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דנה לובינסקי

אותות 

י ָלְך  ָעִמים ָאַמְרּתִ ה ּפְ ּמָ ּכַ
ה מֹוָצִאי ּנָ ה ִמְזָעִרית ִמּמֶ ת ְנֻקּדָ ׂשֶ     ֵיׁש ִלי ְרִגיׁשּות ִלְנִדיַדת ָהֲאָדָמה ַוֲאִני ְמַחּפֶ

    ְוַאּתְ
ִאּלּו ֵעיַנִים חֹולֹות ּכְ י ּבְ ְלּתְ ּבִ ּכַ ִהְסּתַ

י     ֵאין ָלְך ֵצל      ָאַמְרּתִ
י ּיֹות     ָאַמְרּתִ ִזּקִ ְך ָמֵלא  ּבְ ּלָ ט ׁשֶ ּבָ ַהּמַ

י ֲאָבל ַאּתְ ָעִמים ָאַמְרּתִ ה ּפְ ּמָ   ּכַ
ָהרּוַח ֹלא ֵהִריָחה ָלְך   ַאּתְ

ֹאֶזן הּו ִהְסִריַח ָלְך     ּבָ ֶ      ַמּשׁ
ָעִמים  ה ּפְ ּמָ ּתְ ִסיָמִנים ִלְצִמיתּות    ּכַ ׂשְ   ִחּפַ

יק י   ַמְסּפִ      ָאַמְרּתִ
ֲאִני אֹוֶמֶרת ָלְך ׁשֶ

ֲאִני אֹוֶמֶרת ָלְך
ֲאִני אֹוֶמֶרת ָלְך

ִביֵלְך ֶאת ָהֵאׁש ׁשְ ם ִאם ָהיּו ּגֹוְנִבים ּבִ     ֲאָבל ַאּתְ ּגַ
                                                         ָהִיית זֹוֶעֶקת

            "ָמֶות"

מֹו ה   ִנְרֵאית ָלְך ּכְ ל ִמּלָ     ּכָ
ֲעלּוָמה ל ַאְזָהָרה       ִנְרֵאית ָלְך ּתַ   ִאיתּות ׁשֶ

ֲעלּוָמה    ֲאִני רֹוָצה ת ֶאל ּתַ         ּגֹוֶלׁשֶ
ר ׁשֶ ף   ִלְגֹזר ָלְך    ֶאת ַהּקֶ ף ַאֲחֵרי ּדַ  ִלְקֹרַע ָלְך ּדַ

ר ֲאִני רֹוָצה ׁשֶ ין ַהֲחלֹום ְלֵבין ַהּפֵ ּבֵ
מֹו ְסִפיָנה ְטרּוָפה        ּכְ
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ִלְזֹרק אֹוָתְך    
ְצֲעִקי ה ַאּתְ ּתִ ׁשָ ּבָ    ַלּיַ

              ָאֶמִריָקה ָאֶמִריָקה
ְצֲעִקי מֹו ַמֲחָלה ַאּתְ ּתִ    ּכְ

ְוַאף ּכֹוָכב ֹלא ַיֲעֶנה
ים   ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ְזקּוָקה ִלְמַגּלִ

י ָלְך ָעִמים ָאַמְרּתִ ה ּפְ ּמָ ּכַ

א' ה קֹוֵדם ַלּפֵ ַהּפֶ
ה הּוא ַהּפֹה ַהּפֶ

עֹוָלמֹות ֶפה ְוַהּטֹוב ּבָ ְוהּוא ַהּיָ
                           ֲאָבל ַאּתְ

י אֹותֹות ּנִ     ָרִצית ִמּמֶ
י ָלבֹוא ֵאַלִיְך ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ֶעְדָנה ה    ּבְ ִלי ִמּלָ ִרית ּבְ ִלי ּבְ ּבְ
ִפים ַלּטְ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ף ֶאת ָהֶעְרָוה   ּכְ ְלַלּטֵ

ָחק ׂשְ ּמִ ִהְפִסיד ּבַ ל ֶיֶלד ׁשֶ    ֹראׁש ׁשֶ
ְדָמָמה    ּבִ

ַלְחֹנק ֶאת ַחּיֹות ָהֵאיָמה
ל ְרָאָיה ְרִעין ׁשֶ ִלי ְלַהְטִמין ּגַ    ִמּבְ

ְיָלה ַרְטּתְ  ֶאת ַהּלַ ָדִנית  ׂשָ   ֲאָבל ַאּתְ   ֲחתּוָלה ַחׁשְ
ְמּתְ  ּוַבּבֶֹקר ַמל ַהּנֹוָרא    ֹלא ִנְרּדַ ַחׁשְ  ּבַ
ְבֵרי ְמֵאָרה ֶמׁש ּדִ ֶ ָהִיית ַמְמִטיָרה ַעל ַהּשׁ

ְלּתְ אֹוָתּה זֹוָנה זֹוָנה ה ִקּלַ ּמָ ּכַ
ה יָטה      ּגֹוְרּגֹוָנה ְצֻהּבָ ּבִ ָמה     ִהיא ַהּמַ ּה ֵאין ָחָדׁש      ִהיא ָהֲאׁשֵ ִאּלּו ּבָ ּכְ

ֹזאת ַאּתְ  
כּוָרה ּמְ ַאּתְ ׁשֶ

ה ֻדּמָ ָמעּות ַהּמְ ׁשְ ַלּמַ
ְך ּלָ ָבר ְלָהִזיז ֶאת ַהּכּוס ֶהָחסּום ׁשֶ ְתִחיִלי ּכְ ּתַ       

ָנה ַכּוָ ַאף ֶאָחד ֹלא ַיְזִריַע ָלְך אֹותֹו ּבְ
י ׁשִ ַבּקְ  ִאם ַאּתְ ֹלא ּתְ

ה     ַמה ַאּתְ ְמַנּסָ
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מֹו ֲעקּוָדה ה ּכְ ֵאלֹות ֶאל ָהַרּקָ ַמְצִמיָדה ִלי ׁשְ
ה     ַמה ַאּתְ ְמַנּסָ

ַסְך ַהּכֹל ּבְ
ה ְלּבָ ַאּתְ ֲחִתיַכת ּכַ

ע ֲאִפּלּו ִלי ַמּצָ ִמְתקֹוֶמֶמת ּבְ
ֵאין ָלְך ְנִביָחה

ה ָלנּוס ַנּסָ ּמְ ַסְך ַהּכֹל ִצּפֹור ׁשֶ       ּבְ
עֹוָפּה. ִמּמְ


