איך עושים עירקי – שירים /יוסי אלפי

רצית אותי
עם עבר ברּור
רצית שאגיד ,שאספר,
שַאבהיר דברים שהיּו.
(ואּולי לא)
אם כן ,הָארץ:
אותּה ארץ
נסתרת
של חלום בלהות
של אני ֹלא אני
של ישנּה ואיננה
מקום ָאבּוד
זה אני.
הכל כביכול נשַאר שם
ּוכאלּו דבר ֹלא נשַאר
אתי – עלי – בתוכי.
אבל את כאן אתי
ואת שומעת.
אני של אתמול
של מחר – איננּו.
מחפש
אני ילד
במלים בתמּונות
ויהיּו שיגידּו :שירים?!

בין דקלים ,מדבר ,בורות נפט,
בין הפרת לחדקל,
תקוותַ ,אכזבות,
וחלום ישן
בין אניּה למטוס

ולילה בלי שנה.
בין נשיקת אדמה ַאחת לשניה
במטה של סוכנּות
ואהל מניר.
בנפילה אל תהום
של ֹלא-מציאּות.
נולדתי אני חסר צּורה וגּוף
נולדתי אני חסר פנים וָאחור.
חסר כנף.
חסר גידים.
נולדתי חסר.
נולדתי אני.
נולדתי.

אמא ספרה לי על צרות ישנות.
ביניהן אני!
מחצלת מצהבת
מילדת נוצרית.
צירים חדים.
ימים ארכים.
הייתי צריְך להּולד
אְך כנראה ֹלא בא לי.
הייתי נולד כבר בָארץ;
ּומונע עוד תסביְך.
אבל משּום מה כשאמי
רצתה לחצות את הגבּול
ואני בבטנּה,
רציתי להּולד בעירק
הזכרתי לּה שהיא - -
בהריון.
אתי
בתוכּה.
והנּה כְך ,מחצלת מיבלת.
נולדתי יוסף
נתנּו לי חיים
ָאמרתי שלום

ואיש ֹלא ענה.
נולדתי.

נולדתי לסבתי
מחיקּה של אמי,
מחיקּה של אמי
לסבתי נמסרתי.
וסבתא,
סבתא שלי,
ָאחזה בי בזרועותיה
זרועותיה הבלות
היבשות מבשר
והמלאות ַאהבה
וחסד ורחמים.
וסבתא,
סבתא שלי,
אשר לקול תנּועותיה
רצתי קלות,
נתנה לי חיים וכל השָאר
מכל אשר יש בה
מַאהבה ליתומים.
נולדתי לסבתי
הישר מחיק אמי
ּומטּוב לבה ורך עצמותיה
ינקתי את הַאהבה.

כמו חרק
באור ברק
השם עירק
לראש נדחק
"זה ֹלא אני"

השם עירק
אומר לי רק
ָאדם נשחק
נטחן כה דק
"זה ֹלא אני"
בתוך מרק
צמּוק נזרק
נלעס ,נורק,
"זה ֹלא אני"
עירק-עירק
עבר נדחק
נקשר בשק
תוכו הּורק
"זה ֹלא אני"
היום נתק
אתמול נשק
לצל נמחק
מחר נדפק
"זה ֹלא אני"
אני נזעק
אני נשנק
השם עירק
השם עירק
זה שמי
אני.

היסטוריה קצרה מאד
עליתי לָארץ עם סבתי
בסירה קטנה את המפרץ הפרסי
חציתי.
הסתרתי בטנדר בין חבילות
בין צרורות וַאחרית דבר.

נחנקתי ,נשנקתי ,התעלפתי,
נשמת ילד הּוקָאה מתוכי
והזדקנתי בן-לילה.
ָאהבתי את מצילי – את שּוקרי –
עד היום הּוא גבור,
גבור בעיני
גבור!
מטוס ,מנועים ,חֹּלון קטן,
פרופלורים,
ושּוב הקאתי.
אבא נשַאר שם ,גם אמא.
אני ֹלא יודע מי עוד.
סבתא וָאחי וגם אני
והמטוס.
ּומשם אל הפליט – (ַאבקת די.די.טי שרססה ממכשיר מיחד [מכונת פליט]
"בוא הנה ילד ,תעמד בשקט וַאל תזּוז,
עצם עינים ּוסגר את הפה".
וָאז פפפפפ!!!!!)
הלבנתי ,התעטשתי,
נקיתי ,טהרתי.
.
.
.
ברזנט גדול פרּוש
על שדה חרציות צהב.
המון .ערב רב.
קפסאות שמּורים
ולחם שחור.
רבה אמריקאית
וחלב מקפסה.
ינקתי ונתפסה לי האצבע בפחית.

