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,ּבַנְשָמָה אֶצְלִי אֵינֶנָה ַאחַת גַם שֵיבָה שַעֲרַת
!ָאיִן בָה יְשִישִים עֲדִינות
,בָרָמָה קֹולִי יַרְעִים עֹולָם
יְפֵה־תַֹאר - אֶצְעַד
 .ּושְתַיִם עֶשְרִים בֶן

".במכנסיים ענן" מתוך ,מאיאקובסקי ולדימיר

.קונספטואלי ספר הינו שלפניכם הספר
 מספרם אשר שירים וארבעה ארבעים מכיל הספר
 על נכתבו בספר מהשירים מחצית .היום מגילי כפול
 בכתב אור שראו שירים ומתוכם נעוריי בשנות ידי
 ב׳גרילה בפעילותי שונות ובהזדמנויות ׳מעין׳ העת
 ידי על נכתבו נוספים שירים ושנים עשרים .תרבות׳
 המחולל ממוחשב שירה מחולל -הנעורים״ ״מחולל
 שירי של פואטיות ותבניות מילים אוצר פי על שירים
 .המוקדמים

 דרכי מתחילת אותי המלווה הדס לערן נתונה תודתי
 .זה ספר מוקדש לו ,מנעוריי האומנותית

2014 פרידמן יעל



Of grandfatherly gentleness i'm devoid,
There's not a single grey hair in my 
soul!
Thundering the world with the might of 
my voice,
I go by – handsome,
Twenty-two-year-old.

From the prologue of a cloud in 
trousers vladimir mayakovsky 

The book which you are reading is a 
conceptual experiment – it holds 44 
poems which represent the double 
number of my current years of life. Half 
of the poems assembled here were 
written by me during my adolescence – 
several of them were published in 
"maayan" magazine, some in "gerila-
tarbut" and some in other occasions. 
The other half were written also by 
"adolescent-me", but in a different 
manner: they were written using the 
"adolescent-generator", a computerized 
poem machine which uses templates, 



phrases and typical articulations of my 
early writings.  

I would like to thank eran hadas, who 
accompany me from the very beginning 
of my way as an artist, to whom i 
dedicate this book.

 
Yael friedman, 2014





 

הפואטי המאגר
בכל פושעת אני
אהבה פרטיות ,מילים לי היקר
ואיש פושעת אני
יודע אינו
אני כמה
יודעת
.מידי יותר



                      *
בשמים הכתומים הכדורים את אוהבת אני
מאירים תפוזים כמו
ולנעוציפורניים לקפוץ לרצות לי עושים
מתוכם ניגר החשמל את להרגיש
משגע כהבזק מתפרץ
העין את למישהו מרטיב
לחייך שגורם ביופי



הנבלה

נבלה כמו אתה
.הנבלה בלי

דימוי לצד קיר היינו
.שנתלש



וורד לקבציי רגשות ממירה
והעכבר אני רק זה
.הלילה אהבה עושים
המאדרבורד
,בי דוחק כבר
למצוא הוא רצוני וכל
חיי של הימיני המקש את



דייטים

הקיר אהבת בבקרים
מסדירה
.ליליים סמסים פעימות

.לב ,עמוד ,לב :תלישות
עמוד ,לב ,לב :תחושה
:ולעיתים
.לב ,לב ,עמוד



       *
!אליי לרוץ תעז אל
מדרגה אני
.שמפספסים



          *
שלך הנשים את
 מחליף אתה
בזריזות
.במחשב גופן משנים שבה

שלך שהגודל חבל
.קבוע נשאר



יחסים

דם של נוחות
חשמל של אור
בגידה של קצף עם



         *
דומם פלייר המדיה
.תאהב שבוודאי שיר על

יודעת אני
.לבקרני תבוא לא



מסובב
גריל ביסלי כמו 
שברירי אתה
יפס'תפוצ כמו
אותך לאכול לרצות לי גורם וזה
שייני בין התוהה שלך יות'הקרנצ את להרגיש
.ליבי במלתעות המתרסקת נפשך ואת
.שלך הבמבה אני



