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.1
ה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ים ּבַ ִמים ָהֲאֻרּכִ עֹוד ָעַלי ַלֲעֹבר ֶאת ַהּיָ

ִלי ׁשּוָקה, ְלַהּכֹות ֶאת ַעְצִמי ֵמַהּבֶֹקר ִלְחיֹות ּבְ ּוְבִלי ּתְ
ׁשּוָקה ִלי ּתְ ָהִרים, ּבְ ֵלָקה ּוְבֵעָרה, ִלְקַראת ַהּצְ ּדְ

ָחה ּפָ ׁשְ תֹוְך ַהּמִ ֶעֶרב, ּבְ רּוָכה, ּבָ ּדְ
ָך ַמְכִאיב ִלי, ִמחּוץ  ּלְ ָהעֹור ׁשֶ

ְכָחה,  ׁשִ ְיָלה ֵמִאיר ּבְ ְלִזְכרֹוְנָך ַהּלַ
מֹו נּוַרת ְקִריָאה לּוק ּכְ ֵרַח ּדָ ַהּיָ

ֵרַח מֹו ַהּיָ לּוק ּכְ ַצע ּדָ ְוַהּפֶ

.2
ה ּלָ ת ַהּמִ ל ֶזה ֵאיְנָך יֹוֵדַע. ֵאיְנָך ִסּבַ ָבר ִמּכָ ּדָ

ְעּגּוַע מֹוֵחץ ֶאת ָך, ַהּגַ ַלַחת, ֵחץ ְלִלּבְ ׁשְ ַהּנִ
ֶבִכי י ּבְ ּתִ ָרה ִלי ּבִ ּבֶֹקר ִסּפְ ִאי ַהֶחְמָלה ]ּבַ

ַרק ֶאֶבן ְוִנְכָלא[ ּזָ ֵרה ׁשֶ ן ַאַחת ֶעׂשְ ַעל ֶיֶלד ָפַלְסִטיִני ּבֵ
רֹות דֹות ְוקֹוׁשְ ָבר, ֵעיֵנינּו ִמְתַלּכְ ֵאיִני אֹוֶמֶרת ָלּה ּדָ

ְרֵכי ָהֹרַע ֵלב ְלֵלב, ִנְפָלאֹות ּדַ
ְעּגּוַע ָך, ֶזה ַהּגַ י ּוִמּמְ ּנִ נּו, ֹלא ִמּמֶ ֵמִאּתָ

 .3
ָך ּלְ י ֵאיָנם ׁשֶ י ְוֹלא ָהיּו, ַחּיַ ּלִ יָך ֵאיָנם ׁשֶ ינּו ִנְפָרִדים. ַחּיֶ ַחּיֵ

ְבֶנה  ְוֹלא ִיְהיּו, ְוֵכן ָהְלָאה, ֲאִני יֹוַדַעת, ְוָכל ַהּמִ
ר  ֶאְפׁשָ ין ַמה ׁשֶ יר ַהּמּוָאר ּבֵ ה נֹוֵסַע ַעל ַהּצִ ֹפָאר ַהּזֶ ַהּמְ

ר  ִאי ֶאְפׁשָ ּוַמה ׁשֶ
ר ְוָאְבָדן ה ֶקׁשֶ ּזֶ רּוִכים ֶזה ּבַ עֹוד ֲאִני יֹוַדַעת ֵאיְך ּכְ
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ה יֹוֵדַע  ה, ַאּתָ ׁשָ ֲאִני ֹלא ִטּפְ
ה יֹוֵדַע ב, ַאּתָ יט אֹוִתי, ַלְחּדֹר ֵאַלי, ִלְסֹטר ִלי, ְלַהְרִעיד ֶאת ַהּלֵ ְלַהְפׁשִ

ה יֹוֵדַע  ר, ֹלא ַלֲענֹות, ֲאָבל ְלֵהָענֹות, ְלִהְתַעּנֹות, ַאּתָ ֹלא ְלַדּבֵ
ׁשֶֹרׁש ִאּלּו ּבְ ית ֶהָחֶזה ּכְ ֵאיְך ֶאְתמֹול ִנְמַעְך ִלי ּבֵ

ב, ָהַפְך ְלַגב  ֶצת ֶאת ַהּלֵ ָלעֹות, ְמַפְצּפֶ ף ָיד, מֹוֶחֶצת ֶאת ַהּצְ ּכַ
ְעּגּוַע ָך הּוא ַהּגַ ּלְ ה ִמְסּתֹוֵבב ֵאַלי. ַהּקֹול ׁשֶ ו ַאּתָ ְוַעְכׁשָ

 .4
ה סֹוֵמְך ַעל ִאי ַמְרָדנּוִתי. ה סֹוֵמְך ַעל ַצְיָתנּוִתי. ַאּתָ  ַאּתָ

י ָעַבְרּתִ ה סֹוֵמְך ַעל ָהִאּמּוִנים ׁשֶ י. ַאּתָ ה סֹוֵמְך ַעל קּוִמי ְוֶלְכּתִ ַאּתָ
ְחְזִרי.  י [ִאם] ּתַ י ָיְצָאה ֵמַהֶחֶדר ֹלא ָיַדְעּתִ ִאּמִ ׁשֶ ַיְלדּוִתי. ּכְ ּבְ

 .5
ְעּגּוַע ֶזה ַהּגַ

ֵראֹות ְרקּור ּבָ ְעּגּוַע, ֶזה ַהּקִ ַההֹוֵרס, ֶזה ַהּגַ
ָטמֹות י ַהּפְ ּתֵ ה ׁשְ ְרּגּור ָהַאֲחרֹון, ֵאּלֶ ׁשֹות ֲאִויר, ֶזה ַהּגִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ

ה קֹוֵרא  ַאֲהָבה, ַאּתָ ָך ּבְ ּלְ ׁשֹות ְלָך, ׁשֶ ּגָ ּמֻ ׁשֶ
ינֹוק, מֹו ּתִ ָטמֹות, ָנִקי ּכְ ל ֶזה ֵמַעל ֶאֶלף ּפְ ֶאת ּכָ

מֹו ִקְנָאה. ָחָלק ּוָמרּוַח, ֵמִריַח. ֶזה ּכְ
ְנָאה  ִלי ַהּקִ ַרק ּבְ


