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דוד לוין

שלושה שירים

זה הרגע זה המזח

ה ּפָ ח ָהַאׁשְ ְנָין. ּפַ ַזח. ָחְמֵרי ַהּבִ ֶזה ָהֶרַגע. ֶזה ַהּמֵ
ה "עֹוד. עֹוד". אן ְיַיֵחל ַהּפֶ ְפִליג. ּכָ אן ְלָכאן ּתַ ִמּכָ

י ס ּומּוָחׁשִ ְרֶצה ִלְהיֹות ִנְתּפָ אן ּתִ ּכָ
י ְחּתִ ּפַ ְוִיְהֶיה ְלָך ִצּלּום ִמׁשְ

ר ֵמַעְצְמָך. ה ִנְסּתָ ּוָמקֹום ּבֹו ַאּתָ
ְתׁשּוָקה. ׁשּוָקה ּבִ ית ּתְ ּצִ ֱעָדר. ּתַ ּנֶ ֲעֹדר ּבַ אן ּתַ ּכָ

ְהֶיה ְלָך ְנִגיָעה ּתִ
ּוְכֵאב ָהַאֲהָבה ִיְפַרח

ְבָיכֹול ָבִרים, ּכִ עּו ּדְ ְוִיְתַקּבְ
ֵקטֹות ֲהָבנֹות ׁשְ
לֹות ְוִזְמזּום ַמּטָ

ָלם ְוִיְהֶיה ְלָך ֶרַגע ֻמׁשְ
ִזְמזּום ְוִנְמנּום

ה ּתֹאַהב ֶאת ֶזה ְוַאּתָ
ְקָרא ְלֶזה. ֶאֶלַגְנִטי ּתִ

מתחת לדובה גדולה

דֹוָלה ה ּגְ ַחת ְלֻדּבָ ֻמְפָקר ְלַחְסֵדי ַעְצִמי ִמּתַ
ה ַלַחׁש מֹוִביל ב ֵמִרים ֹראׁש ַמְרּבֶ ָמקֹום ֵעׂשֶ

ִביל ַצר  ׁשְ יֵחי ֹרֶתם ְוַסְמּבּוק עֹוִלים ּבִ ְלׂשִ
לּול. ּתָ ֵבקֹות ּבַ עֹוִנּיֹות ּדְ ְלֶאְצּבְ

ֶצת רּוחֹות ֹלא ּבֹוֲחׁשֹות. ִצּפֹור ֹלא ְמַצּיֶ
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ּגֹות ֲעָנִנים ֹלא ּדֹוֲחִקים. ֵעיַני נֹוֲחתֹות ַעל ּגַ
ָים ְצפֹוִני לֹוְטפֹות ְמצּוָדה. ּגֹוְמעֹות ָנָהר ּפֹוֵגׁש ּבְ

י. דֹוָלה ֵמַעל ָראׁשִ ה ּגְ ּבָ ִפים סֹוְבִבים ּדֻ ִרּבֹוא ְסָלִקים רֹוׁשְ
ֶתר. ֵאין ָלּה ָעֵרב ּסֵ ׁש ָלּה נֹוֵתן ּבַ ּיֵ ָעה ׁשֶ ָעה ָרָמה נֹוַכַחת. ׁשָ ׁשָ
ּה. ֵאין – ַאף ַמְלָאִכים ּפֹוְתֵרי ֲחלֹום ֵאיָנם יֹוְדִעים ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ

יִלים אן ֹלא ַמְעּפִ ֵני ָהֲאָדָמה. ִמּכָ מֹוֵתְך ַעל ּפְ מֹוָתּה — ּכְ ֹלא ִיְהֶיה ּכְ
ָלָיה – ַאׁשְ ַעת ּבְ אן ֹלא ְמַצֲעִפים ּדַ רֹוץ. ּכָ ם ַהּמֵ ִרים. ּתָ ֹלא ְמַהּגְ

ּלֹא ָעָלה ָיֶפה ּוֶמְלַצר ַמְחִליָפּה. ֹלא ְמַנת ְצִלי ׁשֶ
ְנָיִמין. ִזית. ַנֲחַלת ּבִ ֲחָנה ֶמְרּכָ ה. ּתַ ּנָ ַדִים ֵחֶמת ֲחִליִלים. ַהּקֹול ֹראׁש ּפִ ַהּיָ

האֵמן כדרך שאתה מאמין לכאבך

ּה. ץ ּבָ ְרֵאה ַמה ֻקּבַ
יָלה. ּמּוי ֹלא ַמְקּבִ ׂש ֹלא ּדִ ַחּפֵ ַאל ּתְ

ה. ֵהם ֹלא ִמן ָהִעְנָין ַהּזֶ
מּורֹות ׁש ַלֲעֹמד ַעל ַהּתְ ַבּקֵ ַאל ּתְ

ַאל ַמה ָקַדם ְלַמה. ׁשְ ַאל ּתִ
מּוָעה. ְ ֵער ִמּשׁ ִדיָעה. ִהּנָ ה ּגּוְפָך ִמּיְ ּנֵ הּות. ּפַ ְרַחק ֵמִהְזּדַ

ֵפס ְלֶנָחָמה. ּתָ ַאל ּתִ
ה.  ֵהם ֹלא ִמן ָהִעְנָין ַהּזֶ

ִליְך ֵמַעְצְמָך ׁשְ ה ְלָהִבין. ַאל ּתַ ַנּסֶ אל ּתְ
ה. ָך ִלְנֻקּדָ ּלְ ַצְמֵצם ּכֻ

ִקיִעים. ּבְ ָדִקים. ּבַ ּסְ ט ּבַ ַהּבֵ
ה ַמֲאִמין ִלְכֵאְבָך. ַאּתָ ֶדֶרְך ׁשֶ ַהֲאֵמן ּכְ

ה ֱהֵיה ִמן ָהִעְנָין ַהּזֶ
ה. ַהּיִֹפי ַהּנֹוֵפל ַהּזֶ


