
מוכמם לא :עמיח* *הודה
א

ל?לןה, מאונים תמיד אף מובנים, לא
לקלוף, ?פרות
הבונות. ?כף ?גדין אנחנו

הרפה היד ?ף ?}ים שמינו:
 המחתים, העור הקשים, הפולנים וכחוץ,

גידים. תעועה, קוי צ£רם, נתיבות הפולחים, הורידים

 אלינו. הרוחות ן?או המתנופפים הדןלים ומן
 ושוהים, ממשיים הלינו ו?טרם
 לא־לנו, יגון הצרות הלב ?הפי עמסו

 ולאשם, עצורים נכנסו, זרים ורעיונות
המאזי?ה. התס;ה לתוך ?רשכת,

ב
 ואם, ?רופא ?שקט,ו

 מעלי והאילנות ה;מים נר?נו
 העשב ?עת שיניהם׳ לההלסש וההלו
 המלה ?רוחו מש?ב שכב, ?;ר

 שהן. לילך נשוב ליא שלעולם הןןעות׳ שמעלה
 העגל, הלב ךפיקות לפי מכןנים היו שעונים

ןלןים. רגלי יכלת לפי ר?גת פסי

 שגדות, כדמעות לא^ם. אשל כחוץ, אשל
 ע,1למ או$ם שאין המעשים, ןרת

העולם. ^ל ןקבית3 להל?ם3
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חלד׳ ?אנןה
וויוך, ?תוך ן0ן ואזן, עולם ושוב, או*>ב

 ןלממר, למודם דיאד^ה ללןלה, ת?3ס וה?סח, ב?1א
מוזנת למקלת
ירק. ופורים ?ני נם העלה והאביב

ראשונים: ?נניע המר קדץ3ן
 סגוף, מ?ל ?גת־אסח, ממובנו, ?ך?ה ואס?ה
סק?9? סייגו, ל2ע3 ,סייגו ?ריצת ?זעה,

םלןיר, ?דור
סמשןןקים! סןלדים לידי אמהות אסגת ??די
סמ?ם! י3? עם ן?הו ?י ון?םו לא סולדים וידי
סעולה. המבול לל?3 בגרותם ?ל !1$$ רזי

ג
 סן?רים דרך ?גר וס??ן

סאויב! נפות על נ?ענו ובשרים
 יהן5רז? ?לי ךן,3ל סןרו ונבואות
סא?לה. סנביאה לאורוות

 :רס, מנחמות ?א??עות לילות,3 עדון, א?ל
 רא?נו, ?ער את אלסים מלטף
ר?קיו!3 ואיך ?ירה• ויןן פך^י ו??ר
סגבוהות! ?ת?יו איך
אסר; ל?נןן ??ר סמ?נות סאשה ?ני ןאיך



עמיחי ייהודה 24

סלון:3 ;רופיל
ומאחוריו וןכור. לבן

חןרגות לשני. העד }.אחרים• לסןרים הוציאה
;ארון. השמאה ו?ולוני ה?אב ךדנ;יות1וקוןק הדורות. לתוך

יו;א ;טלם ומערי אךך9 לאש שם, גם וראשך
 מעחך של דםדומים3 למיד מק;ר,

ו?לעדי. המשכה זהב עם

;מעלים, ?אחים
 הרעעה, על שטוחים ?וכינו, ;אפל ?ס?ה
להתאפק עוד יוכל לא עולם שח גי

יוסף! אני וועעק: ו??;ה

לכןען־קשנותנו, ;שוב ולמזןךת
 חמורינו, פעור וא&רים ?׳?;שים
 ל?;םים, אך שלנו. המעט את הנושאים

 ה?סף, של המוןר ךק;3 ה;;ה העכור, שלון3
עוד נוכל ולא לנו; הושב אשר

ו:3 להשתמש
שןה. הוא
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