@אוגח,אםל צןףרא י\Iהאשךשל נקממקאקלקא
ןגק< סקמא יש/שאףלומל ;רט[ןא< אשמ\Iא=)
צקדאקרקלקא? > > > [דן סםל,ד סקרןמא השךש
צקזןלאקלמקל ,אשגםצ צשחג ש צ,עזש א_-
טףמקל מקצטקא_מל יש/שאףל,משל /שרך=
קצנקרן חקךהףץקןא< שט \ר,דםד נםאםא ףד
ש סקמא רםה,דא> ש יש/שאףלםא צשע,א< צ,ר
ךקךלקאקלנקמ [רטןאקל צןמגשץץןשמ< ד
אשמ\אח,אםל שטםלשא< לןל ףרגקצקדקל רק@>,
 -השדד שךנקרא-

ֲ> ףהכםזשצ ֳ> ס,צ
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[ ש רםה,ד\ר,דא אןסאקך[ל םרס,עםד ךשפחש\

1. –BÜSZKE ÍRÁSUNK A ROVÁSÍRÁS 1. RÉSZ
-A BARANTA TÖRTÉNETE
- MAGYAR MITOLÓGIA

2. –BÜSZKE ÍRÁSUNK A ROVÁSÍRÁS 2. RÉSZ
…3 - IRODALMI TÜKÖR, TUDJA-E HOGY

4. –A RAGOZÓ ŐSNYELV ÍRÁSÁNAK
VILÁGTÖRTÉNETE VIII. RÉSZ
6. –SZMODIS, KISPIHI, MAGYAR MITOLÓGIA

7. –KERESZTRELYTVÉNY
8. –AMIT A BÉKÁRÓL FELTÉTLENÜL
TUDNI KELL
-MESE: ROGA KIRÁLYFI III. RÉSZ

Tשצ,דדן Tקרףטס

Eטס ףהס ,פרסן ֲ!,-מ ןצּצ,רס ®א;גןל
שךלשךךםצּצשך אשראם™,ל צקע ש Fםררשן
,Sמגםרס Rםה,ד\ר= ®Kרס Nשפּח,א Bוסגּש-
פקדאקמ #ש Mש/שרםל ,Hט,נשמ!  Aסקרהקטס[ל
קט]™שך ןד Fרסןקגרסןבי Kך,רש ףדּ Xשל,תס
,Gנםרס י,טשדפ,רס הסםךאשל! Aטס קךד[
משפד_אףדקד אשהשסן יףאהףעק קךךקמףרק ןד#
ךקעשך,ננ ֲָ קצנקרס אשראם™ש כםמאםד-
משל #ים /יןאקא אק/קמ שּטס [דן רםה,ד\ר,ד
צקע®רטףדק צקךךק™!
~רס®צ ףדּ ה,רשלםט,ד ףרטס[ג®™ ש ל®טס®מדףע
דםרשןנשמ! Sםלשמ צּ,רס ח=ך ןדצקראףל
ק/צּ,דאַ #גק סףפ ס,צּצשך הםךאשל ]ח ףרסגּ€לך[-
ג[ל ןד! Aטס קך[שג=ל סףךקד דל,ך,ח,א
ך,אהש נןטאםד הםךאַ #ים /צןמג ש א®ראףמקאן

הסןססשא€לןמאףד #צןמג ש יןאנקמן #השךשצןמא ש
לשפתםך=ג= אוסגּםצּ,ץםל סףךקד ל®רסנּמ
קעףס\אןל לן ש יםה,ד\ר,דםד שךשפםלשא!
Xשל,תס ,Gנםרס ל₪ס®מא[חףנּמ ש רםה,ד\ר=
ל®רס ֵ ףהקד ףהסכםרסגּוסךּ=ױש שךלשךצּ,נ=ך
צףךאַש™ש Fםררשן ,Sמגםרא #ש מש /קך[ג;א#
שלן צּוסמל,דד,עש מףךל_ך מקצ ח®™ הסםךמש
ךףארק ש @צםגקרמ@ רםה,ד\ר,ד !!!#אשהשז
קך[™ צףע { ןד ן™ הסםךאַ #דשּחמםד שּטס ןגףמ
דקצ אוסגּם™ קךח®ממּ #ש ֲֶֶֶֶַ ףהקד אוסגּ=דאַ
Iדאקמ ףךאקדדק צףע דםל,ןע!!!$
 Sוא,מפ=אך,דנשמ דןמתס ין,ץ^
,Fנן,מ Eהקךןמ Vןהסןקמ ֱֵ! םסאּ,זםד
אשמוסך=

ש נשרשמאש
א;ראףמקאק

Mש ש Bשּרשמאּש שּטס ®מ,ךך= צּש/שּרס ישרסבן
ןר,ץטשאםא חקךקמאן!  Aס= קרקגקאן
ישגױ,רשארש#
ישרסברש#
חקךקמאףדק^
רשחאּש_אףדרק השך= כקךלףס_ךףד! A
לשוסל,טוסדן מףפקלמףך ש לםמכךןלאוסדםל
קרס[סשלםד #גק הףרמףך-ל_ךן קךרקמגקטףדן
ישרסבן
הש/
כםרצףּחףּא#
הקאףךלקּג[א
חקךלףפקטס!

ֳ! רףס
 Aמקצרףעןנּמ שׁךשׂלוסךּאַ Sלןאיןקמ_T-רסל
Mםמעםךםל#
#
(Aךאַףּחןשׁל
Vםרסךג
Bוסךע,רםל* ןד ש Bשּרשמאּש רקמגסקרףא הקסןל
ףּא! Jקךקמא[ד קך[רקךףפףדאַ חקךקמאק™
כּרס!Hשרמםד Iצרק  10כּשמםד דאַ\ךוסדּשׂךשׂפ\א=
מש/צקדאקרס ך,אםעשאּ,דש ןד #צקזמ€ל
ל®הקאלקּטאףנּמ ש הקטקא[ צּש/שּרםרסס,ען Yקנ
ךקאל חקךקמא[ד
Bוס Kשמ Kקצּפם /Eקד_ €
רףסק Bשרשמאש סשלםסא,זםלשא ןמג\אם™#
צּשעףּא
לףפהןדקךן
ןךךקאהק
ךקעכםמאםדשננ הקרסדקץקןמ!  Aרףען פּוססאּשן
אןטקד רקמגסקרקל צןמא,ז,רש -1999נּמ
שךלם™,ל צקע שּטס קךד[ כםלםטשא ףדּ
הסן'עשׂסשנ,זטשאםא!  Aנשּרשמא,ט=ל [דן
צּש/שּרס ,ךךשׂאמקהקלקּא (שּטס ,ךךשׂא קרקחק סקרסװמא*
לשפמשל ש אקךחקד\אק™ הן'ע,ל שךלשׁךצּ-,
Bורל/כשּרס-לשׁד#
(Bםרסדוסל/נםרטס#
השך
Bשרסד/פ,רסגּוסבK #שּפךםץ/אןערסװד !!!*#ק/
םלאשא=ן הסן'עשׂ (Bםרסד-םלא]רס!5 #
כםלםטשא* צקעסקרטףדףיּטס  34ל_ך®מכףךק
הסן'עשקךקצנ[ך לקּךך אקךחקד\אקמּ ש צקע-
סשנם™ צןמּצּוצ סןמא€לקּא ש הן'ע,ט=משל!

(Fםזאשא,ד ש ֲ! םךגשךםמ*

Xקרלקּסא[לףמא ת/ל שץץןא סקרקאמףל יםטט,כ\טמּ#
ים /ש דוצףרס ץקךהסנּמ ש  RABחקךקמאףדק רסש/םע,ד#
שּטס  NAפקגןע ףע #צקץץ #ש  *G(ATהש*L(AT /
חקךקמאףדקן _א #הקרס( #קך*אשך,ך #צקססק #א,הםך!
Mשן חקךקמאףדק ךקיקאמק^

Rש/םע= ףען ישרסב
Fףץקד צקץץקן ישגח,רשא
הףךקאךקמ!!!%%%

Jשלשנ Bשרמש

[דקןמל [דן
צ|הקךאדףעק
ק/קמך[
שט
כקךןרשאנשמ
ש
ס,ר] לקרקסא יקזףרק ש כקחקגקךקצ ס=א
רםה,דחקךקל
ש
זקאקד\אח_ל<
™
יקיק
ש
פקגןע
;ססקדדףעק
אםה,ננן
רשעםט,דא סםךע,ךחש>
סןמא|
צשעשד
ןזקמ
רםה,ד
ש
]אח,מ
םלאשא,ד
תשל
צ|הקךףדק
השך=ד\אישא= צקע> ק /מףפ< מקצטקא
_ממקפקן<
סקראשרא,דשן<
השךך,דש<
א ,ר -
א;ראףמקךצן
א;רהףץקן<
לקךךקאא
רםה,ד\ר,דשןמשל
]/
ךףאקטמןק< של,ר ל;ץה< \רםאא ל[<
ש/שעא,נךש< רםה,דנםא הש /צ,ד
ר,מליש/םצ,ץםטםא™
ש
כםרצ,נשמ>>
ךשאןמ נקא|ד צש/שר ץקךהקמ \ר=גםא™
א;ראףמקאקןא
שטםלמשל
לר=מןל,ל<
קצךףל-
רםה,ד\ר,דםד
\ר=ןל
מקצטק-
ףד
אקאףל
™
צקר\
שץשענ=ך
גףלר[ך-מקצטקגףלרק

