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ּביַעַר י ָר ֹק
ַּפעַם ַאחַת ְ
ַחּי ָה מִׁשְ ָּפחָה ׁשֶ ל ּדֻ ּבִים:
מּא ּדֻ ּבָה ּוׁשְ נ ֵי ּדֻ ּבֹונ ִים מְתּוקִ ים.
א ָ
ַאּבָא ּד ֹבִ ,
ּמעָרָ ה ׁשֶ ּלָהֶם.
ּב ְ
ּביַחַד וְלִיׁש ֹן ַ
הֵם ָאהֲבּו לֶאֱכ ֹל ,לְׂשַ חֵק ְ

אחָד ָחלָה ּדֻ ּבֹון הַּקָ טָן.
יֹום ֶ
אפִּלּו
הּוא לֹא ָהי ָה י ָכֹול לְׂשַ חֵק עִם ָאחִיו וְלֹא ָהי ָה לֹו ּכֹו ַח ֲ
אּמָא ּדֻ ּבָה לִּקְ טָה ּבִׁשְ בִילֹו.
מּפֵרֹות ַהּיַעַר ׁשֶ ִ
לִטְע ֹם ִ
הַהֹורִ ים הַּדֻ ּבִים לָקְ חּו אֶת ּדֻ ּבֹון הַּקָ טָן לְבֵית הַחֹולִים.

ּבבֵית הַחֹולִים ָאמְרּו לְדֻ ּבֹון ּולְמִׁשְ ַּפחְּתֹו ׁשֶ הּוא חֹולֶה ,חֹולֶה מְאֹוד,
ְ
וְצָרִ יך ְ לְקַ ּבֵל טִּפּול ּכְדֵ י לְ ַה ְחלִים.
ּדֻ ּבֹון ָהי ָה עָצּוב .הּוא הִתְ ּגַ ְעּגֵ ַע לְָאחִיו וְלַ ֲחבֵרָ יו
וְ ִחּכָה מְאֹוד לַּיֹום ׁשֶ ּבֹו יּוכַל לַחֲז ֹר לַּיַעַר.

ּבבֵית הַחֹולִים עִם מֹורִ ים ּומִתְ נ ַּדְ בִים נ ֶ ְחמָדִ ים ומִׂשְ חֲקִ ים ּומַּתָ נֹות.
מ ְחלָקָ ה נְעִימָה מְאֹוד ְ
ּב ַ
ּבֵינ ְתַ י ִם הּוא ָהי ָה ְ
טּפְלּו ּבֹו.
אחָיֹות ִ
הָרֹו ְפאִים וְ ָה ֲ
אפִּלּו ּבַּטּוסִיק.
ּבּפֶה וְלִ ְפ ָעמִים ֲ
צעִים ַ
לִ ְפ ָעמִים הָיּו לֹו ְּפ ָ
בטִיחּו לֹו.
אּמָא וְַאּבָא הַּדֻ ּבִים ִה ְ
ּב ֲחזָרָ ה ְּ -כפִי ׁשֶ ִ
צמַח ַ
לְַאט לְַאט ּגַם נ ָׁשְ רָ ה לֹו ּכָל ַהּפַרְ וָהּ .דֻ ּבֹון י ָדַ ע ׁשֶ הַּכ ֹל י ַ ְחלִים וְי ִ ְ

אחָד ָאמְרָ ה הָרֹופְָאה הַּדֹבְּדֻ ּבָה לְדֻ ּבֹון:
יֹום ֶ
"ּכְדֵ י לְהַרְ ּגִיׁש יֹותֵ ר טֹובַ ,אּתָ ה צָרִ יך ְ לְקַ ּבֵל ּדָ ם חָדָ ׁש".
ּדֻ ּבֹון לֹא ֵהבִין.
"לָּמָה?" ׁשָ ַאל.
הָרֹופְָאה ִה ְסּבִירָ ה לְדֻ ּבֹון ּולְהֹורָ יו ׁשֶ הַּדָ ם ׁשֶ ל ּדֻ ּבֹון ַחּלָׁש,
ּבהַׁשְ ּתָ לָה.
ּוכְדֵ י לְ ַה ְחלִים ּולְהִתְ ַחּזֵק ָעלָיו לְקַ ּבֵל ּדָ ם חָדָ ׁש ְ

