
יזרעאלי יוסיזהבי לאה

הזאת בשעה תמיד

 מניחה השמש הזאת בשעה תמיד
 אלכסוני אור מגש השלחן על

אפשרית יציאה
אחרת לראיה אחת מראיה

נשמע האלמה בשפת
 יושיר בשתיקתך ,התכנס

 את, לא אם כי עכשו, מחר, לא
המותרת גבורתי את ימלל מי

 בצל ישטף שלא גופי את הזזתי
 והמואר הריק המשטח את

שמיטה המבקש
מכר פסת כל של

מניחה לרגע עצמי את דמינתי
אור קרן על
שלי הכסופים כל את

לנבע
לחזר וכמוך,

מלאה מראה

 שמים מלאה מראה
 מטה פיסת חלון, כנף
 שנמצא מה כל או

 האור החזר בתחום
 חיוך מרירות, קמט

מ?שה
 אנרגית קריצה,

נפוץ

 והתרוקנותה
השארותה

מראה

2006 ־,ית

נשיקה הכלל מן היוצא

היא הרגלים על לה דורך כמעט המפחיד הרקוד בי נזלפות לפעמים
המפחיד לרקוד הקיר• אל נלחצת מציאות להאטת טפות
פרצופים מתענינת. היא שמחה, קוראים צהב לורד אותי מרתקות

עליו מציר שאור
להיות הסיבוב בסוף שישובו לסמך שקשה דקים צל נקיקי
הפרצופים אותם

חשך מתענינת. היא חיוך, לה שקוו־אים הבעה נושאים והצורות והצבעים
לשפה נושקים

נשיקה לה שקוראים נפשות סכנת הוא אלמת שהיא בנקרה
יודעת, היא דלת לה שנפתחת והשבת,

בשפתיה. נוגעת חול יום באמצע
נוהרת

החלל את מרחיבה

 מנוחה, אני עין להרף
חן תו?פות שמצא אדם

הפרחים מוכרת חנם יפעת
להפתעתו ואומר

מסתפקת היא ?כבר של פחךים וכמו טוב כי
עוקפת שהיא סכנה הם עקבות קטנים. בכוונים

מלצרים מלה. זורקת שפתים, במתק

בחלב קפה כשאחרי במיחד אותה אוהבים
שולים רחב כובע הונה. כל את להם מורישה היא חזרה

המעריצים מעיני אותה מסתיר
האלכסוני האור מגש אל חוזרת אני

שבו אלם, סרט הראשון, סרטה את שזוכרים
 הפוכות נעלם עם שנוד עורת פרחים מוכרת משחקת היא

ומלואו. עולם לה מציע

 בזכרוני המאפסן
 בחלקו. מפ?נח חלק כדף
 אינו כי אליו חוזרת אני

תולעים. בשר

היה בו הבחנתי לולא גם

בהוצאת אור לראות העומד זנגידל מדת של תקיזס שידי הספר מתוך פנה בו וכשהבחנתי

ריתמוס סדרת המאוחד, הקיבוץ שקט אגם
 שאפרד בקש
ולתמיד אחת
הזכוכית מראי
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