
הרמס אור>ד>קה, אורפיאוס,
 נשמות של ?יר זה, היה מוזר מ?רה
 כסף, שקטים ים3?מחצ קלחו אשר

 השרשים מבין אפלוליתו. ?תוך עורקים
 לבני־אנוש, משם המתמשך הדם נבע

 כבהט, כבד נתגלה ה&פל ?תוך
ך?ר. האדים לא ומלבדו

שם. היו סלעים
 תהו: על ?שרים הסרי־מהותז ויערות

 עור, א&ר, גדול, אגם אותו וגם
 הךחוקה לקרקעית מעל הצף

 לנוף. מעל הצפים ?שמי־ה?שם
 ום;לגי לך כרי־הדשא, ו?ין
 — האסת לדרך אשר חור׳ בפס, נ?לה
להלבנה. הונח אשר ארך בדין כמו

הם. הוסיעו בךרך^האסת׳ ו?ה,

 ל1כז במעיל התמיר ה??ר ;ראש
 וקברי־רוס, אלמים היו ש@?טיו

 גושים פס־השביל, את טלף וצעדו
 ?בדות נתלו ;ליו ללעם. ?לי גושים,

 הק?לים. אנכי מתוך ומסעדות
 הקל׳ את הנ?ל, את כ?ר שכחו הן

 השמאלית הןרוע לתוך שנתאחה
 עץ־זות. לענף הורד שריגי ?מו

 חושיו, עליו היו וחלוקים
 קדימה רץ ?כלב ש@?טו ?עוד

 נצב ושוב ושוב חזר, ןה,5נ —
— השביל ?ס?נית שם הרסק, ה,;5?צ
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 מאחור, ?ריס ק^פו נשאר
 ע2נ ?י א לןה נלקה פעמים ןל
 האחרים קני קל לצעילתם עד

 ?מעלה. א!זריו לל?ת הסן?ים
 המטיסות פסיעותיו הד - ולטעמים

 מאחליו. הם רק מעילו, וריס
 לעצמו, אז שח הם, באים אכן,
 והאזין לס ?קול ואת אמר
מלסקים.3 נמוג קולו כיצד

 הם קנים אן ?אים. הם ?כל־ואת
 נתן רק לו עד־לאיקה. שקט קהלו?ם

 ל?ד3 אסת פעם אחולנית לקנות
 אחולה ה?קה3 קלתה )לו

 ?עצומה כלו, למקעל קול הריסתו
 רואה $ןה ודאי הן?רות(, קל
 אסךיו: ט?קי?ו פוקעים שוקקים ם?3̂
 סלחוקה ןס?שולה יןה9?3 אל את

 ?הירות, עינים מעל מ?ע3מ?נםת־
 ??ךקי־לגליו׳ ?;פ־ם משב
 סדק, שרביטו את אסת ?;ד נוקא

 היא, מנהגת בשמאלית, ו?אחרת׳
 יךי3ן פנ?ל ?י עד ?ל־?ך, אהו?ה3

 מקוננות, מ?הי ?הי־לב־ןתר נכע
 לא,9 עולם ה:??3 קיןה ?י עד

 ןעמק, וער הווה, ל?3 קובי
 ס;ה. }ל>ר׳ שדה, ו?םר, וכלן

 ?דומה זו, אדמת-קילה ו??יב
̂ה אסלת׳ לאך?!ה  קןמש ס

 שוקט, מ??ב, לקיע וסג
 מזנןוזים פו??ים עם קי?ה ^ל לקיע

?ל־?ן. סאהו?ה
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 האל ׳ויי התנהלי׳ והיא
 צעלה, את מע??ים יסלריכיה

 קצר־ריס, ?ל לא1? ל?ה, תע׳ה׳
̂ה  אשה ?מו ע?מה, ?תוך יקזקו

 גו?ה, ?תוך ??ל ?הךיוןה
 לעגיא הפוסג ר^3 והגתה ולא
 הסלים. אל העולה ,דלו3 ולא

 מותה להוות שקעה. ע??ה ?תוך
 ?^פע. אותה מלאה
 נא?לה מתיקות ^ל ??לי
 הגעילה. סיסתה את ספו?ה ל>תה

 התלהשה שעתה־זה ?ל־?ך, האלקוה
 לא־םו?ן. לה, ?תום ה;ה ל53 ?י עד

 הזתה, שוב ?בתליה ?געלה
 ?גולה אןתה ןעלןתה ??יעה. לא

 העלב. ?קזעות לע?ן ??לח
קזלוב ם?ל ?ל־?ך ד<תנןרו נדה

 לאין־סוף עד ל?ה גע־הה?ו?ה.5
 אותה עלב הקל, ליאל יי ?יל
^?התקלבות־לא־רצונה. ?סיף ?מו

אשה אותה שוב אז הןתה לא היא

 נתהלהלה של?ע?ים ?היר, קיקיעלה
 המשורר, שירי שורות ?תוך

 לה?ה,7 ?מקי׳ וב^ם ואי
 עוד. הןתה לא ה??ר אותו קגון

 ארך ??יער ??ר הןתה ?זולה
 ^;לד הן׳ןם ?מי ונמסלה
?מאה־השערים. ומחלקת

??ר. הןתה שלש
חיל־?תאם?1ו??
 ךווי־?אב ו?קול עצר, אותה לאל
 אחימית. הסתונב, הוא :המלים את אסר
ז ?י הלש: לק ואמלה הכיןה לא היא

 ה?היר ה?תח י3ל? אפל׳ לחוק. אולם
 ?}יו א^ר אי־סי־אהד עסד
 והתבונן עסד ה?ר. ל?לי ?ט

 קועיל־קידות, #ל ?ם אותו על יצד5
 ??י}יו, הצער אל־ה?שולה,

 הדמות אסר דם לל?ת ??;ה
 הדלך ?אותה חוזרת היא קיהנה

 צאלה, את מע??ים היןת?רי?
קצר־רוס. ?ל ללא ל?ה, תואה,

ס( ו ה אברהם )מגרמנית:
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