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 ָתאֶמר ָעשּור -ִעְשת ָמָעאכ ָחָכאָיאת

 

 א.

 יהה פִ 'אניָ י תָ נִ יבְ ִס 'א ִת צָ ְר ש אָ א מ  נָ ה אָ דָ אִר הָ נָّ (ל)א ם זיّי יֹופִ 

 יום המקרה אני לא אסכים שתעזבי אותי פעם נוספתביום כמו 

 יהאֶ  דّא קָ דָ עָ  פשּויה ֹות לֶ לֶ א סָ ת ו  ְק ָדّא צָ א מָ נָ ה אָ דָ 

 )קרה( ראיתי עד כמה זהושאלתי למה ו ואני לא האמנתי

 אתיָ אכָ יה חָ א פִ נָ ְח ָר פָ א ּונָ לְ עָ י זָ פִ ּו ,הָר ל צּוי כ  א פְ נָ אְת איָ כָ ִח 

 ובכעסנו ובשמחתנו יש דיבורים   ,דיבורים בכל צורה

 לקּוא בָ הָ ְר כֶ תָ פְ א אָ ָמّאָ את ּואעָ סָّ (ל)אח בִ ָר ְס י בָ ִס פְ ע נָ מָ 

 עם נפשי חולם שעות אבל חושב עליה ואומר )לה(  

 

 פזמון.

 יאלִ 'יָ י חָ ה פְ שָ איְ את עָ איָ כָ חָ  ..אתאיָ כָ אכ חָ עָ ת מָ ְש א עִ נָ אָ 

 חייתי איתך דיבורים.. דיבורים חיים בדמיוניאני 

 איהָ ם בִ לָ ְח ש אָ איְ ין עָ נִ ְס  ,יאלִ ָקّבָ א ּואהָ סָ נְ א בָ לָ וָ 

  שנים אחיה חולם עליה ,ובדיבוריי ולא שוכח אותה

 יביבִ חָ י ּוִר ְמ ע   תֶר ְש עָ  ,אתאיָ כָ חָ  אתאיָ כָ חָ  אתאיָ כָ חָ 

 עשרה )מחזורי( חיים אהובתי ,דיבורים דיבורים דיבורים

 איהָ כִ ְח יר אָ ִת 'ל כְ צָ פְ א אָ נָ יבי אָ צִ נָ יא ּולָ י עָ 'אלִ עָ 

 עדיף מאוד לדבר איתה  ני א יקר לי גורלי א
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 ב.

 יכִ ְת ְש ִת י ּו'נִ צְ ה ח  'וָّ 'יש ג  גִ ְת מָ ה ּוָרّי מָ נִ פְ שּולה ְת לָّ א אָ לָ עָ 

ותתאבלי עלי על אלוהים )בעזרתו( תראי אותי פעם ולא תבואי פנימה 

 ותתגעגעי

 לקּול ְת אָ ְס א ִא 'יר מָ ן עֶ ִמ ּו ,יכִ ְח ִת כ יִ חָ ְר פָ כ ּוָמّהָ 

 וחוץ משאשאל תאמר ,דאגתך ושמחתך ידובר

 'דّא גָ מָ ְה מָ י ּובִ לְ קָ ּו יינֶ יי עֶ פָ  ,כילָ ִש יא אָ לֶ עָ  האנָ מָّ אָ ּו

  לא חשוב מה, רציניבעיניי וליבי  ,ארחיק ממך וונאמנות ל

 לקּואָ א ּוהָ לְת א קּונָ אָ  ,דّא חָ לָ ְח אָ  ייינֶ י עֶ 'ל פִ צָ פְ ִת 

 אמרתי לה ואומר )לה( ,מישהו יתייחס בעיניי טוב יותר

 


