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        ארלס אולסון ארלס אולסון ארלס אולסון ארלס אולסון ''''צצצצ
        
  

 ושירים אחריםושירים אחריםושירים אחריםושירים אחרים' ' ' ' י מקסימוסי מקסימוסי מקסימוסי מקסימוסשירשירשירשיר''''

  

  

 לעצמולעצמולעצמולעצמו, , , , מקסימוסמקסימוסמקסימוסמקסימוס

  

  

  ַהָּפׁשּוט ֶאת ִלְלֹמד ָעַלי ָהָיה

  .ִלְׁשַעִּתְסֹּבֶכת ֶׁשּנֹוַצר. ַּבּסֹוף

  ַלְחצֹות אוֹ , ִלְתֹּפס, ִאִּטי ָהִייִתי ַּבָּים ַּגם

  .ָרֹטב ְרִציף

  .ֶׁשִּלי ַהְּתחּום ָהָיה א, יֹום ֶׁשל ְּבסֹופוֹ , ַהָּים  

ְמנָֻּכר ִנַּצְבִּתי, ֶׁשּבוֹ , ֶׁשִּלי ַהְּתחּום ֲאִפּלּו ַא  

  ,ִהְתַמְהַמְהִּתי. ֻמָּכר ֹּכה ֶׁשָהָיה המָ  ְּכֶנֶגד

  ָהִאיׁש ֶׁשל ִמִּטעּונוֹ  ְמֻסָּפק א

  ֶׁשָּכֹזאת ֶׁשַהְׁשָהָיה

  ֶׁשל ִטְבָעּה ַעְכָׁשו ִהיא

   ַצְיָתנּות

   ְמַאֲחִרים ֶׁשֻּכָּלנּו   

  ִאִּטי ִּבְזַמן  

  ַהְרֵּבה ְּגֵדִלים ֶׁשָאנּו  

  ְוֶׁשַהְּלַבד  

   ענֹוָד  ֵאינוֹ   

  .ְּבַקּלּות  

  

  )ָהָאִׁשיֹוָטה( ֶׁשַהַחּדּות ֲהַגם, ִיָּתֵכן

ֲאֵחִרים ֵאֶצל ַמְבִחין ֲאִני ָּכ,  

  ֶהְגיֹוִנית ָּפחֹות ִנְׁשַמַעת

  ַהַּקּלֹות ָהַרְגַלִים. ֶׁשִּלי ֵמַהֶּמְרַחִּקים

  יֹום ִמֵּדי ַמְראֹות  
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  ִעְסֵקי ֶאת עֹוֶׂשה ִמי  

  ָהעֹוָלם  

  ַהֶּטַבע ִעְסֵקי ֶאת ּוִמי  

  ֻמָּׂשג ִלי ֶׁשֵאין ֵמַאַחר  

  ְׁשֵניֶהם ֶאת ָעִׂשיִתי  
 

  ִּדיָאלֹוִגים ָעַרְכִּתי

  ַעִּתיִקים ְּבֶטְקְסִטים ַּדְנִּתי

  ִלי ֻהְּצעּו, ֶׁשָּיֹכְלִּתי המָ  ֵהַאְרִּתי

  ַּתֲענּוגֹות ֵאילּו

  ְמַאְפֶׁשֶרת ֶׁשהֹוָרָאה
 

  ַהּנֹוָדע ַא?  

  ,ִלי ָלֵתת ָהָיה ָצִרי, ֶזה ֶאת

  ֶאָחד ּוֵמִאיׁש, ַאֲהָבה, ַחִּיים

  .ָהעֹוָלם

  .אֹותֹות  

  ָּכאן ְּבִׁשְבִּתי ַא  

  רּוחַ  ְּכִאיׁש ַהחּוָצה ַמִּביט ֲאִני  

  ּבֹוֵחן, ּוַמִים  

  ּוַמְחִמיץ  

  .ְרָאיֹות  
 

  ַאְרַּבע ֶאת ַמִּכיֵרִני

  , ָּבאֹות ֵהן ִמַּנִין, ָהעֹונֹות

   ִּגְבעֹוִלי צּוַרת ֶאת ַא. הֹוְלכֹות ֵהן ְלָאן

  ִמִּבְרָכָתן ָלַקְחִּתי ֹזאת

  אֹוִתי, ִמְּדִחָּיָתן אוֹ 
 

  יִויִהירּותִ   

  ָּפֲחָתה א  

  ,ָּגְבָרה ְוא  

  ַהִהְתַקְּׁשרּות ְּבֶׁשל  



 88

2.  

