
אהבה : רטוש יונתן
- לןה5?ה

 ל?בות קרוב קול ?ל?ה שעת ?איזו
!גוף

$ל ת1וןךב ע;י ?!י על
ו?דוד עזו?ה איזו

לנטר ;פש סש;ילה לא אקר
פועה ?יום

?תיוני ?ל ?ה^גנב או
לן?ר לב3ן ?,ארץ

מס?מות טיס ?ל
 טטים ?קירות ד?ק אקר

 — טק??ר
 עשש !קמות וקעש ?חלעה או

-ועמו על $ןם ספעביר

- ?חולדה
קורן׳ בת־חיוך ?הנץ

בוש אלקות ר3ך ?איזה
!לב, לב ?לא ט5מ

— הדעת ב?לי פתאם לסה ?עץ
קמשעולים וקז?עת מש?עים ?אסד

אליא תווים?33
עת ??ל

עלפון של ?שעה או
?קנה טו?ע3 ?האסז
ע?ר עליו יעלם אולי -

א?נים1
ועור ?שר ?קלם אולי
לאלהים ?דול עץ ועפה -

 לאךם1
— ??לו לדןסות



25 אהבה

- מי?מלן
 קרן קזלוי כלל ורפה רוטטת

 — קפקרונים כל בלנלה והנה
אשי כל את והשר
ו3 לעמד פש3ק מלאה לא

של קיש ללם י9י<
קלרורות קקשיבויות

 קאהלה לאלדת
- בל קמנערת

— סוף סוף
שלנו, הףאשו;ה קאהבה ם3

שלנו קראשונות האהבות ?ל
 — ראש וקלות אנקה אלא היו לא

:נקו ^^ר
ומץ מגר

לסרי מלל
ורגושים נהיות

 ,3לן ומעט

אשי
— :מים מקץ —

נעם, כלם
 מעט, ומשלשים וקפלים

שהלכו האהבות כלל
- לעולמן

— ואז
קארועים זמוני לעי קבל
קאוהלת פש3ק ומזג

קזולת לקט אל להןבוג
—גפשו וקקוני שלרוניו על



רטוש יונתן 26

 האלומות קורי ?ל על
 האיר קרני ו^וי

עין את וקסת משתלרות3
 ם?3ש3 ?ל

 ולארץ
אןם3 ??ש ואת

 - ולשדו
ע0ןה ^רף — ר3ןא

 הנלר זרם עם
— לחקותיו

 — ת^ם אןשה לר;ה
 אלושה או אדיןה יורשת

 ולאמת ל^קרה !ד תהי אשר ללל
 הנפש לה תמלא אשר
;דה תמצא אשר ללל

 למזיא
— אאלתה תמצא אשר ??ל

 — ולריא דלתןם והצילה
 לליב חומותיה תעמיד

אןם ?שמר למען
 — נפשו שאר

- לה ;בלע לגל
*

 תלשר שיה וכף ןה3ל גת ולל
— אחולה על להושיף

 לאן־ם רלר^ן תעלו־ למען
 לב3 קולת ןזםה5 את

 ארוחות לל ם§סד
 עךןה סמלתופפות

— תולעות



27 אהבה

 ך?אים ?רוחות
?אלתן על ?או שלא

 השפוך ד?ן ?אלת
 ?שר ?ל ג?ש להפות

אךם ;דע לא אשר
— לנער

למ?ר איש ד1ענ2 ן?י
— השבע רוחותיו פל את

 — השת;ה א?ני ?ל .ואת
 נזפו על שהרד קי?ל ן?ל
 — ם?5ש3 שראשו ?ז^דל ן?ל

 עד שפוני אוצרות וכל
לבו ?רב לא אשר

 — עדיהם
 ואן־ם נפש מותר ו?ל

- הפיל9 לפו צר אשר

 נואשות ?;דים ןקךקר ;קום ן?י
 מופצות א?נים נפוצות לסלץ

 הרס אשי עולמו נ,יגי3מ
חומתו את ?ם לש?ץ

— מאת
- סהדשה

 פתוקי שרידי את ןש?ץ
,ידו העילה אשר קשן
— ה?ח 0שי3 וטוס

 ?רוחות שגע את ע3ש0ן
פ^י׳

 — ?נפש
—ו?גוף
הפעשה- סיי ו?שום־ש?ל
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 עולמן למנוסת לשוב
— עולם למנוחות לשוב

 — בצור לבוא
בעפר להטמן

 סיים שאול תחתיות ל.ךןת
 מעמלו לו יונח למען
 — לו וך?א ;שוב למען
לשלל נעשו לו תהי למען

— מעמלה י^תה ושעה

נעשו הון פל איש ?תץ ו?י
— כאהבה

ויוכל ןעשה אולי
ואנשים אלים ו?ךצו

עליו האלוקים ולבו ונכשו
פעלו את

 האסת הפעם
— הואת

מעולם ?י
כלו האךם כל

קרעים׳
 ישלאי כלואים

 — העץ תזן אשר מכל
??תה אשר כל אל

ה9 ואנו
המעמקים כל את גדע ?י

כם תצל אשר
אךם גכש



29 אהגה

?אהבי׳
 יל9תע ?צלעיהם !הררים

— פי אם —
לבינינו בינינו

 !דע־כמו לא -מי
 ל?ףו, },עומד את
 — מיןיו לו סגכון את

מעמו- ;בקש אקןר ןאת
 ייכל ר1אק ?ל את

ו?מ?א
 יוכל לא אשר ואת

— למצא
נדדו- קש3ן לא אשר ןאת

והן?רים ש!ש ורק
כך אי מקזת?שים

 אלם דרכי כ?ל
— ךכו1 מסשב

 ^בות קרוב קזל ןך;ה שעת ?איזו

— וגיף
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