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קוֹל נ ְִקיׁשוֹת עֲקֵ בֶ יהָ חוֹתֵ ְך בְ ׁשֶ קֶ ט אֶ ת הָ ְרחוֹב הַ ּקוֹל ֹו ְניָאלִ י ׁשֶ הָ יָה פַ עַ ם הָ דּור
הַ ַל ְילָה ָאפֵ ל אֵ ין אִ יׁש וְ אֵ ין קוֹל
עָ ִדינָה טוֹפֶ פֶ ת עַ ל עִ ְקבֵ י נְעָ לֶיהָ
בַ ע ֲִדינּות
ַרק קוֹל נ ְִקיׁשוֹת עֲקֵ בֶ יהָ נ ְִׁשמָ ע
וְ הִ יא מַ מָ ׁש ֶנ ֱהנֵית
מַ ְרגִ יׁשָ ה ׁשֶ הִ יא מַ ְׁשאִ ָירה אֵ יזֶה חוֹתָ ם עַ ל הָ ע ֹולָם
אִ שָ ה לְ ֹלא בַ עַ ל הִ יא ֹלא אִ שָ ה
ָאמ ָרה לָּה אִ מָ ּה
ְ
אִ שָ ה הִ יא אִ שָ ה ַרק בַ ִמטָ ה
ָאמַ ר לָּה בַ ֲעלָּה
נ ִָׁשים מֵ תוֹת מֵ ַאהֲבָ ה
ָאמַ ר הַ ִשיר בָ ַר ְדי ֹו
וְ עָ ִדינָה כָתְ בָ ה בְ הִ תְ ַרגְ ׁשּות עַ ל ִקיר הַ שֵ רּותִ ים בְ ִד ָירתָ ּה
ְׁשלוֹׁש הָ ַרגְ ַליִם ׁשֶ ל הָ ע ֹולָם
הֵ ן ַאהֲבָ ה וְ ַאהֲבָ ה וְ ַאהֲבָ ה
וְ הִ תְ יַפְ חָ ה עַ ל הָ ַאסְ לָה ׁשִ כו ָֹרה ִמן הַ יֹפִ י.
כְ ׁשֶ נָטַ ׁש בַ ֲעלָּה לָחַ ׁש לְ ִחיׁשַ ת נָחָ ׁש בְ ָאזְ ֶניהָ ׁשֶ הִ תְ ַאהֵ ב בְ ַאחֶ ֶרת וְ ַאחַ ר כְָך נָסַ ע
בִ בְ הִ ילּות מַ ְׁשאִ יר מֵ אֲחו ָֹריו אֶ ת לְ בָ נָיו וְ אֶ ת ג ְַרבָ יו הַ ְמלֻכְ לָכִ ים ,וְ עָ ִדינָה הִ ְׁשאִ ָירה
אוֹתָ ם ְמ ֻפז ִָרים בְ חַ ְד ָרּה לִ ְׁשמֹר אֶ ת ֵריחוֹ ,וְ אֶ ת טַ בַ עַ ת הַ זָהָ ב הִ ְׁשאִ ָירה עַ ל אֶ צְ בָ עָ ּה
ּומתַ חַ ת ל ִַמטָ ה הִ יא ׁשוֹמֶ ֶרת ִמזְ וָ ָדה אֲרּוזָה ׁשֶ אִ ם יָבוֹא ,תִ הְ יֶה
לִ ְׁשמֹר אֶ ת ְׁשמוִֹ ,
מּו ָכנָה ָל ֶלכֶת אֲחָ ָריו וְ לָמּות מֵ ַאהֲבָ ה.
