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***
ּבֹוה ֶקת ּכְ ֶׁש ַה ֶּׁשלֶ ג נָ ֵמס לְ ִאּטֹו
ירּוׁשלַ יִ ם ְּב ַׁש ָּבת ֶ
ִּב ָ
נִ חֹוחֹות ַה ָּק ֶפה נֶ ֱעדַ רִ ים
תּובּיֹות ְּב ָׁשחֹר
ִמן ַה ְּס ָפלִ ים ָהרֵ ִיקים ִעם ַהּכְ ִ
אֹוׁשוִ ויץ - - -
ְּובתֹוכִ י ְמ ַהדְ ֵהד ֲעדַ יִ ן רֵ ַיח ְ
ׁשֹותי ַה ָּק ֶפה
ִּתזְ ּכּו לְ ָׁשנִ ים רַ ּבֹות ִא ֲחלּו ַּב ַּבלְ ָקן ֵ
ּתֹוצרֶ ת
ִּובידֵ ֶיהם ִס ְפלֹון וְ ַת ְח ִּתית ִמ ֶ
ּגֶ רְ ַמנְ יָ ה ֶׁשל סֹוף ַה ֵּמָאה ַה ְּת ַׁשע ֶע ְׂשרֵ ה
וְ ָענּו זֶ ה לְ זֶ ה נְ ִעימֹות וְ טֹובֹות
טֹובה ַעל ּכָ ל ָצרָ ה ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא
ּבּואינַ ה ְּברִ יאּות ָ
תֹוס ֶפת ַסאלּוד ֵ
ְּב ֶ
רּוטה
געזעגנעט איזט דער גרָאשען ְּברּוכָ ה ַה ְּפ ָ
ָח ְׁשבּו לְ ַע ְצ ָמם לֹוגְ ֵמי ַה ֵּתה
אׁשית ַה ֵּמָאה ָה ֶע ְׂשרִ ים
ְּב ֶברְ לִ ין ֶׁשל רֵ ִ
ַעל ּכָ ל ָצרָ ה ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא
אֹוׁשוִ ויץ ּכְ ֶׁש ַה ֶּׁשלֶ ג נָ ֵמס לְ ִאּטֹו
ַאחרֵ י ְ
וַ ֲאנִ י ֲ
ַאחת
אׁשית ַה ֵּמָאה ָה ֶע ְׂשרִ ים וְ ַ
ירּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל רֵ ִ
ִּב ָ
ְמנַ ָּסה לְ ִה ְתנַ ֵחם
בּוע
ִּבדְ מּות ְמ ַחּלֵ ק ַה ָּק ֶפה ֶה ָעׂשּוי עֹור ּגָ ָמל ָצ ַ
ַאטרֹון ַה ְּצלָ לִ ּיֹות ַהּתּורְ ּכִ י ֶׁשל סֹוף ַה ֵּמָאה ַה ְּת ַׁשע ֶע ְׂשרֵ ה
ִמ ֵּת ְ
ָאבץ
ְּוב ַּקנְ ַקן הּנְ ח ֶֹׁשת ְמ ֻצ ֶּפה ָה ָ
אׁשית ַה ֵּמָאה ָה ֶע ְׂשרִ ים - - -
ֵמ ֶארֶ ץ יִ ְׂשרָ ֵאל ֶׁשל רֵ ִ
ּתֹוצרֶ ת
ֲא ָבל ָהרֵ ַיח ִמ ֶ
ּגֶ רְ ַמנְ יָ ה
ֹלא ַמרְ ֶּפה
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כוכב הבוקר /

איסטריאה די לה מאנייאנה

מתוך מחזור שירים למרג'ורי אגוסין

א.
ַה ְּת ֵאנָ ה

ֵירה
לַה ִאיג ַ

ֵעץ ַה ְּת ֵאנִ ים נָ ָטה לָ מּות
הֹופ ַיע
ַּבּלַ יְ לָ ה ּבֹו קֹולֵ ְך ִ
ִמ ֶּמרְ ֲח ֵקי
ָחלָ ל ּוזְ ַמן

