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1.
גוזל מנסה

לנפץ הקליפה
להגשים יעודו

לגלות העוצמה
להמריא לשחקים

למצוא אהבה
בא הרגע

פורץ
מתגלה לו האור
האויר, הריחות
שכרון האינסוף
מתבונן בעצמו

קטן ומרוט
מגלה מה רחוק
המרחק מלעוף
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2.
שלכת בחוץ

שלכת בפנים
זמן לוותר

להשליך הדברים
לוותר

על החום
על הצל

שנתו לי מחסה
לעמוד לבדי
ללא מענה

ערום ועריה
מרוקן מהכל

לחכות לסופות
לרוחות, להכל

לתת לענפי שזקנו כבר
ליפול

לקבל בשמחה
את הריק, את הקור

לחלום על אביב
פריחה וצבעים
ריחות משכרים

התחדשות וגדילה
עולם מחודש

שיבוא אם ירצה
או לא יבוא כלל



4

3.
מחנה נטוש

בתוך יער עתיק
שרידי מדורה
אפר וגחלים

קמעות, קישוטים
שנתלו מהלב

נשארו מיותמים
בלי אדם

בלי אוהב
סימנים של מין סוף,

חדלון, שכחה
שאולי עוד יוצתו
ואולי תם, נשלם
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4.
לב שנשבר

התפורר
לא נשאר

זכרונות עמומים
של דבר מה שעבר

מחפש ישועה
משמעות ותקווה

מפרפר, מנסה
להוולד מחדש
תוהה לעצמו

מה נותר
מה נשר
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5.
נתקל בעלים

שנפלו על השביל
יוצר מהומה

משאיר סימנים
שביל בו פסעתי

יום אחר יום
בכל פעם חדש

נוצר ונגוז
ואני רק צופה פה

לא שייך
לא מכאן

תייר שהגיח
מממלכת הזמן
רוצה רק לשוב

להמחק, להעלם
לא להיות מזה חלק

לא עלה
לא צועד

לחזור אל הנצח
לאינסוף, לשלווה
הנה שוב שאיפות

אכזבות ותקווה
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6.
רכבת נוסעת

כבולה למסילה
בלי בחירה

בלי רצון
שבויה בדרכה
ולפתע מסעף

אפשרות, בחירה
לכאן או לכאן

התמצא את דרכה
או שיד נעלמה

מחליטה ממרום
גם מראית הבחירה

היא עוד סוג של חלום
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7.
לבד באולם
לבד בעולם

נטוש ומוזנח
מחפש את הטעם

תוהה על מהות
שגעון, אהבה

מחפש את הדרך
מייחל לסופה
מעגל אינסופי

שנמשך ונמשך
מייחל למשמעות

בטחון ושלווה
להיות רק ברגע
לגלות העוצמה
מוותר על הכל

מתכרבל בשמיכה
שואל את עצמי
האמצא אהבה
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8.
מתפורר ונמוג
חלום שחולף

שהופיע לרגע
ושוב מתפוגג

שמי עננים
זוהרים בזריחה
התגלות ופריצה
שגם הם אשליה

שאיפה לנשגב
לרגעי, למיוחד

שתמיד בר חלוף
זמני, עוד תקוה
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9.
לא שלי

לא מכאן
לא שייך לעצמי

מין מטען שאספתי
באופן זמני
כבד ומעיק

לפעמים מעניק
שופע כל טוב

ממלא את הריק
ואני מתבונן בו
נפעם, מאוכזב
מנסה רק לרגע

לזנוח,
לשווא
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10.
עלה שהושלך

לא נחוץ
מיותר

מצטרף לאחיו
ששוכבים כאן מכבר

ערימות של לכלוך
מטרד ואשפה

נדרכים, נרמסים
נעלמים לאיטם
חוזרים למהות

לבסיס, לאחדות
לא צריכים עוד ייחוד

מוותרים על ישות
לא אחד מרבים
לא יחיד ומיוחד

נעלם ואיננו
השתחרר ונשר
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11.
מתפורר ונמוג
חלום שחולף

שהופיע לרגע
ושוב מתפוגג

שמי עננים
זוהרים בזריחה
התגלות ופריצה
שגם הם אשליה

שאיפה לנשגב
לרגעי, למיוחד

שתמיד בר חלוף
זמני, עוד תקוה

ואני לי פוסע
לאיטי בשבילים

נופל לי וקם
נשרט בקוצים
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12.
פנס בודד

