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להנהלת הכלא. ס.רמכתבו של האסיר 

ָהַאֲהָבה ִהיא ֶמֶרד ֲאִסיִרים
ּגּוף ֶכֶלא ֶשל הַּ .בַּ

ָקָשה בַּ ִליש, בְּ נַּכּו ִלי שְּ ַאל תְּ
נֲַּהגּות טֹוָבה ל ִהתְּ .עַּ







רקוויאם לנמר האחרון בעולם

ט  ֵני מֹותֹו ָחרַּ ָניוֶרגַּע ִלפְּ ִצָפרְּ ָנֵמר ָהַאֲחרֹון בְּ הַּ
ָבעֹוָלם

ֵעי ֵעִצים   ל ִּגזְּ ִחֵצי ַאֲהָבה עַּ
ר מֹוחַּ  ֶזן ֲחסַּ ֶשּגַּרְּ

רּוִתים ם אֹוָתם כְּ .ָחלַּ

ֶיֶרתֶעֶרב ֶעֶרב  צַּ ֶשֶמשמְּ רֹו הַּ ִזכְּ לְּ
נֹוף ֶשהּוא   ֵני הַּ נְּ עַּ בּורֹות בְּ רְּ ֲחבַּ

רֹף ִשיךְּ ִלטְּ מְּ .מַּ





ברדלס

ֶחֶדר ִסיָנה רֹוֵבץ מּוִלי בַּ רְּ ָלס חַּ דְּ רְּ .בַּ
נֹו ֻקָפלֹות ֶאל תֹוךְּ ִבטְּ ָליו מְּ גְּ .רַּ

עּו לֹו רֹוִאים ֶאת ָהֵעֶדרָבֵעינִַּים ֶשָצבְּ
ד ֶשל ֲחלֹומֹוֶשִיָטֵרף יֲַּערֹות ָהעַּ .בְּ

ִתיר ֶאת  סְּ הַּ ִתי לְּ עְּ נַּיּגַּם ֲאִני ָידַּ ,ִצָפרְּ
ִהָמֵהל ָברלְּ יֹות הַּ ָיאק ֶשל חַּ קֹונְּ .בְּ

חָֹרה ֶשָכל ִדבּור ִאָתּה ם ָרִאיִתי ָבחּוָרה שְּ עַּ פַּ
ל  ָסהָהָיה ֲעִלָיה עַּ שַּ ִביָרהִקינְּ .הַּ

ן נִ  מַּ ִרישְּ ֶמֶלךְּ ּופְּ לֹמֹה הַּ שּוָהָיה ָלּה ֶחֶדר ֵהיָכן ֶששְּ ּגְּ פְּ
ֵשֶבט ֵפי הַּ שְּ כַּ ֵני מְּ .ִכשְּ

ל ֵעיֶניהַּ  ָחה עַּ צְּ ָעָרּה, ֶחֶרב ֻצחְּ ר ִבשְּ קַּ ,ֵחץ ִנדְּ
ל ֵטֵלפֹון עַּ ֵרי הַּ פְּ ִמים ֶאת ִמסְּ זֹאת רֹושְּ ֲאָבל ָבִעיר הַּ

סֹות רּוִריםֻקפְּ ,ּגַּפְּ
ר ִאם ָהעֹוָלם הּוא ֶּגֶשר צַּ וְּ
רּוִפים ָשִרים שְּ ּגְּ .ָכאן ָכל הַּ





גשם

ָעָרה   ִפית סְּ ָהַאֲהָבה ִהיא כַּ
נֹו ֶשל ָעָנן ֶמֶנת ִבטְּ שַּ ֶעֶצת בְּ ִננְּ .  הַּ

,ֶּגֶשם
.בֹוא, ֶּגֶשם





וו

ִקיר ָהַאֲהָבה ִהיא ָוו ָנעּוץ בַּ
ִביָסה כְּ כֹונַּת הַּ ל מְּ .ֶשֵמעַּ

ִתי אֹוָתּה עְּ ֵני ֶשָידַּ י ָהיּו, ִלפְּ ָימַּ
ָפה ל ִרצְּ ֶלֶכת עַּ ָצה ֻמשְּ .ֻחלְּ

בֹון סַּ ּלֹון ֶהָעגֹל ִנָתז ֵריחַּ הַּ חַּ ל הַּ ,עַּ
תֹף ֵדי ֶּגֶברּובְּ ִסים ִבגְּ בְּ כַּ ח ִמתְּ פַּ הַּ
ֵדי  כֹונַּת ּגּוףִאָשהּוִבגְּ מֹו ִבמְּ כְּ

שּוָקה תְּ סֹוֶחֶטת ֶאת ֶכֶתם הַּ .הַּ





מחנה שבויים

ֶחֶמת עֹוָלם   ָעִמים ֲאִני רֹוֶצה ֵאיזֹו ִמלְּ ִלפְּ
ִביל  ק ִבשְּ ֵהָחֵנטרַּ ִעיל לְּ ָיִליםִבמְּ חַּ

תֹוִרים פְּ ח כַּ צַּ ֻצחְּ ,מְּ
ֶכֶבת רּוִסית ֲחנַּת רַּ תַּ ִריג ֲעֵקִבים בְּ בְּ הַּ לְּ

ֵּגל  עַּ ִיםּולְּ ָאהָידַּ אטְּ טַּ ֵתָפּה ֶשל זֹו ֶשמְּ ִביב כְּ סְּ
ָצפֹות ִמרְּ ֵרָדה ֵמֲחִריֵצי הַּ .ִמּלֹות פְּ

ָּגם ִסיִני, "מּוָטב" ש ָלּה ִפתְּ חַּ ִליק  ", ֶאלְּ דְּ הַּ לְּ
ל חֶשךְּ  קֹוֵנן עַּ ,"ֵאש ֵמֲאֶשר לְּ

