
תום שירי שלושה :רטוש יונתן

טענה

 אמר אתה אאם
 ואאסים אאאת

??א?נית
?י
}אין אתה ?אין אךה5אן

 ואת לף, סקןה
 אזכות את

 לדרם
 אהאסשבות ?;ל לךםס

 את1א ןאפנות אאן־ןאאד
— אראש אל על

 - ?קב ?לאסר
 ]אגוף ארוס ות0ג ?אלא

 — אפטוי ?ל אמואנים אאל
 אגאואנות אמקירי:

 ]אאסר
 אאטוט
םז3א -

 לף, ר5א! אני
- אאמת

בצדע

 אעאטי מאטין אני
- ??ארוני
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 - ן?סי ?י ןן^ר יסי5ס? גקול
- ילדידי

 יג}?3 דל .יןנלה אשר בל
— לשוף גל

סאטירות רורות?3 ?ל גל
 מורות33

 - אל3
- ל3ק9 אני

 - וסזק :שי
— ים;99 ?נים
- ^ג^גים ?ל גל

- גדי אתה

מלק ה;3 ?ראשית
 ר?ה ומדק
- ע^די -

וידוי

אוסר אי^י -
5יול אוי -

שאין קיטב היסב
0^ ?סיגי :איד אוי

- וגם
 ןכול שזה סה8 לגד — ש?מווי

ל?*ג׳
- למשאיל

 ס$?י ןטו?ים ?דולים
טווים, גשלת



15 תום י־ שיר שלושה

 אלעים זנ^לת -
 ומאה
רמה ואלף

 מה מדע יוכל מי —
?איי

— ומעודם מאז
 — עד^ם ןעד מעולם ??היו

מתם ומן
 יוסר( או )?חות ]?;ם גם

ע^ה ?עוז
 ןשם, ?ה

?עוילמנו שם אי ה6 אי
— קזה ?יום

 ם2ן סגל, ולק -
 ?מקעת, מקר
 נסגל מקי ?ה באמת
— עסה ?ועד
המןל לי האיר טרם הנה ?עד
?אן ?עד
מןל3 לרע -
 ל?ני לי, ?ןלמן לא ל?ן8

לעיני
 מלל

 - ?עלז גץ
 ?עץ

 מ?ש
 מ?ש ?מוני אאד

 ?ינוני ]טוב ?חור —
 ?תם ו?שוט

— יותר או ?חות
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המדית על
 מןה0 ואמית

יןה95ואן
- וסע?וי־
 קימה שעיר מ^הי

שץ־מה
 ק?ח( )איני ??עט ולוא -

ןה$ם ה?נוע הזה, לשעיר
שלי׳

 אלמים ש?שךת
 ימאה
 וללה ואלף
 ?עילם ?מיתי

 עילם ועד מעילם
 המתם שן

- המלס?ר יל?י

 אליר־טי?ה לב מקךב אידה וגם
 למיתי ןךאני לאשר

ולוא —
אהד או

 ?ל?ד היאת אאהת העעם אך וליא
- לדגמי׳

לחור! שמע —
 אם0? זה מה —

ד?הף! על
 - שמא

 - שזה
 למשל להיית ;כיל שזה

הו מ א -
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