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.ו·יםרכסיניזהמתפתלת 1קרלינרנקאהעירהאלהמרגילהנדרךנק'ץכשהרלכים '
היעדיםאחדשלוהאוניםהנורשיםהמרזהניםבראשיהםמרחוקמביעיםשלערמתם 'יורקים

הצרפהסאון.אנסליד·ת 1.רערנגוזללאעמקלתוךירודת ;אביביתחרזהבאיזוהiלררבים
תבל;פינעליי·ייםהמתנועעיםכלעלכמלגלגרשקטה,אדישהאירוניהבאיזוהירוiלחבעינו

וכשסיים·-ריחנייםושחתוכרי-חציוברשדרתביזי•זtרבאורחשוברעולהזמטפזיסמתעקלת \.·
ואופניהגלגליהבקשקוש 'ובנדלהשבגנחה 1סת-כתלים 1חענקבטחנתפתאוםנתקלים

הפועליםרנחמוז 1גדולעץגלגלגניעלבחמולההכופל /לג :tחבהימתוהמרכרזפרכי

תשרםתייילבםאתמם•בחהיא ,עבודהוזבסתרךרמזיעיםרשרבוצואחוצים ,.חמiלזמח·ם

מיד ,זזטחתנ-ענקשייכתלמירלדעת jלהתברכעדייזשחםפ·סרובטרם /חערבריםשל

 1גוזלשלטכבישעלחמרזחברתהארתירתחעיכיםגביעלרסטיחותומתבלטותמתגלרת

 •טברסקייעקבכת ii:נשזור,• 'רמזדיערתחמכריוזת

ו.ראביתר •בהרחבהדברבכלהמתנהג ,וכאורכריבלאישבעיירהידועהואהארחרז

ביתששוםדברים. ;וברזיםםים jתיליפר /אלקטריייtן..רכבוהונהגבו •שנכלםוהגברהחיפה

עלמכגינה /זםרחקולותתמידנשמעיםהמרווחיםהחדריםמתון +עדייזבחםזכהלא jכא
זבחשבזכותיי·בעסקיותסירטורדאמנםבעצמוהוא •עליזותשיחותוגםככוך,עלארפסנתר
 'שטיניתעשרה,תשעכבתריבה ,בתורחליעזרחי /אלוכלעלישאחתמכצחתאבל

 •פניהעלתמידשפוכיםורןענוגוסברחזשצחוקממרצעה·קומחנעלת

כשעיניהבתנועוJ"י-חז·מזמרת ,סכלםעליזה ,וחל·עהריהי'אורחים'םלאכשחבית

כםצאתוהחבריא ,רחרוחצחוiלחםעוררזת ,יזtונדתאנילןדרטותלםפראוהבת 'מחייכות

אחריאוהצהריםלפנילפעמיםאירע הזו..;.בביתאישזכשאיז •מבזרחתירחעלתמיד

מתכג;זה •תמידעצבות 1דבריהלפיהספוגה, 1הדומיהאתסובלתהיא jאי-הצהרים
ספוקהיאמוצאתצליילוובהשתפכות /הפסנתר /חנינהל•דהיאיושבתדאזלפנימיותה+

 •לנפשה

אתונמצאבחדרחיתה+לאאמכםלנוח •הצהריםאחרתמולגםאירעכזה

וענרלותעשריותושפמיםוחלקיםמלאיםפניםבעלםימפטיצעירפייערשזפייז.·~רליס
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סרלותשללערברביא 1לרעש j 1לשאדנוטחנ'זtםתחאלא 1כשנחזהכברארתההםדםבב
 •חראאחרנהניאם 1ברםדצאתאינהזהרספדק 1וצילילם

