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             בעבודתי היה תמיד מעין; מימי לא הייתי אדם טרוד ביותר: אני מודה

                   נויים ומקריםיתמיד למיני ש משום כך השתוקקתי. קורטוב של שעמום

                 א אליווכשבא אלי פעם אחד מידידי וביקש ממני לבֹו, יוצאים מגדר הרגיל

                  .לא סירבתי לו ונסעתי, ן קצר והפציר והבטיח הבטחות של מה בכךלזמ

 :וקרה

            לא היתה לי הרגשה, הדרך עמדתי על הרחבה והתבוננתי-באחת מתחנות 

                המסילה שבין הרכבת שלי ובין הרחבה-על פסי. שאני נוסע.  שאני בדרך

                    הקרונות-העברתי את עיני על חלונות בלי משים. עמדה רכבת שניה

פנים שלא                   -הבעת, עין פשוט-מבט: ומצאה חן  .והרגשתי בפני אשה צעירה

          ומגבעת, שהיו ידועים לי כבר אז, היה בה אף אחד ממיני הטיפשות המרובים

                רגעים אחדים. היא היתה יפה. מתאמת מאד לפנים האלה, שולים-רחבת

                   בפשטות ובלי כוונות. היא הרגישה בדבר והתחילה מביטה בי. הבטתי

 .בדברים   עמה  ולבוא  לקרונה  כנסירצון לה  ועוררה  יותר  חן ומצאה .הביטה

היו ברכבת                  ,כל החפצים, השאר. מגבת :לא היה עמי אלא צרור פעוט 

כי זה                    , לא הרביתי להתיישב בדבר ולשקלו. בקרון המיוחד למטען, שלי

.             שאסור להחמיץ מקרים כאלה, ימים ושנים כבר היתה קבועה בלבי הכרה

                 וקודם. שאליה אני מתכוון, כבר ידעה, והיא החכמנית, נכנסתי אליה

             .ינתה מקום בשבילי בלי ביישנות רגילהפ, שהספקתי לגשת אל ספסלה

                 אין אני –מי הושיט ראשונה את היד ומה היה דיבורה הראשון . והתודענו

                ףשַא, ידעתי. התחנה כבר היתה מאחרינו. הרגשתי את עצמי בטוב. זוכר

 .התחרטתי  לאו  -  חפצי  עם  לה  הלכה  כבר  שלי  הקודמת  הרכבת

         הבנה רגילה בין אדם-אבל אותה אי, מה גרם בדבר, קשה לי לברר בדיוק 

 .ובינה  ביני  אז שררה   לא  , בעולם  האושר  כל  את כמעט   המקפחת , לאדם
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             שנזדמנו, או כילדים, החיים הרב-המכירים זה את זה תקופות, דיברנו כאנשים

