ִמי הֶ חָ ֵבר/ה שֶ הֲ ִכי
ִהתְ ַּגעְ ַּגעְ ִתי
ֵאלָיוֵ /אלֶיהָ ?

מָ ה יַּעֲ ז ֹר לָנּו ִלזְכ ֹר
שֶ צ ִָריְך
ִלשְ מ ֹר ַּעל מֶ ְרחָ ק?

ַּעכְשָ ו כְשֶ ִאי אֶ פְ שָ ר ל ִ
ְהתְ ַּח ֵבק,
ל ֵ
ָתת י ָד אֹו ִכיףֵ ,איְך נ ְָראֶ ה
שֶ אֲ נַּחְ נּו אֹוהֲ ִבים?

אֶ ת ִמי אֶ ְרצֶה ל ַּ
ְח ֵבק ְכשֶ זֶה
יִהְ י ֶה אֶ פְ שָ ִרי בֶעָ ִתיד?

ל ִ
ְמי אֶ פְ נֶה כְשֶ אֲ נִי
זָקּוק/ה לְעֶ ז ְָרה
אֹו תְ ִמיכָה?

מָ ה ַּהדָ בָר שֶ הָ י ָה ִלי
הֲ ִכי ֵכיף ַּלעֲ ׂשֹות
ַּב ַּביִת?

ֵ
חֹושש/ת
ִממָ ה אֲ נִי
ַּבחֲ ז ָָרה ְל ֵבית ַּה ֵספֶ ר?

מָ ה ל ַּ
ָמדְ ִתי ַּעל ַּעצ ְִמי
ִבז ְַּמן ַּהשְ ִהיָה
ַּהמְ מֻ שֶ כֶת ַּב ַּביִת?

ִעם ַּמ ֵסכֹות ַּעל ַּהפָ נִים,
ִאי אֶ פְ שָ ר ִל ְראֹות אֶ ת
ַּהבָעֹות ַּהפָ נִים.
מָ ה בְכ ֹל ז ֹאת י ָכֹול ַּלעֲ ז ֹר?

ַּמ ַּ
דּוע חָ שּוב כָל ָכְך ִלשְ ט ֹף
ֵה ֵ
יטב אֶ ת ַּהי ַָּדיִם?
הֶ דְ ֵגמ/י ְל ֻכּלָם ֵכי ַּצד
שֹוטְ ִפים
ב ָ
ְצּורה נְכֹונָה

ַּמ ַּ
דּוע חָ שּוב
ַּלחְ ב ֹש ַּמ ֵסכָה
ּולְעָ טֹות כְפָ פֹות?

ֵאּלּו מֶ חְ וֹות אֹו תְ נּועֹות
ֵמ ָרחֹוק נּו ַּכל ל ַּ
ְהמְ ִציא
ִבמְ קֹום ִחבּוק?

ָאהב ִ
מָ ה הֲ ִכי ַּ
ְתי
ַּב ִתקְ ש ֶֹרת ֵמ ָרחֹוק
ִעם ֵבית ַּה ִחּנּוְך?

מָ ה ַּה ִמשְ פָ חָ ה שֶ ּלָנּו הֲ ִכי
אֹוהֶ בֶת ַּלעֲ ׂשֹות י ַּ ַּחד?

ַּה ִאם יֵש ַּמשֶ הּו
ִ
אֹותי?
שֶ ַּמדְ ִאיג
מָ ה ַּהתְ רּופָ ה שֶ ִּלי ַּלדְ ָאגָה?

ֵאיפ ֹה הָ י ִ ִ
יתי רֹוצֶה ִלהְ יֹות
ַּעכְשָ ו ִאם ַּהכ ֹל הָ י ָה
מֻ תָ ר?

ְב ֵבית ַּה ֵספֶ ר יִהְ יּו דְ ב ִָרים ִ
דֹומים
לְמָ ה שֶ הָ יִינּו ְר ִגי ִלים
וְיִהְ יּו ַּגם ִ
שּנּויִים.
מָ ה ל ְַּדעְ תְ ָך יִשָ ֵאר
דֹומֶ ה ּומָ ה יִשְ ַּתּנֶה?

ַּמהּו ַּ
כֹוח הָ ַּעל שֶ ִּלי נֶ ֶגד
עֶ צֶב אֹו ַּגעֲ ַּ
גּוע?

ַּה ֶצו ֶת שֶ ל ֵבית ַּה ֵספֶ ר
יִצְטָ ֵרְך ַּלחְ ב ֹש ַּמ ֵסכֹות.
ֵאיְך זֶה ַּמ ְר ִגיש ִלי?

מָ ה יַּעֲ ז ֹר ִלי ִאם אֶ תְ ַּגעְ ַּגע
ְאבָא אֹו ל ִ
ל ַּ
ְאמָ א?

