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  מושקוביץ טינו

  

  

 שירים שני

  
  

  עוף400
  

  

 , ַהָּסרּוַח ֶׁשָּבֳחָדִׁשים, ְּבָאב

 , ֵהַרְמִּתי ְּפֵני־ִּפָּתה ֶאל ֹּבֶקר ָׁשטּוַח

 , ִּבְבִליָלה ֶׁשל ְמַרק ֲעָדִׁשים, ְוָׁשם

 .  עֹוף ַעל ַהְּקרּום ַהָּמתּוַח400

 

 ,  עֹוף ֻׁשְחְררּו ַלָחְפִׁשי400

 , ְוִחיׁש ִנְבֲעטּו ֱאֵלי ַׁשַחק ָרתּוַח

 , ְּבֹבֶקר ָׁשטּוַח ֶׁשל יֹום ֲחִמיִׁשי

 , ַהָּסרּוַח ֶׁשָּבֳחָדִׁשים, ְּבָאב                                   

 . ֻׁשְּגרּו ֲעֵלי ִטיל ָלֲאִויר ַהָּפתּוַח

 

 , ָלם ִמְתַּכֵּוץָעִפים ָהעֹופֹות ּומּו

  –ְמֻפָּסק ְוָגדּוַע , עֹוָלם ְמֻקָּטע

 , ֵצל ֻּבִּצי ְמַבְצֵּבץ, ְקֵצה אֹור ַעְכרּוִרי

 . ְוֵריַח נֹוֵדף ִמָּמקֹור Hא ָידּוַע

 

 ... ַאH Lא ַהִּקּטּוַע ִיְמַנע ַּבֲעָדם

 ; אֹו ַאְנִּגיָנה, אֹו ָיגֹון, ְוHא ִהָּגיֹון

 , ָּואר ְמֻגָּדםַמּקֹור ְמֻקָּטם אֹו ַצ

 , ְוִהֵּנה, אֹו ֵּגו ְמֹמָרט ֲעֵדי ָּכָחל

  

 ,  עֹוף ֲארּוִזים ּוְקפּוִאים400

 , נֹוְגִחים ַּבַחָּמה ְּבׁשּוָרה ִמְתַקֶּפֶלת
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  –ַאH Lא ַמק ַהֶּפֶלא 

  ֶאֶלף 400        

 . עֹופֹות ֶׁשָהְפכּו ִּבְמעֹוָפם ֲאפּוִיים

–––– 

–––– 

 , ים ֲחרּוִכים ֶאֶלף ְּכרּוִמ400

 , קֹוְרִעים ֶאת ַהְּקרּום ּוִמֶּמּנּו ָוָהְלָאה

 ְמִטיִלים ִמְּלַמְעָלה, ּוְכמֹו ַמְפִציִצים

 . ֵּביִצים ֶׁשל ַחִּמין ִּבְרחֹובֹות ֲערּוִכים

  

  

  

  

  

  

 נוי- גן

  
 ',כיף'מכר לי , אני"

 ;אבו־מוניר האב

 ,לבן שלי מוכר

 "אבו־מוניר הבן

 )ר'נר טגאב(                     

  

  

 עֹוֶלה ִמְזָרח ִּתיכֹון   ֶקֶרת ְּכעּוָרה              ַעל 

 ַעל ֶקֶרת ְּכעּוָרה    ֶרה ָחָצץ ָטחּון            זֹו

 ְלִהְתַנֵהל , ִלְנֹׁשם  ל ָצִריL ִלְחיֹות          ֲאָב

 ִהְתִקינּו ַמְמֵטָרה   ְתלּו ַּגן־נֹוי           ָלֵכן ָׁש

 

 ְמֻפָּדִרים ֵהיֵטב   ֳאָרִנים          עֹוְמִדים ְׁשֵני 

 ְוֶדֶקל ֲאַפְרַּפר   ְוֵאיָקִליְּפט חֹוֶלה               

 ְּבֵהָעֵדר ִעְנָין   ִׂשיֵחי ֶאְׁשָחר ְׂשרּוִעים        

 ֵּבין סֹוְללֹות ָעָפר   ְוֶדֶׁשא ִמְתַיֵּבׁש                  
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 ִּתיכֹון ַעד ְּכלֹות ּתֹוכֹו   ְזָרח ָטחּון ַעד ַּדק          ִמ

