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הקדמה
המשוררים הצעירים שכינסו את פירות ביכוריהם בספרון הקצר הזה הם בני 

חבורה צעירה, בגילאי החטיבה העליונה בתיכון דרכא על שם זבולון המר 
בבת ים.

 
במהלך השנה וחצי נרקמה חברות מיוחדת של קשב ועידוד יצירתי, של 
העזה וחיפוש. הכתיבה הנציחה על הנייר את זרמי התודעה הכמוסים, 

הכומסים מחשבות עמוקות וניסוחים פואטיים מפתיעים. הנושאים שעלו 
זכו לפירוק ופרשנות מחודשת, למין היחס לקהילות מהן אנחנו מגיעים ועד 

הגדרת האני או חשיבה מחודשת על מושגים יומיומיים: קשישים וזקנה, פחד 
ומלחמה, אהבה, משפחה, אמונה וייאוש, וכמובן תהליכי הגאולה האישית 

שביצירה.

חלק מהכותבים הם בעצם משוררים שנחשפו לראשונה וחלק חשפו 
לראשונה בתוכם את ניצני השירה.

תודה מיוחדת מסורה לנועם סאסי, מנהל בית הספר וליועצת אילת טאוב 
שליוותה את התהליך. הוצאת החוברת לאור ובכלים נאים שכאלה תודות 

לשרון פילוסוף, האחראית על החינוך האישי בעיר כמו על תכניות ומיזמים 
חינוכיים רבים ולמעצבת ענת שטיינברג דוידאי.

ברכות ינוחו על ראשו של אלעזר שפרבכר שהתנדב מזמנו ומכשרונו כדי 
לנקד את החוברת ולחשוף לעין את החיות הזורמת בה.

הסדנא היא פרי שיתוף פעולה בין בית הספר המר, מעבדת פיס לתרבות, 
'בית סיסטם עאלי' בת-ים ופרויקט 'משפחה מזמינה' ביפו.

אנחנו נהנינו מאוד ונקווה שגם אתם.

יונתן קונדה,
אבי טאוב

שבט, ה'תשע"ו
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״מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות, אי אפשר לו 
להיסגר בתלמודו השטחי לבד, כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה ואי אפשר 

לעצור אותה ממהלכה״. הרב קוק

קהילה חינוכית יקרה,
אנו שמחים להגיש את פרי היצירה של תלמידי בית ספרנו.

של  פדגוגים  תהליכים  מוביל  המר  דרכא  חמ"ד  הספר  בית  האחרונות  בשנים 
למידה משמעותית שמטרתם להוציא את הלומד מהמקום של המובן והקיים כאן 
ועכשיו, אל עבר מחוזות ששם נוצרת היצירה וההתחדשות והגילוי והרלוונטיות 

לחיים.

ישר כח לתלמידים היוצרים ולמדריכים היקרים אבי ויהונתן על התהליך המדהים 
שעשו ועוד יעשו בבית הספר, לשותפים הנוספים שעזרו לנו להוציא לפעול את 

יצירתם של התלמידים, למפעל הפייס, לעיריית בת ים ולרשת דרכא.

נועם סאסי 
מנהל בית הספר

"ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב"-מילותיה אלה של נעמי שמר מבוססות 
על תורתו החסידית של ר' נחמן מברסלב.

חינוכית  תובנה  טמונה  תפילה,  כשיר  אימצו  רבים  שכה  הידוע,  בשיר 
משמעותית. לכל אחד מאיתנו, בני האדם, ניגון ייחודי. כוחה של השירה הוא 
להביא לידי ביטוי את הייחודי והרוחני שבאדם. השירה חושפת את המתחולל 
בנפשו של האדם היוצר ובו זמנית מצליחה להזמין קהל של קוראים להיות 

שותפים במהלך הקריאה לחוויות ולתובנות מחייהם שלהם.

בית הספר דרכא המר בבת ים מצטיין ביצירת עולמות שונים ומגוונים: עולמות 
של מצוינות אקדמית, עולמות של מצוינות ערכית והעמקה רוחנית, עולמות 
של ערבות קהילתית וחברתית. לצד אלה, נוספה בשנה האחרונה יצירה חדשה 
- יצירה אמנותית בדמות סדנאות לשירה, אשר חוברת זו הינה פרי ביכורים 

מרגש שלה.

יישר כח לרשות המקומית, אשר מקדמת תהליכי חינוך הרגישים לשאיפותיו 
ולצרכיו של כל אחד ואחד מתלמידיה, ואשר סדנה זו הינה אחת ממפעלותיה 
נועם  הרב  של  בניהולו  והחינוכיים  המקצועיים  לצוותים  כח  יישר  הברוכים. 
בכל  ותלמיד  תלמיד  כל  של  לקידומו  פוסקת  הבלתי  החתירה  על  סאסי 

המישורים.

יוצרים וקוראים יקרים, יהי רצון שתנופה יצירתית זו תתרום להמשך קידומה 
של קהילה של ערבות ומצוינות בבית הספר, בעיקר ובחברה הישראלית כולה.

ד"ר נועם סרי
סמנכ"ל חינוך וחברה, רשת דרכא.
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ברכה אסתר פרון
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ליאל אריה

גיל המנוחה

ֹלא נֹוְתרּו ִמִּלים
ֵמָרָעב ָאבַד הֵַּתָאבֹון

ֲאִזיִקים עַל הְַּׂשָפַתִים
ׁשֹוֵבר אֹוִתי ֶהָעוֹון

ָלָּמה ִהיא ִמְתרֶַּגֶׁשת
ֵמהַּמַָּזל ֶׁשָהָיְה נֹוָרא

ֵאיְך ִהיא ְמֻבֶּיֶׁשת
ִמְּלקֵַּבל ֶאת ָהֶעְזָרה

ֹלא ֶאְׁשּכַח ֶאת ָּפֶניָה הְַּנפּולֹות
הְַּמֵלאֹות ָּדם ּוְמבּוָכה

עַל ְּגרֹוִני הַּכֹוֵעס ָמֵלא ְׁשֵאלֹות
ָעצּוב ְואְַכָזר ִּגיל הְַּמנּוָחה

 

גאולה ויצירה

ֶעֶרב ׁשֹוֵאב אֹוִתי
ֶאל מּוָזה ְמֻחֶּדֶׁשת
הֶַּדֶרְך ֶאל הְַּבִריָאה

ֶאת ְלָבִבי ּכֹוֶבֶׁשת

עֹוֶטֶפת אֹוִתי
ָהאֹוָרה ַמְׁשִליָמה

ִמּתֹוְך ְנִׁשיָמה
ֶאל ּתֹוְך ְנָׁשָמה

עֹוֶטֶפת אֹוִתי הְַרָּגָׁשה ְׁשֵלָוה
הֶַּגֶׁשם עֹוד ֶרגַע ִנְרָּגע

ְמִריִחים ִמּבַחּוץ ֲאָדָמה ְרֻטָּבה
הֶַּנֶפׁש ֶׁשִּלי ֹלא ִנְפְּגָעה

ִמְתּכְַּנִסים ְּבתֹוְך ּבִַית, אַָּבא ַמִּגיעַ
ִעם ִרְׁשרּוׁש, ּדְַרּכֹו הּוא ָסלַד

אֲַחֵרי ֵאיֶזה ִׁשיט, ָיֵבׁש ְּכָבר ְּבֵגָהה
ְצָרחֹות ְמתּוקֹות ֶׁשל עֹוד ֹלא נֹולַד.

