
,.. 

ויגדרמן. .ש,

נח'"'הים.
tחליף).למ.(מוקד'ז

·דיאצבעותבהכנעה.נשתתקחפסנתרוגדע jהאחרוהאקורד 'הנגינהנפסקה

באיזוומצוםצםסררנוודרסםישבגופרוהואובל·-תנועההקלוישיםעלסדטלותנשארו

הך~-וזעורטטועודפנימהבנפשו •היחרבאלה;:תוחוהחלדזכלפימכרזכשםכטדומחשכה
 •ע iהגהאקורד•זtלהנעימים·הצלילים

 •••ם·~ר-זעזרע'ם-זו ה~" ltב'פנימיותובל

שהיהשעוכר.שלתכוףiל 1טiלוכאזנוהנחינה jמצכ-קפאושלקלהשעהאחרי

בן.והיבטחשעיזאתהדצ·אהוא •ד.עליוזבכים-חזיתולודס:נה

 !ערביתשלחצי-השתים-עש,•ה ! jלנגאח-תיכסה-

 •• !מאוח·ת !השעהככרמאוחרתכםה-

 •••לישוזעודרצהלאעל-פי-בזאף

 +ד.רחרכאלאותרמשךוiלריראפלוליליל-יולי

הרי-נחרץשולטותררכררכיתכעיסהקרירותשאפלולית,בשעהונערכי-הקיץ

 •••אחריהםסחזוהנךרקאם •צפרי-םמאורעות-כלתיסרצאאתהתסירכמעט

שחדרהכעיסה,קרירותהצעירגופראתלפפהשמר,-החוצהחיה,-כךישחכשיצא

 •בהלבוששד,יה /והקלההלבנהה.מטררםקח"כעדתוכראל

 •נעימהרוחהכבפשרהרגייזtוסיגעשרנ-ירם-;,יץאחרי

כולוו,יהרו.לוחץ.הקשהצרארוז"הגוסישלסערלועכשיו•זtפרקו.חלק'עופר
 +בקיצי-חוררםכךכלהכלתי-שכיחה /הקרירהללטיפרת-כנפי-חררחומגולו,חשוף

אט-אלאטחדרהערפן,אתתחלהשאחזהוחופש'רוחה•זtלזן,נעימההרגשה

 •••זרקות tרתימארייםנתמלאולבוורגשני,ערכולונעשה .חרא •והגמישהצ·~יוגרפוכל

אט-אטרגלידסזיזוהואלפניוקצתבלטתסרנוסרנכיסי-סכנסיר'לרחוברתתו.יוידיו

 •זסהלך

שכשכרבתחצרותהסמטאותאלוהגיעוהאורכיםהרחביםחרחרברתאתכנועכרחרא

דרמיח"שולטת •הסנדוליםבענפיחז jעליהומאפילותמאהילותצפופותששטות 'הקיטנא
וענפים+עליםרשרושאוטסקטרשריקת;,רלידיעללפעמיםחנפסi:גתואפלה

זרגרת·זרגרת,נאיםחםתסיראבל 'ווחקרתלעתיםרiלפניועלעוכריםאנשים
 •שלובי"'זררע-ו.חרא·"יהא•
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שחרית

 •••יחדייסהלךהוארק :לבראתצובטסתח•לבדיודתשלצער jמעי

אףע-ל-פ~גורל. jקםרקטיננ•זשלנכרתל-חרםהשחףצנצר,לסנראהגיעחרא
ח•רואחככלרגברהיםדניםשעריםלרוחהפתרח•םהידזהצר.רחד•עםאחתשכשררה

 •הרחבהפניעלחצרהה qהכניאתםנכריםנדלם

הצעיר•םוג.רפםיאתסרעידאלקזפריזרם 'לוחזהה.זוג'כנימתלחיצם jקפלרגע
גני·םעלנזאפלהנעסרת 'חפופהנשיקהשלכאשונצרכיםסתסרביםפניהם /הטזרעזעים

 •••לרחטרתשפתים

הארידאתרנםשעמדחראברפד.ככלעבירבעיםקלילרעד •ריח-ח•םהגיעלאפר
לר-לתרנ'נהוגתורידודצוערות.חיליתירה,בזחיררתאט-אזפ'במלרא".·יארת. jרחרענהרטוב

 •חרף-היםאלדיוורשהת·~סלר

ץפםפנ-םבושלנדרייiרק 1רדממחאפלה •וכרכביםמרחםיר-ירחאפ1ירליםשמ•ם
ויוצא:הובלט ' jהזח·האנאלשבלחץ 'רמירתםברדדאילזפנ•עליכחרל jלבקלרשארו

