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 מסעות נסתרים
 

1 

 פוסע הרחק

 לא ברור לי לאן

 הולך לי בשביל

 חולף לו הזמן

 תוהה על מהות

 על קיום

  אהבה

 מחפש משמעות

  מתפוגג

 נעלם

 

2 

 לילה אפל

 רוח קרירה

 שוכב לבדי

  בלי עתיד

 או ברירה

 מחפש את הנצח

 אובד בהווה

 הבלים של הרגע

 סיפורים שבודה

 מה יהיה בסופי

 זעקה פנימית

 אילמת

  תמידית
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3 

 טיפות גשם קטנות

 מבשרות בוא הסתיו

 הבטחה לשינוי

 התנקות וזרימה

  שינוי מבחוץ

 שינוי מבפנים

 מקסם שווא זוהר

 הן דבר לא קיים

 

4 

 שמי כוכבים

 נעלמו ואינם

 צללים מתגבשים

 דממה בעולם

 חלומות שחולפים

 תקוות רצונות

 הכל מתפוגג

 מתפורר ונושר

 ואני רק נשאר

 ערום ועריה

 מתבונן על הדרך

  תוהה על טיבה

 שואל אנה תוביל

 נספג לתוכה
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5 

 בלוטים נופלים

 רוח נושבת

 יער נסוג

  אלי חשיכה

 עולם קמאי

 פראי

  עצמאי

  בלי חוקים

 או מוסר

 מה מותר

  מה אסור

 חיות פרא

 שדים

 רוחות ופיות

 לוחשים מעשיות

 ואני

 רק מקשיב

 מתבונן משתאה

 ההמצאתי

 כל זה

 

 

6 

 ציוץ ציפורים

 רוח קרה

 שמש הופיעה

 פיזור אפלה

 ואני כאן ממשיך
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 מחפש את דרכי

 נתקל בקוצים

 שורט את גופי

 מתבונן משתאה

 בפלא סביבי

 מחפש רמזים

 לדבר מה

 בתוכי

 

7 

 מסע החיים

 בלי עבר או עתיד

 בכל רגע חדש

 מיוחד ראשוני

 מספר לעצמי

 מיני מעשיות

 אשליות ובדיות

 שעולות

 נעלמות

 הן הכל כבר סופר

 התגלה ונשכח

 מייחל לשחרור

 מסתפק בעכשיו

 

  

 



6
 

8 

 אדמה רכה

 נבט ירוק

 עוצמה של הסתיו

 התפרצות ופראות

  שבירת מוסכמות

 דעות מחשבות

 שנוצקו בנו פעם

 סיפור מרחוק

 זמן לחופש

 חקירה שאלה

 לאן זה יוביל

 זאת מהות המסע

 

 

9 

 עורב מתעופף

 שיירת נמלים

 שמש מעל

 עלים שנושרים

  הכל בתנועה

 משתנה מתחלף

 אין קביעות

 בטחון

  כל רגע חדש

  רק הנצח קיים
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 מסע אל האפלה
 

1 

 גלים על גלים

 מתקרבים אל החוף

 מין מסע אינסופי

 שנוצר ונמוג

 פראות ושלווה

 רכות מכילה

  התנפצות סערה

 הכל כאן נמצא

 מחכה לו לרגע

 מופיע ותם

 ומתחת כל זה

 נשמה עתיקה

 

2 

  תחנה ריקה

  רכבת חולפת

  רעש מהומה

 מחשבות מופיעות

  דוהרות להן הלאה

 סיפור בלי תכלית

  מתפרץ

 ושוקע

 עולם נעלם

 מעולם לא היה
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3 

 פשטות

 זורמת

 מניעה את רוחי

 מסירה מסכות

 מסעירה את דמי

 רצון עז לברוח

 עמוק לתוכי

 חזרה אל הריק

 אל מהות ראשונית

 

4 

 ערסל חורק

 מתנדנד לאיטו

 בריכה צלולה

  ירח שקט

 מחשבות צפות

 שוקעות ברכות

 יום חולף

 נעלם ונמוג

 

