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אדֹוארדֹו ַסנגווינֶטי

מבחר שירים

לַּבֹוִרינטּוס 

[8]
ל ְמֵלאּות ְוִצְמצּום  ֲחלּופֹות ׁשֶ י חֹוֶזֶרת ּבַ ּלִ ָבָנה ׁשֶ ַהּלְ

ֹצֶמת ּוְבָלׁשֹון ְלָבָנה י ּבְ ּלִ ָבָנה ׁשֶ ַהּלְ
ה ֵצל ִחּנָ ים ּתְ ל" ּוְתִהּלִ ַמד־ְזַמן ָקבּור ּו"ִמְפַרץ ַהּטַ

ד חֹוֶלה ּוְבִחיָלה ִנית ְוׁשָ ל סּוס ּוַמְרּגָ ְרֶזל ׁשֶ ּבַ
ַחת ְלַסְלֵעי ִריַסִיְך( ַגי ֵמִתים ִמּתַ )ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ּדָ

ִריל ָפה ַמְקֵהָלה ְוֹחֶדׁש ַאּפְ פּול ַמּגֵ ְתָקה ּוִמְכׁשֹול ַצַעד ּכָ ַהְרּפַ
יר ל ַמֲעצֹוִרים ְוקֹוָדה ּוַמְכׁשִ ִחּבּור ָנבּוב ָנסֹוג ׁשֶ
ֹחר ל ָצֹהב ְוׁשָ ַמְרֶאה ַהּכֹל אֹו ָרק ֶחֶרק אֹו ִזּוּוג ׁשֶ

ֶדה  ּשָׂ ּוְבֵכן, ָעֶלה ּבַ
ֶתם ְטַרְנס־ְיֵרִחי ָדג ְלָבָנה ַאּתְ ּכֶ ף ּבְ ַאּתְ ֲעַטּלֵ

ף ּתָ ֶדה( ִמְכחֹול ֲחלֹום ִלְפָעִמים ָמקֹום ְמׁשֻ ּשָׂ ֹחר ּבַ )ּוְבֵכן, ָצֹהב ְוׁשָ
ֵרַח ְרצּות ַהּיָ ֵרַח ִלְפֵני ִהְתּפָ ר ַהּיָ ׁשֶ ִלְפֵני ּגֶ

ר ְרּפַ ַכְנֵפי ּפַ א ּבְ ל ַקׁש ֲחִזיר ְמֻמּלָ ֹאֶפק ִהיְסֶטִרי ׁשֶ ּבְ
מֹוִני ֹלא־ְכלּום ֵבד ּדֶ ֵרָפה ּכָ ָכה ָאָבק ׂשְ ָנה ַמּסֵ ַהְצּפָ

)אפריל 1951(

החיים המתוקים 

[1]
יצֹוִנית ְפֶלֶצת ַהּקִ ן, ֶאת ַהּמִ ְלַמד, ּבֵ

ו  ָבר ַעְכׁשָ ָהה, ָעֶליָך, ּכְ  
ּוב  ָמִעי ֶזה )ִחּשׁ ג ַמְבִעית יֹוֵתר( צח)ק(וק ּדּו־ַמׁשְ ּכַֹח )ּדָ ִלׁשְ
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יׁשֹוֶנת( חּוָרה )אֹו ְקׁשִ ל ּבַ ָמִעי( ׁשֶ ּדּו־ַמׁשְ
ִעימֹות ָעֶליָך ַלֲהֹדף ֶאת ַהּפְ

ס ל ַהּנֵ בֹון, ָפָנִטּיֹות יֹוֵתר( ׁשֶ ִחיַנת ָהִרּקָ לּו )ִמּבְ ָצרֹות ַהּלָ ַהּקְ
ַעם  ה יֹוֵדַע, ַאף ּפַ ָהה, ַאּתָ     

