
המשך׳ "שיר* מתוד : בן־שאול משה
?אמת. יודע אינני עוד

 הןרקים הניורים עת. ?לא נ?רים הנדודים
 תהקמט אתה מדוע מזה. זה המהרןןקים

 נסית ש?ה שכמזתף את ?האם זוכר אני
 הצלע ןאת פעור־המחש?ה הא?ם על
?נוד־הע?מות. שה3הן
?ף. ולא םלע3 השתיקה לי
 מו^ף ןעל האישים מות על אמות שלא ?שית ?ה
שכמותף אחרים עוד היו אם יודע שאינני ?שית מה

ה@שנו?ית מקר. לנלש הצאן עולות ע?שו
עד3מ עכור. פעמון מנךגדת
?ק?ה. דלוה ערב שוקע מ&ךקה לןכו?ית

חומים גך?רים י??3 הצפוי את צופה אני
לדעת

הממלמל והיום אתמול זקרה מה מחר קלה מה
ועליף. ?י. ל9נ? לא אשר והיום

 הלוט ;סל האור נעליו• את הלץ תישהי
ההרוגים. פניך אוי על
 והולכים קר?ים אם יולע איגני עוד

?ני. עור אל ההם ה;מים

*
התנאי ?קד משלי הנאים לי שי

 עוד ?ערו הצפופות אסר־לו ךרך־סזי• על שה?קךתי
ה?הו?ים. מטר וילד

 האוס וחיף צפור ?פלה ההדוקה הה?הו?ית ובאפלה
לקימה. עלי האם ?!־שיות. כות?5 והזהה



55 רי שי שך׳ " מ ה

 הד?ר ?א או־אז
ה?להה• לספורי

הלהיבו. עצים הלאה. #ל דהרה
כמפחה. הומה נוף העיבו הסומים העננים

אותך אוהב יולע ?אצילות, :דידי !59 א^ה,
הלאי שאתה ?שמסהך, מבדח #אני
קו?עו הסיר אז מםת§ל, שאני

שליק־הקשקשים. ואת המתעקל
לשים מקום ??אנו ןלא

אותו,
ש??ף על להניס הגונות ידים מס?ש אני לר^פש. מקום
ש?מל על להניס הגונות :מם מס?ש כ$ני

אד
הצפלדע בינינו. ?ל־?ן אל?ים היו הך?לים

יודע איגני ע?שו האחו. ?שיר פתהה
לה?ןה. מרמות הן המלים אם

 י־#נהב.5האו לזה זה עומדים ןהם הללנה ןר?ה הסהר היא רף
מהמורות ?גי על נמעא־שלל־לב. אל ייהרים אנחנו א?ל
?גי על

 ?גי על דה־ך?ן#3 ההפוכות הא?נים
 המתמסמס, החול הנשלפות׳ הל?נים

אויר אהק־רוחות,
ןזתום.

א?רו^היאף. ??ר או ?פלח, £טום ה:ה הלןלי׳
שח יהז#ל> מה מחוצים. ?ל?ים שאגות נקלעו וךסב?3

וגמקם• #ם
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