חשבתי
ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשאּוכַ ל
לְ ַהפְ ִקיד ִּב ֵידיכֶ ם ַה ְּק ַטּנֹות
ֶאת ַהחֹפֶ ׁש ֶׁשּלִ י,
לִ ְהיֹות ֲא ִס ָירה ֵמ ָרצֹון
ּכְ מֹו ֶׁש ִא ָּמא ָהיְ ָתה:
ׁשֹוטפֶ ת ִס ִירים ּגְ דֹולִ ים ֶׁשל עֶ ֶצב
ֶ
אֹוכֶ לֶ ת ַּב ֲע ִמ ָידה
ְמכַ ֶּב ֶסת ֶאת ַחּיֶ ָיה
וְ תֹולָ ה.
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המורה למתמטיקה
ּמֹורה לַ ָּמ ֶת ָמ ִט ָיקה ֵמת.
"ה ֶ
ַ
הּוא ָׂשם ֵקץ לְ ַחּיָ יו"ָ ,א ְמרּו,
ׁשּובים עַ ל ּכִ ְּסאֹות ָק ִׁשים
נְ עָ ִרים יְ ִ
עּורים.
נָ ֲעצּו ַמ ָּב ִטים ּפְ ִ
ּגֵ וִ ים ָר ֲעדּו ְּב ֶׁש ֶקט.
אׁשינּו
ְּדמּותֹו ִר ֲחפָ ה ֵמעַ ל ָר ֵ
יֹוצאת וְ נִ כְ נֶ ֶסת ֶּד ֶרְך ַחּלֹונֹות ַהּכִ ָּתה.
ֵ
עֹובר ּבֵ ין ְׁש ֵּתי נְ ֻקּדֹות,
ּכְ ֶׁש ַּקו יָ ָׁשר ֶא ָחד ּכְ בָ ר ֹלא ֵ
ּכְ ֶׁשּנֶ פֶ ׁש ְמ ַב ֶּק ֶׁשת לַ ֲעזֹב,
ֹלא יַ עַ זְ רּו ַהּנֻ ְס ָחאֹותַ ,ה ִּמ ְׁשוָ אֹות,
ֹלא ִצי ַה ִּמ ְסּפָ ִרים.
ֵמ ַחּלֹון ַהּכִ ָּתה ָר ִא ִיתי
ֶאת ּגֵ וֹו ַה ִּמ ְת ַר ֵחק
הֹופֵ ְך לִ נְ ֻק ָּדה זְ עִ ָירה ַּב ָּׁש ַמיִ ם.
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אישור לבית הספר
ּמֹורהָׁ ,שלֹום
ַה ֶ
ִמיכָ ֵאל ֹלא יַ ּגִ יעַ ַהּיֹום לְ בֵ ית ַה ֵּספֶ ר.
ֹלאֹ ,לא ּכִ י הּוא ֹלא ַמ ְרּגִ יׁש טֹוב —
זֶ ה ַה ְּס ָתו ַה ַּמּכֶ ה ַּב ַחּלֹון
ּנֹוׁשר ִמן ָהעֵ ִצים ּבַ ּגַ ן,
ַה ֵ
רּוח,
ֵאּלּו ֲעלֵ י ַהּזָ ָהב ֶהעָ פִ ים עִ ם ָה ַ
זֶ ה יַ לְ ִּדי ַה ָּצעִ יר
חּוׁשיו ָהעֵ ִרים.
וְ ָ
יחה,
עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָ
ִא ָּמא

22

ימי נישואים
ֲאנַ ְחנּו חֹולְ ִקים
אֹותֹו ֻׁשלְ ַחן אֹכֶ ל,
אֹותם ְספָ לִ יםַ ,צּלָ חֹות,
ָ
ִס ִיריםַ ,סּכִ ינִ ים,
ַמזְ לְ גֹותּ ,כַ ּפִ ּיֹות.
אֹותֹו עִ ּתֹון ֶׁשל ּב ֶֹקר,
אֹותֹו ֶמ ְר ָחק ּבֵ ין ַה ָּסלֹון לַ ְּמ ָק ֵרר,
ּומ ָּטה,
אֹותן ִמ ְקלַ ַחת ִ
ָ
ֶאת ּגּופִ יֶ ,את ּגּופְ ָך,
יֹותר.
וְ ֹלא ֵ
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לא ראיתי
ִּת ְר ִאי ּכַ ָּמה ֲאנַ ְחנּו יָ פִ ים ,הּוא ָא ַמר,
בּוא ֵתנּו ַהּנִ ְׁש ֶקפֶ ת ִמן ַה ַּמ ְר ָאה.
ַמ ִּביט ֶאל ָּב ָ
ּטֹות ֶיהם ָה ְר ָחבֹות
ָה ַא ְׁשלָ יָ ה ּכִ י ָּב ֵּתי ָמלֹון עִ ם ִמ ֵ
ְּוס ִדינֵ ֶיהם ַהּלְ בָ נִ ים ַה ְמעֻ ְמלָ נִ ים עַ ד ַּדק
יְ כֹולִ ים לְ ַצלְ ֵצל ׁשּוב ְּבפַ ֲעמֹונֵ י ַה ֲח ֻתּנָ ה —
ּגָ וְ עָ ה לְ ִא ָּטּה.
ּדֹומ ִמים עָ ְמדּו ֶה ָה ִרים ֶׁש ַּב ַחּלֹון.
ְ
ּדֹומ ֶמת עָ ַמ ְד ִּתי ֲאנִ י,
ֶ
בּוא ֵתנּו ַה ְּׁשקּופָ ה.
יטה לְ תֹוְך ּבָ ָ
ַמ ִּב ָ
ֹלא ָר ִא ִיתי יֹפִ י
בּוסה.
ַרק ְּת ָ
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ה ש י ע ו ר []1
ָצ ִריְך ְּתנָ ִאים ּכְ ֵדי לָ עּוף
ָא ְמ ָרה לִ י ַה ִּצּפֹור.
נִ ִּסית לְ ַה ְמ ִריא
ֹלא ּפַ עַ ם,
ּבֹוצית,
ֵמעַ ל ָה ֲא ָד ָמה ַה ִ
ֵמעַ ל ָה ֲענָ נִ ים ַה ְּׁשח ִֹרים —
לַ ָּׁשוְ א.
ֹלא ַמ ְסּפִ יק ֶׁשּיֵ ׁש לָ ְך ּכְ נָ פַ יִ ם
יֹודעַ ת לַ ֲהפְֹך
ִאם ֵאינֵ ְך ַ
רּוח.
ֶאת ַהּפַ ַחד לְ ַ
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