
123 א כרך אביב

97-95 ב כרך אחר] [שיר אביב

158-147 ג כרך אחד אביב

63 ג כרך חדש אביב חדש, אביב

65-63 ג כרך ישן נֻסח חדש אביב

285 ב כרך קרובים מאד בינתים הם אבל

102 א לבן שכזה כרך מי שזכה בירח אבל

157 א כרך אותו רוָאה אני עכשו אבל

190-189 ג כרך אבן

לי דֹודי למזכרת יקרה נתן אחת  אבן

170 ב כרך

75-73 ג כרך הבונים מאסו אבן

41-39 ג כרך הכתר אבק

232 ג כרך בן–יצחק אברהם

125 א כרך אגדה

137 ג אדישות כרך

84-82 ב כרך ראשונה אהבה

215-208 ב כרך שמשון אהבת

167-156 ב כרך מֹון ִדי של ֶּת�זָה אהבתה

198-197 ב כרך אדונִי את אהבתי

66 ג כרך הכסף תלתל / אהבָתי,

/ היתה יפה לאור הכוכבים  אהבתנו

279 ג כרך

משולב  מפתח
— גולדברג לאה שירתה של כרכי  לשלושת

הפתיחה ושורות השירים שמות

שלהם, ושורות הפתיחה ישנן) (אם המשנה כותרות השירים, שמות האל"ף–בי"ת מופיעים בסדר במפתח
או כל גולדברג לילדים לאה של שיריה כאן נזכרים אין בלבד. עזר ניקוד ועם חסר (כבמקור) הכל בכתיב

מ–1986. שלושת הכרכים מהדורת לפי הותקן המפתח החיים". הספר "שארית שירי

264 ג כרך אינם רּבִים אוהבינו

91 א כרך אולי

160 ב כרך אולי כל–כך, יפה אינ אולי

139 ב כרך תעבֹר הלילה בשמי אולי

89 א כרך בּלַיל שמי את לחש הוא גם אולי

87 ב כרך דרכי נגמרת כאן אולי

91 א כרך מאחורי החלונות אביב אולי

195 ב כרך מאד יפה אהיה אני מחר אולי

67-66 ג אופליה כרך

115-114 ג כרך אורח

222 ב כרך אביב ּבֹקר אותו

163 ג כרך הּגַנה — מורד אותו השביל. אותו

50 ב כרך אי–פעם אשר עתיק מזמור אותו

144 א אותיות גדולות כרך

17 אז היה לה כרך ג

156 כרך ג לגשש והתחלתי אז קמתי

176 ב כרך הנער אותך, אזכֹר זָכֹר אזי

219 ג כרך יפה–תלתלים אחינו

184 א כרך בשדה אחרונים

19 א כרך אח�י

122 ב כרך הסער אחרי

147-146 ב כרך עשרים שנה אחרי



249 ב כרך הכוכב שישקע אחרי

241 א כרך התחנות אחת

251 ב כרך אַהי אי–אז היה

267 אי בזה בשומרון כרך ג

286 ב אי–בזה יסתימו משעולי יגונים כרך

165 א כרך חמסינים בי ויורק יורק בֹקר! איזה

29 ב נביאה כרך הגוסס את לבנו איך

133 ב כרך העז לפ�ַח בסלע איך

152 א כרך נשכח איך

234 א כרך ושרה בכתה עירנו איך

26 ב כרך הרף בלי זִמזם הלכו! רכבות איך

107 ב כרך עליזה צפור תעתה איך

69 ג כרך / בדד ישבה ישבה איכה

136 ב כרך קלות רוחות משב פתאֹם איכה

108 ב כרך יחידה צפור תוכל איכה

145-143 ב אילנות כרך

89 ג כרך לי אני אין

87 ג זה הכרח כרך אין

113 ג כרך ויארע יבוא מה יודעת איני

157 ב כרך כל לילה בחלום רוצה איני

53 ג כרך דבר מבקש אינך

144 ב כרך איקליפטוס

178 ב עם חייו משני עברי הזמן כרך איש

47 ג כרך משהו מישהו שם אישהו

דבר חרזתי ההוא לא בלילה  אך

150-149 ג כרך

134 ב כרך תמורה ללא יום זה אדע, אכן

132 ב כרך וגא השיר, יבש דרדר אכן

177 ב כרך הכופרים עם היה חלקי אכן,

40 א כרך מתפללת אכרית

בזהב, בעופרת הסתו, של האור הכבד  אל

116 א כרך

247 כרך א יתפרץ הזה אל השקט

ֶאל פרוָר, אל גדר של קרשים, אל

121 א כרך עץ–ֻדבדבן

62 כרך ג הדור עם ללכת אל תנסה

93 כרך א סוף–האגדה את אל תספר

223 כרך א לבכות אל תתנני

241 ג כרך בלבם התפִלה אשר אלה

131-130 א כרך אהי האּוַזים

101-100 ב כרך בגליל אלול

93 ג כרך אלַי

274 ב כרך הרוח אלמלא

31 א כרך ֵאם

48 כמוני כרך א עיף אם אתה עכשו

175 כרך ב אחור יסוג היסורים אם ים

90 כרך ג לא אשכח אם

86 מחשכיך כרך ב באימת חלקי אם תתן לי

209 ג כרך המשכיל אמר המשכיל, אמר

207 ג כרך על האסל ּכַדלי המשכיל: אמר

205 ב כרך ה�שע: אבי, אבי אמר

203 כרך ב לשאֹל יודע אמר שאיננו

67 ב כרך שכחתי" "אני האחות: אמרה

לילה — ולילה יום רודף יום  אמרָת:

