
אדף שמעון

חיפוש

 אחד, אורפיאוס הייתי פעם
 בארות, מרעיל
 לראות

 אהובתי. כמו גוססת מהנשים מי
בא, הייתי

 המזמזמות, מהצפךים עיף
 נשכחות אותן למצא

 הכביש, אמות על

 בשדרות,
 הדרומיות, בערים

 צבות בכרסים מרפו־פות
 הילדים. עם

מהן מי לדעת

סונטה  מעמיקה מי
והרוח העךב עם

 הלןלה, סוף לא
 הבקר. תחלת

 בקטנות, מבין אני כאלו נשמע
 פעם. אי אהבתי כאלו

 שמש רועדת ברחובות
 חשון, של בלדה רוח כמו
 האויר במסתור התלויים העננים כמו

 שלפעמים,

 מחשבה, חסר מתוף
לןם. לדמות אפשר

 הדברים, פני הם כף
 עצמו. בעד מדבר הכל

 הסתיו, ןה אם
לנשירה. דרוף האור

 עוד, מזךה שאיני הקןץ זה אם
 הצפרים של העצום המנגנון

מים, כמו חלק

שקט•

לאבק. מצל
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פרובינציה

 במה יודע כשאתה היטב הבט
 בקלות האלו השדות לצפות,

מישהו. של ןלדות להיות יכלו
 פה סופה, כמו החדשה מרגהפקת שם

אז כמו העשב, מזדוג
 את בעברם, העננים אושת את השקט מרפד

בנפילתה. השמש קו־קוש

 באויר, נערות נזרעות בלילה
 רוח של בקצה תמיד

לנשיבה. מוכנות
 אינם כוכבים עכשיו כבר

 לוחשים ולא בשערן מהקשים
 ולא השמים זרדי בין גחלים כמו
 אוהבים כמו

ערפל. מתוך

מתנפל היום גם
הרחוב על עיט כמו
גחונו על

השרוט.

ערש שיר
 גוחנים הם בבוקר, ילדים "יש

 לנצח" כך יגחנו והם לאהבה,
כהן לאונרד

אבא.
 המטרה, את מחטיא לעולם
 גפרור, כמו באהבה אכול
ספר. על גוחן

בהסתר,
 באויר, כסלו נמסך

 עדרי הרחוב, צלעות בין ;חבט מגשם ירח
 בחשך. רומסים ל5עך

 ץ־יו את פוער כשהוא
 החמקמק, השלחן על

 והגמורה, הקרה בשנתו
 שלג, ראה ופעם הןם את חצה שפעם להאמין קשה

 מרוקו, של המכוצים בבתים
 הארבעים, שנות סוף

הזמן. ערש

200 גליו!
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אהבה לשיר טיוטה
 לדבר" אפילו יכול אינך בקלות, לחיות יכול -אינך

בלק פרנסים

אמא,
 לאבא, בסמוך

 האור. בצבתות מתנועעת
בגעגהףה. זהירה בבקר,

באויר. טחב כמו עולים הץלדים

החלון. ליד
 בגשם בחמדנות צו?ה אני
 מדוח או
 — השמש; התקדמות קצב על

 בסמיכות דוקרת משטה, כמו לפעמים
 לפעמים ןהרוח, הצפרים

 הדק. השחר את לבקע מצליחה לא
 מגיע הוא נשמע, אינו קולי

רבים. מים דרך ממרחק,

 לאבא, בסמוך אמא
 האבק, איומי תחת

הנחזים. בערבים
 מצאתי לא שעוד זה איך

 הולמת השואה
הקטנים. לחיינו

1995 ; 188־187 גל׳
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