(Fםזאשאחוסל ש ֱֵ! םךגשךםמ*

Tןסש Aמגר,ד

Vשחםמ ים/שמ א®ראףמּל קטס ש צּש/שּרס מףפּצקדףלנּמX %ףּצוסמלרש ש אקרקצּא[ שּטס ~רקע לןר,ז! A
/קרצ€לקּן לןר,זכןשּׁל #הש /לןר,זך,ץםל ףדּ נףּרצןרס[ך ןד ס=ךחםמ ש א®ראףמקא #ש הףעףרק
צןמגקמלן ש פּ,רחףּרש אּשך,ך!  Aגםעםמםל ןלקּרסךףץ€לרס[ך ס=ך= ךקעקמג,ן ן™ ק/טסװל ו/שמ#
גק ] /אּ|מּל צןמאיש ין,ץםטמש ש עםמםס מק/קגןל ךףץ! Eטא ש סקרקפקא ש צּש/שּרס מףפּצקדףל
הסן-ך,עשׂ ש לקּ/קאָךקמ דףּרל,ץרש םסאם™ש #שלן רקמגסקרסװמא נװראםלםך השךשׂצן מ©/םמ
ףראףלקּדקא (ףךקא-הסןטקא #שּרשץשׁךצּ,א!!!דאַנ* #שּצן ש גםעםמ צ\אםסנ©מ ש Tקרקצּא[א[ך
קךרשנםךאַ [דשׂשץשׁעםא חקךקמאן!
Mןא אּוסגּוסמל ש דסּרל,ץר=ך%
Aטא #ים /רקפ_ך ףדּ א_טקא םל,ג!  Aרקפ_ךמּ אּוסגּׂד ש Tקרקצּא[א[ך קךאַשמוסךּאַ לףפקדדףע #ש
אּ|טס םל,כּ,ד ןךך! צּשעשׂ ש אּ|טס #שּטס [דן צּש/שּרס צןאּםך=ען,נ©מ ש אקרקצּאףד מקצּטס[ כףרכן
(Fםזאשאחוסל ש ֱֵ! םךגשךםמ*
כקך #שּטס ©.Aןדאַקמ קרקחק!
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דשח,א רםה,ד\ר= צקדקןדצקראקא[חק סףךקד
הסןך,ע,א,דר=ך #ש אקרצףסקא ןדצקרקאףמקל
כםמאםדד,ע,ר=ך ס=ךא!
Hשךךיש™וסמל יםמהףגקךצ_מל רףען ףדּ
צשן יּזטקאףרס[ך ןד Eרסגּ[ד ,Lסך=
ץוסעשךצשטם™ יםמהףג קטרקגקד @ףנרקסא[א
כ]חאP @$וססא\אח,ל [דן לוסךא]ר,מלשא#
צש/שרחשןמלשא A $צקע\רא א®ראףמקךצקא
קךכקךקחאקאמּ —#ש צקעףךא א®ראףמקךצקא

Aרשגן :הש ןמגםך=עוסד #ש יקכאש-
ךןא,ל א®ראףמקאףהקך ןדצקראקאק™ צקע—#
[דקןמל ש יוסמםל #ש כקיףרס ףדּ כקלקאק
יקכאשךןא,ל #שצןא #א;ננ צ,ד צקךךק™ ש
חקךקמךקע צףע לואשא,ד שךש™ ,ךך=
שרשץפףמטס
600
צקעאשך,ךא
מקצרףע
כקךןרשאשן ןד נןט=ץ\אישאח,ל!
Iרםגשךצן גקססקראלףמא [Xלק Iדאה,מ
Aאןךךש ל₪ךא[ קצךףלקטק™ פ,רס דםרםד
רקצקל מףההקרסדּקןנּמ #השךשצןמא סםמק™חקןנּמ
נ_סלק#
צש/שרסדּ,עוסלרש
מש/חשןמלר=ך#
י\רקד ל₪ךא[ןמלרס[ך!
Bוסךּ,ץן ®Qרס /פןשרסןדאש אשמ,רס
י,ץשאם™ד,עשןא ש צ|דםרהקטקא[ Xשל,תס
,Gנםרס צףךאש™ש #פףךגשלףפלףמא קצך\אהק
שּטס ןג[ד אשמ,רורשא #שלןמקל סקרקאקאק#
יוצםרש #ק/סקר|קמ ךקץ|ע®טאק ש ישךעש-
א=ד,עםא!!!! @Aטס קצנּרס  30-40ףהסןע
ףפ\א #שּטא,מ ךקרםצנםךחש #ד קטס \ /צק/
ףהקטרקגקל =אש!!!! #ש אר=מ ףדּ שּטס םךא,רס
ש
קגגןע
חקךךקצקטאק
ס®הקאדףעק
הסןך,עםא!!!פקגןע ןדאקממקל תשל ק/
ס®הקאדףעק השמ !!!#ש סקרקאק בןהסןךןט,בן=-
ח,א י\רסגּקאן!!!@ Mןמגקמלן ףראק™ק #צףעיש
Xשנ= [Lרסןמב ץםצ,מ @ל\מ\ן אקר_ךקארק
הםךא ןד קךרשלהש ש פרםנךףצש@!!!

 >2םךגשך

Dןשהקא\אףדא ןד ך™,וסמלG #םמגםד
Bףךש ןא,ךןשן ואן נּס,צםך=ח,א #שלן מקצ
ש כקךלשפם™ _ג_ך[יקזקלקא ך,אםעש™ש#
ישמקצ ש מףי,ץ לןך=צףאקררקך שררףננ
@ךףהס[@ קארוססל רםלםמד,עםא #ל_ך®מ;ד
אקלןמאק™קך אקצקאלקטףדן סםל,דשןלרש#
אקךחקדקמ ףפקמ צשרשגא ישךם™ן כשךהשןלרש!
 Aטקמקן רףסא ש י,טסןעשטסג,ל^ Aאאןךש
ןכח]ד,עש ףד Pםע,ץ ןצ,ל ב\צ|
טקמקצ|הףנ=ך השך= ןךךוסאר,בן= הםךא #ש
ל®טקךע[ נקצואש= #ףד ש צקעחקךקמ[ DC
ח= י\רס!
Nש /דןלקרס הםךא ש @צ]ךא ש צ,נשמ@#
הש/ןד ש רםה,ד\ר,ד ש ס,צ\א=עףפקמ! Tןסש
Aמגר,ד( #שּטס זּר,דאוסג= ב! ךשפוסמל
שךשפ\א=חש* ש /שלםרסךשאן נקצואשא=
קך[™ קךצקדףךאק #ים/שמ ןדצקרלקגקא צקע#
ש
שךש™
=ר,ל
נקךק
סקרקאק™
ד
רםה,ד\ר,דנש #ד ק/סקר|דףעק #ךםעןל,חש#
י,ץ צש/שרס לןד/קרקלקא צקמאיקאמק צקע
של,רס ש גןסךקלסן,א=ך ןד! Nש/םננ כשךשא
ר,אףאקךק#
נקא|א\פוסד
ש
הםךא
צקעיםמםד\א,דש ש ס,צ\א=עףפקמ! A
לןהקא\א[מ ךףפףדרס[ך-ךףפףדרק ך,איש™וסל#
ים /ןד לםרםמ,טאשהףע_ך דןלקרס שּטס
ן/קלקּטקאקא!  Sים /צּשן הסןךסּעוסמל צקץ-
ץןרק ש סףּצ\א=עףפף —#נןטםץ\אחש שטםמ
ףרסגּקלך[ג[ל ישגש #שלןל שּטס קך[שג,ד
וא,מ צףע =ר,לןע םדארםצ=ךא,ל ש
פרםערשצ צןש™!
Fרסןקגרסןבי Kך,רש רםה,ד\ר,דוסמל
ןג[סקר| לףרסגףדקןא #עםמגחשןא #כקךשגשאש-
ןא ה,ט=ךאש! Tשמ]ךחוסל #ףדּ אשמ\אדוסל ש
רםה,ד\ר,דא #אםה,ננ לקךך שגמוסמל #יןס
ךקע[דןננ ףד ךקעףראףלקדקננ מקצטקאן
לןמתס_מל! Aטס ףהקרסדקץקליקטס #א,נםרםליםטס
מקצתשל ךקלקדקגףד #פףמט ןד ס_לדףעקד#
קטףרא צןמגקמ דקע\אדףעקא א,צםעשא,דא
ס\הקדקמ הקסמקל!
 Aכןממוסעורס לשךשמג— א;ראףמקךצן
אףהקזעףד! Aטס קארוססל-צש/שרס רםלםמד,ע
אוסגםצ,ץםד אףץ!!!קטקל צ,רס Pשארונ,ץ
Mןלך=ד עםמגםךשאשן #שלן א;ננ€ל ל®טס™₪
צקעקצך\אק™ק ש Xףלקז Kםמכקרקמבןש
ישא,רםטשא,א #ים ^/ש רםה,ד\ר,דא צקע[-
רסװטטס_ל #ש אקךקפ_ךףדקל מהקןא רםה,ד\ר-,
דםד א,נךש ןד חקךקטטקV!!!$ק_/מל פףךג,א
שּטס םרםסםלא=ך #נוסךע,רםלר=ך #שלןל ש
בןרסװך נקא|א נ_סלףמ [רטסװל #ד הסןסןל של,רס
שּטס Uמן=נש ןד #מקצ צםמגשמשל ךק ר=ךש!!!$
M Aש/שרםל Vןך,עס;הקא-דףעףמקל קךמ®לקּ
סקרסװמא צםדא ש צש/שרסדּ,ע צשע,רש
אשך,ך,ד,משל ףהאןטקגקן ל₪הקאלקטמקל!!! A
רםה,ד\ר,ד ]אצואשא= ךקיקא!
Tשצ,דדן Tקרףטס

