כל שיריה של ויסלבה שימבורסקה  -בתרגומו מפולנית של
רפי וייכרט

אנשים כלשהם
אֲ נָׁשִ ים ָּכלְׁשֶ הֵ ם ּבִמְ נּוסָ ה מִ ּפְ נֵי אֲ נָׁשִ ים ָּכלְׁשֶ הֵ ם.
ּבְאֶ ֶרץ ָּכלְׁשֶ הִ י מִ ּתַ חַ ת ַלּׁשֶ מֶ ׁש
ּומִ ּתַ חַ ת לַעֲ נָנִים ָּכלְׁשֶ הֵ ם.
ירים מֵ אֲ ֵ
מֹותִ ִ
חֹוריהֶ ם אֵ יזֶׁשֶ הּו ּכ ֹל־אֲ ׁשֶ ר־לָהֶ ם,
ׂשָ דֹות זְרּועִ יםּ ,תַ ְרנְגֹולֹות ּו ְכ ָלבִים ָּכלְׁשֶ הֵ ם,
מַ ְראֹות זְעִ ירֹותׁ ,שֶ הָ אֵ ׁש מִ ׁשְ ּתַ ּקֶ פֶ ת ּבָהֶ ן.
עַ ל ַּגּבָם ּכַּדִ ים ּוצְרֹורֹות חֲ פָ צִים,
ְּככָל ׁשֶ ּיִתְ רֹוקְ נּו ,י ַ ְכּבִידּו מִ ּיֹום לְיֹום.
ּבְׁשֶ קֶ ט מִ תְ ַרּגֶׁשֶ ת ּובָָאה אֵ יזֹוׁשֶ הִ י הִ תְ ּכַּלּות,
ו ְעַ ל הַ ּלֶחֶ ם ּב ְַרעַ ׁש אֵ יזֹוׁשֶ הִ י הִ תְ נַּפְ לּות
ו ְטִ לְטּול יֶלֶד מֵ ת ּבִידֵ י אֵ יזֹוׁשֶ הִ י ּדְ מּות.
לִפְ נֵיהֶ ם עֹוד ּדֶ ֶרְך־ֹלא־דֶ ֶרְך ָּכלְׁשֶ הִ י,
ֹלא הַ ּגֶׁשֶ ר הַ ּנָחּוץ
מֵ עַ ל ְלנָהָ ר סָ מּוק לְהַ פְ לִיא.
מִ ּסָ בִיב י ְִרּיֹות ָּכלְׁשֶ הֵ ןּ ,פַ עַ ם קְ רֹובֹותּ ,פַ עַ ם ְרחֹוקֹות,
ּובַּמְ רֹומִ ים מָ טֹוס ׁשֶ חָ ג לְאִ ּטֹו.
אִ י־נ ְִראּות ָּכלְׁשֶ הִ י הָ י ְתָ ה מֹועִ ילָה,
ַא ְבנִּיּות אֲ פַ ְרּפָ ָרה ָּכלְׁשֶ הִ י,
ו ְטֹובָה אִ י־הִ תְ קַ ּיְמּות
לְמֶ ׁשֶ ְך זְמַ ן ָּכלְׁשֶ הּו ,קָ צָר אֹו ָארְֹך.

מַ ּׁשֶ הּו עֹוד י ִקְ ֶרה ,אּולָם הֵ יכָן ּומָ ה.
מִ יׁשֶ הּו עֹוד יֵצֵא לִקְ ָראתָ םַ ,רק מָ תַ י ,מִ י,
ְּבכַּמָ ה ּדְ מֻ ּיֹות ּובְאֵ ילּו ַּכּוָנֹות.
אִ ם ּתִ הְ י ֶה ּב ְֵר ָרה ְּבי ָדֹו,
אּולַי ֹלא יִבְחַ ר לִהְ יֹות אֹוי ֵב
וְי ַׁשְ אִ יר אֹותָ ם ּבְחַ ּיִים ָּכלְׁשֶ הֵ ם.

