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  העץ שוב החל לדבר

ר   ָהֵעץ ׁשּוב ֵהֵחל ְלַדּבֵ
ר עֹוד ִלְסּגֹר    ְוִאי ֶאְפׁשָ

ֶלת ָפָניו ֶאת ַהּדֶ   ּבְ
  ֶּלֱאטֹם ֶאת ַהַחלֹון

ֶלת ּבְת ָהַעַלֲעצֹר ֶא ְלּגֶ   ָרּהחֹוִּין ַהִמְתּגַ
חּוץ לֹו   ּופֹוַתַחת ֶאת ָהֶרַוח ַהּנָ

  
  ַּלַלְיָלה

  ָךְלהֹוִציֲא
ִָמִמָטְתך  ּ ּ  

  
ר יך ְלַדּבֵ   ְְוָהֵעץ ַמְמׁשִ

ל ַהֵלילֹות   ֶּאת ּכָ
ֶהם ֲעָנָפיו ִהְצִמיַח ּבָ   ׁשֶ

ַמִים ָ ֵמִאיר ֶאת ַהּשׁ ַחר ׁשֶ ַ   ְּוַהּשׁ
ְפַער ְו ּנִ ֶסֶדק ַצר ׁשֶ   ִנְפַערּכְ

ַע ֶאת ֲאָוָזיו ְרְנגֹוָליו ּוְמַגְעּגֵ   ְמַקְרֵקר ֶאת ּתַ
ל ְטָלָאיו   ּופֹוֶעה ּכָ

הּוק ַהּבֶֹקר ַה  .יםּכִׁשְַּמֶאת ּפִ
 

  רינתי
ִתי ַאֵי יִּרּנָ ָקַפְתִני  ,ה ָהַלְכּתִ   ַעְצבּות ּתְ

יר ּבַ ִתי ְלַהְזּכִ   לכֹּלֹא ָהִיית ִרּנָ
ַני ים ּפָ י ַרֲעַנּנִ    ּכִ

חֹר ֵעת ִהְתַק ְפֵני ָעָנן ׁשָ רּו ֵהם ּכִ   ּדְ
ַכת ֹא י ֶחׁשְ ִמיִתי ּכִ   ל ֶפּדָ

  שת חיים לוי

 שלושה שירים
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  ּוְנבּואֹות ֵאיָמה    סֹוְבַבְתִני
  ָרְבצּו ּכְ

ֶלב ֶנֱאָמן   ּכֶ
  

  ֲאָחַזִני ִהְמהּום
  ַעד ַר
 ,יִנּתְַעּבִ

י   עֹוד ָקָמה  לֹא רּוַח ּבִ
ץ ְצּבֵ   ְולֹא אֹור ּבִ
ט עֹוִרי  ׁשַ   ֵעת ּפָ

ֶלב   ְוִרְחֵרַח ַהּכֶ
  
ז יִרָפֲע   ִנּתַ

י ְונֹוֵהם    נֹוֵבר ּבִ
ֻטְמָאִתי ף ּבְ   חֹוׂשֵ

ׂשֶצֶע   ם ְמַחּפֵ
ָמָצא   ּּוְכׁשֶ

  ,ן ָאקּום ֵאיָתןּפֶ
   י ָלַקח ִלְקִח  הה ֶאל ּפֶּפֶ

  
ִפיוִמְצַע   ָלַעס     י ּבְ

ק ֶאת ַעְצמֹוַתי   ְוִרסֵּ
 !יה ֱאֹלַהָבּוׁשֵאיָכה ֲא

  !?ֵאיָכה
ְלּבִ,ַהס ְלָבִבי ִא ּכַ יי ּכִ   ַּלְפּתִ

ל ֶזה ָהַרַחׁש   נֹוֶקֶבת  ְַאך ַזְכרּותֹו ׁשֶ
ְדמּו ִתיֵתּבִ ַחר ִרּנָ ַ   ָך ִמּשׁ

 .ִתיּגְָרֶע
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 שרוע

רּוַע ֵמת   ָרִאיִתי אֹותֹו ׂשָ
ֵקרּוב  ִביׁש ּבְ ַפת ַהּכְ   ַעל ׂשְ

יּוב ַתח ַהּבִ ח ,ַּלּפֶ    רֹאׁשֹו ָהָיה ֻמּנָ
  ּ ַהְיָמִני ְוהּוא ִנְרָאה טֹובֹוּדַעל ִצ

ֵמת-ּל ַמָמׁש טֹוב ֲאָב   ּ ָהִאיׁש ׁשֶ
 

םָּמלֹא ָהיּו ִס   ּ ַאִלימּות,ֵני ּדָ
ם אֹו,ִּפיִזית אֹו ִמלּוִלית ׁשֶ    לֹא ּגֶ

אּוָנה,ְרִטיבּות מֹו ּתְ יׁש ּכְ    ֶזה לֹא ִהְרּגִ
ְ הּוא לֹא ִחֵיך,לֹא ָהָיה ׁשּום ִסיָמן ּ  

ַכב ּבְ ׁשּוט ׁשָ   רַֹגעּפָ
  

ֵעיַנִים ּפְ י ּבֹו ּבָ ְטּתִ   קּוחֹותִהּבַ
י ַלֲח בָיֹכְלּתִ ּכַ ר ְוִנׁשְ ּכֵ ּתַ ִהׁשְ   ׁשֹב ׁשֶ

ך ָלֶרַגע    אּוַלי ָנַפל,ְ־ ְסָתם ּכָ
ם ִסָמ   ֵני ְנִפיָלהֲּאָבל לֹא ִנְראּו ּבֹו ּגַ

ה ה ְיֵבׁשָ ם לֹא ַמּכָ יׁש; ּגַ   ָהִייִתי ַמְרּגִ
  

ִהְתָחֵרט   .ְאּוַלי הּוא ָהָיה ַמְלָאך ׁשֶ
ָפָתיו ָהיּו ְמׁשּוחֹות    ְך ֹרּבְׂשְ

הּוא חֹוֵלִנְרֶא   ם ֲחלֹוםה ָהָיה ׁשֶ
הּוא ֵמתְצמֹואּוַלי ַעל ַע    ׁשֶ

רּוַע ׁשָ קּוחֹותם ּבְׂשָ   ֵעיַנִים ּפְ
  

יט    ּוַמּבִ
ָבר  ִלי ְלַסֵמן ּדָ   ּּבְ

  ִמי ֵמת
 ?ָמַתי

ֵמת ר ׁשֶ ְּוֵאיך ֶאְפׁשָ ְ.  
  

 