אהל סירים
וסבתא.

רמקול מעל משאית
אני קולט אומרים
"בא שרתוק"
סבתא מחביָאה אותי
שּוב בין צרורות
בין כבסים.
לוקחים את הַאחים לקיבּוצים!
מתי הם בכלל הגיעּו?
ּהמשאיות מעמיסות צעירים.
עוד משאיות מגיעות.
מרחביה.
ניצנים.
מאיר שפיה.
מולדת.
תקּומה.
קבּוצים ,מוסדות –
סבתא ֹלא נותנת.
קוראים לי ברמקול.
"יוסף! יוסף!"
סבתא ֹלא נותנת.
המשאיות עוזבות.
נצלתי מהקבּוץ!
מענין :מה זה?
"כמו בית-סהר "...סבתא אומרת.

מחלת עינים.
קמים בבקר והן נדבקות.
וֹלא רואים כלּום.
וזה מפחיד :נדבקות העינים!
ככה זה כשמתעּורים?
ָאחי בא לבקר,
מי זה?
עוברים לאהל גדול
אומרים זה אהל הדי,

יש יותר מקום.

לילה ,רּוח.
גשם משפיל.
גשם מבהיל.
גשם מבחיל.
קר!
רּוח – ועוד רּוח –
ועוד רּוח!
ואני מתעורר וחושב שאני מת
ושכבר כסּו אותי.
ואני רוצה לצאת ואני ֹלא יכול.
כי האהל נפל עלינּו.
וסבתא עוד ישנה
ואני צועק
ואני שואג
ואני פוחד
ואני מקיא
ואני חושב שלעולם ֹלא אצא
ואני נחנק.
וָאז מוציאים אותי
הגבורים-הגברים של המעברה.
ולוקחים אותי לאהל ַאחר ּומיבשים אותי
במגבת רטבה.

ּופתאם זה נופל עלי.
"זה האבא שלָך! תן לו נשיקה!"
"וזאת אמא שלָך! תן לּה נשיקה!"
"וזאת אחותָך הקטנה! תן לּה נשיקה!"
ואני ֹלא מבין :ככה זה כשמתים וקמים בעולם הבא?

פתאם אין לי רק סבתא.
יש לי הורים ,שנים!
הגיעּו!
עכשו ֹלא יהיה מקום באהל.

...אבא עצבני,
"רמּו אותנּו,
איפה הבית שלנּו,
זה?!
הרי דניאלָ( ,אחי) ,קבל בית!
זה מה שקבל?!!"
"שמע ישראל"!
.
.
.
.
"שמע ישראל"
שמע והאזן לקול נשמתָך.
שמע והקשב לקול דּומית נפשָך.
"שמע ישראל"
"שמע ישראל"
הגענּו לארץ ישראל.
כל המשפחה.
כלם עד הַאחרון.
ואנחנּו עשרה ,והורים שנים ,וסבתא...
אדני אֹלהינּו אדני אחד!

ואין מקום באהל.
ואין מקום בבית.
ואין מקום בחדר.
ואין מקום במטה.
ואין מקום מתחת לשמיכה.
ואין שמיכה.
ואין כרית.
ואין בקר.
ואין ערב.
יום ראשון ,יום שני ,שלישי ,שבת...
והשבת בָאה.

הלב מתרחב.
יש מקום
לסודות קטנים,
לפחדים גדולים,
ּולַאהבה נסתרת של הורים.
עברנּו לצריף.
מים מגיעים אלינּו במשאית.
לקראת שבת סבתא ממרקת אותנּו,
אבא חוזר מקדם,
הּוא ממהר ועצבני.
וָאחי ממהר
ואמי לבּושה בחלּוק של שבת ואני בדישדאשה*.
* חלוק לבן לילד שלבשתי בילדותי שנראה כמו שמלה והיה משמש
ללעג בפי אשכנזים" :הי ,ילד ,מה זה ,אתה לובש שמלה?!"