י ָרצֹון ֲהִכי ֱאנֹוׁשִ ה ֶהָחרּות ּבָ ין ְזָוָעה ַלֲחלֹום, ְלַבד ִמּזֶ ל ּבֵ ֹלא ָהָיה ֶהְבּדֵ
בּוָנה; ֵני ַהּתְ ית — ּפְ ָוָעה ֲהִכי ֱאנֹוׁשִ ּזְ י, ּבַ ֲחלֹום ֲהִכי ֱאנֹוׁשִ ּבַ

ן, ְרָגׁשֹות ּבֹוְגִרים יֹוֵתר  ְגרּות( ּבֵ ו, יֹוֵתר ּבַ ָבר ַעְכׁשָ ׁש )ּכְ ּקֵ ּבַ
יל  ַהּגִ

ה ַהּזֹאת,  ְפֶלֶצת )ְוַלֲחלֹום(; ֵלב ַאֵחר הּוא ָהַעִין הֹלא־ִמְתַרּצָ ד ַלּמִ ִהְתַנּגֵ
ַח, זֹו ַפְנַטְזָיה ַסְרָטִנית; כֹוָלה ְלַנּצֵ ַהּיְ

ל, ֲחמּוָצה, ֻמְזָהִבים ְיכֹוָלה ְלִהְתַאּכֵ     
ים ל ַהַחּיִ ְך ׁשֶ ל־ּכָ תּוִקים ּכָ ָהִעּנּוִיים ַהּמְ

)1960(

תמונות מסע 

[34]
יָלה ל סיּבִ ֵעיַנִים ׁשֶ י, ּבְ ַחר ּבִ ּבָ ֲחָצִאית ְקָצָרה, ׁשֶ ֶכס ּבַ ִלְפִקיד ַהּמֶ

י ֲעָבר, ָאַמְרּתִ ּמַ ל נֹוְסִעים ּבַ תֹוְך ׁשּוָרה ֵאיְנסֹוִפית ׁשֶ ְויֹוָנה, ּבְ
א־ִוּדּוי ֵמֵעץ תֹוְך ּתָ ל ָהֱאֶמת, ָסגּור ּבְ ֶאת ּכָ

ָלבּוד
ּלֹוֵמד רּוִסית ְוֶגְרָמִנית; ן ׁשֶ ׁש ִלי ּבֵ ּיֵ י ׁשֶ ָאַמְרּתִ  

ָרִכים, ָהָיה ָצְרָפִתית, ב־4 ּכְ ־Bonjour les amis, קּוְרס ּבְ ׁשֶ
י; ּתִ ִביל ִאׁשְ ׁשְ ּבִ

רֹוָזה לּוְקֶסְמּבּוְרג ִהיא י ׁשֶ יֹוֵתר: ָיַדְעּתִ ָהִייִתי מּוָכן ְלהֹודֹות ּבְ  
י ִרּיּות"; ְוָיֹכְלּתִ ְרּבָ יְסָמה "סֹוְצָיאִליְזם אֹו ּבַ ְבָעה ֶאת ַהּסִ ּטָ זֹו ׁשֶ

ְלָהִפיק ַמְדִריָגל ַצֲעָקִני;
ִכיַסי, ׁש ּבְ ּפֵ י, ְמַפׁשְ ְעּתִ ֲאָבל ִהּזַ  

ַרְצּתְ ּבֹון מה־Operncafe: ְוָאז, ִהְתּפָ ָוא ֶאת ַהֶחׁשְ ְ ׂש ַלּשׁ ְמַחּפֵ
ָלִדים, ַמְקִסיִמים ּוֻמְקָסִמים; ם ֶאת ַהּיְ , ּגֹוֶרֶרת ֵמָאחֹור ּגַ ַאּתְ

י ּלִ ָיאְטִריֶצ'ה זֹו ׁשֶ נּועֹות ֻנְקׁשּות, ֲאִני ְוּבְ אֹוָתן ּתְ ים אֹוָתְך ּבְ )ֲאַנְחנּו ְמָגְרׁשִ
ֶקת(: מֹוְקָרִטית ְמֻחּלֶ ּדֶ
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ם ָבר, ׁשָ ַחק ּכְ ּלֹא ִיְתֹקן ִנׁשְ ֲאָבל ַמה ׁשֶ  
ב ִלְפֵני ׁשֹוֵטר ִעים יֹוׁשֵ ן־ַאְרּבָ ִביִלי; ּבֵ ׁשְ ְרִלין, ּבִ י ַהּבֶ ּתֵ ין ׁשְ בּול ּבֵ ּגְ ּבַ