ִביָנה ֵאיךְּ   ִּגיד ֶשִהיא לֹא מְּ ִהיא תַּ וְּ
ָאָגה   ֶלֶטת שְּ ֵיה ֶשִּלי ִנפְּ ֵתי ָהַארְּ ִמִשפְּ

.ָכל ָכךְּ ָרָפה

ָעה ֵסל ִדמְּ רְּ עַּ ִהתְּ ִחיל לְּ תְּ ל ִריֶסיָה תַּ ,עַּ
ֶשאֹור  ִטיםכְּ לֹורֹוֶסנְּ פְּ ָרהֶשִיפֹלהַּ ִתקְּ ,ֵמהַּ

חֹוֵרג  נֹו הַּ ֲאִמין ֶשהּוא בְּ הַּ ִחיל לְּ יַּתְּ
ָיֵרחַּ  .ֶשל הַּ

ִטיִשים, "ֲאִני" פַּ ִמִּלים כְּ אֹום הַּ ,  יַּכּו ִפתְּ
בּוִרים" ָבבֹות שְּ ן ִשפּוִצים ֶשל לְּ לַּ בְּ ,"ֲאִני קַּ

ֵחרּום תֹוֵרי הַּ פְּ יֹוָנּה ֶאת כַּ ִדמְּ רֹם בְּ ִהיא ִתפְּ וְּ
ִמיָרה שְּ ֵלי הַּ דְּ ֶאה ִלי ֶאת ִמגְּ רְּ תַּ ָצָתּה וְּ ֶשל ֻחלְּ

בּוִיים שְּ ֲחֵנה הַּ זֹר, ֶשל מַּ ֵאָליו ֶאחְּ
ָחָמה ִמלְּ סֹוף הַּ .בְּ





נירו'זסונטה מסמטאות הבוסה נובה בריו דה 

יֹוֵתר  
ִמקֹול  

ִגיָנתֹו  נְּ
שֹוֵמעַּ 

ט   ִּגיָטִריסְּ הַּ
ָהִעֵּור  

ֶאת
שּוק   ִשקְּ

עֹות בְּ טְּ מַּ הַּ
ָדִנית   קְּ ֶשרַּ

ת   ֲחשּופַּ
ָשד  

זֹוֶרֶקת
רֹו ֶעבְּ .לְּ





סונטת המסתפקים במועט

ֵפל טַּ ֲחלֹות ָבֶהן הּוא מְּ מַּ ָכל הַּ לֹות בְּ חְּ .רֹוֵפא לֹא ָצִריךְּ לַּ
ֵשל בַּ ח ֶאת ָמה ֶשהּוא מְּ ר ֶמלַּ הַּ ִביעַּ בְּ טְּ ָבח לֹא מַּ .טַּ

ֶפה ֶשל מֹוֶכֶרת  ֻסָכִריֹותבַּ ֵאין ָמקֹוםהַּ
ֵבה ֶצלֹוָפן רְּ ָכל ָכךְּ הַּ ,לְּ

ק ֵחֶלק  פּוִרים רַּ ָפִנית תְּ שְּ חַּ ת הַּ צַּ ל ֻחלְּ עַּ וְּ
תֹוֵרי ָהעֹוָלם פְּ .ִמכַּ

ֶּלֶכת מּוֵדי שַּ ל עַּ ִרים תֹוִלים ָראֵשי שּורֹות עַּ שֹורְּ .מְּ
מּוָעט קֹות בְּ פְּ תַּ ִמסְּ ִמִּלים הַּ

פֹות ָברּוחַּ  נֹופְּ ָלן בֹוֶעֶטת  , ִמתְּ גְּ רַּ וְּ
ֶשֶמש ֲעִמיָסה , בַּ מַּ נִַּיםהַּ רְּ ָשִאיֹות ֵצלקַּ ל מַּ עַּ

ֶּלֶקת תַּ ֵני ֶשִהיא ִמסְּ .ֶרגַּע ִלפְּ

ר יַּעַּ ֵפר ֶאת ָכל הַּ סַּ ִביל לְּ ֵעץ ֶאָחד ִבשְּ י בְּ .דַּ
ֵרָדה ֵמָעָנף נּוף פְּ ִביל ִנפְּ ָעֶלה ִבשְּ י בְּ .  דַּ

ָתו סְּ ִלָיה לַּ מּוד תְּ ֶיה עַּ ִביל ֶשִיהְּ ֶבר ִבשְּ נֹוֶבמְּ י בְּ .דַּ





סטריפטיז השושנה

(עזרא-מאת משה אבן' כְָּתנֹות פַּסִּים'בהשראת )

קֹוִצים ֵהם ׁשֹוְמֵרי ַהַסף ְבמֹוֲעדֹון ְסְטִריְפִטיז

בֹו ַמְׁשִליָכה ַהּׁשֹוַׁשָנה ָחִזַית ָעִלים  

ַהְמַחִכים ָלרּוחַ , ַעל ֲעָשִבים ׁשֹוִטים

ַתְזִקיף ָלהֶׁם   ׁשֶׁ

.ָפִנים

.ִאיׁש לֹא ִיָמֵלט ַהַלְיָלה ִמְדִקיַרת ַהפֶַׁרח





עצה תשיעית לילדה רוקדת

ת  חַּ נֹות ִמתַּ ָבֶלט עֹוגְּ ִמָטֵתךְּ נֲַּעֵלי הַּ לְּ
ֵּלב ֲעגַּן הַּ מַּ ָיר בְּ ִסירֹות נְּ .כְּ

ִרי ָלֶהן  יְּ צַּ
.ָים
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