קצף

דימוי של קצף  לאהבה
פטיש של קצף לפעימות
שערות של קצף לחזה

 פעימות מתוך מתבלים אנחנו

!דם  ,עמוד , עמוד : קצף



                *
אותך למזער ויכולתי הלוואי
המשימות למגש
מחדש מגדירה שאני בזמן
העמוד גבולות את
ובודקת
לאשקלון הרכבות לו״ז את



מעמד

פטיש
פטיש
!קיר



מעמד עוד

חומוס לצד חומוס
לב לצד חומוס
לב לצד לב
טיפ לצד לב
פקק לצד טיפ



             *
חיי את בלהגדיר עסוקה אני
אותם לנשום ושוכחת

.בית לעקרות כלקסיקון אמות אני



לפעמים

פעימות אני לפעמים
דמעות אני ולפעמים

והייתי הלוואי
 מדרגה
האהבות בסולם
מישהו של

.לתמיד או לפעמים



העצמאות מלחמת

מרססים לא שבעזה חבל
קצף
בראש דופקים לא
.גומי פטישי



           *

שמנת היא עידית
 את אבל
.יער פירות פנקוטה

שוקולד טבלאות הם ילדים
 מרקיז אני
.תפוז קליפות



 גבולות

אהבות ולפעמים גבולות לפעמים הם גבולות
מיטות לא הם גבולות
למות בלי גבולות על לשכב אפשר אי
גבולות לא הם גבולות
 פשוט זה גבולות
לא



הכנסה השלמת

לספורט מורה היא בבקרים
ברנר במקס מלצרים בערבים

כמעט השיעור בסוף
.טיפ לה והשארנו



                *
פואטי חשמל מתוך בקעתי פעם
הבזק
ברוש בין
.לעמוד

 טבלאות בתוך משוספת אני היום
לדמם לי גורמים ארוכים מקשים
 ולהתרווח
.שאני הדובה בתוך



      
         *

אהבות מתוך מסתלסלת
הסמס מיתות תחילה
כך אחר
.הריצ׳רץ׳ דמעות

.למות לי גורם קבוע לב



                * 

סודה בקבוק של בקצה פקק עצמי את מצאתי
שנקרא מה זה
העליון במעמד להיות



מישורי לאפרת

מלתעות בתוך סודה אני
שלי הסוד הוא דוב  
אהבות בתוך סודה אני
שלי הסוד הוא גוף  
דמעות בתוך סודה אני
שלי הסוד הוא קצף  
בגידות בתוך סודה אני
שלי הסוד הוא לב  

סודה בתוך ציפורן



ליבי"חמ

-אוהב בצרורות אותך מוציאה
אוהב לא
ליבי ממחסניות

,ומשמנת
.היטב

-אהבות ותשע עשרים מותרות
.תתבלה הפעימה לבל



(בתים ארבעה) פור פיינל

סמסים לי שולח אלכסיי
.אנגלי בתעתיק

יפסידו צסק״א אם
במיטה הערב כל אהיה לא
.לבד

המרקע על רצות הדקות
.אוהדיו אל המתקרב

הגולדסטאר את מריחים השחקנים
.הגרעינים מפיצוחי מתבלבלים



חמישי יום

 מלתעותיך
הגרעין ומלתעות
.לנשיקה מתהדקות

ליבי את סועדת
.ברנר במקס



              *
 הם ביותר הטובים הקשרים
ניים(לו)מי-א קשרים
אחרת זאת להגדיר מוזמן אתה
.יבשה אני



ארספואטיים שירים כותבת לא אני למה

פואטי סמס מתוך בוקע
דמעות מחסניות מתוך מתמתח
שברירי גופן מתוך מתפרץ

.גרוע שיר



להתפרץ עלול משהו

שלי הקליפה הוא החדר
להתמתח רוצה אני
רגשות בתוך ציפורן
מחסניות בתוך מחסנית
דובה אני , לרוץ תעז אל