הטרוריסט ,הוא צופה
הַ ּפְ ָצצָה ּתִ תְ ּפֹוצֵץ ַּבּבַר ּבְַאחַ ת ו ְעֶ ׂשְ ִרים ַּבּצָהֳ ַרי ִם.
ּכָעֵ ת ַרק ַאחַ ת ו ְׁשֵ ׁש־עֶ ׂשְ ֵרה.
אֲ חָ דִ ים עֹוד י ַסְ ּפִ יקּו לְהִ ָּכנֵס,
אֲ חָ דִ ים ָלצֵאת.
הַ ּטֶ ִ
רֹוריסְ ט ְּכבָר חָ צָה אֶ ת הָ ְרחֹוב אֶ ל הַ ּצַד הַ ּׁשֵ נִי.
הַ ּמֶ ְרחָ ק הַ ּזֶה מֵ גֵן עָ לָיו מִ ּכָל ַרע
ו ְאֵ יזֹו ּתַ צְּפִ יתּ ,כְמֹו ּבַּקֹולְנֹועַ :
אִ ּׁשָ ה ּבְמִ קְ ט ֶֹרן צָה ֹב ,הִ יא נִ ְכנֶסֶ ת.
ֶּגבֶר ּבְמִ ׁשְ קָ פַ י ִם ּכֵהִ ים ,הּוא יֹוצֵא.
ּב ִ
ַחּורים ְּבגִ'ינְס ,הֵ ם מְ ׂשֹוחֲ חִ ים.
ְַארּבַע ׁשְ נִּיֹות.
ַאחַ ת ּוׁשְ ַבע־עֶ ׂשְ ֵרה ּדַ ּקֹות ו ְ
הַ ּנָמּוְך הַ ּזֶה ,הּוא ּבַר־מַ ּזָל ו ְעֹולֶה עַ ל קַ טְ נֹועַ ,
ו ְאִ ּלּו הַ ּגָבֹוּהַ נִ ְכנָס ּפְ נִימָ ה.
ְַארּבָעִ ים ׁשְ נִּיֹות.
ַאחַ ת ּוׁשְ ַבע־עֶ ׂשְ ֵרה ו ְ
נַעֲ ָרה ,הִ יא ּפֹוסַ עַ ת ו ְסֶ ֶרט י ָר ֹק ּבִׂשְ עָ ָרּה.
אַ ְך אֹוטֹוּבּוס מַ סְ ּתִ יר אֹותָ ּה ּפִ תְ א ֹם.
ַאחַ ת ּוׁשְ מֹונֶה־עֶ ׂשְ ֵרה.
הַ ּנַעֲ ָרהְּ ,כבָר אֵ ינֶּנָה.
הַ אִ ם הָ י ְתָ ה טִ ּפְ ׁשָ ה וְנִ ְכנְסָ ה ,אֹו ֹלא.
אֶ ת זֶה נ ְִראֶ הּ ,כְׁשֶ ּיַתְ חִ ילּו לְפַ ּנֹות.
ַאחַ ת ּותְ ׁשַ ע־עֶ ׂשְ ֵרה.
אִ יׁש ,מִ ּׁשּום מָ הֹ ,לא נִ ְכנָס.
לְעֻ ּמַ ת ז ֹאת ,אֶ חָ ד ׁשָ מֵ ן ו ְקֵ ֵרחַ יֹוצֵא.
ּכְאִ ּלּו מְ חַ ּפֵ ׂש ּדְ בַר־מָ ה ַּבּכִיסִ ים
הּוא חֹוזֵר ּבְַאחַ ת ו ְעֶ ׂשְ ִרים ּפָ חֹות עֶ ׂשֶ ר ׁשְ נִּיֹות

לָקַ חַ ת אֶ ת הַ ּכְפָ פֹות הָ אֻ מְ לָלֹות.
עַ כְׁשָ ו ַאחַ ת ו ְעֶ ׂשְ ִרים.
הַ ּזְמַ ן ,אֵ יְך ׁשֶ הּוא זֹוחֵ ל.
אּולַי ְּכבָר ּכָעֵ ת.
עֹוד ֹלא ּכָעֵ ת.
ּכֵןּ ,כָעֵ ת.
הַ ּפְ ָצצָה ,הִ יא מִ תְ ּפֹו ֶצצֶת.

