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המחלמ־עסמ

ם יהכ םימתכב הלפא ייוסכ

םימד ור?די המ
לוחה ןמ םימק ורבדי המ

ח יפו םינמש תעז יקובד
ה מזןז םהינפ רוע
ת ?נט םפוג רוע
חכנ ור?די המ

ע ורז ,שאב זוחא םינפה רוא
לפרנז תוגספ
ר בךמה לע ,םינגה לע רוא ינפ

ם ןמה יביתנ
םירבגזמ שא
ם יעווג םיאלק העונכה יריצ
ם יעווג םיאלמ םירהה יסכר
ה כשח יבל
רעוב לבז חפ

ץךא׳ד תא ונרבעו
ם עמ הלוע ,םעמ אבצ
םיהלא ינפב
ם ךא־ינן1 ינפב אל ,ויתוחור ינ?ב אל

ם ךו־רשב ,השאו
ץראה תא ונרבע ,אטח
םיסכךב ,המךא לע ,םינבא לע
א רונה שמשה תחת רבדמב סילוקב

ה יקומח תא םימשור ונרבע
ה יקומח תא םינבאמ
ונזקאר? רושק התמךא ב^ע
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ונבלב זוחא המע באע

םל חכנ
ו ניתופוגמ םיעיקלמ
ה נבלה םע ונאצי אל
ב הז תורורא ונ?מע אל
ם ימכח םילבך ונלבל אל
ם יכפהתמ חרל־תוליל? הבהא ונישע אל?
ה חונמ יל? תוליל? וניצברמ לע ונקפהתה אל
ת ולילו םימי השש

ו ניתופוגמ םיעיקלמ
ה ארונ שא־תמצע? םיענ
ם יסוטמ תחת םימחול
ם ידליו השאו תלב םיחכוש
םימד־תומזמ םיאלמ
ל לשב םיעגונ אל ,םייובש? םיעגונ אל
תחא שא־תעונתב ץראה תא םיחקול

ושכע המו ,המ וש?עו
ם ינשמ בוש םימכח םילבד# םוקמ? םילח
ם ינשמ בוש "ןימו דובכל ףסכ" ל# םי?ענרנ םילילאל

ם ינשמ בוש תומו םילחו
ת ועמלו לוק םירתמ אלו
ה לא םירוח ,םיניע תועוגנ
ם ילפונ יניע? וניארש םיהלאל םילוע

ם ידליה ,תונמלאה ,תוהמאה ינפ? םיטי?מ

ם יעוצפ ינפ? ,םילוה ינפ? םיטי?מ
םילווכו םיפורשו םיכנ

.ינשה גללה יללח יטבמ תא םילכוז ונחנא ושכע

.ףרעה יש;א דחפ תא םילכוז ונחנא וש?ע
ם יחוקמה ,םי?שומה תזז<ל תא םיעמוש ונחנא ושכע
הלחתהו הרובגה תולה רבל?

 רבדמב תופוג אובל יצח תנחצ תא םיחילמ ונחנא ושכע
ם י^נ לע?לן קבחל ,םיללל ףטלל םילזוחו
ם ילופס לש ןוחט תומצע־חמקב תונזומ
תופוגו םינפ םימלע? תדלויה הכשחב
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 םידליו םישנו תואסכ־יגיהנמו םימחולו
 ךשחב ,טקשבו המשב אל תכשמנ המחלמהו
שאה רואל אל
םיעונמ לוקבו ץ?נ תולוקב אל
תולוע םי יכרב
םן הלא םי הלא

םיעסונ תונורא
ךשחב ׳הממךב ונתכל?
הלודגה ץראל הבורק ההימ? יזוחא
 םיקתנמ ׳ץלא יצה לע ׳לצ־ילסח םירתונ ונחנא
 ,ונלשו םהלש ,םילפונה רכז םע
הלכ ץראה לע םמךב םימותח

