
הקטבים, הפךחים ךעוזי לו

הלב, בי מחצת כמה עד

כתבים אתי בכו אז

הכאב. בקרבי לרפא

הכירו, ץמירי־הלילה לו

• אבי, וחולה עצוב מה

העירו העלז שירם אז

לי. עצבי להמתיק

ראו מקאובי את ץלו

אזי הזהב, כוכבי

באו הרחוק מזבולם

אלי. תנחומים לדבר

ידע, יו?לו לא המה אך

 : הכאב יודעת אחת ורק

 קרע קרעהז אשר היא הן

הלב. את ב־ לקרעים
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הקלה בסירה תמתי,

 תם. כוז ולבנו ;שבנו

 ואנחנו שוקט, זדה הליל

ם.יי למרחקי חתרנו

הענג הסהר בתכלת

 כבד־סוד אי־פלאות רבץ

 עלו נפלאים וקולות

עךפלי־הוד. ורפרפו

 התאקכו וקסמים וקילילים

 5 משם התנשאו ופלאות

 חתךנו גיל באין אנו אך

דדם. למרחק הלאה

* *
*

קשה אותי ענו הם

מרי; לבי ױךװ

אהבתם, ברב אלה

לי. בשנאתם ןאלה

בלחמי, רוש שמו הם

בשתי; רעל לי ומקנו

אהבתם ברב אלה
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לי. בשנאתם ואלה

 רצעי שהרבתה זו אך

 בי, מות חץ ותישלח

 שנאתני, לא שנא היא

לי. אוזבה לא גם אך

♦ ער

*

-;שן חלום שנית חלמתי  רד,. ליל :

 נשענים ואנחנו אביב, ליל

 עד לעולמי כי ןנשבעים אלה אל

נאמנים. לאחיו איש נהי

 למאיד, נמרצת השבועה היתד, מה

 שכרון! עד וצחוק בנשיקות

 עוד גם השבועה דברי את ולקי.ם

לזכרון. ה;ד את נשכת

 הזך! העין מבט עם חביבה הוי,

 קרה!!זי נשכנית נערה הוי

 ואך כשורה, היתה השבועה-היא

נעתרה. רדתה הנשיכה-זו
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* *
*

העצים, עיע סתו רוח

וקר; לוז הל?לה

אסורה באדרת מכרבל

הזר• ב?ער רוכב אני

לפני וךכבו ובךסבי

 ; גל של בהמון מחשבותי

אותי ?נשאו ונשא

חיש־_קל. אהובתי בית אל

המשךתים נובחים, הכלבים

אלי; באבוקות יוצאים

דרבנותי וצליל ^שתער

וחי• עליז מה השלבים על

מרבדים המרפד בחדר

וחם, וריחות אורות גיל

בואי אל שם ומחכה

ע1ר צחוק בצחוקה, החמודה

בעצים, נושבת הרוח

ח:- מתנודד האלון ש ו

אוילי, רוכב הוי ף, ל ,מה

ולך?" אוילי זה לחלום מה
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 הליל; סביב היה ו_קר אלם

 בילל\ ך«יער שיחי בין תעיתי

 וברחמים ??שנתם, העצים עוררתי

כמנחמים. הנ*עו ראשיהם את אלי

נמים אפר עבי עו$י

 רואם, איש ואין האלים, קהל

נהרתם- קול מקשיב ואני

זועם. געשה האויר ואז

זועה סערות פרא! אויר

 האמה- נפץ חושבות

אלו? רוחות ?בלם מי

:קריע? מי הפקר גלי

הסער עם ללחם קצרעד

האפלים- הגלים ועם

אדרתי את עוטה אני

האלים. עם שנתי לישון
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אנכי כואב כי חושבים

 וםוף־ם̂ו האהבה, מכאוב את

להאמין, אני גם לבי י.ט

הךחוב. בךבת להאמין

גדולות! לך ועיחם קטנה את

 לס, יום לבי לך אמר זאת

אהבת/ קץ לאין גךלה כי

תם. עד תאכל נפשי כי

הבודד בחךךי רק אך

הפה•, לא הלב, הגידה

לפני בהיותך אחה! אך

זה כל שפתי על עבר לא

רעים מלאכים עמדו אז

פי, את וסגרו בינינו

המלאכים בגלל !ואחה

אני! אמלל כיה הרעים

אדם כה פיך אשר גזלךה

 כך, מתקו ועיחך

הנחמדה, וזקטנה, אה
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בך. תמיד הרהורי כל

