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 בעיירה עלזה וטער. .לוים סופרת ייזיש, משוררת 1968(, - )1912 *י-ליסנר. )הינוע( הינזרהיה
 הגולה העיר אל משפחתה עם נמלטה הראשנה העולם מלחמת בעת 19. [ 2 כשנח שבפולין,ב.אלצ'נ,
 עבדה לימודיה בעת קרק1ב. בעיר ופדגוגיה בהוראה להשתלמות יצאה לימוד.ה ה71 את כי.פה שםלוז1'.

 לילד.ם. וכתיבה להינ1ך n~sy את והקדישה עניים, לילייכבמעונות

 הה.נ1כ' למפעלו 1הת,1דעה לגנמת, המדרש כ.ת את וסיימה למזה ורשה, פולין לכירת עברה 1930בשנה
 לעיר 'nxs 1935 ובשנת בעיר. שלו ה,ת1מ.ם מנתי באהד ענדה גם ה.א 7ורצ'ק. ינגש שלהגדול

 יחומ.ב בתי בפרבר.ם וניהלה המלחסה לפני ללודז' שבה היא .חומים. בית שב גם להקיםביאל.סט1ק
.הגזיים.

 למחנה ועברה הכ5..ה בעבודות עבדה ל1ד1', לג.טו עברה 1939, בשנת הנאצים, בידי 15לין ב.ב1שעם
 ממהנה להינצל ~כהה בגטו. ה.ה~די לנוער ספרותית 5עיל1ת סב.בה לרכן המשיכה העת בלאושווץ.
 פט.רתה עד באר,, שניתיה בעשרים . 948[ בשנת לארץ ועלתה בפולך שנים כפה התגלגלהאושו..ץ,
 אב.ב. תל בע.ר שונות במסגרות בהוראה, לוי-ליסנר הינוה חיה n~DU 968[בשות

 nllelol 17רצ'ק; ינפש הזגול המהנך של הח.נוכית מורשה1 נושאים: נשני ס"ריכ כמה ופרסמהכתבה
מההשמדה. שניצלי יליים והן השואה, בסרם עבדה שאיתב ~הענ.'פ היתומים הן בפולין, היהודים ילדי עלושירה

 -בפריה

 )1964(. ביפררים עשר.כ לעולם, שלוםשלום
 )1969(. אחר1נ.ם שירים גני, נחמדמה
 )1962(. הגורל,ילזי
 )1968(. שירים תכלת,יתי

 (. )965[ רשמים : קורצ'אק יאמש שלבמחיצתו
 (. 19661 שיר.ב מאמין,אני

 מחודשת במהדורה לאור יוצאים הספרים-
 וכלתה יחיזה בנה ע"י הרבים ולזיכוי נשמתהלעילוי

 ליסנר ודרורה דבמרדכי



 - - - - מאמיןאני
 הביתה. בירר 4. גג. בלי 3. פחזות-רכוז. שירי 2. גטו. שירי1

 מוסתרים ה'1 1944-1941. בשנת לודז' בגטו נכתבו 1 ט ג - י ר י,ו
 העתק בחלקם. אותם פצאתי מהמחנות בשובי שונים.במקומות

 ב-. ב-עליה לארז עליתי לפני בשלין השארת' מהםאהד
 ל-ייווא.. למסרם לאמריקה שלחתי שני והעתקב-1945,

 ברגן-בלון, אוווהז. : מהגות שלשה עברתי .מחנות-רכוז..היירי
 אלה שירים כתב דברי שום להחזיק היה אסור במחנותזלצודל:
 חורתי והלילות היסים כל לבי. לוח על וחרתי במוחייצרתי
 נתנו למחנה. האמריאים כשנכנסו כתפילה. לי שהיו עדעליהט

 את שיזבתי לפני השירים. כל רשמת' ואז ועפרון. ניירלי
 ש.וציאו האידישחים. הצופרים באיגור מהם העתק השחרתיפולין
 כל את שוכרתי ק-ה איך יודעת. אינני כן עשו אם לאשר,אותם

 הוא--- נס אדע. לא הנייר, גבי על שרשסתים עד פה עלבשירים
 מקומות .בהרבה נדדתי מהמחנות. צאתי אחרי .כתבתיבלי-גג
 אתרי רק יהודים. וחפשתי משפחתי בנ' את וחפשתיבגרמניה
 עומקה: במלוא השואה לשני נתיצבה בעולם 1,שלוםולהשתרר

 אבדון... יאווההרס.

 חייל.- לארץ-ישראל. הארוכה בדרך כתבתיבדרך-הביתה
 שהביאו והם אותנו וניהמו בנו החזיקו שלנו מורי-הדרךישראל

 1949. בשנת המולדת אדמת אל השאריתאת
 אפרים המשורר ע-י עכרי לבוש קבלו אידיש. שנכחשי אלהישירים
 יבורדו העמוקה. תודתי חת לו מביעה אני ובזהחלפי.

 לוי-ליסנרהינדה
 ישראל. למדינת שצים ח-י חשכיו. כסןתל-אביב.



 א ו במ

 השואה. בחותם טבועים לוי-ליסנר הינדה טלשיריה
 בכור גם אולם וסבל. יסורים כליון, אוירתואפופ.ם

 אלוקים. צלם לה אבר לא והמוות ההשפלההעוני.

 בהשגחה אמונתה אברה לא פי-התהום על03

 ישקר. לא ישרחל נצה כי האמינה והיאהעליונה

 בהם, טבוע האמת חותם לוי-ליסנר, שלשיריה

 למדוד ואין והמזרעת. האכזרית המציאותאפח

 תתמה לעתים בלבד. ספרות' בקנ"-שדהאותם

 שאול- אל דצורר הצר ביד ומהוסל אדם. יכולכיצד
 באמונת-אומן, להתרונן וגם מעמד להחדקהחת'ות

 בהנעתם פשוטים, אלה שירים ולהאם'ן.לקוות
 כתפיחה ולעתים .כמכווה-אש לעתים והםובצורתם.

 כאגלי-טל ולעתים ונפש, לב המרטיטהזכה
 של יעסורה מדום בארץ הבכה, בעמקהפתנוצצ'ם
 הנחצית.חית-הארם

 ולדורות. לדור תעודה הם לוי-ליסנר שלשיריה
 מן תקופה של תעודות-האימים שאר ביןשתיצרר
 לעם. הוותו מאז ישראל בקורות והאפיההנוראות

 תלמיאפרים



י:.
ש ש

ים
נו * ..



 1948 יהדס 9 ט4ת,ודב
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אדים!
 ידדעיס! 8'נ13 ליזז מו9נימז8מם
 לליב !ש ספג שת - 84ש, סתתעת
 למשב. לא -ולרז

ןלדימ,
 לעאת?לינה
 מ91גיםנשה
 *נים, לי,מנו
 פ?ק'תטת
 מטליתעם
 יסקריסים... מבדדקת
 -. - מסורסי 8ת רק קחו6טם

- 
 יעזה ליהודי דרוש טהוי

 - - - 51מונהולחנן
-- - - - - 
 ס9?מ?ת :די ?םהוא
 ןשסד 4סד 9ל ראשעל
 : 4?2ט למשדכה

 גסיה, עמד ןלדי,סיעפו,
 2סת. 8ין רעים.סקסיים
 !5ד! גמלהלסיוף
 י נמסמס5 8ל-%גודרו,



 יידע שסד של :ROשף
 מרטת-סמהום לעדלא

 אור-יום, 4א ושוב הולףסלאה
 מניב יופיצ ?9שיה ?יגעת

 קריב... ינןטןכמשלה
 !הודים ששורי אטוף 08!בוא
 ונדים, נעים עוד ?מיולא
 שלווים עוד ?שיו לא שליטהרעל
 לשמום. שרץ4יז
 סגורם עטי של4ין
 "וים,.. שיז "ויםנסנה
 שומר שמו עמהנוכיח
 וגמ45ר נוכל !כולוי
 עטופות כל ",5טוצד

 סינקופות... פיסי:סופו
 ס4יס13םורשע
. פל!לה "הוי?סוף -  

 לוגמו יסמעשב, לארק
 סקלה... ולסי לסמריס לארק
 שדול לקרבכמו
 יסגר גוסנושל
 סוי1 יוםשא

יום-סיגור...
 וזרינו,סש"נו
הדי,



 עוניוצדיו
5נינ4,

 95תו4ס?שטי
 סמעאנסור
 כיהו, 5ה 92רה1טל

 תוסיף סשמתדס:ש4וה
 סעדם, *גילסל

 - - - עוים עשילסי
 "ווי! 8י 92רה 8ל?לדי,
 ובן8ב, ב?טירים ונשמדנסבל
 לאורב נשנעדלא
 ?ש"??רשל, - ילוי לנ4, יוכי לאהוא

 באלתי,

 עוד לנסרה מגים 5נ4סגינו,
 לשק4מ4
 מקבורים! אקורים - ס8ר נןדק4מו
 ווונימ, "לוטים, - ספר ננדקומו
 ו 9?שיפ ,קוים - סער נודקומן
 מיכיל י2י ול קומיבואו,
 - ושדול?6ן

 באיני! וטח??רטל,
 משוף :בואויסרה
 1סייאות משיותלסל



 !חלף סרעשי
כחלום-זנעית.,.

 !ידי,קמני,
שדי,

 פיזוזה שסרסולת-סבנת
 !. לבוזה מסוה לא מצוררוידי
ne~le! - בלאט... ינינו לסש 
 סיז?ד".' 95גר יזריז"חוי
-- - - - - 

יי?"(
 סמרת 8ne~gloיא

חוסת"
 כרס"ל-5ב סעסי9המ"א
 מוקשב שקמהצל

 נוטרת?9מ'ס
 9יך4ת: סרינקכי
 פטרים, מגירים 56מיםחי4'!
 לועב לסםסיימן 4רי5" ל9ל סיווגסשי
 לצירוםו11ד
 - מליון ס8?9יתמטרים
 4ר וידי משקרמנו6'9ה

 ז ולמלין יסרשהלי?י9ה,



 שלתוללי, שב סרבסיורר
 49ר קלשת סדרנים?ל
 ועולל !קז 81שה,8יש
 ב91סים 4דם4לם

 ראשים, על גופות, עלופו9יים
 1גו9סים,נועלים
nlp~t?קשים... 41?שורים סיסים 
 שלעת-סי4בות לשיף, @QDY1שלה
 - - - ! סיבית קלסי8ל

 סע1לם ל14יר :ואמ 1910שזנת
 דם.,. הזזיה 4ל8 6נלעת

 סף9ליז 4ני 8:ן,ועטה,
 ? נלסם 58ה דרכיםקשינה

 סמל!.:. 8ם ללב נ4בויאוי
 טסם,. ש5ה דרסים?8יזה

 ז סוקר הסיד,9ני
 וגירז.... 9ק91ף 81י סישעידף
 עמה ס?י0 58י8ל1

 מניעה, 10ימי אירגת4עיןיף
 ג4סל, ?ע'ה שעיף שטה,שף

 ינקלל'" סטטיהמעיפקט
 - - - פילי אקבל, לא שמבונם
 בחשאי, לחמשת 8טא,4ף
 שןיסוטת



 !דיש-. 9כ19תס89'רה
 תייל: יקירות-מסדר חסרוןמשט
 - - נגיל שף של רנ אשר !דעתילתיגם

 סוכ1ר... סין של נשומיי --
 ואור, מיי שטוס' וסיאהוא

 צירם לסיוףס441ים
 אורס שיטאורם
 וטעד4ים, מקלוללבושים
 סיטקים, כבוד,טרשים
 ןצ1סקים, ?מסיםסולדים
 עטיים...מילדים
 וטחול יובאתסיא
 לל... ?'גי  ושואות8י'ס
 מששיושילת
 יבשרשת"-ששויר
 שסדר, יירס ססמז,הוא,
 סוסרזזז לא :ה ציירים-וסלשיסים - מ9שי ל8'1וקמל-סיידים מסדי ושידעמסשה

 כושלת ויוצאת סמ?8פת8ש"
 - - - סוית מסריסוטו4רת

1*



'סימי(

 ntao ,11glVטת
 9נך2ו, לאס?עזל
 90קרנו101ל
 ז92נג סרכוש?ל
 לתמור... מבינול%
 - - עתור גודלנוסר

 nQV,סיוך9ה
 סרתוב,1?ר

 ליב. וכהותהו
 ?ולהיוחמים
 : 9עו9ךת9בוה

יוךף-גויה
 יססךת.שות-שרווים

 %ש 5ל קשור9ס9ל
 סךש, ויזעיםעי9סים רבי סוייםסיען
 וטף. *זריםושים,

 וכר, משאבויסים

15



 ניסרסס9ע
 ונך5ש,גורש
 גדסף טירהששוט

 וסף". !קןמוטסים
 ליהודים דרוש זה9ל

 ס4דודימ...9דרף

 סשף, - סיבית נמסי?ל
 בזד, - ולגיז 8לשסדלי,

 וכת, קוקום ??יית,שלסת,
 84ד... ודסיפית עכות ר9ה,51יס'פית

 וקילוח: סיריחות יידסיםסשל4סים
 ךדוסי- ס94ללים רוים חוש,חושו

6'ס'ם.

 דגולות יט'לי-פך!ל מסריחיםונידי
 קריוס'ם.דנם

 תחור סייסי 'ירד'?לג
 רי99ת... וסרחי סורףשלשה

 שתיר, 14?ם י8'י'םסשלוס'ם
 - - - נו99ת שרה-סטהוגוה

 ?סה ס9מף שעיר רצועות 4תחימי'ס
 לטה... 4ד9ה על צי4סיםנועלים



 TIS! סמישו 4,89ים:1מ2ל4סים

 מו?ד,... שי ליסתקדי9ה
 יקשי,ידם
 9?לל!יהודי
 9סלת9הורצימ
 סשהייה,- 9ל14ללף
 נדססיםךצים
 מ1ר'ם-8דסיםססנים

 י רודסים א1מנויין : ?גוסים *51*םדפט9ט'ם
 9ן?2ת-?9ר:. פוך4תטם
 ממינוקו לי טבד ?מה!ה

 ו?סר 8ד י6'!ה מ99ה, ייי! סישי
 . - - רחוק 9?דה סרום מסשלף

 י9טך9ת ר4ה ט4הסיא
 בודשת... 9קיםי9ל
 מ'נ?ת! ?ל',ךסיה
 ולוסשת: 91סש?ת ך4הסיא
 . עודו... 8י99ה 4מ', עודט'?ה

 כו9?ת סטם 94:הטת
 9577ת: 99ר סיאסיולר
 ?ומדו 8'ן שד'סה,"סייה,



 4צר, יועמל5שי: מרחיבכשרז
 וסטרשנו

 רד.דסל?לה

 חולה,48א
ששיקף.

 שלה5ה1
 נסק.,.894ויו
 שלות,ויסור

 צד-מות. עשה אור-92שנ1,ד8שא,
 ו4ה" 4קר4' נושאתשנכי
 לסמא1נ4 4טףר8ף
 8ין וי 8ין,וי

 משר... עיני לגרדלרפות

 סו9מר,?לדי
 במעיסשמ1ז
 5י 6מהקור
 ?טורי... יתעיי

 ילאם, נרשמימבנת
 סיטת לקימיולא

 סיום". לבוא לשוה,ירא ?טומנת, סכ4מ',שכשגילף
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 = !רה שגי וקיםילל
 ללקת. ל4זשין
 סורקו שי סיין,ך8י

 נ9*9ת... סיא סרסקמרסק
 שרת, סיא9??ה
 94פורסידות
 עור,וקפוא
 שגורו 5בל, 94לאמיסים
 שבי,... ?ידסייר
 לדולו סטיר,סיים
 0114ו 4יף4יף
 ?מוט ?ניס ך4ביץאני

 לגאל" ט:יף-לא-ס1י0 שתרועים
-- - - - - - 

 1 לא-נילד!לדי-לא-נריה,

 1 דמנו 5?שף סימקביל

 יגינוז שיביי 4?בילףז4?ייליז
 ~Sby 94וף לי נמןלו

 אבד...4?רם
-- - - - - - 

 ו טוב סי שסורגי,44א,
 מלאש... סמלי9ה -סישווה

 רשב 9שק נו?למשוי
 יחוש לא ישג?ל



 - - - וטוב 2ל לי,טוב
 - - - משות ושיווי98א
 ! יקים זל?ף סוקרה,9מי

 ומת שסד 8ך?",סוךף
 וגום!וגורלנו

 שסח, 8ף מסל לא מראש ?ורה8ף
 ! סלת שזרה, משללא

 סיד, לי מישיטוהוא
 שסעד,.. סס?ט סחולה,הוא,
 ש9ת, 44ה סטה 15ת,קומי,
 ס8יס13ם וניקט ?ך5עאולי
 סיים, !ה ינוטתלבוא
 0ש?ת.ז קדשתלבוא
-- - - - - 
 ינסח, 8שה 5יד??ה?ל

 - - - יפלסת יטמור*י*למה
 ?1b, מסדי, psy:ס!קיף
 לריץ". סישי?הסיא
 - - יתוץ מיאש?מה
 ?רד...ומשלג
 יגור.סרחוב
 *דירלרסבו

 סד,*דר-מול
 רד...ך5לייה
 עלובות, ?ישריםינו



 "זוכות, קן, ללא מקום,ילא
 !ר, אורם לא-קרוא,יאורם
 לית-נ9ר.., לינישמיד

 וריף,רום-רשע
 סלם... 5ה סקייאסור
 טוב לח ם81ץ".ךסרזב
 כים שקרנו ידול 5יא!48א,

 גורלנו.שגום
 זלינו... !כסדייג ך4דם, הולשילנו סל9זי פשר,בחת
 42רה, רזהרזה - - - - --
 וחרג.. מריםיכה
 ציעקת, חיא - !רומא
 מינקת נייה91לה,
 שחג..בת

 !שז 8י6ה רופאריפא,
 רם בוקע991ר

 ס8י-שם:קול-ילקה
 ,84ל, :שישילגח
 . ?שלי. כע( הואו49ר



 ע. ?ף ?ל טוב 8יהטועי
 - - - בףששיג

 געל, מנב, גשסטמינוק
 יש9דהוא
 שחוץ.,.וראש
 - - - לחיץ 5א ?סרר01א
 נקנים, לשוסים ביים,שזים
 סיגים,.. ?ל סזל'ף קדדילג

~tse
 ולמושים וחופים
 קמוטם...?גריסים
 1לין

 לגזז יידעשיז
 טון,וימם
 סשהשיז
 סגולה... סיהיבי?יי

 סטיש "יא9י?ר
 ףיש." 4א מעתשייו

 לשלי ט18ת ז' %ינשועת
 טונז'.. וי וי14וליב8שימיי

 סיש", של ישי~ויסטדס"
 מיזם הואיף?ר מיטשג" 8ת?שם
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 . לקנוסת-עילם... ז9ההוא

 ו זלינו ?יןה מהוינו,
 סוסנו? !סןהסה
 עינינו, 8ת ונקרו יקרי-טרף8י!ה
 שירנו וירפו פזות-שפץ8י!ה
 גוסנו, שת ולחכו ישונות-8ש8י!ה
 ט9רנוז טת !?א סרוסולטן
 ךסול, סשהובעי'
 סאיללבורי
 - - - 1940מ"ת
 ס!סין ןהודי דוירה רחובוקצה

 : רםלקיל
 שחים! ןהווים 8לי,בואו

 4ך1מיםסמדריס
 לעילם. קדש ש4תךמיום
 מזהויה ,אתמחרי

ךסזסלה
 ימ?חוסא זקוק ןהודישל

 פשלה וילת "י4י,וסם-?א,
 וב 4י9פ9דף
 סטטסב! ho,לעקף
 ךולה, ומולה ~nee .1. דיללתרחוב - - - - --
 ששלה, ספג - ושקום !?ןילאי
 - ליליה 1ey על ?בורמניר



 נשסים! קייצו לי,ס?בח
 19ת-??רת. עטה זוגס
 נקט... לט5 דווילגוף
 דוקנת-פגג וי שקט"ש5

 ?הודיםן98ס'ם
 יקום "9ס עד שדישססדר
 לושנו.. 14'רשיו

 ססדר ט5 פייזז.19רקים

 נרות-ש4מ, שנזייה8טא
 י12ם ישיםגרות

 סדת ונרדה אוסםסדליקה
 סעינ?ם. ס5 פינותשליס
 סביב סעדהי5

 ..טק"'ב
 שמתו24ת
 וסדד.שקדר
 9רץ סר4סי

 - - - ניסץ. לבי
 דרט'ם ?1?יסכרכות
 וסלפתם, הוליםבזלות
 ונקנים, קייקיםשזכות
 וסיענים רצוייםשזכות
 משףיקשת



 סףס*שע
 ללטיםזריע-זזי

הוקנט
 ומוסת אותומן
 מסוף :בוא לשרותי'

שקרוב.
 סמינו ומה שנו 9הוי

 סלונו לסניף!ולה רבוננויאדוננו

 השאינו... יקמלי9ל"
 שלינו, ?ישסיוף
 למשננו לאוסם
 סטנו, למען"שה
 גוזלינו ולרמם

 מסיא...ס4ק!ים
 ס?קט ס5דול2?9ף
 שסד!ייינ*
-- - - 

 שית סיום סם!?2ט
 1 יגון 8ל 4כי,טל
 ינוסה ש4תסיים
 .. 4יי9ה סדנהש4ת
 מסלה5ל
 :קן יסד;גש
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ל%-!ש
 : רזוסר"
 שסד סיגי 8טה 6יה,שמה,
 ?לנצדד." שי שלמשד

4שרוו14
 דיעות-עיג'המאה
 נף של ק'טוה
 ?סדו... 1%8 ךכלםקיר.