והרוח

ְוָהרּוַח ֶׁשל הַָּים 
ִמְּכלּום, ָּתבֹוא ֵאלִַיְך

ֶׁשַּתְרִּגיַע ְקָצת ְרָגִעים ֶׁשל חֹם
חֹם ְּבִלי ֲעָנָנה

ֹלא חֹם ֶׁשל ָיֶדיָה
ֹלא ֶׁשל אֹוָתּה הַהְַרָּגָׁשה 
אַָּתה ַמִּכיר, ֵאין ְּתִהּיֹות

ְוהַּכַֹח ֶׁשל הֵַּלב 
ָעְצָמה ֶׁשֹּלא ִהּכְַרָּת

אּולַי ִּפיָסה ֶׁשל אֲַהָבה 
אּולַי ְצִליִלים ֶׁשל ִּדָּכאֹון

ּוְכֶׁשֵּתֵלְך הַּבְַיָתה
ְוִתְזּכֹר

ֶאת ְקֻדַּׁשת הְַּלָבָנה 
ָּתִאיר ְּבקֹר

ֶאת ָהאֶֹפק הַָּׁשֵקט
ֶׁשל ַמָּבט ִמּצּוק עֹוָלם

אּולַי ְּכִניעַה ֶׁשל ִמְלָחָמה
רַעַׁש ִנְבָלע ְוֶנְעָלם

מילים ולחן

ְמַחְּפִׂשים ִמִּלים ְולַַחן
מּוִסיָקה ִּפְתאֹום ִנְפַּתַחת
ִמְתָּפְרִקים עַל ֵאיֶזה ּדַף
ְונֹוֲחִתים ֶאל ּתֹוְך הַּנַַחת

ּגַם ּבֶַּׁשֶקט ֵיׁש ָלּה יִֹפי
ּוָבֶעֶצב ֵיׁש ָלּה אִֹפי

עֹוֶצֶרת עֹוָלם ִמן הִַּמְרָּדף
ּוְמדֶַּבֶרת ִפילֹוסֹוִפית

קיץ 2014

ֶמַתח יֹוֵרד עַל ָהִעיר ְׁשֵלָמה
ֵמָרִקיעַ זֹוֵלג ְמטַר ִמְלָחָמה

ְזָעקֹות ָּבאְַזָעקֹות
ְלהֲַאִזין ְלַמּכֹות

ְּדָמָמה ַמְפִחיָדה עֹוד יֹוֵתר
ִמיְליֹוִנים ִנּסּו אַף ֶאָחד ֹלא ּפֹוֵתר

ָעָנן ְמֻטְׁשָטׁש
יל ְמֻלָּטׁש ְמִטּ

גשם עצוב

ֶּגֶשם ְוחֶֹרף ָעצּוב ָּבעֹוָלם
ֲאָנִׁשים ְמַחְּפִׂשים ִמְקָלט

חֶֹרף ְּגָׁשִמים ֲאִני ֹלא ֶנְעָלם
חֶֹרף ֶׁשֶקט ֻמְחָלט

היום

הַּיֹום הְַּנָׁשָמה ֶׁשִּלי ִמְתלְַכֶלֶכת
ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ְנִקָּיה

ִּכי הַּיֹום עֹוד ֵיׁש ִלי ָלֶלֶכת
ּוֶבָעִתיד ֶאָּטֵהר ִּבְכִניָעה

ֶאל הַּסֹוף אִַּגיעַ ְּבֶנֶפׁש
ֶצָחה ְוָנאָוה

ֵּביְנַּתִים ֶאְתעֵַּנג ָּבֶרֶפׁש
ִמּפַַחד ֵמהְַּתׁשּוָבה

 

מנגינות

ִּגיָטָרה ֶׁשִהְרִניָנה ַמְנִּגינֹות
ְוֵעט ֶׁשֹּלא ִהְפִסיק ִלְרׁשֹם

ַחִּיים ְּתלּוִיים ּבַּדַף
אֹו אּולַי ָּכל ֶזה ִמְרָּדף

לֲַהפְֹך חֹול ִלְפֵאר
אֹו ֶאְצִלי ֶזה ִיָּׁשֵאר
ָּכל ִמּלֹוַתי ּוְצִלילַי

ְוִׁשְבֵרי ֶמלֹוְדָיה
ָּכל הְַׁשָרָאה ִמָצֵלֶקת

ֶׁשל הִַהיְסטֹוְרָיה
עֹל ֶׁשָּפרְַקִּתי ְּבִצֵּדי הֶַּדֶרְך

ֶׁשהֹוַתְרִּתי ֵמָאחֹור
ֶׁשֹּלא ָהָיה ִלי ִּבָּטחֹון ַמְסִּפיק

ְּכֵדי לֲַחׁשֹב ִלְבחֹר
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מולאט אשטהאביב מעברי

ללא שם

ָׁשלֹום, ֱאֶמת, ְצחֹוק, ַחִּיים, ָלֵצאת,
ְלִהָּכֵנס, ִלְׁשֹלַח, ְלָהִביא, ְלהְַצִחיק,

ִׁשיָרה, ׁשּוָרה, ֵאין ֹלא יֹוֵדעַ, ֹלא 
ָיכֹול, 

הֵַּׁשם, ּתֹוָרה, ִמְצוֹות, ִחּנּוְך, 
ְסּפֹוְרט, ִמְקצֹועַ, 

ִׁשיִרים, ִרּקּוִדים, ֱאָיל ּגֹוָלן, ַמִים, 
ֵאׁש

ִּבְלּבּול, ְלקְַׁשֵקׁש, ְלצֵַּיר
ֻאְלָּפן, רְַמקֹול, ִמיְקרֹופֹון, ָקָריֹוִקי

ְׁשִתָּיה, אְַלּכֹוהֹול,

ִמָּלה,

ֵׁשם.

