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ַּבֹּכל סרלואי
שירים מחצר הכלא

תפילת האסיר

ֲא–דֹנָי, חֹומֹות ַהֶּכֶלא
ֲאנִי ִמְתַּפֵּלל ֵאֶליָך ְּבֵחרּוק ִצָּפְרנַיִם

ְמרֹוֵצץ ֶאת רֹאִׁשי ַעל ַהּסֹוָרג.
ַאָּתה ׁשֹוֵמר ָעַלי ֵמָהעֹוָלם

ֵאינֶּנִי ָראּוי לֹו.
ּגַם ּכָאן ָּתקּוַע ְרִסיס ָׁשַמיִם ְּבִלִּבי

וְִצּפֹור יְָרדָה ְלַלֵּקט ֵּפרּור ֶׁשל ֶחֶסד ֵּבין ַהְּפָרִחים.
ָמה ִלי ַּבחּוץ ַּבֶּמְרָחב ַהַּכִּביר

ָמה ִלי וְָלֹאֶפק, ִלְצחֹוק ַהּיְָלִדים, ַלַּמּגָע ָהַאּגִָבי
ַלְּׂשָמלֹות ַעל יְַרֵכי ַהּנִָׁשים.

ֲאנִי ַמֲעִדיף ֶאת ִחּבּוק ַהָּמוֶת ֶׁשל ַהְּבִדידּות ַהֻּמּכָר ִלי
ַעל ְּפנֵי ְצִליַפת ַהּׁשֹוט ֵמָעְרָּפן ֶׁשל ַהְּבִרּיֹות,

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַאְׁשִחית ֶאת ָהעֹוָלם ְּבַמּגַע יַָדי
ַחְסרֹות ָהֱאמּונָה

ֲעֵׂשה ֶאת ִלִּבי ְלֶחֶדר ְלֹלא ֶּדֶלת
ַאּגִיׁש ֶאת ָאזְנִי ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף

רֹוֵצַע ֶאת ֲחלֹומֹוַתי ֲאנִי לֹוֵחׁש
ָאַהְבִּתי ֶאת ֲעוֹונִי

ַאל ַּתְקִׁשיב

תפילת הפרפר בחצר הכלא

ֲא–דֹנָי, עֹוָלם ָמֵלא ֵריחֹות
ִעּוֵר ְלקֹול, ִמְּלַבד ִלְלִחיַׁשת ַהַּטל.

ָּבַקְעִּתי ִעם ַׁשַחר וְָאמּות ַהַּליְָלה
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ֵאינִי יֹוֵדַע ֶאת ֵּפֶׁשר ַהֲחֵׁשכָה וֲַאנִי יֵָרא אֹוָתּה ְמאֹוד
ְמנֶַּסה ֶלֱאֹגר ִּבְכנַָפי ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש, ִלְׁשעֹות ָהֲאֵפָלה.

ּגְָלִמי ְרֵאה, ַהֵאינְָך?
ֵּתן ִלי יֹום

תא העינויים

וְֵאינִי מֹוֶדה ֶאָּלא ְּבַאֲהָבְתָך
ֲאנִי חֹוֵטא, ַאְך ֵאינִי ּפֹוֵׁשַע

יֵָחֵלץ ִלִּבי ִמְּכלּוב ַצְלעֹוַתי ַהָּׁשבּור
ּכָל ַהּמּוָצק ִּבי נֹוזֵל.

נֹוֵׁשם ּדָם, ֲאנִי ְמַלֲעֵלַע ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ִמּלֹוַתי,
וְֵהם ֹלא ָׁשֲאלּו ִלְׁשִמי.

ְּבַרק ֵעינַי: ַמַּכת ַחְׁשַמל
ְלַהְכִאיב ָלֶהם ִמַּבַעד ְּפנֵיֶהם ַהְּמֻכּסֹות.
ֵאינִי ַמִּכיר ֶאת ַהּקֹול ֶׁשִהְׁשִמיַע ּגְרֹונִי

ֲאָבל יֹוֵדַע ֵהיֵטב ֶאת נְִׁשיַכת ַהּׁשֹוט ַּבָּבָׂשר.
ִמי ֶׁשּנֹוַלד ְלֹתֶפת ַהַּליְָלה

ְלעֹוָלם ֹלא יֵֵצא ַלָחְפִׁשי ִּבזְִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש,
ֵאינִי ְמזֶַהה ֶאת ַמְׁשָמעּוָתן ֶׁשל ַהִּמִּלים.

ֲא–דֹנָי, ֵאַדע אֹוְתָך ְּבכָל ָׂשָפה
ַהּיֹוֵצאת ֵּבין ְׂשָפַתי ַהְּקרּועֹות.

שבר הזכוכית

ְּבֶׁשֶבר ַהּזְכּוִכית עֹוֶלה יֵָרַח
ּוִפְתאֹום ָּפנַי.

ַהַּליְָלה ְמַצּיֵר ֶאת ְּדיֹוָקנִי ַעל ִקיר ַהָּתא
ָמָחר ֵאֵצא.

ַהִאם יִַּכיר אֹוִתי אֹור ַהּיֹום
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ּוְלעֹוָלם ּדֵָבק ִּבי ֵצל, ַּבִּׁשְמָׁשה ַהְּצמּודָה ְלרֹאִׁשי.
ֱא–לֹוַהי, ֲאנִי ַמִּכיר ֶאת קֹוְלָך ְּבִצְלצּול ַהּסֹוָרג

ִּבְׁשִריַקת ָהרּוַח ִמַּבַעד ַלְּדָלתֹות
ְּבקֹוִלי ַהְּמַהְדֵהד ַּבִּקירֹות ֶהָעִבים

ֱאֹמר ֶׁשּיְֶׁשָך ּגַם ַּבֲהֻמַּלת ַהּׁשּוק
ַצֲעקֹות ַהְּכִביִׁשים, נְִׁשיַקת ָהֹאֶפק.

ָמָחר ֲאנִי יֹוֵצא ִחּנָם
וְֵאיְך ִּתָּׂשא אֹוִתי ָהֲאדָָמה

ְּבִחּבּוָקּה ָהָאִדיׁש
ִמַּמּגַע ָהֶאֶבן ֶאל ַמּגַע ָהֶאֶבן ִּביֵדי ַהָּבָׂשר.

ֲא–דֹנָי, ֲאנִי יֵָרא אֹוְתָך ִמֹּכל
וְיֹוֵתר ֶאת ַמּגָעֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם.

ֵּתן ִלי ֶאת ְׁשִמי ֵמָחדָׁש 
ְּבקֹוָלּה ֶׁשל נֶֶפׁש ַאֶחֶרת ַהּקֹוֵראת ִלי

ְלעֹוָלם ֹלא ֶאְחַּדל ִמְּקרֹא ְּבכָל ּגּוִפי ֶאת ְׁשֶמָך.
ָהרּוַח ּפֹוַרַחת ִמן ַהּגּוף

ְּבֶׁשֶבר ַהּזְכּוִכית


