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�ֶכת ֲעֵלי ָ�ל �ַסְפִ�יֶ�  ָהעֹונֹות ַמְלַ�ת ֶאת ְלַהְלִ�י�,  ָה�ִביב ְ�ִליַמת ֶאת ֵמֶה� ִלְרֹק� ַ
�ִ&י� ָהֵעִצי� ַצְ&רֹות ֵמַעל ַהָ"ֹהב ְ%ָעָר$ ִ#ְ"ָרה ֶ�ֶמ   ַהִ�(ֹות ָ�ל ֶאת ְוָנְ�ָקה, ָהֵעיר)
  ְוַלִ�ְקָוה ָל-ֲהָבה 1ֶֶלת .ָפְתח. ְ�ִריס ֵהִסיט., ְלָבנֹו* ְו-ְרֵזי ְוַא�ֹו* ֱאלֹו*צֶ  ֲעֵצי

  ..ָבא ָהעֹוֶלה, ַה(ֹוֵצ5 ַהָ"ָהב ֶאת, ַהְ&ַל24ֵ ַהֹח� ֶאת, ַהִ(ְגֶלה ָהאֹור ֶאת ֶלֱאֹס2
  

��  ְוָל�ָד� ָלֲאָדָמה ַטָ(הְק  ַמָ�ָנה ָ�ַלח, עֹוָנתוֹ  -ֲחִרית ַעד ִהְמִ�י* ֲאֶ�ר ַהֶ�ֶ
  ַה�1ָ ֵה� ָל$ ַא9, ַח8ִי� ַמִי� ָלנ. ֵה�,  ַטל ְוִח�.ֵקי ְרִביִבי�  ,.ַמְלקֹו� יֹוֶרה

  .ַבְ(ָהרֹות ַ�8ִַ&י�, ַהְ�ִרי�ה  ְ�ֵלב,  ֶהָעִלי� ִ�ְוִריֵדי,  ַהָ:ָרִ�י� ְ�עֹוְרֵקי ְלַהְזִרי�
  .1ֹורֹות ְלדֹוֵרי  ַהַח8ִי� ֶאת ְלַק�8ֵ יְ�דֵ , ִנְתַק�8ֵ ְלַמַע*

  
  ְ#ִעימֹות ֵמֶה� ָחְסר. ;א, ִלְ�ֶכ� 1ְִפיקֹות ֶאת �ֹוֵמעַ  ֲאִני
  ַהַח&ֹות ַהְ(ִעימֹות ֶאת ִלְ�ֹמעַ  אֹוָתנ. ַחְ�ר. ַא9
  ִמְתַ#ְ�ִלי� ֵמֲעַדת ָלֱא;ִהי� ָהעֹוִלי� ְ�ִנ�.ִני� ְוֵה*

  ..ְמַצְלְצִלי� ִמְתַעְ>ִמי�, ְ�ַ�ְ�ִחי�.מִ  ַההֹוְלִכי�
  

  ַהְ(ָ�ָמה ִהְתַע�.ת ֶאת ָרִאינ. ָ�$, ְוַחָ&ה ַעָ"ה, ִמְלָחָמה ַ�� ְוָהְיָתה
  ָה-ֲהָבה ְ#ָצצֹות ֶאת ַה&.ָג* ַהֵ�ב ַחְדֵרי ֶאת
  ַהֲחנ)ָ�ה ֵנס ֶאת ְלָפֵנינ. ִהְגִ�ימ. ֲאֶ�ר ,ַהְ&ַטְ#לֹות ֶ�ל ַהַהְקָרָבה ֶאת

  .ְמצ.ָקה עֹוֶצֶרת ֶ�ל  ְ�ב.ָרָת$ ִהיא ,ָ�ל ְ�ֵלב  ְוַגֲאָוה ,"ְיצ.ָקה עֹוֶפֶרת" ִמְבָצע ה.א מֹוֵפת
  

