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 ֶאָחד ְּביֹום
 ְוַקר קֹוֵדר
 ִּפְתאֹום ָקָרה
 .מּוזָר ָּדָבר

 ֻמָּכר-יִּבְלּתִ  ָּגז ֵאיזֶה ִּכי
 ,ָעַבר ָּבעֹוָלם עְלֶפתַ 
 ָּדָבר ְוָכל

 נְיָר ָעׂשּוי
 .נְִׁשַחק. נְִׁשַמד
 .ָאָבק ָהַפ� – ָּפׁשּוט

 
 .ָאָבק ָהְפכּו – ָּבִאְצַטּבֹות ָפִריםַהּסְ  ָּכל
 .ָאָבק ָהְפכּו – בֹותֶׁשַּבּתֵ  ִביםְכּתָ ַהּמִ 
 .ָאָבק ָהְפכּו – ְוַהחֹובֹות ָטרֹותַהּׁשְ  ַּגם
 ֻמָּכר יּתִ ִּבלְ  ָּגז ֵאיזֶה ִּכי

 ,ָעַבר ָּבעֹוָלם ְלֶפַתע
 ָּדָבר ְוָכל

 נְיָר ָעׂשּוי
 .נְִׁשַחק. נְִׁשַמד
 .ָאָבק ָהַפ� – ָּפׁשּוט

 
  ֶאְתמֹול ֶׁשַרק, ָהֲעִׁשיִרים

 , ָּגדֹול ְּבהֹון נְִתָּבְרכּו עֹוד
 – ָּבַאְרנָק ְלֶפַתע ָמְצאּו
 .ָאָבק
 ְּבָצנִיםַהּקַ  אֹוָתם ְוַרק

 ,ְטְּבעֹותַהּמַ  אֹוְסֵפי
 ֲעִׁשיִרים ְלֶפַתע ָהְפכּו
 .ְמאֹוד ְמאֹוד

 
 .ִהְתַאֵּבד ְּכָבר ֶאָחד חֹוֵקר
 ,ָחנַק ַעְצמֹו ֶאת הּוא

 ,ַחּיָיו ִמְפַעל, ֶמְחָקרֹו ִּכי
 .ָאָבק ָהַפ�
 זָָכה ֲאֶׁשר ֶאְביֹון ּפֹוֵעל

 – ֲענָק ִּבְסכּום ְּבַהגְָרָלה
 ַּבִּכיס ִּפְתאֹום
 ַּכְרִטיס ִּבְמקֹום

 .ָאָבק – ָמָצא
 

 ָבְכָתה ָהְרחֹוב-תּוְבִפּנַ 
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 :זָהֹב ְּבֵׂשָער ַעְלָמה
 ִמְכָּתב ִקְּבָלה ַעָּתה זֶה

