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תוחַ  ֶדה פָּ ת עֹוֵמד ְבשָּ ס ְמֻעוָּ יו ִבְדִלילות. ֵאינֹו צֹוֵמחַ , ֵעץ ַאגָּ פָּ ִלים ְמַכִסים ֶאת ֲענָּ  . ֶהעָּ

מוץ ן , ַהְפִרי ֶשּלֹו חָּ טָּ  .ֲאִפּלו  ִצפֹור לֹא ִתַגע בֹו –קָּ

ֵעץ יֹוֵשב ַנַער ְוחֹוֵלםַתַחת   .הָּ

ם ֶשֵאין בֹו בוהוא חֹו  .ִרְשעות ְוֹעִני, תרוֵלם ַעל עֹולָּ

הלַ ַהֶשֶמש ְמַחֶיֶכת ְלכו וָּ ה שָּ  , ם ְבִמדָּ

ה וָּ ה שָּ ם ְבִמדָּ ִבים נֹוְצִצים ְלֻכּלָּ  , ַהּכֹוכָּ

בֹות ְבֵני ה דָּ אָּ הָּ -וִבְלבָּ ַאֲהבָּ ה הָּ  ם ַרבָּ

הְּכמֹו ַקְרַניִ   .ם ְבַגְלַגל ַהַחמָּ

ל ְך ְנִעיִמים וְמ -ְוַהַחִיים  ּכָּ הּכָּ  . ֵּלֵאי ִשְמחָּ
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תוחַ  ֶדה פָּ ת עֹוֵמד ְבשָּ ס ְמֻעוָּ יו ִבְדִלילות. ֵאינֹו צֹוֵמחַ , ֵעץ ַאגָּ פָּ ִלים ְמַכִסים ֶאת ֲענָּ  . ֶהעָּ

מוץ ן , ַהְפִרי ֶשּלֹו חָּ טָּ  .בֹוֲאִפּלו  ִצפֹור לֹא ִתַגע  –קָּ

ִעיר ְוחֹוֵשב ֵעץ יֹוֵשב ֶגֶבר צָּ  .ַתַחת הָּ

ם ֶשֹּכה ַרִבים בֹו ַהבורות עֹולָּ ֹעִני ִרְשעותהַ , חֹוֵשב ַעל הָּ ם-ַהֶשֶמש לֹוֶעֶגת ִלְבֵני. ְוהָּ דָּ אָּ  , הָּ

ִרים ַוֲאִדיִשים ִבים קָּ  , ַהּכֹוכָּ

בֹות ְבֵני ל-וִבְלבָּ ם ּכָּ דָּ אָּ ְך ַהְרֵבה ִרְגש-הָּ דֹוןּכָּ  , ֹות זָּ

ל תֹות-ּכָּ ְך ַהְרֵבה ַתֲאוֹות ֻמְשחָּ  .ּכָּ

ל ְך ֲעצוִבים ְוקֹוְדִרים-ְוַהַחִיים ּכָּ  .ּכָּ

* 

תוחַ  ֶדה פָּ ת עֹוֵמד ְבשָּ ס ְמֻעוָּ יו ִבְדִלילות. ֵאינֹו צֹוֵמחַ , ֵעץ ַאגָּ פָּ ִלים ְמַכִסים ֶאת ֲענָּ  . ֶהעָּ

מוץ ן , ַהְפִרי ֶשּלֹו חָּ טָּ  .ִצפֹור לֹא ִתַגע בֹו ֲאִפּלו  –קָּ

יו וְמַהְרֵהר ֵעץ יֹוֵשב ֶגֶבר ְבֵמיַטב ְשנֹותָּ  .ַתַחת הָּ

ל ם ֶשֵיש בֹו ּכָּ עֹולָּ ְך ַהְרֵבה טֹוב -הוא ְמַהְרֵהר בָּ  ּכָּ

ל ְך ַהְרֵבה ֹרעַ -ְוכָּ אֹור , ּכָּ  ְוהָּ

נות ַבֹחֶשְך ק ְבַקַדְחתָּ ק ַבֲחַמת זַ , ֶנֱאבָּ ַרע . ַעםַהּטֹוב ֶנֱאבָּ ה ֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת הָּ וָּ ה שָּ ה ְבִמדָּ ַהֶשֶמש ְמִאירָּ

ִבים ְמִאיִרים ֶאת ִדְמעֹות ַהַיְתמות   ְוַהּכֹוכָּ

 . ְוֶאת ַמֲעֵשי ַהֶפַשע

ה ה ַהִשְמחָּ ֶעֶצב ְוֹכה ַרבָּ  . וַבַחִיים ֹּכה ַרב הָּ
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תוחַ  ֶדה פָּ ת עֹוֵמד ְבשָּ ס ְמֻעוָּ ִלים . ֵאינֹו צֹוֵמחַ , ֵעץ ַאגָּ יו ִבְדִלילות ְמַכִסיםֶהעָּ פָּ  . ֶאת ֲענָּ

ן  טָּ מוץ קָּ  .ֲאִפּלו ִצפֹור לֹא ִתַגע בֹו –ְוַהְפִרי ֶשּלֹו חָּ

ֵעץ ּכֹוֵרַע יִָּשיש וִמְתַפֵּלל  , ַתַחת הָּ

יו  .לֹוֵחש ֶאת ְתִפּלֹותָּ


