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הגוף זוכר

ּבֶָעִתיד ֶאְהיֶה ּבְתֹוְך ַאְחדּות ַהַּמֲעִׂשים

ּובְָׁשלֹום ֶאֱחֶצה יַּבָׁשֹות וְיִַמּים

ַעד ֶׁשֲאַתֵּקן אֹוִתי וְֶאפְֹּגׁש ּבְָך ֲאהּובִי

ּבְִדּיּוק ַּבּזְַמן ּוַבָּמקֹום.
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הגוף זוכר

ּגּופִי זֹוכֵר אֹוְתָך ּכְִאּלּו ּכָאן וְַעכְָׁשו

יֶָדיָך ְמגְַּׁשׁשֹות ַּדְרּכָן ֶאל לִּבִי.

ַהּגּוף ּכֹוֵאב ֶאת ֵהָעְדָרן ֶׁשל ַהּיַָדיִם

ּובֹוֵעט לְכָל ּכִּוּון ּבִכְֵדי לְַהּגִיַע לְִאּזּון.

ּכָל ּפִַּסת ֶרגֶׁש ֶׁשָהיְָתה ּבֵינֵינּו

ִמְתַמסֶֶּרת לְִתנּוָעה ַּדָּקה ּבְתֹוְך ָּתֵאי ַהּגּוף,

ְּתנּוָעה ַחָּמה ֶׁשל ֲחלֹום טֹוב.

ּכְֶׁשַהּגּוף זֹוכֵר, הּוא ְמַׁשֵּדר ֶאל ַהּנְָׁשָמה

ְּתָדִרים ֶׁשל ַאֲהבָה

וֲַאנִי ִאְּתָך זֹוכֶֶרת ֶאת ַהֹּכל

ֶאת ַהֹחפֶׁש ֶׁשִאפְַׁשְרָּת לִי

לְִהיֹות ִמי ֶׁשֲאנִי ּבֱֶאֶמת.

ַהּגּוף זֹוכֵר ֶאת ּגּופְָך

ַעד ֶׁשּיָׁשּוב ֶאל ִאָּמא ֲאָדָמה.
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עד אובדן שליטה

ִקַּבלְִּתי ִמְּמָך ַאֲהבָה ְקַטּנָה

ִהּנְַחִּתי ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות ּבְתֹוכָּה.

ַהּיַָדיִם ָרצּו ֵמַעצְָמן

ָאֲחזּו ּבַָאֲהבָה ַהֹּזאת

ַהֲחַמְקַמָּקה, ָהֲעִדינָה.

ָהיִיִתי ּכְחֹולֶֶמת ּבַָאֲהבָה ֶׁשּלְָך.

ִקַּבלְִּתי ִמְּמָך ַאֲהבָה ְמפֻּיֶסֶת

ַאֲהבָה ֶׁשּלְֶרגַע ִחּבְָקה

וְָאז ִׁשְחְרָרה.

ֲאנִי לֹוגֶֶמת אֹוָתּה ּבִלְגִימֹות ְקַטּנֹות

ַעד ָאבְַדן ְׁשלִיטָה.
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שברים 

ּכְלִי ָׁשבּור ַמְחלִים ּבְיֶָדיָך ַהחֹוְמלֹות

ְמַקּבֵל ַחּיִים ֲחָדִׁשים וֲַאִמיָרה

וְִאּלּו ַעל ַעצְְמָך ֵאינְָך חֹוֵמל

ּכָל ֶׁשבֶר ַמֲעִמיק ֶאת ּכְֵאבְָך.

ָקנִיִתי לְָך ּבְַמָּתנָה ַמְרָאה

ַהְּמַׁשֶּקפֶת לְָך ָאָדם ָׁשלֵם וְָׂשֵמַח

ֲאבָל סֵַרבְָּת לְַהּבִיט ּבָּה

וְַאף ָהַאֲהבָה ֹלא ִהְקִסיָמה

ּבְֵעינֶיָך ִהיא ַצּלֶֶקת ֶׁשֹּלא נִָּתן לְַאחֹוָתּה.

ָאז ָׁשַטפְִּתי ֶאת ַהּכֵלִים ֶׁשּלְָך

וְֵהכַנְִּתי לְָך ֵּתה צְָמִחים

ְמַקּבֶלֶת ּבְַהְׁשלָָמה ּפְִריָדה ְקרֹובָה

ִמן ַהְּׁשִתיקֹות

ִמן ַהְּׁשבִָרים.

ּבְלִּבְָך ַחּיִים ּפְָצִעים ֶׁשּנֹוְתרּו

ּפְתּוִחים

וְֵהם קֹוְרִאים לִי ּבְלֵילֹות סְדּוִקים.
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*
ָהיָה זֶה ִחּבּוק ּכֹוֵמס סֹוד

ֶׁשּטֶֶרם ּגִּלִיָת לְַעצְְמָך

וְָהיָה זֶה ַהַּמּבָט ֶׁשִהצְַטּלֵב ּבְַמּבִָטי

ֶׁשּיַָצר אֹור ּגָדֹול ּבֵינֵינּו

נְִדֶמה ֶׁשֵאין ּבָעֹולָם ְמאּום ִמלְַּבֵּדנּו

צְמּוִדים לְַאֲהבָה זְַמּנִית

ַהְּמַטּפֶסֶת לְָענָן חֹולֵף

ְמלַּטֶפֶת ּכֹוכָב ּבֹוֵדד.

ְׁשנֵינּו ּבְֹחם ּגּוף ְמֻׁשָּתף

ק נֹוגְִסים לְֶרגַע ַּבּפְִרי ַהְּמַתְקַתּ

ֶׁשַּמְׁשִאיר ּבְפִינּו ַטַעם ֶׁשל

זִכְרֹון ּנְעּוֵרינּו ָהֲאבּוִדים.
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בגן עדן עלי אדמות

ּבְיִָמים ֶׁשָהיִינּו ִמְׁשּתֹולְלִים, ּכְמֹו יְלִָדים

ּבְלִי הֹוִרים ָהיִינּו, ָחפְִׁשיִּים ִמּכְבָלִים

ְׂשבֵֵעי ְּתׁשּוָקה ַעצְִמית ּופִּזּור ַּדַעת,

ָהיּו ְמַעט ְמֹאד ְּדָאגֹות, ּבְֶעֶצם ֹלא

ָרִאינּו אֹוָתן ַמָּמׁש, ּכְמֹו עֹוְמִדים ַּבּגֶֶׁשם

וְֹלא נְִרטָבִים ּכְלָל, ַׂשְמנּו ַּכּפֹות יֵָדינּו

ַעל ֵעינֵינּו וְָאזְנֵינּו וְָרַקְדנּו ֶאת ָהִרּקּוד

ֶׁשּלָנּו, ַעד ַהּסֹוף, ַעד ֵאין ּגְבּול

וְָהיִינּו ֵמֵעבֶר לְכָל ַהֲחלֹומֹות ֶׁשּלָנּו

ּוֵמֵעבֶר לְכָל ַהּנִפְלָאֹות ֶׁשּבָנּו

ּבְֵמֵעין ּבּוָעה ְמתּוָקה וְַרּכָה ֶׁשל ַחּיִים.

ֵאּלּו ָהיּו ַהּיִָמים, ַהּיִָמים ָהֲאִמִּתּיִים

ֶׁשל ּגַן ֵעֶדן ֲעלֵי ֲאָדמֹות.

ַהּזִּכָרֹון ֶׁשּלִי, ֲעַדיִן ָׁשם, ִאְּתָך.
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רצון חופשי 

ּכְֶׁשִהְתַּפַּׁשטְִּתי לְתֹוְך ּגּופְָך

ּבֵַרְרִּתי ֶאת ְרצֹונֹו ֹקֶדם לָכֵן, ּבְִׂשיָחה

ֶׁשֹּלא ָׁשַמְעָּת ּכִי ְׁשעֹונְָך ִּתְקֵּתק ּבְָאזְנֶיָך

ּוַמְחְׁשבֹוֶתיָך ִהפְלִיגּו לְָאן ֶׁשִהיא,

ַּבֲעלַת ַהּלֵב ֶׁשּלְָך,

ְׁשֵחֶרף ְמָחאֹוֶתיָך ּוְּתִחּנֹוֶתיָך

ָעזְבָה לִבְלִי ׁשּוב, ּובְַבת ַאַחת.

ַּבִהְתַּפְּׁשטּות לְתֹוְך ּגּופְָך

ָּתַפסְִּתי ֶמְרָחב ֵּדי ּגָדֹול ּבְתֹוכֹו,

ַעד ֶׁשהּוא ּבִּטֵא ָרצֹון ָעֹמק

לְַאֲהבָה לְֹלא ְּתנַאי, לְִהְתַמּסְרּות

לְֹלא ּגְבּולֹות, לְִהְתַקְּדׁשּות,

וְָהיִיִתי ַחּיֶבֶת לֹוַמר לְָך ֹזאת ַהיְֵׁשר ַּבּפָנִים

ּכְֵדי ֶׁשָּתִׂשים לֵב ּגַם לְזֶה וְגַם ֵאלֵינּו,

וְִהּגְַעִּתי ֶאל ָמַסְך ָהֶעֶצב וְגֵַרְדִּתי

ַּבְּדפָנֹות לְִמֹצא ִּתְקוָה וְֹלא ָמָצאִתי.

לָכֵן, ִהצְַטְמַצְמִּתי לְִמַמַּדי ָהַאְרִציִּים,

סָגְַרִּתי ֶאת ַהֶּדלֶת וְִהּנְַחִּתי לְָך

לְִרצֹות ֶאת ַמה ֶׁשּכְבָר ָרִציִתי ִמּזְַמן.
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מבטך

ּכְֶׁשַאָּתה ַמּבִיט ּבִי ֲאנִי ְׁשִקיָעה

וְחֹופִים גֹוִאים ּבִי ּבְַרַעד,

ִמְתַקּלֶפֶת ִמּצְָרכִים ּוְרצֹונֹות

ֲעטּופָה ּבְִרָמזִים ְׁשֵקִטים וְׁשֹוַׁשנִּים.

ַעד ֶׁשַאָּתה ַמּגִיַע לְִקֵצה ַהַּמּבָט

ֲאנִי ְקַטּנָה וְכַּדּוִרית

ְמבֻּיֶֶׁשת ְמַעט

וְָאז ּכְֶׁשֵהַעזְִּתי לְֵהיִׁשיר ַמּבָט

ַּבֲחזָָרה ֶאל ְמקֹור ָהאֹור ַהּנִּבָט

ָצנְָחה לְלִּבִי ַהְרּגַָׁשת ּתּוגָה,

נְִדֶמה לִי ֶׁשּזֹו ַאֲהבָה יְָׁשנָה

ֶׁשּפְָרָצה ִמּתֹוְך ָּתֵאי ּגּופִי

ּוָמצְָאה ְמקֹוָמּה ּבְֵחיְקָך.