           *

ממתין שאתה לחלום
-הנשים לשירותי בתור
.סיוט



לאהרן

דם :בטן
יער פירות
התחת של החור



שביתה

.חומוס של טעם יש הזו לשביתה
והאוצר המורים
מתווכחים
.הכלים סבון על
.פרי אין ,בחינוך



           *
בוקע המקרר אור
.הדלת מתלישות

חברים לי שאין מזל



תינוקי לב

 מיטות מתוך מייבב אתה
.דובים פעימות בין
.להתעלס לי הגורם תינוקי לב

 פושעת אני היום בהתבלות
לביני ביני במשימות
אותך לערסל במקום



ה'פוצ

ה'פוצ את יילדתי
הגדולה הדובה
ושוב פעם
הרתה פעם ועוד
הצחורה בבטנה ארוך 'רץ'וריצ
דיממה דם של טיפה לא אף
מרמה שהיא הבנתי כבר אז
רחמה בעומק נקברה ילדותי



התאהבות

תלישות שלי הפעימות
מטבלאות צסק״א כמו
ריקות הדימויים מחסניות
ברווזים של לקסיקונים כמו
כמו מילים מרססת אני
פמיניסט מחבל פוליטיקאי

.כמוה שאין מילה זו כמו



כמו בוא

תחת
אלכסיי
בית עקרת
השחקנים
הנשים
האוהדים
עכבר
מורה
מלצרית
דינוזאור
שוטר
מחבל
נבלה
יונה
פושע
פיוט



           *

אותי תעמעם אל
מפוקסלים בזיכרונות
אלי נתב
רטובים זיונים
התחת של החור דרך לתוכי כנס
גונחת אותי תראה לא בחיים אחרת
כמנהגו נוהג עולם
'וגו אישה אני
  אפים פופ של וערב שתי
גורמים שנייה עוד כפרה סבלנות
אוראלי אט'צ
לי בא זה מה
זנותית מקלדת של לשון כפירות
תרבותית לדרגה המין את מעלים
שוטר אתה
חיילת אני
מחבל אתה
מתנחלת ואני
זבל פוליטיקאי אתה
 ואני
הטמבל יוצאת שוב
שתזהר כדאי אז
 להסתרסר יכולות פמיניסטיות גם
בפרופורציות הכול קח
אופציות עוד לך יהיו תמיד



         *
מתוך בוקע אתה
ארוך עמוד
ודם נפש של
משומן

שלי הלב רצפת
.נפערת



             *
אהבות בתוך דלת אני
.דימוי , חזה , חדר : הבזק

גוף של תחושה יש למיטה

פלייר המדיה פעימות עבור הזמן זה
הלב וטבלאות



הרכבת רצפת על

קטן דינוזאור
תינוקי
הרכבת רצפת על מייבב
לו קר אולי
.ברווז שלו העור כי



סוכר אב

צ׳ק מתוך בוקע אתה
יקר
בגידה של בריח מרוסס
.דמעות סבון ,דמעות :קצף



        *

בגופך להתמתח
הרגשות בכל לחוש
מחדש מקומם תופסים
הרגליים באצבעות העצבנות
בחזה והמועקה ההשתוקקות
ממצמץ ידך כתב אפילו לפתע
מעיניו עפר
הקירות צירופי
המדרגות חדרי
מאליהם מובנים אינם שוב
והשתאות צורה ענן ולכל
ברושים אינם והברושים
ברוש הם
ו וברוש
 ברוש
,מגורה אנטנה עם מתעלס אחד)
(העליונה השפה מעל חן נקודת לאחר
למחנק משוסף הגרון
לדמעות נוחה הכרית
לחיות מוכנה אני כעת