[45]
ֲאָמץ ָרב, ּמַ ֲאִני ְמִביאֹו ּבַ ֶזה, ׁשֶ ָסֹגל ַרע ּכָ ת, ּבְ ַהּגּוף ַהּמֵ

ְרחֹוב ָמֶטאֹוִטי, ִית ָהָאֹרְך ּבִ תֹוְך ַהּבַ ִטיִחים; )ּבְ ר ֲעטּוי ׁשְ רֹון ִעּוֵ ְלתֹוְך ִמְסּדְ
ִנְדָמה ִלי, ֲעַדִין(;

בֹות ְרֻטּבֹות ֲחבּוׁש ְקָרִעים ּוַמּגָ  
ף אֹוד ְמֻזּיָ ְצִהיר ַהּמְ ם, ְקרֹוַבי, ַלּתַ ֹאֶפן ְמֻסּיָ ִפים, ּבְ ּתָ )ׁשֻ

ים, ִאּיִ ל ְנָיר ְוחֹוָתמֹות(: )ְוֵעֵרב סֹוְכִנים ֲחׁשָ ְטיֹות ׁשֶ ֵעֵרב ַאְמּבַ ׁשֶ
ָעַקב ַאֲחַרי(; אּוַלי, ַוֲאַסְפסּוף ּדֹוֶמה ׁשֶ

ָקה  ְוִאם ִנּתְ    
ֲהִליָכה, ף ֶרֶגל, ַעל ָהָאֶרץ, ֲארּוָזה ּוְרקּוָבה, ּבַ ֲחִצי ּכַ

ָבר ֹלא יֹוֵדַע ֵמן(; )ַוֲאִני ּכְ ְלִמי ׁשָ ל ַסּבֹון ּגָ דֹוָלה ׁשֶ ְך ֲחִתיָכה ּגְ ֲחלֹום; )ַאַחר ּכָ ּבַ
ו ר ָלְך ַעְכׁשָ (; ֲאַסּפֵ ם ַאּתְ ַעְזִרי ִלי ּגַ ירֹו, ְוֵאיְך, ִאם ֹלא ּתַ ֵאיֹפה ְלַהְסּתִ

י. ּלִ ֶכף; )ַאּתְ ְיכֹוָלה ְלָהִבין אֹוִתי(: ֶזה ַהּגּוף ׁשֶ ְמַעט, ּתֵ י, ּכִ ֵהַבְנּתִ ׁשֶ

 Erotopaegnia

[3]
ְסֶפַרת ה, ּבִ ַבׁש ַהּזֶ ּדְ ִרים, ּבַ ֲחִניַכִים ַהּקָ ית ַהּזֹאת, ּבַ ְסּפִ ּכַ י ּבַ ְפׂשִ ּתִ

ל  ְזִהירּות ֶאת ֹראׁשֹו ׁשֶ ה; ִמְדִדי ּבִ ֵבׁשָ כּוִכית ַהּיְ ַהּזְ
ו ֶאת ַרְגלֹו ִמי ַעְכׁשָ ַעּקְ נּו ְוַאל ּתְ ַיְלּדֵ

ַהּלֹא־ִנְרֵאית;
ָבר ִפְטָמֵתְך ָעַלִיְך ְלַהְחִליף ּכְ ּבְ

ִנים ל ַהּגֶ ֶסִסיִבית ׁשֶ יָמָתם ָהאֹוּבְ ל נּורֹות, ֶאת ְנׁשִ ֶלת ׁשֶ ת ֻמְגּדֶ ׁשֶ ַיּבֶ
ִדים ְרּפָ ֶטן, ֶאת ַהּסִ ל ַהּבֶ ְוְיָתִנים ָהֲעֵצִלים ׁשֶ ִנים, ֶאת ַהּלִ ֻסּכָ ַהּמְ

