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 שלושה שירים

 

 אהבת הפניקס

ֶחֶלת ה גַּ ה ֲאֻדמָּ ְלתָּ  ְבגּוִפי עָּ
נָּה ה ְקטַּ שָּ ֲחדָּ   וַּ

ְמִביָאה ּה הַּ ה ִאתָּ   ִצִפיָּ
בֹות ְחשָּ אֹות ּומַּ   ְוהֹוְלכֹות ֶשבָּ

ְמרֹות ְוחֹוְזרֹות ְדִחיקֹות לַּ  הַּ
ֶצה ֶאל ְדִחיקֹות קָּ   ֲאֶשר הַּ

ם ן ְלשֵׁ כֹות הֵׁ יָּ  שַּ
 

ן קֹות ְוהֵׁ ְך ִנְדחָּ קֹות עֹולֹות אַּ  ְוִנְדלָּ
  ֶבֱאדֹום ְוצֹוְבעֹות ׂשֹוְרפֹות

ִיים ֶאת ְלחַּ ְּוֻרדֹות הַּ ִחְּורֹות הַּ   ְוהַּ
ה ֶשל ה נֲַּערָּ רָּ  מּוזָּ

עֹוֶמֶדת י הָּ ם אֵׁ יְנסֹוף שָּ  ְבאֵׁ
בֹות ְואֹוֶסֶפת ְחשָּ   ֲאֶשר מַּ
פֹות ֶפר ִמן ְועֹולֹות ִנְׂשרָּ אֵׁ ָאֹדם הָּ   הָּ

 
ֶחֶלת נָּה בֹוֶעֶרת ְוגַּ יתָּ  אֵׁ
ה קָּ  ֲחזָּ

ה ֲחִזירָּ ל ֶאת מַּ בֹותהַּ  כָּ ְחשָּ קֹות ֲאֶשר מַּ ִפנָּה ִמן ְוחֹוְזרֹות ְועֹולֹות ִנְדחָּ   הַּ
ן ה ְתהֹום ְלתֹוְך נֹוְפלֹות ְוהֵׁ   ֲחשּוכָּ

ל סֹוֶגֶרת ֲאֶשר ֶחֶלת עַּ גַּ ְצֶבֶצת הַּ ְמבַּ ד הַּ עַּ ה ִמבַּ טָּ ֲעלָּ  .לַּ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כנפי מלאך

 רבין()יום השנה ליצחק                  

ּה תָּ נָּה ִׂשְמלָּ ְלבָּ ּה ֶאת חֹוֶבֶקת הַּ  גּופָּ
ם ְבִחבּוק ל ְמנַּחֵׁ י עַּ בֵׁ ה גַּ טָּ ֲעלָּ   ,הָּ

ל ן ְבצֵׁ ִרי ָאְבדַּ  .טָּ
 

ְכִתים ִׂשְנָאה ֶכֶתם ן ֶאת מַּ בָּ לָּ  הַּ
ה ֶכֶתם יבָּ ְכִתים אֵׁ ן ֶאת מַּ תָּ  ִׂשְמלָּ
נֹות ֶשל י בָּ ְנפֵׁ ְך כַּ ְלאָּ   מַּ

ְרחּו ִחְבקּו ֲאֶשר   ּופָּ
 ְבלּוְונַּ 

ת חַּ ה ֹעל תַּ כָּ ֲחשֵׁ  הַּ
ְכנָּה ֲאֶשר ם ְבלֵׁב שָּ  .ָאדָּ

 
ם דָּ ל וָּ ל נָּזַּ ִים זּוג עַּ חֹוְתמֹות יָּדַּ לֹום הַּ  שָּ

 
מֹון ּוְבתֹוְך ה עֹוֶמֶדת ֶההָּ  .יְַּלדָּ

נָּה ֹכה ה ְקטַּ שָּ ֲחדָּ  וַּ
ְך ר אַּ ה ֹלא ְכבָּ ה ְתִמימָּ  .ּוְטהֹורָּ

ּה תָּ ִמְתנֹוֶפֶפת ְוִׂשְמלָּ ֹחל הַּ ן ְבכָּ בָּ   ְולָּ
ה ֲאֶשר ּה ְביֹום עֹוד ֶבֱאדֹום ֻהְכְתמָּ ְלדָּ  ִהּוָּ

