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שירים
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 ס^לפה ביגון ?תו מה־ונבקשו?-יום זכרזנות,
 עגומת, סוד דמ״ת ורוד■ .וזך רך שטוף

 .עמוסה רום נחרת מר, עוךבים יקרקור
^רמר- פז עךבוז על לה נחה >ךעךה

 צוהלים, הוד, נגהות כמתי נלך חזנינו
 תלתלי£ ר1שח התנ?נף רך ריס כ;פי ןעל

 גלים ןזמטז ו?טהר ?רוב ?לחש ו?קול
 קלים?" אשר ר;עי ,אי שאלה: בךממה

 נדמה הלב שפת אך בה. ך?קו עיני רק

 לספה, לה, שלססי דוממה יבת־צחוק
;דה. רך ומצמצו רעדו יש?תי

 ר?י£ ?ביב פרסי ראשונים, הוד ?רווי הוי,
 מסכים ן?!י וכבלי ?רוב כלקש ןקול

ן ברעדה נשבעו לנ?שי תם שפסי עת



ם י ר י €

מלבכרליה

בלמ;ה: דבר ךנין2 לא ?בר לבבי
 }בוהים, שבלים שדות מלאית, לחם ת1שךמ לא

 רועים, בקרן במשוף קד לא פז, צלצול לא
השקיןית, .יגון לא עולה, שקר זקר לא

דת/1ה ושיר לי מזמור שירת זרה .1כ
 ומרמם, גא ומקדל לי, האדם ןןר

 שומם, ברקיע קרש ”אן_:מ וקליל

ודה. לי עם גורל מוזר ככה וסקר,

 נ<ןות• יקרי ןאןנח עוד. אאמין לא קאל

עודקה-האקבה! מה קלצה ןלי
קד.2 קד עם זו הלאתני מה י,1ה

 באה; קמות שעת ?י בי, לבי ומפחד

 ץר?נת, למרי משחק עוובוק עץ כסירת

?הד. מלאוןי קלף נפשי סופה לקראת מז
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הזיה

 עוברת, בלב לי ברוו־ה לא ן$ה

;לי נוךעת לא אשה תאונת ומצע־ה
 בךמי, זוז את זוז כבר אוהבים .אנזהני

אחרת. ולא ך,יא אחת תמיד לא היא אך

 תתעלל, לא נפשי בבליון רק אסת היא

 כלו, ^תון הבוער זה חלומי ןלה

 גבולו, שומרות מאוזבה רותחות וךמעות

וזשלל. דם .ואתי היא אתי ועוגמה

 לי. מוזר הצבע שצרה? מחלפות צבע מה
 בפי שמה לצלצל אזכור: רק שמה? מה

שבילע רחקו שהקזים כל־חמודי, כשמות

 טה2מ לה פא1ק דומם פסל כמבט
 עתה אשמע ככה החרישי ובקולה

צלילם. לעדן לי קרובים קולות חמוגי



9 שירים

לילה רשמי
 צבים. עוטה שחק ווף1ס גשם אפל. ?יל

 תח־בים. סמלים מצטןרים שם והרחק

 ומגדלים ת1מ1ח ונבנים שוב והולכים
 צללים. בעבי ש;כני גבוהים מגזר ובתי

 *גבון שם וגרום רחב מישור מסביב
 נוע. ובלי דמם נחת הוזליה ויסד

 באים, זועד. רוחות לפתע מזה אי אך
 פראים, במחול יוצאות שרירים ת1כוצ וגויות

 בסךטמם, בשרן טנקרים ר1שח ועוךבי

 דמם. לרגליהן אורבים שלל וזאבי

 ענבים, בל פרע, מגדל קוצים חרש שם

הנרפים. עליו מגיד עצב בן־ממת
 בגדים קרוצי אסירים דם מובילים ופה

 נדים. 1למ רגל-והגשמים ןיחפי
 החרבות, מח&וף על דל זהר עד1ןר

לךבבווג דמי נטפי .זרם בעד הנוצץ
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דוטסקים