 •רזקרףגנוחצרק-םלעסרתך

שזפע~:"·האלקפירהשארורתנ•ת-קפה'שלגנוחנביןבםתמזהאטוםבמרחק
 •••רככם'טובעים /רגרםםיםורעדיםנתחרם·ארפל,ונופליםשרקעיםחלרנרת•ן,בעדרםםתננים

שליני-חלבהלכינושביניהם /ופרחיםאילנותשלמטדשטשרתצרורתנםתמרנו•זtםפה
נחללדרבהםלחבחיזרחתאםץרבהשעהעמדחרא •וארכים-אורכיםכנחשים'תמפתלים
האפלויל.

עשביםrבליטו-להלילהיצאותרליע-ירחנאזt?למהנח :גופרבכלנזדעזעפתאום
רקקרגביעלתבפזררדמא•ירםחייםזרזבגדיםשלארצואיזהכילד,ונוטח 'ופרחים
אפל.תהום

ארד.ניצוץכליעברתהכאפלהכברששכולוהים'אלומתקרבצדעוהוא
ו.כל •••נראתירניחאיז •רגזניתרעשנית' /תלרנת·זעםעולהתהום-אפלמתוך

 •בחזרהוהולךהיםאתעוזבחרא •••רמ~·םאיוםפראי, jכאנעשה

דר·קרלדת~גכרים;שליפהזמרהלאוניוהגיעה ,הדוגרתעלוערלהמטפםכשהתחיל
 •קצתורעדיטסנונעלטינדר,בצורףנסרך-נמרךעבה-בםוpל

דחקשינ.נקרז·זדיתלוישבחרא •םשדררי·לילח-והפתוחההרחבהכםרפםתלמעלה,
יפה ;כםירינדת·מפיתםדפלוגמרווטיריםררמנםים'שרר ;וטעםרנגש /יפהשרר

 •ס:ום·ם

 :וארמדנ."'רשלכתפרעלטפח /מערשהבצהרספרץ /נדםחכם

 ••• !קורע·וערדלםתה.נשמח-כישעםק- ה·ם-~-$ו 'אח-

 •דיעצרהרנהלכנהשלורועדקלושארווכזהירותכחשאיויצאחדרהענניםשחררברע
משררושלחזו.ועלרעלתהטפםה 'הפתוחההםרפםתאלחדרהרחרה-תכרלחסר:

םעייי·גבעלצמררחיהוסירתםנרדד"ארניברםיטה j•זzיצרוארו:
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בת-הים

