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ׁש ְמַלת ַהנֶּפֶּ  שִׂ

 

 
ָחָדׁש ּבֹוא ל ַהּגּוף הֶּ ְלָך אֶּ  ׁשֶּ

יץ ְלֻקְפָסה  ְכמֹו ָחרִׂ
י ק אֹותִׂ  ַנשֵּׁ

י י, ְּבָעְרפִׂ  .ְּבָחזִׂ
ַצע י ְמֻפָשק ְכמֹו פֶּ  פִׂ

ים ים נֹוְגעִׂ  ַפְרָפרִׂ
י לִׂ י ַהַּגן ׁשֶּ  ַּבֲעצֵּׁ

 
ְׁשַא ת ַהּגּוף ַהָיָׁשןהִׂ י אֶּ  ְרָת לִׂ

ם ְׁשַניִׂ  ,ָחתּוְך לִׂ
ן, ת ַהַייִׂ  ָטַעְמָת אֶּ

 ַעם ָדםפַ                                                         
ם ַעםפַ ּו                                                          .ַמיִׂ

 
ת ּגּוְפָך ָשמּו אֶּ  ְכׁשֶּ
ים, תִׂ  ְּבתֹוְך ֲארֹון מֵּׁ

י ַעל עֹוְרָך ַאְבקַ  ַזְרתִׂ יםפִׂ יקֹות ֳעָפרִׂ ג ּוְנׁשִׂ לֶּ  .ת ׁשֶּ
ם ָהַרְגלַ  ְך עִׂ י ַלְקָרב,ַאָתה הֹולֵּׁ לִׂ ם ׁשֶּ  יִׂ

יְלָך ַעְכָׁשו ְׁשבִׂ יָאה ּבִׂ י ַמְמרִׂ לִׂ ׁש ׁשֶּ ְמַלת ַהנֶּפֶּ  .שִׂ

 

 

 

 

 

 

 



 

 הירח הצהוב

 
 

ֹהב ִהְתַקֵמט ַהיֵָּרחַ   ,ַהצָּ

 
ַלְךַהּג ם ְוהָּ  ,ּוף ַהַדִקיק קָּ

 

ַכל. ה ְואָּ תָּ ה ִדֵבר, שָּ  ַהפֶּ
 

 

אִ  ת ַהּגּוף סֹוֵחב אֹוִתירָּ  יִתי אֶּ
 

ַפִים ְשקּופֹות.ד כְ ַעל ַמְרבַ   נָּ

 
 

ה ֵישּוִתי ְראָּ בָּ ַסְעִתי ֵבין ַתֲחנֹות ַהִמִלים שֶּ  נָּ

 
ת, ַהְרֵחק לֶּ ִאית, ַהִנְבדֶּ ַעְצמָּ  הָּ

 

ם ַהזֶּה עֹולָּ ר לָּ  .ֵמֵעבֶּ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ה                          לֹוִליטָּ  

 
ִאיִתי אֹוְתָך לֹא ִהְתַאַפְקִתי, רָּ  ְכשֶּ

 

ִתַקח אֹוִתי, רֹוֵעד ִציִתי שֶּ  רָּ
 

 ִהְכַנְסִתי אֹוְתָך

 
ִלי. ה שֶּ  ִמַתַחת ְלַכְנֵפי ַהלֹוִליטָּ

 

יָּה ִאְכַפת ִלי ַלֲעׂשֹות ְלַעְצִמי ֵשם ַרע,  לֹא הָּ
 

ִלי, ש שֶּ ת ְלשֹון ַהנָּחָּ א אֶּ ִתְברָּ  שֶּ

 
יָּה ִאְכַפת ְלָך  לֹא הָּ

 

נָּה ְלַפתֹות, ִהיא מּוכָּ  שֶּ
 

ִני נִָּקי ה ֵתֵצא ִממֶּ  ַאתָּ

 
ֵנס ִמַתַחת ַלְסִדיִנים  ְוִתכָּ

 

ת ֲעֵלי  ְשַכח אֶּ ת ַהְיֻרִקיםַוֲאִני לֹא אֶּ רֶּ ַהכֹותֶּ  
 

ְפכּו ְצֻהִבים זֶּה  הָּ  .הְלזֶּ שֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 



ִלי ק שֶּ ַרּוָּ  הָּ

 

פְ  אֶּ ַתח לֹו ֵאין לָּ ִיפָּ  קֹור.מַ הַ רֹוַח כֹוַח ְלַחכֹות שֶּ

ְפִשי ְכמֹו ִצפֹור, ִלי חָּ ַרּוָּק שֶּ  הָּ

ִעים. ן ַאְרבָּ ֵאר ְלָך, בֶּ ה. תָּ  ֵאין לֹו ֲאִפלּו ִדירָּ

ת דֹוֵלק, סֶּ אֹור ַבִמְרפֶּ ת הָּ  ִהְשַאְרִתי לֹו אֶּ

ַשְר   ן,יפֹופִ עֲ  חַ רּוט בְ חּות הַ אֶּ  י לֹותִ קָּ

ה ִליֹשן.רֹו ה ְלִהְשַתֵּגַע, לֹא רֹוצָּ  צָּ

 

ם ִראשֹון. שֶּ ר יֹוֵרד ּגֶּ  ַבחּוץ ְכבָּ

ה  . ִלְשַכב ִאתֹו. לֹא ְלַדֵבר ֲאִני רֹוצָּ

 לֹא ִלְשֹתק.

ִרי, לּולָּ ת ַהסֶּ ה אֶּ  ְמַכבָּ

ַפִים, ת ַהַמּגָּ ת אֶּ צֶּ  חֹולֶּ

ת ַהיַָּדִים. ה פֹוְצעֹות ִלי אֶּ  ַמֲחֵטי ְתשּוקָּ

 ת פֶּ רֶּ ֹוׂשוְ  ִמתֹוְך ֻקְפַסת ִלִבי ה ַּגְפרּורמֹוִציאָּ 

 ַעל ַהַצּוָּאר  ,תחֹותְ פְ מַ ת הַ אֶּ 

ת ְנִשימֹות. רֶּ ת ִלי ַשְרשֶּ כֶּ ְחתֶּ  נֶּ

ר ְלַמזָּל טֹוב ַעל ַהַמְדֵרגֹות, ת ֻסכָּ כֶּ  שֹופֶּ

עֹות. ְצבָּ ֵני יַָּדִים, ְבִצְבֵעי אֶּ עֹות ִמְתַלְכְלכֹות ְבִסימָּ  ַטבָּ

ה בֹועֵ  פֶּ ה.קָּ ְך ַעל ַהִמטָּ  ר ִנְשפָּ

ה.זֶּה ַמה שֶּ  ו, ַרק ַאתָּ ֵסר ִלי ַעְכשָּ יָּה חָּ  הָּ

 

אֵ  ת הָּ ה אֶּ ר נִ בָּ יֲאִני ְמִריחָּ ְכבָּ  י,נִ מֶּ ד מִ ַר פְ ר שֶּ

העַ וַ ֹוּג  ת ְלַצד ַהַמְראָּ

ת,וְ  לֶּ  הּוא דֹוֵפק ַבדֶּ

ה. ה ִלְמִסירָּ  שֹוֵאל ִאם ַהֲחתּולָּ

ּה ת: ַאל ִתְדַאג לָּ רֶּ  ,ֲאִני אֹומֶּ

ה. ת ְמִהירָּ בֶּ  ִהיא ִמְתַאהֶּ

 

 

 



 

 קֹוָלה עֹוָלם

 

 קֹוָלה ָּגָרה ְּבתֹוְך ַהַּבְקּבּוק ָהָאֹדם ְוַהַצר.
ְגָמר נִׂ ׁש ׁשֶּ יץ ְמַרְׁשרֵּׁ יֵּׁׁש ָלּה ַּבּגּוף מִׂ ים ׁשֶּ  אֹוְמרִׂ

יָמה ַאַחת ְקַטנָה. ְלגִׂ  ּבִׂ
 

ים,  קֹוָלה עֹוָשה ָּבלֹונִׂ
ים יָדה ּג'ּוקִׂ  ַמְפחִׂ

ת ְׁש  בֶּ ים.ְוסֹוחֶּ  לּוקִׂ
 

ים, ְשָטרֹות ְיֻרקִׂ ים מִׂ יָפה ַאְבַקת ְקָסמִׂ  ַמְסנִׂ
ים. ת ְמתּוקִׂ פֶּ  ְואֹוסֶּ

 
ים תִׂ ָלּה כָֻלם מֵּׁ יָעה ׁשֶּ ית ַהְּבלִׂ  ְּבבֵּׁ

ים. ת ַטַעם ַהַחיִׂ ת אֶּ ֱאמֶּ ת ּבֶּ בֶּ יא ֹלא אֹוהֶּ  ְוהִׂ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 דוֹ פקִׂ הַ 

 

 ַהִקפֹוד נַָּגע ִבי,

יו,ִקְרְפַפִני ְבִקְרקּו  שָּ
ה,  ִקְרְקַסִני ְרֵפהפֶּ

ִאים ַר   ִשית,עֲ ְכרּוַח ְרפָּ

 ִהִּגיַדִני ִרְפאּות
 ְוִשקּוי ְלַעְצמֹוַתי

ׂש ְדַוי, רֶּ  ַעל עֶּ

ְךהֹוִריַדִני ַרְכַר   ְך ְכַמְלאָּ
 ִצְבעֹוִני,

ַלע, ַמְרִעיֵדִני, ק סֶּ  ְבֹעמֶּ

ִני, הֹוִשיַבִני  ְבִכיס ִרירָּ
 ַעל ִרְכבֹו ַהַחְשַמִלי,

ת בִ  גֶּ  י,ִר ׂשָּ בְ רֹוגֶּ

 ְבִקשֹושֹות ֲאֻדִמים,
 ִרְמְרַמִני

ד ִריְתמּוס ַהנֹולָּ  בָּ

ִני,  ְבֵחְך ַאּגָּ
ת שֶּ ִני ְבִׂשְמַלת ַהקֶּ  ְרַכסָּ

ן, ִלית ֹמתֶּ  ְקִריְסטָּ

ה ה ִלְצִליפָּ  ְונֹוחָּ
קֹום,  ְבמָּ

ִהַזְעִתי ְלִהְתַנֵמר  .שֶּ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ז ִביִרי  קּוְרס ְמֹזרָּ

 
 

ם  ֲאִוירֹקדֶּ  ,יֹוִרים בָּ

ְך ְמַכְּוִנים  ַאַחר כָּ
 ְבַעִין יִָּמין ַעל ַעִין ְׂשמֹאל

 ים ֵבין ַהְקִליִעים.גִ זְ גְ זַ מְ ּו

 
א ַבסֹוף א, בָּ לֹא בָּ וֶּת שֶּ  מָּ

ל רֹוִבים ה שֶּ  ֵיש ֲהפּוגָּ

 
ַמְמִשיִכים ַלֲהֹרג  ְוַחִיים שֶּ

עֹון ת ְמחֹוג ַהִצפֹור ְבתֹוְך ַהשָּ  .ַּגם אֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בידיים אוכלת

 

 אוכלת בידיים 

 זונה משוקולד לבן

 עם יריקות באגן.

 

 כאן העטיפות יורדות

 אני נחתכת לקוביות.

 גם ילדים יורים

 ובוכים, דורכים על המתים

 כאן דורסים בתים.

 

 יש לי

 כאב אדום בתותים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דרקולה 

                                

 

 איך היא תמות האישה הערפדית הזאת, איך היא תעבור מקבר לקבר,

 איך היא תיגמר. המילים אוזלות מתוכה כמו דם שנחתך מתוך הוריד.

 ים שיוכלו להקל על זרם הדם, להפוך את הנוזלאין לה אפילו מים חמימ

 שושנים מוכיות של יופי.ל

 איך היא תחיה, האישה הערפדית הזאת, איך היא תתעורר.

ין לה אפילו כפילה שתוכל למצוץ את הדם האנושי, להפוך את אור השמש שלה א

 ללילה.

איך היא תמשיך להיות עלוקה על העור שלה, אלוהים, איך היא תשתה את הדם, 

איך היא תלך על גב המים המאררים, איך היא תתאבד האישה הערפדית הזאת, איך 

קק בכל גופה ובכל מאודה קניבלית של עצמה, איך היא תשתותדע להפוך להיא 

דם שבתוכה, אלוהים, איך היא תתעלם מזה הלשנות צורה, איך היא תתקיים רק על 

 שאתה כבר לא בחיים, כדי לראות אותה, מתכננת לשבור לרגליים שלך את העקבים.

מתה, למי היא תמכור את הדם  -גלה שוב, איך היא תהפוך איתך לאלתתאיך היא 

 שלה?

א תאלף עטלף על הכנפיים שלך, מתי היא תשחרר לך את לו שדים? איך הילא

 הכלבים.

 היא עצמה. -את מי היא תנסה להבעית כשהאויבת היחידה שלה היא

מתי תקרע את בשרה, אלוהים, מתי תרשה לה להיפצע בלא מילים, מתי תשכב 

חיה, רטובה בצבע  -בוכה עם דם על הפנים. נוזלת, מתהמתחת ותשמע אותה 

 פטריות כמהין.

מתי תכרות את ראשה ותניח אותו בין רגליה העצובות, הניבים שלה ארוכים 

 במיוחד כדי לנשוך.

היא יודעת שיומה קרוב. כשתיפול המראה בצורת הלב השבור היא תדע שהיא 

 נשוכה.

 עצמה. ההיא מתאוששת, ונהפכת לדמה של



, מפני אור, ומעבירה יום ומביאה לילה היא מגוללת אור מפני חושך וחושך

 ומבדילה בין יום ובין לילה, אישה ערפדית מעריבה ערבים.

ויש מקום שבו הרוח שלה לא עוצרת לנקישת הצדפים, נחושה, חרופה, אכולת 

 שנים, ללא חשמל, ללא אור, ללא פקיעת ציפור.

 

לקטוף את הנשמה שלה, היא לא  ת האגרופים הזאת, היא לא עוצרתנשכחת בהמול

 יוצאת לפרסומות.

ת קבורה בשעות הבוקר, נהפכת שהיא קיימת לא קיימת, ישנה בארונוהאפשרות 

 גז, משליכה את סכין הגילוח שלה אל מחוץ לחלון. -לענן

בעצמה, אתה יכול לצלם אותה, אל תשכח, היא תצא  היא מטילה את צלה

 מטושטש.

ונכנסת לעור הגבר שלה  במשולש לובשת צורת אישה ביום, ובלילה משילה אותה 

 .אש

 , נמנעות מאור שמש.ות שלה פעילות בלילההצלק

 יש לה עיניים ושיניים אדומות, פירוליות.

 לא נשאר בתוכה מספיק דם להשיב את אפה , להעיר את כל חמתה.

והיא רחומה, היא תכפר על כל עוון ולא תשחית את זרעה, אתה נבחרת להיות 

 שליית ערפד תינוק עם ארבעה אגודלים שלובים ברחמה.

 נכנס ויוצא בחופשיות מתוך ראשה. המוח שלך

אתה יכול לשפד את ליבה במכה אחת ויחידה. תערוף את ראשה ותקבור אותו 

 בנפרד ממנה,

תקבור את הגופה בשריפה, תניח אותה בצומת דרכים, במקום שבו תהיה חשופה 

 לשמש.

 תשתמש בחיצים מורעלים מעץ אלון, תנסה לפגוע בכאב שלה מרחוק.

 היא עלולה להתאושש שוב במהרה, ברגע שתסתלק.תשמיד את גופתה, 

היא מעדיפה ברזל לוהט כשהיא גומרת, תתחיל לחמם את קנה הרובה שלך, תקרר 

 לה את הגרון.

 היא מסוגלת לרפא את הנקבים שלה, אל תיתן לפצעים שלה להתאחות.

 מחזור הדם שלה מואץ ביותר, תצוד אותה כשהיא לא מקבלת דם ומתה.