                  העפות אחדות .יחד בפעם הראשונה וטעמים חיצוניים להתרחקות אין להם

                  לב והבטיחו גם לי את-של עיניה ביקשו ממני להתנהג בפשטות ובגילוי

                         :לאחר שתי שעות כבר ידענו שנינו את הכל. הדברים הטובים האלה

                 יתה מלבר ככלחשעד שנות ההתבגרות שלה   –  ואני, י אנימ  –  היא

                   שהשתלבו, קלטה לתוך לבה המון התבוננויות שונות-מלגו קלטהּו, הנערות

               ההתבגרות עברו עליה-שנות. שכבות על גבי שכבות, זו בזו והונחו שם בלב

               -אחרי שגלי, ועכשיו, גופניים והנפשייםתוך כדי פריחת כל הכוחות ה

                שאין כמוה, ההתבגרות כבר נחו להם והורישו אותה מין לאות פנימית

 ".רבים   חשבונות  בלי  ,ישר"   ,ניתפלֹו  בעיר   לבדה  לה  חיה היא , תלנעימּו

             ית גופהתבנ, המצפינות בעומקן מעין נובע של הבנה, עיניה היפות 

             ,שהשעה, רצוני היחיד היה. ומשכוני אליה, הבחור, ותנועותיה ליבבו אותי

                לגדולות מזה לא. תרוחק ככל האפשר, שנהיה מוכרחים להיפרד זה מזֹו

 .פיללתי    לא    שעה    אותה   . פיללתי

                      כאילו עיכב אותה , האחת ועמדה תחתי לתחנה הרכבת שלנו כשנגשה  

                   , והאופנים ניתקו מאליהם כדי סיבוב אחד אחורנית , זק ידֹומישהו בח

            שבאצבעותי, עין זה הרגשתי-בהרף. נזדעזעו הקרונות וכל הנוסעים נרתעּו

                תבֹוהיו שלּו ואצבעותינו, עלי –היא , הצלפתי עין עליה. בות אצבעותיהשלּו

      תשהיה נחוץ לשם הרגעת הרוחות מחמת ההזדעזעּו, רגע אחד יותר מן הזמן

                     מיםמקרה קל זה ועוד אחרים דֹו. זאת הרגשנו והבינונו שנינו. הפתאומית

            וכשנוכחתי אחר כך שטובה היא אשה צעירה זֹו. עוז-לו הלבישו אותי רוח

הצעה לנסוע עמה                  –פני נתאדמו קצת : לא אתבייש –הפלטתי מפי , וטהורה

 .תה   עד   ביתהללוֹויחד   ּו

 .רצון-קסיפּו   של  רטט  נבגּו  הסכמתה  לתוךּו –! בשמחה רבה  ,בבקשה - 

 . חדרה   אל באנוּו  אחדים  רחובות עברנו    .ערב  לפנות הגענו   עירה  אל 

               שיד, זו היתה הלטיפה החמה הראשונה. עדן-שלשה ימים הייתי אז בגן 

              יותר מלחברי היקר, בהאל לּו, נתקרבתי אליה. רכה של אשה יפה ליטפה אותי

                ;לא היה בו מן המציאות המגרה ולא כלום; גדול-חדרה היה לא. לי ביותר

 .הכל   את   הקרמ   מרגעת   שלוה

 תרֹולמדֹו    לזמן   מזמן   יחד   שנקלעו , ביותר  לזה  אדם קרובים זה-לבני 
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          מדרגות, מתוך מלחמות פנימיות, ת ושעברו ביחדרים או שמחֹושונים של יסּו

        ליםהרבה מ, לבני אדם כאלה יש לשון מיוחדת להם  –  תואחדות של התפתח

            .חדמיּו. בן אחרהאדם ולובשות מּו-בנן הרגיל בין שאר בניפושטות את מּו

              מבטים, שגים דקים אין מלים בלשונם ומשמשים להם במקומם רמזיםלמּו

                       ורק יום אחד הכרנו. בהברנו אני ולּויחדת כזו דבלשון מיּו. וכיוצא באלה

 ...זו   את   זה

               ספק ער, מכוסה שמיכה חמה, בלילה כשהייתי שוכב על הספה-בלילה 

            .שביני ובינההדברים -היו באים ההרהורים בדבר מצב,  שינה-ריוספק אחוז קּו

             ואחר כך, מבטיה, פניה-תכל העוויֹו, היו עולים על זכרוני כל מקרי היום

            ,וסוף כל סוף היתה נולדת בלבי כעין הכרה. אחת אחרי אחת, ניהרגשותי א

               אבל לא אותה אהבה שסופה, אוהב אני אותה,  בהשאמנם דבק אני בלּו

                 בישנית לא. בה אלי היו כאלהגם יחסיה של לּו. זה היה ברור לי. נישואים

             שאליהם היא, ימי ההתאהבות והאהבה היתה ופעמים אחדות דיברה עמי על

               ; נצרב מברקי אישוני עיניה, ואני הייתי יושב תחתי. מחכה וכמהה זה כבר

            ,פעימות שם-כשהוא פועם פעימות, ר בדמיוני את לבה פנימהיובעוד אני מצי

 .את דבריה לי היא מכוונתא  לא  ,אלי  לא  כי  ,מכירּו  חושב  הייתי  ,הלב-בכיס

 .ההם  הטובים  הימים  בשלשת  הדבר היה  כך 

                 ,חי אני במחיצת אשה צעירה: נהרציתי ליישב לעצמי את הדבר המשּו 

                     -, כך מהנה אותי-כל, כך קרובה לי-כל, קחיתיכך פ-כל, יפה וטובה

                אשתי ואני צריך או עתיד להיות שהיא צריכה או עתידה להיות, ומחשבה

 .יכולתי   ולא  ליישב רציתי  ? מה-מפני . לה ולא  לי   לא   באה   אינה   ,בעלה

                 ,ויפנק אותי, בא התכנס אז בחדרה הנחמד, כל הנועם שבעולם ירד 

               .ת ושלוהנח, וירווני עונג, לבבי-ויגע ברחמים רבים בדקות שבנימי, וילטף

             ונסעתי, לם לשהות במצב כזה עמה יחד ולפרפר ככה באווירה לא יכולתיאּו

 .ידידי   של   לעירֹו

     ________ 

 

 

                        ,הוא היה רווק כמוני וישבנו ביחד. זה קיבלני בסבר פנים יפות 

                      כרים אחדים וחייתי כמו שחיוכעבור ימים מספר קניתי לי מ. בחדר אחד

 .סביבתי-כל בני
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                  מלבי ועד שכתבתי לה את מכתבי בה הלכו הלוך והימוגרשמי לּו 

                    ברור. אם לכתוב לה או לא, פקפקתי בדבר. הראשון עברו כשני חדשים

             ,בות ביני ובינה הנאה וכאב משמשים בה בערבוביהשכל התקר, היה לי

                   שכשם שהיה לי קל לדבר עמה, נוכחתי לדעת, וכשגמרתי בלבי לכתוב לה

                   ב לה אף על הקטןוכך קשה לי לכת, פה אל פה, על כל מה שרציתי

                   .מיוחד לא היה בה ימים ושום דבר-תשובתה באה כעבור חודש. שבדברים

                פי ששנינו התרשלנו בדבר-על-אף, אז הוספנו להחליף מכתבים מזמן לזמן

 .תליאּו-סימני  כריםינ  היו  ומכתב  מכתב  ובכל

               תכתוב לה, תכתוב לה מה שתכתוב, קבלת מכתב ממנה היתה נעימה לי 

                               בנייר ובכל פעם אני רואה, ד הוא תמידב והסגנון אחוכמה שתכת

           ומרגיש, הפנים הרכים שלה-את רישומי, את עיניה המבינות הרבה, את תמונתה

                     ,קורא אני את מכתבה ומכיר: ועוד פרט אחד. אני את נגיעתה החמה

        ,מסתמנים ומתיראים, ברורים-רים לאשבקרב המלים פנימן מסתמנים איזו דב

 .להיראות , כביכול

                  כל פרטים. כי בימים האחרונים נתאהבה, במכתב אחד באה והודיעתני 

      .לב כמו תמיד-טהור ולוקח, שסגנונו היה פשוט, לא היו במכתב הקטן ההוא

        בה נקיה לגמרילּו לא היתה אהבתי אל, כנראה. כשקיבלתיו נתחמץ  לבי מעט

              שמחתי על. לבי בטל בשמחה הרבה שתקפתני-אבל פצע. מחלומות רפויים

                         שמאושרת היא ושיש לה נפש, בה שנתאהבהעל לּו: דברים שונים

                      שאני –על עצמי ; התום והחכמה שלה, לערות עליה את מקורי האהבה

                  –ובכלל , לב-תבה להודיע דברים כאלה בהתגלּושאותו יכולה לּו, הוא איש

 .בהלּו ובין  כביני   ויחסים  כאהבה  טובים  עניינים  בעולם  שיש על 

       ,הכרתי. אלא שמכתביה נעשו תפלים, ב גם אחר כךובה לכתולא חדלה לּו 

שהיה ניכר בכל                      , חד להעם המיּולאט ושהנו-מתנוונה לאטשהולכת היא ּו

בה                  על אהּו. עולמית: כך דימיתי אז. הולך ועובר עולמית, תג של מכתביה

,                    הוא היה. שבהן כותבות כל האוהבות, היתה כותבת באותן המלים עצמן

                  "ןימעני"ואת ה; "יןמעני"מפותח ו, נחמד, לב כבדולח-בר, לפי דבריה

                 מנשקת, הלב כבדולח הזה היתה אוהבת ומנשקת-הנחמד ובר, המפותח

 .ואוהבת

 .בביתם    כלומר   ,בביתה   פעם  עוד  הייתי נישואיה אחרי חדשים שמונה 
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              בחדר. לעיניה לא היה עוד חינן הקודםפניה ּול. הכל היה שם כמו שציירתי לי

