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הצפון ןם
מלכות כתר א.

 הנאמנים, ׳טיבי אתם עירי,
 כלכם! החלצו עורו, עורו,

 בהצהרות, סריעו
 על־המגן לי וה^לו

 הואת, ה?עיךה את־הנערה
 כלו לבי ק.ךב.3 מעתה ומ׳טלה

למלכה, ׳טם והותה

תחי! הצעירה ה©ילפה המלכה! תחי

ממעל מן־היטמ׳ט
 הנוצץ, האלם את־הוהב אקרע .

 נן.ר מ?ונו ואארוג
 המ׳טוח, ללא^ך

 סלעךח. וזתכלת מ?ו׳טי היטמים, מיריעת

 ;הלו, הלולה ספירי יטם א׳^ר

 וקר, מר אמר־לי
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 מלכות, לאדרת לי ודרה

 כתם.יך, את המלכה, בה, לעטות

 אתן־לך בחצר לשרים

 הדוךים־ןקופים, סונטים

 כבוד. אומרות וקטנצות גאות ומרצינות
 לפנ.יך, לךץ אשים רוחי את״שאר

 בחצרך׳ ללץ ני1את־דןןי

 בחותמתו, עם־הדפעה ?אמן, ולציר
 את־ליוגי• לך <$צוה

 המלכה, בנפשי, אני אכן

 על־האךץ, אכרע לפנוך אני

 אדים משי ועל־כר

 אמונים, עם־שבועת לך, אגיש

 הבינה, את־מעט
 לבה בחמלת לפלטה לי הותיךה אשר

במלוכה. פה לפניך הנהגת ךעותך
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הערבים בין ב.

 החולה ד,;ם עפת על

 וגלמוד, טחיטבות נכה ועבתי

 ותיגזלך העמיקה נטתה, העטע

 על־המים, להבים אדטי פסים

 הךחוקים, הגלים הלבנים, והגלים

 ה,ים, עבלת ?זרךפי

 — רקלבו ץלו לילמו, ז^פו,
 ושריקה לדזע קול רעע, קול ו.יהי

 לטאה, ןגנדו והמות וצחוק
 — מתוק $ע ?עיר ביניהם זקר וקול

 נעכחים, ספרים ?עומע הויתי אז

 וו־חוקות, ןנלבות קלם מגי עיחות
 נער, ?עולגי לפנים, אער

 ׳טכנים, ,ילדים מפי אזני עמעתם

 קוץ ג׳טפי בעךבי וחד בע?תנו
 הטךרגות, על־אבני המת עער לקני

 בךטמה, ובספרים לאלץ רובצים

 טקעיבים, הקטנים והלבבות

 דעת; מתעוקת ?זאירות והעינום
הגדולות והגערות הד,יא ולעת
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 1ריד נותני פרחים ?!ציצי עלעד

 חטלנו, אל־סחלון יוימבות

 שנים,*יטו פני פניהן

שטפן.* הירח ואור סן יח^סקוס



הצפון ים

ה^כן# טק/עת* ג.

 יורד להבים חמוץ ה#ט׳ט

 לבן־הבסף׳ אל־האוקןגום

 למרחוק. עד פתאם התפלץ א'?ר

 אך?ךם אור טבולי יןרפל צלמי

 ו?נגד, אחךיו. פואטים

 מתו, ?קמרי עבים צעיפי מבין
 הלבנה, ?גירוה

 ־ם.ןת, וחורת פגים גוגת
 ׳םךחקים ב^לטת וטאסריה
הכוכבים. ?ציצים אור, כגקדות

 הןהירו וביטטןם היו ;?ים
 והאל, ל1ןס האלים בת לונה

 :חד, עם־אשה בעל

 — הכוכבים #רצו לדם ומסביב
והתמימים. הקטנים סולדים

 ?דון, הפיחו רכיל הולכי הנה אך

 — ה׳צנום באיבה ףתפרדו
המאיר. הצמר הבזגלה, הצמד

 1ת?אךת בך?עת יומם עתה

אלהי־יממ׳ט, בטרום טתהלך
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 גרלתו הדר ועל