153 ב כרך

169 א כרך פכח כה הלילה תהיה אל אנא,

145 א כרך חם והגשם ברחוב. אנו

32 ב כרך אור בטרם אחרונים אנחנו

263-262 ב כרך אנטיגונה

278 ג כרך אלי דוברת אני

13 ב כרך הּיִחּוד במרום אני

18 ג כרך הלכתי אז אני

39 א כרך לשוא לחכות הסכנתי אני

71 א כרך אתה — שאני חלמתי אני

15 א כרך את פרוש המלה "ערב" יודעת אני

60 ג כרך הכתיבה ֻשלחן אל יושב אני

בעשב שעבר שיר כמו  אני י�קה ורוּויה

28 ג כרך

270 ג שעון כרך יש פה לא במדבר. אני

272 ג כרך מגעגועַי חֹפש יום לוקחת אני

הללו הרכסים בין כאבן ֻמטלת  אני

104 כרך ב

254 ג כרך קיץ כמו נדיבה אני

48 ג כרך הזה הכאב כמו עוברת אני

237 ב כרך המדבר בלב עומדת אני

26 ושוב כרך ג רציתי. אף אני לא

90 א כרך שחלמתי אף–על–פי

280 שמעתי כרך ג אף פעם לא

48 ב כרך ראיתי לא אפִלו בחלום

77 ג כרך הנוף הזה אפִלו



239 ג גשם כרך אפריון של

136 ג כרך צונחת כנף–נשר — הלילה אצלנו

128 א כרך כשטיח אצלנו העֹני פרוׂש

20 ג כרך זמירים ארבעה

252-249 ג כרך שירים ארבעה

213-212 ג כרך הזכוכית ארון

143 ב כרך אֹרן

51 ג כרך חיים ושמים מתה ארץ

30 ג כרך של הייתי נמוכים, רוחות ארץ

225 ב כרך ההרים אל עיני אשא

היום כחֹם הכֹתל לאֹרך הולכת הרה  אשה

73 א כרך

73 א כרך צועדת אשה

140 א כרך זוכרת עודני כי מאד, אשמתי

89 ב כרך עכשו אשאנו וכיצד זה! אֹשר

242 ב כרך ולא יּפָתח יפתח אשר

12 ב כרך הזהוב סתוי את נשא אשר

171 ב כרך שחיוכם לבלב בסער אשרי

56 ב כרך לילו את שיומו לא בּיֵש אשרי

24 א כרך בקפה ראיתי אהי ֶאת

28 א כרך ושתים בת עשרים יפה, לא אשה ַאת

11 ב כרך חלומה בצִנת נשקתי האבן ֶאת

161-159 ג כרך הּבֹקר הזה ֶאת

מכבר ידענו אנחנו הן ותלך. תנשק ידי  ֶאת

47 א כרך

196 ב טמן כרך כל הכוכבים ֶאת

לא באת לסּיֵם את לא באת לבַכות,  ַאת

144 ג כרך

266 ב כרך ערש שיר מפזמת ַאת

פניה זוכר את הוא ושוב פניה —  ֶאת

175 א כרך

שעלה מטר–האביב ריח ֶאת

54 א כרך מאבני–המרצפת

ומֻסגרת גשומה, עירי, חולמת שוב  ַאת

144 א כרך

18 א כרך אתה

231 ב כרך לי שהאש הזאת אומר אתה

87 א הדלת כרך זו מול לא תעמֹד אתה

39 ג כרך הקטן האי על אתמול

116 הברושים כרך ב את בא רוח ופִסק

182 א כרך ושתים עשרים תשע–מאות באלף

192 ב כרך הליל באני

119 ב כרך ִחּוֶרת באספקלריה

202 ב כרך האביונה אהבתי בארץ

201 ב כרך פורח השקד אהבתי בארץ

139 א כרך לפקֹח עינַי את אלי באת

67 ב כרך בבית

69 א כרך התפִלה בבית

197 ג כרך פורחת חבצלת הקטנה בּגִנה

249-247 ב כרך שושנים אפסו בגני

217 א כרך הזמירים ֵחרשים בגננו

14 א כרך בדמדומים

159 א כרך בדרך

66 ב כרך אחר] [שיר בדרך

276 ג כרך לגרנדה בדרך

243 ג כרך הצונן הלילה בִהגלות

210 ג בהליכה כרך

108-104 ב כרך ירושלים בהרי

225-224 ב כרך בהרים

261 ג כרך לי קורים זה אחר בזה

142 ג כרך התריסים כל מוגפים בחדרי

38 ג כרך החתולים מיללים בחוץ

191 ג כרך הצריף בחלון

148-147 ג כרך מנגד הראוָה בחלונות

51 ב כרך הצהרים כחֹם ההוא ביום

60-59 ב כרך זה ביום

260 ג כרך וגם בכיתי. לא בימים

70 ג כרך שמים. נוף בית.