                   ידו ופניה נתונות בתוך אחת-בה עומדת עלוכשהיתה לּו. היה מזנון

                   ,דר ומדמה פעם בפעםהייתי רואה את כתפיה העטופות סּו, ממגירותיו

                 לתוך חללה של חדתבה מתוך הנאה מיּושאותה שעה עצמה מפהקת לּו

                  היה יושב ומעורר בי רק, קשהיה לבוש מין חלּו, רהבעל הצעי. המגירה

 .מקנאה   ולא  –  תמהתי?  בה לּו  עם  המקרים  הּוזיווגּו  מה לשם: אחת שיהקּו

                לחן מזהבפינת השּובפינת השולחן מזה ישבתי אני  ּו. היתה שעה אחת 

                  בה נכנסה מן החדר הסמוךלּו, שרמיּו פֹוידיו על השולחן וגּו. ישב הוא

 :ושאלה

 ?רים הגפרּו  היכן  תדע  שמא  ,ביגדור  - 

 :השיב   ביגדורּו 

 .בהלּו   אצלי  - 

           שמאלה-תקעה את יד, קרסה, היא נגשה אליו. איני שוכח את כל הפרטים 

         –ו היו תלויים ברשלנות ויורדים למטה לי חלוקשּו –ס הימני לתוך הכי

               ידה. בוודאי היו הגפרורים בכיס אחר. וגיששה שם זמן מרובה יותר מדי

                      אין בה, בה כולהלּו, להוהיא כּו, אין בהן כלום, מבקשת ועיניה קמות

 . שרמיּו   פֹווגּו לחןהשּו על  ידיו  .הוא  עץ   .כלום  מרגיש  אינו  ביגדור  . כלום

         המוכנים לבריות, ר הצורותהטעם וכל כיעּו-תכל תפלּו, הצער-כל עלבון 

 .האלה  האנשים פני   על  אז יים שרּו היו  , בחייהן

     ____ 

 

             מי לפניה והפיקחיתהיודעת מה ּו, סההחיים הרגילה והמנּו-שיגרת וכאשר  

                     נגעה אחר כך, בהזו שעשתה מה שהיתה צריכה לעשות בלּו, על פי דרכה

                  פעמים בלא, הייתי ממלא אחרי כל מצוותיה מתוך הכרה שלמה, בי עצמי

                ת של חיי הפנימייםבֹולזה קדמו השנים המרּו. רצון ופעמים גם ברצון

               גם אז לא הלכתי. היה להם חד במינֹועם מיּושנֹו, סים בתוך עצמםנהמכּו

                       אלא חייתי חיים, לא ביקשתי יותר מדי, פלאלא דרשתי במּו, בגדולות

                   אם מעט, האדם ידעתי-את בני. דבקה בהם ההמה אינושזּו שיש להם טעם

                לפעמים הייתי. שיש ויש טובים ביניהם, תי בדברולא פקפק, ואם הרבה

                  ויש שהייתי מצטער, מעט-מעט, בלא יודעים, שצביוני הולך ונמחה, מרגיש

 בהלּו   את המקרה לי  שהזמין עד  ,ףֹוושט  הלוך  הימים  להם   והלכו  . זה  על
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        ,ההרגשה החריפה, ההבנה המקפת, ם הרביעית או החמישיתבפע ,ונתעוררו בי

