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 / לאברי כדור
 (נכתב יחד עם אברי)

 
 כדור קטן אחד אדום 

 נשכח לו בפינה,

 כך יום וכך יומיים 

 ישב לו עצוב וחיכה.

 אברי כבר קפץ מפה לשם

 הפך את כל הצעצועים 

 אך לפינה הוא לא הגיע

 והכדור בכה לו לבד במסתרים. 

? יבב מה קרה לאברי בזמן האחרון

 הכדורון,  

 תמיד הוא קפצני לכל הכיוונים 

 ולפינות מגיע ראשון. 

 עכשיו כבר יומיים אני פה לבד

 והוא בכלל לא מרגיש,

 מתי סוף סוף יגיע בסערה  

 ומזלי הטוב אותנו יפגיש.
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 הפייה של חיריה  
 לא הלכה בקטנות 

 היא תמיד צעדה בשלשות 
 

 הפייה של חיריה 
 ריחפה לה מעל

 ונישאה על גלי מחמאות
 

 את זמנה היא חלקה 
 מסביב לשעון

 מיד עוד נותר לה מספיקות
 לעבור ביעף מעל ממלכתה
 בלי גיחוך וגם בלי להסמיק

 
 לא שטפוה זבלים

 לא כיסוה גלים
 בקָ של טונות צחנה ורָ 

 מבטה היא הישירה
 מול גלי משואות

 ב חָ ולבה בקרבה אז רָ 
 
 

 

 הפיה של חירייה      

 אך בלילה בלילה  
 ט קָ כשהכל כבר שָ 

 על מצע של עלים נינוחה
 בשקט בשקט 
 בלי דעת מאן

 התגנב סירחון אל אפה
 

 נדהמה הפייה
 מצעה אז נשמט 

 ועיניה ירקו אז זיקים 
 מי הזר המעז 
 ממלכתי לטנף 

 כשכל השומרים כבר נמים
 

 את כנפיה פרשה
 לשוטט היא בקשה 

 קחֵ מכל סחי ומאוס התרָ 
 ציל אך אויה , מי י

 שום דבר לא יועיל 
 ק בֵ לגופה הריח דָ 
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 לבדו בלילה נחלם החלום

 מתריס מול עיני הפקוחות

 כמו מגשים עצמו בשטח הפקר

 לילהאשר הוא לא יום ולא 

 

 לבדו בלילה בער הספק

 וביער וכילה והשחית את כל

 אשר הוא לא יום ולא לילה.

 

 ושרידי החלום ועקבות הספק

 נאספו אל חיקי

 ולא כיבו את עיני 

 ולא היכוו את לבי

 

 ולא ידעתי בלילה שהוא לילה

 ולא ראיתי ביום שהוא יום 

 שכזו היא אימת הדמעה הכבושה 

 שכזה הוא הסנה שבלב הבוער

 

 שעות שגונבווה

 לא באו ליום ולא שבו בלילה

 ורק במסתור כילו זעמם 

 וביכו את האור שנשר מן הזמן

 וניגר וניגר ולא בא
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 נושאים ימיו 

 כובד משא לילותיו 

 ס זכרונו עומֶ 

 תקוות ימים רחוקים 

 מתוך הזכרונות חובקי בשרה

 . נמלטים פליטי השפע
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 על הסף ידיך שגששו באלם

 על הסף עיניך  תחנונים 

 על הסף תהום נפשך אלי נשקפת 

 ולא ראיתי מאום

 

 

 רק דם על המשקוף , על המזוזה 

 ודלת אין  

 רק דופק לב מצווח באפילה 

 על הסף תהום ואלם

 ולא שמעתי מאום

 

 

 ושר האפר את שירת חייו 

 והדממה צרבה פאת ניצן 

 את פזמון חייו  לאט הדומן

 

 

 משואותיו נשאו יונקת
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 קומי  -אדם במצב טרגי
 

 הכנסתי הבוקר אויר לריאות,
 מה מוזרים נשמעו הקולות. 

 יים ומעיים הומותאדומות העינ
 הבטן צבה והרגליים קרות. 

 מסוגר הגוף וקשתה הנשימה ,
 שינה.-כובד עפעף מסגיר אל

 אדום החזה והשת מנופחת ,
 אוי , מה לעשות  עם התחת התחת.

 שתן ודם , ליחה וצואה 
 יוצאים מן הארון בחגיגה והמולה.

 כל סודות ימי ילדות נפרמו 
 כתפרים על בטן , סגרו ונשרו. 

 ה והלב בפכים הקטנים , המחשב
 מתמסר לנקבים , מתרכז בנוזלים.

 כשהגוף שוכב עם תרופות וזריקות , 
 הולכות המוזות כואבות ושותקות.

 היש יראת אלוקים במקום הזה,
 אם אין? 