מאיר לו ביום
שכח יעודו

נתקע בדרכו
עסוק בעבר

לא מביט
לא מקשיב

מחפש לו דבר מה
שמזמן כבר הבשיל

ואני מתחתיו
מהרהר, מתבונן

האפשר שאני
תקוע גם כן
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13.
שוב אותו הסיפור
שוב אותו המצב

לא היה
לא יהיה

מעולם לא קרה
חלום בהקיץ
שינה עמוקה

מטריף את נפשי
בלי סיבה
או תמורה

מתחבר לעלים
עף ברוח כמותם
משתחרר ונושר

נעלם
לא נשאר
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14.
חולם על שחרור

מצרכים, מתשוקה
תנועה חופשיה
מרחבי העוצמה

התמזגות עם הכל
שקורית מעצמה

נופל שוב ושוב
אל בורות התקווה

ציפיה לעתיד
התרפקות על עבר

מתבונן ומקשיב
בסיפור שנרקם

לא מצליח להפנים
שהכל אגדה
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15.
לבד בשדה

בין המון אנשים
ניכור ובידול

חולפים
לא רואים

עסוקים בדרכם
במסע האישי

בלי תכלית או סיבה
יריד הבלים

תשוקות, דימויים
סיפורים וכזבים
מסתובב כמותם
מחפש את ליבי

מחפש את עצמי
רוצה רק לעוף

העלמות ושחרור
חוזר ונתקע

באותו הסיפור
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16.
הדרך נמשכת
ואני בה צועד

לבד בעולם
כוכב שחולף
בן רגע שוקע

ללא כל עקבות
לרגע הופיע

השקיף נעלם
לא תכלית

לא יעוד
גל שנשבר

מתגעגע לנצח
לאחדות
לריקות

אחד עם הכל
בודד ונטוש
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17.
מים עומדים

נתקעו במרחב
עקבות סערה

שהיתה וחלפה
ציפור מתעופפת

טחב גדל
הן הכל הינו הך

אין עיקר
או טפל

עולם אינסופי
אין התחלה

ולא סוף
ואני בו פוסע

גרגר קט בנוף
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18.
ירח הגיח

הופיע פתאום
מאיר את החושך

משאיר שאלות
רמזים, סימנים

לדברים הגלויים
מעורר את היצר
חלומות נסתרים

ואני רק טיפה
שנפרדת פתאום

מוארת לרגע
חולפת כמותו
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19.
חום כבד

מעיק, משתק
נעלם ונסוג

משותק, משתתק
מאבד כל תקוה

לחזון, לשינוי
נאחז לי ברגע

מתפלל שיחלוף
מייצר דמיונות

על קרירות
על כוחות

ונזכר באמת
שהכל בר חלוף
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20.
תשוש ועייף

מטלטל בדרכים
רוצה להגיע

מתבונן בניסים
פרח מגיח
גשם יורד

נפלאות הפשטות
עוצמתו של הלב
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21.
נודד בדרכים
עייף, מבולבל
מחפש לי יעוד

כיוון, מטרה
גל שנשבר

מתרסק אל החוף
ענן שחולף

מתפורר ונמוג
גרגר של אבק
מרחף באויר

מביט אל הריק
שבחוץ, שבפנים
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22.
שמי כוכבים

אפלה, מסתורין
מבט אל הנצח

מבט לבפנים
יושב על הקרקע

רוח קרירה
מחפש את החום

אש להבה
קולות של הליל
עוד יום שחלף

תוהה על תוחלת
שואל לשם מה
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23.
ניצב לי דומם
נוטף מזיעה

מביט אל ההר
שעומד בלי תנועה

ישות נצחית
בלי תקווה, בקשה

שגם היא תעלם
תדעך ותשקע
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24.
ציפור על חוט

קשורה ברגלה
מנסה לעוף

מחפשת דרכה
מרוטת כנפיים
כוחה הנה תש

מתחברת לנצח
לאינסוף בתוכה
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25.
שוכב כאן בגשם

