
שירים ששה גיגוסד: ורדה
חחג במתיקות

 בארץ החג במתיקות
יועביה אוכלת רוח נועבת,

 בה עוכביה עומדיה,
למנוחתם.
 באזן החג במתיקות

 נעובה נפילתנו למקום קעבת,
אגדה. ותפלתנו נעובה,
 הסמוי, האור יראת ובאתנו
 בןקום, אין־פשר באפלה, פולע

 ועוצר, והולך הבא כל
קום. בלי נופל

עלים בעתירת תרזה פני על
 בעפאים, חסוי עיר

 הכאב, בעמוד צער על כחליה
עעתונות. בו עאין

 שדרות עדרות עומךים האנעים
 ומלקט גבוי סבלם וכל

הפנים. ביבעת

ראית הלא החג, במתיקות
 באדוניו: לעאול המט ביתי את
 עבי, עמא לו, דרה מקלט אם

וחדורי. נימי וכל״כלו
 הזיל בחיק החג, במתינות

 פג, איננו עוד העקט
 בו לי הדרתה יודע, ואינך

כצעקתה.
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השדה בקרב

 השדה בקרב
חיים. מחרשת אותנו פלחה
 ויכלו, בנו, עלו ולהב פלדה
 רב, המצח על הטחב

הפכו. פניהם על שרשינו

 העלים, כותרת בקטיפת
 פרחים, בצעדי החלימה,

 הזמן, בסוגרי כלובה

 קרועים, ;מים בקמורי
קרואים. ולא

 בר, כצמח הבכי קמטי
הנשבר. בסלע עולים

 בשדות, שגינו חסרי-סיגים
 לטהר. מרחצות עולים

 ושיגים שיחים שפתותינו על
 שלום, עלינו ואין פורחים,

 הברכה. לגו נפתחת ולא
 ארעי, בחשיבות שוחים

 נמדדת, בכף נחיצותנו וכל
טובה. לרב קטנה, אחת

 השדה, בקרב
 בכפנו, נפשנו שמנו
תשגה. כתמר וכפנו

 סביב, מכתרים חיים מים
 כצפרים, מותנו בארץ

אביב. במועדו נכון
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 צלולה בתהייה צלילה, לתהום
 צלולה בתהךה צלילה, לתהום
חזיתית. ימית תנועה
 כבדים אנחנו כמה עד מדהים
 מודעים לא כעבר, אמודאים, בבגד

העליונים. במישורים למאמצים
 הכח צריכת נודעים, במקומות
 בשפה משתמעים אנחנו תמידית,

אנרדה. מדעית-למחצה,
חסי.2 הנפעי הלחץ
 וחנקן. מים ההתמוססות מקדם
 כחלומי. רוקם זהב, ברקמותי החנקן
 רחב, רחב האונות פתח

ונמתח. גמיע העצב, למדת
 וצלולה, ארכה תדדה

 דמומה, בציפה חיינו, כל
 אהובה. עין קער על נשמר

 ויגמר אותנו, שיעבר מה
 דקה, דממה קול יהיה בהפתעה,

ואנקה.
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שבים ובודקים במעמקים יו
 ובודקים במעמקים יושבים

 מדקדקין. אין ובמה מדקדקין במה
 מתאימים, חבורים חובה, ציוד

במיכלים. הרוח למאגרי
באמן. להיות שחזוי זמן שעון.
 חומסבי השגיו, לפי מדיק

 עכשר. בידינו, השגיו לפי
 לשמחה. או לכאב מד-עמק,

מלחמה. למקרה סכין
מלחמה. למקרה הצלה חגורת

נו מי או שיביסבו מי ל צי  י
להשערה. נתון לשאר, ידאג

 ודואגים. במעמקים יושבים
 אבי )רוחבית התקשרות חבל

 דקים סיבים עשוי מתכונת(,
 ;ה. קראבוף ממעמקים ואמיצים,
 תשלחבו אם בחייבו, לילה ולצלילת

 למטרה׳ להתכון הזה הלןלה אל
 תקוות, מצפן עיניף, פבס את
ליתן. בראשיבו תשכח אל
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התארגנות

 ?כן, בלשונו איש בחפזה,
בנבון. ולומר דרכיו, את לכונן
 פליאות בררת כחית, אהיה

אמעד. לא ותמיהות
 חול#, המ?ם #טח על המבט
 החל#ה, עמדת באכון

הבולש. כשחף התרפה, באבחון

 ונ#בר, ;בוא, החול עד גל
 אוהב לו #דדה כמלך וה;ם

 נעשה, בגבורותיו
 ונךעד, ;בוא החול עד גל

עמסה. עינו ופרענות

 הדמע ולגחלי אחוי, הקרוע כל
 הבלגה, באגום .?ע#ה

 אבי-הפחד הסוף, גדותם על
רוחשים.
 הנגררים, דדמים סרח המרי, בחרבות

 המת?ב#, במקום נגלות כאצות
 לתפלה, בתמימה ג#ורות ויךיגו
ובא. המתךח# לבקע מעל

מופשנוים צילומים

 ודקיקותו, בדליקותו, הצלום
 הפנים, לרנטגן הבט

 זך, גן אור בשקיפותם
נגנז. #נים לפני

 מעבדים מסביב עכ#ו
אנו#?ים. ?חסים,

 וזהירה, מע#ית במתכנת
 בכמות מוסת החודר והאור

האוירה. את להרס לא מתאימה,

 מדיתים הזכרונות בבית
 ח#בוךהנפ# ו?״ךמויות. את

 המח#ב, בצנורות מתארך
 דיק הגס, כל את ק דק

#נהרס. במה

 בגלמידות, אל בצער, אל

 מךט#ים ב#ימות, ערב זה
 בדיות הפנים, את

 בת#ליל וזהירה, אמינה

 נדלה שקוף, שחור־לנן,

הזדים. עשר כל
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