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ח ארףֶ גהָּהָּוא ֹ,אשל כש גנתֶ חחכמכשיםַּ ֹ,ככאשגהָּאשאלגֶ ככיסהָּ גגםַּ אאתֶ ייפָוֹ,
א .גב חַּ
תבֹּ בו "אוכתֶךְ ֹ,כליתֶכמיד" וככמו כסי כניתֶ כקגט ינהָּ יאזָ טוגפָכפָנו
ייחַּככלנו כלככ חַּ
שףֶ רָּאיאזָהָּ רָּצל כמכתֶ יג רָּרד אשל יעכתֶיד
לא גלכח חַּ
כמ יג ידהָּ כליגֶ ידהָּ ֹ,כנכזָיהָּ כריםַּ חַּ
אשגהָּאשאלגֶ יקגבֹּר .כועְו רָּרנו יסגמר כעםַּ כלטִוףֶ יהָּ כריפָכאיםַּ אשל יכל כפכתֶיתֶ.
רָּהָּםַּ כנ כראו כלי דוכמיםַּ ֹ,יאזָ כבכש גנתֶ חחכמכשיםַּ ֹ,גהָּכפכליכטיםַּ אשיפכליתֶהָּ יפאלכשכתי ינהָֹּ,
קר אש כנ כנגקש כבכשכבֹּכעיםַּ כלשונותֶ  -חע ירכבֹּיתֶ ֹ,רוימ כניתֶ כויל כדינוֹ,
ככאשגהָּ חַּ
הָּו גנףֶ רָּמגעל ייפָו יא כדיש כוזָורָּהָּר כוכהָּכביט יבהַ כמחַּגגבֹּהַ גמכצכמיתֶ.
מד כלגהָּכקכפיא אאתֶ יהָּאור כואוכתֶי כואוכתֶךְ ֹ,כליתֶכמיד.
ירכציכתֶי כלכל חַּ
בֹּ .יאגמ כרית "קו כרכאיםַּ כלי ילאלאכתֶ".
ילגבֹּכשית גתכחחַּפאשתֶ לורָּחםַּ.
כלגמיטִהָּ כהָּכתֶ כניגע יהָּ אראכבֹּ.
כלגמכעילהָּ כלכבי כהָּכתֶגפרָּחםַּ.
יכל גהָּגל כיילהָּ עְופָותֶ גהָּגמאתאכתֶ
כק כרכקרו כבגד כריכםַּ גלכשכחייטהָּ.
יכל גהָּגל כיילהָּ יי כדי כמיבֹּ אראכתֶ
אאתֶ אזָאכר גוכפָךְ גבכמיטִהָּ.
יכל גהָּגל כיילהָּ כהָּכפָ רָּניכתֶי עְוד אלכחי
כלגמכקרָּלט אטאל כויכזָ ייהָּ גמ כרכעיםַּ -
לא רָּאל כמגככפ כריםַּ רָּחכטא
כיהָּו כדיםַּ כל חַּ
כבכתֶכפָלותֶ גהָּגפ כרישןָׁ גהָּכציבֹּכאי.
רָּאיןָׁ כלי ידםַּ כלכקינותֶ אשל גתמוזָ.
כשגלח כלי ד"ש כמכשכטרָּחי גהָּככנוס.

גֶ .זָורָּכר? יעגמד יע ינןָׁ גבאח אדר .אחַּאפָל אא יר כניםַּ.
כמתוךֹ כככתֶרָּמי רָּעיחַּרםַּ כחיִוךֹ יאחַּרךֹ ככמו כשכתֶייקהָּ.
גנכפָכשי יהָּ כייתֶהָּ יבלוןָׁ גהָּכמכתֶגארָּזןָׁ געל כקרָּצהָּ כסיכהָּ.
יאגמ כרית "נו ֹ,גדרָּבר .גהָּחַּכל כברָּס אדר .אזָהָּ חא כני".
כחבוק ככיתֶא כודוי.
לא כמיכאןָׁ -
" רָּיש כלי גנגער חַּ
יאהָּובֹּ נוגסףֶ ֹ,געיזכתֶי ֹ,כמןָׁ אהָּרָּעאבֹּר גהָּרָּש כני".
געככישו ֹ,ככאשגאיתהָּ ישםַּ ֹ,ככאשגתכבֹּכחיןָׁ בו גבכס כרייקהָּ -
יבחור ייאפָהָּ מויטל כבתֶוךֹ כק כררָּעי גהָּכב כנ יי כניםַֹּ,
כלגחש לו ֹ,ככמו יאזָ" :גהָּחַּכל כברָּס אדר .אזָהָּ חא כני".
