לדוג את הלבנה בים
לקט שירים לילדים ולנוער
מתורגמים מאנגלית
בידי אבנר פרץ
מבוא
בספרות האנגלית ,הן הכללית והן הספרות לילדים ולנוער ,רווחות מאוד האנתולוגיות לשירה .קיימות
אנתולוגיות יפהפיות לילדים בהוצאות מהודרות עם איורים מקסימים ולצידן הוצאות כיס צנועות.
העושר הרב הקיים בשירת הילדים האנגלית (לרבות האמריקנית) והתפרסותה של שירה זו על פני תקופה
ארוכה יחסית לעומת ספרות הילדים העולמית ,מאפשרים מגוון רחב של שונות למלקט ,בהתאם לטעמו האישי
ולקו הספרותי הנקוט בידיו .ניתן למצוא שתי אנתולוגיות טובות וייצוגיות שהמשותף ביניהן מזערי .עם זאת ,ניתן
להצביע על כמה מאפיינים:
 .1למרות ריבוי המשוררים המקוריים בעלי הערך בספרות הילדים האנגלית (שהיה בו כדי לפרנס ספרויות
של עמים ולשונות רבים) מכלילים האנתולוגיסטים האנגלים באנתולוגיות שלהם חומר רב ממקור
אנונימי (באנתולוגיה הידועה של ריווס  300 ,The Merry Go Roundמתוך  400השירים הם
למחברים אנונימיים!) החומר האנונימי הוא בעיקרו משני סוגים( nursery rhymes :לרוב שירי אמא
אווזה) ובלדות מסורתיות (רבות מן הבלדות אינן מתאימות כמובן לאנתולוגיה לילדים ,אך רבות אחרות
ראויות בהחלט לבוא בלקט כזה ).החומר העממי האנונימי משמש במידה רבה מלט המדביק את חלקיה
של האנתולוגיה .בהיותו מוכר ושגור בפי הקוראים הוא מספק למעיין באנתולוגיה אבני דרך המנחות
אותו בקריאתו .בהרבה מקרים מתפתח שיח בין חומר עממי אנונימי ליצירות של משוררים מוכרים.
היחס המיוחד הקיים באנגליה ובאמריקה לשירי "אמא אווזה" מאפשר ומצדיק הכללתם של שירי
פעוטות באנתולוגיה שהספקטרום שלה רחב הרבה יותר .בקצה השני של הספקטרום נמצאות הבלדות.
הן מהוות שער כניסה לעולמות אחרים של שירה עבור הקורא הצעיר.
 .2שוב ,למרות העושר של שירה מקורית (המכוונת מראש) לילדים ,מרבים המלקטים להכליל באוספיהם
שירים של משוררים מוכרים וידועים אשר לא כיוונו את כתיבתם לילדים .גם בכך נעשית האנתולוגיה
גשר לשירה .התוצאה הכללית היא לעתים ספר המשמש בן לוויה לשנות הילדות ,הנוער והבגרות .לא
הכל מובן וניתן לקליטה על ידי הילד הפותח ספר כזה בגיל צעיר ,אך הגרוי הראשוני נוצר ועתיד
להבשיל.

כשמדובר בהכנת לקט של תרגומים ,המציאות שונה .לא כל שיר ניתן לתרגום .הרבה תלוי ביכלתו של
המתרגם .יש חסרון לא קטן בכך שכל השירים יוצאים מעטו של מתרגם אחד ,שאז קיימת סכנה של טשטוש
הבדלים וניואנסים והטבעת הכל בחותם אחד.
לא כל האמור לעיל אודות האנתולוגיות האנגליות הוא בר העברה לספירה שבה פועל התרגום העברי .את
שירי אמא אווזה ,למשל ,אין הילד העברי יונק עם חלב אמו (אגב ,השירים האלה שבריריים מאוד בתרגום ,ורבים
מן התרגומים העבריים הקיימים לשירים האלה עושים להם עוול לא קטן) .ואף על פי כן ,אני רואה חשיבות רבה
להופעת לקט תרגומים כזה .חשוב לקרוע צוהר אל שירת הילדים האנגלית ואל השירה האנגלית בכלל עבור הנוער,
ולקבל השפעה ממנה.
באנתולוגיה שלי הלכתי בדרכיהם של אנתולוגיסטים אנגליים .את השירים המובאים בזה תרגמתי לפני
ארבעים שנה (הכוונה להוציאם לאור בספר מודפס לא התממשה מסיבות שונות) .בעידן שלפני האינטרנט,
זמינותם של שירים וספרי משוררים מדורות עברו הייתה מוגבלת .לפיכך ,הרביתי להשתמש באנתולוגיות אנגליות.
סך הכל עשיתי שימוש בעשרות ספרים ,רובם מספרייתי הפרטית .ניתן לומר כי מרבית השירים שתרגמתי מופיעים
באנתולוגיה זו או אחרת ,אך האנתולוגיה שלי אינה מתלכדת אף לא עם אחת מבין האנתולוגיות ששימשו אותי.
הלקט מכיל  121שירים ,רובם שקולים ומחורזים .כעשרים אחוזים מהם אנונימיים (שירי אמא אווזה
ובלדות) ,היתר פרי עטם של  46משוררים ,מהם המיוצגים בשיר אחד או שניים ומהם המיוצגים גם בחמישה עד
שמונה שירים (ראו הטבלא המצורפת) .משקל בולט בקובץ יש למשוררי המאה ה( 19-אדוארד ליר ,ר.ל.
סטיבנסון ,לואיס קרול ,כריסטינה רוזטי ואחרים) ,תור הזהב של השירה הזו.
השירים מחולקים לחמישה מדורים שיש בהם מגמת הליכה מן הקל אל הכבד (שני המדורים הראשונים
מתאימים יותר לילדים קטנים) .הלקט מכיל שירים שלא נכתבו כשירי ילדים דווקא אך נכללו באנתולוגיות לילדים.
אחדים מהם תוכלו לפגוש גם ב"תיבת הקסמים" הסמוכה.
הקו שהנחה אותי היה ליצור לקט היכול להיות בן לוויה לשנים רבות ולשמש גשר לשירה טובה ובת ערך.
אם השגתי משהו מכך והיה זה שכרי.
אבנר פרץ
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א .א י ק ה
ניקה

 .1המפטי דמפטי
הַ ְמפְ ִטי ַד ְמפְ ִטי יָשַ ב עַ ל הַ ִקיר
לְ פתַ ע נָפַ ל ל ֹו בְ רַ עַ ש אַ ִדיר
כָל צְ בָ א הַ מלְך וְ כָל אַ בִ ירָ יו
ֹלא יּוכְ לּו לְ הַ ְדבִ יק מֵ חָ ָדש את ְשבָ רָ יו.

(אנונימי)

 .2המפטי דמפטי
הַ ְמפְ ִטי ַד ְמפְ ִטי עַ ל כֹתל עָ לָה,
הַ ְמפְ ִטי ַד ְמפְ ִטי נָפַ ל נְפִ ילָה;
כָל צְ בָ א הַ מלְך ,פָ רָ ש וְ אַ בִ יר,
את הַ ְמפְ ִטי ַד ְמפְ ִטי לְ שָ ם ֹלא י ְַחזִ יר.

(אנונימי)

 .3טווידלדום וטווידלדי
ּוטוִ ידלְ ִדי
ְטוִ ידלְ דּום ְ
דּוקרָ ב
הִ סְ כִ ימּו עַ ל ְ
כִ י ְטוִ ידלְ דּום ִמ ְטוִ ידלְ ִדי
תָ 'רַ עֲשָ ן ָגנַב.
בְ זה הָ רגַע בָ א עוֹרֵ ב,
גָדוֹל כְ מ ֹו דּוד נָפּוחַ ,
אֲשר את ְשנֵי עַ זֵי-הַ לֵב
הֵ נִיס שָ ם לְ כָל רּוחַ .

(אנונימי)

 .4הגברת בנעל
הָ יֹה הָ יְתָ ה גְ ברת שגָרָ ה בְ נַעַ ל
עִ ם הֲמוֹן ְיל ִָדים שוֹבָ בִ ים עַ ל כָל שַ עַ ל;
הִ יא נָתְ נָה לָהם פִ תָ הַ ,אחַ ר-כְָך חָ בְ טָ ה
בְ ֻכלָם ,וְ שָ לְ חָ ה אוֹתָ ם ִחיש לַמִ טָ ה.

(אנונימי)

 .5הגברת על התל
הָ יֹה הָ יְתָ ה גְ ברת,
עַ ל תֵ ל נִצַ ב בֵ יתָ ּה
וְ אִ ם עוֹד ֹלא הָ לְ כָה לָּה
ָד ָֽ ָרה הִ יא שָ ם עַ תָ ה.

(אנונימי)

 .6דני ברק
מַ ה זה תַ גִ ידּו
עַ ל ָדנִי בָ רָ ק?
לִ פְ נֵי נִּׂשּוָאיו
הָ יָה הּוא רַ ּוָק!

(אנונימי)

 .7עורב בן בליעל
ָדהַ ר ל ֹו אִ כָר עַ ל פִ ְר ָדה אֲפֹ רָ ה,
בַ ְמפ ִטי ,בַ ְמפ ִטי בַ ְמפְ !
עִ ם בִ ת ֹו מֵ ָאחוֹרִ ,ח ָננִית ,הֲדּורָ ה,
ל ְַמפ ִטי ,ל ְַמפ ִטי ל ְַמפְ !
עוֹרֵ ב צָ רַ ח ְ'קרַ ע' וְ כֻלָם נִגְ פּו נגף,
בַ ְמפ ִטי ,בַ ְמפ ִטי בַ ְמפְ !
הָ אִ כָר שָ בַ ר רֹאש ,הַ פִ ְר ָדה שָ בְ רָ ה טלף,
ל ְַמפ ִטי ,ל ְַמפ ִטי ל ְַמפְ !
הָ עוֹרֵ ב ,בן-בְ לִ יַעַ ל ,בִ צְ חוֹק ִמתְ גַלְ גֵל,
בַ ְמפ ִטי ,בַ ְמפ ִטי בַ ְמפְ !
הִ בְ ִטיחַ ָכזֹאת גַם מָ חָ ר לְ ע ֹולֵל,
ל ְַמפ ִטי ,ל ְַמפ ִטי ל ְַמפְ !

(אנונימי)

 .8איקה ניקה
אִ יקָ ה נִיקָ ה לִ יקָ ה לּול,
אֵ ין מַ פְ תֵ חַ לַמַ נְעּול;
הַ ב פָ נָס ,הַ ב עֲשָ ִשית,
יֵש כָאן דלת בְ לִ י י ִָדית.
זְ רַ ח יָרֵ חַ -סַ הֲרוֹן,
הִ נֵה דלת בְ לִ י חַ ְדרוֹן;
לַחַ ש נַחַ ש ִמין עִ ְניָן,
דלת-חדר בְ לִ י בִ ְניָן.
אַ ְך עַ תָ ה הוֹאֵ ל לִ ְשתֹ ק
ּובוֹא בְ יוֹם ַאחֵ ר לִ ְדפֹ ק.

(וולטר דה לה מר)

 .9דומדמנית משיח
דֻ ְמ ְדמָ נִית ִמ ִּׂשיחַ
ּותְ אֵ נָה ִמבַ ד
וְ דֻ בְ ְדבָ ן מִ זרד -
הַ יְשֵ ר אל פִ יו של גָד.

(כריסטינה רוזטי)

 .10שתי מלכות
נָשָ א הַ מלְך ְשתֵ י נ ִָשים -
בְ נוֹת נְסִ יכִ ים הַ ְשתַ יִם;
 ֲאנִי מַ לְ כָה וְ אַ תְ מַ לְ כָה,אִ ם כְָךִ ,מי תִ ְשַאב מַ יִם?

(איאן סריילר)

 .11דרושה דירה
סָ חָ ה עַ כְ בָ רָ ה:
ְדרּושָ ה לִ י פֹ ה ִדירָ ה
חדר לְ פַ ת שַ ח ֲִרית,
וְ חדר לְ תֵ ה של מִ נְחָ ה,
חדר לְ פַ ת של עַ ְרבִ ית -

עִ ם

ְשלוֹשָ ה עַ ד עַ תָ ה כִ פְ תִ יחָ ה.
חדר אחָ ד לִ נְשָ פִ ים
ב ֹו שטַ ח רָ חָ ב לְ מָ חוֹל,
ִמ ְטבָ ח ַוח ֲַדר הַ מִ טוֹת -
ִששָ ה ח ֲָד ִרים סָ ְך הַ ֹכל.

(רוז פיילמן)

 .12טלפילפוניה
מַ עֲשה בְ פִ יל-פִ ילוֹן
שּׂשוֹחַ ח בְ טלפְ לוֹן
זֹאת אוֹמרת :פִ יל-פִ יפוֹן
שּׂשוֹחַ ח בְ טלפוֹן.
(אוֹח! נ ְִדמה כִ י גַם כָעֵ ת
ֹלא ִדי ְַקתִ י לְ מוֹפֵ ת).
כְָך א ֹו כְָך ,אצְ ל ֹו הַ חֵ דק
הִ סְ תַ בֵ ְך ל ֹו בַ ְשפוֹפדק;
עֵ ת נִסָ ה לְ הִ ְשתַ ְחרֵ ר
הִ זְ ַד ְמזֵם הַ טלפְ רר
(מּוטָ ב ל ִָשים פֹ ה קֵ ץ ל ִָשיר
עַ ל פִ יל-פִ ילִ יר וְ טלפְ ִריר).

(לורה ריצ'רדס)

 .13לו הייתי מלכה
לּו הָ יִיתִ י מַ לְ כָה
מה הָ יִיתִ י עוֹשָ ה?
ְממַ נָה אוֹתְ ָך מלְך
עַ ל כֵס רָ ם וְ נִּׂשָ א.
אִ ם ֲאנִי אהֱיה מלְך
מַ ה אעֱשה?
אָ מָ נְֵך לְ מַ לְ כָה
כִ י לְָך אנָשֵ א.

(כריסטינה רוזטי)

 .14ימימה
הָ יְתָ ה יַלְ ָדה ַאחַ ת ,שעַ ל ִמצְ חָ ּה הַ קָ ט
ְקוֻצַ ת שֵ עָ ר ְמתֻלְ תלת,
ּוכְ שהָ יְתָ ה טוֹבָ ה ,הָ יְתָ ה נוֹרָ א-נוֹרָ א טוֹבָ ה,
אַ ְך כְ שהָ יְתָ ה רָ עָ ה -
הָ יְתָ ה בִ לְ תִ י נִסְ בלת ...
 .15היכן
הַ קוֹף בְ תוְֹך הַ יַעַ ר,
קַ בְ צָ ן בְ תוְֹך בְ לוֹאִ ים,
לְ שָ ד בְ תוְֹך הָ עצם,
זָהָ ב בְ תוְֹך שַ ִקים.
כֻפְ תָ א בַ סִ יר ֻמנַחַ ת,
ָדגִ ים שו ִֹחים בַ יָם,
פְ רָ ִחים יֵש כָאן בַ חדר,
בַ גַן יֵש ילד תַ ם.

(ה.וו .לונגפלו)

נוֹצוֹת מְ לוֹא הַ כסת,
כְ בָ ִשים נ ִָחים בַ ִדיר,
וְ תִ ינוֹקוֹת בָ ערש
יָנּומּו עִ ם הַ ִשיר.

(וולטר דה לה מר)

 .16שעול
יֵש לִ י ִמין ִשעֹ לת ,דו ְֹקטוֹר,
בחָ זה לְ מַ עְ לָה ,דו ְֹקטוֹר,
כָל ִשעּול מֵ בִ יא לִ י ,דו ְֹקט ֹור,
ִמין כְ אֵ ב וְ לַחַ ץ ,דו ְֹקטוֹר,
ַאהְ םַ ,אהְ םַ ,אהְ םַ ,אהְ ם.
הִ נֵה הִ יא שּוב הֵ חֵ לָה ,דו ְֹקטוֹר.

(רוברט גרייבס)

 .17מלבוש הדודה
לְ דו ָֹדתִ י יֵש ִמין מַ לְ בּוש
הַ מַ עֲלה תָ ִמיד ִר ְשרּוש,
ָאריג הַ מִ תְ מוֹללת
עִ ם כְ נַף ִ
כְ ש ְקצֵ ה הַ שֹבל בָ א בַ דלת.

(רוברט לואי סטיבנסון)

 .18גשם גשם
גשם גשם לְֵך לְ סִ ין
ַל ֲחזֹר ַאל נָא תָ הִ ין!

(אנונימי)

 .19מטר
ִטיףִ ,טיף ,נוֹטֵ ף ל ֹו הַ מָ טָ ר
עַ ל פְ נֵי הַ מִ טְ ִריוֹת;
ִטיףִ ,טיף ,עַ ל פְ נֵי שְ ֵדמָ ה וָעֵ ץ
וְ ִטיף עַ ל ֳאנִיוֹת.

(רוברט לואי סטיבנסון)

 .20רות ויואל
רּות וְ יוֹאֵ ל ִטפְ סּו עַ ל תֵ ל
לִ ְשאֹ ב שָ ם ְדלִ י של מַ יִם;
יוֹאֵ ל מָ עַ ד וְ הִ תְ גַלְ גֵל
וְ רּות נָפְ לָה אַ פַ יִם.
 .21במדבר הצחיח
בַ מִ ְדבָ ר הַ צָ ִחיחַ ְשָא ַלנִי ָאדָ ם:
מַ ה מִ סְ פַ ר הַ תּותִ ים הַ גְ ֵדלִ ים בְ לֵב יָם?
עָ נִיתִ י ֲאנִי לָאִ יש שהִ ְקשָ ה:
יחים הַ גְ דֵ לִ ים בַ מִ ְקשָ ה( .אנונימי)
כְ ִמסְ פַ ר הַ מְ לִ ִ

(אנונימי)

 .22בולבול חבולבול
מַ ה תָ 'עוֹשה שָ מָ ה ,בֻלְ בּול חַ בֻלְ בּול,מּול חַ ל ֹונִיִ ,מתַ חַ ת ְשמֵ י תְ כוֹל?
ֲמּודי,
דּודי ח ִ
בוֹנה את הַ קֵ ן שלִ יִ ,עוֹשה כָאן ָדבָ ר שאַ תָ ה ֹלא יָכוֹל!
מַ ה תָ 'עוֹשה שָ מָ ה ,בֻלְ בּול חַ בֻלְ בּול,מּול חַ ל ֹונִיִ ,מתַ חַ ת ְשמֵ י תְ כוֹל?
ֲמּודי,
דּודי ח ִ
מֵ בִ יא לַטַ ף אֹ כלִ ,עוֹשה כָאן ָדבָ ר שאַ תָ ה ֹלא יָכוֹל!
ֲמּודי,
דּודי ח ִ
מַ ה תָ 'עוֹשה שָ מָ הִ ,מַ ה תָ 'עוֹשה שָ ם ,סַ פֵ ר לִ י הַ ֹכל!
 ֲאנִי ְמצַ יֵר לִ י פֹ ה ,בֻלְ בּול חַ בֻלְ בּול,עוֹשה כָאן ָדבָ ר שאַ תָ ה ֹלא יָכוֹל!

(לורה ריצ'רדס)

 .23השיר אודות הקומקום
קּומקּום ְמחֹ רָ ר.
ָאמרָ ה :הַ ְ
אִ מָ א ְ
אוֹי ַואֲבוֹי לְָך ,אוֹי ַואֲבוֹי לִ י.
ז ְָרקָ ה לחָ צֵ ר את הַ כְ לִ י הַ מְ יֻתָ ר.
אוֹי ַואֲבוֹי לִ יִ ,ד ְידל-פָ ה-לָה.
הַ ְדרוֹר שרָ ָאה זֹאת הִ ְמ ִריא ִמן הָ עֵ ץ:
יֹפִ י של טוֹפִ י לְָך ,יֹפִ י של טוֹפִ י לִ י,
ְ'ראִ י נָאְ ,דר ֹו ִרית ,מַ ה מָ צָ אתִ י' ,צִ יֵץ.
יֹפִ י של טוֹפִ יִ ,ד ְידל-פָ ה-לָה.
כְ שאַ בָ א חָ זַר ,הּוא כָעַ ס וְ רָ גַש:
אוֹי ַואֲבוֹי לְָך ,אוֹי ַואֲבוֹי לִ י.
ִמ ַניִן לִ י כסף לִ ְקנוֹת לְָך חָ ָדש?
אוֹי ַואֲבוֹי לִ יִ ,ד ְידל-פָ ה-לָה.
רַ בָ ה בֵ ינְתַ יִם ִש ְמחַ ת בְ נֵי הַ ְדרוֹר
יֹפִ י של טוֹפִ י לְָך ,יֹפִ י של טוֹפִ י לִ י,
קּומקּום ח ֲִמ ְשתָ ם ְמצִ יצִ ים ִמן הַ חֹ ר.
בַ ְ
יֹפִ י של טוֹפִ יִ ,ד ְידל-פָ ה-לָה.
 .24ג'וני פייף וגברת פייף
לֵב ג' ֹונִי פַ יְף ּוגְ ברת פַ יְף
מָ ַאס בְ ִטלְ טּולִ ים
ָל ֵכן בָ נּו הֵ ם לְ עַ צְ מָ ם
מָ עוֹן עַ ל גַלְ גַלִ ים.
בַ פתַ ח הֵ ם תָ לּו ִחשּוק
ּוב ֹו תֻכִ י חָ בִ יב
וְ ָאז יָצְ אּו ,את הָ ע ֹולָם
לָתּור סָ בִ יב ,סָ בִ יב.

