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.לועית

לועיתהובויבהתדובעתא
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.תיזכרמהבויבהתשרלםידחאתועובשינפל
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.תונוש?.ליגתומרלםידעוימה
ברעהווהמןיינעמשודיח
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םגההנשהוחתפנ,תול

הסינכהש;תוינודעומ`תונטייק
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התואנתונמדזההתוויה,ה”כשתתנשלםירג
־חאהםינשבולאתולועפלשרצקםוכיסךורעל
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דאמחמש,ידנלוההתא
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`בךוניחה,ילעפמתריקסב”
־םדקהךוניחהמליחתנונתירק
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