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 1*318 באין

ת ע ה ב הז
 שם איש ואין אבד ״הצדיק
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 כמו יש, ואם אותה. השוללים של
 אני לכך, דרך פריצת לי, שנדמה
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ר רה־ווז ד ס ב
 של הישראלי החלום על

יפי־הנפש.
ל לנו אל מכוערי־הנפש אל
 שווים. ומעשיהם ליבם הלא פנות.

 הוא שכן יפה־הנפש, את מגנה אני
 אם — היום לעזור היכול היחידי

 הישראלי, לחלום מעבר יצעד רק
בסדר״. ״להיות שהוא
הד את המילחמה, תחילת מאז
 מפי שמעתי ביותר הנוראיים ברים

 ה־ נגד ״אני בנוסח: יםי*הנפש,
ב מוסרית אינה והיא מילחמה

 להש־ כדי הכל אעשה אך עיניי,
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