(איאן סריילר)

רָ צּו לִ סְ עֹ ד? ִחיש שֻלְ חָ נָם
עּודה עָ רּוְך.
לִ סְ ָ
רָ צּו לִ ישֹן? בְ ִמטָ תָ ם
פְ רּושוֹת ְש ִמיכוֹת של פּוְך.
מַ ה ש ָדרּוש לָהם ,שָ מְ רּו,
ּומַ ה שֹּלא נָחּוץ
הֵ ם צָ ְררּו בִ צְ רוֹר גָדוֹל
וְ שָ כְ חּו בַ חּוץ.
כֹ ה ג' ֹונִי פַ יְף ּוגְ ברת פַ יְף
סְ בִ יב הָ ע ֹולָם תִ יְ רּו,
וְ עִ ם כָל זֹאת את סַ ף בֵ יתָ ם
ַאף פַ עַ ם ֹלא עָ בְ רּו.
 .25קה-לי-קו צוף
קָ ה-לִ י-ק ֹו צּוף
צִ פוֹר עָ פָ ה עּוף
אל עֵ ץ הַ קָ ה-לִ י-קו אוֹר.
לָּה ָכנָף כְ ֻחלָה
וְ הִ יא שָ רָ ה 'אּו-לָה!'
ּופָ ְרחָ ה ,עָ פָ ה לָּה-,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם ֹלא תַ ְחזֹר!
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם ֹלא תַ ְחזֹר!
קָ ה-לִ י-ק ֹו ְדבַ ש
הַ ָדג ָאץ לוֹ ,חָ ש
בְ יָם החָ לָב הַ צָ חוֹר,
כוֹבָ ע ֹו הּוא נָטַ ל
בִ פְ נֵי ַדג הַ סַ נְדָ ל
ּומלִ יחַ תֵ נְטַ ל-,
ְ
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם ֹלא י ְַחזֹר!
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם ֹלא י ְַחזֹר!
קָ ה-לִ י-ק ֹו בָ ן
הָ עַ כְ בָ ר הַ לָבָ ן
אל הַ תֵ ה הּוא נ ְחפַ ז ִמן הַ חֹ ר.
פְ לִ י-פִ יִ -טי הָ ם
הּוא בָ לַע אוֹת ֹו חַ ם
וְ רָ קַ ד הּוא ל ֹו שָ ם-,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם ֹלא י ְַחזֹר!
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם,
אַ ְך אֵ ַלי עַ ד ע ֹולָם ֹלא י ְַחזֹר!

(מילדדרד פלו-מיגס)

קָ ה-לִ י-ק ֹו נֵר
חָ גָב ְמנַתֵ ר
פּושית וְ צִ פוֹר,
עִ ם פַ ְרפַ רִ ,ח ִ
בְ דלג מָ הִ יר
בַ ּׂשָ דה ּובַ נִיר-,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם ֹלא י ְַחזֹר!
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם,
אַ ְך אֵ לַי עַ ד ע ֹולָם ֹלא י ְַחזֹר!

(אדוארד ליר)

ב .קפוציתי
קפוציתי
קפוץ

 .26נימוס
כְ שש ֹואֲלִ ים אוֹתִ י
ֲאנִי תָ ִמיד ע ֹונָה לָהם:
'טוֹב תו ָֹדה ,חֵ ן חֵ ן לְ ָך!'
כְ שש ֹואֲלִ ים אוֹתִ י
ֲאנִי תָ ִמיד עוֹנה לָהם:
'טוֹב תו ָֹדהּ ,ומַ ה שְ לוֹמְ ָך?'
ֲאנִי תָ ִמיד אוֹמֵ ר,
ֲאנִי תָ ִמיד עוֹנה לָהם,
כְ שש ֹואֲלִ ים אוֹתִ י,
בְ נִימּוס.
אֲבָ ל לִ פְ עָ ִמים
הָ יִיתִ י רוֹצה
שיַפְ סִ יקּו.

(א.א .מילן)

 .27מבט לעתיד
כְ שאהֱיה לְ אִ יש גָדוֹל,
אהֱיה נִכְ בָ ד ְמאוֹד עַ ל כֹ ל
וְ לַיְ ל ִָדים אֹ מַ ר ֲאזַי
ֹלא לִ 'תְ עָ רֵ ב בְ ִמ ְשחֲקַ י.

(רוברט לואי סטיבנסון)

 .28בנין קלפים
בִ ְניַן ְקלָפִ ים
נָאה וָקָ ט,
הַ ְרעֵ ד ֻשלְ חָ ן -
לִ פֹ ל הּוא מָ ט.
ִקיר אל ִקיר,
ְקלָפִ ים צָ רֵ ף,
עוֹד ְקלָף מֵ עַ ל -
גַגוֹן חוֹפֵ ף.
הַ ְרעֵ ד ֻשלְ חָ ן -
זה כָל הַ כֵיף.

(כריסטינה רוזטי)

 .29עת לקום
עַ ל אדן הַ חַ לוֹן צִ פוֹר
קוֹפצת זְ הֻבַ ת מַ קוֹר,
אוֹמרת בְ מַ בָ ט שוֹבָ ב:
אֵ יְך ֹלא תֵ בוֹש לִ ישֹן עַ כְ שָ ו??

(רוברט לואי סטיבנסון)

 .30חובתו של ילד
כָל ילד רַ ק אֱמת יַגִ יד,
וְ ַלעֲנוֹת תָ ִמיד י ְַקפִ יד,
ִי ְנהַ ג בְ נִימּוס כְ שיֹאכַל,
לְ פָ חוֹת עַ ד כַמָ ה שיּוכַל.

(רוברט לואי סטיבנסון)

 .31מר אפאחד
מַ כִ יר ֲאנִי ָאדָ ם מֻפְ לָא,
שָ קֵ ט כְ מ ֹו עַ כְ בָ ר,
הַ ְמע ֹולֵל בְ לִ י בּושָ ה
כָל תַ עֲלּול מּוזָר.
אִ יש ֹלא רָ ָאה אוֹתוֹ ,אֲבָ ל
תַ סְ כִ ימּו פה אחָ ד:
אִ ם פֹ ה נ ְִשברת כוֹסַ ,ו ַדאי
עָ שָ ה זֹאת ַאפְ אחָ ד.
זה הּוא קָ רַ ע בַ סֵ פר ַדף,
וְ דלת ֹלא יִסְ גֹ ר;
פִ זֵר סִ כוֹתּ ,ובַ ֻחלְ צָ ה,
תָ לַש את הַ כַפְ תוֹר.
הַ צִ יר הַ זה שבַ חַ לוֹן
י ְַמ ִשיְך ל ְַחרֹק לָעַ ד,
כִ י לְ שַ מֵ ן א ֹותוֹ ,הֲרֵ י,
צָ ִריְך מַ ר ַאפְ אחָ ד.
זה הּוא בָ ָאח ,שָ ם בּול עֵ ץ לַח,
רַ גְ לָיו ,רַ ק הֵ ן בִ לְ בַ ד,
בִ ימוֹת הַ חֹ רף ְמטַ נְפוֹת
בְ בֹץ את הַ מַ ְרבָ ד.
את הַ ְניָרוֹת עַ ל הַ שֻלְ חָ ן,
ִמי לְ פַ זֵר שָ קַ ד?
בְ לִ י סָ פֵ ק ,את זֹאת גַם-כֵן,
עָ שָ ה מַ ר ַאפְ אחָ ד.
ְטבִ יעוֹת הָ אצְ בַ ע בַ ְדלָתוֹת
אֵ ינָן שלָנּו כְ לָל,
לִ ְשכֹ חַ לְ הָ גִ יף הַ תְ ִריס
שּום ילד ֹלא יּוכַל.
גַם ַנ ֲע ַליִם הַ פְ זּורוֹת
בְ כָל פִ ָנה וְ צַ ד
אֵ ינָן שלָנּו ,זה בָ רּור,
הֵ ן של מַ ר ַאפְ אחָ ד.

(אנונימי)

 .32קמצוץ טבק
כְ שסַ בָ א'לה שוֹאֵ ף טַ בָ ק,
נוֹתֵ ן הּוא ְקצָ ת גַם לִ י,
קַ ְמצּוץ אחָ ד ַדק ִמן הַ ַדק -
אַ פְ ְט ִשי ,אַ פְ ְט ִשי ,אַ פְ ְט ִשי ..

(אליזבט פלמינג)

 .33הנחל הינו פס של שמים
ִממְ רוֹמֵ י הַ גשר
הַ נַחַ ל נ ְִראה
כְ מ ֹו פַ ס של שָ מַ יִם -
עַ ד אֲשר תְ יַדה
לְ תוֹכ ֹו אֲגוֹרָ ה
א ֹו פַ עֲמוֹן אוֹפַ ַניִם
א ֹו ק ֹונְכִ יָה גְ ד ֹולָה
א ֹו אבן א ֹו ְשתַ יִם
א ֹו מַ ְרצפת ְרחוֹב
א ֹו מַ קֵ ל הֲלִ יכָה של י ִָשיש,
ָאז תִ ְראה
וְ תַ ְרגִ יש
שזה נַחַ ל.
הַ הבְ ֵדל הּוא בְ כְָך:
כְ שהַ חֵ פץ נָפַ ל לוֹ,
הַ נַחַ ל הִ תִ יז,
אֲבָ ל הַ שָ מַ יִם  -בִ כְ לָלֹ-לא!

(ג'ון סיארדי)

 .34ארצות רחוקות
בֵ ין עַ נְפֵ י הַ דֻ בְ ְדבָ ן
ֲאנִי הּוא זה פֹ ה ,כַמּובָ ן;
חוֹבֵ ק עָ נָף בִ ְשתֵ י י ַָדי,
מַ ְש ִקיף הַ ְרחֵ ק ,הַ ְרחֵ ק בְ לִ י ַדי.
הִ נֵה עַ ל שַ עַ ר הַ גִ נָה
פוֹרַ חַ ת לָּה הַ ּו ְַר ִדינָה
וְ שָ ם הֲמוֹן פִ נוֹת אֲשר
אוֹתָ ן ,בִ כְ לָל ,אֵ ינִי ז ֹוכֵר.
הִ נֵה הַ נַחַ ל שמֵ ימָ יו-
ְראִ י לַשַ חַ ק מֵ עָ לָיו;
הִ נֵה ִמ ְשעוֹל עוֹלה ,יוֹרֵ ד,
ְּוקהַ ל בְ ִריוֹת עָ לָיו צוֹעֵ ד.
לּו רָ ם יוֹתֵ ר הָ יָה הָ עֵ ץ,
מַ ְש ִקיף הָ יִיתִ י עַ ד בְ לִ י קֵ ץ,
עַ ד לַמָ קוֹם ב ֹו נְהָ רוֹת
גוֹלְ ִשים ַליָם בֵ ין הַ סִ ירוֹת;
עַ ד לַמָ קוֹם ב ֹו נְתִ יבִ ים
אל ארץ הַ פְ לָאוֹת ְקרֵ בִ ים,
בָ ּה אֹ כל בְ חָ מֵ ש ֻמגָש
וְ הַ בֻבוֹת חַ יוֹת מַ מָ ש!
 .35ניצן מוריק
הֵ אִ יר הַ יוֹם,
ע ֹולָם הֵ ִקיץ,
הִ בְ זִ יק זִ יו שמש
בָ עֲצִ יץ.

(רוברט לואי סטיבנסון)

נִגְ לָה לִ י ָאז
נִצָ ן מו ִֹריק,
שלִ ְראוֹת ֹו
אִ יש ֹלא הִ סְ פִ יק.
תָ ִמיד ,כָל פלא
ב ֹו ָאחּוש,
ַלאֲחֵ ִרים
אֵ ינ ֹו חִ דּוש;
אַ ְך הַ נִצָ ן,
הּוא בִ ְמיֻחָ ד,
נו ַֹדע רַ ק לִ י,
רַ ק לִ י בִ לְ בַ ד.

(ברברה בייקר)

 .36קפוציתי
כְ ִריסְ טוֹפר רוֹבִ ין
רָ ץ ְקפוֹצִ יתִ יְ ,קפוֹצִ יתִ י,
ְקפוֹצִ יתִ יְ ,קפוֹצִ יתִ יְ ,קפֹ ץ.
בִ קַ ְשתִ יו לְ הַ פְ סִ יק
ִמן הַ דרְך הַ זֹאתִ 'י
אֲבָ ל הּוא ֹלא חָ ֵדל ִמלִ ְקפֹ ץ.
אִ ם רַ ק י ְחדַ לֹ ,לא יַגִ יעַ  ,אוֹמֵ ר-הּוא-כֹ ה
ַאף פַ עַ ם לְ שּומָ קוֹם,
בְ ה ְחלֵט ֹלא לְ שּומָ קוֹם,
וְ ָלכֵן ,הּוא מֻכְ רָ ח לְ הַ ְמ ִשיְך פֹ ה
ְקפוֹצִ יתִ יְ ,קפוֹצִ יתִ י,
ְקפוֹצִ יתִ י,
ְקפוֹצִ יתִ י,
ְקפֹ ץ.

(א.א .מילן)

 .37שלי
ַארמוֹן מֵ חוֹל.
בָ נִיתִ י לִ י ְ
פָ רַ ץ ל ֹו יָם-יַמִ י:
ַארמוֹן מֵ חוֹל
ְ
שַ יְָך רַ ק לִ י
רַ ק לִ י
סָ ח יָם-יַמִ י.
חָ פַ ְרתִ י לִ י ִמנְהרת חוֹל.
זָרַ ם בָ ּה יָם-יַמִ י:
ִמנְהרת חוֹל
ֻכלָּה שלִ י
שלִ י
סָ ח יָם-יַמִ י.
רָ אִ יתִ י את הַ ְדלִ י שלִ י צָ ף ּובוֹרֵ חַ
רַ צְ תִ י לְ הַ ְחזִ יר אוֹת ֹו ִמיָם-יַמִ י:
הַ ְדלִ י הַ זה שלִ י
וְ הּוא שַ יְָך רַ ק לִ י
רַ ק לִ י.

(ליליאן מור)

 .38גודפרי גורדון גוסטבוס גור
גו ְֹדפְ ִרי גו ְֹרדוֹן גּוסְ טָ בוֹס גוֹר
(את ְשמ ֹו תּוכְ לּו תָ ִמיד לִ זְ כֹ ר)
שָ כַח תָ ִמיד ְדלָתוֹת לִ סְ גֹ ר.
נוֹשבת רּוחַ  ,רּוחַ כְ פ ֹור,
ִש ַניִם פֹ ה נו ְֹקשוֹת ִמקֹ ר -
הּוא את הַ דלת ֹלא יִסְ גֹ ר.
גַם ָאב ,גַם אֵ ם בִ ְקשּו לֵאמֹ ר:
גו ְֹדפְ ִרי גו ְֹרדוֹן גּוסְ טָ בוֹס גוֹר,
אָ נָא ,את הַ דלת סְ גֹ ר!
את י ְֵדיהם פָ כְ רּו ָפכוֹר,
אַ ְך גו ְֹדפְ ִרי גו ְֹרדוֹן גּוסְ טָ בוֹס גוֹר
חֵ רֵ ש כִ ְמצוֹף הַ יָם מּול ֹצר.
בָ ְרחוֹב תָ ְמהּו הַ כֹ ל לֵאמֹ ר:
גו ְֹדפְ ִרי גו ְֹרדוֹן גּוסְ טָ בוֹס גוֹר
מָ תַ י סוֹף סוֹף ְדלָתוֹת תִ סְ גֹ ר?
עַ ל פְ נֵי הַ יָם אִ יְ מּו לִ גְ רֹר
עַ ל תְ ִריס-צָ ף את גּוסְ טָ בוֹס גוֹר,
בְ שֵ יט סִ גּוף לְ סִ י ְנגָפ ֹור.
אַ ְך הּוא בָ כָה ,בִ קֵ ש לֵאמֹ ר:
רַ ק ֹלא עַ ל תְ ִריס לְ סִ י ְנגָפ ֹור!
ַאקפִ יד ְדלָתוֹת לִ סְ גֹ ר.
עַ כְ שָ ו ְ
תַ ְקפִ יד? -כֵן כֵן! -אִ ם כְָך זְ כֹ ר!כִ י זה ָאסוֹן ,מַ מָ ש מָ גוֹר,
אִ ם ְמסָ ְרבִ ים ְדלָתוֹת לִ סְ גֹ ר,
גו ְֹדפְ ִרי גו ְֹרדוֹן גּוסְ טָ בוֹס גוֹר
 .39דייסת אורז
מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?
ב ֹוכָה הִ יא כָל כְָך וְ צוֹרַ חַ ת גַם כֵן,
וְ אֵ יננָה רוֹצָ ה ַדיְסַ ת אֹ רזּ ,ובְ כֵן:
מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?
מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?
הִ בְ טַ ְחתִ י לָּה ָֻֽבבָ ה ּופרַ ח 'בַ ת-חֵ ן'
ּותְ מּונוֹת ,אֲבָ ל הִ יא מַ ְמ ִשיכָה לְ מָ אֵ ן.
מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?
מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?
הִ יא בְ ִריָאה בְ ה ְחלֵט וְ שּום חֹ לִ י לָּה אֵ ין.
אַ ְך הַ בִ יטּו ,הִ יא שּוב מַ תְ ִחילָה זֹאתֹ ,לא כֵן?
מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?
מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?
הִ בְ טַ ְחתִ י מַ ְמתָ ק וְ ִטיּול ְמעַ ְניֵן
ּובִ לְ בַ ד שתחְ ַדל וְ הסְ בֵ ר לִ י תִ תֵ ן.
מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?

(ו.ב .רנדס)

מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?
הִ יא בְ ִריָאה בְ ה ְחלֵט וְ שּום חֹ לִ י לָּה אֵ ין.
וְ ז ֹו שּוב ַדיְסַ ת אֹ רז ְטעִ ימָ הּ ,ובְ כֵן:
מַ ה-זה קוֹרה פֹ ה עִ ם מ ִרי גֵ'יין?

(א.א .מילן)

 .40על שפת הים
כְ שהָ לַכְ תִ י אל הַ יָם,
מַ עְ ֵדר מֵ עֵ ץ נָתְ נּו לִ י שָ ם
ל ְַחפֹ ר בְ תוְֹך הַ חוֹל.
אל בוֹרוֹתַ י ,כְ מ ֹו אל סְ פָ לִ ים,
זָרַ ם הַ יָם גַלִ ים ,גַלִ ים,
עַ ד שמִ לֵא הַ כֹ ל.

(רוברט לואי סטיבנסון)

 .41הדלעת
אּולַי תְ כַנּונִי בַ ַדאי וְ גֻזְ מָ ן,
אַ ְך בְ עֵ ת שתָ ל ְַשתִ י לִ י ְדלַעַ ת בַ גַן,
מָ צָ אתִ י עָ ליהָ כָתּוב ְמפֹ רָ ש:
'תְ לש וְ קַ צֵ ץ ,אַ ְך אגְ דַ ל מֵ חָ ָדש'.
תָ ל ְַשתִ יִ ,קצַ צְ תִ י ּובְ לִ י ְשהִ יוֹת
ָאפִ יתִ י לִ י ָאז פַ ְש ִט ַידת ְדלּועִ יוֹת.
אַ ְך עֵ ת הִ זְ ַדמַ נְתִ י ַלגַן ,מַ ה נִפְ לָא:
הַ ְדלַעַ ת עָ ְמ ָדה שָ ם ְשלֵמָ ה ּוגְ ד ֹולָה.

(רוברט גרייבס)

 .42ממלכת הכסתות
ְשנֵי כ ִָרים לִ מְ רַ אֲשוֹתַ י
ּומסְ בִ יבִ י צַ עֲצּועַ י -
ִ
את כָל הַ יוֹם פֹ ה אֲבַ לה,
ש ֹוכֵב בְ ִמטָ תִ י חוֹלה.
ָאטיל
עִ תִ ים ,שָ עָ ה ְשלֵמָ ה ִ
מַ בָ ט בְ חַ ָילֵי הַ בְ ִדיל:
אֵ יְך בַ ְּׂש ִמיכוֹת ,בֵ ין הַ ְקפָ לִ ים
הֵ ם עַ ל גְ בָ עוֹת מַ עְ פִ ילִ ים.
ּולְ עִ תִ ים ,צִ י סַ פָ נִים
אָ ִשיט הַ ְרחֵ ק בֵ ין הַ סְ ִדינִים,
אבְ נה בָ תִ ים ,אטַ ע ֻח ְרשָ ה,
ָאקים לִ י פֹ ה עִ יר ח ֲָדשָ ה.
ִ
כְ מ ֹו ֲענָק בְ רֹאש הָ ִרים,
ִממְ רוֹם תִ לָם של הַ כ ִָרים,
יָכוֹל ֲאנִי הֵ יטֵ ב לִ ְראוֹת
את כָל מַ ְמלכת הַ כְ סָ תוֹת.
 .43כינור בלירה
אתְ מוֹל קָ נִיתִ י לִ י כִ נוֹר בְ לִ ירָ ה,
רָ צִ יתִ י לְ ַנגֵן עָ לָיו ,אֲבָ ל
הַ מֵ יתָ ִרים הָ יּו ְמ ֻצי ִָרים בְ צבַ ע,
זְ רַ ְקתִ יו ,כִ י ֹלא הָ יָה ב ֹו צֹרְך כְ לָל.

(רוברט לואי סטיבנסון)

אִ יש קָ ט מָ צָ א אוֹת ֹו זָרּוק שָ ם,
וְ הּוא ִנגַש אֵ לַי בַ לָאט,
שָ ַאל אִ ם הּוא יָכוֹל את כִ נו ִֹרי לָקַ חַ ת,
עָ נִיתִ י לוֹ ,שלִ י זה ֹלא אִ כְ פַ ת.
אַ ְך הּוא מָ שַ ְך פִ תְ אוֹם בַ קשת,
וְ לַחַ ן כֹ ה יָפה ִמן הַ כִ נוֹר הֵ פִ יק,
הִ צַ עְ תִ י ל ֹו זָהָ ב תְ מּורַ ת הַ קסם,
אֲבָ ל הַ פְ צָ רוֹתַ י הָ יּו ל ִָריק.

(רוברט גרייבס)

 .44חשוב על שישה מספרים
ֲחשֹב עַ ל ִששָ ה ִמסְ פָ ִרים בֵ ין אפס לְ תֵ שַ ע,
חָ שַ בְ תָ ? נִפְ לָא!
הָ רֵ ם את הַ ְשפוֹפרתִ ,חיֵג אוֹתָ ם אחָ ד ,אחָ ד.
זה ְמצַ לְ צֵ ל? נ ְחמָ ד!
עַ כְ שָ ו ,הַ ְמתֵ ן לְ ִמישהּו ש ַיעֲנה.
צְ עַ ק לוֹ' :יּו בָ ה יה' .הַ נַח את הַ שְ פוֹפרת.
חַ יְֵך נָא רגַע קָ ט,
חַ כֵה ְמעַ ט.
עַ כְ שָ ו ֲחזֹר נָא עַ ל הַ ֹכל מֵ הַ תְ חָ לָה.

(של סילברסטיין)

 .45הארון
ָארוֹן אחָ ד י ַָדעְ תִ י
עִ ם מַ פְ תֵ חַ ְקטַ נ ְִטינִי
וְ כַד ֻסכ ִָריוֹת יֵש ב ֹו -
רַ ק לִ י ,לִ י ,לִ י.
שָ ם מַ ָדף יֵש ,חֲבִ יבִ י,
וְ ָאפֵ ל הּואַ ,אפְ לּולִ י.
ב ֹו צַ לַחַ ת עּוגִ יוֹת -
רַ ק לִ י ,לִ י ,לִ י.
וְ לִ י יֵש סַ בְ תָ א'לה ְשמֵ נָה,
עַ ל בִ ְרכָּה יוֹשֵ ב ֲאנִי,
וְ הִ יא שוֹמרת הָ ָארוֹן,
עִ ם הַ מַ פְ תֵ חַ ְקטַ נ ְִטינִי.
ּוכְ ש ֲאנִי נ ְחמָ ד וָטוֹב,
נ ְחמָ ד ָוטוֹב כֹ ה ,חֲבִ יבִ י,
ָאז עּוגִ יוֹת וְ ֻסכ ִָריוֹת
ֻכלָן רַ ק לִ י ,לִ י ,לִ י.

