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        מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו

        

        

        שיריםשיריםשיריםשירים    שנישנישנישני
        
        

        סלקסלקסלקסלק    סלטסלטסלטסלט
        

   ִאָּמא ֶׁשל ַּבַּבִית קֹוְנּגֹוֶלִזי ּגֹוֶלה

  ? ִמְׁשָּפָחה ְקרֹוב

   קֹוְנּגֹוֶלִזי ּגֹוֶלה, א

   ַהַּיִין ִמן לֹוֵגם, ַּבִּמְרֶּפֶסת ֹוֵמדע

   ִצּיֹוָנה ֵנס ָּבא הּוא ָּכ, ּוַמְׂשִּכיל נֹוְצִרי

  ? ֶרֶגל ְמַרק אֹוֵכל

   ַהַּיִין ִמן לֹוֵגם

   ַאְפִריָקִני ְּבֶהְדֵּגׁש ָצְרָפִתית ּדֹוֵבר

  ) ְוִקיְנָׁשָסה ּור'ְּבּבֹוְנז ְלַהְבִריק ְּכַדאי(

   ִאָּמא ֶׁשל ִּמְרֶּפֶסתּבַ  ִמְתַנֵהל ֻּכּלוֹ 

 ִמְזָּדֵרחַ  ְוָׁשֹחר ָּגדֹול ֶּפֶלא ְּכמוֹ 

   ְּבַאְרצֹו־הּוא ְוָאִסיר ָנִׂשיאוְ  ַׂשר ָהָיה

  ּפֹוִליִטי ִסּיּועַ , ֶסֶלק לוֹ  ִביאּוהֵ 

  ' ָּדִודֹוִביץ – ָצְרָפִתי ִנְסָּפח ֶׁשל אֹוְרחוֹ 

   קֹוְנּגֹוֶלִזי ּגֹוֶלה, ִקיִדיָאֶּבה ַמְרֵסל

   ַּבְּכֵתַפִים מֹוֵׁש, ַהֶּסֶלק ִמן םטֹועֵ 

  ? ְמֻסָּכן א הּוא

  ? ְּבֹרֶטב ְקִציץ אֹוֵכל הּוא

  , ֵמָהֵאֶּלה א, א

  ֶרפֹוְרָמטֹור ָהָיה

  ָּפִריָזִאי ָּכֵעת הּוא, ְמֻחָּסן ַוַּדאי

ִקיִדיָאֶּבה ַמְרֵסל ַעל ַּתְחְלִמי ַאּתְ  ַא  

   ָחֵזהּו ַעל רַׁשְרִׁשי, ֶקֶטל ִּבְׂשֵדה עֹוֵמד

   ְמֻׁשֶּנֶנת ְוַסִּכין ָּכֵבד ַמְקֵלעַ 
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   ֵעֶבר ְלָכל יֹוֶרה

   ַּתְרְנֹגֶלת ׁשֹוֵחט

   ְוִׁשַּנִים ַלְחִמּיֹות, ְמֻׁשֶּנה ֵריחוֹ 

   ַאְפִריָקִני ְקַלְסֵּתר ַעל ַמְלִּבין ְּכֶקֶסם

   ִאָּמא ֶׁשל ַּבִּמְרֶּפֶסת ַּתֲעלּול ְּכֵעין

   קֹוְנּגֹוֶלִזי ֹוֶלהּג, ִקיִדיָאֶּבה ַמְרֵסל

  ' אֹוְרִכיֵדָאה' ִלְמלֹון ְּבמֹוִנית ַיְחֹזר

   – ָמֳחָרַתִים ְּבצֹוַאת ַמָּתת – ַהֶּסֶלק

         ְמעֹוֵרר,                        ָאֹדם

        . ְמיֶֻּתֶרת ֶּבָהָלה                           
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        ביקורביקורביקורביקור
        
 

   – ַּבַּסְפָסל אַסּבָ  ֶאל ַּגׁש-קּום"

   – ֶׁשֶּיֱאְספוֹ  ַלּסֹוף צֹוֶפה

   ְוַנְכלּוִלי ָקָטן

  . ֵּבית־ַהְּנִתיבֹות מּול

  . ּוְרִקיִקים ְּבַבְקּבּוק ַמִים לוֹ  ָהֵבא

  . ְּבנֹוְכחּות ַהְמֵּתק ֵהן? ַמר־ֶנֶפׁש

  ." ִּבְבִריאּותוֹ  ִהְתַעְנֵין? ְשַפל־רּוחַ 

    

   – ְרָבתוֹ ְּבִק  ָקֶׁשה ׁשֹוֶתה ְּכֶׁשהּוא"

  ; יֹוֵצא ַהֹּכל, ַהְּקָצוֹות ִמן נֹוֵזל ַהֹּכל

  – ְּבֶיֶתר־ְׂשֵאת ַמִּדיָפה ִנְרֶטֶבת ִזְקָנה

  ! ִמְתַקֵּצר ַהַּזִין ָׁשָנה־ָׁשָנה

  ! ?ַרְגָליו ֵּבין ָׁשָּמה לוֹ  נֹוַתר ַמה ָאז

  ..." ָעָליו ְּלִהְסַּתֵּכל ָקֶׁשה

    

