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רואים אור ב–

דוד בובטס

אמונת הצייר 

ַסְיְנט ִאיְקס                         
ְזרֹועֹו ַּבֲאַלְכסֹון

ַהָּצלּוב ָיד  ְו
ֶרֶגל 

ּפֹה ְוָׁשם
ִאּמֹו 

ַמְרֵּפק ָּכֵתף
ִלְׂשמֹאל ּוְלָיִמין
ַּפאְסיֹון ְוִנָּסיֹון 

ְּבִזיג ְו
ְַזג ָקדֹוׁש ָטֵמא. 

זה פשוט

ִּתְפֶנה ְׂשמֹאָלה 
אֹו ָיִמיָנה

ֵלְך
ַאל ִּתְהֶיה מּול

ַּתְמִׁשיְך 
ָּכל ַהְּזַמן ַּתְמִׁשיְך

ַקח הֹוִרים 
ַקח ֲחֵבִרים
ָׂשא ִאָּׁשה

ְיָלִדים ֶׁשְּיַכּסּו אֹוְתָך
ֶׁשַּיַעְמדּו ֵּביְנָך 

ּוֵבין 

עוברים ושבים   

הֹוְלִכים ְּכַבֲעֵלי ַהַּבִית ָּבָאֶרץ ֶׁשָּסֵביֶהם ָחְלמּו
ְוהֹוֵריֶהם ָעׂשּו ָּבּה ַצַעד ְּבִהּסּוס אֹו ְּבִעיָטה.

ַמֵהר, ִעם ּכֹוס ָקֶפה ִמְּנָיר, 
ִלְפִגיָׁשה ִעם ַהַּקְרֶיָרה.

ִנְתִלים ַּבַּתּפּוַח ַהָּגדֹול ִמּתֹוְך ַהָּבבּוָאה ַהְּקַטָּנה,
יְרקּו אֹוָתם ְּכַחְרָצן        ַעד ֶׁשיִּ

ִאיׁש ֵאינֹו ַמְיִׁשיר ַמָּבט,           
ְלַבל ִיְמַעד.

מתוך: אקדח סיכות

שושנה קרבסי

משבר

ֵמַהְּפָרִחים ָהְרקּוִמים ַעל ִׂשְמָלֵתְך
ְמגָֹרִׁשים ַעְכָׁשו ָעִלים,

ִׁשְבֵרי ְזגּוִגית ַהֵּלב 
ִמֵּמְך ַעל ַהִּמְדֶרֶכת.

ָּכְך ִנְרֶאה ֶּפַרח ְּבַמְׁשֵּבר,
ִאָּׁשה ְלַבָּדּה ַּבַּׁשֶּלֶכת. 

שירתו

ָּבא ֵאַלי ַּבֲחלֹום
ָאִבי

ְוהּוא ָּתו
ְּבֵנֶבל ַהֶּמֶלְך ָּדִוד.
ֲאַנֵּגן ִמֶּמִּני ֵאָליו

ָּכל ֶׁשְּבָאְזַני ָׁשר ְוָלַחׁש,
ִמְזמֹוִרים ּוִפּיּוִטים ַאְנָּדלּוִסִּיים,

ְלִׁשיַרת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 

השיר הראשון

ַהִּׁשיר ָהִראׁשֹון ָהָיה ַוַּדאי ָּפׁשּוט ַּכַּמִים,
ַזְך ִּכְבִהירּות ָׁשַמִים,

ֶנֱאָגם ְּבַכף ָיד ֵּבין ְנִׁשיָמה ִלְלִגיָמה, 
ָּדחּוף ִּכְבִהילּותֹו ֶׁשל ַהָּצָמא.

מתוך: נהר ושדים אין בו

מאיר גן אור

אבן גבירול

ַּגם ַהּבֶֹקר ֹלא ֶאְצַרח. 
ָּכל ַהּיֹום ֶאְכּתֹב ְוִאיׁש ֹלא ֵיַדע ַעל ָמה.

ּגּוִפי ִיְתַמֵּלא אֹוִתּיֹות ַּדַּלְקִּתּיֹות ֻנַּסח
ְיֵמי ַהֵּביַנִים ִּבְסָפַרד. ִאיׁש ֹלא ִיְקָרא.
רֹוֵפא ַהִּמְׁשָּפָחה ְמַאְבֵחן ַמֲחַלת עֹור 
ָקָׁשה, חֶֹסר ְּבִויָטִמין ִּדי ְוַגם ְרִגיׁשּות

ְיֵתָרה ְלאֹור. ְלֶרַגע הּוא ְּכָלל ֵאינֹו 
ַמֲעֶלה ְּבַדְעּתֹו ַעד ַּכָּמה
ֲאִני ִמְזַּדֶהה ִעם ְיִדיִדי

ִאְּבן ְּגִבירֹול.

אבן השדה 

ֶאת ְׁשִתיָקֵתְך 
ֲחמּוַרת־ַהֵּסֶבר 
ַמְבִקיַע קֹוָלּה 

ֶׁשל ִאָּמא - 
ַאָּתה ִלי ְמלֹון 
אֹוְרִחים, ָלַעד

ָאנּוַח ְּבָך.
 

*

ְּדָבִרים ַרִּבים, ְסמּוִיים ֵמֵעין ַהּזּוָלת,
ְמִסיִטים אֹוִתי ֶאל ֶּדֶרְך ְצָדִדית, ִאֶּלֶמת

ֶׁשֵאין ָּבּה ְלָפִנים ְוֵאין ֵמָאחֹור ְוָכל
ְּתנּוַעת ֵאיָבר ֵמֵאיָבַרי ֻמְפַקַעת 

ִמֶּמִּני, ְּכָבר ֵאיָנּה ֶׁשִּלי, ַחָּיה 
ִּבְמֻנָּתק ְּכַבְרּבּור ְנָיר ָצחֹור, 

ְמַׁשֵּיט ְלֶעְבִרי ִמַּמֲעִׂשָּיה ֶׁשל 
ָיִמים ֲאֵחִרים. ַוֲאִני ַמֶּטה אֶֹזן 

ֲעֵרָלה, ְּכֵבָדה, ְמַנֶּסה ֶלֱאחֹז
ְּבִׁשיר ַאֲחרֹון, ֶׁשִּמְתַנֵּגן לֹו 

ֵאי ָׁשם ְוֹלא ִנְׁשָמע ְּבַרִּבים. 

מתוך: כמה מופלא, כמה עגום


