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 מאוטנר  עמית

 העין השנייה ועוד שירים

 השנייה העין
ֱאֶמת  ֲאַנְחנּו רֹוִצים ּבֶ י ַמה ׁשֶ  ּכִ

ַלע. ֲחַרְך ַהּסֶ ה ּבַ  הּוא יֹוָנה הֹוִמּיָ
 ֵמֲאחֹוֵרי

ת ָהֵעִצים.  ַצְוּתַ ּיּוִצים ּבְ ְזָרֻנּיֹות ַהּצִ  ּפַ
ַבת ל ּבָ ט, - ּכָ ל ַמּבָ  ַעִין, ּכָ

ה. ִנּיָ ְ ל ַזִית ֵהם ָלַעִין ַהׁשּ  ָעָנף ׁשֶ

       * 
 עֹוֶלה ֵאַלִיךְ ׁשּוב ֲאִני  

 ֵמַעְרבֹות ָיַמי ֶאל ֹראשׁ 

ה, רֹוֶאה אֹוָתךְ  ְסּגָ  ּפִ

 ַאְרִצי

עֹוָלם ּמֵ ה ׁשֶ  ֶחְמּדָ

 ֹלא ֻהְבְטָחה ִלי 

 

י ָיַדִיךְ  ּתֵ  ְוֶאְרֶאה ֶאת ׁשְ

תֹוָכן.  ּבְ ים ׁשֶ ֲעׂשִ  ֶנֱעָדרֹות ַהּמַ

ךְ  ּפֹות ַרְגַלִיְך ַעד ָקְדקֹוד ֹראׁשֵ  ּוִמּכַ

דֹוֵבב ֶאת  ִלי ַהּמְ ֵעךְ ּבְ  ַמּסָ

ִרים ֶאת קֹוָמֵתְך.   ְוַהּמֵ

ִפים  ָגַדִיְך ַהּיָ  ֶאת ּבְ

 ְלֹלא ּגּוֵפְך ַהַחם. 

ָעֵרְך ַעד ִחּיּוֵכְך ַהּבֹוֲהִקים    ֶאת ׂשְ

 ֵמֲאֵליֶהם. 
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ע ּגּוִפי ִלְרצֹות  ּבַ ר ִנׁשְ  ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ה ַלֲעֹבר  ּמָ ֶנִני ׁשָ  ְוֹלא ֶאּתְ

י ֶאְחֶיה  ּוְבתֹוְך ַחּיַ

י -ַעל   ּפִ

יְך.   ְוַאף ַעל ּפִ

 

 אהבת הסתרים של דון פרימפלין 
ִליָסה.   ּבֵ

"ם ְלִאּתּור ָהֲאֵבָדה ּכָ ה ַעל ַהּמַ  ָיְפָיּה ְלֶפַתע ְנֻקּדָ
 

ֹחָרה   ּה ֻקְפָסה ׁשְ ֵלב ִלּבָ  ּבְ
ִעימֹוֶתיהָ   אֹותֹות ּפְ
קּות ֶאל  ר ָיֹכל ָהָיה. -ַלִהְתַרּסְ ֵלִמים ֲאׁשֶ ים ׁשְ  ּתֹוְך ַחּיִ

 
             ** 

ְפּתֹור  ין ֶרַגע ִנְלָחץ לֹו ַהּכַ  ּבִ
ָרק.   ְוהּוא ִנְדָלק. ָעְצַמת ּבָ

יו  ַחת ְלַחּיָ ין ֶרַגע ְלַהְחִליק ִמּתַ ף ּבִ  ּוְמֻאּלָ
ֵמי ִעְמעּום    ׁשְ

 ַמְקִליׁש. ְוַרַעם ְמֻהְמָהם  
 

            *** 
ַבת ַאַחת  ֶזהּו ַמְסלּול ַהּתֹוָעפֹות: ּבְ

ִלי ַהְמָרָאה) ָבִהים (ִטיָסה ּבְ ל ּגְ  ַהי ׁשֶ
ִאיר ִסילֹוִנים).   ּוְבַאַחת ַהְדָמַמת ְמנֹוִעים (ֹלא ְלַהׁשְ