 - !"ז :ייעאי
 ראגו: סד"זלייי
 לשבומ'נו לנזידההיא
 - - -דלנו

 - טלה לקראת דידי4ף, - - - --
 עלה... עו ספסרק1ל
 שזית,סללת
 נשללת ימייה סמולןעי

nev)'15 מלב 
 מישב *יגעשך
 0997ת." 8יהוספלה
 יוקשת, תששתקדשת
 יבסשג" שמבסיסות
 ךכוריים מקיטבגיםיהודים
 סייעים ישרץגושם
 כ991, קמם רום-סער89לו
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 ממבושש.. 8'ןה רוסם6ף
 גךנזם, 8ל זהוןיםכיריים
 סשנזם, פטריתיויקים
 ועילה, סופלהעילה
 פ*ףלהי 4יה,סידות

 שלים! ששת שליט,שית
 ל8ד, ראשו ט49הח4א

 סש4ט, ז*2ש לא אשא?4?'גי
 ס?טיל לשרץ עיןיוית

 דייל: פ9שב ריעד, לקילופוסס
 ו "לום זל95ם ולילם,שלים
 ס6ך5, זל ?9ה8יא
 ס?סז ך0ייז 94לח8ת
 - גךזד לקול קשיש46א
 שקת. לקבוד !השל
 ימאםויסע
 בקיל גלישתכדלת
 4מלצית-הום*שה
 4סך'-קהול5סד

 4בת-ראש... לפדר5יךצים
 לדגש אוסם פעל-סבנתהילף

 לגור,  4?י4'1 92א,עיי
 ס?ריזדיר". טלומוציקם



 נשבעת סבלתשוב
 ייעד."לרעש
ושוב
 שלש חומותילצות
 לחיל לסדישסד
 לי"ש וינור

 5ד31 סבקבוק מרנה...ס?'"ש
 שסד שכור 2ל5ס41ם
 יניס-משד, !ד1טת
 : רמת וסוכריס5ש
 למת מפרו"ושן
 לשיש סרקשיה
 וסיש מסרינו
 וסת". .קשוב ?n:o -)לא י ?"DeB לאאיש
 ינהו סויף בוגד, חמה,סי,
 ויכה... סושףינה
 ומונה ס4יש16גה
 ,5מיY3? ..."2, שש,ימש,
 זומק 4מך9קייס5רסז
 מרסק... טף:היסר
 - !סנ5ד ליסי
 ופיקד צירםיהוא - - - - ימת סשיביסוה
 יראת! סחוסה לקום!לקים,



 ט10ר... נרס4תיי י וישי 6ל בטורשיש
 למאמין? ש9?י חלקםפרורים!
 - ושיזו ?מאל, ! פרשסחוטה,
 519ה.לרקדךהוא
 לרקד זרמות-מעלג?ל

 סס1י".5דילה
 ססר, ai~o יהודיםרוקדים
 טיךיק סשי1 משורר 24דיי יסיר, ~ale ךרוקדיםריקדים

טזסייל..
-- - - - - 

 והודים,רקדים
 ס9רודיס,שרים
 מידוע ס:?ז סטיר5ת
 מקריע: ס5ר9ז לחיקלקול
 - -תנו ךשבוסייי ?91דהוסיא
 סס1ר, 1זל9ה סשמים,ששלמו
 9רח וסטלג ועלםמחרף
 משורר ואבד משודדשרע

 וךח.,. 0ח9ש ידות, 54הל:הודים
-- - - - - 

 מסר לקמץ סשל5נג צורםךשוב
 לשדר...סכל
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 לראש". מצור -נלא שלשי שמנם,חסת,
 יאסז בנד ס9שיודסרי9ה
 4ר5ז"' הו" רזהירום
 הוא וקריסה - לריק".לרוץ,

 תירץשוב
 lyc1' מסר מסר קייב,"יניב

 לם9סיד. סריכהול :רהויבמוף
 סחךיז שקול מוכזז-זרחסק9ף.
 : ייסש זינייפןהודי
 1זסב נזעיםטשעיח, ישי סמלזז,

 - ששש מערף ויוריי - רב991ף

 מצות לשפר לסדרסגרנו
 ל14חות סיאשסריסים
 - רב ששבדסא!ן
 - נ949יוז סליל !חיא עוד9ה



שלס,-ם!סש
 המאיר לברד קוד* חיפשת,)ליום-השנה

 vti)P גיה, נם תא חמי "י חיי,טי
 .תש-א( אסה בשנהמארץ-ירחיים

 עשף. הסדר ושת ?רדערשי
 סקירות. גילצוסןכוסית
 סיב, 2רב משדמרש
 זלינו, שנוןכזתו
 י יאירותועיניו
 !דיו4?סי
 ס?לסז שתסבק

 למיכלב יסךס4דג ייים,fff ידדיי?סיגי - ס!?זזלמן-פ!סש
ליהודיו,
 וסג... מועד?הווי
 - - -שמוסג

 סעינוםממנתבות
 סטיר 4סןאיר-"לים
 ססדש ספל שםיבז4ריז
 : וזעיירעגז
 מסב ס?לסזכיאש
 יושב, 8'ש-שילה מווך2היסלקן
 שימט, כ21ים ס8'ך'ל, דוד -ס:מין
 4עת. 4א שלמ4סז סכסז,וסךדבי



 עוד(. בם!'ם 8ינ11 מסם)"יש
 הוד; סיפוף מטיב שהודי פוגה tav טלטז

1nstwוסלקי מקןסם - ?שיר ! 

 ושות ?זרת-נשים סטפןוצל
 9ש7ס4ת, ועירה סילר, ר4שהעהסומא
 ?סייס,רו4דית
 עי4יס 4שואיתולטרום
 יסיד יני סוסית סרב סיוףעי

 - - - ולסיד מסדסב-סבמסים

 סדנים, ך?'ם !מים,עוברים
 ששים, D'tOJ ניידים חולףמזתן
 לסדנים,זהודים
 - - - לנסיניםטונים
 1אוךה, שלים יום ש4ת,זל

 ססךי-מתודה טת מויי8יםמטרוז-מקדש
 יס?8"ל, סיסיו מושים ?גיי9ריסים
 ולדיל. קשז יסכים 61ליי משלסויס5רינים

 9בךף, זס' 48א, אוסר ראשונה9ך9ה
 . . 1!רח... עליי 8ז-?דןואור

 ךס לקיל 99רףהוא
 -- - - פסז' זעוגה: איסר 9veaו9י וליב-ס"

 עזרת-סנטים סףעל
 ושפסגה ירסיס שלשא"א
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 - סליץ-ישר )ולנו יסי- יסטין"* ס!9ה סעדי84,ט9א
 ונאשר, סביל זוך8הסיא
 וייבשי, 4שטךייל 48א9מו
 הידו 5עךשתייסר
 9ס19ר-48דה, סייףימו
 מיהודים, ג9י סטף 9לדולנו,
 רוקדים דסןשרים,מטונים
 קרים, סם לקלסן-שסגשכיב
 ניחרים,י29יטס

ee'-יננם סיגוצצות44רק? 
 בקסום." שנינו עוייף, י9ה-

 שנים, חויפות שנים,עיקרית
 מיסו,עיבר

 פם שף זירו וסימאס4א
"זלם-סש9ת

 מוטן 48אעטה
 שישלח-ס5סב,ית ס?חוס, 5תלסישי4
 ?רעף ס%ע4ה

 tphOחור סיש~ ?ל8ן-OS~עי
 תומק,ס'?ר
 אור-'al~W" ס45סי, סיקוראיר
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 שימרה, יאור שסר,עם
 pbV שנעיו 4סרא הואלמסד
 ישתוק,הרישי

 ?נוב שזחו 8ת וישנות ודינות9טזשעות
 יסמושף, נ9ש1 8ת !* מקדישיםביוילים
 ןכוסא, קלינו מנןישיא,
 - - ס"א סמה בזלהטל

 דמ1ב1ת, סמנתעינ?ם
 ן דאוחב1תן91עות

 ש91רי-זת, טוסים סנים 8ל, יני,מן
 מקוש-9צס, נימנוויס'

 מקמי-תירה ?;וובי
 - - - מורהוסר

 חולף, סוסן זגים, רצות זגים,חולפות
 רסב-שסף, שחגר שדל סמינוקמן

 נלקח הואלזשא-פ1ל9!ה
 - - נשלחלייססה
 גסר' קר 8ל מםסבנת

 cs~סי
 98!ר... קר 9ות,

 "רש5." יל" 0סדרעל - - - - --
 לקיר,ע'ז-וכוסית

 !קיי... 48אימרסר ע*י' ש9י קיפוניםהשנם



 סם, ס??ה 6'ן :סים:ה
 סף-אקל-סם, 8'ן !סים:ה
 טרונ'. סס"םפיו
 שרא: 8וחוסנה
 לאילי, %, ו?סא08
 ?קיביו ינה 05ויסא
 !של"ר

 מ2ר!ןטת מסיסופתי

 4?יסז".ורסיי
 סמק, *יוטת

 כשק?יס'י
 . ריעד. מבית סל !וסף

 סיד יי9יעוישם מעט עיד מיך'םסן'רה
 סוש, רצין-ם?יםנעיר - - - פישט 64י4ךיסנעם-טוב

 - - - וך5ש 9רי יסםריס

 8,וסום מיסים וילסיס יסים,רוים
 יקסום, זליי 9ו צייריתיורות
 דקר, פייהרעב,

 אר... 99לודסקים
 :שר 98א קל יותי סםויקו
 8י,נ.. של חלו9אוטת



 נשטר :יים nJbyלשני
 סיכור, ס:סיד,סולד

 קרני-אור,?,1"רומ'ו
 סזחיק, זוסר91זיגיו
 זעיה 9שי, של מצח לוסזה
:רק
 סלא... טיבוסיס

 סולד פעיןושזועות
 ס:שיי ?tvjנידי, ועיה" עיד לסו;שקעי
 - - - וסר עיד לי 8יןעטה

 חויסים, :מים 84'ם,:מים
 טגן". 8!ן,ואקל
 סשרבזם.צייקים

 שגסים. עירילף
 ריקן, סבנת,ריק
 נשלמו מתולעים05

 - וממו *רחווטע9שרים
  בקן2ז" שחור ק9ה רקנוסר

 זנון, ושש8יי
 שטון, *ורו8טא
 סבנת רי"ז ריקטף

 נ - 29?ת 8'ן901ל
- - 



 -  נסלשת5ני
 יל9ז.,. עוד שסטיז
 מססת קידרתטשא

 54יית".דשימשת
 ?8יי, נרו שדיש,46א

 5ר13ת בסליןס89ול
 שיקית דהית 5די%ת,4עינ?ם
 ?זרנוי !בוא80?1
 וזרניו !בואמ8?1
 תש"א ב5דר כ"אייום - - - - --
 ייעם, סדל ס*דוללבו
 - - - למיום נשסתוסש'ב
 6סת שנה חל9הלא

 ?4לת- סשרהו49ר
 גופת ית לשסת שזלנו,סשות
 לעד...יסינו
 ריעף' ח5"םוכחזץ
 - - - ונוטףנושף
-- - - - - 

 יסישב ו9לה8טא
 ס5סלות 19ות-ססדררטל
 - שטלות: שולסתחיא
 1 סט5סב יידי8?ה

 סיף, 2יד'חהו
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 סי4:ח ס:סיד4גי
 גל82ז ל94א-פול'ז8זר
 ו9!44ת, טמאבוכה
 ממרססת לדלהסירה
 וסוף... קץ 8'1ליסון
 1 מטוב 4גי4ני,

 94לל הוא !דעסטם
 לסייד, "2ך'ש"9מי
 ס94לל,9גי

 זס:ס'ד
 לראית שיא טת עוד זכהלא

רירם-מית...
 - בסר בע סשי' אני 05ומז
 8ל'1 9שוב1 לדאותו וטזוהסלסלה קלוסיי8ו4'
 ס:2ר' יחשו טת למבקממזלה
 ן 94ש'-שמרימיוולנגע

 - ס54סב זס'די, 4נ'הו,
 לנגע 9ש?רימ'ףסטן?ה
 לשווע? סמםבשרם
-- - - - - - 

 נוסלס94ה
 ס:?ז' ?לסל-ס!0שעל
 IOtO לאסן
 עיעל?ם



 ךסי?נייש ס*סרא~לסמרי
 שנוגות,44זשעית'

 - - - ום1מסן מטובבשלי
 8סשב 6ל ו4ךי ילקים,של

 לסיאלי
 פשר4ז א ו ה מזהסיוע
 ל וסרשב סלטו סשיססהי?ל
 ז2שט, ~מנו 5תמי י ס1טשז משיב, כעליהוא,
 ז89ר ?יסננו 5תמי
 יומר, נחומים8י1
 ירודהי5ליגה סחור, עוד יסללא

לבודה,
 סיחור... סש4יזולת
 לשד, חרוסיםמזי
 - - - ג?וד סיחתיכמרי
 ערס כיח-מקושי5ג

 זמי,סיכן
 -. - 4סםטום-מוי

- nvg*v,זלדי, ייסמקם 
 סגורל114רת

-n3VO ,גוזליהו ! - 
 יקדד... שדדינ?6ר8י
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 99ורת 44קי סמ!שסת,בטא
 מיד. מתמששת6ף
 - סידם ?סי !סו9י

 98?ם, עוד ילבומקנה
 משם 9וןלתוינאי - ח91רת שיאי9ה
 8ם! ל9ם ?מיותאוכל

 חויסים, :סים :סים,קאים
 4שר 49ר לקננםס?לסז

 לסטםסף-95שיל
 סשם... 4?ייל סגםוכוס
-- - - - 
 וזר... לא ד4ר לשואו סכל8ף
 9ד9*ה, קדש,קדימות י סטיק" ק9ה לאטטא
 ס94ה 5ת190מ"

 4ן-סדורות... ?למן-ס!סש,שי
 :לדיו שום, ששי"יום

 ישרני, שתשרו-4א
~ttsO

 לטד... v'a't nvivnלית !" נרות-פשקת שת
 יקורים, :סי -"4ני

 ויד יוך?8ל-שלמים
 עומד למיוסשסה
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 ~(ah ממרו-4אי5א, - - -24ריב
 !תידי 4נישל
 זשיי".* יסדר ספל לאשי

ah)~מייטב ש,9למ פם81ם' לטוי טסיז 4ל - 
t,$?nז ס!0יד מ,2ךיש. 4ל 4סי,יל ז 8ליי 

-- - - - 
 ספלו לי !2רה טויה,8שא
 מוסן, ?סלף 8יף מרציעוד

 !סלף, סרעוסי
 ס?ק'ריסעיר
 24רוב, ספיה!בוא
 מאיר, בגנת nsgוסל
 סטתוק, קולו שת מישעיוטוב
 ו?לסד !שובדה"א
 לסד, 8ש"כשקר
R~dשתוק .. 
 מיי לנווששא מויי וק 8שח, n??רק

-4 

 מיוסז 4א וסר 808ף
 *מאם... יעה-



 - - - ס4ימית בדרףילדת מקיד מוסן לעיות קדם ?לעל
-- - - - 

 פגום, סגריריייסר תצ"א 44בכ"ה
 עיסיס' סויהאשא
 יזמיי. ?מה ש4א 51י סן9דטל
 שפת ?4ה וברהדלא - - - - --

 - יפת- 4?רהקשוב,
 שולנו,פיות
 חטנו של שקיוט גופידית
 - - - לעדלקמה
 !רד,מחוץ
 !רד, עייף*שם
 - - - !רד מיתק4לי



 r~e י' י. ל4ירמ)9קוש
 ל9ס'ות,( '14" 28ו9יאה

 ! 9רץ ייבוש41סק

 דנ1סרת, *ט'דהדמוה
 יסס'רו ?רלוי
 - ?9'ר ונם ז2;שטה

סדמ11ת-?סה
9ן?ח-ז1רית-יש99י'

 9פוםיפום
 1סר 8:אול

8ונה
 פופר.,.9ם91ב

 -81919ו9י

 8ר. לףסעילם
 ס'יר"' -פ?דה

 קטימ4ני-סטדם
 קשוים,ס:הודים
 קס9סים...8ס'ם

 פ*ק91ה 51'טסמף
ומנז9ה...
ntpQit~ד1לים* 
 -עולים



 "י!ג","בין4'ה
 טוה", לטילה לא"שם
 שושף8יה

 לב99י
. 

 4ני-סידםלי
 ירם'רלי
 וחיים 4דייים !הודים?היו
 סיים שלמים,ושתים
 סכל...*ילא
 סלסל לני עתדשיה, - - - --

nso:,הריז 
 - מזורת ואיר410ר
 ועילםליום
 דם."סיקקת
 ורוב, *טישיעי
eeaנ49ב, ווה.וגוף 

 סעינ?םהעיצם,
 098?0, פל שליפית
 ו2ר שלם קירשל

4סחנק-סש??ר
סילסל,

 וחשמל, 5?י ודרשל

 ו4ר, "יגאשי
 סט'ור-.ל4,ר
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 גוי, 8י1קטי
 ?תוי, ש13ר8'ז
 סטה זמן,סטי?
ס,ן?ה,
 משולט, הואוס?הודי
 שרץ! ליבוש?ימק - - -- י סשיסטןהוא
 סיישל, הואלהודי
 l1Ta.-סטרץ הואןהודי
 ס9נשל... הואדיהודי
 ומה עתוןשדיו

ס59ס-סטזון,
 - סשיסט הואןהודי
 טלפוני8ף

 מת... הוא

 . שריתסיב

 מישל וסיות ! לשייתגטטס
 גוילוסטות
 בית-ם?שייון ושדושטלא

 סטיעילים,.. שלטיפוסים
 קטי-סחילים,וילקים
 ואיבותרעלים
 רקובית,ראות



 ?צויים,גועים
 כגויים,מות

הפק-שדם
 שדם".בוסס
 קורת-5גשין

 8גרצון-סם,ים
 נילרם9נת
 ועכול...!תום

 !רון בלב ט8?רוצמהי
 סזשרון, נראור

סיסות-דם
לעולם
 - דר?בסטו
 - - - ניב גודלהו,

 )לווו( ל'צמנשטאטבגט.
 1944 באפריל14



- 440יזה5וי

 סוייף טיול 8ה 08ו8ף
  סורסק, סחיץטל
 יזעף לה 9סיכ 08וטף

 וולצג, יסתוללסס9קר
 - וווסקוציק
 - - - טטמינהקני

 יום ליל יםו8ף
ויום

 :טירת-לצג-של
 1ל9 סרק,שומים

 שסה","אוילים
 - מה".מצינים

 יציאות-סם?ים זווי

סשגו9-
r?hnיירד'-ייפה, ?י - 
 סטייהאני

יסמסללת
 טל:מסלת
 סירום, שלח-ואילחי,

 של?לת-;א
 סרי-ים,?ל
 ופלו וילוויל,
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 לל?ל
 ו9רמקיםשרסנים

 שסקים... שקנישי

 זץ על עלה שליוריק
 :נץ, עשבויל
 מטלופל

 יסלםסירוסי
 ??ל וי,??ל,

 1 שימום שישי

 a~1Pt,לשכע
למסיסה
ליריקה,
 4דם... י"לליבול

 56םי,?לח-נא
 פם', סלעל
 טל - בלטי ?ייתעל
 טל - לשדר מעירשל

 מילולסח
ושול
 תוייי-זקר,ולנו,
 גרגר-ור,ע5ה

"לה-קנון-סריף,
 מרקיב,שלשתך198ד

 198ס-~Inpw -ח9י
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 יסות ולאלשבע
 טוסת מסנינוישרש
 מהולה סקלות שףןעל
 ולקלה,..גסיה

 טשייגהשני



שלסי

 רדו עד 5סשק מה במדם~סי,
 שקלח 9ת ינו 8ןבק
 . . עוד...ויא

--  -  -  

ב94מז
 פקסוס,!9רת
נפז

 ירים,סער"4ז
ושוטת-יסוה

 na~e ראשהשת
 לנסין,לשמאל,
 משסיזאולי

 כשרסק."4וז-זיו"

 2ל5?ם
 ס?סקעורף
ovעב-2וץ t~iD)D1 

 ניסב יכנרוסיריר
 !סב,.. תור עקשי)לי

 שנעיזשוי
 ~Oby, ומלהסיגי
 Cb', רישןריק
 ים, 8י1 גועי,ר9ה
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 ?חוסה קנילירק
 בטוסיה שנני~Tall-9סר
 ברמים,טרחובית,
 וסמים... מרשנ91ל'ם
 וטסיםמסיית
 49ס'מ"נשף
-- - - 

 "1?ן שע91ד'םוצלה
  סרול?ם,על

 ויגין-טוסתגיררים
 - - - משותטת
 !טינ'

 יאד! עד 5סיץ מהבסגרים
 8ת, ינומן
 ' שיבד 99לח8ת

 עוד...ולא
-- - - - 
 ?מעירר גי 1ך?1ן?ש
 פשעיי, לשרסבלסל
 חצירר94ל
 מספיר לאוי
 ולוב... רושף, גוסי בס.עוד
 תילעס-ורוב שרטה עתטף

 יאיר-0יהריססת
 וסשה קטולם נח-זוגו 09ומריגול



 סריהולטיה
 - לחול-ס!סב שזיזים9?ת
 מגיטה 8ז נמשיתאני

 רב.,. שי יקלוגייימפוזת
-- - - - 
 סקסה,מסייחי סשסריז זוג-4ר4י8ת

ך עש'מיורקיקים  

 זה. על 08 8לי,אועף,
 סז9ה, 8ליס?טש

 ?לסה... 8ל'lae.-אור
 לים, נמנו סמו,שרס'-סלילה
 אורם, 4"ורוס-נעם

 ס!כוסית עלותוש
 סלחית, עתוק9ז9וום
 סקסים צעריושת

 - - - וחפריח סמייסרס'ק
 עלה,9ל
 4?דה, שעול9ל
 :לק עקב9ל

 מתוק... 4ילמניא
 לרום, ענן כל זבוב,9ל
 "יניק ?ל סייף9ל

 למלום,לערשו
 - - - מתיק 4ילמניא
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 שדישהזבידה

 קדישה, ?זה ?דישה, שבודההיי,

 ריאינה... מסרוחה נססה8י
 - מששה ל4ב1דה הידיתרק

 ס"ה." יני שליםסי"פ

 יז?מל8?ר-0?5נו,
 מ"ב. נמסלסט-מטול

 ירשת* ןוה שדוש, דםהוי,
t~foנרגל-סורה 
 לדריר שאזד

 - - - א1רגורלנו



nloe~  ןלדיס...