כְ ׁשֶ נָטַ ׁש ֹלא הִ ְׁשאִ יר ְיל ִָדים בְ בִ ְטנָּה .הּוא ָאמַ ר ׁשֶ שָ ֶדיהָ ְקטַ נִים ִמ ַדי וְ ֹלא יִתְ מַ לְ אּו
בְ חָ לָב כִ י אִ שָ ה הִ יא אִ שָ ה ַרק כְ ׁשֶ תִ ינוֹקוֹת אֲחּוזִ ים בְ פִ ְטמוֹתֶ יהָ וְ אַ תְ  ,גִ חֵ ְך ,עֵ ז
כְ חּוׁשָ ה טוֹבָ ה ִממֵ ְךּ ,וכְ ׁשֶ בָ כְ תָ ה ְׁשלוֹׁשָ ה לֵילוֹת וְ הִ תְ חַ ְננָה לְ ַרגְ לָיו ׁשֶ ַי ֲחזֹר ב ֹו,
הִ תְ ַרכְֵך וְ ָאמַ ר ׁשֶ אֱלוֹהִ ים גָד ֹו ל וְ הַ שֵ ם י ְַרחֵ םָ .לכֵן כְ ׁשֶ נָטַ ׁש הָ פְ כָה צִ ְמח ֹונִית וְ ָלעֲסָ ה
עֵ שֶ ב טָ ִרי כָל עֶ ֶרבׁ ,שָ טּוף בְ מֵ י בֶ ֶרז קָ ִריםׁ ,שֶ תִ הְ יֶה טוֹבָ ה מֵ עֵ ז וְ ַרכָה כְ כִ בְ שָ ה ׁשֶ אִ ם
יָבוֹא תִ הְ יֶה מּו ָכנָה לְ הִ פָ תַ ח לְ ז ְַרע ֹו וְ לָמּות מֵ ַאהֲבָ ה.
אֶ פְ ׁשָ ר לוֹמַ ר ׁשֶ ֹּלא הָ יָה אִ יׁש
בְ ע ֹולָמָ ּה
ׁשֶ יִ ְדַאג לָּהׁ ,שֶ יְ חַ מֵ ם אֶ ת כַפוֹת ַרגְ לֶיהָ בַ לֵילוֹת הַ ּקָ ִרים
ׁשֶ יִ ְׁשַאל אִ ם הִ יא חַ יָה א ֹו מֵ תָ ה
וְ אֶ פְ ׁשָ ר ׁשֶ הָ יְתָ ה דוֹעֶ כֶת בְ תִ מָ הוֹן גָדוֹל
אֶ לָא ׁשֶ ַל ְילָה אֶ חָ ד הִ תְ עו ְֹר ָרה מֵ חֲלוֹם יְפֵ הפֶ ה
בְ קֹ ִׁשי הִ ְמתִ ינָה ׁשֶ הַ שַ חַ ר ַי ֲעלֶהׁ ,שֶ תִ לְ וֶה ְׁשטָ רוֹת אֲחֵ ִרים מֵ חַ יִ ים הַ ַדיָג
חֻד ִדים
וְ תָ רּוץ ַלחֲנּות ׁשֶ ל ע ֲִׁש ִירים לִ ְקנוֹת ַנ ֲעלֵי עָ קֵ ב ְמ ָ
ׁשֶ יִ ְשאּו אוֹתָ ּה בְ הִ תְ ַרגְ ׁשּות אֶ ל גו ָֹרלָּה.
