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*

ְּבִתְקַרת ָּכל ֲחַדר יֹום–ֻהֶּלֶדת ְצמּוִדים
ָּבלֹון ֶהְליּום ְוֵלב ָאָדם

ְׁשֵניֶהם ַמִּביִטים ִמָּגבֹוַּה ַעל ֶזה ֶׁשָעַזב
ֶזה ֶׁשְּבָטעּות ְוֶזה ֶׁשַּבַּכָּוָנה

ֶזה ְלַצד ֶזה
ְוֹלא ַמְצִליִחים ָלֵצאת ֵמַהֶחֶדר

במותי

ְּבמֹוִתי ֹלא ָאנּוַח ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבָּׁשלֹום. 
ְלַמֲעֶׂשה ֶאת ָּכל ַחַּיי ֲאִני ַמְקִּדיׁש ֶלֱאֹסף ֹּכחֹות ּוְבִדידּות,
ֲאִני ִמְתַּכֵּון ְלֵהָאֵחז ָּבֲאָדָמה ְסִביִבי ְוִלְרֹעד ְּבַעְקָׁשנּות,
ׁשּוב ָוׁשּוב ִלְרֹעד, ִּכְמַנֶּסה ְלַסֵּבן ִמֶּמִּני ֶאת ַהַחִּיים 

ְלִהָּמֵלט ֵמָהֶרֶחם
ַלֲהֹדף ֵמָעַלי ֶאת ָהרּוַח

ְּכֶׁשַּמְלָאִכים ָיִעירּו ֶאת ַהֵּמִתים ְוֶאת ָהַאֲהָבה
ִיְטעּו ַלְחׁשֹב ֶׁשֲאִני עֹוָלם.

חורף...

מּול ֵעץ ְסָתִוי 
ָמָצאִתי רּוַח חֹוֶמֶדת ָעִלים ְוָאָדם ּתֹוֶהה

)ֲעַדִין ּתֹוִהים( 
ַהֵּכיַצד ִיְגֹרם ָלּה ִלְטעֹות ֶׁשהּוא ַאּלֹון ָיֶפה 

ְוִלְקֹרַע ֵמָעָליו ֶאת ֵזֶכר ִהיא.

שוב

ׁשּוב ַהֹחֶׁשְך ִּכָּסה ֶאת ֶׁשֶמׁש ַהֹּבֶקר
ְמַלֵּטף ְּבַרּכּות ֶאת ִּפְצֵעי ֶהָחָלל

לֹוֵחׁש: ֹלא ּבֹוִכים ַעל ָחָלב ֶׁשִּנְׁשַּפְך ַעל ָהֹאֶׁשר
ְמַכֶּסה ַצָּואָרּה ְּבָצִעיף ְמֻעְרָּפל

ְוֶנְחָנק ַהָּגרֹון ֶׁשּבֹוֶהה ַעל ַהֹחֶׁשְך
ֶקֶׁשת ְצָבִעים ְּבַרְחמֹו ֶׁשל ָעָנן

ַמְזִּכיר ָלָאָדם ַההֹוֵלְך ׁשּוב ְּבֹקִׁשי
ֶׁשַהֶּגֶׁשם ִיֹּפל ַעל ֹראָׁשּה ְוָעָליו

*

ְּבתֹוְך ַהֵּלב ֵיׁש ָאָדם ַהּדֹוֵגר ַעל ֵּביָצה
ְּבתֹוְך ֵּביָצה ֵיׁש ָאָדם ַהּדֹוֵגר ַעל עֹוָלם

ָּבעֹוָלם ֵיׁש ָאָדם ְמַחֵּפׂש הּוא ֵעָצה
ְּבתֹוכֹו ַהְּיקּום ֶׁשָּבָרא ֶאת ֻּכָּלן

ְוַהְּׁשִביל ַהִּנְכָּתב ֵמאֹורֹו ֶׁשל ָיֵרַח
ֵמַחּלֹון ֶׁשַּמִּביט ְלתֹוְך ֶחֶדר ׁשֹוֵמם
ֲהֵיְדעּו ַהִּקירֹות ֵּביֵניֶהם ֵיׁש אֹוֵרַח?
ֶׁשִּלּבֹו ְּכֶאְגרֹוף ֶׁשֵהם ּבֹו ְוהּוא ֵהם

*

ְטִריְליֹון ָּבּבּוִנים ָאְמרּו ִלי ֶׁשָהֵעִצים
ֹלא נֹוֲעדּו ִלי ְוֶׁשָעִדיף ִלי ָלֶׁשֶבת ַעל ּפּוִפים

ִלְׁשּתֹות צּוף ִעם
ַקִּׁשית.

ָהִעְבִרית ֹלא נֹוֲעָדה ָלֲאָנִׁשים ָּכמֹוָך,
ַּדֵּבר רּוִסית

ַהַּנֲעַלִים ָנְפלּו ַּבֶּדֶרְך — ִלְכלּוִכית
עֹוד ַצַעד ְּבִעְּקֵבי ְזכּוִכית

ַהִּתְקָרה ְׁשקּוָפה, ַהּבֹוִסים ְמֻנָּפִחים.
עֹוד ָּבחּור ׁשֹוֵרק ְלַיד ַּפִחים:

ֵהיי ַמאִמי ַּתַעְצִרי!
ֲאִני ֹלא ָּכֶזה, ֲאִני ָאִחי, ֲהִכי ָאִחי

ֶזה ַלְיָלה ָּפָנִסים, ָּכל ַהְּגָבִרים ַאָּנִסים
— ֵּתן ִלי ְלַהִּגיד ֶאת ֶזה ׁשּוב

ֹלא ָּכל ַהְּגָבִרים ַאָּנִסים,
ֲאָבל ָּכל ָהַאָּנִסים ֵהם ְּגָבִרים.
ָּבְרחֹובֹות ַסִּכיִנים, ְמַסְּכִנים

ָּכל ַלְיָלה הּוא ִמְרָּדף ַחד ְצָדִדי.
ַחִּיים ְּכמֹו ַמִים עֹוְמִדים

ֲאַנְחנּו ְמַדִּדים ֵּבין ַמָּדִדים
הֹוְלִכים ְוִנְׁשָּדִדים, הֹוְלִכים ּוִמְתַּבְּגִרים
ִלְמִציאּות ֶׁשְּנָחִׁשים ְמַלְּמִדים קֹוִפים

ֵאיְך ְלַטֵּפס ַעל ָהֵעִצים.
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