  ָטב.עַ  ְ�ג.ָפ� ֲאֶ�ר, ִ�ְמֶכ� ֶאת ְ�קֹול ִיְקָרא ִלָ�� ֲאֶ�ר ַעד
  ְוַגְע�.עַ  ִ�ְקָוה ֶ�ל ִצ8.ר, ֹאֶ�ר ִ�ְדָמעֹות ְיַצ8ְר. ֵעיֵניֶה� ֲאֶ�ר ַעד

  ִלָ�� ִניֵמי ְ�ח.ט, ַהְ"ֵקִני� ָ�ל ָלֶכ� ִיְתְ#ר. �ֲהָבה
  .ְ�ִקְרָ�� ַח8ִי� ְנַתֶ��  ִ�י, 1ְמ.ָת� ִעַ>ְבֶ�� ִ�י
  

  ְ�ַגֲאָוה לוֹ  ְלַסֵ#ר ָהֱא;ִהי� ֶאל ְלַדֵ�ר, ָחָד� יֹו� ֶאל ַהַ&ְלָא9  ִהְ�ִ�י�
  -ֲהָבה ִהְרִעיפ. ָאֵ�ר ְסד.קֹות ְ%ָפַתִי� ַעל,  ַ�ַמָסע ֶ�ֵהַנְענ. �ֹוְ�לֹות ִי�ַרְגלַ  ַעל
  ְוַיָ&ה ַמְעָי* ,ֵ�ֵאר ְ�ִלי, ְלֶעְזָרֵתנ. ַהְ>ֵמִאי� ָרו. ֲאֶ�ר ַמִי� ַעל
  .ַהְ(ָ�ָמה  ְ#ִתיל ִמִ(יצֹו5 ֶ�1ְָלק.  ֲח�.ִכי� ְלָבבֹות ַעל
  

.�  .ַמ>ֹות ְ�ַיִי* ָעֵלינ. ַהָ�א ַהֵ<ֶדר תאֶ  ַק1ְ
  ֲחצֹות -ַחר ְלַח8ִי� ִלְגמ. ַהָ(ִביא ֵאִל8ָה. ֶ�ל ִמ�ֹוסוֹ 
ַ:ת �ֲחִרית ֵמֵעת אֹות ִהיא, ֲאה.ִבי� ְמַטְ#ִלי� ְ�ִליח.ְתֶכ� ְקד)ַ  

  .-ֲחִרית ַעד ְ�ִרית .ְבֵני עֹוָל� ֵה� ַהְ?ִ�יִ�י� ְוָכל
  

  ַיְרִחיק ַהִ"ָ�רֹו* ֲאֶ�ר ְל�*, ַנִ�יט ֲאֶ�ר ְל�*
  .ַמְצִחיק ָ%ֵמחַ  ֶ�ל) ל"ז גוטליב שרה( ָ%ָרה ֵמַח8ֵי ְרָגִעי� ִנְזֹ�ר

  1ַָע9 ;א ְוכֹוָכָב$ ְ�ל.ִיי� ְלָפֵנינ. ֵמַעָ�ה,  ַהְ�נ.ִזי� אֹוְצרֹוֶתיהָ 
  .ַר9 ְ�ֶסֶרט  ַהְ&ֹבָר9 ְ�פֹוֲעָל$ ַח8ֵינ. ָקַ�ְרנ.

   
  ְוַה4ַֹהר ַהֵחר.ת ַ�ְנֵפי ַעל ַהִ(Cָא ַהֶ#ַסח ַחג

  ְוֹזַהר ִ%ְמָחה אֹור ִע&וֹ  ָיִביא עֹוד
ַ#ת, ַהַחָ&ה ְ�ֶכֶתר   -ֲהָבה ְ�ַעְנֵני, ָהָרִקיעַ  ְ�ח)

ַ�ת   .ְוַהִ�ְקָוה ָה-ֲהָבה ָלנ. ִהיא" ַ�ַ�ִית" ֲעמ)
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