אַ בָּ א שֶׁ לִּ י ִּ /מ ְריָּם ָּילָּן-שְ טֶׁ קֶׁ לִּ יס
אַ בָּ א שֶׁ לִּ י -
הּוא יו ֵֹדעַ הַ כֹל.
אַ בָּ א שֶׁ לִּ י -
יֵש ל ֹו סּוס גָּדוֹל.
אַ בָּ א שֶׁ לִּ י -
הּוא רוֹתֵ ם הַ פְ ָּרדוֹת.
אַ בָּ א שֶׁ לִּ י -
הּוא חו ֵֹרש הַ שָּ דוֹת.
אַ בָּ א שֶׁ לִּ י -
הּוא הִּ בְ ִּטיחַ גַם לִּ י
סּוס ...בִּ שְ בִּ ילִּ י!
אַ בָּ א שֶׁ לִּ י...
לָּמָּ ה זֶׁה בָּ אּו פִּ תְ אֹם ֻּכלָּם?
לָּמָּ ה הִּ ְשכִּ יבּו אֶׁ ת אַ בָּ א דּומָּ ם?
לָּמָּ ה וְ לָּמָּ ה הַ ּסּוס צָּ נַח?
לָּמָּ ה זֶׁה אִּ מָּ א ב ֹוכָּה כָּל כְָּך?..

נּורית ז ְַרחִּ י
לְ ע ֹולָּם ִּ /
וַ ֲאנִּי לְ ע ֹולָּם ֹלא אֶׁ סְ לַח
עַ ל אַ בָּ א שֶׁ לִּ י,
וַ ֲאנִּי לְ ע ֹולָּם ֹלא אֶׁ שְ כַח,
וְ כַמָּ ה זְ מַ ן שֶׁ ַי ֲעבֹר –
ֲאנִּי אֶׁ זְ כֹר.
וַ ֲאנִּי ֹלא ְמ ַדבֶׁ ֶׁרת עַ ל זֶׁה עִּ ם ז ִָּּרים:
יֵש לָּהֶׁ ם בָּ רֹאש ְדבָּ ִּרים אֲחֵ ִּרים.
גַם ֹלא עִּ ם אִּ ִּמי שֶׁ תַ גִּ יד:
בִּ תִּ י ,אֵ יְך ֲאנ ְַחנּו ִּמתְ גַבְ ִּרים,
אֲבָּ ל יֵש לִּ י לְ הַ גִּ יד לֵאֹלהִּ ים ְדבָּ ִּרים:
אֱֹלהִּ ים ,ה ֲֵרי תִּ כְ ַננְתָּ אֶׁ ת הָּ ע ֹולָּם
דּודים,
לְ פִּ י חֻּ ִּקים ְמ ִּ
וְ הִּ נֵה יָּצְ ָאה לְ ָך יַלְ ָּדה
ֹלא לְ פִּ י תָּ כְ נִּית הַ יְ ל ִָּּדים.
כִּ י אֵ יְך יַלְ ָּדה יְכ ֹולָּה לְ שַ חֵ ק
וְ לִּ צְ חֹ ק עִּ ם ֻּכלָּם בֶׁ חָּ צֵ ר,
וְ ַאחַ ר כְָּך הַ בַ יְתָּ ה ַל ֲחזֹר
כְ אִּ לּו ָּדבָּ ר ֹלא חָּ סֵ ר.

אַ בָּ א כָּל הַ זְ מַ ן  /עּוזִּי בֶׁ ן-כְ נַעַ ן
אִּ מָּ א גִּ לְ תָּ ה לִּ י שֶׁ אַ תָּ ה בַ שָּ מַ יִּם.
וְ כְָּך ,בַ חֹ ֶׁרף,
עִּ ם ִּטפוֹת הַ גֶׁשֶׁ ם,
תֵ ֵרד אֵ לַי.
ּובַ קַ יִּץ,
עִּ ם קַ ְרנֵי הַ שֶׁ מֶׁ ש,
תִּ זְ ַרח עָּ לַי.
ּובַ סְ תָּ ו ,לִּ כְ בו ִֹּדי,
תִּ צְ בַ ע אֶׁ ת הֶׁ עָּ לִּ ים בְ ָאדֹם
ּובָּ ָאבִּ יב
תַ צְ ִּמיחַ לִּ י פֶׁ ַרח כָּל יוֹם.
וְ כְָּך ,בַ קַ יִּץ ,בַ סְ תָּ ו ,בַ חֹ ֶׁרף
ּובָּ ָאבִּ יב,
יִּהְ יֶׁה לִּ י הֲמוֹן-הֲמוֹן אַ בָּ א
ִּמּסָּ בִּ יב.
עַ כְ שָּ ו תִּ הְ יֶׁה אִּ תִּ י כָּל הַ זְ מַ ן,
מַ מָּ ש כְ מ ֹו בַ י ִָּּמים שֶׁ הָּ יִּיתָּ כָּאן.
אַ בָּ א.

וְ אֵ יְך בְ יוֹם הַ ֻּהל ֶֶׁׁדת
ֵריק הַ שֻּ לְ חָּ ן ִּמצַ ד אֶׁ חָּ ד,
ּוכְ שֶׁ לו ְֹמ ִּדים לִּ ְרכֹ ב עַ ל אוֹפַ ַניִּם
אֵ יְך הִּ יא תִּ לְ מַ ד?
אֱֹלהִּ ים ,אִּ ם תִּ כְ ַננְתָּ לְ כָּל ֶׁילֶׁד ְשנֵי הו ִֹּרים,
ָאסּור לְ ָך ַלעֲשוֹת ִּשנּויִּים אֲחֵ ִּרים ,כָּך,
וַ ֲאנִּי לְ ע ֹולָּם ֹלא אֶׁ שְ כַח.
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