ופנס כמֻטטלת  בית–קפה, לבדי,

134 כרך ג

211 ג ים סוער כרך בלב

75-74 א כרך חרסינית בלדה

הריקה והכוס החִמשה על  בלדה

105-104 ג כרך

107-106 ג כרך השזופה היד על בלדה

108 ג כרך השלו הנהר על בלדה

126-123 ב כרך בלהות

271-267 ב כרך ותֹף שיר בלי

229 ג כרך החלונות בלילה מתּפַיסים



163 א כרך ספינות מזמרות לסער בלילה

נשאתי עיני לא הקרונות,  בלילה עברו

268 ג כרך

72 ב בלילות כרך

עלה ראיתי עיני את בעָצמי  בלילות

244 א כרך

118 ג כרך המעֻרפלת העיר בלילות

86 א בלעדיו כרך

70-69 א כרך במנזר פֹוזִ'יֶסלִי

294 ג כרך עומד הזה שהעץ במקום

221 ג כרך נַדמו ששם במקום

70 א כרך במרתף

211 ב כרך פלשת בנות

231-230 ב כרך הסיוטים בנתיב

192 א בִסדור שלי כרך

127 ב כרך הדברים שמקומם הומר בסדר

281 ג כרך העיר שבני בעוד

160 ג כרך בית של חלונו הסוסה בעיני

257 ג כרך אנשים מהלכים הבדויה בעיר

148 ב כרך אל–נא תשלה חלומות אנו. בעלי

185 ב שטוִינו כרך הבד מן בעצמנו ארגנו

113 א כרך בעקבותיו

15 א כרך בערב

188 א כרך היער בע�ב

150 ב כרך יומי בע�ב

291 ג כרך מולדת לי אין הזה בערפל

277 ג כרך ובעֹני בפאר

223 ב כרך הערב בפאתי

68 ג כרך קצרה שמלתי עוד בצאתו

140 ב כרך הֶּמלט ואדישּות ברזל צורות בצל

256 ג לשניִם כרך לחמך ּבִצעי את

85 א ּבִקור כרך

106 א כרך הרוחות מתחבאים הוילון בקפלי

אפִלו לעשן, לא לקום. לא גשום.  ּבֹקר

282 ג כרך

169 ג כרך טוב ּבֹקר

103 ג בקרון כרך

63 א מנֻמרים כרך בקרון. שדות

44 ג מואר כרך ב�בוע חלון

194 ג כרך שחֹרים במים לבן ברבור

189 ב כרך ערּבַים ברוח

142 ב כרך עוברת הראשי ברחוב

הפשוטים ביותר גרים  ברחובות שכאלה

105 א כרך

179 ג כרך ברכה

217-216 ג כרך הכלה ברכת

111 ב כרך באור פגע אור ושחר. ברק

111 ב כרך לפנות–ּבֹקר ברק

141 ב כרך בשדרה

רק — בה שעה יש הכרכים בשלוַת דמדומי

154 א כרך ומעלה תכלת

107 א כרך היה היו גבֹהים בשמים

267 ב כרך נמוכים צרים, בשמים

45 ג כרך נופל זהב עלה היתה היא בשמש

229-227 ב כרך טובה בשעה

במראה השקיעה ניצוצות שכבים  בשעה

20 א כרך

57 ג כרך הקדוש בשער

138 א כרך אדֹנָי קטֹנתי, עולמך בשקט

44 ב כרך כבמצולה שקע בשתיקת

206 ג כרך בת–המלך

166 ב כרך עִּוֶרת צפור כלואה לבי בתוך

268 ג כרך הקטנה בתחנה

121 ג בנלית כרך בתלבֹשת קצת

69-68 ב כרך בתשובתו

76 ג כרך לברושים גבנו

15 ב כרך לנחל שר הדשא גבעול

148 א כרך לפנות ערב גגות

יער של ראשו על החמה  גדולה

208 כרך א

156 א כרך אלי כסער התזמֹרת נשפך גופ

141 כרך ב שלהבת נפלה גם בערמונים

15 כרך ב כמוני גם לקטנים

110 גן כרך א

242 כרך א אחר] גן [שיר

235 א כרך גן–העיר

140 גן ירק בעיר כרך ב

229 א כרך גשם



187-186 א כרך בלילה גשם

250 ג כרך בשמש גשם

137 ב השמש כרך חֹם רק לא נשתנה. דבר

205 ג כרך ים מני עמקו המשכיל דברי

125 ג טרי כרך דגניות וחלב

47-44 דו שיח כרך ב

15-14 א דוממים כרך

166 ג כרך להט של שעות שכול. של דורות

62-60 ג כרך זקן כאיש המשורר דיוקן

215 ב כרך דלילה

108 א כרך דמדומים

81-79 א כרך בחלון דמדומים

166 א כרך ביזרעאל דמדומים

69 א כרך ומעֻרפלת חמה זרה, דמות–אהים

246 א כרך מלכת עמד שהזמן ִדמיתי,

138-136 א כרך שלי דממות

37 א כרך בסתו דרכים

;123 א כרך ערבות מאין–סוף שפרץ האביב

141 ג כרך גם וראו

296 ג כרך לחיות צריך האדם

241 ב כרך האוהב

246-244 ב כרך על שפת הים האוהבים

121 א האּוָז כרך

203 א כרך האּוָזים

101 ג כרך צלול וזך האויר

45 א כרך האחרת

219 ב עליון כרך ברקיע זהב זע ענבל האם

בסליחה ובחסד ימים יבואו  הֻאמנם עוד

77 ב כרך

183 ב הבזויות כרך שנותי הֻאמנם תמלאנה

199 ג כרך ח�בה. הכפר הרוס הבאר

229-226 ג כרך הסמוך הבית

116 ב כרך הביתה

268 ב כרך לעיר לספר שכחו הם הבֹקר

250 ג כרך ובין אור גשם הזאת בין הברית

159 ב אשה כרך הגאוה! התתגאה

76-73 ב כרך המֻאשר הגיהנום

47 ב כרך אישוני על ִהכה אור. הגיח

277 ב עצובים כרך הגננים היום

186 א כרך טורד טורד, השחֹר הגשם

263 ב כרך יבוא. העננים לא הגשם

187 ג כרך העדינים מלנגֹע הדברים

212 ב כרך הדבש

137 א כרך נשמתי בי. על סף שבשלה הדממה

74 ג יותר כרך הדמעות נדירות

152 ב כרך עד מאד — אמר הנער יפה הדרך

210 ג כרך הומה הרוח עולה, הדרך

178-177 ג כרך השער אטום תם. הדרך

165 ב מה יפתה ביום ההוא העיר כרך הה,

131 ב כרך ההד

234 א כרך הי�ק" "ההר

הלילות את מרחב נודדים לבקש ההרים

166 א כרך הגבֹה

44 ב כרך הוא

245-244 ב כרך אחר] [שיר הוא

מותו של על וִדבר ידידים לֻשלחן הוא ישב

132 ג כרך אדם

103 ג לא יֵדע אם אני אם אחרת כרך הוא

86 א לא יתגנב באפלה רוחשת כרך הוא

55 א כרך לי מחכה הוא

275 ב כרך מָשרשיו מעִָּקרו, נעקר הוא

273 ב ונוסעים כרך ורצים הולכים ועוברים

275 ג הולכים עִוְרים ודופקים כרך

35 ג כמעיָן כרך בהיר הזכרון שלי

151 ב כרך הזמן

151 ב כרך ינסני איכה הזורם הזמן

133 א כרך הרחום הדשן, הכפרי, הזמן

183 ג כרך לנחל שר הּזָר

142 א כרך על טרפי הבבֹנג נִחש החֹדש

133 ב כרך החוח

103 א כרך החוף

238 א כרך אחר] [שיר החוף

276 ב החכמים יעידו כרך

90 ב כרך ולאהֹב לנשֹם הגדול החֹפש

104 א כרך החצר

129-127 ב כרך הנשבר החרס

49 א כרך היא

47 ב כרך אחר] [שיר היא



246 ב כרך אחר] [שיר היא

49 א רק שקטה ממני וקלה כרך היא

השקיעות הגדולות תבוא במגע  היא

153 א כרך

106 כרך ג מאד כהה היד היתה

243 א כרך אחת חטיבה היער היה

173 ב של קיץ כרך זה שקט אחרון היה

199 כרך א דגול מרבבה היה נערי

105-104 ג כרך לצחֹק שידעו כאלה היו

38 ב כרך זוכרת את ילדות אני היום

254 ב כרך השמש מאירה היום

161 א כרך ויגע זחוח פנה, היום

290 ג כרך תקוה בלי צעירים היינו

289 ג כרך מאד צעירים היינו

36 ב כרך ברוכה כאדמה לי הייָת

שמי את ידעו לא והם ביניהם זרה  הייתי

84 א כרך

265 ב כרך כאלון זקוף, כאֹרן הייתי

31 ג כרך אני היכן להסביר איך אני? היכן

111 א כרך הילד

14 ב כרך לנחל שרה הילדה

109 א כרך היער

217-212 ג כרך הנמה היפהפיה

13 ב כרך לנחל שר הירח

278 ב כרך י�ק מאד הי�ק היום

236 ב / ברור כאור היום כרך הכאב

118 ב כרך הכד

125 ב כרך גדול צבא באים! הכוכבים

19 ב כרך מאד יפים הכוכבים

251 ג כרך הכחשה

240 ב כרך מאד ֻמפלא היה הכל

129 ג ֵהילילו כרך בחצר לא הכלבים הנמים

18 א ויחף כרך יבוא זה גם הלא

52 ב כרך ביחד להקיץ ידענו הלא

112 א כרך הסיח ֻהלדת

142 ב הלוָיה כרך

92 א כרך לא עלי הלילה בטעות חלמתי

 הלילה הבמה היא כמו חלון פתוח

116 כרך ג

243-241 ג כרך הזה הלילה

27 ג כרך החולף הלילה

הפתוח חלוני ֱאלי העולם נשפך  הלילה

112 ג כרך

185 א שלֵוים כרך והמה — ילכו הלילות כי

58-55 ג כרך לעולמם הלכו

285 ג כרך הזה הלילה אל הלכתי

295 ג כרך לבקש הלכתי

245 א כרך שבתי ולא משם הלכתי

הגשרים עם ועמדתי הספינות עם  הלכתי

34 ג כרך

243 ב כרך הבאים הללו

71 ג אהבו אותי מאוד כרך הם

128 כרך ב האמת את לא ירצו לזּכֹר הם

170 ג כרך המבשר

209-208 ג כרך המזל

220 ב המחצבה כרך

232 א כרך המלאך

239 א כרך הְמלּוִים

91 ג כרך נעו�י המלים היו

19-14 ג כרך ביותר הקצר המסע

236 א כרך "המעון"

