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.בָׁשָי אֹל ,םיִצֵל בַׁשֹומְבּו ,דָמָע אֹל ,םיִאָּטַח ְךֶרֶדְבּו ;םיִעָׁשְר תַצֲעַּב ,ְךַלָה אֹל רֶׁשֲא--ׁשיִאָה יֵרְׁשַאאא
.הָלְיָלָו םָמֹוי ,הֶּגְהֶי ֹותָרֹותְבּו ;ֹוצְפֶח ,'ה תַרֹותְּב םִא יִּכבא
.ַחיִלְצַי הֶׂשֲעַי-רֶׁשֲא לֹכְו ;לֹוּבִי-אֹל ּוהֵלָעְו--ֹוּתִעְּב ןֵּתִי ,ֹויְרִּפ רֶׁשֲא :םִיָמ-יֵגְלַּפ-לַע לּותָׁש ,ץֵעְּכ--הָיָהְוגא
.ַחּור ּוּנֶפְּדִּת-רֶׁשֲא ,ץֹּמַּכ-םִא יִּכ :םיִעָׁשְרָה ןֵכ-אֹלדא
.םיִקיִּדַצ תַדֲעַּב ,םיִאָּטַחְו ;טָּפְׁשִּמַּב--םיִעָׁשְר ּומֻקָי-אֹל ,ןֵּכ-לַעהא
.דֵבאֹּת םיִעָׁשְר ְךֶרֶדְו ;םיִקיִּדַצ ְךֶרֶּד ,'ה ַעֵדֹוי-יִּכוא
.קיִר-ּוּגְהֶי ,םיִּמֻאְלּו ;םִיֹוג ּוׁשְגָר ,הָּמָלאב
.ֹוחיִׁשְמ-לַעְו ,'ה-לַע :דַחָי-ּודְסֹונ םיִנְזֹורְו--ץֶרֶא-יֵכְלַמ ,ּובְּצַיְתִיבב
.ֹומיֵתֹבֲע ּוּנֶּמִמ הָכיִלְׁשַנְו ;ֹומיֵתֹורְסֹומ-תֶא ,הָקְּתַנְנגב
.ֹומָל-גַעְלִי ,יָנֹדֲא :קָחְׂשִי םִיַמָּׁשַּב בֵׁשֹוידב
.ֹומֵלֲהַבְי ֹונֹורֲחַבּו ;ֹוּפַאְב ֹומיֵלֵא רֵּבַדְי זָאהב
.יִׁשְדָק-רַה ,ןֹוּיִצ-לַע :יִּכְלַמ יִּתְכַסָנ ,יִנֲאַווב
.ָךיִּתְדִלְי םֹוּיַה ,יִנֲא--הָּתַא יִנְּב יַלֵא רַמָא ,'ה :קֹח-לֶא ,הָרְּפַסֲאזב
.ץֶרָא-יֵסְפַא ,ָךְתָּזֻחֲאַו ;ָךֶתָלֲחַנ ,םִיֹוג הָנְּתֶאְו--יִּנֶּמִמ לַאְׁשחב
.םֵצְּפַנְּת רֵצֹוי יִלְכִּכ :לֶזְרַּב טֶבֵׁשְּב ,םֵעֹרְּתטב
.ץֶרָא יֵטְפֹׁש ,ּורְסָּוִה ;ּוליִּכְׂשַה םיִכָלְמ ,הָּתַעְויב
.הָדָעְרִּב ,ּוליִגְו ;הָאְרִיְּב 'ה-תֶא ּודְבִעאיב
.ֹוב יֵסֹוח-לָּכ ,יֵרְׁשַא :ֹוּפַא טַעְמִּכ רַעְבִי-יִּכ--ְךֶרֶד ּודְבאֹתְו ףַנֱאֶי-ןֶּפ ,רַב-ּוקְּׁשַנביב
.ֹונְּב םֹולָׁשְבַא יֵנְּפִמ ,ֹוחְרָבְּב :דִוָדְל רֹומְזִמאג
.יָלָע םיִמָק ,םיִּבַר ;יָרָצ ּוּבַר-הָמ ,'הבג
.הָלֶס םיִהֹלאֵב ֹוּל הָתָעּוׁשְי ןיֵא :יִׁשְפַנְל םיִרְמֹא ,םיִּבַרגג
.יִׁשאֹר םיִרֵמּו ,יִדֹובְּכ ;יִדֲעַּב ןֵגָמ ,'ה הָּתַאְודג
.הָלֶס ֹוׁשְדָק רַהֵמ יִנֵנֲעַּיַו ;אָרְקֶא 'ה-לֶא ,יִלֹוקהג
.יִנֵכְמְסִי 'ה יִּכ--יִתֹוציִקֱה ;הָנָׁשיִאָו ,יִּתְבַכָׁש יִנֲאוג
.יָלָע ּותָׁש ,ביִבָס רֶׁשֲא--םָע תֹובְבִרֵמ ,אָריִא-אֹלזג
.ָּתְרַּבִׁש םיִעָׁשְר יֵּנִׁש ;יִחֶל יַבְיֹא-לָּכ-תֶא ָתיִּכִה-יִּכ--יַהֹלֱא יִנֵעיִׁשֹוה ,'ה הָמּוקחג
.הָלֶּס ָךֶתָכְרִב ָךְּמַע-לַע ;הָעּוׁשְיַה 'הלטג
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,תֹוניִגְנִּב ַחֵּצַנְמַלאד
.יִתָּלִפְּת עַמְׁשּו ,יִנֵּנָח ;יִּל ָּתְבַחְרִה ,רָּצַּב--יִקְדִצ יֵהֹלֱא יִנֵנֲע ,יִאְרָקְּבבד
.הָלֶס בָזָכ ּוׁשְקַבְּת ;קיִר ןּובָהֱאֶּת--הָּמִלְכִל יִדֹובְכ הֶמ-דַע ,ׁשיִא יֵנְּבגד
.ויָלֵא יִאְרָקְּב ,עַמְׁשִי 'ה ;ֹול דיִסָח ,'ה הָלְפִה-יִּכ--ּועְדּודד
.הָלֶס ּוּמֹדְו ;םֶכְבַּכְׁשִמ-לַע ,םֶכְבַבְלִב ּורְמִא :ּואָטֱחֶּת-לַאְו ,ּוזְגִרהד
.'ה-לֶא ,ּוחְטִבּו ;קֶדֶצ-יֵחְבִז ּוחְבִזוד
.'ה ָךיֶנָּפ רֹוא ,ּוניֵלָע הָסְנ :בֹוט-ּונֵאְרַי-יִמ ,םיִרְמֹא םיִּבַרזד
.ּוּבָר םָׁשֹוריִתְו םָנָגְּד תֵעֵמ ;יִּבִלְב הָחְמִׂש הָּתַתָנחד
.יִנֵביִׁשֹוּת ,חַטֶבָל ;דָדָבְל 'ה הָּתַא-יִּכ :ןָׁשיִאְו הָבְּכְׁשֶא ,וָּדְחַי םֹולָׁשְּבטד
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,תֹוליִחְּנַה-לֶא ַחֵּצַנְמַלאה
.יִגיִגֲה הָניִּב ;'ה הָניִזֲאַה יַרָמֲאבה
.לָּלַּפְתֶא ,ָךיֶלֵא-יִּכ :יָהֹלאֵו יִּכְלַמ--יִעְוַׁש לֹוקְל ,הָביִׁשְקַהגה
.הֶּפַצֲאַו ,ָךְל-ְךָרֱעֶא רֶקֹּב ;יִלֹוק עַמְׁשִּת ,רֶקֹּב--'הדה
.עָר ָךְרֻגְי אֹל :הָּתָא עַׁשֶר ץֵפָח לֵא אֹל ,יִּכהה
.ןֶוָא יֵלֲעֹּפ-לָּכ ,ָתאֵנָׂש ;ָךיֶניֵע דֶגֶנְל ,םיִלְלֹוה ּובְּצַיְתִי-אֹלוה
.'ה בֵעָתְי ,הָמְרִמּו םיִמָּד-ׁשיִא :בָזָכ יֵרְבֹּד ,דֵּבַאְּתזה
.ָךֶתָאְרִיְּב ,ָךְׁשְדָק-לַכיֵה-לֶא הֶוֲחַּתְׁשֶא ;ָךֶתיֵב אֹובָא ,ָךְּדְסַח בֹרְּב--יִנֲאַוחה
.ָךֶּכְרַּד יַנָפְל רַׁשְיַה ;יָרְרֹוׁש ןַעַמְל--ָךֶתָקְדִצְב יִנֵחְנ ,'הטה
.ןּוקיִלֲחַי ,םָנֹוׁשְל ;םָנֹרְּג ַחּותָּפ-רֶבֶק :תֹוּוַה םָּבְרִק--הָנֹוכְנ ,ּוהיִפְּב ןיֵא יִּכיה
.ְךָב ּורָמ-יִּכ--ֹומֵחיִּדַה ,םֶהיֵעְׁשִּפ בֹרְּב :םֶהיֵתֹוצֲעֹּמִמ ,ּולְּפִי--םיִהֹלֱא ,םֵמיִׁשֲאַהאיה
.ָךֶמְׁש יֵבֲהֹא ,ָךְב ּוצְלְעַיְו ;ֹומיֵלָע ְךֵסָתְו--ּונֵּנַרְי םָלֹועְל ,ְךָב יֵסֹוח-לָכ ּוחְמְׂשִיְוביה
.ּוּנֶרְטְעַּת ןֹוצָר ,הָּנִּצַּכ--'ה :קיִּדַצ ְךֵרָבְּת ,הָּתַא-יִּכגיה
.דִוָדְל רֹומְזִמ ;תיִניִמְּׁשַה-לַע ,תֹוניִגְנִּב ַחֵּצַנְמַלאו
.יִנֵרְּסַיְת ָךְתָמֲחַּב-לַאְו ;יִנֵחיִכֹות ָךְּפַאְּב-לַא ,'הבו
.יָמָצֲע ּולֲהְבִנ יִּכ--'ה יִנֵאָפְר :יִנָא-לַלְמֻא יִּכ ,'ה יִנֵּנָחגו
.יָתָמ-דַע ,'ה הָּתַאְו ;דֹאְמ הָלֲהְבִנ ,יִׁשְפַנְודו
.ָךֶּדְסַח ןַעַמְל ,יִנֵעיִׁשֹוה ;יִׁשְפַנ הָצְּלַח ,'ה הָבּוׁשהו
.ְךָּל-הֶדֹוי יִמ ,לֹואְׁשִּב ;ָךֶרְכִז תֶוָּמַּב ןיֵא יִּכוו
.הֶסְמַא יִׂשְרַע ,יִתָעְמִדְּב ;יִתָּטִמ ,הָלְיַל-לָכְב הֶחְׂשַא--יִתָחְנַאְּב ,יִּתְעַגָיזו
.יָרְרֹוצ-לָכְּב ,הָקְתָע ;יִניֵע סַעַּכִמ הָׁשְׁשָעחו
.יִיְכִּב לֹוק ,'ה עַמָׁש-יִּכ :ןֶוָא יֵלֲעֹּפ-לָּכ ,יִּנֶּמִמ ּורּוסטו
.חָּקִי יִתָּלִפְּת ,'ה ;יִתָּנִחְּת ,'ה עַמָׁשיו
.עַגָר ּוׁשֹבֵי ,ּובֻׁשָי ;יָבְיֹא-לָּכ--דֹאְמ ּולֲהָּבִיְו ,ּוׁשֹבֵיאיו
.יִניִמְי-ןֶּב ,ׁשּוכ-יֵרְבִּד-לַע--'הל רָׁש-רֶׁשֲא :דִוָדְל ,ןֹויָּגִׁשאז
.יִנֵליִּצַהְו ,יַפְדֹר-לָּכִמ יִנֵעיִׁשֹוה ;יִתיִסָח ָךְּב ,יַהֹלֱא 'הבז
.ליִּצַמ ןיֵאְו ,קֵרֹּפ ;יִׁשְפַנ הֵיְרַאְּכ ףֹרְטִי-ןֶּפגז
.יָּפַכְּב לֶוָע-ׁשֶי-םִא ;תאֹז יִתיִׂשָע-םִא ,יַהֹלֱא 'הדז
.םָקיֵר יִרְרֹוצ הָצְּלַחֲאָו ;עָר יִמְלֹוׁש ,יִּתְלַמָּג-םִאהז
.הָלֶס ןֵּכְׁשַי רָפָעֶל ,יִדֹובְכּו ;יָּיַח ץֶרָאָל סֹמְרִיְו--גֵּׂשַיְו ,יִׁשְפַנ בֵיֹוא ףֹּדַרִיוז
.ָתיִּוִצ טָּפְׁשִמ ,יַלֵא הָרּועְו ;יָרְרֹוצ תֹורְבַעְּב ,אֵׂשָּנִה--ָךֶּפַאְּב ,'ה הָמּוקזז
.הָבּוׁש םֹורָּמַל ,ָהיֶלָעְו ;ָּךֶבְבֹוסְּת ,םיִּמֻאְל תַדֲעַוחז
.יָלָע יִּמֻתְכּו יִקְדִצְּכ ;'ה יִנֵטְפָׁש :םיִּמַע ןיִדָי ,'הטז
.קיִּדַצ םיִהֹלֱא--תֹויָלְכּו ,תֹוּבִל ןֵחֹבּו ;קיִּדַצ ןֵנֹוכְתּו--םיִעָׁשְר ,עַר אָנ רָמְגִייז
.בֵל-יֵרְׁשִי ,ַעיִׁשֹומ ;םיִהֹלֱא-לַע יִּנִגָמאיז
.םֹוי-לָכְּב םֵעֹז ,לֵאְו ;קיִּדַצ טֵפֹוׁש ,םיִהֹלֱאביז
.ָהֶנְנֹוכְיַו ,ְךַרָד ֹוּתְׁשַק ;ׁשֹוטְלִי ֹוּבְרַח ,בּוׁשָי אֹל-םִאגיז
.לָעְפִי םיִקְלֹדְל ,ויָּצִח ;תֶוָמ יֵלְּכ ןיִכֵה ,ֹולְודיז
.רֶקָׁש דַלָיְו ,לָמָע הָרָהְו ;ןֶוָא-לֶּבַחְי הֵּנִהוטז
.לָעְפִי תַחַׁשְּב ,לֹּפִּיַו ;ּוהֵרְּפְחַּיַו ,הָרָּכ רֹוּבזטז
.דֵרֵי ֹוסָמֲח ,ֹודֳקְדָק לַעְו ;ֹוׁשאֹרְב ֹולָמֲע בּוׁשָיזיז
.ןֹויְלֶע 'ה-םֵׁש ,הָרְּמַזֲאַו ;ֹוקְדִצְּכ 'ה הֶדֹואחיז
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,תיִּתִּגַה-לַע ַחֵּצַנְמַלאח
.םִיָמָּׁשַה-לַע ,ָךְדֹוה הָנְּת רֶׁשֲא ;ץֶרָאָה-לָכְּב ,ָךְמִׁש ריִּדַא-הָמ--ּוניֵנֹדֲא 'הבח
.םֵּקַנְתִמּו ,בֵיֹוא תיִּבְׁשַהְל ;ָךיֶרְרֹוצ ןַעַמְל :זֹע-ָּתְדַּסִי--םיִקְנֹיְו ,םיִלְלֹוע יִּפִמגח
.הָּתְנָנֹוּכ רֶׁשֲא ,םיִבָכֹוכְו ַחֵרָי--ָךיֶתֹעְּבְצֶא הֵׂשֲעַמ ,ָךיֶמָׁש הֶאְרֶא-יִּכדח

Page 1 of 30TH Table Print

26/06/2018http://www.faithbit.org.il/asp/TH/TehilimPrint.aspx?from_chap=1&to_chap=150



.ּוּנֶדְקְפִת יִּכ ,םָדָא-ןֶבּו ;ּוּנֶרְּכְזִת-יִּכ ׁשֹונֱא-הָמהח
.ּוהֵרְּטַעְּת רָדָהְו דֹובָכְו ;םיִהֹלֱאֵמ ,טַעְּמ ּוהֵרְּסַחְּתַווח
.ויָלְגַר-תַחַת הָּתַׁש ,לֹּכ ;ָךיֶדָי יֵׂשֲעַמְּב ,ּוהֵליִׁשְמַּתזח
.יָדָׂש תֹומֲהַּב ,םַגְו ;םָּלֻּכ םיִפָלֲאַו הֶנֹצחח
.םיִּמַי תֹוחְרָא ,רֵבֹע ;םָּיַה יֵגְדּו ,םִיַמָׁש רֹוּפִצטח
.ץֶרָאָה-לָכְּב ,ָךְמִׁש ריִּדַא-הָמ :ּוניֵנֹדֲא 'היח
.דִוָדְל רֹומְזִמ ;ןֵּבַל תּומ-לַע ,ַחֵּצַנְמַלאט
.ָךיֶתֹואְלְפִנ-לָּכ ,הָרְּפַסֲא ;יִּבִל-לָכְּב ,'ה הֶדֹואבט
.ןֹויְלֶע ָךְמִׁש הָרְּמַזֲא ;ְךָב הָצְלֶעֶאְו הָחְמְׂשֶאגט
.ָךיֶנָּפִמ ,ּודְבאֹיְו ּולְׁשָּכִי ;רֹוחָא יַבְיֹוא-בּוׁשְּבדט
.קֶדֶצ טֵפֹוׁש ,אֵּסִכְל ָּתְבַׁשָי ;יִניִדְו יִטָּפְׁשִמ ,ָתיִׂשָע-יִּכהט
.דֶעָו םָלֹועְל ,ָתיִחָמ םָמְׁש ;עָׁשָר ָּתְדַּבִא ,םִיֹוג ָּתְרַעָּגוט
.הָּמֵה םָרְכִז דַבָא--ָּתְׁשַתָנ םיִרָעְו ;חַצֶנָל--תֹובָרֳח ּוּמַּת ,בֵיֹואָהזט
.ֹואְסִּכ טָּפְׁשִּמַל ןֵנֹוּכ ;בֵׁשֵי םָלֹועְל ,'הוחט
.םיִרָׁשיֵמְּב ,םיִּמֻאְל ןיִדָי ;קֶדֶצְּב לֵבֵּת-טֹּפְׁשִי ,אּוהְוטט
.הָרָּצַּב תֹוּתִעְל ,בָּגְׂשִמ ;ְךָּדַל בָּגְׂשִמ 'ה יִהיִויט
.'ה ָךיֶׁשְרֹד ָּתְבַזָע-אֹל יִּכ :ָךֶמְׁש יֵעְדֹוי ,ָךְב ּוחְטְבִיְואיט
.ויָתֹוליִלֲע ,םיִּמַעָב ּודיִּגַה ;ןֹוּיִצ בֵׁשֹי ,'הל--ּורְּמַזביט
.םיִוָנֲע תַקֲעַצ ,חַכָׁש-אֹל ;רָכָז םָתֹוא ,םיִמָּד ׁשֵרֹד-יִּכגיט
.תֶוָמ יֵרֲעַּׁשִמ ,יִמְמֹורְמ ;יָאְנֹּׂשִמ ,יִיְנָע הֵאְר--'ה יִנֵנְנָחדיט
.ָךֶתָעּוׁשיִּב ,הָליִגָא--ןֹוּיִצ-תַב יֵרֲעַׁשְּב :ָךיֶתָּלִהְּת-לָּכ ,הָרְּפַסֲא ןַעַמְלוטט
.םָלְגַר הָדְּכְלִנ ,ּונָמָט ּוז-תֶׁשֶרְּב ;ּוׂשָע תַחַׁשְּב ,םִיֹוג ּועְבָטזטט
.הָלֶס ןֹויָּגִה ;עָׁשָר ׁשֵקֹונ ,ויָּפַּכ לַעֹפְּב :הָׂשָע טָּפְׁשִמ--'ה ,עַדֹונזיט
.םיִהֹלֱא יֵחֵכְׁש ,םִיֹוּג-לָּכ :הָלֹואְׁשִל םיִעָׁשְר ּובּוׁשָיחיט
.דַעָל דַבאֹּת ,םיִּיִנֲע תַוְקִּת ;ןֹויְבֶא חַכָּׁשִי ,חַצֶנָל אֹל יִּכטיט
.ָךיֶנָּפ-לַע ,םִיֹוג ּוטְפָּׁשִי ;ׁשֹונֱא זֹעָי-לַא ,'ה הָמּוקכט
.הָלֶּס הָּמֵה ׁשֹונֱא--םִיֹוג ּועְדֵי :םֶהָל--הָרֹומ ,'ה הָתיִׁשאכט
.הָרָּצַּב תֹוּתִעְל ,םיִלְעַּת ;קֹוחָרְּב דֹמֲעַּת ,'ה הָמָלאי