 הפנימיים לשריפה, תשפוך מים רותחים אל תוך בור קיברה, תדון את איבריה

 תשפוך מים קדושים על פניה השחורות , תשפוך עליה מיץ שום שישרוף את עורה.

  

 

מובן שתיעלם בסופו של דבר. אבודה בין האבנים הכחולות הגרוסות שפיזרת 

 למראשותיה,

 .מול הים האפור, במניפת הסירה הקטנה, אבודה מול המזח שלה

צוללת אל תוך הערב, נאחזת בכל כוחה בגרגרי החול, נמזגת מקצה החשיכה 

 שנבראה למענך, עד סוף האור שלה.

 

 היא תיגע בך על סף יקיצה, מאותתת וקרבה אליך בין רסיסי קצף.  גם קר יהיה.

 לשונה מקצצת, מהדקת, ממיתה את עצב השן.

 חבוא נפשך השקופה.מונה נוצות מלאכיות הנושרות מארץ ערוותה, אל תוך מ

חזה כבד מוליך אותך אל נהר אדמה, שטופה בתשוקה, מרחפת כנפילה נמשכת, 

 לבנה, לוחשת וצורבת לשונך בין סורגי גופה.

 אתה חובר בין כל פרודות האור שבתוכה.

אצבעותיה המתות מחליקות על כנפי הטלית שלך, היא מתפללת השכם והערב 

 להורגך,

 חרחרת הדפים הלבנה, לאחר שהוזמנה אל תוך מותך,נושפת ושואפת את קולך בס

 קרום הלב יעקר את תשוקתה.

 תשפוך בתוכה את המים הזורמים שלך, כשתעבור את מפתן דלתה.

היא עלולה להזמין אותך אל תוך משכן גופה, אל תפרש את הזעקה שלה לעזרה 

 כהזמנה.

 לא כל דם טוב לאישה ערפדית כזאת.

 אפילו לא כל טיפת דם ממך.

 לפעמים גם דם של לב מת מחליש אותה.

 לפעמים גם סם מהול בדם גורם לה לחלות.

 המים המיניים של העיניים שלה אינם חסיני צמרמורות.

 לב אחד לעולם לא מת, אישה ערפדית נשארת אילמת.



 הנשמה לא עוזבת, הגוף נשאר ללכת, המוות שקם לה בדמותך מבחיל

 כמפלצת בעלת שני לבבות.

 

 מים לאחר קבורתה תחזור לבחון את מצב הגופה שלה.שלושה י 

 אם לא תופיע בתוכה , יופיע סימן ריקבון. 

 תערבב את החלב שלך בבשר שלה.

 קח את המחתה ותן עליה אש מעל מזבח אהבתה.

 תשלח ידיים להוציא את המפתחות מהמחשוף שלה. 

 תעבור מחדר לחדר, 

 תיכנס בדלת הצהובה, 

 ,תשרוף צורה אחרי צורה 

 תמתין לה בתוך המיטה. 

 תקרע את הסדין הלבן מעל ליבה,

 כי אליך באה תשוקתה והיא תמשול בך.

 

 כשארון קבורתה נפתח היא יודעת אותך.

אתה משליך מעליה את גורל התכריכים שלה, כשהיא תוקפת את צוואר עיניך שאינן 

 נסוגות.

ופך התחתון, ערפדית עירום שכל חלק גופה העליון לא יכול להיפרד מחלק ג

ערפדית שיכולה לעוף רק בערוות הארץ, רחוקה מלב שמיים. מוצצת דם על 

 אצבעותיך, יפה בת כנפיים, תרה אחרי דמה בן התמותה.

 המלח שלך שורף אותה למוות, כשהיא עוטה מחדש את עורה טרם הזריחה.

 היא מפתה אותך לאכול את המילים שנולדות מזרזיפי הדם שלה.

אל תוך פרע גרונך, כפות רגליה מכוסות קטיפה, כוחה בא לה מן  חודרת כמו מסמר

 הירח.

 תוכל לזהות אותה בקלות לפי גולגולות הפטמות הזהובות שלה.

 היא יכולה לעזוב את גופה הפונדקאי על מנת לאכול אותך בעזרת אפה המחודד,

 מאלחשת כל גרגר אפר מהפה הפרוק שלך, בשתיקה ידועה לשמצה.

 קות תיאבון.היא מעשנת נשי



אתה רוקם יציאת דם מחוריה בגופה המת. גופך ממשיך לעכל את האוכל שנשאר 

 בקיבתה,

גם לאחר מותה, הנוזלים העובריים שלה פורצים החוצה מממטרות הדם שלה, 

 ואפילו מהפה שלה ומהאף שלך.

הציפורניים, השיער והשיניים שלה גדלים ומתעופפים, העור והחניכיים מאבדים 

 נוזלים,

לאחר המוות היא מתכווצת,  נסוגה וחושפת את שורשי שערך, מגלה את 

הציפורניים שלך, בסיסי העיניים וניבי השיניים שלך שהיו כלואים בתוך הלסת 

 שלה.

. גם צמאה. נפשה בך תתעטף. דם מתעורר בזווית הפה שלה. אפר גופה היא מורעבת

 ניזון מנפט. עורה שחור, כחול ואדום.

 

יאת שמע על המיטה. בחוכמה פותחת שערים, ובתבונה משנה עיתים היא קוראת קר

ומחליפה את הזמנים, ומסדרת את הכוכבים באצבעות אהבהבים. בוראת יום ולילה 

 ברקיע כרצונה.

 אהבת עולם אתה אוהב אותה בשכבך ובקומך, להאדים את דמה.

צוב את היא מובילה חמצן באגן, בולעת כדורים כדי להכהות את חייה, מנסה לק

 כמו חילזון.שאינה יודעת רוויה, פיה הרך בא תשוקתה 

 

 סימן ריקבון.אם לא תיגע בה אתה, יהיה בה 

היא אוכלת את המילים שלך עם לב מדבר לאבנים, נקובה, מנוגבת מנפש חיה, צרה 

וצוקה, שחונה ושוממה, בתרי הצוקים חורצים בתוכה שיירות גמלים, צריר של 

 תנים, תוהו לא דרך, בכי תמרורים.קרח, שמי ברזל, מעון 

 

 

 

 

 



ָלנּו ת ׁשֶּ י ַעל ַהָמוֶּ  ָחַלְמתִׂ

 

י ָלנּו. ָחַלְמתִׂ ת ׁשֶּ  ַעל ַהָמוֶּ
י י מּולִׂ  ַאְת ַתַעְמדִׂ
ְך. ד ָעַליִׂ י ֲאַפקֵּׁ  ַוֲאנִׂ

י ירִׂ  ַאְת תִׂ
י ירִׂ  תִׂ
י ירִׂ  תִׂ

יד ָחַלְמתְ  ָתמִׂ  ְכמֹו ׁשֶּ
ירֹות.  לִׂ

י, י אֹותִׂ ְראִׂ  ַאְת תִׂ
 רּוץ ֲאֻדמֹות ָּבַרקֹותנָ 

ים. ה ַמְלָאכִׂ  ּוְנַפתֶּ
יר סְ  יזֹו עִׂ ְבַרח ְלאֵּׁ ק ָלנּומִׂ דוֹ נִׂ ְתַחשֵּׁ תִׂ  ית ׁשֶּ

ַלח. י מֶּ ים ְלגּוׁשֵּׁ  ְונֲַהֹפְך ְנָערִׂ
ְהיֶּה ָתנּו תִׂ אִׂ  ַאַחת מֵּׁ

ְלַמָטה יֻרָמה מִׂ י עֵּׁ צִׂ  חֵּׁ
ְלַמְעָלה, ָיה מִׂ  ְוַהְשנִׂ

יז.  ָכָכה נְַברִׂ
 
ְהיוֹ  י לִׂ ְּבלִׂ  ת נֹוַכַחת,מִׂ

י. תִׂ ית אִׂ ָהיִׂ ה ַהֹכל, ְכמֹו ָאז ְכׁשֶּ ְראֶּ י אֶּ  ֲאנִׂ
ה זֹו ְּבזֹו," ירֶּ ַּגע זֹו ְּבזֹו,"ָאַמְרְת,  "נִׂ  "נִׂ

י. י ּבִׂ י ַאְת ָּבְך, ַוֲאנִׂ ירִׂ תִׂ י ׁשֶּ ַצְעתִׂ י הִׂ  ַוֲאנִׂ
 

ם י ֹלא ָא אִׂ י ֲאנִׂ י ּבִׂ ירִׂ  ת ְלעֹוָלם,מּוַאְת תִׂ
זֶּה ֹלא יִׂ  כּוי ׁשֶּ י,יֵּׁׁש סִׂ יָלה אֹותִׂ ר. ַאְת ַמצִׂ  ָּגמֵּׁ

ָכל ַמָצב. ת רֹוָצה, ּומִׂ אֶּ  ָמַתי ׁשֶּ
דפַ וֹ ַאְת ָּבָאה ְכמֹו פ רֶּ  אי, ּבֹוַלַעת תֶּ

י. יָמה אֹותִׂ  ּוַמְחלִׂ
 

ב. ְתַאהֵּׁ ְכָבר ֹלא אֶּ י ׁשֶּ ה לִׂ ְדמֶּ  נִׂ
ק ׁשֶּ ן ַהחֵּׁ ָלְך הֵּׁ ם ׁשֶּ יַניִׂ  ָהעֵּׁ

ב.  ְוַהּגּוף זֶּה ַהלֵּׁ
 
 
 



ָנמּוכְ  יַׁשןׁשֶּ  ְוַנְחֹלם ַעל ַהֹכל ת נִׂ
לּו ֲאנְַחנּו ַחיֹות ּבְ   ל ָחָדׁש.ּגֶּ נְ ג'ּוְכאִׂ

ְקָדח, ק ָּבאֶּ י ׁשּוב ְלַשחֵּׁ ְרצִׂ  ַאְת תִׂ
ְגֹרר אֹוָתְך ַאֲחַרי, ה ׁשּוב לִׂ ְרצֶּ י אֶּ  ַוֲאנִׂ

י ֹלא ָלמּות ְלַבד.  ְכדֵּׁ
 

י?" י לִׂ ימִׂ י, "ַאְת ַתְסכִׂ  ָׁשַאְלתִׂ
ְתַחַנְנְת.  ֲאָבל ַאְת הִׂ

ָלְך.כַ  ינֹות, ְכמֹו ׁשֶּ ם ְקַטנֹות, ֲעדִׂ ָיַדיִׂ ָּבא מִׂ ַׁשע ׁשֶּ ה ַהפֶּ  ָמה יָפֶּ
 

ָתְך. נֶּת אִׂ ְתַחתֶּ י מִׂ יתִׂ ים, ָהיִׂ י ַּבַחיִׂ יתִׂ ם ָהיִׂ  אִׂ
ת ַעל ַאָיָלה בֶּ  רֹוכֶּ

יָדה זּוג ְדָמעֹות ְלָבנֹות.  ּומֹורִׂ
 

 

יל, י ַעל פִׂ ְרְכבִׂ  ַאְת תִׂ
ְהיּו ָלְך ְפָטמֹות ְּבצּו  ַרת ֱאגֹוזיִׂ

ים. ים ַעל ַהָפנִׂ יּורִׂ  ְוצִׂ
ם ט ָׁשלֵּׁ בֶּ ְרַצח ׁשֵּׁ  נִׂ

י. יְנְדָיאנִׂ א אִׂ ס רֹופֵּׁ  ּוְנָסרֵּׁ
 

ים ם ַהְכֻחלִׂ ת ַהָשַמיִׂ ְבַלע אֶּ  נִׂ
ים, ים ְלָבנִׂ  ְּבַכדּורִׂ

ים, ים ְוָטעִׂ ְהיֶּה ָחמִׂ  ַהֹכל יִׂ
ת מֶּ  ק אֶּ י ֲאַנשֵּׁ  יןלִׂ ְר ֲאנִׂ

ים. י ָלּה ְּבָגדִׂ ְגְנבִׂ  ְוַאְת תִׂ
 

י,אִׂ  ְרצִׂ  ם תִׂ
 ,"ְךנָ תָ ַנְחֹזר לַ 

נָה, ַלח ְתאֵּׁ ָכנֵּׁס ְלפֶּ י אֶּ  ֲאנִׂ
ְטנָה, ת ַהּבִׂ ַחָּוה ֹתאַכל אֶּ י ׁשֶּ  ַאֲחרֵּׁ

י, י אֹותִׂ  ַאְת ֹתאְכלִׂ
ְנָאה.ּבֵּׁ עַ תְ ְוַהָנָחׁש יִׂ  קִׂ  ר מִׂ

 
ים. יֻרמִׂ ְך ֻכָלנּו עֵּׁ ְתַהלֵּׁ  נִׂ

 
י יתִׂ  ֹלא ָחיִׂ



ָתְך, ְחיֹות אִׂ י לִׂ  ְכדֵּׁ
י  ֹלא ָרַקְדתִׂ

ְרֹקד אֹוָתְך,כְ  י לִׂ  דֵּׁ
י יתִׂ  ֹלא ָּבכִׂ

ְבכֹות ָּבְך, י לִׂ  ְכדֵּׁ
י  ֹלא ָפַקְחתִׂ

י ַלְחֹלם אֹוָתְך,  ְכדֵּׁ
י  ֹלא ַמתִׂ

ָתְך, י ָלמּות אִׂ  ְכדֵּׁ
ר ַּבַתפּוַח. י ּבֹועֵּׁ  ְוָדמִׂ

 
ָלנּו. ת ׁשֶּ י ַעל ַהָמוֶּ  ָחַלְמתִׂ

ת ָהֹראׁש, ְך אֶּ י ְלַעְצמֵּׁ ְדְפקִׂ  ַאְת תִׂ
ְדפֹ  י אֶּ י ַּבָּגרֹון.ַוֲאנִׂ  ק ְלַעְצמִׂ

ים  ָיבֹואּו ַמְלָאכִׂ
ָלנּו ם ׁשֶּ יַניִׂ ת ָהעֵּׁ ְספּו אֶּ  ְויֶּאֶּ

ְצָפה, ן ָהרִׂ  מִׂ
ָלְך, ל ַעל ׁשֶּ ְסַתכֵּׁ י אֶּ  ֲאנִׂ

ם ָעַלי,  הֵּׁ
י, לִׂ  ְוַאְת ַעל ׁשֶּ

ֹּלַע ָהַאְריֵּׁה, ר מִׂ ה ְלַדּבֵּׁ י ֲאַנסֶּ  ֲאנִׂ
ים ְשַפת ַהַמְלָאכִׂ  ּובִׂ

ּבּו ים,ֹאַמר ָלְך ַכָמה דִׂ ים ָיפִׂ  רִׂ
ים. יקּו ְלָׁשנִׂ ַיְספִׂ  ׁשֶּ

 
ים, ֱאֹלהִׂ ים לֶּ ְך ָלצּוד ָדמִׂ  נֵּׁלֵּׁ
ים ים ְכֻחלִׂ י ַצּבִׂ  ַאְת ְתַחְּבקִׂ

ְמלֹות ְתֹפר ָלְך שִׂ י אֶּ ים ְקסּומֹות ַוֲאנִׂ  ְוָרדִׂ
י ַאְרָנבֹות, יאִׂ ן ַתְחּבִׂ  ָּבהֶּ
ת ַהכּוס. ְיַדְגְדגּו ָלְך אֶּ  ׁשֶּ

 
ת  י ַעל ַהָמוֶּ ָלנּו.ָחַלְמתִׂ  ׁשֶּ

ָלְך, י ַהַּבחּוָרה ַהיֹוָרה ׁשֶּ יתִׂ י ָהיִׂ  ֲאנִׂ
י. לִׂ ית ׁשֶּ  ְוַאְת ָהיִׂ

 

 

ְרַדְמנּו יפֹופֹוָטם ְמֻׁשָּגע, נִׂ  ַעל הִׂ



ינּו,  ּוָבכִׂ
י ָלְך,  ֲאנִׂ
י,  ְוַאְת לִׂ

יק. י ֹלא ַמְתנּו ַמְספִׂ   כִׂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 היָלְ פֶּ אוֹ 