ִחיָלה ְוֶאת ַהֲחלּוָדה  ִין, ֶאת ַהּבְ ְוַהּיַ
ֶכף  ִביׁש ּתֵ ל ּכְ ּכָ ּום ׁשֶ  ִמּשׁ

ף ֶבר ַטּבּוִרי — ְלַגּלֵ ִיְרֶצה ָלרּוץ ּוְלפֹוְגׁשֹו, ְוָכל ׁשֶ
הּו — ָלֵתת לֹו ְלׁשֶ ּלֹו, ִהיּפֹוּפֹוָטם ּכָ ן ׁשֶ ֶאת ְצדּוִדית ֶהָעׁשָ

ֹחר; ָ ְרָחן ַהּשׁ ל ַהּזַ ּלֹו ְוׁשֶ ים ׁשֶ ַקּשִׂ ׂשְ י ַהּקַ ּנֵ ֶאת ׁשִ
סּוִרי ִמן ָהרּוַח,
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פּוִפים, ִמן ַהּקֹוְסִמים, ִמן ַהֲחָרִקים; קֹומֹות ַהּצְ ִמן ַהּמְ
ֲאָוָזה, ָקלֹו, ְלִהְתּבֹוֵנן ּבָ יל ֶאת ִמׁשְ ים יּוַכל ְלַהְכּפִ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ּוְבׁשִ

ֵבִדים; ְנִפיַלת ַהּכְ ַכח ּבִ ִלְקׁשֹר ֶאת ֶהָחלּוק, ְלִהּוָ
ים, ַטּנִ ְפָרִקים ַהּקְ ּלֹות, ִמן ַהּמִ ּלֹו ּוִמן ַהּגֻ י ֶהָאצֹות ׁשֶ ן ֵמַחּיֵ ִקְרִעיהּו ִאם־ּכֵ

ים; ָדִלים ַהַהְסָסִנּיִ ֵמַהְבּ
ים ָצַעִיְך ַהּנֹוְזִלּיִ ְכּבֹׁש ֶאת ּפְ ַאְנָחתֹו ּתִ

ם! ִלי־ׁשֵ נֹות־ּבְ לּו, ּבְ אֹות ַהּלָ נּו ֶאת ַהּמֵ ּלֹו ְיַתּקְ ֻלְכָסנֹות ׁשֶ ְוֵעיֵני ַהֶחְמָאה ַהּמְ

[4]
ְרׁשּור ָרֶזה, ֲחלֹום; מֹו ׁשַ ּדּול ָיֵבׁש, ּכְ מֹו ּגִ ְך, ּכְ ן ּבָ ָיׁשֵ

ו צֹוֵרם, ּלֹו; ַעְכׁשָ ו ֵמִניַע ֶאת ִצּלֹו־ׁשֶ ו ֶאת ֶהָחָצץ, ַעְכׁשָ מֹוֵעְך ַעְכׁשָ
ל ָהֵעת ְלַטַעם ה ּכָ ִחּכָ ין, ַאֲחֵרי ׁשֶ ּתִ ּבֹוֵלַע, ַמׁשְ

ָרד, ָרטּוַרת ָהַאְרֶנֶבת, ְלַרַעׁש ַהּבָ ּבֹוָנג, ְלֶטְמּפֶ ַהּבַ
ׁש; ג, ְלֶצַבע ַהּקַ ְלצּוַרת ַהּגַ

ַמן ִלי ָמזֹור ַהּזְ ּבְ
ִלים; ּמּוִיים ְמֻבְלּבָ יָעה ּדִ חֹוֵזר ַעל ָיָמיו; ָהָאֶרץ ַמּצִ

ר, ֶאת ַהּתֹוָתח? לּום ֵיַדע ְלַזהֹות ֶאת ָהֵעז, ֶאת ָהִאּכָ ּכְ
ה, ס ַהּזֶ ה, ֹלא ָלַאּגָ ֱאֶמת ִקּוָ ה ּבֶ ֹלא ְלֶמְלָקַחִים ֵאּלֶ

