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ְׁש ְׁש ְׁש... ְּבֶׁשֶקט ָנא ִלְהיֹות!

ִּכי לֹוְמִדים ֹּפה ִמְׁשָניֹות

יֹוֵסף ִיְצָחק ַהָּקָטן

ְּבַעל ֶּפה חֹוֵזר אֹוָתן

ַאָּבא ָהַרַׁש"ּב אֹוֵמר:

ִמְׁשָניֹות ֶזה ְמַטֵהר

ְּכֶׁשֶאְבַחן ְוִאם ֵּתַדע

ְּתַקֵּבל 'ְׂשַכר ֲעבֹוָדה'

יֹוֵסף ִיְצָחק ִמְׁשַּתֵּדל

ַמְטְּבעֹות הּוא ְמַקֵּבל

ָּכל ִמְׁשָנה ָׁשָוה ַמְטֵּבַע

ְוַהְרֵּבה הּוא ְּכָבר יֹוֵדַע!

ּוַבֶּכֶסף, ַּכָּמה טֹוב

ְמַקֵּים ִמְצוֹות ָלֹרב

הּוא ַמְלֶוה ַלּסֹוֲחִרים

ֵהם ַאַחר ָּכְך ַמְחִזיִרים.
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ָּכאן ַּבְּכָפר ַהּיֹום יֹום ׁשּוק

ָּכל ִאָּכר ְמאֹוד ָעסּוק

הּוא מֹוִביל ֶאת ֶעְגָלתֹו

ּוַמִּציַע ַמְרָּכְלּתֹו

ְוָקבּוַע ַהַּמָּצב

ְלר' ָּדִוד ַהַּקָּצב 

יֹוֵסף ִיְצָחק הּוא ַמְלֶוה 

ִמְתַּפֵּלל ּוְמַקֶּוה:

"ֶׁשַּיְצִליַח ִמְסָחרֹו,

ֶׁשִּיֵּתן ה' ְׂשָכרֹו

ְּתֹבַרְכָנה ְׁשֵּתי ָיָדיו

ְוַיְׂשִּביַע ְיָלָדיו"

 ְוִהֵּנה הּוא ְּכָבר ַמִּגיַע

ִעם ִחּיּוְך ְלָכאן הֹוִפיַע

ֵעֶגל ַעל ְּכֵתפֹו ּתֹוֶלה 

ְּבָיָדיו נֹוֵׂשא ָטֶלה

ּוַבַּסל ַּתְרְנגֹוִלים

ֹלא ְקַטִּנים ְוֹלא ְּגדֹוִלים

ִמְסּתֹוֵבב ֵּבין ּדּוָכִנים

ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהּקֹוִנים.

ַאְך ְלֶפַתע ַמה ָּקָרה

ִהְתָקֵרב ׁשֹוֵטר נֹוָרא!

ְוָסַטר לֹו ְּבִרְׁשעּות

ְּבֵמִזיד, ֹלא ְּבָטעּות

ְור' ָּדִוד ִמְתַקֵּפל

ִמְּכֵאב הּוא ִמְתַּפֵּתל

ָּכל ָהַאף ָמֵלא ְּבָדם 

ֵאיֶזה ַרע ַהֵּבן ָאָדם...
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יֹוֵסף ִיְצָחק ֹלא ִוֵּתר

ְוָדַחף ֶאת ַהּׁשֹוֵטר

"ָמה ַאָּתה חֹוֵׁשב ְלָך?

ְיהּוִדי הּוא ֹלא ֶׁשְּלָך!

ֵלְך ִמָּכאן ָרָׁשע ִׁשּכֹור 

ֵלְך ִמָּכאן ְוַאל ַּתְחֹזר"

ַהּׁשֹוֵטר ִנְדָהם ּכֹוֵעס:

"ֶאת ְּכבֹוִדי ַאָּתה רֹוֵמס???

ּוִבְכָלל ָראּו ֵעיֶניָך

ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ְׁשֵּתי ָיֶדיָך?

אֹות ַהִהְצַטְּינּות ֶׁשִּלי

ֶזה ַעָּתה ָקַרְעָּת ִלי!"

ִחיׁש ָקָרא ְלעֹוד ׁשֹוֵטר

ְוָצַרח הּוא עֹוד יֹוֵתר:

"ֶאת ַהֶּיֶלד ַקח ּוְׁשַלח 

ֶאל ַהֶחֶדר ַהְּמֻלְכָלְך..."

ּבּום! ַמַּכת ׁשֹוט ֲחָזָקה

ְטַרח! ַהֶּדֶלת ִנְטְרָקה

הּוא ִנְזַרק ְּבִלי ַרֲחִמים

ְּכֵאִבים לֹו ֲאֻיִּמים..

