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 הזה לוב5ה ירחא
 ,תואךל הארא הנויה תא
 דבלב הנויה תא קרו
.תיגש הלצנהב

 !הזה םיב ,13 עקשא ירה
 ,חרפזו ןפ םא אלא

 אי??זל ,תיפוסה הע#3
.ףרט־הלע

שמשה לא

 ,ליצאה ורואו בושחה רהסה ןמ רתוי האנ
 ׳הלולח לש הלההל םיעךונה ויתותוא ,םיבכוכה ןמ האנ

 טיבש ל# תפשורה ותולגתהמ האנ רתוי הברה
 ,םימשה־ימךג רא# לכמ רתוי בג#נ דיקפתל תך?ונן

.#מ#ה איה ,םוי לכ הב םייולת ך״חן ידו# םושמ

 חנזת אל התכאלמ תא רשא ,תחרוזה ,האנ #מ#
 ,ץיקב רתויב האנה ךרךבו ,התוא המיס דע
 םיפק#מ ,םישרפמו ,םיפוחב הדאתמ םויה#פ
 לע םירבועו םיפלוח ,ץמאמ אלל םתאובב
.קוספ־ףוס קספל יוחמתו יאלת יכ דע ,ךיניע ינפ

 ,ףיעצב תפטעתמו תונמאה תרזוח ועמש ןיאב
 ,לוחהו םןהו ,דוע יל הלגתמ ךניא תא
,יפעפעל תחתמ לא םיסנ ,םיללצ־יפלצמ

 ותגאדב אילפמו עי#ומו םמחמ ,האנ רוא
.הארא בוזע ךתוא יכן הארא בו# יכ ךכל

אצמהל אוה שמ#ל תחתמ לפמ האנה רבךה
.ועמ#ל תחתמ
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, הלעמל רופצו םימב הממ הארממ האנ ןיא
,קהל? םיגד הטמלו ,הפועמ תא תב^חמ

vsya רואה תוחילש יאשונ םלועל ואבי?? ,הרוצו ןוג ,
ת דלומ־לש־תיפלא ,הןש־עבך ,הביבסה תא תוארלו
!הלח?ו תינומגזפ ךתלמשו ׳תשבלש הלמשה תאו
, םןפא םיוזןתשמו םיסומ םיליטמ וכות? רשא ,הפח לחכ
ר יואה־יגזמ םע רשאה־ירוזא ,םי?חךמה־לוחכ
י ניעו .קפאב לוחכ הרקמ .יתושגר תא םימאותה
.הת? דע תוברצנו תוצמצממ ׳תובחרתמ ,תובהלתמה

, תי?רמ הצך?ה שחרל דל קבאה ךירצ ןכא ,האנ שמש
ם ושמ אלו םיבכוכה־אבצו חרוה ללג? אל ןכל
, י? תוטשל הסנמו ויטיבשב חבתשמ הלולהש
ן כ םושמ קר ומ?ו תילכת אלל טעמ־דועו ךללגב םא יב
.יניע לש ענמגה־יתל? ןך?אה לע הניק אשא

תמדקומ ם>דהצ תעש

, חתפנה ץוקב הזרתה קירות הממד?
ף ר?רמ ׳םירעל רבעמ לא קחךה עסמ
, העיגה םורהצ־תעש ,םוי־לש־הרי ,םומע ר«דז?
, רא?ב רוא ןרק העז רב? הנה
םימרחל תחתמ תממורתמ רב?
, הלובהה תודגאה־ףוע ףנ?
ן בא־תקירזמ תזוןעמה דןהן

.ררועהמה ןגךל תחנוצ

ה מדאה ינפ תא םיריחשמ ידוומרג־ימש וב רקא םוקמב
ה אנשל רבק־תזחא ףורעה םכאלמ שפחמ
.ובל־תרעק תא ךל טישומו

.העבגה לע ד?ואו העות בא?ךפח
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 םינש עבזק רחאל

 ,בוז^ התא רכזנ
 ,רעש דיל ראב־יפ לע
 ,הב טיבהל קימעת לא
.ןהיתודג לע תולוע ךיניע

,םינש עבצ* רחאל

, םיתמה־תיבב
 לומתאה־יעלת םיקיר?

 .םת דע בהז עיבג
.טבמ תוליפוקמ ךיניע

רפאבו ,םתהצ־תעע
 דטאה לע ,לזרבה לתפתמ
 ועלס לא ,לגדה ףנומ
 לב?נ ,קיתע םולח ל#
.רשנה יעל

.רואב תרןע תרהוג הוקתה קר
 לבוה ,הילבכ תא קתנ

 חנה ,דרומב התוא
 לבל ,הניע לע דן
.לצה הנברצי

 המךאה ינ? תא םיריחממ הממךנ־ימש וב רשא םוקמב
שעגה־יעול תא אלממו ,םילמ ןנעה שפחמ

, הקיתשב
.לק<ד םזקג׳ד יפיזרז? ץיק םתוא טלקי םרטב דוע

 .ץרא־יבחר? ,שרה שחלנ ,ךלהמ רמאהל ןתנ־אל־רשאו

.העיגה םןרהצה־תעש

(.ה .אג
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