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כְָּך פָּ ַרצְ ְת עֲלֵ יהֶ ם פֶ ֶרץ

הּוא אָּ מַ ר ְבקֹול ֲעג ִָּּבים

כֹוחָּ כֵן ָּרחֹוק ְונ ְִּס ָּתר ִּלי

ז ַָּר ְח ְת ִּב ְשמֵ י הַ ִּמ ְדבָּ ר

חֹותי כָּלָּ ה
לִּ בָּ ְב ִּתי ִּני אֲ ִּ

זֹורם ְב ָּד ִּמי
הֵ ן ָּד ְמכֵן ל ֹא ֵ

ִּחבָּ ְר ְת אֶ ת הַ חּוט הַ ְמשֻׁ לָּ ש

אֹומרֹות אַ הֲ בָּ ה
כְ ֶש ְשפָּ ָּתיו ְ

כְ אֵ ְבכֵן מּול כְ ִּפיָּה וִּיְ אּוש

ית ִּמן הַ ָּקו המֵ צּויָּר
סָּ ִּט ְ

לִּ בֵ ך ִּה ְת ָּכוֵוץְ .בהָּ לָּ ה

ִּשא ִּב ְש ִּמי.
ַרק הּוא נ ָּ

ל ֹא ִּקבַ לְ ְת עַ ל עַ צְ ְמָך אֶ ת הַ חֹוק

וְאֵ ימָּ ה יְדּועַ ה ּומֻׁ כ ֶֶרת .

ֵמעֹולָּ ם ל ֹא הָּ יָּה ִּלי הָּ עֹוז

ל ֹא נִּכְ נָּעָּ ת לַ עִּ יּוָּרֹון

צַ ע ְֲק ְת בכח עצום

לָּ צֵ את ִּמן הַ ְתחּום הַ מּוגְ ָּדר

ְבפֶ ַתח עֵ י ַניִּם עָּ מַ ְד ְת

ביקשת ,התחננת והסברת

ִּל ְשמֹר ּג ְַר ִּעי ִּני ִּב ְש ָּמ ָּמת אַ הֲ בָּ ה

אַ ִּמיצָּ ה בֶ יֵאּוש אַ חֲ רֹון.

דיברת אל הלב האטּום.

ְלהַ צְ ִּמיחַ עֵ צָּ י בַ ִּמ ְדבָּ ר .

הָּ עֹולָּ ם י ַָּשן מּול הָּ עָּ וֶל

אֶ ת נַפְ ֵשְך ְבכַפֹו הֶ חֱ זִּ יק וְעִּ נָּה

ֵמעֹולָּ ם ל ֹא י ַָּד ְע ִּתי כֵיצַ ד

ִּית לִּ כְ אֵ בֵ ְך
אַ ְך עֵ ָּרה אֶ ת הָּ י ְ

אֶ ת ּגּופֵ ְך הַ צָּ עִּ יר הּוא ָּק ַרע

ִּל ְפתֹחַ עֵ י ַניִּם ְול ֹא ִּל ְברֹחַ

בֶ אַ נִּ ינּות עַ ל כִּ ְשלֹון הֶ עָּ בָּ ר

תנֶת פַ ִּסים כְ אַ ִּחיך ִּמ ֶשכְ בָּ ר
ִּבכְ ֹ

ִּל ְשבֹר אֶ ת ִּקירֹות כִּ ְל ִּאי

ית צַ עַ ֶרְך
עת כִּ י מָּ ִּח ְ
ל ֹא ָּש ַק ְ

בּורה.
ּוש ָּ
הָּ ְשלַ כְ ְת פצּועה ְ

ּובא ֶֹמץ ִּל ְפרֹוץ ו ְִּלזְ רֹחַ .
ְ

אֶ ת ּגּופֵ ְך ִּשלַ ְח ְת לַ חָּ פְ ִּשי

ַזע ֲַקת הָּ אֵ ימָּ ה וְהָּ אֵ בֶ ל

ּוש ֵק ִּטים
ית ַרי חַ לָּ ִּשים ְ
ֵמ ָּ

לִּ ְרדֹף לְ הַ ִּשיג הַ ָּשלָּ ל

ִּמ ַת ְח ִּתית בֹור הַ כְ אֵ ב

זֹורם ְב ָּד ִּמי
הֵ ן ָּד ְמכֵן ל ֹא ֵ

ִּמ ְת ַק ֶד ֶשת לְ ֶרגַע י ִָּּחיד

עוד ְמהַ ְדהֵ ֶדת ִּב ְמל ֹא ֻׁעזָּה

ּומ ְר ִּעיש עֹולָּ מֹות
קֹולכֵן הַ זֹועֵ ק ַ
ְ

לְ מַ לֵ א אֶ ת ָּר ְחמֵ ְך הַ אֻׁ ְמלָּ ל.

בֵ ינֹות חַ ְד ֵרי הַ לֵ ב.

הֹותיר ִּב ְש ִּמי
הֵ ד ָּקלּוש הוא ִּ

ּגִּ זְ עֵ ְך הַ חָּ סֹון הדוקר

כְ ֶש ִּמ ְת ֵקך נִּלְ עַ ס ְבגַסּות

מֹוקד
אּוד מּוצָּ ל מֵ אֵ ש הַ ֵ

נֹותר
ַרק ּג ְַרעִּ ין נ ְִּשמָּ ְתָך ַ

רּושים עַ ל סֻׁ כָּת ָּדוִּד
עַ נָּפָּ יְִּך פְ ִּ

ְועֻׁזֹו נ ְִּשמַ ר שֹומֵ ם בֵ ית אָּ ִּחיְך

לֶ עֹ צְ מָּ ת ְרצֹונְֵך הֵ ם עֵ ד.

עַ ד יִּצְ מָּ ח עַ ל ִּק ְברֹו בַ ִּמ ְדבָּ ר.