טפטוף העלים
הכל כאן רטוב

ערפילים ואדים
מחפש את החום

שיוצת מבפנים
שואל שאלות
מחכה לניסים
קנה נע ברוח

מסתובב מסתחרר
מחפש את השורש

מתפלל מייחל
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26.
עץ בוער

בתוך כלוב סגור
מפזר את חומו

נעלם ונמוג
זכרונות ומראות

נספגו נערמו
סיפורי מעשיות
המצאות ובדיות

נהפכים לעשן
מתפזרים בעולם



30

27.
ירח הגיח

הופיע פתאום
מאיר את החושך

משאיר שאלות
רמזים, סימנים

לדברים הגלויים
מעורר את היצר
מסעיר החושים

נוטע תקוות
מפזר אשליות

ואני רק צופה בו
גרגר קט בנוף
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28.
יושב מול האש

מתאחד עם דמותה
ממציא סיפורים
מקווה לתשובה
עולם מתפורר
מתכלה ונמוג

ואני עוד כפיס עץ
שנשרף כמותו
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29.
בלב המדבר

מחפש את דרכי
שואל שאלות

מקווה לרמזים
יום שחלף
יום שיבוא

הן הכל היינו הך
מין תמימות שכזו
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30.
רוח פראית

מעלה האבק
מסעירה את הנפש

יוצרת מהומה
ואני כאן שוכב

על סלע נוקשה
מחפש יציבות

עוגן, מענה
על שאלות ששאלתי

ועל אלו שלא
משענת, תקוה

מענה ומהות
תוהה לעצמי

האם זו רוח שטות
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31.
מתבונן אל הריק

נעלם
מתפורר

מאום לא נשאר
אין עבר
אין הווה

העתיד אשליה
נפרד לשלום

מממלכת הזמן
מקשיב וצוחק

משטויות שבודה
הארה, התגלות

תקוות לשינוי
לדבר מה חדש

התקדמות, התרגשות
מוותר על הכל
נשאר עם האין
מוותר גם עליו

מין סיפור שכזה
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32.
רצפה מנותקת

עץ מתייבש
לבלוב ופריחה

יופי אין קץ
מתנדנד בין קצוות

שואף למרכז
מבקש יציבות

בעולם לא קיים
מחפש את השקט

בטחון ושלווה
מבחוץ, מבפנים

לשניה, לעולם
נפרד מהכל

וחוזר לרצפה
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33.
רוח נושבת

פסגה חשופה
מביט למרחק

מחפש לי תשובה
נחבט ומותש

בין סלעים ושבילים
מתיישב לי ברגע

נעלם לעצמי
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34.
ללא מטרה

יושב תחת עץ
לבדי בהמון

הליכה ללא קץ
קורים הדברים

צומחים מעצמם
ריקוד נעלם

לא היה מעולם
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35.
יער עתיק

סלעים דוממים
מגע של הקרקע

שמים כחולים
לבד מול הנצח
לבד עם עצמי
מהרהר בקיום

תר אחר נשמתי
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36.
מחפש תשובה

לשאלה נסתרה
לא אדע מהותה
שואף אל השקט
קבלה, הקשבה

התמזגות עם הרגע
התמזגות ושמחה

קם לאיטי
מתבונן ומקשיב
ממשיך לי ללכת

מחפש הנתיב
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37.
ליל אפל

מסע בלי מילים
מתמשך בלי תכלית,

מחפש משמעות,
משיל רעיונות.

בלי תקווה או רצון,
מתקדם מעצמו,

אוניה של שוטים,
מפליגה לאינסוף.
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38.
חלומות על הר

קדוש ונצחי,
עומד בדממה,

מביט ומכיל.
מפרק את הנפש,

ערפילי תודעה,
מזמין אל השקט,
לשינוי, לדממה.

ואני רק ניצב כאן,
בודד, שברירי
מנסה לאחוז

באמת הנצחית
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39.
עמוד תאורה
ניצב לו כבוי

נטוע בקרקע
מחפש משמעות

יעוד שנקבע לו
בלא שביקש

משקיף מלמעלה
בחוסר תכלית

אחד מרבים
זהים ושונים

חולם על האור
שיבקע מתוכו

מבקש מתפלל
שיוצת בו האור
משחק המשחק

לא מביע דעה
מייחל מצפה

לשינוי שלא בא
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40.
יושב באולם
מוקף אנשים
לבדי ביקום

בלי יעוד
או תכלית

רץ, מכשכש
בזנב לא קיים
מביט ברכבת

חולפת מולי
תקועה במסלול

שנקבע לפנים
ואני רק תוהה
מעלה שאלה
האפשר שאני
מקובע כמותה
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41.
סלע בודד