ּדֻ ּבֹון ַּפחַד.
אנ ִי אֲקַ ּבֵל אֶת הַּדָ ם ֶהחָדָ ׁש?" ׁשָ ַאל.
"אֵיך ְ ֲ
ּבלְּתָ עֵרּוי ּותְ רּופֹות
הָרֹופְָאה ִה ְסּבִירָ הּ" :בְדִ ּיּוק ּכְמֹו ׁשֶ עַד ַעכְׁשָ ו קִ ַ
ּב ַּכפְּתֹור ׁשֶ ּמִּתַ חַת לַּפַרְ וָה ׁשֶ ּלְךָּ ,בַּפֹורְ טּ ,כָך ְ ּתְ קַ ּבֵל אֶת הַּדָ ם ֶהחָדָ ׁש".
ַ

אלָה" :מִי י ִּתֵן לָנּו אֶת הַּדָ ם ַהּזֶה?"
מּא ּדֻ ּבָה ׁשָ ֲ
א ָ
ִ
מיֻחָד ּולְ ַחּפֵׂש לֹו ּתֹורֵ ם מַתְ אִים".
הָרֹופְָאה ִה ְסּבִירָ ה" :צָרִ יך ְ לִבְּד ֹק אֶת סּוג הַּדָ ם ׁשֶל ּדֻ ּבֹון ּבְאֹפֶן ְ
אּמָא ּדֻ ּבָה.
אלָה ִ
מאִּתָנּו ,הַהֹורִ ים?" ׁשָ ֲ
אחָד ֵ
"זֶה י ָכֹול לִהְיֹות ֶ
אּמָא ׁשֶּלֹו,
מ ִ
הָרֹופְָאה ָענ ְתָה" :לִ ְפ ָעמִים זֶה י ָכֹול לִהְיֹות וְלִ ְפ ָעמִים לֹאּ ,כִי ּכָל ּדֻ ּבֹון מֻרְ ּכָב ּגַם מֵַאּבָא ׁשֶּלֹו וְגַם ֵ
מּמָׁש ּכְמֹו
מ ַחּפְׂשִים מִיׁשֶהּו ׁשֶ ּמַתְ אִים ּבְדִ ּיּוק ַ -
אנַחְנּו ְ
מ ֱחצָה .לִ ְפ ָעמִים זֶה מָה ׁשֶ ּצָרִ יךְַ .ה ַּפעַם ֲ
וְלָכֵן ּכָל הֹורֶ ה מַתְ אִים רַ ק לְ ֶ
מּיַעַר ַאחֵר ּבָעֹולָם ּכֻּלֹו".
אפִּלּו ִ
מ ַהּיַעַר ׁשֶ ּלָנּו אֹו ֲ
ׁשְ נ ֵי אֲפּונ ִים .הַּתֹורֵ ם י ָכֹול לִהְיֹות ָאח אֹו ָאחֹות אֹו ּד ֹב ַאחֵר ֵ

