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ÈÏÈÂ˘Ë˘ ÈÙÈˆ  

  

Ú·¯‡ ÌÈ¯È˘ ‰‰˜ÒÏ¯Â·Â  
  

•  
   .ְּבַטּבּור ַמְעָּגל ַחְׁשָמִלי ְמָעַכִניֵזד 

  .ָקט ִלְבֵלב ֲאֻלּמֹות ָיַדִים ְמֻׁשָּתקֹות

  ָקט ׁשֹוֶתה ַהְיֵׁשר ִמֶּבֶרז

  . ַמָּפל ִמַּסְנְטרֹו

  .ֵזד ֵמעֹוָלם לֹא ָּבָכה. ֵזד ֵמעֹוָלם לֹא ִחְּבָקהּו

  .ַרק הֹוִציא ַמְרֵצַע ִמַּׂשק ְּדָמעֹות
  

  .בֹות ַּבִּתְקָרהִתיר ִעְּקֵחת הֹו

  .ֵזד ִטֵּנף ֶאת ַהַּמַחק

  .ְלמֹוֵהָעֵזד ִחֵּדד ָהִעָּפרֹון ַעד 

  ְוהֹוִסיף . ָאַמר ִלי ָקט. טֹוב ֶׁשָּכְך

  . ְלַצֵּיר ַּבחֹול

  .ֵחת ִׁשֵּבׁש ַמְסלּוֵלי ֶאְגֵלי ֵזָעה

  יםִּקָקט ֵהִכין ֶרֶסק ַמְמַּת

   ֶאת ַהַּצִּביםֵזד ִטְרֵטר. ְלִׁשַּני ַהּתֹוָתבֹות

  .ָהלֹוְך ָוׁשֹוב

  

  .ִמי ָׁשַבר ֶאת ִמְפֶרֶקת ַהְּמַאְוֵרר

  .ִאיִׁשי ַהּטֹוב ַיְכִריַע

  - ֵּביְנַּתִים

  .ְמִניפֹות
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•  
  .ְזֵעי ְצָלִליםִּג חֹוֶטֶבת ַרָּכה ְּתאּוָרה

  . ְלַאָּגן תיִנְהֵי. ָּכִליל ִמְתַהֶּפֶכת ִמְטִרָּיה

   ָּכְך ַאַחר

  .עֹור ַעל ַמֲחִליקֹות ָּבֵלט ֶאְצְּבעֹות. ֶקתִמְתַרֶּס ִטָּפה

 .ְּבַׂשק ִעּלּוִסים

   ַהֵּצל ִהִּגיַע ֵאיְך

  .ֶצה ְלָקֶצהִמָּק

  

  ִּבְמִחָּצֵתְך ָרחֹוק

   ֶפֶרא ִּבְׁשִטיֵחי קֹוֵטף לֹא ֲחָממֹות ִצְדֵעי חֹוֵרְך ֲאִני ָּכֵעת

   ַהֶּפֶלא ֶאת ַרק

  ָּבֵׁשל ֶטֶרם

  

  .ַקיִּפיהּו ֶאת ָּתִליט לֹא

  .תִמִּצְנֶצֶנ ֹוִליםַרי ַהִּנּצַּפְרָּפ ְּבֵראֹוֶתיָך ִיָּבְלעּו

   ַהָּקׁש ִאיׁש ְלַצד ִנְתעֹוֵרר ָאז אֹו ַמָּמׁש ֶׁשל ה ָרעֶּנְיֻא ָאז אֹו

  . נֹוֵחר הּוא

  

  .ְמֻׁשָּתק ֶׁשעֶֹרף ַעד. ֹוַתי ָחָזקּמַצ ֶאת ְקַלע

  ְמהּוָמה ִּבי ַׁשְחֵרר ָמָמהַהְּׁש תֶא ְלַהְּפֵנט ִלי ַנחָה ה ָּפֵטְנטִמֶּז ץַחֵּל

  ַחֵּבק ְוָאז

  .ַּבֶּגֶׁשם אנּו ְלַהֲחִלידָיָצ

 

  ִמי ְּבֵעיֵני ַהחֹול ּוְזִרַּית. ִּבי לֹא, ָהרּוַח ַדְפֵּדף ְּבָךְּתֶׁש

  ,ה ְּבִמְסָּפַרִיםָיֶפ ִלְגזֹר ָיכְֹלִּתי אֶׁשּלֹ ְוַהִּקּמּוִרים

  .יָךַקֶּב גֹות ֶאתּוִּבְמח ִלְדקֹר ַרק
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•  
   ֵמַהֶחֶדר ַּפְרָּפר ִסַּלְקִּתי

  ָּתו ַעל ִהְתַאַּמְנִּתי ָׁשעֹות ַּבִּמְטִרָּיה ִחְצַרְצִּתי

   ָנְכִחי, ָנכֹון, ַהַּמְקֵרר ִּבְׁשלּוִלית ב ָיםּכֹוַכ

  ְּכִביׁש ֶאל ְּגרּוָרה ִמָּטה

  ְוַעְכָׁשו ָּכאן ֲאגּוָדִלים ְקַרב

 אֹוֶמֶרת ֲאִני ֶזֶרת ְּבִעיטֹות

 ִּבְצָרָחה ְקִּתי ַּפְרָּפרִסַּל

 

