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ינוקא (13 שנים/ שירים 
מוגמרים)
ינוקא (מארמית- "ינוקא", תינוק) הוא כינוי שהיה מקובל 
בקרב חסידי מזרח אירופה לאדמו"רים אשר הוכתרו 
כשאינם עוד בגיל בר מצווה (בני 13) ולעתים כונו כך 
מכיוון שאינם עוד בוגרים או גדולים בתורה כדי להיות 
אדמורים.
המונח מושפע ככל הנראה מספר 'הזוהר' שבו מוזכרים 
ילדי פלא בעלי יכולות רוחניות מופלאות.

סבא
מטושטשת ברוסית
,סבי את העלבתי

,נאמן שלאמת פוגע עלבון
,יקירי יודע אתה ,סבא יודע אתה

.מאלתרמן נחות שפושקין

,ובבטנו בפניו התנפח וסבי
,במיוחד וכואב מיוגע פרצוף
חשש אך האמת שזאת ידע כאילו

 התנשאות משפריץ
.מבוקש יהודי של

 



,מונח וודקה בקבוק
,שולחן אותו על

,המסריח
,מדגים

מצוחצח שתמיד ,שולחן אותו
.רוסים של כדרכם

,חם על נתפס סבי
,תירוץ שום וללא

,ישן שולחן אותו על
.בחוץ בכוכבים עיין

הפסקה

אני אילם .אילם אני
 ומדבר

בלי
ה
פ
ס
ק
.ה
 

אני יתום ,יתום אני
השני בחדר שאמי למרות(



בתוך מתפוררת
א
ב
ק
.)ה
 

 אני דייג, דייג אני
)בלבד השיר לצרכי(

החכה עם עכשיו אדוג
ה רסיסי את

ה  ק  ו  צ  מ
.האחרונים

.לאלוהים הבטחה זאת

אישונים כבדים

אני עלול להיבלע 
אל תוך אישונים כבדים,
צבע עז של גאולה.

ריסים דקים חורקים כמו דלת



בחדר הילדים.

גבר מזריע אישה (היא נובלת),
גבר מזריע בעל מדים,
זרעון נולד ויותר מאלף
נעים 
במים רדודים.
  
אני עלול להיבלע
אל תוך אישונים כבדים.
מעתה ועד עולם
געגוע
בורידים.

תחתונה

                                                    
לבנה נטול שחור בלילה

תחתונה ללא אמי אל נחשפתי



מוכנה הייתה היא בידה מזרק עם
תבונה חוסר קצת לעצמה להזריק
:מנגינה התנגנה מייד בראשי

!נה ,נה, נה ,נה ,נה
.התמונה חלפה לא אך

ינוקא

 ( שיר מלודרמטי)                                     

                                     
נשאר לא אני ,ואבוי אוי

.נפשע ברגע אמי את לגאול
 !הולך אני ,ואבוי אוי

.להיחתך אותה משאיר

נפשית מגומגמים הוריי



.פרזיט משורר —אחד עוד ואני
גבול ללא חוצפן --אחד עוד ואני 

.מסטול שאבא זמן מאושר נשאר

המתפרצת -שמחתי היא שגיאה
 עימי יחסים מקיים

אימי עת ?)מי אלא(
.ומגוהצת קטופה

המחופשת השלגייה לאחותי
, "משמר שיר" להכתיר אוכל לא

תופסת היא המחליד במעקה
.עצמה בנפש כאוחזת

 
.לאובדן רתומים ,וסבתי סבי
.לקושיות עקודים ,וסבתי סבי

הקטן הפרנסה בכלא כעצירים
.איוב של לחייו סיפורם משרים

 
הפעור עתידי בהווה ואני

ככדור וחופשי מאושר ינוקא
הבוקע הווייתי בעתיד ואני

.ונוגע ממשש אלוהים ברוח

האבידן שפשוף



התפוחים בקבוק
המדף על ריק
ימים כמה כבר

.שלמים

הצבא של הירוק הצו
באיטיות מתקמט

.הבא לקיפול עד

,אלתרמן נתן -של ספר
שסוע פוסטר מסתיר
וישן מעוקם

הצלויה הקבוצה של
.וגן מבית

ומופרעת שחורה גיטרה
ונקרעת בחושניות מתנדנדת
פעם שחלמתי סיוט במסגרת

.טעם וללא התכוונות ללא

איטלקית שמדבר כוכבני כובע
.ודקיק ישן עץ קודקוד על מונח

המכוער בשעון הרזה המחוג
.ונסער אובדני ,ורוטן מקונן

,מעודן פינוק לכדי מתגוונות אצבעותיי
,לבן בתחתון קסומה מלאכית



 שוב אליי מחדירה
שפשוף את

.האבידן
 

,קרה מקלחת
,בסיר בחישה
,בחרב חיכוך
,שריר מותח

,מוכרת תרדמה
,ריר עם תקומה
,בגרב פשפוש

.שיר של סיום



מוטי כאוטי

אבא מוטי היה נוהג
באוטו שחור להיהרג 
באופן קבוע ומענג.