.ּובָׁשָח ּוז תֹוּמִזְמִּב ,ּוׂשְפָּתִי ;יִנָע קַלְדִי ,עָׁשָר תַוֲאַגְּבבי
.'ה ץֵאִנ ,ְךֵרֵּב ַעֵצֹבּו ;ֹוׁשְפַנ תַוֲאַּת-לַע ,עָׁשָר לֵּלִה-יִּכגי
.ויָתֹוּמִזְמ-לָּכ ,םיִהֹלֱא ןיֵא ;ׁשֹרְדִי-לַּב ,ֹוּפַא ּהַבֹגְּכ--עָׁשָרדי
.םֶהָּב ַחיִפָי ,ויָרְרֹוצ-לָּכ ;ֹוּדְגֶּנִמ ,ָךיֶטָּפְׁשִמ םֹורָמ--תֵע-לָכְּב ,וָכָרְד ּוליִחָיהי
.עָרְב-אֹל רֶׁשֲא ,רֹדָו רֹדְל ;טֹוּמֶא-לַּב ,ֹוּבִלְּב רַמָאוי
.ןֶוָאָו לָמָע ,ֹונֹוׁשְל תַחַּת ;ְךֹתָו תֹומְרִמּו--אֵלָמ ּוהיִּפ ,הָלָאזי
.ּונֹּפְצִי הָכְלֵחְל ,ויָניֵע ;יִקָנ גֹרֲהַי ,םיִרָּתְסִּמַּב--םיִרֵצֲח בַרְאַמְּב ,בֵׁשֵיחי
.ֹוּתְׁשִרְב ֹוכְׁשָמְּב ,יִנָע ףֹטְחַי ;יִנָע ףֹוטֲחַל ,בֹרֱאֶי--הֹּכֻסְב הֵיְרַאְּכ ,רָּתְסִּמַּב בֹרֱאֶיטי
.םיִאָּכ לֵח ,ויָמּוצֲעַּב לַפָנְו ;ַחֹׁשָי הֶּכְדִייי
.חַצֶנָל הָאָר-לַּב ,ויָנָּפ ריִּתְסִה ;לֵא חַכָׁש ,ֹוּבִלְּב רַמָאאיי
.םיִוָנֲע חַּכְׁשִּת-לַא ;ָךֶדָי אָׂשְנ ,לֵא--'ה הָמּוקביי
.ׁשֹרְדִת אֹל ,ֹוּבִלְּב רַמָא ;םיִהֹלֱא עָׁשָר ץֵאִנ ,הֶמ-לַעגיי
.רֵזֹוע ָתיִיָה הָּתַא ,םֹותָי ;הָכֵלֵח בֹזֲעַי ,ָךיֶלָע :ָךֶדָיְּב תֵתָל--טיִּבַּת סַעַכָו לָמָע הָּתַא-יִּכ ,הָתִאָרדיי
.אָצְמִּת-לַב ֹועְׁשִר-ׁשֹורְדִּת ,עָרָו ;עָׁשָר ַעֹורְז ,רֹבְׁשוטי
.ֹוצְרַאֵמ ,םִיֹוג ּודְבָא ;דֶעָו םָלֹוע ,ְךֶלֶמ 'הזטי
.ָךֶנְזָא ביִׁשְקַּת ,םָּבִל ןיִכָּת ;'ה ָּתְעַמָׁש םיִוָנֲע תַוֲאַּתזיי
.ץֶרָאָה-ןִמ ,ׁשֹונֱא ץֹרֲעַל--דֹוע ףיִסֹוי-לַּב :ְךָדָו ,םֹותָי טֹּפְׁשִלחיי
.רֹוּפִצ םֶכְרַה ,יִדּונ ;יִׁשְפַנְל ּורְמאֹּת ,ְךיֵא--יִתיִסָח ,'הּב :דִוָדְל ,ַחֵּצַנְמַלאאי
.בֵל-יֵרְׁשִיְל ,לֶפֹא-ֹומְּב תֹוריִל--רֶתֶי-לַע םָּצִח ּונְנֹוּכ ,תֶׁשֶק ןּוכְרְדִי ,םיִעָׁשְרָה הֵּנִה יִּכבאי
.לָעָּפ-הַמ ,קיִּדַצ--ןּוסֵרָהֵי ,תֹותָּׁשַה יִּכגאי
.םָדָא יֵנְּב ,ּונֲחְבִי ויָּפַעְפַע--ּוזֱחֶי ויָניֵע :ֹואְסִּכ םִיַמָּׁשַּב ,'ה--ֹוׁשְדָק לַכיֵהְּב ,'הדאי
.ֹוׁשְפַנ הָאְנָׂש--סָמָח בֵהֹאְו ,עָׁשָרְו :ןָחְבִי קיִּדַצ ,'ההאי
.םָסֹוּכ תָנְמ--תֹופָעְלִז ַחּורְו ,תיִרְפָגְו ׁשֵא :םיִחַּפ ,םיִעָׁשְר-לַע רֵטְמַיואי
.ֹומיֵנָפ ּוזֱחֶי ,רָׁשָי ;בֵהָא תֹוקָדְצ ,'ה קיִּדַצ-יִּכזאי
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,תיִניִמְּׁשַה-לַע ַחֵּצַנְמַלאבי
.םָדָא יֵנְּבִמ ,םיִנּומֱא ּוּסַפ-יִּכ :דיִסָח רַמָג-יִּכ ,'ה הָעיִׁשֹוהבבי
.ּורֵּבַדְי בֵלָו בֵלְּב--תֹוקָלֲח תַפְׂש :ּוהֵעֵר-תֶא ׁשיִא--ּורְּבַדְי ,אְוָׁשגבי
.תֹולֹדְּג תֶרֶּבַדְמ ,ןֹוׁשָל--תֹוקָלֲח יֵתְפִׂש-לָּכ ,'ה תֵרְכַידבי
.ּונָל ןֹודָא יִמ :ּונָּתִא ּוניֵתָפְׂש--ריִּבְגַנ ּונֵנֹׁשְלִל ,ּורְמָא רֶׁשֲאהבי
.ֹול ַחיִפָי ,עַׁשֵיְּב תיִׁשָא ;'ה רַמאֹי ,םּוקָא הָּתַע :םיִנֹויְבֶא תַקְנֶאֵמ ,םיִּיִנֲע דֹּׁשִמובי
.םִיָתָעְבִׁש ,קָּקֻזְמ ;ץֶרָאָל ליִלֲעַּב ,ףּורָצ ףֶסֶּכ :תֹורֹהְט תֹורָמֲא ,'ה תֹורְמִאזבי
.םָלֹועְל ּוז רֹוּדַה-ןִמ ,ּוּנֶרְּצִּת ;םֵרְמְׁשִּת 'ה-הָּתַאחבי
.םָדָא יֵנְבִל ,תּוּלֻז םֻרְּכ ;ןּוכָּלַהְתִי םיִעָׁשְר ,ביִבָסטבי
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵּצַנְמַלאגי
.יִּנֶּמִמ ָךיֶנָּפ-תֶא ריִּתְסַּת ,הָנָא-דַע ;חַצֶנ יִנֵחָּכְׁשִּת ,'ה הָנָא-דַעבגי
.יָלָע יִבְיֹא םּורָי ,הָנָא-דַע ;םָמֹוי יִבָבְלִּב ןֹוגָי--יִׁשְפַנְּב ,תֹוצֵע תיִׁשָא הָנָא-דַעגגי
.תֶוָּמַה ןַׁשיִא-ןֶּפ ,יַניֵע הָריִאָה ;יָהֹלֱא 'ה ,יִנֵנֲע הָטיִּבַהדגי
.טֹוּמֶא יִּכ ,ּוליִגָי יַרָצ ;ויִּתְלָכְי יִבְיֹא רַמאֹי-ןֶּפהגי
.יָלָע לַמָג יִּכ ,'הל הָריִׁשָא :ָךֶתָעּוׁשיִּב ,יִּבִל לֵגָי--יִּתְחַטָב ָךְּדְסַחְּב ,יִנֲאַווגי
.בֹוט-הֵׂשֹע ןיֵא--הָליִלֲע ּוביִעְתִה ,ּותיִחְׁשִה ;םיִהֹלֱא ןיֵא ,ֹוּבִלְּב לָבָנ רַמָא :דִוָדְל ,ַחֵּצַנְמַלאדי
.םיִהֹלֱא-תֶא ,ׁשֵרֹּד--ליִּכְׂשַמ ׁשֵיֲה ,תֹואְרִל :םָדָא-יֵנְּב-לַע ףיִקְׁשִה ,םִיַמָּׁשִמ--'הבדי
.דָחֶא-םַּג ,ןיֵא--בֹוט-הֵׂשֹע ןיֵא :ּוחָלֱאֶנ וָּדְחַי ,רָס לֹּכַהגדי
.ּואָרָק אֹל ,'ה ;םֶחֶל ּולְכָא ,יִּמַע יֵלְכֹא :ןֶוָא-יֵלֲעֹּפ-לָּכ ,ּועְדָי אֹלֲהדדי
.קיִּדַצ רֹודְּב ,םיִהֹלֱא-יִּכ :דַחָפ ּודֲחָּפ ,םָׁשהדי
.ּוהֵסְחַמ 'ה יִּכ :ּוׁשיִבָת יִנָע-תַצֲעודי
.לֵאָרְׂשִי חַמְׂשִי ,בֹקֲעַי לֵגָי ;ֹוּמַע תּובְׁש ,'ה בּוׁשְּב :לֵאָרְׂשִי תַעּוׁשְי ,ןֹוּיִּצִמ ןֵּתִי יִמזדי
.ָךֶׁשְדָק רַהְּב ,ןֹּכְׁשִי-יִמ ;ָךֶלֳהָאְּב רּוגָי-יִמ ,'ה :דִוָדְל ,רֹומְזִמאוט
.ֹובָבְלִּב ,תֶמֱא רֵבֹדְו ;קֶדֶצ לֵעֹפּו ,םיִמָּת ְךֵלֹוהבוט
.ֹובֹרְק-לַע אָׂשָנ-אֹל ,הָּפְרֶחְו ;הָעָר ּוהֵעֵרְל הָׂשָע-אֹל--ֹונֹׁשְל-לַע ,לַגָר-אֹלגוט
.רִמָי אֹלְו ,עַרָהְל עַּבְׁשִנ ;דֵּבַכְי 'ה יֵאְרִי-תֶאְו--סָאְמִנ ויָניֵעְּב ,הֶזְבִנדוט
.םָלֹועְל טֹוּמִי אֹל--הֶּלֵא-הֵׂשֹע :חָקָל אֹל ,יִקָנ-לַע דַחֹׁשְו--ְךֶׁשֶנְּב ןַתָנ-אֹל ,ֹוּפְסַּכהוט
.ְךָב יִתיִסָח-יִּכ ,לֵא יִנֵרְמָׁש :דִוָדְל םָּתְכִמאזט
.ָךיֶלָע-לַּב ,יִתָבֹוט ;הָּתָא יָנֹדֲא ,'הל ְּתְרַמָאבזט
.םָב-יִצְפֶח-לָּכ ,יֵריִּדַאְו ;הָּמֵה ץֶרָאָּב-רֶׁשֲא ,םיִׁשֹודְקִלגזט
.יָתָפְׂש-לַע ,םָתֹומְׁש-תֶא אָּׂשֶא-לַבּו ;םָּדִמ םֶהיֵּכְסִנ ְךיִּסַא-לַּב :ּורָהָמ רֵחַא ,םָתֹובְּצַע ּוּבְרִידזט
.יִלָרֹוּג ְךיִמֹוּת ,הָּתַא--יִסֹוכְו יִקְלֶח-תָנְמ ,'ההזט
.יָלָע הָרְפָׁש ,תָלֲחַנ-ףַא ;םיִמִעְּנַּב ,יִל-ּולְפָנ םיִלָבֲחוזט
.יָתֹויְלִכ יִנּורְּסִי ,תֹוליֵל-ףַא ;יִנָצָעְי רֶׁשֲא ,'ה-תֶא--ְךֵרָבֲאזזט
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.טֹוּמֶא-לַּב ,יִניִמיִמ יִּכ :דיִמָת יִּדְגֶנְל 'ה יִתיִּוִׁשחזט
.חַטֶבָל ןֹּכְׁשִי ,יִרָׂשְּב-ףַא ;יִדֹובְּכ לֶגָּיַו--יִּבִל חַמָׂש ,ןֵכָלטזט
.תַחָׁש תֹואְרִל ,ָךְדיִסֲח ןֵּתִת-אֹל ;לֹואְׁשִל יִׁשְפַנ בֹזֲעַת-אֹל ,יִּכיזט
.חַצֶנ ָךְניִמיִּב תֹומִעְנ ;ָךיֶנָּפ-תֶא ,תֹוחָמְׂש עַבֹׂש :םיִּיַח חַרֹא ,יִנֵעיִדֹוּתאיזט
.הָמְרִמ יֵתְפִׂש ,אֹלְּב ;יִתָּלִפְת הָניִזֲאַה ,יִתָּנִר הָביִׁשְקַה--קֶדֶצ ,'ה הָעְמִׁש :דִוָדְל ,הָּלִפְּתאזי
.םיִרָׁשיֵמ הָניֶזֱחֶּת ,ָךיֶניֵע ;אֵצֵי יִטָּפְׁשִמ ,ָךיֶנָפְּלִמבזי
.יִּפ-רָבֲעַי-לַּב ,יִתֹּמַז ;אָצְמִּת-לַב יִנַּתְפַרְצ--הָלְיַּל ָּתְדַקָּפ ,יִּבִל ָּתְנַחָּבגזי
.ץיִרָּפ תֹוחְרָא ,יִּתְרַמָׁש יִנֲא--ָךיֶתָפְׂש רַבְדִּב ,םָדָא תֹוּלֻעְפִלדזי
.יָמָעְפ ּוּטֹומָנ-לַּב ;ָךיֶתֹולְּגְעַמְּב ,יַרֻׁשֲא ְךֹמָּתהזי
.יִתָרְמִא עַמְׁש ,יִל ָךְנְזָא-טַה ;לֵא יִנֵנֲעַת-יִכ ָךיִתאָרְק-יִנֲאוזי
.ָךֶניִמיִּב ,םיִמְמֹוקְתִּמִמ--םיִסֹוח ַעיִׁשֹומ ,ָךיֶדָסֲח הֵלְפַהזזי
.יִנֵריִּתְסַּת ,ָךיֶפָנְּכ לֵצְּב ;ןִיָע-תַּב ןֹוׁשיִאְּכ ,יִנֵרְמָׁשחזי
.יָלָע ּופיִּקַי ,ׁשֶפֶנְּב יַבְיֹא ;יִנּוּדַׁש ּוז ,םיִעָׁשְר יֵנְּפִמטזי
.תּואֵגְב ּורְּבִּד ,ֹומיִּפ ;ּורְגָּס ֹומָּבְלֶחיזי
.ץֶרָאָּב תֹוטְנִל ,ּותיִׁשָי םֶהיֵניֵע ;ּונּובָבְס הָּתַע ,ּוניֵרֻּׁשַאאיזי
.םיִרָּתְסִמְּב בֵׁשֹי ,ריִפְכִכְו ;ףֹרְטִל ףֹוסְכִי ,הֵיְרַאְּכ--ֹונֹיְמִּדביזי
.ָךֶּבְרַח עָׁשָרֵמ ,יִׁשְפַנ הָטְּלַּפ ;ּוהֵעיִרְכַה ,ויָנָפ הָמְּדַק--'ה הָמּוקגיזי
.םֶהיֵלְלֹועְל ,םָרְתִי ּוחיִּנִהְו--םיִנָב ּועְּבְׂשִי :םָנְטִב אֵּלַמְּת ָךְנּופְצּו ,םיִּיַחַּב םָקְלֶח--דֶלֶחֵמ םיִתְמִמ ,'ה ָךְדָי םיִתְמִמדיזי
.ָךֶתָנּומְּת ,ץיִקָהְב הָעְּבְׂשֶא ;ָךיֶנָפ הֶזֱחֶא ,קֶדֶצְּב--יִנֲאוטזי
.לּואָׁש דַּיִמּו ,ויָבְיֹא-לָּכ ףַּכִמ ֹותֹוא 'ה-ליִּצִה םֹויְּב--תאֹּזַה הָריִּׁשַה ,יֵרְבִּד-תֶא ,'הל ,רֶּבִּד רֶׁשֲא :דִוָדְל--'ה דֶבֶעְל ,ַחֵּצַנְמַלאחי
.יִקְזִח 'ה ָךְמָחְרֶא--רַמאֹּיַובחי
.יִּבַּגְׂשִמ ,יִעְׁשִי-ןֶרֶקְו יִּנִגָמ ;ֹוּב-הֶסֱחֶא ,יִרּוצ יִלֵא :יִטְלַפְמּו--יִתָדּוצְמּו יִעְלַס ,'הגחי
.ַעֵׁשָּוִא ,יַבְיֹא-ןִמּו ;'ה אָרְקֶא ,לָּלֻהְמדחי
.יִנּותֲעַבְי לַעַּיִלְב יֵלֲחַנְו ;תֶוָמ-יֵלְבֶח יִנּופָפֲאהחי
.תֶוָמ יֵׁשְקֹומ ,יִנּומְּדִק ;יִנּובָבְס לֹואְׁש יֵלְבֶחוחי
.ויָנְזָאְב אֹובָּת ויָנָפְל ,יִתָעְוַׁשְו ;יִלֹוק ֹולָכיֵהֵמ עַמְׁשִי :ַעֵּוַׁשֲא יַהֹלֱא-לֶאְו--'ה אָרְקֶא ,יִל-רַּצַּבזחי
.ֹול הָרָח-יִּכ ,ּוׁשֲעָּגְתִּיַו ;ּוזָּגְרִי םיִרָה יֵדְסֹומּו--ץֶרָאָה ,ׁשַעְרִּתַו ׁשַעְגִּתַוחחי
.ּוּנֶּמִמ ּורֲעָּב ,םיִלָחֶּג ;לֵכאֹּת ויִּפִמ-ׁשֵאְו--ֹוּפַאְּב ,ןָׁשָע הָלָעטחי
.ויָלְגַר תַחַּת ,לֶפָרֲעַו ;דַרֵּיַו ,םִיַמָׁש טֵּיַויחי
.ַחּור-יֵפְנַּכ-לַע ,אֶדֵּיַו ;ףֹעָּיַו ,בּורְּכ-לַע בַּכְרִּיַואיחי
.םיִקָחְׁש יֵבָע ,םִיַמ-תַכְׁשֶח ;ֹותָּכֻס ויָתֹוביִבְס--ֹורְתִס ,ְךֶׁשֹח תֶׁשָיביחי
.ׁשֵא-יֵלֲחַגְו ,דָרָּב--ּורְבָע ויָבָע :ֹוּדְגֶנ ,ּהַגֹּנִמגיחי
.ׁשֵא-יֵלֲחַגְו ,דָרָּב ;ֹולֹק ןֵּתִי ,ןֹויְלֶעְו--'ה ,םִיַמָּׁשַּב םֵעְרַּיַודיחי
.םֵּמֻהְיַו ,בָר םיִקָרְבּו ;םֵציִפְיַו ,ויָּצִח חַלְׁשִּיַווטחי
.ָךֶּפַא ַחּור ,תַמְׁשִּנִמ--'ה ָךְתָרֲעַּגִמ :לֵבֵּת תֹודְסֹומ ,ּולָּגִּיַו ,םִיַמ יֵקיִפֲא ,ּואָרֵּיַוזטחי
.םיִּבַר םִיַּמִמ ,יִנֵׁשְמַי ;יִנֵחָּקִי ,םֹורָּמִמ חַלְׁשִיזיחי
.יִּנֶּמִמ ּוצְמָא-יִּכ ,יַאְנֹּׂשִמּו ;זָע יִבְיֹאֵמ ,יִנֵליִּצַיחיחי
.יִל ןָעְׁשִמְל 'ה-יִהְיַו ;יִדיֵא-םֹויְב יִנּומְּדַקְיטיחי
.יִּב ץֵפָח יִּכ ,יִנֵצְּלַחְי ;בָחְרֶּמַל יִנֵאיִצֹוּיַוכחי
.יִל ביִׁשָי ,יַדָי רֹבְּכ ;יִקְדִצְּכ 'ה יִנֵלְמְגִיאכחי
.יָהֹלֱאֵמ ,יִּתְעַׁשָר-אֹלְו ;'ה יֵכְרַּד ,יִּתְרַמָׁש-יִּכבכחי
.יִּנֶמ ריִסָא-אֹל ,ויָתֹּקֻחְו ;יִּדְגֶנְל ויָטָּפְׁשִמ-לָכ יִּכגכחי
.יִנֹוֲעֵמ ,רֵּמַּתְׁשֶאָו ;ֹוּמִע םיִמָת יִהֱאָודכחי
