסיכה לע ןאכ םירמוא םירופבו הכטחב

 .תועושתה לעו .תורובגה לעו .ןקרופה לעו .םיפגה ל3ן
 וניתובאל תישעש .תומחנה דיעו .תואלפנה לעו

 י :הזה ןמזבו םהה םימוב

 :רמוא הכונחב

 הדמעשב .וינבו יאנומשח לודג ןהב ןנחוי ןב היהתמ ימיב
 ׳ןתרותמ םחבשל לארשי ןמע לע העשרה ןרי תוכלמ
 :םהל תךמע םיברה ןימחוב התאו .ןנוצל יקחמ 'םריבעהלו
 תמקנ .םניד תא תנד י .'םביר תא תבר .םתרצ תעב
 דיב םיבלו *םישלח דיבי םילובנ’ תרסמ .םתמקנ תא

 .םירוהט דיב םיאמטו .םיקידצ די_ב ’םיעשרו .םיטעמ
 שודקו ילודג 'םש תישע ןלו *ןתרות יקסוע י דיב םידמ

 :םו*ה$ ןקרופו הלוד;העושת תישע לאלשז ןמעלו .ןמלועב
 .ןילכיה תא ונפו .ןיתיב ריבךל ןינב ואב ןכ רהאו .הזה
 ועבקו *ןשךק תורצחב תור; ויקילךהו ןשדקמ תא וד־זטו
 :ספנ םהימע תישעו .האדוהבו ללהיב ולא םימי'הנומזע

 :הלמ לולבל ןמשל הקונו תואלפנו



nflfcO תרכ ןיא קחראטפוליבכיא קאגפומ קאל קידאדאיפ קרע רופ וט יא 
 ׳ראכלוט וט ןיא שוחא קולטקיאוכ ןאליב יא קאלאטכוליבפיא קונ יא

 ;ןויצ הא הכיכש וק ראכרויג ןייזא ליא 'ה וט וגידכיב .קידאדאיפ ץק ןויצ הא

 יא וייד ולטקיאוכ ׳ה ליא ויכ יק יע הא קוכ קיטנאגרוטא םידומ
 ־ורטקיאט .ירפמייק יא ירפמייק הראפ קילדאפ קולטקיאוכ יד וייד
 "לאק הרטקיאוכ יד וראפאנאמ יא .הדיב הלטקיאוכ יד יטליאופ יטליאופ
 י־אטכוק *א יט הא קומיראול וייקפאכיליג יא וייקפאכיליג הא ליא וט .ןויקאב
 רכאמ וט ןיא קאדאגירטכיא קאל קאדט קארטקיאוכ ירבוק רואול וט קומיל
 קוט ירבוק יא .יט הא קאדאדכימוקכיא קאל קאמלא קארטקיאוכ ירבוק יא
 ־קוט יא קאיבאלאמ קוט ירבוק יא .קוכ ןוק האיד הדאק ןיא יק קמגאלימ
 וכיאוב ליא .קאטקייק יא הכאייכאמ יא ילדאט .הלוא הדאק ןיא יק קיכייב
 סוט ןוראמיטא יק ןונ יק ןאדאיפא ליא .קידאדאיפ קוט ןוראדיב יק ןט יק

 :יט הא קומאריפקיא ירפמייק יד יק קידיקרימ

 :(סיקינה לע יקא ןאריד םירופ ןיא יא הכוכק ןיא)

 ייאל יר5וק יא .ןוייקימסיל הל ירבוק יא .קולגאלימ קול ירבוק
 "אמ קאל ירבוק יא .קיכוייקאבלאק קאל ירבוק יא .קאיכאגאלאב
 קירדאפ קולטקיאוכ הא קיטקיזיא יק .קיטרוכוק קול ירבוק יא קאיבאר

 :יטקיא ליא ופכייט ליא ןיא יא קוטקיא קול קאיד קול ןיא

 :(ןאריד הכונח ןיא)
 יא יאנומשח ידכארג ןהכ ןכחוי יד וזיא היססמ יד קאיד ןיא י£י^י
 רלביאופ וט ירבוק ולאמ ליא ןוי יד וכייר וראפ יק ומוק קוזיא קוק
 סוליאופ יד ראקאפ קולריזא לופ יא ייל וט יד קולראדיבלוא לופ .לאלש*
 קיטקאלאפ יט קאגנומ קאל קידאדאיפ קוט רופ וט יא .דאטכוליב וט יד
 קאזאראב קוק הא קיטקאזאראב .קאייטקוגכא קוק יד הרוא ןיא קוייא הא
 קיטקאגירטכיא .קאקכאגכיב קוק הא קיטקאגכיב .קוייקיאוג קוק הא קיטקאגקונ
 יא .קוקיפ יד רידופ ןיא קוגכומ יא קושולפ יד רידופ ןיא קיכאגאראב
 יא .קוייפמיל יד לידופ ןיא קודאכוקכיא יא .קוטקוג יד רידופ ןיא קולאמ
 קיטקיזיא יט הא יא .ייל וט ןיא קיטפאזאבארט יד לידופ ןיא קויטריביק
 ^קיזיא לארשי ולביאופ וט הא יא .ודכומ וט ןיא וטנאק יא ידכאלג ירבמוכ
 -'b .יטקיא ליא האיד ליא ומוק ןוייקימחיל יא ידכארג ןוייקאבלאק קיט

 *קיא יא .הזאק וט יד וייקאלאפ הא קוזיא קרט ןורייכיב יקכא קיאופקיד
 ־יא .ויילאבוטכאק וט הא ןוראייפמילא יא .וייקאלאפ וט הא ןולארבמוק
 רגוא ןולאוגיטיקא יא דאדיטכאק וט יד קיטלוק ןיא קאלידכאק ןוליידכיקכיא
 סיורגאלימ קוייא ץק קיטקיזיא יא .רואול ןוק יא ןוייקאבאלא ןוק קוטקיא קאיד

 :ילפמייק ידכאלג ליא ירבמט וט הא קומיראול יא קאינאראמ יא



 תיכרע ו&
 .רמוא היריפב

 ןמה םהילע דמעש? .הריבה ןשושב "?א:יביחמ ימיב
 םידוהיה לב תא דבאלו גורהל דימשהל שקב .עשרה
 רשע הדשלשב דהא םויב םישנו ףט ןקז דעו רענמ
 הדתאו :זובל םללשו רדא שלה אוה רישע םינש שלחל־
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 .ותבשחמ תא תלקלקו .ותצע תא תרפה םיברה ךימחרב.
 ■ ץעל לע.וינב תאו ותוא ולתו .ושארב ולומו ול תובשחו-
 :הלס לחנה ךמשל הדונו .תואלפנו םיסנ םהמע תישעו

 ונילמ ךבש דימת אשנתיו םמורתיו ךרבחי םלב לעו
 :הלס ךרדוי םייהה לבו ־דעו םלועל

 :סירמוא הלישה ימי תר&ע3

 (:ךחירב ינב לב םיבוט םייחל בותכו)

 .בוט ינ םלועל תמאב לודגה ךמש תא וכרביו וללהיו׳
 ךורב *בוטה לאה הלס ונתרזעו ונתעושי לאה

 :תורוהל האנ ךלו ךמש בוטה הורי התא

 םימחרו הקדצ .הסחו ןח םייח .הכרבו הבוט םולש םייש'
 רואב החי״ונלב וניבא ונכרבו :ךמע לרשי לב לעו ונילע
 .םייחו הרות וניהלא הוהי וגל תתנ ךינפ רואב ינ .ךינפ
 ךיניעב בוטו :םולשו הכרב .םימחרו הקדצ .דסהו,הב הא;

 :םולשו זוע בורב לארשי ךמע לב תא ךרבלו ונכרבל
 :הבושה ימי תרשעל

 .המחנו העושיו הבוט הסנרפו *םולשו הכרב םייח ירפסבו
 ?®ע לקו ונחנא ךינפל בנרננו רכז; .תובוט תורזע

 (:םולשל’ םיבוט םייחל לארשי



 ונידאל 86
 :ןאריד םירופ ןיא

 ־יק ודנאוק וייקאכאפ ליא ןשיש ןיא רתקא יא יכדרמ יד קאיד ןיא

 דאטאמ ריפ ריאורטקיד רופ וקשונ ולאמ ליא ןמה קוייא ירבוק וראפ

 •האימאפ וזייב הטקא יא וקומ יד קויידיג קול קודוט הא רידריפיד רופ יא

 ,רדא יד זימ ליא יחד יד זימ ליא הא יזירוכ ןיא .וכוא האיד ןיא קירדומ יא

 "לאב קאגנומ סאל קידאדאיפ קודכ רופ וט יא :ראירפ רופ וזיפקיא וק יא

 קיטקיזיא יא וטכיימאקכיפ וק הא קיטקאייכאד יא .יזיקכוק וק הא סיטקאד

 הא יא ליא הא ןוראנלוק יא .הקיבאק וק ןיא ןודראלאוג וק ליח הא ראכרוט

 ־אראמ יא קורגאלימ קוייא ןוק קיטקיזיא יא .הקרוא הל ירבוק קוזיא קוק

 :ירפמייק ידכארג ליא ירבמוכ וט הא קומיראול יא קאיב

 האיק יח וד־קיטלאציא האיק יא וגידניב האיק קוייא קודוט *רבוק יא ל^ין

 יא ירפמייק הראפ ייר ורטקיאוכ ירבמוכ וט וכיטכוק יד ודאשלאשכיא

 :ירפמייק ןאראול יט קוביב קול קודוט יא .ירפמייק

 :ןאריד הבושה *ד קאיד קייד ץא

 (:וטכיימאמריפ וט יד קינוראב קודוט קאכיאוב קאדיב הראפ י5ירקקיא יא)

 סיב ןרק *דנארג ליא ירבמוכ וט הא ןאריזידכיב יא ןאראבאלא יא וללהיו

 ךוייקאבלאק הרטקיאוכ וייד ליא .וכיאוב יק .ירפמייק הראפ דאד

 וכיאוב ליא ׳ה וט וגידכיב .וכיאוב ליא וייד ל*א ירפמייק הדוייא הרטקיאוכ יא

 :ראול רופ יפייבכוק יט הא יא .ירבמוכ וט

 דחדיטקוג דיקרימ יא האייקארג קאדיב .ןוייקידכיב *א ןייב זאפ ןופ םיש

 יא .ולביאופ וט לארשי ורוט ירבוק יא קוכ ירבוק קידאדאיפ יא

 יק .קיקאפ קוט יד זול ןוק הכואא קוכ קודוט ירדאפ ירטקיאונ קומיזידכיב

 .קאדיב יא ייל וייד ורטקיאוכ ׳ה קוכ הא קיטקחד קיקאפ קוט יד זול ןוק

 וכיאוב יא .זאפ יא ןוייקידכיב .קידאדאיפ יא דאדיטקוג דיקרימ יא רומא

 הארשי ולביאופ וט הא ריזידכיב רופ יא •קומריזידכיב רופ קיראטאק קוט ןיא

 :זאפ יא הזילאטרופ יד ירבמודיגומ ןוק

 :יזיד הבושה יד קאיד קייד ןיא

(!*nSDD ווככיימיכיטכאמ יא זאפ יא ןוייקידניב קאדיב יד ורביל ןיא יא 

 "יאוב קאייקכיטיק יא וטכיימאטרוכוק יא ןוייקאבלאק יא וכיאוב

 יא סוכ יט יד ירטכאליד קו טירקקיאקומיריק יא קודאטכימ קומיריק .קאכ

 (:קאפ הראפ יא קאכיאוב קאדיב הראפ לארשי ולביאופ וט ודוונ



;re תיכרע 
 :ןמא םילשב לארשי ימע תא ךרבמה היהי התא ךור?

 :ילאוגו ירוצ ה1,דן דןינפל יבל ןריי^הל יפ יי״א ןוצרל ייהי

 יללקמלו .המרמ רבדמ יתותפשו .ערמ ינישל ריצב יהלא:
 יבל הת? .היהת לבל רפעב ישפנו .םידת יש?נ
 ילע ׳םימקה־לכו .ישפנ ףדרת ךיתישמ יר׳לאי '.ךתליתב
 ןימ? ויהו י םהיבשחמ לקלקו, םתצע רפה הרהמ הערל
 ז־ושע י ךמש ןעמל השע .החיר היהי ךאלמו .חור ינפל
 .ךתשדק ןעמל השע .ךתחית ןעמל השע .ךנימי ןעמל
 ירמא ןיצרל״ויהי :יננעו ךנימו העישיה ךידידי, :וצלחי.ןעמל

 . םילש השיע :ילאוגו ירוצ היהי ךי;פל יבל ןייגהו יב
 לארש-לי לעו ונילע םילש השעו וימחרב אוה .וימירמב

 :ןמא ורמאו'
 דע שמש הריממ :םליע דעו התעמ ךרבמ היהי םש יהיי
 ךמש רידא המ וננדא היהי :היהי םש ללהמ יאבמ

 :ץראה־לכב
 :שידק יצח סילמוא תבש יאצומבו .לבקתת שידק ןאכ םידמוא לוחב

 ךראמ ץליחתמ .עובשה עצמאב בוט םוי לה םא לבא .'וגו 'ה הבוש בירמוא רחא?
 תועובש .תותבש יתש חספב .ותוא םידמוא ןיא הנשב םימעפ העבשו .םימי
 אצמת אלש ךל ןמיס .םיתש תוכוס .תחא םייופכה םוי .תחא הנשה שאר .תחא־

 :ולא םימעפ העבשב וליפא וגלדל ןיא ה״דעו .םעונ יהיוב ץ תוא

 רקבב ונעבש :ךידבע.לע םחנהו יתמ דע היהי הבוש
 תימיב ונחמש :ונימי־לכב החמשנו הנ?רנו ךלפה
 ךלדהו ךלעפ ךידבע לא הארי. :הער וניאר תיניש ונתריבע•
 ונילי השעמו ונילע וניהלא היהי םעינ *היו :םהינב לע

 :והנניב ונידי השעמו ונילע הציב

 יתלוצמו יסחמ ייל רמא :ןנולתי.ידש לצב ןיילע רתסב בשיי
 רבדמ שיקי חפמ לליצי איה יב :יב הט?א יהלא
 הלהסו חנצ הסחת ויפנב תהחי ךל לקי יתר?אב :תויה׳
 לפאב רבדמ :סמיי ףועי ץחמ הליל דחפמ ארית אל :יתמא
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 :ןמא זאפ הל ןגק לארשי ולליאופ וק הא ןייזידכיב ליא ׳ה ווכ וגידכיב
 ןוקאכוק ימ יד וונכיימאקכיפ 'א תקוב ימ יד קאליד דאפכוליב רופ ןאיק

 :רודימחיר ימ יא יפריאופ ימ ׳ה יע יד ירפכאליד
 ראלבא יד קוייבאל קימ יא .לאמ יד הגכיאול ימ הדראוג וייד ימ י ;ךל אי
 ימ יא הראייאק יק המלא ימ קיפכארכואזיד קימ הא יא וייכאגניא
 יא ייל ופ ןיא ןוקארוק ימ ירבא .הריק קודופ הא ובלופ ליא ומוק המלא
 "ילא קול קודופ יא .המלא ימ הריגיקירפ קאקכאדכימוקכיא קופ יד קארעיד
 הייכאד יא קוז״קכוק קוק הדלאב הקירפ יד לאמ הראפ ימ ירבוק קיפכאפכאב
 סיא ׳ה יד ליגכא יא .ופכייב ירפכאליד ומאפ ומוק ןא*ק .קופכיימאקכיפ קוק
 *יפכאקופ רופ זא ייל ופ רופ זא .הגריד ופ רופ זא .ירבמוכ ופ רופ זא .ןאשופ
 :ימידכופקיר יא הגיריד ופ הבלאק קודיריק קופ קודאפאקקיא ןאיק יק רופ .דאד"
 ירפכאליד .ןוקארוק ימ יד ופכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאפכוליב רופ ןאיק
 רופ ליא .קולייק קוק ןיא זאפ ןייזא .רודימחיר ימ יא יפריאופ ימ ׳ה יט יד
 :ןמא ןאריד יא לארשי ודופ ירבוק יא קוכ ירבוק קאפ הגא .קידאדאיפ קוק

 ירנוא יד :ירפמי־ק הפקא יא הרוגא יד וגידכיב ׳ה יד ירבמופ האיק יןיךי
 :׳ה יד ירבמוכ ודא:אלא הרופקופ וק הפקא לוק ליא יקיראלקקיא
 : הרייפ הל הדופ ןיא ירבמוכ יפ יפריאופ ופכאוק רוייפיק ורפקיאוכ 'ח

 :םידק יצח יחד תבש יאצומ ןיא .לבקתת םידק יקא יזיד חנאמיה ץא
 הל יד ויידימ ןיא בוט סוי וייסיאאקא יה וטנאטגיא .'וגו *ה הנרומ יזיד היאופהיד יא-
 ןיא .ליא הא ןיזיד ןונ ויינא ליא ןיא היזיב יטייה יא .םימי ךרא יד ןאקיפניא .הגאמיס
 .הנוא סירופכה הוי ןיא .הנוא הנשה שאר ןיא .הנוא תועובש ץא .האנאמית הוד הה&
 .העונ יהיו ןיא ז יד הרטיל האראפוט ןונ יק היא ןמיה וה יא .האנאמיה הוד תוכות ןיא

 :האיגהיא היזיב יטייה ןיא וליפא ולראטלאה רופ ןונ .תמאה ךרד לע יא

 :קוברייק קופ רופ יפיפכייפירח יא .ודנאוק הפקא ׳ה הכרופ הבוש
 קומיראפכאק יא דיקרימ ופ יד הכאייכאמ הל רופ ראפרא קומזא
 קאיד ומוק קומארגילא :קאיד קורפקיאוכ קודופ ןיא קומירארגילא קוכ יא
 הא ודיקיראפא האיק :לאמ קומיב יק קוייכא ומוק קיפקיאיר^א קוכ יק
 האיק יא :קוזיא קיק ירבוק הרוזומריא ופ יא הרנוא ופ קוברייק קוט־
 קארפקיאוכ יד הגיא יא קוכ ירבוק וייד ורפקיאוכ ינדא יד הרוזומריא

 :ולכופכוק קוכאמ קארפקיאוכ יד הגיא יא קונ ירבוק יכופכוק קוכאמ

 ןדאפקאבא ליד הרבמולוק ןיא ופלא ליא יד הפרייבוקכיא ןיא ןאפקיא
 ׳מ הרודאייליפקאקכיא ימ יא וגירבא ימ 'ה הא יריד :הגילבא ־ק
 •אפמאקכיא יד וקאל ידהראפאקקיא יפ ליא יק :ליא ץא וייזואיפכיאימ וייד
 א יפ הח הרירבוק המולפ וק ןוק :קופכארביק יד דאדלאפרומ *ד ופניימ
 דאיריב וק ודוקקיא יא הגראדא קאראגירבא יפ קאלא קוק ־ד ושאב יד

 חומ *ר :האיד י־י הלוב א יק הפיאחס יד ילונ יד רובאפ *ד קארימיפ ץנ■
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 יזנדכימ הבברו ףלא ךדצמ לופי :םירהצ דושיבטןלמ ךלה*
 :הארת םיעשר תמלש! טיבת ךיניעב קר :שע אל ךילא
 ךילא הנאת אל :ךנועמ תמש ;וילע יסחמ ,דוה: התא ינ
 ךרמשל ךל הוצ;ויכאלמ יי :דלהאב ברק: אל עגנו־ העך
 לע :ךלמ ןבאב ףוכת ןן ךנואשי םיפכ לע :ךיברד לבב
 והטלפאו קשה יב *כ :ןינתו ריפכ םמרת ךרךת ןתפו'לחש
 תרצמ יכנא ומע והנעאו ינארקי :ימש עדי ינ יהב;שא
 :יתעושיבוהאראו והעיבשא םימ; ךרא :והד?באו והצלחא

 הדז 4א הז ארקו לארשי תולהת בשוי שודק התאו
 תואבצ הדוהי ’.שודק .שודק, .שודק .רמאו
 :ןירמא'; ןיד ןמ ןיד ןילכקמו :ודוב? ץראה־־^יכ אלמ
 שידק התניכש תיב האלע אמורמ ימשב שידק ש!יל:
 יי א;מלע ימלעלו םלעל שידק. התרובנ דבוע אערא לע.
 עמשאו חור ינאשתו לימ :הרק;ויז אעיוא־לכ אילמ תואבצ
 ינתלטנו :ומוקממ ;* דובנ ךורב לודנ שער לוק ירהא
 ךירכ ןירמאו ןיחבשמד אינש עיז לק •ךתב תיעמשוםחל5 אחור
 י: :דעו םלעל ךלמ; ;; :התניכש ת;ב רתאמ' T. ארקק
 םהרבא •הלא ;י :א-ימלע,ימלעלו םלעל םיאקז התוכלמ
 תובשחמ ךתל םלועל תאז הרימש וניתובא לארשיו קחצי
 אל• ןיוע רפכ; םוחר אוהו :ךילא םבבל ןכייי ךטע בבל
 רתאי יכ :ותמה־לכ ריע• אלו ופא בישהל הברהו תיחשי

 T - * T-: 7 * T • - T l T : * ! ־ ; ־־־

 קךצ ךתקיצ :ךיארק־לכל דקה ברו הלסו בוט ינדא
 םהרבאל דקה בקע_יל תמא ןתת :תמא ךתרותו םלועל
 ־סמע; םוי םוי *; ךורב :םדק ימימ וניתובאל תעבשנ רשא
 י,דלא ונל בנשמ ונמע תואבצ י• :הלס ונתעושי לאה ונל
 הרעישוה ;י :ךב חטב םדא •רישא תואבצ ;י :הלס בקע:
 ודובכל ונארבש וניהלא ךורב :ונאךקז םויב וננע; ךלמה
 עט; םלוע ייהו תמא תרות ונל ןתנו, םיעותה ןמ ונלידבהל
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 . קאטקייק ןיא הא׳ רפ יק וטכיימאזאט יד הדנא יס הלבייכיט הל ןיא דאדלאט
 ייאא יס ןונ יט הא הגי־ציד וט יד קאייראלימ יא .לימ ודאל וט יד הריאאק
 סולאמ יד וטכיימאגאפ יא קאראטאק קוזוא סוט ןרק וטרייסיד :הראג
 *אפא הריס ןט :הדארומ וט סיטסיחפ וטלא וגירבא ימ ׳ה וט יק :קאריב
 סוס יק :הדכייט וט ןיא הראגיאא 'ס ןוכ הגאיי יא לאמ יט הא ודאזיר
 .סאליראק סירכ סאדוט ןיא יטראדראוי רופ יט הא הראדכימוקכיא קילינכא
 :ייפ וט הרדייפ הל ןיס הריריפ יס ודכאוק ־ד ןארא-ייי יט קאמלאפ ירבוק
 ןיא יק :ורבילוק יא ויילידאק קארסיילואיר סאראזיפ הרוביב יא ןואייל ירבוק
 סאמאיי :ירבמוכ ימ ופוס יק יאולריסיטלאכיא וליפאקסיא יא וייקידבוק ימ
 יא יאולראפקסיא האייטסיגכא ןיא ויי ליא ןוק יאילרידכופסיר יא האימ
 ימ ןיא יאילרארטקומא יא ראטרא ירא ול סאיד יד הרוגכול :יאולרארכוא

 :ןוייקאבלאק

 יטסיאהא יטסיא הבאמאיייא :לארשייד קירואולןארומוטכאסוט יא ץך^"י|או
 הל הדוט יד וטכיימיגכיא סואבצ ׳ה .וטכאס .וטכאס .וטכאס האיזיד יא
 -יא וטכאס (לאגאבא) ןאיזיד יא יטסיא יד יטסימ ןאיביקיר יא :הרכוא וס הרייט
 הרייט הל ירבוק וטכאס .הכיכש וס יד ראגול וטלא הרוטלא יד קולייק
 ירפמייס יד ירפמייס הראפ יא ירפמייס הראפ וטכאס .האיכאגארסב וס ןייזא
 ׳רלוקלא יא (יטנאונילגא) :הרכוא וק יד דאדיראלק הרייט הל הדוט וגכיא תואבל ׳ה
 יד הרכוא הגידכיב ידכארג הלבכיט יד זוב ימ יד קארטיד יאוא יא וטכייב
 יד חב ימ יד קארטיד יאוא יא (ראגאבא) :וטנייב ימוקלא יא :ראגול וק יד 'ה
 ראגול יד ׳ה יד הרכוא הגידכיב ןיזיד יא ןאבאלא יק ידכארג הלבמיט
 וכייר וק #ה :ירפמייק יא ירפמייק הראפ הראכיירכיא ׳ה :הכיכש וק יד
 סהרבא יד וייד "ה :ירפמייק יד ירפמייס הראפ יא ירפמייק הראפ ימריפ הטקיא
 הא ירפמייק הראפ וטקיא הדראוג קירדאפ קורטקיאוכ לארשי יא קחצי
 וק יכופכוק יא ולביאופ וט יד ןוקארוק יד סוטכיימאקכיס יד יטיטיפא
 האוייגומ יאהאייכאדןוכ יא וטיליד הכודריפ וחדאיפ ליא יא :יט הא ןוקארוק
 וט יק :הסייכאק וק הרוט הטריפקיד ןוכ יא רולופ וק ראכרוט ריזא רופ
 :קיטכאמאיי קוט קודוט הא דיקרימ יד ידנארג יא ןאכודריפ יא וסיאוב #ה
 קאראד :דאדריב ייל וט יא ירפמייק הראפ דאדיטקוג דאדיטקוג וט
 קירדאפ קורטסיאוכ הא קיטקארוג יק םהרבא הא דיקרימ בקעי הא דאדריב
 ליא קוכ הא הראגראק האיד הדאק האיד ׳ה וגידכיב :יטכאבא יד קאיד יד
 וטכיימיקיטלאכיא קוכ ןוק .תואבצ ׳ה :ירפמייק ןוייקאבלאס הרטקיאט וייד
 יק יק ירבמוא ודארוטכיבא ןייב תואבצ 'ה :ירפמייק בקעי יד וייד קוכ הא
 ד האיד ןיא הרידכופקיר קוכ ייר ליא הבלאק ׳ה :יט ץא האייחאי5כיא
 הרכוא וק רופ ואירק קוכ יק וייד ורטקיאוכ וגידכיב :ראמאיי ורטקיאונ
 יאדריב יד ייל סוכ הא וייד יא .סיטכארייקארט קול יד וטראפא סוכ יא

 ו 2
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 ותבהא ונבלב םשיו .ותרותב ונבל התפי. איה .וננותב
 עגינ אל ןעמל .םלש בבלע ודבעלו ונוצר תושעל ותאד"
 יתלאג וניהלא ;י ךינפלמ ןוצר יהי :הלהבל דלנ אלו קירל
 היחנו הקזנ• .הזה םלועב ךיתוצמו ךיקה רומשנש וניתובא
 דובכ ךרמז; ןעמל :אבה שלועה ייחל הברבו הבוט שרינו
 ליךני_.וקךצ ןעמל ץפה ך :ךדוא םלועל יהלא יי .םדי אל!
 תבלע אל יב ךמש יעדוי ךב והמביי :רידאיו הרות
 וקזח .ץראה־לכב ךמש רידא המ ונינודא יזי :י;_ ךשריי

 :ייל םילהימה־לי םכבבל
 :סידמוא כ״חאו אנ נ :ןד לבקתת םידק ןזחה רמיאי

 :ירזע אובי, ןיאמ םירהה לא יניע.אשא תולעמל ריש
 טומל ןה: לא :ץראו םימש השע ידוהי םעמ ירזע
 :*ושי רמש ןשיי אלו םונ;אל הנה :ךלמש םוני לא ךלמ
 אלישמש-ד םמ“ :ךעש - לע ךלר יהו,די דזרמש ,דוהי
 תא—ומשי. עך־־לבמ ךרמשי ידוהל :הל;לב הללו הנבי

 :םלוע דעו התעמ ךאובו דהאצ-ימשי 'הוידי :ךשפ;
 :אנ נ q7 אנל אמצש אהי שידק רמואו

 :ךרובמה ,דוהי תא וכרב רמואו

 :דעו םלועל ךרובמה ידוהי ךורב םינועו

 :דע גע <ןדנ ומכ חבשל ונילע סיימואד

 ,ותמרב רדסב אצמת הטמה לעש עמש
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 ןוקארוק ורטקיאט הרירבא ליא .קוכ ירטניא וטכאלפ ירפמייק יד קאדיב יא

 רופ רומיט וק יא רומא וק ןוקארוק ורטקיאוכ ץא הכרופ יא ייל וק ןיא־
 ןונ יק רופ .ודילפמוק ןוקארוק ןוק ולריבריק רופ יא דאטכוליב 'וק רדא

 דאטכוליב האיק .הברווכ הל הא קומירטכ־גכיא ןונ יא דאדינאב הל הא קומירדזאל

 יק קירדאפ קורטקיאמ יד וייד יא וייד ורטקיאונ ׳ה יט יד ירטנאליד

 יטקיא ליא ודכומ ליא ןיא קאקכאדכימוקכיא קוט יא קוריאופ קוט קומידראוג
 ןוייקידניב •א ןייב קומיראדיריא יא קומיריביב יא תוכז קומינריט יא

 יק ןוכ יא הרפוא יאימלאק *ט יק רופ ןימיב ליא ורכומ ליא יד קאדיב הא

 וק רופ וטכוליבניא ׳ה :יראול יט ירפמייק הראפ וייד ימ ׳ה יילאק

 ןיא ןאיקראייזואיפכיא *א :הריקיטרופכיא יא ייל הריקידכארגכיא דאדיטקונ
 ׳ה :׳ה קיטנייריקיר קוט קיטקאשיד ןונ יק 'לבמט וק קיטכייקטוק יט

 :הרייט הל הרוט ןיא ירבמוכ וט ־טריאופ וינכאוק רוייניק ורטקיאוכ

 " פקיא קול קודוט ןוקארוק ורטקיאוב יקאקקיטרופכיא יא קודאקרופקיא

 :׳ה הא קיטכאר

 :ץזי־י -יאיפהיד יא .51 יא 50 החא לבקתה םידק ןזזל ליא יזיד

 הא יד קיטנומ קדל הא קוזוא קימ יראקלא סודארי קול יד ראטכאק

 :הרייט 'א קילייק ןייזא ׳ה ןוק יד הדוייא ימ .הדוייא ימ הכריב ידנוא

 קיא :רודאדראוג וט ימריאוד ןונ ייפ וט וטניימיאופקיר ליא הא היאד ןונ

 ׳ה רודאדראוג וט 'ה :לארשי יד רודאדראוג יקדמודא ןונ יא ימריאוד ץכ

 הריריפ יט ןדכ לוק ליא האיל יד :הגיריד וט יד ונאמ ירבוק היבמולוק יט

 וט הא הראדראוג לאמ ודוט יד •הראדראוג *ט 'ה :ילוכ הל ןיא הניל מ

 •ירפמייקהטקא יא הרוגא יד רארטכיא וטיארילאק וט הראדראוג׳ה :המלא

 :17 יא 16 האא אבר אמנש אהי שידק יזיד יא

 :וגידכיב ליא ,ת הא דיזידניב יזיד יא

 • ירפמייק יא ירפמייק הראפ ולידכיב ליא ,ה וגידכיב ץדנופסיל יא

 :51 יא 50 האא ןוניס הבשל ונילע 'מי 'א

 1 תוכרב יד הלגיד ןיא םאראפוט המאק הל ידב וס יק עמש תאירק

it • 
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 תבש תלבס רדפ

 ואבי אלש .םל דועבמ תנשה לבקל דאמ רהזיו .ץמחב תבש ברענ ץוחרל היצמ

 תבש דובכל תורנה בילדיו ונחלש ךירעיו םירוהטו םיענ םידנב שבליו .קפסנ
 סתוכרנ רדסב אצמת הנרנהוי

 תולעהלו עודיב םישדק שרק אוה ינ ולוכ םירישה ריש רמול ןוכנ תנש תלבק םדוק
 !אבלד אתוערבו הנובב וז הלפת רמאי ןוצרל

 םירישה ריש םדוק הרמואל הלפת
 ה׳וב ,ד*י םש אדחיל ומיהרו וליהדב ח־תנינשו אוה ךירב אשדוק דוחי םשל
 ריש םיענ לוקב ררושל םיאב ונחנא הנה .לארשי לב םשנ םילש אדוחינ
 ¬דובנ ןנרו הלינ םיענ לוקב רישל ןורשה תלצבח ררועל .םישדק שדק םירישה

 ןושש אבלד אתוודחו אתוערו הוחאו הבהאב הדוד םע םירוענ תשא רבחלו ןונבל,ד

 ירמא ולאב םירישה ריש תאירק ךינפל הלעיו .הרמז לוקו הדות הב אצמי החמשו

 ונילע וניהלא יה םעונ יהיו .וב םימותחה תודוסה לב ונגשה ולאכו ומצעב המלש
 יבל ץימו יפ ירמא ןוצרל ויהי :והננוכ ונידי השעמו ונילע הננוכ ונידי השעש

 :ילאונו ירוצ 'ה ךינפל

 ?ןתד םיבוט יכ והיפ תוקישנמ ינקשי. :המילאל רשא םירישה ריש
 ת־רומלעןינ־לע.ךדכש קרות ןמש םיבוט יי3מש סיר“? :ןיימ
 החמשנ{ ודליגנ וירדה ךלמה ינאיבה הצורנ זזירהא ינכשמ :ךובהא

 תונב הואנ־ן'ינא^הרוהש ':ךובהא'םירשימ ןיימ ךידל ,דך;כ:ני דן’ין
 הרהרהש יגאש ינארת לא :,רמלש תודידיכ רדק יל,ךאי> םילשיר;

 ׳מ־ןכ םימרכה־תא הרטנ ינמש יב־ררחנ ימא מב םימשה ינתפזשש
 ץיב־ות ,ךכיא הערת הכיא ישמנ הבהאש יל הדינה :יתרטנ אל ילש
 1? יע.ךת אל םא :ךך.;ב.ה ירדע.לע ה;מעכ הדדא המלש ם;רה^
 חונקשט^ע ך;תךנ־תא יעדו ןאצה יבקעב ךל"י יאצ םישנכ הפיה

 םירותב ךירדל וואנ :יתזיער ךי^ימד ,רע־® יבברב יתססל :םינ;דה
 ךלמהש דע. :ףמכה תודקנ םע ךל השעעבהז ירותםיזורודנפ ךראוצ
 לכישא :ןיל; ייש ןיב יל ידודו רמה רורצ :והיר זתנ י?רנ וכסמ?

 הפי ךנה יתיער הפ; ךנה‘:ידג. קנעי3רכ?׳ד ’יייי • י5|ה
 ינןרב תורק :הננער וךש־וע־־ףא םיענ .ףא ידוד הפ; ךנה :6ינוי

 :םיתורכ ונטי,-ח םיזרא
 »• ! יIT • T‘ 17 ־:

 ן^פ םיחוחה ןי3 הנשוש? :םיקמעה תנשוש ןורשה תלצבח י;^
 סינכה ןיכ ידוד ןכ^ רעיה יצעב חופתכ :תו^בה ן;ב יתיער

 ול^ךן ןייה ת;3־לא ינאיבה :יכח? קותש ייר־יי יתנשמ יתדמח ולצכ
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 :תבש יד וםניימי׳ביסיר יד הלגיד
 'יבאק:. האיש יא .קייגנייאק קהיגא ןרק סבש בלע ןיא יקראבאל ררפ\־יי=»
 .קפקןיא לאלרככיא ןוכ רופ ונחלפמירכ סבש ליא ריביקיר יד ינכומ יהאד

 יא הזימ וק הראכידרוא יא קוייפדט יא קוחמריח קויינאפ הרייכקיב יא■

 יק דיד יק יק הכלב הל) :סבש.יד דיבכ רופ קאלידנאק קאל הלידכיקכיא
 (:סוכלב קאל ןיא הפיט

 דאדרנכאק קיא יק סילישה ליש ליזיד לופ טיאוב תבש ליניקיל יד קיטכא

 :קידאדיטכאק יד

 רלוק ליסד ידיאופ ול (הדנאב הרטוא הל ־ד הפוט יק יק) דוחי םשל ליא
 שדוקה ןושל ןיא סירישה ליש ליא ודכאדלימ הנוכ וק ידכייטכיא יק ליחא

 ־ונידאל ןיא לאדאלזירט יד קיא ןונ וונסי׳י לופ אקוד

 ליפ .הקוב וק •ד הוזיב יד ימיקאזיב :המלש הא יק הילאטנאק הול יד לאיגנאק
 הטיאמ סייכייזא קוט יל ומזיאוג הא :וניב יק האמ האייסניליק סויכ הילרזימ יק
 האליגיד ימיאארטנוה :ןולאמא יט האקיימ וטנאט רופ .ילבהונ וט ודאייזאב יטייזא ומוק
 "אלגינא קונ יא הימיראחגא הוג האראמאק הוס הא ייל ליה ימושולט .הומירירוק יט יד
 יט קידאדיליריד ןרק .יניב יק האמ האייסניריק הוט קומילאטניהניא .*ט ןוק םומיד
 יד האליט ומוק .רדק יד האדנייט רמיק .םילשורי יד האזיא הזונוד יא ויי הלגינ :ןאמא
 ימ יד הוזיא .לוה ליא ולימ ימ יקרופ .הדירגיניד ויי יקרופ ימ ןיא שידאיב ןונ :המלש
 יק תאייניב ימ .האייניב האל הא הלידאדראוג ןורייזופ יג» .ימ ןיא ןורייהיליא ילדאמ
 ודא האראטניהאפא ודא .המלא ימ ומא יק ימ הא האייהמיד :ידראוג ןונ ימ הא
 הויינאביר ירבוה .הטליאובניא ומוק יריה *קלופ יק .האטהייס סאל ןיא האליזאיי
 לאה .היייחמ האל ןיא החמליא הל יט הא המאה ןמ,יה :הוריינאפמוק שוט יד
 ילבוה הוטירלאק הוט הא הטניהאפא יא .האזיבוא האל יד הילאיינאקלאק ןיא יט הא
 יזימיהא יט .העלפ יד האונילטמוק ןיא האיראיילאבאק הא :הייוטהאפ הול יד האדאלומ
 זיבליה וט .האזרוחלא האל ןוק שאדאשיק סוט ןוראוגיזומרופא יס :הליינאפנוק ימ
 הטאלפ יד האייייטניפ ןוק יט תא סומירא ורוא יד האזרוהלא :האטראס סאל ןוק
 ׳ד ורידאטא :ומזיאוג וס וייד ילקהימלא ימ .ודבוקהיל וס ןיא ייל ליא יק סילטניימ
 לופנאקלא ליא יד ומיזאל :הראזופיר "וליפ הימ ירטניא .ימ הא ודיליק ימ ילקהימלאליא
 וט קיא .הליינאפנרק ימ הזומריא וט קיה :ידג ןיע יד האייגיב ןיא ימ הא ודיריק ימ
 ןייגמאט ודיליק ימ וזומליא וט קיא :המינמולאפ יד ומוק הוזוא סוט .הזומרימ
 .היזיאלא שאזאק האלטהיאונ יד האגיב :ודידריביר ו5יל ורטהיאונ יייבמאט וחיישאלג

 :היסמ הילודילוק הולטהיאמ

 *היא סיל ילטניא החל ומוק :היילאב סול יד הזול ןורש ליא יד הקאבאחלא וי• י^א
 שילונלא ןיא ונאסנאה ומוק :האזיא סאל ילטניא הליינאפנוק ימ יסנא .המיפ
 יא. ייהידבוק הרבמולוה וס ןיא .הוזיא סול ילטניא ודיריק ימ יסנא הראש הל יד
 וס יא .וניב ליא יד הזאק הא ושורט ימ :ראדאלחפ ימ הא יהלוד וטולפ וס יא ינוטסיא־



 םירישה ריש ( אצ
 .^הא תלוח־יב םיחופתב ינודפ־ו תועילב ינוכיס :הבהא 'ייע
 תוניב םכתא יתעבהה :ינקבחת ונימיו ישארל תחת ולאמש :ינא
 ־תא יררועת־םאו 1 וריעת־םא הדשה תולאב וא תואבצב םי.לשיך';

 ץפק_מ םירהח־לע"גלדמ אב ,דז־חנה ידוד לוק :ץפודתש דע.הבהאה
 דישוע הז־הנה םיליאה רפעל וא ילצל ידוד המוד :תועבגה־לע
 רשאו ידוד הנג; ;םיברהה־ןמ ןייצמ תונלחה־ןמ הינשמ ונלזרב רחא
 ■ףלח םשןה ךבג;וי/רשה י הנה־יכ :ןל־יכלו יתפ;יתיער ךל ימוק ךל
 עמשינ רותה לוקו ע״ינה ריוקזה תע,..ןי ךאב וארנ םינצנה :ול ןלה
 ¬דל ימוק חיר ונתנ רדמס םינפגהו היגפ המנה הנאתה :ונצראב
 יניארה הגרדמה רתסב עלפ׳י ךונחב יתנוי, :ןל־יכלו יתפי, ית;ער
 ל הואנ ןיאךמו ברע, ןלוק־־י,ב ןלוק־־תא יניעימשה ןי.אךש־ת$

 :רדמס ונימרכו םימרכ םילבהמ םיגמק םילעש• םילעש ונל־וזחא
 •םיללצה וסנו □ויה הרפיס) דע :םינשושב הערה ול ינאו יל ידוד
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 :רתב ירה־לע םיליאה רפעל וא יבצל יד1ד ןל־המד ב’ם
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 אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא י/ושקב תולילב יבכשמ־לע
 השיקבא,תובחרבו םיקושב ריעב הבבוסאו אנ המוקא :ויתאצמ

 שמנירמשה ינוואצמ :ויתאצמ אלו י־תשק.ב ישפנ הבהאש תא
 םהמ ־תרבעש טעמב :םתיאר ישפנ הבהאש תא ריעב םיבבשה
 v v •• • :-־ T V . ־ : ־ 1vk : י• : ־ ןז •:ן v 1 •ן" 7\• ו . ־ :

 ויתאבהש־דע.ונפרא אלו ויתזחא ישפנ היהאש תא יתאצמש יצ
 בבנילישור• תונב םכתא יתעבשה :יתרוה ־דה־לאו ימא תיב־לא
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 הבהאה־תא וררועת־םאו 1 וריעת־םא הדשה תוליאב •וא תואבצב
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 ■יט תרשקמ ןשע, תורמיתב רבדמה־ןמ הלע תאז ימ :ןיפוךתש דע
 .םירב•! םי!*>ש הלגלשלש ותטמ הגה :לכור תקבא לעמ הנובלו
 שיא ,ךשהלמ ידמלמ בךה ;זהא םלב :לארשי. יריבגמ הל ביבס
 ׳יצעש המלשןלמה ול' השע,ן1יךפא :תולילב דהפמ ובריקלע.1בךח .
 ׳ףוציר וכות ןמגרא ובכךמ בהז ותדיפך ףפכ השעךוידוטע :ןונבלה

 ימלש ןלטב •ויצ תונב הניארו הניאצ :םלשור; תונבמ הבהאי
 :ובל תחמש םויבו ותנתח םויב ומא ול־הרטעש הרטעב

 ודעב ןיעש ןתמצל דעבמ> םינוי ן;ניע. .יפ; jjfi ית;עך ,ךפ; דש ו
 ךמ ילעש תובוצקה רדעב ין;נש :דעלג רהמ"ושלגש םיזעה

 ןלתותפש ינשה טוחב :םהב ןיא הלבשו תומיאתמ םלבש הצחרה
 ,ירד לדנמי! :דתמצל דעימ יןתקר_ ןומרה חלפי5 הראנ יןרבדמר
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 סאל ןוק ימדאשלואשיא .וניב יד שאמודיר שאל ןרק ימדיר£ושא :רומא ימ ירביס ץדניפ
 .סשיבאק ימ הא ושאב יד הרדיישיא וס :ויי רומא יד הדאמריפניא יקרופ שאנאשנאמ
 ץא וא שושרוק ןיא םילשורי יד שאזיא שיג הא ורוצנרקא :השארבא ימ הציריד דש יא
 ררמא ליא הא ראטריפשיד שידירא יש *א שידיראטריפשיל יס .ופמאק ליא יד שאגרייש
 סול ירבוש ןאעלאש .ץיכ־ב יטשיא קיא ודיריק ימ יד זוב :הראטנוליבניא יק הטשא
 הא וא ושלוק הא ודיריק ימ הזימישא :שאטש*אוק שאל 'יבוש ןאיטלאש שיטנומ
 יד ןארימ דיראפ הרטשיאונ יד סארטיד ודאראפ יטשיא קיא .שוגרייש שול יד ויירוניא
 .ימ הא ושיד יא ודיריק ימ ויידכופשיר :שיקארוב שול יל ןאייכישא שאנאטניב שאל
 ליא קיא יקרופ :יט הא הדנא יא תזומריא ימ הריינאפנוק ימ יט הא הטנאבילא
 ןוריישיראפא ישסוייומריא שול :האייא הא ובודנא *ש ושאפ האייבול הל .יישאפ דנדייגניא
 הדיאוא שיא ולויכרוט ליא יד זוב יא .וגיאא יש ראטנאק ליא יד הרוא הרייט תל ןיא
 ינרייש ןיא שידיב שאל 'א .סוניא שיש ויכנופקיא הריגיא הל :הרייט הרטשיאונ ןיא
 יס :יט הא הדנא יא תזומריא ימ הריינאפנוק ימ יע הא הטנאבילא .ומזיאוג ןורייד
 יעזא .ןולאקשיא ליא יל הטרייבוקניא ןיא .האייניפ הל יל שויישיקסיל ןיא הבמולאפ
 :תזונול הטשיכ וט 'א הזורבאש זוב וט יק זוב וט הא ריאוא ימזא .הטשינ וט הא ריאי:
 סאייניב שאלטשיאונ יא .שאייניב שיטנאיינאד שייטיקיפ שוזופאר שיחפאר שיג הא לאבארט
 הטשא :שאזור םאל ץא ןאטנישאפא ליא .ליא הא ויי יא ימ הא ודיריק ימ :ינרייש ןיא
 .ודיריק יה יט הא הזימישא האידור שאלנהולוק שאל ןאגייופ יא האיד ליא ילפועא יק

 :וטנייהיטלאפשיא יל שיטנומ ירבוש .שילרייש סול.יל ויירוניא הא וא ישלוק הא

 יא יקשוב ול .המלא ימ ומא יק ליא תא יקשוב .שיצונ שאל ןיא הדיזאיי יה ירבוש לע
 סיאאק שאל יופ .דאדביש הל רופ יראידור יא הרוגא יראטנאבילא ימ :יאיילא ול ןונ
 -.יאיילא ול ןונ יא יקשוב ול״המלא ימ המא *ק ליא הא יראקשוב .שאשאלפ שאל ליפ יא
 *מ המא יק ליא תא .דאדביש הל ריפ שיטנאידו־י סיל שירודאדיאוג שול ןוראיילא ימ
 ימ המא יק ליא הא יאיילא יק הטעא שוייא יל ישאפ יק דקופ ומוק :שיטשיל יש .המלא
 הא יא .ירדאמ ימ יל הזאק הא ישורט ול יק הטסא •ישולכא ול ןינ יא יגארט יל המלא
 סושיוק ןיא םילשורי יד שאזיא סול הא ורוצניקא :ורטניצניא ימ יק הל יד הראמאק
 הזר ראטריפשיד שידירא יק יא שידיראטייפקיד יש ופמאק ליא *־־ שולרייש ץא וא
 קיראליפ ומיק וטרייזיד ליא יד ןייביק הטשיא ןיק :הראטנוליבגיא יק העשא לומא ליא
 וק קיא :ורייקיפשיא יד ובליפ ודוט יד ויישנישניא יא ילקשימלא יד תדאמואאק ומוא יד
 יד שינאגאראב יד .האייא הא ־יודיריד שטאגאיאב הטניסיש המלש הא יק המאק
 רש ונוא הדאק .האיליפ יד שודאזיבנא הדאפסיא יל שולאלאלט שוייא קולוט :לארשי
 המלש ייר ליא ליא הראפ וזיא ומאלאט :שיצונ שאל ץא רובאפ יד הקנא וש ילביש הדאפשיא
 ורוא יד הרודידנאפשיא וס הטאלפ יד וזיא שילאליפ שוש :ןינבל ליא יד שורידאמ יד
 יד שאזיא יד רומא יד ודידנאפשיא ליא יד ירטניא .הרופריפ יד תרודאיילאבאק רש
 וגורוקניא יק הנורוק הל ןיא .המלש ייר ליא ןיא ןויצ יד שאזיא דיאיב יא דילאש :םילשורי
 :ןושאלוק ולי יד האירגילא יד האיד ןיא יא דאדייבונ וש 'ד האיד ןיא .ירדאה יש ליא הא

 ¬ד ות*ק קוזוא שוט .הזותריא ויג קיא הריינאפניק יר הזומריא וט קיא ך*^
 שארבאק שאל יד ויינאליר ומוק וייבאק וט וליב וט הא ורטנייד יד שוניבהוייאפ י
 יק שאדאליקשאלט שאל יד ויינאביר ומוק שיטנייד קוט :דעלג יד יטנוה יד ץזאיי יש יק
 ןיא ייא ןונ הדאניאזיד יא שאדאיישילימא שאייא שאדויכ יק .הרודאבאל הל יד ץבוש
 יד ושאדיפ ומוק .הזונוד הלבא וט יא שויינאל שוט הנארג הל יד וליא ומוק :שאייא
 הדאונאיפ זיבריש וינ דוד יד יריט ומוק :וליב וט הא ורטנייד יד ןייש וט הדאכארנ ח:



 םיי־יישה ריש 5בצ
 :םיייצגח ־,טלש לב יילג/ יילת ;גמה ףלא תויפלתל רנב ךראוצ
 חופיש דע_ :םינשו־שב םיערה .ךקיצ■ ימואת םךפעז:ינשכ ךידש יגש
 ךלכ :הניבלה תעבג־לאו רומה רה־־לא יל ךלא םיללצה וסנו םייה
 יאיבת ןינבלמ יתא הלב ןינבלמ יתא :ךב ןיא םימו יתייער הפ;

 יררהמ תיירא תינעממ זומרהו רמש שארמ הנמא *שארמ 1 ירושת
 ןכנע. תחאב ךוניעט. תהאב ינתבבל הלכ דר,דא ינתייל :םידמג
 דיגמש הירו ןיימ ךידד ובט־המ הלב דרהא ךידד ופי־־המ :ךינרוצמ
 ךנושל תחת בלהו שבד הלב ךיתותפש הנפטת תפנ :בימשב־־לבמ
 ן$9 לוענ 1 ד3 הלכ דרחא לוענ 1 ןג :הנבל חירי; ךיתומלש הירו
 :םידרנ־םע םירפכ נבמידגמ ירפ םע םינומר סד־פ י־הלש :םותה
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 ־־־לב םע;.תולהאו רמ הנובל יצע־לכ םע ן־ומנקו ה^ר סירבו דינ
 ירוג; :ןינבל־ןמ םילזנו ם;יח םדג ךאב סיננ ןיעמ :םימשב ישאר

 לבאיו ינגל ידוד אב־ וימשב ףלזי יגג יחיפה ןמית יאובו ןופצ
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 :וידגמ ירפ
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 ־םע יךעי_יתלכא יזישק־םע ירימ יתירא הלי יתוחא *נ?ל יןךא3
 :םידוד ורבעו ותש םיער ולבא יבלח־םע יניי יתיתש ישבד
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 יתנוי יתיער ;תחא יל־יחתפ קפוד ידוד 1 לוק ־ע.יבלו הנש:ינא
 יתקתכ־תא יתטשפ :הליל יסיסר יתוצוק לט־אלמנ ישא לש יתמת
 ודי חליש ■ידוד :םפנטא•הסכיא ילגר־תא יתצחר הנשבלא הסכיא
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 11מ־ופטנ ידיו ידודל התפל ינא יתמק :וילע ומה יעמו רוהד־ןמ
 ידהי ידודל ינא; יתחתפ :לוענמה תופב לג? רבע רוט יתעבצ^־
 ויתארק :היתאצמ אלו והייתשקי ורלדב האצי ישפנ רבע קמה
 ־תא לואשי ינועצפ ינוכה ריעכ םיבבסה םירמשה ינאצמ :יננג? אלו
 ־םבא םלשוי* תוינב םכתא יתעבשה :תומחה ירמש ילעמ ידידר
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 דודמ ךדוד־,דמ :ינא הבהא תלוחש ול ודיגת־המ ידוד־תא ואצמת
 םודאו חצ ידוד :ונתעבשה הכבש דודמ" ךדוד־המ םישנכ הפיה
 *ררועב תורחש םילתלת ו־תוצוק ?פ ם,ךב ושאר :הבברש לוגי־
 יייחל :תאלמ־ליע.תובשי בלחב תוצחה םימ יקיפא־לע םינויב דינל•
 רו^ ?יופטנ םינשיש ייתותפש םיזדקרמ תולדגמ םשלה תגורעל
 ז־־ה§לנ?מ ^ש תשעויעמ שישרתב םיאלמש בהז ;לילג וךזי :רב>■
 ןונבלב והארמ זפ־ינךא־לע םיךפ:מ שש'ידומע ויקוש :םירי&ע
 תדנ;3 יער np ידוד הז םידמהמ ודילו םיקתממ ובה :םיזראב ריחכ

 :שבלשיורי.
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 שידיקסיא הירוט .האייא ירבוק ודאגלוק ודוקהיא ליא לימ שאמרא יד וטניימיזוקא הראפ■
 שול השלוק יד שודאייקילימ קויילוניא שוד ומוק סוציפ שוט שוד :שינאגאראב שול יד־
 שאלבמולוק שאל ןאגייופ יא האיד ליא ילפושא יק תטקא :קאזור שאל ןיא שיטניישאפ
 הדוט :ויישנישניא ליא יד הטשיאוק הא יא ילקשימלא ליא יד יטכומ הא ימ הא ילאדנא
 .האייבונ ןונבל יל ימ ןוק :יט ןיא ייא ןונ הלוקאמ יא .הליינאפמוק ימ הזומריא וט
 יד הליקיבאק יד .הנמא יד הרישיבאק יד שאלאטאק .שאלדניב ןונגל ליא יד ימ ןרק
 שיטשאנישאלוקשיד ימ :שילדיאיינא י־סיטנומ יד שינואיל יד שאדאלומ יד ןומלס יא רינש
 הטראש הניא ןוק שוזוא קויג יד ונוא ץק שיטשאנושאלוקשיד ימ .האייבונ הנאמריא ימ
 .האי־בונ הנאמריא ימ שאיישניריק שוט ןוראוגיזומרופא יש וטנאוק :זיבריש וט יד
 שאמ שיטייזא שוט יד ומזיאונ יא .וניב יק שאמ שאיישניליק סוט ןולאוגינובא יש וטנאוק
 ושאביד יציצ יא ליימ .האייבונ שוייבאל שוט ןאיטוג לאנאפ :סאייסיפשיא שאדוט יק
 יטליאוג :ןונבל ליא יד ומזיאוג ומוק שויינאפ שוט יד ומזיאוג יא '.הגניאול וט יי
 יי ל־לליב שאמאר שוט :הדאייש יטניאופ ודאריק וחפ .האייבונ הנאמליא ימ ודאליש
 ןאלפאשא 'א ילקשימלא :שילקשימלא ןוק םירפכ .קאילוזימ יד וטורפ ןוק שאדאנארג
 ןוק שולאשלאש יא ילקשימלא .ויישנישניא יד שילוכרא שודוט ץק ןומאניש יא תלינאק
 ש־טנאנאמ שאוגא יד וזיפ שאטליאוג יד יטניאופ :שאיישיפשיא יל שאילימילפ שאדוט
 .וטריאוג ימ הלפוקא ןמית ןיב יא ןופצ הטליפשיד :ןונבל ליא יד שיטנאייליטשיא יא
 יד וטורפ תמוק יא וטריאוג דש תא ודיליק ימ הגניב .שאייסיפשיא שוש ןאראייליטסיא־

 :שאילוזימ סוס

 ימ ןוק ילקשימלא ימ יזוק .האייבונ תנאמליא »מ הטריאונ ימ הא יניב י*אב
 דימוק .יליל ימ ןוק וניב ימ יביב .ליימ ימ ןוק לאנאפ ימ ימוק .האיישיפשיא
 וטלייפשיד ץשאלוק ימ יא הדימלוד ויי :שודיליק שיגדאצאליבניא יא דיביב סיליינאפמוק
 .המזינירפ ימ הבמולאפ ימ הריינאפנוק ימ הנאמריא ימ ימ הא ילבא .ןייטאב ודיריק ימ יד זוב
 .ימ הא ידונשיד :יצונ יד שאטוג יד קאזידיב שימ ואישמ יד וצניא יש השיגאקימ יקלופ
 ויידניט ודיליק ימ :יראייזושניא שול ומוק שייפ שימ הא יבאל .יריטשיב הל ומוק הגנוט
 ויי יטנאבילא ימ :ליא ירבוש ןולייול שאניטשיטניא שימ יא .וקארוב ליא יד ונאמ וס
 שודיי שימ יד יא .ילקשימלא ןוראיטוג שונאמ סימ יא .ודיריק ימ הא לייבא רופ
 ימ יא ודיליק ימ הא ויי ילבא :ודאנידאק ליא יד שאשיר ירבוש .ןאסאפ ילקשימלא
 ימאיי ול יאיילא ול ןונ יא יקשוב ול .ראלבא יס ןיא ריילאש המלא ימ .וסאפ ואידור ודיריק
 דאדביס הל ןיא סיטנאידול סול שילודאדראוג שול ןולאיילא ימ :ויידניפשיל ימ ןונ יא
 סאל יד סילודאדראוג ימ ילבוש ־יד וטנאמ ימ הא ןוראשלא .ןולאגליהיפ ימ ןולייריפ יני
 יק .ודיריק ימ הא שידיראייא יש .סילשורי יד סאזיא שלב תא ורוצנוקא :שאקליה
 דרטוא ודיריק יק שאמ ודיריק וט יק :ויי רומא יד המריפניא יק ליא הא שידיראייסוניל
 סונ ישנא יק .ולטוא ודיליק יק שאמ ודיליק וט וטנאוק .סיליחמ סאל ןיא החמריא הל
 השיבאק וס :שאיילאלימ יד ודאינודניפא .וזימריב יא וקנאלב ודיריק ימ :סייכסאיוצנוקא
 יד ומוק שוחא שוש :ובליאוק ומוק סאטילפ סינוטנומ שאחדיב סוש •זפוא יד ורוא
 שאלדייפ ומוק סיטנאטשיא .יציל ןוק שמאבאל . אוגא יד שוגאליפ ילבוש סטיבמולאפ
 סינויישיפנוק יד סילוט .האייסיפסיא הל יד הליא ומוק שאדאשיק שיש :וטניימיצניא ר
 ילוא יד סאדיאול שונאמ שוש :ןאשאפ ילקסימלא שיטנאיטוג סאזול שוייכאל שיש
 סוס : סאליאאס יד הטרייבוק ליפראמ יד האילטסיאאמ ירטנייב וס .שישלח ץק סאדיצניא
 ומוק תטסיל וס .זפוא יד סיזילימלא ירבוש סאדאטנימיסא לומראמ ייד שילאליפ שאנלייפ
 .*גאיישידב־ק ליא ודוט •א סאלושלוד לאדאלאפ יס :שיזלאלא ומוק הדיחקשיא ןונבל ליא

 :םילשורי יד שאחא וריינאפמוק יה יטשיא יא ודיליק יה יטסיא



 םירישה ריש ;צ
 *ךקנן ונשקבעו ך'ךוד ה־ךנפ הנא םישנב הפיה ־ליה ךרה »;א
 ל םינשוש טוקללו םינגב תוערל םש^יד תגורעל ונגל דרי ךידוד
 ,—וצרתכ יתיער תא הפי :םינשושב העורה יל“ ידודו"ידודל° ינא
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 ינביהרה םהש ידגנמ ךיניע יבסה תולנדנב המיא םלשוריי הואנ
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 םכילהרה רדעב ךינש :דעלגה־ךמ ושלגש םיזעה רדע? ךרעש
 ןומרה הלפכ :םהב ןיא .ךלכשו תומיאתמ םל?ש הצהרה־ןמ ולעש
 םישגליפ םינמשו תוכלמ המה םישש :ךתמצל דעבמ ךתקר
 הרב'המאל איה תחא יתמת יתנוי איה תחא :רפסמ ןיא תומלעו
 :הוללהיו םישגליפו תוכלמ הורשאיו. תונב הואר הת־די־דוןל איה
 :תולנדנכ המיא המהב הרב הנבלכ הפי רחש־ומב הפקשנה תאז־־מ
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 רצנה ןפגה החרפה תוארל לחנה יבאב תוארל יתדרי זוגא תננ־לא
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 :בידנ ימע תובברמ ינתמש ישפנ יתעדי אל :םינמרה
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 1—\יטלושב וזהת־המ יןב־הזהנו יבוש יבוש תימלושה יבוש יבוש
 יקומח בידנ־תב םילענב ךימעפ ופי המ :םינחמה תלחמב
 גזמה רסחי־לא רהפה־ןגא יןררזע :ןמא ידי ,ךזעעמ םיאלה ומכ יזיפדי
 ימאת םירפע ינשב דירש ינש :םינשושב הגוס םיטח תמרע ךנטג:
 ־תב רעש־לעןובשיך? תוכרב דןיניע ןשה לדגמ? זןראוצ :י—ז;?¥

 למרכב ך;לע ךישאר :קשמד ינ־? הפוצ ןונבלה לדנמ? ךפא םיבר
 תמענ־־המו תיפיק־המ :םיטהרב רוסא ךלמ ןמנךאכ ךשאר תלדו
 :תולבשאל ךידשו רמתל התמד ךתמוק תאז ;םיגונעתב הגהא
 תולכשאב ךידש אנ־ויהיו וינסנסב הזחא רמתב הלעא יתרמא
 םירשימל ידודל ךלוה בוטה ;;;? ךכהו :םיחופתכ ךקא חירו ןקניד
 הדשה אצנ ידוד ,ךכל :ותקךשתו ;לעו.ידודל ינא :םינשו יתקש בבוד
 חתפ ןפ;ה החרפ־םא י—יא־ןנ םימרכל המי?שנ :םירפכב הניל;
 חיר ונתנ םיאדודה :ךל י־זד־תא ןתא םש םינומהה וצנה רדמסה

 :ךל יתנפצ ידוד םינשי־םנ םישדח םידגמ־לב וגיחתפ־לעו
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 דזבי;אל םנ ךקשא ץוחב ךאצמא ימא ידש קנוי יל חא? ־;תי •מ
 חקלה ן;;מ ךקשא ינדמלת ימא תיב־לא ךאיבא ךל,ך;א :יל

 םב/וא יךעבשה :ינק?הך ועמד ישאר תהת ולאמש :ינמד םיסעמ
 ימ :ץפזדתש־דעהבהאה־תא ורדעתרדמי וריעת־המ םלשורי תונב
 ךיתררוע חופך,ך תחת הדוד־לע תקפרתמ רבךטה־ןמ הלע תאז
 *ך^ל־לע םתוחכ ינמיש :ךתךל־; הל?ה הטש ךמא ךתל?ח .־־ומש
 ־יד^רה^נק לואשכ ד#ק הקךא’יתוט? היןע־י? ךעורחלע ם^1חן



 יא ודיריק ויי רטלובא ידא סיייחמ האל ץא הזומריא הל ודידי{* וט ו5ודכא ודא ,ד^א
 הל יד האריא הא וטריאיג יה הא ויידניהיד ודיריק ימ :יט ןוק קומיראקשוב ול
 ודיריק ימ הא ויי :האזור ריחק רופ יא סוטריאוי סול ןיא ריהאפ רופ .האייסיפהיא
 הריינאפמוק ימ וט הזומריא :האזור האל ץא ןאטניהאפא ליא ימ הא ודיריק ימ יא
 : סאדאינודניפא חאל האיטאפמוק ומוק הזורובאפ סילשורי ומוק הזומריא הצרת ומוק
 וייבאק וט .ןוראגרוייאמ ימ הרייא יקרופ ימ הרטניאוקקיא יד סוחא סוט תטלובא
 רמוק היטנייד סוט :דעלג ליד יטנומ ידזיד ןיזאיי יק הארבאק האנ יד ויינאביר ומוק
 ׳סאדא״הילימא האי'א סאדוט יק וטניימאבאל ליא יד ןיבוס יק סאזיבוא סיל יד ויינאבי*
 ררטנייד יד ןייה וט הדאנארג הל יד והאדיפ ומוק :סאייא ןיא ייא ןונ הדאליאזיד יא

 ייא ןונ סאהוקהיא יא האיילי׳נוד הטנילוא יא האנייר סאייא הטניהיה :וליג וט הא
 הראלק .ירדאמ וה הא האייא הנוא .המזינירפ ימ הבמולאפ ימ האייא הנוא :הטניאוק
 האייליזנוד יא האנייר דורארוטניבא ןייב הל יא סאזיא ןמייב הל .וייראפ הל יק הל הא האייא
 הראלקהנול הל ומוק הזומריא .הנאיינאמ ומוק ןאטאק הל הטסיא ןיק :ןוראבאלא הל יא
 לאגונ ליא יד וטריאוג הא :סאדאינודניפא האל סאיינאפמוק ומוק החריבאפ לוה ליא ומוק
 ספהיא *P דיב הל וייסירולפניא יה ריאיב ריפ .וייורא ליא יד סאט־רפ ץא ריאיב רופ .ידניהיד
 :ףיראשילביאופימידסאוגירטאוקןוקוזופימהמלאימ יקיפוה ןונ :האדינארגקאל ןוראט
 הל ןיא םידיריב יק .יט ןיא סומיריב יא הנרוט הנרוט תימלוש הל המוט הנרוט
 סוט ןוראוגיזומרופא יה וטנאוק :סיכהמ הול יד הנילבאטנאק ומוק .תימלוש
 סאקרושא ומוק האקנא סוט יד הואידור .ףיראש יד הזיא סוטאפאה שיל ןיא האדאטאפ
 הל האוננימ יה ןונ הדנודיר האיסאב וגילבמוא וינ ,:ו־יטהיאאמ יד סיניימ יד הליא
 סוליפ סוט סוד :סאזור סאל ןוק ודאידאיילאבא קוגירט יד ןוטנומ ירטנייב יט .יוייהאלפמייי
 סוחא היט .ליפראמ ליד ירוט ומוק זיבריס וט :הקרוק יד קוייהילימ סויירוניא סוד ימוק
 ןונבל ליד ירוט ומוק סמאנ וט .סיבר תב יד הטריאופ ירבוס .ןונשה ןיא סאקי'גלא
 יט יד הזידיב יא למרכ ליא ומוק יט ירבוה הסיבאק וט :קשמד יד היסאפ ןאיילאטא
 *ומריפה יט וטנאוק :סירודירוק סול ץא ודאליהראקניא ייר .הריפריפ הל ומיק ההיב<יק
 יס הרוינלא וט הטסיא :סויישיב סול ץא לומא היטהאיחמריא יט וטנאוק יא היטהאיגיי

 רהליטאד ליא ןיא יריבוס ישיד :קומיזאר הא סוליפ קוט יא ראליטאד ליא הא הזימיהא
 יא דיב הל יד סומיזאר ומוק סוליפ סוט הרוגא ןאיס יא .קאמאר סוס ןיא יראבאלי;
 וניאוב ליא וניב ומוק ראדאלאפ ויג יא :האנלשנאמ האל ומיק זיראכ וט י־* ומזיאי:
 ימ הא ויי :הודימרוד יד סוייגאל ראלבא ןייזא .יטנימאליריד ודיליק ימ 1 ;י ןאדנא
 הומירימרוד .ופמאק ליא הא סומירדלאס ודיריק ימ הדנא :ואיזיד וס ימ ילבוה יא ודיריק
 ליב הל וייסייולפניא יה סומיר״ב סאייניב האל הא סומיראגורדאמ :סאידלא האל ןיא
 :יט הא האיישניריק קימ יראד יאא .האדאנארג האל ןוראטנופהיא ינרייה הל ויירבא
 סאירוזימ סאדוט האטריאופ סארטסיאונ ירבוה יא ומזיאוג ןורייד הילוגורדאמ הלל

 :יט הראפ יזידא ודיריק ימ האזייב ןייבמאט האביאונ
 רופ האירחיילא *ט .ירדאמ ימ יד היליפ ןאמאמ ימ הא ונאמריא ומוק יסייד יט ןיק *£
 ־יט האיראיג יט :ימ תא ןאיראייסירפסונימ ןונ ןייבמאט תאיראזיב יט יילאק הל
 הל יד וניב יד האירארביבא יט .קאיראזיבנא ימ ירדאמ ימ יד הזאק הא האיייאאיט
 וס יא תסינאק ימ יד ושאביד תדרייסיא וס :הדאנארג ימ יד וטסומ יד הרודאכוייהיפניק
 יא שידיטריפהיד יקרופ .םילשורי יד סאזיא סינ הא ורולנוקא :הסארבא ימ הליריד
 הטסיא ןיק :הראטנוליבניא יק הטסא רומא הל הא ראטריפסיד שידאגא יקריפ
 •יזיא יט ונאסנאמ ליד ושאביד .ודיריק וס ירבוס יסניירפוקא וטרייזיד ליא יד ץיבוס
 יימנופ :וייראפ יט יק הל ויירולודא יס יאא .ירדאמ וט ויירולידא יס יאא .ראטריפסיד
 דנליאופ יקרופ .וסאלב וט ילבוס ואיס ליא ומוה .ווסארומ יט ירבוס ואיס ליא ומוק



 םירישה ריש דצ:
 הקהאה תא תוכבל ולכוי אל םיבר םימ :ה;תב{1'לש עא יפ1קך
 ז1ב הבהאכ ותיכ ןוה־לכ־תא שיא ;ת;־םא ,דופששי אל תורהנ*
 ונית וחאל" ,דשענ־המ הי ןיא םידשו הנטק ונ1־? תוחא" :ול וזובי
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 ת^ד־םאו ףסכ תריט ה;לנ? הנקנ איה המוח־םא־זהכ רכך.יש םויכ
 יתייה זא תולדגמכ ידשו המוח ינא :זרא הול הילג? רוי^נ איה
 ־תא ןתנ ןומה לעבב. המלשל היה םרב :םולש תאצומכ ודיעב
 ףלאה ’דיבל ילש ימך3 :ףסב ףלא וירפב איביז שיא םירשבל םרכה
 םכירבח םינגב תבשויה :וירפ־תא םירשנל םיתאזנו המלש ףל
 רפעל וא יבצל זןל־המדו ידוד 1 חרן :יניעימשה ־לוקל םיבישןלש

 :םימשב ירה לע םיליאה

 :יניעימשה ךלוקל םיבישקמ םירבה םינגב תנזקוייה

 םירישה ריש רחאל הלפת
 ריש תוכזבש .יתובא דדלאו דדלא .דוהי ךינפלמ ןוצר יהי .םימלועה לי קבד
 חוכזבו ויקוספ תוכזבו םישדק שדק אוהש יתדמלו יתייק רשא םירישה
 ויפורצו ויתומש תוכזבו .וימעט תוכזבו ויתודוקנ תוכזבו .ויתויתוא תוכזבו ויתובית-

 וז העש אהתש .ונממ םיאצויה םיארונה .םירוהטהו םישודקה ויתודוסו ויזמרו

 רתעהו .ךל הריתענ וננעתו ךארקנו הנזאה תעש .הבשקה תעש םימחר תעש
 תוריסה לכ ונגשה ולאכ .םירישה ריש דומלו תאירק ךינפל הלוע היהיש ונל

 םוקמל הכונו .ויאנת לכב וב םימותסו םימותח םה רשא .םיארונהו םיאלפנה

 .גישהל ונילע לטומש המ לכ ונישע ולאכו .םשמ תובצחנ תומשנו תוחורו תושפנהש
 ראש םע אבה םלועל םיכוזהו םילועה ןמ תויהלו .דהא לוגלגב ןיב הז לוגלגב ץב.
 .ונבבל םע היהתו .ךתדובעל הבוטל ונבל תולאשמ לכ אלמו .םידיסחו םיקידצ

 התלצהו התורה הכרב חלשתו .ונידבעמ תעב ונידי םעו .וניתובשחמ תעב וניפ ירמאו

 תובש בישתו .ונממורת וניתולד תופשאמו .ונמיקת וניינע רפעמו .ונידי ישעמ לכב

 *.ןמא ונימיב הרהמב ךשדק ריעל ךתניכש

 ♦.בקעי םנמיסש ולא םיקוספ רמוא םירישה ריש רמול יאנפ ול היה אלש ימ

 :ןירפ ךידד םיבוט יכ והיפ תוקישנמ ינןנ^
 ל3איו ונגל ידוד אביז וימשב ולזי.ינג יחיפה ןמית יאובו ןופצ ירוע

 :וידגמ ירפ
 :תועבגה לע_ ץפקמ םירהה לע_גל־דס אי1 הז הנה יךו־ד לוק

 סע ירעי יתלכא ימש3 םבע ירומ יתירא הלכ יתוחא י$גל י/יא$
 :םידוד ורכש!ותש םיער ולגכא יבלח םע יני:יתיתש יש^ך
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 סמאל8 וניארה יד קאזארב קאזאלב קוק .וליס האייופ ימוק ורוד .רדיא יטליאומ הל המוק
 רל ןדנ קואיר יא .לומא ליא הא ראיכאמא רופ ןארדופ ןונ קאלנומ קאוגא :יטליאוא
 ראייקירפקונימ רומא ליא לופ הזאק וק יד ריבא ודוע הא ןוראב ירייד יק .ןאראנודבארא
 ק .האייא הא ייא ןונ קוג־פ יא האייניקיפ קונ הא הנאמליא :ליא תא ןאייקירפקונימ

 הקריק יק :האייא רופ ודאלבא הריק יק האיד ליא ןיא הנאמריא תריכקיאונ תא קומירא
 האייא היכריאופ יק יא .הטאלפ יד וייקאלאפ תאייא ירבוק קומילאוגארפ האייא
 קאל ומוק קוניפ קימ יא הקליק ויי :יזראלא יד הלבאט ןוק תאייא הא קומיריקינראוג
 ןיא המלש הא יאופ האייניב :זאפ ןאייא ומוק קוזוא קוק ןיא יאופ קיטנוטקיא .קירוט
 ־וק רופ האיאאלט ונוא הדאק .קירודאדראוג קיל תא האייניב הל הא וייד .ןומה לעב

 יט הא לימ קול .ימ יד ירטנאליד ימ הא יק תאייניב ימ :הטאלפ יד קוזיפ לימ וטורפ
 קוטליאוג קול ןיא ןאטקיא הל :וטורפ וק הא קיטנאדלאוג תא קוטנייק קוד יא המלש
 יט הא הזימיקא יא ודיריק ימ יאופ : ריאוא ימזא זוב וט הא קיטנאלוקקיא קוריינאפמוק

 :קאייקיפקיא יד קיטנומ ירבוק קוברייק ק-ול יד ויילוניא הא וא וקלוק הא
 :לי^וא ימזא זוב רק הא קיטנאלוקקיא קוריינאפמוק קוטריאוג קדל ןיא ןאטקיא הל

 :שדוקה ןישל ןיא םירישה ריש הדלימ ןיק ולוק יזיד הל .הטקיא סיר־שה ריש •ד קיאופניד הלפס

 וייד יא וייד ימ יה .יט יד ירטנאליד דאטנוליב האיק .קודנומ קול קודוט יד ןורטאפ ןוכר
 י״נחק ליא יק (ידלימ יא) ידלימ יק הירישה ליש ליא יד תוכז רופ יק .קירדאפ שימ יד
 .קארבאלאפ קוק יד תוכז רופ יא .םיקוקפ קוק יד תוכז רופ יא .קידאדיטנאק יד דאדיט
 םימעט קוק יד תוכז רופ יא .קוטנופ קוק יד תוכז רופיא .קארטיל קיק יד תוכז רופ יא
 .קוייפמיל קול יא קוטנאק קול .קוטילקיק קוק יא .םיזמר קוק יא קוטניימאטנולא קוק יא
 .קידאדאיפ יד הרוא הטקיא הרוא האיק יק .ליא יד קיטניילאק קול קוחרימיט קול
 יא קאדנופקיר קומ יא קומילאמאיי יט יא .ראלוקקיא יד הרוא .וטניימאלוקקיא יד הלוא
 יט יד ירטנאליד ןיטוק האיק יק .קונ הא קאביקיל יא .יט הא קודיב׳קיר קןמא*ק
 ־קול קודוט שומאראקנאקלא יק ומוק .קירישה ריש ליא יד וטניימאדלימ יא תרודאדלימ
 ליא ןיא קודאליק יא קודאיק קוייא יק .קוזורימיט קול יא קוזואיבאראמ קול קוטירקיס
 ־יא קוטיריפקיא יא קאמלא קאל יק ראגול הא קומאקקירימ יא .םיאנת קוק קודוט ןוק
 רופ קונ ירבוק ודאליא יקול ודוט קומארידיא יק ומוק יא .יאא יד קאדאזאט קאמלא
 קול יד ריאיק רופ יא .ורטוא לוגלג ןיא וטנאט .יטקיא לוגלג ןיא וטנאט .ראקנאקלא
 יא םיקידצ יד וטקיר ןוק .ןייניב ליא ודנומ ליא הא קיטנייקירימ קיל יא קיטנייבוק

 "ריק וט הראפ ןייב הראפ .ןוקארוק ורטקיאונ יד קאדנאמיד קאדוט ילפמיק יא .סידיקח
 יד הרוא ןיא הקוב הרטקיאונ יד קאליד יא .ןוקאריק ורטקיאונ ץק קאיק יא .וטניימינ
 .וטניימיבליק ורטקיאונ יד תרוא ןיא ונאמ הלטקיאונ ןוק יא .קוטניימאקניפ קולטקיאט
 קארטקיאונ יד הליא הדוט ןיא .וטניימאריפקורפ יא וייקאפשיא .ןוייקידניב קיאיבניא יא

 יד קיראדאלומ יד יא .קיטנאבילא קזנ ןוייקיאילפא הרטקיאונ יד ובלופ יד יא .קטאמ
 .הניכש וט יד הקנאנרוט ראנרוט קאגא יא .קאקקיטלאניא קונ קאזיבורפ קארטקיאט

 :ןמא קאיד קולטקיאונ ןיא הקירפ ץק דאדיטנאק וט יד דאדביק תא
 י :שדוקה ןושל ןיאסוטקיא םיקוספ יזיד םירישה ריש ריזיד רופ הרוא ליא הא יאופ ט יק ץק

 ״P'7 :וניב יק שאמ קאייקניריק קוט קירוזימ יק .הקוב וק יד קוזיב יד ימיקאזיב
 סגניב קאייקיפקיא קוק ןייליטקיא הטריאוג ימ הלפוקא ןמית ןיב יא ןופצ הטריפ ’
 קיא ודיריק ימ יד חב :קאירוזימ קוק יד וטורפ תמוק יא וטריאוג ימ חא ודיריק יע
 די חא יניב :קאטקיאוק קאל ירבוק ןאייטלאק קיטנומ קול ירבוק ןאסלאק ןייניב יטס4
 ןיק לאנאפ ימ ימוק האייקיפקיא ימ ןוק ירקקימלא זמ יחק האייבונ תנאמריא ימ וסליזמו

 :קובדאלארטניא יא דיביב קוליינאפמוק דימוק .יליל ימ ןו,ר וניב ימ יביב .ליימ *7>



 .דצ

 תבש לש תיברע
 הדותב וין$ המדקנ :ונעשי רוצל הער:•;ל הננר; וכל
 ־לי לע לודג ךלמו ץ לודג לא ־־ :ול עירנ תורימזב
 רק’א :ול םיך,ך תופעיתי ץ־יא ירי,ךמ ודיב רשא :םיהלא
 דערכנן הוחתשנ ואב :ורצ;ויךל תשבד והשע,אוה;םיה ול
 ותיערמ םע ונחנאו וניהלא אוה יב :ונשע יי ינבל הכרבנ
 םכבבל ושקת לא :׳ועמשת ולוקב םא םויה ודי, ןאצו
 י;ו;הב םכיתובא ינוסכ רשא :רבךמב הסמ םויב הבירמב
 יעת'םע רמאו רודב טוקא הנש םיעברא :ילעפ ואר ם!
 סא יפאב יתעבשנ רשא :יכרך ועך; אל םהו םה בבל

 :יתחונמ לא ןואבי

 יכרב ייל וריש :ץיאה־לב יי1 וריש *שדה ריש ייל :“יש
 ידובב םלוגב ורפס :ותעושי םויל םוימ ורשב ומש
 אוה’ ארונ דאמ ללהמו לי לודנ יב :ויתואלפנ םימעה־לכב
 םלמש *ד 1 םילילא םימעה יהלא־לב יב :םיהלא־לב לע
 ילל ובה :ושדקמב תראפתו זע וינפל רך,ךו דוה :השע•
 ומש רובב ילל ובה :זעו דובי ייל ובה םימע תוחפשמ:
 שלק תרדהב ייל וו!לזע!שה :ויתוראהל ואבו הדהנמ ואש
 4יננעו ןובת ףא ךלמ לל םלוגב ורמא :ץראה־לב וינפמ וליח
 לגתי םימשה וחמשי :םי־שימב.םימע ןידל טומת לב
 וננרי זא וב רשא־לכן ידש זלעל. :ואלמו םיה םעךי ץיאה
 טפישי ץראה טפשל יאב יב אב יב יי ינפל :רעי 'יצע־לכ

 :ותנומאב םימעו קדצב לבת

 ויביבב לפךעבןנע :םיבר םייא וחמשי- ץראה לגת ךלמ ץ
 ביבס טהלתו ךלת וינפל שא :ואסב ןוכמ טפשמו קדצ
 גנוד; םירה: ץראה ליחתו התאר לבת ויקרב וריאה :ויךצ
 וקדצ םימשה ודיגה :ץראה־ליכ ןודא־ ינפלמ ך ינפלמ ופשנ



 תבש יד תיברע
 *טקיסופ ׳ד יטריאוצ הא קומיראלבואא ,ה הא קומיראטכאק /חדרא

 ןוייקאטקיפיכסמ ןרק קיקאפ קוק קומיראטפאנוקא :ןוייקאבלאק הר
 ידכארגייר יא ׳ה ידפארג וייד יק :ליא הא קומיראל5ואא קארידאימלאק ןרק

 *אטרופ יא הרייט יד קוטכיימיריקשיפ וכאמ וק ןיא יק :קיזוייד קודוט ירבוק

 וקיק יא וזיא הל ליא יא ראמ הל ליא יד יק :ליא הא קיטכומ יד קא;יל

 יא קומיראידורא קוכ יא קומיאקוכראברוקכיא דיפיב :ןוראירק קוכאמ קוק

 קופ יא וייד ורטקיאוכ ליא יק :רודיזא ורטקיאונ ׳ה ירטכאליד קומיחקטראידורא

 :קידיריאוא זוב וק ןיא יק ייוא ופאמ וק יד קאזיבוא יא ויגקאפ וק יד ולביאופ

 הבירפ יד האיד ויווק .הבירמ ומוק ןוסארוק ורטקיאוב קידאקקירודכיא ;ופ

 זייבמאט ימכוראבירפ קירדאפ קורטקיאוב ןוראבירפ ימ יק :וטרייזיד ליא ןיא

 קיד יא וייקכאפיר־ל ןוק יטאבנוק קויינא הטכיראוק :הרבוח ימ ןמייב

 :קאריראק קימ ןורייפוק ןופ קוייא יא קוייא ןוקארוק יד סודאריי ולביאופ

 :הקנאילוא ימ הא ןאנריב *ק רולופ ימ ןוק י*׳- יק

 הל הדוט ׳ה הא דאטפאק יביאלנ ראטפאק ׳ה הא ־לאטפאק וריש
 האיד יד דאייקירב ~ ירבמט וק דיזידפיב ׳ה הא דאטנאק :הלייט

 קודיט ןיא הרפוא וק ק־טכינ קאנ ןיא ראטנוק :ןוייקאבלאק וק האיד הא
 סכומ ודאבאלא יא ׳ה ידנאר: יק ;קאייאראמ קוק קולביאופ קוצ

 קילביאופ קול יד קיזוייד קידוט יק :ק־חייד קודוט ירבוק ליא רחרימיט
 סופ ליא י־ל מטנאליד הרותמריא *א רואול :וחא קולייק ׳ה יא קולודיא

 יד קיזאכ־ל ׳ה הא דאד ־ יייראנוטפאק וק ןיא הרוזומריא יא הזילאט

 •ד הרפוא ׳ה הא דאד :הזילאטרופ יא הרפוא ׳ה הא דאד קולביאופ

 הא קובדאברוקפיא :קיטרוק קוק הא דיכיב יא יטכיזירפ דאמוט ירבמוכ וק

 הל הדוט ליא יד ירטפאליד קובדאיירולודא דאדיטכאק יד הרוחמריא ןרק 'ה

 קכ יק ודנומ וזופמוק ןייבנאט וכיירכיא ׳ה קיטניג קאל ןיא דיזיד :הרייט
 קול ןאיקרארגילא :קידאדיגיריד ץוק קולביאופ הראגחג היייוצקיר יק

 .וטפיימיגכיא וק יא ראמ הל הראפ־אורטא הרייט הל האיקראזוגא יא קולייק

 סא קודוט ןאראטפאק קיקיוטקיא ליא ןיא יקול ודוט יא ופמאק האיקראחגא
 ורכומ הראיח: הרייט הל ראגזוג רופ ופיב יק ׳ה ירטפאליד :הראש יד קילו*

 :דאדליאיפ וקפוק קולביאופ יא דאדיטקוג ןוק

 "ופ :קאגכומ קאלזיא ןאיקרארגילא הרייט הל האיקראזוגא וכיירפיא

 היוטקופפוק וייקיאוג יא דאדיטקוג קירודיריד קוק הרוקיפקיא יא יב
 קוק הא רודיריד האימאלצוק יא הדנא ליא יד ירטכאליד וגיאופ :האייק וק י־

 יקויירולודא יא ודיב ורכומ קוגאפמאליר קוק ןורארבמולירא :קירודאייטקוגכא
 רוייכיק ירטכאליד 'ה ירטפאליד ןוריאילקיד יק הריק הל ומוק קרנפימ :הרייט הל
 סודוט ןוריינ יא דאדיטקוצ וס סט־יס סול ןוראייסטיד :הריייי ־ט הדיונ



 תכש לש תיכרע וצ
 סיללהנהטה לכ? ידבע לב; ושבי :ודיכ? םימעה־לכ וארו
 ןויצ' המשהו העמש :םיהלא־לב ול ווחתשה םילילאב
 ןוילע " התא יכ : *• ךיטפשמ ןעמל הידוהו תונכ הנלגתנ

 ואנש ק יבהא :םיהלא־לי לע תילענ דאמ ץ־אה־לכ לע
 ערז ■רוא :םליצ: םיעשר ד:מ ויךיסזל תוש?; רמש ע־
 ד5זל ודוהו ייב םיקידצ וחשש :ההמש בל ירשילו קידצל

 :ושדק

 העישוה השע תואלכנ יכ שדה רישהוהיל וריש רומזמ
 יניעל ותעושי ק עידוה :ושךקז עורזו ונימי ול
 ■ואר ילארשי תיבל ותנומאו ודקה רכז :ותקדצ הלג םלוגה
 ץראה־לכ י:ל ועירה .וניהלא תעושי תא ץ־ךא ישפא־לכ
 :הדרמל לוקו רונקב רונכב קל ורמז• :ורמה וננרו’וחצפ

 םיהיסעךל :ק ךלמה ינפל ועירה רפוש לוקו תורצינחב
 :וננרי םירה דח:• ףכ ואובמ'תויה; :הב יבשיו לבת יאל?’.

 ' םימעו קדצב לבת טפש: ץראה טפשל אב יכ יי ינפל
 :םירשימב

i י* T • 

 ץיצב :י :ץראה טונת םיבור? בשוי םימע וזמ• ךלמ יי
 שודה ארונו לודג ־ מ*ש ודוי :םימעה לכ לע אוה םרו לודג
 טבשמ םירשימ תננוכ התא בהא טפשמ ךל£ זועו :אוה
 ויהתשהו וניהלא הוהי וממור :תישע התא בקעלב הקדצו
 לאומשו וינבכב קבאו השמ :אוה שודק וילעו םודבל
 רבד:ןנע דומעב :םנעל אוהו הוהל לא םיאךק ומש יארק?

 התא וניהלא .דוהל :ומל ןתנ קחר ויתדע יורקש םהילא
 דוהל וממור' :םתולילע לע בקנו םהל ;וילה אשינ לא םתינע

 :וניהלא הוהי שודק *כ ושדק רהל ווחתשהו וניהלא

 -ישבלב אל ןיקילדמןיא .ןיקילךמ ןיא המבו .ץקילדמ המ3
 הקוריבאלו•רידמהתליתפב אל]•ךינבאלויןסוחב^לי
 אלו .קיק ןמשב אל1 •הועשב אלל ,תפזב אל .םימה ינפ לעש



 ונידאל 96
 סול וחדאלוד קיעפייבריק ס־ודוונ ןאיקראעקיזירא :הרכוא וק קולביאופ קוצ

 "יא קיעכיינריק קודוע ליא הא ס־יבדאצרוקכיא קולודיא סול ןיא קיעכאבאלא

 קוע רופ הדוהי יד סאידלא יסכוראחגא יא ןויצ יסמגילא יא וייוא ;סילוד
 "גיא קיעקיאופ וגכומ הרייע הל הדוע ירבוק ועלא ,ה וע יק :,ה קוייקיאוג

 ןאדראוג לאמ דיסירובא ׳ה קיעכאמא :קיליגכא סול קמוע ירגוס ודאשלאש

 הדארבכיס חל :הראפאקסיא סול סילאמ יד רידופ יד קטיאוב קוק יד סאמלא
 "קוג קובדארגילא :האירגילא ןוסארוק יד קוריגיריד הא יא ועקונ ליא הא

 :דאדיעפאק וק יד ןוייקארבמימ הא דאול יא ,ה ןוק קוע

 קאיבאראמ יק וביאוכ ראעכאק ,ה הא דאעכאק ומלאק ר1/!3ל22
 :דאדיעכסק וק יד וקארב יא הגיריד וק ליא הא ובלאק וזיא

 וק ויירבוקקיד קיעפיג קאל יד קוחא הא ןוייקאבלאק וק ,ה ריבאק וזיא

 לארשי יד הזאק הא דאדריב וק יא דיקרימ וק ורבמימ :דאדיעקוג
 :וייד ורעקיאוכ יד ןויקאבלאק הא הרייע יד קומיעא קודוע ןוייי"

 :דאימלאק יא דאעכסק יא דירבא הרייע הל הדוע ׳ה הא דאלבואא

 ןוק :ועכיימאימלאק יד קוב יא הליאוגיב ןוק הליאוגיב ןרק ׳ה הא דאימלאק

 הראכיאורעא :'ה ייר ליא ירעכאליד דאלבואא רפוש יד חב יא קאעיפמורע

 קואיר :האייא ןיא ןארומ יק סול יא ירכומ ועכיימיגכיא וק יא ראמ הל

 ופיצ יק ׳ה ירעכאליד :ןאראענאק קיעכומ הפוא הא המלאפ ןאריעאב

 ץוק קולביאופ יא דאדיעקוג ןוק ורכומ הראגזוג הרייע הל ראגזוג רופ

 :קידאדיגיריד

 םיבורכ קול ןיא ןארומ סילניאופ ןאריקימירעקיא יק וכיירכיא ץך1הי
 ליא ועלא יא ידכארג ןויצ ןיא 'ה :הרייע הל הריסופקיר יק

 וחרימיע יא ידכארג ירבמוכ וע ןאראול :קולביאופ קיל סידוע ירגוק

 סיונקיחפכוק וע ומא וייקיאוג ייר יד הזילאערופ יא :ליא ועכאק
 דיסיעלאכיא :קיעקיזיא וע בקעי ןיא דאדיעקוג יא וייקיאוג קידאדיגיריד

 ועכאק הכיכש וק יד ודארעקיא הא קובדאברוקכיא יא וייד ורעקיאט ,ה

 ירבמוכ וק קיעכסמאיי ןיא לאומש יא סיכהכ קוק ןיא ןרהא יא השמ :ליא
 הא ולבא יבופ יד ראליפ ןוק :הרידכופקיר קיל ליא יא 'ה הא קיעכאמאיי
 *קיאוכ 'ה :קוייא הא וייד וריאופ יא סיטפיימאעקיע קוק ןוראדראוג קוי*א

 קיייא הא קיעקיאוא ןאכודריפ וייד קיעקידכופקיר קול וע וייד ורע

 סוקכיא יא וייד ורעקיאופ '0 דיקיעלאכיא :קסרבוא קוק רופ רודאגכיב יא

 :וייד ורעקיאונ ׳ה ועפאק יק דאדיעכאק וק יד יעפומ הא קובדאב

 ןארידכיקפיא ןופ .ןארידכיקכיא ןופ יק ןוק יא ןארידכיקפיא יק ןוק |ך£2>
 ,הTק יד קיזיק ןוק ופ .ודורק ופיל ןוק ןופ .יזראלא יד הפאל ןוק ןופ

 י#י ייי־יייזיד יד הבריי יד הגימ ןופ יא .הזבחק יד הפאל יד הגייי ןוק ןונ יא

 .סיפ ןוק ןט .קאוגא סאל יי סיסאפ ירבוק יק הרודריב ןוק
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 תבש לש תיברע - זג
 רמוא ,דמה םוחנ .בלחב אלו .הילאב אלו .הפרש ןמשב
 דחאו לשבמ דחא םירגוא םימכחו .לשב!? בלחב ןיקילךמ
 הפרש !?ש? ןיקילדמ ןיא :וב ןיקילדמ ןיא לשכב וניאש
 ינפמ ןרטעב ץקילדמ ןיא רמוא לאעמשי יבר .בוט םויב
 .ןימשמש ןמשבםינמשח״לבב ןיריתמ םימכחו. .תבשה דובע
 .תועקפ’]משב .םינד ןמשב •תונונצ ןמשב *םיזוגא ןמשב

 ןמשב אלא זיקילרמ ןיא רמוא ןופלט יבר .טפנבו ןרטעב
 .ןתש? אלא וב ןיקילךמ ןיא ץעה ןמ אצויה־לב :דבלב תיז
 .ןחש? אלא םילהא תאמוט אמטמ וניא ץעה ןמ אצוייה־לכו
 רמוא רזעילא יבר הבהבה אלו הלפקש דנ.בה תליתפ
 רמוא אביקע יבר :הב ןיקילדמ ןיאו איה האמט
 זרךפופש םדא בוקי אל :הב ןיקילךמו איה הרוהט
 אהתש ליבשב רנה יפ לע הננתיו ןמש הנאלמיו .הציב לק
 םא לבא .ריתמ הךוהי יברו .סרח לש איה וליפאו תפטנמ
 אל .דהא ילב.אוהש ינ?מ יתמ הלחתמ רצויה הרבח
 הלית?ה שאר ןתיו רנה דצב הננתיו ןמש הרעק םדא אלמ*
 הבכמה :ריתמ הדוהי יברו תבאוש אהתש ליבשב הכותב
 ינפמ .םיטסל ינפמ *סיוג ינפמ אויתמ אוהש ינפמ רנה תא
 לע םחב ♦רוטב ןשייש הלוחה ליבשב םאו .הער המ
 ימוי יבר* .בדד הליתפה לע םחב ןמשה לע סחן .רנה
 לע :םחפ השוע אוהש ינפמ הליתפה ןמ ץוח ןלבב רתופ
 תוריהז ןניאש לע ♦ןתדל תעשב תותמ םישנ תורבע שלש
 םדא ךירצ'סירבו ׳ישלש :רנה תקלדהבו הלחבו הדנב
 .ןתברע .ןתרשע .הכשח םע תבש ברע ותיב ךותב רמול
 ןיא .הכשח הניא קפס הדכשח קפס ;רנה תא וקילךח

 תא ןיקילדמ ןיאו .םילבח תא ןיליבטמ ןיאו .יאדוה תאקרשעמ
 :ןימחה תא ןינמוטו ןיברעמו .יאמלה תא ןירקעמ לבא .תורנה
 אוה ךורב שודקה הצר .רמוא אישקע ןב איננח יבר
 תוצמו הךות םהל הבלה ךכיפל לארשי תא תוכזל
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 הלוק ןוק ןרכ יא ודידרא יונייזא ןוק ןונ יא .הרדיס יד ־טייזא ןרק ןוכ יא הריק

 ־אק יא .ודאכיחק וביס ןרק ןארידפ*סניא ןייזיד ידמ ליא סוחכ .וביס ןרק ןונ יא

 סיסכיא ןונ ודאכיהק ליא ןונ יק וטכאט יא ודאכיחק וטכאט סיטכייזיד סוי'*
 יבר .וכיאוב האיד ןיא ודידרא יטידא ןוק ןארידפיסכיא ןונ :ליא ןוק ןאריד

 ־אס 'א .תבש יד הרפוא רופ ןארטאקלא ןוק ןארידכיסכיא ןופ ןייזיד לאעמשי

 ייגייזא ןוק .ילולכוג יד יטייזא ןוק .סיטייזא סיל תודוע ןיח ןיריתמ ןוס סויינ-
 *ד יעייזא ןוק .קודאקשיפ יד יעייזא ןוק .סובאכ יד יעייזא ןוק סיזיאומ יד

 ןארידכ־סכיא ןופ ןייזיד ץפרט *בר ואילורטיפ ןוק יא .ןארטאקלא ןוק .סאכיגפירימ•

 לוברא ליא יד ןייאלס ליא ודוע :יטכימאלוס הבילוא יד יטייזא ןוק ובלאק

 ןופ לוברא ליא וד ןיילאס ליא ודוע יא .ופיל ובלאס ליא ןוק ןארידכיסכיא ןופ
 ל*א *ד הנימ .ופיל ובלאס .סאדפייט יד וטפיימאפוקכ־א הכוקפיא יס ליא
 הדאכוקכיא ןייזיד רזעילא יבר .וקסלמאג הל ןופ יא וייבלובכיא הל יק וייפאפ

 האייא האייפמיל ןייזיד אביקע יבר .האייא ןוק ןארידפיספיא ןט יא .האייא

 יא וביאו: יד הראקשאק ירבמוא הראקארוב ןיכ :האייא ןוק ןארידיסכיא יא

 יק הראפ הלידכאק הל י־יהקוב ירבוס האאלריכופ יא .יטייזא יד האאלרטפ־א

 האייסכ־סיל הד הדוהי יבר יא .וטסייט יד האייא יק ןואא יא .ןאיטוג האיס
 -־וטא ליא יק יופ ירביל סיא וייפיסירפ יד וריילוא ליא וגיפא הל יס וריפפיא

 הל יד ודאל ןיא האולרינופ *א יטייזא יד וטאלפ ירבמוא הריגפיא ןופ ופוא ורפיא

 האיס יק הראפ האייא ירטפיא הגימ הל יד הסיגאק ריטימ יא הלידפאק

 הלידכאק הל הא הטאמא יק ליא :האייספיסיל הד הדוהי יבר יא יטנאזופא

 ליא רופ *ס יא ולאמ וטירפס'א יד סיכורדאל יד סיטפיג יד ןיימיט ל־א יקריפ
 ודפאוק הלידפאק הל ירבוס הדאיפא ודכאוק :ירביל סיא המריאוד יק יטכיילוד

 תילבוא סיא הנימ הל ירבוס הדאיפא ודכאוק יטייזא ליא ירבוס הדאיפא

 יקרופ הגימ הל יד הריאופא סא״א סאדוט ןיא ןארביל יסוי יכר .ודאג

 הרוא ןיא סיטפיירומ סירדומ סאל קודאקיפ סייט ירבוס :ןובראק ןייזא האייא
 יא .וטפיימאטראפא ליא ןיס סאחדיבאקא סא״א ץכ יק רופ .ריראפ וס יד

 "ינימ סיא קאזוק סילט :הלידפאק הל יד וטניימידכיסכיא ןיא *א הלס הל ןיא

 הקריס תבש יד ירדאט הזאק וק ירטפיא ריזיד הראפ *רבמוא ליא ריטס

 הדבוד .הלידכאק הל הדידכיסליא .3ורע סיטסיזיא סדכסאמזייד דאדירוקסיא
 יא וטרייק ליא הא ןאראמזייד ץכ .דאדירוקסיא ןונ יק .הדבוד .דאדירוקקיא יד
 "ידנאק סאל הא ןארידכיסכיא ןופ יא .קודפיאוטא קול הא ןארייכיטפיא ןט

 הא ןארירבוק יא .בורע ןארא יא וזודבוד ול הא ןאראמזיי־י וריפפיא קאל

 :ןימח ליא

 לי^י תירניב וטכאס ליא וטכוליבפיא .ןייזיד הישקע יד וזיא איכפס

 יא ייל סוייא הא ואוגיגומ וטפאט רופ .לארשי הא ריסירימ רופ
 13 ״



 תבש יש תיב רע חצ
 .ן רידאמ !דרות וקדצ ןעמל ץפח ,דוהי רמא?ש

 :וי וט ףדב ןנברד שידק םירמואו

 דעכ םולשה וילע ךלמה דול רמאש תולוק תעבש ט םיש רומזמה חז ליחתי ךכ יסאי

 :תישארב ימי העבש

 םה :זעו דובכ ייל ובה םילא ינב ייל ובה דוךל רומש
 :שדק תרךהב י:ל ווקתשה ומש דובכ ,דוהיל
 לוק':םיבר םימ לע ק 'םיערה דובכה לא םימה לע. ;י לוק
 רבשמ םיזרא רבש ,דוהי לוק :רדהב ,דוהי לוקחכב״הץח
 קירשו ןונבל לגע.ומכ"םדיקריו :ןונבלה יזרא תא ,דוהי
 ליחי הוהי לוק :שא תובהל בצח הרהי לוק :טימאו ןכ וט?
 תוליאיללוחן ,דוהי, לוק :שדק רבךמ ,דוה: ליחי רבדמ
 בזק: ,לובמל ,דוה{ :דובכ רמא ולכ ולכיהבו תורעי ףשחר
 ךרב:■דוהי,ןתיי ומעל זע ,דוה: :םלועל דלמ ,דוהי, ב^ף

 :םולשב ומע תא

 :הרורצ ריתת ךנימי, תלודג,חצב אנא «י>
 :ארונ ונרהט ונבנש ךמע תנר לבק <»

 :םרמש תבבכ ךדוחל ישרוד רובו אנ <*
 :םלמג דימת ךתקדצ יימחר םרהט םכרב <י>

 :ךתדע להנ ךבוט בורב שודק ןיסה 0״
 :זןהשךק ירכוז הנפ ךמעל האנ דיחיז <י>

 •!תיצ־וקש) ♦תומלעת עדוי'ונתקעצ עמשו לבק וניתעוש* °י
 •(הורי) קניו :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב’"׳"ימ

 5 הלבקנ תבש ינפ .הלי תארקל ידוד
 !חא הותי .דחו*מה לא ונעימשה דהא רובדב רוכזו רומק

 : הליהתלו תראפתלו םשל דהא ומקו
 שארמ .♦הכרבה רוקמ איה יכ .הכלנו וכל'תבש תארקל
 a הלחת הבשהמב השעמ ףוס '.הבוס? םךן5מ

 (צתיגבא)

 ףטש״ערק)

 -<שכי״דגנ>

 סתצ״׳יטב)

 ךענט״כקח)

 *קדס״לגי)



 רס רופ וטכוליבכיא ׳ה קוקפ ליא יז־־ד יקנא יק .קאקכאדכימוקכיא

 :הקקיטרופכיא יס יא ייל הל הקסידכארגכיא יס דאדיטקוג

 :17 יא 16 החא ומוק ןנברד שידק ץזיד יא

t* דוד ושיד יק קיחב יטייק ליא ןיא ייא יק .ומלאק ליא יטסיא הסיפניא יקנא סיאופסיד 

 :הסנאירק הל יד סאיד יטייק יד היטניאוקקיא ומוק םולשה וילע ייר ליא

 ׳ה הא דאד וייד ליא יד קיליגכא ׳ה :לא דאד דוד הא ומלאק רומזמ־
 סוקכיא ירבמוכ וק יד הלכוא 'ה הא דאד :הזילאונרופ יח הלכוא

 סאוגא קאל ירבוק ׳ה יד זוב :דאדיטכאק יד הרוחמריא ןרק ׳ה הא קוב דאב

 הל ןוק ,ה יד הב :קאגכומ קאוגא יל5וק ׳ה ראכיאולונא וזיא הלכוא הל יד וייד•

 ׳ה ולביק יא קיזלאלא ןאלביק ׳ה יד זוב :הלוזומליא ןוק ׳ה יד זוב הקליאופ

 יא ןטבל ליא יד וליזיב ומוק לאטלאק קולוזיא יא :ןונבל ליא יד קיזלאלא הא-

 יד זוב :וגיאופ יד קאמאלפ ןאזאונ 'ה יד זוב :קוכלוקיכוא יד וזיא ומוק ןוילק
 ,ה יד זוב :שדק ־יד וטלייזיד 'ה לאיילטודא יזא .וטלייזיד לאיילולודא יזא ,ה

 ודוע וייקאלאפ וק ןיא. יא קאלאש ויירבוקקיד יא קאבל־יק לאיירולודא יזא

 הלאפ ייל 'ה יקוטכיקא יא וטכיקא יק וייבוליד ליא לופ 'ה :הלכוא ןייזיד ליא

 ולביאופ וק הא הליזידכיב 'ה הלאד ולביאופ וק הא הזילאטרופ 'ה :ילפמייק

 :זאפ הל ןוק

 קאראטלוק הגיריד וט יד הזידכארג יד הקריאופ ןוק וגיאול

 : הרודאטא

 ותלימיט קומאייפמילא .קומיקיטלאכיא ולביאופ וט יד לומחלק יביקיר

 : קולאדראוג הטייכיכ ומוק וטכיימאכואא וט קיטכייריקיר ןאגאראב וגיאור

 "ודלאלאוג וכיטכוקיד דאדיטקוג וט יד קידאדאיפ .קולאייפמילא קוליזידכיב

 : קולאכ

 : האייכאפמוק וט האיג ןייב וט יד ירבמודיגומ ןוק וטכאק יטליאופ

 : דאדיטכאק וט קיטנאלבמימ .הטאק ולביאופ וט הא וגיטלא וקיכוא

 ןייבאק ןוייקאמאלקקיא הלטקיאוכ יאוא יא יביקיל רומאלק הלטקיאוכ

 : קאטלייבוקכיא

 :ילפמייק יא ילפמייק הראפ וכייר וק יד הלכוא יד ירבמוכ וגידכיב

 :קועיריביקירסבשיד קיקאפ .הייבוכ יד ולטכיאוקכיאהא ודיריק ימ הדכא י

 ליא וייד ליאוא וזיא קוכ .וכוא וטכיימאדכאמ ןיא לאלבמימ יא ראדראוג.

 "ומליא לופ יא המאפ לופ .וכוא ירבמט וק יא וכוא ׳ה .ודאכואא

 לואול רופ יא הרוז
 יד ורידאכאמ האייא יק .קומילאדכא יא דאדכא סבש יד הלטכיאוקסיא הא׳
 ה2יא יד ובאת :הדאירוייכיסכיא יטכאבא יד וייפיסילפ יד :ווייסידכיב הל

 :וייפיסירפ ועכיימזנקכיפ ץא



 תכש לש תיכרע _ טצ
 ךל בר .הרפסה ךותמ יאצ ימוק הקולמ ריע ךלמ שדקמ
 ןי הלמוך ךילע לומח: אוהו .הכבה קמעב תבש
 ןק ד: לע .ימע ךתראפת דגב ישקל' .ימוק רפעמ ירענתה
 : הלא? ישפנ לא הקךקז .ימחלה תיק ישי

 ריש ירוע ירוע .ילוא ימוק ךרוא אק יב .יררועתה יררועתה
 : הלגנ ךילע ,דוהי דו־ק .ירקד
 ךק .ימהת המו יחחותשת המ .ימלבת אלו ישובת אל
 : הלת לע ריע התנקנו .ימע יינע וכה:
 ךילע שיש: .ךיעלקמ לב וקזחו .ךיסאש הסשמל ויה:
 4 הלב לע ןתה שושמב .ךיהלא
 ץק שיא ד: לע .יצירעת ,דוהי תאו .יצורפת לאמשו ןימ:
 : הליגנן החמשנו ♦יצרפ
 .הלסצקו החמשק התק םן .הלעב תלמע םולשק יאוב
 ךות :הלכ יאוב הלכ יאוב .הלגס םע ינומא ךות
 : אתקלמ תקש הלכ יאוב .הלגס םע ינומא
 :שדוק תבש םויק לארשי ומעל החונמ ןתנ רשא ,דוה:ךורב
 רמזלו ,דוהיל תודוהל בוט :תקשה םויל ריש רומזמ
 ז תולילק ךתנומאו ־דקה רקבב דיגהל :ןוילע ךמשל
 דוהי ינתחמש יב :'יונכק ןויגה ילע לקנ ילעו רושע ילע
 :דוה; ־ישעמ ולדג המ : ןגרא ךיד:ישעמב ךלעפב ,דוהי
 ןיק: אל לי?כו עד: אל יעב שיא :ךיתובשחמ וקמע דאמ
 ן •א ילעופ־לי וציצה בשע ומכ םיעשר הרפב :תאז תא
 ידגה יב :הוה: םלועל םורמ התאו :דע ידע םדמשהל
 :ןוא ילעפ־לי ודרפתי ודבאי ךיביא הנה יב ,דוהי ךיק;א
 ידשב יניע טבתו’:ןנער ןמשב יתילק ינרק. םיאדב םרתי
 ־י־־אב ח־־קי ־זגתב קידצ :ינזא הנעמשת םיערמ ילע םימקב

 :•הירפ:וניהלא תורצדדק ,דוהי תיבב םילותש :ה?שי ןונבלב
 דע:•י דינהל :ויהי םיננערו םי?שך הקישב יןובוני ־ש

 :וב התלוע אלו ירוצי ,דוהי



 ונידאל
 הל ירטכיא יד לאק הטכאבילא .וכייר יד דאדביק ייר יד וייראבועכחס

 הל יד יילאב ןיא ראטקיא יונ הא וטקאבא .הרודאנרוטקארט
 דאדאיפ יט ירבוק הראדאיפא ליא יא .הרוטלוביר

 ולביאופ ימ הרוחמריא וט יד קויינאפ יטקיב הטנאבילא ובלופ יד יטידוקאק
 המלא ימ הא הגיאא .ימחל ליא יד הזאק ישי יד וזיא יד רכאמ רופ

 : ןוייקימחי־י

 הטריפקיד הרבמולירא הטנאבילא .חל וט וכיב יק .יטאטריפקיד יטחטריפקיד

 :ויירבוקקיד יק יט ירבוק ׳ה יד הרכוא .הלבאראטכאק הטריפקיד

 קייור יט יק יא קימירפא יט יק .קיקניאונירבא יט ןונ יא קיטש ׳־׳יי יט ןונ
 הדאוגארפ הריק יא ולביאופ ימ יד קוכיקקימ ןאראגירבא יק יט ןיא

 : ןוטכומ וק ירבוק דאדביק

 קוט קודוט ןאיקראשילא יא קיטכאיילואיר קוט הרודאיילואיר רופ ןאריק יא
 :האייבוכ ןרק יייבוכ יד וזוג ומוק .וייד וט יט ןוק הראזוגא יק קיטכאייכאד

 יד וכזקנ׳ו רופ קאריקיטרופניא ׳ה הא יא קאראוגיגרורפ הדרייקיא יא הגיריד

 ; קומיראזוגא קוכ יא קומירארגילא קינ יא .יצרפ יד וזיא ןוראל

 ןוק יא האירגילא ןרק ראטכאק ןרק ןייבנחט .ודידאמ וק יד הנורוק זאפ ןיא ןיב

 ירטכיא .האייבונ ןיב האייבוכ ןיב .ורוזירט יד ולביאופ קיליאיפ ירטכיא .רזוג

 :הכייר הל סבש :האייבוכ ןיב .הא־יבוכ ןיב .יייזירט יד ולביאופ קיליאיפ

 :שדק סבש יד האיד ןיא לארשי ולביאופ וק הזנ הקכאגלוא וייד יק ׳ה וגידכיב

 הא ראול רופ וכיאוב :סבכ ליא יד האיד הא ראטכאק ומלאק רומזמ
 ץא ראייקכוכיד רופ :וטלא ירבמוכ וט הא ראימלאק רופ יא ,ה

 סיאוק קייד ירבוק :קיגוכ קאל ןיא דאדריב וט יא ד־קרימ וט הכאייכאמ הל
 ׳ה קיטקארגילא ימ יק :הליאוגיב ץק הלבא ירבוק דואאלא ירבוק יא קאד

 יכארגכיא יק וטכאוק :יראטכאק קוכאמ קוט יד קסגיא ןיק קארבוא קוט ןוק

 ןוראב :קוטכיימאקכיפ קרופ ןוראדכואא יק וגכומ 'ה קאגיא קוט ןורייקיד
 קולאמ ריקירילופניא ןיא :הטקיא הא ידכייטכיא ןונ וקול יא יבאק ןונ יפרוט

 קולריאורטקיד רופ הרוטרוט קיטפארבוא קודוט ןורייקיאומריא יא הבריי ומוק

 "יניא קוט קיא יק :,ה ירפמייק הראפ הרוטלא הל ןיא וט יא .ירפמייק הטקא

 קודוט קודיטראפקיא ןאריק ןארידריפיד יק קוגימיכיא קוט קיא יק ׳ה קינימ
 ימיבלובכיא הקיבאק ימ ונרוקיכוא ומוק יקוייקיטלאכיאיא :הרוטרוט קיטנארבוא

 סאבילא ןיא קיטנאטאק קימ ןיא וזוא ימ וטאק יא :ודידריביר יטייזא ץא
 *אמאטא ומוק וטקוג :קאזירוא קימ ןאריאוא .קונילאמ *מ ירבוק קיטכאט

 ןיא קודאטכאלפ :הריקירק ןונבל ליא ןיא יזראלא ומוק הייקירולפניא לאר

 ןאראבוכיר קאמ :ןאריקירולפכיא וייד ורטקיאוכ יד קיטרוק ןיא ,ה יד הזאק
 ‘•־י ור־גיריד יק ראייקכוכיד רופ :ןאריק קודידריביר יא קוזוייקיב הזי-אק ץא

 :ליא ןיא הרוטרוט ןונ יא יטריאופ ימ
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 ןוית ףא רזאתה זע הוהל שבל שבל תואג ךלמ !דוהי

 :התא םלועמ זאמ ךאםכ ןוכנ :טומת לב לבה
 :םיכד תורהנ ואשי סלוק תורהנ ואשנ הוהי תורה;ואשנ
 :,דוה! םורמב רידא םזי ירבשמ םירידא םיבר, םלמ תולקמ
 :םימי ךראל ,דוהל שדק הואנ ךתיבל דאמ ונמאנ ךיתחע

 :78 היחא ומוק אליעל שידק ׳זיד יא

 :ךרבמה דוה; תא וכרב רמוא צ״ש

 :דעו םלועל ךרבמה ,דוהי ךורב ץניעי

 בירעמ ורבךב רזעא םלועה ךלמ וניהלא ,דוהל התא ךורב
 הנשמ הנובתבו םירעש חתופ המכחב י םיברע
 םיבכוכה תא רדסמו' .םינמזה תא’ ףילחמו .םיתע
 רוא ללונ .הלילו םמוי ארוב .ונוצרכ עיקרב םהיתורמשמב
 .הליל איבמו'םוי ריבעמה .רוא ינפמ רשהו'ךשחי ינבמ
 התא ךורב :ומש תואבמ ,דוהי .הליל ןיבו םוי ןיב לידבמו

 :םיברע בירעמה הוהי

 תוממו הרות .תבהא ךמע לארשי תיב םלוע תבהא
 ונידל ,דוהל ןכ לעי .תדמל ונתוא םיטפשמו םימה
 דומלה ירבדב זולענו חמש;!ךיקחב חישנ ונמוקבו ונבכש־
 ךראו ונילח םה יכ .דעו םלועל ךיתוקחוךיתוצמבו ךתךות
 רוסת אל ךתלמח;ךתבהאו ,הלללו םמוי הנהנ םהבו .ונימל
 :לארשי ומע תא בהוא ,דוהי "התא ךורב :םימלועל ונממ

ypp דהא 1 !דוהי וניהלא הוהי לארשי: 
 :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב

 ־לכבו ךשמנ־לכבו ךבבל־לכב ךידלא דוהי תא תבהא!
 יןוצמ ין?נא ישא ,־דןאה.םירבךה ויהו ז ךלאמ
 ךתבשב םב תרבדו' ךינבל" םתננישו :ךבבל־־לע םויס
 ת1אל םתרשקו ,:ךמוהבו י תבכשבו ךרדכ ךתכלבו ךתיבב



 ונידאל 100

 ןייבכאט וייפיק יק החלחטרופ ׳ה וייטקיב וייעקיב הזיאוגיטלא וכיירכיא ץףףץךי־
 יד האייק ויג הוכקיאופכוק :הגייופקיר יק ןונ יק ורכומ וחפכוק

 וק קואיר ןוראקלא 'ה קואיר יקכוראקלא :וט ירפמייק יד קיקכוטקיא
 קיטריאופ קאגכומ קאוגא יד קיחב יד :וטכיימאזאמ וק קואיר ןאראקלא זוב

 יק קוטכיימאטקיט קוט :׳ה קולייק קול ןיא יטריאופ רסמ יד קארביק

 :קאיד יד הרוגכול הא 'ה דאדיטכאק הזומריא הזאק וט הא וגכומ ןוראידאדריבא

 :חע ףדב ומכ אליעל שידק רמואו

 :וגידכיב ליא 'ה הא דיזידכיב יזיד ןזח ליא

 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ וגידכיב ליא ׳ה וגידפיב ץדנופסיר יא

 הרבאלאפ וק ןוק יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאט 'ה וט וגידכיב ףףך^

 ןוק יא .קאטריאופ ןיירבא האייקכיק ןוק .קידראט ןייקידראטפיא י
 ןאנידרוא יא .קופמייט קול הא ןאקורט יא .קארוא ןאדומיד האייקידכיטכיא•

 וק ומוק הרודידכאפקיא הל ןיא קאיידראוג קוק ןיא קאירטקיא קאל הא
 .דאדירוקקיא יד רומא רופ חל ןייבלוביר .יגוכ יא האיד ןאירק .דאטכוליב-

 ץאארט ‘א האיד ליא ראקאפ ןייזא ליא .זול יד רומא רופ דאדירוקקיא יא
 וק סואבצ 'ה .יכוכ הל ירטכיא יא האיד ליא ירטכיא ןאטראפא יא .יגוב

 :קידראט ןייקידראטכיא ליא ,ה וט וגידכיב .ירבמט

QnK"[ יא ייל .קיטקאמא ולביאופ וט לארשי יד הזאק הא ירפמייק יד רומא 
 רופ .קיטקאזיבכא קוכ הא קיייקיאוג יא קוריאופ קאקכאדכימוקניא

 ראטכאבילא ורטקיאט ןיא יא ריזאיי ורטקיאוכ ןיא וייד ורטקיאט 'ה וטכאט

 ןיא קומיאקוכראחגא י^י סומיאקטרארגילא יא .קוריאופ קוט ןיא קומיראלבא

 קוט יא קאקכאדנימוקכיח קוט ןיא יא ייל וט יד וטכיימידכירפיד יד קארבאלאפ
 הרוגכול יא קאדיב קארטקיאופ קוייא יק .ירפמייק יא ירפמייק הראפ קוריאופ
 וט יא .יגוכ יד יא האיד יד קומיראלבא קוייא ןיא יא .קאיד קורטקיאוכ יד

 ׳ה וט וגידכיב :ירפמייק הראפ קיפ יד קיריט ןופ דאדאיפ וט יא רומא

 :לארשי ולביאופ וק הא ןאמא

 :דחא הריהי רניהלא הריהי לארשי עמש

 :ופוא 'ה וייד ורטקיאט 'ה לארשי יאוא

 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ וכייר וק יד הרפוא יד ירבמוכ וגידכיב

 ןוק יא ןוקארוק וט ודוט ןנק וייד וט 'ה הא קאראמא יא
 קאל ןאריק יא :ריבא וט ודוט ןוק יא המלא וט הדרט

 :ןוקארוק וט ירבוק ייוא ןאדכימוקכיא יט ויי יק קאטקיא קאל קארבאלאפ

 ראטקיא דט ץא קאייא ןיא קאראלבא יא קוזיא קוט הא קאקאלראדלימ יא

 יא ריזאיי וט ןיא יא הריראק הל רופ ראדכא וט ןיא יא הזאק וט ןיא
 די טאמ וע ירבוק לאייכיק רופ קאקאלראטא יא :ראטפאבילא וט ן״א־
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bn תוזזמ־לע םתבתכו :ךיניע ןיב תפטטל ריהר־ ךידי 

 :ךידעלבו ךתמ
 זזוצמ יכנא רשא יתובמ־־לא ועמשת עמש־־םא היהן
 ודבעלו* םכי,־!לא, הוהי־־תא הבהאל םויה םכתא
 הרוי ותעב םכצרא־יטמ דרהת :םכשפנ־לבבו םכבבל־לכב
 ךדשב 'בשע יתתנו :ךרהציו ךשריתו ךנגד תפסאו שוקלמו
 5נננל -תפד־י־ןל ף־?*ה '־^'|?ל5י!ו 'ך»מל
 הרחו :םהל םתיו־תשה!_םןרחא םיקולא םתךבעו (םתחסו
 המדאהי רםמ היהי־אלו םימשה־תא רצעו םכב היוהי־ףא
 רשא הבטה ץראה לעמ הרהמ םתוךבאנ ־לובי־תא ןתות אל
 ־־לעו םכבבל ־לע הלאירבד־תא םתמשו :םכל ןתנ .דוהי
 ייב תרבטוטל ויהו םכ־זי־לע תואל םתא םתךשןרו’םכשבנ
 ךתבשב םב רבדל םכינב־־תא 'םתא םתדמלו :םכיניע

 ־־לע םתבתכו :ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתבלגו ךתיבב
 'לע םכינב ימיו םכימי.וברי ןעמל :ךירעשבו ךתיב. תוזוזמ
 םימשה ימינ םהל תתל םכיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה
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 קורמאו'לארשי ינב־לא רבד :י־מאל השמ־לא הרהי רמאיו
 םתרידל ם,־ידנב יפננ־לע תציצ םהל ושעו םהלא
 תציצל םכל היהו :תלכת’ ליתפ תנכה תציצ־לע ונתנו
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 םתא םתישעו הול תוצמ־לכ־תא םתרכזו ותא םתיארו
 0י5י םתא־רשא םכיניע ירחאו םכבבל ייחא ורותת־אלו
 םתייהו יתוצמ־־לי־תא םתישעו ורכזת ןעמל :םהי־ווךא
 םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי ינא :םכיהלאל םישדק

 ייי״י :םכיהלא ,דוהי ינא םיהלאל םכל תויהל םילבמ ץלאמ
 :תמא םכיהלא ,דוהי ץ־ע•

 וניהלא ,דוהי אוה יי .ונילע םלק_ך תאז לכ הנומאו תמא׳
 .םיכלמ דימ ונדופ,ך :ומע לארשי ונחנאו .ותלוז ןיאו
 .,ונרצמ ינל עך$נה לאה :סיצייע-לכ ףבמ ונילמ ונלאגת



 I d !<י

 ירבוק קאסאלריבירקקיא יא .סוחא קורכ ירטכיא ןיליפס רופ ןאריס
 :קאטריאופ קוט ןיא יא הזאק וט יד קילארבמוא

 זיי יק קאקכאדכימוקכיא קימ הא שידיריאוא ריאוא יק הריק יא ^י[ךף

 ייא וייד ורטקיאוב 'ה הא ראמא רופ ירא קוב הא ןאדכימוקכיא

 : המלא הרטק׳אוב הדוע ןוק יא .ןוקארוק ורטקיאוב ודוט ןוק ולריבריק רופ

 האידראט יא הכארפכיט הרוא וק ןיא הרייט הרטקיאוב יד האייבול יראד יא

 יד הבריי יראד יא :יטי־׳זא וט יא וטקומ וט יא הריביק וט קאראייכאפא יא
 דיאיק :קאיטראטרא יא קארימוק יא האיפורעאוק וט הראפ ופמאק וט

 קוב יא ןוקארוק ורטקיאו: תריאאבמוק יק ודכאוק יד קוב הא קודאדלאוג
 :קוייא הא שידיראברוקכיא קוב יא קורטוא קיחייד שידיריבריק יא שידיראריט

 הריק ןונ יא קולייק קול הא הכריטיד יא קוב ןיא ׳ה יד רולופ הריקיריא יא

 שידיאקוברידריפיד יא וייומריא וק הא הראד ןוכ הרייט הל יא האייבול
 שידיכרופ יא :קט הא ןאד ׳ה יק הכיאוב הל הרייט הל ירבוק יד הקירפ יד

 הרטקיאוב ירבוק יא ןוקארוק ורטקיאוב ירבוק קאטקיא קארבאלאפ קימ הא

 יא טאמ הרטקיאוב ירבוק לאייכיק רופ קאייא הא שידיראטא יא המלא

 :קאייא הא שידיראזיבכא יא :קוחא קורטקיאוב ירטניא ןיליפת רופ ןאריק

 הזאק יט ןיא ראטקיא וט ןיא קאייא ןיא ראלבא רופ קוזיא קורטקיאוב הא

 :ראטכאעלא וט ןיא יא ריזאיי וט ןיא יא הריראק הל רופ ראדנא וט ןיא יא

 :קאטריאופ קוט ןיא יא הזאק וט יד קילארבמוא ירבוק קאקאלריבירקקיא יא

 ׳ירבוק קוזיא קורטקיאוב יד קאיד יא קאיד קורטקיואב ןיאוגיגומ יק יקרופ
 ־ומוק. קוייא הא ראד רופ קירדאפ קורטקיאוב הא ,ה ולוג יק הרי־ט הל

 :הרייט הל ירבוק קולייק קול יד קאיד

 ־יא לארשי יד קוזיא הא הלבא :ריזיד רופ השמ הא ׳ה ושיד יא ד£איי
 קוק יד קאדלא ירבוק תיציצ קוייא הראפ ןארא יא קוייא הא קאר־ד

 יד וליא הדלא הל יד תיציצ ירבוק ןאראד יא קיייקכאכיריג קוק הה קוייכאפ
 שידירארבמימ יא ליא'הא שידיריב יא תיציצ רופ קוב הא הריק יא :וכרידאק

 ־לוקקיא ןוכ יא קאייא הא שידירא יא ,ה יד קאקכאדכימוקכ־א קאדוט הא
 קוזוא קורטקיאוב יד קארטיד יא ןוקארוק ורטקיאוב יד קארטיד שיד*ק
 שידירא יא שידירבמימ יק רופ :קוייא יד קארטיד קיטכאראקקיא קוב ןר

 :וייד ורטקיאוב הא קוטכאק שידיריק יא קאקפאדכימוקכיא קימ קאדוט הא

 ריאיק רופ וטפייא יד הרייט יד קוב הא יקאק יק וייד ורטקיאוב ׳ה ויי

 :וייד ורטקיאוב ׳ה ויי וייד רופ קוב הא

 :דאדריב וייד ורטקיאוב ׳ה (ןזהניאהמוטיא)

 ־יה ליא יק :קוכ ירבוק ימריפ יא וטקיא ודוט דאדליאיפ יא דאדריב

 ולביאופ וק לארשי קוכ יא .ליא יד קאריאופא ןונ יא וייד ורטקיאוכ
 והמלאפ יד ייר ורטשיאונ סומכיימחיר ליא .סייר יד רידופ יד סומכיימוריר ליא



 תבש לש תיברע בק
 אלל .םילחב ־ונש?: בשה :־ונשפנ יביוא־לכל לומ! בלשמ־־
 וננרק.םריו .ונבלוא תומב לע ונכיר־דמה :ונלגר טומל ןתב
 תתואב .,יערפ? המקנ ונל השעה לאה :וניאנש לב לע:
 *רובב־לב יתלבעב הימה :םה ינב תמדאב םיתפומבו־
 ייבעמה :םלוע תודדל םכותמ לארשי ומע תא אצויו .םירצמ
 תומוהתב םהיאנוש תאו םהיפדור תאו .ףוסםלירזנ ןיב ו
mi ■»%*■«, ♦ ***»»«,י4**%*»*ך *>■»*»»% *•*■*י*■*• •״ * 
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 .הדריש ונע ךל לארשי ינבו הישמ :םהילע ולבה ןוצלב-
 הכמב ימ .הודי םלאב הבמכ ־מ :שלב ורמאו .הבר ההמשב

• : T 7 ד • ז \ :17: 1 ־ t T • T : • •• t 

 וניהלא ,דוהי ךתוכלמ :אלפ רישע תלהת אלו; .שדקב רדא!,
 ,דוהי ויימאו וכילמהו ודוה .םלכ דהי .םדד לע ךינב ייאל
 ולאגו בקע: תא ,רוהל הלפ יכ רמאעו :דעו םלעל ךלמיי

 :לארשי לאנ ,דוהי התא לורב :ונממ ,רזה דימ
 •• T J - T T: T־ י T V ״ י T T ייי •

 םיבוט םייחל ונכלמ ונדימעהו .םולשל וניבא ונ2'3?דד
 וננקלו .ךמולש תכס ונילע שורפי :םולשלו

 ךמש ןעמל הרהמ ונעישוהו :ךינפלמ הבוט הצעב ונכלמ:
 התא ךורב :םוליש!שימלח תכס ונילע שורפו :ונידעב ןגדו:
 םלקורללעו לאךשו ומע לעו ונילע שילש תכס שרופה ,דוהל

 זמא

 םתרדל תעשה תא תושעל תבשה תא לא־שלינב ורמשל
 םלועל איה תוא לארשל ינב ןיבו יניב :שלוע תירב
 םויבו י קראה תאו םימשה תא הוהי השע םימל תשש יכ

 :שפנינ תבש יעיבשה

 חע ףדב אצמת אליעל םידק רמואו

 :ךתליהת דיני יפו חתפה יתפש ינדא
 יהלא .םהרבא יהל: .וניתובא דדלאו וניהלא ,דוהי התא ךורב:
 לא .ארונהן דוב!ה לוד!ח לאה .בקעי.*הלאו קחצי
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 -סוגנא קמונקיסוכ יד קוכ רופ ןאגכיב ליא וייד ליא :קיומיאופ סידיט יד
 סאמלא סארעקיאוכ יד סוגימיכיא קודוע הא ןודראלאוג ןאגאפ ליא קירודאיד:
 ־ו*סיר ליא הא וייד ןט יא .סאדיב קאל ןיא סאמלא סארעקיאוכ ןייכופ ליא
 שורעקיאופ יד קיראטלא ירבוס ראזיפ סומכייזא ליא :ייפ ורונסיאוכ ועכיימיא
 סמעקיאט סמוע יר5וס הקיבאק הרונקיאוכ וי־קיעלאכיא יא .סוגימיכיא
 קילאייכיס ןוק הערפ ןיא תסכאגכיב קוכ הא ןייזא ליא וייד ליא :קדנכייקירובא
 האייכאק וק ןרק ןייריפ ליא :סס יד סוזיא יד הרייע ןיא סאיבאראמ ןוק יא
 .סוייא ירעכיא יד לארשי ולביאופ וס הא וקאס יא ועפייא יד סירוייאמ סודווב
 סארודיעראפ ירעכיא סיזיא סוס ראסאפ ןייזא ליא .ירפכייס יד האירופלא הא
 סומזיגא ןיא סיעכייסירובא סיס תא יא סימפייגיסירפ סיס תא יא .וייבור ראמ יד
 וס הא ןוראול יא ןוראבאלא האיכאגאראב וס הא סרזיא ןמייב :ויידכוא
 סוזיא יא השמ .סוייא ירבוס ןורייביסיר דאעכוליב ןוק וכייר וס יא .ירבמוכ
 ןורישיד יא ידכארג האירגילא ןוק ראעכאק ןוראעכאק יע תא לארשי יד
 יע תא ומוק ןיק ׳ת סיעייאיפ סיל ןיא יע תא ומוק ןיק .סוייא סודומ
 וע .האיבאראמ ןייזא סירואול יי וזורימיע דאדיעפאס הל ןיא יעריאוצ
 סודוע הפוא הא ראמ הל ירבוס סיזיא סוע ןירייב וייד ורעסיאוכ ׳ה וכייר
 ירפמייס הראפ הראכיירכיא ׳ה .ןורישיד יא ןוראכיירכיא יא ןוראול סוייא
 האולרימחיר יא בקעי הא 'ה ויימחיר יק וגיד יאופ יא :ירפמייס יא

 :לארשי ןיימחיר ,ה וע וגידכיב .ליא יד סאמ יעריאו£ יד רידופ יד

 ראראפ סימזא יא זאפ ןיא ירדאפ ורעסיאט ריזאיי סומזא ונביכשה
 יא :זאפ הראפ יא סאכיאוב סאדיב הראפ ייר ורעסיאט
 ןיא ייר ורעסיאט סימאסירידא יא זאפ וע יד האייפאבאק סופ ירבוס ידכאפסיא
 יא .ירבמוכ וע רופ הסירפ יד סומאבלאס יא .יע יד ירעכאליד וכיאוב וזיסכוק
 .זאפ יא סידאדאיפ יד האייכאבאק סוכ ירבוס ידפאפסיא יא :סמ ןיא הראפכאמ
 ־וס ירגוס יא סיכ ירגוס זאפ יד האייפאבאק ןיידפאפסיא ליא 'ה וע וגידכיב

 :ןמא םילשורי ירבוס יא לארשי ולגיאופ

 ליא הא ריזא רופ סבש ליא תא לארשי יד סרזיא ןאראדראוג יא ורמ^ו
 ימ ירמכיא :ירפמייס יד ועכיימאמריפ סוייסכאכיריג סיק תא סבש
 סאיד שיס יק ירפמייס הראפ האייא לאייכיס לארשי יד סוזיא ירעכיא יא
 :וחפיריאוכיעיסל'אהאידליאןיאיא הרייע הל הא יא סילייססילהא ,ה וזיא

 :78 הזוא ומוק אליעל שידק יזיד יא

 :רואול וע הראייספוגיד הקוב ימ יא סארירבא סוייגאל סימ יכדא

 .סירדאפ סורמסיאט יד וייד יא וייד ורעסיאוכ ,ה וע וגידכיב ךורב
 ליא וייד ליא .בקעי יד וייד יא .קחצי יד וייד .םהרבא יד וייד י
 פידיסרימ ןאכודראנאונ וטלח וייד וזורימיע ליא יא ןאגאראב ליא ידכארג



 תבש לש תיכרע ^
 .תובא ידקח רכיזו לבה הנוק .םיבוט םידסה למוג ןוילע׳

 י :ה?לאב ומק ןעמל םהינב ינעל לאוג איבמו
 רמוא הבושה ימי הרשעכ

 .םייס רעס? ונכתב .םייחב ץפח ךלמ .םייחל וגךכן>
 (:םייח םיהלא ךנעמל

 :םהר?א ןגמ הוהן התא ךורב .ןגמו עיקומו רזוע ךלמ
 עיקוהל" בר התא םיתמ היה? הוהי םלועל רובג ההא
 .(םקנה דירומו חורה בישמ ף־״הב)(.לטה דירומ ץיקב)
 םילעונ ךמוס םיבר םימהר? םיתמ היחמ דסה? םייח לבלב?
 .רעע ינקיל ותנומא םיקמו .םירוסא ריתמו .םילוה אפורל
 הריהמו תיממ דלמ ךל המוד ימו תורובג לעב ךומכ ימ

 5 העושי חימאמו
 :רמוא הבושה ימי הרשעב

 (:םייהל םימחרב וירוצי רכוז ןמחרה בא ךומכ ימ)
 :םיתמל היחמ יי התא ךורב :םיתמ תויחהל התא ןמאנז
 .הל? ךוללהי םוי לכ? םיקודקו קודקז ךמשו שודק התא
 הדוהי, התא ךורב :התא שודקו לודג ךלמ לא ■יב

 (:שודקה ךלמה י״יא הניפח ימי ׳יג) :קודקה לאה
 םומש השעמ תילכת ךמשל יעיבשה םוי תא תקדק התא
 .םינמזה לכמ ותשיזקו םימיה לכמ ותכרבו ץראו
 ליד :םאב? לכל ץךאהו;םימשה ולגד :ךתלות? בותכ ןכו
 םויב ת?שיו :הקע רשא ותכאלמ יעיבשח םויב םיהלא
 םוי תא סיהלא ךרבד :השע רשא ותכאלמ לכמ יעיבשל
 ארב רשא ותכאלמ לכמ תבש וב יכ ותא שדקיו יעיבקל

 :תושעל םיהלא
 ישדקמ םע גנע יארוקו תבש *רמש ךתוכלמ? וחמשי׳
 יעיבק?ו .ךבוטמ וגגעתין וע?שי םלב .יעיבש
 הישעמל ר?ז .תארק 'ותא םימל תדמח 'ותשדקו וב ליצל

 :תישארב
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 ןיאארס יא קירדאפ יד קידיקרימ ןארבמימ יא .ודוע ול ןאדק .קאכיאוי*

 :רומא ןרק ירבמוכ וק רופ קוזיא קוק יד קוזיא הא רודימחיר

 (:יזיד הבושה יד קאיד קייד ןיא)

 .קאדיצ קאל ןיא ןאטכוליבכיא ייר .קאדיב הראפ קומארבמימ
 (:קאדיב יד וייד ירצ רופ .קאדיב יד ורביל ןיא קומיבירקקיא

 :םהרבא יד וראפפאמ ׳ה וט וגידכיב .וראפכאמ יא ןאבלאק יא ןאדוייא ייר

 ידכארג וט קוטריאומ ןאוגידיבא .ינדא ■ירפמייס הראפ ןאגאראב וט ה71א
 ןיא) (ואיקור ליא רידפיקיד ןייזא ונאריבניא ליא ןיא) .ראבלאק רופ
 ןאכרי5וג (האייבול הל רידכיקיד ןייזא יא וטכייב ליא ןאלפוקא ינרייבניא ליא
 ־יאאק ןיירפוקא קאגכומ קידאדאיפ ןוק קוטריאומ ןאוגידיבא .דיקרימ ןוק קוציג•
 ןאמריפא יא :קודאליקראקניא ראטלוק ןייזא יא .קוכיזאח ןאפיזילימ יא קוד
 "אנאראב יד וייכיאוד יט הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודימרוד הא דאדליאיפ וס
 ריקיאומריא ןייזא יא ןאוגידיבא יא ןאטאמ ייר .יט הא ןאזימיקא ןיק יא קאיכ

 :ןוייקאבלאק

 (:יזיד הבושת יד קאיד קייד ןיא)

 ןרק קודאירק קוק ןארבמימ והדאיפ ליא ירדאפ יט הא ומוק ןיק
 (:קאדיב הראפ קידאדאיפ

 :קוטריאימ קול ןאוגידיבא 'ה וט וגידניב :קוטריאומ ראוגידיבא רופ וט ליאיפ יא

 יט האיד הדאק ןיא קוטכאק יא וטכאק ירבמוכ וט יא וטכאק וט התא
 וגידכיב :וט וטכ^יק יא ידכארג ייר וייד יק .ירפמייק ןאראבאלא
 (:וטכאק ליא ייר ליא יזיד הבושת יד קאיד קייד ןיא) :ועכאק ליא וייד ליא ׳ה וט

 ימוק .ירבמוכ וט רופ וכיטיק ליא האיד ליא הא קיטקאקיפיטכאק וט
 קאמ ולקיטקי&ידכיב יא .הרייט יא קולייק יד הגיא יד וטניימילפ
 יא .קופמייט קול קודוט יק קאמ ולקיטקאקיפיטפאק יא .קאיד קול קודוט יק
 קידוטיא הרייט הל יא קולייק קול יקכוריילפמוקיא .ייל וט ןיא וטדקקיא יקנא׳
 הרביא וק וכיטיק ליא האיד ליא ןיא וייד ליא ויילפמוק יא :קודאקפופ קוק
 א :וזיא יק הרבוא וק ורוט יד וכיטיק ליא האיד ליא ןיא וגלוא יא .וזיא יק

 ןיא יק .ליא הא וקיפיטכאק יא וכיטיק ליא האיד ליא הא וייד ליא ו&ידפיב-
 :ריזא רופ וייד ליא ואירק יק .הרבוא וק הדוט יד וגלוא ליא

 קיטפאמאיי יא סבש קיטפאדראוג וכייר וט ןוק ןאיקרארגילא
 ־אטרא יק קוייא קודוט .וכיטיק קיטאקיפיטפאק ולביאופ .וייקיב
 קיטקאטכוליבכיא וכיטיק ליא ןיא יא .ןייב וט יד ןאראייקיבפיא יק יא ןאר
 חיטסאמאיי ליא הא קאיד יד האייקידבוק .קיטקאקיציטכאק ול יא ליא ץא

 :וייפיסיי־ס יד הגיא הא ןוייקארבמימ
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 ונשדק .ונתחונמב אנ חצר וניתובא יהראנ ובידלא
 ,ךבוטמ ונעבק .ךתרותב ונקלח םיש .ךיקהצמב
 ונליחנהו .תמאב ךרבעל יינבל רהטו .ךתעושיב ונשפנ חמש
 ילב הב והונד .ךשךקז תבש ןוצרבו הבלאב וניהלא ,דוהי
 !תבשה שדקב ,דוה? התא ךורב :ךבש ישדקב ‘־לאישי

 בשהו .העש םתלפתלו לארשי ךמעב וניהילא ,דוהי הצר
 דרהב םתלפתו לארשי ישאו .ךתיב ריבדל הדובעה
 לארשי. תדובע דימת ןוצרל יהתו .ןוצרב לבקת הבהאב

 * ז «<

 :רמוא דעומה לוחבו שדח שארב

 זדצדו האד. עיני. .אבה הלעי וניתובא דדלאו וניזדלא
 ןורכזו .וניתובא ןורשלו וננורנגז רכמו דקפי.עמש:
 ךטע־לב ןורבח .ךייבע דוד ןב הישב !יישזר .ךריע םלשורי
 םימחרלו דסחל ןהל .הבוטל הטילפל .ךינפל לארשי תיב
 .הוח תוצמה גח םויב <הספל) .<ז־וזה שידחה שאר) םויב
 .(הזה שדק ארקב םויבו) הזה תויפה גח מו*ב (™סל)

 .הבוטל וב וניזדלא ,דוהי ונרבז .ונעישוהלו ונילע וב םחרל
 ׳העושו רבךב .םיבוט םייחל וב ונעישוהו .הכרבל וב ונדקפו
 ׳ךילא יב .ונעישוהל ונילע םחרו לומהו וננחו סיה םיבתרו

 :התא סוחד ןונח ךלמ לא יב .וניניע

 דניניע הניזחתו .ונצרתו ונב ץופחת םיברה ךימחרב התאן
 דזחמ-־ך הוהי התא ךורב :םימתרב ץיצל ךבושב

 :ןויצל ותניכש

 וניתובא י,־דלאו וניהלא הוד אוה התאש ךל ונחנא םידומ
 הרתא ונעש? ןנבי ונייח רוצ ונרוצ .דעו םלועל
 םדוסב-ד ונתח לע .ךתלהת רפסנו ךל הדונ רדו רדל .אוה
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 הרוגא הטכיציבכיא ,קירדאפ קורטקיחט יד וייד יא וייד ורונקיאונ ו^יהלא
 *וקכיא קוט ןיא קומאקיפיטכאק .קאקנאגלוא קארטקיאט ןיא
 הרגילא .ןייב ויכ יד קומאטרא .ייל וט ןיא יטראפ הרטקיאט ןופ .קאקפאדכימ
 רופ ןוקארוק ורטקיאט האייפמילא יא ןוייקאבלאק וונ ןוק המלא הרטקיאט
 יא רומא ןרק וייד ורטקיאט ׳ה ראדיריא קומזא יא .דאדריב ןוק יטריבריק
 ודוע האייא ןיא ןאראגלוא יא .דאדיטכאק ויכ יד תבש .דאטכוליב ןוק
 :תבש ליא ןאקיפיטכאק ׳ה וט וגידכיב .ירבמט וט קיטכאקיפיטכאק לארשי
 קוק הא יא לארשי ולביאופ וט ןיא וייד ורטקיאט ,ה הטכוליבכיא
 וייקאלאפ הא וטכיימיבריק גיא ראכרוט זא יא .יביקיר שיכויישארוא
 ןוק הקירפ יד קיכוייקארוא קוק יא לארשי יד קיכוייקיפוא יא .הזאק וט יד
 ־ריס וכיטכוק יד דאטכוליב רופ האיק יא .דאטכוליב ןוק קאריביקיר רומא

 :ולביאופ וט לארשי יד וטכיימיב
 :הריד דעומה לוח ץא יא שדוח שאל ןיא

 יא הבוק .קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ו^י^לא
 ודאטכוליבכיא האיק יח ודיקיראפא האיק .יגייא ־ק ירטכיא
 "ארבמימ הרטקיאוכ .ודארבמימ תאיק יא .ודאטיזיב האיק .ודיאוא האיק
 סילשורי ־ד ןוייקארבמימ יא .קירדאפ קורטקיאונ *ד ןוייקארבמימ יא ןוייק
 יא .וברייק וט דוד יד וזיא ודאטכיא יד ןוייקארבמימ ■ יא דאדביק וט
 רופ יט יד ירטכאליד לארשי יד הזאק ולביאופ וט ודוט יד ןוייקארבמימ
 •קידאדאיפ• רופ יא דיקרימ רופ האייקארג רופ ןייב רופ הרודאפאקקיא
 האיד ןיא (הפפ ןיא) יעקיא ליא קימ ליא יד וייפיקיריפ יד האיד ןיא
 האוקקאפ יד האיד ןיא (תונוק ןיא) .יטסיא ליא קאייכיקיק קאל יד האוקקאפ יד
 דאדיטנאק יד הרודאמאיי יד האיד ןיא יא יטקיא ליא קאיינאבאק קאל יד
 .קומראבלאק רופ יא קוכ ירבוק ליא ןיא ראדאיפא רופ (יטקיא ליא
 ליא ןיא קומאטדיב יא .ןייב הראפ ליא ןיא וייד .רטקיאוכ ׳ה סומארבמימ
 ןוק קאכיאוב קאדט הראפ ליא ןיא קומאבלאק יא .ןוייקידניב הראפ
 יא קומאייקארנניא יא הדאיפא .קידחדאיפ יח ןוייקאבלאק יד הרבאלאפ
 קורטקיחט יט הא ית .קומאבלאק יא .קונ ־רצוק הדאיפא יא הדאיפא

 :וט וחדאיפ יא וחייקארג ייר וייד יק .קוזוא
 קוכ ןיא קאראטנוליבניא קאגנומ קאל קידאדאיפ קוט רופ וט יא ,יך~או
 ראכרוט וט ןיא קוזוא קורטקיאט ןאריב יא קאראטנוליבכיא קוכ יא
 :ןויל הא הכינש וק ראנרוט ןייזת ליא ׳ה וט וגידניב .קידאדאיפ ןוק ןויצ הא
 יא וייד ורטקיאט ׳ה ליא וט יק יט הא קוכ קיטכאגרוטא ןדריךיןי
 חטקיאוכ .ירפמייק *א ירפמייק הראפ קירדאפ קורטקיאט יד וייד
 "לאק הרעקיאוכ יד וראפאנאמ יא .הדיב הרטקיאוכ יד יטריאוצ יטריאופ
 *אטכוק יא .יט הא קומיראול וייקכאכיריג יא וייהנאכיריג הא .ליא רע .ןוייקאב
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 תבש לש תיברע זדק
 01* לכבש לפנ לעו ךל תודיקעה וניתומקנ Sjn .־ךיב
 ךרבו ’ ברע .תע לכבש ךיתובוטו ךיתואלפנ לעו .ונמע
 ימיספל'י5 םחרמה'ךימזלר ולכ אל יב בוטה .םירהבו

 :ךל וניוק םלועמ יב ךידסח

 :רמוח הכונחב

 .תועושתה לעו .תורוב:־ לעו .ןקרופה לעו .םיסנה לע
 וניתובאל תישעש .תומהנה *רעו .תואלפנה לעו

 :ה!ה ןמזבו םהה םימיב

 הדמעשכ .וינבו יאנומשח לודב ןהב ןנהוי ןב הדרתמ ימיב
 ךתרותמ םחבשל לארשי.ךמע לע העשרה ןויז תוכלמ
 םהל תךמע םיברה ךימחרב התאו .ךנוצר יקהמ םריבעהלי
 תומקנ .םניד תאו תנד .םביר תא תבר ',םתרצ תעב
 דיב םביברו .םישלח דיב םירובנ תיסמ .םתמקנ תא

 - : ־ - : T “ *־״ : ״ ־ T . ־־ T T r ״ : ״

 .םירוהמ ד;ב םיאמטו .םיקידצ די_ב םיעשרו .םיטעמ
 שודקו לודב םש תישע ךלו .ךתרות יקמוע _ ד!ב םידזו

 םויהכ ןקרופו הלודנ העושת תישע לארשי ךמעלו *ךמלועב
 .ךילכיה תא ונפו .ךיתיב ריבךל ךינב ואב ךב דהאל .־ןה
 ועבקו *ךשדק תורבחב תורנ וקילדהו ךשיזקמ תא ורדקו
 םיסנ'םהימע תישעו .האדוהבו ללהב ולא'םימי, הנומי;

 :הלס לודנה ךמשל הדונו תואלפנו

 ונבלמ ךמש דימת אשנתיו םמורתיו ךרבתו םלב לעו
 :הלס:ךודוי'םידה לבו •דעו םלועל

 :סילמוא הבושה ימי תרשעב

 (:ךתדב ינב ל? םיבוט םייחל בותכו)

 .בוט יב םלועל תמאב לודנה ךמש תא וכרביו ןלל־ןיי
 דק•? *בוטה לאה הלס ונתרזעו ונעועיישי ליאה

 :תודוהל האנ ךלו ךמש בוטה הו;הי התא



 /05 ונידאל
 טאמ ווכ ןיא קאדאגירעפיא סאל קאדיב קארעקיאוכ ירבוק רואול ווכ קומי}

 קוע ירבוק יא .יע הא קאדאדכימוקכיא קאל קאמלא קארעקיאוכ ירבוק יא•

 קוע יא קאיבאראמ קוע ירבוק יא .קוכ ןוק האיר הדאק ןיא יק קורגאלימ
 טיאוב ליא .קאעקייק יא הכאייכאמ יא ירדאע .הרוא הדאק ןיא יק קיכייב

 קוע ןוראמיעא יק ןונ יק ןאדאיפא ליא .קידאדאיפ קוע ןוראדיב יק ןונ יק

 :יע הא קומאריפקיא ירפמייק יד יק קידיקרימ
 :(ןאליד הכונח ןיא)

 קאל ירבוק יא .ןוי־קימחיר הל ירבוק יא .קורגאלימ קול ירבוק לע
 יאמ קאל ירבוק יא .קיכוייקאבלאק קאל ירבוק יא .קאינאגאראב

 קירדאפ קורעקיאוכ הא קיעקיזיא יק .קיערוכוק קול ירבוק יא קאיבאר
 •יעק־א ליא ופכייע ליא ןיא יא קויגקיא קול קאיד קול ןיא

 יא יאנומשח יינארג ןהכ ןנחוי יד וזיא היסתמ יד קאיד ןיא

 ולביאופ וע ירבוק ולאמ ליא ןוי יד וכייר וראפ יק ומוק קוזיא קוק

 קוריאופ יד ראקאפ קולריזא רופ יא ייל וע יד קולראדיבלוא רופ .לארשי

 קיעקאראפ יע קאגנומ קאל קידאדאיפ קוע רופ וע יא .דאעכוליב וע יי

 קאזאראב קוק הא קיעקחזאראב .קאייעקויכא קוק יד הרוא ןיא קוייח הא

 קיעקאגירעכיא .קסקנאגכיב קוק הא קיעקאגכיב .קוייקיאוג קוק הא קיעקאיקוג

 יא .קוקופ יד רידופ ןיא קוגכומ יא קושולפ יד רידופ ןיא קיכאגאראב
 יא .קוייפמיל יד רידופ ןיא קודאכוקכיא יא .קועקוג יד רידופ ןיא קולאמ

 קיעקיזיא יע הא יא .ייל וע ןיא קיעכאזאבארע יד רידופ ןיא קוייבריבוק

 *קיזיא לארשי ולביאופ וע הא יא .ודכומ וע ןיא וענאק יא ידכארג ירבמוכ

 יא .יעקיא ליא האיד ליא ומוק ןוייקימחיר יא ידצמרג ןוייקאבלאק קיע

 "קיא יא .הזאק וע יד וייקאלאפ הא קוזיא קוע ןורייכיב יקכא קיאופקיד

 יא .ויירא5ועפאק וע הא ןוראייפמילא יא .וייקאלאפ וע הא ןורארבמוק

 ו3וא ןוראוגיעיקא יא דאדיעכאק וע יד קיערוק ןיא קאלידכאק ןוריידפיקכיא
 קורגאלימ קוייא ןוק קיעקיזיא יא .רואול ןוק יא ןוייקאבאלא ןוק קועקיא קאיד

 :ירפמייק ידכארג ליא ירבמוכ וע הא קומיראול יא קאיבאראמ יא.