  ִלְרָוָחה ֻמְנָׁשם ָהִייִתי

 

  ַמִיםַּבָּׁש ְצָוָחה עֹוד ֵאין

 

   ְרכּוָבה ְוָאז ְסָחָבה ַעל ֲאגּוָדל ָעֵקב

  ִמֶּמִני ְמֻגָּדל ַאֵחר ַעל

   ִלים ְּפִריִכיםֲאַגְרָט ְוַעל ָּכִרית ַעל ְמַוֶּתֶרת ָהִייִתי

  ָּגמּור יִּבְלִּת הּוַמֶּׁש אֹוֶמֶרת

  ְּבִדיָחה ֲחִצי

  ְמֻפָּכָחה

  ְמֻפָּכָחה
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•  
  

  ָהִייִתי חֹוֶזֶרת ֶאל ַהַּנֲעָרה ֶׁשָהִייִתי

 ְּבמֹוֶמְנטּום ָסִביר, ִּבְמכֹוַנת ְזַמן ְרעּוָעה

  ּהאֹוָתְמַקֶּמֶצת ְּבִמִּלים ְמַבֶּדֶרת 

  ִּבְׁשִתיָקִתי

  אֹוִתי ְותֹאַמרְּתַדֵּבבִהיא 

 ַהס

 ַעל ַאָּבאַאף לֹא ִמָּלה 

  

  ֵּבין ֵערּות ְלִנּתּור ַעְפַעַּפִים ָחַלְמִּתי אֹוְתָך ְמַהֵּלְך ֵּביָנַתִים 

    ֲהלֹוְך ַוֲחזֹור ָיֶפה ְוִׁשּכֹור ְותֹוֶעה ֵמַחַּיי ָהְלָאה

 

 מ"תע

 .ט

 .ל

 .ח

 ִּבְמֻאָּזן

 ַמְנעּול ִנְדָרְך, ּוִבְמֻאָּנְך

 ֻסָּלם ַּגָּנִבים

 ַחת ַהּצַֹהרַּת

  ַארי ֶאת ּתְֹמִּתִסַּי

  תֹוָמהַהְּי                        

  ִמי ְיַפַּקח ַעל ְּתהּוָדִתי ִמי ַיְרִעים ְּבקֹוִלי

  י ַּד

 ֻמָּטב ָהָיה ֶׁשִאִּמי ָּתמּות ֻמָּטב ָהָיה ֶׁשִאִּמי                                                                              

 

 יםִּלַאַהִּמְבֶנה ָהר ּוַמה ִּבְדַב

  ֶׁשל ְיִקיצֹוַתי ֵאיְך ַלֲחלֹץ ָּבבּוָאִתי ֵמָעַלי

  ָך ְּבִפיהּוִקיםֵאיְך ִהְדַּבְרָּת ַעְצְמ
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  יתִּפְסַּכ, יִקְצֶדָׁשר ְּפטֹוְקֹוּד

  יםִלְקר ַאֵרֹוי ׂשִפגּוְּב, יִמם ָּדֹוּקִּת

  יִקְצֶדָׁש ְּפיץ ִלֵעִי, יִנָוְׁשי ַמֵּד

  י ִעָּדה ַמין ֶזֵא, םחֹ-תַלְבת ַטנֹוְבִל

  .םֹוּתְחַּניד ַהִעָּיֶׁש

  

  הָגאּוד ְּדף ָיַּכ

  רטֹוְקֹוּדי ַלִּתְרַּבְסִה ,תֶטֶהָלת ְמַחַּדל ַּפת ֶאֶצֶחְלִנ

  תַחַדי קֹוִּניֶנֵא; טַעְּמ ַהׁשָּדְקת ִמַאְּפְרִמְּב

  ,יםִקָרְפק ִלַר ְוְךַא

  .תָּבת ַׁשַטָל ְּפמֹור ְּכֵתא יֹוָּלֶא

  

  ,ןמֹוים ִלי ִעצּוָר, הה ֵּתֵּבְרי ַהִתְׁש

  ,ןיֹוֵתי ְּבִבָה ְייְךִלְׁשַא, יִקְצֶדָׁשי ְּפִניֵעִׁשא יֹום לִֹא

  ,ידִמס ָעירּוִור ְּבָּבֻדְמ, ַעבּוד ָׁשי עֹוִרְזִח

  .ידִמָּת-תַחַּדַקי ְלִּתְעַנְכ ִנְךָכְו

  

  ,תלֹוֵר ֲעּפקֹוְסטֹוָטי ְסֵנְזָא, יִללּוְכא ַנֵפרֹו

  ת נֹוֵחְב ַמָךְמ ַּדיזּוִקָין ְוֵּתי ִיִמ, יִאפּון ְרָלְׁשַר

  , תנֹוֵחְבַמ

  ,דּדְֹמס ֶאיּוְזְלֶצְבט ּוְיַהְנֶרָפ ְּבָךז ְלבּוָא

  .דבֹור ָּכַחח ַאַקָּלֶא, ַעבּוד ָׁשעֹוב ְּבּוׁשא ָאלֹ

 

  