  

 ָרצֹות ֹותמרֻ ַּבחּורֹות עֲ 

ם  י ָׁשַמיִׂ ְגְרׁשֵּׁ  ַעל מִׂ

ן יהֶּ ין ַרְגלֵּׁ יֹות ּבֵּׁ  ְמַלְטפֹות ַהכֹוָכבִׂ

י  .ֹות יַַער ְצלּויֹותְסנּונִׂ

 

יָללֹות  ְונֹוְפלֹות ּבִׂ

י  ֹות ְקרּועֹותַמְלָאכִׂ

 ַהֹכל ָזקּור

ְׁשַכב  ַרק לִׂ

ָתְך ְלָיה ,אִׂ  .אֹופֶּ

     

ית מֻ  ים ָעָפה אִׂ ַיְלָדה צּופִׂ גֶּת ְדָׁשאִׂ  ָתּהְׁשלֶּ

ים ְורּוחֹות ְּבֹדַלח ְכלּואֹות ת ְקָלפִׂ פֶּ  טֹורֶּ

ן ְמַחכֹות ָלּה  לֹות, הֵּׁ ְפָטמֹות ְוָהאֵּׁ  פֹות,נְָמכֻ ּבִׂ

יד ָהַאֲחרֹונָה ּבַ  י ָתמִׂ  .ֹורתַוֲאנִׂ

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ִרי פ  סינְ פִ ֹומֶּ

 

ת ַהִזיּוִפים ְוַהְתִפלֹות ַמְעִתי אֶּ  שָּ

אּו ִמיִריבַ  בָּ ה.ִשיִרים שֶּ ִעיר ַהְּגדֹולָּ  ד הָּ

ְך ת ְשקּופֹות ִחַפְׂשִתי אֹותָּ בֶּ  ֵבין ַתֲחנֹות ַרכֶּ

ת ִכי ַזְזִתי ְמֻפזֶּרֶּ  ִמבֶּ

 ְלַהְסִתיר ַרְגַלי ֲעטּופֹות ַּגְרִביֹוִנים ְכֻחִלים

ם ה יַָּדִים נְָּגעּו שָּ  .ַכמָּ

ְך ִאיִתי אֹותָּ  ְורָּ

ִנית, ה, ֵריחָּ ש ְכֻחלָּ מֶּ  ְבאֹור שֶּ

תרֹו דֶּ ת. קֶּ פֶּ  ִעם ִמְטִריָּה ִמְתעֹופֶּ

 י,פִ ּואת ַעל מֹוְשכֹות ּגבָּ 

ל ֵהַזְזתְ  גֶּ רֶּ ת ַהיָּד ַעל הָּ  אֶּ

 ְבַנְילֹון ַהֵלב. תְ עְ ְונָּגַ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ִרים  ְּגבָּ

 

ס. ל ַאּגָּ ה שֶּ אפֹורָּ טָּ ה ְכמֹו מֶּ  ְבִגידָּ

ִרי, הּוא יָֹּרק ְוטָּ הּו ְכשֶּ  ְלַחֵסל ַמשֶּ

הָּ  תֹוקְלַהִּגיד שֶּ  יָּה מָּ

ת א', ל ֵאין ַמה ְלַחֵפׂש אֶּ  ֲאבָּ

 ִכי ֵיש לָּּה

ד, ן ְמֹיעָּ תָּ  חָּ

ה ְלִהְתַרֵּגש ר ִסבָּ  זֹאת ְכבָּ

 ּוִבְשִביִלי

רֹון,  ַרק עֹוד ִסיְמְפטֹום ַבּגָּ

ת קֶּ  ֲאִני חֹושֶּ

ְך לָּ ה שֶּ ן ִמַתַחת ַלִשְמלָּ  ַבַמְרִציפָּ

אן ֲאנִָּשים. ל ֵיש כָּ  ֲאבָּ

 

ז ִהיא ה אָּ אָּ  בָּ

ת אֹוִתי, קֶּ  ְמַחבֶּ

ּה ִמְלַבד זֹאת, ה ֲאִני ַאִּגיד לָּ  ּומָּ

ת ֵריַח ַהַתפּוז ַהְבִתי אֶּ אָּ  שֶּ

ז ּה ַהִנתָּ ל ּגּופָּ  שֶּ

 ִלְרִסיִסים,

ּה, לָּ ת ֵעיֵני ַהְזכּוִכית שֶּ  ְואֶּ

ת ִהיא עֹוד יֹונֶּקֶּ  ְושֶּ

ַדִים,  ִמשָּ

ל ֵאם,  לֹא שֶּ



ה  ְושּוב ְזקּוקָּ

 ְנדֹוִליןִלְצִליל ַהמַ 

ּה. ִחַבְרִתי ִבְשִבילָּ  שֶּ

 

ְך, ה ְלַהְפרֹות אֹותָּ  ֲאִני רֹוצָּ

ֹדם ב אָּ לָּ  ֲאִני חָּ

ְך. בָּ  ֵמַהְתהֹום שֶּ

ְך ת ְלַהְפִסיד אֹותָּ כֶּ  ְושּוב ֲאִני הֹולֶּ

 ִבְשִביל ַהַחִיים,

 ּוְלַהְפִסיד אֹוִתי

ִרים.  ִבְשִביל ְּגבָּ

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

ת  כֶּ הַמסֶּ  סֹוטָּ

 

ה ַבחֹול. ש ְקבּורָּ פֶּ תּום. נֶּ ה סָּ ְקרֹוִפיְליָּה. פֶּ ה. ֵעיַנִים נֶּ ה סֹוטָּ  ֲאִני ִאשָּ

ִתֹפל ְבבֹוִרי. ה שֶּ  ְמַחכָּ

ה ְמַדֵבר ִעְבִרית.  ה. ַהפֶּ ה ְרהּוטָּ  ֲאִני ִאשָּ

ש. ְלַאט. בֹו־ְזַמִנית. ֵעיַנִים בֹוכֹות ַמֵהר. ַחלָּ  הָּ

ה ְפרּוטָּ  ֲאחֹוִרית.ֲאִני ִאשָּ ה הָּ ת ֵמַהְכִניסָּ  ה. ִנְכנֶּסֶּ

ה ַנְפִשי. ַאֲהבָּ ד. ַּגם לֹא ַעל שֶּ חָּ ת ַעל ַאף אֶּ מֶּ  לֹא ְמַרחֶּ

ל. ְלשֹוִני ַבַעל. ה ִמַתַחת ְלַנֲעִלי. ִמיִני ֻמְכפָּ ה. כֹוִסי ְשבּורָּ ה ֲחלּוטָּ  ֲאִני ִאשָּ

ם ֵמַעם.י מּוּגּופִ   רָּ

ַתִים מֹוִלידֹות בֹות. שּורֹות ַהְשפָּ  ְנִשיקֹות עָּ

ה. ה ְלַמְעלָּ בָּ ה ּוְרחָּ ה ְלַמטָּ רָּ ה. צָּ ה ְנחּותָּ  ֲאִני ִאשָּ

ר ַפַעם. ִנְתְפסּו ְכבָּ ל ִמי שֶּ מֹות ַבֲאִדישּות שֶּ  ַהיַָּדִים מּורָּ

ה. ַחיָּה ְלַבד ְבתֹוְך ֲארֹון ַחְשַמל. ה ֲחנּוטָּ  ֲאִני ִאשָּ

ַרְגַלִים ְמעּוכֹות ִבְגַלל אֵ  ַפל.ר מִ בַ יהָּ נָּ  ין שֶּ

ְזַנִים זּוג נֹוֵפל ִמַמְדֵרגֹות. אָּ  הָּ

לָּב. חָּ ת ְמִחיֵרי הֶּ ַדי מֹוִזיִלים אֶּ ה. שָּ ה ְכפּותָּ  ֲאִני ִאשָּ

ה. ה ֵמתָּ א, ֲאִני ִאשָּ א ְועֹוד תָּ ת תָּ רֶּ  ֲאִני מֹוכֶּ

ְרִרים. ת ַהַמִים ַהְמאָּ ה אֶּ  ֲאִני שֹותָּ

 

 

 

 

 

 



 

אִריְנסַחַיל   מָּ

 

ְבַטְחתָ  תַ  הִׂ ַליׁשֶּ  ְחֹזר אֵּׁ

י,ַחיַ  לִׂ יְנס ׁשֶּ  ל ָמארִׂ

ְדָּבר יָך ְכחֹול מִׂ  .ַשֲערֹותֶּ

 

ה ְתנַקֶּ ְבַטְחָת ׁשֶּ י, הִׂ כִׂ ּבֶּ ת ְּבָגַדי מִׂ  אֶּ

י  ֹתאַהב אֹותִׂ  ׁשֶּ

יְנס  ַחַיל יָמארִׂ לִׂ  .ׁשֶּ

 

ת ַרְגַלי יב אֶּ ְבַטְחָת ְלַהְצלִׂ  הִׂ

ַתח ית ְּבפֶּ  .ַהַמְחָסנִׂ

ְבַטְחתָ  שָ  הִׂ תִׂ יבֵּׁ ׁשֶּ תִׂ יְנס.ַחיַ  ר אִׂ  ל ָמארִׂ

ְבַטְחתָ   הִׂ

 

ֱאֹסף  י לֶּ ים לִׂ ְמעֹות ְפָרחִׂ  דִׂ

ג זֹוֲהרֹות, לֶּ י ׁשֶּ  ְּבתֹוְך ְידֵּׁ

ם  י ַמיִׂ יםּוַמְלֲאכֵּׁ ים,ְׁשקּופִׂ  , ַרכִׂ

ים  י,נֹוְׁשפִׂ ְטנִׂ ין ְמאּורֹות ּבִׂ  ּבֵּׁ

י ְרֻטָּבה  ַוֲאנִׂ

ה ּבֹוָכה ְּבָך, ְתַכסֶּ  אֶּ

י. לִׂ ילֹופֹון ׁשֶּ  ְכסִׂ

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 ִדיָּה ֵמַעזָּהְיהּו

 
 

יַקת ַהְפָרָדה. ְנׁשִׂ ת ּבִׂ רֶּ ְתעֹורֶּ ר מִׂ  ָּגדֵּׁ
 

ד ָּגָזה. ם ֲעטּופֹות פֶּ  ְשָפַתיִׂ
 

ַעָזה ָיה מֵּׁ  ְיהּודִׂ
 

ם. ָשה ַחָיה ְּבתֹוְך סֹוְגַריִׂ  אִׂ
 
 

ְצצֹות ַזְרָחן.  ְמַנְענַַעת ַאָּגן ְלקֹול פִׂ
 
 

ׁש ת חּומּוס אֵּׁ בֶּ  ְמַנּגֶּ
 

ל  ת ַעל ַהָדם ׁשֶּ דֶּ  ַהַחָמאס.רֹוקֶּ
 

ם ְמנֻסֹות חֹוְשפֹות  ְשָפַתיִׂ
 

ַצַה"ל ָאנַס. ְרצּוָעה ׁשֶּ  ּגּוף ּבִׂ
 
 

ַעָזה ָיה מֵּׁ  ְיהּודִׂ
 

ַהַצד ת מֵּׁ לֶּ  אֹוכֶּ
 

 ְמָלְפפֹון ָחמּוץ ְּבׁשֹוקֹוָלָדה.
 
 

ַעָזה ָיה מֵּׁ  ְיהּודִׂ
 

ל ַחָיל נֹוָלד ים ׁשֶּ  ַמדִׂ
 

ב ְּגָראד.  ְּבלֶּ
 
 

י  י ְּבַעָזה ְקרֹובֵּׁ ת ְיצּוָקה.יֵּׁׁש לִׂ רֶּ עֹופֶּ ְׁשָפָחה מֵּׁ  מִׂ
 



 
ַצַה"ל ָקַטל. י ָמקֹום ַּבָקָהל ׁשֶּ  יֵּׁׁש לִׂ

 
 

ית ילִׂ  לִׂ
 

י יָאה לִׂ יא ְמבִׂ  ְוהִׂ

 נֶָּחמֹות

ים.  ַעל ּגֶָּחלִׂ

ת ַעל ְזַנב  בֶּ  ָנָחׁשׁשֹוכֶּ

ָאֲהָבה ַחָּוה.  ׁשֶּ

ְטמֹות יָה פִׂ ין ַרְגלֶּ ים ּבֵּׁ ם ְכֻחלִׂ  ַמיִׂ

ת ַהָים. ת אֶּ בֶּ יא חֹולֶּ  ְוהִׂ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ה ַרְך  פֶּ

 

ם ים אִׂ ְגדּוגִׂ ת דִׂ בֶּ  ַאְת אֹוהֶּ

ים י ְיכֹוָלה ְלַהְדּגִׂ  .ֲאנִׂ

ים ה ַרְך ַּבַתְחתֹונִׂ י פֶּ  יֵּׁׁש לִׂ

ה,ַרח פֶּ   פֶּ

ר ַלח. ְתפֹורֵּׁ  ָזז ָכל ַהְזַמן מִׂ

ְתמֹול ַעל זֶּה י אֶּ  ָחַלְמתִׂ

ְתכֶּם ת אִׂ בֶּ י יֹוׁשֶּ ֲאנִׂ  ׁשֶּ

ץ ְמקֻ  עֵּׁ  ,ףלָ ַעל ַסְפָסל מֵּׁ

ְך ַליִׂ ְך זֶּה אֵּׁ דֵּׁ י ְלצִׂ ֲאנִׂ  ְכׁשֶּ

ָליו. דֹו זֶּה אֵּׁ י ְלצִׂ ֲאנִׂ  ְכׁשֶּ

 

י, ים אֹותִׂ  ְוהּוא ְוַאְת ְמַנְשקִׂ

אׁשֹוָנה ית ָהרִׂ  ַאְת ָהיִׂ

י, נִׂ  ְוהּוא ַהשֵּׁ

ם חֶּ ל לֶּ י ְכמֹו ְפרּוָסה ׁשֶּ ְרַּגְׁשתִׂ  הִׂ

ָחד ָדּה ָהאֶּ צִׂ  ְמרּוָחה מִׂ

ְמַרח ֲאָוז,  ְּבמִׂ

י ּבִׂ  נִׂ ים.ּוַבשֵּׁ ְמּבֹו תּותִׂ  ְקרֶּ

 

י, נִׂ מֶּ יר אֹוָתְך מִׂ  הּוא ַמכִׂ

 ַאְת ֹלא יֹוַדַעת,

ים. ר ֲאָברִׂ  הּוא סֹוחֵּׁ

יר אֹוָתְך  הּוא ַמְזכִׂ

ְניּו. יץ ַּבמֶּ ים ְלָהצִׂ ירִׂ ַמְזכִׂ  ְכמֹו ׁשֶּ

 

ר, ְך יֹותֵּׁ ַליִׂ י רֹוָצה אֵּׁ  ַוֲאנִׂ



ְפַתַחת י נִׂ  ֲאנִׂ

ַאתְ  יְך  ׁשֶּ  אֵּׁ

ה ת ַהפֶּ י אֶּ ת לִׂ פֶּ  חֹוטֶּ

 ְכמֹו נֹוָצה ַעל ֻדְבְדָבן

ית י נְֶּחצֵּׁ  ֲאנִׂ

ן ן ַתַחת ַעיִׂ  ַעיִׂ

ן ן ַתַחת ׁשֵּׁ  .ְוׁשֵּׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ל ַפֲעַמִים  ָּבבֵּׁ

 

 ַהְדָמעֹות ַחָלׁשֹות

ים, י ֲעָבדִׂ ידֵּׁ  כִׂ

ים ְגָדלִׂ  ּבֹונֹות מִׂ

ם. ים ַלָשַמיִׂ ַשָיכִׂ  ׁשֶּ

ט ְתמֹוטֵּׁ ה יִׂ ָהעֹוָלם ַהזֶּ  ְכׁשֶּ

ְׁש  יַאל תִׂ  ֲאלּו אֹותִׂ

 ָלָמה,

ַתַחת ַלַמָדף  מִׂ

ם, ל ַהָשַמיִׂ  ַהֲהַפְכַפְך ׁשֶּ

ם ינַיִׂ י עֵּׁ ָּבטֹות ְׁשתֵּׁ  נִׂ

ם, ׁש ַפֲעַמיִׂ מֶּ  ַתַחת ׁשֶּ

ם. חֶּ ן ָּברֶּ דֶּ ת ַּגן עֵּׁ דֶּ  ְמַאּבֶּ

 