117-116 ג כרך אומר המַׂשחק

215 כרך ב ידע שבגדה הן ידֹעַ

242 ב כרך הנאהב

212 כרך א בגן שלנו הנה בגן,

131 ב כרך ההד השמים עומד בטבור הנה

124 א כרך בברקת בזהב, הנה ּבַָּׁשני,

המופזים הברוש ראשי בין הוא  הנה

130 א כרך

הגנים לכל ודלתו בלילה עומד הוא  הנה

174 א כרך

269 ב כרך זגג עובר הנה נגר. הולך הנה

227 ב כרך כבה הפנס הנה

188 א כרך אלונים זקנו הנה

191 א היום כרך ביתנו על כי ירד הנה

;176 א כרך לבנים בקרעים לכלוכית הנה

184 ב כרך

232 ג כרך בִהלת–סרוב פני הנה

189 א כרך הלבן הנהר

בעיני להביט הימים ברבות עוד הנוכל

175 ג ילדינו כרך



11 ב כרך לאבן שר הנחל

50 א כרך ועצוב חגיגי היה הנער

113 א כרך — הוא ברח מערבה האדֹם הסיח

118 ב ורקד כרך הסילון שזִנק

230 א כרך הסמטה

259 ב כרך שבעתים אך גבר. לא הסער

46-44 ג כרך בדבורה הסתכלות

174 ב כרך השלג כיצד ירד תזכֹר העוד

99 ג כרך גדול כמו שמש העולם

33 א כרך העורב

15 ג כרך הפסים בכתֹנת העיר

45 א כרך אכפת לא לו וילך. העליבני

240 ג העננים כרך

91 ב הפרי כרך וכי יּפֹל מלאו. הענפים

35-31 ב כרך העץ

12 ב שר לנחל כרך העץ

84 ב כרך אפֹר כחלחל בשדרה הערב

88 א כרך נוטף, נוטף ממעל הערפל

190 א הגן הלילי כרך הפריחה הכבדה של

223 א כרך הקדשה

של הכהים על כתליו שִטפס הקיסוס

104 א כרך הצריף

145 ב כרך הקיקיון

115 ב כרך בשמי–עופרת הי�ק הקרע

186-185 ב והּוֶרד כרך הקרפול

182 ג כרך ושר הולך ַהקשיבו:

