
 בן־שאול משה
המלים פשר מחזור

שועל

 שבלת־שועל ראיתי שועל. איש טובה: מלה
 רועשת .רפת קטן גו־עין פתוחה שךה

שמה. ןלחכו רעל לא

 שבולת ואכל לף .ואתה,
 הןרק־הצהבהב למען
)בדורי( להיותהתנובה. וזכרי

תנובה

 שלחני את ממלא אפר היא תנובה המלה
 מביט אני המחשבה. על מכסה

 דו־פסיגי חצוי, מתמר, הדק והסילון
המפלג. דבורנו את מניב

מתרחקים ראשים :תנובה

בחלילים עוברת סמפונית רוח

 לבנות עזים
 העתיד סם את לוחכות

ומשחימות

 המים שוכבים פוקו־ה בואדי
 שעברה הפלחית הסלע. עם

בי נתנה
חטה הזרועים מבטים
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להיות
)לבד(

אפשרות

חבר לף קנה
משנה סדרי־ מששה

 בבונה עשית רצית. לא אבל
 אנשים שמתחברים כשם

 מתחברות אותיות לשלש
 מבדרים בדידים

ד׳ ב׳ ל׳

 אולן־פילד מייק האלקכזרוקינטית, המוזיקה
כנור במו יכול

שתיקה. של יתץמוךת1

להיות
)חקלאי(
להיזכר

 הועדות עכוזי בבן־שמן. כמו
 הךוח את מסמנים

הכרובית שתילי בין

 בדיר, ליטאואר, מנחם ואצל
 רגליה בין השמש עולה

תה׳ילה הכבשה של

 שזופות ודים על נופלים הגללים
החלב ךלי אל

זהירה בףשת אותו לסנן צריף אחר־כף

 החולפת המזון ברכת מסננה כה

בנקבים־נקבים

לחתור

 כמיהה, המלה אל
 הכמיהה מלת היא לחתר

 הזאת הנקובה ובסירה
 לחוף הקרובה

 מותר אני עבשיו
 מישהו של ,מכוניתי בתוף יושב

 כמצב־עבירה
 הגיון אי של

 האףץ אדמה, ריח בחוץ
 ספסל היא
 השבלולים וריר העזתן ריחות עם

 נעלי שלתי ולא
 גומה החזה רק
 מטרף פראי׳ סוף של

 לב, כליות. במקומו. הכל נוגעת. היד
צלעות.
הנשטף. החוף על הזאת הנקובה והסירה
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מעין המלה

מים. אחר־כף מעץ, קוךם
 ומכויעז בתים כף אחר מעץ קדם כרם, בעין כמו

 האדמה גזרת על פעמים שמכה
 איון של קיר פסל ואחר־כף

 איון ואת בתים מעץ מים המציר
דרדרים. עזל המלולי בנוף

 ?ד האלה הדברים בהכתב רועךת ח־
 נוקשות השנים בהקו־אם. תרעד לא

 הלמנים מאחורי
א איש ?ראן. ל
מלים בולעות והמלים מכאן אלף עתה

 בפי משתתקות
אבודים. כשדות

 נאמר הלא בעצב נגמרות האפשרויות האבדן. פשר זה
מלאכות? שמים בצבע לעו־בבו שאפשר

וכדומה. בויסקי

צמא המלה
הפנימי ההוד של הארץ כתיבת

ומי ומהו
הבאה העזאלה לא •אם

יחס
 העגלים ראשינו 1י3

ורד אויר נךדוס

 מצער מבני חסות לבקש או
לותר ?כלנו שלא

?דירתי אהובתי את
הפתוח ביתי שער
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לצייר

דג לציר רציתי
דג לאבל מזה יותר
 קשקשיו את ממנו לקחת מזה יותר

גופי על ולשים
 עליו דבךתי אשר היחיד הבדלה קשקש היכן

הבדלח קשקשי על בדברי
 הזאת הנגועה בשיחה

הפנה במורשת

עפרונותגלדמן למוטי הקטן השיר

משה
 

בדשאול

 התמרים על החציה במעבר שיחתנו
.שעושים. הם עזירים לא

 בתל בד, להיותם תכליתם לקחת ומה
דם־בשרים או

הנסיכי. בערפל זולג

המחשבה את קח
 רגישים גבעולים של פוטוסינתיזה

 המצלם באור תךאה כי על
למשש מלים

 מקבילה איננה הח־ לכף לאהבה עפרונות שני
 כף־ק־ מקבילה איננף למה

אינך למה לד כף
רד זקעצב ?י

הלילה תרד
היבו־איבו עושה אחת תנשמת ראיתי

תנשמת בצרפתית כמו
לנשוף או

הדועזף בערסל איבו־היבו
האבודות. הקריאות קנלן
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קטן יסור

