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 ַאְרִצי ֶאל

י ֹלא ְרתִּ י, ָלְך שַׁ  ,ַאְרצִּ

י וְֹלא ַאְרתִּ ְך פֵּ  ְשמֵּ

ילֹות ֲעלִּ  ,ְגבּוָרה בַׁ

ל ְשלַׁ  ;ְקָרבֹות בִּ

ק ץ רַׁ י – עֵּ  נְָטעּו יָדַׁ

י ן חֹופֵּ ים יְַׁרדֵּ  .שֹוְקטִּ

ק יל רַׁ י ָכְבשּו – ְשבִּ ְגלַׁ  רַׁ

ל  ...ָשדֹות ְפנֵּי עַׁ

 

 ֶזֶמר נּוֶגה

  

י, ְרחֹו ע קֹולִּ ְשמַׁ י,ֲהתִּ לִּ י שֶׁ  קִּ

נְָך  ר הִּ ֲאשֶׁ י, בַׁ ע קֹולִּ ְשמַׁ  –ֲהתִּ

י ְדמִּ ה בִּ א ְבעֹז, קֹול בֹוכֶׁ  קֹול קֹורֵּ

ּוֶׁה ְבָרָכה? ן ְמצַׁ ְזמַׁ ל לַׁ עַׁ  ּומֵּ

  

ים ָבה ָרב. ָבה ּוְדָרכִּ ל זֹו רַׁ בֵּ  תֵּ

ד. ק, נְִּפָרדֹות ָלעַׁ  נְִּפָגשֹות ְלדַׁ

ְגָליו, ְך כֹוְשלֹות רַׁ ש ָאָדם, אַׁ קֵּ  ְמבַׁ

ד. ר ָאבַׁ ת ֲאשֶׁ ְמצֹא אֶׁ ל לִּ  ֹלא יּוכַׁ

  

י, י ְכָבר ָקרֹוב אּולַׁ  ַאֲחרֹון יָמַׁ

יָדה, ְמעֹות ְפרִּ ל דִּ ּיֹום שֶׁ  ְכָבר ָקרֹוב הַׁ

ּיַׁי, ד יְִּכבּו חַׁ כֶׁה ְלָך עַׁ  ֲאחַׁ

ל ְלדֹוָדּה. כֹות ָרחֵּ  ְכחַׁ

 

 ִכֶנֶרת

  

ּיָד וְגַׁע ָבם!  ט הַׁ י גֹוָלן, הֹושֵּ  –ָשם ָהרֵּ

ּוִּים: ת ְמצַׁ חַׁ ְדָמָמה בֹוטַׁ  ֲעצֹר.  בִּ

ְרמֹון  נֶׁת נָם חֶׁ ידּות קֹורֶׁ ְבדִּ ָבאבִּ סַׁ  הַׁ

ְצחֹור. ְסגַׁת הַׁ פִּ בֶׁת מִּ  וְצִּנָה נֹושֶׁ

  

ת, רֶׁ ל צַׁמֶׁ ל ְשפַׁ קֶׁ ּיָם יֵּש דֶׁ ל חֹוף הַׁ  ָשם עַׁ

ינֹוק שֹוָבב, ל ְכתִּ קֶׁ דֶׁ ָער הַׁ  ְסתּור שֵּ

ת נֶׁרֶׁ י כִּ ָטה ּוְבמֵּ ש ְלמַׁ ָגלַׁ  שֶׁ

ְגָליו. ְך רַׁ ְכשֵּ  ְמשַׁ

 ֵסֶפר ִשיַרי     

ת,  שֶׁ י נֹואֶׁ ְחתִּ ָצרַׁ יחֹות שֶׁ תְצרִּ בֶׁ  כֹואֶׁ

ְשעֹות ְמצּוָקה וְָאְבָדן,  בִּ

בֶׁת, בֶׁ ים ְמלַׁ לִּ ֲחרֹזֶׁת מִּ  ָהיּו ְלמַׁ

ָלָבן. י הַׁ ירַׁ ר שִּ פֶׁ  ְלסֵּ

  

, עַׁ י ְלרֵּ יתִּ ְביֹונֹות ֹלא גִּלִּ  נְִּגלּו חֶׁ

ש, י ְבאֵּ ָחתּום בִּ ף הֶׁ  נְֶׁחשַׁ

עַׁ  כֹורֵּ ב הַׁ לֵּ ל הַׁ ת תּוָגתֹו שֶׁ  וְאֶׁ

ש. שֵּ ְמנּוָחה ְתמַׁ  יַׁד כֹל בִּ

  


