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שלושה שירים

הצלצול של קווזימודו 

יְנג־  ע ּדִ ּגָ מֹו ְמׁשֻ ֲעמֹון ּכְ ּפַ קּוָאִזימֹודֹו ִצְלֵצל ּבַ
י ֶאת ָהֲאִחיָזה ְוֶהְחַלְקּתָ ְחַרְרּתִ ִמיָכה ׁשִ ַחת ַלּשְׂ ּדֹוְנג ִמּתַ

ְגרֹוִני ְתָלה ּבִ ּנִ ְפטּוף ׁשֶ ָרה ִעם ַהּטִ ִמיָכה ִזּמְ ׁשּום. ַהּשְׂ י ַהּגָ ִביׁשִ ַעל ּכְ
ֶטן ְוַהּבֶֹקר ּבֶ ֵבִדים ּבַ ה ֲעָנִנים עֹוְמִדים ּכְ נּו ָעׂשָ ּלָ ֶקט ׁשֶ ֶ ת ְזכּוִכית. ַהּשׁ ִנְבֶרׁשֶ ּכְ

ח ּקַ ּתִ כֹוָנה. ָרִציִתי ׁשֶ קּוִקים ְלֵחְמַלת ַהּמְ ּזְ ְחּתֹוִנים ׁשֶ מֹו ּתַ ה ּכְ ּטָ ַחת ַלּמִ ָזרּוק ִמּתַ
יְנג־ּדֹוְנג ִרים. ּדִ ין ֲעֵרַמת ֵאיָבֵרינּו ַהּפֹוׁשְ ך ּבֵ ּבֵ ִהְסּתַ ָבן ׁשֶ ִדין ַהּלָ ֶאת ַהּסָ

ֵנינּו. ִמים ָרִצים ְיֵחִפים ַעל ּפָ יְנג־ּדֹוְנג ַהּיָ ּדִ

נִבְַער

ה ּכָ ֶרְך ַלּסֻ ּדֶ ה ַלֲעֹקף אֹוטֹוּבּוס ָארּור ּבַ ְמַנּסֶ
ל ִנְבָער ת ִלי, ֲאָבל ֲאִני ַרק ַאּיָ ּבֹוֵני ִאְכּפַ ל ּדֻ ׁשֶ

י  ר ְוִנְרַצְחּתִ ְדּבָ ּמִ י ּבַ יִביִליַזְצָיה. נֹוַלְדּתִ ל ַהּצִ ַחת ׁשֶ ּתַ ּבַ
ָטִטיְסִטיָקה ּסְ י ּבַ ל ָאָדם ֲחִמיׁשִ מֹו ּכָ ִביׁש ּכְ ַעל ַהּכְ
ֶמׁש ָהְיָתה ֲאֻדָמה ֶ ה, ַהּשׁ ַמֲעַבר ֲחִצּיָ ֹלא ָחִציִתי ּבְ
ֶרְך  ָל"צ ּדֶ י ֶאת ּגָ ְדִהיָרה. ָקַלְטּתִ ְוָהִייִתי ָעסּוק ּבִ

ּיֹות יחֹות ֶסלּוָלר ִאיׁשִ ה ׂשִ י ְלַכּמָ ְבּתִ ְרַנִים ִהְקׁשַ ַהּקַ
י. ׁש ּבִ ִהְתַנּגֵ דֹול ְוָיֹרק ׁשֶ אֹוטֹוּבּוס ּגָ ּבְ

ר ׁשֶ ם ַהּנֶ ַטח ּגַ ִאּלּו ָהָיה ִלי ַיְחָצ"ן טֹוב, ּבֶ
י ַרק ַהחֹול ּלִ ְקֶרה ׁשֶ ּמִ ְרֵסם. ֲאָבל ּבַ ָהָיה ִמְתּפַ

בֹוד ַאֲחרֹון ה ִלי ּכָ ָעׂשָ
ְבֶעֶרת ַמְזִהיב ֶאת גּוַפִתי ַהִנּ

ל. ְרּגֵ ִביׁש ַהּסַ ֵני ּכְ ַעל ּפְ
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בחסכון הזמן

ַמן.  ֶחְסכֹון ַהּזְ י, ּבְ ּלִ ַדִים ׁשֶ ּיָ ֶכת ּבַ ילֹות ִמְתַהּלֶ ּלֵ ן זֹו ֲאִני. ּבַ ּכֵ
ָבר רֹונֹות ּכְ ְסּדְ ּמִ מֹו ָהִעיר ִעם ָהאֹורֹות ּדֹוְלִקים ּבַ ָנה ּכְ ְיׁשֵ

ָמבֹוְך.  מֹו ּבְ ֵביִתי ּכְ ִים ָנָעה ּבְ ָחְדׁשַ
תֹוִכי. ּצֹוֵעק ּבְ ת לֹו ַמה ׁשֶ סֹוֵכן ָסמּוי, לֹוֶחׁשֶ מֹו ּבְ ֲאהּוִבי ּכְ נֹוֶהֶגת ּבַ

ֹלׁש ִרים־ְוׁשָ ָנִתי ָהֶעׂשְ ְ ֶתר עֹוד יֹום ִמּשׁ ּסֵ לֹוַקַחת ּבַ
י  ּלִ ְגָררֹות ׁשֶ ָהַרְגַלִים ַהּנִ ׁשֶ ו ּכְ ְקָרא ַעְכׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ׂשֹוֵנאת ֶאת ָהֶרַגע ַהּזֶ

ִבים ם ָהֲעׂשָ ֶדה. ׁשָ ּשָׂ חֹוְלמֹות ַעל ִטיַסת ַלְיָלה ּבַ
ּבֹוְרִחים. ֹלא ִנְדָלִקים ַאֲחֵרי ֲעֵקִבים ׁשֶ

ה.  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ יׁש ּכָ ִלְהיֹות אֹוטֹוָמט, ֹלא ְלַהְרּגִ
מֹו מֹוֶכֶרת ִסיַגְריֹות ְזֵקָנה. ֶנת אֹוִתי ּכְ ֶ ַעּשׁ ּמְ ְלַכּבֹות ֶאת ָהֲאִדיׁשּות ׁשֶ


