יובל פז
המקומות שאת לא אוהבת
אֹותְך ְּבכָ ל ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ַא ְּת ֹלא ֶ
ֲאנִ י ֶ
אֹוה ֶבת ָּבְך.
רֹוצה לְ נַ ֵּׁשק ָ
לְ ַצּיֵ ר ֶאת ַמ ַּפת ֵ
ּגּופְך ִמ ָּׁש ְר ֵׁשי ַרגְ לַ יִ ְך וְ ַעד ַצ ְּמרֹות ַּתלְ ַּתּלַ יִ ְך,
צֹותיִ ְך ָה ֲאבּודֹות.
וְ לָ ֵצאת לְ ַמ ָּסע ָארְֹך לְ גִ ּלּוי ַא ְר ַ
ֶא ְׁשּכַ ח ֶאת ָהאֹכֶ ל וְ ֶאת ַה ַּמיִ םֲ ,א ַא ֵּבד ֶאת ִּתיק ַה ְּבגָ ִדיםֲ ,אוַ ֵּתר ַעל ַהּנַ ֲעלַ יִ ם,
ֶאזְ רֹק ֶאת ַה ָּׁשעֹון לְ ַפח ָה ַא ְׁש ָּפה ָה ִראׁשֹון ֶׁשּיִ ָּק ֶרה ְּב ַד ְרּכִ י.
ֲאנִ י ֶ
נּוח ְּב ִצּלֹו ֶׁשל ּכָ ל ֵעץ ,לְ ָה ִר ַיח ּכָ ל ֶּפ ַרח,
רֹוצה לְ ַפּלֵ ס ָּבְך ְּד ָרכִ ים ֲח ָדׁשֹות ,לָ ַ
לָ לֶ כֶ ת ְּבחֹם ּכָ ֵבדְּ ,ב ַהּכָ ָרה ְמ ֻע ְר ֶּפלֶ ת ,וְ ַעל ַסף ִה ְתיַ ְּבׁשּות לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ִּפכְ ּפּוְך לִ ֵּבְך,
ּמּוקיִ ְך ,וְ ָאז לִ ְׁשּתֹות ,לְ ַה ְחלִ יק לְ תֹוכֵ ְך ,לִ ְרחֹץ ַּב ַּמ ְעיָ ן ַהּנִ ְס ָּתר .לְ ֵה ָר ֵדם.
לִ זְ חֹל ִּבנְ ִק ֵיקי ַח ַ
ּכְ ֶׁש ֶא ְת ֵ
עֹורר ֶא ְהיֶ ה זָ רֹ .לא ַאּכִ יר ֶאת ַה ָּמקֹום ֶׁשהּוא ַא ְּת ,וְ ֵא ֵצא ׁשּוב לְ ַד ְרּכִ י,
ֶא ְפקֹד ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ּכָ ל ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ַא ְּת ֹלא ֶ
אֹוה ֶבתֲ .אנַ ֵּׁשק.

לעשות אהבה
לְ ַהּנִ ַיח לַ ּגּוף לְ ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ֵמ ַה ְּבגָ ִדים
קֹורית ֶׁשל ָהעֹור
לְ ִה ָּׁש ֵאר ַּב ֲע ִט ָיפה ַה ְּמ ִ
לָ גַ ַעת ּבֹו ּכְ מֹו ֶׁש ְּמלַ ְּט ִפים ַמ ָּתנָ ה ֲארּוזָ ה
ְּבנִ ָּסיֹון לְ נַ ֵחׁש ַמה יֵ ׁש ָּבּה לִ ְפנֵ י ֶׁש ְ
ּפֹות ִחים.
יׁשה ַּב ֶּׁשלֶ ג
לַ ֲעׂשֹות ַא ֲה ָבה ּכְ מֹו ּגְ לִ ָ
ְּב ַרּכּות וְ ִעם ַּת ְפנִ ּיֹות ַחּדֹות
ּולְ ַה ְדלִ יק ֶאת ְמנֹורֹות ָה ֵעינַ יִ ם
ּכִ י י ִֹפי ָצ ִריְך לְ ֵה ָראֹות וְ ֹלא ַרק לִ ְהיֹות.
ַא ֲח ֵרי ֶׁשחֹולְ ִצים ֶאת ַמגְ לֵ ׁשֹות ַהּיָ ַדיִ ם
ּופֹונִ ים ֶאל ְּתהֹום ַה ֵּׁשנָ ה וְ ַהּנְ ִׁשּיָ ה
ׁשּורֹות ַה ִּמּלִ ים ֶׁשּנֶ ְח ְרטּו ָעלֵ ינּו
ּומ ְתיַ ְּׁשבֹות.
ִמ ְׁש ַּתלְ ְׁשלֹות ְּב ֶח ֶבל ֶאל ַהּלֵ ב ִ
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