
והבילום הח>שבון זררד
בהגודגישה מתיך

בלד־?3 אמי
ינר־ס?מות! וליש?ה לרן,3?תא א?ל לא על

נוסי! ועל על יהא?לו לא הנבונים

 — א^ה, .,א} לשלים, — ל<?ינו, לא ?י הוא ;ך לא
??היד; עוד נ?;ה לא ?לנו ?י או ???ר,

ןץק?ה. נער שסר, יידע שק־גיף זה ??גוף
}בון! את1? ישעה לא !?יען אסר לגוף ?ן

 ו?אב, תענוג קר, ם,1ז ?א ח?ץ3 משוע־חושים
ן??לם! אלה את שא הם! ללוף ?ני ?י לבום א13

 ;בון, אישים: ??י אלה, !ע?רוהו לא אשר איש
;?שר. זה לאל?ות - ;#ג, אב?3 שנה־ל?ב

 ש:;0 שן אזן ולא הא?ן׳ ללש ;בוא לא
נלאה. לרואי־א^ת אלה שנ?ם ין3 ןס?בול

כליון: לו אין ?י זו,-דע ת?ל ?ל את שלא3
לכלותו: ;כול אין — לנצח, ;שנה ל3 היא׳

 וגבול, שנוי ?ליון, לו שאין שכן־גוף לגישי
ולסם! אפוא, קום, בסלט, למךנוא, ?ן נולע, קץ

— נך?ח, חושב אותו מי רואס, חישב אותו ?י
;לצח! לא ;לצח, לא באלט, הוא שונים: שניהם םג

?ות, לא לךה, לא ישיגוהו לא
 ?היות? ;?ידל י1ע לא להיות׳ ?א אם

 ?}צח, ק;ם קדמון, נולד, לא הוא,
סגוף! ל!של3? ו?של לא



111 בהגודגיטה

אלג׳וןא: אמר
 ?איב־לפודז איך קשו? ןזדעח, ?איב ;?דר איך
ינעז ואיך י^ב איך ישיס, ?איב־לינה איך

בלך:?3 אמר
 ולוך־נלשו ?ןנח, לגי, ארוס, סשקי את^לל מי

ן ?איב־דעה נקלא זה — ^מס ?סי לנפשו

 ?סגעןע׳ לא טובות על לו, אר3 ?להל לא מי
?איב־דעה! שמו, רלז,-׳טוני׳ §סד, ©ה?וק, סף

 ולע ולטוב לןלר, קשר :דע לא בצל מי
דעתו: ?אילה זה, איש —לצב, או שמחה .ידע לא

 חושיו למישך אלליו, ת?3ל מושך ?צב מי,
דעתו! ?אילה זה, ?אליס,-איש סמוחשות מן

 ?שאר ו3 אך מתענה, מללר ?לפו מולשות
אעלאות! ישור אם ?מילנו זי< ם2 ו טעמן

 שלמות׳- לקנות לשואף לן־קו?טי, אישים׳ ללם ם2
להעלם:; סחושים לכס ישאו רוחו את

 ימהללי, בי הו^ה ;ח מלניע, פלם סללום,
דעתו! ?אילה זה מ$ג,-איש3 חושיו אאוסז

 ?קשר> לאלה הוא נלש, שם למואשות מי
ל?ןה, ?עלה סשק סשק׳ תאמיס סקשירות

ממשולה! אבוד־זלר מללז, תבוא משוןה
!איש ?הלה אבולה > דעת ו!אלד זכר, *אלד

?שר־חוימיו וללום־־לב ותאב, משאט ססף אך
רוחו! שלנת ?ק^ה הוא — לנוע, סמואשות ין3

 ארדות־מצוקוסיו, לל מלליןה ולשלנת־אאיש
?אילה... אנוס סיש שלני־סדעח לינת לי
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