אבא מוטי נהג לקשור
את אימא יאנה לעץ שחור
באמצע היער- מוריד לה כפתור,
מכה בה עם נעל, חודר אל החור.

אזיקים לקשור 
באמצע היער
לעץ שחור.

*

מי זה השחור שנכנס אל ביתי. 
השחור משחור שמביט באמי. 
זה הוא שלימד אותי 
-לא לפתוח לזר בלילה.



ואמי פתחה בלילה לכל איש. זיכרון
שאין להכחיש מבעד למנעול. 
רוכסן דלתה פתחה. וריאתה זנחה
בלילה לראייה- והנה בא שיעול.

ברחוב עזה לא גדלתי

ברחוב עזה לא גדלתי 



גם לא ביקרתי 
מעולם.
 
על רחביה אמנם שמעתי 
אבל לא ביקרתי 
אף פעם. 

היום טיילתי, פשוט פנטסטי:
לקפה נכנסתי, 
מכונס.
 
כוסות שלא עשויות מפלסטיק
נשים שמנות לועסות מסטיק
סטייק אלסטי
עניבות כמו של קרקס.
עדיין לא נמאס לי. 
The moment is ever lasting""
בחוץ אלים וגס ,מכעיס
ונהרס לי הריצ'רץ'
במכנס. 

ברחוב עזה לא גדלתי.

הוא, אולי, דווקא כן.
אני מאמין בהמפטי דמפטי, 
הוא הולך ומתרוקן.



 
הוא לא מיזנתרופ,
די נחמד דווקא, נעים הליכות. 
אמנם אינו מטופח, אך
בטוח שידע בעבר לאהוב
אישה יפה שהייתה לו.
 
עכשיו, מתחת למנורה עלק אירופאית 
בבית קפה ברחוב עזה, הוא 
בודד מאוד, מקריח,
יושב לבדו.
 
מבקש מהמלצרית בחיוך רחב
מים בלי קרח,
זיתים בלי גרעין
חיים בלי מהות.



חמוד הילד שמדקלם ממחברתו 
שורות שירה

האם לסרוג אבר שמט לזלוג מגופתי
עוד בטרם ש נגלם בי גוף 
של גבר איכותי ?

שמא לפרום את האבר שבעבר דקר אותי
עוד כשהייתי ינוקא
מפונק ומלכותי ?

מה לכתוב בגיל מוקדם, במה להשתמש?
כדי לקצץ בגוף הזמן שבו אני גולש
לבדי על חוף יבש.

מה לכתוב בראש מורם מבלי להתבייש?
קדימה יש לבלוע דם של קפסולה מרה
שתניף זקפה של חשק אל גובה מנורה
משם אצנח כנער מטולטל שעוד חושש
לפתוח פה בפאתוס ו.. אז להתעטש.



"חמוד הילד שמדקלם ממחברתו שורות 
שירה" .

דרך נער מאוהב

כל הדרכים הלא נכונות בדרך נער מאוהב
הוא מטעה אותן כליל והן עפות מצד לצד
יש לו ידע ודחליל כבר לא עומד בשדותיו
הוא עצמו שומר על כל מה שאבד.  

בראות עיניו כי ערב ייכבו פתאום עיניו
כתרנגול הוא מתרומם ממיטתו אל קול נשגב : 
"קוקוריקו קוקוריקו" הוא מריע לעצמו
כנרקיסיסט המדגמן את פני השחר של יומו.

הוא פוסע או נפסע כאילו לא ראה דבר
מעולם. היה שוב ערב, שוב ערב שעבר
הוא חיתל את התינוק שמעולם לא ייוולד
והנה דועכת שמש קדימה ערב רד.
צווחת קץ



כמחרוזת איש זקן אשר נתלית על צווארו   
מיטלטל הוא בדרכו לעבודה. איש לא יידע
מה היה לו להשאיר. איש לא יידע
לבדו את השיר.
הוא נופל כי הוא חש את ידיו הכבדות
מתמרדות כדי לא להמשיך.
את הקושי, את הקושי התיר. באין לו ברירה
או תקווה לעתיד. לקח סיכון ישיר.
פשט את מחרוזתו ואת בגדיו המעופשים. 
זינק אל תוך הגלים הרוחשים.
ותם, תם זכרו באין זרעו נטע נשים. 
באין ידיו נטעו כבישים. בסיכויים קלושים 
שלא. 
לא יצילוהו אנשים. לא יצללו להצילו.
בגלים הרוחשים הזדכה בשמע קולו--- 

ושיחרר לקול חופשי את צווחת הקץ שלו. 