 ַצַער ְזַמן ֲאִויר 
יִסים ֵריִקים.   מֹוִליד ּכִ
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          **** 
שׁ  יׁש ּתְ ה ׁשֵ ֲחנּוִנים ִקּוָ  ּוָרה ַלּתַ

בֹוּהַ   ּיּוַכל ִלְנֹחת ּגָ  ׁשֶ
ִפּלֹוָתיו ר ֶאת ּתְ ּגֵ ֲעָרה ֵאֶליָה ׁשִ ּנַ  ּבַ

 
ֹוֵמם ּגּוִפיף ֵרַח ַהׁשּ יַע ַלּיָ  ֲאָבל ִהּגִ

ְרדּות ֲחָלָקיו, ֲחָלִלית ֶאת ִהּפָ  ֵעיֹרם, זֹוֵכר ּכַ

ֶרךְ  ּדֶ יו ּבַ  ָעצּוב ֶאת ַמֲעֵבה ַחּיָ

י מּוֶבֶנת.  ְלּתִ  ַהּבִ

 

 

 

 הכרה 
ֹלא    ָהִייִתי ּכְ

 ָהִייִתי. ַהְינּו ָהךְ 

ְך.  ֹבץ סּוְליֹות ָחִציִתי ְסָתם ּכָ ה אֹו ּבְ י ִרְצּפָ  ִאם ִקְרַצְפּתִ

 

ַחת ָיַדי  ְצאּו ִמּתַ ּיָ ים ׁשֶ  ַמֲעׂשִ

ֵני ֵעַדי.  ת ְרָפִאים, ְלֹלא ׁשְ ֻחּפַ רּו ּכְ ּיְ ּתַ  ִהׁשְ

 

ִריִתי,  ִריִתי, ָקָרה ּכָ ִריִתי, ּכָ  ּכָ

 ַמְחָצב ַאְכָזב, ֹלא ָהָיה ֹלא ִנְבָרא.

 

ֲהקוּ  ִעְפעּוף ּבָ ָבָרק ּבָ נֹות אֹור ּכְ  ׁשְ

ְך ָקהּו.  ֹחׁשֶ ר ּבַ ִלי ֶהְקׁשֵ  ְרָעִמים ּבְ

 

מֹו קֹול ַעל ַהר, ׁשֹוָפר ׁשֹוֵאג  ּכְ

ִלי ֵהד.  ְיא, ִנְבַלם ּבְ ּגַ  ִנְגַנז ּבַ
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ַחם ֶסַלע ׁשַ ְכֵדי ֲחָרִסים ֲחתּוִמים ּבְ  ּכִ

ַעם. ִמיד ְוַאף ּפַ ּתָ ר ׁשֶ ְדּבָ ַאְבֵני ַהּמִ  ּכְ

 

ּלֹא ֶנֱעַקב ְוֹלא ִנְגלַ  ֶפר ׁשֶ ּסֵ  ל ּכַ

גְ  ֹלא  ַלל. ִלְזכּות ְוֹלא ּבִ

 

יָוִנית, הּוא אֹוַצר ְמדִ   יָנה.ִטְמיֹון, ּבִ

ה. זֹו ְקַטּנָ ה ּכָ ַואי יֹוֵרד ָהִייִתי ִלְגֻדּלָ  ַהּלְ

 

 ִהֵּנה ִּכי ֵחן 
ֻדּיָק  ַעל ַהּגּוף ַהּמְ

ת הַ  ׂש ֶאת ְנֻקּדַ  ֲאִני ְמַחּפֵ

 ֵחן

מֹות ׁשֵ ּלֹא ֶאְקָרא ָלּה ּבְ  ׁשֶ

גֹון ׁשּוָמה  ּכְ

 ּנֶָה ֵחןֲאכַ שֶׁ 

י ֵאין ק   ּכִ  ּגּוף ְמֻדּיָ

ֶתם ִלי ֵחן ַהּכֶ  ּבְ

ְקִרית ַהֵחן  ְוֹלא ׁשִ

ֶהֶבל ּגּוף ַהּיִֹפי  ּבְ

ְתַיֵחס ַלּגּוף  י ִהיא ִעּטּור ַהּמִ  ּכִ

 ְוִהיא ּדֹוֶבֶרת אֲ 

ֶתם ִלי ּכֶ ים ּבְ ֵאין ַחּיִ ה, ׁשֶ  ִמּתָ

 

  


