
 

ַעם       ים בָּ ְתַנְדבִּ  יוסף אליעזַלמִּ

ה  יפָּ  ַבחּוצֹות טֹוֶרֶפת ְמגִּ

ה  ה ְוֵאיפָּ י ֵאיפָּ יש ְבלִּ שִּ יר ְוקָּ עִּ  צָּ

ים  דִּ יַח ְפחָּ פִּ ְלטֹון עֹוד מִּ  ַהשִּ

ים  ה לֹו ֵהדִּ יפָּ ְקשֹוֶרת מֹוסִּ  ְוַהתִּ

 

זֹור  ְרֵפא, ֵאין מָּ ין, ֵאין מָּ יּסּון ֲעַדיִּ  ֵאין חִּ

ְש  ב ּוַמְחסֹור עֹוד ְמַעט יִּ עָּ  ְררּו רָּ

ְגרּו ַעל ַמְסֵגר ים יִּּסָּ קִּ ֲעסָּ  ּוְבֶטֶרם הָּ

ְקנֹות, אֹוֵגר ְואֹוֵגר  ץ לִּ יבּור אָּ  ַהצִּ

 

יש ְבֵביתֹו  ל אִּ ְסתֹוֵפף, כָּ יבּור מִּ  ַהצִּ

ם ַחּלֹונֹו ְוַדְלתֹו  דָּ ל אָּ  נֹוֵעל כָּ

יּטּוש ּוְברֹוק  עִּ ה בָּ  עֹוֶבֶרת ַהַמֵגיפָּ

דֹו  ְפרֹוק ְוֶאת ַהֲחרָּ  ת ֵאין ֶדֶרְך לִּ

 

יג  ְחדֹו יָּפִּ י ֶאת פָּ ד מִּ ם ְמפּוחָּ עָּ  הָּ

יג  ינָּם, ְמַחֵפש ַמְנהִּ  נֹוֵשא ֵעינָּיו ְלחִּ

יו, עֹוֶטה ַמֵּסיכָּה  יֹון ְכפִּ יקָּ  רֹוֵחץ ְבנִּ

ְקרֹוא  ֶאת ֵאיכָּה?!  שב לִּ  אֹויָּה, ַהנִּ



 

ל ַאְרצֹות ֵתֵבל  ֵנה ַדי ַמֵהר כָּ  הִּ

ֵרי עָּ ְשתֹוֵלל נֹוֲעלֹות שָּ יף מִּ נָּגִּ  ֶהן מִּ

ים  ם ֵריקִּ ַמיִּ יסֹות, ַהשָּ ְרחֹוב, ֵאין טִּ ְתרֹוֵקן הָּ  מִּ

ֵתי ְנֲעלּו בָּ ים -נִּ דִּ ְסגָּ ּיֹות, מִּ  ְכֶנֶסת, ְכֵנסִּ

 

יש נֹוֵגַה אֹור  ֵנה ַבְשחֹור חִּ  ַאְך הִּ

ְסתֹור  ם כּוּלֹו ְמַחֵפש מִּ עָּ  לֹא כָּל הָּ

ֵבנּו  ים לִּ ְתַנְדבִּ ם מּול ַהמִּ ְפעָּ   נִּ

ַעם  ים בָּ ְתַנְדבִּ ֵכן ְגדֹוֵלי רּוַח ַהמִּ  אָּ

 

ם  ים ַעל עֹוְמדָּ ים שֹוְקדִּ יֹות ְורֹוְפאִּ  ֲאחָּ

ם  דָּ ם לֹא יֵַחתּו מִּ עֹולָּ ים לָּ יקִּ ַרֶמדִּ  ַגם פָּ

ים  ם לֹוַחמִּ מָּ ְרחֹובֹות ְועִּ ים בָּ  שֹוְטרִּ

ים  מִּ ים ֶלחָּ ים ַעל ַהֵּסֶדר ו...ְמַחְּלקִּ  שֹוְמרִּ

ֵנה מִּ  ים הִּ ישִּ זֹון ַלְקשִּ ים מָּ ים ְמַחְּלקִּ  ְתַנְדבִּ

ים  יפִּ  ְוַרק מסיכת ַבד ְבינָּם ַלְנגִּ

ם לֹא רֹוֵעד  בָּ נָּה, לִּ ם ֵאיתָּ  רּוחָּ

ה ַלחֹוֶלה, ַלבֹוֵדד  יטּו ֶעְזרָּ  ֵעת יֹושִּ

 

יש"  ים ֱהיֵה אִּ קֹום בֹו ֵאין ֲאנָּשִּ  "ְבמָּ



יש  שִּ בֹות כָּל בֹוֵדד ְוקָּ ַמְמֶתם ְלבָּ  חִּ

יף ְיצָּ  נָּה ְונָּגִּ ן מּול ַסכָּ ת מּוגָּ ַביִּ  ַאֶתם מִּ

יף  ים נָּנִּ לִּ ֵנה ֶאת ַהְדגָּ ְכבֹוְדֶכם הִּ  לִּ

 

ה  ְבֶתם ֶאת ְכבֹודָּ ה ֵהשָּ אּומָּ  ַאֶתם לָּ

יַע תֹוֶדה  ְּלַהבִּ יּלֹוֵתינּו מִּ ְטנּו מִּ  קָּ

ים  יּלִּ ַעּטּו ַהמִּ ה נֹאַמר? ֵהן מָּ ֵכן מָּ  אָּ

ְבֵרי ְשמּו ְבדִּ ַעד ֵתרָּ ים  ַאְך  לָּ  ַהּיָּמִּ

 

 

 

 

 