 האם עדין תחמוד העין? 
 מה גדולה ומה נקלות

 יורק?-על מיטת חולה ביר ניו
 חמלת מגע ידה של אחות

 בושרה על מות.בכי כבוש של אשה , ש
 תפילת בוקר שלפני , ודוי של חצות ,

 גם כאלה הן שם הזוטות ,הקטנות.
 מה גדולה ומה נקלות
 לא נדע , גם כי נמות. 

 
 

 . 1994יורק , ערב פסח , -חולים בניו-נכתב בבית
 אריאל רצה להראות לאיסי ולי שבכל מצב ניתן לכתוב שיר 
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 אל תאחז בידי
 טמאתי את כל הכלים כי

 כי בהר לא עליתי
 וממנו ירדתי עם לוח שבור 

 
 לא עברתי באש ולא באתי במים

 מרכבות על פני חלפו ואינם 
 וידך בידי עוד נוגעת 

 
 בדרך הזה לא עברתי עד הנה,

 הבכי נצעק אל חוצות משמימים, 
 הדממה שהבערתי עדיין לוחשת,
 הקולות המסמאים נמהלו בעורקי 

 ועדיין לא שבתי
 

 היד ששמטתי על דרך סובבת
 עגונה מעוגנת במסגור התמרור

 עצים ערופים את פני יקדמו 
 

 אל תציץ ממסתור בעין בוחנת 
 אל תלחש ממצולות את זה הניגון 

 כי כיביתי קול פעמון 
 כל איסר שאסרתי הופר

 
 אחוז בידי 
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ושוב הרגיש את אותה תחושה מעיקה של חוסר היכולת לעבור בין שני 
נאבק   בהם.  ולהקרע  אותם  לחיות  בתוכו,  אותם  לשאת  אם  כי  הקטבים 

המבוכה מא את  הטשטוש  את  התבוסה.חיו  מידיעת  עמו  ,שיש  בק 
לבין   האור  בין  וייבדל   (") היוקדת  הכמיהה  את  בו  ומטילה  הנזרעת 
החושך, שלא ישמשו אלו באילו  ואלו באלו. חש כאילו צועד בדרך שאינו  
בתחילתה  ויגמור  בסופה  התחיל  שאולי  סופה  והיכן  תחילתה  היכן  יודע 

 ה ונגמר זה.ואין יודע היכן מתחיל ז
ולפתע העירו צלצול   והיתה בו כמיהה להגיע לרגיעה בהלכי נפש כאלה. 
של מטבע שנפל מכיסו נטלו בידו והתבונן. לפתע כבחלום נדמה לו כאילו  
כמו   עצמו  שואל  והרגיש  מצבו  את  בו  חש   , השני  בעברו  נטמע המטבע 

לא   באותו משחק ילדים "עץ או פלי" והמטבע נעמד לו על צידו ולא ראה
התחושה   כאב  את  הרגיש  אך   , בחזקה  בידו  אותו  חפן  פלי.  ולא  עץ 

 בנפשו. והבין שההתעלמות אינה יכולה לשלוט בו............ 
 

 
.....היה (?) ממשיך להלום בו בעז ומתיצב  וזועק: כאן אני! וכשעמד כך  
החולפות   המסנוורות  ובמכוניות  ממעל  הכוכבים  זרועי  בשמים  והסתכל 

ו היה לו הרצון לחבוק זרועות עולם לשלוט ברוחו על הכל .  ביעף על פני
. היה בו מצבור עצום של  להכות בגלי היקום שלו כל מבצרי רגש והויה 
ולא באו על ספוקם. הרגיש כיצד   ורגש שתבעו את שלהם  זרמי תחושה 
רגעי היצירה שבו משוועים להתגלות, אך הם נקטעים ומטשטשים כאותה  

עיניו במהירות משאירה אותו המום לרגע ועמד  אלומת אור המתקרבת ל
(?) בטרם היה ספק בידו להתאושש  כבר נעלמה , הם לא נטמעו בו שוב  

ז  (?) היה  וצמיחה  דשון  של  הפריה  של  אורגני  של  בתהליך  תהליך  ה 
שיבת הה  כי אם קטילה ממארת.  ומחיה  חדש  צליל  אתה  לא החזירה  ד 

 חזרה בהלמות ריקה הפוצעת את האוזן.
" שמע את    "אני עולם  מטיל את  סימן הקריאה בלי הקריאה לחללו של 

 עצמו אומר. 
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 סליחה טעות 
 
 

 אנא המתן ותענה לפי התור ,

 תודה.

 אנא המתן ותענה לפי התור ,

 תודה.

 מאוחר יותר הטלפון לא צלצל,

 הקו דמם. 

 אחר כך כבר היה תפוס. 

 על הקו.מישהו אחר עלה 

 רק לבסוף נתברר

 כי המספרים הוחלפו. 