ּמ ְחלָקָ ה?" ׁשָ ַאל ַאּבָא ּד ֹבּ" .דְ רּוׁשֹות ֲהכָנֹות ּבִׁשְ בִיל זֶה?"
ּב ַ
ּבלִים אֶת הַּדָ ם ֶהחָדָ ׁש ּפ ֹה ַ
"מְקַ ְ
מּטָה
בלָנּותּ" :כֵן .צָרִ יך ְ לְ ַהּגִי ַע לְחֶדֶ ר חָדָ ׁש וְיָפֶהׁ ,שֶ ּבֹו לְכָל ּדֻ ּבֹון י ֵׁש ִ
ּב ַס ְ
הָרֹופְָאה ָענ ְתָ ה ְ
ִּש ּׁלֹו.
ּומָקֹום מ ֶ
טּפְלּו.
טּפְלּו ּבֹו ,וְיִפְּג ֹׁש ּגַם רֹו ְפאִים ׁשֶ ּי ַ ַעזְרּו וִי ַ
אחָיֹות ,וְהֵן י ְ ַ
ּדֻ ּבֹון יִפְּג ֹׁש ׁשָ ם ֲ
ִּש ׁאֵר אִּתֹו ּכָל לַיְלָה עַד ׁשֶ ּי ַ ְחלִים".
אּמָא אֹו לְַאּבָאּ ,כְדֵ י ׁשֶ ּיּוכְלּו לְה ָ
מּטָה ּגַם לְ ִ
י ֵׁש ׁשָ ם ׁשֵ רּותִ ים ו ִ

בחֶדֶ ר ֶהחָדָ ׁש סֹופְרִ ים יָמִיםִ ",המְׁשִ יכָה הָרֹופְָאה.
"ּו ַ
מּמָׁש יֹום רִ אׁשֹון ,יֹום ׁשֵ נ ִי,
"אֵיךְ?" ׁשָ ַאל ּדֻ ּבֹוןַ " ,
ׁשְ לִיׁשִ י ...עַד ׁשַ ּבָת?"
אנַחְנּו סֹופְרִ ים אֶת ַהּיָמִים
אבָל ֲ
"ּכֵן ",הֵׁשִ יבָה הָרֹופְָאהֲ " ,
מעֲׂשָ רָ ה יָמִים לִ ְפנ ֵי ַההַׁשְ ּתָ לָה -
מ ְסּפָרִ ים .מַתְ חִילִים ֵ
ּב ִ
ְ
סֹופְרִ ים מִינּוס עֶׂשֶ ר ,מִינּוס ּתֵ ׁשַ ע ,מִינּוס ׁשְ מֹונ ֶה ,מִינּוס
אפֶס.
בעַ ...עַד מִינּוס ַאחַת ,וְיֹום ַההַׁשְ ּתָ לָה הּוא יֹום ֶ
ׂשֶ ַ
ּבאִים ַאחֲרֵ י
אנַחְנּו סֹופְרִ ים אֶת ּכָל ַהּיָמִים ׁשֶ ָ
ַאחַר ּכָך ְ ֲ
אחָדּ ,פְלּוס ׁשְ ּתַ י ִם"...
ּבּפְלּוסּ .פְלּוס ֶ
ַההַׁשְ ּתָ לָה .מַתְ חִילִים ִ
"ּפְלּוס ׁשָ לֹׁש!" ִהמְׁשִ יך ְ ּדֻ ּבֹון ,וְ ֻכּלָם ִחּי ְכּו.
ּמ ַסּיְמִים"
מ ַההַתְ ָחלָה וְעַד ׁשֶ ְ
מ ְסּפָרִ ים ֵ
ּב ִ
"ּכֵן! סֹופְרִ ים ְ
הֹוסִיפָה הָרֹופְָאה.

