כָל ַל ְילָה עוֹלִ ים  /נורית זרחי
כָל ַל ְילָה עוֹלִ ים ִמ ְמצּול ֹות הַ ָּים
סּוסִ ים פְ ָראִ ים
לִ ְרע ֹות בָ ֲע ָנ ִנים
וְ ע ֹולִ ים עַ ל ַגבָ ם ְי ָל ִדים כְ חלִ ים
וְ ֹלא ע ֹולָה עַ ל ַגבָ ם ֲא ִני.
סּוסִ ים פְ ָראִ ים
ְקחּו ַגם א ֹותִ י אִ ּתְ ֶׁכם לְ מַ עְ ָלה
שֶׁ אּוכַל לְ הִ ְשתַ זֵׁף כָחֹ ל בַ לְ בָ נָה
אֲבָ ל הֵׁ ם ֹלא ל ְָקחּו אוֹתִ י אִ ּתָ ם
ִמפְ נֵׁי שֶׁ ֲאנִי ּתָ ִמיד לְ בָ נָה.
ֲאבָ ל הַ ַל ְי ָלה מֶׁ ה עָ ִשיתִ י?
ֶׁנ ְחבֵׁ אתִ י לְ אֶׁ חָ ד מֵׁ ֲאח ֹו ֵׁרי הַ ַגב,
ּוכְ שֶׁ הֵׁ ם עָ לּו ִמן הַ ְמצּול ֹות לְ מַ עְ ָלה
ִנתְ ֵׁליתִ י ֲא ִני ל ֹו בַ ָז ָנב.
סּוסִ ים פְ ָראִ יםְ ,קחּו ַגם א ֹותִ י אִ ּתְ ֶׁכם!
וְ הֵׁ ם גִ לּו א ֹותִ י וַ ַדאי
וְ הֵׁ ם צָ ֲחקּו לִ י ,וְ ַגם הַ כ ֹו ָכבִ ים וְ הָ ֲע ָנ ִנים
כִ י הָ ִייתִ י בַ שָ מַ ִים לְ בָ ָנה כְ מ ֹו ְט ַלאי.

חֵׁ ֶׁרם  /עוזי בן-כנען
ֹלא ז ֹו ֵׁכר ָלמָ ה סִ פַ ְרּתִ י
וְ ָאסּור הָ ָיה לְ סַ פֵׁ ר!
פִ תְ אֹ ם ,בָ ַרח לִ י ,גִ לִ יתִ י
מַ שֶׁ הּו לְ ֶׁי ֶׁלד ַאחֵׁ ר.
ִמזְ מַ ן ,בַ כִ תָ ה ,נ ְִשבַ עְ נּו ְמאֹד
שֶׁ אֶׁ ת זֶׁה ֹלא ְמסַ פְ ִרים.
חָ זָק שו ְֹמ ִרים אֶׁ ת הַ סוֹד
וְ ֹלא ְמשַ ּתְ פִ ים ז ִָרים!
בִ גְ לַל זֶׁה הֵׁ ם ֹלא ְמ ַדבְ ִרים אִ ּתִ י,
חֹ ֶׁדש וָחֵׁ צִ י ,אּולַי.
טָ עִ יתִ י ,בָ ַרח לִ י ,וְ אֵׁ לֶׁה
יָשָ ר ,עָ שּו חֵׁ ֶׁרם עָ לַי!
כָל הַ זְ מַ ן הֵׁ ם לְ יָד
ּובְ כָל זֹאת ֲאנִי לְ בַ ד.
עָ צּוב ָכזֶׁהְ ,רצִ ינִי.
עַ כְ שָ ו אֲפִ לּו ֲאנִי
ֹלא רוֹצֶׁ ה לְ ַדבֵׁ ר עִ ם עַ צְ ִמי.

ט ֹובָ ,אמַ ְרּתִ י וְ ִנ ַג ְשתִ י ָל ֶׁר ֶׁדת
ט ֹוב ,חָ ַז ְרּתִ י וְ ֹלא הִ סְ פַ ְקּתִ י לְ הָ סֵׁ ב אֶׁ ת פָ ַני
וְ הֵׁ ם עָ ְמדּו וְ הִ בִ יטּו בִ י לִ ְרא ֹות
אֵׁ יְך ְמ ַרפְ ְרפִ ים פַ ְרפָ ִרים בְ עֵׁ י ַני.