                 ואחריו, רינעּו-גל זה היה האחרון בימי. כל ההוויה המפכה והמהנה, בכללּו

 .עוד   הרפו   ולא   הרגילים   החיים   באּו

        משויתי במשפחה שלי שי ובדבקּוַאבנישּו, באהבה שאהבתי אשה אחת 

                שקשה היה לי למצוא בהם את ידי ואת ,בים ושוניםביה יסודות מרּוּובערב

                 ,אשתי היתה אשה בינונית. בוודאי היה הכל כמו שצריך להיות. רגלי

                   ;ילדי היו יפים וטובים; ואהבתיה  –  בבחינות אחדות טובה מבינוניתּו

 .חייתי   ,אמנשֹו   קשו   לא   הפרנסה-דאגות

                    יום היתה עולה על-כמעט יום. בה לא שכחתישאת לּו, בן מאליומּו 

               קהחלּו, שבו נמצאתי בביתה בפעם האחרונה, אותו ערב –זכרוני ועמה יחד 

               מכתביה היו חביבים עלי. בהשל לּו, דר החדש שלהוהסּו, של ביגדור, שלו

                  ,או בה, אם בי היתה הסיבה, אין אני יודע. כמעט כבאותה שנה ראשונה

                 מכתב ממנה מעין-ואולם כשעברו שנים אחדות התחלתי מרגיש עם קבלת

                        תכתוב לה, תכתוב לה על מה שתכתוב: כלומר, אותן הרגשות של אז

                   ובכל פעם אני רואה בנייר את, והסגנון אחד הוא תמיד, כמה שתכתוב

               פםומרגיש את רפרּו, פניה-עם רישומי, עם עיניה, בה הצעירהתמונתה של לּו

 .שעברו   הטובים   הימים   של

              החריפות של, רבהינג של קלעֹו, לא היתה לו. בהעוד פעם לּו, בכןּו 

                        שוב. עה חפפה עליות מיוחדת וקבּוּורּכ; רים הראשונים בשעתםרפּוהפ

             ,אלא היה בה מאותו רגש, ריםהנעּו-י של אהבתלא היה באהבה מן הגירּו

 .לאשה  גבר  בין רק אפשרי הוא  ושבאמת  לחבר  חבר בין אהּו ימצּו שלכאורה

            ומעין, תשובתה היתה רצויה. לה על זה וכתבתי, רציתי לראות אותה 

 .בה   הרגשתי   –  !רבה  בשמחה   ,בבקשה  -  :בקרון אז לי שאמרה  ,הדברים

                ,לערעורים מצד אשתי יכולתי. לנסוע אליה היה לי לא קל ולא קשה 

                  כל נימי הדבר היו דקות. אבל אפשר היה לי גם שלא לחוש, שלחּו, אמנם

                    רסבּו. נסעתי –ומפני זה עצמו ומפני שרצוני היה לנסוע . ד ועדינותמא

                        ל בימים שביגדורבה יחּושזמן בואי אל לּו, ברור-הייתי מאיזה טעם לא

           ,שיהיה דווקא, ובה נתכוונהּל. אבל טעיתי. כלומר בעירו, לא יהיה בביתו

 :בעיניה   לי   רמזה   הראשונה   בפעם   יחד   שלשתנו   וכשנזדמנּו

 .ואדרבה   אדרבה - 
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   שאין בהם מקום לגלות פנים, אולם רמז זה היה מן הרמזים הפשוטים 

 .לכאןּו  לכאן

       ,בביתי .חדת במינהח מיּובה לבשה אותי רּולביתה של לּו עם כניסתי 

הג בכל שהייתי נֹו, עם כל דבקותי במשפחתי ועם כל המנהג הרגיל והתפל

      .צעיר למדי, חשובות-ויהא לא, הייתי בבחינות ידועות, הדברים והמעשים

 -ני בשנותשהעסיקּו, לא יכולתי להסיח מלבי הסחה שלמה את העניינים

       ועם, ות הייתי שמחכשהיו באים אלי המכרים עם נשיהם הצעיר. ריםהנעּו

מרגיזות אותי היו התנועות המתונות : מנוחה-יושב על הכיסא מתוך אי –זה 

 -שולחן, וכשהייתי מסב אל שולחני .טובה של אורחי-והעיניים האומרות

טעם -מתוך שתית טה טוב, הכתיבה הטובים שעליו וקורא-עם כלי, העבודה

      ,גמת מחוסר ההתאמה שביניהיתה הרגשתי נפ, מאמר ירחוני, ריח-נעיםּו

 .סגנונו-קודיּו  המאמר  של  עניינֹו-כובד  ביןּו  והטה  הכתיבה-כלי

. תרי הבחרּוחורין מכל שיּו-ם נעשיתי בןוופתא –בה והנה באתי אל לּו 

        עושה, מתלבש כהלכה, יפה-פני יפהרוחץ ידי ּו, בבוקר הייתי קם-בבוקר

   ח לשם אכילתּועצמי אל החדר הסמוך והמרּואת שערותי ונכנס בהכרת ערך 

 .שחרית-פת

     לי גםהיא היתה עוד יפה ואּו. לובה היתה מקבלתני בסבר פנים טובות 

     מה שלא מצא חן בעיני לפני שנים אחדות נעלם עכשיו מעיני. יפה מאז

 .לגמרי

           שלא נתרחקנו, וטוב מאד הדבר! לא נשתנתה, בהלא נשתנתה לּו" 