 חשך בלי לו ובזמרים 1ל מ׳מתוהוים

 א׳מר. טק׳בי גאים אךם בני
 בלולה אכן

 בטרום, לוגה נוסעת

 האטלה, האם

 הותומים, ולןיה־כוכביה עם

 ביגונה, דוןום מזהירה והיא

 ענ$ים ומשוררים אהבה ׳מצופות ונערות
ן׳מיךים. ת1ע9ך לה מקטירים

 א׳מת, לב לבה והרכה! לונה

 הןפה. את־בעלה ת^הב בברא׳מונה ועוד

 פנים, ולבנת זהרו־ה ע.ךב, לפנות

 קלים, עבים מבין תארב

 ההולך, אחרי לבב בקאב תביט

 בא! לבה! בפחד לו וקךאה ןז?ט ועוד

 — לך. ׳מואלים ילךים;ה !בא
 ך׳ערף ק׳טה אלהים־^מ׳מ אכן

 פ;יו ולהטו 1חןןת ?ני בן־אותז

 אך$מן, במ׳נזנה

 ומטכאוב, אף מחרון
 חנינה באפם ן;ךד מהר

התהום. קרת אלטנותו אל־מטת

ריב מחרחרי הביאו ?כה
ומחתה מכאוב



411 הצפון ים

 נצחים. אלי אלים, על־רא׳ט גם

 ממעל ביטמים הא^ללים והאלים

 קצקות ך.וי נוסעים
 תנחמות, וחדלי .קץ אץ על־נתיבות

 יוכלו, לא ולמות

 עמם ני׳טאים ןהם

הגואץ. את־עמם

 והאדם, אנ׳כי <ןבל

 המות, והרוך ה^פל נטע

עוד. אתאונן לא אנכי
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 הים על־^פת ללה ד.

 כובלים, וחלל הל,ילה קר

את־פיו; פער ןך,ןם
 על־ויחונו, עמודו ד\ם, ןעל־פגי

 הצפוני הרוח תאר באין לבץ
 תעמום, בקולו עלע ןנהק

 עליו, לבו .ייטב עת ועם וכגךגן

 ך,ט.ים, על־אזני את־להגו ןד1ןעפ

 רבים, הוללות ספרי להם וסקר

 ן.ךצח ער נוטפות ;!צפים לגדות

 מה׳1ך1נ מאקסי קדטים ועיחות
 ןייליל .יעחק למלחוק, עד ןלךגע-ם,

 לאלה, פ;פר לחע עירי ףקרא

 רונים ומעלי

 קסמים, וגבורות מרי לעבת טלאי

 בעמקם הלבנים ה;ם בילדי עד־בי

 בקול, ןהריעו למקלה יעתערו

הוללות. ךי1עב

 העטוחות, ה;ם ןעל־קדות ההיא בעת

 העבלת, עקוי החול על־פני

 1בקךב 1ןלב — נקרי איע וצעד

עם־גלים. ©רוח עבעה פי עובב
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שער, איטר אל־פל
 ות;*כ?1ק ןר^׳טוקלפות לר?ליו ניצוצות ונחזו

 הלבןה־כהה ?אדרתו האי׳ט היטב והרכפה
 הנוער, הל,ילה ?מו ?ח?זה ןצעד

 הקטן, האור ל?טח אותו ןנר.נ

 אליו וקרץ ??עימות הנוצץ

הנלטוךה, הרוג מסכת

 עם־?נו, האב הםיןןה ,'צאו ה?ה
 נוסרה אי׳ט באין לבדה ובדד
 הדוג, בת הסבה ?תוך

 ט;םות. ה;פה הרוג בת
 תיטב, אל־הפירים

 הטיס פיר להטלת תקיטיב ואזנה

 ?אות, לנעימות ??זנבאת חריט פבה1ה?

