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עֵ צִ ים אַ רְ ב'וֹ לֶיס

ִשיר סְס

ַ ְסני ֹולִ י כטֹק ְר טֹק ִא י ִא ליטֹק ֶק ל ָק '

ֶק ל

ֶק ל ִאמל

ח ֹוז ֶֶרת וְס אוֹמֶ ֶרת מַ ה טְס הֵ א עָ ַלי
ַ ִ יר הָ עֵ צִ ים וֹכִ ים לְס גֶשֶ ם וְס הֶ הָ ִרים לְס אֲוִ יר
ַק ְר 'טֹק ֶק ל ללטֹק ָק א ּפ טֹק

ּפט ְר 'לָקל

ִא ל מטֹק ְר ָקכ ְר לָקל

ּפ טֹק

ָק לְרל ֶק ל

ַ ִ יר מַ לְס ָאך נִצָ ב מולִ י ְס עֵ ינָיו מַ ִ יט ִ י
וַ ֲאנִי ְסמבַ ֶ שֶ ת לִ בְס ּכוֹת
וְס ֹלא יְסכ ֹולָה
וְס אַ ְס ַ ִ יר לְס בָ נָה עֲטויָה
לָבָ ן
ופְס ָר ִחים לְס בָ נִים נו ְסֹטפִ ים
ִממֵ ְך
ִמ ָטפְס יְֵך
ְסהודטוֹת סְס פָ ַר ִדטוֹת
ּכְס שֶ ֲאנִי שָ ָרה הַ ִ יר הַ זֶה שֶ ָ רו לְס פָ נַי נ ִָשים ְסמשו ְסֹררוֹת י ִ
עֲטויוֹת לָבָ ן ופְס ָר ִחים לְס בָ נִים נו ְסֹש ִרים מֵ הֶ ן ְס אִ יזְס ִמיר ובְס סָ אל ֹונִיק ִ ירושָ ַליִם ובְס טַ אנְסגִ 'יר
ּכְס שֶ ֲאנִי שָ ָרה הַ ִ יר
וֹכִ ים הָ עֵ צִ ים ְס ִד ְסמעוֹת גֶשֶ ם וְס הֶ הָ ִרים ְס ִד ְסמעוֹת אֲוִ יר
וֹכִ ים ֲעלֵיכֶן נ ִָשים ְסמשו ְסֹררוֹת שֶ ְס ַר ְסח ֶ ן ִמן הָ ע ֹולָם וְס ַרק ִש ְסירכֶן נ ֹוגֵן ְס תוֹכִ י
נְסטַ ְסש ֶ ן אוֹתִ י וַ ֲאנִי מַ ְסמ ִשיכָה לְס הִ סְס וֹבֵ ב לְס בַ ִדי ולְס שו ֵֹרר
מַ ה טְס הֵ א עָ לַי ולְס חַ ֵ ש
אֶ ת הַ מַ לְס אָ ְך

 כל הזכויות שמורות למיכל הלד

ֵק ל ָק '

