
מִטַּעַם 24

55  

עופר גורדין

פרפרים

ְמָלֵתְך ָאְבַדן ׂשִ י ּבְ ְרּתִ ה ִנְזּכַ ָיִמים ֵאּלֶ ּבְ
ָאז

ָרֵאל. ֶמת ְלִיׂשְ ּיֶ ֶרן ַהּקַ ַיַער ַהּקֶ ּבְ

סּו ָעֶליָה ֻהְדּפְ ָרִחים ׁשֶ ַמה ָיִפים ָהיּו ַהּפְ
ָלִעים ְוַהּסְ

ְך. ְלּתֵ ְלּגָ מּו ְלרֹוֵצץ ֶאת ּגֻ ִאּיְ יר ׁשֶ ַסְלֵעי ַהּגִ

י ַלְחֹנק אֹוָתְך ֵמרֹב ַאֲהָבה ִמים ָהֵהם ָיֹכְלּתִ ּיָ ּבַ
ּוֶבֱאֶמת

ֶקת ְלִפְרּפּוַרִיְך ַאֲהָבִתי ָהְיָתה נֹוׁשֶ
ֵכד. ִאי ָרצֹון ְלִהּלָ ְתאֹום ּבְ ָעפּו ָלֶהם ּפִ ׁשֶ

ים ֵמַעל ִרים ֲאֻדּמִ ְרּפָ ּפַ
ינּו. ְחּתֵ ְפַרׁש ּתַ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ּלָ ְך, ַמְרָבד ַהּכַ ְמֻהּפָ אֹו ּבִ

ַאְרָנק ְך ּבָ ּלָ מּוָנה ׁשֶ ֲאִני ׁשֹוֵמר ּתְ
ְלָיִמים

ֶהם ֶאְרֶצה ַלֲהרֹג אֹוָתְך ׁשּוב. ּבָ

קונצרט פתיחת העונה 

ְזֹמֶרת ֲאִני אֹוֶמֶרת ת ְיִדיֵדי ַהּתִ ַלֲעֻמּתַ
ָעְלֶכם ַרב ֵעֶרְך הּוא רּוִכים, ּפָ ֱהיּו ּבְ

י סּוְגַית ָהַאּבּוָבן ּוְלַגּבֵ
ִמית יֹוֵתר( ֵעת ֲאִני ִרׁשְ )ּכָ

ֹקל ׁשּוב ַהֲעָסָקתֹו ָאָדם ֶזה ֶאְצָטֵרְך ִלׁשְ
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ִעּתֹון ִדיָעה ּבָ יו ְוַהּיְ ַמֲעֻרּמָ ף ּבְ ֶנְחׂשַ
ָנַפִים; ָתה ָלּה ּכְ ָעׂשְ

ה ַאְך ֵאיֶנּנּו ָזִרים ֶזה ַלּזֶ
נּו; ָעְרּפֵ ף ּבְ ְקֶרה נֹוׁשֵ ַהּמִ
ַמה רּוַח ָרָעה ִנְכְנָסה ּבֹו

ִתיַחת ָהעֹוָנה ֶרַגע ִלְפֵני קֹוְנֶצְרט ּפְ
ַתח ּפֶ ָתו ּבַ ַהּסְ ׁשֶ ּכְ

ְגֵדיֶהם ֵמיַטב ּבִ ים ּבְ ְזֹמֶרת ְלבּוׁשִ ִויִדיֵדי ַהּתִ
ית ַעל ְמקֹום ֲחָנָיה ׁשִ ְמִריָבה ּכֹה ִטּפְ

איש הולך עם רובה 

ִאיׁש הֹוֵלְך ִעם רֹוֶבה
ִמּמֹחֹו ּבֹוַקַעת ִסיְמפֹוְנָיה

ְראֹות כּו ֵעיָניו ִמן ַהּמַ עֹוד ְמַעט ַיְחׁשְ
ַעל ָהאּוָלם ְלַהְזִעיקֹו ַמֵהר ֶהְנִרי ְקָראּון הּוא ּבַ

'ָלן יֹוֶרה ְלֹלא ַאְבָחָנה  ָהל ׁשֹוֵחר ְוַהּצֶ ַהּקָ
ים ַפִים ֲחָדׁשִ ֶאְתמֹול ִהיא ָקְנָתה ַמּגָ

ד ּיָ ה ּבַ ְכִנּיָ ּבֹץ ְוִהיא ִעם ַהּתָ ֵעת הּוא ּבַ ּכָ
ְך ֹחׁשֶ ל ּבַ ׁש ְלַתְרּגֵ ּבּו ֶאת ָהאֹורֹות ָהרֹוֵפא ְמַבּקֵ ּכַ

י י ִמּדַ י ַאְך ֹלא ִאּטִ ֶרק ָהִראׁשֹון ִאּטִ ַהּפֶ
יבּות ר ּוְמֵלא ֲחׁשִ ִדים ִאיׁש ְמֻבּגָ ֻכּבָ ָתא ַהּמְ ּבְ

ה ׁש ֶאת ָנְפׁשָ הּו ֵמַהְנָהַלת ָהִעיר ְמַבּקֵ ִמיׁשֶ
ִעים ּגְ ּתַ ָרהְמס ֲאָבל ֵהם ִמׁשְ ְגַלל ּבְ ָאה ּבִ ִהיא ּבָ

ּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ּשׁ ַרְגֶליָה ּבַ
ְלִאיׁש ָאסּור ָלֵצאת ִמן ָהאּוָלם

ֶזה ָבר ּכָ ּלֹו הּוא ֹלא ָרָאה ּדָ ְרֶיָרה ׁשֶ ָכל ַהּקַ ּבְ
ׁשֹוְבבּות ֵאֶליָה ָטָרה ְוֵעיָניו ּבְ ׁשְ ְקִצין ַהּמִ

ָרַאת ַמְלִחין ַאֵחר ַהׁשְ י יֹום ַאּתְ ְמִמיָתה ֶאת ַעְצֵמְך ּבְ ִמּדֵ
ֶהְנִרי ָיבֹוא ה ׁשֶ ה ֵמֵעז ַחּכֵ ֵאיְך ַאּתָ