 אל־האש תיטליך ,יביטים וזלזלים

 בה, ןנ?חה
 חאדטים, האורים ןהתלקחו

 זעם בקסם םנ?חם וקרנו

 הפרחים פניה
 ןהצתות, הלבנות וכתפיה

 ?נכלמות טן־הטוזרב הנשקפות

 וה׳טחופה, העבה ה?תנת מתוך
 הקטנה על־יחה האור נם ן?ןרן

 שמלתה את־יטולי ם1לךב הנספזה
הטענ?ה. עלץרכה
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ב. ;ג;~ ־ד:"־.

ץ~3* ״ל5• ,את״^ד־ד. דקדא
'־כ": ךדקק
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פוסיחן ה.

 התרפקי לט;ש אורות
 לבלהוק׳ עד הבת;לכל ד< נ•3על־

 תכפעה, ;?רחק הןהירה סךהבורד
 אות• אל־א־בי לשאת ה;ב'נה

 .יללה׳ גח ם:= הריח )אילב

 הלבן ;חול ^.קם לט;ת• ע~ $;•

הכזיבה. דרב על־שפת
 אודכוס את-יטירת )אקרא
 נר־עילם. החך>י׳ הלבנה לטירה

 _?יב ריחות ב^ר• עליל. עות1= אשר

 בקלתרתיד׳ עלי נשבה

לאלים בכי ריח ניקבת
 הכןהיר האדם עב־אב״ב

׳?ל־ללס. הפולחים ועם־היטםים

 ;אשעה הלך הטהור לב•

 ו; ובציקות• בנדךיו בךלארפב עב
 ראבת ;נפש ;יטב עבו
 הב״יתה. אבפוהי איבר זרע. יטלחן“א

 אךנ;;, פוי ?לבות ם3ין׳

בשלום ילהקלם לביב עפו ?•זר רה•



נץ ד .-ך ־ 4. ?

״:־־■ ;נקיב בב;״ה
 ;=־־־ ליל ב־שבה אחרץ :•רך

 ״—:ש; ובאנ?ה :־״ זב־יהוה
הקר. כד־ברי כמי ויבביל

־■־־׳ בידיד'' :ןאבר לאנהך.׳
1־5 ?1 מה־נ׳רא

 לגבשי ;דאהי אני נב וינוי

לא־גד. כה־ אשוב .אש־ כך•

א.־.־ך,־בךים, ?רברהי נ;;צ
 הי.קצף, ןה־=

 עלה בניב הי ובך־הנליב

ן.*אנ= הבע־־ הלב <ןלהי לאש
;לכנ: ולקיא

 ה;שן• דש׳ךרי לדא, לך אל

 ־?,=?■־ באצבעי ף* לרעך. אני,י לא

הךלה, באנלהן
 £?;'-׳ אה־הלין לך ארניז ולא

 <־־״?• אנל־ך מעמ אמיל ני

 לא מעירך הקצן, משיךךי אהה. הן
 152 א" פנדל אף מ>ךך הך?ה לא

הנדישה. פ־יאמזס במדידה
 קפנד׳ א.ךה ש;ךה אף א־ךי, הפיה לא

ז==5לי'2 בני י5מע;כ



ץ רצי ב

$צתת הופיע לא לב1פ; ;על־ף

פוסידון׳ קרא קפד,
ולעלם, ה;פה ו;שפ
 הפל, פלחים לצו; הןה, חלצו; ;?ל

חפים פההת שהקו
הגפה, ךנת־אשה אפפיפריפי,

הפתיות. מרום וכנות
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לב התגלות ג

 ברמדומיו, העבב עלה

 ןסלר, הלון הלן ה;ם

 )אבט ;שבתי על־׳מפתו ואני

 הלבן, הגלים במחול

 ים,ז במו בי גאה ולבי
 תקפתני אל־מולךת בטו עוה ותשוקה

 נבספה, תמונה את אלין,

 תמיד, על־מביבי המרחפת

 אלי, קראת ןת?יד

 תמיר, תמיד,

 ה;ם וכשאין הריה בהמות
אני. בקרבי לבי ובאנחת

 החול: על־ב^י כתבתי רן בקנה

 אהכתין' אננס,
 הימת?כו זדונים גלים אן

 המתקה לבי על־עדות

אותה. וימחו

 מתמולל, חול הוי מתרוצץ, קני׳ הוי

 עודו אבמח לא בכם ,מתמוגגים גלים הוי
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 ?תהולל, בי הלב טזזקךרים, היצטום