 שלש, שנים שנים,שלש
 , .לדול!הלום

 .מקבש סלל לדווה,קן4יאות
 וזיל! עבודהע,בודה,

 עקום קיל ושם,שה
 מיס פלעבודה
 בסגות,במדגה,

 -4סך8ף-ס?גות,
 עבודה,עבודה, - ?וע יאת 4מד 9לב,1ט1

 יאת, סלה ושפן14?ץ-סעפי
 ?משב קךייהיסל ?מרית, ט194נו 2ל 4יש?לי

 בטך8ף.כחנות
 שלש, זגיםו4עיד
 חריף9כ:ן4נט
מושש,
 ?29לספל

 - דרוף9ק,עון
 זיל!וסל,
 שין לטדכז

 סלקן,רוי4קוביקי
 ין ,רשראש-סחטו
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 ססל.דסט9ול
 המל לןלה שיף58דת
 עילם-קניינן,.עשית
 סשה-שפסים סיסת*מן
 ס9?ל." אסר סיקל02
 נימל 5ג8סת
 סימל, נדחורייב
 עיו"ט שלסול2ד

 יך?ית,שנגונה
 9ירשקת04דוה
 י סלסל 9ל :ה סיסיויציל - מ9?ל שסר וייזל02
 טויל, סול91סר
 8*, בושרת91ור
 ליס*, וץ שיוגץ
 - קיי שי "יסהדקיר
 סן8יר סיסיק פרזיעיף
 רום קיזזת 8* שלאין

 גהקת, 9לד"וס9סי9"
 סמים סרחסיר'ק
 ספקת נושרה91סר
 - סדיקים סססיל 8ר סיעד

 דלדלהמרסב
סט9ול,



 דשםנ49ה
 אילם, 8סרחשם
 - ספסל זהשל

 סן*י3.. פלטוושניל
 ך2לולסגורות
 רוים.6מולילים,4וים
 יעמום זל 8לךגשאת
 נססים: ול 8ל68דה
נמחות,
ימחות
 נ.לרכות

 להוט... 4מטזסלל
סינישים
וולסים
נוססים
ינויים,
פועמים,
רי"מים,
,שורקים
ךדי*קים
לשים
דריים
 ןסשוס מתללא
 - לחות-סוס84יסי
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 דז9ל?ביןה
 סף9יל' $0טולמייל
 דצא בוא יונעל,קי, י א ן נ , יס
 !וך8ה

 רצח סרע'1ןנץר
 1!9בח לעיף ס?שיו!בוב
 ו סיםדק?ץ

 בה%מ.. דלאביציאות
 ! סוער צויה 8'ש!5יז ven~ ינדילסשה

 ~pctO-מכיתור,ושסק

 ססף9ילקי
 משחור

 5דר,!ש
 ס9סר 8'ן8ף

בולט...
 שעת". סש9רדפין

 יעקקל:איסר
 9סמ, סט דביותםייקל,

 ז משלם 9סידסטק9ה
 ! לובד לשוב!ש

 ו יאד :ראאני
 - מוודה ירה סידוקה,
 - - לשליוה! ישוב!ש



 -י91י
 נער, ?עןשליען?5,
 ובער שיהססש
 סחיר! 8ל411ה,
 4ש18רזוש.לף

 מיזילי יקלש - ל*08
 4שיילה" וגםישקילו
 - 4!ד ?חיסונוו8ם
 4סד: לי esמרוץ
 ועיד שזהמזמנו
 - - - יבית-סשבידלהור
 י4ר, ב41ה יעיקל.ביא, - - --
 קסרסר... זליראשי
 מה-טוב, בחון/סה-יוב
 - - - וזאב.. וליראשי



 שטנינ(..י 19"ייםיני,

 יית- 2לךי פ*שא9", 2יייינו
ססר?ת,

 וסקסת". ססץ ינוקלים
 גמף, לא נרטין, לאךאשינו

 יסך?ב! סקי נסתלא

 ! תוקרת מנו חושועושו,

 נססךת,.. סקסת-סיום 8ס:הלא
 קטנים 419ליםשנו

 - - - קטניםע91די-סךגה
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 ז:ך,םיכווה

 רוססת הוסהסן'יך"
 גיסה שדםליכיגה - וגי זי יעזן,עין קודמתי טווסתהולית,
 es~v טעיתרצועות
 שרעש, שולט ללרצל
 סקסך" על סגיבק
 עךה. *מיד סקים4סי

 רם, nReJ  54 עעה:ד

 יהי6'. מריףשן-פלגי
 זום, :נועוחשוקים

 לושם, 4ל'זש"יובי
 קזער, 9חיר?89יררו
 ל?%י' 8'1לס-5רא

 *זד זד 4ע?1,עוז
 גמד. שדםלשמגא
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 בזבודה זלדיםשירי
'Q'vלילדים וטו 

 פריו טורוסירו,
 5ל5. 'ומר יריםר4ל'
 1 טורו טורו,טורו,

 ז 4לי-12ם יכונהאווי

 יסיר." ~שיו"בירים מ9י שסרמסר
 מזולג תלוי סחיטעי
 שחיי". ליי 4א סצטדעוך

 ישיב סבזפהכששי
 שמעכב לא עןעל *מוי חשף?ס1ה
 יסיר. עוד ול'לשנות
 שניו העט יך9קששא
 מסיז דמוי-ארזאשל
 שחור טקקה עולהדנם
 סרניז". סייב-ן9שסודז



רמנה

 יסקיר!ם יט?סץ,זיכרה,
 פ!וזם לששות ?לדיםט9ליטים
 שדים דגש ומררט9ר
 פ!לדים. עוזרים QOשן

 וריפו ספישלים טורו.טורו,
 !תטרו מפורסיסטים
 ןן,רו סט9שב?ם -צ'ק-צ'ק
 - - ,נשפו סש?חזים -15-19-פו
 נמררת תוקרתדיוצאת
 ע:ם... סיפי 50ם1טן

 ושורת שיבוששד'-לסו

 - - - שרצות-עולם שי5י

 1י2יים.,.עוטים

 בילינה 5ת ניטב וינזיםשסים
 ו??ב... ומגותישי-?רות,

 גוסנו, שת נוריסר'-נס"
 ס2זף." נצא מסר סי על נדעולא



 מבילת-2ש ינו ?ש עודסים
 נג,וגש

 נדוב.,. ציי שץ עלננדה
 שיחג ס?9ה סאה מ2עזל

p~lV'שוף ליטף - - - 

 וסיב שנסםיימנו
 91?3ב... סטוש הוא?קיר
 סינתז, לנזנק נסן לו8ף

 סייטם... ויעזיבסט9*ז

מוו"
 ס11ם; ששהסג
 98לא-עילם, ז9הסג
 לנו אשא עידש"ז
 לנו 8שא עיד8יז
 9עית-סניה.,.יסלק

 סקסנה שהימיימק91ם
 סדל'2ה צנרותית
 שמושהזרים
 "מושה...?מ'ס

 , אור נזמי - ney~lo נריחטח1מ'
 משות.,. ויעהסעינינו



 סימונה.., סברות עסקייםיף השמויה, ס1יוח שסירים4ף - לרריר מועדות %2אעיד אוסרת, היא טוב, ויזהעוד
4יקננ,

 !קירני
 יקירנו,ללעגנו,
 סקור-שינו,משננו,
 !קירנן,לישננו

 4?י'לנו. 4טהושל-חגים

 ודשת לרפש תידהירט נאוץ, יום-יום,גססז
 לסרת... נוסיףה41ה - משדוה סש9ר,מן

 סחוט, ךריקד סט5ט,רוקדה
 יסיר, 4?4ב 4ל4לים41י'ם - - - ומשיי ס99רולצד
 - - - 1!שת טך4'?ים81ין

 !קיךנו,עילגנו
 !קימנו,יייננו לט"ננוו אירףזרע
 1.,. 4שיילגו זסיףס4רף



 44י5י

 ! ועצב :גון 8ל ס9ך:ה,סי'

 ?ער! רחל ופסד מיךא8ל
 בגוער, עומד סוטיום
 - - 9?4נ- עויה ספקייים

 - משצי מול שלבשווה,
 מפער זכי לי סרסר9ף

 שרית-גירסתובת-וחוק
 י491ת... 9וך4המעיקיו

 וטים כרויפקירים,
 9לוא-44לה...לבגים.

 סלוא-עולהסלוא-99דה,
 ?סיבי גירר סומב,צנ'
 ס44יס פקיר ייוםסיום
 שרקיע עילה 85גוסר
 כשיד זני הוא בוסשסיש

 . מוריד... מוסה?עתי

 ישים, 'De1 ס"שא5"ועת
 ירעם, 9עזספשיש
 . לצל מסוהשבינה

 - - ולאייייאשן
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 בסיד לני הוא בוסשסיע
 - - - מוריד מוסהןזתו

 ו??ב, :גון 8ל ! סכריהסק
 ! צוי ד8ל נפסד מורא8ל

 נששר, עומי סדשיום
 - - - 9??ב צויי 95שייום

4יי...

 בידמשלדי
 בשד.וס"ת
 . %ס-מגוף. 94לטייר כפיף 5?בד9ף

 יכין אמותגומות
 I'GVN 004סוריים
 ) טחייק יים 6סרטלם

 פילג... פשעייוביגיעם

 ורעד 3ייללני
Dp~?וארד : 
 ו?ן?ל יזסח 5*' ?ת6לי!

 ! אכל 9רי-קטלי טתלי
- - 
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 ש וך ר י9

 הךדם, :יד,נוסה,
 לו... לולו לו8'

 סטם, ~p'Oנוסה-נום

 לו... לולו לו8'
 ךכל סכל מארריק
 לשיי"' מאוסה8'1
 ?בועיעוד
 משם,כעזרת

 ונייע, ?לך' גסנה08
 124לינת-דגים
 124ל...ינת-ךגים

 יביעיעוד
 סטם.גיזרת
 ונגיע 2לך' גק:ה,אם

 וקול19ת-דגים
 . 24ול,9נת-ךג'ם

 טושל, לוטז

 שכשל,סרק-י'
עקרת-ראש',

 מסיח, 4קסזדלסס
 טירח, 4?ס!ולסם

?9רת-ראש'"'



 הרדם :לד,נוטה,
 לו... *לו, לו8י

 סיס, יסיקגיסה-נום
 לו... לולו, לו8'
 יכל, ספל סיירריק
 ישכל... סאוסה8'ן



5ל
~sv: 

 מלב

 0לב, !?8ם 8ל6סיוסי,
 ילהיב סילקליב ניסי מגייסידה

 סוור...יס4סיסה

 ךסלית' מקנוניתין
 ס*סיר... מלוזךסינון
 ט8'ר... משיסה n?gיקל - ושמיר ושצחךסשה

 לום מיום עילים,סולים
 יימר, ומוריקיםשדלים
 רקום פסס ספרדוגם

 סטר... *סםנמנסם

 לשכל, מה:סגה
 יאד... 1ס?"יסטירים
 הכף, ייז  גוויםךות
 - - עוד מרצד לאסגד

 עי12ם 98לאגהרא
 ומורא: סקלכסס-שרא,

 ליכד משסיף מן"שת
לפסי

 סק?רה"... של



 סשלמימ??9די
 שנה שישניימי מ?יסןי עלסלתות

 מיעז... ספי4יכייי

 :?ob של-ג" ל94זטסייסי,
 תשל... טל-גאורוחקן
 ושוב, עודי8יסגנו
 - - - סבל !?18העיד



 רונית כנס'על

 ויגעי-תהום געגועי6ת
 לעיד מלימי ס9נוג'ת ט9ס'על

יים..
 אימם?8י

 עולםיל14הנת-תם
 ויר...רחוק

 אימם?8'
 שם, מולדים5ל

 שר" לסם ושר לסם 8'ז?אקל
 עי-מות S1~yb' ל9גיסםשיטי
 דמית.-. לסם וציריי49סי

 געגועי סם רוטטיםסי
 גיף, סרים9?לה
 סימו, ורעף "9גה, 8?ר9סל
 9ף... ועל ןקנים חולים,2ל

 מטסי סלטו, מיהודי ?לוםמ9ר'
 וקרוב, מידיד נ8ם,מסב
 ש' לסם סריסי מתוקגגון
 וטוב,.. חשת-אסןסלא



 מלב שזלם!סרשט
 1 שעט לאשר ליבילטם,

 מוטב טת 3סלישסך9ט
 לקראתס~קב
 ססדש".ס?וי?ה

 וטי4ה' !שדה ונזנית,עוסי,
 7תי4ים.. כשזן" נולדיםשל

 ומקנה נסם למםסגיניי
 ?כח לא אימם3י

 - - - !נ" יא8לסים,



 נקמיזס9"

 שזקוה מה??רה
 מזרח.. עידס?סש
 סיקיע שבל 08וגם

 וף. שי קגוסיםוסינים

 שיקרה סה?קרה
 מזרם.. עודה?סש

 וייר כסר על אם05
 ?ךמח... ע1סער

 שזירה טה?קרה
 מזרח... עידס?טש
 שחירס'ים כלילנ080
n&??...11ינח 

 עיד זככהזסב-ה?סש
 עיד יורש סלקלושת סייסי שצםשת
 מאם... שרניאור

 גדום, phyJ,וסקלגות
 נימי4.י נקמ'ז,נימיז,
 - - באם נקסף ילטל



 ר ע ש םעיי

 עטוסים. בעקב 40גי341ןי
 סרסו. רונץ משגותעל

 רדוסים יהודיםבאים
 י46ב. אר *ל ד4ל מרמף5ל

 פילמים סם 8ש9ס9ני
o~slדולק-. שסריסם 
 לימים... ושוב קער 5למ5"ר
 עטלפן סידי מיליםס?יסם

רק
 סנדר-ס5?י

 יממרסק,
 להיקרב" לא סטשרן4ל
 לסרסיקרק
 מאויב ס!קיףסיין
 ?ירה, יא !ר4הקלא
 ?"ויק יא שסרקלא

 טי4יק ויסכות-ר7,1
 - - - מיה בשימוטםלנו
-- - - - - 
 : רמת שושל קול רפש,פ"

95קרז
 ? לשאת95?ר

 קוךס ננוף 8י4ר*ל



 סמנים... בו שיסרשל
 ים. עיידיםשדוריס,
 ז מיום סממה ישובסטם

דססת-מהום...

 שסרי דרף 8'ןמפנמה
 עוד. נלון לא13

 184"ר"' חונקס?י'
 ו ומרדות otnts ןמ'הו,
 ? !יסה פה !ף:ה,מה

 לטסיה. ילוםכחוץ-משנת
 n@vy ?ל סים ז כשטיושה

 - - משדת- אורב  "והיסשי
 ?ש, ראשנו על 8ג סי טוב8ף
 וך5ש 05 !שדעוד
 סגוףלסייח
סיאוב,
 כף ושד איהוכש
 ד"ח, יחות1!ש

 קרובותד?'2!ם
 .. וסיביתאוקבות

 !9עם לפף עיד?ל
 -שדם
 ממושש!6י
 תאפד,לא



 :ד היש'עהלרן
 - - - ס6ש לוונחם
-- - - - 

 רדוטים זהודיםרצים
 !ריף... מחריזםויל

 זחיסים 5?ר טלמשער
 שער 5יס95ר

?טוסים, וצעיתססי
 יפיסים: ר"ה4"סלה
 - סטיףז ו4ר זביאמס'



 סיצשהומה

 רומסת רומסהליורה
 רם 4סמח 4:ד:ד קודםתי הוסהסיכונה
 שדם.י. רתוםליכודה

 יחול, - 8ס'םחגורות,
 בלל... יהוסהרעש
 נך?ם, דרוכותוערית
 סעינ?ם. מןיתוחות

 :ך?ם, יורדות עולותיל
 סבי-שנפם,דריים
 גימלים זלדטורים
 סמנל*לים,נסש?ים
 סיטרסים,וסיים

 גך5סים:4לם-שרא
 מיל! - הודדההודז'ה
 - - - יחבל יא ?יצףלא
 רם ?nDt 4:ד:ד

 - - - ידם רתוםליכונה
 החייטות סדנת לידהאולפן

 גלאשרשל
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 זיים.זלים,

 קטנהספיר-9נף

 סוידה, מלמישי

 סריסה. להוקיקול

 ו ?לום ל9ם,?לים
 והם, אור 4ל מקרה,ליית ז ע9ה שני סלקהסלקה
 נ999ה' נקשי סיללת ?מיטל

 מקליף, שר רוםשה
 סודם... נוטףנוטף
 לסריג שה 6יןאקל
 וד?4נ.. סיר סידהריק

 ! ילים לסם,?יום

 ז9הי שגי סלפהסליה
 והם, אור 5ל מירח,ל49ת
 נקלשה נ9?י סיכלת ?סי5ל
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 :טוב בתום4ל

 נסוב רחום8ל
 !יק קיק וקל4,יה
 pby 9ב4ש 9o'@1vo?ד
 בב סייסקדף
 זסב". ס?ליסיםלעייף
 הלזר, רע 5תשרע
 סיר !וקיסםולא

 ומקור--- יותלטסנות

 18. סייר טוקף9קקהרחיב
 סרוקת-משסן נעלברעיית
 זהידים'וקיים
ירודים.
 שזוגותיו*נ'ם
 נוגית,בסגים
 שסד טסד'ישנים
לירד...
 - - - נ989ת !הודיםקדת

 ושנירים,ולי-עם
 ?שרים, קוסים?ים

 ל48חית...לשלים
 סרחוב,שלא

 י מתדרכותודושות



 - וסירובמרחוק
 נומך'ם.., ט21:'ן9?הלרמוב
 זגים.י5 סורים - ?ף4ים -וחלים
 ?חוסיםלעיפות
 רמוסיםסראטים
 - - -ירשנים

 נטיב, נחוםשל
 - יארב 'ום??רם פ?יריפשל
 ' "ירחושה



 ושד...עיי

 8??ת, אכולותדאוגומ,
 9ומ, עד סיייהסרסימות
 גירר, רתתרגלינו
 מסר. 8י:ה עוד ס' '11?תוטין

 גג ראשינו ןשל ee לנו !שעוד
 נך8ג; ךאל קיאתגפנסם
 משיב לנו l~?Oשל
 לויה" ספוווה ו4הס:ה
 וישב בוקה סבות סיו8ף
 וסרב, סלל הוא ריקטי

 וצף". ל4'ינשקו - הסף קייםדוסם
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 סל.,וסרסטו

 ששיןה הזמות משסרממו
רכונות-במשזרה:

 רי... ט4סו
 ס9נהיים, טזיםסים

 - - - פי פ4 פו עולה:81ד
 סיגום סירםלאור
 יפגום... סזסלסססיל

 לפטרת סיכויה -טורו-טורו
 מיסרת, תסלף קשטעוד

 שטים יקולות שזרזיםסיפקס'ם
 וסגור....זסרמרת

 לייניים סןיים סדים5000
 למצר. !ש יוםיום

 ישירה הומות השסרסיז
לכונות-ם4סירה:
 רו רוסו ~

- . -  
( . . 

