
 בס"ד

 לפרומ/ תמר שילה

 

ֶבֶטן ֳאִניָּה  בְּ

מֹות לּועֹות צָּ דֹות קְּ  עֹומְּ

נּו. דּו לָּ לְּ נֹות ֶׁשִיּוָּ ֵמׁש בָּ  חָּ

ִסּפּון סֹוֶפֶרת  ֶאת בְּ

עֹוד ֹאֶפק  ֹאֶפק וְּ

ן ַחֶשֶבת ֵהיכָּ  מְּ

ַמר ַבִית  ִנגְּ

ִחיל. ן ַמתְּ  ֵהיכָּ

א  ךִאמָּ חֹור ֶׁשלְּ ה ֵמאָּ  ַמִניחָּ

ן חָּ לְּ ק ַעל ַהשֻּׁ רָּ  מָּ

לּות כָּל ַהִמּטֹות גָּ  ּובְּ

 

 ב.

תָּ  ַבעְּ ה ִלי טָּ תָּ יְּ ִביב הָּ  ֵתל אָּ

ֲעָך בָּ ֶאצְּ ּה לְּ ִתי אֹותָּ ַנדְּ  עָּ

יַָּדִים ֵריקֹות.  בְּ

נָּה ַביֹום ֶׁשל חֹול בָּ ה לְּ  ִאשָּ

כָּל זֹאת  ּובְּ

 התקדשנו.

 ַהֶשֶמׁש זַָּרח ֵלְך

ֶעֶרב  כָּל אֹותֹו הָּ

נָּה בָּ  לְּ

יּו ִמים ֶׁשהָּ ל ַהיָּ כָּ  וְּ

 ינּוֵבינֵ 

ִחים בּו אֹורְּ  ִנצְּ

ַחִיים.  והשיקו לְּ

ִתי ַהכֹוס ַברְּ  ֲאִני לֹא ׁשָּ

 אֹותֹו ֶעֶרב

ִתי ַברְּ  לֹא ׁשָּ



 אֹותֹו יֹום

ַחִיים ַלַחִיים  ַרק לְּ

 ג.

 ַגן ֵעֶדן נַָּׁשם בעזבונו

ַהֶּפֶכת  ַלַהט ַהֶשֶמׁש ַהִמתְּ

ם דָּ  ֵגֵרׁש אָּ

ִשיחַ   ֵעץ, וְּ

נּו ַכמְּ כָּל ֹבֶקר ִהׁשְּ  ּובְּ

ִני רֹא ִהנְּ  ִלקְּ

 ד.

ת ַתַכלְּ  בתקרות ִהסְּ

זּו  בתקרות ֶׁשלֹא זָּ

פּוִאים ה קְּ ֵמי ֵאירֹוּפָּ  ׁשְּ

ֹהב ַמל צָּ ֵתנּו אֹור ַחׁשְּ  ֵמַעל ִמּטָּ

פֹוִלין לֹא ִחֵמם ַהֶשֶמׁש מֹו בְּ  ּוכְּ

ת ִהַבטְּ תְּ ַבֹבֶקר וְּ ַכבְּ  ׁשָּ

ַמִים לֹא ֵהִׁשיבּו  ֵמַהשָּ

ך  ַלְך. ּוִמֵביתְּ

  אֹותלֹא ִהִגיעַ 

 ה.

