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רמי סערי

כלבתי ואני, ואני כלבתי

וְַאף ִּכי הָיְָתה ָׁשם ֶעֶצם, הְִתַעּלְַמְּת ִמֶּמּנָה.
וְַאף ִּכי הָיָה ָׁשם ֶעֶצם, הְִתַעּלְַמִּתי ִמֶּמּנּו.

וְַאף ִּכי הָיְָתה ָׁשם ּכֹוס, הְִתַעּלְַמְּת ִמֶּמּנָה.
וְַאף ִּכי הָיָה ָׁשם ּכֹוס, הְִתַעּלְַמִּתי ִמֶּמּנּו.

וְַאף ִּכי הָיְָתה ָׁשם ָאח, הְִתַעּלְַמְּת ִמֶּמּנָה.
וְַאף ִּכי הָיָה ָׁשם ָאח, הְִתַעּלְַמִּתי ִמֶּמּנּו.

וְַאף ִּכי יֵׁש ּכָאן ֶחֶבל, ַאְּת ִמְתַעּלֶֶמת ֵמהַהֶֶבל.
וְַאף ִּכי יֵׁש ּכָאן ֵסֶבל, ֲאנִי ִמְתַעֵּלם ֵמהַּזֶֶבל.

 
וְַאף ִּכי ֵאין ָלנּו ַּביִת
וְלּו ּבְִמׂשּורָה, ַּכּזַיִת,
עֹוֶדּנּו ָּבעֹוָלם הַּזֶה.

הּוא ַמכְִאיב וְהּוא יֶָפה.

מירי גלעד

י: ַּבֹבֶקר ִהְרַהְרִתּ
ֹלא יָשּוב עֹוד ֶקֶסם ַהַחּיִים

ֹלא יָשּוב.
ֶמש ִּפְתֹאם ְּבֵביִתי ַהֶשּ

יֵשּות ַחּיָה ִלי
וְַהֻשְלַחן ֲאֵשר ָעלָיו ֶלֶחם

זָהָב
וְַהֶּפרַח ֲאֵשר ַעל ַהֻשְלַחן וְַהְסּפִָלים

זָהָב
ּוֶמה הָיָה לֶָעֶצב
גַּם ּבֶָעֶצב ֹנגַּה.

זלדה

השולחן בימים אחרונים

ַמַּפת ֻׁשְלָחן ִּפְרחֹונִית ִּבַּקְׁשְּת,
ְּפרִָחים ְקַטּנִים הְֶעַּדְפְּת, ְּכגֶֹדל ֵעינַיְִך

ָּתִמיד הְִתַעַּקְׁשְּת ַעל ְּפִריָחה.
ְצלֹוִחית ְּתרּופֹות ְּדהּויָה הְִסִּתירָה ֲאָחִדים.

ּגְלּולֹות ֲעגֻּלֹות הָיּו ִּכְפִריָחה ְלָבנָה ֶׁשל ַמֲחַלת הַָעְלוָה.

ֵּפרֹות הָעֹונָה הְִתַּכּוְצּו ִּבְקָערָה חּוָמה
ְּכהְַפּגָנָה ְּכבּוָׁשה ֶׁשל הְַצהָרַת ִקּיּום רָָפה.

זְַּדְּקָפה, נֶת וְרֻדָּה עֹוד הִ ִצנְֶצ
ּוִפְרֵחי ֶמִׁשי ְקבּוִעים ְּבתֹוכָּה

ֵמָאז ֶׁשּיַָדיְִך נֶֶאְלמּו ִמְּכֵדי ְלהִַּציַע ַמיִם.

ַעל ִּבְרַּכיְִך ְּפָתִקים ִּבכְַתב יָד טֹוֵבַע,
ִּתזְּכֹורֹות ִמְסְּפֵרי ֶטֶלפֹון נְחּוִצים

ְׁשעֹון ְמצּוָקה לְֶמְרַּכז נִּצֹוֵלי ׁשֹוָאה.

הֶָעֶצב הֻּגַׁש ָלְך ַּבַּצַּלַחת ּכְָמנָה ַאֲחרֹונָה
נֹוצֹות ֶׁשֶמׁש הְִתנֲַערּו ְּבכֹוס הַַּמיִם
וְזַהֲרּוֵרי רֶֹטב ִלְּטפּו ַּתְבִׁשיל ָטִרי

*  

ַאְּת מּוֶבֶלת ֶאל הַֻּׁשְלָחן, ִמזְַּבח ִקּיּוֵמְך.
ְלַאט ְלַאט ְקֵרָבה ֶאל ֶטֶקס ַחּיִים ַעל ַקו הֵַּקץ.

ְּבטּוָחה ֲעַדיִן רַק ַּבֶּמה ֶׁשֻּמּנָח ַעל הַֻּׁשְלָחן
ּוַבְּצָעִדים הְַמַעִּטים ִמֻּכְרָסֵתְך

הַַּמְבִּדיִלים ֵּבין ַטעֲָמּה הַָּמתֹוק ֶׁשל ְּתנּוָעה
ְלֵבין ְקִׁשיחּות ַמָּבָטם ֶׁשל סֹוהֲֵרי הָרָהִיִטים

*  
הִּנְַחִּתי ַעל ֻׁשְלָחנְֵך עּוגַת ַּתּפּוִחים

ִּבְתנּוָעה ֶׁשל הֲבַָאת ִּבּכּוִרים
זָרַח ְּבִפיְך וְהִַּפּתּוי ַלַחּיִים ׁשּוב 

ִמַּבַעד ִלְפנֵי הֶַחֶרס.
ַאְבנֵי הַַּׁשיִׁש  ְּבֵעינַיְִך ׁשּוב נְִדמּו לְַמיִם

 
*  

ַעד ַּכָּמה ֶאְפָׁשר ְלהַאֲִמין ְּבִסיָמנִים ּגְלּויִים,
ְּבֶדֶלת ֶׁשָּתִמיד נְִפַּתַחת ִעם ּבֶֹקר

ִּבְתנּוַפת הַּגּוף הְַמַבֵּקׁש ְלהְִתעֹוֵרר וְָלֵצאת
ַּבּיָד הַּמּוֶׁשֶטת ֶאל הֵַּכִלים וְֶאל ְּפרּוַסת הֶַּלֶחם,

ְּבכַֹח ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכֶּלה ֶׁשֵאינֹו ְמַאּיֵם

ָמה ֵאַדע, אּוַלי ֲאנִי ְׁשבּויָה ְּבִעְּקבֹות ְׁשמּועֹות,
רַגְֵלי הַּיֹוְמיֹום ִמְתּבֹוְססֹות ְּבִבַּצת הַּכֹרַח ְלהְַמִׁשיְך הְָלָאה

ְּבעֹוד הֶַּדֶרְך מֹוִביָלה ְּפנִיָמה
ָׁשם ְּבִפּנֹות נִּדָחֹות ֶאְפָׁשר ֶׁשִּמְׁשַּתֵּכן ּדָָבר ָסמּוי

ְּבֵאר הַּנֶֶפׁש

ֵלב הַָּׂשֶדה ּפֹוֵעם וְֶאֶבן ׁשֹוֶאֶלת ַעל ְמקֹוָמּה,
ֶאְפָׁשר ֶׁשַעיִן ִמְתּבֹונֶנֶת ְּתהֵַּלְך ַעל ְּבהֹונֹות

זָהָב וְדּוִמּיָה ִלְקרֹא ָּבּה 