 האיק יא ודיקיעלאכיא האיק יא וגידכיב האיק קוייא קודוע ירבוק יא

 יא ירפמייק הראפ ייר ורעקיאוכ ירבמוכ וע וכיעכוק יד ודאשלאשכיא
 :ירפמייק ןאראול יע קוביב קול קודוע יא .ירפמייק

 :ןאליד הבושת יד סאיד קייד ןיא
 (:ועפיימרמריפ וע יד קיכוראב קודוע קאכיאוב קאדיב הראפ יבירקקיא יא)

 "רי5 ןוק דכארג ליא ירבמוכ וע הא ןאריחדכיב יא ןאראבאלא יא וללהיו

 ןוייקאבלאק הרעקיאוכ וייד ליא .וכיאוב יק .ירפמייק הראפ דאד

 יכיאוב ליא ׳ה וע וגידכיב .ופיאוב ‘*'ד וייד ליא ירפמייק הדוייא הרעקיאט י&
 :ראול רופ יפייבכ^ר יע הא יא .ירבמט וע
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 תבש לש תיברע וק
 םימחרו הקדצ .דסחו ןח םייח .הברקו הבוט שולק םי^
 דואב דחי_ונלנ וניבא ונכרבו :ךמע להקי לב לעו ונילע
 .םייחו הרות'וניהלא הוח:ונל תתנ ךינפ רואכ ינ .ךינפ
 ךיניעב בוטו :םולשו הכרכ .םימחרו הקדצ .דסחו הבהא
 :םולשו זוע בורב לארשי ךמע לב'תא ךרבלו ולבלבל

 :הבושת ימי תרשעל

 .המחנו העושיו הבוט הסנרפו .םולשו הכרב םייח רפסבו)
 ךטע לכו ונחנא ךינפל בתכנו רכזנ .תובוט תורדקו

 (:םולשלו םיבוט םי?חל לארשל
 :ןמא םולשב לארשי וטע תא ךרבמה הוהי התא ךורק

 :ילאוגו יריצ ,דוהי ףיבפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל וי,דל

 יללקמלו .המךמ רבדמ יתותפשו .עךמ ינושל רוצנ יהלא
 יבל חספ .חוחת לבל רפעב ישפנו .םורת ישפנ

 ילע םימקה לכו .ישפנ ףיזיךת ךיתועמ ירסאו'.ךתרותב
 ץימב ויהו .םתובשחמ לקלקו םתצע רפה'הרחמ הערל

 רדשע .ךמש ןעמל השע .החוד דוחי ךאלמו .חור ינפל
 .ךתש־וק ןעמל השע .ךתרות ןעמל'השע .ךנימו ןעמל
 ירמא ןוצרל ויהו :יננעו.ךנימו העישוה ךי־דידל ןוצלח:ןעמל
 :םולש השוע'ז ילאוגל ירוצ הוהל ךינפל 'יבל ’ןויגהו יפ
 לאושו לב לעו ונילע םולש השעו וימחרב אוח .וימולמב

 ז ןמא ורמאו
 : סר לוקב להקה סע רובצ חילשה רמואו

 םויב םי,דלא לכלו :םאבצ לבל ץראהו םומש? ולכיו
 יעיבשה םויב תבשיו השע רשא'ותכאלמ יעיבשה
 יעיבשה םוי תא םי,־דלא ךרביו. :השע רשא ותכאלמ לבט
 םי,דלא ארק רשא ותכאלמ לכמ תבש ויב 'יב ותא שדקי;

 :תושעל
 יס״מו לבאה תיבב ןכו .עבש ןיעמ תכרב םירמוא ןיא תבשב חספ לש ןושאר סוי לס ס*

 :עבש ץעמ סכרב רמוא ץא דיחיה ןכו .לבקתת שידק םירמוא אלא ןתיימ



 :אל 106
 דאדיטקוג דיקרימ יא האייקארג קאריב .ןוי־קידניב יא ןייב זאפ ץפ

 יא .ולביאופ ווכ לארשי ודריג ירבוק יח קוכ ירבוק קיראדאיפ יא
 יק .קיקאפ קוט יד זול ןוק הכואא קרב קודויג ־רדאפ ורטקיסי-נ קומיזידכיב
 .קאדיב יא 'ייל וייד ורטקיאוכ ,ה קוכ הא קייגקאד קיקאפ קוט יד זול ץק■

 וניאוב יא .זאפ יא ןוייקידכיב .קידאדאיפ יא דאדיטקוג דיקרימ יא רומא■

 לארשי ולגיאופ וט הא ריזידכיב רופ יא קומריזידפיב רופ קיראטאק קוט ץא
 :זאפ יא הזילאטרופ יד ירבמודיגומ ־ץק

 :יזיד הגופה יד קאיד קייד ןיא

 ויגכיימיפיטגאמ יא זאפ יא ןוייק-ידפיב קאדיב יד ורב יל ןיא יא ")££!2*1)
 "יאוב קאייקכיטיק יא וטכיימאטרוכוק יא ץייקאבלאק יא וכיאוב

 יא קונ יט יד ירטנאליד קוטירקקיא קומיריק יא קודאטנ־מ קומיריק .קאנ

 (:זאפ הראפ יא קאכיאוב קאד־ב הראפ לארשי ולביאופ ויג ודוע

 ;ןמא זאפ הל ןוק׳־ לארשי ולגיאופ וק הא ץיזידניב ליא ׳ה וט וגידכיב

 ןוקארוק ימ יד וטכיימאקניפ יא הקרב ימ יד קאגיד דחטפוליב רופ ןאיק

 :רודימחיר ימ יא יטריאופ ימ 'ה יט יד ירטכאליד

 ראלבא יד קוייבאל קימ יא .לאמ יד הגכיאול ימ הדראוג וייד ימ י|ךלא
 ימ יא הראייאק יק הנולא ימ קיופפארפוהז־ד קימ הא יא וייפאגניא

 יא ייל וט ןיא ןוקארוק ימ ירבא .הר־ק קודוט הא ובלופ ליא ומוק המלא

 "ילא קול קודוט יא .הנולא ימ הריגיקירפ קאקכאדנינלוקכיא קוט יד קארטיד■

 הא־ינאד יא קוזיקכוק קוק הדלאב הקירפ יד לאמ הראפ ימ ירבוק קיטפאטפאב

 סיא 'ה יד ליגנא יא .וטנייב ירטכאליד ומחט ומוק ןאיק .קוטכיימאקכיפ קוק

 "יטכאק וט רופ זא ייל וט רופ זא .המיד וט רופ זא .ירבמוכ וטרופ זא .ןאשופ

 :ימידכופקיר יא הגיריד וט הבלאק קודיריק קוט קודאפאקקיא ןאיק יק רופ .דאד

 ירטנאליד ןוקארוק ינל יד וטכיימאקפיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטפולי5 רופ ןאיק

 רופ ליא .קולייק קוק ןיא זאפ ןייזא .רודימחיר ימ יא יטריאופ ימ ,ה יט יד

 :ןמא ןאריד יא לארשי ודוט ירבוק יא קוכ ירבוק זאפ הגא .קידאדאיפ קוק

 : היגלא זוי ןוק להק ליא ןוק רובצ הילש ליא יזיד יא

 קוק קודוט יא הרייט הל יא קולייק קול יקכוריילפפוק יא ולכיר
 וק ופ־טיק ליא האיד ליא ןיא וייד ליא ויילפכוק יא :קודאקפופ

 יק הרבוא וק הדוט יד ופיט־ק ליא האיד ליא ןיא וגלוא יא וזיא יק הרבוא

 ליא הא וקיפיטפאק יא .וכיטיק ליא האיד ליא הא וייד ליא ושידכיב יא :וזיא־
 :ריזא רופ וייד ליא ואירק יק הרבוא וק הדוט יד וגלוא ליא ןיא יק

 יא .עגש ןיע יד ןוייסידגיב הל ץזיד ןונ תכש ןיא חקפ יד ורימירפ האיד וייןכיאאקא יק
 יא .לבקתה שידק ןיזיד ובלאק .ןתח ליא יד הזאק ןיא יא לבא ליא יד הזאק ןיא יקגא

 :עבש ןיע יד ןוייקידניב יזיד ןונ .דיחי ליא יקנא
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 םהרבא דדלא וניתבא דדלאו ונדדלא ,דוהי התא ךורב
 ארונהו רובגה לודגה ליאה בקעו דדלאו קחצי יהלא

 :ץראו םימש וימחרב הנוק ןוילע לא
 יייסנ) שודקה לאה'ורמאמכ םיתמ היחמ ורבקב תובא ןגמ
 תבשב י ומעל חינמה .רהומב ןיאש (שודקח ךלמה הגוסת

 .דחפו האריב דובענ וינפל .םהל חינהל הצר םב יב ושדק
 ,תוארוההו בורו תוכרבה ןיעמ תימת םוי־לכ? ומשל הדונן
 השדקב חינמו /עיבשה ךרבמו .תבשה שדקמ .םולשה ןוראל“

 :תישארב השעמל רכ.ז .גנע ינשלמ םכעל
 ונשלק. .ונתחונמב אנ הצר .וניתובא דדלאו יוגיהילא
 .ךבוטמ ונעבש .ךעודותכ ונקלח םיש .ךיתוצמב
 ונליחנהו .תמאב ךדבעל ונבל רהטו .ךתעושיב ונשפנ חמש
 ־לב הב וחוניו .ךשךק תבש ןוצרבו הבהאב וניהלא הוהי
 :תבשח שדקמ ,דוה; התא ךורב :למש ישדקמ לאלשי

 :בנ אנ ףדב אצמת לבקתת סידק רמואו

 •ינציבלנ אשל תואנב :רסלא אל יעור הוח; דולל דומלמ
 "לגעמב ינחנ;בבוש;ישפנ : ינלהני תוחונמ ימ לע
 ער עריא אל תומלצ איגב ךלא יב םג :ומש ןעמל קדצ

 ועת :ינמחנ: המה ךתנעשמו ךטבש ידמע התא יב
 חט ךא :היול 'יסוי ישאר ןמשב תנשי יללצ דגנ ןחלש

 :םימ: ךראל ,דוה; תיבב יתבשו ידד ימ: לב ינופלרי דסחו
 :בנ אנ ףד אנר אמלש אהי ש־דק רמואו

 :ךרובמה הדד; תא וכרב י־ייא צ״ש
 :דעו םלועל ךרבמה היה; ךורב סינועי

 ..הישאר.? רצויל הלדג תתל *לבה ןודאל חבשל ונילע
 .הוה?שמב ונמש אלו .תוצראה ידג? ונישע אלש
 ■•כהמש.ם:ומה־לכנ ונלרוגו םלב ונקלח םש אלש .המלאה
 ■•עישוי אל לא לא םיללפתמו קירו לבהל םיןחתשמ
 ־שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל סיוהתזעמו םיערוכ ונחנאנ
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 יד וייד סילדאפ סולעסיאט יד וייד יא וייד ורעסיאט 'ה ועוגידכיב רייב
 ליא ידכארג ליא וייד ליא בקעי יד וייד יא קחצי יד וייד םהרבא
 :הרייע יא סולייק סידאדאיפ קוק ץוק ןאירק ועלאוייד וחרימיע ליא יא ןאגאראב
 וק ןוק סועריאומ ןאוגידיבא .הרבאלאפ וק ןוק סירדאפ יד וראפמאמ
 ןונ יק (ועכאק ליא ייר ליא הבושת תבש ןיא) ועכאק ליא וייד ליא .הגיד י
 זיא יק דאדיעכאס וס יד תבש ןיא ולביאופ וס הא ראגלוא ןייזא ליא .ליא ומוק
 סומ י־ייס ליא יד ירעכאליד סיייא הא ראגלוא ריזא רופ ועכוליבכיא סיייא
 .וניעכוקיד האיד הדאק ןיא ירבמוכ וס הא סומיראול יא .רובאפ יא רומיעןוק
 הל יד רוייכיס הא .סירואול סאל יד ירבמודיגומ יא סיכוייסידכיב סאל יד ודומ לא
 דאדיעכאס ןרק ןאגלוא יא וכיעיס ליא ןידידכיב יא סבש ליא ןאקיפיעכאס .זאפ

 :וייפיסיכפ יד הגיא הא ןוייסארבמימ .וייסינ יד סיחייסינ ולביאופא.
 העכוליבכיא .סירדאפ סמעסיאט יד וייד יא וייד ורעסיאט ו^יהלא
 סוע ץא סומאקיפיעפאס .סאקכאגלוא סאלעקיאט ןיא הרוגא
 .ןייב וע יד סימאעלא .ייל וט ןיא יעלאפ הרעסיאוכ ןופ .סאסכאדכימוקכיא
 "ארוק טטסיאט האייפמילא יא .ןוייסאנלאס וע ןוק המלא הרעסיאט הרגילא
 !וק וייד ורעסיאט ׳ה ראדיריא סומזא יא .דאדריב ןוק יעריבריס רופ ןוס

 ודוע האייא ןיא ןאראגלוא יא .ראדיעכאס וע יד תבש דאעכוליב ןוק יא רומא
 :סבש ליא ןאקיפיעפאס ׳ה וע וגי־יריב .ירבמט וע סרנפאקיפיעכאס לאלשי

 :52 יא 51 החא סאראפווכ לבקתת שידק יזיד יא
 יד סאדארומ ןיא :יראוגכימ ןונ רועסאפ *מ ׳ה דוד הא ומלאק
 :הראיג ימ סאקכאגלוא יד קאוגא יר^וס ריזאיי הרא ימ וייומריא
 וס רופ דאדיעסט יד סולידכיס ןיא האימראיג הרסעכאילואא המלא ימ
 וע יק לאמ יד ירימיע ןונ הלבייכיע יד יילאב ןיא יראדכא יק ןואא :ירבמט
 קאראכידרוא :ןאראערוכוק ימ סוייא הסכיירפוסא וע יא הרא5 וע וגימ ןוק
 ליא ןוק סיעסאייקינכיא סילודאייעסוגכא סימ הרעכיאוקסיא הזימימ יד ירעפאליד
 ןאריגיסילפ ימ דיסלימ יא ןייב וערייסיד :וערא וזאב ימ הסיבאק ימ יעייזא
 :סאידיד הרוגכולהא ,ת יד הזאק ןיא יראגלוא ‘א סאדיג סימ יד ס^יד סידוע

 :52 יא 51 הזוא אבל המלש אהי שידק יזיד יא
 :וגידכיב ליא ׳ה הא דיזידכיב יזיד ןזח ליא

 .ירפמייס יא ירפמייס הראפ וגידכיב ליא 'ה וגידכיב ןידנופסיל יא

 הזידכארג ראד רופ ודוע ול יד רוייכיס הא ראבאלא רופ סט ירבוס ונילע
 סאל יד סיטכיג ומוק וזיא סט ןופ יק .וייפיסירפ ןיא ןאירק הא
 רגראפ הרעסיאט וחפ ןוכ יק .הרייע הל יד סיזאכיל ומוק וחפ סוכ ןופ יא סאליייג
 דוקכיא סוייא יק סידאספדפ סיס סמוע ומוק יעריאוס הרעסיאטיא .סיייאימדק
 : הבלאס ןונ יק וייד הא ןוייסארוא סיעכייזא *א דאדיכאב יא הדאנ הא סייגכאב
 ליא סייר סיל יד סייל ידייר ירעכאליד סיעכאברוקניא יא סיעכאידורא סוכ י*"
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 ורק; בשומו .ץרא דסויו םימש הטונ אוהש♦ .אוה ךורב
 יניהלא אוה .ם״מורמ יהקגב וזע תעבקו .לעממ םימקב
 היוותב בותכי .ותלוז ספאו ונבלמ תמא .רחא דוע ץאי
 שניהלאה אוה ־,דוהי יב .ךבבל לא תבשחו םויה תעדיו

 :דוע ןיא תודעומ ץ״־אה לעו לעממ שימשב
 תראבתב הרהמ תואךל וניהלא ,דוה• ךל הוקנ ןב לע
 ןותרבי תוירי םילילאהו ץיאה ןמ םילולג ריבעהל :ךזע
 ךמשב וארקי רשב ינב־לנמ .ידש תוכלמב !בלוע ןקתל
 לבת יבשוי־לב ועדיו ורייי .ץרא יעשר־לי ךילא תונבהל
 וניהלא י; ךינפל .ןושל־לב עבשת ךךב־לב ערכת ךל יב
 לוע תא םלכ ולבקיו .ונתי.רקי ךמש דובעלו .ולופיו ועיבי
 תוכלמה יב’.דעו םלועל דרהמ םהילע יחלמתן .ךהוכלמ
 ךתרותב בותככ .דובכב ךיולמת דע ימלועלו איה'ךלק
 ץראה־לב לע ךלמל הוה;י היהו רמאנו ג דעו םלועל ךולמי הץע

 :דחא ומקו דחא הוהי היהו אוהה םויב
 ןיאו דחא :ותואיצמ לא תע ןיאו: אצמנ .הבתער יח סיחלא לך_ע
 ףוגה תומד ול ןיא :ותודחאל ף1ם ץא םנו;םלענ .ודוחי.? דיחי
 .ארב רשא רבד־לכל ןומךק :ותעודק וילא ךורענ אל .ףוג וניאו
 ידרוי .רצוינ־־לכל םלוע ןודא ונה :ותשארל תישאר ןיאו ןושאר
 :ותראפתו ותלגע יענא לא !ונתנ ותאובנ.עפע :ותוכלמו ותלדנ
 תמא תרות :ותנומת תא טיבמו איבנ .דוע העמ? לארקי? םקז אל
 .רימ; אלו לאה ףילחו: אל :ותיב ןמאנ ואיבנ ד: לע .לא ומעל ןתנ
 רבד ףוסל טי?מ .ונירתע עדויו. הפוצ :ותלוזל םימלועל ותד
 :ותעזקךכ עך עשרל ןתונ .ולעפמ? דיסה שיאל 'למוג :ותומךק?
 לא ׳לחי םיתמ :ותעוע; ץקיבחע תורעל .ונחישמ םימיז ץקל חלשי
 עה הרקע. עלק הלא :ותלהת ימש דע ידע. ךורב .ויזעח בור?
 .ורקחבור?לא היחי’םיתמ :ותאובנו העמ תרות דוסי .םירקיעל

 :ותל,דק םע דע’ידע ךורב

 :תוכרב רדסב אצמת תבש לש שודיק
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 הדארומ יא תרייע ןאעכימיקא יא קולייק ןיידכיע ליא יק :ליא וגידכיב ועכאק■
 ־לא ץא הזילאערופ וק יד הכיכש יא .הבירא יד קולייק קול ןיא הרכיא וק יד
 ירעקיאוכ דאדריב .ורעוא קאמ ןוכ יא וייד ורעקיאוכ ליא .קולייק יד קארוע
 ייוא קארבאק יא ייל הל ןיא ועירקקיא ול ומוק .ליא יד קאריאופא ןוכ יא ייד
 *ד קולייק קול ןיא וייד ליא ליא ׳ה יק ןוקארוק וע הא ראכרוע קארא יא

 :קאמ ןוכ ושאכא יד תרייע הל ירבוק יא הבירמ
 ריאיב רופ וייד ורטקיאוכ ,ה יע תא קומאריפקיא ועכאע רופ
 ־ידוק ראקאפ ריזא רופ :הזילאערופ וע יד הרוחמריא ןיא ועקירפ
 רופ :קודאזאע ןאריק ראזאע קולודיא קול יא • .הרייע הל יד קידאד
 קוזיח קודוע יא :ודאעקאבא ליא יד וכייר ןרק ודכומ ראבודא
 קודויג יע הא ראעאק רופ :ירבמוכ וע ץא ןאיאמאיי הרודאירק יד
 יק ודכומ יד קירודארומ קודוע ןארבאק יא ןאריקוכוק .תרייע יד קילא>

 דעכאליד ;יהגכיאול הדוע הרארוג האידור הדוע תראידררא יק יע תא
 רע יד הרכוא הא יא .ןאראגיא יק יא ןאראידורא יק וייד ורעקיאוכ ׳ה יע יד
 :וכייר וע יד וגויי הא קוייא קודוע ןאריביקיר יא ןאראד וייקירפ ירבמונ
 ליא יק .ירפמייק יא ירפמייק הראפ הקירפ יד קוייא ירבוק קאראני־רכיא יא
 :הרכוא ןוק קאראכיירכיא ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא :ליא יע יד וכייד
 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ תראכיירכיא ׳ה .ייל וע ןיא ועירקקיא ול ומוק
 האיד ליא ןיא .הרייע הל הדוע ירבוק ייר רופ ׳ה הריק יא וגיד יאופ יא

 :וכוא ירבמיכ וק יא וכוא ,ה הריק יעקיא ליא

 ופמייוכ ןוכ יא ודאייא שיא .ודאבאלא האיס יא וביב וייד ליא הקקידנארגניא יק לדג*
 ןייבמאט יא וטלייבוקניא .דאדינוא וק ומוק ונוא ןונ יא .ונוא :הרודאייא וק הא
 .ופליאוק ליא ןונ יא ופליאוק יד הקנאזימיקא ליא הא ןונ :דאדינוא וק האובאק ןונ
 .ה דאילק יאופ יק החק הדוט הא וייטנא :דאדיטנאק וק ליא הא לאייקילפ קומידופ ץב

 .ה קנאילק הדוט הא ילפמייק יד לוייניק ליא קיא .דאדייפיקילפ וק הא וי*פישילפ ן נ יא ולימילפ

 קנולאב הא .וייד הל האיזיפולפ וק יד ילבמודי5ומ :ונייל וק יא הזידנאלג וק הלטקומא
 הטיפולפ .קאמ הסמ ומוק לאלסי ןיא וטנאבילא יק ןונ :הלוחמליא וק יא ולוזילט וק יד
 ונאמ לופ .וייד ליא ולביאופ וק הא וייד דאדליב יד ייל :תקנאזימיקא וק הא ןאטאק יא
 הלאפ .ייל וק הקולט ןונ יא וי ד ליא הבונילא ןונ :הזאק וק יד ליאיפ הטיפולפ וק יד
 הא ןאטאק .האטלייבוקניא הלטקיאונ ןייבאק יא ןאטאק :האייא יד קאליאופא ילפמייק
 חא ןאד .הלבוא וק ומוק רניאוב ןולאב הא ןאנודלאלאוג :קיטנא ןיא החק הל יד ובאק
 לופ ודאטנוא ולטקיאונ קאיד יד^יפ הא הלאיבניא :האייקילאמ וק ומוק לאמ ולאמ ליא
 ליא הלאוגידיבא קוטליאומ קול׳הא :ןוייקאבלאק וק יד ובאק קיטנאליפקיא הא לימחיל
 קוטקיא :לואול וק יד ילבמונ ילפמייק הטקא וצידניב .דיקלימ וק יד ילבמודי^ומ ןוק וייד
 תאוגידיבא קוטליאומ קול הא :האיזיפולפ וק יא השמ יד ייל יד לימיט .קילקע קוייא יזילד?

 לואול דק יד ילבמונ ילפמייק הטקא וצידניב .דיקלימ וק יד ילבמודיגומ ןוק וייד לי#-

 ׳,ייוכרכ יד הלגיר ןיא סאראפוט תכש יד שודיק ליא



 טק

m תבש לש תירחש 
 ׳סירדמזמח הלא םירמוא לחאו כ q7 היוללה הי ללהת דע לוחד ומכ חורימזה םירמוא

 הקעמו לא רובב םירפסמ םימשה :דודל רומזמ חצנמל
 הלילו רמא ע_יב_י םויל םוי :עיקרה דיגמ ויךיז"
 :םלוק עמשנ ילב םירבד ןיאו רמא ןיא :תעד ,דוהל הלילל
 להא םש שמשל םהילמ לבת הצקבו םוק. אציז קראה־לכב
 !חראי ץורל דובגב שישי, :ותפחמ אצי ןתחק אוהו :םהב
 רת?נ ןיאו .םכתוצק לע.ותפוקתו ואצומ םימשה הצקמ
 הו;הי תודע שפנ תבישמ המימת הוהי תרות :ותמחמ
 תוצמ בל יחמשמ םירשי הוהי ידוקפ :יתפ תמיבחמ הנמאנ
 דעל תדמוע הרוהמ ,דוחי תארי :םיניע תריאמ הרב ,דוהי
 בר זפמו בהזמ םידמחנה :ודחי וקדצ תמא הוהי יטפשמ
 םימשב םהב רהזנ ךדבע םג :םיפוצ תפע שבדמ םיקותמו
 ךשח םידמג םג :ינקנ תורתסנמ ןיבי ימ תואיגש :בר בקע
 יידי :בר עשפמ יתקנו םתיא זא יב ולשמי לא ךן?ע

 :*לא;ן ירוצ ,דוהי ךינפל יבל ןויגהו *פ *רמא ןוצרל

 הוהיל ודוה :הלחת הואנ םירשיל הוהיב םיקידצ וגנר
 שךח ריש ול וריש :ול ורמ! יושע לבנ? רוגיב
 והשעמ־־לכו הדוהי רבד רשיז יפ :העורתב ןגנ וביטיה
 :ץראה האלמ ,דוהי דסח טפשמו הקדצ בהא :הנומאב
 דגב סנב :םאבצ־לב ויפ חורבו ושעג םימש ,דוהי רבךב
 ץראה־־לב הוהימ ואריי :תומוהת תורצואב ןתנ םיהז *מ

 T ־ • V- ־ T ....... x . V ־ הוצ אוה יהיו רמא איה יב :לבת יבשי־לב ורוגי ונממ

 תצע :םימע תובשחמ אינה םיוב תצע ריפה הרהי :דמעה
 יוגה ירשא :רדו רלל ובל תובשחמ דמעת םלועל הוה־ן
 הורה טיבה םימשמ :ול הלחנל רחב םעה וי,דלא ,דוהי רשא
 •יבשי־לב לא חיגשה ותבש ןוכממ :םךא,ד יגב "לב תא האך
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 תבש יד הנאיינאמ
 ךיזיל שיתופניד יא .20 החא 'ה הא דאבאלא הונשא הנאמיש ן*א ומוק תורימז שאל ןיזי•

 :סומלאש שיטשיא

 קיטכאטכוקיר קולייק קול :דוד הא ומלאש ןאקלופ קיא ליא הא חצגמל
 *:אפקיא הל ןאייקוניד שונאמ שוש יד הג־א יא וייד ליא יד הרכוא
 הגיד ןונ :ריבאש האיישטיד יגוכהאיגטיא הג־דהלבא האיד האהאיד:הרודיד
 ויילאק הריייג הל הדוע ןיא :זוב רש הדיאוא שיא ןרכ יקרוס קארבאלאפ ןוכ יא
 דאדיראלק וחפ לוש ליא הא שארבאלאפ שיק ירכומ *ד ונאק ןיא יא האייכיל וש
 ומוק האישלאחגא ומאלאט וק יד ןיילאש וייבוכ ומוק ליא יא :שיייא ןיא

 ,רק יא הדילאק וק קולייק קול יד ונאק יד :וכימאק לירוק הלאפ ןאנאראב
 ה יד ייל :רולאק וק יד וטלייבוקכיא שיא ןיכ יא קובאק קיק ירבוק יאידור

 יראטכיבאקא ןייזא ימליפ 'ה יד וטכיימאטקיט המלא ראטכאגלואא ןייזא המזיכילפ
 ׳וקכיא ןוקאלוק ראלגילא קיוננייזא קאגיליד 'ה יד קאקכאדכימוקכ־א :יפלוט
 ־הדאלאפ האייפמיל ׳ה יד לומיט :קוחא ןאלבמולילא הראלק ׳ה יד הקנאדנימ

 קאל :הנוא הא יקכולאקיפיעקוג דאדליב ׳ה יד קוייק־אוג י־לפמייק ה-אפ
 באמ קיקלוד יא וגכומ זפוא יד ורוא יק קאמ יא ורוא יק קאמ קאדא*יש*דביק
 ן*א ודאדיבאקא קיא יבלייק ומ ןייבכאע :קילאכאפ יד הטונ *א ליימ יק
 *ליטוקפיח *ד ידכייטניא ןיק קוליי :וגכומ וייקירפ לאדלאוג וק ןיא קוייא
 ץיגקידופ ןונ וברייק יט הדיב קוייבליבוק יד ןייבמאט :ימארביל קאט
 ןאיק :ידכאלג וייליביר יד ירביל יריק יא ומזיכילפ יריק קיקכוטשיא ימ ןיא
 ילטכאליד ןוקאלוק ימ יד וטכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב לופ

 :לודימחיל ימ יא יטליאופ ימ ׳ה יט יד
 ךוק 'ה האדאול :רואול יפייבכוק קוריגיליד קול הא ׳ה הא קוטקוגדאטכאק י
 ־הא דאטכאק :ליא הא דאימלאק קאדליאוק קייד יד דואאלא ןוק הליאוגיב
 יד הרבאלאפ הגיליד יק :ןייקאלבואא ןוק רייכאט דאוגינובא וביאוכ דאטכאק ליא
 דיקלימ וייקיאוג יא דאדיטקוג ןאמא :דאדליא*פ ןוק הגיא וק הדוט יא ,ה
 ךוק יא קוגיא ןוליאוצ קולייק ׳ה יד הלבאלאפ ןוק :הרי־ט הל וגכיא ׳ה ־־
 ןוטכומ ליא ומוק ןאיינאפא :קודאקכופ קוק קודוט הקוב וק יד וטיייפק־א
 הל הדוט 'ה יד דימיט :קומקיבא קולייליק ןיא ןאד לאמ הל יד שאיי:א
 יאופ יא ושיד ליא יק :ורכומ יד קילודאלומ קודוט ןאלימיט ליא יד הלייט
 ־־אקניפ ודיב קיטכיג יד וזיקכוק ודלאב 'ה :יקוראפ יא ודכימוקכ*א נ־א
 "כיימאקכיפ הלאטקיא ירפמייש הלאפ ׳ה יד וזיקכוק :קיטכיג יד קוטכייה
 ׳הל הדארוטכיבא ןייב :ויישכאכיליג יא ויישכאכיליג הא ץשאלוק וש '־ שוט

 יד :ליא הא דאדיריא לופ וזוקשיא יק ולביאופ ליא וייד וש 'ה יק יטכי:
 ־יד הלוטשיפנוק יד :ילבמוא ליא יד שיתא שידוט הא ודיב ,ה וטאק שילייק
 הא ןאילק ליא :הלייט הל יד שילודאלומ ש־י׳־ייג הא וטאק וטכייסא וס



 יק
 ךלמה ןיא :םהישעמ־לב לא ןיבמה םבל דהי.רצויה :ץראה־
 סוסה רקש :הי־ברב לצ;;. אל רוב; ליה־־בךב עשו:
 ויארי לא ■דוהי ןיע. הנה :טלמי אל וליח ביבו העישסל׳
 :בערב םתויהלו םשפנ תוממ ליצהל :והקהל םילהדפל
 ונבלי הטשי וב יב :אוה וננגמו ונלזמ .דוהיל התביד י;#פ,
 רשאי ונילע הדוהי ךרסה •הי :ונחטב ושךקז םישב יב

 :ךל ונל־

 *ן י V*״ יי?י
lljew]/** i U *'■2* *r 

 דימת תע־רכב הוהי תא הכרבא
 :ךלצ והשרגיו ךלמיבא
 הוהיב :יפב ותלהת
 יתא ידוהיל ולדג :והמשד םיינע ועטש* יס*פ: ליל־תת
 יתורונט־לבטו יננעו ,דוהי תא *תשרד :ודה• וטש הטטורני׳
 ארק ינע הז :ורפ־;לא םהינפו ורהנו יילא וטיבה :ינליצה
 ביבס הוה; ךאלמ הנה :ועישוה ויתורצ־־לבמו עמש .דוהיל

 רבגה ירשא ידוהי בוט •ב וארה ומעט :םצלהיו ויאידיל־־
 :ויאריל רוסחמ ןיא ־ב •ישדק הוה; תא וארי :וב הסה;־
 וכל :בוט לכ ורקחי אל הוה• •ישרדו ובערו ושי םיריפכ
 םי-יה ץפחה שיאה ימ :םכדמלא הודי תארי יל ועמש םינב
 רבדמ ךינרפשו ע־מ ךנושל רצנ :בוט תואךל םימ; בהא
 יעע :והפדלן םולש שקב בוט השעו עלמ רוס :המרמ
 ערי •שעב הוה;ינפ :םתעוש לא וינזאו םיקידצ לא .דוהי-
 םתורצ־לכמו עמש הוהיו וקעצ :םר?ז קראמ תירכהל
 :עישוי הוד יאבד תאו בל ירבשנל הוה; בורק :םליצה
 ויתמצע־לכ רמש :הוה;ונלצ; םלבמו קידצ תוער תובר
 קידצ יאנשו הער עשיו תתומת :הרבשנ אל הנהמ תחא
 :וב םיסוהה־לכ ומשא;אלו וךבע שפנ"הוה;הדופ :וטקא;

 ונל תייה התא ןועמ הוה; םיהלאה שיא השמל הלפת
 לבתו ץרא ללוחתו;ודל;םירה םךטב :רודו רודב
 רמאתו איד דע שונא בשת י :לא י התא םלוע דע םלועמ*■
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 תיא ייר ליא ןונ .קאליא pip האדוט הא ןיידכיטיא ליא היכוהארוק pip הנוא
 ץוק ודאפאקהיא ?יא ןמ ןאגאראב ודאהכופ יד ירבמודיגומ ןרק ודאבלא?
 יא ןוייקאבלא? ררפ ויילאבאק ליא דאדישלאפ :ההריאו5 יד ירבמודיגומ
 דיא ׳ה יד ראטאק קיא :הראפאקהיא ןמ ההריאופ ip יד ירבמודיגומ ןרק
pip הא היטכאריפהיא הול הא ?יטכיימיט ip יד ראפאקהיא ררפ :דיהרימ 
 הרטהיאמ :ירבמא הל ןיא ?רלרארגידיבא ררפ יא האמלא pip יטריאומ
 ןרק יק :ליא וראפמאמ ורטהיאוכ יא הדרייא הרטהיאמ ׳ה הא וריפהיא המלא
 ןכרכ דאדיטכא? ip יד ירבממ ןיא יק ןוהארוק ורטהיאמ הרארגילא ,p ליא
 :יט הא הומאריפהיא רמרק ?רכ ירבוש ׳ה די?רימ רט האי? :?רמאייחאיפכ;א

 ולרריט?יד יא ךלמיבא ירטכאליד ןרזאר ip הא ראדרמיד ip ןיא דוד הא דודל
 רראול ip רכיטכוק יד הדרא הדאק ןיא ׳ה הא יריזידכיב :ובודכא יא
 'P יא הידלימוא ןאריארא המלא ימ הראבאלא י? ,ה ןוק :הקרב ימ ןיא
 ירבממ ip ?רמירי?יטלאכיא יא ימ ןרק 'ה הא דיהידכארגכיא :ןארארגילא
 ימ ?ודיימ ?ימ ?ודרט יד יא .ימויידכ1פ?יר יא 'ה הא יריקיל :הנוא הא
 :ןאראיידופירא יה ןרכ ?י?אפ pip יא .דירוק יא ליא הא דאטאק :ופאקהיא
 •ובלאה רל ?אייטהוגכא pip האדוט יי יא וייוא ,ה יא ומאיי וכיקשימ יטהיא
 דאכוזאר :?ולופאקהיא יא שיטכיימיט pip הא רודיריד ,ה יד ליגכא ןאחפ
 *ליא ןיא הגירבא ,p יק ןוראב ליא ודאררטכיבא ןייב ,ה וכיאוב יק ריאיב יא
 שויילידאק :?יטניימיט pip הא האוגכימ ןמ יק הוטכא? pip ׳ה יד דימיט
 ןאראוגכימ ןרכ ׳ה ?יטכייריקיר יא ןורייהירבמאכיא *p יא ןורייהיבורפכיא יפ
 ןיק :יראזיבכא שוב ׳ה יד רומיט ימ הא דיאוא הוזיא דאדכא :ןייב ןוגכמ
 וט הדראוג :ןייב ריאיב רופ ?איד ןאמא ?אדיב ןאטכוליבכיא ליא ןוראב ליא
 זא יא לאמ יי יטאריט :וייכאגניא ראלבא יד ?וייבאל שוט יא לאמ יד הגכיאול
 ?אייהכיזירפ pip יא הוטהוג הא ׳ה יד ?יראטאק :וליגיהירפ יא זאפ הקשוב ןיי־
 סרייט יד ראזאט רופ לאמ שיטכייזא ןיא 'ה יד ?אריא :הירומאלק pip הא
pip אדוט יד יא וייוא ,ה יא ןוראמאלקהיא :היכוייהארבמימ? pip סהוגכא" 
 הודאזאמ הא יא ןו?ארוק יד ?ודארביק הא 'ה וכאקריק :יפאקהיא הול ?איי
 ול הוייא הודרט יד יא וט?וג ליא הא הילאמ ?וגכומ :הראבלא? וטיריפ?יא יד
 :ודארביק יארפ ןמ ?וייא יד וכוא ?והיאוג pip ?ורוט ןאדראוג ,,ה הפאקהיא
 :ןאראלוהיד יה וט?וג ליא^הא ?יטכייהירובא יא לאמ ולאמ ליא הא הטאמ
 יכאגירבא ?ול ?ודרט ןאראלוהיד יה ןונ יא הוברייה pip יד המלא ׳ה ןיימחיל

 :ליא ןיא היט
f היאו5 וט הדארומ ׳ה וייד ליא יד הטיפורפ השמ הא ןוייסארוא" 
 יק שיטכא ןיא :וייקכאכיריג יא ויישכאכיריג ןיא המ הא הרנ
 ירפמייה יד יא ודכומ יא הרייט היטשאירק יא הודאירק ןוריאופ היטכ־ו׳מ
 פיטהישיד יא וטכיימאזאמ הט?א ןוראב יכרוט :וייד וט ירפמי־ףכ הטסא



 תבשל תורימז איק
 דבעל יכ לומקא םוי? ךיניעו םינק ףלא יכ :םדא ינב ובוש
 רק!ב ףולחי ריצהכ רקבבויךיהנש םתמרז,:הלילב הרומשאז
 :ונלהבנ ךתמחבו ךפאב ונילכ יכ :שביו ,ללומל ברעל ףלחו ץיצל
 ונפ ונימל לכ *כ :ךינפ רואמל ונמלע,ךךננל וניתנוע הקש
 הנש םיעבש םהב וניתונש ימי :הגה ומע ונינש ונילב ךתרבע!
 :הפענו שיח זג יב ץאו למע ם!הךו הנש םינומש תלובגב םאי
 עדוה ןב ונימל תונמל :ךתרבע ךקארלכו ךפא זע ע־זוי ימ
 :ךידבע לע םחנהו יתמ דע ,דוהי הבוש :המכח בבל אבנו
 ונחמש :ונימל לכ! החמשנו, הנמנו ךדסה רקבב ונעבש
 ךלעפ ךידבע לא הארי :הער וניאך תונש ונתינע תומיב
 השעמו ונילע וניהלא ינדא םענ יהיו :םהינב לע ךרד,למ■

 :והננוב ונידי השעמו ונילע הנ־,וב ונידי
XI — T ־• : ״• ד *יד• ־״ד 

 יסחמ הוהיל רמא :ןנולתל ידש לצב ןוילע רקסב בשי
 חפמ ךליצי אוה יב :וב חטבא דדלא יתדוצמו
 ,־רסחת ויפנכ תהקו,ךל ךסל ותרבא! :תווה רבדמ שוקל
 :םמוי ףועל ץחמ הללל דחפמ ארית אל :ותמא הרהסל הנצ:
 ףלא ךדצמ לופל :םירהצ דושל במקמ ךלהל לןאב רבדמ■
 הבלשי טיבת ךיניעו קר :שנל אל .ךילא ךנימימ הבברו
 :ךנועמ קמש ןוילע יס,ךמ הוהל התא יכ :הארת םיעשר•

 ויכאלמ 7 :ךלהא! ברקי אל עגנו הער ךילא הנאת אל'
 ףונת ןפ ךנואשל םלפב לע :ךיכרד לכ! ךרמשל י\ך הלציי
 יב :ןינתו,ריפכ סמית ךרדת ןתפו להש לע :ךלמ.ןבא!
 והנעאי ינארקי :ימש עדי, יכ והבנשא והטלפאו קשח י!
 והעיבשא םימל ךרא :ו,דך!כאו והצלחא הךצ! יכנא ומעי

 :יתעושיב והאראו 1 .
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 האיד ומוק ?יראעאק קורכ ןיא קוייכא לימ יק :ירבמוא יד קוזיא דאכרוע
 שול?יע?אפוד5ארא :יגוכ סל ןיא תדארובלא יא ה?אפ ודכאוק רייא יד
 הל ןיא :הזאע ,p הבריי הל ומוק הכאייכאמ הל ןיא ןאריק וייכיאו? ומוק
 :הקיק ,p יא הזאוכ ,p ירדאע הל הא הבוכיר ,p יא יpיאומריא הנאיינאמ
 :?ומיברועא pוכ האייכאp וע ןוק יא רולופ ווכ ןוק ?ומימיעא p^ יק
 יוקכיא ?ארע?יאוכ יע הרעכיאוקpיא הא pr1כיליד pורעpיאוכ ?יעסיחפ
 ןורייבלוב pאיד pורעpיאוכ סודוע יק : ?י?אפ ?וע יד חל הא ?אערייב
 יד pאיד :הלבא ומוק pוייכא ?ורע?יאופ ?ומימיעא האייכאp וע ןרק
 ?איכאנאראב ןיא י? יא pוייכא העכיעי? pוייא ןיא ?וייכא ?ורע?יאוכ
 הריע ,p יק הרוערוע יא האייריזאל הזילאערופ וp יא ?וייכא העכיגוא
 וע ומוק יא רולופ וע יד הזילאערופ ןייבא? ןיק : pומאלובא יא וע?ירפ
 ודיבא? יאופ יpכא pאיד ?ורע?יאוכ ראעכוק רופ :האייפא? וע רומיע
 ־נייפירא יא ודנאוק הע?א ׳ה הכרוע : האייpניp יד ןוpארוק pומיריאארע יא
 יא די?רימ וע יד הכאיינאמ הל ןיא ?ומאערא :?ובריי? ?וע ירבו? יעיע
 pומארגילא : pאיד סורע?יאוכ ?ודוע ןיא ?ומיאסוכרארגילא יא ?ומיראעפאק
 ודי?יראפא.האי? :לאמ?ומיביק ?וייכאומוק ?יע?יאיר£א ?ופ יק ?אידומוק
 האי? יא :?וזיא ?ו? ירבו? הרוחמריא וע יא הרבוא וע ?טריי? ?וע הא
 ?ארע?יאוכ יד הניא יא ?ונ ירבו? וייד ורע?יאוכ ינדא יד הרוחמריא•

 :וליכופנוק ?ופאמ ?ארע?יאונ יד הנ׳א יא .?ופ ירבו? יכופכוק ?ופאמ

 ודאע?א:יא ליא יד הרבמולו? ןיא ועלא ליא יד הערייבוקכיא ןיא ןאע?יא
p, ימ הרודאייליע?אקכיא ימ יא ונירבא ימ ׳ה הא יריד :הגירבא 
 "אקכיח יד ו?אל יד הלאפאק?*א יע ליא יק :ליא ןיא וייזואיפכיא ימ וייד׳
 יא יע הא הרירבוק המולפ ו? ןוק :?ועכארביק יד דאדלאערומ יד ועכיימאפ
 :דאדריב ו? ודוק?יא ־א תיראדא ?אראגירבא יע ?אלא ?ו? יד ושאג יד
 סומ יד :האיד יד הלובא יק העיאא? יד ינופ יד רובאפ יד ?ארימיע ןט
 :?אע?יי? ןיא האירפ יק ועפיימאזאע יד הדפא ,p הלבייכיע הל ןיא דאדלאע
 •יאא י? ןופ יע הא תניריד וע יד ?אייראלימ יא .לימ ודאל וע יד הריאאק
 ?ולאמ יד ועכיימאגאפ יא ?אראעאק ?וזוא ?וע ןוק ועריי?יד :הראג.
 "אפא הרי? ןופ :הדארומ וע ?יע?יחפ ועלא ונירבא ימ 'ה וע יק :?אריב
 ?וס יק :הדכייע וע הא הראגיאא ,p ןופ הנאיי יא לאמ יע הא ודאזיר
 :?אריראק pro ?אדוע הא יעראדראונ רופ יע הא הראדפימוקכיא ?יליגכא
 :ייפ וע הרדייפ הל ןיא הריריפ י? ודכאוק יד ןאראביי יע ?אמלאפ ירבו?
 ןיא יק :ורבילוק יא ויילידאק ?אראיילואיר ?אראזיפ הרוביב 'א ןואיל ירבו?
 האימראמאיי :ירבמוכ ימ ופו? יק יאולרךכיעלאכיא וליפאק?יא יא ויי?ידבוקימ׳
 :יאולרארכוא יא יאולראפק?יא תאייע?ונפא ןיא ויי ליא ןוק יאילרידכופ?יר יא
 :ןויי?אבלאק ימ ןיא יאילרארע?ומא יא ראערא ירא ול סאיד יד הרו-טול



 תבש לש תורימז ביב
 :למה יתוא לס רומזמה ןאכ םירמוא םילמ םכשב

 "ד העישוה השע תואלפנ יכ שך1ד ייש דל וריש רומזמ
 יתעל ותעושי .דוהי עידוה :1שךק עורזו ונימי
 ואי ילאישי תיבל ותנומאו.ודקה רכז :ותקקזןז ׳דלנ ם!ו«ל
 ־וחצפ ץראה לכ ייל ועירה :וניהילא תעושי תא ץרא יספא לב
 תויצצ־ב :הרקז לוקו רונכק רונכב י;ל ורקז :ורקזן וננרן
 לבת ואלקו םיה םעוי :הוהן ךלמה •נפל ועירה רפוש ל1קן
 הוהי ינקל :ונמו םירה ךחי. ףכ ואולקי תורהנ :הכ יבשיו
 .גיישמב םימעו קדצב לבת טפש• ץראה טפשל אב יכ

 ירזע :ירזע אוביז ןיאמ םירהה לא יניע אשא תולעמל ריש
 ףלעו טומל ןתו לא :ץראו םוקש השע .דוהי,םעמ

 :לארשי רקש ןשיי אלו'םוניז אל הדנה :ךרקש םונ; לא
 הככויאל שמשה םקיי :ךניקז דל לע ףלצ הוהי ךרקש הוהי
 דוהי :ךשפנ’ תא רמשי ערז לכמ ךרמשי ידוהי :הלילב הריד

 ז םלוע דעו התעמ ףאובי■ ךתאצ רמשו

 ז ךלנ הוהי תיב יל םילקאב יתחמש דודל תולעמה ריש
 הדג?־ סלשורי :םלשור• ךירעשב ונילנל ויה תודקע
 תודע היז יטבש םיטבש ילנ? םשש :ולחי הל הרבחש ריעי
 תואסכ ובשו המש יכ :הוהי םשל 'תודוהל '1־יארשיל
 וילשי םלשורי םולש ולאש :דוד תיבל תואסכ טפשמל
 יהא ןעמל :ךיתצק־ואב הילש ךליהכ םולש יהי, :ךיבהא

 .השקבא וניהלא הודי תיב ןעמל :ךב םולש אנ הרבדא יערו
 :ךל בוט

 הנה :םימשב יבשיה יניע תא יתאשנ ךילא תולעמה ריש
 די. לאr החפש יניעכ םהינודא ד!'לא םידבע 7־ע5
 דד־ןהי וננח :וננחיש דע.וניהלא .דוהו לא וניניע ןכ התךבנ
 .געלה ונשקנ הל העבש תבל :זוב ונעבש בר יכ 'וננח

 :םינויאגל זובה םיננאשה
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 :יערמ לימא יר ומלאק ליא יזיד סידעות קירט קול ןיא

 וזיא קאיבאראמ יק וביאט ראעכאק ׳ה תס דאעכאק ומלאק רו{2125
 וזיא :דאדיעכאק וק יד וקארב יא הגיריד ip ליא הא הבל,לק
 :דאדיעקוג וק ויירבוקקיד קיעניל קאל יד קוזוא האןוייקאבלאק וק ׳זי עיבאג
 קומיונא קודוונ ןמייב לארשי יד הזאק הא דאדליאיפ וק יאדיקרימוק ורבמימ
 הרייט הל הדוונ ׳ההאדאלבואא :וייד ורונקיאוכ ידןוייקאבלאק הא הרייע יר
 הליאוגיבןוק הליאוגיב ןוק 'ה האדאימלאק :דאימלאק יח דאעכאקיא דירבא
 ירעכאליד דאלבואא רפוש ‘ד הב יאקאעיפמורע ןוק :ועכיימאימלאק ־דחביא
 ןארומ יק קול יא ודכומ ועכיימיגכיא וק יא ראמ הל הראניאורעא :,ה ייר ליא
 ירעכאליד :ןאראעכאק קיעכומ הכואא המלאפ ןאריעאב קואיר :האייא ןיא►
 קולביאופ יא דאדיעקוג ןוק ורכומ הראגזוג הרייע הל ראגחג רופ וכיב יק ׳ה

 : קידאדיגיריד ןוק
 תא יד קיעכומ קול תא קוזוא קימ יראקלא קודארג קול יד ראעכאק
 הרייע יא קולייק ןייזא ׳ה ןוק יד הדוייא ימ :תדוייא ימ הכריב ידנוא
 ק־א :רודאדראוג וע ימריאוד ןונ ייפ וע ועכיימיאופקיר ליא הא הראד ןרכ
 'ה רודאדראוג וע ׳ה :לארשי יד רודאדראוג יקימרודא ןונ יא ימריאוד ןוג

 הריריפ יע ןונ לוק ליא האיד יד :תגיריד וע ־ד וכאמ ירבוק הרבמולוק וע
 :המלא וע תא הראדראוג לאמ ודוע יד הראדראוג יע ,ה :ינינ הל ןיא הנול ינ
 :ירפמייק העקא יא הרוגא יד רארעכיא וע יא רילאק וע הראדראוג ׳ת

 הא קיעכייזיד ןיא ימירגילא :דוד הא קודארארג קול יד ראעכאק רי^
 קייפ קורעקיאוכ ןוריאופ קודאראפ :קומיראדכא ,ה יד הזאק ןיא ימ
 יאופ יק דאדביק ומוק הדאוגארפ הל םילשורי :םילשורי קאעריאופ קוע ןיא
 ׳ה יד קובירע קובירע ןורייבוק יאא יק :הנוא הא האייא הא הדאענוגא
 ־כיקא יק יאא יק :'ה יד ירבמוכ הא ראול רופ לארשי הא ועניימאעקיע
 דאדכאמיד :דוד יד הזאק הא קאייק וייקיאוג הראפ קאייק ןיא ןוראע
 וע ןיא זאפ האיק :קיעכאמא קוע ןאיקראוגיזאפא םילשורי יד זאפ
 קורייכאפמוק ק־מ יא קוכאמריא קימ רופ :קאכימלא קוע ןיא זאפ הכאקאבראב
 ןייב יראקשוב וייד ורעקיאוכ ׳ה יד הזאק רופ :יע ןוק זאפ הרוגא יראלבא

 :יע הא
 ןאעקיא ליא קוחא קימ הא יקלא יע הא קודארג סול יד ראענאק יףי£י
 קוק יד רידופ הא קוברייק יד קוזוא ומוק קיח :קולייק קול ןיא
 קורעקיאונ יקכא הרוייכיק וק יד רידיפ תא תברייק יד קוזוא ומוק קירוייניק
 ׳ה קומאדאיפא : ידאיפא קוכ יק העקא וייד ורעקיאוכ ׳ה הא קוחא
 הא וערא יק וגכומ :וייקירפקוכימ יד קומיערא קונ וגנומ יק קומאדאיפא
 יייק־רפקונימ ליא קודאדיקא קול יד וכראקקיא ליא המלא הרעקיאונ האייא

 :קוחייכאגניא קוגיעלא סול הא
16 
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 תכש לש תירימז גיק
 :לרשי אנ רמאי ונל דיהש הוה;־ליל דחל תולבמה ריש
 םייה יזא :םדא ונילע םוקב ונל היהש .דוהי ילול
 לע רבע הלחנ ונופטש םלמה יזא :ונכ םפא תורחב ונועלכ
 אלש הוהי דןירב :םינודזה םימה ונשפנ לע רכע יזא :ונש3נ
 םישקו' חפמ הטלמג רופצ? ונשפנ :םהינשל ףרט ונכת?
 וימש השע ,דוה:םשב ונרזע :ונטלמנ ונחנאו רבשנ חפה

 ז ץיא:
 םילמעש :הוה:ירבע וללה הוהי םש תא וללה היוללה
 ינ ,־־׳:וללה :וניהלא תיב תוראהב הוה: תיבב
 לארשי ה:ול רחב בקע:ינ :םיענ ינ ומשל ורמז הוה:בוט
 :םיהלא־לנמ ונתאו הוהי לודג ינ יתעדי ינא ינ :ותלגסל

" I " 7 \ J* ״ Vi T * .... - T • T * % -T 

 ־לכי םימיב ץראבו םימשב השע הוה: ץפח רשא לב
 השע רטמל. םיקרב ץראה הצקמ םיאישנ הלעמ :תומהנד
 דע םידאמ םלואמ ירוכב הנהש :ויתורצואמ חור אצומ
 ־לכבו הערפב םירצמ יככותב םיתבמו תתוא חלש :המהב
 ךלמ ןוחיסל :םימוצע םיכלמ גרה ;םיבר םהו הנהש :וילבע
 םצלא ןיתנו :ןענכ תוכלממ לכלו ןשבה ךלמ גועלו ירמאה
 הךכז הוה:םלועל ךמש הוה: :ומע לארש:ל הלהנ הלהנ
 בצע :םחנתי וידבע לעו ומע הוה: ןיהי יכ :רדו רידל
 ורבדי אלו םהל הפ :םדא יד: ישעמ בהזו ףככ םיווה
 ש:ןיא ףא וניזאי. אלו םהל ם:נזא :ואריי אלו םהל םכיניע
 תיב :םהב חטב רשא לכ םהישע ויהי.םהומכ :םהיפב חור
 תיב :הוה: תא וכלב ןר,לא תיב הוה: תא וכרב לאלשי
 דחי רירב :הוה: תא וכרב הוה:יארי הוה: תא יבלב דלס

 ?היוללה םלשור:ןכש ץיצמ
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 הא •או£ יק ׳ה הריא !ונ יק :דוד הא סודארג קול יד ראונכאק ריש
 ןיא קופ הא יאופ יק ׳ה הריא ןוכ ,p :לארשי הרוגא הריד סוכ
 ןיא ןאיעולגכיא קוכ קוביב קיקכוטקיא :ירבמוא סט ירבוק יקראטכא5ילא
 וייורא ןאבאכודבארא קוכ קאוגא קאל קיקכוטקיא :קופ ןיא רולוא וק ריקיריא
 הארטקיאוכ ירבוק הבאקאפ קיקכוטקיא :קאמלא קארטקיאוכ ירבוק הבאקאפ
 אבירא וייד קומ ןונ יק 'ה וגידכיב :קאיי^ריבוק קאל קאוגא קאל קאמלא

 הדאפקקיא יאופ ורא6אפ ומוק המלא הרטקיאט :קיטכייד קוק הא הרודאט
 קומיאופ קוכ יא ודארביק יאופ וקאל ליא קוטכיימאפאכקכיא יד וקאל יד
 יא קולייק ןייזא ׳ה יד ירבמוכ ןיא הדוייא הרטקיאוכ :קודאפאקקיא

 :הרייט

 קוברייק דאבאלא #ה יד ירבמוכ הא דאבאלא ,ה הא דאבאלא זדיוללה
 הזאק יד קייגיוק ןיא 'ה יד הזאק ןיא סיטכאטקיא יק :'ה יד
 יק ירבמט וק הא דאימלאק ,ה וניאוג •ק 'ה הא דאבאלא :וייד ורטקיאוכ יד
 יפוק ויי יק :ורוזירט וק רופ לארשי ׳ה כיא הא וזוקקיא בקעי יק :וזומריא
 יקול ודוט :קיהייד קודוט יק קאמ רוייניק ורטקיאוכ יא 'ה ידכארג ׳*
 יא קיראמ קאל ןיא הרייט הל ןיא יא קולייק קול ןיא דא ׳ה הטדי>;נ*פ
 הל הא קוגאפפאליר הרייט הל יד ובאקיד קיבוכ ריבוק ןייזא :קומקיבא קודוט
 וטפייא יד קירוייאמ וייריפ יק :קורייליק קוק יד וטכייב ןאקאק וזיא האייבול
 ירטכיא קאינאראמ יא קילאייכיק ואיבכיא :האיפורטאוק הטקא ירבמוא יד
 קאלכומ קיטפיג וייריפ יק :קו5רייק קוק קודוט ןיא יא הערפ ןיא וטפייא
 יד ייר גוע הא יא ירומא ליא יד *ר ןוחיק הא :קיטריאופ קייר וטאמ יא
 דאדיריא דאדיריא קארייט קוק וייד יא :ןעככ יד קייר סודוט הא יא ןשב ליח
 הא ןוייקארבמימ וט 'ה ירפמייק הראפ ירבמוכ וט ׳ה :ולביאופ וק לארשי הא
 קוק יר5וק יא ולביאופ וק ׳ה הראגח!5 יק וייקכאכיריג יא וייקכאפירינ
 ורוא יא הטאלפ יד קיטפי: קאל יד קוזידאלוד :הריטכיפירא יק קוברייק
 קוייא סא קוזוא ןאלבא ןופ יא קוייא הא הקוב :ירבמוא יד קוכאמ יד קא5יא
 וטיריפקיא ייא קפ ץיבמאט ןאגוקקיאןט יא קוייא הא קאזירוא :ןיאיב ןוכיא
 "חאיפכיא יק יק ליא ודחכ קדככייזא סוק ןאיס קוייא ומוק :קאקוב קוק ןי•

 דיחדכיב ןרתא יד הזאק :;ה הא דיזידכיב לארשי יד הזאק :קוייא ןיא סאי־י
 "ס תא דיחדכיב ׳ה יד קיטכיימיט ׳ה הא דדידכיב יול יד הזאק :׳ה 5יא

 :,ה הא דאבאלא םילשורי ןיא ןארומ ןויצ יד ׳ה ו5ידכיב
• 16 



 ד ודסח םלועל *3
 תכש לש תורימז דיק

 בוט יכ .דוהיל ףדוה
 םיהלאה יהלאל ודוה ׳והילד
 םינדאה ינדאל ידוה :ח־ל״י
 *־בל תולדג תואל•;: השעל :הילד
 הנובתב םימשה השעל ׳:הילד
 סימה לע ץראה עקורל :הילד
 םיללג םירוא השעל :הילד
 םויב ׳תלשממל שמשה תא ;ח׳ל״י
 “לילב תולשממל םיבכוכו .דריה תא ;הילינ
 םהירוכבב םירצמ הכמל :הילד
 םכותמ לארשי אצוי: והילד
 :חד־נ

 • ו
 הייטנ עורזבו.התזה דיב

 » - ן * זז*י ד :

 :.לליד
 i ןי•• • *

 םירזגל ףוס םי. רזצל
 זה׳לד

T > 
 ׳*»- n lii/ 10 14,׳ 1 40^ . 1 < ^י^^״יןיר ידי״י יי*"*'•

1 VJV* 8 * ׳ J •* T 

 ףיס ם ;ב וליחו העךפ רענן י '.׳ r *י׳ יי ."י"^ ר
 ־» ייוי'^•*■׳ ■»

 רבךמב ומע ךילומל • י.י ל *
 םילדנ םיכלמ הכמל :הילד
 םידדא םיכלמ גיה:ו :•לד־;
 ירמאה ךלמ ןוחסל :ה־לד
 ןשבה ךלמ גועלו ••ל־ל"5

 •־■ל־: הלהנל םצרא ןת;ן
 ידבע.לארשיל הלח; ־ח־ל־3
 ונל רכז ונלמשבש :ח־לד

 ונירצמ ונקןפינ :ח־ל•?
 רזקב־לכל םחל ןתצ :ח־לד
 םימשה לאל ודוה :הילד
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 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק .וכיזרוב יק ה הא דאול ודו*■

 דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק קיחייד קול יד ויד הא דאול

 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק .קירזייכיק כ־.ל יד רוייכיכ הא דאו:

 :ריקרילי וס ירפמייק הראפ יק קאלוקקוקהאקידכהר: באיבחראמ ןייזא הה

 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק .קאוגא קאל ירבוק הרייט הל ץידנאפקיא הה

 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק .קידכארנ קיחל ןייזא *יא

 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק האידליאיןיא האיכאטקידופ רופ לוק ליא הא

 ילוכ הל ץא קאיכאטקידופ רופ קאירטקיא יא הנול הל הא

 דיקרימ וק ירפמייק הראפ *ק

 קירוייאמ קוק ןיק וטפייא ןייריפ הא
 קוייא ירונכיא יד לארשי וקאק יא

 י־יידכייכ וקארב ןרק יא יטריאופ רידופ ןוק
 .קיכוגזאר הא וייבור ראמ ןאגזאר הא

 ליא ירטכיא לארשי ראקאפ וזיא יא
 .וייבור ראמ ןיא ידאקכופ וק יא הערפ ויידוקאס יא

 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק

 וטרייזיד ליא רופ ונביאופ וק ןאביי הא

 דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק
 דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק
 דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק
 :דיקרדל יק ירפמייק הראפ יק

 :דיקרימ וק ירפנלייק הראפ יק

 קידכארג קייר ןייריפ הזר
 קיטריאופ קייר וטאלל יא

 .ירומא ליא יד ייר ןוחיק הא
 ןשב ליא יד ייר גוע הא יא

 דאדיייא רוס קארייט קוק וייד יא
 וברייק וק לארשי הא דאדיריא

 ורבמימ החשאב הרטקיאוכ ןיא יק

 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק

 ־דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק
 :דיקרינל וק ירפמייק הראפ יק

 :דיקרימ וק ירפללייק הראפ יק

 :דיקרימ וק ירפנלייק הראפ יק

 .דיקרימ וק ירפללייק הראפ יק

 :דיקרימ יק ירפללייק הראפ יק

 קוכ ה
 :דיקרילל וק ירפמ* ׳ק הראפ יק

 קירודאידכקוגכא קורטקיאוכ יד קומויימורי־ר יא
 *דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק

 :דיקרדל וק ירפמיייק הראפ יק .הרודאירק הדוט הא ןאפ ןאד׳

 .דיכרימ וק ירפמייק הראפ יק .קולייק קול יד וייד הא *אול



 תכש לש תורימז ימק
 השעו רמוא ךורב .אוה ךור? .םלועה היהו רמאש ךורב
 ךורב .תישארכ השע ךורכ .ם.יק״מו ר!וג ךורכ
 םלשמ ךורכ .תוירבה לע םחרמ לורב .ץראה לע םחרמ
 הדופ ךורב .חצנל םיקו דעל יח ךירכ סיאיריל בוט רכש
 לאה םלועה ךלמ וניהלא יזי התא ךורב .ומש ךו־יב.ליצמו

 ןושלב ראפמו חבשמ .ומע הפב ללהמה .ןמחרה בא
 1 '1 ' י » ן י ' ־ v ! ־ 1- ־

 .וניהלא ;י ךללהנ .ךדבע דוד ירישמו .וידבעו וידיסח
 ךבילמנו ךראפנו .ךהבשנו ךלדגנו .תורימזבו תוהכשב
 הבשמ ךלמ םימלועה יח דיה; וניהלא .ונכלמ ךמש רייזנן
 ךלמ הוה; התא ךורב :לודגה ומש דע ידע ראופמו

 :תוחבשתב ללהמ
T : • • T \ I 

 ךמשל רמזלו ייל תודוהל בוט :תבשה םויל ריש רוסזמ
 :תולילב ךתנומאו. ךדסח רקשב ד־גהל :ןוילע

 ןי ינתחמש יכ :רונכב ןויגה ילע לבנ ילעו רושע" ילע
 דאמ יי ךישעמ ולדג המ. :ןגרא* ךייג ישעמב ךלעפב

 תא ץכ; אל ליסכו עד; אל רעב שיא :ךיתבשהמ וקמע
 ןוא ילעפ־לי וציציו בשע ומכ םיעשך הרסב :תאז
 דיביא הנח ינ :ך םלועל םורמ התאו :דע ידע םךמשחל
 בכרתו :ןוא ילעפ־לכ ודרפת! ודבאי ךי3;א הנה יי ך
 בימקב ךושב יניע טבתו :ןנער ןמש נ יתלב ינךק_ םיאךכ
 ןונבןיב זראכ חרפי רמתכ קידצ :ינזא הנעמשת םיערמ ילע
 ¬יע :וחירפי וניהלא תורצחב הוהי תיבב םילותש :הגס״

 . ; - “ » T : ״ : * J v י

 ־דוה• יש; יי דיגהל :ויהי םיננערו ש*נשך הבישב ןובוע
 :וב• התלוע אלו יווצ

 ץבת ףא ךאתה זע .דוה{ שבל ישבל תואג ךלמ !דוהי
 :התא םלועמ זאמ ךאסכ ןוב; :טומת לב לבת



 ונידאל
 ולידכיכ .ליא ולידכיב .ודביע■ ליא יאופ יא ו6יד יק ולידכיב ךוף^2
 ןייזא ולידכיב .ןאעריפא יא ןאייקכיעיקא ולידכיב .ןייזא יא ןייזיד י
 ןאדאיפא ולידכיב .הרייע הל ירבוק ןאדאיפא וגידכיב .וייפיקירפ ליא ןיא
 קיעכיימיע pip הא וכיאוב וייקירפ ןאכאפ ולידכיב .קאקכאירק קאל ירבוק
 ןיימחיר ולידכיב .ירפמייק הראפ ימריפ יא ירפמייק הראפ וביב ליא ולידכיב
 ייר וייד ורעקיאוכ ׳ה וע ולידכיב .ירבמוכ וק וגידכיב .ןאפאקקיא יא
 יד הקוב ןיא ודאבאלא ליא וחדאיפ ליא ירדאפ וייד ליא .ודכומ ליא י־־
 קוכיאוב קוק יד הגכיאול ןיא ודאוגיזומרופא יא ודאבאלא .ולביאופ וק
 קומיראבאלא יע .ו5רייק וע דוד יד קיראעכאק ןוק יא .קוברייק קוק יא
 יע יא קועכיימאימלק ןוק יא קיכוייקאבאלא ןוק וייד ורעקיאוכ ׳ה
 יע יא קומיראוגיזומרופא יע יא קומיראבאלא יע יא קומיריקידכארגכיא
 וייד ורעקיאוכ ייר ורעקיאוכ ירבמוכ וע קומיראעכימכיא יא קומיראכיירכיא
 העקא ודאוגיזומרופא יא ודאבאלא ייר .קודכומ קול יד ו3יב וקיכוא
 קאל ןיא ודאבאלא ייר ׳ה וע ולידכיב .ידכארג ליא ירבמוכ וק ירעמייק

 :קיכוייקאבאלא
 הא ראול רופ וכיאוב :סבש ליא יד האיד הא ראעכאק ומלאק רומזמ
 ־ ראייקכוכיד רופ :ועלא ירבמוכ וע הא ראימלאק רופ יא 'ה
 קיייד ירבוק :קילוכ קאל ןיא ראדריב וע יא דיקרימ וע הכאייכאמ הל ןיא
 קיעקארגילא ימ יק :הליאוגיב ןוק הלעא ירבוק דואאלא ירבוק יא קאדריאוק
 יק ועכאוק ^יראענאק קונאמ קוע יד קהליא ןוק קארבוא קוע ןוק ,ה
 :קועניימאקניפ קוע ןוראדכואא יק וגכומ 'ה סאליא קוע ץרייקידכארגכיא
 "כיא ןיא :העקיא הא ידכייעכיא ןונ וקול יא יבאק ןונ יפרוע ןוראב
 הרוערוע קיענארבוא קודוע ןורייקיאומריא יא הבריי ומוק קולאמ ריקירולפ
 ירפמייק הראפ הרועלא הל ןיא וע יא :ירפמייק העקא קולריאורעקיד רופ
 סיפיד יק קוגימניא קוע קי-א יק ,ה קוגימיניא קוע קיא יק :'ה
 יסוייקיעלאכיא יא :הרוערוע קיענארבוא קודוע קודיעראפקיא ןאריק ןאריד
 ועאק יא :ודידריביר יעייזא ןיא ימיבלובניא הקיבאק ימ ונרוקינוא ומוק
 קוכילאמ ימ ירבוק קיענאענאבילא ןיא קיענאעאק קימ ןיא וזוא ימ
 ומוק הריקירולפניא לאראמאעא ליא ומוק ועקול :קאזירוא קימ ןאריאוא
 ץא ,ה יד הזאק ןיא קודאענאלפ :הריקירק ןונבל ליא ןיא יזראלא
 הזיכאק ןיא ןאראבוכיר יק קאמ :ןאריקירולפניא וייד ורעקיאוכ יד קיער!ק
 רנ^יאופ ימ ׳ת וריליריד יק ראייקכוניד רופ :ןאריק קודידריביר יא קוזוייקיב

 :ליא ןיא הרוערוע ןונ יא

 זייכיק יק הזילאערופ 'ה וייעקיב וייעקיב האיכאקול דניירכיא לךןץיי
 וע העקיאופנוק :יאופקיר יק יוכ יק ודכומ וחפנרק ןייביאע
 וס קואיר ןוראקלא ׳ה קואיר ןוראקלא :וע ירפמייק י־י קיעכועקיא יד המייק



 i I EE7 רש תורימז זטק
 ןם;כך תויה; ואיש* סלוק תורהנ ואשנ ידוהי, תורהנ ואש;
 :הוהי םורמב רידא םי ,רבשמ םירדא םיבר סימ תולקמ

 :םדסי ! !1 1 1 / שיל הואנ ־שיבל דאמ ונמאנ ךיתל
to > 1 והו סמי יהי :וישעמב הוהי חמשי סלועל הרהל דרבב 7״ 
 ואובמ דע: שמש הרזממ :םלוע דעו התשמ ־ךבמ
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 דמעת םלועל .דוקי, תצע :םוקת איה הוהי תצעו שיא

 :דמעיי הוצ אוה יהיו ~מא אוה יב :רדו רדל ובל תובשחמ
 ת — t • ,־ t • t : • : : ־

 הל ול רהב בקע:יב :ול בשומל ,דוא ןויצב .דוהי ־תב יב
 :בזעל אל ותלקנו ימע ,דוהי םימי אל יי :ותלגסל לא־שי
 אלי ופא בישהל'הברהו תיחשנ אלו ןוע רפכ:'םוחר אוהו
 :ונארק םויב וננע: ־למה העישוה היהי :ותמ־־לב ריע:
 הבביש םעה י־שא :הלםדןולר,ך:דוע ךתיב יבשוי ידשא

 :ויהלא הוהיש שעה ירשא ול> '
 סליעל ךמש הביבאו ךלמה יהלא ךממורא דודל הל!דת
 :דעו םלועל ךמס’ הללהאו ךכ־ובא םוי־לכב :דעו

 א ותלדנלו דאמ ללהמו ,דוהי לודנ
7 • T : .״ T : : ״ T 

 ב רדה :ודיע ךיתלובגו ךישעמ
 ו,־, . !,ו: /lib'. 11 1 1י דרדז

 זזיתאלפנ ירבדו ךדוד
 תוארונ זוזעו :ההישא

 ךסוחךו ןונח :וננרי ךקקדצו ועיב: דכוזי
 בר רבז :הנךפסא ךתידנו ורמאי
 ־לדנו סיפא דרא יי םו
 ־ל; :: ־ודוי :וישעמ־לב לע וימ־רן לבל :י בוט :דסה

 ךתרובע ו״מאי ךתוכלמ דובכ :הכוכרבי ךךיסחוו ךישעמ
 :ותוכלמ רדה דובעו ויתרובנ םדאה ינבל עידוהל :ורבדי
 :רודנ רוד־^יב ךתולשממו סימלוע־לב תובלמ ךתוכלמ
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 קיטריאדפ קאיכומ קאוגא יד קיחב יד :וטכיימאזאמ וק קואיר ןאראקלא זוב
 סינא *ק קוטפיימאטקיט קוט :,ה קולייק קול ןיא יטליאופ לאמ יד קארביה•
 :קאיד יד הרוגכול הא ׳ה דאדיטכאק יכייבכוק הזאק וט הא וגכומ ןוראידאד
 קוק ןוק ׳ה האיקרארגילא ירפמייק הראפ 'ה יד הלכוא האיק י]יךי
 :ילפמייק הטקא יא הדוגא יד וגידכיב ׳ה יד ילבמוכ האיק :קאגיא
 יד ילבמוכ ודאבלא ינופ יק ידכוא הטקא לוק ליא יקילאלקקיא ידכוא יד
 ׳ה :הלכוא וק קולייק קול ילבוק ׳ה קיטכיג קאדוט ילבוק וטלא :,ה
 :וייסכאכיליג יא וייקכאכיליג הא ןוייקאלבמימ וט ׳הילפמייק הלאפ ילבמוכ וט
 וטקידופ ודוע ול ןיא וכייל וק יא האייק וק וחפכוק קולייק קול ןיא 'ה
 קאנ ץא ןאליד יא הלייט הל האיקלאזוגא יא קולייק קול ןאיקלאלגילא
 ילפמייק הראפ הלאכיילכיא ׳ה וכיילכיא ,ה ייל 'ה :וכיילכיא 'ה קיטפיג
 וק *ד קיטכיג יסכוליידליפיד ילפמייק יא ילפמייק ייל 'ה :ילפמייק יא
 :קולביאופ יד קוטכיימאקכיפ ודיב קיטכיג יד וזיקכוק ודלאב ׳ה :הלייט
 יק ליא 'ה יד וזיקפוק יא ןולאב יד ןוקאלוק ןיא קוטכיימאקניפ קוגפומ
 קוטכיימאקכיפ הלאלאפ יק ילפמייק הלאפ ,ה יד וזיקכוק :הלאמריפא
 יאופ יא ושיד ליא יק :וייקכאכיליג יא וייקכאכידיג הא ןוקאלוק וק יד
 הדאטקיא לופ דאיזיד ןויצ ןיא ,ה וחקקיא יק :יקולאפ יא ודפימוקניא ליא
 ןופ יק :ולוזילט וק לופ לאלשי ׳ה ליא הא וזוקקיא בקעי יק :ליא הא
 וזודאיפ ליא יא :הלאשיד ןופ דאדיליא וק יא ולביאופ וק ,ה הלאזציד
 א לולופ וק לאפלוט לופ האוגיגומ יא אייכאד ןופ יא וטיליד הכודליפ
 הדכופקיל קופ ייל ליא הבלאק 'ה : האייכאק וק הרוט הטליפקיד ןופ

 : לאמאיי ולטקיאוכ יד האיד ־יא

 ןאראבאלא יט ןוא הא הזאק וט ןיא קיטכאטקיא קודאלוטפיבא ןייב
 ןייב ליא הא יקכא יק ולביאופ ליא ודאלוטכיבא ןייב :ילפמייק

 :וייד וק ׳ה יק ולביאופ ליא ודאלוטכיבא

 יליזידכיב יא ייל ליא וייד ימ יאיטדיקיטלאפיא דוד הא לואול הלהת
 האיד הדאק ןיא :ילפמייק יא ילפמייק הלאפ ילגמוכ וט
 ידכאלג :ילפמייק יא ילפמייק הלאפ ילבמופ וט ־לאבאלא יא יליזידכיב יט
 "יליג :וטפיימיליקשיפ ןופ הזידפאלג וק הלאפ יא יגכומ ודאבאלא יא 'ה
 "קוכיד קאיכאיאלאב קוט יא קאגיא סוט הלאבאלא וייקפאפיליג הא וייקכאנ
 קוט יד קאלבאלאפ יא לואול וט יד הלכוא יד הלוחמליא :ןאלאיי
 וט יא ןאליד קידאדילומיט קוט יד הזילאטלופ *א :ילאל-יא קאיבאלאמ
 יא ןאלאלבא ייי־ יט יד ידכאלג ןוייקאלבמימ :ילאטפוקיל הל הז־־לפאלי
 קירולופ יד וגכיאט *ה וחדאיפ יא וזוייקארג :ןאלאטעחה דאדיטקוג וט
 קידאדאיפ קוק יא קודוט הא ,ה וכיאוב :דיקלימ יד ידכאלג יא
 סוט יא קאגיא קורכ קאדוט ׳ה ןא־טלאול :קאגיא קוק קאי־וט יל5וק



 תבש לש תורימז
 3רוךו רוד־לכב ךתלשממו םימלוע־^־: תוכלמ ךתוכ־:ם
 ךילא לצ ינינ? :םיפופבה־לכל ףקוה, םילפנ,־־לכל יי ךמוס
 דחי, תא התופ :ותעב םלעא תא םהל ןתונ התאו ורבשי
 ־לככ־דיסהו ויכ־ך־לכב ;י קידצ :ןוצר יח־לכל עיבשמו
 ::תמאב והארקי. רשא לצל ויארק־לכל יי בורק, :ויישעמ
 :תא יי רמוש :םעישויו עמשי םתעוש תאו השע:ויאר:ןוצר

 יפ רבדי יי תלהת דימשי. םיעשרה־לב תאן ויבהא־לכ
 ׳תי ךרבנ ונחנאו :דעו םלועל ושךקז םש רשב־לכ ךרביו

 :היוללה םלוע דעו התעמ

 .י:חב -דוהי הללהא :הוהי תא ישפנ יללה היוולה
 םיבידנב וחמכת לא :ילועב יהלאל הרמזא

 ,ותמדאל בוש*,וחור אצת :העושת יל ןיאש םדא ןבב
 ׳ירבש ורזעב בקעי לאש *ךשא :ויתנתשע ודבא אוהה םויב
 רשא־לב תאו םיה־תא ץראו םימש השע :וי,דלא הו;ה: לע
 •םחל ןתנ םיקושעל. טפשמ השע :םלועל תמא רמשה םב

 ףקז הוהי םירוע הקפ .דוה• :םירוסא ריתמ -דוהי םיבערל
 םותי, םירג־־תא רמש .דוהי :םיקידצ בהא ,דוהי םיפופכ
 םלועל הך}הן ךלמ: :תועי םיעשר ךרדו דלוע; הנמלאן

 :היוללה רדו רדל ןויב ך:הלא

 :הלחת הרואנ םיענ יב וניהלא הרמז בוט *י היוללה
 אפורה :םנצי לארשי יחדנ ,דוהי םילשורי הנוב
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 .םלצל םיבצוכל רפסמ הנומ :םתובצעל שבחמו בל ירובשל
 :רפסמ ןיא.ותנובתל סכ ברו ונ;דא לודג :ארקי. תומש
 הדוהיל ונע :ןח א ידע םיעשך ליפשמ ■דוהי,םיונע,דדועמ
 -ןיכמה םיבעב םימש הסכמה :רונכב וניהלאל ורמז הךותב



 ונידאל ד 17
 להאיכאגאראב ד־ט יד יא ןאריד וכייר וונ יד הרכוא :ןאייזידכיב ףכ ?וכיאוב
 ןכאיכאגאראב pip ירבמוא ליא '1 ?וזיא הא ר*בא? ריזא רופ :ןאראלבא
 יא ?ודכומ ?ורוט יד וכייר וכייר וט :וכייר ו? יד הרוזומריא יד הרכוא יא
 ׳ה ןיירפוקא :ויי?כאכיריג יא ויי?כאכיריג הדאק ןיא האיכאט?ידופ וט

 סוחא :?ודימירפא ?ול ?ודוט הא ןאטכאבילא יא ?ודייאק ?ול ?ודרוג הא
 ייא ?אדימוק ?וס הא ?וייא הא ןאד וט יא ןאריפ?יא יט הא ?ודוט יד
 :דאטנוליברופ וביבודוטהאראטראןייזא יא ?וכאמ?וט הא ןיירבא :הרוא ו?
 .?אגיא ?ו? ?אדוט ןיא וכיאוב יא ?אריראק ?ו? ?אדוט ןיא 'ה וט?וג
 ץרק המאיי ול יק ליא ודוט הא ?יטכאמאיי ?ו? ?ודוט הא 'ה וכאקריס
 ־יאוא ?יכויי?אמאלק?יא ?ו? הא יא יזא ?יטכיימיט pip ידדאטכוליב :דאדריב
 קודוט הא יא ?יטכאמא ?ו? ?ודוט הא ,ה ןאדראוג :הבלא? ?ול יא
 הריזידכיב יא הקוב ימ הראלבא 'ה יד רואול :הריאורט?יד ?ולאמ ?ול
 :ירפמיי? יא ירפמיי? הראפ דאדיטכא? ו? יד ירבמוכ הרודאירק הדוט
 דאבאלא ירפמיי? הט?א יא הרוגא יד ׳ה הא ?ומיריזידכיב ?ורטואזוכ יא

 :,ה הא , ,
 קימ ןיא 'ה יראבאלא :'ה הא המלא ימ הבאלא ׳ה דאבאלא היוללה
 ?וב ןונ :ויי יק ?ירטניימ ןיא וייד ימ הא יראימלא? ?אדיב
 גןויי?אבלא? ליא הא ןונ יק ירבמוא יד וזיא ןיא ?יפיראש ןיא שידייזואיפכיא
 ־ריפיד יט?יא ליא האיד ליא ןיא הרייט ו? הא הכרוע וטיריפ?יא ו? ילא?
 ר? ןיא בקעי יד וייד יק ודארוטכיבא ןייב :קוטניימאקניפ ?ו? יקכורייד
 ■הל הא הרייט יא ?וליי? ןייזא :וייד ו? ,ה ירבו? ה?פאריפ?יא ו? הדוייא

 :ירפכיי? הראפ דאדריב ןאדראוג ליא ?וייא ןיא יקיל ודוט הא יא ראמ
 'ה ?וטכיירבמא ?ול הא ןאפ ןאד ?ודאקרופ ירבו? ?ול הא ויי?יאוג ןייזא
 י״ה ?ודימירפא ןא?ירידא ׳ה ?וגייק ןיירבא 'ה :?ודאלי?ראקכיא ןאטלוק
 ה?-רדא הדביב יא וכאפריאוג ?וכירגיליפ הא ןאדראוג 'ה :?וט?וג ןאמא
 רייד וט ירפמיי? הראפ 'ה הראכיירכיא :,?רוטא ?ולאמ יד הריראק יא

 ^ :,ה הא דאבאלא ויי?כאכיריג יא ויי?נאכיריג הא ןויצ

 וזומריא יק וייד ורטקיאונ דאימלא? וכיאוב יק 'ה דאבאלא היוללה
 לארשי יד ?ודאשופכיא ׳ה םילשורי ןאוגארפ :רואול יכייבכוק
 ?ו? הא ןאירלו? יא ןו?ארוק יד ?ודארביק הא ןאכיזילמ ליא :הראייכאפא
 ?ירבמוכ ?א־יא ?אדוט הא ?איירט?יא ?אל הא הטכיאוק ןאטכוק :?ירולוד
 יכיטכיא ו? הא ה?ריאוכ יד ידכארג יא רוייכי? ורט?יאוכ ידכארג :המאיי
 הט?א ?ולאמ ראשאבא ןייזא ,ה ?ידלימוא ןאשירדא :הטכיאוק ןונ וטכיימיד
 רייד ורט?יאוכ הא דאימלא? ןויי?אט?יפינאמ ןוק 'ה הא דאטכאק :הרייט
 הרייט הל הא ןייכופכוק ליא ?יבוכ ןוק ?וליי? ןיירבוק ליא :הליאוגיב ןוק
 האיפורטאוק הל הא ןאד :הבריי ?יטכומ ןיא ריקיאומריא ןייזא ליא האייבול



 תבש לש תורימז הי;
 דמולל ת־זמהבל ןתונ :ריצה םירה חימצמה רטמ ץראל
 יקושמ אל ץפח;סוסה תדובעב אל :וארקי. רשא ברע ינבל
 :ודסחל םילהימח תא ויארי'תא הוהי הצור :הצר;. שיאה
 יחיר? קזח יב :ןויצ ךיהלא יללה ,דוהי תא םלשורי יחמש
 םיטח בלה םולש ךלובג םשה':ךברקמ ךינב ךרמ ךירעש
 ןתנה :ורבד ץורי הרהמ דע ץרא ותרמא הלשה :ךעימש!־
 ינ?ל םיתפכ וחךקז ךילשמ :רזמ*,רפאמ דפב רמצב גלש
 .םימ ולזי וחור בש!’ םסמד ורבד הלשי׳ :דמעי.ימ ותרק
 ןכ השע אל :לארשיל ויטפשמו ויקה בקעיל וירבד דינמ■

 :היוללה םועדי לב םיטפשמו יונ לבל
:t ; • T ״ - : r:- T 

 :םימורממ והוללה םימשה ןמ ,דוהי תא וללה היוללה־
 והוללה :ויאבצ־לב והוללה ויבאלמ־לב והוללה
 םימשה ימש והוללה רוא יבכוב״לב והוללה הריו שמש
 ,דוצ אוה יב ,דוה! םש תא וללהי םימשה לעמ רשא םימה;,
 וללה :רובע! אלו ןתנ־קה םלועל דעל םדימעיג :וארבנל
 גלש דרבו ישא :תומ,דק לבו םינינת ץראה ןמ ,דוהי תא

 'ירמ ץע תועבג־לכי םירהה :ורבד השע הרעק חור רוטקו
 ץרא יכלמ :ףנב רופצי שמל'המהמ״לכו היה,ך :םיזרא־למן
 תולותב םגו םירוהמ .ץרא יט?ש־לבו םירש םימאל־לכן
 ודבל ומש בגשנ יב הוהי םש תא וללה! :םירעג םע םינקז
 ייךיסח־לכל הלהק ומעל ןרק םרר :םימשו ץרא לע ודוה

 :הדללה ובלק םע לאךשי.ינעל

 :םידיסח להקמ ותל,דק שדה ריש וידוהיל וריש היוללה
 :סקלממ וליגי ןויצ ינמ יישעמ לארשי חמשי
 הוהי הצור יב :ול ורמז! רונמו ףתמ לוחממ ימש וללהי
 וננרי דובכמ םידיסח וזלע! :העושימ םירבע ראפ! ומעמ
 :םדיב תויפיפ ברקו םנורגמ לא תוממוי :םתובבשמ לע
 םהיכלמ רוסאל י *םימאלב תוחיות שיונמ המקנ י תושעל .



 ונידאל 118
 יד האטאגראב ןיא ץנ :ןאטירג יק ובר־אוק יד קוזיח הא הד׳מוק וק
 ד׳ינכיא :הטנוליבכ־א ןוראב ליא יד קאקנא ןיא ןוכ הטנוליבכ־א וייאבאק ליא
 ה־יאלא *• דיקרימ וק הא קיונכאריפקיא קול הא קיטניימיט קוק הא 'ה ןאטנוצ
 יד קורידאריק וייקיטרופכיא יק :ןויצ וייד ורכ הבאלא ,ה הא םילשורי
 ונימריט ויג ץיכופ ליא :יט ירעכיא קוזיא קוט וןצידניב קאטריאיפ קוט
 :הרייט הא הגיד וק ןאיבכיא ליא :ראטלא יזא *ט קוגירט יד האירוזימ קאפ
 הדאליי הנאל הל ו$ק יביינ ןאד ליא :הרבאלאפ וק ירוק הקירפ יד הטקא
 רק ירטכאליד קוקאדיפ ומוק הדאליי וק ןאג־א :יזראפקיא הזיכיק ומוק
 הלפוקא יאילקיד קול יא הרבאלאפ וק האיבכיא :הראראפ יק ןיק ואירפ
 קוק בקעי הא קארבאלאפ קוק ןאייקוכיד :קאוגא ןאייליטקיא וטכייב וק
 יטכיג הכוגפיכ הא יקכא וזיא ןונ :לארשי הא קוייקיאוג קוק יא קוריאופ

 :׳ה הא דאבאלא ץלייפוק קול ץכ יק קוייקיאוג יא

 ודאלבאלא קולייק קול יד ,ה הא דאבאלא ,ה הא דא^אלא היוללה
 ודאלבאלא קיליגנא קוק קודוט ודלא^אנא :קארוטלא קאל ץא
 ־קיא קאדוט ודלאעלא הנול יא לוק ודלאבלא :קודאקנופ קוק קודוט
 יק קאוגא קאל יא קולייק קול יד קולייק גרלאבלא : הל יד קאיירט
 רדכימוקיא ליא יק 'ה יד ׳רבמוכ הא ןאראבאלא זקולייק קול ירבוק יד
 ־ןונ ־א וייד וריאופ ירפמייק הראפ ראראפ קולוזיא יא :קודאירק ןוריאופ יא
 :קומקיבא קודוט יא קישיפ הרייט הל יד ,ה הא דאעאלא :הראקאפ
 וק ןייזא הטקיפכיט יד וטכירב ומופ יא יביט וקקירדיפ יא יגיאופ

 ייא וטורפ יד לוברא קאטקיאוק קאדוט יא קייגנומ קול :הרבאלאפ
 וראשאפ יא ילע5ומיר האיפורטאוק הדוט יא הייכאמילא הל :קיזראלא קודוט
 קדיאונ קודוט יא קירוייניק קואיטניג קודוט יא הרייט יד קיינ :הלא יד
 ׳ןאראבאלא :קוקומ ןוק קוזיט קאקוקקיא ןייבכאט יא קוביקכאמ :הרייט יד

 רואול וק קאלוק וק הא ירבמוכ וק ודיקייגלאכיא יק ,ה יד ירבמט הא
 רואול ולביאופ וק הא הנורוק וייקיטאלכיא יא :קולייק יא הרייט יר5וק
 דאבאלא וכאקריק וק ולביאופ לארשי יד קוזיא הא קוכיאוב קוק ודוט הא

 :'ה הא
 רואול וק וביאט ראטכאק 'ה הא דאטכאק ׳ה הא דאבאלא |ךיולל!ד
 וק ןוק לארשי האיקרארגילא :קוכיאוב יד האייכאפכוק ץא
 ירבמונ וק ןאראבאלא :ייר וק ןוק ןאראחגא יק ןויצ יד קוזיא רודיזא
 סוליבכיא יק ז ליא הא ןאראימלאק הליאוגי5 יא ילפודא ןוק הקכאד ץק
 :ןוייקאבלאק ץק קידלימוא הראוגיתמרופא ולניאופ וק ץא ,ה ןארב
 *לאכיא :קאזיזאיי קוק ירבוק ןאראטכאק הרפוא ץק קוכיאוב ןאיקראחגא
 פוזאט קוד יד הדאפקיא יא קאטכאגראג קוק ןיא וייד ליא יד קוטכיימיקיט
 פוייריגיטקאק קיטכיל קאל ןיא הקכאגכיב ריזא רופ :קוכאמ קוק ןיא



 תבש לש תורימז טיק
 בותכ טפשמ ם,ךל תושעל :לזרב ילבבכ םהידכבנו םיקזן.

 :היוללה וידיסח־לכל אוה רדה
T : T T :״ ״ T : - T 

 והוללה :וזע עיקרב והוללה ושדקב לא וללה היוללה
 עקתב והוללה :ולךג ברכ והוללה ויתולובגב 7
 והוללה לוחמו ףתכ 'והוללה :רונכו לענב .ולול':ה רפוש•
 ילצלצב והוללה עמש ילצלצב והוללה :בגעו םינמב
 ללהת המשגה לכ :היוללה הי ללהת המשנה לכ :העורת

 :היוללה הי
t • ג t 

 קוש קיצמ ,דוהל ךורב :ןמאו ןמא םלועל .דוהי ךורב.
 לארשי דדלא םיהלא ,דוהי ךורב :הדללה םילשורי
 ודובכ אלמיו םלועל ודובכ םש ךורבו :והבל תואלפנ השע-

 :ןמאו ןמא ץראה לכ תא

 ךורב דוד רמאייו .להקה־לכ יניעל ,דוחי תא דוד ךרביו
 :םלוע דעו םלועמ וניבא לארשי י,דלא ,דוהי התא
 ־לכ יכ דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלודגה ,דוהי ךל
 :שארל לבל אשנתמהו הכלממה ,דוהי ךל ץראבו םימשב
 הךיבגו חי ךדיבו לכב לשומ התאו ךינפלמ דובכהו רשע,דד■
 ךלי ונזלנא םירומ וניהלא התעו :לכל קזחלו לדגל דחיבו•
 לע םמורמו ךדובכ םש תא וכרביו :ךת־אפת םשל םיללהמו־.
 תא תישע התא ךדבל ,דוהי אוה התא :הלהנרו הכרב־לכ
 הילע רשא־לכו ץראה םאבצ־לכו םימשה ימש םימשה
 םימשה אבצו םלכ תא הדלמ התאו םהב רשא לכו םימק
 םרבאב תרהב רשא םיהלאה הוהי אוה התא :םיוחתישמ ךל
 תא תאצמו :םהרבא ומש תמשו םירשכ רואמ ותאצוהו
 ץרא תא תתל תירבה ומע תורכו :ךינפל ןמאנ ובבל
 וערזל תהל ישגךגהו יסוביהו דרפהו ירמאה יתחה ינענכל
 וניתצא ינע תא'אריתו :התא קידצ יכ ךיירבד תא םקתי
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O 
 שודארכוא p*p יא pאיfוראפ ןרק שייר pip ראטא רופ :שואיטפיל קדל ןיא״
 הרוזומריא וט״רקשיא ויישיאוג pוייא ןיא ריזא רופ :וריי£> יד שויילירי ןוק

 :'ה הא דאבאלא שטיאוב pip ?ודרט הא ליא

 ולדאלאלא דאדיטפאש ip ץא וייד ליא הא דאבאלא ׳ה האדא^אלא ןףיולל1ד
 pip רופ ולדאבאלא .הזילאטרופ ip יד הרודידכאפpיא ןיא
 ולדאבאלא .הזידכארג ip יד ירבמודיגומ ומוק וליאבאלא שאיכאגאראב
 ןוק ולדאבאלא .הליאוגט יא דואאלא ןוק ולדאבאלא רפוש יד הרודיטאט ןרק
 ולדאבאלא .וכאגרוא יא שוטכימורטשיא ןוק ולדאבאלא הכילבאטכאק יא ילפודא
 ןוייקאלבואא יד pארידייכיטיר ןוק ולדאבאלא הדיאוא יד pארידייכיטיר ןוק
 המלא הל הדוט .,ה הא דאבאלא ׳ה הא הראבאלא המלא הל הרוט

 :'ה הא דאבאלא 'ה הא הראבאלא
 ןויצ יד ,ה ולידכיב .ןמא יא ןמא ירפמייש הראפ ׳ה וגידכיב ךןרב
 וייד ליא ,ה ולידכיב .,ה הא דאבחלא םילשורי ןיא ןארומ י
 ד ירבמוכ ולידכיב יא .שאלוק ip הא pאיבאראמ ןייזא לארשי יד וייד
 הל הדרט הא הרנוא ip יד ודיגכיא הרי? יא ירפמייש הראפ הרכוא וה

 :ןמא יא ןמא הרייט
 האייכאכרוק הל הדוט ייי ?וזוא הא ׳ה הא דוד ושידכיב יא דרביו
 ירדחכ ורטשיאוכ גחרשי יד וייד 'ה וט ולידכיב דוד ו6יד י־א ’
 *אנ הל יא הזידנארג הל ׳ה יט הא .ירפמייש הטשא יא ירפמייש יד
 ץא ודוט יק רואול הל יא וטפיימישפיב ליא יא הרוזומריא הל יא האיכאגאר
 וטפיימאשלאשכיא ליא יא וכייר ליא ׳ה יט הא הרייט הל ןיא יא שולייש ?ול
 יט יד ירטכאליד הרנוא הל יא הזיקיר הל יא .הרישיבאק רופ שודוט הא
 יא האיכאגאראב יא השריאופ טאמ וט ץא יא ודוט ול ןיא ןאטקידופ וט יא
 הרוגא יא .ורוט הא רישיטרופכיא רופ יא רישידפארגכיא רופ טאמ וט ןיא
 וט יד ירבמוכ הא שיטכאבאלא יא יט הא שוכ שיטכאול וייד ורטסיאט
 ירבוש ודישיטלאכיא יא הרכוא וט יד ירבמוכ הא ןאריזידכיב יא .הרוחמריא
 הא שיטסיזיא וט שאלוש וט הא ׳ה ליא וט .רואול יא ןויישידכיב הדווג
 הרייט הל שודאשפופ pip קודוט יא סולייש שול יד שולייס שולייש שול
k* וט יא סאייא ןיא יקול ודוט יא שיראמ שאל האייא ירבוש יקול ודרט 
 יט הא שולייש שול יד ודאשפופ יא שוייא שודוט הא ןאוגידיבא
 ול יא סרבא ןיא שיטשיזוקקיא יק וייד ליא ,ה ליא וט .שיטכאברוקכיא•
 סדכסאייא יא .םהרבא ירבמוכ וק קיטקיחפ יא םידשכ רוא יד שיטשאקאס

 •ריפ ליא ליא ןוק ראזאט יא יט יי ירטכאליד ליאיפ ןושארוק וש הא
 יא ירמא ליא יסח ליא יכטככ ליא יד הרייט הא ראד רופ וטכיימאמ
 יא ןימיש^ וש הא ראד רופ ישנרג ליא יא ישובי ליא יא יחרפ ל־א
 הא סיטשינ יא .דט וטשוג יק שארבאלאפ שוט הא שיטסאמריפאי



 תבש לש תורימז בק
 erwpJM תותא ן0חן :ףוס םי. לע. :?עמש םףקיען. תאו םירצמק
 רדד־ך ־כ ]?עד: יכ :וצךוא םע ל?כו יי־מע־ל5בו זועךפכ

 ודכנמ ם.ד־נפל תעק.כ סיסו :הזה םויס? םזע דןל שעתו םהילע
 ןכא ימק תולוצמכ ]?קלשה םהיפדר תאו :.דזעכ:כ ם;.ד ףותכ

 :םדע םימכ
 ;אדיו. םירצמ ־ימ לאךשל״תא אוהה םויב ה1הי עשויו
 לארשי אריו :םיה תפש־לע תמ םירצמ־תא‘לארשי

 ־תא םעה וארייו םירצמב ,דוחי השע רשא הלדגה דיה־תא
 :ודבע הימיבו .דוהיב ונימאיו ה־ןהי '

 הוהיל תאזה הרישה־תא לארשי ינבו" השמ רישי ןא
 סוס האג האג־יב .דוהיל הרישא רמאל ורמאיו
 ל־יהיו הי תרמזו יזע י ”־ :םיב המר ובבלו
 יהלא והונאו ילא הז הבושיל
 ה},די המחלמ שיא .ךוהי :והגממלאו יבא
 רחבמו" ’ םיב הריי וליחו הערפ תבברמ :ומש
 הלוצמב ודרי ומימכי תומלה . :ףוס־םיכ ועבט וישלש
 ך;ימ;’ ’ ״ חבב ירדא; הוה;דןגימו ' ':|כא־ומ'ב
 םירהה ךנואג בלבו " י :ביוא ץערת הוה;
 חורבו ' :שקב ומלבאי ךגלח חלשת ׳ ' ךימןכ

 ךג־ומ? ובצנ י ' םימ ומרענ ךיפא
 רמא ’ :ם;־בלב תומוהת ואפק, םילז;
 ימאלמת ללש קלחא י גיקא ףררא בהא
 הפשנ * :ידי ומקילות יבלח קירא ישפנ
 םימב תרפועב וללצי י ' "ם:ומסב ךחורב
 *מ הוה;םילאב הכמכ־־ימ :םירידא
 ־השע תלהת ארונ' י ‘י שדקב רדאנ הכמב

 היחנ :חרא ומעלבת ךנימ; תיטנ :אלפ
 יד־לא .W? .תלאג וז־םע ךדסהב

 ליח זוזגרי םיטע ועמש :דזשדה
 דמלא ילה?? ^ *.:תשלפ יבש: 'להא
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 *אלקקיא קוק הא יא וגפייא ןיא סירדאפ קורטקיאוכ יד ייייקיאירפ^
 *א ילאייפיק קיטקאד ־א .וייבור ראמ ירבוק קיטקיאוא קיכוייקאמ
 ידוע י א יא קוברייק קוק קודוט ןיא יא הערפ ןיא קאיבאראמ
 קוייא ירבוק ןוראייבריבוק יק קיטקיפוק יק .הרייע וק יד ולביאופ
 ראמ הל יא .יוכקיא ליא האיד ליא ומוק המאפ יע הא קיעקיזיא יא
 ול רופ ראמ הל ירעכיא ןוראקאפ יא קוייא יד ירעכאליד קרכיעראפ
 הרדייפ ומוק קאפידכופרופ ןיא קיטקאגיא קיעכייגיקריפ קוק הא יא .וקיק

 :קיטריאופ קאונא ץא

 יד רידופ יד לארשי הא יעקיא ליא האיד ליא ןיא ׳ה ובלאק יא
 הל יד האירוא ירבוק ועריאומ וטפייא הא לארשי ודיב יא וטפייא
 וטפייא ןיח ׳ה וזיא יק ידכארג הל האיבאראמ הל הא לארשי ודיב יא :ראמ
 האובכ ןיא יא ׳ה ןיא ןוריאירק יא ,ה יד ולביאופ ליא ןוריימיט יא

 :וברייק וס השמ יד

 הגיעכאק הל הא לארשי יד קוזיא יא השמ ועכאק קיקכועקיא ןא
 יק ׳ה הא יראעכאק :ריזיד רופ ןורישיד יא ,ה הא העקיא הל
 ןיא וגכורא רמאוגירעאוק וק יא וייא^אק וייקיעלאכיא יק ריקיעלאפיא
 ןוייקאבלאק רופ ימ הא יאופ יא הי ילבאימלאק יא יטריאופ :ראמ הל
 :יאולריקיעלאכיא יא ירדאפ ימ יד וייד יאולראוגיחמרופא יא וייד ימ יעקיא
 וק יא הערפ יד קאוגירטאוק :ירבמוכ וק ,ה האיליפ יד ןאגאראב ׳ה
 קיכאעיפאק קוק יד הרודיחקקיא יא ראמ הל ןיא וגכורא ודאקכופ
 ןיא ןוריידכיקיד ןוריירבוק קול קומזיבא :וייבור ראמ ןיא קודידכופ ןוריאופ
 הקריאופ הל ןוק הדיקיערופכיא ׳ה הגיריד וט :הרדייפ ומוק קאכידכופרופ
 האינאקול וט יד ירבמודיגומ ןוק יא :וגימיכיא הטכארביק ׳ה הגיריד וט
 ייריא וט קידכייקכיא קיעכחטכאבילא הרטכיאוקקיא קוט קאקוריד
 רולופ וט יד וטכייב ןוק יא :ה&וקשוק הל ומוק המיק קול וטכיימיק
 ׳קיא ןוטכומ ומוק קאדאראפ ןוריאופ קאוגא קאדאכוטכומא ןוריאופ
 וגימיכיא ו&יד :ראמ יד ויידימ ןיא קומזיבא יקכוראזאוק קיטכאייליט
 ימ קוייא יד האיקריגכיא וזופקיא יריטראפקיא יראקכאקלא יריגיקירפ
 קיטקאלפוקא :ונאמ ימ האקולראריטקיד הדאפקיא ימ יראכייאבקיד המלא
 קאוגא ןיא ומולפ כיס ומוק יקפורייכיטיר ראמ קולויירבוק וטכייב וט ןוק
 ודיקיטרופכיא יט ומוק ןיק ,ה קיטריאופ קול ןיא יט ומוק ןיק :קיטריאופ
 וט קיטקידכיט :האיבאראמ ןייזא קירואול יד יררימיט דאדיטפאק הל ןיא
 יק יטקיא ולביאופ ליסרימ וט ןוק קיטקאיג הרייס קילוייטולגכיא הגיריד
 :דאדיטכאק וט יד הדארומ הא הזילאטרופ וט ןוק קרנקאיג קיטכימחיר
 :השלפ יד קירודא־״מ הא ובארט רולוד יורייקימירטקיא יק קולביאופ ןורייי^
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 תבשל תורימז אכק
 וג£נ ' דער וציזחא: באומ ילא םודא

 התמיא םהילע^ לפת :ןענכ יבוק; לק
 ־דע י ןבאב ומדי ךעורז לד;:ב _ '( 'דחפו
 וז־םע רכעיהע '* J ^ ’ הוהי ךמע רבעי
 זובמ ''י ךתלחנ רהב ומעטתו ומיאבת ' ' ו תינמ
 וננלב י;לא שדץמ הוהי תלעפ ךתבשל
 :דעו י י’ םלועל ךלמי 1 הוה; י’:ךידי

 (:אימלע ימלעלו םלעל םיאקז הזווכלמ הוה;)

 םהילע הוהי בשיו םיב וישרפבו ובכרב ׳דערב סוס אב יד
 " :םעירותב השביב וכלהי לארשי ינבו םיה ימ־תא
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 :*!,ימוא חספ לש יעיבשבו חלשב חבשבו :חנש לנב ןאכ דע

 ,ןאצתו הדיב התה תא ןרהא תוחא האיבנה םירמ ח5תי
 םהל ןעילו :תלחמבו םיפתב הירחא םישנה־לכ
 עפיג :ם;ב המך ובערו סוס האג האנ יכ ייל וריש םירונ
 וכלינ רוש רבדמ לא ואבי! ףוס םימ לארשי. תא השמ
 אלו העורמ ואביו :םימ ואצמ אלו רבךמב םימ; תשלש
 :הלונ המש איקז ןכ לע.םה םירמ יכ הרממ םימ תתישל יולכ;
 והרויו ;; לא קעציו :התשנ המ רמאל השמ לע םעה ונליו
 ph ול י םש םש םלמה וקתמיו םימה לא ךלשר ץע ך
 יי לוק1־? עמשת עומש םא רמאיו :והסנ םשו טפשמו
 ־לב תרמשו ויתוצמל תנזאהו השעת ויניעב רשיהו ךייהלא
 י5'ךיילע םישאי אל םירצמב'יתמש רשיא הלחמה־לכ וימח

 :ךאפי י״י ינא

 ןויצ רהב םיעישומ ולעו :םיונב לשומו הכולמה ךל יי
 ךלמל יי'היהו :הכולמה ייל התיהו ושע רה תא טפשל

 :דחא ומשו דחא יז; היהי אוהה םויב ץראה לב לע
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 ובארוכ סיל באומ יד סיומיאו£ סודא יד סידכוק \וראב-;וטא יס סיקכוטסיא
 סוייא יר5וס הגייאק :ןענכ יד סילידארומ סידווכ סידיאילזיד ןוריאופ הלבכיט:
 הרדייפ הל ומוק ןיאאק יס וססיב ויג יד הזידכארג ןוק רובאפ יא ודיימ
 ׳סאייק יק יטסיא ול^יאופ יסאפ יק הטסא 'ה ולביאופ וט יסאפ יק הטסא
 *סיעכוק דאדיטנאס וט יד יטכומ ןיא סאקולראטכאלפ יא סאקולריאארט :קיט
 קוט ןורייזופכוק ׳ה וייראבוטכאס 'ה סיטסאיגוא הדאטסיא יט הראפ הרוע
 ימריפ וכייר וס ׳ה) :ירפמייס יא ירפמייס הראפ הראניירכיא ,ה :סטאמ

 (:סירפמייס יד ירפמייס הראפ יא ירפמייס הראפ

 עוס ןרק יא האוגירטאוק וס ןיק הערפ יד וייאבאק וכיב ודכאוק
 ׳הא סוייא ירגוס 'ה ראכרוט וזיא יא ראמ הל ןיא סוי״אגאק
 ירטניא וקיס ול ןיא ןורייבודכא לארשי יד קוזיא יא ראמ הל יד סאוגא

 :ראמ הל

 חספ 'ל האיל ץטיש ןיא יא חלפב תגש ןיא יא :תגש הלאק דיל יש יקא הטסא

 :וטשיא דיל יש

 *לפודא ליא הא ןרהא יד הכאמריא הטיפורפ הל סירמ ומוט *א ח,רתו
 יד סארטיד סיריחמ סאל סאדוט ןוריילאס יא וכאמ וס ץא
 סירמ סאי'א הא וטכאק יא :סאכילבאטכאק ןוק *א סילפורא ןרק האייא
 ־אבאק וס יא וייאבאק וייסיטלאכיא יס ריסיטלאכיא יק 'ה הא דאטכאק
 ראמ יד לארשי הא השמ ריבומ וזיא יא :ראמ הל .ןיא וגכורא רודאייל
 ןיא סאיד סייט ןורייבודכא יא רוש יד וטרייזיד הא ןוריילאס יא ויטור
 ןוריידופ ןונ יא הרמ תא ןורייכיב יא :סארגא ןוראיילא ןוכ יא וטרייזיד ליא
 וס ומאיי וטכאע רופ סאייא סאמאמא יק הרמ יד סאיגא ריגיב רופ
 יק ריזיד רופ השמ הרטכיאוק ולביאופ ליא ןוראייליריק יא :הרמ ירבמונ
 סאל הא וגיא יא ולאפ ׳ה ילורטסומא יא ׳ה הא ומאלקסיא יא :סומיריביב
 וייסיאוג יא וריאופ ליא הא וחפ יאא סארגא סאל יסכוראסלודא יא סאוגא
 וייד וט 'ה יד זוב ןיא סאריאוא ריאוא יס ושיד יא :ובירפ ול יאא יס
 סאדכימוקכיא סיס הא סאלאגוקסיא יא קארא סיחא קוק ןיא וגיליד ול יא
 יק דאדימריפכיא הל הדוט קוריאופ סיק קודוט קאראדראוג יא סאק

 :רודאכיזילימ וט 'ה ויי יק יע ירבוס יכרופ ןוכ וטפייא ןיא יחפ

 ןאריבוס יא :קיטכיג סאל ןיא ןאטסידופ יא וכייר ליא ׳ה יד יק
 יא ושט יד יטכומ ןיא ראגזוג רופ ןויצ יד יטכומ ןיא סירודאבלאס
 סרייט הל הרוט ירבוק ייר רופ ׳ה הריס יא •יכייר ליא 'ה הא הריס

 :ונוא ירבמוכ וס יא ונוא ׳ה הריס רנקיא ליא המיד ליא ןיא
* 16 * 



 תכש לש תירחש בכק
 ר^ב־לכ חורו ונדדלא יזי ךמ־ש תא ךרבת יה־־לנ תמ^׳ל
 דעו םלועה ןמ .דימת ונכלמ ךרכז םמורתו ראפת

 .עישומו לאוג ךלמ ונל ןיא ךידעלבמו .לא התא םלועה
 ונל ןיא .הקוצו הרצ תע־לכב םחרמו הנועו, ליצמו הדופ
 ־םינורחאהו םינושארה דדלא :התא אלא ךמוסו רזוע ךלמ
 .תוהבשתה־לכב ללהמה .תחלותי־לב ןודא .תוירב־לכ הולא

:T - V : • :־1 ־ T \ : - T : ־ ז • T i 

 םוני אל רע ייו .םימחרב ויתוירבו דסחב ומלוע גהנמה
T - T- ..... T : • v V : T - - : - 

 םיתמ הי־מ .םימדרנ ץיקמהו .םינשי ררועמה .ןשיי אלו
 .םימלא חישמה .םיפופכ ףקוזו םיררע חקופ .םילוח אפורו
 וניפ ולאו :םידומ ונחנא ךךבל ךלו .םימלענ הנעפמהי
 הבש וניתותפשי.ויל5 ןומהכ הנר וננושלו .םיכ הריש אלמ

 ־־ V ” : ־ . T - ן ־: ־ t •• : T- T • ••ד

 תושורפ ונידיו.חרבו שמשכ תוריאמ וניניעו .עיקר יב־רמכ
 ןיקיפסמ •ונא ןיא .תולןאכ תולק. ונילגרו .םימש ירשנ?

 תרחא לע ונכלמ ךמס'• תא ךרבלו .וניהלא ך ךל תודוהל
 :םיסנ תובוטה םימעפ תובבר, יבר בורו .םיפלא יפלא ףלאמ
 םירצממ םינפלמ .וניתובא םעו ונמע תישעש .תואלפנו
 עבשבו .ונתנז בערבגנתידפ םידבע תיבמ.וניהלא יי ונתלאג

: - V: T: T T •• • ״: •״ T T r t:- tt- r •: •t 

 םיערםיאלהמו.ונתטלמ רעדמ .ונתלצה ברחמ .ונתלכל?
 ,ךידסח ונובזע אלו ךימחר ונורזע חנה דע .ונתילד םיברו
 ,וניפאב תחפנש המישנו הורו .ונב תגלפיש םירבא ןכ לע
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 וראפיו והבשיו וכרביו ודוי םה ןה .וניפב ת?שרשא ןומילו
 יילכו .הדוי ךל הפ־לכ יכ .דימת ונכלמ ךמש תא וררושיו
 .ערקת ךל ךרינ־לכו .הפצת ךל ן'.ע״לכו •חבשת ךל ןושל
 ברק־לכו .ךואריו תובבלהו .הוחתשת ךינפל המוק־לפי
 הנךמאת יתומצע־לכ רמאנש רבד? .ךמשל ורמזו תוילמס
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 זרעשיאט 'ה ירבמוכ ירכ הא הליזידכ?ב וביב ודוע יד המלא
 יא הראוגיחמלופא .הלודאילק הדוע יד ועיליפשיא .יא וייד
 ורכומ ליא יד .וכיעכוקיד ייל ולעקיאוכ ןוייקאלבמימ וע. הריקיעכאניא־
 ןיימחיל ייל קוכ הא ןוכ יע יד סאליאופא יד יא .וייד וע ודכומ ליא העשא
 הדאק ןיא ןאדאיפא *א ןיידכופשיל יא ןאפאקשיא יא ןיימחיל ןאבלאק יס
 ןיילפוקא יא ןאדוייא ייל קוכ הא ןוכ .ועילפא יא האייעשיוגכא יד הרוא•
 סאילק קאדוע יד וייד .קוליעקורפ קול יא קורימירפ שול יד וייד :וע ובלאש
 שאל שאדוע ןיא ודאבאלא ליא .שועכיימישאכ שודוע יד לוייכיש .שאש
 ןוק שאאכאילק pip יא .דישלימ ץק ודכומ וש ןאיג ליא .שטויישאבאלא
 "ל-יפ£יד ןייזא ליא .ישימרודא ץכ• יא ימליאוד ןוכ וער־יפשיד ׳ה יא .שידאדאיפ
 ןאוגידיבא .שודישימלודא ראעליפשיד ןייזא ליא יא .שודימלוד הא לאע.
 .שודימילפא ןאשילידא יא .קוגייש ןיילבא .שיעכיילוד ןאכיזילימ יא שיטליאומ
 יע הא ־א .שאעלייבוקכיא . ץילבוקשיד ליא יא .שמומ לאלבא ןייזא ליא
 לאעכאק יד האיגכיא יש הקוב הלעשיאט יש יא :שיעכאול שוכ ש^ילרק ריג הא
 .שאלוא שיש יד ודיאור ומוק לאעכאק האוגכיל הלעשיאוכ יא .לאמ הל ומוק
 .הלודידכאפש־א הל יד שאלמכא ומוק ןו״שאבאלא שייינאל שולעקיאוכ יא
 יא .הכול הל ומוק,■יא,לוש ליא ומוק שיענאלבמטילא שיזרא שמעקיאט יא
 שולעשיאוכ יא .שילייק שול יד הליגמ ומוק שאדידכאפשיא סונאמ שאלעשיאט
 הא לאול לופ שיעכיישיעשאבא שוכ ץכ .שאנלייש שאל ומוק שיליזיל שייפ
 ירבוש .ייל ולעשיאוכ ילבמוכ וע הא ליזידכיב רופ יא וייד ורעש־אט ׳ה יע
 שאיילאלימ יד יירבמודיגומ יד וגכומ יא .שילימ יד .שילימ יד לימ יד הכוא
 יא .שט •ןוק קיעשיזיא יק שאיגאלאמ יא שילגאלימ .שאכיאוב שאל שיזיב יד■
 ולעשיאמ 'ה שיעקיממיל שוכ ועפייא יד שיעכא יד .שילדאפ שולעקיאוכ ץק
 שיעשיבועכאמ שוכ ילבמא הל ןיא .שיעשימסיל שוכ שונלייש יל הזאק יד .וייד
 שיעסאפאקשיא שוכ הדאפשיא יל .שיעשאכליבוג שוכ הלועלא הל ןיא יא-
 שאגכומ יא שאלאמ שאיישכילול יל יא .שיונקאפאקשיא שיכ דאדלאערומ יד׳
 ןוכ יא .שידאדאיפ שוט ץלאדוייא שוכ יקא העשא .שיעשישיטלאכיא סט
 ןיא שיטשיטלאפשיא יק שולגמיימ ועכאע לופ .שידישלימ שיט ץלאשיד שט
 יא .שילאכ הרעשיאט ןיא שיטשאלפושא יק ולפיל יא ועירפישיא יא .שיכ
 ןאליזידכיב יא ןאלאול שוייא קיא .הקוב הלעשיאול ןיא שיטשיחפ יק האוגכיל
 ורעשיאט ילבמוכ וע הא ןאראעכאק יא :ןאלאוגיזומרופא יא .ןאראבאלא יא
 יע הא האויכיל הדוע יא .הלאול יע הא הקוב הדוע יק .וכיעכוקיד ייל
 יש יט הא האידול הדוע יא .הלאעאק יע תא וזוא ודוע יא .הראבאלא-
 שיל יא .הראבלוקכיא יש יט יד ילעכאליד הרועלא הדוע יא .הלאידורא
 י־ימלאש שיכוייכיל שול יא שאייכאלעכיא שאל יא .יט יד ןאלימיע שינושאליק
 סישיאוג שימ שודוע .קושפ ליא יזיד יק החק הל ומוק .ירבמוכ וע הא ןאלא׳



 גבה
 .ולזוגמ ןויבאו ינעו ונממ קזחמ ינע ליצמ .ךומכ ימ הוהי
 .עיקותל ביקקת 'לדחי תקעצ ♦עמקת התא םיינע העוש

 :הלחת הואנ םירשיל הלהיב םיקידצ'וננר בותכו "

 יפב םירק י םמו ר תת"
: • 

 יתפשבל םיקיר צ ךר ב תת
 " 1 י :

 ןוקלבו םיריס ח :קדה תת

 םיקוד ,ר לל ה תת
: 

 ברקבו

 ־לכ תבוח ןיק .לארשי תיב ךמע תובבר תולהקמב
 וניתובא• יחלאו וניחלא הלחי ךינפל םירוציה

 חצנלו .רדהל .םמורל .ראפל .חבשל .ללהל .תודוהל
 ":ךחישמ ךדבע ישי.ןב דוד תוחבשתו.תוריש ירבד־לכ לע

 ןכבו י י
 ־שודקהל לודנה ךלמה לאה .ונכלמ דעל ךמש חבתשי
 ־יהלאו ויניהלא הו;הי האנ ךל יכ .ץראבו םימשב
 ...זוע .הרמזו .ללה .ההבקו .ריש .דעו םלועל וניתובא
 .השדק .תרא?תו .הלהת .הרובג .הליו? .חצנ .הלשממו
 ;םליעמו .שודקהו לודגה ךמשל תוארוהל תוכרב .תוכלמו

 ללהמו לודג ךלמ הלחי התא ךורב .לא התא םלוע דעל
 —לי ארוב .תואלפנה ןודא• .תואךוהה לא .תוחבשתב
 ךלמ .הרמז ירוקב רחובה .םישעמה־לכ ץבר .תומקנה

 :ןמא םימלועה יה לא (דיה:)
 ־:אליעל שידק צ״ש רמאי ךכ רחאו סיקמעממ תולעמה ריש רמול םיגהונ הבושת ימי תרשעב

 :דןרב2ה ,דוהי תא וכרב
I T : - T : v :1T 

 :םזילנ להקה םידמואו

 שודקה םיכלמה יכלמ .ךלמ לק ומש ראפתיו חבתשי
 -ךעלבמו ןורחא אוהו ןוקיאר אוהש ^אוה ךורב

 ־ימקי םלוע לעו התעמ ךרובמ ה1הי םק יהי .םיהלא ןיו!ו
 :הלהתו הכרב־לנ לע םמורמ י

 : םר לוקב ןיכרעו
 :דעו םלועל ךרבמה הלה: ךורב
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 ליא יק קאמ יטליאופ יר וניקסימ ןאפאקקיא יונ הא ומוק ןיק r ןאליד
 יט קוכיקתימ יד קייסאמאלקסיא :רודאבור וק יד וחאיזיד יא וכיקסימ יא
 יא :קאראבלאק יא קאראגוקקיא ינולפ ליא יד ןוייקאמאלקסיא קחריאוא
 :רואול יכייבכוק סוליגיליד סול הא ׳ה האקוונסוג דאטכאק וונילקקיא היגקיא
 יד קוייבאל ןוק יא :ודיסיטלאכיא קאליק קודיגיליד יד הקוב ןרק
 קאליס סוכיאוב יד האוגכיל ןוק יא :וגידכיב קאדיק קועסוג
 ;ודאבאלא קאליק קוטכאק יד האיינאלטכיא ןוק יא :ודאקיפיטכאס
 הזאק ולביאופ וט יד קאיילאלימ יד קוטניימאייכאפא ןיא תולהקמב
 קודאילק קול קודוט יד ןוייקאגילבוא יקכא יק לאלשי יד '
 .לאול לופ .סילדאפ קולטקיאוכ יד וייד יא וייד ולטסיאוכ 'ה יט יד ילטכאליד
 לופ .ליקיטלאכיא לופ לאוגיחמלופא לופ .לאבאלא לופ .רא*אלא לופ
 יא סילאטכאק יד קאלבאלאפ קאדוט ילבוק ליקכיב לופ יא .לאוגיזומלופא
 :וטסיא לופ יא :ודאטכוא וט ובלייס וט ישי יד וזיא דוד יד קיכוייסאבאלא
 ליא ייד ולטקיאוכ ילפמייק הלאפ ילבמוכ וט ודאבאלא האיק חבתשי
 ןיא יא קולייס קול ןיא וטכאס גיא יא ידנאלג ליא ייל ליא וייד
 *דאפ סמטקיאוכ יד וייד יא וייד ולטקיאוכ ׳ה יכייבכוק יט הא יק .הלייט הל
 יא ןוייקאבאלא .ןוייקאבאלא יא לאטכאק .ילפמייק יא ילפמייק הדאפ קיל
 *אלאב .הזידכאלג וטכיימיקכיב .האיכאטקידופ יא הזילאטדופ .וטכיימאימלאס
 .סילואול יא סיכוייקידיב .ונייל יא .דאדיטנאק .הלוזומליא יא .רואול .האיכאג
 ילפמייס הטקא יא ילפמייס יד יא וטנאס ליא יא ידכאלג ליא ילגממ וט הא
 וייד .סיכוייסאנלא סאל ןרק ודאנאלא יא ידכאלג ייל 'ה וע וגידכיג .וייד וט
 .סאמלא סאל סאיוט ןאילק .סאיגאלאמ סאל יד דוייניס .סירוחול סאל יד
 .וטכיימאימלאס יד סייאטנאק ןיא ןיחקסיא ליא .סאגיא סאל סאדוט יד ןולטאפ

 :ןמא סידכומ סיל יד וביב וייד (וקיכוא)ייל
 יסנא סיאופסיד יא םיקמעממ תולעמה ריס ריזיד הא ןאזוא הבישת יד סאיד זייד ץא

 :אליעל םידק רובצ חילש ליא יזיד

 :וגידניב ליא 'ה הא דיזידנינ
 :ראגאבא להק ליא ןאריד יא

 ליא יד ילבמוכ יס ודאוגיחמלופא האיס יא ודאבאלא האיס הבתשי
 ליא יק .ליא וגידכיב וטכאס ליא שייל סיליד סייר יד ייל
 האיר :וייד ןרכ ליא יד סאליאופא יד יא וליטסילפ ליא יא .ולימידפ
 ׳רבגיוכ וס יא .ילפמייס הטסא יא תרוגא יד וגידכיב 'ה יד ילבמינ

 :־יואול יא ןוייסידכיב הדוט ייבוס ודיסיטלאכיא
 :היגלא זוב ןיק ןארידנופסיר יא

 :ילפמייס יא ילפמ״ס הלאפ וגידכיב ליא ׳ה מ׳דכיב



 _ תכש לש תירהש דבק
 ארובו רוא רצו• םלועה ךלמ רכיזךלא ,דוה• התא דח
 ךודוי לינה :ליה תא ארובו םולש השע .ךשח
 ךוממורי ליה .,דוהיב שודקז ןיא ורמאי ליהו ךוהבשי ליהו
 .חרומ •רעש תותלד םו-לככ התיבה לאה .ליה רצוי הלש
 ןוכממ הנבלו המוקממ המח איצומ .ע־קי י;ול,ך עקובו
 :םימחר תדמע ארבש ויבשוילו ולב םלועל ריאמו .התבש
 ־לבב שדהמ ובוטבו .םימחרב הילע םירדלו ץראל ריאמה
 םלב :,דוהי ךישעמ ובר המ :תישארב השעמ דימת םוי
 ודבל םמורמה ךלמה :ךע;ק ץראה האלמ .תישע המקהב
 םלוע י,דלא :םלוע תומימ אשנתמהו ראופמדו הבשו?,ד זאמ
 ונבגשמ רוצ .ונזע ןודא .ונילע םכהר .םיברה 'ךימ־רב
 ם?א .ךתלוז ןיאו .ךל דורע ןיא• :ונדעב בגשמ .ונעשו ןגמ
 םלועב ונידלא ,דוהי ךל ךורע ןיא :ךל המוד ימו ךתלכ
 ךתלכ ספא :אבה םלועה ידדל ונבלמ ךתלוז ןיאו .הןה
 :םיתמה תיי־תל ונעישומ ךל המוד ימו .חישמה תומיל ונלאג

 :המשנ־לנ יפב ךרבמו ךורב .םישעמה לב לע ןודא לא
 :ותוא םיבבוס ,דנובהו תעד .םלוע אלמ ובוטו ולדג
 :הבברמ,ך לע דובכב רדהנו .שדקה תויח לע ,דאנתמר
 םיבוט :ודובכ אלמ םימדוו דקה .ואסנ ינפל רושימו תובז

 :לבשדכו הניבב תעלב םיצי .ונידלא םאךבש תורואמ
 םיאלמ :לבת ברקב םילשומ תויהל :םדב ןתנ'הרובגו הב
 םתאצב םיחמש :םלועה לבק םויז האנ :הגנ םיקיפמו ויל
 םינתונ דובעו ראב :םנוק ןוצר המיאב םישע .םאובב םישש
 .רוא הרזיו שמשל ארק .ותוכלמ ריןל הנרו הלהצ :ומשל
 .םורמ אבי? לב ול ונתי. הבש :הנבלה תרוצ ןיקתהו האר

 :שדקה תויהו םינפואו'םיפרש הלקנו תראפת'
 הלעתנ יעיבשה.םויבו .םישעמה־לבמ תבש ישא לאל
 החונמה םויל הטע תראפת .ודובכ אסב לע בשד
 יובש יעיבשל םוי לש הבש רייש הז .תבשה םויל ארק גנע



 ונידאל 24;
 'ל זול ןאירק וד־ףמ ^יזל יד ־ ייר וייד ורעקיאופ ׳ה וע וגידניב ך*ח2•
 סודורב .ודרוב ול הא ןאירק יא זאפ ןייזא .דאדירוקקיא ןאירק י
 ימוק ועכאק ןונ ןאריד קמוע יא .ןאראבאלא יוכ קמוע יא .ןאראול יוג
 !יירבא ליא וייד ליא .ודודכ ול ןאירק .ירפמייק ןאריקיוכלאפיא־יוכ קמוע :׳הי
 יד קאכאעפיב ןייוכראפ יא .חרזמ יד קאעריאופ .קאעריאופ האיד הדאק ןיא

 וק יד הרווכקופכוק יד הנול יא .ראגול וק יד לוק ןאקאק ליא .הרודידכאפקיא■
 .קירודארומ קוק הא יא ליא ודוע ודכומ ליא הא ןארבמולירא יא .הדאעקיא
 הא יא הרייע הל הא ןארבמולא ליא .קידאדאיפ יד ןוייקידכוק ןוק ואירק *ק
 ץא ןאבופיר דאדפוב וק ןוק יא .קידאדאיפ ןוק האייא ירבוק קיעכארומ קול
 קוע ןוראוגיגומ יק ועפאוק .וייפיקירפ יד״וגיא וכיעכוק יד האיד הדאק
 קוע יד הרייע הל וגפיא יק קיעקיזיא האייקכיק ןוק קאייא קאדוע .׳ה קאגיא•
 ליח קיקנועקיא יד קאלוק וק הא ודיקיעלאפיא ליא ייר ליא .קאקפאירק
 .ירפמייק יד קאיד יד יקפאשלאשפיא ליא יא ודאוגיחמרופא ליא יא ודאבאלא
 .קוכ ירבוק הדאיפא קאגפומ קאל קידאדאיפ קוע ןוק ירפמייק יד וייד•
 ־מאמ.ועכיימיקיעלאפיאורעקיאוכידיעריאופהזילאערופ הרעקיאופ יד רוייפיק
 ועפיימאלאוגיא ןופ .קופ רופ ועכיימיקיעלאפיא .ןוייקאבלאק הרעקיאוכ יד וראפ
 .יע הא הזימיקא ןיק יא .וע ובלאק יק ןופ .יע יד קאריאופא ןופ יא .יע הא•
 ןופ יא .יעקיא ליא ודכומ ליא ןיא וייד ורעקיאוכ ׳ה יע הא ועכיימאלאוגיא ןופ

 יערייסיד :ןייכיב ליא ורכומ ליא יד קאדיב הא ייר ורעקיאופ יע יד קאריאופא
 ןאזימיקא ןיק יא .חישמ ליא יד קאיד הא רודימחיר ורעקיאופ וע יעפימאלוק

 :קועריאומ קול יד ועפיימאוגידיבא הא .רודאבלאק ורעקיאוכ יע הא

 ןיא וגידכיב יא ליא וגידפיב .קאגיא קאל קאדוע ירבוק רוייפיק וייד לא
 :ורכומ ליא וגפיא יק ןייב וק יד יא הזידפארג וק יד .המלא הדוע יד הקוב

 ירבוק יקכייקיעלאכיא ליא .ליא הא קיעפאידור האייקפידפיעפיא יא רי^אק
 :הרודאיילאבאק הל ירבוק הרפוא ןוק ודאוגיזומרופא יא .דאדיעכאק הל יד תויח
 ועפיימיגכיא קידאדאיפ יא דיקרימ .האייק וק ירעפאליד דאדיגיריד יא הוכז
 ןרק ומרופ קול .וייד ורעקיאוכ ואירק קול יק קוייריזול קוכיאוב .הרפוא וק יד
 ןיא וייד האיפאגאראב יא הקריאופ .רידפיעפיא ןוק יא האייקפידפיעכיא ןוק ריבאק
 קיעפאקאק יא ורעקוליר יד קוכיי .ורכומ ירעפיא קיעפאעקידופ ריאיק רופ :קוייא
 רילאק וק ןיא קירגילא .ורכומ ליא ודוע ןיא ורעקוליר וק הרוזומריא .דאדיראלק
 יא הרוחמ היא .רודאירק וק יד דאעפוליב ודיימ ןוק קיעפייזא .ריפיב וק ןיא קוחה;
 רמאיי .וכי־׳ר וק יד ןוייקארבמימ הא ראעפאק יא רזוג .ירבמוכ וק הא קיעכאד הרפוא

 .הפול הל יד המרופ וכידרוא יא ודיב .חל וייקיראלקקיא יא לוק ליא הא•
 יא הרוחמריא :הרועלא יד ודאקכופ ודוע ליא הא קיעכאד ןוייקאבאלא

 :דאדיעפאק הל יד תויח יא סיכפוא יא קיליגפא .הזידפארג ,
 ^ףסיקליא האיר ליא ןיא יא .קאגיא קאל קאדוע ידוגלוא יק וייד ליא הא לאל’
 תלוחמריא .הרכו^ וק יד האייק ירבוק ועכיקא יק יא ושלאשכיא יק



 הכק
 ירומזמ רמואו חבשמ יעיבשה םויו ותכאלמ ינמ לא תמש
 .חמש .וירוצל־לכ לאל וראפי ךכיפל :תבשה םויל ריש
 החונמ ליחנמה לכ יצוי ךלמל ונתי *דובכו .הללגו .רקו
 :שיקתי.וניהלא הוהי ךמש :שדק תבש םוימ לארשי.ומעל

 שכישודק ארוב ונלאוגו ונכלמ .ונרוצ חצנל ךרבתה
 ירשאו םיתישמ רצוי .ונכלמ דעל ךמש חבתשי
 הוד! האךימ םיעימשמו :•םלוע םורב םידמוע םלכ .ויתרשמ
 םבלכ .םיבוהא םלכ :םלוע ךלמו םייח םיהלא ירמד לוקמ
 •׳המיאמ םישוע םלכ .םישודק’ םלכ .םילובנ םלכ י .םירורמ
 ה־זשךקב םהיפ תא םיחתופ םלכו .םנוק ןוצר האלימו
 .ןיראפמ .ןיחמשמ ןיכרבמ הרמזמו הלישמ .הךהטנמו
 לורנהךלמה לאה םש תא’:ןיכילממו ןיצילעמו *ןישידקמ
 תוכלמ לוע םהילע םילמקמ םלמו .אוה שורקז ארונהו רובנה
 םרצויל שידקהל .הזל הז תושל םינתונו *הזמ הז םימש
 דהאכ םלכ .השלק המיענמו .הרודמ הפשמ ♦ילור תחנמ
 .דוהי שודק שודק שודק :הארימ םירמואו .המיאב םינוע
 שלקח תויחו םינפואהו :ודובכ ץראה־לכ אלמ .תואמצ
 םיחמשמ םתמעל ♦םיפרשה תמעל םיאשנתמ לודב שערב

 :ומוקממ הוהי דובכ ךורמ :םירמואו
 ורמאי תורימז .םוקו יח לא ךלמל ונתל תומיענ ךורמ לאל
 לעופ .שודקו םורמ ודמל אוה יכ.ועימש.י תוחמשה!
 חימצמ .תוקדצ ערוז תומחלמ לעמ .תושדח השע .תורוב?
 .תואלפנה ןודא .תולולת ארונ .תואופר ארוב .תועושי
 ׳רומאכ .תישאלמ השעמ דימת םוי־לכמ ובוטמ שדחמה

 תורואמ ןיקתהל) .ודסח םלועל יכ םילוד? םירוא השעל
 :(אלמ רשא ומלוע חמשמ

 :תורואמה רצוי .דוה! התא ךורמ
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 *טקיא .חבש ליא י” האיר הא ומאיי וייקיב .הקנאגלואהל יד האיד הא וייבלובניא

 רס הדורכ יד וייד ליא וגלוא ליא ןיא יק וניעיק ליא האיד יד ןוייקאבאלא יד ראובכאק
 .:תבש ליא יד האיד הא לאטכאק ומלאק יזיד יא הבאלא וכיטיק ליא האיד יא .הלבוא
 יא ןוייקאבאלא .קודאילק קוק קודוונ וייד ליא הא ןאלאוגיזומרופא וטקיא לופ
 ראדיריא ןייזא ליא .ודוט ןאילק ייל ליא הא ןאלאד הלכוא יא הזידכאלג יא הלכוא
 ריג :דאדיטכאק יד סבש יד האיר ןיא לארשי ולביאופ וק הא הקכאגלוא
 -הליק ןוייקאלבמימ וט יא ודאקיפ ןנכאק הליק וייד ולטקיאוכ 'ה ילבמוכ

 הלייט הל ירבוק יא הבידא יד קולייק קול ןיא .ייל ולטקיאוכ הדאוגיזומלופס
 ירבוק יא .קוכאמ קוט יד קאגיא יד ןוייקאבאלא הדוט ירבוק .ושאבא יד

 :ירפמייק ןאלאוגיחמרופא יט קוייא .קיטקאירק יק חל יד קוייליזול
 ־ייל ולטקיאוכ יטריאופ ולטקיאוכ .ירפמייק הלאפ וגידכיב האיק ךרבתת
 ייג ודאבאלא האיק :קוטכאק ןאירק .לודימסיר ולטקיאוכ יא י
 ־ריק קוק יק יא .קיטכייבליק ןאילק :ייל ו־יטקיאוכ ילפמייק הראפ ירבמונ
 דיאוא קיטכייזא יא .ורכומ יר הלוטלא ןיא קיטכאטקיא קוייא קודוט קיטכייב
 .ודכומ ליא יד ייר יא וביב וייד ליא יד קארבאלאפ יד זוב יא הכוא הא לומיט ןוק
 ,קודוט .קיכאגאראב קוייא קודוט .קוראלק קוייא קודוט .קודאמא סיייא קודוט
 ־יד דאטכוליב רומיט ןוק יא ודיימ ןוק קיטכייזא קוייא קודוט .קוטכאק קוייא
 ייא דאדיטכאק ץוק קאקוב קוק הא היטכיילבא קוייא קודוט יא .לודאירק וק
 .;קיטכאבאלא .קיטכייזידכיב ראימלאק ןיק יא .ראטכאק ןוק .הזייפמיל ןוק
 סאכיירכיא יא .קיטכייקיטלופכיא יא .קיטכאקיפיטכאק יא .קיטנאוגיזומלופא
 -ליא יא ןאגאראב ליא ידכארג ליא ייל ליא וייד ליא יד ילבמוכ הא .קיט
 י“ ונויי קוייא ילבוק קיטכייביקיר קוייא קודויג יא .ליא וטכאק וחלימייג
 -־סא יטקיא האייקכיקיל קיטכאד יא .יטק-א יד יטקיא לודאילק ליא יד וכייל
 ־וטיריפקיא יד וטכיימאגלוא ןוק לודאילק וק הא לאקיפיטכאק לופ יטקיא
 .-.קיר הכוא ומוק קוייא קודוט .הטכאק הלוזומליא ןוק יא .הלאלק הלבא ןרק
 ׳ה .וטכאק .וטכאק .וטכאק .לומיט ןוק קיטכייזיד יא .ודיימ ןוק קיטכיידכופ

 דיויח יא סיכפוא קול יא :הלכוא וק הרייט הל הדוט יד וטכיימיגכיא תואבצ
 ::קוייא הלטכיאוקקיא ןאקלא יק ידכאלג הלבמיט ןרק דאדיטכאק הל י־:

 :לאגול וק יד ,ה יד הלכוא וגידכיב .קיטכייזיד יא קיטכאבאלא
 ימייפיא וביב וייד ייל ליא הא ןאלאד קאלוזומליא וגידכיב וייד ליא הא

 יוק הא ליא יק .ליאוא ןאלא קיכוייקאבאלא יח ןאליד קוטכיימאימלאק
 ייד וייכיאוד .קאביאוכ ןייזא .קאיכאגאלאב ןאלבוא .וטכאק יא יטלר קאלוק
 .קאכיזילימ ןאירק .קיכוייקאבלאק ןייקיאומריא .קידאדיטקוג ןארבמיק .קאיליפ
 יק ןוק ןאבוכיר ליא :קאייאראמ קאל יד לוייכיק .קילואול יד וזולימיט
 .ןייזא הא וגיד ול ומוק :וייפיקילפ יד הגיא וכיטכוקיד האיר הדאק ןיא דאדכוב
 ,־;ארגילא קוליחל וכידלוא יא) .דיקלימ וק ירפמייק הלאפ יק קידכאלג קוליזול

 :סוריזול סול ]אירק 'ה וט וגידכיב (.ואירה ית ודכימ וס



 תכש לש תירחש
 הריתיו הלודו הלמה וניהלא הוהי־ ונתבהא .םלוע תבהא:
 *־לודןה ךמש רובעב ונבלמ וניבא ונילע תלמח
 תושעל םייח יקח ומדמלתו .ךב וחטבש וניתובא רובעבו:
 .ןמחרה בא וניבא וננחת ןב .םלש בבלב ךנוצר
 .ליבגהל .ןיבהל הניב ונבלב ןהו ונילע אנ םחר םחרמה
 ־לב תא םיקלו .תושעלו .רומקל .דמללו .דומלל .עומשל
 קבדו .ךתרותב וניניע ראהו :הבהאב ךעוךות דומלת ירבד-
 .ךבש תא הארילו הבהאל ונבבל יחול .ךיתוצמב ונבל־
 םשב ינ .דעו םלועל לשבנ אלו םלננ אלל שובנ אל ןעמל׳
 החמשנו הליגנ .ונחטב ארונהו דובגה לודנה ךשדק•
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 ונובזע:לא .םיברה ךיךס!ךו וניחלא דוה: ךימדרל :ךתעושיב
 הרהמ םולשו הכרב ונילע אבהו רהמ .דעו הלס חצנ;
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 ונראוצ ‘־לעמ םיונה לוע רוביעו ץראה־לכ תופנב ע5ךאמ
 תועושי־ לעופ לא ינ :ונצראל תויממוק הרהמ ונכילוהו•
 ךמשל ־ונבלמ ונתברקו ןושלו םע לנמ תרחב ונבו התא
 תא הבקאלו האריל .ךךהילו ךל תודוהל הבהאמ לודנה
 ז הבהאב לארשי.ומעב רחובה הוהי התא ךורב ז ךמש

 :דחא 1 הוהי וניהלא הוהי לארשי עמש
: -t : • p v ״a : ד* :it v n : v v • 

 :דעו םלועל ותוכלמ רוב? םש ךורב

 ־לכבו ךשפנ־לכבו ךבבל־לכב ךדילא הוה:תא תבהאו
 ךוצמ יכנא רקא הלאה םירבדה ויהו :ךדאמ
 ךתבשב םב יתרבדו’ ךינבל' םתןנקו :ךבבל־־לע םוי,ד׳
 תואל םתרשקו :ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב
?Sj תו״מ־לע םובתכו' :ךיניע'ןיב'תפטטליויהו ךידי 

 :ךירעשבו ךת*
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 דאדאיפ וייד ורטסיאט ׳ה ןציטסאמא סוכ ירפמייס יד רומא תבהא
 ורוכסיאוכ .סופ ירגוס סיטסאדאיפא הדאייזאמיד יא ידפארג
 סורטסיאוכ רופ יא ידכארג ליא ירבמוכ ווכ רופ ייר ורונקיאוכ ירדאפ
 יד קוריחופ סיטקאזינכא קול יא :יע ןיא ןוראייזואיפכיא יס יק סירדאפ
 קייסארגניא סומ יקפא .ודילפמוק ןוקארוק ןרק דאטכוליב וע ליזא רופ קאדיב
 הרוגא הדאיפא .ןאדאיפא ליא .וחדאיפ ליא ירדאפ .ירדאפ ורטסיאט
 רופרידכיטפ*א רופ .האייקפידכיטכיא ןוסארוק ורעסיאמ ןיא הד יא קוכ ירביס
 :ריזא רופיא ראדראוג רופ ראזיבכא רופ יא רידכירפידרופ .ליאוא רופראזיקא
 ייל וע יד ועפיימידפירפיד יד סארגאלאפ סאדוט הא ראמריפא רופ יא
 "סיאט הניפא יא .ייל וע ןיא קוזוא קורעסיאוכ הרבמולירא יא .רומא ןוק
 ךוסארוק ורעקיאופ הכואא יא .קאספאדפימוקכיא קוע ןיא ןוקארוק וריג
 יא קומיטסיזירא סוכ ןופ יק רופ ירבמוכ וע יד רימיע רופ יא ראמא • רופ
 יא ירפמייס הראפ קומיסיפכורעכיא ןופ יא .סומיסכיאוגריבא קוכ ןופ
 יא ןאגאראב ליא ידכארג ליא דאדיטפאס וע יד ירבמופ ןיא יק ירפמייק
 סומירארגילא סוכ יא קומיראחגא סוכ .סומאייחאיפפיא סט וחרימייג ליא
 סיט יא וייד ורעסיאוכ ׳ה סידאדאיפ סיט יא .ןוייסאגלאס ויג ןוק
 ירפמייס יא ירפמייס ירפמייס ןישיד סיכ ןופ סאלכומ סאל קידיסרימ

 "ורטאוק יד הסירפ יד זאפ יא ןוייסידפיב סוכ ירגוס יאארט יא הרוסירפא
 ירגוס יד סיטכיג סאל יד וגויי הרביק יא הרייט הל הדוט יד סטוקכירא
 הרייט הרטסיאט הא הזימריפ ןוק הסירפ יד סומאגיי יא סינריס וריגקיאוכ
 יק סאמ סיטסיזוקסיא סיכ ןיא יא .וט סינוייסאנלאק ןארגוא וייד יק
 ירבמוכ וט הא ייר ורטסיאט .סיטקאגיאא סיכ יא יזאוגכיל יא ולגיאופ ודוע
 רופ יא רכרארפוא הא רופ יא יט הא ראול רופ .רומא ןוק ידנארג ליא
 ץא ןדאקסיא ליא 'ה וט וגידכיג .ירבמוכ וט הא ראמא רופ יא רימיט

 :רומא ץוק לארשי ולביאופ וס
 :דהא הו־ה;וניזדלא ה1הי לארשי עמזק
 :ופוא 'ה וייד ורטסיאופ ׳ה לארשי יאוא

 :ירפמייס יא ירפמייס הראפ וכייר וס יד הרפוא יד ירבמוכ וגידכיג
 ץוק יא ןוסארוק וט ודוט ןוק וייד וט 'ה הא סאראמא יא
 סאל ןאריס יא :ריבא וט ודוט ןוק יא המלא וט הרוט

 :ץסארוק וט ירגוס ייוא ןאדכימוקפיא יט ויי יק סאטסיא סאל סארגאלאפ
 ראטסיא וט ןיאיסאייא ןיא סאראלגאיא סוזיא סיט הא סאסאלראדלימ יא
 יא ריזאיי וט ןיא יא הריראק הל רופ ראדכא וט ןיא יא הזאק וט ןיא
 יא ופאמ וט ירגוס לאייכיס רופ סאסאלראטא יא :ראטכאבילא וט ןיא
 יר5וס סאסאלריגירקסיא יא .סוחא סוט ירטכיא ןיליפס רופ ןאריס

 *סאטריאוה סוט ןיא יא הזאק וע יד סילארבמוא



 תבש לש תירחש זכק
 דוצמ יכנא ךשא יתוצמ־־לא ועמשת עמש־־םא הדדי'
 ודבעלו" םכ־דחיא' ,ךוהי־־תא הבהאל םויה םקתא
 ךיוייותעב םכצךיא־רטט י/ותנו :םכשפנ־לכבו םכבבל־לבב.

 !דרחו ':םהל םתיוחתשהו י םירתא םיחלא םתרבעו (םתךסו
 המדאהו רטמ היהי־אלו םימשהדרא רצעו םכב הוהי־ףא
 רשא הבטה ץראה לעט הרהט םתדבאו הלובי־תא ןתת אל
 ־־לעו םכבבל־לע הלאירבד־תא םתטשו :םכל ןתנ דוהי
 ןיב תפטוטל ויהו םבךי־לע תואל םתא □תושקו’םכשפנ
 דןתבש? םב ךברל םכינב־־תא םתא םתדמלו :םכיניע
 ־־לע םתבתכו :ךמוקבו ךבכשבו יחדב ךתבלבו ךתיב?
 לעי םבינב ימיו םכימי;וברי ןעמל :ךירעשבו ךתיב תוזוזט
 םימשה ימיי םהל תתל םכיתבאל ,דוהי עבשנ רשא המדאה
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 :ץראה־לע
 תךמאו'לארשי ינב־לא רבד :רמאל השמ־לא הוהי רמאיי
 םתרדל םהידגב יפנב־לע תציצ םהל ושעו םהליא
 תציצל םבל היעזל :תלכת’ לית? ףנכה תציצ־לע ונתנז
 םתא םתישעו הלדי תוצמ־לנ־תא םתורכזו’ותא םתיארו׳
 םינז םתא־רשא םכיניע ירתאו םכבבל ירחא ורותת־אלז
 םתייהו’ יתוצמ־־לכ־תא םתישעו ור5ץת ןעמל :םהירחא

 םכתא יתאצוה רשא םכי,דלא הוהוינא :םכיהלאל םישדק
 יייחי :םכיהלא ,דוהי ינא םיהלאל םכל תוןהל םירצט ץלאמ

 ’ :תטא םכיהלא ,דוהי ץ־ל׳
 .ביבחו בוהאו .ןמאנו".רשה .שקו ,'ןוכנו .ביצנו .תמא
 .בוטו .לבקמו .ןקתטו •רידאו .ארונו .םיענו; .דמחנו
 .םלוע דדלא תמא':דעו םלועל ונילע הזה הברה .הפר
 םוק ומקו םוק אוה רדו רדל ונעשו ןגמ בקעי. רוצ ...ךלמ
 םייח וירבדו .תטוק דעל ותנומאו ותוכלמו'ןוכנ 4«םכי
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 ויי יק קאקכאדכימוקכיא קימ הא שידיריחוא ריאוא יק הריק יא היהו•
 יא וייד ורטקיאוב ׳ה הא ראמא רופ ייוא קוב הא ןאדכימוקכיא
 :המלא הרטקיאוב הדווכ קק יא .ןוקארוק ורטקיאוב ודוע ןוק ולריבריק רופ
 האידראט יא הכארפגקכ הרוא וק ןיא הרייט הרעקיאוב יד האייבול יראד יא-
 יד הבריי יראד יא :יטייזא וט יא וטקומ וט יא הריביק וט קאראייכאפא יא
 דיאיק :קאיטראטרא יא קארימוק יא האיפורטאוק וט הראפ ופמאק וט
 קוב יא ןוקארוק ורטקיאוב הריאאבמוק יק ודכאוק יד קוב הא קודאדראוי
 :קוייא הא שידיאקובראברוקכיא יא קורטוא קיחייד שידיריבריק יא שידיראריט
 הריק ןוכ יא קולייק קול הא הכריטיד יא קוב ןיא ׳ה יד רולופ הריקיריא יא
 שידיאקוברידריפיד יא וייומריא וק הא הראד ןונ הרייט הל יא האייבול
 שידיכרופ יא :קוב הא ןאד ׳ה יק הכיאוב הל הרייט הל ירבוק יד הקירפ יד
 הרטקיאוב ירבוק יא ןוקארוק ורטקיאוב ירבוק קאטקיא קארבאלאפ קימ הא
 יא טאמ הרטקיאוב ירבוק לאייכ־ק רופ קאייא הא שידיראטא יא המלא
 קאייא הא שידיראזיבכא יא :קוזוא קורטקיאוב ירטכיא ןיליפת רופ ןאריק
 הזאק ט ןיא ראטכיא וט ןיא קאייא ןיא ראלבא ריפ קוזיא קורטקיאוב הא
 :ראטכאבילא וט ןיא יא ריזאיי ו׳ט ןיא יא הריראק הל רופ ראדכא וט ןיא יא
 :קאטריאופ קויג ןיא יא הזאק וט יד קילארבמוא ירבוק קאקאלריבירקקיא יא
 ירבוק קוזיא קורטקיאוב יד קאיד יא קאיד קורטקיאוב ןיאוגיגומ יק יקרופ
 ימוק קוייא הא ראד רופ קירדאפ קורטקיאוב הא ׳ה ורוג ק הרייט הל

 :הרייט הל ירבוק קולייק קול יד קאיד י
 יא לארשי יד קוזיא הא הלבא :רי;יד רופ השמ הא ;ה ושיד יא רמאיו
 קוק יד קאדלא ירביס תיציצ סוייא הראפ ןארא יא קוייא הא קאריד

 י־י יליא הדלא הל .יד תיציצ ירבוק ןאראד יא קוייקכאכיריג קוק הא סוייפאפ
 שידירארבמימ יא ליא הא שידיריב יא תיציצ רופ קוב הא הריק יא :וכרידאק
 *לוקקיא ןונ יא קאייא הא שידי־יא יא ׳ה יד קאקכאדכימוקפיא קאדוט הא
 קוזוא קורטקיאוב יד קארטיד יא ןוקארוק ורטקיאוב יד קארטיד שידק
 שידירא יא שידירבמימ יק רופ :קוייא יד קארטיד קיטכאראקקיא קוב יק
 :וייד ורטקיאוב הא קוטנאק שידיריק יא קאקכאדכימוקכיא קימ קאדוט הא
 ריאיק רופ וטפייא יד הרייט יד קוב הא יקאק יק וייד ורטקיאוב ׳ה ויי

 :וייד ורטקיאוב ׳ה ויי וייד רופ קוב הא
 :דאדריב וייד ורטקיאיב 'ה (ןזה גיא הנרומ יא)

 יא .הגיריד יא .ימריפ יא .הומייס יא .הרידאדריב יא דאדריב תמא
 .החמריא יא הדאייקידבוק יא .הדיריק *א .הדאמא יא .הליאיפ
 יא .הניאוב יא .הדיביקיר יא .הלאקירידא יא יטריאופ יא .החרימיט יא
 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ קט ייבוק הטקיא הל החק הל הדאוייהמרופא
 יד וראפכאמ בקעי יד יטריאופ ייר ורטקיאט ילפמייק יד וייד דאדריב
 יא .ימריפ ליא וייככאכיריג יא ייי;סכאכ־רי5 הא .,,יייסחבלאע ה־יטסיאור



 חכק
 וניתובא• לע םימלוע ימלועלו יעל סידמהנו םינמאנו םישקו
 'ל־זעי ערן.תורוד־לב לעו .וניתורוד לע_ו; .ונינב לעו .ונילע.
 .םוקו בוט רבד םינורחאה לעו םינושא־ה לע_ '.ךידבע
 הודי אוה התואמו תמא .רובע: אלו קוח הנומאבו תמאב
 לאונ ונלאוג .וניתובא ךלמ ונבלמ .וניתובא דדלאו וניהליא
 אוה םלועמ ונליצמו ונדופ .ונתעושי רוצ 'ונרוצ .וניתובא

 :הלס ךתלוז םיהלא דוע ונל ןיאו .ךמש
 םהל עישומו ןגמ .•םלועמ"אוה התא וניתובא תרזיע
 םלוע םורמ :רודו רוד לכב .םהירחא םהינבלו
 ירשא תמא .קרא יספא דע ךתקדצו'ךיטפשמו ךבשומ
 :ובל* לע 'םימי: ךרבדו ךערך1תך .ךיתוצמל עמשיש'שיא
 םביר בירל רובג ךלמו .ךמעל ןודא אוה התאש תמא
 .ןורסא אוה התאו ןושאר אוה י התא תמא ז םינבו תובאל
 םירצממ תרמא :עישומו לאוג ךלמ ונל’ ןיא ךידעלבמו
 םהירוכב לב .ונתידפ םירבע תיבמ .וניה־לא .דוהי ונתלאג
 םידזו •תעקב םהל ףוס־־םיו .תלאג לארשי.'ךרוכבו .תתה
 םהמ דחא .םהירצ ם:מ ופכיו .ם:ורבע םידידיו .תעבט
 ונתנו :לאל וממורו: םיבוהא'וחבש תאז לע .רתונ אל
 ךלמל תואךוהו תוכרב תוחבשתו תוריש תורימז םידידי
 ידע םיאג ליפשמ .ארונו לודג .אשנו םר .םוקו יח לא
 ׳תודופ .םיריסא איצומ .םורמ דע םילפש היבגמ .ץרא
 :וילא םעוש תעב לארשי.ומעל הגועה .םיילד רזוע .םידנע
 ינבו השמ .ךרבמו אוה ךורב’ םלאוג ןוילע לאל תול־ר
 ־ימ :םלכ ורמאו .הבר החמשב הריש ונע ךל לארמי•
 תולהת ארונ .שדקב רדאג הכמב ימ .דוהי םילאב הכמכ
 'לע לודגה ךמשל םילואג וחבש השך0 הדיש :אלפ השע
 םלעל ךלמו הוה: :ורמאו וכילמהו,ודוה םלב דחי.םדד תפש
 ךורב:לארשי.שודק ומש תואבצ .דוהי ונלאוג רמאנו :דעו

 :לארשי לאג .דוהי התא



 יאפ דאדפיחיפ וק יא וכייר וק יא הינקיאופכוק האייק וק יא .ימליפ ייבמוכ וק
 "קי־בוק יא קיליאיפ יא קימייפיא .קאביב קארבאלאפ קוק יא :ימריפ ירפמייק הל
 קירדאפ קורטק*אט ייעוק קירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ .קאדאיי
 ירבוק יא קוייקכאכיליג קורטקיאט ירבוק יא קוזיא קולטקיאט ירבוק יא קוכ ירבוק
 קורימירפ קול ירבוק .קוברייק קוט לארשי יד ץמיק יד קוייקכאכיריג קודויג
 "ליאיפ ןוק יא דאדריב ןוק ימריפ יא הכיאוב החק .קוריטקורפ קול ירבוק יא
 יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ׳ה ליא וט יק דאדליב :הקאפ ןונ יא וריאופ דאד
 יחיר ורטקיאוכ קירדאפ קורטקיאוכ יד ייר ייר ולטקיאט קילדאפ קורטקיאוכ
 הרטקיאוכ יד יטליאופ יטליאופ ורטקיאוכ קירדאפ קורטקיאוכ יד רודימחיר רודימ
 ירפמייק יד .רודאפאקקיא ורטקיאוכ יא רודימסיר ורטקיאט ןוייקאבלאק
 :ירפמייק יט יד קאריאופ הא וייד קאמ קונ הא ןונ יא .ירבמוכ וט ליא
 יא וראפכאמ ירפמייק יד ליא וט קירדאפ קורטקיאוכ יד הדוייא תרזע
 הדאק ץא קוייא יד קארטיד קוזיא קוק הא יא קוייא הא רודאבלאק
 "יאוג קוט יא וטנייקא וט ודכומ יד הרוטלא ןיא .וייקכאכיריג יא וייקכאכיריג
 ודארוטניבא ןייב דאדריב :הרייט יד קומיטא הטקא דאדיטקוג וט יא קוייק
 ירבוק הכרופ הרבאלאפ וט יא ייל וט יא .קאקכאדכימוקכיא קוט הא יאוא יק ןוראב
 רופ ןאגאראב ייר יא .ולביאופ וט הא ריייכיק ליא וט יק דאדריב :ןוקארוק וק
 וט יא .ורימירפ ליא וט דאדריב :קוזיא יא קירדאפ הא הזאראב וק ראזאראנ
 :לודאבלאק יא רודימחיר ייל קוכ הא ןוכ יט יד קאליאופא יד יא וליטקורפ ליא
 סובלייק יד הזאק יד וייד ולטקיאוכ 'ה קיטקימחיל קוכ וטפייא יד דאדליב
 -חיר לאלשי רוייאמ וט יא .קיטקאטאמ קילוייאמ קוק קודוט קיטיקימחיר קט
 יא .קיטקידכופ קוייבל״בוק יא .קיטקיטלאפ קוייא הא וייבור לאמ יא קיטקימ
 יד ונוא .קירודאייטקוגכא קוק קאוגא ןוריילבוק יא .לאמ ןולאקאפ קודיריק
 דיקיטלאפיא יא קודאמא דאבאלא וטקיא ירבוק ודיקיכאמול יאופ ןופ קוייא
 •וייקאבאלא יא קיראטפאק .קיכוייקאימלאק קודיליק ןורייד יא וייד ליא הא
 זדאש׳לאשכיא יא וטלא ימליפ יאו5יב וייד ייר ליא הא קירואול יא קיכוייקידכיב .קט
 *קא קושאב ןייקיטלאכיא הרייט הטקא קוגיטלא ןאשאגא .וחלימיט יא ידנארג

 ליא קיבורפ ןאדוייא קידלימוא ןיימחיר קודאליקלאקכיא ןאקאק .הרוטלא הט
 יואול .ליא הא ראמאלקקיא וק יד הלוא ןיא לארשי ולביאיפ וק הא ןיידכופקיל
 קוץיא יא השמ .ודיזידכיב יא ליא וגידכיב .רודימסיל וק וטלא וייד ליא הא קיר
 קודוט ןורי6יד יא ידפאלג האירגילא ןוק .ראטנאק ןוראטכאק יט הא לארשי יד
 ץא ודיקיטרופכיא יט הא ומוק ןיק ׳ה קיטריאופ קול ןיא יט הא ומוק ץק קוייא
 "אלא ה5יאוכ הגיטכאק :האיי15אראמ ןייזא קירואול יד וזורימיט דאדיטפאק הל
 הא .ראמ הל יד האיילוא יר5וק ידפארג ליא ירבמוכ וט הא קודימחיר ןוראב
 הראפ ־ייאכיירכיא ׳ה .ןורי6יד יא !וראכיירפיא יא ןוראול קוייא קודוט הפוא
 י־יבמוכ וק סואבצ ׳ה רודימחיר ורטקיאוכ וגיד יאופ יא ירפמייק יא :ירפדייק

 17 :לארשי ןיימחיר ׳ה וט ו3ידניב :לארשי י־׳ וטכאפ *



 תכש לש תירהש טכק
 :ךתלהת דיג:יפו חתפת יתפש יגלא

 -ילא .םהרבא דלא .וניתובא ,!דלאו וניהלא הוהי התא ךורב
 לא !ארונהו רובגה לודנה לאה .בקעי.יהלאי קחצי

 -תובא ירקח רכוזו ליה הנוק .םיבוט םידסח למוג ןוילע
 :הבהאב ומק ןעמל םהינב ינקל לאונ איבמו

 : רמוא הבושת ימי תרשעב

 .םייח רפסב ונכתב .םייחב ץפח ךלמ .םייחל ותלכו)
 (:םייח םחלא ךנעמל

 :םהרבא ןגמ דוהל התא ךורב .ןגמו עיקומו רזוע ךלמ
 עיקוהל" בר התא םיתמ היחמ ידוהי םלועל רובג התא
 .(םקמ דירומו חורה ביקמ ףייחב)(.לטה דירומ ץיקב)
 םילפונ ךמוס םיבר םימחרב םיתמ היחמ דסחב םייח לכלכמ
 .רפע יוקיל ותנומא ם.יק_מו .םירוסא ריתמו .םילוח אפיורן
 הרתמו תיממ ךלמ ךל המוד ימי תורובו לעב ךומכ ימ

 :העושי חימצמו
 :רמוא הבושת ימי תרשעב

 (:םייחל םימחרב וירוצי רכוז ןמחרה בא ךומכ ימ)
 :םיתמה היחמ יי התא ךורב :םיתמ תויחהל התא ןמאנו

 :רמוא צ״ס הלפתה תרזחב

 סיקלקמה שךק יפךש דוס חיק םעונ? .ךצירענו ךשיזקנ
 לא הז ארקו '.ךאיבנ די לע בותככ הק־ךק ךל
 ־לכ אלמ תואבצ הוזדי .קודק, .שורק .שודק, .רמאו הז

 הודי דובכ ךורב .םירמואו םיחבשמ םתמעל .ודובכ ץראה
 םלועל הוהל ךלמל ירמאל בותכ ךקדק ירבדבו .ומוקממ

 :היוללה רתו רודל ןויצ ךיהלא

 .הלפ ךוללהי םוי לעב םיקודקו שודק ךמשו שתק תתא
 הדוהי התא ךורב :התא שודקו לודג קלמ לא יב.