 ת;51ך1נ ?הורות א^קז־ר הם!ק ב:ר ואני
 האלונים ?כל את־הגישא

1ה1א ןא?לל
 זה ^נקים ו;עט הלהט, האטנה ע1ל5

האיש ך!ה
 האחורה: היצטים עלץריעת ב1א?ת

אהבתיך! אג^ם,

ןתל.קח אז ולולה לילה בבל
 במרום, לנצח הלזה איט ?תב

 ונכדינו, כל־ניגינו אחרינו, דורות ודורי

 היצמים: את־דברי בתרומה וקו־או

אהבתיך! אג$ם,
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האמה בתא ללה ז.

 פנינים, נתונות ל;ם

 ,לשכלם — כוככים
 ?תונה, ללבי ללבי, אך

אהבה. ?תוגה ללבי

 הינזט:ם, וגם הים גדול

 הגדול, לבי מהמה גדול אך

 ומכוכבים ט??י?ים ויפה

אהבתי. ומאירת מזהירה

 הקטנה, הרכה, ךה,5?י את,
 הגדול; לבי אל ?שי־?א

 ןשטים ה;ם לכי,

אחכה. טשפוית גןעים

 התכלת שמי אל־ן־קיע

 תתלו, זיו כוכבי באשר

 אל־שפתי, ץ1לר ;כלתי לו

מרה. ובכה בעז להץ

 עיני הכוכבים אלה

 פי־אלף הם; אהובתי
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 ם1ע!ל ןכ{ךצים הם נוצצים
 הוזכלת. שמי מרקיע לי

 התכלת, שמי אל־רקיע

 אהובתי עיני אל־מול

 תפלתי, עם כפי אשא

 אוחילה: אף אתחנן אף

 חסר, אורות המד, עיני

 את־נשמתי: קרבה נא ?שו(

 !ארכוש תנו ואמות, תנו
 ;חדי עם־שמיכם לי אתכם

 הש?.ים עיני מני
 חרדים זהב זי.קי נובלים

 נשמתי אז חלולה; במו

 באהבה, בי תרחב תרחב,

 השמום! עיני אתן
 נשמתי, אל־תוך בכו בכו־נא,

 הר1 כוקבי מדמעות עד
 כל־נשמתי. תוןבר תשטף,

 ,,ערש הניעו ןם גלי
חלומות; שטופות ומחשבות
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 דומם אשבב האי ובהיך

ההשבה. ב־ ע זוית בבבת

 הפתוח הצהר בעד
 בציצים: על בובבי אביב

 הנחמדית, העימם
של־אהובתי. האהובות

 הגהץיות העינים
 ללאשי בעל לי שומרית

 תארנה אף תזהרנה ןך.ן
התעית. שבי בן־קיע לי

 התבלות שבי אל־ךקיע

 .קצה, עד־בלי ־,?,קא אביב
לבן ?נ;פל יבם ער

האנ;ה, קרשי אל־קירות
 קי־לובותיו, _יך;ץ לאשי קך>ד ששם

 הבתהולייב הבשב״ם ןרים,0ה ת?רצים9

ןהובים רו׳נשים והם
עי־אזנין לי חןש

קקער! אךם הוי
השבים. ורחוקים קןיךד, ;ךף ך$ה
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מו^ק שם תקועים מפעל והכוכבים
— זהב ביתדות
?ל־אנהתך, וליצוא לבך בליון ןל׳טןא

לחקןזה. לך ונחשבה ;ש^ת עתה )לו

* *

 ךהוקה, ךבה5> והנה )א.ךא ?חלומי

 ודומם, צח שלג כלה מ?לפת

 אשכב, לי ך.ןיח לשלג מתחת ואני

הקלה. חמותה שנת גלמוד )אישן

הביטו בי האפל שמי ?ני אך
הכוכבים, עי}י ממה על־קבך

הןהירו והן הנחמדות! עיגים
אה?הי רק ומלאות ?מחה ?שלות
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סערה ח.