סבא (2)



הפיהוק שלי מכיל
את כל הדמעות שיש לי 
לבכות על השוט הבודד
שלא צולם אך נלגם, והוא בדרכו אל הגרון,
בדרכו אל עיפרון שנקצץ כמו כבד. 

כשלא נמלטים לישון אז ערים 
כדי לתעד:
סבי יושב בפינתו
בוהה בצלחתו 
קורא את עיתונו 
מנות ראשונות 
מלפני כמה שבועות
ולב לו לב רוסי מריר
כמו הוודקה הגרועה שהוא לוגם, בקבוק שלם. 
מסתפק במעטה, מסתפק בבעתה,
ויסוצקי לא ישיר לו. ואין מי שישים לו 
ביוטיוב
נגני ג'אז שחורים
ואין מי שישאיר אותו באוקראינה 
יותר מעשרים -
טיפה יותר -
שנים אחורה.  

ינוקא או שימדורה



בוחבוט
".בוחבוט" לי אומרים אתם

".נכון" לכם משיב אני
 תיכון במזרח ,פה חבוט מרגיש ..מה אז"

“?
משיב אני ”,ולא לא"
".נכון לא בכלל זה“

  בוחבוט הנני אמנם בלי
  לורד כמו מרגיש ,אבל בלי
כבוד עם בריטי אני

!)שטרות על הניחוני(

מרוקו -דבר שום בי יש
,מזרחי של כלום בי יש

כי שחור כהה צינור מלבד
!הכרחי זה לסקס

לבכות לנו תגרום איך ..בוחבוט מה אז"



 דביקות בדמעות גזעים חמלת כאב להזיל
אשפתות נער שאתה שכתב זה ומי
 לאהרן ...ביטון ליעקב ...ביטר אבי בין

 ?אלמוג
 תשב לא ערק ,המקופחים דלפק על

?לשתות
“ ?מאוד שהתאכזרו החיים על ולבכות

 לא ,לא  “-------------------” :לכם אשיב
.אשיב

!עוד תביאו ,ואדרוש ,אשתה רק

*

חומר גלם עז הותז.
 

אגל דם הושאל מוריד. שצף כמו מפל מחריד. 
נטף על האסלה. 
מונומנט מפגין אבסורד. סרח עודף של ילדות-
--
אכולה.



חיפשה את עצמה באיבוד
ומצאה את עצמה
מולידה. 

בלכתה הותירה זכר
 התגלמות אדום בוער,
 השאילה מעצמה בתוככי
להתבגר. 
 

נייר טואלט עם חומר  מחטא את האמת.

זמן

ביקשה שאשמור לה

האמינה שנשאר לה
 
ונשמט.

אינני בנה. באמונה, שאני היא.



זמן 

היא אמרה: "בני, התבגרנו לחוד"
 
והתכוונה: "אני, מאחרת לאיבוד"

לא ידעה עברית הילדה ונכבשה,
באלימות.
 
לתוצר כניעתה, פרי ביטול היותה,  קראה: 

"דוד בוחבוט".
  

אורגיה אלימה של גזעים

(1)



בית הספר עומד על אלף רגליים
ילדים מעשנים ופולטים דברים
ששמעו מההורים אתמול בבית
חרא שנופל ואני מרים

שאריות של בדידות מהרצפה
ואחר כך שב ומביט
הילד שהרביץ אך עוד לא נתפס   
את סשה החל להקניט

"רוסיה מסריחה, תחזרי לצ'רקס "
בצווארו תלוי מגן של דויד.

נער נמוך וקוראים לו יצחק
גולנצ'יק יהיה בעתיד.

(2)

בבית הספר, השקט חוצה כל גבול
השיעור מתחיל והזמן שאול,
האם כדאי לזייף___________________ 
שיעול 
או



להחזיק מעמד?

בכיתה גימל, בשיעור לשון 
תלשתי קרצייה מהאוזן הימנית,
מורתי הבהולה לא התאפקה מלשאול:

"דוד, האם אתה, להתרחץ כל יום- מקפיד ? "

"זאת הייתה קרצייה", עניתי וחייכתי.
"היא כנראה החליקה מהבקבוק של השמפו"
בתור רוסי מסריח כנראה שלא חפפתי
ולמען האמת, אני גם לא שייך לפה.



                                                                               
"מדוע על שפתיי ככפור יקפא ניבי

                                                                                                   
עת אתבונן פתאום, כי ישימון סביבי?.."

במי להתקנא  
  (דוד שמעוני)



ביום שבת לא מתורבת
מרוקאיות זקנות 
עושות קולות
מקללות.

במי להתקנא בבדידותך 
ואין מענה.   
עם מי אתה רוצה    להתפצל
מתוך דמותך. 

המחשבה גוררת חלופות
שורת בנות יפות 
תועות בנשף נפשך.

