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ולילדים  אטלס,  ליהודה  לי,  מה  שנשאלת:  הראשונה  השאלה 
ילדים  סביבי  ראיתי  לא  גם  בסיכון.  ילד  הייתי  לא  אני  בסיכון? 
והייתה  במושב  גדלתי  לב.  שמתי  ולא  ראיתי  שמא  או  כאלה, 
במשק  שעבדו  עסוקים,  הורים  עם  בסדר,  לגמרי  ילדות  לי 
טרודים  והיו  בפסיכולוגיה,  כלום  הבינו  לא  חושך,  ועד  מחושך 
הווריד. קצת מכות  על  לילדיהם  היומיום מכדי לשבת  בדאגות 
בטוסיק מאבא )"זה כואב אבל לא מזיק!"( ודברי מוסר מאמא 

)"מתחילים בסחיבה קטנה וגומרים בבית-סוהר!"(, זה הכול.
על  הרצאה  כשנתתי  שנים,  כארבע  לפני  התחיל  העניין  כל 
לעובדים  עיון  ביום  אני",  הוא  הזה  "והילד  שלי,  הרגיל  הנושא 
שאלתי  כשסיימתי,  איש.  כמאתיים  באולם  נכחו  סוציאליים. 
יודע ששמה  אם יש שאלות. בין השאר קמה אישה, היום אני 
"כל האנשים  ואמרה:  ירושלמית,  לוסטיג, פסיכולוגית  שלומית 
שנוכחים כאן באולם עובדים עם ילדים בסיכון. חלק מהם, ואני 
ביניהם, עובדים עם ילדים בסיכון הכי גבוה שיש. אין לנו", היא 
הוסיפה, "אפילו בדל של טקסט - שיר, סיפור, מחזה - שאנחנו 
לחיים  שרלוונטי  אלה,  בילדים  בטיפול  בו  להשתמש  יכולים 
שלהם, כך שבעת קריאה עם המטופל אנחנו יכולים לבנות עליו 
שיחה, לשתף, לשקף, אולי להתקדם. כל מה שאתם כותבים 

הוא על  אבא, אמא ושני ילדים מצפון תל אביב". 
היא הפסיקה לרגע, הביטה בעיני והוסיפה: "אולי אתה מוכן?" 
המיקרופון  את  הרמתי  זה,  על  חשבתי  פעם  שאי  מבלי  ואני, 
ואמרתי: "אני מתחייב!" למה? כי הרגשתי שזה חשוב, שזה מה 
שהייתי רוצה לעשות. כי יש לי עיקרון שכשמזדמן לי בדרך משהו 
מאוחרות,  בשיחות  וגם  בהמשך,  אותו.  מרים  אני  ערך  בעל 
פירטה לי שלומית מה הם ילדים בסיכון לסוגיהם, דברים שאל 

נכון מחוורים היטב לציבור הקורא את דברי אלה.
מאז, זה כארבע שנים, אני עסוק בחקר ובכתיבה על נושא זה. 
אני מנוע מלהיפגש עם ילדים שנמצאים כרגע במסגרות, בגלל 
החיסיון, אף שאני מסביר כי יש מרחק גדול בין מה שאני שומע 
לבין מה שאני כותב. אני נפגש עם מטפלים, עם פסיכולוגים, 
עם בנות השירות הלאומי, עושה לעיתים גם ביקורי משפחות, 
ומדבר בעיקר עם בוגרים שהיו בעברם ילדים בסיכון. מה שמעניין 
אותי הוא מה עובר על ילדים אלה ברגע האמת, בְפנים, איך הם 
חווים את החיים האלה. איזה חותם זה משאיר עליהם. כלומר, 
מאלה:  מישהו  אומר  שנה  ארבעים  שאחרי  אותי  מעניין  לא 
"כשהוציאו אותי מהבית בעצם הצילו את חיי". אני רוצה לדעת 

- ולכתוב - מה עובר עליו ברגע שעוקרים אותו מהבית. 
על פי העדויות שאני שומע אני כותב שירים. זה התחיל בשירים 
שדומים לשירי "והילד הזה" אבל מכילים את שורש הלענה של 

חיים בסיכון. 
בשלב מסוים נפגשתי עם יצחק קדמן, אז ראש המועצה למען 
ראיתי  מהשירים.  חלק  באוזניהם  וקראתי  צוותו,  ועם  הילד, 