ניצב לו דומם
מתפורר לאיטו

מתבונן על הזמן
מחובר לעולם
מתבדל בדרכו

פסיק מול הנצח
כמיהה לאינסוף
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42.
מתנדנד לי בחושך

הלוך וחזור
מתבונן בעמוד

יציבות בת חלוף
מתפורר עם הזמן

בכל יום נעלם
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43.
ריחות וצבעים

בלי טעם
או גוון

חולם בהקיץ
אשליות ללא סוף

עננים שחלפו
ומזמן נעלמו
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44.
כביש מאובק

לוהט לו בחום
דרך לא דרך
אין התחלה

ואין סוף
מסע מתמשך

בלי סיבה או תכלית
חלום או מציאות

הזיה דמיונית
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45.
רוח נושבת

יער ירוק
יושב על קצה צוק

משקיף לרחוק
מחפש לי תכלית,

יעוד, מטרה
להמציא לי סיפור

תוחלת, תקווה.
מתבונן בקיום
שזורם מעצמו

לא רוצה
לא צריך

משוחרר מטבעו
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46.
נחל זורם

מחפש את דרכו
שר לעולם

מאיר, משקף
מזין, מצנן

מביא נחמות
ולפתע יסער,

יתהפך, ישתולל,
יתחבר לפראות,

נוקם ונוטר.
יעקור, יהרוס,

יטרוף הקלפים.
נשמה בראשיתית

בלא דין וחשבון
וכמו שפרץ

כך ישוב ירגע
מתפתל בנתיבו

שוב מביא רגיעה
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47.
בוקר מאיר

שוב נוצר העולם
תם זמן חלום

מתיישב לי וקם
הוגה מחשבות

מתלבט, מתייסר
על מהות של חיי
מחפש משמעות

יעוד וכיוון
עוסק בשטויות

הבלים ולא כלום
מקשיב לנחל

שזורם לידי
מייחל שכמותו
אזרום מעצמי
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48.
שוכב במיטה

חופשי מתבטל
בלא מטרות
יום שעובר

הגשם נופל
מאט את הכל
מזמין הפוגה

השתאות
השתהות

ואני רק צופה
מתבונן ומקשיב

מריח היופי
נשאב לאחדות
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49.
הגשם חזר

מכה, מתופף
מרווה העולם
משמח הלב

נופל ונופל
בלי רצון, מטרה

זורם בדרכים
בוחר בלי בחירה

משתנה בלי שינוי
חופשי מפחדים
פעולה בלי פועל

מהות החיים
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50.
דרך לבנה

חותכת הנוף
עוקרת סלעים

קובעת עובדות
שליטה לכאורה

נזר בריאה
תעשה כרצונה

בלי ספק
או שאלה

ארעית כמו הנצח
תבוא ותחלוף
מעגל החיים

שסובב ללא סוף
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51.
לבד במדבר

הכל כאן שוקט
שמש יוקדת

סלע לוהט
מתפורר מתמזג

נעלם לאינסוף
עוד גרגיר מתגלגל

לא חשוב
לא קיים

רק הרוח נושבת
ממשיכה בדרכה
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52.
מים זורמים

סלע חלק
יושב לי בשקט
מביט למרחק
הרים נישאים

שלג לבן
הכל כאן מופיע

ושוב נעלם
רגעי

בר חולף
מעולם לא היה

ואני לאיטי
נספג בדממה
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53.
אגם צלול

משתקף אל עצמו
שכבות על שכבות

מתגלות בתוכו
נושרות, נשארות

בממלכת הזמן
מזכירות את הנצח
שגם הוא לא קיים
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54.
הרים לבנים

מוארים בזריחה
לילה אפל

קולות הדממה
חלפו והלכו

לא השאירו סימן
ואני כאן ניצב

מתבונן בפליאה
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55.
אדוות על המים

קרחון מתנפץ
אבן נופלת

ציפור על העץ
מספרים מרמזים

על עולם בר חלוף
מזכירים את הרגע

מופיעים בתוכו
ואני מתבונן כאן
עובר אורח זמני
שואל את עצמי
האבין מבפנים
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56.
בוקר עולה

ניצת לו היום
עולם מתעורר
תם זמן חלום

ואני כאן נמצא
חוזר ושואל

כיצד, לשם מה,
המהות של כל זה.

מחפש משמעות
מייחל לשחרור

מדעות, מחשבות,
שהמצאתי אתמול.

