זאב טנא  /חדר
 .1איה
על הבוקר הייתה קמה ,מסתכלת בראי
בעיניה רק פיג'מה ומבט חצי טיפשי
מי שם שנתן לקח לה והשאיר לה שום דבר
עד היום הוא לא שכח לה
שהיה בה רק מדבר
איה! איה! איה!
ברחובות הייתה הולכת ,מגלגלת ימינה ,שמאל
מבטים חמים שולחת ושפתיה צבע חול
מצבה היה רעוע ,לא קיבלו אותה לחי"ר
בלילות היתה קופצת
מספריים באוויר
איה! איה! איה!
אלוהים צעק פתאום בה ונתן לה את האות
היא אותי לפות לפתה ,כלום יכולתי מה לעשות?
אמא קחי אותי הביתה בלילות אני הרוס
לא נותנת רגע שקט
מה היא חושבת ,מה אני סוס?!
איה! איה! איה!

 .2ביירות
כל יום הפצצתי את צידון
בין פטריות עשן באור ראשון
יכולתי גם לחזור בתוך ארון
כל יום הפצצתי את צידון
כל יום הפצצתי את ביירות
כל יום הפצצתי את ביירות
יצאתי חי יכולתי גם למות
כל יום הפצצתי את ביירות
בלחיצה קלה גמרנו
על אנשים שלא הכרנו
הרגנו בטח כמה בטעות
יצאתי חי יכולתי גם למות
כל יום הפצצתי את ביירות
עכשיו אני יושב פה על הבר
אני לא כוכב אני לא טיפוס מוכר
רק סתם אחד שבכל חלום
צולל ישר אל תוך הגיהנום
בלחיצה קלה גמרנו
על אנשים שלא הכרנו
הרגנו בטח כמה בטעות
יצאתי חי יכולתי גם למות
ולא הבנתי אז שזו סתם שטות
כל יום הפצצתי את ביירות

 .3מחומצנת
אומרים בעיר שאת טובה
עם ניסיון מגן חובה
אומרים שיש לך עבר קרבי
ובן שלך יהיה נביא
אני לא יודע אם זה נכון
אני לא איש משרד הביטחון
אני רק רוצה שתגידי לי
את מחומצנת או שזה טבעי?
אומרים שיש לך עתיד ורוד
ועברך הוא בגדר סוד
אומרים שאת היית שתולה
במיטתו של ראש הממשלה
אני לא יודע אם זאת אמת
אני לא שפיון אני גם לא שופט
אני רק רוצה שתגידי לי
את מחומצנת או שזה טבעי?
גמרו עליך את ההלל
סיפרו שאת אוהבת לחלל
ולפעמים ,בראש של חודש
זו את שמחללת את חילול הקודש
אני לא יודע אם זה נכון
אני ,אני בכלל מהצפון
אני רק רוצה שתגידי לי
את מחומצנת או שזה טבעי?

 .4אחרי שכולם ימותו
אחרי שכולם ימותו ,אחרי שכולם ימותו
אחרי שכולם יהיו לאבק ,ורק אני ,רק אני במרק
אחרי שכולם ימותו ,אחרי שכולם ימותו
אחרי שכולם יהיו בר מינן ,ורק אני ,קטן ומושתן
אעקור את שיני הזהב ,אצמיח לי שן של חלב
אשלח את אגרוף הפלדה אל בין עיני כתב החידה
אשליך מעלי את הלוט ,שיהיה בריא ,אתן לו לבלוט
וכך אהיה ,שכה אחיה ,שכה אחיה
אחרי שכולם ימותו ,אחרי שכולם ימותו
אחרי שכולם יאספו אל עמם ,ורק אני ,רק אני בעולם
ארקוד בין נרות זיכרון ,ריקוד צמוד עם ארון
ולו רק מפאת כבודו של המת ,אני אומר לך" :בואי כעת
בגובה גלי הים ,נמצא בוודאי קצה של סולם
אשר עליו נטפס ,כך נינצל בדרך של נס"
אשטוף מדמעות של תנין ,את עור גופי העדין
אוציא מתוך מגרות ,מלוא חופני ציפורניים כסוסות
כוון אל מרכז התמונה ,השאר רק נימה לבנה
הבא את הלהב אל בין כתפי האתנח ,ובום וטרח ...ובום וטרח
אחרי שכולם ימותו ,אחרי שכולם ימותו
אחרי שכולם יהיו לאבק ,ורק אני...

