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הֹוָדיָה

— ה ָד ֹו ַמְעּתָ ֶאת קֹוְלָך אֹוֵמר: ּת ׁשָ
ֶמת( — י ְצפּוָיה ְוִאּלֶ ְלּתִ ִטְבִעּיּות ּכֹה ּבִ )ּבְ

טּוַח: ָבר ּבָ ָהִייָת ּכְ  
ְך ְלָך. ּיָ ַצח ׁשַ דֹול ִמן ַהּנֶ ֵנַתח ּגָ

מְִרוַח ּפְסִיעֹות

ד. הּוא מּו ִמּיָ בּו; ִנְרּדְ ּכְ תּוִיים ִנׁשְ ְ ַהּשׁ
ה ֶאת ָהאֹור, ָיָצא ּבָ ּבֹונֹות, ּכִ ֶחׁשְ יט ּבַ ִהּבִ

ן. ַלּגַ
ה ַרּכּות ָהֲעֻגּלָ ַחת ְלַנֲעלֹו ָחׁש ּבָ ִמּתַ

ן. ּצָ ל ַהּנִ ׁשֶ  
כּוַח, הֹו ִנחּוׁש, בּול, ָרחֹוק ְוׁשָ אֹוי ֲחַסר ּגְ

מּוס ַעל ָעֶלה ֶאָחד ֶלג ָיֵרַח ּכָ ה ִמּפֶ ִטּפָ
תּו  ְוָיִחיד. ּוְלֶפַתע ִנּצְ

ְבַעת ַהַחּלֹונֹות ֵמֲאחֹוֵרי ָהֵעִצים. ל ׁשִ ּכָ
תּוִיים ְ ַהּשׁ  

ִמּטֹוֵתיֶהם ֶהְראּו ֶזה ְלֶזה ְזקּוִפים ּבְ
קּוִרים. ֶאת ֵאיְבֵריֶהם ַהּזְ  

ּבַחֲׁשַאי

ִים. מֹו ֵמַעל ַהּמַ ׁשְ ּקֹוְרִאים ּבִ ַמע ׁשֶ הּוא ׁשָ
ר. ּתֵ ִריָאה ָאֵכן נֹוֲעָדה לֹו. ִהְסּתַ ַהּקְ א ׁשֶ ִוּדֵ

ִליל, ָיְצָאה יָרה, מּוֶאֶרת ּכָ ּבִ ה ּכַ ֳאִנּיָ
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ָמל. ֶאת ַהּנָ
כֹוַבע ַמְלָמָלה ָעצּום. ר ּבְ ׁשֶ ה ַעל ַהּגֶ ָ ָהִאּשׁ

ֵרַח ּוְמקֹום ל ֶהָחׁשּוְך, ַהּיָ ְגּדָ ּסּו ַהּמִ ְך ּכֻ ּכָ
ַההֹוָצָאה ְלהֹוֵרג.

ּגובַּה מְפֻוקְּפָק

ָערֹו — ׂשְ ר ְמאֹוד; קֹוִצים ּבִ ר, ִחּוֵ ִחּוֵ
קֹוִצים  

ֵתָפיו, ַעד ָמְתָניו, ַעד ים ְמאֹוד ַעד ּכְ ֲאֻרּכִ
ּפֹות ַרְגָליו — ּכַ

ד י ִמּיָ ָנָפיו; ּכִ ל ּכְ ה ַהּנֹוצֹות ׁשֶ אּוַלי ָהיּו ֵאּלֶ
ֵדי ִלְראֹותֹו, ֹלא ֶלת ּכְ ִנית ַלּדֶ י ׁשֵ ּתִ ׁשְ ּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִנְמָצא  
יׁש. ּטִ ל ַהּפַ קֹום ׁשֶ ּמָ ן ֻמָעט ּבַ א ָעׁשָ ֶאּלָ

עַל חַם

ָניו; ר ַעל ּפָ ַזְרקֹור ָיׁשָ ֵהִאירּו ּבְ
ְיָלה; תֹוְך ַהּלַ ָרֶאה זֹוֵהר, ָחבּוי ּבְ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ְך ִים ָיפֹות — הּוא יֹוֵדַע; ְמַחּיֵ ּנַ ֵיׁש לֹו ׁשִ

