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 הגיגים בעניין השירים שלך  - זה מה שגורם לי לכתוב כעת [...] יש תחושה מהשירים ואולי גם מהשיחות איתך

 שיש לך איזו יכולת לגעת בזבל בטינופת של החיים (אילו הייתי אהרון שבתאי הייתי משתמשת במילה קצת יותר

 בוטה אבל אני משתדלת שלא להיות) ובכל זאת נשארת  פחות או יותר בצד האתי והאסתטי, כוונתי לכך שיש

 תחושה שאכלת הרבה קש או שברונות או כל מיני דברים ארורים אחרים ובכל זאת את חיה ובכל זאת את יכולה

להשתמש במילים בעדינות רבה באמת בעדינות. 

 אפשר להדגים את זה דווקא בשיר שלפחות על פניו אין הוא תקיף במיוחד אין בו קשיות מיוחדת: "וכאשר נספג

ר לך רק  שאני מרגישה תחושת חנק לא נעימה  החלב בתינוקות". אני לא בטוחה שאני מבינה מה השיר אומר.  אומ.

 כבדה מהבילה דביקה אבל שבסך הכול את מסוגלת להשתמש בו במילים עדינות להיספג אל קיפולי המשאלות

עושה אסוציאציה של קיבפול קצף של עוגה שאמי אומרת לי תמיד לבחוש בעדינות כדי שהוא לא יישבר. 

 מאד מעודדת אותי התחושה הזו של להיוותר בחיים למרות איזושהי זוהמה פנימית לנו או לחיים עצמם. בכל זאת

 לשמור על כלים  מסודרים, על איזושהי מסגרת נקייה מגוננת מעודנת אבל לא כמו זו ש"חיה בעדינות" שכנראה

לא נוגעת בדבר עצמו בחיים עצמם אלא רק מבחוץ דרך זכוכית זה דבר אחר לגמרי מאשר לומר "בכל זאת נלך". 

 באותו הקשר אני שמחה דווקא מהשירים הנוסעים בדברים הקטנים כאן המקום לצטט את אמרתו החביבה של שקד

 "האלוהים הוא בפרטים". [...] נהנית מ"מנות האויר" ששירים בעניינים קטנים ומפורטים מספקים לי כמו למשל

 "מבט בן מאה אמהות מלטף את הכתם הלח שהשאירו שפתיים נרפות על הציפית". יכול להיות שאני חוטאת

 לשירים הללו בכך שאני מדגישה רק את הצד ה"קטן" שלהם  (ובאמת הופתעתי כשהסברת שהשיר על הפאזל

 הגמור הוא בעצם משל על השלמת תפקידך האימהי. כשקראתי אותו עם אחותי אז נהניתי מכך שהיא נהנתה

 מהעובדה שאשה גדולה יכולה לכתוב על דבר כזה קטן של ילדים ובכלל לא חשבתי לתת לו פירוש סמלי), אבל

 אני יכולה לסייג את דברי ולומר שהתייחסות להיבט אחד כעת אינה מייתרת התייחסות להיבטים אחרים או

למחשבות אחרות שיש לי בשעות אחרות.
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