ְך. ּלָ ה ׁשֶ ק־ָהְרָקמֹות ָהָאטּום ַהּזֶ תֹוְך ׂשַ ר ָרַעד ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

[5]
אּורֹות ל ָהֶרֶחם(; ַהּמְ ים )ׁשֶ ַוֲאֵבִלים ֵהם חֹוְתִכים; ֶאְבֵרי־ִמין ִצְמִחּיִ

ָמעּות ַלחֹות; ְמָגְרִדים obscoenissimas ves, ּתֹוְסִסים; ׁשֹוְרִקים ּדּו ַמׁשְ
ְצָעָקה; ּוִבְסִחיבֹות )ִסּיּוִטים!( ב ָלֶהם!( ְונֹוְקטּוְרִנים, ִאם ְלַהֲעִדיף ּבִ )ְוָלֵכן, ַהְקׁשֵ

ִנים! ִנְרָמִזים( י )ַהּבָ ְרּפּור ִמְפַלְצּתִ קֹות; ּפִ ִרים; ְקָללֹות ֹלא ְמֻדּיָ ֵהם ׂשָ
ִתים ֶקֶצף ַחם ֵהם סֹוֲחִטים; רֹוְגִזים ֲחצּוִפים; ִעם ֲחלֹומֹות ְמֻעּוָ

ים. ָלִדים )et luxuriantes( ִנְצִחּיִ ין ּגְ ִלי ֶסְקס et lascivientes; ּבֵ יִלים! ּבְ ְבׁשִ ּתַ

[6]
ֶלְך ְוֶאת ָהָארֹון; ל ַהּמֶ ּה ֶאת ַסְנּדָ ּלָ ֵעת צֹוֵרְך ָהֲאגּוָדל ׁשֶ ּכָ

ּה הּוא יֹוָנה; ַאּפָ
ה; ּיָ ּבִ ִאיׁשֹוָנּה הּוא ַהּקֻ

ס; ְרּפַ ָבה ְוַהּכַ ְרּכָ ַרְגֵלְך ַהּמֶ ִכים ּבְ ָבר נֹוׁשְ ּכְ
ֶרט; כּוִכית, ֹלא ַלּסֶ ֶדת ַלּזְ ֹלא ִמְתַנּגֶ
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ַמיִים ֵהם עֹוָרּה ֶהָעִדין; ָ ַהּשׁ
יֵענּו ִקּיּוָמּה ל ַעְצמֹוֶתיָה ַמְפּתִ יחּות ׁשֶ ׁשִ ּקְ ֲאָבל ּבַ

ְרֶניָה ֵאיְך צֹוֵמַח מֹוֵתנּו  ִצּפָ ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים ּבְ

[7]
ְגיֹון! ֵרְך(; )ַהּצַֹהר(; ַהּפִ ֶלת(; )ַהּיָ ִדּיּוק ַהּדֶ הּוא חֹוֵלף לו; )ּבְ מֹו ׁשֶ ָהִעְנָין ּכְ
רֹוּפֹוְרציֹות נֹוָראֹות(; ֲעָנִקּיֹות! לֹוֲחצֹות )...(; )חֹוֵלף לו( ; ּוִבְרָעָדה! )ּפְ

ְקּבּוק; ּוְבִדּיּוק ַהּבַ
ה ֲאִויר ַהּזֶ ָכה; ּבָ ּמּוׁש; ּוְבִדּיּוק ּכָ ִ ֵבית ַהּשׁ ּבְ

ְרָעָדה! ה! ּבִ ְגיֹון ַהּזֶ ל; ְוֵאיְך חֹוֵלף לֹו ַהּפִ חֹוָרה־ִמּכָ ְצֶיְנִטית ַהּצְ גּוַע; ַאּתְ ַהּפַ ַהּנָ

[9]
ְתאֹוִמית; ְוִהיא, ּוָבֲעָרֶפל, ֵרָכה ַהּפִ כּוִכית, ַהּבְ ּוֵמֵעֶבר ְלֶדֶלת ַהּזְ