5 

 מחשבות תהיות

 מה נכון

 מה צריך

 תשוקות רצונות

 חלומות בהקיץ

 ימים שזורמים

 נעלמים בלי עקבות
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 רק האבן

 נשארת

 סופגת הכל

 

6 

 רוח פרא

  מתפרעת

 חופשית

  בלי כללים

 או גבולות

  מסעירה את הנפש

 מתישה את הגוף

 חלום בלהות

 או קריאה לעוצמה

 בידי הדבר

 

7 

 צופה במוכר

  יום יום מחדש

  פוגש את עצמי

 יש יאמרו המצאה

 הכל משתנה

 ללא הפסקה

 מחשבות החלטות

 פורצות מעצמן

 גבולות נפרצים

 שומרים על עצמם
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8 

 תלוי במרחב

 בשקט מוחלט

 מקשיב רק לרגע

 לתוכו נעלם

 ללא מטרה

  תקוות חששות

 מקבל את הכל

 בלא רע

  בלא טוב

 וכך מתפורר

 נגוז נעלם

 דבר לא נשאר

 

9 

 מחפש ושואל

 כיוונים לא ברורים

 תהיות מעצמן

 בתוכי כך עולות

 יצירה משכבר

 מעגל שחוזר

 מעשה משובה

 נברא דבר מה

 

10 

 נטוש על הדרך

 בלי עתיד או עבר

 מחפש משמעות

  מתפתה לתקווה
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  חיים שחולפים

 רק הרגע קיים

  האמצא את  הדרך

 תעלומה  הפתעה

 

11 

 רוח פראית

 קדומה אפלה

  נושבת בכוח

 מפלסת דרכה

 בחוץ חושך

 סלעים דוממים

 ממתינים במקומם

 חופשיים מתשוקות

 ללא ציפיות

 בלי שיפוט

 או תקווה

 

12 

  נגיעות של סתיו

 עננים במרום

 מתחברים אל ליל קיץ

 לעוצמה של החום

 תנועות בתוכינו

 שעולות וחולפות

 מסעירות את הנפש

 מטריפות החושים

 שוככות אל הנצח

 אדוות של גלים
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 המסע של חיינו

 לא קיים

 בלי תכלית

 

13 

 שמש שוקעת

 נפתח זמן חלום

 צלילה לעולם

 שקיים בדמיון

 מציאות פנימית

 הקולות של הלב

 שתמיד רוחשים

 מבקשים הכרה

 לפתע יסוגו

 יעלמו בדממה

 

14 

 קרירות של בוקר

 אדמה לחה

 שינויים ותמורות

 התחלה חדשה

 בכל רגע ורגע

 נולד מחדש

 מת אל הנצח

 לעולם לא קיים
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 שירי  בדד
 
 

1 

 לבד כאן ביער

 מתחתי אדמה

  קשה מזמינה

 מרוחקת קרה

 מתהפך מסתובב

 מחפש מנוחה

 קריאה לעצים

  תפילה לאלה

 שנמצאת מסביבי

  מקשיבה מביטה

 האגע בליבה

 

2 

 שקט מוכר

 ממלא הנשמה

 הולך וגובר

  מנשימה לנשימה

 נרדף וזוחל

 מצל אלי צל

 שינוי תמידי

  חיפוש אינסופי

 משיל השכבות

 מקלף את היש

  סיפורים בלי סוף
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 בלי סיבה או תקווה

 מחפש את עצמי

 מחפש אהבה

 

3 

  רוח נושבת

 שמי עננים

 חושך בחוץ

 כבדות מבפנים

 שאלות של הליל

 מה יהיה

 מה נכון

 שדים וצללים

 שצצים ובורחים

 ואני כאן שוכב

 מחבק אדמה

 זכרונות עמומים

 אהבה ישנה

 מייחל אל הנצח

 העלמות

 שכחה

 