ּפְ י ֶטָ ה
ּבַעֲ י ַָרת הֻ ּלַדְ ּתֹו ׁשֶ ל הַ ּגִּבֹור
ל ְִראֹות אֶ ת הָ ַאנְּדַ ְרטָ ה ,לְׁשַ ּבֵחַ אֶ ת ּגָדְ לָּה,
לְהַ חֲ ִריד ׁשְ ּתֵ י ּתַ ְרנְגֹולֹות מִ ּמִ פְ ּתַ ן הַ ּמּוזֵאֹון הָ ֵריק,
ְלב ֵָרר הֵ יכָן ּג ָָרה הָ אֵ ם,
חֹורקֶ ת.
לְהַ ּקִ יׁש ,לִדְ ח ֹף אֶ ת הַ ּדֶ לֶת הַ ֶ
קֹומָ תָ ּה זְקּופָ הׂ ,שְ עָ ָרּה חָ לָק ,מַ ּבָטָ ּה ּבָהִ יר.
לֹומַ ר ׁשֶ הִ ּגַעְ נּו מִ ּפֹולִין.
ְלב ֵָרְך לְׁשָ לֹום .לִׁשְ א ֹל ּבְקֹול ָרם וְצָלּול.
ּכֵןָ ,אהֲ בָה אֹותֹו מְ א ֹדּ .כֵןּ ,תָ מִ יד הָ י ָה ָּכזֶה.
ּכֵן ,הִ יא עָ מְ דָ ה ָאז ְלי ַד חֹומַ ת הַ ֶּכלֶא.
ּכֵן ,הִ יא ׁשָ מְ עָ ה אֶ ת מַ ּטַ ח־הַ י ְִרי הַ הּוא.
לְהִ צְטַ עֵ ר ׁשֶ ֹּלא לָקַ חְ נּו ְרׁשַ מְ קֹול
ִירה אֶ ת הַ ּמַ כְׁשִ ִ
ּומַ סְ ֵרטָ הּ .כֵן ,הִ יא מַ ִּכ ָ
ירים הָ אֵ ּלֶה.
קָ ְרָאה ּב ַָרדְ יֹו אֶ ת מִ כְּתָ בֹו הָ ַאחֲ רֹון.
ׁשָ ָרה ּבַּטֵ ֵלו ִי ְזי ָה אֶ ת ׁשִ ֵ
ירי־הָ עֶ ֶרׂש הַ י ְׁשָ נִים.
ּפַ עַ ם ַאחַ ת אֲ פִ ּלּו ׂשִ חֲ קָ ה ּבְסֶ ֶרט־קֹולְנֹועַ ּ ,בֹוהָ ה ַּבּז ְַר ִ
קֹורים
עַ ד ּדְ מָ עֹותּ .כֵן ,הַ ִּזּכָרֹון מְ ַרּגֵׁש אֹותָ ּה.
ּכֵן ,הִ יא קְ צָת עֲ י ֵפָ הּ .כֵן ,זֶה י ַעֲ ב ֹר.
לָקּום .לְהֹודֹות .לְהִ ּפָ ֵרד לְׁשָ לֹוםָ .לצֵאת
וְלַחֲ ֹלף ּבַּפְ רֹוזְדֹור עַ ל ּפְ נֵי קְ בּוצַת הַ ּתַ ּי ִָרים הַ ּבָָאה.

חתול בדירה ריקה
לָמּות — ֹלא מְ עֹו ְללִים ז ֹאת לְחָ תּול.
ּכִי מָ ה ָאמּור חָ תּול לַעֲ ׂשֹות
ּבְדִ ָ
ירה ֵריקָ ה.
לְטַ ּפֵ ס עַ ל הַ ּקִ ירֹות,
לְהִ תְ חַ ּכְֵך ּב ָָרהִ יטִ ים,
ִלכ ָ
ְאֹורה ּדָ בָר ֹלא הִ ׁשְ ּתַ ּנָה ּכָאן,
ּו ְבכָל ז ֹאת ׁשֻ ּנָה.
ִּכ ְבי ָכֹול ֹלא הּוזַז,
ּו ְבכָל ז ֹאת הָ עְ ּתַ ק.
ּובָעֲ ָרבִים הַ ּמְ ָ
נֹורה אֵ ינָּה ּדֹולֶקֶ ת עֹוד.
ׁשֹומְ עִ ים צְעָ דִ ים ּבַּמַ דְ ֵרגֹות,
אַ ְך ֹלא הַ ּצְעָ דִ ים הַ ּלָלּו.
הַ ּיָד הַ ּמַ ּנִיחָ ה ּדָ ג ַּבּצְלֹוחִ ית,
אֵ ינָּה הַ ּיָד הַ הִ יא.
מַ ּׁשֶ הּו ֹלא מַ תְ חִ יל ּכָאן
ּבְעִ ּתֹו.
מַ ּׁשֶ הּו ֹלא מִ תְ ַרחֵ ׁש ּכָאן
ּכְמֹו ׁשֶ ּצ ִָריְך.
מִ יׁשֶ הּו נָכַח וְנָכַח ּכָאן,
ו ְַאחַ ר נֶעְ לַם לְפֶ תַ ע
וְנֶעְ ּדָ ר ּבְעִ ּקְ ׁשּות.
ּכָל הָ אֲ רֹונֹות נִבְּדְ קּו.
ּדֶ ֶרְך הַ ּמַ ּדָ פִ ים הַ ּדִ ּלּוגִים חָ פְ זּו.
הַ ּמְ קֹומֹות מִ ּתַ חַ ת לַּׁשָ טִ יחַ נִסְ ְרקּו.
הּופַ ר ּגַם הָ אִ ּסּור
ו ְהַ ּנְי ָרֹות ּפֻ ּזְרּו.
מָ ה עֹוד נֹותָ ר לַעֲ ׂשֹות.

לִיׁשֹן ּולְהַ מְ ּתִ ין.
ַרק ׁשֶ ּיַחֲ ז ֹר ְּכבָר,
ַרק ׁשֶ ּי ְַראֶ ה ּפָ נָיו.
אֲ זַי יִלְמַ ד,
ּכִי ֹלא ּכְָך נֹוהֲ גִים ּבְחָ תּול.
ּתִ הְ י ֶה ּפְ סִ יעָ ה לְעֶ בְרֹו
ּכְאִ ּלּו ּבְאִ ָ
י־רצֹון,
ַאט־ַאט,
עַ ל ּכַּפֹות ַר ְג ַלי ִם נֶעֱ לָבֹות עַ ד מְ א ֹד.
ּובְתֹור הַ תְ חָ לָה ׁשּום קְ פִ יצֹות ו ִילָלֹות.