ְפֶצֶצת, ְבָעה ַהּמֻ ָטן ֵמַעל ַלּגִ ֵרַח ַהּקָ ִעם ַהּיָ
ָהר. ּנָ ה ּבַ ל חֹוְטֵבי ָהֵעִצים ְלַמּטָ ִנים ׁשֶ ִעם ַהּבָ

עִם הַּבִלְּתִי נָגִיׁש

ִגיַע — י ּפָ ְלּתִ ם ּבִ ְך — ָלֵכן ּגַ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ָרחֹוק ּכָ
ָאַמר;

ָכל ֹזאת ִאיׁש ֵאינֹו ָרחֹוק ַדּיֹו; ִאיׁש ֵאינֹו ּבְ
ְרצֹונֹו, ּכִ

ִריְך. ּצָ ִפי ׁשֶ אּוַלי ָהָיה ָיכֹול אֹו ּכְ ִפי ׁשֶ ּכְ
ֶרק ָידֹו ּלֹו הּוא חֹוֵבׁש ֶאת ּפֶ ְמָחָטה ׁשֶ ּמִ ּבַ

ֹחר; ִלי ׁשּום ֶמֱחָוה, ֹלא ָאֹדם ְוֹלא ׁשָ ֵאֶלם, ּבְ ּבְ
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יֹוֵתר. ָרחֹוק ּבְ יא ַהּלֶֹבן, ּבָ ׂשִ ִמְמָחָטה ְלָבָנה ּבְ

הַּׁשַחַר מַפְצִיעַ

ַחּלֹון ֹעֶמק ַאְרִצי ָחׁשּוְך ַעד ַהּסֹוף. ַרק ּבְ
ֶאָחד ּדֹוֵלק אֹור — ַיֲהלֹום ָיֹרק

ַמִים ְלָבִנים ָ דֹול. ַהּשׁ נּוב ּגָ ּגָ
אי — ַחר ֲחׁשַ ִליל, הֹו ׁשַ ים ּכָ ְלַגְמֵרי, ֵעיֻרּמִ

ָאַמר —  
ַנְקּבּוִבּיֹות ֲאֻדּמֹות; ֲחלֹום, ר ּבְ עֹור ָלָבן ְמֻנּמָ
ָך ְלָבָנה יֹוֵתר ּלְ ֶקת ׁשֶ ּלֶ ִהְגִליד, ַהּצַ ֲחלֹום ׁשֶ

נּו. ּלָ ה ׁשֶ ַרּקָ ּבָ

עִם מּוזִיקָה

ה ּטָ ּנֹור מּוָנח ַעל ַהּמִ ִזים, ְוַהּכִ ִזים ְוַאְרּגָ ַאְרּגָ
ִבים ִנים ִמְצַטּלְ ְמֻעּיָ ָבן ּבִ ֹחר ְוַהּלָ ָ ְוַהּשׁ

ְסִמיִכים
ֵקנֹות ִעם ֲאחֹוַרִים ְמֹחָרִרים ְוִראׁשֹוַנת ַהּזְ

ֵמִנים ׁשְ  
ֶרת  ּוְוָרִדים ְוִסיַגְריֹות ּוְפִניָנה ִעּוֶ

חּוט ָזָהב ְוָאִריג ָקָטן ָרקּום ּבְ
ר — ַסְנּתֵ ַעל ַהּפְ

סֹות ַדִים ַהְמֻנּמָ ן ִרֲחפּו ַהּיָ תֹוְך ַעְנֵני ֶהָעׁשָ ּבְ
ַעד ְמאֹוד,

ִחּלֹות ּמְ ֲהרּו ּבַ ת ּדָ ְחֹמׁשֶ ִאּיֹות ֲעמּוסֹות ּתַ ַמּשָׂ
ת־ַקְרָקִעּיֹות, ַהּתַ

ְפּתָ ִפיְסטּוִקים, ה ְוִקּלַ ְבּתָ ַעל ָהִרְצּפָ ה ָיׁשַ ַאּתָ
ִתים ָהיּו יֹוֵתר ְך ּבּום ּבּום ּבּום, ְוַהּמֵ ּכָ

ְפִנים ְויֹוֵתר ְלַמְעָלה. ּבִ
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