ּופְִתֹאם, ֵאינְָך

וֲַחסֵָרה ַהְּתחּוָׁשה ָהַרּכָה

ֶׁשל ַמּבָטְָך ַהְמלַּטֵף

ַהּיֹוֵדַע אֹוִתי, ּבְַפְׁשטּות

ּבְֶחְדוַת ַהַחּיִים ֶׁשּבִי.

ּופְִתֹאם ּכְֶׁשֵאינְָך

ַמּבִָטים ּכְבּויִים ְמַעְרּפְלִים ֶאת ַהּזְִריָחה

וְגּופִי ׁשֹובֵר

ַקְרנֵי אֹור ַּבֲחֵׁשכָה.
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אורות מתגלגלים

אֹורֹות ִמְתּגַלְּגְלִים לִי ַּבּגּוף

ָׁשַטפְִּתי ֶאת ַהֹחֶׁשְך ֵמַעצְִמי,

ֵאיזֹו ְּתחּוָׁשה ֻמפְלָָאה, ַקָּמִאית

טֹוב ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ָרָאה

ּכֵיַצד ּפַָחְדִּתי ִמן ַהֹחֶׁשְך,

ֲחָרָדה ֲעֻמּקָה ּוצְלּולָה,

ּבְלִי לְִהְתנַּגֵד, לֲַחֹׁשב ֵמֵעבֶר לָּה.

וְִהּנֵה, אֹורֹות ִמְתּגַלְּגְלִים

וְַאָּתה ִמְתּגַלְּגֵל לְֹפה.

ּבִּקּור ָחטּוף ַמסְּפִיק לִי

ּבִכְֵדי לְִהְתַמּלֵא ּבְאֹור ּובְִׂשְמָחה

ּבְגְַעּגּוַע.

ַּכָּמה ֹיפִי יֵׁש ּבָאֹור ַהּזֶה

ֶׁשִּמְתּגַלְּגֵל לִי ַּבּגּוף, ּפֹוֵרץ ּגְבּולֹות

וְֹעֶדף ֵּתרּוִצים.

נִפְְרצּו סְכִָרים סֹוף סֹוף

נָפְלּו ּגְָׁשִרים.

ֲאנִי ִמְׁשַּתּפֶכֶת ּבְתֹוְך ָהאֹורֹות

ּכֻּלִי אֹור ּגָדֹול

ִמּקְֵצה ָהֲאפֵלָה וְַעד ּכָאן.
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בתוך ערפל גופך

ּבְתֹוְך ַעְרפֶל ּגּופְָך מֹוֵצאת נֶָחָמה

אֹוֶחזֶת ּבְנִיצֹוצֹות ֲהבָנָה ּבֵינֵינּו

ַהחֹולְפִים ַּדוְָקא ּכְֶׁשָאנּו ְמַדּבְִרים.

ַמה ַמְרִחיק אֹוְתָך ִמֶּמּנִי

ּוִמּכָל ַמה ֶׁשָחלְַמִּתי ִאְּתָך ָאז

ּכְֶׁשּפֵַרְקנּו לְגֹוְרִמים ֶאת ּגּופֵינּו ּבֵין יָם

ִׁשֳּבלִים ְמַרְּקדֹות.

ַהּיֹום ֲאנִי ְׁשמּוַטת ּכָנָף וְקֹולִי ֵאינֹו נְִׁשָמע

טָעּון ַהֶּׁשֶקט ּבֵינֵינּו

ְמַפּלֵס לִי ֶּדֶרְך ַהחּוָצה ֶאל ַהַחּיִים

ְִּדים ְתיַל ֶׁשָהיּו, ֶׁשֵאינָם, ֶׁשִמּ

ּכְִאּלּו רֹוִצים לָגַַעת ּבִי ּבְחּוִטים ַּדּקִים.

ְמֹאד ָקֶׁשה לְַהגְִּדיר ֶאת ֶרגַע ַהּפְִריָדה

ִמְּמָך. יֹום יָבֹוא

ִׁשיָרִתי ִּתְדֹּפק ַעל ַּדלְְּתָך ּוְתַבֵּקׁש 

ִהזְַּדְּמנּות ְׁשנִּיָה לְִׁשכְָחה.
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צלילים רכים

יָם ֶׁשל ַמְחָׁשבֹות נְִׁשטָף ִמֶּמּנִי ַּבחֹול

ָהַרְך, ַהַחם

ּגַּלִים ֶׁשל ִצּפִּיָה לְַמֶּׁשהּו ָחָדׁש ּבֵינֵינּו

ִמְתַמסְְמִסים ּבֵין ַהצְָּדפֹות.

ַמנְּגִינָה יְָׁשנָה ִמְתַחּלֶפֶת

צְלִילִים ַרּכִים נֹולִָדים ּבִי

ֵראִׁשית ּבְֶׁשֶקט, ְמלַּטְפִים, מֹוְׁשכִים

ַהחּוָצה ֶאת ּכָל ַהּכְָעִסים, ַהְּדָאגֹות,

ַהֲחָרדֹות, ְמַׁשּכְכִים ּכְֵאבִים ֶׁשִהצְַטּבְרּו.

ַאַחר ּכְָך צְלִילִים ַעזִּים ֶׁשל ַחּיִים

וְֶׁשל ִׂשְמָחה ּפֹוְרִצים ִמּתֹוְך ַהּיָם

ּוְמַחלְֲחלִים ֶאל ּגּופִי וְֶאל רּוִחי

ְמִריִמים אֹוִתי לְַמְעלָה, ֵמַעל ּכָל

ִמי ֶׁשָחַׁשבְִּתי ֶׁשֲאנִי.

ֲאנִי ַהֲחָדָׁשה ּכֵָעת ְמַחּבֶֶקת אֹוְתָך

ּבֵין ִטּפֹות ֶׁשל ֶמלַח

ַהּזֹולְגֹות ַעל ּגּופֵינּו ָהֲעֻרִּמים.

ֲאנִי טֹובָה ֵאלַי וְטֹובָה ֵאלֶיָך

ּוְׁשנֵינּו ׂשֹוִחים לְֹעֶמק

יָם ֶׁשל ֲחלֹומֹות.
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קולו

ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹולֹו וְֹלא יַָדְעִּתי

ַהִאם קֹולֹו הּוא ּפְִרי ִּדְמיֹונִי

אֹו ֶׁשָּמא הּוא ּכָאן וְֵאינִי רֹוָאה.

ַהּקֹול ָהיָה ָׁשלֵו ּובֹוטֶה

ַחד–ַמְׁשָמִעי וְַרב–ּגֹונִי,

קֹול ּבִלְִּתי ֶאפְָׁשִרי

ּכְמֹו ַהּקֹול ֶׁשּלְָך.

נַָעצְִּתי ֵעינַי ַּבּקִיר ֶׁשּלְמּולִי

ָרִציִתי לֲַחֹזר ֶאל ָהעֹולָם ַהּפְנִיִמי

ֶאת ַהִחיצֹונִי ִמִּציִתי ּבְכָל ּכֻּלִי.

ַהּקֹול ֶהֱחזִיר אֹוִתי ַהַּביְָתה

ֶאל ַעצְִמי, ֶאל ַאֲהבִָתי.

ֹלא ֶאְׁשַּכח ֶאת ַהּקֹול

ָּתִמיד הּוא ַמזְּכִיר לִי ֶאת ַהֶּדֶרְך ָהֲאִמִּתית

קֹולֹו ָעצּום ּוְמלֵא הֹוד.

י וְנְִרַּדְמִּתי נְֶחַרְּדִתּ

ּבְִדָמָמה.
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בחלונות הגבוהים של העולם

ְמַסְקְרנִים אֹוִתי ָהְרוִָחים ּבֵין ַהּׁשּורֹות

ַהּסְָדִקים ֶׁשּבְִקירֹות

ַהְמּסִָרים ֶׁשַּבְּׁשִתיקֹות

ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשּבְֹראְׁשָך

ַהַצּּלָקֹות ֶׁשּבְגּופְָך

ַהֲחלֹום ֶׁשָצּפּון ּבְלִּבְָך

ּוַמהּו ּפֵֶׁשר ִחּיּוכְָך

ָהְרגָׁשֹות ֶׁשּלְָך ּכְלַַּפי

ַהַחּיִים ֶׁשּלְָך ּבִלְָעַדי

ֶמזֶג ָהֲאוִיר ּבֵינֵינּו.

ְמַרֵּתק אֹוִתי ָהאֹור

ֶׁשַאָּתה ֵמפִיץ ַּבֹחֶׁשְך

ַהְּמלַּטֵף אֹוִתי

ּכְֶׁשֲאנִי ַהְרֵחק ִמְּמָך

ּוַמַּצב ָהרּוַח

ַּבַחּלֹונֹות ַהּגְבֹוִהים ֶׁשל ָהעֹולָם

ָׁשם ֲאנְַחנּו ּבְיַַחד

ִמְתנְַדנְִדים ּבְנְַדנֵַדת ָהֹאֶׁשר.
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רסיסי חלום

ֲהיַָדְעָּת ֶׁשִהְתַחלְִּתי לֱֶאֹסף ֶאת ְרִסיסֵי

ַהֲחלֹום, ֶׁשּקִַּבלְִּתי קֹול?

ַהּקֹול ֶׁשּלִי ַקּיָם, ָקטָן וְָׁשֵקט

אּולָם הּוא ֶׁשּלִי, ֶׁשּלִי ּבִלְַבד.

ְרֵאה, ּכֵיַצד ֲענָנִים ַמִּסיִעים אֹוִתי ּבְִדְמיֹונִי

לְכָל ָמקֹום ֶׁשַרק ֶאבְַחר,

ֲאנִי ָעפָה ּכְמֹו ִצּפֹור ֶׁשֻּׁשְחְרָרה ִמִּׁשבְיָּה

ְמַחּפֶֶׂשת ֶאת לֲַהָקָתּה, ֶאת ַאֲהבָָתּה.

ַרק ַהּלֵב יֹוֵדַע,

ֵהיכָן ֶאְמָצא אֹוְתָך.
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מפתח סול 

ּכְמֹו לֵב ּפָתּוַח ַאָּתה.

ַּבֶחֶדר ַהּיְָמנִי ֲאנִי מֹוֵצאת ַּדג זָָהב

ַּבֶחֶדר ַהְּׂשָמאלִי ַחּכָה

ֲאנִי ְמנַּסָה לָדּוג אֹוְתָך

ֲאבָל לִּבִי נָעּול ִמַּקְדַמת ְּדנָא.

ַהִאם ּבְיָם ַהִּמְדּבָר ַהּגָדֹול

ֶאְמָצא אֹוְתָך ׂשֹוֶחה לְֶעבְִרי?

ַהִאם יְִתחֹולֵל ַהֶּקסֶם ַהָּמתֹוק

ֶׁשּבֵין נִּגּוִדים ַמְׁשלִיִמים?

ֵראִׁשית, ֶאבְָרא ַמפְֵּתַח סֹול

ּכְֵדי ֶׁשִּתְׁשַמע אֹוִתי

ּולְַאַחר ִמּכֵן ָאִׁשיר לְלִּבְָך

ּבְטֹונִים ַרּכִים ַרּכִים

ַעד ֶׁשָהֶרגַע יַסְּכִים לְַחּבֵר

ֶאת ַהַחּכָה ֶׁשּלְָך לְגּופִי.

