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 יוסי גמזו

יְנְלֺאִםי  ִלְקַראת יֹום ָהִאָשה ַהבֵּ

  

 ְבעֹוד ְשלֹוָשה ָיִמים יוַחג ָכאן

פֹו ָהעֹוָלִמי  ְבֶהעֵּ

 ֶשבֹו ָהַפְך ְכָבר ְלִמְנָהג ָכאן

יְנְלֺאִםי,             יֹום ָהִאָשה ַהבֵּ

ינֵּינו  ַאְך ְמַעִחים ִבְלַבד בֵּ

אִשית ַדְרכוֹ   יֹוְדִעים ִכי ֶאת רֵּ

יֶנמו  ָעָשה יֹום ַחג ֶזה ֶשאֵּ

נו  ָכל ָצְרכוֹ  ֺמְזָכר ֶאְצלֵּ

 ְבַהְפָגַנת ָנִשים סֹוֶעֶרת

 ֶשל נֹוֲעלֹות ֶטְקְסִטיל ָבִעיר

 יֹוְרק, ֶשָבה ִהְכִריזו ֶמֶרד-ְניו

 ַעל ִנסוָלן ֶשֹּלא ִהְשִאיר

ין ִלְשֹכחַ  ק ִכי אֵּ ל ָספֵּ  ַגם צֵּ

 ֶאת ַהָגדֹול ֶשַבְלָקִחים:

 ֶשָםה ֶשֹּלא לֹוְקִחים ְבכֹוחַ 

ן ַלְםֺקָנִחים  ֹלא ִיָמתֵּ

 ץְבִלי ַמֲאָבק ְוֹתֶקף ַמחַ 

חַ   ִויֺשְכַלל ֶשִטְתַנתֵּ

 ְוַרק ְבַלַחץ – ֶעְשרֹות ָשִנים

ן ָכל ָעֶול, ִאם ִבְכָלל.  ָקטֵּ

  

 וִמְשמֹוָנה ְבֶמְרץ ֶשל ַנַעם

אֹות  ְבֶאֶלף וְשמֹוֶנה מֵּ

 ַטַעם –ַוֲחִמִשים ָוֶשַבע 

יס ַהֶזה ָגַבר ְמֹאד  ַהעֵּ

 ִבְפָרט ַבַםֲעָרב, ַאְך ַעִין

ל בֵּ י תֵּ  בֹוֶחֶנת, ְבֶחְלקֵּ

את ֲעַדִין  ַרִבים ְמֹאד, מֹוצֵּ

ל  ֶשַהִענוַח ָשם גֹובֵּ

יַנִים י בֵּ ַלת ְימֵּ  ַבֲאפֵּ

 ֶשַהִחְמטום ְוַהִנגור

יְנַתִים  סֹוְגִרים ָבם ָכל ִקְדָמה בֵּ

 ְבֶכֶלא ֶשל ִצינֹוק ָסגור.

  

 ֲעַדִין ְזכות ְבִחיָרה ִנְמַנַעת

 ְנִתיַחת ֶחְשבֹון ַבַבְנקוְזכות 

 ְוֶרֶכש ַהְשָכָלה ָוַדַעת

ס ְכַטְנק  ְבָכל ִמְשָטר רֹומֵּ

ֶמְנָטִרית לֵּ רות אֵּ  ָכל ְשִביב חֵּ

 ִלְנשֹות עֹוָלם ְשִליִשי ָיָשן

 ְויֵּש ִמיַלת ָנִשים ַבְרָבִרית

ָפָתן ִעם מֹות ִאיָשן.  וְשרֵּ



 ְוַאף ִכי יֵּש ִשנור ַמְכִריעַ 

 ֶשל ָהִאָשה ָבהְבַמסָ 

ָאז ַעד ָכאן   יֵּש ְלַהְתִריעַ   –מֵּ

 ְבקֹול ַעל ָכל ַעְוָלה ָקָשה

 ְכמֹו ַהָדַרת ָנִשים ַבֶןְקטֹור

ִדי, ִמְנָהג ָמאוס  ַהֲחרֵּ

 ַכְשרות, ִאיְנְסֶנְקטֹור-ְוִדין ַנַעח

 ַעל ְמקֹוָמן ָבאֹוטֹובוס

י ָשָכר ְבִלי ֶצֶדק לֵּ  ְוֶהְבדֵּ

 ַעל ֲעבֹוָדה ָשָוה ְוַעל

ין עֹוד ֶבֶדק עֹות ְקדומֹות ֶשאֵּ  דֵּ

ב ֶשל ַדַעת ַהָעָהל  נֹוקֵּ

 ֶשֹּלא ַיְחשֹף ַעד ָמה ֶסְקִסיְסִטית

 ָהַאְפָלָיה ָהֲאנוָשה

 ְנגוָמה ְושֹוִביִניְסִטית וָמה

 ַהְחָנָצָתה ֶשל ָהִאָשה.

  

 וְכמֹו ֶשֹּלא ָנַחת ַהַנַער

ין ֶהָעִש   יר ְוָהֶאְביֹוןבֵּ

ְך ְכַתַער  ָכְך ַעד ַהטֹום חֹותֵּ

ָעְדרֹו ֶשל ַהִשְויֹון  הוא הֵּ

ין ַבֶחַבע ין ִמְגָדִרים, ֶשאֵּ  בֵּ

 שום הֹוָכָחה ְלִיְתרֹונוֹ 

 ֶקַבע-ֶשל ֶזה ַעל ֶזה ְוֶדֶרְך

ין שום ַתְחִליף ְלִפְתרֹונוֹ   אֵּ

 ֶשל ַהעֹוְנְפִליְקט ַהָנתֹולֹוִגי

ין ְשנֵּ   י ִמיִנים, ְשנֵּי ֲחָצִאיםבֵּ

 ֶשְבִלי ְשנֵּיֶהם, ְבֹאַרח לֹוִגי,

ין ָבעֹוָלם ַהֶזה ַחִטים.  אֵּ

  

 