ִשְנָאה ֹעל ֶאת טֹוֶעֶמת   הַּ
ּה תָּ  ְוִׂשְמלָּ

ם ֶאת סֹוֶפֶגת ה דַּ מָּ ְנשָּ   הַּ
ה ֲאֶשר  .ָאְבדָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רפאים

ה ָאז ם ִאם מָּ  ְגנַּאי ִבְשמֹות ְלָך קֹוְרִאים הֵׁ
ה ָאז ם ִאם מָּ ְבִרים הֵׁ ִיְך ְמדַּ לַּ  עָּ

חֹות תְ  ְלפָּ ת אַּ עַּ ְמתָּ  ֶשֶאת יֹודַּ  ִקיַּ
 ֲאִמִתית
ית  .ִנְראֵׁ

חֹות תְ  ְלפָּ  .רּוחַּ  ֹלא אַּ
 

ת ֶאת בַּ ה תֵׁ ה מּוִזיקָּ יִפיָּ  ְיפֵׁ
ְצִליִלים ְך בֹוְקִעים ְוהַּ  ִממֵׁ

ם ְחְרִרים הֵׁ ֹיִפי ִמן ִמְסתַּ ִכנֹור ְצִליל ְבעֹוד הַּ עַּ  הַּ  ֶנהמֶ ִמ  בֹוקֵׁ
ת בַּ ה ִמתֵׁ ְתהּודָּ  הַּ

ה בָּ ה ֹכה תֵׁ יקָּ ה רֵׁ דָּ  ּובֹודֵׁ
לֵׁאת ִמְתמַּ ם הַּ  ּוְמלֹואוֹ  עֹולָּ
עּות ה ְבֶאְמצָּ ה ְפִריטָּ  ְזִעירָּ

 ֶקֶשת ְמִשיכַּת
 עֹולָּם
ע ִיים ֶצבַּ  ְוחַּ

ה  מּוִזיקָּ
 
ה ָאז ם ִאם מָּ ְבִרים הֵׁ מֹות ְלָך ְוקֹוְרִאים ְמדַּ  ְבשֵׁ
תְ  ת אַּ עַּ תְ  יֹודַּ יָּה ֶשאַּ  חָּ

ִשית  מּוחָּ
ְמתָּ   ִקיַּ

ם ֲאִני  עֹוֶמֶדת ְסתָּ
ה ִביטָּ ל מַּ ם עַּ  ֻכלָּ
ֲאִזינָּה  מַּ

ה ְקִשיבָּ  מַּ
ִלים ֻמֶקֶפת  ְצלָּ

ִבים הֹוְלִכים רֲאשֶ   ְושָּ
ִמים  חֹוְזִרים ְוֹלא ֶנֱעלָּ

י ְסרֵׁ ְרצּוף חַּ  פַּ
י ְסרֵׁ ה חַּ  צּורָּ
י ְסרֵׁ ע חַּ  ֶצבַּ
י ְסרֵׁ ִיים חַּ  חַּ

 
ת בַּ ְנִגינָּה תֵׁ ה הַּ ְשִמיעָּ ִכנֹור קֹול ֶאת מַּ  הַּ
ן ֲאֶשר ִוים ֶאת ְמנַּגֵׁ תָּ  הַּ
ִוים ם ִאי ֶשִנְכְתבּו תָּ  שָּ
י ה ִבידֵׁ ְרֶבֶטת נֹוצָּ ְמשַּ ֲהבּות הַּ ל ְבִהְתלַּ ף עַּ תּול דַּ  ֶכֶתם  - בָּ
ם ---  !!! דָּ

לֹוְדיָּה ה מֵׁ  נֹוְלדָּ
ה ה ְיִצירָּ ְדִהימָּ  מַּ

 
ה ְוָאז ם ִאם מָּ ְבִרים הֵׁ  ְמדַּ



ְברּו  ֶשְידַּ
תְ  ִכי ת אַּ עַּ תְ  יֹודַּ אן ֶשאַּ  כָּ

ם ם ְוהֵׁ  שָּ

 

 

 

 


