נּורית ז ְַּרחִ י
ְּשנֵי הַ דֻּ בִ ים עָ צּו בְּ לִ י ִ /
לִ פְּ עָ ִמים
ֲאנִי מֵ ִרים ַרק
אֶׁ ת הָ רֹאש שֶׁ לִ י
ּוכְּ בָ ר ֲאנִי רוֹאֶׁ ה אוֹתָ ם
יו ְֹּשבִ ים מּולִ י -
ְּשנֵי הַ דֻּ בִ ים  -עָ צ ּו בְּ לִ י.
ִיחים
ֶׁרגֶׁל ְּשמֹ אל עַ ל י ְִּמינָם הֵ ם מַ נ ִ
תו ְֹּמכִ ים רֹאשָ ם בְּ כַף ַאחַ ת
ּובַ ְּש ִניָה סו ְֹּמכִ ים,
ּובְּ לִ י ִמלָה
ֶׁנ ֱאנ ִָחים.
ֲאנִי מַ צְּ ִחיק אוֹתָ ם
וְּ הֵ ם יו ְֹּשבִ ים ְּרצִ ינִיִ ים
כְּ מ ֹו ְּשנֵי ֲע ָננִים.
ּוכְּ שֶׁ נ ְִּמָאס לִ י כְּ בָ ר ְּמאֹד
ֲאנִי קו ֵֹרא בִ ְּמֹלא קוֹלִ י:
'סְּ תַ לְּ קּו ִמפֹ ה ִמיָד,
עָ צּו! בְּ לִ י!

כְּ שֶׁ עָ צּוב לִ י  /שְּ לוֹמִ ית כֹהֵ ןָ-אסִ יף
ָאמַ ְּרתִ י לְּ אִ מָ א" :עָ צּוב לִ י!"
ָאמ ָרה.
"לְֵך תַ ְּשקֶׁ ה אֶׁ ת הָ עֲצִ יצִ ים ",אִ מָ א ְּ
הִ ְּשקֵ יתִ י
וְּ ֹלא עָ זַר
הָ עֶׁ צֶׁ ב ֹלא עָ בַ ר.
ָאמַ ְּרתִ י לְּ אַ בָ א" :עָ צּוב לִ י!"
"ָאז תָ ִשיר ִש ִירים ",אַ בָ א ָאמַ ר.
שַ ְּרתִ י
וְּ ֹלא עָ זַר
הָ עֶׁ צֶׁ ב ֹלא עָ בַ ר.
ָאמַ ְּרתִ י לְּ סָ בָ א" :עָ צּוב לִ י!"
סַ בָ א לִ טֵ ף לִ י אֶׁ ת הַ צַ וָ אר,
"סַ פֵ ר מָ ה קָ ָרה,
אל תַ ְּחסִ יר ָדבָ ר".
וְּ הָ עֶׁ צֶׁ ב עָ בַ ר...

עַ כְּ שָ ו יוָֹאב עָ צּוב  /חַ יָה שֶׁ נְּהָ ב
עַ כְּ שָ ו יוָֹאב עָ צּוב.
מַ דּועַ אַ תָ ה עָ צּוב ,יוָֹאב?
אֲבָ ל יוָֹאב ֹלא יָכוֹל ַלעֲנוֹת,
כִ י יוָֹאב עָ צּוב עַ כְּ שָ ו.
הָ עֵ י ַניִם שֶׁ ל ֹו עֲצּובוֹת -
עָ צּוב גַם הַ פֶׁ ה שֶׁ ל יוָֹאב.
הַ מַ חֲשָ בוֹת שֶׁ ל ֹו עֲצּובוֹת.
מַ דּועַ אַ תָ ה עָ צּוב ,יוָֹאב?
אֲבָ ל יוָֹאב ֹלא יָכוֹל ַלעֲנוֹת,
כִ י יוָֹאב עָ צּוב עַ כְּ שָ ו.
אּולַי עוֹד ַדקָ ה א ֹו ְּשתַ יִם
וְּ אּולַי עוֹד שָ עָ ה א ֹו ְּשעָ תַ יִם -
הּוא ֹלא יִהְּ יֶׁה עָ צּוב.
וְּ אִ ם הּוא י ְִּרצֶׁ ה
וְּ אִ ם הּוא ֹלא י ְִּשכַח
הּוא יְּסַ פֵר מַ דּועַ הּוא הָ יָה
עָ צּוב כָל-כְָך.

וְּ לִ פְּ עָ ִמים
הֵ ם בֶׁ אֱמֶׁ ת נֶׁעְּ ל ִָמים
בֶׁ ֱאמֶׁ ת נֶׁעְּ ל ִָמים
נֶׁעְּ ל ִָמים.
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עָ צּוב...
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