
םירבעה ערא תריש :רימא ודהא

.הבחךהו הל1דגה יצראל רחמ־םוי־רחש ךרוד םיךגב־ץומח
־ רובחו םימך־ימודמך־לובט :עיצפמו אוה חג רודו־רוד־םחר־לפאמ
.בצ?ו־תודךח
ה שפענו האלחב םילומהא־תרקנמ ,עקבו האכ;ו האטח שמא־תרעממ
ר והט וינפל והגנו—והנימל הבעות־שמר תשמור ,םירוק־תשורפו
.ףראנו
.חרק־יתפב ותנצו—טהלי דקומכ הנה
־ ןיא־רשא רזגב ץרחנו םירשנ־רוקמכ דחו עלסכ שירחמ אוהו
.בישהל
.ותמח םינוי תמחו .םינומךקכ םכחו ללועכ ךר .חצנ־ןבו אוה םוי־ןב

.הבחרהו הלודגה יצרא לע ביבא־םוי־רחש הלוע חטובו הפי
־ םיךושל לא טבנ אוה םולחו ובכוכ ץחור לודגה םדד ירבשמב
ת ומה־םי תקלח לא קחשו ׳הזמ תליא־םי־ןושל לאו הזמ הרצב
־ ףצקב רכרכו תך?ה ימ תו_ךא םע רפרפו ,קשו תרוכה ישמלו
ש חללו קובח קרו תומחלו ןיזאו ק^מד תורהנ תומהלו ,תודשא
.באש והבאשת תוראבב םימה תומודו—םילבויו תונוע
ל ע .הינוג תרזוע לעו רחשה־ףנב השורפ םודוה־תבחר יצךא לע
ת ולוח תיבובהצ לעו דיסךח׳ד תימומתכו רמח־רפע תימומךא
־ ירךה לען תיבובקר רוחזקו תיבובץע ת^בי לעו ןיטה תימומחשו
ה בר? לעו דבזו גרתו םתכב םידילקו רירפאב םיקיהבמ דיס־ירה
ח מק םיכרך־קבא תינונבלו םךמדא־רפא קבא תכבא?; תירושימ
החלמל ר^א ןירוחה רוחשה לעו רהב בכרו־םוס-יבקעב הלועה
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ב צחמ יקרוע תירו׳דזו ןומישלב־םיקוצ־לפאו םיארקמ־לוח־רוחצ לעו
.רהנ־קרקריו םימגא־תלכת לעו ,םיפלע ץרא־ינונבג ןיא
י בחרב .הלקו הננער םימש־חור ,בש# רענתת רקא־םרט־חורו

ן גדב .בכךת תוברעו ךלהתת השרקבו חורה טטושת תוירבךמ
ל חלחת םיקיקנבו דרת תותבה ילחנ לא .םדךפ*א1למ התתואו הכפת
ח ורה טיקת הלאו ןולא לע .רעי־ןוא} השיערהו שרח־ברק האבו
י פעב .עשעתשת דרזועו ףזיש םעו הפצפצ לע הקפרתהו טולב לעו

. חיתרת זראו םישורבו חופתו ןומר לע הבגעו טאחתת בורחו הנאת
ד וס קיתמת טפילקא םעו רמת תופכ הכחלו תיז תביש זיגרת
. סדהה הל םינימו הבגוע רדהק־ץע .םילחעףודךהא התךגתהו

.הל םירתנספ ןפ^ה תוילדו הירונכ םינרא
ת ועגו עלקמ תוחבת םיחתות־זגפ־םער־םלה המע חורה הררצן
ם יפנומ םישמךח תחאאו ןתניחטב םדזיר תחינגו םיתפרב תורפ
ם ירתוח םיטושמ יחקו הליחכמ הואא םיכתר־תובקל־תפישנו ראקל
ת דידיו ורצי ףטעתהא רומח תריענו תובאשמ יעונק קותקתו רהנב
־ ירומק-ינופקא הליגךנ עובעבו ריסו־תוחלק־תשח; לע םישיטפ
ת וינדלגו תומונא שיא ילגר שודשדו ריזנ־שחלךוקאו הוקק־תיב
ה פופש ןעצר תחנאו םיתתס ילקזא שוקנו ףצומה הדשה ןיטבעא
־ ילך־תוכהו רפסדויא־לא־םכשהא םיקדרד תולהאמו ןוטיק־רוגסב
ש ךקב־םילבנע־תנרו תיכוכשמ־ראוצב־הלאק־ןודנדו תולךל־לשלתשמ
.םיעור־ילילח לוסלסו תלקג־יגוז־לצלאו
ה מוחרדו הלודגה ץראה לע ,רחמה רקב ׳ביבאה רקא הלעו התחנה
ל כ לעו טלק תיבאו רמח תיבאו ןאא תיבא הב בשויה לכ לער
ה ב בשויה לכ לעו למג־־רעוק לקאבו םיזע־רעש לחאא הב בשויה
־ בשוי לכ לעו םיחפ־ףיראבו ץע־ףירצבו םינק־תכסבו הנולקב
ל מנה־ריע לעו םיקוש־ןוגסס לע להאהו חתמה :הב ףתךמו־הרעק
ז וזגה־תכס לעו תובואלת־תמקשא םידונה תונכשמ לעו הקקושה
ה ;םנכ־חירצ לעו םןמ־ילך?מו םיפוצ־ילךגמ לעו ןימאה תנחתו
ל עו רובה־ירפאו םיחלשה־תודשו לעבה־תודש לען דגסמ״תראנמו
־ יתבו סכמ־יתבו םיאלכ־יתב לעו םימימשמה םילבחה יטקךסק
ם יחךואה־ןולק לעו םיפופאנ יעצמו המז תורואק לעו םדדאקמ
ל עו .קשעה לעו ,תוקירה לעו ,ךמה םירגהמה ןועק לער חשה

