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בקניון

אתה בגוף ראשון

גוף ראשון
נִ ְׁשּכַ ְב ִּתי ַעל ָה ָא ֶרץ
ֵ
צֹור ַח ֶׁשֹּלא ֶ
רֹוצה לִ ְהיֹות זָ ֵקן
וְ ֹלֹא סֻ ּכָ ִרּיָ ה.
נַ ֲערֹות ִמ ְס ְ
ּתֹובבֹות
ּמֹוּביְ ל
ַעל ַה ַ
ּוכְ ָבר ֵאינִ י ַמּגִ ַיע.

גוף שני
יֵ ׁש לְ ָך ֵׂש ָער ּכָ סּוף,
ַאף ָסמּוק ְ
ּוׂש ָפ ַתיִ ם ִחּוְ רֹות.
ֹלא יָ ֶפה לְ ָה ִט ַיח ֶאת ַע ְצ ְמָך ַעל ָה ָא ֶרץ.
ירֹוּפה.
ֱהיֶ ה ָׁש ֵקט ּכַ ֲאגַ ם ְּב ֵא ָ
לְ ַמד ֹלא לְ יַ ֵּבב.

ַק ְמ ָּת וְ ָע ַמ ְד ָּת ַעל ַרגְ לֶ יָך
לֹומר ְּב ַת ְח ִּביר ִמ ֶ
ּלֹותיָך
לְ ַד ֵּבר ִמּכָ ל ַהּלֵ ב וְ ַ
"ּברּוְך ַה ָּבא".
ְּובקֹולְ ָך ַהּנִ ְקלָ ׁש ָ
לְ כָ ל ִמי ֶׁש ָּבא ֵ
יׁשי
הֹוד ָית ְּבא ֶֹפן ִא ִ
אֹותָך ָּבאּוֵ ,
ּכִ י לְ ַב ֵּקר ְ
"אּלֶ ה ֵהם ַחּיֶ יָך",
ּכֵ ןֶ ,א ְצ ְּב ֶ
רֹוקנֹות
עֹותיָך ֶסט ַמ ְב ֵחנֹות ֶׁש ִּמ ְת ְ
ּומזְ ַּד ְּקקֹות ִמ ֶּצ ַבע ַה ַחּיִ ים,
הֹולְ כֹות ִ
נֹותיו
בֹודת ְׂש ַבע ְׁש ָ
ֵהן ּכְ מֹו ּגְ ָד ִמים ֶׁשל ֲענָ ִפים ַרּכִ ים ַעל ֲע ַ
עֹודן ְספּוגֹות ֶרגֶ ׁש
וְ ָ
נּו,
לֹומר?
ַמה ּכְ ָבר יָ כֹלְ ָּת ַ
ּכִ כְ לֹות ַהּכֹל
ַעל ַה ִּקיר ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ּגַ ְּבָך ּדֹולֵ ק ָהאֹור ַהּיָ רֹק,
ַּוב ֶּׁשלֶ ט "יְ ִצ ָיאה".
חּוצה" ִּב ַּק ְׁש ָּת,
"ה ָ
ַ
ּכְ ִאּלּו עֹוד ֶא ְפ ָׁשר לְ ַת ְע ֵּת ַע ַּב ֵּקץ
וְ ֹלא לְ ִה ְס ַּתּלֵ ק.
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גוף שלישי
"הּוא ַחי ַמ ְס ִּפיק",
ְמ ַצּיֶ נֶ ת נַ ֲע ָרה,
"אּולַ י ָה ַר ֲח ִמיםּ ,כְ מֹו ֵ
מֹוצץ,
יִ ְס ְּתמּו ֶאת ִּפיו.
יָ ֶפה ֶׁש ִה ְפ ִסיק לִ ְצעֹק.
ַרק ָה ֶרגֶ ל ַה ְּׂש ָמאלִ ית,
זֹאת ִעם ַהּוְ ִר ִידים,
ִמ ְת ַע ֶּק ֶׁשת
רֹוק ַעת".
וְ ַ
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