ָאז אּולַי ַאְתִחיל לֱֶאֹהב אֹוְתָך,

אֹוִתי.



כמו נוצה

ּכִי ּכְֶׁשַאָּתה ָקרֹוב ֵאלַי

ֲאנִי ְקרֹובָה לְַעצְִמי
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כמו נוצה

ִחּיַכְָּת ֵאלַי לְפֶַתע

וְָענָן ֶׁשֵהִעיב ָעלַי ִמּיָד ִהסְַּתּלֵק

ֵקַרבְָּת אֹוִתי לְגּופְָך ּבְַרּכּות

חֹופֵן ֶאת נִָׁשּיּוִתי לְתֹוכְָך.

ַאָּתה ַחי ּבֵין ִׁשבְֵרי נִָׁשים

ּוְמַחּפֵׂש ֶאת ַהָּׁשלֵם ֶׁשּבְָך

ֲאבָל זֶה ֹלא ַמפְִריַע לִי

ֶׁשּלִּבְָך ּגְַעּגּוִעים לְַאַחת ֶׁשָעזְבָה.

ּכְמֹו נֹוָצה ֶׁשּנָפְלָה ִמּכְנַף ִצּפֹור

ּוִמְתַמּסֶֶרת לָרּוַח

ֲאנִי נָָעה לִצְלִילֶיָך.

ָהֶעֶרב ָאנּו ְׁשנַיִם ּבֹוְדִדים ּבְיַַחד

ְמלַּטְפִים ֶאת ַהּפְגִָמים ֶׁשהֹוִתירּו

ּבָנּו ֲאָהבֹות נֹוָׁשנֹות

ְמעֹוְרִרים ֶאת ּגּופֵנּו ּבְִתׁשּוָקה לַַחּיִים.
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קשרים

ֹאֶרְך ַהּנְִׁשיָמה ֶׁשּלְָך

ֶמְרַחק ַּכף יְָדָך ִמּיִָדי

ִׁשּנּוי ַמַּצב ָהרּוַח ֶׁשּלִי

ַהֹּכל ָקׁשּור ּבְַהֹּכל.

ֲחלֹום ֶׁשָחלְַמִּתי ַּבּלַיְלָה

ַמַּצב ַהּנִָּקיֹון ּבְַחְדְרָך

ָך ְׁשָמּה ֶׁשל ְׁשכֶנְְתּ

ַהֹּכל ָקׁשּור ֵאלַי.

ָעִציץ נָבּול ּבְגִּנְָתָך

ֶקַרע ַּבִּׂשְמלָה ֶׁשּלִי

ּפְרּוַסת עּוגָה ַעל ֻׁשלְָחנְָך

ַהֹּכל ָקׁשּור ּבָנּו.

ִּדְמָעה ּבְזָוִית ֵעינִי

ּכְֵאב ַהּלֵב ֶׁשּלִי

ֲחִריַקת ַהִּׁשּנַיִם ֶׁשּלְָך

ַהֹּכל ָקׁשּור ּבְָך.

ֲאנְַחנּו ְקׁשּוִרים זֶה ּבָזֶה

ּבְֶאנְֶרּגְיָה נִסְָּתָרה

ַאָּתה ִמְתַקֵּׁשר ֵאלַי

וֲַאנִי ֲעַדיִן ֹלא מּוכָנָה.

ֲאנִי רֹוָצה לְִהָּקֵׁשר ׁשּוב

וְַאָּתה ּבְַהְמָּתנָה.

ְקָׁשִרים ַעל ְׁשָקִרים ַעל

ְקָׁשִרים.

ַהֹּכל ָקׁשּור

ּכָל ַהּזְַמן.
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עשב

ַחּיַי ֲעָׂשבִים ׁשֹוִטים

צְִמיָחה ּפְִרִאית ֶׁשל ַרְעיֹונֹות

ַהַּמִּדיפִים ֵריַח ַטלְק יָָׁשן.

וְַאָּתה יֹוֵׁשב ּבְתֹוְך 

ַהְתּׁשּוקֹות ֶׁשּלְָך וְהֹוגֶה ּבִי

ַּבִּמְׂשָחק ַהַּמְקִּדים ֶׁשּלְָך

לִפְנֵי ַהָּקִציר, לִפְנֵי ֶׁשִהסְַּכְמִּתי

לְַׁשֵּמׁש לְָך ַאֲהבָה.

ֲעָׂשבִים ׁשֹוִטים יַּקִיִרי

ׁשֹוִטים ּבִי ּובָנּו ַעד ּכְלֹות

יִָמים ֶׁשאֹוָתם ָׁשכְַחנּו

וְֹלא נִטְַרח לִזְֹּכר ּבֶָעִתיד.

ַּדוְָקא ֲהָצָצה ִמְקִרית ּבְגִּנִָתי ַהּיֹום

ּגְָרָמה לִי לְָהבִין

ֶׁשּגַם לְֵעֶׂשב ׁשֹוטֶה ָמקֹום

ּבָעֹולָם ַהּזֶה, ַהְּמֻהְקָצע.

ַאָּתה ִהסְַמְקָתּ וְלַָעסְָּת

ֶאת ֲעָׂשַבי ּבִזְִהירּות.
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קרעים

ַּבֹבֶּקר ַאָּתה ּבָא ֵאלַי

לָבּוׁש ֻחלְָצה ְקרּוָעה

ּבֶָעֶרב ֶאְמָצא אֹוְתָך

ּבֵין ַהּקְָרִעים ֶׁשּלָנּו, ִמְתּבֹוֵדד

ְמַחּפֵׂש ִסּבָה לַָאֲהבָה ַהּזֹו

ֶׁשָּׁשכְַחָּת.

ֲאבָל ֲאנִי עֹוֶדּנִי ּכָאן

ְמנַָּקה ֶאת ַחּלֹונֹות לִּבִי

ּכְֵדי לְִראֹות אֹוְתָך ִאִּתי

ַּבַּביִת ִעם ַהֶּדלֶת ַהּפְרּוָצה

לְכָל ָהרּוחֹות ֶׁשֵהבֵאָת ִעְּמָך

וְכָל ַהּנִָׁשים ֶׁשָהיּו ֶׁשּלְָך

לִפְנֵי ֶׁשּפָגְַׁשָּת אֹוִתי.

ּוכְֶׁשַאָּתה ּבָא ֵאלַי

ָׁשמּוט ֵמֹעֶדף ְקָרִעים

ֲאנִי ְמַחּבֶֶקת ּוְמַאָחה אֹוָתם

ּכְִאּלּו ָהיּו

ּבְתֹוכִי.
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מעוף המחשבות 

ָחַׁשבְִּתי ָעלָיו ַמְחָׁשבֹות ֲאסּורֹות,

קֹוֶרה לִפְָעִמים ֶׁשָאָדם נֶֶאסָר ַעל יְֵדי ַמְחְׁשבֹוָתיו.

וְִהּנֵה, ּבְֹאַרח ּפֶלֶא, ַמְחָׁשבָה ַאַחת ַמְרָדנִית

ֵהֵחּלָה לָעּוף וְלְַחֹּדר ֵאלָיו, לְיֶֶתר ִּדּיּוק

לְלִּבֹו ָהָאסּור ַעל יְֵדי ִאָּׁשה

ֹלא ֲאנִי, ַּבִּמְקֶרה ַהּזֶה.

ַהַּמְחָׁשבָה עֹוְרָרה ּבֹו ְּתחּוׁשֹות ֲחָדׁשֹות ּכְלַַּפי

הּוא ִהְרֵהר ּבֶָהן ּבְִחּיּוְך ִמְׁשַּתּטֶה,

ּכְמֹו הֹוֶרה ַהּסֹולֵַח לִבְנֹו ַעל ַמֲעֵׂשה ֻקנְָּדס.

ּובְכָל ַּפַעם ֶׁשָחַׁשבְִּתי ָעלָיו ַמְחָׁשבָה ֲאסּוָרה

ַמֶּׁשהּו ִהְׁשַּתְחֵרר ּבִי, ּבְֹאפֶן נִפְלָא ִמֶּמּנִי.

וְיֹום ֶאָחד, ּפְִתֹאם, ַמְחָׁשבָה

ּלֹו ּפָגְָׁשה אֹוִתי ַמְרָדנִית ִמֶׁשּ

ּבְָמקֹום ֶׁשָהיָה ָאסּור

ּוכְמֹו לֲַהטּוטָנִית ְמנֻסָּה

ָחִציִתי ֶאת ַהַּקּוִים

ֵאלָיו. ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ִהצְַטּלְבּו ּבְִאי ֻחּקִּיּות ְמַעּנֶגֶת.

ּכָל ּכְָך ְמתּוָקה ָהיְָתה ּפְגִיָׁשָתן

וְֵהָדן ָהיָה ָצלּול וְנִָעים ַעד ְמֹאד.

וְלָכֵן, ּבְאֹותֹו ֶעֶרב, ִהַּתְרנּו ֶאת ֲאסּוֵרינּו

ּובָאנּו זֶה ֶאל זֹו ּבְָחפְִׁשּיּות ְמלֵָאה,

ּוִמַּתַחת לִבְגֵָדינּו

ּכָל ַהַּמְחָׁשבֹות נֶֶעלְמּו וְנְִׁשֲאָרה ַאֲהבָה טְהֹוָרה.
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הצבע האהוב עלי

ֶׁשַפע ַהּצְבִָעים ֶׁשִהְׁשַאְרָּת ָעלַי

ָהפְכּו לְִעְרּבּובְיָה ֶׁשל ֶצַבע ֹלא ֶצַבע

ֵמַהּסּוג ֶׁשֵאין לֹו ֵׁשם אֹו צּוָרה

ֹלא ַטַעם וְֵריַח. ֲאבָל נֹוכְחּותֹו ֻמְרּגֶֶׁשת

לְֹלא סָפֵק ֻמְדּגֶֶׁשת ּבְתֹוכִי.

ַאָּתה ִאיׁש ֶׁשל צְלִילִים 

ּוכְֶׁשַאָּתה ְמנַּגֵן ָעלַי,

נֹוָצִרים ּבְגּופִי ִּדּמּויִים ִצבְעֹונִּיִים

וְַהּצְבִָעים ּגֹולְִׁשים לְתֹוְך ַהָּתוִים ָהֲעִדינִים

ָּקה וְגֹוֶעֶׁשת. ּבִסְִמיכּות ְמַתְקַתּ

ַהֶּצַבע ָהָאהּוב ָעלַי, יָֹרק

ִמְׁשַּתֵּקף ּבְֵעינֶיָך

ֲהיַָדעְָּת ֶׁשֲאנִי חֹולֶֶמת ֲעלֵיֶהן

ִמַּתַחת לְכָל ַהְּׁשכָבֹות?

