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   רואים אור ב–

לי שיר 

שיר לכת

ְּכמֹו ַהְּנָמָלה ֶׁשל ֶּדָדלֹוס,
ֲאִני ְמַדָּדה
ַחְדַרְגִלית

ְּכָחרּוז ַעל חּוט
ׁשּוָרה ַאַחר ׁשּוָרה 

ִׁשּכֹוָרה 
ִמִּניחֹוַח ַהְּדַבׁש 

אודיסיאה

ֲאִני אֹוִדיֵסיָאה, 
ִּבּתֹו ֶׁשל ַרב־ַהְּדָרִכים
ְוזֹו ָהרֹוֶקֶמת ַּבֵּלילֹות 

ִּכי ֵאיָנּה ְמַחָּכה
ְלִאיׁש

ָאִבי ֹלא ִלֵּמד אֹוִתי ָלֶלֶכת.
ִאִּמי ֹלא ִהְׁשִאיָרה ִלי ְקֵצה

חּוט 

ָּפַקְעִּתי ֵמַעְצִמי
ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך:

ִאָּׁשה ְקַטָּנה ְּבַנֲעֵלי ִסיָרה
לֹוֶמֶדת ָלׁשּוט
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חנה לרנר

טווס

ְמַדֶּדה ִּבְמִניָפה ִצְבעֹוִנית
ֵּבין סֹוְרֵגי ַהְּכלּוב.

ַהַּטָּוס. ַמִּביט ֹּכה ָוֹכה
ְזָנבֹו ַהָּפרּוׂש ַמְקִׁשית 

ֶאל ְּפֵני ַהּצֹוִפים ּבֹו.

ְקִריאֹות ֶׁשל הֹו ְוָהּה
יִֹפי ָּכֶזה עֹוד ֹלא ָהָיה

ְּבָכל ַהְּבִריָאה.

ֶיֶלד אֹוֵחז ְּבַיד ִאּמֹו: ֹלא ְמַעְנֵין
ּבֹוִאי ֵנֵלְך 

ֶאל ְּכלּוב ַהּקֹוִפים. 

במהירות האור

ְּבָיָדיו הּוא ְמַסֵּמן ֶאת ַהֶהְבֵּדל 
ֵּבין ַחִּיים ֲאִמִּתִּיים ְלֵבין ַׁשְלָוה ְסטֹוִאית 

ָּבּה ָיֹכְלִּתי ְלַפֵּסל
עֹוָלם ִמֶּׁשִּלי. 

הּוא ֹלא ְמַאְפֵׁשר ִלְצֹעד ִּכְרצֹוִני.
ָידֹו ַהְּקָצָרה ְמַטְרֶטֶרת אֹוִתי 

ִמָּמקֹום ְלָמקֹום.

ָידֹו ַהַּדָּקה ְמַהְבֶהֶבת ִּבְמִהירּות ָהאֹור.

זיכרון משעור חקלאות 
בחוות הלימוד

ֵּבין יֹוֶרה ְלַמְלקֹוׁש
ָעְבָרה ֶׁשֶמׁש ְּבֶחְלָקֵתנּו ַהְּקַטָּנה.

ׁשֹוָׁשן ְלֹלא קֹוִצים
ָעָלה ְּכֵאׁש.
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פבל מובשוביץ׳ 

שתי רגליו

ִהְתַּגָּלה ִלי ִניב ְׁשֹחר ַעִין
ִמּתֹוְך ֶּבֶטן ֵלב ַהֹּבץ

ֶזה ִּתינֹוק ֶׁשָּׁשר ֵּביְנַתִים
ְּתִפּלֹות ֶאל ַּדְרַּדר ְוקֹוץ.

ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשַחד ֵהם ַיַחד
ִנְפָלאֹות ֶחְלקֹות ָיָדיו
ּוֵבין ֶצֶמר ֵאׁש צֹוַנַחת

ְּדָרִכים ֵאיְנסֹוף ִלְׁשֵּתי ַרְגָליו.

*
ִטּפֹות ַאֲהָבִתי ִהְרִטיבּו ֶאת ִׂשְמָלֵתְך

ַהְּמֻנֶּמֶׁשת ְּפִניָמה ֶאל ֵּבין ַרְגַלִיְך
ִמִּבְפִנים. ּפֹוֶעה ָּבַעְקָׁשנּות ַעל ִצְבָען 

ַהּמֹוִליד ְּתׁשּוָקה ְוֶרֶטט ִּבְגרֹוִני.
ַהִאם ִּדַּבְרנּו ַעל ָהֹאֶׁשר ַהּיֹום?

ַהִאם ִנִּסינּו ַלֲעֹמד ַעל ַּתְכִלית ַהִּקּיּום?
ִּבְזַמן ֶׁשַאְּת ְמַקְרֶזֶלת ֶאת ְׁשִמי ֵּבין ִׁשַּנִיְך

ְמַכְרֶסֶמת אֹותֹו ִלְגִזיֵרי ֶׁשֶמׁש ַּגִּסים,
ָמַתי ָּתׁשּוִבי ֶאל ּתֹוְך ּגּוֵפנּו
ָמַתי ַנְחזֹר ִלְהיֹות ְׁשלֹוָׁשה

גרדום

ֵיׁש ֶאֶלף ִסּבֹות ִלְׁשֹלף ַסִּכין,
ֶאֶלף ִסּבֹות ַלְחֹּתְך ֶאת ְקִלַּפת
ַהָּבָצל ַעל ַּגְרּדֹום ָהֶאְצָּבעֹות.
ֶאֶלף ִסּבֹות ִלְמֹחק ֶאת ִחּיּוְך

ַהָּיִמים ַהּדֹוֵפק ַעל ַּדְלִּתי ְּבֹחֶסר ִנימּוס
קֹוֵרא ִלי ּבֹוא! ּבֹוא! ִהְזַּדֵּקן.

ַאָּתה ַרק ַהָּמזֹון ֶׁשל ַהַחְיַּדִּקים
ֶזה ָמה ֶׁשַאָּתה, ָמזֹון ַלַחְיַּדִּקים.

ֹּפה אֹוְכִלים ְּכֶׁשַאָּתה ָּבִריא
ְּכֶׁשַּנְפְׁשָך ְּבִרָּנה,

ַאְך ְּכֶׁשַאָּתה ְּבִדָּכאֹון
ַטַעם ַהְּׁשִריִרים טֹוב עֹוד יֹוֵתר.

ֵיׁש ֶאֶלף ִסּבֹות ִלְׁשֹלף ֶאת ַהַּסִּכין. 
ֲאָבל ֲאִני ּפֹוֵחד

ְלִהָּׁשֵאר
ֵמת.

)ַהִחּיּוְך ֶׁשָּלּה ֶיְחַסר ִלי(

מתוך	בולמוס הנשייה