ארה מו ִּריר
ֵאיל ַא ְרב'וֹל ֵדי ִאיגוֹס ֵא ְיסטוּב'וֹ ַּפ ַ
לַה נוֹצֵ'י קו ַּאנְדוֹ יֵיגוֹ ט ּו ּבוֹז
ׁו ַּראס
ֵדי לַאס לֵיש
אסייוֹ
ֵימ ּפוֹ ִאי ֵא ְיס ַּפ ְ
ֵדי ְטי ְ

ָאמרְ ְּת ֶׁשּנְ טּולַ ת
ּוכְ ֶׁש ַ
ַאּת
ָמקֹום ְ
יָ דַ ְענּו ּכִ י ַהּכָ אן וְ ָה ַעכְ ָׁשו נִ ְמ ָצא
ַּבּכֹל
נֹוס ַעת ִא ָּתנּו
ירּוׁשלַ יִ ם ַ
וִ ָ

יטיס ֵקי נוֹ
ֵׁ
ִאי קו ַּאנְדוֹ ִדי ִש
ְטיֵינֵיס ל ּוגַאר
ְסטין
'יאמוֹס ֵקי ֵאיל ַא ִקי ִאי לַה ַאגו ַֹרה ֵאגְ זִ י ֵ
אב ַ
ַס ִ
ֵאין טוֹדוֹ
ׁ ַליִם ְב'יַיאזֵ'י קוֹן מוֹזו ְֹט ַראס
ִאי ֵקי יְר ּו ָש

לָ ַמדְ נּו ְּבאֹותֹו ַהּלַ יְ לָ ה
ֶאת ָחכְ ַמת ַה ְּת ֵאנָ ה ִמ ֶּמרְ ֲח ֵקי
ָחלָ ל ּוזְ ַמן:
דֹוׁשה
ֶׁש ֲעבֹודַ ת ַהּגַ ן ְק ָ
יֹותר ֵמ ַה ְק ָׁש ָבה לַ ֲאנָ ִׁשים
ֵ
ַה ְמ ָסרְ ִבים לְ ִה ְתּבֹונֵ ן
ָּב ֵעץ

יאה נוֹצֵ'י
יאמוֹס ֵאין ַא ֵק ַ
ַא ְמ ּבֵיזִ ַ
ׁו ַּראס
ֵירה ֵדי לַאס לֵיש
יאה ֵדי לַה ִאיג ַ
אב'ידו ִּר ַ
לַה ַס ִ
אסייוֹ:
ֵימ ּפוֹ ִאי ֵא ְיס ַּפ ְ
ֵדי ְטי ְ
לַאב'ו ַֹראר לַה גו ֵּא ְיר ַטה ֵאיס ַמאס ַסאנְטוֹ
ֵקי ֵא ְיסק ּוצַ'אר לַה גֵ'ינ ְֵטי
ֵקי ֵריפ' ּוזַאן או ְֹּב ֵס ְירבַ'אר
ֵאיל ַא ְרב'וֹל

רּוח
וְ לִ ּמּודֵ נּו ָאז ִה ִּפ ַיח ַ
ִּב ְׁש ֵארִ ית
ָה ֲענָ ִפים

ְירי
ִאי מו ֵּא ְיס ְטרוֹ ִל ְיסייוֹן ֵאינְטוֹנ ְֵסיס סו ְֹּפלוֹ ַאי ֵ
ֵאין ֵאיל ֵר ְיסטוֹ
אמאס
ֵדי לַאס ַר ַ
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ב.
ֵדיל ַא ְרצִ 'יב'וֹ ֵדי לַה ֵמימו ִֹר ַיאה

ֵמַארְ כִ יב ַהּזִ ּכָ רֹון

אטיס ֵדי לַה ִאיזְ לַה
ֵמי קוֹנ ְַט ֵ
יטה גו ַּא ְד ַראבַ'ה
ֵקי לַה ֵס ַפ ְר ִד ַ
ֵאין ס ּו ִסי ֵלנ ְְסייוֹ
ֵאין ס ּו ֲעָנוָה
אב'יַיאס
אר ִ
ִאי ֵאין סוּס ַמ ַ
ַאטיס
ַאב'יג ֵ
קו ַּאנְדוֹ נ ִ
אר ִיסידוֹ ֵקי ֵסי ַא ֵר ִּיב ְיביוֹ
ֵאין ס ּו מ ּונְדוֹ די ְֵס ַּפ ֵ
ֵאינ ְְט ֵרי לַאס ִאיזְ לַאס ְּבלַאנ ְַקאס ְדיֵינ ְְטרוֹ ֵדי ִטי