.יארך, כה זה חךף ערב

 מהיות עוד מתוק ומה

עמך, בחדרך שם עתה

’זאת ?שעה הרש פטפט

הקטנה היד פי אלי

ונשק, לחץ והלבנה

הךטיבנה- ובךמעות

בלי־חק. זה לבנה יד

 לך גלתה לא פני לבנת וכי

השפונים? אהבתי מדוי

 הגא פי גם כי חפצת, עוד ןאת

תחנונים? אל?ך ?דבר

מדי רב גא הזה הפה

יודע, והתל נשק ורק

מר, בלעג ?דבר כי ויש

גוע. בכאבו הוא עת
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הן, עי־נ־ך ספירי־הוד

 והחביבות- המתוקות

האיש, של חלקו מה־שפר

מרהיבות! הן שלבו

הוא, ך.לם2אבן־ לבבך

 ומץהיךה- ענגה

האיש של חלקו שפר מה

מאירה! היא שדרכו

הן, שפתותןך אדמים

 כחנן- חן עוד אין

ש, הא של חלקו שפר מה

הנך דוברות אוהבה לו

האיש את הכרתי לו כוי,

 גדלו, ובכל !נאשרו

ב- ב:ער מצאתיו ולבדו ע

לו. 1מן בא אשרו .קץ אז

* ♦

 רזיו לי, רזי בחיים-הוי שלמות אין

אשכנזי. בפרופיסיר לשאול אלך

לבבו בחכמת לתקן !־דע הוא
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 מובנה- שיטה ןמצא ולכל פגם כל

 1מקןפב ובקסות לילו ?מצנפת

הישנה. ה?ריאה פךצי כל י.ספר

•« *
*

ארךחים קהל בערב היום

 ,חג אור השטוף בביתם

למעלה המואר בחלון

ודק. ענג צל ;נוע

תראיני-למטה לא את

 5 הליל ?סתר אעמר פה

לך־אות תוקלי מזה פחות עוד

כצל• הקודר ללבבי

יאהבך׳ הקודר לבבי

בלט, ןנשבר יאהבך

מו- חב ד ופרפר נשבר

את. תראי לא זאת אך

* *
*

 העיױם, אותן הן שוב

העניקו, אז אשר רב לי
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 הן, שוב אותן ןסשפתןם

המתיקו. כה ח?י את לי

הוא, זה הערב הקול ם1

 אהבתי כה צליליו אשר

 הוא, זה עוד לא אנכי אך

שבתי. אחר אנכי אך

 חובקות יפות, צחורות, זריעות

להבה, ?עז שוב אותי

 הךהוךים עכור ואני

לבבה. על זועף שוכב

הזרות- הדרכים על רובץ לילה

יגע; ןהגו הלב ודוי

 המתוק, הסהר אורך, והנה

•55שי עלי דוממה כברכה

 אורך ב־קרני המתוק! הסהר

 קיךךת׳ ליל אימת תנים

 י,3בקך ?מסו מקאובי כל אז

נוהרת. הךמעה שנית ובעיני
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 הקריר הלילה הוא קמות

וחם; שרב החי.ים-יום

 תוקפת• ןשנה השמש שקעה ?בר

היום! הוגיעני מאד מה

אילן׳ צומח למטתי מעל

דום; שם המר וזמיר

אהבה- נעם על זמרתו יזמר

בחלום. מקשיב הנה ואני

ל?בוךה זו ;פתף, "אי

 נאות, מנגינות אבא שךת

אדירות להבות־אל עת

פלאות?" רחשי האלו ?לאף

 דעכו, ההן אל לזזבות

 אנה, אכול בי ןקלב

 הארון זאת ומקברתי

הנה. אהבתי לעפר

פיכמאן. י. תרמם

 

 

 

 

 

 