ף ָשטֵּׁ ן תִׂ ָכל ַעיִׂ  ְכׁשֶּ

ַלי,  ַאל ָתרּוצּו אֵּׁ

יכֶּם. ְרָכָבה ֲאלֵּׁ ַהמֶּ ד מֵּׁ רֵּׁ י אֵּׁ  ֲאנִׂ

 

י אֵּׁ  דֲאנִׂ  רֵּׁ

יָׁשה, ל סֹוף ַהְּגלִׂ  אֶּ

י ָהָאָדם ְידֵּׁ  ְכׁשֶּ

ְקְצרּו ָזָהב,  יִׂ

י ָהָאָדם ְידֵּׁ  ְכׁשֶּ

ְבְראּו כֹוָכב,  יִׂ

ד                    רֵּׁ י אֵּׁ  ֲאנִׂ

יָׁשה. ל סֹוף ַהְּגלִׂ  אֶּ

 



 

ס ַהזֶּה רֶּ  ְוַההֶּ

ט ל ַהּבֹועֵּׁ  הּוא ָהאֵּׁ

ֻרמֹו, ְמלֹוא עֵּׁ  ּבִׂ

ַתַחת ְלאֹורֹות  מִׂ

ים ּבְ  ְׁשָּברִׂ  ָאֹדם.ַהנִׂ

 

ם; י ַרֲעַמת ַהּגֶּׁשֶּ  ֲאנִׂ

לּואֹו; ַח ְּבמִׂ י ַהָירֵּׁ  ֲאנִׂ

יָלה נפִׂ ׁש ּבִׂ מֶּ י ַהשֶּ  ֲאנִׂ

ינּוָמה ֲאֻדָמה ַתַחת ְלהִׂ  מִׂ

 ְכַדם ָהאֹורֹות;

ָלכֶּם ת ׁשֶּ דֶּ י ָהרֹוקֶּ  ֲאנִׂ

יכֶּם.  ַעד סֹוף ַחיֵּׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



לָּב  ַפְרַפר חָּ
 

כֶּת ָשה הֹולֶּ ל אִׂ ים ׁשֶּ  ְצָעדִׂ
יֹות.עַ   ל ְדָמעֹות יָָפנִׂ

 
ב ַפְרַפר גֶּת ֲחלֵּׁ  מֹוזֶּ

ת, בֶּ  ּוְמַעְרּבֶּ
 ָשָפה ַתְחתֹוָנה
י ת ָדמִׂ  ְמַנָדה אֶּ

י. מִׂ ם אִׂ חֶּ ְתַלַקַחת ְּברֶּ  מִׂ
 

 ַחָמה
ְמפּוָרה ֲאֻדָמה.  ְכמֹו טֵּׁ

 
ְחֹזר ְלָגלּות ַהְנָׁשָמה  אֶּ

 ְלֹלא ּגּוף.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 רְַּפָרִליןפְַּרפַַּּ

ַּ

ְַּפָרִליןַּשִֶׁלי,ַּהְַּדָמעֹותְַּמנְַּקבֹותַּאֹוִתי.

ַּאֲִניַּחֲִסינָהְַּכאְַּדמַּתַּחְַּרִסינָה

ְַּבקּועָה.

ַּ

ַּאַָּתהְַּכמֹוַּחֹרַּבָאֹזֶׁן

ַּשִֶׁנְסתַּם

ַּּוֵמתְַּלִהְתנֵַּקב

ַּשִֵנית.

ַּ

ַָּמכְַּרָתַּאֶׁתַּקֹוְלָך,

ַּחֲסַּר־ְנִשיָמה

ְַּכִחלָזֹוןְַּבִליַּבִַּית

ִַּיםַּהָרַּכֹותַּבֵַּתבֵל.לַָּידַַּּ

ַּוַּאֲִניְַּדיֹו,ַּנֹוצֹותַָּויִַּין,

ְַּלמַּהַּאַָּתהְַּמחַּכֶׁה?

ַּקֹולֹותְַּשִפיכָה,ְַּמִזיגָה,ְַּבִעיָרה,

ְַּבתֹוְךַּהִַּג'יְנסַּשִֶׁלי,

ַּאַָּתהַּהַּנְַּרִקיס

ְַּבתֹוְךַּהִַּכיסַּשִֶׁלי.

ַּ

ְַּפָרִליןַּשִֶׁלי,ַּתֹאכַּלַּאֹוִתי.

ִַּריםְַּכשֶׁאַָּתהַּשָר,הָאֱגֹוִזיםַּשִֶׁליִַּנְשבַָּ

ַּקֹולַּשֶׁלַּמְַּלאְךַּחַָּיבְַּלִהשֵָמרַּקַּר.

ַּאֲִניְַּנִשיָמהַּשֶׁלַּפְַּרפַּר



ִַּמשֹוקֹולָדַּנֵָמסִַּבְבִכי,

ְַּואַָּתהַּעֹודַּשָר

ַּעַּלַּבּועֹותַּהֶׁחָלָב

ְַּועַּלַּהָעֲִטיפֹותַּשִֶׁנְפְתחּוְַּבתֹוִכי,

ְַּורֹוֵקד

ִַּעםַּפֵיותַּהְַּדבַּש

ִַּבְנִגיעֹותַּהְַּממֻלָאֹות

ְַּכנִָפי.

ַּ

ַּקַּחַּאֹוִתיַּרֶׁגַּעִַּלְפנֵיַּשֶׁאֲִניַּעָפָה

ַּאֶׁלַּאֶׁרֶׁץַּהִַּמִליםַּהִַּנמֹוחֹותְַּבִפי,

ַּנַּגֵןַּאֹוִתיַּרֶׁגַּעִַּלְפנֵיַּשֶׁאֲִניַּפְַּרפַּרְַּפָרִלין.

ַּ

ַּ

ַּ

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ִגים  מֹוִריַדת ַהְשלָּ

 

ֲאַגם. ִזים בָּ ה ִעם ַהַבְרוָּ  ִהיא ֵמתָּ

ִהְסַתכְ  ן שֶּ  לּו,ְלאָּ

ה־ַבְרבּור ְצאּו ִאשָּ  מָּ

שּוְך, ֹחל חָּ  ִעם ּגּוף כָּ

 ְוֵעיַנִים ְשֹחרֹות

 ֵעיַנִים ְשבּורֹות.

 

ְרֻטִבים ִרים הָּ  ּוַבְבקָּ

ִנים, יהָּ ִפְרֵחי ְדַבש ְלבָּ פֶּ ְרחּו ַבֲענָּ  פָּ

ְראּו לָּּה ִבים נֹוְפִלים קָּ  כֹוכָּ

ִגים.  מֹוִריַדת ַהְשלָּ

 

ִנְפְתחּו לָּ  ִניםּוְכשֶּ  ּה ַהפָּ

 ֵמֵריַח ַהיֵָּרַח,

ֲאַגם ה בָּ ְקעָּ  ִהיא שָּ

ֲאֹפִרים, ִזים הָּ  ִעם ַהַבְרוָּ

ִרים. ּה ַפְרפָּ מָּ  ְבדָּ

 

ִפים, ה ַיְלַדת ְכשָּ ְיתָּ  ְוִלי הָּ

 ִעם ְמצֹוִפים ְקטּוִעים

ִגים. ל דָּ  ְוִזיִמים שֶּ

 

 



 

 ֵג'י־ֵקי רֹוִליְנג

 

 בֹואּו ְבנֹות ַהמּוזֹות,

 רֹוִליְנגֵג'י־ֵקי 

ה ַקְרַלִיל,  ּוְבִליְנדָּ

ִני, ה ַדְגְדגָּ  ְבִחיּוְך נֹוצָּ

ר, ִמְשֵמש, ר, ִעְנבָּ  ִאְמבָּ

ִניל,  ַפֵטצ'ּוִלי, קֹוְנִכַית וָּ

ד, ְשִזיף, ְברֹוִניַקה, רֶּ  וֶּ

 ַמְג־נֹו־ְליָּה,

ד, סֶּ ל ְבחֶּ ם, ִנְטבָּ  ְוַהֹפת ְכַתפּוז דָּ

ר, רֹוִליְנג ּוְבלִ  ה,בֹואּו ְכבָּ  יְנדָּ

 ֲחַבְצלֹות ַמִים ְמַטְפְטפֹות

א,ַעל ְקִלפֹו ְקִסי נֹורָּ  ת ֵעץ טּוִליְפ סֶּ

 

רֹות, ִכי                                     ִלי, הּוא ֵמִבין ְבִגיטָּ חּור שֶּ  ַהבָּ

ל לֹא ְבַיְסִמין.  ֲאבָּ

 

 

 

 

 

 

 



ה  ִקְרבָּ

 

ה  ַתְחְזִרי ַהַבְיתָּ

 ִחיםַבֲעֵקִבים ְשטּו

 ּוְבַכפֹות ַרְגַלִים ְשֵקטֹות.

ְך לָּ ת ַהִתינֹוק שֶּ  ִתְשְפִכי אֶּ

ֹחל. אכּוִתי כָּ ַבע ְמלָּ  ִעם צֶּ

 

ַנִיְך  לֹא ִיְפנּו ֵאַלי פָּ

קֹות.  ֲהדּורֹות ְצעָּ

ת עֹור ַהֹתף, רֶּ  בֹוִאי ְמֹחרֶּ

ֹהב. ז צָּ ת ִפי ְבֹארֶּ  ִתְסְתִמי אֶּ

 

לִ  א, ַאְת לֹא ִתְהִיי שֶּ  יִאמָּ

ה ה זָּרָּ ִמיד ִתְהיֶּה ִאשָּ  תָּ

לֶּת ת ַהדֶּ ִתְפַתח ִלי אֶּ  שֶּ

ה, ת ַהְמנֹורָּ  ַתְדִליק ַבֲחַדר ַהַמְדֵרגֹות אֶּ

ת ְלשֹוִני  ַתֲעִביר אֶּ

ַמְרִהיְנִדי,  ְבֵאש תָּ

ִתי ת ִנְשמָּ  ֵתיִניק אֶּ

ה ְכִצפֹור, ְרֵעבָּ  הָּ

ם בֹו. חֶּ קֹום ֵאין רֶּ  ְבמָּ

 

ֵתְך, לֹא ַתֲאִמיִני ִלי ֱאֹרב ִלְשנָּ ה ֵאַלִיְך ַבֲחלֹום, ְואֶּ ְתַּגלֶּ א, אֶּ  ִאמָּ

לֹום  ֲאִפלּו ִבְמִחיר ַהשָּ



 לֹא ַתְסִכיִמי ְלַמנֹות ְלאֹוְיִבי ֵעד.

א,  לֹא ַתֲאִמיִני ְלֵעיַנִיְך ִאמָּ

ִבי. וֶּת אָּ  ַּגם ְלַמְלַאְך ַהמָּ

 

ת ַהַדקֹות ַהכֹוֲאבֹות ת אֶּ רֶּ  ֲאִני סֹופֶּ

 ֹוִתיַעד ְלמ

ִביא. ְך אָּ  אֹותֹו לָּ

 

ם ִיְפנֶּה ֵאַלי קֹוֵלְך ִויַאֵים  ְלעֹולָּ

 ַלְחֹדר ִלְתִפלֹוַתי

חֹות ֵמֵאם.  ַהִנדָּ

 

 ִתְהִיי לֹא ֵאם,

חֹות,  לֹא אָּ

ה לְָּך,  ֲאַחכֶּ

ר  ִתְתַקְמִטי ְבִקְרִבי ְכמֹו ֻעבָּ

ַלח.  ִבְנִציַבת מֶּ

 

א,  ַאל ִתְדֲאִגי ִלי ִאמָּ

ִמיד ִתהְ  התָּ ה זָּרָּ  יֶּה ִאשָּ

ַאְמַבְטיָּה ת הָּ ְתַמֵלא ִלי אֶּ  שֶּ

ה. ל ַהִקְרבָּ  ַבַמִים ַהְמַטֲהִרים שֶּ

 

 

 



 ַקְׂשַקִשים
 

 
ש ְדַוי, רֶּ י אֹותֹו ׁשֹוכֵּׁב ַעל עֶּ יתִׂ  ָראִׂ

ַטת ַּבְרזֶּל ְקַטנָה,  ַעל מִׂ
ר ַהָכֹחל דֶּ  ַפְרַפר ַהחֶּ
 ָׁשַלח אֹותֹו ָלנּוַח.

 
ב כְ  ְפָתחַהלֵּׁ  ָבר ֹלא נִׂ

ַהַתפּוַח. ַקח מֵּׁ  ַהָיד ְכָבר ֹלא תִׂ
 

ְתרֹוג ַעְכָׁשו. ן ָעַזב אֶּ ר ַהּגֶּפֶּ מֶּ  ּגּוף צֶּ
ילֹון ְּגָלאּוקֹוָמה, ַּבַעד ְלוִׂ ינָיו ְמַצְיצֹות מִׂ  עֵּׁ

יׁש יׁש אִׂ  ְוהּוא עֹוד ַמְרּגִׂ
ָשה. ינֹו ַחָיב עֹוד ְּבאִׂ אֵּׁ ה ׁשֶּ ְדמֶּ  ְונִׂ

 
נֵּׁה ְכָבר ֹלא קַ  יב,הִׂ ץ, ֹלא ָאבִׂ  יִׂ

י, ף, ֹלא ְסָתו ּבִׂ  ֹלא ֹחרֶּ
י. ְהיֹות ָאבִׂ ר לִׂ ינֹו ַזַכאי יֹותֵּׁ הּוא אֵּׁ י ׁשֶּ ה לִׂ ְדמֶּ  ְונִׂ

 
ין  ֲהֹלא ָתבִׂ

ם ַחָייו. ים הֵּׁ  ְמֻקְשַקשִׂ
 ַרְגָליו ְמֻׁשנֹות

ן ְלָאן. יֵּׁׁש ָלהֶּ י ׁשֶּ ן הֹוְלכֹות ְּבלִׂ  הֵּׁ
 

ד,  עֹוד ֹלא יֶּלֶּ
 ֹלא ָאב,

י,  ֹלא ָסב ּבִׂ
י. י ַעְכָׁשו ַעְקָרב ַעל ַחלֹונִׂ נֵּׁה ָאבִׂ  ְוהִׂ

 

 

 

 

 

 

 

 



 ַרְגַלִים

 

 ַקח אֹוִתי ַלִמְגַדלֹור

עֹור, ת ְזכּוִכית הָּ  ְלַהְגִדיל אֶּ

ת ַהְסַנִפיִרים  ִקַלְפִתי אֶּ

ת ְבתּוַלי  ְוִהְטַבְעִתי אֶּ

 ִבְמצּולֹות ַהיָּם.

