
הארץ מזמרת :פן אלכסנדר

המנושלים שיר
 □דלי אל ה?אר

 מוסמד. אל ?הר י?א
 א?ליא ל3אא ?;?י את קיום

עוד. קסם רד9? ?שק

ירוי3י1 שחור שן!ש
וערף. ןנים י;3?

 — ופסי ?ומני ית,<?7 שןןן
וארב. שוט ?לי שמוך

 צאת9 ;עול ל;לה

לפסח. אןר ןךרך
 ?שאת את אלי ?שוק □סלם

ל?טח. ?אז לי ןרו?ה

ייי.7 ל0? רמץ
 קריא־ן?ר. משבריו ןלה

 ססי לך ??די סהרך לאור

יק?ר• עךי?ה ?זירי

לןאר. □דלי אגד
 ןמוססד. אהר ןגד

 הבו?ר, שדי שבלי מלשי
לא־ךח?ה. ;גון אדמת

י•0א חויו קך?י
שקע. ?שלן? מ?י;י5

 אחי, א;?ה. ??סק. ה,5א;
א;?הז!.. אןראם, הורי

שנכלא... אל שיד
 ׳א?ךהים א?ךחים אןרהים,

 פרואים, ם?3ש נן?לינו

 ל??ר מ??ר אל כוכב ?ם

 ?גר בי כים8ס ךגול3 עת
 ןקאץ ?קמתו וזלעף

ו?צץ. אן5ום ןאךם
 ובוהים, ריקים ךקיעינו

!.,אבו־א?ךסים ןן א?ךהים

 א?ךהים, א?ךהים, א?ךהים,

ןרו?ים. נו1ע? ךיך1א?

 למע?ה אמ^ם אןקה5

א?ה.0 לש?טו אמן י3
 - ל?בות3 חרישך ש?מק
ל?בוד• לך אוקיך

 ??ךווים, תמישם —ךזל3 לא

אבו־א?ןסים!.• ןן א?ךהים

 אןךהים. אןךהים, ׳ים0א?ר

 ?ר?ים, ות3ך אןפונו
 ס־ןה ןלב ןןר ???ץ אך

 שלןה שוב׳;5 קולך אור
 הןשוךה ?סלי לחישת

 ןגי־^ר־ישרה ז?סי ל5
 ר?ים,1 סןם אל המ?בים

אבו־אןךהים!., ןן אןךחים



ערש שיד

לה.93 י?ך׳9אן עתיק ז^ר

 נישף. השקת מן ?זהזר חשך
 זדלה• עד־אנץ י?יומ ינג

תלטף. ן[לום3 פועים $ןר

 ?ש?ועאל שמע ?ש^עאל, ע

ומאל. מאם לי ז^ר־ספור

 הקדים• ?לשדה נומי!-חורב

 —?שןהז הךגו?ה תנים אנה
?חלים. מקפת ש?לת ך$ה

ובו?ה. שבלת־שדה ל?ה

שהךה. רום?3 ער עי נו?ה,
?ש^עאל שמע ?שמעאל, שמע

 שדוף. ןרך??ה קדים רוס

ואי?ה. היאך ?׳?אלד אל

ומאל. מאם עוד פם לא ןז?ד

וטוב. ונומה. שבלת. ךןה
 ןקז^עאל ע3׳? ישמעאל, שסע

אל.5ו סאם קמוךקזת שיר

דךךר. מעליה מטי ך?ב
 נקמה. ׳?השקה לקדים אוי

למ!?ר. סן־חן שבלת שךה
בק^ה• שבלים ה3הך נומה.

 ?שמעאל שמע ?ש^עאל, ׳?מע

וסאל. מאם סשבלת שיר

?דלה. עד־א?ץ ^הור חשך
??רת. עוד לא הזמר ז^ר

שלה. נישה׳ שבלת־לי, נומי׳
יורד. השקת אל עליז שסר

דששעאל ע ׳?ש יש?עאל׳ שמע

ומאל!.. מאם לי ק)ה1קר שיר
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