במי להתקנא 
כשאף אחד עמך לא שח. ואין אתה כלל מבודח
מימיך הקשים. ואת מי להאשים?
הנה. הנה.
מצא תשובה כש תמצא
מי ש... הוא!
להתקנא.



ינוקא בעיר הגדולה

ג'אנקי ג'ורג'

הולך ביד עם קרש      
                                     קונה באבו גוש.
הולך ביד עם ספר 



                                     קונה בקינג ג'ורג.

ג'ורג'! ג'ורג'! 
משאירים מזומנים מתחת לבלטה.
ג'ורג'! ג'ורג'!  
יש אנשים שמחכים שם למטה.

במדבר צייה רכבתי נצח עד הישג המציאה.

לבונטינית בבוקר

יצאתי החוצה בשעת ערב נע
החושך של רוטשילד הפך לזונה
לבונטינית בבוקר חשוך ולחוץ
קמתי אחר, התחלתי לרוץ.



דרכתי חזק כמו ענק מהלך
והכביש השחור החל מתהפך,
סדקים של שריטות חורקים בתחתית
כסכין קצבים ובלהט מרטיט
הייתה לי תחושה של דבר מה חותך
נובר בי בדוחק, ואז מתרחק-----

גמרתי מקול אלוהים הצוחק
וקמתי אחר, בחדר הריק.

חתול

                                                                                        
" ְּׁשֶּתַבְחִין ּבְחָתּול ּתְפּוׂש אֲרֶׁשֶת ׁשְתִיקָה,

                                                                                                            

זֶה מִּׁשּום ׁשֶּתָמִיד רַק עַל זֶה הּוא חֹולֵם:

                                                                     מֹחֹו מְׁשֻּקָע 

ּבְהָגּות עֲמֻּקָה,

                                                                                                            

ּבְהִרְהּור, ּבְהִרְהּור, ּבְהִרְהּור עַל הַּׁשֵם "



ת.ס אליוט, 

"איך לקרוא לחתול", תרגמה-יהודית קופנהאגן)

חתול בקקטוס מתחכך
וזנבו נחש לוחך
בא בועתו להשתפך
כמו נמר

נאצל ומתעצל 
באנוכיות יופיו

הוגה יומם וליל
כמו אומר: "מה לי ולו"

-זה שיושב על הכורסא
ותוהה על גורלו.

-קם ומשתין בתוך אסלה
מה פתאום, איני כמותו.

"אני נמר"
כך הוא אומר
ומלקק את ערוותו.



את שמו אינו זוכר
ויש אומרים שכך מוטב.

"אני נמר"
כך הוא אומר
ומתמיד בהלכותיו.

נטול קרקע המסלול

ופתאום אני פוחד שתיפול עליי תקרת
השמיים רועדים כמו אישה חולה בראש
דודה שולה יודעת לדבר עם שדים



היא קוראת בידיים שורות נפלאות
מקפלת עמודים מנייר דמיונה
ותוחבת אל כיס שיגעון.

שמיים רועדים כמו אישה חולה בראש
וצורבים כמו מדוזה מתיילדת בקיבה.

שלד זהותי מבותר לחלקים
תקליט מלא סדקים
שלד זהותי
צליעת אצן ברגע שיא.

השאר הסתרבלו מאחור
ברגליים פזולות לצדדים
בסחרחורת עיניים טרוטות

-מרעיד את קרקע המסלול
נטול קרקע המסלול
כמו אישה חולה בראש.

חלום תעתוע אש קרה
ניזון מתת ההכרה
בעת שרפה או קיפאון 
עת לחדול כדי לשאול



את החיים
האם,

לפתוח את ארון הקרח ולנעול
את עצמך בתוך הקרמטוריום הגדול
האם, 
זאת העת הנכונה

ליפול.

1

כמה פעמים

לקחת סכין



פיקטיבי

2

תזכורת!

מקרים של התאבדות

חזרו ברגל

הביתה.

3

שימור האמת

בביקורת



מזון

4

לא טעים? 
תודה 

טעים?
תביאי עוד

5

הסבתא פגיעה

בתחום
  הגסטרונומי

הסבא פוגעני

בתחום



  הגסטרונומי

6

 כעבור זמן 
 חיטה

סבתא
לא נפגעת.

7

יש לי כבוד
לבחור ישיבה
חושב

גם לניאו פונדמנטליסט

קנאי.



8

אידיאליזם נבער
מועדף
על פני 

היעדר אידיאליזם

9

חלום יבש
כמו

מצה

יקיצה נטולת



זרע 
תחתון.

10

קומפולסיבית מלטפת
כתף ביישנית

מתמסרת

לבסוף.

11

פתגם אחד
ידע האב

     דגו     
אינו  
     דאוג.

12



עורך דינו

כריש.

