
ןיתשלפ רורחשל דידה:ןת>א ןתיא

תויוג הפוצר ןיתשלפ רורחשל ךללה
ם חיתויוגב ךרד ףצרל ושקב# תויברעו םיבלען
.םתד? םילבקנו הרובקל םיאבז
באוש יומד ריש?מ םהל ןיתממ םומש ילעש?
תמאה ןלע־ןג ילע#ל רשיה םריבעמ
ם יהולאל תיסחיה הברקה טק#? ונממ
ם .ךיתוגו#מ לב תא תואלל םהל ןתנ
. םתשקב יפ לע םג המתש םדו רשב ךללב
ם ימותיו תונמלא ובזע# םירבגו םי#נו םיבטק םידלי םג םתא םיבסמ
.הרוראה המדאה לע םהיביואמו הרוראה המדאה לע םהיחאמ
תוקונית םג םתא םיבסמ
.המלאה לע ללות#הל תלואל ריתמ# םיהלא ןוצר יפ לע
םיסוטמל קל? תחת המלאה תעוזת םיזגפה םעל ,חותפ #יבכ
ם י#נן םידליו תוקונית ל# תמלא םיאת? תדרלו םימעב םי#נא תדלחו םימע תדלח
ר פ היה# זאמ רפ ינלקפ םיללוע
# חנ ץל רבלמ לוח?ו #חנ ץל ךומנ בשעבו
קל םומ חולק? םלעוו קהוב תיז?נ המלע ספ
רמ?נ־אל לער םס אלמ
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םךא ינב בל? םיליוא םנתנש םיהלא םכח ,םיהלא םכחן
םתלוא לךג תא םתעידיב ארונ שנע םאיצומ# םיהלא םכחו
םתלוא לדג תא םע־ח? ןדעב דחי םתבישימ ארונ שנע המחלמ יתמל ןיאו
ידימ ךילשמ ינאש ןומד? תלוא םוש ןיא ילוא וא
.התיממה שאה תעונתב תלוא םוש ןיא ילוא וא
.השודקה המדאה לע תכשמנ המחלמ? תלוא םוש ןיא ילוא וא
תויוג הפוצר ןיתשלפ רורחשל ךרדה
.ןיתשלפ ןיאש םושמ ררחשת אל ןיתשלפ לבא
רפ־ינרק? רהנהו םיה תועורז .תוענ רפה ינרק
שחנה ענ הכשחב אמוס
םימך אלמנ םישנא ינוילימ דע :םידילומ םישנאו םישנ
םיהלאל ם־ןא יחבז םיהלאל םדא ןברק םיהלאל החנמ חוחינ
ןונח ןונחו םוחר םוחר בירקמו קיחרמ םיהלא
המחלמב הרוראו םנחב השודק המךא תכיתח דע םישנא דע םופא ךרא
.וש?ע םתממד םושמ םבל םהל אבנ המ ועזה םיוזמ
םיהלא תא ועך :המחלמה תיל?ת הנה
םימלוע ןוגרע ינפ לומ יולת
םשונה דבכה רשבה שוג :ושכע םעה םעה
םיפתה קמע ,םילודגה םילילאה
האירבה תוזח םא
םעה ,םישנאה ,םיעלותב םישסור
םייחב טיבת לא םיתמב טי?ת לא
,םוקמב אל ,ןמזב אל
,לחה שאה לובמ
.האירבה תוזח
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תומח תומדא

ח ונמ יל? תומח תומדא
י נאש המו ה?ור ינא# המ
םיסוטמ קז? תוינא תוישא

י נאש הממ קלה םה ינב ינב
י נא יתובאמ קלח יניא ינאו

ת ומה■ תורוחק יתומךאמ קלח
ת ולוע ,םיצע תועבות
ת ודשה ןמ הלע דבכ ןשע
י תךבך רשאכ שאב העגר שאב העגר ץרא
עז?ה יבנז םיצעה תורדש רחא
ןיו ימרכ
רבוע החלה עסמ
ה כפ׳ךמ םוש ושעו אל םיתמה
םירהצ עצמא? םיקולך תורוא

.תוכפהמה לכ תא םישוע םיתמ לבא
ם יתמה ללגב הכפהמ אובת הכפהמ אובת םא
הכפהמ■ אובת םיתמ# לל??
הכפהמ אובת ותומו אלש יד?

ה כפהמ יל?ו הכפהמ? ותומו םידמהו
ם ייחל םיתמ ךפהה אל הכפהמ םושו

ט עמה ןמ טעומ׳ טממ יכפהתו םייחה לבא
ם שודה ליב#? םל? םירדקה תא םיכפוה
ע מ#ל אל ובישמו עמ#לו רבדל ובישמו רבדלו
תומךאה לוק םח אל
ת ומדא אלו ןלוק םח? תומדא אלו

ו בכי אלו ינורג? שאה תא תובכמ
ם ימ טע? ינור?? שאה תא
שאה תא ובכו םימ טעמ
ליע־1מ םס טעמה ןמ טעמ םע םימ טעמ

("רומא ץרא" ךותמ)
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