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  מועדים לששון 

1  
יר ִנְכּתָ ִ ַפת ִאְלִמים ַהּשׁ ׂשְ   ּב ּבִ

  ּר ֶאל ַהִקירֹות ּבֵַדּוְמ

2 
ׁשַ הֹוםבֹוׁשְָבּכְ ֵני ּתְ ָאלֹות,ת ַעל ּפְ   ּ ַהִמׁשְ

ֵיׁש ּיֹוֵתר ִמַמה ׁשֶ ֵאין,ּ    ׁשֶ
  ִצים ַּחִיים חֹו

ֵדר ְוָהֱאֶמת   ֶאת ַהּגָ

3 
ִני  ֶטם ֵאין ָלֶה,ּּכֹה ֲעִנִיים עֹוְרִבים   ַבע ׁשֵ

ִקיָעה ּתַּבְ   ּ ִמְתַהְלִכים םית ֵהִזּוּפאֹור ׁשְ
ַלֲהַקת ֲאֵב י ׁשּורֹות ּכְ ּתֵ ׁשְ   ִלים ּבִ

4 
ל ַהיֹום ַה,ַרח ֲעִציץִּמן ַהַחלֹון ּפֶ   ּהּנָּגַּ ּכָ
הן ֵמִפיַח רּוַחְוָאבּו־ַמאֵז    ֲחָדׁשָ

ַתח אֹו־טֹו   :־טֹוַּהַחלֹון ִיּפָ
א הּוא ָה   א ִמי ֶזה ּבָ

א ָלה הּוא ּבָ   ּרֹאׁש ַהֶמְמׁשָ

5 
כֹוָנה ֶרך ַהּנְ  ,ְֵריָקה ַהּדֶ

ַָצְפָצ   ִים ׁשֹוְרקֹותַמפֹות ַהּשׁ
  ַּחְרִציֹות ְצֻהּבֹות זֹו ְלזֹו
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  שבת אחים
  חּוִטים חּוִטים ַהּגּוף 

ְב ׁשִ ְרָסה אֹוּבְ ִדיתתֹו ַעל ּכֻ   ְרטֹוּפֶ
ֲחלֹום ְמתּוִקים ּוְמלּוִחים    ּבַ

ְרָסא ִבְקַעת ַהּכֻ ָחזֹון ֲעָצמֹות ְיֵבׁשֹות ּבְ   ּבֶ

ְב ׁשִ ֵמן ִלּבּו ְמאֹדְלֹא ָיֵמּסּו ִאּסּוָריו ַרך ּבְ ִדית ַעד ׁשָ ְרָסא אֹוְרטֹוּפֶ  .ּתֹו ַעל ּכֻ

 

  נדודי שנה
רּוַח ָאַבד ּבָ   ִמי ֶזה ִמי ׁשֶ

  ָאה ָעָליוֶנֶפׁש ִאיׁש לֹא ָיְצ

ַנַען ֵהם ֶצ ּסּוי 'ַעְנֵני ּכְ   ִקים ְללֹא ּכִ

ית ְלַדֻקיֹות קֹר ר ְלַהְסּכִ ֶּאְפׁשָ    ֲאָבל ,ּ

ם ָרִפים ִנְרָקִמים ּבְ ׁשֶ   קֹום ַאֵחר ָמקּוֵרי ּגֶ

הּוי ְוַחלֹון ָח ג ּדָ ינֹו ְלֵבין ָהעֹוָלםצּוְצּּגַ   , ּבֵ
ם ִמָטה ִהיא ְסִפיָנה ְטרּוָפה   ּּגַ

  הָנ ׁשֵיֵיׁשְָּקֹוֵבל ִמּסַל

 

  קוסמולוגיה
רִלַעל ֵא ים לֹא ִהְרּבּו ְלַסּפֵ  ,ּים ַחָלׁשִ

הֲחֵהם לֹא ֵנ כַֹח ַהַמֲעׂשֶ   ּנּו ּבְ

ָעׂשּו לֹא ָעָלה ָיֶפה   ְוָכל ׁשֶ

ִני   ָהָיה ָלֶהם ּתַֹאר ׁשֵ

יִרים    ֵּהם ָיְדעּו ַלְחלֹם ַעל ִרקּוִדים ְוׁשִ

ך ָק ָהיּו ְלְצְְוָכל ּכָ   ָאָדםָרה ָיָדם ַעד ׁשֶ

ה ְמ ֶלת ּו תֵלַאְוהֹוִתירּו ָלֶהם ִמיתֹולֹוְגָיה ְקַטּנָ   : ּהָמׁשְִאּוֶ

 .ִהיְסטֹוְרָיה
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  עיר מקלט
ין ָקֶפה ְל   ,עּוָגהּתֹוְפִסים ַמֲחֶסה ּבֵ

ַח ֵּאֶלה ְקָרנֹות ַהִמְזּבֵ    לֹא ִניָרא ַרע,ּ

י ֵפ   ,נּוֵדָּמה ּפֹוָלִנית ִעָיּכִ

אן ְמַלֵמד ַהְזַמן ֶאת ֻח ּּכָ יםּ ִּקי ְצָעָדיו ַהְקַטּנִ ּ,  
ּבּוִרים ְמתּוִקים  ְרָגָעיו ְוִצמּוֵקי ּדִ   ּהּוא קֹוֵפא ּבִ

ָחָלל ֶמְלָצִרים ַמְנִעיִמים  ִטים ּבֶ ְ ּשׁ   ִמְתּפַ

ְלָחנֹות   ,ׁשֻ

ַצַלְחּתֹו   ,ֶּהָחָכם ֵעיָניו ּבְ
ּוב ִלְמכֹוַנת ַהָקֶפה   ַּקּשׁ

ה ָעָגה עּוָגה ְרצּוַמה עֹו": ֶמְלָצִרית ֲעֻנּגָ  "?ד ּתִ

ֶבֶרת ּתֹו,ּגְ ל ָהעֹוָלם ְוִאׁשְ   , ָאנּו רֹוִצים ֶאת ּכָ
ׁשּוקֹוֵתינּו ֵבל ּתְ   ְמלֹוא ּתֵ

ל ָקֶפה ְועּוגֹות ִנים ׁשֶ  .ׁשָ
ּבֹון  ׁש ַהֶחׁשְ ֻמּגָ ׁשֶ   ְּוַרק ּכְ

 .נּוֶּנְחָטִפים ֶאל ַחֵייָאנּו 

 

  צֹוְפִרים
ים ּפֹוְרִחים ּבִֵאְר ּנִ   ם ְּלָבִנים ַוֲאֻדִמיה ּגַ

ַהְרּדּוִפים נֹות ּבַ   ְוִצּפֹוֵרי ַהחֹוף ְמַקּנְ
ִצים  ֲעֵלי ֵלב ְזכּוִכית ִמְתַנּפְ   ּבַ

ַבׁש רֹוְקדֹות ,ֶאל ַעְצָמם   ּ ַרְקָדִניֹות ַהּדְ

יָתִנים ּבִ ָנם ַמֲעָבִרים .ּבַ ִמיד ֶיׁשְ    ּתָ

ָחִטים    ְּוַזֲהֵבי ַהַקִיץ ִנׁשְ

  ְֶאל ּתֹוך עֹונֹות 

  ְועֹוָנָתם חֹוֶלֶפת


