
גְנ�ג ניִזני גְקורו וטֶנוטו ת  וס יֵּתני סו גְׁש

ניִבניב בָא וס יֵּתא-ל- בָוטאו ן  בָדאו ן- גְּב וטֶּזב ה  זַב ה וטֶבא-ל  בָּב זַּדא-ל  גְ�ג ניִמ
בָּבֹועוור. בָבב ה  גְּכ תו ניִב הניא  גְו זַח ת  זַא בָפב ה  בָׂש וס יֵבור  ּדו

�רֹב הור גְ�ג ניִא-ל וס יֵמד  בָּתב ה א-לו זַא בָ תּה -  וס יֵמד או בָּתב ה א-לו זַא
ניִּתניב. גְכ זַמ וס יֵּלב  זַב ה זַּצו  וטֶׁש ניִורנים  ניִאּסו בָב ה זַעא-ל  וס יֵמ

�רֹּכור גְׂש ניִא-ל בָׁשם  גְא-ל ניִא-לנים  זַחניִּינים ֹועו וס יֵוטני  גְקמו ניִננים  וס יֵק גְז
וטֶוב ה. זַא גְ ת ניִּמ זַב ה בָפם  גְמאו ן גו ניִצ בֲעבוור  גְ תָך  או

וטֶוב ה. זַמגְור וס יֵאנינו  גְמָך  בָּד וטֶב הם.  בָא-ל וס יֵכור  גְנָך מו וס יֵאני
�רֹקור גְז ניִא-ל גְּבָך  וס יֵחק  בָׁשו, ּדו גְכ זַע וס יֵעוט  גְמָך ׁשו בָּד

בָסור. גְזורוֹועו ת מו בֲחבוק  בָורדום,  גְּבָך  וטֶּׁש זַמב ה 
ניִא-לני ת בָעבָורב ה ׁשו וטֶב ה זַורק ֹועוד  בָּבחוור, ב הוא  בָׁשם,  בָא
בָסור גְפ זַוט גְ�גניונו ת  ניִׁש זַורק  בֲעמום,  ניִּׁש זַב ה ניִקניד  גְּפ וטֶׁשא-ל 

ניִא-לניד וטֶזב ה ניו בָּכא-ל  זַמב ה  בָּבורוור ֹועוד  �רֹא-לא  ניִאם  זַ�גם  גְו
בָׂשור בָּב בָּכא-ל  וטֶדוטֶורְך  גְּב �רֹֹועד  גְצ ניִא-ל גְכבָורח  כֻמ בָּתב ה  זַא

ניִא-לני ת. ניִא-לני זַּדׁש  גְק ניִמ וטֶאא-ל ּתוְך  ניִּׁשּמוׁש,  זַב ה וס יֵּבני ת  בָּתא  וטֶאא-ל 



ניִא-לני ת -  ניִא-לני זַּדׁש  גְק ניִמ גְּב תוְך  ניִּׁשּמוׁש,  זַב ה וס יֵּבני ת  בָ תא  גְּב
וס יֵח ן. בָניב ה ּבו  בָב ה �רֹא-לא  זַגם  וטֶפב ה.  בָני בָניב ה  בָב ה �רֹא-לא  ב הוא 
וס יֵח ן. גְנ זַח גְ ת ניִמ ניִני ן  זַז זַורק  בָקב ה,  גְפניִורני זַא וטֶסם- וטֶק �רֹא-לא 

ניִא-לניוט. בָפ גְא-ל בָּת  גְצ זַצ בָמ ניִּׁשּמוׁש  זַב ה וס יֵּבני ת  בָ תא  גְּב

וס יֵכ ן גְבֹועודו ורו וס יֵׁשם ו בָב הבָניב ה א-לו  �רֹא-לא 
זַא-ל ת גְא-לָך זו וס יֵ ת ת  בָּל זַמב ה  בָניב ה א-לו  בָב ה �רֹא-לא  זַגם 

בָא-לוט. גְק ניִמ ניִֹועניור  גְא-ל גְא-לאוור,  �רֹּזא ת  זַב ה בָא-לב ה  בָב ה וטֶּב זַב ה
וס יֵכ ן. בָּת ניִני בָּבא?  זַב ה גְא-ל וטֶּזב ה  ניִמ זַמד  גְא-ל ניִּת ניִאם  זַב ה

ניִאני. בָב הגְור בָּת מוא-ל  זַאגְור גְׁש ניִנ זַא-לְך.  בָב ה זַגם ב הוא  זַּבּסו ף 
בָׁשב ה. זַב הּבו זַעם  זַוט וטֶא ת  ניִּכּיוור  זַּב בָּת  גְפ זַוט בָׁש

ניִאני: גְנבו וטֶּׁשב הו  זַמ וס יֵניׁש  וטֶזב ה  בָכא-ל  גְּב בָּת -  גְב זַׁש בָח

בָׁשב ה �רֹורא בָב ה וטֶב ן  וטֶא גְא-ל בָניב ה  בָב ה וטֶׁש גְנ�ג  ניִזני גְּקורו זַב ה
ניִאנים - בָ ת גְּפ גְמנו ן- ניִב ה וס יֵפְך  זַּמגְורּדו ת ב הו זַב ה וטֶׁש ת  וטֶק וטֶׁשא-ל 

בָׁשב ה. גְּבאו וטֶד ת  וטֶא-ל �רֹקד מו גְפ ניִא-ל בָּתׁשוב  בָּתב ה  זַא