 

מהי שירה?

הְַּנָׁשָמה ֶׁשּזֹוֶעֶקת
ִלְמעַט רּוָחִנּיּות

לפעמים

ִלְפָעִמים ֲאִני ְׁשִביל ְמֻפָּתל
ִלְפָעִמים ֲאִני ְׁשִביל ָיָׁשר

הְַּׁשִביל הְַמֻפָּתל 
ִמּלַַחץ ֶחְבָרִתי

מֹוִליְך ֶאל הַּגִַּלים 
ֶׁשִאָּתם 

ָקֶׁשה ְלִהְתמֹוֵדד 

ִעם הְַּזַמן ִנְׁשמֹוֵתינּו ְוגּוֵפינּו
ִמְתקְַלְקִלים תֹוְך ְּכֵדי ֶׁשּצֹוֲעִדים
ִנְקָלִעים ְלַמְׁשְּבִרים ֶׁשְּמָמְרִרים

ֶאת ַחֵּיינּו

ְוִלְפָעִמים ְׁשִביל ָיָׁשר
ֹלא ְמהֵַּלְך ֶאל תֹוְך הַחֶֹׁשְך

זֹוֵעק ִמן הַּבֹור ְלקֵַּבל ֶעְזָרה

ֵמִרים רֹאִׁשי ֶאל ֶמֶלְך ַמְלֵכי 
הְַּמָלִכים 

ֶׁשּיֹוִׁשיֵעִני ָלֶלֶכת
ּבֶַּדֶרְך הְַּנכֹוָנה

הייתי קטן

ָהִייִתי ָקָטן ֶׁשֹּלא יֹוֵדעַ ְּכלּום
ְוָלַמְדִּתי ֵאיְך ִמְתנֵַהל ָהעֹוָלם 

ֶׁשֵּיׁש ִמיֶׁשהּו
ֶׁשהּוא

ֵמעַל ֻּכָּלם ְמרֵַחם
סֹוֵלַח אֹוֵהב ְויֹוֵדעַ 

הַּכֹל

ִמּיְַלּדּוִתי ִלְּמדּו אֹוִתי
עַל  אֹוֵהב סֹוֵלַח
ֲאָבל ֹלא ׁשֹוֵכַח

ֶׁשָּבְרָגִעים ֲהִכי ָקִׁשים
הּוא ִנְמָצא ָּתִמיד

ְלָיְדָך ּתֹוֵמְך ּוְמגֶַּבה
אֹוְתָך אַל ִּתְפַחד
הּוא ָּתִמיד ִאְּתָך

ְּכֶׁשּמִַּגיעַ סֹוף ָׁשבּועַ 
ֲאִני הֹוֵלְך ְלֵבית הְַּכֶנֶסת

ִמְתּפֵַּלל ְּבכַָּוָנה
הֹוֵלְך ְלַסְבָּתא ְוַסָּבא

לֹוַמר ַׁשָּבת ָׁשלֹום

ְׁשמֹור ֶאת הַַּׁשָּבת
ְּכֵדי ֶׁשהּוא ִיְׁשמֹר אֹוְתָך

מסתכל

ִמְסַּתֵּכל ִמָּסִביב ְוֵאין עֹוֵזר
ִמְסַּתֵּכל ְלַמְעָלה וַה' ִאִּתי

ּפֹוֶנה ְּבַתֲחנּוִנים לֲַחזֹר ְלָׁשְרִׁשי
ּגַם ּבַחֶֹׁשְך 

ְלֹלא ֵיאּוׁש ְמצֶַּפה ִלְמעַט
אֹור

חור באדמה

ֵמרֹב הִַּיּסּוִרים 
ְוָהֵריָקנּות ֶׁשּזֹוֵעק ִמּתֹוְך ִלּבֹו

ִלְמצֹא ֶאת ַמְׁשָמעּות ַחָּייו ֶׁשָהיּו
ֵמֵעֶבר לַָּים ְּכמֹו הַּצַעַר ֶׁשִּנְמָצא 

ִמַּתַחת ָלֲאָדָמה 
ֶׁשָּכל ַמֲעֶׂשה ָקָטן 
ֶׁשעֹוֶׂשה ָּבּה ִסיָמן 

ֶׁשל חֹור 
ְוֶרגַע ִלְפֵני ֶׁשּמִַּגיעַ ֶאל ָהאֹוָצר 

נֹוֵפל ְּבֵיאּוׁש ְּכמֹו ִּתינֹוק ֶׁשּבֹוֶכה 
ּבַּלְַיָלה ְּכֶׁשהּוא ֹלא ַמְצִליַח 

ְלִהְתמֹוֵדד ִעם הַּקִֹׁשי 
ְּבִלְמצֹא ֶאת הַּמַָּטָרה
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צבי יהודה עזרא

הכל או כלום

ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ִסּפּוק
ֹלא ֶׁשל הְַצָלָחה

ֶקֶרן ּבֹוקַעַת
אֹור ָחָדׁש

ְנָׁשָמה
ִמֵּגאּות ְלָהָדר

ִמְּבֵאר ֵריָקה ְלָים
ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה

ֵמרַע ְלטֹוב
ִמְּכלּום ֶׁשָחַׁשְבָּת ֶׁשהּוא הַּכֹל

ְלהַּכֹל.

 

רשרוש מפתחות בדלת

ּדֹוֵרְך אֹוְתָך
רַעַׁש ְמנֵַּגן

ִׂשְמָחה
ִמיֶׁשהּו ֶׁשאַָּתה אֹוֵהב

ָּבא

רַַחׁש ָזִעיר
ָּתו ִראׁשֹון ְּבַמְנִּגיָנה

ָּתו ְּבַמְחֶּבֶרת ָּתִוים ֹלא ְּכתּוָבה
אַָּתה ֹלא יֹוֵדעַ
ֶמה הַָּתו הַָּבא

לבי נשבר בקרבי

ִלִּבי ִנְׁשָּבר ְּבִקְרִּבי
ְועְַצִמי ַמְפֶנה ִלי עֶֹרף
ְלִעִּתים ֵאין ִּבי ֱאמּוָנה

ֵיאּוׁש ְואְַכָזָבה
אּולַי זֹאת ֹלא הֶַּדֶרְך הְַּנכֹוָנה

 
ֲעדַת ָעִריִצים

ִּבְּקׁשּו נְַפִׁשי יֹום יֹום
ְוֹלא ָׂשמּו ְּכֶנְגָּדם ֶאת ָהֱאֶמת  

הַּפַַחד ַמִניע
ְּתחּוַׁשת ִהְתַחְּסדּות

ִמְתַחְּׁשִבים ּוְמדְַּבִרים
ִעם ֹלא ְכלּום

הְַּתִמימּות הְַמקֹוֶמֶמת
ְּתחּוַׁשת אְַׁשָלָיה

 

ֵאיְך ָחזַר ֲאהּוְבָך?
ָׂשֵמַח, ָעצּוב?
ָּכל זֹאת ֵנדַע

ִתְפָצע ִמִּפיו הִַּמָּלה  ָעד ְשּ
ָהִראׁשֹוָנה:

ָׁשלֹום!
אֹו – ֶׁשֶקט – 

*צעקה*

מהי אמונה?

