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  היא הלכה ממך אל האופק

ִָהיא ָהְלָכה ִמְמך ֶאל ָהאֶֹפק ּ  
ַאֲחֵרי ָהֹאֶפק   ּּוִמֶמּנּו ֶאל ָהֹאֶפק ׁשֶ

ַקו ַהַמִים ַהמֹוִביל ַלֲאָרצֹות ּּוִמֶמּנּו ֶנֶעְלָמה ּבְ ּ ּ  
  ַּהמֹוִבילֹות ַלֲאָדמֹות ְרחֹוקֹות

ַאְרּתָ ִעם ָיֶדיךְוִנׁשְ ָרִכים ּבְ ֵאִריֹות ּדְ ָ ׁשְ ּ  
ִזְכרֹוְנ   ָךִקְטֵעי ְנִתיִבים ּבְ

ב ל עֹוֵבר ָוׁשָ   ּּוְמַבֵקׁש ִמּכָ
  .ְָלָהִביא אֹוְתך ׁשּוב ֵאֶליָה

  
ְרֶאה יד ְלך,ּתִ   ,ָ ַאּגִ

ה רוֶצה אֹוָתּה   ִאם ַאּתָ
ה ָצִריך ַלֲהפֹך ֶאת ָיְדך ְלָיָדּה ַָאּתָ ְ ְ,  

ְמֻדָיק ֶאְצּבַ עְּלַהְצִמיד ּבִ   ע ֶאל ֶאְצּבַ
ּנֹות ֶאת ִמיְנך ִמָזָכר ִלְנֵקָבה ך ְלׁשַ ְּוַאַחר ּכָ ָ ְ  

ּה ך ְלִלּבָ ך ַלֲהפֹך ֶאת ִלּבְ ְָוַאַחר ּכָ ְ ְ  
ְמך ְלָדָמּה   ֶָאת ּדָ

  ֶָאת ֵריאֹוֶתיך ְלֵריאֹוֶתיָה
ימֹוֶתיָה   ֶָאת ְנִשימֹוֶתיך ִלְנִשׁ

יך ְלִפיּהָ   ֶָאת ּפִ
ִפיּהָ   ָת ִשְמך ֶאְוִתְצַעק ְוִתְזַעק ּבְ

ַמע ׁשְ ה ּתִ ִמְקֶרה ַאּתָ   אּוַלי ּבְ
רּוץ ֵאֶליָה   ְוָאז ּתָ

ע ְוָתטּוס רּוץ ְוִתסַּ   ּתָ
יט ְלָאחֹור ּבִ   ַאל ּתַ

ְלך יֹוֵתר ׁשֶ דֹול ּבְ ָהּוא ָהאֹוֵיב ַהּגָ ּ  
יַע ּגִ יַע ּתַ ּגִ ּתַ   ּוְכׁשֶ

ִקיר   ְּוֵתָחֵבט ּבַ

 פיני רבנו 

   שיריםשלושה
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ַדע   ָאז ּתֵ
ר ֵאֶל ֶאְפׁשָ ְעּתָ ֲהִכי ָקרֹוב ׁשֶ ִהּגַ   .יָהׁשֶ

ר ֶאְפׁשָ ל ָמה ׁשֶ ע ְלך ֶזה ּכָ   ָּדַ
ּה   .ֶּמְרַחק ִקיר ִמֶמּנָ

  

  איך להגיד את זה
יד ֶאת ֶזה   ְֵאיך ְלַהּגִ
ָבר ּפֹה ְמַעט ּכְ   .ֶזה ּכִ

ם ֶאת ֶזה   ָהֲאִויר ְמַגְמּגֵ
יַע ל ְלַהּגִ ּדֵ ּתַ   ִמׁשְ

ֶרך ָהאֶֹזן ַל   .ןרֹוּכִָּזְּדֶ
  ָמה ֶזה ַמְתִחיל ּפֹה ְוִנְגַמר

הּוא ַמְתִחיל ְוִנְגַמרעֹוד ִלְפ   .ֵני ׁשֶ
ן ְל י ָקְרּבָ יִּמִליםָנַפְלּתִ    ְרֵעבֹות ִמּדַ
לֹא נֹוְתנֹות ַל   ּבּור ְלַהְתִחילּדִּׁשֶ

כֹות ֶאת ָהֲאִויר כֹות ְונֹוׁשְ   .ּוְכָבר נֹוׁשְ
  

י ַעד סֹוף ָהרּוַח ֵאר ִאּתִ ָ   ִמי ִיּשׁ
ָעָתּה ָהָרָעה ָעַלי   .ְוַהְשּפָ

  יםִּמִלֲאִני לֹא ָחָזק ּבְ
ָהֵעץ ַהֶזה מֹו ׁשֶ   ּּכְ
ָעִלים   לֹא ָחָזק ּבְ

ֶלֶכת טֹוֶרֶפת אֹותֹו ַ ַהּשׁ ׁשֶ  .ּּכְ

  אהבתי במקום הזה
ָמקֹום ַהֶזה י ּבַ ָּאַהְבּתִ ְמַמת ַאֲהָבה ּבִ.ּ ּה ְרחֹוב.ְתִחיָלה ָהְיָתה ּבֹו ׁשִ י ּבָ ך ָסַלְלּתִ  .ְ ַאַחר ּכָ

ֶרז אּו ֵאַלי ַקִלים ִמּבֶ ַּהַמִים לֹא ּבָ ַלע ָה.ּ א ֲאֵליֶהם ַעד ַלסֶּ ֶלת.ִייִתי ּבָ י ּדֶ ך ֶהֱעַמְדּתִ  ,ְ ַאַחר ּכָ
ך ִציִרים ִית,ְַאַחר ּכָ ה ִקיר ְוִנְבָנה ּבַ ך ָיָצא ִמֶמּנָ ּ ַאַחר ּכָ י ֵעץ.ְ י , ֶהֱעַמְדּתִ ְקּתִ  ְסִביבֹו ִהְדּבַ

י ּבֹו רּוַח ִמְנַיר,ֲאִויר ּתִ ַרׁשְ ֶ. ִרׁשְ ֶמׁש ּשׁ י ׁשֶ ך ָאַהְבּתִ גְ ַאַחר ּכָ ך .ָהְיָתה ְקרֹוָבה ַלּגָ ְ ַאַחר ּכָ
ך ֵמָעֶליָה י ֶאת ַהחֹׁשֶ ְפִסיעֹות ְקַטּנֹות ַעל ִמְדָרָכה.ְָאַהְבּתִ י ַרְגֶליָה ּבִ ך הֹוַלְכּתִ  .ְ ַאַחר ּכָ
י ֶאת ַרְגֶליָה ַהְלָבנֹות ּה, ֲעֵליֶהן ָעַמד ּגּוָפּה,ָּאַהְבּתִ י רֹאׁשָ ְחּתִ ָעָרּה, ָעָליו ִהּנַ  . ָעָליו ְשׂ

ָעָרּה י ֶאת ְשׂ ָלִלית.ָאַהְבּתִ ֲעָרה. זֹו לֹא ָהְיָתה ַאֲהָבה ּכְ ֲעָרה ׂשַ י ׂשַ  . ֵמיָתר ֵמיָתר. ָאַהְבּתִ
ָעָרּה ן ַעל ַמְסֵרק ֶאת ְשׂ ָמּה ְמַנּגֵ ׁשְ ִאיָפה קֹוֵרא ּבִ יָפה ּוׁשְ ֵלי ְנׁשִ ִעקּוֵלי ּכְ   .ֵּמָאז קֹוִלי ֶנֱאַגר ּבְ


