
ו940 ספטמבר אמ>ר: אהרן
 אחר״הצהתם ספטמבר על יום ה;ה
 וארבעים תעע-מאות אלף עבת
עבע-עערה, בן אז ואני
הגמנסיה. בוגר

 בערך, ארבע בעעה
 והמהביל, המיזע בחם

ממעל. וזר העוד זמזום עמענו
וראיתי במרפסת עמךתי
צפון-מערב מפאת
 בשמים גבה עפים ?תועים חמיעה

 - ;דעתי אז וכהרף״עץ
זה. זהו

הבטתי בהם כמסמר
בגרות על מפתיעה בתחועה

 - הסכנה מול אל והעוף ;היד כמו
 המות“זרעוני את עראיתי עד

מהם. לנשר מתחילים

 לפעול צפירות־האזע^קה התחילו כך בתוך
 הב?ת דרי כל עם בני־ביתי וכל

 במדרגות שטפו^רדו סואנת בעתידה
לבנים. על בקיר-מגן החסומה לכניסה

 מדודים בצעךים מעום־מה, אני,
מרסן בהלוך
 רע כל ?אנה לא עלי מעום־מה, בוטח,
- גאה בבוז עפתי נועך
 עם לי כרתה ברית כי כב;כול, יודע,

האיטלקים
המפציצים
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תל-אביב את
 כמוני וכמוהם

 לי נחתכו
סכנה. של חיים

מהךה. נגמר עצמו ]העדן קל־
ההלומה העיר בני

ובגופיות בסנדלים ;צאו
ההריסות לפנות
המפלת מן הרטושים האברים ללקוט
החרבן את למשש
האבלה.[ העסקנית, בתכונה להסתכל וסתם

?עלב׳
 בערב, מאוחר
 ספסל על ;שבנו

 בגן־הדסה,
 השחרחרת, ונערתי אני

תמול כמשפטנו
שלעם. וגם

 ומסמא, מלא ירח אור השטוף בחשך
תנים של צוחות מדקר
אחרים זוגות של לחישות ומרסס
בטלפיהם, ונרמס
 סיגריות, מעשנים ;שבנו

 כממחים, עשן מעלים
 לדעת, מת;מרות מלוחות, נשיקות בין

 למודה אדישות של הערות כמה אולי מחליפים
אומרים ודינו מה לרגעים אולי, וחושבים,

נוהגים ה;ינו ואיך
בסרטים משחקים דדינו אילו
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 - בספרים כתובים או
 אכן, פי כך בתוך וחעים
ותגידו, מה תגידו

 ורומנטית חצופה עזות על גפך
 אלה גפופינו בעצם
 בעיר, אער החרבן על הגוהר באלה
 אנקתה את כבעה אער בעיר
הכתה. אער המכה את ללק

וחצי. חצות חצות.
מערטל סרוח עודו הירח
בלבךזרמתו מציף

 האנוסה העקודה, העיר את
 רוח״אל, אל הרוטטה
צו-המלחמה. על-פי המאפלת

 הנער, ואני
 הגמנס;ה, בוגר
בלאעי טל

במצחי חטטים
 לחיי, על ?עלה טרם ותער

 לבדי הב?תה צועד״רוהט
 האזרחי, המעמר על הפקחים על-פני
 והטגדרים, האמבולנסים על״פני
 - מובס״גאה מרסיז לי ועורק

 ורזה סמור נער
 עמי״חלב תחת
 צלו, בצד צועד
 והוזה דהוי גער
 עליו עריונו כל
מולו. חידותיו וכל

1973 יולי
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