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 פכחות
 
 
* 

ירֹות נּוש פֵּ ִנשְּ  בְּ
ַהִמיץ ִנַגר שֶׁ  כְּ

ד יֹורֵּ  וְּ
יֶׁנֶׁת ַדמְּ  ֲאִני מְּ

ה ק ַהזֶׁ סֵּ יַצד ָהֲאַפרְּ  כֵּ
ָך לְּ ב שֶׁ  ,ַהלֵּ

ָשיו ִרָבה  ַעכְּ
רֹוק ת בְּ לֶׁ ֻבשֶׁ  מְּ
ִלי. חֹון שֶׁ  ַהִנצְּ

 
 
 
* 

ַלח, צּוַח ֻמצְּ  זֶׁה ֹלא ִצחְּ
ִפיק  ֹלא ַמסְּ

דּוקֹות ַהֲחִניַכִים סְּ  ַעד שֶׁ
ָהַאֲהָבה,  וְּ
תּוָקה ַהֹזאת,-ַהֲחמּוָצה  מְּ

נֵּי ֹכל  ַעל פְּ
ִלי.  ַהָלשֹון שֶׁ

 
 
 
* 

חּוָשה  ַהגּוף ִבתְּ
ן ל ּתֹורֵּ  שֶׁ

א נֹושֵּ  שֶׁ
ָבִנים ָגִלים לְּ  ַרק דְּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* 
ָלִדים, ת ַהיְּ  ִמי ִיַקח אֶׁ

ָנה,ִמי ָיִביא אֹותָ   ם הֵּ
ף ַלטֵּ ם לְּ ן ָלהֶׁ  ִיּתֵּ

יֹום ֲאִמִּתִיים, ָלה וְּ  ַליְּ
א ַמָמִשיֹות. רֶׁ  ַחיֹות פֶׁ

ם אֹוָתן ינּו ָלהֶׁ אֵּ  ִהרְּ
ל ַקִיץ. ה שֶׁ ָשדֶׁ  בְּ

ל ַבר  ִעם בֹוטֹות שֶׁ
רֹות דֵּ ין גְּ רּו בֵּ ן ָעבְּ  הֵּ

נּו ֹּלא ָנתְּ  שֶׁ
נֹות. ָלִדים ִלבְּ  ַליְּ

ִרים. ַסמְּ ר ּומְּ דֶׁ בּו ַעל ַהגֶׁ ם ָישְּ  הֵּ
ם ֻמָּתִכיםיבֵּ  ַתִים הֵּ  נְּ

מֹו שֹוקֹוָלד זוֹ   לכְּ
נּו ָחַשבְּ שֶׁ  כְּ

 
ָלִדים ת ַהיְּ  ִמי ִיַקח אֶׁ

 ִמי ַיִסיַע אֹוָתם
ָתה  ֲחָזָרה ַהַביְּ

יָעה ָרִרים ִמזֵּ ֻסחְּ  מְּ
ַחִיים י לְּ מּוקֵּ  ּוסְּ

ם ַיִגיד ָלהֶׁ  וְּ
ָצִריְך ת ַמה שֶׁ  אֶׁ
ָלִדים. ַהִגיד ַליְּ  לְּ

 
 
 
* 

ָלּה  ַהַסִכין ַבָגרֹון שֶׁ
 יֵּש ָעָליו ִמִלים ַחמֹות

ָאה ַרָכה מְּ מֹו חֶׁ  כְּ
 
 
 
* 

ָרִצים ַבָקמֹוִמיל  ַהשְּ
םיַָ ֲאִני מְּ  יהֶׁ ת ֲאלֵּ לֶׁ  חֶׁ

ָחָמה ט ִמלְּ  ַעל עֹור פֹוסְּ
גֵָּא ָבעֹות, תוֹ יבְּ  ּוגְּ

ִעים ָזָהב  בֹוצְּ
רּוִדים. ִקיסְּ ָטאדֹוִרים טְּ מֹו קֹונְּ  כְּ

 
ם ִצי ֹלא ָשלֵּ חֵּ ָפַרִדית ַהֹזאת בְּ  ַהסְּ

ת רֶׁ י כֹותֶׁ ין ֲעלֵּ ת בֵּ גֶׁ פֹוגֶׁ  ִמתְּ
ַרח, ל פֶׁ  שֶׁ

ִריַח ִקָנמֹון.  בְּ
 
 



 
* 

ת ִלי ַבַגב, דֶׁ ָגרֶׁ ָדנּות מְּ  ַהטֹורְּ
ת ָלחּוש צֶׁ  ֲאִני נֱֶׁאלֶׁ

נֶׁיהָ  יַצד ִצָפרְּ  כֵּ
ִח  ָרה,תיַמשְּ ת ַהִשדְּ  ֹות אֶׁ

יָלא.  ָהֲעקּוָמה ִממֵּ
 
 
 
* 

ֱאֹהב יֹון לֶׁ ִנסְּ  בְּ
כֶׁת פֶׁ ב ַמהְּ רֶׁ  חֶׁ

 צֹוַמַחת ִבי
ה. ב שֹוטֶׁ שֶׁ מֹו עֵּ  כְּ

 
לּו טְּ ָפִרים ִנקְּ  ָכל ַהַפרְּ
מּוי ִקנּוחַ   ִמִניחֹוַח דְּ
מֹוַתי. ַמֲעלֹות ַעצְּ  שֶׁ