ס_ךקאףדן
י\רקל
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וסגםךכR מ,םבטסןK

Kotzián Rudolf:

!!!ך,שמ סשהשטא/יםA Ahogyan szavaztál…
$מחשמשל הקךקג, נ/] #ך,שמ סשהשטא/יםA
$קא-MEN / שהש#א-NEGI  צםמגחשמשל מקלקג/}
# ץ]חאדשמשל כקךףג צשחג דקע\א[ לקטקא/}
$מחשמשל הקךקג, נ/] #ך,שמ סשהשטא/יםA

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Úgy mondjanak neked IGEN-t, avagy NEM-et!
Úgy nyújtsanak feléd majd segítő kezet,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

$טסנ=ך,ךך= י, מענשמ, צקמאדקמקל לן ש ך/}
$רסנ=ך, [ ג_י;מע# י]טטשמשל לן ש השג/}
$ לשפח צשחג לקץקרקא/] ך ל_ס;נףמ,יישך:
$מחשמשל הקךקג, נ/] #ך,שמ סשהשטא/יםA

Úgy mentsenenek ki a lángban álló házból!
Úgy húzzanak ki a vad, dühöngő árból!
Éhhalál küszöbén úgy kapj majd kenyeret,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

$ג כקךקדףעקג,קמ יםטט/פפ םזשמ י| ךק:
$ אשעשגחםמ צקע אףעקג/ הש#ןשג אןסאקךחקמF
$ל צשחג מקהקג,אלםטט, / הש#ל,ךגח, סקרסןמאA
$מחשמשל הקךקג, נ/] #ך,שמ סשהשטא/יםA

Épp olyan hű legyen hozzád feleséged!
Fiad tiszteljen, vagy tagadjon meg téged!
Aszerint áldják, vagy átkozzák majd neved!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

# צקעאשעשגחש מףפףא#קרא לן קךכקךקגןM
#לן קךהקסקחאן הףרס סקרסןמא אקדאהףרףאA
$ צקמאדףעק מקצ ךקיקא#ך,שננ שממ/ןמתס רםמN
$מחשמשל הקךקג, נ/] #ך,שמ סשהשטא/יםA

Mert ki elfeledi, megtagadja népét,
Aki elveszejti vér szerint testvérét,
Nincs rongyabb annál, mentsége nem lehet!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Forrás: Börzsöny népe, 2005/1

%דא,ד\ר,קרקמב ןדצקראק ש רםהF ל=בטסן,R !ֲ!!! …II. Rákóczi Ferenc is ismerte a rovásírást?

* רםגםדא=ן1676-1735( קרקמב כקחקגקךצ_מלF ל=בטסן,R !ֲ
 ףראקד\א[לקא ש#דדשך ל_ךג;™ ךקהקךקלקא,ד\ר,צ_טקאףדףנ[ך רםה,ס
 לףא#רס קטקל ש ךקהקךקל קךא_מאקל,B !זן וסגהשרסנש,דפשץםך לןר
ךךשצן, רףסא ש דפשץםך/E !דנ=ך ןד אוסגוסמל ר=ךוסל,כםרר
רס—שלן,דרףסא ש כוא, צ#דנש הק™ףל [לקא,מאשרא,רסנשמ ץןךה,ךקהףךא
#דםךשאםלשא,ףתסנּ ןד קךחו™ש™ש ש צB —ש נףתסן וסגּהשרס לףצחק הםךא
='קכ ש כקחקגקךקצ כןשJ ל=בטסן,R !ל [לקא,™שיםך סןמאףמ ןלאש
!דא,ד\ר,ךאש ש רםה,ןד ישסמ

*ץש,קרדקץ לןשגהV ד,ד\ר,םהR צקגקמבקן-א,רפ,K קגןל/ מקA ^ד,םררF(

ך=דל[ן,קלקּא שּטס ןדא/!!! ש ךקערףעןננ ץןךיּ
 כקךכקגקטףדןע שA ! לםרוסל ְֱֵֶֶֶ ףהס#ל צקע,נ©רסךּשמענ©מ אּשךסּךא
 שּטס \ח ְֶ ףהק/ ים#דפםמא שּטס הםךא,ךך, יןהשאשךםד
/ ים# נװטםץ\אױש/®טקך ֶֶָ תםמא ץ\ךיּK !ךשאםד,ישסמ
ל€ללקּך קך[טא€ע] קסל®טטקך ףהקטרקג,[דקןמל קטטקך ש ךףאכםמאםדד
!לשא,ד לוסךא]ר,צקע צ

*חש,םעש לםרםמR רש,ךK רןגרןביF ^ד,םררF(

II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk (1676-1735) rodostói
számüzetéséből rovásírással küldött leveleket, értesítőket a
spanyol királyi udvarba. Bár ezek a levelek eltüntek, két
forrásból is tudunk róluk. Egyrészt a spanyol állami
levéltárban nyilvántartásba vették őket, másrészt a futár – aki
a bécsi udvar kémje volt – Bécsbe is eljuttatta a másolatokat,
ahol szintén iktatták őket. Rákóczi József a fejedelem fia is
használta a rovásírást.
(Forrás: A negyedik Kárpát-medencei Rovásírás Verseny kiadványa)

… a legrégibb nyilhegyeket az istálóskői
barlangban találták meg, koruk 36 ezer év. A felfedezésig a
hivatalos álláspont az volt, hogy az íj 10 ezer éve
használatos. Közel 120 csont nyílhegy bizonyítja, hogy
őseink ezzel a létfontosságú eszközzel évezredekkel előztek
meg más kultúrákat.
(Forrás: Friedrich Klára Roga koronája)
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ש רשעםט= [דתקךה \ר,ד,משל הןך,עא;ראףמקאק
ֶ> רףס

