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 היתה צריכה היום כסף&   442
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 נתתי לה ;ב 444
 \כמה ;א 445
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 : על ה[ לא] ;א 447
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 :אבל אני  484

 לא מבין מה היא רוצה ממני  485

 היא  486

 היא אומרת לי בשלוש עשרה לחודש משתחרר לה הכסף  487
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 |מה זה משנה ;א 529



 
 

D741_3ND  p.  3 
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