ְהּודה עַּ מִּ יחַּ י
ַאמְ בַּ טְ יָה  /י ָ
הִּ גִּ יעַּ זְ מַּ ן לְ הִּ תְ ַּרחֵ ץ ְקצָ ת.
ַָאמבָ ט.
ָד ִּדי נִּכְ נָס ל ְ
אִּ מָ א הֵ כִּ ינָה סְ מַּ ְרטּוט גָדוֹל
כִּ י ָד ִּדי ׁשוֹפֵ ְך מַּ יִּם עַּ ל הַּ כֹל,
ּומ ְׁשּת ֹולֵל כְ מ ֹו ֶּכלֶּב-יָם
ִּ
מַּ ְקצִּ יף ּומַּ ּתִּ יז לְ כָאן ּולְ ׁשָ ם.
עַּ כְ ׁשָ ו יוֹׁשֵ ב הּוא בֵ ין הָ אֵ ִּדים
וְ אִּ ּת ֹו הַּ ְרבֵ ה הַּ ְרבֵ ה ׁשֵ ִּדים.
ַאמבָ ִּטיאֵ ל ,סַּ ב ֹו ִּניָהּו וְ ִּקצְ פוֹן
ְ
וְ ׁשַּ פְ ׁשּוף וְ קַּ ְרצּוף וְ צִּ ּנוֹרוֹן
סְ פוֹגִּ יָהּו ִּמבְ ַּר ְׁשּתִּ יאֵ ל וְ קַּ ְרצָ ף
וְ ׁשָ ף-אֹ זֶּן וְ גַּם ׁשָ ףַ-אף.
כָל אֵ לֶּה י ְַּח ָדו ִּמ ְׁשּתוֹלְ לִּ ים
ּומצַּ לְ צְ לִּ ים
וְ הַּ ִּקירוֹת רו ְֹק ִּדים ְ
וְ יֵׁש ְקפִּ יצוֹת ּובְ עִּ יטוֹת לְ כָל עֵ בֶּ ר
עַּ ד ׁשֶּ חוֹפְ פִּ ים רֹאׁש :הוֹי ׁשוֹד וָ ׁשֶּ בֶּ ר!
ֹלאֹ ,לא אֶּ ת הָ רֹאׁש!
הָ רֹאׁש הּוא קָ דוֹׁש.
כָל הַּ בַּ יִּת גוֹעֵ ׁש וְ רוֹעֵ ׁש
הַּ ִּמ ְׁשטָ ָרה! ְמכַּבֵ י הָ אֵ ׁש!
עַּ ד ׁשֶּ אִּ מָ א מַּ ְקצִּ יפָ ה ׁשַּ ְמּפוֹן וְ עוֹשָ ה ל ֹו בְ לו ִֹּרית
עוֹמֶּ ֶּדת כְ מ ֹו כ ְַּר ֹבלֶּת ֲענ ִָּקית.
קּוקּוריקּו!
ִּ
וְ ָד ִּדי צוֹעֵ ק:
וְ צוֹחֵ ק הִּ י ,הָ א וְ הּו.

סוֹפ ֹו ׁשֶּ ל יְהוֹשֻ עַּ הַּ ּפָ רּועַּ  /יְה ֹונָתָ ן גֶּפֶּן

עָ מוֹס ,בַּ קְ בּוק וְ כוֹס  /מִּ ִּיריק שְ נִּיר

יָדּועַּ שֶּ יְ הוֹשֻ עַּ הַּ ּפָ רּועַּ
הָ יָה ֶּילֶּד ְמאֹד ְמלֻכְ לְָך,
אַּ ְך ּפָ חוֹת יָדּועַּ ׁשֶּ גַּם כִּ ְמ ֻבגָר
יְהוֹשֻ עַּ אֶּ ל
הַּ לִּ כְ לּוְך נ ְִּמׁשַּ ְך.