לּו הָ יָה לִ י קַ ְר ַנף  /נורית אלטוביה
לּו הָ יָה לִ י קַ ְרנַף
הָ יִיתִ י שָ ם ל ֹו ק ֹולָר וְ שַ ְרשֶׁ ֶׁרת,
עַ ל הַ קֶׁ ֶׁרן קוֹשֵׁ ר ל ֹו יֹפִ י שֶׁ ל סֶׁ ֶׁרט
וְ ה ֹולְֵׁך אִ ּת ֹו סְ בִ יב הַ שְ כּונָה
לְ ִטּיּול.
ָאז ִמ ָכל הַ בָ ּתִ ים הָ יּו ִמתְ אַ סְ פִ ים
ּובָ אִ ים ְיל ִָדים סַ ְק ָרנִים,
ש ֹואֲלִ ים:
 מֵׁ אֵׁ יפֹ ה ִקבַ לְ ּתָ ?
ּ ומָ ה הּוא א ֹוכֵׁל?
 גַם ֲאנ ְַחנּו רוֹצִ ים עִ ם קַ ְרנַף לְ טַ ּיֵׁל.
 מַ סְ כִ ים לְ לִ ּטּוף?
ּ תְ קַ בֵׁ ל ּתָ 'א ֹולָר א ֹו חֵׁ פֶׁ ץ ַאחֵׁ ר
נוֹצֵׁ ץ וְ יָקָ ר.
יחים לִ י :יוֹתֵׁ ר ֹלא נִצְ חַ ק,
מַ בְ ִט ִ
ֹלא נִלְ עַ ג,
ֹלא נַגִ יד אֵׁ יזֶׁה ֶׁילֶׁד מּוזָר.
אֲבָ ל אֵׁ ין לִ י שַ ְרשֶׁ ֶׁרת
וְ אֵׁ ין לִ י גַם סֶׁ ֶׁרט
וְ אֵׁ ין לִ י קַ ְרנַף
וְ ַגם אֵׁ ין לִ י חָ בֵׁ ר
וְ ַאף ֶׁילֶׁד אֵׁ ינ ֹו ִמתְ עַ ְניֵׁן בִ י יוֹתֵׁ ר.

ּופִ תְ אֹ ם ָראִ יתִ י שֶׁ הֵׁ ם ֲח ֵׁדלִ ים לִ צְ חֹ ק
וְ א ֹו ְמ ִרים ,הַ סּוסִ ים הַ פְ ָראִ יםַ :א ֲח ֵׁרי הַ כֹ ל
אּו ַלי הִ יא מַ תְ אִ ימָ ה בְ אֵׁ י ֶׁזה אֹ פֶׁ ן
לְ פָ ח ֹות הַ בֶׁ כִ י שֶׁ ָלּה ָכחֹ ל.
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מפיו של דובר-ילד .אנשים בוגרים יתקשו להשלים עם הדחייה אל מחוץ לגבולות המעגל החברתי,
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לעינוי מתמשך" :כָל הַ זְ מַ ן הֵׁ ם לְ יָד ּ /ובְ כָל זֹאת ֲאנִי לְ בַ ד" .את הכעס הוא מפנה כלפי עצמו" :עַ כְ שָ ו
אֲפִ לּו ֲאנִי ֹ /לא רוֹצֶׁ ה לְ ַדבֵׁ ר עִ ם עַ צְ ִמי".
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"וְ הֵׁ ם צָ ֲחקּו לִ י ,וְ ַגם הַ כ ֹו ָכבִ ים וְ הָ ֲע ָנ ִנים" ,פגם האחרּות נדון בפומבי והחולשה נסקרת בלא חמלה.
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ותולה תקווה בהתרחשות פנטסטית שבזכותה יחדל להיות שקוף" :לּו הָ יָה לִ י קַ ְרנַף" .חֶׁ ברה וחבֵׁ רּות,
שבעבור ילדים רבים הן מובנות מאליהן ,אינן אלא משאלת לב לילד הבודד .רק קרנף יאציל עליו
תהילה ויפתה חנפנים וקנאים לבקש את קרבתו .גודלו ,מהירותו ,עוצמתו ותוקפנותו של הקרנף
מעידים על עומק ייאושו של הילד ,על חולשתו ועל חוסר הערך שלו בעיני עצמו.
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