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נופי כתיבה
תְּ חִ לָּה אֲ נִי מִ תְּ ַרגֵּל אֶ ל הַ ּנֹוף1
ִגּנָּהּ ,ובָּּה
עֵּ צִים וְּלָּעֵּ ץ
עַ ְּלו ָּה ּובָּּה
עָּ לֶה מְּ ַצ ְּלצֵּל1
קָּ פֶ ה הֲ מּול פִ טְּ פּוטִ ים,
עֵּ ינֵּי אֲ נָּשִ ים נְּעּוצֹות בִי1
ו ְּחַ דְּ ִרי ,עֶ שְּ ִרים שְּ נֹות הֶ כֵּרּות אִ ינְּטִ ימִ ית1
אֲ בָּל כְּדֵּ י ִלכְּת ֹּב צ ִָּריְך
לְּהִ תְּ ַרגֵּל אֶ ל הַ ּנֹוף 1אּולַי
הַ ֶצבַע הִ ְּתקַ לֵּף 1אּולַי
תְּ מּונָּה עֲ קֻ מָּ ה1
אֹו שֶ תֹופִ יעַ י ַתּושָּ ה עַ ל הַ דַ ף
ו ְָּאז אֶ מְּ חֶ ה אֶ ת זִמְּ זּומָּ ּה
בִמְּ חִ יַאת כַף ֹלא ְּרצֹונִית1
אֹו שֶ ּנְּמָּ לָּה בְּדִ ּיּוק תֶ חֳ צֶה
בַחֲ ִריצּות אֶ ת הַ קִ יר ,אֲ שֶ ר
לִפְּ נֵּי שָּ נִים בָּחַ ְּרתִ י אֶ ת גֹונֹו
הָּ אֲ פַ ְּרסְּ קִ י 1בְּעָּ ב ְָּּרּה אּולַי תָּ פֵּ ר
אֶ ת שִ ּוּוי הַ מִ שְּ קָּ ל שֶ ל הַ שִ יר1
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אֶ ת הַ שִ יר הַ זֶה כָּתַ בְּתִ י
אֲ נִיֹ 1לא-אֲ נִי
דָּ פַקְּ תִ י תַ 'ר ֹּאש כְּשֶ הִ ְּרהַ ְּרתִ י לְּעַ צְּמִ י
ְּבכֵּפֶ ל הַ פָּ ּנִים שַ ל מַ ה
שֶ ָאנּו מְּ ַכּנִים "עֹולָּם" ,כְּגֹון:
חַ לֹון ,כַף י ָּד ,שָּ פָּ ה1
ֹלא-אֲ נִי לָּמַ דְּ תִ י בִי
ו ְּאֵּ ם אֵּ י ,כְּדֵּ י
לִמְּ כ ֹּר סְּ פָּ ִרים בַקַ נְּיֹוןֹ 1לא-אֲ נִי
עָּ שִ יתִ י קֶ בַע ,שְּ נָּתַ י ִם ו ָּחֵּ צִיֹ 1לא-אֲ נִי
נֹולַדְּ תִ י בַקִ ְּרי ָּה ב ֵּ
ְּתלָ-אבִיב
(כְּשֶ עֹוד הָּ י ָּה שָּ ם בֵּית יֹולְּדֹות)
וְּכַעֲ ב ֹּר שָּ נִים קָּ ב ְַּרתִ י אֶ ת אִ מָּ א1
אֲ נִי נֹולַדְּ תִ י עִ ם עַ מִ י בְּאֹושְּ ו ִיץ ,בְּעֶ צֶם ֹלא,
לִפְּ נֵּי ,עַ ל-י ַד ,בְּבּוכֶנוַלְּד
ירה1
שֶ ל הַ מֵּ ָאה הָּ ִראשֹונָּה לַסְּ פִ ָּ
אֲ נִי נֹולַדְּ תִ י ַבלֶהָּ בֹות הַ הֵּ ן,
אֲ נִי עֲ שַ ן הַ זְּמַ ןֹ 1לא-אֲ נִי
ֹלא אַ תָּ ה ֹלא אֹוהֲ בִים שֶ מְּ דַ ב ְִּרים
עַ ל עָּ שָּ ן ּוזְּמַ ן ,אֲ בָּל
שִ ִ
ירים עֲ שּוי ִים עָּ שָּ ן ּוזְּמַ ן,
ּׂשֹורפֶ ת
מְּ קֹומָּ ם בָּאֵּ ש הַ ֶ
אֶ ת
הָּ עֵּ ט ,הַ ּנְּי ָּר1

