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עמוס קושניר

יֹוָמׁשֹוָאדָָמה

ו, יֹוְסל ה ַעְכׁשָ ֵאיֹפה ַאּתָ
ה ִפּיָ ֻדְגַמת ּכָ ית ּבְ ּלִ ִעם ַהּטַ
ַחל ּנַ ּבַ ה ׁשֶ חּוׁשָ ְוָהֶרֶגל ַהּכְ

יְלָנה ים ִקילֹוֶמֶטר ִמּוִ לֹוׁשִ ׁשְ
ו, יֹוְסל ה ַעְכׁשָ ֵאיֹפה ַאּתָ
יָנא ּתִ ֶלׁשְ ּפָ ַלִים ּדְ ירּוׁשָ ּבִ

ִית ֶלֶחם ל ּבֵ ְרִטיָזִנים ׁשֶ ַהּפַ
ה ּיָ ָגָלּבִ ִאים ֶאת ֶיׁשּו ּבְ נֹוׂשְ

ָהֲעָיָרה ָהְיָתה ְלֵאֶפר
יק ְלַמִים  ַער ָהַעּתִ ַהּיַ

ֶכר ַהּסֹוְבֶיִטי ְזכּות ַהּסֶ ּבִ
ם ְסָטִלין ֶכר ַעל ׁשֵ ְזכּות ַהּסֶ ּבִ
ַלע ּסֶ רּוִיים ּבַ ה ְקָבִרים ּכְ ָ ּשׁ ׁשִ

א ה ְוִדיר ַחּנָ ַסְח'ִנין ַעַראּבֶ
ָהֲעָיָרה ָהְיָתה ְלֵאֶפר
יק ְלַמִים ַער ָהַעּתִ ַהּיַ

ָך ׁשֹוֶכֶנת ָאִביָך ֵמת ִאּמְ
ה ְדֵהיׁשֶ ִליִטים ּבִ ַמְחֶנה ּפְ ּבְ

ֶיה ַטְלּבִ ּבְ יְתָך ׁשֶ ְוֶאת ּבֵ
ית ְגִרירּות ֵאירֹוּפִ ׂשֹוֶכֶרת ׁשַ

ְנַין ָהֶאֶבן ַהְרֵחק ֵמַעל ּבִ
ֶגל רּוַח ַעז נֹוֵקׁש ַהּדֶ ּבְ

ִים ּפַ ים ּכַ ָלִדים ּפֹוְרׂשִ ְוַהּיְ
ל ַזִית מּוָקִעים ַעל ְצָלב ׁשֶ ּכְ

ְרִטיָזִנים ִעם ָהַאִחים ַהּפַ
ַחת ַיַער ַמִים ָעֹמק ִמּתַ
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ו, יֹוְסל ה ַעְכׁשָ ָאז ֵאיֹפה ַאּתָ
ו, יֹוְסל ה ַעְכׁשָ אֹוי ֵאיֹפה ַאּתָ

אבא אקסטה

א ְוִלְפָעִמים ֲאִני אֹוֵמר לֹו ַאּבָ
א א ַאּבָ ֲאִני אֹוֵמר לֹו ַאּבָ

ל ָעַלי ּכֵ ְסּתַ א ּתִ ַאּבָ
י ְהֶיה ִאּתִ א ּתִ ְוַאּבָ

ֶרֶגׁש ִמיד עֹוָנה ִלי ּבְ ְוהּוא ּתָ
ִאיֵמְייל: ִמיד עֹוֶנה ִלי ּבְ ְוהּוא ּתָ

ֶאְקְסָטה! ֶאְקְסָטה!

ּפֹוַסַחת טּות ַהּזֹו ׁשֶ ֻסּיָ ַהּמְ
ֶקר ַיַחד, ֶ ֵני ְסִעיֵפי ַהּשׁ ַעל ׁשְ
ֵקד מֹו ֵעץ ׁשָ הּוא ּכְ ֶקר ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

דּוָפה ֲאָדָמה ׁשְ ְעָמִמים ּבָ ים ְמׁשֻ ָרׁשִ ׁשֹוֵלַח ׁשָ
ֶמׁש. ֶ ְוׁשֹוֵאף ַלּשׁ

ל ֶחֶרס ה ׁשֶ ֶמׁש ִהיא קּוִקּיָ ֶ ֶמׁש, ַהּשׁ ֶ ֶמׁש, ַהּשׁ ֶ ֶמׁש, ַהּשׁ ֶ ר ַלּשׁ ֲאׁשֶ ּבַ
ָבִסים ְקרּוִעים ין ַעְנֵני ּכְ ּבֵ

רּוִטים ים ׂשְ ַמִים ְצֻהּבִ ַעל ֶרַקע ׁשָ
רּוִעים: ִסְרֵטי ָמַדּב ּגְ מֹו ּבְ ּכְ

ֶאְקְסָטה! ֶאְקְסָטה!

ַלְיָלה ַחר ִנְמָהל ּבְ ַ ַהּשׁ
ְסָקֵפה מֹו ֶהָחָלב ֶאל ַהּנֵ ּכְ

ֲאָבל ַהֲחָרָדה ִהיא אֹוָתּה ֲחָרָדה
ְיָלה, ּלַ ּיֹום ְוַגם ּבַ ם ּבַ ּגַ

ם – ֵאין ָלּה ׁשֵ ֲחָרָדה ׁשֶ
ָרִאיָת קּוס ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּפַ מֹו ּבַ ּכְ

אֹו ָאַמְרּתָ ְיהֹוָוה

ֶאְקְסָטה! ֶאְקְסָטה!