מקווה לשינוי, הבנה,
למין נס,

שיופיע פתאום,
וגם הוא יתמוסס.
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57.
נחל זורם

משמיע קולו
מספר לעולם

על עצמו
על דרכו

מתבטא בלי לחשוש
הולך בנתיבו

האמצא בי האומץ
להיות כמותו
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58.
לילה אפל

עננים וסופה
ירח נסתר

מחכה לישועה
ואני כאן שוכב

מתהפך, מסתובב
מחכה לי לרוגע

לשקט, לנס
לדבר מה שיופיע

ירגיע נפשי
מייחל לשחרור
שנמצא בתוכי
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59.
יושב מתבונן לי

זרימת הנהר
הרים נישאים

אדמה רכה
מחכה לתשובה

בהירות, השלמה
מין מפץ שיגיע

יקרע המסך
שהכל כבר ינשור לו

רעיונות, תשוקות
חוזר אל הרגע
מקבל את הכל
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60.
מחבק אדמה
רעב ומותש

זמן שעצר
תקווה שאבדה
מחפש לי עתיד

חלומות, סיפורים
דבר מה שיקרה

שיצוץ מבפנים
חי את הרגע

מפחד שיחלוף
נוטש את הכל

סיפור ללא סוף
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61.
קולות של הליל

שוקעים לדממה
צללים, כוכבים

מביטים לנשמה
חולם על השמש

מחכה לאורה
פיזור המסך

בהירות, הארה
קריאה אל הנצח

תפילה לאלה
תקווה לדבר מה

שבפנים כבר נמצא



69

62.
שוכב, מתהפך

לא נרדם
לא נוכח

מחכה לזריחה
לאור שיוצת

יפזר את הכל
יראה את הדרך

יחמם העולם
ייתן לי כיוון

יראה המטרה
מתבונן עוד ועוד

בתמימות הקדושה
הן האור שבחוץ

הוא רק זה
שבפנים
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63.
לילה בחוץ

לילה בפנים
עצים מסביב

עומדים דוממים
מביט למרום

מחפש כוכבים
סימנים שיגידו

מה נכון
מה מוטעה

מחפש משמעות
מחפש את הלב
לקבל את הכל

בלי נכון
בלי מוטעה
חוזר לסורי

נופל לבורות
שכורה שוב ושוב

מתבונן, מקבל
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64.
מתפרק, מתפוצץ

לאלפי רסיסים
מחפש מה נותר
אוסף השברים
מגלה בי חורים
ציפיות, אכזבות

חלומות שרקמתי
בלי מגע במציאות
סיפורים שסיפרתי

לעצמי, לעולם
התאיידו, נעלמו

לא השאירו סימן
ואני כאן ביער
האפל, הפראי
תוהה לעצמי

אן תובילה דרכי
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65.
לב מיותם

נטוש ובודד
נושא את סבלו
ממאן להפרד

שביבי זכרונות
חלומות ותקוות
לדבר מה אחר

ליופי אין קץ
בוטח בדרכו
מלא אהבה

נשאר כאן זרוק
מרמס
אכזבה
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66.
חלום שנשבר

נותץ ופורר
נזנח לנפשו

לא קיים
לא נשאר

מחפש השברים
מנסה לשחזר

מאום לא נשאר
אין עתיד
אין הווה

זכרונות רחוקים
שהכזיבו כליל

לא השאירו סיכוי
נלקחו מבפנים
ואני כאן שוכב
בודד מבחירה

שואל את עצמי
האם זו אהבה
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67.
יושב בפינה

מתבונן בעולם
לא עושה

לא יוזם
גלגל מיותר

התגלגל, נעצר
במדרון חלקלק

בלי סיבה
בלי תכלית

משוחרר מיעוד
מצריך ומותר

ועכשיו כאן לו נח
מחפש המחר
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68.
מתפורר מבפנים

נושר, נעלם
לא נשאר זכר

גל שנשבר
מגיע לחוף

וחוזר לו לים
רעש וגעש

הקציף והכה
קול מהומה
למי ועל מה

ועכשיו שוב דעך
הופיע
חלף
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69.
יושב, משותק

בלי כוחות או רצון
לא צריך, לא שואף

יום רודף יום
מתבונן בעצים

צומחים מעצמם
מקבלים את שבא

גשמים ושרב
עליות, מורדות
חילופי העונות

מחבק את העץ
מבקש השראה