 :קודקד דלקה ימיא ז;|יסח ,יי׳ '.,י :שודקה לאה



 ונידאל 129
 :רואול ווכ הראייקופיד הקיב ימ 'א קארירבא קוייבאל שימ ינדא

 .קירדאפ שורונשיאט יד וייד יא וייד ורונשיאט 'ה ווכ וגידניב ךןך]ד
 ליא וייד ליא .בקעי יד וייד יא .קחצי יד וייד .םהרבא יד וייד *
 שידישלימ ןאכודראלאוג וטלא וייד וזורימיט ליא יא ןאגאראב ליא ידכארג
 יא .שירדאפ יד קידיקרימ ןארבמימ יא .ודוט ול ןאירק .קאכיאוב
 :רומא ןוק ירבמט וק רופ קוזיא שיק יד שרזיא הא רודימחיר ןיאארט

 :יזיד הבושה יד סאיד קייד ןיא
 .שאדיב שאל ןיא ןאטכוליבכיא ייר .קאדיב הראפ קומארבמימ ן^יף^ן)

 :קאדיב יד וייד יט רופ .קאדיב יד ורביל ןיא קומיבירקקיא
 :םהרבא יד וראפנאמ 'ה וט וגידכיב .וראפכאמ יא ןאבלאק יא ןאדוייא ייר
mPK יינארג וט קוטריאומ ןאוגידיבא .ינדא ירפמייק הראפ ןאגאראב וט 
 ןיא) (זאיקור ליא רידכיקיד ןייזא ונאריבניא ליא ןיא) .ראבלאק רופ
 ןאכריבוג (האייבול הל רידכיקיד ןייזא יא וטפייב ליא ןאלפושא ונרייבעא ליא-
 ןיירפוקא קאגכומ קידאדאיפ ןוק קוטריאומ ןאוגידיבא דישרימ ןרק קוביב
 סיפא יא .קודאלישלאקניא ראטלוק ןייזא יא .קוניזאח ןאכיזילימ יא קודיאאק
 יד וייכיאוד יט הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודימרוד הא דאדליאיפ וש ןאמ
 ןייזא יא ןאוגידיבא יא ןאטאמ ייר יט הא ןאזימיקא ןיק שאיכאגאראב

 :ןוייקאבלאק ריקיאומריא
 (:יזיד הבושת יד שאיד סייד ןיא)

 ןוק קודאירק קוק ןארבמימ וזודאיפ ליא ירדאפ יט הא ומוק ןיק יי£י)
 (:שאדיג הראפ קידאדאיפ

 :שוטריאומ שול ןאוגידיבא ,ה וט וגידכיב :קוטריאומ ראוגידיבא רופ וט ליאיפ יא
 (:ןזח ליא יזיד הדימע הל ראנליט ןיא)

 סיא ומוק .שומיאיטרישיטרופפיא ־יא שימיאיטראקיפיטנאש ך^ידקי
 דאדיטכאש יד שיליגכא יד האייכאפפוק יד הלבא יד הרוחמ
 ופאמ רופ וטירקשיא הטקיא ומוק דאדיטכאק יט הא שרננאיקריטא קיל
 וטפאק וטפאק האיזיד יא יטקיא הא יטקיא הבאמאיי יא .הטיפורפ וט יד
 "קיא הא :הרפוא וק הרייט הל הדוט יד וטפיימיגפיא תואבצ ׳ה וטפאק
 וק יד ׳ה יד הרפוא וגידכיב .קיטכייזיד יא קיטנאבאלא קוייא הרטכיאוק
 .ריזיד רופ וטירקקיא דאדיטכאק וט יד קארבאלאפ ןיא יא .ראגול
 יא וייקפאפיריג הראפ ןויצ וייד וט ירפמייק הראפ 'ה הראכיירכיס

 :׳ה הא דאבאלא וייקפאכיריג
 האיד הדאק ןיא קוטפאק יא וטפאק ירבמוכ וט יא וטכאק וט |דתא
 :וט וטכאק יא ידפארג ייר וייד יק .ירפמייק ןאראבאלא יט
 ייר ליא יזיד הבישת יד קאיד שיד ץא) :וטנאק ליא וייד ליא ,ה וט ו^ידגיב

 (:וטפאק ליא
17* 



 תבש לש תירחש
 לילכ א זואךקז ןמאנ דבע.יכ וקלס תנתמב הזעמ חמ^י
 .יעס רה לע ךינפל ודמעב .תתנ ושארב תראפת
 .תבש תרימש ןהב בותכו .ודיב דירוה םינבא תוחל ינשו

 :יןתחותב בותכ ןכו

 חבשה תא תושעל תבשה תא לארשי ינב 5!רמשו
 תוא לארשי ינב ןיבו יעב :םלוע תירב םתרדל
 תאו םימשה תא הוהי השע םימו תשש יב :םלועל איה
 וניהלא הוהי ותתנ אלו :שפעו תבש יעיבשה םויבו קראה
 םנ .םילילא ידבועל ונבלב ותלהנה אלו .תוצראה ייוגל
 הבהאב ותתנ לארש:ךמעל יב ‘םילרע ונבשי! אל ותחונמב
 תבש ירמוש ךתוכלמב וחמשי :תרהב םב רשא בקעיערזל
 ךביממ וגנעתיו ועבשי םלב יעיבש ישדקמ םע .גנע יארוקי
 רכז .תאךק" ותא םימי, תדמח .ותשיזקו וב תיצר יעיבשבו

 :תישארב השעמל

 ךיתוצמב ונשךק.*ונתהונמב אנ הצר וניתובא יהלאו וניזללא
 ונשפנ המש .ךבוטמ ונעבש .ךתרותב ונקלה םיש
 רניהלא הוהי ונליחנהו .תמאב ךדבעל ונבל רהטו .ךתעושיב
 ׳,שיקמ לארשי.לב וב והונד .ךשךקז תבש ןוצרבו הבהאב

 :תבשה שדקמ ,דוהי התא ךורב :זןמש

 בשהו .העש םתלפתלו לאלש! ךמעב וני-־דלא .דוהו הצל
 הרהמ םתלפתו לארשי ישא! .ךתיב ריב־ל הדובעה
 לארשי תדובע דימת ןוצרל יהתו .זוצרב לבקת’ הבהאב

 ■יריית דעומה ליחני. ב דה עהינ

 הצריו הארי. עיני. .אבד הלעו וניתובא י,ךלאו טיהלא
 ?ורעת .וניתובא ןי־ילזל ונתרכז רכזיו דקפי עמשי
 ךמע״לב ןתכע .ךדבע דוד ןב ח:ש9 ןורבזו .ךריע םולשת
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*ntttT ליאיפ רברייק יק יטראפ וק יד הבידאד ןוק השמ האיקרארגילא 
 קיטקאד הקיבאק וק ןיא הרוחמריא יד הנורוק ליא הא קיטקאמאיי
 קאלבאט קודי יא .יכיק יד יונכומ ירבוק יט יד ירטפאליד יקראראפ וק ןיא׳
 האיידראוג קאייאןיא וטירקקיא יא :ויאמ וק ןיא רידכיקיד וזיא קארדייפ יד

 ;ייל וט ןיא וטירקקיא יקנא יא :תבש יד
 תא ריזא רופ תבש ליא תא לארשי יד קוזיא ןאראדראוג יא
 .ירפמייק יד וטכיימאמריפ קוייקפאכיריג קוק הא תבש ליא
 יק :ירפמייק הראפ האייא לאייכיק לארשי יד קוזיא ירטכיא יא ימ ירטכיא
 האיד ליא ןיא יא הרייט הל תא יא קולייק קול הא ׳ה וזיא קאיד שיק ןיא•
 קיטכיג הא וייד מטקיאוכ 'ה וייד ול ןונ יא :וזופיר יא וגלוא וכיטיק ליא
 .קולודיא קיטכיידריקא ייר ורטקיאוכ ראדיריא וזיא ול ןונ יא :קארייט יד

 לארשי ולביאופ וט תא יק :קודאריק ןארארומ ןונ הקכאגלוא וק ןיא ןייבנאט
 :קיטקיחקקיא בוייא ןיא יק בקעי יד ץמיק הא רומא ןוק קייגקאד ול
 ולביאופ וייקיב קיטכאמאיי יא תבש קיטכארדאוג וכייר וט ןוק ןאיקרארגילא
 יד ןאראייקיבכיא יק יא ןאראטרא יק קו־יא קודוט .וכיטיק קיטכאקיפיטנאק
 יקאקיפיטכאק ול יא ליא ןיא קיטקאטכוליבכיא וניטיק ליא ןיא יא .דאדכובוט
 *ר הגיא הא ןוייקארבמימ קיטקאמאיי ליא הא קאיד יד האייקידבוק .קיט

 :רייפיקירפ
 תרוגא הטכוליבפיא .קירדאפ קורטקיאונ יד וייד יא ויידורטקיחוכ ו^יהלא
 *וקפיא קוט ןיא קומאקיפיטכאק .קאקפאגלוא קארטקיאוכ ןיא
 הרגילא .ןייב וט יד קומאטרא .ייל וט ןיא יטראפ הרטקיאוכ ןופ .קאקכארכימ•
 רופ ןוקארוק ורטקיאוכ האייפמילא יא .ןוייקאבלאק וט ןוק המלא הרטקיאופ
 יא רומא ןוק וייד ורטקיאוכ ׳ה ראדיריא קומזא יא .דאדריב ןוק יטריבריק
 לארשי ודוט ליא ןיא ןאראגלוא יא .דאדיטפאק וט יד תבש .דאטפוליב ןוק

 :תבש ליא ןאקיפיטכאק ׳ה וט וגידכיב .ירבמוכ וט קיטכאקיפיטכאק

 קוק הא יא לארשי ולביאופ וט ןיא וייד ורטקיאוכ ׳ה העכולינפיא הצל
 וייקאלאפ הא וטכיימיבריק ליא ראנרוט זא יא .יביקיר קיכוייקארוא
 ןוק הקירפ יד קיפוייקארוא קוק יא לארשי יד קיכוייקיפוא יא .הזאק וט יד■
 •ריק וכיטכוק יד דאעכוליב רופ האיק יא .דאטכוליב ןוק קאריביקיר רומא

 :ולביאופ וט לארשי יד וטכיימיב
 :הריד דעומה לוס ןיא יא שדוח םאר ןיא

 יא הבוק .קירדאפ קורטקיאט יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ו^יהלא
 ודאטכולינכיא האיק יא ודיקיראפא האיק .יגייא יק ירטכיא
 •ארבמימ הרטקיאוכ .ודארבמימ האיק יא .ודאטיזיב האיק .ידיאוא האיק
 םילשורי יד ןוייקארבמימ יא .קירדאפ קורטקיאוכ יד ןוייקארבמימ יא ןוייק:
 יא .ונרייס וט דוד יד וזיא ודאטפוא יד ןוייקארבמימ יא דאדביק ווג;



 תבש לש תירחש אלק
 םימחרלו דסחל ןחל .הבוטל הטילפל .ךינפל לארשי תיב
 ..ךח תוצמה גח םוי? ("תפל) .(,־־דוה שדחה שאר) םויב
 .(הזה שדק ארקמ םויבו) הוח תו2?ה גח םבויב ("ינפל)
 -ד?וטל וב וניהלא הוהי ונרכז .ונעישוהלו ונילע וב םחרל
 העושי רבךב .םיבוט םייחל וב ונעישוהו .הכרבל וב ונרקבו
 ■ךילא יי .ונעישוהו ונילע םחרו לומחו. וננהו סוח םימחרו

 :התא םוחרו קנח ךלמ לא יכ .וניניע

 יניע הניזחת׳! .ונצרתו ונב ץופחת םיברה ךימחרב התאח ..1
 •ריזחמ,־ד דוהי התא ךורב :םימודרכ ןויצל ךבושב

 :ןויצל ותניכק

 התאש .ךל ונחנא □ילומ
 וני,דלא ,דוהי אוה
 .דעו םלועל וניתובא י,דלאו
 ונעשי ןגמו 'ונייח רוצ ונרוצ
 ךל הדונ רדו רדל .אוה התא
 ונייח לע .ךתלירת רפסת
 וניתומשנ לעו .ךדיב םירוסמה
 ־לבבש ךיקנ לעו •ךל תודוקפה

 ךיתואלפנ לעו .ונמע םבוי
 ב־יע תע־־לבבש ךיתובוטו
 אל יכ בוטה .םירהצו רקבו
 אל יכ םחימה .ךימחר ולכ
 וניוק םלועמ יכ .ךידסח ומת

 ןנברד םידומ

 התאש ♦ךל ונחנא םידומ
 ־וניהלא ,דוהי אוה

- Vt T : 

 ־לי יהלא .וניתובא דדלאו
 תישארב רצוי ונרצוי .רשב

T T : יי ; 

 • I : • : T S T ־ךמשל תרואדוהו תוכרב

 ¬ונתייחהש לע שודקהו לודנה
 ז • V: v v ־ | 1 ־ : r ־

 .ונמיקתו וניהת ןכ .ונתמוקו
 תויצחל וניתוילכ ףוסאתו

: v: v | ־ : ״ יז : 

 תושעלו ךיקח רמשל ךשךקז
 בבלב ך־בעלו .ך ג ו צ ך
 -דל םידומ ונאש לע םלש

TV* - T י י 

 :תואדוה,ד לא ךור?

 :רמוא>!רכונמ3

 •תועושתה לעו .תורובגת לעו .ןקדופה לעו .םיסגה לע
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 רופ .יונ יד ירונכאליד לארשי יד הזאק ולביאופ וט ודופ יד !וייקאלבמימ
 קידאדאיפ רופ יא דיקרימ רופ האייקארג רופ ןייב רופ הרודאפאקקיא
 האיד ןיא (חשפ ןיא) יטקיא ליא זימ ליא יד וייפיקיריפ יד האיד ןיא
 האוקקאפ יד האיד ןיא (תוכוס ןיא) .יעקיא ל־א קאייכיקכיק קאל יד האוקקאפ יד
 דאדיטכאק יד הרודאמאיי יד האיד ןיא יא) רכקיא ליא קאייכאבאק קאל יד
 .קומראבלאק רופ יא סוכ ירבוק ליא ןיא ראדאיפא רופ (יונקיא ליא
 ליא ןיא קומאטדיב יא .ןייב הראפ ליא ןיא וייד ורטקיאוכ ׳ה סומארבמימ
 ןוק .קאכיאוב קאדיב הראפ ליא ןיא קומאבלאק יא .ןוייקידכיב הראפ
 יא קומאייקארגכיא יא הדאיפא .קידאדאיפ יא ןוייקאבלאק יד הרבאלאפ
 קורטקיאוכ יט הא יק .קומאבלאק יא .קוכ ירבוק הדאיפא יא הדאיפא

 :וט וחדאיפ יא וזוייקארג ייר וייד יק .קוזוא

 קוכ ןיא,קאראטכוליבכיא קאגכומ סאל קידאדאיפ קוט רופ וט יא ןךתאו
 ראכרוט וט ןיא קוזוא קורטקיאוכ ןאריב יא :קאראטכוליבכיא קמ יא
 :ןויצ הא הכיכש וק ראכרוט ןייזא ליא ׳ה וט וגידכיב :קידאדאיפ ןוק ןויצ הא

 יק יט הא קוכ קיטכאגרוטא םידומ
 יא וייד ורטקיאוכ ׳ה ליא וט
 ־־מייק הראפ קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד
 יטריאיפ ורטקיאוכ .ירפמייק יא ירפ
 ־מאמ יא .הדיב הרטקיאוכ יד יטריאיפ
 וט ןוייקאגלאק הרטקיאט יד וראפ
 וייקכאכיריג יא וייקכאכיר־ג הא .ליא
 וט קומיראטכוק יא יט הא קומיראול
 קאל קאדיב קארטקיאונ ירביק .רואיל
 ירבוק יא וכסמ וט ןיא׳ קאדאנירטכיא
 סימוקכיא קאל קאמלא קארטקיאוכ
 ינאלימ קוט ירבוק יא .יט הא קאדאד
 יא .קוכ ןוק האיד הדאק ןיא יק קור
 קיכייב קוט יא קאיבאראמ קוט ירבוק
 הכאייכאמ יא ירדאט .הרוא הדאק ןיא
 יק ןוכ יק וכיאוב ליא .קאטקייק יא
 ןאדאיפא ליא .קידאדאיפ קוט ןוראדיב
 קידיקרימ קוט ןוראמיטא יק ץנ *ק
 :יט הא קומאריפקיא ירפמייק יד יה

 :ןנברד םידומ
 יט הא קוכ קיטכאגרוטא םידומ
 ׳קיאוכ 'ה ליא וט יק
 קורטקיאונ יד וייד יא וייד ורט
 תרודאירק הדוט יד וייד קירדאפ
 יירפ ןיא ןאירק רודאירק ורטקיאוכ
 הא קירואול יא קיכוייקידכיב .וייפיק
 ליא יא ידכארג ליא ירבמוכ וט
 קיטקאמידיבא קוכ יק רופ ווצכאק
 קוכ יקכא .קיטקיכיטקוק קוכ יא
 יא קאגניטקוק קוכ יא קיאוגידיבא
 קוייריביטאק קורטקיאוכ קייכאפא
 רופ דאדיטכאק וט יד קיטרוק הא
 רופ יא קוריאופ קוט ראדראוג
 סיק רופ יא דאטכוליב וט ריזא
 ירבוק ודילפמוק ןוקארוק ןוק יטריב
 ינידכיב .יט הא קיטכאול קוכ יק

 •סירואול קאל יד וייד

 :(ןאליד הכונח ןיא)

 סאל ירבוק יא .ץייקימחיר הל *־בוק יא .קורגאלימ קול ירבוק 1?ע



 בלק
 שמיב וניתובאל תישעש .תומהנה לעו .תואלפנה לעו

 :הזה ןמזבו.םהה

 הךמעשק .ודבו יא;ומשה לודג ןהב ןנחוי ןב היתתמ ימיב
 ךתרותמ םה ישל ל״א־שי ךמע.לע העשרה ןע תוכלמ
 םהל תךמע םיברה ךימזלדב התאו .ךנוצך ןרהמ םריבעהלו
 תמק.: .םניד תא תניז .םביר תא תבו .םתרצ תעב

 ד:ב שביברו .םישלח דיב םירובב תרסמ .םזומקנ תא
 .םירוהמ דיב םיאמטו .םיקידצ דיב םיעשרו .םיטעמ

 •שודקו לודב םבש תישע ךלו .־תרות יקסוע די.ב םידזו
 םו״הי ןקרופו הלודנ העושת תישע לאקשו ךמעלו .ךמלועב
 .ךילכיה תא ונפו .ךיתיב ר*בךל ךדב ואב ךב רחאו .־וה
 ועבקו •ךשךק תורצחב תורנ וקילדהו ךשדקמ תא ורהטו
 םכיסנ םהמע תישעו .האדוהבו ללהב ולא םימי, הנומש

 :הלס לודגה ךמשל הדונו תואלפנו

 ונבלמ ךמש דימת אשנתיו םמורתיו ךרבתי םלב לען
 :הלס ךורוי םייחה ללח •דעו םלועל

 :םירמוא הגוסת ימי תרשעב

 (:ךתירב דב לב םיבוט םידדל בותקו)

 בוט יב .םלועל תמאב לודגה ךמש תא וכרביו וללהיו
 ךורב :בוטה לאה הלק ונתרזעו ונתעושי .לאה

 :תודוהל האנ ךלו ךמש' בוטה הו;הן התא

 :סינהכ תכרב ןאכ רמוא הדימעה צ״ש רזותשכ

 הרותב תשלשמה הכרבב ונכרב וניתובא דדלאו וניהלא
 ןרדזא יפמ הךומאה ךדבע השמ ידן לע הבותבה
 :ךךמשד הוהי ךבךבי :רומאב ךישודק םע םינזדכהוינב־י
 ךל םשיו,ךילא ודפ .דוהי אשי :ךנחיו ךילא וינפ הו,רן ראי
 :םכיבא דאו לארשי ינב לע ימ^ תא ומשן :םולש
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 קאי5אראמ קאל ירבוק יא .קינוייקאבלאק קאל יר3וק יא .קאינאגאראני
 קול ןיא קירדאכ קורטקיאונ הא קיטקיזיא .יק .קיוכרוכוק סול ירבוק יא•

 *יטקיא ליא ופמייט ליא ןיא יא קוטקיא קדל קאיד
 יא יאנומשח ידכארג ןהכ ןנחוי יד וחא היתסמ יד קאיד ןיא
 ולביאופ ווכ ירבוק ולאמ ליא ןוי יד ונייד וראפ יק ומוק .קוזיא קיק
 סוריאופ יד ראקאפ קולריזא רופ יא ייל וט יד קולראדיבלוא רופ .לארש*■
 קרנקחראפ יט קאגנומ קאל קי-אדאיפ קוט רופ וט יא .דאטנוליב וט יד
 קאזאראב קוק הא קיטקאזאראב .קאייטקוגנא קוק יד הרוא ןיא קוייא הא
 קיטקאגירטניא .קאקנאגניב קוק הא קיטקאגני* .קוייקיאוג קוק הא קיטקאגקוג.
 יא .קוקופ יד רידופ ןיא קוגנומ יא .קושולפ יד רידופ ןיא קינאגאראב
 יא .קו־יפמיל יד רידופ ןיא קודאנוקניא יא .קוטקוג 'י רידופ ןיא קולאמ
 קיטקיזיא יט הא יא .ייל וט ןיא קיטנאזאבארט יד רידופ ןיא קוייבריבוק
 יקיזיא לארשי ולביאופ וט הא יא .ודנומ וט ןיא וטנאק יא ידנארי ירבמונ
 יא .יטקיא ליא האיד ליא ומוק ןוייקימחיר יא ידנארג ןוייקאבלאק קיט
 "קיא יא .הזאק וט יד וייקאלאפ הא קוזיא קוט ןורייניב יקנא קיאופקיד•
 יא .וייראבוטנאק וט הא ןוראייפמילא יא .וייקאלאפ וט הא ןורארבמוק
 וגוא ןוראוגיטיקא יא .דאדיטנאק וט יד קיטרוק ןיא קאלידנאק ןוריידניקניא
 קורגאלימ קוייא ןוק קיטקיזיא יא .רואול ןוק יא ןוייקאבאלא ןוק קועקיא קאיד

 :ירפמייק ידנארג ליא ירבמונ וט הא קומיראול יא קאיבאראמ יא.
 האיק יא ודיקיטלאניא האיק יא וגידניב,האיק קוייא קודוט ירבוק יא
 יא ירפמייק הראפ ייר ורטקיאונ ירבמונ וט וניטנוק יד ודאשלאשניא

 :ירפמ ׳יק ןאראול יט קוביב קול קודוט יא .ירפמייק
 :ןאריד הבושה יד שאיד שייד ןיא

 (:וטניימאמריפ וט יד קינוראב קודוט קאניאוב קאדיב הראפ יבירקקיא יא)

 סיב ןוק ידנארג ליא ירבמונ וט הא ןאריזידניב יא ןאראבאלא יא רללהי1
 רייקאבלאק הרטקיאונ .וייד ליא וניאוב יק .ירפמייק הראפ דאד
 סיאוב ליא ׳ה וט וגידניב .וניאוב ליא וייד ל־א ירפמייק הדוייא הרטקיאט יא

 :ראול רופ ינייבנוק יט הא יא .ירבמונ וט
 :סינהכ תכלב יקא הריד תדימע הל ןזזר ליא ראנרוט ץא

 ןוק קומיזידניב קירדאפ קורטקיאונ יד וייד יא וייד ורטקיאונ ו^יהלא
 -אמ רופ הטירקקיא הל ייל הל ןיא הדאיקריטא הל ןוייקידניב
 סינהכ קול קוז*א קוק יא ןרהא יד הקוב יד הגיד הל .וברייק וט השמ יד קונ
 :האיטרארדראוג יא ׳ה האיטריזידניב .וגיד ול ומוק קוטנאק קוט ולביאופ
 קוק ׳ה יקלא :האיטראי יקארגניא יא יט הא קיקאפ קוק ,ה הרארבמולירא-
 קו^יא ירבוק ירבמונ ימ הא ןאנרופ יא :זאפ יט הא הנסופ יא יט הא סיקא£'

 :יריזידניב סול ויי יא לארשי יד
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 ** ׳1-

 תב^• /<״ * 1 ׳»! , ייי♦ **»»<• «*י«
 :וכל חל ףדב אצמה סיסב תוזיישנ תעב רמאיש המ הלוע נב ינמי

 ©י9חרו הקדצ .דסחו ןח םייח .הברבו הבוט םורש םיש
 רואב דחי_ונלב וניבא ונכרבו :ךטע **ךשו־לב לעו ונילע
 ,םייחו הרות וניהלא .דוה: ונל תתנ ךינפ רואב יב •ךינפ
 •ךיניעב בוטו :םולשו הכךב .םיטזןרן הן$דצ .דסחו ,רבסא

 :םולשו זוע בורב לארשי ךטב־לכ תא ךרבלו ונכרבל
 :הבושת ימי תרשעל

 חדעושיו הבוט הסנרפו .םולשו הכרב םייח רפסביו)
 ־ונחנא ךינפל בתכנו רכזנ .תובוט תורזנו .המחנו

 (:םולשלו םיבוט םייחל לארשי.ךטע לכו

 :ןמא םולשב לארשי ומע תא ךרבמה הוהי התא ךורב
 :•לאוגל יררצ ,דוה;זןינפל יגל ןויבהו יפ ירמא ןוצרל ויהל

 ־יללקמלו •המרמ רבדמ יתותפשו .ערמ ינושל רוצנ יזדלא
 ־יבל התב •היהת לבל רפעב' ישפנו •שודת ישפנ
 •ילע םימקה־לכו .ישפנ ף’דךת ךיתוכמ ירסאו .ךתרותב

 ינפל ןימכ ויהי .םתובשחמ לקלקו םתצע רפה הרהט הערל
 ןעמל השע .ךמש ןעמל השע .החוד ,דוהי ךאלמו .חור
 ןוצלהו ןעמל .ךתשךק ןעמל השע .ךתךות ןעמל השע .ךנימ•
 ןויגהו יפ ייטא קצרל ייה• :יננעו ךנימ; הדעישוה י5ןךיךי
 אוה .וימורמב םולש השוע :,לאוגו ירוצ הוהו ךינפל יבל
 ::ןמא ורטאו לאךשי־ל? לעו ונילע םולש השעו ויימסרב

 :בנ אנ ףד לבקתת שידק ן״ס רמוא .סולשה תכרב רסא הדימעה תרזחב

 :סירמוא הרות יפס ןיאיצומש םדוק

 ■:ודבלמ דוע ןיא .םיהלאה אוה ,דוהי,יב תעדל תארה התא
 הדוהי יהי :ךישעמכ ןיאו הו;הןםיחלאב ךיימכ ןיא
 :ונשטי.לאן ונבזעו לא וניתובא םע היה רשאב ונמע וניחלה
 .:םלועה דע םאשנו םערו ךתלחנ תא ךרבו ךטע תא העישוה
 ־ךיביא וצופיו העוי הטוק חשמ ־טאיו ןוראה עוסנב י׳לינ



 33> עראל

 ־דאדיפקוג .דיקרימ יא האייקארג קאדיל .ןוייקידכיב יא ןיינ זאפ ןופ םישי : 39 יא 38 החא קאראפוט סיפכ תואיבנ יד היוא ץא יזיד יק יק הלוע לש :תבל
 ־יא .ולב אופ ויג לארשי ודופ ירבוק יא קוכ ירבוק קידאדאיפ יא
 ־יק .ק־קאפ קופ יד זול ןוק הכואא קוכ קודווכ ירדאפ ורפקיאט קומיזידכיב
 ־קאדיב יא ייל וייד ורפקיאט ׳ה קונ הא קרנקאד קיקאפ קופ יד זול ןוק

 ־*ייאוב יא .זאפ יא ןוייקידניב .קידאדאיפ יא דאדיפקוג דיקרימ יא רומא
 ’\לרשי ולליאופ ויכ הא ריזידכיב ריפ יא קומריזידכיב רופ קיראונאק קופ ןיא .

 :זאפ יא הזילאפרופ יד ירבמודיגומ ןיק
 :יזיד סבושת יד שאיד קייד ןיא

 דפכיימיכיפכאמ זאפ יא ןוייקידכיב קאדיב יד ורביל ןיא יא רפסבו)
 -'אוב קחייקכיפיק יא ופכיימאפרוכוק יא ןוייקאבלאק יא וכיאוב
 ־יא קוכ יפ יד ירפכאליד קופירקקיא קומיריק יא קודאפכימ קומיריק .קאנ

 (:קאפ הראפ יא קאכיאוב קאדיב הראפ לארשי ולביאופ ופ ודופ

 :ןמא קאפ הל ןוק לארשי ולביאופ וק הא ןייזידכיב ליא ׳ה ופ וגידכיב

 ךוקארוק ימ יד ופכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאפכוליב רופ ןאיק
 :רודימחיר ימ יא יפ־ליאופ ימ ׳ה יפ יד ירפכאליד

 ־ראלבא יד קויילאל קימ יא .לאמ יד הגכיאול ימ הדראוג וייד ימ יהלא
 ^מ יא .הראייאק יק המלא ימ קיפכארכואזיד קימ הא יא .וייכאגכיא
 ־יא .ייל ופ ןיא ןוקארוק ימ ירבא .האיק קודופ הא ובלופ ליא ומוק המלא
 -ילא קול קודופ יא .המלא ימ הריגיקירפ קאקכאדכימוקכיא קופ יד קארפיד

 נהאיינאד יא קוזיקכוק קוק הדלאב הקירפ יד לאמ הראפ ימ יר5וק קיפכאפכאב
 יניא ,ה יד ליגכא יא .ופכייב ירפכאליד ומאפ ומוק ןאיק .קופכיימאקכיפ קוק
 רפ רופ זא ייל ופ רופ זא .הגריד ופ רופ זא .ירבמוכ ופ רופ זא '.ןאשופ

 •א הגיריד ופ הבלאק סודיריק קופ קודאפאקקיא ןאיק יק רופ .דאדיפנאק
 ־ימ יד ופכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאפכוליב רופ ןאיק :ימידכופקיר
 ךיא זאפ ןייזא :רודימסיר ימ יא יפריאופ ימ ,ה יפ יד ירפכאליד ןוקארוק
 ידופ ירבוק יא קוכ ירבוק זאפ הגא קידאדאיפ קוק רופ ליא .קולייק קוק

 :ןמא ןאריד יא לארשי
 :51 'א 50 החא לבקתת שידק יזיד זאפיד ןויישידניב ידקיאופשיל תדימע הל ראנרוט ןיא

 :ןיזיד הרות רפש ליא ץוניק יק שיטכא יא

 קאמ ןונ וייד ליא ליא ׳ה יק ריבאק רופ ודארפקומא קיפקיאופ ופ התא
 רמוק ןונ יא 'ה קיזוייד קול ןיא יפ ומוק ןונ :ליא יד קאריאופא יד
 קורפקיאוכ ןוק יאופ ומוק קוכ ןוק וייד ורפקיאוכ ׳ה האיק :קאגיא קופ
 ־יא ולביאופ ופ הא הבלאק :יראפמאמזיד קומ ןונ יא ישיד קומ ןוכ קירדאפ
 ^ירפמייק הפקא קולאשלאשכיא *א קולאכריבוג יא דאדיריא ופ הא יזידכינ
 ^יריזראפקיא יא ׳ה הפכאבילא השמ ושיד יא הקרא הל יקריבומ ןיא יאוצ יא



 תבש לש תירחש דל;
 קראו התא ךזלחונמל .דוהי המיק :ךינפמ ךיאנשמ ®ונדי
 ךיןבע דוד רובעב :וננרי ך־ויסחו ק־וצ ושבל ךינהב :ךזע'
 :םילשורמ ל רבךו הך1ת אצת ןלצמ ינ :־הישמ ינפ בשת לא:
 :אוה ךורב' לארשי ומעל הרת ןתנ רשא םוקמה ךורב.

 :ומש ךורב
 אהי .ךרתאו ך־לתנ ךר? *אמלע י־אמד הימש ךי־וב.

 י יזחא ךנימי'ןקרופו .םלעל ךמע לא־שי פע ךתוער
 אלבקלו ךרה; בוטמ אנל ילוטמאלו .ךשדקמ תיבב ךמעל׳
 .וביטב ןייה ןל ךירותד •ךמךק" אוער א.די .ימזלרן אנתולצ
 רטנמלו ילע םה־טל .איקדצ ונב א”'?? ץדקע אנא ילו
 אלבל ןז אוה עונא לא־שי ךמעל ילו יליד־לב תיו יער
 טילשל אוה עונא אלב לע טילשל אוה ת;א אלכל סנ״פמז
 ךרב אשלקל אלבע אנא .איה ךליל אעווכלמו אלכלמ לע
 ןליע־לכב היתירוא ךריל הימק_ ןמו הימק אנליסל אוה
 .אנכימס ןיהלא רב לע אלו .אנציחר שנא לע אל ןליעז
 היתיירואו .טושקד א,ךלא אוהל אלמש־ אהלאב אלא:
 היב :טושקו ןוובט דבעמל ינקמו .טושק יהואיבנו .טושק
 אהל •ן־בשת רמא אנא אשידק. אךיקי_ ,רימשלו .ץיחר אנא.
 ןרבל ןינב יל בהיתו)ךת־ךואב יבל התפתד ךמךק" אוער

 ר>כך אבלל .יאבלל ןילאשמ םילשתו *<ךתועך ןילבעך•
 :ןמא .םלשלו ןייחלו בטל לארקי ךצע

 :ןזחה רמואו הרוה ־יפה ואיצויו

 וללנ :וי,ךלא הוחלש םעה ילשא ול הכבש םעה י־ךקא:
 :ודחי.ךמש הממורנו *תא ,דוהיל

 :אוה שודק וילגד םוד,דל וו־עש־ו וניהלא ,דוהל וממור
 יב וש־ך רהל ווחתשהו וניהלא ,־דוהי וממור
 ןיאו ךעולב ןיא יב הוהיכ שודק ןיא :וניהלא ,דוהל שידק
 יהלוז רוצ ימו הו;הל ידעלבמ הולא ימ *ב :וניהלאנ רוצ
 ץע נ בקעי.תלהק השרומ השמ ונל ,דוצ הדלות :וניחלה



 :"כ יד יידכאליד קידכייקירובא קוד ןאריאופ יא קוגימיכיח pro ןאיק
 סדהכ קיד :הזילאדרופ וד יד הקרא יא ויכ הקנאגלוא וד הא ׳ה הדכאבילא
 ־ןונ וברייק ויכ דוד רופ :ןאראדכאק קוכיאוב קוד יא דאדידקוג ןארידקיב
 הרבאלאפ יא ייל הלראק ןויצ יד יק :ודאונכוא וד יד קיקאפ ראכרוד קאגא

 :סילשירי יד ׳ה יד
 רגידניב לארשי ולביאופ וק הא ייל וייד יק רודאירק ליא וגידכיב ךןף^י

 :ירבמוכ וק וגידניב .ליא *
 •הנורוק ודהגידכיב .תכומ ליא יד ןוריגאפ ליא יד ירבמוכ וק וגידכיב ךורב

 הראפ ול״יאופ וד לארשי ןוק דאדכוליב וד האיק .ראגול וד יא י
 י*4 הזאק ןיא ולביאופ וד הא הרדקומא הגיריד וד יד ןוייקימחיר יא .ירפמייק
 רופ יא .דאדיראלק וד יד ןייב יד סונ הא ריאארד רופ יא .וייראבודכאק וד
 ־ירדכאליד דאדכןליב האיק .קידאדאיפ ןוק קיכוייקארוא קארדקיאט ריביקיר
 רברייק וד ויי יק ימ הא יא .ןייב ןוק קאדיב קוכ הא קיגראלא יק יד יד
 הא ראדראוג רופ יא .ימ ירבוק ראדאיפא רופ .קודקוג קול ירדכיא ודאדוקיק
 ןייכידכאמ ליא וד .לארשי ולביאופ וד הא יקול יא .ימ הא יקול ודוד הא יא .ימ
 יק ליא וד ודוד ירבוק ןאדקידופ ליא וד .קודוד הא ןאכריבוג יא קודוד הא
 ליא יד וברייק ליא ויי .ליא יד יד וכייר ליא יא קייר קול ירבוק קאדקידופ
 יד הרכוא ירדכאליד יא .ליא יד ירדכאליד ויילימוא ימ יק .ליא וגידכיב ודכאק
 יא וייזואיפכיא ימ הכוקירפ יר*וק ןונ .ופמייד יא הרוא הדאק ןיא ייל וק
 וייד ליא יק .קולייק קול יד וייד ליא ןיא ובלאק .ורפוקא ימ ליגכא ירבוק ונ
 רופ תאוייגומ יא .דאדריב קאדיפורפ קוק יא .דאדריב ייל וק יא דאדריב יד
 רדכאק ודארכוא ירבמוכ וק הא יא .וייזואיפכיא ימ ליא ןיא .דאדריב יא ןייב ריזא
 ימ קארבא יק יד יד ירדכאליד דאדכוליב האיק .קיכוייקאבאלא וגיד ויי
 יא (דאדכוליב וד ןיזא יק סוגאמ קוזיח ימ הא קיד יא) ייל וד ןיא ןוקארוק
 לארשי ולביאופ וד ודוד יד ןוקארוק יא .ןוקארוק ימ יד קאדכאמיד קאלפמוק

 :ןמא זאפ הראפ יא קאדיב הראפ יא ןייב הראפ
 :ןזק ליא הריד יא הרות רפה ליא ןאראטיק יא

 ודארודכיבא ןייב .ליא הא יקכא יק ולביאופ ליא ודארודכיבא ןייב יר^&$
 יא ימ ןוק ׳ה הא דיקידכארגכיא :וייד וק 'ה יק ול5יאופ ליא

 :הנוא הא ירבמוכ וק קומיריקידלאפיא
 זתארדק*א הא קובדאברוקכיא וייד ורדקיאוכ ׳ה הא דיקידלאכיא
 וייד ורדקיאוכ ׳ה הא דיקידלאכיא :ליא וטנאק הכיכש וק יד
 :וייד ורדקיאוכ 'ה וטכאק יק דאדיטכאק וק יד ידכומ הא קובדאברוקכיא יא
 ורדקיאט ומוק ידריאופ ןוכ יא יד יד קאריאופא ןוכ יק ׳ה ומוק ודכאק ןונ
 ורונקיאט ובלאק יק ידריאופ ןיק יא 'ה יד קאריאופא יד וייד ןיק יק :וייל
 לו5רא :בקעי יד האייכאפמוק הא דאדיריא השמ קוכ הא ודנימוקניא ייל :וייד



 תבש לש תירחש הלק
 יכרד היכרד :רק>אמ היכמותו הב םיקיזחמל איה םייח׳
 ןיאו ךתרות 'יבהאל'בר םא# :םולש היתובית; לכו םעו;
 ומע תא ךרבו הוהי ןתי ומעל זוע .דוה; :לושכמ ומל

 :וניהלאלילדג ובה ארקא הוחי םש יכ :םולשב
 :הרותל דובכ ונקו םיהלאל זוע ונת לנה

 םירמואו סעל בהכה הארמו הרוה רפס היבגמו

 רנל הזיץ הך1ת :לאדש? ינ? ינפל .דעמ םע ךקא הרותה ז—!אח
 :נ|כעי.תלהק השרומ השמ

 :תוכרב רדסב אצממ סינתח לס טויפה
 :סירמוא שדוח שאר ינפלש סבשב

 בישהלו .ונייה תיב תא ןנוכל.םימשה •הלא ינקלמ ןוצר יחי׳
 :ןמא ורמאו .ינמיב הרהמב וכותל ותניכש

 רצעלו .ונתטילק לע טהרל .םימשה •הלא ינקלמ ןוצר יהי׳
 ונילעמ הזבהו יבשהו בע־הו ברההו תיחשמהו הפנמה
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 :ןמא ורמאו לארשי ומע לעמו
 ימקה־לק תא ונל םיקל .ם־מש,ד •הלא ינקלמ ןוצר יהי
 תומוקמ לדה םהידימלת־.םהישנו םהינקו םה.לאר#י

 :ןמא ורמאו םהיתובשומ
 תורושב רשבתנו עמקינש.םימשה יהלא ינקלמ ןוצר יהי
 ץראה תופנכ עבראמ תומהנו תועושי תורושק .תובוט

 :ןמא ורמאו
 :רמוא ץ״שה ןוצר יהי סיקמב 2א םדוח שאר ינפלש תבשב

 :הרנבה דימל .םישנו םישנא .ם7צופגץבק\םישךהשדחמ>
 ,(.־'לילעה ב־דלחצי ןוצךו.שדה• הבוטל.שךהה הזו
 ונתוא לאני אוה םלאנ םירצממו וניתובאל םיפנ השעש ימ
 שדה שאר ונל אהי בוט ץמ־םק םלובנל םינב בישי;!
 ומע לעו ונילע אוה ךורב שולקה והשדחי ייילפ םויב ,־ילפ
 דחמשלו ןוששל .הברקלו הבוטל .םהש םוקמ לכב לארשי
 .תובוט תועומקיל .הלכלכלו ז־דסנרפל .המחנלו העושיל
 .המלש האופרלו .םתעב שימשנלו .תובוט תייישבלו

 :ןמא ורמאו הבורק הלאגלו



 וגי־אל 3:־)
 קיעכ״רפוקא קוק יס הרייא ןיא קיעכי״קיערופכיא קול הא האייח האריב יד
 pip קודוינ יא הרוזומריא יד קאריראק קאריראק pip :ודארועכיבא ןייב•
 ־ורעכיא קוייא הא ןונ יא ייל וע קיעפאמא הא הגכומ זאפ :זאפ קורידפיק
 ולביאופ וק הא הריזידכיב 'ה הראד ולביאופ וק הא תזילאערופ 'ה :וקייפ
 דוימ ורעקיאוכ הא תזידכארג דאד יראמאיי 'ה יר ילבמוכ יק :קאפ הל ןוק

 :ייל הל תא הרכוא דאד יא וייד ליא הא הזילאערופ דאד קודוט קול
 :ןיזיד יא ולביאופ לא הרוטירקקיא הל הרטקומא יא הרוס לפק ליא הקלא יא

 סונ הא ודנימוקניא ייל :לארשי יד קוזיא י7 ירטנאליד הכמ וחפ יק ייל הל הטסיא *א
 :בקעי יד האיינאפמוק הא דאדיריא השת

 :תוכרב יד הלגיר ןיא סאראפו־נ סינתח יד טויפ ליא
 :הריד יא ןזח ליא הראנוגירפא שדוח שאר יד תיטנא תבש ןיא

 הזאק הא ריכופכוק רופ .קולייק קול יד וייד ירעכסליד יד דאעכוליב תאיק ^ןךי■
 ליא ירעפיא הא הכיכש וק ראכרוע ליזא רופ יא .הדיב הרעקיאוכ יד

 ירבוק ראדאיפא רופ .קולייק קול יד וייד ירעפאליד יד דאעכוליב תאיק י|ךי■ .ןמא ןארמ יא קסיד קורעקיאוכ ץא תקירפ ןיא
 ליא יא .דאדלאונרומ הל ריכייגיד רופ יא הרודאפאקקיא הרעקיאוכ
 הל יא .וייריביעאק ליא יא .ירבמא הל יא .הדאפקיא הל יא .רודאייכאד
 :ןמא ןאריד יא .לארשי ולביאופ וק ירבוק יד יא קוכ ירבוק יד .החירפ
 קיכהא ריכיעקוק ריפ .קולייס קוליד וייד ירעכאלידיד דאעכוליבהאיק "|ףי
 קיריזומ קוק יא קוזיא קוק יא קוייא לארשי יד קוייבאק קמוע הא
 :ןמא ןארמיא קאדאיגקיא קוק יד קיראגול קמוע ןיא םידימלת קוק יא•
 קמ יא קומאגייוא יק קולייק קול יד וייד ירעפאליד יד דאעכוליב האיק יץך^
 קיכוייקאבלאק יד קאייקריבלא קאכיאוב קאייקריבלא קומייקריבלא
 :ןמא ןארמ יא הרייע הלמ קיפוקפירא ורעאוק.יד קיערוכוק יא

 :ןזח ליח יזיד ןוצר יהי יד ראגול ןיא בא שדח שאר יד סיטנא יק תבש ןיא
 .קיריחמ יא קירבמוא .קודיזראפקיא הראייכאפא .קיזימ ןאבוכיר שיחמ)
 ןייב הראפ .זימ ליא יעקיא יא .הדאוגאריצ הל דאדביק הל הא
 (: הראדכימוקניא הרבוא הל יד ידכארג וייד ליא דאעכוליב יא .הראבוכיד
 .ויימחיר קול ועאייא יד יא קירדאפ קורעקיאוכ הא קורגאלימ וזיא יק ןיק
 ןמיק ןיא .וכימריע וק הא קוזיא הראכרוע יא קוכ הא הרימחיר ליא
 תראבוכיר ול (יכולפ) האמ ץא (יפולפ) זימ יד וייפיקירפ קוכ הא האיק וכיאוב
 ר א :ול ודוע ןיא לארשי ולביאופ וק הא יא קוכ הא ליא וגידפיב ועפאק ליא
 .האיר:לא הראפ יא וזוג הראפ .ןוייקמפיב הראפ יא ןייב הלספ .קוייא יק

 הראפ יא .ועכיימיפיעפאמ הראפ .יעלוכוק הראפ יא ןוייקאבלאק הראפ
 הראפ יא .קאייאוב קאייקריבלא הראפ *א קאפיאוב .קאדיאוא הראפ .וכריבוי
 ןר*־ק:מחיר •־ראפ יא .הדילפמוק הניזילימ הראפ יא .תרוא וק ןיא קאייבול

 :ןמא ןארמ יא הפאקריס



 תבש לש תירחש ולק
 חינעסה ץ״סה ־ילכמ סוצל סדוק תבשב

 םוצ .ועמש לאלש.' תיב וניחא
 ירישעה ־תבטב ׳יל "עיברה חמהב ז״יל

 ןוששל איה ךורב שודקה ותוא ךופהי. (טילפ) םוי ,־רה־
 פוצ־! .יעיברה םוצ תואבמ הוהל רמא הכ כית?דב .החמשלו
 ן־דרוהי תיבל היזלי ירישעה םוצו יעיבשה םוצו .ישיפסה
 :יבהא'םולשהו תמאהו םיבוט םידעומלו החפשלו ןוששל

 רסיקה תכרב

 ותומלמו .םכיכיסנל הלשפמו םיכלפל העושת ןתונה
 ברודמ ורבע דוד תא הצופה .םימלוע־לב תוכלמ
 .רפשלו ךרבל אוה .הביתנ םיזע.םימבו ךדי םיב ןתונה .העך
 וננודאל הלעמל .אשניו .לדגיו .םמוריו .רוזעלו .רוצעו
 סיכלמה יכלמ ךלפ .ודוה םורל (ינולפ) ןטלוש ךלמה
 ךלפ .והדליצל קזנו הרמ־־לבמו והילהיו והרמשי וימהרכ
 ךיראנו ‘יתכרעמ בכוב היבגלל םורל וימחרב םיכלפה יכלמ
 ובלב ןתל וימסרכ םיכלפה יכלמ ךלמ .ותכלמש לע םימל
 םשעו ונמע הבוט תושעל תונמהו וירשל ויצעוי־לנ בלבו
 1־רא־שיו .הדוהי עשות ונימיבו וימיב וניחא לארשי־־לב

 :ןמא רמאנו ןוצך יהי ןכל לאונ ןויצל אבו .חטבל'קשיי

 ןרהאו השמו בקעלו קחצל םהרבא וניתובא ךרבש ימ
 אוה תורוהטהו תושודקה תולהקה־לכל .המלשו דודו
 סל םינטקו םילודג .הזה שודקה להקה־לב תא ךרבל
 אמלעד אבלמ .םהל רשא־לכל םהידימלתו םהישנו םהינבי
 .ןוכתולצ לקב עמשלו • ןיכהל היח '.ןוכתל ךרבל אוה

 דדו,היד א-ממ 'יהיו .אתקעו הרצ־לבמ ןובזתשהל ןוקו&תת
 :עטיו .םכילע ומולש תבס שורפלו' םכךעב ןגלו ם;רעשב
 סנח תאנש קלסיו .תוערו םולש הלחאל הב,ךא םכיניב
 םילקלל םפיראוצ לעמ םלונ,ל תולן לוע רובקיל בקינכמ



 :36 ונידאל
 :תדעס ליא ןזח ליא הנוגירפא תינעת ליא יד סייננא יק תבש ץח

 יטייסיאסייד הא)טוייא .דיאוא לארשי יד הזאק קונאמריא קורטקיאוכ ו^יהא
 האיד הריק .(וכיזיד ליא תביכ ןיא זייד הא) .(וכיטראוק ליא זומת ןיא
 רופ יא וחג רופ ליאוגידכיב ווככאק ליא ליא הא 'ה הראכרוטקארט (רכאלופ>
 וכיטראוק ליא וכוייא תואבצ ,ה ושיד יקכא וטירקקיא הטקיא ומוק .האירגילח
 הא הריק .וכיזייד ליאוכוייא יא וכיטיק ליא וכוייא יא .וכיקכיק ליא וכוייא יא
 הל יא .קוכיאוב קוזאלפ רופ יא האירגילא רופ יא וחג רופ הדוהי יד הזאק

 :ןאמא זאפ הל יא דאדריב
 :רודאליפניא ליא יד ןוייסידניב

 קול הא האיכאטקידופ יא .קייר קול הא ןוייקאבלאק ןאד ליא לתו^|ך
 ליא .קודכומ קול קודוט יד וכייר וכייר וק יא .קירוייכיק
 הריראק ראמ הל ןיא ןאד ליא .הלאמ תדאפקיא יד וברייק וק דוד תא ןיימחיר
 יא יאילקיב יא .ידראוג יא הגידכיב ליא .ורידכיק קיטריאופ קאוגא ןיא יא
 הא הבירא הא .ישלאשכיא יא הקקידכארגכיא יא .הקקיטלאכיא יא .ידוייא
 .רואול וק הקקיטלאכיא יק .(וכאלופ) ייר ליא רוייניק ורטקיאוכ הא .הבירא
 .יאוגידיבא ול יא ידראוג ול .קידאדאיפ קוק רופ .קייר קול יד קייר יד ייר
 רופ .קייר קול יד קייר יד ייר .יפאקקיא *ל וייכאד יאהאייטקוגנא תדוט יד יא
 יגראלא יא .הקכאכידרוא וק יד האירטקיא הקסיטלאניא יא יקלא .קידאדאיפ קוק
 ןיא יד קידאדאיפ קוק רופ .קייר קול יד קייר יד ייר .ונייר וק ירבוק קאיד
 .קירוייכיק קוק יא קוריזיקיוק קוק קודוט יד ןוקארוק ןיא יא .ןוקארוק וק
 .קוכאמריא קורטקיאונ לארשי ורוט ןרק יא .קוכ ןוק ןייב ריזא רופ דאדאיפ

 לארשי יא .הדואי ודאבלאק האיס .קאיד קורטקיאט ןיא יא .קאיד קוק ץא
 האיק יקכא יא רודימסיר ןויצ הא הכריב יא .האייזואיפ הל הא הרארוע

 :ןמא סומיריד יא דאטכוליב
 השמ יא .בקעי יא קחצי סהרבא קירדאפ קורטקיאוכ הא ושידכיב יק ןיק
 יא קאטכאק קאל תוליהק קאל קאדוט יא .המלש יא דוד יא ןרהא יא
 יטקיא ליא וטכאק ליא וטגיימאייכאפא ליא ודוע הא הגידכיב ליא .־קאייפמיל קאל
 םידימלת קוק יא .קיריזומ קוק יא .קוזיא קוק יא קוייא .קוקיג יא קידכארג
 "ירימ הגא יא .קוב הא הגידכיב ליא ודנומ ליא יד ייר .קוייא הא יקול ודוט יא
 קודימחיר שידאיק .קיכוייקארוא קארטקיאוב יד זוב ןיא הגייוא יא קוב הא ריק
 יא .וטירפא יא האייטקוגכא יד ודומ ורוט יד .קודאפאקקיא שידאיק יא
 הדנאפקיא יא..קוב רופיראפמאמיא .הדוייא הרטקיאוב ןיא ׳הידה^ידהאיק
 יא רומא קוב ירטניא יטכאלפ יא .קוב ירבוק זאפ וק יד תאיינאבאק
 קידלאבכיא יד ןוייקירובא יטכאבילא יא .האיריינאפמוק יא זאפ .דאדנאמריא

 #רנוק יד קיטניג קאל יד וייריביטאק יד "וגויי ירביק יא .קוב ירטכיא *"
 "גירקקיא הטקיא יק קוקפ ליא קוב ןיא ימריפא יק יא .זיבריק ורצקיאוב

18 

18 



 תבש לש תירהש זלק
 סככ םכילע ףסוי םכיתובא יהלא הוה:י בותכש ארקמ םכב
 (סיימיא היישת חבשי)׳.סכל ־בד ־ישאכ םכתא ךרביו םימנ?? ףלא

 :ןמא רמאנו ןוצר יהי ןכו (םיבוט םייח רןסב םכבתכ״
 : ךל ונלה; רשאכ ונילע, .דוהי ך־שד יה;

 הככש םעה *ךעא :הלס ךוללהי דוע •דזתיב יבשוי יר#א
 :ויהלא החיש םעה ירשא ול

 t ר?: t : v דד •• : -

 םלועל ךמש הכרבאו ךלמה יהלא ךממחא דודל “להת
 :דעו םלועל ךמש הללהא:, ךכרבא םוי־לכב :דעו
 חבשי רתל רוד :רקה ןיא ותלךגלו דאמ ללהמו -דוהי לוד י
 ךינראלפנ ירקדו ךלוה דובכ רדק :ודיני ךיתלובגו דזישעמ
 בר'רכז :הנ־םסא דתלדגו ורמאי ךיתואהנ זוזע־ :החישא

 ,־ "יי ־־•־-. IV״.: י ־יי ־ ־י- ■ ־ י

 ־לדגו םיפא דיא ,דוהי םוחרו ןונח :וננרי ךתקדצ־ רעיב!ו בוט
 ־לי דוהי ךורוי :וישעמ־לכ 1יע.וימקריו לכל דוהי בוט :דסה
 ךנוךובגו ו־טאי ךתוכלמ “ובכ :הייכ־בי ךךיסזמ ךישעמ
 :ותוכלמ ידה דובכו ויתלובנ םדאה ינבל עידוהל :ורקד;
 :רודו רוד־לכב ךתלשממו םימלוע־ל* תוכלמ ךתוכלמ
 ךילא לכ יניע :םיפופכ־־לכל ףקוזו םילפנה־לכל ך ךמוס
 דחי תא ־תופ :ותעב םלכא תא םהל ןתונ התאו ורבשי,
 ־לככ־דיסחו ויכרד־לכק יי קידצ :ןוצר ־ה־לכל עיבשמו
 :תמאב והארקי רשא לכל ויאךק־לכל יי בורק :וישעמ
 תא ןי רמוש' :םעישויו עמשי םתעוש תאו השעיו ויארי ןוצל
 יפ רבד; יל תלהת :דימשו םיעשרה־לכ תאל ויב־א־לכ
 הי ךרבע ונחנאו :דעו םלעל ישדק םש רשב לכ ךרביו

 : היוללה םלוע דעו התעמ

 רקא ללכ לאלש; ומעל החונמ ןתנ ישא הודי ךיח3
 רקד רעיא בוטה ורבד לימ דחא רבד לפנ אל רבד

 :ודבע השמ דיב



 ונידאל '?ד
 .קיחב ליכ) ק־ט הא ימוק קוב ירבוק הדאייכיא .קירדאפ קורטקיאוב ־ד יייד 'ה
 הבירקקיא קוב יא (ץזיד הבוכה תבב ץא) .ק־ט רופ ולבא ומוק קוב הא הגידניב

 :ןמא קומיריד יא דאטנוליב האיק יקכא יא (קאניאיב קאדיב יד ורגינ ןיז,
 :יט הא קומאריפקיא יק ומוק קוכ ירבוק ׳ה דיקרימ ווכ האיק

 ןאראבאלא יט ןוא הא הזאק וט ןיא קיטכאטקיא קודארוטניבא ןייב יר^א
 ןייב’ליא הא יקנא יק ולביאופ ליא ודארוטכיבא ןייב :ירפמייק

 :וייד וק 'ה יק ולביאופ ליא ודאלוטכיבא .
 יריזידכיב יא ייר ליא וייד ימ יאיטריקיעלאכיא דוד הא רואול !ךלה1ר
 האיד הדאק ןיא :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ירבמוכ וט
 ידכארג :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ירבמונ וט יראבאלא יא יריזידכיב יט
 ־יריג :וטכיימיליקקיפ ןונ הזידנארכ וק הראפ יא וגכומ ודאבאלא יא ׳ה
 קאיכאגאראב קוט יא קאגיא קוט הראבאלא וייקנאניליג הא וייקכאכ
 קוט יד קארבאלאפ יא רואול וט יד הרנוא יד הרוזומליא :ןאראייקכוכיד
 וט יא ןאריד קאיבאראמ קוט יד הזילאטרופ יא :יראלבא קאיבאראמ
 יא ןאראלבא דאדכוב וט יד ידנארג ןוי־קארבמימ :יראטכוקיר הל הזידכארג
 קירולופ יד וגכיאול 'ה וזודאיפ יא וזוייקארג :ןאראטכאק דאדיטקוג ווב
 י־יבוק קידאדאיפ קוק יא קודוט הא 'ה וניאוב :דיקרימ יד עארג יא
 קוכיאוב קוט יא קאגיא קוט קאדוט 'ה ןאיטראול :קאגיא קוק קאדוט
 :ןאראלבא האיכאנאראב וט יד יא ןאריד וכייר וט יד הלכוא :ןאליזידכיב יט
 הלכוא יא קאיכאנאלאב קוק ילבמוא ליא יד קוזיא הא ריבאק ליזא רופ
 וט יא קודכומ קודוט יד וכייר ונייל וט :ונייל וק יד הלוזומריא יא
 הא 'ה ןיילפוקא :וייקנאכיריג יא וייקנאכיליג הדאק ןיא האינאטקידופ
 קוחא :קודימירפא קול קודוט הא ןאטכאבילא יא קודייאק קול קודוט
 ןיא קאדימוק קוק הא קוייא הא ןאד וט יא ןאליפקיא יט הא קודוט יד
 רופ וביב ודוע הא לאטלא ןייזא יא קוכאמ קוט הא ןיירבא :הרוא וק
 קאדוט ןיא וניאוב יא קאליראק קוק קאדוט ןיא ׳ה וטקוג :דאטכוליב
 יק ליא ודוע הא קיטכאמאיי קוק קודוט הא ׳ה וכאקריק :קאגיא קוק
 קוק הא יא יזא קיטניימיט ׳קוק יד דאטנוליב : דאדליב ןוק המאיי ול
 קוק קודוט הא ׳ה ןאדלאוג :הבלאק קול יא יאוא קיכוייקאמאלקקיא
 הראלנא 'ה יד רואול :הליאולטקיד קולאמ קול קודוט הא יא קיטכאמא
 הראפ .דאדיטכאק וק יד ילבמונ הרודאירק הדוט הריזידכיב יא הקוב ימ
 יא הרוגא יד ׳ה הא קומיריזידכיב קולטואזוכ יא :ירפמייק יא ילפמייק

 : :,ה הא דא^אלא ירפמייק הטסא
 ונ ודוט ומוק לאלקי ולביאופ וק הא הקנאגלוא וי־ד יק ׳ה וגידריכ ךור!2
 הכיאוב הל תלבאלאפ וק הדוע יד הנוא .החק ואוינימ ןונ .ולבא יק

 • ובלייק וק השמ יד• וכאמ לופ ולבא יז
18 • 



 תבש לש תירחש חלס
 ■«5זעו לא וניתובא םע היח רשאכ ונטע וניהלא הוהי יהי
 ■ייבריי לכב תכלל וילא ונבבל תוטהל :ונשטי 1לאו
 ¬נ ונ*תובא תא הוצ רשא ויטפשמו ויקהל ויתוצמ רמשלו
 הוהי לא’םיבורק ,דוהו ינבל יתננחתה רשא הלא 'ירב־ן ויהי ו
 ומעי טפשמו ודבע טפשמ תושעל הלולו םמוי וניהלא
 ,דוהו יכ ץראה ימע־לכ תעד ןעמל :ומויב םוי רבד לארשי
 ךיפמ הזה הרותה רפס שי,מן איל :דועךיא םיהלאה אוה
 וב בותכה־לבב תושעל רמשת ןעמל הלולו םמוי וב תיגהל
 :קלס ךיתיוצ אלה :ליכשת זאו ךיכרד תא חילצת זא יב
 לכב ךיהלא הו;הן ךמע ןכ תיהת לאו ץורעת לא ץמאו

 וישא
 . רובצ חילש רמואו

 :היוללה רדו רדל ןויצ ךירחא םלועל הודי ךולמי
 :ומוקמל תרות יפק ןירזוחו

 ובה :זעו דובכ ייל ובה םילא *;ב ייל ובה התל רומזמ
 :שדק תרךהב ייל ווחתשה ומש דובכ ,דוהיל
 'יוק :םיבר םימ לע ןי םיערה דובכה לא םימה לע.יזן לוק
 ־יבשיו.םיזרא רבש ,דוהי לוק :רדהב היהי־ לוק חכב״הוהי
 ןוירשו ןונבל לגע.ומכ םדיקריו :ןונבלה יזךא תא ,דוהי
 ליחי ,דוהי לוק :שא תובהל בצח היהי לוק :םימאר ן? ימ?

 תולןא ללוח: הוהי לוק :שדק רבקמ הוהל ליחי רבךמ
 .בשי לובמל ,דוהי :דובכ רמא ולכ ולכיהבו תורעל ףשחלל

 ךלבן הלה;ןתי ומעל זע הדדי : םלועל ךלמ העדל בשיי
 :םולשב ומע תא

 :ןזחה רמוא לכיהב תרות רפה סישינכמשכו
 ןדשל־־לכו הפ־־לב יכ ךיראמ תיבב ןוכשו ךנועמל הנח#
 י־דביש רמאי החנבו :ךתוכלמל רך,דו דוה ונק:
 דבושע ־ילא הל,דן ונבישה :לארשי יפלא תובבר הת!

 :םךקי ונימי,שדח
 :ובוועת לא יתרות םכל יתתנ בומ הקל יכ

 :אליעל שידה רמ\*>י
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 ץכ קירדאפ קורטקיאט ןוק יאופ ומוק סוכ ןוק וייד ורוכקיאוכ ׳ה האיק ייןךי>
 ץקאלוק ורטקיאט ראטקוקא רופ :יראפכאמקיד קומ ןונ יא ישיד סומ
 סוק ראדראוג רופ יא קאריראק קוס קאדוט ןיא ראדכא רופ ליא הא
 הא ודכימוקכיא יק סוייקיאוג קוק יא קוליאופ סוק יא סאקנאדכימוקכיא
 יכוייסאלוא יק קאטקיא קאללאלאפ סימ ןאריס יא :סירדאפ קורטקיאט
 ריזא רופ יגמ יא האיד יד וייד ורטקיאט ,ה הא קאנאקריק 'ה יד ירטכאליד־
 ןיא האיד יד החק לארשי ולביאופ וס יד וייסיאוג יא ונרייס יק יד וייקיאמ
 ןונ וייד ליא ליא 'ה יק הרייט הל יד סילליאיפ קוילוט לי3אק רופ :האיד וס
 סאראדלימ יא הקוב וט יד יטסיא ליא ייל הל יד ורביל יריט יס ןמ :סאמ
 וטירקסיא ול ודרט ומוק ךיזא רופ סידראוג יקרופ יגוכ יד יא האיד יד ליא ןיא■
 סיסכוטסיא יא קאלילאק סיט ןיא סאלאליפקולפ סיקכוטסיא יק ליא ןיא
 יט ןונ יטיקיטלופניא *איטאסלופסיא ידכימוקכיא יטוטלייסיד :סאלאליפסולפ.
 :קאראדנא יקול ודוט ןיא וייד וט ׳ה וגיט ץוק יק קיטנאפסיא יט ןוכ יאקיטפארביק

 :ןזה ליא הריד יא

 :׳ה הא דאבאלא וייקכאניריג
 יריד יא ראגול וק הא הרית יפס הראנרווכ יא

 ׳ה הא דאד וייד ליא יד סיליגנא ׳ה הא דאד דוד הא ומלאק
 סוקכיא ירבמט וס יד הרכוא ׳ה הא דאד :הזילאטרופ יא הרכוא
 סאוגא סאל ירלוס ׳ה יד זוב :דאדיטכאס יד הרוחמריא ןוק ׳ה הא קובדאב.
 הל ןוק ׳ה יד זוב :סאגכיימ סאיגא ירבוק ,ה ראניאורטא וזיא הרכוא הל יד וייד
 ,ה ורביק יא סיזיאלא ןארליק ׳ה יד זוב :הרוחמריא ןוק ׳ה יד זוב הקריאופ
 יא ןינבל וריזיב ומוק ראטלאק קולעיא יא :ןטבל ליא יד סיזלאלא הא
 יד חב :וגיאויצ יד קאמאלפ ןאזאט 9 יד זוב :סטלוקיכוא יד וזיא ומוק ןוירש
 ׳ה יד זוב :שדק י־י וטרייזיד ׳ה ראיירולודא *זא :וטרייזיד ראיירולודא יזא ׳ה-
 ורוט וייסאלאפ וס ןיא יא קאראש ויירבוקקיד יא סאללייס ראיירולודא יזא
 "יי ׳ה יסוטכיסא יא וטכיסא יק ויילוליד ליא רופ ׳ה :הרכוא ןייזיד ליא
 וק הא הריזידכיב 'ה הראד ולביאופ וס הא הזילאטרו6 ׳ה :ירפמייק הראפ

 :זאפ הל ןוק ולביאופ
 :הריד לכיה ליא ץא הרות רפס ליא ןארטניא ומוק יא

POItT ירוט יק ואיזיד וט יד הזאק ןיא הרומ יא הדארומ וט הא הכרוט: 
 :וכייר יט הא הרוזומריא יא רואול ןאראד האוגכיל הדוט יא תקוב
 קומזא :לארשיידקילימידקאייראלימ ,ה הטכאגלואא תאיזיד ראזופוק ןיא יא
 :יטנא5א ומוק קאיד קורטקיאוכ הבוכיר קומיראכרוט יא יט הא ׳ה לאכרוט

 *שידישיד ץ כ ייל ימ קוב הא יד הניאוב ייל יק \
 :78 האא ומוק אליעל שידק יזיד יא



 טלק
 תבש לש ףסומ

 :ךתלהת דיני יפו חתפת יתפש ינדא
 ן v . : י״ r : 7 ־:

 י!3לא .םהרבא יה^: .וניתובא י,דלאו וגיהלא ,דוהי התא ךורב
 לא .ארונהו דובגה לודנה לאה .בקעי,יהלאו קחב־י
 •.תובא ידסח רכוזו ליה הנוק .םיבוט םידסה לטונ ןוילע

 :הבהאב ומזע ןעמל םהינב ינבל לאוג איבמו
 : רמוא הבוסת ימי הרשעב

 .םייח רפסב ונבת? .םייודב ץפה ךלמ .םייחל וגךכז)
 (:םייח םי,דלא ךנעמל

 :םהרבא ןגמ ,דוהי התא ךורב .ןגמו עיברמו רזוע ךל

 עישוהל בר .התא םיתמ ,דיהמ ידוהי םלועל רובג התא
 .(םק?ה ריקומו הורה בישמ ףיי׳יב)(.למה דירומ ץיקנ)
 םילפו:ךמוס .םיבר םימ!לךב םיתמ ,דיהמ .דסחב םייח לבלבמ
 .רפע *;שיל ותנומא םיקמו .םירוסא דדרמו .םילוה אפורן
 •־דיהמו תיממ ךלמ *ךל המו"־ ימו תורובג לעב ךומכ ימ

 »1 ו> ־;w _ 1 j (•^£־1

 :רמוא הבושת ימי תרשעב

 (:םייחל םימחרב וירוצי ר|5ז ןמחרה בא ךומכ ימ)

 :םיתמה ,דיהמ יי התא דורב :םיתמ תויחהל התא זמ>

 ךמע םע הלעמ ינומ־ םיכאלמ ונידלא יי ךל ונתי רתוכ
 וטיל״שי ךל השךק םלב דהי .הטמ יצובק לאך5עי
 .שודק רמאו הז לא הן י ארקו .ךאיבנ T לע רומאה רבדנ

 יאלמ ודובכ .ודוב? ץראה־לכ אלמ תואבצ י;שודק .שודק
 בתמעיל .וצירעהל ודוב? םוקמ היא םילאוש ויקרשמו .םלוע
 אוה ומוקממ :ומוקממ ך יוב? ךורב :םירמ*אן־םיהבשמ
 .רימת םוי־לכב רקבו ברע ומשיסידזעמה .ומעל וימהךבי ןפי
 -דחא י״י ונידלא יי לאך1עי עמזע :הבהאב םימעפ ןבירמוא
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 תבש יד ףסומ
 :רואול וע הראייקכוכיד הקרב ימ יא קארירבא קוייבאל קימ ימא

 .קירדאפ קורעקיאונ יד וייד *א .וייד ורעקיאוכ ׳ה ווכ טידכיב *לור^.
 ליא וייד ליא .בקעי יד וייד יא קחצי יד וייד .םהרבא ־ד וייד י
 קידקירימ ןאכודראלאוג וינלס וייד .וחרימייג ליא יא ןאיאראב ליא ידכארג
 ץאארע יא קירדאפ יד קידיקרימ ןארבמימ יח .ודויג ול !אירק .קאכיאוב

 :רומא ץוק ירבמוכ וק רופ קוזיא קוק יד קוזיא הא רודימחיר

 (:יזיד הבושח יד סאיד קייד ןיא)

 .קאדיב קאל ןיא ןאעכולטנ־א 'יי .קאדיב הראפ קומארבמימ ונרכז)
 (:קאדיב יד וייד יע רופ .קאדיב יד ורביל ןיא קומיבירקקיס

 :םהרבא יד יראפמאמ ׳ה ויג וגידכיב .וראפכאמ יא ןאבלאק יא ןאדוייא ייר

 ידכארג .ועקועריאומ ןאוגידיבא .ינדא ירפמייק הראפ ןאיאראב וינ ןךת1א
 ןיא) (ואיקור ליא רידכיקיד ןייזא ונאריבניא ליא ןיא) .ראבלאק רופ
 ןאנריבוי (האייבול הל רידניקיד ןייזא יא ועכייב ליא ןאלפוקא יניי־בכיא ליא
 *יאאק ןיירפוקא .קאגכומ קידאדאיפ ןוק קויגריאומ ןאוגידיבח .דיקרימ ץיק קוביב
 ןאמריפא יא :קודאליקראקכיא ראעלוק ןייזא יא .קוניזאס ןאכיזילימ יא קוד
 *אגאראב יד וייכיאוד יע הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודינגרוד הא דאדליאיפ וק
 ריקיאומריא ןייזא יא ןאוגידיבא יא ןאעאמ ייר .יע הא ןאזימיקא ןיק יא קאינ

 :ןוייקאבלאק

 (:יזיד הגושה יד קאי־ גיי־ ןיא)

 ןרק קודאירק קוק ןארבמימ וזודאיפ ליא ירדאפ יע הא ומוק ןיק
 , . (:קאדיב הראפ קידאדאיפ

 :קועריאומ קול ןאוגידיבא 'ה וע וגידניב :קועריאומ ראוגידיבא רופ וע ליאיפ יא

 יד קודאקכופ קיליגכא .וייד ורעקיאט ׳ה יע הא ןאראד הנורוק רתב
 קודוע הנוא הא .וקאבא קודאייכאפא לארשי ולביאופ וע ןרק הבירמ
 רכאמ רופ הגיד הל החק הל ומוק .ןאראיקריעא יע הא דאדיעכאק קוייא
 .ועכאק .וענאק האיזיד יה יעקיא הא יעקיא הבאמאיי יא .העיסורפ וע יד
 הרפוא וק :הרכיא וק הרייע הל הדוע יד. ועכיימיגניא תואבצ ,ה .וענאק
 הרכוא וק יד ראיגל ודא קיעכאדכאמיד קיענייבריק קוק יא ודכומ ל'א יגכיא
 .קיענידיד יא קיענאבאלא קוייא הרעניאוקקיא הא .ולריקיערופניא רופ
 קוק ןוק הראעאק ליא ראגול וק יד :ראניל וק יד ׳ה יד הרנוא הגידנ־ב
 הכיטאמ יא ירדאע ירבמט• וק קיעכאנואא קול .ולביאופ וק הא קידאדחיפ
 ׳ה לארשי יאוא .רומא ץק קיזיב קוד קיעכייזיד .וכיענוקיד האיד הדרק ץא
 ליא .ירדאפ ורקקיאוכ ליא .וייד ורעקיאונ ליא .ונוא ׳ה וייד ורעפ חי־י



 תבש לש ףסומ מק
 .ונעישומ אוה .ונבלמ אוה .וניבא אוה .וניהלא אוה
 יוד־לב יניעל וימחרב ונעימשר תינש ונלאגיו .ונעישוי אוה
 סכל תויהל תישארב תירחא םכבתא יתלאג ןה.רמא4י
 :רשאל בותכ ךשךקז ירבדבו .שכיהליא יי ינא .םיהלאל

 :הדללה׳ררו רדל ןויצ ךיהלא םלעל יי ךילמי

 .הלב ךוללה; םוי לכב םישודקו שודק ףוקשו שודק התא
 הדוהי התא ךורב :התא שודקו לודג ךלמ לא ינ

 (*.שודקה ךלמה ■ילייא הייפה י־י■ ׳יי) :שודקה לאה

 ובו .רומשו רוכז תבש תוצמ יניס רה לע תיוצ השמל
 תבש ףסומ ןב־וק הב בירקהל וניהלא ך ונתייצ

 י :יוארב
T T 

 ירייס םע הישורפ תיוצ .היתונ?רק תיצר תבש תנכת
 םייח הימעוט .ולחני ידובב םלועל היגןעמ .היכסנ
 ייווצ ווטצנ יניסמ זא .ורחב הלךן הירבד םיבהוא םגו וכז

 ףסומ ןברק הב בירקהל וניהלאיי ונוצעיו .יואךב הילעפ
 :יוארב תבש

T T T - 

 ונלעתש וניתובא יחלאו וניחלא ןיי ךינפלמ ןוצר יהי
 ךינפל השענ םשי •ונלובגב ונעטתו .ונצראל החמש?
 תא .ןתכלהב ןיפסומו .ןררס? ןידימת .וניתובוח תונ?רק תא
 תוצמב הבהאב דקפל בירקנו השענ הזה תבשה םוי ףסומ
 ךדבע השמ ידו לע ךתרות? ונילע תנבתבש ומב .ךנוצר

 :רומא?

 םינרשע ינשי םימימת הנש ינ? שישב? ינש תבשה םויבו
 תבש תלע נ ובקנו ןמישב הלול? ’ החנמ 'תלס
 ירקוש ךתוכלמ? והקש' '•הבסנו דימתה תלע לע 1ת?שב
 וגנעתיו ועבשי. םלב יעיבש ישךק.מ םע גנע יארוקו תבש
 ותוא’ םימ;’תדמח'ותשיקו וב’ תיצר יעיבשבו דכוטד

 :תישארב השעמל רכז .תארק



 ונידאל 140
 הרימחיר שיכ יא .הראבלאק קוכ ליא .רודאבלאק ורעשיאט ליא .ייר ורוכקיאוג•
 וביב ודוע יד קוזוא הא קידאדאיפ קוק ןוק ריאוא הרא שוכ יא זיב הדכוגיק'
 הא ריאיש רופ וייפישירפ ומוק האירימיעשורפ שוג הא ימחיר קיא .ריזיד רופ
 דאדיעכאש וונ יד שארכאלאפ ןיא יא :וייד ורעשיאוב ׳ה ויי וייד רופ שוג■
 *יריג הא ןויצ וייד וע ירפמייש הראפ 'ה הראכיירכיא .ריזיד רופ ועירקשיאי

 :׳ה הא דאבאלא ויישכאכיריג יא ויישכאכ
 יע האיד הדאק ןיא שיטכאש יא ועכאש ירבמוכ וע יא ועכאש וע התא
 וגידכיב :וע ועכאש יא ידכארג ייר וייד יק .ירפמייש ןאראבאלא
 (:וענאשליא ייל ליא 'זיד הבושח יד קאיד קייד ץא) :ועכאש ליא וייד ליא ,ה וע

 השנארנימוקכיא .יכיש יד רמומ ירבוש קיעשאדכימוקכיא השמ הא ל
 שיעשארכימוקכיא שיכ ליא ןיא יא .ראדראוג יא רארבמימ תבש יד
 ומוק תבש יד ודידאייכיא ןוי־שאגיאא האי־א ןיא ראגיאא רופ וייד ורעשיאוכ ׳ה•

 :יעכיישיכיעריפ ול
rivDH ־וקכיא קיכוייקאגיאא שיק קיעקאעכוליבכיא .תבש קיעקיכופכוק 
 שיש שיכויישאלפמרנ קוק יד שאלגיר ןוק .שוראלקיד שרק ש'ונקאדכימ
 שאדיב שיטכאעקוג שיק .ןאראדיריא הרכוא ירפמייק הראפ שיטכאייקיבכיא
 .ןוריזוקשיא הזידכארג .שארבאלאפ שיק שיטכאמא שיל ןייגמאע יא .ןוריישירימ
 שאר5וא שיס יד שוטכיימאדכימוקכיא קודאדכימוקכיא ןוריאופ יכיש יד שיקכועקיא
 ראגיאא רופ וייד ורעשיאוכ ׳ה שיעקאדכימוקכיא שוכ יא .יעכיישיניעריפ ול ומוק
 ועשיאקקיא :יעכיישיכיעריפ ול ומוק תבש יד ףשומ יד ןויישאגיאא האייא ןיא
 שורעשיאוכ יד וייד יא וייד ורעשיאט ׳ה יע יד ירעכאליד דאעכוליב האיש יןףי'
 יא .הרייע הרעשיאוכ הא האירגילא ןוק ריבוש שאגא שוכ יק .קירדאפ
 הא יע יד ירעכאליד שימירא יאא יא וכימריע ורעשיאוכ ןיא שיטכאלפ קוב
 יא ןידרוא וש ומוק ןידימת שיכויישאגילנוא שאלטקיאוכ יד שיכויישאגייא
 יעשיא ליא תבש ליא יד האיד יד ףקומ הא .ןיד וש ומוק קודידאיטיא
 השכאדכימוקכיא ומוק .רומא ןרק יע יד ירעכאליד שומיראגיאא יא שימירא
 שוכאמ רופ ייל וע ןיא שוכ ילגוש שרנקיגילקשיא יק ומוק דאעכוליב וע יד

 :וגיד ול ומוק וברייש וע השמ יד
 שוכאש וייכא יד דאדיא יד שוליכלאק שיד תבש ליא יד האיד ןיא יא םויבל
 יא יעייזא ליא ןיא העליאובכיא יעכיזירפ הלדמיש קומזייד שיד יא
 ליא יד ןויישאשלא ילגוק תבש וש ןיא תבש יד ןויישאקלא :ןויישאלפמיע וק
 שיעכאדראוג וכייר וע ןוק ןאישלאלגילא :ןויישאלפמיע וש יא וכיעכוקיד־
 יש שו״א קודוע וכיעיש שיפכאקי!ציעכאש ולגיאופ ויישיג שיטכאמאיי יא תבש
 קיעשאעכוליבכיא וכיעיק ליא ןיא יא .ןייב וע יד ןאראיישיגכיא יש יא ןאלאטלא•
 שיעשאמאיי ליא הא שאיד יד האיישידבוק שיטקאקיפיעכאש ול יא •ליא ץאי

 # :וי־פישירפ יד הגיא הא ץייסארבמימ #



 תבש לש ףסומ אמ־
 ךיתוצמב ונשדק. .ונתחונמב אנ הצר וניתובא י,דלאו וניהלא
 :ונשפנ חמש .ךבוטמ ונעבש .ךתרותב ונקלח םיש
 וניהלא הוהי ונליחנהו .תמאב ךדבעל ונבל רהטו .ךתעושיב
 ׳*שרקמ לארשי.לכ וב וחוניו .ךשךקז תבש ןוצרבו הבהאב

 :תבשה שדקמ ,דוהי התא ךורב :ךמש

 בשהו .העש םתלפתל)לארשו ךמעפ וניהלא ,דוהי הצר
 היחמ םתלפתו לארשי ישא) .ךתיב ריבדל הדובעה
 לאךזקי. תדובע דימת ןוצרל יהתו .ןוצרב לבקת הבהאב

 :ךמע

 וניניע הניזחתו .ונצרתו ונב ץופחת םיברה ךימחרב התאו
 יזחמ,־ד ה והי התא ךורב :םימחרב ןויצל ךבושב

 :ןויצל ותניכש

 התאש .ךל ונחנא םידומ
 וניהלא ,דוהי אוה
 .דעו םלועל וניתובא י,ךלאו
 ונעשי ןגמו'ונייח רוצ ונרוצ
 ךל ,דלונ רדו רדל .אוה התא
 ונייח לע .ךתלהת רפסנו
 וניתומשנ לעו .ךדיב םירוסמה
 ־לכבש ךיסנ לעו •ךל תודוקפה
 ךיתואלפנ לעו .ונמע םכוי
 ביע תע—לכבש ךיתובוטי
 אל יי בוטה .םירהצו רקב•
 אל יכ םחרמה .ךימהר ולכ
 וניוק םלועמ יכ .ךידסח ומת

 :ול

 ןנברד םידומ
 תתאש .ךל ונחנא םידומ
 וניהלא ,דוהי אוה

~ T : 

 ־לכ ,הלא .וניתובא יהלאו
 T T ... .. ... . ■תישארב רצוי ונרצוי .רשב

 ךמשל תואדוהו תוכרב
 ונתייחהש לע שודקהו לודנה

 T VS V V - I ז - : T ־

 .ונמיקתו וניהת ןב .ונתמוק)
 תוראהל וניתוילנ ףוסאתו
 תושעלו ךיקח דמשל ךשךקז
 בבלב ךדגב^לי .ךנוצר
 -.ךל םידומ ונאש לע םבלש

 :תואדוהה לא ךורב



(41 

 הרוגא הטכוליבכיא .קירדאפ קורונקיאט יד וייד יא וייד ורדנקיאוכ לעיןךלא
 *יקכיא קוט ןיא קומאקיפיטכאק .קאקכאגלוא קארעקיאט ןיא
 הר יילא .ןייב וט יד קומאטרא .ייל וט ןיא יטראפ הרטקיאט ןופ .קאקכאדכימ
 רופ ןוקארוק ורטקיאונ האייפמילא יא .ןוייקאבלאק וט ןוק המלא הרטקיאט
 יא רומא ןוק וייד ורטקיאט ׳ה ראדיריא קומזא יא .דאדריב ןוק יטריבריק
 לארשי ורוט ליא ןיא ןאראגלוא יא .דאדיטנאק וט יד סבש .דאטכוליב ןוק

 :סבש ליא ןאקיפיטכאק ׳ה וט וגידכיב .ירבמט וט קיטכאקיפיטכאק

 ־קוק הא *א לארשי ולביאופ וט ןיא וייד ורטקיאט ,ה הטכוליבכיא
 ־רייקאלאפ הא וטכיימיבריק ליא ראכרוט זא יא .יביקיר קיכוייקארוא
 ךוק הקירפ יד קיכוייקארוא קוק יא לארשי יד קיכוייקיפוא יא .הזאק וט יד

 סיק וכיטכוק יד דאטכוליב רופ האיק יא .דאטכוליב ןוק קאריביקיר רומא
 :ולביאופ וט לארשי יד וטכיימיב

 קוכ ןיא קאראטכוליבכיא קאגכומ קאל קידאדאיפ קוט רופ יטייח ץך]ךאף
 רט ןיא קוזוא קורטקיחוכ ןאריב יא :קאראטכוליבניא קט יא
 יהכיכש וק ראכרוט ןייזא ליא ׳ה וט וגידניב :קידאדאיפ ןוק ןויצ הא ראכרוט

 :ןויכ הא

 יק יט הא קיס קיטנאגרוטא םידומ
 יא וייד ורטקיאוכ ,ה ליא וט
 ־מייק הראפ קירדאפ קורטקיאט יד וייד
 רנריאיפ ורטקיאוכ .ירפמייק יא ירפ
 ־מאמ יא .הדיב הרטקיאוכ יד יטריאיפ
 וט ןוייקאבלאק הרטקיאט יד וראפ
 וייקכאכיריג ־א וייקכאניריג הא .ליא
 וט קומיראטכוק יא יט הא קומיראול
 קאל קאדיב קארטקיאט ירבוק .ריאול
 ירבוק יא טאמ וט ןיא קאדאגירטכיח
 סימוקכיא קאל קאמלא קארטקיאוכ
 ־גאלימ קוט ירבוק יא .יט הא קאדא־־
 יא .קט ןוק האיד הדאק ןיא יק קיר
 קיכייב קוט יא קאיבאראמ קיינ ירבוק
 הפאייכאמיאירדאט .הרוא הדאק ןיא
 יק ןונ יק וכיאוב ליא .קאטקייק ‘א
 ןאדאיפא ליא .קידאדאיפ קוט ןוראדיב
 קידיקרימ קוט ןוראמיטא יק ץנ יק
 :יט הא קומאריפקיא ירפמייק יד ד>

 :ץנניי“ םידומ

 יט הא קט קיטכאגרוטא םידומ
 *קיאוכ 'ה* ליא וט יק
 קורטקיאט יד וייד יא וייד ורט
 הרודאירק הדוט יד וייד קירדאפ
 *ירפ ןיא ןאירק רודאירק ורטקיאוכ
 הא קירואול יא קיכוייקידכיב .וייפיק
 'ליא יא ידכארג ליא ירבניוכ וט

 קיטקאוגידיבא קוכ יק רופ וטנאק
 קוכ יקכא .קיטקיכיטקוק קוכ יא
 יא קאגכיטקוק קוכ יא קיאוגידיבא
 קוייריביטאק קורטקיאוכ קיינאפא

 ־רופ דאדיטנאק וט ־ד קיטרוק הא
 ־רופ יא קוריאופ קוט ראדראוג
 ־סיק רופ יא דאטכוליב וט ריזא
 ־ירבוק ודילפמוק ןוקארוק ןוק יטריב
 וגידכיב .יט הא קיטכאול קט יק

 :קירואול קאל יד וייד



 תבש לש זקומ במק
 :רמוא הכונחב

 .תועושתה לגה .תורובגה לעו .ןקרופה לעו .םיפגה לעי
 םימיב וניתובאל תישעש .תומחנה לעו .תואל??,־ לעו

 :הזה ןמץבו םהה

 הדמעש? .וינבו יאנומשח לודג ןהב ןנחוי ןב היחתמ ימיב:
 ךתךיותמ שהנשל לאישיךמע לעהעשךה ןוי תוכלמ
 םהל ת־זמע םיברה ־ימהר? התאו .ךנוצר יק,ךמ םריבעהלו־
 תמקנ, .םניד תא ת;ך .םביר תא תבר '.םתרצ תעש
 דיב □יברו .םישלח ד:ב םירובג תרסמ .םתמקנ תא:
 .םירוהש דיב םיאמטו .םיקידצ דיש םיעשךו .םיטעמ
 שודקק לודג םש תישע ךלו .ךתרות יקסוע דיש םירזו
 םויה? ןקרופו הלוד? העושת תיש*? לארשי ךמעלו .ךמלועב
 .ךילכיה תא ונפו .ךיתיב ־ייבךל ךינב ואב ךכ רחאו .דזה
 ועבקו .ךשךק תורצחב תורנ וקילדהו ךשדקמ תא ור,ךטוי
 םיסנ םהמע תישעו .האדוהבו ללה? ולא םימי, הנומש

 :הלס לודגה ךמשל הדונו תואלפנו

 ונ?למ ךמש רימת אשנתמ, םמורתמ ךרבתי םל? לעו
 :הלס ךורוי םייחה לכו •דעו םלועל

 :סירמוא הבושה ימי תרשעב

 (:ךתירב ינב לכ םיבוט םייחל בותכו)

 בוט י? .םלועל תמאב לודגה רמש תא וכרביו וללהי)
 ךורב :בוטה לאה הלפ ונתרזעו ונתעושן .לאה

 :תחוהל האנ ךלו ךמש בוטה ,דוהי התא

 :סינהכ תכרב ןאכ רמוא הדימעה צ׳'ש רזוחשכ

 הרותב תשלשמה הכרבב ונכרב וניתובא י,ךלאו וגיהלא
 ןרהא יפמ הרומאה ךדבע השמ ך:לע ,דבות?,ד
 :ךךמשיל >דןהן זקךב,י :רומאכ ךישודק םע םינ,דכה וינ?ז■



 ונידאל 42*
 :(ןאליד הכונח ןיא)

 £אל ירבוק יא .ןוייקימחיר הל ירבוק יא .קורגאלימ קול ירבוק ^
 קאיבאראמ קאל ירבוק יא .קיכוייקאבלאכ קאל ירבוק יא .קאינאגאראב
 ;קול ןיא קירדאפ קורונקיאוכ הא קיטקיזיא יק .קיטרוכוק קדל יר5וק יא

 *יטקיא ליא ופמייע ליא ןיא יס קויגקיא קול קאיד
 ייא יאנומטח ידנארג ןהכ ןנחוי יד וזיא היסהמ יד קא־ד ןיא
 ־ולביאופ וונ ירבוק ולאמ ליא ןוי יד וכייר וראפ יק ומוק .קוזיא קוק
 קוריאופ יד ראקאפ קולריזא רופ יא ייל ויכ יד קולראדיבלוא רופ .לארשי
 .קיטקאראפ יט קאגכומ קאל קידאדאיפ קוע רופ וט יא .דאטכוליב ויכ יד

 קאזאראב קוק הא קיטקאזאראב .קאייטקוגכא קוק יד הרוא ןיא קוייא הא
 .קיטקאגירטכיא .קאקכאגניב קוק הא קיטקאגכי* .קוייקיאוג קוק הא קיטקאגקוג
 יא .קוקופ יד רידופ ןיא קוגכומ יא .קוזלולפ יד רידופ ןיא קינאגאראנ
 יא .קוייפמיל יד רידופ ןיא קודאנוקכיא יא .קוטקוג יד רידופ ןיא קולאמ
 :קיטקדיא יט הא יא .ייל וט ןיא סיטכאזאבארט יד רידופ ןיא קוייבריב־וק
 ־קיזיא לארשי ולביאופ וט הא יא .ודכומ ויכ ןיא ויכנאק יא ידנארי ירבמוכ
 ־יא .יטקיא ליא האיד ליא ומוק ןוייקימסיר יא ידכארג ןוייקאבלאק קיט
 *קיא יא .הזאק וט יד וייקאלאפ הא קיזיא קוט ןורייכיב יקנא קיאופקיד
 יא .וייראבוטפאק וט הא ןוראייפמילא יא .וייקאלאפ וט הא ןורארבמוק
 ונוא ןוראוגיטיקא יא .דאדיטכאק ויכ יד קיטרוק ןיא קאלידכאק ןוריידכיקכיא
 ־קורגאלימ קוייא ;וק קיטקיזיא יא .רואול ןוק יאןוייקאבאלא ןוק קוטקיא קאיד

 :ירפמייק ידכארג ליא ירבמונ ויכ הא קומיראול יא קאיבאראמ יא
 האיק יא ודיקיטלאכיא האיק יא וגידניב האיק קוייא קודוט ירבוק יא
 יא ירפמייק הראפ ייר ורטקיאופ ירבמונ וט וכיטכוק יד ודאשלאשכיא

 :ירפמייק ןאראול יט קוביב קול קודוט יא .ירפמייק
 :ןאריד הבושת יד קאיד קייד ןיא

 •{:וטכיימאמריפ וט יד קינוראב קודוט קאכיאוב קאדיב הראפ יערקקיא יא)

 "ריב ןוק ידכארג ליא •רכמוכ וט הא ןאריזידכיב יא ןאראבאלא יא וללהיו
 ךוייססבנאק הרטקיאוכ .וייד ליא וכיאוב יק .ירפמייק הראפ דאד
 ; סוב ליא ׳ה וט וגידכיב .וכיאוב ליא וייד ליא ירפמייק הדוייא הרטקיאוכ יא

 :ראול רופ דייבכוק יט הא יא .ירבמוכ ויכ
 :סינה; תכלב דלא הליד הדימע הל ןזח ליא לאנלוינ ןיא

 ךוק קומדידניב קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ וניהלא
 *אמ רופ היכירקקיא הל ייל הל ןיא הדאיקריטא הל ןוייקידכיב
 ^ייכהכקול קוזיא קוק יא ןרהא יד הקוב יד הגירהל .ו5רייקוט השמ יד קונ
 :האיטרארדראוג יא ׳ה האיטריזידכיב .וגיד ול ומוק קוטכאק קוט ולביאופ
 פיק ׳ה יקלא :האיטראייקארגכיא יא יט הא קיסאפ קוק ׳ה הרארבמולירא



 תכש לש ףסומ גמק
 *ןל otn לילא וינפ .דוהי אשי :ךנחיו ךילא וינפ ,דוהי ראי■
 ':םכרבא ינאו לארשי.ינכ לע/ימש תא ומשו :שולק
 םימח־ח!'הקדצ .דסח{ ןח םייח .הכרבו הבוט’םולש םיש
 רואכ דחי_ונ’לכ וניבא ונכרכו :ךמע ארק:לכ לעו ונילע
 .םייחו הדותיוניהלא ,דוהו ונל תומנ ךינפ רואכ יכ .ךי$
 ךיניעב בוטו :םולשו הכרכ ,םימחרו הקדצ .דסחןהבהא

 ':םולשו זוע בורכ לארקייךמע לכ תא ךרבלו’ונכרבל'
 :הגוסת ימי תרסענ

 .המחנו העושיו הבוט הסנרפו .םולשו הכרב םירד רפסבו)
 ךמע לכו ונחנא• ךינפל בתכנו רכזנ .תובוט תורזגו

 (:םולשלו םיבוט םייחל לארשי
 :ןמא םולשכ לאךקי ומע תא ךרבמה ,דוהי התא ךורב

 :ילאוגו ירוצ ,דוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ריהי

 יללק_מלו .המרמ יבדמ יתחתפשו .ערמ ינושל רוצנ יהלא־
 יבל התפ .הלחת לכל רפעכ ישפנו .םורת ישפנ
 ¬לע םימקה לכו .יסיפ: ףיחת ךינרוצמ ידלאו ,ךתךותכ
 קמכ ויח־ .םתובקהמ לקלקו, םתצע, רפה הדדמ הערל ;
 השע .ךמק ןעמל השע .ההוד ,דוה: ךאלמו' ,ךור ינפל
 .ךתשי״ק ןעמל השע .ךתרות .ןעמל השע .ךנימי, ןעמל
 ירמא ןוצרל ויהו :יננעו ךנימל העישוה ךידידי ןוצלה:ןעמל
 םולש הקועי :ילאוגו ירוצ המל ךינפל'יבל ןוימו יפ
 לאךשי. ל; לעי ונילע םולש השעל. יימהךב אוה .יימורטב

 :זמא ורמאו
 כ3כ אנ q־73 ומכ לבקתת סידק רמואו

 :ונעישוטכ ןיא ונכלמו ןיא .ונינודאכ ןיא .וניהלאכ ןיא
 ונעישומ! ימ .ונכלמו ימ .ונינודאכ ימ .וניהלאכ ימ
 הדונ ,ונכלמל הדונ .ונינודאל הדונ .וניהלאל ,דדוג
 .ונכלמ ךורב .ונינודא ךויכ .וניהלא ךורב :ונעישומל־



 קוז־א י־לביק יינמיס ־ימ הא ןאכרופ יא :זאפ יע הא הגכופ יא יע הא קיקא!ל
 :יריזידכיב סול ויי יא לארשי יד

 דא־ירכקוג דיקרימ יא תאייקארג קאדיב .ןוייקידכיב יא ןייב זאפ ןופ
 יא ולביאופ וע לארשי ודוע ירבוק יא קמ ירבוק קידאדאיפ יא
 יק .קיקאפ קוע יד חל ץוק הכואא קוכ קודוע ירדאפ ורעקיאוכ קומיזידכיב
 .קאדיב יא ייל וייד ורעקיאוכ ׳ה קוכ הא קיעקאד קיקאפ קוע יד חל ןוק

 וכיאוב יא .זאפ יא ןוייקידכיב .קידאדאיפ יא דאדיעקוג דיקרימ יא רומא
 לארשי ולביאוע ־יע הא ריזידכיב רופ יא קומריזידכיב רופ קיראעאק קוע ןיא

 :זאפ יא הזילאערופ יד ירבמודיגומ ץק

 :יזיד הבושת יד קאיד קייד ןיא

 ועכיימיכיעכאמ יא זאפ יא ןוייקידכיב קאדיב יד ורביל ןיא יא *ך£££ו)
 ־יאוב קאייקכיעיק יא ועכיימאערוכוק יא ןוייקאבלאק יא וכיאוב
 יא קוכ יע יד ירענאליד קועירקקיא קומיריק יא קודאעכימ קומיריק .סאכ

 (:זאפ הראפ יא קאג־אוב קאדיב הראפ לארשי ולב־אופ ויג ודוע

 :ןמא זאפ הל ץק לארשי ילב־אופ וק הא ץיזידכיב ליא ׳ה וע וגידכיג

 ןוקארוק ימ יד ועכיימאקכ־פ יא הקוב ימ יד קאגיד דאענוליב רופ ןחיק
 :רודימחיר ימ ־א ׳ער־אי* ימ 'ה יע יד ירקנאליד

 ראלבא יד קוייגאל קימ יא .לאמ יד הגכיאול ימ הדראוג ו־יד *מ יהלא
 ימ יא הראייאק יק המלא ימ קיעכארכואזיד קימ תא יא ויינאגניא
 יא ייל וע ןיא ןוקארוק ימ ירבא .הריק קידוע הא ובלופ ליא ומוק המלא
 ־ילא קול קודוע יא .המלא ימ הריגיקירפ קאקכאדכימוקכיא קוע יד קארעיד
 האייכאד יא קוזיקכוק קוק הדלאב הקירפ יד לאמ הראפ ימ ירבוק קיעכאעכאב
 סיא 'ה ־ך ליגהא יא .ועכייב ירעכאליד ומאע ומוק ןאיק .קועניימאקכיפ קוק
 ־יענאק וע רופ זא ייל וע רופ זא .הגריד וע רופ זא .ירבמוכ וע רופ זא .ןאשופ
 .־מידכופקיר יא הגיריד וע הבלאק קודיריק קוע קודאפאקקיא ןאיק יק רופ .דאד
 ירעכאליד ץקארוק ימ י־י ועכיימאקכיפ יח הקוב ימ יד קאגיד דאעכוליב רופ ןאיק
 יופ ליא .קולייק קוק ןיא זאפ ןייזא .רודימחיר ימ יא יעריאופ ימ 'ה יע יד
 .ןמא ןאריד יא לארשי ודוע ירבוק יא קדכ ירבוק זאפ הגא .שידאדא־׳פ קוק

 :52 יא 51 החאי ומוק לבקתת שידק יזיד יא

 י־־-גש־אוכ ומוק ץכ .רוייכ־ק ורעקיאוכ ומוק יוכ .וייד ורעקיאוכ ומוק ןונ ץיא
 ץק .וייד ורעק־אוכ ומוק ןיק :רודבאלאק ורעקיאוכ ומוק ןוכ .ייר
 י־יעק־אוכ ומוק ןיק .ייר ורעקיאוכ ומוק ן־ק .רוייכיק ורעקיאוכ דמוק
 .רוייניק ורעקיאוכ תא קומייאול .וייד ורעקיאט תא קומיראול :רודאבלאק

 יגידניב :רודאבלאק ורעקיאוכ הא קומיראול .ייר ורעקיאוכ הא קומיראול י
 סינ ,י־י ורעקיאוכ וגידניב .רוייניה ורעקיאט וגידניב .וייד ורעס־ארי׳



 תבש לש תסומ דמק
 .ונינודא אוה התא. .וניהלא אוה התא :ונעישומ ךורב
 התא .ונעישות התא :ונעישומ אוה התא .ונכלמ אוה התא

 :דעומ אב יב הנ;הל תע יב ןויצ םחרת םוקת
 ;גי ב י אי V3 אצמת תייטקה םוטפ םירמוא ןאכ

 ול הטבומ םוי לכב תוכלה ה;ושה לב והילא *בך א^ר
 :ול םלוע תוכילה רמאנש יאבה םלועה ןב אוהש

 :תוכלה אלא תוכילה ירקת לא
 םיבךמ םימכח ידמלת אנדח 'בר רמא רזעילא יבר רמא
 םולש בדו לל ירוטל ךלנב־לכו רמאנש .םלועב םולש
 הולש ךליחב םולש יהי :ךלנוב אלא ךינב ירקת לא :ךלנ$
 ןעמל :ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל :דלתונ^דאב
 םולש ךינבל םינב הארו :ךל בוט השקבא וניהלא לל תיב
 :לושכמ ופל ןיאו ךתרות יבהאל בר םולש :לארשל לע

 .םולשב וטע תא ןרבל הוהל ןתייוטעל זע הוהל
 ךמעו רמאנש אבה םלועל קלח םהל של לארשל־לכ
 תרשעמ יעטמ רצנ ץרא ושקל'םלועל םיקידצ םלכ
 הדרותב ולמעש ימ ירשא הדוהי יבר רמא :ראפתהל ידל
 בוט םשב רטפנל בוט םשב לדנ .ורצויל חור תחנ השעל
 ןמשמ םש בוט ותמכחב המילש רמאי וילעו .םלועה'ןמ
 ךל ונתלו הברה הרות דומל :ודלוה םוימ תלמה םויו,בוט
 :אבל דיתעל םכיקידצ לש ןרכש’ןתמש עדו הברה'רכש
 ׳אוה ךורב שודקה הצר רמוא אישקע ןב אלננק יבר
 תוצמו הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל
 :רייזאלו הרות לירנל וקדצ ןעמל ץפה יל רמאנש

 זי חנ <ןדב ומכ ןנברד שידק רמואו

 :ךרבמה ,דוהל תא וכרב !"יה ייי-לי
 :דעוז םלועל ךרבמה יל ךורב זיייעי

 #לק תישלב רצויל הלדג תתל .ליה ןודאל חבשל ינילע
 דמדאה תוחפשמכ ינמש אלו .תוצראה ייוגכ ונשע
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 .רוייכיק ורעקיאוכ ליא וט .וייד ורטקיאוכ ליא וט :רודאבלאק ורטקיאוכ וגיר
 ¬ע קאראבלאק סוכ וע :רודאבלאק ורעקיאוכ ליא וע .ייר ורעסיאוכ ליא וט
 :וזאלפ וכיב יק הלראייקארגכיא רופ הרוא יק ןויצ קאראדאיפא קאראעכאבילא יט

 :13.יא 12.11.החא ומוק תרוטקה םוטפ ץזיליקא

 ןיא סוכלה הדלימ יק ליא ודוע ןייזיר והילא יד הזאק יד רודאדלימ א *]ך
 ורכומ ליא יד רודיסירימ ליא יק ליא הא ודאייזואיפכיא .האיד הדאק
 ץכ .ליא הא ודכומ יד קועכיימאדכא קוקפ ליא יזיד יקכא יק .ןייכיב ליא

 :תוכלה ובלאק קועכיימאדכא קידלימ
 ןאוגיגומ םימכח ידימלת קול .אכיכח יבר יזיד .רזעלא יבר יזיד ר£א
 קוע קודוע יא קוקפ ליא יזיד יקכא יק .ודכומ ליא ןיא זאפ
 קידלימ ןוכ :קוזיא קוט יד זאפ האיקראוגיגומ יא ׳ה יד קודאזיבכא קוזיא
 הכאקאבראב וע ןיא זאפ האיק :קירודאוגארפ קוט ובלאק קוזיא קוט
 יראלבא קורייכאפכוק קימ יא קוכאמריא קימ רופ :קאכימלא קוט ןיא ;אפ
 ןייב יראקשיב וייד ורעקיאוכ 'ה יד הזאק רופ :יט רופ זאפ הרוגא
 ידכארג זאפ :לארשי ירבוק זאפ קוזיא קוט הא קוזיח יאיב יא :יט הא
 הא הזילאטרופ ׳ה :וקייפכורטכיא קוייא הא ןוכ יא ייל וט קיטנאמא הא

 :זאפ הל ץק ולביאופ וק הא הריזידניב ׳ה הראד ולביאופ וק.
 יקכא יק .ןייכיב ליא ודכומ ליא תא ייגראפ קוייא הא ייא לארשי ורוט
 ירפמייק הראפ קוטקוג קוייא קודוע ולביאופ וט יא קוקפ ליח יזיד
 ריאיק רופ קוכאמ קימ יד תגיא קאטכאלפ קימ יד המאר .הרייט ןאראדיריא
 ןיא האייריזאל וק יק ןיק ודארוטכטא ןייב הדוהי יבר ושיד :ודאוייזומרופא
 יק .רודאירק וק הא ועיריפקיא יד ועכיימאטכאגלואא ןייזא יא .ייל הכ
 ליא יד הכיאוב המאפ ןוק יטראפקיא יק יא .הניאוב המאפ ןוק יקידארגכיא
 יק קאמ המאפ רוזימ .האייקכיק וק ןוק תמלש ושיד ליא ירבוק יא .ודכומ
 הזיבכא :ריקאכ וק יד האיד יק קחמ יטריאומ הל יד ה£יד יא הכיאוב יטייזא
 וייקירפ וק יד תבידאד יק יבאק יא וגכומ יייקירפ יט הא ןחראד יא הנכות ייל

 :ריכיב רופ ודאזיראפא ול הא קוטקוג קול יד
 רופ ליא וגידכיב וטכאק ליא וטכוליבכיא .ןייזיד אישקע יד וזיא איככח י^יר
 "וקכיא יא ייל קוייא הא ואוגיגומ ועכאט יופ לארשי תח ריקירימ ריזא
 יק דאדיטקוג וק רופ וטכוליבכיא ׳ה קוקפ ליא דיד יקכא יק .קחקכאד

 :הקקיערופכיא יק יא ייל הל הקקידכארגכיא
 :17. יא 16. החא ומוק ןנברד שידק יחד יא

 :וגידכיב ליא ׳ה הא. דיזידכיב יזיל ץק ל,יא
 ירפמייק יא ירפמייק הראפ וגידכיב ליא 'ה וגידכיב ןידנופסיר יח י

 הזידכארג ראד רופ ודוט ול יד רוייכיק הא ראבאלא רופ קוכ ירבוק ונילע
 םאנ יד קיטכיג ומוק^והא ׳רוכ ןונ י!ר יייפיקירפ ןיא ןאי־יק הא

 ו9
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 תבש לש ףסומ המק
 םיוחתשמ םהמש •םנוסה־לבכ ונלרוגו םהי ונקלח םש 56ש
 םיערוב ונחנאו. .עישוי אל 1לא לא םיללפתמו קירו לבתי
 :אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל םיוקתשמו
 .לעממ םימשב ורקי בשומו .ץרא דסויו םימש הטונ אוהש
 .רחא דוע ןיאו וניהלא אוה .םימורמ יהכגב וזע תניכשו
 םויה תעדה הרותב בותכ: .ותלוז ספאו ונכלמ תמא
 לעממ םימשב שיהלאה אוה ,דוהל יכ .ךבבל לא תבשהו

 :דוע ןיא תחתמ ץראה לעו
 תראפתב ,הרהמ תוארל וניהלא הוהל ךל הוקנ ןכ לע
 תורכ םילילאהו ץראה ןמ םייולג ריבעהל :ךזע
 וארקל רשב ינב־לכו :ידש תוכלמב םלוע ןקתל ןותרבי
 יבשוי־לכ ועדינ וריכי. .ץרא יעשר־לכ ךילא תונפהל ךמשב
 הו;הי ךינפל .ןושל־לב עבשת ךרב־לב ערכת ךל יכ לבת
 םלכ ולבקיו ונתי רקי ךמש דובכלו ולופיו וערכו וניהלא
 ¬מ .דעו םלועל הרהמ םהילע ךולמתו .ךתוכלמ לוע תא
 בותככ :דובכב ךולמת דע ימלועלו איה'ךלש תוכלמה
 ךלמל ידוהל היהו רמאנו :דעו םלועל ךולמו הו;הי ךתרותב

 :דחא ומשו דחא הוהן היזלי אוהה םויב ץראהי־לכ לע י
 וצפחב השעג תעל :אךב־נ ריצי־לב םרטב •ןלמ רשא םלוע ץ־ןא
 ןולטי.ודכל י לכה תולככ יבהאו :א־רןננ יומש ןלמ יזא !לב

 ןיאו דחא אוהו :הראפתב הדו.י אוהו .הוה אוהו היה אוהו :ארונ
 רמוח־לכל .ןורחא אוהו. ןושאר אוהו :הריכחהל ולישמהל .ינש
 ןרע.ילכ :הרשמהו זעה ולו .תילכת ילכ תישאר ילכ :הרוצ־לכלו
 הב לודג •דוריפ ילכ רובח ילב :חרוט/דייו יונש ילב .ןוימל ילכ
 יפנ אוהו :הרצ םויב ילבח רוצו :ילאונ יחו ילא אוהו :הרובגהו
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 תיפוצ אוהן .אפ־ןמ אוהו אפור אוהו גאךןנא םויכ יסוכ תנמ יסונמי
 .יתדניחור םען :הריעאו ןשיא תעכ .יחור דיקמא ודיכ .ידךןע אוהו
 5הרהמ חלשי ונחישמ •ישפג לנת 1שדק;מכ :אריא’יאלו’יל יגלא

 :א־ווניד םש ןמא ןמא .ישךקז תיכב רישנ זאו י



 ונידאל 145
 יטראפ הרטקיאוכ וחפ ןונ יק .הרייט הל יד קיזאכיל ומוק וחפ קוכ ןונ יא קארייט
 סוקכיא קוייא יק .קודאקכופ קוק קודוט ומוק יטליחוק הרטקיאוכ יא .קוייאומוק

 : הבלאק ןמ יק וייד הא ןוייקארוא קיטכייזא יאדאדיכאב יא הדאנ הא קיטכאב
 ;יא קייד סול יד סייר יד ייר ירטכאליד קיטכאברוקכיא יא קיטכאידורא קוכ יא
 הדארומ יא .הרייט ןאטכימיקא יא קולייק ןיידכרכ ליא יק :ליא וגידכיב וטכאס
 ־לס ןיא הזילאטרופ וק יד הכיכש יא .הבירא יד קולייק קול ןיא הרכוא וק יד
 ולטק:אוכ דאדריב .ורטוא קאמ ןוכ יא וייד ורטקיאוכ ליא .קולייק יד קאלוט
 ייוא קארבאק יא ייל הל ןיא וטירקקיא ול ומוק .ליא יד קאריאופא ןונ יא ייר
 יד קולייק קול ןיא וייד ליא ליא 'ה יק ןוקארוק וט הא ראכרוט קארא יא

 :קאמ ןיכ ושאבא יד הרייט הל ירבוק יא הבירא
 ןיאוטקירפ ריאיב רופ וייד ורינקיאוכ ׳ה יט הא קומאריפקיא וטכאט רופ
 .הרייט הל יד קידאדייהק ראקאפ ליזא רופ :הזילאטרופ וט יד הרוזומריא
 ליא יד וכייר ןוק ודנומ ראבודא לופ :קודאזאט ןאריק לאזאט קולודיא קול יא
 ראטאק רופ :ירבמוכ וט ןיא ןאלאמאיי הרודאילק יד קוזיא קודוט יא :ודאטקאבא
 יד קירודארומ קודוט ןארבאק *א ןאליקוכוק .הרייט יד קולאמ קודוט יט הא
 ירטכאליד :היכיאול הדוט הרארוג האידור הלוט הראידורא יק יט הא יק ודכימ
 וט יד הלכוא הא יא .ןאראגיא יק יא ןאראידורא יק וייד ורטקיאוכ ׳ה יט יד
 :וכייר וט יד וגויי הא קוייא קודוט ןאריביקיר יא ןאראד וייקירפ ילבמוכ

 ליא יק .ילפמייק יא ירפמייק הראפ הקירפ יד קוייא ירבוק קאראניירכיא י/'
 :הרכוא ןוק קאראכיילכיא ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא :ליא יט יד וכי,ר-
 :ילפמייק יא ירפמייק הראפ הלאכיירכיא ,ה .ייל וט ןיא וט־רקקיא ול וללוק
 האיד ליא ןיא .הלייט הל הדוט ירבוק ייל לופ ׳ה הריק יא וגיד יאופ יא

 :וכוא ירבמוכ וק יא וכוא ׳ה הל*ק יטקיא ליא
 חריא הקנאירק הנוגניד יק קיטנא ןיא .וניילניא יק ודנומ ליא יד רוייניה ןודא.
 ייל קיקנוטקיא .ודוט דאיננוליב וק ןוק ו3יא יאופ יק הרוא הל ןיא :הדאירק י
 וכיילניא קאלוק וק הא .ודוינ ול רילפמוק ומוק קיאוסקיד יא :ולאמאיי יאופ ירבמוג וק
 ןונ יא ונוא ליא יא :הרוזומריא ןוק הליק ליא יא .קיא ליא יא יאופ ליא יא :וזורימיזנ
 .וליוכקורפ ליא יא ורימירפ ליא יא :ולראטנו3א לופ ולראלפמישניא רופ .ודנוניק
 סוא הל ליא הא יא .ובאק ןיק וייפיקילפ ן%ק :הקנאילק הלוט הא יא המרופ הדוט הא
 :וקיאורט ןונ יא וטניימאדומיד ןונ .הקנאזימיק ןונ וייקירפ ןונ :ויירוייניק ליא יא הזילאט
 ליא יא :האינאגאראב הל יא הקריאופ יד ידנארג .וטניימיטלאפקיא ןונ וטניימאטנו3א ןט
 יא :האייטקוגנא יד האיד ןיא יטריאוקיא ימ יד האייניפ יא .רודימחיל ימ וביב יא .וייד ימ■
 "ימ ליא יא :רמאיי ול יק האיד ןיא יטראפ ימ יד הגידאד .הדיאופ ימ יא ןודניפ ימ ליא
 המלא ימ וגירטניא רידופוק ץא:הדוייאליאיא הטאקליא יא .ןאניזילימ ליא יא רודאניזיל
 יא ימ ןוק ינדא .ופליאוק ימ המלא ימ ןוק יא :וטריפקיד ימ יא ומליאוד יק הרוא ןיא
 הראיגניא ודאטנוא ורטקיאונ .המלא ימ הראזוגא יק ויילאבוטנאק וק ןיא :ילימיט ןוג
 דאדריל דאלליב .דאדיטנאק ימ יד הזאק ןיא קומילאטנאק קיקנוטקיא יא :הקילס יי

 :וזורימיט ליא ילבמונ



 תבש לש תחנמ
 דחיאו סילw ףטהתה ןזחהו .7p ףד היוללה דע אק ףד לוחב ומכ חצנמל רובצ חילש ליחתמ

 :דמוא ךכ

 ינאו :הוהי שאנ בקע:ב עשפ יבשלו לאונ ןויצל אבו
 ירבךו ךילע,רשא יחור הדוי רשא םתא יתירש תאז
 ערז ייפמו ךערז יפמו ךיפמ ושומי אל ךיפב יתמש רשא
 בשוי שודק,התאו :שלוע דעו התעמ הדדי רמא ךערז
 .שודק,.שודק, .שודק, .רמאו הז לא הז ארקו לארשי תולהא
 ןיד ןמ ןיד ןילבקמוי ורובב ץראה־־־לכ אלמ תואבצ .דוהו
 התניכש תיביהאלע אמורמ ימשב שידק. ®ילב :ןירמאו
 ימלעלו םלעל שידק התרובג דבוע אערא לע. שידק
 ינאשתו ליקי :הרקו ויז אעיא־לכ אולמ תואבצ י;. אימלע
 :ומוקממ ‘,י דובנ ךורב לודג שער -לוק ירחא עמשאו הוי•

 ןיהבשמ־ איגש עד לק.ירתב תיעמקיו ®יל3 אחור ינחלטת
 םלעל ךלמי יי :התניכש תיב רתאמ ייד אךק,י ךידב ןירמאו
 •דלא יי ’:אימלע ימלעלו שלעל שיאק ההיבלמ'ך :דעו
 רצי5 םלועל תאז הרמש וניתובא לארשוו .קידצו םהרבא
 רפכו םוחר אוהו :ךילא םבבל ןבהו ךמע בבל תובשחמ
 :ותמה־לב ריעי, אלו ופא בישהל הב־ךהו תיהשו אלו ןוע
 ךתק־צ :ךיארק־לכל דקה ברו הלסו בוט ינדא התא יב
 םהרבאל דסה בקעול תמא ןהה :תמא ךתרותו םלועל קדצ
 ־סמעי םוי םוי יו ךורב :םדק,ימימ וניתובאל תעבשנ רשא
 יהלא’ ונל בגשמ ׳ונמע תואבצ *י. :הלס ונתעושי לאה ונל
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 העישוה יי :ךב חטב םדא יישא תואבצ ״ :הלק בקעו
 ודובכל ונארבש וניהלא ךורב ׳: ונארק םויב ,וננעי.ךלמה
 עטנ םלוע יוהו תמא תרות ונל ןתנו םיעותה ןמ ונלידבחן
 .ותבקא ונבלב־ םשד; .ותרותב ונבל התפי. אוה .ונכותב
 עגינ אל ןעמל '.םלש בקלב ודבעלו ונוצר תושעל ותאריל

 דדלאווניהלא'יי ךינפלמ ןוצר יהי■ :הל,דבל דלנ אלן קירל
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 תבש יד החנמ
 ליא יא 64. החא היוללה היכשא 61 החא הנאמיק ןיא ומוק תצגמל ןזח ליא הסי^׳ד•

 :ץזיד סיאטשיד יא תילת ץק יבלובניא יש ןזח

 ץא וייליביר קיטכאכרוט הא יא רודימחיר ןויצ הא הכריב יא א]2ו
 יחד קוייא הא וטכיימאמריפ ימ יטקיא ויי יא :׳ה יד וייד בקעי
 וע ןיא יחפ יק קארבאלאפ סימ יא .יט ירבוק יק' וטיר.יפקיא ימ ,ה
 יד יכ ןימיס וט יד הקוב יד יכ הקוב וט יד ןאראריט יק ןונ הקוב
 יא :ירפמייק הטקא יא הרוגא יד ׳ה יחד ץמיק וט יד ןימיק יד הקוב
 יא יטקיא הא יטק*א הבאמאיי יא :לארשי יד קירואול ןארומ וטנאק וט
 הרייט הל הדוט יד וטכיימיגכיא תואבצ ׳ה .וטכאק .וטנאק .וטכאק האיחד
 ןיא וטכאק (ראגאבא) ןאיזיד יא יטקיא יד יטקיא ןאיביקיר יא :הרכיא וק
 ןייזא הרייט הל ירבוק וטכאק .הכיכש וק יד ראיול וטלא .הרוטלא יד קולייס
 ׳ה ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ וטכאק .האיכאגאראב וק
 ימוקלא יא (יטנאטירגא) :הרכוא וק יד דאדיראלק הרייט הל הדוט וגכיא תואבצ
 יד הרכוא הגידכיב ידכארג הלבמיט יד זוב ימ יד קארטיד יאוא יא :וטכייב
 זוב ימ יד קארטיד יאוא יא (ראגאנא) .יטכייב ימוקלא יא :ראגול וק יד 'ה
 יד ראגול יד 'ה יד הרנוא הגידכיב ןיזיד יא ןאבאלא ידכארג הלבמיט יד
 הטקיא וכייר וק ׳ה :ירפמייק יא ירפמייק הראפ הראכיירניא ׳ה :הניכש וק
 סהרבא יד וייד ׳ה :ירפמייק יד ילפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ ימריפ
 הא ירפמייק הראפ וטקיא הדראוג קירדאפ קורטקיאוכ לארשי יא קחצי
 וק יכופכוק יא ולביאופ וט יד ןוקארוק יד קוטכיימאקכיפ יד יטיטיפא
 האוגיגומ יא האייכאד ןופ• יא וטיליד הכוךליפוזודאיפליא יא :יט הא ןוקארוק
 ׳ה וט יק :האייכאק וק הדוט הטליפקיד ץכ יא רולופ וק ראנלוט ליזא לופ
 וט :קיטכאמאיי קוט קודוט הא דיקרימ •יד ידכאלג יא ןאכודליפ יא וכיאוב
 הא דאדריב קארא־י :ראדריב ־יל וט יא י־יפמייק הראפ דאדיטקוג דאדיטקוכ
 יד קאיד יד קילדאפ קולטקיאוכ הא קיטקאלוג יק סהלבא הא דיקלימ בקעי־
 הלטקיאוכ וייד ליא קוכהאהלאגראק המיד הדאק האיד ׳ה ונידכיב :יטכאבא
 יד וייד קוכ הא וטכיימיקיטלאכיא קט ץק תואבצ ׳ה :ילפמייק ןוייקאבלאק
 ןיא האייחאיפכיא יק יק ירבמוא ודארוטכיבא ןייב תואבצ ׳ה :ילפמייק בקעי
 :לאמאיי ורטקיאוכ יד האיד ןיא הלידכופקיל קוכ ייל ליא wרבלאק ׳ה :יט
 קול יד יטלאפא .קוכ יא הרכוא וק לופ ואילק קוכ יק וייד ורטקיאוכ וגידכיב
 וטכאלפ ירפמייקיד קאדיב יא דאדליב יד ייל שוכ ,הא וייד יא .קיטכארייזאלט
 ןיא הכלופ יא ייל וק ןיא ןוקאלוק ולטקיאונ הלילבא ליא .קיכ ילטכיא
 לופ יא דאטכוליב וק רדא רופ רומיט וק יא רומא וק ץקארוק ורטק־אוכ
 •א דאדינאב הל הא קומירדזאל ןיכ יק ךופ .ודילפמוק־ןוקארוק ןוק ולריבריק
 ורטסיאוכ ׳ה יט יד ירטנאליד■לאטנול־ב הא־פ .הברייג הל הא קומירטציגכיא ןונ



'Iתבש דש תחנמ ,'־ 
 הדדנו !דיזנו .הזה םלועב ךיתועמו ךיקח רומשנש וניתובא

 דובכ ךקמזי קמל :אבה םלועה ייחל הכרבו הבוט שרינו
 לידג: .וקקצ קמל ץפה :::ךךוא םלועל דדלא יי .םדי אלן
 תבק אל יכ ךמש יעדוי ךב וחטביו :רילא:ו הרות
 וקזח .ץראה־לכב ךמש רידא המ ונינודא ץ :ך ךשךוד

 :קיל םילודמה־לכ םכבבל ץמאד

 :רמוא הלות רפס תאצוה םדוקו :חע ףדב שידק יצח רמוא ךכ רחאו

 ׳יננע, .ךךפח־ברכ םיהלא .ןוצר תע :י ךל יתלפת ינאו
 (ם-»ע?ינס) :ךעשי..תמאב

 .יוצ .ןהכ ירבג השצש ץרוקו אוביש תבש לש תשרפב ץרוקו הרות רפס ץאיצומ רחא

 :סירמוא ךכ רחאו .לארשי

 ך!?של רמזלו :יל תודוהל בוט :תבשה םויל ריש רומזמ
 :תולילב ךתנומא: ךךפ!ד רקבב דינהל :ןוילע

 יי ינתחמש ייכ :דונכב ןויגה ילע לבנ ילעו רושע ילע
 דאמ יזי ךישעמ ולךנ המ :ןנרא ךיד ישעמב ךלעפב
 תא ןיבי אל ליסכו עד: אל דעב שיא :ךיתבשחמ וקמע
 ןוא ילעפ־לכ וציציו בשע ומכ םיעשר הרפב :תאז
 ךיביא הנה יכ ::י םלועל םורמ התאו :דע ידע םךמשהל

 םרתו :ןוא ילעפ־לכ ודקפת: ודבאי ךיב:א הנה יכ :י ,
 ימקב יקושב ריע טבתו :ןנער ןמשכ *הלב ינקק םיאקכ

 ינבלב זראכ חקפי רמתב קידצ :ינזא הנעמשת םיערמ ילע
 ־חע :וחיקפ:וניהלא תורעהב הוד תיבב םילותש : הנשי
 דוה: רש: יכ דינהל :ודז: םיננערו םינשד הבישב ןובונ:

 :וב התלוע אלו ירוצ

 :רמואי ומוקמל הרית רפס ץרחחו

 ץרא לע ודוה ודבל ומש בנקנ יכ הודי םש תא וללהי
 וידסח לבל הלחת ומעל ןרק םדינ :םימשו
 דוהי םיהלאח אוה דקה: :היוללה ובורק םע לאלש:ינבל



 !47 ונידאל

 סוט יא קוריאופ קוע קומידראוג יק קירדאפ קורעקיאוכ יד vn יא וי׳ *
 יא קימיריביב יא קומיריקירימ יא .יעקיא ליא ורכומ ליא ןיס קאקכאדכימוקכיא
 רופ :ןייכט ליא ודכומ ליא יד קאדיב הראפ ןוייקידכיב יא ןייב קומיראדיריא
 :ידאול יע ירפמייק הראפ וייד ימ 'ה יילאקא יס ןיכ יא הרכוא יאימלאס יע יק
 א :הריקיערופכיא יא ייל הריקידנארמיא .דאדיעקוג וק רופ ועכיליבכיא ,ה
 קוע קיעקאשיד ןוכ יק ירבמוכ וע קיעכייקוכוק יע ןיא ןאיקראייחאיפכיא
 חדוע ןיא ירבמוכ וע יעריאופ ועכאוק רוייכיק ורעקיאוכ ׳ה :׳ה קיעכייריקיר
 קודוע ןוקארוק ורעקיאוב יקאקקיערופכיא יא קובדאקרופקיא :הרייע הל

 :'ה הא קיעכאריפקיא קול

 :הייד הלות רפה ליא לאטיק יד סיטנא יא :78 החא שידק ויידימ ןיזיד סיאופסיד יא

 ירבמסיגימ ןוק וייד .דאעכוליב יד הרוא ׳ה יע הא ןוייקאריא ימ ויי יא י^או
 (:שיזיב שוד) :ןוייקאכלאק רע יד דאדריב ןוק ימידכופקיר .דיקרימ וע יד

 ןאמאיי יא .יניע יק תבש ליא יד השלפ הל ןיא ןאדליני יא הלות לפש ליא ןאיניק שיאופניל
 :יזיד שיאופשיד יא .לאלשי .יול .ןהכ שאנושילפ שילט

 יא ׳ההא ראול רופוכיאוב :סבקליא יד האיד האראעכאקומלאק
 תכאייכאמהל ןיא ראייקוכיד רופ :ועלא ירבמוכ וע הא ראימלאק רופ
 ירבוק יא קאדריאוק קייד ירבוק :קיגונ קאל ןיה ראדריב וע יא דיקרימ וע
 קארבוא קוע ןוק ׳ה קיעקארגילא ימ יק :הליאוגיב ןרק הלבא ירבוק דואאלא
 קאגיא קוע ןורייקידכארגכיא יק ועכחוק :יראעכאק קוכאמ קוע ידקאגיאןוק
 ןוכ וקול יא יבאק ןוכ יפרוע ןוראב קועכיימאקכיפ קוע ןוראדכואא יק ומומ ׳ה
 ןורייקיאומריא יא הבריי ומוק קולאמ ריקירולפכ־־׳א ןיא :העקיא הא ידכייעכיא
 הל ןיא וע יא :ירפמייק העקא קולריאורעעיד רופ הרוערוע קיעכארבוא קודוע
 קוגימכיאקוע קיא יק ׳ה קוגימיכיא קיא יק :׳ה ירפמייק הראפ הרועלא
 ^קיעלאכיא יא :הרוערוע קיעכאר^ןכודו־ג קודיעראפיקיא ןאריק ןארידריפיד יק

 ועאק יא :ודידריביר יעייזא ץא ימיבלובכיא הקיבאק ימ וכרוקיכוא ומוק יקויי
 קימ ןאריאוא קוכילאמ ימ ירבוק קיעכאעכאבילא ןיא קיעכאעאק קימ ןיא וחא ימ
 ץכבלליא ןיא יזראלא ומוק הריקירולפכיא לאראמאעא ליא ומוק ועקוג :קאזירוא
 ־ולפכיא וייד ורעקיאוכ יד^קיערוק ןיא 'ה יד הזאק ןיא קודאעכאלפ :הריקירק
 רופ :ןאריק קודידר>יריא קוחייקיב הזיכאקץא ןאראבוכיר יקקאמ :ןאריקיד

 :ליא ־ד rTחכרוע ןוכ יא יעריאופ ימ ׳ה וריגיריד יק ראייקוניד

 :יזיד יא לאיול וש הא הלות לפש ןאנלוט יא

 הא ירבמוכ וק ודיקיעלאכיא יאופ יק 'ה.יד ירבמוכהא ןאראבאלא
 וייקיעלאכיא יא :קולייק יא הרייע ירבוק רואול וק קאלוק וק
 לארשי יד סוחא הא קוכיאוב קוק סודוע הא רואול ולביאופ וק הא הנורוק
 טא וייד ל*א ליא 'ה וייד ליא ליא ׳ה ־ ׳ה הא דאבאלא טאקריס יס ול י יארפ



 זובש לש ההנמ חמק
 :דוע ןיא תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב םיהלאה אוה
 ךילא יי ונביש־ :ךישעמב ןיאו הוהי םד־זלאב ךומי ןיא

 :םדק: ונימי שדה הבושנו
 יתלפהו ןוית :ובוזעתילא יתרות םכל'.תתנ בוט חקל יע

 :ברע תחנמ יפנ תאש?? ךינפל ת־וטק
 :הדימעה רמוא רחאו אליעל שידק רמואו

 :ךתליהת דינ.י יפו חתפת יתפש ימא
 *הלא .םהרבא.יה^ .וניתובא יהלאו וניהלא ,דוהי התא דח
 לא . ארונהו רובנה לודגה לאה .בקעי.יהלאו קחצי
 .תובא ירקה רכוזו לכה הנוק .םיבוט םידסה למוג ןוילע

 :הבהאב ומש זעמל םהינב ינבל לאוג איבמו
 : רמוא הבישה ימי הרשעב

 ;םידד רפסב ונבתכ .םידדב ץפה ךלמ .םידהל וגרכל)
 1:ס*דך םיהלא ךנעמל

 :םהרבא ןגמ ,דוהו התא ךורב .ןגמו עישומו רזוע ךלמ

 עישוהל בר .התא םיתמ ,ריהק ■דוהי םלועל דובג התא
 .(םשנה דירומו הורה בישמ ףיייינ)(.לטה דירומ ץ?נ)
 םילפונ ךמוס .םיבר םימרזרב םויעומ הדדמ .דסחב םייח לבלבמ
 .רפע ינשיל ותנומא םוקמו .םירוסא ריתמו .םילוה אפורו
 ־דדדמי תיממ ךלמ .ךל המוד ימו תורובג לעב זןומכ ימ

 :העושי חימצמו
 :רמוא הבושה ימי הרשעב

 .(:םייחל םימחרב וידוצן רכוז ןמחרה-בא ךומכ ימ)
 :םיתמה הדדמ \י רתא ךורב :םיתמ תוידיל התא ןמאכ,

 :רתוא צ״ש הדימעה תרזחב

 םישלשמה שרק *פרש ־וס היש םעונכ .ךצירענו ךןקיןקנ
 לא הז ארקו . ךאיבנ ד: לע בותככ השדק ךלי ד 'י י
 ־לב אלמ תואבצ הוהי .שודק, .שורק’ .שורק .ימאו הז
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 rא ומוק ןוכ :ססמ ןונ ושאבא יד הרייע הל ירבוק יא הצירא יד קולי־יק קו>
 יע הא ,ה ראכרוע קומזא :קאגיא קוע ומוק ןוכ יא 'ה קיחייד סול ןיא יע

 :יעכאבא ומוק קאיד קורעקיאט הבוכיר קומיראכרוע •׳א
 ־מ הגכופכוק יס :שידישיד ןונ ייל ימ קוב הא יד הכיאוב ייל יק
 גימ יד ועכיימאקלא .יע יד ירעכאליד ויירימואאק ומוק ןוייקארוא

 :ירדאע יד יעכיזירפ ומוק קאמלאפ

 :הדימע הל יזיד קאלטיד יא שידק ויידימ יזיד יא

 :רואול וע הראייקכוכיד הקרב ימ יא קארירבא קוייבאל קימ ינדא

 .קירדאפ קורעקיאונ יד וייד יא .וייד ורעקיאוכ ׳ה וע וגידכיב ךורב־
 ליא וייד ליא .בקעי יד וייד יא קחצי יד וייד .סהרבא יד וייד י
 קידיקרימ ןאכודראלאוג ועלא וייד .וחרימיע ליא יא ןאגאראב ליא ידכארג
 ןיאארע יא קירדאפ יד קידיקרימ ןארבמימ יא .ודוע ול ןאירק .קאכיאוב

 :רומא ןוק ירבמוכ וק רופ קוזיא קוק יד קוזיא הא רודימחיר

 (:יזיד הבושה יד סאיד קייד ןיא)

 .קאדיצ קאל ןיא ןאעכוליבכיא ייר .קאדיב הראפ קומארבמימ ן^ף^ז)
 (:קאדיב יד וייד יע רופ .קאדיב יד ורביל ןיא קומיבירקקיא

 ;םהרבא יד וראפמאמ ׳ה וע וגידפיב .וראפמאמ יא ןאבלאק יא ןאדוייא ייר

 ידכארג .ועקועריאומ ןאוגידיבא .ינדא ירפמייק הראפ ןאגאראב וע ןךתא
 ןיא) (ואיקור ליא רידכיקיד ןייזא ונאליבניא ליא ןיא) .ראבלאק רופ
 ןאכריבוג (האייבול הל רידכיקיד ןייזא יא ועכייב ליא ןאלפוקא ינלייבניא ליא
 ־יאאק ןיירפוקא .קאגכומ קידאדאיפ ןוק קועריאומ ןאוגידיבא .דיקרימ ןוק קוביב
 ןאמריפא יא :קודאליקראקכיא ראעלוק ןייזא יא .קוכיזאח ןאכיזילימ יא קוד
 *אגאראב יד וייכיאוד יע הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודימרוד הא דאדליאיפ וס
 ריקיאומריא ןייזא יא ןאוגידיבא יא ןאעאמ ייר .יע תא ןאזימיקא ןיק יא קאיכ

 :ןוייקאבלאק

 (:יזיד הבושת יד קאיד סייד ןיא)

 ןוק קודאירק קוק ןארבמימ וחדאיפ ליא ירדאפ יע הא ומוק ןיק י£)
 (:קאדיב הראפ קידאדאיפ

 :קועריאומ קול ןאוגידיבא 'ה וע וגידכיב :קועריאומ ראוגידיבא רופ וע ליאיפ יא

 (:ןזח ליא יזיד הדימע הל ראנלוינ ןיא)

 הרוחמריא ומוק .קומיאיעריקיערופכיא יא קומיאיעראקיפיעכאק ך^יד5>
 *ריעא קול דאדיעכאק יד קיליגכא יד האייכאפכוק יד הלבא יד ." י
 .העיפורפ וע יד וכאמ רופ ועירקקיא העקיא ומוק דאדיעכאק יע הא קיעכאיק
 ־הואבצ ,ה ועכאק ועכאק ועכאק האיזיד יס יעסיא הא יעקיא תבאמאיי יא



I תבש לש החנמ טמק 
 הייה; רובק ךורב .םירמואו םיחבשמ םתמעל ,ידיב! ץראה

 םליעל הידי ך'למ:_.רמאל בותכ ךקרק ירבדבו .ומוקממ
 :היוללה רידו רודל ןויצ ךיהלא

 .הלס ךוללהי םוי לכב םישידקוישידק דמשו שודק התא
 הדוהי התא ךורב :התא ישודקו לידו ךלמ לא יכ

 ׳ן?׳-׳ ף *׳<*׳־- (:שודה,ד ךלמה י״יא ס״ישענ) :ישודהה לאה

 ץראב דהא יונ לארשי ךמעכ יונו ־הא ךמשו דהא התא
 השךקו ,דהונמ םוי .העושי תרטעו הלדו תראפת
 .וב והו::וינבו בקע: .ןנד:קחצי .לג:םהרבא .תתנ ךמעל
 םולש תחונמ .הנומאו תמא תחונמ .הבך;ו הבהא תחונמ
 ודיכ: .הב הצור אוה התאש המלש החונמ .חטבו טקשה
 וישידק: םתחונמ לעו םתחונמ איה ךתאמ יכ ועךיו ךינב

 :ךמש תא
 ינשדק .ונתחונמב אנ הצך_ וניתובא יהלאו וניזדלא

 .ךבוטמונעבש .ךתרותבונקלח םיש.ךיתיצמב
 ־י,נל*ה;הו .תמאב ךלבעל «בל רהטו .ךתעושיב יינשפנ חמש
 לכ םב והונד .ךשךק תבש ןוצרבו הבהאב ונד־זלא ,דוהי
 :תבשה שדקמ היהי התא ךורב':ךמש ישדקמ ‘־לארשי

 בשהו .העש םתלפתלו לארשי. ךמעב וניהלא הודי הצר
 הרהמ םתלפתו לא־וש:ישאו .ךתיב ריבךל הדיבעה
 לארשי תריבע דימת ןוצרל יהתו .ןיצרב לבקה הבהאב

 ’:ךמע

 :להוא דעומה לוחבו סלמ םארב

 הצריו האךי_ עיני .אבד הלע: וניהיבא דדלאו וגיהלא
 ןירכזו .וניתובא ןירבזי וננירכז רכזיו דקפי.עמש:
 ךמע־לכ ןירבזו .ךדבע דוד ןב חישמ ןירבזו .ךריע םלזקורי
 בדנ־דלו דס,דל ןהל .הביטל -דמילפל •ךינפל לארשי תיב
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 ׳אלא קו׳יא הרעכיאוקקיא#הא ;זיריוא וק הרייע• הל הדוע יד ועניימינכיח
 ;קארבאלאפ ןיא יא .ראגול וק י1 *ה יד הלכוא הגידכיב .קיעכייזיד יא קיעכא?
 רינ ירפמייק הראפ ׳ה הראכיירכיא .ריזיד רופ ועירקקיא דאדיעכאק וע יר

 :׳ה דאבאלא וייקנאכירינ יא דייקכאכיריג הראפ ןויכ וייד
 ייג האיד הדאק ןיא קוענאק יא ועכאק ירבמוכ וע יא ועכאק וע !ךתא
 וגידכיב :וע ועכאק יא ידכארג ייר וייד יק .ירפמייק ןאראבאלא
 {ויככאק ליא ייר ל־א יזיד הבושה יד קאיד קייד ןיא) :ועכאק ליא וייד ליא 'ה וע
 ,יגכיג לארשי ולביאופ וע ומוק ןיק יא .וכוא ירבמוכ וע יח טוח וע התא
 .ןוייקאבלאק יד הנורוק יא הזידכארי יד הרוזומריא 'הרייע הל ןיא הכוא
 .ה ראה יא יק םהרבא .קיעקאד 'ולביאופ וע הא דאדיעכאק יא הקנאגלוא יד האיד
 ¬רומא יד הקכאגלוא .ליכ־א ןאראגלוא קוזיא קוק יא בקעי .הראעכאק קחצי
 ׳יקא קאפ יד הקכאגלוא .דאדליאיפ יא דאדריב יד הקכאילוא .דאעכולט יא
 .האייא ןיא ןאענוליבכיא ליא וע יק הדילפמוק הקכאגלוא .האייזואיפ יא ועכיימאד
 יא .קאקכאנלוא קוק האייא וגיע ןיק יד יק ןארבאק יא קוזיא קוע ןאריקוכוק

 :ירבמונ וע הא ןאראקיפיעכאק קאקנאגלוא קוק ירבוק
 הרוגח העכוליבכיא .קירדאפ קורעקיאוכ יד וייד יא וייד ורעקיאוכ ר^יהלא
 יוקכיח קוע ןיא קומאקיפיעכאק .קאקנאגלוא קארעקיאוכ ןיא
 הריילא .ןייב וע יד קומאערא .ייל וע ןיא יעראפ הרעסיאונ ןופ .קאקכאדכימ
 רופ ןוקארוק ורעקיאוכ האייפמילא יא .ןוייקאבלאק וע ןוק המלא הרעקיאוכ
 'א רומא ןוק וייד ורעקיאוכ ׳ה ראדיריא קומזא יא .דאדריב ןוק יעריבריק
 :ארבי ודוע קוייא ןיא ןאראגלוא יא .דאדיעכאק וע יד תבש .דאעכוליב ןוק

 :תבש ליא ןאקיפיענאק ׳ה וע וגידכיב .ירבמוכ וע קיעכאקיפיעכאק
 קוק הא יא לארשי ולביאופ וע ןיא וייד ורעקיאוכ ׳ה העכוליבכיא הצר
 וייקאלאפ הא ועכיימיבריק ליא ראנרוע זא יא .יביקיר קיכוייקארוא
 ךוק הקירפ יד קיכוייקארוא קוק יא לארשי יד קיכוייקיפוא יא .הזאק וע יד

 ;ריק וכיעכוק יד דאעכוליב רופ האיק יא .דאעכוליב ןוק קאריביקיר רומא
 :ולביאופ וע לארשי יד ועניימיב
 :יזיד דעומה לוח ןיא יא שדח סאל ץא

 יא הבוק .קירדאפ קורעקיאונ יד וייד יא וייד ורעקיאוכ טיהלא
 ודאעכוליבכיא האיק יא ודיקיראפא האיק .יגייא יק ירעכיא
 ץייקארבמימ הרעקיאונ .ודארבמימ האיק יא .ודאעיזיב האיק .ודיאוא החיק
 רע סילשורי יד ןוייקארבמימ יא .קירדאפ" קורעקיאוכ יד ןוייקארבמימ יא
 ־ארבמימ יא .וברייק וע דוד יד וזיא ודאעכוא יד ןוייקארבמימ יא .דאדביק
 ;הרודאפאקקיא רופ .יע יד ירעכאליד לארשי יד הזאק ולעאופ וע ודוע יד ןוייק
 י׳ירפ יד האיד ןיא קידאדאיפ רופ יא דיקרימ רופ האייקארג רופ ןייב רופ
 :האל יד האוקקאפ יד האיד ןיא (חשפ ץא) יעקיא ליא קימ ליא יד וייפיק



 תבש לש החנמ
 ,הזה תוצמה 'גוד םויב (מ»ל> .(ההזה שדחה שאר) םויב•
 .(הזה ש־דק איקמ םויבו) הזה תויפה גח םבויב <״»ל>
 .הבוטל וב ונד־ולא ,דוהי ונרכז .ונעישוהלו ונילע וב םחרל
 העושי רבךב .םיבוט םייחל וב ונעישוהו .הכרבל וב ונדקפו
 ךילא יי ,ונעישוהו ונילע םחרו לומחו וננחו סוח םימחרו

 :התא םוחרו ןונה ךלמ לא יב .וניניע

 וניניע הניזחתו .ונצרתו ונב ץופקת םי?ר,ד ךימתח? התאו
 ריזחמ,ךד הוהי התא ךורב :םימחר? ןויצל ךבושב

 :ןויצל ותניבל

 התואש .ךל ונהנא םידומ
 וניחלא ,דו;הי אוה
 .דעו םלועל וניתובא י,דלאו
 ונעשי ןגמו’ונייה רוצ ונרוצ•
 ךל הדונ רדו רדל .אוה התא:
 ינייח לע .ךהל־ת רפסת
 וניתומשנ לעו .ךד:? םירוסמה■
 ־לכבש ךיסנ לעו •ךל תודוקפה•
 ךיתואלפנ לעו, .ונמע םוי■
 ברע תע־־לכבש ךיתובוטו
 אל יב בוטה .םירהצו רק.בו
 אל *ב םחרמה .ךימחר ולכ-
 וניוק םלועמ יב .ךידסח ומת•

 :■ןל,

 :רמוא הפונחב

 .תועושתה לעו, .תורובגה לעו .ןקרופה לעו .םיסנה לע־
 םיטיב וניתובאל תישעש .תומהנה לעו .תואיל??,ד לעו

 :.ךד ןמזבי'םהה

 ןנברד םידומ

 התאש .ךל ונחנא םידומ
 וניהלא הוהי אוה

! VJ T ־• 

 ־לב *דלא .וניתובא יהלאו
 .תישארב רצוי וכרצוי •רשב
 דמשל תואדוהו תוברב

I : • : T : r : 

 ונתייחהש לע שודקהו לודגה
- T :-־ |ז T * VS V V 

 .ונמיקתו וניהת ן5 .וגתמ:קו
 תורצחל וניתוילכ ףוסאת!
 רושעלו ךיקח רמשל ךשךקז
 ב?לב ךדבעלו .ךנוצד
 .ךל םידומ ונאש לע םלש

 v . ך ־
 :תואדוהה לא ךורב



 ונידאל 450
 5נחיינא5אק קאל ־ר האוקקאפ יר האיד ןיס (תונוש ץא) .*יגקיא ליא קאייכיקכיק
 ראדאיפא רופ (יטקיא ליא דאדיוככאק יד הרודאמאיי יד האיד ןיא יא)יטקיא ליא
 'ץא וייד ורטקיאט 'ה קומארבמימ .קומראבלאק רופ יא ק*כ ירבוק ליא ןיא
 ייא קומאבלאק יא .ןוייקידניב הראפ ליא ןיא קומאטיזיב יא .ןי*ב הראפ ליא
 .קידאדא־פ יא ןוייסאבלאק יד הרבאלאפ ןוק קאכיאוב קאדיב ה־ אפ ליא

 ־אבכאק יא .קוכ ירבוק הדאיפא יא הדאיפא יא קומאייקארגכיא יא הדאיפא
 :ודכ וחדאיפ *א וחייקארג ייר וייד יק .קוזוא קורטקיאט ייג הא יק .קוה

 •סט ןיא קאראטכוליבכיא קאגכומ קאל קידאדאיפ קוט רופ וט יא ץך^איו
 ריג ןיא קוזוא קורטקיאט ןאריב יא :קאראטכוליבכיא קוכ יא
 ■הטיפש וק ראנרויג ןייזא ליא ׳ה ויג וגידכיב :קידאדאיפ ןוק ןויצ הא ראכרוינ

 ^ :ןויצ הא

 יק יטקאקטקיטנאנרוטא םיד*£
 יא וייד ורטקיאט 'ה ליא ויג
 -מייקהראפ קירדאפ קורטקיאט יד וייד
 ייגריסיפ ורטקיאט .ירפמייק יא *רפ
 "מאמיא .הדיב הריגקיאוכ יד יטריאיפ
 ויג ןוייקאבלאק הריגקיאונ ־ד יראפ
 וייקכאכיריג *א וייקנאניריג הא .ליא
 ויג קומיראטנוק יא ייג הא קומיראול
 קאל קאדיב קארונקיאוכ ירבוק .ריאול
 ירבוק יא ופאמ ו ונ ןיא קאדאכיריגניא
 ינימוקכיא קאל קאמלא קארטקיאוג
 ־;אלימ קויג ירבוק יא .יט הא קאדסד
 ׳יא .קונ ןוק האיד הדאק ןיא יק קור
 קיכייב קוט יא קאיבאראמ קוט ירבוק
 הכאייכאמיאירדאט .הרוא הדאק ןיא
 יק ןונ יק וכיאוב ליא .קאטקייק יא
 ןאדאיפא ליא .קידאדאיפ קוט ןוראדיב
 קידיקרימ קוט ןוראמיטא יק ןונ יק
 :יט הא קומאריפקיא ירפמייק יד יק

 :(ןאליד הנוכת ןיא)
 קאל ירבוק יא .ןוייקימחיר הל ירבוק יא .קורגאלימ קול ירבוק לע
 קאיבאראמ קאל ירבוק יא .קינוייקאבלאק קאל ירבוק •יא .קאיכאגאראב
 סול ןיא קירדאס קמעקיאוכ הא קיטקיזיא יק .קיטרוכוק קול ירבוק יא

 • יטכיא:ליא ופמייט ליא ץא יא סויגקיא קול סאיד

 'יג הא קוצ קיטכאגרוטא £יייי!*£
 ¬ק־אונ 'ה ליא וט יק
 .קורטקיאט יד וייד יא וייד ורט
 ־הרודא־רק הדויג יד וייד קירדאפ
 ־ירפ ןיא ןאירק רודאירק ורטקיאט
 הא קירואול יא קינוייקידניב .וייפיק
 -ליא יא ידנארג ליא ירבניוכ וט

 קיטקאוגידיבא קונ יק רופ וטכאק
 קנט יקנא .קיטקיכיטקוק קוכ יא
 יח קאגכיטקוק קט *א קיאוגידיבא
 קוייריביטאק קורטקיאט קייכאפא
 רופ דאדיטכאק וט יד קיטרוק הא
 רופ יא קוריאופ קוט ראדראוג
 "ריק רופ יא דאטכוליב וט ריזא
 ירבוק ודילפמוק ןוקארוק ןוק יטריב
 יגידכיב .יט הא קיטכאול קוכ יק

 :קירואול קאל יד וייד



 תבש לש החנמ אנק׳
 הך*עשן .וינבו יאנומשח לודג ןהכ ץכחרי ןב ה;קתמ ימי5
 ךתרותמ סחנשל לארשי ךמע לע העשרה ןויז תוכלמ
 םהל תדמע םיברה ךימזךר? התאו .ךנוצר יקחמ םריבעהל?
 תמקנ .םניד תא תנד .םביר תא תבר .םתרצ תע*
 ד:ב נבי*רן .םישלח דנ* םירובג תך?מ .םתמק;. תא
 .םירוהל ד:? םיאמטו .םיקידצ די_ב םיעשרו .םיטע*

 שודקו ילודג ימש תישע ףלו .דתךות יקסוע י די* םידזן
 םויה* ןקרופו הלודג העושת תישע לארשי ךמעלו ♦ךמלוע*
 .ךילכיה תא וגפו .ךיתי* ריבךל ךינב ואב ךב רחאו .ךח
 ועבקו ♦ךקךק תוראה* תורנ וקילדהו ךשדקמ תא ור־טז
 םכיסנ םהמע תישעו .האךוה*ו ללה* ולא םימנ הנומש

 :הלק לודגה ךמשל הדונו תואלפנו

 ונולמ ךמש דימת אשנתנו םמורתיו ךרבתנ םלב לעו
 :הלס ךורוי םידדה לצו •דעו םלועל

 :םירמוא הבושח ימי חלשעג

 (:ךתירב ינ* לב םיבוט םייחל בותכו)

 בוט יב .םלועל תמא* לודגה ךמש תא וכרביו וללהיו
 דורן :בוטה לאה הלס ונתרזעו ונתעושי .לאה

 :תודוהל האנ ךלו ךמש בוטה הוהי התא
 םימחרו הקדצ .דסחו ןח םייח .הכך*ו ה*וט ם1לש םיש׳
 רואב דחי_ונלב וניבא ונכרבו :ךמע ^רשי־לב לעו ונילע
 .םייחו הרות וניזדלא .דוהי,ונל תתנ 'ךינפ רוא* י* .ךינ*
 ךיניע* בוטו :םולשו חכרב,.םימחרו הקדצ .דסחו הבהא
 :םולשו זוע בור*'לארשי'ךמע לב’תא'ךרבלו'ונכרביל

 :הבושמ ימי תרשעל \

 ~רםח;ו העושיו הבוט הסנרפו .םולשו ה*רב םייח רפס^
 ךמע לפי ונחנא ךינפל בתינו רכזנ .תובוט תורזגו

 '(:םולשלי םיבוט םייחל לארשי



 51' ונידאל

 יא יאנומשח ידכארג ןהכ ןנחו' יד וזיא היסתמ יד קאד ןיא
 זלביאופ ויג ירבוק ולאמ ליא ןוי יד וכייר יראפ יס ומוק .קוזיא קוק
 קור־אופ יד ראקאפ קולרדא רופ יא ייל וע יד קולראדיבלוא רופ .לארש*
 סייגקאראפ יע קאגכומ קאל סידאדאיפ קודכ רופ וע יא .דאענוליב וע יד /
 קאזאראב קוק הא קיעקאזאראב .קאייעקונכא קוק יד הרוא ןיא סוידר הא
 סיעסאגירעכיא .קאקכאגכיב קוק הא קיעקאגכיב .קוייקיאוג pip הא קיעקאגקיג■
 יא .קוקופ יד רידופ ןיא קוגכומ יא .קושולא יד רידופ ןיא קיכאגאראב
 יא .קוייפמיל יד רידופ ןיא קודאכוקפיא יא .קועקוג יד רידופ ןיא קילאמ־
 קיעקיזיא יע סא יא .ייל וע ןיא קיעכאזאבארע יד רידופ ןי^ קוייבריבוק
 *קיזיא לארשי ולעאופ וע הא יא .ורכומ וע ןיא ועכאק יא ידכארג י־יבמוכ
 יא .יעקיא ליא האיד ליא ומוק ןוייקרוחיר יא ידכארג ןוייקאבלאק קדב
 יקיא יא .הזאק וע יד וייקאלאפ הא קוזיא סייג ןורייכיב יסנא קיאופקיד
 יא .וייראבועכאק וע הא ןוראייפמילא יא .וייקאלאפ וע הא ןורארנמוק
 וגוא ןוראוגיעיקא יא .דאדיעכאס וע יד קיערוק ןיא קאלידכאק ןוריידכיקנ־א
 סירגאלימ קוייא טק סיטסיזיא יא .רואול ןוק יא ןוייקאבאלא ןרק סוטסיא סאיד

 :ירפמייס ידכארג ליא ירבמוכ וע הא קומיראול יא קאיבאראמ יא
 האיס יא ודיסיעלאכיא האיס יא וגידכיב האיס קוייא סודוט ירבוק יא לעי
 יא ירפמייק הראפ ייר ורעקיאוכ ירבמוכ וע וכיטכוק יד ודאשלאשכיא

 : ירפמייק ןאראונ יע קוביב קול קודוע יא .ירפמייק
 :ןאריד הבושת יד שאיד שייד ןיא

 (:ועכיימאמריפ וע יד קיכוראב קודוע קאכיאוב קאדיב הראפ יבירקסיא יא)

 סיב ןוק ידנארג ליא ירבמט וע הא ןאריזידכיב יא ןאראבאלא יא וללהיו
 ןוייקאבכאק הרעקיאוכ .וייד ייא וניאוב יק .ירפמייס הראפ דאד
 וכיאוב ליא ׳ה וע וגידניב .וכיאיב ליא וייד ליא ירפמייק הדוייא הרעקיאוכ יא

 :ראול רופ יכייבכוק יע הא יא .ירבמוכ וע
 דאדיעקוג דיקרימ יא תאייקארנ קאדיב .ןוייקידכיב יא ןייב זאפ ןופ םיש
 יא .ונביאופ וע לארש' ידוע ירבוק •א קונ ירבוק קידאדאיפ יא
 יק .קיקאפ קוע יד זול ןוק הכואא קוכ קודוע ירדאפ ורעקיאט קומיזידכיב-
 .קאדיב יא ייל וייד ורעקיאט ׳ה קוכ הא קיעקאד קיקאפ קוע יד חל ןרק

 וכיאוב יא .זאפ יא ץוייקידכיב .קידאדאיפ יא דאדיעקוג דיקרימ יא רומא-
 לארשי ולביאופ וע הא ריזידכיב רופ יא קומריזידכיב רופ קיראעאק קוע ןיא

 :זאפ יא החלאערופ יד ירבמודיגומ ןוק
 :יזיד תבושת יד סאיד סייד ןיא

 ועכיימינייגכאמ יא זאפ יא ןוייקידכיב קאדיב יד ורביל ןיא יא
 "יאוב קאייקכיעיק יא ועכיימאערטוק יא ןוייקאבלאק יא וכיאוב
 יא קט יע יד ירעכאליד קועירקקיא קומיריק יא קודאעכימ קומיריק סאב

 (::ספ הראפ יא סאניאוב סאדיב הראפ לארשי טביאופ יע וידד



 תבש לש החנמ בנק
 :ןמא בולשב לארשי ומע תא ךרבמה הוהי התא ךורב

 :ילאוגו ירוצ ה1הי ףינסל י3ל ן1י?הו יפ ירמא ןוצרל ויהי

 יללקמלו .המרמ רבדמ *תותפשו .ערמ ינושל רוצנ יהלא
 *בל רתפ .היהת לבל רפעב יש־?נו .םודת ישפנ
 *לע םימקה לבו .ישפנ ףדךת ךיתוג?מ ירתאו .ךתרותב
 ץמב ויהי .םתובשהמ לקלקו,םתצע, רפה הרהמ הער1?
 הדביע .ךמש ןעמ*? השע .ההוד הוהי ךאלמו .חור ינ.פל
 .ךתשךק ןעמל השע .ךתרות ןעמל השע .ךנימו ןעמל
 ירמא ןוצרל ויהי :יננע!ךנימי העישוה ךידידי ןוצלהו ןעמל
 םולש השוע :ילאוגו ירוצ הודי ךינפל יבל ןויעהו יפ
 לאךשי־לב לעו ונילע םולש השעי וימחרב אוה .וימורטב

 ז ןמא .ורמאו
 םירמוא ץא סיפא תליפנ החנמב וב סירמוא ויה אל לוה היה ילאש סוי וג לחש הבס

 :והוא םירמואש סירופכס סויו תנשה שאר יב לחש תבשמ ץוח .ךתקדצ

 המהבו םדא הבר םוהת ךיטפשמ לא ידוהי יןתרדצ
 רשא םורמ דע םי,הלא ךתקדצו :,דוהי עישות
 םלועל קדצ ךתקדצ :ךומכ ימ םיהלא תולוד! תישע

 :תמא ךתרותו

 > . :בנ אנ ףדב אצמת לבקתה שידק רמואו

 :הךעו םירשי דוס? בבל־לכ? ,דוהי הדוא הוולל־
 דוה :םהיצפה־לכל םישורד הוהי ישעמ םילד?
 ויתואלפנל השע ר?ז. :דעל תדמוע ותקדצו ולעפ רדהו
 :ותירב םלועל רבזי ויאיריל ןתנ ףרמ :הו;הי םוחרו ןונח

 'ירק ישעמ :םיוב תלחנ םהל תתל ומעל דינה וישעמ הב
 םלועל דעל םיכומס :וי־דוקפ־לב םינמאנ טפשמו תמא
 יתירב םלועל ,דוצ _ ומעל הלש תודפ :רשר תמאב םיוישע

 בוט לקש ידו,ד; תארי המקה תישאר חמש ארונז שורק
 :דעל תדמוע ותלהת םהישע־לכל בוט
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 :ןמא זאפ הל ןוק לארשי ולביאופ רק הא ץיזידכיב ליא ,ה ווכ וגידכיב
 ןוקארוק ימ יד וונכיימאקפיפ יס הקרב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןאיק

 :רודימחיר ימ יא יטריאופ ימ ׳ה יונ יד ירטכאליד
 ראלבא יד קוייבאל קימ יא .לאמ יד הגכיאול ימ הדראוג וייד ימ יהלא
 ימ יא הראייאק יק המלא ימ קיטכארכואזיד קימ תא יא וייכאגכיא
 יא ייל וט ןיא ןוקארוק ימ ירבא .הריק קודוט הא ובלופ ליא ומוק המלא
 *ילא קול קודוט יה .המלא ימ תריגיקירפ קאקכאדכימוקכיא קוט יד קארטיד
 האייכאדיא קוזיקכוק קוק הדלאב תקירפ יד לאמ הראפ ימ ירבוק קיטכאטכאב
 ס יא 'ה יד ליגנא יא .וטכייב ירטכאליד ומאט ומוק ןאיק .קוטכיימאקכיפ קוק
 *יטכאק וט רופ זא ייכ וט רופ זא .הגריד וט רופ זא .ירבמוכ וט רופ זא .ןאשופ
 :ימידנופקיר יא תגיריד וט הבלאק קודיריק קוט קודאפאקקיא ןאיק יק רופ .דאד
 ירטכאליד ןוקארוק ימ יד וטכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןאיק
 רופ ליא .קולייק קוק ןיא זאפ ןייזא .רודימסיר ימ יא יטריאופ ימ 'ה יט י"
 :ןמא ןאריד יא לארשי ורוט ירבוק יא קוכ ירבוק זאפ הגא .קידאדאיפ קוק

 ליא ץא סיטנייזיד ןאריא ןוכ הנאמיק ןיא הריא יה יק האיד ליא ןיא וייהיאאקא יק תבש

 שאל ליא ןיא ■ויקיאאקא יק תבש יד הריאופא .ךתקדצ ץזיד ןונ סיפא תליפנ ההכמ ןיא

 :ליא תא ןיזיד יק סירופנה סוי וא הנשה

 ומזיבא קוייקיאוג קוט וייד ליא יד קיטנומ ומוק דאדיטקוג יט ך]* קדצ
 ־קוג וט 'א :,ה תבלאק האיפורטאוק יא ירבמוא ידנחרג
 יט :יט הא ומוק ןיק וייד קאזידכארג קיטקיזיא יק קולייק תטקא וייד דאדיט

 :דאדריב ייל וט יא ירפמייק הראפ דאדיטקוג דאדיטטוג

 :52 יא 51 החא לבקתת שידק ןזח ליא יחד יא

 יד וטירקיק ןיא ןוקארוק ודוט ןוק ׳ה יראול 'ה הא דאבאלא דילללה
 קאדיריקיר׳ת יד קאגיא קידנארג :האייכאפמוק יא קוריגיריד
 דאדיטקוג וק יא הרבוא וק הרוזומריא יא רואול :קידאטכוליב קיק קאדוט הא
 וחייקארג קאיבאראמ קוק הא וזיא ןוייקארבמימ :ירפמייק הראפ הדאראפ
 וק ירפמייק הראפ הרארבמימ קיטכיימיט קוק תא וייד וכריבוג :׳ת וזודאיפ יא
 ראד רופ ולביאופ וק הא וייקכוכיד קאגיא קוק יד הקריאופ :וטכיימאמריפ

 וייקיאוג יא דאדריב קוכאמ קוק יד הגיא :קיטכיג יד דאדיריא קוייא הא
 הראפ .ירפמייק הראפ קאדירפוקא :קאקכאדכימוקכיא קוק קאדוט סיליאיפ
 ולביאופ וק הא ואיבכיא ןוייקימחיר : דאדיגירידיא דאדריב ןוק קאגיא ירפמייק
 ירבמט וק וחרימיט יא וטכאק .וטכיימאמריפ וק ירפמייק הראפ ודכימוקכיא
 ס קיטכייזא קוק קודוט הא וכיאוב וזיק ,ה יד רומיט האייקנ־ק יד וייפיקירפ

 :ירפמייס הראפ הדהראפ יוארל

v»» 
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 i !בש לש החנמ ג^ר

 • ב נ אנ q7 אנל אמלפ אהי םידק ימואו

 .תישאר? רצויל הלדג תתל .ליה .ןודאל הבשל ונילע
 תוה?שמ’ב ונמש אלו' .תוצראה ייוג? ונקע אלש
 םהמש .םנומה־לככ ו'נלךוגו:ם,ךב ונקלח םש אלש .המדאה
 .עישוי אל לא לא םיללפקמו קירו לבהל םיו/לתשמ
 שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ *גפל םייז־ןתשמו םיערוכ ונחנאו
 ורקי בשומו .ץרא דסויו ם:מש הטונ אוהש ♦אוה ךורב
 וניהלא אוה .םימורמ יהבגכ וזע תניכשו .לעממ םימשב
 הרותב בותככ .ותלוז ספאו ונכלמ תמא .רחא רוע ןיאו

 םיהלאה אוה ,דוהל יכ .ךבבל לא תבשהו םויה תעדיו
 :רוע ןיא תחתמ ץראה לעל לעממ םימשב

 ריבעהל :ךזע תראפתב הר,דוס תוארל וניתלא ,דוהי.־ל ,דוןג5 ן3 לע
 תוכלמכ םלוע ןקתל ןותרכלתורכ םילילאהו :ץראה ןמ םילולג
 .ץרא יעשד־לכ ךילא תונפהל ךמשכ ראךקו רשב ינב־לכו .ידש
 .ןושל־לכ עישת ךרכ־לכ ערכת ךל יכ לבת יבשוי־לכ ועךיו וריכנ
 םלכ ולכק״יי .ונתי.רקי ךמש דובכלו .ולופה וערכי וניהלא יי. ךינפל
 ךלש תוכלמה יכ .דעוזםלועל הרהק םךילע:ךולמתו .ךתוכלמ לוע תא
 :דע.\םלועלךולמי.יזי;ךתרותכ בותככ .דובככךולמת יע.ימלועלו איה
 :דחא ומשו דחאלי היהי אוהה םויב ץרא,ך־לכ לע ךלמל ץ היהו רמאנו

 אתיב אפלא אינמת
 תורימןכ הדותכ וינפ המךק_נ :ונעשי.רוצל העירנ ,דוהיל הנןרנ ןכל
 :םיהלא־־לכ לע ליודג ךלמו ,דוהי לודנ לא יכ ול העירנ
 םשן אבה ךורב :אנ החילאה ■ד1הי אנא :אנ העישוה ,דוהי אנא
 תונרק דע םיתצעב גה ורסא ונל ראה יי לא :הויהי תיבמ םכונ?רב
 יכ בוט יכ ,דוהיל ודוה :ךממורא יהלא ךדואו התא ילא :הכזמה

 :ודקה םלועל

 ךצצ דשא נ הרהל תרותב םיכלזדה ך־וד־ימימח ירשא
 הלוע ולעפ־אל ףא :והושרדו בל־־לכב ויתדע
 ילחא :דאמ רומקל ךךק2 התיוצ התא :וכלה ויכ־וךכ
 ־לב־לא יטיבהב שובא־אל זא :ךיקה רומשל יכרד ונכי
 ׳יא :ךקדצ יטבשמ ידמלב בבל ־קיב ךךוא :ךיתוצמ

 :דאמ־דע ינבזעת לא *משא “יחה
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 :52 יא 51 החא אבר אמלש אהי שידק הריד

 הזידכארג ראד רופ ודורפ ול יד רוייכיס הא ראבאלא רופ סוכ ירבוס רעילע
 סאל יד סיטכיג ומוק וזיא סיכ ןרכ יק .וייפיסירפ ןיא ןאירק הא
 הרעסיארכ וחפ ןוכ יק .הרייט הל יד סיזאכיל ומוק וחפ סוכ ןונ יא סארייט

