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גלעד מאירי

קול ישראל 

ֲאַנְחנּו ְּבַהֲאָזָנה ְרצּוָפה
ְלַגל ָׁשֵקט ְמקֹוִמי,

ֶּתֶדר ֶׁשַרק אֶֹזן ִיְׂשְרֵאִלית
ְיכֹוָלה ִלְקֹלט. 

עֹוְקִבים ְּדרּוִכים 
ְּכמֹו ַּכְלֵבי ְׁשִמיָרה

ַאַחר ַהּמֹונֹוטֹוִניֹות 
ֶׁשל ְצִפיַרת ַהְרָּגָעה

ַהּבֹוַקַעת ֵמֲערּוֵצי ָסאּוְנד
ֵגיאֹוְגָרִפִיים ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשַּתִים
ַעל ְׁשלִֹׁשים ְוָחֵמׁש. ֲחֵרִדים 

ֵמַהְפָרעֹות ֶקֶצב 
ְּבַפס ַהּקֹול ֶׁשל ַהּיֹוְמיֹום, 

ֲאַנְחנּו ְצמּוִדים 
ִלְׁשִריַקת ַהּדּוִמָּיה 

אֹמאֹמ, 
ְצִליל ַהָּתִמיד 

ֶׁשל ֲחָזָרה ַלִּׁשְגָרה. 

סונט לנקדן 

ֵיׁש ַּבַּמְחֵׁשב ּתֹוְכָנה 
ֶׁשְּמַנֶּקֶדת ִלי אֹוטֹוָמִטית ְנכֹוָנה 

ֶאת ַהִּנּקּוד ַהְמֻקָּבל 
ַעל ִּפי ְּבֵרַרת ֶמְחָּדל 

ְמַסֵּמן ִמָּלה
ְוִהיא ּבֹוֶחֶרת ַעל ַּדְעָּתּה

קֹוֵדם ַסָּפרּות ְוֹלא
ִסְפרּות ְמַנָּקה ְוֹלא
ְמַנֶּקה מֹוָרה ְוֹלא 

מֹוֶרה ִמיֵני ְוֹלא
ִמיִני ַעְרִבית ְוֹלא 

ֲעָרִבית ַעְרֵבי ְוֹלא 
ֲעָרִבי ֶׁשָּיָרה ְוֹלא

ִׁשיָרה

אלברט בן יצחק יעקב

לפני הפירוק

ִלְפֵני ַהֵּפרּוק ָּבא קֹר. מֹוֶכֶרת
ְּפָרִחים ַוֲאִני. ַוֲאַנְחנּו ִּבְׁשֵני קֹולֹות

ָׁשִרים ַעל ָהאִֹפי ַהֻּפְלָחִני
ֶׁשִּמְתַקֵרׁש ֵמָאְבָדן ַמָּמִׁשי

ְּבִעְרּבּוב ַהִּסְגנֹונֹות ְוַהִּכּוּוִנים.

ִלְתִפּלֹות ַהּבֶֹקר, ִלירּוָׁשַלִים
ְוַגם ָלֵעִצים

ַּבְּלבּוׁש ֲהִכי ָחׂשּוף
ֵאין ָלנּו ׁשּום ִּפּצּוי ִפיִזי.

ִלְפֵני ַהֵּפרּוק

ָהֵעִצים ֹלא ָזכּו ְּבִקּדּום, ְוֵהם יֹוְדִעים
ֶׁשֵּיׁש ֲאָדָמה, רּוַח, ֵאׁש ְוָׁשַמִים

ִּבְמִציאּות ֹלא מּוֶבֶנת, ֹלא מּוֶבֶנת
ַלֶּגַזע ָהֱאנֹוִׁשי, ְּכלֹוַמר ַהָּׂשָטן

ְמַפֶּתה ְּבִמִּלים
ִלְפֵני ַהֵּפרּוק.

אנו יכולים

ָאנּו ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתּנֹות ִמְּדָמעֹות
ַעד ַהְּצחֹוק. ֹלא ִמְתַחֵּׁשק ָלְך ִלְהיֹות

יֹוֵתר מּוֶבֶנת? ְּבִמְבַחר ַסְמֻכּיֹות
ֻהַּצג ּכַֹח ַהִּדּבּור. ִמִּלים ִמְתַּבְּקׁשֹות

ּוַמְפִׁשירֹות ֶאת ָהאֹודֹות

ְּבִחּיּוְך ָקָטן. ַאְּת ִּבְמִעיל ִמְׁשְּבצֹות.
ַצָּוארֹון ִוי ּוֵמַעל ְׁשֵּתי ַצּמֹות.
ָחָלל ִחיצֹון ָמֵלא ַאְמִּביְציֹות.