 . . ימנם פ11סת.:דיעה

 סיים... :סיקי:רק
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 סמשרי'ם 40רקבעוררות
 רזרעד ףים ס"ת9ל
 ~ets ויביסק' רייבטל

 בלה.. מ91מת?ק'ות

 קם ניקרשטף
 מפיז-סדם, סיף,תור
 ראשים טלף עם שדולגוף

 ר941'ם,.. צולקיםהחקים

 לקיל צורח טסדשופר
 ס4ל'ףוסמל-סגומי

 קמאל, 1על :מיזעל
 יס?ליב. דיסף הוא,ישלל

 יעט, שאשק שפרשיסר
 ס4ש'ם... 9שרוילי דק מוקףהוא
 טת, 9לי ס9ה הוא סן4ך'ם טת8ף
 ראשים. ר4לזם, !דים,על

 0סלושה ליקיםי9?4"'ם
 -  ?מלרם ימד 4ללעיר
 חניקה". טרסה שפיא."פינין
 ססלים' יאשרסשץ



 קפוא. רקובחינין
 רפו סוטו סיסיוד'

 צח, זלג ניצלניסל
 עמ' סלקסרחיב
 שנעם כרבידהטל

 %אקים... זורמיםמלנבות

 1943 אוקטובר לודזבנסו



קריים

 סבנת, הוא טסת קופהק
 מטלונות לךנסהיתושם 2!ץ' 14מריבול

 94פניתנטדינים
 יינותוחלות
 פייסנית ס?נ'ביויקים
 ורם, קשוב 4מ9קידנ?סיק'ם
 מקסת-סידם... לקרסןלסטק
 ולחוש למסריש
 יריש,מקלים לססי מצו, !הו4י
 סייטה ישלם לאד8ם
 לסעף צרף!סלה
 סרמינ.. rw:שי
 ר4ים' צ3'-חמייבותנשלתי
 מיסקרים... סט;ש'םטף
 סמ!שב 8'שט'ז
 רעב, הוא 13?ר4ם
 לן6ע רירה etwטין
 לןוע, ~D'W 83קר4ם

 רקוב ולה-ונוןכקשר
 - - - סשוב אוזרהוא
 Sb?t רוזים8'ן



 ללוע... מפו לא עוד4י
 )לסח ריקים8י1
 *". סייים עיי4ל

 לס?8רריקים
 ?*ומר...נטה
 ס5ג שבור 0208

 4ן-48ג...ורודף
 96שר ?רק כטהלס?שר
 פשר... שסרסהנטה

 מכמנותמזדוגים
 מסם... 5ת רוגשיםטיים סל4נית'סשף9ית

 ידם ראשים,ראש' מוגיםסם
 ?4!דם, סרשיסהלסי
 גורם וב ?ישקרעד
 למקנה-סטירילשיח
 מסיהטריזי

 סראשון. פישיוח!8א
 ממטוסיםמן
 שרסיס.-סטזיז גיקחו49ר
 מטוסים עיידיםך)(ם
 ולגין,י8ב

 8ין-לס?!סים,
 ,לסוקלים מוסגיםךסם

 - - - ש'רן4קילרחוב
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 18 טוק!,4סשהרהיב,

 ומב, מכלת ?ליום
 מדרסים ?לע5

 נישכים...שרית-4לר
 ממית - נ41צותשמרשות

?סים
 יסב. רקיעממת
-- - - 
 משסה ?דית8ל

 ?סהסילקה,
ס4ר9ה.

 יכיל פך?אום
 לגיל, נומרמעם
 כיה. 9יושסיסי
וספחו
 - - -'יסלת
 !הודים ?לברק

ירודים
 ין8ב "ישההיוןי
 וין, "ovסויסם - - יוטב- לויהאסל

 עזן 94לוסערת
 לן!ר ?ימינוקף

סש9!ר"'
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 - סןתעמר
 . "44ת,.. ?ל יניםשל

 ועולליםי?ורים
 סולליםו4ףרים
 מהום 4לודרך

 ס2ר- משמד סרטיםיעיכם - - -סוימנום
 ייקר עאן ע,ג,סרעוד
 ?רק-משידמול
 סטשקית.,.?ל
 , סס?'ק'ם רעילות-מושהותוידים

 ססניקיס... מוסי שת4עיג'סם
 ! עזה 8יז ינוס, 8יז : שמיהותאוירות

 - - - נצא לערף יוס?ם, עוד יום,עוד

ס"ינוקוח:
D)'Wעזי, שוקלים 
 מ'4ז"'סם"גה
 8יס4ט4ט
 ששם... ?זיגיוימילי

 סיסז1 כיהומן,
 משף. 05 יודש,את סיון-סשףיג"5ף
 נוט, ס8ין

 - - - ס13מסן4ה
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 ; מיל" vlyt'1 שתפשעיו

 שמשה... שכע,שש,
 שורה 6סרשורה

 וכסבורה,שמידות
 ומסרת זילסשה
 תיחלת לשיןסיימם
 נירית...ט9מושה
 9עי9רת... רבדוסיאב
 לישן...לישן".
 : ועיין רידףוסזיק

 ז שם אולי טהאולי
 חן ס4ט 993ה אמ, !שהמישהו

אולי
 ?שוב!ף:ה
 ואוב,ללב
 - - - ומ11 שללסלה

 הקיסי9ר טת9סיש'ם
 1!4יר ?שסעאזלי
 ספייר ית !חליףאילי
 לשב81 ?וסה משיוםדשת
ne~?לשכי8?ס 
 מקצורשה
 פט"9י".שת
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 כי?ט?ם ?תטש ~ס1או4
ןיסצת
 ?ד?רימו סנט"סקרי

 ?רק סטרד!8א
 יעט עידןוש8ר
 סולסטו
 - - -סוסלל
 לטנו,?לה

 רחלינו,-שושרה
 לקרומינו, יבול8י1
 4ךוגנו עידןטיז

 י10תלות,
 - - %דעת-לדר~לא



א-ו

 בון, גךדמותסז"רים
 בשגעם... כוספיםעונים
 - סף, 2ל פל?לה יורדטרש

 כשנום...גש%ק-4א

 זעם עוד 4נ1 סי טובעוד
 סלשב... הפסלבוטו
 מה-טוב, ש", אקף,טוב
 ! יח 8לי קבב 8לי,בוא

 שא' *זדיף סמל ראשיטת
 יינופ סך2ף 4לי5ן"וסים

 . - לשנם". ף יטו רגעלו



 לודז 9וס. תש,ד *צלייי-ג

 5ג, טסי ניסף חלולחדש
 בוסים... עיפות סעציםעל
 ?tp~l סלם ימייםלדיז
 t..Qt~ia עולים ניעםמירא

 6דסת-קדש בית-?יסי1!הו,
 !נגוסה

 טךסיכ: ושלטינו סיסתטץ
 - סיב וזיירים יך!'םקירים
 סוטה... לסל ימרת-סטמיםסבלו

 שרים, ששים, ?4ב, של מליםהו,
 שטתו... שלה גירל יומר2ל
 מקירים צל לבקר יבואועוד
 - - - 48ט1 סגי זל לוקרם "קדיש"ולוטר

 הילמד, י4ו ז'כי ד4רסגי,והודי
 סילל". שנוי 4דסה ששל8ין
d~h5ג סקל נוטף שליל 
 - - - טיל עוקרתוימי
 ס4ד! וקדיש" 94בידף שיה רמיימ!שלסלא י רי שייי משסי ! רטטים סלא8ל
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ולב

 שלב, !שבשטי
 שתיר. ילאי זםל4ן
 מלב ?ש4*טי

 ן!שמי. !שב124-?רישא
 נובס, הוא סבוסב,

 ן?סרר' קליל עתסטאר
ttQ~?שי DQI" 
 - - - $ר מה בספגהסטיב

 שלבהוסוגיא
 ; !שיד מרחיב4דד

 !9קה ~DO'eטת !ישעי ששנת ?הודיםעת

 הוא ן4רף !סין??ד

 . !עבר. רעשי
 בע4ר' שי משל?גינן
 !שמר... סשהסלל

"Yaיגיע, !סין 
 ; סלף *זסש5ד

 שלנה סוגיאכי
 ןלךיו שתשיסר.

- .  
-  -  - 



 4*19 *ייניפ-יין

Ye-1סירתbg" שימים, ישגיר 
 י ודלהשקלת-כרכום

 מטי' סים ג?מקיק4ר
'CV~llיזיה. סיא 8ף 
 עיי, טת "וש"עבט"
 ר8נספ1 אוכלביה
 עילף דית טלףאם

 י י2: 8ל ס8ו,ס9נימ
 דרבים של על טיגקהו,
 סן??ד! עיי9יל
 סיוט ללא ס12יללא
 9?9ד. מיי שלה,סגו

 2:ד: ?מקיםרועדים
"סמ?לימים"".

 הויסיםי4בודה
 משסל, ללטו כחיץסי
 - גשטל אקל "םאילי
 :נסם רעהו "יששף
 נרזד,ללב
 וי?9?ם: ודע *םאם



 ו*ןר יסדגורל
NSS'i."ולנקדר 

 ממש שניםשסרי
 - נתיל 8סד הונעטו.
 יסמתיל?ססדש
 ?ין לנהסקטיק הי4"איג"

 ורקימרעפים
 ונדסס'ם מגרשיםשנו
 לשלש.., 045?80עם,
 סראש מסתוכר
 משש, מסילתהוא
 סיבשש."משי
 ?tr~t לא כשא,לא
 כף... ללא סיר,לא
 ימן לנו יקיםל4
 דנקטביוון
 - - סראש טתלסייס ושדיש' לדול 8ל הוי,-
 8ם, לא יב,לא

 יח, ללא !ידלא
 מזועם סריםכמוץ
 *רם... יזר,סמל



 "oln? זו סיא,לו
 ., ס:סידה,ס?ריד",

 . מלסבטועת-

 סכב, סנטוסושרירת
 מרבק, שלי מיאלו

 ?סוו. נממש 4זייקום
-- - - - 

 פרסיל, ליאת מנבקלש
 ישחז... כשלון פ!דרימה
 זוז.;. תיפינהדלא זייי ששיי רולי,ובו
 ,סז ומה ייסיף סה8ף
 דנסאלנןז נקפל 808ם
 "סן", פוידהד8ם
 יסשן, 08ד8ף
 פשעד ישרה לפישיףמן

 דחוףז?דפפו
 רדוףד?רדפו.
 גידעת... י" דרך יישיי
 משרת-של-:שע, יצמדלה

 מעת: ורצויהיבירה
 י ששע 8'!ה על עי',עטי,
 1 סטא עיזה על עטי,עמ',



 ראשון, atlh'-2?ץיוני,

 4טשר,..סטדס"
 יין 8י נקיית...ס?סש
 סאור...נחמא

 שרק -זכ?דית
Oby~,מסק 
 ילל 2יץ פינו מקוץ3י

 ??תילל... osinולעילם
 ר1ער, ??ב רוהים ישנים,!סים
 סעי". ליגי רססהשויר
 גישת, שיסה שלסבסד
 נך4שש" לסףסלשוז

 שללק רוה,וורה
 טיני"' סניף' ראש עלמלונה
 ?רד 3ירשה
 ועט, קיץרק
 שטי-לידז' !הידי שלף משיהיומר

סעיר
  !עיר... r~p רקג?6ר
 זךסם

 וזועם, קוא8יוי
 לום, 4ס?ט2יולנאוף
 עילם, 4רםכיו'מלליף
 כעסים, שקףו'ש4או





 9'יו'$נ

 אירא. יזרה לא ס?9ש !סיםשעה
 64רה ייייזה 98רי קלישק
 סיטים, ילודם 1ססגה-50?9וה 50ם1?ל

 - - בודעם וסייז ס"ה זם רציםיוני-4ום

 "שחית: "ימי סול, שנקרית -מקום-סרכוז
 גי?כות... טלף ?נות ך!5?ת !םול
 וששדים, יזוים גרוסים,?ל
 ליהודים... שלון סגה-אות ?ל 1hy עלאיים

 ושר, הושא שעה של יבורים. שנו,סלעים
 דם3רי סיללה ס?9קים,מעמיסה,

 94שיי יממליף 242פיםלזוג
 מ"ר... לירסק-סריסים לורד,לקסת

 אטומים, סךרים, מרדים,יי?כים
 . ג?4י, ?פם!ים !ה שתקכשים
 ?נוסים חילים 9עיפ1ת דל.םמלזבות
 פקי-. יישרה לנסיופים



 לסייר ר41'ם115

 איר 4ל לשאת איבל לא שי5ת
ס'ים

 - ישבית פסשה 4ת ס?יתיריאה
 שסלת-קהים, ועילס, חשף?סי
 ג"בי 41ים *דיל?9ר
 סוססר"' מצל,ווי

 לריסרציוי
 "pg' דקם חוןים
 לזים וסרקם

 נ: - -למרסק

 סס'ב א"י סשימית סומרסק
 ייף' וסילףס4~יו'
 וקכולססי'ון
 ב3%"סש1יסים
 ~D'?lD ייסרגלשלוז

סדק"
 - דשוסשת שיסעת יווה,חוי
 חליו עיכר לאסה

 ותויים, חיילים84ימ
 שתירים, זקוריםמסינו
 סםמידיםהדינו
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ששלדים...
 סים מןךג?8ר
 טדם, שפרי9עט

 שערות,לשמות
?בורות,
 ךש5?ם שותרקב
 - - ?יננםירוטי
 האר בעלי-מוםק9ץ

 מלפירו ~דז השדימקבוץ

 פקוס.. שין 9שס,ופיז
 יום, אור עד סללהסל

 סזך1, עדסמצקר
 סשל9%ים,צועקים
 סיות-משיה ס"סחושי

 גשמים, סם9ס9שים
 ! לעסיסים יקם,ךאוי

 מוסטים... סםכיקום
 .ן97לסים גסיםלכן

 מימים, כעלייתוס9טיךים
 סשפל, 81ךמף9ירוז'
 ו9מבת- לספיתממסת

סשישת
 היל יום שויציםך9ף
 חדי )ד"קסלב



 ואוגל מוםקוסא

 לשית רויים כיסמסואים
 לסייר,ופה

 סמר מיש שיי129ים
 סוס,זמיסש
 סיף טוף !מאסגה

שטוב...

 גימר, שסה !הילו
 נוסרים 4ז סעי43טי
 ז2ך'ם זה1ךים שלףשמים
 - יפש 99לים סייילא
 - - - גמרסש סנטאלי
-- - - - 

 גובסת עוד סזמהס?9ש
 עוד מזמה לאוסופת-סדם

רותמה,
 לעילם סקסרר סלהך?לוס
 נומגים ססדם סי4ושוב

קילם..
 סיסקש סזהס5זי
 1סמ18ר גילחופלטי
 תו2? 0זהךסשוסר
 - ינשרךעלום
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 לסיור, 6ה ינורזיים ט'י  וי48ל
 !ז, לא 8ישמיקומו

 עקב-4ר על גמ12םךלו
 סר. 92הךעל
 י4ר, ואסב חומות-50ם61ת
 משר, %מות-פיסוית
 ממול 41דרות סחיריםשת

 -סיושרז
- -. - ttR?W ?קשיח לאבק  

 נאסבפטר
 מנת-סרוב,שת
 משות, שת וטף סרעב,שת
 ומוזית, משת-סמליעל
 סיילל"'בשיר סכי סשרש טתך8ף
 לס?8ר 6ה ריציםמנו
 !ספור, ?משחקהעד

 - - - 4?ר לסל?לום 1!סב?י tlevtמשופר

 44,י1 באוגוסט 5 רוכסי.חיסול



 nQP'SD טפי.קח

 ?ליפית הקשרית, נגיסגשר
 ?טיפות 9תו4ה שנפותיויבית
 בך סיסי שי נדמי סביב.ולאה
 לשרסק. ?9א וליל טרמיטסרש

 כזד, ממיסבה י"9,קה,
 הרעע.. נ"-~rsl ועילם מורשיר
 סיליג 9ססק טשי,לוה-וא, וניי יסר5ז יז-שפושייטת

 נשנק, וגון-8לס ומק,ש9רנ4
 מיניש עיד שטצ'ושין 8ש"השין'8ין
 סטיית, לגרשה ס58יםגרשי
 אית. ושין סיסז 8יו סחוסהסוני

 ואוב, גוסנו נבת, לא שרש,לא
 נשלוב... לו סמלפט ועוףנישנו

 9עת 5ה סרהיקים לבלרינו *ישי
 נושאת... חמנו ~שרתר4%4

 סמיוץ 9רק-ויל 9קיגינ4ושוב
 וקירץי" ירסף משתוקפלום
 מקטב 91קיס פיונה:זי"
 ~QO-לסב... 9ל54 ה4אסשל
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,גיס

 מילילים, ירמים שז "לווים
 שיאלים, תוקעים סם,הויס'ם
 - לו8-מש על קלם-?דה. עלנ91לים

 9טב". עד ל9?4'ם בגת מןבשר-ואו

 לעירר, De ניצוץ ושרי, וכלטילי
p'V?1סטז'ר 9עס דלו ניעוץ נם - 
 למדרסים לרדומים, בווי

 - - - שיגשיםלרולי
 - עגומים נדונים ?דרשו מגגון *וסר מהסי

n'DtOז.. עירומים 
 גיזר ואיער יבגר-אסל ש91ייםמם

 - - - טשסר שת טוויםייסרות-לב
 בום, ?סן5ז יגוןועת
 ויקרם,.. ונליץ סול'ם מינו?יפו

 יעם: זל "פי' על וברכזת נצלויתקלות
 dhli... לעילם ומיה לססיא ?ליף 1 ן 1 ג7
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סכמה

 ל שוב מה עזני,עקשי

 קריב, 01ט !שיי
 ?ם 8י יסרסק יודעים,סי
 לום מולדת!ש
 1עץ, בזת לנו !שסי
 סשטץ טחסכם
1:ד
 סד". סנףולא

 מלוףם, ס81ד סכינו שםו2ם
 ?זיויסי ?ר סידי סלנו 2104ם
 יף, של עוד קקה לא קקה,לא
 ס,1ח אסק של עינים טת נשאעת
 טרץ-יביתטל
 ?לית... עד נמשות ניקטמליס

 עם-סויה, הום עמנו rlws)שם,
 ; ולולה nlss'-לכנולילדינו

 יס81ל, מירימינו :לינןלו
 !?ר8ל, לשרץ שריל הולסיםשינו
 מק 8ל הו, שלנו, 4ימבוטל

R~nfשירי. 1ימף, 5ם 

שן



 4ל וואשל יים ו"ירנלף
 8ל יוסשרף 5רףיממסמי

 ייךץ-!שך6ל פשלמהסשלמה, -
 308" !תוסי עילם, סווליינו,



Iv~aלילף !ס:ה 

 ו 15ליז של ימיהו,
 אילף אני ר81ה סחמרי4ה83צם
tats~.,.ס9אובות 
 או?1'ץ, דשת סיטו שת ראו 49רסו

 מגז, מש' של סדרף טקיר, 4ליסלקציות
 ועף; !קן "ל רדומיםס?לוס'ם
 מורדים, *ראשים דן'1ת-לידים?צדו

 וצמות 8מךים קשורי רקוס4ס'קו
 לקמות... שלקלועות
 צל ?לדיסז ומ עצרן סש'לו"שהית

 . ס9ה?סל. משולידרות
 יין... ידעו רלא רצו מימה שי4סמח

 סשש'ם כעדיה אישךץ,כרחובות
ר8ךבע,

 לטוי, צייסים ושנום שלשיםללוקים
 .. פלוק 4סל נשיםשלף
 ס29ד: בלילהלשלש
 גילח, ליצור-כשמזתסי
 - - - לעריהוסי
 מדפק... סדל מלב, טת רצע4ל
 מינוק, אומף, יקסת 4ץ.םסנה
 לס29ד ?טףנודעת
 נשחח סכיסססר?ב
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 .. 9יח 11'מלב

 וכן, לא כיז ויא, סוכיז
 הפוגן סשיט על!טמנו

 סים, זסלי עדמחצות-לזלה
 ah.. עד מלשה  ל*וושט-מי4*

 2ל 4קי קול ס6'-4ן גשס'ע 408י
 כרמם לקרע?3-נו
 זל טל!דנם
 ויזמיםשוה
 כידים... .98ניםישמ'

 י19ר, יזיים ימנו יסזירו לי15תמיי
 משר, סייככנו שפ4נ,99סלה
 יחדו... גדסקנו הליל ח9יטל
 להיקלח, נשפרנו לשבילהלא
 פ4סזב, סחנה-4רשנאו 5ל אםכי
91ף

 49דינו, שת סזלינוקרעי
 שירנו עיוסעיפו
 אהרון משזד 6מר1ן,ס9ע
 - - - יכלייז סממן-4רשנאוטל
 י אויוי, זל ימו 5וליז' של9סו

 6ט. וזיני זלך 8גיסמטה
 ושרוד,  9?4ה יעם בת4גי



 1:ז, 4יי ייז, 4יי וזת,4יי.
 - זוף 4רו8 יעלה כשל, סיקרס!יו
 סמו,הו,
 יצער שחרונה 5עם אילף רווההגי

וקטב
 ולמשמר לפום שלינו 4ני-עסי,הו,

 למיל-ם!ינו טת לשמר הסליפכלילות
מול...