חדרו של המתאבד
אַ ּתֶ ם מִ ן הַ ּסְ תָ ם סְ ִ
בּוריםׁ ,שֶ הַ חֶ דֶ ר הָ י ָה ֵריק.
אַ ְך הָ יּו ּבֹו ׁשְ לׁשָ ה ּכִסְ אֹות עִ ם מִ סְ עָ ד חָ זָק.
מְ ָ
נֹורה טֹובָה נֶגֶד הַ חֲ ׁשֵ כָה.
ַארנָק ,עִ ּתֹונִים.
מִ כְּתָ בָה ,עָ לֶיהָ ְ
ּבּודְ הָ ה ׁשָ לֵו ,י ֵׁשּו חָ ֵרד.
ׁשִ בְעָ ה ּפִ ילִים לְמַ ּזָלּ ,ופִ נְקָ ס ּבַּמְ ג ֵָרה.
אַ ּתֶ ם חֹוׁשְ בִים ׁשֶ ּכְתֹובֹותֵ ינּו ֹלא הָ יּו ׁשָ ם?
אַ ּתֶ ם חֹוׁשְ בִים ׁשֶ חָ סְ רּו סְ פָ ִריםּ ,תְ מּונֹות ו ְתַ קְ לִיטִ ים?
אַ ְך הָ י ְתָ ה ׁשָ ם חֲ צֹוצ ְָרה מְ עֹודֶ דֶ ת ְּבי ָדַ י ִם ׁשְ ח ֹרֹות.
סַ סְ קִ י ָה עִ ם ּפֶ ַרח קָ טָ ן מְ ַל ְבלֵב.
ׂשִ מְ חָ ה נִיצֹוץ אֵ לִים.
עַ ל הַ ּמַ ּדָ ף אֹודִ יסֵ אּוס ּבִתְ נּומָ ה נֹוסֶ כֶת חַ ּיִים
ִּככְלֹות ּתְ לָאֹותָ יו ׁשֶ ל הַ ּמִ זְמֹור הַ חֲ מִ יׁשִ י.
הַ ָ
ּמֹורלִיסְ טִ ים,
ׁשֵ מֹות ּכְתּובִים ּבַהֲ בָרֹות זָהָ ב
עַ ל־ ַּגּבֵי עֹור מְ עֻ ּבָד לְהַ פְ לִיא.
ְלי ָדָ ם ,מְ דִ ינָאִ ים זָקְ פּו קֹומָ ה.
ו ְֹלא ְּבלִי מֹוצָא ,ו ְלּו ַרק מִ ּבַעַ ד ַלּדֶ לֶת,
ֹלא ְּבלִי נֹופִ ים ,ו ְלּו ַרק מִ ּבַעַ ד לַחַ ּלֹון,
הַ חֶ דֶ ר הַ ּזֶה.
מִ ׁשְ קְ פֵ י ְראִ ּיָה לְמֶ ְרחָ ק נָחּו עַ ל אֶ דֶ ן הַ חַ ּלֹון.
זְבּוב אֶ חָ ד זִמְ זֵם ,מַ ׁשְ מַ ע ,עֲ דַ י ִן חַ י.
אַ ּתֶ ם חֹוׁשְ בִים ׁשֶ הַ ּמִ כְּתָ ב לְפָ חֹות הִ בְהִ יר ּדְ בַר־מָ ה.
ו ְאִ ם א ֹמַ ר ָלכֶם ׁשֶ ֹּלא הָ י ָה מִ כְּתָ ב —
ו ַאֲ נַחְ נּו ,י ְדִ ידִ ים ּכ ֹה ַרּבִים ,ו ְ ֻכּלָם מָ צְאּו מָ קֹום
ּבְמַ עֲ טָ פָ ה ֵריקָ ה ׁשְ עּונָה עַ ל ּכֹוס.

