
 / ויקי שירן עדינה והנסיך
 

 קֹול ְנִקיׁשֹות ֲעֵקֶביָה חֹוֵתְך ְבֶׁשֶקט ֶאת ָהְרחֹוב ַהּקֹולֹוְנָיאִלי ֶׁשָהָיה ַפַעם ָהדּור
 ַהַלְיָלה ָאֵפל ֵאין ִאיׁש ְוֵאין קֹול
 ָעִדיָנה טֹוֶפֶפת ַעל ִעְקֵבי ְנָעֶליהָ 

 ַבֲעִדינּות
 ַרק קֹול ְנִקיׁשֹות ֲעֵקֶביָה ִנְׁשָמע

  ְוִהיא ַמָמׁש ֶנֱהֵנית
 ַמְרִגיָׁשה ֶׁשִהיא ַמְׁשִאיָרה ֵאיֶזה חֹוָתם ַעל ָהעֹוָלם

  
 ִאָשה ְלֹלא ַבַעל ִהיא ֹלא ִאָשה

 ָאְמָרה ָלּה ִאָמּה
  ִאָשה ִהיא ִאָשה ַרק ַבִמָטה

  ָאַמר ָלּה ַבֲעָלּה
 ָנִׁשים ֵמתֹות ֵמַאֲהָבה

 ָאַמר ַהִשיר ָבַרְדיוֹ 
  ְוָעִדיָנה ָכְתָבה ְבִהְתַרְגׁשּות ַעל ִקיר ַהֵשרּוִתים ְבִדיָרָתּה

 ְׁשלֹוׁש ָהַרְגַלִים ֶׁשל ָהעֹוָלם
 ֵהן ַאֲהָבה ְוַאֲהָבה ְוַאֲהָבה

 .ְוִהְתַיְפָחה ַעל ָהַאְסָלה ִׁשכֹוָרה ִמן ַהֹיִפי
  

  יָה ֶׁשִהְתַאֵהב ְבַאֶחֶרת ְוַאַחר ָכְך ָנַסעְכֶׁשָנַטׁש ַבֲעָלּה ָלַחׁש ְלִחיַׁשת ָנָחׁש ְבָאְזנֶ 
  ִבְבִהילּות ַמְׁשִאיר ֵמֲאחֹוָריו ֶאת ְלָבָניו ְוֶאת ַגְרָביו ַהְמֻלְכָלִכים, ְוָעִדיָנה ִהְׁשִאיָרה
  ּהאֹוָתם ְמֻפָזִרים ְבַחְדָרּה ִלְׁשֹמר ֶאת ֵריחֹו, ְוֶאת ַטַבַעת ַהָזָהב ִהְׁשִאיָרה ַעל ֶאְצָבעָ 
  ִלְׁשֹמר ֶאת ְׁשמֹו, ּוִמַתַחת ַלִמָטה ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ִמְזָוָדה ֲארּוָזה ֶׁשִאם ָיבֹוא, ִתְהֶיה

 .מּוָכָנה ָלֶלֶכת ֲאָחָריו ְוָלמּות ֵמַאֲהָבה
 

 אּוְכֶׁשָנַטׁש ֹלא ִהְׁשִאיר ְיָלִדים ְבִבְטָנּה. הּוא ָאַמר ֶׁשָשֶדיָה ְקַטִנים ִמַדי ְוֹלא ִיְתַמלְ 
 ְבָחָלב ִכי ִאָשה ִהיא ִאָשה ַרק ְכֶׁשִתינֹוקֹות ֲאחּוִזים ְבִפְטמֹוֶתיָה ְוַאְת, ִגֵחְך, ֵעז
 ,ְכחּוָׁשה טֹוָבה ִמֵמְך, ּוְכֶׁשָבְכָתה ְׁשלֹוָׁשה ֵלילֹות ְוִהְתַחְנָנה ְלַרְגָליו ֶׁשַיֲחֹזר בוֹ 

  ל ְוַהֵשם ְיַרֵחם. ָלֵכן ְכֶׁשָנַטׁש ָהְפָכה ִצְמחֹוִנית ְוָלֲעָסהִהְתַרֵכְך ְוָאַמר ֶׁשֱאלֹוִהים ָגדוֹ 
  ֵעֶשב ָטִרי ָכל ֶעֶרב, ָׁשטּוף ְבֵמי ֶבֶרז ָקִרים, ֶׁשִתְהֶיה טֹוָבה ֵמֵעז ְוַרָכה ְכִכְבָשה ֶׁשִאם

 .ָיבֹוא ִתְהֶיה מּוָכָנה ְלִהָפַתח ְלַזְרעֹו ְוָלמּות ֵמַאֲהָבה
  

 ר לֹוַמר ֶׁשֹּלא ָהָיה ִאיׁשֶאְפׁשָ 
 ְבעֹוָלָמּה

 ֶׁשִיְדַאג ָלּה, ֶׁשְיַחֵמם ֶאת ַכפֹות ַרְגֶליָה ַבֵלילֹות ַהָּקִרים
  ֶׁשִיְׁשַאל ִאם ִהיא ַחָיה אֹו ֵמָתה

