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םיאפר ףרט ,םיריש רוזחמ ךותמ

 ץע לש לצ לוגע תחת

 תוחור בושנ ,םימי־ירבך קודק
ןדע־ןג רופצ
 ריחשמ ןורךמב רמת עזג
 ליתו םילת תוריקךו
 הכמ שמש ץרא ילילסב
 םיקנוח תורטטב םילבונ

 םיןמש ץרא ימתב
 שמשה ,שאה תא םיסב? אל
 שמש רובג שמשה
 ברעו רקב דרויו הלוע

 םירזוח םירובגה הנהו
 הלהת ינופש םירזוח
 תורצח? םירשקנ ׳תוודאל םירזוחו

 םידרשמו םיקשמו םיתב
 רמו שק םיסעולו

 עסונ ש?שהן
 הפלח םיתמה תנחצו
 המש תונמדזה האב אל תונמלאלו

 ןבל בחר לש תומאה רפסמכ תוינודזה אלא
 םיטיבמו םילכ ,םילכו םיטיבמ םימותיהו

 רעש תע?ש ׳תוינקדזה תעפש?
םירכ לע
 םירכ לע םיבל? םעו
 ןוחטבו םולש חבונ םיבל? םעו
ואיק? קנחת םולשו ןוחטבו
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ם ינבא תורדג דעב רואה תא האר אולמו
ת ותלדו תונולח דע? תוטטומתמ
ם יממוד ן?א יתב תובוחר דע? תועורק
םדאמו הנקממ םיבוזע

. ברעל רקבמ רמחה רואב המש ואב ברח יטילפ אלו
.תושקממ תומךא לע ולע םילצומ םידוא אלו

ם תרגב ןוחטבו םולצ* ,המש ואב םיחוטבו םיעבש םישנא
.םשמ וחרב ,םידואה ,ברחה יטילפו

, ם?ילא רבדי רחאש שקבצז אולמ .רבדמ אולמו
ושכע רבדל אל לוע אל אולס ,ושכע רבדמ אולס

.םימן האלמ ץך.א
ץלאה ןמ םיקדוצ םימד
תורצ תושרחמ ימלתב תושדחו תומץמ
תלזה יגורךמ לע■
תוענ ןאצה יבקעבו
םירוחש תופוטנז

םןה לע אולמ הלעי ילוא
םחו השק חטשמ םיב?וש וילג ןומהב
ליטמ ותמדאל םולש רמוא
ח ור עלוב קפא? טבמ
ר פסי ילוא םילג ימונ
ף וחל הגךה אובב
תוללוצו םיללוצ דגנ תותשרבו
ףוחב המיא יאובחמ? שמש ימתכ?
תימו־תת ץרא לע רפמו ילוא
םומש יערוק היו?מו םומה לע היחוחולשזל
ןוחטבו םולש תממד?

ילואו •ילוא אלו •רפסו אל אולמ
היהו .ץע ׳דוחו אלו .ץע הי.חי

ב קעו ץע חימ?מ רפע ,רפע
םומשה תחת
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 םיחמצו ב??עו םיצע ולע: םשה ןמ .םשו
םיבר םימ? םימרוז םיוהו םידלי לוקו

םשמ ר?עמו
םירוחל םילהא? םיצובר

 הכמ ןאצו בער רקבו תוזר םיזע רחא
בךח>ד יטילפ וכלי.

 םהל וארקו ומוק :רבדמ אולסו
 םהינקמו םהידל: לע רזחל םהל וארקו.
המדאה ינורךמל םוריזחהו ומוקו

םכמךבו רבךה םקךיב

 ברשו םשג תוכמ םינש הנרבקתו
םוהת םדו םישנא תאגשו

 םירושקה ונחנא :רמואה אולס ינא
 םדו רשב ל?ח? קזחו ךומנ םירושק
המךא לע השא ףוגו

רבדנ המ

רפעה תחת םדו רפע רבדנ
 ףלעמה ןאצה תונוקב?? וא
 אלמ ויתודג לע רהנה הלוע

 ןימשמ ןאצ תונוק ימשג
תמטמטמ תוטשפ?
 םיכהול םירדגז חיר לש

 םדה רבדמ זאו
יכ?ה רבדמו
םךא ינ? ונתוא השוע?? המ לכ רבדמו
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תלממ חכנו
 ןורחא רוב־זש דיגנ .דיגנ המ
 דיגנ ?ברח רובד הרד

 םימש? תחת םיענש ברח־יטילפש
 דיגנ ?ברח ןידמ םילבוס

 םהן ? םתמךא ונשרחש
 .םיטילפה אל ,ברח וזחא אל
 הנקמה רחא וכלה םיינע

 <דךפו רומחו רוש תושדחמו
 ןוהמתב שאר ודינה! ןותע וארק אלו
 םימותס םירבך רבדמ וי־זר חכנ
תןמ־תמיאב וחרבו

 :רבדס אולס .םהידלוו .םחישנו
 ושכע םוריזחה ,םתמךאל םוריזחה

םב ןורחאה דע
לקרעו ןויסד יריצי רזפת רקב שמש דע

?ונתלהח הכלה ןאל
הלהח ונזחא? ת?אב םאה
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