"ַמֲעֶׂשה ֶׁשל טֹוב ָעִׂשיִתי

ְלַהִּציל אֹותֹו ִנִּסיִתי

ָּכְך ַּדְרָּכם ֶׁשל ֲחִסיִדים

ְלָהֵגן ַעל ְיהּוִדים.

ָאח... ּכֹוֵאב, ָקֶׁשה נֹוָרא

ָאז ְּכַדאי ִלְלֹמד ּתֹוָרה

ַעל ַהִּמְׁשָניֹות ֶאְחֹזר

ֶזה ָּבטּוַח ַיֲעֹזר...

ֹחֶׁשְך, ֶׁשֶקט, ֶזה ַמְפִחיד

יֹוֵסף ִיְצָחק ֹּפה ָיִחיד

ַאְך ְלֶפַתע קֹול ִנְׁשַמע

ְוָעָליו ָנְפָלה ֵאיָמה 
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 'ִמיֶׁשהּו ֵיׁש עֹוד ָּכאן ַּבָּתא?'

הּוא ִנְמָלא ִּבְבָעָתה 

ִמְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ִמְנָחה

ְוׁשֹוֵמַע עֹוד ְּגִניָחה

ַמה ֶּזה? ִמי ֶזה? ַמה ּקֹוֶרה?

ֵאיֶזה ֹחֶׁשְך ָּכאן ׁשֹוֶרה 

ֶאת ַהָּיד ַלִּכיס מֹוִׁשיט

ְוַגְפרּור ַמֵהר ַמִּצית.

אֹוי, ָקָׁשה ִהיא ַהְּתמּוָנה!

ֵעֶגל ַרְך ָׁשם ַּבִּפָּנה 

ֶאת ַרְגָליו ָקְׁשרּו ְּבֶחֶבל

ַמִּביעֹות ָּפָניו ֹרב ֵסֶבל

 יֹוֵסף ִיְצָחק ִמְתּבֹוֵנן

ּוַמְמִׁשיְך עֹוד ְלַׁשֵּנן

ֶאת 'ְזָרִעים' ְוֶאת 'מֹוֵעד'...

ְוַהֵּלב ִּפְתאֹום רֹוֵעד...

ְצָעִדים ֶׁשל ַמָּגַפִים

ִנְׁשָמִעים ַאַחת ּוְׁשַּתִים

ַּבֲאִויר ֻמְרָּגׁש ַהֶּמַתח

ְוִהֵּנה ַעל ַיד ַהֶּפַתח

ַהָּפִקיד ִּבְמבּוָכה

ְמַבֵּקׁש ָיֶפה ְסִליָחה

"זֹו ָטעּות ַּבִּמְפָקָדה

ִנְׁשְּכָחה ֹּפה ָהֻעְבָּדה

ֶׁשַאָּתה הּוא ָהַאְחָין

ֶׁשל ָהַרב ַּבר ָהאֹוְרָין

ַהַרָז"א, ִאיׁש ַהּתֹוָרה

ֹּכה ָיָקר ָלֲעָיָרה

ַרק ֲעֵׂשה טֹוָבה ְקַטָּנה

ִהָּמַנע ֵמַהְלָׁשָנה

ַאל ַּתִּגיד ֶׁשִהֵּכיִתיָך

ֶאל ַּתְזִּכיר ֶׁשִהַּפְלִּתיָך..."
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ַּבִּמְׂשָרד ְּכָבר ְמַחִּכים

ֲחבּוִלים, ָזִבים ֻמִּכים

ַהַּקָּצב, ְׁשֵני ְיהּוִדים

ְוׁשֹוֵטר ִעם ַהַּמִּדים

ַעל ר' ָּדִוד הּוא ַמְצִּביַע

ְלֻכָּלם ְּבקֹול מֹוִדיַע:

"ָּדִוד הּוא, ַקָּצב ָעלּוב

ְוָהֵעֶגל - הּוא ָּגנּוב

ַאְך ֲאִני ׁשֹוֵמר ַעל ֶצֶדק

ַלַּקָּצב ָעִׂשיִתי ֶּבֶדק...

ַהַּיְלּדֹון ָאז ָקם ָעַלי

ְוָתַלׁש ֶאת ִעּטּוַרי!"

ְור' ָּדִוד ִעם ֵעִדים

ֵהם ִּבְפֵני ֻּכָּלם מֹוִדים:

"ִאיׁש ָיָׁשר הּוא ְוָׁשֵלם

ְלר' ֵמִאיר הּוא ִׁשֵּלם"

ַהָּפִקיד ׁשֹוֵקל, ּבֹוֵדק

ִמי ַרַּמאי ּוִמי צֹוֵדק,

ּוְלֶפַתע ֵיׁש ְּתזּוָזה - 

ַהְּמָׁשֵרת ֶׁשל ַהַרָז"א

ָּבא ּוְבָידֹו ֵיׁש ַצו

ֶאת ַהֶּיֶלד ְּכָבר ַעְכָׁשו

ַלָחְפִׁשי ֵיׁש ְלַׁשְחֵרר

ֵּכן, ַהְּמַפֵּקד ִאֵּׁשר!