וְׁשּוב, ּבֵין ַהִּמכְחֹול ֶׁשּלִי וְַהֵּמיָתר ֶׁשּלְָך

ְמָתִחים ַעל ְמָתִחים

ּבְַמנְּגִינָה ּבִלְִּתי ּפֹוסֶֶקת

ַאף ֶׁשֻּמּצּו ּכָל ַהַּמְׁשַאבִּים

ַהּנַפְִׁשּיִים

ַהּיִצְִרּיִים.
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תשומת לב

ֲאנִי ּכָאן לְַמרֹות ֶׁשַאָּתה ֹלא רֹוֶאה אֹוִתי

ֲאנִי ַמּכִיָרה ֶאת ַהּגַב ֶׁשּלְָך

וְֶאת ַהַּצּלֶֶקת

ֶׁשַאָּתה ְמנַּסֶה לְַהסְִּתיר ִמֶּמּנִי.

ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו נַָפלְָּת, ֵהַרְמִּתי אֹוְתָך ַּבֲעִדינּות

וֲַעַדיִן ֹלא ִהַּבטְָּת ּבִי.

ַּביְָׁשנּות ֵאינֶּנָה ַאַחת ִמְּתכּונֹות ִאיִׁשּיּוִתי

וְלְַמרֹות ֶׁשּפָנִיִתי ֵאלֶיָך ּבְַהפְָּתָעה

ֹלא ִהְתּבֹונַנְָּת ּבִי, וְַהּוֶֶרד ֶׁשָאַחזְִּתי ּבְיִָדי

נְִׁשַמט ּוִמיֶׁשהּו ָרַמס אֹותֹו

ּבְֶרגֶל ּגַּסָה, ּבְלִי לְִהְתַּכּוֵן.

ָאַספְִּתי ֶאת ַהּוֶֶרד )ַמה ֶׁשּנְִׁשַאר ִמֶּמּנּו(

יֵׁש לֹו ַצּלֶֶקת ּבְִדּיּוק ּכְמֹו לְָך

ּתֹוָצָאה ֶׁשל ְּדִריסָה ּבִלְִּתי ְמכֻּוֶנֶת

ַאְך ַמכְִאיבָה.

לִַּטפְִּתי ֶאת ַהַּצּלֶֶקת וְׂשֹוַחְחִּתי ִעָּמּה

וְִהיא ָאְמָרה לִי ּבְֶׁשֶקט:

הּוא ֹלא ָרָאה אֹוָתְך, ֲאבָל ִהְרּגִיׁש אֹוָתְך

וְָחַׁשב ָעלַיְִך ּכְֶׁשֹּלא ַׂשְמְּת לֵב...
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רגשות שמתבשלים לאט

ְרגָׁשֹות ֶׁשִּמְתַּבְּׁשלִים לְַאט

ּבְַדּקִיקּות זֹולְגִים לְתֹוְך ַהּתֹוָדָעה ַהְּמעְֻמֶעֶמת

ּוַמְתִחילִים לָנּוַע לְֵעבֶר ְמקֹוָמם ַהִּטבְִעי.

ַּבֶּדֶרְך לַָּמקֹום ֵהם ְמַטפְטְפִים ִסיָמנִים ֶׁשל ִמּצּוק

לְתֹוְך ַהּלֵב וְָאז ְמַהְדֲהִדים ּבָֹראׁש ַּבֲעִדינּות.

ַהְּתנּוָעה ַהּזֹו נְִעיָמה ַעל ּגְבּול ָהַאכְזִָרי

ּכִי ִהיא ּפֹוַצַעת ַצּלָקֹות יְָׁשנֹות ִמן ֶהָעבָר

אּולָם ַהְּתנּוָעה ַהּזֹו ִהיא ִהְתַחְּדׁשּות ַאִּדיָרה

ֶׁשִּמְתַחּיֶבֶת ּכְמֹו ִחּלּוף עֹונֹות ַהָּׁשנָה.

יֵׁש ְרגָׁשֹות ֶׁשִּמְתַּבְּׁשלִים לְַאט

ּוִמְתּפְָרִצים ַמֵהר,

ּכְֵדי לִיֹצר ִׁשּנּוי ּכָאן וְַעכְָׁשו.

ַהִּׁשּנּוי הּוא ִמּיִָדי–ְׁשנִּיִָתי

וְַאָּתה הֹופְֵך לְִהיֹות ָאָדם ָחָדׁש.

ָהֶרגֶׁש מֹולִיד ֶאת ָהָאָּמנּות

ֶאת ָהָאָּמן ַהְּמיֻּסָר

ֶאת ַהֶּתַרּפְיָה ַהֻּמְׁשלֶֶמת.

ּבֶָרגֶׁש, ָׁשם הּוא ּגַם ּכָאן,

ַאָּתה הּוא ֲאנִי

וְַהֲחלֹום — ְמִציאּות.
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בחלוף הימים

ֲחלֹומֹות יַלְדּות נְִׁשּכִָחים ַּבְּמגֵָרה

ֲאָהבֹות נֹוָׁשנֹות

ֵאינָן צֹובְטֹות עֹוד.

וְַאָּתה ִמְתַהּלְֵך ַּבּכְָרִמים

קֹוטֵף ּפֵרֹות ֶׁשל ֲאֵחִרים

וְכִיסֶיָך ַהְּמלִֵאים ֵאינָם נֹוְתנִים ְמנּוָחה.

יֹום ֶאָחד ַאָּתה ִמְתעֹוֵרר

ֵמִריַח ֶאת ַהִּׁשּנּוי ַהִּמְתַהּוֶה

חֹוֵדר לַּוְִריִדים ּוַמְקִׁשיב.

ַמֶּׁשהּו ִמְתַּבֵהר 

ּוַבֲחלֹוף ָׁשָעה ַקּלָה

ּכְבָר ּבָרּור וְיָדּוַע לְָך

ָהֶרגַע ַהּזֶה הּוא ּכָל ַמה ֶׁשָחׁשּוב

וְכָל ַמה ֶׁשּנְֶחָׁשב וְיֵָחֵׁשב.

ֵראֹוֶתיָך ִמְתַמּלְאֹות ַּבֲאוִיר

ַרגְלֶיָך ַקּלִילֹות ּכְַאּיָלָה

וְֵעינֶיָך ּבֹוְרקֹות.

ּפְַתח ֶאת ַהֶּדלֶת

ַהזְֵמן ֶאת ַהַחּיִים

לְִהּכָנֵס

לְנַּקֹות ֲאַבק יִָמים ֶׁשָחלְפּו.





האהבה פשטה את הרגל

ַמה ֶׁשַאָּתה ַמְקִריב ּבְִׁשבִילִי

ַמה ֶׁשַאָּתה חֹולֵם ִאִּתי

ַמה ֶׁשֲאנִי ְמַקּבֶלֶת ִמְּמָך

הּוא לְֵעת ַעָּתה

ָקֶצה ֶׁשל ִׁשּנּוי

ֻחָדּּה ֶׁשל ִקְרבָה.
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האהבה פשטה את הרגל

ָהַאֲהבָה ּפְָׁשטָה ֶאת ָהֶרגֶל

וְִהְׁשִאיָרה אֹוִתי ֵעיֻרָמּה

אֹוֶחזֶת ּבְיִָדי נְיָר ְמֻקָּמט ֵמֹעֶדף ְׁשִתיקֹות

סְבִיבִי ְׁשָמׁשֹות ְמנֻּפָצֹות

ִּתזְֹּכֶרת לַָאנְְּדָרלָמּוסְיָה ֶׁשל ַהּלֵב.

ָהַאֲהבָה ֹלא זְקּוָקה לִי יֹוֵתר

וְטֹוב ֶׁשּכְָך, 

ֲאנִי ִהְתעֹוַרְרִּתי.
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הקצוות השבורים

זֶה ָהיָה ָׁשם ָּתִמיד

ְּתמּונָה ֶׁשּלָנּו ַּבת ֶׁשַבע ָׁשנִים

צֹופֶנֶת ּכְֵאב ֶׁשל ָחֵמׁש

וֲַאנִי נְִמנְַעִּתי ִמן ַהַּמּבָט

ֶׁשּנֹוגֵַע ּבִפְנִים

וְִהסְַּתַּפְקִּתי ּבְנִּגּוב ָמִהיר

ֶׁשל ָאבָק ִמן ַהּקְָצוֹות ַהְּׁשבּוִרים.

לְִמְתּבֹונֵן ֵמַהַּצד

זֶה נְִרֶאה ֵּדי ָּתִמים.
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דו"ח פנימי

סִָטיִתי ִמן ַהֶּדֶרְך ּבִגְלָלְָך

וְכָל ּפְָחֶדיָך ֶׁשִהְתַעְרּבְבּו ּבְֶׁשלִּי נָמֹוגּו.

ֹלא עֹוד ּפְָחִדים ּבְלִּבִי, ּכִי ִאם ַהְׁשלָָמה.

ְמַעּיֶפֶת ַהַהְׁשלָָמה ִאְּתָך

וְִצָּמאֹון ּפֹוֵׁשט ּבְעֹוְרַקי,

ִצָּמאֹון לְֶאנְֶרּגְיָה ִׁשְמִׁשית

לְֶקֶרן אֹור ְמלַּטֶפֶת ּוִמְתַאֶהבֶת

לְאֹורֹות ּוצְבִָעים ֶׁשָחַסכְָּת ִמֶּמּנִי

ּבְַאֲהבְָתָך אֹוִתי, ּבְַאֲהבִָתי אֹוְתָך.

ֲעיֵפּות ַמכְבִּיָדה ַעל ַמכְאֹוַבי

ֲעיֵפּות ֶׁשל זְַמן ְמבֻזְּבָז.

ִאם ָהיִיִתי יֹוַדַעת ָמה עֹוֵמד לְִקרֹות

ָהיִיִתי ֹהוָה אֹוְתָך ּבֱֶאֶמת. 

ֲאבָל ַהַחּיִים ּכֹופְפּו אֹוִתי לַּצּוָרה ֶׁשּלֶָהם

וְַאָּתה, ֶׁשּלִַּמְדָּת אֹוִתי ּגְִמיׁשּות

ִהְתַקַּבְעָתּ ּבְַמלְּבֵן ָקפּוא וְִהְׁשַּתּנֵיָת

ּכְִאּלּו ֹלא יַָדְעָּת ַאֲהבָה

ּכְִאּלּו ֹלא ִהְתעֹוַרְרנּו ּבְיַַחד

ּכְִאּלּו ֹלא ּכַָבְׁשנּו ֶאת ָהעֹולָם.
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התרוקנות

�

ֲאנִי ּכָאן ַּבֶּׁשֶקט ֶׁשּלְָך

נְִרֶעֶׁשת ִמּפִּתּולֵי ַמְחְׁשבֹוֶתיָך.

ֵאין ֵקץ לַֹחם ַהּנִפְלָט ִמְּמָך

וֲַאנִי נְֵמסָה, ִמְתַאָּדה לְַאט לְַאט

ַעד ֶׁשַהֶחֶדר ּכֻּלֹו נֹוכְחּוְתָך ַהּבִלְָעִדית.

