נּורית ז ְַרחִּ י
מֵ ָאה כִּ יסִּ ים ִּ /

ֲאנִּי אוֹהֵ ב גְרּוטָ אוֹת  /מִּ ָירה מֵ אִּ יר

ָראִּ יתִּ י ּבַ חֲנּות חֻּ לְ צָ ה
ּומי ִָּמין.
עִּ ם כִּ יסִּ ים ִּמ ְשמֹאל ִּ
ָאמַ ְרתִּ י לְ אִּ מָ אָ - :כזֹאת ֲאנִּי רוֹצָ ה!
ָאמ ָרה -
אַ תְ ֹלא רוָֹאה  -הִּ יא ְ
שֶׁ ּז ֹו חֻּ לְ צַ ת ּבָ נִּים?

ֲאנִּי אוֹהֵ ב ְמאֹ ד
ֶׁלאֱסֹ ף גְ רּוטָ אוֹת.
יֵש לִּ י כִּ יס
וְ לַכִּ יס
אֶׁ ת הַ כֹ ל ֲאנִּי מַ כְ נִּיס.

אֲבָ ל ֲאנִּי רוֹצָ ה אוֹתָ ּהָ - ,אמַ ְרתִּ י.
יֵש לָּה ְשנֵים-עָ שָ ר כִּ יסִּ ים ,סָ פַ ְרתִּ י.
פִּ תְ קָ אוֹת וְ נוֹצוֹת ּובּולִּ ים ּבְ לִּ י סוֹף
ּבַ כִּ יסִּ ים הָ אֵ לֶׁה אּוכַל ֶׁלאֱסֹ ף.

ּבוֹא תִּ ְראֶׁ ה ֹ -לא תַ א ֲִּמין
כַפְ תו ִֹּרים שָ ם ִּמכָל ִּמין:
ּומכֶׁסֶׁ ף
ִּמנְחֹ שֶׁ ת ִּ
ּומפְ לַסְ ִּטיק ּומֵ עֶׁ צֶׁ ם,
ִּ
וְ גַם גֻּלוֹת יֵש תְ ֵריסָ ר
וְ גַם מַ סְ ְמ ִּרים ִּמסְ פָ ר
וְ חּוט תַ יִּל ְמיֻּחָ ד
שֶׁ ִּקּבַ לְ תִּ י מֵ ֲענָת.

ְשטֻּיוֹתּ ,בִּ תִּ י - ,צָ חֲקָ ה לִּ י אִּ מָ א -
אֵ ין פֹ ה מַ ה לְ הִּ תְ עַ צְ ּבֵ ן,
ּבַ ת ז ֹו ּבַ ת
ּובֵ ן זֶׁה ּבֵ ן.
אְ בָ ל שֶׁ אֶׁ הְ יֶׁה גְ ד ֹולָה גְ ד ֹולָה
ּומכְ נָסִּ ים.
חֻּ לְ צָ ה אֶׁ תְ פֹ ר לִּ י ִּ
ּומן הָ רֹאש וְ עַ ד כַף ֶׁרגֶׁל
ִּ
יִּהְ יּו לִּ י ָאז מֵ ָאה כִּ יסִּ ים.
ּומָ ה ֹלא יִּהְ יֶׁה לִּ י שָ ם?
כָל אוֹצְ רוֹתַ י הֲכִּ י כְ מּוסִּ ים
יֵלְ כּו אִּ תִּ י עָ מֹ ק עָ מֹק
מּורים ּבְ תוְֹך מֵ ָאה כִּ יסִּ ים.
ְש ִּ

וְ גַם ֻּסכ ִָּריוֹת שֶׁ ל ְדבַ ש
 ְקצָ ת ְדבִּ יקוֹת ,אַ ְך ֹלא מַ מָ ש -אִּ ם אֶׁ תֵ ן אוֹתָ ן לְ ַגיְא
הּוא יִּתֵ ן לִּ י ּבְ וַ ַדאי
גִּ יר לָבָ ן וְ גַם פִּ נְקָ ס
א ֹו נוֹצָ ה שֶׁ ל הַ טַ ּוָ ס.
ּבוֹא תִּ ְראֶׁ ה  -יֵש לִּ י כִּ יס
וְ לַכִּ יס
הַ כֹ ל ַאכְ נִּיס.
וְ עוֹד יֵש לִּ י מַ ְשרו ִֹּקית
ַארנָב עִּ ם אֹ זֶׁן ֲענ ִָּקית
ְ
וְ שָ עוֹן שֶׁ פַ עַ ם הָ לְַך
ּוצְ ָדפִּ ים יָפִּ ים כָל כְָך.

הַ מַ חְ ּבוֹא שֶׁ לִּ י  /יְה ֹונָתָ ן גֶׁפֶׁן
אִּ ם יֵש לִּ י מַ שֶׁ הּו
שֶׁ הּוא ּבֶׁ אֱמֶׁ ת יָקָ ר,
ֲאנִּי תֶׁ כֶׁף מַ ְחּבִּ יא אוֹת ֹו
ִּמתַ חַ ת ַל ַכר.
ֻּגלָה נוֹצֶׁ צֶׁ ת,
צְ ָדפִּ ים א ֹו נוֹצָ ה,
ִּמתַ חַ ת ַלכַר
שֶׁ אִּ יש ֹלא י ְִּמצָ א!
ַ(רק אֶׁ תְ מוֹל,
כְ שֶׁ ֹּלא ָראּו,
שַ ְמתִּ י שָ ם מַ סְ ִּטיק
שֶׁ ֹּלא י ְִּמצְ אּו).
עִּ פָ רוֹן ּומַ סְ ֵרק,
תְ מּונָה שֶׁ ל טָ לֶׁה,
ּבַ ְקּבּוק חֲצִּ י ֵריק
וַ חֲצִּ י מָ לֵא.
תַ פּוחַ א ֲָדמָ ה,
מָ ה שֶׁ יֵש ּבַ כִּ יסִּ ים,
ֹלא חָ שּוב מָ ה,
הָ עִּ קָ ר ל ִָּשים.
וְ יוֹם אֶׁ חָ ד,
אֶׁ ת הַ כַר ָאסִּ יר,
אֶׁ קַ ח אֶׁ ת הַ כֹל
וְ אֶׁ הְ יֶׁה
אִּ יש עָ ִּשיר!

יֵש לִּ י עוֹד הַ ְרּבֵ ה יוֹתֵ ר
ַרק נ ְִּמַאס לִּ י לְ סַ פֵר.
ַאראֶׁ ה
אִּ ם תָ בוֹא לְ ָך ְ
אֶׁ ת הַ כִּ יס
שֶׁ אֵ לָיו
אֶׁ ת הַ כֹ ל ֲאנִּי מַ כְ נִּיס.
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