.ירקו־םינוגו־חיחצ
.אב־הז־הנה לודגה יאךא רחק
ם קמ הפמ םר אוהו ,הילומת לכמ הלקנ אוהו ,אבו הלעו הנה
י ארא תא ףיאן הנה זעה ורואו .ושקש םירובג־שק^ו—םיתעקש
.לודגה םןה דעו םילודגה תורהנה ןמל—םידלד תבחר
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.אב והאור ינא
. הקוק־יתב ןואגבו עטמ-קלץתראקתבו אוב; לוכקו־ןקגלא־דוהק
ק תבמ וניכסו ויטוחק למשחה־ןומה רוכזיו תשרא־ןשעב אוה דבב
.זוזע? םיבגל־ילותק
ם יעלז? ץפנ לוקו תורונצבו םילגאמבו תולעתב םומה לוק ולוק
ת וינא תריפחו םמש־ימשב םיפוטק תרישקו ןוטב ילבלע רוגלגו

א ובל תלקזו חודק־תונוכק תקנאו םילידא־ינשקכ תמיעפו ףוח־םע
־ תונוכמ ןואקו םידרגמ אובלק הביתכה־תונוכק קותקתו ינכמ לונ
ש וקשקו םירטק קושקשו םירוטקלס תלחנו םילפחא תגאשו םופלה
ת ינור? םילבע־תפש ןלקו אובו רענ־תליש םעל? .ץצחה תוסלגמ
.בינ־תבוטחו
.אב והאור ינא
ם יליתש תמקרו וטקנב טק?ה תמקרו טלקנה עלזה תמקל ותמקרי
ה שאו וילפ ה#נח יב ץעו הלובי ןתת יב ץלא תמקר •םתחימצב
ת כומנו השובכ םויקויו־תונטק־תמקרו .םילוד־רחא הבוהאו תלל־ילחא
.םלועמ רשא תולודגה ףלד הככ אלה .חור
.לודגה םויה אב הז־הנה
ה ציחק־רעבו הכושק־רפה םוי .םילקוי־רונת םויו ףלצמ־רוכ םוי
ם וי .רפות־אל המאו תחצנ הבהא םוי ,הקוק ףוקזו םיוע ףורגו

ם ילע םוי .והומכ יצלא העל; אל רשא םיעז?־לילבו םימל־גזמ
י צלאב םדא־ינוילימ־םישמח־םוי .רפקמ־ןיא המקו רולפו םילפקו

.קקא דע קקאמ הרוא םוי .םממ־תבחר
.רכנ־ילומק־יוגח לא םיטלקנלו תותפשא יקבוחל ההלב םוי אוה
.תורפלפחל דחפו םקלוק לא םיאבחנ םישיבקעל רוגק םוי
.םיסלקתמל םלקו ןודק־יחיפקל חפמו שחנ־יעיפצל ןיר־םוי
ר ?פה רשא לכל ׳הקללו קקלו ןתלו עובצל ןלקאו אוה דיא םוי

.ותמ הלבנה לעו ולכאמ
א וה .והתמ־שי־תאילקו זא־יא תמק םוי .םישלח םמלא םוי אוה
.איגשה םינבה־םוי
.תחזקנ םלוע בקל לע יצלא הגנ הוגנ םוי
.םלק־ילהצ־ןתיאו הקא־ילהצךוא? םוי
.לודגה רקע םוי אוה .ןקגלאו תלכת םוי

.אב והאור ינא
.והתפאו יתלהג ופס לע

1947—1949
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