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 י"ז בתמוז תש"פ  25לקראת יום ההולדת   ,בס"ד

 

   – שלנו   ישי

 יש יום הולדת ואין סיבה למסיבה 

 לא גדלת בשנה
 שלומית קרויזר 

 

 צהוב קופצני 

 מתחת לרגלים   קופץ מצד לצד

 אי אפשר לעקוב אחריו עם העיניים 

 ארוכות   ך כלל לבוש במכנסי טרנינגרבד

 מאוד וגם אם חם   קרבחוץ גם אם 

 נמצא בכל מקום ובכל זמן 

 רץ ומתרוצץ 

 כמו הר געש מתפרץ 

 אך בנעימות משתלב

 לכל עבר מפזר חיוך ושמחה

 נעים   משב רוח   פיץ סביבומ

 מתוק כמו שוקולד  

 עדשים צבעוני כמו סוכריות  

 שאותן כה אהב 

 מאיר כמו שמש בצהרי היום 

 גמיש וזורם כמו הים הכחול

 מורגש, אהוב, מתוק מדבש

 מקורי, שנון וחד 

 אחדלא מתחשב בדעת אף 

 קול גדול אומר את דעתו ב 
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 כזה קטן אבל מרגיש ידען גאון 

 מלא ביטחון  הכל ברור לו והוא  

 

 במים הוא מרגיש כמו דג 

 מידרואה מים ולתוכם קופץ 

 גם אם מדובר בשלולית  

 מגיעים בקושי לקרסוליים בה מים שה

 הוא בתוכה מתפלש והשמחה מרקיעה עד לשמים 

 ואם מגיעים למעיין, לנחל זורם או לכנרת  

 השמחה גדלה שבעתיים 

 חובב כדורסל  

 כמו שלמה אחיו   אוהד מכבי תל אביב

 שתדל אף משחק לא להפסיד הגם הוא 

 ואף נסע עם שלמה למשחק בתל אביב 

 ושם, על הפרקט קבל סדרת צילומים 

 על רקע המגרש והשחקנים 

 למשחקים  םליד האוטובוס שמסיע את השחקני גם וכמובן

 למיותר לציין שהוא היה בעננים 

 החוויה הזו ליוותה אותו ימים רבים 

 

 לפני השינה הוא אהב לשמוע סיפורים שונים

 סיפורי תורה וסיפורים על צדיקים 

 ולקינוח הוא היה קורא בספר הספרים 

 היה לו תנ"ך קורן בכוננית שליד מיטתו 

 להיות חתן התנ"ך הייתה תקוותו 

 הרי פטר הוא גמע בשקיקהגם את ספרי 

 ידע בעל פה כל קסם ושיטה 
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 התגשמות חלום יתה עבורופוקס הכלבה הי

 שתהיה לו כלבת זאב מאולפת 

 הוא דמיין איך גנבים ומחבלים היא תופסת 

 לקח לכל מקום היה א ו אותה ה

 בחול הלבן  לטיולים יומיים 

 לגבעה בכל שישי אחרי הסעודה

 כל המשפחה  כשלצעידה מצטרפת  

 בחופשות גם משפחתיים ו טיולים  בוגם 

 היה שמור לה ברכב מקום של כבוד 

 עם כל הגודל שלה היא ישבה על ברכיו 

 והוא היה בהיכון עם שקית ביד 

 שמא מטלטולי הדרך היא תחטוף בחילה 

 מוכן ומזומן לטפל בתוצאה הוא היה 

 

 את האחיינים הוא כל כך אהב

 הוא חיכה שיבואו לשבת בקוצר רוח 

 אחת   הייתה לו רק בקשה

 ... היה לו חשוב שלא יגעו בחפציו

 הוא רקם כריות  האחייניםלכל 

 מחרוזות יפיפיות חרז ולבנות הוא 

 בכל שישי כשידע שאחת מהאחיות עם משפחתה תגיע ו

 מצב רוחו לשחקים היה מרקיע 

   הצהרים בשעות כבר בשישי 

 בהתארגנויות מתחיל הוא היה 

    שמח להיות ראשון במקלחות

 פות יחברגליים בחצר מחכה להם  הוא היה 

 במכנסי שבת  אך בגופיה  לבוש 

 וברגע שהם היו מגיעים
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 לקראתם בצעדים קלילים הוא היה יורד 

 עם כל החבילות לעזור להם לעלות  שמח

 מתרגש לפנק אותם בשלל הפתעות 

 ומיד כל החבורה סביבו הייתה מתקבצת 

 משחקת   אתורך כל השבת  ולאו

 משחקי קופסא, משחקי כדור, פאזלים  

   אבי יויו, תופסת, מחבואים 

 ג'אגלינג והקפצת כדורים

 ששון ושמחה וכולם משתוללים 

 

 שיקולי, שיקוש  ישי 

 אהוב שלנו בן הזקונים

 אח, אילו זיכרונות נעימים 

 אליך מתגעגעים כולנו  כמה 

 במרומים אנחנו נושאים תפילה ליושב 

 להמשיך במסע החיים  לנו כוחות ן שיית

 שנצליח לראות את הטוב ולהודות על הנמצאים 

 וחלילה לא להתייאש  לשאוב כוחות מהיש 

 אהוב שלנו 

 תהא נשמתך צרורה בצרור החיים 

 !ושנזכה במהרה לתחיית המתים