 , ֻרָחקַהּמְ  ֵמֲחֵבָרּה
 ַּבַּכף ָסגּור ּוְבעֹודֹו

 .ָאָבק ָהַפ�
 ֻמָּכר-יִּבְלּתִ  ָּגז ֵאיזֶה ִּכי

 ,ָעַבר ָּבעֹוָלם ְלֶפַתע
 ָּדָבר ְוָכל

 נְיָר ָעׂשּוי
 .נְִׁשַחק. דנְִׁשמַ 

 .ָאָבק ָהַפ� – ָּפׁשּוט
 

 ,ֹותַקְצָרנִּי
 ,ֹותַּכְתָבנִּי
 , ִריםְוַדּוָ  פּוסַהּדְ  עֹוְבֵדי

 ,ִריםּוְמַאּיְ  ֹונִָאיםִעּת
 ,ּוְמׁשֹוְרִרים סֹוְפִרים, מֹוִרים

 ּוְפִקיָדה ַׂשְרֶטֶטת ְוָכל
 .ֲעבֹוָדה ְּבִלי נֹוְתרּו ִּפְתאֹום

 הַהֶּמְמָׁשלָ -עֹוְבֵדי ְוַרק
 ;ָלהַהַּבּטָ  ֶאת ִהְמִׁשיכּו

 .קֻמְצּדָ  ָהיָה זֶה – ַהַּפַעם ֲאָבל
 ,יִקיםְוַהּתִ  ָפִסיםַהּטְ  ִּכי

 – ָּפִקיד ָּכל ֶׁשל ַחּיָיו נְִׁשַמת
 .ָאָבק ָהְפכּו

 
 םֻּכּלָ  ָחְׁשבּו הִחּלָ ּתְ 

 ;ָּכמֹוהּו ֵמֵאין ָאסֹון הֶׁשּזֶ 
 ָלעֹוָלם בּוֶׁשּׁשָ 
 ֹ  .ָובֹהּו הּוַהּת

 :ֻהְבַרר ְלַאט-ְלַאט ֲאָבל
 ֶאְפָׁשר

 .נְיָר ְּבִלי ַּגם
 

 ,ֹונִיםִעּת ׁשּום ָהיּו �א ׁשּוב
 ְמֻעְצָּבנִים ָאָדם-ּוְבנֵי
 ָׁשעֹות יֹום ָּכל ִּבזְְּבזּו �א

 .ִדיעֹותַהּיְ  אֹוָתן ִלְקרֹא
 ּוגְָרפֹוָמן סֹוֵפר ְוָכל
ֹ  ִמֵהר �א ׁשּוב  יֹוָמן בִלְכּת

ֹ ִלכְ  ָקֶׁשה ְקָצת ִּכי(  ְׁשטּויֹות בּת
 ).ַלְחרֹת ָצִרי� הִמּלָ  ְּכֶׁשָּכל

 ,ִמְפָלגֹות עֹוד ָהיּו ְו�א
 .ְּבִחירֹות ָהיּו ְו�א
  בּוִקיםּדְ  ִׂשְטנָה ְּכרּוזֵי ְו�א
 .ַהִּקירֹות ַעל

 
 .ָאָבק ָהְפכּו – ָפִסיםְוַהּטְ  יִקיםַהּתִ  ָּכל

 .ָאָבק ָהְפכּו – ּוִפנְָקִסים ְוַדְרּכֹונִים
 .ָאָבק ָהְפכּו – ִמִּסים ִּבְדַבר זְּכֹורֹותְותִ 

 (2אגדת הנייר ( (2אגדת הנייר (
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 ֻמָּכר-יִּבְלּתִ  ָּגז ֵאיזֶה ִּכי
 ִלְמֻׁשְחָרר עֹוָלם ָהַפ�

 - ָהַעְבדּות ִמן
 .יָרַלּנְ  ַעְבדּות

 
 ְוַהְּפִקידֹות ַהְּפִקיִדים ָּכל

 .דֹותַלּׂשָ  ְּבֶמֶרץ יְָצאּו
 ְּפרּוָטה-ַחְסֵרי ַוֲעִׁשיִרים

 .בֹוָדהָלעֲ  ֵׁשנִית יְָצאּו
 :ִריםְמֻאּׁשָ  ַהַּתְלִמיִדים

 .ִׁשעּוִרים ֵאין, ַמְחָּברֹות ֵאין
 :ַמְרֵּפא נְִמָצא ָּכרֹוןַלּזִ 

 .ֶּפה-ֶׁשְּבַעל ּתֹוָרה ָצְמָחה
 רֻאּׁשָ ַהּמְ  ְוֶהָהמֹון

 ,ַּבִּכָּכר לֹו סִהְתַּכּנֵ  ׁשּוב
 דֹותָלַאּגָ  צֹוֵהל ִהְקִׁשיב

 .יקֹותַעּתִ  ָּבָלדֹות ְוָׁשר
 

 ,ַמְכאֹוב ְמֵלא יָָׁשן םעֹולָ 
 .רִלְמֻאּׁשָ  ִּפְתאֹום ָהַפ�

 טֹוב ָמה סֹוף-סֹוף הּלָ ּגִ  הּוא ִּכי
 ...ְּכֶׁשֵאין
 ...ְּכֶׁשֵאין
 ...ְּכֶׁשֵאין

 )ירַהּׁשִ  סֹוף ֶאת ְוקֹוֵרא ִמִּכיסֹו ֶּפֶתק מֹוִציא(
 .נְיָר
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