שינוי  /אדם זגייבסקי
זֶה חֳ דָ ׁשִ ים ׁשֶ ֹּלא ּכָתַ בְּתִ י
ו ְלּו ׁשִ יר אֶ חָ ד.
חָ י ִיתִ י ּבְהַ ְכנָעָ ה ,קָ ָראתִ י עִ ּתֹונִים,
הִ ְרהַ ְרּתִ י ּבְחִ ידַ ת הַ ּׁשִ לְטֹון
ּובַּסִ ּבֹות ַל ַּצי ְתָ נּות.
צָפִ יתִ י ּבִׁשְ קִ יעֹות
(ַארּגְמָ נִּיֹות ,מְ לֵאֹות אִ יׁ-שֶ קֶ ט)
ְ
הִ קְ ׁשַ בְּתִ י ִל ְגו ִיעַ ת קֹולֹות הַ ּצ ִ
ִּפֹורים
ּולְדִ מְ מַ ת הַ ַּליְלָה.
ָראִ יתִ י חַ ּמָ נִּיֹות ׁשֹומְ טֹות
ר ֹאׁש ּבְדִ מְ ּדּומִ יםּ ,כְאִ ּלּו ּתַ ְלי ָן ָאדִ יׁש
הִ תְ הַ ּלְֵך ּבֵין הַ ַּגּנִים.
עַ ל אֶ דֶ ן הַ חַ ּלֹון נֶעֱ ַרם
ָאבָק מָ תֹוק ׁשֶ ל סֶ ּפְ טֶ מְ ּבֶר ו ְהַ ּלְטָ אֹות
נֶחְ ּבְאּו ּבֵין סִ דְ קֵ י הַ חֹומָ ה.
יָצָאתִ י לְטִ ּיּולִים אֲ ֻרּכִים,
מִ ׁשְ ּתֹוקֵ ק אַ ְך לְדָ בָר אֶ חָ ד:
ְלב ָָרק,
לְׁשִ ּנּוי,
לְָך.
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בחודש מאי  /אדם זגייבסקי
ְּב ֶלכְּתִ י ַּבּיַעַ ר ,עִ ם ׁשַ חַ רּ ,בְח ֹדֶ ׁש מַ אי,
ׁשָ ַאלְּתִ י ,הֵ יכָן אַ ּתֶ ן ,נִׁשְ מֹות
הַ ּמֵ תִ ים .הֵ יכָן אַ ּתֶ ןׁ ,שֶ אֲ בַדְ ּתֶ ן
צְעִ ירֹות ,הֵ יכָן אַ ּתֶ ןׁ ,שֶ ּׁשִ ּנִיתֶ ן
צּורֹות.
ַּבּיַעַ ר ׂשָ ְר ָרה ּדְ מָ מָ ה ּגְדֹולָה
ו ְׁשָ מַ עְ ּתִ י עָ לִים י ְֻרּקִ ים חֹולְמִ ים,
ׁשָ מַ עְ ּתִ י אֶ ת חֲ לֹום הַ ֶּגזַע ׁשֶ ּמִ ּמֶ ּנּו
יִּבָנּו סִ ירֹות ,סְ פִ ינֹות ּומִ פְ ָרׂשִ ים.
ַאחַ רּ-כְָךַ ,אטַ-אט ,הֵ חֵ ּלּו לְהִ ּׁשָ מַ ע צ ִ
ִּפֹורים,
חֹוחִ ּיֹות ,קִ י ְכלִים ו ְׁשַ חֲ ִ
רּורים ׁשֶ ּנֶחְ ּבְאּו
ּבְמִ ְרּפְ סֹות הָ עֲ נָפִ ים; ּכָל אֶ חָ ד ּדִ ּבֵר ַאחֶ ֶרת,
ּבְקֹול מִ ּׁשֶ ּלֹוְּ ,בלִי ְלבַּקֵ ׁש ּדָ בָר,
ְּבלִי מִ ְרמּורְּ ,בלִי חֲ ָרטָ ה.
ָאז הֵ ַבנְּתִ י ׁשֶ אַ ּתֶ ן ּבְׁשִ ָ
ירה,
ֹלא-מֻ ּׂשֶ גֶת ּכְמֹו מּוזִיקָ ה ,אֲ דִ יׁשָ ה
ּכְמֹו ּתָ ו ִיםְ ,רחֹוקָ ה מֵ אִ ּתָ נּו
ּכְמֹו ׁשֶ אֲ נַחְ נּו ְרחֹוקִ ים מֵ עַ צְמֵ נּו.
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רחוק מהבית  /אדם זגייבסקי
ּבַּב ֹקֶ ר הַ ּׁשָ מַ י ִם הָ יּו מְ ֻכּסִ יםׁ ,שְ ח ִֹרים –
עֲ נָנִים אֲ טּומִ ים
ּכֵהֵ י ּפָ נִים
ֹלא מִ הֲ רּו לְׁשּום מָ קֹום.
ַּבּצָהֳ ַרי ִם קַ ְרנֵי ׁשֶ מֶ ׁש אֲ ֻרּכֹות
הֵ חֵ ּלּו לְטַ ּיֵל ּבְחֻ ּדֵ יהֶ ן עַ ל ּגַּגֹות הָ עִ יר
ּכְמֹו מִ סְ ּפָ ַרי ִם ׁשֶ ּתָ רֹות ַאחַ ר קָ ְרּבָנֹות.
מְ דּורֹות ּבָעֲ רּו ,עָ ׁשָ ן הִ ׁשְ ּתַ חֲ ו ָה ּבִפְ נֵי הַ ּׁשַ ּלִיטִ ים,
ו ְהַ ּדָ ם – הַ ּנִפְ קָ ד הַ ַּכּבִיר –
גֹורי ָאנִי.
ׁשָ ר מִ זְמֹור ג ְֵר ְ
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