כל מקרה
י ָכֹול הָ י ָה לִקְ רֹות.
חַ ּיָב הָ י ָה לִקְ רֹות.
קָ ָרה מֻ קְ ּדָ ם יֹותֵ ר .מְ אֻ חָ ר יֹותֵ ר.
קָ רֹוב יֹותֵ רָ .רחֹוק יֹותֵ ר.
קָ ָרה ֹלא לְָך.
נִ ָצלְּתָ ּ ,כִי הָ י ִיתָ ִראׁשֹון.
נִ ָצלְּתָ ּ ,כִי הָ י ִיתָ ַאחֲ רֹון.
ּכִי ְלבַּדְ ָךּ .כִי אֲ נָׁשִ ים.
ּכִי לִׁשְ מ ֹאלּ .כִי ְלי ָמִ ין.
ּכִי י ַָרד ּגֶׁשֶ םּ .כִי נָפַ ל צֵל.
ּכִי הָ י ָה יֹום ׁשִ מְ ׁשִ י.
מַ ּזָל ׁשֶ הָ י ָה ׁשָ ם י ַעַ ר.
מַ ּזָל ׁשֶ ֹּלא הָ יּו עֵ צִים.
מַ ּזָל ׁשֶ ּמְ סִ ּלָה ,ו ָוָ ,
קֹורהֶּ ,בּלֶם,
מִ סְ ּג ֶֶרת ,סִ יבּוב ,מִ י ִלימֶ טֶ רׁ ,שְ נִּיָה.
מַ ּזָל ׁשֶ ּקַ ׁש צָף עַ ל הַ ּמַ י ִם.
ִּב ְגלַל ,מֵ ַאחַ ר ׁשֶ ּ ,ו ְבכָל ז ֹאתַ ,אף־עַ ל־ּפִ י־כֵן.
מֶ ה הָ י ָה לּו י ָדֶ ,רגֶל,
ְּבצַעַ ד אֶ חָ דּ ,כְחּוט הַ ּׂשַ עֲ ָרה
מִ ּצֵרּוף הַ ּמִ קְ ִרים.
ּו ְבכֵן הִ ּנְָך? הַ י ְׁשֵ ר מִ ן הָ ֶרגַע ׁשֶ עֹודֹו ּפָ עּור?
ּב ֶָרׁשֶ ת הָ י ָה חֹור אֶ חָ ד ,ו ְאַ ּתָ ה ּדַ ְרּכֹו?
אֵ ינֶּנִי חָ דֵ לָה לְהִ ׁשְ ּתָ אֹות ,לְהֵ ָאלֵם.
הַ קְ ׁשֵ ב,
ּכַּמָ ה מַ הֵ ר ּפֹועֵ ם ּבִי ִלּבְָך.

הלוויה
" ָּככָה ּפִ תְ א ֹם ,מִ י הָ י ָה מַ אֲ מִ ין"
"עֲ ַצּבִים ו ְסִ יג ִָרּיֹות ,הִ זְהַ ְרּתִ י אֹותֹו"
" ָּככָה ָּככָהּ ,תֹודָ ה"
"ּתֹוצִיא אֶ ת הַ ּפְ ָרחִ ים מִ ן הָ אֲ ִריזָה"
"ּגַם הָ ָאח הָ לְַך מֵ הַ ּלֵב ,זֶה ֶּבטַ ח מִ ׁשְ ּפַ חְ ּתִ י"
"עִ ם הַ ּזָקָ ן הַ ּזֶה לְעֹולָם ֹלא הָ י ִיתִ י מְ זַהָ ה אֹותְ ָך"
"הּוא עַ צְמֹו אָ ׁשֵ םּ ,תָ מִ יד הִ סְ ּתַ ּבְֵך ּבְמַ ּׁשֶ הּו"
"הֶ חָ דָ ׁש הַ ּזֶה הָ י ָה ָאמּור לְהַ סְ ּפִ יד ,ו ַאֲ נִי ֹלא רֹואֶ ה אֹותֹו"
"קָ זֶק ְּבו ְַרׁשָ ה ,טָ אדֶ ק ּבְחּו"ל"
ַ
"רק אַ ּתְ הָ י ִית חֲ כָמָ הׁ ,שֶ ּלָקַ חְ ּתְ מִ טְ ִרּיָה"
"מַ ה ּיָצָא מִ ּזֶהׁ ,שֶ הָ י ָה הֲ כִי מֻ כְׁשָ ר"
"חֲ דַ ר־מַ עֲ בָרּ ,בַׁשְ קָ ה ֹלא ּתַ סְ ּכִים"
"נָכֹון ,הּוא צָדַ ק ,אֲ בָל זֹו ֹלא סִ ּבָה"
"ּכֹולֵל ְצבִיעַ ת הַ ּדְ לָתֹות ְּב ַלּכָה ,נַחֲ ׁשִ י ּכַּמָ ה"
"ׁשְ נֵי חֶ לְמֹונִיםּ ,כַף סֻ ּכָר"
"זֶה ֹלא עִ נְי ָנֹו ,לָּמָ ה הָ י ָה צ ִָריְך אֶ ת זֶה"
ַ
"רק ְּבכָח ֹל ו ְַרק מִ סְ ּפָ ִרים קְ טַ ּנִים"
"חָ מֵ ׁש ּפְ עָ מִ יםַ ,אף ּפַ עַ ם אֵ ין ּתְ ׁשּובָה"
"ׁשֶ ּיִהְ י ֶה ,נַּגִיד ׁשֶ ּיָכֹלְּתִ י ,אֲ בָל ּגַם אַ ּתָ ה י ָכֹלְּתָ "
"טֹוב ׁשֶ ּלְפָ חֹות הָ י ְתָ ה לָּה הַ ּמִ ׂשְ רֹנֶת הַ ּז ֹאת"
"אֲ נִי ֹלא יֹודֵ עַ ַּ ,כּנ ְִראֶ ה קְ רֹובֵי מִ ׁשְ ּפָ חָ ה"
"הַ ּכ ֹמֶ ר מַ ּמָ ׁש ֶּבלְמֹונְדֹו"
"ּבַחֵ לֶק הַ ּזֶה ׁשֶ ל ּבֵית־הַ ּקְ בָרֹות עֹוד ֹלא הָ י ִיתִ י"
"חָ לַמְ ּתִ י עָ לָיו ּבַּׁשָ בּועַ ׁשֶ עָ בַר ,הִ ְרּגַׁשְ ּתִ י מַ ּׁשֶ הּו"
"ֹלא ָרעָ ה הַ ּבַת הַ ּז ֹאת"
"זֶה מְ חַ ּכֶה ְל ֻכּלָנּו"
"מִ סְ רּו לַָאלְמָ נָה אֶ ת ּתַ נְחּומַ י ,אֲ נִי מֻ כ ְָרח לָרּוץ"
" ְּבלָטִ ינִית זֶה ְּבכָל ז ֹאת נִׁשְ מָ ע מְ ֻכּבָד יֹותֵ ר"
"הָ י ָה ,חָ לַף"
"לְהִ תְ ָראֹותְּ ,גב ְִרּתִ י"

