
רביקוביץ דליה

במים בקבוק

 הבית מן שולחת שאני מה
בבקבוק. מכתב כמו משליכה אני
 ויעמד מפה .יצא

 מלפניכם, ויעמד
 כמו למעני העמד

 ורמח, מגן
 בןם. לעבר מנסים גברים של
 עלי קזיבקשו מה

 חתומים מח־י ער-צאו מכתבים
 בגלוי, אבקש לא אני

 הבושה, מחמת
 ודם, בשר מידי
 ח־ם בחץק צרף לי אין כאלו
במתנתם. ולא
 הבית מן .יצא שלא ומה
 מעש כנבול במהירות יבל אולי
 עליו שישמר מי יהיה ולא

 אותו, וישמר
 הנשבר. כחרס לפחות חמו־י ונפח ערף לו הקנה

 נחות במצב עומדת פה אני
 ותאורים, מלים עליו להכביר שאין
 בקבוק, בתוף מכתב כמו מפה שיצא ומה
 במים, העבר .יצא
 מים, ויצלח .יצא

 בנחשולים, ונסחף גלים על מטלטל
 זגוגיתו תסדק ואולי

בדם. וישקע
למים הנזרק בקבוק זאת בכל
 תקוה, .יש

 עין ותראנו ח־ כף בו שתאחז
 בפליאה: אדם פעם עליו ויאמר

בקבוק. מצאתי
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 חלון. נגד רבל
נו.1ךצ את ת

מקף מראה, וכת
 שבן חוקות
קצפה. עוד חשכה

 הןה שבם ומקומות ודו.
 פה :הזה כמקום :והו

 ?עדיו. את ישמר לא ם
 בערלות. שטוף אתם, ח

לקולם. עוד נךעד נולד, אן

 סךין, בתוף כרוף גו
מלאו. עכשיו שרק :חות

 נשמתו: על ילחש זן.
אתו, במתרחש תביט ןה
בדין. רחמים עוד שאין ח,
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יבוא בוא

 חושים בתרדמת עלי נוקפות שנים
 הדעת ובה^ח
 הדעת, ובגנבת

 זעיר ראש שיפציע עד
 בשקיעתו. חקזה בדור במו אדם
יבוא. בוא

 המך^ר ברחבי
 ולכאן לכאן קילומטרים מאות

 אה. דומה דבר שסץ אין
 נלאה בלתי התאפקות בח לי יש
 הרבה ישנה אני
 הרבה מחבה זזני

 יראה. הוא יגיע בשהוא
 למתה. מתחפשת אני לפעמים
 משנה מנהג נוהג בשאדם
 בקרת עליו מותחים השכנים

גבו. מאחורי ומתלחשים
 נלאית בלתי בצפןה

 שיחיו, האלה בהרוגים נופחת אני
חיו העזו אמנם וים מז רק  קלה שעה ו

 תועלת. שום הבאתי לא שוב לאחרים
 אזני את ואוטמת שותקת אני

 השוק לגערות
 הרוכלים, של האימה וצוחתם

 הזעם. מחמת צועקת אני לעתים רק
 קרה שבך בעצמי נוז?ת אני מק־

עצמית. שליטה אבדן

 לזה, להניח עלי
 וקיץ׳ חיף להבליג עלי
 אדם ראש שיפציע עד

 ן.רך, פניני
ךאתה. לא עין במותו

200 גליון

הבוקר תקות

לאוקהךסט. בןהזרה
וק המקום חמדת שליש הדעת ובהסח

מבטיחי עלה טוב ריח
העונה. לי ערבה גם

מבי עשוןה בקר ארוחת
טבעי. ומיץ קפה ספלי

ו לא כזאת בקר רעננות
יעזנים. בעשר פעם גם

ה אל מועדות היו פנינו
השלג, פתותי אל

מצלע המפציע המראה
בעמק פכפך הדים פלג

ול! נחל וחמקמק, רדוד
כז בכל התנפל דק מפל
י הןתה טובה רוח ואיזו
היום בראשית כבר

הע טובות תקוות וכמה
המיחד. הבקר צנת

שקי! לדרך אתנו לקחנו
חזרנו לא שיצאנו מאז : ▼ •ד ׳ד •.* ׳ד י•קלה שעה וחיו העזו אמנם מעטים רק 1• : •■ •• •ד : 1׳ ♦ - : 1 -

לי יש פנימית משאלה
לאוקדךסט לחזור
הצח, לאויר

הבקר, לתקות
לן המחישה החךוה אל

בעורקים. מהיר זרם

קטנה עיירה — אוקהרסט
1987 ;85־84 גל׳



הבוקר תקות

לאו־קהךסט. בחזרה
בדמיוני. שליש ושני המקום חמדת שליש

המלון משטיחי עלה טוב ריח
השנה. לי עו־בה גם

ולחמניות, טריות מביצים עשתה בקר ארוחת
טבעי. ומיץ קפה ספלי

תשוב לא כזאת בקר רעננות
שנים. ?עשר פעם גם

לו שתקרא כפי החרש, או החגר אל מועדות היו פנינו
השלג, פתותי אל

ההר. מצלע המפציע המראה
 בעקבותינו בעמק פכפך הרים לג5

 נחל. ןלא נחל וחמקמק, רדוד
 הפקגה. מן כחו בכל התנפל דק מפל
 באוקהרסט עלינו היתה טובה רוח ואיזו
היום בראשית כבר

