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, ַה4ֶֶח! ְוֶלֶח! ַה3ִָני! 2ְ%ֵ'יָהעֶמר , ל-ְקִחי� ָ*( ְ'ִמיִדי� %מ%ָסִפי� ְוִנְס1ֵיֶה!, ֶמה ָהי% ע-ִ,י� ָ*( ַהְ'ר%ָמהַהְ'ר%ָמהַהְ'ר%ָמהַהְ'ר%ָמה
78 (, ַרִ*י י-ֵסי א-ֵמר. %ַמת ַה1ָ2ְ4ִה%ַמת ַה1ָ2ְ4ִה%ַמת ַה1ָ2ְ4ִה%ַמת ַה1ָ2ְ4ִהִמְ'רִמְ'רִמְ'רִמְ'רְ,ָכָר�  נ-ְטִלי�, 2-ְמֵרי ְסִפיִחי! ַ*6ְִביִעית. ְוָכל ָקְרְ*נ-ת ַה5ִ*%ר

  : 2ֵֶאיָנ� ָ*ִאי� ֶא4ָא ִמ6ֶל ִצ*%ר, 78 8ָ'ה א-ֵמר, ;ְמר% ל-. ִחָ:!ִמְתַנ9ֵב 2-ֵמר ) ָהר-ֶצה
 

ַ'4ֵַח ְוֶכֶב2 ָ,ִעיר ַהִ>2ְ , 3ָָרה1ֶֶב2 . ִמְ'ר%ַמת ַהִל1ָ2ְהִמְ'ר%ַמת ַהִל1ָ2ְהִמְ'ר%ַמת ַהִל1ָ2ְהִמְ'ר%ַמת ַהִל1ָ2ְהָ*ִאי� , ְוָ,ִעיר ַהִ>2ְַ'4ֵַח ְוָל2-� 2ֶל ְזה-ִרית 3ָָרה
. ִמ6ְָיֵרי ַה1ָ2ְ4ִהִמ6ְָיֵרי ַה1ָ2ְ4ִהִמ6ְָיֵרי ַה1ָ2ְ4ִהִמ6ְָיֵרי ַה1ָ2ְ4ִהָ*ִאי� , ְוָכל ָצְרֵכי ָהִעיר, %ִמְג9ְל-ֶתיהָ ְוח-ַמת ָהִעיר , ְו8ַ>ת ַהַ>ִי!, ְוָל2-� 2ֵֶ*י� ַקְרָניו
� א-ת- ִמ6ֶל ַעְצָמ�1ֲהִני! ְ=ד-ִלי! ע-ִ,י 3ָָרה1ֶֶב2 , 8ָ*א 2ָא%ל א-ֵמר :  

  

9ְִבֵרי , ְוַהָ?ָכר ַלֶהְק29ֵ, %ְסָלת-ת2ְָמִני! , ל-ְקִחי� ָ*ֶה� ֵיינ-ת, ֶמה ָהי% ע-ִ,י� ָ*ֶה� 2ְָיֵרי ַה1ָ2ְ4ִה2ְָיֵרי ַה1ָ2ְ4ִה2ְָיֵרי ַה1ָ2ְ4ִה2ְָיֵרי ַה1ָ2ְ4ִה    מ-ַתרמ-ַתרמ-ַתרמ-ַתר
  : 6ֶל ֲעִנִ@י!ִמ6ֶל ֶהְק29ֵ ְולא ִמ  ִמְ,ַ'1ְִרי�ֵאי� , ַרִ*י ֲעִקיָבא א-ֵמר. ַרִ*י ִי2ְָמֵעאל

 

מ-ַתר מ-ַתר מ-ַתר מ-ַתר , ִי2ְָמֵעאל א-ֵמר ַרִ*י. ִרB%ֵעי ָזָהב ִצ%3י ְלֵבית ָקְד2ֵי ַהBֳָד2ִי!, ֶמה ָהי% ע-ִ,י� ָ*( ְ'ר%ָמהְ'ר%ָמהְ'ר%ָמהְ'ר%ָמה    מ-ַתרמ-ַתרמ-ַתרמ-ַתר
ְלַקִי�  %ָמה%ָמה%ָמה%ָמהמ-ַתר ַהְ'רמ-ַתר ַהְ'רמ-ַתר ַהְ'רמ-ַתר ַהְ'ר, ַרִ*י ֲעִקיָבא א-ֵמר. 2ֵָרתִלְכֵלי  %מ-ַתר ַהְ'ר%ָמה%מ-ַתר ַהְ'ר%ָמה%מ-ַתר ַהְ'ר%ָמה%מ-ַתר ַהְ'ר%ָמה, ְלַקִי� ַהִ>ְזֵ*חַ  ַה3ֵר-תַה3ֵר-תַה3ֵר-תַה3ֵר-ת
, ְלַקִי� ַהִ>ְזֵ*חַ  מ-ַתר ְנָסִכי!מ-ַתר ְנָסִכי!מ-ַתר ְנָסִכי!מ-ַתר ְנָסִכי!, ַרִ*י ֲחַנְנָיא ְסַג� ַה1ֲהִני! א-ֵמר. 2ֵָרתִלְכֵלי  %מ-ַתר ְנָסִכי!%מ-ַתר ְנָסִכי!%מ-ַתר ְנָסִכי!%מ-ַתר ְנָסִכי!, ַהִ>ְזֵ*חַ 
     : ֶזה ָוֶזה לא ָהי% מ-ִדי! ַ*3ֵר-ת. ִלְכֵלי 2ֵָרת ַהְ'ר%ָמהַהְ'ר%ָמהַהְ'ר%ָמהַהְ'ר%ָמה%מ-ַתר %מ-ַתר %מ-ַתר %מ-ַתר 


