
"ִמּי�ד ִעם ַהיְִציָאה ִמן ַהַּׁשַער — ֲע    ָׂ ִבים."

“Sofort nach Heraustreten aus  
dem Tor – Unkraut.” 





צמחים
pflanzen
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Gemüsegarten
Redaktion geöffnet
jeden Tag
geschlossen
jede Nacht
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גינת הירק

נפתחת לעריכה

מדי יום

נסגרת

כל לילה
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Nein
Ich will nicht
darüber sprechen, dieses Mal nicht
Lassen wir es
einfach sprießen
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לא

אני לא רוצה

לדבר על זה הפעם

ניתן לזה

פשוט לנבוט
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Unkräuter wachsen in Vollkommenheit
aus der Nacht heraus
in der Stunde der Helle



-9-

העשבים צומחים בשלמותם

מתוך הלילה

בשעת ההתבהרות
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Der Kompass-Lattich zeigt nach Osten
Es ist Zeit
dem Unkraut
zu vertrauen
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חסת המצפן

מורה מזרחה

הגיע הזמן שנתחיל לסמוך

על עשבי הבר
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Vielleicht bin ich allergisch
auf Jahreszeiten
Deswegen
säe ich Liebe
außerhalb der Saison
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אולי אני אלרגי

לעונות השנה

לכן

זורע אהבה

מחוץ לעונה
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Es gibt einige Pflanzen
die nachts wach sind
man sollte sie verdächtigen
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יש מעט מאוד

צמחים שערים

בלילה

ויש לחשוד בהם
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Alle schönen Wörter sind verflogen
Es ist an der Zeit, das Unkraut
der Zunge
zu jäten
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כל המילים היפות פרחו

הגיע הזמן לנכש את עשביית הלשון
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Merkwürdig über Wachstum
zu schreiben
im Dunkeln
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משונה לכתוב על

צמיחה בחושך
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Die Zeit
von der Rose aufgesogen
blüht
blass gelb
(Haiku)
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הזמן שנספג

בשושנה 

פורח

בצהוב חיוור

)הייקו(
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Wir saßen im Hof
als ich sie fragte
ob sie wisse
dass es viele Gärtner gibt
die Gedichte schreiben
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ישבנו בחצר

כששאלתי אותה

האם היא יודעת

שיש הרבה גננים

שכותבים שירה





תודעה
bewusstsein
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Ohne Notwendigkeit genau zu sehen
verschwimmt die Sicht
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כשלא נוצר צורך לראות במדויק

הראייה מטושטשת
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Ich höre
höre zu
noch immer gejagt
vom Verstehen
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אני שומע

מקשיב

עדיין רדוף מובן
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Das Unheimliche

Es gibt Momente, in denen ich 
zurückkehren will
den Weg löschen
die Spuren verwischen
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Das Unheimliche )האלביתי(

 יש רגעים שאני רוצה לחזור

 למחוק את הדרך

לטשטש את העקבות
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Würden sie mir Besteck anbieten
würde ich nur um einen Löffel bitten
Unnötig
mir weiterhin die Zunge aufzugabeln
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אם יציעו לי סכו“ם

אבקש רק כף.

אין לי עוד צורך

להינעץ בלשון.
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Sie schläft in ihrem Bett
wie eine andere
Sie wacht auf als
dieselbe
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היא ישנה במיטתה

 כאחרת

מתעוררת כאותה

אחת



-36-

Auch heute ist der Körper der Seele fremd
Unmöglich, seine wirkliche Eigentlichkeit 
zu verstehen
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גם היום הגוף זר לנפש

אי אפשר להבין את הממשות המוחלטת שלו
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Es gibt Stunden, in denen
Sehen
Lärm ist
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ישנן שעות שבהן

הראייה

היא רעש
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Nach dem Aufwachen
weiß ich nicht, welche Bewegung 
die richtige ist
Ich springe ins Wachsein



-41-

לאחר היקיצה

אני לא יודע מהי התנועה הנכונה

אני מזנק לתוך הערּות
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Draußen ist es noch dunkel
Das Zwitschern der Vögel
verwandelt sich in Sprache
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מחוץ לבית עדיין חשוך

ציוצי הציפורים הופכים לשפה
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Ich bin aus dem Zimmer gegangen
Wieder ist es an mir, mich selber
zu tragen
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יצאתי מהחדר

שוב עלי לשאת את עצמי
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Am Morgen
Die Erwartung der Zeit 
die vergehen wird
und des Erwarteten
das geschehen wird
wachsen
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בוקר

הציפייה לזמן שיחלוף

ולצפוי שיתרחש

צומחת





ארוכים
lang
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Der folgende Text

Der folgende Text wird dich einwickeln
der folgende Text ist ein Pullover
der gestrickt ist aus vier alternierenden 
Lesarten
vier Lesarten ohne Decke
offen zum Himmel
Der folgende Text
ist geschaffen aus einem Tuch vom Acker
dessen Wurzeln noch in der Erde stecken.
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הטקסט הבא