106 א כרך הראי

120 ב כרך אחר] [שיר הראי

128-126 א כרך שלנו הקטנה הרוח

חלונות–הליל מול ראשו את הרכין  הרוח

23 א כרך

255 ג כרך לכרה אחרָּת התועֶה, הרוח

60 א כרך על פתחי הבתים חוזר הרוח

105 א כרך הרחוב

172 א כרך יכבד ישקע, העירוני הרחוב

לרגלינו כסרט שטוחה  הרחוב הריקה

46 א כרך

92-89 ג הרחמים אינם חלים כרך

35 ב כרך הכלב ֵהיליל הכפר בקצה הרחק

81-77 ג כרך מאד הרחק

135 ב כרך דם שותתת אדמו, אדום הרי

64 א כרך האלה המנֻמרים השדות

129 ב כרך האכזר השחר

130 ב כרך למות הנוטה השחר

130 ב כרך ירח באין ִחּוֵר יותר עוד השיש

37 ג כרך יתכן לא לי: זה אמרה הִּׁשכחה

25 ג ארזו כרך השכנים כבר

265 ג כרך תכלת היה שלי השלג

259 ג כרך יודעת הזאת הגלויה השמש

108 ג כרך זהב החול שרף את לא השמש

259 ג כרך ִתפנה השמש

93 ג כרך פני את פרכסו השנים

לי תכתֹב לא ואתה בכדי, תתפורנה השעות

90 א כרך מכתב

64 ב כרך זָכֹר התזכרו התזכרו,

244 ג כרך התחום

95 ב ּכֻלה צְעקה כרך — התכלת

164 ג התפִלה כרך

14 ג היו אז כרך הבתים התרנים על גגות

270 ב כרך הרחוב בקרן ָשם, תזכרו ואולי

181 א כרך השלום על ֻהכרז כך ואחר

271 ב כרך הצהרים פורצים לרחוב ואחרי

252 ג כרך לתחיה שקמנו ואחרי

81 ג כרך דבר תחמדי ואל

144 ב כרך אותי יבקשו אי–פעם ואם

230 ב כרך התפִלה את אשכח אני ואם

152-151 ג כרך מאד סלחתי לו לא ואני

136 ג ואצלנו כרך

158 א כרך אלינו ובאורות הוא שב ובדורות

66 ב כרך האבן לו אמרה ובדרך

הכרובים לזה זה אמרו  ובשער

208 כרך ג

40 ג כרך זֵקנה המלך ובת

207 ב כרך הדלתות סגר בריחים על והאב

20 ב כרך בקלות ישא והוא

65 ג כרך המים על–פני הלך והוא

האפֹר החולים בבית מותה את ידע  והוא

178 א כרך

179 א כרך הִחורים הפנים בשורות. והלכו



56 ג כרך המתים בין והלכָּת

177 א כרך נוראים ימים בתפִלת דמעתה והנה

298 ג כרך הדין יהיה וזה

160 א כרך הגג על ושמש פְיֶזֹולֶה, וזכר

214 ב כרך שורק בנחל אשה ויֱֶאַהב

204 ג והפלך כרך הבירה ויבואו חכמי

155 ב כרך כחֹל וים כחֹל ויום

198 ב את חסד נעורי כרך ויזכֹר לי

212 ב כרך ואכול הלוך וילך

211 ב ובמשתים כרך ּבִקרבות ויֻספר

150 א גם כאלה כרך ויש

261 ב כרך יודעים הכל כי אין יבשת וכבר

279 לרחוב כרך ב וכך אתה יוצא

49 ב כרך זֹהר אלא בינינו היה ולא

34 ב כרך לילות אליו באים לשוא ולא

158 ב כרך למדבר גרשָּת אותי ולּו

העשרים במאה בסוסים לעשות  ומה

284 ג כרך

שבעולם התינוקות כל את לִמד  ומי

153 ג כרך

25 ג ואמר כרך ומישהו בא

78 ג כרך המתים ומכל

62 ב כרך החיים לארץ ומעבר

119 א כרך מצלצלת טיפה לקשת ומתחת

עדים היינו כי מאד, אשמנו כי  ונדע

174 ג כרך

255 ב כרך חיינו היו שכך ונסתבר,

51-50 ג כרך שלישי וסתו

183 א הלילה כרך עומד עם ועכשיו הוא

158-157 ג בי כרך הזדהר כך ופתאֹם —

30 א כרך ושוב

56 א כרך פורח אבק–אורות רואה אני ושוב

240 ג כרך נושאים העננים ושוב

242 ג כרך ואש בין אש עי�ם ֻהצב לבי ושוב

246 ג כרך זהב ותכלת כאז ושוב

143 ג כרך בגרון החנק מחר ושוב

30 א כרך הנערה לבדה נשארת ושוב

123 ב כרך הנַּדחת סמטת–בית–סֹהר ושוב

126 ג כרך מתֹם בהן שאין שעות ושוב

227 ג כרך מנגנים מנגנים, מנגנים, ושם

הרטֹב ּבָקרה זה הגשומה, עירי  זאת

143 א כרך

פכח כך כל ביום ביום. היה  זה

114 כרך ג

74 מאוד כרך א זה היה רחוק

170 כרך ג פני מישור לעיר הצופָה זה השער

93 כרך ב בשרי בלילות מחריד את זה השקט

79 כרך ג הים זה לא

33 כרך ג פונה אינו שאיש זה שבועות

חונות בו תִהלה בלא היפה.  זהו החוף

167 ג כרך

169 ב כרך בו חונות חדוה בלי הזקן. הים זהו

127 ג כרך אני הערב כך כל אני — רק זֹהי

121 ב כרך אחרון זֹהר

64 כרך ג שכבר זַָקנו זו העדות

121 ב כרך כוזב הזהב זֹך

233 א כרך עיר זכרון

58-57 ב כרך דברים ראשית זכרון

146 ג כרך רומא זכרון

116-114 ב כרך דרכים זכרון ששה

101 ב כרך כזה אשר בסתו לטובה זכרּוני

110 ג כרך הפה על צורב זכרון–נשיקה

186 ג זמירות קטנות כרך

135-132 א כרך אחרון זמן

85 ג כרך בשי�י חרוט זמני

71-70 ב כרך זֶמר

122 א כרך ולמפוחית למְשחק זמר

26 ג כרך נושן זֶמר

23 ב ונשזפת כרך זְקנה, כֻחלת–עינים

275 כרך ג חג כל–הקדושים בטולדו

72 א כרך אהבה בלי חדר

32 ג כרך כל–כך קטן חדרי

120 ג כרך עִּוֵר חדרי

171 ג כרך וברקיע יום, בעוד חזרנו

לוט בלי צעיף, בלי וילון ובלי  חייהם

228 ג כרך

207 ב כרך חכם

55 ב כרך פקוחה תמיד עינו כָאב, חכם

71 א כרך נערה חלום



195 ג חלומנו בהול, ערותנו נכנעת כרך

229 א כרך מטר חלון בקׂשקׂשי

160 א כרך בפלורנציה פתוח חלון

146 א כרך וקרע חלום — שלי חלון

19 א מנגינת–מחול כרך נמוגה חלונות כבו,

הכֻחלים בלילות שאבד המואר חלונ 

149 א כרך

165 א כרך חמסין

143-142 ג כרך אחר] [שיר חמסין

134 ב כרך ניסן של חמסין

233 ג כרך אחר] [שיר ניסן של חמסין

251 ג כרך ואחריו מבול, דקות חמש

102-97 ג כרך שירים חִמשה

112 א כרך וגדר ֻמזהבה רחבה חצר

120-118 ב כרך דומם טבע

13 א כרך העשן טבעות

99 ג כרך — החֹשך הזֹהר, רע — טוב

98 א אֻדמים כרך פנסים נהר טובעים בשחור

29 ג כרך הרוח טחנת הרוח, טחנת

145 א כרך טיול

265-263 ג כרך בהרים טיול

42-41 א כרך הכפר בסביבות טיול

185 ג כרך בשדה טיול

18 ב כרך כוכבים מלא טנא

131 א כרך הי�ק המרעה יבֹרך ִמכרים

164 ג כרך בשקיעותיך אלִי, אדמו, ידי

128 ג כרך ִחוְרות ידי

97 א כרך ידעתי לז�ע ימים

101 ג כרך מבֹרך החֹרף יהי

100 ג כרך בלבי כלוא הכאב יהי

191 א כרך יום

43 ב כחומה כרך בינינו בו יקום יום

236 ג כרך לסופה סּופה בין יום

173-172 ג כרך ֻהלדת יום

272 ג כרך חֹפש יום

80 א כרך שמש–הערּבַיִם מול כרע לֵֶאה יום

81-80 ב כרך סתו יום

83 א כרך נכרי. וערב וכרך לו שם. שאין יום

168 א כרך הטל יורד הדמים שחוקו. יומ

231 א כרך יונים

165 ג כרך בדרך לכורע לעובד, יזֻמר

190 ב כרך ישן זֶמר עתיק, יין

110-101 א ילדּות כרך

236 א כרך גלוח שראשן עצובות, ילדות

285-283 ב כרך האלה הסתו ימי

237-235 ג כרך שלוה ימי

53 א כרך לבנים ימים

114 א כרך של הילד שקטים כשנתו ימינו

210 ב כרך כפירים במּפֹלת הדבש ימתק

164-163 א כרך ורחל יעקב

85 ב כרך העץ ענפי יפים

78 ב ביסורי כרך מאד יפיפיָת

114 ב כרך המלך לדרך יצאנו

166 ג כרך יקיצה

258-256 ג כרך ומעלה מטה של ירושלים

39 ב כרך עטור ִהלת חמסין ׂשב ירח

126 א כרך לה אֻדמה וכִפה השקמה, י�קה

27 כרך א כמוני יש רבות

95 הימים כרך א לאלה נרקב יש ריח פרי

143 ב הקוקיה כרך קול את לא אשמע כאן

293 ג כרך פתאֹם לי נסתבר כאשר

176 ג כרך שיר ל אשיר שרתי לא עוד כאשר

284 ב כרך תָּסגר הדלת כאשר

195 א העולם כרך על עפעפינו כבד

186 ג כרך נושן ישן כבזמר

בדיה אגדות של רק בדיה, כבר הובן, כי

108 א ּפֶרֹו כרך

גדותיה על עברה כבר השנה. מלאה כבר

244 ג כרך התכלת

102 ג כרך מוזרים חלומות בלבי מתמול כבר

98 ג כרך וגשם סגריר נשכח כבר

123 ג כרך הסהר ִחּוְרות לאור כגֻלגלות

122 ב תלויים עוד כרך כדמעות בין ריסים

82 ב כרך נלעגת וכה חביבה כה

30 ב כרך פרוע ּבִשחור אחד נטוש כוכב

151 א כרך היאור כוכבי

173 רעד כרך א כי אתה האחרון, ופניך, בלי



33 כי הוא נכון לשחר ולרז כרך ב

לשקיעה אֻדמים הדרכים שהלכו היו  כי

103 א כרך

בגִנה זרעתי ִמנתה–מור לא  כי

201 כרך א

24 כרך ב בחלוניו יעלה כי מוֶת

173-171 כרך א עברָּת כי

260 כי פנה יום כרך ג

206 כרך ג בפתח–הדלת כי ראוָה

155-154 ג כרך תפִלה שום יודעת איני כיום

97 א כרך כילַי

162 האהים הזר כרך א אותי, עזב הוא כך

131-130 כרך ג היה כך זה

210 א כרך לאמי–הורתי אמרתי כך

229 ומעֹד כרך ב הך תלך כך

99 ב כרך י�כז כן יקצר, אשר ככל

22 א כרך הכל ככלות

את שתקתי שבסתר הדברים אותם כל

72 ב כרך שמם

106 כרך ב כל הדברים אשר הם

113 כרך ב הימים שחדו כל החידות

37 כרך ב שמתו בַדברי כל המלים

75 לא כרך ג :ל אוֵמר יום כל

269 כרך ג הליל כל כוכבי

שם נותרו הגדולים הלילה כוכבי  כל

269 ג כרך

260 כרך ב אלמים כל רבותינו

עולם רבונו של זמן, זמן, כמה  כמה

132 א כרך

חלון לכל הדרך את המוצאים כוכבים  כמו

101 א כרך

179 ב יד רוקמה כרך אם לא יֻשלם מרבד כמו

81-80 ב כרך הלשם אבני כמחרוזות

22-21 ג כרך אהבה כמעט

207-203 ב כרך בנים ארבעה כנגד

235 ג כרך במישור י�ק כניר

168-167 א כרך כנען

149 ב כרך כקרן–האור

228 ב כרך דוקרני כתיִל

252 ג כרך שלשום כתמול

219 א כרך טמנתי בקמה כתם–פז

148 ב כרך פסים כתֹנת

88 כרך ג עיר לא אהבתי

233 כרך א לפתע עלית איכה לא אהובה!

