
גלס נ. איתן

 אישוניך על שכסתה המזגגת, לשקיפות מבין

 ונזילים, שקופים קורים משב הגיח
 מדורה, לעשן כמבעד אהובה נראתה ודרכו

 גופך התעקל וקמורות קעורות בחזזיות

הרדוד. באויר
 שפתיך בגבעות מלאו שפתי חריצי
לליל. הטעים, הבשר בין שם, ונסגרו

 העיר של האפלים בךבעיה נגסה שמש
 הטיח ארמון נפש של האפלים חדריה ועל

 נדלקו העיר דרום של המתקלף

מאורות.
 הוטל פניהם שעל האפרים, וז־יריה

 :לח, חצי צל

 והמסגרים הפחחים העיר, דרום של

 האש, ויורקי
 המסנור, האור לפני בעיניהם מצמצו

 הארמים, הקפה בתי ויושבי
 ופיז׳ונס עראק בריח המהולים

הקלפים. ממשחק עצרו
— להם אמר אלהים — ״ןפוי״

דניאלה.!״. ים של ״עיר
 מדבךת. לא וכמעט גוף לה .יש

 עומךת היא ובמסדרונות
 מכל אמהי חם ומקרינה

השחום. גופה.
 המגדלות צפו־ניה על גס ולק

 לובשת. היא מבליטים ובגרים

 מתמידה, שתיקתה, עדין אך
 חומה, חם על חושי את

מחיבת. וכשהיא
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המוקרנים האנשים השלישי: הלוח

הרגע באותו
 בנער מרחוק מתאהבת נערה
 יפה אךבע־^קזרה, בן לדיני

 בוער כמשאלה, אסור כשיש,
 משחק בפליפר משחק כחטא,
 הקפיץ את מתח הוא עשירי,

 ובתולות יומיומית, באלימות
 מפגיעה הבהבו ןאקדוחנים ןם

 שער, חלקת ארכה, דקה, היא
 מביטה טובים, כבנות לבנה

 כבגור ןאמהית, נחושה בו,
אריות.

 הרגע באותו
 כביש באמצע נעמד שוטר

 שלוב מביט צדדי, ברחוב
 חולמת באשה זרועות,
 המדרכה, בשולי בהקיץ
 בדבקות, בשמים מביטה

מחפשת.
 וקהל בשמים מביט הוא

נאסף. אנשים

הרגע באותו
 בסלון בכרסתו דודי יושב

 נשקפים הפתוחים ומהחלונות
 אוכל הוא נטושות, ואנטנות גגות
 בכי בוקע ומהטלוידה תירס קלח

 חושב דוךי סבון, אופרת של ספרדי
דירה. שקנה הילד של החובות על

'\96 בר10אוק
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הרגע באותו
 ומז-יע קודח במטה שוכב אני

 וקר, מצמרר גופי בחמסין, משפעת
 ושמנה ןפה ואת לך, אומר אני לי, קר

 ומלטפת מחיכת חיי, כל שרציתי כפי
 ופי, עיני את קוים עמוסת חמה בת־
 שלי!, פשריקו איתניקו יודעת, אני

 בביתה, שהנערה לעזאזל!, יודעת, לא ואת
חמוצה, והאשה תנועה, דו״ח מעניק והשוטר

 סגלים עד־עד פךחי להניח עלה ודודי
 מקרנים כלם האנשים וכל הקברות, בבית

 מסך, ללא מקו־נה המציא מישהו כי
 אינו וךבר שהנו, היכן אינו ןאיש

 עבור מקתת שנתנה והאדמה במקומו,
 עבור נמכר מזמן שמנצנץ והןם השלום,
 שפלת אויר ןאת הדיפלומטיים, הןחסים

 בקופסאות, העקים אספו השקמים של החוף
 טייני נון קיי לו ךי סיקונטךני מונצ׳ו מאס ואלוהים,

לו(. שאין במה הרבה מתגאה )הוא

1995 ; 187־188 גל׳
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