םכרדר· 'חבלהדוםעילהידרסהר.םגבעתהתםמנדדפרדעיםמטושטישםצלליםםעיז

השני.שלהשולים

םעבד 1שם •חי'יטנאשלהלבנההגרראלמיצציםודרסםשניהםיושביםעכשז

 •לשירתםםקשינרתלבניםלמשרתריבדתיהדלנרו,

י'צתרגחברקזכדהמזמרים •••חריבדת jאדתלשםבכדנה 1כנראה 1נאההזמרה

גרד. i-בלפי

 •פפירדסהבי'שדהם

 •שדמע jדאידתסברחיםמפטפטים 'צוחקיםהגררסעבר

 •מי'רמםעלרישבדחזורהם

אסר:האחר

ה i •דברורהיחווהארדנה-אררכהשעה 1אתהמביזהיא,בתירש /פירהשםע·נא,-

wחש!כחי 'בשיקסJ j 'היםתוךאללהתנפלהיאחדשבתשסא 'בישעםן••• 

 !? jהינ-

-חנח--שם--

שפת·שעל 'אומרםבסלעסנטםאתרנ·~צרהמרפסתנדנרדיתבעדגחנדשניהם

 •אשהשלבררוצל jנסתמהסלעשלגנזעל •הםי

 •סלעםארתרחטרבחכאלר Jסארבנחידשתבהיא-

האוםאתמהפנטהרו-הים 'אתה ;סבי; ;ל•זt'רת-היםברואיהיאםן'שיבח-

 •• •כאבזדרסםנעשהדהיוהר

להתסתו 1היםתרןאללן'םדטורצחהיאהשט;.חי •••טסצתיחדלאסיביהלא-

 •••אלא 'החיים jמ סl'! 'l"ב

 ! ?מפריעיםשאונאלא-

 "לשעת'"חכרשר.רקממתינההיא ••כר· ,,כ-

 !דחסל-הםלעסזספיצה 'יפה 'השטזחי .יפהםיתח-

 •ודמיהשרב

 •להםרהרלכיםי'סיםחם

א'זzה.ארתחשלצלהבלפ·רסציץהמרפסתגרברריתאלצסדרעדסר Jיהירינשארשיה,

 • tלבנבנ'תבול·םרם·ם·-זזהרבאפלהורוערד.תחילשחרר'"העביםאתקרערחםש-נףס

 •סםקדםחזזההאשח •נודעזעהצל

 ?ח•םהתקפדץחארםנםט.רטטלבד

ב;היירתהסלעםזרידררתםטפסתות.חילההיא •וכערתראתראהכר-ירגעתוךאן

יתיהר.

\ 
1 

 •חרםפiכתעלעלתההאשח •••לרבר-םהדםחכחאפלהזרית iבו'יםתכנסחרא

 •שדבזנבבםד.ח~טה Nשמידאלא ,חדריהלארהדחוקצתנבהלה ,:נתחלהל
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 x-1שחרי

ג

חגונררית,שלחורהעלזו,ישיבההים.כלפיספניםכשפניהחרר"'וגונררית,עלישנההיא
כלפי-סטה+גופהחציאתנפעםכפעםוכופפתואילןאילןסתנוורתהיא •וסםוכנהסשה

עלאזנהאתלהעירהוארוצהבו.רחולבו •• +םככה + ••אפליםנכר;ך,תסחת-צוק-סלע
 ?ולהלומה--מעיזשאינואלאזו,שבישיבההסכנה

בסעשיהלהביטיכולאינועיניו'אתועוצםשלוב::ירז·זויתיותרעורכתבנםהוא

 •••הזרים

 •קפיצה jסע'קל, jשאולאזכרהגיעפתאום

פותחהוא •מ•ך, iושרב- 'מקשיבהוא ;בשרואתתוקףקררטט ?האומנם-

 ++.ובומיצצהלסולוהםפםלעליושבתהיא + + •והנהעיניואת

 • + +נפגשוסבטיהם
~ 

 +ומזועזענברןחרא

 :חרששואלחראחתאסצרת'"יתירהאחרי

 ? jמכארחוקמעונן , mademoiselle ,סליחה-

 •קרובלא'-

 ?וכעונןביתערללוותןסרשהחייתשסא-

 + + +נספר •••יותרקצתעליהתקרבאןטוב·-

הלילה.בסזסרםחואצלח.יו•זtבהוא

-היאמתחילה-שרויפהשירה-

 •נחסר"'אלמשורריםהםאלה •כן--

ומתנמןהולןהקול /חלק-חלקשטיח-קטיפהמעיזהיחזה-הוא.הנם-מסניו-
 ?כןלא-סטה-מטהלוריונותדרגותעלושפילמשתטחשטיחאותוכאלו 'אם-אט

-היאשאלה-זוהטיכור-

ומלטףעריז'חסים'אורגל jמ'זהו :חטינררובזגםממשיציורלור :i;מהוא
 •'~ישירהבעולםטםומיוניוכולן·-יצירשנלבן.רקניםכלמזעזענשמזין,תאגלאותו

זמרהאומוסיקחשומעתכוסאני-אגבורןהיאהעירה-לךאגירבאמת-

יוצאות ,בנות·אלהיםאלו,שתיהרי ,נ•מינו •••נמוךאזניאתמפקקתהריב•ברחוב
סולדת jרח~וז /בפרוטותברוחבנסכריםרומבסים • +גם+לכלהפקרונעשותכזוכרתלשוק

 •הריוטיםבידיוחמסואבההמקולקלה /השוקיתוהזמרההמרםיקהארתהרוכשסע

 1גברהשוטרבפתח-המרפסתועסונצנץסארץכמו •בוררהבשתת;:יחפתאום

 •שחווהבגלימהנולומעוטףבז"'ארםאיזהבלייתכרסני,

נםהלןאחר•ולצאת+תכףונחפזהמרפסתתוךאלרגעהיצץהבליסהנעל
שריקות·היםחוףמעלכשסעו.קלהשעהואחרי jבחפזוהדרגותעלידורשניהםהשוטר.
חלילים+

והתחננה~ב•דותפסחנבהלה,ח•אבחשאי.הואחפושי·לילה-חע•רעושיםכנראה-

~ 
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כת-הים

 !נלך j 1מכאנלך-

 •המרפסתמזיצאוחם

 •ירחמתוךידואתבזהירותמשימטהוא
 •אט-אטאותהומלטפהמחליi.כחחהאתרנרפלתחרזותהיא

 +דרמיח

-עלי-השטותאתמרשרשת;גלילחררח •ואפלהצרחבסמטהבחשאיצרעדיםחם
 .••ש-ש·ש·ש

 • + •זרבצדזחוו.לכיםדם.