(וולטר דה לה מר)

 .46אין לך מה לעשות?
אֵ ין לְ ָך מַ ה ַלעֲשוֹת?
אֵ ין לְ ָך מַ ה ַלעֲשוֹת?
ְמרַ ח חַ ְר ָדל עַ ל כִ סּויֵי הַ כ ְֻרסוֹת.
מַ לֵא בְ פחָ ם את כִ יסיָך,
תְ קַ ע נְעָ צִ ים בְ רַ גְ ליָך,
ְשפֹ ְך עַ ל הָ רֹאש ֻסכָר מְ לוֹא הַ כַף,
פַ זֵר את כָל הַ צַ עֲצּועִ ים עַ ל הַ סַ ף,
ְמשַ ח את הַ מַ נְעּול בִ ְדבַ ש ְדבו ִֹרים,
רּורים,
אֱכֹ ל ְמעַ ט בֹץ ,הַ ְדלֵק גַפְ ִ
צַ יֵר עַ ל הַ ִקיר פַ ְרצּוף עָ לִ י בַ בָ א,
ְשפֹ ְך ְמעַ ט ְדי ֹו לַכוֹבַ ע של אַ בָ א,
שַ חֵ ק בְ גֻל ָֽ ֹות עַ ל ְש ִטיחֵ י הַ סָ לוֹן,
עַ כְ שָ ו ֲעלֵה לְ חַ ְד ְרָך לָנּוחַ וְ לִ ישֹן.

(של סילברסטיין)

ג .השחק צח -
השמש אור

 .47מילות הפרידה של הסיבכי
כְ שיָצָ אתִ י ַלגַן
סָ ח לִ י חרש עו ְֹרבָ ן:
ְשמַ עִ ,חפַ ְשתִ י אוֹתְ ָך,
מַ ה נ ְִשמַ ע? מַ ה ְשלו ְֹמָך?
הוֹאֵ ל נָא לוֹמַ ר,
אִ ם תּוכַל ,לְ תָ מָ ר,
כִ י י ְִד ָידּה הַ סִ בְ כִ י
ְמבַ קֵ ש לִ ְמסֹ ר כִ י
בְ לֵיל אמש רּוחוֹת
ז ְָרעּו כְ פוֹר בַ ְשקָ תוֹת
וְ ג ְָרמּו ל ֹו ִשעּול
ּומָ ְרטּו עַ ד ִדלְ דּול
את זְ נָבוִֹ .משּום כְָך,
ִמ ִקנ ֹו הּוא פָ רַ ח;
אַ ְך שָ לַח הּוא לָּה ַד"ש
ּובִ קֵ ש כִ י תִ לְ בַ ש
בַ ְר ָדסָ ּה הָ ָאדֹם
ּובַ שלג ,יוֹם יוֹם,
שּוב תָ תּור ּותְ בַ קֵ ש
את עִ ְקבוֹת הַ בוֹאֵ ש;
וְ אּולַי ,כְ שיַזְ הִ יר
זִ יו ָאבִ יב בָ אֲוִ יר
הּוא י ְַחזֹר וְ י ִָשיר.

(רוברט פרוסט)

 .48מתוך :בוקר של מאי
הַ שַ חַ ק צַ ח
הַ שמש אוֹר
פָ רָ ה כְ תֻמָ ה
וְ שה צָ חוֹר
צֵ ל עֵ ץ בָ ָאחּו
ְמלֵא גִ יל יִשַ ח הּוא.
צִ פֹ רתִ -שיר
עַ ל העָ נָף,
חּוגָה ְּודרוֹר
פָ ְרשּו ָכנָף
קּוקיוֹת
ּושתַ יִם ִ
ְ
בַ יַעַ ר הו ִֹמיוֹת.

(ויליאם הנרי דייויס)

 .49עופי עוף
עּופִ י עּוף מֵ עֵ בר יָם
סְ נּונִית בַ ת שמש  -תַ ם הַ קַ יִץ
ּושאִ י אֵ לַי
שּובִ י נָא ְ
בְ שוֹרַ ת הַ שמש וְ הַ קַ יִץ.

(כריסטינה רוזטי)

 .50זכרון
ְשלוֹשָ ה ֲאוָזִים
בָ ֲאגַם פוֹזְ זְ ים,
ְשמֵ י תְ כֵלת ָאבִ יב,
זְֹך כְ נַף עָ בֵ י-זִ יו -
ֵיטיב
רֹשם קָ ט שנ ִ
לְ זָכְ ר ֹו בַ בָ אוֹת,
לְ זָכְ ר ֹו בִ ְדמָ עוֹת.

(ויליאם אלינגהם)

 .51פיפה עוברת
בַ חּוץ הָ ָאבִ יב
ּובֹקר הֵ ִקיץ,
שָ עוֹן מוֹרה שבַ ע,
הַ טַ ל לֵב מַ ְרנִין.
חּוגָה עַ ל כְ נַף-זִ יו,
שַ בְ לּול גָח ,מֵ צִ יץ,
אֱֹלהִ ים בִ ְשמֵ י גֹ בַ ּה,
הַ חלד  -תַ ִקין.

(רוברט בראונינג)

 .52זמר
דו ָֹדּה הַ מֵ ת בִ כְ תָ ה בְ כִ י מַ ר צִ פוֹר
יו ְֹשבָ ה עַ ל גַב עָ נָף.
מֵ עַ ל ָז ֲחלָה לָּה רּוחַ כְ פוֹר,
ִמתַ חַ ת ,כְ פוֹר שָ טַ ף.
ַאף ֹלא עָ לה בַ יַעַ ר הָ עֵ ירֹם,
סָ בִ יב אֵ ין צִ יץ-ע ְדנָה
ּובחָ לָל בַ לָאט יֵהוֹם
גַלְ גַל הַ טַ ֲחנָה.

(פרסי ביש שלי)

 .53דכי המים
הוֹמה בָ אֹ זן ְדכִ י הַ מַ יִם
בַ כְ ָינִי
עָ גּום כְ מ ֹו עוֹף-יָם הַ שוֹמֵ עַ
ְקדוֹרָ נִי
את בְ כִ י הָ רּוחַ עַ ל הַ מַ יִם
חַ ְדג ֹונִי.
הָ רּוחַ ָאפֹ ר ְמטַ פֵ חַ
עַ ל פָ נַי
הוֹמה ִמלְ מַ טָ ה ְדכִ י הַ מַ יִם
בְ ָאזְ נַי
יוֹמָ ם ָו ַל ְילָה ְמבַ עְ בֵ עַ
עַ ד בְ לִ י ַדי.

(ג'יימס ג'ויס)

 .54שונרה שונריתה
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה לִ בְ נַת הַ כַפוֹת,מָ תַ י תִ תְ חַ תְ נִי כְ בָ ר? נ ְִמַאס לְ חַ כוֹת!
הַ שֵ כָר ִמתְ בַ שֵ ל ,הָ עּוגָה בַ תַ נּור.
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה ,הִ נ ְָשאִ י בְ לִ י אִ חּור.

(אנונימי)

 .55שונרה שונריתה
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה ,אֵ יפֹ ה הָ יִית?בְ ל ֹונְדוֹן הָ עִ יר ,בַ מַ לְ כָה לְ הַ בִ יט.שּונְרָ הּ ,ומַ ה שָ ם עָ ַליְִך עָ בַ ר?הִ בְ רַ ְחתִ י ִמתַ חַ ת כִ סְ אָ ּה שָ ם עַ כְ בָ ר. .56שונרה שונריתה
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה החְ לִ יקָ ה כַפָ ּה,
סָ ְרקָ ה את ְשפָ מָ ּה ,צִ פָ ְרניהָ ִשיְ פָ ה
ּומרּוקָ ה
וְ שָ מָ ה פָ ניהָ צחָ ה ְ
אל ל ֹונְד ֹון ,לִ ְראוֹת שָ ם את פְ נֵי הַ מַ לְ כָה.
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה הִ גִ יעָ ה לָעִ יר
וְ את הַ מַ לְ כָה שָ ם בִ ְקשָ ה לְ הַ כִ יר,
אַ ְך אִ יש ֹלא שָ מַ ע עַ ל מַ לְ כָה שתִ סֹב
כְָך סְ תָ ם ,עִ ם הַ כתר בְ א ְמצַ ע הָ ְרחוֹב.
ַארמוֹן,
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה פָ נְתָ ה ָל ְ
עָ ְקפָ ה ִחיש שוֹמֵ ר שנִצַ ב בְ גָאוֹן
וְ שָ ם רָ אֲתָ ה הִ יא בְ לֵב ְמפַ ְרכֵס
גְ ברת נִפְ חדת יוֹשבת עַ ל כֵס.
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה ַלכֵס ָאז קָ ְרבָ ה,
ִקפֵ ץ שָ ם עַ כְ בָ ר-עַ כְ בָ רוֹן בִ ְמשּובָ ה,
אַ ְך עֵ ת בְ שּונ ְִריתָ ה הִ בְ ִחין הָ אֻמְ לָל,
נ ְִמלַט הּוא הַ יְשֵ ר אל חֹ ר ֹו ְמבֹהָ ל.
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה ,עֵ ינָּה נִבְ זְ קָ ה,
בִ ְראוֹתָ ּה כִ י הַ גְ ברת הִ נָּה הַ מַ לְ כָה.
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה עֵ יניהָ ל ְָטשָ ה
בִ ְראוֹתָ ּה ִמפְ נֵי ִמי הַ מַ לְ כָה נ ְִרעֲשָ ה.
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה לָּה קַ ָדה ִק ָדה.
עָ נְתָ ה הַ מַ לְ כָה בְ בַ ת צְ חוֹק נ ְחמָ ָדה
וְ כִ נְסָ ה את ַאנְשֵ י הַ מַ לְ כּות ִחיש מַ הֵ ר
לְ מַ נוֹת את שּונ ְִריתָ ה 'צַ יָד החָ צֵ ר'.
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה ָאז בְ לִ י הִ תְ רַ שֵ ל
צָ ָדה וְ צָ ָדה ִמבֹקר עַ ד לֵיל
ּובְ משְך שָ בּועַ אחָ ד בִ עֲרָ ה
כָל חֻלְ ָדה וְ עַ כְ בָ ר ִמגְ בּולוֹת הַ ִטירָ ה.
שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה בִ ְקשָ ה ָאז לָשּוב
אל בֵ יתָ ּה וְ רֵ עיהָ בַ כְ פָ ר הָ ָאהּוב
וְ כְָך בִ ְדמָ עוֹת ,הַ מַ לְ כָה וְ הַ מלְך
לִ ּוּוהָ שְ נֵיהם בְ צֵ אתָ ּה אל הַ דרְך.

(אנונימי)

שּונְרָ ה שּונ ְִריתָ ה הַ בַ יְתָ ה חָ זְ רָ ה,
הִ בְ ִטיחָ ה לָעַ ד ֹלא לָצֵ את את כְ פָ רָ ּה
וְ סִ פְ רָ ה לִ ִיד ִידים בִ ילֵל וְ גִ ְרגּור
ַארמוֹן ההָ דּור.
עַ ל כָל שאֵ רַ ע בָ ְ

(אליזבת פלמינג)

 .57חתולה וכלבלב
חֲתּולָה ּוכְ לַבְ לַב ה ְחלִ יטּו לָשּוחַ ,
לִ פְ גֹ ש בִ ִיד ִידים בִ ְרחוֹבָ ּה של הָ עִ יר.
סָ ח הַ כְ לַבְ לַב' :נוֹשבת לָּה רּוחַ ,
נ ְִדמה ,העָ נָן עוֹד ְמעַ ט כָאן יַמְ ִטיר.
אַ ְך ַאל ְדָאגָה ,הֵ ן טָ רַ ְחתִ י לָקַ חַ ת
ִמ ְט ִריָה'  -סָ ח כְ לַבְ לַב לִ ְרעּות ֹו הַ מְ טֻפַ חַ ת.

(אנונימי)

 .58ינשופי ושונרה
ַינְשּופִ י וְ שּונְרָ ה יָצְ אּו אל הַ יָם
בְ סִ ירַ ת ִמפְ רָ ִשים יְרֻ קָ ה,
ַאמתַ חַ ת
עִ ם ְדבַ ש ְמלוֹא צַ לַחַ ת ּומָ עוֹת בְ ְ
עֲטּופוֹת בְ לִ ירָ ה ְד ִקיקָ ה.
ַינְשּוף עַ ל גִ יטָ רָ ה ְקטַ נְטֹ נת ִנגֵן
וְ הִ ְמהֵ ם ּופָ צַ ח בְ ִשירָ ה:
'ה ֹו שּונְרָ ה נִלְ בבת! ה ֹו שּונְרָ ה בַ ת-חֵ ן,
אַ תְ שּונְרָ ה נ ְחמדת נוֹרָ א,
נוֹרָ א
נוֹרָ א!
אַ תְ שּונְרָ ה נ ְחמדת נוֹרָ א'.
שּונְרָ ה סָ חָ ה ָאז כְָך' :אַ תָ ה עוֹף מְ ֻמלָח
וְ קוֹלְ ָך ,יֵש ל ֹו צְ לִ יל נה ֱָדר!
בוֹא ,רֵ עִ י ,נִתְ חַ תֵ ן! ַדי הִ ְמתַ נּו הַ מְ תֵ ן.
רַ ק טַ בַ עַ ת עוֹד לָנּו ת ְחסַ ר'.
שָ נָה וְ עוֹד יוֹם הֵ ם ִשיְ טּו אל מָ קוֹם
ב ֹו נִצַ ב עֵ ץ הַ ב ֹונְג הַ מְ סֹ עָ ף,
שָ ם ,בְ חֹ רש קָ ֹטן ,הֵ ם פָ גְ שּו חֲזִ ירוֹן
עִ ם טַ בַ עַ ת ְדבּוקָ ה אל הָ ַאף
הָ ַאף,
הָ ַאף
עִ ם טַ בַ עַ ת ְדבּוקָ ה אל הָ ַאף.
'חֲזִ ירוֹן ,הֲתוֹאִ יל לְ מָ כְ רָ ּה בִ פְ רּוטָ ה?'
סָ ח הַ לָה אל הַ ְש ַניִם' :אמְ כֹ ר'.
נ ְחפְ זּו וְ קָ נּוַ ,אחַ ר כְָך הִ תְ חַ תְ נּו
אֵ צל תַ ְרנְהוֹד ִמתֵ ל-מֹ ר.
הֵ ם הֵ טִ יבּו לִ בָ ם בַ ֲאוָז ְמפֻטָ ם
שָאכְ לּו בְ עזְ רַ ת מַ עְ ֵדר;
ָאז יָצְ אּו בְ מָ חוֹל ,יָד בְ יָד ,עַ ל הַ חוֹל
לְ אוֹר ֹו של יָרֵ חַ חִ ֵּור,
ִח ֵּור,
ִח ֵּור,
לְ אוֹר ֹו של יָרֵ חַ חִ ֵּור.

(אדוארד ליר)

 .59ארנב וחוגה
'בְ תוְֹך הַ קַ ְרקַ ע
בְ עֹ מק כִ י רַ ב
ּומעַ ְניֵן',
חָ שּוְך ְ
ַארנָב.
לַחּוגָה סָ ח ְ
ָאמרָ ה הַ חּוגָה:
ְ
'בִ ְמרוֹם הָ אֲוִ יר
מ ְרחָ ב בְ לִ י גְ בּול
וְ נשב קָ ִריר'.
ַארנָב,
'אצְ לִ י' ,סָ ח ְ
'חַ מִ ים וְ רָ טֹ ב.
נָא בוֹאִ י אֵ לַי
ְּוראִ י כַמָ ה טוֹב'.
ָאמרָ ה הַ חּוגָה:
ְ
'אצְ לִ י בַ מָ רוֹם
אוֹר שמש ,הַ לְ וַאי
וְ הִ גַעְ תָ הֲלוֹם'.
אֲבָ ל בַ מְ רו ִֹמים
ּובַ בוֹר החָ פּור -
ַארנָב ֹלא יָעּוף,
ְ
חּוגָה ֹלא תָ דּור.
ָלכֵן ,אֵ ין בְ רֵ רָ ה
הַ זּוג החָ מּוד
ֻמכְ רָ ח לְ נַהֵ ל
חַ יָיו בְ פֵ רּוד.
וְ רַ ק לְ עִ תִ ים,
עַ ל גבַ ע פָ עּוט,
ְשנֵיהם ִמתְ רָ אִ ים
לְ ִשיחָ ה ּופִ ְטפּוט.
 .60הברווז והקנגורו
סָ ח בַ ְר ָוז אל הַ קנְגּורּו:
'אֵ לִ י! אֵ יְך אַ תָ ה ְמקַ פֵ ץ!
ּוש ֵדמָ ה כְ אִ לּו
עַ ל נִיר ְ
ֹלא תַ פְ סִ יק וְ ת ְחדַ ל עַ ד אֵ ין קֵ ץ!
ַו ֲאנִי ִמתְ רַ פֵ ש בְ מֵ ימֵ י הָ ֲאגַם,
מה חָ פַ צְ תִ י לָצֵ את לְ טַ יֵל בָ ע ֹולָם.
לּו כָמוָֹך ִקפַ צְ תִ י ,כִ י ָאז'..
לַקנְגּורּו סָ ח הַ בַ ְר ָוז.
'קָ חֵ נִי עִ מְ ָך לְ ִטיּול!'
אל הַ קנְגּורּו סָ ח הַ בַ ְרוָז,
'ֹלא אַ ְש ִמיעַ אֲפִ לּו ִמלְ מּול,
רַ ק ְקוָאק חַ ל ְַשלּוש וְ ֹלא עַ ז.
נֵצֵ א נָא אל 'דָ ם' וְ אל 'גֵ'לִ י ב ֹו-לָם'
עַ ל פְ נֵי הַ יַבשת ּובְ עֹ מק הַ יָם,
בְ מַ סָ ע ְמרַ תֵ ק וְ נוֹעָ ז!'
אל הַ קנְגּורּו סָ ח הַ בַ ְרוָז.

(ג'יימס ריווס)

עָ נָה קנְגּורּו לַבַ ְר ָוז:
'יֵש ֹצרְך עַ ל כְָך לְ הַ ְרהֵ ר.
יִתָ כֵן ,באֱמת ,כִ י זה עֵ סק של פָ ז
רַ ק לִ קּוי ב ֹו אחָ ד ְמצַ עֵ ר,
וְ הּוא ,אִ ם יֻתַ ר לִ י את זֹאת לְ צַ יֵן,
ּומצַ נֵן
מַ גַע כַפוֹתיָך הּוא לַח ְ
וְ עָ שּוי הּוא לִ גְ רֹם לִ י לְ רּו-
מָ ִטיזְ ם' ,כֹ ה סָ ח קנְגּורּו.
סָ ח בַ ְר ָוז' :עֵ ת יָשַ בְ תִ י בָ דָ ד,
הִ ְרבֵ יתִ י עַ ל כְָך ַל ֲחשֹב
וְ קָ נִיתִ י ג ְַרבַ יִם ִמצמר ּובַ ד,
שבָ הם את רַ גְ לַי אעֱטֹ ף,
ּוגְ לִ ימָ ה ח ֲִמימָ ה לְ מָ גֵן מִ ן הַ קֹ ר,
ּומ ְקטרת ְקטַ נָה שעָ שָ ן לָּה צָ חוֹר,
ִ
לְ רֵ עִ י ,שפָ נָיו לִ י י ְָקרּו,
לִ ִיד ִידי הָ ָאהּוב קנְגּורּו!'
סָ ח קנְגּורּו' :לַדרְך נּוכַל
לָצֵ את לְ אוֹר סַ הַ ר גָדוֹל,
אַ ְך ְשמֹ ר בַ ְר ָוזִ י עַ ל ִשּוּוי הַ מִ ְשקָ ל,
ואֱחֹ ז בִ זְ נָבִ י פן תִ פֹ ל!'
כֹ ה יָצְ אּו וְ הִ ִקיפּו קַ פֵ ץ וְ נַתֵ ר
את הַ חלד שָ לוֹש פְ עָ ִמים וְ יוֹתֵ ר,
ּומי בְ אָ ְשר ֹו י ְִדמהָ-אז
ִ
אל הַ זּוג קנְגּורּו ּובַ ְר ָוז?
 .61הנמר
ה ֹו נָמֵ ר ,נָמֵ ר בן רשף
בַ יְ עָ רוֹת בִ ְד ִמי הַ נשף
אֵ י יָד צָ רָ ה בַ עֲלִ יל
את ְדמּותְ ָך בַ ת תֹ ַאםִ -חיל?
אֵ י הָ עֹ מק ,אֵ י רּום הוֹד
ב ֹו נִצַ ת ,הֻבְ עַ ר הַ יְ קוֹד
מנּו אל עֵ יניָך ְשבִ יב
יָד הֵ בִ יָאה וַתַ לְ הִ יב?
אֵ י הַ זְ רוֹעַ עָ צְ רָ ה כֹ חַ
את גִ ֵידי לִ בְ ָך לִ ְמתֹ חַ ,
ּוב ֹו דֹפק הֹ לם עַ ז
אֵ י הַ יָד הִ פְ עִ ימָ ה ָאז?
קּורנָס אֲשר הֵ חֵ ל
אֵ י הַ ְ
מֹ חַ עַ ל סַ דָ ן חַ שֵ ל?
וְ אֵ ימָ יו מִ י זה הֵ עֵ ז
לְ פֹ ת בְ כֹ חַ ַויֹאחֵ ז?
עֵ ת כ ֹוכָב ָדקַ ר ְשמֵ י-רּום
וְ דמַ ע עָ ב שָ טַ ף הַ יְ קּום,
הֲּׂשָ ש בְ ָך ָאז בו ְֹראֲָך?
יוֹצֵ ר הַ ּׂשה ,הּוא יוֹצְ ְרָך?
ה ֹו נָמֵ ר ,נָמֵ ר בן רשף
בַ יְ עָ רוֹת בִ ְד ִמי הַ נשף
אֵ י-יָד הֵ עֵ זָה בַ עֲלִ יל

(אדוארד ליר)

(ויליאם בלייק)

ֹצר ְדמּותְ ָך בַ ת תֹ ַאםִ -חיל?
 .62שש גיריות
בְ עֵ ת שעָ בַ ְדתִ י ,עָ בַ ְדתִ י בַ גַן,
בָ אּו שֵ ש גִ ִיריוֹת ּומַ טוֹת בְ י ָָדן,
בְ עִ גּול הִ ִקיפּונִי ,החֱוּו לִ י ִק ָדה:
עּודה.
ָאמרּו' ,לַסְ ָ
'אחָ א ג'ו ְֹרג' ,אּוצָ ה אּוץ' ,לִ י ְ
פַ ְש ִט ָידה בַ תַ נּור ,בַ קַ לַחַ ת בָ שָ ר,
אחָ א ג'ו ְֹרג' ,אּוץ הַ בַ יְתָ ה ,כִ י כְ בָ ר ְמאֻחָ ר!'
ִמהַ ְרתִ י תָ מֵ ּהַ עַ ל מָ ה וְ כֵיצַ ד
פתַ ע ,שֵ ש גִ ִיריוֹת ,עִ ם מַ טה בְ כָל יָד,
יִתְ קַ בְ צּו ִמסְ בִ יבִ י לְ הַ חֲווֹת לִ י ִקדוֹת,
וְ כָל זֹאת כְ ֵדי לִ ְמסֹ ר לִ י עֻבְ דוֹת כֹה פְ שּוטוֹת.

