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 תפילתי

 
 קשה לי למצוא בשיר של מישהוא אחר את מה שאני מחפשת

 איך אני אבין את כל מה שקורה
 למה בטבע כל אחד אוכל את השני

 האם העזב לא חי
 האם הצבי לא חי

 למה צריך להרוג כדי לשרוד
 למה זה בנוי ככה

 אני לא מבינה
 אולי אף פעם לא אבין

 למה בני אדם הורגים גם את הטבע 
  את השניוגם אחד

 האם זה חייב להיות כך
 אני לא יודעת אין לי תשובות טובות

אני מאחלת רק שמשך החיים של כל פרח כל חייה כל חתול וכל כלב כל בן אדם כל 
אישה וכל איש כל ילד וכל ילדה הם יוכלו להנאות מהחיים ולא יסבלו לא פה ולא 

 .במקום אחר בכדור הארץ
 ואהבה יכנסו ללב כל בני האדם ויגרמו שבקטן אני מתפללת לאלוהי שתתן ששלום

 .ובגדול השלום והאהבה ישלטו בעולם
 .אני מתפללת שכל הרע וכל הנורא כל האפל וכל החשוך יאלם

 .אני מאחלת כל זה ועוד שלכל בני אדם יהיה טוב ולכל חיי יהיה טוב
 אני חולמת על כך למרות שאינני יודעת מה מטרת החיים מה סיבת החיים

 דה הקטנה תוכי כך חולמת ומחכה לשלום בין כל אחד ואחד היל
 אני חולמת על שלום כוללת על שלום בין כל בני אדם בין כל העמים

שהשלום יאחד את כולנו ושבורא העולם יביא לנו שלום וישחרר כל משכלוא בתוך 
 החושך

 אדוני אני מתפללת אליך תביא אור לעולם ולתוכנו
 .ני מקבלת ממך גם אם אני לא מבינה את הכלאני מודה לך על כל מה שא

אפשר להבין את הכל לכן אני מבקשת מאלוהי שתתן לי כח להאמין -אני יודעת אי
 .ותדריך אותי בדרך הנכונה דרך חיי ותביא אותי קרוב אליך

 אמן
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