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' □פר נא - אירע מה - תזכו־ התזמור הפעמון טצקל? דון דין דון דין
 ארבעים טנת בחורף זה היה
 חלוצים. טמונה תקעו כאן יתד
 אפור היה האויר מזג

 וחמור ליפט,פרדה הביאו
 שימורי□ ליל התוכחו יעבו

 .<קוראים הנולד לרך עם מה
 האפןור האיש את בנרות חפשו

 בציבור נודע מדי,לא נוצץ לא
 והגיון אופי בעל המערב,אדם תרבות איש

 החזון." איש לימה- דה נחמיה
 □תום למבוי אבוי,נכנסו אך

 נחום לשרה נחמיה שרה בין
 □כזאת אחת בצרה די ולא
 שמות:חולתא-חרליות סבך ראו

 ן הפעמון מצלצל רון דין רון דין
 □פרי נא - אירע מה תזכרי התזכור

 איתן נחל >ליר גרעינים ®לועה
 בניאם-דן sn; לו מקורות שלושה

 מבדילים ?יא כי עד סלם כזך המיזוג
 - וינאי? או ם ,צ״כי הולנדים אם
 בשנים פעם מדי וולפורגיט בליל קורה אך

 הרפאים רוחות שלושה בינינו קמים,מרחרחים
 עובר: לאוזן מאוזן ולחט

 ‘1 אשם מי
 האחר♦ הצד אנחנו- לא
 הרוחות נחפזו,נעלמו בוקר אור עם

 הבאות- לפרשות אול* חם מצפים
 הטבע בדרך זורם והנחל
 כקבע. ובוטח 6ושוק אפור

 הנשק הרימו באירופה
 מלחמה פרצה בעולם

 החולה בעמק &ה אך
 א*ורמ• אדמה הורסים

 ושותפים נירה,טמבל
 מנטעי□ עמנו עלו
 ^ביד על סוערים ויכוחים חוך

 לציוד טו די טרקטור גם נוסך
התמלאות. מרכז התנגדות למרות _

 ספרן נא אירע- מה תזכר* התזכור הפעמון מצלצל דון דין רון דין

 מתרגשים במטבח המולה בחצר
 מסובנים הכל צורחים: במקלחת

 סולת דיסת אין התינוקות בבית
 תרנגו»לזנ; כל מקרקרת-ביאוש

 נ*יםן אין מים,חיים אין חיים
ן אחרת צרה — ראו— ולמחרת
עוברת.ןןן| הברכה חיים-

 מקלחת ניצבת הירדן בתוך
 משחת סדים במים—ואבוי

 ענקים |^פםים עט חלקלקים יצורים
 0□דקדקים-מלקלקי בנות-שזחן רגלי

 ן- בתאבו
 סבון הם זוללים

 נבזות ו חוצפה איזו
וטלברב



ספר; נא אירע? תזכר*־מה

 □פריו נא אירע* □ה תזכרי- הוזזכור הפעמ^ון מצלצל דון דין דו! די!

 ושמע הפכת
 כך כל מונוטונית מנגינה

 הפלח זמר או הוא ערש שיר הא□
 יתוש? זה -ואולי מלילה כל מזמזם

 הלוקכ-בפרוש! טל קולו ולא-זה לא
 מתקבצים וסבינו ומזהיר מאיר הוא

מתקשרים.... זוגות מפיחים- פיחות
 ביום היה אפור האוכל חרר *אם

 כארמון• בלילה הוא הזהיר ללוקם הודות
 רון דין דון די!

 הפעמון מצלצל
 להזכר• כדי לא אך

 • מבשר הוא בוקר ארוחת
 נשמע- מה טוב בוקר

 •i כמנה תגישו מה
 ־(ניצה חצי או טי-טיי□

 ן חרוכה היא הדיפה
 במנות מרגרינה

 "ררסוח שתי לאיש לחם
 □ירוף עם טח

 חרובים ריבת
 הסכין• אחרי לרדיפה ומתחילה

 עומדת במרום טהשמט ובשעה
 צועדת אלמונית בחורות כיתת

 ורימונים ספנים במקו□ אך
 ענקים □ירים אוזני אוחזות

 משמים רתסו מביאות-אם פרות מרק
.במים נשפך הכל ולא

 התזכור הפעמון צקצל2ע רון דין רון ן ^רי

 בציבור At ו גב לדבר טוב א ל
 אפור <זןם’ הולם זה אין
 קדחת לשכח נוכל לא ראם
 ונחת עונג מרוב בא זה אין הרי

 גבורה וספורי סכם עלי אאא וטפיחה
 מחלה• רק היא—הכל ככלות
 טי די וחדי הניקוז תעלות

סופי. באופן הצרה סלקו

 למשפחה אלינו בא ביקור
 בשיחה שקועים בחדר יושבים

 בנימוס חבר-מציגים נכנם
 הפרימוס• מויטה זהו

 פעמיים פעם האורח מביט
 שתיים"? על בתמיהה;"פרימוס שואל

 טבעי ובאופן פשוט הסברנו
 11.השלישי האדם חדר בכל זה

 נורמאלי לא זה האת־ח; ענה
 א-פוראלי!! פשוט נורמאלי* לא

 המש-חות לשמחת ומאז
 פינות. קמו—הפרימוסים תמו

 ותיקים שבשיכוני וקורה
נזכרים* בפינות רבי^ז בגעגועים

 הפעמון מצלצל דון דין רון דין
ספרי! נא אירע? מה תזכרי? כור התז

 _ אגשים כמאה בחוליות אז היו
 אדומיפן בלילות - ביום אפורים

 קירות על מתגרדי□,מקקליס,מטפסים
 וקילוח פפמגס בגקימות עטופות רוחות
 סרק בכל האויב לגלות מנסות

 לפ#בק• □עם ואין קץ אין אך
-"הפשפש. עיקש □י



י.

להזכיר חייבים
 מזה פגום אין

 כסא. לבית ז?רק אפור אדם גם
 פחונים 3הקפ סביב מסטר נסוכות

o«bo נפתחים. תמיד א5י׳ סתומים 
 הפוש אררך_ותמיד והחור

 לגום להכות-מוכרחים אפ״ר אי
 "יוו או ץע בצ? מחסה ?מצוא
 להפריח. הטפטה החלוץ חייב
 ואוזן! מאה דון דין דון דין

 טנולד רך על הפעמון מספר
 ואחת ם שי חםי1ירר ה"פ ואם
 בת. שנולדה הוא □ימן הרי

 jmo האחרון בזמן אם אך
 הפעמון צלצול פחת

 דאגה נתיאט.אל אל
 • עת-־הטוגה רק זו הרי

 בהמון לנמז׳ים בעתיד נזכה
הפעמון מצלצל ייעף לארע,ישק לא
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 ■ די בלי עד נטכחות להעלות יכולגר|1ררת
 פנאי לו אין האפור לאדם בל«1ירי

 ערבה עצי בין חבויה פקנה יט רות(|אך
• אהבה אותג־אי ן.□ ו) א נ !לעולם וירי רות
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