אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי
(בבלי סנהדרין כב ע"ב)

א .גֹּ לֶ ם
הֹושט י ְָדָך ְבע ֲִדינּות
ֵׁ
יקים
קּורי הַ ֹּלבֶ ן הָ ַרכִ ים וְהַ ְד ִב ִ
לְ הָ ִסיר ֵׁ
מֵׁ עַ ל עֵׁ ינֶיָך
ַשש
הָ צֵׁ ץ מָ ֵׁשש ג ֵׁ
יֹודעֹות
ְבאֶ צְ בָ עֹות ְ
ּוזְ חַ ל הַ חּוצָ ה.
כְ ֶש ִת ְש ַת ְח ֵׁרר,
אֶ פְ רֹׂש כְ נָפִ י אֵׁ לֶ יָך
וְאֶ ת יֹומֵׁ נּו הַ י ִָחיד
נָעּוף ְביַחַ ד
גֶ .שעַ ָׂשאָׂ ה ּכְּ ִלי (בֵּ ית ִהלֵּ ל)
ּכֹור ֶתת ְּב ִרית
בֶ .

חּוליֹות
ִמי ֶשחַ ָתְך א ִֹתי ִ
ְונ ַָתן ִבי חֹול

אֵׁ י ִני רֹוצָ ה לִ כְ רֹת לִ גְ זֹם לַ חֲ תְֹך ְב ִרית

חּוליָה
חּוליָה ְל ִ
בֵׁ ין ִ

בַ בָ ָׂשר הָ חַ י

הּוא ֶשעַ ָׂש ִני ְראּויָה ְלטֻ ְמאָ ה

אֲ ִני רֹוצָ ה לִ ְקשֹרְ -ק ָש ִרים

הּוא ֶשעַ ָׂש ִני

בֵׁ ין ֶקמַ ח לְ ַת ְרוָד

כְ ִלי

לִ ְבֹלל ְבלִ ילָ ה ֶשל ְמ ִתיקּות
ּולְ הַ ְברֹות ְב ִריָה ֶשל אַ הֲ בָ ה
דֶ .שעַ ָׂשאָׂ ה ּכְּ ִלי (בֵּ ית ַש ָׂמאי)
אֵׁ י ִני רֹוצָ ה לִ כְ רֹת לִ גְ זֹם לַ חֲ תְֹך ְב ִרית
בַ בָ ָׂשר הָ חַ י

ִמי ֶשיְצָ ָר ִני ְבחָ כְ ָמה ּובַ ָרא ִבי

אֲ ִני רֹוצָ ה לַ ּמּולִ -מילִ ים

לּולים
לּולים חֲ ִ
נ ְָק ִבים נ ְָק ִבים חֲ ִ

בֵׁ ין פֶ ה לְ ֹאזֶן ַקּׁשּובָ ה

ְונָפַ ח ְבאָ ִפי נ ְִש ַמת חַ יִ ים

לִ צְ ֹלל אֵׁ ל הַ צְ לִ ילִ ים ְב ֹענֶג

הּוא ֶשעַ ָׂש ִני כְ ִלי

לִ ְבר ֹא ִש ָירה ֶשל אַ הֲ בָ ה.

ְלנִגּונָיו אֲ ִני
חָ ִליל