וָאבי יושב בתוְך הגגית
ואמא יוצקת מים לראשו.
והחליפה של אבא יוצאת מהָארון,
ּופתאם!
פתאם כלם לבּושים.
כלם רגּועים ,יפים.
והשבת בָאה.
וכלם יוצאים לבית-הכנסת.
ואין מקום.
גם שם אין מקום .הכל מלא.
ואני יושב ליד אבא
לחּוץ לחּוץ!

יום אחד ָאבי התעורר וזה היה שבת.
"מה זה פה בָארץ הזאת,
כל היום הבןָ-אדם צריְך להיות במטה?
אתה יושב במטה,
אתה שוכב במטה,
אתה ישן במטה,

אתה אוכל במטה,
הבןָ-אדם צריְך שישב פעם כבן ָאדם,
אפלּו שבָארץ הזאת הכל עושים במטה.
מחר אני קונה כסא".
למחרת ,יום ראשון ,הּוא יצא לשּוק וחזר עם כסא.
כסא כזה שרק בן ָאדם יושב עליו,
לבד.
זה היה הכסא של אבא.
כשהּוא ֹלא היה בבית ֹלא ישבנּו עליו,
כי זה היה הכסא של אבא
ועל כסא של אבא רק אבא יושב.
במיחד בשבת.

אבא קנה חמור.
חמור עם עגלה.
ודניָ ,אחי הגדול,
יושב עליה.
דני הּוא גם כן אבא.
יש לי אבא ויש לי דני
ּומשניהם אני פוחד.
יש לי אמא ויש לי סבתא.
ויש לי ָאחות ויקטוריה
ּושלשתן אמא שלי.
ָאז אבא קנה חמור
ולילה אחד חדרּו מסתננים
וגנבּו את החמור והרגּו אותו על הגבּול,
ואני בכלל ֹלא מבין את הספּור.
ואבא קנה מכלת
ואבא ֹלא בא הביתה.
רואים אותו רק בחשְך.
עכשו עברנּו לשכּון.
עוד אין מים ,אין חשמל ,אבל יש קיר.
ויש גג.
ויש חלון.
ויש דלת.

והצריף בחצר!
ויש לנּו בית!!

היתה שם השכנה צפורה,
היא גרה ישר ממּול,
לּה ֹלא היה בעל.
אבל היה לּה בן שקראּו לו שּולם.
והיא תמיד רצתה לתת לו לאכל,
והּוא ֹלא רצה.
והיא הסתכלה עלי וָאמרה:
"לתת את זה ליוסף??????....
ֹלא!!!"!!!!....
ּובפנים בפנים ...בתוכו ,אצלי בבטן,
נפער פה גדול שרצה לבֹלע לו את הבננה.
.
.
.
.
פעם כשהשכנה צפורה ֹלא הסתכלה
גנבתי לו סנדביץ' עם דבש.
הּוא שמח
אני שמחתי.
והשכנה צפורה צרחה...
ּוברחתי!

הבגדים שלי ַאף פעם ֹלא היּו שלי.
הם פעם היּו של ָאחי.
פעם היּו של ָאחי הגדול,
פעם היּו של השכן
ּופעם של בן דודי.
השרוּול היה קצת ָארְךֹ ,לא חשּוב זה יהיה טוב כשאגדל.
המכנס היה קצרֹ ,לא חשּוב זה כמו מכנס התעמלּות.
החלצה היתה קצת ארכהֹ ,לא חשּוב אפשר להכניס למכנסים.
כשאמא יצָאה לקנות לי משהּו
יחד עם אחותי הגדולה יצאנּו

עברנּו את כל הרחוב הראשי
נכנסנּו לכל החניות.
בדקנּו את כל המחירים.
נסינּו את כל הצּורות.
ּובסוף.
כשכבר חשבתי שזה ַאף פעם ֹלא יקרה.
קנּו לי סודר.
השרוּול קצת ָארְךֹ ,לא חשּוב הילד יגדל וזה טוב.
הסודר קצת ָארְךֹ ,לא חשּוב זה יחמם גם את הברכים ,בכלל זה כמו מעיל.
וזה היה הסודר שיצא אתי מהחנּות בפעם הראשונה בחיי.
איְך שאני אצחק כשָאחי הקטן ילבש אותו.
אבל זה יהיה בטח כבר ַאחרי הבר-מצוה
כי הּוא כל כְך גדול ,שבטח עוד אבלה בו עד שאגדל.