ֲאנִי מֹוֵצאת ֶאת ָהֶרגַע ַהּזֶה נֹוַח

ּכְִמַעט נִָעים, ְמַעט ִמְתּפֹוֵרר

ְמֹאד ְמעֹוֵרר.

אּולַי זֶה ַהּזְַמן ֶׁשּלָנּו לְַהּבִיט ַּבַּמְרָאה

לְַהְחלִיט ֶׁשּנִגְַמר ַהִּמְׂשָחק

נְִׁשּבְרּו ַהּכֵלִים ֶׁשּלְָך

ִהְתנַּפְצּו ַהִּצּפִּיֹות ֶׁשּלִי

ִהְתרֹוַקנְִּתי.

ַאָּתה ַמְמִׁשיְך לְַחֹׁשב ָהפּוְך

וֲַאנִי ִמְתַהּפֶכֶת ּבְתֹוכִי ִמילְיֹון ּפְָעִמים

ַרק ּבִכְֵדי לְַקּבֵל ֶאת ָהֹאֶמץ

לִפְֹּתַח ֶאת ַהֶּדלֶת

וְלֵָצאת לָעֹולָם ּבִלְָעֶדיָך.
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לְִהְתרֹוֵקן ִמּבְלִי לְִהָּׁשֵאר ּבִָריק

ַרק ּבִכְֵדי לִנְֹׁשם ֵמָחָדׁש ּולְַהְרּגִיׁש

לְַהְחלִיט ֶׁשַעכְָׁשו זֶה ַהּזְַמן ַהְּמֻאָּׁשר

וְכָאן הּוא ַהָּמקֹום ַהִּטבְִעי.

ּבֵינֵינּו ׁשּום ָּדבָר ֹלא קֹוֶרה סְָתם

ָהִענְיָנִים ְמעֹוְרִרים אֹוָתנּו לְִהְתַענְיֵן

ּבָעֹולָם ַהֻּמטְָרף ֶׁשִּמחּוץ לַַּביִת ַהַחם.

ֲאנְַחנּו ּגֹוְמִאים ֶמְרַחּקִים ֲעצּוִמים

ּכְֶׁשָאנּו ִמְתָקְרבִים זֶה לָזֹו

ַמְׁשלִיִמים ּפְָעִרים ֶׁשּנְֶחצְבּו ּבִכְֵאב

ַּבַּדּקֹות ֶׁשּנְֶחלְצּו ּבְַאנְַחת ְרוָָחה.

ּכְמֹו ּגּוף ֶאָחד ָאנּו נִָעים, אּולַי

ּכְבָר ֹלא ּכְמֹו ַּפַעם ּבִזְִריזּות

ֶאּלָא לְַאט ּובְַסבְלָנּות, ּבְִמָדִּתּיּות.

ׁשּום ָּדבָר ֹלא ִמְתַרֵחׁש ּבַָאיִן

לָכֵן ָאנּו אֹוֲהבִים יֵׁש ֵמַאיִן.

ֵהַבּנּו ֶׁשֵאין לָנּו לְָאן לְַמֵהר

וְלָכֵן ָאנּו ּכָאן ּבִכְֵדי לְִהָּׁשֵאר.

ּופְִתֹאם, ׁשּוב ִהְתרֹוְקנּות.
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צוף העולם

ּוכְֶׁשָהלַכְנּו ּכְחֹולְִמים יַָצְרנּו עֹולָם ָחָדׁש

ֶאצְלְָך ִצבְעֹונִי וְׁשֹופֵַע צְלִילִים

וְֶאצְלִי ָׁשֵקט וְָעמּוס ּבְִמּלִים

וְיַָדְענּו ֶׁשָאנּו טֹובִים ּבְִמּזּוג ָהעֹולָמֹות

וְכָל ֶאָחד ָחפְִׁשי לִבְֹחר ְרצֹונֹו

וְֹאֶׁשר הּוא ֹלא ִמּלָה ּגַּסָה.

ָהיִינּו ּפְתּוִחים לְכָל עֹובֵר ֹאַרח ּובְִׂשְמָחה

ּכֵנָה וֲַאִמִּתית טַָעְמנּו

ִמַּטֲעמֹו ֶׁשל צּוף ָהעֹולָם ַההּוא.

ַהֹּכל ָהיָה ֻמְׁשלָם

וְִהְתַהּלַכְנּו ּכְאֹוֲהבִים חֹולְָמנִּיִים,

ַעד ֶׁשִהְתעֹוַרְרנּו,

ּכָל ֶאָחד לְתֹוְך ּכִַּפת ַהּסֶלַע ַהֻּמזְֶהבֶת

ֶׁשל ּבְִדידּותֹו.
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להתאהב בדרך הנכונה

ֲאנִי ִמְתַאֶהבֶת ּבֲָאנִָׁשים ַהֹּלא נְכֹונִים

ַּבֶּדֶרְך ַהּנְכֹונָה

ִהְתַאֲהבּות ַחָּדה, ֲעֻמּקָה ּוַבזְּבְזָנִית

ׁשֹובֶֶרת לֵב ּוְמַסֵּמאת ֵעינַיִם

ִהְתַאֲהבּות ַרצְָחנִית ַמָּמׁש.

אּולָם ּכְמֹו ֶׁשִהיא ּבָָאה

ּכְָך ִהיא הֹולֶכֶת

ַהִהְתַאֲהבּות וֲַאנִי.

ֲאנִי אֹוֶהבֶת לְִהְתַאֵהב ּבְַעצְִמי ַּדְרּכָם

ֶּדֶרְך אֹוָתם ּגְבִָרים ֹלא נְכֹונִים

ַּבֶּדֶרְך ֲהכִי נְכֹונָה לִי — ַהֲהפּוכָה

זֹו ֶׁשְּמַעּיֶפֶת לִי ֶאת ַהַחּיִים וְַהּגִזְָרה.

ֲאנִי ִמְתַאֶהבֶת ּבְַעצְִמי ִאָּתם

וְלָכֵן ֵהם ּבְֶעֶצם ָהֲאנִָׁשים ַהּנְכֹונִים

ַּבֶּדֶרְך ַהֹּלא נְכֹונָה

ֶׁשּלֶָהם ִאִּתי,

ּכִי ִאם ָהיּו ֵהם ַּבֶּדֶרְך ַהּנְכֹונָה

ָהיּו ִמְתַאֲהבִים ּבִי ַּבֲחזָָרה

ּבְֹאפֶן ּכָזֶה ֶׁשּכָל ַהְּמִחּצֹות נֹופְלֹות

וְַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת ִמּכָל ּפִּנָה.
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הזיה

ַאָּתה ּכְבָר ַּכָּמה זְַמן ּבִלְִּתי ָמִדיד

ַּתֲעלּוָמה ְמתּוָקה ּוְמִריָרה

נֱֶעלָם ּובָא, ְמַחּיְֵך וְָאז נְִרָּתע

ֲאנִי ּתֹוָהה ִמי ַאָּתה, ִמי ֲאנִי...

ַהּיֹום ָׁשכְַחִּתי ַּפֲעַמיִם ֲחפִָצים ּבְכָל ִמינֵי

ְמקֹומֹות, וְַהֹּכל ּבִגְלַל ֶׁשָחַׁשבְִּתי ָעלֶיָך

ַּבַּתת מּוָדע. ֲאנִי ַמפְִסיָקה ֹזאת ַעכְָׁשו

ּבְמּוָדע. ֲאנִי קֹופֶֶצת לֲַהזָיָה ַהבָָּאה.
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בדרכי האמונה

לְִמֹצא ֶאת ָהֱאמּונָה ּבְֵעינֶיָך

ַמכְִאיב לַּסְפֵקֹות ֶׁשּלִי.

ֲאנִי נֹוטֶלֶת ִמְּמָך ֶאת ָהֶעֶצב

ּכְֵדי לְַעֵּצב ֶאת ָהֱאמּונָה ֶׁשּלִי

ּולְַאט לְַאט ְמגַּלָה ֶׁשִהיא

ִטבְִעית לִי, ּכָמֹוָך.

ֲאנִי אֹוסֶפֶת ֶאת ַהַהְׁשּגָָחה ַהּפְָרִטית ֶׁשּלָנּו

לְתֹוְך ִׁשבְֵרי נַפְִׁשי

אּולַי יְִתַאחּו ֵהם ּבִזְכּוְתָך.

רֹוָצה לְַקּלֵף ֵמָעלַי

ֶאת ְרצּועֹות ָהאֹור ַהּזָר ַהּמֹונְעֹות ִמֶּמּנִי

לְִהיֹות ַמֲאִמינָה ּגְמּוָרה

ּבְַעצְִמי,

ּוַבֹּכַח ֶהָעצּום וְַהּטֹוב ֶׁשִחּבֵר ּבֵינֵינּו.

רֹוָצה לְַהְרּגִיׁש ֶאת ָהֱאמּונָה

ּבְתֹוְך ּבְָׂשִרי, ּבְָרָקמֹות

ָהֲעִדינֹות ּבְיֹוֵתר.

לְַבּסֹוף, ֶאְמָצא ֶּדֶרְך

לְַהּבִיט לְָך ּבֵָעינַיִם

ּבְלִי לְַפֵחד.

וְַאָּתה ּפָׁשּוט ְּתַחּבֵק.
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על הציפייה

לִפְָעִמים ַאָּתה ּכְמֹו ּבֹוֵרַח ִמֶּמּנִי

ָׁשעֹות נֹופְלֹות וְָקמֹות ָעלַי ּבְִצּפִּיָה

לְבֹוא ַהּגְֻאּלָה ַהְמֻּאֶחֶדת ֶׁשּלָנּו.

ַאָּתה ְׁשִתיל ַהְמסֵָרב לְִהּקָלֵט ּבֲָאָדָמה

ַהּטֹובָה, ָהַרּכָה וְָהאֹוֶהבֶת,

ַאָּתה נְִמָׁשְך ֶאל רּוַח ַאֶחֶרת,

ּבֹוֵעט ּבְכָל ָהְרגָׁשֹות.

ֲאנִי רֹוָאה ֹזאת ּבֵין ַהְּתִריִסים

ּכֹוֶאבֶת ֶאת ַהּגַן ַהּנֱֶעלָם,

צֹופָה ּבְַמְחְׁשבֹוֶתיָך ִמְתַרֲחקֹות.

ָמַתי ּגּופְָך יִלְַהט ִמן ַהְּתׁשּוָקה

לְִרגִָעים ֶׁשל ַּביִת ַחם וְכֹוס ֵּתה ַעל ַהִּמְרּפֶסֶת?

ַּבּסֹוף ַאָּתה ִּתְמָצא חֹוָמה,

ְּתַטּפֵס ָעלֶיָה ּבְַרַעד נִָעים

ּוַבַּצד ַהֵּׁשנִי אֹור ּגָדֹול וֲַאנִי.
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חלון פתוח 

ַחּלֹון ּפָתּוַח ִהְׁשִאיר

ַאְך ֶאת ַהֶּדלֶת סָגַר.