 :עצמהארורתעלמספרתמתחילההיא
להתרפאות~באחהיאל::אז •ועשיריםאנשי-יחש ,הרריה •קורםיםטהו;ג-תהיא

 1זרה:ן.ייא jכא •ביםלרחיצך,היאנצרכתממחושי-הראש,הרבההיארםרבלתרפדיםעצביה

 •ברואבארפזעליהנשתעמםרהללוהחיים ,ריחידהבודדה
 •בלרחובהגיער

 :ארטרחרא

 ?דירתךמקום jכאכי ,כמדרמה-

 •.•קצתעודלטילאותךמבקשתהייתי ~..:"היאאומרך,-כךכלטרודאינךאם-
 •רוצהשאתכמה ,ארוכהי~עהעודלט·לאוכל •כללטורדאיני 1טוב--

 •אפלותלםמטארתמגיעיםשרב'מהלכים
מתחילה:היא

 1מתאכסנתאנישבביתודודי·האחד-זהומכירי ; jכאאנימשתעממתכמה ,~ח-

זחנ aלב tטונהאשהחיא 'אמנםןהרווחהבריות•אתרשונא jכעם ijל iאדםאיזן,זהו
מצרםצמיםרחי-העולמהכלכלומר. •••ויעהבקדרהרקהרבהלספרארחבתשהיאאלאלח.
מתלבשהיאגםצעיר,גמנזיםט rjכאליישיחידימנירבן,בית'"חמבשלרת+++שלאמרתבך•

אתליהמזכירדבר,וכלהיםאתאוהבתאניאתה'יודע ".יפהבחדר •לבנהכ"מטרדםקה·
פירעללומטפחתבדבר,מםרבתשאניאלא ,פירהבשמי:ישרליקוראמנירי •הים

 !בת-הים :ל·קראפירה.לי.ת::כראאל :לוומשננת
 ! ?בת-הים-

רחבות-שואפתנשמת• •נקםםיהודראליומושכניהואנשמתי.-זהוהיםכך,-
איזמסביבלגז-העיר.רהגיערהריקהשדהאתעכרוהם-----סופיתאיזרחבות
 •ודממהאופלאור.שלניצוץ

 •שותקים •לפרשיושביםהם •למחצההרוסהלבנהגדרחבהיi:יהלפניהם
 ;קטזאלקטריפנםנושאמהםאחד •אנשיםשניעבור 'צעדיםקולנשמעבקרבתם

השניארוך.מעילהוארלברשטפרםיאנגליכפניפניו ;אנגליתםננעת-קשחבושצעיר
 •רצעיריםבריאיםפניםנעליפה'םגדהץורם•,אפיציר
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חריתש
 1כ

_ I 
 •נעל-חפנםחזםוצאבעיניה •העובריםכפנילהנחיזסנטםכוונורחואחיא

--אנגליה •ו.יםאתליובזכירהריחוהאנגלי-לוהיאובםנירח- ?אתה jמבי-

 •••היםשלטוז 1כת-יםזוחרי

 •הגזלעומקנכנסים 1והולכיםקמיםחם

כאזשוחחחיתהחלילהכלאפילו 1מתיראחהיא jאיכקרבתו jא ;נו,"אהאפלח
יושביםחיושובא •הגליםשארזאתשוסעתח·א ' iכ •לכאזמרובהיםכיכמורסה,באופל.