ָאנּו ְיכֹוִלים

ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָהֱאֶמת ְּבֶחְסרֹונֹות.
ִליצֹור ֶאת ַהָּמׁשֹוב ְלַהְמָצאֹות ַרּבֹות,

ְלִמּלֹות ַלַעג ִּבְלִּתי ֻמְסָּברֹות
ְּבתֹוַרת ַהִּמְסָּפִרים, ִלְפִליטֹות.

ַאְּת ֹלא אֹוֶהֶבת אֹור ָיִׁשיר. ַמה ְּלַׁשּנֹות
ָאנּו ְיכֹוִלים?

מרגלית ליפשיץ

כרימון

ַּבֲחלֹוף ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה ַזִּכים
ֲעִתיֵרי ַמִים

ִהְטַמְנִּתי ְּברְֹך ְׁשִתיֵלי הֹוְרֶטְנְזיֹות 
ְּבֻגְמחֹות ַחְמָרה ּבֹוִצּיֹות.

ָפה  ַמֲעֶרֶכת ַטְפָטפֹות ְמֻׁשְכֶלֶלת ִזְלּ
ַּתֲערֶֹבת ֶּדֶׁשן נֹוְזִלי
ֶאל יּוַבֵּלי ַטְרֵפיֶהן,

הֹוְרֶטְנְזיֹות, ַיִּקירֹות ִלִּבי ְוַגִּני.

ְלֹלא ִמְׂשָחק ַמְקִּדים ִהְתַעּבּו 
ִנְדמּו ְמֻעָּברֹות

ִּכְרֵסיֶהן ָנטּו ְּבַעְצלּות ְלֵעֶבר
ְזרֹועֹות ֶׁשֶמׁש.

ַעל ָמָסְך ִּדְמיֹוִני ְרַחב ַהָּיַדִים 
ן ַהְּצפּוִפים. ִמַּׁשְׁשִּתי ֲעֵלי ּכֹוַתְרָתּ

ִּבְתִחַּלת ָהָאִביב, 
ְלִמְצַות נּוְסַחת ְּבִריָאה ְמֻדֶּיֶקת, 

ֵהֵנצּו ֶאְׁשּכֹולֹות ִצְבעֹוִנין.
ְׁשפּו  ַההֹוְרֶטְנְזיֹות ֻכּ

ְּבָוֹרד, ַאְרָּגָמן ְוָסגֹל ֲחִציִלי.
צּו   ְּתִמירֹות ּוְמֻדָּׁשנֹות ִהְתַּפְצְפּ

ְּכִרּמֹון
ֵמעֶֹמס ִּתְפַרְחָתן, 

ְרִסיֵסיֶהן נֹורּו ְלֵעֶבר ְסַבְך ִׂשיֵחי ָלֶבְנֶּדר 
, ַמִּדיֵפי ִניחֹוחֹות ֵנְרְדּ

ֶׁשִהְסִּגילּו ְּבִקְנָאה ּוִבְכֵאב.

ְלֶרַגע ִּדִּמיִתי ַעְצִמי ּפֹוַסַעת ְּברֹוָמא
ְּבמֹוַרד ַהַּמְדֵרגֹות ַהְּסָפַרִּדּיֹות

ִנְפֶעֶמת ַּכֲעִליָסה
ִמֵּמאֹות ֲעִציֵצי הֹוְרֶטְנְזיֹות ִמְתָּפְרצֹות ְּבִסיְמפֹוְנַית ָאִביב 

ַמְעִּתיקֹות ְנִׁשימֹות ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים
ִּבְפֵסיָפס ְמַׁשֵּכר ֹלא ָּפחֹות 

ִמַּמְׁשֶקה ַהּבֶֹקר "ְׁשְּפִריץ־ָאֶּפרֹול"
ֶׁשִּנְמָזג ְּבָבֵּתי ָקֶפה ֻמְקָּפִדים,

עֹוָלה ַעל ְּגדֹוַתי ִּכְנַהר ַהִּטיֶּבר ַהּׁשֹוֵצף
ְּבֹחֶרף ַקר ִּבְמֻיָחד.

ְּבאֹוגּוְסט, ְּבׁשֹוְך ִמְתְקפֹות ַהָּׁשָרב, 
י ִּפְרֵחי ַההֹוְרֶטְנְזיֹות. ָקְמלּו ְּבַגִנּ


