
  

      אֹוָתאֹוָתאֹוָתאֹוָת    ְלַחֵ
קְלַחֵ
קְלַחֵ
קְלַחֵ
ק    ִליִליִליִלי    ְ�ִניְ�ִניְ�ִניְ�ִני
  

  ֶאת ֶחְלַקת ַהחֹו  ַהִ�ְרֶ�ֶמת ְ�ֵרָדהַ�ִ�י� ְ�ֵקִטי� נֹוְ�ִקי� ְנִ�יקֹות 
  ַ�ִ�י� ְ
ֹגַב) ָרב ְמרֹוֶמֶמת, ַסֲעַרת ָהר#חַ , #ְבֵלב ַהָ!�

  ַהַחָ-ה ֶאת ְמַכִ
י�#ְבֶקֶצ  ְ�נ#ָפָת�  ְודֹוֲהִרי�ְוֵה� �ֹוֲעִטי� 
   .ַלְ�ָ�ָמה חֹוֵדר ֲאָדָמה ְוֵריחַ , !ֹוֶרה יֹוֵרה ְיִרַ!ת ְ�ִתיָחה הַ 
  

  ֲעָנִני� 2ְִפֵתי ְלמֹוָצא 0ְֵמִהי� ְוַיְרֵ�1 0ִֶ�ֶרת, 0ִי ָ
א ַהְ/ָתו
  ִמְתַחְ�ִני� ַחִ!י� ְלַמִי�, ַ
3ֶֹרת ַצְ�קֹות ִלָ
� נֹו2ֵא
  ִ�יָרָת) ֶאל ָהֲעָנִני� ַה0ְס#ִפי� ֶאת ָ�ְרָקה ז4, ַרָ
ִני� ְ�ִפַ�ת ָ�ְמָעהר#ַח 
  .ְונֹוְטִפי�ֲעמ#ִסי�  ְ�ָרִצי� ר#חַ  ַעל ָרְכב#ְוֵה� 

  
  ָנִרי� ֹראֵ�נ#,  ַהַהְתָחָלה ְוזֹוִהי ֲחָדָ�ה ָ�ָנה

  ְ�ָמִרי� ְדַב�#ִ  ְוִר-ֹוִני� ְ
ַת�#ִחי�  ְלַקְ
ָל)
  ִמְתַעִ�י� צֹו� #ְביֹו� י�ִמְתַ�ְ�לִ  ֹקֶדש ְ
ַהְדַרת
  .עֹוִני� 4ֵמ1 #ַב7ַָמִי� ְמָבֶרֶכת ָהֲאָדָמה

  

ִית" ָל ָמְלא# ָ�ִני�ה "כַ
  ְ�ִעימֹות 197ב  ְ�ָברוֹ  ֶאת 4ַמר ַהֵ�ב, "ַ


ִית ִלְבנֹות ַהָ!ָפה ְ�ָעֵתנ# ִהִ�יָע)ַ
  קֹומֹות עֹוד ַ

ֵאיכ#ֵת ִק!#ֵמ #ְזכ#ת, ְולֹוֶחֶמת חֹוֶלֶמת דעוֹ  ְוַא�ְ  יֹוֵתר ָיֶפה ַהְ>ַמ1ְ  

ִרי4ֵת ִמ!ֹו� ַ
ֹ=ֶד� 0ְַדְר0ֵ, ַהָ-ָחר ֶאת ַ�ְפִ�יִעי עֹודְ.  
  

  ַה7ְָעִרי� 0ָל ִנְפְ�ח#  #ְלָפַנִי ַהְ�ָעִרי� ִנְסְ�ר#
  ָהִרי� ַעל ִצָ�) ֵהִטיָלה ָאֵ�ר ְקַטָ�ה ִ�ְבָעה
  ַיַער 0ְִ/ָתה ַ
ֲעָנֶפיהָ  ֲאֶ�ר ָקָט1 ִאיָל1
  .ְוָסַער ִ
ְתנ#ָפה #ָפַרְצ�ְ  ְוִדְמָעה ֶיַזע ָמִחית

  

ִית" ֵנר ה#א <ֲהָבה ַלִ�ידַ
  ְמַ�ֵ�ב ְוֶצַבע אֹור, "ַ
  ַלֵ�ב ָקרֹוב ְוָתִמיד ַ
ְ�ָ�ָמה ֶאְצֵלנ# ה#א
  #ְמִאיָרה ַה�ֹוֶלֶקת ַהְ�ִתיָלה ְוִהיא )ִל
ָ  ט#ב ַה-ֹוֶסֶרת ַ�ֲעָוה ְוִהיא
  .ִטיָרה ִהיא, ַ
ִית ?א 0ְָבר ִהיא ,ְ�נֹוֵתינ# ְ�ֵאר, ָיֵמינ# ֶמֶתק

  
1=ֵ��0ָאֹו1 ְ�ֵני ַעל ֵאיכ#ת, 1�ֵ ְ
ָרָכה ַלָ>ֵק1 ְ
ַנַחת ְלִהְזִַ  

  ת ִצָ-אֹו1ִלְרווֹ  ָצִרי� #ַמִי�ְלַהְ�ִקיט ָרָעב  ְקַטָ�הֶלֶח�  ַ�ת
  ְלַחְ-ָמ� ֵא� ָ
נ# ַהְבֵער, ִלָ
�ִא� ַקר 

  .ְלרֹוְמָמ� ַה0ֹחַ  ֶאת ָ
נ# 1�ֵ, ִא� ַ�� 0ָֹח�
  


ִית" אֹוָת ְלַחֵ
ק ִלי ְ�ִניַ
  ַהְ�ִהָ�ה ַעל �ֹוָדה, " ַ
  ְוַהְ�ִפָ�ה ָהֱאמ#ָנה, ַהֶ�ֶר, ֹזאת ָהְיָתה

ָכל, 2ָדֹות ה0ִ/ָ  ֲאֶ�ר ָקָט1 ֶ�ַרחְ Aָה4ֶר   ִרָ�ֵת

יֹו� ְלָבְרֵכ ִמְנָחֵת ֶאBָא 0ַַ�ִי� ַעלְ   .2ְִמָחֵת
  

  ַהְ�ָ�ָמה ַאֶ��, ָהֲאָדָמה ַאֶ��, ַהַ-ִי� ַאֶ��
  ַהַחָ-ה ַאֶ��, ָהֵא� ַאֶ��, ָהר#חַ  ַאֶ��

ַגֲאָוה ַהִ�Bָא ָהָהר, ַהBֶָדה ֵעA, ַה3ֹוֵמחַ  ַהֶ�ַרחְ  

  .טֹוָבה ְוָ�ָנה ָזָהב ֶ�ל ֲעָדִיי� 2ֵָמחַ  ַחג
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