 ?לביתונחפזאינו ?חראהרוצח ?ספסלעלקצת

בדול.אילזשלכת•ענפים qתתחפםםלעליושביםושניהםלהצעתהםסכיםהוא
נגיעהכל •חצ:עירחנפשוiורןאלהוטלהםערחבדיר.ארחומלטפתסתזדלחהיא

 ".רררםםסכרוץשמפ'יושגכרחן, Qבעלחיםנחמצפרו'זtחואאלאאלקrםרי,-רעוקלה

 " •ראדירירתסלילה ".םידחרחנשיקהכאיזוהיאסנשקתבלח•ו'אותוסנשןלתד'א
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 •••שקטהוא-
ארהתרכררכתהריחנית /הרכהצובתהנוטלת /סדשנהסםמוםקצתמתרוממתר.יא

 •••החשוףצראור,על

 •••צוארדעל jכררנחיש 'מוטטמתחיללכד

 •••ש;:כטירשבחרא

---נאזביואותומלמסתהתחילההיא

 •••כברשה /חשאיתאנחה jסע'הבחיזרגעאחרי

--אותותספראליהרחבהוחמיםשלרחרגשחלנו.תאשטפרחמיםגליםאיזו

 •••בהזמהאליודלחצחגופהאתmכאוםהבסהוא

מסנוחתרחמחנשוכת-נחש.כאילהסחירהבקפיצהחנרקוסתרךהתפוצההיא
 :רדת.חבנהעםדה ,אחריםצער•ם

 !הביתהנלךנלד.-

 •לנכותמתחילההיא

 •ושותקתמהעוסוחרא

 •חמותנשימותארתחדסנשמתנירושדגתופסתהיא •אחריםצעדיםעברו

 ?ירואתמנשמתהיאספני·סח 'חראיורע-

 •יזרעאיני-

 •••נםדתדאתהםתנהנר,•חצעירכלשלאדמפני •הואמניז-

שות;:כ.הוא

אפילולהסנשסהיהלאםפני"'םה-סחברברכנזכרתשוב'היאאוסרת-כך,-
 ?אחתפעם

 •שדחסחרא

 ?אניכעורהשסא ?בביבזחלשובא ?אח-

לא!לא,-
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בת-ה'ם

 ?זכהםפנינו/-

 •םלחמהעכשיושנתורiכיה •••מפני-

 ••• jל.צ •••פי-

האמת+אתרiכ /האמתאתלחג•דהואצריך jפי-כעלאף-
שרת1ג.הוא

סחליiכחכןאחו 'כירחאותהמוללת /ה"סטרוםiכה"- jצוארו "בשוליאוחזתהיא
 •וההלiכהחשוףנערפואותו

 •••האמתאתלחגיוםחויבהוא , ••לייגידהלא-שזבהיאמפצירה-נו.-

בכיני.נעשהסולח

 •עiכשניתשתיiכחשותiכהוא

~~ 

נו."-

 ••• jגריםישלדיםאאוהבשאני •••ספני-

 ••משוררתהיא •••יודעאינוהוא . jמכרנ •••אדוותהכלוםיורעאינוהוא !כן-

היאלישמו •שלחאליל-המוזחהואהים • jכרי"'שגעועדהיםאתאוהבת 'שיריםכותבת
 • + •כת"'הים-שיריהכלססדישח

 ?משיריחחרוזיםאיזוהיאהזוכרת-

 •זוכרת /כסוכן-

 ?שלהשיריםאי-אלותiכראשמא-

f 
l 

 •לןרראר,ך,יא

פוסתקהיאלרגע ;שוקטיםכגלו-יםאט"'אט'מפיהשוטפיםואורגינליםיפיםים iהרו
 •פריזיטיםפייד.ים pומד'םiכאליחרוזמפיהפרץ 'כסעוד. /פתאום •רמשתתiכתלiכרוא

 !ריפהחזiכ-

 •להכרת·חתורהקלהלחיצהירחאתלוחץהוא-

-חעה jםגיצאוחם

 •הסדירחאריראתהציףרזךםלאירחשלתכולאור •לגמריהשמיםנתנחרונחוץ

תכול·אור rויייעםוף ,מכרשףעומדהכל •דממת"'רםםה •ריח'"חיםהדרגששוב
בחשאי.וחלם

נסתלiכהוא •וסרןכזהרוססהעמדהרבזםז •לעיניהנתגלחהים •פתאוםעמדו,היא
 •כהוהסתכלחצרהסצת

ומדומים~.כשעתגליי-היםםע'זתכולח"!'כחח'חליפת'"סטיפהמלובשחחיתההיא
זו •חלiכת"'הסטיפחעלוםשתברנופלמלמעלה'השופעאור'"חירח,שלורועדו::כזרם

