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ַרְצְת ֲעֵליֶהם ֶפֶרץ ְך פָּ   כָּ

ר ְדבָּ ְשֵמי ַהמִּ ַרְחְת בִּ   זָּ

ש לָּ ְרְת ֶאת ַהחּוט ַהְמשֻׁ בָּ   חִּ

ו הֵמצּויָּר ן ַהקָּ יְת מִּ טִּ   סָּ

ַבְלְת ַעל ַעְצְמָך ֶאת ַהחֹוק   לֹא קִּ

יּוָּרֹון ת ַלעִּ ְכנָּעָּ   לֹא נִּ

ַמְדְת  ם עָּ   ְבֶפַתח ֵעיַניִּ

ה ֶבֵיאּוש ַאֲחרֹון יצָּ  . ַאמִּ

ֶול עָּ ם יַָּשן מּול הָּ עֹולָּ   הָּ

ְכאֵ  יְת לִּ יִּ ה ֶאת הָּ   ֵבְךַאְך ֵערָּ

ר בָּ ְשלֹון ֶהעָּ ינּות ַעל כִּ   ֶבַאנִּ

יְת ַצַעֶרְך חִּ י מָּ ַקעְת כִּ   לֹא שָּ

י ְפשִּ ַלְחְת ַלחָּ   ֶאת ּגּוֵפְך שִּ

ל לָּ יג ַהשָּ ְרֹדף ְלַהשִּ   לִּ

יד ְתַקֶדֶשת ְלֶרַגע יָּחִּ   מִּ

לְלמַ  ְמלָּ ְחֵמְך ַהאֻׁ  .ֵלא ֶאת רָּ

סֹון הדוקר  ְזֵעְך ַהחָּ   ּגִּ

ל ֵמֵאש ַהמֹוֵקד   אּוד מּוצָּ

ד  וִּ כָּת דָּ ים ַעל סֻׁ ְך ְפרּושִּ יִּ   ַענָּפָּ

ת ְרצֹוֵנְך ֵהם ֵעד  .ֶלֹעְצמָּ

 

 

 .ב

ים בִּ ַמר ְבקֹול ֲעגָּ   הּוא אָּ

ה י כָּלָּ י ֲאחֹותִּ ינִּ ְבתִּ בָּ   לִּ

ה יו אֹוְמרֹות ַאֲהבָּ תָּ   ְכֶשְשפָּ

ה לָּ ֵווץ. ְבהָּ ְתכָּ ֵבך הִּ  לִּ

ֶכֶרת ה ְידּוַעה ּומֻׁ   .ְוֵאימָּ

 ַצֲעְקְת בכח עצום 

 ביקשת, התחננת והסברת

 .דיברת אל הלב האטּום

נָּה יק ְועִּ   ֶאת ַנְפֵשְך ְבַכפֹו ֶהֱחזִּ

ַרע יר הּוא קָּ עִּ   ֶאת ּגּוֵפְך ַהצָּ

ר ֶשְכבָּ יך מִּ ים ְכַאחִּ ְכֹתֶנת ַפסִּ   בִּ

ְשַלְכְת  ה הָּ  .פצּועה ּוְשבּורָּ

ֵאֶבל ה ְוהָּ ֵאימָּ   ַזֲעַקת הָּ

ית בֹור ַהְכֵאב ַתְחתִּ   מִּ

ה זָּ ְמלֹא עֻׁ   עוד ְמַהְדֵהֶדת בִּ

 .ֵבינֹות ַחְדֵרי ַהֵלב

ְלַעס ְבַגסּות ְתֵקך נִּ   ְכֶשמִּ

ְתָך נֹוַתר ְשמָּ ין נִּ   ַרק ַּגְרעִּ

יְך  חִּ ְשַמר שֹוֵמם ֵבית אָּ זֹו נִּ   ְועֻׁ

ר ְדבָּ ְברֹו ַבמִּ ח ַעל קִּ ְצמָּ  .ַעד יִּ
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י ר לִּ ְסתָּ חֹוק ְונִּ ֵכן רָּ   כֹוחָּ

י מִּ ְמֵכן לֹא זֹוֵרם ְבדָּ   ֵהן דָּ

ְיאּוש יָּה וִּ   ְכֵאְבֵכן מּול ְכפִּ

י ְשמִּ א בִּ שָּ  .ַרק הּוא נִּ

עֹוז י הָּ יָּה לִּ ם לֹא הָּ   ֵמעֹולָּ

ן ַהְתחּום הַ  ֵצאת מִּ רלָּ   מּוְגדָּ

ה ת ַאֲהבָּ מָּ ְשמָּ י בִּ ינִּ ְשֹמר ַּגְרעִּ   לִּ

ר ְדבָּ י ַבמִּ יַח ֵעצָּ   .ְלַהְצמִּ

י ֵכיַצד ם לֹא יַָּדְעתִּ   ֵמעֹולָּ

ְבֹרחַ  ם ְולֹא לִּ ְפֹתַח ֵעיַניִּ   לִּ

י ְלאִּ ירֹות כִּ ְשֹבר ֶאת קִּ   לִּ

ְזֹרחַ  ְפרֹוץ ְולִּ  .ּוְבֹאֶמץ לִּ

ים ים ּוְשֵקטִּ שִּ ַרי ַחלָּ   ֵמיתָּ

י מִּ ְמֵכן לֹא זֹוֵרם ְבדָּ   ֵהן דָּ

מֹות יש עֹולָּ   קֹוְלֵכן ַהזֹוֵעק ּוַמְרעִּ

י ְשמִּ יר בִּ לּוש הוא הֹותִּ  ֵהד קָּ

 

 



 

 

 