ַאל ִּתְטעּו, ִּכי ַהִּׁשְחרּור

הּוא סֹופֹו ֶׁשל ַהִּסּפּור...

ֵעֶגל ֵיׁש ְוַגם ַקָּצב 

ַּגם ָלֶהם ַמִּגיַע ַצו...

יֹוֵסף ִיְצָחק ְמֻרֶּצה

ֵמַהַּתֲחָנה יֹוֵצא

ֲחֵבָריו ִמְתַעְנְיִנים

ְּבָכל ַמה ֶּׁשָּׁשם ִּבְפִנים

ְמַסֵּפר הּוא ִּבְפרֹוְטרֹוט

ַעל ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות

ַעל ָהֵעֶגל ֶׁשִּיֵּבב

ְוַהְּמָׁשֵרת חֹוֵׁשב:

"ֵעֶגל ָׁשם ּבֹוֵדד ִנְמָצא?"

ּופֹוֵתַח ִּבְמרּוָצה

"ֵמִאיר, ֵיׁש ִלי ְּבׂשֹוָרה 

ּבֹוא ִאִּתי ַלִּמְׁשָטָרה!"
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ֵמִאיר ָּבא ַלִּמְׂשָרִדים

ַוֲעַדִין ָׁשם עֹוְמִדים

ַהְּמַפֵּקד ְוַהְּפִקיִדים

ַהַּקָּצב ְוָהֵעִדים

ֶאל ַהְּמַפֵּקד ָּפָנה:

זֹוִהי ַהָּגַׁשת ְּתלּוָנה

"ָׁשם ַּבָּתא ֵיׁש ֵעֶגל ַרְך"

ַהְּמַפֵּקד ִלְבֹּדק ָהַלְך

ְּבׁשּוָרה ֵהם צֹוֲעִדים

ַהְּמַפֵּקד ְוַהְּפִקיִדים,

ֵמִאיר, ָּדִוד, ָהֵעִדים

ַהּׁשֹוֵטר ִעם ַהַּמִּדים...

ֶאל ַהָּתא ֻּכָּלם ָּבִאים

ֶאת ָהֵעֶגל ֵהם מֹוְצִאים

ַהְּמַפֵּקד ִמָּיד חֹוֵקר

ּוָברּור ֶזה ַה...ׁשֹוֵטר!

ֶאת ָהֵעֶגל הּוא ָּגַנב

ְוַעְכָׁשו ָנְפלּו ָּפָניו...

ְוֻכָּלם ָׁשם צֹוֲעִקים:

"ִחיׁש ָהִביאּו ֲאִזִּקים!"

ַאָּבא ָהַרַׁש"ּב ָׁשַמע

ֶאת סֹוָפּה ֶׁשל ַהְּמהּוָמה

ְוָאַמר ִלְבנֹו ַהֵּבט

ַמה ִּנָּתן ִלְלֹמד ָּכֵעת?

ֵּכן, ִּבְׁשִביל עֹוד ְיהּוִדי

ְקָצת ָסַבְלָּת ַמְחַמִּדי

ָהָיה ְלָך ָחׁשּוְך ְוַקר

ַאְך ָּכל ֹזאת ֹלא ָהִעָּקר:

ֵעֶגל ָׁשם ִאְּתָך ָׁשָהה

ָּגַנח, ִיֵּבב, ָּתָהה ָּבָהה

ַאְך ַאָּתה ָׁשם ֹלא ִנְׁשַּבְרָּת 

ִמְׁשָניֹות ַעל ֶּפה ָחַזְרָּת 

ִּכי לּוֵלא ָּבִקי ָהִייָת

ַּבּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָהִגיָת

ַמה ִּיְתרֹון ָהָיה ְלָך

ַעל ָהֵעֶגל ְלָיְדָך?

ַמָּתָנה ְלָך ַאְׁשִלים 

עֹוד ֲעֶׂשֶרת רּוָּבִלים

ְוִתְגֹמל עֹוד ֲחָסִדים

ַלְּיהּוִדים, ַלֲחִסיִדים

יֹוֵסף ִיְצָחק, ַהֻּמְבָחר

ָל'ַרִּבי  ָהַרַּיי"צ' ִנְבַחר

ֲעבּור ּתֹוָרה ַנְפׁשֹו ָמַסר

ְוׁשּוב ָיָצא ִמַּמֲאָסר...
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