
שטיבלמןמור -הכינה



ת• חַּ רֹום זֹורַּ מָּ ש בַּ מֶׁ שֶׁ
א נָּּהִאמָּ ת יֹוִסי בְּ תאֶׁ חַּ שֹולַּ

ב"- לָּ בּוק חָּ קְּ ֵבא בַּ ֵלְך הָּ
כַּח ל ִתשְּ אַּ ר וְּ ,ֵלְך יָּשָּ

ח, יֹוִסי לָּ ִלי ֻמצְּ ד שֶׁ "יֶׁלֶׁ



ֵדָרה ּפֹוֵסעַּ  שְּׂ יֹוִסי בַּ
אֹום אֹורֹות ֵעיָניו ּוִפתְּׂ

ָפָניו ָאץ הּוא ָרץ הּוא לְּׂ
ֵכן צֹוֵלעַּ  ָלִבים ִמסְּׂ ּגּור כְּׂ
ֵתי ָיָדיו .הּוא חֹוֵבק ִבשְּׂ



א• ִיתִאמָּ בַּ כָּה בַּ חַּ מְּ
ב? ֵאיֹפה יֹוִסי"- לָּ !"ֵאין חָּ

א ִעם ד בָּ לֶׁ יֶׁ ְך ִהֵנה הַּ אַּ
ה"- ה זֶׁ ב"-" ?!מַּ לַּ בְּ לַּ ל כְּ ד שֶׁ ,ֹחמֶׁ

ְך נָּה ֵהֵבאִתי לָּ תָּ !"מַּ
ח, אֹוי ִלי "- לָּ ִלי ֻמצְּ ד שֶׁ "...יֶׁלֶׁ



ָמרֹום ש בַּ מֶׁ תשֶׁ חַּ זֹורַּ
ָנּהִאָמא ת יֹוִסי בְּׂ תאֶׁ חַּ שֹולַּ

ָהֵבא ָנא ִלי ִכָכרֵלְך"-
ם  ם חַּ חֶׁ ח-לֶׁ כַּ ל ִתשְּׂ ְך אַּ ,אַּ

ָלח, יֹוִסי ִלי ֻמצְּׂ ד שֶׁ ".יֶׁלֶׁ



•
ת צֶׁ יו קֹורֶׁ ה ֵאלָּ ֵדרָּ שְּ הַּ

צֹות ֵעינָּיו ע שּוב קֹופְּ תַּ ,פֶׁ
נֹותרֹוֲעשֹות  נָּיו נֹוגְּ זְּ -אָּ

ת צֶׁ נָּה נֹוצֶׁ טַּ פּוִחית קְּ מַּ
יו תֹותָּ ל ִשפְּ ...הּוא אֹוֵסף אֶׁ



א• ִיתִאמָּ בַּ כָּה בַּ חַּ מְּ
ם? ֵאיֹפה יֹוִסי"- חֶׁ !"ֵאיןלֶׁ

א ִעם  ד בָּ לֶׁ יֶׁ ְך ִהֵנה הַּ -אַּ
ה"- ה זֶׁ ֵגן-? !מַּ נַּ ..."יֹוִסי מְּ
ְך"- פּוִחית ֵהֵבאִתי לָּ ,"מַּ
ח! אֹוי ִלי"- לָּ ִלי ֻמצְּ ד שֶׁ ..."יֶׁלֶׁ



ָמרֹום ש בַּ מֶׁ תשֶׁ חַּ זֹורַּ
ָנּהִאָמא ת יֹוִסי בְּׂ תאֶׁ חַּ שֹולַּ

ָפחֹות ָהֵבא"- ,ֵזיִתיםלְּׂ
ה  כֹּלזֶׁ ח, הַּ כַּ ל ִתשְּׂ ְך אַּ !אַּ

ָלח, יֹוִסי ִלי ֻמצְּׂ ד שֶׁ ".יֶׁלֶׁ



ת• שֶׁ ה לֹוחֶׁ ֵדרָּ שְּ ,"יֹוִסי: "הַּ
דֹות ֵעינָּיו ִהֵנה שּוב רֹוקְּ

ז הּוא  פַּ ה נֶׁחְּ נָּיו-מַּ פָּ לְּ
מֹוִני דְּ ח אַּ רַּ י "-, פֶׁ -!" ֹיִפי-אָּ

ף אַּ ת הָּ ֵבל לֹו אֶׁ לְּ בַּ .מְּ



א• ִיתִאמָּ בַּ כָּה בַּ חַּ מְּ
ִית ֵאין, יֹוִסי, אֹוי ִלי"- !"זַּ

א ִעם ד בָּ לֶׁ יֶׁ ְך ִהֵנה הַּ אַּ
ה"- ה זֶׁ ְך "-" ?!מַּ ֹכללָּ ֵתןהַּ !אֶׁ

ִחי ְך-! קְּ לָּ ח הּוא שֶׁ רַּ פֶׁ !"הַּ
ח! אֹוי ִלי"- לָּ ִלי ֻמצְּ ד שֶׁ ".יֶׁלֶׁ



ִית  בַּ ,ֵאין ָחָלב-ֵריק הַּ
ם חֶׁ לּולֶׁ ִיתֵאין וְּׂ זַּ .כַּ

ְך ָמֵלא  ִיתָמֵלאאַּ בַּ הַּ
ח רַּ ּפּוִחית ָופֶׁ ר מַּ מֶׁ זֶׁ

ב לַּ בְּׂ לַּ ִביחֹות כְּׂ ...ּונְּׂ