ַעם ַאַחת, ַוֲאבּוָדה! עֹוד ּפַ
לּו( ים ַהּלָ ַנּבִ ַעד ְלַאַחד ָהֶאׁשְ י )ּוִמּבַ ְטּתִ ֶעֶצם ִהּבַ ּבְ  

י עֹוד, עֹוד ְבּתִ ִתים, ָמִטים ִלְנּפֹל; ִהְקׁשַ ְנָיִנים ְמֻעּוָ ר ֲעזּוָבה, ַהּבִ ּכָ ַהּכִ
ֶעֶצם, ֹלא־ִניַע; ַוֲאִני ַעְצִמי ּבְ י, ּבְ ה ֵהַרְחּתִ ה; ְוֶאת ָהֲאִויר ַהּזֶ ֶקט ַהּזֶ ֶ ַהּשׁ

ִים; ְרִאי ִרים ַהּמַ גּוִגּיֹות ְרִאי, ֲאַפְרּפָ ָאבּוד, יֹוֵתר; ֲאָבל ֵמֵעֶבר ַלּזְ
ים ָהֲערּוִמים, ְויֹוֵתר ֵבׁשִ ְמָרִצים, ַהּיְ ֵאת ַמְחָצלֹות ַהּנִ

יָמה ׁשִ יֹוֵתר ַהּנְ    
ֲעִליבּות לּו, ּבָ ִים ַהּלָ ּמַ ָכה, ּבַ ּתֹוֶקֶקת; ַוֲאִני ַעְצִמי, ּכָ ה, ִמׁשְ ּנָ ה ִמּמֶ ְנִקּיָ

אר! ָכה, ַצּוָ ּה, ּכָ ּלָ ֶבת, ׁשֶ ּגֶ אָרּה, ְועֹוד, ְוַהּמַ ְוָאבּוד, ְוַצּוָ
ים! ים, ִמְתַנְדְנִדים, ֵעיֻרּמִ ִים, ּוְבָיִחיד, ֲחמּוֵמי ַהּמַֹח ָהֵאּלּו, ֲעָנִקּיִ ֵמַהּמַ

ָמּה;  ׁשְ ְראּו ּבִ ּקָ ְנִגיָעה, ַמְקֵהָלה, זֹו ׁשֶ ה, הֹו, ּבִ ׁשָ ֶרת, ַחּלָ ֶרת, הֹו ַמְקֵהָלה ּפֹוׁשֶ ּפֹוׁשֶ
ְנִגיָעה(! ִתים ּבִ ְצָעָקה(! ֶטְסִטיּבּוס )ְמֻעּוָ ַמְקֵהָלה, עֹוד; ֶטְסִטיּבּוס )ָחְמֵרי ֶנֶפץ ּבִ

ִתים(! הֹו! ִכים ְמֻעּוָ ֶטְסִטיּבּוס )ֲאׁשָ
יַח יג אֹוָתּה ָהַעְרּפִ ְוִהּצִ

ים, ִים; ּוִבְגִביִעים ַחּמִ ָכה לֹוֲהִטים, ַהּמַ ּומּוָאִרים ְמאֹוד, ְוִנְמָרִצים, ּכָ
ְצָרחֹות, רֹוְתִחים;  רּוִעים; ּבִ ֲאָגִנים צֹוְרִמים; ּפְ ִלים; ּבַ ּגְ ּתַ ִמׁשְ

ְגִניָחה ו, ּבִ ְצָרָחה!( ּדֹוֲחִפים! ְצמּוִדים, ַעְכׁשָ ו ּבִ ָכה ַעְכׁשָ ֶטן ַהּזֹאת )ּכָ ּבֶ ּבַ
;) ִביִרים )ָאַמְרּתְ יִמים; הֹו, ׁשְ ִסּנּון,ַמְרׁשִ ּבְ
ִליָפה, אֹוה! ּדְ ְוִתְרִאי אֹוָתּה, ֻמְפֶעֶלת, ּבַ

