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ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

 éáø ééáéîøé 'éååòìèéìù " éáø ïåà àõøàååù øòá óìàååèéìù "à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôìãðòîá  " øøäòù éëãøî óñåééð " å  
 ãåáëìäðåúç ñòîåî ïééæ  

éã ïùèðåàåå ñò éååïòðøòì ñàåå íéøáç   

 éáø ééáõèøàååù óìàåå ìàåéèéìù "à 
    

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôøîéëãá  " øíééäìòâéö äùî øæòéìàéð " å  
 ãåáëìøòèòô ïééæ'äðåúç ñ  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

 éáø ééáë ìàåé"õèéìù " éáø ïåà àøòöèéôù ùøòä ìàåéèéìù "à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôãåãá  " ø÷éìâ ìàåé á÷òééð " å  
 ãåáëìïøòùôà ïééæ  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

 éáø ééáïäë ïéîéðáèéìù " éáø ïåà àòéàîù ìàåéèéìù "à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôùøòä íééçá  " øìòååàô øòá ìãðòîéð " å  
 ãåáëìäìë à ïøàååòâ æéà øòèñòååù ïééæ  

å ñò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàå  

 éáø ééáøòæééåå øéàî òùåéèéìù "à 
    

Ó ˙Î¯··ÂË ÏÊ  

 ãìéä øàôéøà àãåé'á  " øñééåå äùî ìàåééð " å  
 ãåáëìøòèòô ïééæ'äðåúç ñ  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

 éáø ééáøòîééäèøòåå ãåãèéìù "à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôìãåéá  " øïééèùôò òùåé óñåééð " å  
 ãåáëìøòèòô ïééæ'äðåúç ñ  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

 éáø ééáéîøé ' ìòâàô øéàîèéìù" éáø ïåà àïäà÷ êåøá ìàåîùèéìù "à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôíäøáàá  " øùèéååàáòì ìàåé éëãøîéð " å  
 òééð ïééæ ïåô èøåáòâ éã ãåáëìøòèñòååù  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

éá éáø é õéååøåä êåøáèéìù" éáø ïåà àùèéååàáòì ìàåéèéìù "à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôïîìæ äîìùá  " øùèéååàìåøèñ äùîéð " å  
 ãåáëìéæïøòùôà ïé  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

 éáø ééáéîøé ' ìòâàô øéàîèéìù" éáø ïåà àïäà÷ êåøá ìàåîùèéìù "à 
  

  

ÏÊÓ ˙Î¯··ÂË   

 ãìéä øàôéáåè ÷çöé'á  " øïééèùðéáåø øæòéìà ïîì÷éð " å  
 ãåáëìäðåúç ñòîåî ïééæ  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

 éáø ééáéîøé ' ìòâàô øéàîèéìù" éáø ïåà àïäà÷ êåøá ìàåîùèéìù "à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôáééì ïîìæ  íéåáìèééè éðéñ éáø áøä ïáéð " å  
 ãåáëìïøòùôà ïééæ  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

 éáø ééá õéååøåä êåøáèéìù" éáø ïåà àùèéååàáòì ìàåéèéìù "à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôàâøù ìà÷æçé  éð" å ïáäâä"ö áà"èåâéñ ãèéìù "à  
 òééð ïééæ ïåô èøåáòâ éã ãåáëìùøòèñòåå  

 ïùèðåàåå ñò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã  

 éáø ééáíéåáñ÷åá ïøäà á÷òé äùîèéìù "à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôíåìùá  " ø÷òèòø òùåé íäøáàéð " å  
áòâ éã ãåáëì òééð ïééæ ïåô èøåøòèñòååù  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

èéìù ïééèùãìàâ çð äùî éáø ééá"èéìù àâåøù øéàî á÷òé éáø ïåà à"à 
  

  

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  

 ãìéä øàôá÷òéá  " ø ïàîôéå÷ ìàåé)ùîùî(éð " å  
 ãåáëìäìë à ïøàååòâ æéà òîåî ïééæ  

ïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñò éåå  

 éáø ééáìáéååö ìàåéèéìù "à 
  