13

שולה
 
יש בה כישרון

לשגע

אדישים.

14

עריץ סוציאליסטי
חפץ

באורגיה



רעיונית.

15

ההמון חושק
ב

אמירה

ענוותו 
עדות הכסיל.

16

זין עבה

קרוב לפה

נשמט



עם צליל מכשיר

17

חרא מביע אמפטיה

זהות 

למצב הנפשי.

18

בתוך הארון
 
נוכחת

תחפושת שקרנית.

יד שולחת מבט

מביעה עניין



19

יד מביעה עניין

שולחת חרטה

לא פרוצה דיו

התחפושת.

20

ציפורן צבועה לבן

נועצת

ישבן שעיר.

21



גרוזינית קשישה בשוק

יודעת

את מקומה.

עדות                                       
"וְׁשִעֲׁשַע יֹונֵק עַל חֻר ּפָתֶן וְעַל מְאּורַת צִפְעֹונִי ּגָמּול יָדֹו הָדָה."

                                                                                                       
(ישעיהו יא, ח')

במדרכות אין איש פוסע רק דגלים מתנופפים.
בהיעדר המשמעות הדיר העדר את רגליו 
כל נוכח נפקד ימות. לפתע לא דבר.

על המרקע הדק
עוד מאותת החטא.



 
היכן הם היונקים?
במאורת הצפעוני.
גמול ידם הדו. עדות. 

חוטא באהבה                                     

מוקדש לנקה אהובתי



    
הראשונה נשיקתנו ביום

שצנח כמלאך הייתי
בקנאה ,שפתייך אודם אין אל
אותך נישקו שכבר הגברים כל על

בזוגות עפו פרפרים
אזכור בדיעבד

הנמוגות השניות את
"עצור" :צעקתי

.הפסקה ,נמשיך רגע עוד
.נשיקה אורך מכיר אינני

מרים והדופק החמצן מתחלף
.אחרים לגבהים שלי הזין את

.שתיקה ,נמשיך רגע עוד
.נשיקה קבלי ,המשכתי

בעוד עינייך את תעצמי ואל
לרעוד ומבלי עומד בך מבטי
 התחתון בתוך אצבעות מששי
.לרטוט הוסיפי .הפות את לטפי

.אחרון עבורך ואהיה

שצנח כמלאך הייתי בך אני
.ניצח ברגע שפתייך אודם אין אל



*

תבואו ותבואנה לקראתנו לראות
אנו מתחפרים זה בגופה של זאת
מערטלים את בשר הסוד.
אנו מתמסחים זה אל גופה של זאת
רוחצים בעדינות את זנבות השנים הלא 
קרובות .

תבואו ותבואנה לקראתנו לראות
עכוז מבוגרת אחוז לתפארת אל תוך פרצוף 
בני האדם
בזים לקיומם אך ערלים לאיומם



עכוז מבוגרת אחוז לתפארת אל תוך פרצוף 
בני האדם.

תבואו ותבואנה לקראתנו לראות, בני האדם
כיצד עכוז מבוגרת אחוז ביד של ילד
אשר מגואלת מדם.

אנו מתישים את החושים במפגש רגליים 
וזרועות
משוטחים באלכסון בתנוחת-- כך וכך מעלות
מתרחבים ומצרים לכדי שברים באברים 
מיוסרים החורים באביונות מתכלות.

מכשיר הליטוף

אני רוצה ללטף אותך עד שתהפכי
למכשיר ליטוף פרטי.
אשא אותך ממקום למקום, כשהשטן לא מביט 
מן הצד



אפעיל את מכשיר הליטוף.

תתקרבי תתקרבי ואלחש לך ת'אמת
שהיא--כולה את.

פערת את נפשי במבט. הלוואי, 
שתמותי איתי באסון.

גברת קבלי התנצלות,
התערבתי בבוטות,
אפשרתי לנס
התרחשות.

שיערך מלבין
קמטים כבר חגים על עורך כמלאכים
מסמנים משוואה מדויקת
אני את אני את ואתמותי 
קודם.

ילדה ילדה
מתי תתבגרי.

חיי בבית ירושלמי
אוסף נפשות שנטמעו בינות לערמות טיפשותן
זאת לא גזענות. יש כאב נוראי



דולף מהעין
זאת שהפרישה דמעות על זמנים של התחלה.

ריח רע! כל פעם שאני פותח פה ופוצח 
בהטפה
מסכנה. מסכנה. מסכנה את  
בא לחנך אותך הבחור שילדת בעולם אחר.

קשר בינינו שלשלאות של גורל
אוזקים לבבות בתוך החלל
אומר דברים.
שומעת דברים.
אומרת דברים 
שומע חלקית.

נרקיסיסט אוטיסטי מטופש
סלחי לי, הייתה לי  ילדות קשה
והמועמדים לפרס ההרס העצמי
הם אחותי. אבי. וגם אמי.

