חגית בת אליעזר

קלאודיו פוזאני

לא אגיד לך

גנואה ,כמיהה ומרה שחורה

ֶׁשֹּלא אּוכָ ל לַ ְחזֹר ֵאלֶ יָך
ּכִ י ּכְ ָבר ּכָ ַת ְב ִּתי ִסּפּור
ַעל ְּפ ֵר ָד ֵתנּו

נּואה אֹויֶ ֶבת ַה ִּמ ְט ִרּיֹות
גֶ ָ
ִעיר ֶׁשל גֶ ֶׁשם וְ רּוחֹות ַעּזֹות
ִמּכִ ּוּונִ ים ִּבלְ ִּתי ְצפּויִ ים.
נּואה ִהיא ֶצ ַמח ֵ
טֹורף
גֶ ָ
ֹלע ְמצֻ ָּמח
ִהיא ַמ ְד ֵרגֹות ֶׁשל ַ
ִהיא ִא ָּמהֹות ַּת ַאוְ ָתנִ ּיֹות.
נּואה ִהיא ִעיר ֶׁשל נִ ְבגֵ י יָ ם
גֶ ָ
טּופה ְּבא ֶֹבְך ֶמלַ ח
ֲע ָ
ּומֹורדֹות
ִעיר ֶׁשל ֲעלִ ּיֹות ָ
ֵ
לֹומֹותינּו.
ִּב ְרחֹובֹות ֲח
נּואה ִהיא ִעיר ֶׁשל ּגַ ּלֵ י ַס ְמ ָּבה
גֶ ָ
ֶׁש ְּמלַ ֲחכִ ים ִּבלְ ׁשֹונָ ם יַ ָּב ָׁשה
ְּב ַמ ְר ְּפ ֵקי ַה ֶּסכֶ ר
ִמ ְת ַמגְ נְ ִטים לַ ְּסלָ ִעים.
נּואה ִהיא ִעיר ְמ ֶ
טּוטלֶ ת ְׁשעֹון ַה ִּמ ְט ָּבח
גֶ ָ
ֶׁש ַמּכֶ ה ַּב ְּמחֹוגִ ים
ַעל ְ
קֹור ֶּדרֹוי ְר ַחב ׁשּולַ יִ ם
בּובים
נּואה ִהיא זִ ְמזּום ַהּזְ ִ
גֶ ָ
ֶׁש ְ
ּבֹור ִחים ֵמ ֶאגְ רֹוף ַעל ַמ ַּפת ֻׁשלְ ָחן ֻמכְ ָּתם
רּורים ָה ֲעיֵ ִפים
ְּב ִעּגּולֵ י ַהּיַ יִ ן וְ ַה ֵּפ ִ
ּומ ָרה ְׁשח ָֹרה.
נּואה ִהיא ּכְ ִמ ָיהה ָ
גֶ ָ
ֵּבין ִּד ְמ ָעה לְ ִד ְמ ָעה
ֲאנִ י ֶ
צֹופה ֵמ ַחּלֹון ַה ֶּמלַ ח ֶׁשּלִ י
ְּב ִמגְ ָּדל ּבֹו ִאיׁש ֵמעֹולָ ם ֹלא ִּב ֵּקר
אֹו ַמּכִ יר.

ֲה ֵרי ֹלא ֶא ְבּגֹד ּבֹו

סולמות וחבלים
ַא ָּתה ְמ ַב ֵּקׁש ְסלִ ָיחה
ַעל ְמ ִע ָידה זְ נִ ָיחה
וְ נִ ְר ֶאה ּכֹה ָּת ִמים
ּכְ נֶ גֶ ד ָה ֲא ִדיׁשּות
ְמנַ ַּפ ַחת ְּדמּות
ְּב ֵא ֵדי ָרצֹון טֹוב ַח ִּמים
ַמ ַע ְׂשָך ּכְ ִסּכָ ה
ְּב ָבלֹון ֶׁש ָּפ ַקע
ׁשּוב ֵאינֶ ּנּו ַקּיָ ִמים

לא חרדים
ַהּכִ ָּפה ֹלא ְמ ֻמ ְס ֶמ ֶרת
ִהיא ֶ
יֹור ֶדת
ַה ֵּפאֹות ִמ ְס ַּת ְתרֹות
ָה ִא ָּׁשה ַּב ָּצפֹון
וְ ַא ָּתה ּכָ אן ַּב ֶּמ ְרּכַ ז
ִענְ יָ נְ ָך ִּבי
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