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סי גמזו יו

וירח גדולה תוגה
ה מ ש אורי נר־נ שורר, גרינברג, צבי ל א, מ ת לוג פ ר־ ידיד ב

 חלל, ולא ישראל הצבי לא
 במותיך. על האוךיצבי, הצבי, אבל

 ויתהלל ויתקדש ויתגדל
 דממותיך הר־הזיתים. במדרונות
 כעוגביו, השישיות הסלעיות,

 נושקת עזבו שלום כעת, שלום עושות
 שבשגביו לו־ם הזאת האדמה־החיק־האם

 לאש והעפר
לשקט. והתרועה

 ךכדם בשיוא הארון, בנסע ולא
 והממלכות השרד רב, עם פעמי של
 בכןה חרולי בין הץ-ה, הךמדומי באור אם כי

 נמלכת בה ירושלמית רוח־קיץ של
 במלמולי־הארנים, המבשילה החשכה

 — במועצות־גזעי־הזית בסנהדרין־ברושי־ההר,
 האבנים בין לשמוע לבד, ולא לבד כאן, כאן,

 בירושלים( עלום, ים בה יש )כאלו
 לפנים, בורשה, באז, עז, אלבקרוס כנפי משק

 אנקראון עצבונות עם
וכלב־בית.

 האחרונה, מנוחתו איננה זו לא,
 האינמרגוע הראשונה, מנוחתו זו
 סמבטיונה שצפה, שלו: תמידי מצב־עביךה יהזה

 ,לנגוע׳ שבה, אודיסיאת־היהוךים, של
 בגדולתם להכוות לעולם הוא
 אסירי־בךזל־ועני של שאלי־שירופה־באש, של
 בעמיתיו, הקכזרוג, את מידו קבלת אם )גם

כמוני(. האמונה, על חלקת אבל

 לק־קון, טיולינו, את זוכר אני
 — העקב פאת עד המר־גנית רחוב מפאת
 בסמקו נוגה שלו, בראשו הערב, שהוא,

— מסערת וולקנית חמה אותה בלי רק
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 הו־ן הזה, והלחי הנביאי האכפת את
 מציצת־הנפש, את אפעלפיכניות, הללויות

 המואר־ה העצבות את והבלמוס, הפלמוס את
.רושף־אש. עז, ןךךו אותו אימה, אותה .

 אמר, ההיא," בבכיה עוד אבבה לא "לא,
״הסוה. עזל מימיה על בביתי ״אעזר . . 

 והנכמר המר בכל מאד, בכה בכה, אבל
 הוסבה לו, עזנבוכה העין, )ואם
 הוסב לא שבעתים, לו שנבוך זה הלב, הרי

 לדרך יצא מאז, אליו ךצא אם כי
 הסב, אל כנכד לחוף, כגל קשה, אהבה של

ובקרע(. בקרי גשורות גדות כשתי

הו ז זה, ו
 הר־הזיתים במךרונות סיון עכשיו

 אנחנו וכאן בהר, כרוי קברו וכאן
 המתים על להמנות הממאן הארי מול
 — שכחנו! לא — הממאנת השירה כמו

 לקמטי־מצח עובר, לצל לעשן, לאפר, להיות
 ופריחה. סיפונים והיא — נבךני־קתךךאות של

 פילוסופי־הנצח, לבם, "אסימון שהוקיע: הוא׳
— המות״ לאחר לחיי־רוח

הוא ךוקא
זכה.


