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חלמתי להיות /
תרצה אפללו

חלמתי להיות בסדר, גיליתי משהו אחר...

כשהחלום הופך לסיוט, 
כשהסיוט הופך לחלום

יש לי חלום, לסלוח באמת, 
לנקות את הלב.

כשיש לי חלום אני זוכרת )לפעמים 
כן ולפעמים לא...( שאני לא לבד.

אני דופקת על הדלת המתאימה, דלת 
ארמון המלוכה, מקום משכן מלך 
מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

בידיים שלי נמצא חלומי.

זה יכול להיות חלום קטן, זה 
יכול להיות חלום גדול,

אבל הוא יקר לי, כי ה’ החדיר אותו 
לליבי, שאעשה ממנו משהו במציאות.

אולי חלום טוב, אולי חלום רע...

מה שבטוח, שמה שייצא 
ממנו תמיד יהיה לטובה!

.

חלק ראשון

קשה לי לחיות את החיים באמת

קשה לי שאיני חיה את חיי באמת

עדיף לי להיות בסגר

כל זמן שאומרים לי שאני בסדר

אבל מה כל זה שווה

עכשיו שאמרו לי 

שאני  

בסדר...

איך כדאי לי לחיות באמת?

להיות אני

זה נראה לי 

הכי בסדר

חלק שני 

חלומי התנפץ,

האם אני בסדר?

אינני יודעת

מה שאני יודעת זה שטוב לי.

טוב לי כשאני חיה באמת

טוב לי כשאיני משקרת
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ו"מה יגידו?" כבר לא חשוב כל כך.

חשוב שיהיה טוב

חשוב שנסלח

אפילו שאמרנו כך.

אני נפתחת, יוצאת לעולם

מסתכלת לו בעיניים

אינני מפחדת 

ממה שיגיד לי עכשיו.

אבל עדיין

קשה לשכוח...

חלק שלישי: 

רמסו לי את החלום

התעלמו ממנו

דרכו עליו

המשיכו הלאה.

אני נשארתי שם

דומעת

כשליבי בידיי

נשבר מול עיניי.

חלמתי להיות בסדר

גיליתי משהו אחר

חלומי הפיל אותי

מישהו הרים אותי

שאל אותי: את בסדר?

את לא וזה בסדר

אעזור לך, אל תדאגי, 

יהיה בסדר...

להפוך מילים קשות לציפורים עפות

לראות את העולם מעבר לפגיעות

זו עבודה שלא עושים לבד,

רק עם בורא עולם!

לסלוח באמת, זו עבודה שאי אפשר 
לעשות לבד, רק בסיוע צמוד מלמעלה!

תנצלי את חודש אלול, כשהוא קרוב 
כל כך, שיעזור לך לסלוח ולהרגיש 

עם עצמך טוב יותר, שיעזור לך 
להגשים את כל חלומותייך לטובה!
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