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ליטא כת

אשהה ד1ע ואנכי לליטא, תפעי את

וחדשים, ימיםז ה9

 אחרת ארץ לי לבקש אלך אז

חדשים. וחלומות

 ת1מ1החל פורסים שם איטרים, _יש מזךח,3

- נשמתי שטפחה

 לארץ ןאנכי לליטא ת?עי אס
ילדתי. החלומות,

11

 יח4ש ?י ורדה לליטא. ססעי את

 היערות, פניך יקךמו

 כגנןים האוצרים ליטא זו ערות

 נסתרות, .קךמונים ^מים

 אפלים עבתים, עתיקים, ןערות

הךךכים, ?צךי ושתולים
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 בלבבך ;עית :לדותך וקודי

 נשכהים,- ץכרונות געגועי

 הברוכים ליטא גררת72 בשלום דרשי אז

 בשחקים, התומכות )צקורותם

 כמותכם תי1א גם ןגזב ,״הוא ןאמרי:

למקום". ממקום )תועה

ill

 ױצאה תבאי, אמך אל וביתה

 החביבה, הזקנה לקראתך

 בחכה: ממצחה קמטיה יהיכו

לריבה". קתה קבר ,הילדה

 הלבנים, הכתלים בואך את ךכו5ו

 המטים, הים,1השח הכתלים

 יביע ושלוה שלום, לך ודברו

 וקמטים. משקעים נופל, קיר

 הטובה החמה, אמך קורת וקצל

 עיפת- נשמתך תרגיעי

 אמא בית כנפשך נפשי גם אלו וזה,

חופה! אהרון את יכלה ץצוא

IV

 ת1ךחוב5 תראי, כי ליטא עיר וךחובות

 בליתי ־ילדותי שחר בם

 האביב ובקרי הקיץ י3בעך

ובריחי, גילי בני רעי, עם
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«5 א בת ט לי

 עמס לא ?י בשמי, לרחובות אמרי אז

 !לדותי, ת1ז?רונ ד1ע הכרך

̂ל, אשר ובכל אלך אשר ובכל  אספ

וענותי. מדודי עמי הם

 ואשוב אוכל אם אדע לא תאמרי: ועוד

מים,זהי באחד אליהם

הכרכים, בך<מי_וז גם הלב בחל כי

ושמם, עזוב נוה בדמי גם

 תכליר באין מסערות הלב עיף כי

הפצה. שלות לו ולןךא

הא.חרון, מאויי שדה עץ להיות

;צוס ולבלות ס1לפר

תגידי, התמות ליטא ת1ולנ.ער

אהבתי, מקגה אחת ?י

ליטה, רך ו?זפוגה צער כלה והיא

נ עזבתי הנאוה, אותה, וגס

 הקודר, ביגון ימי כבר כלו כי

;חמה? ומה־לי ןקנתי

 ולפרה עלומי לחדש למזךח,

הגשמה. נכספת עוךגת,

למזרחי- .ואני לליטא תסעי את

וקרה. .ילדה את, שלום היי
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 !פשך גם קצהזו־ ח־ע, מי ;בא, ם1י

ןקךה# שכלת בארץ

 ךים,1ה _קן אחים, מה כמוני עןבי אז

 מנוחות, מי ליטא, נוף עלות אף

 מרחוק א׳טלח לך אלי. אי1וב

הפתוחות. הךחבות, ןרועותי

 מלא, רק ך?נן, ךק האשר ןהיה

הנעימה... הבה־מא קצךהזן

 !5לערב לי תני אך לשלום, טעי ?תה

חמימה. ליטא ?ת ןשיקת