 סטסד בבלוק אומנו ימאס סצורר 4א8מ
 שדו סשג' שליק לנוסי8ירית

 טלילה גמסס שיא ם?יישי, טל משגיומן
 - - - סבילה חוזר51ף

 סכרין לשיבת שות4עסד
 סטכיון, 5שר על ינוילויות
 ?ר 4'ךי עד-מות ולכותגרךפות

 עקיר עם וסיריל 9!ד'ו סשטק מינו4י

 סשרסץ, טל 9ב81נ51עם,
 קצי ושירנו עייוםסקשיטוט

 ס'-רוש ך5יקינו לעלינוס?צו
 מיאש. טס ולסמרר מישן טתלם'4בות

 D'WPO/ *ידעיםמה
 ל21תי סם ןכול'םסה
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 ז ומול גודלה 9סר- גורלםסיט
 וקבול. שדה בזה, !שלסם

 אומס 00שישטיפ
 שנו שסר שלסיםיי
 סעפים,סול
 לנו גס:1כם

 1סדמ'ם. סמיאות סרסי ש"לשאת

 טקסיוטני
 ?לחהיחמושה

 יום-סויז בבואסי
 כוס-ששימה... 5"לר "ל'סם4ם
 פיזם, הוא ?ריב וי סלטייקני
 לצידי-ים' ?ביאמרש
 - דסיטב סקטורים שליסלף

 רוזף... :ס' צלינו4יל-לרכות
 ?9ש-אור 2עללסלוננו
 ובורו "ג' יאסר:1ףסלש
 סים צקים לטלף' זמיס?יז

 , ניזם לג'ללאור-ם:ים
 - סי'-עד ס3י-נצח, וכונויעט'
 1 ס"ס'ואני

 ?סד ינו כס-מילנוטי
 ודרור. חלש יסדילזכות
 :סין טי סאונתימי



 איינינו סינירבית ונירי הוא ס"מ שם 08 יקוםשן?נו
 ךזגנו.סמינו
 יהד, שם ינועטה
 ווי, סוק עייעטה
 וכשרש הוא שיתוש"

 מיוטמת94טרץ-8בומיו
 - - - נסת רב ך?רנה שרשושה



 1,940טפי

 ערף לסם 19ניםינו
 מרצות-יסים76ט'-דמים,

 ?נות-שלף 9ניינו
 רוום'-עיים. ערף, יקםפועים

 טטמין'..סגי
 לעיי טירונה *לות זומיכי
 ! לעם חזרה עוד דרץ8ין

 דם סרוווה 89דסת-6?9נזיארה
 סיומם. בטוירהסש9ה
 לעוותו מ' 8ת ל9ם !מוה עודלא
 סשסטהו ושריסם "ורף לא להודירשל
 8דסמקם על ורדו של יטר ולא טללא

 נ.סיסמה

 ס42נים מיני-עיימשמרון
 סרנניט, ס?עידה לשרץ!8לה

 וסל, 4ה ודרור חקשסני ??רשי לשרץ קדש ?מייומדי
 סטמיד..קני
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 4א ףמחך

 85ץ. מן ;?ר1 9סר שסרוגיםוים
 !ם. ל?4ר משליגומישרים
 91כדים, חקרים בויים,סיסים
 - - - קץ סי,יל!טירינו 44דיפי 4לי 14דית, תויתדשנו
 ?5לס., ס"גו?ג" בשר לרנותישרבע
 רגלום, צל מסר מיש קמותחנו
 441א-ם?ס!ם 5ל4;ה *בימיםעוד
 5י1ם. לעבודת ךצות חנויבסר
 נים, לשה ניל, ייםו9ף
 דאובת-יהום מנגערעש
 לדם". 5צטא'ם נוקשינושל
 טוב עוקדים דים רע, עקדים08

 ?6ב שסיכנוס"סר-מס"ס
 סה-94ף. של ו4ר 9ל על שוללואקל
 - - - חקית 4?'ג'סם ויהום8'בת
 חימשת של!צור
 ולתימתלרוקה
 שת הלקשלנקית

 יצס4ח וראיסידורים
 ירוימנויאת

לשר-משות,..
 - - - - ים?ינו! ניבויאוי



 נרותהדישת

 9wmייו

 יכ-

 ימי,
 וי41 שן 98י4י
 סלד, שתיכן שת94ל
 גרות על4;רף

 ש9ח~
 משטל, 8י? בפסלה 08נם

 94לל 8יןךנ9רור
 8ש לפקותתסור
 ושוי

 כסלה".יגש-%ת
 פיקיזה מול44רף
 ?יך8ל.ישי ס8ל4רצי9ף,
 שמי! 91רון הזפקרוץ
ימינומשיכני
 81'נו*
 ?יך8ל, יס'הו,

 שריב לראית ידךנאה
ךגושנ

משיכנו י שמ5 וחרוף הושכייף



 הינוןל
 למינוטל

טילנו
מ?ן!נו
 ?מזנינו לשמע עידוגזזה

 9?ל'נו. ?למרטת-קדוש

 שופמנו לסנ'ףפעיה עילם ?לרבונו

~t&?1
 "סיון-לטנו. לטזנ'ף
 ?מת טר4ייףשפריי-שטום

 קלחוקלום
 ! עולם *8'לסל



,טוב

 סיים Dp סים כ'רטוב
 סך2ע' עם ס??ה'04
 p~eoJ פסעם שולמו יעט עודסי
 ופדיום. ןשווה ?8ןנאייי

 וסיאוב ס!גון סוייימלב
 מלנושם... שיסה בו?יעודד,
 טוב, ושה אולי סי למטמיזסימילים

 פא". שנו - קינו זה שדירסי



 סטסייוהסורר

 סעולם _6ל משמיונה שורף6ת
 סרקי8 ?פריתשת מסמי לטני11.סצירר
 " !4קיצ רסיבורג סנויר?פיז

 5~8מוץ
 קליעמקש
 4!דהוקם
 סשרסת והודיםעיירים

 4ר4ן-4לזז'לספגה-הפות
 ?גז ?ל ישה יטסי8ירו
 לכון 6ל יודעות ינוושין
 סאור $~yמה
 !סיר, מטנו8ל
 חלוס'-ס?עית... יודעות ינוועין
 . ~סן ?ל הרוצוטת

 שאן קולעותינו
 סלופי-פט?ירית סיעל
 ניום,לולה
 - - - ויוםלזלה

 צר הואסט4רש
 רסב ועשר 188ת ??ריםירבו

 סיירושי
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 לעכב 8'ן סמור84מור
 8י?ר עיד ,9ם0ן

 סירל9*ש
 ימסיר סיקסה4נ'
 14-עיר, "עיף",איש
 ס$?'כ של1200 משיסיםדלכז
 - - - יורשים 8l~teeל

 סילדה על ינויי?בית
 וטסה,4ת21ת

4קר-ימות
מסרית-חם'

 יודעות שנודטיז
 סים... סי ?ליעתו
 מטו: רועםוסלאם
 , לסס!יב סיבסד8ל
 נומי. דוך!ה עידוםדלף
 !ךעד ביד מאשלשעט

 סלי עסקיהמזינות
 - - - סוורי-ס:קיד8ל

 9סר, !דוע,מסוה
 - - סטקןרפטמנה-או?1יץ



 סברים6ב

 ! לרחשים8ב

 יסססי, e~$,8מה
 סרחסימו8ב
 מנמסישטה
 סילא-עולט, שטהבק
 - סטדם לב מקטרי4ת
 5דע. שמהלק

 ד8ער וגון 4?עת זליגונן
 יל' סבי?ת
 שונתי9י'ב
 שערו יגהמסל
 פוי כליםמשה

 ים9די-8דם, ט4סרףהא שיטיי ודך, ליהדקיק-גא
 סבה לי מיאיציקותו
 ןשרשבהומשתי
11~tyolבדם... הוסר 
 שיפי, יריריסף, ל'טוגה
 ליגעת-ם?אי, שטה נומן4י

 שכף יבוסו94ביד
 פוד,יטלא
 י יסד5דג'
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 קעה-ערףעם

 עטי,קשי-זריף,
 4דייי, 4דרףסוך"י
 4דד !?4נועת
 סבר קירות 8ךבעתבין
 סיריף?ל

סעטורים
כירים
 !רקים בסים?ל

 יתוקיםישרסים
 אדיר.. ממקפת סיגילם79יה

 בוריף סלוןלא
 ילתלא
 !זקיף, 4מוף חוררק
 חסלת גגי1ךכו
 ס?לב.. לשאירתיימ5
 פלחות נידמות-סש'טעל

 גשגחית, ושים 506ריבבית
 דר4ל!ם, !דיםופיחית
 as1 ייןואונות
 רזב מתוףמצוחת

4יליי8-1ינום
 ביסרום טסת 4?זהיטריק
 4זרב שיח 4?והוללסם
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 ממסטר 4א, זהות1צד
 בקרב..ספל

 לרוץ גממת 8?ה8?ה
 בחוץ. 92הויהומה
 ס9ס2סת ,אתרויה

 צווסת:וברשע-קול
 !תלקו לאמאשל
 ו- ו בגי-15מ אי 8מן,סיות י סןק הל.צסירו
 פוססתן 9גחס'ם טיסטת

 יוסמו גזע 4ניחזירים
 ?סה לקרץ קיסמנווכסר
 ול יל מורמית .עיינו
 ?5!ם 48ניםי4סז
 מ9ט2מת 19יית9ף
 ולוקסת "לרון-לשנוטת

 4ידיכ4 סא"לסלקת
 4צ'ן'ס מן ?נושאתומ'

 ט45ת ס'א ראשו1הישורה
 29ר4ת סיוהילס41מה

 פטים. ונםכף
 בט49ח, סקרה .5םי24ריב
 משח ?ם ששיה21ם

 לגוףוכאלת
 ונציב ?ף 4ל לאושוב
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 חל?ר...וס9ץ-ססדם
 וש'יס' ?רה 4:שיף
 זומר 1~ס1רט'1
 של"י סזה הוא ע4ל3י

ראשי-ספסלה
 "מש19ס" סיפוקים,יפקדי

דססדרנים
 ראשונימיסם
 סששר", "ם4יהסם,
 מתור... וראשיתסם
 סראשינ1ת גשורותסם

 ועריסות ס?ס'י'םמירקים
 ס*ד%1תמלסם

 גטנות... יפלהלסם

 מול וריסנועל
 24עף נושבותרוחות
 9מם מןזיופית י ויםס?4?ה
 מול... זרתנועל
 24עף, ??תוילולה

 ?יסיר,סשסד
 ?סויהוסטני
 סמסרים סיורשיו
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 יסיים !קדיםסי
 מיל יהיסנו של 5ג1טת
 סקי'נ

 84סלנמם וילייועף

 נייס עשרמשי
 !פומיסער
 מיעף?89ר
 - - - משוף ~re' שא?8ל1

 מיסף צזקשר
 גורףסבול-סים
 חידל KSnדכט?ר
 יילל: נקצינוניסע
 asn ירוץקבור
 מקיר, ביריףידשק
 !שיר, לא רעהוטיש
 סשה מדעלא
 ?מה".טת

 נקטב שגוף צער,"כולות
 טמר ששריף רצית,ענו

 מקוב,לם5ש
 : טווי שרש-פ"4הרדופית
 וסטר, קרסער,

121



 ה11י ליאשל%9א
 סמי.-. !כששרשע

 יגנה-פשזסז,שרץ-סקיי
aaוויהיסז שנה מזיי סיי 
 re~a.-'rle' היאומה
 - - - נינז וסיםשרץ
 קרום ךכיססים נם מלזלסעוד
 לסישד-שום, לקיםזלינו

 n1Yp על קערת מ"ר,קפואים
 ללמד... נשוק?סוסים
 !מעלף ס'?הוךטם
 !וכב סאך9ה ?לוישל,
 ?!עורעד

 סקר".סמחושת
 סגם, שדיל מה8ף

 ! סה-רבמסד-טל

 תימס... מלי לא קר,לא
 ך8ף טת לאטיש
 טישלא
 ככף". נקשי טרףלא
 ססיש... לא ק11טת

 ךיסב טמונה סלאלכנו
 רב זמן !4בר לאסי



 וסדרור ממקש טל משזריםדקל
 נאור... טרסב 8ל לרושה?9"תו
 סטבוד1ת, פיסקלית, ס9?13ת,דשנו

 ד5סנודות,בעירומות
 וקרוב ישובנשה
 קסרב ס!הודי הכות 5ת ססדשויעקים



 ת4וך

 מכית-סובוד מרסקלא
 מניעות 6ימלים יגור-'al~oלוד
 ס!קיף ייומיי
 כקיר חורטרזנו
 יסייר רושה ?וציןזדי
 ןדיעות לקפלנוכל

 סיורים:סס?זירים
 ?םט'ף

ועולם
 סך4רים.מגי
 ךם: לקיל שסד קוראוסגה

 כאד! טובןהודים,
 ו2קמד לס נןצר?רק

 טימזפצור-9לע
 סזטן מביא 9n?1tfדי
 יקפל סמוש'ם ססוים5ת

 סטל.מרצון
 ס?;ה ואש ודב קיןדרלף,סים,
 5;המדד 15י יסר עודדלא
 ס2ר, ?2י'וד2ל
 ס!קיף. בי ס?י'ם ויורשה



 פלח מטיטדעל
 סעולם 6י58ות
 : זףנעימי

 רחים, "ב קדיש8ל
 דילים שלה?לח-4א
 משמו ןבואאירם
 הקר קומלםי9גי
 שראשון צקלג ק?רדלסג'
 ?אור, סע9דות אימנו,הי"א
 מים שנת טוסה, שגהשלח

 ששיןישנת
 ול?טיזלגדיל
 וישף".לזקז
 יעילם-נוד סיסיהדמסיל
 בזת, פסיגה"יהות
 )נדנד באריסות?)דיסז
 נדנדם, teetלבשל
 ללמדי !)כןוילדים
ןס"בות
 לסניא.99בוד8ר97ה

 ויארדים סבותום9גרשים
נזריע

 פחסה ס9ד !מם4ר1שוב
"רע.,.
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 וךרור t&h "נח קך?ה,?2ה
סירם
29מלום
 - - - רב-אור סיים,שחוק
 8ון בטמנה יצלני זניחיוכיוו
 בין ישח 09 סישךת א2ישולמת

סערב?ם,
 5עןזיעם
 צפור-שןףעם
 ?ף רוםעם
 מומן,עם

 שי-יםמרפק
 עולם 54י סישי

אירת-4?סה
 - - - בהצלחה ממרשהלשנה



 !הותהבת

 1 וקטיה !קרהטחות

 סייח !מעה הוא 8ף?טף
 מקדישים, סייגי ימותבין

 4?;ה שסד יוםכמוקרם
 ילאה-4הב?"בד

 594'-סדרש'םךיהודים
 סקאוב. עיגון ו!ןלר"יאירו

 98ןר ?ראזעם
יכיימקם, לקםסרב

 ורסיישמיוסי
 ז2ר משרשזם
 4ר קע?ב מאוש,וסרי
 וי! 4לי ?רף"לל.

 מבד-סטלג ;מישיקהוס'ם
 יסרג... ילדי וקרעויורות
 ששהות,שידו
 ומסיית,חמים
 ורבות...!לדים
 !סיד- גל-לסנים רק?רד
 !4'ד? "2ך'ש" עודוסי

133



 סאבב4ל'

)אגרת(

 ךסטיסיב! סחובפעלי
 נמייהסן0רח
 81'ף.. שיללינטני 8ש" משחסה ייטטלט

- -. -- 
 סלם סדי עת פטשקששקף
 תם וחמימות מעשוק לצומותךע'נ'
 לקר- דרכת וסיקה אכלסכאמ

אור--
 ל?להץ avll'דאי
 משב-סרוסו דף V?6V:91סעף
 ?נוסו עיד רושה 8יךא,לי
 ! רבון-סעולםיעטה?

 דננ" 'יך?תסגי
משיף

דמי-שאוב,
 סר4ליםנפוחות

 חיטם רועדותסחם-12סת
 4מת-מטרשת למדךז4
 - - - npD9C1 כוטיםלצר
 לססיש ,ס?שור רושה8'ג'
 לשות שיאתשי

~vg 
 יזם". 8

 משרסני לניסע ים2י "ןל"ך8יף



 נשסינו.. שירי שקור הושיי
 מטת שת סקי שזים וריסרם

 - - - גשטד יעט עידימיל-ם!י
 דוייר %ף?יה - - - --
 שיים.וסזנ'
 1יירום זך:השגי
 יסן?ל 6יב4לי
 סידלד5 לגיף ~4nahלי

 סרג ב?ריף צובטדס9שר
 תרת-:שע שגי,שייה - - - --

 yel שיי9י'9ה
 בית יל שייב,4לי

  צשרגי-ו1ם רק91ניב
 י8בר"גי
 ג9ל1ב קופיםימו - - -טורף
 ליב. 8ר1ר של על 4ג1רבות
 - - - ! לעדישייה ס8תשרירה
 יביית ?דה ושים,1500
 4סק4למ, וקשקשיתישמת
 משוי,תולשות
 טרף 114 זוצ91טות

135



 דור לל עלרבות
 - - - ערף2ל

 דרם קדושדיר -ישון-סודם
 שינע, רב, לה מזילזוךכש
 מישול סיא חלודה, סיאעמה

 - - -,ולנע

 סבור טל 8גיהויקה סעינק" דחיקהמשוה
 לעפר...4טש8ת-פטליה

 אולי, שם, יי4אאולי
 קייב של ולה 95וד, שלקלטה
 עליב, מה-י4ף של ד4ר זלאו

 סמ"יש... מרעבלשפר
 3ך*יש כי ?ן יסרסר זלי8ף

 - מסי-מלב,סטירים
 וטולב.,. ?טיירעד-9נת
 141עם ?נשילסכוכע
 טסלה! זומי43רח:
 941יה

 -- - - מפעמו עוד ורעםזזיי



לקום_

 ) לקים!לקים,

 טו!ר! מורא של סליםהו,
 מראיי מ"סט9ני לאעיד
 - יסרום סקט?ני לאעיד
וקור
 ס?גום, יקושנו לסיב?4נ1
 מכילת-20ש-ם4רקבטת

 " סק9ב לנוס9"יקת

 ויממ!?בלקים
 טסת, ושורהססש
Sbti1ושוב שוב 
 קריסתטת

סיסטמת.
 צולמת, לאסיא
 . ינ ?' נססת-קראזוה'

 . ושוב... סלוף 499לסוורר

 כעכי-דם, ?ל *פיסה'וס'
 ~!tQV !קן רום של,ילה

 יאת,.- רקמ'וך?
 . לקיס, "19רכו9ל

 ולקמט לסרבית יקםוסגיני
 סבול.,. 9דסעואוש

 טין-?בול, טק!רזצ:ד-סייח
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 Db~ll._. !!?'ג !ךיףהקר
 שסר נשחיז ינו ונם שעטעוד
 ספקנו ?נים ששה סלהשי

ינויית-שר...
 נרדפות, 4נ1 צאןשעדר
 גדספית, קלג ויעות ?גיעל
 ונגלעות, נופלותלנו

 פיסגותמפות-ך8ח
וטין
 לסמאוגן". סילוגי
 וקמוח, נוולותינו
רצות
דיצות
 ומות יבעיתעל

 בקעותייתוץ
 קרועות,9נ"ל!ם

מ4'-עירומות,
 - - דמומותבצועות,

 י'שוטין
-~?a 

 1 גדךף 9135לותלנד

 ריר, טלא ינו 8'זשי



 ה 9 1 ם ת ו רן

 גילית, ולהיתילה
 גילית 4!דג4נימ מששתי שהבעילאי
 949ר-IVS~ סט9בול4סמן
 ססי4ח סן 921רור שסךשעט

 לף היעה סישוקשון-8ש
 94שה, וויכחה 059'0, דדלת מריס2ין
 סג-סמ94ג" מסוגה-?לונדל סגנו9ף

 שרף ובודת לילית ערווה-ושריחסר
 4רף, זילות סיפתחים, ?די עלרדופות

 וסיע סשהממוצית-שנים
 רוע לי לישו ססטוית סנת עד"!פות
 2ר-ם4שה, חליף,קאנו
 יחוקה, גסיה ל%9אלאגרף
 - !9ר-שיר ספור-שדם,לשמע
 1 !95'ר משוח עודולא

 סדינים ?לריקידשיב
 99ל?ם מלסםשש-ששין
 ?שצנווקיים-!סב

 41ב5מרסק

 שלנו, 2ית-מילדתשי
 ןלןרע,לחרש
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ויבול-שדנו
 שיסגנווצל שדינילשפף
 לסמנוי4ח
 לסיורנוקפוי

 יבנו... 89בתואוכלים
 שימנו 19ה 9י4רו9ה
 לשרנו. 9" ריסףסרש

 !שטנוסיום-ס!סב
 עץ-ט48מנו, ncBטל
 לילדינו יספרו משחית?ם
 דירנו.,. צל במלא ?לאילף

 משףשיסע
 י לטו"שף

 דיה.. ססיז8ין3י
 עינכם משהות יזנישאית
 פר: 4סיובוכות
 !ידינו! 3ן,כן,
 לתירת-מיה-רכנו... ש9תספל