(רוברט גרייבס)

 .63באמת מוזר
עֵ ת גָז הַ כְ פוֹר ,גָח ִמן הַ חֹ ר
הַ דֹב ,וְ ָאץ ִנגָש,
ּומתְ קָ רֵ ב
וְ תָ ר סוֹבֵ ב ִ
אל ִמכְ וְ רוֹת הַ ְדבַ ש.
כָל הַ ְדבו ִֹרים ָאז נ ְחפָ זוֹת
סָ חוֹת לְ מַ לְ כָתָ ן:
'שּוב ְק ִשישָ א -דֹב הַ זֵד פ ֹולֵש
יֵש לְ ג ְָרש ֹו ִמכָאן!'
ָאז דֻ בִ יְ -ק ִשישָ א ִמתְ חַ יְֵך
וְ שָ ף חָ ְטמ ֹו הַ קַ ר:
'גַזְ ָלנִיוֹת שו ְֹטמוֹת גַזְ לָן?
זה באֱמת מּוזָר!'..

(וולטר דה לה מר)

 .64זהב תלתל
הַ ְראִ י פָ ַניְִך
זְ הַ ב-תַ לְ תַ ל,
ְשמַ עְ תִ יְך פוֹזמת
זמר קַ ל.
חָ ַדלְ תִ י ְקרֹא,
סִ פְ ִרי נִסְ גַר,
בָ ָאח מּולִ י
הָ אֵ ש תִ בְ עַ ר.
חַ ְד ִרי נָטַ ְשתִ י
ּוסְ פָ רַ י,
כִ י זִ מְ רָ תֵ ְך
בָ ְקעָ ה אֵ לַי,
פוֹזמת לְָך שָ ם
זמר קַ ל;
הַ ְראִ י פָ ַניְִך
זְ הַ ב-תַ לְ תַ ל.

(ג'יימס ג'ויס)

 .65קני תום
עֵ ת ִחלַלְ תִ י לִ י בַ ַגיְא
ִמזְ מוֹרֵ י ח ְד ָוה וָזִ יו,
בעָ נָן רָ אּו עֵ ינַי
ילד ְמחַ יְֵך ְמלוֹא פִ יו.
'נָא חַ לֵל אוֹדוֹת הַ ּׂשה',
וְ ִחלַלְ תִ י רוֹן תְ רּועוֹת,
'חֲלִ ילָן חַ לֵל נָא שּוב',
מֵ עֵ ינָיו זָלְ גּו ְדמָ עוֹת.
'וְ עַ תָ ה זַמֵ ר ,זַמֵ ר,
נָא הַ ְרפֵ ה ִמן החָ לִ יל'.
וְ זִ מַ ְרתִ י את ִשירַ י;
שּוב נ ְִמלָא הּוא דמַ ע-גִ יל.
'חֲלִ ילָן ,עַ ל סֵ פר כְ תֹ ב,
כְ תֹ ב ִש ְירָך ,עַ לִ יז ,לָבּוב'.
ָאז נָמוֹג הּוא מֵ עֵ ינַי,
וָאכְ רֹת קָ נה נָבּוב,
כֹ ה הִ תְ קַ נְתִ י עֵ ט פָ שּוט,
ְדי ֹו מִ מֵ י מַ בּועַ זְַך.
וְ כָתַ בְ תִ י ִשירֵ י גִ יל -
לֵב כָל ילד בָ ם י ְִשמַ ח.

(ויליאם בלייק)

 .66ג'ני נשקה לי
ג'נִי נ ְָשקָ ה לִ י בְ עֵ ת שנִפְ ג ְַשנּו,
זִ נְקָ ה ִמכִ סְ אָ ּה וַתְ נַשֵ ק;
זְ מַ ן גַזְ לָן! הַ חוֹמֵ ד כָל ְדבַ ר-חֵ ן שרָ כ ְַשנּו,
אֱסֹ ף נָא גַם זֹאת ֱאלֵי חֵ יק.
אֱמֹ ר כִ י נִלְ אֵ יתִ י ,אֱמֹ ר סָ ר ֲאנִי וְ זָעֵ ף,
אֱמֹ ר כִ י ֹלא עשרֹ ,לא אשר נ ְִקרָ ה לִ י,
אֱמֹ ר' :הּוא מַ זְ ִקין' ,אַ ְך הוֹסֵ ף:
ג'נִי נ ְָשקָ ה לִ י.
 .67היריבים
שָ מַ עְ תִ י עוֹף רָ ן ִשיר
עַ ל בַ ד-עֵ ץ עֵ ת יוֹם נֵעוֹר
ִשיר עַ ל טַ ל וְ עַ ל צַ פְ ִריר
בִ ְדשָ אִ ים טוֹבְ לִ ים בְ אוֹר,
אַ ְך ֹלא הִ ְקשַ בְ תִ י לוֹ ,כִ י הּוא,
ֲבּורי הִ ְנעִ ים ִמזְ מוֹר.
ֹלא ע ִ
כְ לָל ֹלא הִ ְקשַ בְ תִ י לוֹ ,כִ י הּוא,
ֲבּורי הִ נְעִ ים ִמזְ מוֹר.
ֹלא ע ִ
הֵ ן עַ ל טַ ל וְ עַ ל צַ פְ ִריר
בִ ְדשָ אִ ים טוֹבְ לִ ים בְ אוֹר,
גַם ֲאנִי שוֹרַ ְרתִ י ִשיר
בְ רֹב נֹ עַ ם כְ צִ פוֹר.

(ל .האנט)

גַם ֲאנִי הֵ יטַ בְ תִ י ִשיר,
בְ רֹב נֹ עַ ם כְ צִ פוֹר,
עַ ל אגְ לֵי-טַ ל ,עַ ל צַ פְ ִריר,
בִ ְדשָ אִ ים טוֹבְ לִ ים בְ אוֹר.
ָלכֵן ,כְ לָל ֹלא הִ ְקשַ בְ תִ י ל ֹו
כְ ששָ ר עַ ל בַ ד עֵ ת יוֹם נֵעוֹר.

(ג'יימס סטיפנס)

 .68זמר עתיק
בְ עוֹד הַ יְ קּום צָ עִ יר ,בָ חּור,
הָ ָארץ יְרֻ קָ ה,
וְ כָל בַ ְר ָוז הִ נ ֹו בַ ְרבּור,
וְ כָל יַלְ ָדה  -מַ לְ כָה;
ִחיש עַ ל ֻאכָף ֲעלֵה ,בָ חּור,
ְּודהַ ר בְ לִ י יגַע כְ לָל.
ְעּורים ,בָ חּור,
תוֹסֵ ס ַדם הַ נ ִ
שוֹחֵ ק ָאז הַ מַ זָל.
כְ שכָל הַ יְ קּום זָקֵ ן ,בָ חּור,
הָ ָארץ ְדהּויָה,
הַ גַלְ גַלִ ים לֵאִ ים ,בָ חּור,
כָל נְשָ מָ ה ְדוּויָה;
ָאז הִ ְשתָ רֵ ְך ַאט בְ לִ י לִ ְמעֹ ד
הַ בַ יְתָ ה ,שָ ם יָאִ יר
ְקלַסְ תֵ ר ָאהַ בְ תָ -כֹ ה בְ עוֹד
הַ יְ קּום הָ יָה צָ עִ יר.
 .69למורפיד
קוֹל עַ ל הָ רּוחַ
וְ קוֹל עַ ל הַ מַ יִם
תוֹעה ְמהַ לְֵך.
ה ֹו מַ הִ י הָ רּוחַ ?
ּומָ הֵ ם הַ מַ יִם?
שלִ י בְ רַ ק עֵ ינְֵך.
יַמָ ה הָ רּוחַ
וְ יַמָ ה הַ מַ יִם,
שָ ם נֹ גַּה מ ֹולְֵך,
ה ֹו מַ הִ י הָ רּוחַ ?
ּומָ הֵ ם הַ מַ יִם?
שלִ י בְ רַ ק עֵ ינְֵך.
קַ ר ,קַ ר הּוא הָ רּוחַ
וְ סַ עַ ר בַ מַ יִם,
שָ ם שמש דוֹעֵ ְך.
ה ֹו מַ הִ י הָ רּוחַ ?
ּומָ הֵ ם הַ מַ יִם?
שלִ י בְ רַ ק עֵ ינְֵך.

(צ'רלס קינגסלי)

ַל ְילָה ,בָ רּוחַ ,
ַל ְילָה ,בַ מַ יִם,
הַ לַחַ ן ה ֹולְֵך:
ה ֹו מַ הִ י הָ רּוחַ ?
ּומָ הֵ ם הַ מַ יִם?
קַ ר הּוא הָ רּוחַ
וְ סַ עַ ר בַ מַ יִם,
אַ ְך לִ י בְ רַ ק עֵ ינְֵך.

(ליונל ג'ונסון)

ד .לדוג
את הלבנה
בים

 .70דרכים
דרְך ַאחַ ת אל ל ֹונְדוֹן,
ְש ִניָה אל ולְ ס תַ ְר ִחיק,
ַד ְרכִ י אל יָם פָ תּוחַ ,
ב ֹו ִמפְ רָ ש צַ ח יַבְ הִ יק.
דרְך ַאחַ ת אל נַחַ ל
רוֹננת לָּה דּומָ ם,
ַד ְרכִ י שלִ י תַ נְחֵ נִי
אל חוֹף יו ְֹרדֵ י הַ יָם.
תַ נְחה ,תִ ְקסֹ ם ,תִ ְקרָ א לִ י
אל מֵ י-יָם מְ לּוחִ ים,
שָ ם נְתִ יבָ ה יָָאה לִ י
בְ לִ י אֲבַ ק ְדרָ כִ ים.
דרְך לַחָ ה זוֹהרת,
פְ רּועַ ת צִ וְ חוֹת ְשחָ פִ ים,
שָ ם ,בְ עֵ ינַי מֵ י מלַח,
זו ִֹרים רּוחוֹת ְטרּופִ ים.
רֹב הַ ְדרָ כִ ים ,הַ בַ יְתָ ה,
שָ בוֹת ִמ ְקצוֹת תֵ בֵ ל,
ַד ְרכִ י ,בְ לִ י מָ נוֹחַ ,
רַ ק הָ לְ ָאה תִ תְ נַהֵ ל.
תוֹסִ יף ִמילִ ין עַ ל אֵ לה
שמַ סְ לּולִ י הִ תְ וָה
בְ ִחפּושֵ י הַ יֹפִ י
שאֵ ל ,עָ לַי צִ ּוָה.

(ג'ון מספילד)

 .71שלושה רעים מגותם
ְשלוֹשָ ה רֵ עִ ים ִמגֹ תָ ם
עַ ל סִ יר יָצְ אּו ַליָם.
לּו אַ ְך חָ זָק הָ יָה הַ סִ יר
נ ְִמשָ ְך הָ יָה גַם זה הַ ִשיר.
 .72שלושה בני גותם
הֵ יִ ,מי אַ תם הַ סַ פָ נִים? ְשלוֹשָ ה בְ נֵי גֹ תָ ם הַ נְב ֹונִים.לְ ָאן בַ סִ יר תָ שּוטּו שָ ם?לָדּוג את הַ לְ בָ נָה בַ יָם.יַצִ יב הַ סִ יר ,הַ יָם מַ בְ הִ יק,
הַ נֵטל כָאן  -תִ ירוֹש עַ תִ יק,
הַ נֵטל כָאן  -תִ ירוֹש עַ תִ יק.
 ִמי זֹאת ִמנגד שָ ם חָ ָֽ ָגה? ֲאנִי הִ יא זוֹ ,הַ ְדָאגָה.עֲלִ י נָא לַסִ פּון לָדּור.ֹלאֹ ,לא! הֵ ן הַ ָדבָ ר ָאסּור!צִ ּוָה הָ אֵ ל כְ בָ ר ִממָ רוֹם:
בַ סִ יר אֵ ין ל ְַדָאגָה מָ קוֹם,
בַ סִ יר אֵ ין ל ְַדָאגָה מָ קוֹם.

(אנונימי)

ֹלא תִ פְ חֲדּו ִמגַל אַ ִדיר?הוֹֹ ,לא .הֵ ן ְמכֻשָ ף הַ סִ יר.מַ ה סוֹד ֹו של הַ כִ שּוף?תָ ִמיד אל עַ ל הַ סִ יר יָצּוף.יַצִ יב הַ סִ יר ,הַ יָם מַ בְ הִ יק
הַ נֵטל כָאן  -תִ ירוֹש עַ תִ יק,
הַ נֵטל כָאן  -תִ ירוֹש עַ תִ יק.

(ת.ל .פיקוק)

 .73ג'יפי וג'ימי
'ימי הֵ ם שֵ נִי כְ לַבְ לָבִ ים
גִ 'יפִ י וְ גִ ִ
שיָצְ אּו לְ הַ פְ לִ יג עַ ל בּולֵי-עֵ ץ עָ בִ ים.
הַ מוֹטוֹת הִ תְ הַ פְ כּו ,הַ כְ לָבִ ים נִגְ ְרפּו,
בִ גְ ֵדיהם הַ ַד ִקים נ ְִר ְטבּו ,נ ְִש ְטפּו.
'ימי חָ תְ רּו אל הַ חוֹף
גִ 'יפִ י וְ גִ ִ
ָאמרּו כִ י הַ נַחַ ל גָשּום וְ רָ טֹ ב.
וְ ְ
הֵ ם ָאמְ רּו כִ י מֵ ימָ יו כְ לָל אֵ ינָם יְבֵ שִ ים,
יחים.
יחי כִ ִ
יחים ,כִ ִ
יחי כִ ִ
כִ ִ
'ימי הִ ְרעִ ידּו ִמקֹ ר
גִ 'יפִ י וְ גִ ִ
ָאמרּוֹ :לא נֵצֵ א עוֹד ַלנַחַ ל ל ְַחתֹ ר.
וְ ְ
לָשּוט ֹלא נוֹסִ יף בְ לִ י לִ לְ מֹ ד זֹאת עַ ד תֹ ם,
בָ אּו-בָ אּו הָ אּו-הָ אּו ,הָ אּו-הָ אּו בָ אּו-בוֹם.
 .74וינקן בלינקן ונוד
וִ ינְקן בְ לִ ינְקן וְ נוֹד ,עִ ם לֵיל
חָ תְ רּו בְ נַעַ ל עֵ ץ
בִ נְהַ ר אוֹר-בְ ֹדלַח ִמתְ פַתֵ ל
אל יָם טְ לָלִ ים נוֹצֵ ץ.
לְ ָאן תָ שּוטּו ,מַ ל ִָחים?תָ הָ ה יָרֵ חַ -סַ ב.
יחים
לָדּוג ְדגִ יגִ ים ּומְ לִ ִבְ יָם קָ סּום ,נִלְ בָ ב,
בְ ִר ְשתוֹת כסף וְ זָהָ ב.
סָ חּו וִ ינְקן
בְ לִ ינְקן
נוֹד.
צָ חַ ק יָרֵ חַ וְ זִ מֵ ר,
עֵ ת שָ מָ ה נַעַ ל-עֵ ץ
קֻ לְ עָ ה בֵ ין רּוחַ -יָם סוֹעֵ ר
וְ גַל טְ לָלִ ים נוֹצֵ ץ.
כוֹכְ בֵ י הָ רוֹם ,הֵ ם הַ מְ לִ יחִ ים,
קָ ְראּו ִמיָם נִלְ בָ ב:
פִ ְרשּו הָ רשת ,מַ ל ִָחים,
אֵ ין בָ נּו מּוג לֵבָ ב.
כְָך סָ חּו יַחַ ד בְ נֵי-כ ֹוכָב
אל וִ ינְקן
בְ לִ ינְקן
נוֹד.

(לורה ריצ'רדס)

וְ כָל הַ לֵיל ,בְ יָם נוֹצֵ ץ,
פָ ְרשּו הֵ ם רשת פָ ז
ּוממְ רוֹמִ ים בְ נַעַ ל-עֵ ץ
ִ
הַ בַ יְתָ ה שָ בּו ָאז.
יָפה הָ יָה כֹ ה הַ ִשיּוטֹלא יֵָאמֵ ן .אּולָם
יֵש הָ או ְֹמ ִרים כִ י זה פָ שּוט
חֲלוֹם שנ ֱחלַם,
אֲבָ ל ֲאנִי את שְ מוֹת ֻכלָם
א ְמנה פֹ ה וִ ינְקן
בְ לִ ינְקן
וִ ינְקן ּובְ לִ ינְקן הֵ ם אִ יש ֹונִים
וְ נוֹד הִ נ ֹו רֹאש קָ ט.
וְ נַעַ ל-עֵ ץ ,בָ ּה הַ ְקטַ נִים
חָ תְ רּו ,הִ יא ערש-שָ ט.
אִ ם כֵן ,עִ צְ מּו את עֵ ינֵיכם
כְ שאִ מָ א שָ רָ ה ִשיר
וְ יָד של פלא תְ נ ְִידכם
עַ ל יָם ְקסָ ִמים מַ זְ הִ יר,
ב ֹו נַעַ ל-עֵ ץ בְ שֵ יט מָ הִ יר
נ ְָשָאה את וִ ינְקן
בְ לִ ינְקן

נוֹד.

נוֹד.
 .75הג'ומבלים
הִ פְ לִ יגּו בִ כְ בָ רָ ה ַליָם,
הִ פְ לִ יגּו בִ כְ בָ רָ ה,
וְ חֵ רף ְדבַ ר רֵ עִ ים קוֹדֵ ר,
בְ בֹקר קַ ר ,אל יָם סוֹעֵ ר,
הִ פְ לִ יגּו בִ כְ בָ רָ ה!
ָאמרּו לָהם ֻכלָם:
וְ עֵ ת ְ
'הֵ ן הַ כְ בָ רָ ה תִ ְטבַ ע בַ יָם!'
עָ נּו'ְ :קטַ נָה הִ יא הַ כְ בָ רָ ה,
אַ ְך נְצַ פְ צֵ ף עַ ל כָל מוֹרָ א
ּובַ כְ בָ רָ ה נַפְ לִ יג!'
כֹ ה רָ חוֹק ,כֹ ה רָ חוֹק
ג'ּומבְ לִ ים נִסְ תְ רָ ה.
ַאדמַ ת הַ ְ
ְ
כְ ֻחלָה יָדָ ם ,רֹאשָ ם ָירֹק.
וְ הֵ ם הִ פְ לִ יגּו בִ כְ בָ רָ ה.
עַ ל פְ נֵי כְ בָ רָ ה הִ פְ לִ יגּו ִחיש,
עַ ל פְ נֵי כְ בָ רָ ה בַ יָם.
עִ ם סרט מ ִשי יְרַ ְקרַ ק
קָ שּור לִ ְקנֵה ִמ ְקטרת ַדק -
ִמפְ רָ ש לְ תֹ רן רָ ם.
וְ כָל אִ יש ָאמַ ר' :הֵ ן זה מּובָ ן,
הֵ ם יִתְ הַ פְ כּו בְ בוֹא הַ זְ מַ ן!
קו ְֹד ִרים ְשחָ ִקים ,זה עֵ סק בִ יש
וְ גַם נוָֹאל לָשּוט כֹה ִחיש
עַ ל פְ נֵי כְ בָ רָ ה בַ יָם!'
כֹ ה רָ חוֹק ,כֹ ה רָ חוֹק
ג'ּומבְ לִ ים נִסְ תְ רָ ה.
ַאדמַ ת הַ ְ
ְ
כְ ֻחלָה יָדָ ם ,רֹאשָ ם ָירֹק.
וְ הֵ ם הִ פְ לִ יגּו בִ כְ בָ רָ ה.

