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מאיה ויינברג

עטלפת־פירות   

ְּכֶׁשֲאִני ָחְפִׁשָּיה ֲאִני ָעָפה 
ְמֻאֶּׁשֶרת ַּבָּׁשַמִים.

ְמַעִּטים יֹוְדִעים ַּכָּמה
ָּגדֹול ַהֵּלב

ַּכָּמה ַרָּכה ַהֶּבֶטן
ַּכָּמה ְׁשִבירֹות ַהְּכָנַפִים.

ָּכל ַהֵּדעֹות ַהְּקדּומֹות ְׁשגּויֹות
ֲאִני ֵמָאה ָאחּוז ַאֲהָבה ְלָמתֹוק

ְוטֹוב ִלי ַּבחֶֹׁשְך ְבֶחְבַרת ַעְצִמי ּוֵבין ֵאּלּו
ַהַחִּיים ְונֹוְתִנים ִלְחיֹות.

כלוב מספר חמש   

ְמתּוָקה ְמַחָּכה ַּבֲעִמיָדה. ְּבלֹוְנָדה ִמְתּבֹוֶנֶנת ֵמַהִּפָּנה. 
ָממּוָׁשה מֹוִציָאה ַרק ַאף ֵמַהְּמלּוָנה.

ַהּיֹום יֹום ִאּמּוץ.
ְמתּוָקה ִנְמְצָאה ְּדרּוָסה, ָאְבָדה ָלּה ֶרֶגל. 

ֶרֶגל ַאַחת ִמּתֹוְך ַאְרַּבע ֶזה ֹלא נֹוָרא, אֹוֶמֶרת ַהֶּוֶטִריָנִרית.
ְמתּוָקה ַמְרָּבה ְלַלֵּקק ֶאת ַהֶּגֶדם.

ְּבלֹוְנָדה ִנְנְטָׁשה. ָּבָאה ַהִּמְׁשָּפָחה ּוִבְּקָׁשה ְלַהְרִּדים, ַאַחר ָּכְך ָהְלכּו. 
ְּבלֹוְנָדה ְמַחֶּפֶׂשת ֵמָאז ֶאת ָהֵריַח ַההּוא. הּוא ֹלא חֹוֵזר.

ָממּוָׁשה, ִמי יֹוֵדַע ָמה ַהִּסּפּור ֶׁשָּלּה. 
ִנְמְצָאה ְמׁשֹוֶטֶטת ְּבַיַער ֶּבן ֶׁשֶמן, ְּכָבר ֹלא ְצִעיָרה. 

ֵיׁש ָלּה ַהְרֵּבה ַאֲהָבה ָלֵתת אֹוֶמֶרת ַהִּמְתַנֶּדֶבת, 
ֲאָבל ָקֶׁשה ְלַהְחִליט, ַרק ַאף ֵמִציץ ֵמַהְּמלּוָנה.

ֲאָנִׁשים ָּבִאים ִמְסַּתְּכִלים, ְנִביחֹות ׂשֹוְרטֹות ֵמַהְּכלּוִבים ַהְּׁשֵכִנים, 
ֵריַח ַמְבִחיל ֶׁשל צֹוָאה, ַחם ּוְזבּוִבים ְּבִלי ַהְפָסָקה. ָממּוָׁשה ְּכָבר ְרִגיָלה, 

ְּכֶׁשִּמְתָקֵרר ַהּיֹום ִהיא ִמְתרֹוֶמֶמת ּופֹוַסַעת ְלַאט ֶאל ְּכִלי ַהַּמִים ַהּפֹוְׁשִרים.
ְּבלֹוְנָדה עֹוֶקֶבת ְּבַמָּבט, אּוַלי עֹוד ִמיֶׁשהּו ָּבא. ַרק ַהְּזבּוִבים. 

ִהיא ְמַנָּסה ִלְתּפֹס ֶאָחד ִעם ַהֶּפה.
ְמתּוָקה ֹלא ִמְתַעֶּיֶפת, ִהיא ַמְמִׁשיָכה ְועֹוֶמֶדת. 