4 

 מסתורין של הלילה

 סתור שיער

 מסתתר

 צללים שנעים

 בלי סיבה

 או הסבר
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 שולחים יד אל הנפש

 מתגנבים בהסתר

 זכרונות עתיקים

 מומצאים מעצמם

 הסיפור שרקמנו

 בממלכת הזמן

  לא קיים

 בדיוני

 כיסופים לשחרור

 שגם הוא דמיוני

 

5 

 תלוי על בלימה

 בין עבר ועתיד

 הרגע מופיע

 נצחי ומתמיד

 מחכה לדבר מה

 לפליאה ולנס

 שהגיע מזמן

 שכל רגע קורה

 מחשב מחשבות

 מתכנן תוכניות

 צוחק מעצמי

  מין תמימות שכזאת
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6 

 שקט של יער

  התמזגות מסתורין

 אופנוע מגיח

  רעשים אחרים

  ריקנות הקיום

 הרס וחורבן

 אני ואפסי עוד

 עולם לא קיים

 חי לי בנצח

 מחפש הטהור

 נחבט שוב ושוב

  שיעור ללא סוף

 

7 

 לילה אפל

 ירח שקע

 שוכב על אדמה

 קשה ונוקשה

 תוהה על עתיד

 נזכר בעבר

  שוכח הרגע

 נסער ונבער

 מביט בגלים

 מתנפצים בתוכי

 צולל לאוקינוס

 של שקט פנימי
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8 

 רשת נסתרת

 מחברת הכל

 טווה הקורים

 יוצרת מחול

 מניעה את הנפש

 יוצרת תנועה

 להקשיב לה נוכל

 בשקט דממה

 נוצרת בסתר

 גלויה לעין כל

 מזמינה מאפשרת

 חופש שחרור

 

9 

 ירח מאיר

 מבעד ענן

 יוצר לו הקסם

 דבר מה נעלם

  חודר אל הלב

  מזכיר אהבות

 שהיו וישנם

 מבלבל את הכל

 מציף מעורר

 איזה כח קדמון

  שהופך את הנפש

 מין כח עליון

 

 

 



18
 

10 

  גלים לבנים

 מתנפצים אל החוף

 בלי סיבה מטרה

 לא ישאירו עקבות

 מסע ללא קץ

 בלי תכלית

 בלי תקווה

 יעלמו אל הנצח

 אל תהום הנשיה

 

11 

 צליל מכונית

 זמזום קו חשמל

 חודרים לשלווה

  יוצרים מהומה

 מה צריך

  מה נכון

 רצונות ודחפים

 לדבר מה אחר

 לחיים אחרים

  לחלום שהמצאתי

 לסיפור אגדה

 שיעלם אם נביט בו

 בעין פקוחה
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 שירים מהדרך
 

1 

 מוקף אנשים

 יושבים בדממה

 נוסעים בלי לדעת

  כיוון או מטרה

 נישא עם הזרם

 גלגל במכונה

 תוכנית אלוהית

  לא גלויה

 לא ברורה

 מחכה לתשובה

 השראה

 פתרון

 משתחרר אל הרגע

 תקווה

 חדלון

 

2 

 שקשוק גלגלים

  מעגל אינסופי

 ניתוק מהקרקע

  מסע אל עצמי

  מתייאש

 מנסה

  גישושים בלי תכלית

 חושך בחוץ
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  ומה יש בפנים

 העולם כך חולף

 לא נראה

 לא מורגש

 ואני בו תייר

 מופיע

 נעלם

 

3 

  פלמינגו ניצב

 על רגל אחת

 שומר יציבות

 מתבונן בעולם

  שחולף ועובר

  אדיש מנוכר

 עסוק בעצמו

 לא רואה

 לא קיים

 

4 

 חולות שהיו כאן

 נכבשו בבטון

 עולם נעלם

  סיוט או חלום

 שאיפות ותקוות

 לדבר מה

 לא מושג

 ריצה בטירוף

 אשליה וכזב
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 בובות עלי חוט

 תלויות מוזזות

 הנשכיל אי פעם

 לקרוע החוט

 