 !"זה מזו

, התפשטּו, ני השלמות שבהבּוליּב. מזין את עינייושב ּו, כך הייתי חושב 

     עיניה-ברקי אישוני. החכמה הרבה שלה –ועל כולם . ההבנה שבעיניה-כוח

     -נתחדשה לנו אותה לשון. אלא ליטפו אותן ברוך, לא צרבו עוד את פני

     ברנויוד, הר הרחוקיםזֹוגה והדיבורים של שלושת ימי הנֹו-רמזים וחצאי

 .הרבה-הרבה

  נכנסת, משעשעת במתינותהיפה כאמה ּו, היתה נכנסת ילדה בת ארבע 

 :תוך תמימות ילדותית ומודיעהמ

 !אני  הולכת , אני  יוצאת , אמא - 

 מבט  קימה-אגב  ושולחת  הקטנה  את  לשלח  ממקומה  קמה  היתה  בהולּו 
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 ".היא  בתי  כי  ,בתי  היא  חכמנית"  :כאומרת  ,בי

    בה יוצאת וגם אני הייתי קם ומזמן את רגלי לצעוד בקצבהיתה לּו 

       טוב לי כאן: "וכך הייתי חושב. על פני החדר, פסיעות-פסיעות, ובמידה

    בה להיות אשתו של ביגדור ולאמה נצטרכה לּו-ומפני, נהנה אני כאן, מאד

    ימים אחדים, בהאני ולּו, כי רק כדי שאחת בכמה שנים נימצאו?  שלי 

שהרי ; אולי לשם זה; אולי?  כך לשנינו -ושמחיצה זו תנעם כל, במחיצה אחת

       לא היו ימים אחדים כאלה באים –כך הייתי חושב  –אלמלי היה להפך 

 ".לעולם  עלינו

היו , הערב-ותואחריהן שע, השמשות-שעות בין. רוחי היתה טובה עלי 

בשטף רך . בה המדברת ואני השומעעל פי רוב היתה לּו. נגעוברות עלי בעֹו

-שהעוויות, ונוגעת לפעמים בדברים, מדברתמספרת ּו, מספרתהיתה מדברת ּו

   שגם, בן מאליומּו. שאני הוא היחיד שנזקק להם, שפתיה היו מעידות עליהם

 .להם  הנזקקת  היחידה  היתה  היא שרק  , דברים  היו  שלי  דיבורי  בין

  ואף לפגיעה קלה מצדו לא. רישומו של ביגדור לא היה ניכר כמעט 

   שהשרתה על כל היחסים, בההרגשתי בזה את ידה הרגילה של לּו. חששתי

 .השלוה  פיקחותה  רוח  את  שלשתנו  שבין

        זה. השחרית היתה ארוכה מן הרגיל-בוקר אחד היה ושהייתנו בפת 

    בכלּו בההאזנתי לכל דבריה של לּו, ישוב ישבתי. יה ביום שלפני האחרוןה

ותפילתי . בה גם באותה נסיעה שלנושתגע לּו, רגע ורגע התפללתי בלבי

 .נתקיימה

   אלא דיברה לה בשטף, בהלא הזכירה לּו –נזכרת אני באותה נסיעה  - 

, כך-ואחר, רוניובעמידתך מול חלוני ובכניסתך אחר כך לתוך ק –הרך שלה 

      ם פעם אחת וכלוכשהרכבת עמדה פתא, חך היה הדברומגּו, ואחר כך

 ...נזדעזעו  הקרונות

 .המעשה-רסיפּו  את השלימה   עיניה-שמורות של   אחת  ובתנועה 

 :ואמרה  אלי  פנתה ם וופתא  ,שתקה , שתקה  כך  אחר 

 .אצבעותינו  אז  נסתבכו  וכך - 

   לפי, מהצבעותיה לתוך אצבעותי והראתה לפי תּובה את אהכניסה לּו 

 .שעה  אותה אצבעותינו  נסתבכו   איך  ,מהתּו

- לחדר  נכנסתי , משפחתי-מבני  קצת כששבתי למחרתיים הביתה ונפניתיּו 
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     וכך הייתי. וזימנתי את רגלי לצעוד בקצב ובמידה על פני החדר עבודתי

       ומפני מה –בה מוסיפה לויית יופי לחיי לּו, בה חביבה עלילּו: "חושב

        וכי רק כדי שאחת בכמה?  נצטרכה להיות אשתו של ביגדור ולא שלי 

     ושמחיצה זו תנעם, ימים אחדים במחיצה אחת, בהאני ולּו, שנים נימצא

      –היה להפך  אלמלי ישהר; לי לשם זהאּו; ליאּו -?  לב -לשנינו עד פרפורי

  ".לעולם  עלינו  באים  כאלה  אחדים  ימים  היו  לא  –  חושב  הייתי  כך

 

 

 .2121יוני , קלוזנר. י  -עורך , "חהשלֹו" :נדפס
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