
מאי חודש של חבו בערב : פוליטי מוריס
 מאי, הדש סם ??רב
נו.3לדך ;?אנו ר?ים, י?ים לפני

מלל. לנו ?לו ?שוכנו

 ??רותיא את הניאה וזעיר
 ??יצי־מזלריות, את והצ?י?ה

 ממנתה פךסי א?ךה מס?ר על
 נפטלין ריס בה אסתאגו ?ךסי־מ?ר?יון

?דיריסי ט?לו מצפרגים
 ?טך ?שארו אטו?יותיא

ופרעותיו. ממזג־אאויר

 — אסר־?ך פךת9 לי לה — א;תה איה
 חואה3 מ??עת קט?ה אסת מנות

לראוה. לגולים מוצ?ת וסך?לתה
̂ד, ?שלים ופרות־מןדים, אפך?קים  ?ז
יוי־דרוי• םר9? למשסהים כ̂י

 חוץ3 איו עוד לא ןןםה.3 ל?צא ;?או מלל
 לואשות סיגךיות שתי אךמו?ית אם ?ל^י
תעוי על ?אלים וריס שאהבו. ו

קאמון ?יחוס איה ךאף83
 ם,)8ו ןע?ה נוצות על ;שבו יוש?ים3ן

 וגפללת מצבירי׳ מ?ן ליד ?;?שות,
פש":1מו ";סי ט5ש3 הירי

 אי?יו לטש מא?ו?י
?ז?רונו לשטר ?ד



ם רי טי מו לי פו 20

 — אשלט מראה את
 על־אה. :דע אלא הסיסמה את
 ואלך. אט־אט אותה שנן

?את!אס. בולע' שאתה ?;?י

 ?צמות- אדוקות־קלועות שערואיא, את לאיתי
 - ו?ים3?קול- אסר־?ך׳ ?ח צה
א??א. אמסה ???לי תלויות ?שארו 10

 ־!אב שעלה ?י ש?ה׳0 אעיר
 ??ןר - אמרו ?ך - אז איה

;?שעת. ס?לה

 ר?1 את שהעלו ?תוך א?ל
 האלויות ס^לי צמות־א?ז

 לה, אשר □ללי אאדמים ס?ךלי־א;לד ן!כר
 אאפורים־ןעשת, אעמים על אמשלים

 שעליהם ךחו;!ים5 םי?רים ן!בר
 - אאלרה ?עין ?תמים עד?ן גךאים
 ??ל־ואת ?י ה?ינו שאף םו?ם

ר?ל?ם. לשאת ים5ס; הם

 שו??ם. ל??י זמן־מה זה א,יה
 אארי־כן, אךעה אסר,

 אגעתלין׳ מתוך יון$1ךסי־א?ל הוצאו
 א?טו?יות של מקעי־אםך את התירו

א ??^ול  לף אין ?אום. ל5?ו ל
מ?לת3 מזה. כו!ב ן?ר



2וחם כערב

 ??נוססת כת;ת3 או?ה אין שוב
ךש.0מ עבוע3 הקולט על

שם לאמור עתוב עתה

 קךמה".3 י״סחי טוב"3 פדר3 י3ץ
 — לעיר אקזר האטומות במגרות

 לי?םר היה עריך קושם מקים
 — האדמים ןלךים3ןס?ילי־ ז?3צמות־ את

 כדין, מסירים גנן?ים, שם בר?9
ם, ??ןלים, ?צלמים,  ממהרי

ת  עקול־כוכים ^*עלו דורונו

 שעה ךי9 אסת
 — לוחות־הוערון למול

 ׳?זועים ס;לים אך?עה צד ?על

 חל־ל?ן3 קול ערט וכתרך

 — ואני את — שנ?ם3 אני רק אך
 אאלה ס;לים3 למביט באים

??צח להם שתול עד ולמכות

אמת ןעד< ?עת
ע לעמד הם ס;כים ?י  אין־נו

מא^נו ?י ולעחות

ב  הוא ק^ה ?י לאעיד $

ו3ן י5ן נ  ?תינו עם עדת ן
לקולנע נו5ל? קךם

מאי. ךש3 ?ל הסם זה ?עלב

1961 יוני
ע.( י. )מצרפתית:
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