חֶֹסר ַׁשְלָוה, ִּפָּנה ַחָּמה 
ָמֵלא ּכַעַס, ְמעַט ֶנָחָמה

ָּתִמיד ַמְרָאה ְמאֹד ְּברּוָרה
ֵצא ְלִטּיּול ֶאל חֶֹׁשְך ִמְצרִַים

אַל ִּתְרֶאה,

ַּתְרִּגיׁש.

ֱאמּוָנה.

ִמּתֹוְך
ָּכל הֵַּיאּוׁש

ָּכאן ִמְתּגֵַּבר
הִַּיעּוד
ָּפתּוַח

ְלֹלא ְּגבּול
ֹלא עֹוד ּפַַחד ּוְכִניָעה ֶאָּלא 

ִהְתרֹוְממּות
ֹלא עֹוד קַָּבלַת הֹוָראֹות

ִּתְקָוה
אֹוָתּה ִּתְקָוה ֶׁשל ְׁשנֹות אְַלּפִַים

אֹוָתּה ּגֲַאָוה ֶׁשָּׁשכְַחנּו
 

ִלְצעֹד ָקִדיָמה 
ִעם ַמְראַת ֶּדֶרְך 

ּוִמְׁשֶקֶפת ָחזֹון
ִעם ֱאמּוָנה ִנְׂשֶּגֶבת

ּוִבָּטחֹון
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יואל פרץ

לברוח מהמציאות

אַָּתה ַמִּציב ְּבָפנַי ַמְרָאה
ֲאִני ִמְתּבֹוֵנן

ִמְסַּתֵּכל ָקִדיָמה
אּולַי ֲאִני לֹוֵחם?

אֹו ְּבֶעֶצם ׁשּום ָּדָבר אֵַחר...
ָקֶׁשה ִלי ְלהִַּביעַ ְּכלֵַּפי חּוץ

ָּכל ֶאָחד יֹוֵדעַ ֶּבֱאֶמת ִמיהּו ִּבְפִנים
ֲאָבל אַף ֶאָחד ֹלא רֹוֶצה לֲַחׂשֹף 

ֶאת עְַצמֹו
ֲאִני ִמְתּבֵַּיׁש, ְמפֵַחד ִמְּתגּובֹות, 

ֵמהְַּכָלל
ֲאִני רֹוֶצה ִלְברַֹח ֵמהְַּמִציאּות 

ְוִלְחיֹות ְּבעֹוָלם 
ֶׁשּבֹו הַּכֹל 

ָיכֹול ִלְהיֹות

כמעיין המתגבר

ֲאִני יֹוֵׁשב ּפֹה ְלבַד ְוכֹוֵתב
ָרץ ְּבַמֲחָׁשבֹות: יֹום רֹוֵדף יֹום

ָּכל יֹום ָאָדם ָצִריְך 
ָלדַעַת ֵמֵאיפֹה הּוא ָּבא ְוִלְפֵני 

הּוא עֹוֵמד 
ְלִדין

ֲאִני זֹוֵעק הַָּׁשַמְיָמה
ֶאת הַָּׁשלֹום 

ֶאת הַּיֹום ֶׁשּבֹו נְַפִסיק ִלְלחֹם 

רואה אותך בחלומי

רֹוֶאה אֹוָתְך ּבֲַחלֹוִמי
ֵּבין ֶהָעִרים, ּבְַּכָפִרים

ָקֶׁשה ְלהִַּגיעַ ֵאלִַיְך ָיָפִתי
ַמֶּׁשהּו מֹוֵנעַ ְלִהְתָקֵרב

עֹוד ּכַָּמה ָׁשִנים
ֲאָבל ָּכֶרגַע ֲאנְַחנּו ֹלא יֹוְדִעים

ְמפֲַחִדים
 

אְַּת ְקרֹוָבה אְַך ְרחֹוָקה
ַמֶּׁשהּו ַמְפִחיד אֹוָתְך

ֲאִני ִמְסַּתֵּכל ְלָאחֹור ְוהַּכֹל ֶנְעָלם
אְַּת ְּבֶעֶצם ֹלא ִנְמֵצאת

 
ֲאָבל ה' ָּבָרא אֹוָתְך ִּבְׁשִביִלי

ְמַחֶּכה ָלְך ָמָחר ּוָמֳחָרַתִים
ּבֵַּלילֹות ִמְסּתֹוֵבב ֵּבין ֲחָלִקים ֶׁשל 

ֲחלֹומֹות
עַד ֶׁשַּתִּגיִעי

ְונְַתִחיל ִלְנׁשֹם 
ַמֵהר 

ְּכַמְעָין הִַּמְתּגֵַּבר

ִׂשְמָחה, ִחּיּוְך אֲַהָבה ּוְתִמימּות 
זֹו ֹלא ֻחְלָׁשה 

זֹו הְַרָּגָׁשה

ְמַחֶּכה לַּיֹום ֶׁשּבֹו ִיְהֶיה ִׁשְחרּור 
ִמְּׁשֵני עִַּמים 

ְוִנָּגֵאל ֵמעְַבּדּות ְלֵחרּות
ָלעּוף עַל ּכְַנֵפי הִַּצּפֹור 

ֶׁשְּמרֶַחֶפת ָלּה עַל ְּפֵני הַּמִַים, 
ָּבָרִקיעַ

ֵגת ְלָבֶניָה  דֹוֵאִ
ָּכך ּגַם ֲאנְַחנּו ִנְדאַג ִליָלֵדינּו

הְַּזַמן עֹוֵבר ְועֹוֵבר 
ֶרגַע חֹוֵלף ּבַַחִּיים

הַָּיד ֲעֵיָפה ִמִּלְכּתֹב 
ֲאָבל רֹוָצה עֹוד

ִּכי ִהיא ְמדֶַּבֶרת ֵמהֵַּלב

יֹום ֶאָחד 
נִַּגיעַ
ִנּגַע 

ָּבאֹור 
ּגַם ִאם ָהעֹוָלם ִיְהֶיה ׁשֹוֶנה 

ֹלא נְַפִסיק לֲַחֹלם
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אוראל ישראלישלומי שרוקה