ִדּיּוק ֶרֶזְנִטיּבוס ֶטְסִטיּבּוס, ְרִאי(; ִהיא ִנְרֶעֶדת ְרִאי; ִנְמֶרֶצת; ִהיא ּבְ )ּפְ
ְמַגֶהֶצת
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[11]
ִריר! הֹו ֶאְגרֹוף! חֹוֵדר; קֹוָדה ִעְקִבית! ׁשֹוט ַקר! אֹוה ׁשְ

, ֵהַזְעּתְ  ַחְקּתְ יק )ֶזה ָהֵארּוַע(; ׂשִ ִתית ַמְסּפִ ׁשָ
ֵהָמה!(  י, ּבְ ׁשִ ָחק ִטּפְ ֶזה ִמׂשְ )ּכָ

1960

מהמאה  לאוויוס  הלטיני  המשורר  מאת  אבודה  יצירה  של  שמה  הוא   Erotopaegnia

השניה.

כור המצרף של הגיהנום 

[10]
ְרֶצלֹוָנה ל ּבַ לֹום ׁשֶ ָ ַפִים, ֶזהּו ַהּשׁ ּגָ ּמַ ֶזהּו ֶהָחתּול ּבַ

ר, ֶזה ָהֲאַפְרֵסק ּטָ ין ַקְרל ה־5 ּוְקֶלֶמְנט ה־7, ֶזה ַהּקַ ּבֵ
ְנְדרֹו ף, ָאֶלּסַ ֲהֹפְך ֶאת ַהּדַ ַהּפֹוֵרַח, ֶזהּו סּוסֹון ָים; ֲאָבל ִאם ּתַ

ֶסף ְרֶאה ֶאת ַהּכֶ ּתִ
ל ֶצֶדק, זֹוִהי אֹוטֹוְסְטַרַדת ְוָיִנים ׁשֶ ה ַהּלַ ֵאּלֶ   

ִמן  ִטיִנים  ַהּלַ ׁשֹוְרִרים  "ַהּמְ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֶרְך  ַהּכֶ ֶזהּו  ע,  ֻרּבָ ַהּמְ ַהּלּוַח  ֶזהּו  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ
זֹו  ָאתּוָנה,  ַאְסּכֹוַלת  זֹוִהי  ָקִרים,  ְ ַהּשׁ ה  ֵאּלֶ ֲעַלִים,  ַהּנַ ה  ֵאּלֶ רֹוִביְנִגית",  ַהּמֶ קּוָפה  ַהּתְ

ַהֶחְמָאה,
ִעיָסה, ִריר ַהּלְ יָעה ֵאַלי ַהּיֹום ִמִפיְנַלְנד, ֶזהּו ׁשְ ִהּגִ לּוָיה ׁשֶ זֹוִהי ּגְ

ְרֶאה ְנְדרֹו, ּתִ ף, ָאֶלּסַ ֲהֹפְך ֶאת ַהּדַ ָדה, ֲאָבל ִאם ּתַ זֹוִהי ַהּלֵ
ֶסף. ֶאת ַהּכֶ
ֶסף ְוֶזהּו ַהּכֶ

ָברֹות י ַהּקְ ּתֵ ה ּבָ ֶהם, ְוֵאּלֶ ּלָ ת־ַמְקְלִעים ׁשֶ ֶנָרִלים ִעם ַהּתַ ה ַהּגֶ ְוֵאּלֶ
פֹות ּסָ ְנִקים ִעם ַהּכַ ה ַהּבַ ֶהם, ְוֵאּלֶ ּלָ בֹות ׁשֶ ּצֵ ִעם ַהּמַ

ֶהם; ּלָ ּפּוִרים ׁשֶ ָפִרים ִעם ַהּסִ ה ַהּסְ ֶהם, ְוֵאּלֶ ּלָ ׁשֶ

ָבר. ְרֶאה ׁשּום ּדָ ְנְדרֹו, ֹלא ּתִ ף, ָאֶלּסַ ֲהֹפְך ֶאת ַהּדַ ֲאָבל ִאם ּתַ
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