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ארבעה שירים

אני מחכה לחלב

ל ֵמי ַמְעָין.  ַבְקּבּוק ׁשֶ ה ְלָחָלב ָארּוז ּבְ ֲאִני ְמַחּכֶ
ל ַהּבֶֹקר. ִנית ׁשֶ ֶרת נֹוְכחּותֹו ָהַעְקׁשָ ּזֶ הֹונֹות ִמְתּפַ ין ַהּבְ ּבֵ

ל ַאְרֵזי ָהֲעָנק, ַעד ִליֹרֶקת ָהַעד ׁשֶ ב ִמּבַ ְרּבֵ ּתַ אֹור ִראׁשֹון ִמׁשְ
ל ֲעֵלי ַטְמּבּוְרִני. ֹאף ָחֵמׁש ִסיַגְריֹות ׁשֶ יק ִלׁשְ ָבר ִהְסּפִ יׁש ּכְ ׁשִ ְוַהּיָ

ֵעָרה, ן ָהעֹוֶלה ִמן ַהְבּ ָעׁשָ ב ּבֶ ֶחם ִמְתַעְרּבֵ ִניחֹוַח ַהּלֶ
ֶמׁש. ֶ ת ַהּשׁ ִבְרּכַ מּות ָאְפָיִנית חֹוֶרֶקת ֲעָצמֹות ּבְ ג ְמֻרָחק ּדְ ַעל ּגַ

ּתֹוְממּות, ֲאָנחֹות ִהׁשְ ֲאִויָרה ְרוּוָיה ּבַ
ְמחֹוזֹוֵתינּו. חּוִצים ּבִ ֲהרּות ַהּנְ ֲהִליֵכי ַהִהּטַ ְרֶאה ֶאת ּתַ ּנִ ְמָזֶרֶזת ּכַ

ן ל ַהַחְלּבָ ִליָלה ׁשֶ יר ֶאת ֲהִליָכתֹו ַהּקְ ן ְלַהְסּבִ יַצד ִנּתַ ַאֶחֶרת ּכֵ
ְבָעה. ַמֲעֶלה ַהּגִ ֶכת ֲעצּוִמים ּבְ י ַמּתֶ ּדֵ ֵני ּכַ רּומֹות ׁשְ ָיָדיו ַהּגְ א ּבְ ַהּנֹוׂשֵ

לאחר ארוחת הערב

ְלַאַחר ֲארּוַחת ַהֶעֶרב
ִית ֵדי ַהּבַ ּמָ ִפים ּגַ ִמְתַאּסְ
ְך ֹחׁשֶ חּוב ּבַ ף ַהּטָ ְרּתֵ ּמַ ּבַ
ַחף ּדַ ְוָדִנים ִנְסָעִרים ּבַ

ִלי. לֹוּבָ ּנּוי ּגְ ְלָהִביא ְלׁשִ

ֶקֶצב ָקִנים רֹוֲעִדים ּבְ ַהּזְ
ַזַעם... ֶאְגרֹוִפים מּוָנִפים ּבְ

ָהאֹורֹות ִנְדָלִקים ְלֶפַתע;
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ְיָלה ֲאַבק ַהּלַ ֵאין ֲעֵקבֹות ּבַ
ֹלא נֹוְתָרה ֵמָאחֹור ַאף ִמְצֶנֶפת

ַצַח. ֶרב ָאַבד ַלּנֶ ַרק ַהּגֶ

ממרומים

טֹון, ַמת ַהּבֶ רֹוֵמי ּבָ ִמּמְ
ִים, ו ַהּמַ ֶמְרָחק ְצָעִדים ִמּקַ ֶבת ּבְ ּצֶ ַהּנִ

יב ְנדּוִדים ר ְלַהְכּתִ ָהַרְדיֹו ִמְתַיּמֵ
רֹות ַאְלֵפי ְרֵעִבים ְלֵחרּות. ְלֶעׂשְ

ִמיד ְלָבִנים. ילֹות ּתָ עּוָפה ַהּלֵ דֹות ַהּתְ ׂשְ ּבִ
ל, ַ ִסְגנֹון ַהֲהִליָכה ְמֻרּשׁ
ארֹון ַהֻחְלָצה ָמרּוט. ַצּוָ

ִית, ִריָדה ִמן ַהּבַ ֶמֱחַות ַהּפְ
ַאְנַחת ְרָוָחה. ֶמת ּבְ ּכֶ ִמְסּתַ

בחנות הרהיטים

ֲחנּות ָהָרִהיִטים ֵאין ַרַחׁש, ּבַ
ְיָלה, ּלַ ּטֹות ֹלא חֹוְרקֹות ּבַ ַהּמִ
ַעת. ִלי ּדַ ילֹון ֹלא מּוָסט ּבְ ַהּוִ
ַיַחד הֹונֹות ֹלא קֹוְפִאים ּבְ ּבְ

ֹחֶרף ה ֲאֵפָלה ּבַ ַעל ִרְצָפּ
ֶלג... מֹו ׁשֶ ר ּכְ ָהָאָבק ִמְצַטּבֵ

ֶלף ֶ ּשׁ ים ְנִדירֹות ּבַ ְלִעּתִ
ל ַנַחת,  ָלִדים ֲחׂשּוִפים ׁשֶ ין ׁשְ ּבֵ

ְזִהירּות חֹוֶלֶפת ה ּבִ ַנּקָ ַהּמְ
ְונֹוֶעֶלת ַהּכֹל ַאֲחֶריָה.