 .5אנשים כמוני
אנשים כמוני מסתובבים בעולם
מסתכלים בחלונות הראווה
רואים את דמותם משתקפת משם
עוברים אל החלון הבא
אנשים כמוני מסתובבים בעולם
סופרים מדרגות בעלייה
בעיקר כדי להקל על עצמם
להיות עם הרגע שבא
מה יש לעולם להציע להם
מה יש להם להציע לעולם
אנשים כמוני מסתובבים בעולם
ממלאים את ראשם בדאגה
מרשים שעצמם יפריע להם
להיות עם הרגע שבא
מה יש לעולם להציע להם
מה יש להם להציע לעולם
אנשים כמוני מסתובבים בעולם
יורים לעצמם בחזה
חושבים שאף פעם זה לא מאוחר
כי הם ,עוד יש להם את זה
מה יש לעולם להציע להם
מה יש להם להציע לעולם
האם עוד אפשר להפתיע אותם
האם עוד יוכלו להפתיע את עצמם?!

 .6גרמנים
אוהב להסתובב בקיץ יחף
לאכול המבורגר גדול ונוטף
נלחץ מיתושים ג'וקים וצרעות
מנסה לקבל את שומרי המצוות
מתגעגע לפעמים אל ארץ רחוקה
או אל חבר אחד שהלך למלחמה אחת דפוקה
מתחרמן בקלות על נשים מלאות
לא כל כך אוהב לאונן בלילות
אני שונא גרמנים
סובל מעשן של מכוניות
פוחד להזקין ,פוחד ממחלות
נהנה לשמוע מוסיקה בבית
אלרגי לאבק ,לפריחה של עץ הזית
מתעצבן בקלות ,מתרגש מהר
למרות שאני יודע ,הכל עובר
לא מרגיש נוח עם חולצות של כפתורים
ואין לי שום דבר נגד ערבים
אני שונא גרמנים
אוהב להסתובב בבית ערום
אוהב לדעת שלא חסר לי כלום
לא מרגיש נוח כשאני תוקע נאד
כסף חשוב לי לביטחון ,מאוד
אני שונא גרמנים
ואין לי שום דבר נגד ערבים
אני שונא גרמנים

 .7שרה ודוד
שרה גרה במקום נורא סגור
דוד גר חדר לידה
בוקר בוקר הם יוצאים אל הגינה
הוא דוחף לה את הנדנדה
כשנבלעת השמש הם תמיד יודעים
שהגיע זמן לארוחה
שרה שמה את ידו בתוך ידה
יחד הם עוזבים את הגינה
מצא מין את מינו ,מצא זן את זנו ,מצא שתיל את גנו
ערב ערב שם יושבים ומנגנים
שרה שרה ,דוד שר איתה
היא אליו מבט שולחת ,הוא מבין
יחד הם עוזבים אל הגינה
בלילות יושבת שרה ומחכה
דוד משחק עם החתול
כשכולם שקועים כבר בשינה רכה
שרה ,דוד ,אז קוצרים יבול
מצא מין את מינו ,מצא זן את זנו ,מצא שתיל את גנו
שרה באה הנה ממקום רחוק
דוד כאן צמח עם העצים
אנשים אמרו לה שהיא כבר לא טובה
אם אנשים אומרים ,אז הם יודעים

 .8הכל במקום
הלב בצד שמאל ,הרגליים למטה
האף תקוע באמצע הפנים
משני צידיו זוג עיניים
טלוויזיה בסלון ,מקרר במטבח
ארון הקיר צמוד לקיר
דלת הכניסה בכניסה ,והיא גם דלת יציאה
המפתח בארון החשמל
במקום סודי
הכל במקום
הילדים בבית הספר ,האישה בעבודה
ההורים בבית הקברות גוש א' שורה 33
כלב בחצר ,משתין ליד הגדר
הידיים על ההגה ,הכסף בחשבון הבנק
הכל במקום אבל
שום דבר לא בסדר
הידיים על ההגה ,הכסף בחשבון הבנק
ארון הקיר צמוד לקיר
 .9פסל
חלמתי על פסל
פסל גדול
כסא מברזל שחור
למרות שהיה כולו מברזל
היה בו משהו מאוד מחובר
בגלל שהיה כולו מברזל
היה בו משהו מאיים וקר
לרגע חשבתי זה הכל בזכותי
מגיע לי כסא כזה מלכותי
לרגע חשבתי זה הכל בגללי
מגיע לי כסא חשמלי