ֶק ל

ֶק ל ִאמל

מיכל הלד ,מרחפת על פני המים ,הוצאת רשימו תשס"ט


ּפ ּפואֶ ירְ ָ אס ְסשעָ ִרים
ִשיר ִ סְס ַ נְסיוֹלִ ית

ּפ וֹ ר ָל

ּפו ּפ וּפאֶ ירְ ָ

אסי ייוֹ ָל
ייוֹ ּפ ָ ִס

וֹ ּפִס י סֶ ירָ ראדָ

לִ פְס נֵי ַדלְס ֵ ְך עָ בַ ְסר ִ י ְסמצָ אתִ יהָ נְסעולָה
ָק לָקל ֶק 'ל ּפט ָק

ללטֹק ֶק ּפ ליִאל טֹק מטֹק ֶק ּפ ל ָקי

כ ּפט ָק

ָק

הַ מַ נְסעול נָשַ ְסק ִ י ּכְס מ ֹו לְס ַנ ֵ ק ָ ַנ ִיְך
ִמ ַ עַ ד ל ִַמ ִ ים הַ ְסמתוקוֹת שֶ ל הַ ִ יר
ִמ ַ ע ֲָדן ְסראִ יתִ יו ַ ֵ ילוֹת ְסמבַ ֵ ש אֶ ת שֶ ָאהֲבָ ה נַפְס ש ֹו אֶ ת טֵ טוָאן
סוֹבֵ ב ַ ְס וָ ִקים
ובָ ְסרחוֹבוֹת
ְסמבַ ֵ ש
אֶ ת גְס ָרנ ָָדה שֶ ַ ְסשקֶ ה אוֹת ֹו עֲסִ יס ִרמ ֹונִים
עַ ד מָ תַ י ִ ישַ ן ִ ירושָ ַליִם וְס לִ ְס ָך עֵ ר
עוֹבֵ ר
לִ פְס נֵי שַ ע ֲֵרי יְסרושָ ַליִם שֶ ָאהֲבָ ה נַפְס ְסשָך מוֹצֵ א אוֹתָ ם מוגָפִ ים
ּכְס שֶ אַ ָ ה ִ ירושָ ַליִם אַ ָ ה ְס טֵ טוָאן וכְס שֶ אַ ָ ה ְס טֵ טוָאן אַ ָ ה
ִ גְס ַרנ ָָדה וכְס שֶ אַ ָ ה ִ גְס ָרנ ָָדה אַ ָ ה
ִ ירושָ ַליִם
וְס ַל ִ יר הַ הוא ִ סְס ַ נְסיוֹלִ ית ִמ ִ ים ְסמתוקוֹת עוֹד יוֹתֵ ר
ָק ְר ' ֶק ל ֶק ל ְר ֶקכל ָק ָק ּפ י' ּפט

ִא ּפ לי' ּפט ָק ְר ' ֶק ל ָק כ ּפט ֶק 'ל ְר ָקכ ָק

הַ עֲלִ י או ֵֹרְך ע ֲִדי ִ תְס ִחי חַ ֹונְֵך
וִ ירושָ ַליִם ְסמגִ יפָ ה הַ וִ יל ֹון וגְס ָרנ ָָדה ֹלא מַ ְסשקָ ה אוֹתְס ָך עֲסִ יס ִרמ ֹונֶיהָ
וְס טֵ טוָאן
ֹלא וֹתַ חַ ת
חַ וֹן
ע ֲָדיֶיהָ
וְס אֶ צְס ְס עוֹתַ י עַ ל ַּכ וֹת הַ מַ נְסעול
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ִסאירְ ֶ י ֵק ירוֹ ָ אדְ רֵק י
ָקמ ְר ֶק ל ֶק ל טֹק ִא ל
ָק ְר ָקכ

ָק

ָק

ָל ֶלכֶת רוֹצָ ה ֲאנִי אִ מָ א
ֶק ל ָק ִא ל

טֹק א ָק

אִ מָ א ֲאנִי רוֹצָ ה ָל ֶלכֶת לְס סֶ ָלנִיק
טֹק ָקמ ְר ָק

ְר ' ֶקלל ָקי'

