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  ויזן יהודה

  

  

 ומקטע שירים ארבעה

  
  

 ר שנבל"ד

  

  

 ָרִאיִתי ַצָּפר ֶׁשָּכַעס ַעל ִצּפֹור

 :ֶׁשָּגַער ְּבִצּפֹור

  

 !Hא ָּכָכה ִצּפֹור

 Hא ָּכָכה 

 עֹוׂשֹות ִצּפֹוִרים

  

 Hא ָּכL ְמֹתָאר ַּבְּסָפִרים 

 ,ֲא ִנ יֶׁשִחַּבְרִּתי  

 ֶׁשִחְּברּו ֲחֵבִרים 

  

 ֶזה עֹוֵמד ְּבִנּגּוד

 ִלְכָלֵלי ָהִאּגּוד

 ְּבָּפאִרי  ֶׁשִּנַּסְחנּו ַיְחָּדו ְּבקֹוְנְּגֶרס־ַצָּפִרים 

         

 .ֲאֶׁשר ְּבָצְרַפת

  

 אֹוי ִצּפֹור ּבּוָרה

 ִצּיּוֵצL ַמְסִּגיר ֶׁש]א ָקָראת 

  

 'ּדּוִכיַפת ָלה ה ְסֶּפְקְטר ֶּדהֶל'ֶאת 

 –ִּבְלּבּולֹו ֶׁשל ַהֻּבְלּבּול ְצֹהב־ַהֵּׁשת 'ֶאת 

 'ָּדִרּיֹות ֵמֵאת ַצָּפר ֻמְרֶׁשהסּוְגיֹות ִמְג
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 'ָאָנְקרּוִזיס ְוָהַאְנקֹוִרים'ֶאת 

 ' ֲאָנָפה ְוָאָנֶּפְסט'ֶאת 

 –ּוְׁשַאר ַהֶּמְחָקִרים 

  

 ָאז ָמה ַאְּת ְמַקֶּפֶצת ֵּבין ַעְנֵפי־ָהֵעץ 

 – ְוָׁשָרה ָלL ִׁשיִרים

  

 .עּוִפי ִמֹּפה

  

  

  

  

  

  

  

  

• 
  

  

 ִאם ִנְדֶמה ָלL ֶׁשָּצַדְקְּת

 ְדִקי ֵׁשִנית ֶאת ִטעּוַנִיLִּב

 ְּבֶטֶרם ֶאְכְּתֵׁשם ַעד ַּדק

Lְלמּול ִּדְמעֹות ֵעיַנִי. 

 ַאְּת ְמִביָנה ֶׁשַהָּׁשִנים

 ,Hא עֹוׂשֹות ִעָּמנּו ֶחֶסד

 ְוַהְּדָבִרים ְּכָבר ִמְׁשַּתִּנים

 ָאז ָלָּמה ַאְּת ִנְכֶנֶסת

 .ֲהHא ֲאִני ְלטֹוָבֵתL? ִּבי

 ,ִּנים ָהִייִתיִמַּׁשַחר ַהְּזַמ

Lׁשֹוֵמר ְזכּוֵת ,Lֵמֵגן ֵּביֵת, 

 ְוַגם ִאם ִלְפָעִמים ָטִעיִתי

 –ַוַּדאי ֵּתְדִעי , ֲהֵרי ַוַּדאי

 .ָטִעיִתי ַרק ְּכֵדי ֶׁש]א ִּתְטִעי
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• 

  

 )ּו'צ" (אולי ביג בלאגן, למטהאולי נֹו טוב אומר אני "

  

  

 ְּגבֹוִהים         ִּפּגּוִמים ְּגבֹוִהים  ַעל

  

 ַּבֶּׁשֶמׁש           ּגֹוִיים   ּגֹוְוִעים 

  

 מֹוכֹותָס         סֹוְמִכים    ַעל 

  

 ַּבֶּׁשֶלד  ַאL          ִמְבָטָחם ֻּכּלֹו         

  

  –יֹוְדִעים   ֶזה           ֵהם ָּבנּו ָאז ֵהם       

  

 ָחָזק  ֶזה           טֹוב ְוֶזה ַמְחִזיק ְוֶזה

  

