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קצת שירה...

הוא והיא /ד.ה

מָ עֳ רּומֵ י נָפְ שִ י  /ד.ה
הָ אִ ם אישה בְּמָ עֳ רּומֵ יה
הַ חֹושֶ פֶ ת אֶ ת שֳ דֵ יה
מְּ ָגלָה אֶ ת סֹודֹותֵ יה)?(

הוא והיא חיים בסתר
חייהם האמתיים אינם במסגרת
הוא והיא בעולמם הפרטי
עולם החבוי במחתרת

כְּשֶ ם עֵ ירֹום הָ ֶגבֵר
הָ חֹושֵ ף כ ֹּל אֶ בֶר
מְּ ָגלֶה ָרזַיו לְּכ ֹּל עֶ בֵר)?(

הוא והיא קשורים הם בנפשם
עולמם שזור אחד בשני
הוא והיא בעולם הדמיון
כזה הנותן ביטוי יומיומי

אִ ם כֵן מָ הּו הָ ֵרגָע הָ חֹושְּ פָ נ ִי
אִ ם ֹלא הָ ֶרגָע בֹו גִילִינּו אֶ ת
מָ חֲ שָ בֹותֵ ינּו
כָָאשֶ ר יָצָקְּ נּו אֶ ת דֵ עֹותֵ ינּו
וְּנִיבאנּו אֶ ת כיסּופֵינּו
הֳ ֹלא הּוא...
פְּרטִ י
עולמינּו הֳ ָ

הוא והיא בעולם אחר
כזה המקביל לעולמנו
לעתים הוא נפגש
לעתים הוא חוצה
ולעתים הוא בכלל איננו
סמטאות החיים  /ד.ה

הם הולכים יד ביד לאורך הסמטה
מסביבם אנשים וזגוגיות ראווה
הם חולקים חיים כבר תקופה ארוכה
בניחוח נעים ובנגיסות של תאווה
הם במסע אחר
מתובלן הוא טוב
מלוח ומתוק
ועשיר אף יותר
הם תרים על העולם
במין קלילות מעשית
מתוך תובנה ומשמעות פנימית
שלכל תייר יגיע הרמז
בו יבין שהגיע לסופה של הדרך
של אותה הסמטה
בסוף הרחוב
בו קצתה השותפות בו כבו האורות
נגמרו המילים ...אומרים הם להתראות
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על אדן חלוני  /ד.ה

על דא ועל הא  /ד.ה
על אדן חלוני
עם ספר בידי
מחשבותיי נודדות ,אבודות
במחוזות נפשי
צלילי גיטרה מנעימים את אוזניי עכשיו
אותם פורט בן זוגי במיומנות אצבעותיו
ניחוחות האביב מוצאים דרכם אל נחילי
..אפי
וכך כל חושיי כתזמורת מתערבלים
..האחד בשני
הנחת שאחרי הסדר
הסדר שלפני הבלבול
הבלבול שלפני הסדר המחודש
אשר שדרג עצמו לפני החג

זוג רועש
שיחתם קולחת
מה הם אומרים?
אומרים הם קדחת
זוג הילם
אינם אומרים מילה
על מה חושבים?
חושבים הם בחידה
זוגות רבים
מדברים וממלמלים
על מה הם הומים?
הומים הם על מהומה

אמונה עיוורת  /ד.ה
רוב האנשים שאני מכירה
זקוקים למתווך חיצוני בכדי להגיע אל
עצמם
זקוקים הם לאלוהים ,לפסיכולוג או
לכדורים לגופם
רוב האנשים שאני מכירה
יראים הם מאלוהים,
אך למעשה יראים הם מעצמם
רוב האנשים שאני מכירה
יראים מנפשם
ונותרים הם בגפם
אך אם רק היו חושבים אחרת
ומחברים את עצמם לגוף ולנפש
היו מוצאים את אותן התעצומות
בעיניים עצומות
היו שומעים את פעימות ליבם
כדהירות סוסים ב-ים
היו רואים את עצמם בראי
ללא כל מתווך או אמצעי
בכדי לפגוש את עצמם
בעבר השני...

יקיצה טבעית  /ד.ה
כאשר יקצתי אל עצמי
יגורתי מפניו
צללתי אל מעמקי נפשי
לבריאה טבעית
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בקיבוץ  /ד.ה
בקיבוץ /ד.ה
בקיבוץ
אפשר לרוץ
לטפס ואף לאוץ
אין זו אמתלה ואין זה קונץ
שהזמן אינו דוחק ,אינו לחוץ
אינך עייף ,אינך רצוץ
נעים בפנים ,נעים בחוץ
ועם רחש של ציוץ
כל רצונך הוא רק לעוף
כאן אצלנו בקיבוץ

הילד עם האצטרובלים  /ד.ה
הילד שאסף אצטרובלים
פגשתיו יום אחד בילדותי
בחופשה עם משפחתי
נכנס ולא יצא
בתעתועי זכרון ללא מוצא
גבוה ,צנום ושקט
אסף אצטרובלים שנשרו מהעץ
כיצד נכנס כך לתודעתי
תמונתו מקוטלגת בזכרוני
חבר אלינו בעת החופשה
ומבלי לדבר הבנו את המהומה
את אותה העוצמה ללא המלים
הותיר אותנו הלומים
עם זכרון שנותר לעולמים
של אותו הילד שאסף אצטרובלים

אבודים בטוקיו  /ד.ה
ה  - issueהגדול של האנושות
היא לא הרוע ,היא לא האדישות
השורש לכך יותר עמוק
כאשר אובדים אנו בתוך האמוק
כי אין איש אשר את דרכו אינו איבד
אם במשעול מרכזי או בנתיב חולף
מנסה למצוא לו מסלול עוקף..

פאזלים  /ד.ה
בתמונת הפאזל שלי ,חלקיקים לרוב
חלקם נגלים מהר
חלק נגלים פחות
דומה למציאות כשהיא נגלית
מורכבת יותר ממה שהיא נראית
חושפת טפחיה ,חושפת מילוי
כי רב הנסתר על הגלוי

השקט /ד.ה
אותו השקט
אשר שומר על הגוף והנפש
נותן איזון
זורק החוצה את כל הרפש
לשמור מפני סערת הנפש
אך איתו כובל גם את הpassion
לפתור זאת ,זה הmissionn...

