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 #רש. את תר5 הסויסים, את א&ר
 ?ס?ךה. הדרך. לנו הקפץ

 ?שמטת, $אךמה הירא. אל
 קומטת, אשה כמו היא האןמה
?חות־המשיקה. לה שא?דו

 ?שרים. הם פתאם קשים. סוסי־^אש
 פתאם עוף־חלום. הם ?האם

 לצוף ואין לאין־חוף, מ?ם מ?ם, רק
 ?לול ד<קול לשקע. ואין
 וקמור. חזק ואור לשמע. ואין
 מי מצקמצם, אור מהפשט. אור
 נופל עוצם? ציני את

 נוסק, צולל, אני םוי־צי??ם,5ו
 מושיט ס?י?ך, מסתחרר צולל,
 מקרב־ חומק אתה א?ל ןד?ם,

 מכא?ת קך?הך רק עיגלם•
 ן5כא שמאלך ומסיכה.

 :תמיד וכך דוקה. וקימין השואבת,
 המיד: יכך ?שר. ינו3י3 קם לא

 חוזר עוף־החלום ססף. עו?ר איני
 אש. לסוס ?שר ?שר. שוב להיות

 רעב סוס רק כקתה. האש
ר?ה. שלפים ?שדות

ארע. לא הן ך?ר
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 קולות את שמעתי לזגוגית, עד3מ ה,5ק3
 צלפו ים,3מךו3 עקעקו ים.3הר ןם@3

 1עמ י;ש ה;ה דמי נאלנסון.
 הזיתי סגור א?ל ל?םח, קש3 ?רון,

 שןסל אפר ערפל3 מעטף קארון,
 ?הרו לזגוגית מעני .3^3 לגיאיות
 נצנצו צנע של קתמים מכוניות.

 ??זקה לא הרוס ןרק. פתל אדם ניש:?3
 ין3 ופלח גערה לשלק.

 ;ש^נו נמערה ?מערה. אפלה •3ישנ
 כניב מ?שם ךטעים שגינו,
 אי־שם קמ?ם. ש?פו אי־שם $אש.

 הווליקו מכוניות
 החליקו וצפרו.
 תקליטים3 וצ?רו.

 אהןה שיר ?ךחו
שם.?3

 מןם3 מלא שקע, לאשי
 ?זלדותי, פאז, דים.3?3
?וצוק י3ק?3

 $דןם עצומות, ?עיג?ם פ?ים׳3 כלי הר,?3 אל
 לקצב ד^מיר, לקצב ה?קר גופי מושטות,

 שיר של אאלם
שוקע זורם. זורם ןם.33
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 ח^בי כקוהריאות ירק וזורם.

 ןג קמו בולע עולה, ?תאם קע.5להת
 קילסת אל לצלל וקוב אאויר את

 הריתי ילדתי ןם.0ס
 הזהיבו סן$ב דגי סבהר. לקוסך

 ןהר5 במעלה קפקף. וך?י לצדי

 ב?נת י3? על האליק סגוף ןליתי.

 בלי אלי דקרו אצות עיני סחול.

 אעש?ים עוערות קול.

 לקללם ססוף לקני סירקות.

 ?בסקי ביניהם יזסקתי ארכות.

לעלות. רציתי לא המ?ם.

 קני על ים5א מתים דגים להבלות.

 קרועות עיניהם מןם.5
 זגוגית עיניאם לרוחה.

 קיטוף בסלון לווה.

?קום•
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