5 

  בדד ברכבת

 בדד בעולם

 קרחונים שצפים

 בנתיב נעלם

 מתנגשים נפרדים

 בלי עבר

 או עתיד

 מחפשים חיי נצח

 נמסים נמוגים

 בלי עקבה או סימן

 לא היו מעולם

 

6 

 גשם הופיע

 לפתע נחת

 הרטיב את הכל

 הלך נעלם

 השאיר מתיקות

 הכלה וזרימה

 הזכיר והמשיך לו

 ואנו

 עוד כאן

 

 



22
 

7 

 אבנים עתיקות

 ניצבות דוממות

 פרפר  מתעופף לו

 חולף בדרכו

 עלים שנבטו כאן

 פרצו לעולם

 הכל כאן קבוע

 משתנה

 נעלם

 אין עבר

 או עתיד

 רק הרגע קיים

 ואני בוהה בו

 מסרב להבין

 

8 

 עלה שנשר

 יום שחלף

 חיים שהגיחו

 נמוגים אל האין

 שבילים נסתרים

 שאלות בלי תשובה

 נמשך אל הנצח

 מחפש לי תקווה
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9 

 חום של סתיו

 עקבות של סוף קיץ

 נלחם מתנגד

 לחורף שיבוא

 שמש מכה

 בעוצמה שדועכת

 הזדמנות אחרונה

 מנסה עוד ועוד

 סופו של מחזור

 התחלה חדשה

 מוכרת ידועה

 מעולם לא היתה

 

10 

 חולות נודדים

 חופים וגלים

 עולם משתנה

 לא יציב

 ארעי

 מתבונן בו דומם

 זר חולף

 לא שייך

 סיפור דמיוני

 רק לרגע קיים

 אור פנימי שמופיע

 כבה ונגמר

  מחפש את עצמי

 מתפורר  נעלם
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11 

 רוח קפואה

 נושבת בעוז

 מקפיאה את הגוף

 מקפיאה את הלב

 אדמה מתקשה

 רכות שהיתה

 נעלמת איננה

 התבדלות וניכור

 מחזורי הקיום

 שינויים ותמורות

 סיפורים על עולם

 שהמצאנו פתאום

 הופיע לרגע

 נעלם במצולות

 געגוע לריק

 לדבר מה בתוכי

 

12 

 עצב עתיק

 ממלא ישותי

  מחשבות נסתרות

 זכרונות רדומים

 שאלות על עבר

 תהיות על עתיד

 מתפזר מתערפל

 נעלם וחוזר

  גלגל אינסופי
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  מסתובב

 מתפלל

 

13 

 בדד מול הנצח

  נודד בדרכים

 מראות שחולפים

 חוויות אנשים

 מהומה פנימית

 שעולה בלי סיבה

 מופיעה נעלמת

 מסע הנשמה

 מה היה

 מה יהיה

 משמעות הקיום

 הכל כאן נושר

 עריה וערום

 

14 

 מסע למדבר

 ירוק וצהוב

 מתחלפים לאיטם

 השתנות בלי גבולות

 אדמה צחיחה

  ללא הבטחות

  נשמה חשופה
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15 

 עקבות סערה

 מוטחים בחלון

 פראות לא נשלטת

 ללא כל רצון

 סוחפת נושבת

 ללא התחשבות

 לא מחכה לאישור

 תמצית החיות

 ואני מסתתר

 מוגן מתגונן

 נצמד לתנור

 נזהר ושומר

 מחפש הנוחות

 לצפות בביטחה

 האמצא בי הכח

 להתפרע כמותה

 