.ויָניֵע דֶגֶנְל ,יַדָי רֹבְּכ ;יִקְדִצְכ יִל 'ה-בֶׁשָּיַוהכחי
.םָּמַּתִּת ,םיִמָּת רַבְּג-םִע ;דָּסַחְתִּת דיִסָח-םִעוכחי
.לָּתַּפְתִּת ,ׁשֵּקִע-םִעְו ;רָרָּבְתִּת רָבָנ-םִעזכחי
.ליִּפְׁשַּת תֹומָר םִיַניֵעְו ;ַעיִׁשֹות יִנָע-םַע ,הָּתַא-יִּכחכחי
.יִּכְׁשָח ַּהיִּגַי ,יַהֹלֱא 'ה ;יִרֵנ ריִאָּת ,הָּתַא-יִּכטכחי
.רּוׁש-גֶּלַדֲא ,יַהֹלאֵבּו ;דּודְּג ץֻרָא ,ָךְב-יִּכלחי
.ֹוּב םיִסֹחַה לֹכְל ,אּוה ןֵגָמ ;הָפּורְצ 'ה-תַרְמִא :ֹוּכְרַּד םיִמָּת ,לֵאָהאלחי
.ּוניֵהֹלֱא יִתָלּוז ,רּוצ יִמּו ;'ה יֵדֲעְלַּבִמ ,ַּהֹולֱא יִמ יִּכבלחי
.יִּכְרַּד םיִמָּת ןֵּתִּיַו ;לִיָח יִנֵרְּזַאְמַה ,לֵאָהגלחי
.יִנֵדיִמֲעַי ,יַתֹמָּב לַעְו ;תֹולָּיַאָּכ ,יַלְגַר הֶּוַׁשְמדלחי
.יָתֹעֹורְז ,הָׁשּוחְנ-תֶׁשֶק הָתֲחִנְו ;הָמָחְלִּמַל ,יַדָי דֵּמַלְמהלחי
.יִנֵּבְרַת ָךְתַוְנַעְו ;יִנֵדָעְסִת ָךְניִמיִו :ָךֶעְׁשִי ןֵגָמ ,יִל-ןֶּתִּתַוולחי
.יָּלֻסְרַק ,ּודֲעָמ אֹלְו ;יָּתְחַת יִדֲעַצ ביִחְרַּתזלחי
.םָתֹוּלַּכ-דַע ,בּוׁשָא-אֹלְו ;םֵגיִּׂשַאְו ,יַבְיֹוא ףֹוּדְרֶאחלחי
.יָלְגַר תַחַּת ,ּולְּפִי ;םּוק ּולְכֻי-אֹלְו ,םֵצָחְמֶאטלחי
.יָּתְחַּת יַמָק ַעיִרְכַּת ;הָמָחְלִּמַל ,לִיַח יִנֵרְּזַאְּתַומחי
.םֵתיִמְצַא ,יַאְנַׂשְמּו ;ףֶרֹע יִּל הָּתַתָנ ,יַבְיֹאְואמחי
.םָנָע אֹלְו ,'ה-לַע ;ַעיִׁשֹומ-ןיֵאְו ּועְּוַׁשְיבמחי
.םֵקיִרֲא תֹוצּוח טיִטְּכ ;ַחּור-יֵנְּפ-לַע רָפָעְּכ ,םֵקָחְׁשֶאְוגמחי
.יִנּודְבַעַי יִּתְעַדָי-אֹל םַע ;םִיֹוּג ׁשאֹרְל ,יִנֵמיִׂשְּת :םָע-יֵביִרֵמ ,יִנֵטְּלַפְּתדמחי
.יִל-ּוׁשֲחַכְי ,רָכֵנ-יֵנְּב ;יִל ּועְמָּׁשִי ,ןֶזֹא עַמֵׁשְלהמחי
.םֶהיֵתֹורְּגְסִּמִמ ,ּוגְרְחַיְו ;ּולֹּבִי רָכֵנ-יֵנְּבומחי
.יִעְׁשִי יֵהֹולֱא ,םּורָיְו ;יִרּוצ ְךּורָבּו ,'ה-יַחזמחי
.יָּתְחַּת םיִּמַע רֵּבְדַּיַו ;יִל תֹומָקְנ ןֵתֹוּנַה--לֵאָהחמחי
.יִנֵליִּצַּת ,סָמָח ׁשיִאֵמ ;יִנֵמְמֹורְּת ,יַמָק-ןִמ ףַא :יָבְיֹאֵמ ,יִטְּלַפְמטמחי
.הָרֵּמַזֲא ָךְמִׁשְלּו ;'ה םִיֹוּגַב ָךְדֹוא ,ןֵּכ-לַענחי
.םָלֹוע-דַע ;ֹועְרַזְלּו דִוָדְל--ֹוחיִׁשְמִל ,דֶסֶח הֶׂשֹעְו :ֹוּכְלַמ תֹועּוׁשְי ,לִּדְגַמאנחי
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵּצַנְמַלאטי
.ַעיִקָרָה דיִּגַמ ,ויָדָי הֵׂשֲעַמּו ;לֵא-דֹובְּכ םיִרְּפַסְמ ,םִיַמָּׁשַהבטי
.תַעָּד-הֶּוַחְי ,הָלְיַלְּל הָלְיַלְו ;רֶמֹא ַעיִּבַי ,םֹויְל םֹויגטי
.םָלֹוק עָמְׁשִנ ,יִלְּב :םיִרָבְּד ןיֵאְו ,רֶמֹא-ןיֵאדטי
.םֶהָּב לֶהֹא-םָׂש ,ׁשֶמֶּׁשַל ;םֶהיֵּלִמ ,לֵבֵת הֵצְקִבּו ,םָּוַק אָצָי ,ץֶרָאָה-לָכְּבהטי
.חַרֹא ץּורָל ,רֹוּבִגְּכ ׂשיִׂשָי ;ֹותָּפֻחֵמ אֵצֹי ,ןָתָחְּכ--אּוהְווטי
.ֹותָּמַחֵמ ,רָּתְסִנ ןיֵאְו ;םָתֹוצְק-לַע ֹותָפּוקְתּו--ֹואָצֹומ ,םִיַמָּׁשַה הֵצְקִמזטי
.יִתֶּפ תַמיִּכְחַמ ,הָנָמֱאֶנ 'ה תּודֵע ;ׁשֶפָנ תַביִׁשְמ ,הָמיִמְּת 'ה תַרֹוּתחטי
.םִיָניֵע תַריִאְמ ,הָרָּב 'ה תַוְצִמ ;בֵל-יֵחְּמַׂשְמ ,םיִרָׁשְי 'ה יֵדּוּקִּפטטי
.וָּדְחַי ּוקְדָצ ;תֶמֱא 'ה-יֵטְּפְׁשִמ :דַעָל תֶדֶמֹוע--הָרֹוהְט ,'ה תַאְרִייטי
.םיִפּוצ תֶפֹנְו ,ׁשַבְּדִמ םיִקּותְמּו ;בָר זַּפִמּו ,בָהָּזִמ--םיִדָמֱחֶּנַהאיטי
.בָר בֶקֵע ,םָרְמָׁשְּב ;םֶהָּב רָהְזִנ ,ָךְּדְבַע-םַּגביטי
.יִנֵּקַנ תֹורָּתְסִּנִמ ;ןיִבָי-יִמ תֹואיִגְׁשגיטי
.בָר עַׁשֶּפִמ ,יִתיֵּקִנְו ;םָתיֵא זָא יִב-ּולְׁשְמִי-לַא--ָךֶּדְבַע ְךֹׂשֲח ,םיִדֵּזִמ םַּגדיטי
.יִלֲאֹגְו יִרּוצ ,'ה :ָךיֶנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו ,יִפ-יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִיוטטי
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵּצַנְמַלאכ
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.בֹקֲעַי יֵהֹלֱא םֵׁש ,ָךְבֶּגַׂשְי ;הָרָצ םֹויְּב ,'ה ָךְנַעַיבכ
.ָּךֶדָעְסִי ,ןֹוּיִּצִמּו ;ׁשֶדֹּקִמ ָךְרְזֶע-חַלְׁשִיגכ
.הָלֶס הֶנְּׁשַדְי ָךְתָלֹועְו ;ָךֶתֹחְנִמ-לָּכ רֹּכְזִידכ
.אֵּלַמְי ָךְתָצֲע-לָכְו ;ָךֶבָבְלִכ ָךְל-ןֶּתִיהכ
.ָךיֶתֹולֲאְׁשִמ-לָּכ ,'ה אֵּלַמְי ;לֹּגְדִנ ּוניֵהֹלֱא-םֵׁשְבּו--ָךֶתָעּוׁשיִּב ,הָנְּנַרְנוכ
.ֹוניִמְי עַׁשֵי ,תֹורֻבְגִּב--ֹוׁשְדָק יֵמְּׁשִמ ,ּוהֵנֲעַי :ֹוחיִׁשְמ ,'ה ַעיִׁשֹוה יִּכ--יִּתְעַדָי הָּתַעזכ
.ריִּכְזַנ ּוניֵהֹלֱא 'ה-םֵׁשְּב ,ּונְחַנֲאַו ;םיִסּוּסַב הֶּלֵאְו ,בֶכֶרָב הֶּלֵאחכ
.דָדֹועְתִּנַו ,ּונְמַּק ּונְחַנֲאַו ;ּולָפָנְו ּועְרָּכ ,הָּמֵהטכ
.ּונֵאְרָק-םֹויְב ּונֵנֲעַי ,ְךֶלֶּמַה :הָעיִׁשֹוה 'היכ
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵּצַנְמַלאאכ
.דֹאְמ לֶגָּי-הַמ ,ָךְתָעּוׁשיִבּו ;ְךֶלֶמ-חַמְׂשִי ָךְּזָעְּב ,'הבאכ
.הָלֶּס ָּתְעַנָמ-לַּב ,ויָתָפְׂש תֶׁשֶרֲאַו ;ֹוּל הָּתַתָנ ,ֹוּבִל תַוֲאַּתגאכ
.זָּפ תֶרֶטֲע ,ֹוׁשאֹרְל תיִׁשָּת ;בֹוט תֹוכְרִּב ,ּוּנֶמְּדַקְת-יִּכדאכ
.דֶעָו םָלֹוע ,םיִמָי ְךֶרֹא ;ֹוּל הָּתַתָנ--ָךְּמִמ לַאָׁש ,םיִּיַחהאכ
.ויָלָע הֶּוַׁשְּת ,רָדָהְו דֹוה ;ָךֶתָעּוׁשיִּב ,ֹודֹובְּכ לֹודָּגואכ
.ָךיֶנָּפ-תֶא ,הָחְמִׂשְב ּוהֵּדַחְּת ;דַעָל תֹוכָרְב ּוהֵתיִׁשְת-יִּכזאכ
.טֹוּמִי-לַּב ,ןֹויְלֶע דֶסֶחְבּו ;'הּב ַחֵטֹּב ,ְךֶלֶּמַה-יִּכחאכ
.ָךיֶאְנֹׂש אָצְמִּת ,ָךְניִמְי ;ָךיֶבְיֹא-לָכְל ,ָךְדָי אָצְמִּתטאכ
.ׁשֵא םֵלְכאֹתְו ;םֵעְּלַבְי ֹוּפַאְּב ,'ה :ָךיֶנָּפ תֵעְל--ׁשֵא רּוּנַתְּכ ,ֹומֵתיִׁשְּתיאכ
.םָדָא יֵנְּבִמ ,םָעְרַזְו ;דֵּבַאְּת ץֶרֶאֵמ ,ֹומָיְרִּפאיאכ
.ּולָכּוי-לַּב ,הָּמִזְמ ּובְׁשָח ;הָעָר ָךיֶלָע ּוטָנ-יִּכביאכ
.םֶהיֵנְּפ-לַע ןֵנֹוכְּת ,ָךיֶרָתיֵמְּב ;םֶכֶׁש ֹומֵתיִׁשְּת ,יִּכגיאכ
.ָךֶתָרּובְּג ,הָרְּמַזְנּו הָריִׁשָנ ;ָךֶּזֻעְב 'ה הָמּורדיאכ
.דִוָדְל רֹומְזִמ ;רַחַּׁשַה תֶלֶּיַא-לַע ,ַחֵּצַנְמַלאבכ
.יִתָגֲאַׁש יֵרְבִּד ,יִתָעּוׁשיִמ קֹוחָר ;יִנָּתְבַזֲע הָמָל ,יִלֵא יִלֵאבבכ
.יִל הָּיִמֻד-אֹלְו ,הָלְיַלְו ;הֶנֲעַת אֹלְו ,םָמֹוי אָרְקֶא--יַהֹלֱאגבכ
.לֵאָרְׂשִי תֹוּלִהְּת ,בֵׁשֹוי--ׁשֹודָק הָּתַאְודבכ
.ֹומֵטְּלַפְּתַו ,ּוחְטָּב ;ּוניֵתֹבֲא ּוחְטָּב ,ָךְּבהבכ
.ּוׁשֹוב-אֹלְו ּוחְטָב ָךְּב ;ּוטָלְמִנְו ּוקֲעָז ָךיֶלֵאובכ
.םָע יּוזְבּו ,םָדָא תַּפְרֶח ;ׁשיִא-אֹלְו תַעַלֹות יִכֹנָאְוזבכ
.ׁשאֹר ּועיִנָי ,הָפָׂשְב ּוריִטְפַי ;יִל ּוגִעְלַי ,יַאֹר-לָּכחבכ
.ֹוּב ץֵפָח יִּכ ,ּוהֵליִּצַי ;ּוהֵטְּלַפְי 'ה-לֶא לֹּגטבכ
.יִּמִא יֵדְׁש-לַע ,יִחיִטְבַמ ;ןֶטָּבִמ יִחֹג הָּתַא-יִּכיבכ
.הָּתָא יִלֵא ,יִּמִא ןֶטֶּבִמ ;םֶחָרֵמ יִּתְכַלְׁשָה ,ָךיֶלָעאיבכ
.רֵזֹוע ןיֵא-יִּכ :הָבֹורְק הָרָצ-יִּכ ,יִּנֶּמִמ קַחְרִּת-לַאביבכ
.יִנּורְּתִּכ ןָׁשָב יֵריִּבַא ;םיִּבַר םיִרָּפ ,יִנּובָבְסגיבכ
.גֵאֹׁשְו ףֵרֹט ,הֵיְרַא ;םֶהיִּפ יַלָע ּוצָּפדיבכ
.יָעֵמ ְךֹותְּב ,סֵמָנ ;גָנֹוּדַּכ ,יִּבִל הָיָה :יָתֹומְצַע-לָּכ ,ּודְרָּפְתִהְו--יִּתְכַּפְׁשִנ םִיַּמַּכוטבכ
.יִנֵתְּפְׁשִּת תֶוָמ-רַפֲעַלְו ;יָחֹוקְלַמ קָּבְדֻמ ,יִנֹוׁשְלּו ,יִחֹּכ ,ׂשֶרֶחַּכ ׁשֵבָיזטבכ
.יָלְגַרְו יַדָי ,יִרֲאָּכ ;יִנּופיִּקִה ,םיִעֵרְמ תַדֲע :םיִבָלְּכ ,יִנּובָבְס יִּכזיבכ
.יִב-ּואְרִי ,ּוטיִּבַי הָּמֵה ;יָתֹומְצַע-לָּכ רֵּפַסֲאחיבכ
.לָרֹוג ּוליִּפַי ,יִׁשּובְל-לַעְו ;םֶהָל יַדָגְב ּוקְּלַחְיטיבכ
.הָׁשּוח יִתָרְזֶעְל ,יִתּולָיֱא ;קָחְרִּת-לַא ,'ה הָּתַאְוכבכ
.יִתָדיִחְי ,בֶלֶּכ-דַּיִמ ;יִׁשְפַנ בֶרֶחֵמ הָליִּצַהאכבכ
.יִנָתיִנֲע םיִמֵר יֵנְרַּקִמּו ;הֵיְרַא יִּפִמ ,יִנֵעיִׁשֹוהבכבכ
.ָּךֶלְלַהֲא לָהָק ְךֹותְּב ;יָחֶאְל ָךְמִׁש הָרְּפַסֲאגכבכ
.לֵאָרְׂשִי עַרֶז-לָּכ ,ּוּנֶּמִמ ּורּוגְו ;ּוהּודְּבַּכ בֹקֲעַי עַרֶז-לָּכ--ּוהּולְלַה ,'ה יֵאְרִידכבכ
.ַעֵמָׁש ויָלֵא ֹועְּוַׁשְבּו ;ּוּנֶּמִמ ויָנָּפ ריִּתְסִה-אֹלְו--יִנָע תּונֱע ,ץַּקִׁש אֹלְו הָזָב-אֹל יִּכהכבכ
.ויָאֵרְי דֶגֶנ ,םֵּלַׁשֲא יַרָדְנ--בָר לָהָקְּב :יִתָּלִהְּת ,ָךְּתִאֵמוכבכ
.דַעָל םֶכְבַבְל יִחְי ;ויָׁשְרֹּד ,'ה ּולְלַהְי--ּועָּבְׂשִיְו ,םיִוָנֲע ּולְכאֹיזכבכ
.םִיֹוּג תֹוחְּפְׁשִמ-לָּכ ,ָךיֶנָפְל ּווֲחַּתְׁשִיְו ;ץֶרָא-יֵסְפַא-לָּכ--'ה-לֶא ּובֻׁשָיְו ,ּורְּכְזִיחכבכ
.םִיֹוּגַּב ,לֵׁשֹמּו ;הָכּולְּמַה ,'הל יִּכטכבכ
.הָּיִח אֹל ,ֹוׁשְפַנְו ;רָפָע יֵדְרֹוי-לָּכ ,ּועְרְכִי ויָנָפְל--ץֶרֶא-יֵנְׁשִּד-לָּכ ,ּווֲחַּתְׁשִּיַו ּולְכָאלבכ
.רֹוּדַל יָנֹדאַל רַּפֻסְי ;ּוּנֶדְבַעַי עַרֶזאלבכ
.הָׂשָע יִּכ ,דָלֹונ םַעְל :ֹותָקְדִצ ּודיִּגַיְו ,ּואֹבָיבלבכ
.רָסְחֶא אֹל ,יִעֹר 'ה :דִוָדְל רֹומְזִמאגכ
.יִנֵלֲהַנְי תֹוחֻנְמ יֵמ-לַע ;יִנֵציִּבְרַי ,אֶׁשֶּד תֹואְנִּבבגכ
.ֹומְׁש ןַעַמְל ,קֶדֶצ-יֵלְּגְעַמְב יִנֵחְנַי ;בֵבֹוׁשְי יִׁשְפַנגגכ
.יִנֻמֲחַנְי הָּמֵה ,ָךֶּתְנַעְׁשִמּו ָךְטְבִׁש ;יִדָּמִע הָּתַא-יִּכ--עָר אָריִא-אֹל ,תֶוָמְלַצ איֵגְּב ְךֵלֵא-יִּכ םַּגדגכ
.הָיָוְר יִסֹוּכ ,יִׁשאֹר ןֶמֶּׁשַב ָּתְנַּׁשִּד ;יָרְרֹצ דֶגֶנ--ןָחְלֻׁש ,יַנָפְל ְךֹרֲעַּתהגכ
.םיִמָי ְךֶרֹאְל ,'ה-תיֵבְּב יִּתְבַׁשְו ;יָּיַח יֵמְי-לָּכ--יִנּופְּדְרִי דֶסֶחָו בֹוט ,ְךַאוגכ
.ּהָב יֵבְׁשֹיְו ,לֵבֵּת ;ּהָאֹולְמּו ץֶרָאָה ,'הל :רֹומְזִמ ,דִוָדְלאדכ
.ָהֶנְנֹוכְי ,תֹורָהְנ-לַעְו ;ּהָדָסְי םיִּמַי-לַע ,אּוה-יִּכבדכ
.ֹוׁשְדָק םֹוקְמִּב ,םּוקָי-יִמּו ;'ה-רַהְב הֶלֲעַי-יִמגדכ
.הָמְרִמְל עַּבְׁשִנ אֹלְו ;יִׁשְפַנ אְוָּׁשַל אָׂשָנ-אֹל רֶׁשֲא :בָבֵל-רַבּו ,םִיַּפַכ יִקְנדדכ
.ֹועְׁשִי יֵהֹלֱאֵמ ,הָקָדְצּו ;'ה תֵאֵמ ,הָכָרְב אָּׂשִיהדכ
.הָלֶס בֹקֲעַי ָךיֶנָפ יֵׁשְקַבְמ ;וָׁשְרֹּד רֹוּד ,הֶזודכ
.דֹובָּכַה ְךֶלֶמ ,אֹובָיְו ;םָלֹוע יֵחְתִּפ ,ּואְׂשָּנִהְו ,םֶכיֵׁשאָר ,םיִרָעְׁש ּואְׂשזדכ
