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ים  ַמן! הּו ַהַחיִּ יַע ַהזְּ גִּ י . הִּ  ֵיׁש בִּ

קּוחֹות ּתֹוָדה ם פְּ יד ָבֵעיַניִּ ַהגִּ  . לְּ

ים תֵ צְּ צַ , רּוֵכן  , אֹותִּ

י  יֶתם אֹותִּ מִּ ים תֵ עגְּ לַ וְּ רִּ  , לִּ

ֻאַמןם תֵ לְּ עלַ תְּ הִּ  עּות ַבל ּתְּ ׁשְּ רִּ י בְּ  , בִּ

ֹיֶקר ַעל ַמה  י בְּ ּתִּ ַלמְּ י ׁשִּ יתִּ  ֶׁשָעשִּ

ים ַעל ַמה ֶׁשָעשּו ֲאֵחרִּ  . וְּ

ַראת סֹוֵפי קְּ ָׁשו לִּ  , ַעכְּ

ֻכיֹות  ים ּוזְּ ָפָעָתם ָעַלי ֵמֲעָנקִּ  ַהׁשְּ

יָמה הִּ יבּות ַמדְּ דִּ נְּ  : בִּ

ֻאֶחֶרת ַבֹבֶקר ָׁשָעה מְּ י ָלקּום בְּ  , מּוָּתר לִּ

ַמֵהר י לְּ לִּ  , בְּ

אּו ַפלְּ תְּ יּו ,  הִּ ַנאי מִּ י פְּ ילּוֵיׁש לִּ  , ֵתר ֲאפִּ

הֹוֵתר יֵ  י ֶכֶסף ַדי וְּ  ׁש לִּ

י צֹונִּ רְּ ֵדי כִּ ַילְּ ַגם לְּ י וְּ  , ַלָכל ָהעֹוָלה ַעל רּוחִּ

י ֶנֱהֵנית  ֻׁשָבחֲאנִּ ָמזֹון מְּ יר ,  מִּ ַמַדיֵמֲאוִּ י לְּ  , ָנקִּ

ֵמי שְּ ֵרי ַאֲהָבה ּומִּ בְּ דִּ ָפָניו ֶׁשָגבֹו, מִּ  . הֹוֵלְך לְּ

ָכל ֵאֶלה ַהַשי   יעַ ָיָקר מִּ ּתִּ י ,  ַהַמפְּ ּתִּ לְּ  : ָצפּויַהבִּ

י   ׁשִּ צֹא ֵחן ת, יתֶ יֶ צַ מְּ ה, הַ יכָ כִּ ַר הַ ַנפְּ מְּ ׁשּוָקה לִּ ַחת ַהּתְּ פְּ  ׁשִּ

ים ֲחסֹוָנה ירִּ רִּ ָחה ַמֲעֶרֶכת ׁשְּ ּתְּ  . פִּ

לֹא י לֹוַמר לֹא וְּ ּתִּ ָׁשו ָלַמדְּ  . ַרק ַעכְּ

י ֶׁשאֹוֵהב מִּ  . ַגם לְּ

ֻאֶשֶרת  , ֵכן י מְּ ים ֲאנִּ ָעמִּ פְּ ַעטלִּ מְּ  , כִּ

יָרּה ֶאת ָהעֹוֵדף זִּ י ַמחְּ ים ֲאנִּ ָעמִּ פְּ  . לִּ

ים  . ּתֹוָדה ָלֶכם ַהַחיִּ

י עֹוֵרף יֶתם לִּ נִּ ם ַהפְּ  . ַגם אִּ
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ים,  ֶכם, ַחיִּ ָבֵרְך ֶאתְּ י מְּ יָעה, ֲאנִּ קִּ ַסף ַהשְּ  בְּ

תֶ  י ֵמעֹוָלם עֹוַררְּ א,  םכִּ וֹות ָׁשוְּ קְּ י ּתִּ  בִּ

יתֵ  פִּ לֹא כְּ ַצַער לֹא ָראּוי; וְּ י וְּ ָלאָכה לֹא לִּ  ם ָעַלי מְּ

 

י י כִּ יָכל גֹוָרלִּ רִּ י ַאדְּ  ;ֲאנִּ

ירּות   רִּ ַבׁש אֹו מְּ ֶכם דְּ י מִּ ּתִּ ם ֵהַפקְּ  ֶאִּ

י ּתִּ ַבׁש ָמַזגְּ ירּות אֹו דְּ רִּ י מְּ  : ֶזה ָקָרה כִּ

ים.  ָרדִּ י וְּ ּתִּ יד ָקַטפְּ י ָוֵרד ָּתמִּ ּתִּ ֶׁשָנַטעְּ  כְּ

 

י ַיֲהֹפְך ַלֹחֶרף: ָהָאבִּ , ...ָנכֹון  בִּ  יב ׁשְּ

י  חִּ צְּ ָטָחָתם ַמאי נִּ  ֵמעֹוָלם לֹא ַהבְּ

ּסּוַרי  ַדי ָהיּו ֵלילֹות יִּ ים מִּ  ֲאֻרכִּ

ָטָחתֶ  ים ַהבְּ ימִּ עִּ  ם ַאְך לֹא ַרק ֵלילֹות נְּ

ַתֶּתם.    ֻקָדׁש נְּ מּול ַכָמה ֵלילֹות ֶׁשל ֶׁשֶקט מְּ ַתגְּ כְּ  וְּ

 

ָפה ָפַני.  טְּ י ָאהּוב, ַחָמה לִּ תִּ י, ַהיְּ ּתִּ  ָאַהבְּ

ֶכם חייב ים, ֵאינְּ י ָדָבר! ים  ַחיִּ  לִּ

ָׁשלֹום  נּו!   בְּ  ֲאַנחְּ

 


