
שירים צרור תומר: ציון בן

 ?ע^בים, די לי
 תך?ה עך?ית

 אמי וקול
 !דמדומים, ?חל

?עקיבים. די לי

 ?א?י׳ ??הו אקור מאסרים,
??ךרי, לא ♦את אף

 ון,3א?י ?יום
מךסקים.3ןקוב־ ?ילקו^ם

דם, ?דעתי אגי
 מהים, עיגי

סקט. את לןלע מתר ןלי

 ׳?גמי ?גי על וסף עטלף לןלה3
י1ףלו?3 ןהסת?ף
???יער.

אחותי לןלה3
?׳?גתי, הוקיעה
ם?03 ?פיסת
קטז• ?טלי׳

אר?3 ?זרם ו??לץה ה?ליןה
#שקעה גי

ל?ן. ם?לש ?פו

לןלה3 איה ארך אטום,
??ר• ן??ד

 סלונו:3 הןגוגית. על ?!?חו
 סקרן. אאגקזים. אךחוב.

 ?ןימו ךם ?מעט, מואקזןים
 סדן לאיזה מ?עד אתיד א?ל

אדיר. ןלא שקוף
 אןם. עסד אעיר מול אל לנד

סךם. !נת ןגו?ית3 על ם?חו
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חדוי
 ןן^ב• שמש של אלים אסר ?הולים א?ינו 096

ןנכ< אסופי מבתינו רו?צים אנו על^ר

ס?תוס. ןם3 אל יוצאים אי^נו מבליגים, ?שאנו
ס?טוס• שללגו אסר ?תור סחוף ?קרגת

 ןאא&ר ויישן לאמנו עם לסשלים למינו אט אט
פפור. ריס — שירינו ן?ל

צניחה
?ג?הים. מגענו
 ??יגנו. ?אה אפל מפול

 ?אי נותר .ראם־קמטום לק
 ש;קיא. עד לועו, ?"?ער עד

אאדמים. לאותות סבינו
 דומים. ?ה תנו5ןן? אאימה

 פנים. שתוק קמש^ס• עבר
 ?נים, אולי שנ;ה. ע?ךד■ אאות.
 קלילה׳ תוך אל □זנוק ו?סע

 ?מטבור נתוק
לגלינו ?רפוס ו??ר

?אייר׳
 שעיר שחור סאסיני

 אלאש ועל
 לןלה׳ של ענקי סצנס
 ??סס. פעם אי ?י שללני שלא
 סקולות. את השיג ארובני אל ארוס

לחולות. הזהיבו אוהאת, ?שדי ?תאם׳

גלגול. ועוד ?לגול.
 מ?גס, ?מו האקפל סלןלה

סבוכים. אל ;סוג
 — אויב ?מקום
אוהב. זוג מאאנו

 שקט, ?ם
 פולס, שקד ריחות

 ?גי, יך?ש
א?יב. יום של מ?לא

 שונית. על הלבינה שסף של צללית
 אחולנית. עקלתוני הלוך הלכו סימנים

 עפיפון. הפריס קדימה. ךץ ?לד
?עלפון. ?נח אקר ??ה. מישהו

 מעות. נ?לה םש אי שגי• שם אי
מעות. נמלה

אגיב
 סשמל, ה?תדי אאךמה

 סןזית. אחוז אאויר עם
ו?ןמי. ??ץ א?יב
בחןזית. אןק. לופת

סשמל. ה?תה אאדמה
אסנסל. מז לךיך< אסור

 ?אשף׳ מרד׳
מסלל. שליס׳ שעיר

 זוהר זךאן ?לק. מסאם
ןנוס. ?גן גאמלה׳

גוהר. קרב. צל אל ועל
?רוס. ?ךחו גאליליות
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