אוֹר נְ גֹ הוֹת ע ֹולֶה
אית  ,אֶ ת הַ ַיִ הַ הא  ,אֲ ֶר לִ פְ נֵי ָנִי
אֲ נִי ז ֹוכֵר יְמֵ י ֵר ִ
אֶ ת הַ ֵר הַ ֹולֵק ֶהֵ ִאיר אוֹר ָקטָ !  ,אֶ ת הַ ַ ֶ$רח הַ  ָ%גר  ,אֶ ת אֶ בֶ ! הַ 'וֹנִי
וְ עַ ָ(ה אוֹר נְ גֹ הוֹת ע ֹולֶה ָ ְ$ ,ר ִחי ְ ָ$תח ִ(פְ ַר ְח ָ( וְ הַ 'ַ יִת מָ לֵא י ִַ ִירי
טוֹב לָנ 'ַ 'ַ יִת הַ )ֶה ,עֲ מ* ַ(ת "'ַ 'ַ יִת" ח ֹו ֶגגֶת ְמ,את לָ -עֶ ְִ .רי.
ֶ ֶר ִ1 0י נִ ְס,ל 'ִ ְדמָ עוֹת וְ ֶיזַע  ,חָ צַ בְ נ 'ָ הָ ר ,וְ נָטַ ְענ עֵ ִצי
י ְִצ ַירת מוֹפֵ ת ִה ְתהַ ְ ָתה מל עֵ י ַניִ ְ.מֵ חוֹת ִ ,ה ְתהַ ְ ָתה ,וְ זֶה או ָֹתנ הֶ ע ֱִצי
ִמ ְ6רוֹמֵ י ַ( ְצ ִ$ית הַ ָ7נִי 'ְ רכָה ִהיא ַ ְרֵ1נ ִ ,היא לָנ אֵ  הַ ִ8 ִ$9וֹת
:נְי הַ )ָהָ ב אֲ ֶר 'ְ ַעֲ ֵרנ 'ְ כָבוֹד לִ ְחיוֹת.
ל ֵָתת ִ( ְקוָ ה לְ ֵ
וְ *כ;ָ  ְ1אֶ חָ ד 'ָ חֲ ר 'ְ חֵ רת נֶפֶ  ֵָ 1ת< ל ֵָתת  ,יָד לְ הו ִֹיט וְ לֵב לְ הַ עֲ נִיק
ְמ ִ.ימָ ָת ִ( ְת ַק ֵ  ָ1ל יוֹ מֵ חָ ָד אֵ יכת חַ ִ8י לְ הָ נִי< לְ הַ זְ נִיק
אֵ ;ֶה הַ 'וֹנִי אֲ ֶר מֵ הֶ  יָבוֹא הַ ִ ִ;6י וְ הַ  ַ6נְ =ִינָה ,יו ְֹד ִעי הֵ  אֶ ת הַ ָ(וִ י
י ְִ>א  ְ1לִ י זֶמֶ ר לְ ַנ=ֵ!  ,לְ מַ עַ ! הֲ פֹ  0י ִָמי אֲ פֹ ִרי לְ י ִָמי יו ֵֹתר טוֹבִ י.
הֵ חֵ ; הַ 1ו ְֹר ִמי אֶ ת ְמלֶאכֶת הַ 'ָ ִציר ִמְַ 1רמֵ י הֶ הָ ִרי
הַ ַ1וְ ָר! ָר ָדה מֵ חַ ;וֹת עֲ מסוֹת  ְ ,בַ  ָ ְ$ר ִחי וְ הַ ָ ִרי
$חי 'ַ ִ ָ? ַ6עי
ִאִָ 1רי ִהִיח מַ זְ מֵ ָרה  ,יְמֵ י (ֹ ָק ִטי< הַ ַ( ִ
'ְ ִסימַ ! ַ($חַ 'ִ ְדבַ  נְ ַק'ֵ ל ָנָה חֲ ָד ָה ִ ,הֵה מַ ה ?וֹב מַ ה  ִָעי.
אתנ צוֹעֵ ד חֹדֶ  ִ( ְ ֵרי אֲ ֶר 'ִ ְקצֵ ה הַ ַיִ הַ ְָ 7רבִ י
לִ ְק ָר ֵ
ִעֹ 6ו יָבִ יא וֹפָ ר וְ צוֹ  ,ס* ָ1ה וְ ללָב מַ ַ7ב רחַ ְס ָתוִ י.
וְ עֵ ת יַעֲ לֶה הַ  ָ6חָ ר  ,הַ ֹ 7ונֶה  ,הָ :חֵ ר וְ הַ  ְִס ָ(ר ְמעַ יִ!
ָיגֵל לִ 'ֵ נ לְ ַק ֵ8מַ עֲ ִ.י טוֹבִ י וְ לַעֲ .וֹת יֵ מֵ :יִ!.
זְ כת =ְד ֹולָה הֵ ! לָנ הַ ָ7נִי ֶ ִה ַ ְרנ  ָ$נִי
ֹר הֶ חָ בי וְ הֵ ַבְ נ לֵב @בוֹת עַ ל 'ָ נִי
=ִ ;ִ ינ אֶ ת הָ א ֶ
עוֹד יֵ =ְ בָ עוֹת 'ָ אֹפֶ ק  ְ1בָ ר ,א הַ ר ְמאַ ֵ8
=ַ או ָֹת! נְ צָ ֵר< ַל ֶ ֶר , 0חָ זוֹ! 'ַ 'ַ יִת ,א ִה ְס ַ(.ֵ8
מ ִסירת ָ8ַ ,כת וְ עֶ ֶר0
זֶה 'ָ א מֵ :הֲ בָ ה ְ ִריכת ְ
(ו ָֹדה לְ כָל אֲ ֶר או ָֹתנ אוֹהֵ ב וְ ִחזְ ק אֶ ת ז ֹו הַ ֶ ֶר0
מ ִא ִירי  ְ1אֶ חָ ד
אוֹרוֹת אוֹרוֹת זוֹהֲ ִרי ְ
ִחדי אֶ ת הַ ְ:6חֵ ד וְ הַ ְ6י*חָ ד.
אֶ ת הַ ְ6יַחֵ ד וְ הַ ִ 8
אֶ ל לֵב ָמַ יִ הַ אֲ זִ ינ ְ ִ ,מע אֶ ת ֶקסֶ  הַ  ַ6נְ=ִינָה
או ָֹתְ -מ ַנ ֶ=נֶת "'ַ 'ַ יִת" ַל) ֵָק! וְ לַ)ְ ֵקנָה
ִהיא ְמעַ ֶגֶת וְ נ ֹוגַעַ ת  ,מַ ְר=ִיעָ ה וְ צוֹבַ עַ ת עֶ ְִ .רי ָנִ י
מ ִ1וֹר הַ ;ֵב  ,עַ ד מֵ @ה וְ עֶ ְִ .רי.
ְמָ ה הַ ?וֹבָ ה ִ
 ִ1י יוֹצֵ את ִהיא ִמֵבֶ ל הַ ָ
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