שחק איתי

א.
לִ פְ עָ ִמים
אֶ ֵּתן לְ ָך לִ ְהיֹות זְ אֵּ ב
בֹוד ָדה
הַ ְבחֵּ ן ִבי ְ
בֵּ ין עֲצֵּ י הַ ַיעַ ר הֶ חָ ׁשּוך
אֹותי לִ פְ תֹּחַ
פַ ֵּתה ִ
לְ גַּלֹות הַ כֹּל
אֲ ִני אֶ צְ חַ ק אֵּ לֶ יָך ִב ְת ִמימּות
ּובכֹּל הַ כֹּחַ
ְ
אֶ ְהיֶה לְ ָך לְ טֶ ֶרף
אֶ ת מֵּ עֶ יָך אֶ הֹּ ם
ְטפָ ָרי ְב ִב ְטנֶָך אֶ ְׁשלַ ח
ְול ֹּא אֶ ֵּתן לְ ָך לִ ְׁשכֹּחַ

ב.
הַ יֹום
אּולַ י ִת ְהיֶה ּלִ י יְפֵּ הפֶ ה נ ְִר ַדם
חֹוקים אַ גִ יעַ
עֹותי הָ ְר ִ
מֲ מַ ְס ַ
כְ מֵּ הָ ה לִ ְמנּוחָ ה.
עֵּ ינַי ֶׁשכְ בָ ר ָראּו הַ כֹּל
לִ ִבי ֶׁשּל ֹּא ָשבָ ע מֵּ הַ ְרפָ ְתקֹות
ל ֹּא ִי ַכ ְנעּו
לְ כָל הַ ִמכְ ׁשֹולִ ים ֶׁש ַש ְמ ָת ְב ַד ְרכִ י
יקה
ּובנ ְִׁש ָ
ִ
אֶ פְ ַקח עֵּ ינֵּיָך ֶׁשי ְָׁשנּו ָׁש ִנים
אָ עִ יר גּופְ ָך ְברֹוך
וְעֹולָ ְמָך יָׁשּוב פִ ְתאֹּם
לָ נּועַ

ג.
ו ְִאם נ ְִרצֶ ה
נּוכַל לִ ְהיֹות הֶ נְזְ ל ּוגְ ֶר ְטל
לְ ִאיבּוד נֵּלֵּ ך ַרק ְׁשנֵּינּו
ְביַעַ ר עַ ד עָ בֹות
מֹולים
רּורי הַ ּלֶ חֶ ם ֶׁשל הַ אֶ ְת ִ
אֵּ ת פֵּ ֵּ
חֹורינּו.
נ ְִׁשכַח מֵּ אֲ ֵּ
בֵּ ין הַ ָׁשחֹּ ר וְהַ ָירֹּק
י ְִקרֹּץ אֵּ לֵּ ינּו אֹור נ ְִס ָתר
בֹו כֹּל הַ ַתעֲנּוג הָ אֶ ְפ ָׁש ִרי
ו ְֵּריחַ עַ ז
מָ תֹוק מָ תֹוק.
בַ בָ יִת ֶׁשנ ְִבנֶה נִכְ לָ א עַ צְ ֵּמנּו
ְונַאֲ כִ יל אֶ חָ ד אֵּ ת הַ ְש ִנ ָיה
עַ ד ֶׁשהַ סֻּ כָר יִגְ דֹּׁש אֶ ת הַ ְסאָ ה
ְוכַלּו הַ ִמיצִ ים
ּובכֹּל יֹום נ ְִבדֹּק בֶ ִפינּו
ְ
את טַ עַ ם הַ ְבהֹונֹות
אַ חַ ת אַ חַ ת
ּולְ עֹולָ ם
ידי אֲ חֵּ ִרים
ּל ֹּא נָׁשּוב ִל ֵּ
כִ י נ ֵָּדע
ְׁשל ֹּא כָל ָהאֶ צְ בָ עֹות ָׁשוֹות