Aט @שרק,ךןד@ ץקךהּקךצףךקא
 Aךקעכםמאםדשׂננ אּשמוךד,ע ס©צםצּרּש שּט #ים /שּט קצנּרװ
דםרּםמ
(הּףעד[
הּ,ך,דשׂ
אּ,רדשׂכּשךםצּצ,
אּ,רדשׂכּשךםצ
בןהןךןטּ,בן=ױש* מש/ױ,נ=ך לףא ךףפת[נּמ שׁךשׂלוךאַ לן #ףד צןמגלףא
שׁךלשּׂךםצּצשׁך מףפקדדףערּםננשמ,ד ל\דףרּאק! Aט קךד[ ןזקמ ©אצקמקא
ש _/ױאֿעקא[ ףךקאצ=גנ=ך שּט @קסל₪ט₪ד@ צקט[עשׂטכּ,ךלםכּ,דנ© ש
מקםךןאןלוּצ ןגקחףמ (Kר!ק!  7-6ףהּקטּרּקג* אּס₪רּאףמא KקךקאA-משּא=ךןש
ףדּ :סשּׁלM-קטּםפםאּ,צןש אףרדּףעףנּמ!
• Aט ףךקךקצ_/ױא[ #י©ךסּס-הּשכּ,ס עשׂטכּשדסּען כםלםמ ק4-5 /
אּשע] תּשךסּג צקעףךיּאףדּףיּט לנ!  50-55לצ-2ץן אקר_ךקא
ס_לדףעקדּ #שּצן  0,07-0,09כ[/לצ-2קדּ מףפּסדּ|רּ|דףעמ€ל כקךקך
צקע! (<וּפ,מ סקצךףךאַקאּףד_ךּ^ קט ש צּשן Mש/שּרּםרסׂע אּקרּ_ךקאּףמ
 7440כ[ מףפקדדףעקא חקךקמא*!  Eצףרּאףל כ₪ךׁ™ן סשּפםרּוךּשׂאמׂך
לףרךּקךיּאּקאךקמ_ךּ ]ח אּקרּ_ךּקא וּא,מ לקּךךק™ מףטּמּ #הּש/ןד
כםזשּצשּאםד סףאּהּ,מגםרךּסּד הּשמ #צןל₪טנּמ ש מףפד|רּ|דףע —
שׁךשׂתּםץ סןמאּקמ — ׂךךשׂמג= צּשרּשג! Iזקמ ל₪רּ_ךצףץ€ל ל₪ט™₪
הּשך=גן בןהןךןטּ,בן= ףדּ ק/דףעקדּ #מ© /אּקרּ_ךקאּקמ ףרּהּףץקדּ_ךּ[
ץקךה לןשׁךשׂלוךּסּדסּרּש מּמת ךקיּא[דףע! (ׂLךג^@ןמגםעקרּצ,מ ףדּ
כןממוכֿםר@ [דץקךה קךצףךקא יןפםאּףטװדקן!*
 Aלםרּשן (סףּרּשט* כ₪ךגצ|הּקךףדּ ףדּ ׂךךשׂ™קץףסאּףדּ ל₪רּ|ךצףץקן
ל₪ט ™₪שּט קךאַשּרּא=לףפקדדףע סףּטסםרּםד #אקיףּא ש מףפד|רּ|דףע 7-9
כ[/לצ-2רּק מ[יּא שּׁלשּׂכּ,זאּשךשׂמוךּ!  Aאּםהּ,ננװ מףפקדּדףעסשּפםרּםכּ,ד
]ױשננ ףדּ ]ױשננ כ₪ךכּאקרּ_ךקאּקלקּא #קרגּ[אקרּ_ךקאּ€לקּא ןעףץקך #שּצן
הןסםמא ®לםך=עןשן רּםצךסּדאַ (אּשךשׂחקרּ=טװ=א #פּוסאּ,דםכּ,דאַ* םלםט!
Eט ק/נּקדןל ש ₪Fךג שּׁללּםרװ חקךקמא[ד ףעי©חךשׂאהּ,ךאַםטּ,דשׂןהּשך!
Eטּףרּא Kר!ק!  5000אּ,ױ,מ צקעןמגוךּ ש לןהּ,מגםרךּסּד גףך כקךף ש
כםזשּצל₪טנּ ףדּ ש אםרּלםךשׂאהןגףלרּק (ד[א /Eןפּאםצ כקךף ןד*#
שיםך הןסםמא ש הןטּקלקּא סשנ,זםטּמּ לקּךך! Kןשׁךשׂלוךּ שּט ®מא®טּףדקדּ
עשׂטכּ,ךלםכּ,דן צ=ג #שּצן -10-15ס®ר₪ד יםטּשצםא שג #ףהן לףאסקרװ
שּרּשאּ,דדשׂך קט -20-30סםרּםד קךאַשּרּא=לףפקדּדףע!  Aצקעאַקרּצקךאַ
ףךקךקצ וכֿרּ,דסקרּ| מ®הּקלקּגףדק ךקיּא[הּף אקסן י©צּשרּםדשׂמ צּ,ד #מקצ
צקט[עשׂטכּ,ךלםכּ,דדשׂך כםעךשׂךלםטּ= רּףאּקע€ל (ןעשׂטכֿשׂאּ,ד #הּשךךסּד#
לףטּצ|ןפּשר #כףצןפּשר* לןשׁךשׂלוךּסּדסּא #ד[א שּט ףךקךקצ €לספםאםא
ןד (ךסּדג^ נ,ץ,סשּאן בףך] /שּרּצשּאםד\אּ,ד*!
/Eס=הּשך ךףאּרּקח®מ ש צּומלשּׂצקעםסאּ,דםמ שׁךשׂפּוךּ= ׂךךשׂצ #ש
צּשעשׂדלוךּאַ]רּש!
• Aט =לםרװ Mקטּםפםאּ,צןש גףךן רּףסףמ ש מףפד|רּ|דףע קךףרּאק
ש  40-50כ[/לצ 2ףרּאףלקּא! Eט סןמאּק שּטּםמםד ש צּשן ךקעכ[ננ
כ₪ךכּרּףס€לרּק הּםמ©אּלםטּאשּאם™ שכּשאםללּשׁך^
Eוּרּ=פּש^  63,5כ[/לצ#2
"'ןש^ 60,5כ[/לצ#2
24!2
Aצקרװלשּׂ^14,0כ[/לצ
 Aאּ,רדּשׂכּשךםצכקחך[גףדן כםזשצּשאּמ©ל קט שּט ש פןךךשׂמ©אּש#
שּצןלםר ש ל_ךּׁצנ®ט[ אּ,חק/דףע€לר[ך סףּרּצשּטּ= #צּשחג יּזנּמ
כקךגוטּטּשכּא מףפקדדףע ץקךהן גןשׁך€לאּודּשׂן (קדּקאָךקע צּ,ד ץקךהּקן*
לףץסקרּוֹא[קמ ק/דףעקד_ךּמ€ל!  Aכםזשּצשּאנ©מ קךקןמאּק ק/
לקּהּקרּףלץקךה (ךןמעוש כרשמלש* ח®מ ךףאּרּק #צּשחג ש ךקעקר[דקננ
גןשׁך€לאּודּ ףרּהּףץקד_ךּףדּףהּקך שּט ק/דףעקד ץקךה (ץקךהן לםןמף*∗ !
Eט שּט ׂךךשׂפםא צּשן ןדצקרּקאּ_מל סקרװמא א®רּאףמקךצןךקע קך[ס®ר

Dףך-צקטּםפםאּ,צן-,נ©מ ל₪הּקאּלקּטּק™ נּ Kר! ק!  4000-3500ל₪ט ™₪שּט
+סוּצקר Bןרּםכּשךםצנ©מ! (Kןד לףדףדדקך /Eןפּאםצנ©מ ןד!*

Aט ]ח ץקךה (ש סוּצקר* @ל₪טךּ€לקּג[ ץקךהּהּף@ הּ,ךהּש #ק/תּשפּ,דרּש
שּט ׂךךשׂצןעשׂטכֿשׂאּ,ד #ש הּשךךסּ לוךאַוסםל #ש צ|הּףסקאּקל #ש
לקּרּקדלקּגקךקצ ףד ש אּ,הּםךדסּען לשּׂפּתּםךשׂאםל ץקךהּק ךקס! Lףאּרּקח®מ שּט
]ױשננ מףפקדדףערּםננ©מׂד #צּשחג ש לןהּ,מגםרךּסּד ףדּ /שּרּצשּאםד\אּ,ד
ןג[סשּׁלשּׂ! K Aר! ק!  !3ףהּקטּרּקג הּףעףא;ךּ ש סקצןאּש מףפ€ל אּ,צּשכּ,דשׂ

ל₪הּקאּלקּטּאףנּמ ש לןהּ,מגםרךּסּד (צקמ€ל_ךּףד* כקךקר[דׁגןל #ףדּ ש
ל₪טּפםמאן אּקרּ_ךקאּקלקּמ ףדּ ש לןהּ,מגםרךּסּד ]ח יּזס\מקןמ ק/שּרּ,מא ]ח
יּזטּקא ׂךך קך[^ צקעלקּטג[גןל שּט שגגןע ק/דףעקדּ ץקךה
פןגעןמןט,בן=חש (לקּהּקרּקגףדק* צּ,ד ץקךהּקל (ץקךהּחףּרּ,דםל*
י©אּ,דסּרּש!  Aמקצּטּקאּל₪טװ ץקךהּףסק™וגּםצּ,ץ צּשן כקךכםעסּדשׂ סקרװמא ש מ©/

אקרּ_ךקאן
הּש/ןד
לקּהּקרּקגףד#
נּל₪הּקאּלקּט[
אקרּ_ךקא€לקּמ
]ח
שּט
ךקיּא[דףעףא
ש
שכּחש
ץקךהלןק/מך\א[גףד
ץקךהּתּשךסּגםל (ןמגםעקרּצ,מ@ #כןממוכֿםר@ #א®ר₪ל* לןשׁךשׂלוךּדסּרּש!

•  ™Iלקּךך צקעחק/קטמּ #ק/קאףרּא€ל ש מקצטּקאּל₪טװ ץקךהּאוגּםצּ,ץ
שּצש לףפּהןדקך[ןהּקך #שּׁלםל חםננ ס= י\ױ,מ ש @כןממוכֿםר@
ץקךה€ל שׁךשׂ™ תּשל ש כןממ ףדּ פקרּצן מףפ€ל ץקךהּףא ףרּאןל #גק ש
צּש/שּרּא מקצ דםרּםךױ,ל ןגק!  Eהּףךקצףץ_לקּא שּרּרּש שׁךשׂפםטּטּ,ל #ים/
קצק @כןממוכֿםר@ ץקךהּקל צןמג ש ס=לןמת א€לןמאּקאּףנּמ #צןמג
ץקךהסקרּלקּטּקאן סקצּפםמאנ=ך ש י©חך\א= ץקךה€ליּט ׂךךמ©ל
ל₪טּקךקננ!
Aט @שרק,ךןד@ (אקרּ_ךּקאן* ץקךהלןק/קמך\א[גףד קךצףךקאּףמ€ל
ךקעכ[ננ לףפּהןדקך[ן שּט ]ח כקךןדצקרּףדאַ \ /כםעשׂךצּשטּטּ,ל
צקע^
@Aט ק/דףעקד ןמגםעקרּצ,מ [דץקךה כקךאּףאּקךקטּףדףמ€ל לףץסקרּק
מקצ ׂךך כקממ! Eטּטּקך שממ©ל ש ס_לדףעקדדףעק ןד צקעס|מּל #ים/
ל₪ט₪ד [די©טּ,א #ק/דףעקד קצנּרּאשמּ כשױאףּא ףד לוךּאַ]רּ,א לקּךךחקמ
פםסאוך,ךמומל!!!/Eקג_ך שץץן צּשרּשג נװטּםץ\אּי©א= #ים /נװטּםץםד
סףּצ] ץקךה!!!!ל₪ךת₪מ;דּ גק דקצּצן קדקאּרּק דקצ ק/קמךקאקד
25
קרװמאּלקּטּףד€ל דםרּ,מ ל₪ט₪ד ץקךהן חקךקמדףע€לקּא שׁךשׂל\אּם™ לן!
@ /Eי©רּצשגןל #ןדצקרּקאָךקמ ץקךהנּמ לקּךך לקּרּקדמ_מל שּט
ןמגםעקרּצ,מא ש סקצןאּ,הּשך ;סס€ל₪א[ ץקךהן פּ,ריוּטּשצםל כםרּרּ,דסּא#
גק =ז צ=גםמ #ים /ק לףרגּףדּלםצּפך€לסוּצנ=ך ש כןממוכֿםר—
ןמגןעקרצּ,מ ק/קטּףד€לקּא ( *$דקצ סשנ©ג !!! שׁךשׂפםד הן'עסּךשׂא מףךל_ךּ
לןטּ,רּמומל^ ל®ץץקמ ךקיּאָדףעקדּ #ים /קט€ל ןד ו/שמשננ=ך שּט
ץקךהלנ[ך סףּרּצשּטּמ©ל!26
€
ןדצקרּקאָךקמ ץקךהנ;ךּ הּש/
 Aמקצּטּקאּל®טװ ץקךהּאוגּםצּ,ץ ש יּזקד ץםצּרּש ױאהּש ףרּטּףלקּךיּא[קמ ש
@אקרּצףלקּץ נװטּםץאּשךשׂמדסּע@ ׂךךשׂפםאּ,נ©מ הּשמ! >ןךהּ,מהּשך=שמ ש
@י©רּצשגןל ףדּ מק/קגןל@ ץקךהּהּקך לשּׂפּתּםךשׂאםד ין,ץטּ= ךסּמבסקצ
צקעךקךףדּק ףפּפקמ ש @כןממוכֿםר@ #גק ךקעכ[לףפּפ ש צּש/שּר
אּוגםצּ,ץםדדסּע כקךשׂכּשאּש ךקממק! :פּפקטּףרּא י\הּחול ןדצףא
דקע\אָדףע_ךּ ש רּףעףסק™וגּםצּ,ץ שכּשאּשןא ש @ס.קפּפקן@ מףפ€ל
לןשׁךשׂלוךּסּדסּרּ=ך!27
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צ,רבןוד

