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 אדם רצוןשני שירים | 
   
  

 נופי כתיבה
  

ַרגֵּל ֶאל ַהּנֹוף1 ה ֲאנִי ִמתְּ ִחלָּ  תְּ
  

ּה   ִגּנָּה, ּובָּ
ִצים  ץעֵּ עֵּ  וְּלָּ

ּה  וָּה ּובָּ  ַעלְּ
צֵּל1 ַצלְּ ֶלה מְּ  עָּ

  
פּוִטים,  ֶפה ֲהמּול ִפטְּ  קָּ
ינֵּי ֲאנִָּשים נְּעּוצֹות ִבי1  עֵּ

  
נֹות ֶהכֵּרּות ִאינְִּטיִמית1  ִרים שְּ ִרי, ֶעשְּ  וְַּחדְּ

ִריְך  ֹּב צָּ י ִלכְּת ל כְּדֵּ  ֲאבָּ
ַרגֵּל ֶאל ַהּנֹוף1 אּוַלי  ִהתְּ  לְּ

ף1 אּוַלי  ַקלֵּ  ַהֶצַבע ִהתְּ
ה1 מּונָּה ֲעֻקמָּ  תְּ

 ה ַעל ַהַדףאֹו ֶשתֹוִפיַע יַתּושָּ 
ּה זּומָּ ֶחה ֶאת זִמְּ  וְָּאז ֶאמְּ

צֹונִית1 ִחיַאת ַכף ֹלא רְּ  ִבמְּ
ִדּיּוק ֶתֳחֶצה  ה בְּ לָּ  אֹו ֶשּנְּמָּ

 ַבֲחִריצּות ֶאת ַהִקיר, ֲאֶשר 
ִתי ֶאת גֹונֹו ַחרְּ נִים בָּ נֵּי שָּ  ִלפְּ

ר  פֵּ ּה אּוַלי תָּ רָּ בְּ עָּ ִקי1 בְּ סְּ ֲאַפרְּ  הָּ
ל ֶשל ַהִשיר1 קָּ     ֶאת ִשּוּוי ַהִמשְּ

  

 ביוגרפיות 
 

 "מקומו של הספר          
 בתוך האש            
 כי לה הוא שייך" )חזי לסקלי(            

  
ִתי  ֶאת ַהִשיר ַהֶזה כַָּתבְּ

 ֲאנִי -ֲאנִי1 ֹלא
ִמי ַעצְּ ִתי לְּ ַהרְּ ֹּאש כְֶּשִהרְּ ִתי ַת'ר ַפקְּ  דָּ

ּנִים ַשל ַמה כֵֶּפל ַהפָּ  בְּ
ם", כְּגֹון: ַכּנִים "עֹולָּ  ֶשָאנּו מְּ

ה1 פָּ  ַחלֹון, ַכף יָּד, שָּ
ִתי ִבי-ֹלא ַמדְּ  ֲאנִי לָּ

י י, כְּדֵּ ם אֵּ  וְּאֵּ
ִרים ַבַקנְּיֹון1 ֹלא פָּ ֹּר סְּ כ  ֲאנִי-ִלמְּ

ִצי1 ֹלא נַָּתיִם וָּחֵּ ִשיִתי ֶקַבע, שְּ  ֲאנִי-עָּ
תֵּ  יָּה בְּ ִתי ַבִקרְּ  ָאִביב -לנֹוַלדְּ

דֹות( ית יֹולְּ ם בֵּ יָּה שָּ  )כְֶּשעֹוד הָּ
א1 ִתי ֶאת ִאמָּ ַברְּ נִים קָּ ֹּר שָּ  וְַּכֲעב

ֶעֶצם ֹלא,  וִיץ, בְּ אֹושְּ ִתי ִעם ַעִמי בְּ  ֲאנִי נֹוַלדְּ
נֵּי, ַעל ד-ִלפְּ בּוֶכנוַלְּ  יַד, בְּ

ה1 ִפירָּ ִראשֹונָּה ַלסְּ ָאה הָּ  ֶשל ַהמֵּ
ן, בֹות ַההֵּ ִתי ַבֶלהָּ  ֲאנִי נֹוַלדְּ

ַמן1 ֹלא  ֲאנִי-ֲאנִי ֲעַשן ַהזְּ
ִרים ַדבְּ ה ֹלא אֹוֲהִבים ֶשמְּ  ֹלא ַאתָּ

ל ן ּוזְַּמן, ֲאבָּ שָּ  ַעל עָּ
ן ּוזְַּמן, שָּ  ִשיִרים ֲעשּויִים עָּ

ש ַהּׂשֹוֶרֶפת אֵּ ם בָּ קֹומָּ  מְּ
 ֶאת 

  
ט, ַהּנְּיָּר1 עֵּ  הָּ
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