 יק .סודאסכופ סיס סודוט ומוק יטריאוס הרעסיאוכ יא .סוייא ומוק יטראפ
 הא ןוייסארוא סיטכייזא יא .דאדיכאב יא הדאנ הל הא סיטכאברוקכיא סוייא
 ייר יד ירטכאליד סיטכאברוקכיא יא סיטכאידורא סוכ יא :הבלאס ןרכ יק וייד
 יא סולייק ץידכיט ליא יק .ליא וגידכיב וטכאס ליא סייכ סול יד סייי יד
 יא הבירא יי סילייק סול ןיא .הלכוא וס יד הדארומ יא הרייט ןאטכימיסא
 ןרכ יא וייד ורטסיאיכ ליא .סולייס יד סארוטלא ןיא תזילאטרופ וס יד הכיכש
 וטירקסיא ול ומוק .ליא יד סאריאופא ןוכ יא ייר ורטסיאוכ דאדריב .ורטוא סאמ
 ליא ׳ה יק ץסארוק וט הא ראכרוט סארא יא ייוא קאינאס יא .ייל הל ןיא
 :סאמ ןוכ ושאבא יד הרייט הל ירבוס יא הגירא יד סילייס סול ןיא וייד ליא
 ץא וטסירפ ריאיב רופ וייד ורטשיאט ׳ה יט הא סומאריפסיא וטנאט רופ
 שול יא הרייט הל יד שידאדייחש ראשאפ ריזא רופ :הזילאטרופ וט יד הרוזומריא
 יא :ודא שאנא ליא יד ונייר ןוק ודנומ ראבודא רופ :שמאזאט ןאריש ראזאט סולודיא
 סולאמ שודוט יט הא ראטאק רופ :ירבמונ וט ןיא ןאראמאיי הרודאירק יד שיזיא סודוט
 הראידורא יש יט הא יק ודנומ יד שירודארומ שודוט ןארבאש יא ןארישונוק .הרייט יי
 ןאראידורא יש וייד ורטשיאונ ,ת יט יד ירטנאליד :הגניאול הדוט הרארוצ האידור הדוט
 הא שוייא שודוט ןאריביש ר יא ןאראד ויישירפ ירבמונ וט יד הלכוא הא יא ןאראגיא יש יא
 יק .ירפמייש יאירפמייש הראפ תשירפ יד שוייא ירבוש שאראניירניא יא :ומיר וט יד וגויי
 ול ומוק .תרכוא ץוק שאראכיירניא ירפמייש יד ירפמייש הראפ יא :ליא יט יד ונייר ליא
 ׳ה הריש יא וליד יאופ יא :ירפמיישיא ירפמיישהראפ הראניירניא ׳ה .ייל וט ץאוטירקשיא
 :ונואירבמונ ושיא ונוא ׳ה הרישיטשיא ליאהאיד ליא ץא .הרייט הל הדוט ירבוש ייר ריפ

 תותיכ אפלא ו׳גוא »
 :ןויישאבלאס הרטשיאונ יד יטריאופ תא שומיראלבואא ׳ה הא שומיראטנאק דאדנא
 ^בואא שוטניימאימלאש ןיק ןויישאוכשיפינאמ ןוק שישאפ שיה שומיראטנאנוקא
 'ה וגיאור :שיחייד שידוט ירבוש ידנארג ייר יא 'ה ידנארג וייד יק :ליא הא שומיראל
 #ניב ־ר יד ירבמונ רופ ןייניב ליא ולידגיב :תרוגא הריפשורפ ׳ה וגיאור :תרוגא הבלאש
 שאל ןרק ;רסראק דאטא שיכ הא ורבמולירא יא 'ה וייד :יה יד תזאק יד שוב הא שומיזיר
 ־לאניא יא וייד ;מ י-־איט־יאול יא ויכ וייד ימ :הרא הל *ד שילאזינרוק היכשא שארדיאוק

 :דישרימ וש ירפמייש הראפ יק יניאוב יק יה הא דאול :יאייכרישיט
 ייל ןיח סיעכאדנא סיל הריראק s1 קומזיכירפ סודארוטכיבא ןייב ירשא
 ןוק סוטכיימאטסיע קיק סיטנאדראוג סודארויככיבא ןייב :,ה יד
 סאריראקסיס ןיא הרווכרדיע ןורארבוא ןוכןייבמאע .ךיריקיר ול ןוסחרוק ודרוג
 :וננומ דאדראוג רופ סאסכאדכימוקכיא סיט סיטסאדנימוקכיא ויכ :ןורייבודכא
 ־סיא :סיליאוס סוט ראדראוג ־יופ סאליראק סימ ןאכרופכדק סאסכאליפסיס סימ
 ;סאסכאדכימוקכיא סוט קאדוונ תא ראונאק ימ ןיא יראעסיזילא ימ ןרכ סיסכוט
 רוכ יד סיייסיאיג לאזיבנא ימ ןיא ןוקארוק יד דאדיניריד ןוק יאיעראול

 :וננומ תעסא קישיד ימ ןוכ יראדראוג סוליאלפ סוט הא :דאדיעסוג
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 אתיב אפלא , ד;ק
 יבל־לכב :ךי־סךב רמקל וחקא תא—וענ הנר המב

 ךתרמא ית;פצ יקל? :ךיתועממ יננשת לא ךיתשךד
 יתפשב :ךייקח ינדמל :: התא ךורב :ךל אטחא אל ןעמל
 ־לב לענ יתשש ךיהוךע ךרדב :ךיפ יטפשמ ל| יתרפס
 עקעתקא ךדוקחב :ךינרז־חא הטיבאו ההישא ךךוק?ב :זוה

 :ךייבד חבקא אל

 הטיבאו יניע.לנ :־רבד הךמשאו היהא ךדבע לע לימג
 ינממ רתסת לא ץראב *בצא רנ :ךתרותמ תואלפנ
 תרענ :תע־לבב ךיטפשמ לא הבאתל יש?; ,דקרנ :ךיתועמ
 '1 זובו הפקה ילעמ לג :ךיתועממ םינקה םירורא םידז
 ¬חיש: ךדבע ודקך; יב םירש ובש: םנ :יתרענ ךיתלע

 :יתצע ישנא יעשעש ךיתדע םנ *־5י

 יננעתו יתרפס יכרד :ךרבךב יעה *קפנ רפעל ה[רבך
 רדהישאו ינניבה ךידוקפ ךרד : ךיקה _ ינדמל ’ 'י
 רקש ךר־ :ךרבדו ינמיק. הנותמ ישפנ הפלד :ךיתואלפ;ב
 ךיטפקמ יתרחב הנומא ךרד :יננה ךתרותו ינממ רסה
 ץורא ךיתווצמ ךרד :ינשיבת לא ל ףיתוךעב יתקבד :־־יוש

 :יבל ב-יהרת ־ב

 ךתרות הרעא:ינניבה :בקעהנ־עאו ךיקח ־ךד ל יגרוה
 *י ךיתועמ בית;פ ינכיךךה :בל לכב,הנ״משאו
 רבעה :עצב לא לאו ךיתו־ע לא ־בל טה :יתצפח וב
 ישא ךתרמא ךדבעל םקה :ינייה ךכרדב אלש תוארק יניע.
 :םיבוט ךיטפשמ יב י־ךצ:־שא *תפרח ־בעה :דתאר:ל

 ג י;דד ךתקרעב ךי־יקפל •תבאת הנה

 רבדז יפרה הנעאו :ךתרמא! ךתעושת :: ךידסח ינאביו
 דע תמא ר?ך יפמ לצת לאו :ךךבךב יתחטב יי
 :רעו םלועל דימת ךתרות הרמקאו :יתלח:ךט?קמל יב דאמ
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 ס־לונ ומוק ראדראוג רופ וכימאק וק הא וקומ הראייפכיכא יק ןיק
 ראריי קישיד ימ ןיכ יריקיר יט ןוקארוק ימ ודוע ןוק :קארבאלאפ
 יקיפ ןוכ יק רופ קאגיד קוט יזידא ןוקארוק ימ ןיא :קאקנאדכימוקכיא קוט יד
 קודוט ירכפוק קוייבאל קימ ןוק :קוליאופ קוט ימאזיבנא ,ה וט וגידכיב :יט הא•
 ומוק יחגא ימ קוטכיימאטקיט קוט יד הריראק ןיא :הקוב וט יד קוייק-אוי
 קוט יראטאק יא יראלבא קאקכאדכימוקכיא קוט ןיא :ריבא ודוט ירבוק
 :קארבאלאפ קוט יראדיבלוא ןוכ ילאזיבילט ימ קוליאופ קוט ןרק :קוכימאק

 :קארבאלאפ קוט יראדראוג יא יריביב וברייק וט ירבוק הנודראלאוג לי
 *יליפ :ייל וט יד קאיבאראמ יראטאק יא קוזוא קימ ירבוקקיד
 :קאקכאדכימוקכיא קוט ימ יד קארבוקכיא ןוכ הרייט הל ןיא ויי ונילג
 :הרוא הדאק ןיא קוייקיאוג קוט הא ראיזיד רופ המלא ימ יקוטפארביק
 :קאקכאדפימוקכיא קוט יד קיטכאריי קול קוגידלאמ קוייבליבוק קיטקאזאט
 :ידלאוג קוטכיימאטקיט קוט יק וייקילפקוכימ יא ויידופיל ימ ילבוק יד ילבוקקיד
 קוט ןיא הלבא ובלייק וט ןוראלבא ימ לופ קירוייכיק ןולאטכיקא יק ןייבנאט
 :וזיקכוקימיד קיפולאב קוזיבירט קימ קוטכיימאטקיט קוט ןייבמאט :קוליאופ
 .הלבאלאפ וט ומוק ימאכאק המלא ימ ובלופ ליא הא יקוגיפא
 קוט ימאזיבכא ימקיטקידכופקיל יא יטכוקיל קאריראק קימ י
 קוט ןיא ילאלבא יא רידכיטכיא ימזא קאקכאדכימוקכיא קוט יד הלילאק :קוליאופ
 :הלבאלאפ וט ומוק ימאמליפא האייקכא יד המלח ימ ואיטוג :קאיבאראמ
 יד הרילאק :ימאדאיפא ייל וט יא ימ יד הליט דאדיקלאפ יד הליראק
 קוטכיימאטקיט קוט ןוק ימיגיפא :יחפ קוייקיאוג קוט יזוקקיא דאדליאיפ
 יק ילילוק קאקנאדכימוקכיא קיט יד הלילאק :לאטקיזילא קאגא ימ ןוכ ׳ה

 :ןוקאלוק ימ קאראגכאקכיא
 יאאללאדלאוג יא• קול־אופ קוט יד הלילאק ׳ה ימאלטקומא י^רו*
 יאאלאדלאוג יא ייל וט ילאדלאו: יא לידכיטכיא ימזא :וייקילפ
 ־ק קאקכאדכימוקכיא קוט יד ולידכיק ןיא ימאכימאקכיא :ןוקאלוק ודוט ןוק
 הא ןונ יא קוטכיימאטקיט קוט הא ןוקארוק ימ הטקוקא :יטכוליבכיא ליא ןיא
 :ימאפאק קאלילאק קוט ץק דאדיכאב ריאיב ידקוזואקימ לאקאפזא :וגיעולפ
 ויידופיר ימ ראקאפ זא :■יטרימיט לופ יק הגיד וט ובלייק וט הא ה,מליפא
 קאקכאדפימיקפיא קוט הא יאיזיד קיא :קופיאוב קוייקיאוג קוט יק "ימיט יק■

 :ימאוגידיבא דאדיטקוג וט ןרק
 וט "יוק ןוייקא^לאק וט 'ה קידיקלימ קוט הלכיב ימ י א ינאונייו
 ימ יק הטקיאופיל לודאיידופירא ימ הא ירידפופקיר יא :הגיד
 יד הלבא הקוב ימ יד קיטראפא ןופ יא :הלבאגאפ רט ןיא ייחאיפכיא
 וט ירארדאוג יא :יליפקיא קוייקיאוג קוט הא יק ומומ הטקא דאדריב
 הל יאימראדפא יא :ירפמייכ *א 'ילפמייק הלאפ ופיטפוק יד



 תבש לש חחנמ -ד;ק
 ךיתדעב הרבדאו :יתשרד ךידוקפ ינ הבחרב הכל,רתאו

 יתב־א רשא 'דן*נסר^ופב עשעתשאו :שובא אלו םינלש דננ
 :ךיקהב ההישאו יתבהא רשיא ךיתואמ לא יפכ אשאו

 יינעב יתמהנ תאז :ינתלהי. רשא לע ־יבעל רבד־רבז
 ךתרותמ דאמ דע ינוצילה םידז :ינהיה ךתרמא *נ

 הפעלז :םחנתאו " םלועמ ךיטפשמ *תרכז :יתיטנ אל
 תיב? ךיקח יל ויה תורימז :ךתךות יבזוע םיעשךמ ינתזחא
 :התיה תאז :ךתרות הרמשאו י" ךמיש הלילב יתרכז :ירוגמ

 :יתרצנ דידקפ יי יל

 בל־לכב ךדפ יתילח :ךייובך ־משל יתרמא ,דוהי יקלח
 לזא ילגר הבישאו יברד יתבשה :ךתךמאכ יננה

 ■יל?ח :ךיתואמ רמשל יתהמהמתה אלו יתשה :ךיתדע
 םוקא הליל־־תוצ־ :יתהכק אל ךתרות ינךוע םיעיש•
 ךוארי רשש לכל ינא רבח :ךקדצ יטפשמ. לע ךל תודוהל

 ':ינדמל"ךיקה ץיאה האלמ ך ךדסח :ךידוקפ ירמשלו '

 •ינדמל תעדו םעט בוט :ךרבךי ץ ךדבע םע תיישע בוט
 התעו גגש ינא הגעא םרט :יתנמאה ךד־חצמב ינ

 ולפט :ךיקה ינדמל ביטמו התא בוט :*תרמש ךתרמא
 בלחכ ישפט :ךידוקפ רצא בל־לכ? ינא ם*ךז רקש ילע
 דמלא ןעמל *תינע •כ ילבוט :יתעשעש ךתיות ינא םבל

 :ףסכו בהז יפלאמ ךיפ־תרות יל בוט :ךיקה

 דזיא״ד :ךיתוצמ הךמלאו ינניבה ינונגוכיו ינושע ךיךי
 קדצ יי יי יתעדי :יתלהי ךרבדל'ינ וחמשיו ינוארי
 ךתרמא? ינמסנל ךדסח אנ־יהו :יגתינע הנומאו ךיטפשמ
 ושבי. :,עשעש 'ךתדות ינ היחאו ךימסה ייואבן :ךדבעל
 ךיא־י יל ובושן גך־דקפ? חישא'ינא ינותוע רקש יכ םיד!
 :שובא אל ןעמל ךיקחב םימת יכל יהי :ךיתודע *עדף
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 •אטקיט קוט ןיא ילאלבא יא :יריקיר קאקכאדכימוקכיא קוט יק הרוגנא•
 ןיא יראזיבירט ימ יא :יראטקדילא ימ ןונ יא קייר הרטניאוקקיא קוטניימ
 סימוקכיא pוט הא קאמלאפ קימ יראקלא יא :ימא יק קאקכאדנימוקפיא קויג

 :קוריאופ קוט ןיא יראלבא יא ימא יק קאקנאד
 יטקיא :ראריפקיא קיטקיזיא ימ *קרופ וברייק וט הא החק הרבמימ ך דן
 קוייבריבוק :ואוגידיבא ימ הגיד וט יק ןוייקיאירפא ימ ןיא יטרוכוק ימ
 קוט ירבמימ :יטקוקא ימ ןונ ייל וט יד וגנומ הטסא ןורייקינראקקיא ימ
 קולאמ יד ובארט ימ הלבמיט :ימיטלטוק יא 'ה ־דפמייק •ד קוייקיאונ
 יד הזאק ןיא סוליאופ קרט ימ הא ןאליאופ קיראטנאק :ייל וט קיטנאשיד
 וטקיא 'יל וט ידראוג יא ׳ה ירבמונ וט יגדב הל ןיא ירבמ־מ :קאדארומ קימ

 :ידראוג קאקכאדכימוקכיא קרט יק ימ הא יארפ
 קרט יגמ :קארבאלאפ קיט ראדראוג לופ ישיד ׳ה יטלאפ ימ
 קימ יקכיפ :תגיד וט ומוק ימאדאיפא ןוקארוק ודוט ןרק קיקאפ
 ימ ןונ יא ילוקירפא :קוטניימאטקיט' קוט הא קייפ קימ יכלוט יא קאריראק
 ימ קולאמ יד קאייכאפנוק :קאקפאדכימוקכיא קיט ראדלאוג רופ ידלאטיד
 ראול רופ יטנאבילא ימ יגוכ יד דאטאימ ןיא :ידיבלוא ןונ ייל וט ןולאירפ
 יק קול קודוט הא ויי ורייכאפכוק :דאדיטקונ יט יד קוייקיאוג ירבוק יט הא
 ׳ה דיקרימ וט יד :קאקכאדכימוקניא קיט קיטכאדראוג תח דע יט יד ןימיט

 :ימאזיבכא קוריאופ קוט היי־ט הל וגכיא יק
 יד האירוזימ :הרבאלאפ וט ומוק ׳ת וכלייק וט ןרק קיטקיזיא ןייע בוט
 :ואירק קאקכאדכימוקכיא קוט ןיא יק ימאחבכא ליבאק יא ןוזאר
 וט וכיאוב :ידלאוג הגיד וט תרוגא יא ןאליי ויי וטנאלביק ימ יק קיטכא
 דאדיקלאפ ימ ירבוק ןוראטכוגא :קיריאופ קוט ימאזיבנא ןאוגיכובא יא
 יקודרוגכיא :קאקכאדכימוקכיא קיט ידראוג ןוקארוק ודוט ןיק ויי קוייבריבוק
 יאופ יק ימ הא וכיאוב :וזיבילט ימ ייל וט ויי ןוקארוק וק וביק ליא ומוק
 קאמ הקוב וט ד ייל ימ הא רוזימ :קוריאופ קוט לאזיבכא רופ ודאטכארביק

 :הטאלפ יד יא ורוא יד קילימ יק

 ־יבנא יא רידכיטכיא ימזא ןורייחפכוק ימ יא ןילייזיא ימ קוכאמ קוט ךידי
 יק יא ןאריב ימ קיטניימיט קוט :קאקכאדכימוקכיא קוט יראז
 קוט דאדיטקוג יק ׳ה יפוק :יריפקיא תרבאלאפ וט הא יק ןארארגילא
 רופ דיקרימ וט הרוגא האיק :קיטקאטכארביק ימ דאדליב ןרק יא קוייקיאונ
 יא קידאדא־פ קוט ןאגכיב ימ :וברייק יט הא הגיד וט ומוק ימראטלונוק
 דאדיקלאפ יק קוייבריבוק ןאיקראטקיזירא :קוזיבירט קימ ייל וט יק ־ריבמ
 קוט ימ הא ןאראכרוט :קאקכאדכימוקכיא קוט ןיא יראלעאויי ןורייקרטא די
 ימזיכירפ ןוקארוק ימ האיק :קוטכיימאטקיט קוט קיטכייבאק יא קיטכיימיט

 :יראטקדירא ,מ ןונ יק רופ קוריאיפ קוט ןיא



 אתיב אפלא ונק
 ׳תרשאל יניע.ודי :יתלח*.ךרבךל ישפנ ךתעושתל התל^

 ךיקה רוטקפ דאנפ יתייה יפ :ינמחנת יתמ רמאל
 :טפשמ יפךר5 יתמ ךדבע ימי המפ :יתחפש אל
 הנומא ךיתועמ־־לנ :ךתרותב אל רשא• תוחיש שיד* יל ורי
 יתבזע אל ינאו ץראב ינולפ טעמ: :ינרזע ינופ־דר רקש

 :ךיפ תודע הרמשאו ינייה ־יסחי :ךידוקפ

 תננופ ךתנומא רדו רדל :שימשב בצנ ךרבד הוהי םלועל
 לפה יפ י םויק ודמע ךיטפשמל :דמעתו ץרא
 םלועל :*.ינעב יתדבא זא יעשעש ךתרות ילול :ךידבע
 יפי ינעישוה ינא ךל :ינתייה 'םב *פ ךידקפ חישא אל
 :ןנובתא ךיתיע ינדבאל םיעשך ווק.יל :יתשךד ךידוקפ

 ':דאמ ךתוצמ הבחר ץק יתיאר הלבת־לכל

 ינמפהת יביאמ :יתהיש איה םויה לי ךתרות ית5הא המ
 יפ יתלפשה ידמלמ־לנמ :יל איה םלועל יפ ךיתועמ
 -לימ :יתךענ ךידקפ יפ ןנובתא םינקזמ :יל החיש ךיהוךע
 אל ךיטפשממ :ךרבד רמשא ןעמל ילגר יתאלפ עריחרא
 שבדמ ךתרמא יפהל וצלמנ המ :ינתרוה התא יפ יתרס

 :רקש הרא־לי יתאנש ןפ לע ןנובתא ךי־דוקפמ :יפל י

 רמשל המוקאו יתעבשנ :יתביתנל רואו דזירבך ילעול ף;
 תובקנ :ךרבךכ יניה יי דאמ דע יתינענ :ךקדצ’ יטפשמ
 דימת י??? ישפנ :ינדמל ךיטפשמו ידוהי אנ הצר יפ
 אל ךידוקפמו יל חפ ם*עשך ונתנ :יתחפש אל ךתרותו
 יתיטנ :המהיבל ןושש ד םלועל"ךיתוךע יתלחנ :יתיעת

 :בקע םלועל ךיקח תושעל *בל

 ־־דהא יגינמו ירקס :*תבהא ךתחותו יתאנש םיפע□
 תועמ הרעאו םיערמ ינממ ירוס :יתלהי ךךבך1י
 ^ , t I ינדעס :ירבשמ ינשיבת לאו הדדא־! ךתרמאכ

*•■***^ • 
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 :יריפ?יא הרבאלאפוונהא יא המלא ימ ץייקאנלאק וט הא ואיזיד
 *מ ודנאיק ליזיד רופ הגיד וט רופ קוזוא קימ יקכוראגייק
 :ידיבלוא ןונ קוריאופ קורכ ומופ ןיא ירדוא ומוק יאופ יק :קאראטרוכוק
 :וייקיאוג קיטכייגיקריפ קימ ןיא קארא ודכאוק וברייק וט יד קאיד קוטנאוק
 קוט קאדוט :ייל וט ומוק ןונ יק קאקיאופ קוייבריבוק ימ הא ןוראבאק
 רקופ ומוק :ימאדרייא .ןורייגיקיריפ ימ דאדיקלאפ .דאדריב קאקכאדכימוקכיא
 וט ומוק :קאקכאדכימוקכיא קוט ישיד ןונ ויי יא הרייט הל ןיא ןוראמיטא ימ

 :הקוב וט יד וטכיימאטקיט יראדראוג יא ימאוגידיבא דיקרימי

 :קולייק קול ןיא הדאראפ הרבאלאפ וט ׳ה ירפמייק הראפ םלועל
 הרייט קיטקיחפכוק דאדליאיפ וט וייקכאכיריג יא וייקכאכיריג הא
 :קוברייק קוט קודוט קול יק ייוא ןוראראפ יק קוייקיאוג קוט הא :יקובוטקוק יא
 :ןייקיאירפא ימ ןיא האידריפיד ימ קיקכוטקיא קוזיבירט קימ ייל וט ןוב יק

 ימ קאייא ןוק יק קאקכאדכימוקכיא קוט יראדיבלוא ןונ ירפמייק הראפ
 ימ הא :יריקיל קאקכאדכימוקכיא קוט יק ימאבלאק ויי■ יט הא :קיטקאוגידיבא
 :קיטכיימ וראפ קוטכיימאטקיט קוט הא ימרידריפיד רופ קולאמ ןוראריפקיא

 :וגכומ הקכאדכימוקכיא וט הגכא ןיפ ידיב וטכיימילפכוק ורוט הא
 קימ יק קאמ :הלבא ימ האייא האיד ליא ודוט ייל וט ימא וטכאוק ןך£
 ירפמייק הראפ יק קאקכאדכימוקכיא קוט ימאטניבאקא קוגימיכיא
 סיימאטקיט קוט יק ידכיטכיא קיטפאזיבכא קימ קודוט יק קאמ :ימ הא קאייא
 קאקכאדכימוקכיא קוט יק קיטכיימ יראפ קוזייב יק קאמ :ימ הא הלבא קוט
 :קארבאלאפ קוטי ראדראוג רופ קייפ קימ ידיב ולאמ ונימאק ודוט יד :ידראוג
 ןוראקלודאיק וטכאוק :קיטקארטקומא ימ וט יק יליט ימ ןונ קוייקיאוג קוט יד
 סאדכימיקכיא קוט יד :הקוב ימ הא ליימ יק קאמ קאגיד קוט ראדאלאפ ימ הא

 :דאדיקלאפ יד וכימאק ודרט יקירורא יטכאט רופ קיטניימ יראפ קאק
 :ורידכיק ימ הא זול (ומוק)יא קארבאלאפ קוט ייפ ימ הא הלידכאק (ומוק)
 סארביק יאופ :דאדיטקוג וט י־י קוייקיאוג ראדראוג רופ ימריפא יא ירוג .
 הקוב ימ יד קידאטכוליב :הרבאלאפ וט ומוק ימאכאק 'ה וגכומ הטקא ודאט
 המלאפ ימ ןיא המלא ימ :ימאזיבכא קוייקיאוג קוט יא ׳ה הרוגא הטכוליבכיא
 קוט יד יא ימ הא וקאל קולאמ ןורייד :ידיבלוא ןונ ייל וט יא וניטגוקיד
 יק ירפמייק הראפ קוטכ׳מאטקיט קוט ידיריא :יריי ןונ קאקכאדכימוקכיא
 :מאפ סוריאופ קוט רי;א רופ ןוקארוק ימ יטקוקא :קוייא ןוקארוק ימ יד רזוג

 :וייקירפ ירפמייק
 הטרייבוקניאימ :ימאיילוט יא .יקירובא (קולאמ)קוטכיימאקכיפ
 ימ י־י סובדאריט :'יריפקיא הרבאלאפ יוונ הא וט וראפמאמ ימ יא
 הייד וט ומוק ימירפוקא :י־יד ימ יד קאקנאדכימוקכיא יראדראוג יא קוכילאמ
 יא ובלאק יריק יא ימירפיקא :הקנאריפקיא ימ יד קיטקיזירא ימ ןונ יא יריביב יא
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 ףיקחמ םינוש־לב תילס :דימת ףיקחכ העשאי העשואי
 ,תבהא ןכל ןףאיעשר־־לב תבש־ םינס .םתימרת רקש יב

 :1יתארי ףימפשממו ירשב דןך,ךפמ רמס :ףיתדע

 ףיזבעברע־ :ןרשעל ינחינת לב קדש טפשמ יתישע
 ףהעושיל ולב יניע :םידז ינקשעי. לא בוטל
 :ינדמל ףיקהו ףדסהננ ףדבע_ םע. השע: :ףקדצ תרמאלו
 ורפה ,דוהיל תושעל תע :ףיתלע העךאי ינניבה ינא ףדכע
 ־לכןכ לע :זפמו'בהזמ ףיתועמ ,תבהא ןב לע .ףתחות

 :יתאנש רקש הרא־־לכ יתרשי לכ ידוקפ

 ריאזי ףירבד חתפ :ישפנ םתרצנ ןב לע ףיהוךע תואלפ
 ףיתוצמל יב הפאשאו 'יתלעפ יפ :םייתפ ןיבמ
 ןכה ימעפ :ףמש יבהאל טפשמב יננהו ילא הנפ :יתבאו
 עדא קשעמיינדפ : ןוא־ליכ יב טלשת לאו 'ףתרמיאב
 :ריקה תא ינדמלו'ףדבעב ראה ףינפ :ףידוקפ הרמשאו

 :ףהרות ורמש אל לע י;יע ודרי םדמ יגלפ

 הנומאו ףיתדע קדצ תיוצ :־יטפשמ ישמ י״י התא קידצ
 הפורצ :ירצ ףירבך וחבש יכ יתאנק ינתתמצ :דאמ
 אל ףידקפ הזבנו יכנא ריעצ :הבהא ף־דבעו דאמ ףתךמא
 קוצמו רצ :תמא ףתךותו םלועל קדצ ףתקדצ :יתחכש
 ינניבה םלועל 'ףיתודע קדצ :יעשעש ףיתוצמ ינואצמ

 :היהא
V : V 

 ־ינעישוה ףיתאךק :הרצא ףיקה ף יננעבל־לכב יתארס
 הדעושאו ףשנב יתמדק :ףדרידע י־־דרמשאו
 ־ילוק :ףהרמאב חישל תורמשא יניע ומדק : יתלחי. יןרבךל
 ףתךותמ המז יפדר וברק :יניהףיטפשמכיי ףרסחב העמש
 יתעדי םדק .תימא ףיתןצמ־לכו. י;, התא בורק :וקהך

 :םת־סו םלועל יי ףיתדעמ
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 קיטפאריי קודוונ קיטקאידאקלאק :ופיטפוקיד קוריאופ קוט ןיא יראטכוקד
 קיטקאדלאנ קאיירוקקיא ומוק :וייכאגניא וק דאדיקלאפ יק קוריאופ קוט *
 ישוקירכיא :שווככיימאונשיוכ שוט ימא וטפאט רופ הרייט יד קולאמ קודוט

 :ימיט קוייקיאוג קוט יד יא יכראק ימ רובאפ וט יד
 :קיטכאקרופירבוק קימ הא קישיד ימ ןופ דאדיטקוג יא וייקיאוג יזיא יתישע

 :קויינרינוק ןיקרופירנוק ימ ןופ ןייב הראפ ונרייש יט הקכאיפא
 :דאדיטקוג וט יד הגיד רופ יא ןוייקאנלאק וט רופ ןוראגייש יק קוחא קימ
 ונרייש וט :ימאזינכא קוריאופ שוט יא דישרימ וט ומוק ונרייש יט ןוק זא
 'ה הראפ ריזא רופ הרוא :קוטכיימאטקיט קוט ירנאק יא רידניטפיא ימזא ויי
 יא ורוא יק שאמ שאקכאדפימוקפיא שוט ימא וטכאט רופ :ייל וט ןוראדלאב
 יקירידא ודוט יד קאקנאדכימוקכיא קאדוט וטכאט רופ :זפוא יד ורוא יק שאמ

 :יקירונא דאדיקלאפ יד וכימאק ורוט
 ימ ודראוג קול וטפאט רופ קוטפיימאטשיט קוט קוטריינוקפיא תואלפ
 ■י׳פיטפיא־ ןייזא הרנמולירא קארעאלאפ שיט יד וייפיקירפ :המלא
 :יאיזיד שאקנאדכימוקפיא שיט הא יק ינינכיא יא ירבא הקונ ימ :קיפרוט ריד
 ־אטאפ קימ :ירנמוכ וט קיטכאמא הא ויישיאוג ומוק ימאדאיפא יא ימ הא הטאק
 :הרוטרוט הפוגכיפ ימ ןיא ראטשידופ קישיד ןוכיא הגיד וט ןוק יכופכוקקאד
 קויג :קאקפאדפימוקכיא קוט יראדראוג יא ירנמוא יד ושרופ ירנוק יד *מימחיר
 קטאליפ :שיריאופ שיט הא ימאזינכא יא ונרייק וט הא הרנמולירא קיקאא

 :ייל וט ןוראדראוג ןופ יק רופ קוזוא שימ ןוריידכישיד קאוגא יד
 דאדיטשרגקיטשאדפימוקכיא:שוייקיאוג קוט קוגיריד יא 'ה ויגוטקוג חידצ
 יק וליש ימ ימוזאט :הגכומ דאדליאיפ יא שיטכיימאטשיט קוט יד י
 -הגיד וט הדארימזיא :קירודאייטשוגפא שימ קארנאלאפ שוט ןוראדינלוא
 ־כימוקפיא שיט ודאייקירפקופימ יא ויי רוכימ :ומא הל ונרייק וט יא וגפומ

 ייל וט יא ירפמייש הראפ דאדיטשט דאדיטקוג וט :ידינלוא ןופ שאקנאד
 שימ שאקכאדכימוקפיא קוט ןוראשכאקלא ימ וטירפאיא האייטקוגפא :דאדר־ב
 רידפיטפיא ימזא ירפמייש הראפ שוטכיימאטקיט שיט יד דאדיטשוג :שוזיגירט

 :יריניב יא
 :יראדראוג שמיאופ שיט ׳ה ימידכופקיר ןושארוק ורוט ןוק ימאיי יתא^ל
 יטפאכוקא :קוטפיימאטשיט שוט יראדראוג יא ימאנלאש ימאיי יט
 שימ ןוראטכאכוקא :יריפקיא הרנאלאפ וט הא ימאלקשיא יא יגופ הל ן*א
 דישרימ וט ומוק יאוא חנ ימ :הגיד וט ןיא ראלנא רופ שאדארונלא קוזוא
 ־וגילאמ שיטכייגיקירפ יקכוראגייא :ימאוגידיבא שוייסיאט קוט ומוק. ׳ה
 קאקפאדפימוקפיא שיט שאיוט יא 'ה וט ופאקריק :ןוראשילא יק ייל וט יד האיר
 ;שול ירםמייש הראפ יק קוטכיימאטקיט קיט יד יפוק שיטפא :ד^־י־יינ

 :קיטקאטכימיקא
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 ־ב״־ו הביר :יתתנש אל ־תרות יכ ינצלחו יינע האר
 ךיקה יכ העושי םיעקרמ קוהך :יניח ך1רךמאל ינלאעו
 יפ־ר םיבר :יניח ךיטפשמכ ייו םיבר ךישהר :ושרד אל
 רשא הטטוקתאו םידגב יתיאר :יתיטנ אל ךיתוךעמ •רצן
 ךדסחכ יו יתבהא ךידוקפ יכ האיו :דרטש אל ךתרמא

 ' :ךקדצ טפשמ־לב םלועלו תמאי ךרבד שאר :יניח

 לע יכנא שש :יבל דחפ ךירבדמו םגח ינופךך םירש
 ז־דבעתאו יתאנש רקש :בך ללש אצומב ךתחמא
 :ךקךצ יטבשמ לע ךייתללה םויב עבש :יתבהא ךתרות
 יתרביש : לושכמ ומל ןיאו ךתרות יבקאל בי □ולש
 םבזדאו ךיתדע *שפנרדרמש':יתישע ךיתוצמו יק ךתעושיל■

 :ךדגנ יכרד־־לכ יכ ךיתדעו ךידוקפ יתחמש :דאמ

 ךינפל יתנחת אבת :ינניבד ךרבדכ יי תינפל יתנד ברהת
?w ׳;';ליצה W •ג 
 :קדצ ךיתוצמ־לכ ינ ךתרמא ינושל"ןעת :־יקה ינדמלת
 יי ךתעושיל יתכאת :;ת״הב ךידוקפ יי ינרזעל ךךיז י,ךת
 :ינדזע: ךיטפשמו ךללהתו יש?נ יהת :יעשעש 'ךתרותו■
 :יתחכק אל ךדרוצמ יכ ךך.בע שקב דבאי 'השכ יתיעת

 הוהי :יננעב יתארק יל התרצב הוהי לא תולעמה רישי
 ןתו המ :הימך ןושלמ רקש תפשמ ישפנ הליצה
 ילזוג םע םינונש רובג יצח :ה;מך ןושל ךל ףיטי המו ךל
 :ר־זק ילהא םע יתנכש ךשמ יתרג יכ יל היוא :םימתר
 יכו םולש ינא :םולש אנוש םע ישפנ הל הנכש תבר

 ; המחלמל המה רבדא
 T T 5 ״ “ T ״• ־״ ״ •!

 :י־וזע א1ביז ןיאמ םירהה לא יניע אשא תולעמל ריש
 טומל ןתו לא :קראו םימש השע הו־י 'םעמ ירזע
 :^רקי רמש ןשיי אלו םונ;אל ,יוה :ךימש םונ: לא ךלגר
 אל שמועה םמוי :ךנימי, די. לע ולצ העדו ךרמש ,דוהיי
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 והזאראב .ידיבלוא ןונ ייכ ןינ יק ימאפאקקיא יא ןוייקיאילפא ימ יאיב ךאיי■
 *לאק קולאמ יד רכאשיל :ימאכאק הניד וע לופ ימימסיל יא הזאלאב ימ
 ־הריג ומוק ׳ה קאכנומ קידאדאיפ קוע :ןולייריקיל ןונ קוליאופ קוע יקןי־יקאב
 ■ד קילודאייעקוגכא קימ יא קיענייניקירפ קימ קוגכימ :ימאכאק קוייקיאוג

 רע יק יעאבכוק יח קילודאקלאפ ידיב :יעקוקא ימ ןוכ קווגכיימאעקיע קד
 דיקלימ וע ומוק ׳ה ימא קאקנאדכימוקכיא קוע יק יאיב :ןולאדלאוג ןו: הגיד

 רדוע ילפמייק הלאפ יא דאדריב הלבאלאפ וע יד וייפיקילפ :ימאכאק
 :דאדיעקונ וע יד וייקיאוג

 יק הרבאלאפ וע יד יא קידלאב ןיא ןולייגיקילפ ימ קילוייכיק 2ייףן^
 ראייא ומוק הניד רע ירבוק ויי וזוזוג :ןוקאלוק ימ וייקילובאפק־א
 ייח סיזיב קאיכומ :ימא ייל וע יקילובא יא יקילובא דאדיקלאפ :וננומ וחפקיא
 סאמא הא הנכומ זאפ :דאדיעקוג וע יד קוייקיאוג רופ ובאלא יע האיד ליא
 יא ׳ה ןוייקאבלאק וע הא יליפקיא :וקייפכורעכיא קוייא הא ןונ יא ייל וע קייג
 קולדיא יא קועכיימאעקיע קוע המלא ימ ודלאוג :יזיא קאקכאדנימוקכיא קוע
 קימ קאדוע יק קועכיימאעקיע קוע יא קאקכאדכימוקכיא קוע ידלאוי :וננומ

 :יע הרעכיאוקקיא הא קאלילאק

 ׳ע ומוק 'ה יע יד ילענאליד ןוייקאמאלקקיא ימ האיקלאניאא
 רנ ־ד ילעכאליד הביעאנול ימ ילעכיא :לידכיעכיא ימזא הרבאלאפ
 קאלאזיבכא ימ יק לואול קוייבאל־קימ ןאלאל5א :ימאפאקקיא הניד וע ומוק
 ינאדכימוקניא קוע קאדוע יק הניד וע האוגכ־אולימ הראעכאק :קוליאופ קו1־
 קאקכאדכימוקכיא קוע יק ימלאדוייא לופ ויאמ וע האיק :דאדיעקונ סאק,
 ימ הביב :קוזיבירע קימ ייל ועי יא ׳ה־ןוייקאבלאק וע הא יאיזיד :יזוקקיא
 רריכראק ומוק יליי :ןאראדוייא ימ קוייקיאוג קוע יא האיעלאבאלא יא המלא

 :ידיבלוא ןמ קאקכאדנימוקכיא קוע יק ובלייק וע הקקוב ודידליפיד

 יא ימאיי ימ הא האייעקונכא הל ןיא 'ה הא קודארג קול יד ראעכאק ריש
 יד דאדיקלאפ יד הנבא יד המנא ימ הפאקקיא ׳ה :ימויידכופקיל
 יד האוגכיל יע הא הרידאייכיא יק יא יע הא הלאד יק :יערא יד האונכיל
 רופ ייאונ :קומאעיר יד קאזארב ןוק קאדוגא ןאנאראב יד קאעיאאק :יערא
 ימלא ימ האייא הא ולומ וננומ :רדק יד קאדכייע ןיא ירומ ןשמ ןיא ירומ יק ימ

 :האיליפ הל הא קוייא יראל^א ודנאוק יא זאפ ויי :זאפ ןייקירובא ןוק

 הא יד קיעכומ קול הא קוזוא קימ יראקלא קודאלנ קול יד לאענאק ףי^
 הלייע יא קולייק ןייזא ׳ה ןרק יד הדוייא ימ :הדיייא *מ הכריב ידכוא
 קיא :לודאדראונ וע ימריאוד ןונ ייפ וע ועכיימיאופקיל ליא הא הראד ןונ
 'ה לודאדראוי וע ׳ה :לארשי יד רודאדלאוג יקימלודא ןונ 'א ימליאוד ןונ
 סריריפ *ע• *יט לוס ליא האיד יד :הגיריד וע י*־ וכאמ ירבוק הלבמולוק וע
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 חא—ומשי עך־־לכמ ךרמשי הוהי :הלילב חריו הכב!

 ':בלוע דעו התעמ ךאובו ךתאצ־־משי ,דוהל :ךש?נ

 :ךלנ ידוהי תיב יל,םירמאב יתחמש דודל תולעמה ריש

 הילונבה םלשורי :םלשורי ךירעזעב ונילבד ויה תודמע
 תודע הל ;טביש םיטבש ולע םשש :וךחי_ הל הרבחש ריעב
 טפשמל תואסכ ובשל המש יכ :הלה• םשל תודוהל לא־וקיל
 :ךינדא וילשי שלשורל בולש ילאש :דוד תיבל תואקכ

 יהא :־דיתונמראב ךליחב
 השקבא יניהלא ,דוהי תיב לעמל :ךב בולש אנ הרבדא

 :ךל בוט

 l יבעייה יניע. תא יתאישנ ךילא תולעמה ריש

 לא ההבש יניעכ םהינודא די. לא םידבע יניע? הנה
 וננח :וננחיש יע וניהלא ,דוהי לא וניניע ןי התרבב ד;
 געלה ונשפנ הל העבש תבר :זוב ונעבש בר יכ וננה ,דוהי

 :םינויא^ל זובה םיננאשה

 :1!!רישי אנ רמאי ונל היהש ■דוהל ילול דוךל תולעמה ריש
 'םדד •זא :םדא ונילע,בוקב ונל היהש הלהל ייליול
 לע רבע הלהנ ונופטש םימה יזא :ונב םפא תורהב ונועלב
 אלש ,דוהי ךורב :םינודזה םימה ונשפנ לע רבע יזא :ונשפנ
 ביישקוי הפמ הטלמנ רופצכ ונשקנ :םהינשל ףרט ונכתנ

 ש ,דוהי םשב ונרזע :ונטלמנ ונחנאו רבשנ חפה

 םלועל טומי אל ןויצ רהכ הלהיב םיחמצה תולעמה ריש
 ומעל ביבס דידיו■ הל ביבס םירה םלשורי :בשנ
 לדוג לע. עשרה טבש חונל אל יכ :םלוע דעל התעמ
 :םבהירי התלועב םיקידצה וחליש: אל ןעמל םיקידצה

 ם־ולקלקע ביטמה• :םתובלב םי־ישילו םיבוטל דוהי הבישה
 :לא ץשי ייע היריש ןיאה ילעפ תא הל,דל םכילוי



 ו;ידאל
 המלא וט האהראדראוג לאמ ידוע יד הראדראוג יט ׳ה :יגמ הל ןיא הפול י1
 :ירפמ״ק הטקא יא הרו-א יד לארעכיא וע יא רילאק וט הראדראוג ׳ה

 הא קיטכייזיד ןיא ימירגילא :דוד הא קודארג קול יד ראטכאק ףי^
 סייפ קורטקיאט ןוריאופ קודאראפ :קומיראדכא ׳ה יד הזאק ןיא ימ
 יאופ יק דאדביק ומוק הדאוגארפ הל סילשורי :םילשורי קאטריאופ קוט ןיא
 ׳ה יד קובירט קובירט ןורייבוק יאא יק :הנוא הא האייא הא הדאטכוגא
 סיקא יק יאא יק :'ה יד ירבמוכ הא ראול רופ לארשי הא וטכיימאטקיט
 דאדכאמיד :דוד יד הזאק הא קאייק וייקיאוג הראפ קאייק ןיא ןוראט
 וט ןיא זאפ האיק :קיטפאמא קוט ןאיקראוגיזאפא םילשורי יד זאפ
 קורייכאפמוק קימ יא קוכאמריא קימ רופ :קאכימלא קוט ןיא זאפ הכאקאבראב
 ןייב יראקשוב וייד ורטקיאוכ ,ה יד הזאק רופ :יט רופ זאפ הרוגא יראלבא

 :יט הא
 יאטקיא ליא קוחא קימ הא יקלא יט הא קודארג קול יד ראטכאק רישי
 קוק יד רידופ הא קוברייק יד קוחא ומוק קיא :קולייק קול ןיא
 קורטקיאוכ ־קנא הרוייניק וק יד רידופ הא הברייק יד קוזוא ומוק קירוייכיק
 ל קומאדאיפא : ידאיפא קוכ יק הטקא וייד ורטקיאוכ ׳ה הא קוזוא

 הא וטרא יק וננומ :וייקירפקוכימ יד קומיטרא קוכ וגכומ יק קומאדאיפא■
 יייקירפקוכימ ליא קודאדיקא קול יד וכראקקיא ליא המלא הרטקיאוכ האייא

 :קוחייכאיניא קוגיטלא קול הא
 הא יאופ יק ׳ה הריא ןונ יק :דוד הא קודארג קול יד ראטכאק
 ץא קוכ הא יאופ יק 'ה הריא ןונ יק :לארשי הרוגא הריד קוכ
 ןיא ןאיטולגכיא קוכ קוביב קיקכוטקיא :ירבמוא קוכ ירבוק יקראטפאבילא
 וייורא ןאבאכודבארא קוכ קאוגא קאל קיקכוטקיא :קוכ ןיא רולופ וק ריקיריא
 קארטקיאוכ ירבוק הבאקאפ קיקנוטקיא :קאמלא קארטקיאוכ ירבוק הבאקאפ
 ־אבירא וייד קומ ןונ ־ק 'ה וגידכיב :קאייבריבוק קאל קאוגא קאל קאמל^
 הדאפקקיא יאופ וראשאפ ומוק המלא הרטקיזרוכ :קיטכייד קוק הא הרודאט
 סומיאופ קוכ יא ודארביק יאופ וקאל ליא קוטכיימאפכאקכיא יד וקאל יד
 :הרייט יא קולייק ןייזא ׳ה יד י־יבמוכ ןיא הדוייא הרטקיאונ :קודאפאקקיא
 יטכומ ומוק ׳ה ןיא קיטכאייזואיפכיא קול קודארג קול יד ראטכאק ריש
 םיכשורי :הראטקיא ירפמייק הראפ הריאופקיר יק ןופ יק ןויצ יד
 הטקא יא הרוגא יד ילביאופ וק הא רודיריד ׳ה יא האייח הא רודיריד קיטנומ
 קויגקוג קול יד יטריאוק ירבוק האייקילאמ הל יד הראב הראזופ ןופ יק :ירפמייק
 הא 'ה האוגיכובא :קונאמ קוק הרוטרוט ץא קוטקוג קול ןאדפייט ןופ יק רופ
 קיטנאטקוקא קול יא :ןיקזירוק וק ןיא קוריגיריד קיל הא יא קוניאוב קיל
 ירברפ זאפ הריטרוט קיטכארבוא הא ׳ה האקולראביי קוינכיימיקרוטא סוש^



 אתיב אפלא סק
 :םימלהכ ונייה ןויצ תביש תא ,דוהי, בושב תולעבה ריש
 םיווב ורמאי זא דנר וננושלו וניפ קוחש אלמי’זא
 ונמע תושעל ,דוהי לידגה :הלא םע תוישעל ,דוהי לידעד
 בגנב םיקיפאב ונתיבש תא ,דוהי הבוש :םיחמש ונייל
 ךש? אשנ הכבו ךלו ךולה :ורצקי הנרב העמדב םיערל

 :ויתמלא אישנ הנרב אבי אב ערזה
• T • : f •T ־: יי \ T 

 ולמע א־ןש תיב הנבי אל ,דוה• םא המלשל תולעמה ריש
 :רמוש דקש אוש ריע־רמשי אל ,דוהי םא וב וינוב
 תיבצעה םהל יליא תבש ד!ךאמ םוק'ימיכשמ םבל איש
 ירפ רכש םינב הוהי תל,ךנ הנה :הנש ודידיל ןתו ןכ

 רבנה ירשא :םירוענה ינב ןכ יובג דיב םיצחכ :ןטבל
 זרא ורבדי יכ ושבי אל םהמ ותפשא תא אלמ רשא

 :רעשב םיברא

 עינו :ויכרדב. ךלהה הדוהו ארי,־לכ ירשא תולעמה ריש
 הירפ ןפגכ ךתשא נ ךל בוטו ךירשא לבאת יכ ךיפכ
 יכ הנה :ךינחלשל ביבס םיתז יליתשכ ךינב ךתיב יתכרוב
 בוטב הארו ןויצמ ,דוהו ךכרבו :הוהי, ארי רבנ ךרבל ןכ
 :לארשי לע םולש .ךינבל םינביהאךו : ךייח ימי לכ םילשורי

 תבר :לארשי.אנ רמאי ירוענמ ינוררצ תבר תולעמה ריש
 םישדד ושרה יב! לע :יל"ולבל אל םנ ירוענמ ינוררצ

 ושביו :םיעשך תובע ץצק וקידצ הוהי :םתינעמל וכיראל
 ףלש תמדקש תונג ריצחכ וילו :ןויצ יאנש לכ ריוהא ונמיו
 ורמא אלו :רמעמ ונצרו רצוק ופכ אלמ אלש :שבי

 :הוהי םשב םכתא ונכרב םכילא ,דוהי,תברב םירבעה
 דעמש ינדא :,דוהי ךיתארק םיקמעממ תולעמה ריש
 םא :ינונלת לרקנל תובשק. ךנזא הניל,ךת ילוקב
 ןעמל החילסה ךמע יב :דמע;.ימ י!דא היךרמשת ת־ינוע
 ישפנ :יתללוה ורבדלו .ישפנ הלוק ■דוהו יתדק :ארות



 ונידאל 60.
 קומיאופ ןויצ יד הקכאכרוע הא 'ה ראכרווכ ןיא קודארג סיל יד ראעכאק ףי£♦
 הקוב הרעקיאוכ וזיר יד הריגכיא יק קיקכועקיא :קיעכאייכוק ומוק
 סארנכיא קיעכיג קאל ןיא ןאריד קיקכווכקיא ראעכאק האוגכיל הרעקיאוכ יא
 קומיאופ קוכ ןוקריזארופ׳הוייקידכארגכיא :קועקיא ןוק רדא רופ ׳ה וייקיד
 :הרוקיק הל ןיא קוגאליפ ומוק תקכאכרוע הרונקיאוכ הא 'ה הכרוע :קירגילא
 יא הראדכא ראדכא :ןאראגיק ראעכאק ןוק המירגאל ןוק קיענארבמיק קמ
 ראעכאק ןוק הכריב ריכיב ןימיק ליא יד ועכיימיאארעכוק ןאביי רארויי

 :קאייליבאג קוק ןאביי
 "יכאב הזאק הראוגארפ ךוכ 'ה יק המלש רופ קודארג קול יד ראעכאק
 דאדביק הדראוג ןוכ 'ה יק .ליא ןיא קיעכאוגארפ קוק ןורארדזאל דאד
 ראעכאבילא קיעכאגורדאמ קוב הא דאדיכאב :רודאדראוג ואוגיעכוק דאדיכאב
 הראד יקכא קאזיעקירע קאל יד ןאפ םיעכיימוק ראעקיא קיעכסדראעיד
 הל יד ועורפ וייקירפ £וזיא ׳ה יד דאדיריא קיא :וייכיאוק ודיריק וק הא
 *יקומ קאל יד קוזיא יקכא ןאגאראב יד וכאמ ןיא קאעיאאק ומוק :ירעכייב
 קוייא יד שאקאראק וק הא וגכיא יק ןוראב ליא ודארועכיבא ןייב :קידאד

 :וזיקכוק ליא ןיא קוגימיכיא הא ןוראעכארביק יק ןאראעקיזירא יק ןוכ
 ליס ׳ה יד ןיימיע ודוע ידארועכיבא ןייב קודארג קול יד ראעכאק
 *יימוק ודכאוק קאמלאפקועיד האייריזאל :קארירהק קוקן־א ןאדכא
 ייא החאוייגורפ דיב ימוק ריזומ וע :יע הא ןייב יא וע ודאררעכיבא ןייב קיר
 יע יד רודיריד קיראבילוא יד קומאר ומוק קוזיח קויג הזאק רע יד קיכוקכירא
 יד 'ה האיעריזידכיב :׳ה יד ןיימיע ןוראב וגידכיב הריק יקכא יק קיא :הז־מ
 םאר-ב יא :קאדיב קוע יד קאיד קודוע םילשורי יד ןייב ןיא יאיב יא ןויצ

 :לארשי ירבוק זאפ קוזיא קוע הא קוזיא
 קידסדיקומ קימ יד ןוראייעקוגכא ימ ומומ קודארג קול יד ראעכאק רי£*
 קידאדיקומ קימ יד ןוראייעקוגכא ימ ומומ :לארשי הרוגא הריד

 סאלא קירודארא ןורארא העקיאוק ימ ירבוק :ימ ןוק ןוריידופ וכ ןייבכאע
 *ראעקיזירא :קולאמ יד קאדריאוק וערוק .ועקוג ׳ה :קוקלוש קוק הא ןוראב
 הבריי ומוק ןאריק :ןויצ קיעכייקירובא קודוע קארעא ןאיקראכרוע יא ןאיק
 המלאפ וק וגכיא ןוכ יק :הקיק יק הריע יק.יק קיענא ןיא יק קודאזיע יד
 ,ידכיב קיעכאקאפ קול ןורישיד ןיכ יא :רודאייליבאג וקארב וק יא רודאגיק

 :׳ה יד ירבמוכ ןיא קוב הא קומיזידכיב קוב תא ,ה יד ןוייק

 יכדח :׳ה ימאיי יע קארודכוא יד קודארג קול יד ראעכאק
 יד זוב הא קיעכאגוקקיא קאזירוא קוע ןאיק זוב ימ ןיא יאוא
 יק :הכריעקוק יק ןיק יכדא הי קאראדראוג קועיליד יק :קאייעאגיר קימ
 ימ וריפקיא ׳ה יריפקיא :ודימיע קאיק יקרופ הקכאכודריפ הל יע ןוק
 קיענאריפקיא יק םאמ ׳ה הא המלא ימ :יריההיא ודכאמ־יק יפ הר יא המל"

21 

21 



 אתיב אפלא *"י®
 לא לארשי להי :רקובל. םירוגש רקובל! םירמושמ ,דוהיל
 הרפו אוהו :תודפ ומע הברהןדסחה ,דוהו םע ינ הוהי

 :ויתונוע־לכמ לארשי תא
 אלו יניע.ומר אלו ינל הבג אל ,רוהי דודל תולעמה ריש
 יהיושיאל םא :ינממ תואלפנבו תולדנב יתכלה
 לחו :ישפנ ילע למנכ ומא ילע למגנ ישפנ יתממודו

 :םלוע דעו התעמ הוהי לא לארשיו
 עבשנ רשא :ותונע־לכיתא דודל הוהו רוכז תולעמה ריש
 םא 'יתיב לזדאב אבא יםא. :בקעי.ריבאל רדנ ,דוהיל
 :המונת יפעפעל יניעל תנש ןתא םא :יעוצי שרע לע הלעא
 הונעמש הנה :בקעו ריבאל תונכשמ הוהיל םוקמ אצמא דע
 הוחתשנ ויתונכשמל האובנ :רעו ידשב הונאצמ התרפאב
 :ךזע ןוראו התא ךתחונמל ,דוהי המוק :וילגר םודהל
 לא ךדבע דוד רובעב :וננרי ךידיסח*, קדצ ושבלי ךינחכ
 הנממ בושי,אל תמא דודל ,דוהי עבשנ :ךחישמ ינפ בשת
 יתירכ ךינב ורמשי. םא :ךל אסכל תישא ךנטב ירפמ
 יכ :ךל אסכל ובשי.דע ידע םהינב םנ םדמלא וז יתדעו

 הפ דע ידע יתחונמ תאז :ול בשומל ,דוא ןויצב ,דוהו רחב
 :םחל עיבשא הנויבא ךרבא ךרב ,דדיצ :היהיוא ינ’בשא
 ןרק חימצא’םש :וננרי ןנר הידיסחו עש.י שיבלא היערכו
 וילעו תרישב שיבלא ויביוא : יחישמל רנ יתכרע דודל

 :ורזנ ץיצי
 םיחא תבש םיענ,המו בוט'המ הנה דודל תולעמה ריש
 ןק_ן ןקזה’לע דרי שארה לע בוטה ןמשכ :דחי,'םנ
 יררה לע דריש ןומרח לטכ :ויתודמיפ לע דריש ןרהא

 :םלועה דע םייח'הכרבה תאיהוהי ,דוצ םש *כ ןויצ
 םידמועה יי ידבע לכ ך תא וכרבי הנה תולעמה ריש

 תא וכרבו שדק םכידי ואש ׳.תילילב יי תיבב
 :ץראו םימש דשע ןויצמ יי’ ךכרבי

 ♦ יי
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 יק 'ה הא לארשי הליפקיא ־הכאייכסמ הל הא קישנאליפקיא הכאיינאמ הל הא:
 לארשי הא הרימחיל ליא יא :ןוייקימחיר ליא ןרק רגכרמ *א דיקלימ הל 'ה ןוק

 :קושיליד קוק קורוש יד
 ןוקארוק ימ וייקישלאניא יק ןונ 'ה דוד הא קודאלג קול יד ראונכאק ריש
 -ידכארג ןיא יבודנא ימ ןונ יא קוזוא קימ ןורייקיעלאכיא יק ןונ יא
 ומוק המלא ימ ראייאק דיא יא יחפ ןונ יק :ימ יד קאיבאלאמ ןיא יא קאה
 הריפקיא :המלא ימ ימ ירבוק ודאשישקיד ומוק ירדאמ וק ירבוק ודאשישקיר'

 :ירפמייק השקא יא הרוגא יד ׳ה הא לארשי
 סארביק וק ודוש הא דוד הא ׳ה הרבמימ קודארג קול יד ראשנאק ריש
 ־ק :בקעי יד ישליאופ הא ויישימורפא ׳ה הא ורוג יק :ושניימאש
 קודארשקיא קימ יד וגיל ירבוק יליבוק יק הזאק ימ יד הדנייש ןיא ירארשניא
 השקא :ושניימיקימרודא קוראפראפ קימהאקוזוא קימ הא וייניאוק יראד יק
 ןיא קומיאוא הל קיא :בקעי יד ישליאופ הא קאדארומ ׳ה הא ראגול יראייא יק
 קחדארומ קוק הא קומירארשניא :הראש יד קופמאק ןיא קומיאא הל סרפא
 וש הא ׳ה השנאבילא :הניכש וק יד ודארשק־א הא קומ־אקונראברוקניא
 דאדישקוג ןארישקי* סינהכ קוש :הזילאשרופ וש *ד הקרא יא וש הקנאגלוא
 קיקאפ ראנרוש קאגא ןונ וברייק וש דוד רופ :ןאראשנאק קוניאוב קוש יח
 ושורפ יד האייא יד הראנרוש ןונ דאדליב דוד הא ׳ה ולוג :ודאשנוא וש יד
 סיפ ימ קוזיא קוש ןאלאדראוג יק :יש הא האייק הא ינרופ ילשנייב וש יד
 קוזיא קוק ןייבנאש ילאזיבנא קיל יק יעקיא ושניימאשקיש ימ יא ושניימאמ
 ןויצ ןיא ,ה וזוקקיא יק :יש הא האייק הא ןאלאשניקא יק ילפמייק השקא
 ,מ יקא ילפמייק השקא הקנאגלוא ימ השקיא :ליא הא הדארומ לופ ואיזיד

 קוחאיזיד קוק יליזידניב ליזידניב הדנאיב וק :יאיזיד הל יק יראשכיקא
 קוכיאוב קוק יא ןוייקאבלאק ילישקיב סינהכ קוק יא :ןאפ יד ילאשלא
 הלידנאק ילאנידרוארוד הא ונייר ליקיאומליא ירא יאא :ןאלאשנאק ראשנאק
 הריקיאומריא ליא ירבוק יא ושקיזיר ירישקיב קוגימיניא קוק :ודאשנואימ הא

 :הנורוק וק
 ושנאוק יא וכיאוב ושנאוק קיא דוד הא קודארג קול יד לאשנחק ריש
 הניאוב הל ישייזא ומוק :הנוא הא ןייבמאש קונאמריא ראשקיא רזומליא
 ןיידכיקיד יק ןלהא יד הבלאב הבלאב הל ירבוק ןיידניקיד הקיבאק הל ירבוק
 ירבוק ידנייקיד יק ןומלח יד וייקור ומוק :קודישקיב קוק יד ןוקיבאק ירבוק
 :ילפמייק השקאקאדיב ןוייסידניב הל הא ׳ה ודכימוקניא יאא יק ןויצ ידקישכוע

 ׳ה יד קוב־יי־ק קורוש ׳ה הח דיזידניב קיא קודארג קול יד לאשנאק ריש
 קאלשקיאוב דאקלא :קיגונ קאל ןיא ׳ה יד הזאק ןיא קישנאשקיא קול
 ןייזא ןויצ יד ׳ה האישרדידניב :׳ה הא דיזידניב *א דאדישנאק ץא קונאע

 :הלייש יא קולייק
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 שדה שאר זומ:
 :רומזמה הזב תיב־צ ץליהתמ םדס סאר לילב

 רדהו דוה דאו? תלדג תלא הוהי■.,דוהל תא ישפנ ־יכרב
 :,־ועיריי םימע הטונ המלשנ רוא הטע :תציבל"
 יפנב לע ךלהמה ובוכר םיבע םשה ויתוילע םלמב הרקמה
 ץרא דסל :טהל"שא ויתרשמ תוחור ויכאלמ השע :חור
 לעותיסנ שובלכ םוהת :דעו םלוע טלמת לב -לינוכ{? לע
 :ןוזפחל ךמער לוק למ ןוסונל ךתדע?.ןמ :םלמ ודמעל םירה
 ^יובנ :םהל תךסיז הז םוקמ. לא תועקב ידדל. םירה ולעל
 םילעמ חלשמה :ץראה תופכל ןוכשל .לב ןורכעל לב תמש
 ■םיארפ ורבשל יךש ותיה־לב וקש; :ןובלחל םידה ןיב םילהנב
 :לוק ונתי םיאפע ןיכמ ןונש*. םימשה ףוע םהילע :םאמי?
 הימעמ :ץראה עבשת ךישעמ דבמ ויתוילעמ םירה הקשמ

 :ץיאה ןמסחל איצוהל םךאה ת־בעל בשעו המהבל ריצח
 בבל םהלו ןמשמ םינפ ליהצהל שונא בבל חמשי זימ
 רשא :עטנ ־שא ןונבל יז־וא יל יצע ועבשי :דעסל שונא

 •םיהבגה םירה :התיב םישד: סה וננקי םירפצ םש
 שמש םידעומל החל השע, :םינפשל הסהמ םיעלס םילעיל
 ותלה־־לנ שמרת וב הליל יהיו ךישה תישת :ואובמ עד:
 חרזת.:םלכא לאמ שקבלו ףרטל םיגאש םיריפכה :יזיי
 ולעפל םבדא אצי. :ןוצבךל םתנועמ לאו ןופסאל שמשה
 תישע המכחב םלב יי ךישעמ ובר המ :ברע ידע ותדכעלו
 שמר םש םידל בחרו לתנ םלה הז :ךינל?ק ץראה האלמ
 ןיבלה: תוינא םש :תולדנ םע תונטק תויה רפסמ זיאו
 םלכא תתל ןורבישי ךילא םלב :וב קהשל תרצל הל ןתיול
 ריתסת :בוט ןועכשי ר־ן התפת ןוטקל: ם^ל ןתת :ותעב
 הלשת :ןובו־עי, םרפע לאו ןועוג: םחורי ףסת ןולהבי ךינפ



 שדה שאר יד הסנאנידרוא
 :והלאש יוכש יא ןרק תיירע השיפניא יש שדזי שאר יד י3ינ

 רואול וננומ קיטיקידנארנכיא יט וייד ימ ׳ה .,ה הא המלא ימ יזידניבירך^.

 ץידניט ויינאפ ליא ומוק חל ןייבלובניא :קיטק־טקיב הרוזומריא יא

 ליא קאראמאק קוק קאוגא• קאל ץא ןאניבניא ליא :הליונ הל ומוק קולייק^
 ןייזא :וטנייב יד קאלא ירבוק ןאדנא ליא הרודאיילאבאק וק קיבוכ ןיינופ

 וטנימ־קא :ןאימאלפוק וייאופ קיטני־בריק קוק קוטניב קיליגנא קוק

 :ירפמייק יא ירפמייק יאופקיר יק ןונ ־ק קוטנייקא קוק ירבוק הרייט

 וט יד :קאונא ןאראפ יק קיטכומ ירבוק ויירבוק ול ודיטקטליא ומוק ומקיבא

 קיעכומ ץבוק :קודארוקירפא ןוק וכיאורט וט יד קוב יד ןיאופ וטלוטקיא

 ונימריט :קוייא הא קיטקאטכימיקא יק יטקיא ראגול הא .קאייב ןידנייקיד
 ןאטלוק ליא :הרייט הל רירביה רופ ןאראנרוט ןונ ןיקאפ ןונ יק קיטקיחפ
 הדוט ןארביבא :ןזרדנא *ס קיטנומ ירטכיא קוייורא קול ןיא קיטכיאו&

 קול יד יבא קוייא ירבוק ;דיק וק קירביז ןארביק ופמאק יד האייכאמילא

 קאראמאק קיט יד ק־טנומ ןארב-יבא :הב ןאד קאזוא ירטכיא יד הזופ קולייק
 חל הראפ הבריי ריקיאומריא ןייזא :הרייט הל הטרא יק קאייא קוט יד וטורפ יד•

 יד ןאפ ראקאק רופ ירבמוא ליא יד וטכיימיבריק הראפ הבריי יא האיפורטאוק
 קיקאפ ריזוליר ריזא רופ ןוראב יד ןוקארוק רארג־לא יזא וניב יא :הרייט הל

 יד קילוברא ןאיקראטרא :ירפוקא ןוראב יד ןוקארוק ןאפ יא יטי־זא יד קאמ

 האייניאוגיק ןאידינא קוראטאפ יאא יק :יטנאלפ יק ןונבל יד קדראלא ׳ה

 ונירבא קאייניפ קאלויירבאק קאל הראפ קויגלאי קיל קיטכומ :הזאק וק קיקוב

 וק קוזאלפ הראפ הנול וזיא :קוזינוק קול הראפ
 ט יבומיר ליא ןיא יגונ קיא יא דאדירוקקיא

 יח ראטאבירא רופ קיטנאייואמ קויילידאק 'קול•

 קינופ :הרוטסופכוק וק ופוק לו
 :הראש יד האיינאמילא הדו־

 וק וייד ליא יד ראקקוב רופ י
 באדארומ קוק הא •יא קודאיינאפא ןוק לוק ליא יקיראלקקיא :תדימוק

 :ירדאט הטקא וטניימיבריק וק הא יא הרביא וק הא ירבמוא ילאק ’:ןיזאיי־

 קיטקיזיא האייקניק ןוק קאייא קאדוט ׳ט קאגיא קוט ןוראוגיגומ יק ויכנאוק
 ;א ידנארג הל ראמ הל הטקיא :קאקנאירק .קוט יד הרייט הל ונניא יק

 קאייניקיפ קאייכאמילא הטניאוק ןונ יא ילביבומיר יאא קיראגול יד הגנא■
 רופ קיטקאירק יק יטקיא ןתיול ןחדנא יק קואיבאנ יאא :קידנארג ןוק

 ץא הדימוק וק ראד רופ ןאריפקיא ־יט הא קוייא קודוט ־ ליא ןוק ראלרוב^
 :ןייב יד ןאטרא יק טאמ ווכ קירבא .ןאחקא יק קוייא הא קאד :הרוא וק

 ןיקכארד יק וטדיפקיא וק קאיינאפא ןאברוטא .יק קיקאפ קוט סירבוקכיא
 סא*יייר *׳4י חודאירק ןוק וטיריפקיא יט קאיבניא :ןאנרוט ובלופ וק הא יא׳



 שדח שאר ןוקת ;סה
 המשי.םלועל יי דובכ יהי :המדא ינ? שיזחזוו ןואדב“ ־ךור
 4ונשייו.םירהב עני דערתו ץראל'טיבמה :וישעמב ל
 יחיש וילע ברעי :ידועביהלאל הרמזא ייהב,דוהיל הרישא
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 דוע םיעשרו ץראה ןמ םיאטה ומתי :,דוהיב המשא יכנא
 :היוללה יי תא ישפנ יכרב םניא
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 םירמוא לחאו 'ופי הצר תכלבב הדימעב אביי הלעי רמואו םילוהב ומכ חיבלע !יליחתמ להאו
 :תיברעה qip דע

 הלעי למיאו .׳וגו ךלמ ׳ה סדוק ישפנ יכרב דידל רמואו לוחב ומכ תורימזה רמיח תירחשב
 :רמוא הרזחה ץ״ש רמגש רחאו הדימעה רמוגו .הצר תכרבב הדימעב אביו

 ללה
 ה״רב םירמוא .דבל תולודג תויתואב וקפדנש םירומזמהו .ללהה תא אורקל הכרבה

 :חקפ לש םינורחאבו דעומה לוחבו

 :םימי ינשבו .הכינח ימי הנומשב םירמוא .םירומזמה לכו .ללהה תא לומע הכרבה

 :תוכוק לש םימי העשה .תועובש לש םימי ינב .חקפ לכ םינושאר

 ונישדק רקא םלועה ךלמ ונ*,ךלא ,דוה: התא ךורב
 •הא םירמוגש םימיב) ♦ ללהה תא אורקל רבוצו ויתווצמב

 :ללהה תא רומגל *להה

 :הוקי,םש תא וללה הוהי ידבע וללה הלוללה
 :םלוע דעו התעמ ךרלמ ־והו םש יהי
 םי :הוהי.םש ללהמ• ואובמ דע שמש חרזממ

 הותיכ ימ :ודובכ םימשה לע הוהי םיוהלכלע
 הווארל יליפשמה :תבשל יהיבגמה וניהלא
 תפשאמ לד רפעמ ימיקמ :ץראבו םימשב
 יבדנ םע םיבידנ םע יבישוהל ':ןויבא םירז
 רהמש םינבה םא תלבד תרקע יבישומ :ומע

 :היוללה
 :זעל םעמ בקעל תיב םירצממ לארשי תאצב
 היתולשממ לארשי ושדקל הךוהי התיה



 ונידאל
 ןוק 'ה האיקרארגי:0 ירפמייק הראפ 'ה יד הרכוא האיק :הרייע יד קיקאפ

pip סיעכומ סול ןיא הקוע .הלבמיע יא הרייע הל הא ןאעאק ליא :קאגיא 
 ןיא וייד ימ הא יראימלאקא קאדיב קימ ןיא ׳ה הא יראעכאק :ןאמואאיא

 *רק ירארגילא ימ ויי הלבס ימ ליא ירבוק הראירובאקא יק :ויי יק קירעניימ

 ימ יזידכיב קוייא ןונ קאמ קולאמ יא הרייע הל יד סירודאקיפ ןימיעא יק :׳ה
 :'ה הא דאבאלא ,ה הא המלא

 .הדימע הל היכשא ודנאונייגנוק הב יא הנאמיס ןיא ומרק תיברע הסיפניא יס סיאופסיד יא

 :תיברע יד ובאק ליא הטסא יזיד יס יא .אביו הלעי היכנוגא יס הדימע הל ןיא

 .ישפנ יכרב דודל תיכנולא תורימז סאל ןיא האיד הדאק ומוק תלפת יזיד יס תנאייכאמ הל

 :יזיד הרזח הל ןזח ליא הפאקסיא יק סיאופקיד יא אביו הלעי הטנוצא הדיתע הל ןיא יא

 הרטיל ןוק קודאפמאיכסיא סומלאס סיל יליס *א .ללה ליא ראדליה רוכ ןוייסידניב הצ

 :חספ יד סומיטלוא ןיא יא דעומה לוח ןיא יא ח״ר ןיא יזיד יס ידנארג

 שאידולוא ןיא יזיד יס .סומלאס סול שודוט יא .ללה ליא הא רילפמוק רופ ןוייסידניב הל

 .תוכוסיד סאיד יביאונ .תועובש יד סאמ סמ .חספ יד קורימירפ סאידסוד ןיא .הכונחיד

 וקיציעכאק קוכ יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורעקיאוכ ׳ה וע וגידניב ךורב

 ראדלימ רופ ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןרק
 הא רילפמוק רופ יזיד ללה ליא ילפמוק •ס יק סאמ ;יא) :ללה ליא הא

 (:ללה ליא

 ירבמוכ תא דאבאלא ׳ה יד קוברייק דאבאלא 'ה הא דא^אלא היוללה
 העקא יא הרוגא יד וגידכיב ,ה י7 ירבמוכ האיק :,ה יד

 ודאבאלא הרועקופ וק העקא לוק ליא יקיראלקקיא ידכוא יד :ירפמייק

 וק קולייק קול ירבוק ,ה קיעכיג קאדוע ירבוק ועלא :,ה יד ירבמונ

 ליא :ראעקיא רופ ןייקיעלאכיא ליא וייד ורעקיאונ ,ה ומוק ןיק :הרכוא
 יד ןאענאבילא :הרייע הל ןיא יא קולי־ק קול ןיא ריאיב רופ ןאשאבח

 דוק ראעקיא ליזא רופ :וזואיזיד יקיעלאכיא קיראדאלומ יד יבורפ ובלופ

 הל יד הרידסמ ראעק־א ןייזא :ולביאופ וק יד קיפיראפ ןוק קיפיראק

 :׳ה הא דאבאלא ירגילא קוזיא קול יד ירדאמ הזאק

 45יאופ יד בקעי יד הזאק ועפייא יל לארפי רילאק ןיא תאצ1»

 סוס לארשי דאדיענאק וק רופ הדוהי *אדפ :זאכידאלכי4'



 ללה דסה

 םכידהה :רוחאל ב&י ן־ךיה םנד ,דאה םי"
 םיה ךל המ :ץאצ ינבכ ־ועבנ םיליאכ ודקר
 ודקרת םירהה :רוחאל ב&ת ןדריה סונת יכ
 ילוח ןודא ינפלמ :ץאצ ינבכ תועבנ םיליאכ
 םנא רוצה יכפהה :בקע.י הולא ינפלמ ץרא

 :םימ וניעמל שימלח םימ
 הפל :ךתמא לצי ךיזסח לע דופב ןת ךמשל יכ ונל אל " :נל אל
 ןיפח רשא לב םימשב וניחלאו :םהיהלא אנ ה?א םילגה ורסאי
 ורבדי אלו ם,דל הפ :םךא יד? השעמ בהזו ?ןסב םהיבצע: :השע
 אלו םהל ףא ועמש? אלו םהל םינזא :וארי אל! םהל ם?ניע
 :םנורגב ונה׳ אל וכלה? אל? םהילגר ןושימ? אלו םהידי :ןוחירי
 םרזע י?ב חט? לארש? :םהב חטב רשא לב םהיש׳ע ויה? םהומן
 וחט,ב יי יארי :אוה םננמו םךזע י;ב והז״ב חה:א תיב :אוה םנגמי

 :אוה םננמו םרזע.י;ב

 ךרבי לארשי תיב תא ךרבי ךרבי ונרכז הוהן
 םינטקה הוהי יארי ךרבי :ןרהא תיב תא

 לעו םכילע םכילע הודי ףסי :םיללוה םע
 םימש השע ,דוהיל םתא םיכורב :םכינב
 ינבל ןתנ ץראהו הוהיל םימש םימשה :ץראו
 :המוד יררל־לכ אלו הרללהי םיתמה אל :םדא
 :היוללה םלוע דעו התעמ'הי ךרבנ ונחנאו
 ארקא ימ;בו *ל ונ?א הטה יב :ינונחתילוק תא ן?עסשי יכ יתבהא
 :אצסא זיגייר ׳ירצ ינואצמ לואש ירצסו תלמ 'יליח ינופפא
 םחרמ וניהלאו קידצו יי ןונח :ישפנ הטלמ יי אנא ארקא יי םישבי
 לעני;יב ,??חונמל יש?נ יבוש :עישוה?ילו יתולד ;י םיאת? רסש
 :יחדמ יל?ר תא העמל ;מ יניע תא תוטמ יש?נ תצלה יב :י??לע
 דאמ יתינע ינא רבדא יב יתנמאה :םי?חה תוצרא? ?? ינ?ל ךלהתא

 ־רי :בז? םדא,־־לב ין?ח? יתרסא ינא



 :שארונא הראפ ־^:ב p ןדרי ליא וירפ יא ודיב ראמ הל קאיכאונסידופ

 :שאזיבוא יד שוזיא ומוק שאוכשיאוק שדיבראב ומוק ןוראונלאש שרככומ שיל

 הראפ שיבלוב ייג יק ןדרי ליא .שיאופ יונ יק ראמ הל יט תא יק

 ש*.ז*א ומוק שאטקיאוק שיזיבראב ומוק ש־דאטלאש שיטכימ שול :שארטא

 :בקעי יד ויידירטכאלידיד הרייטויירק יק רוייכיש ירטכאליד יד :שאזיבוא יד

 יטניאופ רופ לאגירדייפ קאוגא יד וגאליפ האייכ־פ ה5 ןאכרוטשארט ליא
 :שאוגא יד

 ור לופ יא דיסלימ ווכ לופ תלכוא הד ילבמונ ונ ויכ לופ יק סונ לופ ןונ ׳ה סונ לופ ןונ אל

 סול ןיא וייד ולטסיאונ יא :וייד וס הלוגא ודא סיטניל סאל ןאריד יקלופ :דאדליב

 סונאמ יד הליא ולוא יא הטלאפ יד סיזידאלוד סיס :יזא הטנוליגניא יק ול ודוט סולייס

 תא סאזילוא :ןיאיב ןונ יא סוייא הא סוחא ןאלבא ןונ יא סי”א הא תקוב :ילגמוא יד

 סיס ןאפלאפא ןונ יא סונאמ סוס :ןימזיאוג ןונ יא סוייא הא סילאנ ןיאוא ןונ יא סוייא

 סיטנייזא סיס ןאליס סוייא ומוק :סאטנאגלאי סיס ןוק ןאלבא ןונ ןאדנא ןונ יא סייפ

 יס יא הדוייא יס ׳ה ןיא יטאייחאיפניא לאלשי :סוייא ץא האייזואיפניא יס יק ליא ודוט

 :ליא ולאפמאמ וס יא הדוייא וס 'ה ןיא סונדאייזואיפניא ןלהא יד תזאק :ליא ולאפמאמ

 :ליא ולאפמאמ וס יא הדוייא וס ,ה ןיא סטדאייחאיפניא ׳ה יד סיטכיימימ

 הריזדכיב לארשי יד הזאק הא הריזידכיב הריזידכיב .ורבמימ שיכ 'ה הרהי

 שוייכיקיפ שול ׳ה'יד קיטכיימיט הריז־דכיב :ןרהא יד הזאק הא

 ירבוש יא שיג ירנוש שיע ירבוש ׳ה הרידאייכיא :שירנארג שול ןוק

 שולייש שול :הרייט יא שוליי£ ןייזא 'ה יד שינ שטידכיב :שיזיא שורטשיאיג

 שוטריאומ שיל ןיכ :ירבמוא יד שו*יא הא וייד הרייט הל יא ׳ה יד שולייק
 ־יזידכיב שוכ *א :השיאופ הא שיטכיידכישיד קודוט ןונ יא ׳ה הא ןאראבאלא

 ׳ה תא דאבאלא ירפמייש תטשאי יא הרויא יד ,ה הא שומיר

 ימ הא הזילוא וס וטסוקא יק :סאביונאגוד סימ יד זוב תא ׳ת הליאוא יק ימא יתבהא

 סאייטסטנא יא יטריאומ יד סילולוד ימנולאידול :ילאמאיי סאיד סימ ןיא יא

 "ה יד ילבמונ ןיא יא :יסנאקלא תאייסכא יא תאייטסינגא ןולאסנאקלא ימ תסיאופ *ד

 :ןאדאיפא ויידולטסיאוניא וטסוציא ׳הוחייסאלג :המלאימ הפאקסיא 'הוניאמ ילאמאיי

 סאגלוא סוט הא המלא ימ הנלוט :הלאבלאס ימ תא יא ימךכיקאלפניא 'ה סיפלוט ןאדלאונ

 יד וזוא ימ הא יטליאומ יד המלא ימ סיטסאפאקסיא יק :יט ילבוס ונודלאלארג ׳ה יק סאס

 סאל יד סאיייט ןיא ׳ה ילטנאליד יאימלאדנא :וטניימאשופניא יד ייפ ימ הא המילגאל

 יאלומילפא ימ ןיא ישיד ויי :וצנומ ודאטנאלביק יאופ ויי ולבא ודנאוק ואילק :סאדיב

 :ןייטנימ ילבמוא ליא ודוט



 ללה הסק
 סוכ :ילע יהולומגת־לכ הוהיל בישא המ
 ירדנ :ארקא הוהי םשבו אשא תועושי
 יניעב רקי :ומע/לכל אנ הדגנ םלשא הרתיל
 ינא יכ הרהי אנא :וידיסחל חתומה !דוהי
 :ירסומל תחתפ ךתמא ץב דדבעמא ךדבע
 ילדנ :ארקא הוהי םשבו הדות חבז חבזא ךל
 תורבחב7 :ומע־לכל אנ הדגנ םלשא תוחיל

 :היוללה םלשורי יככותב הוהי תיב’ _
 רבנ יכ :םימאה־לכ והוחכש םיונ־לב ,דוהי תא וללה

 :היוללה םלועל ,דוה: תמאו וד?ח ונילע
 :והסה םלועל יג בוט יג ,דוהיל ודוה
 :דסה םלועל יג לארשי אנ רמאי
 :ודסה םלועל יג ןלהא תיב אנ ורמאי
 :וד?ח םלועל יג ,דוהי יארי אנ ורמאי
 אריא אל יל יהוהי :היז בחרמב יננע ה: יתא־וק רצמה ץמ

 :יאנשב הארא ינאו ירזעב יל ,דוהי :םדא יל השעי המ
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 ,דוהיב תוסהל בוט :םידאב חטבמ הוהיב תוסחל בוט
 :שלימא יג ,דוהי טישב ינובבס םיוג־לנ :םיבידנב הטבמ
 :םירבדב ינובס :םלימא ינ ,דוהי םשב יניבב? םנ ינובס
 ינ.היחל ׳יהד :םלימא יג הוהי םשב םיצוק שאג וכעד
 תנר לוק :העושיל יל יהךהי,תרמזל יזע :ינ־וזע ,דעויו לבנל
 :ךימי הממור :י ןימי :ליח השע ץ ןימי םיקידצ ילהאב העושי•
 רס: :ה: ישעמ רפסאו הדיחא יי’תומא אל :ליה השע
 םב אבא קדצ ירעש יל וחלפ :יננתנ אל תומלו הי ינרסי
 יג ך־חא :וב ואבי, םיקידצ ,דוהיל רעשה הז :ה: הךוא
 שארל ,דתיה םינובה וסאמ ןבא :העושיל יל יהתו ינתנע
 בוי,ל הז :וניניעב תאלכנ איה תאז ,דתיה העדי, תאמ :הנכ

 :ויב החמשנו הליגנ ,דוהי'הקע י
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 *לאקירוזאב :ימ ירבוק קיכודראלאוג קוק קודיע ׳ההאראכרועירא יק ןף£

 ¬הא קאעימורפ קימ :יראמיי ׳ה יד ירבמוכ ןיא יא יראמוונ קיכוייקאב

 ייא ודאייקירפ :ולביאופ וק ודוע הא הרוגא הרעכיאוקקיא יראגאפ ׳ה

 -ברייק וע ויי יק ׳ה וייאמ :קוכיאוב קוק הא יעריאומ הל ׳ה יד קיראעאק

 הא :קורידאעא קימ הא קיעקאעלוק הברייק וע יד וזיא וברייק וע ויי

 ירבמוכ ןיא יא ןוייקאעקיפיכאמ יד וייקיפירקאק יראייקיפירקאק יע

 הרוגא הרעכיאוקקיא יראגאפ 'ה הא קאעימורפ קימ :יראמאיי ׳ה יד

 םילשורי יע ירעכיא 'ה יד הזאק יד קיערוק ןיא .ולביאופ וק ודוע הא
 :׳ה הא דאבאלא

 :קואיעכיג קול קודוע ולדאבאלא קיעכיג קאדוע ׳ה הא דאבאלא וללה

 ירפמייק הראפ ׳ה דאדריב יא דיקרימ וק קוכ ירבוק וגרוייאמ יק יק

 :,ה הא דאבאלא

 דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק וכיאוב יק ׳ה הא דאול יןךוץף

 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק לארשי הרוגא הריד

 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק ןרהא יד הזאק הרוגא ןאריד

 :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק :׳ה יד קיעכיימיע הרוגא ןאריד

 ךוק ׳ה :׳ה הרוגנא הל ןיא ומויידכופקיר 'ה הא ימא** האייעקוגכא הל יד
 ק־עכאדוייא קימ ןיא ימ ןוק ׳ה :ירבמוא ימ הא הרא יק ירימיע ןיכ ימ

 ־יק קאמ ׳ה ןיא ראגירבא רופ וכיאוב :קיעכייקירובא קימ ןיא יריב ייי *א
 ־יפכיא יק קאמ 'ה ןיא ראגירבא רופ וכיאוב :ירבמוא ליא ןיא ראייהאיפניא

 קול יק ׳ה יד ירבמוכ ץוק ןוראידור ימ קיעכיג קאדוע :קיאדאש ןיא רא־יזוח
 קול יק ׳ה יד ירבמוכ ןוק ןוראידורא ימ ןייבמאט *מכוראידור :*ראזאיג

 ש*.נ*פקיא יד וגיאופ ומוק ןוראעאמא יק סאבזיבא ומוק ימכמאידור :*ראזאיג
 יא ריאאק רופ קיעקאשופכיא ימ ראשופניא :יראזאע קול יק ׳ה יד ירבמוכ ץיק
 :ןוייקאללאק רופ ימ הא *אופ יא ׳ה ילבאימלאק יא יעריאופ :ודוייא ימ ׳ה

 ןייזא ׳ה יד הגיריד קועקוג יד קאדכייע ןיא ןוייקאבלאק יא ראעכאק יד חב
 ךוכ :ודאקכופ ןייזא ׳ה יד הגיריד הדיקיעלאכיא ׳ה יד הגיריד :ודאקכופ

 וגיעקאק ימ ראגיעקאק :׳ה יד קאגיא יראעכוקיר יא יריביב יק ירירומ
 דאדיעקוג יד קאעריאופ ימ הא דירבא :וייד ימ ןוכ יעריאומ הל הא יא ׳ה
 קועקוג 'ה יד העריאופ הל העקיא :׳ה יראול קאייא רופ ירארעכיא

 ימ הא קיעקיאופ יא קיעקידכופקיר ימ יק יאיעראול :האייא רופ ןאראריגכיא
 •הקי5אק רופ יאופ קירודאוגארפ קול ןורייקירובא יק הרדייפ :ןוייקאבלאק רופ

 ־סורעקיאוכ ןיא החיינאראמ האייא העקיא יאופ 'ה ןוק יד :ןוקכירא יד
 סומיאקוכרארגילא יא קומיאקוכראחגא 'ה וזיא האיד ליא יעקיא :קוזוח

 :ליא ןיא



 וסק
 (®׳ג) :א: הבישוה .דוהי א;א
 (®־נ) :א: החילצה ה1הי אנא
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 הוהל לא :הו;הי תיבמ םבונכרב הוהי םשב אבה ךורב
 :חבזמה תונרק דע. םיתנבעב גח ורסא ונל ראיו
 יי בוט יב הוהיל ודוד :ךממורא י,דלא ךדואו התא %

 :והסה םלועל
 ישע םיקידצו ךידיסלו ךישעמ־לב טיהלא .דוהי ךוללהי
 וכרביו ודוי התב םלב לארשי תיב ךמעו ךעוצר
 ךמשלו תודוהל בוט ךל יב ךלובב םש תא וראפיו והבשיו
 .הכלנה ימוא יניא דיחיה :לא התא םלוע דען םלועמו רמזל םיענ

 הדוהי התא ךורב :!מא תנועי גולידת ימיב תכרבה ז״ם י״מ ענישיי וי1רתיאל*י■
 :ןמא תוחבשתב ללהמ ךלמ

 התועךכ ארב יד אמלעב .אבר .דמש’ שיזקמיו ל־ךגזוי
 "דסישמ ברקיו .הגקרופ !דמצנו .התוכלמ ךילמנו
 ןמזבו אלגע? לארשי תיב־לבד ייולבו ןוכמויכו ןוכינחב
 ימלעלו םלעל ךרבמ אבי המש ארי :ןמא■ ורמאו ברק
 .אשנתר‘ •םמורתיו' .־אפתלי .חבתשיו •ךרבתי אלמלע
 אלעל .אוה ךדב אשלוקה המש לללתד ■.הלעתיו •רדהתי ן
 ן־וימאד .אנרמחנו .אתלבשת •אתריש .אתכרב־לב ן5

 :ןמא ורמאו אמלעב
 םדק" לארשי תיב־לבד ןוהנרועבו ןוהנוולצ לבקתת

 , :ןמא ורמאו (אעראו) אןמשבד ןוהובא
 המחנו העושיו עבשו םייה אןמש ןמ אבח אמלש אהי'
 .הלצהו חו־ון הרפכו 'החילמו הלאגו האופךו אבזישו ■
 וימורמב םולש השוע :ןמא ורמאו לארשי ומע־לכלו ונל
 SdT. ומע־־לב לעו ונילע םולש השעי. וימלרב איה־

 :ןמא ורמאו
 'יש־תילמשב אוחס ומכ לכה .חמ :ןד יוכו וניהלא ׳ה יהי רמוה תייה יפס אינויש סדיקיי•
 «ר»או הוסס רחח יול .דימת הלוע לע ןהכ .סאז תסרפב ירינ העברא וב ץיות לוה•

 :טסנו דע יעיבר *יכסנו דע יסילכ .ץהה'ח*פיבר ד:* םהל
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 (שיזיב שרד) :הלוכא ה:5לאק ׳ה וניאור
 (שיזיב סוד) :הרוגא הליפקורפ 'ה וגיאול

 ׳ה יד הזאק יד קומיחקוברדידיב 'ה יד ירבמט לופ ןייכיב ליא וגידכיב ךור3
 קחדליאוק קאנ ןוק ולינלאק דאונא קט הא ולבמולילא יא ׳ה וייד י

 ייטלאניא וייד ימ יאיונדאול יא וט וייד ימ :הלא הל יד קילאזיכלוק הטקא

 :דיקלימ וק ילפמייק הלאפ יק וכיאוב יק 'ה הא דאול :יאיטליק

 קוי; יא קאגיא קוט קאדוט וייד ולטקיאוכ ׳ה ןאיטראבאלא ךרללץדי

 ילביאופ וט יא .דאטכולי* וט סיטכייזא קוטקוג יא קוכיאוב י
 ;אלאבאלא יא ןאריזידניב יא ןאלאול לאטנאק ץוק קוייא קודוט לאלשי יד הזאק

 יא לזכול לופ וכיאוב יט הא יק הלכוא וט יד ילנימונ הא ןאראוגיהמלופא יא

 יט ילפמייק הטקא יא ירפמייק יד יא .לאימלאק רופ וזומליא ירבמוכ וט הא
 ־הל ןזה ליא יר הקוב יד יאוא יא הריפסיא ובלאק .הכרב הל יחד ליא ןונ דיחי ליא) .וי*ך
 רדאבאלא ייל ׳ה וט וגידכיב (:ןמאידנופסיל יא וטניימאטלאס ליא יד שאיד ןיא .הניכ

 :ןמא קיכוייקאבאלא קאל ןוק

 -ליא ןיא .*דנאלג ילבמט וק יקיפיטנאק יק יא הקקידכארנכיא יק לך^*ףי

 יא .ונייל וק יניילניא יא .דא
 ־יא קאדיב קאלטקיאוב ןיא .חיש

 יק ורכומ ואילק ליב יק ומוק

 יקיאומריא ־ק ה!־ ימחיל F'P• ק ־קריקא יא
 קיאוב ןיא קורט קסיד ץא יא יד קאדיב ו

 k 1ענג y ן ס י,י •ר •יזד ונאק: ־ד יא ג .ןניס ןאר

 ייק הראפ ירפמ־ רפ יא *ק הרז וייק יד ירפמי

 פא יק יס :יזומלו א יאו; 'א יק י ס סק^ ׳

 סיא יק יא ישלאש יק יא יבאנא יד ירבמוכ וק

 רגידכיב ידנחרג ירבמט וק החיק
 יבאלס יק יא ויידניב האיק .ירפמי

 יאיכדומלופא יק יא ישלאשניא יק
 הבילא הא .ליא ויידניב וטנאק ליו

 יק וטכיימאטלטוק יא ןוייקאבאלא יא ראטנאק .ןוייקידניב י־ל ודרמ ודוע יד

 :ןמא ןאריד יא ודנומ ליא ןיא קומיזיד

 הדוט יד קאביטאכול קוק יא קינוייקאלוא קוק ודיביקיל האיק לבקתת
 ־יא קולייק קול ןיא יק ילדאפ וק יד ירטנאליד לארשי יד הזאק י

 :ןמא ןאריד יא הרייט הל ןיא

 .ןוייקאבלאק יא .הרוטלא יא קאדיב .קולייק קול יד ידנארג זאפ ה6יס אהי

 "ריפ יא.ןוייקימחיר יא הכיזילימ יא .וטניימאפאקקיא יא .וטניימאטלונוק יא

 הא יא קונ הא .הרודאפאקקיא יא וייקאפקיא יא וטכיימאנודריפ יא .הקכאכוד
 קוק רופ ליא .קולייק קוק ןיא זאפ ןייזא :ןמא ןאליד יא .לארשי ולביאופ וק ודוע
 ןמא ןאריד יא לארשי ולביאופ וק ודוט ירבוק יא קט ירבוק קאפ הכא קידאדאיפ

 "יק ץא ומוק ודויכ 48. תחא ׳וכווניתלא׳ה יהי יחד הרית יפש ליא ןיוניק יק שיינכא ןיא;
 .־,ימת הלוע הטסא ןהכ .היכקיא השיפ ןיא שאנישליפ ורטאוק ליא ןיא ןאמאיי יא הנאמ
 אטשא וריקירט .הדידימ הל יד ויגלאיק הטסא סיייא הא קאריד יא קוספ הנריט

 (:וכשנו הטסא ונייגרארק ליא .הכסנו



 יסק

 שדח שארל האירק
 ,;ורמאו לאיזקי ינב־תא וצ :ירמאל השמ־לא הוהי רבדיו
 ורמשת יחחינ חירקשאל ימחל ‘ינב־וק־תא םהלא
 ובירקת רשא ,דשאה הז.םהל תךמאו :תעומש ןל בירקהל
 :דימת הלע םויל םינש םימימת הנש־ינכ םישב? הוהיל
 השעת ינשה שב?ה תאו רקבב השעת דהא שבבה־־תא
 ןמשב הלולב החנמל תלס הפיאה תירישעו :םיברעה ןיב
 הילל יניס רהב"הרישעה'דימתיתלע :ןיהה תעיבר תיתב
 שדקב דהאה שבבל ןיהה תעיבר ובסנו :הוהןליהשא ההינ
 ןיב השעת ינשה שבבה תאו :תוהיל ךכיש ךסנ ך5ל
 חתנ חיר. תשא השעת ובסנכו רקבה תהנמב םיברעה

 :.הוהיל
T »• 

 ןאכמ ץלדיחמ תכשנ

 םינרשע ינשו םימימת הנש ינב םישבכ ינש תבשה םויבו
 : v j•־ : a* it t ן•• : ןי 1 : ו- : ז ץ •י ™ 1 « י

 תביש תדע :ובסנו ןמשב הלולכ ההנמ תלס
 :הבסנו דימתל תליע לע ותבשכ

 יקב־ינב סייפ דוהיל הלע ובירקת םכישדח ישארבו
 |<TT I- i • T AT'ז I־ m f\i - 2%T י

 תעבש הנש״־ינכ םישב? דהא ליאו םינש
 רפל ןמשב הלולכ החנמ תלס םינרשע השלשו :םמימת
 ליאל ןמשב הלולכ הדהנ:מ תלס םינירשע ינשו דחאה
 שקבל ןמשב־הלולכ התמ תלסיקרשע. ןוישעו :דחאה
 ןיידה יצה םהייסנו’: ,דוהיל השא החינ חיר הלע דחאה
 r שביל ןיהה תיעיברו ליאל'’ןיהה תישילשו רפל היהי
 דחא םלע ריעשו :הנישה ישדהל ושדחב שדח תליע תאז

 :ובסנו השעי ידימתה תלע־לע ,דוהיל תאטחל
 • : ': V.־ "ד|•• • T - i-r ־ AT ו- וד - :

 :הרוה לפס ןיללוג לחאו סידק יצה סילמואו

 הכ?ש םעה ירשא :הלס ךולךהי־ דוע ךתיב יבשוי ירשא
 :וי,ךלא[ ,דוחיש םעה'ירשא ול
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 שדה שאר יד הרודאדלימ
 גיארשי יר קוזיא הא הדכימוקכיא :ריזיד רופ השמ הא ,ה ולבא יא *"סדי)
 ןוייק*פוח ימ רופ ןברק ימ ןוייקאגיאא ימ הא קוייא הא קאריד יא

 יא :וזאלפ וק ןיא ימ הא ראגיאא רופ שידיראדראוג ילביביקיר ימ יד ומזיאוב
 יד קורינראק ׳ה הא שידיראגיאא יק ןוייקיפוא ליא יטקיא קוייא הא קאריד

 הא :וכיוכפוק יד ןוייקאקלא האיד הדאק הראפ סוד שונאש וייכא יד דאדיא

 ודפוגיש ליא וריכראק ליא הא יא הכאייכאמ הל רופ שארא ונוא ורינראק ליא■

 "׳כניזירפ רופ הלומיש הגינאפ הל יד ומזייד יא :שירדאונ שאל ירטניא שארא

 סוקיד יד ןויישאשלא • הדידימ הליד הטראוק הדאזאמ יטייזא ןיא הטליאובניא
 :׳ה הראפ ןוייקיפוא ילביביקיר ומזיאוג רופ יניש יד יטנומ ןיא הגיא הל וניט

 ןיא ונוא ליא ורינראק ליא הראפ הדידימ הל יד וטראוק ןויישאלפניט וש יא

 ורינראק ליא הא יא :'ה הראפ הרשיש ןויישאלפמיט ראלפמיט דאדיטנאש הל
 יא הנאיינאמ הל יד יטניזירפ ומוק סירדאט סאל ירטניא שארא ודנוגיק ליא

 :׳ה הראפ ילביביקיר ומזיאוג ןוייקיפוא שארא ןויישאלפמיט וש .ומוק

 :יקא יד ןאקיפניא תבש ןיא

 ויינא יד דאדיא יד פורינראק שיד סבש ליא יד האיד ןיא יא

 הל ןיא הטליאובניא יטניזירפ הלומיש קומזייד שוד יא שונאש

 ירבוק הבש וק ןיא תבש יד ןויישאשלא :ןוייקאלפמיט וש יא יטייזא■
 :ןוייקאלפמיט וק יא וניטנוקיד ליא יד ןוייקאקלא

 *קאקלא שידיראגיאא קיזימ קורטקיאוב יד שוייפישילפ ןיא יא ישארבו

 ונוא :יבראב *א שיד הקאב יד שיזיא שירומ 'ה הראפ ןייו
 הלומיק קומזייד קירט יח :קונאק יטייש וייכא יד דאדיא יד שילינראק
 קומזייד קוד •א ונוא ליא ורוט ליא הראפ יטייזא הל ןיא וטליאובניא יטניזירפ
 יא :ונוא ליא זיבראב ליא הראפ יטייזא הל ןיא וטליאובניא יטניזירפ הלומיק

 ורינראק ליא הראפ יטייזא הל ןיא וטליאובניא יטניזירפ הלומיק ומזייד ומזייד־

 יפמיט שיק יא :,ה הראפ ןוייקיפוא *לביביקיר ומזיאוג ןוייקאקלא ונוא ליא
 הל יד וייקריט יא ורוט ליא הראפ הריק הדידימ הל יד דאטאימ קינוייקאל
 *ד .ורינראק ליא הראפ הדידימ הל יד וטראוק יא .זיבראב ליא הראפ הדידימ

 יטירבאק יא :ויינא ליא יד קיזימ הא זימ וק ןיא זימ יד ןוייקאקלא הטקיא וניג

 יניטנוקיד ליא יד ןויישאקלא ירבוק ׳ה הראפ הזייפמיל רופ ונוא קארבאק י*־
 :ןוייקאלפמיט וק יא וגיא האיק

 :הרות רפק ליא יבליאובניא קיאופקיד יא שידקויידימ ןזח ליא יזיד יא

 ;דראבאלא יט ןוא הא הזאק וט ןיא קיטנאטקיא קודארוטגינא ןייב ירשא

 יייב :יא הא יסנא יק ולביאופ ייא ודארוטניבא ןייב :ירפמייק
 :וייד וק 'ה יק ולביאופ ליא ודאדוטנ־בח



 שדה שאר ןוקת חמק
 םלועל ךמש הכרבאו ךלמה יהלא ךממורא דודל "להת
 !דעו םלועל ךמש הללהאו ךכרבא םוי־לככ :דעו
 הכש" רודל רוד :דקה ןיא ותלדגלו דאמ ללהמו הוהי לודנ

 ךי־אלפ;ילכלו ךלוה דובכ רד,ד :ודיע ךיתלובגו ךישעמ
 בל ־בז :הנרפסא ךתללגו ורמאי ךיזוואדונ זוזעו :החישא
 ־לל;ו םלפא ךרא ,דוהי שוחלו ןונח :וננרו ךןרקלצל ועיבו ךבוט
 ־לי הוהי ךורוי :וישעמ־לנ לע וימחרו ליל הוהי בוט :דקה

 ךתרובגו ורמאי ךתוכלמ דובכ :הכוכרבי ךדיסחו ךישעמ
 !ותוכלמ רדה דובכו ויתרובנ םדאה ינבל עידוהל :ורבד;
 :רודו רוד־לכב ךתלשממו שימלוע־הי תוכלמ ךתוכלמ
 ךילא לכ יניע :שיפופכה־לכל ףקוזו םילפנה־לכל יזי ךמוס
 ךדל תא התופ :ותעב םלכא תא םהל ןתונ התאו ןדבש,
 ־לבב דיסחו ויכרד־לבב יי קידצ :ןוצל •ח־לקל עיבשמו
 :תמאב והארקי. רשא לבל ויאלק־לכל יל בורק, :וישעמ
 תא ;י רמוש :םעישויו עמשי םתעוש תאו השע:ויארי ןוצר
 יפ רבדל " תלהת :דימשי. םיעשךה־לכ תאו ויבלא-לנ
 הי ךרבנ ונחנאו :דעו םלעל ושלק םש רשב־לכ ךרביי

 :היוללה םלוע דעו התעמ

 ינאו :הוהו םאנ בקענב עשפ יבשלו לאונ ןויצל אב1
 ילבלו ךילע רשא יהוד ',דוהי רמא םתא יתירב תאז
 ערז יפמו ךעלז יפמו ךיפמ ושומי אל ךיפב יתמש רשא
 בשוי שודק התאו :םלוע דעו התעמ הוהי רמא ךערז

 .שודק, .שודק .שודק, .רמאו הז לא הז ארקוילארשייתולהת
 ןיד ןמ ןיד ןילבקטו י ודובכ ץראה־־לכ אלמ תואבצ ,דוהי
 התניכש תיב האלע אמורמ ימשב שידק םחלי 7ןירמאו
 ימלעלו םלעל שידק התרוב? דבוע אערא לע שילב
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 •ריזידניב 'b ייר ליא וייד ימ יאיונריקיונלאניא דוד הא רואול “לה1ר
 האיד הדאק ןיא :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ירבמוכ וט
 ידכארג :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ירבמוכ וט יראבאלא יא יריזידכיב יט
 "ירינ :וטכיימיריקשיפ ןונ הזידכארג וק הראפ יא וגכומ ודאבאלא יא ׳ה
 קאיפאגאראב קוט יא קאגיא קוט הראבאלא וייקפאכיריג הא וייקכאכ
 קוט יד קארבאלאפ יא רואול וט יד הרכוא יד הרוחמריא :ןאראייקכוכיד
 וט יא ןאריד קאיבאראמ קוט יד הזילאטרופ יא :יראלבא קאיבאראמ
 יא ןאראלבא דאדכוב וט יד ידכארג ןוייקארבמימ :יראטכוקיר הל הזידכארג
 קירולופ יד וגכיאול 'ה וחדאיפ יא וזוייקארג :ןאראטכאק דאדיטקוג וט
 ירבוק קידאדאיפ קוק יא קודוט הא ׳ה וכיאוב :דיקרימ יד ידכארג יא
 קוכיאוב קוט יא קאגיא קוט קאדוט 'ה ןאיטראול :קאגיא קוק קאדוט
 :ןאראלבא האיכאגאראב וט יד יא ןאריד ונייר וט יד הרכוא :ןאריזידכיב יט
 הרכוא יא קאיכאגאראב קוק ירבמוא ליא יד קוזיא הא ריבאק ריזא רופ
 וט יא קודכומ קודוט יד וכייר וכייר וט :וכייר וק יד הרוחמריא יד
 הא 'ה ןיירפוקא :וייקכאכיריג יא דייקכאפיריג הדאק ןיא האיכאטקידופ
 קוזוא :קודימירפא קול קודוט הא ןאטכאבילא יא קודייאק קול קודוט
 ןיא קאדימוק קוק הא קוייא הא ןאד וט יא ןאריפקיא יט הא קודוט יד
 רופ וביב ודוט הא ראטרא ןייזא יא קוכאמ קוט הא ןיירבא :הרוא וק
 קאדוט ןיא ופיאוב יא קאריראק קוק קאדוט ןיא ,ה וטקוג :דאטכוליב
 יק ליא ודוט הא קיטכאמאיי קוק קודוט הא ׳ה וכאקריק :קאייא קוק
 קוק הא יא יזא קיטפיימיט קוק יד דאטכוליב :דאדריב ןוק המאיי ול
 קוק קודוט הא ׳ה ןאדראוג :הבלאק קול יא יאוא קיפוייקאמאלקקיא
 הראלבא 'ה יד רואול :הריאורטקיד קולאמ קול קודוט הא יא קיטכאנוא
 הראפ דאדיטכאק וק יד ירבמופ הרודאירק הדוט הריזידכיב יא הקונ ימ
 יא הרוגא יד ׳ה הא קומיריזידכיב קורטואזוכ יא :ירפמייק יא ירפמייק

 :,ה הא דאבאלא ירפמייק הטקא

 ןיא וייליביר קיטכאכרוט הא יא רודימחיר ןויצ הא הכריב יא אבו
 יזיד קוייא הא וטכיימאמריפ ימ יטקיא ויי יא :,ה יד יגיד בקעי
 וט ןיא יחפ יק קארבאלאפ קימ יא .יט ירבוק יק וטיריפקיא ימ ׳ה
 יד יפ ץמיק וט יד הקיב יד יפ הקוב וט יד ןאראריט יק ןופ הקוב
 יא :ירפמייק הטקא יא הרוגא יד ׳ה יזיד ץמיק וט יד ןימיק י" הקוב
 יא יטקיא הא יטקיא הבאמאיי יא :לארשי יד קירואול ןארומ וטפאק וט
 הרייט הל הדוט יד וטכיימיגכיא תואבצ ׳ה .וטכאק .וטכאק .וטכאק האיזיד
 ןיא וטכאק (־יאגאבא) ןאי;יך יא יךכקיא יד יטקיא ןאיביקיר יא :הרפוא וק
 ןייזא הרייט הל ירבוק וטכאק .הכיכש וק יד ראגול וטלא .הרוטלא יד קולייק
 ,ה ירפמייק יד ירפמייס הראפ *א ירפמייה הראפ וטכאק .האילאגאראג ופ

12* 
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 שדה שאר ןרקה טסק
 דאש־:ליקנ :הרק; עז אערא־לכ אללמ תואבצ ק אימלע
 :ומוקימ •ל דובכ ךורב לודג שער לוק ירחא עמשאו חור
 ןיהבשמר איגש עיז לק.ירקב ת־עמשו םחלנ אחור ינתלטנו
 םלועל ךלמל לל :התניכש תיב רתאמ ייד ארקל ךידב ןרמאי
 יהלא יל. :אימלע ימלעלו םלעל םיאק התוכלמ לל :דע.
 דצלל םלועל תאז הימש וניתובא לא־שלו קהצל םה־למא
 רפכל םוחר אוהו :ךילא םבבל ןבהו ךמע בבל תובש־מ
 :ותמה־לי ריעל אלו ופא בישהל הברהו תייחשל אלו ןוע
 ךתקדצ :ךיאךק־לבל דס.ך ברל הלסו בוט ינדא התא יב
 םהרבאל דסה בקעיל תמא ןתת :תמא ךנ־חותו םלועל קדצ
 ־סמעל םוי םוי לל ךורב :םךק.ימימ וניתובאל תעבשנ רשא
 יהליא ונל בגשמ ונמע תואבצ יי :הלס ונתעושי לאה ונל

T T •״ T J ״* T • J ; T J TV ״ : I T T•״ •• 

 העישוה לל :ךב הטב םךא ירשא תואבצ לל :הלס בקעל
 ודובמל ונארבש וניהלא ךורמ :ונארק םוימ יננעל ךלמה
 עטנ םלוע •יחל תמא תרות ונל ןתנו םיעותה ןמ ונלידמהן
 .ותבהא ינבלמ םשלו •ותרותמ ינבל חתמי אוהונכותמ
 עגיו אל ןעמל .םלש בבלמ תמעלו ונוצר תושעל ותאךיו
 דדלאו וניהלא לי ךינפלמ ץוצר דדל :הלהבל דלנ אלו קירל
 הלחנו הלזנו י ׳ילל םלועמ ךיתוצמו ךיקח רומשנש וניתובא
 דובכ ךךמזל ןעמל :אמ-ל םלועה ייחל'הכרבו הבוט שרית
 לדננ .וקדצ ןעמל ץפה לל :ךלוא םלועל •הלא לי .םדל אלו
 תבזע אל יב ךמש יעדוי ךמ והשביו :רידאל הרות
 יקלח .ץראה־לכמ ךמש רידא המ ונינודא לל :לי ךשייי

 :ייל םילהלמח־לכ םבמבל ץמאלו

 רומ*ה רמול סינהוכס תומוקמ םי .ןיליפתה ץצלוח כ״חאו זמק q7 רכו וללהי שיימוחי
 :הז סירמואש תומוקמ שיו סויה

 םיחא תבש םיענ דמו בוט המ דנה רוידל תולעמה ריש
 ןקז ןקזה לע דרו• שארה לע בוטה ןמשב :דחי םמ



 ונידאל 109
 ימוקלס יא (יט>>,גירגא) :הרכוא וק ידדאדיראלק הרייע הל הדוע וגכיא תואבצ

 יד הלכוא הגידכיב ידכארג הלבמיע יד זוב ימ יד קארעיד יאוא יא ועכייב
 זרב ימ יד קסרעיד יאוא יא (־>אגא5א) .ועכייב ימוקלא יא :ראגול וק יד ׳ה

 יד ראגול יד 'ה יד הלכוא הגידכיב ןיזיד יא ןאבאלא ידכארג הלבמיע יד
 העקיא וכייר וק ׳ה :ילפמייק יא ירפמייק הלאפ הלאכיירכיא ׳ה :הכיכש וק

 סהלבא יד וייד ׳ה :ילפמייק יד ילפמייק הראפ יא ילפמייק הראפ ימליפ

 הא ילפמייק הראפ ועקיא הדלאוי קידדאפ קורעקיאוכ לארשי יא קחצי
 וק יכופנוק יא ולביאופ וע יד ןוקארוק יד קועכיימאקכיפ יד יעיעיפא
 האוגיגומ יא האייכאד ןרכ יא ועיליד הכודליפ וזודאיפ ליא יא :יע הא ןוקארוק
 ׳ה וע יק :האייכאק וק הדוע העליפקיד ןוכ יא ל ולופ וק ראכלוע ליזא לופ

 וע :קיעכאמאיי קוע קודוע הא דיקלימ יד ידכאלג יא ןאכודליפ יא טיאוב
 הא דאדר־ב קארא־י :דאדליב •יל וע יא ילפהייק הלאפ דאדיעקוג דאדיעקוג־

 יד קאיד יד קילדאפ קולעקיאוכ הא קיעקאלוג יק בהלבא הא דיקלימ בקעי
 הלעקיאוכ וייד ליא קוכ הא הלאגלאק האיד הדאק האיד ׳ה וגידכיב :יעכאבא

 יד וייד קדכ הא ועכיימיקיעלאכיא קוכ ןוק תואבצ ׳ה :ירפמייק ןוייקאבלאס
 ןיא האייחאיפכיא יק יק ירבמוא י״אלועכיבא ןייב תואבצ ׳ה :ילפמייק בקעי

 :לאמאיי ולעקיאוכ יד האיד ןיא הלידכופקיל קוכ ייל ליא הבלאק ׳ה :יע

 שול יד ועלאפא קוכ יא הרכוא וק לופ ואילק קיכ יק וייד ורעקיאוכ וגידכיב-
 ועכאלפ ירפמייק יד קאדיב יא דאדליב יד ייל קוכ הא וייד יא .קיעכארייזחלע

 ץא הסלופ יא ייל וק ץא ןוקארוק ולעקיאוכ הלילבא ליא .קדנ ילעכיא
 לופ יא דאעכוליב וק ליזא רופ רומיע וק יא לומא וק ןוקאלוק ורעקיאוכ

 יא דאדיכאב הל הא קומילדזאל ןוכ יק רופ .ודילפמוק ןוקארוק ןוק ולריבליק

 ורעקיאוכ ,ה יע יד ירעכאליד דאעכוליב האיק .הלרוע הל הא קומילעכילכיא ןוג

 קוע יא קוריאופ קוע קומידראוג יק קירדאפ קולעקיאוכ יד וייד יא וייד׳

 יא קימיריביב יא קומיריקירימ יא .יעקיא ליא ודכומ ליא ןיא קאקכאדכימוקכיא
 רופ :ןייכיב ליא ורכומ ליא יד קאדיב הראפ ןוייקידכיב יא ןייב קומיראדיריא

 :יראול יע ירפמייק הלאפ וייד ימ ,ה יילאקא יק ץכ יא הרכוא יאימלאק יע יק

 יא :הריקיעלופכיא יא ייל הליקידכארגכיא .דאדיעקוג וק רופ ועכוליבכיא ׳ה

 קוע קיעקאזליד ןוכ יק ירבמוכ וע קיעכייקוכוק יע ןיא ןאיקלאייחאיפכיא
 הדוע ןיא ירבמוכ וע יעריאוא ועכאוק רוייכיק ורעקיאןכ ׳ה :׳ה קיעכייריקיד

 קודוע ןוקארוק ורעקיאוב *קאקקיעלופכיא יא קובדאקרופקיא :הרייע הל

 :'ה הא קיעכאריפקיא קול

 ־ייא :ץליפה שול ןאטיק יק יסנא סיאופסיד יא 147. האא ומוק יוכו וללהי ןיזיד יא■
 :ודקיא ןיזיד יק סיראגול ייא יא .האיל ליא יד ומלאס ליא ןיזיד יק סיראגול

 ועכאוק יא וכיאוב ועכאוק קיא דוד הא קודארג קול יד ראעכאק רי^"
 הכיאוב הל יעייזא ומוק :הכוא הא יייבמאע קוכאמריא ראעקיא וחמריא
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 תבשו ח־ר לש ףסומ עק
 יררה לע דרויש ןומךח לטבי :ויתודמ יפ לע דרויש ןלהא

 ':םלועה דע םידד הכרבה תא .דוהי הוצ םש יב ןויצ

 :ףסומ תלפת םיללפתמו .חע ףדב ומכ םידק יצח רמואו

 *רבנ העבש ןיאדוק דחאב הרות ירפס ינס ןיאיצומו .תבבב ומכ םיללפתמ תבשב ח״ר לחשכ

 סכישדה ישארבו תבשה םויבו ארוק ריבסמה ינשב .אליעל שידק למוח" עובשה תשרפב

 .חלק ףד ףוס דע .ולק ףד תבשב ומכ ירפו העושת ןתוגה םירמואו .אליעל שידקו טסנו דע

 ::ףסומ תלפת םיללפתמו חע ףדב ותכ שידק יצח <זחה רמוא רחאו (.ובוזעת לא יתרוה)

 תבשבו לוחב ח״רל ףסומ
 :ךתלהת דיג:יפי חתפת יתפש ינלא

 "הלא .ם־ךבא יה^ .וניתובא יהלאו וניהלא הוההדתא ךיח^
 לא 'יארונה] רובגל לודנה לאה .בקעו יללאו קחצי
 .תובא *דקה רכוז;! ליה הנוק .םיבוט םילםול למו3 ןוילע

 י :הבהאב ומש זעמל םהינב ינבל לאונ איבמו

 ;םהרבא ןנמ .דוהי התא ךורב .ןגמו עישומו רמע ךלמ

 עישוהל בר .התא םיתמ הרדמ ־יהי םלועל דובג ,ךתא
 .(םשג,ך דירומו הורה בישמ ף־יי־נ)(.למה דירומ ץיקב) ,
 םילפונ ךמוס .םיבר םימ.ךרב םיתמ ,היחמ .דסחב םייח לבלבמ

 .רפע ינשיל ותנומא םוקמו .םירוסא ריתמו .םילוה אפור']
 ההדזמו תיממ ךלמ .ךל המוה ימו תורובג לעב ךומכ ימ

 :העושי ,דימצמו

 :םיתמה הרדמ ק התא ךורב :םיתמ תורלהל התא ןמאנו

 :רמוא צ״ש הדימעה תיזחב

 ךמע! .הלעמ ינומה םיכאלמ וניהולא הו,־ין ךל ונתי רת9
 :ושליש] ךלי ימידק םלב דח: .הממ ״יצובק ־יאלפה



 ונידאל 170
 ידכייקיד יק ןרהא יד הבראב .הבראב הל ירבוק ןיידניםיד הקיבאק הל ירבוס

 ירצוס ידכי ץי״י יק ןומרח יד ואיקמ ומוק :קודיטקיב קוק יד ןוקיבאק ירבוע
 הטקא קאדיב ןוייקידכיב הל הא ׳ה ודנימוקניא יחא יק ןויצ יד שיונכוה׳

 :יריימייק

 :ףסומ תלפה ץזידיא 78. תחא ומוק שידק ויידימ יזיל יז>

 סירפס קוד ןאוניק יא תבש ןיא ומוק ןוייקארוא ןיזא .תבש ןיא ח״ר וייסיאאקא ודנאוק

 .אליעל שידק יזיד יא .הנאמיס הל יד השרפ ןיא .קאניסריפ ייגייס ןאמאיי ונוא ליא ןיא

 שידק יא .הכסנו הטסא סכישדח ישארבו תבשה םויבו ריטפמ ליא הדלימ ודנוגיס ליא ןיא
 138. החא יד ונאק הטסא 136. החא תבש ־ •א ומוק יוכו העושה ןתינה ןיזיד יא .אליעל

 -סארוא ןיזא יא 78. החא שידק ויידימ ־ c :יא יזיד סיאופסיד יא (.םידישיד ןונ ייל ימ},

 :ףסר> יר ןיייסארוא ןויי

 תבש יד יא .הנאמיסניא יד ה״ר יד ףסומ
 :רואול וינ הראייככוכיד הקיב .ימ יא סארירבא קוייבאל קימ ינדא

 .קירדאפ קמונקיאוכ .יד וייד *א .וייד •יטסיאט ׳ה ווכ וגידניב דורב

 ליא וייד ליא .בקעי יד ויי־ א קחצי י־ וייד .םהרבא יד וייד

 קידיקרימ ןאכודראלאוג וטלח וייד .וזמ־מיט ליה יא ןאגאראב ליא ידנארג
 ןיאארע יא קירדאפ יד קידיקרימ ;א־יבניימ יא .ודויג יל ןאירק .קאכיאוב-

 :רומא ןוק ירבמוי וק רופ קוזיח קוק יד קוז־א הא רודימחי־*

 :םהרבא יד וראפמאמ ה וט וג־דניב .וראפמאמ יא ןאבלאק יא ןחדוייזל —5

 ידכארג .וט קועריאומ ןחוגידיבא .יכדח ירפמייק הראפ ןאגאראב וט */"!אי
 ץא) (ואיקמ ליא רידניקיד ןייזא ונאלינניא ליא ןיא) .ראבלאק רופ

 ןאכריבוג (האייבול הל רידכיקיד ןייזא יא יטכייב ליא ןאלפוקא ונלייבניא לימ

 ייאאק ןיירפוקא .קאגכומ קידאדאיפ ןוק קוטריאומ ןאוגידיבא .דיקרימ ןוק קוביב

 ןאמריפא יא :קודאליקראקכיא ראטלוק ןייזא יא .קוכיזאה ןאניזילימ יא קוד
 •אגאראב יד וייכיאוד יט הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודימרוד הא דאדליאיפ וק

 ריקיאומריא ןייזא יא ןאוגידיבא יא ןאטאמ ייר .יט הא ןאזימיקא ןיק יא קאיו
 :ןוייקאבלאק

 :קיטריאומ קול ןאוניד־בא 'ה ויג וגידכיב : קוטריאומ ראוגידיבא רופ וט ליאיפ יא

 (:ןזק ליא דיד הדימע הל ראנרוט ןיא)

 מ קודאקכופ קיליגנא .וייד ורטקיאט ׳ה יט הא ןאראד הנורוק רתכ
 םידוט הנוא הא .ושאבא קודאיינאפא :ארשי ונביאופ וט יא הבירא
 טאמ רופ הגיד הל הזוק הר ומוק .;א־י׳י־םריטא יט הא דחדיטכאק קייי^



 תבשו הר לש ףסומ אעק
 שורק רמאו הז לא הז ארקו ךאיבנ, די. לע. רומאה ־־יי

 :'ודוב? ץראה־־לכ' &*למ'תוא?צ ד, שודקז שורק
 רמוא ח״לו הבשנ | :רמוא ח״רג

 □ יחבשמ םתמעל
 רוב? ךורב :םירמואו
 ירבדבו :ומוקממ חוח:

 :־ימאל בותכ ךשדק
 םלועל הדוהי ךולמי
 רדו רודל קיצ ךיהלא

 :היוללה

 םילאוש ויתחשמ םלוע אלמ ודוב?
 םתמעל וצירעהל ודוב? םוקמ היא
 ל־זוהל דוב? ךורב :םירמואו םיחבשמ
 וימחרב ןפי אוה ומוקממ :ומוויממ
 -לכב רקבו ברע ומש םידחומה ומעל

 :הבהאב םימעפ םירמוא דימת םוי
 ז דחא הוהי• וניהלא הוהי לארשי עמש (
 ונעישומ אוה *ונכלמ אוה .וניבא אוה .וניהלא אוה
 ־יח־לכ יניעל וימזלךב ונעימשה •תיניש ונלאגיו *ונעישוי אוה
 סכל תויהל תישאר? תירחא םכתא יתלאג ןה .רמאל

 :רמאל בותכךשדק ירבלבי :םכיהלאהוהי ינא .םיהלאל
 :ההללה רדו רדל ןויצ ךיהלא םלועל :י ךלמי

 :הלפ ךוללהי םוי־לכב םישודקו שודק ךמשו שודק התא
 לאה ק התא ךורב :התא שודקו לודג ךלמ לא י?

 :שודקה
 רמוא ח״רב

 ךמעל םישדח ישאר
 הרפכ ןמז תתנ
 □תודלות־־1־? כ ל
 םיבירקמ םתויה?
 ןוצר *חבז ךינפל
 רפכל תאטח יריעש
 □לכל קריז םדעב
 םש?נ תעושת היהי
 הבזמ :אנוש דיכ
 תלועוןינתןויצב שדח

 יתוא ח״רו הבשנ

 גרילכ .םדקמ דמלו תרצ:התא
 תרחב •יעיבשה םויב ךת?
 -־?מ ונב *ריצרו תומאה־ל?מ ונב
 .־־תוצמב ונתש־קו .תונושלה
 המשו .ךתקובעל ונכלמ ונתברקו

 :תארק ונילע שודקהו לודגה
 י־״יבהא? וניהלא ,דוהי ונל ץתתו
 c ־שדה ישארו ההונמל תותבש
 היד: ךינפל ונאטחש יפלו .הך??ל
 .ונריע הברח .וניתובא יהלאו וניהלא
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 ועכאק .ועכאק האיחד יס יעקיא הא יעקיא הבאמאיי יא .העי5ולפ ווכ יי
 :הרכוא וק הרייע הל הדוע יד -ועכיימיגכיא תואבצ ,ה .ועכאק

 יזיד ק״ר ןיא
 הרטניאוקקיא הא םתמעל
 יא קיטנאגאלא קוייא
 ׳היד הלכוא תלידניב :סיטכידיד

 יזיד ח״ר יא תגש ןיא

 סיק קוק ודכומ ןיגכיא הרכוא וק ודובכ
 יד ראגול ודא ק־עכאדכאמיד קיעכייב

 הרעכי/תקקיא הא ולליקיעלופכיא לופ הלכוא וק
 הלכוא הגידכיב קיעכייזיד יא קרנכאבאלא קוייא יל שאיגאלאפ ץא יא :ראגולוקיד

 הלאעאק ליא ראגול וק יד :ראגול וק יד ׳ה יד *יד רופ ויכ לקשיא דאדיוכנאק 'וט
 "ואא קול ולביאופ וק הא קידאדאיפ קוק לופ ־׳:יייההראפ ׳ה היאניירניא :ריז

 ןיא הכאייכאמ יא ידראע ילבמוכ ופ קיעכאכ וייקנאנ-ריצ הראפ ןויצ וייד ווכ ירפ
 ןוקקיזיבקוד קיעכייזיד וכיעכוקיד האיד הדאק •׳ה הא דאגאלא וייקנאניריל יא

 ורעקיאוכליא .וייד ולעקיאוכ ליא :וכוא ׳ה וייד ורעקיאוכ׳ה לארקי יאוא רומא

 יא הלבאלאק קוכ ליא .לודאבלאק ולעקיאוכ ליא .י• ל ולעקיאוכ ליא .ילדאפ
 קוזוא הא קידאדאיפ קוק לופ ליאוא הרא קוכ יא זיב הדכוגיק הרימחיל קוכ
 יייפיקירכ ומוק האילימיעקורפ הל ןיא קוב הא ימהיל קיא ריזיד ר•: ידיג ודוע יד

 וע יד קאלבאלאפ ןיא יא וייד ולטקיאוב ׳ה וי־• .וייד לופ קוב הא ליאיק לופ

 ןויצ וייד וע ילפמייק הראפ ׳ה הראכיייניח .לי׳יד לופ ועילקקיא דאדיעכאק
 :'ה הא דאבאלא וייקכאכיר־ג *א וייקנאכיריג הא

 יע האיד הדאק ןיא קועכאק יא ועכאכ ירבמוכ מ יח ועכאק וע ןךתא
 וגידכיב :וע ועכאק יא ידכאלג ייל וייד יק .ילפמייק ןאראבאלא

 :ועניאק ליא וייד ליא 'ה וע
 יזיד ק״ר ןיא

 *־ימ יד קוייפיקילפ ישאר

 ולביאופ וע הא קיז

 "ודליפ יד ופמייע קיעקחד

 קוק קודוע הא הקכאכ

 ליאיק וק ןיא קועכיימיקאכ
 יד ילעכאליד קיעכאגיאא

 סולינ יד קוייקיפילקאק יע
 הזייפמיל יד קועירבאק .דאע

 קוייא לופ ראכודליפ לופ
 קוייא קודוע הא ןוייקארבמדי
 ־לא קוק יד ןוייקאבלאק הריק
 .רודיקירובאידרידופיד קסמ

 ־לופכוק ןויצ ןיא הביאו: היר
 ־ירפ יד ןוייפאקנ‘' יא קאנ

 יזיד ח״ר יא תגש ןיא

 .יעכאבא יד ודכומ וע קיעקאילק וע

 ליאהאידןיא הלבוא וע קיעקילפמוק

 קול קודוע יד קאמ קוכ ןיא קיעקיזוקקיא .וכיעיק

 יד קאמ קוכ ןיא קיעקאעכוליבכיא יא .קואיעכיג
 קיעקאקיפיעכאק קוכ יא .קיזאוגכיל קול קודוע

 קיעקאגיאא קוכ יא .קאקכאדכימוקכיא קוע ןוק
 ילגממ וע יא .ועכיימיבליקוע הא ייל ולעקיאוכ
 *קאמאיי קוכילבוק ועכאק ליא יא ידכארג ליא

 :קיט

 ולעקיאוכ ,ה קוכ הא קיעקאד יא
 הקכאגלוא רופ תותבכ .דומא ןוק וייד

 יא .הקכאכודריפ רופ קיזימ יד קוייפיקירפ יא
 יקיאט ׳ה יע יד ירעכאליד קומיקיפ יק לומא לופ
 .סירדאפ סמעשיאוכ י- וייד יא וייד ולע



 תבשו ה״ר לש ףסומ בעק
 ל*>ופ ק״לג

 וילע הלענ שדח שא‘־
 ד "v 1 ־:־ %•

 השענ םדע ,די ע ק י
 תיב׳ תדובעבו ןוצרב
 .ונלב חמשנ שדקמה

 ׳י־ *. ־ : T) : ־ ־

 עמשנ ךדבע דת ירישו
 ינבל םירומאה ךריעב
 םלוע תבהא :ךחבןמ
 תירכו םהל איבת

• : V T T 

 :דובזת םינבל תובא
 יי ךינפלמ ןוצר יהי
 י,דלאו וניהלא
 ונלעהש וניתובא
 ונצראל תחמשב

 T : ״

 םשו .ונלובגב ונעטתו
 t : •• : • t ־ ן

 תא ךינפל השענ
 וניתובוח תונברק
 ןיפסומו ןרדסב ןידימת
 ףסומ תא :ןתכלהו
 הזה שדחה שאר םוי
 ךינפל ביףקנו השענ
 .ךנוצר תוצמב הבהא ב

 ונילע הבתיש ומב
t v ד ז : •י •• 

 השמ יד;לע .ךתרותב
 ךךובכ יפמ ךדבע

 :רומאב

 רמו?י ח״לו תבסב

 לטנו .ונרקי הלת .ונשדקמ םמשו
 ןילוכי ונא ןיאו .ונידד תיבמ רובב
 רפכיש זולנ אלו ןברק ךינפל בירקהל

 ‘.ונידע?

 וניהלא ה ו הי ךינפלמ ןוצר יקי
 ההובש? ונלעהש וניתובא יה^ו
 השענ םשו ונלובגב ונעטהו ♦ונצראל
 ןידימת .וניתובוח תונ?ךק תא ךינפל
 יפסומ תא .ןתכלהו ןיפסומו ןךךסן
 שדחה שאר םויו הזה תבשה םוי
 הבהאב ךינפל בירקנו השענ הזה
 ונילע תבתבש ומע .ךנוצר תואמב

 :רומאב ךדבע השמ ידי;לע.ךתךותכ

 הנש דב םישב? ינש תבשה םויבו
 תלס םינרשע ינשו םימימת
 תלע :ובסנו ןמשב הלולב החנמ
 דימתח תליע לע ותבשב הרבש

 :הבסנו
J ״ : T 

 הלע ובירקת םןישדה ישארבו
 ךרב ינ? םירפ ,דוהיל
 הנק ינ? םישבו דהא ליאו םינש
 סהיבסת םתחנמו :םמימת העבש
 ינשי רפל םינדשע השלש ־בךבב
 ןייו .שבכל ןורשעו,ליאל םינלשע
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 יזיד ח״ל ןיא
 קומיראקלא זימ יד וייפיס
 קומירבאק יס האייא ירבו?

 ןוק קומירא קארבאק יד

 ומכיימיבריקןיא יא .דאמכוליב

 קט שדקמה היב ליא יד

 יא סוכ סודומ קומארגילא

 ונרייס ומ דוד יד סיראמכאק

 .דאדביק ווכ ןיא סומיריאוא

 הרא ומ יד ירמכאליד סיגיד סול

 סאריארמ ירפמייק יד רומא

 ומכיימאמריפ יא סוייא הא
 "מימ קוזיא סילא סירדאפ יד

 :סארארב

 סאליד דאמכוליב האיס יןףי

 ורעסיאוכ 'ה ימ יד ירמ

 ־דאפקורמקיאוכידויידיאוייד

 ןוק ריבוק סאגא סוכ יק .סיר

 הריימ הרמסיאט הא האירגיז!

 ורמסיאטןיא קימכאלפ סט יא
 ־־יד סומירא יאא יא .והימרימ

 סיכוייסאג״א הא ימ יד ירמכאל
 ־־וייקאגיל^וא 0ארמקיא־.ר ידי

 וס ומוק סילנאנימכוק :סינ
 ומוק סודידאייכיא יא .ןידרוא

 יד ודידאייניא הא .ןיד וק
 ליא יד ו״פיקירפ יד האיד

 יא סימירא .ימקיא ליא זימ

 ימ יד ירמכאליד קומיראגיאא

 וט יד הסכאדכימוקניא ומוק
 *ירקקיא יק ומוק .דאמכוליב

 .ייל ומ ןיא סט ירבוק קימקי5
 וברייק ומ השמ יד וכאמ רופ

 ומוק הרנוא ומ יד הקוב י־•

 :וגיד ול

 יזיד ח״ר יא תבש ןיא

 זלוקיד יק יא .דאדביק הרמקיאט וייורמסיד יק

 הרמקיאט וברנאק יק יא.וייראבומכאקורמסיאוכ
 יד הזאק יד הרכוא הדאמומ יאופ יא .הרכוא

 רופ קימכיידופ קוכ ןונ יא .הדיב הרמקיאוכ
 ץכ יא ןוייקאגיאא ימ יד ירמכאליד ראגיאא

 :קט רופ יכורדיפ יק ןהכ

 ׳ה ־מ יד ירמכאליד דאמכוליב האיק י|ךי

 קורמקיאט יד ■וייד יא וייד ורמקיאט

 האירגילא ןרק ריבוק קאגא קוכ יק .קירדאפ

 י^א קימכאלפ קוכ יא .הרייט הרמקיאוכ הא
 ירמכאליד קומירא יאא יא .וכימרימ ורמקיאוכ

 "בוא קאלמקיאוכ יד קיכוייקאגיאא הא .ימ יד

 יא הלגיר וק ומוק קילבאכימכוק .סיכוייסאגיל
 '1 קודידאייכיא הא .ןיד וק ומוק קודידאייכיא

 וייפיקירפ יד האיד יא ימקיא ליא סבש ליא יד האיד

 קומיראגיאא יא קומירא .ימקיא ליא זימ ליא יד

 הקכאדכימוקכיא ומוק .רומא ןוק ימ יד ירמכאליד
 ירבוק קימקיבירקקיא יק ומוק דאמכוליב ימ יד

 וברייק ומ השמ ידקוכאמ רופ .ייל ומ ןיא קט
 :וגיד ול ומוק

 -ראק קוד סבש ליא יד האיד ןיא יא □ן יד ף

 קוכאק וייכא יד דאדיא יד קוריכ

 המליאובכיא ימכיזירפ הלימיק קומזייד סוד יא
 ןוייקאקלא :ןוייקאלפמימ וק יא *טייזא הל ןיא

 ליא יד ןוייקאקלא ירבוק הבש וק ןיא הבש יד

 :ןוייקאלפמימ וק יא וכימכוקיד

 "טקיאוב יד קוייפיקירפ ןיא יא י^אףדן

 יקאקלא שידיראגיאא קיזימ קור

 יא קוד הקאנ יד קוזיא קורומ ׳ה הראפ ןויי

 ימייק ויטא יד דאדיא יד קוריכראק ונוא זיבראב

 "סאלפמימ קוק יא קימכיזירפ קוק יא :קוכאק

 הראפ קומזייד קירמ .ודאלבא ול ומוק קיכויי
 ח5ראב ליא הראפ קומזייד קוד יא ורומ ליא

 וס ומוק טיב יא וריכראק ליא הראפ ומזייד יא



 געק
 למוזי ??"לב

 םכישךח יוארבו
 הלוע ובירקת
 ןרב ינ? םירפ הוהיל
 דחא ליאו םינש
 הדנש ינ?’םישב?
 :םימימת הדעבש
 םהיבסנו םתחנמו
 הד ש ל ש’ רבדמכ
 ינשו רפל םינלשיע
 ןורשעו ליאל םינרשע
 ויםנ2 ןי.:ו שב?ל
 ינשו רפכל ריעשו

 :ןתכלה?'ןי־ךימת

 וניתובא יחאו יוגיהל
 ונילע שדה
 הבוטל הזה שדחה תא
 ןוששל .הגר?לן
 העושיל .החמשלו
 הסנךפל .המ־; ל י
 תליהמל •הלכלכלו
 .ןוע תחילקלו אטח
 ףוס הזה ש־ןהח יהיו
 .וניתורצ לכל /ק.ן
 ןויךפל שארו הלחת
 ךמע? יכ '.ונשפנ
 תומאה לכמ 4אךשי
 ישאל 'ירחו .תןול?

 תבשו ח״ר לש ףסומ
 רמוא חבשו ח״לב

 סדימת ינשו רפכל ריעשו וכסנ?
 ׳!12

 שדח וניתובא יהלאו וניז־1לא
 הרזה שלחה תא ונילע
 .החמשלו ןוששל .הכרבלו הבוטל
 .הלכלכלו הסנרפל .המחנלו העושיל
 יחיו. .ץוע תחילסלו אטח תליחמל
 יניתורצ־לכל ץקו ףוס הזה שדחה
 יכ .ונשפנ 'ןוידפל שארו הדלחת
 .תייחב תומאה־לכמ לארשי ךמעב

 :תעבה םהל םישדח יישאר יתחו
T | • S ״ T TJ • י "י׳ I ’ י ־ 

 תרבש ירמוש ךתוכלמ? וחמוקי
 ׳שדקמ םע .גניע יארוקו
 ךבוטמ וגנעזויו וע?שי םלכ .יעיבש
 תדמח ותשרקו וב 'תיצר יעיבשבו
 השעמל רכז תארק ותוא □ימי.

 '• .תישארב

 אנ דצר וניתובא יהלאו יוניהלא
 ךיתועמ? ונשדק ונתחונמב
 ךבוטמ ונעבש ךתרות? ונקלח םיש
 ונבל רהטו .ךתעשי? ונשפנ חמש
 הדוהי. ונליחנהו .תמא? ךדבעל
 ךשךק ת?ש קצר?ו הבהא? וניהלא
 ,:ךמש ישךקמ לארשי-ל? וב וחוניו
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 יזיד ח״ל ןיא

 ־יקירפ ןיח יא ישארבו
 קיזימ קולטסיאוב יר וייפ
 ¬אפ ןוייקאקלא שידילאגיאא
 הקאב יד קוזיא קמוע ׳ה הר
 קמיכראק ונוא זיבראב יא סוד
 יטייק וייכא יד דאדיא יד
 סיעכיזירפ קוק יא :קוכאס
 ומוק קיכוייקאלפכיט סוס יא
 קומזייד סייט ודאלבא ול
 ־זייד קוד יא ורוט ליא הראפ
 קיבלאב ליא הראפ סומ
 וריכראק ליא הראפ ומזייד יא
 *אלפכיט וק ומוק וכיב יא
 סיפ רופ וטילבאק יא ןוייק
 קילבאכיטנוק קוד יא לאנוד

f ןיד וק ומוק י: 

 וייד ולטקיאוכ וניחלא
 קולטקיאוכ יד וייד יא
 קוכ הא הבוכיר .קילדאפ
 הלאפ .יטקיא ליא זימ ליא הא
 ¬אפ .ןוייקידכיב הראפ יא .ןייב
 .האירגילא הלאפ יא .וזו: הר

 הראפ יא ןוייקאבלאק הראפ
 סיימיכיטכאמ הראפ .יטלוכיק
 הראפ .וכליבוג הראפ יא וט
 יא .ודאקיפ יד הקכאכודל־פ
 .וטיליד יד הקכאפודריפ הראפ
 יטקיא ליא זימ ליא האיק יא
 קאדוט הא ןיפ יא ובאק
 .קאייטקוגכא קארטקיאוכ
 הא הריקיבאק יא וייפיקירפ
 קאלטקיאונ יד ןוייקמקיל
 ולביאופ וט ןיא יק .קאמלא
 קול קודוט ןיא יק קאמ לארשי
 יא סיונקי״קסיא שיאייגעג

 יזיד תבש יא ח״ר ץא

 שוד *א לאכודריפ לופ וטילבאק יא ןוייקאלפמיט
 :ןיד וק ומוק קילבאניטנוק

 •קיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ו^יהלא
 שוכ הא הבוכיר קילדאפ קורט

 ־הלאפ יא ןייב הראפ יטקיא ליא זימ ליא הא
 .האירגילס הראפ יא .וחג הראפ .ןוייקידכיב
 ויגכיימאטרוכוק הלאפ יא .ןוייקאבצאק הלאפ

 -־הראפ .וכריבוג הראפ יא וטכיימיכיטכאמ הראפ
 הקכאכודריפ הראפ יא .ודאקיפ יד הקכאנודליפ
 ובאק יטקיא ליא זימ ליא האיק יא .וטיליד יד
 .קאייטקומא קארטקיאונ קאדוט הא ןיפ יא
 ייד ןוייקימחיר הא הליקיבאק יא וייפיקילפ

 לארשי ולביאופ וט ןיא יק .קאמלא קארטקיאוכ
 .קיטקיזוקקיא קואיטכיג קול קודוט ןיא יק קאמ
 סוייא ־הא קיזימ יד קוייפיקירפ יד קוריאופ יא

 :קיטקאוגיטיקא

 סאוג ונייל וט ןוק ןאיקלאלגילא והמשי
 .וייקיב קיטכאמאיי יא .סבש קיטכאד
 קוייא קודוט .וכיטיק קיטכאקיפיטכאק ולביאופ
 ןייב וט יד ןאלאייקיבכיא יק יא ןאלאטלא יק
 טיא ןיא קיטקאטכוליבכיא וכיטיק ליא ןיא יא
 ,קאיד יד האייקידבוק .קיטקאקיפיטכאק ול יא
 :תגיא תא ןוייקאלבמימ .קיטקאמאיי ליא הא

 :וייפיקירפ יד

 ■סולטקיאוכ יד וייד יא ויי דורונקיאונ וניהלא
 ןיא הרוגא הטכוליבכיא סירדאפ
 ןיא קומאקיפיטכאק .קאקכאגלוא קארטקיאוכ
 יטלאפ הלטקיאוכ ןופ .קאקכאדכימוקכיא קרט
 -ייקיאוכ הרגילא .ןייב וט יד קומאטרא .ייל וט ןיא
 האייפמילא יא ןוייקאבלאק וט ןיא המלא הרט
 דאדריב ןוק יטריבליק לופ ןוקאלוק ורטקיאוכ
 ¬רומא ןוק וייד ולטקיאוכ ׳ה לאדיריא קומזא יא
 ־דאדיטכאק וט יד סבש דאטכוליב ןוק יא
 *יוציטנאס לארשי ורוט ייא ןאראגלוא יא



 דעק
 דמוא ח״ר3

 :תעבק, םהל םישדח
 שדקמ הוהי התא ־דורב

 תבשו m לש ךסומ
 רמוא תבסו ח״לב

 תבשח שידקמ .דוהי התא ךורב
 :םישרח ישארו לארשיו

 :םישרה ישארו ^רש
: T *י : T י* TTS • 

 בשהו .העש םתלפתלו לארשי. ךמעב וניהלא הוהי הצר
 הרהמ םתלפתו לארשי *שאו .ךתיב ריבדל הדובעה
 לארשי תדובע רימת ןוצרל יהתו .ןוצרב לבקת הבהאב

 וניניע הניזחתו .ונצרתו ונב ץופחת םיברה ךימחרב התאו׳
 ריזהמזלז הן,ד; התא ךורב :םימחרב ןויצל ךבושב

 :ןויצל ותניכש

 התאש ♦ךל ונחנא םידומ
 וניהלא היהי' אוה
 .דעו םלועל וניתובא הלאו
 ונעשי ןגדבי ונייה רוצ ונרוצ:
 ךל ההונ רדו רדל .אוה התא.
 ונייה לע .ךתלהת רפסנו
 וניתומשנ לעו .ך־ןב םירוסמה
 ־לבבש ךיסנ לעו •ךל תודוקפה
 ךיתואלפנ לעו .ונמע סבוי
 בלע תע־־לכבש ךיתובוטו־
 אל יב בוטה .םירהצו רקבו
 אל ינ םחלמה ♦ךימחר ־לב
 וניוק םלועמ ייב .ךידסח ומת

 ;ול

 ןנברד םידומ

 התאש .ךל ונחנא םידומ
 וניהלא ,דוהי אוה

 •יי VJ ז 2

 "לב הלא . וניתובא הלאו
 .תישאלב רצוי ונלצוי .רשב

 תרואדוהו תוברב
T : T : 

 ינתדחהש לב שודקהו לודגה
 .ונמיקתו וניחת ןב .ונתמיקו
 תורצחל וניתוילג ףוסאתו

 תושעלו ךיקה רמשל ךשךק
 בבלב ךדבעלו .ךנוצל
 .ךל םידומ ונאש לע םלש

 :תואדוהה ילא ךורב

 :ימוא הכונחב

 .תועושתה לעו .תורובגה לעו .ןקרופה לעו .םיסגה



 * •יי■
 ־174 1^7

 יזיד ח״ר ןיא

 יד קוייפיק־רפ יד קוריאוג
 ־קאוייטיקא קוייזו► הא קדימ
 ןאקיפיטכאק ׳הוטוגידכיב .קיט
 :קיזימ יד קוייפיקירפ יא לארשי

 •זיד ה״ר יא תגב ןיא

 *יטנאק׳ה וט וגידניב .ירבמוכ וטקיטכאק

 ;קוייפיקילפ ־׳א לאלשי יא תבש ליס ןאקיפ

 :קיזימ יד

 .קוק הא *א לארשי ולביאופ וט ןיא וייד ורטשיאוכ ׳ה הטכוליבכיא הצר
 ריישאלאפ הא וטכיימיעריק ליא ראכרוט זא יא .יביקיר סינוייקארוא
 ןרק השילפ יד שיכוייקארוא שוש יא לארשי יד קיכוייקיפוא יא .הזאק וט יד

 •ריש וניטנוק יד דאיגכוליב רופ האיש יא .דאטכוליב ןוק קאריביקיר רומא

 :ולביאופ וט לארשי יד וטניימיב

 ש־דאדא־פ שוט רופ יט יא ה*אל
 :קסרסטכוליבכ־א שיכ יא

 הא ראכרוט ןויצ :קידאדאיפ ־,וק דניב
 הא

 VJ י L. 1 יי' יגרוט ט הא קוכ קיטנא יקי

 וט ליא ייד ורטקיאוכ 'ה יאו
 טקיאוכ יד וייד 1 קורי ק הראפ קירדאפ ־מיי
 יטריאיפ ורטשיאוכ .ירפמייש יא ירפ
 *מאמ יא .הדי5 הרטקיחוכ יד יטריסיפ
 ויכ ןוייקאבלאק הרטשיאוכ יד וראפ
 וייקכאנירי: יא וייקכאציריג הא .ליא
 וט קומיאאטנוק יא יט הא שומיראול
 שאל קאדיב שאריגשיאוכ ירבוק .רואול
 *רבוק יא טאמ וט ןיא קאדאגירטניא
 סימוקכיא קאל קאמלא קארטשיאוצ
 ־גאלימ קוט ירבוק יא .יט הא קאדאד
 יא .קוכ ןוק האיד הדאק ןיא *ק קור
 סיכייב קוט ־א קאיבאראמ קוט ירבוק
 הכאייכאמ יא ירדאט .הרוא הדאק ןיא יק
 יק ןונ יק וניאוב ליא .קאטקייק יא
 ןאדאיפסליא .קידאדאיפ קוט ןוראדיב
 קידיקרימ קוט ןוראמיטא יק ןוכ יק
 :יט הא קומאריפקיא ירפמייק יד יק

 שוכ ץא קאראטנוליבניא קאינימ שאל
 יט ןיא קוזוא קורטקיאוכ ןאריב יא

 ■תניכש וק ראכרוט ןייזא ליא ׳ה וט וניי

 יט הא קיכ קיטנאגרוטא ןרויףומ
 -קיאוכ 'ה ליא וט יק
 שורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורט
 ־הרודאירק הדרט ־ד וייד קירדאפ
 ־י־יפ ןיא ןאירק רודאירק ורטקיאוכ
 r>rf קירואול יא קינוייקידכיב .וייפיק

 -ליא יס ידנארג ליא ירבמוכ וט
 סיטקאוגידיבא קוכ יק רופ וטנאק
 קוכ יקנא .קיטקיכיטקוק קוכ יא
 יא קאיכיטקוק קוכ יא קיאוגידיבא
 קוייריביטאק קורטקיאוכ קיייאפא
 רופ דאדיטכאק וט יד קיטרוק הא
 רופ יא קוריאופ קוט ראדראוג
 •ריק רופ יס דאטכוליב וט ליזא
 ירבוק ודילפמוק ןוקארוק ןוק יטריב
 וגידכיב .יט הא קיטנאול קוכ יק

 :קירואול שאל יד וייד

 :(ןאריד הכונח ןיא)

 סאל ירבוק יא .ןוייקימחיר הל ירבוק יא .םורגאליע קו}> ירבוק לע



 תבשו ה־ר לש ףסומ דעק■
 םימיב וניתובאל תישעש . תומהנה לעו .תואל$נה לעו

 :הגה ןמזבו םהה

 הדמעשכ .וינבו יאנומשח לודג ןהב ןנחו• ןב ,דלתתמ ימי^
 ךתרות מ סח ישל לארשי ךמע לע העשרה ןוי,תוכלמ
 םהל תדמע םיברה ךימהיב התאו .ךנוצר יקחמ םריבעהלו
 תמקנז .םנייז. תא תנד .םביר תא תבר '.םתרצ תעב
 דלק םיברו .םישלח דיב םירובג תך?מ .םתמקנ תא
 .םירוהט דיב םיאמטו .םיקידצ דלב םיעשרו .םיטעב

 שודקו לודג םבש תישע ךלו .ךתרות יקסוע _ חלב םידז״ן
 םויהכ ןקרופו הלוד;העושת תישע לא־וקי ךמעלו .ךמלועב
 .ךילכיה תא וגפו .ךיתיב ריבךל ךינב ואב ךב רחאו .ךד
 יעבקו *ךשךק תורצחב תורנ וקילדהו ךשדקמ תא ורהטן
 םיסנ םהמע תישעו .האדוהבו ללהב ולא םימל ה;ומוע

 :הל? לודגה ךמשל הדונו תואלפנ!

 ונבלמ ךמש דימת אשנתיו םמורתיו ךרבת: םלב ל^י
 :הלס ךורוי.םייחה לצו •דעו םלועל

 .בוט יב םלועל תמאב לודגה ךמש תא וכרביו וללהיו
 ךורב :בוטה לאה הלס ונתרזעו ונתעושי ליאה

 :תודוהל האנ ךלו ךמש בוטה היהי התא

 :סינהב תכלב ןאכ רמוא הדימעה צ״ש רזוחשכ

 הדותב תשלשמה הכרבב ונכרב וניתובא יהלאו וגידלא
 קהא יפמ הרומאה ךדבע השמ ידי לע הבותכה
 :ךימשיו .דוהי ךבדבי :רומאב ךישודק םע םינהנה וינקז
 ךל םש:!'ךלא יינפ .דוהי אשל :ךגהיו ךילא וינפ .דוהל ראל•
 ' :בכרבא ינאו לארשי ינב לע ימיש תא ומש! :םולש

 ם*מהך תקדצ .דס.ךו ןה םיל,ד .הברבו הבוצ םילק סיזק׳
 רואק דחלונלב וניבא ונכרבו :ךמע א־שי־לב לעו ונילע



 קאיבאראמ קאל ירבוק יא .קיכוייקאבלאק קאל ירבוק יא .קאינאגאראנ•

 קול ןיא קירדאפ קורונקיאוכ הא קיונקיזיא יק .קיומוכוק קול ירבוק יא־

 •יפקיא ליא ופמייפ ליא ןיא יא קווכקיא קול קאיד

 ׳א יאנומשח ידכארג ןהכ ןנחוי יד וזיא היסתמ יד קאיד ןיא

 ולביאופ ווכ ירבוק ולאמ ליא ןוי יד ונייר וראפ יק ומוק .קוזיא קוק

 קוריאופ יד ראקאפ קולריזא רופ יס ייל ופ יד קולראדיבלוא רופ .לארשיי

 קייגקאראפ יפ קאגנומ קאל קידאדאיפ קופ רופ ופ יא .דאפנוליב ופ י1
 קאזאראב קוק הא קיפקאזאראב קאייפקוגנא קוק יד הריא ןיא קוייא הא

 קיפקאגירפניס .קאקנאגניב קוק הא קיפקאנניב .קוייקיאוג קוק הא קיפקאגקו;

 יא .קוקופ יד רידופ ןיא קוגנומ יא .קושולפ יד רידופ ןיא קינאגאראנ

 יא .קוייפמיל יד רידופ ;יא קודאנוקניא יה .קופקוג יד רידופ ץא קולא>

 קיפקיזיא יפ הא יא .ייל ופ ןיא קיפנאזאבארפ יד רידופ ןיא קו־יבריבוק
 ־קיזיח לארשי ולביאופ ופ הא יא .ודנומ ופ ןיא ופנאק יא ידנארג ירבמי
 יס .יפקיא ליא האיד ליא ומוק ןוייקימחיר יס ידנארנ ןוייקאבלאק קי*
 ־קיא *א .הזאק ופ יד וייקאלאפ הא קוזיא קופ ןורייניב יקנא קיאופקיד

 יא .וייראבופנאק ופ הא ןוראייפמילא יא .וייקאלאפ ופ הא ןורארבמוק

 ינוא ןוראוגיפיקא יא .דאדייגנאק ופ יד קיפרוק ןיא קאלידנאק ןוריידניקניא
 קמנאלימ קוייא הא קיפקיזיא יא .רואיל ןוק יאןוייקאבאלא ןוק קופקיא קאיד

 :ירפמייק ידנארנ ליא ירבמונ ופ הא קומיראול יא קאיבאראמ יא.