 Aרּףעףסקאן אּףץכקךאַףּרּ,ד שכּשאּשןנםך סףּצםד אּםהּ,ננעםמגםךסּדרּש
ףרגּקצקד ןרּ,ץ שג=גןל!  /Eנװטּאםד^ ש ל®טּקךח®ה[ צּש/שּר אּוגּם-
צּ,ץםדדסּעשׂ מקצ אףרּיּא לן ש אףץ€ל קךׁך! Hשּאשׁךצּשד לוּאשּאׂדן
פקרדּפֿ€לא\הּש ץ\ךןל שּט ]ח לוּאשּא= מקצּטּקגףלקּל סףּצףּרּש #ים /ש ס.קפּפקן
מףפ€ל ףדּ א[ך_ל גףךקננרּק ךףאּקטּק™ לשּׂולףּטּודּן ףדּ פּשרּאןשן נװרּם-
כּשךצּשל ק/ףרּאקךצ| לשּׂפּתּםךשׂאּ,א כקךאַףּרּחש!
Mן צםדאַ שּטּםמנ©מ הןססשּאףרּהּק שּט קך[ט[ כקחקטּקאנּ לםצּפךקלס#
סקצּשמאןלשּׂן שׁךשׂפםמ קךהּףעטּק™ #ש סוּצקר ףדּ צּש/שּר ץקךהּרּק ןד לןאּקר-
חקסאק™ הן'עסּך=כּ,דומלרּש א;ננ #אקךחקדּקמ ]חסקרּ| צקעסּךךשׂפ\אּ,דאַ
אקיּא_מל^
 A .1סקצןאּש (שסס\ר #יףנּר* ץקךהּקל לשּׂפּתּםךשׂאּש ש סוּצקרּרּקך
ק/ןגקח| #ל®טּהּקאָךקמ #גק מקצ אּ]ךּ צףז (מּמת לןאּקרּחקכּא
חקךקמאּףדצקמקא*!
 A .2ע®ר₪ע #ךשׂאןמ ץקךה€ל ןג[נּמ מקצ ףרװמאּלקּטיּ™€ל ש
סוּצקרּרּקך #צףעןד א;ננ ש סקצּשמאןלשּׂן לשּׂפּתּםך=כּ,ד!
 A .3ס=לןמתּקא אּקלןמאּהּק צףע לןאּקרּחקכּאײננ ש לשּׂפּתּםךשׂא ש מףצקא
ףדּ סוּצקר ל®ט #™₪יםךם™ ןג[נּמ מ©/םננ ש אּ,הּםךדסּע!
/Uשמ©ללּר ש י©מעשׂךשׂלן ק/קטּףד€ל ח=הּשך י©ךהּ,ץשננ©ל!
 A .4ס=®/ל₪ל ףדּ ס=סףּרּצשּטּףלםל לןאּקרּחקכּאדףעק שׁךשׂפּח,מ ש
ךקעאַקךחקדײננ לשּׂפּתּםךשׂא ש צּש/שּר ףדּ סוּצקר ץקךה ל®טׂ ™₪ךך
כקממ!
Hם/שמ ךקיּאָדףעקדּ צןמגקט%
Aט ש אּףץ #ים /ש סוּצקר ץקךהמ€ל לןצּוּאשּאי©א=שמ חקךקמא[ד
י©אּ,דשׂ הּשמ צּ,ד ץקךה€לרּק #קעףס @ץקךהּתּשךסּגםל@-רּש #ח=ך
ןמגםלםךי©א=! Kןדוכֿסּרּטּ,דשׂ שּט קעףס קצנּרװ בןהןךןטּ,בן=רּש
ק/ףרּאקךצ|!
Dק צן שּט םלשּׂ שממ©ל #ים /שּט קוּרּ=פּשן ץקךה€ל — ךקעשׂךסּננװד
ס=לףסךקא_לקּא א€לןמאּהּק — נּמד[דףעקדּײננ הןסםץנ©מ הּשממ©ל ש
סוּצקרּרּקך #צןמא ש סקצןאּש ץקךהּהּקךN %קאּ,מ שממ©ל ק/ןל הּ,ךאַםטּשאּש%
 Eלףרגּףדּרּק מקצ שגי©אּומל הּ,ךשׂסא תּשל ץקךהן #הּש /תּשל רּףעףסקאן
צקעםךכּ,דםל שׁךשׂפּח,מ!  Aץקךהּקלקּא מףפ€ל #קצנּרװ ל®ט₪דדףע€ל
יםרגּםטּטּ,ל! Eטּףרּא צקע לקּךך הן'עסּךמּ ק ל®ט₪דדףע€ל נּךד[
ףךקאּףא #אּ,רדּשׂכּשךצּול כקךףפ\אּףדףא #ש ל®ט₪דדףע€ל ׂךאַשׁך שׁךלםאּם™
מףפ€ל ףדּ םרסׂעםל א®רּאףמקאּףמ€ל שׁךשׂלוךּסּדסּא ףדּ ל₪ךת₪מי©אּ,דשׂןא!
Kוּאשּא= צּומל,מליםט קךד[דםרנ©מ ש ךקעאַ;ננ ןדצקרּק™קך
לקּתּקעאַקא[ א®רּאףמקאן \רּ,דקצךףלקּלקּא כםעױול הּשךךשׂאּ=רּש #שּטּםמנ©מ
לןקעףס\אּףד_ך כקךי©סמׂךױול ש מףהּקרּקגק™שמ (םמםצשסאןלש* #ש
חקךלףפּאשמ #ש כ₪ךכּרּשױטװ -ףדּ יּזמףהּשץשׁע לוּאשּאׂדסּמ©ל קרּקגצףץקןא#
צקעהן'עסּךױול ש צקעאַקךקפקגףדּ #ש כ₪ךג ףדּ וּרּשךלםכּ,ד שׁךשׂפ-
כםעשׂךצּשןא #א€לןמאּקאנּ הּקסס_ל ש יןקגקךצ€ל[ #דהּשךךסּדםל ףדּ ש
Bןנךןש לוּאשּאׂדסּמ©ל ]ח קרּקגצףץקןא #צּשחג ]ױרּשעםמגםךױול שּט
=לםר מףפקןמ€ל א®רּאףמקאּףא!
 =Jםללּשּׂך אּקיּאּח_ל קטּא ףפּפקמ צן #יןסקמ פםמאּםדשׂמ ײננּמ ש לףפנּ
ןךךןל ש צן מףפ_מל (מףפקןמל* י©/םצּ,ץש ןד #צקזקא [דרּףען
רּםהּ,ד\רּ,דומל ]ױשננ גםלוּצקמאּוּצשן ןד שׁךסּאּ,צּשסאּשמ©ל (ךסּדג^
Nש/סקמאצןלך=דן לןמת רּםהּ,דכקךןרּשאּשן* #שּטּא #ים/
ןר,מיםמן רּםלםמ©ןמל ([דקןמל* י©טּ,ױש ש
רףען לקךקא

X•W
יומםל ףד צש/רםל [דישט,חש
ש רףען לקךקא
שט [דישט,רש ואשך= שגשאםל
Fםרר,דםל ףד שךשפסשהשל
Aט =לםרװ מףפ€ל אּוגּשּא,נ©מ (צןלףמא שּטּא ש יומםלמ,ך ןד
ךסּ™ול* Iרּ,מ מקצ ש צּשן םרסׂעעםא #י©מקצ Mקטּםפםאּ,צןףּא ףדּ א[ךק
ףסשּׁלרּש-לקּךקאּרּק קךאַקרּ_ך[ גםצנםד-יּ/קד הןגףלקּא חקךקמאּק™ק! Lשל=ן
®מצּשעולשּׂא Kר! ק! ש  4-3ףהּקטּרּקגנּמ ור (קר< שר< ,ר< ןר*
מףפמ€ל #כ₪ךכּח_לקּא קר-פםא (]ר-כ;ךג* צקךךק™ שרן-םמ-מ©ל
מקהּקטּאףל!
 Aצּש י©סמׂךשׂאּםד Iר,מ םרסׂעמףה לםרּ,ננ©מ^ Pק בֿרּסװש ש  !19סףּטּשג
=אּש כקךהּק™ #שּט ור-יםמ (קר-םמ&קר,מ* מףה וּא=כּש!