בראשית הייתי

ְּבֵראִׁשית ָהִייִתי ֶיֶלד ָקָטן 
ֶׁשרֹוֶצה ְואֹוֵהב רַק ְּגִליָדה

ְּבֵראִׁשית ָהִייִתי ֶיֶלד 
ּוִפְתאֹום ֲאִני ָקם 
ְוהֹוֵלְך ְויֹוֵׁשב ְוָקם

ּוִפְתאֹום
ֲאִני רֹוֶאה 

ֵאׁש ּוַמִים ּוַמִים ְוֵאׁש 
ְוֵאין עְַכָׁשיו ְּגִליָדה

רַק ֵאׁש ּוַמִים ּוַמִים ְוֵאׁש
ְועְַכָׁשיו 

ֲאִני רֹוֶצה לֲַחזֹר
לְַּגִליָדה

שירה

ִׁשיָרה ִהיא קֹול
יֹוֵצא ִמּתֹוְך ֶרֶגׁש

ֹלא ַחָּיב

ִלְהיֹות

קֹול ָיֶפה
ָהִעָּקר ֶׁשהּוא יֲַעֶׂשה

ְלָך טֹוב ּבֵַּלב

תסתכלו

ִּתְסַּתְּכלּו ִּתְתּבֹוְננּו ְוָתִבינּו 
ֵאּלּו הַַחִּיים

ִלְחיֹות אֹו לֲַחדֹל 
ָׁשחֹר אֹו ָלָבן

ֵאין ּפֹה עֹוד ְצָבִעים
ּוְכָבר ִנְגְמרו ִלי הִַּמִּלים
ֵמרֹב ֶׁשָּקֶׁשה ִלי ְלדֵַּבר

עַל ֲאָנִׁשים ְצבּוִעים

אֵַחינּו הֵַּכִהים
ֲאָנִׁשים ֵּגִאים

ֹלא ְּכמֹוֶכם
ִנְלָחִמים ֶנֶגד ָהָעם

ְּכֶׁשִּנִּסינּו ְלִהְתַחֵּבר לֶַּגְרָמִנים
ֵהם הֹוִכיחּו ָלנּו

ֶׁשָאנּו ָּתִמיד ׁשֹוִנים

שחור הוא אדם

ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָּׁשחֹור הּוא ָאָדם 
אִַּלים אֹו ְמֻלְכָלְך

ְוָלֵכן ׁשֹוְמִרים ֵמֶהם ֶמְרָחק
ֲאָבל ְלָכל ָאָדם ֵיׁש טֹוב
ְואּולַי ֲאִפּלּו ּגַם ִמְרָקם

ָלָּמה ָצִריְך ְלהִַּגיעַ ְלַמָּצב
ֶׁשֵהם ֲאִסיִרים ִּבְפֵני עְַצָמם?
אּולַי ִּבְגָלֵלנּו אּולַי ִּבְגָלָלם?

ֶזה ֹלא ְמַׁשֶּנה
ּגַם ִאם הּוא ִלְפָעִמים טֹוֶעה
ּגַם ִאם הּוא ִלְפָעִמים ַחָּלׁש

אני

ֲאִני עֹוד ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים
ֹלא יֹוֵתר ֵמֲאֵחִרים

ְוֹלא ָּפחֹות ֵמֲאֵחִרים
ֲאִני ֶזה ֲאִני

ְוֵאין אֵַחר

ֲאִני אֹוֵהב ְסּפֹוְרט ֶאְתָּגִרי
ֲהִליכֹות ּבֶַּנֶגב ּובַָּצפֹון ָהָרחֹוק
אֹוֵהב ָּבנֹות אֹוֵהב ֶלֱאכֹל טֹוב

ִמְתנֵַּדב ִּבְמכֵַּבי ֵאׁש
ְוִלְפָעִמים ְמַׂשֵחק ּכַּדּוְרַסל

אֹוֵהב ֶאת הַַחִּיים
ׁשֹוֵמעַ ִׁשיִרים

ְמפֵַּיט ְּכֶׁשָּצִריְך

ֲאִני הֶַּיֶלד הַָּׁשֵקט
ֶׁשִּבְקֵצה הִַּכָּתה

ֶׁשאַף ֶאָחד ֹלא יֹוֵדעַ הְַרֵּבה ָעָליו
ֲאָבל הּוא יֹוֵדעַ הְַרֵּבה עַל ֲאֵחִרים

ֶזה ֲאִני
הֶַּיֶלד הַָּפׁשּוט

ֹלא עֹוֶׂשה אֹותֹו ָנָחׁש
ָּדָבר ֶאָחד ָּבטּוַח

ִאם ִתֵּתן לֹו ֶאְצּבַע
הּוא ִיֵּתן ְלָך ָיד

בראשית הייתי

ְּבֵראִׁשית ָהִייִתי ֶזרַע
ָהִייִתי ֶאֶפס 

ָהִייִתי ְּכֹלא ָהִייִתי
ֵמהֶַּבֶטן ְּבקִֹׁשי ָיָצאִתי

ְּבקִֹׁשי ָרצּו אֹוִתי

ָאז קְַמִּתי ְוִנְלַחְמִּתי
ֵהרְַמִּתי ֶאת ָהרֹאׁש ְוֵהבְַנִּתי

ֲאִני ָצִריְך ְלהִַּׂשיג ֶאת ָמה ֶׁשָּכל 
הְַּזַמן ָרִציִתי

ֹלא ֵהִבינּו אֹוִתי ְוִהְרִּגיׁש מּוָזר
הִַּמְׁשָּפָחה ָצֲחקּו וֲַאִני ִהְרגְַׁשִּתי ָזר

ָּכל הְַּזַמן ְלעְַצִמי ָצעְַקִּתי
ְלעֹוָלם ֹלא ֵהבְַנִּתי 

ָמה ׁשֹוֶנה ִּבי ִמָּכל ְׁשָאר הְַּיָלִדים
ָּכל הְַּפִציעֹות ְוהְַּׁשָבִרים 

ֶׁשָעבְַרִּתי
ָהִריִבים ְוהַּמַּכֹות

ִמְסּתֹוֵבב ָּבְרחֹובֹות
יֹוֵׁשב ִלְׁשּתֹות

ִמְתּבֹוֵנן ּבֶַּמה ָהִייִתי
ְועְַכָׁשיו 

ֲאִני ְמעֵַּבד ָּכל ְׁשִנָּיה
ְּכמֹו ִהיְסטֹוְריֹון
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ליבי