"אּולַי לְאֵ יזֶה ּב ָ
ִירה"
"טַ לְפֵ ן ,נְדַ ּבֵר"
ַארּבַע אֹו ּבְקַ ו ׁשְ ּתֵ ים־עֶ ׂשְ ֵרה"
"ּבְקַ ו ְ
"אֲ נִי הֹולְֵך מִ ּכָאן"
"אֲ נַחְ נּו מִ ּׁשָ ם"

לבוש
מֹורידִ ים ,אַ ּתֶ ם ִ
מֹוריד ,אֲ נַחְ נּו ִ
אַ ּתָ ה ִ
מֹורידִ ים
מְ עִ ילִים ,מִ קְ טָ ְרנִים ,חֲ לִיפֹות ,חֻ לְצֹות
מִ ּצֶמֶ ר ,מִ ּכֻתְ נָה ,מִ ּכֻתְ נָה מְ ע ֶֹרבֶת,
חֲ צָאִ ּיֹות ,מִ ְכנָסַ י ִםּ ,ג ְַר ַּבי ִםְ ,ל ָבנִים,
מַ ּנִיחִ יםּ ,תֹולִים ,מַ ׁשְ לִיכִים
עַ ל ּכִסְ אֹות ,עַ ל ּפַ ְרּגֹודִ ים;
לְעֵ ת עַ ּתָ ה ,אֹומֵ ר הָ רֹופֵ א ,זֶה ֹלא ְרצִינִי,
אֲ בַּקֵ ׁש לְהִ תְ ַלּבֵׁש ,לָנּוחַ  ,לְהִ ּנָפֵ ׁש,
לָקַ חַ ת ּבְמִ קְ ֶרה ׁשֶ  ,לִפְ נֵי הַ ּׁשֵ נָהַ ,אחֲ ֵרי הָ אֹכֶל,
לָבֹוא ּבְעֹוד ׁשְ לׁשָ ה חֳ דָ ׁשִ יםּ ,בְעֹוד ׁשָ נָהּ ,בְעֹוד ׁשָ נָה ו ָחֵ צִי;
אַ ּתָ ה רֹואֶ ה ,ו ְאַ ּתָ ה חָ ׁשַ בְּתָ  ,ו ַאֲ נַחְ נּו ּפָ חַ דְ נּו,
ו ְאַ ּתֶ ם סְ ב ְַרּתֶ ם ,ו ְהּוא חָ ׁשַ ד;
הִ ּגִיעַ הַ ּזְמַ ן לִׂשְ רְֹך ,ל ְִרּכ ֹס ְּבי ָדַ י ִם רֹועֲ דֹות
ׂשְ רֹוכִים ,לַחְ ָצנִּיֹותֻ ,רכְסָ נִיםַ ,א ְבזָמִ ים,
חֲ גֹורֹותּ ,כַפְ ִ
ּתֹורים ,עֲ נִיבֹותַ ,צּוְארֹונִים
ּולְהֹוצִיא מִ ּׁשַ ְרוּולִים ,מִ ּתִ יקִ ים ,מִ ּכִיסִ ים
צָעִ יף מְ קֻ ּמָ ט ,מְ נֻּקָ ד ,מְ פֻ סְ ּפָ סּ ,פִ ְרחֹונִי ,מְ ׁשֻ ּבָץ
ָארכָה לְפֶ תַ ע ּפִ תְ א ֹם.
ׁשֶ ּתֹועַ לְּתֹו הִ תְ ְ

