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        יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן
  

  

        שיר ודברים אחדיםשיר ודברים אחדיםשיר ודברים אחדיםשיר ודברים אחדים
        
        
•  
  

  ֻעָּבר ָּבִריא

 ֻעָּבר ִעְבִרי           
  ֲאִרי ָיֵרא

  

  עֹוָלם  ֱאֵלי   ּבֹוא 

  

  ֵעֶבר -ר ְׂשַפתמַ לוֹ 

  ּוְלַׁשֵּמׁש

  

  ֵמיָתר ְּבָיד ִמְּלָתא

  ָּתא

  ָּתא

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
  : ארמית          

  דבר, עולם, מילה = ִמְּלָתא
  !בוא = ָּתא            
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        גהגהגהגה""""אצאצאצאצ
        
  

  ִעְבִרית ד"עָ ְׁש ן ַהָּׁשִרים ְלתַ ְניַ ִמ  ִתְׁשָעהוְ ַׁשע ֵמאֹות ְוִתְׁשִעים ְּכַלֵּפי ּתְ 

  ֵאין ֶאֶבן ְלָרְגָמם  ֲעֵרִלים ּדֹוְבֵרי ְׂשַפת ֵעֶבר ֵאין ֶּגֶדר ְלַמְּגָרם.יםְוָרבִ 

   ָרָחם ְוַתןָסןַעכְ ם יהֶ רֵ ּבָ ָקנּו ְׁשִביָתה ַּבְּדִביר ְוֵאין ְלַהְדִּביָרם ָראֵׁשי ַּד 

  ְׁשָמם י ִנְבַלת ִאָּמם עֹוֵׂשי ְזָמָמם ִעָּמם ְמָבְרִאים ֶאת ַהּגּוף ַהּבֹוֵראקֵ לָ 

  ַהָּללּו ְּבֵניֹוְמיֹום ְוִיְׂשָרֵאל ְוא ִהֵּלל א ַמְׁשִחית ְוא ַמִּזיק ְוא ִליִלית

  ן ָהֵאל א ּבֶ ֵיׁשּועַ  ּגֹויל ּבֹו הַ ֶזַרע ָאבֹות ֶׁשִּנְׁשַחת ְּבָגלּות ַהָּצפֹון ְוִנְגלַ 

   אֹור.ְלָאְכָלם ְוא נֹוְדעּו עֹוד וֹ ּוצַ יְ וַ  ַטּבּורוֹ  ֵמַחְבֵליָחְפִׁשי ְוהֹוִציאֹו לֶ 

  וְ ֶר ֵהיָל ַּדְפָנה ְוִקיסֹוס ְוַּדְרַּדר ַיֲעֶדה ּוִמֹּנַעם ִמְׁשִּתים א יִ ְּבעֹו מֵ ְיצַ 

  ויגּוָלה ִהיא ִׁשיַרת ָהִעְבִרים ְלַרְגלָ ה ַּדָּכה ּוְׁש חֹו ֶׁשל ֶזה ּומָ וֹ ב ּכה ַר מָ 

  ַּתַחת ה ְּבִפּיֹות א ָלּהּקָ מַ  נְ ּוְדהּוָיה ְׂשַפת ָיּה ְּדרּוָסה ּוְנבֹוָׁשה ְּדוּוָיה

  ְוֶׁשֶמן ְׂשָפַתִים ֶׁשָּצף ֲעֵלי ַיִין ת ְוִניב ֲהַפְכַּפ ּוֶמֶתק ָלׁשֹוןסֶ ֶר הָ ֵׁשן ְמ 

  ְלָהִכיל ָּכל ֶּבַלע ָהָאֶרץ הלָ ֻסּגָ ְּמ ָחְּתנּו הַ ֶאל ֲאַפְרֶּכֶסת ָרָפה ּוְמתּופַ 

   ַיְחָּדו ּוְלָהִריָקם ַיְחָּדו ִּבְכִפיָפה ַאַחתֶקֶלסוָ ְוֶׁשַבח  ְּדַבר ֹּבהּו ּוְבדּות