 >5םךגשך

Eצק מףפ€ל ] /אּשראּם™,ל #יםI /ר,מ כ;ךּכּחףמ שּט שרןש מקצ
השקחש (ףּרּחש מקצ כשּחש* ךשׂלױש!28
Hשדםמך=שמ אּוגּ=ד\א Mקביןאשר® #רּצףץ א®רּאףמקא\רּ= ס=אּ,רּש
ןד^
Aרןל^Nףפ מקהּק Kקךקאקמ #שּׁלןל צףךאַ,מ "רןלמשל מקהּקטּאקאמ€ל#
צקרּא חקךקד ןחױ,סםל ףדּ הןאּףט י©רּבּסכןשּׁל! Mםמכּשאּמ©ל Aרןשע-
שמן (,רח,ל-יםמן* #צּ,דלףפּפקמ ביודגן Cירםשדשמ הּש/
Cיודםלמ©ל ןד! Oרסׂעול "רן,משל הּשC /יוד כ₪ךגמ€ל
מקהּקטּאקאןל! Nש /לןאּקרּחקגףד| םרסׂעשׂ Aדןשמשל #ףסשלםמ
Sב\אן,השך #ץועשׂארּםך ש Kשדפן-אּקמעקר ףדּ Mףג,השך #גףךר[ך
פקגןע Pקרּבֿסףּהּשך י©אּ,רּםד! Oסאּשאןל  25אּרּאםצּ,ץרּש! (Fםרגּ!^
Lול,ת Kרןדא=כ*!1876 #
Iרּ,מא אּקיףּא ש רּףען כםרּרּ,דםל שרןש מףהּקמ קצך\אןל #גק שּט
 Rמףי© -Sרּק הּ,ךאַםטּהּש #ש ס= שדןש כםרּצ,נ©מ ןד
צקעחקךקמןל! (,Lדג^ HקרםגםאםדK #ר! ק!  500ל®ר_ך!*
• Xשּהּשןלנ=ך הןךסּעםדשׂמ לןגקרּ_ך #ים /כ₪ךכּרּשױטװ ףרּאקךקצנּמ
מקצ שּטּםמםד שּטּםמםד ש צּשןהּשך^@ "דן,א גףךר[ך שּט

Eרןארקשן אקמעקר∗ י©אּ,רּםךױש #ףסשלםמ ש Kשדפן א= ףד שּט
Aרשלסקד כםז= #צקז ש כקךלקּך[ Nשפ ןרּ,ץ,נ©
כםזןל@! (Hקרםגםאםד^ Hןדאםרןשמוצ!*

 Aביוד הּש /לוד מףה ש @לםד@ סשּהּומל מףפןקד שׁךשׂלױש!
Mןמאשּט קך[ט[ כקחקטּקאנּמ ךסּ™ול #ש רּףעףסקא סקרװמא ש הןךסּע
ךקעקךד[ כ₪ךגצ|הּקדׂ-ךךשׂ™קץףסא[ צ|הּקךאַדףעקן (Hשדדומש-
Sשצשררש) Tקךך Hשךשכ* Kר! ק!  7-6ףהּקטּרּקג אּ,ױ,מ ,רחש-
יםמ הןגףלףמ שׁךשׂלוךּאַשּׁל לן!  Aאּ,ח ךשׂל=ן ]ח ןדצקרּקאּקןלרּק
וּאשׁךהּש #צּשעולשּׂא צשע ףד/הּש /לםד מףפ€למ€ל מקהּקטּאףל!  Aלםר
בןהןךןטּ,בן=ױש ו/שמןד צּ,ר לקּטגק™[ך כםעהּש לןקעףס_ךאַ ש
לםרּשן תװךךשׂעסּסשּאן ףדּ הּשךךסּדן קךקצ€ללּקּך! Mףּר שּׁללּםר ח=ך
ןדצקרּאףל ש Nשּפ ױ,רּ,דסּא שּט ףענםךאַ תװךךשׂעלףפקןיּט
הןסםץ\אם™,ל!
Aט "ךךשׂא®ה שּטּםמ תװךךשׂעלףפףא #צקזרּק שּׁללּםר ש ץףּרװ
מ©פּצקעסּךךסּד קדק™ #לםד תװךךשׂעלףפמ€ל מקהּקטּאףל #ףדּ כםרגּ\אּהּש^
קרּקגקאצ\אּםסול סקרװמא (ךסּדג^,Kךג Bןנךןש* צּשעולשּׂא ש לםד
לףפףהּקך שּטּםמםד\אּם™ Iדאַקמא[ך סףּרּצשּטּאשּאױ,ל! זּ /ךק™ לקּטגקאנּמ
סקמא סןמנ=ךוּצ ׂךךשׂאּול ש סףּרץשׁד לםד! Lקעסײננ ,נרּ,טּםךסּדאַ לןתװא
לףד[ננװ לםרנםך (Kר! ק!  3200ל®ר_ך* ד>ך>הםםךךקן Uר
הּ,רּםדשׂ צקךךק™ ׂדאַש לן!
 SOK Aףען קרּקגקאּףא כקחקטװ לן צּ,דןל לׂךג מקהּק #שּצקז ש
צקטּםפםאּ,צןשן Iדןמ הּ,רּםדסּנ=ך סףּרּצשּטּ= ש/שׁעאַ,נךסּמ אּשךסּךי©אּ=
• Kןׂךך\אּהּש^ LםוהרP #שרןד! (Tקלסאקד Rקךןעןקולס
Sוצקרןקמד*! Tםצק ֵֶ!  !180דםר!
נשר(ך>&*>318רּש/םעסּד
פןר
שמ-
נשר-
שמ (ך> &*>13ףע #צקץץ
פןר(ך>&*>2>381א|ט#כףץ
Tקיףּא חקךקמאּףדק^ רש/םע= ףען א|ט< הּש/ןד ש
Nשּפ (Iדאקמ* #לףד[ננװ ךשׂאןמ מקהּק ןעמןד גקן>
•  Aסקצןאּש כקךכםעסּד Kר! ק! ש  !2ףהּקטּרּקגנּמ ףּאהּקסן #גק
ףרּאקךצףא ףּאכםרגּ\אּחש^ ש נ©רּשמ (נףּרּ,ץ* ׂךגםטּשאן ׂךךשׂא ךקס#
צּשחג ש פּשוךּןמּ ק/יףּטנשמ Iדאַקמ כןשּׁלףמא Jףטודא
שעמוד(כקךׂךגםטּ=™*גקן מףהּקמ מקהּקטװל!
Aט קרּקגקאן לםר קצנּרּקן שּטּםמנ©מ ש לםד תװךךשׂעלףפקא ק/קאָךקמ
אּקדאַקא ;ךּא®™ תװךךשׂעמ©ל ןד כקךכםעאַ,ל #ףדּ \ /מקהּקטּאףל^
צוך ךו יומ&יומ קצנּר תװךךשׂעשׂ
צוך&תךךשׂע
ךו&קצנּר #וּרּשךלםע=
 Aיומ ס=^ יםמםד קצנּר #שּׁלןמ€ל ם™יםמ© #םרסׂעשׂ הּשמ (Bשגןץן
=Jד Fקרקמב ףרּאקךצקטּףדק*!
V 24ןך,עשאךשס! Bוגשפקדא!1983 #
∗ Kםןמף (=ע®ר₪ע*&ק #™_/ל®ט₪דקמ; לםןמםמ (=ע®ר₪ע*=ל®ט₪דדףעׂ #ךךשׂצ!
A F 25ךאיקןצ^ Geschichtes Mittelasiens im Alterum. Berlin, 1970
N !A 26קירןמע^ Die Problematik der Indogermanenfordchung. Darmstadt, 1968
Propyläen Weltgesichte (XIII-XIV. köt.) 1974-75 27
,Lסך= Qוךש^ {דא;ראףמקא_מל ךקעלםר,ננן סשלשסשן! Bוגשפקדא!1961-71 #
∗ ®Vר₪ד-אקמעקר
Ivar Lissner: The living past. New York, 1957 28
(Fםזאשא,ד ש ל;הקאלקט[ ס,צנשמ*
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 >6םךגשך

צ,רבןוד

(Fםזאשא,ד שּטס ֱ! םךגשךר=ך*

[דקןמל [דן
צ|הקךאדףעק
צםמגשהןך,ע-
ש
,א;ר;ל\אקאאףל
נ=ך ףד ש א;ראףמקךקצנ[ך>צש ש או-
גםצ,ץOש קסל;ט;ל< צ=גסקרקל נ[ה_ך-
אףהקך ק/רק ,רץשךאשננ< ק/רק צקע-
ןדצקריקא[ננ לףפקא א,רמשל קךףמל ש
צ]ךאומלרש הםמשאלםט=שמ>
ש רםה,ד\ר,ד צשן כםרצ,ח,נשמ
הףךקצףץקצ סקרןמא ש יומםללשך לק-
ר_ךא ש ל,רפ,א-צקגקמבףנק< גק צןמגקמ
נןטםץץשך ש יומםל קך[אא ןאא ףךא
מףפקל ןד ןדצקראףל ףד ישסמ,ךא,ל
השךשצןזקמ כםרצ,נשמ>
הןססשאףרהק שט ,ךאשךשצ הן'-
ע,ךא מש/סקמאצןלך=דן לןמת כקך-
ןרשא,רש< א;ננ סקצפםםמאםא כקך,ך-
ך\אהש פר=נ,ךאשצ צקע שטא ףראקך-
צקטמן ש רםה= כקךלףס_ךאדףעק< םך-
ֿ
השדשא ןר,ץש< לקטג[נקא| כקךןד-
קךיקזקטף-
רםה,דחקךקל
צקרףדק<
דק< ;ססקהםמא רםה,דחקךקל ףראקךצק-
טףדק< יקזקד\ר,ד צשן ףראקךצקטףדק<
סשהשל ףראקךצקטףדק>>>דאנ>

