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קיימם אהרן

המזכרות בחנות

 הגדולה, הדרך אם על קד, בקיפ
 זכוכית כלי מזכרות: חנות ל?ם, המשיקה

 ןא?ל שקן - מדקיה גודשים ועץ

 הבקר נערת עם קח מאריך וצבי
 ילדים צעצועי ושקעת צבעוני מפורקזלן

 — לעולם נפתח שאינו לפסנתר פקזלונים עם
 ופה נרצעת, המונית תוצרת כלם
 נחבא נכלם ;עזן, דוקץ ושם

 הדלפק מאחורי האחרים. הבלים אל
 תנועותינו, אחר עוקב ערני, איש
 שיחה הוא. אחר דופצנו כי נדד דוש

עצמו: מציג והמוכר נקשרת אז קלה
מעזורר. דל, נ׳ק —
המזכרות? חנות3 כאן, —
 התפועסות, כקל התפרנסות בכך, מה כן, או —

 המהבהב הגרעין על לסוכך לבלר, או שרברב
בגין דוקא האנושית ההמלה בתוככי
 יחידי שאינך בטוח להיות הזו ההמלה
 לפחות, שנ?ם שנ?ם, אם כי מלפניך

 כדבר ועושה ומדבר המתנועע זה
 מעזוגותיהם בקל לקוחותיו לעזרת האדון

 אחר במוקד ונושם והחי וזה
 פנימיים ?רחים הרבה עם שונה שמש

 געגוע התמיד לאש הורות בבואות
 מה וכי אחרים. לחקים והולך נמשך
 ;תחפשו בעולמנו? משוררים ?עשו

 כתבוהו הם שלא במחזה ?ציגו כאחרים.
 העת כל וטועה שוגג הנעלם מו?3ומ

 וקשעת ויציאות, בכניסות ובקצב, בלהוק
 למקך מעבר לעולם ;גלו רצון

 חטופות תמונות שברי לתכלול מעקר
 כתבוהו עתיק ממחזה קטועים אודים
 ונוס עם האביב בנני אנוש מאויי

 אינו זה משורר׳. דל. ׳ג׳ק בוטיצ׳לי. של
 ליד־ינו, האיש שמגניב בקור ברטים

 קד קיפ של צבעונית נוף גלו?ת רק
מהר אקל מאחוריה. וחתימתו
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 גדולה מעקקה עם פנימי לחדר האיש
 עזמצאתי, עד המזכרות חנות אל חזר

 כפי המה, שירים כי הרחק, ככר בהיותי
 המקומונים באחד דל ג׳ק שפרסקם
:המערבי הכדור בחצי כף כל הנפוצים

הים גלי שזרו צמחים
החופים. לאלף
 נעלם בסדר בחול פזרום

השחפים. של לעיונם

 שאיש המשולר דל ק7 ן.הו
 קד לקיפ מחוץ עליו עימע לא

 לא אף בהדו לא כודאי בסין לא בודאי
 וחוף אלבמה אלבמה באוקטרל;ה

 פעם כי מאד יתכן אבל השנהב.
 מקומית נערה של נעלמת בנימה נגע

 בגיל רגיל איש גם ואולי מאהבה
 ;ם לראות צעיר להיות שכדי מתקדם
 לגלים חדריו לרגע פותח בעיניו

 רשאי שאינו לדעת הלב שמשדר
 שלו. במקומון המשורר פנת על לפסח

 הגדולים ואל שירים כותבים כלנו כן,
 השלחן לי.ד ראש בכיכד חוזרים באמת
 במקומון קטן ושיר ?ש, הקברים הרבה

 שאר בין קוראים המערבי הכדור חצי של
 ארוחה אגב נסיעה אגב לכלים
 מגיעה חשאית מנגינה ופתאם חטופה

פעמיף. כל ואת ת?3ה כלידוי את
 חי מקומי. משולר דל. ג׳ק

 מזערות. כמוכר מחפש קד כקיפ
 The Village בעתון אישית לפגשו אפשר

Broadsider שכדאי שורות עוד לו דש 
לזקרף

לאיפק. מעכר צפור ראיתי
בשחור. כסו עבעיה

 תבקיע כשחר מעט עוד
האור. בגוני

פועלים". ב״ספרית בתשמ״ו לאור שייצא העפור בדור השירים מחזור מתוך •