 רעב, ת1לזלעפ ים4ךאשו

 ראשונים, יומס קסות ולקךעי
 הזקב עיני עם ישן־כו

גאיוניבג אביונים - ךן־כם זןת

 פךבךים, "סרם הנבון
משתאה! דמם, ד1נמ?2 הכסיל

 קנטרים, ,?קלמום בוןם1

הנאת. בלעגן - ובערות

 ומךדפים, לכל בזויי .13

 ולמשטמה לבוז _קצה ןלי

 נשפים בחשכת חולמים קם
אימה. מחוללי חלומות

לר.1ה ךםזי רק ןאולם
 רועדת העוגב נימי על

 מתמלאת געגעים כ<נםש

למולדת. הלב ןהומה

 נושבת תכלתם עיני ?!והב

אבלים מנגינה לצלילי



481 שירים

 האלמות, לסז־ד אוזבה

ואלים. עולמים למסי

 הזרים" הלאה, תעו הלאה, סעו

 החומות, בין מכל ניוזים

 ססגרים, עדנים כ!על־גני

ת.1וחהומ ימי־זועה גדות צל

 דעים תמימי ןהיקום האדם

 דומם, ל.י?ךכם נהנו ;ד

 הגאים, קומהכם, זקופה כי
עמם. לא עלומיכםז ו;הב

 הגאיונה הלב תקות על
 הסהורה .ילדותכם ואמונת

 חרונה;ב התבל תגמלכם

הנורא, ןזצצה ובאמי

 החרבים השממה קוצי ין3
 השרופה, גחתכם תסחב

 הגסים, לשלגי ןצןקה

סופה. כחללי ?העוהכם

 שפה כל תהיה, בכם דזי כל

 ורעבים, דלים כה וסמותכם

 שקפא פגךכם ת עצמי גם

לזאבים. לזרא גה”תה



48״. שירים

שקיעה

 ערבןם מרחקי

 ארגמי יןטופים

 _קךנ?ם )תוגת
 בדמן• מלבינות

 חזךמי תוגת זאת
 אויבדה ן^נפש

 שקיעת של שירה ?ם

 וחרןה• עגמה

 אדים ןזהרי

 דמדומים הדת3
 חרדים מתלקחים

 עגמים• )חולפים

 חרדים מתלקחים

 עלומים׳ חלומות

 באדים וחולפים

הדמדומים׳ בןד.ב



483 שירים

פלאי ערב דמדומי

 נשאים חיש זכרונות רועדים••• דמדומים

 פלאים. צפ:ת דביר מרחקים׳ בארגמן

 בדממה ?;?זפטפות זיו שמש קרני ל3

 מאדמה, סוד ,יריעת רך, !ילון מתחת

 להג- סחורות קוךחות, בוערות, ןשיקות

 ומרחקים כרובים ציצים, חבצלות,

 רכים, צללים במשקק חיש סתרקמים

 דעת מטרוף לחטים שחקים, מלטפים

 הגועת. נ?שם3 חם דם ומוצצים
 צללים, רקוד וברקדם בעז ובלהטם

 כגחלים- קודחות תאות ך>שרו נפשי על

 ונשאים שוטפים דמי גלי ובןרמת

פלאים. ת זכרוני וצבא רועדים דמדומים
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סנטימנטלי טיול

 *.נחפר בתוגת ?!קיצה אש לחשה ?בר
 אךממד4 חבצלות לטף לך ןתח

 ןדוממית־ברוכור. לבנות ץלות5ף

 מנוחות"• ?ימי על חרש ?.העדות

אלכד. עון לסתרי ?לא יחידי
 /1בל? עם מתלחשים כרבים $יחי ין3

 .עמקים, רחבי על מתנשא ךםל5ןז

הענקים. מעני מןמות ?חולש
 עי?ה" תתרומם בלבולים )אנסת
 נפנפו/" ךעדה3 צפור כנף ובאור