ּפ ֶק ל ְר ִא ל ָק
ִא ל ָק
ָק

אֲבודוֹת
מטֹק ָק ְר ִאכל

ֶק לא ִא ל ְר י ּפט ָק

ָק

מֶק ל ְר ָק
טֹק א טֹק

ְס לָשוֹן ְסמתוקָ ה

מֵק ַק

ֲאנִי רוֹצָ ה ָל ֶלכֶת לְס אִ יזְס ִמיר

טֹק ֵק י

לִ ְסקרֹא מֵ עַ ם לוֹעֵ ז

ךַק ּפָקי ִא ל

עִ ם הַ חַ ָזנִים

ִא ל ְר מֶק ל ֶק ל טֹק ָק
' ְר ָקכ ְרמ ּפטֹק

ִא ל ָק

ֶק ל טֹק ִא ל

ֶק ל טֹק

ְר ִא ל ָק כ ּפט ָק

לִ צְס חֹ ק עִ ם הַ ִ ינוֹקוֹת

ִא לי ִאְרמל

ָק

ִא ל ָק

ולְס מ ֹונַאסְס ִטיר רוֹצָ ה ָל ֶלכֶת

ּפט ְר ֶק ל

ֶק ל טֹק ִא ל

ָק

ֶק ל טֹק ִא ל

ִא ל ִא ל ְר מֶק ל טֹק א ָק

ָק

ל ִָשיר עִ ם הַ זְס קֵ נוֹת רוֹמַ אנְססוֹת

ָק

ְר כטֹק ְר ָקל

ֶק ל ִא ל ְר ֶקל

ֶקכלכ ּפט ָק א ִא ל ָק
ָק

כטֹק ָק

ִא ל ָק

ְר ּפ ּפט ָק

ָקכ ְר יִא 'ל

ִא ל ְר ' ָק ֶק ל מ ּפט ֶק ל ְר ָקכ

ֶק ל ָק ' ָק ִא ל

ֶק ל ְר כטֹק ֶק לא ְרל ּפט ָׁשָק ַק ִאל

ָל ֶלכֶת ְסמבַ ֶ שֶ ת ֲאנִי לְס קַ אסְס טו ִֹרטָה וְס לִ ְס רוסָ ה
לְס אִ יסְס טָ ְסנ ול ולְס אֵ ִיד ְסירנִי
רוֹצָ ה ָל ֶלכֶת לְס טֵ יטוָאן ולְס טַ אנְסגִ 'יר
ולְס כָל הֶ עָ ִרים הַ מֵ תוֹת
שֶ ל הַ ְס פָ ַר ִדים

ִא ל ָק

ְרל ּפט ָׁשָק ַק ִאל

ֶק ל טֹק מ ּפט ְר צ'טֹק ִא ל
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ָק ִא ל טֹק ְר ִא ל ָק ִא ל ָק ְר ֶקכל ֶקי'ל ֶק ל ָק ְר ללטֹק ֶק ל
ֶק לא ָק

ָק

ָק ֶקלל

טֹק

ְר ' ֶקלל ָקי'

ָק ְר ָקכ א טֹק ָקמ ְר ָק
ָק

ָ ְסרחוֹבוֹת הַ זְס קֵ נוֹת ֹלא
שָ רוֹת רוֹמַ אנְססוֹת

ְר ִא ל ָק כ ּפט ָק

טֹק ֶק ל ִא ל ֶק לא ִא לא ִא ל ְר י ּפט ָק

ּפט ְר ֶק ל
טֹק

ּכָאן הֵ יכָן שֶ ּנ ֹול ְסַד ִ י לִ פְס נֵי דוֹרוֹת

הַ ִ ינוֹקוֹת ֹלא צ ֹוח ֲִקים ְס לָשוֹן
ְסמתוקָ ה

ךַק ּפָקי ִא ל

הַ חַ ָזנִים

טֹק א מ ּפט טֹק

אִ ְס ִמים

ֶק 'ל ְר יטֹק ָק
ֶק לא ִאמל טֹק ָק
ָק
ֶק ל

ָק

ִא ל ְר ' ָק ֶקל

ֶק ל ִא ּפ ל ֶק 'לא

טֹק א מ ָק ְר ֶק ל

ה ֹו ֶלכֶת ֲאנִי אֶ ל הֶ עָ ִרים הַ חַ טוֹת
ְס לִ ִ י אִ מָ א

ּפ ּפט ְר ָׁש ָק

ָק ִא ל

לְס חַ ֵש שָ ם

ִא ל ְר ללטֹק

ֶקל כטֹק טֹק ֶק ל מ ּפט ְר טֹק

אֶ ת אֲדוֹן הָ ע ֹול ִָמים
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ידיעה בעיתון:
"בקצה שכונת עג'מי ביפו מעל רחוב הבעש"ט נחנך גשר להולכי רגל.
אין זה רק גשר אלא מבנה אדריכלי עתיר משמעויות"


אֵ ין זֶה ַרק גֶשֶ ר אֶ לָא ֶרגֶש
ֶרגֶש שֶ ל הַ ַ עַ ל שֵ ם טוֹב שֶ חָ ַרד עַ צְס מ ֹו לִ ְסקצֵ ה הַ ְס כונָה
ומתְס חַ ּנֵן הבעש"ט שֶ מַ ְסמ ִריא מֵ עַ ל הָ ְסרחוֹב הַ קָ רוי עַ ל ְסשמ ֹו
ִ
וְס צוֹעֵ ק הוֹלְס כֵי הֶ ְסרגֵל אַ ֶ ם וְס ֹלא הַ ִמבְס נֶה עֲתִ ֵירי מַ ְסשמָ עות אַ ֶ ם וְס ֹלא הַ ִמבְס נֶה
אַ ֶ ם