מ ַהחֶדֶר? יּוכְלּו לְבַּקֵ ר אֹותִי?"
אנ ִי אּוכַל לָצֵאת ֵ
ּב ְפנ ִים?" ׁשַָאל ּדֻּבֹון" .יִכְַאב לִי? ֲ
אנ ִי ַארְ ּגִיׁש ׁשָם ִ
"וְאֵיך ְ ֲ
אבָל רַ ק ּבְתֹוך ְ ַהחֶדֶרַ .אחַר ּכָך ְ ּתַרְ ּגִיׁש קְ צָת ּפָחֹות טֹובּ .כְמֹו
ּבהַתְ ָחלָה ּתַרְ ּגִיׁש טֹוב וְתּוכַל לְׂשַ חֵק וְלֶאֱכ ֹלֲ ,
הָרֹופְָאה ָענ ְתָהְ " :
ּבּפֶה ,וְָאז לִ ְפ ָעמִים הָָאחֹות הַּדֻּבֹונ ֶת ּתָׂשִים לְך ָ זֹונ ְדָה ׁשֶּתַ עֲזֹר
צעִים ַ
ּבלְּתָ עַד ַעכְׁשָו  -י ְכֹולִים לִהְיֹות לְך ָ ְּפ ָ
ּבּטִּפּולִים ׁשֶּקִ ַ
ַ
לְך ָ לֶאֱכ ֹל".
אבָל הִתְרַ ּגַלְּתִי".
ּבהַתְ ָחלָהֲ ,
ּמ ְחלָקָ ה ׂשָמּו לִי לִ ְפ ָעמִים זֹונ ְדָה .זֶה קְ צָת ֵהצִיק לִי ַ
ּב ַ
מּכִיר!" ָאמַר ּדֻּבֹוןּ" ,גַם ַ
אנ ִי ַ
"ָאה! אֶת זֶה ֲ

ַּש ׁהּוָ ",אמְרָ ה הָרֹופְָאה" ,לִ ְפ ָעמִים ּבִתְ קּופַת
"וְעֹוד מ ֶ
ט ָעמִים וְלֹא זֹוכֶרֶ ת מָה זֶה
ַההַׁשְ ּתָ לָה ַהּלָׁשֹון ׁשֶ ּלָנּו ׁשֹו ַכחַת ְ
חָמּוץ ,מָה זֶה מָלּו ַח ּומָה זֶה מָתֹוק".
אנ ִי ְּכבָר לֹא אּוכַל לֶאֱכ ֹל ׁשֹוקֹולָד
ּדֻ ּבֹון קְ צָת חָׁשַ ׁש" :מָהֲ ,
אבָל
יֹותֵ ר?" וְהָרֹופְָאה ִחּיְכָהּ" :תָ מִיד ּתּוכַל לֶאֱכ ֹל ׁשֹוקֹולָד! ֲ
ּבעֵרֶ ך ְ ח ֹדֶ ׁש ַאחֲרֵ י ַההַׁשְ ּתָ לָה
ּטעַםְ .
ּבהַתְ ָחלָה לֹא ּתַ רְ ּגִיׁש אֶת ַה ַ
ַ
ּטעַם ַהּמָתֹוק ַהּזֶה".
ּב ַ
ּגַם ַהּלָׁשֹון ׁשֶ ּלְך ָ ּתִ תְ עֹורֵ ר וְתִ ָּזכֵר ַ

צלִיחָה?"
אלָהָ ",אמַר ַאּבָא ּד ֹב" .מָה הַּדָ ם ֶהחָדָ ׁש עֹוׂשֶ ה? אֵיך ְ יֹודְ עִים ׁשֶ ַההַׁשְ ּתָ לָה ִה ְ
"י ֵׁש לִי עֹוד ׁשְ ֵ
צּבִיעָה עַל ָהאֲדָ מָה וְהִתְ חִילָה לְ ַה ְסּבִיר:
ּבלִי ּפְרָ חִים .הִיא ִה ְ
צּי ְרָ ה ָעצִיץ ְ
הָרֹופְָאה לָקְ חָה ּדַ ף וְ ִ
ּב ָעצִיץ ַהּזֶה ּפֶרַ ח וְ ַעכְׁשָ ו אֵין .הַּדָ ם
"הַּתְ רּופֹות ׁשֶ ּדֻ ּבֹון י ְקַ ּבֵל יִגְרְ מּו לַּדָ ם ַה ַחּלָׁש ׁשֶ ּלֹו לַעֲז ֹב אֶת הַּגּוףְּ .כאִּלּו ָהי ָה ֶ
מחָדָ ׁש .לְדֻ ּבֹון י ִ ְהי ֶה ּדָ ם חָדָ ׁש וְ ָחזָק" .
ֶהחָדָ ׁש יֹודֵ ַע לִׂשְ חֹות לְתֹוך ְ ָה ֲעצָמֹות ׁשֶ ּלֹו ּולְהַתְ חִיל לְיַּצֵר הַּכ ֹל ֵ

