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        )משה שרת: מרוסית(מנגינה יהודית   מנגינה יהודית   מנגינה יהודית   מנגינה יהודית   
  

  ָּפז-ָאז ֵאי ַּבֵּליל ּכֹוָכב- ֵהן ָרִאיִתי ֵאי
  ; ַּבִּמְפָרץ ִיְזַּדֵהר–ְּכמֹו ִּבְרִאי 

  ףסֹ ּכָ חֹוף ְוֶאְפרֹו הַ -ֵאי ַיְרִטיט ִּבְדִכי
  .ִמְתּפֹוֵרר, ָּׁשֵפִמְּמרֹוִמים יִ 

  
  :ִּכי ָינּוס ֶזה ַהִּזיו, ַא ִלְתֹּפס ַאל ַּתְרִהיב

  .אֹור ְוַהַּגל-ְרִמָּיה ֶקֶרן
 ְוִהֵּנה ֲחֵׁשָכה–ַרק ִיֹּפל ָּבם ִצְּל  ;  

  .לּגַ תְ  ְוַהֹּנַגּה יִ –ַרק ָּתסּור 
  

  אֹור-ְּכפֹור אֹות ׁשֹוֵפַע ִּגיל-ֵּכן ִמַּתַחת ַעב
  . ַנְפֵׁשנּו ַיְסִעיר,ץ ָלנּורָ ְק יִ 

   ִּבְמׁשּוָבה ִמָּפֶני ַיְחֹמק–קּום ּוְדק  
  . ְוׁשּוב הּוא ֵמִאיר– ּתָ בְ זַ כְ ַא נִ 

 

        
 )אורי ניסן גנסין: מרוסית(ֶמלֹוִדָּיה ִעְבִרָּיה   ֶמלֹוִדָּיה ִעְבִרָּיה   ֶמלֹוִדָּיה ִעְבִרָּיה   ֶמלֹוִדָּיה ִעְבִרָּיה   

 
  ִציר ִּכי ָיֵהל-ֲהָרִאיָת ַּבֵּליל ּכֹוַכב

  ,ַּבַּמִים ַהְּׁשקּוִפים ָּכְרִאי
ֶּכֶסף ַצח-ַוֲאַבק, ִמַּגל ִיְרַעד ִּכי ַי  

  ?ִיְׁשַּתֵּפ ַעל ְסִביבֹו ִּבְדִמי
   

  :ֵר ִּכְמַעטַא ַהִּׂשיגֹו ַּבָּיד ַאל ִּתְתּבָ 
  .ֵאין ֵאמּון ָּבאֹור ּוַבָּגל

  ;ּוְכָבר ָּדַע ָהאֹור, ְׁשחֹור- ַיֲאִפיל ָעָליו ֵצל
  . ְוָׁשב ְוִהְתָּגל–ְׂשֵטה ִמֶּמּנּו 

   
  ,ִּגיל ֹּכה ִלֵּבנּו ַּתְצִהיל-ַעל ֲאָדמֹות ְּדמּות

  .ִּתְרֹמז ָלנּו ֵמֶחְׁשַכת ַהְּתהֹום
 ;ִהיא ֶנֱעָלָמה ִּביָעף –ַא ַהִּׂשיָגּה ִּתְתַאו 

 ׁשּוב ָיִאיר ַהֲחלֹום–ָּתִׁשיב ָיְד .  
  

  )דב גפונוב: מרוסית(מנגינה יהודית   מנגינה יהודית   מנגינה יהודית   מנגינה יהודית   

        
  ַהֵּליל -א ַאַחת ֶאְסַּתֵּכל ֵאי ּכֹוָכב ֶּבן

  ,ֹוֵצץִּבְרִאי ַהִּמְפָרץ ִיְתנ
  ֵאי ַּבֶּׁשֶטף ִיְׂשַחק ְוַכְסּפֹו ַהִּנְׁשָחק

  .יו ְּבִפּזּור ִיְתרֹוֵצץָאְר ּמַ ִמ 
  

  :יןהִ בְ ְוִלְרֹּדף ַאל ּתַ , ַא ִלְתֹּפׂש ַאל ָּתִהין
  ;ַהַּגל ַהַּמְבִריק ְיַפֶּתה