טעות
טֶ לֶפֹון ִצ ְלצֵל ְּב ָגל ְֶרי ָה ׁשֶ ל ּתְ מּונֹות,
הִ צְטַ ְלצֵל לֹו ּבָאּולָם הָ ֵריק ַּב ַּליְלָה ּבַחֲ צֹות;
לּו י ָׁשְ נּו ּכָאן אֲ נָׁשִ ים ,הָ י ָה מְ עִ ָ
ירם מִ ּיָד,
אַ ְך ּכָאן ַרק נְבִיאִ ים חַ סְ ֵרי־ׁשֵ נָה,
ַרק מְ ָלכִים חִ ו ְִרים מֵ אֹור הַ ְּל ָבנָה,
נֶעְ ּתְ קֵ י־נְׁשִ ימָ ה ,מַ ּבִיטִ ים ּבְדָ בָר ׁשֶ ל מַ ה־ ְּבכְָך,
ו ְאֵ ׁשֶ ת הַ ּנֹוׁשֶ הׁ ,שֶ ּלְמַ ְראִ ית־עַ י ִן מְ נִיעָ ה ּגּופָ ּה,
מַ ּבִיטָ ה ּדַ ו ְקָ א ּבַּמַ כְׁשִ יר הַ מְ ַצ ְלצֵל ׁשֶ עַ ל הָ ָאח,
אַ ְך ֹלא ,הִ יא אֵ ינָּה מַ ּנִיחָ ה אֶ ת הַ ּמְ נִיפָ ה,
קְ פּוָאה ּבִמְ קֹומָ ּה ּבְֹלא־מַ עַ ׂשּ ,כְמֹו הָ אֲ חֵ ִרים.
ְּב ִבגְדֵ י־ּפְ אֵ ר אֹו ּבְעֵ יר ֹםָ ,רמֵ י־מַ עֲ לָה נֶעְ ּדָ ִרים,
מִ תְ י ַחֲ סִ ים לְַאזְעָ קַ ת־הַ ַּליְלָה ּבַאֲ דִ יׁשּות ּג ָ
ְמּורה,
ׁשֶ ּיֵׁש ּבָּהּ ,בִי נִׁשְ ּבַעְ ּתִ י ,הּומֹור קֹודֵ ר
יֹותֵ ר מֵ חֲ ִריגָתֹו מִ ן הַ ּדְ יֹוקָ ן ׁשֶ ל ׂשַ ר־חָ צֵר
(ּבְָא ְזנָיו ֹלא מְ ַצ ְלצֵל ּדָ בָר זּולַת ּדְ מָ מָ ה ּדַ ּקָ ה).
וְזֶה ׁשֶ ּמִ יׁשֶ הּו ּבָעִ יר ל ְֶרגַע ָארְֹך עֹוד מִ ׁשְ ּתַ הֶ ה
מַ צְמִ יד ּבִתְ מִ ימּותֹו אֲ פַ ְרּכֶסֶ ת אֶ ל הָ ַרּקָ ה
ּומְ חַ ּיֵג מִ סְ ּפָ ר ׁשָ גּוי? הּוא חַ יּ ,ולְפִ יכְָך טֹועֶ ה.

מוזאון
י ֵׁש ַצּלָחֹות אַ ְך אֵ ין ּתֵ ָאבֹון.
י ֵׁש טַ ּבְעֹות נִּׂשּואִ ין אַ ְך אֵ ין ׁשֻ ּתָ פּות
ׁשְ לׁש־מֵ אֹות ׁשָ נָה לְפָ חֹות.
י ֵׁש מְ נִיפָ ה — אַ ּיֵה הַ ּלְחָ יַי ִם הַ ּסְ מּוקֹות?
י ֵׁש חֲ ָרבֹות — אַ ּיֵה הֶ חָ רֹון?
ְצלִיל קַ תְ רֹוס ֹלא י ְִרט ֹט ּבֵין־עַ ְר ַּבי ִם.
ּבְאֵ ין נֶצַח קִ ּבְצּו
עַ ּתִ יקֹות ל ְִר ָבבָה.
ׁשֹועֵ ר טַ חֲ בִי מְ נַמְ נֵם ּבִמְ תִ יקּות
ׂשְ פָ מֹו ּתָ לּוי עַ ל ּתֵ בַת הָ ַראֲ ו ָה.
מַ ּתָ כֹות ,נֹוצַת צִּפֹור ,טִ יט
חֹו ְגגִים אֶ ת נִצְחֹונָם ַּבּזְמַ ן ,חֲ ִריׁשִ ית.
ַרק סִ ּכַת נַעֲ ָרה מִ צ ְִרית קַ ּלַת־ּדַ עַ ת ,מְ ַגחֶ כֶת.
הַ ּכֶתֶ ר הֶ אֱ ִריְך י ָמִ ים ַאחֲ ֵרי הָ ר ֹאׁש.
הַ ּיָד הִ פְ סִ ידָ ה ַלּכְפָ פָ ה.
נַעַ ל י ָמִ ין נִּצְחָ ה אֶ ת הָ ֶרגֶל.
ּבַאֲ ׁשֶ ר לִי — אֲ נִי חַ ּיָה — נָא ל ְִראֹות.
נִמְ ׁשֶ כֶת ּתַ חֲ רּותִ י עִ ם הַ ּׂשִ מְ לָה.
ו ְאֵ יזֹו עַ קְ ׁשָ נּות י ֵׁש לָּה!
ו ְאֵ יְך רֹוצָה הִ יא ַאחֲ ַרי לִׂשְ ר ֹד!