.הָמָחְלִמ רֹוּבִּג ,'ה ;רֹוּבִגְו זּוּזִע ,'ה :דֹובָּכַה ְךֶלֶמ ,הֶז יִמחדכ
.דֹובָּכַה ְךֶלֶמ ,אֹבָיְו ;םָלֹוע יֵחְתִּפ ,ּואְׂשּו ,םֶכיֵׁשאָר ,םיִרָעְׁש ּואְׂשטדכ
.הָלֶס דֹובָּכַה ְךֶלֶמ אּוה--תֹואָבְצ 'ה :דֹובָּכַה ְךֶלֶמ ,הֶז אּוה יִמידכ
.אָּׂשֶא יִׁשְפַנ ,'ה ָךיֶלֵא :דִוָדְלאהכ
.יִל יַבְיֹוא ּוצְלַעַי-לַא ;הָׁשֹובֵא-לַא ,יִּתְחַטָב ָךְּב--יַהֹלֱאבהכ
.םָקיֵר םיִדְגֹוּבַה ,ּוׁשֹבֵי ;ּוׁשֹבֵי אֹל ,ָךיֶוֹק-לָּכ םַּגגהכ
.יִנֵדְּמַל ָךיֶתֹוחְרֹא ;יִנֵעיִדֹוה ,'ה ָךיֶכָרְּדדהכ
.םֹוּיַה-לָּכ ,יִתיִּוִק ָךְתֹוא ;יִעְׁשִי יֵהֹלֱא ,הָּתַא-יִּכ--יִנֵדְּמַלְו ,ָךֶּתִמֲאַב יִנֵכיִרְדַהההכ
.הָּמֵה םָלֹועֵמ יִּכ :ָךיֶדָסֲחַו ,'ה ָךיֶמֲחַר-רֹכְזוהכ
.'ה ָךְבּוט ןַעַמְל--הָּתַא-יִל-רָכְז ָךְּדְסַחְּכ :רֹּכְזִּת-לַא--יַעָׁשְפּו ,יַרּועְנ תואֹּטַחזהכ
.ְךֶרָּדַּב םיִאָּטַח הֶרֹוי ןֵּכ-לַע ;'ה רָׁשָיְו-בֹוטחהכ
.ֹוּכְרַּד םיִוָנֲע דֵּמַליִו ;טָּפְׁשִּמַּב ,םיִוָנֲע ְךֵרְדַיטהכ
.ויָתֹדֵעְו ,ֹותיִרְב יֵרְצֹנְל--תֶמֱאֶו דֶסֶח ,'ה תֹוחְרָא-לָּכיהכ
.אּוה-בַר יִּכ ,יִנֹוֲעַל ָּתְחַלָסְו ;'ה ָךְמִׁש-ןַעַמְלאיהכ
.רָחְבִי ְךֶרֶדְּב ,ּוּנֶרֹוי--'ה אֵרְי ,ׁשיִאָה הֶז-יִמביהכ
.ץֶרָא ׁשַריִי ,ֹועְרַזְו ;ןיִלָּת בֹוטְּב ,ֹוׁשְפַנגיהכ
.םָעיִדֹוהְל ,ֹותיִרְבּו ;ויָאֵריִל ,'ה דֹוסדיהכ
.יָלְגַר תֶׁשֶרֵמ איִצֹוי-אּוה יִּכ :'ה-לֶא ,דיִמָּת יַניֵעוטהכ
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.יִנָא יִנָעְו דיִחָי-יִּכ :יִנֵּנָחְו יַלֵא-הֵנְּפזטהכ
.יִנֵאיִצֹוה ,יַתֹוקּוצְּמִמ ;ּוביִחְרִה יִבָבְל תֹורָצזיהכ
.יָתואֹּטַח-לָכְל ,אָׂשְו ;יִלָמֲעַו ,יִיְנָע הֵאְרחיהכ
.יִנּואֵנְׂש סָמָח תַאְנִׂשְו ;ּוּבָר-יִּכ יַבְיֹא-הֵאְרטיהכ
.ְךָב יִתיִסָח-יִּכ ,ׁשֹובֵא-לַא ;יִנֵליִּצַהְו ,יִׁשְפַנ הָרְמָׁשכהכ
.ָךיִתיִּוִק ,יִּכ :יִנּורְּצִי רֶׁשֹיָו-םֹּתאכהכ
.ויָתֹורָצ ,לֹּכִמ--לֵאָרְׂשִי-תֶא ,םיִהֹלֱא הֵדְּפבכהכ
.דָעְמֶא אֹל ,יִּתְחַטָּב 'הבּו ;יִּתְכַלָה יִּמֻתְּב ,יִנֲא-יִּכ--'ה יִנֵטְפָׁש :דִוָדְלאוכ
.יִּבִלְו יַתֹויְלִכ הָפְרָצ ;יִנֵּסַנְו 'ה יִנֵנָחְּבבוכ
.ָךֶּתִמֲאַּב ,יִּתְכַּלַהְתִהְו ;יָניֵע דֶגֶנְל ,ָךְּדְסַח-יִּכגוכ
.אֹובָא אֹל ,םיִמָלֲעַנ םִעְו ;אְוָׁש-יֵתְמ-םִע ,יִּתְבַׁשָי-אֹלדוכ
.בֵׁשֵא אֹל ,םיִעָׁשְר-םִעְו ;םיִעֵרְמ לַהְק ,יִתאֵנָׂשהוכ
.'ה ָךֲחַּבְזִמ-תֶא הָבְבֹסֲאַו ;יָּפַּכ ןֹויָּקִנְּב ץַחְרֶאווכ
.ָךיֶתֹואְלְפִנ-לָּכ ,רֵּפַסְלּו ;הָדֹוּת לֹוקְּב ,ַעִמְׁשַלזוכ
.ָךֶדֹובְּכ ןַּכְׁשִמ ,םֹוקְמּו ;ָךֶתיֵּב ןֹועְמ ,יִּתְבַהָא--'החוכ
.יָּיַח םיִמָד יֵׁשְנַא-םִעְו ;יִׁשְפַנ םיִאָּטַח-םִע ףֹסֱאֶּת-לַאטוכ
.דַחֹּׁש הָאְלָמ ,םָניִמיִו ;הָּמִז םֶהיֵדיִּב-רֶׁשֲאיוכ
.יִנֵּנָחְו יִנֵדְּפ ;ְךֵלֵא יִּמֻתְּב ,יִנֲאַואיוכ
.'ה ְךֵרָבֲא ,םיִלֵהְקַמְּב ;רֹוׁשיִמְב הָדְמָע ,יִלְגַרביוכ
.דָחְפֶא יִּמִמ ,יַּיַח-זֹועָמ 'ה ;אָריִא יִּמִמ--יִעְׁשִיְו יִרֹוא ,'ה :דִוָדְלאזכ
.ּולָפָנְו ּולְׁשָכ הָּמֵה ;יִל יַבְיֹאְו יַרָצ :יִרָׂשְּב-תֶא לֹכֱאֶל--םיִעֵרְמ ,יַלָע בֹרְקִּבבזכ
.ַחֵטֹוב יִנֲא ,תאֹזְּב--הָמָחְלִמ ,יַלָע םּוקָּת-םִא :יִּבִל אָריִי-אֹל--הֶנֲחַמ ,יַלָע הֶנֲחַּת-םִאגזכ
.ֹולָכיֵהְּב רֵּקַבְלּו ,'ה-םַעֹנְּב תֹוזֲחַל ;יַּיַח יֵמְי-לָּכ ,'ה-תיֵבְּב יִּתְבִׁש :ׁשֵּקַבֲא ּהָתֹוא--'ה-תֵאֵמ יִּתְלַאָׁש ,תַחַאדזכ
.יִנֵמְמֹורְי ,רּוצְּב ;ֹולֳהָא רֶתֵסְּב ,יִנֵרִּתְסַי :הָעָר םֹויְּב--הֹּכֻסְּב ,יִנֵנְּפְצִי יִּכהזכ
.'הל ,הָרְּמַזֲאַו הָריִׁשָא ;הָעּורְת יֵחְבִז ,ֹולֳהָאְב הָחְּבְזֶאְו ,יַתֹוביִבְס יַבְיֹא לַע ,יִׁשאֹר םּורָי הָּתַעְווזכ
.יִנֵנֲעַו יִנֵּנָחְו ;אָרְקֶא יִלֹוק 'ה-עַמְׁשזזכ
.ׁשֵּקַבֲא 'ה ָךיֶנָּפ-תֶא ;יָנָפ ּוׁשְּקַּב--יִּבִל רַמָא ,ָךְלחזכ
.יִעְׁשִי יֵהֹלֱא ,יִנֵבְזַעַּת-לַאְו יִנֵׁשְּטִּת-לַא ;ָתיִיָה יִתָרְזֶע :ָךֶּדְבַע ,ףַאְּב-טַּת לַא--יִּנֶּמִמ ,ָךיֶנָּפ רֵּתְסַּת-לַאטזכ
.יִנֵפְסַאַי 'הו ;יִנּובָזֲע יִּמִאְו יִבָא-יִּכיזכ
.יָרְרֹוׁש ,ןַעַמְל--רֹוׁשיִמ חַרֹאְּב ,יִנֵחְנּו :ָךֶּכְרַּד ,'ה יִנֵרֹוהאיזכ
.סָמָח ַחֵפיִו ,רֶקֶׁש-יֵדֵע יִב-ּומָק יִּכ :יָרָצ ׁשֶפֶנְּב ,יִנֵנְּתִּת-לַאביזכ
.םיִּיַח ץֶרֶאְּב :'ה-בּוטְּב תֹואְרִל ,יִּתְנַמֱאֶה--אֵלּולגיזכ
.'ה-לֶא ,הֵּוַקְו ;ָךֶּבִל ץֵמֲאַיְו ,קַזֲח :'ה-לֶא ,הֵּוַקדיזכ
.רֹוב יֵדְרֹוי-םִע ,יִּתְלַׁשְמִנְו ;יִּנֶּמִמ הֶׁשֱחֶּת-ןֶּפ :יִּנֶּמִמ ׁשַרֱחֶּת-לַא ,יִרּוצ--אָרְקֶא 'ה ָךיֶלֵא ,דִוָדְלאחכ
.ָךֶׁשְדָק ריִבְּד-לֶא ,יַדָי יִאְׂשָנְּב ;ָךיֶלֵא יִעְּוַׁשְּב ,יַנּונֲחַּת לֹוק עַמְׁשבחכ
.םָבָבְלִּב ,הָעָרְו ;םֶהיֵעֵר-םִע ,םֹולָׁש יֵרְבֹּד :ןֶוָא-יֵלֲעֹּפ-םִעְו ,םיִעָׁשְר-םִע יִנֵכְׁשְמִּת-לַאגחכ
.םֶהָל םָלּומְּג בֵׁשָה ;םֶהָל ןֵּת ,םֶהיֵדְי הֵׂשֲעַמְּכ :םֶהיֵלְלַעַמ ַעֹרְכּו ,םָלֳעָפְּכ םֶהָל-ןֶּתדחכ
.םֵנְבִי אֹלְו ,םֵסְרֶהֶי ;ויָדָי הֵׂשֲעַמ-לֶאְו--'ה תֹּלֻעְּפ-לֶא ,ּוניִבָי אֹל יִּכהחכ
.יָנּונֲחַּת לֹוק ,עַמָׁש-יִּכ :'ה ְךּורָּבוחכ
.ּוּנֶדֹוהֲא יִריִּׁשִמּו ;יִּבִל זֹלֲעַּיַו :יִּתְרָזֱעֶנְו ,יִּבִל חַטָב ֹוּב--יִּנִגָמּו יִּזֻע ,'הזחכ
.אּוה ֹוחיִׁשְמ תֹועּוׁשְי זֹועָמּו ;ֹומָל-זֹע 'החחכ
.םָלֹועָה-דַע ,םֵאְּׂשַנְו םֵעְרּו ;ָךֶתָלֲחַנ-תֶא ְךֵרָבּו--ָךֶּמַע-תֶא ,הָעיִׁשֹוהטחכ
.זֹעָו דֹובָּכ ,'הל ּובָה ;םיִלֵא יֵנְּב ,'הל ּובָה :דִוָדְל ,רֹומְזִמאטכ
.ׁשֶדֹק-תַרְדַהְּב ,'הל ּווֲחַּתְׁשִה ;ֹומְׁש דֹובְּכ ,'הל ּובָהבטכ
.םיִּבַר םִיַמ-לַע ,'ה ;םיִעְרִה דֹובָּכַה-לֵא :םִיָּמַה-לַע ,'ה לֹוקגטכ
.רָדָהֶּב ,'ה לֹוק ;ַחֹּכַּב 'ה-לֹוקדטכ
.ןֹונָבְּלַה יֵזְרַא-תֶא ,'ה רֵּבַׁשְיַו ;םיִזָרֲא רֵבֹׁש ,'ה לֹוקהטכ
.םיִמֵאְר-ןֶב ֹומְּכ ,ןֹיְרִׂשְו ןֹונָבְל ;לֶגֵע-ֹומְּכ םֵדיִקְרַּיַווטכ
.ׁשֵא תֹובֲהַל ;בֵצֹח 'ה-לֹוקזטכ
.ׁשֵדָק רַּבְדִמ ,'ה ליִחָי ;רָּבְדִמ ליִחָי ,'ה לֹוקחטכ
.דֹובָּכ רֵמֹא ,ֹוּלֻּכ--ֹולָכיֵהְבּו :תֹורָעְי ףֹׂשֱחֶּיַו--תֹולָּיַא לֵלֹוחְי ,'ה לֹוקטטכ
.םָלֹועְל ְךֶלֶמ ,'ה בֶׁשֵּיַו ;בָׁשָי לּוּבַּמַל ,'היטכ
.םֹולָּׁשַב ֹוּמַע-תֶא ְךֵרָבְי ,'ה ;ןֵּתִי ֹוּמַעְל ,זֹע--'האיטכ
.דִוָדְל תִיַּבַה תַּכֻנֲח-ריִׁש :רֹומְזִמאל
.יִל יַבְיֹא ָּתְחַּמִׂש-אֹלְו ;יִנָתיִּלִד יִּכ ,'ה ָךְמִמֹורֲאבל
.יִנֵאָּפְרִּתַו ,ָךיֶלֵא יִּתְעַּוִׁש--יָהֹלֱא 'הגל
.רֹוב-יִדְרָּיִמ ,יִנַתיִּיִח ;יִׁשְפַנ לֹואְׁש-ןִמ ָתיִלֱעֶה--'הדל
.ֹוׁשְדָק רֶכֵזְל ,ּודֹוהְו ;ויָדיִסֲח 'הל ּורְּמַזהל
.הָּנִר רֶקֹּבַלְו ;יִכֶּב ןיִלָי ,בֶרֶעָּב :ֹונֹוצְרִּב םיִּיַח--ֹוּפַאְּב ,עַגֶר יִּכול
.םָלֹועְל טֹוּמֶא-לַּב--יִוְלַׁשְב יִּתְרַמָא ,יִנֲאַוזל
.לָהְבִנ יִתיִיָה ;ָךיֶנָפ ָּתְרַּתְסִה :זֹע-יִרְרַהְל הָּתְדַמֱעֶה ,ָךְנֹוצְרִּב--'החל
.ןָּנַחְתֶא ,יָנֹדֲא-לֶאְו ;אָרְקֶא 'ה ָךיֶלֵאטל
.ָךֶּתִמֲא דיִּגַיֲה ;רָפָע ָךְדֹויֲה :תַחָׁש-לֶא יִּתְדִרְּב ,יִמָדְּב עַצֶּב-הַמיל
.יִל רֵזֹע-הֵיֱה ,'ה ;יִנֵּנָחְו 'ה-עַמְׁשאיל
.הָחְמִׂש יִנֵרְּזַאְּתַו ;יִּקַׂש ָּתְחַּתִּפ :יִל לֹוחָמְל ,יִדְּפְסִמ ָּתְכַפָהביל
.ָּךֶדֹוא םָלֹועְל ,יַהֹלֱא 'ה :םֹּדִי אֹלְו--דֹובָכ ָךְרֶּמַזְי ,ןַעַמְלגיל
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵּצַנְמַלאאל
.יִנֵטְּלַפ ָךְתָקְדִצְּב ;םָלֹועְל הָׁשֹובֵא-לַא ,יִתיִסָח 'ה-ָךְּבבאל
.יִנֵעיִׁשֹוהְל ;תֹודּוצְמ תיֵבְל--זֹועָמ-רּוצְל ,יִל הֵיֱה :יִנֵליִּצַה הָרֵהְמ--ָךְנְזָא ,יַלֵא הֵּטַהגאל
.יִנֵלֲהַנְתּו יִנֵחְנַּת ,ָךְמִׁש ןַעַמְלּו ;הָּתָא יִתָדּוצְמּו יִעְלַס-יִּכדאל
.יִּזּועָמ ,הָּתַא-יִּכ :יִל ּונְמָט ,ּוז תֶׁשֶרֵמ--יִנֵאיִצֹוּתהאל
.תֶמֱא לֵא--'ה יִתֹוא ָתיִדָּפ :יִחּור דיִקְפַא ,ָךְדָיְּבואל
.יִּתְחָטָּב 'ה-לֶא ,יִנֲאַו ;אְוָׁש-יֵלְבַה םיִרְמֹּׁשַה ,יִתאֵנָׂשזאל
.יִׁשְפַנ תֹורָצְּב ,ָּתְעַדָי ;יִיְנָע-תֶא ,ָתיִאָר רֶׁשֲא :ָךֶּדְסַחְּב ,הָחְמְׂשֶאְו הָליִגָאחאל
.יָלְגַר בָחְרֶּמַב ָּתְדַמֱעֶה ;בֵיֹוא-דַיְּב ,יִנַּתְרַּגְסִה אֹלְוטאל
.יִנְטִבּו יִׁשְפַנ ;יִניֵע סַעַכְב הָׁשְׁשָע :יִל-רַצ יִּכ ,'ה יִנֵּנָחיאל
.ּוׁשֵׁשָע יַמָצֲעַו ;יִחֹכ יִנֹוֲעַּב לַׁשָּכ :הָחָנֲאַּב יַתֹונְׁשּו--יַּיַח ,ןֹוגָיְב ּולָכ יִּכאיאל
.יִּנֶּמִמ ּודְדָנ--ץּוחַּב יַאֹר :יָעָּדֻיְמִל דַחַפּו--דֹאְמ יַנֵכְׁשִלְו ,הָּפְרֶח יִתיִיָה יַרְרֹצ-לָּכִמביאל
.דֵבֹא יִלְכִּכ ,יִתיִיָה ;בֵּלִמ תֵמְּכ ,יִּתְחַּכְׁשִנגיאל
.ּומָמָז יִׁשְפַנ תַחַקָל ;יַלָע דַחַי םָדְסָּוִהְּב :ביִבָּסִמ רֹוגָמ--םיִּבַר תַּבִּד ,יִּתְעַמָׁש יִּכדיאל
.הָּתָא יַהֹלֱא ,יִּתְרַמָא ;'ה יִּתְחַטָב ָךיֶלָע ,יִנֲאַווטאל
.יָפְדֹרֵמּו ,יַבְיֹוא-דַּיִמ יִנֵליִּצַה ;יָתֹּתִע ָךְדָיְּבזטאל
.ָךֶּדְסַחְב יִנֵעיִׁשֹוה ;ָךֶּדְבַע-לַע ,ָךיֶנָפ הָריִאָהזיאל
.לֹואְׁשִל ּומְּדִי ,םיִעָׁשְר ּוׁשֹבֵי ;ָךיִתאָרְק יִּכ ,הָׁשֹובֵא-לַא--'החיאל
.זּובָו הָוֲאַגְּב--קָתָע קיִּדַצ-לַע תֹורְבֹּדַה :רֶקָׁש-יֵתְפִׂש ,הָנְמַלָאֵּתטיאל
.םָדָא יֵנְּב ,דֶגֶנ ;ְךָּב םיִסֹחַל ,ָּתְלַעָּפ :ָךיֶאֵריִּל ָּתְנַפָצ-רֶׁשֲא ,ָךְבּוט-בַר הָמכאל
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.תֹונֹׁשְל ביִרֵמ ;הָּכֻסְּב םֵנְּפְצִּת :ׁשיִא-יֵסְכֻרֵמ--ָךיֶנָּפ רֶתֵסְּב ,םֵריִּתְסַּתאכאל
.רֹוצָמ ריִעְּב ,יִל ֹוּדְסַח איִלְפִה יִּכ :'ה ְךּורָּבבכאל
.ָךיֶלֵא יִעְּוַׁשְּב ;יַנּונֲחַּת לֹוק ,ָּתְעַמָׁש--ןֵכָא :ָךיֶניֵע דֶגֶּנִמ ,יִּתְזַרְגִנ--יִזְפָחְב יִּתְרַמָא ,יִנֲאַוגכאל