 •קצרהשיחהאחריםנםאחפתאוםספצח- !םשתעםםתחנני ,ירליק-

לדוידעהשתכותנהפיעלאף ,לנגדהחראמחייך- •••בחברתי /בדואי ,כר-

למדי+
 ;זקופהבאצבעומזוזתווהתרפסותתרערםרתזבעררבםכזפעליוזרוקתהיא

ירליק!,,.אי•-

 •לגנדע"בוכחאניידוע 1נתפשת ,.א-חא ;אומרותכאילורעינירשרבםחיידירליק

 ?רחל·ע ,אתכועסת-

 •הפסנתרבנגינתםדיתלוני 1עונשבתרד 1כר 'כר-

 •ערמוהפסנתרששםהשני,החדראלארתחרנהנבחבהבירחתפשחרא

 ? jשדפשלה.טריםרייאת ,רחל·ע 1תנגניםח-

 !בזהעכשררוצחאיניולא 1ענשרלא •רחלדמרתגעגועיםביםעירזה •לא ,לא-

 ?שלדו• 1א'"רה.פדלרנז ,כר-

 •שברהצליליםורבאתנעתסרבלתאיני •לאזהגם-

 ?;;לא 1באךשל.הסערה•את-

 !ירליס 1טוב 1כז-

טפפדםקרדם •תרי'"הנגינהאלעיניהוחצםירחישבהרחליע •הפסנתרנפתח

פתאום •אפרוחיהבנחלה 1ארזהרגלינטפיפת ,זבמרחלאטהקלדישיםעלאצבעותיה

חללולתוךוהשתפכוהסתלסלונגרביםוצליליסצחאלםקצחדםוצררתקופצותו.תחילו
עםרםהתפרץרחום 1חחלדנרתכשמשרת ,בכתלים ,נתקרחנתקלו 1החרדשלהמרווח

ערברביאכאיזו-בזואחרי ,דםתרפקיםמלטפים 1וניםבתחלתםחיוחללוההרצה+סצת

 . 'זהאתזהםנצחים 1היערבלבכסערהסואנים 1ומתחזקיםך.חרלנים ,וצליליםקולותשל

שלמה+תזמרתםנגינתשללחרםרניהומשתפניםםתזכזגים ,םתלכרים

לפיובטסטבעוזספירeינפלט 1חטנרריכקולרארתחולרהגנחעלעמדירל•ק

רגועחלוןכחולבים 1לאטלאטולחתנםךלהתרופףהנברניםהתחילולבםרףהפסנתר+נגרבי
 1ות.געשו /רעמו 1ועשר 1הסר 1האחרוניםברגעיוכנרשרבהבליחופתאם 1אטיתגריעה

 •וכשתחקר-כחםכשאריתכנלחמים·

ירל'קאלרחםתנלחהכםאםםעדעלנצחרוושנרותשבעת'"גילראשההפשילהוחל·ע
עכשו?"תאמרםח.נר,שואלות: jהוכאילווב,כךכלאושרנשקףםעיניהםירח.דורךבאיזה

 jגחידליקופלאית•חשאיתנגינהאיזורחררגשההצליליםהרי jערייוחפרהחרדברוסית

םםקרםר"ספצההיא +חתיליפר•צלצולנשמעפתאום •חוכרתבשערותיהננערושפתיראליה
 .•• ! jהתיליפראל 1ידליקו jהת•ל•פראל-

 •השניהחוואלרצהעליזהכצפרו
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חםדם•םלשלחמתי- !ליזיצקח 'אה- ?שםדמי 1טכרסקירחל- !הללה-
אחר- ?לחזםינרלמתי- •שכברואי-ידועתאיני- !נעיםמה ?מחר- ?לתחנה

-ברוא• 1בדאוי- •יוטנחרץשובראתכוב- •אזריעלא- •תיכף 'זפדב 'פרג- ?הצהרים

 •• ~ !להתראות 'שלדם- •סרב

 :וקרואהנידידםרחאה ,ורקדתוח•לעהתחילהילדרתיתבעליצרת

 ••• !באהארוחה 1באחארוחה ,ידליק 1ירליק-

 •עליצרתהגדולאתכשראה 1מררנהנחתענינדתידליקשאל- ?סי-

שחכרת~זר •םעםכברלךםפותיאסכם •ארתהירדעאתהא'ז •.•ליז•צסה-

 !נע•סהכךכלאך 'קצת.תחז'נעלתריבה •כקרלםכדכק•ץ

 ?תברארזכתי-

בקרלסנרעדייו •הצבאסזאלחכימיםיששב 'נוגרא•זהעלשאלתניהיא •מחר-
מרון,שניםארבעלפנישהיהאכסטרבי'איזה •לענותמחידעתיולאארררתרנשאלתי

