גִ 'י ְ גִ 'י

ִ /מ ְר ָים ָילָ ןְ -שׁטֶ ֶק ִליס

ִא ָמּא אוֹמֶ ֶרת ָתּ ִמיד :מַ ְחמַ ִדּי,
ְל ַיל ְִדּי ר ֹאשׁ-זָהָ ב,
ר ֹאשָׁ -זהָ ב לְ יַלְ ִדּי.
קוֹר ִאים לִי ...גִ 'י ְגִ 'י.
וּבָ ְרחוֹב ֵהם ְ
קוֹר ִאים ִלי גִ 'י ְ גִ 'י
בַּ כִּ ָתּה הֵ ם ְ
אֲ פִ ילוּ בַּ לַּ ְי ָלה בְּ תוֹ -תּוֹ כּ ִָרי
יִבְ עַ ר ְשׂעָ ִרי!
גִ 'י ְ גִ 'י...
ַרבִּ ים הַ ְצּבָ עִ ים עִ ְמּ  ,אֲ ֹד ָי –
פָּר ְשׂ ָתּ עַ ל פְּ ֵי ַהשָּׁ מַ יִ ם,
ְתּכֵ לֶת ַ
וּלְ ִא ָמּא שֶׁ לִּי חוּמוֹת ָהעֵ י ַ יִם,
ָירֹק לֶעָ לֶה ,וְ ַלוּ ֶֶרד ָורֹד,
אוֹ לָבָ ן ,אוֹ ָאדֹם ,וְ עוֹד יֵשׁ ,וְ עוֹד!
ַרבִּ ים הַ ְצּבָ עִ ים עִ ְמּ  ,אֲ ֹד ָי,
וּמרֻ בִּ ים!
יָפִ ים ְ
את לְ יְ לָ ִדים ְצהֻ בִּ ים,
וְ לָמָּ ה בָּ ָר ָ
אֲ ֹד ָי ,צְ הֻ בִּ ים?
יתי הָ עֶ ֶרב לִפְ ֵי הַ שֵּׁ ָה,
בָּ כִ ִ
וְ ִא ָמּא ִ גְּ שָׁ ה ,וְ ִד ְמעָ ה ְבּעֵ י ָהּ.
ַמ ְחמַ ִדּי ,לָחֲ שָׁ הַ ,מ ְח ַמ ִדּי...
וּבַ לַּ יְ לָה-בַּ לַּ יְ לָ ה וַ יָּבוֹא ֵא ִליָּהוּ,
וַ ַיּ ֲעמֹד עַ ל י ִָדי,
קוּמהַ ,יל ְִדּי!
ַויּ ֹאמֶ ר :קוּמָ הָ ,
וּבִ כְ ַף ַאדַּ ְרתּוֹ עֲטָ פַ ִ י
וּ ְ שָׂ ַא ִי –
ֶאל עָ ל.

וְ שָׁ ם בַּ ָמּרוֹם ,בְּ גַן-עֵ דֶ ן – הֵ יכָל,
וּבוֹ בַּ ֵהיכָ ל – כִּ סֵּ א-הַ ַמּלְכוּת,
וְ יוֹשֵׁ ב לוֹ הַ מֶּ ֶל ָדּוִ ד,
וּבְ יָדוֹ ַה ַשּׁ ְרבִ יט,
ימי וֹ וַ אֲ ִרי ִמ ְשּׂמ ֹאלוֹ,
וַאֲ ִרי ִמ ִ
עוֹמ ִדים ְל ָפ ָיו ְמשָׁ ְר ָתיו וְ ָשׂ ָריו,
וְ ְ
ילוֹתיו,
ָ
עוֹמ ִדים ְל ָפ ָיו ִר ְבבוֹת חֵ
וְ ְ
וְ הַ כֹּל – זָ הָ ב
לְתּלָּיו –
יוֹר ִדים ַתּ ַ
כֶּתר ְ
וּמ ַתּחַ ת לַ ֶ
ִ
לְתּלָּיו שֶׁ ל הַ מֶּ ֶל ָדּוִ ד,
צְ הֻ בִּ ים ַתּ ַ
צְ הֻ בִּ ים ַתּל ְַתּלָּיו!
וְ כֻלּוֹ ַא ְדמוֹ ִ י.
ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ ֶל ָדּוִ ד:
ט ִ י,
גַּשׁ ֵאלַ יְ ,קטַ ְ ֹ
פּ ִֶתי שֶׁ ִלּי,
ְוּר ֵאה – גַּם אֲ ִ י גִ 'י ְגִ 'י!
וְ ִהבִּ יט ֶאל עֵ י ַ י,
וְ ִהבִּ יט ֶאל תּוֹכִ י,
רוֹחי,
רוֹחיֶ ,אפְ ִ
וַ יִּ לְחַ שׁ – ֶאפְ ִ
גִ 'י ְגִ 'י שֶׁ לִּ י!
כָּ ָאמַ ר לִ י ָדּוִ דָ ,כּ ָאמַ ר ִלי הַ מֶּ ֶל
וְ ִאמָּ א שֶׁ ִלּי –
גַּם ִהיא ָשׁם ָהי ְָתה עִ ָמּ ִדי,
וְ לָחֲ שָׁ ה – מַ ְח ַמ ִדּי,
מַ ְחמַ ִדּי...
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