 מעץ, צעצועים גולפיםסיבות
 מגודד ס!הודי ?ל דמותיטת

 סבווד, עמו י8ךזס3.שא



 "טן יבי % ?סתוישח
 שכח,ולא
 - - 1נח לא 58ס'ו81ת

 יסר"יבון8י-משסי
 ליהו ססז'ס שתקלידים

 1 ששיה עידלא

 ילססה,שונאים
 וטיב ?ליםרק

 - - - ! ולקריבלרמיק



 סזסש14רום

 ס?9ששרום
 מלב, 4יגיכט
 ס?סר הואוסיר
 זוסב: להוסיום
 סיר, הוא לנו לא8ף
 סייר... הוא לנולא
 החימותי'1
 נקטב מסיםיים
 ?לואותשנו
 כקיר סורותסגינו
 כזמה..נ.טיות

 סליל רק וסשהלנו
 שיקלף, ולילימרק
 וצל הילניסזע

 יח...ושוד-ממז
 8יו-שפירסש1זקות-שויי

 יירעת, כלגלהיגמנו
 סול ראשי יאשי,היי
 יידעת שין*' עוד, שלשב9ה
 קרני-זג1קמו
 קריע' הואכימי
 לגוסי שירדול
 - - - ונגועכאוב



 ?זויתזלש

 למיננוסכעד
 וינינוריאות
 לית. זם ??ליתשש
 סש1צ,סרוב
 גירות"לעסנו
 סמט'נו... 19רצותקנו

 41דול 1כש14'ר-ן9ת
 - - ! 7ל,לל למטףט9"ר
וסלד
 טסת :דעיניים
 ר2ע שליגי 8יהום
 וסיסינורינו
 סרבלנו,וסכות
 גנע... ?ל 87סינזקל)נז

יז-רגע
 ן ס'טב סאך5נותטנו

 פשסף, )טי9הלזי

 יעה, טוש". סלהלזי
 ימישה סיבורהויסר

יחייפות,
 - - וליכיפיתירצות
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 ור4לזם :ונם שלר'8ת-9ךא

 ומבת-ם!וזם. ססיר עגיעי
 שנעשב סי8'ז
 מטוף... :ס'מה
 - וראשים ר4לזם :1זם,שלסי
 סש'ם... סכות-ך8חוקשר
 ויעקותיהוסה
וטכית
 דם,עד
 ?ם 8'ן8ף
 לב5ל
 מוסף". שסדשל

 סע4לה סו ושה גילהסגה
 יללה; טתושירה

 5ל9ת טת8ף
 מ991ת,קסיא
 חולשתסיא
 מהזקתומיסב
 ריליס". 4'1וסייגת
 שגיס יה ת21עת סיא9מע
 וקפוא וקוב ויו8ם

 סהוא,4ז'ר-ס?9ת
 . ס'ץ סיגוניול

 - וססיץיתוק



 טעם! 8י;ה טעם,6יוה

-- - - 
.- 

 - ורעשסן'ז
 14שם. מיפקחיתשיטגות
 נדמות, סטכותוד'ס1
 כתומות,סדטנו
 8?ם: שלף יסרנו49ר

 קסמות קינים,מזירים,
 לב ?ם סי8ף

 ויגדוסים.,.לסכות
 כותב,) מגוף כל שםדנם

 וחושמים, רייםשלים
 וע41ת ס?סק-תיקה ג9שף91ף

D'1Dtולשנת - - 
 שפרת-הששי סיקסה,ס"82פו"

 לזז4ר()1טרת-א91רה
 צולקת h1t~yימ4לב
 5מד! מנו שיןלנשוא, - - - וצורמתושיטית חויפית-סליתי?ל

 -יצוקת-הרץ
 ומנשבו נרדהמי
 ומלוג מוסקסיא

 ! שמשאגל"2אפו"
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 - ס!קז סשיסאילקסקם
 - - - שזשמשף

 1 9סר זרו יזמיםשש ייזקיסי-מטקסי

 פוסר סרהלפס
 9ס?זר סישכ'םי'

 בגיסם,עיזים
ךל9?דימ'סם

 פיזים,פילם
 "ייסיםלשת
Qte~lלעריסים 
 בטחבוט'ם...ל0יסיז

 90הד, !בר סוף סוף8ף
 "?סהורושם-סך5ירס'ם

עסת

 טשרה' ???1~ זסילי
 יסרה. עדהוסיע

 ן "rlo !הוטף

 . - לצון, טין8תי

 ! 89רהמקהו

 הואטפית-ך8ח זכר" ?יעי
 0ף מינו 9סרלי 2ף-
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 - 1?4רח !יצגהוא
 שף... וי! יהור לאסיפוני
 . שאולנו שרדשגי

 ?ne, אוציסאסל
 - שרצת טמשם8ף

 - - - סכלול4!א!ל

 מקיל; גימעיסמאם
 . . ביריסים. פלליססיש

 סיל?ףי: 8 שעלוקממס'לים
 מסייח טלמשרוב
 טפו"ד, של ורמותמובילים סוזי של מקיוףסמור
 לסטףושקשר

 לשצףקלשת-אפוד
 - סמור סעגש 08)ך8ף

 ( זזיה.?ער-יאש
 ורקוב, שסוא*זיר-ישח

 11בוכ, טלי שזראי
 סשך5ז- מסר חישח91סים

 מתוססס8ששה
 סךזב יס?קיטוכויז'ם

 - - -סקיסס
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ספוט,

 *שקי-ס2שיסיוים
48טות
 ס??ירות נומגות4סז

 קקה, ותשת"95סין
 מ19ס!ם, זוגעוד
 נילנם זוגועוד
 וקרורים,?קטים
 וילודים...59בות
 סימום 80סבואאולם
 יירד  סירוב!בוקר י פספ1ש ממשלהשיט
 ורה עושותשנו

 89?קית'19רדות'
 עיטרה29ללית

 ן-

 עילה??ז
 לזד,. ?4אומה ומד-

 שסד, שרין. ו8ף משא?לסז,
 ?et מה9ל

 סשש... ולעיל"
 ד9ר עוד 6יז ס?4ירותטלל
 זקר".?,רזה
 - וסטיב סיקר?ל
 :ה-99ימידי



 ליצרסעסי
 8ש21עת. יסינת-סם,ים?ל

 רחוצים סלית ראשייבששר
 קצועים, קטעיםמלסים
 מושים סם ס?לסזטל
 סשים". יז יני ולמיםשלף
 שייסר, שותשעם
 וסלה.. טים סלה,?ל

 סטוךילצרוף
 להל קדששיו

 מסיים עיטסיייסה
 מלדולוטלפינו
 ס4א, יב?בועמעטה
 - ר4ה ובודה שובובוא
 וי ול דוור ל9ת קל"דלות
 עולם, ול ראפמלנאי,

 - -סלנאיו



 זליטסייסי

 ! סרעבות ססלשות,טסיימי

 לסטסיז, ??ה סי סנייודעת
 ויקוות יהודותל?נמ
 מסים שהכאלת

 קיר, י2ד עמוד-14ן שנוכא"י
 שסיר' 4ומיבית-גיייםס9יץ
 1ל9פל לשאת יקלט"?ר
 "איל, קשורי פצער מנעם, זהטת

 שן כלס"ק סשהלסדק
 ! טן זה, שכה :כלאפר

-- - - - - 
 וזיז,?ער-סיאט
 94סב1ת,סרוי!ם

 5ב, על15-שליז
 י9ב סנה1על

 סלד 1על.שים-להב,
 נסרת... סימניתס59ר
 לסיר, !ד-זסיז?רויל
 !?טירד טסה - ס?פאללשרוול
 אומנוכ?מיקים

 זיוה,טוה
 4נ1ברג
 זה...ביכו



 ולי' יום ?שזםמזערית
 סלקי, רודף - 1סמוקה
 לשוב... רודפנוואסל
 לסטת 6יזוןמן
 ?פנו טת8ף
 סלה של שא לאואקל - - - ס?שימנ*ס5יל
 מט??ג הוא ודלוירט
 : סכיים אומנוועוד

חבובת-עיינים!
 וצו"נ'מ! זולליםעדת
 נישרס4ם
 דירעוד

 וים6סין, לשייתמ4?ר
לממסלל
 סיסזן ינינושת ויפילרשם
 - - שב-סיססיסזטת



 אסס9

 בטוייי י9סגיסיורר
 ר"ג-, שי סמ8ללמיצת

 ס98!רסיורר
 "גי, קשת-ערףיי 99יסרים
 וי, יעי nfeVרבוני,
 ראש 8ר9יןךלא

ול%רוס'
 ניטש אטר ולא אונע,לא

 ישלובבממלה
 קלוב... לנוסישטש

-- - - - 
 ?זי' לי 5יז 08ן2ם
 -זשייז שלסי "ם ןנם וויו,עט
 !רון, 4יסלכ
 ?רטם: ?לפשימי

 8מ[בת-חוריז

 ספרי י9סגי9סי8י - - - --
 פ9ר שגססנו 3י יצוהוא
 תוקרת, אין ךלכן ויומר,ששה

 - - סינוורת- "גיל"בוךה



 - סיסדת.טסףתיל עוירת  שגיז9עגש
 שסרב, מששלאבודת-לןלה

 "דש חטילסיף סיף;" 9לי eha~' ששעד
 ן"סיי, *נוסה9לי
 8ר, לסם שת -וסיייז
 טר, ק9הוכוס
 סע?רי :ה לא8ף
 למופר- ןהודי סי עור)8ם
 49רו( !ה ג8ח סטנתטת
 ססס"ר ליל" נ?בודתטף

 ןמר... לאדסמור
 בית-סיבסד, סי צרף ?שאם

 גיבנת קנוזשוןה
 ?עות, על ?עיתומימינות

 לסס8סק זבלת ?שיזעד
עוד...

 חייבות, ףף13ת ע91דותיגו
 אזובות... בקרירום
 :ד עלינו טר'םך85ר
 צד... ס9ל מכות ס91גותןינו
 !ב 9סר דמנו 08ך2ם
 משף, ימן סיחשמז
 - - - למסות 8:דיסור
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 בליליתכמבידה
 ומקעת כיכולה דכף-סמי?ש

 - - - נקטעתדטזכע
 סטייקסרוב
 יםשיו
 לססזיקסי""
 -דפשס
 וךיקזהו

 - - -מסליק
 ער, היא לוי לוי,רק

 ושירר של',יעלן,
 : סשי?רסו

 - - - זי' סוד שלי?דגי
 לנזוק בית-התרושת 1945'מאי



 לניאוי

 רכיב, ?4השלרירית
 ש4י, שוחסנה

 סרקיב ?לה 8*רת-עץ?ל
 ?9ר. ?ל 4ל?13?
 ) גיבית 4נ1 בסורססש

 4ביח קורוה-?ץ -לקינו
 שוירת...שיורינו
 י?ורת אערה שסר שורהוך
 s~?' קצובות ע91דיתיגו
 ניי לנו, איי מילי! לנו,איי

סעילמי4שיכני
 ן?קי8 רכוןראינו
 יקיע' וירץוספוט
 קקלל1ת שחמות -מרשנו
 !ה מעילם?לא
 - - - 94ללית לגו,שללי
 וקר שרח -הטסנה
 ופור 9?9המשש
 ויחס יפי'ק ביהופין

 סגוף,טת
 חוב עפל-לןיהך8סר
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 ללא-לס שנונלילות
רעבות-סנ51

 סוסינוובו?'ם בסלוןוחולות
 2?גוויםשבולות
 סרב...איר !ש4לכיסנו
 9ה-רב, "סרט יני,אוי



 ה ? ך ף ה ך ן4

 שתות*שארת

 9,1179שזי

 רישם-סר19רטיםושלסר
 - - - שוץפחי4ה
 ךץהוא יעזיי שיבעולי

 פסשר-מטמעה.יסקרת
 רץ יץהוא
 49יאות זו 08 !ךע לא8ף
 שלום...או

 ומות מריףאותו
י19ה,
 זקגה... לא ?יירהלא
 תוסיע לן?ה4ל
 סל99ה עץ n?s'מסין
 למלונו סממתשל
 ומשב n&1eךמיא
 מדובב: מיאךלה

 -סגוךל
ס?5ל.-.
 ?מייעל, סלהפללה,
 ס4ל 49גיה סטהטעם
 לשן34.י סממתופעם
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 יכונו, לף וגשיקית!ש
 מבעה... ס~ת סידיש
 קקו8? ושלהורים neB זמה
 8כיל-5?גו8?8טה

 ו4ר שים 8יז ג5!'םוי
  סדם.נמן
 צדם... לעל !שדדם

-- - - 
 ~rol מישהו וי סשהוא

 סשץ! סגהדחונש
 מיששת, קי-:ד יא!8ף
 יללת".חליי
 פושרבקצה
 רקמת-סססריגד
 !סדו 2?טי'םסם
 ז'ן'ה.. רואות לתום42ר
 מזו נומןהוא
 לשדרה-?יטב 95גיםעם
 !לדים, וטרןזה רטב08

 ויהודים שקנים,שמוגה
 מקיריש'ן
 - סדרוהוא,
 לן?הדמות
 - זקןה ולא יעילהלא



 טת.סז9ה.. שוסך4טת
 לסמף! לא 19קד:ןהוא
 ל?4ך! וחול זקרסרבה
 למוסלא
 ינוס יובלקלא
 ?99ר9סי
 - - - 4ז9רקרה

 מוזכתוזד

 יללת... לם9שיףוזליי
 סייר'טל
 סיבירטל
51ל

'ps~ ,כנו? 
 סוקסה,ויל

 פקיר. של סעסידלאומם
 סן9דים, זיקתושל
 מולדים,וקל

 נטים,טרמי-שושן
 ילחים,סלטי
 חפיר". דרם?ית
חכוי
 סדי 4זיניו 49א!ה

 נקף לא אותווסז19נ1
 ?שרולא
 מטי והודי וםסי
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 מו.קקתסיד - - ויו.- חיאס"ה

"?Y1לינת. ל90שיף 
 סלה 8'ז חסיו קוסא.סמו
 פיסלה ללקת ?י'ו8ף

סירססח,
 סך?9ת ?4רה4ה

 ושחוץ :0'ר היא,"טשנה,
 לחוץ... ומק נשיםשלש

 דק, ?ד  רניס2לנל'ם
 94ק נוסר סגופותמשיש

 9?רחשי
 - - - נסרפ"א
ך - --  -  

 מ5ג. ?ל נוצץ שמרון13סב
 ססך'ףסטו'ר
 . משיב.סירתו

  משרסק  יזועםקול
 שוסע.,.הוא

 תוקע הוא יטלהלחלל-מליל
 ס359י הוא שט?..סי

 !0'ר

 סטר. 8'נ1 סומות טת-
 נך5?ת לועונה

סיחות-מחוקית:
 "גזה סטש9רתוניירות



 129מת...הוזית
 39,מחס

 לקסת.. אומן שריףלסדיקה
 מ1י הוא פורץכשחוק-שרא
 יטןו1 4מה הואפמריץ
 ורעטו סןיזחולות,
 - משעטועוד
 : ?ירההוא
 1 נשיח 14עשנות

 1 89יה 4שזמ19ע

 יסרהד?ד
 סיקורמקתולי
 סכימ'ווסקליא

 ןמ1ב סיאשעל
 סר:וצורח
 4ל'-3שת,שנות
 ססישת, 4ית 5ימירה
-- - - 
 4?4ף שוטו שולףהוא

 4ש?ב 4ס1פווחמס
 - ס68יי4ה נקשתויאת
-- - - - 

  ןן4שי סמגוגן,הוא
 מין4ה סףמותשף
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 לדק.. 8ף טריה8'4ה
 מיתקתוסד
 ילפת11ליי
 יניס 6'ז לסז'ת,..יסר
 כיס... זקרה ולו05

 hlyllינואר.



 שליינות:דיעות

 י)4ודל 4סמגה05
 לעולם. 'פנ94ה על יידעותינו

מניעות
:דיעות

 ש5ת 4כת שלוטי
 ) וליזסן?סאט. ודייגנריה,

 - 49ר 79מהו4רלין
 ל5ר. עוד מנוסשיז
 44א*ספוכש עולה סידבוךגעל

 שש... ביירתוללב-נרסן:"

 - לדילטסןה
 ?צירות שלףן?ר'ם

 דיילותפל'ע-סשך!ה
 ספל. לא עודדלה
 סיוםעד
 סרנה-חינת- עלרפפו

Qieo
 ועכול, שחורעורכי
 ליאו רק רעותלשורות

לצל.
ום'ום

 סרם. נושבותרושת-נעם
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ךו*רי-שיר
 %4ירגיאית
 יסויר כיצרויב?רית

 :8יר יטיבסי

 ס1כ5... עולםעל . .,ויהי
-
 שית-סחר"ת ס19ן8ל

 גריעת מ4י9ה שירצ15ר
 ?נף-עץ עלממנשקה
 יציץךממלה
 ?רב-שניבשיר
 וזיו ק9םשיר

 לרקיע,לשוסה,
 פיצשה ס9?וה,לסירוסה

למרשיע...
-- -.

 לקור-רים צופית ינו05

 סטים" .מייב לספותנובר
 לנום,ךנוכל

 ולבוש ס'וזזקני
ויחוש
 שרץ-?שלשי,שי

 טבל... שרצית 9ישי



 2שג'סינ1, 4זקרינות-,כוסית
 עיגונו,לנקנה
לראות
 ס?לאית 9ל8'שת
 אסירות ?ל מסעםימות

 ?צירות.,. סי1למנות-ם?נת

 ,לקדיפברואר.



איצר

 אושה לנו סדה4סמננו
 תשי, ששזהייי-יקלה

 יס'נ,: סזהו9ר5י
 ינינו, חיסינו,?9רהו
 רעעמטוני
 סרע..'יסעיז
 שערית-דתלעירית

 מניאומהון2ך:ה
 ומיגיעו סייירטס

 ןל... יים ככרלתוף
 גס2י$ל עליה יגלנול'םהוא

 ד?לזנדל, *לזז ירגזאו?ויץ,

 מדל קלי "48נ1סיני
  יגחוס'םחטיה
 שזור סנההוא

21ר1-אור
 ס4גוסיסןלסמנו
 "2ת "ל ס8ימ'ם24רוט

תאג"ד,

 ג?יד' סימנו סללפט?ר
 סייד' מאייינעל

 סטסד, *"דםר:וך'פ

 ס08יםנאט'י"
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 פסם... 4לינקרעו
 סיפורים... ילנייחו וקבורים זקניםחולים,

 סיורה מן ?4?לוךס1ומרים
 קררה, ?ריר ירקרוף?4רי
 !זלת עוד מיליהן08

 גילח, מטמנות שללאבודה,
 שאוצב, ?לימעיוליו

 ל89ב... )ס9י,לקטל-שרף,
 שיורת-ס5יס1ים,ומה
 !עורי-ממהום,יכור
 5שיז סידורעודד
 פן?ז'.. משוב,1!!1
 מ8טנו- לעסת "!רצןט"טס

 קראנו... מתוכו"2ייש"
 - ורמז קרב השית08

 יז. יסרנו"ךיי'"
 כלב שריהך8ם
 ויסב, דוי2ץ2ת
 משיף דךד ים!סד

 14ית-סשל"3"קוננו,
 ס4נול סשיגאהך4יש
 4ול משזור51ת
 סבת ?ל משיס יוםךאותו

 וקוד...9%ל-יוטה
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 לאיוי 91בחסלי

 קיוי,שפייף,
 מסק מיעיר סטכיבעי

 קרן-סז'ו על לעילם.??מס
 סיריף סיין 5לסמודךת
 - sis~ טתלהטם
 שיניו לף,ס?כת
 54ויר, ס9?ט?ם מזבוב עלשסלקך

 שמיי, איר-מיום סקורן סע?בצי
 עוז.- 59 פמ,שף ס*רחעל
 חון 6ה 49רזה

 כתפו... כע?1 שאיוכעלי-9?ף,
 שמוסם ?ך?מי מימ0'םסייסת
 ?סלמו... פיערסקניסם

-- - - - - 
 תדרמי,עדיה
 סירייקרונות
 .בודים.

 לרני-ם?סר1ם9י
 קרנזם, 9קסע סטהסטה
 ואיר, חםקרני

 ?דה-מלטז-ס9ר,401'9ה
 פפום, טר0י1טת



 סושלשלת, סורך41ת
 פית-מהריתילסנקצית
יססמ?ת...