לגן בלהה
הלכתי בשביל בין הפרדסים.
סברס מימין,
ברושים משמאל,
ודרְך נפתּולית לפני.
________________
אני ֹלא זוכר היום את בלהה.
רק זוכר ַאהבה מָאדם ַאחר.

כלם הולכים לבית הכסא,
וכלם רואים שכלם הולכים –
לבית הכסא.
כי בית הכסא זה בית קטן –
קטן.
קטן.
והּוא נמצא במרכז המעברה.
והּוא עומד על קרשים.
ּובקרשים יש חור.
ּוכשנכנסים פנימה אפשר לראות דרְך החור ברצפה
בור עמק נורא.
וזה מפחיד להסתכל
וזה נורא לעשות קאקא.

ָאז אני ֹלא נכנס לשם בלי סבתא.
וסבתא גם ֹלא רוצה להכנס,
כי גם היא פוחדת.
ָאז ...למדתי לעשות בחּוץ.

פעם בָאה רּוח
והבית-כסא עף.
ונשַאר בור עמק גדול ורחב,
מפחיד ּומלא קאקא.

כשאחותי התחתנה
אני קבלתי את הג'וב
לרּוץ בשכּונה לחלק את ההזמנות.
זה היה ליד ּהדלת של קורינה,
השכנה.
כשצלצלתי וֹלא ענּו
ודפקתי וֹלא ענּו,
ּומהרתי נורא
כי רציתי פיפי.
מרב שחכיתי ֹלא הספקתי.
עשיתי במכנסים.
ועכשו אני בצרות!!!
אני ֹלא יכול ללכת הביתה
עם מכנסים רטבים.
ָאז לקחתי צנור של מים –
והתזתי על עצמי.
והייתי רטב כלי!
ּוכשבאתי הביתה...
כלם הסתכלּו עלי וצחקּו...
"מה זה?"
"עשית פיפי עד הראש?"
תפסתי בכי שכזה...

מיד התפטרתי מהתפקיד שקבלתי
על עצמי!

איְך עושים עירקי
ָאז איְך עושים "עירקי"?
ראשית המרכיבים:
קחּו ָאדם ,רצּוי רגיש,
הכינּו מעט עבר,
אין צרְך בעתיד.
הוסיפּו בדיחה ַאחת או שתים
בעניני פיג'מה או פסים.
קחּו ארץ שאינּה במפת הידע שלכם.
הוסיפּו ספר היסטוריה מחּוק,
לפחות בחלקים גדולים.
עכשו אתם מּוכנים לבשּול.

הוציאּו את הָאדם מארץ מוצאו.
הרתיחּו אותו היטב במיץ של ערכים ואידיָאלים.
כל זה לַאחר השריה טובה בצפיות רבות.
רחצּו אותו היטב וסחטּו את עברו.
ּוכשיקפץ מתוְך סיר הלחץ שנוצר סביבו בַארצו
הּוא יהיה מּוכן לשלב הבא.
העבירּו אותו לאזור ַאחר ,רצּוי במהירּות שֹלא יבין מה קרה לו.
כשיגיע חטאּו אותו היטב (רצּוי בדי.די.טי)
טבלּו אותו בבדיחה ַאחת טובה על פיג'מה (כדי שֹלא ישכח)
אתם כמעט מגיעים למטרה...
עכשו הניחּו לו למצא את מקומו בסיר הלחץ החדש.
הּוא יכנס למסחר – כי תעסּוקה ַאחרת ֹלא תהיה לו.
הּוא יסתגל לסביבה ויקשיח.
טעמו יזכיר לכם את טעמו של התבשיל "היהּודי"
המכר לכם מספר בשּול ַאחר.
אם ֹלא הצלחתם הפעם נסּו שנית.
זה חיב לעבד!

היה לנּו מחסן מתחת למדרגות (מָאז עברנּו לשכּון עם קומות)
וזה היה מחסן.
קטן.
קטן.
עם קיר מעץ.
ּומנעּול חלּוד.
ושם...שם!
"שם "...חשבתי"...אני סוף סוף
אּוכל ללמד להדליק גפרּורים בלי שיפריעּו לי".
ָאז נכנסתי למחסן,
פתחתי את המנעּול,
וסגרתי את עצמי מבפנים,
ונעלתי!
והדלקתי גפרּור
ַאחרי גפרּור
ַאחרי גפרּור
וזה הצליח לי.
עד שהבנתי...
ש ...אני...
המחסן...
והגפרּורים...
כלנּו בערנּו יחד.
ָאז צעקתי יַאַאַאַאַאַאַאַאַאַאַאַאא!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ואחותי ויקטוריה
ואחותי כרמלה
ראּו מבחּוץ
ת'מחסן הבוער.
דחפתי חזק
והדלת הבוערת...
נפלה.
וַאחריה נפלתי אני –
בוער!
ָאז שתיהן
החלּו לצעק
וגם אני!!!