ִּס ַּפרְ ְּת לִ י ַעל ָה ִאי
ֶש ַה ְּס ָפרַ ּדִ ּיָ ה נָ ְצרָ ה
ִּב ְׁש ִת ָיק ָתּה
ְּב ַענְ וָ ָתּה
ִּוב ְפלָ ֶא ָיה
ּכְ ֶׁש ִה ְפלַ גְ ְּת
ָּבעֹולָ ָמּה ַהּנֶ ֱעלָ ם ֶׁש ָּׁשב לְ ִה ְת ַקּיֵ ם
ֵּבין ָה ִאּיִ ים ַהּלְ ָבנִ ים ֶׁש ְּבתֹוכֵ ְך

אטיס
קו ַּאנְדוֹ ֵמי קוֹנ ְַט ֵ
יאה סו ְּב'ייוֹ לַה קוֹ ְנצַ'ה
ֵדיל ַא ְר ִצ'יב'וֹ ֵדי לַה ֵמימו ִֹר ַ
יאה ֵדי
'יקיס ַטאנְייוֹ לַה ֵמילו ִֹד ַ
ֵקי ֵאין ִמי ִצ ֵ
לַה ַמאר
ִאי ֵקי ַאגו ַֹרה ַאטו ְֹרנוֹ ַאה לַה ַקאנ ְִט ַיקה ט ּויַיה

ּכְ ֶׁש ִּס ַּפרְ ְּת
ָעלְ ָתה ֵמַארְ כִ יב ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּקֹונְ כִ ּיָ ה
דּותי נִ ּגְ נָ ה ֶאת ַמנְ ּגִ ינַ ת
ֲא ֶׁשר ְּביַ לְ ִ
ַהּיָ ם
וְ ָׁש ָבה ׁשּוב ַעכְ ָׁשו לָ ִׁשיר ֶׁשּלָ ְך

ַ'אייאס לַה ִמי ִאיזַ'ה
נֹו ֵטי ב ַ
ַ'אייאס ַאה לַה ַמאר
נֹו ֵטי ב ַ
ֹורט ּונַה
ֵקי לַה ַמאר ֵא ְיס ַטה ֵאין פ' ְ
אס ַטאר
ִמ ַירה ֵקי ֵטי בַ'ה ַא ַר ְ

ַאל נָ א ֵּתלְ כִ י ִּב ִּתי
ַאל ֵּתלְ כִ י לָ ְך ֶאל ַהּיָ ם
ּכִ י ַהּיָ ם הּוא ַס ַער
יׁ-שם
אֹותְך לְ ֵא ָ
ֶׁשּיִ ְס ַחף ָ

יאה
ארי ִמי ּפו ֵֹאיזִ ַ
ֵטי ַמאנ ְַד ֵ
יטיס
ַא ּפרו ֵֹמ ִיט ֵ
ַמה ייוֹ לַה קוֹנו ִֹסי ִסין ֵמ ְיל ֵַדאר

ֶא ְׁשלַ ח לָ ְך ֶאת ִׁשירִ י
ִה ְב ַט ַח ְּת
ֲא ָבל ֲאנִ י יְ דַ ְע ִּתיו ִמ ְּבלִ י לִ ְקרֹא

ׁו ַּראס
ּפו ְֹר ֵקי לַאס לֵיש
נוֹ ֵאיגְ זִ ְיס ֵטין
אר ֵיסי
קו ַּאנְדוֹ אוּן ֵטיזוֹרוֹ ֵסי ַא ַּפ ֵ
ַאל קו ַֹראסוֹן ֵדי
לַה פ'ו ְֹרט ּונַה

ּכִ י ַה ֶּמרְ ָחק
ֵאינֹו ַקּיָ ם
אֹוצר
ְּב ִה ְתּגַ ּלֹות ָ
ְּבלֵ ב
ַה ְּס ָערָ ה
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