 ְוֶאְפָׁשר ֶׁשָהְיָתה דֹוֶעֶכת ְבִתָמהֹון ָגדֹול
 ֵמֲחלֹום ְיֵפהֶפהֶאָלא ֶׁשַלְיָלה ֶאָחד ִהְתעֹוְרָרה 

 ְבֹקִׁשי ִהְמִתיָנה ֶׁשַהַשַחר ַיֲעֶלה, ֶׁשִתְלֶוה ְׁשָטרֹות ֲאֵחִרים ֵמַחִיים ַהַדָיג
 ְוָתרּוץ ַלֲחנּות ֶׁשל ֲעִׁשיִרים ִלְקנֹות ַנֲעֵלי ָעֵקב ְמֻחָדִדים

 .ֶׁשִיְשאּו אֹוָתּה ְבִהְתַרְגׁשּות ֶאל גֹוָרָלּה
  

 ,ָעִדיָנה ָעִדין ִכְׁשָמּהִדְמיֹוָנּה ֶׁשל 
  ֲעִדיִנים ַמְרְפֵקי ָהֶרֶגל ַוֲעִדינֹות ִפּקֹות ַהֶבֶרְך

  ָכל ַלְיָלה ִהיא יֹוֵצאת ַבֲעִדינּות ִמֵביָתּה ִבְרחֹוב ַהכֹוְבִׁשים
 ,ַמִגיָעה ִבְרִחיָפה ְלָאֶלְנִבי

 ָׁשם ְמַצְמֶצֶמת ְצָעִדים



 ִכְנִסיָכה
  נּות ְבִעְקֵבי ְנָעֶליהָ נֹוֶקֶׁשת ַבֲעִדי

 ַמְרִגיָׁשה ֶׁשִהיא מֹוַרַחת ִבְדַבׁש
  ֶאת ַהִמְדָרָכה

 ְוָאז ִלְפֵני ָסָלֶמה עֹוֶבֶרת ָבּה ְצַמְרֹמֶרת ֶׁשל ִהְתַרְגׁשּות
 ַמְרִעיָדה ֶאת גּוָפּה ַהָכחּוׁש

 .ִבְכִמיָהה ְלַאֲהָבה
  

 ְחיֹוֶתיָה ְנִדיבֹות ַהַמְחשֹוף, ַמְחִליָפה ִאָתן ָעִגילְבִפַנת ָסָלֶמה ָעִדיָנה עֹוֶצֶרת ְלַיד ַא
  ְבִסיַגְרָיה, ְמַקְׁשֶקֶׁשת, עֹוָשה ָבלֹוִנים ְבַמְסִטיק, ִכְמַעט ִמְתַרֶגֶלת, ִנְכֶנֶסת ִעם ָלקֹוחַ 

  ֹו ִהיאֶלָחֵצר, ַמְפִׁשיָלה ֲחָצִאית, ְמִריָמה ֶרֶגל, ִכְמַעט ְמַרֶגֶלת, ַעד אֹותֹו ֶרַגע ב
 קֹוֶלֶטת ִבְקֵצה ִאיׁשֹוָנּה ַעְכָבִרים נֹוְבִרים ְבַגֵלי ָהַאְׁשָפה ְוחֹוְמִקים ְלַצד ַהִּקירֹות

 ּוְבַבת ַאַחת חֹוֶתֶכת ָבּה ַהַמְחָׁשָבה
  

  ָהא ָמאָמא , ַעְכָׁשו ָתבֹוא ַהֶמְרָכָבה
 ַאַחר ָכְך ִיֹּקד ַהָנִסיְך ְוִיְרֹקד

  ח אֹוִתי ִבְזרֹועֹוָתיוַבֲחצֹות ִיּקַ 
  ְיַנֵשק ֶאת ְשָפַתי ִבְתׁשּוָקה

 ַוֲאִני ָאמּות, ָהא ָמאָמא, ָאמּות ֵמַאֲהָבה
  

 ַעְכָׁשו ָעִדיָנה דֹוֶחֶפת ַבֲעִדינּות ֶאת ַהֶגֶבר ֶהָחפּון ְבַצָּואָרּה
 ְמַלֶטֶפת ֶאת ֶלְחיֹו ְוהֹוֶלֶכת ִמֶמנּו

 ְׁשטּוַפת ַאֲהָבה
  ֶאת ִכַכר ַהמֹוָׁשבֹות חֹוָצה

  ְמַרֶחֶפת ְלָאֶלְנִבי
  חֹוֶתֶכת ֶאת ַהֶשֶקט ַבֲעֵקֶביהָ 

  ְמֻאֶשֶרת ְלקֹול ְנִקיׁשֹוֶתיהָ 
 ַמְרִגיָׁשה ֶׁשִהיא ַמְׁשִאיָרה

 .חֹוָתם ִאיִׁשי )ְמאֹוד ִאיִׁשי( ַעל ָהעֹוָלם
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