 בנו העירה טובות תקוות וכמה
הכדחד. הבקר צנת

ותפוץים, לחם של שקיות לדרך אתנו לקחנו
לשם. חזרנו לא שןצאנו מאז

לי .יש פנימית משאלה
לאוקהךסט לחזור
הצח, לאויר

הבקר, לתקרת
לפתע הקחישה החדוה אל

בעורקים. מהיר זרם

 בקליפורניה. יוסמיטי הלאומי לפארק הדרומית ככניסה קטנה עיירה — אוקהרסט
1987 ;85־84 גל׳
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פרנסה

 חדש. שקל ועשרים מאה צו־יכה אני השיר, לעזאזל
 ממך ששמעתי מה בעקבות וזאת

 אותך, ושמעתי
ואותך. ואותך אותך שמעתי

 מליצה לשם
 נח. שאיננו הים על אומרים

 מגיעה לא הים אל אני
 מדרכה על משתרכת אני
 רוחה אין ולי מנוחה אין ולך

 מעקמות והמרצפות
 לומר, לי שיש המעט רק וזה

 שנים שותקת אני ובעצם
 דבר, שום אומרת ואינני

 בקלות מותרת אני האור ורקוע התפארת כל ועל
 זוכרת, שאינני כמעט
 מציקה בעןה באמת וזאת

אחרת. ומבחינה מעשית מבחינה
 יותר אינו שאמרתי מה וכל

 גרון וכחכוח חטופה מגניחה
 בו, אשר וכל השיר לעזאזל כי

 חדש שקל ועשרים מאה צריכה אני
אחרון. בחשבון

200 עליון

בריצ׳מונד עידו

הוא בגן העץ ספסל על חדש. שקל ועשךים מאה אריכה אני השיר, לעזאזל
כשא גם למות פוחד אני ממך ששמעתי מה בעקבות וזאת

יה: זה איך יודע לא ואני אותך, ושמעתי
יהיו זה איך יודע לא אני ואותך. ואותך אותך שמעתי

יהי.ו לא זה אמךתי, ואני מליצה לשם
נשיקה מיתת ןהן.ה זה

לבד. תהיה לא ןאתה
לב אותך אשאיר לא אני מדרכה על משתך?ת אני

הקוקה נשפכה ואחר־כך רוחה אין ולי מנוחה אין ולך
וכמעט וצחק צחק והוא מעקמות והמרצפות

1 ויצחק הגב על לי וטפדז לומר, לי שיש המעט רק וזה
בגר לו נתקע שהמיץ עד שנים שותקת אני ומ$ץם

התרוצץ הוא המזח ועל דבר, שום אומרת ואץני
אוזים, עם והצטלם

התרוצץ הוא המזח ועל זוכרת, שאינני כמעט
וצחק וצחק

ה? מן אפרים היו והמים אחרת. ומבחינה מעשית מבחינה
׳ז "- 1 ״ י ▼ • - - : ■ד • : • ▼ ״ ג ״

בכות, מענפי וירקים
שךו עד ירקים היו המים גרון וכחכוח חטופה מגניחה
השמים. חשכו כאשר
מ׳ שרקו מטוסים והרבה חדש שקל ועשרים מאה צריכה אני
 נמוכה ?טיסה

 למערב כלם
 וצחק צחק ועדו

 נשפכה הקוקה־קולה כי
גם לו טפטף מן:ה וקצת

1985 ;62 גל׳



בריצ׳מונד עידו

 לי, אמר הוא בגן העץ ספסל על
 זקן אהיה כשאני גם למות פוחד אני

 יהןה, זה איך יודע לא ואני
 יהןה זה איך יודע לא אני

 נורא ידןיה לא זה אמרתי, ואני
 נשיקה מיתת יח.יה זה

לבד. תהיה לא ואתה
 לבד. אותך אשאיר לא אני

 הקוקה־קולה נשפכה ואחר־כך
 שנחנק וכמעט וצחק צחק והוא

 וצחק וצחק הגב על לי וטפח
 בגרון. לו נתקע שהמיץ עד

 התרוצץ הוא המזח ועל
 אודם, עם והצטלם

 התרוצץ הוא המזח ועל
 וצחק וצחק

 השמים מן אפרים היו והמים
 בכות, מענפי ויו־קים
 שהחשיכו עד ירקים היו המים
 השמים. חשכו כאשר
 מעלינו שרקו מטוסים והךבה
 נמוכה בטיסה

 למערב כלם
 ןצחק ציזק ןעדו

 נשפכה הקוקה־קולה כי
הבגדים. על גם לו טפטף מזה וקצת

1985 ;62 גל׳
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