.הָוֲאַג הֵׂשֹע ,רֶתֶי-לַע םֵּלַׁשְמּו ;'ה רֵצֹנ ,םיִנּומֱא :ויָדיִסֲח-לָּכ ,'ה-תֶא ּובֱהֶאדכאל
.'הל ,םיִלֲחַיְמַה-לָּכ--םֶכְבַבְל ץֵמֲאַיְו ,ּוקְזִחהכאל
.הָאָטֲח יּוסְּכ ;עַׁשֶּפ-יּוׂשְנ יֵרְׁשַא :ליִּכְׂשַמ ,דִוָדְלאבל
.הָּיִמְר ֹוחּורְּב ןיֵאְו ;ןֹוָע ֹול 'ה בֹׁשְחַי אֹל--םָדָא יֵרְׁשַאבבל
.םֹוּיַה-לָּכ ,יִתָגֲאַׁשְּב--יָמָצֲע ּולָּב ,יִּתְׁשַרֱחֶה-יִּכגבל
.הָלֶס ץִיַק יֵנֹבְרַחְּב--יִּדַׁשְל ְךַּפְהֶנ :ָךֶדָי ,יַלָע דַּבְכִּת--הָלְיַלָו םָמֹוי ,יִּכדבל
.הָלֶס יִתאָּטַח ןֹוֲע ָתאָׂשָנ הָּתַאְו ;'הל יַעָׁשְפ יֵלֲע הֶדֹוא ,יִּתְרַמָא--יִתיִּסִכ-אֹל יִנֹוֲעַו ,ָךֲעיִדֹוא יִתאָּטַחהבל
.ּועיִּגַי אֹל ,ויָלֵא--םיִּבַר םִיַמ ףֶטֵׁשְל ,קַר :אֹצְמ תֵעְל--ָךיֶלֵא דיִסָח-לָּכ לֵּלַּפְתִי ,תאֹז-לַעובל
.הָלֶס יִנֵבְבֹוסְּת ;טֵּלַפ יֵּנָר :יִנֵרְּצִּת רַּצִמ--יִל רֶתֵס ,הָּתַאזבל
.יִניֵע ָךיֶלָע הָצֲעיִא ;ְךֵלֵת ּוז-ְךֶרֶדְּב--ָךְרֹואְו ,ָךְליִּכְׂשַאחבל
.ָךיֶלֵא בֹרְק ,לַּב ;םֹולְבִל ֹויְדֶע ןֶסֶרָו-גֶתֶמְּב :ןיִבָה ןיֵא--דֶרֶפְּכ סּוסְּכ ,ּויְהִּת-לַאטבל
.ּוּנֶבְבֹוסְי ,דֶסֶח--'הּב ַחֵטֹוּבַהְו :עָׁשָרָל ,םיִבֹואְכַמ םיִּבַריבל
.בֵל-יֵרְׁשִי-לָּכ ,ּוניִנְרַהְו ;םיִקיִּדַצ ,ּוליִגְו 'הב ּוחְמִׂשאיבל
.הָּלִהְת הָואָנ ,םיִרָׁשְיַל ;'הּב ,םיִקיִּדַצ ּונְּנַראגל
.ֹול-ּורְּמַז ,רֹוׂשָע לֶבֵנְּב ;רֹוּנִכְּב 'הל ּודֹוהבגל
.הָעּורְתִּב ,ןֵּגַנ ּוביִטיֵה ;ׁשָדָח ריִׁש ,ֹול-ּוריִׁשגגל
.הָנּומֱאֶּב ,ּוהֵׂשֲעַמ-לָכְו ;'ה-רַבְּד רָׁשָי-יִּכדגל
.ץֶרָאָה הָאְלָמ ,'ה דֶסֶח ;טָּפְׁשִמּו הָקָדְצ ,בֵהֹאהגל
.םָאָבְצ-לָּכ ,ויִּפ ַחּורְבּו ;ּוׂשֲעַנ םִיַמָׁש ,'ה רַבְדִּבוגל
.תֹומֹוהְּת תֹורָצֹואְּב ןֵתֹנ ;םָּיַה יֵמ ,דֵּנַּכ סֵנֹּכזגל
.לֵבֵת יֵבְׁשֹי-לָּכ ,ּורּוגָי ּוּנֶּמִמ ;ץֶרָאָה-לָּכ ,'הֵמ ּואְריִיחגל
.דֹמֲעַּיַו ,הָּוִצ-אּוה ;יִהֶּיַו רַמָא אּוה יִּכטגל
.םיִּמַע תֹובְׁשְחַמ ,איִנֵה ;םִיֹוּג-תַצֲע ריִפֵה ,'היגל
.רֹדָו רֹדְל ,ֹוּבִל תֹובְׁשְחַמ ;דֹמֲעַּת םָלֹועְל ,'ה תַצֲעאיגל
.ֹול הָלֲחַנְל רַחָּב ,םָעָה ;ויָהֹלֱא 'ה-רֶׁשֲא ,יֹוּגַה יֵרְׁשַאביגל
.םָדָאָה יֵנְּב-לָּכ-תֶא ,הָאָר ;'ה טיִּבִה ,םִיַמָּׁשִמגיגל
.ץֶרָאָה יֵבְׁשֹי-לָּכ לֶא--ַחיִּגְׁשִה ֹוּתְבִׁש-ןֹוכְּמִמדיגל
.םֶהיֵׂשֲעַמ-לָּכ-לֶא ,ןיִבֵּמַה ;םָּבִל דַחַי רֵצֹּיַהוטגל
.ַחֹּכ-בָרְּב לֵצָּנִי-אֹל ,רֹוּבִּג ;לִיָח-בָרְּב עָׁשֹונ ,ְךֶלֶּמַה-ןיֵאזטגל
.טֵּלַמְי אֹל ,ֹוליֵח בֹרְבּו ;הָעּוׁשְתִל ,סּוּסַה רֶקֶׁשזיגל
.ֹוּדְסַחְל םיִלֲחַיְמַל ;ויָאֵרְי-לֶא ,'ה ןיֵע הֵּנִהחיגל
.בָעָרָּב ,םָתֹוּיַחְלּו ;םָׁשְפַנ תֶוָּמִמ ליִּצַהְלטיגל
.אּוה ּונֵּנִגָמּו ּונֵרְזֶע ;'הל הָתְּכִח ,ּונֵׁשְפַנכגל
.ּונְחָטָב ֹוׁשְדָק םֵׁשְב יִּכ :ּונֵּבִל חַמְׂשִי ,ֹוב-יִּכאכגל
.ְךָל ּונְלַחִי ,רֶׁשֲאַּכ :ּוניֵלָע 'ה ָךְּדְסַח-יִהְיבכגל
.ְךַלֵּיַו ,ּוהֵׁשְרָגְיַו ;ְךֶלֶמיִבֲא יֵנְפִל ,ֹומְעַט-תֶא ֹותֹוּנַׁשְּב--דִוָדְלאדל
.יִפְּב ֹותָּלִהְּת ,דיִמָּת ;תֵע-לָכְּב 'ה-תֶא הָכְרָבֲאבדל
.ּוחָמְׂשִיְו םיִוָנֲע ּועְמְׁשִי ;יִׁשְפַנ לֵּלַהְתִּת ,'הּבגדל
.וָּדְחַי ֹומְׁש הָמְמֹורְנּו ;יִּתִא 'הל ּולְּדַּגדדל
.יִנָליִּצִה יַתֹורּוגְמ-לָּכִמּו ;יִנָנָעְו 'ה-תֶא יִּתְׁשַרָּדהדל
.ּורָּפְחֶי-לַא ,םֶהיֵנְפּו ;ּורָהָנְו ויָלֵא ּוטיִּבִהודל
.ֹועיִׁשֹוה ,ויָתֹורָצ-לָּכִמּו ;ַעֵמָׁש 'הו ,אָרָק יִנָע הֶזזדל
.םֵצְּלַחְיַו ;ויָאֵריִל ביִבָס 'ה-ְךַאְלַמ הֶנֹחחדל
.ֹוּב-הֶסֱחֶי ,רֶבֶּגַה יֵרְׁשַא ;'ה בֹוט-יִּכ ,ּואְרּו ּומֲעַטטדל
.ויָאֵריִל ,רֹוסְחַמ ןיֵא-יִּכ :ויָׁשֹדְק 'ה-תֶא ּוארְיידל
.בֹוט-לָכ ּורְסְחַי-אֹל ,'ה יֵׁשְרֹדְו ;ּובֵעָרְו ּוׁשָר ,םיִריִפְּכאידל
.םֶכְדֶּמַלֲא ,'ה תַאְרִי ;יִל-ּועְמִׁש ,םיִנָב-ּוכְלבידל
.בֹוט תֹואְרִל ,םיִמָי בֵהֹא ;םיִּיַח ץֵפָחֶה ,ׁשיִאָה-יִמגידל
.הָמְרִמ רֵּבַּדִמ ,ָךיֶתָפְׂשּו ;עָרֵמ ָךְנֹוׁשְל רֹצְנדידל
.ּוהֵפְדָרְו םֹולָׁש ׁשֵּקַּב ;בֹוט-הֵׂשֲעַו ,עָרֵמ רּוסוטדל
.םָתָעְוַׁש-לֶא ,ויָנְזָאְו ;םיִקיִּדַצ-לֶא ,'ה יֵניֵעזטדל
.םָרְכִז ץֶרֶאֵמ תיִרְכַהְל ;עָר יֵׂשֹעְּב ,'ה יֵנְּפזידל
.םָליִּצִה ,םָתֹורָצ-לָּכִמּו ;ַעֵמָׁש 'הו ,ּוקֲעָצחידל
.ַעיִׁשֹוי ַחּור-יֵאְּכַּד-תֶאְו ;בֵל-יֵרְּבְׁשִנְל ,'ה בֹורָקטידל
.'ה ּוּנֶליִּצַי ,םָּלֻּכִמּו ;קיִּדַצ תֹועָר ,תֹוּבַרכדל
.הָרָּבְׁשִנ אֹל ,הָּנֵהֵמ תַחַא ;ויָתֹומְצַע-לָּכ רֵמֹׁשאכדל
.ּומָׁשְאֶי קיִּדַצ יֵאְנֹׂשְו ;הָעָר עָׁשָר תֵתֹומְּתבכדל
.ֹוּב םיִסֹחַה-לָּכ ,ּומְׁשְאֶי אֹלְו ;ויָדָבֲע ׁשֶפֶנ ,'ה הֶדֹּפגכדל
.יָמֲחֹל-תֶא ,םַחְל ;יַביִרְי-תֶא ,'ה הָביִר :דִוָדְלאהל
.יִתָרְזֶעְּב ,הָמּוקְו ;הָּנִצְו ןֵגָמ קֵזֲחַהבהל
.יִנָא ְךֵתָעֻׁשְי ,יִׁשְפַנְל רֹמֱא ;יָפְדֹר תאַרְקִל ,רֹגְסּו תיִנֲח קֵרָהְוגהל
.יִתָעָר ,יֵבְׁשֹח--ּורְּפְחַיְו רֹוחָא ּוגֹּסִי :יִׁשְפַנ יֵׁשְקַבְמ ,ּומְלָּכִיְו ּוׁשֹבֵידהל
.הֶחֹוּד 'ה ְךַאְלַמּו ;ַחּור-יֵנְפִל ץֹמְּכ ,ּויְהִיההל
.םָפְדֹר ,'ה ְךַאְלַמּו ;תֹּקַלְקַלֲחַו ְךֶׁשֹח ,םָּכְרַד-יִהְיוהל
.יִׁשְפַנְל ּורְפָח ,םָּנִח ;םָּתְׁשִר תַחַׁש ,יִל-ּונְמָט םָּנִח-יִּכזהל
.ּהָּב-לָּפִי ,הָאֹוׁשְּב ;ֹודְּכְלִּת ןַמָט-רֶׁשֲא ֹוּתְׁשִרְו :עָדֵי-אֹל ,הָאֹוׁש ּוהֵאֹובְּתחהל
.ֹותָעּוׁשיִּב ,ׂשיִׂשָּת ;'הּב ליִגָּת ,יִׁשְפַנְוטהל
.ֹולְזֹּגִמ ,ןֹויְבֶאְו יִנָעְו ;ּוּנֶּמִמ קָזָחֵמ ,יִנָע ליִּצַמ :ָךֹומָכ יִמ ,'ה--הָנְרַמאֹּת ,יַתֹומְצַע לָּכיהל
.יִנּולָאְׁשִי ,יִּתְעַדָי-אֹל רֶׁשֲא :סָמָח יֵדֵע ,ןּומּוקְיאיהל
.יִׁשְפַנְל לֹוכְׁש :הָבֹוט תַחַּת ,הָעָר יִנּומְּלַׁשְיביהל
.בּוׁשָת יִקיֵח-לַע ,יִתָּלִפְתּו ;יִׁשְפַנ םֹוּצַב יִתיֵּנִע--קָׂש יִׁשּובְל םָתֹולֲחַּב ,יִנֲאַוגיהל
.יִתֹוחַׁש רֵדֹק ,םֵא-לֶבֲאַּכ ;יִּתְכָּלַהְתִה ,יִל חָאְּכ-ַעֵרְּכדיהל
.ּוּמָד-אֹלְו ּועְרָק ;יִּתְעַדָי אֹלְו ,םיִכֵנ יַלָע ּופְסֶאֶנ :ּופָסֱאֶנְו ּוחְמָׂש ,יִעְלַצְבּווטהל
.ֹומיֵּנִׁש יַלָע קֹרָח--גֹועָמ יֵגֲעַל ,יֵפְנַחְּבזטהל
.יִתָדיִחְי ,םיִריִפְּכִמ ;םֶהיֵאֹּׁשִמ ,יִׁשְפַנ הָביִׁשָה :הֶאְרִּת הָּמַּכ ,יָנֹדֲאזיהל
.ָּךֶלְלַהֲא םּוצָע םַעְּב ;בָר לָהָקְּב ,ָךְדֹואחיהל
.ןִיָע-ּוצְרְקִי ,םָּנִח יַאְנֹׂש ;רֶקֶׁש יַבְיֹא יִל-ּוחְמְׂשִי-לַאטיהל
.ןּובֹׁשֲחַי ,תֹומְרִמ יֵרְבִּד--ץֶרֶא-יֵעְגִר לַעְו :ּורֵּבַדְי ,םֹולָׁש אֹל יִּככהל
.ּונֵניֵע הָתֲאָר ;חָאֶה חָאֶה ,ּורְמָא :םֶהיִּפ ,יַלָע ּוביִחְרַּיַואכהל
.יִּנֶּמִמ קַחְרִּת-לַא ,יָנֹדֲא ;ׁשַרֱחֶּת-לַא ,'ה הָתיִאָרבכהל
.יִביִרְל יָנֹדאַו יַהֹלֱא ;יִטָּפְׁשִמְל ,הָציִקָהְו הָריִעָהגכהל
.יִל-ּוחְמְׂשִי-לַאְו ;יָהֹלֱא 'ה ,ָךְקְדִצְכ יִנֵטְפָׁשדכהל
.ּוהּונֲעַּלִּב ,ּורְמאֹי-לַא ;ּונֵׁשְפַנ חָאֶה ,םָּבִלְב ּורְמאֹי-לַאהכהל
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.יָלָע םיִליִּדְגַּמַה--הָּמִלְכּו תֶׁשֹב-ּוׁשְּבְלִי :יִתָעָר יֵחֵמְׂש--וָּדְחַי ,ּורְּפְחַיְו ּוׁשֹבֵיוכהל
.ֹוּדְבַע םֹולְׁש ,ץֵפָחֶה ;'ה לַּדְגִי ,דיִמָת ּורְמאֹיְו :יִקְדִצ יֵצֵפֲח ,ּוחְמְׂשִיְו ּוּנֹרָיזכהל
.ָךֶתָּלִהְּת ,םֹוּיַה-לָּכ ;ָךֶקְדִצ הֶּגְהֶּת ,יִנֹוׁשְלּוחכהל
.דִוָדְל 'ה-דֶבֶעְל ַחֵּצַנְמַלאול
.ויָניֵע דֶגֶנְל ,םיִהֹלֱא דַחַּפ-ןיֵא ;יִּבִל בֶרֶקְּב ,עָׁשָרָל עַׁשֶּפ-םֻאְנבול
.אֹנְׂשִל ֹונֹוֲע אֹצְמִל ;ויָניֵעְּב ויָלֵא קיִלֱחֶה-יִּכגול
.ביִטיֵהְל ליִּכְׂשַהְל לַדָח ;הָמְרִמּו ןֶוָא ,ויִפ-יֵרְבִּדדול
.סָאְמִי אֹל ,עָר ;בֹוט-אֹל ְךֶרֶּד-לַע ,בֵּצַיְתִי :ֹובָּכְׁשִמ-לַע--בֹׁשְחַי ,ןֶוָאהול
.םיִקָחְׁש-דַע ,ָךְתָנּומֱא ;ָךֶּדְסַח םִיַמָּׁשַהְּב ,'הוול
.'ה ַעיִׁשֹות הָמֵהְבּו םָדָא ;הָּבַר םֹוהְּת ,ָךיֶטָּפְׁשִמ--לֵא-יֵרְרַהְּכ ,ָךְתָקְדִצזול
.ןּויָסֱחֶי ,ָךיֶפָנְּכ לֵצְּב--םָדָא יֵנְבּו :םיִהֹלֱא ,ָךְּדְסַח רָקָּי-הַמחול
.םֵקְׁשַת ָךיֶנָדֲע לַחַנְו ;ָךֶתיֵּב ןֶׁשֶּדִמ ,ןֻיְוְרִיטול
.רֹוא-הֶאְרִנ ,ָךְרֹואְּב ;םיִּיַח רֹוקְמ ,ָךְּמִע-יִּכיול
.בֵל-יֵרְׁשִיְל ,ָךְתָקְדִצְו ;ָךיֶעְדֹיְל ,ָךְּדְסַח ְךֹׁשְמאיול
.יִנֵדִנְּת-לַא ,םיִעָׁשְר-דַיְו ;הָוֲאַּג לֶגֶר ,יִנֵאֹובְּת-לַאביול
.םּוק ּולְכָי-אֹלְו ,ּוחֹּד ;ןֶוָא יֵלֲעֹּפ ,ּולְפָנ םָׁשגיול
.הָלְוַע יֵׂשֹעְּב ,אֵּנַקְּת-לַא ;םיִעֵרְּמַּב רַחְתִּת-לַא :דִוָדְלאזל
.ןּולֹוּבִי ,אֶׁשֶּד קֶרֶיְכּו ;ּולָּמִי הָרֵהְמ ,ריִצָחֶכ יִּכבזל
.הָנּומֱא הֵעְרּו ,ץֶרֶא-ןָכְׁש ;בֹוט-הֵׂשֲעַו ,'הּב חַטְּבגזל
.ָךֶּבִל תֹלֲאְׁשִמ ,ָךְל-ןֶּתִיְו ;'ה-לַע גַּנַעְתִהְודזל
.הֶׂשֲעַי אּוהְו ,ויָלָע חַטְבּו ;ָךֶּכְרַּד 'ה-לַע לֹוּגהזל
.םִיָרֳהָּצַּכ ,ָךֶטָּפְׁשִמּו ;ָךֶקְדִצ רֹואָכ איִצֹוהְווזל
.תֹוּמִזְמ הֶׂשֹע ,ׁשיִאְּב ;ֹוּכְרַּד ַחיִלְצַמְּב ,רַחְתִּת-לַא :ֹול-לֵלֹוחְתִהְו--'הל ,םֹוּדזזל
.ַעֵרָהְל-ְךַא ,רַחְתִּת-לַא ;הָמֵח בֹזֲעַו ,ףַאֵמ ףֶרֶהחזל
.ץֶרָא-ּוׁשְריִי הָּמֵה ,'ה יֵוֹקְו ;ןּותֵרָּכִי ,םיִעֵרְמ-יִּכטזל
.ּוּנֶניֵאְו ֹומֹוקְמ-לַע ָּתְנַנֹוּבְתִהְו ;עָׁשָר ןיֵאְו ,טַעְמ דֹועְויזל
.םֹולָׁש בֹר-לַע ,ּוגְּנַעְתִהְו ;ץֶרָא-ּוׁשְריִי םיִוָנֲעַואיזל
.ויָּנִׁש ויָלָע קֵרֹחְו ;קיִּדַּצַל ,עָׁשָר םֵמֹזביזל
.ֹומֹוי אֹבָי-יִּכ ,הָאָר-יִּכ :ֹול-קַחְׂשִי יָנֹדֲאגיזל
.ְךֶרָד-יֵרְׁשִי ,ַחֹובְטִל ;ןֹויְבֶאְו יִנָע ,ליִּפַהְל :םָּתְׁשַק ּוכְרָדְו--םיִעָׁשְר ּוחְתָּפ ,בֶרֶחדיזל
.הָנְרַבָּׁשִּת ,םָתֹותְּׁשַקְו ;םָּבִלְב אֹובָּת ,םָּבְרַחוטזל
.םיִּבַר םיִעָׁשְר ,ןֹומֲהֵמ--קיִּדַּצַל ,טַעְמ-בֹוטזטזל
.'ה םיִקיִּדַצ ְךֵמֹוסְו ;הָנְרַבָּׁשִּת ,םיִעָׁשְר תֹועֹורְז יִּכזיזל