 מתהוללת הפעלה
 הגלים, מוטה1? וךפק|

 £ןף, וזקופי קצף מד והגלים,

 ח;ים 10? והתנודדו נד, כמו נצנים
הלבנים; המים הררי

 ילידים ?מכסת הדלה ןהאנ;ה

ובעמל. בח?זה
 ן;ךךה לאחור תפול ופתאם

לע. ?עורות ח#ך בתהומות

;ם, יטבלת הוי
 מן־הק^ף, העלה היפעה אם את
 עלי' ח?ןלי — ?זל־האהבה אטה אם

 מתעופף בלהות ?צל הנה לאי,

 פגר, לו ירח כי הל?ן, היטלו

 התרן, אל־עץ 1חךטמ ולוטע
 הלזה, אל־הלב לטלף, לעב ו׳טאף,

 ת?ויד כתף לתהלת הריע לגנות איטר

 הקטן, הוד נ?ךף, וא׳טר
למיטיחק. לו ל׳טימו בו בחר

 ותפלתי! החנתי ל׳טןא

ה?ערה, בסופת עוע קולי
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 לרוחות. א׳טר םלחןןה כתרועת

 — ןנהם ויללה ו׳שךיקה ׳טאון קול
 ׳?ל־קולות! הס׳טגעים כי־בית אין־זה לק

 היטב אזני הקחן ובינותיהם
 לב לוקחי ;בל קולות פליטי
 ופרוע, אריר ;פ׳ט כליון ו׳טיר

 — ה;׳טןןה ועד־קיע הן׳טמה ער־הטום
את־הקול. הכרתי אני ואני

 טלנך;ה,1ש חופי בסךחקי

 וזעתי האךמון טחנעלא ׳?׳טם
 הוועף, ה;ם אל־מול

 קטר, א׳?ר הט׳טקוף עם החלון על־;ד שם

 הלח, א׳טה ;פה, א׳טה עוטלת

 כשיש, היא וחורה וצח זך עורה
 וטז?וךת, >ךטת הנבל על־פי והיא

 הארכות שערה צמות >רע והריס

 הקדר את־שיךה ונשא
הסער. ה;ם מרחקי על־פני
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 ;ם דממת ט.

 תשליך השמע ;ם! דממת

 על־המים, את־קךגיה

 תחרוש המשוטט ובפז
 ג.ךק• תלם' ןזאג;ה

 טלה .ישפב עם־המשוט

מתוק; ונהיר על־הנטן
 מול־הוע־ן, רובץ נערו

:טליא, יממלש היא׳ מי^ף

 נעקף מניו הלאה טני

 ארב :גון ;1לוךי אדם

 ;ציץ וטקאב פיו לרחבי
הגדולות. זו עיניו מני

 עוטר החובל רב זה ני

 וקוצף: בו נער עליו,

 נגנת הן נןב! זןןב.
מן־החביח. מלוח נך

 הגלים מתוך ;ם! דממת

ערום, קטן, ךג ויאש .ישלח
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 הח^וה באור ו?גתחטם

.1בן;ב י.ך ובתענוגות

 #טיס טטרום לו1ה? אך

 על־הרגה. ןתאם צנח

 1?חךטט 1טךפ חתף

אל־הת;לתי ד״תנ&א חל



העז העריך

 בים ת^תעים חזון י.

 צכקתי,* האמה על־^פת ואני

 חלם בעיגי )אבט
 היכוכית, ונחלקת הוכים אל־הטים

 — עוד וא^טק להביט )אעטק
 ה;ם תתום בעטקי עד־אם
 ערקל, קךטדוטי ברא׳צונה — לי נךאו

 — יותר צבע בהירי ?ועט ומעט
 ומגדלים, הפלה בתי גני

 ¥ל?ה,* עיר — ט*כלג?ו קהיךה — ולאדזרונה

 הלופלה, ארץ מערי עתיקה עיר

 טאו־ם. יהזהומ

 שחורים, מאדרי אנ^ים עם, נכבדי
 בבור ת1צר*צר*ן לבנים צןארוגים עסיסלקלי

 ארבים, ופנים וברכות ת1ןעם־חךב
 וה?1הח צוק*ה בככר ןוהלכים
 הבעלות, גבה המועצה אל־בית

