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 - צדוק שמו - איש היד היה
 (בצחוק). למתוח כה שאהב

 קרת׳ ש|עם עד
בחורה. ומתח

בחוק לו נשואה עכשיו היא
וזל-אביב וככר, יוסף

 כחי״פ כבר היה היה
 תותה-ם, מבינים, שאהב
 הקצין ואמנם,

 - סבין לו נתן
תפוחים. לקלוף ושלחהו

ת׳ו־אבב דכטר, יוסף

השאיר, לא

 כנצרר כת כת היתה היה
 מעובד עצמה את שמצאה

 :ראשה הרימה היא
 קדושה, רוח .הוי,

ז- סוערת כה הנך העריץ

 וחיים גד דו, היו היה
 מים. ולא אש לא הם יראו לא

 לגיגית נכנסו
 עתלית. עד להפליג

 אידו־היתה־הגיגית-חזקה-יותר־
היה־השיר־נמשך־עודעמויי־

אוישניים.
ה נ ח ומשמש, טליה

 דזיוליאר היה
 שניפה

 שהאוטו
 לא׳ לבת־יפ!

מתרם; ומאז

 מק־הרס, סקוטי, היה היה
 כקרם. דג היה שדגים

 אשה לו נשא הוא
 וטפשה, בעורה

ככרם. לה תולעים היו אך
טל י גוסססלד, מליה יו

ב 732 די שי חס שר ה בלו א ק ת ש ו ת האחרון בחוד ערכ מ  ל
חים הוד,•־ ״העולם שירים מוכי ר הפך שחיבור־חמ ב  כ

ט ר פו ס ב כמעט לאומי ל ר ק שכיל. הנוער חוגי ב  המ
ס ר פ ך הראשון, ב ס ם מרדכי זכה ל־־י. 10 ב ל בו רי  ם־ ק
ר עבור יעקב, זכרזן שי מ □ הח מתפרס ד ראשון ה מו  בע

שאר ה.1 ם את מזכים ה ה עלי ל ל־־י 1ב־5 ב אחד* כ

■ רענן, מייש

 סכל, רב נהש־משקפיים
 הכל.״ הוא .קוצר-דואי :חשב
 הכל עם רק כילה בי גילה הוא

 וסחוט, רצוץ
התעלפות, ליל אחרי

ב^י תל־אג. אלטבואר, אליהו
 כת, פעם היתה היה

 דת. בגלל מגיוס שוחררה
 - עת כעכור - כמונית

 לשופט. חייבה היא
!כשבת היה זה אבוי, אך

נשר שביט, מוניה

מדוכא. עם
ת/״אב קצב,  יואב, שמו איש, היה היה

 בארנב. ימיו כל שפחד
 אמת, .זו :אמר •הוא

 מת, אני מפחדים
מוטב.״ ממוות הפחד ?אך

1רוזו בת־גיל, וליד,

3י $ ׳ $
. ׳ ד י י ׳ ״ ב י נ י י  (א־׳י) פלשתינה היתהי

 !אי - אי :בניה בל צעקו
 ובאש בדם

 - הכובש גורש אז
נ* ״וי בולם צועקים ובעת

ה דודי אברמוביץ, א.  צנוע, גבר ז
 ׳ כשבוע מלים שתי ■ט

:כהלל
 !״אל שתיקת - נך
ידוע. לדכדן ך

דברת קבוצת: ינקוביץ, עזרא

כדאיי׳ ־!
 כן־בלי-כית איש היה היהזזדוו! יביץ,

 ש: איגרת כלי פרוטה, כלי
 ל״מילוא״ הלך אז

 ?- לא מי את ופגש
פרסונה,מפא״י הוא ועכשיו

 מסחר, איש ן,
 תאומים זוג היה .דיההבשר. ניצלה

 דומים. מים טיפות בשתי
 — האף גדול - האחד1

 לקרנף, דמה קצת
צנימים. אהב הוא השני,

פתח־תקו! גוליברג, מלכד,

 תיק, ללא שר היה ז
 ביורוקריק - דמיונית יינה

 מעל הוא אחד
 האומלל, נתפס,

תיק. לו יש :מבסוט הוא :שיו
דד נאמן, אמיתי

 קיר! ״׳ :לאשתו האיש סח
 צעירה.׳ הופכתך השתייה

 ״מנוול, :אמרה היא
 ככלל.״ שתית לא

הוא שיכור,״ קצת אני ״אך
_____________________