.הֶיְהִּת םָלֹועְל ,םָתָלֲחַנְו ;םִמיִמְת יֵמְי ,'ה ַעֵדֹויחיזל
.ּועָּבְׂשִי ןֹובָעְר יֵמיִבּו ;הָעָר תֵעְּב ,ּוׁשֹבֵי-אֹלטיזל
.ּולָּכ ןָׁשָעֶב ּולָּכ ;םיִרָּכ רַקיִּכ ,'ה יֵבְיֹאְו ,ּודֵבאֹי ,םיִעָׁשְר יִּככזל
.ןֵתֹונְו ןֵנֹוח ,קיִּדַצְו ;םֵּלַׁשְי אֹלְו ,עָׁשָר הֶוֹלאכזל
.ּותֵרָּכִי ,ויָלָּלֻקְמּו ;ץֶרָא ּוׁשְריִי ,ויָכָרֹבְמ יִּכבכזל
.ץָּפְחֶי ֹוּכְרַדְו ;ּונָנֹוּכ רֶבֶג-יֵדֲעְצִמ ,'הֵמגכזל
.ֹודָי ְךֵמֹוס ,'ה-יִּכ :לָטּוי-אֹל לֹּפִי-יִּכדכזל
.םֶחָל-ׁשֶּקַבְמ ,ֹועְרַזְו ;בָזֱעֶנ קיִּדַצ ,יִתיִאָר-אֹלְו :יִּתְנַקָז-םַּג--יִתיִיָה ,רַעַנהכזל
.הָכָרְבִל ,ֹועְרַזְו ;הֶוְלַמּו ןֵנֹוח ,םֹוּיַה-לָּכוכזל
.םָלֹועְל ןֹכְׁשּו ;בֹוט-הֵׂשֲעַו ,עָרֵמ רּוסזכזל
.תָרְכִנ םיִעָׁשְר עַרֶזְו ;ּורָמְׁשִנ םָלֹועְל ,ויָדיִסֲח-תֶא בֹזֲעַי-אֹלְו ,טָּפְׁשִמ בֵהֹא ,'ה יִּכחכזל
.ָהיֶלָע דַעָל ּונְּכְׁשִיְו ;ץֶרָא-ּוׁשְריִי םיִקיִּדַצטכזל
.טָּפְׁשִמ רֵּבַדְּת ,ֹונֹוׁשְלּו ;הָמְכָח הֶּגְהֶי ,קיִּדַצ-יִּפלזל
.ויָרֻׁשֲא דַעְמִת אֹל ;ֹוּבִלְּב ויָהֹלֱא תַרֹוּתאלזל
.ֹותיִמֲהַל ,ׁשֵּקַבְמּו ;קיִּדַּצַל ,עָׁשָר הֶפֹוצבלזל
.ֹוטְפָּׁשִהְּב ,ּוּנֶעיִׁשְרַי אֹלְו ;ֹודָיְב ּוּנֶבְזַעַי-אֹל ,'הגלזל
.הֶאְרִּת םיִעָׁשְר תֵרָּכִהְּב ;ץֶרָא תֶׁשֶרָל ,ָךְמִמֹוריִו ,ֹוּכְרַּד רֹמְׁשּו ,'ה-לֶא הֵּוַקדלזל
.ןָנֲעַר חָרְזֶאְּכ ,הֶרָעְתִמּו ;ץיִרָע עָׁשָר ,יִתיִאָרהלזל
.אָצְמִנ אֹלְו ,ּוהֵׁשְקַבֲאָו ;ּוּנֶניֵא הֵּנִהְו ,רֹבֲעַּיַוולזל
.םֹולָׁש ׁשיִאְל תיִרֲחַא-יִּכ :רָׁשָי הֵאְרּו ,םָּת-רָמְׁשזלזל
.הָתָרְכִנ םיִעָׁשְר תיִרֲחַא ;וָּדְחַי ּודְמְׁשִנ ,םיִעְׁשֹפּוחלזל
.הָרָצ תֵעְּב ,םָּזּועָמ ;'הֵמ ,םיִקיִּדַצ תַעּוׁשְתּוטלזל
.ֹוב ּוסָח-יִּכ--םֵעיִׁשֹויְו ,םיִעָׁשְרֵמ םֵטְּלַפְי :םֵטְּלַפְיַו ,'ה םֵרְזְעַּיַומזל
.ריִּכְזַהְל דִוָדְל רֹומְזִמאחל
.יִנֵרְּסַיְת ָךְתָמֲחַבּו ;יִנֵחיִכֹות ָךְּפְצֶקְּב-לַא--'הבחל
.ָךֶדָי יַלָע תַחְנִּתַו ;יִב ּותֲחִנ ,ָךיֶּצִח-יִּכגחל
.יִתאָּטַח יֵנְּפִמ ,יַמָצֲעַּב םֹולָׁש-ןיֵא ;ָךֶמְעַז יֵנְּפִמ ,יִרָׂשְבִּב םֹתְמ-ןיֵאדחל
.יִּנֶּמִמ ּודְּבְכִי ,דֵבָכ אָּׂשַמְּכ ;יִׁשאֹר ּורְבָע ,יַתֹנֹוֲע יִּכהחל
.יִּתְלַּוִא ,יֵנְּפִמ :יָתֹרּוּבַח ,ּוּקַמָנ ּוׁשיִאְבִהוחל
.יִּתְכָּלִה רֵדֹק ,םֹוּיַה-לָּכ ;דֹאְמ-דַע יִתֹחַׁש יִתיֵוֲעַנזחל
.יִרָׂשְבִּב ,םֹתְמ ןיֵאְו ;הֶלְקִנ ּואְלָמ ,יַלָסְכ-יִּכחחל
.יִּבִל תַמֲהַּנִמ ,יִּתְגַאָׁש ;דֹאְמ-דַע יִתיֵּכְדִנְו יִתֹוגּופְנטחל
.הָרָּתְסִנ-אֹל ָךְּמִמ ,יִתָחְנַאְו ;יִתָוֲאַּת-לָכ ָךְּדְגֶנ ,יָנֹדֲאיחל
.יִּתִא ןיֵא ,םֵה-םַּג יַניֵע-רֹואְו ;יִחֹכ יִנַבָזֲע ,רַחְרַחְס יִּבִלאיחל
.ּודָמָע קֹחָרֵמ ,יַבֹורְקּו ;ּודֹמֲעַי יִעְגִנ דֶגֶּנִמ--יַעֵרְו ,יַבֲהֹאביחל
.ּוּגְהֶי םֹוּיַה-לָּכ ,תֹומְרִמּו ;תֹוּוַה ּורְּבִּד ,יִתָעָר יֵׁשְרֹדְו ,יִׁשְפַנ יֵׁשְקַבְמ ,ּוׁשְקַנְיַוגיחל
.ויִּפ-חַּתְפִי אֹל ,םֵּלִאְכּו ;עָמְׁשֶא אֹל ,ׁשֵרֵחְכ יִנֲאַודיחל
.תֹוחָכֹוּת ,ויִפְּב ןיֵאְו ;ַעֵמֹׁש-אֹל רֶׁשֲא ,ׁשיִאְּכ--יִהֱאָווטחל
.יָהֹלֱא יָנֹדֲא ,הֶנֲעַת הָּתַא ;יִּתְלָחֹוה 'ה ָךְל-יִּכזטחל
.ּוליִּדְגִה יַלָע ,יִלְגַר טֹומְּב ;יִל-ּוחְמְׂשִי-ןֶּפ ,יִּתְרַמָא-יִּכזיחל
.דיִמָת יִּדְגֶנ יִבֹואְכַמּו ;ןֹוכָנ עַלֶצְל ,יִנֲא-יִּכחיחל
.יִתאָּטַחֵמ ,גַאְדֶא ;דיִּגַא יִנֹוֲע-יִּכטיחל
.רֶקָׁש יַאְנֹׂש ּוּבַרְו ;ּומֵצָע םיִּיַח ,יַבְיֹאְוכחל
.בֹוט-יִפְדָר תַחַּת ,יִנּונְטְׂשִי--הָבֹוט תַחַּת ,הָעָר יֵמְּלַׁשְמּואכחל
.יִּנֶּמִמ קַחְרִּת-לַא ,יַהֹלֱא :'ה יִנֵבְזַעַּת-לַאבכחל
.יִתָעּוׁשְּת ,יָנֹדֲא :יִתָרְזֶעְל הָׁשּוחגכחל
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ןּותּודיִל ַחֵּצַנְמַלאטל
.יִּדְגֶנְל עָׁשָר דֹעְּב--םֹוסְחַמ יִפְל הָרְמְׁשֶא :יִנֹוׁשְלִב אֹוטֲחֵמ ,יַכָרְד הָרְמְׁשֶא--יִּתְרַמָאבטל
.רָּכְעֶנ יִבֵאְכּו ;בֹוּטִמ יִתיֵׁשֱחֶה ,הָּיִמּוד יִּתְמַלֱאֶנגטל
.יִנֹוׁשְלִּב ,יִּתְרַּבִּד ;ׁשֵא-רַעְבִת יִגיִגֲהַּב--יִּבְרִקְּב ,יִּבִל-םַחדטל
.יִנָא לֵדָח-הֶמ ,הָעְדֵא ;איִה-הַמ יַמָי תַּדִמּו--יִּצִק ,'ה יִנֵעיִדֹוההטל
.הָלֶס בָּצִנ ,םָדָא-לָּכ לֶבֶה-לָּכ ְךַא ;ָךֶּדְגֶנ ןִיַאְכ יִּדְלֶחְו--יַמָי הָּתַתָנ ,תֹוחָפְט הֵּנִהוטל
.םָפְסֹא-יִמ עַדֵי-אֹלְו ,רֹּבְצִי ;ןּויָמֱהֶי לֶבֶה-ְךַא--ׁשיִא-ְךֶּלַהְתִי ,םֶלֶצְּב-ְךַאזטל

Page 7 of 30TH Table Print

26/06/2018http://www.faithbit.org.il/asp/TH/TehilimPrint.aspx?from_chap=1&to_chap=150



.איִה ָךְל ,יִּתְלַחֹוּת--יָנֹדֲא יִתיִּוִּק-הַמ הָּתַעְוחטל
.יִנֵמיִׂשְּת-לַא ,לָבָנ תַּפְרֶח ;יִנֵליִּצַה יַעָׁשְּפ-לָּכִמטטל
.ָתיִׂשָע הָּתַא יִּכ :יִּפ-חַּתְפֶא אֹל ,יִּתְמַלֱאֶניטל
.יִתיִלָכ יִנֲא ,ָךְדָי תַרְגִּתִמ ;ָךֶעְגִנ יַלָעֵמ רֵסָהאיטל
.הָלֶס םָדָא-לָּכ לֶבֶה ְךַא ;ֹודּומֲח ׁשָעָּכ סֶמֶּתַו--ׁשיִא ָּתְרַּסִי ,ןֹוָע-לַע תֹוחָכֹותְּבביטל
.יָתֹובֲא-לָכְּכ ,בָׁשֹוּת ;ְךָּמִע יִכֹנָא רֵג יִּכ :ׁשַרֱחֶּת-לַא ,יִתָעְמִּד-לֶא--הָניִזֲאַה יִתָעְוַׁשְו ,'ה יִתָּלִפְת הָעְמִׁשגיטל
.יִּנֶניֵאְו ְךֵלֵא םֶרֶטְּב--הָגיִלְבַאְו יִּנֶּמִמ עַׁשָהדיטל
.רֹומְזִמ דִוָדְל ,ַחֵּצַנְמַלאמ
.יִתָעְוַׁש עַמְׁשִּיַו ,יַלֵא טֵּיַו ;'ה יִתיִּוִק הֹּוַקבמ
.יָרֻׁשֲא ןֵנֹוּכ ;יַלְגַר עַלֶס-לַע םֶקָּיַו :ןֵוָּיַה טיִּטִמ--ןֹואָׁש רֹוּבִמ ,יִנֵלֲעַּיַוגמ
.'הּב ,ּוחְטְבִיְו ;ּואָריִיְו םיִּבַר ּואְרִי :ּוניֵהֹלאֵל הָּלִהְּת--ׁשָדָח ריִׁש ,יִפְּב ןֵּתִּיַודמ
.בָזָכ יֵטָׂשְו ,םיִבָהְר-לֶא הָנָפ-אֹלְו ;ֹוחַטְבִמ ,'ה םָׂש-רֶׁשֲא--רֶבֶּגַה יֵרְׁשַאהמ
.רֵּפַּסִמ ,ּומְצָע ;הָרֵּבַדֲאַו הָדיִּגַא--ָךיֶלֵא ְךֹרֲע ,ןיֵא :ּוניֵלֵא ,ָךיֶתֹבְׁשְחַמּו ָךיֶתֹאְלְפִנ--יַהֹלֱא 'ה הָּתַא ,ָתיִׂשָע תֹוּבַרומ
.ָּתְלָאָׁש אֹל ,הָאָטֲחַו הָלֹוע ;יִּל ָתיִרָּכ ,םִיַנְזָא--ָּתְצַפָח-אֹל ,הָחְנִמּו חַבֶזזמ
.יָלָע בּותָּכ ,רֶפֵס-תַּלִגְמִּב :יִתאָב-הֵּנִה ,יִּתְרַמָא זָאחמ
.יָעֵמ ְךֹותְּב ,ָךְתָרֹותְו ;יִּתְצָפָח יַהֹלֱא ָךְנֹוצְר-תֹוׂשֲעַלטמ
.ָּתְעָדָי הָּתַא ,'ה :אָלְכֶא אֹל ,יַתָפְׂש הֵּנִה--בָר לָהָקְּב ,קֶדֶצ יִּתְרַּׂשִּבימ
.בָר לָהָקְל ,ָךְּתִמֲאַו ָךְּדְסַח יִּתְדַחִכ-אֹל ;יִּתְרָמָא ָךְתָעּוׁשְתּו ָךְתָנּומֱא--יִּבִל ְךֹותְּב ,יִתיִּסִכ-אֹל ָךְתָקְדִצאימ
.יִנּורְּצִי דיִמָּת ,ָךְּתִמֲאַו ָךְּדְסַח ;יִּנֶּמִמ ָךיֶמֲחַר אָלְכִת-אֹל--'ה הָּתַאבימ
.יִנָבָזֲע יִּבִלְו ,יִׁשאֹר תֹורֲעַּׂשִמ ּומְצָע ;תֹואְרִל יִּתְלֹכָי-אֹלְו ,יַתֹנֹוֲע יִנּוגיִּׂשִה--רָּפְסִמ ןיֵא-דַע ,תֹועָר יַלָע-ּופְפָא יִּכגימ
.הָׁשּוח יִתָרְזֶעְל ,'ה ;יִנֵליִּצַהְל ,'ה הֵצְרדימ
.יִתָעָר ,יֵצֵפֲח--ּומְלָּכִיְו ,רֹוחָא ּוגֹּסִי :ּהָתֹוּפְסִל ,יִׁשְפַנ יֵׁשְקַבְמ--דַחַי ,ּורְּפְחַיְו ּוׁשֹבֵיוטמ
.חָאֶה חָאֶה ,יִל םיִרְמֹאָה--םָּתְׁשָּב בֶקֵע-לַע ,ּוּמֹׁשָיזטמ
.ָךֶתָעּוׁשְּת ,יֵבֲהֹא--'ה לַּדְגִי ,דיִמָת ּורְמאֹי :ָךיֶׁשְקַבְמ-לָּכ--ָךְּב ,ּוחְמְׂשִיְו ּוׂשיִׂשָיזימ
.רַחַאְּת-לַא ,יַהֹלֱא :הָּתַא יִטְלַפְמּו יִתָרְזֶע :יִל-בָׁשֲחַי יָנֹדֲא--ןֹויְבֶאְו יִנָע ,יִנֲאַוחימ
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵּצַנְמַלאאמ
.'ה ּוהֵטְּלַמְי ,הָעָר םֹויְּב ;לָּד-לֶא ליִּכְׂשַמ ,יֵרְׁשַאבאמ
.ויָבְיֹא ׁשֶפֶנְּב ,ּוהֵנְּתִּת-לַאְו ;ץֶרָאָּב רַּׁשֻאְו--ּוהֵּיַחיִו ּוהֵרְמְׁשִי ,'הגאמ
.ֹויְלָחְב ָּתְכַפָה ,ֹובָּכְׁשִמ-לָּכ ;יָוְּד ׂשֶרֶע-לַע ,ּוּנֶדָעְסִי--'הדאמ
.ְךָל יִתאָטָח-יִּכ ,יִׁשְפַנ הָאָפְר ;יִנֵּנָח 'ה ,יִּתְרַמָא-יִנֲאהאמ
.ֹומְׁש דַבָאְו ,תּומָי יַתָמ ;יִל עַר ּורְמאֹי--יַבְיֹואואמ
.רֵּבַדְי ץּוחַל אֵצֵי ;ֹול ןֶוָא-ץָּבְקִי ,ֹוּבִל--רֵּבַדְי אְוָׁש ,תֹואְרִל אָּב-םִאְוזאמ
.יִל הָעָר ּובְׁשְחַי--יַלָע ;יָאְנֹׂש-לָּכ ,ּוׁשֲחַלְתִי יַלָע--דַחַיחאמ
.םּוקָל ףיִסֹוי-אֹל ,בַכָׁש רֶׁשֲאַו ;ֹוּב קּוצָי ,לַעַּיִלְּב-רַבְּדטאמ
.בֵקָע יַלָע ליִּדְגִה ;יִמְחַל לֵכֹוא--ֹוב יִּתְחַטָּב-רֶׁשֲא ,יִמֹולְׁש ׁשיִא-םַּגיאמ
.םֶהָל הָמְּלַׁשֲאַו ;יִנֵמיִקֲהַו יִנֵּנָח ,'ה הָּתַאְואיאמ
.יָלָע יִבְיֹא ַעיִרָי-אֹל יִּכ :יִּב ָּתְצַפָח-יִּכ ,יִּתְעַדָי תאֹזְּבביאמ
.םָלֹועְל ָךיֶנָפְל יִנֵביִּצַּתַו ;יִּב ָּתְכַמָּת ,יִּמֻתְּב--יִנֲאַוגיאמ
.ןֵמָאְו ןֵמָא :םָלֹועָה דַעְו ,םָלֹועָהֵמ--לֵאָרְׂשִי יֵהֹלֱא ,'ה ְךּורָּבדיאמ
.חַרֹק-יֵנְבִל ליִּכְׂשַמ ,ַחֵּצַנְמַלאבמ
.םיִהֹלֱא ָךיֶלֵא גֹרֲעַת יִׁשְפַנ ןֵּכ--םִיָמ-יֵקיִפֲא-לַע גֹרֲעַּת ,לָּיַאְּכבבמ
.םיִהֹלֱא יֵנְּפ ,הֶאָרֵאְו ;אֹובָא יַתָמ :יָח לֵאְל--םיִהֹלאֵל ,יִׁשְפַנ הָאְמָצגבמ
.ָךיֶהֹלֱא הֵּיַא ,םֹוּיַה-לָּכ יַלֵא רֹמֱאֶּב ;הָלְיָלָו םָמֹוי ,םֶחֶל יִתָעְמִד יִּל-הָתְיָהדבמ
.גֵגֹוח ןֹומָה ;הָדֹותְו הָּנִר-לֹוקְּב :םיִהֹלֱא תיֵּב-דַע םֵּדַּדֶא ,ְךָּסַּב רֹבֱעֶא יִּכ--יִׁשְפַנ יַלָע הָכְּפְׁשֶאְו ,הָרְּכְזֶא הֶּלֵאהבמ
.ויָנָּפ תֹועּוׁשְי--ּוּנֶדֹוא דֹוע-יִּכ ,םיִהֹלאֵל יִלִחֹוה :יָלָע יִמֱהֶּתַו--יִׁשְפַנ ,יִחֲחֹוּתְׁשִּת-הַמובמ
.רָעְצִמ רַהֵמ ,םיִנֹומְרֶחְו ;ןֵּדְרַי ץֶרֶאֵמ ,ָךְרָּכְזֶא--ןֵּכ-לַע :חָחֹוּתְׁשִת יִׁשְפַנ ,יַלָע--יַהֹלֱאזבמ
.ּורָבָע יַלָע ,ָךיֶּלַגְו ָךיֶרָּבְׁשִמ-לָּכ ;ָךיֶרֹוּנִצ לֹוקְל ,אֵרֹוק םֹוהְּת-לֶא-םֹוהְּתחבמ
.יָּיַח לֵאְל ,הָּלִפְּת--יִּמִע הֹריִׁש ,הָלְיַּלַבּו ,ֹוּדְסַח 'ה הֶּוַצְי ,םָמֹויטבמ
.בֵיֹוא ץַחַלְּב--ְךֵלֵא רֵדֹק-הָּמָל :יִנָּתְחַכְׁש הָמָל--יִעְלַס לֵאְל ,הָרְמֹואיבמ
