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חמישה שירים

היום הזה

מֹו ָנה ּכְ ֵ י ִמּשׁ ִהְתעֹוַרְרּתִ
ִביָעה, ִמּטְ

ּלֹא, ְך ְוָכְך ָיִמים ׁשֶ ּכָ
ִלי. ּבְ ְך ְוָכְך ָיִמים ׁשֶ ּכָ

ֲאִני יֹוַדַעת,
ַהּכֹל עֹוֵבר 

ִמים, ַמְקֵהַלת ַהּנֹוׁשְ ּבְ

ִיּסּוֵרי ַאֲהָבה,

ּלֹא ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה ׁשֶ
ִלְצחֹוק ָעַלי,

יָרה. ִ ין ִקְטֵעי ַהּשׁ ִלי צֹוֵעק־ּבֹוֶכה ּבֵ ּכְ

ִמים, ַמְקֵהַלת ַהּנֹוׁשְ ַהּכֹל עֹוֵבר ּבְ
ֲאִני יֹוַדַעת,

יָחה, ּגִ ׁשְ ם ָהַעִין ַהּמַ חֹוֶלֶפת ּגַ
ֲעִדי ֶאְתמֹול, ָהְיָתה ּבַ ׁשֶ

י, ְבַחְרּתִ ּנִ ׁשֶ
ָחָתּה. ּגָ ַהּיֹום ֲחֵדָלה ְמַהׁשְ

ַהְרָחָקה ֵמֶאֶרץ ַאֲהָבה,
י, ָבר ָיַדְעּתִ ּכְ

ַהּכֹל עֹוֵבר ְוׁשֶ
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אן,  ּדּוד ׁשּוב ּכָ וַמְכאֹוֵבי ּבִ
ִית, ֵני ּבַ ּבְ

ה ֹלא ַאֲהָבה. ַהּיֹום ַהּזֶ
ְמֻיָחד, ה ּבִ ָקׁשֶ

ֶנת ֶ ְזֵקָנה ְמַעּשׁ את ּבִ ֲאִני ְמַקּנֵ
ָחִקים. ׂשְ ִמְגָרׁש ַהּמִ ַעל ַסְפָסל ּבְ

אני באנשים

ים, ֲאָנׁשִ ֲאִני ּבָ
ְרחֹוב, יִחידּות ּבָ ִנים ּבִ ְ ְמַעּשׁ

ִמְתַנְדְנִדים,
י ֵבדֹות ֵמֻעֵלּ ֵתַפי ּכְ ּכְ

ְכָחה. ׁשִ

ָהִגים, ּנְ ֲאִני ּבַ
ֶרְך ְטרּוֵפי ּדֶ

ְחּבּוָרה ִצּבּוִרית, ְנִתיֵבי ּתַ ּבִ
ָטָרה. ׁשְ ּבֹוַרַחת ִמּמִ

ֲחׁשּוִדים ֲאִני ּבָ
ִים  ַהְפָנַית ֹעֶרף ַלֹחם, ַלּמַ ּבְ

ב.  ּלֵ ְתֹאם ּבַ עֹוֵלי ּפִ

ים  ּתֹוְלׁשִ ֲאִני ּבַ
ְלָמם, ם ִמּצַ ֶאת ִצָלּ

ֵאַבי.  ָנָחה ַעל ּכְ
ִריָעה ם ִמן ַהּקְ ּקֵ ּתַ ֹלא ֶאׁשְ

ֵלׁש  ְואֹוִסיף ְלִהּתָ
ֵאב עֹוד ּכְ ּבְ

ֵרְך ֵמֲאחֹוַרי, ּוְלִהּשָׂ
ִלי י ּבְ ֻהְפַקְרּתִ ׁשֶ

ַאֲהָבְתָך.
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נפלי גורל

ן־ַאֲהָבה ּבֶ
ָרדּום ְלָפַני,

ֵעָרה ֲאִני
ֶהְפֵקר.

יד ְלָך י ְלַהּגִ ָבר ָיֹכְלּתִ ָמה ּכְ
ָרדּום:

לֹוִני — ִלְפלֹוִני, ת ּפְ ּבַ
ְך ּגֹוָרל ְך ֶנְחּתַ ּכָ
ְוַנְפֶנה לֹו ֹעֶרף?

ים ֲאַנְחנּו ּנִ ים ְמׁשֻ ֲאָנׁשִ

ְלַהֲחִליף ְמַנת ּגֹוָרל 
ְגֵזָרה. ּבִ

בחדר הזה

ַתח, ּפֶ ָאִביב ָאֹדם ּבַ
ְפטּוף, י ֵמַהּטִ ַבְעּתִ עֹוד ֹלא ׂשָ

ָך ּלְ ֶקֶצב ְצָעִדים ׁשֶ ּבְ
ִנְכָנס

מֹוָך, ּכָ
ִעים ּקְ ְוִריִדים ִמְתּפַ ּבִ

ַלֶחֶדר.

ה ֶחֶדר ַהּזֶ ַעד ָמַתי ּבַ

בּוָרה  ֲהָבָרה ׁשְ ּבַ
ע א־ָנא. ַגע ּדַ

ה ַאֲהָבה ְלֶגֶבר  ּנָ ְמׁשֻ
ִנְפָקד.
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זמן צוחק

נּו,  ְזַמן צֹוֵחק ֶנְגּדֵ
ָזִעים ה אֹוָתנּו ּגְ עֹוׂשֶ

ִים, ׁשִ ִעְקּ
ֲחדּוֵרי ׁשֶֹרׁש

ִדיָעה.  ֵרי ּגְ ֲאָבל ְמֻיּסְ

קֹומֹוֵתינּו. ֹלא ָנזּוז ִמּמְ

ה ָהָיה ּזֶ ֹלא ָזכּור ִלי ׁשֶ
ְבַצר. ּנִ ְך, ׁשֶ ל־ּכָ ְמֹפָרׁש ּכָ

רּוָרה, ֹזאת, ּבְ ֲחצּות ּכָ ֹלא ְזכּוָרה ִלי ִהּלָ
ֲחָזָרה ִלְפָקעֹוֵתינּו.

י, ה ּבִ הֹון ַמּכֶ ּמָ ם ִתּ ַגּ
ת ׁשֶ ּיּות ִמְתַחּדֶ ְרׁשִ ַעל ׁשָ

ָרִטית. ֶחְלָקה ּפְ ּבְ

יָעה ְלָך ַאֲהָבה, ֲאִני ַמּצִ
ׁשּוב. 

ֵאר,  ַצע ּפְ ֶדם ֵאיֶנּנּו ּפֶ ּגֶ
יָעה ְלָך ֲאִני ַמּצִ

ַבר־ָמה ָחְמִרי, ְצַהְבַהב, ּדְ
יֹוְמיֹום ַעְמָלִני. 

ְלָך ֵיׁש ּכַֹח ֲעִמיָדה.
בּוָרה יָך ְיֵמי־ַחג, עֹוָנה ֹלא ׁשְ ַחּיֶ

יֲעָך אֹוִתי ּבִ ַהׁשְ ּבְ
ֹלא ְלעֹוֵרר,

ץ.  ְחּפַ ּתֶ ַעד ֵעת ְמֹצא, ַעד ׁשֶ

ֲאָבל ֵאיְנָך רֹוֶאה?
עֹות־ִריק,  ׁשְ

ִלי, ְיֵמי־ּבְ
ְזַמן 

ר. ֵ הֹוֵלְך ְלָפֵנינּו ְוֹלא ְמַיּשׁ


