דורית זילברמן

אוֹיוֹי  /יונה וולך

ִת ַק ְענוּ
פּוֹרה לְ אָ ן נ ְ
ָ
אוֹי צִ

ֹאמ ִרי ְבּ ִמלְּ עֵ יל
שׁים אוֹ תּ ְ
י ִָמים ָק ִ

שׁתּוֹת
שׁים ,כְּ מוֹ לִ ְ
י ִָמים ָק ִ

שּׁית ְבּאֵ יזֶה
אֶ ת כָּ ל ַהיּ ִָמים ְבּ ַק ִ

ַתּ ְחבּוֹשׁוֹת נ ֵָחבֵ שׁ ַה ַלּ ְילָה ִפּ ְרחוֹנִיּוֹת

וְרֻ דּוֹת וּבַ סּוֹף צְ הֻ בּוֹת וּבַ יּוֹם

עוֹמ ִדים
ְ
פּוֹרה אֵ יפֹה אָ נ ְַחנוּ
ָ
וַי צִ

הדרה לוין-ארדי

כאשר אינך משורר  /יונה וולך
שׁ ִמים ִמלִּ ְפנֵי עֵ ינֶי%
ְבּ ָר ִקים עָ ִפים כְּ מוֹ גְּ ָ

אַ ָתּה כְּ מוֹ צֵ ל דּוֹעֵ ) ְבּ ָפנֶי%

אַ ָתּה ִמ ְסתּוֹבֵ ב כְּ מוֹ ִע ְניָן ִמלִּ ְפנֵי עֵ ינֶי%

לוֹמ.%
שׁ ְ
אֵ יפֹה אַ ָתּה וְאֵ יפֹה ְ

שּׁהוּ
שׁ ִתּ ְהיֶה ַמ ֶ
ָה ִע ָקּר ֶ
עבֹר אָ ז אַ ֶח ֶרת
ַתּ ֲ

שׁוֹקל
ֵ
ִמצְ עָ ְד%

שּׁהוּ יַצִּ יב עַ ל ְפּנֵי עֵ ינֶי.%
ְויֵשׁ ַמ ֶ

יֵשׁ סוֹד אֶ ָחד פָּ שׁוּט

שׁל עֵ בֶ ר ַחיֶּי.%
וְל ֹא ֵמ ַהסּוֹדוֹת ֶ

שּׁהוּ בָּ ִע ְניָן ַהזֶּה
ִתּ ְהיֶה ַמ ֶ

שׁיּ ֹאכְ לוּ ְבּ ִפגְ ְר.%
אוֹת %כְּ מוֹ ֶ
ְ
שׁיּ ֹאכְ לוּ
אוֹ ֶ

ִמכָּ אן זֶה צָ ִרי) לִ ְהיוֹת

מוֹסס מוּל עֵ ינֶי%
ִאם אֵ ין ח ֶֹמר עָ ִדין ִמ ְת ֵ

פוֹרר אֶ ת פָּ נֶי%
ִאם אֵ ין ְדּבַ ר ָמה יָצוּק ְמ ֵ

יּוּת)
ישׁ ֵ
שׁיּ ְַרבֶּ ה אֶ ת ִא ִ
שּׁהוּ ִמ ְמֶּ %
יֵשׁ ַמ ֶ

שׂה אֶ ת ַחיֶּי%
דַּ ע ִמי לְ ָפנֶי %עָ ָ

שׁוּבים
ִ
שׁר אֵ ינְְ %מגַ לֶּה סוֹדוֹת חֲ
כַּ אֲ ֶ

שּׁהוּ אַ ֵחר ִאם ַתּ ְחפֹּץ
ִתּ ְהיֶה ַמ ֶ

לוֹתֵ ,%מעַ צְ ְמ.%
ְ
ָהם לְ ַהגְ
אֲ בָ ל אַ ל ִתּ ֵתּן ל ֶ

רוני סומק

דיתי רונן