צעקתי!!!
וגלגלּו אותי בחול
ונכויתי
ועד היום יש לי צלקת קטנה.
יש כאלה שיש להם צפור קטנה
בלב.
לי יש צלקת ...לידו.
ּוברגע זה אני נוגע בה.
וזה מחמם
מחמם
מחמם לי ת'לב.

ואבא החליט שאני דתי
אני ֹלא יודע למה ,אבל כשאבא מחליט
זה ברּור גם לי
שאני דתי.
ברּור ,מּובן ,מבין ּומּוכן הגעתי עם כפה שחורה
לידיה הדורסניות
של המורה פנינה.
בבית-הספר לבנים.
המורה פנינה :קטנה ,ממשקפת,
שמנה וכועסת.
ּוכשֹלא ידעת
ו/או ֹלא ענית
היתה ,בחמת זעם,
על פניָך מקשקשת.
בחיי!
אני נשבע לכם!
ממש מקשקשת עלי בעפרון.
ָאז מה הפלא שאני גאון בחשבון?
אומרים ש"עירקים טובים בחשבון"
(ָאז למה לַאכזב את אלה שאומרים?)
אומרים ש"עירקים ֹלא טובים
בחשיבה מפשטתָ( .אז למה לַאכזב את אלה שאומרים?) )
ָאז אני גאון בחשבון!

ואני נורא מתביש בזה!
זה ֹלא טוב לאמן כמוני להיות גאון בחשבון.
תחי המורה פנינה.
שקשקשה לי על הפנים
ודפקה לי את הראש.
תחי המורה פנינה!

למה הפסיכולוג רצה שאהיה מסגר.
אני כבר ֹלא זוכר
אני כבר ֹלא זוכר.
נשלחתי אליו
בסוף כתה חית
נתנּו לי ביד ניר ועט.
ּולרגע חשבתי חיים משּוגעים.
ּוכשיצאתי מהנאות החיים.
ונכנסתי אליו.
בפיק-ברכים.
בדחילּו ּורחימּו.
נבוְך ונפחד.
נסער ונרגש.
הביט בי האיש.
בחיּוְך ממתק.
בלי להניד עפעף
הּוא חרץ וגזר
וגמר וָאמר" :אתה תהיה מסגר!"
"משפחה גדולה.
ילדים הרבה.
ידים עובדות.
משאלת הורים.
ועוד ועוד ועוד"
סבות...
ּובאמת למה?

למה כלם שמחּו.
וחשבּו ודברּו
וחזרּו וָאמרּו:
"אתה תהיה מסגר".
עכשו זה ֹלא רק הּוא.
באמת ֹלא רק הּוא.
בביה"ס עמל
מּול מחרטה אימתנית.
הברזה ,הברגה
חרּוט מברזל ואני.
ּומעלינּו מר ויס
מביט ונועץ מבט קנטרני.
עם קצת הבנה.
ּותמיהה מקצה מחרטה ועד קצה.
מביט ואומר.
ושואל וחוזר.
"למה?"
"למה?"
"פינקל ,קלצ'קין ,מסקין- ,
הכל ,רק ֹלא זה".
ועד היום אני שואל:
למה הפסיכולוג רצה שאהיה מסגר.
אני כבר ֹלא זוכר.
אני כבר ֹלא זוכר.

בשעּור של תזּונה
על בטן ריקה
שואלת המורה הרפז
"היכן שמים ת'צלחת למנה עקרית
והיכן המזלג ּומקומּה של כפית
מה מזין במנה ראשונה –
וענינו של קנּוח במנה ַאחרונה".
וכלם מצביעים וצועקים "אני"
"אני"
ביניהם מרים אצבע גם אני.