וְס עוֹד ּכָתוב ָ עִ וֹן הַ גֶשֶ ר מוֹבִ יל ִמשומָ קוֹם לְס שומָ קוֹם
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ָּכ ִרמוֹן
ֲאנִי ְסמצַ ֶט ֶרת א ֹותָ נו ִ צְס בָ עִ ים עֲמֺ ִ ים לְס ַיד הַ ֺ לְס חָ ן
שֶ ל ערה"ש
וְס ִשפְס תוֹתֵ ינו ַייִן וַ ֲאנ ְסַחנו ִמתְס ַ ְס עִ ים
מֵ ִרמ ֹונִים שֶ ָט ֵדינו ְסשחוֹרוֹת ִמ ִ צוחָ ם וַ ֲאנ ְסַחנו נ ְסִר ָד ִמים
עַ ל הַ שֺ לְס חָ ן ֵ ין ְסשאֵ ִרטוֹת הַ ַג ְסרעִ י ִנים הַ ְס קופִ ים וַ ֲאנ ְסַחנו ח ֹולְס ִמים
שֶ ֲא ַנ ְסחנו נ ֹוסְס עִ ים
ַג ְסרעִ י ֵני ִרמ ֹו ִנים הֵ ם צֵ ָידה לְס ַד ְסרּכֵנו וַ ֲאנ ְסַחנו
נ ֹוסְס עִ ים
ַ ִמ ְסד ָ ִרטוֹת ֶ גֶד צֶ מֶ ר לְס גופֵ נו ו ִמתְס ַ ְס לִ ים
ישים הַ ִמסְס וֹבְס בִ ים חָ גִ ים סְס בִ יב
ֵל ֱאאֹלהֵ י הַ ֶדרוִ ִ
עַ צְס מֵ נו עַ ד
שֶ ּנ ֹופְס לִ ים
ּכְס ַל ֵ י מַ עְס ָלה
וְס ַג ְסרעִ י ֵני ִרמ ֹו ִנים הֵ ם צֵ ָידה לְס ַד ְסרּכֵנו וַ ֲאנ ְסַחנו נ ֹוסְס עִ ים
מַ ִ יפִ ים אֶ ת הָ הָ ר שֶ ְס ֹראש ֹו ִמ ְסק ַדש הַ ֶזן א ֹו ֲחזִ ים
ְס ָיד ֹו שֶ ל הַ ָּנזִ יר שֶ ה ֹו ֵלְך ּכְס בָ ר
שֶ בַ ע שָ ִנים ּכְס ֵדי לְס הַ גִ יעַ ַל וֹף
שֶ הוא הַ תְס חָ ָלה
וְס ַג ְסרעִ י ֵני ִרמ ֹו ִנים שֶ הֵ ם צֵ ָידה לְס ַד ְסרּכֵנו
חוקים
ימים אֶ ת סַ ְסנ ָד ָליו הַ ְס ִ
מַ כְס ִ ִ
וַ ֲאנ ְסַחנו נ ֹוסְס עִ ים
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ַג ְסרעִ י ֵני ִרמ ֹו ִנים הֵ ם צֵ ָידה לְס ַד ְסרּכֵנו
וַ ֲאנ ְסַחנו נ ֹוסְס עִ ים ְסמלַוִ ים אֶ ת הַ זְס קֵ ָנה שֶ ה ֹו ֶל ֶכת
עִ ם ְסודהָ ה ְסמפַ ֶז ֶרת ְסשבִ יל
ְס ָר ִחים ְסמיֺ ָ ִשים בְס ָכל הָ ע ֹו ָלם הִ יא
שָ ָרה הַ ְס ָר ִחים ִי ְס חו הַ ָ לוֹם ִממָ קוֹם
לְס מָ קוֹם
וְס ַג ְסרעִ י ִני ִרמ ֹו ִנים שֶ הֵ ם צֵ ָידה לְס ַד ְסרּכֵנו וַ ֲאנ ְסַחנו נ ֹוסְס עִ ים
ִמתְס עַ ְסר ְס בִ ים ַ ֲעלֵי הַ ּכ ֹותֶ ֶרת
וַ ֲאנ ְסַחנו נ ֹוסְס עִ ים
ַג ְסרעִ י ֵני ִרמ ֹו ִנים הֵ ם צֵ ָידה לְס ַד ְסרּכֵנו
וַ ֲאנ ְסַחנו נ ֹוסְס עִ ים ָ ַרּכֶבֶ ת הַ ַ ְסח ִ ית שָ ם אֵ ין
אֲוִ יר וְס אֵ ין
ִד ור וְס אֵ ין צֶ לֶם
וְס אֵ ין
ָאדם גָדוֹל ְסמאֹ ד שֶ אֵ ינ ֹו אֱאנו ִֹשי שֶ ּנֹ שֵ א אִ ילָן
וַ ֲאנ ְסַחנו ֹוגְס ִשים ַ ֶד ֶרְך ָ
ָגד ֹול שֶ ַ טִ וב אֵ ינ ֹו ִנ ְסמצָ א
ָאדם וְס עַ ל אִ ילָנ ֹו ְסמנַצְס נְסצִ ים
וְס ש ֹו ֲאלִ ים א ֹות ֹו ִמי אַ ָ ה וְס א ֹומֵ ר ֲא ִני ָ
ַג ְסרעִ י ֵני ִרמ ֹו ִנים שֶ ֲא ַנ ְסחנו ז ֹו ְסר ִקים אֵ ָליו
צֵ ָידה לְס ַד ְסרּכ ֹו וַ ֲאנ ְסַחנו נ ֹוסְס עִ ים
וכְס שֶ ַּנ ֲחזֹר נ ְסִמצָ א אֶ ת אֱאֹלהִ ים יָשֵ ן עַ ל הַ ֺ לְס חָ ן
של ערה"ש שֶ צִ ט ְסַר ִ י ִ צְס בָ עִ ים עֲמֺ ִ ים
ו ְסנ ַכ ֵ ד א ֹות ֹו ְס ַג ְסרעִ י ֵני ִרמ ֹו ִנים
שֶ טִ ְסר ו זְס כֺטוֹתֵ ינו
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ַ ִמזְס ָרח יֵש ֶרמֶ ז
ַ ִמזְס ָרח יֵש מַ ֲחזֹר
ַ ִמזְס ָרח יֵש זְס ִרמָ
ַ ִמזְס ָרח יֵש ר(ו)חַ
ַ ִמזְס ָרח יֵש ֶרחֶ ם
ַ ִמזְס ָרח יֵש ָרז
ַ ִמזְס ָרח יֵש חֹ ם
ַ ִמזְס ָרח יֵש ֲחז ָָר
ַ ִמזְס ָרח
יֵש

