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מאיר ויזלטיר

שלושה שירים ליד תמונות

Bonjour Monsieur Gauguin, 1889

ּבֹוְנז'ּור ֶמְסֶיה גֹוֶגן
ׁש. ּפָ ׁשְ ֵמֵעֶבר ַלּפִ

אן, ָהֵעץ ֵעיֹרם ָבר ּכָ פֹוִני ּכְ ַהֹחֶרף ַהּצְ
ַאְך ַאל ּתֹאַמר נֹוָאׁש

ֵמְסֶיה גֹוֶגן.

ּמֹוג, ִחיַדת ָהָאָדם ֹלא ּתִ
ַקּלּות ְיֵתָרה. אֹו ֹלא ּבְ

ֲעָרה —  ת ַלּנַ ּוֵביְנַתִים ַהְסּכֵ
ֶקה ַחם, יׁש ַמׁשְ ּגִ ִהיא ּתַ

ִהיא ּתֹוִסיף ַלֲערֹג.

 lovely isn't it jolly good

ִלּיֹות י ַמְטרֹוִנּיֹות ַאְנּגְ ּתֵ ׁשְ
ל ֶדָגא ִלְפֵני ִצּיּור ׁשֶ

ֱעֶלֶמת 1876 ָנה ָהְרחֹוָקה ַהּנֶ ָ ִמן ַהּשׁ
לֹו ב ַהּקֹוֵצב ִעם ַמּקְ ם ִנּצָ ׁשָ

יר ָהָעְצָמה הּו ַעּתִ ַמּטֵ
יף ְנָערֹות ַמְתִניַע ַמְכּפִ

ִריִרּיֹות ּוְכנּועֹות ְקַטּנֹות ׁשְ

ִנים ֲאבּודֹות ָ יֶהן ִמּשׁ ּתֵ ם ֵהן ׁשְ ּגַ
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חּו ּכָ ָבר ּדֹור־ּדֹורֹוַתִים ִנׁשְ ּכְ ׁשֶ
The Battle of Britain ְפֹרַע ָבר ּבִ ּכְ

ָלב ָהָאֹדם בּו ֵהן ַלּצְ ִהְתַנּדְ
ׁשֹות ְנָערֹות ַאְדמֹוִנּיֹות ׁשֹוֲחרֹות טֹוב ּוְמֻנּמְ

ל ָהֶאֶלף ֶהָחָדׁש ַהּמּוָזר ִני ׁשֶ ֵ ָעׂשֹור ַהּשׁ ו ּבֶ ְוַעְכׁשָ
אֹות ּתָ ֵהן ֲעַדִין עֹוְמדֹות ִמׁשְ

ָחְמָקה ָלּה ָאה ה־19 ָהְרחֹוָקה ׁשֶ ִלְפֵני ֶחְזיֹונֹות ַהּמֵ
ִריַאת עֹוָלָמן ֵאי ָאז ִלְפֵני ּבְ

יעֹות זֹו ֶאת זֹו ה ֶאָחד ַמְפּתִ ו ֵהן אֹוְמרֹות ּפֶ ַעְכׁשָ
it's lovely isn't it jolly good

ֵכָנה ְ מּוָנה ַהּשׁ ְוסֹוטֹות ַלּתְ
ן ֵאֶליָה ּפֹוְצחֹות ַגּבָ סֹות ּבְ ּנְ ִמְתּכַ

ל ֶאֶמׁש. ִנּיֹות ׁשֶ ִזְכרֹונֹות ַעל ַהּקְ ּבְ

את האמת

ְקָרן. ַ ֲאִני ֹאַמר ֶאת ָהֱאֶמת, ָאַמר ַהּשׁ
ׁשּוט ֶאת ָהֱאֶמת, הֹוִסיף ְלִחּזּוק. ּפָ
רּוָתה  ע ּכְ ְטִביַעת ֶאְצּבַ ְוִחּיּוכֹו, ּכִ

ה. ה ְלִמּלָ ּלָ ִרֵחף ִמִמּ

ֵגן יר ַהּמָ ָפה ִמּקִ ׁשּוָטה ִהְתַקּלְ ָהֱאֶמת ַהּפְ
רּוִרים ֶאל ּתֹוְך ָהַאִין. רּוִרים־ּפֵ ָרה ּפֵ ְוָנׁשְ

י ִנְרֶאה ּוְנטּול ֵריַח ְלּתִ ם ּבִ ׁשֶ מֹו ּגֶ ּכְ
ִהיא ָהְיָתה ְלֹלא־ְכלּום.

ים. ה ֵיׁש לֹו ִקּיּום ַאּלִ ֲאָבל ַהּלֹא־ְכלּום ַהּזֶ
ר רֹוֵטט. ׂשָ ּנֹוָרה ֶאל ּבָ מֹו ְצרֹור ׁשֶ הּוא ּכְ
הּו ֶ הּו ַקְטָלִני, אֹו ַמׁשּ ֶ מֹו ַמּשׁ לֹוַמר, ּכְ ּכְ

ֱאֶמת. ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמהּו ּבֶ ׁשֶ
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