איורים – מתי גרינברג
נכתב ואויר ב 26-ביולי1966 ,

על תמימות ויושר
צעיר הוא היה כשיצא לדרכים,
לטייל בעולם הוא החליט.
רק גיטרה ,אמון וששה מיתרים
היו רכושו היחיד...
מחפש את האושר ,אולי גם ממון,
מאמין בטוב-לב האדם,
נע ונד כך – מבלי שירגז וירטון –
ממקום למקום בעולם...
האמין כי לחופש נולד בן-תמותה.
האמין – כי היה הוא תמים;
ועל-כן לא אותו אחזה בְּ עָ ָתּה
כשראה הוא שוטר במדים...
לא הבין כשראה הפגנה; לא ידע
על-מה זה אדם יתקומם?
לא הבין גם כיצד את עצמו הוא מצא
בבגדי אסירים מתנמנם...
במשפט עוד תמה היה – ונדהם –
אך חשב כי כל זה רק חלום.
ואפילו על עץ-התלייה ,באדם
האמן האמין הוא עד תום...
ואכן ,זה נכון ,אלו פני העולם.
מתמיד סוף תמים כך היה.
כי אותם שעל צדק מושלך יהבם
סוף דרכם הוא על עץ-התלייה.
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צרות
לאט ובנחת שוטפים נחלים -
גלוי יעדם וברור הוא :הים.
הולכים כסדרם גם ימי החיים –
אך כִּ בְ ת ֹוך ערפל נעלמה מטרתם...
הצרות ,לאדם ,נכונו בשפע;
הן אורבות לו בדרך חייו.
ושואף הוא תמיד לטפס עלי גבע
ולרגליו להשאיר צרותיו...
בעולם לשוטט האדם לו יוצא,
מנסה לאבד הוא אותן בדרכים;
במשקה צרותיו להטביע רוצה –
אבל לא בן-תמותה על צרות ָיעֲ רים...
רבותי ,בני-אדם לצרות נולדים!
בלעדיהן – מה טעם לחיות?
את עורנו לפשוט אנו לא יכולים
וְ ָכמ ֹוהו – אלינו צמודות הצרות...
אז מוטב ,הסתגלו לעובדה ,ידידים,
כי רק אז להבין זאת תוכלו:
עד כמה נְ ד ֹו ִשים יהיו החיים
אם כמי נחלים ,בשלווה ,יחלפו...
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בחור-ישיבה – או אדם?
עלם צעיר ,ממש בן-טובים
אשר חי בעיר בשלווה,
החליט לו פתאום כך ,בערב נעים
להיות לבחור-ישיבה.
הלך הוא לישון וליבו טוב עליו,
לחיים חדשים מצפה.
אבל אין הוא יכול לעצום את עיניו –
ה ֵיצר אותו מפתה...
האם בלי נשים ,כך ,תוכל בני לחיות?
השד כך שואל.
ה ֵיצרֵ -
ודאי שאוכל בלעדיהן לחיות!
עונה לו העלם ,צוהל.
ואיך בלי משקה תסתדר ,ידידי?
השדון ,מהרהר;
שואל ֵ
משיב אז העלם בקול חרישי:
לשמוח אין טעם יותר...
השדון :טוב ,נניח שכך;
נסוג ֵ
אבל בלי שירה? בלי ניגון?
עונה לו העלם לאט ,בקול רם:
מאסתי בהם .הם לא-כלום...
לרגע רק שקט שרר – ואזי
השדון בקול רם:
אמר ֵ
בחור-ישיבה טוב תהייה ,בני ,ודאי –
אך דע כי אינך בן-אדם...
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בלדה על עשיר וכלבו
לא היה ממנו צדיק ונדבן –
חוץ מנוח הטוב ,הישיש;
לא לקח הוא שוחד – וגם לא נתן;
לא נתן הוא אפילו בקשיש...
אף לא לאחד הוא דבר-שקר סיפר
ואיש לא רימה בחייו!
כי היה לו תמיד מזכיר
שדיבר וסידר לו את כל עסקיו...
נדיב הוא היה ,עיסוקיו הגונים;
כל דבר הוא עשה רק ביושר;
ומידי יום ביום הוא הלביש ערומים –
כאשר התלבש הוא בבוקר...
למען היגיינה עשה הוא רבות,
לא היה עוד קפדן כמותו;
ועל-כן מתמיד את עוטי הסחבות
הוא ציווה להשליך מביתו...
כן ,כזה הוא היה ,על טובים הוא נמנה
ורק בני-אדם ֶשכְּ מ ֹות ֹו הוא אהב;
והיה לו גם כלב ,אותו הוא קנה
בפרוטות – מקבצן שגווע ברעב.
עם הכלב החליט ניסיון לעשות:
רצה להרגיל הוא אותו,
במשך הזמן ללא אוכל לחיות –
)כך יוכל גם לחסוך מכספו(...
וכך ,הוא לכלב נתן בכל יום,
החל מימים ראשונים,
מנה קטנטנה – רק אחת – של מזון,
מש ָיירים.
שהכין טָ בָּ ח ֹו ְ
והכלב? גדל וצמח לאיטו
ועתה הוא כבר כלב גדול;
אבל ,כאמור ,לא גדלה מנתו –
עד אשר לא יכול עוד לסבול...
ואז זה קרה .למה? איש לא ידע,
כשעל גוף ידידו האֲ נין,
הכלב זינק ובלי חוש של מידה,
השיניים נעץ בו כדין...
עליו נזעקו השכנים כאחד
כי נשך בלי בושה האדון;
אך אין איש בהם שאיכפת לו כיצד
מת הכלב מחוסר מזון...
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החצאית
אשת-חמד מחייט
חצאית ביקשה לתפור.
חייכה אליו חיוך נחמד:
 אנא ,מהר אותה לגמור.באה למחרת
למדידה אחת.
אז הצביעה האשה
על ברכיה וביקשה:
 חשוף לי את ה"צלחות" )כך ברכיים נקראות(;זו עכשיו המודה;
כן ,קצֵ ר-נָא עוד בבקשה –
ומראש ,תודה!
החייט הסכים לכך
כי לה ברכיים כה נאות.
חמישה סנטים חתך
בעדינות ,תוך שתי דקות.
אבל האשה
שוב לא מרוצה.
הוא חותך – כבר שוק חשוף;
חשופה גם הירך.
אבל לה יש עוד טענות:
 זה ארוך עדיין! לחשוף ת'צלחות,כך אמרה אופנה!
החייט המנומס
כל יום שומע ועושה.
אבל לו ממש נמאס
מכל אותו המחזה.
ואז ,יום אחד ,כאשר אותה מדד
לה אמר :לי לא איכפת,
כי לחתוך אפשר מיד.
אך אם עוד אקצר טיפה,
שתדעי לך ,מיס –
לא עלי ,אך לך יראו אז
את כל הסרוויס...
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