
 (/ רחלי ראובןיש בתוכי בת )עשי בי קירבה

 יש לי בת אחת

 ,שיום אחד

 ,אחרי ימים אחרים

 החלטתי שהיא

 האחת שלי

 היא השמים אליהם אני נושאת עיניים

 ,היא קול השירה שלי

 יש לי בת אחת

 ,שהיא לפני כל העולם

 ,היא גם לפניי

 היא חג כל החגים שלי

 ,וחירות כל החירויות

 יש לי בת אחת

 שהיא שמש ליבי

 היא לחן הרוח שלי

 ,היא ריקוד צעדיי המקשטות את האדמה

 יש לי בת אחת

 בתוכי

 ואין עוד אהבה כזו

 ואין עוד חברה כזו

 ואין עוד מי שבעדי כמוה

 ואין עוד צחוק כמו שלה

 וחיים כמו שהיא

 יש לי בת אחת

 היא אני

 אני הזכה

 עם שיני חלב בתוך הבשר של החיים

 עם קמטי הצחוק

 ,עם שיבת האמת

 יש לי בת אחת

 מלאכה רבה הנחתי בה

 שתעשה איתי קשר מחדש

 שתאמין לי

 ,שהיא לפני כולם

 יש לי בת אחת

 נצחית

 בכורת אהבתי

 – הד נשימותיי

 ילדתי הפנימית

 קודם כל את, בתי

 אני נשבעת



 

 ליבי ער

 יובל דיין
 

 

האחרונה ההשניינצחק נצחק עד   

 כל עוד יש איפור

 העיניים זורחות, הפנים מאירות

 והלב, הלב לא ברור

 וזה זז בתוכי כבר שנים

 הרצון להתעמק, לדעת

 לדפדף את הכריכה היפה שמעל

 להסיר את הקליפה

 להכנס בין השורות לרגע

 לתפוס את כל מה שחולף לידי כל הזמן

כובש את כולי ברגעאיך פתאום זה   

 אוחז בי, מטעה

 ועוזב

 אז שוב אני ישנה וליבי ער

 שוב אני ישנה וליבי ער

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1280&bih=602&sxsrf=ALeKk00BEHlPEptJvEc5B2K4kik2rVHw7w:1593870714526&q=%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C+%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3NDKNT64qyClcxCp4feb1qdcnXp-jcH0ykDnz-nwARByT7SQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi59IaO37PqAhUyxMQBHfYjAE0QMTAAegQIDRAF


 כמו שאת

 ליאון פליפה :מילים

  ,חיי הם אבן

  ,כמו אבן

  .אבן הם חיי

  ,כמו שאת אבן קטנטונת

  .כמו שאת אבן נזרקת כמו שאת

  ,כמו שאת זמר של הלך

  .כמו שאת אבן של דרך כמו שאת

  ,שאת אבן של נחלכמו 

  .כמו שאת אבן שוקעת כמו שאת

  .כמו שאת אבן קטנטונת כמו שאת

  .כמו שאת אבן של נחל כמו שאת

  ,כמו שאת ביום של גשם

  .כמו שאת אבן שקר לה כמו שאת

  ,כמו שאת אחר כך נוצצת

  .כמו שאת חצץ של רכבת כמו שאת

  .כמו שאת אבן קטנטונת כמו שאת

  .כמו שאת כמו שאת אבן של נחל

  ,כמו שאת אבן מתלכלכת

  .כמו שאת אבן מתהפכת כמו שאת

  ,כמו שאת לא אבן של חן

  ,לא אבן חומה

  ,לא אבן שלמה

  .כמו שאת

  .כמו שאת

  ,כמו שאת אבן סוררת

  .כמו שאת אבן מתפוררת כמו שאת

  ,כמו שאת אבן נזרקת

  .כמו שאת אבן קטנטונת כמו שאת

 .כמו שאת

 


