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פטיה פתאח

נבואה קטנה

ֶדה ּשָׂ לּו ּבַ ם ִיּפְ ּלָ ֹלא ּכֻ
ָאַנְסָנה  ן ּתֵ ּלָ ֹלא ּכֻ

ר ִדיַרת ַעִמיּדָ רּו ְיֵמיֶהם ּבְ ּבֹוְדִדים ִיְסּפְ

ֶאת ִמי ֶזה לֹוֵקַח ָהַאְמּבּוַלְנס ֵמַהַחג?
לּוב ֶאת ַהּצָ

ר ָהעֹוֵרב ֹלא ֶאת ֵעיַני ְיַנּקֵ
ר ׁשֶ ֵבִדי — ַהּנֶ ֹלא ּכְ

ְצַעְדָנה  ים ּתִ ּלִ חֹות ַהּמִ ְמֻגּלָ
אִצים —  ל ַהּנָ מֹו ַהּזֹונֹות ׁשֶ ּכְ

חּו ּלְ ֶצֶדק ּגֻ ּבְ
ַחת ָלאֹוִתּיֹות ֶצֶדק ִמּתַ ּבְ

ָסה ָהֲאָדָמה ֻרּסְ

ְגֹלׁש ְחֶמֶדת ּתִ ָהב ַהּנֶ ִתיַקת ַהּזָ ּוׁשְ
ה ְמַלְבֶלֶבת  ְמִסּלָ ּבִ

ים ְלָיפֹו ֵמָהַאְלּפִ
ֶבל ָעֵיף ַרּכֶ ְוַתְחֹזר ּבְ

ַחְיַפא ִאּלּו ּבְ ּכְ

ה  ָרק ַיּכֶ י ַהּבָ ֲאִני ִמְתלֹוֶצֶצת, ֹלא ּבִ
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ֶאת ִמי ֶזה לֹוֵקַח ָהַאְמּבּוַלְנס ֵמַהַחג?
ְצלּום ֶאת ַהּתַ

ְרָנה ׁשִ ים ּתָ ׁשִ ָבִרים ִיְרְקדּו, ַהּנָ ַהּגְ

ה ֻחּפָ ֲעֹמְדָנה ְוַיַעְמדּו ּבַ ּתַ
ן, ַאְך ּלָ ם, ֹלא ּכֻ ּלָ ֹלא ּכֻ

ַיַחד ּבְ

אלגיה

.1
ָמעֹוף ָחנּוט

ְבֹדַלח ַאּקֹוְרד ָקפּוא ּבִ
ַאְלֶטְרָנִטיָבה ְלִפְתֵחי ִאְורּור

פֹור  ְרָכאֹות ַהּכְ ּמֵ ּבַ
דֹול ָלאִתי ֵעץ ּגָ ּכָ

ֶלד ַהּבּוָעה  ׁשֶ ְוהּוא ֵמִאיר ּכְ
ר  ִעְנּבָ מֹו ֶחֶרק ּבְ ְוהּוא ַיֲחִזיק ָלַעד, ּכְ

ֲאִני ַמְבִטיַח

.2
ע ּתֹוָתב  ַמּגָ

אֹור  ל ָהִאיָלן ּבָ ׁשֶ
ִעים  ּגָ ְריֹון ַהּמַ ִביׁש ָצלּול, ׁשִ ּגָ

ְזכּוִכית עֹוֶטה ְצִמיָחה נֹוַגַעת ּבִ
ָהֵעץ הּוא אֹות 
ּסֹוֵבב  נֹוַגַעת ּבַ

ִמיְקרֹוְסקֹוּפ( )ִמי ֶנֶגד ִמי ְרֵאה ּבְ

.3
ל ָהַעְלָוה  ע ׁשֶ ַמּגָ

ַרח  ּקֶ ד יֹוֵדַע ָמה, אּוַלי ּבַ ׁשַ ּבְ
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ים ָֹרׁשִ ע ַהּשׁ ַמּגָ
ים,  ֹאֶרְך ַהַחּיִ ּבְ

ִחים  ַנּצְ ְזרֹועֹות ַהּמְ ַזע — ּבִ ִחְסּפּוס ַהּגֶ
י ֶאת ָהֲאֵחִרים(  ַכְחּתִ )ֹלא, ֹלא ׁשָ

.4
ִלּטּוף ָחנּוק

ֶפֶלס  ב ּבְ ע ַהּלֵ ַמּגָ
ֲערֹות ֶעְרָוה — ֲאבֹוי! —  ָזָקן ְמָלאכּוִתי ִמׂשַ

עּוָגב  נֹוֵגַע ּבָ
י נֹוֵגַע ּבִ

ֶמל  רּוׁש ַהּסֵ אּוַלי ּפֵ
)ְלָאן הּוא ָעף( 

ַוי  ֵאַדע ַעל ֶעֶרׂש ּדְ

.5
קּוף ּלּוט ׁשָ ּבַ

מֹוָנָדה ְוּבֹוְנּבֹון
ִמי ֶנֶגד ִמי

ֵאַדע, ֲאִני ַמְבִטיַח —
ְמצּולֹות ְקפּוִאים ִליל ּבִ ְמעֹוף ַהּצְ

ְמעֹוף ָהֵעץ
ים( ַחּיִ י ּבַ ַאְרּתִ )ִנׁשְ

ְבֵחָנה  ּמַ ֲחָתְך ָהֹעֶצר ַהּדֹוֶאה ּבַ
ּדּור ּכַ ֶדק ַהּזֹוֵרַח ּבַ ֶמֱחַות ַהּסֶ

ָאטּום ְוַקר 