.ָךיֶהֹלֱא הֵּיַא ,םֹוּיַה-לָּכ יַלֵא םָרְמָאְּב ;יָרְרֹוצ יִנּופְרֵח--יַתֹומְצַעְּב ,חַצֶרְּבאיבמ
.יָהֹלאֵו ,יַנָּפ תֹעּוׁשְי--ּוּנֶדֹוא דֹוע-יִּכ ,םיִהֹלאֵל יִליִחֹוה :יָלָע יִמֱהֶּת-הַמּו--יִׁשְפַנ ,יִחֲחֹוּתְׁשִּת-הַמביבמ
.יִנֵטְּלַפְת הָלְוַעְו הָמְרִמ ׁשיִאֵמ ;דיִסָח-אֹל יֹוּגִמ--יִביִר הָביִרְו ,םיִהֹלֱא יִנֵטְפָׁשאגמ
.בֵיֹוא ץַחַלְּב ,ְךֵּלַהְתֶא רֵדֹק-הָּמָל :יִנָּתְחַנְז הָמָל--יִּזּועָמ יֵהֹלֱא ,הָּתַא-יִּכבגמ
.ָךיֶתֹונְּכְׁשִמ-לֶאְו ,ָךְׁשְדָק-רַה-לֶא יִנּואיִבְי ;יִנּוחְנַי הָּמֵה ,ָךְּתִמֲאַו ָךְרֹוא-חַלְׁשגגמ
.יָהֹלֱא םיִהֹלֱא--רֹוּנִכְב ָךְדֹואְו :יִליִּג תַחְמִׂש ,לֵא-לֶא--םיִהֹלֱא חַּבְזִמ-לֶא ,הָאֹובָאְודגמ
.יָהֹלאֵו ,יַנָּפ תֹעּוׁשְי--ּוּנֶדֹוא דֹוע-יִּכ ,םיִהֹלאֵל יִליִחֹוה :יָלָע יִמֱהֶּת-הַמּו--יִׁשְפַנ ,יִחֲחֹוּתְׁשִּת-הַמהגמ
.ליִּכְׂשַמ חַרֹק-יֵנְבִל ַחֵּצַנְמַלאדמ
.םֶדֶק יֵמיִּב ,םֶהיֵמיִב ָּתְלַעָּפ לַעֹּפ :ּונָל-ּורְּפִס ּוניֵתֹובֲא--ּונְעַמָׁש ּוניֵנְזָאְּב ,םיִהֹלֱאבדמ
.םֵחְּלַׁשְּתַו ,םיִּמֻאְל עַרָּת ;םֵעָּטִּתַו--ָּתְׁשַרֹוה םִיֹוּג ָךְדָי ,הָּתַאגדמ
.םָתיִצְר יִּכ--ָךיֶנָּפ רֹואְו ,ָךֲעֹורְזּו ָךְניִמְי-יִּכ :ֹומָּל-הָעיִׁשֹוה-אֹל ,םָעֹורְזּו ,ץֶרָא ּוׁשְרָי ,םָּבְרַחְב אֹל יִּכדדמ
.בֹקֲעַי תֹועּוׁשְי ,הֵּוַצ ;םיִהֹלֱא יִּכְלַמ אּוה-הָּתַאהדמ
.ּוניֵמָק סּובָנ ,ָךְמִׁשְּב ;ַחֵּגַנְנ ּוניֵרָצ ,ָךְּבודמ
.יִנֵעיִׁשֹות אֹל ,יִּבְרַחְו ;חָטְבֶא יִּתְׁשַקְב אֹל יִּכזדמ
.ָתֹוׁשיִבֱה ּוניֵאְנַׂשְמּו ;ּוניֵרָּצִמ ,ּונָּתְעַׁשֹוה יִּכחדמ
.הָלֶס הֶדֹונ םָלֹועְל ,ָךְמִׁשְו ;םֹוּיַה-לָכ ּונְלַּלִה ,םיִהֹלאֵּבטדמ
.ּוניֵתֹואְבִצְּב ,אֵצֵת-אֹלְו ;ּונֵמיִלְכַּתַו ,ָּתְחַנָז-ףַאידמ
.ֹומָל ּוסָׁש ,ּוניֵאְנַׂשְמּו ;רָצ-יִּנִמ ,רֹוחָא ּונֵביִׁשְּתאידמ
.ּונָתיִרֵז ,םִיֹוּגַבּו ;לָכֲאַמ ןאֹצְּכ ,ּונֵנְּתִּתבידמ
.םֶהיֵריִחְמִּב ,ָתיִּבִר-אֹלְו ;ןֹוה-אֹלְב ָךְּמַע-רֹּכְמִּתגידמ
.ּוניֵתֹוביִבְסִל ,סֶלֶקָו גַעַל ;ּוניֵנֵכְׁשִל ,הָּפְרֶח ּונֵמיִׂשְּתדידמ
.םיִּמֻאְלַּב ,ׁשאֹר-דֹונְמ ;םִיֹוּגַּב ,לָׁשָמ ּונֵמיִׂשְּתוטדמ
.יִנְתָּסִּכ יַנָּפ תֶׁשֹבּו ;יִּדְגֶנ יִתָּמִלְּכ ,םֹוּיַה-לָּכזטדמ
.םֵּקַנְתִמּו ,בֵיֹוא יֵנְּפִמ ;ףֵּדַגְמּו ףֵרָחְמ ,לֹוּקִמזידמ
.ָךֶתיִרְבִּב ,ּונְרַּקִׁש-אֹלְו ;ָךּונֲחַכְׁש אֹלְו ,ּונְתַאָּב תאֹז-לָּכחידמ
.ָךֶחְרָא יִּנִמ ,ּוניֵרֻׁשֲא טֵּתַו ;ּונֵּבִל רֹוחָא גֹוסָנ-אֹלטידמ
.תֶוָמְלַצְב ּוניֵלָע סַכְּתַו ;םיִּנַּת םֹוקְמִּב ,ּונָתיִּכִד יִּככדמ
.רָז לֵאְל ,ּוניֵּפַּכ ׂשֹרְפִּנַו ;ּוניֵהֹלֱא םֵׁש ,ּונְחַכָׁש-םִאאכדמ
.בֵל תֹומֻלֲעַּת ,ַעֵדֹי אּוה-יִּכ :תאֹז-רָקֲחַי ,םיִהֹלֱא אֹלֲהבכדמ
.הָחְבִט ןאֹצְּכ ,ּונְבַׁשְחֶנ ;םֹוּיַה-לָכ ּונְגַרֹה ,ָךיֶלָע-יִּכגכדמ
.חַצֶנָל חַנְזִּת-לַא ,הָציִקָה ;יָנֹדֲא ןַׁשיִת הָּמָל ,הָרּועדכדמ
.ּונֵצֲחַלְו ּונֵיְנָע חַּכְׁשִּת ;ריִּתְסַת ָךיֶנָפ-הָּמָלהכדמ
.ּונֵנְטִּב ץֶרָאָל הָקְבָּד ;ּונֵׁשְפַנ רָפָעֶל הָחָׁש יִּכוכדמ
.ָךֶּדְסַח ןַעַמְל ,ּונֵדְפּו ;ּונָּל הָתָרְזֶע ,הָמּוקזכדמ
.תֹדיִדְי ריִׁש ,ליִּכְׂשַמ ;חַרֹק-יֵנְבִל ,םיִּנַׁשֹׁש-לַע ַחֵּצַנְמַלאהמ
.ריִהָמ רֵפֹוס טֵע ,יִנֹוׁשְל ;ְךֶלֶמְל יַׂשֲעַמ ,יִנָא רֵמֹא--בֹוט רָבָּד ,יִּבִל ׁשַחָרבהמ
.םָלֹועְל םיִהֹלֱא ָךְכַרֵּב ןֵּכ-לַע ;ָךיֶתֹותְפִׂשְּב ,ןֵח קַצּוה--םָדָא יֵנְּבִמ ,ָתיִפָיְפָיגהמ
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.ָךֶרָדֲהַו ,ָךְדֹוה--רֹוּבִּג ְךֵרָי-לַע ָךְּבְרַח-רֹוגֲחדהמ
.ָךֶניִמְי תֹואָרֹונ ָךְרֹותְו ;קֶדֶצ-הָוְנַעְו ,תֶמֱא-רַבְּד-לַע--בַכְר חַלְצ ,ָךְרָדֲהַוההמ
.ְךֶלֶּמַה יֵבְיֹוא ,בֵלְּב ;ּולְּפִי ָךיֶּתְחַּת ,םיִּמַע :םיִנּונְׁש ,ָךיֶּצִחוהמ
.ָךֶתּוכְלַמ טֶבֵׁש ,רֹׁשיִמ טֶבֵׁש ;דֶעָו םָלֹוע ,םיִהֹלֱא ָךֲאְסִּכזהמ
.ָךֶרֵבֲחֵמ--ןֹוׂשָׂש ןֶמֶׁש ,ָךיֶהֹלֱא םיִהֹלֱא ָךֲחָׁשְמ ןֵּכ-לַע :עַׁשֶר-אָנְׂשִּתַו ,קֶדֶּצ ָּתְבַהָאחהמ
.ָךּוחְּמִׂש יִּנִמ ,ןֵׁש יֵלְכיֵה-ןִמ ;ָךיֶתֹדְגִּב-לָּכ ,תֹועיִצְק תֹולָהֲאַו-רֹמטהמ
.ריִפֹוא םֶתֶכְּב ,ָךְניִמיִל לַגֵׁש הָבְּצִנ ;ָךיֶתֹורְּקִיְּב ,םיִכָלְמ תֹונְּביהמ
.ְךיִבָא תיֵבּו ,ְךֵּמַע יִחְכִׁשְו ;ְךֵנְזָא יִּטַהְו ,יִאְרּו תַב-יִעְמִׁשאיהמ
.ֹול-יִוֲחַּתְׁשִהְו ,ְךִיַנֹדֲא אּוה-יִּכ :ְךֵיְפָי ְךֶלֶּמַה וָאְתִיְוביהמ
.םָע יֵריִׁשֲע--ּוּלַחְי ְךִיַנָּפ ,הָחְנִמְּב :רֹצ-תַבּוגיהמ
.ּהָׁשּובְל בָהָז תֹוצְּבְׁשִּמִמ ;הָמיִנְּפ ְךֶלֶמ-תַב הָּדּובְּכ-לָּכדיהמ
.ְךָל תֹואָבּומ--ָהיֶתֹועֵר ,ָהיֶרֲחַא תֹולּותְּב :ְךֶלֶּמַל לַבּוּת ,תֹומָקְרִלוטהמ
.ְךֶלֶמ לַכיֵהְּב ,הָניֶאֹבְּת ;ליִגָו תֹחָמְׂשִּב ,הָנְלַבּוּתזטהמ
.ץֶרָאָה-לָכְּב ,םיִרָׂשְל ֹומֵתיִׁשְּת ;ָךיֶנָב ּויְהִי ,ָךיֶתֹבֲא תַחַּתזיהמ
.דֶעָו םָלֹעְל ,ָךּודֹוהְי םיִּמַע ןֵּכ-לַע ;רֹדָו רֹּד-לָכְּב ,ָךְמִׁש הָריִּכְזַאחיהמ
.ריִׁש תֹומָלֲע-לַע--חַרֹק-יֵנְבִל ַחֵּצַנְמַלאומ
.דֹאְמ אָצְמִנ ,תֹורָצְב הָרְזֶע ;זֹעָו הֶסֲחַמ ,ּונָל םיִהֹלֱאבומ
.םיִּמַי בֵלְּב ,םיִרָה טֹומְבּו ;ץֶרָא ריִמָהְּב ,אָריִנ-אֹל ןֵּכ-לַעגומ
.הָלֶס ֹותָוֲאַגְּב םיִרָה ּוׁשֲעְרִי ;ויָמיֵמ ּורְמְחֶי ּומֱהֶידומ
.ןֹויְלֶע יֵנְּכְׁשִמ ,ׁשֹדְק ;םיִהֹלֱא-ריִע ּוחְּמַׂשְי ,ויָגָלְּפ--רָהָנהומ
.רֶקֹּב תֹונְפִל ,םיִהֹלֱא ָהֶרְזְעַי ;טֹוּמִּת-לַּב ,ּהָּבְרִקְּב םיִהֹלֱאוומ
.ץֶרָא גּומָּת ,ֹולֹוקְּב ןַתָנ ;תֹוכָלְמַמ ּוטָמ ,םִיֹוג ּומָהזומ
.הָלֶס בֹקֲעַי יֵהֹלֱא ּונָל-בָּגְׂשִמ ;ּונָּמִע תֹואָבְצ 'החומ
.ץֶרָאָּב תֹוּמַׁש םָׂש-רֶׁשֲא--'ה תֹולֲעְפִמ ,ּוזֲח-ּוכְלטומ
.ׁשֵאָּב ףֹרְׂשִי ,תֹולָגֲע ;תיִנֲח ץֵּצִקְו ,רֵּבַׁשְי תֶׁשֶק :ץֶרָאָה הֵצְק-דַע ,תֹומָחְלִמ תיִּבְׁשַמיומ
.ץֶרָאָּב םּורָא ,םִיֹוּגַּב םּורָא ;םיִהֹלֱא יִכֹנָא-יִּכ ,ּועְדּו ּוּפְרַהאיומ
.הָלֶס בֹקֲעַי יֵהֹלֱא ּונָל-בָּגְׂשִמ ;ּונָּמִע תֹואָבְצ 'הביומ
.רֹומְזִמ חַרֹק-יֵנְבִל ַחֵּצַנְמַלאזמ
.הָּנִר לֹוקְּב ,םיִהֹלאֵל ּועיִרָה ;ףָכ-ּועְקִּת ,םיִּמַעָה-לָּכבזמ
.ץֶרָאָה-לָּכ-לַע ,לֹודָּג ְךֶלֶמ ;אָרֹונ ןֹויְלֶע 'ה-יִּכגזמ
.ּוניֵלְגַר תַחַּת ,םיִּמֻאְלּו ;ּוניֵּתְחַּת םיִּמַע רֵּבְדַידזמ
.הָלֶס בֵהָא-רֶׁשֲא בֹקֲעַי ןֹואְּג תֶא ;ּונֵתָלֲחַנ-תֶא ּונָל-רַחְבִיהזמ
.רָפֹוׁש לֹוקְּב ,'ה ;הָעּורְתִּב ,םיִהֹלֱא הָלָעוזמ
.ּורֵּמַז ּונֵּכְלַמְל ּורְּמַז ;ּורֵּמַז םיִהֹלֱא ּורְּמַזזזמ
.ליִּכְׂשַמ ּורְּמַז--םיִהֹלֱא ץֶרָאָה-לָּכ ְךֶלֶמ יִּכחזמ
.ֹוׁשְדָק אֵּסִּכ-לַע בַׁשָי ,םיִהֹלֱא ;םִיֹוּג-לַע ,םיִהֹלֱא ְךַלָמטזמ
.הָלֲעַנ דֹאְמ--ץֶרֶא-יֵּנִגָמ ,םיִהֹלאֵל יִּכ :םָהָרְבַא יֵהֹלֱא ,םַע--ּופָסֱאֶנ ,םיִּמַע יֵביִדְניזמ
.חַרֹק-יֵנְבִל ,רֹומְזִמ ריִׁשאחמ
.ֹוׁשְדָק-רַה ,ּוניֵהֹלֱא ריִעְּב--דֹאְמ לָּלֻהְמּו 'ה לֹודָּגבחמ
.בָר ְךֶלֶמ ,תַיְרִק ;ןֹופָצ יֵתְּכְרַי ,ןֹוּיִצ-רַה :ץֶרָאָה-לָּכ ׂשֹוׂשְמ ,ףֹונ הֵפְיגחמ
.בָּגְׂשִמְל עַדֹונ ,ָהיֶתֹונְמְרַאְּב םיִהֹלֱאדחמ
.וָּדְחַי ּורְבָע ;ּודֲעֹונ ,םיִכָלְּמַה הֵּנִה-יִּכהחמ
.ּוזָּפְחֶנ ּולֲהְבִנ ;ּוהָמָּת ןֵּכ ,ּואָר הָּמֵהוחמ
.הָדֵלֹוּיַּכ ,ליִח ;םָׁש םַתָזָחֲא ,הָדָעְרזחמ
.ׁשיִׁשְרַּת תֹוּיִנֳא ,רֵּבַׁשְּת--םיִדָק ַחּורְּבחחמ
.הָלֶס םָלֹוע-דַע ָהֶנְנֹוכְי םיִהֹלֱא :ּוניֵהֹלֱא ריִעְּב ,תֹואָבְצ 'ה-ריִעְּב--ּוניִאָר ןֵּכ ,ּונְעַמָׁש רֶׁשֲאַּכטחמ
.ָךֶלָכיֵה ,בֶרֶקְּב--ָךֶּדְסַח םיִהֹלֱא ּוניִּמִּדיחמ
.ָךֶניִמְי הָאְלָמ ,קֶדֶצ ;ץֶרֶא-יֵוְצַק-לַע ,ָךְתָּלִהְּת ןֵּכ--םיִהֹלֱא ָךְמִׁשְּכאיחמ
.ָךיֶטָּפְׁשִמ ,ןַעַמְל :הָדּוהְי תֹונְּב ,הָנְלֵגָּת--ןֹוּיִצ רַה ,חַמְׂשִיביחמ
.ָהיֶלָּדְגִמ ,ּורְפִס ;ָהּופיִּקַהְו ,ןֹוּיִצ ּוּבֹסגיחמ
.ןֹורֲחַא רֹודְל ,ּורְּפַסְּת ןַעַמְל :ָהיֶתֹונְמְרַא ּוגְּסַּפ--הָליֵחְל ,םֶכְּבִל ּותיִׁשדיחמ
.תּומ-לַע ּונֵגֲהַנְי אּוה ;דֶעָו םָלֹוע--ּוניֵהֹלֱא םיִהֹלֱא ,הֶז יִּכוטחמ
.רֹומְזִמ חַרֹק-יֵנְבִל ַחֵּצַנְמַלאטמ
.דֶלָח יֵבְׁשֹי-לָּכ ,ּוניִזֲאַה ;םיִּמַעָה-לָּכ ,תאֹז-ּועְמִׁשבטמ
.ןֹויְבֶאְו ריִׁשָע ,דַחַי--ׁשיִא-יֵנְּב-םַּג ,םָדָא יֵנְּב-םַּגגטמ
.תֹונּובְת יִּבִל תּוגָהְו ;תֹומְכָח רֵּבַדְי ,יִּפדטמ
.יִתָדיִח ,רֹוּנִכְּב חַּתְפֶא ;יִנְזָא לָׁשָמְל הֶּטַאהטמ
.יִנֵּבּוסְי יַבֵקֲע ןֹוֲע--עָר יֵמיִּב ,אָריִא הָּמָלוטמ
.ּולָּלַהְתִי םָרְׁשָע בֹרְבּו ;םָליֵח-לַע םיִחְטֹּבַהזטמ
.ֹורְפָּכ םיִהֹלאֵל ןֵּתִי-אֹל ;ׁשיִא הֶּדְפִי הֹדָפ אֹל--חָאחטמ
.םָלֹועְל לַדָחְו ;םָׁשְפַנ ןֹויְדִּפ ,רַקֵיְוטטמ
.תַחָּׁשַה הֶאְרִי אֹל ;חַצֶנָל דֹוע-יִחיִויטמ
.םָליֵח םיִרֵחֲאַל ּובְזָעְו ;ּודֵבאֹי רַעַבָו ליִסְּכ דַחַי--ּותּומָי םיִמָכֲח ,הֶאְרִי יִּכאיטמ
.תֹומָדֲא יֵלֲע ,םָתֹומְׁשִב ּואְרָק ;רֹדָו רֹודְל ,םָתֹנְּכְׁשִמ--םָלֹועְל ,ֹומיֵּתָּב םָּבְרִקביטמ
.ּומְדִנ תֹומֵהְּבַּכ לַׁשְמִנ ;ןיִלָי-לַּב ,רָקיִּב םָדָאְוגיטמ
.הָלֶס ּוצְרִי םֶהיִפְּב ,םֶהיֵרֲחַאְו ;ֹומָל לֶסֵּכ ,םָּכְרַד הֶזדיטמ
.ֹול לֻבְּזִמ ;לֹואְׁש תֹוּלַבְל ,םָרּוצְו--רֶקֹּבַל ,םיִרָׁשְי םָב ּוּדְרִּיַו :םֵעְרִי תֶוָמ--ּוּתַׁש לֹואְׁשִל ,ןאֹּצַּכוטטמ
.הָלֶס יִנֵחָּקִי יִּכ :לֹואְׁש-דַּיִמ ,יִׁשְפַנ הֶּדְפִי--םיִהֹלֱא-ְךַאזטטמ
.ֹותיֵּב דֹובְּכ ,הֶּבְרִי-יִּכ :ׁשיִא רִׁשֲעַי-יִּכ ,אָריִּת-לַאזיטמ
.ֹודֹובְּכ ויָרֲחַא דֵרֵי-אֹל ;לֹּכַה חַּקִי ,ֹותֹומְב אֹל יִּכחיטמ
.ְךָל ביִטיֵת-יִּכ ,ָךֻדֹויְו ;ְךֵרָבְי ויָּיַחְּב ,ֹוׁשְפַנ-יִּכטיטמ