 

ף ְכסּופֹות צֶּ ִכיִתי ִדְמעֹות קֶּ  בָּ

ַנעֲ  ֵריחֹות ְכשֶּ רֹות ַהיָּם ִסְבנּו אֹוִתי בָּ

ִאִיים  ַהְפרָּ

ל ַהְנִשיקֹות ַהְיֻרקֹות  שֶּ

ְתכּו ֲחלֹומֹות  ְוחָּ

ִגי  ַעל ּגּוִפי ַהדָּ

ַלח ְרֵעבֹות  ּוְבִצפֹוֵרי מֶּ

ת ֵעיַני.  ִכִסיִתי אֶּ

 

ַפְצִתי רֹאש,  קָּ

 ְוַרְגַלי יְָּשבּו

ה,  ְמַחכֹות ַבְמִחלָּ

בֹוא ַרק אָּ  שֶּ

ן,וְ   ַאְרִכיב אֹותָּ

ת ַהיָּד ְלֵבן  ַרק אֹוִשיט אֶּ שֶּ

ה,  ַהְתמּותָּ

ִמי, ת דָּ אּוי ִלְתֵכלֶּ ֵאינֹו רָּ ר, שֶּ בֶּ  ַלּגֶּ



ַאְרִעיד ְסַנִפיִרים ְבתֹוִכי לֹא ְכַדאי שֶּ  שֶּ

אכּוִתי.  ִלְצִליל ְזנָּבֹו ַהְמלָּ

 

 

 

ה, ה ַהְמַכֵשפָּ ְדקָּ  ִכי צָּ

ה ִלי ֲאתָּ רָּ  שֶּ

ה,ְבבּוַעת ַהִדמְ   עָּ

ֵתְך ְלֵחִצי. ה ְלֵהחָּ ֵאיִני ְיכֹולָּ  שֶּ

ַרְגַלִים ל ַעל הָּ  ֲחבָּ

ר ֲחלֹוִמי, בָּ ן שּום דָּ הֶּ ֵאין בָּ  שֶּ

 ֲאִפלּו לֹא ִמיִני,

ה ְתַיפֶּ ַטח לֹא אֶּ  ּובֶּ

 ְבִכשּוִפים כֹוְשִלים ֵאלֶּה

ק ֵהם ְכמֹו ֵפרֹות ְסרָּ  שֶּ

ֵאינָּן פֹוִריֹות,  ְבנִָּשים שֶּ

ל ז אִכי כָּ  ּוג ַרְגַלִים ִנְברָּ

ת ְלִאבּוד. כֶּ לֶּ  ִבְשִביל לָּ

 

 

 

 

 

 

 



 

  במבי                                        

 
 ירדנו במדרגות בית הקולנוע, עינאור ואני.

 .שלו החלקה החולצה בד על צבעים התיזה שלי הגוף טמפרטורת
 . בפנים לי יפגע שלו שהרוק רציתי דיבר כשהוא
 .הגרביונים חורי לתוך אורכידיאה זרעי שפכה שלי כחולהה הפייה

 האיש עם התעופפה היא ,הכביש על צל הטילו שלה המעופפים האופניים
 ,ברמזור הירוק

 .לדבר המשכנו ועינאור ואני
 את ממני לגנוב ניסה ואה, אופניים על רוכב צעיר בחור בנו התנגש לפתע
 ,האור
 :לו אמר עינאור אבל

 ."ממנה להיפרד צריך אני, רגע חכה"
 .לי בא יגורתי אשר בחור אותו מיהו לנחש ניסיתי אני

 .אחריה רצתי ואני, הכביש איש אחרי רצה היא, הפייה של בעקבותיה הלכתי
 :לי אמרהוהיא  נפרדנו

 "... לרוח כואב השיבולים את כשחותכים"
 

 .שבינינו ברווח נדחק האינטימיות גנב
 .נחמד פרפר להיות מנסה, לעברי פסע עינאור
 סביבו התרוצץ האופניים על שרכב הבחור, מהכנפיים אחת לו לתלוש רציתי

 .הביצים סביב לולאה כמו
 .לאיבוד המוביל עורבים בגן חבוי שביל תוך אל נכנסנו
 :לבחור פיתיון וזרק, שלי הרגלים בין חכה העמיד עינאור

 " ,במבי זאת, תכיר"
 .מאוד לי נעים: אמרתי לא אני

 :לי ואמר בעיניים לי הסתכל עינאור
 ."יונתן זה, תכירי, במבי"

 .צרעה של לגודל התכווצתי
 .לבכות מתשוקה הסריחו שלי הריסים

 .שלי המלך את לקחת בא יונתן
 .המפורש שמו את שמעתי

 :התפללתי כולי כל הזה הנער על
 .לעולם יתאחה שלא לב בי הפציע הוא, שיגמר, אלי, אלי

 .הלבנה שמלתימ יטו אותיפשה צהובות אהבה חבורות
 . עליו נמרחו שלי העיניים .לזו זה קרובים עמדנו ועינאור אני



 .בוטנים חמאת על לי'ג כמו רעד גופי
 .האבזם את לו לפתוח רציתי
 החולצה פתח את להרטיב רציתי.שלו הכיס בתוך עמוק ידי את לתחוב רציתי
 .שלבש
 .אימו את הלופת תינוק של באצבעות בו לאחוז רציתי

 ".לחזור צריך אני .איתו קבעתי" :לי אמר הוא
 . בייגלה של חור כמו נשבר שלי הפה
 "?הזה המבט זה מה": אותי שאל הוא

 " ?מבט איזה: "היתממתי
 לתוך נמשכה הדמעות סופת אבל, לקור חשופה אותי יראה שעינאור רציתי לא

 .שלו האהוב הפרצוף
  

 על םהפח דמעות שק את לי יסמשת רציתי, הפייה של הייד אתלסחוב  רציתי
 ,גבה

 לעזיבתו חיכיתי
 .למוות נידונה של בכניעה המלא הירח של
 

 התפרקתי, מתה חצי-גוויה הייתי, קבר של פתוחים פנים עם, מרוטשת הייתי
 .עבר לכל

 ציפו עדיין שלי הפתיות העור נקבוביות, שלו הגוף לחום רעבה כך כל נעשיתי
 .שלו לאצבעות

 ההוא, פעם שאהבתי אנקי'הג הבחור את שחיבקתי כמו רעינאו את חיבקתי
 .אותי לאנוס שלו לחבר שעזר

 .נגמר שהאונס אחרי, חזק התחבקנו
 

 . שלי הסיוטים לערימת מתחת זחלתי
 .האפשר ככל נמוכה להיות השתדלתי

  התחת את לי לחמם הספיק עוד שלו הפה
 :לי כשאמר, לבן קאוובוי של באדישות

 ."במיילים נתכתב"
 .הלילה בתוך לכודה,נדירה לחיה אותי הפך הוא, רחוב בקרן שארתינ
 

 .הכביש ברצפת השתפשפו שלי המרפקים
 .ומלוכלכות שחורות נעשו שלי הציפורניים

 .בגופי משקל קיים היה לא כאילו, רכות נעשו שלי העצמות
 .ממנו ויוצא לחזה הנכנס אוויר כמו ממני חמק ליבי

 .החומות נייאוז את וצרב לגופי חדר הקור



 :מהנהג יפה וביקשתי, מונית עצרתי
 ." חיות-לגן אותי קח"

 .מהמוח מילים עם תאים לי נעלמו. חיה אני למה זכרתי לא
 .תפוזים עוגת כמו ותפח וגבה ירד הבכי

 .קשות קליפות לתוך וחזרו, מהחלבונים נפרדו שלי הביציות
  קטנות עיניים הציצו המשולש מהמחשוף
 .לבכות אכפת היה לא ולדמעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ַתפּוחַ 

 

 
 

ְתַקְלפּו הִׂ ְמעֹות ַחָּוה ׁשֶּ  דִׂ

ַעל ָפנֶּיהָ   מֵּׁ

י ְפרִׂ ְפכּו לִׂ  נֶּהֶּ

י ְּבַטַעם ֲאָדָמה ְרָוה ָנׁשִׂ  ְשַער עֶּ

ָזָהב ן ַאַחת מִׂ ת ַעיִׂ בֶּ  צֹורֶּ

ָדם. ן ַאַחת מִׂ  ְוַעיִׂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ְנּגּורּוקֶּ 

 

ם, גֹות דָּ  ַהְנִשיקֹות נֱֶּארָּ

ה ְמַקֵלף אֹוִתי  ַאתָּ

ה ְועֹוֵרק,  נֹוֵגַע ְנִגיעָּ

 ֲאִני ֲחׂשּוַפת עֹור

ה,  ְוזָּבָּ

ַני  ש. ִמְתַכְשפֹותפָּ מֶּ  ְכִפְטִריֹות שֶּ

ִרי ת ְבׂשָּ ַכְלתָּ אֶּ ר אָּ  ּוְכבָּ

ִלי ֹחל שֶּ  ְוַהְכֵאב ַהכָּ

ַני, ֹהב ְכפָּ ִביק ְוצָּ  דָּ

ה ְתַשֵלם ִלי ַעל זֶּה?כַ   מָּ

ְשבֹון,  ַקח ְבחֶּ

ן ַּגם ֵעיַני ִנְקְרעּו ג. ִמִצְבעָּ לֶּ  ְבסּוְליֹות שֶּ

ְנּגּורּו ְמַנְמֵנם ְחֵבאִתי קֶּ  ּוְבִרקּוִדי ַבַיַער הֶּ

 .ַמְרַאת ֲחלֹום ַאַחת, ַבִכיס

ּה ה ְבתֹוכָּ ל ,ַאתָּ טֶּ ַתי, קֹוֵטף ְנִשיקֹות פֶּ  ִלְׂשפָּ

חֹותְוֵהן   ִנְפתָּ

יָך  ְוצֹוֲעקֹות ִבְלַשד ְלשֹונֹותֶּ

ִניֹות ְכֻחלֹות.  ִבְזִריַחת ַדְמְדמָּ

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ִתיְלד  מָּ

 

רֹון, אָּ ִתיְלד בָּ ת מָּ ת אֶּ לֶּ  ֲאִני נֹועֶּ

ת ַעל ַחלֹון בֶּ  יֹושֶּ

ַרח. ת ִדְמעֹות קֶּ שֶּ  ּובֹוחֶּ

ֵעִצים ֲאֻדִמים.  הָּ

ֱאֹלִהים לֹא נִ  ג.לָּ לֶּ ס ַלֲעׂשֹות שֶּ  ְמאָּ

ִני,  ַהיֵָּרַח ִמְתַחֵבא ִממֶּ

ת ַעל ִפְרֵחי ַהְשלּוִליֹות סֶּ  ֲאִני ְמַטפֶּ

ֹטב ְבתֹוְך ַהַשִקית. ִלי רָּ  ַהֵלב שֶּ

ִנים ֲענָּ רּוַח לָּ ת הָּ ת אֶּ  ִהיא ּגֹונֶּבֶּ

ִתיְלד,  מָּ

יהָּ ֵהן ְשִתיקֹות ַרכֹות ְבֵעינֶּ  סּופֹות ַהחֹול שֶּ

נֹולָּ  ִנִיים,שֶּ ִנים דֹוְקרָּ  דֹות ִעם פָּ

עֹור  ְוִלי ֵיש ַפְרוָּה ַעל הָּ

ז ֲאִני ֲחִסינָּה ַלְכפֹור,  אָּ

ִרים מּוזָּרֹות ְבִלי ַמקֹור  ֵיש ִצפֳּ

ג לֶּ אן פּוִדיְנג ִמשֶּ ר ַלֲעׂשֹות כָּ ְפשָּ  אֶּ

ִריֹות ְוֻרדֹות  אֹו ִלְמֹכר כָּ

 ְוַכדּוֵרי ִצנָּה בֹוֲעִרים.

ִתיְלד  ת ִלי,מָּ גֶּ ת אֹוִתי, ְוִהיא דֹואֶּ בֶּ  אֹוהֶּ

ה. ל ַלְילָּ שֹות כָּ ז ֲאַנְחנּו ִנְפּגָּ  אָּ

ּה ַהֹכל ְבִלי ְלַדֵבר. ת לָּ רֶּ  ֲאִני ְמַספֶּ

 

ה ְּגרֹונֹות עָּ ִתיְלד ֵיש ַאְרבָּ  ְלמָּ

ִסית.  ְוִהיא ֻדכָּ

ּה לָּ א שֶּ שֶּ ת ַעל ַהדֶּ בֶּ  ֲאִני שֹוכֶּ

ֵעִצים ַמְסִמיִקים.  ְוהָּ

הִהיא מֹושֶּ  ת אֹוִתי ִבְזַנב ַהפֶּ  כֶּ

ֵלינּו. ִגים נֹוְפִלים עָּ ַמְלֲאֵכי ַהְשלָּ  ְכשֶּ

ה ְלַדֵבר ֲאִני רֹוצָּ ל ַפַעם שֶּ  כָּ

ה. ת ַהפֶּ  ִהיא פֹוַתַחת אֶּ

רֹון אָּ ה ְכלּום לָּ  ִאם לֹא ִיְקרֶּ



ְסֹבל. ש אֶּ  ֲאִני ַממָּ

ְרִקים אן ִמְתפָּ ֵעִצים כָּ  הָּ

הֵ  ה ִלי שֶּ ִמים ִנְדמֶּ גֹו יָֹּרק.ִלְפעָּ  ם ֲעׂשּוִיים לֶּ

רּוַח שֹוְרקֹות  ַנֲערֹות הָּ

נּוַח, ֵהן רֹוצֹות לָּ  ְכשֶּ

מֹות ִמיָּד  ֵהן נֱֶּעצָּ

ן. תָּ ְרקֹות ִבְשנָּ  ּוִמְסתָּ

ִתיְלד ְלַנֵּגן  זֶּה ַרק ַהַפַחד לֹא נֹוֵתן ְלמָּ

יהָּ  ת ֵעינֶּ ת אֶּ ז ִהֵנה ִהיא ְמַכּוֶּצֶּ  אָּ

ה ַאְכזִָּרית, ִמְתַנפֶּ  ת,ְכמֹו ֲחתּולָּ  לֶּ

ִהיא קֹוֵפאת  ֲאִפלּו ְכשֶּ

ִתיְלד ֵיש ֵלב.  ְלמָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ה אֹות ְלַאֲהבָּ  הֹורָּ

 

ֱאֹהב   –ִנְתַרֵכז ַבֵלב ַהנָּכֹון לֶּ

ד עֹוֵזב חָּ ִמַצד אֶּ נָּה ַלֵלב שֶּ  ְוַהַכּוָּ

 ּוִמַצד ֵשִני ַרְך ְונֹוֵשב,

יֹון ִלְהיֹות א ַבִנסָּ  ְולֹא יְֶּחטָּ

 ג ְלַרֲאוָּה.ֻמצָּ 

ה ַהלֹא־ְרצֹוִנית ַאֲהבָּ  הָּ

תֹות ל ַהְלסָּ ִלית שֶּ  ִהיא ִהְתַכְּוצּות ְכלָּ

עֹות צֹוְרמֹות. ה ִבְדמָּ ה ֲעטּופָּ  ּוְצִליל ְסִטירָּ

ל ַהִחִצים, ת ִלֵבְך אֶּ  ַכְּוִני אֶּ

ִצים. ֵרב ַלֲחפָּ ם ְלִהְתקָּ ֱאֹהב, ִתְתַרְּגִלי ֹקדֶּ ה לֶּ ַאְת ַמְתִחילָּ  ִלְפֵני שֶּ

יַ תַ  ַאב טֹוב שֶּ ְךְחְשִבי ַעל כָּ  ְלַהֲאִדים, ֲעֹזר לָּ

יֹוְצִאים ֵמַהַמִים ְקפּוִאים. ִגים שֶּ  ַבְמקֹומֹות ַהְנכֹוִנים, ְוַעל דָּ

ִדים, עֹור ִבְבגָּ ת הָּ ה ֵיש ְלַכסֹות אֶּ ַאֲהבָּ  ִעם בֹוא הָּ

ֵעיַנִים ְלַהְשִאיר ְפקּוחֹות. ת הָּ  ְואֶּ

ל  ע שֶּ ה: ַהֹחם ַהְמֻמצָּ חֹות. 180ַאֲהבָּ  ַמֲעלֹות ְלפָּ

פֹות. ִנים ִאם ֵהן ִנְׂשרָּ ת ַהפָּ  ֵיש ְלַכבֹות ִבְזִהירּות אֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ִאְשִתי

 

 ִאְשִתי

יהָּ  נֶּ  פָּ

ת כֶּ  ֲעטּוִיים עֹורֹות ַמתֶּ

, יהָּ תֶּ נָּה ַעל ְׂשפָּ ה ְלבָּ  ְוַתֲחרָּ

ְפֵסק. יהָּ דֹוְמעֹות ְבִלי הֶּ  ֵעינֶּ

צֹות ִרים ִמְשתֹוְבִבים ֲאַנְחנּו רָּ עֳּפָּ  כָּ

ר, ְרֻטבֹות ַעד ַצּוָּאר הָּ ר ַהנָּ  ְלֵעבֶּ

ם. חֶּ רֶּ  הָּ

 

גֹות, ְך ַחם, ֵעיֵנינּו ֻמְשלָּ ל כָּ  ַקר ִלי, כָּ

ת יִָּדי ּה אֶּ נֶּת לָּ  ֲאִני נֹותֶּ

ֵרד, לֹא ִנפָּ  שֶּ

ֵקט ר ַהשָּ הָּ  ּוְבתֹוְך ַהנָּ

ֵאינֶּנּו ַקיָּם ט שֶּ קֶּ  ֵיש שֶּ

עֹוֵבר ִלי  שֶּ

ִהי ת.שֶּ בֶּ  א אֹוהֶּ

 

ל ִאְשִתי ְמַדְברֹות, יהָּ שֶּ  ַרְגלֶּ

 ְמִזיזֹות ִמִלים

ַרְגַלִים  ְבַכפֹות הָּ

ְרבֹות,  ּוִמְתקָּ

יהָּ ַהְזקּופֹות ְמַעְברֹות אֹוִתי  ֵעינֶּ

 ּוִמְתַעְּגלֹות.