ָקַפצְִּתי ּפְנִיָמה ּוַבֲחַדר ַהֵּׁשנָה

ְמָצאִתיו, זְרֹועֹוָתיו ּפְרּוׂשֹות לְֶעבְִרי

ּובֵין ֶאצְּבְעֹוָתיו לִּבִי

אֹוֵמד ֶאת ֶמְרַחק ַהּפְִעימֹות 

ֶׁשּבֵינֹו לְבֵינִי

קֹובֵַע ֶאת סֹוף ַהִּסּפּור

ָחׁש ֶאת ּבֶָהלִָתי

ּוַמְרּפֶה.
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חשוף היה בפניי 

ָחׂשּוף ָהיָה ּבְפָנַי.

י זְרֹועֹוַתי סְבִיב ּכְֵתפָיו ּכַָרכְִתּ

ֹלא ּפַָחְדִּתי לְַהּבִיט לְתֹוְך נַפְׁשֹו

ִהיא ִּדּבְָרה ֵאלַי ַּבֲעִדינּות

ְמַחּפֶֶׂשת ֶּדֶרְך לְִׁשֹּבר ֶאת נְֻקׁשּות ַהּגּוף.

ִקְרבִי ֵאלַי, לַָחְׁשִּתי

ּופֶַתע רּוַח ֲחזָָקה ִטלְטְלָה אֹוָתנּו

וְֶאת ַהּקֶֶׁשר ַהָּׁשבִיר ֶׁשל ִרגְׁשֹוֵתינּו.

ָהיָה לֹו ָקֶׁשה לְִהיֹות ָחׂשּוף

לָכֵן ָׁשכַח ֶאת ַהִּמּלִים וְִהְדִחיָקן

לְָמקֹום ֶׁשּבֹו ֹלא ְמֻחּיָבִים לֶָהן

וְֹלא לַָאֲהבָה.
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ַהּגְַעּגּוִעים ֵאלֶיָך ּדֹוִמים לֲַענָנִים חֹולְפִים

ַהַּמְחלִיפִים צּוָרה ּוִמְתּפֹוגְגִים לְִאּטָם.

ִצּפֹור ֶׁשחֹוָצה ֶאת לֵב ֶהָענָן

ֹלא ֵּתַדע ֶׁשָחלְפָה ַעל ּפְנֵי יָם ַהּכְֵאב.

ּבְכָל ַּפַעם ֶׁשִּצּפֹור נַפְִׁשי קֹוֵראת לְָך

ָענָן ְמנֵַחם חֹולֵף ֵמָעלַי

וְעֹוטֵף אֹוִתי ּבְִטּפֹות ְׁשקּופֹות

ֶׁשל ַאֲהבָה.

ִמּתֹוְך ּגְַעּגּוַעי ַהָּׁשַמיִם

ַרּכִים וְַסלְָחנִים ֵאלַי.
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מינוס אהבה

לְכָל ַהּיֵׁש ַהּזֶה ֶׁשֵאין ּבְָך

לֵָתת לִי לְַבד ַאָּתה

ּגַָמְרנּו ֶאת ַעצְֵמנּו ּבְִׁשבִיל

ַהּיֵׁש ַהּזֶה ֶׁשֵאין ּבְָך

וְַאֲהבָה ֶׁשּטֹוב לְָך ִאָּתּה

ּוָמה ִאִּתי ֶׁשּיֵׁש לְָך

ּוַמה יֵׁש לְָך ִאִּתי

ּוַמה ֵאין לְָך.

ָאַהבְִּתי אֹוְתָך ָחזָק ּבְָך

ָעֹמק ּבִי, יָָׁשר ּבְָך

ַחּבֵק אֹוִתי ֶׁשֹּלא ֶאְׁשֹמט

אֹוְתָך ִמִּסּפּור ַחּיַי

ֶׁשֹּלא ֶאְׁשַּכח ֵאיְך ּבֵין יֶָדיָך

נֹוצְרּו יֵׁש ֵמַאיִן ְׁשִתיקֹוַתי

ּובְכָל ַהּיֵׁש ּבְָך ֹאַהב אֹוְתָך

ּולֵָאין ֶׁשּבָא ֶאסְלַח לְָך

ּכִי ֲאנִי וְַאָּתה ֶאָחד

ֶאָחד ַאָּתה,

ְׁשנַיִם ֲאנִי,

ִמינּוס ַאֲהבָה.
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דקירה 

ָהיִיִתי ּבַֻּבת ַרֲאוָה ֻמְׁשלֶֶמת

ּכָל ָּדבָר ֶׁשִהלְּבִיׁשּו ָעלַי נְִרַּכׁש ִמּיָד

ֵמעֹולָם ֹלא ִהְתלֹונַנְִּתי ַעל ַהֲחִדיָרה

ֶׁשל ַהִּסּכֹות לְתֹוְך עֹוִרי.

ֲאבָל ְׁשָאר ַהּבֻּבֹות ִקּנְאּו ּבִי

וְִהּכּו אֹוִתי ַמּכֹות נְִמָרצֹות

ַעד ֶׁשּבְגַָדי ִהְתּפֹוְררּו

ּכָל ֲחלַָקי ֹּפְרקּו

וְנִזְַרְקִּתי לְפִּנָה ֲחׁשּוכָה.

וֲַאנִי, ִמּתֹוְך ּכְִמיָהה ַעְקָׁשנִית לַַחּיִים

נִּקִיִתי ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ַהּבּוָׁשה

ָאַספְִּתי ֶאת ַהֲחלֹומֹות ַהּבֻּבִָתיִּים

לְתֹוְך ֻקפְסָא

וְכַָתבְִּתי ִׁשיִרים.





מסר לאישה פראית

עֹוֶדּנִי ְמַחּפֶֶׂשת ֶּתֶדר

ֶׁשְּמַחּבֵר ְרוִָחים ְמיָֻּתִרים
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מסר לאישה פראית

�

ַאְּת יְכֹולָה לְִהיֹות ּכָל ַמה ֶׁשּבָא לְָך.

ַאְּת יְכֹולָה לִבְֹרַח ִמָּׁשם

לְַהּגִיַע לְכָאן

לְַהבְִריא

לְַתֵּקן

לְִהְתּגַלְּגֵל

לְִהצְַטֵער

ֲאבָל, ַאל ִּתְׁשּכְִחי לָׁשּוב לַָּמקֹום ַההּוא

ּבֹו ַהֹּכל ִהְתִחיל וְנֹולַד.

ַהָּמקֹום ּבֹו ֶהָחסֵר הּוא ַהָּׁשלֵם

ַהָּׁשוֶה הּוא ַהּׁשֹונֶה

וְַאְּת ִהיא ִמי ֶׁשַאְּת

ּבְלִי ַהֲעָמדֹות ּפָנִים

ּפְׁשּוטָה ִעם ַהַחּיִים.
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2

לְַׁשְחֵרר ֶאת ֶהָעבָר

ֶאת ַהּפֶַצע ֶׁשּנִפְַער

ֶׁשּנְִׁשַּבר וְִהְתנַּפֵץ לְִרִסיִסים.

ׁשּוב יַלְָּדה ְקַטּנָה ֶׁשְּמַחּפֶֶׂשת 

ֶאת ַהְּתׁשּובָה ַּבָּמקֹום ַהֹּלא נָכֹון.

ֶהְמיַת קֹול ַרּכָה ְמלַּטֶפֶת

ְמַחּזֶֶקת ֶאת ָהרּוַח ַהְּׁשבּוָרה

ְמַאָחה ֶאת ַהּסְָדִקים לֲַהבָנָה.

ֲאנִי ּכָאן ַעכְָׁשו, ּתֹוָהה

ַּבִּׁשּנּויִים ֶׁשַהּזְַמן זִֵּמן

ּבְָרגִָעים ֶׁשֹּלא יָׁשּובּו

ּבְֶעְרּגָה לְַמֶּׁשהּו ּפְנִיִמי נְֶחּבָא

ִמְתּגַלְּגֵל ּכְמֹו ּבְתֹוְך ַעצְמֹו

ְמַבּקֵׁש לְִהְׁשַּתְחֵרר

ְמַבּקֵׁש לָעּוף.

לְַׁשְחֵרר ֶאת ֶהָעבָר

ּכִי הּוא נִגְַמר

ּכִי הּוא ֶאת סֹודֹוָתיו

לְעֹולָם ֹלא יְגַּלֶה

ּכִי הּוא לִּמּוד ִמְתַמֵּׁשְך

ִהבְהּובִים לַּתֹוָדָעה

ַקּלָה ּכְמֹו נֹוָצה.
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אני ועצמי

ֲאנִי ָהְרפּוָאה ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ָהַאֲהבָה ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ַהּגְֻאּלָה ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ַהּכְֵאב ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ַהָּמָחר ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ַהְּמִחיר ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ַהּזְַמן ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ַהֹּיפִי ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ָהֹאֶׁשר ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ַהִחּפּוׁש ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ָהִאּבּוד ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ַהָּמקֹום ֶׁשל ַעצְִמי

ֲאנִי ַהְּתׁשּובָה ֶׁשל ַעצְִמי

וֲַאנִי ַמְׁשלִיָמה ִעם ַעצְִמי.
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האי של עצמי

לְָאן ֲאנִָׁשים ָרִצים? ָמה ֵהם רֹוִצים?

ֶהֵּׂשגִים, יְָעִדים, ַהגְָּדרֹות, ּכְלָלִים...

ֲאנִי ַחיָּה ּבְֶׁשֶקט

ּבְַעד ֲעִמיָדה ַּבָּמקֹום, ִאי ְּתזּוזָה ֵמָרצֹון

ִהְתּבֹונְנּות ּפְנִיָמה, זְִריָמה ּבְֶקֶצב ִטבְִעי

ֲחלִיָמה ּבְָהִקיץ

ְמנּוָחה, ִרּקּוד ַאֲהבָה

לְבָבֹות ְמַדּבְִרים.

ֲאנִי ְמַקּבֶלֶת ּבְַהְׁשלָָמה ִאי ַהְׁשלָָמה

ִעם ִמי ֶׁשֲאנִי, ּכְמֹו ּגַם

ִאי ִמּמּוׁש ַהּפֹוטֶנְצְיָאל ֶׁשּבִי.

ָהֹאֶׁשר הּוא ַּבּכָאן וְַעכְָׁשו

ֹלא ַּבּתֹוָצָאה, ֹלא ַּבַהצְלָָחה.

ּבְֶרַקע ּכָל ַהּסְָערֹות ֶׁשל ָהעֹולָם ַהּזֶה

ֲאנִי ְמַאֶּמֶצת לִי ַפנְַטזְיָה

ֵמעֹולָם ַאֵחר ּוְמבִיָאה אֹוָתּה לְִמּמּוׁש ֹּפה

ּבְתֹוכִי, ַּבּזְַמן ֶׁשּלִי ַהּפְָרִטי,

ּבִָאי ֶׁשל ַעצְִמי.
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סימנים 

ִסיָמנִים ּבְגּופִי —

ַמַּפת ַהְּדָרכִים ֶׁשל ַחּיַי.

ּכְמֹו ּבֶגֶד יָָקר

ֶׁשֵאין לְַאף ֶאָחד ִמּלְַבִּדי.