98 כרך ג לכתֹב סונטות לא אוכל

237 ג כרך היה לא עוד כזה צלול אור לא,

88 כרך ב הזֹהר זה לא היום לא זה

68 ב כרך נקי–כפים לא אף זכאי, לא

29 כרך א איש אוהבת שאיני לא יאמין,

145 כרך ג מזמרים שכך לא ידעתי

192 כרך ג אשר שכחנו יְֻקּיְמו ימים לא

180 כרך ג בלכתי ברּכַי כפפתי לא

161 ב בסנוֵרים כרך אותי לא הכתה לא,

248 בערב כרך ג ל ִחכיתי לא

262 כרך ג בתפִלה לעמֹד לא למדוני

292 כרך ג יודעת שאני לא מה

218-217 א כרך מזמור לאורח

238-233 א כרך הערים לאחת

191 ב כרך בנשים היפה דודך, הלך לאן

14 ב כרך הקטנים פני את הזרם ישא לאן

240 א כרך הפסים הצהיב הדשא לאֹרך

216 ג לא יחזֹר כרך לבבי

27 ב כרך גננו באפלת רוגש לבלוב

224 ב כרך באבן חקוק לבנו

28 ב כרך הסער הליל. מת לגלמודים

85 א עראית כרך בשיחה שמ את להזכיר

97 ג הזר כרך להמיַת פעמוניו של החג

הרחוב אל דמדומים תוגת עם  להציץ

79 א כרך

111 ג ולחּיֵ כרך סתו בשמש להתחמם

180 א כרך היתה כלה לחברו

118 א כרך הביאה מים לנו, פרסה לחם

16 ג כרך בהיר ובֹקר גשום סתו ליל

102 א כרך לילה

127 א כרך אחר] [שיר לילה

18 ב כרך אחר] [שיר לילה

97 ב כרך אחר] [שיר לילה

219 ב כרך אחר] [שיר לילה

273 ג כרך אחר] [שיר לילה



183-174 א כרך אחרונים וימים לילה

225 ג כרך מואר לילה

21 ב כרך עברני לילה

249 ג כרך ִחכינו אחדים לילות

161 ג הלבן כרך זה גבולכם לילותי הרחוקים,

92 ב כרך עליון אל נשבעתי, ל

225 ג כרך אפנה הולכת הלבנה אשר לכל

140-138 ג כרך לַכלב

גם וראו ;184-182 ב כרך  לכלוכית

176 א כרך

223-222 ג כרך לכלוכית [שיר אחר] 

154 ב כרך והתפלל ּבָרך אַהי, למֵדני,

61 ג השוטה כרך תפסיק, זה לא למה

278 ב כרך למחרת

54-52 ג כרך מאמין שאינו למי

במח�זת עגומים שמות למנות

81 א כרך פניני–השנים

273 ג כרך מרכבה  / מעשה למעלה

דרכה בשבילים רגלנו כי לא נשכח,  לעולם

117 א כרך

76 ב כרך לפ�ַח שחזר לעץ

48 א כרך לפנות ּבֹקר

21 ב כרך אחר] [שיר בֹקר לפנות

224 א כרך ערב לפנות

162 ג כרך אחר] [שיר ערב לפנות

280 ג כרך ָמֳאפָל בית סף על ערב לפנות

272 ב שקמה כרך עמדה לפָנים פה

134 א אגדות כרך לכותבי לשומעי מנגינות,

167 א כרך ואלם מחנק כעל עלי לשיר

155 א כרך לאֹזן היה הגוף — כך לשמֹע

82 א כרך ולשוט בחרוזים האלה לשקֹע

16 ג כרך ואטום שחֹר לילה לתוך

32 א לתמונת אמא כרך

100 ב כרך דמעה אחת שתיקות ולא מאה

125-123 א כרך מֻא�וַת–הזהב

258-256 ב כרך אמי מבית

232-224 א כרך הישן מביתי

46 ג כרך דבשך את יזכֹר מי ?מדבש

39 א דרכים כרך פרשת מדונות על

184 כרך ג מה אעשה

235 כרך ב הלילה אותות בסופנו? מה יהיה

מלכת עמדו / השמים בסופנו? יהיה  מה

233 ב כרך

ברחוב נערים שני / בסופנו? יהיה  מה

234 ב כרך

167 כרך ב כאפר מלים מלים, מה ישאר?

125 כרך א הזה בלילה הוא מה מיֻתר

117 ב כרך עוד נותר לא צעדי מהד

127 ג כרך הדלת מול

70 כרך ב עומד הלילה ביתנו מול חלון

249 ג כרך מזל–דגים

99-98 ג כרך לאור מזמור

196 ב כרך לילה מזמור

17 ב כרך מחבלי–כרמים, שועלים קטנים

109 א כרך והחם הכהה זהבם ֳארנים. מחטי

146 א כרך מחלה

124 ב הצפירה כרך מחלומי זועקת

164 ב מחלונ כרך וגם מחלוני

195-193 ב כרך מחר

218 ג כרך אחר] [שיר מחר

193 ב כרך י�ק נחל חוף אל נצא אנחנו מחר

218 ג כרך להרים נצא אנחנו מחר

297 ג כרך אמות אני מחר

194 ב כרך לבלוב בשמיִם יהיה בערב מחר

74 ב כרך משלהבת ֵמֻחרבן,

40 א כרך מֻקמר על מצח מטפחת–צבעונין

42 ב כרך ניסן בשלהי מפתיע מטר

147 א כרך עירוני מטר

127 כרך א אפל רקיע למעלה מי הצמיח

נצח ועד עולם אור כבה עד איזה ימלל  מי

168 ב כרך

200 כרך ג בשממה ימצא מי מי ימצא,

109 כרך ג יזכֹר מי שידעני

36 ג כרך יפנה אלי מחר מישהו

199 ב כרך אביונה ארץ–נוי שלי, מכורה

210 ב כרך מכתם

236-232 ב כרך אחרונות מלים

וכל להט דמעה הדוחה כל  ממבט מפֻכח

136 א כרך



135 כרך א הפרוע ׂשערי בחשכת החֹם מן

124 כרך א מן הרחצה

94 א מנגינה כרך

241-239 א כרך בסתו מסע

34-31 ג כרך שם ללא מסע

63-62 ב כרך המתים מספר

169 א מֵּספר יהושע כרך

293-291 ג כרך הגשר מעל

258 ג כרך לביתי מעל

מנוח יודעת שאיננה הגדולה לעיר  מעל

238 ג כרך

215 א כרך לבנה בעז שהיה מעשה

מול מגדלור אל מפליגות ספינות–עננים

57 א כרך ירח —

73 ב כרך גלינו חטאינו מפני

העגלות מעל האכרים אלַי ראשם  מפנים

42 א כרך

165 ג כרך הנערים מקהלת

243-242 א כרך מראות

142-140 ב כרך עיר מראות

גבֹה חלון פרוש מול אור גגות  מרבד

148 א כרך

122-121 ג כרך מריונטות

251-250 ב כרך זקן משורר

42 ג כרך הֻקביה ִמשחק

162-159 א כרך איטליה משירי

202-199 ב כרך אהבתי ארץ משירי

69-66 ב כרך האובד הבן משירי

15-11 ב כרך הנחל משירי

113-111 א כרך האדום הסיח משירי

165-162 ג כרך הנשכח הספר משירי

216-215 א כרך הלבנה העז משירי

222-219 ב כרך ציון משירי

49-47 ג כרך סתוים שני משירי

241 ב כרך ימלט הָשלם ִמִּׁשלום

172 ג חוזרת כרך מָּׁשנה שאיננה

228 א כרך ניסן שלהי שלוָה. משק

256 אמי כרך ב מתה אמה של

38 ג כרך "המשתה" מתוך

102 ג כרך יומני מתוך

279 ג כרך מכתב מתוך

239-238 ג כרך מסע פנקס מתוך

254 ג כרך שכחה" "שירי מתוך

215-214 ג כרך החתן נאום

213-212 א כרך נִגון

בבית–קפה נשב מעט. חכה טוב,  נו,

138 ג כרך

211 ג כרך ים סוער ילדי, בלב נומה,

54 ב כרך הודו נורא

נעוריה בירקרק השבֹלת את  נזּכֹר

57 כרך ב

200-199 א כרך שלי נחל

185 ג כרך אהבתיו שככה דבש ניחוח

233 ג מֻאחרת כרך פריחה ניחוחה של

163 ב כרך ּכִנור כמיתרי הגשם נימי

170 א כרך ספרד נֻסח

262 ב כרך לנוח נסי עכשיו לישֹן. נסי

94-92 ב כרך נסיון

262-259 ג כרך נעילה

97 ב כרך ברוח השמים נעים

247 ג כרך ונער נערה

181-180 ב נפלאתה כרך

172 ב לי כרך חרה היטב היטב, נפרדנו כך.