גם אני.
והראשון שעונה ֹלא אני
ֹלא אני.
ממצמץ בלשונו ואומר הּוא כְך:
"אצלנּו אוכלים שֹלש מנות.
וכל ַאחת מגשת לחּוד.
בצלחת עליונה מגישים ראשונה.
ואת העקרית ממלאים בתחתונה.
בצד ימין סכין.
בשמאל מזלג.
למעלה כפית וכף.
ּומפית בתוְך כוס.
ורפרפת מגשת בסוף".
השני מוסיף עוד מנת מרק
השלישי מתוכח על מקּומו של מזלג.
ועוד מלה על מקומּה של שתיה
אם בריָאה היא ,אם רצּויה.
ואני מביט
תוהה ּובוהה
ּומגיע תורי
לענות" .נּו?"
"כן המורה ,חלמתי".
"כן ,אתה תמיד חולם.
ּובכן אדוני ,ואיְך אצלכם?"
"אצלנּוָ "...אמרתי לַאחר הסּוס
"אצלנּו ,המורה ,זה שונה.
אמא שמה את כל האכל
על השלחן.
את כל הצלחות ַאחת על השניה
ּולמעלה שמה כפות לאכילה".
"ּומזלג וסכין
אין דבר שכזה?"
"שמים ארז ועליו את המרק
אם יש עוף זה טוב.

ואם אין ָאז ארז.
ּושתיה זה מים.
ואין מנות ראשונה או ַאחרונה.
יש לשבת לאכל ולקּום"...
...
...
... ...
והיתה שתיקה
והמורה הרפז ָאמרה:
"באמת יש ממי ללמד!!
חה חה חה".
ּושפתה העבה נפלה.
ּופיה נפער לחיּוְך
והחיּוְך הפך לצחוק רועם.
"באמת יש ממי ללמד.
משפחה שכזאת".
ואני הפכתי כל כְך קטן
כמו הצמּוק בגזר במנה ראשונה.
וֹלא הבנתי
שצריְך לסתם ת'פה.
ּוכשפעם ַאחרת ישאלּו
או שאשתק או שאשקר.
מנה ראשונה.
שניה ,שלישית.
מזלג
סכין
כפית
וכּו'
וכּו'
וכּו'
ושיהיה סדר
ושהאכל ירד
על פי התכנית.

נקדה.

ההבדלים העושים את ילדּותי לשלי.
לילדּותו של זה היושב למּולי.
בני .בן:
ההבדל בין גגית לַאמבטיה.
בין ַאסלה איטלקית לחור באדמה.
בין מים מברז למים ממשאית.
בין גנת עצי פרי לגנת דשא ועצי נוי.
(ָאבי היה אומר" :יפי ֹלא צריְך לגדל
יפי גדל לבד.
אבל אכל צריְך להשקות
אכל צריְך לגדל.
הּוא ֹלא גדל לבד.
יפי גדל לבד".
ָאז אצלנּו בגנה
היּו עצים שצריכים לגדל
וכאן אני משקה את הדשא).
בין אבא "אבא"
לאבא "יוסי"
בין אמא סבתא
לסבתא סבתא ואמא "סּו"
בין היה היה פעם
לבין היה עכשו.
בין סינדרלה ּונסיכים שבאּו לחֹלם
לבין חלום על לכלּוכית שעוד ֹלא נגמר.
בין ילדּותי שלי
לילדּותו שלו.

אומרים" :מחָאה".
אומרים" :כאב".
אומרים.
אומרים.

אְך הרצון לומר
זה כל מה שנשַאר
וזה כל מה שבא לי
שבא לי להגיד.
אְך איְך שהּוא,
ותמיד זה כְך,
"זאת מחָאה"
כְך אומרים
"זה כאב".
ואני רוצה לבוא ליום
בו אגיע
בו ָאבין
בו אגלה שעת רצון
ורק אמר
וֹלא אמחה
וֹלא אצעק
וֹלא ַארגיז.
יום בו הפרח שבי
והקוץ
שניהם יצרּו זר של טהר לראשי.

כמו הפרח והקוץ
אשזר מחשבותי
ואמר.
רק אמר.
וָאז אגלה שגם לומר
אין צרְך כבר
פשּוט שקט ושלוה ואין אמר.
ואין-מחָאה
והקוץ יבל
ונבט של אור יצמח בתוכי
וימצא אותי נולד מחדש
בתוְך עצמי,
כמו נבט.

******הוצאת ספרית הפועלים******** 1981