הטקסט הבא יעטוף אתכם

הטקסט הבא הוא סוודר

שסרוג לארבע קריאות

שונות לסירוגין

ארבע קריאות חסרות תקרה

פתוחות לשמים

הטקסט הבא עשוי אריג מהשדה

ששורשיו עדיין באדמה
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Wenn ich gestorben bin
verreckt
werde ich aus der Welt treten
werde wiedergeboren
zu etwas Anderem
Wenn es Reinkarnation gibt
begrab mich nackt (natürlich)
gefaltet in den warmen Schlamm
meines Gartens
wenn ich einen haben werde (falls 
nicht, im Jardin du Luxemburg)
Vergrab in meinem Anus
einen Avocadokern
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אחרי שאמות

אתפגר

אצא מהעולם הזה

אתגלגל למשהו אחר

אם מתגלגלים פה

תקברו אותי ערום )כמובן(

מקופל בתוך הבוץ החם

של הגינה שלי

אם תהיה לי אחת

)בגני לוקסמבורג אם לא(

ובפי הטבעת שלי

תטמנו גרעין של אבוקדו
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אנשים מתים לא

לובשים תחתונים

לא גורבים גרביים

לא קונים בזארה

H&Mאו ב

אנשים מתים לא

עושים סלפי

לא עושים דיאטות

לא משנה להם מה לאכול

אנשים מתים לא אוכלים

אנשים מתים לא מתגרדים

ולא מזיעים

לא מקבלים שריטות

ולא מתלוננים
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אנשים מתים לא מדברים על

אנשים חיים  

אנשים מתים לא יאכזבו אותך

לא ירגיעו אותך

לא ירכלו עליך

אנשים מתים לא יצפו ממך לכלום

ואתה אל תצפה מהם

אנשים מתים לא ישאלו

למה לא התקשרת בחג

לא יחשדו בך

גם לא יתנו אמון

אנשים מתים לא מפחדים מהמוות

אף אחד לא מצפה מאנשים מתים

שיגיעו למשהו בחיים
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Tote sprechen nicht über
Lebende  
Tote enttäuschen dich nicht
beruhigen dich nicht
lästern nicht über dich
Tote erwarten nichts von dir
und du nichts von ihnen
Tote fragen nicht
warum du am Feiertag nicht angerufen hast
verdächtigen dich weder
noch vertrauen sie dir
Tote haben keine Angst vorm Tod
Keiner erwartet von Toten
dass sie im Leben etwas erreichen
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Tote tragen
keine Unterhosen
und keine Socken
Sie kaufen nicht bei Zara
oder H&M
Tote machen
Keine Selfies
und keine Diäten
Essen ist ihnen egal
Tote essen nicht
Tote kratzen sich nicht
und schwitzen nicht
Sie kriegen keine Kratzer
und beschweren sich nicht
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3. Juni 2015
Skizze vom Donnerstag

Es ist schwer auf diesem Felsen zu wachsen,
außer du bist Flechte, und ich bin keine
Mein einziger Vorteil ist, 
dass ich mich von Ort zu Ort bewegen kann
was gleichzeitig mein Nachteil ist.
Denn am Ende jage ich mich selber
und wenn ich gefangen werde, 
weiß ich nicht, was ich sagen soll
nicht besonders stark
auf keinen Fall Flechte, auch kein Kaktus
keine Orchidee
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3 ליוני 2015

סקיצה ליום ה‘

 קשה לצמוח על הסלע הזה

אלא אם אתה חזזית ואני לא

 היתרון היחיד שלי הוא

 שאני יכול לעבור ממקום למקום

אבל זה גם חיסרון

 יוצא בסוף שאני רודף אחרי עצמי

וגם כשאתפס לא אדע מה להגיד על כל זה

 לא במיוחד חזק

 בטח לא חזזית לא סקולנט

לא יפה במיוחד

לא סחלב 
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Skizze für Freitag
(5. Juni, genau 48 seit 67)

Hinter der Betonmauer
wächst dieselbe Wassermelone
Ich wünschte
ein kleiner Junge würde auf die Mauer klettern
und sie auf deinen Kopf fallen lassen
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סקיצה ליום ו‘

)5.6 בדיוק 48 ל–67(

 מאחורי קיר הבטון

 צומח אותו אבטיח

 הלוואי שילד קטן יטפס

 על החומה

ויפיל לכם אותו על הראש
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Ich möchte es so ausdrücken:
Ich lebe in der Welt
und die Welt lebt in mir und
staunend
einer über des anderen Dasein
halten wir inne. 
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יש שאומר זאת כך:

אני חי בעולם

והעולם חי בי, ואנו

אחוזי תמיהה, זה

על קיומו 

של זה. 