 !אדוותואזדברהחמיםרתב~יזד 'שמעתלדאכל •שלה

 •הירךתסרךכעיניוירליקממצמץ- ? " jרדמ ••איזוכדואי-

לב•תכר.הצהריםאחרלמחרלחזסינרבקשתניעכשדגםוו.י •י..,עתאיניזה 1בר-

 •אצלנותהאהיאשגם 1לדאזריעלכלהזהירתביאולם

 !הפתעהאיזו--

 •עיניהלתרךחכהכררכמםתכלוהתחילניריהתםשחירליק

 ?רחל·עחכם~/הואסי 1בר-

םחייכת- •הפרםזפהע"ילהזםיברהרידצרני ?הלא 1ידליק 1לדלכתובמידצדיך-
 •מלבבורךאיזהב·~קףומעיניהלערמתוה'אגם

דחסיסים.טמיריםרגשותנחםוהעירהכלבותיהםנעלמיםכיסיםאיזוזעזעהזרשיחה

עכרגיםכךכלרהירנתאחדוחבריםמארייםשהניעו 1מבזפיהםאך 1נשתתקדשניהם

זההנקראחריינז 1לדבר-מהכמםת·נים 1נרעבליעמדורגע •חרם-אהבהומלאיםמלבבים
 •••רמרזפטתורתחת 1מרגשתאחתלנשמהבתמזגררבשמרתיחםזראת

,• 

i •. 

VI. 

שלביתדרבניארו'כבווד.ולקהחדריםבכל 1הרביעיתאחריחיתהכברהשעה

גרמהח tלאחרר •הצהריםםערדתחירםנתאחרח •השלחזאלמסביבעדייזישברrפרבסקי
פניה 'נאהחזפונה 'מטבחקצתבברחה ,וחל·עשלגילהבתעלמה 1ליזיצקההארוחה
עדייזכאחהיא •םירחדחזאיזהעליההמשדרתגעגועים'וספיקותשחוררתועיניהסגלגלים
 ,לנחדירשותלספקעביודברבכלהמבקשתזר ,ל·ע nשראלא ,עוטרהחשתיםבשעה

 ,הבקתה •מרעותההרפתהרלאכורחהמעצרוידעהלא 1גדרתירכלעלתסירהםלא

חספיסגזראף 1החדרלארוךעסהטיילה 'נחטפלה 1שזברתבשאלרתהקיפתה 1כשקתה
 •זמרסתרךכשחסתובבר 1חרוט.ולץ"איזהעמהלרקד
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 •לקראזהמשרתתבאח- !.נרישני~" ,חשלחזאלמבקשיםראמאאבא ....:.

 !נבאשתיכףולהםאמרי ,תיכףותיכף-

ושכחהלפניחנגנהורקדה 'ומרהוהחביבהבאורחתהבחבהמטפלתהתחילהר•זtרב
שישבקול,וקראההפתחםפתזעלהאםכשהופיעהורק •כברמאורחתשהשעה 1כלל

 • jMהשלאלאזוהלכונזכרההיאבמתיז?•'א•םתיער '.רחל•ע :תרעומות jכעיבר

הכסא,מסערגביעלמופשלכלויושבטברסקיהאורז •הסעודהכברנגמרהעכשר
לכךקטזהעשריעץבכםיסשניראתובהרחבהלאטלוסנקהוהוא-קצתוארוסיםשבעיםפניו

האורחהאחרי 'רכרסניתעבהאשר.והגברת •במרחוחשבונותאיזונסתבנרברואי :ומהרהר

ושנחהאחוזותודעיניחפיה'עלב•רהכשמאהילהממרשך·פהרקהיאמפה:יגתוהשמנה
רירליק'מזדעזעת-,היאםעםוזש'וצלצול,-שלכלליזח 1רחל·ערק •וםתקטנרתהולכות
באיזוהםםתעססים •בשתיקהיושביםאינם / jהשלחאלהואגםנתבקשהאחורשמסבת

