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שרע ר>ש

י צחו ־הנומש - הירטפקב
לולבשכ תאש רמול יתיצר
ט פשמהו ,הימוהה תיכנוקב
ה לתנו הנויכ ול טש
.ןוליוה תומצב

: תלדה תא חתופ ןויערה
ס נכנו ללכה ןמ אצוי
( ?תא הפיא) .הנישל
ב לוק לע וידגב תא הלות
ם וריע ,וינפ תאו ,ונניאש
ק לחמ .תונחלשה ןיב ךלהמ
ח תופ .תרכזמל המונת תוכח
ו ילאו זרבה תא
.םרוז ולכ םלואה

ת קסרמ רכז תופקתשה
, תאו .תרוכה תלדב
, הקוחך תא המכ
.הכלמה תבש

הבהא ר»ש

ריואה סנכנ הלחתהב
ינא .הלוענה תלדל תחתמ
ב תוכ .לובמל הכחמכ ,ףרפרשה לע ילגר תא םש
השוע המ .השק הכירכב הבהא לע

ונמויב בתוכ ?התע םיהלא
ץמצממ ינאש םירוע־בתכב
יאזחה .הבטר רופצ אוה רדחהשו ,יניעב

אישל י?א •אל ינא •םימשגל הפצמ

ת ומולח .קוחרמ ךלוקל הפצמ
, יתטמ הצק לע םיבשוי

ר יואה םנכנ .הנתמה םלואבכ
םהילגר םימירמ :הלוענה תלדל תחתמ
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ב צמב .אושל ינא .הנישל םיפצמי
י אזחה .יתוא ההזת אל הנישה הזכ
, ושכע .םימשגל הכחמו ולדגמב ול בשוי

בשוח ינא .ילע בשוח אל אוה ,ילוא

י נא •״ןילן ייש ןיב יל ידוד״ קוספה לע
ך ראל ,ךרשבב רשא ןסכורה לע בשוח
- ךפוג
.הניש קשב ומכ

הקעמה לע םיבשוי

יביבא־לת גג לע שמשב תבשל
ף ונמ .היסנפב םינקז .רירק םויב
, ריעה תא םיךהל הסנמ הפר
.הפק סוכל לפנש םויה תאו

ה רזע תואירק יתש - ינאו תא
, תעבוטה ריעה לש
ה קעמה לע םיבשוי
.הבהא תוכחב הולשה תא םיגדו

עבשתה

ה קותמ תוגלעב הדרנש המ לכו ,התע
?רקמ ׳ןורכזה הצק לע חכשנ
ץבשת ךפוג לע ינא
ן ולחכ ךשחי ךפוגו רשפא ,ראומ
רשפא ,הקוחרה המחלמב הואר

.חתותכ ךורד ולומ דמעא ינאו

הכחמ ינא ןאכ דע

ל פקמ .הכחמ ינא ןאכ דע
ר יזחמו ,ףדה תנפ
י ל יאדו התעמ .ףדמל יתיפצ
ה ממדב .הקיתש ומכ ךשמתאו ךלאש
יצח ילעמ ולפי .תירטס־דח
ת א .תשקהו ,םיעבצה
, יתרמא אלו ,יתרמא רשא
ה כרדמה לע דליה .שאונ

ל פקמ יתוא ריצמ

ך ליה ינאי •ףדה הנפ
.ףצו ךלוה .ףצו
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