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אין בי אמא

וְ כָ ל ָמה ֶׁשּיָ ַד ְענּו ָהיָ ה ָּת ֵפל
וְ כָ ל ָמה ֶׁש ָאכַ לְ נּו ָהיָ ה ָט ִעים
וְ ַה ֵּׁשנָ ה ָהיְ ָתה ְׁשגּויָ ה
וְ ִט ְפ ְט ָפה ֶאל ֲחלֹומֹות
ְּב ָה ִקיץ
וְ נָ ָׂשאנּו ֶאת ּכָ ל ַהּלֵ ב ֶׁשּלָ נּו ַעל ַהּגַ ב
ֶׁשֹּלא יִ ָּמ ַרח ָה ָאדֹם ַעל ָה ִר ְצ ָּפה
ֲא ָבל ּכֻ ּלָ ם ָראּו לָ נּו
וְ ֹלא יָ כֹלְ נּו ֶּב ֱא ֶמת לָ ֵׂשאת
ּגַ ם ֹלא זֶ ה ֶאת זֶ ה
וְ ֹלא ָהיָ ה לָ נּו יַ ַעד
ּומ ְׁש ָּפ ָחה ֹלא ָהיְ ָתה ּגָ ִב ַיע ָקדֹוׁש
ִ
וְ גַ ם ֹלא ַה ֲחלָ ַציִ ם –
ֲ(א ָבל ָא ַמ ְר ִּתי ֶאת זֶ ה יָ ֶפה.
ּכְ מֹו יַ לְ ָּדה ֶׁש ַּמ ְצ ִּב ָיעה ַּב ִּׁשעּור ְ
ּמֹורה ִּת ֵּתן לָ ּה).
ּומ ַחּכָ ה ֶׁש ַה ָ
נִ לְ ַח ְצנּו זֶ ה ֶאל זֶ ה
ימה.
ְּב ֵאין ִמ ְרוַ ח נְ ִׁש ָ
ָאה – ֲאנִ י ֶ
עֹוׂשה ָמקֹום.
אֹומ ֶרת וְ ָ
ָאה – ּכָ כָ ה ֲאנִ י ְמ ַרּוַ ַחת ֶצלַ ע ִמ ֶּצלַ ע
אתיֵ ,ס ַר ְב ִּתי).
(ּגַ ם ִמ ַּצלְ עֹוִ ,צּלֹו ֶׁשל זֶ ה ֲא ֶׁשר ֹלא ִמ ֶּמּנּו ָּב ִ
ָאה – ֲאנִ י ֶ
נֹוׁש ֶמת ֶאל ַה ָּמבֹוי ַה ָּסתּום,
ּפּוּפיק
ַההּוא ֶׁש ַּפ ַעם ִּב ְמ ִתיקּות נִ ְק ָרא ִ
ַההּוא ֶׁש ְ
ּפֹות ִרים ִּבכְ ִר ָיתה ֵמ ֶח ֶבל.

ָמה ִאם יֵ ׁש ָּפחֹות ֵמ ַאיִ ן,
רֹוח ְּבכַ ף יָ ִדי,
הּוא ֶא ְפ ַ
וְ ֵאין ִּבי ִא ָּמא?
ָמה ִאם יֵ ׁש ָּפחֹות ֵמ ַאיִ ן
רּוע
וְ הּוא ָק ַ
ֵמ ֲעלֵ י ּכְ רּוב
ָּב ֲערּוגָ ה ֹלא לִ י?
ָמה ִאם ָה ֶע ְרּגָ ה
ָׁש ֲח ָקה ִּת ְקוָ ָתּה ַעל יָ ד ֶׁש ְ
הּוׁש ָטה,
רֹוח ָא ֲחזָ ה?
זֹו ֶׁש ְּב ֵאין ֶא ְפ ַ
ְׂשחֹוק נִ ְׂש ָחק
ִצ ֳּפ ִרים ָעפֹות ִמ ֵּקן
רּובים ְ
נֹוד ִדים ּגַ ם ּכֵ ן,
ּוכְ ִ
ִאם ָאכֵ ן,
יֵ ׁש ֵקן לָ עּוף ִמ ֶּמּנּו.
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