
ּכשֵהם עדיין ָּכאן ּכשֵהם עדיין ָּכאן ||  נֹעם חֹורבנֹעם חֹורב
קח את ההורים שלך לחו״ל

תזמין אותם לאיזו ארוחה
תצא איתם מתישהו לטיול

לא חשוב לאן, העיקר שזה איתך
 

לך איתם ביחד לקניות
או לסרט החדש והמצחיק

תגיב להם בפייסבוק לתמונות
ותפסיק כבר לסנן אותם, תפסיק.

 
תקפוץ בסוף שבוע לבקר

ותחזיר לאמא את הקופסאות
אם קיבלת העלאה, אז תספר -

תן להם סיבה להתגאות
 

תגיע בול בזמן בערב חג
בדרך תעצור, תקנה פרחים

תחבק אותם כי אין לך מושג -
עד כמה זה עושה אותם שמחים

 

אל תחכה שוב למחר, תבוא היום
שב איתם לראות איזו תוכנית

תענה כשהם שולחים שבת שלום
עם לב אדום בקבוצה המשפחתית

 
כי אחרת יום יבוא ותצטער

שלא הרווחת איתם עוד כמה רגעים
הם ילכו, ואתה אז תישאר

עם חור בלב ועם ים געגועים
 

ותתפלל רק להחזיר אז את הזמן
יש המון שעוד רצית להספיק

אז תחבק אותם כשהם עדיין כאן
ותפסיק כבר לסנן אותם, תפסיק.

שתמיד נהיה מוקפים במשפחה... חג שמח!!
שתמיד נהיה חופשיים... חג שמח!!

ֶעֶבד ֶעֶבד ||  ֹנעם חֹורבֹנעם חֹורב
פעם רציתי שכולם יאהבו אותי,

כולם.
והייתי מוכן ללכת בשביל זה

עד קצה העולם

אז חייכתי בנימוס גם כשהפנו לי את הגב
וכופפתי עקרונות כדי לצאת תמיד בסדר

ולבשתי אביב, גם אם בִפְנים הרגיש לי סתיו
והרוחות החזקות הפכו לי את החדר

ושמרתי על איפוק גם כשהכעס השתלט
ולכל מי שביקש - הורדתי במחיר

ואף פעם לא שיחררתי עד הסוף את האמת
וכתבתי קלישאות ומילים יפות על קיר

ופחדתי שמישהו יחשוב עליי עקום
אז עיגלתי את הפינות ופיזרתי קצת שקרים

וזה הצמיד אותי לקיר, הִקשה עליי לקום
והפכתי להיות עֶבֶד של מה כולם אומרים

פעם רציתי שכולם יאהבו אותי,
כולם.

אז הלכתי נגד הקול הפנימי
ומרוב שביזבזתי על זה כל רגע קיים -

לא נשאר לי זמן לאהוב את עצמי.



אִפיקֹומן אִפיקֹומן ||  ֹנעם חֹורבֹנעם חֹורבאולי תבֹוא עֹוזרת אולי תבֹוא עֹוזרת ||  ֹנעם חֹורבֹנעם חֹורב
תמיד לפני שמגיעה אליי עוזרת -

אני מקפלת את הבגדים, מנקה ומאווררת 
מסדרת את הבית, מיישרת את הקפלים

מאבקת את הספות ועושה את הכלים
 

אני שואבת את השטיח, שוטפת את הרצפה
שלא תחשוב לה - זאתי, חיה באשפה!
שהכול יהיה נקי לפני שהיא מקרצפת
שלא תספר בחוץ שאני איזו מטונפת

 
תמיד לפני שמישהו נכנס אליי ללב -

אני דוחפת לארון את השדים, את הכאב
מצחצחת צלקות ואת כל פגעי הזמן

שרק לא ייכנס ויראה את הבלגן
 

אני מגהצת טעויות, מברישה את החרטה
ודוחפת את השריטות שלי מתחת למיטה

שהכול יהיה מושלם אם הוא ירצה פתאום לגעת
שלא יחשוב בלב שאני איזו משוגעת

 
ואולי יום אחד תבוא אליי עוזרת

שתגרום לי להרגיש כל כך משוחררת
ויותר לא אצטרך להחליף את הסדינים

ויותר לא אצטרך להעמיד מולה פנים
והיא תראה אותי ככה, יפה וקצת שרוטה

אולי תבוא עוזרת, 
ואולי תבוא אתה.

שאף פעם לא נוותר... חג שמח!!שלא ניסחף עם הניקיונות... חג שמח!!

כשהייתי קטן,
אף פעם לא מצאתי את האפיקומן.

הייתי הופך את המגירות
פותח את הארון

מזיז את המנורות 
מבלגן את הסלון

עולה על המקרר 
זוחל מתחת לשטיח

כמעט כבר מוותר
ממשיך, ואז מבטיח -

השנה אני אמצא,
כולה מגבת ומצה!