שלשמע הדברים עלה על פניהם חיוך מריר. שאלתי: "מה קרה?" 
והם אמרו: "יּודה, המצב הרבה יותר גרוע מכפי שאתה מתאר". 
עדיין  העמיקו.  שלי  והכתיבה  החקר  רגע  שמאותו  חושב  אני 
יש בין השירים קצרים, עם פואנטה, בדרך כלל פואנטה מרה. 
אבל ישנם גם שירים קשים, ארוכים, כאלה שלא מתארים רגע, 
מהם.  משמעותית  חוליה  או  שלם,  חיים  מסלול  אלא  שנייה, 
בסיכון,  ילדים  אלף  כ-400  בארץ  שיש  תיאמן  הבל  הידיעה 
דוחפת אותי לחפש ולכתוב עוד ועוד. הרי אלה צאן שלא חטאו, 
ובמשפחה  בתנאים  במקום,  בזמן,  להיוולד  מזלם  איתרע  רק 
תחושת  גם  חש  אני  זו  שבעבודה  הסיבה  זו  הנכונים.  הלא 
גם  כנסת,  לחברי  למורים,  לציבור,  לספר  מסוימת.  שליחות 
לאלה שמעשנים סיגרים יקרים ושותים שמפניה ורודה, שבזמן 
שהם נהנים ממנעמי החיים יש ילדים שחיים ממש בזבל, והם 
יגדלו וחלקם יישארו בזבל. אם בזכות השירים שאני כותב יושבח 

מצבם, אפילו במעט, זה יהיה שכרי מכל עמלי.
עממיים,  פשוטים,  ובצירופים  במילים  משתמש  אני  לשונית, 
רֹווחים, אבל מנסה "למשוך למעלה"; לא נמנע מלשבץ מילה 

גבוהה יותר, ובלבד שתהא מובנת מתוך הקשרה. 
ועוד הערה: מלאכת הכתיבה קשה עלי תמיד, בייחוד בפרויקט 
זה: לך תכתוב שיר על ילדה שחוטפת כווייה מסכין מלובנת כי 
סחבה כמה שקלים מהארנק, או על ילד שנעזב במוסד על ידי 
אמו, או על ילדה שנאנסת על ידי אחיה ואביה. אלה לא שירים 
לילדים אלא שירים על ילדים, למבוגרים, שנועדו גם למטפלים. 
מרגיש  ואני  כאלה,  שירים  ועשרים  יותר ממאה  כרגע  בידי  יש 
כתיבה.  ועל  עדויות  איסוף  על  עובד,  עדיין  אני  סיימתי.  שטרם 
לגמרי לא בטוח שארגיש אי פעם ששלמה המלאכה. אני יודע 
ילד  שבכל מה שאכתוב לא אצליח לתאר את קצה סבלו של 

אחד, אז מה על כל האחרים? אבל, אני מנסה.
והערה אחרונה: אני לא מנסה לעשות בשירים צדק לאף אחד, 
מלבד לילדים עצמם. אני לא מתאר משפחות אומנה נפלאות, 
כנפיים  צחורי  סוציאליים  עובדים  מסורים,  ומטפלים  מדריכים 
ופנימיות שהעלו את חניכיהן על דרך המלך. אני מנסה, ראשית 
כול, לתאר את חייהם ואת סבלם של אלה שטרם זכו. עם כל 

ה"טובים" הסליחה.
"למה  שייקרא  נוקב,  הכי  הפרק  מתוך  אחדים  שירים  להלן, 
אני  עריות.  וגילוי  מינית  התעללות  שעניינו  אוהב",  כשאבא 
מוכן להעמיד שירים מסוימים מתוך כל אלה שכתבתי לרשות 
בינתיים  יועברו  שלא  בתנאי  בלבד,  טיפול  לצורכי  מטפלים, 
ותובנות  עדויות  לשמוע  גם  מוכן  אני  אישורי.  ללא  לאחרים 

נוספות, שעשויות לתרום לכתיבתי.

שלכם, 

יודה
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סֹוד ּכָמּוס

ה לִי ִאם ֲאַסֵּפר ַמה הּוא עֹושֶׂ

ַאף ֶאָחד ֹלא יֲַאִמין.

