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לִ ְק ַראת ַהח ֶֹדׁש ַה ְּת ִׁש ִיעי
ֹאׁשי
יְ ֵׁשנָ ה ִעם ֶא ְק ָדח ַּת ַחת ר ִ
ּדּורים
ַמ ְק ִׁש ָיבה לֹו ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ַמ ֲחלִ יף ּכַ ִ
אטי
ּכְ מֹו ַר ְדיֹו ִּפ ָיר ִ
הּוא ְמ ַׁש ֵּדר ֵאלַ י ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים  //וַ ֲאנִ י
ׂשֹוחה ֶאל ֵע ֶבר קֹולְ ָך ְּבתֹוְך ַר ַעׁש לָ ָבן
ָ
ָעמּום וְ ָעצּום ּכְ ֵצל לִ וְ יָ ָתן
ּתֹופ ַיע ֲ //אנָ ִׁשים
ֲאנִ י ְמ ַחּכָ ה ֶׁש ִ
ְ
קֹור ִאים לִ י ְמ ַת ְק ֶּת ֶקת
ְמ ִצ ִיצים ִמ ַּב ַעד לְ חֹור ַה ֶּדלֶ ת
ּכְ ִאּלּו ּכָ ל ֶרגַ ע ִּת ְת ָּפ ֵרץ ִמ ָּׁשם
ימ ְתָך ָה ִראׁשֹונָ ה ֵ //הם
נְ ִׁש ָ
ֹלא ְ
יֹוד ִעים ּכֵ ַיצד ֲאנִ י
ּגּופי
ְמכַ וְ נֶ נֶ ת ֶאת ִ
ַעל ִּפי ַה ְּפ ִעימֹות ֶׁש ַּמ ְר ִעידֹות ֶאת ִּב ְטנִ י
ּכְ ֵמ ָית ִרים
ִעם ּכָ ל יֹום ֶׁשחֹולֵ ףֲ ,אנִ י נִ ְמ ַּת ַחת
ּכָ ְך ֶׁש ִּת ְת ַמ ֵּמׁש// .
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לוֹמר
ֲא ָבל ֵאיְך ּתּוכַ ל ַ
ֶשׁ ֵאין צ ֶֹרְך לִ ְבּדֹק ְּבכָ ל ֶרגַ ע
ִאם ִמ ַּת ַחת ַרגְ לַ י ּכְ ָבר ֹלא ֶ
רוֹע ֶדת
ַה ַּק ְר ַקע,
אֹותּה ַהּכְ ִר ָיתה
וַ ֲה ֵרי ַמהּות ַה ֵּל ָדה ִהיא ָ
ֵמ ַה ַּביִ ת ַההּואָ ,ה ֶא ָחד ֶשׁ ִהּכַ ְרנּו,
יְ ִצ ָיאה לַ ּגָ לּות
ַהּגְ דוֹלָ ה.
לוֹמר
וְ ֵאיְך ּתּוכַ ל ַ
ֶׁש ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ נְ ׁשֹם ּכָ ְך ְס ָתםְּ ,ב ַׁשלְ וָ ה,
ְּבלִ י לִ ְרעֹד לַ ֲאוִ יר ַהּנְ ִׁש ָימה ַה ָּב ָאה,
ֶשׁ ַה ַּמ ֲחנָק ַה ֶ ּזה הּוא ְּב ֶע ֶצם ִענְ יָ ן ֶשׁל ְּב ִח ָירה,
ִאם ָע ְצ ָמה ֶׁשל נְ ִשׁ ָימה ִראשׁוֹנָ ה ָהיְ ָתה ַרק ַהּיְ ִד ָיעה
ֶשׁ ֵאין ִמ ֶּמּנָ ה ִמ ְפלָ ט
ּכִ י ֵמ ַהּיוֹם וְ ַעד יוֹם ַא ֲחרוֹן יֵ שׁ לִ ְהיוֹת
לְ ְ
נִפ ָרד.
וְ ֵאיְך נּוכַ ל זֶ ה לָ זֹו לִ לְ חֹׁש וְ לִ לְ חֹׁש
(וְ לִ ְצעֹק וְ לִ לְ חֹׁש)
ֶׁש ַּדיֶׁ ,ש ַּמ ְס ִּפיק,
ֶׁש ֵאין ּכְ ָבר צ ֶֹרְך לִ ְצעֹק,
ִאם ּכָ ל ַחּיֵ ינּו עֹוד נִ ְמ ֶׁשכֶ ת נִ ְב ֶהלֶ ת ְצ ָע ָקה ִראשׁוֹנָ ה,
ִצוְ ַחת ָר ָעב ֶשׁל ֶּפה ִא ֵּלם
ֶׁש ְּנִק ָרע.
וְ ַא ָּתה ֵ
אוֹמר לִ י ֶשׁ ֵאינֶ נִ י ְמ ִבינָ ה ָּד ָבר
וַ ֲאנִ י ְמ ִבינָ ה ִּב ְשׁ ִביל ְשׁנֵ ינּו
ֶשׁ ֵמאוֹתוֹ ֶּפה ָק ָטן וְ ָר ֵעב
נִ ְׁש ֲא ָרה ַרק ַצ ֶּל ֶקת,
וְ ִאם ַאְך נְ ֶנַּסה ֶשֹׁלא לְ ַה ְפנוֹת ֶאת ַה ּ ַמ ָּבט לַ ַ ּצד
ָ(אּנָ אַ ,אל ַּת ְפנֶ ה ֶאת ַה ּ ַמ ָּבט לַ ַ ּצד)
וְ נַ ִּביט ֵעיר ִֹמים זֶ ה ַּבּזוֹ,
ּכֹל ַמה ֶשׁנִ ְר ֶאה הּוא ַהחוֹר
נֹותר
ֶשׁ ָ
ְּבלֵ ב ַה ָּב ָשׂר.