סבתי קרעה גבה, נתנה כולה.
תודעה דלה  
מבעד לפרוכת התפיסה.

אמי היא בתי הסוררת



אבי כדורי שינה ואין שכל.

אני כורך את דפייך בתיקייתי
ונותן לאותיות לדקור במחטים
לפלוש לדמי. להפוך לאני.

אשליכך לעת זקנה
להשתגע בתוכי .

כלבה היית לו

לו היית כלבה, הייתי זנבך
ובגמישות של רקדנית 
היית מסתובבת אליי בגבך
והייתי גאה להיות זנבך,
לו היית כלבה.



שיר אהבה לסבתא רבא
                                                                                           

                 "אשרי הזורעים ולא יקצרו
                                                                                                                  

כי ירחיקו נדוד"

(אברהם בן יצחק)                                                 
זה שיר אהבה לסבתא רבא
שמנעוריי גידלתני ואזדקף קומה רבה.

ואהיה לחבצלת שזופה במדבר
בן כלב בן השמונים וכארי אשר גבר.



וישמענו- שם דבר! ובעתיד לבוא מחר:
בכות וספוד אהבתך
אזדנב אחר דמותך
כתנין
מלוא כל הארץ כבודך.

אדרתי פנייך כנין 
ואנין הבשר עד מלוא סיר החמין.

אזדנב  
כתנין לוחך
ותהא זאת אחרית המין

באחריתך.

נזירה בהתקף חרדה

אל תפחדי, אישה יפה.
אבותייך מתלכדים סביב אמך



באסופה.

שומרים נגיעות מן העולם
ומשאירים לך מילה, 
רק מילה בשבילם.

כמו נזירה בהתקף חרדה
את שומרת נידה
                      מעצמך.

פיית הנרתיק

פריאפוס חדר אל הכוס של אשתי.

באגן מזורז ובקצב איטי.
להשחיל בה את מיץ האלים ואותי

להותיר בתנועה טורדנית- כפייתית.  



כפייתית.                          כפייתית.

               כפייייייייייייתית.      

(טראח! נתן לה "אינפוט" 
תוך-כדי גנח)

פריאפוס כפיל מרטיט.

חדר אל הכוס של אשתי.
להותיר בתנועה כפייתית
אותי בפיית הנרתיק.

 לא מגולחת 

את הכי חושנית בעיניי ככה :
מכבסת בגדים
שוטפת כלים
מבשלת דגים
כותבת מילים.



הכי חושנית בעיניי 
הכי חושנית.
הכי חזקה בעיניי
הכי מינית.

את הכי מינית בעיניי ככה :
רדומה בלי איפור 
ולא מגולחת 
היכן שיש
שיערות בדרך כלל
על פי המתבקש
ליד התחת.

את הכי שלווה בעיניי ככה:
החדר נעצם, ואת נמרחת
ספר מרופרף 
הרוח מותחת
סמיכה אל גוף נזקף
בתוך עצמו 



כשאת נחה.

*
 .מתמלאת כשהאמבטיה מתפשט

 .להיבלע באצבעות מבקש
,ומחטט מפשיל ,ידיים דוחף

.המטלה מצוות את מקיים

קיומי חותם את בך מנציח
.במקומי נטוע שלך הגוף

   חפץ אני למה ,לעומק אותי חקרי
.מתפוצץ זין בי יש למה תביני עכשיו

,אדע שנים עשרות ועוד במהירות מתלקח
.כבגידה המפוארת לאמת סטיתי האם

ארור הזמן בו את נתקעת כמו 
עצם בגרון



אני הולם בישבנך כפטיש. אני האיש. שקובר 
אותך מתחת לסדינים. 
כן זה אני. שמועך אותך כמו סוליית חשיש. 
בתאבון. מאחל לי שיטיון. כשאלגום בועה של 
חום חומה מפטמתך. עוד היום. אתקתק אותך 
כמו דימוי שעון. בנאלי חמקמק. כמו הזמן 
בו תדרשי לשכב לישון. וזה טעים לי ועוד 
איך. טעים בחך. את נימוחה לי בלשון.
אני תוקעך באלכסון. ארור הזמן בו את 
נתקעת כמו עצם בגרון. 
מתחלקת אנוסה. אל סף הקריסה. אל סף 
השמיטה. אל יום המיתה. 
אהלום בישבנך עד יומך האחרון.
אהלום בישבנך עד שבר מיטה. 

את לא ילדה



"האהבה הנכזבת הזאת / היא כל מה שיש לי /
החסר הזה הוא אכן/ ה י ש"

                                                                                                                                                    
(אהרן שבתאי, "ארצנו")                     
באה עת
מוכרח את 
גופך 
לעטוף

יודע מה בתוכך                                  ואיך
זיכה אותי האל לפרוק בך 
את נפשי.