ֹלא יָֹכל לְִהיֹות, ֵהם יַּגִידּו,

ּיֵׁש לְָך ַאָּבא ָּכזֶה ִמין. שֶׁ

ִּסַּפְרִּתי ִאם הּוא יֵַדע שֶׁ

הּוא יְַחִטיף לִי ַמּכֹות-רֶַצח,

וְאּולַי יִָעיף אֹוִתי ֵמַהַּביִת

וְֹלא יְִסלַח לִי לַּנֶַצח.

ה לִי ִאם ֲאַסֵּפר ָמה הּוא עֹושֶׂ

אּולַי יְִּקחּו אֹותֹו לֶַּכלֶא,

וְָהַאִחים וְָהֲאָחיֹות יְִתַּפּזְרּו

לְָאְמנָה, לְמֹוָסדֹות  וְָכֵאּלֶה.

וְָכל ַהּשְֵׁכנִים יְַדְּברּו

וְיַּגִידּו: ִהּנֵה הֹוָכָחה

נִית ֵאיְך יַלְָּדה ַאַחת ַמלְשָׁ

ָּפָחה. יְכֹולָה לֲַהֹרס ִמשְׁ

ימּו אֹותֹו ַּבֶּכלֶא ִאם יָשִׂ

ֵמֵאיֹפה נִַּקח לֱֶאֹכל?

)וְאּולַי ִּבגְלַל זֶה ִאָּמא ׁשֹוֶתֶקת,

ִהיא יֹוַדַעת ַהֹּכל(. ֲאִפילּו שֶׁ

ה לִי ִאם ֲאַסֵּפר ָמה הּוא עֹושֶׂ

ּלִי יֵָחֵתְך; ַהּגֹוָרל שֶׁ

ָּפָחה ִהְתָּפְרָקה, ֵהם יַּגִידּו, ַהִּמשְׁ

ָמֵתְך! וְַהֹּכל  ְּבַאשְׁ

*

ה לִי ִאם ֹלא ֲאַסֵּפר ָמה הּוא עֹושֶׂ

ַהֹּכל יִָּמשְֵׁך ָּכָרגִיל,

ה לִי וְהּוא ׁשּוב וְׁשּוב יֲַעשֶׂ

ֶאת ַהָּדָבר ַהּזֶה ַהַּמגְִעיל.

ָּפָחה ִּתָּׁשֵאר ְּביַַחד ַהִּמשְׁ

וְֹלא יְֵדעּו ַהְּׁשֵכנִים,

ֲאָבל ֶאְצלִי לְַאט-לְַאט

ַהֵּלב יָמּות ִמִּבְפנִים.

ׁשֹוֶמרֶת אֲחֹוִתי

ֵמָחה, ָּתִמיד ָהיְָתה שְׂ ָּׁשַמְעִּתי ֶאת ֲאחֹוִתי ַהְּקַטּנָה, שֶׁ ְּכשֶׁ

ִמְתעֹורֶרֶת ֵמֲחלֹום ַרע ַּבּלַיְלָה, צֹוֶעֶקת "ֹלא!" ּובֹוָכה;

ִהְתִחילָה לְָהִביא ִמֵּבית-ֵסֶפר 'ַמְסִּפיק' ִּבְמקֹום 'טֹוב ְמֹאד';  ְּכשֶׁ

ַאָּבא ַמִּביט ָּבּה ְּכִאּלּו יֵׁש ֵּבינֵיֶהם סֹוד; ָרִאיִתי שֶׁ ְּכשֶׁ

הּוא נְִכנָס ִהיא ְקָצת ִמְתַּכּוֶֶצת, ָּכל ַּפַעם שֶׁ ִהְבַחנְִּתי שֶׁ ְּכשֶׁ

וְֵאיְך ִאָּמא ׁשֹוֶתֶקת ַּבַּצד )ֲאָבל ִּבְפנִים ִמְתּפֹוֶצֶצת(;

