
קונופנהיקה מ. משירי
מזמור א.

 וזרם מלבי עוף

 הרום, שחקי לבליל

 1 בךעדה ד,המה שירתי קול

 מץ טל, פנינת כל מץ
 ץ1רק פרח מכל

 בשדהו השבלים ןהב9.־

 ושיר התרומם עוף,

 וניר, ער2 פני ל5

הנקרה! לאלץ הלאה ן<לןןה,
 לך מולחגי, ?ן

 הזך׳ ,שיך גמה

הברח! שלולה, לך ךכוד5י

 הצליל, מתוק מה גוי,

 בגיל ?שיר קביל

 עגמה... חרדה מה נפשי ובי

שאל- ,נסיר׳ רק זי
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הבל; ללבי בא
מאומה... יבקע לא הלב אך

כעל, ;הל סתר
הגל, ?שטף ס.ךש

ואורים... זהב במ?ם טי־בלים
אגי- חפצתי לו
לי; דרת הפז גם
עכורים. לגלים אשק לא אך

כיום, לי וכאב גיל
בחלום, עוברים חי_י

 ;5?שי זיבר־מה, ילחש סביב

ז־בר־מה. ;המה בלב
וזע, ?צהל יבבה,
הלב-וגוע. לצבוט ?שאף

טובן מה הל?לה הוי1
לרב סבאת נפשי
 1 ונאוה קברוכה אךצי ?פעת

 הכרוב- כנפי לי לו

לעוף התרוממתי
הךחבהז הזוהר מנזלכת $ל
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י*׳

ביער ב.

1

 ערב; לי6עך חור, עלב

 יום. ו?ךעך רד ?צב

 צרים י_ער ובמשעולי

 דם. מאחרי צל ;תע

 ןקרא, לי רומז אינו

 אין־סיף במרחבי אן

 ;מי, שחר לעיני י.יף

 נוף. מהר וב;םעתו

 וקרא, לי רומז אינו

 ךז, ומלטף חלום ?וכור
 ומעורר ?ר ד\ער רק

 4שנו מני עברי שיר

 נוזךת תם ומשירת

 רד, נפשי על רך גגה

 שעיפי, ?ם לי אתע ןזרש

 אט, מאחרי צל .יתע

 נמתח, י.ער סבכי ו?ין

 - קל שקוף, מרפרף, פס
 ערב בחיק עלה רשרוש

סל. פניני פנינים, וברק
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ומתחת וממרום
 תט עיני אל טל פנינת

 חורים :ער ובזהרורי

הד... וצלילי שנת צעדי

ח

עצבי עם לי אתע דמם
ךם, :ער ?מעמקי
 צלי אנחת צלילי אשמע

ושם. פח קמתפתל
 אזנח/ לא אבקש/ לא

 צר, ללבי, מה־צר אך

 ואירא אפחד־וז ומה

 הזר. ?ני מול ראש די?נות

 אנוסה, לא ארדפה, לא

 ובכרת ךעד אדע ולא

 הזנצב, רב מה רב, מה אך

 לתעות. הזה הצל עם

 :קמה הערב בא ועם

 בי: לבי במסתרים

 מאחרי זו נ?שי נפשי,

דמי. בשבילי לה תעה

111

 החךשה קצית משעולי בין

שב :ער ובגבולות
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 ומאחרי אעמיד נוגה

 צף. חרש עיני מבט

 מאומה: אין ומסביב

 בחיל נח ערפל צעיף

 טללים ופניני קפל על

 שביל. ךשאי פני על הרעיף

 תרפרף רק ךממה אנחת

 סוד, כבדי עפאים בין

 פלאי מרחקים ומנוף

 בנדיד. בא כנף משק

 כליל כבתה המדוךה אש

 קץ אין בשדות שם ך,ךחק
 לעין זר ובאויר

 גץ. ומפרכס שביב תעה
 מתמר השחור עשן לק

 ל,1 ואהל דך מבית
 נאנחים, אל אדני לק

קל. ריח יוצקים פרחים

17

 ודממה, אעמיד קןרה

 באפל לה תצליל עיגי

 5שבאנחת ?ער, שבילי

 ליל. זריעות לקראת יחרד

 אלמה,- אבן על לי אשבה

עלי. נח פתאם פחד
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 נשמתי את בקשתי כי

 גיא,- קךני ?אפלולית

 ןזמתמר ?עשן גם

 וסבך, עץ חיךשת עלי

 טללים מךטב ?חציר גם

 ולח• קל לילה ובאד

 יפלו חמים דמע נטפי

 מת יערים חציר על
 נפשי לקראת ער2ןד<

וו־תת. בכי אנקת ?שלח
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אלי... תט נא אל ךי,1ד אל ג.

 א;י תט נא אל דודי, אל

 וגהרה, גיל עם־בקר

 אלי, תם נא אל דודי, אל

 ןזי, כלאביב לף, תהי י3

זרה• נפשי עצבת

 ם,1י ס;ךיר עם אלי בא בא,
 נא, בא בציר ב^ר עם
 יום, סגריר עם אלי בא בא,

 רום תכלת אותנו בעסף

יגו;ה. ערפלי צעיף

 אלי וןם נא אל דוךי, אל

 ןכאב, הלב בהמות

 אלי, תם נא אל דודי, אל

 בגץא תם פרחי בפרח

רעף. מגלים וצליל

 שנת רוח עת אלי בא בא,
 בנשייןה׳ תט עיני על

שנת רוח עת אלי בא בא׳
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חת לבלי גסיסתי יליל
מוזגיקה. ליל בסשפת

?ד ת1מןז?וב מקלט אל בא בא,
שמם, נשחז ומלון
עד, מחשבות מקלט אל בא בא,

 בלבד שחור או־ני ב?און

ודמם. רך קבר על

ליכטנבוים י. "יגם:


