
לרנר יעקב

פיח־פיח
ברכבת( )מסע

I

 מגיח?- מי פיח... פיח,

 הבריח הנדוש הוא

 חמה ושאף עז דרך

 שדמה; ודרך גיא דרך

 שריקה לשרק עז דרך

 הבקעה: כל לאפסי עד

 נו!5 ךךך סורו, סורו,

 הקיץ:-מנו?... נךךם חוח

הפזון  לחלחלה ̂ו

 הלאה, הלאה, !יברח קםז

 הסביבה: בל ואחריהו

וגבעה. וגיא וניר בר
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II

גונח?- מי פיח־פח...

 הקודח המסע הוא

 מילין לי מי ומקפל טס

 תחילין? מה ח?ת־בךזל,

 מנה: הרפו הרפו, הךפו,

 יציקנה, הריון קשי

 נפתלים: בה קרביה כל

 בלים. וצרורות איש תשואות

 ומרורו איש וצרורו, איש

 בוךאו־, כלפי ומרומה איש

 בלימה- על ןריב ונאץ דחק

 ומשמימה. קרה ותבוסה

 מושב, וכבוש עד מאמץ

 תושב... ןאחד גר ?שךים

 ולמוחלים: למותרים אוי

בנוחלים!.. ?נחלו לא «ם

III

-גד לי בא  אתי, עולמי !

 5 עתי טסה המרחק עם

 הכל- חזות בו לי, צהר

אסתכל... אין־סוף לקצות עד
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IV

 בקעה, על רד בךןל עצב

 עתיקה, כתך־עומת־אל

 אגפיו, בךיל ישחק הוריד

 שרעפיו. מרי ארצה השח

 ופסי־שלג; שחור קרחות

 לג.9 לקמטי הךיו עין

 קרה: אמרה זעפו לי סח

בשרה... ךךזצה בי הסתו בת

V

 ויעשהו שא המסע, שא,

 חדשה: עוד אמצא אולי

 סם־עצבת או חמדת־מה

 פצחוק־המות. ן_קר עז

- משממון אני נם מי ; 

 פעמי. אן אדע ולא

 לשדרו/ זכר אין־כל

 אהמיוז, לא ולבאים

 נשמתי פתיל נתק כאלו

 ח;תי: קצות המקשר זה

 הקיצותי, פתאם-הנה

אותי. ;לדה אבן - פתאם
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 נדחה- ומגמה אף עט

 ן אתך חד המסע, שא,

 גורלי את לתוהו ןךה

מצא־קי. אחיזה קום;3 1א

VI

 אגני טע פיח... פיח,

 מתוכי. וריק ודל קל

 רעה: כל הפקר-אין הפקר,

 אמצאה? או יאבד לי מה

 עממיתי מפנים אך תנוני

 סביבותי על צופה לחיות

 עפל, והנה הר הנה

ערפל; אפוף כפר הנה

 ךצועת־ךךך- גם הנה

 השרך. עם אפלה דמות

 הדממה! נוף תגיד, הלא

 אדמה? ?ני על מה טיבך

 הפתר ומה החלום מה

 בסתר? עם עהלוך

 לנעכחים לבי לבי

 ןהחוחים הקוצים בין

 בוךךה: עךבת־ךמי וב^ל

 אדע לא את אמצא אולי

 עמי, תחת לו וךמות עם

ימי. כל ףזון הוא אך ןהוא
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 דרך. קפצה פיח... פיח,

!פרח ערב - הנם הנה

 ?דעתים: כבר מאלה כפר

 חתחתים, שביל בהו, חארות

 ושהוחי־דירים, מק אהלי

 :חזירים והרק שלות־פר

 וכבד־מח, לב טמטום־

וגנח... וגהק כרוב אכל

 שריקה תנאה פיח... פיח,

הרחיקה; עד ותתגלגל

 קדורנית- ודמות ושביל כפר

אחורנית. נסחף הכל

 ציה; זרועות עלו נגלה

 ה,זהןשי מן ננער עךער

נדח! על ףמל לי! רמז

א עיני הו  נדעך... כבר בו-ו

שדי אלמן לי, צר לי, צר

יך? פרשתי שוא למה

ז!זי

 דמדומים כנף צונחת כבר

 העגומים; הרחבים על

 אחו קוצי במרחקים

וימחו ולכו יילד
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 1נך.לול ?ל והערב

 קולו והחביא גו כוץ

 מושך להיות ^מתרכז

 חשך. מחשבת כל אליו

 ־ המפלשה הישימה פן

 קשה: חזות הגד, לי רז

 זעף מאפסי שם הנה

 רהב אחד ;צא חרש

 עךםל כסוי עינים, סתום

אפל. וךמיונו-זמם

 דלתות־תהו, פתח $ךש

 באון לצללים: דם ךמז

 לילה... לצל-ןאתא ?ל

 !למעלה זרק - קללה ן.ש אם

 - תרף אל חוש, - תפלה יש אם

 מנחת־ערב. תחלף !§הר

אוחילה? מה !יח־פיח...