  צֹוא ָוׁשֹוב ְלִדין עֹוָלםרָ  םָאיִק  ַעל  ְּכָלִבים ֹיאְכלּו ִּבְבַׂשְרֶכם ְוָיׁשּובּו–

  ם ִמֶּפה ִעְבִריּׁשֵ ׁשֹון הַ לְ  ת ֶׁשָאְמָרה ָלצֹון ִּבְנֹפלְוא ִּתָּפֶדה ֶנֶפׁש ַאחַ 

  ֵניִמּבְ  ב נֹוָראֶחֶלץ ִאּנּוס ַרע ִמִּפְרֵאי ָעָר מֵ  ְמֹסָאבִצּיֹון ָקם ּגֹוי ִּכי ּבְ 

  יֹוְדִעים ָאנּו ַעְכָׁשו "ן ִּכיעַ ָהַרְין ִלְגדֹוָתיו ָקם ְלִהְתַנֵער ִמּתֹוַרת ָאב יַ 

   ְלָפִנים ֵּבַאְרנּו ָּדָבר ְוָיַצְקנּו ָּפִנים ְנכֹוִחים ְמֶלאֶכתֶאת ֲאֶׁשר א ָיְדעּו

  ה ְמַהְנֵּדסֻקְלמּוס ְוִהַּתְרנּו ָּכמּוס ַלְּכָלל ּוָפַעְרנּו ְּתהֹום ִמַּמַעל ַמֲעׂשֵ 

  ְוָרַׁשְמנּו ְוַחְׁשַמל ּוֵפַרְׁשנּו ִּפְׁשרֹו ֶׁשל ָּכל ֵנס ַּבְּכתּוִבים ְוִהְזַרְענּו ָעִבים

   ַּדְרָּכםיוֹ ִט ּלָ אֹוטֹופֵ  ּגֹוג ּוָמגֹוג ַעל ֹראָׁשם" ְוגוֹ  יב ּכֹוָכִבים ְוִרֵּפאנּותִ נְ 

  ִמְצַרִים ּוְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ֲעַדת ַזָּכִאים ְּבֶדֶבר ְּפלֹוִנים ֶׁשִּטְּפסּו הַמֲעׂשֵ 

  ְוִׁשיָרה ַעל ֶּדֶקל ְלַואי ָנפֹוצּו ֵׁשִנית ְלָכל ַקְצוֹות רּוַח ְוִנְטַהר ִׁשיר ָיּה
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        בלדהבלדהבלדהבלדה

  "השכם בבוקר, היה זה בבוקר"                                  

 ָהַרְגִּתי ַמָּקק ְּבִׁשיֵרי ִויֶזְלִטיר

  ַּבְׂשָרִני ְוָרֹטב ּוַמְבִהיק

  ם ַהַּמָּקק ָּדַבק ַּבְּכִריָכהְוַד 

  ַהַּמָּקק הּוא ָּדִביק םִּכי ַּד 

  

  ָּקקַהּמַ  םָאַמְרִּתי ִלְמחֹות ֶאת ַּד 

  ְוָנַטְלִּתי ַמְטִלית ְמֹמֶרֶטת

  ם ַהַּמָּקק ִעֵּקׁש ְּכַמָּקקַא ַּד 

  ְוַעל ֵּכן ֵמֵאן הּוא ָלֶרֶדת

  

  ָאז ָקָראִתי ְלִאִּמי ֶׁשַּתִּתיז

  ֵמִסיר ֻׁשָּמִנים ַעל ַהֵּסֶפר

   ְּבִלּבֹו ַהְּמֹכָרְוַהֵּסֶפר ֶנְחַר 

  ֶאת ם ַהַּמָּקק ַיֵּסףַא ַּד 

  .ַהְכִּתיםַּגּבֹו לְ 

  