"ָערַהּׂשֵ  ֶאת ַהְרֵטב, ְמֻסָּדר ֵל ,  

  . ִרְפיֹון ְמַתֵעב הּוא

ְוִהְתַעֵּלם ְמֻסָּפר ֵל  

  , ֶׁשּלוֹ  ֵמַהּזֹונֹות

  . ְלדֹוָדְת עֹוֵלל ֶׁשהּוא ִמַּמה

   – ֻחְלָצה ְל ִנְקֶנה

  ." ְוַסע ַהְרֵטב, ַּגֵהץ

    

   – ַהַּבד ְנַיר ֶאל ַּבִית ִמֶּבֶגד

  ; ֻמְקָׁשת ֵּגו ַעל ִנְגָרד

  . קֹוץ ַעל ְּכקֹוץ ָּוארַהּצַ  ַעל ָקצּוץ ֵׂשָער

    

  , ְוָׁשם ֹּפה ּבוֹ  ְוַגע ְלִצּדוֹ  ֵׁשב"

  ..." ִלְרֹחץ ְזֹכר



 23

  ." ְמֻסָּפר ֹעֶרף ַעל ָהדּוק ַהַּצָּוארֹון" 

    

  ." ִאּתוֹ  ְוַסְבָלִני ֶנְחָמד ֱהֵיה"

    

  !.." ַּפַּדְחּתוֹ  ֶאת ֶׁשֲאַעֶּסה ְיַבֵּקׁש עֹוד"

    

  , ַהְּמִזיָגה ֹתםּבְ ; ּפֹוֵׁשר ֵּתה לוֹ  ָהֵבא"

  , ּוְבֹדק ַהֵּטה

  ..." ַלֲאחֹות ְקָרא, ַהַּמְזָגן ֶאת ַּכֵּון

    

  ! נֹוֵזל ֲהֵרי ַהֹּכל, ְלַהְחִזיק ִלי ֲעֹזר"

  ! ִנְסָּבל ִּבְלִּתי !ַהֶּזה ַהִּצְפצּוף ֶאת ִמָּיד ַּכֵּבה

  ... ְמַעט אֹוִתי ָהֵרם ּבֹוא, ּבֹוא

  , ְּבַמָּצִבי, ְל ֵּתַדע

  ! ְלַהְפָּתָעה ַצֵּפה, ִחְרּבּון ִנְסיֹון לְּבכָ 

  ... אֹוָתּה ְלַהְרִּגיׁש ֵּתן, ֶׁשְּל ַהָּיד ֶאת ֵּתן

  ? ְמֻגָּלח א ַאָּתה ֶזה ַמּדּועַ 

  !.." ֵיָראּו ַחֶּיי ַּגם ָּכָכה                    ֵּכן

    

  ; ְּבַכף־ָידוֹ  ִמְתַּכֶּסה א ָעֵצל ִּפהּוק

  , ְּבֶסַרח־ֵצל ַהַּסְפָסל ַעל

   ְלהֹוִלידוֹ  ִּכְמַצֶּפה ַלּסֹוף צֹוֶפה

   ְּבִצָּפְרַנִים

   – ֲעָצמֹות ֶקַׁשח –

   ַעְצָמן ִּבְזכּות ָעָליו צֹוְמחֹות

  . ַעְצמוֹ  ִּבְזכּות ְוא

    

  ? ֶׁשִּלי ַהִּזּיּוִנים ַעל ִלְׁשֹמעַ  רֹוֶצה"

   אּוַלי ְּתִחָּלה ָּפַחְדִּתי

  ; ִּגיִלי ִלְבנֹות ֶאָּמֵׁש לא

  – ֹּפה ֶׁשָהָיה ַמה – ַמֵהר ָעַבר ֶזה ַּגם

  ..." ְלִהָּגֵמר ְועֹוֵמד
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  , ְמיָֻּׁשן ְּכִלי־ִּתְקֹׁשֶרת; ַסָּבא, ַהֶּנִהי"

   .ַלַּלְחִמית ַאְנִטיִּביֹוִטיַּתְכִׁשיר  ְוא

  ; ַהִּגיִדים ֶאת, ַהְּפָטמֹות ֶאת ַּכֵּסה

  . ִמיִני ַסְמָמן ָּכל ַהְצַנע

  . ָּכזוֹ  ֵאיכּות ֵיׁש ָּיַדִיםלַ  ַּגם

  , ֶהָעָבה ַהְּגרֹוֶגֶרת ֶאת ַהְסֵּתר

  ." ָהֶעְרָוה ֵריחַ  ֶאת ַעֵּדן

    

  , אֹוִתי ַהְׁשֵקה, ַהָּיד ֶאת ִלי ַהְחֵזק"

  !" ִאִּתי ִנְׂשָרף ַהֹּכל, ּבֹוֵער ֲאִני

  

  ! ִרְפיֹון ְמַתֵעב הּוא, ְמֻסָּדר ַּגׁש"

ְיַגֶּלה הּוא, ַסְבָלִני ֵל סֹוד ֶאת ְל   

  ." ַטְּבעֹוָתיו ְׁשִריֵרי

    

  , ִנְׂשָרף ֲאִני, ָלָאחֹות ְקָרא"

  !" רֹוֵפא ֻמְכָרח ֲאִני

    

  , ּתֹוֲעבֹוָתיו ֶאת לוֹ  ְּתַגֶּלה ַאל"

ְוִנימּוִסי ָמתּון, ַלַּסְפָסל ֵל ,  

ָיֶפה־ָיֶפה ְמֻסָּפר ֵל "...  

    

   ֻּבְלמּוִסי ָיַדִים ֶמְרַחץ

        .ִנְרָטב לַהּכֹ  ָסִביב
        
        
        
        
        
 

  

  