לְכָל ִסיָמן ִסּפּור

ָמקֹום ֶאל ַעצְִמי,

וְֶאל ִמי ֶׁשָהיִיִתי וְעֹוֶדּנִי ֲאנִי.

לִפְָעִמים זֶה ּכֹוֵאב ּכָל ּכְָך ּבְֶׁשֶקט

ֶׁשַחּיָבִים לְַהּבִיט

טֹוב, ָעֹמק ּפְנִיָמה,

ֶאל ַהָּמקֹום ּבֹו ַהִּסיָמנִים נִָחים.
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בעולם המסנוור עיניים

ׁשּום ָּדבָר ֵאינֹו ּכְפִי ֶׁשהּוא נְִרֶאה.

ּבְעֹולָם ַהְּמַסנְוֵר ֵעינַיִם

יֵׁש לִבְֹּדק ּכָל ָּדבָר ַּפֲעַמיִם.

ּבְִמִציאּות ַהּסֹוגֶֶדת לְֹזַהר

ִמצְַטְמֵצם ַהֹּיפִי ַהִּטבְִעי.

ַהַחּיִים ְמזְַּמנִים אֹוָתנּו לְַקּלֵף ֶאת ַהּקְלִּפֹות

ּבִיכָלְֵּתנּו לְוֵַּתר ַעל ַהַּמּסֵכֹות

ּולְִהְתּבֹונֵן ּבֱָאֶמת ֶׁשּבִפְנִים.

ׁשּום ָּדבָר ֵאינֹו ּכְפִי ֶׁשהּוא נְִרֶאה

ּכְֶׁשאֹותֹו ַמְרּגִיִׁשים.
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זה

וֲַאנִי ּכְֶהְרגֵלִי נְִמנַַעת ִמּלָגַַעת ּבָזֶה

ּכְמֹו ֶׁשֹּלא נִָעים לֶָרֶדת לְַמְרֵּתף ָחׁשּוְך ּבְיִָמים ָקִרים וֲַאֵחִרים.

וֲַאנִי ּכְֶהְרגֵלִי נְִמנַַעת ִמּלְַהְקִׁשיב לָזֶה

ּכִי זֶה ּכֹוֵאב לִי — זֶה.

ֲאנִי נְִמנַַעת ִמּלְִחיֹות ֶאת זֶה

ּכִי ֵאינִי יֹוַדַעת ַמה ְמַחּכֶה לִי ָׁשם

ּוַמה ּבֵין זֶה לְבֵין ַמה ֶׁשֵאינֹו זֶה.

וְַאל ְּתַדּבְרּו ִאִּתי ַעל "זֶה"

ּכִי ַהֵּׁשד ָעלּול לְִהְתּפֵָרץ

ּולְַרּסֵס ּכְתֹובֹות ֵאׁש ּבְָרִקיִעים,

לְַהְרִעיד ֶאת ִאָּמא ֲאָדָמה,

לְָהבִיא לָכֶם ֶאת "זֶה" ַּבֲהפּוכָה.

וְאּולַי זֶה ַרק

נְִדֶמה לִי,

וְאּולַי זֶה יֲַעֹבר לִי,

יְַדגְֵּדג וְיֵלְֵך.
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מעגל שלם 

ַחּיַי ַמְעּגָלִים ַמִּׁשיִקים לְַאיִן.

ֲאנִי ְמנַּסָה לְִדלֹות ִמֹּמִחי ַרְעיֹון ּגָדֹול

וְֵאין. ֶׁשֶקט ּבְֹראִׁשי,

ֶׁשֶקט ּבְלִּבִי.

ּכָל ָּדבָר ּבְַסבְלָנּות נִבְָרא

וְלָכֵן ֲאנִי ֹלא ְמַמֶהֶרת

חֹולֶֶמת, קֹולֶטֶת, ַמְחלִיטָה.

ַּבחּוץ ִצּפֹור ְמַצּיֶֶצת

וֲַאנִי ַמְקִׁשיבָה.

לַָמְדִּתי ֶאת ַהֶּדֶרְך

לְַחּבֵק ּולְַׁשְחֵרר.

רּוַח נֹוֶׁשבֶת ַאט

ֶאל ּתֹוְך ָהַאיִן

ּבְַמְעּגָל ָׁשלֵם ֶאָחד.
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גבולות החופש

ֱאֶמת ַהַּכּוָנֹות ַהּטֹובֹות

ַאֲהבָה חֹובֶֶקת עֹולָמֹות

אֹור ֵמִאיר ֶאת ַעצְמֹו

ֲחלֹום קֹוֵרא ִמֶּמְרַחּקִים

יָם ַהּזְַמן ּגֹוֵעׁש

ַמֶּׁשהּו ָׁשֵקט ּבִי ְמַדּבֵר.

ֲאנִי ּכֻּלִי ּכָאן.
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משב רוח מדברי

ּבְלֵב ַהִּמְדּבָר יֹוֶׁשבֶת 

ּוְמַצּיֶֶרת ַקּוִים לְִדמּות ָהִאָּׁשה ֶׁשּבִי

ָהַאִּמיָצה, ַהְּׁשלֵָמה ִעם ַעצְָמּה.

ַמַּׁשב רּוַח ִמְדּבִָרי לֹוֵחׁש ּבְָאזְנַי

ִמּלֹות ִעידּוד לְַהגְָׁשַמת ֲחלֹום.

ְמגַּלֶה לִי ֶׁשֵאין ּבֹו ֹּדפִי וְגַם ּבִי,

וְֶׁשָהרּוַח ַהּגְדֹולָה ְמכַּוֶנֶת 

ּכָל ָּדבָר לְיֲַעדֹו.

ּבְלֵב ַהִּמְדּבָר ַהֹּכל ּפֹוֵעם ּבְִתנּוָעה ַאַחת

ֵאין ְׁשבִָרים, ֵאין ַמְחלֹוקֹות

יֵׁש ֲהבָנָה ְׁשֵקטָה וֲַחזָָקה.

ֲאנִי ְמלַּטֶפֶת ֶאת ַהִּמּלִים ּוַמסְּפִיגָה 

אֹוָתן ּבְגּופִי,

ּוכְמֹו ַאבְנֵי ַהִּמְדּבָר ַעִּתיקֹות ַהּיֹוִמין

ֲאנִי זֹוכֶֶרת

וְנִזְּכֶֶרת ּבִנְֻקַּדת ַהַהְתָחלָה.
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התגלות 

וְאּולַי ֲאנִי ַרק ְמַדָּמה

ֶאת ַעצְִמי ּכְבֻּבָה ַעל חּוִטים

וְָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשָחפְִׁשיָּה ֲאנִי ָחפְִׁשיָּה

וְֹלא ּכְנּוָעה לִיָצִרים

לִכְסָפִים, לֲַחלֹומֹות ֶׁשל ֲאֵחִרים.

ִהּנֵה, עֹוד ֶרגַע יִּפְָקחּו ֵעינַי

וְֶאְרֶאה ֶאת ָהעֹולָם ּבְאֹורֹו ָהֲאִמִּתי

וֲַאַדּבֵר ִעּמֹו וְֵאַדע

ִאם יֵׁש ַּתָּקנָה וְיֵׁש ֶחְמלָה.

אּולָם ּבְִהְתּגַּלּות ּכָזֹו יֵׁש ַסּכָנָה

ֶׁשַהַּפַחד יֲַעֹזב אֹוִתי ּבְִמנּוָחה

וְֶאְהיֶה ְמֹאֶהבֶת ּבְֹכִחי

וְֶאְׁשַּכח ֶאת יְֵמי ַהֹחֶׁשְך

ֶאְהיֶה ּבָֹאֶׁשר ַהֻּמְחלָט.

ַהּיֹום ֶהְחלַטְִּתי לִָראׁשֹונָה

לְַהֲאִמין לָזֶה, וְָחלַצְִּתי נֲַעלַי

וְִהְתַמַּסְרִּתי לַחֹול ַהַחם

וְִהפְַסְקִּתי לְִׁשֹאל

וְָקַרְעִּתי ֶאת ַהחּוִטים

ֶׁשל ּבֶגֶד ַהּיָם

וְנִכְנַסְִּתי לַַּמיִם ָהֲעֻמּקִים

ַחּפָה ִמּכָל ַאְׁשָמה.





רגעים של כתיבת שיר

ִמסְַּתֵּתר ַהִּׁשיר ּבֵין ָהֵעִצים

ְמַׂשֵחק ִאִּתי ּתֹופֶסֶת

קֹוטֵף ּפְִרי, אֹוכֵל אֹותֹו

ּוְמַפֶּתה: ְקִחי אֹוִתי.
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רגעים של כתיבת שיר

ְרגִָעים ֶׁשל ּכְִתיַבת ִׁשיר:

ּפָנָס נִכְבָּה, ֹאזֶן ִמְתַמַּתַחת,

ְׁשִריִרים ֹלא ֻמּכִָרים ּכֹוֲאבִים,

ּכְֵאב ּגָדֹול וְָאז...

ֲאנִי נִזְּכֶֶרת ּבְָך ּוְתמּונְָתָך

נְִמֶהלֶת ּבְָדִמי.

ִהיא ּכָל ּכְָך ְׁשלֵוָה ּומֹוִציָאה אֹוִתי

ִמַּׁשלְוִָתי.

ֵאין ּכְמֹו ְּתחּוָׁשה זֹו

ֶׁשל ְמלֵאּות ְּתמּונְָתָך ּבְִׁשיִרי.

יֵׁש ְרגִָעים ֶׁשּבָא לִי לְפֵָרק ֶאת ַהִּׁשיר

לְֶחלְִקיִקים ְקַטּנִים

ּכְֵדי ֶׁשאּוכַל לֱֶאֹחז ּבְָך

לְעֹוד ַּדָּקה ְׁשלֵָמה.

ּבְֹתם ְמלֶאכֶת ַהּכְִתיבָה

ֲאנִי ִמְתנֶַחֶמת ַּבִּׁשכְָחה,

ַמֶּׁשהּו ּבְתֹוכִי נִפְָרד ִמֶּמּנִי

לְטֹובִָתי, לְטֹובְָתָך.
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אלף בית בלשון

ָאלֶף ּבֵית ּבְלָׁשֹון

לֹוַמר ֶאת ַהִּמּלָה ּבְִמלֹוָאה

לְֹלא ִקּצּוֵרי ֶּדֶרְך ְמיָֻּתִרים.

ַמּדּוַע לְַקֵּצר ִאם נִָּתן לְַהֲאִריְך?

הּוא יֹוֵדַע לְַהֲעִריְך 

ֶאת ָהֹאֶרְך ֶׁשל ַהִּמּלָה.

הּוא ְמגַלְּגֵל ֶאת ַהִּמּלִים ּבְפִיו

ִמְתַּבֵּׂשם ֵמֵריָחן, ִמַּטְעָמן, ִמִּצבְָען,

ּבְעֹוד ִדּבּוִרי נְִׁשָמע ָעֹקם ּבְָאזְנַי.