222 בחדר כרך ג נר קטן העלתה

115 ב כרך בסערה נתיב–שדה

240 ב כרך אוהבים סודות

266-264 ב סולויג כרך

43-36 ב סונטות אהב"ה כרך

93 א כרך סוף

161 א כרך ִסיֶאּנָה

247-244 א כרך סיום

178-177 ג כרך אחר] [שיר סיום

142-139 א סליחות כרך

212 ג כרך בתפוח היה סם ֵׁשנה

170 א כרך והפקח התמים סנצ'ו

243 א כרך סערה

208 ב כרך בפֻנדק גַמלים ִספרו

116 א כרך סתו



117 ב כרך אחר] [שיר סתו

99-98 ב כרך בהיר סתו

98 ב כרך ּבַישני בחיוך יפה–תפוחים, סתו

143 א כרך שהיה סתו

41 א כרך בר עמוסות עגלות

41 ומאז כרך ג עד חצי המלכות —

183 ג כרך חמלה בלי ודרכי וזר עובר–אֹרח

274 ג כרך עוברת–אֹרח

141 א כרך גל השעה הזורחת אל זאת עוד

94 ב כרך אחד מאביבים זרוח יום עוד

271 ג כרך דרך כברת עוד

253 ג כרך אליהו כוסו של ממתינה עוד

96 א עורבים בגשם כרך

276 ג עורבים בהרים כרך

214 ג כרך כלה עורי כלה, עורי

181 ג כרך הקטנה הבקתה עזובה

62 א כרך בתמימותם פתרו הילדים עיני

182 ב וסּופה כרך מצִנה הדרכים עיפֹות

שעה איזו אבל — עיפות ודאי, כן, עיפּות.

133 ג מסתננת כרך

273-272 ב זו כרך עיר

147-143 א כרך הגשומה עירי

16 א כרך שירים לכתוב אפשר אולי עכשיו

113-112 כרך ב האור על גבול

194 על גשר גבֹה כרך ג

226 כרך ב אור ויהי ּפָסח דלתנו על

296-294 כרך ג על האבניִם

176-174 כרך ג האָׁשם על

91-89 כרך ב על האֹשר

196-195 כרך ג הפשוטים על הדברים

282 כרך ג שבעִשון על הנזק

139-137 כרך ב על הנסים

115-114 כרך א על העֹני

30-22 כרך ב על הפריחה

136-135 על חוף אילת כרך ב

184 כרך א וירגע הרוח חזר על סביבותיו

88-85 כרך ג על עצמי

181 כרך ב זכאית אינני הדין על פי

281 הגבעות כרך ב על פני אחת

242 על פני האבן הדמומה עבֹר כרך א

240 על פני העיָרה כרך א

163 כרך ג על שושנים

קדים כבדות כנפי שנת יוגבים  על

230 כרך ג

270 ג כרך צהֹב עלה

263 ג ארד כרך בהרי עלּיָה אחרונה

13 כרך ג הזה עם הלילה

92 כרך ג ומתרבים הולכים עם השנים

190 כרך א עם כוכב

97 כרך ג הזר פעמוניו של הצחוק עם צלצול

114 עם רוח צפון כרך ב

120 א כרך במים ֻהכפלו אילנות. עמדו

221 ב כרך השרב בנסיון עמדו

120 ב כרך חי הראי הוא בתוך עמֹק

214 א כרך הלילה, רחוק הדרך עמֹק

לבנה ציפור ָמשלגים ככנפי אשוח  ענפי

58 א כרך

20 עץ כרך ב

275 כרך ב עץ עקור

221 ב כרך זית עצי

220 ב עִקשת, חרשת, ִאלמת כרך

17 א כרך ערב

136 ב כרך אחר] [שיר ערב

255 ג כרך אחר] [שיר ערב

144 ג כרך אחד ערב

15 ג כרך בבית–קפה ערב

17 א ערב... כמאות ערבים כרך

245 ג כרך ערבית

14 א כרך התקרה אל עולה עשן–הזמן

287 ג כרך עשרים ואולי / פעמים עשר

58 ג כרך מות אחרי שנים עשר

שנוהגים לומר וכמו —  עשרים שנה

146 ב כרך

ַמְמרה נהר גדות על היום יכבה כי  עת

238 א כרך

53 ב כרך בדמנו הלילה מאד עתיק

224 ג כרך פגישה

118 א כרך בגשם פגישה



239 ג כרך אחר] [שיר בגשם פגישה

201 ֻדבדבן כרך ג פה היה עץ

49 כרך ג האביב גבול הוא פה הסתו

חוטי–טלגרף סביב סנוניות מהירֹות חגות פה

137 ג מתוחים כרך

72 כרך א הכתלים על אביב לבלב פה לא

138 כרך ב עינים תעצמי אל פה צו–האור:

112 כרך ב לנוח יורדות כבדות פה צפרים

223 ב כרך הרחוק הכוכב פזמון

192 ג כרך אחרות פנים

239 א כרך הסתוי בזרזיף מרעידים פנסים

העיר ברומא כשהייתי אספר: ל  פעם

146 ג כרך

59 ג כרך האל צּוָנּו פעם

179-175 ב כרך אוהב פצעי

102 ב כרך פרוע פרא, פרא,

214 א כרך פרידה

202 ג כרך בסתו פרידה

22 ב כרך היתה בן–ליל הקיקיון אשר פריחת

132 ב כרך תמוז פריחת

201-199 ג כרך הרוס בכפר פרש

86 ג כרך אחת שלג בארץ היה / פשוט:

21 ג כרך וספסל עץ / מאד: פשוט

261 ג כרך שער לנו פתח

101 א כרך פתיחה

117 א כרך אחר] [שיר פתיחה

209-208 ב כרך אחר] [שיר פתיחה

203 ג כרך אחר] [שיר פתיחה

204 ג כרך החידות פתרון

129 א כרך לפתחי השדה ורחב צָהֹב

191 ג עתידות כרך צועניה מגדת

237 א כרך סנפירים ומשק קולנית. צחנה

56 כרך א הכביש צל בסוף

13 כרך א הקיר על העשן צל טבעות

122 א כרך עבֹת בשדה בקמה, צמחה

41 ב כרך נואשת קריאה קראה אחת צפור

222 ב כרך מסע צִּפֳרי

231-230 ג כרך קדים

70 א כרך המרתף וריח אפלה ִקדמּונּו

96-95 ב כרך צפור קול

ב 261-259 1957 כרך קולומבוס

245 ג כרך לחומה מעבר ילדים של קולות

158-155 א קונצרט כרך

50 ג עברתי כרך דרדר. קוצים. סלעים.