  

  ָּגמּור א ֵעֶסק ֶזה

  ,ַהֶּזה ַהֹּבֶקר, ָעָליו ְמַדֵּבר ֶׁשֲאִני

  ַהָּים ִעם

  ַהִּנְפָרׂש

  .ֵמַרְגַלי
  
  
  

 

 

 לךלךלךלך, , , , מקסימוס מגלוסטרמקסימוס מגלוסטרמקסימוס מגלוסטרמקסימוס מגלוסטר, , , , אניאניאניאני: מתוך

 

 

4.  

  

  צּוָרה ַרק אֹוֵהב הּוא

  ִלְכֵדי ָּבָאה ְוצּוָרה

  ַּכֲאֶׁשר ּוםִקּי

  דנֹולָ  ַהָּדָבר

  

  דנֹולָ , ִמְּמ דנֹולָ   

  ,ְוֻכְתָנה ָחִציר ִמְּטִפיפֹות  

  ֲעָׂשִבים, ְרִציִפים, ָּבְרחֹוב ִמְּמִציאֹות    

   ֶׁשִּלי ִצּפֹור, אֹוֵסף ֶׁשַאָּתה  

  

  ָּדג ֶׁשל ֵמֶעֶצם

  ֵמְרצֹונוֹ  אוֹ , ַקׁש ֶׁשל

  ַּפֲעמֹון ֶׁשל, ֶצַבע ֶׁשל

ָקרּועַ , הַאּתָ  ֶׁשְּל  
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        1111שיר שיר שיר שיר . . . . שירי מקסימוסשירי מקסימוסשירי מקסימוסשירי מקסימוס
        
  

  ִצְבעֹוִנּיֹות ְּתמּונֹות

  ְּגלּויֹות: ַהְּמזֹונֹות ִמיֵני ָּכל ֶׁשל

  ְמֻלְכָלכֹות

  ִמִּלים, ִמִּלים, ּוִמִּלים  

  ַהְּדָבִרים ָּכל ְּפֵני ַעל

  ָאְזַנִים אוֹ  ֵעיַנִים ֵאין      

  ַהֹּכל (ֶׁשָּלֶהן ֶאת ַלֲעׂשֹות

  

  ַהחּוִׁשים ָּכל, ֻחַּלל ,סּכַ נֻ , ִנְפַלׁש

  

  המָ -ְּבַעל ַהּפֹוֵעל, ַהֵּׂשֶכל ְלַרּבֹות

  ָהַאֵחר ְוַהחּוׁש       

  ,ָהֲארּוִרים, ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ְלָכל אוֹ , ֶׁשָּבֲארּוִרים ָלָארּור ַּגם ְלַהֲעִניק ֶׁשּנֹוַעד

  ְמֻׁשֶּמֶנת( זוֹ  ֶנָחָמה

  ְמֻׁשֶּכֶכת            

  

  ֹותַהַחְׁשַמִּלּי ֲאִפּלּו

  

  .ִׁשיר
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         השבחים השבחים השבחים השבחים:מתוך
        
  

  ּגּוָפּה ִמַּמֲחִצית ִּבְלַמְעָלה ֶׁשִּנְׂשְרָפה ִהיא

  ָמֶות ִמן ִּדְּלָגה      

  ְוִהְבִחיָנה

  ָהָאדֹון, מּוָצקֹות ְּדֻמּיֹות ָחֵמׁש ֶיְׁשָנן ִּכי

  )Placita-ּבַ , סיּוְט אֵ ַא ְמַדֵּוחַ  ְלָפחֹות ָּכ אוֹ (

  ִמן ָצְמָחה ַהְּיקּום ִּכַּפת ִּכי ִהִּסיק

 ּדֹוֶדָקֶהְדרֹוןהַ 

 

  ָאֶלְּכַסְנֶּדר ַּכֲאֶׁשר

  ֹוכּוסַאְנִטיַּבֲחלֹום  ָּבא

  לוֹ  ְוֶהְרָאה

  )םיַהָּגָלִטּיִ ( ָהאֹוֵיב, ַׁשַחר ְוִעם

  ְלָפָניו ִנְּגפּו

  ְּכלֹוַמר, ָהאֹות ִלְפֵני
  
  
  

            בימים האלובימים האלובימים האלובימים האלו

  

  הֹוֵתר, לֹוַמר ְל ֶׁשֵּיׁש המָ  ֶאת

  ָלֶהם ֵּתן, ִּבְמקֹוָמם ָרִׁשיםַהּׁשָ  ֶאת

  ְלִהְׁשַּתְלֵׁשל

 

  ַהִּלְכלּו ְוֶאת

 

  ָּברּור ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֵדי ַרק

  ָּבִאים ֵהם ִמַּנִין

  )ערן הדסערן הדסערן הדסערן הדסתורגם בשיתוף עם ' בימים האלו'(   

  )ודה ויזןודה ויזןודה ויזןודה ויזןההההיייי: : : : מאנגלית(