ֵאין לְַקֵּצר ִמּלָה ֶׁשִטּבְָעּה ָאֹרְך.

זִכְִרי יַלְָּדה,

ַּבטְִּאי ִמּלִים ְׁשלֵמֹות ּוְמלֵאֹות

ַהִּמּלִים ַהּיָפֹות,

ּכָמֹוְך.
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הרצון האמיתי

ֱאֹחז ּבְֹכַח ָהָרצֹון ַהּבִלְִּתי נִגְָמר

ַהּבִלְִּתי ָרגִיל ּבְִמקֹומֹו ּוזְַמּנֹו,

לְפֶַתע הּוא יִפְַּתח לְָך ַחּלֹון ַּבּזְַמן

וְיִֵּתן לְָך ֶאת ַהַּמּבָט ַהַחד–ַּפֲעִמי

ֶאל ּתֹוְך ּתֹוכָּה ֶׁשל ֶאפְָׁשרּות

ֶאפְָׁשרּות ֶׁשֵאין ֵׁשנִי לָּה

ִהּגָיֹון ֶׁשֵאין ֶהסְּבֵר לֹו

וְָחכְָמה ֶׁשּטֶֶרם ּפְִענְַחָּת

ַעל ַהֶּמְרָחב ֶׁשָחסֵר לְָך.
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השתיקה שלה

ֲאנִי יֹוַדַעת ַמה ֹזאת ַאֲהבָה ֲאבָל

ִהיא ַמֲחזִיָקה אֹוִתי ּבְֶמַתח ּכְִאּלּו

ֶׁשֵּמעֹולָם ֹלא נִפְּגְַׁשנּו ּבְפִּנָה ֲחׁשּוכָה.

ֲאנִי ֹלא ִמְתַרּגֶֶׁשת ִמֶּמּנָה יֹוֵתר

ַרק ּכְֶׁשֲאנִי חֹולֶֶמת ּבְָהִקיץ

ִהיא ּפֹוַתַחת לִי ֶּדלֶת וְׁשֹוֶתֶקת.

ֲאנִי ּכֹוֶתבֶת ֶאת ַהְּׁשִתיָקה ֶׁשּלָּה.
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מד החום 

יֹום ֶאָחד ֲאַסּפֵר לְָך

ֶׁשָהיִיָת ְמקֹור ַהְׁשָרָאה

לִַּׁשיִרים ֶׁשּלִי ּולְכַָּמה ַמְׁשּבִֵרים

ִרגְִׁשיִּים וְכָל ֹזאת לְֹלא יְִדיָעְתָך.

אּולַי זֶה יִגְֹרם לְָך ִאי נֹוחּות

אֹו ּבִלְּבּול ַקל

ֲאבָל לִי זֶה ֹלא יְַׁשּנֶה

ֶאת ַמד ַהֹחם ַהּנְִׁשלָח ִמֶּמּנִי 

ֵאלֶיָך, וְַההֹוָדיָה

ַעל ֶׁשָהיִיָת ּבִלְִּתי ֻמָּׂשג

ּכְִמַעט ֹלא ֱאנֹוִׁשי וְִעם ֹזאת

ֵחלֶק ִמֶּמּנִי

ַהַּצד ַהּטֹוב ּבְִׁשיַרי ַהְמֻדִּמים.
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הגבול שבין היש והאין

יֵׁש ִמּלִים ֶׁשּבָאֹות ִמן ַהּלֵב ַהָּׁשלֵם

ַהּלֵב ַהָּׁשלֵם הּוא ַהּלֵב ַהְּמַדּבֵר

ֶׁשְּמַרּפֵא ֶאת ַהְּׁשִתיָקה וְֶאת ַהֶהְעֵּדר.

ַהִּמּלִים ֶׁשּבֵין ַהּׁשּורֹות

ֶׁשּבֵין ַהּצְלִילִים

ֶׁשּבֵין ַהּזְַמּנִים

נֹולָדֹות ִמּתֹוְך זִּכָרֹון

ֶׁשל ֶרגַע ְמֻאָחד ִעם ַהָּמקֹור ָהִראׁשֹון

נִיצֹוץ ּבְִריָאה וְִהְתּגַּלּות ָאָדם ַקְדמֹון.

ַהִּמּלִים ֶׁשּלְעֹולָם יְִהיּו ֵמֵעבֶר לִַּדְמיֹון

ֵמֵעבֶר לְַתבְנִּיֹות ְקִריאֹות ּוְמדּודּות

ָחפְִׁשּיֹות ֵמַעצְָמן, ֵמֶעֶצם ֱהיֹוָתן

ּכְמֹו נְָׁשמֹות ֶׁשַּמְמִּתינֹות לְִהְתּגַּלֵם ּבְגּוף.

ֵהן ַחּיֹות ֶאת ָהַאֲהבָה

ֵהן ַמְרּכִיבֹות ָׂשפָה ֶׁשִהיא ִׁשיָרה

ַהּנֹוגַַעת ַּבּגְבּול ֶׁשּבֵין ַהּיֵׁש וְָהֵאין.
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בקיעים

ׁשֹוֶתֶקת ּבֵין ִקירֹות ְמַדּבְִרים.

ַאֲהבָה. ְמַדּבְִרים.

ּכְֶׁשַהּגּוף ַחם, ַהּקִירֹות ָקִרים.

ּכְֶׁשַהּגּוף ַקר, ֵהם ִמְתלֲַהִטים.

ָּתִמיד ּבְאֹותֹו ָמקֹום, ִמין נֶָחָמה

ֶׁשּבְִׁשגְַרת ַהַחּיִים.

סֹובְלִים אֹוִתי ּבְכָל ַקְׁשיּוָתם

ּוְמגַּלִים לִי ֶאת ַהֹּקִׁשי ֶׁשּבִי

לְִהיֹות לְַבד. לְִהיֹות ּבְֶׁשֶקט.

ַהּקִירֹות ְמַדּבְִרים ֵאלַי

וֲַאנִי רֹוָצה לֲַענֹות לֶָהם —

ֲאבָל ַהּבְִקיִעים חֹונְִקים ֶאת ּגְרֹונִי.

ׁשּובּו ֵאלַי ָעצְמֹות ַהִּמּלִים

ׁשּובּו ִמּתֹוְך ַהּקִירֹות ֶׁשל ּכָל ַהּבִָּתים

ֶׁשָחיִיִתי ּבֶָהם לְתֹוְך ַהּקִירֹות

ֶׁשּבָנִיִתי ּבְתֹוכִי.
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סיבובי לשון

ְמסֹובֶבֶת ֶאת ַהּלָׁשֹון ּבְִדּיּוק לְפִי ַהְרּגָָׁשִתי

ִהְרּגְַׁשִּתי ֶׁשַהּלָׁשֹון צְִריכָה ֶאת זֶה

זֶה ּבְִדּיּוק ַמה ֶׁשִהיא ָרצְָתה ַעכְָׁשו

וְַעכְָׁשו ִהיא ִמְתַמּסֶֶרת לִי

לִי לִי לִי.

נְִׁשָמע ּכְמֹו ִמְׂשָחק,

ַאְך ּגּוף לָׁשֹון ֶאָחד ַּבֵּׁשנִי

הּוא לְגְַמֵרי ֲאִמִּתי,

ַהִּדְמיֹון ּבֹו הּוא ַרב לְׁשֹונִי

וְַהִּסיבּוב חּוִׁשי.

וְלִפְָעִמים ַהּלָׁשֹון ְמסֹובֶבֶת אֹוִתי

ַעד ֶׁשֲאנִי ַמְרּגִיָעה אֹוָתּה

ְׁשבִי ּבְֶׁשֶקט

ַאל ִּתְהיִי ַמלְּכָה ַעל ַחּלִָׁשים.

ִהיא נֲַענֵית לִי ּוַמְאִּדיָמה,

ֹאֶדם ָעֹמק ּוַמָּמִׁשי.
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אני שיר 

ֲאנִי ִׁשיר ּבְַהְׁשָרַאת ָהֲאנִי ַהָּׁשלֵם

ַהְּמׁשֹוֵרר ֶׁשל ּכָל ַהִּׁשיִרים ּבְַעצְָמם

ַהּצְלִיל ָהֶאָחד.
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אני כותבת 

ֲאנִי ּכֹוֶתבֶת ִמּלִים ֻמְדָחקֹות

ּבֶָרוַח ּבֵינְָך לְבֵינִי

ֶאת ָהַאֲהבָה ֶׁשָהיְָתה ּבְתֹוכִי ֵאלֶיָך.

וְֵאין ׁשּום ֶרגֶׁש ֶׁשֹּלא ּכַָתבְִּתי

ּכְֵדי לְִהּנֵָחם ִמן ַהִּמּלִים.

אּולָם ֵאּלּו ְמעֹופְפֹות לֶָהן

מֹוִתירֹות ׁשּורֹות ֵריקֹות ִמֹּתכֶן

ּוכְִמיָהה לַּקֹול ֶׁשּלְָך.

ֲאנִי ּכֹוֶתבֶת ּכְֵדי לְַהְקִׁשיב

לְַרַחׁש ֲעזִיבָָתן

ֶׁשל ַהִּמּלִים,

ּכְמֹו ִהְתַּפְּׁשטּות ֵמַעצְִמי לְתֹוְך ָהעֹולָם.
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כשהמשמעות החלה לפעול בדברים

ּכְֶׁשַהַּמְׁשָמעּות ֵהֵחּלָה לִפְֹעל ַּבְּדבִָרים

ֵהֵחּלּו ַהְּדבִָרים לְִהְתנֹוֵעַע, לְַדּבֵר

וְלִָׁשיר ֶאת ִׁשיָרם ַהְּמיָֻחד

ִׁשיר ַהַחּיִים ַּבֲעלֵי ַהַּמְׁשָמעּות,

ַהּלֵל לִיִציָרָתם ּולְֶעֶצם ֲהוָיָָתם.

ּוכְֶׁשַהַּמְׁשָמעּות ֵהֵחּלָה לִפְֹעל ַּבְּדבִָרים

ָהיּו ְּדבִָרים ֲאֵחִרים ְּתֵמִהים

ּכֵיַצד קֹוֶרה ַהּפֶלֶא ַהּזֶה

וְנִסְָּתר ֵמֵעינֵיֶהם סֹוד ָהִענְיָן

ּכִי ָהיּו ְמַקּנְִאים.

ּוִמּתֹוְך ַהַּמְׁשָמעּות ַהֲחָדָׁשה

ֶהְחלִיט ָּדבָר ֶאָחד לִפְֹרץ ִמִּמסְּגְַרּתֹו

וְלְִהיֹות ׁשֹונֶה ּופְִתֹאם

ָרָאה ַּכָּמה הּוא ַקל וְכַָּמה הּוא

טֹוב, וְהּוא ֵהִאיר לְכֻּלָם

ֶאת ַהֶּדֶרְך

לְַחּיִים ַּבֲעלֵי ַמְׁשָמעּות ֲאִמִּתית

וְָעצְָמה ּפְנִיִמית ִטבְִעית.
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