(יוג'ין פילד)

הֵ חֵ לּו מַ יִם ָאז לַחְ דֹר,
ל ְַחדֹר ּולְ חַ לְ חֵ ל.
ּולְ בַ ל תִ פְ גַע בָ ם הַ לַחּות
לָקַ ח כָל אִ יש ְניָר ָוחּוט
וְ את רַ גְ לָיו ִחתֵ ל.
ּובְ עֹ מק כַד בִ לּו לֵילָם
ָאמרּו' :עַ ד מַ ה נ ְחכַם!
וְ שָ ם ְ
קו ְֹד ִרים ְשחָ ִקים .הַ יָם מַ תִ יש.
אַ ְך הַ מַ צָ ב אֵ יננּו בִ יש
עֵ ת בַ כְ בָ רָ ה נ ְַחתֹ ר!'
כֹ ה רָ חוֹק ,כֹ ה רָ חוֹק,
ג'ּומבְ לִ ים נִסְ תְ רָ ה.
ַאדמַ ת הַ ְ
ְ
כְ ֻחלָה יָדָ ם ,רֹאשָ ם ָירֹק.
וְ הֵ ם הִ פְ לִ יגּו בִ כְ בָ רָ ה.
כָל הַ ַל ְילָה הֵ ם חָ תְ רּו
וְ עִ ם ֲערֹב הַ יוֹם,
זִ מְ רּו ֻכלָם לַסַ הַ ר ִשיר,
לְ הֵ ד קוֹל ֹו של ג ֹונְג אַ ִדיר
בֵ ינוֹת לְ הָ רֵ י רוֹם:
'הו ִטים-בָ ה-לּו! עַ ד מַ ה נחְ מָ ד,
עַ ל פְ נֵי כְ בָ רָ ה ,בְ עֹ מק כַד,
לְ נֹ גַּה זְַך של סַ הַ ר ַדק,
לָשּוט עִ ם סרט יְרַ ְקרַ ק
בֵ ינוֹת לְ הָ רֵ י רוֹם!'
כֹ ה רָ ח ֹוק ,כֹ ה רָ חוֹק,
ג'ּומבְ לִ ים נִסְ תְ רָ ה.
ַאדמַ ת הַ ְ
ְ
כְ ֻחלָה יָדָ ם ,רֹאשָ ם ָירֹק.
וְ הֵ ם הִ פְ לִ יגּו בִ כְ בָ רָ ה.
הֵ ם שָ טּו עַ ד לִ ְקצוֹת הַ יָם
אל ארץ יְעָ ִרים.
קָ נּו ַינְשּוף וְ דֻ בְ שָ נִית
ַו ֲע ָגלָה דּו-אוֹפַ נִית,
עִ ם אֹ רז ְּודבו ִֹרים.
קָ נּו חֲזִ יר ,עוֹרֵ ב מּוזָר
וְ קוֹף שכַפוֹתָ יו ֻסכָר,
ַוח ֲִריצֵ י גְ בִ ינָה בְ לִ י ַדי
בּוקים של ִרינְג-ב ֹוִ -רים.
ּובַ ְק ִ
כֹ ה רָ חוֹק ,כֹ ה רָ חוֹק
ג'ּומבְ לִ ים נִסְ תְ רָ ה.
ַאדמַ ת הַ ְ
ְ
כְ ֻחלָה יָדָ ם ,רֹאשָ ם ָירֹק.
וְ הֵ ם הִ פְ לִ יגּו בִ כְ בָ רָ ה.
חָ זְ רּו ִמקֵ ץ ע ְש ִרים שָ נָה.
(ע ְש ִרים ,א ֹו ַאף יוֹתֵ ר)
וְ כָל אִ יש ָאמַ ר' :הֵ ם כֹ ה ג ְָדלּו
בְ עֵ ת הִ פְ לִ יגּו וְ ִטיְ לּו
לְ חּוג הַ סַ ְר ְטפַ נְתֵ ר!'
הּורמָ ה ָאז כוֹס לְ חַ ֵייהם
ְ
וְ כֻפְ תָ אוֹת הֻגְ שּו לָהם.
'אִ ם אַ ְך נּוכַל' ,כָל אִ יש קָ רָ א,
'נַפְ לִ יג ַאף ָאנּו בִ כְ בָ רָ ה
לְ חּוג הַ סַ ְר ְטפַ נְתֵ ר!'
כֹ ה רָ חוֹק ,כֹ ה רָ חוֹק
ג'ּומבְ לִ ים נִסְ תְ רָ ה.
ַאדמַ ת הַ ְ
ְ
כְ ֻחלָה יָדָ ם ,רֹאשָ ם ָירֹק.

וְ הֵ ם הִ פְ לִ יגּו בִ כְ בָ רָ ה.

(אדוארד ליר)

 .76ג'ק שתום עין
גֵ'ק ְשתּום-עַ יִן הַ פִ ירָ ט
בַ ְרנָש אַ לִ ים ,עָ שּוי בְ לִ י חַ ת
עִ ם רגל עֵ ץ,
מַ בָ ט רוֹעֵ ץ
וְ קרס חַ ד
בִ ְמקוֹם כַף יָד.
גֵ'ק ְשתּום-עַ יִן הַ פִ ירָ ט
הָ יָה בַ ְרנָש עָ שּוי בְ לִ י חַ ת.
 .77הפירט דון דרק מדאודי
אּודי
ה ֹו! הַ פִ ירָ ט דוֹן ד ְרק מִ ָד ִ
הָ יָה אִ יש ַאכְ זָר ,אִ יש ְמאוֹד ַאכְ ז ִָרי!
אַ ְך הָ יָה ל ֹו מַ ְראה נה ֱָדר לְ הַ פְ לִ יא
אּודי.
לַפִ ירָ ט דוֹן ד ְרק מִ ָד ִ
הָ יָה ל ֹו מַ צְ פּון שָ חֹ ר כָעוֹרֵ ב,
אַ ְך ִמתוְֹך כוֹבָ ע ֹו גְ ִדיל נוֹצוֹת הִ ְשתַ ְרבֵ ב,
שבִ ְשעַ ת הַ ִטיּול הָ יָה נָדִ ,מ ְשתַ בְ שֵ ב,
אּודי.
עַ ל רֹאש הַ פִ ירָ ט ִמ ָד ִ
ַאדמ ֹונִי וְ שָ רּוט,
הָ יָה ל ֹו ְמעִ יל ְ
את ְשפָ מ ֹו הּוא הָ יָה ְמסַ לְ סֵ ל בִ תְ ִמידּות,
ִשכְ ְשכּו בְ נוֹת-הַ יָם בְ נִתְ זֵי הִ תְ רַ גְ שּות
אּודי.
בִ גְ לַל הַ פִ ירָ ט ִמ ָד ִ
הָ יָה ל ֹו כְ מ ֹו ֵכן גַם צִ יּור קַ עֲקַ ע
ּובְ תוְֹך חֲגוֹר ֹו הָ רָ כּוס הּוא תָ קַ ע
ּומין חרב ַדקָ ה,
פִ גְ יוֹן וְ סַ כִ ין ִ
אּודי.
הַ פִ ירָ ט דוֹן ד ְרק ִמ ָד ִ
הּוא יָרָ ה בְ לִ י הִ סּוס ,הּוא הָ יָה אֵ ימְ תָ נִי,
ּובַ יָם ,עֵ ת הָ יָה הָ אֲוִ יר ַזעֲפָ נִי,
הּוא ָלגַם וְ ָלגַם ִמבַ ְקבּוק כְ רַ סְ תָ נִי,
אּודי.
הַ פִ ירָ ט דוֹן ד ְרק ִמ ָד ִ
הָ יְתָ ה ל ֹו גַם חרב ְדמּויַת עֲקַ לְ תוֹן
וְ הָ יָה ל ֹו תֻכִ י שנ ְִקרָ א 'פִ לְ פֵ לְ תוֹן'
וְ צַ לקת גְ ד ֹולָה שג ֹונָּה ַדמְ ַד ְמתוֹן,
אּודי.
הַ פִ ירָ ט דוֹן ד ְרק ִמ ָד ִ
ּומַ ְטמוֹן הּוא ה ְחבִ יא ,הַ שוֹדֵ ד הַ נִתְ עָ ב,
ּוטחָ ב,
בְ תֵ בָ ה מֻפְ לָָאה ,כְ סּויַת עֹ בש ְ
בְ כִ יס ֹו ִר ְש ְרשּו מַ ְטבְ עוֹת של זָהָ ב,
אּודי.
ִר ְשרֵ ש זְ הָ ב ֹו של ָד ִ
מַ צְ פּונוֹ ,כַמּובָ ן ,הִ ְש ִחיר עַ ד ִט ְשטּוש,
אַ ְך ְשנֵי ִמנְעָ לָיו בוֹסְ סּו בְ ִר ְשרּוש,
עֵ ת חָ לַף הּוא עַ ל פְ נֵי הָ ע ֹולָם בְ ִדשְ דּוש
אּודי.
הַ פִ ירָ ט דוֹן ד ְרק ִמ ָד ִ

(אנונימי)

זה נָכוֹן ,הּוא הָ יָה אִ יש אַ לִ ים וְ ַאכְ זָר,
לִ ְמנוֹת את פְ שָ עָ יו פֹ ה פָ שּוט אִ י אפְ שָ ר,
אַ ְך מַ ְראֵ הּו הָ יָה באֱמת נהֱדָ ר,
אּודי.
הַ פִ ירָ ט דוֹן ד ְרק ִמ ָד ִ

(מילדרד פלו מייגס)

 .78ספינה אחת הפליגה
סְ פִ ינָה ַאחַ ת הִ פְ לִ יגָה,
הִ פְ לִ יגָה ִמן הַ חוֹף;
עַ ל סִ פּונָּה נ ְָשָאה לְָך
ְדבָ ִרים יָפִ ים ָלרֹב:
ֻסכ ִָריוֹת הָ יּו בָ ּה,
ַארגָז;
פֵ רוֹת ְמלוֹא ְ
כָל ִמפְ רָ שיהָ מ ִשי
וְ הַ תְ רָ נִים ִמפָ ז.
בְ חבר מַ לָחיהָ
שֵ נִי תְ רֵ יסְ רֵ י עַ כְ בָ ר,
נו ְֹשאִ ים כֻלָם שַ לְ שלת
כְ רּוכָה ֲעלֵי צַ ּוָאר.
הַ קַ בַ ְרנִיט בַ ְר ָוז הּוא
לָבּוש ִמ ְקטֹ רן ַדק,
כְ שהַ סְ פִ ינָה הִ פְ לִ יגָה
קָ רָ א בְ קוֹל'ְ :קוָקְ ,קוָק'.

(אנונימי)

 .79הספינה מריו
סְ פִ ינָה ַאחַ ת מֵ ִָֽרי ֹו
ִשיְ טָ ה בְ יָם כָחֹ ל
ּובְ חבר מַ לָחיהָ
קוֹפִ ים הָ יּו הַ ֹכל:
טַ בָ ח ,צוֹפה עַ ל תֹ רן,
הַ גַאי וְ רַ ב-חוֹבֵ ל,
וְ ַאף ֹלא פַ ס של ארג
את מָ תְ נֵיהם חוֹתֵ ל;
ִמנִי מִ כְ סה עַ ד קַ עַ ר,
סִ פּון וְ תָ א הִ גּוי,
וְ ַאף ֹלא טְ לַאי מָ הּוּהַ
א ֹו בְ ַדל ִמכְ נָס בָ לּוי.
אֲבָ ל ,הַ אֵ ין זה ְמשוֹבֵ ב,
אֵ יְך הֵ ם בִ סְ עֹ ר נ ְַחשוֹל,
נּודי זְ נָבוֹת ָאצִ ים
בְ נ ְִד ֵ
את הַ מִ פְ רָ ש לִ גְ ֹלל?
אוֹהוֹ! הַ אֵ ין זה ְמשוֹבֵ ב,
עֵ ת יָם חָ דֵ ל מֵ ְרעֹ ם,
לִ ְראוֹת כֵיצַ ד קו ְֹרסִ ים כֻלָם
סְ בִ יב חֲבִ יֹנת רוֹם?
וְ אוֹּה! הַ אֵ ין זה ְמשוֹבֵ ב
אֵ יְך בְ קָ ְרבָ ם אל חוֹף,
דוֹלְ גִ ים ֻכלָם עַ ל פְ נֵי הַ חוֹל
ִחיש אֱגוֹזִ ים לִ ְקטֹ ף?

(וולטר דה לה מר)

 .80שיר ים
פַ ס בַ ד רָ טֹ ב ,זִ ְרמֵ י הַ יָם,
וְ רּוחַ עַ ז נוֹשֵ ב,
בְ ֹלבן ִמפְ רָ ִשים הּוא פָ ח
וְ תֹ רן גֵא כוֹפֵ ף.
כוֹפֵ ף הַ תוֹרן ,בַ חּורַ י,
ּוכְ נשר עָ ט אל ְדרוֹר,
חוֹף ַאנְגְ לִ יָה תִ טש סְ פִ ינָה,
לַמ ְרחַ ִקים תַ ְחתֹ ר.
בְ עַ ד מַ שָ ב לוֹטֵ ף ,עָ נֹ ג,
ַאק ִשיב,
קוֹל יָפָ תִ י ְ
אַ ְך תְ נּו לִ י ַנהֲמַ ת רּוחוֹת
וְ גַל נִּׂשָ א מַ ְקצִ יף.
וְ גַל נִּׂשָ א לוֹ ,בַ חּורַ י,
סְ פִ ינָה מ ְֻקשֵ ית ,בַ תְ -דרוֹר,
שָ ם חלד-יָם לָנּו מָ עוֹן,
לִ בֵ נּו  -גִ יל יֵעוֹר.
שָ ם מּול הַ סַ הַ ר הַ מַ ְק ִרין,
חַ ְשרַ ת סּופָ ה ,בְ רָ ִקים.
הַ ְק ִשיבּו ,מַ ל ִָחים ,לַצְ לִ יל,
רּוחוֹת הַ יָם שו ְֹר ִקים.
שו ְֹר ִקים רּוחוֹת-יָם ,בַ חּורַ י,
בָ רָ ק  -קֹ רָ א ל ֹו ְדרוֹר
ַארמוֹן,
וְ לָנּו עֵ ץ חָ לּול ְ -
חלְ קֵ נּו יָם ָאפֹ ר.
 .81מותו של אדמירל בנבאו
הַ טּו ָאזְ נֵיכם ,יו ְֹר ֵדי יָם ,יו ְֹר ֵדי יָם,
הַ טּו ָאזְ נֵיכם ,יו ְֹר ֵדי יָם.
ַאד ִמירָ ל בנְבָ אּו עַ ז הַ לֵב,
לִ תְ הִ לַת ְ
בְ א ֹויְבָ יו אֵ יְך נִלְ חַ ם ,אֵ יְך נִלְ חַ ם.
בנְבָ אּו ,הּוא הִ פְ לִ יג אל הַ ְקרָ ב ,אל הַ ְקרָ ב,
בנְבָ אּו ,הּוא הִ פְ לִ יג אל הַ ְקרָ ב;
בנְבָ אּו ,הּוא הִ פְ לִ יג אַ ְך בְ מֹ רְך לִ בָ ם,
נ ְִמלְ טּו ְקבַ ְרנִיטָ יוְ ,קבַ ְרנִיטָ יו.
כֹ ה ִק ְרבִ י לְ וֵיד סָ ח' :נָנּוָֽ סָ ה ,נָנּוס'
כֹ ה ִק ְרבִ י לְ וֵיד סָ ח' :נָנּוס.
לִ י י ְָקרָ ה ַד ְרגָתִ י ,אַ ְך לָצֵ את מּול א ֹויֵב,
זהּו עֵ סק מָ אּוס ,אוֹי מָ אּוס'.
ָאז הָ 'רּובִ י' תָ ְקפָ ה צִ י צָ ְרפַ ת ,צִ י צָ ְרפַ ת,
עִ ם בנְבָ אּו ,הִ יא תָ ְקפָ ה צִ י צָ ְרפַ ת;
נִלְ חֲמּו עַ ד ִנגַר דָ ם עַ ל פְ נֵי הַ סִ פּון,
עַ ד ִנגַר וְ נ ְחבַ ט וְ נ ְחבַ ט.

(אלן קנינגהם)

בנְבָ אּו ,הּוא נוֹרָ ה בְ רַ גְ לָיו ,בְ רַ גְ לָיו,
בנְבָ אּו ,הּוא נוֹרָ ה בְ רַ גְ לָיו;
בנְבָ אּו ,הּוא נוֹרָ ה ,אַ ְך פָ קַ ד עַ ל הַ ֹכל:
'ַאל תַ ְרפּו מִ ן הַ ְקרָ בִ ,מן הַ ְקרָ ב!'
את פִ צְ ע ֹו ָאז חָ בְ שּו ,הּוא זָעַ ק ,הּוא זָעַ ק,
את פִ צְ ע ֹו ָאז חָ בְ שּו ,הּוא זָעַ ק:
הִ ְשכִ יבּונִי מּול פְ נֵי הָ א ֹויֵב ,עַ ד אֲשר
פְ תִ יל חַ יַי ְינֻתַ קְ ,ינֻתַ ק'.

(אנונימי)

 .82איי יסמינה
הָ יָה זה עַ ל סִ פּון תָ ְרנִית
ש ְשמָ ּה ' ֻבבֹנת' ,הַ ְקבַ ְרנִיט,
ִמתוְֹך קֻ בַ עַ ת ג ְַמל ֹונִית
סָ בָ א תְ מַ ד 'עלז-יַמָ ּה'
מֵ רֹאש הַ תֹ רן הּוא הִ ְרעִ ים:
'הָאח! ִמנגד זְ עּום גְ בִ ינִים,
ישים
שָ ט 'סְ גִ ין הַ צִ י' כְ מ ֹו זְ נַב כְ ִר ִ
עַ ל פְ נֵי חלְ קַ ת-יָם שָ מָ ה!'
'ַאל נָא תַ ְטעֵ נּו ,קָ פִ יטָ ן,
הֵ ן כְ בָ ר נו ַֹדע לָנּו ִמזְ מַ ן
כִ י הַ 'סָ גִ ין'' ,קָ רָ א סַ פָ ן,
(הַ צות 'אוֹי' יָהִ ימָ ה)
'שָ קַ ע עָ מֹ ק אל הַ מְ צּולוֹת
עִ ם ְשלַל בַ ִדים ּומַ ְרכוֹלוֹת
וְ נָח הַ ְרחֵ ק הּוא ,לְ מַ ְרגְ לוֹת
ִשפְ עַ ת אִ יֵי יַסְ ִמינָּה'.
אל עַ ל ָדָאה בִ יעָ ף מָ הִ יר,
הַ קַ בַ ְרנִיט ,עַ ל כְ נַף אֲוִ יר,
ִמשָ ם את כוֹבָ ע ֹו הֵ סִ יר,
קָ רָ אֱ ' :היּו שָ לוֹם-הָ ּה!'
בֵ ין ִרכְ סֵ י יָם וְ נֵד נ ְַחשוֹל,
שָ ם הַ תָ ְרנִית נָתִ יב תִ סְ ֹלל,
י ְַחתֹ ר הַ צות בְ לִ י לַחְ דֹל
ע ֲֵדי בוֹא ֹו יַסְ ִמינָּה.

(כריסטופר לוג)

 .83דני-רון בקבורון
ָדנִי-רוֹן בַ ְקבּורוֹן ָדר ל ֹו עַ ל תֵ ל
וְ ָאדָ ם ְמאֻשָ ר הּוא הָ יָה.
הּוא שָ בָ ה את לִ בָ ּה של בַ ת-יָם מַ ְקסִ ימָ ה
ש ָדרָ ה בְ לֵב הַ מְ צּולָה.
כָל ערב הָ יְתָ ה הִ יא ע ֹולָה ּומְ זַמְ רָ ה
עַ ל סלַע בֵ ינוֹת ַלגַלִ ים:
'אוֹּהָ ,דנִי-רוֹן בַ ְקבּורוֹן ,חמד-רוֹן בַ ְקבּורוֹן,
הֲתֵ צֵ א לִ ְראוֹתֵ נִי פָ נִים?'

ָדנִי-רוֹן בַ ְקבּורוֹן האֱזִ ין לְ ק ֹולָּה
ּופָ תַ ח את הַ צֹהַ ר הַ קָ ט;
הּוא נִתֵ ר וְ ִקפֵ ץ וְ ִקפֵ ץ וְ נִתֵ ר,
אל הַ חוֹף הּוא ִמהֵ ר וְ יָרַ ד.
עַ ל סלַע י ְָשבָ ה שָ ם בַ ת-מַ יִם ְקטַ נָה:
'אוֹּהָ ,דנִי-רוֹן בַ ְקבּורוֹן ,חמד-רוֹן בַ ְקבּורוֹן,
הֲתֵ צֵ א לִ ְראוֹתֵ נִי פָ נִים?'
ָדנִי-רוֹן בַ ְקבּורוֹן ה ֱחוָה לָּה ִק ָדה,
בַ ת-הַ יָם ה ְחזִ ירָ ה ַאחַ ת
ָאמרָ ה' :אוֹּה ,מֵ עו ִֹדי ֹלא רָ אִ יתִ י יְצּור
וְ ְ
חָ מּוד ּומָ תוֹק כְ מוֹתְ ָך.
בְ בֵ יתִ י הַ מַ ְקסִ ים ,שבְ עֹ מק יַמִ ים,
נּוכַל חַ יֵי אשר לִ ְחיוֹת,
אוֹּהָ ,דנִי-רוֹן בַ ְקבּורוֹן ,חמד-רוֹן בַ ְקבּורוֹן,
הֲתֵ רֵ ד עִ מָ ִדי לַמְ צּולוֹת?'
ָדנִי-רוֹן בַ ְקבּורוֹן הֵ ִשיב' :הוֹ ,כֵן,
בְ חֵ פץ ָאבוֹא אל ָנוְֵך,
ּוכְ ֵדי שאוֹתִ יֹ ,לא תַ בְ הִ ילִ י בִ תִ י,
ֲאג ֵַדל לִ י ָזנָב כִ זְ נָבֵ ְך'.
בְ י ָָדּה הּוא החְ זִ יקִ ,מן הַ חוֹף הּוא הִ ְר ִחיק,
וְ נִבְ לַע בְ תוְֹך קצף הַ יָם.
ּומֵ ָאז ,דָ נִי-רוֹן בַ ְקבּורוֹן ,חמד-רוֹן בַ ְקבּורוֹן,
(לורה ריצ'רדס)
ֹלא נ ְִרָאה עוֹד יוֹתֵ ר עַ ד ע ֹולָם.
 .84הנווד
הָ יֹה הָ יָה ַנּוָד עַ לִ יז,
בַ לְ ָדר פָ זִ יז ,מַ לָח ז ִָריז,
אֲשר בָ נָה ל ֹו ג ֹונְד ֹולָה
לָשּוט בָ ּהּ ,ובְ לִ י לְ הַ פְ ִריז,
נָזִ יד מֵ זִ ין הּוא בָ ּה הִ ְטעִ ין,
עִ ם נֵטל ה ֲָד ִרים ִמפָ ז;
הִ זְ לִ יף עָ ליהָ נֵטף מֹ ר
ַואֲזוֹבְ יוֹן בָ שּום הִ תִ יז.

(ג'.ר .טולקיין)

 .85אלמוג
מַ לָח ,מַ לָחְ ,קרַ ב אל הַ חוֹף,מַ ה לִ י הֵ בֵ אתָ שָ ם?
ַאלְ מֹ ג ָאדֹםַ ,אלְ מֹ ג לָבָ ן,ַאלְ מֹ ג ִמתוְֹך הַ יָם.
ֹלא ִמן הָ ָארץ חֲפַ ְרתִ יו
וְ ֹלא ְקטַ פְ תִ יו מֵ עֵ ץ,
ְצּורים רָ פִ ים
בְ רָ אּוהּו י ִ
בְ עֹ מק יָם נוֹצֵ ץ.
 .86העבירני את המים
הַ עֲבִ ירֵ נִי את הַ מַ יִם,אָ נָא ,הַ סַ פָ ן.
ַארנָקֵ ְך,
אִ ם אֲגוֹרָ ה בְ ְהִ ְננִי מּוכָן.