ש מש/סקמאצןלך=דן לןמת -8ד ס-,
צ] תקצקעףד סןךלק כקךןרשא,משל
ש נקהקרא נקא|ל ףד חק-
קךקצטףדק
ֿ
ךקל ש כקךןרשאנשמ השדאשעשננ< ש
נקר=אאשל פקגןע הףלםץ הםמשךשל-
לשך השממשל ,נר,טםךהש> אקרצףסקאקד
השדאשעד,עול< מש/ד,עול שט קרק-
גקאן צףרקאיקט שר,ץםדשמ שט שך,נ-
נןשל סקרןמא מףטמקל לן> ףראקךצק-
טףד_ ֿל

לןדפןין
Aט -1800ױד ףהקל קךקחףמ Aט ח,ראש
צםאא=ֿ
לנמ< י /Oש MשA/ר ץׂ:ה
צ|הקךא< Tו€Dד ל{ר~ B
ױךל:XצAאך)מ ש יוצײר הןססששֹ,ד₪סRש> י"א אקZסSףל$

Kףד[ ףחסשל,ןע _ךאקצ שּטס /,שצ
סףךףמ ףדּ שּטםמ עםגםךלםגאשצ #ים /צן
שּטס ש כםמאםד #שצןא תסװמ,ךמּ שּׁלשּׂראשצ!
Aטא,מ קסקצנק חואם™) לםר,מ שלשראשצ
ךקכקל_גמּ!

☺
Xקרקאקל טויץםט,ד ל®טסנּמ ףמקלקּךמּ!
[Fךקע גוק™קא!

☺
ףראקךצקטףדק
ֿ
צשן צש/שר
כקחקגךצ_מל< כקחקגקךצ_מלדףע< כקחק-
גקךקצמש/ד,ע< כקחקגקךקצדףע< כקחק-
גקךקצ>
ים /צןףרא קטקלקא ש סשהשלשא
@\קרא,ל@ ר <,שטףרא צקרא קט ק/
כקחקגקךצן ףאלקטףדן לףסךקא>

Aטףרא שךשלוסךא לן שּט קצנּרסװדףע#
צקרא ל®ץץײננהםךא ךקח®רממּ ש כ,ר=ך#
צןמא כקממצשרשגמּ!

☺
מקצ
הש/םמ
ש
ףדּ
פףמטס
A
סף/קמL $קעכקךחײננ ש צ=ג #שים/
יםטט,חואם™,ך!!!

☺

(Fםחאשאחוסל*

(Fםזא! ֱ! םךגשךר=ך

Hש גםךעםטמּ א,צשג לקגהקצ #נּ_ך®ל
ק /תקמגקד דשרםלנש ףדּ צקעה,רםצ#
שצ\ע קךצ]ךןל!!!

 Aדסּרל,ץ ק/ףראקךצ|קמ מ[מצ| #יןסקמ מׂךוסמל כףרכןרש דםדקצ צםמגױ,ל #ים /דסּרל,ץ #גק
מ[רק שממׂך ןמל,ננ! Mקעׂךךשׂפ\אישּאױוסל #ים /מקצן חקךךקעףא א€לןמאהק כףרכן ףדּ מ[ן
אוסךשׂחגםמד,עםללשך ןד נ\רס! { יףּא ש מק/קגןל קךאּףלםטםךאַ ןלקּרּךףץ (מ[-כקרכן* #שלן
קךךםפּחש שּטס [דשׂץשעםא ףדּ שּטטשך #ים /דשּחףּא הסןךסּעםא יםטס ךףארק #טשהשרא םלםטס ש
אקרקצאףדנּמ! { ש עםמםס!
 Aךקעלןדקננ לןר,זכן
 Aגםעםמ א®ראףמקא סקרסװמא ש Tקרקצא[ צקעכףלקּטאק וס/שמ קךד[ /קרצ€לקּ דקע\אדףעףהקך
ךסּטשג= אּקרקצּאצףץףא #גק ש נּסקץץקטק™ הסןך,עםא תשל ק /צּ,דןל אןסאּש
אקרקצאצףץק ,ךגםטשאש ,ר,מ אוסגּאּש תשפ צקעאןסא\אשמּ! Aטס ,ךגםטשאםא ש @רקמןאקמד@
ךףץ (כףרכן* ןלקּרכקךק ה,ךךשאּש צשע,רש #ים /אקדאףמ€ל גשרשנחשןהשך תקרףךיּדדק ךק ש
סקץץקטק™ הסןך,ע קךרםמאם™ שץשע,א! "ךגםטשאש חואשךצ,וסךּ ש Tקרצא[ כקךאףצשסאם™ש ףד
חואשךצ]ךּ { ךק™ שּטס Eצנקרסןדףע קךד[ [דק ףדּאשמ\א=חש #ד[א צףע ןלקרפ,רח,א ןד
הןססשלשפאש!

SIDOMX
\Vטסן= 2084

☺
 Aפףמטטקך מףצ ח,רס צ|הקךאדףע$

☺
Nק שטא דשחמ,ךג שלן צקעישךא#
ישמקצ שטא שלן צקס_ךקאק™!
 Aעםמגםךשאםלשא ,Jצנםר ;Qמ/ן _/חא;™ק ;ססק
ךשפוסמלמשל!

Aט \ר,דאוג=
סקרלקסא[דףעק
,Vךךשךחש רםה,ד ס;הקעקל
סקרלקסאףדףא #ץםצגשן
קך[לףס\אףדףא #נ,רצקללםרש
אקרחקגקךקצנקמ #ןעףץ סקרןמאן
נקא|א\פודדשך!
:רגקלך[גמן ש 0630/37501953
אקךקכםמםמ ךקיקא

צףרקא,נך,טשאש
™
י\רגקאףדקל

—=XהשךL #שבןל,צ #נקךקלהקרקגאףך ק /יקאקרםסקלסו,ךןד לשפתםךשאנש!
Sקנשח #השךשים /צשחג תשל קךאוסדםךחוסל$

ש^4
ש^5
ש^6
ש^7
ש^8
ש^9

28נ18
18נ13
13נ9
 9נ5<6
5<6נ5<4
5<4נ3

בצ
בצ
בצ
בצ
בצ
בצ

 ->40000כא
 ->20000כא
 ->10000כא
 ->5000כא
 ->2500כא
 ->1250כא
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Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást
Ezt a rovatot azoknak ajánljuk, akiket megfogott a
székely-magyar rovásírás betűinek szépsége és
harmóniája, és különös késztetést éreznek, hogy
ezt neki is ismernie kell.
Ne aggódjon, nem Önökkel van a baj! Hála a
mindenhatónak, egyre többen vagyunk, akiket
magával ragadott az a valami, amit egy eddig
ismeretlen parányi kapcsoló okoz a génjeinkben
ami kiadta a parancsot, hogy ha magyarul beszélsz
és magyarul gondolkodsz, akkor írj is úgy. Mi más
lehet a magyarázata annak, hogy egy átlag
műveltségű magyar ember alig több mint 2 óra
alatt képes megtanulni. A gyerekeknek pedig, 4-5
órai foglalkozás után már nem okoz gondot
semmilyen rovásírásos szöveg leírása, vagy
elolvasása. Volt olyan tanítványom, aki az általa
gyakorlásként leírt szövegben összerovásokat
kezdett alkotni, holott erről a lehetőségről előtte
említést se tettem.
Az előző számokban ötleteket adtunk az
elsajátításhoz, a teljesség igénye nélkül, különböző
gyakorlatok segítségével.
A mottó most sem változott: „Úgy mint a
suliban. Vegyünk egy szép nagy vonalas füzetet és
kezdjük „róni” a betűket.”
Ki, hogy érzi annyit, amennyi a rögzüléshez
szükséges.
Mi Forrai Sándor tanár úr által javasolt
betűkészletet használjuk, mert tapasztalatunk
szerint ez áll legközelebb, a ma beszélt
nyelvünkhöz.

שלםרךשאםלQ
Írjuk be a függőleges sorokba a szavakat úgy, hogy
az egyik vízszintes sorban értelmes szó legyen:
[גן=< קרגקן< =הםגש< [דקר,לםצםר< ר

Keressük meg lóugrással a táblázatban egy jeles
kulturális eseményünk nevét.
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Tisza András
-כקדאף
לקא
-הם,קךא
ך\ א
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דקרקע
יםססצףראףל

"

מ= א ש

; ר ;צ ש
עמשל,תשך
יןגרםעףמ
$ישחךףל

"

ר,ט
$שט ]א קךקחק
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כףך[דקל

>לףרףד
ךשאן,
ישחךףל
ֱ> רףס

ע

=ש ד
רףסק
ט]טשךףל
> > > צשאןךג
-ע,]חד
[\ר=מ



-הןססשףמק
$לקך
ךםעם
$רףסק

שכףךק.לו
> > > שלשר
כורתש
$ צ, ס

>מ/םאא= ק
נקא|ן

יקהקץףסהק
רשל ;ססק

Mostani számunk keresztrejtvénye:
József Attila: Egyik ismert verséből
egy részlet.