 ומדור התיקונים שבת

 כי היה חג ושבת וחג ושבת

 ואיש לא בקש לתקן 

 ורק דופק הלב המשיך לצלצל

 אך כל הקוים היו אחוזים ודבוקים 

 זה בזה 

 סליחה , טעות במספר.
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 או לקוי מאורות  הפסקת חשמל
 
 

 פתאום היתה הפסקת חשמל ,

 .שום ניצוץ לא נדלק

 ליקוי אורות. 

 כמו לקוי החמה 

 שלקתה בנפשה 

 וכווית השריפה לא הגלידה.

 מששב הזרם אל עצמו

 והאורות עלי 

 כבר כבה הכל. 

 ליקוי מאורות 
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 הפתיון 
 

 סחור סחור סבה העלמה  

 והפתיון בידה  אל בכיו 

 עוד. של אהובה לא ירד

 

 סחור סחור נע האוהב

 ועלה הטרף בפיו  אל חיקה 

 של העלמה לא נשר. 

 

 וחיוכה של העלמה

 הניח כוכביו כפתיון 

 על דלתו של האוהב 

 שפיתה בחלומו את הים

 אך אליו לא בא.

 

 והאוהב לא ידע 

 כי הפתיון לבדו 

 הוא אשר ירד למצולות

 וסחור סחור לכד עצמו 

 בחכתו של הים

 . ופיתה עצמו בחלומו
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 אגם טגרן
 

 צופה אגם טגרן. צללים בחלון ה

 מי האגם השלוים מתמלאים בספינות המפרש הקלילות,

 משייטות על כנפי רוח. 

 רוח של ערב שקופה וחיוורת,

 נושקת קלות לעצי אשוחית.

 עת דמדומים... 

 בלי משים חודרת רוח של לילה

 צוררת בצרור החיים את נשמות אהרון וברוניה,מושיק ושפרה. 

 מי נטה את מטהו על אגם טגרן 

 פך את המים לדם. וה

 התיבה לא שטה על אגם טגרן. 

 אור רך פזור על שפת האגם , לבן צהוב.. 

 מתערפל מול העין...לחטיבה אחת..שש צלעות..

 שש צלעות...לצהוב..צהוב..שחור

 קולות מים רבים, 

 פלגים, נהרות , עיינות ,תהומות , 

 יכסיומו ירדו למצולות כמו אבן.

 אגם טגרן.מכת מצרים הכתה מחנה ישראל על 

 יערות מלא עין מתמרים עד קו אופק.. 

 עד קו העשן.. 

 אגם טגרן.. 

  Tagerasee,  "ארמון" על שפת  1985יוני    4יהא שלמא רבה מן שמיא                                                                                כנס בגרמניה ,   
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 הכוכב האחרון  
 

 בשנה השלישית נפל 

 הכוכב האחרון. 

 בלהט עצמו נשרף

 ואיש לא ידע  

 בקומו ובנופלו. 

 לבדו בלילה

 חמק, עבר ונעלם. 

 מצפה הכוכבים לא עלה על עקבותיו 

 וגם בצבא הירח נשאר אלמוני. 

 תמיד הישיר מבטו אל הים 

 וזה גנז את אורו השאול 

 סודו לא ירד. אך אל 

 הים לא הפנה אליו את עיניו

 והוא לא גילה את  סוד הגלים

 אשר לטפו בלי משים בבואתו הנשקפת.

 ואיש לא ידע מקום קבורתו. 

 ואף כשנפל לא  אספו הים אל חיקו

 כי  את סודו לקח עמו 

 לבדו בלילה

 באפר השריפה.
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 פרידה 
 
 

 כבר כלתה רגל משוק 
 העלים כיבו פיסת זהבם האחרונה

 רק אוושה עלומה מרטיטה עוד על לחי. 
 

 מתוויו הנוגנים םפעמון נתיית
 הרוח תחתיו שורק בחוצות  

 רק הבכי כובש את פניו. 
 

 ים למרחקהקולות ששמענו מפליג
 המראות תלויים בין שמים לארץ 

 תרק לקט שרידי חרדֹו
 מהלך עוד בין השבילים הנטושים

 
 אפר הנדרים אל שמים נזרק

 תרו משתלחים בחוצותים שהּוִר סָ אֶ 
 ת בלי תומך.חֹונְ כבדות צֹו ם ידיי

 
 בזֹו  אותיות לא דבקו זֹו

 המילים קרסו תחתן בשאון 
 כבר נרוץ הגלגל אל הבור 

 ד נזכרת.מנגינה עֹוורק ממרחק 
 

 ד ן עֹותָ ומשיכבד העפר וציון לא יּו 
 נאסוף מירכתי ים 

 את כל המילים הקשות , הרכות , הרבות
 שאמרנו 
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