(פורסם לראשונה בשירים באורמלא ,עם עובד 2002
והולחן על ידי אלון אולארצ'יק במסגרת
פרויקט זה)
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ֶ חָ צֵ ר שֶ ל הַ ַ ִית ִמסְס ַ ר מ"ח הָ ִרמ ֹו ִנים
ִמתְס ֹוצְס צִ ים ִמ ְס שוקָ ה
לְס הִ ָ טֵ ף
וְס הַ ְס ֵכ ִנים הַ ֲח ָד ִשים
עִ וְס ִרים
ַנפְס ִשי י ֹוצֵ את ֲא ֵלי ֶכם ִרמ ֹו ִנים וְס אַ ֶ ם
ִמתְס ַ י ְִסשים
עַ ל הֶ עָ ָנף
ִ זְס מַ ן הָ ִרמ ֹון
ּכְס שֶ טִ הְס יו הַ ְס ֵכ ִנים הַ ֲח ָד ִשים
ר ֹואִ ים
ִיהְס ֶיה זְס מַ ן הָ ִרמ ֹון זְס מַ ן
הַ גְס ֺא ָה
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ִרמ ֹון שָ מור אֶ צְס לִ י וַ ֲא ִני א ֹו ֶכ ֶלת הַ ַג ְסרעִ י ִנים וְס הָ ִרמ ֹון
ִנ ְסשאָ ר שָ ֵלם ובַ ַג ְסרעִ י ִנים ְסישֵ נוֹת ְסנשָ מ ֹות
שֶ ל חַ טִ ים ֵדי לָה ר ֹוזָה סַ ָ א שֶ ל סַ ָ א שֶ ִ י וְס שֶ ל ֲחבֵ ָריו הָ רש"ש
וְס הַ חיד"א שֶ עָ לו אִ ֹו עַ ל הַ ַגג
שֶ ל ְסי ִשיבַ ת ֵ ית-אֵ ל
ַ ַ ְסי ָלה
ִ ירושָ ַל ִים
ַ ֶ ֶלג
לְס ה ֹו ִריד מָ ִשיחַ
עַ ד שֶ ָט ְסר ָדה ַ ת ק ֹול וְס אָ ְסמ ָרה סְס עו ִמ ָּכאן לְס אַ ְסר ַ ע רוח ֹות ּכִ י ע ֹוד
ֹלא
ָא
זְס מָ ן
וַ ֲא ִני ִמתְס ַּכ ֶּנסֶ ת אֶ ל הָ ִרמ ֹון
שן אִ ָ ם
לִ י ֹ
עַ ד שֶ ָטב ֹוא מָ ִשיחַ
ַל ֲה ִקיצֵ ִני
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ְסנדו ֵדי שֵ ָנה
דָ אאְ דוֹ בּפ וּפאֶ י ְל ָ אס ּפ וֹ ר ָל

