
מפױחות אבנים : אלאױש קאנאש

 עשרות של הגירתם ועם ,1956 אוקטובר של ההונגרית המהפכה כשלון עם
 הסופרים "אגודת נוסדה המערב, לארצות הונגריים ומשוררים סופרים

בלונדון. הגולה" ההונגריים
 את סביבו מרכז שבועיים, מדי המופיע לספרות", "במה האגודה, בטאון
 גולה קיימת שבהן הארצות בכל ומופץ האמיגרציה ספרות אנשי מיטב

 בשם ולמחשבה לספרות ירחון שבגרמניה במינכן מופיע כן כמו הונגרית.
 אלה כתבי־עת שני יחד. גם ולועזיים הונגריים סופרים בהשתתפות "אופק",
 ארצות של וספרויותיהן ההונגרית הספרות בין הרצוף הקשר את מקיימים
המערב.

 וממכיני הצעירה המשמרת מן משורר הוא מחברו בזה, המובא השיר
 לחיץ־לארץ. להימלט הצליחו וקצתם פטפי", "חוג סביב שהתרכזו המהפכה,

 הטראגי, כשלונה עד מראשיתה תמונות־תמונות, המהפכה את המתאר השיר,
 עד המתרסים על ונלחמו ספסלי־לימודיהם את שנטשו נערים הם גיבוריו
להורג. והוצאו שנשבו

א.י.ק.

א

מבטלות יונים תותח. רעם
 קתהלת• ןזרי ר3ל?י ?ןחי

 לקולות ךתת הקקזיבו תךזות
?או. ?מנו ולעזליל

קקוקט סמק סייחים מן ןעת
 ה,?3?ך ל^?ת ןןעליזות םיוןיס רסןרי

קל רוס
?שן ת?רות כוזביסי

סלף־זבר•
אלה ידע ולא

כיצי
 3ב?3 ת?3מ

נפל. - פרע



163 מפויחות אבנים

ב

 ?חור, ?ללי ׳?חור, ?הרי
 נעור, הרוחות ׳?חור ?עיר
 ךקיע, ??חור שחור ?אוד
 מריע. ?שחור מטוסים להק

 ??ר ??חור חוה ושחור
 ??ר מגוש ??חור, לחוץ
 נו?ט, שחור נעלה ?ער
 ןשוקט שחור ?אות העיר

 בולעות ?דוע סךרש, לא לךלקות
ומגדלות. גנה3 ס?סל

 העיר, ושתילה קיום אור שחור ?י
ימהויר. הולך הטתים עור רק

ג

 ?ה;ה ל3
 ע?ר. ך5ל>

 ה©ת ק?רג
 הקר. ?מ?טו

 האם ח??ה הללים ?ין
 שוא, להס?ד לא —פניך

 אן!רון, לסנחום
קךב.3 נ?את ?י

ד

 לב, הו?ם לא לןרס
 עלק, לךס?ה ?י אף
 יוד־יוד־?ית ?ני מ?מר3 שם

??ק, גר5 על ?יהה מ?כו
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ותר•?3 את ךקמו

נץמר ,ואם

מר הילילו תת־מקלןים

?ינ?ם ^שיך סלין ל3?

ישוהק
לב אל הושם ןלא

0ר;3 הלת היאןי

- ??ןר קדישים לאשי ל5? -

ר.5זש?3׳ז נץרים ל5 ץנקה

ה

ןזייןרים ן?ירים ר?ל?ם י3ק9

ןע ?סךט זו?3

כשלג׳

 ה-?0ך3 ה3?ק ױץ?רו

שם,

ר?ה3ס חו?ה3 על

ךם:3 יר3דיש

ןןךם״• י!3 ום3?ז

שלגים.3 לןל?ם עקגי 1ז?3 לא והלאה

יעוז־קסט( איתמר )מהונגריה:
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