ואינם ,החדרשלחללואתממלאהצלצלניצחוקםומתחרדים'מתדנחיםעליזה'שיחה
מפרפרת.זtמתו tונמקורקפואנמעטצעירסתלבטלדלתמעברשנחרץ ,כללמרגישים

 •בוגרסליזהו

הריהו :והספקותהפחדהרהורימכלרעתווהסיחגמורהבהחלטההלךהדרךכל

הרי ;ברברנחיצותכשישונפרטוזאתדורשהכמוס ;שיר.יהמהיהיהלבקרה;ומוכרח

קפיץשלחלבזוהכפתורהדלתאלכשהת:יגרב.-אולםבמכתבבפירושלוהודיעהככה

אפשרואייבשהכאילוירו •במבוכהשובעומרנשארועיניולגגוונצנץצץהפעסרז
 ?זריםאנשיםלפנייופיעניצר ?שםידברמח •זהנפתורעלוללחוץלחר•מחלוחיה

 ••• ?אחרותשניםבמשךשנפגםדבררווחתוך ?הפשיותהבלתיותנועותיו

נוחרבתועהוהתחילמשםנוחברדתחיזכנכדה

חללו •העיירהעלהשחורותכנפיודפדרשובחשאילאטיורוהערבהתחילבינתים

נדמוהאפלוליתותבוךהגגותגבישעלהלובזגםנחח ;והתנחלהלך:זערלםשל
מסתנניםהתחילוהבתיםחלונותמתוך •המלוכלכיםבתכריכיהםמקבריהםשבצבצוולמתים
שלמדלתופעמיםכברברחבוגר •לפניהםבהיריםכתמיםוזרעוקלושיםאורות

טמיר·רנהמשםרחפתהרנעלמהיואיזו •עקבועלושבונצלברחובתעה ,טברססי

ת 1זנרונאיזהברהעירו.~דרלים 1מהחלונותשהתפרץ iהבהירהאורגם •לחתםמשנחר
 •הכפתורעלולחץהכליבלבסוף •רמשךהבעית ,מעולפים

 'נוהםעסוהואבואר.עללהודיעהלנההמשרתת •קצתלהמתיזהצטרךבפררזררר

הציצה 'הטוהרתערממסרהכותלאתהמנסה ,הגדולההמראהסתרך •בקוברםעםולבר
מחבהמקרםטםצחרוהכמושיםפניואתודאההריחו •קוררתתוגהבאיזותמונתואליו
המלחמהארתה •לעצמוברנתעוררהעצומהוהמלח ,והעגוםהמבוררמראהווואגה

ידבר?"מה ?לפניהיעמדוניצר •ערזביתרנתלקחה ,עליההבליגנברלאשזהוהפנימית
 . • ••הביתהשבשלא 'חבל
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 •הדלתאתהמשרתתלפנ·ופתחה- ! jחטרקליאלמבקשתב~רישניא· 11ח-

 1היקריםהרהיטים /החרשותהפנים 'פלאילחשבאיזההשופעוחאלקטריהאור

 1המסוחו /מבוכתוהגרילו 'ליעניושהבריקו 1הגורלותוחסראדת jמםגרותיחבזהבחתמרנרת

שנרחףכמיאו /פניועלפתאםשטפחוהוכסי 'כסאובזהפתחספתזעלעוסונשארוהוא
קסויודליקליזח 'רחל •ועסוקהגורלהפחתלפנינאץכוצתווכשטףהרראשםעל

םכוכתהגולהכ•חור •חיל nלרכיצדרעתסכלי Jתסהוכהבעתםבטיהםוהחליפוסםקוםם
חזסינתהדלסה !נשתנהכיצר ?זהוכלום •מארסובארושםעליהעשהחרא •ליזהשל