267 ג כרך בגשם והשלכתיו. פרח–בר קטפתי

25-20 ג כרך שלי ַקיטנות

188-187 ג כרך נפשי על קינה

61 ב כרך אודיסאוס קינת

221-219 ג כרך האחיות קינת

227 א כרך קיץ

65 ב נצחים כרך לנצח קליפסו הנבגדת

156 ב כרך זו שבה ֻקללתי נמרצת קללה

186 ב כרך בידיה נֶח�ת סֹלת קמח

170-169 א כרך קסמי–ירח

232 כרך ב לרגלַי הנוף מאד. קר לי

238 ב קראתי: "ענני!" כרך

244 ב הים כרך קרבת וקרבת

119 א כרך לשדה מעל קשת

154 כרך א רילקה ר. מ.

282 ב כרך שקטים אנחנו הגשם? את ראיְת

145 ב כרך עי�ם ראיתי גוף

31 ב כרך נהר כורע על עץ ראיתי

126 ב כרך אבנים על ֻמטל היה ראשי

228 א כרך אביב ראשית

31 א כרך בחלום צחקו הילדים / ראתה:

192 א כרך עולם של רבונו

250 ב כרך שמי את זוכרים אינם רבים

103-102 ב כרך בהרים רוח

202 ג כרך דם השלכת הופכת רוח

283 ב כרך תמחה חדשה רוח

189 ג כרך גשמי–תמול רחוצת

111 א לפנות–יום כרך ואור של רפת ריח

54 כרך ג ערים כבר רק ההרים

40 מיום כרך ב יותר ולא רק יום חלף

67 כרך ג כפרח רק לא

11 כרך ג משכבי לילות, על רק מקברי



מלמעלה הירח התגלגל היום רדת עם  רק

42 ג כרך

25 ב כרך ישר ורחב שולַים — זה רקיע

205 ב כרך �שע

151 כרך א היאור כוכבי אל שא חלומך

204-203 ב כרך לשאֹל יודע שאינו

290-285 ג כרך החיים שארית

הפרוע נִצחו את הללו הזקן, לים  שבח

168 ג כרך

56-55 ב כרך היום שבחי

54-53 ב כרך הלילה שבחי

264 ב כרך צֹרך אין לי: ואמרי שבי

בשמים כוכבים נדלקים הלילות  שבכל

206 ב כרך

122-117 א כרך העין ירוקת ִשּבֹלת

213 ב כרך שמשון לראשך, מחלפות שבע

שאולה אודיסאוס הׂשב נדודים ירד  שבע

61 ב כרך

107 א כרך גדיים שבעה

214 ב כרך הכפר מן דרכים שבעה

63 ב כרך שתּפֹל לדמעה ִחכיתי ימים שבעה

243-240 ב כרך צעיפים שבעה

248 ב כרך לנוף פנים שבעים

75 ב בלילה כרך שבעתים נמות

המבט כוכבים ושמשות בפלגי  שברי

61 א כרך

170-168 ב כרך כתובות שברי

278-274 ב כרך סערה שברי

294 ג כרך שבת

64-63 א כרך מנֻמרים שדות

אפתח בלילות את כי ענו הבנות שוא בי

234 ג כרך הדלת

38 א כרך שלכת ודם דרכים... שוב

224 ג כרך מֻאשרת מילדּות פנים שוב

237 א כרך הדגים שוק

65-64 ב כרך שחפים

185 א כרך שחרית

65 א כרך הנהר קרח על שמשות שטות

203 א כרך הפלג על פני אּוָזים שטים

209-208 א כרך בן–בלי–בית שיר

202-201 א כרך הלענה שיר

211-210 א כרך הנערה שיר

213 ב כרך העלמות שיר

198-197 ג כרך התופרת שיר

43 ב כרך זה"ב שיר

220-219 א כרך שיר–חֻתנה

128 א לא עצוב כרך שיר

238 ג כרך פשוט לילה שיר

100 ג כרך קטן שיר

248-246 ג כרך ישן בנוסח אביב שירי

172-171 ב כרך אהב"ה שירי

52-48 ב כרך עתיק מספר אהבה שירי

182-180 ג כרך פשוטים דרך שירי

30-28 ג כרך הזרה האשה שירי

192-189 ב כרך והשושן היונה שירי

209-203 ג כרך והכסיל המשכיל שירי

154-152 ב כרך הדרך סוף שירי

245-244 ג כרך הקיץ סוף שירי

278-274 ג כרך ספרד שירי

194-193 ג כרך קופנהגן שירי

17-16 ב כרך שועלים שירי

37-35 ג כרך שכחה שירי

ג 281-279 1967 כרך ביוני ששה שירי

21-18 ב כרך קטנים שירים

151-149 ב כרך [אחרים] קטנים שירים

271-267 ג כרך [אחרים] קטנים שירים

היין בכוס טובלה אטית מחול  שירת

21 א כרך

288 ג כרך זרה ובארץ / ירד שלג

98 ג כרך וזֹהר שיר שמש, שלג,

120 א כרך שלוליות

227 א כרך הגזוזרת על ֻשלחן–התה

246 ב כרך האֹח את אלי שלחָת

108-104 ג כרך בלדות שש

203 ג כרך ישישי לאבי בנים ששה

207-204 א כרך הָּׂשב לאבינו בנים ששה

255-252 ב כרך חלומות ימי ששה

239-237 ב כרך ימים ששה

241 א כרך איזו דרך ימים בדרך, ששה



239 ב כרך ממני מש זכרו לא ימים ששה

252 ב כרך ֵמעבר לתחום. מחוץ ימים ששה

43 ג כרך עמדו ששה

135-132 ג כרך מבית–קפה שירים ששה

94 א לּזֶמר כרך היה לא ֵשם

20 ג כרך עַדין ָשם

196 ג כרך כחֹל ראשנו ככתר על שמי–יום

232 א כרך מהביע הדלים ופניו הגסה שמלתו

מעל עוד זרחה לא שכזאת גדולה שמש

179 ג כרך לראשינו

147 ב כרך מניָנים של שנים שני

211-210 ג כרך ערש שירי שני

113-112 ג כרך שירים שני

16 ב כרך יפת–האגדות מילדותי שניהם

46 א כרך ברחוב שניִם

153 א כרך אחרונה שעה

231 א כרך ונלאית מופזת זו, ִחּוֶרת שעה

159 א כרך מתנודדות. פסים ומנהרות שעות

162 ב כרך קטנים רגעים גם צרופות שעות

איננה ואגרת לאט נזדקנה  שעת–היום

33 א כרך

126 א כרך שקיעה

135 ב כרך אחר] [שיר שקיעה

162 א כרך בוֶנציה שרב

110 א כרך מתוק ושקוף — הוא שרף–ֻדבדבן

124-123 ג כרך בתים ששה

69-68 ג כרך העזובה העלמה על בלדות שתי

168-167 ג כרך כתובות שתי

59 א כרך שלוה תבוא

ג 14 כרך  1935 תל–אביב

235 א כרך המזהיר הגשם תלוי

הלבנה באור מכסיפים ראשי  תלתלי

150 ב כרך

206 תם כרך ב

32 א אחרת כרך את שלוה. תמונתך כה

115 א כרך פקוחות בעינים למות תנני

72-70 ג כרך בודד תֹף

119 ב כרך של כסף משתקף בטס תפוח

258 ב אמי כרך אומרת תפוחים כאלה,

115 א כרך המוֶת על תפִלה

193 ג כרך הצהרים באור תרנים

81 ג כרך תשובה

284 ג כרך אחר] [שיר תשובה

ב 282-279 Illuminations כרך
ג 193 Lange Linie כרך

א 38 Pietà כרך


