
עוללות : רשוש *ונתן
שדרות
 ??ללה

ל?ל3א חזרתי א?ר
 - לראשיה

 - תקוה ??רם ??עט
 ת?ם לך1ה אני
- ?צוא עת ??ל

 !אלו ל?תני ו????ת
 הערב לעת
— ?יומו יום לגר

 ??ל אסת ואף
 לזוגות
 אקום3 את המלאות

 עיןה תעחית לא
?ריס לעיגר

— ך?איס

 - אסת רק
- עעם

 - ?הוי•
 לקלאוגי הרגימה

 ??לכוסיא
— אחור ןאךאיעה

- את13 ןלזי?די לי מה



דטוש יונתן 6

דג

הוא למאהב
. ?לל ?דת -

פלט( )או

 ם3 לשאר ין3

— אוהב

 'שום ?לי כלל ?ןךןו

ש מט של ספוי

 ש$33 מן חוץ —
— ?לו פל

סטתיון את ש?לע ?ןג

?ן ל? וי?$83 -

 - ?לשונו נקרס קרס3ן

— הנו והנה

 ק;ם י5זך ו?ל

 ה??ר או
— ??יפילו לגוון תמו

אלם והוא

יוחג
 ךג3 ם3ו??ך

- בס?ה שה^לה

 ?ס&ן לא ואף

- ל??לה



ת ו ליל ו ע •

תיד

חוץ3 עומד אגי

 אען;נים ?ל ל8 ןה^תעלמי
— ?מסת

^הם מינים מיגי }ל .?ש

- ל;לה3 ןזןקים
 גדולה אס^ה לא וזאת

?ד ?ל

— ל;לה3 ןזןקים לוגיות
לאיות ;כול אתד ?ל

- לןלה3 חןק

 על־רקב הולך אצל ליל3
ומיסל

 י?ה ?עץ ו??זת?ל
- ןסולסת

 קל( )וגם אאשר ליל3
שולל להוליך

ס?ם ?ל ט5כ?

- ור3ו?

הואץ ת א לא אריך לא גם

- ?ך ?ל סזק לההא^ז

 מי?ן אסי ?ל ל;לד.3
- ?ך אי לצל

 אסי אף ל;לה3

- ?אן אינני



רסוש יונתן 8

עלבון

את אורגים ל׳ואגאנו
פי^הו

 לנו כואב זה אז
- פלאיבו ל?ןר<

 אותנו פעליב ול^מי^הו
 אותו לאכול פולנים אנאנו אז

— חיים

 גל?ו,
 - ללם תארו

 פלאיב זה כאה
 לשמי^הו

 אואלים ואנחנו —
אותו ופלאילים

 - ךלה3 ךאה3
- ן;ים7 הך?ה

 - ופעליב ל,ם -
אגיב אשוט



9 עוללות

אמו

ת?י?י,
 פעוט, גמרי ל הוא ך<?ןין
ן.0? למות רו^ה א}י -
 רו^ה לא את ואם

לחיות

 בעיות, שום אין -
למות לי ס?יהי פשוט

־ לני

 איתי לעיןב מ?ךתה לא את

 ואחלי
- ובעדי

 לנעשי הגיחיר פשוט
- ן?ריק ,זית?? בעולם

 ?הוא איך
 - אולי -
- לך לא אזחק
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