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 בני שבילי
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 מנחה

 

תּום רֹון ֶהחָּ קָּ רֹון בַּ ִעפָּ תּוב בְּ  כָּ

ֶזה לֹוחַּ הַּ ִמשְּ אן בַּ  כָּ

ה ּוָּ  ֲאִני חַּ

ִני  ִעם ֶהֶבל בְּ

דֹול גָּ ִני הַּ אּו ֶאת בְּ  ִאם ִתרְּ

ם ִין ֶבן ָאדָּ  קַּ

ִגידּו לֹו ֶשֲאִני  תַּ
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 מנחם פאלק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scris cu creion într-un vagon închis 

Aici în transportul acesta 

Eu Eva 

Cu băiatul meu Evel 

Dacă veţi vedea băiatul meu cel mare 

Kain, omule 

Spuneţii că eu 
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 אלחי סולומון
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 אליעז כהן
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 רן יגיל

 

 אירופה, מאוחר

ִחים ִכּנֹורֹות ִים פֹורְּ מַּ שָּ  בַּ

ת ֶשל  עַּ בַּ ה?ּוִמגְּ נָּ שָּ ה הַּ ִחי ִלי, מָּ ש. ִסלְּ  קַּ

ם, דָּ ם ֻמקְּ דָּ ֵעֶרְך, עֹוד ֻמקְּ ֵחִצי, בְּ ע וָּ ֵתשַּ ֹלִשים וָּ  שְּ

יֹו, דְּ רַּ ֹגר ֶאת הָּ ר ִלסְּ שָּ  ֶאפְּ

ֶיֶלת, טַּ יָּה ֶשל הַּ חַּ רּוחַּ הַּ יָּם, הָּ ִכיר: ֹזאת רּוחַּ הַּ הַּ א לְּ  נָּ

ִליא, פְּ הַּ ה לְּ  שֹוֵבבָּ

ֲעמֹון, טוֹ  לֹות פַּ ֶרֶרת ִשמְּ חְּ סַּ תמְּ חַּ  פַּ

גֹו! נְּ גֹו! טַּ נְּ ָאִגים: טַּ ֵני ִעתֹוִנים ֻמדְּ ל פְּ  עַּ

ֵגן לֹו, נַּ ִעיר ִמתְּ ן הָּ גַּ  וְּ

אם, אדָּ ֵדְך, מָּ  ֲאִני נֹוֵשק יָּ

מוֹ  ה כְּ ֲעִדינָּ ֵדְך הָּ  יָּ

ה, נָּ בָּ לְּ עֹור הַּ יַּת הָּ סָּ  כְּ

קֹומוֹ  ל מְּ ֹכל יָּבֹוא עַּ  הַּ

ֲחלֹום,  בַּ

אם, אדָּ ְך, מָּ ל כָּ ֲאִגי כָּ  ַאל ִתדְּ

אן  ֶרה,כָּ ם ֶזה ֹלא ִיקְּ עֹולָּ  לְּ

ִאי, תְּ עֹוד ִתרְּ  אַּ

ם עֹולָּ אן לְּ  כָּ
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