ַאמבַּ ְטיָה עָ מוֹס,
יוֹׁשֵ ב בָ ְ
ׁשוֹפֵ ְך ִּמבַּ ְקבּוק אֶּ ל הַּ כוֹס:
בּוק  -בּוק  -בּוק!
בּוק  -בּוק  -בּוק!
בּוק  -בּוק  -בּוק!

יְהוֹשֻ עַּ ַאף ּפַּ עַּ ם ֹלא נִּכְ נַּס לַּמִּ ְקלַּחַּ ת
ּומֵ ע ֹולָם ֹלא נִּסָ ה
ַאמבַּ ְטיָה לָׁשֶּ בֶּ ת,
בָ ְ
וְ הָ יּו ְׁשֹלׁשָ ה ְדבָ ִּרים
ׁשֶּ מֵ הֶּ ם הּוא ּפָ חַּ ד בִּ ְמיֻחָ ד:
בְ ָרזִּ ים ,סַּ בוֹןּ ,ומַּ גֶּבֶּ ת.

וְ עַּ כְ ׁשָ ו
מֵ הַּ כוֹס לַּבַּ ְקבּוק:
ּפָ ְך!

הּוא הָ יָה כֹ ה ּפָ רּועַּ ,
ּובְ אֹ פֶּ ן קָ בּועַּ ,
הִּ ְׁשּתַּ ּתֵ ף יְהוֹשֻעַּ
בְ תַּ חֲרּות הָ ע ֹולָם בְ לִּ כְ לּוְך.
וְ תָ ִּמיד הּוא ָזכָה בַּ מָ קוֹם הָ ִּראׁשוֹן,
וְ ִּקבֵ ל גָבִּ יעַּ חָ לּוד,
מָ לֵא בְ בֹץ מָ עּוְך.
כְ ׁשֶּ הָ יָה בֶּ ן מֵ ָאה,
נ ְֶּחׁשָ ב יְהוֹשֻ עַּ
ָָאדם הַּ מְ לֻכְ לְָך בְ יוֹתֵ ר בָ ע ֹולָם.
ל ָ
ּוׁשּתַּ יִּם,
ּובְ גִּ יל מֵ ָאה ְ
הּוא נִּכְ נַּס בְ טָ עּות לַּמַּ יִּם,
הִּ סְ ּתַּ בֵ ן ,וְ ֶּנ ֱעלַּם.

ְקצָ ת נ ְִּׁשּפַּ ְך.
עוֹד הַּ ּפַּ עַּ ם!
ַאמבַּ ְטיָה עָ מוֹס,
יוֹׁשֵ ב בָ ְ
ׁשוֹפֵ ְך ִּמבַּ ְקבּוק אֶּ ל הַּ כוֹס:
בּוק  -בּוק  -בּוק!
וְ עַּ כְ ׁשָ ו
מֵ הַּ כוֹס לַּבַּ ְקבּוק:
ּפָ ְך!
ְקצָ ת נ ְִּׁשּפַּ ְך.
עוֹד הַּ ּפַּ עַּ ם!
ַאמבַּ ְטיָה עָ מוֹס,
יוֹׁשֵ ב בָ ְ
ׁשוֹפֵ ְך ִּמבַּ ְקבּוק אֶּ ל הַּ כוֹס:
בּוק!
וְ עַּ כְ ׁשָ ו
מֵ הַּ כוֹס לַּבַּ ְקבּוק:
ּפָ ְך!
ְקצָ ת נ ְִּׁשּפַּ ְך.
עוֹד הַּ ּפַּ עַּ ם!
ַאמבַּ ְטיָה עָ מוֹס,
יוֹׁשֵ ב בָ ְ
ׁשוֹפֵ ְך ִּמבַּ ְקבּוק אֶּ ל הַּ כוֹס:
אוֹי!
אֵ ין בּוק!
כְ בָ ר ֵריק הַּ בַּ ְקבּוק...
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