 סשיחים, ?בכי בין יחידי )אתע

 תכריכים בלבן מתנשא נערפל

 ברכו/ ומשפלי מרחקים )ערקת

 בחשכת, □חוירות דזכ^לות ןעין
 ודוממית־ברוכו!/ לבנות ןזבצלות

ת.1מנוח מימי על ןןךש הרועדות



48כ שירים

מברכה שעה

הפהר; אך?מן כך<ים שחקים כפת על
 מתנועע ערפל עונת שקועות שדמות על
 יןר ?שימי ירקרקים, סוף בקני דם; נח

צפרדע. לה מקרקר ראש כפופת ךם?ים.

 ךממה;3 ליל פרחי כוסותיהם סגרו כבר

 ?ראים ?דמיונות צפצפות רב ובהמון

 נ^ף שדמה מךסק3 גו ??ורות מאפילות

 הךשאים. ?ין מננוזיקות יוןזנה תולעי

 עמקים ומשחור ?נשופים, מתעוררים

 מעלה; מעלה סיסה ?דפי יתרוממו

 שקקים במרומי רועדים חורים !הרוךים

ל?לה! לה:1ע ביניהם גו לבנת ווינום
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זמיר

 בחרדה העשה ר1#הצ כנפי עם

 דה. רע בגטשי הרהורים לה_קת
 התלבט- צהב אילן בעלה ןח.ךש

 ומבים הנשבר לבי ,יציץ משם

 החסדים וןהר גלים ןארגמן
 ונדים. מלבי שנדחו רךזללמרת

 ערבים ת1_ורוח מתקמט... הנהר

 ושבים. לחים הגלים מביאים
 תעלמה כלסש ערבה יבמ.אםל

 ועגמה. הקוךרה תלונתם גחנת
 ך$ך• מה גער משנית קלל רק יה;יךמ

 לןםד<- והנדה שיר בעלה יהמה

 בךמ;ה- ןיבך מתרעם ןץ־מם
 ךאיתיה... ת1בחלומ לגעור, הנדה שיר
 ואפלו! לנפשי לולה ךמי עגם מת

 לו וצף לך1הה ןרס בלבנת
 דממה וננרןזשי ;כבדות הגלה

 נשמה, .עצובת _ק?ץ ?יל מלכת

 ןה,1הש ןעמו האילן ותנפנף
הבוכה... ר1העע עמהם ותנסגף
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?!פריסות

התמוית ?זיר

 כלנו, ת־ם אגדת 1ןמ
 ן אורית חותת אגדה ןמי

 לנו ארכית שחיר קוצית
 עחולות־^הוריו^ ןם4עי עם

 זרוע,- שלובות אנו הולכות

 מולן; גנו אןוד קפץ
 3אל ךמות - קזלימנו

ה?דלח• ויכננו-?ין

 שמחות, נרוץ ד״שלמות על

 ;(ד5ך לערוב היום עת
 הברכות מול נדליק נרדוף,
;פה. ר9פך או זבוב אחלי

 נאים, רועים מגעעית לנו

 5 מגנות הן מבט מכל

 צבעים לבנות רכות שמלות

4זןדיגור?7 חבצלית.5
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 קתו־ים, דבי1א דון־יואנים
 רוזן בל עם ודבס שר