אבל לא משנה עד כמה הייתי רוצה
תמיד היה איזה בן-דוד אחר שמוצא
ושוב אותו סיפור גם בחג שאחריו -

אני מחפש ומחפש, אבל תמיד בסוף לשווא

אז בפסח הזה, אני יכול רק לבקש
שנדע להמשיך ולא להתייאש

שכמו שניפול, ככה נקום
שניהנה מהדרך, גם אם בסוף אין כלום

שתמיד נמשיך לקוות לאיזה נס
ושאף פעם לא נפסיק באמת 

לחפש.



שלא ניקח שום דבר כמובן מאליו... חג שמח!!שנזכור שאנחנו חזקים... חג שמח!!

קריעת ים סּוף קריעת ים סּוף ||  ֹנעם חֹורבֹנעם חֹורב
כל אדם

קרע מתישהו את ים סוף
כל אדם

עמד פעם חשוף
מול גלי הסערה
לבדו על הסירה

כל אדם נלחם מתישהו על חייו
כאילו אין ברירה

כל אדם
קרע מתישהו את ים סוף

פעם בנפש
פעם בגוף

כל אדם זכה להינצל
כשהשמיים הפכו לתקרת ערפל

כל אדם מתישהו בחייו
למד לסמוך על האל

ואחרי שחצה האדם
את הים

והגיע לצד השני, המואר
כלום כבר לא יהיה בו אותו הדבר

כי עכשיו הוא מכיר
את עוצמתו -

מול הרוח,
הים, 

וגם מול עצמו.

עוגיֹות ּבוטנים עוגיֹות ּבוטנים ||  ֹנעם חֹורבֹנעם חֹורב
בכל שנה בחג, אני אוהב להתלונן
בפסח זה תמיד הכי קל להתבכיין

כי צריך להתכונן
לקנות מתנות

ואמא משתגעת עם כל הניקיונות

אז כולם ממהרים, החנויות מפוצצות
אני מפנטז על לחמניה )לא יכול לסבול מצות!(

וצריך ים סבלנות להעסיק את הילדים
ולהיות נחמד כל כך לדודות ולדודים

וכל המדינה היא פקק אחד גדול
ואין מה לעשות )חוץ מלאכול!(

ושוב אני נשבע שזה פסח אחרון
כשהעוגיות של הבוטנים נתקעות לי בגרון

והנה השנה
זה ברור מה נשתנה 
כי אין סדר או דודים
ואין שולחן או ילדים
אין חולצות מגוהצות

ובקושי יש מצות

הכבישים בחוץ ריקים
וכולם די רחוקים

הגעגוע הוא עצום
רק אני כאן )והזום!(

כולנו בתוך כלוב
וגם אחד אלוהינו מרגיש טיפה עצוב

ואולי מישהו כיבה לנו את החג
כדי שפעם הבאה יהיה לנו מושג

עד כמה זה חשוב להעריך את השמחה
את הבדיחות, הארוחות, ואת המשפחה

ואולי בחג הבא נפסיק להתלונן
נסתכל על כל ה״יש״

ולא על כל ה״אין״
כי הייתי נותן

כמעט את הכל
כדי לשבת עכשיו בשולחן הגדול
עם כל הבלגן, הסכו״ם, האחיינים

ולאכול עם כולם עוגיות של בוטנים.



שנרגיש ביחד, גם כשאנחנו בנפרד... חג שמח!!

ניּפגש בחלומֹות ניּפגש בחלומֹות ||  ֹנעם חֹורבֹנעם חֹורב
עוד נחזור להיפגש, להסתכל שוב בעיניים
יש פקק תפילות כבד בנתיב של השמיים
אבל החוט הדק בינינו אף פעם לא נקרע

עוד נצחק שם על הכל, לא תהיה לנו ברירה

עוד נצא שוב לטייל בבוקר של שבת
נחזיר את השיגרה האבודה לאט לאט

נקום מהספה, ננשום את האוויר
למדנו עם הזמן שהכל כל כך שביר

ובינתיים ניפגש בחלומות
אני איתך בכל שעה, בכל הנשימות

ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה
תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה

אני שולחת ידיים ארוכות
הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות

ורק תזכור שניה לפני שאתה נרדם
שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם

עוד נחזור שוב לשחק, להתפרק בחיבוק
השניה הכי קשה היא אחרי הניתוק

ושער הדמעות שלי נפתח שוב לרווחה
כי יש עוגה, ויש נרות, אבל אין לי כאן אותך

עוד נחזור להיפגש, נשכב סתם על הגב
לא ניקח שום דבר כמובן מאליו

וגם אם קצת נרגיש שעברו מיליון שנה
נמשיך, כאילו כלום, כאילו כלום לא השתנה


