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איזה אומץ מוזר
עָמֹק ּבְתֹוְך ַה ַּמ ֲחצִית ַהּׁשְנִּיָה
וַעֲדַ יִן ַרעַד ָהעִּפָרֹון
חַג ּבְ ַמעְּגָלָיו
ֵמעַל צְחֹרֹו ׁשֶל ּדַ ף חָדָ ׁש
צְלָלִים ׁשֶל סֹוף הַּיֹום
ְמ ַהּלְכ ִים עַל ּפְנ ֵי ַהּנְיָר
ּבֹודְ קִים אֶת עֲמִידּותֹו
ּבַאֲֶרׁשֶת ׁשֶל יֹודְ עֵי ּדָ בָר
ּבְאֵיז ֶה אֹמֶץ מּוז ָר ֵהג ִיחּו
ִאּמִי ,אֱֹלהִיםּ ,גֶבֶר ,יְרּוׁשָלַיִם
וְ ַאחֲֵריהֶן ֵאּלֶה ַה ַּמתְאִימֹות יֹותֵר לַ ַּמ ֲחצִית ַהּׁשְנִּיָה
ַרק ,לְאַטׁ ,שּוב ,עֲדַ יִן
וְלּו עָמַד לִי ַהּזְמַן ָהיִיתִי ַמׁשְחִיל עֹוד
ּכ ָל מָה ׁשֶּבֹוכ ֶה אָדָ ם אֶל ּתְַרמִילֹו
ַמהֵר לִפְנ ֵי ׁשֶּתֵעָלֵם ְספִינ ָתֹו
ּתְפִּלַת עְַרבִית ,חִּבּוק ְמ ֻסּכ ָן ,עֶלְּבֹון הַחֹוף
וְכ ָל אֹותָּה ׁשָעָה
נ ָח עַל קְַרקַע ַהּיָם ַאלְמֹג ִאּלֵם.
ְמפֻּכ ָח ,רֹומֵז לְעַצְמֹו סִימָן,
ּו ִמתְּכֹונ ֵן
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חסידי מודזיץ
הֵם ׁשִָרים.
ִרּנ ָה ּבֵין ֲאנ ָחֹות.
ז ְרֹועַ ( )560890מְדַ ְמיֶנ ֶת חֹומָה,
טּנ ָה,
אָחֹות ְק ַ
ֻסּכ ָה ּפְרּוצָה,
ּובְ ֶאג ְרֹוף קָמּוץ ,לְפִי ַה ֶּקצֶבִ ,מ ְסּתַעֶֶרת
עִּוֶֶרת אֶל עֵבֶר ַהּׁשָ ַמיִם — —
הֵם ׁשִָרים וְַרגְלֵיהֶם רֹוקְעֹות
ִמּתַחַת לַּׁשֻלְחָן ַהּצָחֹר
מּופַז־הָאֹור.
רֹוקְעֹות ֲאנ ִי־ ַמ ֲאמִין נֹוסָף
אֶל קֶֶרב ּכ ָל אַדְ מֹות הָעֹולָם הָרֹועֲדֹות
הֵם ׁשִָרים וְכָכ ָה ׁשֹוכְחִים לְֶרג ַע
אֶת ַהּנ ִּגּון
ָה ֶאחָדַ ,הּמַר
עַד ׁשֶּיֵ ָאסְפּו לְאַט אֶל חֵיקֹו — —
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עמק המצלבה
ּבְ ַאפְלּולִית ַה ִּמנְהָָרה
נ ִיר ,נַּג ַן הַּדִ ידְ ג ֶ'ִרידּו
(ּכְלִי אֹו ְסטְָרלִיׁ ,שְנ ֵי ֶמטֶר,
ׁשִבְֵרי ּדְ רֹור וַ ֲאנ ָקֹות,
צְחֹוק חַף
וְקֹול עֲנֹות)
ּבַּצִּנ ָה ׁשֶל ֶא ְמצַע מְֶרץ
ּפֹועֶה ּכ ְיֹולֶדֶ ת
ֲאבָל ּגֶבֶר!
ּגּוף ֵמז ִיעַ חֵרּות
עֲבּור חֹולְפֵי ַה ִּמנְהָרֹות
ַה ַּסּבִים ּבְעִּגּולָם
ּבִ ְקצֵה ַהּג ַן ַמ ֲאז ִינ ָה
חֲרּוׁשַת ְק ָמטִים
חֹומַת ַה ִּמנְז ָר;
ַמ ֲאז ִינ ָה וְחֹוז ָה ּבְיֵׁשּו
הַּמּוָרד ִמּצְלָבֹו
וְׁשָב לְ ַהּלְֵך ּכ ְ ַאחַד ָהאָדָ ם
הִיא ִמתְ ַחּנֶנ ֶת
אֶל ַהּׁשַחַק ַהּמְֻרּקָן:
ּתְנֵנ ִי וְ ֶא ְהיֶה ּתַן
אֹו לְ ִמצְעָר
נֶקֶב ָאפֵל
ּבִ ְקצֵה הַּדִ ידְ ג ֶ'ִרידּו
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