יפ ירגֶ אאיחד יכפָ גרח רָּמגהָּ גַגכלחַּגאלתֶ גהָּכסדויקהָּ.
כררָּאהָּ :כש רָּניאכםַּ גַק גדכשאתםַּ כבאותֶ גקיןָׁ געל-כזָגמ כני.
כררָּאהָּ :כש רָּניאכםַּ שוכקכעיםַּ אאל תוךֹ כפ איגטתֶ גהָּ כנכשייקהָּ.
ד .כק כויכתֶי :כליפָחותֶ נוגתֶר יהָּ רָּריגח גבגַחכליצהָֹּ,
חאיבֹּל גהָּחַּכל יאטוםַּ ככמו כשכל ייהָּ כמאפ כר יגאמ כנט.
חאכפָלו גהָּגצילףֶ יפ גרח  -יליבֹּןָׁ ככגֶוףֶ גהָּרָּמתֶ.
כבכמקוםַּ עְור אהָּיחילבֹּ אשכלךְ חא כני שואתֶהָּ גַחכמיצהָּ.
יאהָּובֹּ ֹ,כאםַּ גרק יתשובֹּ ימיחר ֹ,כח רָּור ככ כניצחוןָֹׁ,
לא יהָּ כייתֶהָּ יכאןָׁ כמכליחימהָּ -
גאכסככיםַּ כלגהָּחאכמיןָׁ אש חַּ
גהָּגביתֶ אהָּיהָּרוס ינגפָל כב גרגעש חא ידימהָֹּ,
חםַּ.
גהָּאצגפָעְ אשכהָּככיש אאתֶ רָּלילוגתֶי יהָּ ייהָּ גרק חַּ
אאתֶ רָּשםַּ גהָּרָּהָּיע רָּדר  -גהָּכמכתֶ גנרָּכגח ככרָּסרובֹֹּ,
גהָּכמגַטייִח געל גהָּכקירותֶ ֹ,גהָּכמגַשיקעְ גבחח כריכציםַֹּ,
גהָּכמימ רָּרק אאתֶ גהָּכביק כריםַּ כבכצכליל כגרו כני ֹ,יקרובֹּ ֹ,ירכציףֶֹ,
תףֶ חאיבֹּל יהָּ ייהָּ כלי כלגמכציל -
חאאשר ירגצעְ אאתֶ עְור גהָּ חַּ
אאכשגכח ֹ,כאםַּ גרק יתשובֹּ.
חאהָּובֹּ כלכבי ֹ,כאםַּ גרק יתשובֹּ.
חאיבֹּל חאכפָלו גהָּגצילףֶ יצגפָד כברָּחאלבֹּ כוקוכציםַּ.

חק .גבגחלוןָׁ  -גהָּכצ ינהָּ ֹ,גרחוימהָּ כורואחאפָתֶֹ,
הָּ .אזָהָּ יכהָּ איהָּ יוםַּ אשל חול ֹ,גחףֶ רָּמ חַּ
כתכתֶגארָּבק געל כבי גרתֶ יהָּעְוילםַּ גהָּיחכפָכשי ֹ,געל כמכגֶ גדל גהָּיב אראקתֶ  -געל גח כייפָהָֹּ,
אשגתכלכביןָׁ ככעְו כרךְ )גהָּ כדיבֹּ כריםַּ גהָּייִכפָיםַּ כנכמיתכחיםַּ אזָהָּ כמאזהָּ ככמו כגיד(.
יאזָ גתכביט כבי כמתוךֹ גהָּכסיפָ כריםַּ כויתֶקוםַּ כוגתֶכצכמיד אאתֶ חַּראכשךְ גלכזגֶוכגֶיתֶ.
גו כיכהָּי יכל יהָּיא ארץֶ כדיבֹּ כריםַּ חאיח כדיםַּ ֹ,חחבֹּוכקיםַּ כב כרחובֹּותֶ גהָּגח כרכסי ינהָּ.
גהָּרָּשמותֶ גהָּכיִיש כניםַּ גַיכפָכשטו כמ כנכשיימהָּ כו גַיכשמו כלכמכשימר כב כויכט כרי גנתֶ
קר ייברָּלל כעםַּ גַכילםַּ גבגשכל יוהָּ יהָּ גרכחכמיתֶ
גהָּכזגמןָׁ גהָּיזנוגח .גהָּ חַּ
אשל עְוילםַּ אשילגמד כלגהָּכקכפיא אאתֶ יהָּאור כואוכתֶי כואוכתֶךְ ֹ,כליתֶכמיד.