 קיסרים, צלמי אבן, טצבות *ששם

 ולגלח. עם־שרביט על־הט׳צטר עוןודות

 ארכים, בתים טורי לפגי )הלאה, טןה

 זכוכית בהירי חלונות צם* טקום

 עטוךים, מעעוה קצוצות )אלות

?׳צ;ן, בעזאין בתולות ?ותהלבות
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 עו׳טנים — ו?ניחן קו^ה, ^גגות

 עחורות מצנפות ןנוה>3 מסבות

 חוצה. המתפרצות זהב ואגרות
 ספרד בלדי לבועים גאים בחורים

 ליאלום. וסברכים בךמטה עוברים

 בעזים באות ל׳מים
 סעט ובלויות לבנות־כהות ממלות* לבועות

 תפלה, ופתילי סדורים נלאות

 ןטפף הלוך והולכות נחפזות

 הגדול, הוךפלה אל־בית

 האמונים בליל בחן האיץ כי

הרע׳ט, העגב וקול

 הסתרים חרדת תוקפת אותי גם ואותי
הרחוק! לצלצל איןזר
 עמוק מבאוב חק, לבלי נפע כליון

 אל־לבי, מתג^ב

 נרפא; רק כמעט אער זה אל־לבי

 חתקות פתום1ע א׳אר ■אדמה כי גיע
 עלית ער־לסתחו לבצעיו ג׳לזקו

 — את־ך$ם ׳מנית ןבים ןד>ם
 ותמים, אדמים לטפים

 מעצור ובלי לאט ךךים1הי

 מתחת מם* העומר ;עזן, בןת*על

 ה^מקה, ה;ם בעיר
גג ולבה ;עזן על־בית
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 מאךם, וריק משפיט קעומד
 מלמטה אל־חלונו כי ורק

 נ^ךה, יו׳^בת
 ;דה, על־כף סמוך וראשה

 — ונשכחה ^זובה כ;לךה
ונשכחה! ?עזובה ;לךה חכךתיך, ואני

 ;מים מעמקי אפוא, למעמקים עד הנה

 מפני, ח1ל?ר נחבאת

 ,1עךפ בהקשותו כ.ילד

 עוד, לעלות ;כלח ןלא

 בין־נכרים נכר;ה שם לך ותשבי

שנים, מאות מאות
 בקשתיך כל־הנשמה עצב פלא !אני

 כל־האדמה, על־פני ולה בין־כה

 תמיד, ולקשתיך ןש;תי

 תמיד, האהובה אוותך,

 מאז, האובדת אותך,
 — קץ לעת הנמצאה אותך,
 להביט שב ואני מצאתיך, הנה

 חטתקים פניך

 ונאמנות הפאירות ןעיניך

 — הנחמד פיך ושחוק
 עוד, אעזבך לא ולנעח

אליך יורי הנה וןןני



הצפון ים

 ?׳שוטות, וילי
- אתגפל ףגל־לבך

 סועד ?עור אולם

 ?תלי החובל רב אחזני

 זזאמה, ?לפת טעל ומוכני

 כןזצחק: נןלא ו?וץז
הי־שתגעתד׳ האם .דוקנלר,
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טהרה יא.
 :מך, בתהומות שם לך לין

 השגעון, חלום אתה
 מספר אין בלילות לפגים אשר

 שיא, בתקות את־לבי חתת

 בןם, תעתעים לחזון ה:ית ועתה

 — היום נכון בעצם גם לין־אני
 עד־עולם, במעמקים שם לך לין

 שטה אליך מעליך הנה ואני

 כל־חטאי, וגם כל־מ?אובי גם

 לא?לת אות האמונים ןאת־^גיף

 לויאשי מסביב תמיר לי צלצל אשר

 ן?ןר׳ דזחלק הנותש ןאת־עור

 החנפה, כסות
 כל־ודמים, לנשמתי ך,חבוש

 המלה, לנשמתי

 הנשמה, לנשמתי

 — במלאכים ןכחשה באלהים כחשה אשר
 באה! הרוח ך#ה האח! האח!

