פניה ברגשטיין

חיה שנהב

אֵ ין עוֹד גֶּשֶּ ם
אֵ ין עוֹד גֶּשֶּ ם ,אֵ ין עוֹד בֹץ.
טוֹב לָּׁרּוץ וְ טוֹב לִ ְקפֹ ץ.
ּובַ שֶּ מֶּ ש חַ ם כָּׁל-כְָּׁך- ,
כָּׁל הַ חַ ּלוֹנוֹת נִפְ תָּׁ ח.

גֶּשֶּ ם ִמשָּׁ מַ יִם
הִ ּנֵה בַ יִת עַ ל עָּׁ נָּׁן,
בַ בַ יִת גָּׁר גַמָּׁ ד קָּׁ טָּׁ ן.
כָּׁל הַ יוֹם קו ֵֹרא ,כוֹתֵ ב,
ַאף פַ עַ ם ֹלא י ֵָּׁרטֵ ב.

ַר ְחצָּׁ ה
כְ בָּׁ ר ג ְָּׁמרּו לְ הִ תְ ַרחֵ ץ
גַם הַ פֶּ ַרח ,גַם הָּׁ עֵ ץ.
גַם הַ שֶּ מֶּ ש ִמתְ נוֹצֶּ צֶּ ת
ּומרֻּ חֶּ צֶּ ת.
נ ְִקיָּׁה ְ

גלית ראב"ד

לַחּוץ אֵ ין גַג ּובַ יִת,
הַ חּוץ כֻּּל ֹו בַ חּוץ,
וְ גֶּשֶּ ם ִמשָּׁ מַ יִם
הִ ְשאִ יר אוֹת ֹו ָּׁרחּוץ.

בְ ת ֹוְך הַ מַ ֶּגבֶּ ת
אִ מָּׁ א פֹ ה ת ֹולָּׁה כְ בִ יסָּׁ ה,
ִמכְ נָּׁסַ יִם וְ חֻּ לְ צָּׁ ה,
גַם מַ גֶּבֶּ ת וְ ג ְַרבַ יִם,
אוֹי  -נָּׁזְ לָּׁה ִטפָּׁ ה שֶּ ל מַ יִם!

בַ ִדיר

בְ ת ֹוְך הַ מַ ֶּגבֶּ ת ֵיש חבִ י ָּׁלה,
ֵריחַ מָּׁ ת ֹוק א ֹופֵ ף אֶּ ת ֻּכ ָּּׁלה.
חבִ ילָּׁה עִ ם שֵ עָּׁ ר שֶּ ּנוֹטֵ ף כֻּּל ֹו מַ יִם -
וְ הִ ּנֵה נִפְ קָּׁ חוֹת בָּׁ ּה גַם ְשתֵ י הָּׁ עֵ י ַניִם.

ע ָּׁגלָּׁה ח ָּׁדשָּׁ ה

צֶּ מֶּ ר ,צֶּ מֶּ ר ַרְך וָּׁטוֹב,
וְ חָּׁ לָּׁב מָּׁ תוֹק ָּׁלרֹב.
קוֹל חָּׁ לִ יל וְ ֶּרנֶּן ִשיר,
וְ טָּׁ לֶּה פוֹעֶּ ה בַ ִדיר.

הַ כִ בְ שָּׁ ה הַ ְמתֻּלְ תֶּ לֶּת
הִ תְ קַ ְשטָּׁ ה בְ סֶּ ֶּרט תְ ֵכלֶּת
ּובִ ְשֹלשָּׁ ה פַ עמ ֹונִים:
גָּׁדוֹל ,קָּׁ טָּׁ ן ּובֵ ינ ֹונִי.

ִקבַ לְ נּו אֶּ תְ מ ֹול ע ָּׁג ָּׁלה ח ָּׁדשָּׁ ה,
הַ יְ שָּׁ ָּׁנה ִנ ְשא ָּׁרה בֶּ חָּׁ צֵ ר לְ בַ ָּׁדּה.
וַ א ִני ְמקַ ּוָּׁ ה שֶּ הִ יא ֹלא עצּובָּׁ ה שָּׁ ם,
כְ שֶּ אֵ ין בְ ת ֹו ָּׁכּה שּום ַילְ ָּׁדה.
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