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וְָלָּמה שזקֵנים לא ישתגעו?

עּו? ּגְ ּתַ ֵקִנים ֹלא ִיׁשְ ּזְ ה ׁשֶ ְוָלּמָ
חּור ֻמְצָלח ְמֹאד ָיְדעּו ה, ּבָ ִהּנֵ

לֹות —  ג ָמִהיר־ִלׁשְ ּיָ ַעל ָיד טֹוָבה, ּדַ ּבַ
לֹוט; ּכֹור ּכְ ִעּתֹוַנאי ׁשִ ַמר ּכְ ּגָ

ה ְנֶטה ַעל־ּפֶ ל ּדַ ְדָעה ֶאת ּכָ ּיָ ַנֲעָרה ׁשֶ
ה; ָרה ׁשּוב ָוׁשּוב ִלְמֻטְמָטם ִנְרּפֶ ִהְתַעּבְ

ָיָפה ִעם ֲחלֹומֹות ַעל ֶצֶדק ּוְרָוָחה
ּה ְצָוָחה; ּלָ ְתָחה ּדּוָכן, ּכֻ ו ּפָ ַעְכׁשָ

ד ַהּגֹוָרל ּיַ י ִטְבִעי הּוא ׁשֶ ֵיׁש ּגֹוְרִסים ּכִ
ל ָנָבל, ם ּכָ ל ִאיׁש טֹוב ּוְתַקּדֵ ְרִעיב ּכָ ּתַ

ְך, ּסָ ם ּבַ ּלָ ֲעִביר ֶאת ּכֻ ִאם ּתַ ׁשֶ
ֵני ָמָסְך, מֹו ַעל ּפְ ל מֹוָדֶעיָך, ּכְ ֶאת ּכָ

ְגָמא ְיִחיָדה ֵצא ַאף ּדֻ ּמָ ֹלא ּתִ
ע, ָרּה ֹלא ִנְגּדַ ָאׁשְ ֵלָמה, ׁשֶ ְלֶנֶפׁש ׁשְ

עּוִרים. ה ֶאת ַהּנְ ׁשָ ּיְ ּלֹא ּבִ ׁשֶ
ִעיִרים, ִעְנָין ֶזה ָזר ַלּצְ

ִקיִאים ּבֹו ִלְפַני ְוִלְפִנים; ְזֵקִנים ּבְ
ִנים ׁשָ ָפִרים ַהּיְ ּסְ ב ּבַ ְכּתַ ֵהם ָקְראּו ַמה ִנּ

ל ֶזה ֹלא ִיְתֹקן, ָבר ִמּכָ ּדָ ְויֹוְדִעים ׁשֶ
עֹון. ּגָ ֵקן ָזקּוק ְלׁשִ ה ַהּזָ ְוָלּמָ
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מתוך גבר צעיר וזקן 

3. בת הים

חּור ׂשֹוֶחה, ָתה ּבָ ּלְ ת־ָים ּגִ ּבַ
ד אֹותֹו ָלְפָתה, ִמּיָ

ּגּוָפּה ִהְצִמיָדה ֶאל ּגּופֹו,
ְצִליָלָתּה ְצחֹוק; ּבִ ּבִ

ה ּנָ ח ִמּמֶ ּכַ ר ָהַאְכָזר, ִנׁשְ ַגל ָהֹאׁשֶ ּבְ
ּה. ע ִאּתָ ם ִאם הּוא ָאהּוב, ִיְטּבַ ּגַ ׁשֶ

8. קיץ ואביב

יק ַהּקֹוָצִני ֶנה ָהַעּתִ ַחת ַהּסְ ּתַ
ְיָלה, ל ַהּלַ ְרנּו ּכָ ּבַ ּדִ

ה ְוֶנֱאַמר ֲעׂשָ ּנַ ל ׁשֶ ם ּכָ ר ׁשָ ֻסּפַ
ֵמָאז ָרִאינּו אֹור עֹוָלם,
רּות ּגְ ר ַעל ִהְתּבַ ּבַ ּדֻ ּוְכׁשֶ

ָמה ׁשָ ָיַדְענּו, ֲחצּוָיה ִהיא ַהּנְ
ְזרֹועֹות ֶזה ְוָאז ָנַפְלנּו ֶזה ּבִ

ֵלָמה. ְהֶיה ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ט ַמְצִמית, טרּוס ָנַעץ ַמּבָ ְוּפֶ
ַההּוא ְוִהיא י ִנְרָאה לֹו ׁשֶ ּכִ

י ַיְלדּות רּו ַעל ַמֲעׂשֵ ּבְ ּדִ
ֶנה. ַחת אֹותֹו ַהּסְ ּתַ

ם ָהָיה, ֶרץ ׁשָ אֹוה ֵאיֶזה ּפֶ
ְוֵאיֶזה ִמין ִלְבלּוב,

ִיץ ָעַמד ל ַהּקַ ֵעת ִלְרׁשּוֵתנּו ּכָ
ִלי סֹוף! ּוָבּה ָהָיה ָאִביב ּבְ
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