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צ'סלב מילוש

משורר שהוטבל

ל ֻהְטּבַ ְמׁשֹוֵרר ׁשֶ
תֹוִלית ל ָהֵעָדה ַהּקָ ְפִרית ׁשֶ ה ּכַ ְכֵנִסּיָ ּבִ

ִיים ְקׁשָ ִנְתַקל ּבִ
ֵני ֱאמּוָנתֹו. ִגין ּבְ ּבְ

ם. ֹראׁשָ ה ְלַנֵחׁש ַמה רֹוֵחׁש ּבְ ְוא ִנּסָ ָ ַלּשׁ
ָנה ית נֹוׁשָ ָלה ַנְפׁשִ ֵער ַחּבָ הּוא ׁשִ

ּצּוי. ל ּפִ ים ׁשֶ ְבִטּיִ ּוִמיתֹוִסים ׁשִ
ּלֹו. א ֶאת ּגֹוָרלֹו ׁשֶ ָלִדים, ָנׂשָ ל ֶאָחד ֵמֶהם, ַהּיְ ַוֲהֵרי ּכָ

י מּוָסִרי. ְלּתִ ּגּוד ֲאִני — ֵהם ָהָיה ּבִ ַהּנִ

הּוא רֹוֶאה ַעְצמֹו טֹוב ֵמֶהם. הֹוָכָחה ׁשֶ

ִלית ַאְנּגְ ה ּבְ ִפּלָ ַקל יֹוֵתר ָהָיה ַלְחֹזר ַעל ִמּלֹות ּתְ
ְרְקִלי. ּבֶ ה, ּבְ דֹוׁשָ ֶלָנה ַהּקְ ת ַמְגּדָ ְכֵנִסּיַ ּבִ

ְסלּולֹו ָהֶאָחד ּמַ ֲעלֹותֹו ַעל ֶמְחָלף ׁשֶ ַעם, ּבַ ּפַ
ִני ְלַסְקָרֶמְנטֹו, ֵ מֹוִליְך ְלַסן־ְפַרְנִציְסקֹו ְוַהּשׁ

ֶכת ִמים ַמּסֶ יֹום ִמן ַהּיָ י חֹוָבה ָעָליו ִלְכּתֹב ּבְ ב ּכִ ָחׁשַ
ר ַעל ֵחְטא אֹולֹוִגית, ְלַכּפֵ ּתֵ

ֲאָותֹו ָהַעְצִמית ּגַ
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ל ָהֱאֶמת. ָעִלים ׁשֶ י ְוֵאיִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ַהּבְ ֵאיֶנּנִ

ִפיָרה. ׁשּוֵלי ַהּכְ ִדּיּוק ְלַמֲעִני ְנדּוִדים ּבְ ּבְ

ֱאמּוָנה, ּבָ ְרּגֹוַע ׁשֶ רּוי ַהּמַ ַנע ִמן ַהּקָ ֵדי ְלִהּמָ ּכְ
ִביעּות ָרצֹון ַעְצִמית. א ׂשְ ֵאינֹו ֶאּלָ ׁשֶ

ה, ֵנִסּיָ ּכְ ֶקס ּבַ ֵני ֱאמּוָנִתי ַהּפֹוָלִנים ָאֲהבּו ֶאת ִמּלֹות ַהּטֶ ּבְ
אֹולֹוְגָיה. ֲאָבל ֹלא ָאֲהבּו ּתֵ

ֵלב ַיַער, ִמְנָזר ּבְ ִמיִתי ְלָנִזיר ּבְ ּדָ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ
ָלִטיִנית ּלֹו ּבְ ֶכת ׁשֶ ּסֶ ַתב ֶאת ַהּמַ ּכָ ׁשֶ

ֶבׂש —  ַפְרוֹות ּכֶ ים ּבְ ְפִרּיִ י מּוֶבֶנת ַלּכַ ְלּתִ — ָלׁשֹון ּבִ
דֹות מּוָצִפים ֵמי ָנָהר ׂשָ ַעד ְלַחּלֹון ּבְ יטֹו ִמּבַ ַהּבִ ּבְ

ל ּבֹוְדֶלר, ִטיָקה ׁשֶ ֶאְסּתֶ ה קֹוִמי ָלדּון ּבָ ְוַכּמָ
ְדרֹות ֲעָיָרה ַמּטֹות ִלְנּפֹל ין ּגִ ּבֵ

ֶאְמַצע ְרחֹוב ַמֲעֶלה ָאָבק! ְרְנגֹוִלים נֹוְבִרים ּבֹו ּבְ ּתַ ָמקֹום ׁשֶ

ה, דֹוׁשָ ׁש ֶעְזָרה ֵמִעם ָהֵאם ַהּקְ ָאמּון ְלַבּקֵ
י ֹקׁשִ ִזִהיִתי אֹוָתּה ַאְך ּבְ

ָהב. חֹות ַהּזָ את ַעל ִמְזּבְ ּשֵׂ ֱאֹלהּות ַהּנִ ּבָ

מפולנית דוד ויינפלד