ָא ָ

אֶ ֶלף ַל ְסי ָלה וָ ֵליל ֹלא הָ ָיה ָלנו ֲחל ֹום
טֹק ֶקכל ִא ל ָק מטֹק

ּפט ֶק ל ְר ללטֹק

ּפט ָק ְר טֹק ִא 'לָקל ִאי'למטֹק

ּכְס שֶ חָ ַל ְסקנו ְסנדו ִדים ִ ְסש ָנתֵ נו ּכְס שֶ ָּנסַ עְס נו אֶ ל
הַ ֹוְך
ִ סְס פִ י ָנה ְס מַ עְס ֹ ֶרת ְס סִ ָירה ְס ַר ֶּכבֶ ת
חָ ִנינו ְס קו ְסשטַ ְסנ ִדי ָנא טָ עַ ְסמנו ְס אֵ ִנים ִ ּכְס ֵרתִ ים
ובְס ָיפ ֹו
ִ ַ ְסשנו לִ ְסמ ֹצא ֲחל ֹום לְס א ֹור ְסמנ ֹו ַרת הַ ְס סָ ִמים שֶ ל ֲא ָל ִדין
אֶ ֶלף ַל ְסי ָלה וָ ֵליל
וְס ָלנו ֹלא הָ ָיה
ֲחל ֹום
וכְס שֶ ֹּלא הָ ָיה ֲחל ֹום
שָ תַ ְסק ִ י
וְס הִ ְסמשַ כְס נו ַל ֲעש ֹות ַיחַ ד ְסנדו ֵדי שֵ ָנה עַ ד שֶ הִ ַגעְס נו
אֶ ל ְסנקו ַדת הַ מַ ְסרצִ י ָ ן ֶק ל ּפ ּפט ְר כטֹק ֶק ל ָקמ ָק ּפ ָק א
שֶ אֵ ֶליהָ ִמ ְסש ֹו ְסקק ֹות ְסנש ֹות סְס פָ ָרד וְס ַרק הַ מֺ פְס ָלא ֹות שֶ ָ הֶ ן
מַ גִ יע ֹות
וכְס שֶ חָ ַז ְסרנו לִ ירושָ ַל ִים ָי ַדעְס נו
שֶ ָגם ְס ֹלא ֲחל ֹום ובִ ְסנדו ֵדי שֵ ָנה ֵיש
ְסד ָרכִ ים שֶ ל חָ ָלב ו ְסדבַ ש ָק ִאמל טֹק ֶק ל
אֶ ֶלף ַל ְסי ָלה
וָ ֵליל
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ְס אוֹט ֹו וס מָ לֵא שָ ָר ִשים שֶ ל נְסשָ מוֹת הַ ִשנְסָאה יוֹשֶ בֶ ת לְס י ִָדי - - -
ְס אוֹט ֹו וס מָ לֵא שָ ָר ִשים שֶ ל נְסשָ מוֹת הַ ִ נְסָאה הִ יא חֶ ֶרב ִמתְס הַ ֶ כֶת
ִננְסעֶ צֶ ת
ְס אִ ֶ ן אִ ל-ע ֲָר ִ י ובְס אִ ֶ ן אִ ל-יַהוד
בורה רוֹתַ חַ ת ִמטֹפִ י ְס תַ לְס ַ ל
חוץ חֵ יפָ ה הַ ַ ְסחת ֹונָה ְסש ָ
וְס הָ אוֹט ֹו וס ָיגֵעַ וְס הָ עִ יר ִמתְס ַג ַ הַ ת וְס הַ ִ נְסָאה
ְסמאַ ֶּכלֶת ִ פְס נִים
וְס עַ ל הַ ּכֹ ל ִנ ָ ִטים ִשלְס טֵ י הַ ִ ְסרסֹמֶ ת ְס ֶרסְס לָב ובָ נָיו מַ זְס ָגנִים
