
באך של נושא על וריאציות : ביטון ארז

;פו ברחוב קרה זה בן,
 המךרכות כל מעל יפנו שדידוכנים בשעה
ההלכות. כל לפי השמש גם לה ותפנה

;פו ?ךחוב והוד. זה כן,
 המךרכות, כל על ומתחו שחבלים בשעה

 ההלכות, כל לפי הצפןה גם ותמתח
 ההלכות כל לפי אנחנו נעמד

המךרכות. מן שתום על
מלים, ללא זו מול זה
מקבילים קוים כשני זו מול זה

תהלים של מלמול איזה נשמע האקק מן ורק
הארון כבר ו?#עיע

 לגרון חזה בין יפרפר
לחרון. תוגה בין משהו

 מךרכות שתי על ככה לרעד למה אך
 ההלכות• כל לפי מתנהל כשהכל

 אפוא, נמעד לא אפוא גךעד לא
 ;פו, רחוב של ?לבו ךהווים סתם נעמד
 השחורה הקטיפה מן נתפעל אולי אבל

מחוירה. לבנה כף על המובלת
 השפתום של האךם את לאכל הלבן ועלה ואז

בינתום. וחור ןהלב
 נוראות אנהנו נדע במרחב ומג כשהכל ןרק

 אלי־קבורות. שהובלה אהבתנו זו היתד. כי
 לך גם אולי ממר מאד, ומר ולי

 בסך וצעד קטן ןולד
לך גם לי גם ברחמים לחלל

באך. מבקטון של שמם מספר הקויטה את
יפו ברחוב וידה זה ?ן

 ה?!ךךכות ?ל מעל י$נו שהדוכנים ?שעה
האנחות. כל את לעורר תקום והריס
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הפשרה
 הזה האיילי האביב את לשטף בחרון ?רד ירד אחרון כשגשם

 נגדך אנחנו נעמד
 חזה מול חזה הרחוב באמצע

 ?דינו בשתי בשד?ך נתפס
 בפנים לך ונצחק

לעולם. כמוך אין
אחד יום ?קרה אם

 גמורה בתמימות תחליק הטכסיסית ו?דנו
 ?רכ?ך לבנת אל

 השבועות בכל לך נשבע
 לבנו את האוכל הזה הרעד כי

 בשרנו את גם פה בכל יאכל
 הירכ?ם שבין הלבן הוא העקר לבריאות, אך
 בעינים ?שר לך ונביט אחד יום ?קרה אם

 עינ?ך בכחול לסבל ךתנו אחת
הו?תנו. טחול את השוטף
 מסביבך כפרפר גפרפר

 מגנטית ךח?ה של ברךיוס
 האנושה. אהבתנו הם כשהקטבים

 ה^מש?^ת, הקרבה גויעתך את נושמים כבר ואנו
 רקותינו דפק את בלעג הממשמשת

 לפתע תכךעי כי ?דענו וזאת
חזיונותינו. של האבק בשולי
 בחלום כמו ונרדף ונעמד
 שמלתך בשולי לאהז

 ב?דינו, מפרפר ?ותר גוך של הרעד ןרק
 חזנו את תצרב חזך של השךיות רק
 ה?רכ?ם שבין הקלקה רק

 הכל. חה בפנים בלבנה לנו תלגלג
 אולי או מישהו, ?ראה ואם

 אחרון קסד עמנו לעשות אלהים,
 אמת, של משמט חרון של חסד

המת. ה?מי עינ?ך בכחול כלנו את ירצח


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-024\99995025-024_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-024\99995025-024_022.tif