ת ַמרְּ ב, אָּ עָּ רָּ ה בָּ א ֵמתָּ  ִאמָּ

ל יֹום כָּ ך בְּ מְּ תָּ ַעצְּ ַכלְּ אָּ  וְּ

עֹוד  ֲחִתיכָּה וְּ

 ֲחִתיכָּה

ַאר ִלי ִמֵמְך  לֹא ִנׁשְּ

ַהַּטַבַעת ַבע וְּ ֶאצְּ  הָּ

ְך יּו בָּ רֹות ֲענִָּקים ֶׁשהָּ הָּ  נְּ

ִביעּו ַהֶחֶדר ַהֵשנָּה   ִהטְּ

ח בָּ  ַהִמטְּ

ֵבִׁשים  ַהֶלֶחם, ַהֵּפרֹות ַהיְּ

חֹוב רְּ ִביעּו הָּ  ִהטְּ

ַרב קלישר   ע"ש הָּ



ּה בָּ ת ַחרְּ ַארְּ לּו ִנׁשְּ דְּ ֶׁשחָּ  כְּ

 .ו

 בקועה

תְּ בלהה ַלמְּ  חָּ

ְך ה ֶׁשלָּ גֻּׁלָּ ה ַבסְּ  ֲעטּופָּ

ִדים לָּ תָּ ֶאל ֵבית ַהיְּ  ִמַהרְּ

הּול ֵאִרית גּוֵפְך ַהבָּ  ׁשְּ

ִדין. סָּ  נֹוַתר בְּ

ה  ֲחתּולָּ

 ַאתְּ נֹוֶהֶמת ַגם ַבֵשנָּה

יֹות יידיש. ֶגֶרת ַבֶשֶקט ֶׁשֲארָּ ַגרְּ  מְּ

ִביֵלנּו נֹות ִבׁשְּ ַבֵקׁש ִלבְּ  ֲאִני מְּ

רֹוןכִ  אָּ ן, וְּ חָּ לְּ ׁשֻּׁ  ֵסא, וְּ

ִׁשיכָּה ה ַממְּ רּופָּ ל לומז'ה ַהשְּ  ֲאבָּ

ִקירֹות ֵביֵתנּו. ֹער בְּ  ִלבְּ

ה ה ֲעטּופָּ מָּ  ַאתְּ קָּ

דֹות לָּ  ַהיְּ

 ז.

 פרומקה מרצ'ינובסקי ַאתְּ 

 יתשניידרית ֲאִמִת 

ה ַאתְּ לֹא סֹוַלַחת מָּ  לָּ

ַכֵּון ִביְך. הּוא לֹא ִהתְּ אָּ  לְּ

ִעיר מּות צָּ  לָּ

 כֹוֶעֶסת פרומקה

ִעיר ֵקנָּה ִמִגיל צָּ  ַאתְּ זְּ

מּות כְָּך  ַכֵּון לָּ ל הּוא לֹא ִהתְּ  ֲאבָּ

בּועֹות ׁשָּ  ֵבין ֶּפַסח לְּ

ה ַבֶמֶׁשק כֹות ַמִגיעֹות אלייך ַלִמּטָּ  ועצמותיו ֲארֻּׁ

קֹות ַבֶּדֶלת  ּדֹופְּ

ֵחי ִלי פרומקתי  ִּפתְּ

א ַאבָּ ֵחי לְּ  ִּפתְּ

ַגז ַהֵכִלים ַהִניַח ַארְּ  ֵאיֹפה לְּ



פּור פרומקה  סיימי ַלתָּ

ת ִניִחי ַהִסיִרים ֶׁשל ַׁשבָּ  הָּ

ה ונחושה תְּ יָּפָּ ַדלְּ  ִהֵנה גָּ

ַמִים ִביְך ֶׁשַבשָּ רֹועֹות אָּ  ִבזְּ

ְך פרומק ׁשּו אֹותָּ מֹות ִבקְּ ֲעצָּ  ההָּ

תְּ יָּד  ֵמַעל ַהַמִים הזידונים הֹוַׁשטְּ

ה ִׁשית אֹותֹו ׁשֹוֵכב ַבֵתבָּ  מָּ

ִעיר פרומקה ַטר צָּ ָך ִנפְּ  ַהגֹוֵאל ֶׁשלְּ

ְך ע לָּ קָּ כָּל זֹאת ַהיָּם ִנבְּ  ּובְּ

 

 ח. 

 תּוִׁשיָּה ִהיא

ה ִליהּוִדים כּונָּה ֲחׁשּובָּ  תְּ

קֹום ֶׁשֵהם כָּל מָּ  בְּ

ה. רָּ מְּ  אָּ

 ַאל ֵתֵלְך יֵָּחף.

ֹטב.  ַאל ֵתֵצא רָּ

ִצים. רָּ סּו ׁשְּ נְּ ֹגר ֶאת ַהֶּדֶלת ֶׁשלֹא ִיכָּ  סְּ

ה.  ִשים ִכיפָּ

ֵנֶסת. ֵבית ַהכְּ  ֵלְך לְּ

ות. פֻּׁ ַעיְּ ה ִחֵּור מְּ ְך ִליֹׁשן, ַאתָּ  לְּ

ֵאל. רָּ ַטִחים ֵמֶאֶרץ ִישְּ ֹסר ׁשְּ  ַאל ִתמְּ

ֵאל. רָּ ַטִחים ֵמֶאֶרץ ִישְּ ֹסר ׁשְּ ֵעז ִלמְּ  ֶׁשלֹא תָּ

 

 

 ט.

ר לֹא ֵמִתים ַבִגיל בָּ  ֶׁשַלך כְּ

ו ׁשָּ  ַאת ׁשֹוַמַעת טֹוב יֹוֵתר ַעכְּ

ְך ֹעק לָּ ִריְך ִלצְּ  אֹו ֶׁשצָּ

א תָּ בְּ  סָּ

 

 


