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א
עבוךה □לרמות שאיןם ןדולות קלים ?עיגי
 זעה !?לות שאיןן ן?שות !?את ?ידי

 יפית57 שער שאינו מוזלתל שיןה ?שער
 לה^3ם ילד אלה׳3ס ילד ??אתי?ם
לה?33 ךחוב .ילדי קךחוב, קמ^דלים

 ן?אוב □ליף ןישוב, □ליך ושוב. קלוף
 ?אוב יחלום מלצין קשעמום ?אב את

 תוך, או פגים ?אין רהביך, ישוב וקלוך. שוב
 ?תי־קסה ?שחרית לקה בקר ?אור
ריקים ךחובות י?י5? קחולסים לה?3ק ילדי

 מחפיסה. ?ריש ׳שרים זולות סיגריות אסארסו. מ:ם35
ובקפה. ?עינום אפר סאה, ?ןויות ס?ק

 ל?ה. לשה. ??שןעים. לעבוןה לאים אנשים שסע!
גוף־בומ?ה. חסי?ה־לאלה. ק?ךתי ׳וקנמול
אה. ראבים. ס?ם. וס5 —?לאר קי סיןרןה. הנביא

עסוקים לי9?עך אנשים נקאזים קמים וכין
 ?עךפלי־קם־ןהר?ם לקאות זוחלות קא?נים וכין
 וגלום ?פסיק ;שוב שאקר, יכין שכוב שאקה יכין
 קאקריס ?ג&ל ישן שאקה יכין ?עשן שאקי׳ יכין

לאה. לאה. ??שן?ים. ל^דה יםל? שים^ שי*•

 — שיןה ?חסיכות קבקר תוך אל קקועים קאלארים
 — ןכו?ית ?גופות משחר תוך אל ןק?ןים אןשים

 ץ;ף: ?סשמל ראוה חלונות סתוך ?פקקת קעבוןה
 ק??נום ?ן ל?לס ?קן?ת ש?ש0 אפארסי. עס;ם9

- ןאף־גל־?י־?ן קא?טום אל לרוץ ?קךבים אגשים
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 י׳תכלוליז ?ללנג סרט3 את לאית אסאלפו. עס?ם9
ה:ם. סאה ת?איר ?לוף. אקה ?ל-#לט.“?ף

הןהז פוא רו#ק׳ה, לקה. לצים. עלם לקה רולק׳ה. ה^ה
א.#3 #שבוע #סח. #סח. אאר? עי לילה לף :ש

אה. ססיים! אעקר #סף. #וין סי ולתם. ה י; #ח אלאר,

ב
אן?ה ?;ועריות ק#ה3 #מי על צונחות ן?ים

ססה מוקה ?מו #אי ?מון זולגות ן?ים3
ולענים ׳?חולים סקאצים סרגולים הלערים

 ?ליאה, - עגלתי ק?ה3# עללתי׳ לא עלרתי׳ ק׳
חמל. ^פוא ןזץ23ן □£§ה. ?שדות פולחות ו^את

תרזה. תלד אלזה ?#}ה• ?סעא ?מ?תי
התעך?ה. תתער?ןה ?תעיש ה.#3א ת#3א תי#3א

 #ליוק ?ה אשוב לא #*לך לי סך?ה אינו יבעלי
 לקה ??#לה #עוןה #ריז #אחיון ל^ה ן?תון
ל#ל#ר ל?לם לי $ני לשוב לא אסריקה או לחזיון

?ארזה #ל#ד ?ארזה ו#לגי ה#3 קפוא ק#ה־קםוא
- זה3 לצוץ ?לול לי?3 }#זה, ?לזון אר#ל. את סלק
- א#ין רק לי׳ ?א#§ת לא לו, ת6#?א לא

אמנזפואי... ןצ#יאי...3א אומרים? איף ...5 סחיק אינו
#דיוק? הולסים לאן לב א?ים אל ןה?6ןז8א

ג
אה.1ג העצוב אא^פלט ^קר גואה. ק#אר

סק#עות י©9? #אל?י העליתים הסאר א?דות
ו#?קט. ?:פות ?תוך עאיאש את ס?ירים אלחוב חו?י
מסא?אים3 לאססלט, נוקף דסעות־עלים ?ל ירק

:לק א?ק זען !#לי לחיק שסר איזה #??סי
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 היקים היקים היקים היקים היקים היקים

 - ארקית, זאב, תי?5 סיןרים, פו??ים.

 החולה שקי לה1עק ?המול נךהי9 ׳,איי?

 ,המקום הט?ק טולה אמריקאית סיגריה ?בקשה קח
האהארסו... אה־הני• להלקן יגא^ר לעשין ואן לא

 הבטון ל3עך ה&ל. גורם הבטון ל3עך

 ןעול ה?ץ וחיל האץ ל•^3 דורס

 אספרסו. ס!ם5§ז —?זול מןת ?יקר הזים

 ז^חור. גואה והבטון יקץחדר. יו?א *מבטון
אאורז( תא ה6 מעלים ארוחות, )היק,
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