ִלִּבי ִנְׁשָּבר 
ְּבִקְרִּבי ְמֻטְלָטל ֲאִני 

ִמּמֲַחַׁשְבִּתי ֶׁשָּגְרָמה ִלי 
ְלָהִבין ֶאת ֶעֶצם ֱהיֹוִתי ְּבעֹוָלִמי

נְַפִׁשי ָּדְלָפה ִמּתּוָגה

ּגְַעּגּועַ ָלאֲַהָבה הְַּיָׁשָנה 
צֹוֶבֶטת ֶאת הֵַּלב 

"ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הְַּׁשֵלָמה" 

ֲאָבל ֵאיְך אּוכַל ְלִהְתקֵַּדם 
ְּבַמֲחַׁשְבִּתי 

ְּכֶׁשּגַם ֲעדַת ָעִריִצים ִּבְּקׁשּו נְַפִׁשי 
ֲאִני רַק ְמיֵַחל ְלָעִתיד ָנִקי 

ְּבִלי ִוּכּוַח עַל ָמה ֶׁשֶּשִּלי

החיים מתקדמים

הַַחִּיים ִמְתקְַּדִמים, ֲאָנִׁשים 
ִמְתּבְַּגִרים

ְמַחֵּפׂש ֶאת הַּכַֹח הַָּטמּון ִּבי ִּבְפִנים 
ֶאת ֱאמּונַת הַַחִּיים

חימום טוב

ִחּמּום 
ֶזה ָלקּום ּבַּבֶֹקר ְלהֹודֹות

ְלבֹוֵרא עֹוָלם עַל ֶׁשֶהֱחִזיר ִנְׁשָמִתי
ִחּמּום 

ֶזה ְלנַּקֹות ֶאת ָהרֹאׁש
ֵמהַּמֲַחָׁשבֹות ֶׁשל ֶאְתמֹול

ְולֲַעׂשֹות ָמקֹום
ְלהַּיֹום

 

מטרה שאני

ַמָּטָרה ֶׁשֲאִני ַמִּציב ְלעְַצִמי
ְוהֹוֵלְך ָעֶליָה עַד הַּסֹוף

ָּדָבר ֶׁשֲאִני ְמַתְכֵנן
ְועֹוֶׂשה אֹותֹו

ֲאָבל ָּתִמיד ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ָּדָבר
ֶׁשּיְַתִחיל ִמְּכלּום

ְויֲַהפְֹך ְלַמֶּׁשהּו ָקסּום

ָּדָבר ֶׁשּקֹוֶרה ֲאִפּלּו ִמַּסְבָלנּות ֶׁשל 
ֶּבן ָאָדם

עַד ֲאִפּלּו ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ָחלַם

ֶזה ְּכמֹו ֶׁשהַָּמִׁשיַח ַמִּגיעַ
ֶׁשֵאָליו ּכל ֶאָחד ָיִריעַ

ֵאיְך אֵַחינּו נֹוְפִלים ְוִנְקָרִאים 
'ֲחָלִלים'

ַחָּיִלים ְצִעיִרים ֶׁשֹּלא ָראּו עֹוד 
ְּכלּום ּבַַחִּיים

ִּפְתאֹום 
ֶנֱעָצר הִַּדְמיֹון

ֶׁשעַד עְַכָׁשיו ָהָיה ָּכל ָּכְך ֻמְזָהב
ֲאָבל עְַכָׁשיו

ְּכֶׁשָּקֶׁשה ְלהְַמִׁשיְך ִעם ָּכל הְַּכֵאב
ְלְתמּונה

ִנְכֶנֶסת ָהֱאמּוָנה
הְַּתִמיָמה

ֶׁשרַק ִהיא ְּתרּוָפה ְלָכל ַמֲחָלה
רַק ְזָעָקה ְקטַָּנה לַּבֹוֵרא

ּוִמָּיד יֹוִׁשיעַ אֹוְתָך ִמָּצָרה

ֲאִני יֹוֵדעַ ֶׁשְּלֻכָּלנּו ָקֶׁשה
ְוֻכָּלנּו ׁשֹוְכִחים

ֲאָבל הַחֹוָבה ֶׁשָּלנּו ְלהֹודֹות לַה'
עַל ָּכל ֶרגַע ְוֶרגַע ֶׁשהּוא ָחס ָעֵלינּו

אִַחים ְיָקִרים
ֲאנְַחנּו ָּבִנים ֶׁשל ֶמֶלְך

ֲחִצי ּדַָּקה ִמְּזַמֵּננּו הַָּכרַת הַּטֹוב
ְלהֵַּׁשם ִיְתָּברְַך

ָׁשלֹום ֵּבין ְמִדינֹות 
ְּבִלי ִמְלָחמֹות

ְוֹלא ׁשֹוְמִעים יֹוֵתר ִּפּגּוִעים 
ּבֲַחָדׁשֹות

ֲאִפּלּו ָׁשלֹום ּפֹה ָיכֹול ִלְהיֹות

אש

ָהְרחֹובֹות ּבֹוֲעִרים 
ְוֻכָּלנּו ְמַחִּכים

ִלְמכֵַּבי ֵאׁש
ֶאת הְַּׂשֵרָפה ְנכֶַּבה

ְּכָבר ֵאין הְַרֵּבה
נִַּציל ֶאת ָהֲאָנִׁשים

ְנפֶַּנה ֶאת ֻּכָּלם
ִהּצְַלנּו עֹוָלם

ִנְגְמרּו ִלי הִַּמִּלים
ֻּכָּלם ּפֹה ּכֹוְתִבים

לְַּזַמן ְמַחִּכים 
ֻּכָּלם ְמתּוִחים ָלדַעַת

ִאם הַּמִַים
ָּבֵאׁש

יּוְכלּו ָלגַעַת
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אמסלו אנדלו

ַמֶּׁשהּו ְוֹלא ַמְצִליַח

ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ֶאת הַָּדָבר הַָּׁשחֹור 
ֶׁשּבֹו

ֶׁשאֹותֹו הּוא רֹוֶצה ְלַתֵּקן
ָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות

ָּכל ָּדָבר

חלום

ֲחלֹום לֹוֵקַח אֹוְתָך 
ְלעֹוָלם אֵַחר 

ֶאל הִַּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי
ֶאל ֶהָעִתיד 

ֶאל הִַּבְלִּתי ָרִגיל
ֲחלֹום ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ּגַם ָלִׂשים

