תולי שזר
מה שהוא

ברית נצח

ַׁשי הֹולֵ ְך ַּבּיַ ַער וְ ֵ
חֹוׁשב ַעל ַמ ֶּׁשהּו
וְ ִהּנֵ ה הּוא ִׁש ְימ ַּפנְ זֶ ה
ֶׁשהֹולֵ ְך ַּבּיַ ַער וְ ֵ
קֹופץ ַּבּיַ ַער,
ּכְ ֵׁשם ֶׁשהּוא ִׁשּבֹלֶ ת
ֶׁש ִּמחּוץ לַ ּיַ ַערִ ,מ ְתּגַ ְעּגַ ַעת.
ַאְך ִמ ֵּבין ֵע ָציו ֶ
י־ׁש ְימ ַּפנְ זֶ ה
רֹואה לְ ֶפ ַתע ַׁש ִ
ִּפ ַּסת ָׁש ַמיִ ם
וְ ִהּנֵ ה הּוא ָׁש ַמיִ ם
ֶׁשּנֹוגְ ִעים ַּבּיַ ַערְ ,
חֹוׁש ִבים ַעל ֶׁש ֶמׁש וְ ִהּנֵ ה ַׁשי
ֶׁש ָה ַפְך ָׁש ַמיִ ם ְמ ַט ֵּפס לַ ֶּׁש ֶמׁש וְ ֵ
נֹופל
ַעל ְׁש ַּתיִ ם
וְ ִהּנֵ ה הּוא ֶא ָחד
אֹו אּולַ י הּוא ְׁשנַ יִ ם ֲא ֵח ִרים
יֹוד ַעת.
ּוכְ ָבר ֵאינִ י ַ
יֹוד ַעת
ּוכְ ָבר ֵאינִ י ַ
חֹוׁשב ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
ֵאיפֹה ַׁשי ֵ
הֹופְך לְ ַמ ֶּׁשהּו
וְ ִהּנֵ ה הּוא ִׁשיר
ֶׁש ְּמ ַטּיֵ ל ַּבּיַ ַער וְ ֵ
קֹופץ ַּבּיַ ַער,
ּכְ ֵׁשם ֶׁשהּוא ִׁשּבֹלֶ ת
ֶׁשֹּלא ַּתּגִ יד לִ י לְ עֹולָ ם
ֶׁש ֲאנִ י ֹלא לְ ַבד.

ַאל ַּת ֲחזֹר -
צֹוע ֶקתַ ,אלְ ַּת ֲחזֹר ֵאלַ י ַה ֶ
ׁשֹומ ַעת ֶאת ַע ְצ ִמי ֶ
ּצֹוע ֶקת
ֵאינִ י ַ
ָעלַ יֶׁ ,שֹּלא ַּת ֲחזֹר ֶאל קֹול ְצ ָע ָקה ָחלּוׁש הֹולֵ ְך וְ ְנִק ָּבר זֶ ה
ׁשֹומ ַעת
ֲא ֶׁשר ַּת ַחת ִע ְקבֹות קֹולְ ָך הֹולֵ ְך וְ ְנִק ָּבר וְ ֵאינִ י ַ
אֹותי ְּב ַצ ֲע ָק ִתי ֵאלַ י ֶׁש ֵאינִ י מּוכָ נָ ה ֶׁש ַּת ֲחזֹר ְּבׁשּום ְמ ִחיר
ִ
ְּובׁשּום ְמ ִחיר ֵאינִ י מּוכָ נָ ה ֶׁש ַּת ֲחזֹר
קֹותי ֵאלַ י ּכָ ל ֵא ַימת ֶׁש ֲאנִ י
ׁשֹומ ַעת ֶאת ַצ ֲע ַ
וְ ֵאינִ י ַ
וְ כָ ל ֶׁש ֲאנִ י
ׁשֹומ ַעת ֵה ֵ
יטב
ַ
ּׁשֹומ ַעת ֵה ֵ
ֵ
יטב
ּומ ַעל לְ ֶק ֶבר ְצ ָעקֹות ָה ַאלְ ַּת ֲחזֹור ֵאלַ י ּכָ ל ֶׁש ַ
הּוא ֶׁש ֵאינְ ָך חֹוזֵ ר
ִּוב ְד ָמ ָמה ְמ ְ
סֹובבֹות ֶא ְצ ָּבעֹות
ַמ ְפ ֵּת ַח ַּב ֶּדלֶ ת
ּדֹוחפֹות,
ִּוב ְד ָמ ָמה ֲ
וְ קֹולִ י ְמ ַפּלֵ ַח
ֵ
קֹורא ְ
ּומ ַה ְד ֵהד,
ִּב ְב ִרית נֶ ַצח -
ֶעלְ ּבֹון וְ ַה ְמ ָּתנָ ה

סולידריות
טֹוב ָהיָ ה לָ חּוס
ַעל ּגֹוזַ ל ַה ֶ
ּצֹוצלֶ ת
ֶט ֶרם ֵמת ַּב ֵּקן

גל ברזילי
*
ַהּדֹב ֶׁשּלִ י ֵ
ּפֹוחד,
הּוא ֶ
רֹוצה ֶׁש ֶאּסְֹך ּבֹו ִּב ָּטחֹון.
ֲאנִ י ֶ
רֹוצה לַ ֲהפְֹך ֶאת ַה ִּמ ְׁשוָ ָאה,
ַא ֶח ֶרת ִּב ְׁש ִביל ָמה ֲלַעזָ אזֵ לֶּ ,בנְ ָא ָדם ֵ
נֹותן לְ דֹב ִק ְר ָק ִסים נִ ְמלָ ט,
לָ גּור ְּבתֹוכֹו.

*
ִמי ֶׁש ֶ
רֹואהֵ ,אין לֹו ח ֶֹׁשְך ֻמ ְחלָ ט.
ׁשּום ּכְ לִ י ַחד ֹלא ֵ
חֹודר ֶאת ַה ַּפ ְרוָ ה ֶׁשּלְ ָךֶּ ,ד ֶרְך עֹור ַהּיָ ַדיִ ם ֶׁשּלִ י.
ַא ַחר ּכָ ְך ָא ְמרּו ֶׁשּזֹו ָהיְ ָתה ְק ִר ָיאה לְ ֶעזְ ָרה,
קּוע לִ י ּכְ מֹו קֹוץ ַּבּגָ רֹון.
לֹומר ֶׁש ָהיִ ָית ָּת ַ
ֵאיְך יָ כֹלְ ִּתי ַ
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*
מּודים ְמ ַח ְּב ִקים ֻּדּבֹון ַמ ְח ָמד לְ ַר ֲאוָ ה
יְ לָ ִדים ֲח ִ
ִּב ְׂשדֹות ַה ִּמ ְר ֶעה ַהּכְ ֻת ִּמים ִמ ַּדם ַה ַּסלְ מֹון.
לְ כַ ָּמה ֻּד ִּבים ָּפ ַׁש ְטנּו ֶאת ַה ַּפ ְרוָ ה ַהּיֹום?

*
נּוח,
ָמה ֶׁש ַּב ִּד ְמיֹון ְמ ַח ֵּפׂש לָ ַ
ִמ ְת ַּבלְ ֵּבל ָּב ְרגָ ׁשֹות ַּוב ָּׂש ָפה ַהּלִ ִירית.
זֶ ה ּכָ ל ּכָ ְך ַקל לִ ְהיֹות ֲח ַסר יֶ ַׁשע
וְ זָ קּוק לְ ַה ָּצלָ ה,
ִאם ַא ָּתה ַחּיָ ה ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ֵעינַ יִ ם ֲעצּובֹות.
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