
ד ר ך
 משיריו עולה בשל עולם של חרישי ריח

עיפים. אגסים כבדים, פירות בשמי הספוגים הקטנים,
 ארוכות המסתכלים הזוית, ממשוררי היה הוא

המעגל. של רחוקות לקונטורות מעבר אל

 אחרים עברים משוררים מכמה יותר ידע הוא
במות". תחובים בלילה, תחובים הימים "קצות כי

 שלפוחית — ורנן שירה של הלזה המשחק וכל
ולאח וקיץ", חורף "דרך שמנפחים היא, צבעונים

מאומה... מאומה". בכפינו "אין רונה

 הפשוטים הבלתי־מוחרזים, טוריו את אהבתי
 שנאמנו מתוך אהבתים הנוגה. בהגותם והצלולים

 נאמן שיר כל לא בלבי. תופסתני שירה כל לא לי.
 בנערותי הראשון משירו ללבי. דבק הוא עלי.
 — שבשירה לאמת הצמאים בחושי נלכדתי כבר

 הערבים בשמי הרחוקים, בסתוים המיוחדים. בצבעיו
 כלחי אדמומיים היו וגם ירקרקים שהיו שלו,

 שבאין־ הנשירה את תמיד חשתי טוריו בין התפוח.
 את המבשרות הרוחות והמית הפירות נשירת רואה.
החדש. הסתו

:אלה ״חרפיות״ שורות ללב אמרו כמה

 גץ ;צא המפחה מן

פחל. שלג אל

 כהים פלב עקבות

?רוצו. אלם ?ער אל

 שהיה זה שלם. עולם דרכן לראות בקשת אתה
לשיחרורו. חכה ורק בלבך טמון

 הליל ספינת

 תחפה, פחוף פ^ר

מאד. קלת-ש?ט והיא

 לאטנר, ונחתר

 נגיע, הפקר אל ויגעים

--------נגיע. לא אף או

 היפה העולם מראשיתו. בו היה שברזיגנציה משהו
 אך בו. להאחז וכדאי למשוך כדי בו יש הגדול,
 ה ת א י כ בו. תאחז לתמיד לא כי ידוע הרי מראש

 במלה בניב, הבטחון עם רק נהיה החולף. עם
 לה. שאיךחלוף אולי שהיא המשחררת הקולעת

השלם. בבטויה ומשחררת המבטאת

ל j ו פ
 טפח מגלה בשיר, פוגל בפרוזה, כשופמן

 טול — והשאר וילון. קצה מרים טפחיים. ומכסה
בעצמך. וסיים

 קו תג" המציאות. של קטע הוא הניתן אך
 רקמת רוקם שהלב היש, מן נקודה רק לו או

עליו. חזונו

 היטב מחממות — —

 הק?ץ. מן פרות שבו

 מלאות היו פבר הנשים

— — חדשים. ?לדים

 עומד וחופזים הפוחזים טרדת־החיים בתוך אשר יש
החולף: לזמן ומקשיב הוא

— ועובר נוטף הוא טפה־טפה

הנני. תמיד פה ואני

 הל?לה ?זחל גחונו על

 חלקה עבה, ורה

לח. סרח ולו

 משולב החלום פוגל. היה והלילה הערב משורר
 הולצר של היה הקצב היכר. ללא במציאות אצלו

 שהיה מתוך עגום יחד. גם והעגום הענוג הוינאי
 תרבות של אצילות ריח שבדקתם, משהו כבר בו

 אפל יין אכן העשרים. המאה של והולכת. מתנונת
 מלחמה שבין דור עיף. דור של המשורר מזג

למלחמה.

 הצליל התרונן בדמו ללבבו. אמר החרוז לא
 שעליו נכס כעל הביט שעליו עובר, עולם של

 לא ואם יעמוד תמיד אבל הימים, באחד לעזבו

בו. יעבור אחר אדם הרי הוא,

הפ?ת זה — —

אחרי. מעט עוד ?עמד

 פו, לגור מי יבוא
הייתי. פי ?דע לא אולי

 מבעד כמו המארב, מן כמו ליו נראו והדברים
לחשכה.

לל?לה מע?ר

 נפוח, ?נאד יום נצב

זו ע.ךש אך
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 לאט, פה נוסעה
 הךחוקה פדרך

לשפתו. עד

 בשירים הכרך, מן והרבה הכפרי מן הרבה בהם והיה
 רחוק, ונעשה בוקר. בדוק בו נישא והכפר הללו.
ערפלם. שקוי

 ד^ה, אלומה בתי בצבה פו

החם הז-הב ראשה
 אחרי בעצב יכף

עיניה... ?רב צם?2 עד

 זה הלאינו "רב מעמל כבד מאה עיף היה והכרך
 הוא — קרבנו רק קרבנו״. אל ״נשובה וע״כ הרחוב״

 אל יותר קרובים שבת. נעמיקה בו ושקט, עבות יער
 נדף עלה בז הניע והוא המות. אל קרובים החי״ם,
 התבל אימת את חשנו בלבד זה ובעלה בלבד

 ראה האימה את הגדולה. בדידותנו ואת הכבדה.

 הכרך של הסואנת וההוללות התשוקה תוך גם
העדה. מלהג שלו היחידות אל לפרוש ואהב

 לפעמי ודמו בשיריו. האשה פעמי היו ודקות
 השער "מול יחפים. בצעדים בגן, הטופף גשם

 אך יוצרינו, כטובי השכול, מרואי עמד. האפל"
 ועולה הנסוך החלום מתק את גם ידע זאת עם

 היה ושקופה. חרישית היתה שירתו הדברים. מתוך
 טגורי, של ההודי היער אלם עם משותף משהו בה

רוויה. בדממה אושו שגליו

ח? על?ך אפרש
 אכסך והיטב

הפוחז. בליל!ז

— חדש כיין בה ירונו עוד שדמיה לבתו, שר הוא

 בלאיעתו נגר הישן, הכבד, היין — והוא
----------קלגסים. של גסה ברגל לארץ

יאבד. לא יינו אך הכד. נשבר

כס ש.