 

ּה ת אֹותָּ פֶּ  ֲאִני חֹוׂשֶּ

מֹות צֹוְרחֹות. ּה ְוַהְפטָּ ַדי ְקפּוִאים ְבתֹוכָּ  שָּ

ִהיא נ  ֹוַגַעת ִבי ִתינֹוקֹות ֵמִתים ֵביןְכשֶּ

, יהָּ  יָּדֶּ

יהָּ  פֶּ ט ֵבין ְכנָּ מֶּ  ֵיש קֶּ

ת. פֶּ ֲאִני נֹושֶּ  שֶּ
 



ר ִתי נָּהָּ  ֲאהּובָּ

 

ִתי ַבִית ִעם ִוילֹונֹות ְכֻחִלים  ֲאהּובָּ

ה ֵאַלי, טָּ  שָּ

ת שֶּ יהָּ ְכרֶּ  יָּדֶּ

ֵקט. ִרי ַהשָּ ת ְבׂשָּ  לֹוְכדֹות אֶּ

 ַהיִָּמים רֹוְדִפים,

הַהְנִסיכָּ  ִלי ְיֵשנָּה ְבתֹוְך ִצְדפָּ  ה שֶּ

יהָּ ְבִכי ַיְנשּוִפים.  ְשֵתי ֵעינֶּ

ה רָּ ַבְדִתי ַבְסעָּ  אָּ

ֹטב נָּן רָּ  ַדְרִכי ְתלּויָּה ְבעָּ

ת ַעְצִמי ת אֶּ כֶּ  ֲאִני שֹופֶּ

ּה. לָּ  ִמתֹוְך ִכַפת ַהיֵָּרַח שֶּ

ִתי ד ְבתֹוְך ִמְסַּגד ֲאהּובָּ  ּגּוִפי נֹולָּ

ּה,ַמְחִליק ַעל  תָּ  ִריר קֹוְנִכַית ַאֲהבָּ

 י ַהַפֲעמֹוִנים ְמַצְלְצִליםּוִבְשִבילִ 

ר הָּ  ַנֲעַרת ַהְכֵנִסיָּה ְוַנַער ַהנָּ

ִאים ְלַבֵקר אֹוִתי,  בָּ

ת פֶּ ר צֹוֲעִניָּה ְמֻכשֶּ הָּ  ֵעין ַהנָּ

ן שָּ יהָּ ַנְקבּוִביֹות עָּ נֶּ  פָּ

 ְבַמְראֹות ְזַמן ֲחלּודֹות,

ה עַ  רָּ ִתי ִמְתחָּ  ל ִלִבי,ֲאהּובָּ

 

יהָּ לֹוְגמֹות  ֵעינֶּ

ר.  ִמֵמי ַהנָּהָּ

 

ִתי ה ֵמַעל ַּגב ֲאהּובָּ פָּ רֹון, ,ֲאִני צָּ רֹות ַהְכֻחלֹות ַבּגָּ ת ַהְשעָּ ת ִלי אֶּ קֶּ  ִהיא ְמַלקֶּ

ה ְטפָּ קָּ ַרח ַהלֹוטּוס שֶּ ת ְלפֶּ כֶּ ֱהפֶּ  נֶּ

ּה תָּ ל ְתִפלָּ ב שֶּ לָּ חָּ ה ִבְקרּום הֶּ פָּ  ֲאִני צָּ

ִאים ַמִים בָּ ל כֹוכָּ עָּ  ַהשָּ ה שֶּ  ב.ַלי ִבְנִפילָּ

 

 

 



ת רֶּ א אֹומֶּ ה עֹוד יָּכֹול ְלִהְשַתנֹות ִאמָּ  ַאתָּ

 

ה עֹוד יָּכֹול ְלִהְשַתנֹות, ּג'ֹון ת שַאתָּ רֶּ א אֹומֶּ  ,ִאמָּ

ֵלם בּור פֹוֵעם ְכמֹו ֵלב שָּ  ;ַּגם ֵלב שָּ

ה עֹוד יָּכֹול ְלִהְתַפתֹות, ּג'ֹון ת ַאתָּ רֶּ א אֹומֶּ  ,ִאמָּ

ה לֹא חֹולֵ כ ַאתָּ רֹאש ְכשֶּ  ם.ֹוֵאב ְלָך הָּ

 

ל ַפְרַפר, ש שֶּ  ֵיש ְמִחיר ְלֹחפֶּ

ה עֹוד יָּכֹול ִלְבֹרַח, ּג'ֹון ת ַאתָּ רֶּ א אֹומֶּ  ,ִאמָּ

ם ה יָּכֹול ִלְשֹבר ֲאִפלּו ַמֲאַסר עֹולָּ  ַאתָּ

ֹ תָּ אַ שֶּ ת כְ ֹוכבְ ל לִ כֹוה יָּ תָּ אַ   .רבֶּ ת ּגֶּ יֹוהְ ה לִ צֶּ א רֹוה ל

ֵראֹותֵיש ַאהֲ  ֵנס ְלתֹוְך הָּ ה ְלִהכָּ ְמַחכָּ ה ַבחּוץ שֶּ  ,בָּ

ה עֹוד יָּכֹול ְלִהְזַדכֹות. ת ַאתָּ רֶּ א אֹומֶּ  ִאמָּ

 

ת  רֶּ א אֹומֶּ ה עֹוד יָּכֹול ְלִהְתַאֵהב, ּג'ֹוןשֶּ ִאמָּ  ,ַאתָּ

ה ה עֹוד יָּכֹול ְלִהְתַּגְעֵּגַע ְפִנימָּ ת ַאתָּ רֶּ א אֹומֶּ  .ִאמָּ

ְמחַ  ה שֶּ ה ִלְראֹות אֹוְתָך ַבחּוץ.ֵיש ְלָך ַיְלדָּ  כָּ

 

ד טֹוב ִייתָּ ַפַעם יֶּלֶּ הָּ ת שֶּ רֶּ א אֹומֶּ  ,ִאמָּ

ן ִמַדי, ּג'ֹון ל ִלְהיֹות ְמֻסכָּ ה ֲעַדִין ְמֻסּגָּ ַגע ַאתָּ ל ְברֶּ  .ֲאבָּ

ְלָך ַבסֹוף ה שֶּ ת ַהַדְיסָּ הּו ַאֵחר אֹוֵכל אֶּ  ,ִמישֶּ

ד שֶּ  חָּ ם אֶּ ה ְסתָּ ף ְולֹא ַמְלאָּ ֵמִריַח וְ ַאתָּ  ְך, ּג'ֹון.עָּ

 

 

 



ֵלְנִבי  40 אָּ

 

י נָה ֲאנִׂ תֹוְך ׁשֵּׁ כֶּת מִׂ  הֹולֶּ

נָה תֹוְך ׁשֵּׁ י ָקָמה מִׂ  ֲאנִׂ

נָה. תֹוְך ׁשֵּׁ נָה מִׂ י ְיׁשֵּׁ  ֲאנִׂ

ים ְּבֻדְגָמנּות ר ָׁשנִׂ שֶּ  עֶּ

י   ֲעבֹוָדה ַהֹזאת.ָת'ֹלא ָסַבְלתִׂ

ת ַהמ י אֶּ ילּו לִׂ ְכחִׂ  חַ וֹ הִׂ

ים.  ָמְכרּו אֹותֹו ְלַמְדָענִׂ

י ד ָמֲעכּו לִׂ ת ַהָכבֵּׁ  אֶּ

ים. ַּבת ְזבּובִׂ נּו רִׂ מֶּ  ָעשּו מִׂ

ים ים ַהְשֹחרִׂ ידִׂ ת ַהְּורִׂ י אֶּ  ָקְׁשרּו לִׂ

ת ַּבלּוטַ  י אֶּ  ת ַהְדָמעֹות,ָעְקרּו לִׂ

ים, ים ְׁשקּופִׂ י ְּבָגדִׂ  ָתְפרּו לִׂ

י הֹון תֹוָעפֹות. נִׂ מֶּ  ָעשּו מִׂ

 

ים ַמח ָׁשלֹוׁש ָׁשנִׂ י צֶּ יתִׂ  ָהיִׂ

תוֹ  ת מִׂ בֶּ י ׁשֹוכֶּ ָנהֲאנִׂ  ְך ׁשֵּׁ

נָה תֹוְך ׁשֵּׁ ת מִׂ בֶּ י כֹותֶּ  ֲאנִׂ

נָה. תֹוְך ׁשֵּׁ נָה מִׂ י ְיׁשֵּׁ  ֲאנִׂ

ְראֹות אֹוָתם. לּו לִׂ י ֲאפִׂ ים ְוֹלא ָהַלְכתִׂ יִׂ לִׂ ְשְראֵּׁ ים יִׂ י ַּבֲעָשָרה ְסָרטִׂ ַחְקתִׂ  שִׂ

ים. ים ְקׁשּוחִׂ ה ַּבָמאִׂ ל ַהְרּבֵּׁ צֶּ י אֵּׁ יתִׂ  ָהיִׂ

י   ֲעבֹוָדה ַהֹזאת.ָת'ֹלא ָסַבְלתִׂ

י ית ּבְ ָהיִׂ ְלָצרִׂ י מֶּ יתִׂ ְנּבִׂ  ,40 ָאלֵּׁ

י   ֲעבֹוָדה ַהֹזאת.ָת'ֹלא ָסַבְלתִׂ

 

 

 

 



ָקיֹון ים ְּבנִׂ ר ָׁשנִׂ שֶּ  עֶּ

י   ֲעבֹוָדה ַהֹזאת.ָת'ֹלא ָסַבְלתִׂ

ת ְּבכָ  רֶּ י מֹוכֶּ יתִׂ  ְלּבֹו ָׁשלֹוםָהיִׂ

ים. ם ַהקֹוָלבִׂ י ַיַחד עִׂ  ָנַפְלתִׂ

ׁש ּבֵּׁ  י ׁשֵּׁ ַחְקתִׂ י ׁששִׂ ם ַעְצמִׂ  עִׂ

ים.ֹלא ָסַבלְ  דִׂ ְפסֵּׁ ת ַההֶּ י אֶּ  תִׂ

 

י  יתִׂ יתָהיִׂ ים. ַקְבָרנִׂ  ָׁשלֹוׁש ָׁשנִׂ

נָה, תֹוְך ׁשֵּׁ כֶּת מִׂ י הֹולֶּ  ֲאנִׂ

נָה, תֹוְך ׁשֵּׁ ת מִׂ בֶּ  יֹוׁשֶּ

נָה. תֹוְך ׁשֵּׁ נָה מִׂ  ְיׁשֵּׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ֵאם ִכי לָּ  ַבְקבּוק בֶּ

 

ִאיַשן ַמְרִתי לֹו שֶּ  אָּ

ֹחר ְלִצדֹו.  ְכמֹו ַבְרבּור שָּ

 פֹותמְ יִתי ִעם נִ ִנַּגנְ 

לַעל  ְזַנִים שֶּ ֹחל, אָּ  ִפיל כָּ

ן ַשְמִתי ְזַהב ְזַעְפרָּ  נָּ

ִרית:  ּוִמַתַחת ַלכָּ

ד ב ַליֶּלֶּ לָּ  ַטַעם חָּ

ֵאם. ִכי לָּ  ּוַבְקבּוק בֶּ

ם  הּוא ִנְרַדם ְבקֹול רָּ

ַתִים, ת ַהֵלב ַבְשפָּ  לֹוֵפת אֶּ

ת ַהִמִלים ֵעיַנִים ּופֹוֵקַח אֶּ ת הָּ  .עֹוֵצם אֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

גֹוָבר  דֵּׁ

 

יט ָכָכה זֶּה ר ַמּבִׂ בֶּ ּגֶּ ים ׁשֶּ  ָנעִׂ

ְהיֹות ְתמּונֹות י לִׂ ן לִׂ  תֵּׁ

ינֶּיָך ַהחּומֹות  ,ְּבתֹוְך עֵּׁ

 ָצָרה ְוצּוָקה

ת לֶּ  ,, ֹלא ְזרּוָעהְמֻעְרטֶּ

 .רּוָלה, חֲ ְמֻסַלַעת

יׁש ְלָפנֶּיָך י אִׂ  ֹלא ָעַבר ּבִׂ

ׁש י אֵּׁ ית ּבִׂ צִׂ  ,ֹלא הִׂ

גֹוָבר ָמק  ֹוםדֵּׁ

ין ָאָדם אֵּׁ ב מֵּׁ  ָחרֵּׁ

ָמה. ין ְּבהֵּׁ אֵּׁ ב ּומֵּׁ ין יֹוׁשֵּׁ אֵּׁ  ּומֵּׁ

גֹוָבר  דֵּׁ

ְדָּבר ל מִׂ  ָקְדקֹודֹו ׁשֶּ

י ַלֲעֹבר ן לִׂ  תֵּׁ

ל ׁשּום ָדָבר. ים ׁשֶּ ְטרִׂ ילֹומֶּ  קִׂ

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 יֹוִנים

 

י ׁשּוב יקִׂ ַרח ַעל ַתְחלִׂ ית ְכמוֹ  קֶּ נֶּת ַרְקָדנִׂ  ,ְמֻאמֶּ

ר ַרק ְסתֵּׁ י ַּבהֶּ  ,ָבהַאהֲ  ְתַבְקׁשִׂ

ָדה. ַאַחת ַנַעל  ּבֹודֵּׁ

 

י ְתַחַתְנתִׂ  הִׂ

י ּבִׂ ן ָׁשבּור ְולִׂ  .ֲעַדיִׂ

 

ים ְכָתבִׂ ים מִׂ ים ְכמוֹ  ְצֻהּבִׂ ים ְפָרחִׂ תִׂ  מֵּׁ

ים ים ּבּולִׂ ים ְרֻטּבִׂ  נְֶּחָתמִׂ

ר הְמַחכָ  ֹלא  ,ַלַדָּור יֹותֵּׁ

ְצַרח ּוְבׁשּוְבָך ים ְכׁשֹוַבְך אֶּ  .יֹונִׂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ן תָּ  יֹונָּ
 

ַּגעְכׁשֶּ   ָּבֲאָדָמה אֶּ
 ַּבשֹוט

ין ַרְגַלי,  ּבֵּׁ
ם. ל ַהָשַמיִׂ ת ַהֹחר ַהָכֹחל ׁשֶּ  ְלַכסֹות אֶּ

 
ְלָחָמה ּבֹור מִׂ  יֹונָָתן ּגִׂ
ן ית ַהַייִׂ ל ּבֵּׁ י אֶּ יַאנִׂ  ֱהבִׂ
ְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה.  ְודִׂ

 