 "  ְּכלּום                   ִיְקֶרה ִלי         Hא"ְו

  

 –"      ַקְסָּדה   Hא        ָצִריL                      "ְו

  

  

 ַזְלַזל      צֹוֵנַח ְּכמֹו  ּוְכֶׁשֶאָחד

  

 ל"ְלָז        ִמָּזר  ְוַנֲעֶׂשה

  

 :ל"ָׁשָז      ִּבי ֵזֶכר ַמֲאַמר  עֹוֶלה

  

 ,יאֹו ִמן ַהְּתהֹוםֶאְפָׁשר ְלהֹוִצ, הר ֲעֻמָּקְּדִלי ַהּנֹוֵפל ִלְבֵא"

 ,ֶחֶבל ָעֶבה אֹו ֶחֶבל ַּדק, ּוִבְתַנאי ֶׁשהּוא ָקׁשּור ְלֶחֶבל

 ."ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהֶיה ֶחֶבל
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• 

  

  

 ָלַקח ִלי ָׁשִנים ְלָהִבין

 ֶׁשָּמה ֶׁשָאַמְרָּת ִלְפֵני ָׁשִנים

 ָהָיה ְּבַסL ַהֹּכל ֱאנֹוִׁשי

  

 ְסַלח ִלי

 ִניםִּכי ַּבְזִּתי ְל\ ָּכל ַהָּׁש

  

 ְּבֵסֶתר ִלִּבי

  

 ָהִייִתי ִמַּדי

 ֵּגֶאה

  

  

  

  

  

 מחסן

  
  

יום אחד כשישבתי עם זך זך התלונן זה לא חדש שזך מתלונן הפעם הוא 

התלונן על שם ספרו החדש של ויזלטיר מרודים וסונטות ושהמורד נעשה 

למרוד אמר איזה מין דבר זה נו טוב מה כבר אפשר לצפות ממי שקרא 

משהו ששמים ? מה זה מחסן ככה מתייחסים לשיריםלספר שלו מחסן 

אין טעם להתווכח עם זך לפחות לא בנוכחותו בטח ! בבוידעם במחסן אה

לא עכשיו כשהוא כבר ׂשב כל כך הרבה שנים ומפואר ועם שיער של פקינז 

קסום אך העיקר כאן הוא המחסן וזך שהוא יקה ואספן של אמנות לא מבין 

קום אכסון כי אם מקום של חוסן או נשקייה מה זה מחסן ושמחסן אינו מ

אזרחית שממנה ניתן ליטול מסור ולהוריד עץ או רגל לקחת את ולחפור 

בור ולערבב בטון בטוריה ומסטרינות זה מחסן וכלים לטייח ומקדחות 
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-ופטישחמשקילו ומלט וקונגו וגרזן ולום ומברגות ומברגים וברגים ואקדח

כך [קסון 'דות לחולדות וחכות וקרסים וגסיליקון ורעל עכברים ושתי מלכו

ומכשיר לחיתוך קרמיקה וחבלים ואזיקונים וברזים וברזלים ] במקור

ת ושלבניות ופחים של צבע ופחיות של צבע על ֹווצינורות ומגרפות ושייּב

בסיס שמן וחוטי חשמל ושקעים וסטלבנד ושטיכמוס ודיסקים ורתכת 

ופילים ופרופילה ושפכטלים טי ולייסטים ופרתומלחם ודשן ודשא סינ

ברשות ובזנטים ומפתח שבדי וסכין יפנית ואפילו הלמנייה ודבקים וִמ

ל מחסן של "אם למנות שבריר מן האינוונטר ר] כך במקור[' ומקלטר ופיאוז

ממש ולא מקום להניח בו שתי אביבה אורי ושלושה רפי לביא כי אין מקום 

 שהוא בניין בכוח שולחן על הקיר וצריך שיצברו אבק וערך אלא מחסן

מזון שתייה בכוח הוא השער האמיתי אל המיתי טול את פטישו של תור 

ושבור את הקיר תקע רתכת בחשמל והבסת את הפייסטוס המחסן הוא 

 .בנה ומי שמבין מהו מחסן עשוי בהחלט לעשותִמבצלאל בן אורי ְּב

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


