אֶ צְ לִ י  /נורית זרחי

לּולּו  /יהונתן גפן

הַ ֶכ ֶלב ּדָּ וִ ד  /איילת שדה

הַ ּגּור הֶ חָּ ָּדׁש ׁשֶ לִ י
יוֹׁשֵ ב
כֻל ֹו אֶ צְ לִ י בְ כַף-הַ יָּד.

חֹרף,
אֶ ת לּולּו הַ כַלְ בָּ ה מָּ צָּ אנּו בַ ֶ
ּגּורה עֲלּובָּ ה הָּ יְתָּ ה,
בָּ ְרחוֹבָּ ,
וְ הִ יא כְ בָּ ר מַ מָּ ׁש ֹלא הֶ א ֱִמינָּה
ׁשֶ ִמיׁשֶ הּו פַ עַ ם יֹאהַ ב אוֹתָּ ּה.

ל ְַש ֵכנִים בַ בַ יִת ׁשֶ בְ פִ נַת הָּ ְרחוֹב
יֵׁש ֶכלֶב ּגָּדוֹל וְ חּום ּומַ פְ ִחיד.
יֵׁש ל ֹו רֹאׁש ֲענ ִָּקי וְ ִׁש ַניִם חַ ּדוֹת
נ ְִדמֶ ה לִ י ׁשֶ קו ְֹראִ ים ל ֹו ָּּדוִ ד.

חָּ פַ פְ נּו אוֹתָּ ּה בְ סַ בוֹן ּובְ מַ יִם,
הִ ּג ְַׁשנּו לָּּה ֶלאֱכֹ ל וְ לִ ְׁשּתוֹת,
קָּ ָּראנּו לָּּה לּולּוַ .אח ֲֵרי חָּ ְדׁשַ יִם
לּולּו יָּפְ ּתָּ ה וְ הִ ְׁש ִמינָּה ְמאֹ ד.

ֲאנִי ּתָּ ִמיד עוֹבֵ ר ׁשָּ ם בְ ׁשֶ קֶ ט,
יחים,
מֵ צִ יץ בִ זְ הִ ירּות בְ עַ ד הַ ִש ִ
הּוא ִמתְ קָּ ֵרב מֵ הַ צַ ד ׁשֶ ל הַ בִ פְ נִים
וַ ֲאנִי ִמתְ ַרחֵ ק כַמָּ ה צְ עָּ ִדים.

לָּקַ ְחנּו אוֹתָּ ּה לְ הַ כִ יר אֶ ת חַ יִ ים,
(הַ בּולְ ּדוֹג ׁשֶ ל הַ ְש ֵכנִים הַ ְקרוֹבִ ים),
וְ חַ יִ ים ּתֵ כֶף עָּ שָּ ה לָּּה ִׁש ַניִם,
נָּבַ ח לָּּה ִׁשירַ-אהֲבָּ ה ׁשֶ ל כְ לָּבִ ים.

ָּּדוִ ד מַ בִ יט עָּ לַי בְ סַ ְק ָּרנּות
נוֹׁשֵ ף ְקצָּ ת וְ גַם ְמ ַר ְח ֵרחַ .
נ ְִדמֶ ה לִ י ׁשֶ הּוא אֲפִ לּו ְמחַ יְֵך
אֲבָּ ל לְ יֶתֶ ר בִ טָּ חוֹן ֲאנִי בו ֵֹרחַ .

ְקצָּ ת רוֹעֵ ד
לִ ב ֹו ה ֹולֵם בְ קוֹל
אֶ חָּ ד אֶ חָּ ד אֶ חָּ ד.
ֲאנִי יוֹׁשֵ ב ׁשָּ קֵ טׁ-שָּ קֵ ט
ֹלא זָּז
ׁשֶ ֹּלא יִפְ חַ ד.
ּוכְ מ ֹו לִ בִ י
ה ֹולֵם בִ י לִ י
בְ כַף-הַ יָּד.
אֶ חָּ ד אֶ חָּ ד.

כָּל או ֵֹרחַ ׁשֶ בָּ א לַבַ יִת ׁשֶ לָּנּו,
ְמלַטֵ ף אֶ ת לּולּו עַ ד לִ זְ נָּבָּ ּה,
(ּוקצָּ ת ּגַם לָּנּו):
וְ אוֹמֵ ר לָּּה ְ
"לּולּו – כַלְ בָּ ה טוֹבָּ ה!"
חָּ מֵ ׁש ׁשָּ נִים כְ בָּ ר לּולּו אִ ּתָּ נּו,
"הִ יא ַאחַ ת ִמשֶ לָּנּוֲ ",אנ ְַחנּו או ְֹמ ִרים.
אֲבָּ ל לִ פְ עָּ ִמים ,כְ ׁשֶ הִ יא ִמסְ ּתַ ֶכלֶת בָּ נּו,
בְ עִ קָּ ר בַ חֹ ֶרף ,בַ לֵילוֹת הַ קָּ ִרים –
ֲאנ ְַחנּו רוֹאִ ים לָּּה בְ תוְֹך הָּ עַ יִן
ִמין עֶ צֶ ב ָּכזֶהּ ,ומַ בָּ ט מֻ פְ ּתָּ ע,
כְ אִ לּו הִ יא ֹלא מַ א ֲִמינָּה ע ֲַדיִן
ׁשֶ ִמיׁשֶ הּו מַ מָּ ׁש אוֹהֵ ב אוֹתָּ ּה.
וְ ָאז הִ יא נוֹבַ חַ ת אֶ ל הַ י ֵָּרחַ ,
וְ הַ י ֵָּרחַ אֵ ינ ֹו ע ֹונֶה,
כִ י הַ י ֵָּרחַ ֹלא ְמשוֹחֵ חַ ,
אֲבָּ ל לְ לּולּו זֶה ֹלא ְמׁשַ נֶה.
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