
x מר של הזיותיו : ברגל יוסף

 לי ?נו משבעים. ים1ן*;? על לן?ר לי תנו
 תנו וכואבים ?ש$עים על לד?ר

אוה;ים. על ר3לד לי
̂?ת?ם ס?ךל?ה על ?אן עו?ד אני יא???ם

 מדוע ת.?33 לא היא יתז33 היא מס?ה. י3$
.0 י3$ ?ס?הז אני  ?נו ^
 ?נו םשןעים. אנקוים על לדבר לי
 אד?לה ?;ה ?תי־?עט. על ר3לל לי

הןדולים. ה>וא?ים על

מאסר. מש?ע אני לעולם אסר. ?ל ?יא
 ?נים ךל?ה?3 על ?אן ?ס?ה אני ??ת?ם

 סלא־ןכוןה מךל?ה3 על לרון ?ס?ה אני
אסר. ?ל היא ?אסר. נאני

 ???ע אני ?רור. זה ארור. לי ןלקה היא
 אסר אוכל השלם ל?ם3 את ?ארורים. סגזון

 סלאם ןכוא?ים׳ רעים מארורים ןזון אני
 הוא תם. לא ס?אב רק נקזלם. לא ?שום־?ה

 ניאה הוא ם,;3 ?סו ןנ?שך וסי^ן סריף
ן1ת אל ??אדה ו??אןה, גואה
ק?ר ןןהיר׳ ארור קאר אסיר. בקר קול ק?ר
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 אפליות ךסי9 של ?זרים עיני את ה?לשף
תולה׳ קלסי ךת.3בקר־ס? עם שהניעו

1? ?תאם. לי אאה קיא  ת־ש?ש3ס? 0
אים׳ קריע ןה$ה
84816? 5? ?61X11116^  61X11X16*1 ?84816 ן^ם3 םים!ךןיר ?

ךזירים.!3 עיני אתיך ןשם3 אעק
 אאד3 הדי?3 ל:לה.3 ?ל ??עף יקערור

 ?לקים ת.1עיט?3ן לטו?ים3 אל שקע
 ב1עד־ז עןנים3 ?שי אל אחוץ ?נעצו

זוב עד ?עד. אשס-זלעפות
אאלמה. טוב אל ?עד ?אב־יח?ה

?אום. ןןנןה לא קיא ל.?3 את לקחה קיא
סאהדי ?לום׳ מלא ן1ןז3 ?שנע׳ אני

 ומריחות קרירות רפות נ?שקז ש?תים3 ?גי שקע
84816? 1 0 ?61X11X16!61 ?84816 ץ1ח3 םיריךX11X16?

אאך?ה. טוב אל א?נים, קזרזיעים לקחו

̂ה קיא ז מרוע ?א]׳ מסאה אני שעס?ם  ית.33 אינ
 ן?ל ער ו?ל לדין אל שנשקתי שנים !י•

שאערור. אב?3 סוך זה ןארור. נ?לא אתם
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ן!אום. }תןה לא היא ס&ל, את לקלה היא
̂?י לום.5לא־9 לףון ?שגע.
כואב. אני אוהב, ?ס?ה,

לא. ומעודם למיד ןלא־ןלום. ל&ל את
מרורים, לןזון משןע,

 לי מנו אגשים גל לדבי לי מנו
 מנו וכואבים משגעים אגשים גל ללבי

אולבים. על ללבי לי

• •*
א;ךס?ןה שלאןם לף אומר נאני

תר5 ה?בק?? ל?ךק ךצות3  לגשם צו
ללמב

 י־ש?לה8וךש נו?זי־שללים נזליר לשמש עלות3
 בנו אין וקשיות ינ5קי? ליבש לריס בעבור

?ני אין
 מדיסי־שןא שךצונולינו לף אוהר נאגי

 וקשיות רוס־עועים לב?סנו יילי אלביסיני
?ני אין
 ב3ןשו שסם קם אני ל?ה או?נן שואל נאגי
 קשיות ד,ל? ב?א םני^ אני לשי< עצוב
?נו אין
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