"ּומָה ָהלְָאה?" ׁשֶ ַאל ַאּבָא ּד ֹב.
מ ַחּכִים ּומַׁשְ קִ ים אֶת
מ ַחּכִים ּו ְ
מ ַחּכִים ּו ְ
בלָנּות וְסֹופְרִ ים יָמִיםְ .
ּב ַּס ְ
מ ַחּכִים ַ
" ַעכְׁשָ ו ְ
ּב ָעצִיץ נֹובֵט לֹו ָעלֶהּ ,כָך ְ הַּדָ ם ֶהחָדָ ׁש מַתְ חִיל
מ ַחּכִים ,עַד ׁשֶ ּפִתְ אֹום ּכְמֹו ׁשֶ ְ
ֶה ָעצִיץּ ,ו ְ
מחִים .בְסֹוף הַּתְ קּופָה הַּז ֹאת ּדֻ ּבֹון
לְיַּצֵר ּבְדֻ ּבֹון ּתָ אִים חֲדָ ׁשִ ים וַ ֲחזָקִ ים .עֹוד ָעלִים צֹו ְ
י ִ ְהי ֶה ָחזָק יֹותֵ ר ּונ ְקַ ּוֶה ׁשֶ ּגַם ּבָרִ יא".

אחָד קָ טָן ,עֹוד
צּי ְרָ ה הָרֹופְָאה עֹוד ָעצִיץ עִם ָעלֶה ֶ
ּצמַח ִ
ּבלִי ַה ֶ
לְי ַד ֶה ָעצִיץ ְ
צבְעֹונ ִי.
מלֵא ָעלִים ּופְרָ חִים וְ ִ
ָעצִיץ עִם ָעלֶה וְגִבְעֹול ּופֶרַ חּ ,ולְבַּסֹוף ָעצִיץ ָ
ּדֻ ּבֹון ׂשָ מַח וְלִּטֵף אֶת ַהּפְרָ חִים ׁשֶ עַל הַּדַ ף.

ּמ ַחּכִיםָ ",אמְרָ ה הָרֹופְָאה.
ּב ְזמַן ׁשֶ ְ
אנ ִי צְרִ יכָה לְ ַה ְסּבִיר לָכֶם מָה עֹוׂשִ ים ִ
" ַעכְׁשָ ו ֲ
ּמּטָה?" ׁשָ ַאל ּדֻ ּבֹון.
מ ַה ִ
ּמ ַחּכִים מֻּתָ ר לִי לָרֶ דֶ ת ֵ
ּב ְזמַן ׁשֶ ְ
" ִ
מּמֶּנּוַ .אּתָ ה צָרִ יך ְ לְחַּכֹות
אבָל ָאסּור לְך ָ לָצֵאת ִ
ּבחֶדֶ ר ַּכּמָה ׁשֶ ּתִ רְ צֶהֲ ,
ּבוַּדַ איָ ",ענ ְתָ ה הָרֹופְָאה" ,מֻּתָ ר לְך ָ לְ ִהסְּתֹובֵב ַ
" ְ
צמִי ַח ּפְרָ חִים  -וְרַ ק ָאז ּתּוכַל לָצֵאת .לְ ַסּבָא וְ ָסבְתָ א מֻּתָ ר לְבַּקֵ ר אֹותְ ךָ".
עַד ׁשֶ ּתִ תְ ַחּזֵק  -עַד ׁשֶ ֶה ָעצִיץ י ַ ְ

