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נאום משורר גווע אל הצעירים 

ל ִאים ְוׁשֶ ים ַהּבָ ַמּנִ ל ַהּזְ ִעיִרים ׁשֶ ים ַהּצְ ם ָהֲאָנׁשִ ַאּתֶ
ּלֹא ָקִרים ֵמַעל ָעִרים ׁשֶ ּבְ

ם נּו, ּגַ ּבָ ּיִ ִנְבנּו עֹוד, ׁשֶ
ְמעּו ם עֹוד, ׁשִ ּלֹא נֹוַלְדּתֶ ם ׁשֶ ַאּתֶ

ת י, ֲאִני ַהּמֵ ּלִ ו ֶאת קֹוִלי, ַהּקֹול ׁשֶ ַעְכׁשָ
ִתְפָאָרה ְוֹלא ּבְ

א ֶאּלָ
ד ֶאת ַאְדָמתֹו ּוְכמֹו ּלֹא ִעּבֵ ר ׁשֶ מֹו ִאּכָ ּכְ

ַרח ָהַעְצָלן ר, ּבָ ַנּגָ
ג  ִלי ִלְגֹמר ֶאת ַהּגַ ּבְ

ָכה ֲאִני ּכָ
ו י ְוַעְכׁשָ ְרּתִ ּזַ י, ֶאת ָיַמי ּפִ י ֶהְחַמְצּתִ ֶאת ְזַמּנִ

ם ׁש ִמּכֶ ָעַלי ְלַבּקֵ
ּלֹא ֶנֱאַמר ל ַמה ׁשֶ לֹוַמר ֶאת ּכָ

ּכַֹח ה ְוִלׁשְ ּלֹא ַנֲעׂשָ ל ַמה ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ
ְך ם, ַמֵהר, ּכָ ה ִמּכֶ ׁשָ ַבּקָ אֹוִתי, ּבְ

ְתֶעה ֶאְתֶכם י ֹלא ּתַ ּלִ ְגָמה ָהָרָעה ׁשֶ ַהּדֻ ׁשֶ

ְוָקא  י ּדַ ְבּתִ ה ָיׁשַ ָאח, ָלּמָ
ל ֲעָקִרים ִלְסעּוָדה  ְלָחָנם ׁשֶ ֶאל ׁשֻ

ּלֹא ֵהם ֵהִכינּו? ׁשֶ
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י ה ֵעַרְבּתִ ָאח, ָלּמָ
חּוץ ֵטל? ֲהֵרי ּבַ ִפְטּפּוט ּבָ ֶאת ֵמיָטב ִמּלֹוַתי ּבְ

ְבָעִרים כּו ַהּנִ ִהּלְ
ַעת ְצֵמֵאי ּדַ

ה ָאח, ָלּמָ
ם קֹומֹות, ׁשָ ר ֵמַעל ַלּמְ ּמֵ יִרי ִמּתָ ֵאין ׁשִ

ה ם ּבֹוִנים ֳאִנּיֹות, ָלּמָ ְרְנסֹות ֶהָעִרים, ׁשָ ִמְתּפַ
ל ִהיָרה ׁשֶ ר ֵמַעל ְנִסיָעָתם ַהּמְ ּמֵ ֵאין הּוא ִמּתָ

ַמִים? ָ ּשׁ חּוץ, ּבַ ָאר ּבַ בֹות, ְוִנׁשְ ֵרי ָהַרּכָ ַקּטָ

י ּלִ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ּכֹוִרים ה ּוְכִגְמּגּום ׁשִ ֵאֶפר ַלּפֶ הּוא ּכְ

ים.  ים, ַיְצָרִנּיִ ּיִ ים ַמֲעׂשִ ַלֲאָנׁשִ

ה  ַאף ִמּלָ
ִאים ים ַהּבָ ַמּנִ ם ֶצֱאָצֵאי ַהּזְ ִביְלֶכם, ַאּתֶ ׁשְ ֵאין ִלי ּבִ

טּוָחה ע ֹלא ּבְ ֶאְצּבַ ַאף ְרִמיָזה ּבְ
ֶרְך, ֶזה יר ֶאת ַהּדֶ י ֵאיְך ַיּכִ ִביְלֶכם, ּכִ ׁשְ ֵאין ִלי ּבִ

ּה! ר ֹלא ָהַלְך ּבָ ֲאׁשֶ

י ֶאת ַחּיַ ַאר ִלי, ֲאִני ׁשֶ ׁשְ ּנִ ָכה, ַמה ׁשֶ ּכָ
י, הּוא ַרק ִלְקֹרא ָלֶכם ְזּתִ ְזּבַ ּבִ

ה, ַהּיֹוֵצאת ֻקּדָ ד ׁשּום ּפְ ֹלא ְלַכּבֵ
ִמּלֹעֹוֵתינּו ָהְרקּוִבים ְוׁשּום

ה  ל ֵמֵאּלֶ ֵעָצה ֹלא ְלַקּבֵ
א ְך ִהְכִזיבּו, ֶאּלָ ל ּכָ ּכָ ׁשֶ
ַעְצְמֶכם, ַמה ְלַהְכִריַע ּבְ

טֹוב ְועֹוֵזר
ֵהַנְחנּו ֶלֱאֹבד ד ֶאת ָהֲאָדָמה, זֹו ׁשֶ ָלֶכם ְלַעּבֵ

ַהְמנּו ּזִ ְוֶאת ֶהָעִרים ׁשֶ
ן. ֵדי ָלגּור ּבָ ְבנּו ּכְ ּתִ

מגרמנית יצחק לאור


