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ֵמָאז ֶׁש ַהּקֹורֹונָ ה ִה ִג ָיעה
ַהכֹּל ָכל ַהזְּ ַמן ִמ ְּש ַתנֶׁ ה,
ָכל ב ֶֹּׁקר ַמ ֶׁשהּו ָח ָדש.
ּוב ָכל ַפ ַעם ָצ ִר ְּיך ִל ְּלמֹּד
ְּ
ֵא ְּיך ְּל ִה ְּס ַת ֵדרֵ ,א ְּיך ְּל ִה ְּתנַ ֵהג,
זֶׁ ה ְּמ ַב ְּל ֵבל ַמ ָמש!

ְּב ִדּיּוק ְּב ִדּיּוק ָכמֹונִ י,
ְּל ָכל ַהּי ְָּל ִדים ַוְּהּי ְָּלדֹות,
יֵש ַמ ֲח ָשבֹותְּ ,דָאגֹות
וְּ ַגם ֲהמֹון ְּש ֵאלֹות!
ַאבא
ַגם ִאם ִא ָמא וְּ ָ
יֹוד ִעים ַל ֲענֹות ַעל ַהכֹּל,
לֹּא ְּ
ֲה ִכי ָחשּוב ְּל ַד ֵברְּ ,ל ַש ֵתף וְּ ִל ְּשאֹּל.

ַע ְּכ ָשיוְּ ,כ ֵדי ֶׁשלֹּא נִ ְּצ ָט ֵר ְּך ִל ְּהיֹות ְּב ִבידּוד
בּוע
נַ ְּת ִחיל ְּל ִה ָב ֵדק ְּבא ֶֹּׁפן ָק ַ
ימי ִראשֹון ְּּור ִב ִיעי,
ִב ֵ
בּוע!
ַפ ֲע ַמיִם ְּב ָש ַ
עֹושים ַב ַביִת,
זֹו ְּב ִד ָיקה ֶׁש ִ
וְּזֶׁ ה ַמ ָמש ָפשּוט ַוְּקל,
אּולי ְּק ָצת ֵמ ִציק אֹו ְּמ ַד ְּג ֵדג,
זֶׁ ה ַ
כֹואב ִב ְּכ ָלל.
ֲא ָבל זֶׁ ה לֹּא ֵ

ַאבא י ְִּּקחּו ֶׁאת ַה ָמטֹוש-
ִא ָמא אֹו ָ
זֶׁ ה ַה ַמ ֵּקל ַהזֶׁ הַ ,ה ָל ָבן,
וְַּאחר ָכ ְּך ָבַאף,
י ְַּד ְּג ְּדגּו ִאתֹו ַב ָגרֹון ַ
ֵהם י ֲַעשּו ֶׁאת זֶׁ ה ַמ ָמש ְּמ ֻצּיָן!
ַאחר ָכ ְּך נִ ְּטבֹּל אֹותֹו י ַַחד ְּב ַמיִם ְּמי ָֻח ִדים ְּמאֹוד,
ַ
אֹותם ַב ַחלֹונִ ית ַה ְּּק ַטנָ ה,
נְּ ַט ְּפ ֵטף ָ
ּונְּ ַח ֶׁכה ֶׁשזֶׁ ה י ֲַעבֹּד.

ַב ַה ְּת ָח ָלה נִ ְּר ֶׁאה ַפס ֶׁא ָחד,
עֹוב ֶׁדת -נָ כֹון?
ימן ֶׁש ַה ְּב ִד ָיקה ֶׁ
זֶׁ ה ִס ָ
ַוְּע ְּכ ָשיו ,נְּ ַח ֶׁכה עֹוד ַכ ָמה ַדּקֹות
ֶׁא ְּפ ָשר ֲא ִפילּו ְּל ִה ְּס ַת ֵכל ַעל ַה ָשעֹון.

ִאם ַה ַפס ָה ֶׁא ָחד
נִ ְּשַאר לֹו ְּל ַבד,
ימן ֶׁש ְּל ַה ְּמ ִש ְּיך ָכ ָר ִגיל ֶׁא ְּפ ָשר.
ִס ָ
ֵאין ִלי קֹורֹונָ ה,
נֵ ֵל ְּך ְּל ַגן אֹו ַל ִכ ָתה,
י ְִּהיֶׁה יֹום ָר ִגיל ַהּיֹום וְּ ַגם ָמ ָחר.

ִאם ְּליַד ַה ַפס ָה ֶׁא ָחד
הֹופ ַיע י ְַּת ִחיל,
נֹוסף ְּל ִ
ִפ ְּתאֹום ַפס ָ
ַכנִ ְּר ֶׁאה ֶׁשּיֵש ִלי קֹורֹונָ ה,
וְּזֶׁ ה נִ ְּש ָמע ְּק ָצת ַמ ְּב ִהיל.
אֹומר?
ָמה ַה ַכּוָנָ ה? ָמה זֶׁ ה ֵ
עֹושים ַע ְּכ ָשיוְּ ,ב ִקּצּור.
ָמה ִ
ִהנֵ ה ַמ ִגיעֹות ָכל ַה ְּתשּובֹות,
בֹואּו נַ ְּמ ִש ְּיך ְּל ַה ְּק ִשיב ַל ִספּור.

