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אגדד אלדן ________ ____

שני שירים
*

אלי ,נושף צלילים
הצפע
ממראות גרים צפנת
’־
ז
הזכרון

רשרוש רוחש באזני
שנת אלף תשע־מאות ותשע־עשרה התנפלו אנשיו
של בניה קריק על חיל המאסף של צבא המתנו•“
בים הלבנים ,חיסלו את הקצינים ותפסו חלק

משיירת האספקה .כפרס דרשו ממועצת העיר
של אודסה שלושה ימי "מרד השלום" ,אבל לא קיבלו
רשות ,ולפיכך רוקנו את האריגים מכל החנויות שהיו מוצ 
בות על רחוב אלכסנדרובקה .פעילותם עברה אחר־כך

לחברה בערבון מוגבל.
היו נכנסים לבנק ,פוסחים על הקליינטים ומבקשים מעובדי
הקואופרטיב להניח במכונית ,שחיכתה להם ברחוב ,שקים
עם כסף וחפצי־ ערך .עבר חודש לפני שהתחילו לירות בהם.
ואז נמצאו אנשים שאמרו שבעניין התפיסות והמאסרים יש
התייחסות לאהרון פסקין ,בעל בית־מלאכה .ממה מורכבת
העבודה באותו בית מלאכה — לא נאמר .בדירתו של פסקין
עמד שולחךמלאכה — מכונה ארוכה עם סוללת־עופרת
שחוקה; על הרצפה התגלגלו נסורת וקרטון לכריכה.
פעם אחת בבוקר אביב דפק ידידו של פסקין מישו יבלוצ׳קו
בדלת בית־המלאכה — .ארון ,אמר אורחו של פסקין,
ברחוב מזג אוויר נהדר .על הפנים שלי אתה רואה טיפוס,
שמסוגל לתפוס חצי בקבוק עם הכיבוד שהוא אוהב ולנסוע
באוויר הצח לארקדיה .אתה יכול לצחוק על סובייקט כזה,
אבל אני אוהב לפעמים לזרוק את כל המחשבות האלה

מהראש • • •
פסקין התלבש ונסע עם מישר .יבלוצ׳קו בכרכרה לארקדיה.
הם היו על גלגלים עד הער□ בדמדומים נכנס מישר.
יבלוצ׳קו לחדר ,שבו רחצה מאדאם פסקין בחבית את ביתה

בת הארבע עשרה.
— ברכותי ,אמר מישה ,מסיר את כובעו — ,אנחנו בילינו
יוצא מן הכלל האוויר — זה משהו שכמוהו לא היה ,רק
שצריך לזלול הרבה אפונה ,לפני שמדברים עם הבעל שלך.
יש לו אופי מאוס.

יותר מאחר
מרוח מינקשת בתריסים
ומרעם מטוסים
שאת פשרם אני יודע
*

פליאה בעיניך כשאני שח על
על עב היורד על עיני כזקן אב
פה ובלי לבוש צף על בהונות
באדרת עננה קלה לכתפי‘
לטפתי לןר״ק המכסה סלעים נמים
מדוע פלאי לבלוב י צפים בעיניו?
הוא חדש שבט עלי" שבטו על עלעלי

ואני מקל שקד בידיו ואת חמשרגיות
רואה .פיו פלחים לוחשים הג על הגג בהרף
בין פלח לפלח הרה' שךבךתי על הפרי
שןשוב ןכוץתי אל גבעול דק עפר מדי ךבק
נמוג מיי שפלאי לבלוב פשוט צף" בדמי עכשו

לאן לצוף פלאי ובלי לבוש .פיו לבלב למות.

— מצאת למי לספר ,הגתה מאדאם פסקין ,תפסה את הבת
בשערותיה וטלטלה אותה לכל צד .איפה הוא ,האבנטוריסט

— הוא נח בגינת החצר.
מישה הרים שוב את הכובע ,אמר שלום והלך לכרכרה.
בלי לחכות לבעלה ,הלכה מאדאם פסקין אחריו לגינת החצר.
הוא ישב חבוש כובע פנמה ,משעין זרועו על ספסל הגינה

הזה ז

וקופץ שיניים.

עליזה נקוו־ ______

שיר אהבה
אולי ןבוא יום וסופסוף תכנס
למחזור העסיס בעצי הזית האהובים ןתשיר

את שמך המבדיל בקור עכביש

ביני לבין גלי ההרים והשמים והמןם
המחבקים  -אך "עד אז שירי יהיו

שירי אחבה לנעל הזרוקה על המךרגות
ולהפסקות" בין משבי הרוח והריק הזוהר
על גבול חלומות מצטלבים" .תן לי
להאדיר את אשר אולי לא היית כאן
אך שתהיה תחת עיני הכוכבים"
המביטות ללא עפעוף ובאותו אוקעוס רוחי

השוטף אותי לפעמים ואני שושנת החלל
הממתובבת .ועל כךביך ידיך ששאלו "

שאלות ע?פות ולפעמים חיכו יותר
מפיך הדיאוניזי.

אל נא חא0ף אותן

אל האלם שממנו אין שיבה למבט.
אולי יבוא יום והגעגועים ?פנו
ממך מ3עךך

ועמך

אל מעבר

ולא יופרו מלקחי האש את הבשר
בשמך המתוק הריחני כמנגו נמס

אלא על כלי הנחשת בחךרי

עוד יזמזם בן־זכר בבר מומר לרך
השמש השוקעת לכלם וךמו בכל זאת דמך.
אך עד אז

הרשה לי
— אבנטוריסט — אמרה לו מאדאם פסקין ,אתה עוד
צוחק ...אני מקבלת התקפה מהבת שלך ,היא לא רוצה
לחפוף את השיער .לך תקיים שיחה עם הבת שלך...
פסקין שתק ורק קפץ שיניים.
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