מניין חלפת בהגיעך  
ואיך זה ש..
רוח נושבת תעיף-                          (איך)  
לכל הרוחות 
שלי.

*



נולדתי לאימא תינוקת
גדלתי אלייך, המתנתי אותך.

כשמלאך החושך ברח
הגעת   את.

מן המצולות  הצלת 
להיות לך

אני.

*

תעוורי את עצמך כשאיני באזור
אישונים ידליקו 
אור
כשאני בך מביט.

*

ואם מותר ליליות ארוטי
התחת שלך מאלפתי
ללמוד להתנהג.



כיצד לחוש בפלחים
וביניהם לא 
להשחיל

אהבה.

*

ילדה ילדה
את לא בתולה
את לא בתולה
את לא ילדה.



תחתונה (2)

ריח גס בבית הופץ, מיום האתמול
כשהוא שאל- היא ענתה ש

"אין טעם לשאול".

והוא ידע את הריח
של השפיך הנמס

קונוטציה אלמנטארית 
של זכר מנוסה.

והוא ידע את מושאו
של השפיך הנמס

בתחתונים של אמו
צעיר ותוסס.

.

אך לא היה בהם שמץ
של זכר לשמי

מלבד זכר זכרות
.עגמומי ,מטונף

והוא ידע את הריח
של השפיך הנמס

כושר זיהוי אבולוציוני



.כועס נמר של

מניד ראשו בזעם
אל אמו הלביאה

ושתיקתה היא עדותו
.אהבה שם שהייתה

והוא ידע את הריח
של השפיך הנמס
ושבר את הקרח

הדק שהפריד

את המרקם העדין
שבניהם הוא רומס

כנמר חרדוני
שתופס, שתופס

אמו אך שאמו
...שאני אמו זאת



עתה

(1)

עתה 
אט אט
כשהדברים פוזלים להסתבך
זזזזזמן בריחה.

הנח לנסיכה ליפול 
עד שתמות לתחייה.

עתה 
אט אט
כשהדברים נוטים להשתבש
מראות סוטות להתנפץ
דודות קוראות להירגע!

(2)



הזוג יצא לדוג בים ובסירה נתקע.

הדג נתפס אך לא היה מי שירימו.

הזוג חיכה אחר חיכה בלי שקט לעצמו.

הזוג בים שקע נשקע והשקעים עימו.

ריבה חמוצה



1

ריבה חמוצה
מתאמת עמדה

עם
קיבה חרוצה.

2

שבר 
חלון
יודע

איך
לעשות
סקנדל.

3



אימא 
שמאכילה
את ילדיה
פתיתים

יודעת 
להאכיל
את עצמה
שטויות.

4

גבר עזוב
לפנות בוקר



אישה עצבנית

מצחצחת
שיניים.

5

כלב ממורמר
מריע לפורץ

כושל בתפקידו.

6

חלון נפרץ
חתול נועז

מריע לעצמו.



7

כפל משמעות
באכילת ענבים

יש לנגב
אחרי שגומרים.

8

חלון הזדמנויות
נפתח
בפני 

תריסר
                  חתולים

9

גיטרה שעונה
על ספה



כפילגש
חרמנית.

10

מאידך כמו
                  אשת איש.  

11

שרמוטות 
דורשות
הזרעה
בקיבוץ

מי יגע בן 
?
פרות.

12



תרנגולת 
נמשחת
בשמן זית

משלהבת  טבעונים.

13

פותחת רגליים
ממתינה במטבח

דוחף לה אצבעות
שום
               הטבח

14

מי יעלה
על

גוף
אישה נוחרת



לסמן                                   לאטום
שטחים                                פתחים

15

שרירים נאבקים
לכתוב

מתאמצים
להחזיק

מעמד כזקפה.

16

חלום נשפך
בראש

שוקו רותח



     על גרב סרוחה.

17

אישה פותחת
(דלת)            לילדים

כאשר אומרת
"לכו
תבלו! "

18

ילדים פורצים
דלתות
כמו

גנב מכור לעושק.



19

חיים 
נמתחים
כאשכים

של נער
              פרוע
בים.

20

המציל קבע
פה אחד
את כישלונו של

הארטיק
לימון.

21

אני קבעתי
פה אחד



עם אוזן אחת
של סבתא בוסייה.

20

בחרה
אהוד
ברק

בגלל שלא 
ידעה עברית.

פרוורסיה

מה כדאי להיות רומנטי או דידקטי ?



רומנטי בלילות ודידקטי בימים.
הפרוורסיה מושלת בכל בני האדם
ויותר מכך- 
(כמעט)
בכל המשוררים.