16 

 מסע לא נודע

 בלי כיוון

 בלי גבולות

 לא התחיל

 לא נגמר

 מחפש האינסוף

 מין סיפור חרישי

 שנשכח

 לא סופר

 מי אני
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 מה אני

  בכל רגע חדש

 מחכה לניסים

 מתפלש ביומיום

 מה יהיה בסופי

  העלמות

 חידלון
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 שירי טירו
 

1 

 רוצה להמריא

 שחרור העלמות

 לא שייך

 לא קיים

 סיפורי מעשיות

  נופל אל הרגע

 סוער ומופעל

 מאמין לסיפור

 שהמצאתי עכשיו

 נופל וקם

 מחפש משמעות

 בעולם שרקמתי

 במין רגע של שטות

 

2 

 הר מקודש

 ניצב מעלי

 עצים עבי גזע

 עומדים בדממה

 צפירת מכונית

 ניחוחות של בישול

 סנאי מתרוצץ

 ריח ביוב

 הכל מטלטל

 בין תקווה ליאוש
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 קדושה וחולין

 חיפוש

  העלמות

 ענן של עשן

 סמיך מתפוגג

  האמצא את הדרך

 להעלם כמותו

 

3 

 הר מתנשא

 קדוש

 מבודד

 שבילים נסתרים

 קולות העבר

  מחפש את הדרך

 פוסע סומא

 סומך לא סומך

 מייחל בלי תקוה

 קולות המולה

 שבוקעים מרחוק

 שמש יוקדת

 בכי תינוק

 לא שייך לכל אלה

 צועד לי בדד

 בתוך ההמון

 מתפלל לישועה
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4 

 מקדש עתיק

 ניצב בדממה

 קולות מן הכביש

 צפצופים מהומה

 יושב בשלווה

 נע ונד במרחב

 מחכה וממתין

  לגילוי הארה

 מתמזג נעלם

 בכאב מפרקים

 מחשבות זכרונות

  מעבר דמיוני

 לרגע ברגע

  מאמץ אינסופי

 

5 

 ירח ניצב

 תלוי באויר

 פס קטן

  באינסוף

 זמני ארעי

 מופיע נמוג

 מתפוגג נעלם

 מחפש את עצמו

  מאיר ממעל

 השתקפות של האור

 שלנצח נמצא

 מין תקווה לא ברורה
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 להאיר מבפנים

 מעורר נרדמים

  מסעיר את הנפש

 להבין את פשרו

 נעלם אל האופק

 מי יבין את סודו

 

6 

 מתעורר ונרדם

 בין חלום למציאות

 מטייל במרחב

 שחופשי מגבולות

 מחפש את הדרך

 רק כדי לנוטשה

 אין כללים

 אין מורים

 הן הכל המצאה

 מין ביקור בחטף

 שעשוע חולף

 בתוך ראשי נע

 מתבונן ועוזב

 

7 

 שותק מול הרעש

 נבלע בדממה

 סלע עתיק

  היתן לי תשובה

 עקבות של רגליים

 שחלפו נבלעו
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 זכרונות מרחפים

 משאירים רק אדווה

 מסע ללא סוף

 ייחודי משותף

  ללא מטרה

 ללא כוונה

 

8 

 פוסע בשביל

  מיוזע מאובק

 שביל בו פסעתי

 לנצח

 לבד

 גלגל מסתובב

 אין התחלה

 גם לא סוף

 מתפוגג מתפרק לו

  מאום לא נשאר

 

9 

  יושב לי בשקט

 בתוך מערה

 דבר לא נשאר

 אין עבר

 אין עתיד

 גם הווה לא קיים

 קורס אל תוכי

 מתבונן אל האין

  מה יקרה
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 מה יהיה

 האמציא עוד מזה

 או אשקע אל הנצח

 לא קיים

 לא עושה

 כפיס עץ בנהר

 שזורם וזורם

 

10 

 נידף ברוח

 צומח לאיטי

 פרפר בן ליל

 אבן נצחית

 קיים לא קיים

 מחפש משמעות

 בשמש זוהרת

 ענן בן חלוף

 יושב לי בשקט

 יום אחר יום

  האבין את זה

 שאין להבינו

 