בשבח אחותי
אֲ חֹותִ י אֵ ינָּה ּכֹותֶ בֶת ׁשִ ִ
ירים
וְנ ְִראֶ ה ׁשֶ ְּכבָר ֹלא ּתַ תְ חִ יל לְפֶ תַ ע ִלכְּת ֹב ׁשִ ִ
ירים.
זֶה ּבָא לָּה מֵ אִ ּמָ אׁ ,שֶ ֹּלא ּכָתְ בָה ׁשִ ִ
ירים,
ּומֵ אַ ּבָאׁ ,שֶ ַאף הּוא ֹלא ּכָתַ ב ׁשִ ִ
ירים.
ּתַ חַ ת ַ
קֹורת הַ ּגָג ׁשֶ ל אֲ חֹותִ י אֲ נִי מַ ְרּגִיׁשָ ה ּבְטּוחָ ה:
ּבַעְ לָּה ׁשֶ ל אֲ חֹותִ י ֹלא הָ י ָה ּכֹותֵ ב ׁשִ ִ
ירים ּבְעַ ד ׁשּום הֹון ׁשֶ ּבָעֹולָם.
ו ְַאף ׁשֶ ּזֶה נִׁשְ מָ ע ּכְמֹו יְצ ָ
ִירה ׁשֶ ל ָאדָ ם מָ צֵדֹונְסְ קִ י,
ַאף אֶ חָ ד מִ ן הַ ּקְ רֹובִים אֵ ינֹו עֹוסֵ ק ִּבכְתִ יבַת ׁשִ ִ
ירים.
ּבַּמְ גֵרֹות ׁשֶ ל אֲ חֹותִ י אֵ ין ׁשִ ִ
ירים י ְׁשָ נִים
ּובַּתִ יק ׁשֶ ּלָּה אֵ ין ׁשִ ִ
ירים חֲ דָ ׁשִ ים.
ּוכְׁשֶ אֲ חֹותִ י מַ זְמִ ינָה לַאֲ רּוחַ ת צָהֳ ַרי ִם
אֲ נִי יֹודַ עַ ת ׁשֶ אֵ ין ְּב ַכ ָּונָתָ ּה לִקְ ר ֹא ּבְָא ְזנַי ׁשִ ִ
ירים.
הַ ּמְ ָרקִ ים ׁשֶ ּלָּה מְ ֻצּיָנִים ּבְֹלא מַ חֲ ׁשָ בָה ּתְ חִ ּלָה
ו ְהַ ּקָ פֶ ה אֵ ינֹו נִׁשְ ּפָ ְך עַ ל ּכִתְ בֵי־י ָד.
ּבְמִ ׁשְ ּפָ חֹות ַרּבֹות אִ יׁש אֵ ינֹו ּכֹותֵ ב ׁשִ ִ
ירים,
ו ְאִ ם ּכֵן — ָאדָ ם אֶ חָ ד ִּב ְלבַד ,לְעִ ּתִ ים ְרחֹוקֹות.
ירה ׁשֹוטֶ פֶ ת ּב ַ
לִפְ עָ מִ ים הַ ּׁשִ ָ
ְמֹורד מַ ּפְ לֵי־הַ ּדֹורֹות,
ּדָ בָר הַ ּיֹוצֵר מְ עַ ְרּבֹולֹות מְ סֻ ּכָנֹות ּב ְָרגָׁשֹות הַ הֲ דָ דִ ּיִים.
אֲ חֹותִ י מְ טַ ּפַ חַ ת ּפְ רֹוזָה ּדִ ִ
ּבּורית ֹלא ָרעָ ה,
וְכָל ּכְתִ יבָתָ ּה הַ ּסִ פְ רּותִ ית מִ סְ ּתַ ּכֶמֶ ת ִּבגְלּויֹות מֵ חֻ פְ ׁשָ ה,
עִ ם טֶ קְ סְ ט ׁשֶ ּמַ בְטִ יחַ מִ ּדֵ י ׁשָ נָה אֹותֹו הַ ּדָ בָר:
ּכְׁשֶ ּתָ ׁשּוב,
ָאז הַ ּכ ֹל
הַ ּכ ֹל
הַ ּכ ֹל ּתְ סַ ּפֵ ר.
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