  – ִיְׁשַּתֵּקף ִמִּצּדֹו ו ּׂדבַ לְ ִצְּל ּבִ 
  .הטֶ ׂשְ ְוָחַזר ְלַנְצֵנץ ִּכי תִ 

  
  ה ָינּוד ֶהָחזֹון ֶׁשל אֹוַרת ַהָּׂשׂשֹוןּכֹ 

  ;ְוִיְרֹמז ִמִּצַּנת ֲחֵׁשָכה
  , ִיָּסֵתר ִמָּפֶני ַמֵהר–ִאם ִּתְרֹּדף 

  ר ֶאְצְלזֹ חֲ  יַ –ה ּתֶ פְ ִאם ּתִ 
  

        )עמינדב דיקמן: מרוסית (נעימה יהודית  נעימה יהודית  נעימה יהודית  נעימה יהודית  
  

  א ַאַחת ְלמּוִלי ַהּכֹוָכב ַהֵּליִלי
  .ִהְתַלֵּקַח ִּבְרִאי ַהִּמְפָרץ

   ַהְּכַסְפַסףקוֹ בָ אֲ , ַּבְּזָרִמים ִּבְמֻרְפָרף
  .ִהְתַּפֵּזר לֹו ְּבֶרֶטט ְוָאץ

  
  ,ַאל ַּתְגִּביַּה ִלְלֹּכד, ַא ִלְתֹּפס ַאל ִּתְׁשֹקד

  .ִּכי ַהַּגל ְוַהֹּנַגּה ּבֹוְגִדים
  –ס כַ ר ִצְּל ַהִּנְפָרׂש ֶאת ַהֹּזַהר יְ וֹ ְׁשח

  .יםִד ידוֹ יף ּכִ ׁשִ ְר  ׁשּוב יַ –ַא ִּתּסֹוג 
  

   ֶׁשל ָׂשׂשֹון ִמְזַּדֵהר סֹוֵערחַ ּוּדָּכ מַ 
  .ְיַפֶּתה ַּתַחת קּור ֲחֵׁשָכה

  ,הטֶ ׂשְ  ּוְמַׁשֶּטה ִמָּפֶני יִ –ִּתְסַּתֵער 
  . ְוׁשּוב הּוא מּוְל–ַא ֻרֵּמיָת 

 

        
        ִּתְצרּוףִּתְצרּוףִּתְצרּוףִּתְצרּוף    ––––מארבע יוצא אחד מארבע יוצא אחד מארבע יוצא אחד מארבע יוצא אחד 

  

  

         מיכאיל לרמונטוב  מיכאיל לרמונטוב  מיכאיל לרמונטוב  מיכאיל לרמונטוב \\\\מנגינה יהודית מנגינה יהודית מנגינה יהודית מנגינה יהודית 
  

  ַהֵּליל -א ַאַחת ֶאְסַּתֵּכל ֵאי ּכֹוָכב ֶּבן

  .ִהְתַלֵּקַח ִּבְרִאי ַהִּמְפָרץ

  ףסֹ ּכָ חֹוף ְוֶאְפרֹו הַ -ֵאי ַיְרִטיט ִּבְדִכי

  .ִהְתַּפֵּזר לֹו ְּבֶרֶטט ְוָאץ

  

  :יןהִ בְ ְוִלְרֹּדף ַאל ּתַ , ַא ִלְתֹּפׂש ַאל ָּתִהין

  .ֵאין ֵאמּון ָּבאֹור ּוַבָּגל

  ;  ְוִהֵּנה ֲחֵׁשָכה–ֹּפל ָּבם ִצְּל ַרק יִ 

  .לּגַ תְ  ְוַהֹּנַגּה יִ –ַרק ָּתסּור 

  

  ֹּכה ָינּוד ֶהָחזֹון ֶׁשל אֹוַרת ַהָּׂשׂשֹון

  .ְיַפֶּתה ַּתַחת קּור ֲחֵׁשָכה

  , ִיָּסֵתר ִמָּפֶני ַמֵהר–ִאם ִּתְרֹּדף 

  . ְוׁשּוב הּוא מּוְל–ַא ֻרֵּמיָת 
  

  )זןוי יהודה: ִּתְצֵרף(    
    