 :לקראתוויצאהואשרנההתאוששההיא •••אבל ?זהלבית

 ?חתכירני 'כרבדסר /שלדם-

כחוליים-ירוקיםגלגלים • jעליחנסתחרקקרוםשכעיז /הנבוכותעיניולרטשבוגר
וכשלוסעםעוררגליי·םתחתנשמםכשהקרקע 1חראמרגישלפניו.ומתגלגליםסםתובבים

ידיו,רפושטהדלתםזוזתעל jלהשעמשתולארצה-והואקומתומלאויפולברכיו
תמידשצחק 1הגילאי •רחס'םבהבעתנדסםתכלתליזח •בדבו"'מחלחאחזכמבקש

 ••• ! ?בעיניושקדחה /האש jהיכ ?פנירעל

 •הפשוטותבידידאסאיתבחמימדתתפשה- !םלי-

הואיודעכמהבלבו.חדומצאקולחזובשעההמתרחבותעיניואתופוקחמתעוררהוא
דלסות." nאלאכממורם·ב:והמות jאיננשתנו,העיניםרק ,זוהי •זוהיחרי , jכ ?והפניםלד.

לראותהפללשלא 'להלאם·רצונו •נשמתו iלתיוסקלהשופע,ךתחילמלטףחוםאיזו.
כא·לולשונו iא /הנהביאתהעלעמוקהתודהלהרוחשולבועליההתגעגעשמאד / jכא

 'לוחץומהוא •בחלוםלוכדשרוצהכמי /הגהאףלהוציאיכולהוא jאי ,לחנוברבקה

הנכוניטפניועלורחףנפשיתחווהשלענוג iוחיוהרכותידיהאתבשתיקהלוחץ
 :בלחישהשפתיולבםוףבטאועצומההתאמצותאחרי •קצתוהמגוחכים

 • "קח-זיצ-ל·-

 rההתאמצו, iשםתו ,הרועדסולוכששמעה .בתמיהרוםהסתכלהה·~תיזtנל ,רחל·ע

 :הצלצלניבצחוקהופרצההמשובהודחהכהנכנסה , iסגוחמארחיה

 ••• !יוליס •••הא /הא 'הא-

 jדלכ / jעלבובזהדישהנםדםחדקשעברה 'הרגישההיא •הפסיקהמיואלא

 :פירםשל jבטואליהםד!פנתחקולההחליפה

 !ו.לרםבואו 'שםלעמודכברלכםוי /נו-

זאתיודעהוא /לובוראיצוח:כתהיא •הםמהוצחוסה •כמנוכחשובנאנוגר
 ••• ?זהבביתצעירשלהופעהזוהיכלום • iםגוחנאמתהריהו

רבוסבלי 1וליוליקלוחרירואתפחובהבעתנדנדהושיטהשלחז·אלכשהתסובו
ליזהשגם 1וידליקרחל jנישיחהנינתיםהתחילה • iהרהכםאעלישבובאי-בטחהרבד

מ()ןכבמחטיכ.לנואתוד:כרהרצעהזרשיחך,כאלם.ישבוחראםעפ.קצתחלקנחלקחה
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הואיורעכיצר •שנע'"חרצרזהבחורבאותו;יככאתוגולחניחרר •לשרכםבשטף:ונא
שבהרו •לרכרסה •אליובלתי'"סןבנחשנאהאיזוגםבןהעירהזוiככאח !אותז·לשעשע

לבאתאליולסשרך /אי'"יכלתואתלהבליט 1הנאהברבורועליולחתגרלמתאטץזח
ושםסוזדת.סרטררת •••זםדוע ?כנחלרבדחראגםיכולאינוםדרע •ממכרולגזלו.ליזיצקה