11 

 זיעה ניגרת

 נמס מהחום

 בלי תקווה

 בלי עתיד

 שרוי בחלום

 אבן קרירה
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 תומכת תמידית

 נמסה אף היא

 העלמות

 רוקד עם הזרם

 נחבט בסלעים

 האזכה אי פעם

 להביט מבפנים
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 אדמה חמה
 

1 

 חול לבן

 ספסל מיותם

 מביט אל הים

  מחפש נחמה

 משמעות ותקווה

 צולל נעלם

 בתוך הגלים

 מסע אל הנצח

  חיפוש אינסופי

 בין יאוש לחדלון

 מבט אל האופק

  מתפורר מבפנים

 

2 

 גלים מתנפצים

 נשברים אל האין

 סלעים נשכחים

  בלי עתיד

 או עבר

 עוצמה חרישית

  מתנפצת בקול

 עקבות נשכחות

 זהויות עלומות

 סיפור בלי תכלית

 מחשבה או כיוון
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3 

 נחל סודי

 ידוע לכל

 מתחמק מתגלה

 בתוך ההמון

 מחפש נתיבים

  מתיאש ונשבר

 אוסף הרסיסים

 שוב מתחיל מחדש

 אוקינוס הנצח

 שיהיה

 שהיה

 לא חושב

 לא רוצה

 סיפור מתכלה

 

4 

 מים זורמים

 אדמה יבשה

 מייחלת לרוך

 מצפה לתקוה

 הכל כבר הצהיב

 נעלם נאבד

 התפרקות שלווה

  לא רוצה

 לא דוחה

 גלגל מסתובב

 לא מחפש הסיבה
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 מרפה אל עצמו

 פעולה בלי פעולה

 

5 

 מקשיב לרומי

 מחפש את הלב

  סדוק ושבור

 מסע מתפורר

 מתקרב מתרחק

  לא מחפש משמעות

 זורם בנקיקים

 נחרצו בתוכי

 שבילים נעלמים

 עתיקים חדשים

 

6 

 שירה מתפרצת

 ובוקעת מליבי

 לא שייכת

 לא שלי

 יצור דמיוני

 מין גל שעולה

  ונשבר אל החוף

 של חיים

 מציאות

 סיפורי אגדות
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7 

 צמח נובל

 דועך לאיטו

 עוצמה מופלאה

 נעלמת אינה

 אדמה מתייבשת

 מתקשה ונוקשה

 מעגל העונות

 גלגל הנשמה

 צופה מייחל

 לדבר מה שהיה

 צופה בזריחה

 קורא לחמה

 מחכה לאור

 שיבקע בדממה

 

8 

 קנה נע ברוח

 מלחשש לעצמו

 זמזום הדבורים

 המיית ציפורים

 רוח נושבת

  מאיפה לאן

 משאירה שובלים

 זכרון שנשכח

 יושב ומקשיב

 שואל שאלות

 חידות בלי תשובה

 תהיות תחושות
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 חולם את הרגע

 שוכח גם אותו

 נמס ונמוג

 חלום בלא סוף

 

 

9 

 שמש חמה

 מייבשת מכה

 בלא שאלות

 ציפיות לדבר מה

 חוזרת כל יום

 על אותה פעולה

 כל פעם חדשה

 ראשונית מופלאה

 עולם ראשוני

 מתקיים מעצמו

 בלי סיבה או תכלית

 נהר שזורם

 במעגל אינסופי

 

10 

 ברחש באוזן

 מטריף את גופי

  חום ולאות

 כבדות מבפנים

 יושב תחת עץ

 אין סיבה

 תוצאה
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 כל יום שחולף

 נעלם ונשבר

 משחק תפקידים

 חובות ציפיות

 צד את הנצח

 טובע בזוטות

 

11 

 נרדם על שפת נחל

 המיית צפרדעים

  קרקור בלי תכלית

 יריד הבלים

 מעלי האינסוף

 מתחתי אדמה

  ואני רק צופה

 חולף בדממה

 