 •••דיסאארותא-ברזלשפחםעיזומגוונה/נוצצתנעשית

 •••סוערשחורועיניה-יםiכצתסגלגלים ,לבני-שלגהצעירים'פניה

תכול--תחלתוד.ענiכי·חשפההואאורך-אורו •היםכלפיומציצהערמותהיא

~ 

~ 
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חריתש

זעוהשטחבאסצע •וקפואהכרתכהנזפתםשח·רנהר-ענקועולהםתרוזבםוםופרנהה

םנטז-התררמםררגע-ונעםעלה.שלהירחםאורשהשתק1בונחשי-זרחו.מעיזוות.פתלו

ומיצצותםתגננרתלבניםעrםופותשבנות-ח•םדרסה,חיהiכצף:שללנכיםגליםהים

 •••לעוגניםנדתנאור , rחיכלפי

 :ואסרהנידואותותפסההיא

נםררויםאל•מנופףלי,iכוראהוא 1לירי'"שננווזאותימניאהוא 1ו.ים !הים-

 ?אתהרואה ?אתה•זtומע •לבנים

 ?היםתוךאל rה•א-ל::כפירוצהבאםתשמא ;וח,·דור.א-דומם

םוםיפח:היא

קצף•חיםשלהלבנותו.ידיעות jנאותםתנום1בתלחיותהייתירוצה !הים !הים-

נרגעהיאורומח 'בתכיפותידוורתמרוטם 'התכולההסטיrכהמתחתהמתבלט 'חזה

 •••סער-גלים jלמע'זה

 :ו;;וראהקלהiלפ'צהקופצתהיא

 •• !iכצפולבנת •••דסמת"'הורוסערת-ים'להיותהי'תירוצח-

 :בחשאיאוסרהוא

גליו~ניזלהתמזמז-

 ,קטנהדגה •נעלת-סנפירים ,דנת-זהבלמשל,נו' 1לחידתאניורצח !לא ,לא-

 1עולמותעולמות .תחוםרת·תהוםותעוברתגמהירדת-חנזק'ל•שחההרינינר,iכטנח'

 •• !יםשלשרעםאהביםםתנה ,עושה·נפלאדתנת·זהכ~ד /לארצות-אגדהנאה

 •••ויזתו•דתוהיםאלדמתiכרנתז 1חדלכהיא

iכדראהתחילעמידהסתרןםנםנםשחיהשופר·חםשםר, :לאחוריהברתעהפתאןם

 :וגםענהנiכול

 !שדי"'לילח 1כני-כלבתא / jלהיכ j ? 1לח·כ-

 •ושותקיםרוםםיםהלכוחם- •כזרועואותווחבiכחאליוjל,-אה- !נלך !נלך-

ניתר.שלפניהפנסאלהגיעו

עמד.חרא

 ••• ijלטנחש jמעיויצאזחלנעםiכ'י"לנו

 •••וגדלצומחמתח·ל :jtחiלהנחשראשו.אתתינזתוחדריובפניהרגעהציץהוא

 •••נוערלשרףנהפכודמי-עלומיו + •• jניצדצי / jניצדציבפנימיותוומתיז

 •••לחונרשiכירחנוטלהוא

 + ••בפניוומסתכלתלמולוגוחנת ;רטטההיא

 ?י· it ?ד,רארעאיש •• !זועמותכןכל !לדגדולותעיניםאיזו-

 •מאדא·ש·רע •כן-

 ?ציראופסל ?ח it-נוראיאמזהוא ,מiכדמטמצחו-
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נת-חים

נפםתנר.מכגז-

 ?דש::כט-דםםתדםערת-חיםאתה jםננ ?כן-

כן.-

בפניו.לדםנשקתהיא

אסרה:כןאחר

 ?עליךעשיתיודשםאיזה-

 :ראמוקצתהיןהוא

 •••לטיפותםבקשת 1בת-הים-

 ••שללא 1לטיפדת-כרדבים •••עדינותעוינות'לטיפותרק ••כד· •••כן-

שלכקצףאווירית'-שםש jכקרעדינהונח'לר.יותצוינההלט•פה 'אתה jםני-

 •גלי·ים

 :בחשאיאםרחדא

 !מעוניהואכאז •• ?נכנםיםח"נושמא-

שתי::כה.

נד?"-

 :וקראהבפניומכטיחנעצה 'אחדיםצעדיםהימנופתאוםהתרחקההיא

לרצונהנכנעהוא !עצוםלרגעעיניך,עצוםבמטותא' •• 1נוראותעיניםאיזד-

עיניו.אתועוצם

 ! ! jשטעיני j 1שטעיני-

---נדהםהוא

באזניד:עדייזצלצלד,ד·קדלחרק ;נעלמהד,יאתמר.:עמדעיניי·אתכשפקח

--- ",שטזעיני ! j.עיני·שט

~ 
-
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