 
 
 
* 

ן ַוֲאִני נִ  ִטיבְּ נּוסְּ ַארְּ  שְּ
ִרים ַעד ָשלֹוש.  עֵּ

גּוִלים חּוִלים ּוסְּ ְך כְּ רֶׁ  דֶׁ
רּור ִסחְּ בֹוַננּו בְּ  ִהתְּ

 ַעל ָהִעיר
ַהשַ  שֶׁ טּויִ מַ כְּ מֹוטְּ ָלּה ִהתְּ  ם שֶׁ

ָאַבק כֹוָכִבים ַבִגיָנה  לְּ
ָשנּו ן ַוֲאִני ִחפְּ ִטיבְּ  סְּ

ָלה ַמעְּ הּו ִמלְּ  ַמשֶׁ
ֹצא, נּו ִלמְּ ַלחְּ ִהצְּ ֹכל ַמה שֶׁ  וְּ

נּו.  ָהָיה ֲאַנחְּ
 
 
 
* 

הֹוִפיעַ  ִסיק לְּ  ֱאלֹוִהים ִהפְּ
ָך לְּ ין ַהֲחָלַצִים שֶׁ  בֵּ

ר ִגִליִתי  ַכֲאשֶׁ
הּוא ָהָיה  שֶׁ

תֹוִכי.  בְּ
 
 
 
 
 
 



* 
 
I 

ק ֹלא ָספֵּ ה לְּ  זֶׁ
ִסיק ַלֲעשֹות ַאפְּ הּו שֶׁ  ַמשֶׁ

ב ִשיִרים ֲאִני כֹותֵּ שֶׁ  כְּ
אֹוד ָעצּוב  ַוֲאִני מְּ

 
 ָּתִמיד ִמשּום ָמה

 
II 
נִ  ִביר ָלְך היָ שְּ  ֲאִני ַאסְּ

ִּתי ָכָכה יְך ַבַחִיים ֹלא ָאַהבְּ   אֵּ
ִרי  מְּ העִ ַאּתְּ ִּתגְּ   ,ם זֶׁ

לּו ַאֲחרֵּ  בְּ ִרים ִיסְּ  .יֲאחֵּ
רּות ִספְּ ד בְּ  ֲאִני לֹומֵּ

ר אִ  דֶׁ סֵּ ַהֹכל בְּ  ִתיישֶׁ
  ?ּוָמה ִאיָתְך

ת ִליֹשן כֶׁ  ,ַאּתְּ הֹולֶׁ
ָלה טֹוב ַאֲחרֹון ה ַליְּ  .זֶׁ

 
 
* 

 ִהִגיָעה ַהָשָעה
י ַהָנָחש ַקשֵּ ַקשְּ ת לְּ  ָלתֵּ

ִני ם ִממֶׁ ָערֵּ הֵּ  לְּ
ָאִכית. ָעה ַמלְּ ִצנְּ  בְּ

ַמן ה ַהזְּ   זֶׁ
ת ָלצּוד כֶׁ  ָללֶׁ

רֹות  ַחיֹות ֲאחֵּ
דֹולֹות ִעם  ָוהפַ גְּ  -רְּ

 ַלֲעֹנד אֹוָתּה ֲאִני רֹוָצה
ר, תֶׁ מֹו כֶׁ  כְּ

ת ַהַיֲהלֹוִמים ִדיר אֶׁ ַהסְּ  לְּ
א רֶׁ חֹות ַהפֶׁ ָקרְּ  בְּ

ל ַהגּוף  שֶׁ
ה.הַ ִמ  ףָהֲעיֵּ   ַצָיד ַהזֶׁ

 
 
 
* 

ף ת ָבֹערֶׁ בֶׁ ָנה נֹושֶׁ  ַהִזקְּ
רּוַח צֹונֶׁנֶׁת  בְּ

ב, ָבר כֹואֵּ ַהַצָּואר כְּ שֶׁ  כְּ
ד ַחדֵּ ב ִמתְּ אֵּ  ַהכְּ

ָיה ָצלּול. ִנהְּ  וְּ
ה אֹותוֹ  ּתֶׁ  ִנשְּ
ְך ַקִשית רֶׁ  דֶׁ

יּו ָלנּו ִשַנִים. ֹּלא ִיהְּ שֶׁ  כְּ



 
* 

ד רֹון חּוִשים ָכבֵּ ִעוְּ  בְּ
ת שֶׁ ַמשֶׁ  ַאּתְּ מְּ

ל ַפַחד ָאה שֶׁ ִירְּ  בְּ
ף ַקלֵּ ַבע ַהִמתְּ ת ַהצֶׁ  אֶׁ

ְך ַחיֵּ מּוקֹות, ִמלְּ  ַהסְּ
דּוקֹות,  ַהסְּ

ל ַקִיץ  ,ִקיר שֶׁ
ֹקר  ַאּתְּ ָחָשה בְּ

לּוִליֹות ף ִלשְּ  נֹוטֵּ
ָעה ל זֵּ  שֶׁ

ת. מֶׁ ן נֱֶׁעלֶׁ ת ָבהֶׁ שֶׁ ַהקֶׁ  וְּ
 