12 

 מתנדנד בערסל

 עקיצות יתושים

 מטריפות את גופי

 מטרידות את נפשי

 מין מסע בלי סיבה

  רק הולך וחוזר

 געגוע לשקט

  לדבר מה אחר

 דברים שקראתי

 למדתי

 אי אז
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 תובנות שהבליחו

  הרגע

  עכשיו

 הן הכל הבלים

 המצאות זכרונות

 אדוות על הנצח

 זיקוק שיחלוף

 ואני רק צופה

 דמיוני

 לא קיים

 כוכב שמבליח

 ומיד נעלם

 

13 

  ים שקט

 נשקף מבועה

  פנימית חיצונית

 קיים לא קיים

 זורם בלי סיבה

 מתמזג נעלם

 ואני כאן נשאר

 תקווה אבודה

 

14 

 שמש שוקעת

 רוח קרירה

 מחכה לתשובה

 מבקש הבהרה

 חולם וממציא
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 סיפורים אבודים

 קנה קש חלול

 נשרף מבפנים

 מתפורר נעלם

 מעולם לא היה

  גלים בלי סוף

 שירה בלי תקווה

 

15 

 שוכב תחת עץ

 מואר ונסתר

 קולות ציפורים

 המיית הנהר

 זורם לו הרחק

 ברגע נמצא

 חוזר על עצמו

 בכל רגע חדש

 מחפש את הלב

 נעלם ונשכח

 סיפור לא ברור

 מעולם לא סופר
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 שאריות חורף
 

1 

 מבזבז את זמני

 אל הריק

 אל האין

 לא עושה

 לא יוצר

 מין עלה שנושר

 לא משאיר כל עקבה

 מיותר

 מתפורר

 אורח לרגע

 נעלם

  לא חוזר

 

2 

 אש בתנור

 מפחידה את הקור

 מהבהבת בחושך

 מזכירה נשכחות

 את חומו של הקיץ

 עצים שהיו

 נגדעו כך

 בן רגע

 נהפכו לעשן

 עולם שנכחד

 זכרון נעלם
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3 

 נחל זורם

 משמיע קולו

 הרחק שם למטה

 מתפוגג לאיטו

 בינות לסלעים

 עצים

 זכרונות

 ואני כאן מעל

 מביט אל הריק

 כוכבים נסתרים

 מחשבות רעיונות

 נספג אל החושך

 לאיטי נעלם

 

4 

 שעון שוב על עץ

 נשכח ומוכר

 לא שייך

 לא מכאן

  במסע מנוכר

 בלי עתיד

 בלי תקווה

 לא מחפש משמעות

 רק הולך לאיטי

 בנתיב לא ברור

 שמש קפואה

 מנסה לנחם
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 גם כוחה

 תש אזל

 מתפללת לנס

  חילופי העונות

 שיבואו ילכו

 ואני כאן נשאר

 ציפור בלי נוצות

 

5 

  רוח קרירה

 נושבת רכות

 זכרונות של חורף

 גשמים ורוחות

 צמחים מצהיבים

 קמלים לאיטם

  מרמזים על סוף

 התחלה חדשה

 תוהה על הדרך

 תלוש מנוכר

 מסע בלא סוף

 תקווה אכזבה

 

6 

 רוח קרירה

 שמי עננים

 גוונים של אפור

 זכרונות אחרים

 של שמש חמה

 חולות זהובים
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 ימים נינוחים

 חולפים לאיטם

 זורמים כמו הים

 לא מורגש

 עוצמתי

 יציב משתנה

 עומקים נסתרים

  ואני רק טיפה

 שלרגע נמצאת

 

7 

 הולך בגשם

 אדמה רטובה

 שבילים נטושים

 טפטוף בדממה

 עלים שהצהיבו

 איבדו כל תקווה

 נכנעו לחורף

 לכוחות הגורל

  ומתחת לזה

 מתחילה נביעה

 כוחות של אביב

 התחדשות ותקווה

 פרחים שהעזו

 עץ מלבלב

 תוהה בתוכי

 מהי דרך הלב

 

 