ֶאת ָהרֹאׁש עַל ָּכִרית
ְוִליׁשֹון

לילה

לְַיָלה הּוא הַּיֹום 
ֶׁשל הַּלְַיָלה

ּבַָּׁשעֹות ָהֵאֶּלה 
הֵַּלב ִמְתעֹוֵרר 
ְואַָּתה ַמְתִחיל

לֲַחׁשֹב

שירה

ִׁשיָרה ֶזה רַעַׁש ִעם ִהָּגיֹון
ִׁשיָרה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּגַם ָּדָבר 

אני

ֲאִני ֳאִנָּיה ְּבֶאְמצַע ָים
ִמּצַד ֶאָחד נֹוְׁשבֹות רּוחֹות

ּוִמּצַד ֵׁשִני ָׁשֵקט

ֲאִני ָאָדם ֶׁשּבֹוֵחר 
ְלֵאיֶזה עֹוָלם ְלִהָּכֵנס

הִַאם ְלִהְסָּתֵער 
ֶאל ֵעֶבר הַָּדָבר ֶׁשֲאִני רֹוֶאה אֹו

ִלְהיֹות ָרגּועַ ְוָׁשֵלו

ֲאִני ָאָדם ְּגִליָדה
ָּכל ּפַעַם ְמנֶַּסה טַעַם אֵַחר

ֲאָבל ָּתִמיד
ֵיׁש ֶאת הַָּמקֹור

ֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות 
ָאָדם ָחִריף

ְוֶזה ָיכֹול ְלהְַכִאיב ְלאֵַחר ְוִלְׂשרֹף

ֲאִני ֶקֶׁשת ְׁשֵלָמה ֶׁשְּיכֹוָלה ְלָהִכיל
ִסְגנֹונֹות ׁשֹוִנים 
ּוְצָבִעים ְמֻׁשִּנים

ּוְלאֵַחד ֶאת ֻּכָּלם ְּבעֹוָלם ֶאָחד

ֲאִני ֵחץ ָוֶקֶׁשת 
ֲאִני אֹוֵהב ִלְהיֹות ַחד

ְוִלְקֹלעַ לַּטֹוב ֶׁשֶאְפָׁשר

ֲאִני הּוא ָאָדם ֶׁשאַָּתה ָיכֹול 
ְלהְַגִּדיר

ְלִפי ָמה ֶׁשאַָּתה רֹוֶאה
ֲאָבל ֲאִני הּוא ָאָדם 

ֶׁשְּמַחֵּפׂש ֶאת ָהֲאִני ֶׁשִּלי

ֶׁשּגֹוֵרם ְלָך ְלִׂשְמָחה
אֹו ְלִהְתרְַּגׁשּות אֹו ֶעֶצב

ֶזה ָיכֹול ִלְכֹלא אֹוְתָך ְּבתֹוְך עֹוָלם 
אֹו ְלַׁשְחֵרר אֹוְתָך ֶאל הַָּמָחר

נסתר

הּוא הִַּבְלִּתי ָידּועַ
הַּמֹוֵׁשְך ֵאָליו ֲאָנִׁשים

הּוא הַָּדָבר
ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשְּיגַּלּו אֹותֹו

דמעות

ְּדָמעֹות ֵהן הַָּׂשָפה ֶׁשל הֵַּלב
ֵהן ְמלּוחֹות ְּכמֹו הַּמַָּצב ֶׁשאַָּתה 

ִנְמָצא ּבֹו
ְמתּוקֹות ְּכמֹו הִַהְתרְַּגׁשּות

ְוֵיׁש ָלֶהם ֶאת הְַּכָלל
ֶׁשל ָמַתי ֶׁשאַָּתה ּפֹוֵתַח ֶאת הַּקּוֶלר

תפילה

ְּתִפָּלה ִהיא 
ָהָרצֹון ְלהֹודֹות ְלבֹוֵרא עֹוָלם

ָהֶרֶגׁש הִַּנְמָׁשל ֶאל הִַּנְסָּתר
ֶאל הַּלא נֹוָדע 

ִהיא ִלְׁשֹלַח ִמִּלים ְלִמיֶׁשהּו 
ֶׁשאַָּתה ֹלא רֹוֶאה

ֲאָבל ָהֱאמּוָנה ֶׁשְּלָך ְּכלַָּפיו
ְמנֶַּוֶטת ְלָך ֶאת ֶהָעִתיד

ְוֶאת ֶזה 
ִיּקַח ִלי עֹוד ְזַמן רַב 

ְלָהִבין

שחור

ָׁשחֹר ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ֵׁשם ֶׁשל ֶצבַע
ָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות ּתֹהּו ָובֹהּו

ֹלא רֹוִאים ְּכלּום
ָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות ֵׁשם ֶׁשל ֶרֶגׁש אֹו 

יֹום
ָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות ֵׁשם ְּגנַאי 

ְקָלָלה ֶׁשאֹוְמִרים ְלָאָדם
ֵמאְַפִריָקה

ָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות ּגַם ָטִעים ְּכמֹו 
ִּכיף-ֵּכף

ָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות ֵסֶמל ְלִזָּכרֹון
ְּדָבִרים ֲעצּוִבים אֹו ְׂשֵמִחים

ָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות הְַּזַמן ֶׁשל ֲחצֹות 
הַּלְַיָלה

ָׁשם אַָּתה ּפֹוֵתַח ֶאת הֵַּלב
ְוקֹוֵרא ֶאת ָּכל הַּמֲַחָׁשבֹות ֶׁשל 

הַּיֹום

ָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות ֶצבַע ֶׁשל טּוׁש 
ְלָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות טַעַם ֶׁשל 

קֹוָלה, אֹו ֶצבַע
ֶׁשל ָשַמִים אֲַחֵרי עֹוד יֹום

ְלָׁשחֹר ָיכֹול ִלְהיֹות טַעַם ַמר ֶׁשל 
ְּכלּום

ֶׁשל ָּדָבר ְּבִלי ּתֶֹכן
ֶׁשל ָאָדם ּבֹוֵדד ֶׁשּכֹוֵתב
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חלום

