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   יונתן לוי

  

  

  ומרובע לחשים שישה
  
  

 שיר לשמאנית סיגל
  

  

   ַמְרֵּפק–ָּכל ֶרֶגל 

  ְּכמֹו ֵעֶגל ַמְרֵּבק

  ַּגְלְּת ְלַעְצֵמLִס

  ֶהְרֵּגל ְלַדְרֵּבק, ִסיָגל

  ֶהְרֵּגל ְלַדְרֵּבק

  ִּבי ֶקֶצב ִמְתַרֵּפק 
 

 ּתֹוַפְפְּת ַעד ַהּסֹוף

  סֹוַבְבְּת ֶאת ַהֹּתף

  ָאַסְפְּת ּבֹו ַהּטֹוב

  ָאַפְפְּת ִּבי אֹוב

  ָחַפְפְּת ִאּיֹוב

  מּוָבן ָׁשַטְפְּת ְּבָכל ַמְכאֹוב
 

 ּתֹוֶסֶסת ֶהְסֵּפק

  יַפת ֲאַפְרֵסקְקִצ

Lיֹוֵצא ֵמַהֶּפה ֶׁשָּל  

  ָּדג ְמַפְרֵּכס

  ִאְדָרתֹו ְמַמְרֶּכֶזת

  אֹוִתי ְּבֶהֵּקף

  ּכֹוֵפף ְוׁשּוב זֹוֵקף
 

 ְמֶּבה'ּפֹוֵעם ְּבֶג

  ֶו.ְמ.ְּכֶבֶטן ֶּב
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  נֹוֵהם רֹוֵעם ַהֵּׁשם ִסיָגל

  ְּכֶפְסִטיָגל ָאֵפל

  ֶּפֶתק נֹוֵפל

  ּבֹו ָרׁשּום Hא ַהְרֵּבה

  ד ִסָּמן ּכֹוֵפלִמְּלַב

  

  

 כששכבנו

  

  

 ְּכֶׁשָּׁשַכבנּו ַעל ַהַּקׁש

  ֶׁשָּנַקׁש ְּכֵׁשן ֲעָנק

  ְּכֶׁשָּנַׁשְכִּתי ָלL ָּכֵתף

  ְּכֶׁשָּנַׁשְכִּתי ָלL ָּכֵתף עֹוֵטף

Lְּכֶׁשָּנַׁשְמִּתי ֵמַאֵּפ  

Lַהִּמְתַהֵּפ Lְּכֶׁשָּנַׁשְמִּתי ֵמַאֵּפ  

 

 ְּכֶׁשָּלַגְמנּו ֵמי ֲאַגם

  ֶׁשָּגַמְענּו ִעּנּוָגם ְּכ

  ְוַגם ָהמּו ִניֵמי ְּדַגת ַמָּגע

Lְּכֶׁשָאַדְמִּתי ִמִּלֵּב  

  ְּכֶׁשָאַגְמִּתי ִמִּלֵּבL ִמָּלה ַחָּיה

  

  

 שיר חוגה 
  

  

 : ְמַצֵּיר ֶּפַצע ֵער

  ָּתא אֹו ִאי, ָּתא אֹו ִאי

  ָקְדקֹוד ִציר ְמחֹוִגי 

  ִּדיְסק ְיִציר ַיד קֹוִני

  ,  ַּגן ְסִביִבי,ַּגן ְסִביִבי
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  ַמְעָּגל ָחג חֹוִני

  ַמֲאַגר ָמן ֻחִּקי, ְמַאְרֵּגן ַקְרחֹוִני

  ֵמי ְּתהֹום ְּבֻרִּקי, ֲעִטיַפת ֶאְתרֹוִגי

  ָצב ַּדְיָקן ְזַמן ָקַצב ֶמְטרֹונֹום ַהּטּוְרִקיז

  ַעד ַמַּטח ִמְמַטר־ִקיא, ַעד ַמַּתן ֶּגֶׁשם ָּכאן

  ,ֹוק ְמעֹוִניחֹור ִצינ, צֹול ִצּנֹור ֵמי אֹוִני

  קֹול ִּתינֹוק ִצְמאֹוִני

  ָּתא אֹו ִאי, ָּתא אֹו ִאי

  ָּתא אֹו ִאי, ָּתא אֹו ִאי

  

  

 שיר ויתור על הגוף הנברא
  

  

 זֹוִהי ַאְזַעַקת ֱאֶמת

  ְּבגּוף ַׁשֲעִרי מֹות ָּבא מֹות ָּבא 

  ְׁשבֹור ְׁשָיֵרי ָּכל ְּבִריָאה ָּכל ְּבִריָאה

  ב ַּכּנֹוָחַר, ִמְגַּדל־ָאָּמן ָנַפל

  עֹוָלם נֹוֵבל ִּדין ּגּוף ָּכֶבה 

  ְלרֹוְממֹו, ַאַחת ַאַחת ְלָהִׁשיבֹו

  זֹוִהי ַאְזַעַקת ֱאֶמת

  

  

 טפיל צא־צא
  

  

 ַטִּפיל ֵצא־ֵצא ֵמַהָּדם

  ּתֹוַלַעת־ֲעָלָטה ִּפְקִעי

  הֹוִתיִרי ִריק־ִאי ְּבָחִזי

  ֶדם ַנִּקיֻמְגַלת־מֹוִחי ִמְּק

  ֵקי ִהְתַמְּקמּוֵתL ְּבִפְצִעי ַעד ְּכלֹות ָּבְטִלי ִנּמּו

  ,ִּכי ּגֹוָלה ַאְּת, ְצִאי ְצִאי ִמִּלִּבי ּתֹוַלַעת
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   –ִּכי ִּבי ָּכַאב ִּכיב־ָהָאב 

  ֵצא ֵמַהָּדם ַטִּפיל־ַּדַעת

  

  

  

 לחש ליבון 
 

 

 ִּכי ִלַּבְנִּתי 

  ּבֹו , ִלִּבי ַּבַּלְיָלה

  ָלּה , ָּבָאה ַלָּבה

  ַמֲעַלת־ַהָּלָּמה 

  ִאיָלָתּה ּוְבֵאׁש ְׁש

  , ִּכְּלָתה ִלי ְּכַלל־ֲעָלָטה

  ְּגַלל־ֲעלּוַקת־מּוָסר ִּכְּלָתה

  , ְּכִסיל ִּכְּלָתה ִהיא

  ּוְבַמָּפָתּה ָּפְתָחה ַּבֲעָׁשָנּה 

  ָׁשָעה ַאַחת

  

  

  

  

•  
  
  

 ֵאאּוֵרַקת ָקְדקֹוִדי נּוַרת טּוְנְּגְסֶטן 

  ֵהן ָהֶרַגע ָהִגיִתי ִּתּלּוַע ְסטּוְקְסֶנט

  ְּכִגּּלוי ֹמֶׁשה ְסדּוְק־ְסֶנה ְּפַעל־

  ּכֹוַח ַאל־ִּכּלּוי ֶׁשל ְּפסּוק ֶטְקְסט
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