(כריסטינה רוזטי)

ַארנ ִָקי,
יֵש אֲגוֹרָ ה בְ ְעֵ ינַי תְ כֻלוֹת הִ נָן,
הַ עֲבִ ירֵ נִי את הַ מַ יִם,
אָ נָא ,הַ סַ פָ ן.
אל סִ ירָ תִ י עֲלִ י נָא,לּו גַם ְשחֹ רוֹת הִ נָן,
אֲגוֹרָ תֵ ְך לִ י ֲהבִ י
ַו ֲאנִי מּוכָן.

(כריסטינה רוזטי)

 .87לי בעל קט
לִ י בַ עַ ל קָ ט ,הִ פְ לִ יג הּוא
ַליָם ,וְ הָ רּוחוֹת
סְ בִ יב סְ פִ ינָת ֹו שו ְֹרקוֹת ל ֹו
וְ אל בֵ יתִ י פו ְֹרחוֹת.

(כריסטינה רוזטי)

 .88צועני המים
עִ ם הַ שמש הַ שוֹקַ עַ ת
רּוחי קו ַֹדחַ ת בִ י,
שּוב ִ
שּוב צִ ְמאוֹן הַ נְדוֹד תו ְֹקפֵ נִי
ּולְ יָם-סִ ין יוֹצֵ א לִ בִ י.
יֵש תָ ְרנִית בִ ְקצֵ ה הָ אֹ פק,
ִמפְ רָ שיהָ  -אֹ דם אֵ ש,
אל 'אִ יֵי ע ְרגָה' ,לָשּוט בָ ּה
תְ נּונִי נָא בְ יָם גוֹעֵ ש.
לְ מָ חָ ר ,עַ ד עֵ ת עַ ְרבַ יִם,
לְ הַ פְ לִ יג ֲאנִי חַ יָב,
ִידנִי שּוב יָם-פלא,
ְינ ֵ
יִּׂשָ אֵ נִי גַל נִלְ הָ ב.

(ריצ'רד האווי)

ה .על
פסגות
הלבנה

 .89עצירה ליד יער בערב מושלג
לְ ִמי הַ יַעַ ר פֹ ה שַ יְָך,
אֵ ַדע ,הֵ ן גָר בַ כְ פָ ר הּוא ,אַ ְך
הּוא ֹלא י ְִראֵ נִי נעֱצָ ר
מּול ַיעֲר ֹו כְ סּוי שלג זְַך.
סּוסִ י הַ קָ ט חָ ש כִ י מּוזָר
ל ְַחנוֹת בְ אֵ ין פֹ ה בֵ ית אִ כָר
בֵ ין יַעַ ר עַ ד ּוכְ פוֹר-יַמָ ה
בְ ַל ְילָה ַאפְ לּולִ י וְ קַ ר.
מַ ְרעִ יד הּוא את ז ֹוג הָ ִרתְ מָ ה
לִ ְשאֹ ל עִ כּוב זה עַ ל שּום מַ ה?
ִמלְ בַ ד צְ לִ יל זה ,רַ ק נשב כְ פוֹר
מַ ִשיר פְ תוֹתִ ים עַ ל א ֲָדמָ ה.
הָ דּור הַ יַעַ ר ,אַ ְך עַ ד אוֹר
עָ לַי עוֹד הַ בְ טָ חוֹת לִ ְשמֹ ר
וְ דרְך רָ ב עוֹד ַל ֲעבֹר
וְ דרְך רָ ב עוֹד ַל ֲעבֹר.

(רוברט פרוסט)

 .90הפרש
שָ מַ עְ תִ י פָ רָ ש
ר ֹוכֵב עַ ל הָ הָ ר,
ָדמַ ם הַ ַל ְילָה,
הַ סַ הַ ר זָהַ ר,
קַ סְ ָדת ֹו כסף,
ִחּוְ רוֹת כֹ ה פָ נָיו
וְ סּוס ֹו הַ דוֹהֵ ר
הָ יָה ִמשנְהָ ב.

(וולטר דה לה מר)

 .91שני העורבים
לְ עֵ ת הִ פְ סַ עְ תִ י לִ י בָ דָ ד,
שָ מַ עְ תִ י הִ י עו ְֹרבִ ים ִמבַ ד.
עוֹרֵ ב ַלחֲבֵ ר ֹו כֹ ה סָ ח:
עּודה נִקַ ח?
אֵ י טרף לִ סְ ָ
בְ צֵ ל ִקיר מָ ט עוֹטה אֵ ז ֹוב,אַ בִ יר דֻ קַ ר זה ִמקָ רוֹב.
ֹלא-אִ יש י ֵַדע מְ נּוחָ תוֹ,
זּולַת נִצוֹ ,כַלְ בוֹ ,גְ בִ ְרתוֹ.
כַלְ ב ֹו לַצַ יִד ָאץִ ,מהֵ ר;
נִצ ֹו לַטרף ְמשַ חֵ ר;
מָ צְ ָאה גְ בִ ְרת ֹו אוֹהֵ ב חָ ָדש -
עּודה ִמ ְדבַ ש.
תִ ְמתַ ק הַ סְ ָ
רַ בִ יםַ ,אחֲרָ יו ,י ְִּׂשאּו ִקינָה,
אַ ְך ֹלא י ְֵדעּו אָ נָא פָ נָה.
בְ עַ צְ מוֹתָ יו הַ מַ צְ ִחיחוֹת
לָעַ ד תִ פַ ְחנָה הָ רּוחוֹת.

(אנונימי)

 .92לבי כבד מצער
לִ בִ י כָבֵ ד ִמצַ עַ ר,
לְ זֵכר י ְִד ִידים,
יַלְ ֵדי-פָ ז קַ לֵי צַ עַ ד,
בְ נוֹת חֵ ןִ -שפְ תֵ י-וְ רָ ִדים.
רָ חֲקָ ה ִמ ְדֹלג ְשפַ ת פלג
בָ ּה קַ ל פְ סִ יעוֹת יָפּוש;
נָמוֹת בְ נוֹת ִשפְ תֵ י-ורד
בִ ְש ֵדה וְ רָ ִדים כָמּוש.

(א.א .האוסמן)

 .93תשעה פרשים אדמונים
ַאדמ ֹונִים בַ מִ ישוֹר
תִ ְשעָ ה פָ רָ ִשים ְ
א ֹוחֲזִ ים רַ עֲמוֹת סּוסֵ יהם מֵ ָאחוֹר.
ה ֹו הִ ילוֹ ,הִ ילוֹ ,ה ֹו.
ְשעָ רָ ם ִמתְ בַ ֵדר ,מַ בָ טָ ם מַ ה יִ בְ עַ ר,
תִ ְשעָ ה הָ רוֹכְ בִ ים ,אַ ְך אחָ ד הַ מִ ְדהָ ר.
ה ֹו הִ ילוֹ ,הִ ילוֹ ,הוֹ.
ִש ְקשּוק ָד ְרבוֹנוֹת ,צְ חוֹק עַ לִ יז ִמצְ טַ לְ צֵ ל,
אל אֹ דם ְש ִקיעָ ה הַ מִ ְשעָ ט ִמתְ גַלְ גֵל.
ה ֹו הִ ילוֹ ,הִ ילוֹ ,הוֹ( .אלינור פרז'ון)
 .94האיש הקטן שלא היה שם כלל
אתְ מוֹל בִ ְרחוֹב הַ מַ עְ גָל
פָ ג ְַשתִ י אִ יש שֹּלא הָ יָה שָ ם כְ לָל.
הּוא ֹלא הָ יָה שָ ם גַם הַ יוֹם
הַ לְ וַאי וְ ֹלא יָשּוב הֲלוֹם.
הַ ַל ְילָה ,כַמָ ה זה עָ צּוב!
הָ אִ יש ִחכָה לִ י שָ מָ ה שּוב,
אַ ְך עֵ ת נָשָ אתִ י את עֵ ינַי,
הּוא ֹלא הָ יָה שָ ם ,בְ חַ יַי!
'סְ תַ לֵק! הִ תְ חַ לְ תִ י ָאז לִ צְ עֹ ק,
צֵ א ,וְ הַ דלת ַאל תִ ְטרֹק!
וְ אמש שּוב נִגְ לָה הנ"ל -
אִ יש קָ ט שֹּלא הָ יָה שָ ם כְ לָל.
הּוא ֹלא הָ יָה שָ ם גַם הַ יוֹם
הַ לְ וַאי וְ ֹלא יָשּוב הֲלוֹם.
 .95מישהו
ִמישהּו נָקַ ש פֹ ה
עַ ל ַדלְ תִ י בָ ְרחוֹב.
ִמישהּו נָקַ ש פֹ ה
שָ מַ עְ תִ י טוֹב ,טוֹב ,טוֹב.
הִ ְקשַ בְ תִ י ּופָ תַ ְחתִ י,
הֵ צַ צְ תִ י פֹ ה וְ שָ ם -
ָדבָ ר ֹלא הִ תְ נוֹעֵ עַ
בָ אֹ פל ש ָדמָ ם.

(יוז מירנס)

פּושית ְקטַ נְטֹ נת
רַ ק ִח ִ
הִ ִקישָ ה עַ ל הַ ִקיר.
רַ ק קוֹל צִ וְ חַ ת הָ אוֹחַ
נִּׂשָ א ל ֹו בָ אֲוִ יר.
רַ ק הַ צְ רָ צַ ר ִר ְשרֵ ש ל ֹו
בִ נְטֹ ף אגְ לֵי הַ טַ ל
וְ אֵ ינִי יו ֵֹדעַ ִמי נָקַ ש פֹ ה
בִ כְ לָל ,בִ כְ לָל ,בִ כְ לָל.

(וולטר דה לה מר)

 .96שביעיות
הַ ְרחֵ ק בְ צֵ ל שבַ ע תְ רָ זוֹת,
שָ ם שבַ ע אֲחָ יוֹת חו ְֹרזוֹת
לּוטים נָָאה,
מַ ְחרֹזת בַ ִ
צוֹפוֹת לִ נְסִ יכִ ים ִשבְ עָ ה.
בִ ְקשּו כְ תֹ ם שבַ ע שָ נִים
עֲצַ ת ִשבְ עַ ת הַ ְשע ֹונִים:
כְ בָ ר עֵ ת ,כְ בָ ר עֵ ת ,כְ בָ ר עֵ ת עֲשֵ ה,
כְ בָ ר בָ ָאה עֵ ת ש ִננָשֵ א.

(אלינור פרז'ון)

 .97חרוזים לילדים
ֲאנִי הַ זרַ ע שנ ְִרדַ ם,
וְ עִ ם אוֹר יוֹם הֵ ִקיץ וְ קָ ם.
רָ אִ יתִ י מלְך בַ חֲלוֹם,
הַ מלְך גָז עִ ם אוֹר הַ יוֹם;
מַ לְ כָה הָ יְתָ ה לוֹ ,כֵס מּורָ ם,
גַם זה חָ לַף וְ נ ֱעלַם.
לּולֵא חּוט הַ חֲלוֹם פָ קַ ע,
הָ יָה הַ זרַ ע לְ מַ לְ ָכה
ּומלְך גֵא הָ יָה ָאז בָ א
לִ ְמשֹל בָ ָארץ ּובְ לִ בָ ּה.
ֲאנִי הָ יִיתִ י ָאז יּובַ ל,
לְ רַ גְ לֵיהם יְפַ ְך ִיזַל.
 .98הג'ורדי
הִ ְקצִ יחַ יוֹם עַ ל הָ ַאבְ זָר
הַ חַ ְרג ֹונִים הִ ְרצִ ידּו,
בֵ ין עוֹרָ פִ ים הַ שנף שָ ר
ֲוחֲלִ יגָיו הִ ְרעִ ידּו.
ג'ּור ִדי ,בְ נִי,
יְרַ א ִמפְ נֵי הַ ְפן את ֹלע ֹו יִפְ תַ ח הּוא.
יְרַ א את עוֹף הַ ג'ּובְ ג'ּוב ,בְ ִני,
עֵ ת ִמ ְשבָ צָ יו י ְִקצָ חּו.
עִ ם כִ ידוֹנ ֹו הַ מְ נּושָ ר
בַ מִ ְשבו ִֹרים נָדַ ד הּוא,

(אליזבט ג'נינגס)

מּול עֵ ץ הַ טֻמְ טּום נעֱצַ ר
הּורים עָ מַ ד הּוא.
תְ פּוש הִ ְר ִ
ּובְ עוֹד הִ ְרהֵ ר בִ כְ משת רֹאש,
ג'ּור ִדי בָ א קו ֵֹדחַ ,
הַ ְ
בָ אִ ,מתְ ל ְַשפוֹת עֵ ינָיו כִ גְ רוֹש
ּומַ בָ ט ֹו נו ֵֹדחַ .
ִחיש קַ לִ ,חיש קַ ל; עָ ֹלה וָרֵ ד,
ִשסְ פָ ה חַ ְרב ֹו ָאז שסף,
הג'ּור ִדי הַ ְמַאבְ שֵ ד
ְ
וְ את
נ ְִקבָ ה הִ יא ָאז בְ חטף.
ג'ּור ִדי ,בְ נִי,
הִ ְשמַ ְדתָ את הַ ְהָ ּה בוֹא אשַ ק לְ ָך בן גלז.
ה ֹו יוֹם גַבְ נִי ,קַ בְ נּו קַ בְ נִי,
צִ ְרחֵ ק הּוא ָאז בְ עלז.
הִ ְקצִ יחַ יוֹם עַ ל הָ ַאבְ זָר
הַ חַ ְרג ֹונִים הִ ְרצִ ידּו,
בֵ ין עוֹרָ פִ ים הַ שנף שָ ר
ֲוחֲלִ יגָיו הִ ְרעִ ידּו.

(לואיס קרול)

 .99אחרי קיצים רבים (מתוך טיטונוס)
הַ יְ עָ רוֹת ְקמֵ לִ ים ,הַ יְ עָ רוֹת ְקמֵ לִ ים ,נוֹפְ לִ ים,
אֵ ִדים פו ְֹר ִקים מַ ּׂשָ א ִד ְמעוֹתֵ יהם לָָארץ,
ָאדם ,עו ֵֹדר שָ ֵדהּו ,כוֹרֵ עַ וְ ש ֹוכֵב תַ ְחתָ יו
בָ א ָ
וְ ַאחֲרֵ י קֵ יצִ ים רַ בִ ים ג ֹווֵעַ הַ בַ ְרבּור
 .100אדון בועון
לִ בִ י שָ בָ ה ָאדוֹן בּועוֹן
כָלִ יל ,עֵ ת פְ ג ְַשתִ יו,
ִמפְ גָש ִראשוֹן בִ לְ תִ י נ ְִשכָח
בְ עצם ירַ ח זִ יו.
הָ יָה זה יוֹם ִראשוֹן אחָ ד,
בֵ ין בֹקר ְקצָ ת גָשּום
וְ ערב סַ גְ ִר ִירי ,אֲשר
זִ כְ ר ֹו בַ לֵב חָ תּום.
ֹלא ִמן הַ דלת הּוא נִכְ נַס,
ַאף ֹלא ִמן הַ חַ לוֹן,
ִמגְ בַ עַ ת ֹלא הֵ סִ יר וְ ֹלא
פָ סַ ע אל הַ סָ לוֹן.
הּוא ֹלא ג ַָדל כְ מוֹתֵ נּו כָאן,
אלָא פָ שּוט הִ תְ ִחיל.
הוֹפִ יעַ וְ נִצַ ב ל ֹו כְָך -
בַ ְרנָש ַאנְגְ לִ י רָ גִ יל.
הּוא ֹלא הָ יָה בִ כְ לָל ַגנ ְְדרָ ן
וְ ֹלא הָ דּור בִ לְ בּוש,
וְ הֵ עָ ְדרָ ם של ִמכְ נָסָ יו
ב ֹו ֹלא עוֹרֵ ר ִרגּוש;

(אלפרד לורד טניסון)

ִחיּוְך הַ קסם הַ פִ לְ אִ י
שמִ ְּׂשפָ תָ יו ֹלא גָז
עֵ ד כִ י בַ מְ עִ יל הַ מְ כֻפְ תָ ר
הָ לַם ל ֹו לֵב של פָ ז.
הּוא ֹלא שָ הָ ה כָאן זְ מַ ן ָארְֹך
וְ ֹלא דֻ בַ ר ב ֹו רַ ב,
כשפתַ ע ,יָד כְ בֵ ָדה י ְָר ָדה
וְ ִנחֲתָ ה עָ לָיו,
וְ קוֹל פָ סַ ק ָאז' :מַ ר בּועוֹן
הִ נ ֹו שָ מֵ ן כְ מ ֹו כַד,
הּוא סְ תָ ם בַ ְרנָש ִטפְ ִשיָ ,לכֵן,
א ְמחַ ק אוֹת ֹו מִ יָד!'
אֵ ינִי סָ בּור כִ י נ ֱעלַב,
אַ ְך הּוא שָ מַ ע כָל זֹאת,
כִ י ִמן הַ ַדף הּוא הִ תְ רוֹמֵ ם
וְ גָז בְ לִ י צְ לִ יל וְ אוֹת.
רַ ק כַפְ תוֹרָ יו וְ ַנ ֲעלָיו
נִכְ רּו לָהם ְמעַ ט,
ּובַ ת צְ חוֹק ֹו הִ ְמ ִשיכָה עוֹד
לִ ְרחֹ ף לְ רגַע קָ ט.
ָאדוֹן בּועוֹן! הֵ ן הָ ע ֹולָם
יָכוֹל הָ יָה לִ הְ יוֹת
מָ קוֹם נִפְ לָא ,לּו רַ ק הָ יּו
כְ מוֹתְ ָך כָל הַ בְ ִריוֹת.
לּו כָל אחָ ד הָ יָה פוֹרֵ ש
כָמוָֹך ,זְ רוֹעוֹתָ יו,
מַ בְ הִ יק הָ יָה ָאז פִ י ִשבְ עָ ה
אוֹר ֹו של כָל כ ֹוכָב.
לִ בִ י שָ בָ ה ָאדוֹן בּועוֹן
כָלִ יל ,עֵ ת פְ ג ְַשתִ יו,
וְ צַ עַ ר פְ ִרישָ ת ֹו ִמפֹ ה
עוֹד עַ ל חַ יַי מֵ עִ יב.
ּופְ עָ ִמים ,בְ יוֹם סַ גְ ִריר,
פִ תְ אוֹם אַ זִ יל ְדמָ עוֹת
עַ ל כִ י לָעַ ד את מַ ר בּועוֹן
כְ לָל ֹלא אוֹסִ יף לִ ְראוֹת.
 .101מאורעות בחייו של הדוד ארלי
ַארלִ י,
אוֹּה ,דו ִֹדי הַ ּׂשָ ב ,דוֹד ְ
הִ תְ יַשֵ ב לוֹ ,כְָך סֻפַ ר לִ י,
בִ ְמרוֹמֵ י תֵ ל ְשעו ִֹרים.
ִמן הַ חֹ רש בָ א לִ ְרגֹ עַ
עַ ל אַ פוֹ ,צְ רָ צַ ר ,בְ לִ י נוֹעַ ;
בְ כוֹבָ ע ֹו כ ְַרטִ יס ְקרוֹנוֹעַ
(מנְעָ לָיו הָ יּו צָ ִרים).
ִ

(א.ו .רייה)

עֵ ת הָ יָה צָ עִ יר ,כִ לָה הּוא
מָ מוֹנוֹ ,מֵ ָאז בִ לָה הּוא
עִ תוֹתָ יו בֵ ין הַ גְ בָ עוֹת.
שָ ם ,בַ שמש הַ שוֹקַ עַ ת,
את עֵ ינ ֹו תָ לָה נִפְ תַ עַ ת,
וְ זִ מֵ ר' :חָ פַ צְ תִ י ַדעַ ת
ִמי אַ תָ ה גַלְ גַל פְ לָאוֹת?'
כַפַ ְרסִ ים בִ ימוֹת הַ קדם
ִמיְ גִ יע ֹו ָאכַל הּוא לחם,
ּולְ ִמ ְחיָת ֹו נָתַ ן
לִ פְ עָ ִמים ִשעּור ִד ְקדּוק,
א ֹו צָ ַוח בְ קוֹל חָ נּוק,
א ֹו מָ כַר גְ לּול ֹות ִשהּוק
בַ גְ בָ עוֹת של בְ ִדילִ יתָ ן.
עֵ ת שוֹטֵ ט לִ בְ לִ י מָ נוֹחַ ,
פתַ ע הּוא הִ בְ ִחין בְ חוֹחַ ,
ּומעֻטָ ר.
קוֹץ רָ בּועַ ְ
זה הָ יָה כ ְַר ִטיס ְקרוֹנוֹעַ ;
אַ ְך בִ קֵ ש דו ִֹדי לִ כְ רֹעַ
וְ לִ גְ חֹ ןּ ,וב ֹו לִ נְגֹ עַ -
אל אַ פ ֹו זִ נֵק צְ רָ צַ ר.
וְ הַ חרק עַ ז הַ מֵ צַ ח
הִ תְ יַשֵ ב ל ֹו שָ ם לָנצַ ח;
בַ לֵילוֹת ּובַ בְ קָ ִרים
ִמן הָ ַאף אֵ ינ ֹו פוֹרֵ חַ ,
בְ צִ ְרצּור עַ לִ יז ,ק ֹולֵחַ ,
את דו ִֹדי הּוא ְמשַ מֵ חַ
(ַאף כִ י מִ נְעָ לָיו צָ ִרים).
ּושתַ יִם
כֹ ה ,שָ נִים שְ לו ִֹשים ְ
(מנְעָ לָיו בָ לּו בֵ ינְתַ יִם),
ִ
עַ ל גְ בָ עוֹת ,דו ִֹדי בְ לִ י הרף,
נָד בִ ְדמִ י וְ נָד בְ רַ עַ ש,
עַ ד חָ זַר הּוא אל עֵ ין-בַ אַ ש,
ֹלא הַ ְרחֵ ק ִמתֵ ל הַ גַעַ ש
(מנְעָ לָיו הָ יּו צָ ִרים).
ִ
ַארלִ י,
עַ ל הַ תֵ ל ,דו ִֹדי ,דוֹד ְ
את רּוח ֹו נָפַ ח ,סֻפַ ר לִ י,
ְּוקבָ רּוהּו ,כְָך או ְֹמ ִרים,
מּול הַ חֹ רש הַ גָבוֹּהַ ,
לְ צִ ד ֹו כ ְַר ִטיס ְקרוֹנוֹעַ ,
ּוצְ רָ צַ ר שָ ם נָח בְ לִ י נוֹעַ
(מנְעָ לָיו הָ יּו צָ ִרים).
ִ
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נ ְִדמָ ה ל ֹו כִ י רָ ָאה פִ ילוֹן
פוֹרֵ ט עַ ל פְ נֵי עּוגָב.
הִ בִ יט הּוא שּוב ,הָ יָה זה רַ ק
ִמזּוגָת ֹו ִ -מכְ תָ ב.
'לִ בְ סוֹף נ ֹוכָח ֲאנִי'ָ ,אמַ ר,
'כִ י הָ ע ֹולָם ַאכְ זָב'.

