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 ורד טוהר

 

* 

 כשנגעת בי

 כל העולם עלה על גדותיו

 גופי נפער חלונות חלונות

 ומכל חלון התעופפה ציפור

 לעולם שאהב אותי

 כשנגעת בי.

 (1990)מיכל סנונית, נגיעה, 
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 מלאכית שלי 

 בודדה בשמים

 מי נותן עליך דעתו?

 העולם נברא להלל

 שניים שניים

 רק את מלאכית בעולם

 גופך מעופף לבדו.

 

 ושלושה פרחים בשדה צהוב

 שרים פעמיים כי טוב

 הם שלך כי ילדת אותם משכבר

 מלאכית שקופת מכאוב.

 

 פעם הייתה בך 

 גאוות הדקל בתמר

 היום הכוכבים דוקרים את גופך

 שנפער, ונסער, ונסגר.

 (1990)מיכל סנונית, נגיעה, 
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 אדם מת באמצע חייו

יְך ָלֶלֶכת. שִׁ הּוא ַממְּ ַצע ַחָייו וְּ ֶאמְּ  ָאָדם ֵמת בְּ

ָבבֹו ַשֶלֶכת. לְּ ָמחֹות, בִׁ שְּ  ֵאין הּוא ָבא בִׁ

הּוא הֹוֵלְך.ּגּופ  ֹו ֵבית ָמֶות לֹו וְּ

ים. יטִׁ ָרהִׁ ים וְּ ָפרִׁ ים, סְּ ָגדִׁ ת, בְּ  ָאַגר ַביִׁ

ים. ַחקִׁ יגּו ַלֶמרְּ לִׁ פְּ ָבר הִׁ ָלָדיו ֶזה כְּ  יְּ

ים. ָרשִׁ פְּ מִׁ ינּו כְּ בִׁ לְּ  ַשֲערֹוָתיו הִׁ

ים ֵני ָשנִׁ פְּ עּו לִׁ ים ֶשָשקְּ ינִׁ נִׁ  ֵיש בֹו פְּ

ים.  ֲאָבל ֵאין לֹו ָפנִׁ

יְך ָלֶלֶכת.ָאָדם ֵמת בְּ  שִׁ הּוא ַממְּ ַצע ַחָייו וְּ  ֶאמְּ

ים. ַחקִׁ אּו ַלֶמרְּ עּוָריו ָקרְּ יָרה ּונְּ ָרה שִׁ דּותֹו ָאמְּ  ָאָדם ֶשַילְּ

ָלתוֹ  ֹשְך ֶאת ֶעגְּ מְּ ֶבֱהַמת ַמָשא יִׁ פֹור ַאְך כְּ מֹו צִׁ  ָינּוד כְּ

ֵאָבָריו ים בְּ עּו ָדגִׁ ּגְּ י יִׁ כִׁ ָפּה ַבָים. וְּ דְּ צִׁ ֹבקּו כְּ דְּ ֵאיָבָריו יִׁ  וְּ

יֹות ַהָמֶות. תִׁ עּו ַבַתחְּ ֻנּגְּ ַחק ֶפן יְּ ֶמרְּ  ָינּוסּו לְּ

ַצע ַחָייו. ֶאמְּ ֵנה הּוא בְּ הִׁ עֹוֵרר וְּ תְּ  ָאָדם מִׁ

יבֹו. בִׁ סְּ ַהֹכל ֹכה ָּגבֹוַּה מִׁ יט ֹכה ָוֹכה, וְּ  ַמבִׁ

יאּוַלי ָערִׁ שְּ בֹו, ָיֵנץ ֶפַרח ָאֹדם בִׁ לִׁ  , הּוא אֹוֵמר בְּ

י.   ַבדִׁ ָּוֵתר לְּ ֹלא אִׁ  וְּ
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 רן יגיל

 

 רגעים

ָיר ֵנט ֶאל ַהנְּ ַמגְּ  ָהֶרַגע מְּ

ים לִׁ ים מִׁ לִׁ  מִׁ

יר   –ַעד שִׁ

יאֹו. פִׁ  ּוַמקְּ

 עֹוֵבר ָאָדם

 –טֹוֵמן אֹותֹו ַבֵלב 

ירֹו. שִׁ  ּוַמפְּ

אֹור ָזרּוַע ַעל ָפָניו  וְּ

אֹור יר. וְּ ֵני ָהעִׁ  ַעל פְּ

 הֹוֵלְך ָאָדם

יר. בֹו ֵיש שִׁ לִׁ  ּובְּ
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