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חמר בית
ענבר רחל

הבטחה

:אטוס
לי תחכי לי

והךרך, הנדודים ?מי ?מלאו עד
 — אשוב אל?ך עד

 ^ך א?נה חקור בית
א?דר! ךו?רך

ןז?ת תאןה ??ן
לך. ע אש

לבי אל אאמצך
 — אשתל ?רחמך ?ני ואת

-------רע?ה

אהובה משלחת רעיה

גדולות, ץ־יך
ורועפת. ח;ה בן ג?רותך מלאות

— טובות ?דיך
 ! מלבת העולם ?מד לו

 אנו. גם ן?מךנו
הדךכים. ועמדו

ואתה ]אני
 בונים אז הח^ר בית את

 פך;ם את ואוכלים אלנות ונגעים
-------החמה בזריחת ורואים

 י׳שמש, ?זיו שלך אדמון תלתל צוחק הנה
 העז. מ??זך את לוקד ע?ן

 הדרך עפר ]עליך גומאות
 בשרב נכר מלונות שואפות

נכריות. נשים של וחילו! ובשמן

יומך׳ צהרי ?רקים
 י.?5? ה?לואה ??דך ומזמר לשדך פורץ

מאתי. הךחק נושא הוא ואותך
 הפעם, עוד ?ך אוע לו

אצ?עות. בין הנל?ת ?שרך לי עוד
 לזמר הפך אשי ?ל?ך לי גחלה לא אך

השדות. בין פורה ?רקות לשיר

רעי׳ לך קום
תרמילך. את אשא

ח$ר3 לליש לך עת לא

 ת.1ל?נ לי ובית
 מלןזטים. געגועי דכ?י

אשוב.

היבש הגבעול
 לכונך ?יום שנ?טו השדות
בשלו.

מלאות. שבלים בזהב יקדו
 — הדמוןןה מלאותם משאת ךה5?

!?פרצו.
 זרעיהם לארץ שעכו

]רוח. לנשיאים מצפים

וןזג?עול
 הןד.ב ה??ש הקש ג?עול

 ח?יו את חי עוד
 הגוועת, ה??ה זקיפותו ךצה עוד

 ]טובים לוהטים תמוזים ?הרי חסם
 אהד. עוד
 אאד עוד
 אהד עוד

?חדל, ?טרם
לן?שים. העולם לצדה סתו סער ?טרם

הטורפים בואו

 !הטוךפים בואו
 תפלה עוד אשא לא לבואך
 ג?עה. ?ל ??ראש
 הלוהטת כסותי
 אקרע• הבוער מגופי
 הזועק רחמי
 לטורפים אתן
 אצן הגלמוד יךמ ואת
רעןן. עץ ?צל

 לק?ה צפור ש?ה ?י
 למאורתו. ושועל

 ?ם אל עןן שב
 ש?א1,3 יעגטר

 שדה ?י1? חך]ה
-----------?רא ון?שים

ואתה



שירים

 אלי שן? לא א?ד.
 החקר ית5 את ?ני? לא

 ?מלו;ה• פרוצה שם ?מקום
 ה?חיס, ןל?מי 13 לי ?5} לא
 אהןה, ם1?ו ?מי שכן? לא
 נקרע׳ ?!צ??ך ן?י אס?? לא

ןשמך. וקורא שותת והוא

!הטורפים אלי, ואו3

201

חלום

— ?ל?תי □לום
 לקנה צפור ^?ה ?י

 מלגיוע, בו וןןאה
 ע3לש ?!?אה ?נפשה ו??ם
 תם לא וק?ץ — נ?לן ותשב
— אמותם ?עקבות גוזלים וצפים

□לום ?למתי
 ה?ןר, לבית שן? ?י

 וןס?ר. ומפה חצ1וא נושב
: ואמך?

 ןכיתנו, ?!י טובו ה8 לע;ה, אכן,
 ?ננו, את ?ך אשתל הןד< ל?;ה, אקן
 - ??ייני וגךאה~??ךןה נקזלו ?ה ל?;ה, אנ!ון

אמן. ואמרי

 אס^רנו. אדע ל־א — ?י את ןת?תי
 ז ןשין?ה ומי — ?ולתי פלחה

 אל?-י?נו, כיצד — ל?י ?י לעד
1 ?מ?ת לך אתנני איך

אשיןנה. ולא ;די ?קח?
 ?לונזנו, ןחיק לאשי ?מן?

 הטובות המלים ?ל את אלי שתק?
התקוות א?י ושבו

למ?ר. ?!צפות


