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ארבעה שירים

ושיוויתי ה' לנגדי תמיד

ָהעֹוֵבר ָעֵלינּו 

חֹוק ְוָדם ָלִדים – ַרק ׂשְ ַהּיְ
ם  ה ַהּלֹוֵקַח ּגַ ֵיׁש ַהּנֹוׁשֶ

ִלים ָהֵריִקים – ֲעָבֶדיָך ַהּכֵ

ה: ת ִקיר ְקַטּנָ ֲעִלּיַ
א ּוְמנֹוָרה ּסֵ ְלָחן ּכִ ה ׁשֻ ִמּטָ

ֶלת ְסגּוָרה ַהּדֶ
ַעְדָך  ּבַ

ָבר ָהעֹוָלם. יל ּכְ ְמִעיט, ַיְגּבִ ַאל ּתַ

ָהעֹוֵבר ֵאֵלינּו
ֵדה ַהֲחָרָדה ַהּזֹאת ל ׂשְ ֶאת ּכָ

י ֶאל ָאִבי ָראׁשִ
י ִיְך ִאּמִ ְרּכַ ַעל ּבִ

ַמה ַלֲעׂשֹות ָלְך?
לּו אֹוִתי ׁשְ ַאל ּתַ

ִרי ַהַחם. ׂשָ ֲהרּו ָעַלי ְלעֹוֵרר ֶאת ּבְ ּגַ

מהגר חלום

ֵתְך ֲאִני עֹוֵמד ִלְפֵני ִמּטָ
ְועֹוֵרם ָעַלִיְך ִמְזְודֹות עֹור ְסגּורֹות
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ָכל ָהְרצּועֹות  ק ּבְ יְך ּוְמַהּדֵ ַמְמׁשִ
ָרִטים( ּסְ ִרים, ּבַ ל ְמַהּגְ ִזים ׁשֶ )ַאְרּגָ

ם ֶאת ֵעיַנִיְך  יִתי ּגַ ּסִ ּכִ ַעד ׁשֶ
ה יֹוֵנק ָהָיה ַהּפֶ ְוֵהיָכן ׁשֶ

דֹול ְרֶזל ּגָ ו ַאְבַזם ּבַ נֹוֵצץ ַעְכׁשָ
חּוץ ָהְרחֹובֹות ֵריִקים, ֵליל ֳחָרבֹות ּבַ

ָבה ַאֲחרֹוָנה ֲאָרה ּתֵ ְוִנׁשְ
ל ָמֵלא  ַהּתֵ
ּגּוֵפְך ָחנּוט

ָזָכר ּוְנֵקָבה עֹוְבִרים 
ְדָרָכה ּמִ ה ּבַ ְלַמּטָ

ָבר ַלָחה  ִדית ּכְ ַהּיָ
י עֹוֵמד ְזַמן ָאֹרְך ַאְרּתִ ִנׁשְ

ֵרָדה ִלְפֵני ּפְ
ְוִניחֹוַח ָהעֹור עֹוֶלה 

ָחה ְזָוָדה ְוִנְפּתְ ְמָטה ִלי ַהּמִ ִנׁשְ
ַלַחץ  ט ְלַהְפִריׁש ּבְ ׁשֶ ם ַהּוֵ ּגַ

ָחר. ל ֲארּוחֹות ַהּמָ ֶאת ּכָ

הילולת היום

ְרחֹובֹות  ּבָ
ֶחֶרׁש ִמְתָעִרים ֶזַבח ּוַמְקִריב 

ין ֶמֶרץ ִהּלּוַלת ַהּיֹום ְלַמֲאַרב  ּבֵ
ה  ָעה ַקּלָ ָנּה ׁשָ ָכה ֶיׁשְ ַהֲחׁשֵ

