הַ בֹּץ  /רפאל ספורטה

ְׁדבָ ִרים מְׁ ַדבְׁ ִרים  /יהודה עמיחי

ִטיט בַ מַ יִם ּ -גּוׁש! ּגּוׁש!
חּוׁשּו ,לּוׁשּו  -לּוׁש! לּוׁש!
ְׁׁשלָק! פְׁ לָק! ִטיט חָ לָק -
טוֹּב הּוא לְׁ ִמ ְׁשחָ ק.

כָל ִמינֵי ְׁדבָ ִרים
ּומ ַדבְׁ ִרים.
ְׁמ ַדבְׁ ִרים ְׁ
הַ צִ ּנוֹּר אוֹּמֵ ר בְׁ לּובְׁ לּובְׁ לּובְׁ לּום
ּומלְׁ בַ ד זֶׁה ֹלא אוֹּמֵ ר כְׁ לּום.
ִ
ַאמבָ ט ְׁמג ְַׁרּגֵר
חוֹּר הַ יְׁ צִ יָאה בָ ְׁ
ּומג ְַׁרּגֵר וְׁ ַאחַ ר-כְָך ְׁמחַ ְׁרחֵ ר וְׁ נוֹּחֵ ר.
ְׁ
וְׁ הָ רּוחַ בָ אֲרֻ בָ ה:
הּו ,הּו ,הּו הָ ה.
וְׁ הַ חַ לוֹּןְׁ :ט ַרח ְׁט ַרח.
סְׁ גֹּ ר א ֹּו פְׁ תַ ח.
וַ אֲרוֹּן הַ בְׁ ג ִָדים ֶׁנ ֱאנָח.
וְׁ הַ ְׁמקָ ֵרר
ּומטַ ְׁרטֵ ר
ְׁמקַ ְׁרקֵ ר ְׁ
וְׁ לִ פְׁ עָ ִמים הּוא ְׁמגַהֵ ק
וְׁ ׁשוֹּתֵ ק.
וְׁ הַ ֶׁדלֶׁת
ְׁמצַ לְׁ צֶׁ לֶׁת ּובְׁ עַ צְׁ מָ ּה נִבְׁ הֶׁ לֶׁת.

ִמתְׁ ל ְַׁׁשלֵׁש הַ בֹּץׁ ,ש ֹּולֵחַ
לְׁ ׁשוֹּנוֹּת ׁשֶׁ ל ִטיט בו ֵֹּרחַ ,
בֵ ין הָ אֶׁ צְׁ בָ עוֹּת נ ְִׁמעָ ְך -
ִמי רוֹּצֶׁ ה כַעַ ְך?
צִ פְׁ צּופִ ים הּוא ְׁמצַ פְׁ צֵ ף לִ י,
פַ ְׁרצּופִ ים הּוא ְׁמפַ ְׁרצֵ ף לִ י
חֹּ מֶׁ ר=חֹּ מֶׁ ד ׁשֶׁ ָכזֶׁה -
"קּוקּו" הּוא עוֹּשֶׁ ה!

ּומָ ה אוֹּמֵ ר הַ י ֵָרחַ ?
ֹלא כְׁ לּום ,הּוא ׁש ֹּוכֵחַ .
וְׁ הַ כ ֹּוכָבִ ים:
בּום ,בָ ם ,בִ ים.
ּובַ ֹּבקֶׁ ר מֻ ְׁק ָדם הַ קֻ ְׁמקּום עַ ל הָ אֵ ׁש
ל ֹּוחֵ ׁש וְׁ ַאחַ רָ -כך ר ֹּוחֵ ׁש ּו ִמתְׁ ַר ֵּגׁש
וְׁ ַאחַ רָ -כְך ְׁׁ -ש ִריקָ ה ֲארֻ ָכה
ׁשֶׁ ֹּלא ִנפְׁ סְׁ קָ ה,
וְׁ ק ֹּו ֵרא :קּום! קּום!
ָל ֵכן הּוא ִנ ְׁק ָרא קֻ ְׁמקּום.

ׁשְׁ טּות  /חיה שנהב
צְׁ ָרצָ ר צִ ְׁרצֵ ר צִ ְׁרצּור,
פַ ְׁרפָ ר פִ ְׁרפֵ ר פִ ְׁרפּור,
ּגַמָ ד ּגִ ְׁמדֵ ד ּגִ ְׁמדּוד
קָ פַ ץ ׁשָ ֹלׁש ְׁקפִ יצוֹּת.
ְׁׁשטּות!
צַ ְׁחקָ ן צִ ְׁחקֵ ק צִ ְׁחקּוק,
צַ פְׁ צָ ף צִ פְׁ צֵ ף צִ פְׁ צּוף,
קַ ְׁׁשקָ ׁש ִקׁשְׁ קֵ ׁש ִקׁשְׁ קּוש
צָ בַ ע בִ ׁשְׁ ֹלׁשָ ה צְׁ בָ עִ ים.
ְׁׁשטּות!
ַדבּור ִדבֵ ר ִדבּור,
צִ פוֹּר צִ פְׁ ָרה צִ פּור,
ָדג ִדגְׁ ֵדג ָדגִ יג
ִחיְֵך ְׁׁשֹלׁשָ ה ִחיּוכִ ים.
ְׁׁשטּות!
בַ ְׁקבּוק בִ ְׁקבֵ ק בִ ְׁקבּוק,
תִ ינוֹּק תִ נְׁקֵ ק תִ נְׁקּוק,
פַ ְׁטפָ ט פִ ְׁטפֵט פִ ְׁטפּוט
פִ ְׁטפּוט ,פִ ְׁטפּוט ,פִ ְׁטפּוט,
ְׁׁשטּות!
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