(אדוארד ליר)

נ ְִדמָ ה ל ֹו כִ י רָ ָאה שוֹר-בַ ר
גוֹחֵ ן ִמן הַ תִ ְקרָ ה.
הִ בִ יט הּוא שּוב ,הָ יְתָ ה ז ֹו רַ ק
בַ ת דו ָֹדה י ִַקירָ ה.
'אִ ם ֹלא תֵ ְר ִדי ִמשָ ם'ָ ,אמַ ר,
'א ְקרָ א לַמִ ְשטָ רָ ה!'.
נ ְִדמָ ה ל ֹו כִ י רָ ָאה אפְ עה
מַ ְקשה בִ לְ שוֹן ָיוָן,
הִ בִ יט הּוא שּוב ,הָ יָה זה רַ ק
יוֹם ג' בְ סִ י ָון.
'חֲבָ ל כִ י אֵ ין הַ לָה'ָ ,אמַ ר,
לִ פְ צוֹת את פִ יו מּוכָן'.
נ ְִדמָ ה ל ֹו כִ י רָ ָאה פְ ִקיד בַ נְק
יוֹרֵ ד מֵ אוֹטוֹבּוס,
הִ בִ יט הּוא שּוב ,הָ יָה זה רַ ק
הִ יפוֹפוֹטָ ם מָ אּוס.
'אִ ם זה יִסְ עַ ד בָ עִ יר'ָ ,אמַ ר,
י ִָריק בָ ּה כָל אֵ בּוס!'
נ ְִדמָ ה ל ֹו כִ י רָ ָאה קנְגּור
טוֹחֵ ן קָ פה קָ לּוי.
הִ בִ יט הּוא שּוב ,הָ יְתָ ה ז ֹו רַ ק
גְ לּולַת יָרָ ק צָ לּוי.
'בְ לִ יעַ ת גְ לּולָה כָזוֹ'ָ ,אמַ ר,
הִ יא בְ ַו ַדאי עִ נּוי'.
נ ְִדמָ ה ל ֹו כִ י רָ ָאה מ ְרכָב
מַ ְמתִ ין ִממּול עַ ד בוֹש.
הִ בִ יט הּוא שּוב ,הָ יָה זה רַ ק
דֻ בוֹן שאֵ ין ל ֹו רֹאש.
'יְצּור א ְֻמלָל כָזה'ָ ,אמַ ר,
מָ זוֹן בְ לִ י סוֹף י ְִדרש'.
נ ְִדמָ ה ל ֹו כִ י רָ ָאה יַסְ עּור
חָ ג סְ בִ יב הַ מְ נוֹרָ ה.
הִ בִ יט הּוא שּוב ,הָ יָה זה בּול
בִ ְמ ִחיר של אֲגוֹרָ ה.
'שּוב לְ בֵ יתְ ָך עַ כְ שָ ו'ָ ,אמַ ר,
פן תֹ אחַ זְ ָך קָ רָ ה.
נ ְִדמָ ה ל ֹו כִ י רָ ָאה מַ נְעּול
עַ ל שַ עַ ר הַ מִ גְ רָ ש.
הִ בִ יט הּוא שּוב ,הָ יָה זה רַ ק
חֹ ק עֵ רְך ְמ ֻשלָש.
'שסוֹדוֹתָ יו גְ לּויִים'ָ ,אמַ ר,
'וְ אֵ ין בָ הם חָ ָדש'.
נ ְִדמָ ה ל ֹו כִ י רָ ָאה מוֹפֵ ת
לִ הְ יוֹת ֹו הגְ מוֹן.
הִ בִ יט הּוא שּוב ,הָ יָה זה רַ ק
ְקרּום של בּועַ ת סַ בוֹן.
'גִ לּוי רַ ע זה מו ִֹריד'ָ ,אמַ ר,
כָל סֵ בר לְ ִט ְמיוֹן.

(לואיס קרול)

 .103עץ אגוזים קטן לי
עֵ ץ אֱגוֹזִ ים קָ טָ ן לִ י,
מַ צְ ִמיחַ לִ י הַ לָז
אֲפַ ְרסְ מוֹן ִמכסף
וְ אַ גָסִ ים ִמפָ ז.
בַ ת מלְך מֵ ַאסְ פַ ְמיָה
הִ פְ לִ יגָה לָּה ,בַ ת-עֹ ז,
ּובָ ָאה לְ בַ ְקרֵ נִי
בִ גְ לַל עֵ ץ הָ אֱגוֹז.
ִדלַגְ תִ י עַ ל או ְֹקיָנוֹס,
נִתַ ְרתִ י מֵ עַ ל יָם,
וְ שּום צִ פ ֹור רוֹננת
ֹלא הִ ִּׂשיגַתְ נִי שָ ם.

(אנונימי)

 .104מעשה בגנן בלי ראש
הַ ַגנָן טוֹבִ יָה גִ ְדגּון
שָ לַח רֹאש ֹו לְ שֵ ם תִ קּון.
הָ יָה זה פְ גָם ְמאוֹד זְ עַ ְרעַ ר
אֲשר הִ צְ ִריְך תִ קּון ְקצַ ְרצַ ר.
אַ ְך שֵ ש שָ נִים עִ ם הַ מַ כוֹש
עָ בַ ד בַ ַגן ַגנָן בְ לִ י רֹאש,
אֲשר ִק ָּוה (אֲהָ ּה לַשָ וְ א!)
לִ ְראוֹת את קָ ְדקוֹד ֹו מּושָ ב.
ַאל נָא תָ נּודּו ל ֹו לַדַ ְך,
לִ ְשֹלחַ כְ תֹ בת הּוא שָ ַכח.
 .105מר רוני בר-מצר
מַ ר ר ֹונִי בַ ר-מצר
הּוא גבר מֵ בִ יש.
את זְ קנְת ֹו הּוא הוֹבִ יל
בִ ְמ ִריצָ ה עַ ל הַ כְ בִ יש.
צִ לְ צֵ ל בַ מְ צִ לָה,
הִ כְ ִריז וְ קָ רָ א:
'סַ בְ תוֹת בְ זוֹל,
סַ בְ ת ָֽ ֹות לִ ְמכִ ירָ ה'.
ָאמרּו הָ עוֹבְ ִרים:
ְ
'הַ סְ חוֹרָ ה יוֹצֵ את דֹפן,
את הַ זְ קֵ נָה
ֹלא נ ְִקנה בְ שּום אֹ פן;
רַ ק בַ ְרנָש זְ ד ֹונִי
מַ ע ֲִמיד לִ ְמכִ ירָ ה
את סַ בְ תָ א של ֹו
הָ ַאחַ ת ,י ִַקירָ ה'.

(איאן סריילר)

'פְ רָ ט לְ כְָך' ,סָ ח ַאחֵ ר,
'הַ סִ כּוי הּוא קָ לּוש
שאֵ י פַ עַ ם ַאצְ לִ יחַ
לִ ְמ ֹצא לָּה שִ מּוש'.
ישי,
'זה נָכוֹן' ,סָ ח שְ לִ ִ
'כָל הָ עֵ סק הּוא ְשטּות,
הַ זְ קֵ נָה בְ ה ְחלֵט
הִ נָּה מקַ ח טָ עּות'.
ָאז ר ֹונִי בַ ר-מצר
פַ ַדחַ ת חָ כְַך;
לִ בְ סוֹף ,לַמִ טָ ה
את הַ סַ בְ תָ א שָ לַח;
בַ מְ צִ לָה הּוא צִ לְ צֵ ל
וְ יָרַ ד ל ֹו הָ עִ ירָ ה
וְ את הַ מְ ִריצָ ה
הּוא מָ כַר שָ ם בְ לִ ירָ ה.
 .106סוס הים והנגר
הַ שמש הִ תְ הַ בְ הֵ ב מֵ עַ ל
בְ שפַ ע נִיצוֹצוֹת,
ּוממְ רוֹמִ ים נָעַ ץ בַ יָם
ִ
קַ ְר ַניִם נוֹצְ צוֹת.
וְ זה מּוזָר ,כִ י הַ שָ עָ ה
הָ יְתָ ה ָאז ְשעַ ת חֲצוֹת.
הַ לְ בָ נָה קָ צְ פָ ה ְמאוֹד,
לַשמש ,הִ יא סָ בְ רָ ה,
אֵ ין זְ כּות לְ הִ מָ צֵ א פֹ ה כְ לָל,
עִ ת ֹו חָ לְ פָ ה ,עָ בְ רָ ה.
'הַ לֵץ הַ זה תוֹקֵ עַ ַאף
אל תוְֹך ְק ֵדרָ ה זָרָ ה'.
הַ חוֹל הָ יָה יָבֵ ש ְמאוֹד,
הַ יָם הָ יָה ָאז לַח.
עָ נָן כְ לָל ֹלא נ ְִרָאה שָ ם ,כִ י
עָ נָן מֵ עַ ל ֹלא נָח.
וְ עוֹף ֹלא חָ ג מֵ עַ ל הָ רֹאש -
שּום עוֹף שָ ם ֹלא פָ רַ ח.
רַ ק סּוס הַ יָם וְ הַ ַנגָר
הִ פְ סִ יעּו בַ מִ ְשעוֹל;
ְשנֵיהם בָ כּו שָ ם בִ ְראוֹתָ ם
כַמּות כָז ֹו של חוֹל.
'לּו רַ ק טֻאְ טָ א הַ חוֹף'ָ ,אמְ רּו,
'הָ יָה זה יוֹם גָדוֹל',
'אִ ם יִטְ ְרחּו כָאן ֲעלָמוֹת
ַאטאִ ים ִשבְ עָ ה,
בַ מַ ְט ְ
הַ אִ ם' ,שָ ַאל ָאז סּוס הַ יָם,
'י ְִטהַ ר הַ חוֹף ִק ְמעָ א?'
'אֵ ינִי סָ בּור' ,סָ ח הַ ַנגָר,
בְ הַ זִ יל ֹו ִד ְמעָ ה.

(ג'יימס ריווס)

'צְ ָדפוֹתִ ,ק ְרבּו ּובוֹאּו נָא',
סָ ח סּוס הַ יָם לִ בְ סוֹף,
ִשיחַ ת רֵ עִ ים ,בְ קוֹל נָעִ ים,
נּוכַל ָאז ַלחֲטֹף
ַארבַ ע ,נּוכַל
(ַאף כִ י רַ ק לְ ְ
לָתֵ ת כָאן יָד בַ חוֹף)'
זְ קַ ן הַ צְ ָדפוֹת הִ בִ יט בָ הם,
אַ ְך ֹלא ָאמַ ר ָדבָ ר,
זְ קַ ן הַ צְ ָדפוֹת הֵ נִיד רֹאש ֹו
ּופַ ְרצּופ ֹו קָ ַדר,
לְ אוֹת כִ י אֵ ין הּוא מְ רֻ צה
וְ אֵ ין הּוא נעֱתַ ר.
ֲטּוטים
ַארבָ עָ ה ַזא ִ
אַ ְך ְ
יָצְ אּו בְ לִ י חֲשָ ש.
פְ נֵיהם זַכִ ים ,בִ גְ דָ ם צָ חוֹר
ּומנְעָ לָם מֻבְ רָ ש.
ִ
וְ זה מּוזָר ,כִ י לַצְ ָדפ ֹות
אֵ ין רגל בְ מּוחָ ש..
ְרבִ יעִ יַת צְ ָדפוֹת ְש ִניָה
חָ פְ זָה ִמבְ לִ י לִ ְמעֹ ד,
קָ ְרבּו רָ צוֹת ,צְ ָדפוֹת גּוצוֹת
ּונְפּוחוֹת כְ מ ֹו נֹ אד,
ּוממ ְרחָ ק שָ חּו לַחוֹף
ִ
ּובָ אּו עוֹד וְ עוֹד.
ָאז סּוס הַ יָם וְ הַ ַנגָר
הִ ְר ִחיקּו כִ כְ בָ רָ ה
וְ נעצְ רּו עַ ל צּוק נָמּוְך
לִ ְמנּוחָ ה ְקצָ רָ ה,
ּוממּולָם כָל הַ צְ ָדפוֹת
ִ
הִ ְמתִ ינּו בְ שּורָ ה.
'הִ גִ יעָ ה עֵ ת' ,סָ ח סּוס הַ יָם,
'לוֹמַ ר ְדבַ ר-מָ ה חָ שּוב
עַ ל מַ נְעּולִ ים וְ סַ נ ְָדלִ ים,
עַ ל מלְך וְ עַ ל כְ רּוב;
לוֹמַ ר מַ דּועַ חַ ם הַ יָם
וְ אִ ם כָל פִ יל הּוא זְ בּוב'.
'אֲבָ ל הַ ְמתִ ינּו נָא ִק ְמעָ א',
הִ פְ צִ ירּו הַ צְ ָדפוֹת,
'הַ דרְך הוֹגִ יעַ תְ נּו ְקצָ ת,
עוֹדנּו ֲעיֵפוֹת'.
'יֵש זְ מַ ן' ,סָ ח הַ ַנגָר ,וְ הֵ ן
הוֹדּו ל ֹו ִמתְ נ ְַשפוֹת.
'פַ ת לחם' ,סָ ח ָאז סּוס הַ יָם,
ְ'דרּושָ ה כָאן ,זה הַ ֹכל.
פִ לְ פֵ ל וְ חֹ מץ ,כַמּובָ ן,
הֵ ם מַ ע ֲָדן גָדוֹל!
עַ תָ ה ,אִ ם נ ְַחתן ַדי ,צְ ָדפוֹת,
אפְ שָ ר סוֹף סוֹף לִ זְ ֹלל'.

'אַ ְך ֹלא אוֹתָ נּו'ָ ,זעֲקּו
כָל הַ צְ ָדפוֹת מָ רָ ה,
'ַאחֲרֵ י רֵ עּות כֹ ה נִלְ בָ בָ ה,
יְהֵ א זה יַחַ ס רַ ע'.
'הַ ַליִל צַ ח' ,סָ ח סּוס הַ יָם,
'הָ רּוחַ הִ יא ְק ִרירָ ה,
נָאה הָ יָה זה ִמצִ ְדכן,
עִ מָ נּו לְ טַ יֵל'
וְ הַ ַנגָר ָאמַ ר רַ ק זֹאת:
'הוֹשֵ ט לִ י עוֹד פִ לְ ֵפל.
בִ קַ ְשתִ י פַ עַ ם ,אַ ְך אַ תָ ה
כְ בַ ד-אֹ זן וְ עָ צֵ ל'.
'זוֹהִ י בּושָ ה' ,סָ ח סּוס הַ יָם,
'לִ ְטמֹ ן לָהן כֹ ה פַ ח,
ַאחֲרֵ י שהוֹבַ לְ נּון עַ ד פֹ ה
וְ הֵ רַ צְ נּון כָל כְָך'.
אַ ְך הַ ַנגָר ָאמַ ר רַ ק זֹאת:
הוֹשֵ ט לִ י צדף רַ ְך'.
'צְ ָדפוֹת ,צְ ָדפוֹת' ,סָ ח סּוס הַ יָם,
'לָכן ,עֵ ינִי תִ ְדמַ ע',
וְ הּוא בָ רַ ר צִ ְדפָ ה ְשמֵ נָה
ִמתוְֹך הָ עֲרֵ מָ ה,
עוֹד ֹו מוֹחה מֵ עַ ל לחְ י ֹו
ִד ְמעָ ה ַאחַ ת חַ מָ ה.
'ש ְמעּו ,צְ ָדפוֹת' ,סָ ח הַ ַנגָר,
ִ
'נָעִ ים הָ יָה הַ ֹכל.
הַ אִ ם ֹלא בָ ָאה עֵ ת לָשּוב?'
אַ ְך ֹלא עָ נָה ל ֹו קוֹל.
וְ זה כְ לָל ֹלא מּוזָר ,כֻלָן
הֵ ן נאכְ לּו ָאכוֹל.

(לואיס קרול)

 .107אביר וגברת
אַ בִ יר ּוגְ ברת
רָ כְ בּו י ֹום אחָ ד
אל עֹ מק הַ יַעַ ר
בָ ָדד ,בָ דָ ד.
'אַ בִ יר' ,כְָך הַ גְ ברת
ָאמרָ ה' ,הִ זָהֵ ר,
ְ
רֹב פגַע בַ יַעַ ר,
הִ שָ מֵ ר ,הִ שָ מֵ ר'.
ְדרָ קוֹן אֵ ש לַהבת
צָ ץ בֵ ין ִשיחֵ י נוֹי.
הַ גְ ברת צָ וְ חָ ה ָאז:
'אֲבוֹי ,אֲבוֹי!'
נָעַ ץ הָ אַ בִ יר את
חַ ְרב ֹו בַ ְדרָ קוֹן.
הַ ְש ַניִם הִ ְמ ִשיכּו
בְ רֹן ,בְ רֹן.

(אנונימי)

 .108אוליבר קרומוול
אוֹלִ יבר ְקרו ְֹמוול קָ בּור הּוא ָומֵ ת
הה הִ י ,קָ בּור הּוא ָומֵ ת.
תַ פּוחַ עָ נֵף עַ ל ִקבְ ר ֹו שָ ם עוֹמֵ ד,
הה הִ י ,עַ ל ִקבְ ר ֹו שָ ם עוֹמֵ ד.
הִ בְ ִשילּו פֵ רוֹת עַ ל גַבֵ י העָ נָף,
הה הִ י ,עַ ל גַבֵ י העָ נָף.
עָ בַ ר שָ ם זָקֵ ן ,את הַ פְ ִרי הּוא קָ טַ ף,
הה הִ י ,את הַ פְ ִרי הּוא קָ טַ ף.
אוֹלִ יבר קָ ם ּובָ עַ ט ב ֹו כ ַָדת,
הה הִ י ,הּוא בָ עַ ט ב ֹו כ ַָדת.
הִ תְ הַ פֵ ְך הַ זָקֵ ן וְ גַב ֹו ְמ ֻמ ְטמָ ט,
הה הִ י ,וְ ַגב ֹו ְממ ְֻטמָ ט.
מַ ְר ַדעַ ת עַ ל פְ נֵי הַ מַ ָדף שבַ ִקיר,
הה הִ י ,עַ ל מַ ָדף שבַ ִקיר.
אִ ם תִ ְרצּוָ ,אז תּוכְ לּו לְ הַ ְמ ִשיְך את הַ ִשיר,
הה הִ י ,לְ הַ ְמ ִשיְך את הַ ִשיר.
 .109בת הקיסר הסיני
בַ ת הַ קֵ יסָ ר הַ סִ ינִי,
הִ יא ֹלא רָ צְ תָ ה בִ י כְ לָל,
ַאף כִ י עַ ל נ ְֵר ְד מּולָּה תָ לִ יתִ י
ִמצְ נפת וְ עִ נְבָ ל.
לִ ימוֹן וְ גַם תַ פּוחַ ,
הַ כ ֹוכָבִ ים בַ תְ כוֹל
(אוֹתָ ם אֵ י ָאז ָגזַלְ תִ י)
שָ ם נָדּו בְ מָ חוֹל.
כַסְ פָ ּה נָתְ נָה לִ י הַ לְ בָ נָה,
הַ שמש  -שפַ ע פָ ז;
ְשתֵ יהן ,עַ ל הַ דַ יְסָ ה שלִ י
נ ְָשפּו בְ נשב עַ ז.
אַ ְך הַ נְסִ יכָה הַ סִ ינִית
כְ מ ֹו ֹלא הִ בְ ִחינָה כְ לָל,
אֵ יְך עַ ל הַ נ ְֵר ְד תָ לִ יתִ י
ִמצְ נפת וְ עִ נְבָ ל.
בַ ת הַ קֵ יסָ ר הַ סִ ינִי,
עַ לְ מָ ה יְפַ ת תַ לְ תַ ל,
עָ זְ בָ ה הַ נ ְֵר ְד ,פָ ניהָ
הִ צְ הִ יבּו כְ מ ֹו יּובַ ל.
את חבל-הַ ִדלְ גִ ית שלָּה
נָתְ נָה לִ יֲ ,עגַלְ גַל,
שָ זּור רֹן צִ פו ִֹרים סַ סְ גוֹן
בְ נִיר של תֵ ה ְשקּוי טַ ל.

(אנונימי)

ִדלַגְ תִ י עַ ל הַ נ ְֵר ְד וְ עַ ל
הַ יָם בְ דלג קַ ל,
אַ ְך לְ בָ נָה וְ שמש
ֹלא הִ ִּׂשיגּונִי כְ לָל.

(אדית סיטוול)

 .110שֹב אתה אבא ויליאם
'שָ ב אַ תָ ה אַ בָ א וִ ילְ יָאם' ,הַ נַעַ ר קָ רָ א,
'ּושעָ ְרָך הֵ ן הִ לְ בִ ין זה מִ כְ בָ ר,
ְ
ֹאשָך ֹלא תִ ירָ א,
ֹאת ַלעֲמֹ ד עַ ל ר ְ
בְ כָל-ז ָֽ
בְ גִ ילְ ָך ,הַ אִ ם אֵ ין זה מּוזָר?'
'בִ נְעּורַ י' ,אַ בָ א וִ ילְ יָאם עָ נָה ָאז לַבֵ ן,
אשי הֵ ן חָ שַ ְשתִ י ְמאוֹד,
'לְ ֹר ִ
אַ ְך עַ תָ ה שיו ְֹדעַ נִי כִ י ְמאּומָ ה ב ֹו אֵ ין
עָ לָיו אעֱמֹ ד עוֹד וְ עוֹד'.
'שָ ב אַ תָ ה' ,סָ ח הַ בֵ ן' ,הֵ ן צִ ַינְתִ י זֹאת כְ בָ ר,
ּובְ שָ ְרָך ה ֱעלָה ִמ ְשמַ נִים;
כֵיצַ ד בְ כָל זֹאת אל הַ פתַ ח הַ צַ ר
מּוקי ֹונִים?'
תִ תְ גַלְ ֵגל בְ הִ פּוְך ְ
'בִ נְעּורַ י' ,נָד הָ ָאב בְ רֹאש ֹו הַ סָ רּוק,
'את גּופִ י ,עַ ד כַפוֹת הָ רַ גְ ַליִם,
מָ שַ ְחתִ י בְ שמן  -פְ רּוטָ ה הַ בַ ְקבּוק -
הַ ְרשֵ נִי לִ ְמכֹ ר לְ ָך ְש ַניִם'.
'שָ ב אַ תָ ה' ,סָ ח הַ בֵ ן' ,אצְ לְ ָך ְרצּוצוֹת
הַ לְ סָ תוֹת ,וְ עָ יֵף כְ בָ ר הַ ֹּלעַ ;
בְ כָל-זֹאת ,עוֹף שָ לֵם עַ ל כְ רָ עִ ים וְ נוֹצוֹת,
אֵ יְך הִ צְ ל ְַחתָ לִ לְ עֹ ס וְ לִ בְ ֹלעַ ?'
'בִ נְעּורַ י' סָ ח הָ ָאב' ,חֹ ק הָ יָה מִ לְ פָ נַי,
עִ ם אִ ְשתִ י עַ ל כָל עֵ סק לָדּון,
וְ הַ כֹ חַ הָ רַ ב שצָ בְ רּו לִ סְ תוֹתַ י,
בְ ת ֹוכָן עַ ד הַ יוֹם עוֹד טָ מּון'.
'שָ ב אַ תָ ה' ,סָ ח הַ בֵ ן' ,אִ יש כְ לָל ֹלא יְפַ לֵל
כִ י עֵ ינְָך עוֹד חַ ָדה כְ ִמקֹ דם;
ֹאת ,אֵ יְך ה ְחז ְַקתָ צְ לוֹפָ ח ִמתְ פַ תֵ ל
בְ כָל-ז ָֽ
וְ אִ ַזנְתָ אוֹת ֹו עַ ל הַ חֹ טם?'
קּושי ֹות',
'כְ בָ ר עָ נִיתִ י ַדיִ י עַ ל שָ לוֹש ִ
סָ ח הָ ָאב' ,ה ֹו ַאל נָא תִ תְ נַפֵ חַ !
ַאק ִשיב כָל הַ יוֹם לִ ְשטֻיוֹת?
הֲתַ ְחשֹב כִ י ְ
הִ סְ תַ לֵק ,פן אבְ עַ ט בְ ָך ,תרַ ח!'