 האיק יא ודיקיפלאניא האיק יא וכידניב האיק קוייא קודופ ירבוק יא ■לעיןי

 יא ירפמייק הראפ ייר ורפקיאונ ירבמונ ופ וניפנוק יד ודאשלאשניא

 :ירפמייק ןאראול יפ קוביב קדל קודופ יא .ירפמ^ייק

 ־ריב ןוק ידנארג ליא ירבמונ ופ הא ןאריזידניב יא ןאראבאלא יא וללהיו
 ןוייקאבלאק הרפקיאונ .וייד ליא וניאוב יק ירפמייק הראפ דאד

 וניאוב ליא ׳ה ופ וגידניב .וניאוב ליא וייד ליא ירפמייק הדוייא הרפקיאונ יא

 :ראול רופ ינייינוק יפ הא יא .ירבמונ ופ

 :סינהכ הכלב יקא הריד הדימע הל ןזת ליא ראנלוע ןיא
 ןוק קומיזידניב קירדאפ קורפקיאוכ י־י ייי־י י" יייד ורפקיאינ וניהלא
 «אמ רופ הפדקקיא תכ .י*ל הר ויא הדאיקריפא הל ןוייקידניב

 סינהכ קול קוזיא קוק יא ןרהא יד הקוב יד הניד הל .וברייק ופ השמ יד קונ

 *האיפראדראוג יא ׳ה האיפריזידניב .וניד ול ומוק קופנאק קופ ולביאופ

 קוק ׳ה יקלא :האיפראייקארנניא יא יפ הא קיקאפ קוק ׳ה הרארבמולירא
 קדיא ירבוק ירבמט ימ הא ןאנרופ יא :זאפ יפ הא הינופ יא יפ הא קיקאפ

 :יריזידניב קיל ויי יא לארשי יד

 ,עיב יח ןייב זח^ , ופ חיש

 ירבוק סידאדאיפ יח
 דאדיפקוי דיקרימ יא האייקאיי קאדיב

 יא .ולביאופ ופ לארשי ודופ י־יביכ יא



 תבשו ח־ר לש ףסומ ועק
 י• םלחו הרות וגיהלא ,דוה: ונל תסנ ךינפ רואב י? .ךינפ

 ךיניעב בוטו :םולשו הכרב .םימדרו הקדצ .דסקן העהא
 :שולשו זוע בורב לארשי ךמע לב תא ךרבלו ונכרבל

 :ןמא םולשב לארשי ומע.תא ךרבמה ,דוהי התא ךו־וע
 :־לאונו ירוצ .דוהי דקנפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל וי,דן

 יללקמלו .המרמ רבדמ יתחתפשו .ערמ ינושל רוצ? י;ךלא
 יבל■ חת55 .היהת לבל רפעב ישפנו ♦םורת ישפנ
 ילע םימקה־לכו .ישפנ ףדרת ךינרוצמ ירקאי .ךתרותב
 ינפל קמק ויהי .םתובשהמ לקלקו םתצע רפה הרהמ העךל
 ןעמל ,דשע: .ךמש ןעמל השע .החוד ,דוה: ךאלמו .חזו
 ןוצלה:ןעמל .ךתי^דק ןעמל השע .ךתדות ןעמל השע .ךנימי
 ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי :יננענ ךנימו העישוה ךיךיד:
 אוה .וימורמב םולש'השוע :ילאוגו ירוצ ,דוהי,ךינפל יעל
 :ןמא ורמאו לארשי-לי לעו ונילע םולש השע:וימחרע

 לוחב ח״רב

 ישפנ יכרב לחאו .לבקתה שידק ץחה רמוא
cp תכונח ריש רומזמ סג הכונחבו .בסק 
?q תלוכקה סוחפ וניהלאכ ןיא הוקו .חי 
Itm קבלד שידקו לוסב ומכ .וסינא ימ 

 :סנ cp ונמ .ןממל ונילעו

 תבשי ח״רב

 ץא .לבקתת שידק ןזחה רמוא
 אנתו .תרטקה םוטפ .וניהלאכ
 שידקו .לארשי 1־דכ .והילא יבד
 חבשב ומכ .חבשל ונילעו .ןנברד

 :גמק ףד
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 ׳ק .קיקאפ קודכ יד חל ןרק הנוסא קונ קודווכ ירדאפ סטקיאונ קומיזידניב
 קאדיב יא ייל וייד ורטק*אונ ׳ה קונ הא קיטקאד קיקאפ קוט יד חל ןרק

 וכיאוב יא .זאפ יא ןוייקידניב .קידאדאיפ יא דאדיטקוג דיקרימ יא רומא

 *יארשי ולביאופ וט הא ריזידכיב רופ יא קומריזידניב רופ קיראטאק קוט ןיח

 :זאפ יא הזילאטרופ יד ירבמודיגומ ןוק

 :ןמא קאפ הל ןוק לארשי ולביאופ וק הא ןייזידניב ליא ׳ה וט וגידכיב

 ןוקארוק ימ יד וטכיימחקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןאיק
 :רודלמסיר ימ יא יטריאו£ ימ ׳ה יט יד ירטכאליד

 ראלבא יד קוייבאל קימ יא .לאמ יד הגניאול ימ הדראוג וייד ימ י|דלא
 ימ יא .הראייאק יק המלא ימ קיטפארכואזיד קימ הא יא .ויינאגניא

 •א .ייל וט ןיא ןוקארוק ימ ירבא .האיק קודוט הא ובלופ ליא ומוק המלא

 "ילא קול קודוט יא .המלא ימ הריגיקירפ קאקכאדכימוקכיא קוט יד קארטיד

 האייכאד יא קוזיקנוק קוק הדלאב הקירפ יד לאמ הראפ ימ יר5וק קיטנאטכאב

 סיא 'ה יד ליגכא יא .וטכייב ירטכאליד ומאט ומוק ןאיק .קוטכיימאקכיפ קוק
 וט רופ זא ייל וט רופ זא .הגריד וט רופ זא .ירבמוכ וט רופ זא .ןא&ופ

 יא ־יגיריד וט הבלאק .קודיריק קוט קודאפאקקיא ןאיק יק רופ .דאדיטכאק
 ימ יד וטכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןאיק :ימידכופקיר

 ןיא זאפ ןייזא :רודימחיר ימ יא יטריאופ ימ ׳ה יט יד ירטכאליד ןוקארוק

 ודוט ירבוק יא קוכ ירבוק זאפ הגא קידאדאיפ קוק רופ ליא .קולייק קוק

 :ןמא ןאריד יא לארשי

 :תבש יא ח״ל ןיא הנאמיס ןיא ח״ל ץא

 סיאוסשיד יא .לבקתת שידק ןזח ליא יזיד
 ־־מאטהכונח ןיא יא 162. החא ישפנ יכל3
 18. הזיא הכונח יד לאסנאק ומלאס ןייב
 יא .תלונקה םוטפ .וגיהלהכ ןיא סוק *א
 שידק יא .הנאמיק ןיא ומוק .והילא ינד אנס

 t: 59 החא ןיא ומוק חבשל ונילע יא ןנניי

 .טיהלאכןיא .לבקממ שידק ן«כ ליא יזיד

 .והילא יבד אכמ יא .הרטקה םוטפ

 טילע יא ןנברד שידק יא .לארשי לכ

 : 143 הזוא הבש ןיא ומוק חבשל
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 זעק
 ־בונ־

 :הז רומזממ תיברע ץליסתמ וילשמ ה״כ ליל

 :(דחל תובח תבנה ריש רומזמ
 הוזד 5 יל ״*k תחמש אלו ינתילד *י הוהי ךממורא
 תילעה .־דוהי :ינאפרתו ךילא יתעוש יתלא
 וךיס’ח הוהיל ורמז :רוב *ךדימ ינתייח ישבנ לואש ןמ
 ברעב ונוצרב טלה ופאב עגר *ן :ושךק רכזל חוחו
 טוימא לב ילשב יתךמא ינאו" :הנר רקבלו יכב קלו
 ךינפ תרתםה זע יררהל תךמעה ךנוצרב הוהל :םלועל
 המ :ןנחתא ■דוהי לאו ארקא'ה1הי'ךילא :להבנ יתילח
 עמש :ךתמא דינלה רפע ךךויה' תחשי לא יתדרב ימדב עצב
 לוחמל ידבכמ תבפה : ילי רזוע היה הדוהל יננהו ■דוהי
 אלו דובכ ךרמזל ןעמל :החמש ינךאתו יקש תחתב יל

 י ':.ךדוא םלועל יתלא הוהל םידי
 יסאו .םידומ תכרבב םישיה לע סירמואי .חע q7 לוקב ומכ תיברע תלפת םיללפתמו

 דיסיסו .שנה סשלפל ידכ כ״הב3 הכונק לס רנ ןיקילדמו .לבקתת שידק למוא הדימעה

 שידקו ליעלדכ תכונח ריש רומזמ םירמואו .תוכרב רדש3 אצמת תוכרבהו .ותיבב קילדי

 :חצ ףד חבשל ונילעו .וכרבו .אבר אמלש אהי

 םילמוג ץ״ש הלזמ לחאו םידומ תכרבב סישינה לע רמואו .םימיה ראשכ םיללפתמ תירחשב

 ומכ ׳וכו ונמע וגיהלא יה יהי ץ״ש רמואו .אליעל שידק רמוא רחאו .גשה םד ומכ ללהה

 ינפל דע רבדיו ןמ ןהכ ארוקו אשנ תשלפב ירבג 'ג ץרוקו ת״ש ץאיכומו .תמ ףד לומב

 ארוק הכונח לש ינש םויב .בדנימע ןב ןושחנ דע לארשי .חבזמה תכונחל דע יול .ןכשמת

 דע ינשה םויב ארוקו רזוח לארשיו .רעוצ דב דע יונ .תרעק האלמ דע ינשה םויב ןמ ןהכ

 םשרפ ןיליחהמו השרפה לכ ןילמוג ינימשה םויבו .םוי לש אישנ םוי לכב ןכו רעוצ ןב

 :רסמ לש אישנ םוי לכב ארוק לארשיש תומוקמ שיו .הרונמה תא השע ןכ דע ךהולעהב

 הכונח לש ןושאר םויל האירק
 וינב־־לאו ןיוהא־־לא רביז :דטאל השמ לא ,ך>דן ר^דיי
 ס :םהל רומא לא־שי דב־תא יכיית הן ימאל
 ס :ףגחיו ךילא וינפ 1 הוהי רא: ס :ךרמשיו ה,ןה; ךבךבי
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 הכונח יד הסנאנידרוא
 :ומלאס יעסיא ןוק תיברע ,יאסיפמיא וילסכ ןיא 25 יד ״5רכ

 ־לאכיא .דוד הא הזאק הל יד וטכיימאכירטקיא יד ראטכאק4ומלאק רומזמ

 קימ רארגיז* סי־ססיזיא ןונ יא קיטקיקיטלאכיא ימ יק 'ה יאיטריקיט
 ־דיא ׳ה :קיטקאכיזילימ ימ יא יט הא ימאלקסיא וייד ימ ׳ה :ימ רופ סוגימיכיא

 :הקיאופ הא רידכיסיד יד קיטקאוגידיבא ימ המלא ימ האייופ יד ריבוק סיטס

 :דאדיטכאק וק יד ןוייסארבמימ הא דאול יא קוכיאוב קוק ׳ה הא דאימלאק

 ורויי ימריאוד ילדאט הל רופ דאטכולינ וק ןיא קאדיב רולופ וק ןוק וטכופ יק

 יריאופקיר ימ ןוכ קאפ ימ ןיא ישיד ויי יא :ראטכאק הפאייכאמ הל רופ יא

 הזילאטרופ יטכומ ימ הא ראראפ קיטקיזיא דאטכוליב וט ןוק ׳ה :ירפמייק הראפ

 ימ ׳ה הא יא רמאיי ׳ה יט הא :ידאברויגא יאופ קיקאפ קוט קיייסירבוקניא

 יט יק הקיאופ הא רידכיקיד ימ ןיא ראזאט ימ ןיא וגיבורפ יק :ודאיפא
 'איק 'ה ימאדאיפא יא 'ה יאוא :דאדריב וט הראייקוכיד יק,ובלופ הראול

 קיטקאטלוק ימ הא הקכאד רופ הגידכיא ימ קיטקאכרוטקארט :ימ הא ןאדוייא

 ויי יא הרכוא יאימלאק יט יק רופ :האירגילא יד ימקיטקייכיק יא וקאק ימ

 :יראול יט ירפמייק הראפ וייד ימ 'ה יילאק יק

 הל ןיא סיסנה לע ץזיד יא 78. החא הנאמיק ץא ומוק היברע יד ןוייסארוא ןיזא יא
 להק ליא ץא ןידנייסניא יא .לבקתת שידק יזיד הדימע הל יד סיאופסיד יא .םידומ יד הכרב
 יס ןיא ידנייסניא ונוא הדאק יא .וריאלימ ליא לאקילבופ יד לאעניא .הכונח יד הלידנאק
 ומוק תכונח ריב רומזמ ;יחד *א .תוכרב יד הלגיר ןיא סאראפויכ תוכרב סאל יא .הזאק

 :89 החא חבשל ונילע יא .וכיב יא .אמלש אהי שידק יא הבירא

 הכרב הל ןיא םיסיכה לע יזיד יא .קאיד סול יד וונסיר ומוק ןוייסארוא ןיזא הנאיינאמ הל ץא
 החא ומוק ללה ליא ןאפאקסיא הדימע הל ןזח ליא הנרו*: יק סיאופסיד יא .םידומ יד
 .סונ ןוק וייד וריכקיאונ ׳ת האיס ןזח ליא יזיד יא .אליעל שידק יזיד סיאופסיד יא 163
 אשנ תשרפ ןיא סאכוהריפ 3 ןאמאיי יא הרות רפס ןאיניק יא 48. החא הנאמיסניא ומוק
 העשא לארשי .חבזמה תכונחל העשא יול ןכשמה ינפל העסא רבדיו יד ןתכ תדלימ יא
 .הרעק האלמ העשא ינשה םוי יד ןהכ הדלימ הכונח יד ודוגיש האיד ןיא .בדנימע ןב ןושחנ
 ןיא ישנא יא .רעוצ ןב תעקא ינשה םויב הדלימ יא הנרויכ לאר״י יא .רעוצ ןב העשא יול
 הל הדוע ןאפאקסיא ובאצוא ליא האיד ליא ןיא יא .האיל ליא יד אישנ ליא האיד הדאק
 יק סיראנול ייא יא .הרונמה תא השע ןכ הטסא ךתולעהב תשרפ ןאסיפניא יא השרפ

 :האיד ורעוא ליא יד אישנ ליא האיד הדאק ןיא הדלימ לארשי

 הכונח יד ורימירפ האיר הראפ הרודאדלימ
 קוק הזכ יא ןרהא הס הלבא :ריזיד לופ השמ הא ׳ה ולבא יא ף^ריךיף

 הא זיד לארשי יד קוזיא הא שידיריזידניב יקנא ריזיד רופ קוזיא
 "ג הא קיקאפ קוק ׳ה ירבמולירא :ידראוג יט יא ׳ה הגידכיב יט :סוייא
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 יסש־תא(ומשו ס :םולשתל שישיו דןי1לא וינפ 1 הוהי א^י
 ם;קהל השמ תולב םויב יהיו :םכרבא ןנאו^לארשי ןנב־לע

 ־תאו וילב־לב־תאו ותא שדקיו ותא חשמיו ןבשמה־תא
 יאיש;ובירקיו :םתא שדקיו םהשמיו וילנ־לב־תאיו וליגזמה
 םידמעה םה תופמה יאיש; םה םתבא'תיב ישאר לארשי
 בצתלגע־שש הוהי־ ן;פל םנברק־תא ואיביו :םיךקפה־לע
 דהאל רושו מיאש;ה ינש־־לע הלגע" רקב רשע ;;שי
 :רפאל השמ־לא הוהי רמאיו :ןכשמה ינפל םתוא ובירקה
 התתנו דעומ להא תדבע־־תא דובעל ויהו. םתאמ חק,
 תלגעה־תא הישמ חק.י1 :ותרבע יפב שיא םיולה־לא םתוא
 תולגעה יתש 1 תא :םףלה־לא םתוא ןקיו. רקבה-תאן
 תואו :םתדבע.יפב ןוש־־נ ינבל ןתנ רעבה תעברא תאו
 יפב יררמ ינבל ןתנ רקבה תנמש תאו תולגעה עברא

 ןתנ• אל תהק ינבלו :ןהבה ןרהא ןב רמתיא דנב םתךלע
 •םיאשנה ובירקיב :ואשי ףתבב םהילע שדקה תדבע־־יב

 ־תא םיאישנה ובירקיג ותא חשמ,ך םויב חבזמה תבנה תא
 דהא אישנ השמ־לא הדעוי רמאת. :הבןמה ינפל םנברק
 :חבזמ,ד תבנהל םנברקדרא ילירק: םויל דהא אישנ םויל
 בדנימע־ןב ןושחנ ונבךע־תא !ושארה םויב בירקמה יהי;
 האמו םישלש תחא ףסבדררעק. ונברקו :הדוהי הדןפמל
 שדקה לקשב לקש םיעבש עסב דהא קרימ הלקזשמ
 החא* ףב :החנמל ןמשב’ הלולב תלס םיא־־למ 1 םהינש
 דחא ליא רקב־ןב דחא רפ :תרטק האלמ ב,הז הרשע
 :תאטחל דחא םדע־־י־יעש :הלעל ועונש־ןב דחא־שבב
 השמה שידותע השמה םליא םינש רקב םדמלשה חבן*לו

 :בךנימע־ןב ןושזדנ ןב־וק הז השמה הנש־ינב םישבב

 !"רזומו לבקהח םידקו .יפמ ףדב .לוח לס םימי ימכ ןויצל אבי ירשא אליעל שידק רעואי

 ־םכנח ר*ש לומחי סיי לש רומזמה םוקמב רמואו .וללהי םירמואו .ומוקמל הדוה דפ•

 ©*היה ראשכ הלפהה ןילמוגו .הכונמ יהי לכב ןכו .סוי לש לועזעס• סנ םירעופ ש*י



 ונידאל 178
 יא :זאפ יונ הא הגכופ יא יוכ הא קיקאפ קוק ׳ה יקלח :י־קארגא יט ־ח

 *אופ י*י :יריזידכיב קול ויי יא לארקי ־ך קוזיח ירבוק ירבמוכ ימ הא ןאנ־לופ

 !וננוא יא ולוקאכליבחט ליא הא ראוככאגילח רופ השמ רילפמוק יד׳האיד ןיא׳

 הל תא יא קודניאוטא קוק קודוט הא יא ליא הא וקיפיטנאק יא ייא ה ח

 :קוייא הא וקיפיטנאק יא קולוטכוא יא קודכיאוטא קוק קודוט הא יא הרה

 קירדאפ קוק יד הזאק יד קאריקיבאק לארשי ־ד קילארוייאמ יקנוראגיאא יא-

 יאטכוק קול ירבוק קודאראפ קול קאייא קובירט קול יד קילארוייאמ קוידל

 יד קאטיראק יד שיק ׳ה ירטכאליד קיכוייקאגיאא קוק הא ןורישורט יא :קור

 רופ יאוב יא קילארוייאמ קול קוד רופ הטיראק קאקאב יחד יא הטרייבוק

 ׳ה ושיד יא :ולקאכריבאט ליא ירטכאליד קוייא הא ןוראגיאא יא ונוא הדזלק
 "יבליק הא ריבריק רופ ןאריק יא קוייא ןוק יד המוט :ריזיד רופ תשמ הא

 ונוא הדאק קיול קול הא קוייא הא קאראד יא וזאלפ יד הדכייט יד וטכיימ

 קאקאב קאל הא יא קאטיראק קאל הא השמ ומוט יא :וטניימיבליק וק ןוניק ומוק

 קאל ורטאוק הא יא קאטיראק קאל קוד הא :סיול קול הא קאייא הא וייד יא

 ירטאוק הא יא :וטניימיבליק וק ןוניק רמיק ןושרג יד קוזיא הא וייד קאקאב

 וק ןוניק ומוק יר־למ יד קוזיח הא וייד קאקאכי קאל ונוא הא יא קאטיראק קאל

 יד קוזיא הא יא :ןהכ ליא ן־הא יד וזיא רמתיא יד ונאמ רופ וטכיימיבריק

 ירבמוא ליא ן־א קוייא ירבוק דאדיטנאק הל יד וטנייממריק יק וייד ןונ תהק

 הרא הל יד וטכיימאנירטקיא הא קילארוייאמ קיל ןוראניאא יא :ןאראביי
 קוק תא קילארוייאמ קהל ןוראניאא יא הייא הא הדאטנוא ריאיק יד האיד ןיא

 ונוא לארוייאמ תשמ היא ׳ת ושיד יא :הרא הל יד ירטכאליד קיכוייקאניאא•

 קוק תא ןאראניאא תאיל הדחק הראפ ונ ־א לארוייאמ 0חרר הדאק הראי.
 ליא ןיא ןאניאא ליח יאופ יא :הרא הל יד וטכיימאכירטקיא הראפ קיכוייקאניאא

 יד ובירט תא בדכימע יד וזיא ןושחנ ןוייקחניאא וק הא ולימירפ ליא האיד

 וק הטכירט יא ץיק הנוא הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאניאא וק יא :הדוהי

 ייטכאק הל יד וזיפ ןרק קוזיפ הטכיטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזיפ

 רופ יטייזא הל ןיא הטליאובכיא הלומיק יד קוכיי קו־יאזובכא דאד

 ורוט :ויירימואאק יד הניי ורוא יד קוזיפ קייד הנוא הפוק :יטכיזילפ
 לופ וייכא וק יד דאדיא *ד ונוא ורייראק ונוא זיבלאב הקאב יד וזיא ונוא

 וייקיפירקאק הראפ יא ;תזייפמיל רופ ונוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייקאקלא
 קולינראק רק־ ק קוקיאוגראמ וקניק קיזיבראב קוד קאקאב קיזאפ קאל יד

 :בדכימט יד וזיא ןושחנ יד ןוי־קאניאא הטקיא וקניק וייכא יד דאדיא יד

 שידק ‘א 49. החא .הנאמיקניא יד שא־ד ומוק ןויצל אבו ירשא .אליעל שידק יזיל יא
 ומלאק רופ יזיד יא יוכו יללהי יזיד יא ראגול וק הא הרית דפק ליא ואמיט יא לבקתת
 יסנא יא .האיל ליל ומלאס ןייבמאט קייגנייזיד ייא יא .יוכו הכונח ריש רומזמ האיל ליא יי׳•

 • האיל הלאק ומוק הנפת הל ץלפמוק יא הכויח יל שאיל סול סולוט ץא



 הכונח זוקית טעק
 הכונח לש ינש םויל האירק

 בירקה :רכששי אישנ רעוצ־ןב לאנתנבירקה ינשה םויב
 הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ־תרעק ונברק־תא
 1 םהינש שדקה י לקשב לבש" םינובש ףם| דחא קרזמ
 בהז הרשע תחא־ףב :החנמל ןמשב הלולב תל& םיאלמ
 ךב ךדא־שבכ דחא ליא רקב־ןב דחא רפ':תרשק האלמ
 םימלשה חבזלו :תאטחל דחא םדע־ריעש ו הלעל ותנש
 ךגב םישבכ השמה םידתע. השמח םילא םינש רקב

 ’:רעוצ ןב לאנתנ ןברק הז השמח הנש
 לומתא ומכ הלפתה סי־ימוגו םידק ילח רמואו

 הבונה לש ישילש םוי1? האירק
 ונברק :ץלוד־ןב באילא ןלובז ינקל אישנ ישילשה םויב
 דחאי קרזמ הלקשמ ידאמו םישלש ת־א ־סב־תרעק.
 תלא םיאלמ 1 םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסב
 ל־־זאלמ בהז הרשע תהא ףי :החנמל'ךמשב הלוי־לב
 ותנש־ןב דהא־שבי דהא ליא רקב־ןב דהא רפ :’תיטק
 ירקב םימלשה חבזלו :תאטחל דהא םיזע־ריעש ג הלעל
 השמח הןש־־ינב םישבכ השמ־ םידנוע השמת 'םיליא'םינש

 :ןל־־ןב באילא ןברק הז

 הכונח לע יעיבר םויל האירק

 "ינברק :רואדש־ןב רוצילא ןבואך ינבל אישנ *עיברה פ1יב
 ־הא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסי־תרעק,
 .*דלס םיאלמ 1 םהינש ש־קה לקשב לקש םיעבש
 ־אלמ בהז'הרשע תהא ףכ :החנמל 'ךמשב הלוביב
 ו־נש־ןב דהא־שבב דהא ליא רקב־ןב דהא"ךפ :ת־וטק
 ךרב םימלשה חבזלו :תאטהל דהא םיזע־ריעש :הלעל
 ךיש־־ךב םישבכ השמק םיךתע השמה 'םליא םינש

 ’:רואדש־ןב רועילא ןברק הז'השמח*



 1ז9 ונידאל
 הכונח יד ודנוניס האיד הראפ הרודאדלימ

 לארוייאמ רעוצ יד וזיא לאפסכ וגיאא ודנוגיק ליא האיד ליא ץא £ליב

 הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא וק הא וגיאא :רכששי יד
 הטניטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזיפ וק הטנירט#יא ןייק הנוא

 הטליאונכיא הלומיק יד קוכ*י קוייאזובנא דאדיטכאק הל יד וזיפ ןוק קוזיפ

 הניי ורוא יד קוזיפ זייד הנוא הפוק :רנניזילפ רופ יטייזא הל ןיא
 זכוא וריכראק ונוא זיבראב הקאנ יד יזיא ונוא ורוט :ויירימואאק יד

 רופ ונוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייקאקלא רופ וייכא וק יד דאדיא יי

 קיזיבראב קוד קאקאב קיזאפ קאל יד וייקיפירקאק הראפ יא :הזייפמיל

 הטקיא יקכיק וייכא יד דאדיא יד קורינראק וקכיק קוקיאוגראמ וקכיק
 :רעוצ יד וזיא לאנתנ יד ןוייקאגיאא

 : ר*יא ומוק הלפת תל ןאפאקסיא יא .כידק ויידימ יחד יא

 הכונח יד וריסירט .דאיד הראפ הרודאדלימ

 באילא ןלובז יד קוזיא יד לארוייאמ וריקירט ליא האיד ליא ןיא םויב
 יא ץיק הנוא הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא וק :ןולח יד וזיא

 וזיפ ןוק קוזיפ הטניטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזייצ וק הטנירט

 יזנייזא הל ןיא הטליאובניא הלומ־ק יד קוניי קוייאזובנא דאדיטכאק הל יד

 :ויירימואאק יד הניי ורוא יד קוזיפ זייד הנוא הפוק :יטניזירפ רופ

 וק יד דאדיא יד ונוא ורינראק ונוא זיבראב הקאנ יד וזיא ונוא ורוט

 הראפ יא :הזייפמיל רופ ונוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייקאקנא רופ ויינא

 וקניק קוקיאוגראמ וקניק קיזינראב קוד קאקאב קיזאפ קאל ידוייקיפירקאק

 ו^יא באילא יד ןוייקאגיאא הטקיא וקניק ויינא יד דאדיא יד קורינראק
 :ןולח יד

 ־ הכונח יד וניטראוק האיד הראפ הרודאדלימ
 רוצילא ןבואר יד קוזיא יד לארוייאמ וניטראוק ליא האיד ליא ןיא □וי^

 ץיק הנוא הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא וק :רואדש יד וזיא

 ןוק קוזיפ הטניטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזיפ וק הטנירט יא

 ץא הטליאובניא הלומיק יד קוניי קוייאזובנא דאדיטנאק הל יד וזיפ
 "ימואאק יד הניי ורוא יד קוזיפ זייד הנוא הפוק :יטניזירפ רופ יטייזח הל

 ד דאדיא יד ונוא ורינראק ינוא זיבראב הקאב ־ד וזיא ונוא ורויג :דייר
 יא :הזייפמיל רופ ונוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייקאקלא רופ ו י:א וק
 קוקיאוגראמ וקניק קיזיעראב קוד קאקאב קיזאפ קאל יד וייקיפירקאק הלאכ

 ו?יא רוצילא יד ןוייאגיאא הטקיא וקניק ויינא יד דאדיא יד קירינראק יקייפ
 :רואדש יד



ap י־־זכונח ןוקית. 
 הכינח לש ישימח םויל האירק

 ♦ךזשיריצ״ךב לאימלש ןועמש ינבל אישנ ישימחה םויכ
 הלקשמ ז$«נו 'םישלש תחא ףסנ־־תרעק. ו’נבךקי
 1 םהינש שידקה לקשב לקש םינמש ףס2 דחא קרמ
 בהז הרשנ?. תחא ף2 :החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ
 ךב דחא־שבי דהא ליא רקב־־ןב דחא רפ :תרטק האלמ
 םימלשה חבזלו *:'תאטחל דחא םיזע־ריעש :הלעל ותנש
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 הנש־ךב םישבב חישמה םידתע .דשמ־ םליא "םינש רקב
 :ידשירוצ־ךב לאימלש ןברק הז השמה

 I- ־ I v •1 • •־. : | /־ :ן T 4v ״ST ••ז

 הכונח לש ישש םויל האירק

 ונברק :לאוער־ןב ־םילא ־דג ךבל אישנ יששה םויב
 קרזמ הלקשמ "האמו םישלש תחא ףסב־־תרעק.
 םיאלמ 1 םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסב דחא
 האלמ בהז הרשע תחא שק ־ החנמל ןמשב הלולב תלס
 ונרנש־ןב דהא שבב*דהא ליא רקב־ןב דחא רפ :תרנפק
 רקב םימלשה חבזלו :תאטחל דהא םדע־ריעש :הלעל
 הנש־־־ינב םישקב השמ־ םיךתע: השמח םליא םינש

 :לאועיזךב ףסילא ןב־וק, הז.השמח

 הכונח ליש יעיבש םויל האי־״־ר

 :דוהימע־ןב עמש*,לא םירפא ךבל איקנ יעיבשה. םויב
 הלקשמ הדאמו םישלש "תחא ףסב־תרעק ונברק
 ן םהינש שדקה לקשב לקש. םיעבש ףסי דחא קרזמ
 בהז* הרשע תחא ףב :החנמל ןמשב הלולב תל& םיאלמ
 ־ןב דחא־שבב דחא’ ל:א רקב־ןב דחא רפ :ת־.מק האלמ
 םימלבה חבזלו :תאטחל דהא םדע־ריעש :הלעל ותנש
 .ךנש־ךב םישיבב השמינ'םידתע השמה םליא םי:ש ־ןלב

 י t דוהימע־ןב עמשילא ןברק הז השמה
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 חכונה יד רניקניס האיד הראפ הרודאדלימ

 וזיא לאימולש ןועמש יד קוזיא יד לארוייאמ וכיקכיס ליא האיד ליא ןיא £2ןי]ר
 יר ןייה הנוא הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאייאא וק :ידשירוצ יד
 יד וחפ ןוק קוזיפ הטפיטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזיפ וק הטפ־ירט
 רופ יטייזא הל ןיא הטליאובכיא הלומיק יד קוניי קוייאחבנא דאדיטכאק הל
 ורוט :ויירימואאק יד הניי ורוא יד קוזיפ זייד הנוא הפוק :יטניזירפ
 רופ וייכא וק יד דאדיא יד ונוא וריכראק ונוא זיבראנ הקאב יד וזיא ונוא
 וייקיפירקאק הראפ יא :הזייפמיל רופ ונוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייקאקלא
 קורינראק וקכיק קוקיאוגראמ וקכיק קיזיבראב קוד קקאב קיזאפ קאל יד
 יד וזיא לאימולש יד ןוייקאגיאא הטקיא וקכיק ייינא יד דאדיא יי

 :ידשירצ

 הכונח יד וניזיס האיד הראפ הרודאדלימ

 ׳ד וזיא ףקילא דג יד קוזיא יד לארוייאמ וכיזיק ליא האיד ליא ןיא
 יא ןייק הכוא הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא וק :לאועד
 יד וזיפ יוק קוזיפ הטכיטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזיפ וק הטפירט
 יטייזא הל ןיא הטליאובכיא הלומיק יד קוכיי קוייאזובכא דאדיטכאק הל
 :ויירימוזראק יד הניי ורוא, יד קוזיפ זייד הפוא הפוק :יטכיזירפ רופ
 יק יד דאדיא יד ופוא וריכראק ופוא זיבראב הקאנ יד וזיא ופוא ורוט
 יא :הזייפמיל רופ ופוא קארנאק יד וטירבאק :ןוייקאקלא רופ וייכא
 קוקיאוגראמ וקכיק קיזיבראב קוד קקאב קיזאפ קאל יד וייקיפירקאק הראפ
 וזיא ףקילא יד ןוייקאגיאא הטקיא וקכיק וייכא יד דאדיא יד קוריכראק וקניק

 :לאועד יד

 הכונח יד וניטיס האיד הראפ הרודאדלימ

 וזיא עמשי^ סירפא יד קוזיא יד לארוייאמ וכיטיק ליא האיד ליא ןיא 2וי2
 יא ןייק הפוא הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא וק :דוהימע יד
 יד וזיפ ןוק קוזיפ הטפיטיק הטאלפ יד ופוא הרידיזראפקיא וזיפ וק הטכירט.
 רופ יטייזא הל ןיא הטליאוגכיא הלומיק יד קוכיי קוייאזובכא דאדיטכאק הל
 ופוא ירוט :ויירימואאק יד הפיי ורוא יד קוזיפ זייד הפוא הפוק :יטכיזירפ
 ־לא רופ וייכא וק יד דאדיא יד ופוא וריפראק ונוא זיבראב הקאב יד וזיא
 וייקיפירקאק הראפ יא :הזייפמיל רופ ירוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייקאק
 קוריכראק וקכיק קוקיאוגראמ וקכיק קי׳יבראב קוד קקאב קיזאפ קאל יד
 יד וזיא עמשילא יד ןוייקאגיאא תטקיא וקפיק וייפא יד דאדיא יד•

 :דוהימע



 הכונח קקת אפק
 הכונח לש ןורחא םויל האירק

 :רוצהךפ־ךב לאילמג הענמ ינבל איקנ ינימשה םויב
 הלקשמ 'האמו םישלש תחא' ףסכ־תרעק. ונברק
 1 םעינש שדקה לקשכ לקע םכיעבש ףם| ‘דהא קרזמ
 בהז הרשע'תחא ףכ :החנמל ןמעב הלולב תלמ םיארמ
 ןב דחא־שבכ‘דחא 'יליארקב־ןב דחא רפ :תרממ האלמ
 םימלשה חבזלו :תאטחל דהא םדע־ריעש :הלעל וקונש
 ה^ש־ינכ םישבכ "שמה םידתיע השמה םליא םינש דקכ

 :רוצהדפ ןב לאילמג ןכ־וק ,ךז השמה

 :;נע־זג־־ןב ןריבא ןימינב ינבל איקנ יעישתה םויב
 הלקשמ האמו םישלש תחא' ףסב־תרעק.ונברק
 םיאלמ 1 םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דהא קרזמ
 האלמ בהז הרשע"תתא תכ :החנמל ןמשב הלולב תלמ
 ותנש־ןב'דחא־שבכ דחא ליא רקב־ןב״דחא רפ :תרטק
 יקב םימלשה חבזלו :תאטחל ההא םיזע־ריעש :חלעל

I ״T• IT ־ ־<S tT V j ־ V: .IT- ־ : I TJT •T 

 השמח הנש־ינב םישבכ השמח םידתע השמה םליא םינש
I ־ד <־ •״ • J* T : T • “ J• S “ T : ••ן IT T ד • AI 

 :ינעךנ־ןב ןדיבא ןברק הז
 ונברק :ידשימע־ןב רזעיהא ןד ינבל אישנ ירישעה םויב
 דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תהאףסכ־תרעק,
 תלס םיאלמ 1 םחינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ
 ::תרטק האלמ בהז הישע תחא ףכ :החנמל ןמשב הלולב
 :הלעל ותנש־ןב דהא־־שבכ רחא ליא רקב־ןב דהא ־פ
 םינש רקב םימלשה חבזלו :תאטחל ד,ןדא םיזע־ריעש
 ־הז,השמה הנש־ינב םישבכ השמה םידתע השמה םיליא

 :י־דשימע־ןב רזעיהא ןברק

 :ןרכע־ןב לאיעגפ רשא ינבל אישנ םוי־רשע יתשע םויב
a ילקשמ האמו םישלש תחא ףסנ־תרעק_ ו;ברקז. 
 .םיאלמ I םהינש שדקה'לקשב לקשםיעבש'ףסזכ דחא קר^ימ
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 הכונח יד דבא׳גוא האיד הראפ הרודאדלימ

QV2 וזיא לאילמג• השנמ יד קוזיא יד לארוייאמ ובאגוא ליא האיד ליא ןיא 
 יא ןייק הנוא הונאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא וק :רוצהדפ יד

 יד וזיפ ןוק קוזיפ הטכיטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזיפ וס הטנירונ
 רופ יטייזא הל ןיא הטליאובניא הלומיק יד קוכיי סוייאזובכא דאדיטכאק הל
 ורוע :ויירימואאק יד הניי ורוא יד קוזיפ זייד הנוא הפוק .יעכיזירפ
 רופ וייכא וק יד דאדיא יד ונוא ורינראק ונוא קיבראב הקאב יד וזיא ונוא
 וייקיפירקאק הראפ •א :הזייפמיל רופ ונוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייסאקלא
 קוריכראק וקניק קוקיאוגראמ וקניס קיזיבראב קוד קקאב סיזאפ קאל יד
 יד וזיא לאילמג יד ןוייקאייאא העקיא וקכיק וייכא יד דאדיא יד

 :רוצהדפ

 וזיא ןריבא ןימינב יד קוזיא יד לארוייאמ וניביכ ליא האיד ליא ןיא
 יא ןייק הנוא העאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא וק :ינועדג יד
 רזיפ ןוק קוזיפ העניעיק העאלפ יד הנוא הרידדראפקיא וזיפ וק העכירט
 ־יטייזא הל ןיא העליאובניא הלומיק יד קוניי קוייאזובכא דאדייגנאק הל יד
 :ויירימואאק יד הניי ורוא יד קוזיפ זייד הניא הפוק :יעניזירפ רופ
 וק יד דאדיא יד ונוא וריכראק ונוא זיבראב הקאב יד וזיא ונוא ורוט
 ייא :הזייפמיל רופ ונוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייקאקלא רופ ויינא
 ■קוקיאוגראמ וקכיק קיזיבראב קוד קאקאב קיזאפ קאל יד וייקיפירקאק הראפ
 ןדיבא יד ןוייקאגיאא הטקיא וקכיק ויינא יד דאדיא יד קורינראק וקכיק

 :יכועדג יד וזיא

QV3 וזיא רזיגיחא ןד יד קוזיא יד לארוייאמ וכיזייד ליא האיד ליא ןיא 
 יא ןייק הנוא הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא וק :ידשימע יד
 רזיפ ןוק קוזיפ הטכיטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזיפ וק הטכירט
 ■הל ןיא הטליאובכיא הלומיק יד קוכיי קוייאחבנא דאדייגנאק הל יד
 *ואאק יד הניי ורוא יד קוזיפ קייד הנוא הפוק :יטכיזירפ רופ ףכייזא
 דאדיא יד ונוא וריכראק ונוא זי^ראב הקאב יד וזיא ינוא ורוט :ויירימ
 • הזייפמיל רופ ונוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייקאקלא רופ ויינא וס יו
 :אמ וקניק קיזיבראב קוד קאקאב סיזאפ קאל יד וייקיפירקאק הראע יא

 ןוייקאגיאא היגקיא וקניק ריינמ *ר דחדיא ־ד קורדחאק רקניק קוקיאונ
 :ידשימע יד וזיא רזעיחא יד

 לאיעגפ רשא יד קוזיא הא לארוייאמ קאיד יזכוא יד האיד ןיא 2ןי3
 ךייק הנוא הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא יק :ןרכע יד וזיא
 קוזיפ הטכיטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזיפ וק הטכירט יא
 סטליאובכיא הלומיק יד קוכיי קוייאזובכא דאדיטכאק הל יד וחפ ןוק



 האלמ בהז הרשע תחא ףי :החנמל ןמשב הלולב תל&
 ‘1ר;שך5ידחא־שבן דהא ליא רקב־ןב דחא יפ :תר^ה
 רקב םימלש־ חבזיי :תאטחל דחא םיזע. ריעש :הלעל•
 השמח הנש־ינב םישבי העלבה םידתע השמח םליא םינש

 AT י •ז יז ז »•• : r : ז • j• ו. ־: ד • ־: < ־ ־ :

 :ןיכעךב לאיענב ןברק הז
 J,״ 1 • ™,־ " ׳'■ ׳ • •. י• ׳ ■" י ״ -,י■ יי *י :ןניעדב עייהא ילתפנ ינבל אישנ םוי רשע םינש םויב
 הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ־תרעק.ונברק
 םיאלמ 1 םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש 'ףסב דהא קרזש
 האלמ בהז הרשע תחא ףי_ :החנמל ןמשב הלולב תלש
 ועונש ך| דחא־שבב דהא ליא רקב־ןב דחא רפ ;תרטק
 רקב םימלשה חבזלו :תאטחל דהא םדע־ריעש :הלעל
 השמס הנש־ינב םישבכ השמה םידהע השמח םליא םיניש

 :ןניע־ןב עריחא• ןברק הז
 לרשי יאישנ תאמ ותא השמה םויב חבזמה תכנח | תאז
 ישע םינש ףסב־יקרזמ. הרשע םיקש ף5ב תרעק,
 תרחאה ה־עקה האמו םישלש :הקשע םיתש בהז תופכ

 םביפלא םילכה ףסי. לכ דהאה קרזמה םיעבש! ף??
 הךשע־־םיתש בהז תופנ :שדקה לקשב תואמ־־עבראו-
 בהז־לי שדקה לקשב ףכה (הרשע הרשע תך*פק תאלמ
 םירפ רשע םינש הדלעל רקבה־לכ :האמו םירשע תופיה
 םזוחנמי רשע םינש הנש־־ינב םישבכ רשע־־םינש םילא
 םימלשה חבז 1 רקב לל\;תאטחל ־!שע םיקש םדע יריעשו
 םיקבב םישש םידתע םישש םליא םי־!פ ’העבראו םירשע
 :ותא השמה ייחאל חבזמה תכנח תאז םישש הקש־עב
 לוקה־תא עמשי!ותא רב־־יל׳דעומ להא־לא השמ אלבו
 י;ש ןיימ תדעה ןרא לע רקא תרפכה לעמ וילא רבדמ:

 :וילא רבד*!םיכרכה
 דלא $ןמאו ןלהא־לארבד :רמאל״השמ־לא הוהי רב"*■
 ורי$ת הרונמה יקפ לומ־לא תורנה־תא זז י'
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 ־יד הניי סוא יד קוזיפ זייד הפוח הפוק :רככדירפ רופ יטייזא הל ןיא
 ־־אדיא יד ונוא וריכראק ופוא זיבראב הקאנ יד וזיא ופוא ורוט :ויירימואאק

 ׳א :הז־־סמיל רופ ופוא קארבאק יד וטירבאק :ןוייקאקלא ריפ וייפא וה יד
 וקיאוגראמ וקכיק קיזיבראב קוד קאקאב קיזאפ קאל יד וייקיפירקאק הראפ

 .א־עגפ יד ןוייקאגיאא הטקיא וקפיס וייכא יד דחדיא יד קוריכראק וקניק

 :ןרכע n רזיח

 טריסא ילתפנ יד קוזיא ,ד לארוייאמ קאיד יחד יד האיד ץא

 ץיק הפוא הטאלפ יד האיילידוקקיא ןוייקאגיאא וק :ןכ־בכ יד וזיא
 ץק ק יחפ הטניטיק הטאלפ יד הנוא הרידיזראפקיא וזיפ וק הטנירט יא

 יטייזא הל ןיא הטליאיבכיא הלומיק יד קוכיי קוייאחבכא דאדיטנאק הל יד וזיפ
 ורויג :ויירימואאק יד הפיי ורוח יד קוזיפ זייד הפוא הפוק :יטכיזירפ יופ

 ייינא וק יד דאדיא יד ופוא וריכראק וניא זיבראב הקאב יד וזיא וניא

 הראפ יח :הזייפמיל רופ ונוא קאר5אק *ד וטירבאק :ןוייקאקלא ־יופ

 קוקיאוגרסמ וקפיק קיזיבראב קוד קאקאי קיזאפ קאל יד וייק־5־רקסק
 .עריחא יד ןוייקאגיאא הטקיא וקפיק ויטא יד דאדיא יד קוריפראק וקניק

 :ןניע יד וזיא

 ידאטנוא ריאיק יד האיד ןיא הרא הל יד וטכיימחנירטקיא יטקיא

 יחד הטאלפ יד קאיילידוקק־א לארשי *ד קילארוייאמ ןיק יד ליא הא

 הטנירט יא ץיק :יחד ורוא יד קהפוק יזוד הטאלפ יד קאריד־זראפקיא
 הכ הרידיזראפקיא הל הטניטיק יא הטאלפ יד הניא הל האיילידוקקיא הל

 ץק קוטכייקורטאוק יא לימ קוד קודכיאוטא קול יד הטאלפ הדרט הפוח׳
 זיי־ זייד ויירימואאק יד קאניי יחד ורוא יד קאפוק :דאדיטכאק הל יד וזיפ
 :יטניביא ץיק קאפוקקסל יד ורואודוט דאדיטנאק הל יד וז־פ ןוקהפוק הל

 קוריכראק יחד קיזיבראב קורוט יחד ןוייקאקלא הל הראפ קאקאב קאל קאדוט
 יחד קארבאק יד קוטירבאק יא קייגכיזירפ קוק יא יחד וייפא יד דאדיא יד

 יא יטכיב קיזאפ קאל יד וייקיפירקאק יד קאקאב קאדוט יא :הזייפמיל רופ

 דאדיא יד קוריפראק הטכיקיק קוקיאוגראמ הטפיקיק קיזיבראב קורוט ורטאוק

 ריאיק יד קיאופקיד הרא הל יד וטפיימאפירטקיא יטקיא הטכיקיק וייפא יר
 ץק ראלבא רופ וזאלפ יד הדכייט הא השמ ריכיב ןיא יא :ליא קא ודאטכוא

 יק וריטריבוק ליא ירבוק יד ליא הא ןאלבא זוב הל הא האיאוא יא ליא

 הבאלבא יא םיברכ קול קוד ירטפיא יד וטניימאטקיט ליא יד הקרא ירביק
 :ליא הא

 הא קאריד יא ןרהא הא הלבא :ריזיד רופ השמ הא ׳ה ולבא יא רבדיו
 סרטפיאוקקיא הא קאלידכאק קאל הא רידכיקניא וט ןיא ליא
 tb יא :סאלידנאק סאל יטייק ןארארבמולירא הראכימלא הל יד סיקאפ
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 הכונח זיקת
 ן־דרונמה *נ? לומ־לא ןרהא ןג שעד :תוינד דרעבש
 הזעעמ הזו ’:השמ־־תא היהי .דוצ רקאב היגרונ הלעה

 אוה השןרמ ההךפ־דע הכרי־"דע *בהז השקמ הדנמה
 :הרנמה־תא השע־ןנ השמ־־־תא חרהי הארה רשא הארמ?

m הכונחו תבט 
 נע רמואו .חצר תכרבב אביו הלעי רמואו .םימיה ראשכ םיללפתמ .הכונחו סבמ ח״ד

 ץאיצומו .לבקתת שידק רמוא רחאו .גסק ףדב ומכ ללהה ןירמוגו .םידומ סכרבב םיסיכה׳

 רפסבו .שידק רמוא וניאו .שדק שאר תשרפב ארוקו ירבג השלש ארוק ןושארב םירפס ינש

 וללהי ןויצל אבו ירשא רמואו .שידק יצח רמואו םוי לכ אישנב הכונח תשרפב ארוק יכס

 לע רמואו גנק ףד ח״ר לש ףסומ רמואו .שידק יצח רמואו ומוקמל ה״ס ןיריזחמו וכמ ףר■

 ריש רומזמ רמוא רחאו .לבק ףד ישפנ יכרב .לבקתת שידק רמואו .םידומ תכרבב םיסינמ

 .םימיה ראשכ הלפתה ןירמוגו .זעק ףד תכונח

 הכינחו תבש ברע
 הכונח רנ קילדמו .לבקתת שידק רמוא הדימעה תרזח רחאו .םימיה ראשכ החנמ רמו#
 רהזיו .חבשל ונילעו .םלש שידק רמואו .רכו תואג ךלמ ׳ה .תכנח ריש רומזמ רמוא*
 ותכל םדוק ותיבב הכונח לש רנ קילדמ דיחיהו תבש לש רנ םדוק .הכונח לש רנ קילדה*

 :תסנכה תיבל

 הכונח לש תבש
 ןירמוגו םידומ הכרבב סיסינה לע רמואו .תיתבש ראשכ םיללפתמ הכונח לש תבס

 העבש ץרוק ןושאר רפסב םירפס ינש ןיאיצומו .לבקתת שידק רמואו .ללהה תא
 תרטפה רמואו .םוי לש אישנב םיאישנה תכונחב ארוק ריעפמו .עובשה תשרפב ילנ&

 :תותבש ראשכ רמוגו .יחמשו ינר

 תבשב לחש תבט ח*ר
 הצר תככבב אביו הלעי רמואו תותבש ראשכ םיללפתמ תבשב לחש תבע ח״ר׳

 השלש אינומו .לבקתת שידק רמואו .ללהה תא ןירמוגו םידומ תכרבב סיסינה לעו־

 יעיבשל .שידק ימוא וניאו ירבג השש ץרוקו עובשה השרפב ןירוק ןושארב םירפס

 &רוח ריטפמהו .שידק יצק רמואו וכסנו דע תגשה םויבו ןמ ח״רב ינש רפסב ארוק

 ילד הרטפהה יתואו שידק ינח רמזאו .סוי לש ןברקב םיאישנה תכונחב ישילש רפסב

 רמהי תבשל ףסיה תלפת רמואו שייק יצק רתואו .ןמוקמל םירפסה ץרחחו .יחמחי

 • םיתבכ ראשכ רמוגו .םידרת תכרבב םיסיכה לע רמואו .עק ףד שדוח



 P'P ויידכישכיא הרסכימלא הל יד קיקאפ הרטכיאוקשיא הא ןרהא יסנא
 הראכימלא הל יד הייא היגשיא יא :השמ הא ׳ה “:דדקכיא יק ומוק שאלידכאק
 הל ומוק האייא סידיונאב לטפ ip הונקא הקנא ip העשא ורוא יד שידייגאב

 :הראכימלא הל הא וזיא ישנא השמ הא ׳ה ורוכשומא יק הונשיב

 הכונח יא תבט ח״ר
 אביו הלעי יזיד יא קאיד יד וטקיל ומוק הלפת יזיד .הכונח יא סביג שדח םא?
 החא ללה ליא ןאפאקסיא יא סידומ יד הכיב ןיא םיסדה לע יזיד יא .הצר יד הכלב ןיא
 סילע המאיי ולימירפ ליא ץא םילפק קוד היניקיא .לבקתת שידק יזיד קיאופקיד יא .16&
 רפס ודנוגיק ליא ןיא יא .שידק יזיד ןונ יא שדח שאר יד השלפ הל ןאדלימ יא קאנוקילפ
 אבו ילשא יא .שידק ויידימ יזיד יא האיד ליא יד אישנ ליא ןיא תכונח יד השלפ הל הדלימ-
 ףקומ יזיד יא שידק יצח יזיד יא ראגול וק הא ת״ק ליא ןאנרויכ יא 49. החא וללהי ןויצל
 שידק יזיד יא .םידומ יד סכרב ןיא סיקינה לע יזיד יא 170. החא יפכ שדח שאר יל
 יא 177. החא תכנח ליש כומזמ יזיד קיאופקיד יא 162. הזוא ישפנ יכרב .לבקתה

 :קאיד יד וטקיל ומוק הלפת הפאקקיא

 חכונה יא תבש ברע
 שידק •זיד הדימע הליד היזח הנ יד קיאופקיד יא .קאיד יד וטקיל ומוק תחנמ יזי>
 יחד יא .׳וכי הואנ ךלמ ׳ה .תככח ליש רומזמ יזיד יא תכונח יד הלידנאק ידנייקניא יא לבקתת
 יד קיטנא הכונח יד הלידנאק רידניקניא לופ ידיבאקא יקיא .חבשל ונילע יא םלש שידק

 ד קיטנא תזאק וק ןיא הכונח יד הלידנאק הלידניקניא דיחי ליא יא .תבש יד תלידנאק
 :להק לי4* הא יאדנא וק

 הכונח יה תכש
 םידומ יד הכרב ןיא סיקינה לע יזיד יא .תותבש יד וטקיל ומוק הלפח יזיד הכונח יד תבג
 לפק רימירפ ליא ןיא םילפק קוד ןאטיק יא לבקתה שידק יזיד יא ללה ליא ןאפאקקיא יא
 תכונח ןיא הדלימ ריטפמ ליא יא הנאמיק הליד השלפ הל ןיא קאנוקירפ יטייק ןאמאיי
 וטקיל ומוק הפאקקיא יא .יחמשו ינר הרטפה יחד יא .האיד ליד אישנ ןיא םיאישנה

 :תותבש יד

 בביי הלעי יחד יא תותבש *ד וטקיל ומוק הלפת ןיזיד תבש ןיא וייסיאקא יק תבט ח׳ר•
 יא ללה ליא ןאפאקקיא יא םידומ יד הכלב ןיא םיסטה לע יא הצל יד הכלב הל ןיא
 הליד השרפ הל ןאדלימ ורימירפ ליא ןיא םילפק קירט הטיק יא לבקתת שידק ןיח?
 רפס *דנוגיק ליא ןיא תדלימ וניטיק ליא .םידק ןיויד ןונ יא קאנוקילפ שיק ןאמאיי הנאמיןג
 ןיח הדלימ ריטפמ ליא יא .םידק יצח יחד יא .טקנו הטקא תבשה םויבו יד ח״ל ןיא
 יחד •א .שידק יצח יחד יא .האיד ליד ןברק ליא ןיא םיאישנה תכנח ןיא לפק ריסירט ליא
 ;יחד יא שידק יצח יחד יא ראיול וק הא םילפק קול ןאנריט יא .יחמשו ינר הרטפה•

 ■—ה יד הכלב ןיא סיקינה לע יחד יא 170. ת ?ו א שדוח שאל יא תבש יד ךקומ תלפת
 :תותבש יד ודקיר ומוק ןאפאקקיא יא



 םירופ ןוהת
 ®יו .דומכ יע םירמוא רמאס ךורב םדוקו תורימזה לכ ןירדשמ םירופ ינפלמ סנפ

 .תירחשל לבקתת רחא םירמואש

 ןודא :ךל המוד ןיאו .ךל המוד ימ .ךומנ ןיאל .ךומ? יס
 תייה יי .לידבמו זוע רצנמ ךתמא .לדחי לב ךדסח
 .ינומקקמ יפרח ימיב :ול רצב ןויבאל הסחמו .ליל זועמ
 בול ינאו יל ידוד .ינוע ינושקנ םא םויהל .יל חור רבד יב
 ויחי םא םן .תובבלל תועודי תויולג .תובוט זאמ ינלמג

 י .הזא יממוקגומ ימד :ול יבוח־לכ ירשא .תובורק תורצה
 םויה :ול וניוק .הז וניהלא הנה .הזוה־לנ רבקב םירא ילנדי
 ןיבמה םב אלפנ .תודיתע םדק ינמ ויה .תורה הע;בא
 .שורושהא ימיב יהיו :ול דבעל ןטבמ ירצוי .תודוס ינופצ
 ייו .שארו ןיצק־לב לע_ םךוז אשנ. .שורבב לע.םקוה ךלמ
 ויךבע־לכל תוארהל .ותוכלמל שולש תנשב ןמז :ול חינה
 בהז תורפעו .ותמדא לע תוססונתמ רזנ ינבאו .ותנוכת
 .ןתה? ויאו־־ק שידקהו .ןתנ ןשוש ינב־לכל קלח :ול
 ¬¬¬ל? קציו תושע םעט :ול בטדמל היא ןתיב תננ רצחב
 לאוש־לבל תתלו .‘"בע ןונ שיאל סנוא ןיאו .ורציו שיא
 םנ .םישךךנה־לב ופסא דחי :ול רסחל רשא .ורוסחמ יד
 םישנאב םישנה התשמו .םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו
 איבהל רמא .ןייב ךלמה בל■ בוטב :ול ורפסי םימל תעבש
 ה;עה .ןיא רומאל ורבקב ןאמתו .ץעה תפל תא •וינפל
 לאש .ןכ ילע םיבשויה וילא םיבורקל :ול רמאתו. הינפ
 ןוא־ץבקל ובל .ןכומ תונערופל ןמה אוה .ןכוממ והצעיג
 יב .תונופצ תואופק ימע_ל ויה .תונותנ תדב ויתוצעומ :ול
 ארקל ץעונ :ול הקיה אל הטילפ םג .תונושאר תורגא ילול
 ישא הרענהו .וינפל ראת תפי־לב איבהל .וינומה־לכל



 םירופ יד הסנאנידרוא
 ימ ץזיל רמחש ךורב יד סייככה יח .תורימז סאל סאדוינ !אלגיר סירופ י7 סייגבר יק תנש

 :תירהש יד לבקתת יד ס-אופקיד יזיד הל ץק ייא יא .ךימכ

 ״sp6 ןונ יס יונ הא הזימיקא ןיק .יע הא ומוק ןונ יח .יע הא ומוק ןיק י£ר

 "סאקניא דאדריב וע .ידי5 יק ןונ דיקרימ וע רוייניק :יע הא ןאזימ

 יח .יבורפ ליא הא הזילאערופ קיעקיאופ יק .ירוע יא הזילאערופ הרודאייליע
 קיביקכאמ ימ יד קא:ד ןיא :ליא הא סייעקוגכא הל ןיא וזואיזיד ליא הא ויירבא
 ןוראריעקיד ימ יק ידא יא .,ה יד האובכ ולבא ימ ןוק .קידאדיאוגיענא קימ יד

 קיקנועקיא יד ימונודראלאוג :ליא הא ויי יא ימ הא ודיריק ימ .קועיליד קימ
 ןיריאופ יק ץ־במאיג .קינוקארוק קול הא קאדינאק קאערייבוקקיד .קינייב

 הא קיעיאריפקיא קודוע קודארועניבא ןייב .קאנאקריק קאייעקוגנא קאל

 ימ יא .יראייליעקיא קיענאענאבילא הלעניאוקקיא קימ יד קירגנאק :ליא

 יעקיא וייד ורינקיאונ קיא .העיפורפ הדוע יד הרבאלאפ ומוק יראקלא ןודניפ
 יעכאבא יד ןוריאופ .קואיקיניד יראלבא ייוא :ליא הא קומאריפקיא יק

 יד קודאזידא ןיידניעניא ליא קוייא ןיא ודאיבראמ יאופ .קודאזיראפא

 ןיא יאופ יא :ליא הא וברייק רופ ירענייב יד רודארוגיפא ימ .קועירקיק

 יא ידאקלאקניא .קוב ומוק וטלא ודאענאעלא יאופ ייר .קורושסא יד קאיד

 ודיבנוק :ליא הא וענאגלואא ׳ה ־א .ןאעיפאק יא רויינ־ק ידוע ירבוק ריגלא
 ־רייק קוק קודוע הא רארעקומא רופ ראני־^ניא וק הא קירע יד ויינס ןיא

 .הרייע וק ירבוק קיענאינודניפא הנורוק יד קאלדייפ יא .הרועקופנוק וק קיי5

 'א .וייד ןקוש יד קוזיא קודוע הא יעראפ :ליא הא ורוא יד קובלופ יא

 ואיזיד .ליגריב יד ועריאוג יד יערוק ןיא .וייבונ ומוק קודאדיבנוק קוק וזאלפא
 וק *א ןוראב ודוע יד דאענוליב ליזא רופ ודנאמוק :ליא הא הדאעקיא רופ

 הא ראד רופ יא .יראקאפ ול יק וני5 ןוראב הא ןאקרופקיא ןונ יא .יעיעיפא

 הא :ליא הא יראוגנימ יק .האוינימ וק יד ועניימיק־עקאבאא ןאדנאמיד ודוע

 וזיא הנייר הל יתשו ןייבמאע .קודיריקיר קול קודוט קודאיינאפא ןוריאופ הנוא
 יעייק .קיכוראב קול ומוק קיריזומ קאל יד יעיבנוק יא .םיריחמ יד ייגיבניק
 ליא ןוק ייר ליא יד ןוקארוק יקראוגינובא ומוק :ליא הא ןאיראענוק קאיד

 ןונ יא .העקיב הליד הזימריא הא ליא יד ירענאליד ריאריג רופ ושיד .וניב
 הא ושיד יא קיקאפ קוק וקניאיגירבזיד .ןונ ריזיד רופ הרבאלאפ וק רופ וחק

 ודנאמיד .וענייקא ירבוק קיענאעקיא קול ליא הא קונאקריק קול הא :ליא

 וק .ודאזיראפא קאקנאגניב קאל הראפ ןמה ליא .ןכוממ ולוזיקנוקא יא
 .קודאד ןוקייל הל ומוק קוזיקנוק קוק :ליא הא הרוערוע האיינאפא ןוקארוק

 קאעראק קאל ןאריא ןונ יק יק .קאדאדראו; קאניזילימ ולביחופ ימ הא ןוריאופ
 רופ ידאז ייקנוקא יארפ :ליא הא הריא ןונ ה ודאפאקקיא ןייבמאע .קארימירפ
 המר פ י־ תזומרדי הדוע ריאארע רופ .בודאקניפ קוק קודדע הא ראמאי^



 םירופ ןוקת דפה
 .חרזו ריאה ריאיל ?סנס :ול הנרהמ• רהמ .ויניעב בטיז-

- T : I T : • T V T . * T t X I ז : * •־ י• 

 י5 .חרפ האופר ץיצ הנמ םרט .הרוא ץורל רובגנ שישי
 רתסא איה .המת הסרה הנמאנ ומע :ול דיסח יי הדלפה
 יכדרמ החקל .המאו היבא תומבו .המהי הרב ודד תב

 ־ : : I T(T: T • : t ד : ז - - דז

 ךלמה תיב לא רתסא חקלתו .םולהו. ךלתו ןה העגפ :ול
 ךינודא אוה ינ .םולשל ינל הל ,דוצ יכדרמו .םולהז'.תרדנ
 רתסא הדינה אל .התכלממב השבל קדצ :ול ההתשה•

 - : V T • ־ T ; - : ־ : T : IT I • ־: ־־ . ■

 תגריה יימ יב .התראפת ברה הבהא ךלמהו .התדלומו המע
 םיעובקה ךלמה יסירסמ .רומה רורצ בשק בר בשק :ול
 :ול המנהתנ הבה רמאל ךלמה לע. םיבשוח םנהו .ימשל
 בתכנו יכדךמ םשנ .רפש ירמאב ךלמל רתסא השהו
 ואשי םירה לוב ינ .רפוע יבצ ינפל אצמנו שקב רפסב
 .ץעוהב םנושל יכדרמ עמש *נ .ץעה לע ולתנ םהינש גול
 :ול הלבונן התפי ילוא ♦ץעור תומה םס ךלמל הקשנ
 .ןורנזה רפס לע הבתכנ .ןורהא רידל הנופצ תאז העושת

 :ול םלשי םדא לעופ יי .ןורתי.!לומנת ךלמה ןמ ול תויהל

 והאשניו .םירה ןמה תא שורושהא .םירבדה הלא־לנ רחא
 י3ךךמ ענמנ :ול םירה תופעותו .םירשה־לנ לעמ
 לע ףיסוה הזו .עשפ ןטבמ רשא קלמע ןינ .עשרל דוגסמ
 ידבע־לנ ול וערנ םוי :ול הולכ V, הכא'אל ♦עשפ ותאטח
 לד םע לע ביר רח־יהל שקב .ךלוה ומותב יכדרמו .ך^ימה
 תולובחת ץעיז :ול אל ביר לע רבעתמו רבוע .ךלהל
 יכדרמב דל הילשל גימה ןואגב ויניעב זבלו .ויצב םיישנ
 .קוח ילבל בהזו ףסנ הברה :ול לבחי: רב־ךל זב .ודבל
 תשלל .קוחרמ תוצע אביו .קיהקל תע הז ובלב ימאיל
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 הל ראטודס .קוזוא קוק ןיא ירייזאלפ יק הקומ הל יא .ליא יד י־יטפאליד•
 סאחגא .וייקיראלקקיא *א ורבמולירא ריאי הא ומאר :ליא הראפ הראטודא־
 וייקיאומריא הדיריפ יק קיטכא .וכימאק רירוק הראפ ןאגאראב ומוק האיק
 יאויצ ליא ןוק :ליא הראפ ופיאוב ׳ה וטראפא יק .וייקירולפכיא הפדילימ
 .יא ומוק הראלק ואיט וק יד הזיא רסקא האייא .המזיכירפ הקדה הדאירק
 .ליא הראפ יכדרמ ומורכ' הל .ירדאמ וק *א ירדאפ וק רירומ ןיא יא .לוק
 הא רסקא הדאמוט יאופ יא .ירטכאלידא יא ובודכא יא האייקארג ורטכוקכיא
 הא־יא הא ודכימוקכיא יכדרמ יא .יטפאמאיד יד וקכוריג ומוק ייר ליא יד הזאק
 וייטקיב דאדיטקוג :ליא הא יטאברוקפיא יא רוייפיק וטליא יק .זאפ רופ הדפא
 ליא יא .וטפיימיקאכ וק יפ ולביאופ וק רהקא וייקוכיד ןופ .ראכיירכיא וק ןיא
 ־וקקיא :ליא הא יאופ ׳ה יד יק .הרוזומריא וק יקואוגיגכומ יא ומא הל ייר
 ליא יד קובאגקניק *ד .ילקקימלא ליא יד ורידאטא וגוקסיא ידפארג וטכיימאג
 ליא;■ רופ קיינכאקכיפ קוייא קיא יא .ראדראוג רופ קודאוכיטיקא קול ייר
 ןוק ייר ליא הא רסקא ולבא :ליא רופ קוכ קומיטכיבאקא הד .ריזיד רופ ייר
 ורביל ליא ןיא וטירקקיא יאופ יא יכדרמ יד ירבמוכ רופ .הרוחמריא יד קאגיד
 יד וייומריא יק .ויידוכ יא וקרוק ירטנאליד ודאייא יאופ יא ודאקקוב יאופ
 הל ירבוק קודאגלוקכיא ןוריאופ קוייאזובפא :ליא הא ןאיראביי קיטכומ
 ־ירביבא .ודאזיקפוקא ריאיק ןיא הגניאול וק יכדרמ ויידפיטכיא יק .הקרוא
 ידיאאבכוק הריקקאקיק .ןאטכארביק יטריאומ הל יד הגורד ייר ליא הא קומ
 וייקנאפיריג הראפ הדאדראוג הטקיא ןוייקאבלאק :ליא הא קומירדופ יא
 הא ריאיק רופ .ןוייקארבמימ הל יד ורביל ירבוק הטירקקיא יאופ .וריטקורפ
 האיראגאפ ירבמוא יד הרבוא יק .יזאטפאבא יא ןודראלאוג ייר ליא יד ליא

 :ליא הא

 ןמה הא שורוקחא .קארבאלאפ קאל קאטקיא קאדוט יד קיאופקיד רחא
 יא .קירוייניק קול קודוט יד הבירא יד ולושלאשכיא יא .וייקיטלאפיא
 .וצאמ ליא הא יקראימוא יד יכדרמ יקודיב :ליא הא קיטכומ יד קאזילאטרוס
 ודאקיפ וק ירבוק ויידאייפיא יטקיא יא .וייליביר ירטכייב יד יק קלמע יד וטייפ
 ליא הא ןוראיילידורא יק יק האיד :ליא הא ראכודריפ ,ה הריק ןופ .וייליביר
 וקשונ .ןאדפא דאדימקיכירפ וק ןוק יכדרמ יא .ייר ליא יד קוברייק קמוע
 "אקכיא יא ןאקאפ .יבורפ יא וקאלפ ולביאופ ירבוק הזאראב ריטאבכוק לוכ
 ומוק קוטפיימוכרא וזיקכוקא :ליא הא ןונ יק ^רזאראב ירבוק יקנאייכ
 האיפאקול ןוק קוזוא קוק ןיא וייקירפקוכימ יא .ודאל וק ןיא קוייליגוק
 ןאייקירפקוכימ .קאלוק וק הא יכדרמ ןיא ופאמ רידפרנ רופ .אייקידבוק יס יד
 יא .וריאופ ןיק ורוא יא הטאלפ ואוגיגכומ :ליא הראפ וייכאד הריק החק הלח
 'ד קוזיקכוק ושורט יא ראלרוב רופ הרוא הטקיא ןוקארוק וק ןיא ושיד



 םירופ ןוקת ופה
 ידאב יי אריו .הדה לרוגב ודיו רופ לפיו :יול אל תונפאמ
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 הדלוי *לבח .הדלה תע איה יב רכז אלו .הדועתה יבא תמ
 T “ ״ : V T - - •* * ׳ ־ T J T :“*י"

 וינודאמ הלאש לאשיו .וינויער והוצעי ברוא בוד :ול ואב;
 רוחא םע ןה :ול איבל תועלתמו .וינש תוירא ינש אוה םגו
 התפוסו וערזי חור .!!רוצני לב דתדו תונש םהיתדו .ורוזנ
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 הז דבאל .לעי. ךיזנגל ף?ן יתוכיבד :ול ןיא המק .ורוצקי
 הפה לכו .לעבל וערכ אל רשא• םיברבה־לב .לעגנה יונה
 תרשע .ףסא ךלמה יזנג לא איבהל :ול קשנ אל רשא

 דא םעפ .ףסוי ; בא• שפנו .ףסכ דבב םיפלא
 תאזו .ךענק. ךל יהי ךלמה ול רמאיו :ול הנשא אלו
 אבו .ךיניעב 31טב וב תושעל םעהו .ךנימו די. לע.יתעבט

 יבתביו •ואר ־ נ ךלמה ירפוסו אצ; :ול רזוע ןיאו וצק דע
 בכרה ירש •ואצי םיצי םעו םע־לכבו .וארוה רשא־לכב

 ־א םויב רמה םרכ ץוחנ ורבד
W ן 

 יה :ול רשא
 ףיסא אל .רומגו להה דיזאב רשע השלשב .רומזל

 לע רמ קעציו .יא *נ?ל וידגב יכךרמ ערק :ול רובע
 ףורט :ול ןיא שרוי םא .לא־שול ןיא םינבה .לאירא תלוג
 לאךש;ו .ינומל.בקע; הסשמל ןת 'מ .ינומד ראש ףרוט
 .רבד הודיגה רתסא תורענ :ול ונאטח וז .יי אלה םיזזובל
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 רבע קש שובלב יכדרמו .רבדמב םינעיב הקעצ ונעמש
 לבק אלו •ושיבלהל החלש םידגב :ול הדד המ ונעדי אל
 דמ העדל .ושרדלו ורקחל ךתהל חלשתו .ושפנ תורירממ
 יינפל ףסב~ תשלפו .הוהו ךת,ךל איצוה וחור :ול השע;
 ךלמה לא אובל .הוצ רתקא לעו הלשי ןגשתפהו .הוש
 תומ ןב •ב עד .ובישידל הרמא התבושתב :ול ןנחתהל
 תא ךלמה ול טישוי ־שאמ דבל .אב;ו ארק; אל רשא
 שמשכ ריק; :ול תוסתקהל שיא־ברקב .ובהז טיברש



 .פאמ וק יס רכארג וגיא יא :ליא הא ןרכ *ק קאדארומ ־:אדיריס ־י יע .קישיל

 יא .ייל הל יד ילדאפ ויירומ רדס ןיא •ק ודיב יא .וי־דפיט *טריאוק הל ןיא

 ןאגכיב יל יראפ יק הל יד קירולוד .ריקאפ ליא יד הרוא החייס יק ורבמימ ןונ׳

 ודנסמיד יא .קוטכיימאקכיפ קוק ןוראזיקכוקא ול ןו׳רדאליקס וקכול :ליא הא
 .קיטכייד קוק קיכואיל יד קיטכייד ליא ןייבמסט יא .רוייפיק וק יד הדנאמיד

 קוק יא .ןוראפרוט יקקארטא ולביאופ ק*א :ליא הא הנואיל יד קויילדלוק יא-
 .ןאגיק וכיברוע יא ןארבמיק וטכייב .ןאדראוי ןופ ייל וונ יס קאדאדומיד קייל

 סיפיד רופ .הבוק קורוזירע קוט הראפ הטאלפ יזיראפא :ליא הא ןרכ קיד>
 יק ןונ יק קאידור קאל קאדוט .הדאגיאקיד הל יספ*: הל הטקיא ריד

 רופ :ליא הא וזיב ןונ יק הקוב הל הדוט יא .ולוד־א ליא הא ןוראיילידורא

 .הטאלפ יד קילאטכיק לימ קייד .ירידאייכיא ייר ליא יד קורוזירט הא ריארט

 הא ירסדפוגיקא ןונ יא הפוא קיב .ףקוי יד הזאק הדויס הא יריריפ המלא יא

 "רוק ימ הטקיא יא .הרפמוק וט יט הא האיק ייר ליא ליא הא ושיד יא :ליא

 יק ול ומוק ליא הא רדא רופ ולביאופ ליא יא .הגיריד וט יד ופאמ ירבוק הזיט

 יא ויילאק :לימ הא ןאדרייא ןיכ יא ןיפוק הטקא וניב ־א .קוהא קוט ןיא יזאלפ
 יקול ודוט ומוק ןורייבירקהיא ־א .קודאמאיי ןוריאופ ייר ליא יד קופאבירקקיא

 קילארוייאמ .ןוריילאק קואירוק ולביאופ יא ולביאופהדאק ןיא יא .ורטקומאיל
 האייכיב .ריזיד רופ החרוקירפ הרבאלאפ וק יארפ :ל־א הא יק האויירטאוק הל יד

 .ראמיטא יא ראקיפכיא רדא ןיא יזירט ןיא .ראדופא רופ ופוא האיד ןיא החייפיב

 י־טנאליד קוייכאפ קוק יכדרמ וגזאר :ליא הא ראקאפ קאמ ירידא־יכיא ןופ
 ןופ קוזיא יק .לאירא יד ויירדאטאק ירבוק הרוגראמא ומאלקקיא יא .וייד ליא

 יד וטסיר ודאטאבירא 'אופ רסטאערא :ליא הא ןופ רודאדיריא יק .לארשי הא

 'א .קיטפאייפאמיא קימ הא בקעי הרודאיילואיר רופ וייד ןיק .קודאקכופ קימ-

 יל רתקא יד קאקומנליס הא קומיקיפ ־ק ׳ה וטרייקיד קירודאירפ הא לארשי

 .רייזיד ליא ןיא ;קאגנאג קאל וניזק ןוייקאמאלקקיא קימיאוא .הזוק ןוראייקופיד

 :ליא הא יאופ יק קומיפוק ןדצ .וקספ וקאק יד ודיטקיב ןוק יכדרמ יא .וט

 וק יד הרוגראמא יד וייביקיר ןופ יא .ריטקיב ולריזא רופ ואיבכיא קוייפאפ

 יק ריבאק רופ .ולריריקיר רופ יא ולריריקקיפ יופ ןהה הא ואיבכיח יא .המלא

 •אלקיד יא .וייקוייד יא ךסה הא וקאק דאטפוליב וק :ליא הא וגיא האיריק

 וא־בפיא ודאלקירט ליא יא .וחפ ליא יד ירטפאליד הטאלפ הל יד הרודאר

 הא יקראייקאריכיא רופ ייר ל־א הא ריכיב רופ .ודפימוקפיא רתקא רופ יא
 יד רודיקירימ יק יבאק .ילרידכופקיר רופ ושיד הטקיאופיר וק ןיא :ליא

 ידפאפקיא יק ליא יד קאריאופא .יכייב יא ודאמאיי קיא ןיכ יק ליא יטריאומ
 סוקכיא רופ ןוראב יקראניאא ןיא .ורוא וק יד וגודריב הא .ייר ליא ליא הא

 ומאלקקיא .הקדה יד קארבאלאפ ריאוא וק ימוק ודאייקירפ :ליא הא יסרא$



-c םירופ קקת 
 י? .אשא י;, ףנ?ז ..יסונמ ןיא יב היא קעז .הסדה •רבד
 ןלמה תיב טלמהל .ימדת לא רמאל הל הלש :ול יתאטה
 ־דלאנ רבמנ ירסא .ימע 'ילואו,ידבאת תא ינ .ימאל־לבמ
 וימורמב םולש השע .וימולש הלשי.רחא םוקממ :ול היהת
 ־ל: סונב ןל והנעת! :ול ליחוא ןש לע .וימהר ולכ אל יכ
 סימסוו .םויו הליל םימי, תשלש 'לע,ומוצו .םוידפ יכוח

 ־לכב שלודנ לא :ול ימד ונתת לא .םויאו ארונ לאמ ושקב
 רוכז דוע רמאייו .ונארקי םעל וימיר ורמכנ יב •ונשרדי. בל
 .ןלת1 ישילש־ םויב ןה השבל :ול יעמ ומה ןב לע .ונרכזא
 .ןלומ אוה רשא־לכבזביו .ןלמה יניעב יאמ יע.רק_יתנ
 ןתלאש ימ .ןמעב עטנ םישנב ישי :ול שי. רשא־לב לעו
 ־התשמה לא .ןמהו ןלמה אוב; רמאתו .ןמוזמ לבה יב
 ןמה אציו .סמכנ דוסל םתארק רהמל :ול יתיש? ישא
 בבינזורו .סלקתי םיכלמב אוהו .םלענו חמש אוהה םויב
 ררוב? םהל רפסיו .ותשא שרח ויבהוא אביו :ול קחשמ
 :ול אל הברמה יוה .ותמעל תךמוע הרמו .ותלשממו
 .םישדק שדק וילע תולתל :םישמה הבנ ץע תושע והוצעל

 :ול שמבי םכח *שרה .םישרח־לבמ וצפחב וניכהלו
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 יקה *הל דע ןלמס תנש רדתו .רקב ונאצ רדע םיהלא
 ישא הא ן עדויו .רקב היהו תונורכזה רפסב
 ידלהנו רק! המיענ המ .ש־וופמ יכיחמ רבד ואצמב :ול

 ןמה ןזא הלנ :ול השעל המ .שרופ אל יב ורמאיו .שרד
 ןעיו .ורק״יב ץפח ךלמה רשא שיאב תושעל המ .ורבדב
 '־־עב ותודעל רבד :ול התחמ ליסכ יפ .ורמאמב שקנלו
 דלוה ויבקסמב ובלו .םיכיסכלמ דהא וינפל תכללו .םיכלמ
 י־דשע «תךבד ןב ןלמה ובישה .ול הגונ ןיאו ’.םיכשה
 .הצרח התא ןטפשמיןכ יתךמא השא-לקב ידיהלת *בדרמל
 ו׳מהו .ותךמש9 לא יכדךט בש*! :ול ה^י_ דזה טפשמב
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 ־ואיבכיא :ליא הא יקיפ יק .יראטרופפוק ׳ה יד הריא .הדיאופ ןונ יק ייאוג
 ליא יד הזאק ןיא הדאפאקקיא ריאיק לופ .קיקפיפ ןונ רדיד רופ האייא הא

 .ולביאופ ימ קאקיק יא קארידריפיד יט וט יק .ואיטכיג ימ ודוט יד קאמ ייר
 סיא ירטוא ראגול יד :ליא הא הריק ןוייקימזריר ודידפיב ריאיק יד קיאופקיד

 סוס ןוראמיטא יק ןונ יק .קולייק קוק ןיא זאפ ןייזא .קיזאפ קוק הראיב
 האייכאפא הדנא ילייידפופקיר יא :ליא הא ילאריפקיאוטכאטרופ .קידאדאיפ

 יא יגוכ יד קאיד קירט ימ רופ דאפוייא יא .ןוייקימזריר קיטנאריפקיא קודוט

 שידיד ןופ .וזורובאפ יא וזורימיט וייד ליא יד דאקשוג קידאדאיפ יא .החיד יד
 ול ןוקארוק ודוט ןוק יק ןיק הא ודיריקיר קיא וייד ליא :ליא הא הרודאיילאקא

 יא .המאיי ול יק ולביאופ הא קידאדאיפ קוק קודיאורכוק ןוריאופ יק .יריקיר

 ־־קיטכיא קימ ןוריאורכוק יק וטכאט רופ .ירארבמימ יל רארבמימ ןואא ושיד

 יא .ובודכא יא וריקירט ליא האיד ליא ןיא האייקארג וייטקיב :ליא רופ קאכיט

 ןיא וייקירפקוכימ יא .ייר ליא יד קוזוא ןיא וגפומ הטקא הדאייקירפ יאופ
 ןיאהחמריא הל :ליא האהאיבא יקולודוט ירבוק יא .ןאכיירכיא ליאיקול ודוט

 .ודאזיראפא ודוט ול יק הדכאמיד וט יק .הרוזומריא יד הטפאלפ קיריזומ קאל
 הראפ :ליא הא יזיח יק יטיבפוק ליא הא .ןמה יא ייר ליא הגניב ושיד יא

 ליא ןיא ןמה ויילאק יא .וטרייבוקפיא וטירקיק הא וד־בפוק קול הכאייפאמ
 יא .הבאבאלא יק קייר קול ץוק ליא *א .וחזוג *א ירגילא יטקיא ליא האיד

 יא .ריחמ וק שרז יא קוגימא קוק ו3ורט יא :ליא הא וזיר יד קירוייפיק

 הדאראפ האייקפיטיק יא .האיכאטקידופ וק יא הרפוא וק קוייא הא וטפוק

 ןוראזיקפוקא ול :ליא הא ןופ יקול ןאוגיגומ ליא ייאו: .ליא הרטכיאוקקיא הא

 יד דאדיטפאק האייא יר5וק ראגלוקכיא רופ .הטכיאוקיק הטלא הקרוא ריזא
 .קורטקיאאמ קודוטיד דאטכוליב וק ומוק הלראזיראפא רופ-יא .קידאדיטכאק

 :ליא הראפ הקשוב וייבחק ורטקיאאמ

 וייכיאוק יקוייבומקיא יאגטיזיב קאזיבוא קוק יד וייכאביר וייד ליא
 "־קארבמימ קאל יד ורביל ןיא .ןייריקשיפ האיק יק הטקא ייר ליא יד

 ראייאוק ןיא : ליא האיקול הא ׳הריבאק הרא יא .הפאייכאמ הריק י lb קיכויי
 .וייריקיר הזידכארג יא הרפוא וגיא יאופ יק .הדאראלקיד יכדרמ יד החק
 ויירבוקקיד :ליאיהא וגיא האיריק יק .ודאראלקיד יאופ ןופ יק ןןריישיד יא

 ־יבפיא ייר ליא יק ןוראב ליא ןיא ריזא רופ יק .ראלצא וק ןיא ןמה יד הזירוא

 חקוב .הגיד וק ץוק ודאפאקכיא יאופ *א ויידנופקיר יא .הרפוא וק ןיא הטפול
 יא .קייר יד יטייפאקק ולראטייפא רופ ולבא :ליא ^יראפ וטכארביק וקול יד

 קוק ןוק ןוקארוק וק יא .קירוייכיק קול יד ופוא ליא יד ירטכאליד ראדנא רופ
 ויידנופקיריל :ליא הא דאדיראלק ןופ *א .קידאדירוקקיאןאדפאקוטכיימאקניפ

 סיטקישיד יקול ודוט ומוק ויידיג ליא יכדרמ הא זא .קיטקאלבא ןייב ־•־י ליא
 טיא הריק יטקיא ליא וייקיאוג ליא ומוק .ק־טקאזאט וט וייקיאוי וט יפ :א



 םירופ קקת חפק
 ול דונל אבל .ותשא שךז\ויבהא ודעניו.ותיב לא ףחד;

 ישא .וינבש דחא יכדלמ שי םא .וי;1בנ ורכז ןורזקי עלן
 םירבדל םדוע וימכח :ול לבות אל .וינפל לופנל תרולחה
 אב:יב האר אלו .ומיקהל והולהבה ךלשת יסילסן .ושע
 ךלשה רמא .ןייה הןשש תולב םרש :ול קחשי יי .ושל
 ןנחתתו.ךבתו .ןיאב ךדגנל לבה יג ילאש .ןיעה תפי לא
 .יתשקבב ךלשה ינדא ישעג .יתלאשב ישפנ יל ןתנו :ול
 הש יב :V? תתנ ובל תואת .יתירבמ אלו ררוצל ונךגשנ יב
 :רעשה ותש תוש ברקה ילבו .רעצה הז רחא יצפח
 הז אוה ימ רמא ,דל :ול ןיא ףרטו .רעיב הירא גאשדו
 ישא :ישונמ ימ וא ‘ישרגמ־לכמ אוה הז יאו .ישנא־לבמ
 רשא .ערה הז ןמה ותונעל הדוהמ :ול םכתא יתלכש
 השעי.וידי לומג יכ .ער עשרל יוא .ערפ קידצ יוגב תוערפ
 .וגב לע לפונ והאר ובושבו .ונג לא םק;,המח אלמנ :ול
 !־דלג דחא םירס :ול הממוקתמ קראו .ונוע םימש ולג:
 ותולתל ךלשה וצה .ותיבב יכדרמל השע ץע ןה .ותאטח

 .השע לע שקבל רתסא הדמע :ול ןיכה רשא ץעה לע
 .המוצע הימ לע יי םחנ יב" .המחהו ףאה ירפס בישהל
 גלהל,*םידוהיה תויהל בתבהןגשתפ :ייל אפלו בשו
 םולשו .םידוושה לע יכדרמ דחפ לפנ יכ .םידיתע םהיאנשב
 דיגנ ברו עישומ .ןמלא אל םע.לע יבדךמ ,דוצ :’ול היה

 יתשדק :יול ש:רשא־לב לעו .ןמה תיב ילע דקפהו, .ןמאנו
 .חצרמה םהיבא ןועב .חבטמ וינבל ןיבאו .חבזמ יררוצר
 אתפסא ןופלד אתדנש־ופ יתצצר :ול םידוליה תומש הלאו
 םג .אתזיו ידירא יסירא' .אתקמיפ אתלירא א:לדא אתרופ
 הלע יכ עד עראו יללש'יתללש :ול ,דתיה'אל הרובק
 :ול רזוע ןיאו םוח:ן .עושמ ינע טלמת .עוג ןויבא לאשש



 ונידאל 138
 הא ודא&ופכיא יארפ ןמה יא .האיידראוג וק הא יכדרמ וכרוע יא :1יא הא

 ייכ רדיב רופ .ריזומ וק קרז יא קוגימא קוק ־קנוראזאלפא יא .הזאק וק

 ייא יק .קודידניטניא קוק ןורארבמימ לארשי יד ץמיק :ליא יד יקראכידכוק
 .ליא יד ירטנאליד ריאאק לופ קידקאקיפכיא יק .קוזיא קוק יד ונוא יכדרמ

 יא .ליא ןוק קיטכאלבא קוייא ןואא קוייבאק קוק :ליא הא קארדופ ןוכ

 וכינ יק ודיב ןונ יא .ולראטכא5ילא רופ ןוראברווכא ול ייר ליא יד קובאלקכיק

 וכיב ליא יד יטיבכוק יקראמיטא יד קיונכא :ליא רופ הריאיר יק ׳ה .האיר וק
 הרטכיאוקקיאא ודוונ ול יק הדכאמיד .הטקיב הל יד החמריא הא ייר ליא ושיד

 רופ המלא ימ ימ הא הדאד האיק :ליא הא יקודאיפא יאורויי יא .הדאכ ומוק יוכ

 קומיאופ יק .הדיקשוב ימ רופ ייר ליא רוייכיק ימ ולביאופ ימ יא .הדכאמיד ימ
 ןוקארוק וק יד ואיזיד .וטכיימאמריפ ימ יד ןונ יא רודאייונקוגכא הא קודידכיב
 .האייטקוגנא הל ovp'b יד קיאופקיד דאטכוליב ימ יק יק :ליא הא קיונקאד

 המארב יק .הטריאופ הל הא ןודאיידיל ראיידיל האיליפ הל יד קאמרא יא

 ליא ןיק וכיד האייא הא :ליא הא ןונ הרודאטאבירא יא .הראש הל ןיא ןואיל

 *אבארא קימ קודויג יד ליא יטקיא לאוק יא .קיכוראב קימ קידרט יד יטקיא

 ־ייפ ורוקירפא :ליא הא קוב הא ידכיב יק .קירודביד קימ יד ןיק וא .קיל
 .וגכיב הטקוג יטכיג ןיא קאקכאגכיב יק .ולאמ ליא יטקיא ןמה ילרידכיפקיר

 :ליא הא וגיא הריק קוכאמ קוק יד ןודראלאוג יק .לאמ ולאמ ליא יד ייאו:

 ול ראכרוט וק ןיא יא .וטריאוג וק הא יקוטכאבילא יא האייכאק יד יקוגכיא
 יק הרייט יא .וטיליד וק קולייק ןוריירבוקקיד .וטכייקא וק ירבוק ודייאק ודיב

 וזיא הקרוא קיא .ודאקיפ וק ויירביקקיד ונוא ובאלקכיק :ליא רופ וטכא*ילא
 הל ירבוק .ולראגלוק רופ ייר ליא ודכימוקכיא יא .הזאק וק ןיא יכדרמ הראפ

 ספ וק ירבוק ראקשוב רופ רסקא יקוראפ :ליא הראפ וזיראפא יק הקרוא
 סיפיראיקיק .האייכאס הל יארולופ הל יד קאטראק ראנרוט ריזארופ .ולביא
 .ליא הא הכיזילימ הריק יא הראכרוט יא .יטריאופ הדיריפ ירבוק ,ה וייט

 קוק ןיא ראטאמ רופ .קויידיג קול ריאיק רופ הרוטירקקיא הל יד ודאלזירט

 סיליביר קול ירבוק יכדרמ יד רובאפ וייאק יק .קודאזיראפא קיטכייקירובא
 ולביאופ ירבוק יכדרמ ודאדנימוקכיא יאופ :ליא הא יאופ זאפ יא .קירודא

 ידאטופיד יאופ יא .ליאיפ יא ףיראש 'א ידכארג יא רודאבלאק .ודביב ןוכ יק
 קימ הא יזאלפא :ליא הא האיבא יקול ודוט ירבוק יא .ןמה יד הזאק ירבוק
 יד וטיליד רופ .וייוגיד קוז־א קוק הראפ יזיראפא יא .הרא קירודאייטקוגנא

 :ליא הא קודיקאכ קול יד קירבמוכ קוטקיא יא .רודאטאמ ליא ירדאפ וק

 ידירא יקירא .אסשמרפ אתדירא אילדא אהרופ אספקא ןרפ 1־י אחדישרפ יטכארביק

 קיטכאזופקיא קימ יחפקיא :ליא הא יאופ ןרכ הרודאריטכיא ןייבמאט .אזנזיי

 יפאקקיא יא .ןייקכארט וחאיז־ד הקיאופ יד וייבוק יק .קיטנאללואא ילבואא יא
 הטירקקיאהאיק :ליא האןאדוייא ןונ יא וכא!צריזכוג יא .ןאמאלקק־אוכיקסימ



 םירופ ןוקת - טפק
 "לכו ןורכזל היהת םינב ינבלו .קיסא דודל תאז בתנת

 :ול הניבו םעה ירשא'.חרי התא ריכזמה
 T T V T ▼ ״•: - | ▼ T • ־־־־

 .ורמש החמשב םירופה ימיו .ורבשו ותק םיער ולכא
 ןיאל תונמ וחלש! .ורכז םינויבאה םכתחמש םעו
 ןכלו .,;וריבעה סל יכבנבו .ינואשנ,זאמ לא יפנ :ול ןרכב
 הע־פ תאצ םוי :ול ללוחתהו יזיל םוד .ינורפי יתוילב

 .ירבשמ ימימ המוחכ ובצנ .ירדע היראכ ףתשל .ירתא
 רוצ חלשינ .ושודק םע ירתא רצ אצ: :ול הרח יכ ושעגתיו
 וריבעה ':ול ליצהל .ושאילע לצ תויהל .ושירפהל 'וננע
 תויתחתלו .דרפה ויפ־ןור ןיבו וניב .דירחה וירצו השביב
 .ונתיאלסיה בושבו :ול ןכשמ עלסכ יקקוח .דירוה םתא הלוצמ
 .ונואג'תובכרמ דיבבהיסדד יכ’ .ונומה־לכו הערפ עבשינ
 •ולפנ' םירידאב םיריבא תורזדיז :ול לופל אל 'יכ אריב
 לבנב .וללהן ומש יזי ישרדו .ולל3צ םיבר םימב תרפועכו
 הארונ םדד תפש’ לע האלפנה ודי ונארה :ול ורמז ”רושע
 ורינע םילמ *יל עירנ תורימזב האגי האג יב ייל הרישא
 הדריש וררוש זא .השךקב ץרענ ילא םהינפלו .השבוכ

 :יי םילאב הכמכ ימ .השדח
 T: * T T T * T T־:

 .טזוגמ ןויבאו ינפו ונממ קזחמ ינע ליצמ ומשבת תובוונ תולושב ונליצת תוילא יפמ למואי

 סידק ימואו עובשה תשלפב ילבג העבש ןילוק ןושאלב תולות ילפס ינש ץאיצומ לוכז הבסב

 :חכשת אל דע תא לוכז אצת יכ תשלפב ליעפמה אלוק ינשבו אליעל

 םירופ ליל
 :הז לומזמ סילמואו הסנכה סיבל םיכלוה

 הרמל ילא ילא :דדדל רומןמ רחשה תלא לע חצנמל
 ארקא דדלא :יתגאש ירבד יתעושימ קוחר ינתבזע

 בשוי שודק התאו :יל הימוד אלו הלילו הבעה אלו םמוי
 יילא :ומטלפתנ יחטב וניתבא וחטבי לב :לארשי תולית



 רופ האיק קוזיא יד קוזיא הא יא .וריטיקולפ וייקכאניריג הראפ הטקיא

 ידארוטכיבא ןייב .הראוככאק האייא הא ןאטכימכיא ליא רדויכ יא .ןוייקאלבמימ

 :ליא הא יקכא יק ולביאופ ליא

 ליא יד קאיד יא .קובדאגאלובכיא יא דיביב קורייכאפכוק דימוק
 סול הא קאירגילא קארטקיאוב ןרק יא .דאדלאוג האירגילא ןוק סילופ

 הא ודאזיראפא ןוכ יק ליא הא קאבידאד דאיבניא יא :דאלבמימ קוזואיזיד
 *לוביל ןיא יא .ןוראשלאשניא *מ קיקכוטסיח יד וייד ליא יד קמיאלימ :ליא

 יה קינוייכיל קימ ווככאוכ לופ יא .לאקזנפ ןולייזיא ימ לאמ הל יד קאליינ
 רילאק יד האיד :ליא לופ יטאיירולודא יא 'ה הא הליפקיא .ןולאגיטקאק

 סולאלאפ .קוייכאביל קימ ןואיןי ומוק לאטאבירא לופ .ימ יד קארטי־ הצלפ

 ידכאוק ןולאיטקיפמיט יא .קאלביק קימ יד קאוגא .הקליק הל ומוק יק

 יא .וטנאק וק ולביאופ יד קאלטיד לודאייטקוגכא ויילאק :ליא הא וייקיליא

 הלבמולוק ליאיק לופ .וללאטלאפא לופ י5וכ וק יטליאופ ואיבכיא

 רקיק ול לופ לאקאפ וזיא ו: :ליא הא לאפאקקיא לופ .הקיבאק וק ילבוק

 סוס ילטכיא יא ליא ילטכיא .ריסימילטקיא וזיא קירודאייטקוגכא קרפ ־א
 דיח קוייח הזר הנידנופולפ *ד קארושאבא יא לאטלאפא וזיא קרנכייגיקירפ

 לאנלוט ןיא יא :ליא הלאפ הדאלרמ האייניפ הל ןיא ץיפלוקכיא .לידכיקיד

 ¬יק .ודאקנופ וק ודוע יא הכיפ ודידכופ יאופ .הזילאטריפ וק הא לאמ הל

 האידופ ןונ יק ודיב יא .האיכאקול וק יד קאוגילטאוק לאגזיפא יזיא יאמ הל
 יליא ומוק יא .ןוליאאק קיטליאופ ןיא קיטליאופ יד קאדאטאפ :ל־א הא

 ייבמוכ וק ׳ה קיטנייליקיל יא :ןורייכיטיל יק קאנניה קאוגא ןיא ריילפ
 רלטקומא קוכ :ליא הא דאימלאקקאלדיאוק קייד יד דואאלא ןוק .ןאלאבחלא

 יראטכאק .וזולימיט לאה הל *ד האילוא ירבוק .וזואיבאלאמ ליא ־יידופ וק

 •קימילאלבואא קוטפ־יהאיהלאק ןוח .וייקיטלאניא יק ליקיטלאניא יק ׳ה הא

 יניא וייד ליאקוייא ידילטכאלידיא .וקיק ול לופןולאקאפ קינודניפ :ליא הא

 רמוק ןיק .וביאוכ לאטכאק ןולאטנאק קיקכוטקיא .דאדיטכאק ןיק ודיקיטלופ
 :׳יגו ינע ליצה יזיד יא :׳ה קיטליאופ קול ןיא *ט הא

 יחד יא הנאמיא הל יד השרפ ןיאקאנוסריפ יטייא ןאמא” ורימירפ ליא ןיא םירפא אוד ןאטיק רוכז הבש ןימ
 :סכשס אל הטאא הא רוכז אצח יכ יד השרפ ;יא ריטפמ ליא הדלימ ודנוגיא לימ ןיא יא אליעל סיד,ר

 םירופ •ד י׳נינ
 :יינקיא ומלאה ןיזיד יא תקנכה היב ליא הא ןאדנא

 האומלאק הכאייכאמ הל יד וייליזול ירבוק ןאקלופקיא ליא הא הצ^׳צ/
 *לאק ימ יד וכאשיל קיטקאשיד ימ יקלופ וייד ימ וייד ימ :דוד

 ^דכופקיל ןונ יא האיד יד ומאיי וייד ימ :ודימאלב ימ יד קאלבאלאפ ןיייקאב

 ;לארשי יד קירואול ןאלומ וטנאקוט יא :ימ הא הרודאיילאקא ןונ יא יגוניא

 ייאקקיא יא ןוראייזואיפכיא יק קילדאפ קולטקיאוכ ןולאייזואיפניא יק יט ןיז*



 םידופ ליל ןוקת *ק
 שיא אלו תעלות יכנאו :ושוב אלו וחטב ךב וטלמנו וקעז
 ן־דפשב וריטפי יל וגיעלי יאר־לכ :םע יוזבו םדא תפרח
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 התא יכ :וב ץפה יכ והליצנ והטלפי ץ לא לג :שאר ו עינ:
 םחרמ יתכלשה ךילע :ימא ירש לע יחיטבמ ןטבמ יחצ
 י? הבורק הרצ יכ ינממ קחרת לא :התא ילא ימא ןטבמ
 וצפ :ינורתכ ןשב יריבא םיבר םילפ ינובבס :רזוע ןיא
 ־לכ ודרפתהו יתכפשנ םימכ :גאשו ףרט הירא םהיפ ילע
 יחכ שלחב שבי :יעמ ךותב סמנ גנודכ יבל היה יתומצע
 ינובבק יכ :ינתפשת תומ רפעלו יחוקלמ קבדמ ינושבו
 ־לכ ךפסא :ילגרו יךיז ילאכ ינופיקה םיערמ תדע םיבלכ
 ישובל לעו םהל ילגב וקלח: :יב ואלי.וטיבי.המה דדומצע
 :השוח יתרזעל יתוליא קחרת לא יי התאו ז לרוג וליפי
 הירא יפמ ינעישוה :יתליהי בלכ דימ ישפנ ברחמ הליצה־
 1להק ךותב יחאל ךמש הרפסא :יגתינע םימר ינלקמו
 ונבמ ולועו והודבכ בקע:ע־ז־לנ והוללה יי יארי. :ךללהא

 אלו ינע תונע ץקש אלו הזב אל יכ :לארשי ערז־לכ
 להקב יתלהת ךתאמ :עמש וילא ועושבו ונבמ וינפ ריתמה
 ך וללהי ועבשיו םיונע ולכאי :ויארי דג; םלשא ירדנ בל
 ץרא יסבא־לכ :: לא ובשל ורכזי :דעל םכבבל יח:וישלד
 לשומו הכולמה ייל יכ :םיוג תוחפשמ־לב ךינפל ווהתשד
 ךלוי־לכ ועלבו וינפל ץרא ינשד־לכ ווהתשינ ולבא :םיוגכ
 יי ״ י ־: • • \ v : — -v t 1 • : ־־ ז די ואבי :רודל ינדאל רפסי ונדבעי ערז :היח אל ושפנו רפע•

 :השע יכ דלונ םעל ותקדצ ודיעו
 -סיסינת לע הצל סבלבג הדימעב ץלינזמי .חע q־*3 םיהיה ראפכ תיירע ץלכספמ*

 יסירמימ הבפ יאצומב םירוס לח סא .היתוכרב סע הליימה ץ־יוקי חכ־על ח-ית ימיל^

 : הליכמה ת ׳י י ־יק ס־דיקי הל דג י
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 ע יטכ*א קודאפאקקיא ןוריאופ יא ןוראמאלקסיא יט הא * סול סיטסאסאפ
 **דופיר ןוראב ןונ יא וכאחג ויי יא :קראטסיזירא יס ןונ יא ןוראייזואיפכיא

 קסיכראקק׳א סיטכיאיב סימ סודוונ :ולביאופ יד ודאייסירפסטימ יא ירבמוא יד

 ־הראפאקקיא ול -ה הא ןייבלוביר :הסינאק ןאיפימ הלבא ןוק ןירבא ימ הא

 ימ ירומייב יד רודאקאק ימ וט יק :ליא ןיא וטכוליבכיא יק האולראפאקסיא

 יד הבלוב יד ודאגיא יאופ יט ירגוס • ירדאמ ימ יד סוגיפ ירבוס רודאייזואיפכיא
 האייטקוגכא יק ימ יד סישילא יט ןוכ :וט וייד ימ ירדאמ ימ יד ירטכייב

 ןשב יד סיטריאופ סוגכומ קורוט ימכוראידורא :ןאדוייא ןופ יק הכאקריס

 יא ןאטאבירא ןואיל ומוק סאקוב סוס ימ ירבוס ןוריירבא :ןוראידורא ימ

 סודוט קודייגראפקיא ןוריאופ יא ודיטריב יאופ סאוגא סאל ומוק :ןאמארב
 סימ ירטכיא יקכיאילקיד הריס הל ומוק ןוסארוק ימ יאופ סיסיאוג סימ

 הא הדאגיפא האוגכיל ימ יא הסריאופ ימ וטקייט ליא ומוק יסוקיס :סאכיטסיטכיא
 סוריפ ןוראידור ימ יק :קאכידרוא ימ יטריאומ ובלופ ליא הא יא ראדאלאפ ימ

 :סייפ קימ יא קוכאמ סימ ןואיל ומוק ןוראידורא ימ סטילאמ יד האייכאפכוק

 ויטראפקיא :ימ ןיא ןיקיכראקסיא ןאטאק סוייא סיסיאוג סימ סידוט יראטכוקיר
 ןונ 'ה וט יא :יטריאוק ןאגיא ודיטסיב ימ ירבוס יא סיייא הא סוייכאפ סימ

 הדאפסיא יד הפאקסיא :הרוקירפא הדוייא ימ הא הזילאטרופ ימ סישילא יט
 סטריאוק יד יא ןואיל יד הקוב יד ימאבלאק :הקיכוא ימ וריפ יד רידופ יד המ^ ימ
 .סטאמריא סימ הא ירגמיכ וט יראטכוקיר :קיטסידכופסיר ימ סטרוקיכוא יד

 ;מיס ורוט ולדאבאלא ׳ה יד סיטכיימיט :יראבאלא יט האייכאפמוק ירטכיא

 יי סונימ ןונ יק :לארשי יד ןימיס ורוט ליא יד דימיט יא ולדארכוא בקעי יד
 סיס ויירבוקכיא ןט יא וכיקסימ יד ןוייסיאירפא וכוקכיא ירי יא וייסירפ

 רראול ימ יט ןוק יד :וייוא ליא הא ראמאלקסיא וס ןיא יא ליא יד סיסאא
 :קיטכיימיט סיס הרטכיאוקקיא יראגאפ סאטימורפ סימ ידנארג אייכאפמוק ןיא

 סיטכ״ריקיר סיס 'ה הא ןאראבאלא ןאראטרא יס יא סידלימוא ןארימוק

 הא ןאראכרוט יא ןאראטכימיכיא :ירפמייק הראפ ןוסארוק ורטסיאונ הבינ

 סודוט יט יד ירטכאליד ןאיקראברוקכיא יא הרייט יד קומיטא סידוט ׳ה

 :סיטכיג סאל ןיא ןאטסידופ יא וכייר ליא ׳ה הא יק :סיטכיג יד סיזאכיל

 יס ליא יד ירטכאליד הרייט יד סיחייסינ סודוט יסכיראברוקניא יא ןוריימוק

 יק ןימיס :ואוגידיבא ןונ המלא וס יא ינלופ הא סיטכיידכיסיד סודוט ןאראיילידורח
 *סיכיי יא ןאכריב :וייסנאכיריג ליא הא ׳ה הא ודאיגכוק הריס הריבריס רל

 :וזיא יק ודיסאכ ולביאופ הא דאדיטסיג יס ןאראיי

 $דימע חל ןיא ןאטנימיא 78. הזוא שאיד שול •ד וטהיר ומוק תיברע יד הלפת ןיזיד יא

 איהיאאקא יש .תוכרב הוה ןרק הלינמ הל ןאדלימ יא .אליעל שידק יזיד יא .סיקינה לע

 :הליגמ הל יד הרודאדלימ יד היונגא הלדבה יזיד דאסלא יד ילונ ןיק סילופ



 ׳אצה
 הליגמ תכרב

 עומשל גייח הרשכ הליגמ ול ןיא סאו .סמב החונשלו הלילב סורקל םדא לב ב*»«
 »ומשל ייב הרדס דומלה ןילפבמו ןסבוס ידי םירסא איצוהל רשכ אוהש יממ וא הפוס דעו השארמ ןזמה

 :ךרבמ הסאירק םדוקו .הליגמ ארקמ

 ייתוצמב ונשדמ רשא םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
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 :הליגמ ארקמ לע ונוצו
 וניתובאל םיסנ השעש םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב

 י :הזה ןמזבו םהה םיממ
 ונעיגהו ונמיקו וניחהש םלועה ךלמ וניהלא לל התא ךורב

 :הזה ןמזל
 :רמוא התאירק רחאו

 ♦ונביר תא ברה םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב
 לומג םלשמהו ♦ונתמקנ תא םקונהו .ונניד תא ןדהו־
 דוהי התא ךורב :ונרצמ ונל ערפנהו ונשפנ יביוא־לכל
 רמאי ךכ לחא ♦ עישומה לאה םהירצ־לנמ לארשי ומעל ערפנה
 .רתסא העור? .שרז הרורא .יכדרמ ךורב ןמה'רורא ס•
 :בוטלרוכז הנוברח םגו .לארשי־לנ םיכורב םיעשרה םירורא
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 סבוש םירמוא תבש יאצומב לח סאו .חפ q7 שודק התאו רמוא עובשה ימיב סילופ לח ס&
 :םירמוא רחאו .לבקתת שידקו שודק התאי ־יתסב בשויו

 :לרשי אנ רמאי ונל היהש ׳יוהל ילול דודל תולעמה ריש־
 םייח יזא :םדא ונילע םוק? ונל היהש .דוהל ילול
 לע רבע הלקנ ונופטש םימה יזא :ונב םפא תורקב ונועל?
 אלש הוהי ךורב :םינודזה םלמה ונשפל לע רבע יזא :ונש?4
 םישקו' חפמ הטלמנ רופצ? ונשקנ :םהינשל ףרט וננת^
 םימש ■ישע הוהליפיש? ונרןע :ונטלמנ ונחנאו רבשנ הפח

 ;pm י
 . to <$דב ומכ חבשל ונילעו וכרבו אמלש אס" סידק דמואו



 הליגכ יד ןוייסידניב

 "יטנאק שוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ולטקיאונ 'ה וט וגידכיב

 ירבוק ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןוק וקיפ

 :הליגמ יד הרודאדלימ

 קורגאלימ וזיא יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורונקיאוכ ׳ה וונ וגידניב

 ;יא ןיא יא קווכקיא קול קאיד קול ןיא קירדאפ קורטקיאוכ הא

 :יינקיא ליא ופמייט
 ואוגידיבא קוכ יק ודכומ ליא יד ייל וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידפיב

 :יטקיא ליא ופמייט ליא הא וגיאיא קוכ יא ומריפא קוכ יא

 :הייד הרודאדלימ וס יד סיאופסיד יא

 ןאזאראב ליא ודנומ ליא יד ייל v״7 ולטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב

 ליא יא .וגתג ולטקיאוכ הא ןאגזיג ליא יא .הזאראב הרטקיאוכ הא

 קוגימיכיא קודוט הא ןודלאלאוג ןאגאפ ליא יא הקנאגניב הלטקיאוכ הא ןאגכיב

 .קילודאייטקוגכא קולטקיאוכ יד קוכ רופ יקנאגניב ליא קאמלא קארטקיאט יד

 ־ודאייטקוגנא קוק קודוט יד לארשי ולביאופ וק לופ ןאגניב ליא ׳ה וט וגידכיב.
 ־לחמ .יכדלמ וגידכיב .ןמה וגידלאמ (הריד יא) :רודאבלאק ליא וייד ליא קיל

 יח .נאלשי ירוט קובידכיב קולחמ קול קוגידלאמ .רסקא הגידכיב .שלז הגד

 :ןייב הראפ ודארבמימ הנוברח ןייבמאט

 וייסיאאקא יס יא 88. הזיח םודק ההאו יזיד הנאתיס הל יל סאיד ץא םירופ וייסיאאקא יס
 :ןיזיד סיאיססיל יא .לבקתת םידק יא .רתסנ בטוי יא הבוש ןיזיד סבש יד הרודילאס ץא

 הא יאופ יק ׳ה הליא ןונ יק :דוד הא קודאלג קול יד לאטנאק ריש

 ץא קונ הא יאופ יק ׳ה הריא ןונ יק :לארשי הרוגא הריד קונ

 ןיא ןאיטולנניא קוכ קוביב קיקנוטקיא :ירבמוא קונ ירבוק יקראטכאבילא

 וייורא ןאבחנודבארא קונ קאוגא קאל קיקנוטקיא :קוכ ןיא רולופ וק ליקיריא

 הרטקיאוכ ירבוק הבאקאפ קיקנוטקיא :המלא הלטקיאונ ירבוק הבאקאפ
 *אבילא וייד קומ ןונ יק 'ה וגידניב :קאייבריבוק קאל קאוגא קאל המלא

 הדאפאקסיא יאופ ולאשאפ ומוק המלא הלטקיאוכ :קיטנייד קוק הא הלודאט
 קומיאופ קוכ יא ודאלביק יאופ וקאל ליא קוטכיימאפכאקכיא יד וקאל יד

 :הלייט יא קולייק ןייזא ׳ה יד ירבמוכ ןיא הדוייא הרטקיאוכ :קודאפאקקיא

 : 89 היחא ומוק קבשל ונילע יא וכרב יא אבר אמלש אהי שידק ןיזיד יא

 p•א הרשכ הליגמ ליא הא ;ונ יק *א .האיד ליא ןיא הליגה הל ראדצימ רופ ירבמוא ודוע ודאגילבוא קיא יא•

 יק ןיק יד וא .ובאק וק העקא יא ו״פיקירפ וק יד ןזס ליא יד הקוב יד האייא הא ריאוא רופ ודאגילבוא•

 הרודאדלימ ריאוא יד לאטניא ייל ידהרודאדלימ ןאדלאביא .וגילגוא וק ידקורעואהא ראטיק רופ רשכ קיא

 יד הליגמ יד הרודאדלימ ישופניא יק החק יע הא ןונ יא .הוצמ יד ועקיר הראפ קאה »א וטנאוק .הליגמ יי׳

 •הכרכ יזיד הרודאדלימ וס יד סיטנא יא .הוציי יד וכריאומ יד הריאופא .ליא יד ירדוה הראפ

 דידב
 ךורב

 ךורב

 ךורב



 םירופ םויל
 v .*אדוהב םישחלה צע רמואו .ד ףדב ומכ סימיס לאשכ תורימזה ןילדסמ הירחס
 תסרפב ירבג הסלפ ץרוקו ה״ס ןיאיצומו .אליעל שידק ץ״סה רמוא הדימעה »רוס

 השמ רמאיו :םידיפרב לארשי ׳םמ םחליו קלטמ אביו
 .קלמעב םחלה אצו םישנא ונל רחב עשתי־־לא
 :יריב םיהראה הטמו העבגה עאך־לע'בצנ יכנא רחמ
 השמו קלמע? םהלהל השמ ול־רמא ךשאב עשוהי שעב
 השמ םייד רשאב היהו :העבגה שאר ולע רוחו ןרהא
 השמ ידיו :קלמע רבגו ודי חיע רשאכו לארשי הבגר ־וידי
 רוחו ןרקאו הילע בשיו ויתחת ומישיו ןבא־וחקיו"םידבכ
 ¬ה ע הנומא’וידי יקיו דה^ הזמו דהא הזמ וידיב וכמעו

 :ברח־יפל ומע־תאו קלמע־תא עשוהי שלחיו :שמשה אב
 ינזאב םישו רפסב ’ןורנז תאז בתכ המימ-לא ה1הן רמאיו
 ההקמ קלמע ךכז־תא החמא החמ־־יכ עשוהי
 רמאיו :יפנוהודי ומש ארהיו חבזמ השמ זבה :םימשה

 :יריז ידמ קלמעב .דוהיל המחלמ הי סנ־־לע די־־ינ
 ן \ • \ •• \r 1- ןז ז ן t j•• ־־ v v J :■יד רדמ קלמעב הוהיל’ המחלמ הי םכ־לע די־יי רמאינ

 ,זכייסהש ילב הינפל ךיבמו הליגמה ןירוקו .עמ ףד יבשוי יישא םירמוא ב״סאו .אליעל שידק ןזסה רמואי

 לגקשס שידק רמוא ן ;סהו .נ ףדב ]ויצל אבו םירמואו םיברעב ומכ ונביר סא ברה םירמוא הליגמה רסאו

 םוקו אנר אמלש אהי שידקו .רסשה הליא לע סצנמל םירמואו .ומוקמל הרוה רפס ןירחסו .וללהי םירמוא"

 : סנ ףדב סבשל ונ״לעו .וכרבו .ןנברד שידקו זהליא יבד אנסו .*ה לא

 ששה ןיאש המ .ונמע היבקה השעב לודגה םנה ןיבהלו העדלו הבר הסמשב םירופ הדועס סושעל םדא בייש

 .ומוס ידי אצי אל הלילב האשע סאו .הלילב אלו םויב אקוד היהי הדועסהו ש״סי ול הודוהלו רפסל הלוכי

 מ*סי לאל הדיד .סופי םינפ רבסב םלבקלו ומכ יפכ םיינעל הקדצ החל הברה רהזיו .ןיד רשבב הנשעי םגו

 ןיראד הקדצ ינהוכ ןמ וייס ימי לכ םויהל לאל ללפסד .הקדצ יסקול ןמ אלו הקדצ יגהונ ןמ םויהל הכזש

 1 ש״היעל יימי

 סצנמל םירמוא סוניגגב סצנמל םוקמבו .האדוהב םיסנה לע ןיפיסומש אלא םיעיה ראשכ םיללפהמ הסנ®;

 :'וגו רומזמ רמשה הליא לע

1*p ®r ץאיצומ ןיאו הליגמה ןיארוק ןיאו םיסנה לע םירמוא ןיא המיס םיפקמו םניאש הומוקמב רדאב 

 הוקמבי הנסס םירמוא ןיאו םהינפ למ םילפט ןיאו עובשה סשרפב ןירוק זאו ינש םוי היהש אל סא סיט
 סמש סומוקמ לנא .העוס ףקומ טיאש םוקמ לש רדסה אוה הז .רסשה םליא לע סצנמל סירעזא דודל הלסש

 שלו האיצומו ©*קנה לע םירמואו .היהוכרבב הליגמה ןיארוק ה״ע ןט ןב עושוהי המודו המומ םיסקי*־
 :שינעמו דפסהב םירוסא ולא םימ• טשו קלמע אבד סשרפב ןירזקו
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 םירופ יד האיד הראפ
 לע ץזיד יא 4 החא סאיד סול יד וטסיר ומוק תורימז סאל ןאלגיר סילופ יד הנאיינאע
 סידק ןזח ליא יזיד הדימע הל לאנרוט יד סיאופסיד יא .סידומ יד הכלב ןיא סיכיכה

 :הטסיא תשלפ ןיא סאנוסליפ סילט ןאמאיי יא ת״ס ןאטיק יא .אליעל

 הא השמ ושיד יא :סידיפר ןיא לארשי ןרק ואיליפ יא קלמע וכיב יא אבי1
 קלמע ןוק האיליפ לאק יא קיכוראב שוכ הראפ יחקקיא עשוהי

 וייד ליא יד הראב יא הטקיאוק הל יד הטכופ ירבוק ודאראפ ויי הכאייכאמ

 קלמע ןוקראיליפרופ השמ ליא הא ושיד יק ומוק עשוהי וזיא יא :וכאמ ימ ןיא

 ומוק הריא יא :הולקיאוק הל יד הוככופ הא ןורייבוק רוח יא ןרהא השמ יא

 וק האיכופ ודכאוק יא לארשי הבאגרוייאמ יא וכאמ וק השמ הבאקלא

 הרדייפ ןוראמוט יא קאדאגזיפ השמ יד קוכאמ יא : קלמע הבאגרוייאמ יאוכאג
 "אוקא רוח יא ןרהא יא האייא ירבוק יקוטכיקא יא ליא יד ו&אביד ןירייחפ י<ו

 קוכאמ קוק ןוריאופ יא וכוא יקא יד יא וכוא יקא יד קוכאמ קוק ןוק ןוריאיר
 חא יא קלמע הא עשוהי וקאלפא יא :לוק ליא יקריכופ הטקא זימריצ

 :הדאפקיא ד וזאט הא ולביאופ וק

 ור5ילליא ןיא ןוייקארבמימ הטקיא יבירקקיא השמ הא ,ה ושיד יא ף^יאיר
 יראטאמירא ראטאמירא יק עשוהי יד קאייקכיזירפ ןיא ןופ יא

 הרא השמ וגארפ יא :קולייק קול יד ושאב .יד קלמע יד ןוייקארבמימ הא

 האיליפ הי יד האיק ירבוק הרוג יק ושיד יא :יקכ ׳ה ירבמוכ וק ומאיי יא

 יר5וק הרוג יק ושיד יא :וייקכאכיריג הא וי*קכאכיריג יד קלמע ןוק ׳ה הא

 :וייקכאכיריג הא וייקכאכיריג יד קלמע ןוק 'ה הא האיליפ הי יד האיק

 הליגמ הל ןאדלימ תיאופסיד יא 49 החא יבשוי ירשא ןיזיד סיאופאיד יא .אליעל שידק ;זס ליא יחד יא
 .היברע ןיא ומוק ונביר שא ברה ןיזיד הליגמ הל יד סיאופסיד יא .וניסהש ןיה סיעכא יד הוכרב סאל יזיד יא
 הא הרוח רפס ליא ןאנרוט יא וללהי ןיזיד יא לבקהת שידק יחד ןזס ליא יא 50 הזוא ןוילל אבו ןיחד •א
 *יילא יבד אנה יא .יה לא הוק יא אבר אמלש אהי שידק יא .רחשה הליא לע הצנמל ןיזיד יא .ראגול וק

 :58 החא הנאמ’{; ןיא ומוק תבשל ונילע יא .וכרב יא ןנברד שידק יא

 ורגאלימ ליא יד הזידנארג הל ריבאס יא ריסונוק יא .ידנארג האירגילא ןוק םירופ יד הדועס ריזא יביר
 וייד לא סירואול ראד יא ראטנוק רופ יסיטסאנא ןונ הקוב הל יק החק .סמטוא סינ ןוק ה״בקה וחא יק
 ןונ יגונ הל ןיא וזיא הל יס יא .יגונ הל ןיא ןונ יא הקוד האיד ליא ;יא הא*ס הדועס הטיד יא ש״נו הינ
 הא ראטניטנוק רופ ודאדיבאקא וגנומ האיס יא .וניב יא ינראק ןוק האיס הדועס הטיד יא .וגילבוא יד ילאס

 היב וייד לאסירואול ידיא .סירגילא סאראק ןוק סולריביסיר יא ונאמ וס יד ילאס יק ראראק סינורפ סיל
 האיס יק רוכ ה׳ב וייד לא יגור יא .סירידאמוט סול יד ןונ יא .סירודאד סול יד ריאיס הא וייסירימ ול יד

 : ש״היעל סאיד סוא יגראלא יא .סירודאד סול יד ירפמייס

 יאגולןיא יא .הדימע הל ןיא סיסינה לע ןידאייניאיקובלאס סאיד סיל יי וטסיר ומוק הלפח ;יזא הסנמ ;יא
 :יוגו רומזת רחשה הליא לע חצנמל ;יחד חוניגנב הצנמל יד

 הל ןאדלימ ןונ יא .םיסנה לע ןיזיד ןונ ילאק יד סודאידורא ןונ יק סייאגול ןיא רדא ןיא 15 יד האיד
 הנאמיס הל יד השרפ ןיא ןאדלימ סיאנוטסיא אינול יד האיד הריא יס וגלאס ח״א ןאטיק ןונ יא הליגמ
 ויליא לע חצנמל ןיחד דודל הלפח יד ראגול ןיא יא הביטאגור ןיחד ןונ ןיא סיאאפ איא *רבוס ןאליא יס ןונ יא
 סוייא יק סיראגול וריפניא .ילאק יד ודאידורא הטסיא ;ונ יק ראגול יד הלגיר הל סיא הטסיא .יוגו רחשה
 .םיסינה לע ןיזיד יא .הוכרב רוס ץק הליגמ הל ןאדלימ ה״ע ןונ יד וזיא עשוהי ידסאידיד ילאק יד ןמדאידולא
 סינעה ןיא יא ריידנ־-א ןיא םירוסא סוטכיא אאיד סוד יא קלמע אביו יד השרס ;יאןאדלימ יא ת*סןאט»ק ימ

2f> 
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 םילגר שלשל רדס
ov וחנלנ לדסג אצמת ונוקתו ןילישבת יבולע ןיבלעמ סבש בלענ בופ: 

 םילגר שלשל תיברע
 :הז לומזממ ץליחתמ תבשב בוט םזי לממ

 :ז1גף דובכ הוהיל וכה םילא ינכ .דוהיל ובה דלדל רומזמ
 תרדהב .דוהיל ווחתשה ומש דובכ דוהיל ובה
 ירע הולו םיערה דובכה לא םימה לע ,דוהל לוק :שדק
 ptyT לוק :רד,דכ ידוהל לוק הכב ,דוהי לוק’ :םיבר םלכ
 ומן םדיקךב :ןונבלה יז־ךא תא ,דוהי רבשלו םיזרא.רבש
 תובהל בצוח הוהל לוק :םימאר'ןכ ומכ ןויךשל ןונבל לגב
 לל לוק :שדק רבךמ ,דוהל ליחל רבדמ ליחל ,דוהל לוק :שא
 העדל :דובכ’רמא ולכ ולכיהבו תורעל ףשחלו תוללא ללוחל
 ןתל ומעל זוע ,דוהי :םלועל ךלמ ,דוהל בשלו בשל לובמל

 :םולשב ומע תא ךרבל הוהל
 : ז,דךורצ ריתת ךנימי תלדג חלב א|א
 : ארונ ונרהט ונבנש ךמע תגר לבק
 ד םד!כש תבב? ךדוחל ישרוד רובג אן
 : םלמג דימת ךתקדצ ימחר םרחט םברכ
 : 'ךתדע לחנ ךבוט בורב שודק ןיסח
 : ךתשלק ירכוז חנ? ךמעל האג דיחי
 : תומלעת עדוי 'ונתקעצ עמשו לבק ונהעוש

 :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב שסלב
 : דלבקנ תבש ינכ הלכ תארקל ידוד הכל
 דחא ח>די דחוימה לא ונעימשה .דחא רובדב רוכזל רומל
 : ’ הליהתלו תראבתלו םשל דחא ומשו
 שארמ .הערכה רוקמ איה יכ .הכלנו וכל תבש י תארקל
 * * י ▼ י ־ן - : v - ן r : ♦| י• ׳ : הלחת הבשחמב השעמ הצנ .הכוסנ םדמט
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 םידעומ סירמ יד הלגיד
 ידחפ רוס בורינ; ;יזא יד ריטשינימיד ינייט תנש ברע ןיא בוט סוי יייסיאאקא **כאוק־

 :תוכרב יד תלגיר ןיא סאראפוט הלגיי וס יא תבש הראפ בוט סוי יל ראזיג

 םידעומ םירט יד תיברע
 :ומלאס יטסיא יד ןאסיפגיא תבש ןיא בוט סוי וייסיאאקא ודנאוק

123TD(" ה הא דאד וייד ליא יד קיליגכא 'ה הא דאד דוד הא ומלאק* 

 סוקכיא ירבמוכ וק יד הרפוא ׳ה הא דאד :הזילאטרופ יא הפכוא
 קאוגא קאל ירבוק ׳ה יד זוב :דאדיטפאק יד הרוחמריא ןוק ,ה הא קובדאג

 ןוק ׳ה יד זוב :קאגפומ קאוגא ירבוק ׳ה ראפיאורטא וזיא הרפוא הל יד וייד

 יא קיזראלא ןארביק ׳ה יד זוב :הרוזומריא ןוק ׳ה יד זוב הקריאופ הל
 וריזיב ומוק ראונלאק קולוזיא יא :ןטבל ליא יד קיזראלא הא 'ה ור5יק

 יד קאמאלפ ןאזאט ׳ה יד זוב :קופרוקיכוא יד וזיא ומוק ןוירש יא ןונבל יד
 יד וערייזיד ׳ה קאיירולודא יזא .וטרייזיד ראיירולודא יזא ,ה יד זוב :וגיאופ■

 וק ץא יא קאראש ויירבוקקיד יא קאברייק ראיירולודא יזא 'ה יד זוב :שדק

 י5וטקיא יא וטכיקא יק וייבוליד ליא רופ 'ה :הרפוא ןייזיד ליא ודוט וייקאלאפ
 הריזידכיב ׳ה הראד ולביאופ וק הא הזילאטרופ 'ה :ירפמייק הראפ ייר ׳פ

 :זאפ הל ןוק ולביאופ וק הא

 סאראטלוק הגיריד וט יד הזידכארג יד הקריאופ ןוק וגיאור איא

 : ורידאטא

 וחרימיט קומאייפמילא .קומיקיטלאכיא ולעאופ וט יד רומאלק יביקיר
 : קולאדראוג הטייכיפ ומוק וטכיימאכואא וט קיטכייריקיר ןאגאראב וגיאור

 :קולאפודראלאוג וכיטכוקיד דאדיטקוג וט יד קידאדאיפ .קולאייפמילא קולדידכינ•

 האייכאפמוק וט האיג דאדכוב וט יד ירבמודיגומ ןוק וטכאק יטריאופ

 • דאדיטכאק וט קיטפארבמימ .הטאק ולביאופ וט הא וגיטלא וקינוא

 ויי5אק ןוייקאמאלקקיא הרטקיאוכ יאוא יא יביקיר רומאלק הרטקיאונ
 . קאטרייבוקכיא

 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ וכייר וק יד הרפוא יד ירבמוכ וגידכיב

 •יקירהבשידקיקאפ .האייבוכיד הרטכיאוקקיאהא .ודיריק ימ הדפא הבל

 וחא קונ .ופוא וטפיימאדכאמ ןיא .רארבמימ יא ראדראוג :קומיריב
 רופ יא המאפ רופ .וניא ירבמוכ וק יא ופוא ,ה .ודאכואא ליא וייד רי*יא
 : רואול רופ יא הרוזומריא

 ד ורידאכאמ האייא יק :קומיראדכא יא דאדפא .סבש יד הרטכיאוקקיא הא
 יד ו5אק :הדאירויריקפיא יטכאבא יד וייפיקירפ יד :ןוייקידפיב הל

 :וייפיקירפ וטפיימאקכיפ ןיא ה^יא
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 םילגר שלשל חיברע דצק
 ךל בר .הכפהה ךותמ יאמ ימוק■ .הכולמ ריע ךלמ שדקמ
 : הלמח ךילע לומחי.אוהו .הכבה קמעב תבע
 ךתךא$ת ידגב ישבל .ימוק רפעמ ירענתה סיימוא ויא חבשבמדילספכ
 :הלאג'ישפנ לא״־הבלק .ימחלה תיב ישי ןב ד! לע.ימע
 ריש ירוע ירוע .ירוא ימוק ךרוא אב יב .יררועתה יררועתה
 : הלגנ ךילע .דוהי רובב .ירבד
 וסח;ךב .ימהת המו יחסותשת המ .ימלבת אלו ישובת אל
 : הלת לע ריע התנבנו .ימע יינע
 ךילע שיש: .ךועלבמ־^ב וקחדו .ךיסאש הסשמל ויהן
 : הלב לע ןתה שושמב ךדולא
 ןב שיא ד: לע .יצירעת הוהי תאו .יצורפת לאמשו ןימ:
 : ' הלייגנו החמשנו .יצרפ
 .הלהצבו החמשב הנרב םג :הלעב תדמע םולשב יאוב
 ךות :הלכ יאוב הדלב יאוב .הלגס םע ינומא ךות
 : אתבלמ תבש הלכ •אוב'.הלגס םע ינומא
 <:ש3ק תבש םויב לארש:ומעל החונמ ןתנ רקא הו,ךי ךורב)
 ז^של רמזלו הוהיל תודוהל בוט תבשה םויל ריק רומזמ
 :תולילב ךתנומאו ךרסה יקבב דיגהל :ןוילע
 הוידי ינתחמש יב :רוגבב ןויגה ילע לבנ ילעו רושע ילע
 דאמ .דוהי ךישעמ ולדג המ :ןגרא ךיךיז ישעמב ךלעפב
 תא ןיביז אל ליסכו עךי"אל רעב שיא :ךיתובשחמ וקמ,ע
 ןוא ילעופ־־־לב וציצר בשע ומב םיעשר חלפב ז תאז
 ךיביא הגח יב ז ■דוהי םלועל םורמ התאו : דע ידע םדמשחל
 םרתו :ןוא ילעפ־לנ ודקפתי ודבאי ךיביא הגה יב הןהיי
 םימקב ילושב יניע טבתו :ןנער ןמשב יתלב ינרק.םארב
 ןונבלב זלאב חרפי רמתכ קידצ :ינזא הנעמשת םיערמ ילע
 דוע וחירפי.וניהלא תורצחב הוהי תיבב םילותש ;הגזעי
 יד)ה: דקי יב דיגהל :ויהי םיגנערו םינשד הבישב ןובוג:

 :1ב התלוע אלו ירוצ
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 הל ירוככיא■ יד לאק הטפאבילא .וכייר יד דאדביק ייר יד ו־יראבוטנאק
 הל יד יילאב ןיא ראטקיא יוכ הא וטקאבא .הרודאכרוטקארט

 דאדאיפ יט ירבוק הראדאיפא ליא יא .הרוטלוביר
 .ולביאופ ימ הרוזומריא וט יד קוייכאפ ףכקיב .הטכאבילא ובלופ יד יטידוקאק
 המלא ימ הא הגיאא .ימסל ליא יד הזאק ישי יד וזיא יד טאמ רופ
 : (יונודוקאס יזיד יס ןונ תבש ץא דעומ יאאק ודנאוק) הלימחיר

 הטריפקיד הרבמולירא הטכאבילא .חל וט וכיב יק .יטאטריפקיד ,טאטריפקיד-
 :ויירבוקקידיקיטירבוק׳ה יד הרפוא .הלבאראטפאק הטריסקיד
 .קייול יט יק יא סימירפא יט יק .קיקכיאוגירבא יט ןופ יא קיטקיזירא יט ןופ
 הדאוגארפ הריק יא .ולביאופ ימ יד קוכיקקימ ןאראגירבא יק יט ןיא
 : ןוטפומ וק ירבוק דאד5יק
 קוט קודוט ןאיקראשילא יא .קיטכאיילואיר קוט הרודאיילואיר רופ ןאריק יא
 :האייבוכ ןוק וייבוכ יד וחגומוק .וייד וט יט ןוק הראחגא *ק .קיטנא־ינאד
 יד ופאמ רופ .קאריקיטרופכיא ':־ הא יא .קאראוגיגורפ הרדייקיא יא הגיריד
 : קומיראחגא קופ יא קומירארגילא קופ יא .יצרפ יד וזיא ןוראב
 יא האירגילח ןוק ראטכאק ןוק ןייבפאט .ודיראמ וק יד הכורוק זאפ ןיא ןיב
 .האייבוכ ןיב האייבונ ןיב .ורוזירט יד ולביאופ קיליאיפ ירטפיא .רזוג ןוק
 : הכייר הל תבש האייבוכ ןיב .ורוזירט יד ולביאופ קיליאיפ ירטפית
 (:וטכאקתבשידהאידןיא לארשי ולביאופ וקהאהקכאגלוא וייד יק ,ה וגידכיב)

 ,ה הא ראול רופ וכיאוב :תבש ליא יד האיד הא ראטכאק ומלאק
 י־אמ הל ןיא ראייקפוכיד רופ :וטלא ירבמופ וט הא ראימלאק רופ יא
 קאדריאוק קייד יד דואאז:ירבוק :קיגוכ קאל ןיא דסדריב וט יא דיקרימ וט הכאייכ
 קוט ןוק 'ה קיטקארגילא ימ יק :הליאוגיבןוק הלבא ירבוק דואאלא ירבוק יא
 ןורייקידכארגניא יק ויגכאוק :יראטכאק קופאמ קוט יד קאגיא ןוק קארבוא
 ןופ יפרוט ןוראב :קוטפיימאקכיפ קוט ןוראדכיאא יק ו3כומ 'ה קאגיא קוט
 הבריי ומוק קולאמ ריקירולפכיא ןיא :הטקיא הא ידכייטכיא ןונ וקול יא יבאק
 הטקא קולריאורטקיד רופ הרוטרוט קיטכאר5וא קודוט ןורייקיאומריא יא
 ׳הקוגימיכיא קוטקיאיק :'הירפמייק הראפ הרוטלא הל ןיא וטיא :ירפמייק
 -כארבוא קודוט קודיטראפקיא ןאריק ןארידריפיד יק קוגימיכיא קוט קיא יק
 ימיקיזיבכיא הקיבאק ימ ונרוקיכוא ומוק יקוייקיטלאכיח" יא :הרוטרוט קיט
 קיטכאטכאבילא ןיא קיטפאטאק קימ ןיח ו1רא ימ וטאק יא :ודידריביר יטייזא ןיא
 ^ילפכיא לאראמאטא ומוק וטקוג :קאזירוא קימ ןאריאוא קופילאמ ימ ירבוק
 ׳ה יד הזאק ןיא קודאטכאלפ :הריקירק ןונבל •ליא ןיא יזראלא ומוק הריקיר
 הזיכאק ןיא ןאראבוכיריק קסמ :ןאריקירולפכיא וייד ורטקיאט יד קיטרוק ןיא
 יטריאופ ימ ׳ה וריגיריד יק ראייקכוכיד לופ .ןאליק קודידריביר יא מוזיייסיצ

 :ליא ןיא הריטריט ןונ יא



 םילגר שלשל תיברע ,דצק
 ףוכת ףא. רזאתה זע ,דוהי שבל שבל תואו ןלק ,דוהי,
 ן התא םלועמ'זאמ ךאסכ'ןוכנ :טוטת לב לבת
 :םלכד תורהנ ואשי םלוק תורהנ ואשנ ,דוהי תורהנ ואש;
 :,דוהיי םורמב רידא םי ירבשמ םירידא םיבר םימ תולקמ

 :םימי ךראיל ,דוהי שדק הואנ ךתיבל דאמ ונמאנ ך־תיע
 :לגרה רומזמ םירמוא רחאו

 :לגרה וסואמ ךיישה רומזמה ןיליחתמ לוחב דעומה לחשכו

 תוכוסל רומזמ
 סלמ יקיפא לע גלעת ללאנ :חרק ינבל ליכשמ חצנמל
 יש?? האמצ :םיהלא ךילא גרעת ישפנ ןב
 יל ,דתיה :םיהלא ינפ האראו אובא יתמ יח לאל םיהלאל
 :ךיהלי היא םויה־לכ ילא רומאב הלילו םמוי םהל יתעמד
 דע.ם־דדא ךסב *דבעא יב ישפנ 'לע הכפשאו הלבזא הלא
 יחחותשת המ :גגוח קמה הדותו הנר לוק? םי,תלא תיב
 חועושי ונדוא דוע יב םיהלאל ילי־וה ילע ימ,דתי ישפנ
 ?ירי.ץראמ ךריזא ןב לע חחותשת ישפנ ילע יהלא :וינפ
 ךי־וונצ לוקל ארוק םוהת לא םוהת :רעצמ רהמ םינומרהו
 ורקח הוודי/,דוצי םמוי :ורבע ילע ךילגל ךירבשמ־^־לב
 יעלס לאל'הרמוא :ייח לאל הלפת '׳־ע ייריש הלילבו
 ייתומצעב חצרב .ביוא ץחלב ךלא רדק המל ינתחכש'המל
 תמ :ךייהלא היא םויה־״לב ילא םרמאב יךדוצ ינופרח
 ־רוע יכ םיהלאל יליחוה ילע ימהת המו ישפנ'יחחותשת

 :י,דלאו ינפ תועושי ונדוא

 ־רמ־ימ שיאמ דיסח אל יונמ יביר הבירלו םי,דלא ינטפש
 תדמל יזועמ יהלא התא יב :ינטלפנר הלועל
 ךתמאו ךרוא חלשי .ביוא ץחלב ךלהתא רדק'המל ינתהנ?
 האובאל .ךיתונבשמ לאו ךשרק״ירה ליא 'ינואיבל ינוחננ המה
 בידלא תנכב ךדואליליג תחמש לא לא םי,דלא הבלמ לא
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 ימאט ויריס ,P הזילאטרופ 'ה וייטטיב וייטקיב הזיאוגיטלא ונירכיא ,ה ^ףןךי
 יד האייס וט הטקיאופכוק :הגייופקיר יק ןרכ יק ורכומ וזופכוק ןייב
 חב וק קואיר ןוראקלא 'ה קואיר יקכוראקלא :וט ירפמייק יד קיקכוטקיא
 קארביק קיטריאו5 קאגכומ קאוגא יד קיחב יד :וטכיימאזאמ וק קואיר ןאראקלח
 ןוראידאדריב יק קוטכיימאטקיט קוט :,ה קולייק קדל ןיא יטריאופ ראמ יד

 :קאיד יד הרוגכול הא ,ה דאדיטכאק התמריא הזאק וט הא וננומ
 :דעומ יד ומלאס ליא יזיד סיאופסיד יא

 * דעומ ליקא יד ומלאק ליא ןאקיפניא הנאמיק ןיא דעומ ליא וייסיחחקא ודנאוק

 תוכוס יד ומלאס
 ה5רייק ומוק :חרק יד קוזיא הא ומלאק ןאקרופקיא ליא הא חצנמל
 סאהמארב המלא ימ יקכא קאוגא ידקוגאליפ ירבוק המארב יק
 ודכאוק וביב וייד ליא רופ וייד ליא רופ המלא ימ יקוייקידיקא :וייד ליא יט
 המירגאל ימ ימ הא יאופ :וייד ליא יד ירטכאליד ודיקיראפא יריק יא יכריב
 :וייד וט ודא האיד ליא ודוט ימ הא ריזיד ןיא יגמ יד יא האיד יד ןחפ רופ
 ה5אקאפ ודכאוק המלא ימ ימ ירבוק יריטריב יא יראטכימכיא קוטקיא
 חב ןוק וייד ליא יד הזאק הטקס קוייא ןוק האיבומקיא ימ הטכיאוק הל רופ
 ימ קימירפא יט יק :ןאוקקאפ ודאקכופ ןוייקאטקיפיכאמ יא ראטכאק יד
 *ראול ול ןואא יק וייד ליא הא הריפקיא ימ ירבוק קיאול יא המלא
 רופ ימירפא יק המלא ימ ימ ירבוק וייד ימ :קיקאפ קוק יד קיכוייקאבלאק

 .רעצמ יד ךמומ יד סיכ־ומח יא ןדרי יד הרייט יד יראטכימכיא יט וטכאט
 קארביק קוט קאדוט קילאכאק קוט יד זוב הא ןאמאיי ומזיבא הא ומזיבא
 דיקרימ וק ׳ה הראדכימוקכיא האיד יד :ןוראקאפ ימ ילעוק קאלוא קוט יא
 הא יריד :קאדיב קימ יד וייד הא ןוייקארוא ימ ןוק ראטכאק וק יגמ הל ןיא יא
 קק יראדכא ודירגיכיד יק רופ קיטקאדיבלוא ימ יק רופ האייכיפ ימ יד וייד
 ןוראיידופירא ימ קוקיאוג קימ ןיא הקכאטאמ ןוק :וגימיכיא יד וטירפא
 יק :וייד וט ודא האיד ליא ודוט ימ הא ריזיד וק ןיא קירודאייטקוגכא קימ
 ןואא יק וייד ליא הא הריפקיא ימ ירבוק קיאור יק יא המלא ימ קימירפא יט

 :וייד ימ יא קיקאפ קימ יד קיכוייקאבלאק יראול ול
 דראב יד הכיאוב ןט יק יטכיג יד הזאראב ימ הזאראב יא וייד ימאגחג י
 ירוצ ימ יד וייד וט יק :קאראפאקקיא ימ הרוטרוט יא יטרא יד
 וטירפא ץא יראדכא ימ ודירגיכ יד יק רופ קיטקאזצילא ימ יק רופ הזילאט
 ןאריאארט ימ ןאראיג ימ קיייא דאדריב וט יא חל וט האיבכיא :וגימיכיא יד
 יד הרא הא יכריב יא :קאדארומ קוט הא יא דאדיטכאק וט יד יטכומ הא
 ימ וייד ליח הליאוגיב ןוק יאיטראול יא וחנ ימ יד האירגי^ יד וייד הא וייד ליא



 םילגר שלשל תיברע וצה
 םי,־ולאל יליחות ילע ימהע־המו יש?;־ה־ותשת .דמ .יתלא

 :יהלאו ינפ"תועושי ונדוא דוע יי

 תרצע ינימשל רומזמ
 'I ,דוהי הבישוה :דודל רומזמ תינימשה לע חצנמל
 אוש:םךא ינבמ םינומא וספ ינ דיסה רמג
 חלב; :ורבדי בלו בלב תוקלח תפש והער תא שיא ורבדי
 ורמא ישא :תולל? תרבדמ קשל" תוקלה יתפש־לג ,דוה;
 םיינע דשמ :ונל ןודא ימ ונתא וניתפש ריבננ ונינושלל
 עש!כ תוישא הוהדי רמאי םוקא התע. םינויבא תקנאמ
 לילעב ףורצ ףםן תויהמ תורמא הודי תורמא :ול היפ;
 ןמ ויונרצת םרמשת ,דוהל התא :םיתעבש קקזמ ץראל
 ינבל תולז םרג ’ .ןוכלהחי. םיעשר. ביבס :םלועל וז רודה

 :םדא
r T 

 חספ לש רומזמ
 ,דוהי ילוא!ורמאיי :ודסה םל«על יג בוט יג ,דוהיל ודוח
 חרזממ םצבק תוצראמו :רצ דימ םלאג רשא
 ריע ךרד ןומישיב רבךמב ועת :שמו ןופצמ ברעממו
 .ףטעתת םהב םשפנ םיאמצ םג םיבער :יאצמ אל בשומ

 םכירךד .םליצ; םהיתוקוצממ םהל רצב הוהי לא וקעציו
 ודסח יהו,דיל ודוי :בשומ ריע לא ת?לל הרש; ךרדב
 הבער שפנו הקקוש שפנ עיבשה יג :שדא ינבל ויתואלפנו
 ורמה יג :לזרבו ינע,יריסא תומלצו ךשח יבשי‘ :בוט אלמ
 ןיאו ולשג םבל למעב ענכד :וצא; ןוילע,.תצעב לא ירמא
 :םעישוי םהיתוקצממ םהל רצב הוהי לא וקעזיו :ך-ע
 ה}היל ודוי :קתני םהיתורסומו תומלצו ךשחמ םאיצוי
 יחירבו תשחנ תותלד רבש יב :םדא ינבל ויתואלפנו ודסח
 ~לב :ונעעריסהיתלועמו םעשפ ךרדמ םיליוא :עדנ לז־ב
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 ליח הא הריפקיא ימ ירבוק קיאור יק יא המלא ימ קימירפא יונ יק :וייד

 :וייד ימ יא קיקאפ קימ יד קיכוייקאבלאק יראול ול ןואא יק וייד

 תרצע ינימש יד ומלאס
 :דוד הא ומלחק הרדיאוק הבאנוא הל ירבוק ןאקרופקיא ליא הא חצנמל
 יד קמידאדריב ןוראמיטא יק יק וכיאוב ומיוכא יק יק ׳ה הבלאק
 יד הלבא ורייכאפמוק וק ןוק ונוא הדאק ןאלבא דאדיכאב :ירבמוא יד קוזיא
 קוייבאל קודוט ׳ה יזאט :ןאלבא ןוקארוק יא ןוקארוק ןוק קוטכיימאחלח
 קארטקיאוכ רופ ןורישיד יק :קאזידכארג ןאלבא תגכיאול קוטכיימאחלא יד
 הא רוייכיק ןיק קוכ ןוק קוייבאל קורטקיאופ קומיראגרוייאמ קאגכיאול
 יראטכאעלא ימ הרוגא קוזואיזיד יד ודימיג יד קוכיקקימ יד האירפ יד :קוכ
 'ה יד קאגיד :ליא הא הקאלניא יק ליא יד ןוייקאבלאק ןיא יכרופ ׳ה הריד
 קאגכומ הדאלוק הרייט הל הא לוזירק ןיא הדארימזיא הטאלפ קאייפמיל קאגיד
 הראפ יטקיאוייקכאכיריג ליא יד קאחלראדראוג קאראדראוג קיל׳הוט :קיחב
 הא וייקירפקוכימ יד הזיאוגיטלא ומוק ןאדכא יק קולאמ רודיריד :ירפמייק

 :ירבמוא יד קוזיא

 הספ יד ומלאס
 *חיר ןאריד :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק וכיאוב יק ,ה הא דאול ודוח
 יד יא :רודאייטקוגכא יד רידופ ד ויימסיר קוכ יק ׳ה יד קודימ
 ןורארייזארט :סורד יד יא ןופצ יד ברעמ יד יא זמזמ יד וייכאפא קול קארייט
 :ןוראייא ןונ הדארומ יד דאדביק הריראק יד הרודאלוקיד ןיא וטרייזיד ליא ןיא
 יא :יבלובניא יק קוייא ןיא קאמלא קוק קוזואיקיק ןייבמאט קוטכיאירבכא
 קדל קוטירפא קוק יד קוייא הא האירנקוגכא הל ןיא ׳ה הא ןוראמאלקקיא
 דאדביק הא ראדנא רופ הגיריד הריראק ןיא קולוכימאקניא יא :ופאקקיא
 קוזיא הא קאיבאראמ קוק יא דיקרימ וק ,ה הא ןאראול :הדארומ יד
 יד וגכיא הטכיירבמא המלא יא הזואיזיד המלא ראטרא וזיא יק :ירבמוא יד
 "יאירקא יד קודאליקראקכיא הלבייכיט יא דאדירוקקיא ןיא קיטכאטקיא :ןייב
 וטלא יד וזיקכוק יא וייד ליא יד קאגיד ןוראייליביר יק :ודייפ יא.ןוייס
 ןוראקיפורטניא יק ןוקארוק וק האייריזאל הל ןוק וטכארביק יא :ןורייקירובא
 ד קוייא הא האייטקוגכא הל ןיא ׳ה הא ןוראמאלקקיא יא :ןאדוייא ןונ יא
 קוק יא הלבייכיט יא דאדירוקקיא יד וקאק קול :ובלאק קול קועירפא קוק
 קוזיאהא קחיבאראמ קוק יא דיקרימ וק ׳ה הא ןאראול :וקכארא קמידאטא
 :ויזיאט ורייפ יד קורידאריק יא ירבמאלא יד קאטריאופ ורביק יק :ירבמוא -יד
 הדיט :ןיאירפא יק קוטיליד קוק יד יא קוייליער קוק יד הרילאק יד קוקוג
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 nVr לא וקעזיו :תומ ירעש דע ועיגיו.םשפנ בעתת לבא
 טלמיו םאפרי ורבד חלשי. ;םעישוי םסיתוקצממ .םהל רצב
 וחבזיו :םדא ינבל ויתואלפנו ורבח ,דוהיל ודוי’ :םתותיחנמ
 *שע תוינאב םיה ידרוי :הנרב וישעמ ורפסיו הדות יחבז
 ויתואלפנו י ,דוה• ישעמ ואר המה :םיבר םימב הכאלמ
 ולגמ :וילג םמורתו הרעס חור דמעה רמאיו :הלוצמב
 ועוני וגוח; :גגומתת הערב םשפנ תומוהת יידי. םימש
 םהלי'רצב ׳דוהי לא וקעצת’:עלבתת םתמבח־לכו רוישב
 .םהילג ושחיו הממדל הרעס םק.יז :םאיצוי םהיתקוצממו
 הוהיל ודוי’”:םצ?ח יזוחמ לא םחני וקתש? יב וחמשת
 בשומבו םע להקב והוממוריו':םדא ינבל רית^לפנל ודמח
 .ןואמצל םימ יאצמו רבדמל תורהנ םשי. :והוללהי םינקז
 •םימ םגאל רבדמ םש; :הב יבשוי תערמ החלמליירפ קרא
 ריע וננוכיו טיבעל םש בשויו :ם?מ יאצמל ה;צ ץראו
 :האובת יל9 ושעת םימלב'ועשונ תודש ועךן-?וי :בשומ
 וחשיו וטעמי :טיעמנ אל םתמהבו דאמ וב’ך?נ םכרביו
 אל והתב םעתיג םיבידנ לע זוב ךפש ןוגיו הער רצעמ
 םירש;וארי :תוחפשמ ןאצכ םשי ינועמ ןויבא בגשה .ךרד
 הלא־־רמשיו םכח ימ :היפ הצמק הלוע־־לכו וחמשיו

 :הוהי ידסח וננובתיו

 תועובש לש רומזמ
 ויביא וצופי, םיהלא םוקי, :ריש רומזמ דמל ןך2ןנמל
 סמה!ףידנת ןשע ףדג׳דב :וינפמ ויאנשמ ®ונמ
 םיקידצו :םיחלא ינפמ םיעשר ודבאי ש»< ינממ ננ1ד
 םיהלאל וריש :החמשב ושיש:! םיהלא ינפל וצלע;וחמשי
 יבא חינמל וזלעי ומש,היב תוכרעב בכרל ולמ ומש ורמז
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 .יטליאומ ־*־־ קאטליאופ הטסא ןוראגיאא יא קאמלא קוק יסירובא הדימוק
 2וטילפא קוק יד יא קוייא הא האייטקוגפא הל ןיא ׳ה הא ןוכאמאלקקיא יא
 קוק יד ופאקקיא יא קולוכיזילימ יא הלבאלאפ וק ואיבכיא :ובלאק קול
 יד סוזיא הא קאיבאראמ קוק יא דיקרימ וק ,ה הא ןאראול :קאקיאופ
 "אטכוק יא ןוייקאטקיפיכאמ יד קוייקיפילקאק ןאראייקי5ילקאק יא :ירבמוא
 קיטכייזא קואיבאכ ןוק ראמ הל קיטכיידפיקיד :לאטכאק ןוק קאגיא קוק ןאר
 ןיא קאיבאראמ קוק יא ׳ה יד קאגיא ןמייב קוייא :קאגכומ קאוגא ןיא הרבוא

 וייקיטלאכיא יא הטקיפכיט יד וטפייב ראראפ וזיא יא ושיד יא :הכידפופורפ
 יק לאמ ןוק קאמלא קוק קומזיבא ןיידכיקיד קילייק קול ןיא ןייבוק :קאלוא קוק
 יק הדוט יא ודיביב ליא ומוק יבומקיא יק יא ןיקימירטקיא יס :יאילזיד
 הא האייטקוגכא הל ןיא ׳ת הא ןוראמאלקקיא יא :האייכאד יק האייקכיק
 הרודאייאק לופ הטקיפפיט וטכאבילא :וקאק קול קוטירפא קוק יד יא קוייח
 קולואיג יא ןאיילאקא יקודפאוק יסכולאלגיז:יא:קאלוא קוק יקנוראייאקא יא
 הא קאיבאלאמ קוק יאדיקלימוק ׳ה הא ןאלאול :דאטפוליב וק יד וטרופ הא
 ןיא יא ולביאופ יד האייכאפמוק ןיא ןאולריקיטלאכיא יא :ילבמוא יד קוזיח

 קולידאכאמ יא וטלייזיד רופ קואיל וחפ :ןאראבאלא ול קוזייב יד וטנייקא
 יד לאמ יד הדאמריי לופ וטולפ יד הלייט :האייפאקיק רופ קאויא יד
 ־יק יד הרייט יא קאוגא יד וגאליפ רופ וטלייזיד וחפ :האייא ןיא קיטנאלומ
 יא קוטכיילבמא יאא ראטקיא וזיא יא :קאוגא יד קולידאפאמ ריפ האי־גאק
 קאייכיב ןוראטפאלפ יא קופכאקןולארבמיק יא :ודאלבופידדאדביקןוליד־פכוק
 ־יא וגכומ יקפולאוגיגפומ יא קולושידפיב יא :וביאוכיל יד וטולפ קרידיא יא
 יטפיימיכרניד יד יקכוליימילפא יא יקכולאקופא יא :וקופא ןופ קאיפולטאוק קוק
 .קולולייזארט יא קיפילאש ירבוק וייקילפקופימ ןייטליב :האייקכא יא לאגי יד
 יא ןוייקיאירפא יד וחייזיד וייקיטלאפיא יא :הלילאק ןופ יד דאדיפאב ןיא

 ךאיקלאלגילא יא קוליגיליד ןאי3 :קיזאפיל קאזיבוא קאל ומוק■ וחפ
 ןיראפ יא קוטקיא ידראוג יא וייבאק ןיק :הקוב וק וליק הלוטרוט הרוט יא

 :׳ה יד קידיקרימ קיטפיימ

 תועובש יד ומלאס
 האיסרסענחנילא :רחונכאק ומלאק דוד הא ]אסלופקיא ליא הא חצ^מל
 קוק ןאיקריאופ יא קוגימיכיא קוק ןאיקריזלאפקיא וייד ליא
 ימוק קאלאשופכיא ומוא לאשופכיא ומוק :ליא יד ילטכאליד קיטכייקילובא
 >א ירטכאליד קולאמ ןאלידליפיד יק וגיאופ ירטכאליד הריק יקריאילקיד
 ־לאחגא יא וייד ליא ירטכאליד ןאיקראזוגא ןאיקרארגילא קוטקוג יא :וייד
 דאשלא6כיא ירבמוכ וק דאימלאק וייד ליא הא דאטכאק :האילגילא ןוק ןאיק
 ־י־ ירטכאליד סו^דאחגא יא ירבמוכ וק הי ןוק תוברע ןיא ןאיילאבאקא
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 בישומ םיהלא :ושךק ןועמב שיהלא .תונמלא ן;ךל םימותי
 ונכש םיררוס ךא .תורשויב םיריסא איצומ התיב ! םיריחן
 :הלס ןומישיב ךךעצב :ךמע.ינבל ךתאצב םיהלא :החיחצ
 ינפמ יניס הז טיהלא ינפמ ופטנ םימש ףא השער ץלא
 ךןרלחנ םיהלא ףינת תובדנ םשן :לארשי ־הלא שיהלא
 ינעל ךתבוט? ןיכת הב ובשי,ךתיח :.יתננוכ התא האלנו
 תוא?צ יכלמ. :בל אבצ תורשבמה רמא ןתי ינדא :שיהלא
 םותפש ןיב ןובכשה שא :ללש קלחת תיב תות ןוידי ןודיי
 שרפב :ץורח קרקריב היתורבאו ףסכ? הפחנ הנוי יפנכ
 רה ןש? רה םיהלא רה :ןומלצ? גלשה הב םיכלמ ייש
 דמח רהדה שיננבנ םירה ןודשות המל :ןשב' רה סיננ?ן
 םית?ר םיהלא ב?ר :חצנל ןכשי הוהידףא ותבשל םיה^
 תיבש םוד?ל תילת :שדקב יניס םב ינדא ןאנש יפלא
 :םיהלא הי ןכשל םיררוס ףאו םדאב תונתמ תחקל יבש
 ראה :הלס ונתעושי, לאה ונל־סמע; םוי םוי ינדא ךורב
 טיהלא ךא :תואצות ת;מל ינדא הוהילו תועשומל לא ונל
 ינלא רמא :וימשא? ךלהתמ רגיש דקךק ויביא שאר ץחמו
 ךלת ץחמת 1 ןעמל :םי תולצממ בישא בישא ץעבמ
 םיהלא ךיתוכילה ואר :והנמ םיביגמ .ךיבלכ ןושל שד?
 ךות? םינגצ רחא םירש ומדק :שדקב יכלמ ילא תוכילה
 רוקממ ינדא םיהלא וכרב תולהקמב :תופפות תומלע
 ירש סתמגר הךוהי ירשי םידר ריעצ ןימדב םש :לארשי
 תלעפ וז םיהלא הזוע ךזע ךיחלא הוצ :ילתפנ ירש ןולבז
 ת?חרענ :יש םיכלמ וליבוי ךל שלשורקלע ךלכיהמ :ונל
 רזב ףסכ יצר? ספרתמ םימע. ילגע? םיריבא תרת הנק
 שוכ סירצמ ינמ םינמשח ויתא; :וצפח; תוברק םימע
 ורמז חיהלאל וריש ץראה תוכלממ :שכיהלאל ייד: ץירת׳
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 וק יד הדארומ ןיא וייד ליא קאדי ג *ד זיאוג יא קונאיכליאוג יד יילאכ :ליא
 קו־־^יליקלאקכיא ןאקאק הזאק ץא קולוק לאפקיא ןייזא וייד ליא :דאדרנכאק
 וייד :הרוקיק ןיא ןאלארומ קילודיקלופא ופלייקיד קאיפולאפ קאל ןוק
 ןוייקאלוקיד ןיא לאיקאפ ופ ןיא ולניאופ ופ ילפכאליד רילאק ופ ןיא
 רייד ליא ילפכאליד ןולאיפוג קוליייק ןיינמאפ ולגמיפ הלייפ :ילפמייק
 סולינ יד האיינול : לאלשי יד וייד וייד ליא ילפכאליד יניש יקויידלא
 הל ופ הדאקכאק יאופ יק יא דאדיליא ופ ןיא וייד קיפקאיפוג קידאפ
 ןייב ופ ןרק קיפקיחפכוק האייא ןיא ןורייבופקיא האייכאפמוק ופ :קאנלופנוק
 :ידנאלג ודאקכופ קיפכאייקידבלא קאלהגיד הד יכדא :וייד וכיקקימ ליא הא
 סאפקיא הזאק יד הלידאלומ יא ןינומקיא יק ןינומקיא יק תואנל יד קייד
 ־הפליינוק הנמולאפ יד קאלא קיכידלוא ילפכיא שידיליזאיייק :וחפקיא הריפ
 *סאבא ליא לאקאדיפקיד ןיא :וייראמא ולוא ןוק קאמולפ קיק יח הפאלפ הל ןוק
 פכומ וייד ליא יד יפכומ :הלנייכיפ ןיא הליקיקכאלבכיא האייא ןיס קייל ודאפ
 קזרלופלא יד קיפנומ שידאפלאק יקלופ :ןשנידיפכומסיכונני׳ידיפנומןשב יד
 הרארומ ,ה ןיינמאפ הדאפקיא וק הלאפ וייד ליא וייקידבוק יק יפכמי ליא
 יד קילימ קאייראלימ קוד וייד ליא יד האוגילפאוק :ילפמייס הראפ
 קולייק קול הא קיפקינוק :דאדיפנסק הל ןיא יניק קוייא ןיא ינדא קיליגכא
 ןיינמאפ יא ילנמוא ןיא קאבידאד קיפקאמופ וייליביפאק קיפקאניפאק
 האיד הדאק האיד 'ה וגידכינ :וייד ליא הי ןרק לארומ לופ קירודיקיופא
 הא וייד ליא :ירפמייק ןוייקאנלאק הלפקיאונ וייד ליא קט הא הראגראק
 :סיקאגא יפריאומ הל הא ׳ה וייד ליא הא יא קטוייקאנלאק הא וייד קוכ
 רייבאק יד הרייואימ קוגימיכיא קוק יד הקינאק הראגאיי וייד ליא ופלייקיד
 ׳ירניפלופ יד ילאכלופ ילאכלופ ןשב יד ׳ה ושיד :קאפלוק קוק ןיא יקנאדכא
 קיפ יד האוגכיל יד יליכאק ןיא י*פ ופ קאיטיפניא יק לופ :לאמ יד קאנ
 קופכיימאדכא וייד קופכיימאדכא קופ ןוליינ :ליא יק קאמ קוגימיניא יד קוריפ
 קיאופקיד קילודאפכאק ןולאפכאכוקא :דאדיפכאק הל ןיא ייל ימ וייד ימ
 דיזידכינ קופכיימאייכאפא ןיא :קיפכאילפודא קאקומ ילפכיא קירודייכאפ יד
 קולכאפקידופ לוכימ ןימינב יאא :לארשי יד ולידאכאמ יד ינדא וייד לא
 קילארוייאמ ןולבז יד קילארוייאמ האייכאפכוק וק הדוהי יד קילארוייאמ
 ופ יד הזילאפרופ הזילאפלופ ופ יד וייד ופ ודכימוקכיא :ילספכ יד
 יפ ה*י םילשורי ילנוק קוייקאלאפ קופ יד :קוכ הא קיפקאיבוא יק וייד
 יריא-וצ יד wראייכאפמוק הקכאל יד האייכאפמוק הזאפ :יפכיזילפ קייל ןאראניי
 ןייזלאפקיא הפאלפ יד קוסאדיפ ןיא יקכאיילואיל קולניאופ יד קוריזיב ןוק קיפ
 ־הרא שוכ ופ5ייאידקירוייכיקןאכלי5 :ןאפכולינכיא קאיליפ יק קול קולביאופ
 ליא הא דאפנאק הלייפ הל יד סוכייר .וייד ליא הא קיפכיזירפ קוק לילוק
 יפכא5א יד קולייק סילייק ןיא ןאיילאבאקא :ירפמייק ינדא הא דאימלאס
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 ןזע לוק ולוקכ קרי ןה .םדק ימש ימשכ בכרל :הלס יעזא
 ארונ :םיקחשכ ויער ותואנ לארשי לג? םיהלאל זע ונת
 םכעל תומצעמו זע 'ןתנ אוה לארשי לא ךשדקממ םיזללא

 :םיהלא ךורב
 :סיענ לוקב שידק יצה רמואו הביתה ינפל ץשה דמועו

 :ךרובמה !דוהי תא וכרב רפואי

 :שחלב להקה סילמואו

 שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ומש ראפתיו חבתשי
 וידעלבמו ןורהא אוהו ןושאר אוהש .אוה ךורב
 ומשו םלוע דעו התעמ ךרובמ הוהי םש יהי, .םיהלא ןי#

 :הלהתו הכרב־לכ לע םמורמ

 :דעו םלועל ךרובמה .דוהי ךורב םינועו

 בירעמ ורבךב רשא םלועה ךלמ וניהלא ,דוהי התא ךתב
 ד!שמ הנובתבו ־םירעש חתופ המכחכ •םיברע
 סיבכוכה תא רדסמו ' .םינמזה תא י ףילזלמו .םיתע
 רוא ללוג .הלילו םמוי'ארוב .ונוצרב עיקרב םהיתורמשמב
 .הליל איבמו'םוי ריבעמה .רוא ינפמ ךשחל ךשח ינפמ
 התא ךורב :ומש תואבצ ידוהל .הליל ןיבו'םוי זיכ לידבמו

 :םיברע בירעמהיהוהי

 תיצמו הרות ♦תבהא ךמע לארש! תיב םלוע תבהא
 וניהלן הוהי ןן לע .תדמל ונתוא םיטפשמו םיקה
 דומלת ירבדכ זולענו חמשנו ךיקחב חישנ ונמוקבו ונבכש?
 ךראו ונרד םה יכ .דעו םלועל ךימוקחוךיתוצמכו ךתחות
 רוסת אל ךתלמחו ךתבהאו .הלילו םמוי’ הנתנ 'םהבו .ונימ:

 :לארשי ומע תא בהוא הוהי התא ךורכ :םימלועל ונממ

 *דחא !דוהי וגידלא דוהי לארש* עמש
 it v n ו- v* *ד : a־• t • • p»־ :

 :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב
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 ירבוק וייד ליא הא הזילאטרופדאד :הזילאטרופ יד זוב זוב וק ןוק הראד קיח
 יד וייד וזורימיט :קולייק קול ןיא הזילאטרופ וק יא הזיאוגיטלא וק לארשי
 הא קאזילאטרו£> יא הזילאערופ ןאד ליא לארשי יד וייד קוייראבוטכאק קזש

 :וייד ליא ולידכיב ולביאופ ליא

 :סחעליא חג ןרק שידק ויידימ יזיד יא הבית הל ירטגאליד ןזח ליא ילאפ יס יא

 :ולידכיב ליא 'ה הא דיזידכיב יזיד ןזח ליא

 :לאגאבא להק ליא יזיד יא
 סייר יד ייר יד ירבמופ וק יאוגיזומרופא יק יא יבאלא יק חבתשי
 יא ורימירפ ליא יק .ליא ולידכיב וטכאק ליא קייר קול יד
 ׳ה יד ירבמוכ האיק .וייד ןונ ליא יד קאריאופא יד יא וריוכקורפ ליא
 ירבוק ודיקיטלאכיא ירבמוכ וק יא ירפמייק הוכקא יא הרוגא יד ולידניב

 :רואול יא ןוייקידכיב הדוט

 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ולידכיב ליא ׳ה וגידכיב ץדנופס״ל יא

 הרצאלאפ וק ןוק יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאט ,ה ווכ ולידכיב ךורב
 ןוק יא .קאיגריאופ ןיירבא האייקכיק ןוק .קידראוכ ןייקידראטכיא י
 ןאכידרוא יא .קופמייט קול הא ןאקורט יא .קארוא ןאדומיד האייקנידניטכיא
 וק ומוק הרודידכאפקיא הל ןיא קאיידראוג קוק ןיא סאירטקיא סאל הא
 .דאדירוקקיא יד רומא רופ זול ןייבלוביר .יגמ יא האיד ןאירק .דאטכולי5
 ןיאארט יא האיד ליא ראקאפ ןייזא ליא חל .יד רומא רופ דאדירוקסיא יא
 וק סואבצ 'ה .ילוכ הל ירטכיא יא האיד ליא ירטפיא ןאעראפא יא .ילמ