ּנֹוגְִעים ָּבה ָּבנִים, ִהיא ִמְצַטְמרֶרֶת ְּכשֶׁ ָרִאיִתי שֶׁ ְּכשֶׁ

ַמְעִּתי אֹוָתה אֹוֶמרֶת: "ַהַחּיִים ַעל ַהָּפנִים!" וְשָׁ

ַאָּבא נְִכנָס לְִפָעִמים "לְַסֵּבן לָּה ַּת'ּגַב" ַּבִּמְקלַַחת, ְּכשֶׁ

ּכֹוֵאב לָּה ִמַּתַחת - ִהיא ַמְסִּתיָרה שֶׁ וְיַָדְעִּתי שֶׁ

נִים, ָּכל ֵאּלֶה ִהזְִּכירּו לִי ֵאיְך, לְִפנֵי ַּכָּמה שָׁ

זֶה ִהְתִחיל ְּבאֹותֹו לַיְלָה ְּכשֶׁהּוא הֹורִיד לִי ַּת'ַּתְחּתֹונִים,

ה ִאִּתי ַאָּבא ָעשָׂ ָּכל ָמה שֶׁ וְֵהַבנְִּתי ִּפְתֹאם שֶׁ

ו ַמְתִחיל, ַהְּמנֻּוָל, לֲַעשֹות ּגַם ִעם ֲאחֹוִתי. ַעְכשָׁ

ֶּטרֶם ָצַמח לָּה ָחזֶה, ַהְּקַטּנָה ַהְּמתּוָקה, שֶׁ ָאז ֶהְחלְַטִּתי שֶׁ

ֹלא ִּתְהיֶה, ְּבׁשּום ֹאֶפן, עֹוד ָקְרָּבן לִָאיׁש  ַהּזֶה.

ִּכָּפה ֲאדָֻּמה ִּתֹּפל ֶטרֶף לַּזְֵאב ָהַרע - וְלְִפנֵי שֶׁ

ָטָרה. ָהלְַכִּתי וְִסַּפְרִּתי ַהֹּכל ְּבַתֲחנַת ַהִּמשְׁ

זְכּות הְַּׁשִתיָקה

ב ָהַרְך, ַּבֲחַדר ַהּיֹוֶעֶצת, ַעל ַהּמֹושָׁ

עּור ְּתנָ"ְך, לְַחִּתי ִּבְמקֹום שִׁ ם נִשְׁ ּלְשָׁ שֶׁ

ְּכשֶּׁׁשֹוֶאלֶת אֹוִתי חֹוֶקרֶת-ַהּיְלִָדים

ָחִקים וְלִּמּוִדים, ַעל ֲחֵברִים, ִמשְׂ

ֲאנִי עֹונֶה לָּה יֶָפה, ִּכי זֶה ֵּדי נִָעים,

הּו ַעל ָּכֵאלֶּה ִענְיָנִים. לְַדֵּבר ִעם ִמישֶׁ

ֵאלֹות ִהיא ׁשּוב ַמְתִחילָה ִּבשְׁ ֲאָבל ְּכשֶׁ

ּיִָמים ּוַבֵּלילֹות, ָמה קֹורֶה ַּבַּביִת ַבּ

ִמי ּוָמַתי וְַהִאם ִמי נֹוגֵַע ְבּ

ָּכל זֶה נִָעים אֹו ֹלא-נִָעים,

ְרָסה מּולָּה ֲאנִי ִמְצַטּנֵף ְּכמֹו ִקּפֹוד ַּבכֻּ

סֹוֵתם  ֶאת ַהֶּפה וְֹלא אֹוֵמר ַאף ִמּלָה.

ֲאנִי יֹוֵדַע ִּכי ֲאִפילּו שֶׁ

ה לִי ַמֶּׁשהּו ַרע, ַאָּבא עֹושֶׂ שֶׁ

ִּבגְלָלִי ֲאנִי ֹלא רֹוֶצה שֶׁ

ָטָרה.  חּו אֹותֹו לִַּמשְׁ יְִקּ



פסיכואקטואליה

49

בֵי ַּתבְלִין עִשְׂ

ִאָּמא חֹוזֶרֶת ֵמַהּׁשּוק לְִקַראת ָצֳהַריִם,

ֵּתי ַהּיַָדיִם ִעם ַסֵּלי ְּפלְַסִטיק ְמֵלִאים ִּבשְׁ

ֲעֵליֶהם ִהיא ָחָסה, וְַסל ַּבד נֹוָסף לַּיְרּוִקים, שֶׁ

ֵבי ַהַּתְבלִין וְַהַחָּסה. ּבֹו ֲארּוזִים ִּבזְִהירּות ִעשְׂ

ִהיא ּפֹוַתַחת ֶאת ַהּדֶלֶת ֶאל ַהִּמְסְּדרֹון ּוְבִדּיּוק ְּכשֶׁ

ִהיא רֹוָאה ֶאת ָאִחי וְאֹוִתי ֵערּוִמים ַעל ִמזְרֹון,

ע, ֵרה, ִּבְריֹון ַּבּדֶרְֶך לֶַּפשַׁ ַבע-ֶעשְׂ ֵּבן ַהשְׁ ְּכשֶׁ

אֹונֵס לְאֹור ַהּיֹום ֶאת ֲאחֹותֹו ַּבת ַהֵּתשַׁע.