 ֵמִזיַע ּוֵמִזיד   ָּברֹו ַהֶּנֱאָלח                     

 ַעל ֶאֶרץ ֲהבּוָלה   עֹוֵגב ַּבֲעַצְלָּתיו                

 ּבֹוֵזק ָעֶליָה ִסיד   ּוְכמֹו ַעל ְנֵבָלה                 

 

 ּוַבַּגן ַהָּׁשתּול ַעְנֵני ֻּתּכֹוִנים ְיֻרִּקים

 :חֹוַמת ֶאֶבן ָעֶליָה צֹוְוִחים ַטָּוִסיםּוַבַּגן 

 !!!"    Hא ִמָּכאאאאאאאאאאן–Hא ִמָּכאן , Hא ִמָּכאן"

 . רֹוְקִקים ְוָנִסים

 

 ְוַלַּגן ִהְזַּדֵּמן ֲחִזיר־ָּבר ְוִנְסַקל ְוֻהַּצת 

 ... ֵערּוִבין ַּבֲהמֹוןְוֵריחֹו ַהָּצלּוי ֶהֱעָלה 

 

 זּוגֹות־זּוגֹות ָּבִאים            ְוַטָּיִלים ָּבִאים        

 ָּבִאים ְּבַׁשָּבתֹות   ָּבִאים ַּבֲהמֹוִנים                  

 ָּבִאים ִמן ַהֶהְפֵקר   ָּבִאים ֵמָהֵאזֹור                   

               Lָּפִנים ְמֻׁשָּבטֹות   ִמְתלֹוְצִצים ִמּתֹו 

 

 ְּגֹרֶפת ַהְּצִחיָחה ַּב         ּדֹוְרִכים ִּבְזִהירּות        

 ְּדבּוִקים ָלֶהם ַלַּגב    נֹוצֹות ְוַעְלַעִּלים               

 ַהֹּכל ַמְצִחין ְוַדל    ָמה ִאם ִמָּסִביב             ָאז

 ָזנּוי ְוֶנֱעָגב   ְזַמִּני ּוְמֹסָאב                      

 

 ע ֲחָנָיה ָּכאן ֶׁשַפ  ִּכי ָהִעָּקר ֶׁשֵּיׁש                  

 ; ִּגיָׁשה ֵמַאָּילֹון  ,               אּוָרה ְסִביָרהּוְת

 ּוֹפה ָעׂשּו ִחּׂשּוף   ,          ְמַׁשְּפִצים, ִהֵּנה, ֹּפה

 ֵהִקימּו ֵּבית ָמלֹון   ,           מּול ַהַּפִחים, םְוָׁש
 ָׁשלֹוׁש ְמקֹומֹות ָּתַפְסָּת , ַסע ָאחֹוָרה( 

 ... ה ְּבֵסֶדרֶז                  

 ... ִמֹּפה Hא רֹוִאים ׁשּום ָּדָבר               

 ַּתִּגיִדי לֹו Hא ְלַאֵחר , ַצְלְצִלי ְּכָבר ְלֵמִאיר

 ? ִמי ִהְׁשִאיר ֶאת ֶזה ָּכָכה                           

 !)ּבּוָׁשה ֶׁשֵהם Hא ְמַנִּקים                                         
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 ְׁשלּוִלית ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַמֶּׁשהּו, ּוִלית ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַמֶּׁשהּוְׁשל

 ֶׁשל ַמֶּׁשהּו ָסִמיL ָּכֶזה

 ָקצּוף ַוֲעַכְרָּכר                                        

 

  ְזֶרת ֶאל ַעַרּב'ְּבִג  ת ַּגן ֶׁשל נֹוי             ְרֶּב'ְּבִח

 ִקּנֹוֶמת מּוָזָרה                      ָהרּוַח ְמַחְרֵחר  

Lַהְחֵמץ ְוגֹו, ֱאֹגר   ֵאין ָמה ְלַמֵהר              ַא ' 

 ֶאל ֹחֶרב ַהִּמְזָרח   ֶרף Hא ָיבֹוא                ַהֹח

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