 :קידראט ןייקידראטכיא ליא ׳ה וט וגידכיב .ירבמוכ

 יא ייל .קרנקאמא ולביאופ וט לארשי יד הזאק הא ירפמייק יד רומא תבהא
 רופ .קדנקאזיבכא קוכ הא קוייקיאוג יא קוריאופ קאקכאדכימוקכיא
 ראטכאבילא ורטקיאוכ ןיא יא ריזאיי ורטקיאוכ ןיא וייד ורטסיאוכ 'ה וטכאפ
 ןיא קומיאקוכראחגח יא קומיאקוכרארגילא יא .קוריאופ סוט ןיא סימיראל5א
 קורכ יא קאקכאדכימוקכיא קוט ןיא יא ייל וט יד וטכיימידכירפיד יד קארצאלאפ
 הרוגכול יא קאדיב קארטקיאוכ קוייא יק .ירפמייק יא ירפמייק הראפ קוריאופ
 וט יא .ילוכ יד יא האיד יד קומיראלבא קוייא ןיא יא קאיד קורטסיאט יד
 'ח וט ולידכיב :ירפמייק הראפ סוכ יד קיריט ןופ דאדאיפ וט יא רומא

 :לארשי ולביאופ וק הא ןאמא

 דחא הו־.־ח וניידלא ה1הן לארש? עמש

 :ופוא 'ה וייד ורטקיאוכ ,ה לארשי יאוא

 :ירפמייס יא ירפמייק הראפ ופייר וק יד הרפוא יד ירבמוכ ולידפינ



 םילגר שלשל תיברע י
 ילכבו יןש?:־לכנח ךבבל־לככ ־:?1יא הוהי תא תבהא!
 ךןוצמ יכנא רשא ז־דלאה םירבדה ויהו :ךדאמ
 ׳דןתבזעב םב 'תךבדי' ךינבל' םתננשו :ךבבל־־לע םויק

 תואל םתרשקו :ךמוקבו "ךבכשיכו ךרדב'ךתכלבו ךתיבב
 תוזזמ־לע םתבתכו’ :ךיניע. ןיב תפטטל ויהו;ךיד* 1־לע

 :ךירעשביךתיב

 הוצמ יכנא רשא יתוצמ־־לא "ועמשת עמש־־םא היהו
 ודבעלו* םכיהלא הוהי־־תא הבהאל םויה םעתא
 הרוי ותעב םכצרא־רטמ יתתנו :םכשפנ־לכבו םכבבל־לכב
 ןלשב בשע יתתנו :ךךהצ:ו ךשריתו ךנגד תפסאן שוקלמו
 םכבבל התפיךפ'םבל'וךמשד :תעבשו תלכאו ךתמהבל
 הרהו ;םקל םתיוקתשהו^לדא םיהלא םתדבעו לתךסי,

 המדאהו רטמ 'היהי־אלו םימשה־תא רצעו םכב הוהי־ףא
 רשא הבטה קראה לעמ הרהמ םתדבאו הלובי־תא ןקת א*־
 ־־־לעו םכבבל ־לע הלאירבך־הא 'םתמשו :םכל ןתנ הדדי
 ןיב תופטוטל ויהו םכדי־לע תואל םתא םתרשקו ’םכשפנ
 ןתבשב םב רבדל םכינכ־־תא םתא םתךמלו :םכיניע
 ־־לע םתבתכו :ךמוקכי ךבכשבו לדיב ךתכלבו לוויב3
 לע.םבינב ימיו םבימ!\וברי ןעמל :ךירעשבו ךתיב.תוזוזמ
 םימשה ימיכ םהל תתל םכיתבאל ,דוהי עבשנ לשא המלאה
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 :ץךא־־לע

 תךטאו לארשי ינב־לא רבד:־טאל השמ־לא הוהי רמאיו
 םתרדל םקיךנב יפנב־לע תציצ םהל ושעו םהלא

 תציצל םכל י הילו :תלכת ליתפ ףנכה תציצ־לע ונתע
 םתא םתישעו היחי תוצמילכ־תא םתרכזו’ ותא םתיארו
 םיכז םתא־רשא םכיניע •ךהאו םכבבל י־הא ורותת־אלו

 םתייהו יתוצמ־־לב־תא םתישעו ורכזת זעמל :םהירחא
 םכתא יתאצוה רשא םביהלא ,דולי ינא :םכיהלאל םישרה
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 ןרק יא ןוקאררק רע ודוע ןוק וייד וע ׳ה הא קאראמא יא ת3הא1
 קאל ןאריק יא :ריבא וע ודוע ןוק יא המלא וע הדוע
 :ןוקארוק וע ירבוק ייוא ןאדכימוקפיא יע ויי יק קאעקיא קאל קארבאלאפ
 ראעקיא וע ןיא קאייא ןיא קאראלבא יא קוזיא קוע הא קאראדלימ קאל יא
 יא ריזאיי וע ןיא יא הריראק הל רופ ראדכא וע ןיא יא הזאק וע ןיא
 יא וכאמ וע ירבוק לאייפיק רופ קאראעא קאל יא :ראעכאבילא וע ןיא
 ירבוק קאריבירקקיא קאל יא .קוחא קוע ירעכיא ןיליפת רופ ןאריק

 :קאעריאופ קוע ןיא יא הזאק וע יד קילארבמוא
 ויי יק קאקכאדכימוקכיא קימ הא שידיריאוא ריאוא יק הריק יא היהו
 יא וייד ורעקיאוב ׳ה הא ראמא רופ ירא קוב הא ןאדכימוקכיא
 :המלא הרעקיאוב הדוע ןוק יא .ןוקארוק ורעקיאוב ודוע ןוק ולריבריק רופ
 האידראע יא הפארפמיע הרוא וק ןיא הרייע הרעקיאוב יד האייבול יהאד יא
 יד הבריי יראד יא :יעייזא וע יא ועקומ וע יא הריביק וע קאראייפאפא י<ז
 דיאיק :קאראערא יע יא קארימוק יא האיפורעאוק וע הראפ ופמאק וע
 קוב יא ןוקארוק ורעקיאוב הריאאבמוק יק ודפאוק יד קוב הא קודאדפאזנ
 :קוייא הא שידירבארוקכיא קוב יא קורעוא קיזוייד קידיריבריק יא שידירארד
ft' הריק ןופ יא קולייק קול הא הפריעיד יא קוב ןיא ׳ה יד רולופ הריקיריא 
 שידיאקוברידריפיד יא וייומריא וק הא הראד ןופ הרייט הל יא האייבו)

 ןצידיפרופ יא :קוב הא ןאד ׳ה יק הפיאוב הל הרייע הל ירבוק יד הקירפ י־
 הרעקיאוב ירבוק יא ןוקארוק ורטקיאוב ירבוק קאעקיא קסרבאלאפ קימ הא
 יא ופאמ הרעקיאוב ירבוק לאייכיק רופ קאייא הא שידיראעא יא המל^
 קאייא הא שידיראזיבפא יא :סוחא ה־ירעקיאוב ירעכיא ןיליפת רופ ןארי;
 הזאק וע ןיא ראעקיא וע ןיא קאייא א ראלבא רופ קוזיא קורעקיאוב הא
 :ראעכאבילא וע ןיא יא ריזאיי וע ןיא ר הריראק הל רופ ראדפא וע ןיא יא
 :קאעריאופ קוע ןיא יא הזאקוע יד קילא ׳" ירבוק קאריבירקקיא קאל יא
 ירבוק קוזיא קורעקיאוב יד קאיד יא קאיד קורעקיאוב ןיאוגיגומ יק יקרופ
 ומוק קוייא הא ראד רופ קירדאפ קורעקיי־וב הא ׳ה ורוג יק הרייע הל

 :הרייע הל ירבוק קולייק קול יד קאיד

 יא לארשי יד קוזיא הא הלבא :ריזיד רופ השמ הא ׳ה ושיד יא ך^איו
 קוק יד קאדלא ירבוק תיציצ קוייא הראפ ןארא יא קוייא הא קאריד
 יד וליא הדלא הל יד תיציצ ירבוק ןאראד יא קוייקפאפיריג קוק הא קוייפאפ
 שידירארבמימ יא ליא תא שידיריב יא תיציצ רופ קוב תא הר־ק יא :וכרידאק
 *לוקקיא ןופ יא קאייא תא שידירא יא "ה יד קאקכאדכימוקניא קאדוע זיא
 קוזוא קורעקיאוב יד קארעיד יא ןוקארוק ורעקיאוב יד קארעיד שידיק
 שידירא יא שידירבמימ יק רופ :קוייא יד קארעיד קיעכאראקקיא קו5 יק
 ירייד ייטקיאוב הא קועפאק שידיריק יא קאקכאדפימוקכיא קימ קאדוע הא
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 םיילגר שלשל תיברע אר
 ייי" ז תלא ה>די ינא םיהלאל םכל תויהל םיראמ ןירא$

 :תמא םכיתלא המי ץ״ש

 וניהלא המי אוה יכ .ונילג: םיקנ תאז־לכ הנומאו תמא
 .םיכלק דימ ונרופה :ומע לארשי ונחנאו .ותלוז ןיאל
 .ונרצמ ונל ערפנה לאה :םיצידע־לכ ףכמ ונכלמ ונלאוה

 אלו .םייחב ונשפנ םשה :ונשפנ יבדא־לכל לומו םלשמה
 וננרק.םךיזו .ונביוא תומב לע ונכיר־ןמה':ונלגר טומל ןתנ
 תתואכ .הערפב המקנ ונל השעה 'לאה :ונייאנש־לכ לע
 דוכב־לנ ותרבעב הכמה :םח ינב תמךאב 'םיתפומבו
 ריבעמה :םלוע תורחל םכותמ לארשי ומע תא אצויו .םירצמ
 תומוהתב םהיאנוש תאו םהיפדור תאו .ףוסםי.ירזנ ןיב וינב
 ותוכלמו .ומשליודוהו’ וחבש .ותרובג 'תא םינב ואר :עבט
 .הדריש ונע ךל לארשי יינבו הישמ :םהילע ולבק הצימ
 רכמכ ימ .הוהי םלאב הכמכ ימ :םלכ ורמאו !הבר הךועשב
 וניחלא המל ךתוכלמ : אלפ השע תלהת איגל .שדקב רדאנ
 הוהל 'ורמאו וכילמהו ודוה .םלכ רחנ .םיח לע ךינב ואד
 ולאגו בקעי תא הוהי הדפ יכ יי רמאנו ,'דעו םלעל ךלשי

 :לארשי לאנ הוהי התא ךורב":ונממ יקזח דמ

 םיבוט םייחל ונכלמ ונדימעהו .םולשל וניבא יונכיכזקה
 וננקתו ♦ךמולש תןס ונילע שורפו :םולשלו
 .ךמש'ןעמל הרהמ ונעישוהו :ךינפלמ הבוט הצעב וננלמ
 התא'ךורב tםולשו םימחר ת2ם ונילע שורפו :ונידעב ןג-לו
 םלשורי,לעו לארשי ומע לעו ונילע םולש תבס שרופה דוהי,

 ♦ןמא י

 :הז ץפסומ תבס ברעב בוס סוי לחסכ

 םתיהל תבשח תא תושעל תבשח תא לארשי ינב וממז^י
 םליעל'איה תוא לארשי ילב ןיבו יניב :םלוע תירב
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 ליאיק רופ ,עפייא יד הרייע יד קוב הא יקאק יק וייד ורעקיאו5 ,ה וי*

 :וייד ורעקיאוב ׳ה ויי וייד רופ קוב הא

 :דאדריב וייד ורעקיאוב 'ה (ןזא ליא הנלוונ יא)

 'ת ליא יק :קמ ירבוק ימרי£ יא ועקיא ודוע דאדליאיפ יא דאדריב תמא
 ול5יאופ וק לארשי קוכ יא .ליא יד קאריאופא ןופ יא וייד ורעקיאוכ
 המלאפ יד ייר ורעקיאוכ קומכיימחיר ליא .קייר יד רידופ יד קומכיימזריר ליא
 "קוגפא קורעקיאוכ יד קוכ רופ ןאגכיב ליא וייד ליא :קיעריאופ קודוע יד
 קאמלא קארעקיאוכ יד קוגימיכיא קודוע הא ןודראלאוג ןאגאפ ליא קירודאייע
 "ופקיר ליא הא וייד ןופ יא .קאדיב קאל ןיא קאמלא קארעקיאוכ ןייכופ ל*א
 קורעקיאוכ יד קיראעלא ירבוק ראזיפ קומכייזא ליא :ייפ ורעקיאוכ ועכיימיא
 קורעקיאופ קודוע ירבוק הקיבאק הרעקיאוכ וייקיעלאפיא יא .קוגימיכיא־
 קילאייכיק ןוק הערפ ץא הקפאגפיבקופ רופ ןייזא ליא וייד ליא :קיענייקירובא
 האייכאק וק ןוק ןייריפ ליא :סס יד קוזיא יד הרייע ןיא קאיבאראמ ןוק יא
 .קוייא ירעפיא יד לארשי ולביאופ וק הא וקאק יא ועפייא יד קירוייאמ קודוע
 קארודיעראפ ירעכיא קוזיא קוק ראקאפ ןייזא ליא .ירפמייק יד האירופלא הא
 קומזיבא ןיא קיעפייקירובא קוק הא יא קיעכייגיקירפ קוק הא יא .וייבור ראמ יד
 וק הא ןוראול יא ,ןוראבאלא האראגאראב וק הא קוזיא ןמייב :ויידכוא
 קוזיא יא השמ .קוייא ירבוק ןורייביקיר דאעכוליב ןוק וכייר וק יא .ירבמוכ
 ןורישיד יא ידכארג האירגילא ןוק ראעכאק ןוראעכאק יע הא לארשי יד
 יע הא ומוק ןיק ׳ה קיעריאופ קול ןיא יע הא ומוק ןיק .קוייא קודוע•
 וע :האיבאראמ ןייזא קירואול יד וחרימיע דאדיעכאק הל ןיא יעריאופ
 קודוע הפוא הא ראמ הל יר5וק קוזיא קוע ןורייב וייד ורעקיאוכ ׳ה וכייר
 ירפמייק הראפ הראכיירכיא 'ה .ןורישיד יא ןוראכיירפיא יא ןוראול קוייא
 חאילרימחיר יא בקעי הא 'ה ויימחיר יק וגיד יאו5 יא :ירפמייק יא

 :לארשי ץימחיר ׳ה וע וגידכי׳ .ליא יד קאמ יעריאופ יד רידופ יד

 ראראפ קומזא יא זאפ ןיא ירדאפ ורעקיאוכ ריזאיי קומזא ונביכשה
 יא :זאפ הראפ יא קאפיאוב קאדיב הראפ ייר ורעקיאוכ
 ןיא ייר ורעקיאוכ קומאקירידא יא זאפ וע יד האייכאבאק קוכ ירבוק ידכאפקיא
 יא .ילבמוכ וע רופ הקירפ יד קומאבלאק יא .יע יד ירעכאליד וכיאוב וזיקכוק
 .זאפ יא קידאדאיפ יד האייפאבאק קופ ירבוק ידפאפקיא יא :קוכ רופ הראפמאמ
 וק ירבוק יא קוכ ירבוק זאפ יד האייכאבאק ןיידפאפקיא ליא ,ה וע וגידגיב

 :ןמא םילשורי ירבוק יא לארשי ולביאופ

 :ולדיירפניא ןיזיל תבש ןיא ונ״י וייקיאאקא יק

 ליא הא ריזא רופ תבש ליא הא לארשי יד קוזיא ןאראדראוג יא ורמשל
 ימ ילעכיא :ירפמייק יד ועכיימאמריפ קוייקכאכיריג קוק הא סבש
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 םילגר םילשל תיברע כ"
 *ליגו ץראה תאו םימשה תא ,דוה; השע םימ; ת^ש יג

 :שפתו תבש יעיבשה
 :ןאכמ ץליחתמ לוחב'בוט סוי לחשכו

 :ם־דעומג םת& וארקת רשא שדק יארקמ הוהי ידעומ הלא
 ה1רועךכ ארב יד אמלעב .אבר המש שדקתיו לדגתי

 "דחיש!? ברקיו .הגקדיפ חמשו .התוכלמ ךילמיו
 ןמזבו אלגעב לארשי תיב־לכד ידדבו ןובמויגו ןוכידדג
 ימלעלו םלעל ךרבמ אברהטש אה; :ןמא ורמאו בירקנ
 .אשנתיו .םמורקח .ראפתי .חבתשי .ךרבת; א;ימלע
 אלעל .אוה ךירב אשדוקד המש ללהתיו ♦הלעתי .רדהתת
 ןרימאד .אתמח;ו .אתחבשת ׳אתלש .אתכרב־לב ןמ

 :ןמא ורמאו אמלעב

 :ךמלירת דית יבו חתפת יתפש יניא
 יתלא .ם,ךרבא ידל, .וניתובא יהלאו יניהלא ,דוה;התא דקח^
 לא ! ארונה;רובגה לודגה לאה .בקע־.י,דלאו קחצי
 .תובא ידסח רכוזו לבה הנוק .םביבוט םידסה למוג ןוילע

 :הבתאביומש ןעמל םהינב ינבל לאוג איבמו
 :םהרבא ןגמ הוד; התא ךויב .ןגמו עישומו רזוע ךלמ

 דירומ עישוהל בר .התא םיתמה;־!? דוה;םלועל רוב;התא
 דירומו חורה ביטימ ס,דמו(י לם יא 'לילני 1ייי׳יזיחייס ליל:־) .לטה
 ךמוס .םיבר םימחרב םיתמ הרדמ .דסחב םייח לבלבמ (.םשגה
 יגשיל ותנומא ם;קמו .םי־־סא ריתמו .םילוח אפורו םיל?וב
 היחמו תיממ ךלמ ♦ךל המוד ימו תורובו לעב ךומכ ימ ר^ע

 :העוש; חימצמו
 :םיתמה היחמ V־’.׳יתא ךורב :םיתמ תויחהל התא ןמאנ;
 הלמ־ ךוללח; םוי־לכב םישודקו שודק, ךמשו ישודק, התא
 לאה ת התא ךויב :התא שודקו לודג ךלמ לא יב

 י :שודת!־



 ונידאל 02*
 קאיד &יק ןיא יק ירפמייק הראפ האייא לאייכיק לארשי יד קוזיא ירטכיא יא
 ובלוא ועטיק ליא האיד ליא ןיא יא הרייט הל הא יא קולייק קול הא ,ה וזיא

 :וחפיר יא

 :ךלא יד ןאסיפניא הנאמישןיא בוט סוי וייסיאאקא ודנאוק יא

 אידיראמאיי יק דאדיטכאק יד קארודאמאיי ,ה יד קוזאלפ קוטקיא הלא
 :קוזאלפ קוק ןיא קוייא הא

 ליא ןיא .ידכארג ירבמוכ וק יקיפיטכאק יק יא הקקידכארגכיא יק לדגתי
 יא .וכייר וק יכיירכיא יא .דאטכוליב וק ומוק ואירק יק ודכומ
 יא קאדיב קארטקיאוב ןיא .חישמ וק יקליקא יא .ןוייקימסיר וק הקקיאומריא
 יא וטקירפ לארשי יד הזאק הדוט יד קאדיב ןיא יא קאיד קורטקיאוג ןיא
 וגידכיב ידכארג ירבמוכ וק האיק .ןמא ןאריד יא וכאקריק ופמייט ןיא

 יבאלא יק יא וגידכיב האיק .ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ
 יאוגיזומרופא יק יא ישלאשכיא יק יא הקקיטלאכיא יק יא יאוגיזומרופא יק יה
 הגירא הא .ליא וגידכיב וטכאק ליא יד ירגמוכ וק יבאלא יק יא ישלאשכיא יק יא
 יק וטכיימאטרוכוק יא ןוייקאבאלא יא ראטכאק .ןוייקידכיב'יד ורומ ודוט יי

 :ןמא ןאריד יא ודכומ ליא ןיא קומיזיד

 :רואול וט הראייקכוכיד הקוב ימ יא קארירבא קוייבאל קימ ינדא

 .קירדאפ קורטקיאוכ 'י וייד יא וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךוך]2
 ליא וייד ליא .בקעי יד וייד יא .קהלי יד וייד .סהרבא יד וייד 1
 .קידיקרימ ןאכודראלאוג וטלא וייד וחרימיט ליא יא ןאגאראב ליא ידכארג
 ןיאארט יא קירדאפ יד קידיקרימ ןארבמימ יא .ורוט ול ןאירק .קאכיהוב

 :רומא ןוק ירבמוכ וק ־רופ קוזיא קוק יד קוזיא הא רודימחיר
 :םהרבא יד וראפמאמ ׳ה וע וגידכיב .וראפמאמ יא ןאבלאק יא .ןאדוייא ייר
 ידכארג .וט קוטריאומ ןאוגידיבא .ינדא ירפמייק הראפ ןאגאראב וט התא
 ץא יא הרוה תחמש יד יגדכ ןיא)ואיקמ ליא רידכיקיד ןייזא ראבלאק רופ
 ןאכריבוג (האייבול הל רידכיקיד ןייזא יא וטכייב ליא ןאלפוקא ןיזיל חספ יד הרימילפ י5ונ
 "יאאק ןיירפוקא .קאגכומ קידאדאיפ ןוק קוטריאומ ןאוגידיבא .דיקרימ ןוק קועב
 ןאמריפא יא :קודאליקראקכיא ראטלוק ןייזא יא .סוכיזאח ןאניזילימ יא קוד
 "אגאראב יד וייכיאוד יט הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודימרוד הא דאדליאיפ וק
 ריקיאומריא ןייזא יא ןאוגידיבא יא ןאטאמ ייר .יט הא ןאזימיקא ןיק יא קאינ

 :ןוייקאבלאק .
 :קועריאומ קול ןאוגידיבא 'ה וט וגידכיב :קוטריאומ ראוגידיבא רופ וט ליא פ יזי
 •יט האיד הדאק ןיא קוטכאק יא וטכאק ירבמוכ וט יא וטכאק וט
 ו^ידכיב :וט ,וטכאק יא ידכארג ייר וייד יק .ירפמייק ןאראבאלא

 :וטכאק ליא וייד ליא '0 וט



 םילג־. שלשל תיברע ת
 ■.ונב תיצרו ונתוא תבהא .םימעה־לכמ ונתרחב התא
 .ךיתוצמב י ונתשיזקו .תונושלה־־לנמ ונתממורו
 ונילע שודקהו לודנה ךמשו .ךתדובעל ונולמ ונתברקו

 :תאךןר"

 :רמוא חבש יאצומב בוט סוי לחשכ

 ךפה םהב תושעל ונדמלתו ךקדצ יטפשמ ונעידותו
 םיטבשמ הבהאב וניהלא ידוהי ונל ןתתנ .ךנונת
 ינמז ונליחנת!! .םיבוט תוצמו םיקה .תמא תורותל םירשי

 תבש תשדק ונשיריות! .הבקנ ינחו שדק ידעומו ןושש
 םוי תשדקל יתבש תשידקןיב .לגרה תניגהו דעומ דובכו
 '“ישעמה 'ימי תששמ'יעיבשה םוי תאל .תלדבה בלט
 .‘ךתשךקב לארשי ־טע תא תשדקהו ♦תלדבהו תשדקה

 םידעומו (החונמל תותבש)הבהאב וניהלא הלחי ונל ץתתו
 תבשה םלי תא י ־ינשב)ןוששל םינמזו םיגח החמשל 'יי

 םוי תא (ו הזה
 הזה שרק ארקמ בוט םוי תאו .הזה תובסה גח הוכשב)

 יי ־ "ן ■T | : • v נ V ־ \ ־

 (:ונתחמש ןמז

 שקל ארקמ בוט םוי תא הז,ד תרצע גח ינימש "יצע •־־»»*
 (:ונתחמש ןמז הזה

 הזה שדק ארקמ בוט םוי תאו הזה תוצמה גת «י»)
 (:ונתורח ןמז

 וךה שדק ארקמ בוט םוי תאו הז,ד תועבשה גח ״«״»)
 (חניתרות ןתמ ןמז

 ;םלוצמ תאיציל רכן שדק ארקמ הבהאב

 ׳הצקיו הארק ע_יני_ .אבלו הלעי. וניתובא יהלאנ סיהלא
 !ודבתי .יניחיובא ןור?זל וננירכז רבעל דק$י.עמש• r •י



 *03 ונידאל
 סוכ הא קיטקאמא .קולביאופ קול קמוע יד קיטקיזוקקיא קרפ וט ןיךתא
 קודוט יק סאמ סיטקיקיטלאפיא קופ יא •סוכ ןיא סיטקאטכוליבכיא יא

 יא .קאקנאדפימוקפיא סוט ןיא קיטקאקיפיטכאק סיכ יא .קי/אטכיל סול
 דכארג ליא ירבמופ וט יא .וטכיימיבריק וט הא ייר ורטקיאט קיטקאגיאא

 :קיטקאמאיי סיכ ירבוק וטכאק ליא יא

 :ןיזיד תבש יד הרודילאס ןיא יכ״וי וייסיאאקא יס

 סט יא .דאדיטקט וט יד קוייקיאוג ליבאק קיטקיחא סט יח וגעידותי
 .דאטכוליב וט יד סיייאופ קוייא ןיא ליזא רופ קיטקאזיבמא
 סוגיריד קוייקיאוג רומא ןוק וייד ורטסיאט ׳ה קט הא סיטסאד יא
 סיטסיזיא סוכ יא .קאכיאוב סאסכאדפימוקכיא יא קוריאופ .דאדריב יד סייל יא
 .דאטפוליב יד קאוקקאפ יא דאדיטפאס יד סיזאלפ יא וחנ יד סופמייט ראדיריא
 "קאפ יא וזאלפ יד הרפוא יא סבש יד דאדיטפאק ראדיריא קיטקיזיא שוכ יא
 סוי יד דאדיטפאק הא סבש יד דאדיטכאק ירטכיא .הטקי־פ הל יד האוק
 ס5יא הל יד סאיי שיק יי וכיטיס ליא האיד הא יא .־יאטלאפא קיטקיזיא בוט
 ראקיפיטכאק סיעקיזיא יא .ראטראפא קיטקיזיא יא ראקיפיטפאק סיונשיזיא

 :דאדיטכאס וט ןוק לארשי ולביאופ וט הא

 ילוא רופ סוסבש) רומא ןוק וייד ורטסיאופ ,ה סט הא קיטקאד יא ן ]ך ]"וו
 וחג רופ סופמייט יא סאוקשאפ האירגילא רופ קוזאלפ (יא הקכאג

 יד האיד הא (יא יטסיא ליא תבש ליא יד האיד הא תבש ץא)
 טיאוב האיד הא יא .יטסיא ליא קאייכאבאק שאל יד האוקסאפ תוכיס ןיא)
 הרטסיאט יד ופמייט .יטסיא ליא דאדיטפאס יד הרודאמאיי

 (:האירגילא
 האיד הא יא :יטסיא ליא וטכיימיכיטיד יד האוקקאפ !באגוא תרצע ינימש ץא)
 יד ופמייט .יטסיא ליא דאדיטכאס יד הרודאמאיי וכיאוב

 (:האירגילא הרטסיאט
 סיאוב האיד הא יא .יטסיא ליא סאיישכיסכיס קאל יד האוקסאפ "שפ ןיא)

 הרטקיאט יד ופמייט .יטקיא ליא דאדיטפאס יד הרודאמאיי
 (:האירופלא

 וכיאוב האיד הא יא .יטסיא ליא שאכאמיס סאל יד האוקסאפ תועובש ץא)
 ד הבידאד יד ופמייט .יטסיא ליא דאדיטכאס יד הרודאמאיי

 (:ייל הרטסיאט
 .וטאייא יד הרודילאק הא ןוייסאלבמימ דאדיטכאש יד הרודאמאיי רומא ץק

 ■א הבוק .קילדאפ קורטקיאט יד וייד יא וייד ורטקיאט ו^ץךלא
 זלאטכוליבפ־א האיכ יא .ודיקיראפא האיס .יגיאא יק ירטכיא
 חייקארבמימ הרטסיאוכ .ודארנמימ תאיק יא .ודאיגיזיב האיס .ו־ייאוא *יאיש



 "ילגר שלשל תיכרע ־ח
 ךטע־לב ןורכזו .ך־בע דוד ןב ־יקמ ןורקזו .ךריע םלשורי
 םימחרל דסחל ןחל .הבוטל הטילפל .־*גפל לארשי תיב
 .(הזה תובסה גח ׳יי־סל) םויב (ו הזה תבשה םזיב "נסנ'
 ,(,ךה תוצמה גח "שפל) .(הזה תרצעה גה ינימש "ילע ינ׳מסל;
 .הזה שדק ארקמ בוט םויבו .(הזה תועובשה גח "יעינסלן
 .הבוטל זב וניהלא הזה:וגלב! .ונעישוהלו ונילע זב םחרל
 רבדב .םיבוט םייחל" וב ונעישוהו .הכרבל זב ונדקש
 יי .ונעישוהו■■ ונילע םהלו לומח!וננהו םוח םימחרו העושי

 :התא םוחרו ןונח ךלמ לא יכ .וניניע ךילא

 החטש? םייחל ךידעומ תברב תא וניהלא ,דוהי ונאישהו
 ונכרבת ןנ ונכרבל תרמאו תיצר רשאב םולשבו
 ונעבש *ךתרותב ונקלח םיש .ךיתוצמב ונשדק .הלס
 ךדבעל ונבל רתמו .ךתעושיב ונשבכ חמש .ךבוטמ
 דחמשכ (ןוצרבו הבהאב)ונידל א הזה*'.ונליחנהו *תמאב
 אלשי-לב ךב וחמשף .ךשךק ידעומ (ו תותבש)י ןוששבו
 לאלשי(ו תבשה) שדקמ דוהי התא ךורב :ךמש ישדקמ

 :םינמזהו

 בשהו .העש םתלפתלו לארשי.ךמעב וניהלא .דוהי, הצר
 הרהמ םתלפתו לארשי ישאו .ךתיב ריבדל הדובעה
 לארשי תדובע דימת ןוצרל יהתו .ןוצרב לבקת הכחא"

 : ךמ י

 וניניע הניזחתו .ונצרתו ונב ץופחת םיבלח ךימחלב התא'
 ריזסטת .דוהי התא ךורב :םימחלב ןויצל ךבושב

 :ןויצל יתניכש

 וניתובא יהלאו וניהלא הוח:אוה התאש ךל ונחנא םידומ
 אוה התא ונעשי ןגמו וניזח רוצ ונרוצ .דע{ םלועל
 שלופמה ונילד לע ךתלחת ־יפסנו ךל הדונ .רדו'רדל או־י



 ונידאל 04^
 וט סילשמי יד ןוייסארבמימ יא .סירדאפ קורעקיחוכ יד ןוייסארבמימ יא
 "ארבמימ יא .ונרייס ויכ דוד יד וזיא ודאוככוא יד ןוייקארנמימ יא .דאדביס
 הרודאפאקקיא רופ .יט יד ירטפאליד לארשי יד הזאק ולביאופ וט ורוט יד ןוייק
 האיד ןיא תבכ ץא) קידאדאיפ רופ יא דיקרימ רופ האייסארג רופ ןייב ריפ
 סאל יד האוקסאפ יד תוכוס ןיא) האיד ןיא (יא יטסיא ליא תבש ליא יד
 וטכיימיכיטיד :יא יד האוקסאפ ונאגוא תלצע ינימש ןיא) .(יטסיא ליא סאייכאגאק
 .(יטקיא ליא סאייניסכיס שאל, יד תאוקסאפ יד הספ ןיא) .(יעקיא ליא
 האיד ןיא יא יטסיא ליא סאכאמיס סאל יד האוקסאפ תועובש ןיא)
 ןיא ראדאיפא רופ יטסיא ליא דאדיטכאס יד הרודאמאיי וניארנ
 ןיא וייד ורטסיאמ 'ה סימארבמימ .סומראבלאס רופ יא סט ירבוס ליא
 ןיא סימאגלאק יא .ןוייסידכיב הראפ ליא ןיא סומאטיזיב יא .ןייב הראפ ליא
 .סידאדאיפ יא ןוייסאבלאס יד הרבאלאפ ןוק סאכיאוב סאדיב הראפ ליא
 "אבלאס יא .קוכ ירבוס יסירובאפ יא הדאיפא יא סומאייסארגכיא יא הדאיפא
 .רוט וחדאיפ יא וחייסארג ייר וייד יק .סוחא סורטסיאוכ יט הא יק .סט

 סוט יד ןוייסידכיב הא וייד ורטסיאט 'ה סומאטכיזירפניא יא
 יק ומוק זאפ ןוק יא האירגילא ןוק .סאדיב הראפ סיזאלפ
 .ירפמייס סאגידכיב סיכ יסנא .סומריזידכיב רופ סיטסישיד יא סיטסאטכוליבכיא

 וט ןיא יטראפ הרטסיאט ןופ .סאסכאדכימוקפיא סוט ןיא סומאקיפיטכאס
 יא .ןוייסאבלאס וט ןוק המלא הרטסיאט הרגילא .ןייב וט יד סומאטרא .ייל
 -יאדיריא סימזא יא .דאדריב ןוק יטריבריס רופ ןוסארוק ורטסיאט האייפמילא
 וזוג ןוק יא האירגילא ןוק .(דאטכוליב ןוק יא רומא ןוק) וייד ורטסיאונ ,ה
 ודוט יט ןוק ןאיסרארגילא יא .דאדיטכאס וט יד סיזאלפ (יא סוסבש)
 תבש ליא) ןאקיפיטכאס ׳ה וט וגידכיב :ירבמונ וט סיטכאקיפיטכאס לארשי

 :סופמייט סול יא לארשי (יא
 סוס הא יא לארשי ולביאופ וט ןיא וייד ורטס*אט 'ה הטכוליבכיא
 וייסאלאפ הא וטכ״מיבריס ליא ראכרוט זא יא .יביסיר סיכוייסארוא
 ןוק הסירפ יד סטוייסארוא סיס יא לארשי יד סיכוייסיפוא יא .הזאק וט יד
 *ריס וכיטכוק יד דאעכוליב רופ האיס יא .דאטכוליב ןוק סאריביסיר רומא

 :ולביאופ וט לארשי יד וטכיימי5
HfiXY סוכ ןיא סאראטכוליבכיא קאגכומ סאל סידאדאיפ סוט רופ וטי יא 
 ראכרוט וט ןיא סוחא סורטסיאוכ ןאריב יא :סאראטכוליבכיא סיכ ‘א
 :ןויצ הא הכיכש וס ראכרוט ןייזא ליא ׳ה וט וגידכיב :סידאדאיפ ןוק ןויצ הא־

 יא וייד ורטסיאט ׳ה ליא וט יק יט הא סט סיטכאגרוטא םידומ
 ודטסיאט .ירפמייס יא ירפמייס הראפ סירדאפ סירטסיאט יד וייד
 .לאס הרטסיאוכ יד וראפאכאמ יא .הדיב הרטסיאט יד יטריאופ יטריאוצ־
 יאטכוק יא .יט הא סומיראול וייסכאכירינ יא וייסכאכיריג תא .ליא וט .תייסאצ^



 םילגר שלשל תיברע
 םוי־לכבש ךיסנ לעו .ךל תורוקמה וניתומש: לעו .ךךיב
 רקבו ברע תע־לכבש ךיתובוטו ךיתואלפנ לעו ונמע
 ומת אל יב םחרמה .ךימחר ולכי אל יב בוטה .םירהצו

 :ךל וניוק םלועמ יב ךיךסהד

 ונבלש ׳יגש רימת אשנתיו םמורתיו ךרבהי םלב לעו
 :הלס ךורוי םייחה לכו •רעו םלועל

 .בוט יב םלועל תמאב לורגה ךמש תא וכרביו וללהיו
 ךורב :בוטה לאה הלס ונתרזעו ונתעושי לאה

 :תורוהל האנ ךלו ךמש בוטה הו;הי התא

 םימחרו הקדצ .רסחו ןח םייח .הכרבו הבוט םולש םי^
 רואב דהי_ונלכ וניבא ונכרבו :ךמע ^רזעי־לב לעו ונילע
 .םייחו הרות'וני,דלא ,דוהי ונל תתנ ךינפ רואב יב י .ךינפ
 ךיניע? בוטו :םולשו הכרמ .םימחרו הקדצ .דסהו הבלא

 ': םולשו זוע בורמ לארשיךמע לב הא ךרבלו ונכרבל

 :ןמא םולשב לארשי ומע תא ךרבמה .דוהי התא ךורמ

 :•לאוגו ירוצ .דוה;לןי.נפל יבל ןויגה;יפ ירמא ןוצרל •ויהי

 יללקמלו .המרמ רבדמ יתותפשו .ערמ ינושל רוצנ דדלא
 ימל חתמ •היהת לבל רפעב ישמנו ♦םודת יש?:
 ילע םימקה־לכו .יש?נ ףדרת ךיתוצמ ילחאו ♦ךתרותמ
 יגמל ץממ ויחל .םתובשהמ לקלקנ םתצע רפה הרהמ הערל
 ןעמל השע .ךמש ןעמל השע .ההוד'הוהי ךאלמו .חור
 ןעמל .ךתשךק 'ןעמל השע .ךתרות ןעמל’ השע .ךנימו
 ירמא ןוצרל 'ויהי :יננעו. ךנימו הדעישוה ךי־ןידן ןוצלה"
 טולש .־דישוע’:ילאוגו ירוצ הןהי ךינפל ימל ןויגהו"יה

 יאלשי״ל? י ל3?ר ונילע םולש השעי •ימחרב אוה .וימוימג
 י :ןמא ורמאי
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 רכאמ וונ ץח קאדאגירטכיא קאל קאדיב קארטקיאוכ ירצוק רואול ווכ קומיר
 סוט ירבוק יא .יט הא קאדאדפימוקכיא קאל קאמלא קארטקיאוכ ירבוק יא
 קוט יא קאיבאראמ קוט ירבוק יא .קוכ ןוק האיד הדאק ןיא יק קורגאלימ
 וכיאוב ליא .קאטקייק יא הכאייכאמ יא ירדאט .הרוא הדאק ןיא יק קיכייב
 קוט ןוראמיטא יק ןונ יק ןאדאיפא ליא .קידאדאיפ קוט ןוראדיב יק ןונ

 :יט הא קומאריפקיא ירפמייק יד יק קידיקרימ
 האיק יא ודיקיטלאכיא האיק יא וגידפיב האיק קוייא קודוט ירבוק יא ■לעו
 יא ירפמייק הראפ ייר ורטקיאוכ ירבמוכ וט וכיטכוק יד ודאשלאשפיא

 :ירפמייק ןאראול יט קוביב קול קודוט יא .ירפמייק

 סיב ןוק ידכארג ליא ירבמוכ וט הא ןאריזידכיב יא ןאראבאלא יא וללהיו
 ןוייקאבלאק הרטקיאוכ .וייד ליא ופיאוב יק ירפמייק הראפ דאד
 וכיאוב ליא 7ה וט ונידפיב .וכיאוב ליא וייד ליא ירפמייק הדוייא הרטקיאוכ יא

 :ראול רופ יפייבפוק יט הא יא .ירבמוכ וט

 דאדיטקוג דיקרימ יא האייקארג קאדיב .ןוייקידכיב יא ןייב זספ ןופ
 יא .ולביאופ וט לארשי ודוט ירבוק יא קוכ .ירבוק קידאדאיפ יא
 יק .קיקאפ קוט יד זול ןוק הנוא הא קוכ קודוט ירדאפ ורטקיאוכ קומיזידכיב
 .קאדיב יא ייל וייד ורטקיאוכ ׳ה קוכ הא קיטקסד קיקאפ קוט יד זול ןוק

 רכיאוב יא .זאפ יא ןוייקידכיב .קידאדאיפ יא דאריטקוג דיקרימ יא רומא
 לארשי ולביאופ וט הא ריזידכיב רופ יא קומריזידכיב רופ קיראטאק קוט ןיא

 :זאפ יא הזילאטרופ יד ירבמודיגומ ןוק

 :ןמא זאפ הל ןוק לארשי ולביאופ וק הא ןייזידכיב ליא ,ה וט ונידעב

 ןוקארוק ימ יד וטכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןחיק
 :רודימחיר ימ יא יטריאופ ימ ,ה יט יד ירטכאליד

 ראלבא יד קוייבאל קימ יא .לאמ יד הגכיאול ימ הדראוג וייד ימ יהלא
 ־ימ 'א .הראייאק יק המלא ימ קיטכארכואזיד קימ הא יא .וייפאגכיא
 יא .ייל וט ןיא ןוקאריק ימ ירבא .האיק קודוט הא ובלופ ליא ומוק המלא
 *ילא קול קידוט יא .המלא ימ הריניקירפ קאקכאדכימוקכיא קוט יד קארטיד

 •האייכאד יא קוזיקכוק קוק הדלאב הקירפ יד לאמ הראפ ימ ירבוק קיטכאטכאנ
 יניא ׳ה יד ליגכא יא .וטכייב ירטכאליד ומאט ומוק ןאיק .קוטניימאקכיפ קוס
 וט רופ זא ייל וט רופ זא .הגיריד וט רופ זא .ירבמוכ וט רופ זא .ןאסיפ

 א הגיריד יט הבלאק .קודיריק קוט קודאפאקקיא ןאיק יק רופ .דאדיטכאק
 ־ימ יד וטכיימאקפיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןאיק :ימידפופקיר
 י״יא זאפ ןייזא :רודימסיר ימ יא יטריאופ ימ ׳ה יט יד ירטכאליד ןוקאלוק
 חוט ירבוק יא קוכ ירבוק זאפ הנא קידאדאיפ קוק רופ ליא .קולייק סוס

 :ןמא ןאריד יא לארשי



 םילגר שלשל תיכרע וד
 :סילמוא תבשב בוט סוי לח סא

 טויב םיללא לכיו :םאבצ לכו ץראהו םיכשה ול^יו
 יעיבשה םויב תבישיו.השנ? רשא ותכאלמ יעיבשל
 יעיבשל םוי תא םילילא ךרביו השעז רשא ותכאלמ־־לכמ
 םיהלא ארב רשא ותכאלמ־לבמ תבש וב יב ותוא שדקד

 :תושעל
 :המוא סילמוא ןיא חקפ לש ןושאר לילב .עבש ןיעמ תכלב ץ״ש רמואו

 .םהרבא יללא .וניתובא יללאו וניללא הוהי התא ךורב
 רובגל לודגה לאה .בקעי יללאו .קלצל 'יללא
 תובא ןגמ .ץראו םימש וימלרכ הנוק ןוילע לא .ארונהו
 .וחומב ןיאש שודקל לאה .ורמאמכ םיתמ היחמ .ורבךב
 יינפל םהל חינהל הצרפב יב .ושךקז תבשכ ומעל חינמה
 ןיעמ דימת םבוי־־לככ ומשל הדונו .דחפו האריב דובענ
 .תבשה שדקמ .םולשה ןודאל •תואדוהה בורו .תוביבל
 רכז גנע ינשדמ םעל השךקכ הינמו .יעיבשל ךרבמו

 :תישארב השעמל
 ונשדק. •ונתחונמב אנ הצר וניתובא יללאו ף:יךלא
 .ךכוטמ ונעבש י .ךתרותכ ונללה םיש .ךילוצמב
 ונליחנהו .תמאב ךדבעל ונבל רהטו .ךתעושיב ונש$נ המש
 לב הב והותו .ךשדק תכש ןוצרבו הבהאכ וניללא הודי
 :תבשל שדקמ ,דוהי י התא ךורב :ךמש ישלקמ 4יארקי

 :תבשב לחשכ סיפיסומ ןאכ דע

 :גסק ףדב ומכ ללהה סילמוג חקפ לש ןושאר בוט םוי'ילילב

 התועךכ ארב יד אמלעב .אכד הימש שיזקתוד לךןת1י
 .החישמ בירקיו הינקרופ חמציו התוכלמ יזילמיו
 בירקז ןמזכו אלגעב לארשל תיב־לבד יללכו ןוכמויבו ןוכייחכ
 אלמלע ימלעלו םלעל ךרכמ אבר המש אלל .ןמא ורמאו
 הלעתיו רימחיו אשנתיו םמורתיו ראפתיו הבתשיו ךךבתיי
 אתכדב' לכ ןמ אליעל . אוה ךידב אשלוקד המש לללתר
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 :יקח יד ןאסיפניא הגש ליא וידכיאאקא יש

 ך קודאקכופ pip קודוע יא הרייט הל יא קולייקקול יקכמיילפמוק יא ולפיי
 ־יק הרבוא וק וכיעיק ליא האיד ליא ןיא וייד ליא ויילפמוק יא
 יא :וזיא יק הרבוא וק הדוע יד ופיעיק ליא האיד ליא ןיא וגלרא יא וזיא
 ךיא יק ליא הא וקיפיעכאק יא .וכיעיק ליא האיד ליא הא וייד ליא ושידכיב

 :ריזא ריפ וייד ליא ואירק יק הרבוא וק הדוע יד וילוא ליא

 גהאייא הא ץזיד ןונ חספ יד הרימירפ י5ונןיא יא עגש ןיעמ יד הכרב“ןזח ליא יזיד יא
 וייד קירדאפ קורעקיאוכ יד וייד יא וייד ורעקיאוכ ׳ה וע וגידכיב יךןף^2
 ידפארג ליא וייד ליא בקעי יד וייד יא קחצי יד יייד סהרבא יד י
 קולייק קידאדאיפ קוק ןוק ןאירק ועלא וייד וחרימיע ליא יא ןאכאראב ליא
 ךוק קועריאומ ןאוגידיבא .הרבאלאפ וק ןוק קיכדאפ יד וראפמאמ .הרייע יא
 רס הא ראגלוא ןייזא ליא .ליא ומוק ןרכ יק וענאק ליא וייד ליא .הג־ד יק
 ראגלוא ריזא רופ ועכוליבכיא קוייא ןיא יק דאדיעכאק וק יד תבש ץא ולביהופ
 קומיראול יא .רובאפ יא רומיע ןוק קומיריבריק ליה יד ירעכאליד קוייא הא

 •א קינטיקידכיב קאל יד ודומ לא .וניעכוקיד האיד ה־אק ןיא ירבמונ וק הא
 יא תבש ליא ןאקיפיעכאק .זאפ הל יד רוייניק הא .קירואול קאגנומ קאל
 *ד קוחייקיב ולביאופ הא דאדיענאק ןוק ןאגלוא יא .וכ־עיק :יא ץיזידכיב

 .וייפיקירפ יד הגיא הא ןוייקארבמימ .וייקיב

 הרוגא העכוליבכיא .קירדאפ קורעקיאוכ יד וייד יא ויידורעקיאוכ ר^י^דלא
 ־־וקכיא קוע ןיא קומאקיפיעכאק .קאקכאגלוח קארעקיאוכ ןיא
 הרגילא .ןייב וע יד קומאערא .ייל וע ןיא יעראפ הרעקיאוכ ןופ .קאקנאדנימ
 רופ ןוקארוק ורעקיאוכ האייפמילא יא .ןוייקאבלאק וע ןרק המלא הרעקיאוכ
 יא רומא ןוק וייד ורעקיאוכ ׳ה ראדיריא קומזא יא .דאדריב ןוק יעריבריק
 לארשי ודוע האייא ןיא ןאראגלוא יא .דאדיעכאק וע יד תבש .דאענוליב ןוק

 :סבש ליא ןאקיפיעכאק ׳ה וע וגידכיב .ירבמוכ וע קיעפאקיפיעכאק
 :הבב ןיא ט״וי וייסיאאקא ודנאוק ןידאייניא יקא הטסא

 :162 החא ןיא ומוק ללה ליא ןאפאקסיא חספ יד ורימירפ ט״וי יד סי^ונ ןיא

 ליא ןיא .ידכארג ירבמופ וק יקיפיעפאק יק יא הקקידפארגפיא יק לדגתי
 יא וכייר וק יכיירכיא יא דאעכוליב וק ומוק ואירק יק ודפומ
 יא קאדיב קארעקיאוב ןיא .חישמ וק יקריקא יא ןוייקימחיר וק הקקיאומריא
 רנקירפ לארשי יד הזאק הדוע יד קאדי5 ןיא יא קאיד קורעקיאוב ןיא יא
 וגידכיב ידפארג ירבמופ וק האיק .ןמא ןאריד יא ופאקריק ופמייע ןיא יא
 *5אלא יק יא וגידכיב האיק .ירפמייק יד ירפמייק הראפ יא ירפמייק הראפ
 *אוגיחמרופא יק יא ישלאשכיא ־ק יא הקקיעלאכיא יק יא יאוגיזומרופא יק יא
 ■סא .ליא וגידכיב ועכאק ליא יד ירבמונ וק יבאלא יק יא ישלאסכיא יק יא
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 ;ץ^א תמאו אמלע? ן־וימאר .אתטהנו אתחבקח אתריש

 םךק" לארשי תיב־לכל ןוהתועבו ןוהתולצ לבקתת
 :ןמא ירמאו (אעראל) א:מש?ל ןוהובא

 דמהיו העושיו עבשו םייח’ א:מש ןמ אבר אמלש אה:
 "דל^הן חורו הךפ?והחילסו הלאגו האופרו אבזישו
 וימימב םולש השוע :ןמא ורמאו לארשי ומע־לכלו ונ*?
 1־לארשי ומע־־לכ לעל ונילגו םולש השת.וימחרכ אוה

 י :ןמא ורמאו
 :םיפיסומ תבסב בוט םוי לח סא

 ינציבך: אשיז תואגב :רסחא אל יעור הולד דו־ול רומזמ■
 ילגעמב ינחני.בבושי ישפנ :ינלחני תוחונמ ימ לג׳
 ער אריא אל תימלצ איגב ךלא יכ םג :ומש ןעמל קדצ
 ךורעת :ינמחני המה ךתנעשמו ךט?ש ידמע התא 'יכ
 ךא :היוך יסכ יישאר ןמש? תנשד יררצ דגנ ןחלש ינפל
 הדוה; תיב? יתבשו ייח ימי״־לי ינופדרי דסהי בוט

 .:םיב:ךראלז
 :םירמוא תועובשבו ,הרצע ינימשבו ,תוכסה גחב

 :ךלנ הלהי תיב יל םירמא? יתחמש דודל תולעמח ריזת
 םילשורי :םילשורי ךירעש?'ונלגר ויה תודמע
 ימ?שםיטבש ולע םשש :ודחי.הל הרבחש ריעב הדנבה
 ובש: המש ’ יכ :הודי, 'פשל'תודוהל 'לארשיל תודע ה:
 סילשירי םולש ולאש :דוד תיבל תואקכ טפשמל תואקכ
 ןעמל :":תוגמיאב הולש ךליח? םולש יה: :ךי?הא וילש*־
 וניהלא הוח:'תיב ןעמל :ך? םולבי אנ הך?ךא *ערו יחא

 :ךל בוט הש(ךבא
 :סירמוא חספ לש םינורחא סיבוע םימיבו

 תתיה :זעל םעמ בקע: תי? םירצממ לארשי תאצב
 םעל. האך ם:ה :ויתולשממ לארשי ושדקל הךוה:
 :ןאצ ׳ינכ? תועבג םילאכ ודקר םירהה רוחאל’ בסי זדך:ה
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 -־אערוכוק יא ןוייקאבאלא יא ראעכאק .ןוייקידכיב יד ודרמ ודוע יד הביר&

 :ןמא ןאריד יא ודכומ ליא ןיא קומיזיד יק ועכיימ .
 יד קאנדנאגור קוק יא קיכוייקארוא קוק ודיביקיר ־*יי לבקתת
 קול ןיא יק ירדאפ וק יד ירעכאליד לארשי יד הזאק הדוע י

 .ןמא ןאריד יא הרייע הל ןיא יא קולייק
 .קייקאבלאק יא .הרוערא יא קאדיב .pולייp קול יד ידכארג זאפ האיp אן־ךי
 .ןוייקימחיר יא הכיזילימ יא .ועכיימאפאקסיא יא .ועכיימאערוכוק יא
 שוכ הא .הרודאפאקשיא יא .ויישאפשיא יא .ועכיימאכודריפ יא .הסכאכודריפ יא
 ליא .שולייק שוש ןיא זאפ ןייזא .ןמא ןאריד יא לארשי ולביאופ וש ודוע הא יא
 לארשי ולביאופ וש ודוע ירבוש יא שוכ ירבוש זאפ הגא שידאדאיפ קוק רופ

 :ןמא ןאריד יא
 :ץדאייניא תגש ןיא בוט סו* וייקיאאקא יק

 יד שאדארומ ןיא :יראוגכימ ןוכ רועשאפ ימ 'ה דוד הא ומלאש ףו£2ן,2
 :הראיג יה קאקכאגלוא יד שאוגא ירבוש ריזאיי הרא ימ וייומריא
 .ירבמוכ וש רופ דאדיעקוג יד קורידכיק ןיא האימראיג הראעכאגלואא המלא ימ
 ונימ ןוק ויג יק לאמ יד •רימיע ןרכ הלבייכיע יד יילאב ןיא ייאדכא יק ןיאא
 יד ־רענאליד קאראכ־דרוא :ןאראעריכוק ימ שוייא הקכיירפוקא וע יא היאב וע
 יעייזא ליא ןיק קרנכאייקיבניא סירודאייעקוגכא שיה הרעכיאוקשיא התמ ינו
 שולוע ]אריניקירפ ימ דיקרימ יא ןייב וערייקיד :וערא וזאב ימ הקיבאק ימ
 :קאיד יד הרוגכול הא ׳ה יד הזאק ןיא יראגלוא יא קאדיב שימ יד שאיד

 :ן-זיד זמעוגש ןיא יא ,הלצע ינימש ןיא יא ,תוכס ץא

 ימ הא שיעכייזיד ןיא ירגילא ימ דוד חא שודארג שול יד ראעכאק רי^
 ןיא שייפ קורעקיאוכ ןאריא קודאראפ :קומיראדכא ׳ה יד הזאק הא
 יאופ יק דאדביק ומוק הדאוגארפ הל םילשורי :םילשורי שאעריאופ שוע
 ׳ה יד קובירע קובירע ןורייבוק יאא יק :הכוא הא האייא תא הדאעכולא-
 ןוראעכישא יקיאא יק :׳ה יד ירבמוכ הא ראול רופ לארשי הא ועכיימאעשדנ
 םילשורי יד זאפ דאדנאמיד :דוד יד הזאק הראפ שאייש וייקיז־וג הראפ שאייש ןיא
 ןיא זאפ הכאקאבראב וע ןיא יזאפ האיש :שיעכאמא שוע ןוראוגיזאפא יש
 זאפ הרוגא יראלבא שורייכאפכוק קימ יא קוכאמריא קימ רופ :קאכימרא קוע

 :יע הא ןייב יראקשוב וייד ורעקיאוכ ׳:* יד הזאק רופ :יע ןוק

 :ץזיד חקפ יד וגאקלא יד קוניאוב קחיד ןיא יא

 ׳אלכיא ולביאופ יד בקעי יד הזאק זעפייא יד לארשי רילאק ןיא
 :קאיכאעשידופ קוק לארשי דאדיעכאק וק רופ הדוהי יאופ :ןאכיד
 סיעכומ קול :קארעא הראפ וייבלוב יק ןדרי ליא וייופ יא ודיע ראמ הל
 פל יע הא יק :קאזיבוא י־ קוזיא ימות קאעקיאוק קיזיבראב ומוק ןוראעלאןג
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 ודקרת םירהה :רוחאל בסת ןדריה סונת יב ם;,ד ךל ןיד9
 ינבלמ ץרא 'לוה ןתא ינפלמ :ןאצ ינבב תועבג םילא?
 :םימ ונ,יעמל שימלח םימ םגא רוצה יכ?והה :בקעי. הולא

 ־א; ףד אני אמלש אהי םידק ןזחה ימוא א״סאו

 :ךרבמה ,דוהי תא וכרב ו״ה י״יאי
 :דעו םלועל ךרבמה יי ךורב להקה ן יכרעו

 אלש .תישארב רצויל הלךג תתל .לכה ןודאל חבשל ף;ילע
 המדאה תוחכשמנ ונמשי אלו .תוצראה ידגכ ונשעי
 םיוחתשמ םהמש .םנומה־לככ ,ונלרוגו םהכ ונקלח םש אלש
 םיעךוכ ונזלנאר .עישוי אל לא לא םיללפתמו קילו לבהל
 :אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל סיוהתשטו
 ,לעממ סימשב ורקי בשומו .ץרא דסויו םימש הטונ איהש
 .רחא רוע ןיאו וניהלא אוה ,םימורמ יהבגב וזע תניכשו
 םויה העריו הרותב בותככ .ותלוז ספאל ונכלמ תמא
 לעממ םימשב םיהלאה אוה ,דוהי יכ .ךבבל לא תמשהו

 :רוע ןיא תחתמ ץראה לעו
 תראפתב הרהמ תוארל וניהלא הוהי ךל הוקנ ןכ לע
 חורכ םילילאהו ץראה ןמ םי־דולג ריבעהל :ךזע
 וארקי רשב ינב־לכו :ידש תוכלמב םכלוע ןקתל ןותרכי
 יבשוי־לכ ועדיו וריכי. .ץרא יעשר־לכ ךילא תונבהל ךמשב

 !דוהי ךינפל .ןושל־לב עבשת ךרב־לב ערקת ךל"יכ לבת
 םלכ ולבקיו ונתי' רקי ךמש דובכלו ולופיו וערכי ונידל א
 יכ .דעו םלועל הרהמ םהילע, ךולמתו .ךתוכלמ לוע תא
 בותככ :דובכב ךולמת דע ימלועלו איה ךלש תוכלמה
 ךלמל"-דוהי,היהי,רמאנו :דעו םלועל ךולמי.הו;הי: ךתךותב

 :דחא ומשו דחא הוהי היהי אוהה םויב ץראה־לכ לע
 יז r I TV TJVJ־ ־ ־ ן v T T T •׳ג

 :חק <ןדב ומכ ימ סיהלא לדגי םירמוא כ־סאו

 }תוכרב ־דסב אצמת בוט םוי לש שודיהו רמועה תברב
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 סיענומ קוצ :סאלטא הראפ קיבלוב יע יק קרי ליא .קיאוא יפ יק רסמ
 ירעכאליר יד :קאזיבוס יד קוזיא ומוק קאעקיאוק קיזיבראב ומוק סידאעלאק
 סל ןאכרועקארע ליא :בקעי יד וייד ירעכאליד יד הרייע ויירק יק רוייניק

 :קאוגא יד יעכיאופ רופ לאגירדייפ קאויא יד ויאליפ ריב האייכיפ

 : 58 החא הבר אמלש אהי שידק ןזק ליא יזיד שיאופשיד יא

 :וגידכיב ליא ׳ה תא דיזידזיב יזיל ןזח ליא

 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ וגידכיב ליא ,ה ויידנינ להק ליא ץדנופשיל יא

 הזידכארג ראד רופ ודוע ול יד רוייכיק הא ראבאלא רופ סוכ ירביס וגילע
 סאל יד סייגכיג ומוק וזיא סיכ ןונ יק .וייפיסירפ ןיא ןאירק הר
 הרעסיאט וחפ ןונ יק .הרייע הל יד סיזאפיל ומוק וחפ סיכ ןט יא .סארייס
 יק .סודאסכופ סוס סידוט ומוק יעריאוס הרעסיאו יא .סוייא ומוק יעראפ
 הא ןוייסארוא סיטכייזא יא .דאדיכא5 יא הדאנ הל הא סיטכאברוקניא סוייח
 ייר יד ירעכאליד סיטכאברוקכ־א יא שיטנאידמא סיכ 'א :הבלאס ןיכ יק וייד
 יא סילייק ץידכיע ליא יק .ליא וגידניב וענאס ליא סייר סול יד סי'ל 'י
 יא .הבירא יד סולייס ס־«ל ןיא •הרכוא וס יד תדארומ יא .הרייע ןאע:ימיסא
 ןונ יא וייד ודעסיאוכ ליא .סולייס 'י סארועלא ןיא הזילאערופ וס יד הכיכש
 ועירקסיא ול ומוק .ליא יד סאליאופא ןונ יא ייר ורעסיאוכ דאדריב .ורעוס סאמ
 ליא ׳ה יק ץסאלוק וט הא ראכרוע סאלא יא ייא סארבאס.יא .ייל הל ןיא
 :סאמ ןוכ ושאבא יד הרייע הל ירבוש יא הבירא יר סילייס סיל ןיא '"י ליח

 ועסירפ ריאיב רופ וייד ורעסיאוכ ,ה יע הא סומאריפסיא ועכאע רוב
 הל יד סידאדייחס ראסאפ רדא רופ :הזילאערופ דיכ יד הרוחמריא ןיא
 וכייר ןוק ודכומ ראבודא רופ :סידאזאע ןאריס ראץאע סולוריא סול יא הרייע
 :ירבמוכ יע ןיא ןאראמאיי תרידאירק ־ד סוחא קודווכ יא :ודאעשאבא ליא יד
 סודוע ןארבאס יא ןאריסטוק .הרייע יד ס״-לאמ סידיט ייכ הא ראעאק רופ
 הדוע הרארוכ האידור הדוע הראידורא יס יט הא יק ורכומ יד סילודארומ
 ןאראגיא יס יא ןאראידורא יס וייד ורעס יז־. .. ׳ה יע יד ירעכאליד :תגניאיל
 הא קוייא שידוע ןאריביסיר יא ןאראר ויישירפ *רבמוכ יע יד הרכוא תא יא
 ירפמייס הראפ הסירפ יד סוייא ילכוס שאלאניילניא יא :ונייר וע יד וגויי
 רפמייס יד ירפמייס הראפ יא :ליא יע יד ונייר ליא יק .ירפמייס יא
 הראפ הראכיירכיא ׳ה ייל וע ןיא ויגירקסיא ול ומוק :הרפוא ןוק קאראכיירייא
 הצ הדרנ ירבוס ייר רופ ׳ה הריס יא וגיד יאופ יא :ירפמייק יא ירפמיייו

 :טוא ירבמוכ וס יא ונוא ,ה הליק יעקיא ליא האיד ליא ץא הרייע
 : 108 החא ןיא ומוק יה סיהלא לדגי ןיזיד שיאופשיד •א

 :הוכרב יד הלגיר ץא סאראפוע דעומ יד שודיק יא רמוע ליא יד הכרב
-- 
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 םילגר שלשל תירחש
 •מ q35 ימכ הדימעה םיללפתמו לארשי לאג דע תבשב ומכ סיעג לוקב תורימזה סילדמנו

 יסד»> ירפס ינש ןיאיצומו שידק םירמואו ,גקק q7 ללחה םירמואו

 ד«פ ץרחמו .וצק q7 ומכ ירשאו להקלו ךלמל םיכרבמ הרטפההו הרופה תאירק רפקי
 :םיללפתמו שידק םירמואו ומוקמל הרומ

 םילגד שלשל רסומ
I 

 |vt־: • ־ • -t: t ־ד :ךתלהת דיני יפו חתפת יתפש ינדא

 י,דלא .םהרבא יה^ .וניתובא יהלאו וניהלא .דוהי התא ךףףי&
 לא !ארונהו רובנה לודגה לאה .בקנמ יהלאו קחצי.
 .תובא ידקח רבוח לבה הנוק .םיבוש םידסח למונ ןויל?

 י :הב,ךא.ב■ ומק קמל םהינב ינבל לאוג איבמו
 :םהרבא ןגמ .דוהי התא ךורב .ןגמו ?ישומו רזוע ךלמ

 דילומ עישוהל בר .התא םיתמ הרדמ .דוהי םלועל רובגהתא
 דיר1מו חורה ביישמ סירמ'א הרות תתמשבי הרצע ינימשב) ,
 ךמוס .םיבר םימחרב םיתמ ,דיהמ .דסחב םייח לולכמ (.םשנה
 י3שיל ותנומא םיקמו .םירוסא ריתמו .םילוה אפורו םילפט
 חיסמו תיממ 'ךלמ .ךל המוד ימו תורובג לעב ךומב יה

 :העושי חימצמו

 :םיתמה היחמ ר ™לא ךריב :םיתמ תויחהל החא ןמאנו

 ךמע םע הלעמ ינומה םיכאלמ וניהלא יי ךל ונחי רתכ
 ושלשי ךל השךק םלב דח! .הטמ יצובק לארשי
 .שודק רמאו הז לא הז’ארקו .ךאיבנ די לע רומאה רבד־

 אלמ ודוב? .ודוב? ץראה־לכ אלמ תואבצ !;שודק, .שודק
 םתמעל .וצירעחל ודוב? םוקמ היא םילאוש ויתרשמו .םלוע
 אוה ומוקממ :ומוקממ יי דוב? ךורב :םירמואו םיחבשמ
 .דימת םוי־לבב רקבו ברע ומש םידח:מה .ומעל וימחרב ןב!
 .דחא יי טיהלא יי לארשי עמש :הבהאב םימעפ םירמוא

 tv ^ ״׳ רתti 1 - ▼ • ־נ r-1-i ״ ^ *־ ן “ * »
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 םידעומ םירט יד הנאיינאמ
 ןוייסארוא ןיזא יא לארשי לאג הוכקא תבש ןיא רמיק הזומליאזוב ןזק תורימז קאצ ןאלמ
 ןאסיק יא שידק ןיזיד יא 162. הזרא ללה ליא ץזיד יא 202. החא ןיא ומוק הדימע הל

 :הרות ירפס 2
 ליא הא יא ייר ליא הא ןיזידניב .הרטפה הל יא ייל הל יד הרודאדלימ יד סיאופסיד יא
 שידק ןיזיד יא ראגול וס הא הרות רפס ןאנרוט יא 136. החא ומוק ירשא יא להק

 :ןאסיפמיא יא

 םידעומ סירט יד ףסומ
 :רואול וט הראייקכוכיד הקוב ימ יא קארירבא קוייבאל סימ ינדא

 .קירדאפ סורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטסיאופ #ה וט וגידכיב
 ליא וייד ליא .בקעי יד וייד יא .קחצי יד וייד .סהרבא יד וייד ן
 סידיסרימ ןאכודראלאוג וטלא וייד והרימיט ליא יא ןאגאכאב ליא ידפארג
 ןיאארט יא סירדאפ יד סידיסרימ ןארבמימ יא .ודוט ול ןאירק .קאכיאוג

 :לומא ןוק ירבמוכ וק רופ קוזיא קוק יד קוזיא הא רודימחיל
 :םהרבא יד וראפמאמ ׳ה וט וגידפיב .וראפמאמ יא ןאבלאק יא ןאדוייא ייר

 ידכאלג .וטקוטריאומ ןאוגידיבא .ינדא ירפמייק הראפ ןאגאראב וט התא
 ץא יא תרצע ינימש ןיא) ואיקור ליא רידניקיד ןייזא ראבלאק רופ
 ןאמיבוג (האייבול הל רידכיקיד ןייזא יא וטפייב ליא ןאלפוקא ץזיל הלות תסמס
 *יאאק ץירפוקא .קאגפומ קידאדאיפ ןוק קוטריאומ ןאוגידיבא .דיקלימ ןוק קוביב
 ןאמריפא יא :קודאליקראקכיא ראטלוק ןייזא יא .קוכיזאח ןאכיזילימ יא קוד
 ־אגאראב יד וייכיאוד יט הא ומוק ןיק .ובלופ יד קודימרוד הא דאדליאיפ ץכ
 ריקיאומריא ןייזא יא ןאוגידיבא יא ןאטאמ ייר .יט הא ןאזימיקא ןיק יא קאיכ

 :ןוייקאבלאק
 :קוטריאומ קול ןאוגידיבא 'ה וע וגידכיב :קוטריאומ ראוגידיבא רופ וט ליאיפ יא
 יד קודאקכופ קיליגכא .וייד ורטקיאוכ ,ה יט הא ןאראד הנורוק ך]יףכ
 קודוט הפוא הא .ושאבא קודאייכאפא לארשי ולגיאופ וט ןוק הבירא
 סאמ רופ הגיד הל החק הל ומוק .ןאראיסריטא יט הא דאדיטנאק קוייא
 .וטכאק .וטכאק האיזיד יא יטקיא הא יטקיא הבאמאיי יא .הטיפורפ וט יד
 הרפוא וק :הרפוא וק הרייט הל הדוט יד וטכיימיגכיא סואבצ ,ה .וטכאה
 הרפוא וק יד ראגול ודא קיטכאדכאמיד קיטכייבריק קוק יא ורכומ ליא יגפיא
 .קיטכייזיד יא קיטכאבאלא קוייא הרטכיאוקקיא הא .ולריקיטרופכיא רופ
 קוק ןוק הראטאק ליא ראגול וק יד :ראגול וק יד 'ה יד הרפוא הלידכיב
 סכאיינאמ יא ירדאט ירבמוכ וק קיטכאכואא קול :ולביאופ וק הא קידאדאיפ
 ׳ה לארשי יאוא .רומא ןוק קיזיב קוד קיטפייזד .וכיטכוקיד האיד הדאק ץא
 ליא .ירדאפ ורטקיאוכ ליא .וייד ורטקיאוכ ליא .ופוא ,ה וייד ורטקיאופ
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 םילת שלשל ףסומ יד
 אוה .ונעישומ אוה .ונכלמ אוה .וניבא אוה .וניהלא את

 .רמאל יח־־לכ יניעל וימחרב ונעימשך תינש ונלאגינ .ונעישוי
 םיהלאל" םכל תויהל תישארכ תירחא םכתא'יתלאג ק
 ע ךל£ני :רמאל בותכ ךשדק ירבדבו :םכיחלא ה>די,ינא

 ':היוללה רודו רודל ןויצ ךיחלא םלועל

 .הלס ךוללהן םוי־לכב םישודקו שודק ךמשו שודק התא
 ז־דןהן התא ךורב :התא שודקו לודנ ךלמ לא יכ

 :שודקה לאה
 .ונב !ויצרו ונתוא תבהא .םימעה־לכמ ונתרחב התא
 .ךיתוצמב .ונתשלקו .תונושלה־־לכמ ונתממורו
 ונילע שודקהו לודגה ךמשו ♦ ״תדובעל ונכלמ ונתברקג

 :תיארק
 םידעומו (דחונמל תותבש)הבוראב וניהלא הוהי ונל ץתתו
 חבשה סוי תא ״><״) ןוששל םינמזו םינה החמשל

 םוי תא (ו הזה
 הזת שדק ארקמ בוט םוי תאו .הזה תוכסה גח ־יי־סיז

 (:ונתחמש ןמז
 שךק ארקמ בוט םוי תא הזה תרצע גח ינימש "יצע •>*»!»)

 (:ונת־מש'ןמז הזה

 ה״ר םידק "יקמ בוט םוי תאו הזה תוצמה גח »»>
 (:ונהורח ןמז

 !ךה שדק ארקמ בוט םוי תאו רזה תועבשה גח "®יי«)
 (:וניסךות ןתמ ןמז

 :םי.רצמ תאיציל רכ! שדק ארקמ הבהאב

 ונצראמ וניל! וניאטח ינבמ .וניתובא יהלאו וניתלא
 תולעל ןילוכי ונא ןיאו ונתמדא לעמ ונקחרתנו

 ךךל!ל הנן9 ךתריחב 'תיבבידי^ל תוחתשחלי תואךלו



 ונידאל 210
 הלימחיל קונ יא .הראנלאס קמ ליא .לודאבלאס ורטסיאט ליא .ייר ולטסיאט
 זביב ודרט יד סיזיוא הא סידאדאיפ קוק ןוק ליאוא הרא סוכ יא זיב הדכוגיס
 חא ליאיס רופ וייפיקירפ ומוק האילימיטסולפ קוב הא ימחיר קיא ליחד לופ
 דאדיטנאק וט יד סארבאלאפ ןיא יא :וייד ורטסיאוב ׳ה ויי וייד רופ סוב
 "ירי3 הא ןויצ וייד וט ילפמייס הראפ ׳ה הלאכיילכיא .ריזיד לופ וטירקסיא

 :'ה הא״דאבאלא וייסכאכיליג יא וייסכאכ

 ףכ האיד הדאק ןיא סיעכאס יא וטכאס ילנמוכ וט יא יטיאס וט ןך^״וא
 ו3ידכיב :ווכ וטפאס יא ידכארג ייל וייד יק .ילפמייס ןאראבאלא

 :וטכאס ליא וייד ליא ,ה וט
 סוכ הא סיטסאמא .סולניאופ סול קודוט יד קיטקיזוקסיא סוכ וט
 קודוט יק סאמ סיטסיקיטלאכיא סט יא •סט ןיס סיטסאטכוליבכיא יא
 סוכ.יא .סאסכאדפימוקכיא סוט ןיא סיטסאקיפיטכאס קוכ יא .סי/אטכיל סול
 ידכאלג ליא ילבמוכ וט יא .וטכיימיבריס וט הא ייל ולטסיאט סיטסאגיאא

 • סיטסאמאיי סוכ ירגוס וטכסס ליא יא

 *לוא לופ סוסבש) לומא ןרק וייד ורטסיאט ׳ה סט הא סיטסאד יא ?תתו
 וזוג רופ סופמייט יא סאוקקאפ האירגיכא רופ סיזאלפ (יא הסכאג

 יד האיד הא (יא יטקיא ליא סבש ליא יד האיד הא תגש ץא)
 ופיאוב האיד הא יא .יטסיא ליא סאייכאנאק סאל יד האוקסאפ תונוט ןיא)
 הלטסיאט יד ופמייט .יטסיא ליא דאדיטכאס יד הרודאמאיי

 (:האירנילא
 האיד הא יא :יטסיא ליא וטכיימיכיטיד יד.האוקסאפ ובאגואתלצע ינימש ץא)
 יד ופמייט .יטסיא ליא דאדיטכחס יד הלודאמאיי וכיאוב

 (:האילגילא הלטסיאט
 וכיאוב האיד הא *א .יטק־א ליא באייסכיסכיק קאל יד האוקסאפ חשס ןיא)■

 הלטסיאט יד ופמייט .יטסיא ליא דאדיטכאס יד הלודאמאיי
 (:האירופלא

 וכיאוב האיד הא יא .יטסיא ליא סאכאמיס סאל יד האוקסאפ תועובש ץא)
 יד הבידאד יד ופמייט .יטסיא ליא דאדיטכאס יד הלודחמאיי

 (:יילהרטסיאט
 :וטפייא יד הלודילאס הא ןוייסארגמימ דאדיטכאס יד הרודאמאיי רומא ןוק
 יד דומא רופ .סירדאפ סולטסיאט יד וייד יא וייד ורטסיאט *!עיהלא
 יא .הלייט הרטסיאוכ יד סומיגיטאק סוכ סודאקיפ סילטסיאט
 רופ סיטכיידופ סט ןט יא .הרייט הרטסיאט ירגוס *ד סימישילא סט
 ווב יד הזאק ןיא יט יד ירטכאליד סרמלאבלוקכיא רופ יא סומליסילאפא■



 םילגר שלשל ףסומ אי"
 החלתשנש דיה יגסמ דילג? ףסש ארקנש שודקהו לודגה תיבב
 וניתובא *הלאו וניהלא ,דוהי ךי;פלמ ןוצר יהי :ךשדקמב
 ךימ,ךךב ךשדקמ לעו ונילג; םחרהו בושתש ןמחר ךלא
 וגיהלא ונבלמ וניבא .ורובב לדגתו הרהמ והנבתו םיברה
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 יניעל ונילג;אשנהו,עפוהו, .הרהמ ונילג)ךתוכלמ דובב הלג
 .ץרא יתב־ךידנ םגב וניתוצופנו םוגה ןיבמ ונרוזפ ברקו .יח־לב
 ךשדקמ ריע םילשורילו .הנרב ךריה ןויצל וניה^,הוהי ונאיבהו
 חונברק תא ךינפל השעג םשו .וניהלא אנא םלוע תחמשב
 .ת5ומ תא .ןתכלהב ןיפסומו ןרךסב ןירימת וניתובוח

 (תאו הזה תבשה םוי יפסומ תא ״*«>
V :•* ־ T ״ ? % V 

 .(תובסה גח םוי
 .(תרצעה גה ינימש םוי סלצע יגימפב)

 .(תוצמה גח םוי *"ס
 .(תועבשה גה םוי "ימע)

 ךינפל ברקנו השענ .הזה שדק ארקמ בוט םוי תא .הזה
 למ.•ךתרותב ונילע תבתכש ומב •ךנוצר תוצמ? הבלאב

 :ךדבע השמ ידי

 בוט ונילע םחר ןמקר ךלמ .וניתובא יהלאו וגילזלא
 ךימזןר ןומהב ונילע הבוש ונל שרדה ביטמו
 תיב ןנוב הלהתבב ךתיב הנב •ךנוצר ושעש תובא ללנב
 בשהו ונוקתב ונחמש ונינבב ונארה ונוכמ לע ךשיזקמ
 םרישל םדלו םתךובעל םינהב בשלו וכותל ךתניכש
 ה*,דתשנו הארנו הלענ םשו,םהיעל לארשי בשלו םךמזלו
 הרותב בותבב הנשו,הנש־לבב ונילגר ימעפ שלש! ךינפל
 ד־הלא ה>דן ינפ תא ךרוכן־לב הארי הנשב םימעפ שלש



 ונידאל 311

 יא ידכארג הל הזאק הל ןיא .הרוחמריא וט יד הדארומ ןיא .הרודיזוקקיא
 הל יד רומא רופ .האייא ירבוק ירבמוכ וט ודאמאיי יאו5 יק .הטכאק הל
 ירטכאליד יד דאטכוליב האיק .וייראבוטכאק וט ןיא ודידכיט יאו5 יק וכאמ
 יק ותדאיפ ייר .קירדאפ קורטקיאט יד וייד יא וייד ורטקיאט יה יט יד
 •אדאיפ קוט רופ וייראבוטכאק וט ירבוק יא .קוכ ירבוק קידאיפא יא קיכרוט
 וק קאקקידכאכגניא יא .הקירפ יד קיאוגארפ ול יא .קאגכומ קאל קיד
 יל5וק וכייר וט יד הרכוא ירבוקקיד .ייר ורטקיאוכ ירדאפ ורטקיאוכ .הריוא
 יד וחא הא קוכ ירבוק ודא&לאשכיא יאיק יא יקיראלקקיא יא .הקירפ יד סמ
 .קיטכיל קאל ירטכיא יד קודיזראפקיא קורטקיאוכ הקריקא יא .וביב ורוט

 יא .הלייט יד קיכוקכירא יד האייכאפא קוטכיימיזראפקיא קורטקיאיכ יא
 סא יא .ראטכאק ןוק דאדביק וט ןויצ הא .וייד ורטקיאוכ ׳ה קומיאארט
 וגיאור .ירפמייק יד האירגילא ןוק וייראבוטכאק וט יד דאדביק םילשורי
 -קיאוכ יד קיכוייקאגיאא הא יט יד ירטכאליד קומירא יאא יא .וייד ורטקיאונ
 וק ומוק קוטכיימידאייכיא יא הלגיר וק ומוק קוניטכוקיד .קוגילבוא קורט

 וטכיימידאייפיא הא .ןיד

 (הא יא .יטשיא ליא סבש ליא יד האיד יד קוטכיימידאייכיא הא סבש ןיא)

 .(קאייכא^אק קאל יד האוקקאפ יד האיד תוכוס ץא)

 .(וטכיימיפיטיד ליא יד האוקקאפ יד ובאגוא האיד תרצע ינימש ץא)

 .(קאייכיקכיק קאל יד האוקקאפ יד האיר חספ ץא)

 .(קאכאמיק קאל יד האוקקאפ יד האיד תועובש ץא)

 .יטקיא ליא דאדיטכאק יד הרודאמאיי וכיאוב האיד הא .יטקיא ליא
 יד הקכאדכימוקכיא ומוק רומא ןוק יט יד ירטכאליד קומיראגיאא יא קומירא
 יד ופאמ רופ .ייל וט ןיא קוכ ירבוק קיטקיבירקקיא יק ומוק .ד״יטוליב וט

 :וברייק וט השמ

 וחדאיפ ייר .קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ וניהלא
 סא ודיריקיר ייק .ןאוגיכובא יא ופיאוב .קוכ ירבוק הדאיפא
 יד הזבאק רופ .קידאדאיפ קוט יד ירבמודיגומ רופ קוכ הקריק הכרוט .קט

 וייפיסירפ ליא ןיא ומוק הזאק וט האוגאר5 .דאטכוליב וט ןורייזיא יק קירדאפ
 וק ןיא קומארטקומא .וטכייקא וק ירבוק וייראבוטכאק וט יד הזאק ןופכוק
 סיכהכ ראכרוט זא יא .ליא ירטכיא הא הכיכש יט ראכרוט זא יא .וטכיימאבודא
 cא יא .וטכיימאימלאק וק יא ראטכאק וק הא סיול יא .וטכיימיבריק וק הה
 •יקיראפא קומיריק יא קומיריבוק יאא יא .קאדארומ קוק הא לארשי ראכרוט
 קארטקיאט יד קיזיב קירט ןיא .יט יד ירטכאליד קומיראברוקכיא קוכ יא קוד
 ייל הל ןיא וטירקקיא הטקיא ומוק .וייכא יא וייכא הדאק ןיא קאוקקאפ
 וט ׳ח יד קיקאפ וגאמ וט ודוט ודיקיראפא הריק וייכא ליא ןיא קיזיב קירט



 י םילגר שלשל ףסומ בי•

 גחבו תועבגה גחבו תוצמה גלב .רחבי רשא םוקטב
 ודליתנתמ;’שיא :םקר ,דוהי ינפ תא הארי אל'ן .תובטה

 :ךל ןה; רשא ךיהלאהוהל תברבכ

 החמשב םייהל ךידעומ תכרב תא וניהלא הרהי ונאישה^
 ונכרבת ןכ ונכרבל תימאו תיצר רשאכ םולשבו
 ונעבש .ךתרותב ונקלח םיש .ךיהוצטכ ונשדק. .הלט
 זזיזבעל ונכל רהטל .ךתעושיב ונשפנ חמש .ךבוטמ
 החטשב (ןוצרבו הבהאב)וניהלא הוהי ונליחנהו .תמאב
 ^רשי־לב ךב וחטשלו .ךשדק ידעומ (ו תותבש)’ ןוששבו
 לאךשי 0 תבשל) שדקמ ,דוהי,התא ךורב :ךמש ישדקמ

 :םינמזהו

 בשהו .העש םחלפתלו לארשי.ךטעב וניהלא הוהי הצר
 הרהמ םתלפתו לארשי ישאו .ךתיב ריבךל הדובעה
 לארשי תדובע דימת ןוצרל יחקו .ןוצרב לבקת הבהאב

 וניניע הנדחתו .ונצ־ותו ונב ץופחת םיברה ךימחרב התאו
 ריזסט׳־ד הלדי התא ךורב :םימחרב ןויציל ךבושב

 :ןויצל ותניכש
 » ! T ־ :

 ןנברד םידיס התאש .ךל ונחנא םידומ
 וניהלא ׳דוהי אוה
 .דעו םלועל'וניתובא יחלאו
 ונעשל ןגמו ונילה רוצ ונרוצ
 ךל הרונ רדו רדל .אוה התא
 ונייח לע .ךתלהת רפסנו
 וניתומשנ לעו .ךדלב םירוסמה
 ילכבש ךיקנ לעו •ךל תודוקפה
 ךיתואלפנ לעו .ונמע שבוי
 ברע תע־־לכבק ךיתובוטי

 התאש •ךל ונחנא םידומ
 וניהלא ׳דוהל אוה
 ־לכ דדלא .וניתובא יהלאו
 .תישאר״ב רצז ונריקי .רשב
 ךמשל תואדוהו תוכרב
 ונתילחהש לע שודקהו לודגה
 .ונמלקתו וניחת ןכ '.ונתמלקו
 תורצחל וניתוילכ ףוסאתו
 *וושעלו'?קה רטשל ךשדק
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 ןיא יא קאייקכיק קאל יד האוקקאפ ןיא .הריזוקקיא יק ראגול ליא ןיא וייד
 ןוכ יא .קאייכאבאק קאל יד האואקאפ ןיא יא קאכאמיק קאל יד האוקקאפ
 יד הבידאד ומוק ונוא הדאק .וייזאב ןיא ׳ה יד קיקאפ הא ודיקיראפא האיק

 .יפ הא וייד יק וייד ופ ,ה יד ןוייקידכיב ומוק .טאמ וק

 קוונ יד ןוייקידכיב הא וייד ורפקיאט 'ה קומאעכיזירפכיא יא ו האישהל
 יק ומוק זאפ ןוק יא האירגילא ןוק .קאדיב הראפ קוזאלפ
 .ירפמייק קאכידכיב קוכ יקכא .קומריזידכיב רופ קיפקישיד יא קיפקאפכוליצכיא

 ופ ןיא יפראפ הרפקיאוכ ןופ .קאקכאדכימוקכיא קופ ןיא קומאקיפיפכאק
 יא .ןוייקאבלאק ופ ןרק המלא הרפקיאוכ הרגילא .ץיב ופ יד קומאפרא .ייל
 ראדיריא קומזא יא .דאדריב ןוק יפריבריק רופ ןוקארוק ורפקיאוכ האייפמילא
 וזט ןוק יא האירגילא ןוק .(דאפכוליב ןוק יא רומא ןוק) וייד ורפקיאופ 'ה
 ודופ יפ ןוק ןאיקרארגילא יא .דאדיפכאק ופ יד קוזאלפ (יא םותבש)
 סבש ליא) ןאקיפיפכאק ׳ה ופ וגידכיב :ירבמוכ ופ קיפפאקיפיפכאק לארשי

 :קופמייפ קול יא לארשי (יא
 קוק הא יא לארשי ולביאופ ופ ןיא וייד ורפקיאוכ 'ה הפכוליבכיא הצ״ל
 וייקאלאפ הא ופכיימיבריק ליא ראכרופ זא יא .יביקיר סיכוייקארוא
 יוק הקירפ יד קיכוייקארוא קוק יא לארשי יד קיכוייקיפוא יא .הזאק ופ יד
 •ריק וכיפפוק יד דאפכוליב רופ האיק יא .דאפכוליב ןוק קאריביקיר רומא

 :ולביאופ ופ לארשי יד ופכיימיב
 קוכ ןיא קאראפכוליבכיא קאגכומ קאל קידאדאיפ קופ רופ ופ יא התאל
 ראכרופ ופ ןיא קוזוא קורפקיאוכ ןאריב יא :קאראפכוליבכיא קוכ יא
 :ןויצ הא הכיכש וק ראכרופ ןייזא ליא ׳ה ופ וגידכיב :קידאדאיפ ןוק ןויצ הא

 יק יפ הא קוכ קיפכאגרופא םידומ ;ןנברד םידומ
 יא וייד ורפקיאוכ #ה ליא ופ
 ־מייסהראפ קירדאפ קורפקיאוכ יד וייד
 יפריאיפ ורפקיאוכ .ירפמייק יא ירפ
 ־־מאמ יא .הדיב הרפקיאוכ יד יפריאיפ
 ופ ןוייקאבלאכ ,הרפקיאוכ יד וראפ
 וייקכאכיריג יא ־ייכנחכיריג הא .ליא
 ופ קומיראונכוק יח יפ הא קומיראול
 קאל קאדיב קארעקיאוכ ירבוק .רואול
 ירבוק יא ופאמ ופ ןיא קאדאגירפכיא
 סימוקכיא קאל קאמלא קארפקיאט
 *גאלימ קופ ירבוק יא .יפ הא קאדאד
 יא .קוכ ןוק האיד הדאק ןיא יק קור
 קיכייב קופ יא קאיבאראמ קיפ ירבוק

 יפ הא קוכ קיפכאגרופא םידומ
 "קיאופ 'ה ליא ופ יק
 סורפקיאוכ יד וייד יא וייד ורפ
 הרודאירק הדופ יד וייד קירדאפ
 •ירפ ןיא ןאירק רודאירק ורפקיאוכ
 חא קירואול יא קיכוייקידכיב .וייפיק
 ליא יא ידכארג ליא ירבמוכ ופ
 קיפקאוגידיבא קט יק רופ .ופכאק
 קוכ יקכא .קיפקיכיפקוק קוכ יא
 יא קאגכיפקוק קוכ יא קיאוגידיבא
 קוייריביפאק קורפקיאוכ קייכאפא
 יופ דאדיפכאק ופ יד קיפרוק הא
 רופ יא קוריאופ קופ ראדראוג



 םילגר שלשל ףסומ גי•
 ןנביי םייחש אל יי בוטה .םירהצו רקבו

 בבלב ךדבעלו .ך;וצך אל יב םחרמל .ךימלר ולכ
 .ךל םידומ ונאש לע םלש וניוק םלועמ יב .ךידסח ומת

 ־»nw'fe זיי יי ' ־־ול "־ ׳
 ונבלמ ךמש דימת אשנתיו םמורתיו ךרבתי םלב לעו

 :הלס ךורוי םייחה לצו •דעו םלועל

 .בוט יב םלועל תמאב לודגה ךמש תא וכראיו וללהיו
 ךורן :בוטה לאה’הלס ונתרזעו י ונתעושי לאה

 :תודוהל האנ ךלו ךמש בוטה הוהל התא

 :סינהכ סכרב ןאכ רמוא הדימעה צ״ש לחהשכ

 הרותב תשלשמל הכרבב ונכרב וניתובא דדלאו 5טיהלא
 ןרהא יפמ 'הרשאה ךדבע השמ ידל לע הבותכל
 :ךרמשיו ׳דוהל ךכרבל י :רומאב ךישודק םע םינלבה וינבי
 ךל'םשלו'ךילא וינפ .רוהל אשל :ךנחיו ךילא וינפ .דוהל ראי
 :םברבא ינאו לאךשי ינב לע'ימש תא ומשל :םיולש

 םימחר.ן הקדצ .הפלו ןח םייח .הכרבו הבוט םולש םיש
 רואב דחי.ונלב וניבא ונכרבו :ךמע ארישי־לב לעו ונילע
 .םייחל הרותוניללא .דוהל ונל תת; ךינפ רואב יב .ךינפ
 ךיעעב בוטו :םולשל הכרב .םימלדו הקדצ .רסלו הבהא

 :טולשי לוע בורב לארשי ךמע לב תא ךרבלו ונכרבל’

 :ןמא םולשכ לארשי ומע תא ךרבמל ידוהל התא ךורב
 :ילא־ונן ירוצ היהי ךיינפל י.3ל ןויגהו יפ י־^א ןוצרל ויהי

 יללקמלו, .המרמ רבדמ יתותפשל .עךמ ינושל רוצ; יהלא
 י5ל חתפ *היהת לכל רפעב ישפנל ♦סודה ישפ2
 *לע םימקה־לכל .ישפנ ףדרת ךיתוצמ יילאו .ךהלותב
 ינפל זינכ וילל .םתובשחמ לקלקו םתצע רפל הרלמ הע־ול



 ונידאל
 הכאייכאמ יא ירדאט .הרוא הדאק ןיא יח
 יק ןמ יק וכיאוב ליא .קאטקייק יא
 ןאדאיפא ליא .קידאדאיפ קוט ןוראדינ
 קידיקרימ קוט ןוראמיטא יק ןיכ יק
 :יט הא קומאריפקיא ירפמייק יד יק

 לעי

 ןמרר -םידופ
 -סיק רופ יא דאטכוליב וט ריזא
 ירביק ודילפמוק ןוקארוק ןוק יטריב
 וגידניב .יט הא קיטכאול קוכ יק

 :קירואול קאל יד וייד

 האיק יא ודיקיטלאכיא האיק יא וגידכיב האיק קוייא קודוט ירבוק *יא
 יא ירפמייק הראפ ייר ורטקיאוכ ירבמוכ וט וכיטכוק יד ודאשלאשכיא

 :ירפמייק ןאראול יט קוביב קול קודוט יא .ירפמייק

 סיב ןוק ידכארג ליא ירבמוכ וט הא ןאריזידכיב יא ןאראבאלא יא וללהיו
 ןוייקאבלאק תרטקיאוכ .וייד ליא וכיאוב יק ירפמייק הראפ דאד
 וכיאוב ליא ,ה וט וגידכיב .וכיאוב ליא וייד ליא ירפמייק הדוייא הרטקדעמ יא

 :ראול ריפ יכייבכוק יט הא יא .ירבמוכ וט

 :סינהכ תכרב יקא הריד תדימע הל ןזח ליא ראנרוט ןיא

 ןוקיקומיזידניב קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ ו^יחלא
 -יאמ רופ הטירקקיא הל .ייל הל ןיא הדאיקריטא הל ןוייקידכיב

 סיכתכ קול קוזיא קוק יא ןרהא יד הקוב יד הגיד הל .וברייק וט השמ יד קונ
 :האיטראדראוג יא ׳ה האיטריזידכיב .וגיד ול ומוק קוטכאק קוט ולביאופ

 קוק ׳ה יקלא :האיטרחייקארגכיא יא יט הא קיקאפ קוק ,ה הרארבמולירא
 קוזיא ירבוק ירבמוכ ימ הא ןאכרופ יא :זאפ יט הא הגכופ יא יט הא קיקאפ

 :יריזידכיב קול ויי יא לארשי יד

 דאדיטקוג דיקרימ יא האייקארג קאדיב .ןוייקידכיב יא ןייב זאפ ןופ
 ־יא .ולביאופ וט לארשי ורוט ירבוק יא קמ ירבוק קידאדאיפ יא
 יק .קיקאפ קוט יד זול ץוק הכוא הא קוכ קודוט ירדאפ ורטקיאוכ קומיזידכיב
 .קאדיב יא ייל וייד ורטקיאמ ׳ה קמ הא קיטקאד קיקאפ קוט יד חל ןוק

 רכיאוב יא .זאפ יא ןוייקידכיב .קידאדאיפ יא דאדיטקוג דיקרימ יא רומא
 לארשי ולביאופ וט הא ריזידכיב רופ יא קומריזידכיב רופ קיראטאק קוט ןיא

 :זאפ יא החלאטרופ- יד ירבמודיגומ ןוק
 :ןמא זאפ הל ןוק לארשי ולביאופ וק הא ןייזידכיב ליא ׳ה וט ולידכיב

 ןוקארוק ימ יד וטכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןאיק
 :רודימחיר ימ יא יטריאוא ימ ,ה יט יד ירטכאליד

 ראלצא יד קוייבאל קימ יא .לאמ יד הגכיאול ימ הדראוג וייד ימ יהלא
 ימ יא .הראייאק יק ;ימלא ימ קיטכארכואזיד קימ הא יא .וייכאגניא
 •יא .ייל וט ןיא ןוקארוק ימ ירבא .האיק קודוט הא ובלופ ליא ומוק המלא
 ייל* קול קודוט יא .המלא ימ הריגיקירפ קאקכאדכימוקכיא קוט יד קארטיר
 סאייכאד יא קוזיקכוק קוק הדלאב הקירפ יד לאמ הראפ ימ ירבוק קיטכאטכאג



 דיר םילגר שלשל ףסומ
 קמל ,דש? .יןו?ש קמל הש? .ההוד ,דוהי ךאלמו .1דוד־
 קמ.ל .ךתשדק ןעמל הש? .־הרות קמל הש? ־ץמי
 ¬רמא ןוצרל ויהי. :י;;?ו ךגד?: הע;שוה זןךךי,ו ןוצלה:
 םולש השק ,.'לאגו ירוצ ,דוה: ךי:©ל יבל ןוי;הו ־?
 לארש״לב ל?ו וגיל? םולש הש??ו־מהר? אוה .וימיורמצ■

 :ןמא ורמאו
 יבד אנת .לארשי לכ .הרטקה םוטפ .וכיהלאכ ץא .לבקסח שידק ןזסה רמואז
 :גמק ףד הבש לש תירסשב ומכ לכה .הבשל ונילעו יכרבו .ןנברל שידקו .והילא־
 :וכרזעב ׳יסי ה״בקהו .שודקה דעומה דובכל םיחמשו םישש סהיהבל םיכלוה*

 .בוט םוי לש החנמ רדפ
 .בר ףדב ומכ בוט סוי לש הדימע םירמואו .ומק ףד סבשב ומכ הסכמ םירמוא
 אבר אמלש אהי שידקו לגרה ותואל ךיישה רומזמה ךכ רסאו לבקתת שידקו■

 :חר ףד חבשל ונילעו

 דעומה לוח לש רדס
 ומכ היברע םירמואו .הצק ףד לגרה ותואל ךיישה רומזמה םירמוא תיברעב

 :הדימעב אביו הלעי םירמואש קר הע ףד לוסב
 דעומה לוסב .סל ףוק דע .ד ףד לוקב יורכ םירמוא דעומה לוח לש תירחש
 ח״ק ןיאיצומו ללהה ןירמוגו תונעשיהה םירמוא הדימעה תרזח רסא תוכק לש

 גורעת ליאכ רומזמו לבקתת שידקו .טר ףד בוט םויב ומכ ףקומ םירמואו-
 : לוסב ומכ רמוגו

 סלפתס רמוגו גולידב ללהה םירמוא הדימעה רסא סקפ לש דעומה לוסבו
u כ ׳סל ודוה רומזמ ףקומ תרזס רחא רמואש קר תוכק לש דעומה לוסב* 

 :וצק ףדב ומכ בוט
 סלעי םירמואש קר .אמ ףד לומב ומכ םירמוא .דעימס לוס לש הסנמ רדש

 :לגרס ותואל ךיישה רומזמו .לבקתת שידק רסאו .הדימעב אביו

 תבשו דעומה לוחב
 לכס תבשה םויל ריש רומזמו .ידוד סכל .׳הל ובה רומזמ םירמוא תיברעב

 :סדימעב אביו הלעי םירמואש קר .סצ ףד תבשב ומכ
 םבשו לעומה לוסב .גלק ףד הדימעה רסא דע תבשב ומכ ןיללפתמ תירסשבז
 לוסבו .לבקתת שידקו תונעשוה םירמוא ךכ רסאו ללהה םירמוג תוכס לש•
 ס״ק׳ב ןיאיצומו לבקתת שידקו .גולידב ללהה םירמוא סספ לש תבשו יעומס
 ומכ הליפתס םירמוגו בוט םויב ומכ ףקומ םירמואו ירשא םירמוא ך.י רסאו׳׳

 :תבש לכב
 :סדיעעב אביו סלעי ץפקומש קר .ומק ףד תבש לכב ומכ םירמוא הסכמב
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 214 ונידאל
 -:יא ,ה יד ליגכא יא .ועכייב ירעכאליד ומאמ ומוק ןאיק .קוונכיימאקכיפ קוק
 רע רופ זא ייל וע רופ זא .הגיריד וע רופ זא .ירבמוכ וע רופ זא .ןאשופ

 יא הגיריד וע הבלאק .קודיריק קוט קודאפאקקיא ןאיק יקרופ .דאדיפנאק
 ימ יד ועכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאעכוליב רופ ןאיק :ימידכופקיר
 ץא זאפ ץיזא :רודימחיר ימ יא יעריאופ ימ ׳ה יע יד ירעכאליד ןוקארוק
 ודוע ירבוק יא קוכ ירבוק זאפ הגא קידאדאיפ קוק רופ ליא .קולייק קוק

 :ןמא ןאריד יא לארשי
 .והילא יבל אנח .לארשי לכ .חרוונקה םוטפ .וניהלאפ ןיא .לבקתת שידק ןזה ליא *חל יא

 : 14 החא תבש יד תירקש ןיא ומוק ודוט ול .קבשל ונילע יא וכרב יח .ןנברד שידק יא

 ליא יא .וטנאס דעומ צ*א יד דובכ רופ שירנילא יא קוזוחג קאזאק קוק הא ןאב יס יא
 :הדוייא הרעסיאונ ןיא הריק ליא וצידניב וטנאק

 דעומ יד החנמ יד הלגיד
 202. החא ןיא ומוק דעומ יד הדימע ןיזיד יא 146. החא תבש ןיא ומוק ןיזידהקנמץא

 הזיא דעומ ליקא הא ינייבנוק יק ליא רומזמ ליא ןיזיד יקנא קיאופקיד יא .לבקתת שידק יא
 :208 החא חבשל ונילע יא .אבר אמלש אהי יא 195

 דעומה לוה יד הלגיד
 ־תיברע ןיזיד יא 195. החא דעומ ליקא הא יכייבנוק יק רומזמ ליא ןיזיד תיברע ץא

 :הדימע הל ןיא אביו הלעי ןיזי־י יק וטרייקיד 75. החא הנאמיק ןיא ומוק

 לוח ןיא 38. יד ובאק הטקא 4 החא הנאמיק ןיא ומוק ןיזיד דעומה לוח יל תירחש
 ליא ןאפאקקיא יא תונעשיה קאל ןיזיד הדימע הל ראנרוט יד קיאופקיד תוכוק יד דעומה
 יא לבקתת שידק יא 209. החא דעומ ןיא ומוק ףקומ ןיזיד יא ת״ק ןאטיק יא .ללה

 :הנאמיק ןיא ומוק הפאקקיא יא .גורעת ליאכ ומלאק

 .וטניימאטלאק ןוק ללה ליא ןיזיד הדימע הל יד סיאופקיד קקפ יד דעומה לוח ץא יא

 סוט יד קיאופקיד יזיד יק וטרייקיד .תוכוס יד דעומה לוח ומוק הלפת הל הפאקקיא יא
 : 196 החא ןיא ומוק בוט יכ 'הל ודוה ומלאק ףקומ ראנ

 ןדיד יק וטרייקיל 41. החא הנאמיק ןיא ומוק ןיזיד .דעומה לוק יד החנמ יד הלגיר
 סא יכייבנוק יק ליא ומלאק ןיזיד לבקתת שידק קיאופקיד יא הדימע הל ןיא אביו הלעי

 :דעומ ליקא

 תבש יא דעומה לוח ןיא
 ןיא ומוק ודוט ול .תבשה םויל ריש רומזמ יא .ידוד הכל .,הל ובה רומזמ ןיזיד תיברע ןיא

 :הדימע הל ןיא אביו הלעי ןיזיד יק וטרייקיד 98. החא תבש

 יא 133. הדימע הל יד קיאופקיד הטסא תבש ןיא ומוק ןוייקארוא ןיזא תירקש ןיא יא
 קאל ןיזיד יקנא קיאופקיד יא .ללה ליא ןאפאקסיח תוכס יד תבש יא דעומה לוח ןיא
 "לאק ןרק ללה ליא ןיזיד חקפ יד הבש יא דעומה לוק ןיא יא .לבקתת שידק יא תונעשוה

 qpw יא ירשא ןיזיד יקנא קיאופקיד יא .ת״ק קוד ןאטיק יא לבקתה שידק יא .וטניימאט

 :תבש הדאק ןיא ומוק הליפת הל ןאפאקקיא יא דעומ יד

 דסדימע הל ץא אביו הלעיןיזיד יקוטרייקיד 146. החא תבש הדאק ןיא ומוק ןיזיד החנמ ץא
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 נ«יב
 תברב

 תוכרב רדס
 ./"ברג תראה השעש רחא הכרבו .רקבב םירי תליטנ לע

 ןיליפת תכרב .לודג תילמ תכרב .ןטק תילט
 :ג fr סליפת רדעב אצמס ולא הוכרב השמש

 םינהכ תכרב
 ;שחלב םירמוא ןכודל םילוע סינהכהש העשנ

 ונתיוצש ויז הכךב אהתש וניהלא !דוהי ךינפלמ ןוצר יהי
 הב יהי לאי המלש הכירב לארשי ךמע תא ךרבל

 :םלוע דעוי התעש קעו ילושכמ
 :סר לוקב םירמוא סיכהכהו .םיגהכ םר לוקב ארוק ןזססי

 ונשךק רשא םכלויעה ךלמ וניהלא !דוהי התא דקרך&
 לארשי וטע יתא ךרבל ונוצו ןרהא לש ותשיןקב

 :הבהאכ
✓ T 

 :סירמראו רוביצל םסיכפ םיררממ ךכ רסאו

 «שי .ךנחיו ךילא וינפ הוהי ראי .ךרמשיו •דוהי
 :םולש"ךל םישיו ךילא 'וי,פ הורי

 :םירמוא םולש םימלשמש רסא רוביצס ןמ םסיכמ סיריזסמשכו

 ונתחטבהש המ ונטע השע ונילע תךזןש המ ונישע
 ךן?ע תא ךרבו םימשה ןמ ךשךרז ןועממ הפיקשה

 :לארשי תא

 הרות רפס תוכרב
 :ר»6י r■pi הלועה

 חא וכךב ־יליע־יי»יאי ♦ה1הי ךכרבי ן"*" :םכטע הוהי
 :דעו םלועל ךרובמה הוהי ךורב!״»»״> :ךרובמה .דוהי
 התא ךורב :דעו םלועל ךרובמה י הדע ךורב רמואו רחמ הלועהי
 ןווני בימעה־לבמ ונב רחב רשא םלועה ךלמ וני^ היה־׳

 :הרותסה ןתונ היורי התא ךורב .ותרות תא ונל "



 ו

 סינוייסידניב יד הלגיד
 קייקדכיב יא .הכאייכאמ הל ןיא סוכאמ סאל רא3אל יד קייסידפיצ
 יד ןוייסידכיב .סיריעסיכימיד pip ירבמוא ליא וזיא יק הרוא ןיא
 ןיליפס יד ןוייסידכיב .ידכארג תילט יד ןוייסידכיב .וקינ סילופ

 : 2 הזיא הליפת יד הלגיל ןיא סאראפוונ סאונתיא סיכוייסידניג וקפיס

 םינהכ יד ץוייסידניב
 ראגאבא ןיזיד ןכוד ליא הא ןיבלה היכהכ סול יק היוא ץא

 סאיס יק :וייד ורעסיאוכ ׳ה יע יד ירעכאליד דאעכוליב סאיס יהי
 וע הא ריזידכיב רופ סיעסאדכימוקכיא סוכ יק ןוייסידכיב העסיא
 ןוגכיכ האייא ןיא האיס ןוכ יא .הדילפמוק ןוייסידכיב לארשי ולניאוס

 :ירפמייס העסא יא הרוגא יד ועיליד יכ וקייפכורונכיא
 :הוכלא זוב ןוק ןיזיד סיכהכ סול יא .סדהכ הוכלא זוב ןזק ה»א»י ןזמ ליא יא

 קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורעסיאוכ ׳ה וע ולידכיב ךורכ
 רופ ודכינתקכיא סוכ 'א ןרהא יד דאדיעכאס וס ןוק וקיציעכאס

 :רומא ץרק לארסי ולביאופ וס סא ריזידכיב

 יא

 ךכרבי
 :ןיזיד יא להק ליא הראפ סיסאפ סיס ןאנרוט יסנא סיאייתיל

 סא סיסאפ סוס ׳ה ירבמולירא :ידראוג יע יא 'ה הגידפיב יונ
 סגכופ יא יע הא סיסאפ סוס ׳ה יסלא :ידאיפא יע יא ףפ

 .זאפ יע הא

 :ץזיד םולש ןאפאקסיא יק סיאיעסיל להק ליא יד סיתאפ תיפ ןאניזס r79fop יא

 יקול סוכ ןוק זא :סוכ ירבוס סיעסאעירקיד יקול סומיזיא
 י*י דאדיעכאס ווכ יד הדארומ יד העאק סיעסאיאכוק סמ

 :לארשי ולביאופ וע הא יזידכיב יא קולייס סול

 הרות רפס יד ץוייסידניב
 :יזיד הרות רפס ליא הא יבוהא יק ליא

 דיחדכיב (יגוסא יק ליא יזיד *א) :׳ההגידכיב יע (ילכופסיר ןזת ליא יא) :קויזןוק׳ה
 דפמייס הראפ וגידניב ליא ׳ה וגידכיב (ןזמ לי4י י־יכופסיייא) :ולידכיב ליא ׳ה הא
 הראפ ולמכיג ליא ׳ה ול־דכיב (דד יס הכרוע יבוהא יק ליא יא) :ירפמייס יא
 *לפומ ליא יל יד וייד ורעסיאוכ ׳ה וע ולילכ*ב :ירפויייס יא דפמידכ
 סוכ הא וייד יא סולביאופ סט סודוע יק סאמ סוכ ץא ואקס״ל ין>

 :,יל הל ןאד ׳ה וע וגידכיב .ייל וס הא



 תוכרב רדס ב
 :רמוא הרוהה האירק רמאו

 ונל ןתנ רקא םלועה ךלמ • וניהלא הוהי ה^א
 קרב .ונפיתב עטנ םלוע ייחו .תמא תרות (1תר\ת)

 :הרוהה ןתונ הוהי

 למוגה תכרב
 ־*•י .סירוסאה הינמ אצויהו .תורבדמ יכלדהו .םיה ידלזי .תודוסל םיכירצש סס סממ*

 ןיכרבמו .סע להקב והוממוריו ודסמ *הל ודוי ביתכ סלכבו .הפרתהו םלסש

 םיביחל למוגה םלועה ךלמ וניהלא ,דוהי! התא יחי9
 ןיפיקומו ;ול ןירועו ל בוט־לכ ינלמגי תובוט
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 םמורתיודןרבתיהלמהוךםחוןחובוט־לכ ךלמג רשא לאה
 ־דזלמגייו־זזרמשי וימחרב אוה הלהתו הכרב־לכ לע
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 :הלס בי־ט-לכ דעל
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 ־יבד לכ לע ןכו .סימ <קש ןיי רכש האמהו בלח גד רשב ומכ ץראה קל ולודג ןיאש יגדל

 :וז הכרב ךרכמ .הילע ךרבל תכרב וזיא עדוי וניאש

 גדרבךב היהנ לכהש םלועה ךלמ וניזדלא !דוהי התא ךורן
 .ךרבמ ךכ רהאו

 :תובר תושפנ ארוב םלועה ךלמ וניה^הוהן התא ךיח^
 שפנ םהב תויחהל ארבק הט־י־לכ לע לנורסחו

 :םימלועה יח'ךורבדד־־ליכ
 .*ילסת ךרבמ ץע לע ולדגש תוריפ לכואה

 :ץעה ירפ ארוב םלועה ךלמ וניהלא ,דוה! התא ךת$

 :ךרבמ ףוסבלו

 ירפ לעו ץעה לע םלועה ךלמ וניה־לא הוהי התא ךור^
 הבוט היזמח ץרא לעו הרשה תבונת לעו :ץעה
 עובשלו חקפמ לוכאל וניתובאל תלחנהותיצךש
 לעו .ךטעללארשי לעו ונילע וניהולא הקי םחר י .הבוסמ
 ךח^זמלעו .ךרובמ ןכשמ* ץיצ רה לעוךד׳ע םילשורי
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 ךירכ
 ונידאל

 :יחד ייל הל יד הדוד8דצימ יד סיאופסיד יא

 סא ויד יק ודנומ ליא יד ייכ וייד ולטקיאוכ ׳ה וט וצידכיב
 דנכאלפ ודכומ ליא יד קאדיב יא דאדליב יד ייל (ייל וק) קונ

 :ייל הל ןאד ׳ה וט וגידכיב .קוכ ירטכיא

 למוגה ליא יד ןוייסידניב
 לופ ןאב יק קיל. יא :ראמ רופ ןאב יק קיל .ראבאלא יד ריונתיכימיד ןאיק ןוה ורוג6*>
 ץא יא .וכאה יה יא וניזאה ובוטהיא יק ליא יא .ןוייזירפ יד ילאה יק ליא יא .המנרייזיד
 "אייכאפא ןיא ןאולריהיוכלאניא יא .דיהרימ וה 'ה הא ןאראול .וטירקהיא הונהיא הילזס

 :ןיזידניב יא :ולביאופ יד וטכיימ

 ןאכודראלאוג ליא ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךףך3
 :וכיאוב ודוט וכודראלאוג ימ יק .קיכייב קודאגילבוא קול הא י

 ןאר-דאייכיא יא :קא (ןארידכופקיל יא) .

 דיקרימ יא האייקאלג *א ןייב ודוט וכודלאלאוג יט יק וייד ליא לאו!
 הדוט ,לבוק ודיקיטלאכיא האיק יא וגידכיב האיק דאדאיפ יא
 יכודלאלאוג יט יא ידלאוג *ט קידאדאיפ קוק לופ ליא .לואול יא ןוייקידכיב

 :הלק ןייב ודוט ילפמייק הלאפ
 הרהיח הקיטכאמ יגיל ודאקשיפ יכראק ומוק הרייט הל יד וטכיימיהירק וה ןיכ יק החק לזפ
 יזיד .האייא ירבוה יחד יה הכרב יק יבאה ןיכ יק החק הדאק ירבוה יתנא יא .האוגא ךואר

 הכרב הטהיא וייופיתילפ לא

 דוט ול יק ודכומ ליא יד ייל וייד ולטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךורב
 :הלבאלאפ וק ןוק יאופ י

 :הכרב יזיד היאיפהיד יא

 קאמלא ןאילק ודכומ ליא יד *יל וייד ולטקיאוכ ׳ה וט ונידכיב ךץף3
 לאוגידיבא לופ ואילק יקול ודוט ירבוק קאוגכימ קוק יא קאגכומ י

 :קודכומ קול יד וביב וגידכיב .וביב ודוט יד המלא קוייא ןרק
 :דרימירפניא הריזידכיב .לוברא ירבוה ןויייהירק יק האונורפ ימוק יק ליא

 ;ל3רא ליא יד וטולפ ןאילק ודכומ ליא יד ייל וייד ולטקיאוכ ׳ה וט וגידניב
 :הכרב הריד ובאקלא יא

1■jVQ א לובלא ל א ורבוק ודכומ ליא יד יי- וייד ולטקיאוכ ׳ה וטיגידכיב 
 ׳א .ופמאק ליא ד וביאוכיל ירבוק יא .לובלא ליא יד וטורפ ירבוק
 קיטקיחא יא קיטקאטוליבכיא יק הגכא יאהכיאוב האייקידבוק יד הלייט יל3וק
 .ןייב וק יד לאטלא לופ יא וטולפ וק יד לימוק רופ קילדאפ קולטקיאוכ הא לאדיריא

 רבוק יא .ולביאופ וט לארשי ירבוק יא קוכ ילבוק וייד ולטקיאט ׳ה הדאיפא
 ירבוק יא .הרפוא יט יד הדאלומ ןויצ יד יטנומ ירבוק *א .דאדביק וט סילשמי
 גאק הל *ד יאלביק סילשורי האי:אלפ יא .ויישאלאפ ויכ ־לבוס יא הלא וט
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 תוכרב רדס 4
 .יגיח:? הרהמ? שדקה ריע םללשורי ,ךנבו .ץל?יה ל-עי

 <:הענ־ב? ונהמשלל הכותל ונלעהו
 (:הזה תגשה םויכ וניהלא ה1הן ינמלגו

 (:ה$,ד ש־זהה שאר םויב ונרגח ־יי® *יי‘
 (:,דזה תויצטור גח שויב ונהטשו *<״)

 (:הזה תועובשה גח םויב ונחמשו «»»»)
 (:הלה ןורכזה םויב ונרכזו ־»»*ינ)

 (:הלה תוכסה גח םויב ונחכשו "־*י)
 גומ -רתא יכ (:הזה תרצעה גח ינימש םויב ונחמשו °י»»•נ־״״)
 ןור? .ץעה ירב לעו ץעה לע ץראה לע ףל הדונו '.לכל בישסי

 ג ץעה ילב לעו ץעה לע ץראה לעיהוהן התא

 :תוריסה לעל ץראה לע ,דוהי התא ךורב י»יא לסייי׳ זי*י
 :סלחה ךרבמ תוקריו תוינונק ינימ לכואה

 רש־דאה יר? ארוב םלועה ךלמ וניהלא ה׳ןהל התא ךור?
 :ב ףד ליעלדכ תושפנ ארט כ״סאו

 ןייה לע תכרב
 :ןןמ ירפ ארוב םלועה ךלמ וניהלא ,דוהל התא ךור?

 :ןמקל אצמת הנורחא הכרבה

 תונוזמ לש הכרב
 ןומימו למוש סלטשו הרומשו הוכח סהש הלחב ןיבייחש ןגל ינימ השמחמ לישבה לכואש

 :וז הכרב ךרבמ ץנכב האבה תפ וא

 :תונוזל ינימ ארוב םלועה ךלא וניהלא ,דוהי התא ומר?
 :רמוא ףוסבלו

 לעל היחמה לע םלועה ךלמ וניהלא הלהי התא ךורב
 הדרטה 'ץרא לעל הדשה יתבונת לעל הלכל?,ד
 הירפמ לוכאל וניתובאל תלהנהל תיצרש הבחרו ה?וט
 ךמע לאךשי ילעו ונילע וניהלא יי םחר .הבוטמ עובשלו
 הדנבו ךך1בכ ןישמ ןויצ רה לעו ךריע םילשורי לעו
 5ינחמשל העותל ונלעהו ונימלב הרהמב שדקה ריע םילקייל



s ונידאל 
 סאייא ירונכיא הא ריבוק סומזא יא .קאיד קורטקיאוכ ןיא הקירפ ןוק

 :האוגאר£ וק ןרק קומארגילא יא
 (:יוכסיא ליא תבס ליא יד האיד ןיא וייד ולטסיאט ׳ה סומאטרונוק יא ץ&,.

 (:יטסיא ליא סדה סאל יד האיד ןיא קומאלבמימ יא שדח שאר ןיא)־

 (:יטקיא ליא האייניסניק סאל יד האוקקאפ יד האיד ןיא קומאלעלא יא סשפ ןיא)

 (:יטסיא ליא סאנאמיס סאל יד האוקסאפ יד האיד ןיא סומאלגילא יא סועובש ץא)

 (:יטסיא ליא ןוייסלבמימ הל יד חאיד ןיא סומאלבמימ יא הנשה שאר ץא)

 (:יטסיא ליא סאיינאבאק סאל יד האוקסאפ י♦ האיד ןיא סומאלגילא יא *>wp ןיא)

 ל״א וטניימיניטיד ליא יד האוקסאפ ובאלוא יד האיד ןיא סומאלגילא יא סרצע ינימש ןיא)
 יט הא סומילאול יא .סודוט הא ןאוגינובא יא וניאוב וט יק :(יטסיא
 חל לופ 'ה וס ולידניב :לובלא ליא יד וטולפ לופ יא לובלא ליא לופ יא הלייט הל לוס

 :לובלא ליא יד וטולפ לופ יא לובלא ליא לופ הלייט

 :הליד לאלסי ץלא ןיא יא

 :קאטורפ קאל ירבוק יא הלייט הל ירבוק ׳ה וט וגידכיב

 :ולימילפניא הכלב יזיד סאלודליב יא סילודנוק יד סודיט ימוק יק ליא

 :הרייט הל יד וטורפ ןאירק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט ולידניב
 : 2 החא הבילא ומוק תוספנ אלוב הליד סיאופסיד יא

 :וכיב ליא לופ ןוייסידניב

 :דיב הל יד וטורפ ןאירק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ,ה וט ולידנינ•

 םוטגיימיניטנאמ יד ץוייסידניב
 סוייא יק הלח ןיא סודאגילבוא ןוק יק הליביס יל סודומ וקניס יד ודאזיג ימוק יק ליא
 ילקוסא וא ליימ ןוק ודאסאמא הטסיא יק ןאפ וא לאדבאל יא הפלא הטליפסיא יא יגילט
 :הכלב יזיד סולוד סוצוקסיב וא הלולדוג ןוק וא יליל ןוק וא יטייזא ןוק וא סאגולד וא

 יד קודומ ןאירק ודנומ ליא ד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךור3
 :קוטכיימיכיטכאמ י

 :חליד סיאופסיד יא

 הדכייבינ הל ירבוק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאופ ,ה וט וגידכיב ךורב
 ירבוק יא ופמאק ליא יד וביאוכיר ירבוק יא וכרי^וג ליא ירבוק יא ’
 קיטקיזיא יא קיטקאטכוליבכיא יק הלכא יא הכיאוב האייקידבוק יד הרייט
 ראטרא רופ יא וטורפ וק יד רימוק רופ קירדאפ קורטקיאוכ הא ראדיריא
 וט לארשי ירבוק יא קוכ ירבוק וייד ורטקיאוכ ;ה הדאיפא .ןייב וק י־י
 ד הדארומ ןויצ יד יטכומ ירבוק יא דאדביק וט םילשורי ירבוק יא ולביאופ
 ייקירפ ןיא דאדיטכאק הל יד דאדביק םילשורי הא האוגארפ יא הרכוא וט
 ןוק קוטארגילא יא האייא ירטכיא הא ריבוק קומזא יא קאיד קורטקיאוכ ןיא

 :האויארפ וק



 תוברכ רדס ד
 (נ הזה תבשה םויב וניהלא הוה;ונמח;ו ייי»>

 (5 הזה שדחה שאר םויב ונרכה שייוי שאי»>

 (:הזה תוצמה גח םויב 'ונחמשו ייסמ)
 (:הזה תועובשה גח םויב ונחןנשו "יעינסנ)

 (:הזה ןורימ םויב ונרכזו הגסזי שאיי)
 (:הזה תובסה גה םויב ונחמשו "טיסי)

 (:הזה תרינעה גח ינימש םויב ונחכשו "יצע ,יייישי)
 הוהמה לעו הראה לע ךל הדונו :לבל ביטמו בוט התא יב
 לעו הוהמה לעו ץראה לע ,דוהו התא ךורב :הלבלכה לעו

 :הלילבה
T T : - = 

 :ךרבמ םידי תליטנ לע ךרבו וידי לטנש רחא סחל לכאיש םדוק

 p םחל איצומה םלועה ךלמ וגיהלא הוהי התא ךורב

 ןוזמה הכרב רדס
 םוקמב איה ןחלסה יכ עדייו .ךלמה ןחלשב לכואש ומכ .דובכב ונחלש לע סדא בסי

 *שדקמה תיב ברחש וישכע תאטחה לע רפכמ חבזמה סיק שדקמה תיבש ןמזבש .חבזמה
 ולכאממ סהל חולשל וא .ונחלש לע לוכאל סיינע ארקל רהזיו תאטחה לע רפכמ ןחצשה
 ותליכא לע רהזיו .חבזה סיקמב ונחלשו .ןברק סיקמב ותליכא ול בשחנ אהיש ידכ םתיבב
 ׳היהיש ידכ לוכאל ןיוכיו .תורשכב היהי ונייו .העלית סוש אלו .רושיא רבד הב היחי אלש

 :ש״תי ותדובעל.אירב

 יסע לכ רטופו ןפגה ירפ ארוב ךרבמ .ןיכדקמ ןיחש םימיב ונחלש לע ןיי ול ואיבה
 :ע״ש ןחלושב התשיש ןיקשמ

 :הכרבה הז םירמוא בוט רתוי ןיי ואיבה רחא סאו

 :ביטמהו בוטה םלועה ךלוכ וניהלא הוהי התא ךורב
 :ונחלש לע התשיש המ לכ לע רטופ שודיק תכרב ץשידקמש סיבוט םימיו תותבשבו

 בבוח םהש םינורחא סימב הברח רהזיו .םינורחא סימ וידי לוט י ותליכא רמגש יחא
 םיקשמ ינמ לכב סלטילילוכי םינורחא סימ :ע״ש ילכה לע סא יכ ץראה לע סלטי אלו

 רבד ףוס :יפב ותל־ת דימתתע־־לבבהוהית£ הכרבא
 רומיש ויתווצמ תאו ארי ם־הלאה תא עמשנ 'לבה
 ישכ־לב ךרביו יפ רבדי הוהן תלהת':םדאה־לי הז ינ
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 ונידאל 4
 סבש ליא יד האיד ןיא וייד ורטשיאט 'ה קומאטרוכוק יס תנש ץא>

 (:יטקיא ליא
 (:יעקיא ליא שדח שאר יד האיד ןיא קומארבמימ יא שדח שאר ץא}

 קאייכישכיש קאל יד האוקשאפ יד האיד ןיא שימארגילא יא חחפ ץא)■
 (:יטשיא ליא

 :(יטשיא ליא שאכאמיש שאל יד האוקשאפ יד האיד ןיא קומארגילא יא תועובש ץא)
 (:יטשיא ליא ןויישאלבמימ הל יד האיד ןיא קומארבמימ יא הנשה שאר ןיא)

 קאייכאבאק שאל יד האוקקאפ יד האיד ןיא שימארגילא יא תוכוס ץא)
 (:יטשיא ליא

 דטכיימיכיטיד ליא יד האוקשאפ ובאגוא יד האיד ןיא קומארגילא יא תרצע ינימש ץא)
 שומיראול יא ש־חוט הא ןאוגיכובא יאוכיאוב וטיק (:יטקיא ליא
 יט וגידכיב :וכריבוג ליא רופ יא הדכייביב הל רופ יא הרייט הל רופ יט הא

 :וכריבוג ליא רופ יא הדכייביב הל רופ יא הרייט הל רופ ׳ה
 :הריד סידי תליענ לע הכרב ושיד יא סונאמ סוס רבאל יס יק סיאופסיד ןאפ רימוק יד סיטנא
 :הרייט הל יד ןאפ ןאקאש ליא ורכומ ליא יד ייר וייד ורטשיאט ׳ה וט וגידכי*

 הזימ הלידהלניר
 יק חפיס יא .ייי ליא יד הזימ ןיא ימוק ןיק ומוק .הזימ הל ןיא דובכ ו3נומ ןוק יטסיא

 חרא הל ימריפ שדקמה תיב ליא יק ופמייט ןיא *ק חבזמ ליא יד ראגול ןיא סיא הזימ הל
 רופ הנודריפ הזימ הל שדקמה תיב סומיניט ןונ יק הרוגא סודאקיפ סול רופ הבאנורדיפ
 וס יד סילראיבניא וא .הזימ וס ץא סיינע ריניט רופ ירפמייס ירוקירפ יא .סמאקיפ סול
 ירימ יא הרא הל ומוק הזימ וס יא ןברק ומוק הדימוק וס ודאטנוק האיה יק רופ הדימוק
 חאיס וניב וס יא .ונאחג ןוגלא הגייא ןונ יא רוסיא יד תזוק האיס ןונ תדימוק וס ןייב ייומ
 :רודאירק וס יד וטניימיבריס הראפ ונאס לאטשיא רופ ימוק יק יסניפ יא .תורשכב ו3יא
 סטיד יא .ןפגה ירפ ארוב הכרב יזיד .שודיק ייא וניק סאיד ןיא הזימ וס הא וניב ןורישורוג•

 ע״ש :תזימ הל ןיא הר'ביב יק יזארביב יד ודומ ודוט תא רטופ סיא הכרב

 :הטסיא תכלב ןאריד לוזימ וניב ןורישורט סיאוסיד יס

 :ןאוגינובא ליא יא וכיאוב ליא ודכומ ליא יד ייר וייד ורטשיאט 'ה וע וערכי*
 י5יב יקול ודוט רופ רטופ סיא שודיק ליא .שודיק ןיזיד יק סיבוט סימי יא היתבש ץא

 :הזימ וק ירבוס
 ודאדיבאקא ו3נומ חאיס יא (.םינורחא סימ) הבאל יס הדימוק וס ופאקסיא יק סיאופסיד
 :ודניאוטא ירבוס ובלאס הרייט הל ןיא יבאל יס ןונ יא .וגילבוא ןוס יקיופ .סאייא ןיא

 :ע״ש יזאיביב יד ודומ ודוט ץק ראבאל ידיאופ יס םינורחא סימ

 ימ ןיא רואול וק וכיטכוקיד הרוא הדאק ןיא 'ה הא יריזידכיב ה^לבא
 ימרכ וייד ליא יד ודיאוא קיא לדוט ול החק הל יד ובאק :הקדב
 יד רואול :ירבמוא ליא ורוט וטקיא יק הרד^וג קאזעכאדכימוקכיא קוק הא דאי
 דאדיטכאק יש יד ירבמוכ הרודאירק הרוט הריזידעב יס הקוב ימ הראלבא ׳ה■



 ןוזמה תכרב ה
 םלוע דעו התעמ היז ךרע ונחנאו :דעו םלועל ושךקז םש

 :היהי ינפל רשא ?הלשה הז ילא רבדיו :היוללה
 זימכ ליחתמ ךרבמהשכ סנכנ אוה סא .לכא אלש דחא סנכנ ןמזל סיכילצ ולכאש הסנש

 :וירחא הנוע .ולשמ ונלכאש

 :דעו םלועל דימת ומק ךרובמו ךורב

 ?דען םלועל דימת ומק ךרובמו וניהלא ךורב י״י׳י ייסע סה סא•
 הנוע ץאושנ תכלבבי

 ־:ונועמב החמקהש דעו םלועל דימת ומק ךרובמו ךףב
 רבד התס וא לכא סאו .ןמא סהמ רחא הנוע ,וכו ונצכאכ ךורב סינוע סהשכ סנכנ סא

 :הליכא ללכב איה היתשהש ׳וכו ונלכאש ךורב הנוע .הדועס התואמ

 ךורב ןינועו !ולשמ ונלכאש ךרבנ ימוא דלבמה הרשע לע הסלשמ
 סה סאו .'וכו ךורב רמואו ךרבמה לחמי :ין;יץך ובוטבו ולש? ונלכאה

 ךורב ןינועו ♦ ולקמ ונלכאש וניהלא ךרבנ רמוא ךרבמה זא הרשע
 יכו ־חיי ימיאו .ךל’"" יחאו :ונייח ובוטלו ולקמ ונלכאק וניהלא

 :ונועמב החמקהק םירמוא הנותח תיבבו
 :הבר החמשבו הלמב הלמ ןוזמה תכלב כ״חא ךרביו

 :דע ימלועל ורקז ךורבו ומק ךורבו אוה ךורב

 ןוזמה תכרב
 ינשעממ אלו ונכזת .םלועה ךלמ ונידילא •דוהי התא דורב
 ןלה ונילע ובוט ףידעמה וניתוקךצמ אלו ונסנ־ופמה י
 ןתונ .םימחרבו הוירב דסהב ןהב ובוטב ולכ םלועה תאו ונתוא
 אל דימת ל״ודגה ובוטמו ויזקיה םלועל יכ רקב־לכל םהזל
 ןז אוה יב דעו םלועל י דימת ןוזמ ונדי רסה: לאו ונל רסח
 ־לכל ןוזמו ה:חמ ןיקתהו לכל ךורע ונחלשו .לכל סנרפמו

 לסופ רומאב ייךפל בורבו .וימלרב ארב רקא :ויתוי־ב
 ןזל ה!הי התא ךורב :ןוצר דד־־לכל עיבקמו ךךי תא



 ונידאל 6
 הטסא יא הרוגא יד ,ה הא סומיריזידכיב סוכ יא :ירפמייק יא ירפמייק הראפ
 :׳ה ירטכאליד יק הזימ הל הטסיא ימ הח ולבא יא :׳ה הא דאבאלא ירפמייק
 ליאודנאוק ולטניא יס .ויימוק ןונ יק טוא ולטניא ןומז ליזא ןיביד .הנוא ןיא ןוליימוק יק סילט
 :ליא יל סארטידהדנופסיל.וייוס ולידסומימוק יק סומיליזידניב .ליזיד הא וסיפניא ופאק

 :ירפעייק יא ירפמייס הראפ וכיטכוקיד ירבייוכ וס ודיזידכיב יא וגידכינ

 טיטנוקיד ירבמוכ וס ודיזידכיב יא וייד ורמקיאט וגידניב יזיד זייד סוייא יס יא
 :ירפמייס יא ירפמייק הראפ

 :ידנופסיל קוטניימאזאק יד הכלב ןיא יא

 הל יק ירפמייס יא ירפמייס הראפ וכיטכוקיד ירבמוכ וק ודיזידכיב יא וגידנינ
 :הדארומ וק ןיא האירגילא

 הדנופסיל .יוכו קומימוק יק וגידניב .ודניידנופסילא ןאבאטסיא ודנאוק ולטניא יס יא
 הדנופסיל .הדועס האיקא יד הזוק הנוגלא וייביב וא ויימוק יס יא .ןמא סוייא יד סאלטיל

 :הדימוק הל יד ללכב סיא ליביב ליא יק .דכו סומימוק יק ו^ידניב

 •ינופסיליא) :ויייקוליד קומימוק יק(ליס)וגידכיב (יזידךלבמ ליא זייד הטסאסילטיל)
 יל יא) :קומיביב דאדכוב וק רופ יא וייוק ול יד קומימוק יק (ליא) וגידכיב (ןיי
 ורטקיאוכ הא קומירדידכיב (יזיד ■ןלגמ ליא סיסנוטסיא זייד סוייא יס יא .ךרגמ ליא הנריט
 יד קומימוק יק וייד ורטקיאט וגידכיב (ןילנופסיל יא) :רייוק ול יד קומימוק יק וייד
 סלט יל הזאק ץא יא .ךרבמ ליא הנלוט ול יא) :קומיביב דאדכוב וק רופ יא וייוק ול

 (:הדארומ וק ןיא האירגילא הל יק ןיזיד
 :ילנאלג חאילגילא ןוק הרגאלאפ רופהרבאלאפ ןוזמה תכלב יסנאסיאופקיד הכלב יזיל יא
 ירפמייק הראפ ןוייקארבמימ וק וגידכיב יא ירבמוכ וק וגידכיב יא ליא וגידניג

 :ירפמייק יד

 הוימ הל יד זוייסידניב
 יא קומכייכיטכאמ ליא ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאט ,ה וט וגידכיב ךורב
 קארטקיאוכ יד ןוכ יא קומכאכריבוג ליא .קאגיא קארטקיאוכ יד ןונ י
 יא .קוכ הא ןייכיטכאמ ליא ,קוכ ירבוק ןייב וק רארבוק ןייזא ליא .קידאדיטקוג
 .קידאדאיפ ןוק יא דיקלימ ןוק האייקארג ןוק ןייב וק ןוק ליא ודוט ורכומ ליא הא

 ליא ןייב וק רופ יא .דיקרימ וק ילפמייק הראפ יק הרודאירק הדוט הא ןאפ ןאד
 וטכיימיכיטכאמ קוכ הא הראוגכימ ןוכ יא קוכ הא ואוגכימ ןוכ וכיטכוקיד ידכארג
 יא קודוט האןחכריבוג יא ןייכיטכאמ ליא יק .ירפמייק יא ירפמייק הראפ וכיטכוקיד
 סא וטכיימיכייככאמ יא הדכייביב וזילאפא יא קודוט הראפ הדאכידרוח הזימ וק
 קוק יד ירבמודיגומ ןוק יא קידאדאיפ קוק ןוק ואירק יק קאקכאירק קוק קאדיט
 ו5יב ודוט הא ראטרא ןייזא יאקוכאמקוט הא ץירבאוגיד ול ומוק קידיק״־ימ
 :ד־זייד ול הא קידאדאיפ קוק ןוקןייכיטכאמ ליא 'ה רכרנידניב .־זרטכוליב ריפ



 ןוזמה תברב ו
 לע וניפלא הוהי ךל הדונ (•וניתובא תלחנ לעו ונצרא לע)
 הירכ הבחרו הבוט הדמח ץלא .וניתובאל תלהנהל
 ונתידפו \ םירצמ ץראמ ונתאצוהש לע .ןוזמו םייח הרות!

 ונלשפב תמתחש ךתירב לעו "™יא וייא סיסנה) .םידבע תיבמ
 לעו; וצועדוהש ךנוצר יקח לעו (.ונתךמלש ךתלות לעו

 י :ונתוא סנרפמו מ התאש ןוזמו םייח
 :־ימוא הכונחכ

 .תועושתה לעו .תורובגה לעו .ןקךופה לעו .םיסנה לע
 םימוב וניתובאל תישעש .תומחנה לעו תואלפנה לעו

 :הזה ןמזבו םהה

 הדמעש? .וינבו יאנומשח לודנ ןהב ןנחוי ןב היתתמ ימי3
 ךןררותמ םח?של לארשי ךמע לע העשרה ןל תובלמ
 םהל תדמע םיברה ךימחרב התאו .ךנוצר יקחמ םריבעהלו
 תמקנ, .םניד תא תנד .הביר תא תבר .םתרצ תעב
 T2 □יבלו .םישלח דיב םילובנ תרסמ .םנרמקנ תא
 ,םילוהמ דיב םיאמטו .םיקידצ ד_יב םיעשרי .םיטעמ
 שודקו לודג □ש תיסיע ךלו .ךתרות *קסוע דימ םידזו
 םויה? ןקרופו הלחנ העושת תישע לאלשי ךמעלו .ךמלועב
 • ךילכיה תא ונפו .ךיתיב ריבדל ךדכ ואב ךב רחאו .הזה
 ועבקו ♦ךשךק תורצה? תורנ וקילדהו ־שיקמ תא ודרטו
 □יסנ םהמע תישעו .האדוהבו ללהב ולא םימזי הנומש

 :הלס לודנה דמשל הדונו תואלפנו
 TV T ־ ן : ’ : v T S • ד

 .רמוא סילופב

 ןמה םהילע המעש? •הריבה ןשושב רתסאו יכדרמ ימיכ
 םידוהיה־לב תא דבאלו גורהל דימשהל שקב .עשרה
 רשע השלשב דחא םויב םבישת ףט ןקז דעו רענמ
 ־רתאו :זובל םללשו רדא שלח אוה רקע םינש שדחל
 •ותבשחמ תא תלהלקו .ותצע תא תלפה םיבלח ךימח־ג



 6 ונידאל
 (.קירדאפ קורעקיאט יד דאדיריא רופ יא הרייע הרעקיאוכ רופ
 הא ראדיריא קיעקיזיא יקרופ .וייד ורעקיאט 'ה יע הא קומיראול
 ועכיימאמריפ .הגכא יא הכיאוב האייקידבוק יד הרייע קירדאפ קורעקיאט
 יד הרייע יד קיעקאקאק קוכ יק רופ .ועכיימיכיונכאמ יא קאדיב ייל יא
 דע יד קוריאופ רופ יא .קוברייק יד הזאק יד קיעקימחיר סמ יא .ועפייא
 יק ועכיימיכיעכאמ יא קאדיב רופ יא .ריבאק קיעקיזיא סוכ יק דאעכוליצ

 :קוכ הא ןאנריבוג יא ןייכיעכאמ וע

 :יחד הכונח ןיא

 .קאיכאגאראב קאל רופ יא ןוייקימחיר הל רופ יא .קורגאלימ קול רופ לע
 קוצ רופ יא .קאיבאראמ קאנ רופ יא .קיכוייקאבלאק קאל רופ יא
 קול קאיד קול ןיא קירדאפ קורעקיאוכ הא קיעקיזיא יק .קועניימאערוכוןי

 :יעקיא ליא ופמייע ליא ןיא יא קוייא

 יא יאנומשח ידכארג ליא ןהכ ןנחוי יד וזיא היססמ יד קאיד.ןיא ימיב
 ולביאופוע ירבוק ולאמ ליא ןוי יד וכייר וראפ יק ודכאוק .קוזיאקוק
 קוריאופ יד ראקאפ קולריזא רופ יא .ייל וע יד ראדיבלוא קולריזא רופ .לארשי
 קיעקאראפ יע .קאגכומ קאל קידאדאיפ קוע רופ וע יא .דאעכוליב וט יד
 .קאזאראב קוק הא קיעקאזאראב .קאייעקוגכא קוק יד הרוא ןיא קוייא הא
 קיעקאגירעכיא .קאקכאגכיב קוק הא קיעקאגכיב .קוגחג קוק הא קיוכאגח5
 קולאמ יא .קוקופ יד וכאמ ןיא קוגכומ יא קואולפ יד וכאמ ןיא קיכאגאראב
 קוייבריבוק יא .קוייפמיל יד קוכאמ ןיא קודאכוקכיא יא .קועקוג יד טאמ ןיא
 יא ידנארג המאפקיעקיזיא יע הא יא .ייל וע ןיא קיעכאזאבארע יד רכאמ ןימ
 ןוייקאבלאק קיעקיזיא לארשי ולביאופ וע הא יא .ודכומ וע ןיא הענאק
 ןורייכיב יקכא קיאופקיד יא .יעקיא ליא האיד ליא ומוק ןוייקימחיר יא ידנארג
 וייקאלאפ וע הא ןורארבמוקקיא יא .הזאק וע יד וייקאלאפ הא קוזיא קוע
 קיערוק ןיא קאלידכאק ןוריידכיקכיא יא וייראבוענאק וע הא ןוראייפמילא יא
 ללה ןוק קועקיא הכונח יד קאיד וגוא ןוראוגיעיקא יא .דאדיענאק וע יד
 קומיראיל יא .קאיבאראמ יא כורנאלימ קוייא ןוק קיעקיזיא יא .רואול ןוק יא

 :ירפמייק 'דנארג ליא ירבמוכ יע הא
 :הריד םירופ ץא

 יק ודכאוק וייקאלאפ ליא ןשוש ןיא רסקא יא יכדרמ יד קאיד ןיא ימי!;
 ראעאמ רופ ריאורעקיד רופ וקשוב ולאמ ליא ןמה קוייא ירבוק וראפ
 האימא5 וזייב העקא יא וקומ יד קויידיל קול קודוע הא רידריפיד רופ יא
 רדא יד חמ ליא יחד יד זימ ליא הא יזירע ןיא .ונוא האיד ןיא קיריאמ יא
 "לאב קאגכומ קאל קידאדא-פ קוע רופ וע יא :ראירפ רופ ואפקיא וק יא
 סיטקיזיא יא ועכיימאקביפ וק הא קיעקאיינאד יא .וזיקכוק וק הא קיעקא^



 ןוזמה הכרב ז
 .ץעה לע וי;? תאו ותוא ולתו .ושאר? ולומג ול תובשהל
 :הלס לודגה ךמשל הדונו .תואלפנו םיסנ םהמע "רישעו
 ,ךמש תא םיכרבאו ךל םידומ ונא וגיהלא ,דוה; לכה לעו
 לע ךיהלא .דוהי תא תכרבו תעבשןתלכאו רומאכ
 ץראה לעהוהיהתא ךורב :ךל ןתנ ־שא הבוטה ץראה

 :ןוזמה לעו
 םילשורי לעו ־!ןמע לארשי לעו ונילע וניהלא הוהן םחר
 לעו .ךלכיה לעו .ךךובכ ןכשמ ןויצ רה לעו .ךריע
 ארקנש .שודקהו לודגה תיבה לעו .ךריבד לעו .ךנועמ
 .ונחיורה .ונלכלכ .ונסנךפ .וננוז .ונעך .וניבא וילע ךאש
 וניהלא ,דוהי ונכדעת לאו .ונתורצ־לכמ הדהא ונל המה
 םתנתממי) 'םתאולה ידיל אלו .םךוי רשב תונתמ ידל
 .הבחרהו האלמה ךדיל אלא’ .(הברא םתפרחו הטועא

 גכלכג אלו הזה'םלועב שוב; אלש .החותפהו י הרישעה
 דמוקאל הגריזודת ךחישא דוד תיב תובלמו אבה םלועל

 :ונימןכ הדהאכ
 :סירמוא תבשב

 ־עיבשה םוי תוצמכי ךיתוצמב וניהלא יי ונצילחהו הצר
 שודהו לודג הז םוי יכ הזה שודקהו לודגה תבשה

V לאו ךנוצר יקח תוצמכ וב חוננו וב תובשנ ♦ךינפלמ אוה ■־ 
 הרהמב ןויצ תאחנכ ונארהו .ונתחונא םויב ןוגה ה־וצ יהת
 .וניתשו,ונלכאש םבגו תומחגה לעב אוה התא יכ .ונימיב
 .חצנל ונחכשת לא .ונחכש אל שודקהו לודגה ךתיב ןברח
 הנגתו התא שודקו לודג ךלמ לא יכ .דעל ונחנזת לאו

 :ונימיב הרהמב ךריע םילשורן
 :רמוא לעומה לוחבו בוט םויבו שדח שאלב

 .הצריו .הארי .עיגי .אביו הלעי.וניתובא י,דלאו וניהלא
 :ןורבזן'.וגיתובא ןורבה וננורכז רכהו דקפי .עמשי.
 ךאע־לכ תרכזו .ךדבע דוד 'ן? חישמ ןורכזו .ךריע םילשי״י



 ,,:ידאל
 סא יא ליא סא ןמאגלוק יא .הקיבאק וp ץא ןודראלאוג וק ליא הא ראנרופ
pip אראמ יא קורגאלימ קוייא ןוק קיטקיזיא יא .הקרוא הל ירבוק קו1׳יא- 

 :דפמייק ידכארג ליא ירנמוכ ווכ הא קומיראול יא קאיב
 טייזידכיב יא יע הא קיטנאול קוכ .וייד ורטקיאט "ה .ודוטוליר5וק יא לעו
 יא קאראטרא יט יא קארימוק יא וגיד ול ומוק ירבמוכ וט הא קיט
 וגידכיב .יט הא וייד יק הכיאוב הל הרייט הל רופ .וייד וט ,ה הא קאריזידכיג

 :וטכיימיכיטכאמ ליא רופ יא הרייט הל רופ 'ה וט
 סיאופ יט לארשי ירבוק יא .קוכ ירבוק וייד ורטקיאוכ ׳ה הדאיפא ןר^יך
 זידארומ ןויצ יד יטכומ ירבוק יא .דאדביק וט םילשורי ירבוק יא .ול
 יט ירבוק יא .הדארומ וט ירבוק יס .וייקאלאפ וט ירבוק יא .הרכוא וט יד
 רדאמאיי יאופ יק הטכאק הל יא ידכארג הל הזאק הל ירבוק יא וייקאלאפ
 *ריבוג ,קומכיטכאמ ,קומאטכיקאפא ירדאפ ורטקיאוכ תאייא ירבוק ירבמוכ ופ
 קארטקיאוכ קאדוט יד הקירפ יד קוכ הא הגנאקכיא ראנאג קומזא ,קומאכ
 קאבידאד הא וייד ורטקיאוכ ׳ה ריטקיכימיד ריכיט קאגא קומ ןונ יא .קאייטקוגכא
 ויידופיר וק יא הקופ הבידאד וק יק .ירגכאק יא ינראק יד (קיח יק ירבמוא יד)
 הל .היכאהליא הניי הל טאמ וט יד ובלאק .קומיטקירפכיור קוק האקכיאוגכומ
 ןונ יא .יטקיא ליא ודכומ ליא ןיא קומיטקיזירא קומ ןונ יק .הטרייבא הל *א הקיר
 רט דוד ידהזאק יד וכייר יא .ןייכיב ליא ודנומ ליא הא קומיקכיאוגריבא קיכ
 :קאיד קורטקיאוכ ןיא הקירפ ןוק ראנול וק הא ראכרוט קארא ול .ודאטנוא

 :ןאריד תבש ץא

 -וקניא קוט ןיא .וייד ורטקיאוכ 'ה קומאבלאק •א הטכוליבכיא |ךצר
 ליא .וכיטיק ליא האיד יד הקכאדכימוקכיא ןיח יא .קאקכאדכימ

 ׳ ליא וטכאק יא ידכארג האיד יק .יטקיא ליא וטנאק ליא יא ידנארי ליא תבכ
 *וקכיא ומוק ליא ןיא קומיראזופיר יא ליא ןיא קומיראגלוא .יט יד ירטנאלי־
 ־האייטקוגכא יכ האיק ווכ יא .דאטכוליב וט יד קוריאופ יד הקכאדניה
 "רטוק ןיא קומארטקומא יא .הקנאילוא היטקיאוכ יד האיד ןיא האייקכא י;
 קול יד ןורטאפ ליא וט יק .קאיד קורטקיאוכ ןיא הקירפ ןיא ןויצ יד וטכיימאט
 וטכיימיאמטקיד קומיביב יא קומימוק יק ודוט ןוק ןואא יא .קוטניימאטרוכוק
 קידיבלוא קומ ןיכ .קומידיבלוא קומ ןוכ הטכאק הל יא ידכארנ הל הזאק וט י־*
 וטכאק יא ידכארג וייד יק .ירפמייק הראפ קישי^ג קומ ןוכ יא .ירפמייק הראפ
 :קאיד קורטקיאט ןיא הקירפ ןוק דאדביק וט םילשורי קיאוגא־יפ יא .יט

 :דעומה לוח יא בוט סוי ןיא יא שדח שאר תבש ןיא

 ירטכיא יא הבוק .קירדאפ קורטקיאוכ יד וייד יא וייד ורטקיאט 1 ^|יהלא
 ■האיק ודאטכיליבכיא האיק יא ודיקיראפא האיק .יגיאא יק
 יא ןוייקארבמימ הרטקיאוכ .ודארבמימ תאיק יא .ודאטיזינ האיק .ודיאוא
 -דאדביקוט םילשורי יד ןוייקארבמיה יא .קטדאפ קורטקיאט יד ןוייקארבמיע



n ןוזמה תכרב 
 םימהרלו המחל ןחל .הבוטל הטילפל .ךינפל לארשי תיב
 .(הזה שךחה״שאר שימ שאי) םויב (ו 'הזה תבשה סמנ) םויב
 ,־דזה תובסה גח סיימיל) םויב הזה תוצמה גח םויב (חספל(
 .(הזה שדל ארקמ םויבו)(הזה תרצעה גח ינימש םויבו>
 היבוטל וב וניהלא הו;הי ונרכז .ונעישוהלו ונילע וב םחרל■
 העושי רבךב .םיבוט םייחל וב וניעשוהן .הכרבל וב ונדקפו•
 ךילא 'יב .ונעישוהו ונילע םחרו לומהו'וננחו סוח םימחרו

 :התא םוחרו ןונה ךלמ לא יב .וניניע

 :ןמא םילשורל ןינב וימח/וב הנוב ,דוהי התא ךורב

 (:ותכרב רחא שחלב הנוע הז ןמא)

 ,ךרב ןיד ריע הנבת לארשי תיב להק־לכ י;יהבו ונידדב>
 בשו וטפשמ לע ןומראו .םילשוריב שדקה תדבע ןובתי

 :(הנושארבכ בורקב

 וניבא לאה דעל םלועה ךלמ וניהלא ,דוהן התא ךורב.
 שודק .ונשודק .ונלאוג .וניארוב .ונרידא .ונילמ
 .לבל ביטמהו בוטה ךלמה .לארשי העור ונעור .בקע;

 ביטיי אוה ונל ביטה אוה ונל ביטמ אוה .םויו םוי־לכבש׳
 דבהו ןח דעל .ונלמגי אוה .ונלמג אוה .ונלמוג אוה .ונל■

 :בוט־־לבו הלצהו חורו םימחרו
 ז ■ו - ־• ז

 אוה ןמחדד *ידיבל אסב לע חבתשי אוה ןמחרה־
 חבתשי אוה ןמחרה :קראבו םימשב חבתשי
 ומה ןמחרה :סיר ומעל ןרק אוה ןמחרה :םידוד רודל ונב
 ד1בכב ונסניפי אוה ןמחרה :םיחצ; חצנל ונב ראפתי־
 : “ - - - : : ־־ *־ • * : ! - v ז אלו היירב .רעצב אלו תחנב רוסיאב אלו רתהב .דזבב אלי

 חלשי.אוה ןמחרה :וניניב םולש ןתי אוה ןמחרה :םוצמצב
 ומה קקתדל ♦ונידי. השעט־־יכב ־יחלצה: הזדור הברב.