ַרֶּכֶבת ַּבְּמִסילָה ַהְקרֹוָבה צֹוֶפרֶת ְּבקֹול ָעמּום,

וְִאָּמא עֹוֶברֶת לְיֵָדנּו, ְּכִאילּו ְּכלּום;

רִיר, ר לִַּמְטָּבח, ְּבָפנֶיָה ֹלא נָע שְׁ הֹולֶֶכת יָשָׁ

ַּמָּבָטּה חֹוֵלף ַּדְרִּכי ְּכִאילּו ָהיִיִתי ֲאוִיר, ְּכשֶׁ

ְִּבים לִנְִחיַרי ְּבָעְבָרה ּוִמַּתַחת לָָאח ַהַּמּזִיַע ִמְתּגַנ

ִמיר וְּכּוְסָּבָרה. נִיחֹוחֹות ׁשּום ּוֶּפְטרֹוזִילְיָה, שָׁ

"רֹוצָה ֻסּכָרִּיָה?"

ָהלְַכִּתי לְֵבית-ְּכנֶֶסת, ְּכמֹו ָּכל ַּבת,

ָּבת. ל שַׁ לְזֵַּמר לְַהֵּׁשם ְּתִהילִים שֶׁ

וְַעד שֶָּׁכל ַהיְּלָדֹות יְִתַאְספּו ֵמַהָּבִּתים,

ָעלִיִתי לְרֶגַע לְַמְעלָה, לֵַּׁשרּוִתים.

ים, ם לְַבד, ֹלא ָהיּו ֲאנָשִׁ ָהיִיִתי שָׁ

ים. ֵריָקה ָהיְָתה ּגַם ֶעזְַרת-ַהּנָשִׁ

ִמּתֹוך ַהְּצלָלִים, ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשנִּיָה,

יָָצא ִאיׁש וְָאַמר: "רֹוָצה ֻסָּכִרִיָּה?"

הּו ִמְסַּתֵּכל, וְִהִּביט לְַּצָדִדים, אּולַי ִמישֶׁ

לַף וְהֹושִׁיט לִי ֻסָּכרִיָּה ַעל ַמֵּקל, וְשָׁ

ל ַטַעם, ֲאדָֻּמה ּוגְדֹולָה, ֻסָּכרִיָּה שֶׁ

ָּכמֹוָה ֹלא ְמַקְּבלִים ְּבֵבית-ְּכנֶֶסת ַאף ַּפַעם. שֶׁ

ׁש, ְּביֹום ֹחרֶף ַקר, יַלְָּדה ַּבת שֵׁ

לֹוַקַחת ַמְמָּתק ֵמִאיׁש ֹלא ֻמָּכר;

ְמִעיל ָאֹרְך, זָָקן, ֵּפאֹות וְכֹוַבע,

ֶאָחד ִמֶּׁשּלָנּו, ָחִסיד ֵמָהֹרַבע,

הּוא לֹוֵפת ֶאת יִָדי: ּלֹוֵחׁש, ְּכשֶׁ שֶׁ

"ּבֹוִאי, יַלְָּדה, ַאל ִּתְפֲחִדי!

ְּכמֹוֵתְך, ֲחָכָמה, ַסְקָרנִית, יַלְָּדה שֶׁ

ַאף ַּפַעם ֹלא ָרִאית. ּבֹוִאי וְַאְרֶאה לְָך ַמֶּׁשהּו שֶׁ

ִאם ִּתְתנֲַהגִי יֶָפה - ֹלא ִּתְהיֶה ְּבָעיָה 

ּוַבּסֹוף ְּתַקְּבלִי עֹוד ֻסָּכרִיָּה." 