 חפלה, סתם אבץ ניבד

 קללה- נשני קר רגז

 הלאה... הלאה, המסע, שא,

חי- אל מדחי זרה ודני,  ד

חחי... נע בי וזפץ־מה

 ארץ, אפסי ןתנני ״י

 פרץ, א?רץ חמין שמאל

 בנפה, היקום כל ןו:ע

אשאםה״- מה עד לי עד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII
 הלאה. אותי ,?יח־פיח״

 סלה. שו?3 את ם1י נפח

 המסע! ;חש ולאט, הס

 ז הנעשה את להשיב אין

 ה;אלה, את לבקש אין

 לשפלה. מנוס בית אין

 בת־גפים טחנה הנה

 בעצלתןם, חרג חגה

 ומודדת: כמחשבת

 רדת• ואחת רום אחת

 המזהירה: וכזקנה

 ן הספירה את לבלבל אין

 אחת: תמרה ולטחנה

 • הפחז והה הסאון מה

 וזבלים וזבל לי: בינו

 הצללים וגם האור גם

 ונודע! לי צפוי הפל

 הרודה: היא נצח, נד יש

 חיינו, ;ליל המביעה היא

 ןמינו, צל הדוחה היא

 תרדפנו. צואר על היא

 נשפילה, או נ;ביהה כי

 נשמאילה, או ץמינה נט

ח- וזעיר ן.ש אם או  ננו

רודג שרירות אך זאת כל ן
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IX

 לנשמתי: שבת־?אוש

 בתלונתי, אבאר. לא

 היתומים, מן אלמד למר

 במרומים. שם התועים מן

 ןבזוו דם יצאו, דם

 התהון אל התוזו מן

 שחורה, והדרך-ציה

 אורה. -גויעת והשעה

 ?שאלון: בל יזחלון, כה

ללון... נטה הל?לה אן

X

 הר! ובלי פיח־פיח...

 הערב. וכל היום כל

 מאר?ם, ליל לעולם רד

 שמ?ם עד ומארץ

 לאפם עד אפם4ו

 הזפת, כשחור שחור מבול

 אפלה. בקרון האור דל

 המכשלה ע?פה עיף

 וטלטלה- משממון

 נפשותם, אל ױתכנסו

 צרורותםן על חנומו

איפה. מצא לא ואשר

כתפו, משא !ה ראש, עח
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 ויניעהו עפקירו

 חזהו: מול אל ןלאו הן

 ככה, ואם כה אם הך הינר

הכאן.. מה־לי התם, מח־לי

 מגיס מי פיח־פיח...

 הבריח הנחש הוא

 ומצליח. עולם מרעיש

 החשכה. את יחצה חצה

 הקידחה ומבטנו

 שביבים רבבות לבוא :שליג

 וגצים־רביבים. אש שלג

 כוכבים של אבק הנה

 וכבים קטז רגע הרכבים

 צצים. תחתם ואחרים

 רצים חוטי־שני הנה

 נחשי־תולן אחלי רוךפים

 בולעה. אותם ןד״חשכה

 וזהר אש זבובי הנה

 הצהר, על שתו סביב

 ױחוגו ױנועו

 ױמוגו... - זמזום וכלי

 בנחת גץ נפלד הנה

 הפורחת, העלה מן

לןךא 1ל היתד, כבר כמו
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 הגבערה, הפחזות ז1ז

 ןכבה ןךץ צץ להיות

 רבבה- אלפי בין שם ובלי

 *ױתנוךד נ?לרחק

 ובודד זר משעול לתור

 הללו הכל שגמלך: עד

תבל... רד ובמשאון

XII

 רשף, חסרות ולאוץ און

 .;שף: אללי עד חיל שריקת

 גורהן האפל, הליל, ברח,

 עצורה, בי תלת תאות

 נורא!... לגץ-ואתא גץ

 מרחקים, לי ופנה לרח

 מחשבים, שר אשאלך, פן

 אשרשך, ארמלך, פן

ישף. אשביתה לעד פן

 אמש כליות ?שליו אך

 ן ?מש ולא לילה ;רבץ

 ז1בזעפ מי ?תמה: בל אף

 עלעפו, קצה תיד בל אף

 תמים עריץ ובמנוחת

הץעמים... את ?לפג ספג

יקטרינוסלב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


