ְל ָה ֵלּל
תוֹמאס
ילן ַ
ירהִ :ד ֶ
ִשׁ ָ
ִע ְב ִרית :ציפור בן-יום
ַצד זֶה ֶשׁל ָה ֱא ֶמת
ֵאי ֵנ ְך רוֹאָה ִבּ ִתּי
ַמ ְל ַכּת ֵעינַיִ ְך ַה ְכּ ֻחלּוֹת
אַר ָצהּ ַה ְמּ ַס ֵמּאת ֶשׁל ַה ַיּ ְלדוּת
ְבּ ְ
ֶשׁ ַהכֹּל ְכּ ָבר ָפּתוּר
ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ַח ְס ֵרי ַה ְדּאָגָה
אַשׁ ָמה
ְשׁ ֵמי ַהתֹּם וְ ָה ְ
וְ זֹאת עוֹד ְבּ ֶט ֶרם
בּוֹד ָדה
ָק ְפ ְתּ ְבּ ֶמ ֱחוָה ֵ
נַ
ֹאשׁ ְך
ֶשׁל ִל ֵבּ ְך אוֹ ר ֵ
ֶא ַסף וְ גַם נִ ְפ ַרד
ֶשׁ ַהכֹּל ְכּ ָבר נ ֱ
ֶאל ַה ֲח ֵשׁ ָכה ַה ִמּ ְשׂ ָתּ ֶר ֶכת
ַכּ ֲא ַבק ַה ֵמּ ִתים
ַהטּוֹב וְ ָה ַרעְ ,שׁ ֵתּי ְדּ ָר ִכים
שּׁוֹחק
ָל ֶל ֶכת ִל ְק ַראת ַהיָּם ַה ֵ
ַמ ְל ַכּת ִל ֵבּ ְך
נּוֹשׁ ִבים ִכּנְ ִשׁימוֹת
סּוּמיםַ ,ה ְ
ַבּ ָיּ ִמים ַה ִ
קוֹר ִאים ַדּ ְר ֵכּ ְך וְ ַד ְר ִכּי
הוֹל ִכים וְ ְ
אוֹ ְ
ֻלּם
ָשׁים כּ ָ
וְ ֶד ֶר ְך נִ ְשׁמוֹת ָה ֲאנ ִ
תּוֹך ַה ֲח ֵשׁ ָכה ַה ַתּ ָמּה,
ֶאל ְ
ַה ֲח ֵשׁ ָכה ָה ֲא ֵשׁ ָמה ,וְ ַה ָמּוֶת ַהטּוֹב,
וְ ַה ָמּוֶת ָה ַרע ,וְ אָז ְל ַבסּוֹף,
אַחרוֹן:
ְכּ ַמ ְר ִכּיב ֲ
www.nimrodbaram.com

כּוֹכ ִביםְ ,כּמוֹ ִדּ ְמעוֹת
ָלעוּף ְכּמוֹ ַדּם ַה ָ
ָר ַח
ַרעוֹ ֶשׁל ַהיּ ֵ
ַה ֶשּׁ ֶמשְׁ ,כּמוֹ ז ְ
אַשׁ ָפּה,
ֵאשׁ וְ ְ
יע
וְ ָה ַר ַהב ַה ַשּׂגִּ יא ֶשׁל ָה ָר ִק ַ
נוֹתיִ ְך
ַמ ְל ַכּת ֵשׁשׁ ְשׁ ַ
וּרה
אָלה ָה ֲאס ָ
וְ ַה ִמּ ְשׁ ָ
פּוֹרים
זוֹ ֶשׁ ִבּיסוֹד ַה ְצּ ָמ ִחים וְ ַה ַחיּוֹתַ ,ה ִצּ ִ
יע,
ַה ַמּיִ ם וְ ָהאוֹרָ ,ה ֲא ָד ָמה וְ ָה ָר ִק ַ
יוֹת ָך
מוּט ֶלת ְל ָפנַיִ ְךִ ,ל ְפנֵי ֱה ֵ
ֶ
ֲשׂיִ ְך
וְ ָכל ְדּ ָב ַריִ ְך וְ ָכל ַמע ַ
ָכּל ֱא ֶמת וְ ָכ ָזב
אַה ָבה
גּוֹוְ ִעים ְבּ ֲ
חוֹב ֶקת ָכּל
ֶ
שׁוֹפ ֶטת.
עוֹלם לֹא ֶ
וּל ָ
ְ
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