ב  ִמימּות ַאּגַ ל ּתְ ׁשֶ
אֹון  ָ ק ַהּשׁ ּפֵ ִמְתּדַ

הֹום ְוִנְבָלע  רֹונֹות ּתְ ַעל ּגְ

צּורֹות צֹוְללֹות ֶהָעִרים ַהּבְ
ְיִליֵדי ָהֲעָנק מֹוֲעִדים

ה ֶאָחד  תֹוֵכנּו ַמּכֶ ֵאין ּבְ ָעה ׁשֶ זֹו ׁשָ
את ְוֹסֶמק ֲחבּוָרה ַאַחת ֶנְחּבֵ

יק ל ֶאָחד ְלַעְצמֹו ַמְסּפִ ּכָ
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ִמְסַעד ָיַדִים טֹובֹות ֵמְך ּבְ ד ִיּתָ ְונֹוֵפל ִמּיָ
חֹות  ֶניָה ַמְכִחילֹות ּפָ ּפָ ה ׁשֶ ָ ְוִאּשׁ

חֹות ה ַמְכִחיָלה ּוָפֶניָה ּפָ ָ ְוִאּשׁ
ָטִנים  ֶעְרַית ַהּבְ סֹוג ּבְ ּנָ ָפם ׁשֶ ְוׂשָ

ים ַוֲחגֹוָרה ִנּמֹוָחה ְלַמְרֶאה ַהּגּוִפים ָהַרּכִ
ים ּקִ ֲהִליַכת ַמְמּתַ ה ּבַ ְוַיְלּדָ

ֹחִרים. ׁשְ ֵאינֹו ּבִ ף ֶאָחד ׁשֶ ף ַמּגָ ּוַמּגָ

ָעה ַאַחת  ׁשָ
ָעה ַאַחת  ׁשָ

ּוָבִאים
ֶצֶמר ְוֻכְתַנת ִנחּוִמים  ים ּבְ ָקִנים ְמֻכּסִ ַהּזְ

יָרה ַעל ַלֶהֶבת ֲהָבִלים ִנים ַמְפׁשִ ת ַהּבָ ְוִצּנַ
ְחִליִלים ְורֹוִעים דֹות ּדַ ּשָׂ ֹוְרפֹות ּבַ ְוזֹונֹות ַהּשׂ

ֵנינּו ֲעִוית ּוַמֲחָנק ה ִמּפָ ן ּוְמַגּלֶ ֶפל ֶהָעׁשָ ְוׁשֵ
ְונֹוֵבל ָהעֹור ִלְקִריַאת ַמֲאָבק

ַנְפׁשֹות ַמֲעָנק יל ּבְ רֹוְפִאים ְלַהְגּדִ יִחים ּבָ ְוחֹוִלים ַמּדִ

בתינוק

ת ָהעֹוָלם ּמַ ֵפט ּתֻ ָ ּשׁ ינֹוק ּתִ ּתִ ּבַ
ֵפָלה ְ י ַהּשׁ ל ַאְנׁשֵ ּגֹוֲהִרים ָעָליו ּכָ
ים ּוְזָרִדים ַסּלִ ּוָבִאים ִמן ָהָהר ּבְ

רּוִפים ל ַהּטְ ם ַיְחְזרּו ּכָ ּוֵמַהּיָ
ִתינֹוק ֶאָחד  ּבְ

רּוַע ַקְדמֹוֵני ּכֹוָכִבים ְועֹורֹו ַהּזָ
א  ָאּנָ

ִפיר ֲאָדמֹות ֵמי ׁשָ ָהִציפּו ּבָ
א ִאּמָ

ְטָמְתָך  י ִלי ּפִ ּלִ ּגַ
ִאית ַקּמָ

ָפֵתינּו ֵבד ַעל ׂשְ ָרף ּכָ י ַהּשָׂ ּכִ
ִתיָקה ִעיָרה ּוׁשְ ן ּבְ ּנֵ ְמׁשַ

ְוֵאיִני ָיֹכל ָלֶהם.


