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מתנה

אם תרד

יֵ ׁש לָ ּה
ָׁש ַדיִ ם־ֹלא ָׁש ַדיִ ם
ֵמ ִר ְק ָמה ֲח ָד ָׁשה,
ֵר ִיקים ִמּכָ ל ָמה
דֹוד ָתּה ּולְ ִא ָּמּה
ֶׁש ָא ַרב לְ ָ
וְ ָאכַ ל ּכָ ל ֶחלְ ָקה וְ ָה ַרס
וְ ָה ַרג.
ּכֵ ןּ ,כֵ ן,
ָׁש ֶד ָיה ֹלא ָׁש ַדיִ ם
לּותם,
לַ ְמרֹות ֲעגַ לְ ּגַ ָ
ֲא ָבל ִעם
קֹורית
ִּפ ְט ָמה ְמ ִ
וְ כ ַֹח ַה ְּמ ִׁשיכָ ה.
ַמ ְר ְּפ ֵק ָיה ַח ִּדים ּכְ ַסּכִ ין נְ ִת ָיחה.

ִאם ֵּת ֵרד לַ ִּמ ְׁש ָקל ֶׁשּלִ י
נּועה ּכָ אן ִא ִּטית ְ
ּומ ֻמ ֶּׁשכֶ ת
ַּדע לְ ָך ֶׁש ַה ְּת ָ
ָּפנֶ ָיה ֶאל
פּואים ֶאל
ֶמ ְר ָח ִבים ְק ִ
ּתֹודעֹות ְמ ֻע ְר ָּפלֹות
ָ
וְ ֵקהֹות
ִאם יָ ַר ְד ָּת לַ ִּמ ְׁש ָקל ֶׁשּלִ י
ֲעזֹר לִ י לָ קּום ֵמ ַהּכִ ֵּסא
אֹותי ָּב ֲע ִדינּות
ְמׁשְֹך ִ
לְ ַבל ֶא ְת ָּפ ֵרק
ּיּומי ַה ַּמ ָּמ ִׁשי
לְ ַבל ַא ְרּגִ יׁש ְּב ִק ִ
אֹותי ִמ ָּׁשם
ְמׁשְֹך ִ
ְּבכַ ִּפּיֹות ְמדּודֹות ֶׁשל ּגְ ִר ִיסים
ְּבכֹוסֹות ַמיִ ם
ַאל ַּת ִּביט ַּּב ְּתהֹומֹות ֶׁשּנִ ְפ ֲערּו
ַּבּלְ ָחיַ יִ ם ּגַ ם ֹלא ַּב ְּתהֹומֹות
ֶׁש ָהיּו ֲא ֻרּבֹות ָה ֵעינַ יִ ם.
אֹותי ְּב ֵעינַ יִ ם ֲעצּומֹות
ֱאסֹף ִ
וְ ַהּנַ ח ַּב ַּס ָּפה ַה ְּסמּוכָ ה
................................................
זֶ ה ַה ֶּמ ְר ָחק ָה ָרחֹוק ְּב ֵ
יֹותר ֶׁש ָּפ ַס ְע ִּתי
ֵמ ָאז ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי ֵהּנָ ה.

ּגּופּה ְמסֻ ּכָ ן לָ ּה,
ָ
ַמלֵ א ּדֹורֹות
ֶׁשל נָ ִׁשים ֶׁשֹּלא יָ כְ לּו לֹו,
ֲא ָבל ִהיא יְ כֹולָ ה.
ּגֹורלֹות
ִהיא ְּת ַת ֵּקן ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
ֶּפ ֶרק ֶּפ ֶרקִ ,מ ְפ ָרק ִמ ְפ ָרק,
ְּותכַ ּוֵ ן ֶאת ֵמ ְית ֵרי ַהּמ ַֹח.
ִהיא ַּת ֲעטֹף
ֶאת ַהּזָ וִ ּיֹות ַה ַחּדֹות
ְּב ַמ ֲע ֶטה ְק ִט ָיפ ִתי,
וְ ֶת ֱארֹז ַמ ָּתנָ ה
ִא ָּׁשה ֲח ָד ָׁשה ְּב ַׂש ִּקית.
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ִאם ִהּגַ ְע ָּת ֵהּנָ ה
ַּדע לְ ָך ֶׁשּכְ ַתּיָ ר ּתּוכַ ל לַ ֲעזֹב!
ּכְ ֶאזְ ָרח ,יִ ְהיֶ ה ָעלֶ יָך לְ ַר ֵּתק ַע ְצ ְמָך
לְ ַע ְצ ְמָךְּ ,בֹלא יְ כֹלֶ ת לִ ְראֹות ָּד ָבר
ִמּלְ ַב ְּדָךִ .אם ֵּת ֵרד לַ ִּמ ְׁש ָקל ֶׁשּלִ י,
ָאּנָ אֲ ,עלֵ ה ַּב ֲחזָ ָרה.