תרפ רהנ דע םולצמ רהנמ

המחלמה דחאו

הפ^לה לע רבדנ המחלמה רחאו

 ץראה תפצל
 הימדב תפרטנ
 הלוע תלוע
 ץראה תמדא ׳המדאה לע רבדנ

ןשע יזוחא
םיקיל תואסכ־ישאר תכשח יספטמ

םדה לע רבדנ אל

 םיקיר םישאר ףלעל שקב4 אל
םידליו תורה לע רבדנ אל

שאה תלרמ םידמוע
 םוצע םוטמט םמ שאה תלדמ םיפחסנ םידמוע
הליח?מ הנש יפרטמ םיררועהמ
 תוצונ־ךופו ןפג־רמצ לש תוכשמתמ תויחונ יקובד
 םוטמט תליה? יאלמ
 הפצרה לע רבדל ליחזרנ

ץ ראה תפצר
המלאה לע רבדל ליחתנ
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ץראה תמךא
ונחב לע רבדל ליחקנ
ץראה חצ
םנוצרבו םומשה תחת

םנוצרבו םןמשה תחת
רבך ונל ןיא
ונמצעמ אב אלש
רבד ונל הי.הה אלו

ונמקעמ אובן אלש
המךאה לע ,הפאר׳י לע םיבגויו

םינורךמ חכנ בוש
של?נ אל בוש
םילגדו םידן טשפנ אל בוש
םיכרך לע תוריחבמ םינבא
ת ורד? ךרד רוא ׳םיבל? ,תוענ
םיקנ אל תומחלמ־ירבק ׳םינבא

ונידץם?ען ונחכ
תצפננומ תראפתל אל
םינבאק םךא־ינ?ו תויח תטזןרל אלו

ם ישודק אלו םינחב אלן םידמלמ אל
ה בשחמו העונת יריהק םיארק
ה מדאה לע םילח ,ץראה לע םייח
םיתמ אלו םילח
ו נחנאש ומ? קויד? ,ונחנאש ומב
ם נוצרבו םלמשה תחת םוקנ
ענ ינא רואה תדלמו
ר בךמה לומ םרד תעונקל םאתמ
הליח? דע לטלטמ
םימד־־תומזק אלמ
בהז ףוטע ,קוחר ינבו
רמתו תיזו ןומלו הנאתו ןקת
םיצעב םירפצ ,ויניע ,ושאר רעש?
ץ ראב םיל?וע ולוק תולוק
תוקד תודיער םילי?עמ
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המדא לע םימ
המדאב תוביטר ,םיצע תחת לצ
םיהךמ טק#? ריוא ל# חור
םכותב םיענ ירבא לכו
תרצוא ׳תלבקמ םיה תעונורו
ולוק ,קוחר ינ?ו

החירזה ,העיקשה ,ףוחב םומ תוקיפך
הלילה תויטא ,םחה ,םויה תליחז

תוחור תפיחךו תוחור ףוחר
הריש אלמ םלוע
המחלמה רחא הריש לע רבדא אלו

םיארונה םינורךמה בוש המחלמה רחאו

םישביה םיהבגה םיצוקה תודש בוש
הרוכמ הרוחס הרדנ אל בוש לבא

תואסכ ירחוס ,שאר־יבובנ םיאמר דמ
םדא תובךנב םימודך
הוקנ אל בוש ,רכמנ אל בוש
ה ניחצמה םדה תכיפ#ו הארונה שאה תעונת רחא ,המחלמה רחא
ץראה לע דחא םע ףפחנ
ץראה לע תחא חור

םנוצךבו םימשה תחת

*
הלפת תאשל ךךבעל השרה התא ,התאו
תובךנ ייחל זב ,המוק־ףוקז ׳ויל$ר לע

םישנאמו תויחמ ,םיחמאמ ,םיממודמ םרומ ,םימחרו
ארוממ אלו המיאמ אלו דחפמ אל שקבל ףך?על השרה
ץרחו ןיחצנ יופל ,תינמז הלפמ תע#?

ןבלה גלשה תודרומ טבמ לע רהה שארמ
המדאה תילעו םיקוצהו םינבאה רחא

ריוא תועירקו תוחור תוקע??
םדא־יוב ויהו# םךעב שקבל ךךבעל ה#רה
הדרה םלצ? אלו ויתוחכו םדאה םלצב
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