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?שלל׳ פעפר •קום
עיניך מאער

הערב ?גי על ל??ך קולח
העתים, םן?חות סועב

ממים של לקופות אעעעות מגללים,
ה?יום" ?לסש

ב..?1□ן העגן עולה המולח פפעמקי
ק?ר פאפיר..
?קרניו שערע, העשפל,

מחזיק אגי
עמעחי..

•ההר,
הזימים מזמור

השלומים• הצללים ??י

ה;רס? פעט, הוי, המ?לא, ויאלם׳ הלסק,

2
עלודם, פלאלים ?מדלגות ?לימי המלער מתרדפת

מרו?ה, ?גף ?שמאלי בימיגי, לעגה עלה
לאט, עקלקלות, ?;?לחות

לנצח! עגה ??ה
— לו ערחוק למה לל?י, עקרוב לפה ?רו;ה ס^חוךה אןגי

הריק׳ ?לקיע ההולך היי הו מאום. שומע איגגי
ריקות. ?ש?ת?ם הריקים, ?שוקים לריקים, ?לחובות

ועביט? על.?יב הנועדות א?רותי הןהבות, צפלגי ה?קור, עתיקת לשוני למי
המעלות. שיר אללי, עלי, מו?ל לדלה לללה לועה,
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 סלוןז3 עלה מי ?פיר" קול
 התועה. דמומה העתים, סלעי דמומים

 העללים, סועבים שומרים. אין
פניהם. על ארבות שערות

 קראוגיך, :שנים, הבל קראתיך,
לילות3 מעקר נפשי שאהעה

4

השמש. נבטת הזןךבות עקיעי דרך

 ךים3?3 זק^תו וילונות מעעד הרועם יוצא
הקטן, עגופו דעתו, עעעמת ןו^שתו, ערויוך

#ן

 למרגלותיו, ^חשת שלכת ךחוב, מקרן הקעען יוצא
וחולפים, לעוברים וךךים3 לאהז ^רוצ^ת ויןן עחיסי

#ז

האוהב, יו?א
מימרות, ןרועוחרו

 כ^גוז וזזעיר הלילי לבו נוף את
 עד־אין־קץ ןזלען האשה ^ו ובו
לאן

5

תפושת־חלום זו עיר
ולןלה יום

שעתה מל??י
השיר חצר3
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הלשון. להוטות מע?ר

 סבורים, אורות ^טוף ם,5ה גיא
קמלים. רודפות

ססוף עד ן?שות.. עעמות נו"?3$ טדי רב
ושם מ?לא.. חקזן לו.. ערים

חורים.. ?ש?ץ ?*ון.. ר3
סטינב ןסן3

?יטיות ??רק

7
עיגי לנגד עומדת

אסרון ?אור
ןרו^לןם.

א?ן.0 י$5ע? ס?עד סןדולה ש?ש3
מנש?ים א&רים אורירים

זיהים,3 דלי על
חוםות.3 ק(?תותי דל על

לו^ר.." ?ק?תי פך "לא
ל?י, י5?^ על מותיס נ^ל

תשועתה ?מאון
גיאיות. ?גרון

?עיטים ס??י־שןא ך?רים,3 סש?יךים
ס?לוקות ?לדי
ראשון. ?ו?ב רועד
לומר.." ?ק^תי ?ך "לא

ה.?0 ל?ני ק?רים3 ?רועים
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 עךחובות עוברים ?ללים
ידים. פוקוטי £!נים

לומר"• ?^קימי ?ך "לא
 ?ריסים. ש?ןה על סגורים ?ערים מאה
ר.??3 ברקב אאבות באתי

לש??ם. מעין זף?1נ א^רין קול

 אךקיע זה של מעילו שולי "רק
עיני.." א?ר את לאלים
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