ִד ְמי ֹונָּה ׁשֶ ל עָ ִדינָה עָ ִדין כִ ְׁשמָ ּה,
ע ֲִדינִים מַ ְרפְ קֵ י הָ ֶרגֶל וַ ע ֲִדינוֹת פִ ּקוֹת הַ בֶ ֶרְך
כָל ַל ְילָה הִ יא יוֹצֵ את בַ ע ֲִדינּות ִמבֵ יתָ ּה בִ ְרחוֹב הַ כוֹבְ ִׁשים
מַ גִ יעָ ה בִ ְר ִחיפָ ה לְ ָא ֶלנְבִ י,
ׁשָ ם ְמצַ ְמצֶ מֶ ת צְ עָ ִדים

כִ נְסִ יכָה
נוֹקֶ ׁשֶ ת בַ ע ֲִדינּות בְ עִ ְקבֵ י נְעָ לֶיהָ
מַ ְרגִ יׁשָ ה ׁשֶ הִ יא מו ַֹרחַ ת בִ ְדבַ ׁש
אֶ ת הַ ִמ ְד ָרכָה
מֹרת ׁשֶ ל הִ תְ ַרגְ ׁשּות
וְ ָאז לִ פְ נֵי סָ לָמֶ ה עוֹבֶ ֶרת בָ ּה צְ מַ ְר ֶ
מַ ְרעִ ָידה אֶ ת גּופָ ּה הַ כָחּוׁש
בִ כְ ִמיהָ ה לְ ַאהֲבָ ה.
בְ פִ נַת סָ לָמֶ ה עָ ִדינָה עוֹצֶ ֶרת לְ יַד ַא ְחיוֹתֶ יהָ נ ְִדיבוֹת הַ מַ ְחשוֹף ,מַ ְחלִ יפָ ה אִ תָ ן עָ גִיל
בְ סִ יג ְַריָהְ ,מקַ ׁשְ קֶ ׁשֶ ת ,עוֹשָ ה בָ ל ֹונִים בְ מַ סְ ִטיק ,כִ ְמעַ ט ִמתְ ַר ֶגלֶת ,נִכְ נֶסֶ ת עִ ם לָקוֹחַ
לֶחָ צֵ ר ,מַ פְ ִׁשילָה חֲצָ אִ יתְ ,מ ִרימָ ה ֶרגֶל ,כִ ְמעַ ט ְמ ַר ֶגלֶת ,עַ ד אוֹת ֹו ֶרגַע ב ֹו הִ יא
ק ֹולֶטֶ ת בִ ְקצֵ ה אִ יׁש ֹונָּה עַ כְ בָ ִרים נוֹבְ ִרים בְ ַגלֵי הָ אַ ְׁשפָ ה וְ חו ְֹמ ִקים לְ צַ ד הַ ִּקירוֹת
ּובְ בַ ת ַאחַ ת חוֹתֶ כֶת בָ ּה הַ מַ חְ ׁשָ בָ ה
הָ א מָ אמָ א  ,עַ כְ ׁשָ ו תָ בוֹא הַ מֶ ְרכָבָ ה
ַאחַ ר כְָך יִּקֹ ד הַ נָסִ יְך וְ י ְִרקֹ ד
בַ חֲצוֹת יִּקַ ח אוֹתִ י בִ זְ רוֹעוֹתָ יו
ְינַשֵ ק אֶ ת ְשפָ תַ י בִ תְ ׁשּוקָ ה
וַ ֲאנִי ָאמּות ,הָ א מָ אמָ אָ ,אמּות מֵ ַאהֲבָ ה
ּוָארּה
עַ כְ ׁשָ ו עָ ִדינָה דוֹחֶ פֶ ת בַ ע ֲִדינּות אֶ ת הַ גֶבֶ ר הֶ חָ פּון בְ צַ ָ
ְמלַטֶ פֶ ת אֶ ת ל ְֶחי ֹו וְ ה ֹו ֶלכֶת ִממֶ נּו
ְׁשטּופַ ת ַאהֲבָ ה
חוֹצָ ה אֶ ת כִ כַר הַ מוֹׁשָ בוֹת
ְמ ַרחֶ פֶ ת לְ ָא ֶלנְבִ י
חוֹתֶ כֶת אֶ ת הַ שֶ קֶ ט בַ עֲקֵ בֶ יהָ
ְמאֻשֶ ֶרת לְ קוֹל נ ְִקיׁשוֹתֶ יהָ
מַ ְרגִ יׁשָ ה ׁשֶ הִ יא מַ ְׁשאִ ָירה
יׁשי) עַ ל הָ ע ֹולָם.
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