 .10שאכטה
ביום שתיגמר השאכטה
לבנו יעבור לדום
לא ממש לזכר
יותר בגלל החום
המספרים שעל ידינו
כולם מספרים זוכים
מספרים לא רק לעצמנו
את מה שלא מספרים
ביום שתיגמר השאכטה
ביום שתיגמר
ביום שתיגמר השאכטה
אנחנו נגלה פתאום
שכל מה שעברנו
עברנו באדום
המקומות שבידינו
מזמן כבר לא קדושים
ואלה הם שכנינו
ולא מבוקשים
ביום שתיגמר השאכטה
ביום שתיגמר
ביום שתיגמר השאכטה
אנחנו נחלק אותות
לכל מי שעשה הכל
בשביל לחיות
השלטים בשערינו
יברכו את הבאים
ואלה הם אורחינו
ולא פועלים זרים
ביום שתיגמר השאכטה
ביום שתיגמר

 .11מה שהיא השאירה
מה שהיא השאירה לא ייקח אף זמן
מה שהיא השאירה מעצמה
בתוך בועת ענן ,תמיד מעל ראשי
כל מה שהיא השאירה בשבילי
מה שהיא השאירה ,נותר בי רק סימן
ממה שהיא השאירה כשעברה
נושא בכף ידי אותות תצלום ישן
תצלום שהיא השאירה בשבילי
לכל מקום אשר אליו אלך
תהיה אשר תהיה מנת חלקי
מצפון ואש תמיד
עבר הווה עתיד
זה מה שהיא השאירה בשבילי
מה שהיא השאירה בוער בקצה הזמן
מה שהיא השאירה כשעברה
מעל מורד דרכי ,ניצת כוכב עקשן
כוכב שהיא השאירה בשבילי
לכל מקום אשר אליו אלך
תהיה אשר תהיה מנת חלקי
מצפון ואש תמיד
עבר הווה עתיד
זה מה שהיא השאירה בשבילי

 .12איפה טעינו
באנו אליך עם המון אמונה
רצינו ממך לעשות מדינה
בנינו לך בתים ,סללנו כבישים
פתאום נשארנו בלי חברים
היינו בסדר ואהבנו לצחוק
כולם אז אמרו שנגיע רחוק
אבל אנחנו נשארנו תקועים
עם שק של חובות והמון חטאים
אז איפה טעינו?
מה עשינו רע?
למה אנחנו לא מוצאים תשובה?
שחררנו לך כותל ,ייבשנו ביצות
שמרנו עליך בשעות הקשות
נתנו לך הכל ,לא ביקשנו תמורה
לפתע אנחנו אחים לצרה
תמיד אחרייך באש ובמים
חנקנו דמעה וחרקנו שיניים
כי ידענו שעוד ,עוד יבואו ימים
עכשיו יש כאלה שלא בטוחים
אז איפה טעינו?
מה עשינו רע?
למה אנחנו לא מוצאים תשובה?
פרצנו צפונה וקדמה עד ים
אבל בדרך שכחנו שיש פה עוד עם
וגם הוא כמונו ממש
רוצה לטעום חלב וגם דבש
שם טעינו
שם עשינו רע
שם אולי נמצא את התשובה

 .13הנפש הטובה
במזרח עולה עגול ,ירח גדול
במערב אדום שרב
ביניהם אני תפוס ,שברו את כליי
שמיים ,בקשו רחמים עלי
רק אתמול כל כך יפה היתה השעה
רק אתמול עוד שמח הכל
במזרח עלה גם אז ירח גדול
שמיים ,הייתי נותן הכל
הנפש הטובה עוזבת את חיי
ירח קרח עוקב אחרי
במזרח עולה עגול ,ירח גדול
במערב אדום שרב
ביניהם אני תפוס ,שברו את כליי
שמיים ,בקשו רחמים עלי
שוב לא אותו האיש ,שוב לא כתמול שלשום
נפגעתי ,נפצעתי
בכיתי היום

 .14חתול שחור
חתול שחור
ביער אפריקני
מפחיד אותי יותר
מברדלס
כי מה לו לחתול שחור
ביער אפריקני?
מה הוא עשה לנמר?
מה הוא אמר לתנין?
מה הוא לחש לג'ירפה?
מה יש לו בין אברי המין?
חתול שחור מפחיד אותי יותר
כי מה לו לחתול שחור
ביער אפריקני?
אני סתם חתול שחור
אני חתול מעורב ,אני חתול מאוהב ,אני חתול מאוכזב,
אולי יש עליך איזה כוס חלב?
חתול שחור
ביער אפריקני
מפחיד אותי יותר
מברדלס
כי מה לו לחתול שחור
ביער אפריקני?
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