 • ••נחסוערתכשהרוח /חורבהשטמתאותה •בקובר·תוססים

יוליקםנםח- !הגורלמהעולם •םשםחושותיאזולנריספר ?סרשותקמורע-

השיחה.לתוךהואגם'לסשכו

אליופניהזהסבוהריבותשתי •חבהילתחוהפתאומיתהשאלה •נזועזענרנו

מעלעלתוות.הילההאלבוםאתאליהח;יכריבה ,מברכתואתסידהרגישהליזה •בהמתנה

ח;יכירשעוזור;יכ /בחדרשרהסבוכהשלרוסיה •מצחהעלרבץעצב jענ •נפשבפזורבו
 1רעםכחלוםנרנוישברגע •ומרגיזסרחתולמיזבאיזההמונוטוניטיק'"פ;יכןאתהשמיע

העצבותאתוכשראה ,עזרהכמבקיש /אליהםרד.מנוהלהנברןמבטוהיעףכזאחרי
בצבטהכאילוןנשםתר ,עליהלדבעשהצר •בגידיורםרב;יכרש •ליזחפנילעהשפוכה

מדוע •נפשעגמתלהגורסתהמוזרההבדגתר •בז •ירועלסרבלתהיא ••מלובנהבצבת

חאנירקרטהנו ?יספרמהאלא •זאתמכירחאt ,בז •בכךוצרבההרי ?דנר·םחיספרלא

אולם •••המנצחיחיהוהואמעטיצח;יכרחם •כז •אותםתעניזזר •ברכבתכשבתרששמע

תחיהבחברתה 1לא 'לא •מגוחךרקויהאמליםלותחסרנה /פגומהשפתר ?יתיחלכיצד
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 ••••טובח·~תיקהה

 :כמנוכחועונהמשוכחחעריחבכתפיומניעהוא

 •••חם •••חושות-

ברךבהצחוקנימי .ת:-ישדגדגה 1מגדחכהכךכלחיתהחםברכחאגבהמוזרההער.יתר
תנלהשפתותיהםובזויותולעגתמחיזשלערבובוב.יערפניהם 1התאפקואלא /ורחל~רליק
חורשםעללכסרתכדירק /תרכזבלישיחך,באיזוהתחילוזמירהחרישורגע •קלחיוך

לנחסערתלהסתירהתאמצההיאגםאך •חליפותונתחוררכתאומוליזחפני •האי-ינעים

בקשר •התחילוושרב·קו. :::rרהפדברוחם •ב•זtיח.rיםגמר,-נפשפזוראגבמשתתפתזהתחילח

ב·גרמה.נדברלחאחז.חטבקששלטובע /כזהחיחומצבם ,אחרעניזאיזהפעםבכל
מחאהנתעוררהפנימהנפשרובקרבמורדבראשכנאשםישבחרא •היטבזאתהרגיש

למשאשחרא /וראהאינוכלום ?למה /םנרחתםלהפירעהרוםבאלמה •עצמוכלפיעזר.
היא?"?ילמה /כאזערדחראשוחחלמה •מחברתולשחררם ,חביתהללכתצריך ?עליהם
•זtופךחיהלברכלאת 'ביחידותחמע jלחזדםיכולאלמלי •בעיניההואהדיוט 1הדויט

 •••אלא 1נפשורצוצהכמה /סרבלחראכסחלח,ומספרכחינו;יכברכההיהלפניה,

-חביבה /ואת ?יפהשיראיזהלנרתשירשטא-פתאםרחלקראה- !ירלי;יכ-

 1ערבכךכלקולך ?ללוותוהתרצי-ליזחאלפ.נתה
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שחרית
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ששרת-ה 1הםבדכה •בדלהתבדריפה jעניהיהוהבעתד.כדברחיתהרחלהצעת

 • jםתכדנדהתחילשפסן,םלםלצוהלים,בפניםקםידליק-רגע+ jבידגזהחלפהבחור.