KERESZTREJTVÉNY
Februári számunk megfejtése: „Öregisten, Nagyisten nézd, hogy élünk itt
lenn”
Szerencsés nyertesünk:
Köllér Imre, budapesti olvasónk.
Nyereménye egy éves Írástudó előfizetés.

Gratulálunk!

ךםעם

ר\לשא

ֲ> רףס

ר,דוע
חקךק
ח_רקע,ש ס
רףסק

-קעףסדףע
אקךקמ
ש ישך אקסן
>ש יםרעםמ
=סשנשגוך
>מ/צ|הףס ק
>נקא|ן לקה
פםראףלש

א,דשח
לקט|ךקע
[דן
רםלםמ

W

ץ,יםר
>נקא|ן לקה
בןפףס
צ,סקרס

W
מףהקך[ל

> > > צואשא
תםא,אשמ
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A
mostani
keresztrejtvényünk
megfejtésének beküldési határideje:


ען,ןכח]ד
צשעשטןמ
>>ש,
קךקלארםמ



כםעשגשךםצ
לופשברש
[א;רך
עוצן



2005-05-20,
a helyes megfejtését beküldő olvasóink
között, Az Erdély karácsony c. novellás
verses kötetet sorsoljuk ki.
A megfejtést levelezőlapon vagy
borítékban az alábbi címre kérjük
elküldeni:
ÍRÁSTUDÓ
8060, Mór, Szent István tér 7.
Megjegyzés: a keresztrejtvény csak
székely-magyar rovásbetűk esetén ad
megfejtést. Más rejtvényektől eltérően a
magánhangzó hosszúsága is számit.

II.évfolyam 3. szám • 2005. március
ֲ> ףהכםזשצ ֳ> ס,צ •

ְֲֵ> צ,רבןוד

 >8םךגשך

ל;ז;ל \ר!,דאםג=
זּראש^ Fרןקגרןבי Kך,רש
Rשחט=ךאש^ Xשל,ת ,Gנםר

רםעש לןר,זכן
ֳ! רףס

Rםגש לןר,זכן ףד ש Hשחמשךא_מגףר
צשבןצ

 Nם #ך,אםצ #שט ףמ כשך,מלאוגם™
מקצ
צקעןמא
ףגקדשץ,ג
קךךקמ,ךמן
ד_אקצףץףמקל#
צףטקד
Rםעש לןר,זכן!
 ,Hא אק ןדצקרקג שטףגקדשץ,צשא כקמדףעקד
]רי;ך%/
<םג,ךלםטם™
—
Rםעש!
 =Jך ןדצקרקצ ףמ שטקעףס תשך,גםגשא מש/םמ
רףע=אש! Nףטג קטא ש רקמעקאקע פקרעשצקמא#
ל;ץהקא #שצקזקל נקנםר\אח,ל קטא ש
ישאשךצשד נשרךשמעםאM $ןמגקטקל ש אק
תשך,גםג #ש אק [דקןג #ש אק מףפקג
ד
ךק#
_ךחקאקל
Dק
א;ראףמקאקן!
ל=דאםךח,אםל צקע כןמםצ _/צ;ךתנ[ך
לףס_ךא כרןדד\א[צקאR $םעש #מקלקג ק/
צ,דןל פשךשבלנ=ך א;ךא;ל #צשחג צקע-
אוגםג #צןףרא! Nםד #י,א לףרגקטטקאקל#
צןרק הש/אםל לןה,מתןשל%
Dק Rםע,מ ל\ה_ך דקמלן מקצ צקרא
צקעס=ךשךמן #תשל מףטאףל ש ל;ץהקלקא #ש
הןרוך= מ;הףץקלקא #ש ;/ץ;ר| כשרשעםא
נ]אםרםלשא #ש ס\מקד /שפח] ס[ץקעקלקא #ש
ל_ך;מ;ד כףץ| ך,צפ,א #שצקז משפפשךן

הןך,עםדד,עםא שגם™ #מםיש מקצ הםךאשל
שנךשלםל ש אקרקצנקמ #ףד ק /ףרגקלקד
א,ר/שא #שצקז םזשמ הםךא #צןמא ש יומ
ךף-
ד_הקעףמ
רוי,ח,מ#
לןר,זםל
ה[; #ססקתולם™ ס,רץ] צףיקתלףרק ישדםמך=
ג\סא| #ש בןל,גש! Dק קט ישאשךצשד הםךא#
צףע ק /ישאשךצשד יןמא=מ,ך ןד מש/םננ!
 Mןףרא ףךס ן™ קננקמ ש נשרךשמענשמק/קג_ך #יםךם™ ש,.צ ה,ר,נשמ צןמגקמקג
צקעךקממק #לןסםךע,ךמ-,משל%
 Aייםט #ים\ /רמןאוגחשל #מקלקצ תקמג
לקךך ףד צשע,ץ!
Bקממקאקלקא ם™ לןממ
אוך מש /טשח הקס
ל;ר_ך #מףיש קךךקמ-
ר,אםל
ןד
דףע
א,צשג #ש ל;ץהקל מקצ
ךקממףמקל נןטאםמ-
ד,ענשמ! Eרר;ך ש
שטםמנשמ
יקזר[ך
תשל שט אוגישא #שלןמקל ףמ צקעקמעקגקצ!
 :ד דםיש מקצ ח;סס לן ןממקמ% Qשלרשמ לןח;ה;ל ףחסשל,מלףמא #ים/צקעמףטטקצ צן א;ראףמןל שט ףמ מףפקצצקך
ףד צ,ד מףפקללקך ש יק/קלקמ #אקמעקרקלקמ
א]ך!
  Sים/שמ ח,רס נק ןזקמ ישאשךצשדא,הםךד,עםלשא ק/קאך/מ ףחסשלש שךש™#
יןסקמ קייקט צ,דמשל ףהקל לקךךקמקל ףד
ח= ךםהשל%
 ,Lאםג קטא ש ישאשךצשד יןמא=מ,ךמש/םננ בןל,ג,א/ #קרצקלקצE %ט שט ףמ
ח,רצ|הקצ #מקצ לקךך יםטט ,ך= #צףעןד
ק/קאךקמ ףחסשלש שךש™ ל;ררנקרקפ_ך;צ ש

;Fךגקא הקךק #הןךך,צ/םרדשמ בןל,טםצ
הקךק ןגק-םגש! {דשפ,ןגN #ןצר=גH #ומםר#
MשעםרB #קסאקרA #רסשל ןד \ /ח,רא,ל נק#
\ /ןר,ץ\אם™,ל ישאשךצשד נןרםגשךצולשא!
Dק קייקט אוגמן לקךך אןאלםא אשראשמן! A
ישאשךצשא#
צןמגקמ
קךהקסא
כקתקע[
לףפקדדףעקא #ףד לן ךקס סםךע,ךאשאהש ש
;Fךג א;רהףץקןמקל!
 Mקעלףריקאמףךקל #ים /הן/ףך קךנןמלקא ק /ואשט,דרש ש ;Fךג ל;ר_ך%
 Tוגאשצ — #אםפפשמאם™ ש ך,נ,השך ש_Tמגףר — ים /רקמעקאקע ןג[צקא
שץץן
פקגןע
הקממן#
קךכםעח,אםל
\רמןהשך=צ השמD $ק י,א שט ףמ שרשץ
סןהקצL $קעשך,ננ דקע\אדקאקל קטקלקא ש
תםצשעםלשא נקר,צ=ךמן ש בןל,ג,נש-,R $
'םץ צש אק כםעס הקטקאמן #שצ\ע ףמ שט
ןכחםמבםלמשל צואםעשאםצ ש ך,אמן השך=א!
Mו'שח #אק הףמ צףטקדנ;ג;מ #אק ןד הקך_מל
ח;יקאס #תשל מקים /צקעתןפלקגחקמקל ש
השגצףיקל$

(Fםזאשאחול*

Tשהשס
@Mן שט - @%לףרגקטקאק Vףמ Rןע=!
@Tשהשס - @$כקךקאק ש Nשפ!
@Mקעח;™ - @%לףרגקטאק Vףמ Rןע=!
@Mקע ,צ - @$כקךקךא ש Nשפ!
@Xקרקאס - @%לףרגקטאק Vףמ Rןע=!
@Xקרקאךקל@  -ס=ךא ש Nשפ!
@Aללםר י,א סףפ ךקס ש הןך,ע@%
@Mףע סקננ ףד נםךגםעשננ@$
Xשנ= [Lרןמב

c
LLEK INDUT
L)NELT:TLEF LORK"K:B A TIMA
e
זּראשK :שס,ד ;Qר/

RשחטםךאשE :ךקל \Lהןש

Tןפםער,כןשP :שפ Tןנםר

d
Hק/אקא[מ
כ|נקמ

 Aךקהקךןנףלש י|ד יקזק-
לקמ ךשלןל! Hשאשךצשד
הףךקאךקמ לקךך שי-
יםט #ים /פםדאשן
ךקהףךנקמ שלשגחומל ר!,
Eטקמ ל\ה_ך יםך ףך
צףע ש נףלש%

ל[ שךש™
כ;ךג שךשא!

צםת,רנשמ

Pםתםז,נשמ
Eך[כםרגוךמשל
אםה,ננ ,צקאקם-
רםך=עןשן
,ךךםצ,דםלםמ
ןד!
ףד לםתםץ,נשמ(גק ם™ שךןע*!

 Aנףל,ל ש הןטקמ
ל\ה_ך צףע מש /ס,צ-
נשמ ףךמקל לן-
דףרךקאן ךשנםרש-
א=רןוצםלנשמ!
Dק מקצ דםל,ןע!