 ונידאל
 *יג יד ןויישארבמימ יס .ו5רייק ויכ דוד יד וזיא ודאיככוא יד !ויישארבמימ יא

 ןייב דרפ הרודאפאקשיח רופ יע יד ירטכאליד לארשי יד הזאק ולביאופ רוכ
 דיבש ליא תבכ ץא) יד האיד ןיא קידאדאיפ רופ יא דיקר־מ רופ האייקאר:רופ
 ־סכפ ןיא) (*יכשיא ליא זימ ליא יד וייפיקירפ ןיא שדק שאל ןיא) (יא ייכשיא ליא
 ןיא (הרכיש ץא) .יונקיא ליא שאייניקכיש שאל יד האוקשאפ יד האיד ןיא
 רבאגוא האיר ןיא יא) ייגשיא ליא קאייכאבאק שאל יד האיקשאפ יד האיד
 ־ש'א ליא ראדיטכאש יד הרודאמאיי יד האיד ןיא יא)ורידאטא יד האוקשאפ
 "ה שומארבמימ .שימראבלאש רופ יא שיכ ירבוש ליא ןיא ראדאיפא לופ (ייכ
 ,ןו־יש־דכיב הראפ ליא ןיס שומאטיזיב יא .ןייב הראפ ליא ןיא וייד וריכש'אט
 ־יא ןויישאבלאש יד הרבאלאפ ןרק שאניאוב שאדיב הראפ ליא ןיא שומאבלאש יא
 ־יא .קונ ירבוש ישירובאפ יא הדאיפא יא שומאיישאלנכ־־׳א יא הדסיפא .שידאדאיפ
 :ויכ ותדאיפ יא וחיישארג ייר וייד יק .שוחא קורטשיאט יט הא יק .קונאבלאק
 :ןמא םילשורי יד האוגארפ שידאדאיפ קוש ןרק ןאיגארפ ,ה ויכ וגידכיב

 (:הכלב וס יד שאליכיד הדאייקא ידנופסיל ייגשיא ןמא)

 ־יד האייכאפמוק הדוט יד קאדיב ןיא יח קאדיב קורונשיאוכ ןיא ו^ייח2)
 "יא ראטנאק ןוק ןויצ יד דאדביש הדאיגארפ האיש לארשי יד הזאק
 ירבוס ייישאלאפ יא סלשורי ןיא דאדיטכאש הל ־ד וטניימבליס הככופנוק יש

 (:האירלמירפ הל ןיא ומוק וכאקריש ןיא הלאטכיקא ־: וייקיאוג וק
 כ־א ידפמייק הראפ ודנומ ליא ־ד *יר וייד ורטסיאוכ ,ה וט וגידכיב דורב
 *קיאוכ .ייכריאופ ורטקיאוכ .ייר ורטקיאונ .ירדספ ורטקיאוכ .וייד
 .בקעי יד ויככאש .וטנאק ורטשיאיר .רודימחיר ורטש״אט .רודאירק ורט
 ראוגיכובא ליא יא וניסוב ליא ייר ליא .לארשי יד רוטקאפ רוטקאפ ורטקיאט
 ־וזיא ליא .שט הא ןאוניכובא ליא האיד יא האיד הדאק ןיא יק קודוט הא
 ליא .רודאנורדאלאוג ורטשיאוכ ליא .קוכ הא ןייב הרא ליא .שוכ הא ןייב
 יא האייקארג .ירפמייש הראפ הראכורדאלאוג קומ ליא .וכורדלאוג שימ
 :וכיאוב ורוט יא הרודאפאקשיא יא וייקאפקיא יא שידאדאיפ יא דישרימ
 יש יד האייש ירבוש ודאבאלא האיש ליא וזודאיפ ירדאפ ליא ץ£3|ףףןך

 שול ןיא ודאבאלא האיש ליא וזודאיפ ירדאפ ליא .הלכוא י
 ןיא ודאבאלא האיש ליא וחרא יפ ירדאפ ליא :הרייט הל ןיא יא קולייש
 -הנורוק ליא ותדאיפ ירדאפ ליא :שייישכאכיליג יד וייקכאכיריג הראפ שט

 ןרק הלאוגיזומרופא יש ליא וזודאיפ ירדאפ ליס .הראשלא ולביאופ וש הא
 היכייככאמ שימ ליא וזודאיפ יידאפ ליא :שירפמייש יד ירפמייק הראפ קורטואחכ
 ןרק ודידכיפיד ןוק ןוכ יא ודאי־קניקיל ןוק .ויירפקוכימ ןוק ןוכ יא הרכוא ןרק
 ירדאפ ליא .הרוגירטקיא ןוק ןוכ יא הרוגנא ןוק .וטירפא ןוק ןוכ יא יחפיר
 ךוייקידכיב יאיבנ יא ליא וחדאיפ *רדאפ ליא .קורטואחנ ירטכיא זאפ הראד והדאיפ
 סובאמ קאריה־ייאוכ יד קאגיא סאדוטיץס דאדיריפבולפ יא האי שכאכאנ

II 



 ןוזמה תכרכ ט
 דרהמ תולג לוע רובקי אוה ןמחרה :ונכ־ך תא חילצי־
 ןמחרה :ונצראל תויטפוק ונכילוי אוה ןמחרה :וניראוצ לעמ
 :ףוגה תאופרו שפןה תאופר .המלש האופר ונאפרי אוה

 ךרבל אוה ןמחרה ;הבהרה ודי תא.ונל חתפי אוה ןמחרה
 יניתובא ובדבתנש ומכ לודגה ומשב ונממ התאו דחא־לכ
 הכיב דחי.ונתוא לחבי ןב לכ לימ ליב בקעיל קחצי םהרבא
 .ונילע שורפי אוה ןמולרה :ןמא רמאנו ןוצר *הי ןכו הטלש
 .ונבלמ רתבתדאר ותרות עטל אוה ןמחרה :ומולש תכס

 :אטחנ יתלבל ונינפ לע ותארי היהתו

 תבס:*

 םדוח סאיב•

 בווכ סויג-

 סטסב

 :תבש ולכש םלוע ונליחני. אוה ןמחרה

 דחל החונמ .ךורא וליש םלוע .בוט ולכש םלוע ףיסומ וכ״ויו תבסמ•

 :םימלועה

 הבוטל הזה שיחה ונילע שדחי אוה ןמחרה

 ג הכרבלו

 :בוט ילכש םויל ונליחני. אוה ןמחרה

 :ןתיול לש היפכ בשיל ונכזי אוה ןמחרה

 הרחמו השךק עפש ונילע עיפשו אוה ןמחרה
 דנצו ןגמ אהת םתוכזו .ןישייק.ןיאלע ןיזיפקא העבשמ
 :תלפונה דוד תכס תא ונל םיקל אוה ןמחרה :ונילע

 םינבו חרוא תכרב
 רדסיו ♦וילע ונלכאש הזה ןחלשה תא ךרבי, אוה ימחרת
 םהרבא לש ונהלישכ הלהלל .םלוע ינדעמ־לב וב
 ןמחרה :החש:ונממ אמצ־לבו .לכאי ונממ בער־לכ .וניבא
 ימא תאו) .הזה תוכח לעב (ירומ יבא תא) ךרבל אוה
 אוה תאזה הרועמה לעכו תאזה תיבח תלעב (יתרומ
 םיסכנבו .ותומל אלש םינבב ול רשא־לכל ותשאו וינש
 א$ה םלועל םלכי אלו הזה םלועב שובל אל •ומתי אלש
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 תדח*!:ירדאפ ליא .הריראק הרעקיאוכ תא הראריפקורפ ליא וחדאיפ ירדאפ ליא
 זיבריק הרעקיאוכ ירבוק יד הקירפ יד וייריביעאק ליד וגויי הריפמור ליא•

 *יא :הרייע הרוכקיאונ הא הזימריפ ןרק הראביי קרמ ליא וחדאיפ ירדאפ ליא

 ליא יד תכיזילימ .הדילפמוק הכיזילימ הראכיזילימ קומ ליא וזודאיפ ירדאפ
 קט הא הרירבא ליא וזודאיפ ירדאפ ליא .המלא הל יד הכיזילימ יא ופריאוק

 *א ונוא הדאק הא הריזידכיב ליא וחדאיפ ירדאפ ליא .הגכא הל וכאמ וק הא

 יורישידכיב יק יק ומוק ידכארג ליא ירבמונ וק רופ קורונואחכ יד ונוא

 .ודוע ודוע יד ודוע ול ןיא .בקעי יא קחצי םהרבא קירדאפ קורעקיאמ
 דאעכוליב האיק יקכא יא .הדילפמוק ןוייקידכיב הכואא קונ הא הגידכיב יסנא

 -אבאק קוכ ירבוק הרידכאפקיא ליא וזודאיפ ילדאפ ליא :ןמא קומיריד יא

 רומא וק יא ייל וק הראעכאלפ ליא וחדאיפ ירדאפ ליא :זאפ וק יד האייג
 יקרופ קיקא5 קארעקיאט ירבוק רומיע וק האיק יא .ןוקארוק ורעקיאופ ןיא

 : קומיקיפ ןוכ

 ודוע יק ודכומ ליא ראדיריא הגא קוכ ליא וחדאיפ ירדאפ ליא תבס ץא)
 טיאובליא ודוע יק ודנומ ידאייניא בוט סוי יא חבש ןיא) (:סבש ליא

 %c ירפמייס יד סאדיב הראפ הקכאגלוא .וגראל ליא ודוע יק ודכומ

 ליא זימ ליא תא קוב *רבוק יבוכיר ליא וחדאיפ ירדאפ ליא סדח םאל ץא)

 :ןוייקי־י“'3 רופ יא ןייב רופ יעקיא

 יק האיד ליא הא ראדיריא הרא קוכ ליא וחדאיפ ירדאפ ליא גומ םוי ץא>

 :וכיאוב ליא ידוע

 הפוק ןיא ראעכיקא רופ הקקירימ קוכ ליא וחדאיפ ירדאפ ליא תוכס ץא)
 קמ ירבוק יאוגיגומ ליא וחדאיפ ירדאפ ליא :ןסיול ליא יד

 קועלא קירי£אקומ ייגייק קול יד) הזייפמיל יא דאדיעכאק יד ירבמודילונא

 וחדאיפ ירדאפ ליא :קוכ ירבוק הגראדא יא וראפמאמ האיק תוכז וק יא .(קועכאק.
 :הדיאאק הל דוד יד האייכאבאק הא קט הא יעכאבילא ליא

 סו׳זיא יד יא רי׳פאסומ יד ץוייסידניב
 ךר תעקיא הל הזימ הל הא הגידכיב ליא וזודאיפ ירדאפ ליא ץ^חר!ד
 יד קוייקיב קודוע האייא ןיא ילגיר יא האייא ירבוק קומימוק

 זעניירבמא ודוע .ירדאפ ורעקיאוכ םהרבא יד הזימ הל ומוק האיק יא .ודנוע•
 ליא דחדאיפ ירדאפ ליא :הריביב האייא יד וחאיקיק ודוע יא .הריעוק האייא יד

 א .העקיא הל הזאק הל יד ןורעאפ (ירדאפ רוייכיק ימ) הא הגידניב
 הל יד ןורעאפ יא .העק*א הל הזאק הל יד הכורעאפ (ירדאמ הרוייכיק ימ)

 'יא ליא הא יקול ודיע יא ריזומ וק יא קוזיא קוק יא ליא .העקיא הל הדועק

 ס .ץמיעא יק ןונ יק קאדכייזא םאל ןיא יא ןא־יאימר יק ־ונ יק סדיא םי*
 זז •י
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 ןוזמה הכרב
 !טש טולקי 6^לך .ריעל םיבורקו םיחלגמ ויסענ ויהיו
 ז1ע רוהרהו אטח רכל םוש וינפל קקדזי לאו ויל דשעמכ

 :םלוע דעו י התעט

 הלימה תדועסב
 אוה ןבה יבא הת תיבה לעב תא ךרבו איה ץמהדל
 ךרבי אוה ןמ!ךךה :םלוע דע תדלויה ותשאו ז
 תולימל אוה ךורב שודקה והכזק םשכו דלונה דל״ה תא
 םיבוט םישעמלו תוצמל הפהל הרותל םנבל והכזי ךכ
 תלעמ תא ךרבי אוה ןמחרה':ןמא רמאנו ןוצר יהי ןכן
 ־־לכל םה .דוצמב םילךתשמה ראשו להומהו קדנןנה

 :םהל רשא
 - » v -ז

 ןתחה תדועסב
 םירכז םינבכ הלכהו ןתחה תא ךרבי אוה ץמ1ךרה

 . ־לכ תא ךרבי אוה ןמחרה :ךרבתי ותדובעל
 תולעמ אוה ךורב שודקה ונל ןתיו .הזה ןחלשב ק4ו?מס

 :הבוטל ונבל'
 T 5 ״* *

 קנבלו !לישמה תומיל ונברקיו ונכזיו ונידדי אוה ןמחרה
 ג*:סל־בו הבשנ) :אבה םלועה דחלו שדקמה תיב
 דסה השעי, וכלמ תועושי, לייזנמ (לדנמ ייייא סייס ׳םארנו
 ישךדו ובערו ושד םיריפכ :םלוע דע וערזלו דודל וחישמל
 יתיאר אלו יתנקז םג יתייה רענ :בוט־לכ'ורסחו אל הוהל
 יערזו הולמו ןנוח םויה־לכ :םחל שקבמ וערזו בזענ קידצ
 העדי וניתשש המו העכשל היהי ונלכאש המ :ה?ךכל
 םהינפל ןתלו ביתכלכ הכלכל הלהי ונרתוהש דמו .האופרל

 דשע הוהיל םתא םיכורב :הוהי רבדי וריתויו ו*־לכאף
 ידוהי הדהו ,דוהיב חטכל רשא רבגה ךורב :ץראו םימש

 םולשכ ומע תא ךרבל דוהל ןתי ומעל זע העדי, :ותמכמ



 ונידאל 10
 חכומ ליא הא יקכיאוגירבא יק ןונ יא .יונקיא ליא ורכומ ליא ןיא דנקיזילא יק

 :דאדביק הל הא קאכאקריק יא קאדאריפקורפ קאדכייזא קוק ןאיק יא ןייניב ליא

 הקקיעכוקא ןוכ יא .קוכאמ קוק יד הגיא ןיא רודיקרוונא יעקידופ ןוכ יא
 הרוגא יד ויגיליד יכ וייריקכיפ יכ .ודאקיפ יד החק הכוגניכ ליא יד ירונכאליד

 :ירפמייק העקא יא

 הלימ תירב יד הדועס ץא
 הל הזאק הל יד ןורעאפ הא הגידכיב ליא וחדאיפ ירדאפ ליא ן^חרה
 הדיראפ הל ליזומ וק יא ליא וזיא ליא יד ירדאפ הוכקיא

 ליא וייכיפ ליא הא הגידכיב ליא וחדאיפ ירדאפ ליא :ירפמייק העקא ׳וגו ׳
 .הלימ הל הראפ ליא וגידכיב וענאק ליא וייסירימ ול יק ודומ לא יא ודיקאכ

 קאל הא הפוח הל הא ייל הל הא רארעניא רופ הקקירימ ול יקנא

 ליא :ןמא קומיריד יא דאענוליב האיק יקכא יא .קוכיאוב קוגיא הא יא הולמ

 וונקיר יא להומ יא קדנק רוייכיק ליא הא הגידכיב ליא וזודאיפ ירדאפ
 :קוייא הא יקול ודופ יא העקיא הל הולמ הל ןיא קיונכארוקירפ קול יד

 ויי׳בונ יד הדועס ץיא
 ץק האייבוכ הל יאוייבונ ליא הא הגידניב ליא וזודאיפ יידחפ ליא ל£הרה
 וחדאיפ ירדאפ ליא זגידכיב ועניימיבריק וק הראפ קוגאמ קוזיא

 יד יא .העקיא הל הזימ הל ןיא קודאדבוקקירא קול קודוע הא הגידכיב ליא

 !ןייב הראפ ןוקארוק ורעקיאוכ יד קאדנאמיד ל־א וגידניב וענאק ליא קוכ הא

 .הקקירימ קוכ יא .יאוג־דיבא קוכ ליא וחדאיפ ירדאפ ליא ן£(ךדה

 יד האוגארפ הל הא יא חישמ ליא יד קאיד הא יגיאא קונ יא
 יא ח׳ד תבש ןיא) ןייכיב ליא ורכומ ליא יד קאדיב הא יא .היגנאק הזאק הל

 יא ייר וק יד קיכוייקאבלאק ריקידנארגניא ןייזא (ירוע ':'י גויכ סוי

 העקא ץמיק וק הא יא דוד הא ודאענוא וק הא דיקרימ ןייזא

 יא ןורייקירבמאכיא יק יא ןורייקיבורפניא ,ק קויילידאק .ירפמייק

 ייבכיא ימ ןייבמאע יאופ וסומ .*ץיב ןוגכיכ ןאראוגכד) ןונ ׳ה קיענייריקיר יא

 ליא ודוע .ןאפ ןאקשוב ןימיק וק יא ודאזליד ועקוג ידיב ןונ יא .יקיז
 קומימוק יקול .ןוייקידניב רופ ןימיק וק יא ןאעקירפניא יא ןאייקארגניא האיד
 קומ יקול יא .הניזילימ רופ האיס קומיביב יקול יא .הרוערא רופ האיק

 יד ירענאליד וייד יא .קוקפ ליא ושיד ומוק .ןוייקידניב רופ האיק ועקיר
 קולידניב .,ה יד הרבאלאפ ימוק ריקינאמור ןורייזא יא ןוריימוק יא קוייא
 האייזואי^כיא יק’ יק ןוראב ליא וגידכיב .הרייע יא קולייק ןאירק ׳ה יד קוב

 .הראד ולביאופ וק הא הזילאערופ ׳ה .האייחאיפ וק ׳ה הריק יא ׳ה ץא

 • זאע הל ץק ולביאופ וס הא הריזידריב
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 ןייה לע תכרב

 •זנרמ ייבס
 ז ן11יל ייו ארוב םלועה ךלמ וניהלא הו,דן התא ךורב

 .ן1|.ד ירן לעו ןן!ה לע שלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךחב
 הבחרו הביט הךןח ץרא ליעו הדשה תבונת לעו
 .העטמ עובקלו הירפמ לוכאל וניתובאל תלהנהו תיציק
 םילקורי לעו .ךמע לארשי. לעו ונילע וניהלא הו,דן םחר
 .ךלכיה לען ךחבזמ לעו .'ך־זובי ןנקמ ןויצ רה לען'ךריע
 הלותל ונלעהו :ונימיב הרהמב קך(לה ריע םילקורן הנבי

 : (הנינבב ונחמשו)

 (ז הזה תבשה םויב וניהלא ,דוהי ונמחנו "»נ)
 (:הזה שך|דה שאר םויב וניכזו' "יי" שאיג)
 (ז הזה תוצמה גח םויב ונחמשו "ספב)

 (:הזה תועובקה גח םויב ונחמשו "יעטש>)
 c הזה ןורנזה םויב וניכזו 1״ם״ שאיי)

 (:הזה תוינפה גח םויב ונחמשו "יני»>
 הרתא ינ (:הזה תרצע גח ינימש םויב ונחמשו "יצע ,־׳"שי)
 י־ון לעו ןןןה לע ץיאה לע ךל הךונו .לנל ביטמו בוט
 :ןןןה ירפ'ילעו ןפנהילע ץראה ילע הוה\דתאךורכ:ןןגה

 רוציקב ןוזמה תכרב
 .ולנ םלועה תא זזה םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא יזחב
 :רנל ךורע ונחלשו .ולכאמ ויתויךב לנל ןיכהו

 :לנ,ך תא ןזה ,דוהי התא ךורב

 יתת •ונלכאממ םולנ רסח אל רפיא .ונלאוג לאל הדונ
 לע העדי התא ךויב :ןוזמו םרל הרותו תייב ונל

 ךוזמ,ד לעו ז־ךאח
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 רני׳ב ליא יר׳ברס ץרייסידניב

 :קירוייכיק סול יד האייקכיקיל ןרק

 :דיב הל יד וטורפ ןאירק ורכומ ליא יד ייר ו*יד ורטקיאוכ ׳ה ווכ וגידכיב

 יא דיב הל ירבוק ורכומ ליא יד ייר וייד ורונקיאוכ ׳ה וונ וגידכיב ךורב
 יא .ופמאק ליא יד וביאוכיר ירבוק יא .דיב הל יד וטורפ ירבוק י

 •קיזיא יא קיטקאטכוליבכיא יק הגכא יא הכיאוב האייקידבוק יד הרייט ירבוק

 ריפ יא וטורפ וק יד רימוק רופ קירדאפ קורטקיאוכ הא ראדיריא קיט

 לארשי 'רבוק יא קוכ ירבוק וייד ורטקיאוכ ׳ה הדאיפא .ןייב וק יד ראטרא
 הדארומ ןויצ יד יטכומ ירבוק יא .דאדביק וט םילשורי ירבו; יא .ולביאופ וט

 םילשורי האוגארפ *א .וייקאלאפ וט ירבוק יא הרא יט ירבוק יא .הרכוא וט יד

 קומזח יא .קאיד קורטקיאוכ ןיא הקירפ ןיא ־יאדיטכאק הל יד דאדביק
 (:האוגארפ וק ןיא קומארגילא יא) האייא ירטניא הא ריבוק

 ליא סבש ליא יד האיד ןיא וייד ורטקיאוכ ׳ה קומאטרוכוק יא תבש ןיא)

 (:יטקיא

 (:יטקיא ליא שדח שאר יד האיד ןיא קומארבמימ יא סדח שאל ןיא).

 קאייכיקכיק קאל יד האיקסאפ יד האיד ןיא קומארגילא יא חספ ןיא)

 (:יטקיא ליא

 גיא קאכאמיק קאל יד האוקקאפ יד האיד ןיא קומארגילא יא הועובש ןיא)

 (:יטקיא

 (:יטקיא ליא ןוייקארבמימ הל יד האיד ןיא קומארבמימ יא תנשה שאל ןיא)

 קאייכא^אק קאל יד האוקקאפ יד האיד ןיא קומארגילא יא תוכוס ןיא)

 (:יטקיא ליא

 וטכיימיכיטיד ליא יד האוקקאפ ובאגוא יד האיד ןיא קומארגילא יא תלצע ינימש ןיא)

 יא .קודוט הא ןאוגיכובא יא וכיאוב וט יק •(:יטקיא ליא
 הל יד וטורפ רופ יא דיב הל רופ יא הרייט הל רופ יט הא קומיראול

 :דיב הל יד וטורפ רופ יא דיב הל רופ הרייט הל רופ ,ה וט וגידכיב :דיב"

 וטרוק ןיא הזימ הל יד ץוייסידניב
 ןייכיטכאמ ליא ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךורב
 קאקכאירק קוק קודוט הא הזיראפא יא ליא ודוט ודכומ ליא הא י

 ליא 'ה יט וגידכיב :קודוט הראפ הדאכייילדא הזימ יר יא הדימוק וק
 :ודוט ול הא ןייכיטכאמ

 יד הדאכ ואוגכימ ןוכ יק רודימחיר ורטקיאוכ וייד ליא הא קומיראול ןףיךן •
 יא קאדיב .ייצ יא וטכיימאמריפ קוכ הא וייד *א הדימוק הרטקיאוכ

 יטכיימיכיטכאמ ליא ירבוק יא הרייט הל ירבוק ׳ה יט וגידכיב :וטכיימיכיטכאע
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 תוברב רדס בי
 ךך?ע רודו •ןויזבבו געלב םינותנה .ןויבאל ינע םעל? םחר
 :םילגד יסומר םע הכות? ןיכתו ןויצב ךילמת הרהמ
 :ןמא םלקורי ןעב וימזלח? הנוב .דוהל התא ךורב
 יינע טבתו םלשוריב ךלמ ךילמת םירפאו הךו,דל ייחב

 :ןמא םימלועה דד ביטמהו בוטה ךורב ךמע

 תבשל תורצה יבורע
 ויתוטמ? ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהל התא ךור?

 :בורע תצמ לע וניצר

 תיבמ ילויעלו יקופאלו *לוטלטל ןל י־יש יהי א?ורע ץיךב
 תיבל רובמו ר?ל תיבמו רצהל רצחמו תי?ל
 תושרמו תיוזל תיוזמו תילעל תיתחתמו תיתחתל תילעמו

 -םיררה לארשי־לכלו ונל תרחא תבשל וז תבשמ תושרוי
T - I ־ V ■/ •; r ן ז T - - T : T • 

 :וז הנידמב

 בוט םויל ?ילישבת יבורע
 .לשנ היהיש ציש3ס הזיאו תפ גוע סוי ברע ןקתנ ךירצ תבבב יששב וא ישמחב בורכ סוי לחשב

 יבוריע חינה אלו סנאנ וא חכשש ימ ליבשב בוריע השעי צ״שו) :ךרבמו הציב וא גד וא

 (:׳וכו אנל q^3 ףיסויו ךרביו

 ייתו?מב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניחלא הזרהי התא ךור?
 :בורע תוצמ לע וניצר

 ינוממאלו ילושבלו ילופאל ןל■ ירש אהל אבורע ןידב
 בוט םוימ אנכרצ־־לכ דבעמלו אמש יקולךאלו

 (:וז הנידמבש לארשי־לכלו אנל) תבשל
T T T T • ד • T • ; - - I 

 ןימוחת יבורע
 ייעונקנב ונ^דק רשא םלועה ךלמ וניהלא .דוהל התא דוד?

 :בורע תוצמ לע ונוצר”



CPH יייכראקקיא ןיא קודאד קול וזואיחד יא וכיקקימ ולביאופ ירבוק הדאיפא 

 קא סאראכיירכיא הקירפ יד וברייק וט דוד יא .וייקירפקונדל ןרק יא

 יונ ולידכיג :קייפ יד קודאיילואיר ולגיאופ האייא ירעכיא קאנרופמרק יא ןייל
 :ןמא םילשורי יד האוגארפ קידאדאיפ קוק ןרק ןאונארפ ,ה

pQ*םילשורי ןיא ייר ראכיירכיא קארא םירפא יא הדוהי יד קאדיב ןיא ״. 

 ־ונא ליא יא וכיאוב ליא וגידכיב :ולביאופ ויכ יד קיבורפ הטאק יא

 :ןמא קודנומ קול יד וביב ןאוניכ

 תבש הראפ םודיטרוק יד דבורע
TpQ* וקיפיטכאק קוכ יק ודכנמ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט ויידניב 

 הקכאדכימוקכיא ירבוק ודכימוקכיא קוכ יא .קאקכאדכימוקכיא קוק ןוק י

 :בורע יד

 הראפ יא ראיכימ הראפ קוכ הא ודאייקכיקיל האיק בוריע יטקיא ןוק ןיד3
 הא וזיטרוק יד יא הזאק הא הזאק יד רארטכיא הראפ יא ראקאק ׳

 ושאבא הגירא יד יא :הזאק הא וחפ ליד יא וחפ לא הזאק יד יא וזיטרוק

 יטראפ הא יטראפ יד יא ןוטכאק הא ןוטנאק יד יא הגירא ושאגא יד יא

 ןארומ יק קדל לארשי ורוט הא יא קוכ הא ורטוא סגש הא יטקיא תבש יד
 :האייצכיבורפ הטקיא ןיא

 דעומ הראפ םודאניזוק יד יבורע
 דעומ ברע ראבודא רופ ריטסינימיד ינייט שיכרייב וא קיביאו5 ןיא דעומ וייהיאאקא ודנאוק
 ליא יא .יזידניב יא וביאוג וא ודאקשיפ וא ,ינראק יקיאופ יק ודאזיג ריקיק לאוק יא ןאפ
 בורע וה וייטימ ןונ יה ודאקרופ ירבוק יאופ וא ודיבלוא יק יק ןיק רופ בוריע יזא ןזח

 :(קורטואזוכ הא) ידאייניא יא הכרב יזיד יא

 וקי&יטכאק קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיג רלרב
 הקכאדכימוקכיא ירבוק ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדנימוקכיא קוק ןוק י

 ":בוריע יד

 הראפ ריזוק הראפ קוכ הא ודאייקכיקיל האיק גורע יטקיא ןוק לידב
 :הלידכאק רידכיקכיא הראפ יא ןימח ליא ראדראוג הראפ יא ראכיחק ^

 קונ הא)תגש הראפ וכיאוג האיד יד ריטקיכימ ורטקיאוכ ודוט ריזא הראפ יא

 (:האייצכיגורפ הטקיא ןיא יק לארשי ורוט הא יא

 םונימריט יד יבורע
 וקיפיטכאק f " יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאונ ׳ה וט וגידניב ךורב

 סקכאדכימוקכיא ירבוק ודכימוקכיא קוכ יא קאקנאדכימוקכיא קוק ןרק
 :גוריע יד



 תוכרב רדס <-■ ;י
 פי5לא םוקמל ה! םוקממ ךליל ןל ירש אהי אבורע ןי־ך^

 :המא

 :רמואו בולעה קינמ סילחא י״ע ברעמ היה סאו

 :יניל» םוקמ ינבל וא ,נולפ ינולפל ירש אהן אבורע ןידב

 תואובמ יפותש בורע
 ׳םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב
 Sy_ דנרצר ויתולמב ונשד,ר רשא

 :בורע תוצמ

 ילויעלו יקופאל ץל7 ידש אהי אבורעקדב
 :תורצחל יובמה ןמוייובמל תורצחמ

 : ־ : 7־1* 7: : ־ ״

 תבש לש רנ תכרב
 םלועה ךלמ וניהלא הורי התא ךורב
 ¬ו • • ־ : 7 • : 7 ,: : 7 :1 ״ י .יי רנ קילדהל.ונוצו ויתויצמב ונשדק רשא

 • :תבש לש
 רמוח סיבוונ סימיבו

 :בויט םוי לש רנ קילדהל
 רמוא סירופכה םויבו

 :רי־יכלמי רג הילדהל
t 



 ונידאל 13
 יד ראדכא רופ קוכ הא ודאייקכיקיל האיק בורע יונקיא ןוק לידב

 :וכימאק יד •קודצוק לימ קוד יד ראגול הא רכקיא ראגול

 :יחד יא בוריע ליא ינופ סורעוא יד סונאמ רופ בורע ןייזא הריא יס יא

 »(וגאלו! יראגרל יד יטניצ הא וא ינאלימ מאלו& הא) ולאייסניקיל האיס בולע יטסיא ןוק

 םאדילאק יד םאיינאפמוק יד יבורע
 וקי£יטכאק קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכינ
 סאדכימוקכיא ׳רבוק ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא סוק ןוק י

 :בורע יד הק

 הראפ יא ראקאק הראפ קוכ הא ודאייקכיקיל האיק בורע יונקיא ןוק לידב
 :קוזדנרוק קול הא יאאק הל יד יא יאאק הל הא קוזיוכרוק יד רארעכיא

 תבש יד הלידנאק יד ןוייסידניב
 "גיא קוס ןרק וקיפיטנאס סונ יק ודנומ ליא יד ייל וייד ולטסיאונ ׳ה וט וצידניב ךורכ

 :תבש יד הליל:!לק לידניסניא לופ ודנימוקניא סונ יא סאסנאדנימוק י
 (:בוט סוי יד הלידנאק לידניסניא לופ ’*־,ד םידעימ ;יא יא)

 :סאסנאנודליפ סאל ’־ האיד יד הלידנאק לידניסניא לופ יזיד ריפכ ברע ןיא יא)

 :(תבשידהלידנאק לידניסניא יד סיטנא הביטאגול תטסיא ליזומ הל הגיד יק לופ וניאוב)
 (:ורימירפניא סונאמ סאל ראבאל רופ ידיבאקא יס)

 חנש יד (תבש ןיא) הלידגאק לידניסניא לופ ןייניב ו>י קיא ודנומ ליא יד ןולטאפ
 וניארב האיד ליא יד (בוט סוי ןיא)

 ןוייסאלבמימ הל יד האיד ליא יד (הנשה שאל ןיא)
 סאסנאנודליפ סאל יד האיד ליא יד (םילופכה סוי ןיא)

 ןיא הלידנאק לידניסניא לופ סיטסאדנימוקניא סונ יק הסנאדנימוקניא הל לאמליפא לופ
 יק סירדאפ סימ יד וייד יא וייד ימ ׳ה יט יד ילטנאליד דאטנוליב האיס .סוטנאס סאיל
 יא סאניאוב סאדיב יא זאפ יא ןוייסידניב יא האילגילא יד חל הזאק ימ• ןיא סיאוגיצומ
 וייד ולטסיאונ ׳ה וט וצידניב :סיסאפ סוט יד זול ןוק סאמלא סאלטסיאונ סילגמולילא
 לופ ודנימוקניא סינ יא סאסנאדנימוקכיא סוס ץא וקיפיטנאס סונ יק ודנומ ליא יד ייל
 האיד יד) ןוייסאלבמימ יד תאיד יד) (וניאוב תאיד יד) תבש יד הלידנאק לידניסניא

 :(סאסנאנודליפ סאל יי
 :הריד רידניסניא יד סיאופסיד

 סייסארגאיק .סילדאפ סימ יד וייד יא וייד ימ יה יט יד ילטנאליד דאטנוליב האיס
 .ולביאופ וט לאלשי ודוט יא סודיליק סימ סודוט תא יא ודילאמ ימ הא יא ימ הא-
 סונ תא סילנמימ יא ןייב ודוט יד וטניימאריפסמפ יא .סאגלאל יא סאניאוב סאדיב ןוק
 סונ ןיא האיסןונ יא .ילפמייס יד סינוייסידניב סאגידניב סונ יא הניאוב ןוייתאלבמימ ןוק
 סיטניימיט סודידניטניא יא סיצאמ סיזיא הא סאקסילימ סונ יא .הדאזיאזיד ינ ודאזיאזיד
 סילדאמ סאלטסיאונ יד תוכז לופ יק יט יד ילטנאליד הב יטאגול ימ וגא יא .*ט יי
 ׳א .יטאמא יס ןונ יק הדיג הלטסיאונ יד זול סיגלאלא יק תאל יא לחל הקבר היש
 ךמא סחיד סולטסיאונ ןיא הסילפ ןיא סומאבלאס יא סונ הא סיסאפ ס**נ ח־יימיילירא



 תבש ליל שודיק
 me יחמל וקילדהש ס־יונמסו טירעהש ןחלושה דגנכ למאי היבג ותסינכש סכתי

 :וז הלפת

 יכלמ ךלמ*? ןייל? יכאלמ .תרשה יכאלמ םכילע םילש
 ’ ם״נ :אוה ךורב שודקה םיכלמה

 יכלמ ךלממ ןוילע יכאלמ .םולשה יכאלמ םולשל םכאוב
 ’ ם־נ ♦אוה ךורב שודקה םיכלמה

 יכלמ ךלממ ןוילע יכאלמ .םולשה יכאלמ םולשל ינוכ־כ
 ’ ם׳נ :אוה ךורב שודקה םיכלמה

 יכלמ ךלממ ןוילע יכאלמ םולשה יכאלמ םולשל םכקאצ
 םד :אוה ךורכ שודקה םיכלמה

 ־רמשי הוהי .ךכךד־לככ ךךמשל ךל הוצן ויכאלמ י3
 ’ :םלוע דעו התעמ ךאובו ךתאצ

 ךלמ םולשה ןודא תומשנה־לכ ןודא םימלועה־לכ ץובר
 יה^ו יהליא הוהן ךינפל *לא הדומ :םיכלמה יכלמ
 דיתע התא רשאו ידמע תיזעע רשא דסהה־לכ לע יתובא
 םה םיכורכו '.יתירב ינכ ךתוירב־לב םעו ימע תושעל
 םולשה ןודא .ךנוצך םישועל םירוהמהו םימודקה ךיכאלמ
 ־לנ־תאו יתוא דוקפתו םולשב ינכרב יולש םולשהש ךלמ
 .םולשלו םיבוט םייחל’ לארשו תיכ ךמע־לכו יתיב ינב
 זדשעמ־־לכ רצוי ונריתי .םורמ אבצ־־לכ לע'ןוילע ךלמ
 ¬לכ תאו •תוא הכזתש םיריאמה ךי;פ הלחא .תישארכ
 וניאור־לכ יניעבו ךיניעכ בוט לכשו ןח אצמל יתיב •נ ב
 ךותמו החמש בור ךותמ תותבש לכןיל ינכמ .ךיתדובע‘־'
 ךמע־לימו ינממ רסהו .תונוע טועימ ךותמו ידובכו רקיע
 תולד ינימ־לכו הוהמ ינימ־לכו ילוח ינימ־לב לארשי ת־כ

 • T : ״•:• •• • T J * - ״ T ’•דז

 האריכו תמאכ יחבעל בוט רצי ונב ןתו .תונויבאי תוינע•
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 תבש יד י׳גונ יד שודיק
 ןוראכידלוא יק הזימ הל הלטכיאוקסיא הליל יס הזאק וס ןיח הלטניא יס ודנאוק וגולכ*

 :ןוייסאלוא הטסיא תבש יל הלכוא לופ ןוליילניסניא יק הלאכימלא הל יא

 וטלא וייד ליא יד קיליגכא .וטכיימיבריק ליא יד קיליגכא קוב ירבוק זאפ םולש
 (סיזיג סייט) ;ליא וגידכיב וטכאק ליא קייר קול יד קייר יד ייר יד

 וונלא וייד ליא יד קיליגכא .זאפ הל יד קיליגכא זאפ רופ הדיכיב הרטקיאוב
 (סיזיב סילט) :ליא וגידכיב ווככאק ליא קייר קול יד קייר יד ייר יד

 יד ייר יד וטלא וייד ליא יד קיליגכא .זאפ הל יד קיליגכא זאפ רופ ימדיזידכיג

 (סיזיב סילט) :ליא וגידניב וטכאק ליא קייר קול יד קייר

 ד וטלא וייד ליא יד קיליגכא .זאפ הל יד קיליגכא זאפ רופ רילאק ורטקיאוב
 (סיזיב סילוכ) :ליא טידכיב וטכאק ליא קייר קול יד קייר יד ייר

 'ט קאדוט ןיא יטרארדאוג רופ יט הא הראדכימוקכיא קיליגכא קוק יק

 * הרוגא יד הדארעכיא וט יא הדילאק וט הרארדאוג ׳ה :קאריראק

 :ירפמ״יק הטסא

 *,אמלא קאל קאדוט יד רוייכיק סודכומ קול קודוט יד ןורטאפ זוב-

 ירטכאליד ויי ןאגריטא :קייר קול יד קייר ידייר זאפ הל יד רוייניק ׳

 ׳קיזיאיק דיקרימ דל הרוט ירבוק קירדאפ קימ יד וייד יא וייד ימ "ה דנ יד

 קוט קודוט ןוק יא ימ ןוק ריזא רופ ודאזיראפא וט יק יא .ימ ןוק קיט

 קול קיליגכא קוט קוייא קוגידכיב יא .וטכיימאמריפ ימ יד קוזיא קודאירק

 ייר :אפ הל יד רוייכיק .דאטכוליבוט קיטכייזא קול קוייפמיל קול יא קוטכאק

 ימ הא קהראטוקיק יא זאפ הל ןוק ימיזי־לכיב וייוק זאפ הל יק .זאפ הל יד

 קאדיב רופ לארשי יד הזאק ולביאופ וט ודוט יא הזאק ימ יד יטניג הרוט הא יא

 רודאירק ורטקיאוכ .וטלא ודאקכופ ורוט ירבוק וטלא ייר .זאפ רופ יא קאכיאוב

 קיטכייחליר קול קיקאפ קוט ירטכאליד וגיאור .וייפיקירפ יד הגיא הרוט ןאירק
 האייקארג ראייא רופ הזאק ימ יד יטניג הדוט הא דא ימ הא קאקקירימ יק

 סיאיב קורטקיאוכ קודוט יד קוזוא ןיא יא קיראטאק קוט ןיא וכיאוב וזיק יא
 תגכומ ןרק הוהבש ריב־קיר רופ ימיקירימ יא .וטכיימיבריק וט הראפ קיט

 יא .קוטילד יד וטכיימאקופא ןוק יא הרכוא יא הזיקיר ןוק יא האירגילא

 סיא יד קודומ קודוט לארשי יד הזאק ולביאופ וט ורוט יד יא ימ יד הריט

 ןוייקיאירפא יא החבורפ יד ודומ ודוט יא רולוד יד קודומ קודוט יא דאדימריצ
 דאדריב ןוק יטריבריק רופ וכיאוב יטיטיפא קוכ ןיא הד יא .קוטכיימאיזיד יא

 ייא יא קיראטאק קוט ןיא קודארכוא קומאיק יא .רומא 1ומ יא רומיט ןוק יא



 תבש לש שודיק
 ד ונאור—לכ דינמו ךיניעמ םידכנמ היקנו ׳הבחאכי
 ךלמ אנא .האיז ךל יכ האנ ךל יב דובכה ךלמ אוה התא
 ןוילע יהלשמ תרשה יכאלמ ךיכאלמל הוצ םיכלמה יכלמ
 .ונשדק םויב יתיבל םאובכ ינוכרביו םימקרמ ינודקפיש
 ךזולדנ'דינא 'ןכל ךח־ישל ינתיוצ רשאב תובשא וב
 יירועלו ינלאגל דוע ינמהרתש יתארקל ,דוהי *תילשו .התכ
 בצע ’ ילכ ךיקהו ךייזקפל רומשא זאו :רחב־אל יכל
 םולשל םכאוב םולשה יכאלמ .ןוכנכו יוארב תרב ללפנראו
 םכנואצן ךירעה ינהלשל יךורב ורמאו םולשל ינוכ־וב

 :הלס ןמא םלוע דעו התעמ םולשל

 בל הב חטב :הרכמ םינינפמ קחרו אצמי ימ ליה תשא
 ליב ער אלו בוט והתלמג :רסחי אל ללשו הלעכ
 רתה :היפב ץפחכ שעתו םיתקפו רמצ השרד :הליח ימי
 ־הליל דועכ םקתו :המחל איבת קחרממ רחוס. תוינאכ
 והחקתו תדש הממז :היחרענל קודו התיבל ףרט ןחתנ
 ץמאתו תינחמ זועיכ הרגה :םרי העטנ היפכ ירפמ
 י הרנ’הלי־לב ,דככיי־אל הרחס בוט יי המעט :היתועורז
 רעל השרפ הפכ :ךלפ וכמת היפכ! רושיכב ,רהלש הית
 רתיכ־לכ־יב גלשמ התיבל ארית אל :ןויבאל החלש הידי!
 :השובל ןמגראו שש חל התשע םידבךמ :םינש שכל
 ׳התשע ןידס :ץ־וא ינקז םע ותבשב הלעב םירעשב עדונ
 קחשתו השובל רך,דו זוע :ינענכל הנחנ רוגחו רכמתנ
 נ הנושל לע דקה תרותו המכחכ החתפ היפ :ןורהא םויל
 תינכ ומק :לכאת אל תולצע םחלו התיכ תוכילה היפוצ

 יתילע חאו ליח ושע תונכ תובר :הללהיו הלעכ הורשאיו
 איה ,דוהי תאךי. ,דשא יפיה לבהו ןחה רקש :הנלכ
 םילעשכ דוללהר' תיל; ילפמ’ הל ונח :‘דילהתת

 :הישעמ



 ונידאל 15
 יק הרכוא הל יד ייר ליא וונ יק קיטכיאיב קורמקיאוכ סודומ יד קואא

 סייר קול יד קייר יד ייר וגיאור .וחמריא ימ הא יק יכייבכוק ימ הא

 נא קיטכייבריק וטפיימיבריק ליא יד קיליגפא קיליגכא קוט הא הדכימוקכיא

 ריכיע וק ןיא ןאגידכיב ימ יא קידאדאיפ ןוק ןיונוקיק ימ יק .ומלא וייד
 יראגלוא ליא ןיא דאדימכאק הלטקיאוכ יד האיד ןיא הזאק ימ הא

 ומ יראייקוכיד יקכא יא יטריב־׳ק רופ קימקאדכימוקכיא ימ יק ומוק

 קידאיפא ימ יק ימ DTDD^p’f הא ׳ה יחפ יא .ראמכאק ןוק הזידכארנ

 יא :רומא ומ רופ ןוקארוק ימ לאמריפקיד רופ יא ימרימחיר רופ קאמ

 ךיק קוריאופ קומ יא קאקפאדפדמקכיא קומ הא ירארדאוג קיקכומקיא
 ומוק יא ימכייקיכימריפ ול ומוק * ־ל הל ומוק ןוייקארוא ירא יא .החטקירמ

 ימדיחדכיב זאפ רופ הדיכיב הרטקיאוב זאפ הל יד קיליגפא .ומקיאופכוק ול
 הדילאק הרמקיאוב יא הדאפידרוא הל הזימ ימ הא וגידכיב ןאריד יא זאפ רופ

 :הלק ןמא ירפמייק המקא יא הרוגא יד זאפ רופ

 קאייוג יק קאמ קוקיל יא הראייא ןיק דוטריב יד ריזומ תשא
 יס ודירסמ וק יד ןוקארוק האייא ןיא יקוייחאיפכיא :הרפמוק וק

 ־קוק יד קאיד קודומ לאמ ןונ יא ןייב ולוכודראלאוג :הראוגכימ ןונ וחפקיא

 :קאמלאפ קוק יד דאטכוליב ןוק וחא יא וניל יא הנאל וייריקיר :קאדיב

 יסויגנאבילא יא :ןאפ וק יאארמ קוקיל יד רידאקרימ יד קואיבאכ ומוק יארפ

 קוק הראפ וכריבוג יא הזאק וק הראפ וכריבוג וייד יא ינופ יד ויידימ ןיס

 ריגכאלפ קאמלאפ קוק יד ומורפ יד ולומומ יא ופמאק וקניפ :קאקומ

 :קוקארב קוק וייקימרופפיא יא קובמול קוק הזילאמרופ ןוק וייכיק :האייניב

 ׳כאק וק יגוכ הל ןיא הראמאמא יק ןופ האיקכאקרימ וקהכיאוב יק דאנוזאר
 ןוריירפוקא קאמלאפ קוק יא וחפ ליא ןיא ויידכיע קופאמ קוק :הליד

 הא ויידפימ קוכאמ קוק יאוכיקקימ ליא הא ויידכאפקיא המלאפ וק :הליאמ
 הדימקי^ הזאק וק הדומ יק יבייכ יד הזאק וק הא הרימימ ןונ :וזואיחד לי6

 .קיא :ודיטקט וק ןאוגאגלא יא ופיל האייא הראפ וחא קימיפאמ :הכארג יד

 :הרייט יד קוזייבןוק ראטכיקא וק ןיא ודיראמ וק קוזיקכוק קול ןיא ודיקוכוק

 יא החלאטרופ :רידאקרימ ליא הא וייד ורידכיק יא ויידכיב יא וחא הכאבא;
 ויירבא הקוב וק :וריטקורפ האיר הראפ יקואיר יא ודיטקיב וק הרוחמריא

 סויימאדכא האייאלאטא :הגכיאול וק ירבוק דיקרימ יד ייל יא האייקפיק ןוק
 יא קוזיא קוק יקכמאטכאבילא :ימוק ןופ קוהחריפ יד ןאפ יא הזאק וק י-

 .ןמייחא קאייניאוד סאגנומ :הלובאלא יא ודיראמ וק הלכורארומכיבא ןייב

 >ארג הל דאדיקלאפ .קאייא קסדוט ירבוק קיטקאקלאשכיא *ט וט יא דיטריב

 :ראבאלא יד קיא האייא ׳ה יד החרימיט ריזומ הרוחמריא הל הדאנ יא האייק

 •£ו?יקכות קול ןיא ןאאלראבאלא יא קופאמ קוק יד ומויצ יד האייא הא דאד

 :סאגיא סוס



 תבש לש שודיק יי•
 ,ןזשצ ףנסיא ^גייוכיא יק ליא הריל סול יסנא ראדאלזירונ יל ןרס ץנ םיקוספ סיפסי&

 א;לטך אתוךח .אתמילש אתונמהמד התחועס וניקתא
 איה אד אילמד התדועס וניקתא .אשידק.
 אשידק אקיתעג..ןיפןא ריעזו ןישידקןיחופת לקחד את־וועש

 :הך.ךב ה־דעסל ןיתא

 ךגז הןהיי :הדותב ונל־דגאו רישב םי,דלא םש הללהא
 :ונדו,דא ירשמו יבל זולענו יתרזעב יבל חטב וב יניגמז

♦ 
 •ק־בשב רמזא קחנ־ופ וג לעימל ♦
 .קחופת לקהבד ןישידק ןוניאד :
♦ 
 .אתשה הל ןימז; את־זח ארותפב ♦
♦ 
 .אתבט אתרנטבו קשיר לע ארהנד ♦
 הלי והייגיבו ז

 T - :* ״•
 .אלאמשו אנימז

♦ 
 .אלזא ןיטושקב ןישובלו קנאטו ♦
 הליד אדוסיבו :

t • r 
 .הלעב הל קבחי

 .הל אחן2 דיבעך קשיתנ שיתכ אהי_ :
 .ןיתקע ףא קחוש ןיתיבשו קלטב :
 .ןדולח קפגא םרש ןישפנ שע ןיהורו 1
 יתרת אדח לעו 1

 .יהינ יוב ודח « *• ז ” ז ד -ז
♦ 
 .יטמי הל ארוהג• ןישיפנד ןאכךבו »

" : * » T J 

 .קניבשוש ובי־וק קנוקת ודיבע :
♦ 
 .קניז אשפאד קשהו םע ןינונו *
 .קתטש! יבעמל ןיתךח קחור! ן
 .ץיתלתבו ןדררתב- קשבש אתלקסו ז
 .הל ןיעבש ידיטעו אליעלו אכלמו %



 תבש לש שודיק
 .הלי רטעתיד ןישידק שידקמ
 .ןימיתסו ןימישר ןימלע־לכ ונב

 .ןימוי קיתע םרב עיזפב שיטב אלה
 .הימק אוער אהי הימע לע ךשת־ך

 ♦ ויו U • *Mr♦*•*♦*^ )• ? £«u**** ןישבודו ןיקיתמב

 .אמודךל רדסא ’אמיתסך את־ונמ
 .אמו־זנ םע ןהלשו ןיש־א אנופצבו

 .אסכ וג ארמהב אסא ינאהמו
 .הסוראו סוראל ןישלה אפקתהל

 .;ירתכ ןוהל דבענ ןיריקי.ןילמב
 .ןירוטע ןיעבשכ ןישמח יבג לעד

 .רמעתת אתניכש וטקל *י׳יהנ תישב
 .ייטקתת ןיומ ןישינכד ןיניזו.

 .ןיקיבשו ןיתיבש ןיקיחךד ןיבאסמ
 .ןיקיעמד ןילמה ןיש־וה יניז־י־לכו

16 

 אריממ ןישידק־לנך אשידק. אקיתע םדק ק אוער יהיו
 האליע אלט ךשמזליד .אלכד אמיתס ןירימט־לכ־ן
 ןיחופת לקהל ליטהלו ןיפנא רעזד הישיר אילמל הינימ
 ךשמתיו .אלכך אתודחבו אוערב ןיפנאד ודלנב ןישידק
 ץירימט־לכר ארימ*? קשידק־לכד'אשידק אקית^ םךק״ןמ
 האלימ וריה;ב אדסהו אנה ימחרו אתוער .אלכ־ד אמיתס
 *לא םיולנה־לכ לעו יתיב ינב־לב לעו ילמ הודחו אתוערב
 ןישמ ןיתקע־־לכמ ןניקך5ף .הימע. לארשי ינב־לכ לעו
 אתכט אתסנךפו אנהמ אנל בהיתיו ןימזיו אמלעל ןותייד
 אניבזשיו אילת היב ינוזמ־לכד אלזממ אתקעו הרצ ילב

 .םניהנ לש הנידמו תומה ךאלמה אברהמו אשמ אקעמ
 .וזמו יכירא ייהו אדסחו אנה אנתשפנ־לכלו אנל יתד

f י■ ־ T T T : - X : T T • ד : • : T : ..... : 

 .זמאי ןמא ןוצר יהי ןכ ןמא .הימ־וק.ןמ ימחרו יחיור



r תבש רש שודיק 
 החמשב רמואו ויניע קובב ןתיו .תורנה לא ןפיו ןימי דיב ותוא ןמיו לאמס דיב קוכה הק*

 :ה״דע ןוכנ אוהו ןייה גזמל סימ ןתיל ךירצ הכ־׳ בה םדוקו הנרו

 םיהל; לכיו :םאבצ־לכו ץראהו שימשה ולכיו יששח םרי►
 שויב"תובשיו ’:,רשע רשא ותכאלמ יעיבשה שויב
 שוי־תא םיהלא ךרביו. :השע רשא ותבאלמ־לימ יעיבשה
 ארב רשא ותכאלמ־לנמ תבש וב יכ ותא שדקיו יעיבשה׳

 :תושעל םיהלא

 ארוב .שלועה ךלמ וניהלא הרה• התא ךורב ןנרמ ידבש
 :ןפגה ירפ

 ונשדק רשא .שלועה ךלמ וניהלא הוהי הרתא ךורב.
 ןוצרכי הבהאב .ושדק תבשו־ונבי הצרו ויתוצמב
 שדק יארקמל .הלחת תוישארב השעמל ןורכז ונליחנה
 :ונתלחנה ןוצרבו הבהאב ךשךקיתבשר'.םירצמ תאיציל רקז

 :תבשה שדקו? .דוהי התא ךורב
 יהס לע עצביו .דמועמ סבגניו וידי ליטיש ייאמו .בשוימ שודיק לש סוכה ןמ המשיי

 :ד qד איצומה .ךרביו םיבבוסמה לכל ןחיו תיזכ תורככ

 אצמת סשי .ד ףד ןוזמה תכרב םירמוא רתאו .םינורחא סימ וצחלי .הליכאה רחאי
 :םידעומלו .סילופל .הכונחל .םיח שארל ךירצש המ לכ

 תבשה םויל שודיק
 תבשה תא תושעל .תבשה תא לארשי: ינב ורמש!'
 תוא לאךשי ינב ןיבו יניב :םלוע תירב םתורדל
 חאו םימשה תא .דוהי השע'םימי תשש יכ םל,ועל אי!ד

 :שפניו תבש יעיבשה םויבו גיראה
 :ותשיש הקשמה תכלב םירמואו

 תבשה םוי תדועסל
 תוצראה־לכמ תשדוחמ לאךש: ץרא ןה תושודק רשע
 םירוכבהו רמוע םיאיבמש *התשודק איה המו
 ייוריע :תוצראה־־לימ ןכ ןיאיבמ ןיאש המ םחלה יתש*



 ונידאל מ
 סטאק יח ה5יליד ונאמ הל ןיא ליא הא הד יא הדרייסיא ונאמ הל ןיא וזאב ליא המוס יא
 יאטנאק יא האילגילא ןוק יזיד יא סוחא קרס וזאב ליא ןיא הד יא .סאלייחאק סאל סא־
 טיב ליא לאלפמיט לופ סאמא לאד לופ ליטסינימיד ינייט ןוייסידניב הל יד סיטנא יא

 סמוע יא הרייונ הל יא קולייק סול יקכוריילפמוק יא וכיזיק ליא האיד □ןי

 טיעיס ליא האיד ליא ןיא וייד ליא ויילפמוק יא :קודאקנופ סוק
 הרבוא וס הדוע יד וכיעיס ליא האיד ליא ןיא וילוא יא :וזיא יק הרבוא וס

 ליא הא וקיפיעכאס יא טיעיק ליא האיד הא וייד ליא ושידכיב יא :וזיא יק
 :ריזא רופ וייד ליא ואירק יק הרבוא וס הדוע יד וגלוא ליא ןיא יק

 :סירוייכיס סיל יד האייסכיסיל ןוק

 .דיב הל יד ועורפ ןאירק .ודכומ ליא יד ייר וייד ורעסיאוכ ׳ה וע וגידניב

T("Q* וקיפיעכאס קט יק ודכומ ליא יד ייל וייד ורעסיאט ׳ה וע וגידניב 

 יס יד סבש יא סוכ ןיא ועפוליבכיא יא .סאסכאדכימוקכיא סוק ןיק
 הא ןוייסארבמימ ראדיריא וזיא סוכ דאעכוליב ןוק יא לומא ןוק .דאדיעכאס

 ןוייסאלבמימ דאדיעכאס יד סארודאמאיי הא וייפיסילפ .וייפיקילפ יד הגיא

 סוליב ןוק יא רומא ןוק דאדיעכאס ויכ יד תבש יא .ועפייא יד הרודילאס הא
 :תבש ליא ןאקיפיעכאס ׳ה וע יגידכיב :ראדיריא סיונקיזיא סט דאע

 יח סוכאמ ס־ל יגחל 'ס יק יטנייסיניטר-פ יא .ודאטניסא סודיק ליד וזאב ליד הביב יק יפ
 הנילוא הנוא יי לאדיטנאק סינאפ סוד ירבוס איצומה הגא יא .סייפכיא ייפמילא סאל יש יק
 :4 הזוא ומוק איצומה הניב יזיד יא הזימ הל הא סמאטניסא שול :ידוס הא הד יא

 רל יד הכרב יזיד סיאופסיד יא .כינורהא סימ ןאבאל יס הדימוק הל n סיאופסיל יל
 תכונח הראפ .שדח שאר הראפ וזוריטסיכימ ול ודוט סאלאפוט יאא יא :4 החא החמי

 :םידעומ הראפ יא .סילופ הלאפ

 תבש יד זדאיד יד שודיק
 הא ריזא רופ .סבש ליא הא לארשי יד שוזיא ןארארדאוג יא ורמשו

 ;ילפמייס יד ועכיימאמריפ סוייקכאכיריג סיס הראפ תבש ליא

 ש ׳ס יק ילפמייס הראפ האייא לא*יכיס לאישי ידסיזיא ירעכיא יח ימ ירעכיא■
 טיטיס ליא האיד ןיא יא הרייע הל הא יא סולייק סיל הא 'ה וחא סאמ

 :וזופיר יא וגלוא
 :ןיביב יק יזארביב ליא יד ןוייסידכיב ןאליד יא

 תבש יד האיד יד דדועפ הראפ
 יד סאמ הדאקיפיענאק לארשי יד הרייע סאיימ סידאדיעכאס זייד רשע
 ןיחארע יק .דאדיעכזלס וק האייס יק יא סארייע סאל סאדוע
 ץאארע ןט יק ול סיכאפ סיל סיד יא סאיירימירפ סאל יא רמויג האייא ־7
 יסאס הקריס יי סאדאידורא סאל סידאד5יס :סארייונ סאל סאדוע ־ד יפנח

 חו "



 תבשה םויל שודיק חי
 חא ןכותמ ןיהלשמש הנממ תושדוקמ המוח תופקמה
 ןיא אצי .וצייש דנ: תמ ןכותל ןיבכסמו .םיערוצמה
 סילכיאש םהמ שדוקמ המוהה ןמ םינפל :ותוא ןירדהמ
 ונממ שדוקמ תיבה רה .ינש רשעמו םילק. םישדק םש
 ש־וקמ להה :םישל םיסנכנ תודלויו תודנ תובזו םיבז ?יאש
 םיישנ תרזע :םשל םיסנכנ םיתמ יאממו םיתוכ ןיאש ונממ
 ןיביה ןיאו .םשל סנכנ םוי לובמ ןיאש ♦ונממ תשדוקמ

 רסי־מ ןיאש הנממ תשדוקמ לא־ושל תרזע :תאטח הילע
 םינחבה תרזע :תאטח הילע ןיביהל .םשל סנקנ םירופב
 תעשב אלא ששל םיסנכנ םילא־שי ןיאש הנממ תשדוקמ
 חבזמלו םלואה ןיב :הפונתלו ,דט הישל הכימסל םהיכרצ
 ־יי ־־ ־ 1 ■י י :י •: י י . ז ’:י ״ ־י :י

 םיסנכנ .שאר יעורפו ןדנומ ילעב ןיאיש *הנממ שדוקמ
 ץוחר אלא םשל סנקנ ןיאש ונממ שדוקמ לכיהה :םשל
 םשל םנכנ ןיאש ןהמ שדוקמ םישדקה ש־זק :םללנחו םכיד
 יבר רמא .הדובעה תעשב םי־וופבה םויב לודנה ןהב אלא

 ץאש לכיהל ,דוש חבזמלו םלואה ןיב םירבך השמחב יסוי
 םיד: ץוח־, אלשו .ןי:ייותשו סיאר יעורפו .ןימומ ילעב
 תעשב ׳דבזמלו םלואה ןיבמ ןישלופו םשל םיסנכ; םי.ל;רו

 :הרטקה
- : | t ו 

 ןהיטושפ .תיכוכז ילכו .םצע *לכו .רוע ילקו .ץע יל5
 רזח .תורוהמ ורבשנ .ןיאממ ןהילבקמו םירוהמ
 ילב .אבהלו ןאימ האמוט םילבקמ .םילב םהמ השעל
 רדאב ץאמממי 'יאמטמ הלש ןתאמוט .רהנ ־לכו .סרח
 אייי י תריבשו ןהיבגמ ןיאמממ ןניאו .ןהירוחא זיאמטמו

 •ןתרהמ



 ונידאל י-8
 קוחרפיל קול הא קאייא ירונכיא יד ןאיבכיא יק האייא יד סאמ סאדאקיפיונ
 ויילאס .ןאטכוליבכיא יק הטסא וטריאומ סאייא ירטכיא הא ןאידורא יא
 יק סיייא יד קאמ ודאקיפיטכאס הקריס הל יד ורטכיאא :ליא הא ןאכרווכ ןונ
 הזאק הל יד יענומ .ודכוגיס ומזייד יא סאנאייניל סידאדיעכאס יאא ץמוק

 סאדארדכילא סארננאכאמ יא סיאיפנאכאמ ןונ יק ליא יד סאמ ודאקיפיטכאק
 םיתוכ ןונ יק ליא יד סאמ ודאקיפיטפאס לח ליא :יאא סיעכארעכיא סאדיראפ יא
 הדאקיפיעכאס סיריחמ יד הרזע :יאא סיפכארטכיא סיפריאומ יד סידאכוקכיא יא
 ־ילבוא ןונ 'א .יאא הרעכיא האיר ליקא יד הליבט ידאמוט ןונ יק .ליא יד סאמ
 תדאקיפיטכאס לארשי יד הרזע :הזייפמיל יד וייסיפירקאסהאייא ירבוס סודאג
 סודאגילבוא יא .יאא הבארטפיא סאקנאכודריפ יד ודאוגכימ ןונ יק האייא יד סאמ
 סאמ הדאקיפיטכאס סיכהכ סול יד הרזע :הזייפמיל יד וייקיפירקאס האייא ירבוק
 *סינימיד קוק יד הרוא ןיא ובלסק יסא סרנכארטכיא םילארשי ןופ יק האייא יד
 יא לארבמוא ליא ירטכיא :ריקימ רופ יא ראייוייד רופ רירפוקא רופ סיריט
 יא הלוקאמ יד סיייכיאוד ןונ יק .האייא יד סאמ הדאקיפיטכאס הרא הל הא
 ידאקיפיטכאס וייסאלאפ ליא :יאא סיטכארטכיא .הקיבאק יד סמאזידיב
 :סייפ יד יא סינאמ יד ודא5אל ובלאס יאא הרטכיא ןונ יק ליא יד סאמ
 קכ יק סאייא יד סאמ ודאקיפיטכאס סידאדיטכאס סאל יד דאדיטכאק
 ןיא םאסכאכודריפ סאל יד האיד ןיא ידכארג ליא ןהכ ובלאס יאא הרטכיא
 ליא ירטכיא סאחק וקפיס ןיא יסוי ינר ושיד .וטכיימיבריס ליא יד הרוא
 הלוקאמ יד סוייכיאוד ןונ יק וייסאלאפ ליא הא לאוגיא הרא הל יא לארבמוא
 סונאמ יד ודאבאל ןופ יק יא .וכיב יד סודיביב יא הסינאק יד סודאזידיב יא
 הל יא לארבמוא ליא ירטכיא יד סרמאטראפא יא .יאא סדננארטכיא סייפ יא

 :ויירימואאס ליא יד תרוא ןיא הרא

 יד סודכיאוטא יא .וריאוק יד סודפיאוטא יא .ולאפ יד סודכיאוטא ילכ
 סוס יא .קוייפמיל קודידכספסיא קוק .ורדיב יד סודפיאוטא יא .וסיאוג
 וזיא יא ופרוט .סוייפמיל ןוס סודארביק ןוריאופ .סודאנוקניא סופניימיביסיר
 .ןייכיב ול הא יא יקא יד וטפיימאכוקפיא סיענייביסיר .סודכיאוטא סיייא יד
 יס לאוגיא וטפיימאפוקכיא וס .ןוליפ יד סודכיאוטא יא .וראב יד סודכיאוטא
 .קוייא יד סארפיד יד ןאכוקכיא יס יא ריוא ןיא סרכפאכוקכיא יא ןאכוקכיא
 האייא הרודארביק וס יא .סיייא יד הבירפיא יד סיפכסבוסכיא סוייא P יא

 :הרודאייפמילא וס
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 תבשה םויל שודיק טי
 אבלבל אתו־וח אתמילש אתונמילמל אתלועק וגיקזוא
 איה אל .אןלמד אתלועפ וניקתא .אשידק.
 אשידק.אקיתעו ןיפנא ריעזו .ןישייזק ןיחופת לקחד אתדועס

 :הד,ךב הלעפל ןילא

 .אתדועסל רדסא
 t t “ : • - ־ד

 .אתשיל הב ןימזאו
 .הב ירשי ארוהנ

: T ״• : ״ T 

 .אבט אלמלבי
 .הירפוש ןל רדשי

 .הירתס ןל יזהיו
 ♦ימעש ןל הלגי

 .הימשב תא ןוניאד
 .אליעלד ארורצ

 .אליח יברקיו
 .אלקח ודצל ודה

 .הלמ ולילמו
 .קמלע ןובר םלק,

 .ןימגתפ ןולגת
 .ארותפ רטעל

T T " ~ \ 

 ■ .ארימטו אקימע

 .אילמ ןילאו
 .אירש ןאמ זמתי

 .ינק: ריתי וב־
 .הינוז תב בסיי

 ירוצ ךורבו ,דוהי י"
 .ירנ ריאי ,דוהי י5

 .רסחא אל יעד
 .רשב״לכל םחל ןתונ

 : אתבש יר אך?צב
 : אשידק.אקיתע
 : אבר השודקב
 : אשפנ ידהת היבד

 T ; - ** : V ״״ *

 : הירקיב יזחנן
 : אשיחלב רמאתיד
 : ימלג רסירלבל
 : אשילקו אליפב
 : אל2 ייח היבד

J ״ ־״ *• T 

 : אשיר דע. קסיתו
 : אלקבו רובלב
 :. אשבידב אמיתט

 : קנית? ןלימב
 : אשודחקרמיתו
 : אריקי אזרב
 : אשוא אתלמ ואלו
 : איעיקרל ןוהי
 : אשמש אוהה אלה
 : הינרד ןמ אליעל
 : ( אשירפ תולד
 : ישפנ ללהלת הוהיב
 : יש^ר ילע ורנ וללב
 : ינלהני תוחונמ ימ לע
 ' יגפירשל יקל םח4
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 ‘9 תבשה םויל שודימ
 .ךינפלמ ןוצר יח:

 .ךנהלש ינפל ךורעה
 .יתחונמ ןתי *מ

 .יתממ המלש התיהז
 .ינפל וכאלמ חלשי.

 .ינפ אשא תועושי סוככ
 .הוהי לא ישפ; האמצ

 .יניע אשא םירהה לא-
 .םימלוע תונשו םימיז תוךוך

 .םימת ויהי.ישאר 1־יעו
 .יתחונמל הוהי המוק

 .יתכךב תא אנ חק

 : ישורק יהלא התא
 r ישאר ןמש?ןשית
 : םולשה ןורא ינפל
 : םולשהו םייחה
 : היול יתוולל

 t ז ; - :

 : היויו יסוי תנמ
 : ימסא עבש אלמו
 t יאמשכ אלו ללהכ
 : הרוע י־ךובכ הרוע

 : הרות רואו ,רוצמ רנ
 . ךזע ןוראו התא
 t ךזוח ןגמ קזחהו

 ינציברי. אשד תאנב ♦רסחא אל יעל הורי דודל רומזמ
 ילגעמ? ינחשבבושי ישפנ :ינלהני תחונו? ימ לע
 יכ ער אריא אל תומלצ איגש ךלא יכ םג :ומש ןעמל קדצ
 י;םל ךרעת :ינמחני המה ךתגעשמו ךטבש דמע התא
 בוט ךא :הדר יסוכ .ישאר ןמש? תנשה יללצ ד?נ ןחלש
 :םימיזךךאל ודוהל תיבב יתבשו :ידד ימל־־לכ ינופדרי דסודן

 ונידאל
IICTD", יד קאדארומ ןיא :ילאוגכימ ןונ רוטקאפ ימ 'ה דוד הא ומלאק 
 :הראיג ימ קאקכאגלוא יד קאוגא ירבוק ריזאיי הרא ימ וייומריא
 :ירבמט וק רופ דאדיטקול יד קורידכיק ןיא האימראיג הראטכסגלואח המלא ימ
 וגימ ןוק ויג יק לאמ יד ירימרכ ןופ הלבייכיט יד יילאב ןיא יראדכא יק ןואא
 ד ירטכאליד קאראכידרוא :ןאראטרוכוק ימ קוייא הקכייר5וקא וט יא הראב ווכ
 יטי־ו־א ליא ןוק קיטקאייקיגכיא קירודאייטקוגנא קימ הרטכיאוקקיא הזימ ימ
 קודרט ןאריגיקירפ ימ דיקרימ יא ןייב וטרייקיד :וטרא וזאב ימ הקיבאק ימ

 :קאיד יד הרוגכדל הא ׳ה יד הזאק ןיא יראגלוא יא קאדי5 קימ יד קאיד



 תבשה םויל שודיה
I 

 >»אי וידי יתשב סוכה זוחאיש םדוק

 העושיל *ל יהיו הי תרמזו יזע :ויביבס לכ לע ארטו הבר פישודק ־חסג ץרענ לא

 :היוללה הי ללהת המשמ לכ

 יסארקן ישךקז םויב ךיצפה תושע ךלת תבשמ בישת םא
 חושעמ ותדבכו :דבכמ ,דוהי שודקלו גנע תבשל
 “דות לב גנעתת זא :רבד רבדו ךצפח אוצטמ ךיכריו
 יכ ךיבא בקעי תלזונ ךיתלכאהו ץרא יתמב לע ךיתבנרהו

 :רבד ■דוהי יפ
: T ״״ 

 חבשה תא •תושעל .תבשה תא לארשי ינב ורמשו
 תוא לארשי.ינב ןיבי יניב :םלוע תירב םתרדל
 תאו םימשה תא הו,דן השע םימו תשש יכ םלועל איה
 תבשה םוי תא רוכז :שפת תבש *עיבשה םויכו ץראה
 םויו :ךתכאלמ־־לכ תישעז רבעת םימיז תשש :ושךק_ל
 התא הכאלמ־לכ השעת אל ךיהלא הוהיל תבש יעיבשה
 :ךירעשב רשא ךרבו ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךתבו ךנבו
 חא ץראה תאו םימשה תא ,דוהו השב םימ: תשש י?
 ךרב ןכ לע יעיבשה םויב הניג םב ישא־לכ חאו םןה

 :ן ־:־ t - ־ v t 1 :והשדקיו תבשה םוי תא הוהי

 ג ןנרמ ךבס

 :ןפנח ירוג ארוב םלועה ךלמ וניהלא ,דוה: התא ךורב

 רמאי םדוקו סינולסא סימל וידי ליטי הדועסה רמג למחו

 יחהלכאהל ץרא יתמב לע ךיתבכרהו •דוה: לע גנעתת זא
 :רבד .דוהי,יפ יכ ךיבא בקעי.תלהג

 :ד qi ןוזמה הכיב ימוא כ״האו



 ידאל 20

 :יזיד סונאמ סוס סול ןיק וזאב ליא ימויכ יק סייגנא

 "יריד סיס סודוט ירבוס וזורימיט יא ידנארג סיטנאס יל האיינאפמוק ןיא ודיסיטרו&יא וייד•

 סמלא סל הלוט :ןוייסאבלאס ליפ ימ הא יאופ יא הי ילבאיהלאס יא יטליאוס :סילול•

 :היוללה ׳ה הא דאבאלא

 האיד ןיא קידאעכוליב pro ריזא ייפ ורנ תבש יד קאראגלוא יק 2א־
 יד ועכאק הא יא וייקיב סבש ליא הא קאראמאיי יא דאדיעכאק ימ יד
 דאעכוליב ווכ ראייא יד קאריראק קורכ רדא יד קאולרארנוא •א .ודארנוא 'ה׳
 -ונארק ירא יע יא ׳ה ןרק קאראייקיבכיא יע קיקכועקיא :החק ־יאלבה ־א

 וע בקעי יד דאדיריא רימוק ירה יע יא הרייע יד קיראעלא ירבוק ראוגיל•
 :ולבא ׳ה יד וגיד יק ירדאפ

 הא ריזא רופ .סבש ליא הא לארשי יד קוזיא ןארארדאוג יא וך£^ך
 :ירפמייק יד ועניימאמריפ קוייקכאכיריג קוק הא סבש ליח
 ןיא יק ירפמייק הראפ הסייא לאייכיק לארשי יד קוזיא ירעכ־א יא ימ ירעניא
 ליא האיד ליא ןיא יא הרייע הל הא יא קולייק קול הא ׳ה וזיא קאיד שיק
 -ראקיפיעכאק רופ תבש ליא יד האיד הא רארבמימ :דופיר יא וגלוא ונייגיק
 וכיעיק,ליא האיד יא :הרבוא וע הדיע קארא יא קאריבריק קאיד ביכ :ול־
 הזיא רע ינ וזיא וע יכ וע הרבוא הכונכיכ קאגא ןונ וייד וע ׳ה הראפ תבש~
 קוע ןיא יק וכירגניליפ וע ינ האיפורעאוק וע יכ הברייק וע יכ וב״י־ק וע.
 הא הרייע הל הא יא קולייק קול הא ׳ה וזיא קסיד שיק ןיא יק :קידאדביק
 רופ וניעיק ליא האיד ליא ןיא וגלוא יא קוייא ןיא יקול- ודוע הא *א ךאמ הל

 :ולוקיפיעכסק יא סבש ליא יד האיד הא ׳ה ושידכיב ועכסע

 :קירוייכיק קול יד האייקכיקיל ןוק

 ייר וייד ורעקיאוכ 'ה וע וגידכיב ךורב
 :דיב הל

 יד ועורינ ןאירק ודכומ ליא יד

 :יחד יא םינורחא סימ רופ סונאמ סוס הבאל יס הדועס הל ופאקסיא יק סיאופסיד יא

 ירבוק ראוגירעאוק יאיעריזא יא 'ה ןרק סארזרייקיבכיא יע קיקכועקיא
 ירדאפ ווג בקעי יד דאדיריא רימוק יאיעריזא יא הרייע יד קיראעלא

 :ולבא ,ה יד וגיד יק
 : 4 החא החמ הל יד הכרג יזיד סיאופסיד יא



 אנ
 תישילש הדועסל

 אבלמד אתודח אתמלש אתונמחמד אתלועק ו3יקתא
 *ך * אשידק. אכלמך אתךועס וניקתא .א^ידק
 ןיחופת לק_חן אשידק.אק!תען .ןיפנא ריעזד אתחועס אי,ל

 :ה־זהב אךעסל ןייתא

 אנה ןוהי .ןיפנא ריעז ויז יסקמל .ןיפיסכד אלביה "*ב
 יאהב .אדחלובצ :ןיפולגב אבלמהיבד •אנת יאהב
 .התעש יאהב .אתשה ודח :ןיפהג־לכו ןיריע וגב .א״דעו

 ןיניד תילד .יליח וזח .יל ובירק :ןיפעז הילו .אוער היבד
 ןקפיצהד ןיבלו יגה .ןילאע אלו .ןילש: רבל :ןיפיקתד
 ועך :ןיפלה ןוה! ידע הה:מל .ןימו• קיתע .ןימזא אהו
 .ןו,היבקעב ןול יושי :ן־פילק־לנב הלטבל היל ילגד .,דיליה
 ריעח אתודחב .אתחנמב אתשה ירא :ןיפב וגב ןורמטין

 :ןיפנא

 • כ ףר ומכ דודל רומזמ רמואו

 אל םויה ,דוהיל םויה תבש ינ םויה והלעא השמ רמאיו
 תבשח םכל ןתנ ,דוהי ינ ואר :הדשב והאצמת

 x - - v T | - ד T : י V f ־ ; ז : •

 שיא והש םימוי שחל ישש,ד םויב םכל ןתנ אוה ןב לע
 שעה ותבשי! :יעיבשה םויב ומוקממ שיא אצ! לא ויתחת
 :והשדכיו תבשה םוי תא ,דוהי ךרב ןב לע :יעיבשל םויב
 ^רוב םלועה ךלמ וניהלא ,דוה! התא ךורב .ןניימ דב?

 :ןפגה ירפ

 :רמאי הדועסה רחאו .ד ףד ןוזמה תכלב ךרעי

 *שידק. אערזד אתמילש אתונמלמל אד אתדועס ומילש*
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 תבש יאצומל הלדבה
 אב; הרהמב .איבנה והילא .איבנה והילא .איבנה והולא
 םשל אנק רקא שיא :דוד ןב חישמ םע ונילא
 לע רפכיו שג שיא .לאדווקי ד: לע םולש רשב שיא .לאה
 שיא .ויניע ואר רשע םינש תורוד שיא י״ילא :לארשי ינב
 יס׳לא :ויננרמב רוזא רוע רוזאו שיא .וינמסב ןעש לעב ארקנה
 .הרותב וד; לע ונהילצת .ארקנ ומק לע יבשת שיא

 הלפאמ ונאיצות חד־חמב .הבוט הךושב ויפמ ונעימקת
 ימ ירשא .םולחב וינפ הארש ימ ירשא י״ילא :הרואל
 חא דןרבי דוהי .םולש ול ריזחהו .םולש ול ןתנש

 חא םכל חלוש יכנא הנה בותככ י״ילא :םולשב ומע
 בישהו :ארונהו לודגה הוהי םוי אב ינפל איבנה ה;לא

 :םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל

 תבש יטניילאס יד הלדבה
 הועיצורפ ליא והילא הוכי!צורפ ליא והילא הוניפורפ ליא והילא והילא

 ךי יק ןולאב :דוד יד וזיא חישמ ןוק סוכ הא הכריב הקירפ ןרק

 יד וכאמ רופ זאפ ודאייקריבלא יאופ יק ןוראב .וייד ליא יד ירבמוכ רופ ול

 יד ןוראב (והילא) :לארשי יד קוזיא ירבוק וכודריפ יא וגיאס יק יק ןוראב .לאיסוקי

 וייבאק יד וייכיחוד ודאמאיי ליא ןוראב .קוזוא קוק ןורייב יק יחד קוייקכאכירינ

 (והילא) :קובמול קוק ןיא ודייכיק וריאוק יד ורידכיק יא ןוראב .קילאייכיק קוק ןיא

 הל ןיא וכאמ וק רופ קומאריפקורפ .ודאמאיי ירבמוכ וק רופ יבשה ןוראב

 קומאקאק הקירפ ןוק .הכיאוב חאייקריבלא הקוב וק יד ריאוא קומזא .ייל

 ןיא קיקא£ קוק ודיב ןיק ודארווככיבא ןייב (והילא) :חל חא הלבייכייג יד

 גאכרווכ וזיא יא .זאפ ליא הא וייד יק ןיק ודארוונכיבא ןייב .וייכיאוק ליא

 !ל ומוק (והילא) :זאפ חל ןוק יל5יאיפ וק הא הריזידכיב *ה .זאפ ליא הא

 ריכינ יי םיוככס .הוניפורפ ליא הילא הא קוב הא ןאיבכיא ויי קיא .וורייקקיא

 םירדאיפ יד ןוקארוק הראככמנ יא :וחרימיונ ליא יא ידכארג ליא ׳ה יד תאיד

 :סילדאס קיק ירבוק קוזיא יד ןוקארוק יא .קוזיא ירבוק



 תבש יאצומב ;כ
 חא רגילבז לחה בוט ןמיס? .וניתובא יהלאו וניחלה
 שולשל וניתארקל םיאבה השעמה ימי תשש•
 .עשיו המשאו ןוע־לכמ םיקונמו .עש?ו אטה־לכמ םיבושה
 הניכו העדי םינוגהו םיבוט םישעמו הרות דומלתב םיקבדמי
 הלעת אלו .החמשו ןושש םהב ונעימשת! .ךתאמ ‘־דנשזדן
 ,ונבל לע’ הלעת םדא תאנק אלו .םדא בל ילע וניתאנק
 השעמ־־לכב החלצהו החור הכר? םיש וניהלאו ונבלמ
 הבוט הצע לארשי ךמע לעו ונילע ץעו-יה־־לכו .ונידו
 רבדי ותצע םוק למיק.ולדג וכרב וצמא הבוט הבשחמו
 רמתו רמאנו :’אלמי ךתצע־לכו ףבבלכ ךל ןתו רמאנש
 לעו ונילע ץעויה־לכו .רוא הגנ ךיכרד'לעו 'ךל םקר רימא
 הבוט הניאש הבשחמו .ה?וט הניאש הצע ^רשי ךמע
 אינה .םיויג תצע ריפה הוהי רמאנש יבדב .ותצע רפה
 אלו רבד ור?ד .רפותו הצע וצע רמאנו :םימע תובשחמ
 עובשה הזב וגיהלא ,דוהו ינל התפו :לא ונמע יכ םוקו
 .הליג ירעש .הכר? ירעש .הרוא ירעש .עובשו עובש־לכ?ו
 .הרמל ירעש .בוט דעו ירעש .דוה ירעש .הציד ירעש
 ירעש .הבוט *רעש .םיבוט םייח ירעש .הוךתז ירעיש
 המביל הרות דומל ירעש .הלכלכ ירעש .הרפב ירעש .העושי
 ירעיש .החילמ דעש .המהנ ירעיש .הליהמ דעש .ןולמ ירעש
 דעש •הקדצ ירעיש .הבוט הסנרפ ירעש .תודפ ירעש .הרזע

 .םולש ירעיש .המילש האופר ירעיש .תויממוק ירעש .הלהצ
 .הבושת'דעש .הלפת דעש •הרות ירעש .הולש דעש
 םלועמ הוהדפ םיקידצ תעושתו בותככ .העושת דעש
 םעישויו םיעמףמ םטלפי .םטלפיו ,דוהי םרזעיג :הרצ תעב
 ¬לכ יניעל וש־דק עורל תא ,דוחי ףשח רמאנו :וב וסח •ב
 רמאנו •יגיהלא תעושיו תא קרא יספא־־־לכ וארו םכדי,ך
 בושב וארק ןיע? קע יי וננחו ודהו לוק ואשנ ךיפוצ לוק

 :תשש סילמוא ץא הכוסב תויהל 3*.כ הוי לחה עובש 4



 ונתאל 22
 טיאוב ןמיס ןיא קירדאפ קורעקיאופ יד וייד יא וייד ורעקיאוכ 1^יןךלא
 קיעפייפיב קול קגיא הל יד סאיד שיק* הא סמ ירבוק הקיפמיא
 יא .וייליביר יא ודאקיפ ודוע יד קודאדיע .זאפ רופ קוכ הרעכיאוקקיא הא

 סירפיד ןוק קודאגיפא יא .האייקילאמ יא הפלוק יא ועיליד ודוע יד קוייפמיל
 יא ריבאק יד קודאייקארגפיא יא .קאניאוב קאגיא יא ייל יד ועכייהיד
 ןיא ריאוא קאגא קוכ יא .וגיע ןוק יד ועפיימאריפקורפ יא האייקפידכיעכיא
 ירבמוא יד ןוקארוק ירבוק וליק ורעקיאוכ הבוק ןופ יא האירגילא יא וזוג קוייא

 יא ייר ורעקיאוכ .ןוקארוק ורעקיאוכ ירבוק הבוק ירבמוא יד וליק ןופ יא

 הגיא הדוע ןיא דאדיריפקורפ יא וייקאפק״א ןוייקידפיב ןופ .וייד ורעקיאמ
 ולביאופ וע ירבוק יא קופ ירבוק ןאזיקכוקא ליא ודוע יא .קופאמ קארעק־אוכ יד

 סיא .וליזידכיב .וליקיערופפיא ופיאוב ועכיימאקכיפ יא וכיאוב וזיקפוק לארשי
 הגיד יאופ יק החק הל ומוק וזיקפוק וק המריפא .ולאמריפא .וליקידפארג

 יאופ יא :הרילפמוק וזיקכוק וע ודוע יא ןוקארוק וע ומוק יע הא הראר

 קאריראק קוע ירבוק יא יע הא הראמריפא יא הגיד קאראייקכיעיקא יא וגיד
 ולביאופ וע ירבוק יא קוכ ירבוק ןאזיקפוקא ליא ודוע יא :זול וייקיראלקקיא

 הדלאב .וכיאוב ליא ןופ יק ועכיימאקכיפ יא .וכיאוב ליא ןופ יקוזיקכוק לארשי
 ודיב קיעכיג יד וזיקפוק ודלאב ׳ה הגיד יאופ יק החק הל ומוק וזיקכוק וק

 הריק יא וזיקכוק דאזיקכוקא וגיד יאופ יא :קולביאופ יד קועפיימאקכיפ
 הא ירבא יא .וייד ליא קוכ ןוק יק המריפא יק ןופ יא החק דאלבא .ודאדלאב
 יא הפאמיק הדאק ןיא יא .הכאמיק הל העקיא ןיא וייד ורעקיאוכ ׳ה קמ

 .וזוג יד קאעריאופ .ןוייקידכיב יד קאעריאופ .חל יד קאעריאופ הכאמיק

 .ופיאוב וראפ יד קאעריאופ .רואול יד קאעריאופ .האייקיליד יד קאעריאופ

 -יאוב קאדיביד קאעריאופ .האירגילא ידקאעריאופ .ועכיימאימלאק *ד קאעריאופ

 .הקכאפודריפ יד קאעריאופ .ןוייקאסלאק יד קאעריאופ .ןייב יד קאעריאופ .קאפ

 .ודארבמופ וק רופ ייל יד ועכיימאזיבכא יד קאעריאופ .הקכאפריבוג יד קאעריאופ
 קאעריאופ .ועכיימאעפיזירפכיח יד קאער־אופ .ועכיימיכיעכאמ יד קאעריאופ

 סיאופ .הדוייא יד קאעריאופ .הקפאכודר־פ יד קאעריאופ .ועפיימאערוכוק יד
 -יעקוג יד קאעריאופ .ופיאוב ועכיימיכיעכאמ יד קאיגריאופ .ןוייקימסיר יד קאע

 הכיזילימ יד קאעריאופ .הזימריפ יד קאעריאופ .ועכיימאזוגא יד קאעריאופ .דאד

 יד קאעריאופ .ועכיימאוגיזאפא יד קאעריאופ .זאפ יד קאעריאופ .הדילפמוק
 -קאבלאק יד קאעריאופ .הבושה יד קאעריאופ .ןוייקארוא יד קאעריאופ .ייל’

 ןיא החלאערופ וק יד ׳ה קועקוג יד ןוייקאבלאק יא ועירקקיא ול ומוק ןויי

 ד ופאקסיא קול קולופאקקיא יא ,ה קולודוייא יא :האייעקוגכא יד הרוא
 הא ׳ה ודיב וגיד יאו5 יא :ליא ןיא ןוראגירבא יק יק ובלאק קול יא קולאמ
 קודוע ןאריב יא קיעפיג קאל קודוע יד קוזוא הא דאדיעפאק וק יד וקארב*

 :שיש ןאריד ץכ סאייא ןיא דעומ *אאק יק הנאמיס הל *י



 תבש יאצומל גב
 וואנ המ בותכש ארקמ וניהלא הוהי ונל םייקו :ץויצ ה1הן
 עימשמ בוט רשבמ .םולש עימשמ רשבמ ילגר'םךה,ך לע

 :ךיהלא ךלמי ןויצל'רמוא .העושי
 :הלדגהל תדחוימ הועס לש רנ תיבב ול תויהל םדאל ול בוט

 it תרמזו יזע יב .החבא אלו חטבא יתעושי לא זדנה
 יניעממ'ןוששב ם:מ םתבאשו :העושיל יליהיוהוה;
 הוהי :הלמ ך1רכךב ךמע י לע העושיה הוהיל :העושיה
 התלד םידוהיל :הלס בקעי.יהלא ונל בגשמ ונמע תואבצ
 תועושי םוי .ונל היהת 'ןכ .רקיו ןוששו ההמשל היוא
 אנא :אנ העישוה ,דוהי אנא :ארקא ,דוהי םשבו אשא

 :אנ החילצה הוהי
T T • : «• T t 

 :ןנרמ ירבס
 ■:ןפגה ירב ארוב םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב
 :םימשב יבשע ארוב •םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב*

 :שאה ירואמ ירוב םלועה ךלמ וניהלא ,דוה; התא ךורב

 שדק ןיב לידבמה .םלועה ךלמ טיהלא הו;הי התא ךורב
 .ןיבו םימעל לארשי ןיבו ךשחל רוא ןיבו לוהל י

 :ךיבמ תוריס חיר לע"

 בוט וליר ןתונה םלועה ךלמ וניודלא ,דוה; העוא ךורב
 :תורפב

 :ךרבמ (סדה ומכ) זע ץני וא P חיר למ

 :םימשב יצע ארוב םלועה ךלמ טיהלא ,דוהי התא ךורב
 :ךרבמ (םימשב ינימ ט םיש םשב לש תונחל סנכנה ןכו) םימשב ינימ חירמה

 :םימשב ינימ ארוב םלועה ךלמ טיהלא ,דוה; התא ךורב
 :ךרבמ ןוטילפו ןומסרפא ןוגכ סימשב ינימ לע

 4ברע ןמש ארוב םלועה ךלמ טיהלא הות התא ךורב



 ונידאל 23
 ¬הב ו5יר יאויצ יא :וייד ורטקיאוכ יד ןיוייקאבלאק הא הרידכ יד קומיטא

 !אריב וזוא ןוק וזוא יק ןאראטכאק הכואא .זוב ןאראקלא קאטפיורפ סוט יד

 יק קוקפ וייד ורטקיחוכ ׳ה קוכ הא המריפא יא :ןויצ הא ׳ה ראכרוט ןיא

 יד קייפ קיטכומ קול ירבוק ןוראוגיזומרופא יק וטכאוק וטירקקיא הטקיא
 ,ןוייקאבלאק ריסוא ןייזא וכיאוב ןאייקריבלא .זאפ ריאוא ןייזא רודאייקריבלא

 :וייד וט וכיירניא ןויצ הא ןיזיד

 •ולפא הריצ יד הלידנאק הזאק ןיא ליא הא ריאיס רופ ירבמוא ליא הא הא וניאונ
 :הלדבה הראפ הדאייפ

 .וקקירובאפקיא ימ ןוכ יא וייזואיפכיא ימ ןוייקאבלאק ימ יד וייד קיא

 .ןוייקאבלאק רופ ימ הא יאופ יא 'ה הי ילבאימלאק יא יטריאופ יק

 ־הל ׳ה הא .ןוייקאבלאק הל יד קיטכיאופ יד וחנ ןוק קאוגא קידיראדופא יא
 קוכ ןוק סואבצ ׳ה :ירפמייק ןוייקידכיב וט ולביאופ וט ירבוק ןוייקאבלאק

 יא זול יאופסויידיג קול הא :ירפמייק בקעי יד וייד קוכ הא וטכיימיקרכלאניא
 קיכוייקאבלאק יד וזאב .קוכ הא הריק יקכא .הינוא יא וזוגי יא האירנילס

 וניאור :הרוגא הבלאק ׳ה וניאור :יראמאיי ,ה יד ירבמוכ ןיא יא יראקלא

 :הרוגא הריפקורפ ׳ה

 קירוייכיק קול יד האייקכ?קיל ןוק

 :דיב הל יד וטורפ ןאיירק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ 'ה יחכ ונידכיב

 :קאייקיפקיאיד קאברייןאירק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳הוט וגידניב*

 :וגיאופ ליא יד קוייריזול ןאירק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאט ׳ה וט ונידכיב

 ךאטראפא ליא .ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ,ה וט וגידכיב ךןך^

 דאדירוקקיא הא חל ירטכיא יא הכאמיק ןיא הא דאדיטכאק ירטכיא

 :הכרב יזיד קאונורפ יד ומזיאוג רופ•

 ומזיאונ ןאד ליא ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט ונידכיב ךור3
 :קאטורפ קאל ןיא וכיאוב

 :הכרב יזיד (סדה ומוק) לוברא יד ןימ וא לוברא יד ומזיאוג רופ

 .:קאייקיפקיא יד קילוברא ןאירק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט ינידכיב

 ךיא ייא יק הקיטוב הא הרטניא יק ליא יסנא יא) סאייקיפסיא יד סודומ יליאוג ןר ליא
 :הכרב יזיד (סאייסיפסיא יד סודומ האייא

 ׳ סאייקיפריא יד קודומ ןאירק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ,ה יט וי*ד:*ב

 :הכרב יזיד סיטייוא יא סימאסלאנ ריזיד ומוק סוייריטנוא ד סודומ ר־פ

 ׳:קאייקיפקיא יד יטייזא ןאירק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט ונידכיב



 תבש יאצומב דג
 לדבממ הןהי התא ךורב :השעמה ימי,תששל יעיבשה םוי

 :לוחל שך|ר ןיב
 :א״כחאו א ףדב הנורחא הכלב ךרביו סוכה תיעיבר חתסד

 קד בר׳! ץראה ינמשמו שימשה לממ םיהלאה ךל ץזרין
 ריבג הוה םימאל ךל ווחתשיו םימע ךודבע: :שריתו
 :ךורב ךיברכמו רורא ךיררא ךמא ינב ךל ווחתשיו ךיחאל
 ןתף :םימע להקל תייהן ךכריו ךרפיו ךתא ךרבי,ידש לאו
 ץרא תא ךתשרל ךתא ךערזלו ךל םהרבא תברב תא ךל
 תראו ךךזע;_ן ךיבא לאמ :םהרבאל םיהלא ןתנ רשא ךירגמ
 תחת תבבי םוהת תברב לעמ םימש תברב ךכרביו ידש
 דע.ירוה תברב לע ורבג ךיבא תברב :םחרו םידש תברב-
 :ויחא ריק ד[יךקלו ףסוי שארלזןייהת םלוע תעבג תנאת
 ךנ,גד'ךזומךא ירפו ךגמב ירפ ךרבו ךברהו ךכרבו ךבהאו
 המךאה לע ך;אצ תורתשגר ךיפלא רגש ךרהצ־ו ךשריתו
 םימעה־־לבמ היהת ךורב :ךל תתל ךדיבאל עבשנ רשא
 ךממ הו;הן ריסהו :ךתמהבבו הרקעו רקעז ךב הדוי. אל
 ךב םמישן אל תעךיז רשא םיערה םירצמ יוךמ־לכו ילח־לכ
 :הדשב התא ךורבו ייעב התא ךורב :ךיאנש־לכב םנתנו
 ךאנמ ךורב :ךתאצב -־דהא ךורבו ךאבב התא ךורב
 ־ריככו ךימסאב השלב-ד תא ךתא הרהי וצי, :ךתראשמו
 :ךל ןתנ ךיהלא הדוה; רשא ץראב ךכרבו ךידי חלשמ
 ¬ושמ תסל םימשה תא -יטל ורצוא תא ךל הוה, התפ .
 םיבר םווג תיולירו ךידל השעמ־לב תא ךרבלו ותעב ךצרא
 הץריב עשונ םע ךומכ ימ לארשי ךירשא :הולה אל התאו
 לע התאו ךל W ךתואו גרח רשאו ךרזע ןנמ

 :ךרילתומיתומב



 ** ונידאל

 ־שיק הא וכיטיק לא האיד ירטכיא יא קולביאופ סול הא לארשי ירטניא יא
 הא דאדיטכאק ירטכיא ןאטראפא ליא 'ה וונ וגידכיב :הגיס הל יד סאיד

 :תכאמיק ןיא

 :יזילסיאופסיד יא 11 הזרא ובאקלא יד הכלב יזיד יא וזאב ליא יד וטראוק יביב יא

 ¬יד סארוסורג יד יא קולייק סול יד ואיקמ יד וייד ליא יט הא יד יא ץ]ףין
 קולביאופ ןאיטריבריק :וטקומיאהריביק יד ירבמודיגומ יא הרייט הל י
 יק יא קוכאמריא קוט הא רוייכיק ייק קואיטכיג יט הא ןאיקראברוקכיא יא
 קוט יא וגידלאמ קיטכייזידלאמ קוט ירדאמ וט יד קוזיא יט הא ןאראברוקכיא
 סרפ יט יא יט הא הריזידכיב ודאטקאבא וייד ליא יא :וגידכיב קיטכייזידכיב
 יא :קולביאופ יד האייכאפמוק רופ קאריק יא הראוגיגומ יט יא הראוגיי

 ־רופ יט ןוק ץמיק וט הא יא יט הא םהרבא יד ןוייקידכיב הא יט הא הראד
 יד :םהרבא הה וייד ליא וייד יק קאדארומ קוט יד הרייט הא יטראדיריא
 סיב הריזידניב יט יא ודאטקאבא ןוק יא .הראדוייא יט יא ירדאפ וט יד וייד
 ־ושאבא ןייזאיי ומזיבא יד קיכוייקידכיב הערא יד קולייק קול יד קיכוייקיד
 "רוייאמ יק ירדאפ וט יד סיכוייקידכיב :ירדאמ יא ירדאפ יד קיכוייקידכיב
 סאטקיאוק יד וכימריט הטקא קירדאפ קימ יד קיכוייקידכיב ירבוק ןוראג
 יד ודאטראפא יד הרייואימ הא יא ףקוי יד הקיבאק הא ןאיק ורכומ יד
 יא האיטראוגיגומ יא האיטריזידכיב יא האיטראמא יא :קוכאמריא קוק
 ¬יא הריביק וט הרייט וט יד וטורפ יא ירטכייב וט יד וטורפ הריזידכיב
 קוט יד קוייכאביר יא קייאוב קוט יד הרודאג־אזיד יטייזא וט יא וטקומ רט
 :יט הא ראד רופ קירדאפ קוט הא ורוג יק הרייט הל ירבוק קאזיבוא
 יכ ורייכאמ יט ןיא הריק ץכ קולביאופ קול קודוט יד קאמ קאריק וגידכיב

 דאדימריפכיא הדוט יט יד ׳ה הראריט יא :האיפוטראוק וט ןיא יכ הרייכאמ
 ןיא הכרופ קאלןוכ קיטקיפוק יק קאלאמ קאל וטפייא יד קירולוד קאדוט יא
 דאדביק הל ןיא וט וגידכיב :קיטכייקירובא קוט קודוט ןיא האקאלראד יא יט
 ןיא וט יגידכיב יא רארטכיא וט ןיא וט וגידכיב :ופמאק ליא ןיא וט וגידכיב יא
 דנןוק ,ה הראדכימוקכיא :הזיטרא וט יא וייליטקיכאק וט וגידכיב :רילאק וט
 קוכאמ קוט יד הרודידכיט הדיט ןיא יא קורייליק קוט ןיא ןוייקידכיב הל הא
 תא ,ה הרירבא :יט הא ןאד וייד וט ׳ה יק הרייט הל ןיא האיטריזידכיב יא
 הרייט וט הא האייבול ראד רופ קולייק קול הא וכיאוב ליא ורייליק וק הח יט
 "קירפכיא יא קונאמ קוט יד הגיא הדוט הא ריזידכיב רופ יא הרוא וק ןיא
 סיבא ןייב :ודאטקירפכיא קאראמוט ןוכ וט יא קאגכומ קיטכיג הא קחראט
 וט יד וראפמאמ ׳ה ןוק ודאבלאק ולביאופ יט ומוק ןיק לארשי וט ודארוט
 סא קוגימיכיא קוט ןאראגייכ יא הזיאוגיטלא וט יד הדאפקיא יק יא הדוייא

 :קאראזיפ קיראטלא קוק ירבוק וט יא יט
IV 



 תבש יאצומב הב
 אל■ושבת אל םימלוע תעושת .דוהיב עשונ לארשי׳
 עובשו לוכא םתלכאו :דע ימלוע דע ומלית
 אילפהל םכמע השע רשא םכיהלא ,דוהי םש תא םתללחן
 ינאו ינא לאישי ברקב יכ םתעדיו י :םלועל ימע ושבלי אלן
 הוהי:ייודפו :םלוע1'ימע ושבי. 'אלו דוע ןיאו םכיהלא ,דוהל
 ןושש םשאר לע םלוע תחמשו התב ןויצ ואבו ]ובושי
 םולשבו ואצת החמשב יכ :החנאו ןוג; וסנו וגישי.החמשו
 יצע־לכו המ םכינבל וחצבי תועבגהו םירהה ןולבות
 יכ דחפא אלו חט?א יתעושי לא הנה :ףכ ואחמי 1ילשה
 ןושש? םימ םתבאשו :העושיל יהיו ,דוהי הי תרמזו דע
 ואךק הוהיל ודוה אוהה םויב םתרמאו :העושיה יניעממ
 :ומש בגשנ יכ ורינןה :ויתלילע םימעב ועידוה ומשב
 ילהצ :ן׳ראה־לכ? תאז תעדומ השע תואנ יכ .דוה;ורמז
 רמאו :לארשי שוד,ך ךברקב לודג יכ ןויצ תבשוי ינידל
 ,דוהו יר ינעישויו ול וניוק הז וניהלא הנה אוהה םויב
 םותפש בינ ארוב :ותעושיב החמשנו הליגנ ול וניוק
 חורו, :ויתאפרו ,־דוהי, רמא בורקלו קוחרל םולש םולש
 ישו'ןב ךמעו דוד ךל םישילשה שאר ישמע תא השב1?
 םלבקיו ךיהלא ךרזע'יכ דירזעל םולשו ךל םולש 1 םוליש
 םולש התאי י0ל ה2 םתרמאו :דודנה ישאר? םנתיו דוד
 חטבי רשא רבנה ךור? :םולש ךל רשא לבו םולש'ךתיבו
 ךרבי ■דוהי ןתל ומעל זע ,דוהל :ויחטבמ ,דוהל הלהו ,ך),דיב

 :םולשב וימע תא’
 ונפקכו יגעךז לוחמי וניתאטה לוחל שדק זיב לייזכטה

 CV לידגמה :הלילב םיבכונכלו .ילוחב ,דבךל
 רמוש רמא רשא םוי .רמונ ילע לאל ארקא .רמות לצב
 ילע .רובת רהכ ךתקדצ ליד5מה :הליל םגו רקב אתא
 הרומשאו .רובע•.יכ “־יומתא םויכ .רובעת רובע יעש?
 ׳תעע'יתחונמ ןתי.ימ ♦יתחנמ תעש הפלח לי־""" :הלילב



 25 ונידאל
 ןונ יא שידיעקדירא קו5 ןונ קודנומ יד ןיייקאנלאש ׳ה ןרק ודאללאק לארשי
 שידירימוק יא :ירפמייק ידירפמייק הטקא שידיקכיאוגירבא קרב
 וחא יק וייד ורטקיאוב ׳ה יד ירבמופ הא זצידיראבאלא יא ראערא יא רימוק
 :ירפמייק הראפ ולביאופ ימ ןאראטקיזירא יק ןוכ יא ראיבאראמרופ קוב ןיק
 יא קאמ ןונ יא וייד ורטקיאוב ׳ה ויי יא ויי לארשי ירוככיא יק שידירבאק יא
 ןאראכרוט׳ה יד קודימחיר יא :ירפמייק הראפ ולביאופ ימ ןאראטקיזירא יק ןמ

 קאקיבאק קוק ירבוק ירפמייק יד האירגילא יא ראטפאק ןוק ןויצ הא ןאכריב יא•
 סילאןוקיק :וריפקוק יאהאייקכא ןאריאופיאןאראקכאקלאהאירגילאיא וחג
 קאטקיאוק קאל יא קיטפומ קול קודאביי שדיריק זאפ ןוק יא שידילראק האיל■
 ןארייגאב ופמאק ליא יד קילוברא קודווכ יא ראטפאק קוב יד ירטכאלידןארירבא
 *ובאפקיא ימ ןופ יא יראייחאיפכיא ימ ןוייסאבלאק ימ יד וייד קיא :המלא7
 :ןוייקאבלאק רופ ימ הא יאופ יא 'ה הי ילבאימלאק יא יוכריאופ יק יריקיר
 שידיריד יא :ןוייקאבלאק הל יד קיטכיאופ יד וזמ ןוק קאוגא שידיראדופאיא
 ריבאק דיזא ירבמוכ וק רופ דאמאיי ׳ה הא דאול יוכקיא ליא האיד ליא ןיא
 :ירבמוכ וק ודיקיוכלאכיא יק דאוככימכיא :קארבוא קוק קולביאופ קול ןיא

 יעאזוגא :הרייט הל הדוט ןיא וטקיא ודיבאק וזיא הזיאוגיטלא יק ׳ה הא דאימלאק
 הריד יא לארשי 'י וטכאק יט ירטכ*א ידפארג יק ןויצ יד תרידארומ הטכאק יא
 ליא הא קימאריפקיא יק יטקיא וייד ורטקיאוכ קיא יטקיא ליא האיד ליא ןיא
 קוכ יס קומיראזוגא קוכ ליא הא קומאריפקיא ׳ה יטקיא הראבלאק קוכ יא
 הא זאפ זאפ קוייבאל יד הלבא ןאירק :ןוייקאבלאק וק ןוק קומירארגילא
 וטיריפקיא יא :יאולראכיזילימ יא ׳ה ושיד וכאקריק ליא הא יא וכאשיל ליא
 וזיא יט ןוק יא דוד יט הא קינאטיפאק קול יד הריקיבאק ישמע הא וייטקי5
 וייד וט ודוייא יט יק קיטכאדוייא קוט הא זאפ יא יט הא זאפ זאפ ישי יד•
 שידירידיא :ודאקכופ ליא יד קאריקיבאק ןיא קולוייד יא דוד קולוייביקיר יא
 וגידכיב :זאפיט הא יק ורוט יאזאפהזאקוט יאזאפ וט יא וביב ליא הא יקכא
 סופ ׳ה :האייזואיפ וק ׳ה הריק יא '0 ןיא האייזואיפכיא יק יק ןוראב ליא
 * זאפ הל ןוק ול^יאופ וק הא הריזידכיב ׳ה הראד ולביאופ וק הא הזילאונ

 קורטקיאוכ .וייטוק ליא הא דאדיטכאק ירטכיא ןאטראפא ליא לידבמה
 הטאלפ הרטקיאופ יא ץמיק ורטקיאוכ הראפודריפ קודאקיפ
 ליא) :יגמ הל ןיא קאירטקיא קאל ומוק יא .הכירא הל ומוק יאוגיגומ יק
 ליא הא יראמאיי .לאראמאטא יד הרבמולוק ומוק וטאק האד ליא (ןאומאפא
 ןייבמאט יא הפאייכאמ וכיב .רודאדראוג ושיד יק האיד .ןיילפמוק ימ ירבוק ויד
 *ל*ביר קימ ימ ירבוק .רובס יד יטכומ ומוק דאדיטקוגוט(ןאינלאפא ליא) :ינופ

 הדארובלא יא .הקאפ יק רייא יד האיד ומוק .ראקאפ קארא ראקאפ קויי•
 ילוא ימ יקייד ץק .יטכיזירפ ימ יד הרוא וקאפ (ןאט־לאפא ליא) :יגמ הל ןיא

IV • 



 תבש יאצומב וב
 *לט;; לב העמש ילוק לידבמה ♦ הליל־־לכב החשא .יתח;אב
 יסיסר יתוצוק .לט אלמנ ישארש .לטנמה ־שש יל חתב
 ףשנב .םוידפ הנת עושא .םויאזן ארונ רתעה ל״»»ה :הלול

 חרא .,;עישוה היז ךיתארק ליינ־יה :הליל ןושיאב ♦םוי ברעב
 רהט ליייייה :הלול דעו םוימ .ינעצבת תולדמ .ינעידות םיווד
 תורימז ןתונ .ישע הולא היא .יסיעבמ ורמאי ןב .ישעמ ףונט
 .רמוחו לק. לע אנ חלס רמחב ך־לוב ונחנ ליינמה :הלילב
 ־לבמ הדופ לא לידבמה ♦ הלילל הלולו ♦רמא עיבי. םויל םוי
 :הלול אלו םוי אל .רצקת אל ךךיז .רצמה ןמ ךונאךק .רצ
 םע אנ ואבי .לאירבגו והולא .ילארשי רש לאכימ ל™־׳
 ונלאמשמו .לאכימ ונניממ לי™" :הלילה יצחב ומוקו .לאונ־
 :הליל־־לכבו םוי־לכב .לא תניכש' ונישאר לעו .לאירבג
 ןתי הוהי םנ .בוטר י ןגב ןנער .בוט עובש ונל ןתן ל״״״ה
 יפמ .הזה תיבה ךרובת ליימה :הלולה־לכו םויה לב !בוטה
 םמוי הרמושל .הז. וניהלא !רוציי ןכ יב' .הזוח םגו איבנ
 חנשל .םימו״מ ונייחי .םימלםימ ןיב לידבמה לי•"־" :הלולג

 :הלולבו םויב לושמלו .םילשוריב האבה

 הכונח לש רנ תכרב
 :ךרבמו הכטח לס רנ ןיקילדמ וילסבב ה״כ ליל

 ויתוצמב ינשדק ■ישא םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורכ
 ':הבנה לש רנ קילדהל ונוצר
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 היתובאל םיסנ השעש םלשה ךלמ וניהלא יי התא ךורכ
 :ה!ה ןמןבו םהה םימוב

 :וז הכרב סג רמוא ןושאר לילב

 «ןןקו ונמייש םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךת$
 נ-יזה ןמזל ונעיבדו



 *6 ונידאל
 ימ (ןאסילפא ליא) :י5מ הדאק ןיא וייליריק .וריפקוק ימ ןוק ורדזאל הקכאג
 ימ יק .ואיסור ליא יד הטריאופ ימ הא ירבא .הדאגיא האיק ןונ יאוא חב
 (ןאטלאפא ליא) :יגמ יד קאטוג קאזידיב קימ .ואיקמ יד וגכיא יק הקיבאק
 ירדאט ןיא יגוכ ןיא .ןוייקימחיר הד יראמאלק .וזוטכיידימ יא וחרימיט יביקיר
 .ימאללאק וייד ומאיי יט (ןאומאפא ליא) :יגוכ יד הרורגיכ ןיא .האיד יד
 יא האיד יד .קאראפאקקיא ימ החבורפ יד .ריבאק קאגא ימ קאדיב יד ופימאק
 יי־ראוק יד .קאגיא קימ יד דאדייחק האייפמילא (ןאטלאפא ליא) :יגוכ הטקא
 קוטכיימאימנאק ןאד .רודיזא ימ וייד ודא ראייכאקכיא קיטנייזא קימ ןאריד
 הפודריפ .וראב ליא ומוק ופאמ וט ןיא קוכ (ןאטלאפא ליא) :יגמ הל ןיא
 ליא) :יגוכ הא יגוכ יא .הגיד הלבא האיד הא האיד .רמוחו לק רופ הרוגא
 "ירטקיא הל יד קומימאיי יט .האייטקוגכא הרוט יד ןיימחיר וייד (ןאטראפא
 (ןאטלאפא ליא; :יגמ ןופ יא האיד ןופ .הראטרוקא יק ןופ ופאמ וט .הרו3
 .לאוג ליא ןוק הרוגא ןאכריב .לאירבג יא והילא .לארשי יד לארוייאמ לאכמ
 הגיריד הרטקיאוכיד (ןאטלאפא ליא) :יגמ הל ידדאטאימ ןיא ןאראטכאבילאיק
 הקיבאק הרטקיאוכ ירבוק יא .לאירבג הרדייקיא הרטקיאוכ יד יא .לאכמ
 האיק(ןאטלאפא ליא) :יגמ הדאק ץא יא האידהדאק ןיא .וייד ליא יד הכיכש
 ,ה ןייבמאט .ודידריביר וטריאוג ומוק ודידריביר .הכיאוב הכאמיק קוכ הא ודאד
 הגידכיב האיק (ןאטלאפא ליא) :יגמ הל הרוט יא האיד ליא ודוט ןייב ליא הראד
 יק .רודיאיב ןייבמאט יא הטיפורפ יד הקוב יד .הטקיא הל הזאק הל
 :יגוכ יא האיד יד הלראדראוג רופ .וייד ורטקיאוכ הראדכימיקכיא יקכא
 יד יאוגידיבא קוכ .קאוגא הא קאוגא ירטכיא ןאטראפא ליא (ןאטלאפא ליא)
 ןיא ראטקידופ רופ יא .םילשורי ןיא ןייכיב ליא וייכא ליא הא .קאיד קוד

 :יגוכ הל ןיא יא האיד ליא

 הכונח יד הלידנאק יד ץוייסידניב
 :הכלב ןיזיד הכונח יד הלידנאק ץדנייקניא וילקכ ןיא 25 יד י5ונ

 וקי5יטכאק קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךור!2
 רידכיקכיא רופ ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןוק י

 :הכונח יד הלידכאק
 ןכורגאלימ וחא יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב דודכ
 ליא ןיא יא קוטקיא קול קאיד קול ןיא קירדאפ קורטקיאוכ הא ׳

 :יטקיא ליא ופמייט

 ךורב
 :חססיא ןוייהידניב ןייבמאט הליד הלימילפ י3ונ

 ?אוגידיבא קוכ יק ודנומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ,'ה וט וגידכיב
 .יירקיא ליא ופמייט ליא הא וגיא^וכ יא ובוטקוק סט יא
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 הכונח רנ תוכרב זב
 לעו .ןןררפה לעו .םיסנה לנ? .ןיקילךמ ונא וללה תורנה
 לעו .תואלפנה לעו .תועושתה לעו .תורובגה
 די'לע הזה ןמזבו םהה םימיב וניתובאל תישעש .תומחנה
 שך|י וללה תורנה חינה ימי תנומש־ל?} .םישודקה ךינהב
 ידכ .דבלב ןתוארל אלא .ןהב שמתשהל תושר ונל'ןיאו .ןה
 1 ךיתואלפנ'לעו .ךתעושי לעו ךסנ לע.ךטשל תודוהל

 ינתילד יכ'■דוהי ךממורא :דמל תיבה תבנה י ריש רומןמ
 ץלא יתעוש 'דלא .דוהי :יל יביא תאמש אלו
 :!רוב ידרימ ינתייח ישפנ לואש ןמ תילעה הוהי : ינאפרתו
 םייח ופאב עגר יב :ושלקז רכזל ודוהו וידיסח הוהיל ורמז
 יולשכ יתימא 'ינאי :הנר 1רקבלו יכב ןילי ברעב ונוצרב
 תרתסה זע יררהל תדמעה ךנוצרב הוה: םלועל טומא לב
 המ :ןנחתא הוהילאו ארקא .דוהי ךילא :להבנ יתייה ךינפ
 :ךתמא דיעה רפע ךדויה תחש לא יתדרב ימדב עצב
 לוחמל ירפסמ תלפה :יל רזוע היה הוהי יננהו ,דוהי עמש
 אלו דובכ ךימזי ןעמל :החמש ילרזאתיו יקש תילתפ יל

 :ךדוא םלועל יהלא ,דוהי םודי
 ו| V ז ן ז ז :

 םילגר שלשל שודיק
 :םירמוא תבשב בוט סוי לס סא

 םיהלאלכיו :םאבצ־לכו ץראהו םימשה ולכיו ישש,ד םוי
 םויב’ תבישיו ,־רשע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב
 םוי תא םדלא ךרביו :השע רשא ותכאלמ־ל״נמ יעיבשה
 ארב רשא ותכאלמ־לימ תבש וב ינ ותא שדקה יעיבשה

 :תושעל םי,דלא

 :ןאכמ ןיליחתמ לוחב בוט סוי לח סאו

 "יבס

 :ןפגה ירפ ארוב םלועה ךלמ וניהלא הו;הן התא ךורב
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 *אלימ סיל יי5וש קיטכיידיסניא סוכ קאטקיא סאל סאלידכאק קאל תודעד
 ןיא קאינאיאראב קאל ירבוק יא .ןוייקימחיר הל ירבוק יח .קירג
 סרמופוק סיל ירבוק יא קאיבאראמ קאל ירבוק יא .קיכוייקאבלאק קאל ירבוק
 ליא ןיא יא קוטקיא קול קאיד קול ןיא קירדאב קורטקיאונ הא .קיטקיזיא יק
 רגוא קודוונ יא .קוטנחק קול סיכהכ קוט יד קוכאמ רופ יטקיא ליא ופמייט
 קונ הא ןונ יא .קאייא דאדיטכאק קאטקיא סאל קאלידכאק קאל הכונח יד סאיד
 .יטנימאלוק ןאט קאלריאיב רופ ובלאק .סאייא ןרק קומריבריק רופ האייקניסיל

 שינוייקאבנסק קוט ירבוק יא קירגאלימ קוט ירבוק ירבמונ וט הא ראול הראפ
 :קאייבאראמ קוט ירבוק יא

 :דוד הא הזאק הל יד וטניימאנירטקיא יד ראטנאק י»לא? רומזמ
 קיטקיזיא ןונ יא קיטקיקיטלאניא ימ יק ,ה יאיטריקיטלאניא
 *יזילימ יא יע הא ימאלקקיא וייד ימ 'ה :ימ רופ קוגימיניא קימ ראריילא
 יד ימקיעקאוגידיבא המלא ימ הקיאופ יד ריבוק קיעקיזיא ׳ה :ימקיעקאכ
 הא דאול יא קוניאוב קוק ׳ה הא דאימלאק :הקיאופ הא רידניקיד ימ
 וק ןוק קאדיב רוליפ וק ןוק וענופ יק :דאדיטנאק. וק יד ןוייקארבמימ
 יא :ראטנאק הנאיינאמ הל רופ יא ורויי ימריאוד ירדאע הל רופ דאטנוליב
 דאטנוליב וע ןוק ׳ה :ירפמייק הראפ יריאופקיר ימ ןונ זאפ ימ ןיא ישיד ויי
 יאופ קיקאפ קוט קיטקירבוקניא הזילאטרופ יטנומ ימ הא ראראפ קרנקיזיח
 ימ ןיא וגיבורפ יק :ודאיפא מ ׳ה הא יא ומאיי 'ה יט הא* :ודאברוטא

 וט הראייקטיד יק ובלופ הראוכ יט יק הקיאופ הא רידניקיד ימ ןיא ראזאט
 קיטכאנרוטקארט :ימ הא ןאדוייא יאיק׳ה ימייקארנניאיא ׳ה יאוא :דאדריב
 :האיריילא יד ימקיטקייניק יא וקאק ימקיטקאטלוק הקנאד רופ הנידניא ימ
 ירפמייק הראפ וייד ימ ׳ה יילאק יק ןונ יא הרכוא יאימלאק יט יק רוס

 :יראול יט

 םידעומ םירט יד שודיק
 :ןיזיד תבש ןיא בודכ סוי וייסיאאקא יס

 ס־חוט יא הרייט הל יא קולייק קדל יקנוריילפמוק יא וניזיס ליא האיד 21י
 יק וכיטיק ליא האיד ליא ןיא וייד ליא ויילפמוק יא :קודאקנופ קוק
 יק הרבוא וק הדוט יד וניטיק ליא האיד ליא ןיא וגלוא יא :וזיא יק הרבוא
 יק ליא הא וקיפיטכאק יא וניטיק ליא האיד הא וייד ליא ושידכיב יא :וזיא

 :ריזא רופ וייד ליא ואירק יק הרבוא וק הדוט יד וגלוא ליא ןיא
 :יקא יד ןאסיפמיא תגאמיס ןיא ט״וי וייקיאאקא יס

 :קירוייניק קוצ יד האייקכיקיל ןוק
 ^t5 הל יד יטורפ ןאירק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאונ 'ה וט ו5ידכין



 םילגר שלשל שודיק יב
 ט? רחב רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהי הרתא ךורב
 .ץיסוצטב ונשדק{ ןושל־־לןמ ונממורו םע־לבמ

 סדעומ 0״יי»ל ״״“*׳» הבהאב וניהלא הוהי ונל ןתתנ
 ’ (ו תבשה םוי תא ןוששל םינמ;ו םינה החמשל

 שידק ארקמ בוט םוי תאו .הזה תויפה גח םוי תא
 (.ונתחמש ןמז הזה

 בוט םוי תאו .הזה תרצע גח ינימש םוי תא »־*»׳*»»)
v - ד v v ״ vt v 

 (.ונתחמש ןמז הזה שידק ארקמ
 ארקמ בוט םוי תאו .הזה תוצמה גח םוי תא •*»’>

 (.וננרורח ןמז הזה שדק
 איקמ בומ םוי תאו .הזה תועבשה גח םוי תא «יי״»י>

 (.ונתדות ןתמ ןמז הזה שדק
 תדימ ונב יב םירצמ תאיציל רכז שדק ארקמ הבהאב
 4דאכ ךשדק ידעומ'(ו היתבש) םימעה־לבמ תשידק ונתואן
 שדקמ הוהן התא דורב :ונתלחנה ןוששבו ההמשב זוציבי

 :םינמזהו לארשיו "בשה

 :םירמוא סבש יאצומב בווכ םוי לח סאו

 :שאה ירואמ ארוב םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב

 שדק ןיב לידבמה םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב
 םוי ןי?ו םימעל לארש:ןיבו דשהל רוא ןיבו לוחל
 חשךקל תבש תשדק ןיב .השעמה ימי תששל יעיבשה
 השינ?®? י£י תששמ יעיבשה םוי תאו תלדבה בוט םו;
 :ךתש־דקב לארשי ךמע תא תשדקהו תלדבהו תשדקה

 סגש־אצימננ־ע :שיקל שדק ןיב לידבמה הוהן התא ךורב'

 :םירמוא ץא חספ לס םינורחאב

 1נגןימו וניחהש םלועה ךלמ וגיהלא הי1הן התא ךור?
 :-ךה ןמזל
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 קוכ ןיא וזוקקיא יק ודכימ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ,ה ווכ וגידכיב ךורב
 יא הגכיאול הדוע יד קאמ וייקיטלאכיא קוכ יא ולביאופ ודרט יד קסמ י
 ורטקיאוכ 'ה קמ הא קיטקאד יא .קאקכאדכימוקכיא קוק ןיא וקיפיטכאק קמ
 קאוקקאפ האירגילא רופ קוזאלפ (יא הקכאגלוא רופ תותבש) רומא ןוק ויי־ז

 (יא יטקיא ליא סבק ליא יד האיד הא) רזוג רופ קופמייט יא
 יא .יטקיא ליא קאייכאבאק קאל יד האוקקאפ יד האיד הה הטוס ץא)
 ופמייט .יטקיא ליא דאדיטכאק יד הרודאמאיי וכיאוב האיד הא

 (:האירגילא הרטקיאונ יד
 סא יא .יטקיא ליא וטכיימיכיטיד יד האוקקאפ ובאגוא האיד הא תרצע ינימש ץא)-
 יד ופמייט יטקיא ליא דאךיעכאק יד הרודאמאיי וכיאוב האיר

 :(האירגילא הרטקיאוכ
 יא .יטקיא ליא קאייקכיקכיק קמל יד האוקקאפ יד האיד הא השפ ץא)
 יפמייט יטקיא ליא דאדיטכאק יד הרודאמאיי וכיאוב האיד הא

 :(האירופלא הרטקיאוכ יד
 הא יא .יטקיא ליא קאכאמיק קאל יד האוקקאפ יד האיד הא תועיבש ץא)־
 יד ופמייט .יטקיא ליא דאדיטכאק יד הרודאמאיי• וכיאוב האיד

 :(ייל הרטקיאט יד הבידאד
 וטפייא יד יד הרודילאק הא ןוייקרבמימ דאדיטכאק יד הרודאמאיי רומא ןוק•
 קול קודוט יד קאמ קדנקאקיפיטכאק קוכ הא יא קיטקיחקקיא קוב ןיא יק•
 (דאטכוליב ןוק יא דומא ןוק)דאד־טנאק וט *ד קו־אלפ (יא תותבש) קולביאופ
 *י5יטכאק ׳ה וט וגידכיב :ראד־ריא קרנקדיא קוכ וזוג ןיק יא האירגילה ןוק

 :קופמייט קרל יא לארשי יא (הבש ליא) ןאק

 :ןדיל דאחלא יד יגונ ןיא בוט הוי ויישיאאקא יש יא

 וגיאופליא יד קוייריזול ןאירק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ 'ה וטט־דכיב־

 •אטראפא ליא ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ .׳ה וט וגידכיב ךורב
 יאדירוקסיא הא זול ירטכיא יא הכאמיקכיא הא דאדיטכאק ייטכיא
 איק הא וכיטיק ליא האיד ירטכיא יא קולביאופ קול הא לארשי ירטכיא יא•
 סיאוב האיד יד דאדיטכאק הא סבש יד דאדיטכאק ירטניא .הגיא הל יד קאיד
 חגיא הל יד קאיר שיק יד וכיטיק ליא האיד הא יא ראטראפא קיטקיזיא
 וט הא קיטקאקיפיטכאק יא ראטראפא קיטקיזיא יא קיטקאקיפיטכאק
 דטכיא ןאטראפא ליא 'ה וט וגידכיב :דאדיטנאק וט ןרק לארשי ולביאופ.

 (סבש יטכיילאש ןיא יקא העשא) :דאדיטכאק הא דאדיטכאק

 :ץזיד ןונ השפ יד סוריטסויפ ןיא

 ואוגידינא קוכ יק ודנומ ליא יד ייר וייד ורטקיאט ,ה וט וג־דכיב
 :יטקיא ליא ופמייט ליא הא ונ־אא קוכ יא ובוטקוק קוכ יא



 תוכסל טב
 (:תכוסב בשיל לחאו ונייחהש ןושארב רמוא תוכס לש ינש לילב)

 ויגרדב ונערק רשא םלועה ךלמ וניהלא הו;הי התא ךור$
 :היפב בשיל ונוצו "

!T V * - ־ \ T 

 :רמוא ןושאר סויב

 ונשדקו ונייחהש םלועה ךלמ וניהלא הו,דן התא ךור$
 :הזה ןמזל ונעיגהן ’

 בלול תכרב
 ויתווצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךור$

 :בלול תליטנ לע ונוצו
T - • : - T * J 

 :ליעלדכ ונייחהש רמוא ןושאר סויב

 םידעומה לכו תוכסה גח םוי שודיק
 :סירמוא לוחב לח סאו .זי ףד ורמשו סירמוא תבשב לח סא

 :םדעומב םתוא וארקת רשא שדק *ארקמ הוהן ידעומ הלא
 :ההשיש הקשמה תפרב רמואו

 הגשה שאר ליל שודק
 :ןאכמ ליחתמ לוחבו .זי ףד יששה סוי רמוא חבשב

 :ןממ ירבס
 :ןפגה ילפ אלוכ םלועה ךלמ וניהלא ,דוהי התא ךורב

 ונב יהב רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ־ךיחין
 ןתיתו ויתוצמב ונשדקו ןושל־לכמ ונממורו םע־לבמ
 ןוריזה םוי תא (ו יייה ׳יבשה םוי תא הבהאב וניהלא הוהי ונל
 <הבהאב)העורקןירני םוי הזה שדק ארקמ בוט םוי תא’הזה
 ב:קו תמא ונכלמ ךרבדו .םירצמ תאיציל ר?ז שלק ארקמ
 וו •יבשה)שדקמ ץ־ואה־לב לע ךלמ הוהי התא ךורב :דעל

 :ןוריזה םויו לארשי
 י:מ:קו וניחהש םלועה ךלמ וניהלא הוהל התא ךורכ

 :הזה ןמזל ונעגהו
 ־ רמוא תבש יאצומב ינש סוי לח סא

 ו שאה ירואמ ארוב .םלועה ךלמ וניהלא הרהל התא ךורע



 89 תוכס הראפ
 (:סכסנ בשיל סיאופסיד יא ונייחהש ולימילסמיא יחד תוכוס יד הדנוגיס יגונ ןיא ן

 ןוק וקיפיטכאס קוכ יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאט 'ה וט וגידכיב ךןר3
 :תכוס הל ןיא ראטסיא רופ ודנימוקכיא סט יא קסקכאדכימוקכיא סוס י

 :יחד י3ונ הלימילפ הל ןיא
 ואוגידיבא קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאט ׳ה וט וגידכיב ךןר3

 :יטסיא ליא ופמייט ליא הא וגיאא סט יא ובוטסוס קונ יא י

 בלול יד ץוייסידניב
 וקי5יטכאס סונ יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךור3
 :בלול ראמוט ירבוס ודכימוקכיא סוכ יא סאסכאדכימוקכיא סוס ןוק

 ;הבילא ומוק וניחהש יזיד ולימילפ האיד ןיא

 םידעומ סול סודומ יא תוכוס יד האיד יד שודיק
 :ןיחד הנאמיס ןיא וייסיאאקא יס יא 17 החא ולמשו ץזיד סגש ןיא וייסיאאקא יס

 6ידיראמאיי יק דאדיטכאס יד סארודאמאיי ,ה יד סוזאלפ סוטסיא הלא
 :סוזאלפ סוס ןיא סוייא הא

 :הליביב יק יזאלביג ליא יפכ הכלב יזיד יא

 הגשה שאר יד י׳גו:יד שודיק
 :יקא יד הסיפמיא הנאמיס ןיא יא 17. החא ישישה סוי יזיד חבש ןיא

 :סירוייכיס סול יד תאייסכיסיל ןוק
 .דיב הל יד וטורפ ןאירק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאוכ ׳ה וט וגידכיב
 ץא וזוקסיא יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאוכ 'ה וט וגידניב ךורב
 יד סאמ וייסיטלאכיא סוכ יא .ולביאופ ודוט יד סאמ סוכ '
 יא .סאסכאדכימוקכיא סוס ןיא וקיפיטכאס סוכ יא .הגכיאול הדוט
 ליא סבש ליא יד האיר הא) רומא ןוק וייד ורטסיאוכ ׳ה סוכ הא סיטסאד
 "אמאיי וכיאוב האיד תא יטסיא ליא ןוייסארבמימ הל יד האיד הא (יא יטסיא
 ןרק) ןוייסאלבואא (ןוייסארבמימ) יד האיד .יטסיא ליא דאדיטכאס יד הרוד
 יא .וטפייא יד הרודילאס הא ןוייסארבמימ דאדיטכאס יד הרודאמאיי (רומא
 וט וגידכיב .ירפמייס הראפ ימריפ יא דאדריב ייר ורטסיאוכ הרבאלאפ וט
 סאיד יא לארשי (יא סבש ליא) ןאקיפיטכאס הרייט הל הרוט ירבוס ייר ׳ה

 :ןוייסארבמימ הל יד
 ^לוגידיבא סוכ ןר ורכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךור3

 :יטסיא ליא יפמייט ל־א הא וניאא סונ יא ובוטסוס סט יא י
 :יזיד תבש יטניילאס ןיא ודנוגיס האיד וייסיאאקא יה

 :וגיאוצ ליא ד סוייריחל ןאירק ודנומ ליא יד ייכ וייד ורטסיאט ,ס ווג וצידנינ



 םילגר שלשל שודיק ל
 שדק ןיב לידבמה םלועה ךלמ וניהלא הוהל התא דחר^
 ןיבו .םימעל לא״שי ןיבו ךשחל רוא ןיבו לוחל
 תשדקל תבש תשיךק ןיב השעמה ימי תששל •עיבשה םוי

 השעמה ימל_ תששמ יעיבשה םוי תאל .תלדבה בוט םוי
 :ךקשךקב לארשל ך׳ו?ע תא תשדקהל תלדבהו ;ושדקה

 ':'שדקל שדק ןיב לידבמה ,דוהל התא ךורב

 תגשה שאר םויל שודק
 :ימוא לוחב לח סאו וימשו ימוא הבשנ לח סא

 םתעקתו םבישד/י *שארבו םכידעומבו םכתחשש םויבו
 ם5ל ויהו םכימלש יחבז לעו םביתלע לע תלצצהב

 ” :םכיקלא ,דוהל ינא ם?יהלא ינפל ןוריזל
 :ההשיש הקשמה סכרב רמואו

 לידבמ דעומ לש ולוחל בוט םוי יאצומב ןיב .לוחל בוט סוי יאצומב ןיב בוט סדי יאצוענ
 :דבל לוחל שדוק ןיב לידבמהו .סוכה לע

 רמועה תריפס
 ויזווצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניקלו הוהל התא ךורב

 :דמעה תדיפק לע ונוצו

 םוייה
 רמועל דחא םויזםיט

 רמועל םימל ינש "י
 רמועל םימל השלש חי
 רמועל םימי העברא טי

 v ■ T. . T זז:-

 רמועל םימי השמה כ
 v ד • ▼ •יד

 ז רבועל םימל ,דשש אכ
 t דחא עובש םהש רמועל םימל העבש בכ
 : רקא םוף דחא עובש םהש רשועל םימל ידסומש גב
 t םישל’’ ששו דחא עובש םקש דבועל םימל העשת דכ



 רניידאל 30
 ןחטראפא ליא ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ,ה ווכ וגידכיב ךול2
 דאדירוקקיא הא חל ירונכיא יא הכאמיק ןיא הא דאדיטכאק ירטכיא י
 איק הא וכיוניק ליא האיד ירטכיא יא קולביאופ קול הא לארשי ירונכיא יא
 האיר יד דאדיעכאק הא סבש יד דאדיטכאק ירונכיא .הגיא הל יד קאיד
 הל n קאיד שיק יד וכיוכיק ליא האיד הא יא ראטראפא קיוכקיחא וניאוב
 דט תא קיטקאקיפיטכאק יא ראטראפא קיטקיזיא יא קיטקאקיפיטנאק הגיא
 ירטכדו ןאטראפא ליא ׳ה וט וגידכיב :דאדיטכאק וט ןוק לארשי ולביאופ

 :דאדיטכאק הא דאדיטכאק

 הנשה שאר יד האיר יד שודיק
 קוזאלפ קורטקיאוב ןיא יא האירגילא הרטקיאוב יד האיד ןיא יא
 ־מורט ןוק שידירייכאט יא קיחמ קורטקיאוב יד קוייפיקירפ ןיא יא
 קורטקיאוב יד קוייקיפירקאש ירבוק יא ןוייקאקייא הרטקיאוג ירביק קאטיפ

 ׳ה ויי וייד ורטקיאוב ירטכאליד ןוייקארבמימ רופ קוב הא ןאריק יא קיזאפ
 :וייד ורטקיאוב

 :הריביב יק יזאלביב ליא יד הכרב יחד יא

 דעומ יוכניילאס ןיא וטנאונ .הנאמיס ץא יד דעומ ףנניילאק ןיא וטנאט דעומ יטניילאס ןי^
 חלופ לוחל שדוק ןיב לידבמה ליא יא וזאב ליא ירבופ הלדבה יזיד סונאיידימ יד

 רמוע ליא יד הרודאטנוה
 זקיפיטכאק קוכ יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךורב

 יד הטכיאוק ירבוק ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןוק
 :רמוע ליא יד

 ייוא
 ןסיג

 רמוע ליא הא ונוא האיד 16
 רמוע ליא הא סאיד קוד 17

 רמוע ליא הא קאיד קירט 18
 רמוע ליא הא קאיד ורטאוק 18
 רמוע ליא הא קאיד וקכיק 20

 רמוע ליא הא קאיד שיק 21
 הכוא הכאמיק קוייא יק רמוע ליא הא קסיד יטייק 22

 ונוא האיד יא הנוא הכאמיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד וגוא 23
24 N.. סאיד סיד יא הנוא הכאמיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יביאוכ 



 אל
 י6־נ

 רמועה תריפס

 *םימי השלמר דחא עובש םהש רמועל םימ־; הרשע הכ
 5 םימ:העבראו דחא עובש םהש רמועל םוי רשע דהא וב
 *םימי השמחו דחא עובש םהש רמועל םוי רשע םי;ש זכ
 *םימי הששו דהא עובש םהש רמועל םוי רשע השליש הכ
 : י תועובש י;ש שהש רמועל םוי רשע העב־א טכ
 *דחא םוי־!תועובש ינש םהש רמועל םוי רשע השמה ל

 רייא
 *םימ:ינשו תועובש ינש םהש רמועל םוי ישע השש 'א
 * םימ:השלשו תועובש ינש םהש רמועל םוי רשע העמש כ
 העבראו תועובש ינש םהש רמועל םוי רשע הנומש ג
 * םימ:
 *םימ:השמחו תועובש ינש םהש רמועל םוי רשע העשת ד
 * םימ:הששו תועובש ינש םהש רמועל םוי םירשע ה
 * תועובש השלש םהש רמועל םוי םירשעו דחא ו
 םויו תועובש השלש םהש רמועל םוי םירשעו םיניש י
 * דחא
 תועובש השלש םהש רמועל םוי םירשעו השלש ח

 םימ:ינשו
 תועובש השלש םסש רמועל םוי םירשעו העברא ט
 * םימ:השלשו
 תועובש השלש םהש רמועל םוי םירשעו השמח י

 םימ: העברא:
 תועובש -ישלש םילש רמועל םוי םירשעו השש אי

 םימ:השמחו
 תשובש השלש םהש רמועל םוי םירשעו העבש בי

 שימ: השש!
 ׳* תועובש העברא םהש ר!?ועל םוי םירשע׳ הנומש גי
 תועובש העמךא םחש רמועל י םוי םירשעו העשת די

 לחא םוד
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 ןסינ

 4 קאיד קירט יא הנוא הכאמיס קוייא יק רמוע ליא הא קאיד זייד '25

 : םאיד ורינאוק יא הנוא הכאמיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יזכוא 26

 : קאיד וקכיק יס הכוס הכאמיק קוייס יק רמוע ליא הא קאיד יחד 27

 קאיד שיק יא הנוא הכסמיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יזירט 28
 : קאכאמיק קוד קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יזרוטאק 29

 : ונוא האיד יא שאכאמיק קוד קייא יק רמוע ליא הא קאיד יזכיק 30
 רייא

 יא קאכאמיק קוד קוייא יק רמוע ליא הא קאיד שיק יא קייד 1
 : קסיד קוד

 ייא קאכאמיק קוד קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יעייק יא קייד 2
 : קסיד קירט

 יא קאכאמיק קוד קוייא יק רמוע ליא הא קאיד וגרא יא קייד 3
 : קאיד ורטאוק

 יא קאכאמיק קוד קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יביאוכ יא קייד 4
 : קאיד וקכיק

 ד קאיד שיק יא קאכאמיק קוד קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יטהיב 5
 קאכאמיק קירט קוייא יק רמוע ליא הא האיד ונוא יא יטכיב 6

 יא קאכאמיק קירט קוייא יק רמוע ליא הא קאיד קוד יא יטכיב 7
 ונוא האיד

 יא קאכאמיק קירט קוייא יק רמוע ליא הא קאיד קירט יא יטכיב 8
 ־: קאיד קוד

 יא קאכאמיק קירט קוייא יק רמוע ליא הא קאיד ורטאוק יא יטכי5 9

 : קאיד קירט

1a יא קאכאמיק קירט קוייא יק רמוע ליא הא קאיד וקכיק יא יטכיב 

 : קאיד ורטאוק

 יא קאכאמיק קירט קוייא יק רמוע ליא הא קאיד שיש יא יטכיב 11
 : קאיד וקכיק

 יא קאכאמיק קירט קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יטייק יא יטכיב 12

 קאיד שיק
 ד קאכאמיק ורטאוק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד וגוא יא יטכיב 13

 יא קאנאמיק ורטאוק םוייא יק רמוע ליא הא קאיד יליאמ יא יטכיב 14-

 ז טוא האיד



 רייא רמועה תריפס בל
 *םיפי ינקו תועובק העברא םהש רמועל םוי םישלש *וב
 תועובש העברא םבדק רמועל םוי םישלשו דהא זט
 : םימי השלשו
 תועובש תעב־וא םהש רמועל םוי םישלשו ם־;ק זי
 : םימ;העב״או
 תועובק העברא םהש רמועל םוי םיקלקו הבילש חי•
 ! םימ;השמחו
 תועובק העברא םהש רמועל םוי םישלשו העברא ט♦
 : ’ םימ;הששו
 1 תועובק השמת םהק רמועל םוי םישלשו השמה ב
 ?דחא םוךתועובק השמת םהק רמועל םוי םיקלקו השש אכ
 תועובק השמת םהש דמועל םוי םישלקו העבש בב
 : ' םימיז ינקו
 תועובש השמת םהש רמועל םוי םישלשו הנומק גב
 t ’ םימ;השלישו
 תועובק השמח םהש רמועל םוי םישלקו העקת דב
 ? י םימ:העבראו
 ♦םימי השמחו תועובש השמה םהש רמועל םוי םיעברא הב

5 T • ■'V v T • T ־ד “ ד • T T • 

 תועובק תקמה םהש רמועל םוי םביעברא; דחא וב
 * םימי הששו

 • T T ״ :

 : תועובש הקש םהק רמועל םוי םיעבראו םינש זב
 תועובש הקק םהש רמועל םוי םיעבראו השלק חב
 : דחא םויו
 תועובק הקש םהש רמועל םוי םיעבראו העברא טב
 ♦ ’ 'י םימ;ינקו ןמם
 תועובק הקש םתק רמועל םוי םיעבראו השמת א
 ו םימ;חקלשו
 תועובק הקק םלק רמועל םוי םיעבראו הקש ב!
 ' ״ םימ:העברא;
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 .קוד יא קאנאמיק ורוכאוק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד הטכירט 15
 : קאיד

 יא קאנאמיק ורטאוק קוייא יק רמוע ליא הא האיד ונוא יא הטכירט 16
 : קאיד קירט

 קאכאמיק ורטאוק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד קוד יא הטכירט 17
 : קאיד וריגאוק יא

 קאכאמיק ורטאוק קוייא יק רמוע ליא הס קאיד קירט יא הטכירט 18
 .ד קאיד וקכיק יא

 קאכאמיק ולטאוק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד ורטאוק יס הטכירט 19
 : קאיד שיק יא

 : קאכאמיק וקכיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד וקכיק יא הטכירט 20

 קאכאמיס וקכיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד שיק יא הטנירט 21
 ונוא האיד יא

 יא קאכאמיק והפיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יטייק יא הטנירט 22
 : קאיד קוד

 ־יא קאכאמיק וקניק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד וגרא יא הטכירט 23
 : קאיר קירט’

 יא קאכאמיק וקכיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יביאוכ יא הטכירט 24
 קאיד ורטאוק

 רקכיק יא קאיאמיק וקכיק קוייא יק רמוע ליא הא קסיד העכיראוק 25
 קסיד

 יא קאכאמיק וקכיק קוייא יק רמוע ליא הא האיד ונוא יא הטכיראוק 26
frp קאיד 

 קאכאמיק שיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד קוד יא הטכיראוק 27
 יא קאכאמיק שייק קוייא יק רמוע ליא( הא קאיד םירט יא הטכיראוה 28
 : ונוא האיד

 יא סאכאמיס 6יק קוייא יק רמוע ליא הא קסיד ורטאוק יא הטכיראוק 29
 : קאיד קוד

 ןויס
 יא קאכאמיק שיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד וקכיק יא הטכיראוק 1
 : קאיד קירט

a ייא קאנאמיק שיק קוייא יק ימוע ^יא הא שאיד שיק יא הטכיראוק 
 קאיד ורטאוה

 זז



 רמועה תריפס גל
 ןויפ

 תועובש הש# םהש רמועל םוי םיעבראו העבש ג
 5 םימי השמש
 תועובש השש םהש רמועל םוי םיעבלאו הנומש ד
 : םימיז הששו
 : תועובש העבש םהש רמועל םוי םיעב־ואל העשת ה־

 :ונימיב הרהמב המוקמל שיקמה תיב תדובע רדש ןמחרה׳

 ראי ונכרביו וננש םיהלא :ריש רומזמ תוניגנב ןךצנ£?ל
 םיוג־לכב ךןרך ץ־־אב תערל :הלס ונתא וינפ
 וחמשי :םלב םימע ךרדוי םיהלא םימע ךורוי :ךתעושל
 םחנת ץראב םימאלו רושימ םימע טופשת יב םימאל וננריו׳
 הנתנ ץרא :שלב םימע ךודוי םיהלא םימע ךורוי :הלמ
 ותוא וארייו םיהלא ונכרבי :וניהלא םיהלא ונכרבי הלובי

•& si t * t •• »דז • :v •ו > : ־: •• vs• י • ! 

 :ץרא יספא־לב
 :גצק q־7 סכב אנא םירמוא כ״סאו

 רמועה תריפס יניד
 ךלוהו ךסתתסכ הנמזו רמועה רופסל ןיליחתמ תיברעה סלפת לסא חספ לס יכס לילג>

 :תושעל יואר ןכו םיבכוכה תאצ דע אלא םירפוס םניא םיקדקדמהו הלילה לכ רפוסי

 םימיה רפוסו הלחת ךרכל .דמועמ רופסל ךירצו ומצעל דופסל דחא לכ לע הוצמ*
 ךשחתש ימ רופסל רזוח .ךרבו ונמז םדוק רפסו העט סאו .םוי טמ דע תועובשה*

 :הכלב אלב

 לומתא ול רמאי הלילח הזב הריפסה ימי המכ תושמשת ןיב וליבח תא לאושש ימי
 םימיה לאשו .הכלב אלב םויב רופסי .הלילה לכ ךריב אלו חכשש ימ .ךכו ךכ היה
 קפוסמ אוה סא לבא .הכרב אלב םימיה ראשב רופסי םויה לכ ךריב אלו ךכש סאו הכלב*

 :תכרבב םימיה ראשב רופסי יפס אלו דחא סוי גלד סא

 הנבלה תכרב
 :םימורמב והוללה םימשה ןמ יי תא וללה היוללה
 והוללה ;ויאבצ־לכ והוללה ויכאלמ־לע והוללה
 שימשה ימש והוללה :רוא יבכוב־לכ והוללה הלד ש$ש
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 קאכאמיק שיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יטייק א הטכיראוק 3.
 קאיד וקכיק

 יא קאכאמיק שיק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד וגוא יא הטכיראוק 4
 : קאיד שיק
 : קאכאמיק יעייק קוייא יק רמוע ליא הא קאיד יביאוכ יא העכיראוק 5

 ליא יד הזאק יד וטכיימיבריק הראכרוט וזודאיפ ילדאפ ליא ל^הרה
 :קאיד קורטקיאוכ ןיא הקירפ ןוק ראגול וק הא וייראבוטכאק

 שופ וייד ליא :ראטכאק ומלאק שירייכאט ןוק ןאקרופקיא ליא הא חצנמל
 שט ןוק קיקאפ קוק ירבמולירא הגידכיב שיכ יא ייקארנכיא
 וט קיטכיג קאדוט ןיא הריר^ק וט הרייט הל ןיא ריבאק רופ :ירפמייק
 :קוייא קודוט קולעאופ ןאראול יט וייד קולביאופ ןאראול יט :ןוייקאנלאש
 ןוק קולביאופ קאראגחג ודנאוק קואיטכיג ןאראטכאק יא ןארארגילא יק
 ןאראול יט :ירפמייק קאראיג קול הרייט הל ןיא קואיטכיג כא דאדיגיריד-
 וייומריא וק' וייד הרייט :קוייא קודוט קולביאופ ןאראול יט וייד קילביאופ
 ןארימיט יא וייד ליא הריזידכיב שיכ :וייד ורטקיאוכ וייד ליא הריזידכיב שיכ>

 :הרייט יד קומיטא קודוט ליא יד
 : 193 החא קנב אנא ןיזיד יסנא סיאופסיד יא

 רמוע חל יד הרודאטנוק יד םיניד
 למוע ליא ראטנוק רופ ןאסיפמיא תיברע יד הליפת יד סיאופסיד חספ יד הדנוגיס י3ט ןי^
 םיקדקדמ סול יא יגונ הל הדוט ופמייט ינייט יא :וייסילוקקיא יק יד סיא ופמייט וס *א
 :ריזא רופ יטנייסיניטליפ ס'א יקנא יא סאירטסיא סאל לילאה הטסא ינלאס ןאטכוק

 הטנוק יא וייפיסילפ לא הכרב יזיד יא .סייפניא ראטנוק רופ ונוא הדאק ילבוס הוצמ יא
 וס יד סייכנא וטנוק יא וריי יס יס יא םאיד 49 הטסא סאנאמיס סאל יא סאיד סול•

 :הכרב ןיס וייסירוקסיא יק ודנאוק לאטכוק רופ הנרוט .הכרב ושיד יא ופמייט
 י3ונ הטסיא הריפס הל יד סאיד סוטנאוק סילוס סול ילטניא לבח וס ליא הא הדנאמיד יק ץק•
 הל הדוט הכרב ושיד ןונ יא ודיבלוא יס יק ןיק .וטנאט יא וטנאט יאופ רייא ליא הא יזיד
 יא ודיבלוא יס יס יא .הכרב ןוק סאיד סול יד וטסיל יא הכלב ןיס האיד ליא ןיא הטנוק .ילונ
 חטסיאיסוריפמיא .תכרב ןיס סאיד סול ידוטסיר ןיאהטנוק האידליא ודוט הכרב ושיד ןונ
 :הכלב ןוק סאיד סול יד וטסיר ןיא הטנוק .וטנוק ןונ יא ינוא האיד וטלאס יס קפס ןיא■

 הנול חל יד ןוייסידניב
 ןיא ולדאגאלא קילייק סיל יד ׳ה הא דאבאלא היוללה היוללה■
 קודיע ולדאבאלא קיליגנא קוק קודוונ ולדאבאלא :קארווכלא קאל
 :שול ־״ קאריעקיא קאדוע ולדאבאלא הנול יא לוק ולדאבאלא :קודאקכופ קוק
 יאלא :םולייק קול ירבוק יק קאוגא קאל יא קולייק קול יד קולייק טדאבאלאי
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 הנב1 ה תכרב דל
 דוצ אוה יב יי םש תא וללהי :םימשה לעמ רשא םימהי

 1 :רובעי. אלו ןתנ־קח םלועל דעל םדימעיג. :וארבנו
 סיבכוכו חרן ךיתועבצא השעמ ךימש הדארא יב

 :תננוב רישא
 ארב ורמאמ? רשא םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
 סבל ןתנ ןמזו ק,ד .םאב? לב ויפ הור?ו םיקחש
 .םנוק ןוצר תושעל םיהמשו םישש .םךיקפת תא ונשי אלש
 תרשע .שדחתתש רמא הנבללו .תמא ותלעפש תמא לעו®
 התומ? .שדחתהל ןיליתע םה ףאש .ןמ? יסומעל תראפת
 שדחמ ק התא ךורב :ותוכלמ דובכ םש לע םרצויל ראפלו

 :םישדח
TT: 

 דנל אהת בוט ןמיס :לא־ושי־לכלו ונל אהת בוט ןמיס
 :לארשי־לכלו ונל אהת בוט ןמיס :לארשי־לכלו
 :ךארוב ךורב .ךנוק ךורב .ךשוע ךורב .ךרצוי ךורב

 :סילמואו הנבלה דניב סילקלמו

 ךב עגיל ןילוכי ונא ןיאו ךדגנ? םידקרמ ונאש םשכ
 ־ולעוי אל ונקיתל ונדגנ? םירחא ורקוי י םא ךכ
 ומדי ךערדז לדג? דחפו התמיא םהילע לפת :ונ? עגיל
 :לפת םהילע התמיא רזופו לדג:? ךעורז,ומדי ן?א? :ןבא?
 *םוקו יח לאישי ךלמ דוד :םוקו יה לארשי ךלמ דו'ך
 הדלס :ןמא ןמא ןמא :םוקו יח לארשי ךלמ דוד

 זהל5 ללס
 שדח ןוכנ ׳ליד םיהלא יל אר? רוהט בל

 '•יברקב
 :רזע אובזי ןואמ םירהה לא יניע אשא תולעמל ריש
 ךל:נר טומל ןתו לא :ץראו םימש השע יי םעמ ירזע
 :לארשי. רמש ןשיי אלו םונו אל הנה :ךרמוש םונו לא
 ח??:אל שמשל םמוי :ךנימי,די.לע ךלצ'וו ךרמש :י
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 קולוזיא יא :קודאילק ןוריאופ יא ודכימוקכיא ליא יק 'ה יד ילבמוכ הא ןארא5

 :הראקאפ ןוכ יא וייד וליאופ ילפמייק הראפ ראראפ

 יק קאירעקיא יא הנול קאיבאלאמ קוע יד קאגיא קולייק קוע ואיב יק ו ב
 :קיעקיחפמוק

 ואירק וגיד וק ןוק יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורוכקיאוכ 'ה וע וגידכיב ךורב
 וריאו& :קודאקכוצ קוק סודוע הקוב וק יד ווניריפקיא ןוק יא קולייק י
 יא קוזוזוג .קאקכאדכימוקכיא קוק הא ןידומיד ןוכ יק קוייא הא וייד ופמייע יא
 הלבוא וק יק דאדליב ןאלבוא .רודאילק וק יד דאעכוליב ליזא לופ קירגילא
 "אלוכ הא הלוזומליא יד הכולוק יבוכיל יק יק ושיד הנול הל הא יא .דאדליב
 ומוק יקלאבוכיל הראפ קודאזיראפא קוייא ןייבמאוכ יק ילעכייב יד קודיא
 ־ד הלכוא יד ילבמוכ ירבוק רודאמלופ וק הא לאוגיזומרופא הלאפ יא האייא

 :קיזימ קול לאבוכיל ןייזא ,ה ווכוגידכיב :ונייל וק

 וכיאוב לאייניק :לארשי ודוע הא יא קוכ הא האיק וכיאוב לאייכיק ןמיס
 קוכ הא האיק וכיאוב לאייכיק :לארשי ו*$נ הא יא סוכ הא האיק
 וע וגידכיב .לודיזא וע וגידכיב .רודארוגיפ וע וגידכיב :לארשי ודוע הא יא

 :רודאירק וע וגידכיב .לודאעיירפולפ

 :ןאריד יא הנול הצ יד ייכנילפניא ןאראיכלאה יא

 קיעכיידופ קוכ ןוכ יא יע הלעכיאוקקיא הא קיעכאעלאק קוכ יק דלומ לא
 לופ סוכ הלעכיאוק קורעוא ןיראעלאק יק יקכא .יע .ץא לאקוע רופ

 רו5אפ יא ודיימ קוייא ירבוק הגייאק :קוכ ןיא לאקוע ןאדיאופ ןונ קוכראייכאד
 סרדייפ הל ומוק :הלדייפ הל ומוק ןייאק יק וקאלב וע יד הזידכארג ןוק
 :הגייאק קוייא ירבוק ודיימ לובאפ יא הזידכאלג ןוק וקאלב וע ןייאק יס

 ;:ימריפ יא וביב לארשי 'י ייל דוד :ימריפ ־א וביב לארשי יד ייל דוד ךור
 :ילפמייק :ןמא :ןמא :ןמא :ימליפ יא וביד-לארשי יד ייר דוד

 *ירפמייק :ילפמייק

 ס5וכיל ועקיאופמוק ועיליפקיא יא וייד ימ הא האירק וייפמיל ןוקארוק בל
 (קיזיב קירע) :ימ ילעכיא

 סא יד קיעכדמ קול הא קוזוא קימ ילאקלא קודארג קול יד ראעכאק ףי^
 :הרייע יא קולייק ןייזא ׳ה ןוק יד הדוייא ימ :הדוייא ימ הכריב י־לכוא
 קיא :לודאדראוג וע ימריאוד ןוכ ייפ וע ועכיימיאופקיל ליא הא הלאד ןו1
 ׳ה לודאדראוג וע 'ה :לארשי יד לודאדראוג יקימרודא ןוכ יא ימליאוד ןוג,
 הריליפ יע ךוכ לוק ליא האיד יד :הגיליד וע '־י ייאמ ירבוק הרבמולוק ווו
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 עמש תאירק . ול
 םביאלוחו םירוסי ידי לע אל לבא .םיברה ךימחרב קוחמ
 ד« ה>די .ךינפל יבל ןויגהו יפי ירמא ןוצרל'ולדי :םיעי
 י :ילאוגו

 :דחא 1 הוהי וניהלא הוהי לארשי עמש
 י it v n x- « fj A” ד : • V“ ו

 :דעו םלועל ותורלמ דוב? םש ךורב
 ־לכבו ךש?נ־לכבו ךבבל־לכב ךהולא הו,דן תא תבולאו
 ךוצמ יכנא רשא ׳־דלא,ד םירבדה ויהו ךדאמ
 ךתבשב םב ’ןדרבדו’ ךינבלJ םתננשו :ךבבל־־לע םויק
 תואל םתרשק,ו :ךמוקבו רבכשכו ךרדב ךתכלבו ךתיבב
?4 Sין mb m ־ומי ןזוי bW» 

 ךירעשבו ךתיב
 :סלונ עמס תאירק רומגי םויב תינרע ללפתה סאו

 דוצמ יכנא ךשא ימוצמ־־לא שמשת עמש־־םא הי1דן
 ודבעלו םכדיא הוהי־־הא הבהאל םויה םיתא
 הרוייותעב םכצרא־רטמ הרקנו םכש?נ־לככו םכבבל־לכב
 ךךקב בשע יתתנו :ךרהצר ךשריתו ךנגד תפסאו'שוקלמו
 םכבבל התפי־ןפ םעל ורמש" תעבשו ןוליכאו ך$?קבל
 הדרחו םהל םתיוהקשהך םךהא םד־ולא םתדבעו םנרךסן

 המדאהו רטמ היהי־אילו םימשה־תא רצעו םעב הוהי־ףא

 ןיב תופטוטל ויהו םכדו־לע תואל םתא םתושקו םכשפנ
 ךתבשב םב יברל םכינב״־תא םתא םתךמלו :םכיניע

 ־־לע םןרבת;ו■ :ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתבלבו להיבב
 לע< םכינב ימד.םב/מק ובקי.ןעמל :”*רעשבו ךקיב תוזוזמ
 םימשה ימיכ םהל תתל םכיתבאל ,דוהי עבשנ "שא המדאה
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 ונידאל 36
 קאכיפיד קונאמ רופ ןונ וריפמיא קאגכומ קאל קידאדלפ קויגןוק הפאמילא
 יא הקוב ימ יד קאגיד דאפנוליב לופ ןאיק :קאלאמ קידאדימליפכיא יא
 :רודימחילימ יא יפריאופ ימ'ה .יפ יד ילפנאליד ןוקארוק *מ יד ופכיימאקניפ

 :דחא היוהי וניחלא .דוהי לאיקל
 :ונוא 'ה וייד ורפקיאוכ ׳ה לאלשי יסוס

 :ירפמייק יא ירפמייק הראפ ונייל וק יד הלכוא יד ירבמונ ויידניב

rQlTNI הדופ ןרק יס ןוקאלוק ופ ודופ ןרק וייד ופ ׳ההא קאלאמא יס 
 קארבסלאפ קאלןאליק יא :הדנייזא ופ הדופ ןרק יא המלא ופ
 קאל יא :ןוסארוק ופ ירבוק ייוא ןאדכימוקכיא יפ ויי ־ק סאפסיא קאל

 ופ ןיא ראפסיא ופ ןיס קאייא ןיס קאראנבא יא קוזיא קופ הא קאלאדלימ

 ופ ןיא יא ליזאיי ופ ןיא יא הליראק הל לופ לאדכא ופ ןיא יא הזאק
 רופ ןאריק יא ינאמ ופ ירבוק לאייכיק לופ קאראפא ק אל יא :לאפנאבילא
 ופ יד קילאלבמוא *לבוק קאריבילקקיא קאל יא .קוזדר קופ ילפניא ;יליפמ

 :קאפר־אופ קופ ןיא יא הזאק

 :עהש האירק הל ילפמיק האיד יד תפ־יע יד ןויךנררוא וזיא יק יא

 ויי יק קאקכאדכימוקכיא קימ הא שילידיסוא ר־אוא ק הריק יא “יהו
 יא וייד ורפקיאוב ׳ה הא לאמא *יופ ייוא קוב הא ןאדכימוקכיא
 :המלא הרפקיאוכ הדופ ןוק יא ןוקאלוק ולפקיאוב ודופ ןוק ולריבליק רופ

 תאי־לאפיא הכארפמיפ הרוא וק ןיא הרייפ הלפסיאוב יד האייביל *לאד יא

 יד הבריי *לאד יא :יפייזא ופ יא ופקומ יפ יא הל־ביק ופ קאלאייכאפא יא
 דיאיק :קאיפלאפלא יא קאלימוק יא האיפולפאוק ופ הלאפ ופמאק ופ
 קוב יא ןוקאלוק ולפקיאוב הליאאבמוק יק ודכאוק יד קוב הא קודסדלאוג
 :קוייא הא שידילאבלוקכיא קוב יא קילפוא קיזוייד שידילי^ריק יא ש*דיראלייכ

 הליק ןונ יא קולייק קול הא הכליפיד יא קוב ןיא ׳ה יד רטופ הליקיליא יא

 שידירידליפיד סוב יא וייומליא וק הא הראד ןונ הרייפ הל יא האייביל
 שידיכלופ יא :קוב הא ןאד ׳ה יק הניאוב הל הרייפ הל ירבוק יד הקילפ יד

 הרפקיאוב ירבוק יא ןוקארוק ורפקיאוב יל5וק קאפקיא קארבאלאפ סימ הא

 יא וכאמ תרפקיאוב ירבוק לאייניק לופ קאייא הא שידיראפא יס המלא
 קאייא הא שידילאזיבנא יא :קוחא קולפקיאוב ירפכיא ןיליפס לופ ןאליק

 תזאק ופ ןיא ראפקיא ויג ןיא קאייס יא ראלבא לופ קוזיא קורפקיאוב הא
 :לספכאבילא ופ ןיא יא ריזאיי ופ ןיא יא הריראק הל רופ לאדכא ופ ץא יא

 :קאפליהופ קופ ןיא *א הזאק ופ יד קילארבמוא ירבוק קאליבירקקיא קאל יא

 ירבוק קוזיא קולפקיאוב יד קאיד יא קאיד קורפקיאיב ןיאוגיגומ יק *קלופ

 זמוק סוייא הא ראד רופ קירדאפ קורפקיאוב הא ׳ה ורוג *ק הרייע הל
 :הרייע הל ירבוק קולייק קול יד קאיד



 עמש תאירק הל
 אשל :ךנחיו ־ףילא וינפ דוהי ראזי :ךרמשיו הוהי ךכרבל

 ד י פ־נ :םולש ךל םשיו ךילא וינפ !דוהו
 :םימחרב ץיקאו ןילא בוטב '

 הוהי :?תעושיל הוהי יתיוק :והוהי יתיוק ךתעושיל
 ':יתיוק ךתעושיל

 :הלס ינבבוסת טלפ ינר ינרצת רצמ יל רתס התא
 :תמא לא הוהי יתוא התידפ 'יחור דיקפא ךריב

 הלימ תכרב
 :רמוא רכז ןב ול דלונה

 :ביטמהו בוטה דורב
 :להומה ךרובמו

 :הקרבל ונורכז איבנה והילא לש אסכה הז
 ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב

 :הלימה לע ונושו
 : רמאי להומה אוה באה סאו

 ויתוצמב ונשדק רשא םלועוד ךלמ וניהילא דוהי.התא ךורב
 :ןבה תא לומל וניצר

 :ןבה יבא רמואו

 ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא דוהי התא ךורב
 :וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל ונוצו
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 :ועיסהש רמואו
 : ץנועו

 הפהלו הרותל והסינכת זב תירבל ותסנכהש םשמ
 :ןמא רמאנו ןוצ’ר יהי ןכו םיבוט םישעמלו

 : ךרבמו ןיי לש סוכ גזומו

 ארוב םלועת ךלמ וניהלא הודי. התא ךורב ןנזךמ ירכס
 :ןפגה ירפ

 דירי שדק רשא םלועה ךלמ וניהילא דוהי התא ךורב
 תירב תואב םמח ויאצאצו •םש וריאשב קוחו ןטבמ
 ליצהל הוש ונדרש ונקלח יח לא וז רכשב ןכ לע .שרמ
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 58 > ונידאל <
 תא קיסא? קוק ׳ה ירבמולירא :ירדאוג יט יא ,ה הגידכיב יט ךברב^
 תא הגכופ יא יט הא קיקא5 קוק ,ה יקלא :ייקארגא יט יא יט '

 (סיזיב סילט) :זאפ יט

 :קידאדאיפ ןוק יראטריפקיד ימ יא ירימרוד ןייב ןוק

 "כאק קאראראדאוג ימ רודאיייטקוגכא יד ימ הא הטרייבוקכיא וט ןך^ףא

 :ירפמייק קאראידורא ימ וטכיימאפאקקיא יד קיראט

 :דאדריב יד וייד ימ הא קיטקימחיר וטיריפקיא ימ ודכימוקפיא וכא& יונ ץא

 ץוייסגוקריס יד ץוייסידניב
 :הריד ראא יסאנ יל ולנאוק

 :ןאוגיכובא ליא יא וכיאוב ליא וגידכיב

 :רודיסנוקליס ליא הליזילניב יא

 ץייקארבמימ וק הטי?ורפ ליא והילא יד רוייכיק יד האייק הל הטקיא

 :ןוייקידכיב רופ
 וקיפיטכאק קוכ יק ורכומ ליא יד ייכ וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךורב

 :ןוייקכוקריק הל ירבוק ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ץוק '

 :הליל לודיקנוקליק יקיאוא ילדאפ ליא יק יא

 וקייציטכאק קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד *רטקיאוכ 7ה וט וגידככיב ךורב
 :וזיא ריקכוקריק רופ ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ץוק י

 ־ וזיא ליא יל יללאפ הליל יא

 וקיפיטפאק קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ 'ה וט וגידכיב ךןר3
 רארטכיא ולריזא הראפ ידכימוקפיא קוכ יא קאקפאדכימוקכיא קוק ץוק י

 :ירדאפ ורטק יאמ םהרבא יד וטפיימאמרי? וק ןיא
 :ונייחהש יל הכלב הל הליל יא

 :ןאלילנופסיל יא
 ול יקכא :וטכיימאמריפ ליא הא רארטפיח קיטקיזיא ול ומוק יקכא

 :קאכיאוב קאגיא הא יא ומאלאט לא יא ייל הל הא רארטפיא קאגא

 :ןמא קומיריד יא דאטכוליב המיק יקכא

 :ןאליזילכיב יא וניב יל וזאב ןאליצני.; יא

 ייר וייד ורטקיאוכ ,ה וט וגידכיב קירוייכיק קול יד האייקכיקיל ןוק יר20
 :דיב הל יד וטורפ ןאירק ודכומ ליא י־י

 וקי?יטכאק יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ 'ה וט וגידכיב ךורב
 קויגיקיל קוק יא וחפ יכראק וק ןיא וריאופ יא ירטכייב יד ודיייק י

 עיקירפ רופ וטכאט רופ .דאדיטפאק יד וטכיימאמריפ יד לאייכיק ץוק וייק
 רופ ודכ־׳מוקכיא יטריאיס ורטסיאוכ יטראפ הי טקיאוכ וביב וייד ליא יטקיא



 .־ עמש תאירק זל
 תלמאו לארשי.ינב־לא רבד :ימאל ,ךשמ־לא ,דוה: רמאף
 םתרלל ט,הידגב יפנב־לע תציצ םהל ושעו ם,־ולא

 תציצל םכל היהו 'ז תלכת ליתפ הנבה תציצ־לע ונתני
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 םתא םתישעו הוהי תוצמ־לב־תא םתרכזו ותא םתיארו
 םינז םתא־רקא םכיניע ירחאו םכבבל ירדא ורותת־אלו
 םתייהו’'יתוצמ־־לב־תא םתישעו ורכזת ןעמל :םהירחא

 םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי־ינא :םכיהלאל םישדק
 הוהי םכיהלא .דוהי יגא םיהכאל םכל תויהל םירצמ ץראמ
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 :תמא םכיהלא

 ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע וניהלא ינדא םעו: יה ף
 :והננוכ ונידי השעמו

 יסהמ .דוהיל דמא :ןנולתי ידש לצכ ?וילע רתסב בשי
 חפמ ־ליצנ אוה יכ :וב חטבא *הלא יתלוצמו
 הסחת ויפמ תחתו ךל ךס: ותדבאב : תווה רבדמ שוקנ
 :םמו• ףוע:ץחמ הלינלדהפמ ארית י אל :ותמא הרחסו הנצ
 ףלא ךדצמ לופי :םירהצ דוש: בטקמ ךלהנ ל?אב רבדמ
 תמלשויטיבת ךיניעב קר :שת אל ךילא ךנימימ הבברו

 :יסחמ ,דוה: התא יכ :הארת םיעקר

 םיבוט םייחל ונכלמ ונדימעהו .םולקל וניבא ונביכשה
 וננקתו .ךימולק תכס ונילע שורבו .םולשלו
 ..חמש ןעמל הרהמ ונעישוהו .ךינפלמ הבוט הצעב ונכלמ
 ..־־־!־צ .ביוח .רבד .ב:וא תכמ *ונילעמ רסהו .ונדעב ןגהו
 ןטב• ־סהו רובק .הפנמו .תדלקמו .ןוגה .בער .הער
 ונתאצ רוטקו .ונריתסת ךיפ?? לצבו .ונרולאמו ונינפלמ
 ינרמוש לא יכ .םלוע דעו התעמ םולקלו םייחל ונאובו

 :הל:ל דחפמו ער רבל־לכמ התא ונליצמ?