 האגרוף בתוף עכשו עזלי קטן יסורון
שתעוף עד להחזיק

 מזמרת הסתם מיתולוגות האלה ברגעים כי
ענגה ס־

העז לא איש לה היתה ענגה ה־
וה?ד נגעה לא אשה

עה1ךג ה־
גועה נעה, לא

 הפלפלון עץ על אני מסתכל
 הגדול העלה יושב שם
 הנוף הקטנים, העלים בין

 הגדול המפחיד הקטנים, בנופים הגדול
הזמני
 גרוני בתוף
 חריף כפרי

באגרוף הסגור הקטן היסוד עם אני ואיפה העץ ואיפה

ן3

 יז-י
%

נ.ב.
 בצרעה לחלון מבעד ראיתי הפלפלון את

 טבעי גמד הוא הקטן היסור
 בחשך אותו אוסר לפעמים

הותיקים הומים מן מתוק בשיר
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ידרמן כלאדם, לא

שה
מ

 
בדש
 

 או
ל

 הוא או היא יךו־מן, כלאדם, לא קטן: הנושא
הגרמניות. שתי ולא ובנפרד. בדוד

 דורף אני הקטנה במכוניתי הלבד: חומת
טל ודק עשבים על

 הזה בהוד־ם הנבפפים
ונמוגים

 פרוקי־גפים. חבלים נפסקים, חוטים כאלו
מכוניתו מכוניתי לי: מזמר אני

זרים תוצרת

א  ו־בוא הממזו־יים, הכנסת חברי יד־רמן. כלאדם, ל
 עגל חלום הסיניים. החרקים

להתראות הזגוגית, על דופק

המתנפחות הק־ים וגידי שמש. בהרת
 התל־אביבי בחניון מחים

 ושאריות הנפול והגזר הפחים בצד
האדמה כורי של השארית

 ההגה בטפשות אחוז מזמר אני כך
הנס וליחו שיר
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הגרברו־ת

 מחשבה כל הפסיקו שלחני על הגרכרות
 מעפה ואני עמדה לי יש עכשיו
תות־שד־ה צבען
חם טעמן

 בא איננו דבר שום באים אינם הזכרונות
 ושבור האקלים ונרפה

הרבה מתוף דיוק חסר אחד יום עכשיו,
:מים

 חלום שלאחר מתות טרוניות עומדות האעבעות בקצה
מחויר אדם צבען שלחני על הגךברות

בו שמאסתי ספור כהחור
אדשון או מצוקה משום

 הבטן ריקות או התם נחת בא: לא דבר שום
 לאטה מתפתחת הח־ אפילו

 המעטיר המעטר הט־ק אל
שבצד והספרים
הןציבות בקמת ■בשבלים

תרבות של באימאז׳ להשתמש אם
מסקנה. ובעל חן בעל

 שוא־מחשבה. הפסיקו שלחני על הגו־ברות
וחתר לף נפשף אל

ספן־פו־א

■ז^
?5

זב
ט

 מלכלף דם וצבען מלכלכות הן
 קטיפת־מלף

בטחון ונעם
 הנשלח באגרטל כאן,

עיניף אל הברק ביהירות
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סע

פולו אופנוע קח
התכלת. בהירויות אל סע
דגים מפרפרים בים ונוסע. נוע בלי אני

מעול והים הים אל פניף
 הברזל את האוכלת החלדה על חשבתי

 סיגים אחר סיגים

אליף לקרב ;כלתי
 שואל הייתי בח־ף ;ד ומאכזב. רף בנעם

 פני מול כשפניף

6
 דבר אשיב לא ראי איננו ה;ם
 סע פולו, אז־ם אופנוע קח
המדבר סבל אל
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