 ומרחפים! הם מה־נפוהים המפרשים! ו1יפךיי
 את־שתתו בסתרו דיגשא ה;ם על־תלקת

 האנ;ה, תתפוז
הנגאלה. הנשמה בתרועה וצהלה
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#לום יב.

 השטש, עמדה העזרים בקגרום
עליה; השתערו ?חורים ועבים
תחתיו, שקט ה;ם
 האמה, ?שוט אצל הוגה עוכב ואני

 ער ח?" — ןחלם הוגה
 המשיח פני )אבט נם, וחצף
העולם. גאל

 המנקנף הלבן בלבושו

 כענק וגדלו .יתהלך

 ועל־ןטים; על־ן?שת

 ראשו, לשמים עד עלה

 עם־ברכתו פרש ;ו־יו ואת
ועל־נטים; על־נבשת

 בחבו נשא לב ותחת

 את־השמש,
 והלהט; האלם את־השמש

 והלהט האלם ולבו־השמש

 חסלו את־קרגי שפך

האהבה, דוה המחוק ואת־אורו
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 ומחמם, הטאיר
 ן?ל־.יטים, על־:ב^ת

 כחוגנים שטו פעמונים ןילילי

 הבר באןזי משכו ואנה; אנה
 המוהליקה, את־האמה שושנים ב?גבות

 ק,1ה;ר החוף עד־אל כרשעים משכוה
 עד במגדלי שוכנים אךם בני שם אשר
נשאה. בעיר

 העיר! מה־שלןה שלום! פלאי הוי

 המשוטם השאון לדממה קם
 ומונעות, ההומות למלאכות א׳מר

 ןשוקקות המ&הרות י;ךחבות
 לבנים לבושי אז־ם בגי הלכו

 תמו־ים; כפות ונישא'

 נפגשו, שמם ובאשר
 לבב, קרבי לאחיו איש הביטו

 קליחות מתק מלאתי אהבה ובדוךדת

 במ^חם לאחיו איש נשקו

 הביטו ולמרום

 לגאל, א׳מר אל־הלב־השמש

 ןקוין, כפר לאלץ, השולח

האדם, ךמו את־קךני



435 הצפון ים

 >ןנון ט׳טליט א#ר ומא׳טרי

הטיטיוז! טוע*_י. ?ובךך ,יהי

♦ ♦ ♦

 הןה, את־החזון אתה בדית 6

 בבחירו, נתת טה־נתן
לבבי, אהוב אתה
 טת^יך ככה דלו וא׳טר בינתך ככה דלה א#ר

אמונתך, ככה חזקה וא#ר
 הטיטליט. החוט ת>גךיץ האחת באוליזך עד־אם

 התל ןאת־כף ואת־ה^לב ןאת־הכלב

 יום, יום תניטק הנ׳טאה #לנברתך

 צךקתך במגלות אט אט לך ןטפסת

 טיטפט, ל&ר נם ואחר יועץ, ר1ע עד־להיות

?אחריתך החצר מיועצי וליועץ

החסוךה, בעיר
 נהרו, האמונה עם ינץ החול ׳ןזיטם

 לאט ההולכים הקדו׳טיט ה׳אפריאה ומי

 — עי־־לק הטה ולטטפו הקטטות יכבסו
 ר,ןה, את־החזון אתה בדית לו

 לבבי, אהוב אתה

 הטיגלח. לאנ׳טי ניטאתו לטטכר כי־אז

 הארצות ועיניך הרכים ופניך
וענוה, תפלה ב^גן אז .יתכסו
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הנשאד ןהא׳עה
 ׳ךץךה ןגילת כןך׳ט סדרת מלאתי
 על־ברכיה, :חיו עטף הערק

 באשרה הפ!ךנת ןעינה
 על־שכרף לף הוסיפה כי טוב, תבשר

 לסוחר, עובר כסף ככר סאת

 1;ךיף בסעל בשפתף תפטיר ןאתה

ו׳ס׳טיח! .:שוע ן!לךןו ,יהי