ָּדָבר ֶׁשאַָּתה ׁשֹוֵאף ֵאָליו
ְוִאם אַָּתה ֹלא ׁשֹוֵאף ֵאָליו

ֲחָבל, ִּכי ָאז
ֶזה ְּכָבר ֹלא ֲחלֹום

בראשית הייתי

ְּבֵראִׁשית ָהִייִתי ֶיֶלד ָקָטן 
ֹלא ֵמִבין ְּכלּום ֵמהַַחִּיים

עַד ֶׁשֶּנְחַׂשְפִּתי ְלָדָבר ָחָדׁש 
מּוִזיָקה

ִנְדלְַקִּתי עַל הֶַּקטַע 
ִלְהיֹות ֵמֲאחֹוֵרי הְַּפָלָטה

ִלְקּפֹץ ְּכמֹו ְמֻׁשָּגע
ְוֻכָּלם קֹוְפִצים ִאְּתָך

ֲחלֹום ָּגדֹול ֶׁשִּלי 
ְלהְַקִּפיץ 200,000 ִאיׁש

ָהֲעִלָּיה ַמִּגיָעה
ְוָהְדרּוּפ הִַּמְסָחִרי ִמְתנֵַּגן ָּבֶרקַע

עְַכָׁשיו ֲאִני לֹוֵמד
ּוְמקֶַּוה ְלהְַמִׁשיְך

עֹוד ָׁשִנים

ִהְתאַהְַבִּתי

בראשית הייתי

ְּבֵראִׁשית ָהִייִתי ֶּבן ָאָדם אֵַחר 
אְַך ְּכֶׁשִהְתַחְלִּתי ְלַחֵּבר 

ִנְהֵייִתי סֹוֵפר

ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשִהְפַסְקִּתי 
לֲַחׁשֹב ְולֲַחֹלם 

ָאז ִהּגְַעִּתי ֵהָּנה ְלפֹה הַּיֹום

ֵמהַהְַתָחָלה לַּסֹוף ֵמָהֶאְמצַע ֶאל ָהֶרגַע
הְַּזַמן ָהפְַך ִּפְתאֹום

ְלָדָבר מּוָזר ֵמהְַּמִציאּות
הַחֹוֶנֶקת ֵמָהִאּפּוק הַָּנכֹון

ִלְׁשמֹעַ עֹוד ֶאת הְַּצִליל ָהאֲַחרֹון

עֹוד ּדַָּקה
עֹוד ֶרגַע הְַּזַמן ִנְגָמר 

וֲַאִני עֹוד ּכֹוֵתב
עַל הְַּזַמן

ְוֵאיְכֶׁשהּו ְמַחֵּפׂש ִמָּלה ְועֹוד ִמָּלה
וֲַאִני מֹוֵצא אֹוָתּה ְּבִלי ִסָּבה

ִהיא עֹוָלה ִלי ָלרֹאׁש 
הְַּתׁשּוָבה ָהֵאיְנסֹוִפית ֶׁשְּמבְַצֶּבֶצת ְּבָך

 

מהו חלום?

ֲחלֹום ִהיא צּוָרה 
ִאיִׁשית ִּדְמיֹוִנית ֵליִלית

ׁשֹוָנה, מּוָזָרה
ְואּולַי  ֲאִמִּתית

מהו נסתר?

הַּגּוף ֲאֶׁשר ִמְתַחֵּבא ּבַֻחְלָצה, 
ְוהִַּמָּלה ֶׁשֵאיָנּה

ִמְתּכֶַּוֶנת ָלֵצאת ֵמהֶַּפה.

אני אדם

ֲאִני ָאָדם ׁשֹוֶנה ֶחְבָרִתית 
אֹוֵהב ָלֵצאת ֵמהְַּכָלל 

ְוִלְרּדֹף ֱאֶמת ָוֶצֶדק 
ְמפֵַחד ֵמעְַצִמי ּוִמָּטעּויֹוַתי

ָהָרצֹון ֶׁשִּלי הּוא 
ִלְכּתֹב ְוֶׁשָּתִמיד

ִיְהֶיה ִלי עֹוד ּבְַּמלַאי

חֹוֵׁשב ְוחֹוֵׁשב 
עַל ָּכל ָּדָבר ׁשֹוֶנה ְוָנכֹון

ַמֲעִדיף ִלְהיֹות ְמהְַנֵּדס ָּתְכָנה 
אְַך ִיעּוִדי ָהֵריָאִלי 

הּוא ִׁשיִרים ִלְכּתֹב ְּכָאָדם
ְּדרְַסִטי

ְמַחֶּכה ָלאֶֹמץ ָהֲאִמִּתי
ֲאֶׁשר ְמַחֶּכה ִלי 

ּבַָּקֶצה
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זכרון

ִזָּכרֹון 
ָעָבר ֶׁשֹּלא ִנְׁשּכַח

ָמה ֲחִׁשיבּותֹו
ִאם רַק אַָּתה זֹוֵכר הַּכֹל 

אֹו ֶׁשּגַם ָהאֵַחר זֹוֵכר
ְוהִַאם הַּמְַׁשָמעּות

ִּבְכָלל ֵזָהה
ֵנינּו ִלְשּ

גבולות האמונה

ַמֶהם ְּגבּולֹות ָהֱאמּוָנה
ָמה ֶאְפָׁשר

ָלקַַחת ִמּתֹוָכּה 
ּוָמה ֵּפרּוָׁשּה

הִַאם ִהיא רַק ִמְבָחן אֹו
ֶׁשְּסָתם ֶזה רַק עֹוד ִעְנָין

ָהֱאמּוָנה ְיכֹוָלה לֲַעׂשֹות ָׂשֵמַח

ֲאָבל ִלְפָעִמים ֲאִני
רַק ּבֹוֵרַח

קח קח

קַח קַח ֶאת הַּכֹל 
ִּתְׁשַּתֵּדל ֹלא ִלּפֹל 

אַָּתה אּולַי ָעֵיף 
ְוגַם ָיֵחף 

ֲאִני ֶאת ֶזה ָאִחי 
ִלְזכּוְתָך זֹוֵקף 
הֶַּדֶרְך ֲאֻרָּכה 

ֲאָבִנים אֹוָתּה ְמכַּסֹות 
ָהרְַגלִַים ִנְׂשָרטֹות  

ֲאָבל ִּתְזּכֹר ָחֵבר 
ְלעֹוָלם ֹלא ְלוֵַּתר 

ִּכי ּבַּסֹוף ָּתִמיד 
ִאם ִּתְסַּתֵּכל 

ֵיׁש מּוַסר הְַׂשֵּכל

יצירה

ְיִציָרה
ָמְּשהּו ְׁשָאָתה ֵמִביא ְמָעְצֵמָך

ָמה ֵרֵגׁש ִמְתָפֵרץ ָּבגּוף אֹו ֵמָהְנָשּ
ָמְּשהּו ֵמָעְצֵמָך, ִייחּוִדי ָלְך

ֵיׁש ְלָך ָרק 
ֵרֵגָע 

ְלהֹוִציא ֵאת ָהָמְנִגיָנה
ִּכי ָהֵרָגע ָהֵזה 

ָאְף ָּפָעם ׂלא ָיְחזֹור
ְוזּו ָהָאְחָריּות ֵׁשְלָך 

לשמור
ָעל ָהאֹור
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