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( או לבו )

,_£. י• לו געיפמ כשיו, נעימה כובשת
גחן, אף שמיא יקמ יבאזדמ כגצבע

שי נערה.
מוג עג עונמ •סביב לכי מיה
וציוד. בתוך מעוגה ך,וא עומד יביי
*ז כפי שסתירא מני הםזיקין. קמיע

שי צמצים עי צוארו.
כתגמ קשת�מרות - בן שפתמ נעות

וקויו יא ישפע בשגת תפימ.
9• אץ יו דעפיפ. אנו- כמעט כי אחי
מאתנו מרסס שיו גאו. מוא אמי ח
ואינו פתרונן, הוא מדבר בלתש
ויפקוטעין דברים סגורים וסנמיפ
ומדוקדקים ניתן אי כותי כתו! בשעת
ערגיט - ומדבר על יב עצמו ועי יב
מכותל|מעמת§^ועל לבו ממחדיש של

הערב.

מוג אינו מזפד, אלא יותש, אן
שאיננו- לגי תכנו- מאיה, שהפ לקויימ

בכררוכית גרידא של בעלי-סנםימנט.
גינו רן כשהוא לעצמו, אלא דבורו
רן. דבור רן על עגיגיפ קשים, עניגימ

קשימ שכלב קשה.
מוג שפול ונכמ-רומ, מוא איש מיד
ומימימ מרעים, אלא שגינו צועק על
הנכאימ ואינו מתריע על ממגמ ואיני
ממריש אזנימ נגלוני מ>קטסרטיוניפסן.
מימ גב ומיתמ נערמ, ובמדד�
מממתנמ של מתפא מנתל—דמסמ כל-
בך עפוקה, גפוקמ וכבדמ נמימ עבודיפ

בנבכי.ימ.
לכשתרצו מרי זו דמגמ, ולכשתרצו
מרי וו צעקה, שהכותל הגהמ פשו
אותמ לתון אבנמ ופלס אותה והשיג

דוד פוגל
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�היא ח'זאית כקול הצרצר. אותה אחור כז
אלה, ששירתפ •גומה, לבפ אינו

צועק ואן שירפ צמת בקול.
גליו אגי ממליץ:

ו צועק. ג י א לבו צועק—ושירו 
מבח גקדפ פניו בברכה

אהרן !ייטליז.

יין' מי"דבש, לימד שפירט
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