אני בוגד בך עם עצמך כשהיית נערה
ומאזין לגניחותייך מטלטלות את התקרה 
אני רומנטי בלילות ודידקטי בימים.
אני פוסע על כוסך כעל מפלצת כבירה
ולו הייתי יכול לשלם לה שכר דירה
אזי למסחטה הייתי את לבי מיד מכניס
ומוסיף רימון או סלק כעין תכסיס כדי 
להתריס! 
בכוסית זכוכית בוהקת תלגמי את בשר המיץ.
 
מה כדאי להיות רומנטי או דידקטי ?
רומנטי בלילות ודידקטי בימים.

בשכונה ההיא שבה גדלתי    
יש קורסים מעצבים לגידול עבריינים
ואמהות צבועות ששותות קוקטייל צבעוני
בתערוכת בנן היחידי שבכלל לא רצו.



אני רומנטי בלילות ודידקטי בימים
למרות שיחסיי המין עדיפים גם בימין
בימים שלאחר היציאה מהשטחים
ביד ימין מאחר והכוס ממתין זמן רב
ואינו סובלני לתנועתו של הגבר
לאחר עילפון נשגב
הוא רוצה גם ומייד, הוא רוצה כאן ועכשיו!
  
אז מה כדאי להיות רומנטי או דידקטי 
רומנטי בלילות ודידקטי בימים.

הפרוורסיה מושלת בכל בני האדם, ויותר 
מכך- 
(כמעט)
בכל המשוררים.

אצל בעלי החיים הזקפה איתנה 
ללא כל מרדף אחר אשך הזונה
וללא רכרוכיות של גבר מזדקן.
הוא רושם שירים פרוורטים לעת זקנה 
איזה מסכן חרמן וסוטה הוא זה!



בעבור לא יידע די וימות בתולה
בעבור אוסקר ויילד ובעבור "המילה" 
בעבור העורך הפרוורטי של העיתון המוערך
שישמח לקרוא זרגים שמרגישים כך וכך.

אז מה כדאי לו להיות רומנטי או דידקטי ? 



                                                                           
ינוקא חוטא בפוליטיקה

,וָטֹהַר עָמָל ,חֵרּות נֵס"

,הַּבַּנָאִי הַּדֹור נֵס

– הַּנֹעַר חַי ּכִי :ּתִירָא ַאל

."חַׁשמֹונָאִי וָעֵר חַי

                                                                                                                     

(זאב ז'בוטינסקי, "שיר הדגל")

תבואו בהמוניכם אל חגיגת הכיבוש!
אספסוף מתועב ושפל.
תדחפו לו חזק. לבשר הכחוש
עשו מין בפרצוף לא יפה.

מין לוהט. סאדו-מאזו פוליטי
הסכסוך השכוב במיטה.
את גופת הכיבוש, שם ראיתי



משריצה בעלטה.

כבוד ערב מן הטקס חמק.

בשלשלת תפס העמים.
חום גופם, תשוקתם, עד מחנק
יתפוצץ בפיגוע המין.

יש אשם. הסוטה. הוא התחיל.

הוא אזק. הוא שרט. הוא נעץ.

הוא אנס. מכנסיים הפשיל.

ואת דין הסכסוך הוא חרץ.

האשם, הוא איננו מקביל
לאמת, אם הפך לקרבן.
הוא ימשיך לחכות כדביל
כי אמת- לא חבל על הזמן.

"הכיבוש מתקתק את זמננו"
שח סוד, הקרבן, לעצמו.
" אדבוק בו עד גמר כוחנו 
  וישקני בעת צימאון ."

השולט, הוא ישלוט עד הנצח
הכבוש, ינקז ת'דמעות.
עת יפקוד אותו קץ על הפתח



יבקע שער אגלי מצולות.

תוצאת הסיום במשחק
אפס-אפס לצד המפסיד.
הכיבוש הוא בלתי מנוצח
כלב-קטל אותו משסים. 
 
וההיסטוריה? מה עליה?
שני עמים עליהם חרב.
ההיסטוריה היא מובחרת
מיותרת מאליה.

אז תבואו בהמוניכם אל חגיגת הכיבוש!
עשה לך כיבוש. עשה לך שטן.
מצא לך תכלית 
קיום, ואל תבוש.
זמנצח מה ניתן.. לחוש קרבן.

הרבה כמוך יש, אבירי כיבוש
עשה לך אויבים, משש אותם וחוש
כיצד הם משספים את דעת הקהל
ודעתך שלך, היכן היא, אם בכלל

רכוש לך שטן, רכוש לך כיבוש
רחם על הקרבן, תהא עדין ורך



כנגד הכובש! תוסיף להיות נחוש!
והכבוש? מיעוט. נרדף שמו למלאך.

הוא יודע. הוא יודע. אם ימשיך בהתקרבן
דודה שמאל תמחה את דמע ייסוריו.
תאזין לתפילותיו, משל היה זה בטהובן
ועת ישכים להורגה, תדע- היה פשוט חייב.  