ּוְכָבר הֹוֵדף אֹוִתי ָהִאיׁש ַּבְּמִעיל

ּמּוׁש ָאֵפל ּוַמגְִעיל. ֶאל ָּתא ֵּבית-שִׁ

ְּביָד ַאַחת הּוא נֹוֵעל ִמִּבְפנִים -

ת ֶאְצלִי ַּבַּתְחּתֹונִים. וְַהְּׁשנִּיָה ְמגַּשֶׁשֶׁ

ְּבׁשּוֵלי ֻחלְָצתֹו, ְּבִמְפַּתח ַהַקְפָטן,

ית ַהָּקָטן. ְמַרְצדֹות ִציִצּיֹות ַהַּטלִּ

ֶתן, ַעל-יַד עֹולֶה ֵריַח שֶׁ ֵמָהַאְסלָה שֶׁ

ֶּבֶטן.  ל ֵאיָמה ִמְתַעֶּבה לִי ַבּ ּגּוׁש שֶׁ

ִמֵּבית-ַהְּכנֶֶסת, לְַמָּטה, ְּכָבר ָצִפים וְעֹולִים

קֹולֹות ַהָּבנֹות ִעם ְּפסּוֵקי ְּתִהילִים,

רִי: ַמֲעִבירִים ְצַמְרֹמרֶת ָקָרה ִּבְבשָׂ

"ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָהרִים, ֵמַאיִן יָבֹוא ֶעזְרִי."

ו ְּתנִי לִי ַּת'ּיָד!" ָהִאיׁש ָאז אֹוֵמר - "וְַעְכשָׁ

וְיֹוֵתר ֲאנִי ֹלא מּוָכנָה לְַסֵּפר.

ֹלא ְמֻסּגֶלֶת ִּבְכלָל יַַען ִּכי

ֲאנִי נִזְֶּכרֶת ֲאנִי רֹוָצה לְָהִקיא. ְּכשֶׁ

ַּבּסֹוף הּוא נַָתן לִי עֹוד ֻסָּכִרִיָּה 

ֹּלא ְּתַסְּפרִי ַמה ֹּפה ָהיָה! וְָאַמר: "וְשֶׁ

ָהיָה ָּכאן ֵּבינֵינּו, ַהָּדָבר ַהּזֶה שֶׁ

נֵינּו!" ל שְׁ יִָּׁשֵאר לְעֹולָם ַהּסֹוד שֶׁ

וְִהִּביט ַּבָּׁשעֹון: "אֹוי, ֲאנִי ְמַאֵחר!"

וְָהלְַך, נְִדֶמה לִי, לְֵבית-ְּכנֶֶסת ַאֵחר. 

ִּתי לֶַּברֶז ּוְבַסּבֹון ּוְבַמיִם ָאז נִּגַשְׁ

ֵּתי ַהּיַָדיִם, ִקְרַצְפִּתי ֵהיֵטב ֶאת שְׁ

ּשַָׁמְעִּתי ִמלְַמָּטה ֶאת קֹולֹות ַהִּׁשיָרה ּוְכשֶׁ

"ֲאדֹונָי יְשְָׁמְרָך ִמָּכל ַרע",

ר ֶאל ּתֹוְך ָהַאְסלָה לְַכִּתי ַהיְשֵׁ ִהשְׁ

ֵּתי ֻסָּכרִּיֹות, ֲאדָֻּמה ּוְסגֻּלָה. שְׁ

ֶּפלֶת ַמָּבט, ָהלְַכִּתי ַהַּביְָתּה ֻמשְׁ

ְמלַת ַהַּׁשָּבת; ְּכִאילּו לְִכלְַכִּתי ֶאת שִׂ

ה ֲהֵרי ֶּבַטח ָּכתּוב ְּבתֹוַרת ֹמשֶׁ

ה. ָּכֵאלֶּה ַהֵּׁשם ֹלא ַמְרשֶׁ ְדָברִים שֶׁ שֶׁ

זְַמן ַרב, ֵמָאז, ָחלַף וְָעַבר,

וֲַאנִי ֹלא ִסַּפְרִּתי לְִאיׁש ׁשּום-ָּדָבר,

ֻּסָּכרִּיָה ְמתּוָקה ֲאָבל לַָמְדִּתי ֵמָאז שֶׁ

ִהיא ֹלא ַּפַעם ִּפְתיֹון ִּבְקֶצה ַהַחָּכה

ַהּזְֵאב ָהַרע לְִפָעִמים ָעלּול וְשֶׁ

לְֵהָראֹות ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ַהָּׁשֵכן ִמּמּול.