"וְגַם לְָאחִי?" ׁשָ ַאל ּדֻ ּבֹון וְ ִחּי ֵךְ.
אנ ָׁשִ ים ׁשֶ ּלֹא מַרְ ּגִיׁשִ ים טֹוב
אלֶיך ָ וְָאסּור ּגַם לַ ֲ
טּנ ִים לָבֹוא ֵ
"לֹאּ ,דֻ ּבֹון מָתֹוקָ ",ענ ְתָ ה הָרֹופְָאהָ" ,אסּור לִילָדִ ים קְ ַ
ּב ְזמַן ַההַׁשְ ּתָ לָה וְַאחֲרֶ י ָה הַּגּוף ׁשֶ ּלְך ָ י ִ ְהי ֶה רָ גִיׁש מְאֹוד לְזִהּומִים ,וְצָרִ יך ְ לִׁשְ מ ֹר ָעלֶיךָ".
לָבֹואּ ,כִי ִ
ּב ַכעַס.
אנ ִי אֶתְ ּגַ ְעּגֵ ַע אֶל ָאחִיָ ",אמַר ּדֻ ּבֹון ְ
אבָל ֲ
" ֲ
מ ַה ֲחבֵרִ ים ּכָל ּכָך ְ הַרְ ּבֵה ְזמַן.
ּבי ִת ּו ֵ
מ ַה ַ
ּטפָה אֶת ַהּכַף ׁשֶ ּלֹו" .לֹא נָעִים לִהְיֹות רָ חֹוק ֵ
מבִינ ָהָ ",ענ ְתָ ה הָרֹופְָאה וְלִ ְ
אנ ִי ְ
" ֲ
ּבלֵט".
ּט ְ
ּב ַ
ּטלֶפֹון אֹו ַ
ּב ֶ
ּתּוכַל לְדַ ּבֵר עִם ָאחִיך ָ ַ

הָרֹופְָאה חָׁשְ בָה וְהֹוסִיפָה" :וְאּולַי נ ַרְ ׁשֶ ה לְָאחִיך ָ הַּדֻ ּבֹון לָבֹוא לִרְ אֹות
ּמ ַח אֹותְ ךָ?"
אֹותְ ך ָ ּדֶ רֶ ך ַהחַּלֹון .זֶה י ְׂשַ ֵ
א ְהי ֶה עִם ָעלִים,
אנ ִי ְּכבָר ֶ
ּמ ַח אֹותִ יּ ,וכְׁשֶ ֲ
"ּכֵן!" ָענ ָה ּדֻ ּבֹון" ,זֶה מְאֹוד י ְׂשַ ֵ
אנ ִי אּוכַל לִפְּג ֹׁש אֹותֹו!"
ֲ
צלְך ָ
א ְ
צמְחּו ָעלִיםּ ,דֻ ּבֹון מָתֹוק ׁשֶ ּלָנּוֶ ,
צחֲקּו" .לְך ָ לֹא ּבְדִ ּיּוק י ִ ְ
אּמָא ָ
ַאּבָא וְ ִ
צמַח רַ ק ּבְתֹוך ְ הַּגּוף".
הַּדָ ם ֶהחָדָ ׁש י ִ ְ

אפִּלּו ַּכמָה ְּפ ָעמִים ּבְיֹום.
ּצמִיחָה ",הֹוסִיפָה הָרֹופְָאה" ,הָרֹו ְפאִים יִבְּדְ קּו אֹותְ ך ָ ּכָל יֹום .לִ ְפ ָעמִים ֲ
ּמ ַחּכִים לַ ְ
ּב ְּזמַן ׁשֶ ְ
" ַ
מ ֵּסכָה עַל ַה ָּפנ ִים ּכְדֵ י ׁשֶ אִם י ִ ְהי ֶה
הֵם י ִ ָּכנ ְסּו לַחֶדֶ ר עִם ּכִּסּוי לָבָן עַל ַהּנ ַ ֲעלַי ִם ּכְדֵ י ׁשֶ ּלֹא יְלַ ְכלְכּו אֹותֹו ,וְהֵם י ָׂשִ ימּו ַ
מהֶם".
לָהֶם ַא ְּפצִ'יַ ,אּתָ ה לֹא ּתִ ּדַ ּבֵק ֵ
צחִיקָ ",אמַר ּדֻ ּבֹון וְ ִחּי ֵךְ.
מ ְ
"זֶה ַ