(לואיס קרול)

 .111אחא ג'ורג' קמבל
מַ טָ ה בָ עֵ מק
ּומַ עְ לָה בָ הָ ר,
אחָ א ג'ו ְֹרג' ק ְמבל
בַ דרְך ָדהַ ר.
ָאחַ ז הּוא בָ רסן,
הָ דּור וְ נִלְ בָ ב.
סּוס ֹו שָ ב הַ בַ יְתָ ה,
אַ ְך הּוא טרם שָ ב.
אִ מ ֹו נִזְ עֲקָ ה שָ ם
בְ מַ ר יֵאּושָ ּה;
פָ ְרעָ ה יָפָ ת ֹו
את ִמ ְקלַעַ ת רֹאשָ ּה.
עִ ם ֻאכָף וְ עִ ם רסן
וְ חרב ,רָ כַב.
סּוס ֹו שָ ב הַ בַ יְתָ ה,
אַ ְך הּוא טרם שָ ב.
'כ ִָרי עוֹד ָירֹק הּוא,
נ ִִירי ֹלא עֻבַ ד,
ג ְָרנִי ֹלא בְ נּויָה
וְ יַלְ ִדי ֹלא נ ֹולַד'.
יָד ֹו אל הָ רסן,
הָ דּור וְ נִלְ בָ ב.
סּוס ֹו שָ ב הַ בַ יְתָ ה,
אַ ְך הּוא טרם שָ ב.

(אנונימי)

 .112אלדורדו
פָ רָ ש אַ בִ יר
הָ דּור ,יָהִ יר,
בָ אוֹר ,בַ צֵ לָ ,נדַ ד הּוא.
הִ ְר ִחיק ְדהֹ ר,
בְ פִ יו ִמזְ מוֹר,
פָ נָיו לְ אלְ דוֹרָ דוֹ.
הִ זְ ִקין וְ שָ ב,
עָ ְרבּו יָמָ יו ,בַ ֵלב צְ לָלִ ים ָאז רָ דּו,
עֵ ת כִ י נ ֹוכַח
כִ י ֹלא ָארַ ח,
ֹלא בָ א עַ ד אלְ דוֹרָ דוֹ.
ּומשתַ ש
ִ
כֹ חוֹ ,פָ גַש
עַ ל פְ נֵי הַ ְשבִ יל צֵ ל נָד הּוא.
'צִ לִ י'ָ ,אמַ ר,
'אַ יֵה ִמסְ תָ ר
אִ ּוְ תָ ה לָּה אלְ דוֹרָ דוֹ?'
' ֲעלֵי פִ סְ גוֹת
הַ לְ בָ נָה,
בְ גֵיא-צְ לָלִ ים-ב ֹו-רָ דּו,
ְרכַב ְּודהַ ר',
הַ צֵ ל ָאמַ ר,
'בַ קֵ ש את אלְ דוֹרָ דוֹ'.

(אדגר אלן פו)

 .113ג'ון אנדרסון יקיר לי
ג'וֹן ַאנְד ְרסוֹן ַי ִקיר לִ י
ִמשהִ כ ְַרנּו רַ ק,
כִ ְשחֹ ר עוֹרֵ ב הָ יָה רֹאשְ ָך
ּומצְ חֲָך חָ לָק.
ִ
עַ כְ שָ וְ ,קמָ ִטים עַ ל ִמצְ חֲָך,
ֹאשָך הִ כְ תִ יר,
כְ פוֹר אַ תְ ר ְ
ֹאשָך,
אַ ְך ְיבֹרַ ְך לִ י כְ פוֹר ר ְ
ג'וֹן ַאנְד ְרסוֹן י ִַקיר.
ג'וֹן ַאנְד ְרסוֹן י ִַקיר לִ י,
בְ מַ עֲלה הַ ְשבִ יל,
י ְַח ָדו ִטפַ סְ נּו עַ ל הָ הָ ר
ּובִ לְ בָ בֵ נּו גִ יל.
עַ כְ שָ ו פָ נֵינּו לַמוֹרָ ד,
אַ ְך יָד בְ יַד ַני ְִשיר
ּולְ מַ ְרגְ לוֹת הָ הָ ר נִישַ ן
ג'וֹן ַאנְד ְרסוֹן י ִַקיר.

(רוברט ברנס)

 .114הכוס
כְ ששָ ב חָ תּול עִ ם אוֹר ִראשוֹן
וְ אגְ לֵי-טַ ל קוֹפְ אִ ים לִ כְ פוֹר
וְ שטף עַ ז חָ דֵ ל ִמסְ אוֹן
ּומפְ רָ ש סוֹבֵ ב סְ חוֹר ,סְ חוֹר
ִ
ּומפְ רָ ש סוֹבֵ ב סְ חוֹר ,סְ חוֹר -
ִ
בְ רֹאש צְ ִריחַ נ ֱעזָב
רוֹבֵ ץ הַ כוֹס עַ ל הִ ְרהּורָ יו.
כְ שבְ יַד חוֹלְ בוֹת נוֹקֵ ש מַ נְעּול
וְ רֵ יחַ טוֹב מַ ִדיף חָ צִ יר
וְ תַ ְרנְגוֹל קוֹרֵ א בַ לּול,
ַאחַ ת א ֹו ְשתַ יִם ,זמר ִשיר
ַאחַ ת א ֹו ְשתַ יִם ,זמר ִשיר -
בְ רֹאש צְ ִריחַ נ ֱעזָב
רוֹבֵ ץ הַ כוֹס עַ ל הִ ְרהּורָ יו.
 .115לבי במרום ארץ
לִ בִ י בִ ְמרוֹם ארץ ,לִ בִ י אֵ ינ ֹו פֹ ה,
לִ בִ י בִ ְמרוֹם ארץְ ,מקוֹם צֵ יד הַ תוֹא.
ְמקוֹם צֵ יד תוֹא-פרא וְ ַאיִל הָ דּור.
לִ בִ י בִ ְמרוֹם ארץ ,בְ כָל שָאדּור.
שָ לוֹם לִ ְמרוֹם ארץ ,שָ לוֹם לַצָ פוֹן,
מוֹלדת הַ יְ קָ ר ,הַ גְ בּורָ ה וְ הָ אוֹן.
בְ כָל שאֵ ָֽ ָתעָ ה ,בְ כָל שא ְרכַב,
גִ בְ עוֹת ְמרוֹם ארץ לָנצַ ח אֹ הַ ב.
שָ לוֹם הָ רֵ י-רוֹם עֲטּופֵ י שלג עָ ב,
שָ לוֹם לִ נְאוֹת דשא בְ עֵ מק נ ְִרחָ ב.
שָ לוֹם לַיְ עָ רוֹתַ ,ל ֻח ְרשוֹת בַ מִ תְ לוֹל,
שָ לוֹם ִש ְטפֵ י-מַ יִם הו ִֹמים בְ נ ְַחשוֹל.

(אלפרד לורד טניסון)

לִ בִ י בִ ְמרוֹם ארץ ,לִ בִ י אֵ ינ ֹו פֹ ה,
לִ בִ י בִ ְמרוֹם ארץְ ,מקוֹם צֵ יד הַ תוֹא.
ְמקוֹם צֵ יד תוֹא-פרא וְ ַאיִל הָ דּור.
לִ בִ י בִ ְמרוֹם ארץ ,בְ כָל שָאדּור.

(רוברט ברנס)

 .116לזכר הימים מכבר
ֲהיִשָ כַח י ִָדיד וָתִ יק
וְ ֹלא יִהְ יה נִזְ כָר?
ֲהיִשָ כַח י ִָדיד וָתִ יק
ִמן הַ י ִָמים ִמכְ בָ ר?
לְ זֵכר הַ י ִָמים ,רֵ עִ י,
אֲשר חָ לְ פּו ִמכְ בָ ר,
נ ִָרים כוֹס-חסד וְ נִזְ כֹר
י ִָמים חָ לְ פּו ִמכְ בָ ר.
אִ תָ ּה תַ זְ ִמין לְ ָך מַ ְשקה,
ֲאנִי ,שלִ י ,אבְ חַ ר,
נ ִָרים כוֹס-חסד וְ נִזְ כֹר
י ִָמים הָ לְ כּו מִ כְ בָ ר.
לְ זֵכר הַ יָמִ ים ...
מַ ְר ָגנִיוֹת לִ קַ ְטנּו ָאז,
דוֹלְ גִ ים לִ גְ דוֹת נָהָ ר,
אֲבָ ל רַ גְ לֵנּו הֵ ן בָ לְ תָ ה
ִמנִי י ִָמים ִמכְ בָ ר.
לְ זֵכר הַ י ִָמים ...
יוֹם יוֹם חָ תַ ְרנּו שָ ם יַחְ ָדו,
טוֹבְ לִ ים בְ פלג קַ ר;
אַ ְך בֵ ינוֹתֵ ינּו יָם הִ ְרעִ ים
ִמנִי י ִָמים ִמכְ בָ ר.
לְ זֵכר הַ י ִָמים ...
הִ ֵנה לְ ָך י ִָדי ,הוֹשֵ ט
י ְָדָך ,י ִָדיד יָקָ ר
וְ כוֹס רֵ עּות נ ִָרים י ְַחדָ ו
לִ כְ בוֹד י ִָמים ִמכְ בָ ר.
לְ זֵכר הַ י ִָמים ...
 .117האיש במדבר
הָ אִ יש בַ מִ ְדבָ ר שָ ַאל ְשאֵ לַת תַ ם:
מַ ה מִ סְ פַ ר הַ תּותִ ים הַ גְ ֵדלִ ים בְ לֵב יָם?
עָ נִיתִ י לָאִ יש :הַ מִ סְ פָ ר כַמּובָ ן,
יחים הַ גְ דֵ לִ ים בְ לֵב יָם.
כְ ִמסְ פַ ר הַ מְ לִ ִ
הָ אִ יש ְשאֵ ַלנִי :כֵיצַ ד זה ,פִ תְ אוֹם,
אצְ לִ י הַ חֲזִ יר ְמעוֹפֵ ף בַ מָ רוֹם?
עָ נִיתִ י לוְֹ :שמַ ע! ז ֹו אֵ ינָּה קֻ ִשיָה,
קּוקיָה.
הּוא נ ֹולַד ַכנ ְִראה בְ תוְֹך קַ ן ִ

(רוברט ברנס)

עוֹד ,בִ ְקשַ נִי הָ אִ יש כִ י א ְמנה ל ֹו בַ לֵב
ג ְַרגְ רֵ י חוֹל הַ יָםּ ,ומָ נִיתִ י הֵ יטֵ ב.
הּוא שָ ַאל בְ ִחיּוְךֹ :לא ה ְחסַ ְרתָ ג ְַרגֵר?
ַאדרַ בָ א ,לְֵך ּותְ בָ רֵ ר!
עָ נִיתִ י לוְֹ :

(אנונימי)

 .118דוד המלך
אִ יש עָ צּוב עַ ד ְמאוֹד הּוא הַ מלְך דָ וִ ד,
בְ לִ י עִ לָה לָעָ גְ מָ ה וְ לָאֵ בל;
לְ הָ קֵ ל עַ ל עָ צְ בוֹ ,צִ ּוָה לְ הָ בִ יא
מֵ ָאה פו ְֹר ִטים ֲעלֵי נֵבל.
הֵ ם נִגְ נּו וְ נִגְ נּו ּומתק עָ רֵ ב
מָ סְ כּו ַלנְגִ ינָה וְ הִ כְ נִיסּו,
אֲבָ ל את הָ עצב אֲשר בְ לִ ב ֹו
בְ קסם מֵ יתָ ר ֹלא הֵ נִיסּו.
ָאז נֵרוֹם ל ֹו דָ וִ ד וְ יָצָ א אל הַ גַן,
שוֹטֵ ט לְ אוֹר ֹו של יָרֵ חַ ;
ז ִָמיר שנ ְחבָ א בְ צַ מרת הַ בְ רוֹש
הָ מָ ה שָ ם ,בְ קוֹל ִמתְ יַפֵ חַ .
הֵ ִרים וְ נָשָ א ָאז הַ מלְך עֵ ינָיו
אל אֹ פל עַ נְפֵ י הַ צַ מרת:
אֱמֹ ר ,עוֹף זָעִ יר ,מִ ַניִן לְ ָך
הָ עָ גְ מָ ה שלִ בִ י ְמנַקרת?
אַ ְך הָ עוֹף ֹלא נָתַ ן ַדעְ ת ֹו לַשוֹאֵ ל
וְ ָדוִ ד האֱזִ ין בָ רֹב קשב
ַלז ִָמיר הַ שוֹפֵ ְך עָ גְ מָ תוֹ ,עַ ד אֲשר
נָמוֹג מִ לִ ב ֹו כָל הָ עצב.
 .119שלוש צפורי שיר
אל בַ ד עֵ ץ פלִ אי שבַ ַגן
נָשָ א הַ מלְך רֹאש
וְ שָ ם רָ ָאה צִ פוֹרֵ יִ -שיר
'חַ ת ְשתַ יִם וְ שָ לוֹש.
ַכנְפֵ י הָ ִראש ֹונָה צְ חוֹרוֹת,
ְש ִניָה  -כְ נָפיהָ פָ ז;
ישית
יָפּו ִמ ֹכל ַכנְפֵ י ְשלִ ִ
בִ תְ כוֹל עָ מֹ ק וְ עַ ז.
פָ ְרחָ ה ַאחַ ת אל עֵ בר יָם,
ְש ִניָה  -לִ פְ ַאת צָ פוֹן,
וְ הַ תְ ֻכלָה הִ ְד ִרימָ ה עּוף
לִ ְמקוֹם כְ פוֹר וְ קַ ְרחוֹן.
הִ ְמתִ ין הַ מלְך לְ שּובָ ן
תְ רֵ יסָ ר י ְַרחֵ י תוֹחלת,
לַלְ בָ נָה ,לַזְ הּובָ ה
ּולְ צִ פוֹר הַ תְ כֵלת.

(וולטר דה לה מר)

הַ לְ בָ נָה הֵ בִ יָאה ל ֹו
זרַ ע פְ נִינִי בָ הִ יר,
בְ מַ קוֹרָ ּה של הַ זְ הּובָ ה
טַ בַ עַ ת-פָ ז תַ זְ הִ יר.
ישית ,תְ כּולַת נוֹצוֹת,
וְ הַ ְשלִ ִ
ִמן הַ דָ רוֹם הַ קַ ר,
הֵ בִ יָאה ל ֹו בְ מַ קוֹרָ ּה
שַ בְ לּול-יָם אֲפַ ְרפַ ר.
ִמזרַ ע הַ פְ נִינָה הַ צַ ח
אֲשר נ ְִשתַ ל בַ גַן
צָ ְמחָ ה עַ לְ מָ ה בַ ת-חֵ ן וְ לָּה
עוֹר פְ נִינִי לָבָ ן.
הִ יא ברְך לְ פָ נָיו כ ְָרעָ ה
ּובְ ִחיּוְך קָ סּום
בְ צֵ ל הָ עֵ ץ הִ בִ יטָ ה ב ֹו
ָאמרָ ה ְמאּום.
אַ ְך ֹלא ְ
וְ רַ ק הִ צְ ִמ ָידה אל ָאזְ נ ֹו
בַ יָד את הַ שַ בְ לּול
וְ הּוא שָ מַ ע ה ְמיַת ִשיר רַ ְך
ע ֹולָה בְ קוֹל צָ לּול.
ָאחַ ז הַ מלְך בְ י ָָדּה
ּולְ אצְ בָ עָ ּה עָ נַד
טַ בַ עַ ת-פָ ז ,וְ ַלחֻפָ ה
הּוא הוֹבִ ילָּה ִמיָד.
עַ ד שַ חַ ר ָאז זִ מְ רּו לָהם
בְ סִ לְ סּולִ ים של חֵ ן
הַ לְ בָ נָה ,הַ זְ הּובָ ה
וְ הַ תְ ֻכלָה גַם כֵן.

(ג'יימס ריווס)

 .120גברת ש'
ָדבָ ר מּוזָר קוֹרה פֹ ה,
מּוזָר וְ גַם מַ ְר ִשים:
כָל מַ ה שגְ ברת ש' אוֹכלת
הוֹפֵ ְך לִ גְ ברת ש'!
ְר ִקיק א ֹו בְ שַ ר כבש,
ַדיְסָ ה א ֹו תַ פּוחַ ,
ְקצִ יצָ ה וְ ִרבָ ה,
גְ בִ ינָה וְ ָדג מָ לּוחַ ,
ֹלא אִ כְ פַ ת בִ כְ לָל  -בְ רגַע
שיָצְ אּו ִמן הַ צַ לַחַ ת,
גַם-אִ ם מָ רַ ת קַ צָ בי
את חלְ קָ ּה לוֹקַ חַ ת,
הַ כֹ ל ,כָל בְ ָדל וְ נֵתַ ח,
ישי:
פֵ רּור ֻסכָר גְ בִ ִ
כָל מַ ה שגְ ברת ש' אוֹכלת
הוֹפֵ ְך לִ גְ ברת ש'.

(וולטר דה לה מר)

 .121דוקרב
כלב הַ לבד ַוחֲתּול הַ ְק ִטיפָ ה,
ֹלא נִים וְ ֹלא תִ יר א ֹו תְ נּומָ ה חֲטּופָ ה,
(ש ְמעּו נָא עִ ְניָן!)
ַל ְילָה ,חֲצוֹת ִ
רָ בְ צּו זה מּול זה עַ ל גַבֵ י הַ שֻלְ חָ ן.
ּושעוֹן הַ ִקיר
הַ כַד הַ סִ ינִי ְ
חָ שּו בְ מתַ ח גוֹבֵ ר בָ אֲוִ יר,
עֵ ת שּוב ִמתְ לַקַ חַ ת ְקטָ טָ ה ְּודחִ יפָ ה
(כָל-זֹאת ֹלא רָ אִ יתִ י ,אַ ְך סָ ח לִ י הַ כַד
וְ גִ לָה את הַ כֹ ל רַ ק לִ י ,לִ י בִ לְ בַ ד).
כלב הַ לבד נָבַ ח 'הָ אּו ,הָ אּו ,הָ אּו',
'מיָאּו',
חֲתּול הַ ְק ִטיפָ ה עָ נָה ל ֹו ִ
ּופתַ ע הָ יְתָ ה הָ ִרצְ פָ ה אֲפּופָ ה
פִ סוֹת לבד ְּוקרָ עִ ים של ְק ִטיפָ ה.
ְשעוֹן הַ ִקיר הַ תָ לּוי עַ ל הָ ָאח
הֵ לִ יט את פָ נָיו וְ הֵ חֵ ל נ ֱאנָח,
כֹ ה נִבְ עָ תָ ,אחּוז רַ עַ ד הָ יָה הּוא
(שימּו לֵב ,רַ בוֹתַ יֲ ,אנִי רַ ק ח ֹוזֵר
ִ
עַ ל מַ ה שהוֹאִ יל ְשעוֹן הַ ִקיר לְ סַ פֵ ר).
'אוֹי ַואֲבוֹי לִ י' ,קָ רָ א בְ ִחיל,
הַ כַד הַ סִ ינִי וְ הִ כְ ִחיל ...
אַ ְך כלב הַ לבד ַוחֲתּול הַ ְק ִטיפָ ה
הוֹסִ יפּו ל ְַחשֹף בַ תִ גְ רָ ה הַ טְ רּופָ ה
טלף ,צִ פֹ רן שוֹרטת וְ שֵ ן
בְ בֻלְ מּוס ּובְ זַעַ ם בִ לְ תִ י יֵָאמֵ ן.
ַאלְ לַי ,אֵ יזה תלש מַ בְ הִ יל!
(אֵ יננִי מַ גְ זִ ים א ֹו מַ פְ ִריז בִ ְמיֻחָ ד,
כְָך בְ ִדיּוק סִ פֵ ר לִ י הַ כַד).
עֵ ת בֹקר זָרַ חִ ,מן הַ זּוג הַ מּוזָר,
שּום שמץ א ֹו זֵכר קָ לּוש ֹלא נוֹתַ ר,
בּורים עוֹד עַ כְ שָ ו,
וְ יֵש ֲאנ ִָשים הַ סְ ִ
כִ י הָ יָה זה אּולַי פָ עֳל ֹו של ַגנָב.
אֲבָ ל הַ נָכוֹן בַ עֲלִ יל הִ נ ֹו זה:
הַ ְש ַניִם הִ צְ לִ יחּו לִ טְ רֹף זה את זה ...
מַ ְדהִ ים! מַ ה-יֵש כָאן עוֹד לוֹמַ ר?
( ָכזֹאת בְ ִדיּוקֹ ,לא פָ חוֹתֹ ,לא יוֹתֵ ר,
בְ ָאזְ נַי הִ תְ ַו ָדה ְשעוֹן הַ ִקיר וְ סִ פֵ ר).

(יוג'ין פילד)
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