ַב ַה ְּת ָח ָלה נִ ַסע י ַַחד
ַל ָמקֹום ֶׁשבֹו נַ ֲע ָשה ֶׁאת ַה ְּב ִד ָיקה שּוב,
תֹוצָאה
אֹותּה ָ
ִוְּאם ֵת ֵצא ָ
נִ ְּצ ָט ֵר ְּך ְּל ִה ָש ֵאר ַכ ָמה י ִָמים ְּב ַביִת -זֶׁ ה ָחשּוב!
ּיּובי.ת-
קֹור ִאים ְּלזֶׁ ה ִל ְּהיֹות ְּמ ֻא ָמת.ת ,אֹו ַגם ִח ִ
ְּ
ִל ְּפ ָע ִמים,
ֵאיזֶׁ ה ֵשמֹות ְּמ ֻשנִ ים...

יש ֵאר ְּבי ַַחדָ ,כל ַה ִמ ְּש ָפ ָחה.
יֵש ִמ ְּש ָפחֹות ֶׁש ַמ ֲח ִליטֹות ְּל ִה ָ
בֹודהַ ,ל ַגן אֹו ְּל ֵבית ַה ֵס ֶׁפר,
לֹּא נֵ ֵל ְּך ָל ֲע ָ
נּוחה.
וְּ י ְִּהיּו ָלנּו ַכ ָמה י ְֵּמי ְּמ ָ

יֵש ִמ ְּש ָפחֹות ֶׁש ַמ ֲח ִליטֹות ַל ֲעשֹות ֶׁאת ַה ִבידּוד ְּבנִ ְּפ ָרד-
ַאחר אֹו ֲא ִפלּו ְּב ַביִת ְּמי ָֻחד.
ְּב ֶׁח ֶׁדר ֵ
סֹופם ַה ַבי ְָּתה נַ ֲחזֹּר,
ּוב ָ
זֶׁ ה ַרק ְּל ַכ ָמה י ִָמיםְּ ,
ָמה ַה ִמ ְּש ָפ ָחה ֶׁש ִלי ִת ְּב ַחר? ֵא ְּיך ֶׁא ְּפ ָשר ַל ֲעזֹּר?

ְּכ ֵדי ֶׁשלֹּא י ְִּהיֶׁה ִלי ְּב ִבידּוד ְּמ ַש ֲע ֵמם,
ְּרֹומם:
אֹותנּו י ֵ
ֶׁא ְּפ ָשר ָל ַק ַחת ֶׁאת ָכל ָמה ֶׁש ָ
ְּס ָפ ִרים ֶׁש ֵכיף ִל ְּקרֹּא,
ִמ ְּש ָח ִקים ֶׁש ָב ֶׁהם נִ ְּש ַחק,
ֻב ָבה אֹו ֵח ֶׁפץ ֶׁשּי ַַעזְּ רּו,
ֵלגֹו ְּל ַה ְּר ִכיב ְּּול ָפ ֵרק.

אב ְּלטַ ,מ ְּח ֵשב
ֶׁא ְּפ ָשר ַגם ַט ְּ
ימים,
וְּ ַגם ַכ ָמה ְּד ָב ִרים ְּט ִע ִ
וְּטּושים,
ֶׁא ְּפ ָשר ַד ִפים ִ
ַמ ְּד ֵבקֹות אֹו ְּק ָס ִמים.

אּולי ִת ְּהיֶׁה ְּק ָצת ֲעיֵפּות,
אּולי ְּק ָצת ֶׁא ְּש ַת ֵעלַ ,
ֲאנִ י ַ
אּולי י ְִּהיֶׁה ִלי ְּק ָצת חֹּםֲ ,א ָבל ָחשּוב ִלזְּ כֹּר ָפשּוט-
ַ
נּוחֶׁ ,שזֶׁ ה ְּמ ֻצּיָן ִל ְּשתֹות ַמיִם,
ֶׁש ָת ִמיד ֶׁא ְּפ ָשר ָל ַ
ָוְּחשּוב ְּל ַק ֵבל ִחבּוק ּונְּ ִשיקֹותַ -על ְּש ֵתי ַה ְּל ָח ַייִם!

יש ִהי,
ישהּו אֹו ִמ ֶׁ
ִאם נִ ְּת ַג ְּע ֵג ַע ְּל ִמ ֶׁ
ֶׁא ְּפ ָשר ָפשּוט ְּל ִה ְּת ַק ֵשר.
נּוכל ְּל ַד ֵברְּ ,ל ַק ְּש ֵקש
ַ
פּורים ַמ ְּצ ִח ִיקים ְּל ִהזָ ֵכר.
ְּב ִס ִ

זֶׁ ה יָכֹול ִל ְּהיֹות ְּמ ַע ְּצ ֵבןְּ ,מ ַש ֲע ֵמם,
ַאת ֵגר.
ּומ ְּ
ְּמ ַת ְּס ֵכל ְּ
עֹובר!
ֲא ָבל ָחשּוב ִלזְּ כֹּרֶׁ -שזֶׁ ה ֵ
ּומי ָֻחד,
אּולי ֲא ִפלּו י ְִּהיֶׁה ֵכיף ְּ
ִאם נְּ נַ ֶׁסה ,זֶׁ ה ַ
ֲוַאנַ ְּחנּו ָכל ַהזְּ ַמן ְּבי ַַחד,
ֲאנִ י ַאף ַפ ַעם לֹּא ְּל ַבד!