-- - - - 
 אני שלקורהר8ף-צל-יי

 משימי סךסק tev~'רסך5ק
 ילאמי סים רבויל

וראותי
 סצז :י"א8ת

 8?9ננ..י
 פל', 8י'ה שמשללילסיסף

 טיפי, לארחז84רטת-בור,
 ?קיר !??עו סיוצותול
 לינצ...סרס



nf~fa959ךיי 

 41רחוב,בטשה,
 וסירובס?חוק
 מ:ךיוה...9ר5שת

 99ר יה ר81יםבכית-ספרית
 סנפיר... סייסי סרדין ראשוכי

 יימוללליל
 וליל ?ללה יטוסיםלחקת

 וש81ה... סוסוביקבומיס
 שיהאסמה
 קוונו מיסת סור5ת
 לשקנו, עוד :כש וילקל9ת

 משיאולדליהו
 לסייאבקבוק-סגם

 ספציפית, ינוסלקנו,
 - - - מלביריתסח1לות
 ?פרנו 195 שסויר נרלאור
 4טךנו יה יע, עמא* לססא"סא
 מף!5סנו, 9ס'נוך9ף

 שפקנונסעות
 סללנועל
 - - - גורלנויסר



 יזלינו, 8:ם28ה
 ז ישינו ?ל סמנדעמודי
 *עינינו שת ט8ריסם
 טלכומ'נון 2ראו:ןלנו
-- - - - 
 וולינו. 8:םט?ן
 יסדר... ?8יק?'ית סשדי 9לי"?ר 4ז'ר-4ניני8נה
 יידינוי סרסיקוליז
 ז סעינ'נן  גודןו דרףז8"י

 ש9קי9םדאולי
 2:סז... 9גרמל-?9ר
 קייס, זם סנ?איס8ק
 סשיים, יו?ז 98ר הואאול'

ט9ר-גופם-ס?היר
 סשכורקל

י4י'ר-סשף
 - - - ג?רףי8?ר
 ס:לדים8?ה

סשס9דים
 6:מז וסשמים סיס'ית,ט'6ה

4סשת-גקם
 - לטוייף ג?9ותס:ד
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 ז סלם סםשיפה
 מסוף,לדגי
 ?סי?סםלדגי
 - סחפם 4ת ס"ס קשיפייתו
 ? 8:ם סם,סיפה

 למבימינו... שוידהדסיא
 עוסק טת ?גמםסדה
 !ה גימא פילססה חסרסי

 !ה,5ת
 גסנה,וססדש
 - - !סב שיקלות
 מ?קינ. 0זם שלשלתטת

-- - - - 
 D'esaקליל
 מיטוסים מ9??ת לילסלה
 גם ?רה לנון2ם

 סיס. ול מטייר4טמגה
 9"יי 4ס?ס ילקיםששה
 סהךיר טת כיסה צדגירי
 יראיינוסצל
 סמננו.סצל
 סילדהכגסי
 ?רעדהסרקי



 יםויסע
קמ'שת-יהום,

 סףישמע
 קרח,ס5ג

סעדיה
ר"ה
 - יר?ל!םממסת
 ! שסרםשומו

 עיים. מרצידו קיציתששים
 9סלשז. ~yg' סרסהכהדסה
 זלינו סיקרה !ד-5%טף
 ליל-סדרנו הוסרולא

 !דינו על שלומייצות
 סאי'רומ'נו.,, רמת ג49עהולא

 קרסוופ'-הרשת נהרסי סטיב14!גים
 8'ת-פהרשת??לם

 - - -למסמקת
 ספסר". ל8'ז ובורותשותות ?לי-וסי סקימ9סי
 ישעה ס??ה ייום,סיום
 ורישה ?"!ה יורטויהשדלה
 מוטית. ?ניחספוק
 סטסרית... יום וין, יים לה?א
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 ויעין הייתלה
 רקן ערלנו
44'ב
 - רג-?ין!יקה,



0185,

 גיעעג הקרב הקץ'?רב
 4טש. עויה שרסקהשרץ
 מרף שי' שיאיקן?ת
 . ירף. ס"א רנות-מידיתל9ט1סי

 וגורסים4מ'-סירקת
 מבטים9?קס'ם

 סרוב1ת,?י
 ג5רביתסורס'ם
 ו4ט4ק84ש

 מסנק"'שרע-סיייי
 פיצויים הוראו מלילהיי - - - --
 קצועים טלף12

 סי-שסקי!"ע13סם
 ו?8ר ?ל*ךס! ס!סידמ"י4"
 ילס9*'ילס4נע
 סעיר".5ת
 וסר, 'ירש שיז8ף
 משר... ססקיט לאעוד
-- - - - 
 י4ר 4רזר ,אתשף
 !סים שך4ז"ל9ג'
 ישךסת :הודים ?ויריםהולאו



 סוטה סמננו צללשטש
 במשט אות לנו נרסויםוסם
 ששדבוקק

 - יאשו4ודנוד
 .. לקשש עוד לנו שיוגי

 1 !הודיםפסים

 שמוסםינו
~tTCs פששר' עלש91רים 

 1 נוזר"ם

 סחילא מות עדגלמם
 מיס?סל ממיל חוסי כ'ד8ף

 בקלל עודט9רייים
 להושיט ל4ם זדינו8ת
 - 4סזיתתסים
 עולם פילא רכיםלקבות
 קולא... כאלם לנועונים
-- - - 

 1 סזהודים8מ'

 אבודים. 3ורסש441הם
ססיוש י4י ךמם8ק לאסיר

סום ספר1,-
 גשםתונס

 סש4י שלעי



 דס98ה"ס:גון
 לקיל יטייל משונעיםזעת
 יפול !?לידסם
קז

 ומק יילעגלליס
 נמקלקלסית

 . שזעים סם 29'-ש'יק2!שי

 בחרון יורעד
 דראון.!היו

 סיטהטרורה
 סים ?ה 'ישב?י'5
 שףלר?יס ?סגו 09שיקום !וט" סיחייקוץ
 יאשם עלקללה
 שדלעולסי
ולנאי
 . ?9ם!טת

ויאבד



 nQvlספית

 4א, שרםמשסר שרבעיסיפה :ליז'" סלילעוד י שלין 4יז,4ייז,
 ; מששמון סשיייקשר
 ! לוז תליז,תלין,

 ראש-סיריף,?יה - --
 ~סמת סולתשת

 וקירסת: איספוסמירה
 שלנו... זו ?4ה. "" י"ה
 אוסרת יאת -שינו
 ס"ס...יישמת
 3י?סשכלב
 סטק:רת,זיקית
 וחושרת, תופשתסיא

 בוסות בהא41יומר
 שם ויקום תיארעליבט

t.Ob~
 סלם 4סי סוטרתהיא
 - ששן-שחולקל
 5פל... לקשמתלנאי
 שוררת היא סמכותושבב



ס5י!
 שיטיב:, ~'RQשה
ayר?לוב ירור ! 

 !קוף 42מד !שיט'סר
 לקולולקרא
לדיל:
 קשוב! סנהמקשב,
-- - - 

 לקום.קקה

 6ווקית- סלילהשי
4יסה."
 שיקעית בקקנו

למריטה
 ששגום, סגורלושירחית
 שסד בק רצין !ש)במשה
 4?4ת(ללק?

 ! ?קום -ו

 סלונים. 5!'םהיי,
 רקועים... סס4הסני
סאנל
 ס5נ3ינו ראשהוא
 גוסנו... ט8י 4ל יסלאהוא
 ס!ש" ש4ה נישן ות5ם
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 מקרישה-40?2": ג?0ע8ף
יסכל!
 קהול... טל קמולרוץ

 ?גום...גורל-ם,ים
neeיקום קאי ! 

 שיטלתן 8?הדקל
 יקללת אבודהלטילה
 ? שלוחות גילהמיום

 סורקו שסגיםללקט
 4סרף לעמלאו

 ?4?8רו משוחותס9מ'סת
יתוחית

 ססק4צותמן
 - - - ז במצותשממול

 כשתלקבירה
 . רוצות! 8ין13ללקת

 גילחךאול'
 יף 9סםלסבר'ס
 )9ים 4טו,לוחות
 - סקילתזל
 1 ופסד ט'סההי,

 שמת,.; לרדתמוסב
 . מש"ת 2?"סש?א

 ש8ת צ4ה קירנןעל



 ום, -ך:יינ4
 לרשם שי!ושם

 לרוץקלינו
ךססס2סת
 :צורמת
 ! אוץאוצו,

 סנקצית לב, 9יל סיא,סשסינה
 . ת. וקל פ סיא יסובתשך4הוי

 נקלחןאולי
 לן9יץ 3ית-סחיטתשל

 nafi~iליוקבות
 0!ה". לדיל אקרשין
 :הודים !ש?ם

 מרוים... סם 8ף0שרסת,
 יומר, טוב ?ם8ף
 הומר... לקם יסדך9ל
 ין4ש5 קמיטשלא
 סילל. יקם הו?לחות590ר
 וימר 9מי נדע ?יאךטוב

 ט96:ר...סקסקס
 ל"מ פלאזל - - - --

 9ס4טסף2סל
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מם,
שמעל-:ד
8974ת
וכן,

וברכת
 פלוםזה - - ושלום

 מיום. שויעותינו - ותם ש9םסלת
 פזהודים,ס"?ירים
 ירדים,9789ם
 מדש לסם ק9ה' לנויסיקימ
 קושש.ך9לק
 ס19ם9זה
 מרוטם... פ*9שטת
 רובנו ששפיזה - - - --

סץ0ל-יוסנו
 ודב.?סיסות

  נשירהטף
 4ש?ב... סמנסל סתורותסלוף י יז" וויל9"ו9ה
 סטים ס"סילב סריסיתגסק4לו
 חרץ-סשלום. יתץדרך



 - 2טפסריץ-טינה
 nDis. 9לאאקל

 עיבדוסחצימה
 לסם... של 9נה4?ד

 סייט. ס!בש,ממשיק סדת 9?יה עויכים"שר91סריטי"י
 לדוליעיק סמלמחלימים
 לדד: ס4אמשל
 8ה שמיה
 שלח,סטן
 ?לח,4יל
 ומסטחוט
 לועסת.הני
 ל9ת5!ר
 טיללת...אני

 ודיו "9מהלמהגנו
 טחליף". נ49אלסג
 - משדר לליל מצותניקום

 גדר... 4לי 9לק?ש
 נעיםטרשה
 יעים, הוא,יתוק
 וצח,ובש
 ולנצח רמץיחלו

 נסטרי98רזות
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 - - שסח עצית 9יי111
-- - - - 

 שית-סרקת, לניקיש
 סאו1דים, סויירים'לפסינו
 עוקדים...?ם



 ה904

 ס94ללעסי

 !וסוי

 סטוד- 4ת 8מה'יד?
 שיקיד עולה ?רב?ת
 סיחור סליל0?ימ
 עיד מו44 שיזמאשר
 - 4מיב 8'ז ורף,טין

 והוד45קי?

2רז-מזיי
 שעת-האור!?י

 ךזסיד יסד4טל
 יסיד סשס4מ?ל-זבול,
 סגל זריהי
 84ל... משמוזהס4סיט

 שסידניסים
 ל?תומזל%ך'ק,
 ךי?ר-אם.5ית מסידיבזו
 יניב!ך?מ
 ולבויה סוטהאור
 4ירסזיש
 מבוריגשרזיגי
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 מלסם עידרעלך
 , 0שך4רסתוית
 98צד אל-גאעיי,

 ?ר.., 29דסזמוים

 לרחוב הטיט וקלוןל9"?ה
 " 2זקכ לאסי משובל,עיי

 וסקל-תהום וסע ורך, עליוקייים
 סים,.. ועד משי ים ש ?גיוהוט

 מסיד ?וארף סלקתעל
 מי49"לסב-סוקלת

ngwשרבן-שסיד 
 וזמן. עת9בל
 ויעששו חלעטי,
 סטיה טבע99ר
 4שש !4יב שזענועת
 עוד, מורא 8י1כטיזר

 ך?מינ, ךרף8'ז
 ס?"יר' קליל07:ע4
 שעת-מאור."ל קרז-מזיימיקיע



bd
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 קלם, שהובקךסם,
 זשנם

 סגינויגיח-ישר
 טסינו,?בית

 - כימנו סגהקשית-מקוש
 - - - שנינו רק נומרנוומה
 שי שלשלת שלי, שלילת-יוחסיןהוי,
 - - - ? ויכיסו יסשי הליםזףסי

 ויני,.. שז?"יני לפז . וטעקני
 - - - !קיריו 5ת סיי?א עוד,סט9?א



 י 4 ך 8 ן. י .4

 סי4יאית,יגורה
 בושה, צד?גוסה

 שרי 4לי בנח, 4לי8י
 ילוווה... דבלסבל
 ידור סגי צלסלקנו
 ואקר ngaEשןיין,
-- - - - 

 משזה, 4שההגה
 משלטון-מ!ןזה,וייסררים

 ס??י' מז יוא י*הני
 ייי"-עיים,אט
 סשדם... 5תבאסב

 - - - מגליל ?סטף8יל
סעצורים
 סעפים, שיי2י
 שורצות, שי?2י

 לירה,8ס'ם
סייירים
 - סירה סשדטה 9נ'עי
 מסד". שרשסכו
 - מןהודים48ל



 וסע: רשה8*ה
 והודים... שיוםמם

 מרגום, סטסלכשסנה
 ושולת סלסילה,וטת

סט29ד
 ס5ר סוך5שעל

 - וטקטי אובחיץ,
 ס,הודים... טתשוקטים

 "הודים... 6'נם טישעל
 מי יבשם 6פיא, סה,לשם
 כימיי זהוסרס
Dt?סי ורשם סה 
 עמ',הוי,
 בזד מסרבושלס

e?atJ1לעד לקבת 
 מילדת-ס6ם? %ליז,טת
 נמי, . סהושם
 קקי,הי',

 ~Dgi קיוש עלהולי

 ךמינוק? ך6ם4ב
 כיום, סגי סישל
 ממיניק בת4גי
 סקנה-מ5'ס11ם,עת

 - 94לל טום8גי
 t..)Bte סריםטת
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 9שר סבור לוסש סיןסריס
 קלוסה, סזמהמיה - - - מיקסרמינים
 עם, מזהסיה
 וקנוסה,קויים ?ם הואו5י
 וסר, נזאפיו
 מך4ה וכיז וםפיו
 סיב !2תכיוץ
 ?לו... הואידבש,

 סרם !הסירב
02
 נכיאחיש
 ר2כג.. הואנסיים
 חתם-זקניו תלום-קדומים,הוי,
 - - - ! ס?6ת-ל%י ויןהוי,



גטרד8לעגיען

 ששת-שיסו8ך*ה
 סיס'ל ל9*רע-דמים 8ל9תעדות

 י6?ך'ל'נעט'ך'
 שלש לשעהבלולה
 משריגים49רי
 יךדים, צצירים 1000??רכה
 מהודים, 4ך9תיםרושם,
 14ז'ז קליטת!4קו

 יטש...דסעלום
 פמיות סרי4ס'ם oao 48שינייטו מקדישים דלקודעת
 ?ילק.י!רע

 ?~Ipn לא ססזסםאות-2ון

-- - - - - 
 ז?י'ם משדיה ?גיעמה
 קרסים. הויתים צומס,דדקא
 סק9רים שסייונסקים
 סיסים, מקדושים,זל

 יססךיד,ז?15
 דרד". של וקנז ס?יב4עויים

 , סרשז"בת-פזזנו
 סיורה, 4ני 4נ?ף,משצח
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 וטח, י"סקיי!
 ! ?QP" לאיעולם

- - - 

 סידרה זועל
 קייה, כקך?תיעמד
 "ששסית", שחות8גי
 סייליוגים מזשמת

 -סרוגים
 גיבעת 8ני כהל-ל74ובסול

 גיבשת9??ם-ל9ב
 סימלה ן4?8ישמבע - - - וישסהקללה
 גולה, ורכילוי
 ןש,עי;ימבע
 ימרחוקמשרב
 הזינוים וסל מדויית שי8ול
 זעופי-סיגים... וסיגו ושדסימל

 tnvo של ית שסי, שת5עירר
 עולם,יבחכי
 סו9סר סחם הוא,יי

 חבר5?ר
 וכוםששש
 לסחיט?טב
 - - - רם יטאעל
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 ססאיךךת 8?9נז יניצל
 תיעהאני
 ךן?ה,גוה

 - - - גוךךת וילותךרןל!ם

 סולקת, אני סשסנוהי?סרר'
 : נך5?ת גואתופישלת

 י ך8ימם זו ד4ת !ה5ת
 סטךטסז זו ך5ת וה5ת
 ל9גשז "ימם ל9ם נ!1ט1אולי

 סינוד-לאש: :הודיםעווים
 קטענו! לא ?שרה! 8?הלח!
 - - - - -- י ידשנו לא ולזה שוה שםלא!
 סעי. תרקיע9"ל
 סרסק' עדוחל

 ויסק". טךבר-מה,ג1טך8י
ומה-ס9ל
 לזדי,?6י9ף
 ספיב??סק

 ?לי-
 נושב ראשי צלרום

 טדכר-סה,גזשך8י
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 שלי,!4סק
ס19ת-לב...

 סעיני סנו?ריתסדסעות
 דיגוני, צ"רי ל90ר!9לו
 !דיף טזפרעת

וי94עומיף
 - - -בעל-7עורי
6ללי!

 נוך4ה,6קזרית ס?ו" 174 כי ח4לסה
 ול?די ייי8י7ף
 - - - סססדיו4סק
 ס?דית,זרקים
 ?ךם 5%5סד4ן
 4דית,.. עלעילה
 וצומם "ורםספל
 - - - זורם 8זישטש
 יט'ול, !לדיפז מוליכות 4ר9גית8טהות
 יבול, 4לי ו?ספת הןעייזות
 ס9עליםייודז
 - - - דקיים על'זיםצי"דים
 ז... סןזודים 4ולינו 6!ה ז4סקז6:ן,
 - - - - - ס9ךדיסו לסןנוטבוי

 סן9שטט ביוני.הששי
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 !!קורי

בצל-געירי,
 - ן8סיימישמי
 !קיריז שס9?סמיעיפה
 1yy' שכו!לי!

 י !קירי ומום, ליצאודישדרף-ייוי"
 נימלסלילה
 ןשסל,וגום
 בלדהסךש!
 לטה,ינוע
 - - - דיתי יינורר ישטיןס*"1

 צועדת,שני
 ורוקדתניקטת
  סודבודג, ?די*יןז'ן4ן
 יידעת, סדרףרחוקה
 יידעת שני8ף
 ולסיע למוש ולי לקםיי

TGI~יסתיע, ?לי 
 סווירים טתוי
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 מוכייים ליגוז סוירשי
 ימשה, לעת לחושולי
 !2מה... סיז ?והול
 שוקט, ייצרדסלעה - - - --

  וז..'  וי  ששויןראשי
 ססי' שישיךורוי
 !גץ... שסר-אירות

 נינזינגן ביוני,8



 י !קיד יפוימה
 לדרור, !ואמ' "סשא?ט" סן08
 - אור סלא דרסב, שדול עילםטל
 י !סלף יטנ'מה
 שון". פקים ?הלעיים ?נימי ~atBt לשישיםסם
 ש4?מ!ם לדיל48רי
 ?1!ן ודיים קסר'םוראומי
 סךים' ראש' עלווךחים
 דסךים, ?דותצל

 תוססת, שרץ על רי12תיסכלת
 רועקת, דיקט'סי
 - -ניב- רעליי 51 ??'ר לקרעת

 מוער מידידיםוסרים
 שלוכי-ןרוצ,ע91דים
 טלי: שקלית צדומסל

סשןפרז
 1 וודאינבאי

 ושזור זוכרת8ג'
 הסרים,שת
 סןקר'ם...סר'
 סלף לצוי א ו הן
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ג,ייל
 ושומח?מק
 .$י3... יקשוועיג.ו
 ! סטר או?ר'!לדי

 : 5מרוהוא
nSD'נ1ת-מנצר? 

 תמר! איררו?פית
 וחסלוצ?נ.' רינו ססרממורד
 ופרצנו ס9טטרנו וץסיתורי
 זרועומיו 5לוהוא

 - - - גלומיגייה זשני
 !סרים

 ! סוקריםרעי

 שיר!סול
 טסק, 9?"רומ' סרוסעת
 ויחירות 1315ת 59י?עותהוא

סצח1ר
 סלק". סקורות יתסעי2'
 ת19ת-לסגיו 8מה,שהו
 - - - :ייא? לי סי - זלו:דיקה

 ייר, שסררנו ס?א?יםס?ירגי
 ויסרר נצלטחנה-ז7ינול



 שעילם.... ךסיט?ת סלה5ני
 . 8!מז ןסם שהו, הוא,45ל

 סיךי4רג מזירי שיא91רים
 6י-שם סשדבורג5ל
 . דארא. 5לאו
 קרהז מה ?דע סי8ף
 %9רים: רוסיםעגי

 סטירים מוששי4טקר
 סרסר; יירה של הוילוהם
 פשטה.. הותלו אזרהךשל

 סלה,. סניהם הוא שי?ס?מ'
 6ךע.. לא - שיפו סה8ף

 שלסים אומי סנן *דילהעירסה
 ג?6רמי 5גי עשייה. 605ף

בהוים.,.
 י אוכל לסכתךטיף
 טה?יקז סא9ד6יף
 מחניק, סרו, 7עם-8ף,הו

 הגורל...רט;'
 ס?ש4ר ספוניםסה!'
 ז ;?5ר לי עוד9ה

  ךנ,ג1עי!גוני
 סירסק מנה, חגה 4יחישה שחרק"רוךסים
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 ?Pes' לשראמי,רבוא
 נך??ת,4קיישת-5יל

 - - - ~ntbe 8יונהגי

 שיליז לי,שללי
 485נים עי 5וסשתאני
 לא7??טין-4וי4רג4מוף

קדורת-שנים
 ס991תאני
  ומט9סריח, מיריסים 19ישל
 - - - ! שילי לי,שילי - פק9ריתושל

 עלי ביוני 8צויברנ.



