
חוצות של תיקון : טנא עמי

 ד^צ^ת על לתקון נעמתי את בלסל אני ששי בימי
 ת1ת?ךע ראשי בין ?הולך כתפי על טועגה
בחם ועכלה עלי שבלם
 וצועד החיות האלמנות צעיפי את קורע עאני

 ארכאי עמטי על קךמוגןה׳ תקארת של האבות בתי אל
האינוליד. כפר אל

 התשואות את מחריש הסרטים, את המדליות׳ את אוסף
 ממחק שצלמו נפוליאון ומרים ראש מרכין

הארכאולוגים. לחך

הילח ממקוה טבולים שעי של חוצות
 הכמיהה אזרועות מחתכים סנטימנט על אנעים

 ענים ?לא חךעה תרבות צומחת קטנות בעריסות
גבהים והעמום התפלה מן חוזרים
 החוזרים בעקבות דרכם מערכים קדיעים עירים
 הךן על הבעל הפמוטים, על בורכה האשד.

למקומם. באו עלא עד הערכה על מבטחים

 ובוצעה חוצות של לתקון נעמתי את נוטל אני
 הנלפפות התעוקות את בחזקה צר אני בדמיוני

החתולים מעיני הגגות, מן הצנה, מן
 ואין רואה ןע אם להוכח בנהר עצמי את ממביע אני
 העק גב על נעמתי את טוען אני

להעיאני נכון הצץ שטן ואין
 — מדרכי עירקד לעזאזל אחד עעיר גם אין
עלופה. חרב ולא פתיון לא

 בעמש בוהות בעינים ממיטים ובבקר
 צדוק נמצא — חמתמים מול ורוקדים

 הקצוצה לעליבותו האדם, על לחערותו
 ואף: ועינום פה פנים, קלסתר רואים ובלבנה

 עולם הרי גבוהים, הרים גדולים, הרים
אךם. מךמות קלוטים רואים

 נעמתי את נוטל אני התוכנים עןבואו עד
למקומה. ומחזירה



ם י ר י 55ש

צפונות

וצפונות המורים ליל
לרוחה קרועים השמ?ם

ברחובות משתקשקים המרכבה אופני
הרצות החלת בעיני החשמל ?רק
ותמורות המורים ליל
ויורדים עולים המכשפה פני

הף?ק! ??ית אש ההפת! ?בית אש
 שו?ניו את ?ךאה אך נקור המלך

ששים הגבוהים קופצים
 שנאניו: ;עטר מלכן על סוככות חנית

ג?ריאל... משמאלי מיכאל "מימיני
 א?בעות!" טבעת — לראשי מעל

רוצח!... —
 מתנודד הנער ואבי כנור־ה?לא מתחלחל

מקבר וזועק המערה דלת על דופק

בני... אוי ?ני!
?שן! ישן׳ המלך׳ לתנומה, שעה —
 הל?לה חנך לא הלילה׳ לך לא

שטן. ליל הל?לוה הגא ליל
הרעמה מצמר קם וה?ער המלך נם

#ל שואגות מסתרן העתידות קמות  ר0
 השם מעולם הרפאים קמים

 האספלט בחניטת אסוריך׳ם נמסים
 ומגור גירה ליל בבקתות, נופל בזר ליל
 הסוסים נחירי את דוחס אויר ליל
 אביונה סמורות אל נפתחות שמורות ליל
 ברקיעים שעטות ליל
 ויוךדים עולים המכשפה פני
לאובות מסביב לפידים ליל

 המתים לשירות נו?פים המקוננות ?עיפי
המורים ליל

 סודן על מ?שלות קד־ר יריעות

קרועים. השמ?ם
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