 ?לרסדנסדבשלה.תפלה·שמא ?ליזחעלםתנישר,םהנד,-

 :הםלנכדליבקדלהדענתה Jקצתהרהרהבשלילה'בראשהנענעהליזה

כלהדא •אדתדיורעבדואיכבדוד.הכניםיני"•ביאליקשלכשיורורצההייתי •לא-
 •רגשרסלאיוכהכן

 :התהדרותשלבצחדקערכהירליק

 !ליזהסרת 'נתר.יל , jרבכאני.יורעברואיני·-

פר·---כנתחתחכניםיני •

 • • • •רא"'רח-ן-ן-רתאםלי.רחיי

שלחללונתרךרםתגלגליםםםתלםלים ,זהאתזהםנצחיםהתחילוקולדתשני

מתיקותאיזןמלנכולי.וקצתצליל ,,וודקוהשני 1וחזקטנורי 1קצתענה jהראשדהחור.
כלוישבנוגר •כלבותיהםנתעדרררוטמיריםרכיםרוגשותכלםאתתקפהריגרניתעגוםח

נפשרלמצבכעתדרקאהתאיםליז•צקהשלהעצובקולה •ומערתלירישנארכםעטרנגש
כשעתירליקשלידיותנועותעלמכזפרפתאוםנפלזהנרגעאולם •לבומיתריעל jרננ

עזהקנאה •מתרגזמאוהתחילוו.רא-חרשתנ·לריתולפניי·זסתחננרתשכאלו 1הזםרה
מתהדרנחרובצרארלתפושברנתעוררוםשדנהזווחשקלהשחיתערברברעותהתחילה

 •••רלחנקרזה

 •ו.חרוקותשניר jםב'התםוםרדתאגב jםנ- !התיפדתןעםלעזאזל-

קפץהואהכרה•,נוכרלדונעשו,ר•ותרזר 1יוכררגבותםםזהדסשונחזרחשק

 •תקפחונוראויאושידירהרריו 1חראך,•כזנזכרמ•ואךולאגרוףקפרצרתניריםמטקרסר

שי.-תםאת •מסביבלרנעשהואפלהחשך •נחנקותוסערתנרצצותהתחילדעיניוריסיעל

לכרדת 1.לרבוח :במוחןררדצעםנ;;נוהתחילאחדרעייזיי'יכבו,שסעלאוהעגרסההכעיסה
סעטעדרשנשישאר ,הרגישהוא •עצםומפנידחתיראעליזנפלהאיטהאיזו •••• jסכא

 •••לכוחלנוח'צריךםדזר.דבראיזהלדיארעכאז'

 iםחרשהתגנבוהרא ,עגומהתם•קותבאיזדדהםתלםלההשתפכה jעדייהשירה
שסעולאישיכדר,ן,לכלייראכאילואחר•ן,הבטסבלינרחדברץ jכשנעוכסרכההוחר.

אלכש'ירנאלא •התבלברוסיתופרף jהו tt •הקפדא,השלגעלצעדיוחריקותאפילד
חזר.מע•טחועלתוחחוהתחילרוחו,אלוישכך, 1ניתו

זרויע.םהידהשמיםורק ,הקלושיםד.אויי:ותכבןבחלונות •סאדחרתהשעהככרחיתה

וחלומות".כשנהשרויוהעולםנירחונותדוממהשקט •רסתלחשיםררסזיםניצוצותונאות

הרהורי.םסתיי:דצציםב~::וחו •ו.חשכהלתרן j·גוכעינידמםתכלניתרליועוי·זערמונוגר

אלסליאבד.אנו~ככרשחכלהוא.יודעעצומים.נ·~גוע·םנפשואתוממלאיםדחשכיםרבים

אי-אפשר.אי-אפשר,זהאלא 1סליחתהולכקשארצחלפניהלהתנפל /לשוביכלהיה
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כשחדר

יחידהשבנהזי·כאסידיך,פרוישהרא •עליההגעגועיםבורםתחזקיםהרלכיםזהמפניזואק
לתפלההםשתפךוסררי,טםידילחשבאיזההוז:הבקרבונפשוםחיקה'כוחהבעלנגזל

הכוכביםורק ,העולםחשכתלתוךופלאיתיגרניתבכגינהופורץ ,וחשאיתאלםת 'פניימת
 :דרסמקשיבים

 1j פ-"ככ·ת·חית.הכניםי"'ני

 'רא·חויר-ורותא·םלי.זהיר

שי,--ראםק-ל·טחיקך,דיר,י

 • • • •חרת •לר·תי·הכ·דח cת i·ק
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