 4י4י'ק_ס99י

 !!4מק

 : גוף מקיל 4גיקוראת
 !!ימק

 , 14 ססשי סילוקחגי
 פשף 5ת נויקתשגי

 שייו...?ור9מ
 וביט%ה
 סמשללמושחם
 מסום...ושם
 ן4נוםסלש
 שגום רועץשטסט

סעיפם...
 רשלים *ררטשקשי
 פשורהויאש
 סיוסרה, אוף5ל

סור-עגים
טין-פס,
 כסניםלקצב
 , ולקיט"לענות

 מיש4ד זבדנאשים
 ולבד. ס9שר 8ין-8קץ,?לי
 ילודי, נישי - ?4סקטעה,
 ושיסים,.. קלתות ייווץוסי
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 - - - רשעו וידיששיט ששע 8י1ה על סמא, 8י,העל

 סתו.אלפים

 ב"2זטים"... יביר4רזב
 פטוטם, ססליפו לא רמץ, לאג91ם
 מימם... 4ת יזאו סמר סיטתעל

 וטל "2א4טויק"טעם
 סל5 מגופתמזי-ר4ל

 ו8כ3..ישי
 - - - 9חל לאיקשר-משת

 ס1ירא סט"?ה ס"ס ל98שי1104ע
 נירה... בשקיםסיעם
-- - - - - - 

 סור, לעקמי 9רה 8יש8'ט
 בנעריטיירילים סע4ר" סלה 49י וימסר כרה,סלם

 משער.. ושד 3סצר משמיםסמנל*לו
 141עי' דירי 94לו, סלכו,סם
 - - - 1ש9אומתו

 ססישד,84בף יטשרייבששי
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 מיד... פךשו "סייו2רים"שת
 סייס elpJ1'e ?ממקיו8מה,
 סיטר, עם1גר?מ
 קשר... ליש4

 - שפוץמסריסי
 לחוץ... ?בור'ל4י
n~saהסלדה צגי 

סכך%-זקת,
 צורדה, שגי הוילה,שגי
 גמישת, שני דם !בותרולי
 גיררת, רגליאני

 ספ4ךת,81י14י
 סל9ת' טרד%א

 י4סקי - ללסת עול לא4יקבימיף
 הלברשסס לידצו,ברג



 סטסג,ת קוליינד

 שסים קורית שדילים, קשייםשקה
 גסים.,. סדרף49די
 - וכיב סימן-ס-ם8יז
 ס%יב... וסיבק

 9"ום, לא ושם,8יז
 ! עגום 8ל עגום, מלרק

 ושר עירוםעשר
 - - - ממרשגירלם
1e~ioנעלי  
 יאשי על !בקיויךזסר
 שלץ, לי,שילי
 י !אושי רבמה
 ?ם רווי סיקים1ה

 רפופת-5ב 684ד 8סי,לקיום, - - -דם-4דם
 בזעף-8ף: לוסשוסי

hs~?tsa~ll 
 1 כמדילשקף

nee~תוכשת שגי 

 ול-מטל,8י
 נזרעת 8נין2סה
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 ונוקם, ק7א8ל
 דשיםו2ם
 סששע ~ים ?ל מזיםעל

 984זרות-רשע,שו59י
 -  שלם  וצז עי וטף, !קזעל
 - - - ושלמוו2ם
 1 תיקתהוי

~by
 מ9מף

 ו סיךשעת שרץ-סיטלרוי
 עימםויסרב 4דס4" ניקזחיא ולדמן 4ךסוית ששהיתממומרה

 ססז' 4גישל
 ?94יה רסיסם מרבות על!לכו

1ypytי91ל1... לא דליות דוךאו 
 סדם !ה4של
 עם של סשפוףדמו
שלם,
 מיריע, בשרםזך2ב - - - ושלם27ם
 ונמליעי, וצי-סקרי!0ל4
 9ט4מם". 5ת סורד!9ה

 !ידידים, שת לשרטתסטה 8דיממי משיקים פטוםית רם, של שלי,וסך9ילה-וא
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 זם!יסם, סעיים גוסם?מ~רר
 ?ךיסם לשססה?ף'ו
1t??פסריסם - - - 
 4*לם24ם
 מ,יפוף, ימנז?ל
 - שלם ?םום
 - - - 4ילם4קס



 ם י ; ךבך

 ,שא4טיק" ילאותסוךסים

 9סחרים,סויים

 88מים.,. סין שטינגו מישהול9צ"

 סעף "וסהושיו
 עולם-משוץלראות
ס19רם
 יודם,ובאור
 ימיר-שינום ייני מטלף?ת
 94צל8ום... ומריים ששהציעד
 סרי99ת... ~nlles ר5תית קששת סטןושין

 מלי, עד עזיםס2?ג1?ים
 איי-לק.. ססליש...וסיטן
 לכבות, סש9" טת רט1?ש
 עוד תקשת לא י4רשום
 עוד. 8ק8תלא

 שפגוע, ?לךיים
o'g"אופיום צל 
 tati~lvציודים
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 ינום 4לי 4ססנ1תיסיייים
יסוקים...
 בכיסים, !שרט'מית
 ישסררים ?לשמית
 נחירים".?04!'ם
 19וט'ם סי?הוד4ם

מחריטים...
 נ9?ם, נ?4רמלב

 - - - מדם קופאוסעירק'ם

 שסד4י
לחדד."
 נודדיםושוב

 בודדים?רידים
 עשי,נודסים
ובשקים
 בייל?לנים
 מום.. נקשריםשיז

 ריצדת,סשדסה
 ייסדת,סשדס"
 !רזם נלאות4?4יה

 : ?09!ם רעיתישקלל"
 לטו עולליםטה
 ינוו עוללים4ה
-- -- 
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 שרוים ?ריריםשנ5
 ו4דיןים,ססט'סים

 ובקר,14יר
 41סי,בנןא
 ןהולןים,הגיסים
 שויתים, עינום צדולסל
 שרשל: בולשסט4ס
 ומשלז או קייב ?שאול'
 ! %ן שיש, 118 !ל?ןא

 מענשינו
 "דע- גיפרנו בסום סיזל
 tnlQV ?רידהאני

 נלמיןה.. צגיבודדה
 4%יי-סלד, סוידוהו, יסש?" 5סי שקים94ל
 ז לינות זלי לשן ? *שית עלי9ה
 לבוי, 5ני,לבדי
 - - - 4:די 8ץ לווייידל"זר



 ם י יז 49

 סף שלציים
 יף...9ל
 מדרסיםדיל
 ז מול'סים סםלוז

np?i8?מד ורצויה 
 שמתיבות: שתדטקרא

 סיצירג,ולה,גרדאליעגיען,
 סלה. קט7דל,ואך9שטאט,

 -. - -9רליו

 וקשךיםזי'ם
 ויסךים'סן2עית
 סיקר...לעין
 - חק'ש ולתו שעל נותוישל
 8ישיוסיע
 !ר... עםין

 1 8'7ם !הודים,"8'ן

 סים!..." !הסובסד
 5סד, ל'עודה
 ניד: S'V~g1 ייגי9ל4!ה8'ש
 עומד שם"חגה
 בידד,?ץ

 - שם" אים1?4ר
 ל?קרט, מוסיף-"עבודדהוא
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 שה 09יית 8יטה
 ,אתערץ
 ו" יבית-שכריתשלויה

 tn~?fJ פקיר טלסגי
 טיענת, 9כטיראשי
ד נרצדל4'  

 19בר:יהוא
4?טקד,

 - ייכר עגי סיסב-
 יעלית, טהסירי

 לטור, חסיה סן'אוךיהודים
 לתוף דספום היעליתךטל
 ך44ר8?ה
 וקות-עירתוף
 - - - סעיף יל מקץ,טל
 זכויים יצשות סהךכי

 4יל*מו... 94ללים,יגשים
 חי9רס'ם9ל

 סייסים.. לקתות הפו לבורלרות
 זדוס, ?9ר1 ראשים,סיחו
 צל לומד עוד ז9ל1 לא1כ4?ר

סר4לום
 גללו רעהו  וגןאיש

סז*יל1...
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 ?שרנו סידיה 5תדינו
?שרנו...

 רם מל-זקר ש2םצד
 nltyp'-ידם... יוקצומתוכו
 ססוו לא - ס8'ש מוסיף -אולם

 סמרו, 9איי'ך'ם'
 - - - ?שרו סמל ו5ת ס5המסה41או

 לאשי פיקה8גי
 - - - 84לם-?אושיוהועדת



, ה טט

 %למינו, זלגי8מה
 סמנו!8מה
 לסימנו,6מה
 ותידמנו. מסלמנו גיאמליף
 ןסאור, ס5?ם צל 1?בחסלל
 דסקר. סרים צל ום4פור, ס?ץ?ל

 של.סינו זיגיגסילף
 קורמנו... 4צל ?4אמעל

 וצער קני שלם ?ל9?זה
 919ער... לסניף naeJ סס?4הלבנו

 "לה-וא זיננו,טיגי
~l'?D1 

 סייר
 ?שסיר... 41ריב יוםעת

 מסדו 4יל-לבנו שלבד שמהרק מסדי סגננו מלבד 8מהרק
 - סליל 1סל זרב עדמבשר
 רבוננו-שלי--- 8מה נצחוי
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 שיס'?סגי,

 שלסי?סני,
 שני, נכחים ! סוכי4הבדרף
 פלה "ניחם

 רבוני,?שה-וא - לימיני אול?מאלי
 פפל יס41הניסי
 4ל-:כולי6לי
 סנ1ח, 8וע לאביים
 נודדת... ?נתיבלשה
 בודדת חיזה 18) יוםלעת
 : שין-פם לטה וסרסי לדלהולעת
 ססרז שני ששיםלפז
 מסר דרףעיזו
 :הודים שרידי למששידי

 ז ירייםסמים
 מגיעי. ?אליהם ?קילי 5תלם5ש

 ח?'." כל מלים בהוים?48סם

לשום
~DS 

 עיקרת, שיווי
 ?רח, לשום נסהשימי
 .פרים סבין-ערבים ב?דיח,רק
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 קרורים עיגם שיר ימות-ס?לטיםנישר
 - ורף 51כק מוסי סרכיתלעיני
 מלדודי-ם?רף'" ועטונום
 בודדת, יקה על חוסה-גא 6לי,ה4,

 ו כמדדת ?בורה עקורה,?רידה
 שלפיו סורגה בדרף?סני
08nQS שני 
 ל שצל... לט44העשה - לשמאל וטס למין08

 יהודים, ל?גש עיד51זשה
 מחמודים,.. ?ק'ך' אהובי 5תל?גש



 יישן 1ה ים וילטוב
 עלק,?6ר
 ןסן ?ל חוקניםו6י1
 סרסק".וצל

 ר2, סילף ללוםט9?ר
 ובשרסב, בדרניםקשט
 וסיר... מצר לוגיקקט
 !89מרלכיתו

 ידם,שי
 8'-?ם 8'-5הרק
 ושלגב... 9?'צותסגים
 !סלף, בודדדעוף
 ו%". :גרף ?און4לי
 ?ריבייסר
S'S?קול 
 מריגול,?ל
 8עם שיילוה

 14צם...ויסת-שלמם

 סיום, חולף עיכרשף
 - - ?טהום צולל01,סו
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 סרר"יל
 9סי-ס!סב !ה ןט*סנילא

 ר5, ויל  מסיחני לאימכלת-פדותם
 ' שסר... 8?ר ?מש-8ז -ולא

 4יבנןגונים נקא סשלות %לית
 - נסי ן?רסי סררי-8ד ורףורדודינו
 בזוים,.. "באקטים"-44-בגתינו,

 רזריםרדופים
 רודים נויםשנו
 %ף". ודלי קץ4לי
 נסיםשנו

 - סשינשיםסייסת
 יסר'ם? ראש עוד נוכלסשמ
 24ריב חורין יגי גולהמשם
 סיהודיסזסטטים

 יפר, למ"כ-%ולההו
 ?חיר, קבול-סיסיםהו
 דיור! דירה סרהוב,רווי
 סדרף! מסי שקה'לו
 4*רף! ניצל ג?"לו
 ר2ויש ונזוה ומן מי6ף

 נויד סו999תלטירה
 סשלורצון

 - - - שרץ-ושיפי*י
 1915 ב.. עליה עםז'ב!.דוביצה
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 לד?לים

 5רץ-??ך8ל, לףששים
 ! מולדת 8שא לף,שסים

 סעו?דת, סגדממפק-גא - ס!שוב של משהוריף

 סעיידת, סגדטס2ק-?א
 ךזיבעת, מששהמחיךשת,

 ךנושעת ס19שהסגד
 בית-מילדת. שליגהלגשרה

 ןייירת סבילהסגד
 ימם... בוושת יכוסר'?ייי
 סש9רת, על סלל חיא בקשוב בתזל
 ! גבור-שעם הוא בקשוב פ!לל

 ךחסים, עדייתvnt~yd.-גא,
 פיך9ה! מינו-שירה-גא טשרו94ל
 סשדיש"' ושליחומ9םסדלי"י
 - - - י ומקלסה ידויכם וכבןנאלמים

קאסוביץ

 הפולני( הננול את העבירנו מששראל)סדריך
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 וו""יי

 מדרה עוד ס'אשרנה
 ויקסום... ךטןסררם
 )טבח שסר %שאור
 זשיי... עיד יסיףשת
 "י ןשו יינוקי לולי,לויי

 יקים navJ סדש4?ת
 יקירץ-מי,רמ

rsפון, גשע 
 ינן... s~tivוגד-4י1י

 ןטןו שנוקי לול',לול'

 שסרוגה, ולימנו ?לדי,זוסק
 - - ד4ד גע עם עידלא

 - עוול ס9ש'49דם
 ד'רושל?ם. ציין9טרץ
 סססד, מיאשינו
 יישיש-קיים לסבאור
 ןטן. צינוקי, לילי,לול'

 946י שיסליק ב'. עליה עםנדרך
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ס!לינו

 ! ס!ליגו 8טם,שמץנו,

 שחל-יקז,*דוד
 סבלינו".שסי13

 שיך'-שדם אושסים048'
 ?יי1'-צם,9גי-9לי-בזת,

 1דם... טבת?לישי

 סלילבשפלת
 סטסל... שישני8טם

 לשרץ-ספדם18נילונ1
 . - - יקדם !סינילמוש

 . 8טם,שסינו
 שסינו,

 שחל-ללז,*דוד
 ס:לינ4.צמינו

232



 . ) %4!מנו6פם
. 

 זהורים,פסים
 ! !הודיםשבורים

 סילקה...סייטה
 מ?41ה ?ידיסו יתייהוה

 סטגיי !9ה ששין4ס19ר-קשיים
 תושנה סרושטבעגון
 מס4:9ה. סועת-עזעת

 אומנוי8למם

 ?ןך?אל4ע9ק
 סש4ר' פשע'ר'סיור
 !רי-4ר!5גד
 - - - סזירילם:ל

 *זזרקםנטיום-שי
 ממולדת הדסתעל
 . - יושדת וששש שסי-אור5סת

 שסדדיים
 ראשקם שת 4גות-ציוןועירו
 סשישז4סרה'
 ומרונןושיב
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 ססדש-ס?שזסטיר
 שם-ססדשי'שי
 ??רשי.. %4רישיר

 סרנו,8ים,
 - - ~11DISאריסם

 ויד-רו/דו ~runאיטליה.



אתרית-דבר

 ו שואה ש.רישוב
 דגיהינוסז מתוך שיריםשוב
  שירוע עד יחדלו, ולא האומה מן זועקים אחינו דמ'כן.
  תחרור שההכרה 3ר הון9ה, פלוח 9ל שנעמוד 9ר הכל.ניע
 אם הדור. בני שלח QR1 חרור בגי אם מאתנו, אחר כלשל

 לא כי בעקיפין, רק שנוגיים ואם בסיירים,נוגעים-ברבר
 שהיי בורה באיזו תחוור שהעעה יור ליולם כןית

 שרה היא 4ת: 8ל8 חל לא ירה לוי-ליסנרהיגרה
 הסואות. טוה: יותר  שמא מימי-מזגים;מראה-עינים.

 עצמם. את שרים -הקולות
 שירים אלא כללית. השתסכות-נפש של שייה לאוזו
 פרט'-הפרסים. הפרטים.ששרים

 כפרוטוקול. כתעודה. כמוה אשר שירהזוהי
 בלום כמו גוירה  זוהי שבגיהינום. היופייס שירתזוהי
 היתוש. בלום הפהנק-בניון. בלום בביטת-הלב. גלום ות.האבסנט
 האין,-פובא.בלום

  כבטף לא בספרות. לא - ולגסי-גפי פרפורי-לבבאן
 . וכריכונה. כלי-דעת - כהחתם עצמם. הם אלאמכון.

כאן
- '  

 שירה לכלל הגיעו - ,הבכי "אגעה, הכאב. הפחד.
 כמהשבה-תהילה. ולא סדיענד.רק
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 1940 , לודז' גטו לוי-ליסנר,הינדה

 כבר בתיכן. אני וגם - א,מהוה מאות אירבית שלה החלב טיפת על בה מצויה אחת עזלודז':
 מכרתי העז. אל דרך לי לפלס אצליח אם גם החלב, מעט לקנות הדרוש הכסר ברשותיאין
 אל יותר קרוב להידחך ננועו מי אולם האחרונה, שמלתי את שלי, טבעת-הקידושין אתכבד

 הרבה, עשו כך - האחרונה שמלתה על ושויתרה היחידה אינני העיזה? את הולכים בוהמקום
 שהיה מה כל ברשותן, שהיו חדשות נעליים אריגים, שעיניכ, משכנו אחרות אמהות.הרבה
 מעט נשפך הדחיפות שמרוב היה, הסוף הסיר. עם יותר קרוב נדחפת אחת כל כעת, אחת.לכל
 ריקים. בסירים חזרו האמשה וכלהחלב

 לא "מרוח - הרופא, לי אמר - בחיים" תינוק תחזיקי לא "במי-סוכר ויותר. יותר נחלשתינוקי
 הוא מזון". נדרש - לחיות יוכל שהתינוק כדי חומרים. נדרשים הבית למסד בית, לבנותניתן
 הריח הקטון גופו תינוקי, של עריסתו ליד ישבתי האחרון בערב ועזב. בפרצופי הסתכללא
 העיויים שקט; וכה לב טוב של במבט לעברי הכחולות,הסתכלו הקטנות העיניים הדגש.ריח

 נעצמו, הנחולות העיניים חולשה, מרוב לשתות חדל התינוק האחרונה... בפעם עליהסתכלו
לנצח.

 אותו ושמו לבי את חיתכו "אנשים, וצעקתי: בכותל ראשי את להטיח והתחלתי מהביתיצאתי
 הצילו הצילו, חיי: במחיר אותו לקנות רוצה אני לילדי, נותנת אני חיי את דמי, ילדי. שלבגופו
 "... תינוקי! חיי הצילו ילדי,את

 אר עיניי, את פתחתי כאשר מיטה. על והניחוני שכנה אל הכריסוני בי, החזיקו חזקותידיים
 ארון-המתים ראיתי חדרי לביתי,לפני להיכנס ורציתי מהמיטה ירדתי בבית. היה לא כבראחד
DTNנעול גבוה D"DAS רגל השתרבבה מתוכו בנייר, עטור משהו לבית-שחיו מתחת החזיק 
 איני מיטתי, אל הגעתי איך לא. ותו התעלפתי, זכורני- תינוקי... של הזוהרת הרגל'ה -קטנה
 בעלי ישב לידי לאכול. <~put נתתי טרם כי נזכרתי, הכרתי, אליי כשחזרה אולםיודעה.
 את לכבס יש לאכול, לו לתת יש רעב, "התינוק - לפניו מתחננת אני - "הניחוני" בידי.והחזיק
 את לקח בעלי אתו. להיאבק התחלתי מטונר". הכול הקיא, הוא מדי יותר וחיתוליו,כותנתו

 ... הכול חסל הכול, לאחר כבר - בבכי פרצנו ושנינו לידיוראשי

 חקר הכול מבגזיו. מהעגלה, ילד, מעריסת 171ימן זכר היה לא כבר מהמיטה, ירדתיכאשר
 את והנחמה, התקווה את הנצח: לשם(רל - איתו לקח האור כל המתוק, ילדי אתו. יחדועבר

השמחה...

 כבר הם גם שכנתי, של הילדים שני הקיר, דרך הליל בדמי הבוקע מטורר, בכי שומעתאני
 בחייב", ילד תחניקי לא סוכר "במי ונרדמו... חלשו - אחת בבת הילדות שתי לנצחים,נרדמו
 מתפרצת הרחוב של השני מעבר דירתנו, ממול גם אומר. שהוא מה יודע הוא צדק, הרופאכן,

 מלאך- הילד. על לשאול פוחדים לילד אם מכירה, כשפוגשים לנצחיכ. ילד עזב שם גםצעקה,
 1140 בשנת בגטו הראשון, קצירו את בהם ערך הוא הפעוטות, נגד חרבו את השחיזהמוות