מ ְסּפָר ָּכלְׁשֶ הּו ...נַּגִיד יֹום ּפְלּוס"...
אחָדּ ,בְיֹום ּפְלּוס ִ
"יֹום ֶ
צעַק ּדֻ ּבֹון.
"ׁשְ לֹוׁשִ ים!" ָ
"ּכֵן ,זֶה י ִּתָ כֵןָ ",ענ ְתָ ה הָרֹופְָאה.
ּמ ְחלָקָ ה".
מ ַה ַ
ּבי ִת וְתֵ צֵא ֵ
ּבגָדִ ים ׁשֶ ל ַ
ּמיֻחָד ַהּזֶה ּתִ לְּבַׁש ְ
"ּבַּיֹום ַה ְ
"לְָאן?" ׁשָ ַאל ּדֻ ּבֹון.
מּבֵית הַחֹולִים!"
מ ַהחֶדֶ ר וְתֵ צֵא ִ
אּמָא וְהָרֹופְָאה ֻּכּלָם יַחַדּ" .תֵ צֵא ֵ
ּבי ְתָ ה! עָנּו ַאּבָא וְ ִ
" ַה ַ
אחֱז ֹר לַּגַן?"
אפְּג ֹׁש אֶת ָאחִי הַּדֻ ּבֹון? וְאֶת ַה ֲחבֵרִ ים ׁשֶ ּלִי? וְ ֶ
"וְָאז ֶ

מלֵא ׁשְ אֵלֹות ,וְהָרֹופְָאה
ּדֻ ּבֹון ָהי ָה ָ
ָענ ְתָ ה ּבְא ֹרֶ ך ְ רּוחַ ,לְַאט לְַאט:
ּבי ְתָ ה לַּיַעַר ,וְׁשָ ם
"ַאּתָ ה ּתַ חֲז ֹר ַה ַ
ּתּוכַל לִהְיֹות עִם ּכָל ַהּמִׁשְ ָּפחָה ׁשֶ ּלְךָ.
אלֵינּו לְמִרְ ּפָָאה
ַאּתָ ה ּתַ מְׁשִ יך ְ לָבֹוא ֵ
מי ִם ּבְׁשָ בּועַ.
לִבְדִ יקֹות ַּפעַם אֹו ַּפ ֲע ַ
ּכְׁשֶ ּיַחֲלֹף ְזמַן וְנ ִרְ אֶה ׁשֶ ַאּתָ ה מִתְ ַחּזֵק,
אנ ָׁשִ ים
נּוכַל לְהַרְ ׁשֹות לְך ָ לִפְּג ֹׁש עֹוד ֲ
אחֵרִ ים -
אפִּלּו ּדֻ ּבֹונ ִים ֲ
וַ ֲ
אִם הֵם ּבְרִ יאִים".
טּי ֵל וְלֶאֱכ ֹל אֹכֶל ׁשֶ ַאּתָ ה
"ּתּוכַל לְ ַ
אפִּלּו
ּמּטָה ׁשֶ ּלְך ָ וַ ֲ
ּב ִ
אֹוהֵב ,לִיׁש ֹן ׁשּוב ַ
ּבנ ַדְ נ ֵדָ ה .לְַאט לְַאט ּתּוכַל
לְהִתְ נ ַדְ נ ֵד ְ
לַחֲז ֹר לַעֲׂשֹות ּכָל מָה ׁשֶ ַאּתָ ה אֹוהֵב".
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