ית, י ַּבַמְלָאכִׂ יט אֹותִׂ  ַתְפׁשִׂ
ָחזֶּ  ים ְּבתֹוְך הֶּ ידִׂ ת ַהְּורִׂ י אֶּ ְשֹרְך לִׂ  ה,תִׂ

ה. ְדַבׁש ָקׁשֶּ יַני יֹונָָתן ּבִׂ ת עֵּׁ א אֶּ  ַמלֵּׁ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



עצ ה ֵשיגֶּ  מֹוִניקָּ

 

ת ַהלֹוטֹו  ְתַסְמִני ִלי אֶּ

אֹוטֹו  ִתְפְתִחי אֹוִתי בָּ

 יזִ טָּ סְ קְ ִתְבְלִעי אֹוִתי ְכמֹו ַכדּור אֶּ 

ן  ,ְבִלקּוק ַמְטֲאֵטא ַמְרִציפָּ

לָּ  ח שֶּ  ְךִכי שּוב ִכשּוף ֻמְצלָּ

ח  ִנְשַפְך ִלי ַבִמְטבָּ

ת ַהחּוִטים ה אֶּ ֲאִני מֹוִרידָּ  ְכשֶּ

ִלי  ִמַצַּואר ַהִביִקיִני שֶּ

ת ְכמֹו זֹונָּ  לֶּ  העָּ ְוזֹוחֶּ

  ְבִשקּוי ֵליִלי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ה לָּ  ַמְלֲאֵכי ַחבָּ

 

ה ִאיִתי ֱאֹלִהים ַמְפִשיט ַכְנֵפי ִניְמפָּ ב רָּ רֶּ עֶּ  בָּ

בֶּ  מּות ַעל חֶּ  ל ַדק.לָּ

א ִנים בָּ  ְרעּול פָּ

יו ַמְזִמינֹות  ִעיםַמְלאֲ ְוֵעינָּ  ֵכי רָּ

ַלח ל מֶּ  ִלְשֹבר ְנִטיִפים שֶּ

ּה.  ִבְזִקיֵפי ּגּופָּ

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

ם ַחם שֶּ  ַמֵקל ּגֶּ

 

 

ִלי, ן שֶּ טָּ ם קָּ שֶּ  ַמֵקל ּגֶּ

ה ַאחַ  ַלי ּובֹוכֶּ ה שֹוֵכב עָּ ְך,ֲאִני יֹוַדַעת ֵאיְך ַאתָּ  ר־כָּ

ה ֲחֵלב ְמַכֵשפֹות ַחם  ַמִכירָּ

ם שֶּ ל ַהּגֶּ ה שֶּ  ִמַבַעד ַלֲחִזַית ַהֲהנָּקָּ

עֹות. ה ִמְדמָּ ה ֲחרּוכָּ מָּ ם ַלחּות ַעל ֲאדָּ  ֲאִני מֹוַרַחת ְקרֶּ

ִעיר ַהזֹאת. בּוד ְבִהְרהּוִרים בָּ ה אָּ  ַהִשיר ִנְדמֶּ

ְמַחֵיב אֹוְתָך ִלְהיֹות ד שֶּ חָּ  ֵאין ַאף אֶּ

ִליִלְנשֹ   ם ְלתֹוְך ַכפֹות ַהיַָּדִים שֶּ

ת ֵצל. ֱאמֶּ ַשְבִתי ֵצל הּוא בֶּ חָּ  ַמה שֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 יְמפֵ ינִ 

 

ה ה ִניְמפָּ  ְשֹחרָּ

קֹותדֹוהֶּ  ַתִים ְמֻפשָּ ת ִבְׂשפָּ  רֶּ

ת פֶּ ה ִמְתַנשֶּ ה ְכֻחלָּ  ַעל סּוסָּ

ה בְ                             לָּ ּה ְקלָּ ה,ֻכלָּ ַלע ַכלָּ  קֶּ

ת רֶּ רֹון, ְמַגְרּגֶּ ב ַבּגָּ  זָּהָּ

ת ַהֵביִצים, ִדים ְקַטִנים אֶּ ת ִלילָּ קֶּ  ְמַלקֶּ

מֹות ת ְפטָּ פֶּ  ְמַשְפשֶּ

ֹרד, ם שֹוַשִנים וָּ  ִבְקרֶּ

נָּה ה ְלבָּ ה ַתֲחרָּ  ְלבּושָּ

ת. פֶּ  ִמְתעֹופֶּ

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

גֹו  ִשיקָּ

 

ר בֶּ ה ּגֶּ  ִאם ַאתָּ

נֹועַ ְתַכבֶּ  ת ַהמָּ  ה אֶּ

ה ַבַלְילָּה ֲאִני ֵערָּ  ְכשֶּ

ה ִעם הַ  ה ִמְסתֹוֵבב ְלַמטָּ  הדָּ נְ הֹוְוַאתָּ

ְלָך ת ַהְסַלְיד שֶּ ה ִלי אֶּ  ַתְראֶּ

ה. ת ַהַקְסדָּ ֵתן ְלָך ְלהֹוִריד אֶּ  ַוֲאִני אֶּ

ק, ת ַהֹדפֶּ ה ִתְמֹדד ִלי אֶּ  ַאתָּ

ַרְגַלִים ת ַהֹחם ֵבין הָּ  אֶּ

ד הֹומֹו שֶּ  איֶּלֶּ  ל ִאמָּ

ת הַ  ה ְוַתְרִטיב ִלי אֶּ ה ֵאַלי ַהַבְיתָּ  ה.רָּ ג'ֹוַתֲעלֶּ

ה, ם ַהְקפּואָּ ִלי, ְקֹפץ ִלְבֵרַכת ַהדָּ  ַמִציל שֶּ

גֹו, ל ִשיקָּ א ַעְרס ִעם ֵעיַנִים שֶּ ל ִאמָּ  בֹוא ִמַתַחת ַלִמְטִריָּה שֶּ

ת ַהְצרֹור ֵמַהַצּוָּאר, ִתְפֹרץ לַ  ִלי,ה יָּ צִ ּוצפִ ַקח ִלי אֶּ  שֶּ

ִרים ֲהפּוכֹות.  ֵתן ִלי ִלְראֹות ִצפֳּ

ת ֲאחֹוַרי,   ַתְטִביל אֶּ

ה ְכמֹו ַבֲעִלי,   ַתֲעׂשֶּ

גֹו ְחֵרר אֹוִתיְּגֹרר אֹוִתי, שַ  ִלי, ִשיקָּ רֹון שֶּ  .ֵמַהּגָּ

 

 

 

 
 

 



 

ַׂשִני ִכְרצֹונֹו עָּ  שֶּ

 

צֹון רָּ ִר  הָּ ִני ִבְזרֹועֹות ְּגבָּ ִלי ִנְלַקח ִממֶּ  ים,שֶּ

ל גֶּ ד ְכדֶּ  רֹאִשי מּורָּ

ַמִים ַהְּגבֹוִהים,  ְבַחלֹונֹות ַהשָּ

ת ּגּוִפי ַמִביט ִבי. ִאיִתי אֶּ  רָּ

 

ל ַהסֹוף רֹוב אֶּ ִלי קָּ צֹון שֶּ רָּ  הָּ

ֹפל ִלְזרֹועֹות זִָּרים  עֹוד ְמַעט אֶּ

ק ְזַמן סֶּ ַקַחת פֶּ  ַיִּגידּו ִלי לָּ

 ֵמְרצֹונֹות ִלְהיֹות ִבי אֹו לֹא ִלְהיֹות.

 

ן טֶּ  ַרק ַהְכֵאב ְמַפְרֵפר ִלי ַבבֶּ

 ַמְכִריַח אֹוִתי ִלְהיֹות ְבתֹוְך ּגּוִפי שּוב

שּוב. ר לֹא חָּ ִלי ְכבָּ צֹון שֶּ רָּ  הָּ

 

ת ַהיָּם ְסֹפר אֶּ ַתי אֶּ  ַעד מָּ

ִלֵמד  אֹוִתי ִלְׂשחֹות. שֶּ

ם שֶּ ת ַהּגֶּ ֵרְך אֶּ ַתי ֲאבָּ  ַעד מָּ

ה ִבי ֲאנָּחֹות. ׂשָּ עָּ  שֶּ

 

ַתי הּוא  ת ַּגל ַעְצמֹוַתימָּ  ִיְגַאל אֶּ

ק ֵלילֹוַתי ַתי הּוא ִיְזַרח ְבֹעמֶּ  מָּ

ל יָּם ַתי הּוא ִיְזַחל ְכמֹו ַמִים אֶּ  מָּ

ת ַמה שֶּ  ַתי הּוא ַיְבִטיַח אֶּ  ם.יָּ קַ ַעד מָּ

 

ם, ת ַהדָּ ַתי ַאְפִקיר אֶּ  ַעד מָּ

ֵרְך ַתי ֲאבָּ  ַעד מָּ

ַׂשִני ִכְרצֹונֹו עָּ  שֶּ

עֹו צֹון בָּ ר ֵאין ִלי רָּ ם.ּוְכבָּ  לָּ

 
 



 

שּוב ַלְזבּוב ה ֲהִכי חָּ  ַאתָּ

 

ה  ַמה ִיְקרֶּ

ה,  ִאם זֶּה ִיְקרֶּ

א ִלי ַבֲעִלי  ִאם ִתְקרָּ

ְבַעל אֹוְתָך  ֲאִני אֶּ

 ִבְצִמיד ְזרֹוִעי

ַדי,  ּוִבְמאֹור שָּ

 ֲאִני ַאְכִניס ְלָך

ה־ְשמֹו ל ַהמָּ ת כָּ  אֶּ

ִמיד, ְמַדֵבר אֹוְתָך תָּ  שֶּ

 םֲאִני ַאְפִסיק ַלְחֹל

ל יֹום,  אֹוְתָך כָּ

ִנים  זֹוֵחל ִמַתַחת ַלפָּ

ִשי,  ְכמֹו תֹוַלַעת מֶּ

ג ת ַהדָּ  ּוַמְרִעיד ִלי אֶּ

ְדֹפק אֹוְתָך ן, ֲאִני אֶּ  ְדגָּ

ן,  ַבֻקְרְקבָּ

הּוב אָּ ה ִתְהיֶּה הָּ ה, ַאתָּ  ְוַאתָּ

שּוב ַלְזבּוב.  ֲהִכי חָּ

 

 

 

 

 

 
 



אצ'ֹו  יֹוֵשב ְבבָּ

 
לֶּת   ַעל ַעְצִמי, ְבַתֲחַנת אֹוטֹובּוס ְקַטנָּה,יַָּשְבִתי ִמְסַתכֶּ

ר ַאֵחר, בֶּ ל ּגֶּ ה ֵריַח שֶּ  ְמִריחָּ

ת ַהִתיק,  ִמְזַמְזִתי ְלַעְצִמי אֶּ
ן. רֹוְכסָּ ת הָּ ַתְחִתי אֶּ  ּופָּ

יּו ִלי הֹוֵצאִתי ַטְמפֹון הָּ ֲאֻרכֹות שֶּ ְרַנִים הָּ  ַבִצפָּ

ֹדם  אָּ
ַצְצִתי אֹותֹו ְכִאל ֹטב ְלַגְמֵרי, ּומָּ ִריָּה ַעל חּוט.רָּ יָּה ֻסכָּ  ּו הָּ

 

ַלְטִתי אֹותֹו אצ'ֹו קָּ  יֹוֵשב ְבבָּ
 טֹוֵבל ְבַיִין,

 ְמֻאְבזָּר ּוֻפְמִבי.

ַני ת פָּ  רֹוֵשם אֶּ
 ַעל ַדף ְניָּר.

רֹו ַאְדמֹוִני,  ְׂשעָּ

ְך. ל ַציָּד ְבַחְצרֹות ֹחשֶּ רֹו שֶּ  ְבׂשָּ
 

ר יָּה ְלַהִּגיַע ֵמֵעבֶּ ר הָּ ְפשָּ  ִאי־אֶּ

יו,ִלְזגּוגִ   יֹות ֵעינָּ
ִהְסַתֵכל ְבַעְצמֹו  ְכשֶּ

ן,  ִמְסַתֵכל ַבֻשְלחָּ

ַשְבִתי ְחֵלט הּוא בֹוֵדד :חָּ  ְבהֶּ
ִלי, ֵעב ְושּועָּ מֹוִני, ֵלב רָּ  כָּ

ֹטב ְלַגְמֵרי. ֹדם, רָּ  אָּ

 
 

ת לֶּ ה לּו ִנְכַנְסִתי ַבדֶּ פ ְוֻרדָּ  ְבִׂשְמַלת ְקרֶּ
ִנית ַבַּגב  ,ְוחֹוְׂשפָּ

ו.לּו ַרק הָּ  ִביַע ַעְכשָּ  יָּה ִלי עֹוד ַכדּור ַבּגָּ
 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 
 רנוֹ יקָ נִׂ 

 
י י לֵּׁ  ָעַמְדתִׂ יתִׂ ַתח ּבֵּׁ  אֹות לוֹ רָ ַעל פֶּ

יר. י ְּבַׁשַער ָהעִׂ יד אֹותִׂ ן ַמֲעמִׂ  ְוַעָתה ַהֹכהֵּׁ
 

י ינַי ָכַחְלתִׂ  לֹו עֵּׁ
ן ּבֹוְלטֹות  ְוַעָתה הֵּׁ

י לֹו ַצָמה  ָקַלְעתִׂ
י ָסתּור  ְוַעָתה ְשָערִׂ

ְצַּבע י לֹו ָּבאֶּ יתִׂ ְראֵּׁ  הֶּ
ָפְרנַי נֹוְׁשרֹות  ְוַעָתה צִׂ

ְלצּול י לֹו ַּבצִׂ  ָחַגְרתִׂ
ים,  ְוַעָתה ַדַדי ְקׁשּורִׂ

ַכי י לֹו ְירֵּׁ  ָפַׁשְטתִׂ
ַכי נֹוְפלֹות,  ְוַעָתה ְירֵּׁ

י ְטנִׂ י אֹותֹו ַעל ּבִׂ ַּבְלתִׂ  קִׂ
י ָצָבה, ְטנִׂ  ְוַעָתה ּבִׂ

י אֹותֹו ַמֲעַדנֵּׁי ֱאַכְלתִׂ  עֹוָלם הֶּ
ָמה, י הּוא ַמֲאַכל ְּבהֵּׁ  ְוָקְרָּבנִׂ

ים ן ָאֹדם ְּבכֹוס ְמָלכִׂ י אֹותֹו ַייִׂ יתִׂ ְׁשקֵּׁ  הִׂ
ם מָ  י ׁשֹוָתה ַמיִׂ ס.ְוַעָתה ֲאנִׂ רֶּ ל חֶּ ָדה ׁשֶּ ים ְּבַמקֵּׁ  רִׂ

י ּבְ  ְליֹון ְּבַחְצרֹות ּבֵּׁ ָיַׁשְבתִׂ ר עֶּ תֶּ יםיסֵּׁ  ת ֱאֹלהִׂ
ים י ָּבַרּבִׂ ת ְׁשמִׂ ָלה אֶּ  ְוַהָמקֹום ּגִׂ

יַמה יַ  י ַּבֲעלִׂ ה לִׂ  ֲעשֶּ
ַעל ֹראׁשוֹ  ָפה מֵּׁ י כִׂ  ָנַטְלתִׂ

י ַתַחת ַכפֹות ַרְגַלי ַנְחתִׂ  ְוהֵּׁ
ם ֲאהּובַ  י עִׂ  י ַעל ַּגב ָיםָׁשַכְבתִׂ

םְוַעָתה ָפַני מוֹ  י ַהַמיִׂ ים ּבִׂ ים ּוָבאִׂ יקִׂ  ים.רִׂ ְר ָאמְ הַ  רִׂ
 

 

 

 

 

 