אּוַלי ַרק ִטּיּול ָקָצר ִמחּוץ ַלִּמְכָלָאה.
ֵאיְך ֶׁשִהיא אֹוֶהֶבת ֲעַדִין ָלרּוץ.
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אווזי הבר 
 

ָּתִמיד ָהיּו ֵאֶּלה ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֲעֵליֶהם ֲהִכי ִהְצַטַעְרִּתי
ַעל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשָרִאיִתי ְוַעל ֵאֶּלה

ֶׁשַרק ָׁשַמְעִּתי אֹו ָחַלְמִּתי ֲעֵליֶהם
אֹו ֶׁשָרִאיִתי ִּבְכלּוִבים אֹו רֹוְבִצים ְּבַצד ַהֶּדֶרְך

ַעל ֵאֶּלה ַהִּנְׁשָּכִחים ְוֵאֶּלה ַהְּזכּוִרים ֶזה ְזַמן ַרב
ַעל ֵאֶּלה ֶׁשָאְבדּו ְוׁשּוב ֹלא ִנְמְצאּו

ֵּבין ְּבֵני ָהָאָדם ָהיּו ִמִּלים ֶׁשֻּכָּלנּו ִהַּכְרנּו
ַּגם ִאם ֹלא ָאַמְרנּו אֹוָתן ְוַלְמרֹות

ֶׁשָּתִמיד ָהיּו ִּבְלִּתי ַמְתִאימֹות ְּכֶׁשָאַמְרנּו אֹוָתן
ֵהן ָהיּו ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ָרִצינּו ָּבֶהן ְּבבֹוא ַהְּזַמן

ִעם ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ָּתִמיד ָהְיָתה 
נֹוְכחּות ַרק ָּכל ְזַמן ֶׁשָהְיָתה ְוַאֲחֵרי ֵכן 

ִּפְתאֹום ַרק ֵהָעֵדר ְוַאף ִמָּלה ֲעבּורֹו
ְּבָכל ַהָחְכָמה ַהְּכתּוָבה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִסין

ֵהיָכן ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ָמַתי ָאְבדּו
ֵהיָכן ָהָאבֹות ֶׁשִהִּכירּו ֶאת ַהֶּדֶרְך

ִּבְלֲעֵדיֶהם ָּכל ַהִּמִּלים ַהֲחָכמֹות ֵהן ַּגְרְּגֵרי חֹול
ִמְתַּפְּתִלים ַעל ַהְּדיּונֹות ְּבָמקֹום ָׁשם ַהְּיָערֹות
ַּפַעם ִהְתַלֲחׁשּו ִּבְׂשָפָתם ָהַעִּתיָקה ַהְּמַהְדֶהֶדת
ּוַבֲעֵלי ַהַחִּיים ִהִּכירּו ֶאת ַּדְרָּכם ֵּבין ָהֵעִצים

ַרק ַּבִּׁשיִרים ַהְּיָׁשִנים נֹוְכחּוָתם ָׂשְרָדה
ַהִּגיּבֹוִנים קֹוְרִאים ִמִּבְתרֹוֵני ָהָהר

ַהִּמִּלים ַהְּיָׁשנֹות ֻּכָּלן ַמֲעִמיקֹות ֶאת ַהֵהָעֵדר ַהָּגדֹול
ַהֶּמְרָחב ֶהָעצּום ֶׁשל ָּכל ָמה ֶׁשָאַבד

ֶזה ֲעַדִין ָהָיה ָׁשם ְּכֶׁשַהְּמׁשֹוֵרר ַּבָּגלּות
ִהִּביט ַמְעָלה ְוָׁשַמע ֶאת ַהּקֹולֹות

ֶׁשל ֲאָוֵזי ַהָּבר ַהְרֵחק ֵמָעָליו ָעִפים ַהַּבְיָתה
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