  ְראּוָאז ִזַּמְנִּתי ֵעִדים ֶׁשּיִ 

  ר ֶאת ַהֶּכֶתםסֵ ה ָחַפְצִּתי הָ מָ 

  ְוִקְרַצְפנּו ְּבַצְוָּתא

  ַא ִעם ַּגְרֶזן ְוִעם ְצָבת

 .ם ַהַּמָּקק א ָמׁשַּד 

 

  ִביְוִנֲחַמִני ָא

  ׁשְלַבל ֹאַמר נֹואָ 

  ,ְּבִני–  ַהֵּסֶפר ַהֶּזה הּוא ְסַמְרטּוט ֶׁשל ְנָיר"

  ."ֲעֵׂשה ְל ֵסֶפר ָחָדׁש
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•  
  

   !"עובדה: גבלו הם גזע מםסטרייטיכי "
  )דורי מנור        (                                                                                  

  

  ִמְׁשָקלבְ ְּבָחרּוז ּו

  ְמַלְּמִדים ֶׁשִּמְׁשָּגל

  ֵּבין ְזָכִרים הּוא ָעִדיף

  

  יר ָהֱאֶמתֶׁשִּׁש   

  ִנְמָצץ ֵמָהֵעט  

  ֵריַח ֶזַרע ָחִריף –ְוֵריחֹו   

  

  ֶׁשִּׁשיָרה ְמֻסֶּלֶלת

  עֹוָלה ַעל ֹקֶהֶלת

  ֶׁשֲעָקרּות ִהיא ֵאם ָּכל ִּפְריֹון

  

  ֶׁשִאָּׁשה ַעל ִאָּׁשה  

  א ִמן ַהְּקֵדָׁשה    

  ִּכי ִאם ִמין ִעם ָלׁשֹון    

  

  ֶׁשִּתְסֹמֶנת ַהֶּכֶׁשל

  ֵׂשֶכלֶנְחֶרֶזת ִעם 

  ֶׁשַאְלָמֶות ֻמְבָטח ַלָּקְרָּבן

  

  ֵׁשת-יֵני לֹוְקֵקיִּמ ׁשֶ     

  ְּכמֹו הֹומֹו אֹו ֶּכֶלב    

  ֵהם ַהְּתרּוָפה ַלֻחְרָּבן  

  

  ֶׁשֵּיׁש ָּבַאֵחר

  ַמֶּׁשהּו ַאֵחר

  ִנְׂשָּגב ְוָסמּוי ִמן ָהַעִין
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  ֶׁשֵּיׁש ֶּגַזע ַלֵּגא     

  ֶעְליֹון ְוִנְׂשֶגא    

   ז-ּוְזקּור ֹורְמֻתְרָּבת ְוָטה    

  

  ָּכל ָהִעְנָין ַהֶּזה ָאז ָלָּמה ָלנּו

  ַהֶּזַרע – ָאז ָלָּמה ָלנּו ָּכל ָהִעְנָין ַהֶּזה

  

  חוֹ וֹ ָּכל ּכ    

  הּוא ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע   

  ִמי ְׁשָפכוֹ                      

        

        
        
        

   ]]]]בבבב[[[[חמשיר בנוסח ליר חמשיר בנוסח ליר חמשיר בנוסח ליר חמשיר בנוסח ליר 
    
  

  ָהָיה ִאיׁש ָחָלל ְיהּוִדי

  ּון ַמְאִּדיםֶׁשֻּׁשַּגר ְלִכּו

  הּוא ִהִּביט ַּבַּמָּזר

  ַא ַּבּסֹוף א ָחַזר

  .ּוְבֵכן ֶזה סֹוִדי ?ַמּדּועַ 

        
        
        

        מרובע מרובע מרובע מרובע 
  
  

  ָלּה ַהְרֵּבה ָׁשִנים ָהִעְבִרית

  ֶּבַלע ֶׁשל יןּגִ לֻ  ָּגְמָעה ְּכָבר

  ֶׁשָּלְגָמה ֶאת ָּפְלָטה ְּכָבר

  .ָחְכָמה ֶׁשְּׁשָמּה ְלַיָּמה
  