B7 ונידאל 
 יא לארשי יד קוזיא הא הל5א :ריזיד לופ השמ הא ,ח ושיד יא ר^איו
 יד שאדלא ירבוק תיציצ קוייא הראפ ןארא יא קוייא סא קאריד
 הדלא הל יד תיציצ ירבוק ןאראד יא קוייקכאכיריג קוק הא קוייכאפ קוק
 יא ליא הא הידיריב יא תיציצ רופ קוב הא הריק יא :וכרידאק יד וליא
 יא קאייא יא שידירא יא ,ה יד קאקכאדכימוקכיא קאדוע הא שידירארבמימ
 קורעקיאוב יד קארעיד יא ןוקארוק ורעקיאוב יד קארעיד שידיקלוקקיא ןונ
 יא זצידירבמימ יקרופ :קוייא יד קארעיד קיעכאראקקיא קוב *ק קוזוא
 ורעקיאוב הא קועכאק שידיריק יא קאקכאדכימוקניא קימ קאדוע הא שידירא
 רופ וונפייא יד הרייע יד קוב הא יקאק יק וייד ורעקיאוב ,ה ויי :וייד

 :וייד ורעקיאוב ׳ה ויי וייד רופ קוב הא ריאיק

 :דאדריב וייד ורעקיאוב ־ה (ןזח ליא הנלומ יא)

 יד הגיא יא קוכ ירבוק וייד ורעקיאוכ ׳ה יד הרוחמריא האיק יא י^ךיף
 קונאמ קארעקיאוכ יד הליא יא קוכ ירבוק ןופכוק וכאמ הרעקיאופ

 :הליכופכוק

 ודאעקאבא יד הרבמולוק ןיא ועלא ליא יד הערייבוקכיא ןיא ןסעקיא בשי
 מ הרודאייליעקאקכיא ימ יא וגירבא ימ ׳ה הא יריד :הגירבא יק
 סיא יד וסאל יד הראפאקקיא יע ליא יק :ליא ןיא יראייחאיפריא ימ וייד
 הא הרירבוק המולפ וק ןוק :קועכארביק יד דאדלאערומ יד ועכיימאפמאק
 וק ודוקקיא יא הגראדא קאראג1רבא יע קאלא קוק יד ושאב יד יא יע
 יד :האיד יד הלובא יק העיאאק יד יגמ יד רובאפ יד קאמיע ןמ :דאדריב
 ןיא האירפ יק ועכיימאזאע יד הדנא יק הלבייכיע הל ןיא דאדלאערומ
 ןמ יע הא הגיריד וע יד קאייראלימ יא לימ ודאל וע יד הריאאק :קאעקייק
 קולאמיד ועכיימאגאפ יא קאראעאק קוזיא קוע ןוק וערייקיד :הראגיאא יק

 :וגירבא ימ ׳ה וע יק :קאריב

 ראראפ קומזא יא .זאפ רופ ירדאפ ורעקיאוכ ריזאיי קומזא ונביכשה
 ׳א .זאפ הראפ יא קאכיאוב קאדיב הראפ ייר ורעקיאוכ
 ייר ורעקיאוכ קומאקירידא יא .זאפ וע יד האייכאבאק קמ ירבוק ידכאפקיא
 .ירבמוכ וע רופ ׳־יקירפ יד קמאבלאק יא .יע יד ירעכאליד וכיאוב וזיקכוק ןוק
 .וגימיכיא יד הדיריפ .קמ ירבוק יד הריע יא .קוכ רופ הראפמאמ יא
 יא .האייקכא יא .ירבמא .לאמ .האייעקוגכא .הדאפקיא .דאדלאערומ
 קמ יד ירעכאליד רודיקרועא הריע יא הרביק .דאדלאערומ יא .וייכאד
 קארבוקכיא קוכ קאלא קוע יד הרבמולוק ןוק יא .קמ יד קארעיד יא
 קאדיב הראפ הדארעכיא הרעקיאמ יא הדילאק הרעקיאוכ הידאונ יא
 רודאדראוג ורעקיאוכ וייד יק .ירפמייק העקא יא הרוגא יד זאפ הראפ יא
 :יגמ יד רובאפ יד יא הלאמ החק הרוע יד וע רודאפאקקיא ורעקואמ •א



 עמש תאירק הל
 אשי :הנחיו ךילא וינפ דוהי ראזי :ךרמשיו הוהי ךכרבי

 פ־נ :םולש ךל םשיו ךילא וינפ !דוהו
 :םימחרב ץיקאו ןילא בוטב '

 הוהי :התעושיל ,דוהי י1ןיוק :!הוהי יתיוק ךתעושיל
 :יתיוק ךתעושיל

 :הלס ינבבוסת טלפ ינך ינלצת רצמ יל רקס התא
 :תמא לא ,דוהו יתוא הקירפ 'יחור דיקפא ךדיב

 הלימ תכרב
 :רמוא רכז ןב ול דלונה

 :בישמהו בוטה יחרב
 :להומה ךרובמו

 :הכרבל ונורכז איבנה והיזלא לש אסכה הז
 ויקוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהילא הוהו התא ךורב

 :הלימה לע ונוצו
 T ־ ־ ־־ T ״ :

 : רמאי להומה אוה באה סאו

 ויקוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהילא הוהי.התא ךורב
 :ןבה תא'לומל ונדצל "

 :ןבה יבא רמואו

 ויקוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא דוהי הקא ךורב
 :וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל וניצר

 :ונייחהש רמואו
 :ןינוננו

 הפחלו הרותל והסינכת זב תירבל ותסנכהש םצמ
 :ןמא רמאנו ןוציריהי ןכו םיבוט םישעמלו

 : ךרבמו ןיי לש סוכ גזומו

 ארוב םלועק ךלמ וניהילא הוהי. התא ךורב ןנרמ ירבס
 'הזירפ

 דידי שדק רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב
 תירב תואב םמה ויאצאצו •םיש וריאשב קוחו ןטבמ
 ליצהל ה%צ ונרוצ ונקלח יה לא וז רכשב ןכ לע *שדה
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 הא סיסא£ pip *ה ירבמולירא :ירדאוג יוכ יא 'ה הגידכיב יונ ךכרבי
 הא הגכופ יא יע הא סיקאpip 5 'ה יpלא :ייקארגא יע יא יע

 (סיזיב סילט) :זאפ יע

 : pידאדאיפ ןוק יראעריפקיד ימ יא ירימרוד ןייב ןוק
 יכאק pאראראדאוג ימ רודאיייעסוגכא יד ימ הא הערייבוקכיא וע התא

 :ירפמ^ pאראידורא ימ ועכיימאפאןרpיא יד pיראע
 :דאדריב יד וייד ימ הא p^p^m ועיריפ^א ימ ודכימוקפיא וכא& יונ ץא

 ןוייסנוקריס יד ץוייסידניב
 :הריד וזיא יסאנ יל ודנאוק

 :ןאוגיכובא ליא יא וכיאוב ליא וגידכיב
 :רודיענוקריס ליא הריזידניב יא

 ןוייהארבמימ ip העי5ורפ ליא והילא יד רוייכי? יד האייס הל העpיא ה7
 :ןוייpידכיב רופ

 וקיפיעכאק pi:יק ודכומ ליא יד ייכ וייד ורעסיאוכ ׳ה וע וגידכיב ךןף^.
 ;!!״p^p^’p הל ירב^ ודכימוקפיא po יא pאpכאדכימוקכיא pip ןוק '

 :הריד רודיסנוקליס יסיאוא ילדאפ ליא יס יא

 ip'b^p pופ יק ורכומ ליא יד ייר וייד *^יאוכ ,ה וע וגידככיב ףוף^
 :וזיא U ריpכוקריp רופ ודפימוקכיא ?ופ יא pאpנאדכימוקכיא pip ןוק י

 • וזיא ליא יד ילדאפ הריד יא
 וקיפיעכא? ?ופ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורעקיאוכ 'ה וע ולידכיב ףןף3
 רארעפיא ולריזא הראפ ודפימוקכיא קוכ יא סאקכאדכימוקכיא pip ןוק י

 :ירדאפ ורעקיאוכ םהרבא יד ועכיימאמריפ 1p ןיא
 :ונייחהש יד הכלב הל הריד יא

 :ןארידנופס־ל יא
 ול יpכא :ועכיימאמריפ ליא הא רארעכיה קיעקיזיא ול ומוק יספא
 : סאכיאוב pאגיא הא יא ומאלאע לא יא ייל הל הא רארעניא סאגא

 :ןמא קומיריד יא דאעכוליב תאיס יספא
 :ןאריזידניב יא וניב יד וזאב ןארי5ני!<׳ יא

H3D* יל ןוקpייר וייד ורעקיאוכ ,ה וע ולידכיב קירוייכי? קול יד האייקכי 
 :דיב הל יד ועורפ ןאירק ודכומ ליא י־י

 וקייציעכאק יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורעקיאוכ 'ה וע ולידכיב ךןיך3
 סויגיקיל pip יא וחפ יכראק וס ןיא וריאופ יא ירעכייב יד ודיריק '
 ו^ירפ רופ ועכאע רופ .דאדיעכאק יד ועכיימאמריפ יד לאייכיp ןוק וייס
 רופ ודכ־ימוקכיא יעריאוס ורעסיאוכ יעראפ הי עקיאוכ וביב וייד ליא ^יא



 הלימ תכרב טל
 םש רשא ותירב ןעמל תחשמ וניאש שדק ערז תודילי

 : תירבה תרוב הוהי התא ךורב :ונרשבב

 ומאלו ויבאל הזה דליה תא ם.יק וניתובא י,דלאו וניהלא
 אצויב שיאה חמשי.* יינילפ)לארשיכ ומש ארקיו
 ךמאו ךיבא המשל רומאכ הנטב ירפב השאה לנתוליצלה
 תססובתמ ךאראו ךללע רובעאו רמאנו :ךתדלוי ליגעו
 :ילה ךימדב ךל רמואו .ייח ךימדב ךל רמואו ךימדב
 תיב רשא :רוד ףלאל .דוצ רבד ותירב םלועל רכז רמאנו
 לארשלל קוחל בקעיל הדימעלו :קהצלל ותעובשו םהקבאתא
 ןטקה ינולפ : ודכ" םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודוה :םלוע תידב
 הדותל סנכל ךכ תירבל סנכנש םשכ .והלדגי םיהלא
 :ןמא רמאנו ןוצר יהל ןכו םיבוט םישעמלו הפחד תוצמלו

 י״א ידעלו הבדנ וריע יינעל ןתונו .אבר אמלש אהי שידקו .דכו יה אלי לכ ירשא חולעמה ריש

 :סיובש ןוידפלו ב״בוח

 ץבה ןוידפ תכרב
 ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהל התא ךורכ

 :ןבה ןויךפ לע ונוצר ויתוצמכ
 .ונייההש סכרב רמואו

 :ןהכל ןהכו סיעלס תשמס בהז וא ףסכ איבמו

 :רמוא ןהכהו

 רמא!ש ותודפל הוצ אוה ךורב שודקהו אוה רוכב ןבה הז
 םילקש תשמח ףכב ךכךעכ הדפת שלח ןבמ ולודפו

 לומינה באמ סוחי .יצלח אצויב חמשאש ןוצר יהי רמאי ומלעמ להומ איה גאהשכ

 חמשי להומה רמאי לומינה סאמ סוחי .ךיצלח אצויב ןדע קב באה חמשי להומה רמאי
 להומה רמאי סאו באמ סוסי .הנטב ירפב ןדע ןגב ומא לגתו ויצלח אצויב באה

 * הנטב ירפב ומאו ויצלח אצויב ןדע ןגב באה חמשי
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 ־יד יכראק הלטסיאט יד דאדיטפאס יד הטכיימיס יד סודיריק ראפאקסיא
 וט וגידכיב יכדאק הרטסיאופ ןיס וחפ יק וטפיימאמריפ וס רופ וכריפניא ליא

 :וטפיימאמריפ ליא ןאזאט ׳ה
 ליא הא המריפא סילדאפ קורטס־אוכ יד וייד יא וייד ורטסיאוכ וניהלא
 יא ירדאמ וק הראפ יא ירדאפ וק הראפ יטסיא ליא וייכיכ
 'יד ילאק יקול ןוק ןוראב ליא יקירגילא* (וכאלופ) ירבמוכ וס ודאמאיי האיס
 קוספ ליא יזיד ומוק ירטפייע יד וטורפ ןוק ריז:מ הל יסיחגא יא סינמול סיס
 יא :וייראפ יט יק הל האיקראזוגא יא ירדאמ וט יא ירדאפ וט האיקרארגילא
 :סילגפאס סומ ןיא הטליאובכיא יט הא ידינ יא יט יר*וס יסאפ יא סאמ יחד
 סירגכאס סוט רופ יט הא ישיד יא יביב סירגכאס סוט רופ יט הא ישיד יא
 רדכימוקכיא החק וטכיימאמריפ וס ירפמייס הראפ ורבמימ סאמ יחד יא :יביב

 ולוזיא יא :קחצי ןוק הרוג וס יא םהרבא ןוק וזאט יק סוייסכאכיריג לימ הא
 דאול :ירפמייס יד וטכיימאמריפ לארשי ןיא וריאופ רופ בקעי ןיא ראטסיא
 וייד ליא וייכיקיפ ליא (טאלופ) :דיסרימ וס ירפמייס הראפ יק וכיאוב יק ׳ה הא
 יספא וטכיימאמריפ ליא הא ורטכיא ול ומוק יספא יא :הקסידכארגכיא ול
 הראפ יא ומאלאט ליא הא סאסכאדכימוקכיא סאל הא יא ייל הל הא הרארטכיא

 :ןמא ןאריד יא דאטכוליב וס האיס יסנא יא :סאכיאונ סאגיא
 הא הקדצ הלאד יא .אבל אמלש אהי שידק יא .וכו 'ה אלי לכ ילשא תולעמה ליש יזיד יא

 :סיטש ןוידפ הלאפ יא בבות י״א יד סיבולפ הלאפ יא דאדביס וס יד סיבולפ

 ודיא לא רימחיר יד ןוייפידניב
 רקיפיטכאס סיכ יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאט ׳ה וט וגידכיב ךור3
 ןוייסימחיר ירבוס ודכימוקכיא סט יא סאסכאדכימוקכיא סיס ןיק

 :וזיא ליא יד
 : 29 החא ונייחהש הכלב הריד יא

 :ןהכ ליא הא הראד יא קאדינומ וקניס ורוא וא הטאלפ הריאארט יא
 :ןהכ ליא הליד יא

 "וקכיא ליא וגידכיב וטכאק ליא יא ליא וטיכיג ומירפ וזיא ליא יטסיא הל
 ־יד סידימחיר סיס יא קיספ ליא יזיד יסנא יק .ולרימסיר רופ ודפימ
 :סוזיפ ןוק סיזיפ וקפיס הטאלפ יד וייסירפ ןוק סארימחיר זימ יד דאדיא

 ןיילאס ןוק ילארגילא ימ יק דאטנוליב חאיס •זיי יייסורם למיקנוקריק קיא ירדאפ ליא ודנאוק•
 ־ירלאפ ליא ילגילא יס ימ״קנוקרים ליא יזיד ודיקנוקריס ליא ירדאפ יד ונא6ריאוג .סטמול סימ יד
 רודיאנוקריא ליא יזידודיאכוקריא ליאירדאמ יד ונאפריאוג .סובמולסוס יד ןיילאס ןרק ןדע ןג ןיא

 ־יוק ןדע ן.ו ןיא ירדאמ וס יזוגא יס יא סטמול סוט יד ןיילאס ןיק ילדאפ ליא ירגילא יס
 ךלא ילגילא יס רודיאנוקריק ליא י(יד ירדאמ יד.יא ׳לדאפ יד ונאפריאוג .ילטנייב וס יד וטולפ

 .ילטנייב יס ר רוכררס ןוק ירדאמ וס יא סטמול סוט יל ןיילאס ץק ןדע ןג ןיא ילדאפ



 ןבה ןוידפ תכרב מ
 הייה ךכא שמב תינהשב * אוה הרג סירביה טילקה לקשב
 התא וישכע ךמאו ךיבא תוטילבו םנמשבש ךיבא תושלב
 התאש ליתודפל ם־טיקבו? המאו ךיבאו ןהכ יגאש יתושרב
 שדק :רמאל הטימ לא הוהי רבדיו בותכ ןכש .טילקמ רוכב
 המהבבו םדאב לארשי ינבב םהר־לכ רטפ רוכב־לכ יל

* V V r v V ; T ׳ : •* * : T T T T - . 

 :אוה יל
 :רמואו ןהכה סל:קיו

 אוה ירהו הז ךנב ןויךפב ולא םיעלס טימה ךממ יתלבק
 :לארשיו השמ תדכ זהב יודפ

I V T T : ־ T : * : v " 

 :ןבה יבאל ןהכה רמואו

 תיכזש ומכ םימשבש וניהלא ה־והי ינפלמ ןוצל יהי
 הרותבש תוצמ־־לכ םיקל הכזת ךכ ןבה ןוילפל

 רב הגש הרשע שלשמ ונב השענש ימ
 ךרבי הרצמ

 ושנועמ ינרטפש (םלשה ךלמ וניהלא הוהי התא) ךורב.
 :הז לש

 םידבעו םירנ תלימ
* 

 :־ץיבמ :הימה

 ויתובמב ונטידק רשא םליעה ךלמ ונידל א ;ן התא ךורב.
 :םירגה תא לומל ונוצו

" - V T * : 

 :ךרביו ןיי לש סוכ סקיו לודג אהש ןייכ הכרב תעשב והורע תוסכל ךירצ

 :ןפגה ילפ ארוב םלועה ךלמ וניהלא ;י התא ךורב

 ויהובמב ונטיךק רשא םלועה ךלמ ונ־הלא ;ן התא ך
 תירב םיז םהמ היטהלו .םילגה תא *ומיל וננצו
 אל םא רמאנש ץראו םימש ומיקת* אל תילבי םד ילולש־
 ךורב :יתבש אל ץראו םנמש תוקה הלילו םמוי יתייב,

 :תילבה תרוכ הרהי התא
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 סאכיטקיטניא ןיא קיטקיאופ ודכאוק :ליח קוכאר: יטכיב דאדיטכאק הל יר
 יא קולייק קול ןיא יק ירדאפ וטיד האייקכיקיל ןיאקיטקיאופ :'רדאמ וט יד
 יק האייקכיקיל ימ ןיא וט הרוגא :ירדאמ וט יא ירדאפ וט יד האייקכיקיל ןיא

 ־רוי*אמ וט יק יטרימחיר רופ קיטכאקשוב ירדאמ וט יא ירדאפ וט יא ןהכ ויי
 :ריזיד רופ השמ הא ,ה ולבא יא וטירקקיא הטקיא ישנא יק ודאקיפיטכאק

 "ד קוזיח ןיא הבלוב הדוט יד הרוטרייבא רוייאמ ודוט ימ הא הקיפיטכאק
 :ליא ימ הא האיפורטאוק הל ןיא יא ירבמוא ליא ןיא לארשי

 :הריד יא ןהכ ליא הריבישיל שול יא

 וטאגזיר רופ קאטקיא קאדיכומ וקניק קוב יד וא יט יד יביקיר יתלבה
 n יינ ומוק קוייא ןרק ודימחיר ליא וטרייקיד יא וזיא וט יד י

 :לארשי יא השמ
 :וזיא ליא יד ירדאפ הא ןהכ ליא הריד יא

 יק קולייק קול ןיא יק וייד ורטקיאוכ ,ה ירטכאליד דאטכולוב האיק יקןי
 ריפ קאריקירימ יקכא :וזיא יטקיא יד יטאגזיר ליא קיטסיקירימ ומוק

 :ייל הל ןיא יק קאקנאדכימוקכיא קאל קאדוט ראמריפא

 רב) םויינא יזי״ט ך ודיא ופ וזיא יס יק ןיק
 :הריזידניב (היצמ

 טיטקארביל ימ יק (ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ,ה וט)וגידכיב ךורב
 :יטקיא יד הכיפ וקיד

 :סדברייס יא םונירגיליפ יד ץוייסגוקריס
 וקי5יטכאק קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ,ה וט וגידכיב ךורב

 זיא ריקכוקריק רופ ודכימוקכיא קוב יא קאקכאדכימיקכיא קוק ןרק
 :קוכירגיליפ קול

 ודגאוק :הכרב יזיד יס יק הרוא הל ןיא הרויעבוקשיד וס ראזיבוק יד ריוכסינימיד סיס
 :הגידניב יא וניב יד וזאב ליא ימוט יא :ידנארג ןוגלא שיא

 :דיב הל יד וטורפ ןאירק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט ו5ידכיב
 וקיפייגכאק קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ 'ה וט וגידכיב ךורב
 ריקכוקריק רופ ודכ׳מוקכיא קוכ יא סאקכאדכימוקכיא קוק ןוק י
 רטכיימאמריפ *ד ירגכאק קוייא יד ראיטוג ריזא הראפ יא קוכירגיליפ קדל הא
 יא קולייק ןאיכיטקוק יק ןוכ וטכיימאמריפ יד ירנכאק הריאו5 ןוכ יק יק
 -ד קוריאופ יגונ יד יא האיד יד וטכיימאמריפ ימ ןוכ יק וגיד קיא ומוק הרייט

 :וטכיימאמר-פ ליא ןאזאט ׳ה וט וגידכיב :הרייהפ וכ הרייט יא קולייה



 םידבעו םירג תלימ אמ
 :ךרבמ םידבעה הא למה

 ויתומב ונשדק.רשא םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
 :םירבעה תא לומל ונוצו

 :ךרבמ רסאו ןפגה ירפ ארוב ךרבמו ןיי לש סוכ לטונו

 תירב תרב רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב
 םהמ ףיטהלו םידבעה תא לומל וניצר ןומה באל

 ךפסכ תנקמו ךתיב דילי לומ.י לומה ביתכל? תידב םד
 הוהל התא ךורב :םלוע תירבל םכרשבב יתירב התיהו

 7 :וירהא וערזו םהרבא םע תידב תרוכ

 :ךרביו השלש ינפב לובטי אפרסכו למש רחא

 ויתווצמב ונשדק.רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב
 :הליבטה לע ונוצו
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 תבה דבזל
 ךיאךמ תא יניארה הגרדמה רתסב על?ל ר5ילב יתנוי
 :הואנ ךאלמו ברע ךלוק יב ךלוק .תא ינעימשה

 :רמאי הנושאר הב איה סאו

 התלליל איה הרב המאל איה תחא יתמת יתנוי איה תחא
 !*־ י״ :הוללהיו םישגליפו תוכלמ הורשאיו.תונב הואר
 הבבר יפלאל ידד תא וניתחא הל ורמאיו הקבר תא וכרביו

 :ויאנוש רעש תא ךעךז שרייו

 האיבנה םירמו האלו לחר הקבר הרש וניתומא ךרבש ימ
 הדליה תא ךרבו אוה •ללהיבא תב הבלמה רתסאו ליגיבאו
 הכרב תעשבו בוט לזמב ס’נילפ תמש ארקז’.ו:תאזה המיענה
 תוארל המאלו היבאל הכזיו החונמ םולש תואירבב הלדגיו
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 חינשך דובכו רשע םירכז םינבב התפחבו התהמשב
 :ןמא ןוצר יהי ןכו הבישב ןובוני םיננערוד



 ונידאל {»
 :הליזידייב סובלייק קולח הליקנוקליס יק ליא

 וקיפיטכאח קיב ןר ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאופ 'ה וט ו2ידכינ ךןךב
 ריקכוקריק רופ ודכימוקכיא קמ יא קאקפאדכימוקכיא קוק ןוק *

 :קוברייק קולא
 :דיב הל ןאילק ילבוס ןוייסידניב יא הליד יא וניב יד וזאב ליא הלאמוונ יא

 וזאע יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאט ׳ה ווכ וגידכיב ךוףב
 רופ ודכימוקכיא קופ יא ודאקכופ יד ירדאפ הא ווככיימאמריפ י
 "אמריפ יד ירגכאק קוייא ידראיטוג ליזא רופיאקוברייק קולהא ריקכיקריק
 יא הזאק וע יד ודיקאכ ודיקכוקריק הריס ריקכוקריק וטירקקיא ול ומוק .וטכיימ■
 רופ יכראק הרטקיאוב ןיא וטפיימאמריפ ימ הריס יא :הטאלפ וט יד הרפמוק
 םהרבא ןוק וטכייעאמריפ ןאזאט ׳ה וט וגידכיב :ירפמייס יד וטכיימאמריפ

 :ליא יד סארטיד ןימיס וק יא
 :הליזידניב יא סילט יד ילטנאליד הלאיינאביס ודאנאס יא ודיסנוקליס ליאיס יד סיאופסיז׳

 סאק סט יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאט ,ה וע וגידכיב ךורב,
 הל ירבוק ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןרק וקיפיט

 :הרודאייכאב

 הדיא הל ראדא׳פ רופ
 ליא יד הוכרייבוק ןיא האייכיפ הל יד קוייקיקקיר ןיא הבמולאפ ימ י^|
 ופ יק תב וט הא ריאוא ימזא הוכקיב וט הא ריאיב ימזא ןולאקקיא

 .הזוכוד הטקיב וט יא החר5אק חנ
 :הליד הלימילפ הזיא האייא יס יא

 הראלק ירדאמ וק הראפ האייא הפוא המזיכירפ ימ הבמולאפ ימ האייא הכוא)
 הלכורארוטפיבא ןייב יא קאייכיאוד הלכורייב וייראפ הל יק הראפ האייא
 ןורישיד יא הקבר הא ןורישידכיב יא (:הלכוראבאלא יא קאיזכוד יא קאכייר
 וט ידיריא יא קאייראלימ יד קילימ הא ייש וט הכאמריא הרטקיאוכ האייא הא

 :קיטכייקירובא קוק יד וזיקכוק הא ץמיק
 יא האל יא לחר הקבר יא הרש קירדאמ קארטקיאט הא ו&ידכיב יק ןיק יב
 ליא ליסיבא יד הזיא הכייר הל רתקא יא ליגיבא יא הטיפורפ הל סירמ
 ירבמוכ וק הדאמאיי האיק יא העקיא הל התמריא הל האייכיכ הל הא הגידכינ
 הלאקסידכארגניא יא .ןוייקידכיב יד הרוא ןיא הוכיכאלפ הכיאוב ןוק (חיכולפ)
 ירדאמ וק הא יא ירדאפ וק הא ריקירימ הגא יא הקכאגלוא זאפ דולאק ןיא
 תזיקיר קוגאמ קוזיא ןוק ומאלאט וק ןיא יא האירגילא וק ןיא ריאיב רופ
 האיק יקפא יא הזיכאק ןוק ןיבוכיר קודידריביר יא קוחייקינ הרפוא יא

 :ןמא דאטכוליב
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 במ
 םינתח רדס

 ןיסוראו ןישודיק תכרב
 :ןנרמ ירבס

 :ןקןה ירפ ארוב םלועה ךלמ יניהלא הוהי התא ךורב
 ויתוצטב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהיהתא ךורב
 ריתהו .תוסוראה תא ונל רסאו תויראה לע.ונוצו
 התא ךורב :ןישודקו הפח ידי לע ונליתואושנה תא ונל

 ז :ןישודקו הסה די לע לאךש'ומע שדקו? הוהו
 :רמואו השאה הא שדקמ זאו הלכהו ן סהו ךרבמה ההושו

 :לארשיו השמ תד? וז תעבט? יל תשדקמ תא ירה

 זיאושנל תוכיב העבש
 :רמואו דחא םיכ סקיו

 :ןנרמ ירבס

 :זפנה ידס ארוב םלועה ךלט וניהלא הוהךהתא ךורב
 :ודובכל ארב לכהש םלועה ךלמ וניהלאהוהיהתאךויב

 :םדאה רצוי םלועה דלמ וניהלא הוהי התא דורב
 םדאה תא רצ;רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב
 ןונב ונממ ול זיקתהו ותינבת תומך םרצ? ומלצב

 :םדאה רצוי הוהי התא ךורב :דע ידע

 הרהט? הכותל הינב ץובקב ה־יקע לגתו שישת שוש
 :הינבב ןויצ המשמ הוהי התא ךורב!:ה~משב

 ןדע ןגב ךריצי ךחטשכ םיבוהא םיער המשת חמש
 :הלכו ןתה המשט הוהי התא ךורב :םדקמ

 ןושש ארב רשא םלועה ךלמ וניהלא הוה; ־ךא
 הבהא .התה;.הציד 'הנר .הליג .הלכו ןתח החטשו
 הדוהי ירעב עמשי וניהלא !דוחי הרהמ תוערו םולשה חאו
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 לוקו;ןתח לוק החטש לוקו ןושש לוק .םולשויי תוצוחבו



a 
 סויי׳בו:יד הלגיד

 סויירוזופסיד יא ןישודק יד ןוייסידניכ
 :סירוייניס סול יד האייקניסיל ןרק

 :די5 הל יד וונורצ ןאירק ודנומ ליא יד ייר וייד ורטסיאונ ׳ה וט ונידנינ
 וקיפיטכאק סונ יק ודנומ ליא יד ייר וייד ורטסיאונ 'ה וט וגידניב ךורט
 ׳סיד סאל ירלוס ודנימוקניא סינ יא סאסנאדנימוקניא סיס ןיק י
 סא וייסניסילא יא סאדאזופסיד סאל הא סינ הא וייביאורפ יא .סארוטרילוק
 ולידניב :ןישודק יא ומאלאט יד האיל רופ סינ הא סאדאזאק סאל הא סינ
 :ןישודק יא ומאלאט יד האיל רופ לארשי ולליאופ וס ןאקיפיטנאק 'ה וט
 :יחד יא ריאמ הל הא הזאלפא שיפנוונהיאיא האיינט הליאויינונליאיאךרבמליא יבינ יא
 יד ייל ומוק הטסיא הזיטרוק ןוק ימ הראפ הדאזאלפא וט וטרייסיד ירה

 :לארשי יא השמ

 סוטניימאזאק םול הא סינוייסידניב יטייס
 :יזיד יא ונוא וזאב המויג

 :קירוייכיק קול יד החייקכיקיל ןוק
 :די5 הל יד וטורפ ןאירק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ 'ה ווכ ולידכיב
 דא״רק ודוע ול יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורעקיאוכ ׳ה וע וגידכיב ךורב

 :הרכ־וא וק רופ
 :ירבמוא ליא ןאירק ורכומ ליא יד ייר וייד ורעק׳אוכ ׳ה וע וגידכיב

 ליא הא ואירק יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורעקיאוכ ,ה וע וגידכיב ך ,ךב
 יזאמיא וק יד הקכאזימיקא יד הרבמולוק ןוק המרופ וה ןיק ירבמוא י
 "ה וע וגידכיב :ירפמייק העקא האויארפ ליא יד ליא הא וכידרוא יא

 :ירבמוא ליא ןאירק
 יד ועכימאייכאפא ןיא הרייכאמ האיקראחגא יא הראזוגא יק ראחגא
 וגידכיב :האירגילא ןוק הקירפ ןוק האייא ירעכיא הא קוזיא קוק

 :קוזיא קוק ןוק ןויצ ןארגילא ,ה וע
 רארגילא וט ומוק קודאמא קול קורייכאפמוק קארארגילא רארגילא הבש
 ,ה וע וגידכיב :יעכחבא יד וייקיב יד ועריאוג ןיא ודאירק וע ~

 :האייבוכ יא האייבוכ ןארגילא
 יא וזוג ואירק יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורעקיאט ,ה וע וגידכיב ךורב
 .האירגילא יא .וייקיב .ראעכאק .וזוג .האייבוכ יא וייבוכ .האירגילא י *
 הריק וייד ורעקיאוכ ׳ה הקירפ יד .דאעקימא יא זאפ .דאדכאמריא יא רומא
 יא וחג יד זוב .םילשורי יד קיאאק ןיא יא .הדוהי יד קידאדביק ןיא ודיאוא
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 תוכרב רדס גמ
 התזקממ ם־ףנמי .םתפחמ םינתח תופה תולתהמ לוק .הלכ

 :הלכה םע ןתחה המשמ היהי התא יזורכ :םתניגנ
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 :רמואו םוכה חא רבושו ןמסל ןהוכו ךרבמה סעוונו

 לארשל? תוהמש וברי :והקה םלועל יכ בוט יכ ייל ודוה
 :תוחנא וסוניו
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 הנותח תבשל
 :הרוה רפסל ןססה ארקל. האנ טויפ

 לכשא ןתה םוק .הרהמב םוק .הרותב ארקל ןתח םוק
 :ארונ לאה תדובעב .רפועבו יבצכ לק .רפכה
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 תרות רפס ר ארקל .ינומא םע ךותכ .הלע םיענ ןתח
 הירפכ םשכו ןוממכ .הילע ימשמ לאה ךכרבי :הוהי
 :הוהי ארי רבג ךרב:זכ .ה;רופ ןפגכ ה:הת ךתשא :היכרל

 :ביס םהרבאו תשרפ םגרתא ביציו תמא יח לא תושרב
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 ךרב הרהיו םימיב אב ןקז םהרבאו
 רמאיו j לכב םהרבא תא

 לשמה ותיב ןקז ודבע לא םהרבא
 !יכרי תחת ךדי אנ םיש ול רשא לכב

 יהלאו םימשה יהלאהוהיבךעיבשאי
 ינבל .דשא חקת אל רשא ץראה
 בשוי יכנא רשא ינענבה תונבמ
 יתדלומ לאו יצרא לא יכ ז וברקב
 ן קחציל ינבל השא תחדלו ךלת

 הבאת אל ילוא דבעה וילא רמאיו
 תאזה ץראה לא ירחא תכלל .דשאה
 ץראה לא ךנב תא בישא בטיה,ד
 וילא רמאיו ן םשמ תאצי דשא.
 ינב תא בישת ןס ךל רמשה םהרבא
 רשא םימשה יהלא ,דוהי ז המש

 יזןירב ,דוהיב ץמו־יב ביס םהי־ץבאו
 םהרבא רמאו :אל1בב םהרבא ‘תי
 ־לכן טילשל היתיביזיאבס הידבעל
 :יכל: תויחת זןך:'ןעכ י\# היל יד
 אהלא הו־דץד אר^ימ j יןלע״; םייסאו
 בםת”אלך*אעראך אהלאו 'אימשך
 אנא יד יאנ7ע;_קז 'תנ?מז ירבל את3ךא
 ית-ו״לילו יעראל ןדלא :ץהיגיב ביתי
 :קדגלל ירבל 'אתקוא בסיתו ליזי.:
 יב־ת אל םיאמ אד^ע היל’ רמאנ
 איה אערא? יארתב ’ יתימל אתתא
 יךז אע7ראל ’ךרל תי_ ביתא ’ אבתאה
 םהרבא 'היל רמאו :ןמתמ תקפנ
 ירב "תי ביתת אמלד דזל רמתסא
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 43 ונידאל
 יד קארידיינ׳־וניס יד חב האייבוכ יד זוב יא ויי5וכ יד זוב האירגילא יד ח*
 ׳ה וונ וגידכיב :קירייכאט קוק יד קוקומ יא יוניבכוק יד קוייבוכיד .קומאלאט.

 :האייבוכ הל ןוק וייבוכ ליא ןארגילא

 :יחד יא וזא3 ליא הא יפמורא יא .ןתח ליא הא הד יא ךרבמ ליא הטקוג יא

 ןיאוגיגומ יק :דיקרימ וק ירפמייק הראפ יק וכיאוב יק ,ה הא דאול ודוה
 :קוריפקוק ןסגייופ יא לארקי ןיא קאירגילא

 האיי׳בוג יד תבש הראפ
 :הלות רפס ליא הא וייבונ לא ראמאיי הראפ וזומליא טויס

 .הקירפ ןוק הטכאבילא .ייל הל ןיא ראדלימ רופ וייבוכ הטכאבילא ןכוה
 .ריירט ליח ומוק וקרוק ל־א ומוק וריזיל .דיב הל יד ומוזאר הטפסבילא

 :וזורימיט וייד ליא יד וטפיימיבריק ןיא

 ןיא ראדלימ רופ .קיליאיפ קימ ולביאופ ירטכיא .יבוק וזומריא וייבוכ ןהה׳
 :הבירא יד קולייק קול יד וייד ליא הגידפיב יט :׳ה יד ייל יד ורביל
 ריזומ וט :וטכיימאוגיגומ יא וטכיימאוגיגורפ ןוק המאפ ןוק יא הדיכומ ןוק

 :,ה יד ןיימיט ןוראב יגידכיב הא־ק יקנא .הזואוגיגרופ דיב ומוק האיק
 הל יראראלקא דאדריב יא וביב וייד ליא יד האייקכיקיל ןוק תושרב.

 :וזייב םהרבא יא הקרפ

 הא ושידכיב 'ה יא קאיד קול ןיא ודארטכיא וזייב םהרבא יא םהרבאו
 :ורוט ול ןיא םהרבא

 ודוט ןיא ןאטקידופ ליא הזאק וק יד וזייב וברייס וק הא םהרבא ושיד דל
 :הקפא ימ יד ושא3 יד ופאמ וט הרוגא ןופ ליא הא יקול

 ןופ יק הרייט הל יד וייד יא קולייק קול יד וייד ׳ה רופ יאיטרארוגכוקא יא■
 ןאטקיא ויי יק יכעככ ליא יד קאזיא יד וזיא ימ זיראפ ריזומ קימוט

 :ליא ירטכיא

 ריזומ קאראמוט יא קאראדכא וטפיימיקאכ ימ הא יא הרייט ימ הא ובלאק יק■
 :קחצי הראפ וזיא ימ הראפ

 קארטיד ראדנא רופ ריזומ הל הריק ןופ קאקיק טרייק ליא ליא הא ושיד יא
 הא וזיא וט הא ראפרוט ירא ראכרוט יק הטקיא הל הרייט הל הא ימ יד

 :יאח יד קיטקילאק יק הרייט הל
 ראכרוט קארא ודפאוק יד יט הא ודאדראוג יאיק םהרבא ליא הא ושיד יא

 :יאא וזיא ימ הא



 תוכרב רדס דמ
 יתדלומ ץראמו יבא תיבמ ינחקל
 רמאל יל עבשנ רשאו יל רבד רשאו
 חלשי אוה ץראה תא ןתא ךערזל
 ינבל ,רשא תחקלו ךינפל ובאלמ

 ;םשמ

 י.נךבך יד אימז^ד אה״־א ה1הי; :ן3תל
 יל לילמדויתתלךעראמו אבי* תיבמ
 אערא ת:'ןתאךנב1ל רמימל יל םי:,רדנ
 בסיתו וןמךק\יזי־אלמ חלשיי אוה אך,ד

 :ןמתמ ידלל אתקוא

 :ןזורה רמוא ומוקמל הליה לפס סע ןחסה רזוהש-ו

 התא ךורב:ךישעמ תא םיהלאה הצירךימוקמב םולשל ךל
 :ךתאצב התא ךורבו .ךאבב

 םינתחל ןוזמה תכרב
 :רמוא הרשע סה סא

 :ולשמ ונלכאש ונועמב ההמשהש וניהלא ךךבנ;
 :יה ׳ךדב רדסה יפכ ונ הילא ךורב סיבואמה םינועו

 : ךרבמ ןיכמ סכ ןיא סאו

 :ולשמ ונלכאש ונועמב החמשהש ך־יב?

 ־אלא ב״ז םירמוא ןיאו תושדה ס ־פ שי סא ןיאושנה היכרב העבש ןוזמה הכרב רסא םירמואו
 השלש מ״מו ארב רשא סכרב .םירמוא הרשע ;יא סא .ןירוח יכבו םילודג הרשיע שי סא

 ־אל לבא תירמשו הליל תדועסג ב״ז םירמואו תושדה סינפכ םיבשחנ ע״ויו תנשו .ןינעב
 :תישילש הדועסב

 השאה תליבט תכרב
 ויתומש ונשדק.רשא םלועה ךלמ.ונדדילא הודי התא ד

 :הליבטה לע ונוצו

 םילכ לש הליבטה תכרב
 ויתוצמן ונשדק רשא םלועמךלמ יניהלא היה;התא ךורב
 לע. i■.י»יא לחא ׳ל־ איה סאי : םילכ תליבט לע. ונוצל

 :ילכ תל בט
 :ךרבמ הנכסמ ליכהל הרימכ ןיה לכ וא הקעמ השועה

 ויתוצמןונשדק לשא שלועה ךלמ וניהלא הוהי:התא ךורב
 :הקעמ תושעל ונרצי



 ונידאל 44
 יד הרידנ יד יא ירדאפ ימ יד הזא,ר יד ומוונ ימ יק קולייק קדל - •ייד
 ווכ הא ריזיד לופ ימ הא ורוג יק יא ימ הא ולבא יק •א וטכיימיקאכ ימ
 יד ירטכאליד לימא וק הראיבמיא ליא הטק־א הל הרייט הל הא יראד ןימי.־

 :יאא יד וזיא ימ הראפ ריחמ קאראמוט יא יט

 :ןזח ליא יזיד ראגול וס הא הרות לפס ליא ןרק ויייונ ליא הנרוט ודנאוק יא

 :קא^יא קוע ןיא וייד ליא יטכוליבכיא .ראגול וט הא זאפ רופ הדנא
 :רילאק וט ןיא וט וגידפיב ריכיב וט ןיא וט ונידכיב 1

 סויי׳בונ םול הראפ הזימ הל יד ןוייסידגיב
 :יזיד זייד סוייא יס

 יק חדארומ וק ןיא האירגילא הל יק וייד ורטקיאוכ הא קומאגידכיב
 :וייוק ול יד קומימוק

 :5 האא הלגיר הל יפכ וייד ורטסיאונ ולידניב סודאידורא סול ןידנופסיל יא

 :ךרבמ ליא יזיד ןינמ יאא ןונ יק יא

 :וייוק ול יד קומימוק יק הדארומ וק ןיא האירגילא הל יק קומיזידכיב
k* קאראק ייא יס .סווכניימאזאק סול יד תופרב יטייס הזימ הל יד הכיב סיאופסיד ץזיד 
 "ופלא יד סוזיא יא סידנארג זייד ייא יסנח יס ובלאק הוכרב יטייס ןיזיד ןונ יא .סאביאוג
 "סיכימיד יזא יס סירט האיב הדוט תא יא ארב רשא יד ןוייסידציב ןיזיד זייד ןונ יס .האיר
 ץא תוכרב יטייס ןיזיד יא סאליאונ סאראק ומיוק ןאטנוק יק ט״וי *א תבש ןיא יא .ליז>

 :הריסירט הדועס ןיא ןונ וריפמיא .תילחש יא ‘לונ יד תדועס

 רי׳וומ יד וטניימאיינאב יד זוייסידניב
 וקיפיטכאק קוכ יק ודכומ ליא יד ייר וייד ו־טקיאוכ 'ה ווכ וגידכיב ךורב

 :הליבט הל רופ ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןוק

 סודניארטא יד רטניימאיינאב יד ןוייסידניב
 נקיפיטכאק קוכ יק ודכומ ליא יל ייר וייד ורטקיאט ׳ה וט וגידפיב ךור^
 ד הליבט רופ ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןוק ’

 • :ודפיאוטא יד הליבט רופ יזיד ונוא היא ודניאוטא ליא יס יא) :קודכיאוטא

 :יזיד ולוקיריפ יד ראפאקסיא רופ האיידראוג יד ודומ ודוט וא ודאיילאב יזא יק ליא

 וקיפ־טנאק קדכ *ק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וינ וגידניב ךורב
 :ודאיילאב ריזא רופ ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאכימוקכיא קוק ןוק



 המ
 הזוזמ תעיבק תכרב

 ריתוצמכונשדק רקא םלועה ךלמ וניהלא הוה:יהתא ךתב
 :הזוזמ עובקל וניצר

 המורת וא הלח תכרב
 ויעחצמבונשךק רשא םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךתב

 \(המורת יא) הלה שירפהל וניצו
 T : T־ ׳ : ־ : T־;

 :רמוא חרפ ןיאילומש תונליא האורו ןהיכ ימיב אצויה

 ׳ומלועב רסה אלש םלועה ךלמ וניהילא ,דוהי התא ךורב
 .תונהל תובוט תונלא תובוט תוירב וב ארבו .םול?

 :םדא ינב םהב
V T ־ ־ T T 

 רמוא שדה שובלמ שבולשכ
 :םימרע שיבלמ םלועה ךלמ וניהלא ,דוהי התא ךורב

 :טכ ךד ונייחהש רמואו

 רמוא תובוט תועומש לע
 :ביטמהו בוטה םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב

 רמוא תוער תועומש לע
 :תמאה ןיד םלועה ךלמ ונ־הלא ,דוהי התא ךורב

 ךרדה תלפת
 ־אשא תולעמל ריש םהינפל רמאיו ויבהואמ םישנא השלש ארקי ותיב חתפמ םדא אציש םדוה

 :רומזמה cpp דע וירחא ;ינוע סהו .ץראו םימש השוע דע ׳וכו יניע

 לכלו :ץראה תאו םדכשה תא םיהלא ארב תישארב
 השע רקא לודגה ארומה־לכלו הקזחה דרה
 וב ועגשו וברקל ךלה בקעיג :לארשי־לכ יניעל השמ
 הז םיהלא הנהמ םאר רשאכ בקעי.רמאיו :םיהלא יכאלמ
 הרבדאנ ם.ימשה וניזאה :ם.ינחמ אוהה םוקמה םק ארקיו
 לטב לזת יחקל רטמכ ףרענ :יב ירמא ץראה עמקתל
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 הווזמ יד וטניימאוגיטיסא יד ןויייסידניב

 וקיפיטכאק קונ יק ודנומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ךורב
 ראוגיטיקא רופ ודנימוקניא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןוק י

 :הזוזמ הל

 הרודאטראפא וא ודכיל יד ץוייסירגיכ
 וקיפיטכאק קוכ יק ודכומ ליא ־ד ייר !ייד ורטקיאוכ ׳ה וונ וגידכיב ךורב
 ראטראפא רופ ודכימוקכיא קוכ יא קאקכאדכימוקכיא קוק ןוק י

 :(הרודאטראפא וא) ודביכ
 :יזיד רולפ ןאוניק יק סילוברא יאיב יא ןסינ יד סאיד ןיא ילאס יק ליא

 ןיא ואוגפימ ןוכ יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ 'ה וט וגידכיב ךורב
 קילוברא יא קאכיאוב קאקכאירק ליא ןיא ואירקיא הדאנ ודכומ וק י

 :ירבמוא יד קוזיא קןוייא ןוק ראגיבורפא רופ קוכיאוב

 ו׳ביאונ ודיטסיכ יטפי׳ב יס ודנאוק
 :קודונזיד ריטקיב ןייזא ידכומ ליא יד ייר וייד ורונקיאונ 'ה וט ונידנינ

 :29 הזרא ונייקהס יזיל יא

 יזיד םאניאוב סאדיאוא רופ
 :ןאיגינונא ליא יא וניאוב ליא ודנומ ליא יד ייל וייד ורטטיאונ 'ה וט ונידעב

 ידיד סאלאמ סאדיאוא רופ
 :דאדריב הל יד זיאוג ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב

 הריראק הל יד ץוייסארוא
 pip יד סינוראב סירט המאיי .הזאק וס יד הטריאופ יד ירבמוא ליא הגלאס יק סיטנא
 ץראו סימש השוע הטסא רכו יניע אשא תולעמל ריש סוייא יד ירטנאליד יזיד יא סוגימא

 :ימלאס ליא יד ונאק הטסא ליא יד סארטיד ץדנופסיר סוייא יא
JTlTiOS הרייט הל הא יא קולייק קול תא וייד ליא ואירק וייפיסירפ: 
 יומיט הל הדוט הא יא יטריאופ ליא רידופ ליא ורוט הא יא
 ובודכא בקעי יא :לארשי ודוט יד קוזוא הא השמ וזיא יק ידכארג הל דאדיר
 ושיד יא :וייד ליא יד קיליגכא ליא ןוק ןורארטכוקכיא יא הריראק וק הא
 ליא יד ירבמוכ רמאיי יא יטקיא וייד ליא יד לאיר ודיב קול יק ומוק בקעי
 הל הגיאוא יא יראלבא יא קולייק קול ראגוקקיא :םינחמ ייגקיא לדו ־יאגול
 "לרנקיא וכירטי*־ ימ האייבול הל ומוק הראיטט :הקוב ימ יד קאניד הלייט



 תוכרב רדס ומ
 ע&נב -היר :בצינ?.*לע םיביבךכו אשד ילע;םיךיעקכ יתרמא
 ךיאנקמ וםתו:ךיביא וצפד הוהי המוק השמ רמאיו ןלאה
 :לארשי יפלא תובבר הוהי הבוש רמאי החנבו :ךינפמ
 ־לכ :תואמ עבךאו; ףלא םישלשו השמח םהידיקפו ואבצו
 האמו םיפלא תנמשו ףלא תאמ םירפא הנחמל םידקפה

 :ועפ: םישלשו םתאבצל
 ינכילותש יתובא יהלאו *הדא הוהל ךינפלמ ןוצר יהי
 ־לןמ :דיודב ברואל ביוא־לכ ףכמ ינליצתו םולשלז
 ןהל יננעיו .םולשל יצפח זוחמל ינעיגהו .ער עגפו הרקמ
 יב ןיענפד־לכו '.יאור־לב יניעבו ךיניעב םימחרלו דסחלו
 ימל אנא אתאך הלחא רקא ה:הא םשב ןיעבקמ ןוה•
 ןוהימופ ןורפאתלו)•תלאשאבאל יתלןומה:.אל ןוניאו 'ןוהנול
 ןוהיניע ןומתתקיו אלזרפד זילקלשבו אשהנ־ד ןירפאב
 אנכקחת רבדמ םהיתותפש הנמלאת יי ייש לאד:היתקזעב
 םבלב אבת םבךה :יעמה דימת םהינתמו תואלמ םהיניע
 •תלפת עמוש התא יכ יתלפת עמשו (.הנךבשת םתותקקו

 :הלפת עמוק דוהלהתא ךורכ .הפ־לכ
 הוהי ןתי םכארומו םכיז־פ םכינפב 'קיא בצלתל אל
 רשאכ הב וכרדת רקא ץואה־לכ ינפ לע םכיהלא
 תנךזעי ךהוי :ינליצלךהוי :ינרמשיךהוי ־־״ע־ ׳נ :םכל רבד

 :הוהי יתיוק ךתעושיל םימעפ ׳ג
 בקע!רמאיו :םיהלא יכאלמ וב וענפיו וכרדל ךלה בקעיו
 םוקמה םק ארקיו הז םיהלא הנחמ םאר רשאכ

 ךילא וינפ הוהי ראיז ':ךרמשיו הוח:ךכרבי :םינ־מ אוהה
 יכנא הנה :םיולק ךל םשיו ךילא וינפ הוהי אשי :ךנחיו
 םוקמה לא ךאיבהלו ךרדב ךרמקלז 'ךינפל ךאלמ הלק
 :יכרד היילצה הוהיו יתוא ורחאת לא :יתוניכה רקא

 :רמוא לודגה םיה האורה

 :לודגה םזיה תא הקעש םלועה ךלמ וניהלא הוה:י העא דורב



 ונידאל 6*
 קאטמ ימוק יא וי־ומריא ירבוק קאייבול ומוק הגיד ייי ואיקמ ליא ומוק הראי'
 ׳ה הטכאבילא השמ ושיד יא הקרא הל יקריבומ ןיא הריא יא :הבריי ירבוק
 סאליד קיוככייקירובא קוט ןאייופ יק *א קוגימיכיא קוט ןאזראפקיא יק יא
 סילימ יד קאייראלימ ׳ה הטכאגלואא האיזיד ראזופ וק ןיא יא :יט יד ,■יט
 יא לימ וקכיק יא הומירט קודאטכוק קוק יא ודאקכופ וק יא :לארשי יד
 וגוא יא ץיק םירפא יד לאיר הא קודאטכוק קול קודוט :קוטכייק ורטאוק

 :ןאיבומ יק קוריקירט יא קודאקכופ קוק הא לימ

 קירדאפ קימ יד וייד יא וייד ימ 'ה יט יד ירטכאליד יד דאטכוליב האיק יןףי
 וגימיכיא ודוט יד המלאפ יד קיפאקקיא ימ יא זאפ רופ קיביי ימ יק
 וטכיימיקיטנוקא יא ורטכיאוקכיא ורוט יד יא .הריראק הל ןיא רודאדאליקא יא
 רופ קיד ימ יא זאפ רופ דאטכוליב ימ יד וטרופ הא קיגיאא ימ יא ולאמ
 קוזוא ץא יא קוזוא קוט ןיא קידאדאיפ רופ יא דיקרימ רופ יא האייקאר:
 יא וטכאק ליא ירבמוכ וט רופ דאטכוליב האיק יא .ק־טכיאיב קימ קודוט ימ
 *ילאמכיא רופ ןאדיאופ ןונ ימ הא קיטכארטכוקכיא קול קודוט יק ידכארג ליא
 .קאמרא הרביק יא וגימיכיא יד יא רודאייכאד יד ימאדראוג .ימ הרטכיאוק ריק
 ץאוא וט יק ןוייקארוא ימ יאוא יא :קיטכאטכאבילא הרטכיאוק קימ יד

 :ןוייקארוא ןיאוא ,ה וט וגידכיב:הקוב הרוט יד ןוייקארוא

 יא רובאפ ורטקיאוב קוב יד ירטפאליד ןוראב הראראפ יק ןמ אל
 הל הדוט יד קיקאפ ירבוק וייד ורטקיאוב 'ה הראד רומיט ורטקיאוב
 ימ וייד ליא (סיזינ סירוכ) :קוב הא ולבא יק ומוק האייא ןיא שידיראזיפ יק הרייט
 (סיזיב סיייכ) • הראדוייא ימ וייד ליא :הראפאקקיא ימ וייד ליא :הראדראוג

 :׳ה וריפקיא ןוייקאבלאק וט הא

 קיליגכא ליא ןוק ןורארטכוקכיא יא הריראק וק האובודכא בקעי יא ^ןלעיו
 וייד ליא יד לאיר ודיב קול יק ומוק בקעי ושיד יא :וייד ליא יד
 יא ׳ה הגידכיב יט :םיכחמ יטקיא ליא ראגול ליא יד ירבמוכ ומאיי יא יטקיא
 ׳ה יקלא :ייקארגא יט יא יט הא קיקאפ קוק ׳ה ירבמולירא :ידראוג יט
 ירטכאליד ליגכא ןאיבמיא ויי קיא :זאפ יט הא הגכופ יא יט הא קיקאפ קוק
 •ק ראגול ליא הא יטריאארט רופ יא הריראק הל ץא יטראדראיג רופ יט יד

 :הריראק ימ וריפקורפ 'ה יא ימ הא שידראטיד ןוכ :יזיראפא

 :יחד ידנארנ הל ראמ הל יאיב יה ליא

 סל הא וזיא יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ 'ה וט וגידכיב דויב
 :ידכארג הל ראמ



 זמ

 םיה תלפת
 ןיחצי םהרבא יתובא יהלאו יהלא ,דוהי ךינפלמ ןוצר יהי

 הנומאה רתכב רתכמה ארונהו רובנה לודנה לאה בקעיו
 ןעמלו .םימחר לש ’־יתודמ הישע שלש תשודק ןעמל
 םהרבא ןורבה 'ינשי תוכז ןעמלו .םימחרה ירעש תשודק
 לש ותדיקע תוכז ןעמלו ךימימהל ךיבוהא בקעיג קודצו
 המימת *הלוע היהו חבזמה יבו לע דקענש ךךיהו קדצו
 {*ומש לש םתאובנו םתשודקו םתוכז ןעמלו היווהמו השודק
 ךיאיבנ איבנה עשילא לשו איבנה והילא לשו איבנה
 לכבויהש םידיסחהו םיקידצה־לכ תוכז ןעמלו תמא יאיבנ
 וילו ישדזננ ופעזמ םיה דימעתש .לארשי לע םינגמ רוד
 הבוטל ונצפה זוחמ לא הרהמ ונכילותו .ונבל ןוצר השעתו
 וננעו ונתנחת ןיזאהו ונתלפת עמשהו *תושעל דחיב רשאכ
 ונכילוהו •ךינפל םיננחתמו םיללפתמ ונאש תאזה העשב
 ןואשמו םילו ןומהמ ונדמשהו .ךרוצה יפכ בוט חור תחנב
 ףילדמו םיתע לובלבמל רעצמו רעפמ דעוס חורמ םי/רכשמ
 רעצ־לכמו •השביבו ם:ב תולהנה תוע״רה תוירבדמו םינמז
 אלו הירעמ אלל עיבשמ אל לנבןעי: לאל דספה־לכמל
 אלו דחפמ אלו לבלבמ אל; קיזמ אלו רצמ אלו ןיטשמ
 גיהנהל ךיתורצואמ בוט חור איצותו םיאמ אלו:םירהמ
 הילבוהו היהלמו היגיהנמו טושמ ישפות־לכו הניפסה
 ללשה אלבו תולצע אלב יוארב 'התוא וגהניש הינמואו
 ■ילבו קזיהסוש ילב ונצפה זוחמ לא לנעינהו הב תושת אלבו
 םרה תואגב לשומ התאש ומב דספה םוש ילבו רעצ םוש
 גסהילנ ושחר הממדל הרעי םק;:םחבשת התא וילג אלשו
 רנדנאו :ךב יתיסח יכ שובא לא :ינליצהו ישפ3 הרמש

 :היוללה םלוע דעו התעמ הי הרבנ



 ראמ הל ץיא ץא׳זאי׳ב יד ץוייסארוא
 •קירדאס קימ יד וייד יא וייד ימ ׳ה יע יד ירטכאליד דאטכולינ האיק יןךי
 ליא יא ןאגאראב ליא ידכארג ליא וייד ליא .בקעי יא קחצי סהרבא
 דירונ יד דאדיטכאק רופ דאדריב הל יד הנורוק ןוק ודאכורוקכיא ליא וזורימיונ
 קאל יד קאטריאופ יד דאדיוככאק רופ יא .קידאדאיפ יד סיכוייסידכוק קוט
 קוט בקעי יא קסצי םהרבא ןורבח יד סודימרוד יד סוכז רופ יא קידאדאיפ

 וקינוא וט קחצי יד הרודאטא וק יד הוכז רופ יא .קומזיכירפ סוט יא קוגימא
 הכאק ןוייסאקלא הריא יא הרא הל יד קאטקיאוק ירבוק ודאטא יאופ יק
 יד האיזיפורפ קוק יא קידאדיטכאק קוק יא הוכז וק רופ יא .האייפמיל יא
 הטיפורפ ליא עשילא יד יא הטיפורפ ליא והילא יד יא הטיפורפ ליא לאומש
 קוטקוג קול קודוט יד תוכז רופ יא דאדריב יד קאטיפורפ קאטיפורפ קוט
 .לארשי ירבוק קוראפמאמ וייקכאכיריג הדאק ןיא ןוריאופ יק קוכיאוב קול יא
 קאגא יא קאלוא קוק ןיילאקא יק יא הריא וק יד ראמ הל קאגפיטיד יק
 *מ יד וטרופ הא תקירפ יד קיביי קמ יא ןוקארוק ורטקיאוכ יד דאטכוליב
 .קאגיאוא יא ריזא רופ ופאמ וט ןיא יק ומוק ןייב רופ דאטכוליב ורעקיא

 ןיא קומידכופקיר יא הביטאגור הרטקיאמ קיגוקקיא יא ןוייקארוא הרטקיאוכ
 ירטכאליד קיטכאייקכארגכיא יא .ןוייקארוא קיטכידא קרפ יק הטקיא הל הרוא
 *קיפימיד ליא ומוק וכיאוב וטריפקיא יד וטכיימאגלואא ןוק קיביי קוכ יא יט יד
 יד רחמ יד קארביק יד ודיכוק יד יא קאלוא יד ודיאור יד קירדאוג קוכ יא ריט
 .קארוא יד וטכיימיבלוביר יד יא וטירפא יד יא הטקיפמיט יד יקפייבומ וטנ־יב
 קאל קאלאמ קאל קאקכאירק קאל יד יא קופמייט יד וטפיימאקורט יד יא
 ודוט יד יא וטירפא ודוט יד יא .וקיק ול ןיא יא ראמ הל ןיס קיטכייקידפארייא
 ןייקרוטא ןופ יא ריאופ ןייזא ןופ יא ןארוגכוקא ןופ הגכיטיד קוכ ןופ יא .וייכאד
 יא ןייקירובאפקיא ןופ יא ןייבלוביר ןופ יא ןאייכאד ןופ יא ןאייטקוגכא ןופ יא
 קורייליק קוט יד וכיאוב וטכייב הקאק יא .ןאזאכימא ןופ יא ץיורטקיד ןמ
 קוק יא קירודאיג קוק יא ומיר קיטכיידכירפ קודוט *א יבאג הל ראיג רופ

 יטכייקיכיטריפ ול ומוק האייא הא ץאיג יק קיכאטיפאק קוק יא קוריכיראמ
 ;הקריאו£> יד וטכיימאקאלפא ןיק יא וטפיימאשולפא ןיק יא דאדיכאגאראח ןיק
 ןיק יא וייפאד ןוגכמ ןיק דאטכוליב הרטקיאמ יד וטרופ הא קומאגיאא יא
 החאוגיעלא ןיא ןאטקידופ וט יק ומוק העירדיפ הכוגכיכ ןיק יא וטירפא ןיגכינ
 ראטכאבילא וזיא :ראדיקא קיזא קאל וט קאלוא קוק יד ודיכוק יא ראמ הל יד
 ימ הרדאוג :קאלוא קוק יקכוראיילאקא יא הרודאיילאקא רופ הטקיפמייג
 :סמ יא :יט ןיא יגירבא ימ יק יראטקיזירא ימ ןופ ימאפאקקיא ־יא המלא

 :4ס סא דאבאלא ירפמייק הטקא יא הרוגא יד ׳ה הא קומיריזידנינ



 תוכרב רדס !דמ
 הארישמ סיצשורי לע החא חועירק יהש בייח .ול בשומל היא ןויצ רהו שדקה ריע םילשורי האורה■

 :הכרבה וז בבל ןורבכבו שפנ ןובאדב רמואו .שדקמה לט החאו קוחרמ התוא

 :תורודה לכע קידצ םימלועה־לב רוצ הוד התא ךורב.
 ־־לבש םיקמו רבדמ השעו רמאה ןמאנה לאה
 םינמאמו וניהלא אוה התא ןמאנו .קדש תמא וירבד
 לא יכ .םק;ר בוש; אל רוחא ךירבדמ ההא רבהו .דיי־בד
 ןויצ :ויךבד־לכפ ןמאנה לאה הוהי •התא ןמאנ ךלמ

 :הממש םילשוריו התיה רבדמ
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 :רמוא ןבושיב ־ויסנכ יתב האורה

 :הנמלא לוב!ביצמ םלועה ךלמ וניהלא הרהי התא ךורב
 :רמוא ןנברוחב תויסנכ ־הב האורה

 :תמאה ןיד םלועה ךלמ י;• הלא !דוהו התא ךורב
 :דמוא-קושיב א״ע יתב האורה

 :היוהי הפי םיאג תיב
: 7 

 :רמוא ןנברוחב

 :דהי תומקנ לא
 :םילילא ה־ובע רעש וא סילוקרמ האורה

 םיפא ךרא ןתנש םלועה ךלמ ונדדלא דוהו התא ךורב
 :ונוצר ירפועל

 :רמוא לארשי ץראב אוה סא .םילילא תדובע הרקענש םוקמ האורה

 תדובע: רקעש םלועה ךלמ וניהלא הוד התא ךורב
 :ונצראמ םילילא

 :רמוא ץראל הלוהב אוה סאו

 תדובע רקעש םלועה ךלמ וניהלא הוהי דתא ךורב
 הזה םוקמהמ םילילא

 :ןהיתשב .רמ או

 ־לכמ התא רוזעת ןב הזה םוקמהמ התא תחקעש םשב
 :ךדבעל םהידבוע בל י בשהו .תומוהמה



 43• וביידאל
 ־חא הדארומ רופ ואיזיד ןויצ יד יענומ יא דאדיענאס הל יד דאדב־ק סילשיי• יאיב יק ליא
 ־*ד האייא הא יאיב יק ודנאוק םילשורי רופ הנוא סארודאגזאר סוד ודאגילבוא סיא .ליא

 יד הרביק ןוק יא המלא יד האייסנא ןוק יזיד יא .וייראבוטנאס ליא רופ הנוא יא סו6ינ
 :הכרב הל הטסיא ןיסארוק

 סול ?ורוט ןיא וטקןג שודלומ קול קודוט יד יטריאופ 'ה וט וגידכיב ךורב
 יא ןסלבא .ןייזא יא ןייזיד ליא ליאיפ וייד ליא .קוייסכחכיריג

 דע ליאיפ יא .דאדיטקוג יא דאדריב קארבאלספ pip ?אדוט יק ןאנמיפח
 יד הנוא הרבאלאפ יא ?ארבאלאפ ?וט קיליאיפ יא וייד ולטהיאול ליח
 י״ה .וט ליאיפ וייד יק ואיזאב ץא הנרוט ןונ ?אלטח ?אלבאלספ ?ויכ
 ^יא יאופ וטרייזיד ןויצ :?אלבאלאפ pip ?אדוט ןיא ליאיפ ליח וייד ליח

 :הרודאלוקיד סילשורי

 :יזיד ודאטסיא וס ןיא תויסנכ יתב יאיב יק ליא
 ורכומ ליא יד ייל וייד ורטסיאוכ ׳ה ווכ וגידליב

 :סאדביב יד וכימליט
 ראלאפ ןייזא

 :יזיד ןוייסיאורטסיא וס ןיא תויסינכ יתב יאיב יק ליא

 :דאדריב הל יד זיאוג ודלומ ליא יד ייל וייד ולט?יאול 'ה וט וגידכיב

 :יחדודאטסיאוס ןיא הרז הדובע יד סאזאק יאיב יק ליא
 :׳ה הלאקכאלא ?וייבליבו? יד הזאק

 :יזיד ןוייסיאורינסיד וס ןיא

 :,ה ?א?לאגליב יד וייד

 :יחד סילרדיא יד וטנייהיבריס יד ויכסיר וא סילוקרמ יאיב יק ליא
 ייד וגכיאול וייד יק ודלומ ליא יד ייל וייד ולט?יאול 'ה וט וגידליב דורב

 :דאטכולי* ו? ?יטלא?אפ הא ?ילולופ

 ־יד הרייט ןיא ליא יא .סולודיא יד וטניימיבריס הדאקנארא יאופ יק ראגול יאיב יק ליא
 :יזיד לארשי

 יי5ליק וקלארא יק ודלומ ליא יד ייל וייד ולט?יאוכ ׳ה וט וגידליב ךוךב
 :הלייט הלט?יאול יד סולודיא יד וטכיימ י

 :יזיד לארשי יד הרייט הל יד תריאופא ןיא סיא יס יא

 "ינליק וקכארא יק ודלומ ליא יד ייל וייד ולט?יאול ׳ה וט וגידליב ךורב
 :יטסיא ליא ראגול ליא יד ?ולודיא יד וטליימ

 :יזיד סיד סאדוינ יד סיאופסיד יא
 ־דכשיא ליא לאגול ליא יד ליא הא קייגקאקלאלא יק ודומ לא םשכ
 ראללוט זא יא קילאגול ?ול ?ודויג י־ז יא הה ?אלאקלאלא י?לא

 :וטכיימיבלי? וט הא ?יטלייבלי? ?ו? יד ןו?אלוק
VII 



 תוכרב רדס טמ:
 :רמוא וניתובאל םיקנ השענש סוקמ האורה

 םיסנ השעש םלועה ךלמ וניהלא הוה; התא ךורב
 :הזה םוקמב וניתובאל

 :םנ ול השענש םוקמ היה סאו

 םנ יל השעש םלועה ךלמ וניהלא הוהי התא ךורב
 :הזה בוקס?

 :ובר לע דימלת ןכו .ןיכרבמ וכרי יאלוי ןכו

 יבאל סנ השעש םלועה ךלס וניהלא דוהי התא ךורב
 :הזה םוקמב (יברל י")

 |t־ * •

 :ךרבמ הכושמ םתיארמש לכו הקיפהו םכנה תאו ישוכה תא האורה

 :תוירבה ה!שס םלועה ךלס וניהלא הוהי התא ךורב

 :ךרבמ תובוט תונליאו תובוע תוירב האורה

 :ומלועב ול הככש םלזועה ךלס וניהלא הוהי התא ךורב.

 דיחי תינעת
 רוקעיש םדוקו ההכמה תלפתב סוי דועבמ וינפלש םויב תינעתה לבקיש ךירל תונעתהל הצורה׳

 :הז רמואי וילגר

 : רהמל הבדנ תינעת? ךינפל ינא ירה םימלועה ץובר
 יתובא יהלאו וניהלא הוה; ךינפלמ ןוצר יהו
 הנעתו יתלפת ךינפל אבתו .ןוצרבו הבהאב ינלבק״תש
 תלפת עמוש התא יכ .םיברה ךימחרב ינאפרתו ית־ויתנת
 ירוצ ,דוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ ירסא ןוצרל'ויהי :הפ־לכ

 *.ילאוגו
 :הז רמאי ונלוק עמשל עיגישכ הסנמה תלפהב תינעתה םויב

 םיסהר? לבקו .ונילע םחרו םוח וניהלא היוהך ונלוק עמש>■
 ךסעכ תא שובכו ךימחר רוכז .ונתלפת תא ןוצרבו
 םיאלוחו ער רציו הזבו יבשו בעיו ברהו רבד ונממ רסהו
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 תורז? ילע ררז?תך תוערו תושק7 תועראסו םינמאנו םיער
 ךדדויזמ לע ךיסהר ולוביו .יתיב ישנא־לכ לעו תובוט



 ונידאל 48
 :*קד "ולגאלימ סילדאפ סוריכסיאונ הא וליא יאוא יק ראגול יאי5 יק ליא

 קמגאליע וזיא .יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאט 'ה וע וגידכיב ךןך^
 :יטקיא ליא ראגול ליא ןיא קירדאפ קורטקיאט הא י
 :יזיד ורגאלימ ליא הא ו5יא יאופ יק ראגול סיא יס יא

 ימ הא וזיא יק ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאט ,ה וט ו3ידכיב ךןף^
 :יטקיא ליא ראגול ליא ןיא ורגאלימ י

 :(סכח וס לופ דימלת יסגא יא) .הכלב ןיזיד הקנא וס יד סיטניילאס יסנא יא
 ירגאלימ וזיא יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט ולידכיב רורב.

 :יטקיא ליא ראגולליא ץא (םכח ימ הא וא)ירדאפ ימ הא י
 סטסי5 וס *קול ודוס יא ושוק ליא הא וא ונאנ ליא חא יא ולומ ליא תא יאי3 יק ליא^

 :יקד הדאדומיד
 :קאקכאירק קאל ןאדומיד ורכומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט ולידכי*

 :יזיד סוזומליא סילוגלא וא סאזומליא סאסנאילק יאיב יק ליא

 :ודכומ וק ןיא ליא הא יקכאיק ורכומ ליא ידייר וייד וכטתיאט׳ה וט ונידניב•

 וליס תי־עת
 ליא ןיא תינעת ליא הביסיל יק ליטסיגימיד ינייט תינעת ליזא לופ חטנולי5ניא יק ליא
 סולש תשוע יד סייגנא יא החנמ הל יד הלפת ןיא האיד ליא ילונניא יד סיטנא יד האיד-

 :ויגסיא יזיד
 חיכעס ןוק יט יד ירטנאליד ויי וטרייקיד קודכומ קול יד ןורטאפ ןובר
 "ה יט יד ירטכאליד דאטכוליב האיס הכאייכאמ הראפ דאטכוליב יד י
 ןוק יא רומא ןוק קאביקיר ימ יק קירדאפ קימ יד וייד יא וייד ורטקיאוכ•
 "יטאגור ימ קאדכופקיר יא ןוייקארוא ימ יט יד ירטכאליד הגכיב יא דאטכולי5
 ןוייקארוא ןיאוא וט יק קאגכומ קאל קידאדאיפ קוט ןוק ימאכיזילימ יא .הב-
 יד וטכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב רופ ןאיק :הקוב הדוט יד•

 :רודימחיר ימ יא יטריאופ ימ ,ה יט יד ירטכאליד ןוקארוק ימ
 :יקד ונלוק עמש הא הגיאא ודנאוק החנמ הל יד ןוייסארוא ןיא תינעת ליא יד האיד ץא׳

 ירבוק הדאיפא יא הדאיפא וייד ורטקיאט ׳ה זוב ורטקיאוכ יאוא עמש
 תרטקיאט הא דאטכוליב ןוק יא קידאדאיפ ןוק יביקיר יא קט
 הריט יא האייכאק וט הא האוגיגוק יא קידאדאיפ קוט הרבמימ .ןוייקארוא־
 .האירפ יא .וייריביטאק יא .ירבמא יא .הדאפקיא יא .דאדלאטרומ קוכ יד
 סיימיקיטכוקא יא קאליאיפ יא קאלאמ קידאדימריפכיא יא ולאמ יטיטיפא יא
 יא קאניאוב קאייקכיטיק ימ ירבוק האייקכיטיקא יא קולאמ יא קיטריאופ קוט
 סוט ירבוק קידאדאיפ קוט ןאבלוביר יא .הזאק ימ יד קיכולאב קודיינ ירבוק
 דיקרימ יד ןוייקידכוק ןוק וייד ורטקיאט ׳ה קוכ ;וק קיאיג יט ׳א קיכוייקידנוק

 Y!ן *



 תוכרב ררס נ
 םימחב תיזמכו דסח תלמב וניהלא הוהי ונמע גהנתתו
 וננונהתו ונתליפת ןדאתו •ןידה תרושמ םינפל ונל תנכתו

 :הפ־לכ תלפת עמוש התא יב וניתעושו
 הלודג הרצב יכ הןה תינעתה םוצ םויב וננע יבא יננע:
 ךינפל יתעשפשו יתי־עשו יתאטחש המ־לכ לע ינא
 יעשפמ ינא םלשומ הזה םויה דע המלאה לע יתויה םוימ
 ךימחר יתמש לבא .יתאטהמו יתותעמ רפהנו שיבהמו
 לע םחרל ךגהגמי ך?א ךיראהל ךכךד יכ יניע דגנל
 ־יאלק לכל דסה בר! חלסו בוט הוהי התא יכ .ךתוירב
 טועימ אהיו .תאזה הנועבו תעב יננע םיברה ךימחרבו
 הצורמו לבקמו בושח םויה יתינעת? טעמתמה ימדו יבלח

 המ־־לכ לע ’ רפכל ךחבזמ יבג לע הנמ בלחכ זךינפל
 זיב .סנואב ןיב .ךינבל יתעשפשו .יתרעשו .יתאטחש
 אלש ןיב .העידיב ןיב ♦דיזמב 1*ב ♦גגשב ןיב .ןוצךב
 לאו .*עשרל ןפת לאו .םיברה ךימחרב ינצלתו .העידיב

 ישנא תעישו) יעושל בורקז אנ היה .יתנהתמ םלעתת
 .עמשת התאו רבדא .הנעת התא ךילא ארקא םרט (יתיב
 םירבדמ םה ריע הנעא ינאו וארקי םרש ־והו רומאכ
 ם,־רמו הנועו ליצמו הלופ הוהי התא יכ :עמשא ינאו
 התא ךורב :הפ לב תל_פת עמושו הק7וצו; הרצ תע.לכב

 :הלפת עמוש הוהי
 :רמוא םולש השוע סדוק תיברעבו .זמ q7 םולש םישו םידומו הצר רמואו

 ¬יולג .ךינפל םויה תינעתב יתינעתה רבכ םימלועה ץובר
 שרדמה תיבש ןמזבש '.ךדובכ י אפכ 'ינפל עודיו י
 ¬ו¬ ינממ ןיבילקמ ןיאו ןברק ךינפל איבמו אטוה םדא םלק
 אל ונל ןיא םיברה וניתונועב וישכעו .רפכחמו ומלו ובלח ’
 ןוצל יהי :ונילעב רפכיש ןחכ יאלו חבזמ אלו'שד,רמ
 ימלו יבלח טועמ אהישידרובא דדלאו יהלא הודי ךינפלמ
 ■אסכ'ינפל לבקמו בושח יתינעמכ ךינפל םויה ,טעמתנש



 ונידאל 60
 הלגיר ד ורטכייד קוכ הא קירטניא יא קידאדאיפ יד ןוייקידנוק ןוק יא
 יא הציטאגור הרטקיאט יא ןוייקארוא הרטקיאוכ קיגוקקיא יא וגזוג ליא יד

 :הקונ חדוט יד ןוייקארוא ןיאוא וט יק רומאלק ורטקיאוכ

 הינעה ליא יד וכוייא יד האיד ןיא ימידנופקיר ירדאפ ימ ימידנופקיר
 יא יקיפ יקול ידוט רופ .ויי ידנארג האייטקוגנא ןיא יק יטקיא ליא
 הל ירבוק ר־חיק ימ יד האיד יד יט יד ירטכאליד ייליביר יק יא יקרוטא יק
 קוייליביר קימ יד ויי ודאקכיאוגירבא .יטקיא ליא האיד ליא הטקא הרייט
 .קודאקיפ קימ יד יא קוטיליד קימ יד ודאיידופירא יא ודאטקיזירא יא
 הריראק וט יק קוזוא קימ הרטכיאוקקיא הא קידאדאיפ קוט יזופ וריפמיא
 קוט ירבוק ראדאיפא רופ הקנאזוא וט יא רולופ וט ראגראלא רופ
 קודוט הא דיקרימ יד ידכארג יא ןאכודריפ יא וכיאוב ,ה וט יק .קאקכאירק
 הל ןיא ימידכופקיר קאגנומ קאל קידאדאיפ קוט ןרק יא .קיטכאמאיי קרט
 יא רביק ימ יד וטכיימאקופא האיק יא .יטקיא ליא ופמייט ליא ןיא יא הרוא
 יא ודיביקיר יא ודאמיטקיא ייוא סינטה ימ ןיא יקכאקופא הל ירגנאק ימ
 וט יד קאטקיאוק ירבוק וטקיאופ וביק ומוק יט יד ירטכאליד ודאטנוליבניא
 ייליביר יא .יקרוטא יא .יקיפ יקול ורוט רופ ראנודריפ רופ הרא
 ןוק וטכאט .דאטכוליב ןוק וטכאט .וקרופירבוק ןוק וטכאט .יט יד ירטכסליד

 .ריבאק ןוק ןונ יק וטכאט .ריבאק ןוק וטכאט .וייבריבוק ןוק וטכאט .וריי
 ימ הא קיטאק ןונ יא .קאגנומ קאל קידאדאיפ קוט ןרק קיטכוליבכיא ימ יא
 וכאקריק הרוגא יאיס .הביטאגור ימ יד קארבוקדיא יט ןונ יא .האייקילאמ
 סיטכא (.הזאק ימ יד קיכוראב יד ןוייקאמאלקקיס יא)ןוייקאמאלקקיא ימ הא
 וליד ול ומוק .קאריאוא וט יא יראלבא .קארידכופקיר וט יט הא יראמאיי יק
 ויי יא קיטכאלבא קוייא ןואא ירידכופקיר ויי יא ןימאיי יק קיטכא הריק יא
 ןיא ןאדאיפא יא ןיידכופקיר יא ןאפאקקיא יא ץימחיר ׳ה וט יק :ןיאוא
 :הקוב הדוט יד ןוייקארוא ןיאוא יא וטירפא יא האייטקוגכא יד הרוא הדאק

 :ןוייקארוא ןיאוא ׳ה וט וגידניב
 :♦fיד סץל^ הכרע יד סיטגא יא 47. החא םולש סיש יא םידומ יא הצר יזיד יא

 ירטכאליד ייוא סיכעס ץוק יאירפא ימ האיי הידנומ קול יד רוייכיק ץובר
 י־־י^וא 'יי■ ־“ ‘ליגנאכיד ודיבאק יא וטרייבזקקיד .*ט יד

 ירטכאליד ייאארט יא ןאקיפ ירבמי-א ימריפ קדקמה סיב ליא יק י־ופמייט ייא
 ירגכאק וק *א רביק וק וטרייקיד ליא *־־ י,א5אג*ילא ןיכ יא ןוייקאגיאא יט יד
 קינ הא ןונ קוננומ קול לוטיליד קורטקיאונ רופ הרוגא יא .הבאנודריפ יק יא
 דהטנול־ב ה איק :קינ רופ ינודריפ יק ןהכ ןונ ־א הרא ןינ.יא וייראבוטנאק ןוג
 וייניימאקיפא האיק יק קירדאפ קימ יד וייד יא וייד ימ ,ה יט יד ירטנאליד

 ימ ןרק יד ירטנאליד וא ודאקופא יאיפ יק ירגנאק ימ יס יבי^ "י יד-
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 תוכרב רדס • אנ
 ינצרתו ךחבזמ יבג לע ויתברקה ולא? ךדובכ

 :םיברה
T ־ * 

 םילוחל הלפת
 הנידמה גהנמכ לכהו .והוא םירזוח להקהו קוספה רמוא ץ״שהו לבקהה שידק םדוק הרמואל גהנמה

 עמשו ינגח יל תבחרה רצב יקדצ דדלא יננע יארקב
 עושא יהלא לאו דוהי ארקא *ל רצב :יתלפת
 יתלפת ינאו .וינזאב אובת וינפל ־תעושן ילוק'ולכיהמ עמש!
 :ךעש! תמאב יננע ךיזקה־בךב םיהלא ןוצר תע הודי ךל
 הניזאה יתנד הבישקה קדצ דוהי העמש דודל הלפת
 ינפלו ףטע!יכ ינעל הלפת :המרמ יתפש אלב יתלפת
 הניזאה יתעושן הלדי יתלפת העמש :וחיש ךפש! דוה!
 ־־לכ? בשות דןמע יכנאז רג יכישרהת לא יתעמד לא
 וינפ ריתסה אלל'ינע תונע ץקש אלו הזב אל יב :דובא
 דוהי יתאד!ךעמש יתעמש הוהי :עמש וילא ועושבו ונממ
 םחר זגרב עידות םינש ברקב .והידד םינש ברקב ךלעפ
 :הזב אל ויריסא תאלהוהי םינויבא לא עמוש יב :רוכזת
 יתרמא ינא :וינפל היחנו ונמקי ישילשה םויב םימוימ ונידו!
 ינונחת לוק עמש :ךל יתאטח יכ ישפנ האפך ינעד ,דוהי
 ונדעסי דוחי :ךשךק/ריבךלא ידל יאשנב ךילא 'יעושב
 יתארק רצמה ןמ :ללחב ת?פה ובכשמ־לפ יויז,שרע לע
 האךנ 'ךרוא? .םייח רוקמ ךמע יכ :ח;בהךמב יננע ח;
 םיתמה אל :ךל הך1י ימ לואשב ךר?ז תומב ןיא יכ :רוא
 רפסאו היחא יכ תומא אל :המוד ידדי־לפ אלו הידללה!
 עמש יל ךניא טח לא יננעת י? ךיתארק ינא :הי־ישעמ
 :יכיאולחת־לכלאפרה יכנוע־לבל הלפהה־אל סיקי!>!!י :יתרמא
 עיבשמה םימחרו דסה יכרטעמה יכ!יה תחשמ לאוגה
 יארמב עמשי הוהי :(יכירועג ךשנב שדחתת דירע בוטב

 . ; ־ • ־ : • :וד : v v ־ ־־ - ג ־ ” :
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 ול יק ימוק 1׳יכוא וט יד האייק יר־טנאליד ודי5יקיר יא ודאמיטקיא תיכעח■
 שידאדסיפ קודכ ןרק קיטכוליבכיא י) יא הרא רוכ יד קאטקיאוק ירבוק הבאגיאא

 ־קאגנומ שאל

 □וניזאה □ול רופ קיסארוא
 להק ליא יא קיספ ליא יזיד ןזס ליא יא לבקתת שידק יד □יטנא הלריזיד רופ הקנאזוא הל

 :דאדבי□ הל יד הסנאחא ומוק ודוט ול יא .ליא הא ןאנלוט
 סיא האייטקוגכא הל ןיא דאדיטקוג ימ יד וייד ראמאיי ימ ןיס יארקב
 ןיא :ןוייקארוא ימ יאוא יא ימאייקארגכיא ימ הא קיטקאגכאק י
 וק יד יאוא .ומאלקקיא וייד ימ הא יא ,ה הא ומאיי ימ הא האייטקוגכא הל

 :קאייקכיזירפ קוק ןיא יכייב ליא יד ירטכאליד רומאלק ימ יא ווב ימוייקאלאפ
 רע יד ירבמוד גימ ןוק וייד דאטכוליב יד הרוא ןיא ׳ה יט הא ןוייקארוא ימ ויי יא
 יאוא דוד יד ןוייקארוא :ןוייקאנלאק וט יד דאדריב ןוק ימידנופקיר דיקדימ
 יד קוייבאל ןיק ןוייקארוא ימ הגוקקיא רומאלק ימ הגוקקיא דאדיטקוג 'ה
 ׳ה ירטכאליד האייאמזיד *ק ודנאוק וכיקקימ ליא יד ןוייקארוא :וייכאיכיא
 ימ הא הגוקקיא רומאלק ימ יא ׳ה ןוייקארוא ימ יאוא :הלבא וק יטריי5
 קודוט ומוק וזירארומ יט ןוק ויי וכירגיליפ יק .קיילאקא יט ןט המירגאל
 יכיקקימ יד ןוייקיאילפא וכימובא ןוכ יא וייקירפקוכ־מ ןוכ יק :קירדאפ קימ
 ,ה :וידא ליא הא ראמאלק וק ןיא יא ליא יד קיקאפ קוק וידמוקכיא ןונ יא
 ןיא ריבאק קארא קוייכא ירטכ־א הרבוא וט ׳ה ימיט הדיאוא וט יחוא
 שיק הא יא ׳ה קוזואיזיד הא ןיאוא יק :קאראלבמימ ראדאיפא האייכאק
 ליא ןיא קאיד קוד יד הראוגידיבא קוכ :וייקירפקוכימ ןוכ קודאליקרסקניא
 ויי :ליא יד ירטכאליד קומיריביב יא הראטכאבילא סוכ יריסירט ליא האיר
 קימ יד חב יאוא :יט הא יקיפ יק המלא ימ הכיזילימ ימאייקארגכיא ,ה יקיי
 וייקאלאפ הא קוכאמ קימ ראקלא ימ ןיא יט הא ראמאלק ימ ןיא קאברנאגור
 הדיזאיי וק הדוט וזוייהרלוד יניל ירבוק הרירפוקא י; 'ז .דאדיטנאק וט יד
 "קיר ׳ה ימאיי האייטקוגכא הל יד :דאדימריפכיא וק ןיא קאראכרוטקארט
 חל וט ןוק יא .קאדיב יד ורידאכאמ יט ןוק יק .׳ה הרוגנא הל ןיא ימייידנופ
 ןיק הקיאופ הל ןיא ןוייקארבמימ וט יטריאומ הל ןיא ןונ יק :חל קומיריב
 סיקיד קודוט ןמ יא ,ה הא ןאראבקלא קוטריאומ קול ןונ :יט הא הראול
 ויי :׳ה יד קאגיא יראטפוק יא יריביב יק ירירומ ןונ :הקיאופ הא קיטכייד
 :הגיד ימ יאוא ימ הא הזירוא וט הטקוקא וייד קיטידכופקיר ימ יק ימאיי יט
 האןאכיזילימ ליא קוטילי־י קוט קודווכ הא ןאכודריפ ליא ליחמ הראפ □יקוספ)
 *ורוקכיא ליא קאדינ קוט הקיאופ יד ןיימחיר ליא :קידאדימריפכיא קוט קאדוט
 ״v;o יק קיביקכאמ וטןייב ןוק ראטרא ןייזא ליא :קידאדאיפ יא דיקלימ יטנאכ
 יק .:ליאהאראמאייימ ןיאהריאוא ׳ה (:קידאדיקומ קוטהליגא הל ומוק הראנ



 תוכרב רדס ב;
 ךינפל ונינונזדת םיליפמ ונחנא וניזזוק־וצ לע.אל יכ :וילא
 הוהי החלס י הוהי העמש הוהי :םיברה ךימחר לעיכ

 ארקנ ךמש י?זיהלא ךנעמל רחאת לא השעו. הבישקה
 שדה הבושנו ךילא הוהל ונבישה :ךמע. לעו ךריע לע

 :םדק? ונימי7
 : םינונחתבו העמדב רמוא רובל חילשה ךכ רתאו

 יראמ אנהלא םךק7 ןמ ימידר ןיעבתו אנזלנא ןיאלצמ
 ימהלך ןליכמ רשע תלתב .אעלאו אלמש

 רבעה ביתבד? האיבנ השמיז אתילואד ארפס? ןיביתבד
 םיפא ךרא ןונהו םוחר לא ,דוהל 1 הוהי ארקיו וינפ לע הוהי
 האבהו עשפו ץוע אשנ םיפלאל דסה רצנ :תמאו דסח בלו

 תויה ןיב ןכושה'םיבבשל םיפא ךרא .םיבשל הקני :הקנו
 .תורובג לעופה לאה .תורצ תעב הנועה :םיבורבו שדקה
 אילפמה .ליצמו הךופה דאל .תורבדמ יכיוהל הלועה
 :ותלב ןיא עישימו .ותלוז ןיאו דהא לאה :ליעוהל וידסח
 ילמתו אוה :ויארי לא הרצב הנועה ויארקל בורקה לאה
 ¬¬לב לעו אנהא לארשי־לכ לעו אנלעתיבלקו ןיבט ןימחל
 לעו השביב י ןיב םיב ןיב הלבישבו רעצב יורש אוהש ימ
 .םילשל ךלמ תמיאב םירוסאה תיכב *שובה אוהש ימ״ל?
 הלעת תואופר הלעו םללכבו .הלוח אוהש ימ־לכ לעו

 :ךך שרע לע.למומה ■:י':פ יאולהת לא
 :םירמוא םכה יוניש םישוע םאו

 דוע אלקי אלי בותכש ומכ ,־v:s לארשיב ומש ארקיו
 ןומה בא’יב םהרבא תמש היהו םלבא ךמש תא

 :ביתכל? וב ומש םילקתיו ומשב אוה המשל :ךיתהנ םיונ
 וניהלאיהוהל ךינפלמ ןוצר יהי :הכלב היהו ךמש הלדגאו
 ־לכ וילעמ'לטבל הז ומ'ש יונש'אהיש'.וניתובא דדלאו
 םאל .'ןיד'רזנ עור־ל?.וילעמ עורקלו .תוערל תושק7 תורזנ
 תרזגנ םאו '.הסנקנ אל'הז י־י'נ5 לע;־ילפ לע התימ 'הסנקנ
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 קאביטאגור קארטקיאונ קיטנאגיא קונ קידאדיטקוג קארטקיאונ לופ ןוג
 ׳ה .הכודריפ ׳ה .יאוא ׳ה :קידאדאיפ קוט רופ ובלאק יק יט יד ירטכאליד
 •חיי יאופ ירבמוכ וט יק וייד ימ יט רופ קידראטיד יט ןוכ .זא יא הגוקקיא
 יא יט הא ראכרוט קומזא :ולביאופ וט ירבוק יא דאדביק וט ירבוק ודאמ

 ;יטנאבא ומוק קאיד קורטקיאוכ הבוניר קומיראכרוט
 :הבייכאגור ןוק יא המילגאל ןוק ןזח ליא יזיד יסגא סיאופקיד

 יד .קידאדאיפ קיטנאטנאמיד יא קורטואזוכ ןייקארוא קיטכייזא זיאלצכ
 .הרייט הל יא קולייק קול יד רוייכיק .וייד ורטקיאוכ ירטנאליד 1
 יד ורביל ןיא קאטירקקיא ןאטקיא יק .קידאדאיפ יד קדוייקידנוק יזירט ןוק
 ינחליד ׳ה וקספ יא .קוקפ ליח יזיד יקכא יק ומוק הטיפורפ ליא הקמ יד ייל•
 יח קירולופ יד וגכיחול וחייקארג יא וזודאיפ וייד 'ה ׳ה ומאיי יא ליא יד ירט
 וטיליד ןאכודריפ ק־לימ הא דיקרימ ןאדראוג :דאדריב יא דיקר*מ יד ־דנאלג.
 יד וגכיאול .קיטנאנרוט קול הא הרביל :ןארביל יא ודאקיפ יא וייליביר יא
 דאדיטכאק הל יד תויח ירטכיא ןארומ ליח .קוחאיפורפ קול הא קירולופ
 ןארבוח ליא וייד ליא .קאייטקוגנא יד הרוא• ןיא ץידכופקיר ליא :םיבורכ יא
 ליא וייד ליא .קוטרייזיד רופ קיטנאדנא הא ץידכופקיר ליא :קאינאגאראבי
 ראגיבורפא רופ קידיקרימ קאחאיבאדאמ ןייזא ליא .ןאפאקקיא יא ןיימחיר
 ליא :;יא ומוק ןוכ ןאבלאק יא .ליא *ד קאריאופא יא ונוא וייד ליא
 ־קונכא הל ץא ןיידכופקיר ליא .קיטכאמאיי קוק הא ונאקריק ליא וייד
 יא קאניאוב קידאדאיפ יד הגניח יק ליא :קדככיימיט קוק הא האייט
 יא .קונאמריא קורטקיאונ לארשי ורוט ירביק יח קוי ירבוק .קאכאקריק
 וטכאט .וייריביטאק ןיח יא האייטקוגכא ןיא ודאזופ ליא יק ןיק ודוט ירבוק•
 ןיא ודחזירפא ליא יק ןיק ודוט ירבוק יא .וקיק ול ןיא וטכאט ראמ הל ןיא-
 ודוט ירבוק יא .קירוייכיק יא ייר יד ודיימ ץוק קודאליקראקכיא קול יד הז^יק
 .וגיבורפ יד קאניזילימ ריבוק הגא קוייא קודוט ירטכיא יא .וניזאה :יא יק•

 :וזויירולוד וגיל ירבוק ודאגיא ליא (ונאלופ) יד קידאדימריפניא הא
 :יזיד ידבמ ט ליא יד וטנייהאדומיד ןיזא יס יא

 הטקיהיק ומוק .(ונאלופ)לארשי ןיא ירבממוק ודאמאיי האיק יא א^דיך■
 יא םרב^ ־רבע/ס וט הא ץאמ ודאמאיי הריק ןונ יא וטירקקיא *
 יק :יד יט קיטניג יד ודאקנופ ירדאפ יד יק סה־יבא ילבמ כ יט הריס
 ידד ומוק ליא ץא ירבמונ וק הגניטקוק יק יא .ילבמונ יק ןוק ליא ירגילא
 דאטכוליב האיק :ןוייקידניב ייק יא ירבמונ וט יריקידנארגניח ־א ,דוקפ ליאי
 האיס יק .קירדאפ קורטקיאונ יד וייד יא וייד ורטסיאונ ׳ה יט יד ירטנאליד
 סיטיר קאדוט ליא ירבוק יד ראדלאב רופ יטקיא *רבמונ וק ידוטניימאדומיד•
 האייקילאמ הדוט ליא יר5וק יד ראגזאר רופ יא .קאלאמ יא קיטריחופ קאייק
 (ונאלופ) ירבוק יטריאומ הדאקקאט ־אופ יק יא וגזוג יד הסייקנ*טיק י־?



 תוכרב רדס ^ גנ
 רחא שיא? אוה ירה .הרזע אל הז ייל־ לע ,ייל5 לע.הרזג
 תוכידאלו םיבוט םייחל דלונש ןטקכו .השדח הידבכו
 יתיאר ךהלפת תא יתעמש רמאנו .םימו יאי^מלר םינש

 תיב הלעת ישילשה םויב .ךל אפור יננה ךתעמד תא
 היהנו ונמקי ישילשה שויב םימוימ ונידידי ביתיה? :הוהי

 ׳וכו םיכלמה יכלמ ךלמ׳א״כסאו :וינפל

 ךתשא ירזע בותכש ומכ ™ל5 לארשיב המש ארקתו
 יהי :המש הרש י? *רש המש תא ארקת אל
 יונש אהיש .וניתובא יהלאו וניהלא הוה; ךינפלמ ןוצר
 עורקלו .תוערו תושקז תורזנ־לכ הילעמ לטבל הז המש
 לע "יגילפ לע.התימ הסנקנ םאו .ןיה רזנ עור־לכ הילעמ
 סדילפ אע פ־־ילפ לע •ךךןין ־1^ םאן .הסנקנ אל יל "’5,ל5

 השךה ה;ךב?ו .תרחא השא? איה ירהו .הרטנ אל וז
 יאולמלו .םינש תוכיראלו םיבוט םייחל הדלונש הנטקבו
 יננה ךתעמד תא יתיאר ךתלפת תא יתעמש רמאנו םימ;
 ונייהי בית?ד? :הוהי תיב הלעת ישילשה םויב ךל אפור

 :וינפל היחנו ונמקי ישילשה םויב םימוימ
 רמוא ךכ רחאו

 האופר הנ?נ זיפלב מפאל)והאפרי.וימהר? םיכלמה יכלמ ךלמ
 אפראו הוהי ינאפך ביתכו ארק (וב םוקר .המלש
 םיכלמה יכלמ ךלמ :התא יתלהת ייכ העשואו ינעישוה
 ול היש; םיכלמה יכלמ ךלמ :והידדיו והמילה!וימחר?
 .הבדנו ןוצר אפלמ .הכרב אפרמ .הכוראו אפךמ וימורממ
 הנינח אפרמ .הפורתו"הלעת אפרמ' .הבהאו דסח אפרמ
 .םדהל םולש אפרמ .םדלנו"םיעודי םימחר אפקמ .הלמהו
 ביתכה? .הרצ תעב והנע:וימחרב םיכלמה יכלמ ךלמ

 רומזמה רמוגו :הרצ סויב הוהי ךנע;

 :וריע יינעל הקדל לארשי ץרא יינעלו ם.סנכה םיבל הקדל ןתיו
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 הדאייקכיטיקא יאופ יק יא .הדאקקאט האיק ןוכ יטקיא (וכאלופ; יר5וק
 .הדאייקכיטיקא האיק ןוכ יטקיא (ונחלופ) ירבוק (זכאלופ)יר5וק האייקכיטיה
 וייכיקיפ ומוק יא .הביאמ הקכאירק ומוק יס ורטוא ןמאב ומוק ליא וומייקיד
 יא קוייכא יד האיגראל הראפ יא קאכיאוב קאדיב הראפ ודיקאכ יאופ יק
 ידיב ןוייקארוא וט הא יאוא וגיד יאופ יא .קאיד יד וטכיימילפמוק הראפ
 הריבוק וריקירט ליא האיד ליא ןיא .יט הא ןאכיזילימ ויי קיא המירגאל וט הא
 ןיא קאיד קוד יד קיאופקיד יאוגידיבא קוכ וטירקקיא ול ומוק :'ה יד הזאק
 :ליא יד ירטכאליד קומיריביב יא הראטנאבילא קוכ וריקירט ליא האיר ליא

 :ושאנא ומוק סיאיר סיל יד שייר יד ייר יזיד ישנא סיאופסיד יא
 :ריזומ הא ירבמונ ל<א יד וטנידמדומיד

 סטקיאיק ומוק (הכאלופ)לארשי ןיא ירבמוכ וק ורמאיי האיק יא
 ירק ירבהוכ וק הא הדאמאיי האיק ןונ ריזומ וט ירש וטירקקיא
 יא וייד ורטקיאונ ׳ה יט יד ירטכאליד דאטכוליב האיק .ירבמוכ וק הרש יק
 יטק*א ירבמוכ וק יד וטכיימאדומיד האיק יק .קירדאפ סורטקיאוכ יד וייד
 יא .קאלאמ יא קיטריאופ סאייקפיט־ק קאדוט האייא ירבוק יד ראדלאב רופ
 יא .וגזוג יד האייקכיטיק יד האייקילאמ הדוט האייא ירבוק יד ראגזאר רופ
 ןונ הטקיא (הכאלופ) ירבוק (הכאלופ) ירבוק יטריאומ ודאקקאט יאופ יק
 (הכאלופ) ירבוק האייקניטיק ודאייקכיטיקא יאופ יק יא .ודאקקאט האיק
 ומוק האייא וטרייקיד יא .הדאייקכיט־קא האיק ןונ הטקיא (הכאלופ)ירבוק
 יאיפ יח האייכיקיפ ומוק יא .הביאמ הקנאירק ונמק *א .הרטוא ריזומ
 הראפ יא .קוייכא יד וטכיימאגראלא הראפ 'א קאכיאוב קאד*ב הראפ הד־קאכ
 וט הא ידיב ןוייקארוא וט הא יאוא וגיד יאופ יא קאיד יד קוטכיימילפמוק
 סאבילא קוכ וריקייט ליא האיד ליא ןיא יט הא ןאכדילימ ויי קיא המירגאל

 :ליא י־ ירטכאליד קומיריביב יא הראט
 :(ריזומ •י הליפ ץפ ריזומ יופ)יחי *ש:ר קירופסיד יא , .

 הכיזילימ יכיזילימ ול .קיראדאיפ סיד רופ קייר קול יד קייד יד ייר
 הטקיא יק קוקפ ליא ליא ןיא ימריפא יא הדילפמוק הכיזילימ י
 ק ובלאק יריק יא ימאבלאק ודאכיזילימ יריק יא ,ה ימאכיזילימ וטירקקיא
 ול יא יכאק ול קידאדאיפ קוק רופ קייר קול יד קייר יד ייר :וט רואיל ימ
 הכיזילימ קולייק קוק יד ליא הא יאיבכיא קייר קול יד קייר ידייר :יאיגידיבא
 .וטקוג יא דאטכוליב יד הכיזילימ ןוייקידכיב יד הכיזילימ .האירוגיא יא
 יד הניזיליימ יא וגיבורפ יד הכיזילימ .רומא יא דיקרימ יד הנדילימ
 .קאטרייבוקקיד יא קאדיבאק סידאדאיפ יד הכיזילימ .דאדאיפ יא האייקארג
 קידאדאיפ קיק ריפ קייר קול יד קייר יד ייר .קאדיב יא זאפ יד הייזיליה
 "ה הדרופקיר *ט וטירקקיא ול ומוק .האייטמכא ־ד ה־ייא ןיא הדכיפקיר יל

 ומלאק ליא הפאקסיא יא :האייטקו;:א י־" האיד ן־־׳א
 .דאדביק ופ יד שיבולפ הא הקדצ יא י״א יד שיבולפ הא יא להק לא הקדצ הלאד יא



 יערמ ביכשל יודיו דנ
 :הצ1מה תיבב םישנא ׳י ףיסאל ביטו הששמ ישנאו םידיסחהמ יתולבק

 םידותמ סיתתומה לכ ךרד ןכש הלותה ול סירמיא תומל הטנו הלחש ימ אינת
 לכל בא ןינב הז ידיתהו איהה שפנה המשאו ביתכל ל״זר ושרל ןכש
 קזח םיכר םירבדב ול םירמוא ובל רכשל אלש ידכו .יודיו ןינועמש סיתתומה
 לכשבו .יתמו ודיתה אל הברה ותמ אלו ודותה הברה יכ הזמ גאדת לא ץמאו
 םליעל קלה ול שי .תמו הדותמה לכו .יס התא ךרבתי וינפל הדותמ התאש הז

 :רתיאי תיבה ןמ םידליהו םישנה ןיאיצומו .םחורי בזועו הדימו ביתכדכ .אבה

 ־?!ינפלמ ןוצר יהי .םימחרהו תוחילסה לעב םימלועה ץובר
 אפכ ינפל ינורכן הלעיש יתמא יהלאו יהלאהוהל
 ינפמ ירשבב םותמ’ ןיא’ יכ ידגמ הא־ךו .הבוטל ךדובכ
 תוחילס הולא התעו .יתאטח ינפמ ימצעב םולשיןיא ־?ןמעז
 הבךרסאו ־?ןדבע תא טפשמב איבת לאו ’.ךידסח ילא הטה
 בותככ שומת אל יפמ דעל’־?יתודחא .תומל יתדוקפ תע
 ךורב :דחא ודוהל וניהלא ,דוהי לארשי עמש :ךתרותב

 :דעו'םלועל "ותוכלמ דובכ םש

 ... לא .יתמא י,דלאו *הלא ,דוהל ךינפל ינא הדומ
 ׳תתימו .ךידיב יתאופקש .רישב־לכל תוחורה
 הלעיו .!דמלש האיפך ינאפףתש ךינפלמ ןוצר יהי .ךידיב
 הברק םאו .ותולתב והיקןח תלפתכ ךינפל יתלפתו ינורכז
 ־לכלו יתאטח־לכל הרפכי יתתימ'אהה .תומל יתדוקפ תע
 ךינפל יתעשפשו'יתרעשו יתאטחש’יעשפ־לכלו יתונוע
 ןגב יקלח ןתו .תאזה העשה דע המדאה לע יתויה םוימ
 חרא ינעידותו .םיקידצל ןיפצה אבה םלועל ינכה .ןדע
 רילב :חצנ ךגיממתומיע?ךינפ תא תוחמזקעבש’םייח

 :הלפת עמוש ,דוהי התא
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 רירומ הראפ הטסיא יק וניזאה הראפ יודיו

 יופ וניאוב סיא יא סאניאוב קאציא יד סינולאב יא םידיסח סול יד סומיניסיל ול ין>
 :וניזאה ליא יד הזאק ןיא סאכוסליפ סייד לאיינאפא

 יל לילומ הלאפיוטסוקא יא ואיניזאחניא יס יק ןיק אתילב חל ןיא סומאדלימ
 יק יודיו ןיזא ןיליאומ יק סול סודוט יד הסנאזוא יסנא יק) יודיו זא ליא סא ןיזיד
 סל חלאפלוק יא קוספ ליא ושיד יק ל״ז סימכח סילוייניס סולונסיאונ ןולאסלאד יסנא
 ןינייט יק סיטניילומ סול סודוט סלאפ בא ןינב סיא וטסיא יודיו ןאלא יא סטסיא חל חמלא
 סאלאפ ןוק ליא חא ןיזיד יל וניזאח ליא יד ןוסאלוק ליפמול ןונ לופ יא (.יודיו ליטסינימיל

 ןולייזיא סו3נומ יק וטסיא יד סייסנא יט ןונ יטיסיטלופניא יא יטאסלופסיא סאנלייט סאל
 יק יטסיא וגאפ לופ יא .ןוליילומ יא יודיו ןולייזיא ןונ סוצנומ יא .ןוליילומ ןונ יא יודיי
 יא יודיו יזא יק ליא ודוט יא .וביב סאליס יט ךלבתי ליא יד ילטנאליד יודיו סיזא זס
 יא קוספ ליא יזיד יסנא יק ומוק .ןייניב ליא ודנומ ליא הא יטלאפ ליא חא ייא .יליאומ
 סאלוטאילק סאל הא יא סיליזומ סאל הא ןאקאס יא .ודאדאיפא תליה ןאשיד יא ןאנלוטא

 :יזיד יא הזאק הל יד
 סידאדאיפ סאל יא סאסכאכודריפ סאל יד ןורטאפ ודכומ ליא יד ןורונאפ לובר
 סירדאפ סימ יד וייד יא וייד ימ ׳ה יט יד ירטכאליד דאטכוליב האיס י
 יאיב יא .ןייב הראפ הרפוא וט יד האיס ירטכאליד ןוייסארבמימ ימ הבוס יק
 הריא וט יד רומא רופ יכראק ימ ןיא דאדיכאס ןופ יק .ןוייסיאידפא ימ ןיא
 סיפ יד וייד הרוגא יא .ודאקיפ ימ יד רומא רופ סיקיאוג סימ ןיא זאפ ןונ
 וט ןוק וייסיאוג ןוק סאגכיב ןופ יא דיסלימ וט ימ הא הטסיקא .סאקכאכו־י
 "ואא וט .רירומ הראפ הספאטכוקיס ימ יד הרוא וקריסא יס יס יא ונרייס
 וט ןיא וטירקסיא ול ומוק ירדנ יס ןופ הקוב ימ יד ירפמייס הראפ וטכיימאנ
 יד הרפוא יד ירבמוכ וגידכיב :ופוא ׳ה וייד ורטסיאט ׳ה לארשי יאוא :ייל

 :ירפמייס יא ירפמייס הראפ וכייר וס
 .סירדאפ סינו יד וייד יא וייד ימ ׳ה יט יד ירטפאליד ויי ןאגרוטא הר1מ
 ימ יק .הרודאירק הדוט הא סיעיריפסיא סול יד וייד וחרידופ
 ירטפאלידדאטפוליב האיס .וכאמוט ןיא יטריאומ ימ יא :ופאמ וטןיא הפיזילימ
 ימ יא ןוייסארבמימ ימ הבוס יא .הדילפמוק הכיזילימ סיכיזילימ ימ יק יט יד
 ראיכיזאחכיא וס ןיא והיקזח יד ןוייסארוא ומוק יט יד ירטכאליד ןוייסארוא
 יטריאומ ימ האיס .רירומ הראפ הסכאטוקיס ימ יד הרוא וגיאא יס יס יא
 יקיפ יק סוייליניר סימ סידוט רופ יא סידאקיפ סימ סידוט רופ הסכאכודריע
 ירבוס ליאיק ימ יד האיד יד יט יד ירטכאליד ייליביר יק יא יסרוטא יק יא
 ןדע ןג ןיאיטראפ ימ הא הד יא .הטסיא הל הרוא הל הטסא הרייט הל י רבוס
 יא .םיקידצ סול הראפ ודאר־יאוג ליא ןייכיב ליא ודכומ ליא הא ימיסירימ יא•
 י״ימריא סיסא$ סוט ןוק סאילגילא יד הרוטרא סאדינ יד ופימאק רייאס ימזא

 :ןוייסארוא ןיאוא ׳ה וט וגידפיב :ירפמייס הגיריד וט ןיא סארוז



 תוכרב רדס ,דנ
 :ימו סעוג יה׳ו ךכ רמאו •ונו תכב אנא םירמואו

 ךותב ינאו שדחל השמולב יעיברב הנש םישלבב יהיו
 תוארמ האראו םימשה וחתפנ רבכ רהנ לע. הלוגה
 בשי יגלא תא האראו והדעךלמה תומ תנשב :םי,דלא
 םיפרש :לכיהה תא םיאלמ וילוישו אשנו םרז אפכ לע
 םיתשב דהאל םיפננ שש םיפג? שש ול לעממ םידמע
 הז ארקו :ףפועי םיתשבו וילכו הפכ: םיתשבו וינפ הפכ:
 ־לכ אלמ תואבא הוה: שודק שודק שודק רמאו הז 1דיא

 הוה: :דחא הוהי וניהלאהוהי לארשי עמש :ודובכ קראה
 ךלמ הוהי ךלמ הוה: :םיהלאה אוה הוהי םדדלאה אוה
 ךתעושיל :תמא ותרותו תמא השמ :דעו םלעל ךלמי דוהי
 :אשא יש5נ הוה: ךילא יכ הדבע שפנ חמש :.דוהי יתיוק
 יוצרל ויהי :תמא לא הוה:יתוא התידפ יחור דיקפא ךד:?

 ’ :ילאוגו ירוצ הוה:ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא

 העירה תכרב
 :תמאה ןיזי1 םלועה ךלמ וניהלא התא ךורב

 ןידה קודצ
 ריכדד־לכ? הוה: קידצ :ךיטפשמ רשיו הו;הי התא קידצ
 ךתרותו םלועל קדצ דתקדצ :ו־שעמ־לכב דיסחו
 ךלמ רבד רשאב :ורהי וקדצ תמא הוה:יזפפשמ :תמא
 ונביש:ימו דחא? אוהו :השעת המ ול רמאי ימו ןוטלש
 :טפשמ ויכרד־לכ ,כ ולעפ םימת רוצה :שער התוא ושפנו
 :קרצ טפש תמא ןיד :אוה רשיו קידצ לוע ןיאו הנומא לא

 ':תמאו קךצ״ויטפשמ־לכיב תמאה ן:ד ךורב תמאו

 הבכשה
 :ולא סיקוקפ: הצכבהה סדוק סירמוא לודג םדאל

 0ךא ירשא :הניב םוקמ הז •אי אצמת ןיאמ המכחהו
 ךבוט בר המ :הנובת היפ: םדאו המכח אצמ
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 :87 ,וכז סטונ יהיו יסנא סיאופסיד יא 13. חזוא יוכו חנב אנא ץזיד יא

 .ליח הא וקכיק ץא וכיטלאוק ליא ןיא קוייכא הטכילט ןיא יאופ יא י[ךרך
 קוטרייבא ןוריאופ רבכ יד וייר ירבוק ייריביטאק ליא ילטכיא ויי יא זימ
 רהיזכ ייל ליא רירומ יד וייכא ץא :וייד ליא יד קאטקיב ידיב יא קולייק קול
 . הכיכש וק יא הדאשלאשכיאיא הטלא האייק ירבוק ןאטקיא ינדא הא ידיב יא
 קיק ליא הקריק הבילא יד קודאלאפ קיליגכא :וייקאלאפ ליא הא האיגכיא
 ץק יא קיקאפ קוק האילבוק קוד ןרק ינוא הדאק הא קאלא שיק שיק קאלא
 •הא יטקיא הבאמאיי יא :הבאלובא קוד ןוק יא קייפ קוק האירבוק קוד
 הל הרוט יד וטכיימיגכיא תואבצ ׳ה וטכאק וטכאק וטכאק האיזיד יא יטקיח
 ליא ליא 'r .ונוא ׳ה וייד ורטקיאוכ 'ה לארשי יאוא :הלכוא וק יד הרייט
 יא ירפמייק הראפ הלאכיילכיא ,ה וכיירכיא 'ה ייר ׳ה :וייד ליא ליא 'ה וייד
 :,ה וליפקיא ןוייקאבלאק וט הא :דארריב ייל וק יא דאדליב השמ :ירפמייק
 רכאמ וט ןיא :וקלא המלא ימ ׳ה יט הא יק וברייק וט יד המלא הרגילא
 רופ ןאיק :דאדרינ ,ד וייד ׳ה ימ הא קיטקימחיר וטיריפקיא ימ ודכימוקכיא
 יד ירטכאליי ןוקארוק ימ יד וטכיימאקכיפ יא הקוב ימ יד קאגיד דאטכוליב

 :רודימחיר ימ יא יטריאופ ימ ׳ה יט

 הרודיפמור יד ץוייסידניב
 :דאדרינ הל יד זיאוג ודנומ ליא יד ייר וייד ורעקיאונ ורכ וגידנינ

 וגוו׳ג ליא יד וטניימאקי׳פיטזו׳נ
 ־קוק קאדוט ןיא׳הוטקוג :קוייקיאוג קוט קוגיריד יא ׳ה וע וטקוג הידצ
 -קוג דא^*טקוג וט :קאגיא קוק קאדוט ןיא וכיאוב יא קארילאק י
 ־קוג יק "אדריב 'ה יד קוייקיאוג :דאדריב ייל וט יא ירפמייק הראפ דאדיט
 הא יזיד ןיק יא האיכאטקידופ ייל ליא ולבא יקול ןיא :הכרא הא ןולאקיפיט
 ־ואיזיד המלא וק יא ראכלוט יזא ול ןיק יא הכוא ןיא ליא יא :קיזא יק ליא
 :וייקיאוגקאלילאקקוק קאדוטיק הרבוא וק המזיכילפ יטליאופ ליא :וזיא יא
 דאדריב יד זיאוג :ליא וליגיליד יא וטקוג הרוטרוט ןוכ יא הדליב יד וייד
 קוק קודוט יק דאדריב הל יד זיאוג וגידכיב דאדליב יא דאדיטזוג ןאגזוג

 :דאדליב יא דאדיטקוג קוייקיאוג

 • הבכשה
 :סוטסיא סיקוספ הבכשה הל יד סיטנא ןיזיל ילנאלג ילנמוא לופ

 ־דכקיא לאוק יא הדאייא קיא ידכוא יד הדאייקכיק הל יא המכחהו
 T'b יק ילבמוא ודא־יייככיבא ןייב :וטכיימידכיטכיא יד לאגול
 ייק ןייב וט ידנאלג וטכאוק :וטכיימידכיטכיא הקאק יק ירבמוא יא האייקכיק



 תוכרכ רדס וג
 המ :ם*ןא ינכ ד?; ךב 0'?יחל תלעב ךיאריל תנפצ רכיא
 קיורי :ןויסחי ךיפנכ לצב םדא 'ינכו םדדלא ךךסוד רק;

 ^'יע :םקשת ךינדע לחנו ךתיב ןשיזמ

 םכי ביט :דאכ ץפה ויתוצמב ,דוהל תא ארי שיא ירשא
 :ודלוה םוימ תימה םויל בוט ןמשמ

 תלעמב הניכשה יפנכ תחת הנוילע הבישיב הנוכנ החונ0
 םיריהזמו סיריאמ עיקרה רהוזכ .םירוהטו םישודק
 .עשי.תברקהו עשפ תקחרהו םימשא תרפכו םימצע ץולחן
 אבט אקלוחו .הנועמ ןכוש רוצ ינפלמ הנינחו הלמחל
 שפנ תבישיו'תציחמו ת;מ אהת םש .אבה םלועה •!חל•־
 םימחרה ללכב ןדע ןגב ונחינת הוהי חור ’-יילס בוטה םשה

 :ןמא,רמאנו י ןוצר,יה! ,ןכג ,תוחילסהו■

 ורשאל הבכשה
 :ולא םיקוספ רמאי הבכשהה חדוק ליח תשאל

 ירפמ הל ונזו :הרכמ םינינפמ קוחרו אצמ!ימ ל!ח תשא־■
 :הישעמ םירעשב הוללהיו היהי

▼t :-•tv - : ד ״ •יז v ▼ 

 ^יעימל רמא! היךממ?ו איה היליד אתונמחרך אנ^חל
 תרמ תךב?נהן חךובכה תשאה ןרכוד יהומדק,
 תוחיל?*! םימחרה ללכב ןדע ןג? הנחינת ■דוה! סוד סדיל*.

 :ןמא רמאנו ןוצר יה;ןכן

 :םילבאה ינפב סיקושדה ולא סילמוא הבכשהה להאו

 ¬¬לכ לעמ העמד םיהלא ,דוה; החמו חצנל תומה עלב
 ,דוהי יכ ץראה-לכ לעמ ריס; ומע תפ־חו םינפ
 רפע ינ?ש וכ?רר יציקה ןומוק; יתל"?? ךסימ ויחי :יבד
 רפי; םוחר אוהו :ליפת םיאפר ץ־ואו ךילט תורוא לט •?.
 :ותמח־־לכ ריעי אלו ופא בישחל הברהו היחש; אלי קע
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 דנ ןיא שיטכאגירבא סול הא קיטקארבוא קיטכיימיט סויג הא קיונסאדראוב
 ־יא וייד דיקרימ וט ודאייקירפ וטכאוק :ירבמוא יד קוזיא הרטכיאוקקיא
 -ןאיקראטרא :ןאראגירבא יס הכיכש ווכ יד היבמולוק ןיא ילבמוא יד קוזיא

 :קארארביבא סיל קוייקיע קררכ יד וייורא יא הזאק וט יד וייקיב יד

 קאקנאדכימוקכיא סוק ןיא 'ה יד ץימיוכ ןוראב ודארוטכיבא ןייב ירשא
 זיאיד יא וכיאוב יוכייזא יד סאמ המאפ רוזימ :וגכומ וטכוליבניא

 :ריסאכ וק יד האיד יד קאמ יטריאומ הל יד

HmjD קאלא יד ושאביד הבירא יד הבישי ןיא הטסיאופכוק הקכאגלוא 
 .קוייפמיל יא קוטכאק יד וטכיימאשלאשכיא ןיא הכיכש הל יד
 יא קיטכייקיראלקקיא יא קיטכארבמולירא ולייק ליא יד דאדיראלק ימוק
 ־יטכיימאשילא יא קאפלוק יד הקכאכודריפ יא .קוקיאוג יד וטכיימאייקיבכיא
 ,האייקארג יא דאדחיפ יא .ןוייקחבלאק יד וטכיימאקריקא יא .וייליביר יד
 *ד קאדיב הא הכיאוב יטראפ יא .הרוטלא ןיא ןארומ יטריאופ יד ירטכאליד
 המלא יד וטכייקא יא יטראפ יא הבידאד האיק יאא .ןייכיב ליא ודכומ ליא
 יד יטריאוג ןיא הגכופ ול ,ה יד וטיריפקיא יא (וכאלופ) וכיאדב ירבמונ יד
 י״כאכודריפ קאל יא סידאדאיפ קאל יא קידאדאיפ סאל יד ללכ ןיא יייקי5

 :ןמא קומיריד יא דאטכוליב האיק יקכא יא קאק

 רדומ הראפ הבכשה
 :סוטסיא םיקוקפ יחד הבכשה הל יד קיטכא לוטריב יד ריזומ הא

 .חרפמוקוק קאידג יק קאמ קושיל יא הראייא ןיק דוטריב יד ריחמ ל*שא
 ;ןיא ןאראבאלא הל יא קוכאמ קוק יד וטורפ יד האייא הא דאד

 :סאניא סיס קוזיקכוק קדל

 ־רופ הגיד הגיד וק רופ יא האייוק דאדאיפ הל יק וזודאיפ אנמחר
 הל יא הדאמיטקיא הל ריזומ הל ל*א יד ירטכאליד רארטניא
 וייקיב יד וטריאוג ןיא יסיג ה; 'ה יד וטיריפקיא (הכאלופ) הרוייכיק הדארנוא
 דאטכוליב האיק יקכא יח קאסכאכודריפ קמל יא קמאדאיפ סאל יד ללכ ןיא

 :ןמא סומיריד יא

 :םילבא סול ירטנאליד םיקוספ סוטסיא ןיזיד הבכשה הל יד סיאופסיד יא

 רייד ליא ׳ה הטאמירא יא ירפמייק הראפ יטרימומ הל ומיטא עלב
 הראריט ולביאופ וק יד ויידופיר יח קיקאפ קאדוט ירבוק יד המירגאל
 דו קוטריאומ קוט ןאריביבירא יק :ילבא ׳ה יק הרייט הל הדרט ירבוק יד

 יד קו־־ימרוד ןארחטנאק יא ןארסטריפקיד יק ןארחטכאבילא יק הכירבאלאק
 ׳א :הראגיח קודאטאמ הרייט הא יא ואיקמ וט קא־יבול יד ואיקמ יק יבלופ
 רק ראכ ;וט יופ האוגיגומ יא האייכאד ןוכ יא וטיליד הכודריפ יחדאיפ ליא

 :האיייאק וק הדוט הטריפקיד ןונ יא רולופ
vm 



 תוכרב רדפ זג
 :ול סירמיא תולנאחמ וסאצ סייג

 ךל הדו• דוהי יכ ףסאי אל ךחריו ךשמש דוע אי; אל»>
 רקא שיאכ ביתכו :ךלעא ימי ומלשו םלוע רואל

 :ומחנת םילשוריבו םכמחנא יכנא'ןכ ונמחנת ומא
 .אמלע את־זהל דיתע אוהיז .אביו הימש שדקתיו ליונתי•
 .אי;ח ק:?מלו •אלכיה אללכשלו .א:תמ האזיחאלו
 .אעראמ אילילאד אנחלופ רקעמלו .םלקתיד אתךק_ינבמלו
 .הירקיו הויזו הירדהל אימקד אריקי. אנחליפ אבתאלו■
 ןמלבו הדלנעב לארקי תיב־לבח ייחבו ןוכימויבו ןוכיתב
 ןיעימו אנתומו אנפכו אבוה יליתת •ןמא תמאו בירק
 :ןמא ורמאו לארקי הימע לעמו ןוכנמו אננימ ידע; ןישיע
 .המהנו העושיו .עבשו םייח .אימש ןמ אביו אמלש אהי
 .הלצהן .חוד! .הרפכו .החילסו .הלאגו .האופקו .הבזשץ

 :ןמא רימאו לארשי ומע״־לעלו ונל
 .השלש סה סאו .ןוזמה תכרבב ןומיז תכלב סירמוא שי

 ולקמ ונלנאק םילבא םחנמ ךתב תיעי :םילבא םחנמ ךרענ
 :ונייח לודגה ובוטבו

 :רמוא כ״חאו .ונימיב הרהמב המוקמל הכליזחת דע .ד cp ןוזמה תכרב רמואו

 תאו םולשתו ילבא תאו ןויצ יליבא תא וניחלא הוהי םחכ
 םלבאמ םמחנ .הזה לבאב םילבאתמה םכילבאה
 יכנא ןכ ונמהנת ומא רביא שיאכ רומאכ םנוגימ םהמשן
 םי :בא םחנמ הוהי התא ךורב :ומה;ת םילשוריבו םכמחנא
 ןויצ ריע הנבת ונייחב :ןמא ונימיב הרהמב םילשורי הניובו
 ךלמ וניהלא הו;הי התא ךתב :םילשוריב הדובעה ןוכתו
 שודק ינישודק ונלאב ונרידא ונכלמ וניבא לאה .םלועה
 קדצב טפוש תמא לא ביטמהו בוטה יחה ךלמה .בקע:
 ומע ונחנאו .ונוצרכ תושעל ומלועב טילש תושפנ הקורי
 רדוג .וכרבלו ול תודוהל'ןיבקה ונא לכה לעו .וידבעו
 ופע לעמו ונילעמ תאזה'הקו$ד תא רתני אוה תוצרפ



 ומאל 67
 :ליא חא ןיזיד סולבא ליא יד רילאש וק *ד סאיד ץא >

 הריס 'ה יק חדאייכפא הריס ןונ הפול ווכ יא לוס ווכ סאמ הכרופ יס ןט א7
 יא :וייכומיל ופ יד סאיד ןאיקרילפמוק יא ירפמייס יד חל רופ יט הא
 ורטקיאוב ויי יסנא הטרוכוק ול ירדאמ וס יק ןורא5 ומוק וטירקסיא הטקיא

 :סידאטרטוק שידיריק םילשורי ןיא יא רודאטרוכוק .
 ליא יק .ידכארג ירבמוכ וס יקיפיטכאק יס יא הקסידכארגכיא יס לדגתי
 סול ראוגידיבא רופ יא ודכומ ליא ראבוכיר רופ ודאזיראפא
 .קוביב סיל הא רימחיר רופ יא .וייקאלאפ ליא רילפמוק רופ יא .קוטריאונר
 יד וטכיימי*ריק ראקכארא רופ יא םילשורי יד דאדביק הל ראוגארפ רופ יא
 יד ודאמיטקיא וטכיימיבריק ראכרוט ריזא רופ יא .הרייט הל יד קולידיא סול
 הרטקיאוב ןיא .הרפוא וק יא דאדיראלק וק יא הרוחמריא וק הא קולייק קיל
 ןוק לארשי יד הזאק הדוט יד קאדיב ןיא יא קאיד קורטסיאוב ןיא יא הדיב
 ירבמאיא הדאפקיאימיטא יס :ןמא ןאריד יא ופאקריס ופמייט ןיא יא הקירפ
 יא קורטואזמ יד יא קורטואזופ יד יריט קאלאמ קארוכיזאח יא .יטריאומ יא
 קולייס קול יד ידפארג זאפ האיק :ןמא ןאריד יא לארשי ולביאופ וק ירבוק יד
 וטכיימאפאקסיא יא .וטפיימאטרוכוק יא ןוייקאבלאק יא .הרוטרא יא קאדיב
 .וי־סאפקיאיא הקכאפודריפ יא וטפיימאכודריפ יא .ןוייקימחיר יא .הכיזילימ יא
 :ןמא ןאריד יא .לארשי ולביאופ וק ורוט הא יא סוכ הא הרודאפאקקיא יא

 :ןיזיד קיריכ קוייא יק יא .החמ הל יד הכרב ןיא ןומיז תכרב קייכנייזיד ייא
 ןאטרוכוק וגידכיב (ץדכופסיר יא) :קוחייפומיל ןאטרוכוק קומיריזידכיב
 ידכארג הל דאךנוב וק רופ יא וייוק ול יד קומימוק יק קוחייפומיל

 :קומיביב
 :יחד קיאופסיד יא .4 האא ונימיב הרהמב הסשא החמ הל יד הכרב יחד יא

QHJ קוחייכומיל הא יא ןויצ יד קוזוייכומיל הא וייד ורטקיאוכ ׳ה הטרוכוק 
 סמילליא ןיא סיטכאייכומילא קול קוחייכומיל קול הא יא םילשורי יד
 האייקכא וק יד קולארגילא יא וייכומיל וק יד קולאטרטוק .יטקיא ליא ויר
 -רוכוקורטקיאוב ויי יקכא הטרוכוק ול ירדאמ וק יק ןוראב ומוק ו2יד ול ומוק
 -רומיל ןאטרוכוק ׳ה וטוגידכיב :קודאערוכוק שידיריק םילשורי ןיא יא רודאט

 "קיאוכ ןיא :ןמא קאיד קורטקיאוכ ןיא הקירפ ןוק םילשורי ןאוגארפ יא סוחיי
 וטפיימיבריק ליא הגפופכוק יק יא ןויצ יד דאדביק הדאוגארפ האיק הד*ב הרט
 ורטקיאופ וייד ליא .ודכומ ליאידייר ויידורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב :םילשורי ןיא
 וטכאק ורטקיאוכ רודימחיר ורטסיאט יטריאופ ורטקיאוכ ייר ורטקיאוכ ירדאפ
 יד וייד .ןאוגיכובא ליא יא וכיאוב ליא וביב ליא ייר ליא .בקעי יד וטכאק
 רופ ודכומ וס ןיא לודאטסידופ .קאמלא ןאמוט דאדיטקוג ןוק ןאגזול דאדריב
 יל ירבוק יא קוברייק קוק יא ולביאופ וק סוכ יא .דאטכוליב וק ומוק ריז^

 אי-לאבא .ולריזידכיב רופ יא ליא הא ראול רופ סודאגילבוא סט
VIII • 



 תוכרב רדס הנ
 וימחרב אוה וימורמב םולש השע :םימוכרכ לא־ךשל

 :ןמא ורמאו לארשי־לכ לעו ונילע םולש השעל ’

 דליל הבכשה
 איק/דצ לעו אערא ישירק אנתהכא לע םח־וך אנמחר
 .אוה ךידב אשךוקיו התוער ןירבעך אלדיסז־ח
 ק חור .(־־ילפ !־ י־"־)אמלוע שפנ לע םה־וי יהוימחרב אוה
 אלקירצ ידהב אעשעתשאלהת; ליעלו 'ןדע ןגב והחינא
 לבקתמד ןברקב המא לעו יהמא לע הךפכ׳יהיו אלדיסהיו
 ןינב ןוהל ןתיו ןוהיבוה קירבי .אמלע ארמ םךק־ אועריכ
 החנאו ןונל םהמ ריסיו .אתלרואכ ןיקסע ןוהל יד ןירבד

 ':ןמא רמאנו 'ןוצר יהי ןכו
 .דבקנ ןושלב םירמוא הדליל הבישה

 תורבקה לע ■תכרב
 :םש ואבב רמאי םירבקה לע סי,י םיבלש ךיח היה אלש ימ

 .הנזו תלצל רשא םלועה ךלמ וניהלא הורי התא ד
 העדיו םהירבקב הפ םינומט,ד־לב־תא התמהו

 : . ־T: V •- T I : • : ־ T T ־ ” :

 ,דוהי התא ךירכ .םתויחהל התא דיתעו .םל ״ רפסמ
•:t ; T; T • ־־ T ; 7 ־־ T ; T I T 

 :םיתמה הלחמ
 .עישוהל בר התא םיתמ היחמ .דוהל םלועל רובג התא
 .םיבר םימחרב םיתמ הלחמ הסחב'םילח לבלבמ
 ותנומא םיקמו םירופא ריתמו םילוה אפורו םילפונ ךמוס
 ךלמ .ךל המוד ימו תורובג לעב ךומכ ימ .רפע ינשיל

 :םיתמ תויחהל ההא ןמאנו :העושלחימצמו ,ךלהמו תיממ
 לודגה ךמש תא דחללו ךל תודוהל םיביח ונחנא הז־לב לע
 ןיאו .הלה םלועב יניהלא ,דוהל ךביךעכ ןיא .ארונהו הובגה

 תומיל ונלאוג ־לתל" םפא .אבה םלועה ידדל ונבלמ ךתלוז
 :םיתמה תלהקל יניעיישומ ךל המור ןיאו ,!ךיישמה’



 m ונידאל
 יא קט יר5וק יד יטקיא ליא ויילדמזס ליא הא הראייליטרופ ליא קודאיילא$

 רופ ליא קולייק קוק ןיא זאפ ןייזא :קידאדאיפ ןוק לארשי ולביאופ וק ירבוק

 :ןמא ןאריד יא לארשי ודרט ירבוק יא קוכ ירבוק זחפ הגא קידאדאיפ קוק

 וייגינ הראפ הבכשה
 יד קוטכאק קירדאפ קורטקיאוכ ירביק ודאיפא יק וזודאיפ ליא אנמחר
 יד דאטכולינ וק ןיזא יק קוניאוב יא קוטקוג ירבוק יא הרייט הל
 יד המלא הל ירבוק ידאיפא קידאדאיפ קוק רופ ליא וגידכיב וטכאק ליא

 ןירטכיא ול יא ןדע ןג ןיא ראזופ הגא ול ׳ה יד וטיריפקיא (וכאלופ)וייכינ ליא
 -ודריפ האיק יא) סיריקח יא םיקידצ קול קודוט ןרק ולראלאגיר רופ יאא

 יק יק ןוייקאגיאא הל ומוק ירדחמ וס רופ יא ירדאפ וק רופ הקנא;
 קוק ןירופא יק יא ודכומ ליא יד ןמטאפ ירטכאליד דאטכוליב ןוק יביקיר

 סל ןיא קיטכאזאבארט ןאיק יק קוגאמ קוזיא קוייא הא ןאיק יא קודאקיפ

 יא דאטכוליב האיק יקכא יא (וריפקוק יא האייקכא קוייא יד יריט יא ייל
 :ןמא קומיריד

 ריזומ יד הלבא ןיא יחד האייכיפ הראפ הבכשה

 םייחה תיב לא ץוייבידניב
 :יאא רארסניא וק ןיא יזיד םייחה סיב לא סאיד הטניריכ ובוויקיא ןונ *ק ל־א

 יא קיטקאירק יק ודנומ ליא יד ייר וייד ורטקיאוכ ׳ה וט וגידכיב ך*רכ

 ןיא יקא קודאריטכיא קול קודוט הא רירומ קיטקיחא יא קיטקאכריבוג
 וט ודאזיראפא יא .קוייא קודוט יד הטכיאוק הא קיבאק יא .קחקיאיפ קוק

 :קוטייאומ קיל הא ןאוגידיבא ,ה וט וגידכיב .קולריביבירא רופ

 רופידכארג וט קוטריאומ ןאוגידיבא 'ה ירפמייק הראפ ןאגאראב וט |ךהא
 ןוק קוטריאומ ןוגידיבא .דיקרימ ץוק קוביב ןאכריבוג .ראבלאק

 ןאטלוק יא קיטניילוד ןאכיזילימ יא קודיאאק ןיא־רפיקא .קידכא־יי קידאדאיפ
 ומוק ןיק .ובלופ יד קודימרוד הא דאדליאיפ יק ןאמר־פא יא קודאליקראקכיא
 יא ןאטאמ ייר .יט הא הזימיקא ןיק יא האיכחנחראב יד וייכיאוד יט הא

 ראוגידיבא רופ וט ליאיפ יא .ןוייקאבלאק ריקיאומריא ןייזא יח ןאוגידיבא
 ראכואח רופ יא יט הא ראול רופ קודאגילבוא קוכ וטקיא ודוט רופ :קוטריאומ

 #ה דאטקיאאמ וט ומוק ןופ .והרימיט ליא יא ידפארי ל־א ירבמיכ וט הא

 ורטקיאט יט יד קאר־אופח ןונ *א .*טקיא ליא ודנומ ליא ןיא וייד ורטק־אט
 "ימסיר ורטקיאוכ יטפימאלוק וט .ןייכיב ליא ורכומ ל־א יד קאדיב ה יאפ ייר

 רודאבלאק ורטקיאוכ יט האןאזימיקא ןוכיא .חישמ לא יד קאיד הראפ רוד

 :קוטריאומ קול ראוגידיבא רופ



 תורבקה תיב ץא סינוייסארוא
 :חל ירדאמ וס יד וא ילדאפ וס יד וליטניא הטיזיצ יק ליא

 הרויטיק וא)ירדאפ רוייכיק ימ יד וריעכיא הא יכיב יקא ורכומ ליא יד רוייכיק

 •ימאקכיא רופ קאיד קוק סודוע ימ ןוק וכיפ יא וייקארגכיא ימ יק (ירדאמ

 סריראק ןיא ראדכא וק ןיא יח .'ומרכ ווכ יד יא ייל ווכ יד וכימאק ןיא ימראכ

 ראגוליעקיא הא יניב יא (הכאפריאוג וא)וכא5ריאוג יעקיר הרייונ הל הדווכ יד

 יונ יד ירונכאליד ןוייקארוא ריזא רופ הגראמא המירגאל ןוק וריעכיא וק יד

 ימ ןוק ריאיס וק ןיא (הלרארכוא)ולרארוכוא יד יקכאמ יק קיכודריפ יקרופ

 ורעקיאוכ יט הא ןוייקארוא רוזא הא וכרוע יא קיעקאדכימוקכיא וע ומוק

 הא וזופיר יא זאפ האיק יק ו5יב ודוע יד המלא וכאמ וע ןיא יק וייד רוייכיק

 הדאעא האיק יק יא (ירדאמ הילייכיק ימ יד וא)ירדאפ רוייכיק ימ יד המלא

 קודוע יד קאמלא ןוק קולייק קול ד וייד ליא יד וייקיב ןיא המלא וק

 ךמא קועקוג יא קוכיאיב קורעקיאוכ

 :יזיד הלוטאילק וס יד וליטכיא הטיזיג יק ליא

 הא וגכי5 וזומירגאל וזוא יא ודיפמור ןוקארוק ןוק ודכומ ליא יד ןורעאפ

 רופ קאכיעכיעקיא קימ יד ןיילאס יד וריעכיא יד ראגול הא .ראגול יטקיא

 ןוכ קודאקיפ קימ רופ יק ראייזכאמא רופ יא האייקכיעיק וע ראקיפיעקוג
 יק הרועאירק הדאייקכיריק העקיא ריקידכארגכיא יד ועכיימיקירימ ליא יביע
 רמ האיק קיעקאמוע הל וע יא קיעקאד הל וע :יע הא קיעקאמאיי הל

 :וגידכיב ירבמוכ

 הא הרועאירק ימ יד המלא הדי3יקיר האיק יק וגור קאמלא קאל יד רוייכיק
 יע יד ירעכאליד קאמ ראגור הא וכרוע יא :הדאעקיא וע יד הרועקופכוק

 יקארגכיא ימ יק יא קודאקיפ קימ קיכודריפ יק יא ןוקארוק ימ הא קילוקכוק יק

 וכימאק ןיא קולראיג הא קארועאירק קימ יד ועקיר ריקידכארגכיא הא קיי
 קוע ןיא האייקארג יא דיקרימ ןיפוע יק הא רומיע וע יד יא ייל וע יד

 :ןמא ירבמוא ליא יד קיראעאק ןיא יא קיראעאק

 םירקע רשע השלש
 אוה וטק יןר3נךי ארובהש המלעו הנומאב ןימאמ ינא א
 ה^ועו הקע ויבל אוהו .םיאורבה־לבל יגיהנמו’ארוב

 :םישעמה־לכל השעה



 ונידאל
 .קא ודיראמ וס יד וריונניא ירבוס חדביב הכרא יל ןוייסארוא

 ודאירזיבכיא וזוא ןוק יא המלא יד וטכארביק ןוק !ידכומ ליא יד רויד.
 ימ י 7 ליא ודיראמ ימ יד הקיאופ הא ראגול רכקיא הא וגניב המירגאל ןיא
 הקיבאק ימ יד הכי רוק תזאק ימ יד ראליפ הריא ליא .ודאמא יא ודאייקירפ
 "ולוד סימ וטרטוק יא המלא ימ ורבמולירא ליא .ץסארוק ימ יד האירגילא יא
 ןוק ןוקארוק יד יטסילט ריזומ יא הדאלוקא יא הלוק יטסיל הרוגא :סיר
 "וסכוקוקיפוא ימ :הרוגראמא יא האייסכא ןיק ודכארויי ודאזאמ וטיריפסיא
 וט סאדניב יד זיאוג ליא סיק יט .וזודאיפ יא ידכארג וייד ימ וט סיס יליא
 יד רודאכיזילימ ליא וט רודאטרוכוק ליא וט סידימירפא ןיאירפוסא ליא
 סאמ :הדאטרוכוק יריס יא יט ןיא הסנאריפסיא ימ :סאגאיי סאלטסיאוכ
 ימ יד המלא הדאטא האיס יק סאמלא סאל יד ןורטאפ יט הא הביטאגור ימ
 יד סאמלא ןרק ןדע ןג ןיא סא־ליב סאל יד הרודאטא ןיא (טאלופ) ודיראמ-

 :ןמא סיטסיג סיל
 <סאמלא סאל יד הסנאגלוא לופ הקדצ תולבקה תיב יד הגלוט יק ונוא הדאק הלאד יא)

 :יטריאומ הל יד הפאקסיא הקדצ הל יא
 סיאוססיד ןאטלאפסיא יק סוטליאומ סיל ןולאשיד יקול יד ךרדצ ץגיסיי ’ןי יוככ*5

 סלוא ןיא וטסיא ןאליד ^ייצ ראיי יי האיד ו'א יא ייינא ליא ילטניא יטליאומ וס יד

 :וטליאומ ליא יל המלא יד הסנאגלוא לופ הקדצ תל ןיליסיי יק

 "ורפ ליא רופ .וטריאומ ליא (וכאלופ) יד וטיליד הראכודריפ וזודאיפ ליא יא
 יא .ודאכודריפ תאיס ודאקיפ וס יא .וריכיד וס יד יגיבורפא ימ ויי יק וגי5
 הא ןאוגינובא יק ןייב ליא ןוק סוטקוג קול יד יטריאוק ירבוס יחפ המלא וס
 ,סול יד יטראפ ןיא יגלוא וטיר׳פסיא וס יא .ןייכיב ליא ודכומ ליא ןיא סוייא
 ליא ןייב ליא ןוק ייסיבפיא יס המלא וס יא .וייסיצ יד וטריאוג ןיא סיכיאוג
 ורטסיאוכ ׳ה ןוק סאדיב סאל יד הרודאטא הא יטכוגא יס יא ודאדראוב

 :ןמא וייד

 העדומ
 םירקע יזירט סיל ץק .העדומ הל ראדלימ רופ ירבמוא ליא ודאגיל5וא סיא
 .זימ לא זיב הפוא ידלימ הל יק .ידיאופ ןופ יס יא .הכאמיס הל הא זיב הפוא
 יגיאא יס ראדלימ יבאס ץפ יק ליא יא .וייכא לא סיזינ סיד וקנאמולא וא
 יס יא .וברייב רופ וברייב ליא ןוק תגיד יא .ראדלימ יבאס ןיק יד ודאלא
 יוקארוק ץק יא הפוכ ץק האיס יק יא .הבאדלימ הל ליא יס ומוק *ירנפוק יל
 .םירקע ׳זירט סיל ץק קיטסיא יא .קאכוסליפ סייד יד ןינמ ץק ׳0 .ודילפמוק

 ונידכיב רודאירק ליא יק .הדילפמוק הנומא ץק סימיאירק סילטואזט נ
 סודאירק סול קודוט הא הרא יא יזא יא ופא ולומ ליא .ירבעט



 םירקע רשע השלש ם
 אוה ומק ךרבתי. ארובהש המלש הנומאב ןימאמ ינא ב
 וניקלו ודבל אוהו .םינפ םושב והומי תודיחי ןיאו' •דיה:

 :היהיו הוה היה
 וניא ומק ךרבתי ארובהש ,דמלש הנומאב ןימאמ ינא ג
 :ללב ןוימד םוש ול ןיאו, .ףונה יגישמ והוניש: אלו .ףוג
 אוה ומק ךרבת: ארובהש המלש הנומאב ןימאמ ינא ד

 ' :ןורהא אוהו,ןושאר.
 ודבל ול ומש ךרבתי ארובהש המלש הנומאב ןימאמ ינא ה

 :ותלוזל ללפתהל יואר ןיאו ללפתהל
 :תמא םיאיבנה ירבד־לבש המלש הנומאב ןימאמ ינא ו
 וילע ונבר השמ תאובנש המלש הנומאב ןימאמ ינא ז
 םימךוקל םיאיבנל בא ה;ה אוהשו .תיתמא הת.יה םולשה

 :ו־רהא םיאבלו וינפל
 התע הייצמה הרותה־ליש המלש.הנומאב ןימאמ ;נא ח

 :םולשה וילע ונבר השמל הנותנה איה ותיב
 אהת אל הרותה תאזש' המלש הנומאב ןימאמ ינא מ
 :ומש ךרבתי ארובה תאמ ת־חא הרות יהת אלו .תפלהמ ׳
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 עדוי ומש ךרבתי ארובהש המלש הנומאב ןימאמ ינא י
 דה:רצויה רמאנש .םתובשהמ־לכו םדא ינב ישעמ־לכ

 :םהישעמ־לב־לא ןיבמה םבל
 למוג ומק ךרבת. ארובהש המלש הנומאב ןימאמ ינא אי

 :י ויתועמ ירבועל שינעמו' .ויתיננמ ירמושל בוט
 ־לע־ףאו .חישמה תאיבב המלש הנומאב ןימאמ ינא בי

 :אביש םוי־לכב ול־הבהא הז־־לכ םע המהמתיש יפ
 תעב םיתמה תיהת היהתש המלש הנומאב ןימאט ינא גי
 ‘יבז הלעתיו ומש ךרבת: ארובה תאמ ןוצר הלע״יש

 :םיחצנ חצנלו'דעל
 :יתיוה ז יי !שיל יי יתיוה •יי יתיוק ז

 :תי־בס ךנקרופל ::.ךנק־יפל תירבס .::'תירבה ךנקרופל
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 וס ולידכיב רודאירק ליא יק .הדילפמוק הכומא ץק קומיאירק קורטואחי 2
 .וייד ורטקיאוכ סיא ולוס ליא יא .ודכוניס ןוכ יא וכרא ס*א ליא ירבמוכ
 : הריק יא ק*א יא יאויצ

 וק ולידכיב רודאירק ליא יק .הדילפמוק הנומא ןרק קומיאירק קורטואחנ 3
 ליא הא ןונ יא .ופריאוק ;ד הסכאזימיסא יכ ופריאוק סיא ץכ ייבמונ

 רקיעו ללכ הסכאזנ־היקא

 וק ולידריב רמאירק ליא יק .הדילפמוק הנומא ןוק קומיאירק קורטואחכ 4
 ץכ ליא יד סאריאו5א יא .וריטקמפ קיא יא ור״מירפ סיא ליא ירבמוכ
 : ו״ח וייד סאמ ייא

 וק ולידכיב רודאירק ליא יק .הדילפמוק הכומא ןוק סומיאירק קורונואחכ 5
 : ורטוא הא ןוכ יא ןוייסארוא ריזא ליא הא יקיכיונריפ ירבמונ

 יד קאלבא סאל קאדוט יק .הדילפמוק הכומא ץק קומיאירק קמטואחנ 6
 : קאדיביקיר וייד ליא יד ןוק יק יא .דאדריב ןוס םימיבכ סיל

 ןניא ה״ע וכיבר השמ יק .הדילפמוק הכומא ןוק קומיאירק קורטואחכ ל
 : קאטיפורפ סאל קודוונ יד רוייכיס סיא יא .דאדריב יד הטיפורפ

 קומיכיט יק ייל הל הדוט יק .הדילפמוק הכומא ןוק סומיאירק קורטואזוכ 8
 : יכיס יד יטכומ ןיא ה״ע וכיבר הסמ הא וייד יק יק הל סיא

 קומיכיט יק ייל הטקיא יק .הדילפמוק הכומא ןוק קומיאירק קירטואתנ 9
 : ו״ח הטקיא יד הריאופא ייא ייל הריגוא קוכימ *נ .הדאקויט קיא ןוכ

 וק ולידכיב רודאירק ליא יק .הדילפמוק הכומא ץק קומיאירק סירטואחכ 10
 ליא יזא יק סאגיא סאל יא סוטכיימאקניפ קול קודוט *באס ליא .ירבמט
 קוניסארוק סיס היוא הא ןאירק ליא קוקפ ליא יזיד ןוגיקא .ירבמוא
 : קאליא קוק קאדוט הא ןיידניטכיא ליא

 חישמ ליא יד הרודיכיב ןיא .הדילפמוק הכומא ץק קומיאירק קורטואחכ 11
 : קומאריפקיא ול ירפמייס הדראטיד יק יק ץאא *א .דוד יד וזיא

 וק וגידכיב רודסירק ליא יק .הדילפמוק הכומא ץק קומיאירק קורטלאחכ 12
 יק לא הכיפא יא .סוצמ קוק המריפא יק ליא הא ץיב הגאפ ירבמט

 :הולמ קוק הקאפ

 חיחת ריס יק יכייט יק .הדילפמוק הכומא ץק קומיאירק קורטואזוכ 13
 ׳אבלאק ויכ הא .ליא ולידכיב וטיאק ליא הראטכוליגכיא ודכאוק .סיסמה
 •לאס וט הא ,ה .ןוייקאבלאק וט הא ׳ה קומיריפקיח .,ה קומיריפסיא ץייס

 :"ה תירבק ךכקרופל .קומיר־פסיה ץייקאב
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 :לארשי יד וייד 'ה יד ירבמונ רופ .העדומ הל שיא ה ונשיא יא

 סורטקיאמ ד וייד יא .וייד סטקיאוכ 'ה יט יד ירטכאליד דאטכוליב האי0
 יק .ותרימיט ליא יא ןאגאלאב ליא ידכארג ליא ו;יד ליא .קירדאפ
 יק .הרודאירק הרוט יד וטיריפקיא יא .וביב ורוט יד המלא רידופ ip ןיא
 רודאירקליא יד הולמ קוק ראמריפא הראפ .קאיד יד הרויראל הא קומיגיאא
 יא דיקרימ ןיק יא דאטכוליב וק ןוק יראדכאמ יק הרוא ןיא יא .ליא דגידגיב
 קומיטקיא$יק הרוא האיקא המלא הלטקיאונ ראמוט הראפ קידאדאיפ קוק
 ורטקיאוכ האיק יק יא .קיטכא יד ומוק ודאחפיר יא וראלק ריבאק ןוק
 רומיט וק יד קומראריט ןוכ יד הורחא וק ןוק יא ל־א ןוק ודאגיפא ןוקארוק
 ןוק .וטכופ ודוט יד המלא הרטקיאור רילאק הטקא .דאטקימא וק יד יכ
 ונוא 'ה .קורטואחכ ירבוק תודחא וק יא וכייר וק יד וגויי יד וטכיימיביקיר
 p ראקי$יטקוג הראפ וראלק ריבאק ןוק קומאיק יק יא .ונוא ירבמוכ וק יא

 ןזק יא דיקרימ ןוק קיא ידוט יא .דאדריב ירבמוכ וק יא .דאדריב ליא .וגזוג
 ןוקיא רומיט ןוק .דאטפוליב וק ומוק קומירא יאקורטואחכ ירבוק קידאדאיפ
 ליא יד דאטיוליב ןוק האיק יא .רודאטקידופ יא ידכארג ליא יק .דאטקימא
 סיאופקיד יק .קורטואחכ ירבוק דאדאיפ וק יא ירבמוכ וק וגידכיב רודאירק
 תכאוק יא .וטפיימיבריק וק ןיא הדיב יד קויינא יא קאיד יד הרוגראל *ד
 יא .קיטריאופ קיייריגיטקאק ןוק יראגיטקאק קמ יא הרוא האיקא יראגיאא יק
 הרוגא יד זיד .ו״ח וטכיימארייזארט יא ריבאק יד יטכיימיבלוביר ירייבוא יק
 *איפ יא דיקרימ יד ופיי וייפמיל ליא יא וטפאק ליא .ןיד וק קומיאקינייטקוג

 דאדריב יק קונ ירבוק ןייכיבליא ודוט ירבוק וטקוג וטיא .קומיזיד יא קידאד
 ליא הרוא האיקא ןיא ו״ח ודכייכיב ןיא יא .קומיקילאמפיא קוכ יא קיטקיזיא
 ייד ערה רצי ליא ידכארג ליא גרטקמ ליא .רודא6ופמיא ליא יא רודיאאבכוק
 ׳חנ הא קומריקרוטא רופ יא קומריאאבכוק הראפ קי׳דאדיקומ קארטקיאוכ
 ןיא רודארוגיפא ורטקיאוכ ןיא רארפאק יד ודאדיב יא ודאדיב .ו״ח קורטוא
 רא .ליא וגידכיב וטכאק ליא קייר קול יד קייר יד ייר .רודאירק ורטקיאוכ
 רא .ייל הל יד םוצמ ןיא וטכאט .תוצמ קוק ןיא וא .הטכאק הל ייל וק ןיא
 הטקיא יק ייל .םימכח יד קארבאלאפ יד וא .סירפיק יד קארבאלאפ יד
 יד ודאיילאב ריק לאוק ןיא וא הקאב רופ וייד יק יק ייל וא הטירקקיא
 יד קומאגירטכיא וטקיא רופ .ו״ח האיידראוג יד האיידראוג וא ודאיילאב
 .הכיכש וק יא ליא וגידפיב וטכאק ליא יד וטכיימאטכוגא ןוק אעדומ הרוגא
 ודילפמוק וטכיימאגרוטא ןוק .הטכאק האייכאפמוק קורטואחב יד ירטכאליד
 }>״: סייירח יוראכידרוא יק .העדומ *ד וטכיימאגירטכיא יד סיכיד סודוט ומוק

 הא יאחבכוק .סוכ יק וטכיימיאאבמוק יא וטכיימאשופמיא ליקא החיק יק
 יא .וטור וטקייוצ ומוק יא הדאפ יד קוכימ ומוק יא הראפ ומוק .סמטואחכ
 •יר יא וטירפא יד ןותמ ןופ יק קומיראגרוטא יל יק םולשו קח יק ודנייק !יא
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 ליא ןוכ יא .קורפואחכ ץק ןוכ לכש ורטקיאוכ יא ריבחק יד ווככיימי5לוב

 קורטואחכ קומאגרופא וטקיא רופ וטירפא ודכייכיט ןיא הפלוק יכייט ירבמוא

 סורטוא קט יק .ודילפמוק וטכיימאגרוטא ץק קורטואחב יד ירטכאליד

 יה רליש וקיכוא ליא יק .ליא וגידכיב רודאירק ליא וייד ליא ןיא קומיאירק

 טייר וס יד וגויי קורטואחכ ירבוק קומיביקיר יא .ונוא ירבמוכ וק יא ונוא

 חוהי וניהלא ׳־דוהי לארשי עמש פומי:יד יא הרוגא יא ילפמייס
 דאדרינ וייד ליא ׳ה :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורכ :דחא
 חטקיא יק ייל יא .דאדריב וברייק וק השמ יא .דאדריב ייל וק יא

 ייל הל יד הולמ קאדוט יא .דאדריבהקוב רופ וייד יק יק ייל יא .הטירקקיא

 קוק קודוט יא .וטכיימיביקיר יד קארבאלאפ יא םימכח יד קארבאלאפ וא

 קומיחירק קורטוא קוכ יא .דאדריב הולמ יא הולמ הדאק יא .קוטניימאטכופא

 *םמוק ןוקארזק ןוק .ה״ב וייד לא קירואול הדילפמוק הכומס ןוק קאייא ןיא

 קאל קאדוט יד רוייכיק קיא ס״יש ליא יק קומיאירק .הנאג ןוק יא ודיל

 הולמ הכוגכיכ ןיא קומארפאק ןופ קורטואחכ ו״ח יא .ליא וגידכיב קאגיא

 "זוכ ה״ב וייד ליא יד וטסיא רופ .םימכח יד וא ייל יד ידכארג וא הקיג

 וק ןיא יא רודאירק ליא ןוק האייקכיריק קומיכיט יא קיטכיימיט קורטוא

 ליא ןיא .םירקיע יחרט ןיא קומיאירק קורטואהכ תולמ קוק ןיא יא ייל

 ורימירפ קיא ירבמוכ וק וגידכיב רודאירק ליא יק טרפ ליא ןיא יא ללכ

 קורטואחכ יא .וייד קאמ *יא ןונ ליא יד קאריאופא יד יא .וריטקורפ יא

 .ןייכיב ליא ודכומ ליא ןיא סוטקוג קול הא הכיאוב הגאפ ייא יק קומיאירק

 סיחת ריק יק יכייט יק יא .םיעשר קול הא הגראמא יא הלאמ הגאפ יא

 הראפ רידופ וק ןיא יא .ה״ב וייד ליא יד דאןככוליב הריק ודכאוק .סיסמה

 יא .דוד ןב חישמ ליא יד הרודיכיב ןיא יא .ראוגידיבא הראפ יא ראטאמ

 .ופריאוק יד הקכאזימיקא יכ ופריאוק קיא ןונ ירבמוכ וק וגידכיב וייד ליס
 חל האייפמיל יא הטכאק חל .הגנומ החרימיט יא ידכארג חל קיא ץכ יק
 יכ וייפיקירפ ייא ץכ .קיחל קאל יד ורידאכאמ הראלק חל .יטנאבא יד
 יק יא .קאדיב יד לוברא ימרי5 יא וביב קיא ליא יא .ליא ולידכיב ובאק
 קו5ינ וייד ורטקיאוב ׳ה ץק קודאגיפא קול קוב יא קורטואחכ ירבוק העד
 קאיד קוט ןאראוגיגומ יק ימ ץק יק קוקפ ורטוא יחד יא .ייוא קוב קודוט
 ימ יד קאגיד דאטוכליב רופ ןאיק .קאדיב יד קוייכא יט הא ןארידאייכיא יא
 ימ יא יטריאופ ימ 'ה יט יד ירטכאליד ןוקארוק ימ יד וטכיימאקכיפ יא הקוב
 :׳וכו אישקפ ןב א ינגס יבר :ןמא יא ןמא ירפמייק הראפ ,הוגידכיב ;רודימסי־י



 תוכרב רדס בס
 :ימוא חיינה םסק האמה

 .סמ יכוז םלועה ךלמ וגיהלא הוהי התא ךור^
 :ורמאמב שיקו ותירבב ןמאנן
 :הבלח וב לכתסהל ייסאו

 ס״מכד חס להסב חנבל חאמככ ןכו הנכ זי׳דל ח״כמ אוהו התפוקתב הממ האורה
 ן רמוא םתעב תולזמו סהורמשמב

 הו?עמ השע םכלועה ךלמ וניהלא חוהי התא ךורב
 :תישארב

 ־ ״• 1

 :רמוא םיקרבה לפו תוחולה לפו סדלנמה לעו חדעוזה לעו סיקי׳ה לע

 ותרובגו וחיש םלועה ךלמ וניהלא הו,דן התא ךורין
 :שלוע אלמ

 :ינייחהס ימאי סוי סישלכ רחאל יל ביבסמ וריגה הא האורה
 :רמוא לארשי ימכח האורה

 :ויביריל ותמבהמ ןתנק שלועה ךלמ וניהלא חוח;ה^וא ךורב
 :רמוא םלועה תומוא ימכח האורהו

 ותמכחמ ןת?ש םלועה ךל? וניהלא הוה; התא ךורב
 :שרו יקבל

 :רמוא לאלסי יכלמ האירה

 ז ויאריל ויובבמ קלחש שלועה ךלמ וניהלא ,דוהי התא ךורב
 :רמוא םלועה סומוא יכלמ האורהו

 ודובכמ קלחש םלועה ךל? ינדןלא הו;הי התא ךור$
 :םדג רשבל

 :רמוא וילסמ אסלנה האורה

 :אךפעל ךבהי אלו ןל ךבהיך אנ?חר ךר?

 םל׳וע ארוב לאל'חבש םלשנו םת

 וור םוינ ידז •זיזקיי דוד ןב םה רנ* ־חשםה ירי לו
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 ךורב
 :יתד וטכיימאמלי׳פ ליא יד וקלא יאייב יק ליא

 ליא ןאלבמימ ולכומ ליא יד ייל וייד ולטסיאינ ׳ה ווכ ולידכינ
 0 ןיא ימריפ יא וטכיימאמליפ וס ןיא ליאיפ יא וטכיימאמליפ

 :ודאדכאמ

 :וקרא ליא הא ו׳גכומ לאל׳מ ודיביאולפ סיא יא

 יק ודכאלק יסנא יא .סויינא 28 הא 28 יד תיא יא ואידול וק ןוק לוק יאי׳ג יק ליא
 :ופמייט וק ןיא סולחי יא האילדאוג וס ןיא סאילונסיא יא הזייפמיל ץק הנול יאי5

 :ויפיסילפ יד הליא ןייזא ודכומ ליא יד ייר וייד ילטסיאט ׳ה וט ולידניג

 :שליד סוגאפמאליל סיטליאו׳פ סוטכיייג יא סיכאולט יא סולבמיטיליט סאמאלפ ילבוס

 הסריאש וק יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאוכ ׳ה וט ולידכיב ךוף2
 :ירפמייס יד ולכיא האיכגאראב וק יא י

 :ופייסהש יתד סאיד הטכילט יד סיאופסיד וגימא וס הא יאייב יק ליא

 :יתד לאלשי יד סויי״באס יאי׳ב יק ליא

 יש יד וייד יק ודכומ ליא יד ייל וייי ורטסיאוכ ׳ס וט ולידכיב ךוף2
 :סיטכיימיט קוק הא האייקכיס י

 :יתד םלועה תומוא יד סויי׳באס יאייב יק ליא

 וק יד וייד יק ודכומ ליא יד ייל וייד ורטסיאוכ 'ה וט ולידכיב
 :ילגכאס יא יכראק סא האייקכיס י

 :יתד לאלשי יד סייל יאי׳ב יק ליא

 יד וייטלאפקיא יק ודכומ ליא יד ייר וייד ורטסיאוכ 'ה וט ולידכיב יךץן2
 :סיטכיימיט סוס הא הלכוא וס יד י

 :יתד םלועה תומוא יד סייל יאי׳ב יק ליא יא

 יד וייטראפקיא יק ודכומ ליא יד ייל וייד ולטסיאוכ ׳ה וט ולידכיב דורב
 :ילגכאס יא יכלאק הא הלכוא וס *

 :יתד הלוניזאח וס יד ונאס יס יק ליח הא יאי׳נ יק ליא

 :ו5לופ ליא הא וייד יט ןוכ יא סיכ הא וייד יט יק לוייכיס ליא ולידכיב

 .ודכומ ליא יד רודאילק וייד ליא הא סירואול ודילפמוק יא וטקיצליפ

 ** ס״י vt .ידז יע^ק^ דוד יי *יא םהרבא יזדאלגירא ליא ד נא»
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