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איזה לב שלם ואיזה נעליים

אני זמר חצי אנונימי, מוזיקת שוליים

ועד שמצאתי מישהי שתקבל אותי עם השריטות שלי

ואולי תחלים ת'צלקות שלי

אני, פשוט בוחר לברוח לעזוב

למקום שיעשה לי קצת יותר טוב

מרוב שהקשבתי לך כבר לא הקשבתי לעצמי

ומרוב שאהבתי אותך שכחתי מי אני

אני קם לי בבוקר שותה כוס קפה עם סיגריה

מדמיין את פנייך ביום וגם בלילה

אני קם לי בבוקר שותה כוס קפה עם סיגריה

תמיד מתעניין ושואל אם חם לך או קר לך

הלב שלי נשרף כשנזכרתי בפנים שלך

איך המשכת קדימה הייתי החיים שלך

מעביר ת'חודשים האחרונים במחשבות עלייך

אם טוב לך או רע לך, ואיך את בלעדיי

איך מתייחסים אלייך, איך את מתייחסת חזרה

לאן עכשיו את בורחת ברגעי צרה

תגידי השארת ממני זיכרון עצה טובה או משהו

או אג'נדה לחיים על להאמין במי שאנחנו

כי אפחד לא יבין אנשים כמונו זה השוני

אני שונא אותך כי את בדיוק כמוני

מתוך "קפה וסיגריה" )מתוך האלבום "בור ועם הארץ"(

לקח לי זמן להבין למה כותרת השיר היא "קפה וסיגריה". הרי הוא מדבר על אהבה נכזבת, אז מה 
הקשר? עד שנתקלתי באכזבה ותחושות ייאוש שכאלו בעצמי. אמנם אני לא מעשן ולא חסיד 

גדול של קפה, אבל לפעמים אתה מצוי בתחושת חוסר אונים משוועת שכל מה שיש לך לעשות 
מנגד זה להסתכל מהצד - "עזבו אותי, אני בקפה וסיגריה". אך במקום להימלט מהמציאות - 

אותה פעולה מנציחה את הייאוש, כי היא מזכירה איך נקלעת  למצב הזה. מלכוד.

◆  ◆  ◆

האם יש בחייכם פעולות שאתן ואתם חושבים שעוזרות לכם להתקדם, אך בעצם מנציחות את  ◆
המצב הקיים? כיצד יום כיפור עוזר לשבור את הלולאה הזו?

"אני שונא אותך כי את בדיוק כמוני" - ההפך מאהבה זו לא שנאה, אלא אדישות. בכל גרעין של 
שנאה או רגשות עזים ביחס לבן אדם, יש גרעין של אכפתיות כלפיו. בין אם הרגש נובע מזהות 

האדם עצמו, מהחשיבות של מעשיו או מאמירותיו כלפינו.

"אדם צועק את שחסר לו" )מאיר אריאל( - האם יכול להיות שפגענו באנשים מסויימים כי הם  ◆
מזכירים לנו נקודות שאנחנו רוצים לשפר בעצמנו? מה תהליך התיקון הנדרש במצב כזה? 