נְסעוצִ ים ְס ִקירוֹת ובְס גַגוֹת הַ ָ ִ ים
ֲאנִי ִמתְס חַ ֶּננֶת ְס ֶרסְס לָב
הַ ִ נְסָאה שוֹחֶ טֶ ת
ְס ֶרסְס לָב ובָ נָיו
ַ עֲשו ִמזוג
ו ְס ֶרסְס לָב ובָ נָיו
ישים
מַ ח ֲִר ִ
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ּכְס תַ כְס ִשיט
ֲאנִי מָ רוֹקָ אִ ית סַ ּכִ ין
וֹאו אֵ לַי וְס אֶ ְסמ ַרח אֶ תְס כֶם ְס חֶ ְסמָאה ְסודבַ ש - - -
ומצַ ד ָאבִ י ֲאנִי ִ כְס לָל גִ ו ָֹרה ַרחֲמָ נָא
ִ
לִ צְס לַן ְס ג ְסֶרמָ נִית
ומצַ ד הַ מוסִ יקָ ה ֲאנִי ִ כְס לָל יְסוָ ִנטָה אולַי ֹלא
ִ
ְסהודטָה
י ִ
ומצַ ד אִ ִמי ֲאנִי ָ ָאה ִמן הַ וֹשַ ּנָה ֶדי לַה ר ֹוזַה
ִ
אֲבָ ל הַ טִ ִידיש הָ עֲלומָ ה ִמתְס גַלְס ֶגלֶת עַ ל לְס ש ֹונִי ּכְס חֶ ְסמָאה ְסודבַ ש
ֹלא ָ חוֹת ִמן הַ ְס ַ נְסיוֹלִ ית
ובְס פֹ ה-לָן-יָה ָנטַ עְס ִ י נִימֵ י נַפְס ִשי וְס חָ ל ְסַמ ִ י
ַלעֲשוֹת ְסקפִ יצַ ת הַ ֶד ֶרך ֲאנִי
אֶ תְס י ֹו ִ ית-א ְסֲשּכְס נַזִ טָה-סְס פָ ַר ִדטָה ֵ -ימָ ִנטָה-רוֹמָ ִנטָה
ִמזְס ָר ִחית-מַ ע ֲָרבִ ית מַ ע ֲָרבִ יתִ -מזְס ָר ִחית
יְסרושַ לְס ִמית ֵ -לְס אֲבִ יבִ ית ֵ לְס אֲבִ יבִ ית-יְסרושַ לְס ִמית
צְס פ ֹונִיתִ -מן-הַ ָדרוֹם ְסדרו ִֹמיתִ -מן-הַ צָ פוֹן
ָדתִ יתִ -ח ֹונִית ִח ֹונִיתָ -דתִ ית
ֶז ְסנ ְסודהִ יסְס ִטית-סופִ יתַ -ר ְסמ ָ " ִמיסְס ִטית ֶ -עֶ ְסש" ִטית
יְסמָ נִיתְ -סשמֹ א ָלנִית ְסשמֹ א ָלנִית-יְסמָ נִית
י ְסִש ְסראֵ לִ ית גָלותִ ית
ֲאנִי חַ ת וְס אֵ ין סוֹף הִ ְסש ַ ְס ֺפטוֹת לָה - - -
לַשָ וְס א ְס ַנ ו לִ ְסמצוֹא לִ י ִמ ְסש ֶ צֶ ת מַ תְס אִ ימָ ה ַ ְסחפָ סִ ים שֶ ָ כֶם
וַ ֲאנִי ע ֹונ ֶֶדת אֶ ת ּכָל בְס נֵי הַ חֵ ן שֶ ל ֶזהֺטוֹתַ י
ּכְס תַ כְס ִשיט
לְס הִ ְסש ַ ֵ ץ ֹו
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