ה ה ִסכּום ַמֲחלָּ  ִסכּום ַאֲהבָּ

 
ת ִשְמָךִבְתעּוַדת־ַהזֶּ  ִלי ִיְכְתבּו ַּגם אֶּ  הּות שֶּ

ַשק ְבַנְפִשי חָּ ִתי ,שֶּ ן ִאִתי ְבִמטָּ לָּ  שֶּ

ן אֹוִתי לְ  דָּ  וֶּת ְבִהלּוְך ִאִטי.מָּ שֶּ
 

ת ִבְבִכי צֶּ  סֹוף ַהיֹום ֲאִני פֹורֶּ

ִעים ִדים ִנְקרָּ  ְבגָּ
ם ם ִנְרקָּ דָּ  ְמִעיל עֹור אָּ

 

ה נֶּת .ִסכּום ַאֲהבָּ  ֲאִני ְמַעשֶּ
ה ִלְנֹהג ה. לֹא ַמְצִליחָּ  ִבְמכֹוִנית ֲעצּורָּ

ה. יו ֲאִני ֲחִצי ִאשָּ דָּ ִבְלעָּ אֹון שֶּ  ְבִדכָּ

 
ה. כֹות ֵמִחבָּ ְרתֹות ְמֻלְכלָּ עֹות ְמשָּ  ְדמָּ

מֹות ת ַהְפטָּ ד חֹוֵתְך ִלי אֶּ רָּ  ַהבָּ

ב ִמְתַהֵפְך לָּ חָּ ַרח הֶּ  פֶּ
 לֹא ַיַעְזרּו ִלי ְתרּופֹות ְפִסיִכיַאְטִריֹות

ם.ש חֶּ רֶּ ִרים בָּ ֻעבָּ ת הָּ  ּום ְפִסיכֹולֹוִגים לֹא ַיְקִפיאּו ִלי אֶּ

 
ַיְחְשבּו עֹוד ַפַעם רּו אֹוִתי ְבַחְשַמל שֶּ ְיגָּ  ִלְפֵני שֶּ

ד. ִני ְוַעל ְנִשיכֹות ַהשָּ ַרְצחָּ  ַעל ַהִכֵסא ַהִטפּוִלי הָּ

 
ת ֻכְתנָּה הֹור ַעל ַתְחֹבשֶּ ִשי טָּ ם נָּ  דָּ

ה ֲהלּום ֵשנָּה.ֲאִני ֲהלּו ַאתָּ  ַמת ַפְנַטְזיֹות ְכשֶּ

 
ִמים ה, ַּגם רֹוְפִאים ִמְשַתְּגִעים ִלְפעָּ ה טֹועֶּ ַאתָּ ה שֶּ  ַכמָּ

ת ַהִמנּון ַהנָּכֹון. ֵתת אֶּ ה ַמֲעִדיִפים לֹא לָּ  ֵמַאֲהבָּ
 

 

 
 

 
 
 

 

 



ה  ֻחְלדָּ

 

ז עֹות ֵמאָּ ה שָּ  זֶּה ַכמָּ

ת ּגּוִפי ַחְצִתי אֶּ לֹא רָּ  שֶּ

לֹא ִנקִ  אשֶּ א ־יִתי תָּ  תָּ

וֶּת. ה מָּ  ַוֲאִני ְמֵלאָּ

 

ִני ה ִממֶּ   ?ַמה הּוא רֹוצֶּ

ב זֶּה  ְכַעְקרָּ

ה ִלי ַבֲחלֹוִמי  ַהִנְגלֶּ

ה ה ַאַחת ְׂשרּוטָּ  ,ִפְטמָּ

ה ַאַחת  ִפְטמָּ

ה ִלי ְבִפיו  .ְׂשרּוטָּ

 

ז עֹות ֵמאָּ ה שָּ  זֶּה ַכמָּ

ר ַחלֹון נֶּת ְלֵעבֶּ  ,ֲאִני ּגֹוחֶּ

ל זֶַּרע  ִריַכמּות שֶּ  ִבְׂשעָּ

ת... פֶּ  ַוֲאִני ְמַטְפטֶּ

 

 ֵעיַנִים ְיֻרקֹות,

תּול  ֵעיַנִים ְיֻרקֹות ְכחָּ

 ִזֵנק.

 

ז עֹות ֵמאָּ ה שָּ  זֶּה ַכמָּ

ת ַהחֹול ִמַנֲעַלי ַחְצִתי אֶּ לֹא רָּ  ,שֶּ

לֹא ֵהַגְבִתי ַעל ַהזֶַּרע  שֶּ

ה ה ַּגסָּ קָּ  .ִבְצעָּ

 

ִאיש לֹא ִיְשַמע   שֶּ

ט קֶּ ת ַהשֶּ  אֶּ

ַמר הּוא  אָּ

ן שָּ ֵיש ֵאש ְועָּ  שֶּ

ה. ֲאֻרבָּ  יֹוֵצא בָּ



 

ה שֶּ  הּוא צֹוֵחק ְצחֹוק קָּ

יו,  ִכְצִליל ַכפֹות ַנֲעלָּ

ר ֵאפֶּ ת הָּ ה ְלַשְפֵשף אֶּ  ֲאִני ְצִריכָּ

ר, ֵאפֶּ ת הָּ  ְלַשְפֵשף אֶּ

 ְלַשְפֵשף.

 

ה ה ַאַחת ֲחלּודָּ  ִפְטמָּ

ה ַאַחת  ִפְטמָּ

ה ִלי ְבִפיו  ְכֻחְלדָּ

הְבַעִין   ְיֻרקָּ

תּול  .ִזֵנק ְכחָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ַפַחד ֲאִמִתי

ל            רטֶּ מּולְ ְר פֶּ  ְלִעְנבָּ

 

ה ִלי  ִהיא מֹוִרידָּ

ה ְליֹוִנים ְלַמטָּ ַמִים עֶּ  שָּ

ה  ַוֲאִני ְמַחכָּ

ה. ַמִים ַתְחתֹוִנים ְלַמְעלָּ  ְבשָּ

 

ִכים ִמים ַמְלאָּ ִמים רּוחֹות, ְפעָּ  ְפעָּ

ּהעֹוִלים ְויֹו  ְרִדים בָּ

עֹוְצִמים ֵעיַנִים,  ְכשֶּ

ה ִלי רָּ  ,ִהיא שָּ

ִכִיים  ְבתֹוְך ֵעִצים ַמְלאָּ

ַמִים ִעם ִּגְבעֹוִלים,  ְושָּ

ת  ִהיא ְמַציֶּרֶּ

ִגים,  ַפֲעמֹוִנים ֻמְשלָּ

ִנים ְכֻחִלים ת ֲענָּ  .ַּגנֶּבֶּ

 

ִכים ִמים ַמְלאָּ ִמים רּוחֹות, ְפעָּ  ְפעָּ

ּה  עֹוִלים ְויֹוְרִדים בָּ

עֹוְצִמים ֵעיַנִים,כְ   שֶּ

ה אֹוִתי, זֶּה ַפַחד ֲאִמִתי.  ִהיא ַמִכירָּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ֹגל  ַפְרַפר סָּ

 

ת ַהִציִריםַפְרַפר ה ִלי אֶּ  , ַמְרִעישָּ

ז,  ְבִצַפת ֹארֶּ

ה, ה ֵלב ִפְטדָּ ה ְמִניקָּ  ִפְטמָּ

ה ְכֻחלָּה  ְדבֹורָּ

ה. ת ִבְנִגיעָּ קֶּ  ִמְתַאבֶּ

 

ה,שְ לּוַפת ּגּוִפי יִ ַחת ַעל ּגְ מֹוַר   פֶּ

ה, ִשי ַדקָּ ת מֶּ שֶּ  רֶּ

ת ְׂשַער ְצִבי שֶּ  כֹותֶּ

ה.  ְלַאְבקָּ

 

ִשי  חּוֵטי תֹוַלַעת ַהמֶּ

ִשים  ִנְבחָּ

ַרח ַהִקימֹונֹו.  ְבפֶּ

 

את  ְכמֹו ִכידֹון ִאיְנְדיָּאִנית בָּ

ֹגל. ה ְבַפְרַפר סָּ  ֲעטּופָּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

כֶּת  ַמתֶּ

 
ַפִחיתּגּוִפי לֹו כְ   

נּוש.  ַמַתְכִתי ְואָּ

יו  ֵעיַנִים ֵאלָּ
יו  ֵעיַנִים ֵאלָּ

ב ל זָּהָּ  ַמְטְבעֹות שֶּ

ֹדם.  אָּ
דּוק, ה, ַהסָּ  ּגּוִפי ַהֵכהֶּ

ֵעיֹרם.  הָּ

יו  ֵעיַנִים ֵאלָּ
יו  ֵעיַנִים ֵאלָּ

ב ל זָּהָּ  ַמְטְבעֹות שֶּ

ֹדם.  אָּ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

בֹוא ְכמֹו ַהַמִים  תָּ

 

בֹוא כְ   מֹו ַהַמִיםתָּ

 ,ִעיִרים אֹוִתי ִבְשנִָּתיַהמְ 

בֹוא ְכמֹו ַהיָּם  תָּ

ל ַּגִלים  ַּגִלים אֶּ

ל ְבתּוַלת־ַהיָּם ף שֶּ צֶּ בֹוא ְכמֹו ַהקֶּ  תָּ

בֹוא ְכמֹו עֹוף ַהחֹול  ,תָּ

ם. דָּ אָּ בֹוא ְכמֹו ִבְרַכת הָּ  תָּ

 

ֲאסּוִרים ִנִיים הָּ ִעים ַהחּושָּ בֹוא ְכמֹו ַהְצבָּ  ,תָּ

ִרים. ל ַהְקשָּ ת כָּ בֹוא ְוַנִתיר אֶּ  תָּ

 

בֹוא ְכמֹו ַמִים  תָּ

 זֹוְרִמים ִבְשנִָּתי

ַמִים ְכֻחִלים ִמְכֵאב   .ַתַחת שָּ

 בֹוא ְכמֹו ַמִים ְטהֹוִרים

ש מֶּ ל ִמְקַלַעת ַהשֶּ  ,אֶּ

 .בֹוא ְכמֹו ַמִים ְשבּוִרים

 

ם ַמִים קָּ  בשִ שָּ צֶּ  ים ֵמעֶּ

תבֹוא ְבִשְבַעת צִ  שֶּ  ,ְבֵעי ַהקֶּ

ת שֶּ ֱאַנַחת לֹוחֶּ ם רּוַח נֶּ  שָּ

ם. שֶּ  בֹוא ְכמֹו יֹונָּה ַאֲחֵרי ַהּגֶּ

 

ת. בֶּ ֲאִני ְמֹאהֶּ  בֹוא ִתּוַָּכח, שֶּ

 

 

 

 



 

 

 ְבִרית

 

 

ַרת ִעִמי  ,ְבִרית כָּ

ר ְנעּוִרים  ֵזכֶּ

 – ר ִבישַ ר הּוא קָּ שֶּ קֶּ 

ִמיד.  אֹות ְלתָּ

ִביב  אָּ

ִבים שֹו  ִטיםְמַנֵּגן ַלֲעׂשָּ

ת דֶּ ש יֹוקֶּ מֶּ  .ְושֶּ

ַרת ִעִמי  ְבִרית כָּ

ת, דֶּ ש נֹודֶּ מֶּ  ְושֶּ

ף ִתְמהֹוִני  ֹחרֶּ

 ַבַקִיץ הּוא יָּשּוב.

 ימִ ת עִ ַר ְבִרית כָּ 

 הּוא עֹוד יָּשּוב.

ט ו ַיְשִפיל ַמבָּ  ּוְסתָּ

ר ַחלֹונֹו  ,ְלֵעבֶּ

  – ְורּוַח ְתַלֵטף

הְ  ם אֶּ שֶּ לֹוַבּגֶּ  יֶּה שֶּ

ם אֶּ  שֶּ ה בֹו,ַבּגֶּ  ְתַכסֶּ

ַרת ִעִמי.  ְבִרית כָּ

 

 

 



 

 

 

 עֹופֹות ְקפּוִאים

 

 לּו יָֹּכְלתָּ 

ה, ר ֲחלּודָּ ׂשָּ שֹות ִבְמכֹוַנת בָּ  ִלְטֹחן ְרגָּ

ה ְלָך ַמה מִ  ִייִתי ַמְראָּ ה.הָּ עָּ  ְסַתֵתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהַהבָּ

ת ַהְצִליִלים ַהבֹוְקִעים  ר ִלְפֹרס אֶּ ְפשָּ ה אֶּ ה בֹוכֶּ ַאתָּ  ִמְּגרֹוְנָךְכשֶּ

ה. ל תּוגָּ רֹות שֶּ  ִלְפרּוסֹות קָּ

ר ִלְראֹות ִטפֹות ְשקּופֹות זֹוְלגֹות ְפשָּ ה ַמִזיַע אֶּ ַאתָּ  ְכשֶּ

 ִמַבַעד ַלְתחּושֹות.

 

 ֲאַנְחנּו ֲאנִָּשים ַחִמים

 ְדמּוֵיי ַלִפיד

 ְסגּוִרים ַוֲעטּוִפים ֵהיֵטב,

ִנים ְלַמְעלָּה  ְמֻאְחסָּ

 ַבַמְקִפיא.

הוְ  ֵצאת ַהחּוצָּ ִמים רֹוִצים לָּ  ִלְפעָּ

ַתח ּוְלַהְפִשיר  ְלִהפָּ

ם עֹולָּ  ְלַגלֹות לָּ

 ִהְצַלְחנּו ְלַהְסִתיר.ַמה שֶּ 

 

 בֹוא 

ו   ַעְכשָּ

רֹוב ֵאַלי  ,קָּ

ל ּגּוְפָך ֵריַח שֶּ ת ִמן הָּ רֶּ  ֲאִני ִמְסַתְחרֶּ

ִדים ְקַטִנים בִ   ,הרָּ חֲ ְר חַ סְ ְכמֹו ְילָּ

י ת ֵאלֶּ בֶּ רֶּ  ָךֲאִני ִמְתקָּ

ר. ה ַבֲארּוַחת ַהֹבקֶּ ְמאָּ יָך ְנַמִסים ְכמֹו חֶּ דֶּ  ְבגָּ

ו ה ַעְכשָּ  ֲאִני ְקרֹובָּ

ַגַעת ִבי, ה יָּכֹול לָּ  ַאתָּ

ל  עֹוד ְמַעט ֲאִני יֹוֵצאת אֶּ



ְפִשי,  ַהחָּ

ה נֹוֵגַע ִבי ַאתָּ  ְכשֶּ

 ַאל ַתֲעֹזב

גַ  הּו ַאֵחר.ע עֹוד רֶּ ֱהֹפְך ְלַמשֶּ  אֶּ

ַר  ִתַּגע ִבי ַעד  ,חַהקֶּ

ַרח.  ַעד ַהקֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ִכיבֶּ 

 

ה  הּוא בֹוכֶּ

ה, ת חֹולָּ  ַוֲאִני ַרק ִתיֹנקֶּ

יו ה ֵבין ַרְגלָּ  ֲאבּודָּ

ל יָּם. ק שֶּ בָּ  ְכמֹו אָּ

ת אֹותֹו ִבְכֵאב, קֶּ  ְמַנשֶּ

יו. ה ֵבין ַּגלָּ  ְלפּותָּ

 ַּגם הּוא ִאֵלם

 ְוהּוא יֵָּרא ִמְפֵני סֹודֹו,

 הּוא קֹוֵרא ִלי

ל תֹוכ בֹוא אֶּ  ֹו.לָּ

יו לָּ ת ֵמעָּ כֶּ  ֲאִני ִמְתַהפֶּ

ב רֶּ  ְכמֹו חֶּ

דֵ   ל ְבתֹוִכיְוהּוא ּגָּ

ד, שֶּ  ְכמֹו אֶּ

אֹון,  ְבִצמָּ

 הּוא ְמַבֵקש ִלְשתֹות

ת  ַוֲאִני ְכמֹו ִתיֹנקֶּ

ה  חֹולָּ

ב. לָּ ה לֹו חָּ  בֹוכָּ

 

 