 דברים ועדן דון רזזשי
אזן. על _יל.חשו לנו

 נעבור, יחש מרמי אך

 נעבוךה; חיש מהר מהר

 אלר3 ת18ומתנפנ

אוירה. .ושמלות ?וחור קוגות

 שנאתנו רבה כמה

 איה; ןנים1ר לבריונים,

 עלינו גם בי .?ש אולם

אבלה. ב" רוח וןנגבור

בנו הולם בנו ולן
 גים1ןג ודמי ם1חל מני

 אנו נם פן ומיראה
ךיוגים.5ה אלה נאהב



489 שירים

סרנדה

 קבלים ממאפל דממה ?אנחת

ערירי, כילל
 סתרים ממקלט ךז.מש :עלה כה
שירי. נפשך אל

דמך .וינשק אזנך וילטף
מנדולינה. צליל

?שמעך מ?אב תצא ונפשך
הרנה. .המית

 והרך: עיני עיל אשיר ודורש

;פות, ?נינים שסי
 בשרך ךן.5ו? שדך ל?נת ?נל

מוזלפות. ושחור

 קברים, ממאפל דממה ?אנחת
.ערירי, ?ילל

 סתרים ממקלט ן!ךש ך?לה כה

שירי. נפשך אל

 אלה מברכת הומים: אליליו לך
ברוכה, ךחקך



לילה בנךךי העגם נ?שי לה
ומנוחת שנת בלי

עות5ג ת1בנשיק יהגה ושירי
שני, ש?תי על

 מכאיבות- ללב אכןו־י בצחוק

שטני! מלאכי!

דמן וינשק אזנך וילטף
מנדולינה. צליל

בשמעך מכאב וןצא ונפשך
הרגה. המית
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ירח נגה

 ?ותרים, ?;גת רז לוטה נשמתך

 .ערבים בצל מתהוללים ששם

 ומוזרים מסור, טי1ע נסיכים

עוןבים וכשיר משחקים במחול

המנגץה צלילי ולקולות
 אדירים, שיר לאהבה ;שירו

 י}^2מא? לא אשרם בגאון נ?שם אך

שיךם. ןשאף רועד ירדו ולאור

 בךממה לו רועד ןרךו ?אור

 ׳ןעךים בעצי ליל זמילי ומכסיף
 !נכלנןה חורה נגה ןזךמת
י?ןךים. שש פוינסבי אל תשתפך
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חרש
 רותמים בדמי תם! ??דת

 ראשה, ןפו?ד. שובה, החת

 - לאהבתנו יד ;וזן
הקדושה. זו לךמ;ה

 ?תחזק אז אן ;ד גהן

 שן!ה3ק בחלום סלב חזון

 ל׳או־נים, סב?י ת1ינ3
דמן!ד- ולטופי רך שכורי

 עפ?ך.5ע עצמי עצמי,

 המה׳ ׳ןוגי,2 ר?ך1קךה
 ןזרש ל^בך ומתוך

7שמו3ס זו תוןתך ןלי

 הרוס גם ובאדינו
 ?לאים, אגדת 1ל ?לאט

 שנינו לגלי מתחת עת
הךשאי£ בין ?רחף אט

 הערב ךמי וברדת
 אךנים,<7 מזל!לי

 הנלעג זה באבנו ןנל
עךנים. ןמיר לנו ;שיר



שירים

סנטימנטלית £יחה

עטפג, ששלג בשבילים שונגם, גן3
חלפי. לאטם זת־עתה צללים שני

 אט מת קולם ^ליל גוע, ככר עינם אור
כמעט. מליהם נש?ןעו לא ובדברם

 עטפו, ששלג בשבילים שומם, בגן

חלפו. ה;מים הזכירו שלדים שני

כיקוד? אוזבתני בבעור -התזכרי
עוד?" אזכרה כי ןופצת הה־זה "על

הולם? 1עוד את־שמי בהזכירך -הלכך
חולם:" "הויעוד?- בחלום את־צלמי התחזי

 חן, תשאות מלא נפלא מת אשר -הוי
!״ כן הוא אולי ״כן, !-שפתנו לכת עת

 עם־אורים! ותקרה היו תכלת שמי -אז

השחורים". לשחקים התקוה "התעופפה

 צל- על־יד הצל בסבך הלכו .13

הליל. אזן רק את־קולם ןשמעה