.רֹוא-ּואְרִי אֹל ,חַצֵנ-דַע ;ויָתֹובֲא רֹוּד-דַע ,אֹובָּתכטמ
.ּומְדִנ תֹומֵהְּבַּכ לַׁשְמִנ ;ןיִבָי אֹלְו ,רָקיִּב םָדָאאכטמ
.ֹואֹבְמ-דַע ,ׁשֶמֶׁש-חַרְזִּמִמ ;ץֶרָא-אָרְקִּיַו רֶּבִּד--'ה םיִהֹלֱא ,לֵא :ףָסָאְל ,רֹומְזִמאנ
.ַעיִפֹוה םיִהֹלֱא--יִפֹי-לַלְכִמ ןֹוּיִּצִמבנ
.דֹאְמ הָרֲעְׂשִנ ,ויָביִבְסּו ;לֵכאֹּת ויָנָפְל-ׁשֵא :ׁשַרֱחֶי-לַאְו ,ּוניֵהֹלֱא אֹבָיגנ
.ֹוּמַע ןיִדָל ,ץֶרָאָה-לֶאְו ;לָעֵמ םִיַמָּׁשַה-לֶא אָרְקִידנ
.חַבָז-יֵלֲע יִתיִרְב יֵתְרֹּכ--יָדיִסֲח יִל-ּופְסִאהנ
.הָלֶס אּוה טֵפֹׁש ,םיִהֹלֱא-יִּכ :ֹוקְדִצ םִיַמָׁש ּודיִּגַּיַוונ
.יִכֹנָא ָךיֶהֹלֱא םיִהֹלֱא :ְךָּב הָדיִעָאְו ,לֵאָרְׂשִי--הָרֵּבַדֲאַו ,יִּמַע הָעְמִׁשזנ
.דיִמָת יִּדְגֶנְל ָךיֶתֹלֹועְו ;ָךֶחיִכֹוא ,ָךיֶחָבְז-לַע אֹלחנ
.םיִדּוּתַע ,ָךיֶתֹאְלְכִּמִמ ;רָפ ָךְתיֵּבִמ חַּקֶא-אֹלטנ
.ףֶלָא-יֵרְרַהְּב ,תֹומֵהְּב ;רַעָי-ֹותְיַח-לָכ יִל-יִּכינ
.יִדָּמִע ,יַדָׂש זיִזְו ;םיִרָה ףֹוע-לָּכ ,יִּתְעַדָיאינ
.ּהָאֹלְמּו ,לֵבֵת יִל-יִּכ :ְךָל רַמֹא-אֹל ,בַעְרֶא-םִאבינ
.הֶּתְׁשֶא םיִדּוּתַע םַדְו ;םיִריִּבַא רַׂשְּב ,לַכֹואַהגינ
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.ָךיֶרָדְנ ןֹויְלֶעְל םֵּלַׁשְו ;הָדֹוּת םיִהֹלאֵל חַבְזדינ
.יִנֵדְּבַכְתּו ,ָךְצֶּלַחֲא ;הָרָצ םֹויְּב ,יִנֵאָרְקּווטנ
.ָךיִפ-יֵלֲע יִתיִרְב אָּׂשִּתַו ;יָּקֻח רֵּפַסְל ,ָךְּל-הַמ ,םיִהֹלֱא רַמָא ,עָׁשָרָלְוזטנ
.ָךיֶרֲחַא יַרָבְּד ְךֵלְׁשַּתַו ;רָסּומ ָתאֵנָׂש ,הָּתַאְוזינ
.ָךֶקְלֶח םיִפֲאָנְמ םִעְו ;ֹוּמִע ץֶרִּתַו ,בָּנַג ָתיִאָר-םִאחינ
.הָמְרִמ דיִמְצַּת ,ָךְנֹוׁשְלּו ;הָעָרְב ָּתְחַלָׁש ,ָךיִּפטינ
.יִפֹּד-ןֶּתִּת ,ָךְּמִא-ןֶבְּב ;רֵּבַדְת ָךיִחָאְּב ,בֵׁשֵּתכנ
.ָךיֶניֵעְל הָכְרֶעֶאְו ָךֲחיִכֹוא ;ָךֹומָכ הֶיְהֶא-תֹויֱה ,ָתיִּמִּד--יִּתְׁשַרֱחֶהְו ,ָתיִׂשָע הֶּלֵאאכנ
.ליִּצַמ ןיֵאְו ,ףֹרְטֶא-ןֶּפ :ַּהֹולֱא יֵחְכֹׁש ,תאֹז אָנ-ּוניִּבבכנ
.םיִהֹלֱא עַׁשֵיְּב ,ּוּנֶאְרַא--ְךֶרֶּד םָׂשְו :יִנְנָדְּבַכְי ,הָדֹוּת ַחֵבֹזגכנ
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵּצַנְמַלאאנ
.עַבָׁש-תַּב-לֶא ,אָּב-רֶׁשֲאַּכ--איִבָּנַה ןָתָנ ,ויָלֵא-אֹובְּבבאנ
.יָעָׁשְפ הֵחְמ ,ָךיֶמֲחַר בֹרְּכ ;ָךֶּדְסַחְּכ םיִהֹלֱא יִנֵּנָחגאנ
.יִנֵרֲהַט יִתאָּטַחֵמּו ;יִנֹוֲעֵמ יִנֵסְּבַּכ ,בֶרֶהדאנ
.דיִמָת יִּדְגֶנ יִתאָּטַחְו ;עָדֵא יִנֲא ,יַעָׁשְפ-יִּכהאנ
.ָךֶטְפָׁשְב הֶּכְזִּת--ָךֶרְבָדְּב קַּדְצִּת ,ןַעַמְל :יִתיִׂשָע ,ָךיֶניֵעְּב עַרָהְו ,יִתאָטָח ,ָךְּדַבְל ָךְלואנ
.יִּמִא יִנְתַמֱחֶי ,אְטֵחְבּו ;יִּתְלָלֹוח ןֹווָעְּב-ןֵהזאנ
.יִנֵעיִדֹות הָמְכָח ,םֻתָסְבּו ;תֹוחֻּטַב ָּתְצַפָח ,תֶמֱא-ןֵהחאנ
.ןיִּבְלַא גֶלֶּׁשִמּו ,יִנֵסְּבַכְּת ;רָהְטֶאְו בֹוזֵאְב יִנֵאְּטַחְּתטאנ
.ָתיִּכִּד תֹומָצֲע ,הָנְלֵגָּת ;הָחְמִׂשְו ןֹוׂשָׂש ,יִנֵעיִמְׁשַּתיאנ
.הֵחְמ יַתֹנֹוֲע-לָכְו ;יָאָטֲחֵמ ,ָךיֶנָּפ רֵּתְסַהאיאנ
.יִּבְרִקְּב ׁשֵּדַח ,ןֹוכָנ ַחּורְו ;םיִהֹלֱא יִל-אָרְּב ,רֹוהָט בֵלביאנ
.יִּנֶּמִמ חַּקִּת-לַא ,ָךְׁשְדָק ַחּורְו ;ָךיֶנָפְּלִמ יִנֵכיִלְׁשַּת-לַאגיאנ
.יִנֵכְמְסִת הָביִדְנ ַחּורְו ;ָךֶעְׁשִי ןֹוׂשְׂש ,יִּל הָביִׁשָהדיאנ
.ּובּוׁשָי ָךיֶלֵא ,םיִאָּטַחְו ;ָךיֶכָרְּד םיִעְׁשֹפ הָדְּמַלֲאוטאנ
.ָךֶתָקְדִצ ,יִנֹוׁשְל ןֵּנַרְּת :יִתָעּוׁשְּת יֵהֹלֱא--םיִהֹלֱא ,םיִמָּדִמ יִנֵליִּצַהזטאנ
.ָךֶתָּלִהְּת דיִּגַי ,יִפּו ;חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,יָנֹדֲאזיאנ
.הֶצְרִת אֹל ,הָלֹוע ;הָנֵּתֶאְו חַבֶז ץֹּפְחַת-אֹל ,יִּכחיאנ
.הֶזְבִת אֹל ,םיִהֹלֱא--הֶּכְדִנְו רָּבְׁשִנ-בֵל :הָרָּבְׁשִנ ַחּור ,םיִהֹלֱא יֵחְבִזטיאנ
.םִיָלָׁשּורְי תֹומֹוח ,הֶנְבִּת ;ןֹוּיִצ-תֶא ,ָךְנֹוצְרִב הָביִטיֵהכאנ
.םיִרָפ ָךֲחַּבְזִמ-לַע ּולֲעַי זָא ;ליִלָכְו הָלֹוע ,קֶדֶצ-יֵחְבִז ץֹּפְחַּת זָאאכאנ
.דִוָדְל ליִּכְׂשַמ ,ַחֵּצַנְמַלאבנ
.ְךֶלֶמיִחֲא תיֵּב-לֶא ,דִוָד אָּב--ֹול רֶמאֹּיַו :לּואָׁשְל דֵּגַּיַו--יִמֹדֲאָה גֵאֹוּד ,אֹובְּבבבנ
.םֹוּיַה-לָּכ ,לֵא דֶסֶח ;רֹוּבִּגַה ,הָעָרְּב לֵּלַהְתִּת-הַמגבנ
.הָּיִמְר הֵׂשֹע ,ׁשָּטֻלְמ רַעַתְּכ ;ָךֶנֹוׁשְל בֹׁשְחַּת ,תֹוּוַהדבנ
.הָלֶס קֶדֶצ רֵּבַּדִמ ,רֶקֶׁש ;בֹוּטִמ עָּר ָּתְבַהָאהבנ
.הָמְרִמ ןֹוׁשְל ;עַלָב-יֵרְבִּד-לָכ ָּתְבַהָאובנ
.הָלֶס םיִּיַח ץֶרֶאֵמ ָךְׁשֶרֵׁשְו ;לֶהֹאֵמ ָךֲחָּסִיְו ָךְּתְחַי :חַצֶנָל ָךְצָּתִי ,לֵא-םַּגזבנ
.ּוקָחְׂשִי ויָלָעְו ;ּואָריִיְו םיִקיִּדַצ ּואְרִיְוחבנ
.ֹותָּוַהְּב ,זֹעָי ;ֹורְׁשָע בֹרְּב ,חַטְבִּיַו :ֹוּזּועָמ ,םיִהֹלֱא םיִׂשָי אֹל--רֶבֶּגַה הֵּנִהטבנ
.דֶעָו םָלֹוע ,םיִהֹלֱא-דֶסֶחְב יִּתְחַטָּב ;םיִהֹלֱא תיֵבְּב--ןָנֲעַר תִיַזְּכ ,יִנֲאַויבנ
.ָךיֶדיִסֲח דֶגֶנ ,בֹוט-יִכ ָךְמִׁש הֶּוַקֲאַו ;ָתיִׂשָע יִּכ ,םָלֹועְל ָךְדֹואאיבנ
.דִוָדְל ליִּכְׂשַמ ,תַלֲחָמ-לַע ַחֵּצַנְמַלאגנ
.בֹוט-הֵׂשֹע ןיֵא--לֶוָע ּוביִעְתִהְו ,ּותיִחְׁשִה ;םיִהֹלֱא ןיֵא ,ֹוּבִלְּב לָבָנ רַמָאבגנ
.םיִהֹלֱא-תֶא ,ׁשֵרֹּד--ליִּכְׂשַמ ׁשֵיֲה ,תֹואְרִל :םָדָא-יֵנְּב-לַע ףיִקְׁשִה ,םִיַמָּׁשִמ--םיִהֹלֱאגגנ
.דָחֶא-םַּג ,ןיֵא ;בֹוט-הֵׂשֹע ןיֵא :ּוחָלֱאֶנ וָּדְחַי ,גָס ֹוּלֻּכדגנ
.ּואָרָק אֹל ,םיִהֹלֱא ;םֶחֶל ּולְכָא ,יִּמַע יֵלְכֹא :ןֶוָא-יֵלֲעֹּפ ,ּועְדָי אֹלֲההגנ
.םָסָאְמ םיִהֹלֱא-יִּכ ,הָתֹׁשִבֱה ;ְךָנֹח תֹומְצַע ,רַּזִּפ--םיִהֹלֱא-יִּכ :דַחָפ-הָיָה-אֹל--דַחַפ ּודֲחָּפ ,םָׁשוגנ
.לֵאָרְׂשִי חַמְׂשִי ,בֹקֲעַי לֵגָי ;ֹוּמַע תּובְׁש ,םיִהֹלֱא בּוׁשְּב :לֵאָרְׂשִי תֹועֻׁשְי ,ןֹוּיִּצִמ ןֵּתִי יִמזגנ
.דִוָדְל ליִּכְׂשַמ ,תֹניִגְנִּב ַחֵּצַנְמַלאדנ
.ּונָּמִע רֵּתַּתְסִמ ,דִוָד אֹלֲה :לּואָׁשְל ּורְמאֹּיַו ,םיִפיִּזַה אֹבְּבבדנ
.יִנֵניִדְת ָךְתָרּובְגִבּו ;יִנֵעיִׁשֹוה ָךְמִׁשְּב ,םיִהֹלֱאגדנ
.יִפ-יֵרְמִאְל ,הָניִזֲאַה ;יִתָּלִפְּת עַמְׁש ,םיִהֹלֱאדדנ
.הָלֶס םָּדְגֶנְל םיִהֹלֱא ּומָׂש אֹל ;יִׁשְפַנ ּוׁשְקִּב ,םיִציִרָעְו--יַלָע ּומָק ,םיִרָז יִּכהדנ
.יִׁשְפַנ יֵכְמֹסְּב ,יָנֹדֲא ;יִל רֵזֹע ,םיִהֹלֱא הֵּנִהודנ
.םֵתיִמְצַה ,ָךְּתִמֲאַּב ;יָרְרֹׁשְל ,עַרָה ביִׁשָיזדנ
.בֹוט-יִּכ 'ה ָךְמִּׁש הֶדֹוא ;ְךָּל-הָחְּבְזֶא הָבָדְנִּבחדנ
.יִניֵע הָתֲאָר ,יַבְיֹאְבּו ;יִנָליִּצִה ,הָרָצ-לָּכִמ יִּכטדנ
.דִוָדְל ליִּכְׂשַמ ,תֹניִגְנִּב ַחֵּצַנְמַלאהנ
.יִתָּנִחְּתִמ ,םַּלַעְתִּת-לַאְו ;יִתָּלִפְּת ,םיִהֹלֱא הָניִזֲאַהבהנ
.הָמיִהָאְו יִחיִׂשְּב דיִרָא ;יִנֵנֲעַו יִּל הָביִׁשְקַהגהנ
.יִנּומְטְׂשִי ףַאְבּו ,ןֶוָא יַלָע ּוטיִמָי-יִּכ :עָׁשָר תַקָע ,יֵנְּפִמ--בֵיֹוא לֹוּקִמדהנ
.יָלָע ּולְפָנ ,תֶוָמ תֹומיֵאְו ;יִּבְרִקְּב ליִחָי ,יִּבִלההנ
.תּוצָּלַּפ ,יִנֵּסַכְּתַו ;יִב אֹבָי ,דַעַרָו הָאְרִיוהנ
.הָנֹּכְׁשֶאְו הָפּועָא :הָנֹוּיַּכ ,רֶבֵא יִל-ןֶּתִי-יִמ--רַמֹאָוזהנ
.הָלֶס רָּבְדִּמַּב ןיִלָא ;דֹדְנ קיִחְרַא ,הֵּנִהחהנ
.רַעָּסִמ הָעֹס ַחּורֵמ--יִל טָלְפִמ הָׁשיִחָאטהנ
.ריִעָּב ביִרְו סָמָח יִתיִאָר-יִּכ :םָנֹוׁשְל גַּלַּפ ,יָנֹדֲא עַּלַּביהנ
.ּהָּבְרִקְּב לָמָעְו ןֶוָאְו ;ָהיֶתֹמֹוח-לַע ָהֻבְבֹוסְי--הָלְיַלָו םָמֹויאיהנ
.הָמְרִמּו ְךֹּת ,ּהָבֹחְרֵמ ׁשיִמָי-אֹלְו ;ּהָּבְרִקְּב תֹוּוַהביהנ
.ּוּנֶּמִמ רֵתָּסֶאְו ;ליִּדְגִה יַלָע ,יִאְנַׂשְמ-אֹל :אָּׂשֶאְו ,יִנֵפְרָחְי בֵיֹוא-אֹל יִּכגיהנ
.יִעָּדֻיְמּו ,יִפּוּלַא ;יִּכְרֶעְּכ ׁשֹונֱא הָּתַאְודיהנ
.ׁשֶגָרְּב ְךֵּלַהְנ ,םיִהֹלֱא תיֵבְּב ;דֹוס קיִּתְמַנ ,וָּדְחַי רֶׁשֲאוטהנ
.םָּבְרִקְּב םָרּוגְמִּב תֹועָר-יִּכ :םיִּיַח לֹואְׁש ּודְרֵי--ֹומיֵלָע ,תֶוָמ יִּׁשַיזטהנ
.יִנֵעיִׁשֹוי ,'הו ;אָרְקֶא םיִהֹלֱא-לֶא ,יִנֲאזיהנ
.יִלֹוק עַמְׁשִּיַו ;הֶמֱהֶאְו הָחיִׂשָא ,םִיַרֳהָצְו רֶקֹבָו בֶרֶעחיהנ
.יִדָּמִע ּויָה ,םיִּבַרְב-יִּכ :יִל-בָרְּקִמ ,יִׁשְפַנ םֹולָׁשְב הָדָּפטיהנ
.םיִהֹלֱא ּואְרָי אֹלְו ;ֹומָל תֹופיִלֲח ןיֵא רֶׁשֲא :הָלֶס ,םֶדֶק בֵׁשֹיְו--םֵנֲעַיְו ,לֵא עַמְׁשִיכהנ
.ֹותיִרְּב לֵּלִח ;ויָמֹלְׁשִּב ,ויָדָי חַלָׁשאכהנ
.תֹוחִתְפ הָּמֵהְו ;ןֶמֶּׁשִמ ויָרָבְד ּוּכַר :ֹוּבִל-בָרְקּו--ויִּפ תֹאָמְחַמ ,ּוקְלָחבכהנ
.קיִּדַּצַל--טֹומ םָלֹועְל ןֵּתִי-אֹל :ָךֶלְּכְלַכְי אּוהְו--ָךְבָהְי ,'ה-לַע ְךֵלְׁשַהגכהנ
.ְךָּב-חַטְבֶא ,יִנֲאַו ;םֶהיֵמְי ּוצֱחֶי-אֹל ,הָמְרִמּו םיִמָד יֵׁשְנַא--תַחַׁש רֵאְבִל םֵדִרֹוּת ,םיִהֹלֱא הָּתַאְודכהנ
.תַגְּב םיִּתְׁשִלְפ ֹותֹוא זֹחֱאֶּב :םָּתְכִמ דִוָדְל--םיִקֹחְר םֶלֵא תַנֹוי-לַע ,ַחֵּצַנְמַלאונ
.יִנֵצָחְלִי םֵחֹל ,םֹוּיַה-לָּכ ;ׁשֹונֱא יִנַפָאְׁש-יִּכ ,םיִהֹלֱא יִנֵּנָחבונ
.םֹורָמ יִל םיִמֲחֹל םיִּבַר-יִּכ :םֹוּיַה-לָּכ ,יַרְרֹוׁש ּופֲאָׁשגונ
.חָטְבֶא ָךיֶלֵא ,יִנֲא--אָריִא םֹוידונ
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.יִל רָׂשָב הֶׂשֲעַּי-הַמ ;אָריִא אֹל ,יִּתְחַטָּב םיִהֹלאֵּב :ֹורָבְּד לֵּלַהֲא ,םיִהֹלאֵּבהונ
.עָרָל םָתֹבְׁשְחַמ-לָּכ יַלָע ;ּובֵּצַעְי יַרָבְּד ,םֹוּיַה-לָּכוונ
.יִׁשְפַנ ּוּוִק ,רֶׁשֲאַּכ :ּורֹמְׁשִי יַבֵקֲע ,הָּמֵה--ּונֹוּפְצִי ,ּורּוגָיזונ
.םיִהֹלֱא דֵרֹוה םיִּמַע ,ףַאְּב ;ֹומָל-טֶּלַּפ ןֶוָא-לַעחונ
.ָךֶתָרְפִסְּב ,אֹלֲה ;ָךֶדאֹנְב יִתָעְמִד הָמיִׂש :הָּתָא-הָּתְרַפָס ,יִדֹנטונ
.יִל םיִהֹלֱא-יִּכ ,יִּתְעַדָי-הֶז ;אָרְקֶא םֹויְּב ,רֹוחָא יַבְיֹוא ּובּוׁשָי זָאיונ
.רָבָּד לֵּלַהֲא ,'הּב ;רָבָּד לֵּלַהֲא ,םיִהֹלאֵּבאיונ
.יִל םָדָא הֶׂשֲעַּי-הַמ ;אָריִא אֹל ,יִּתְחַטָּב םיִהֹלאֵּבביונ
.ְךָל תֹדֹוּת םֵּלַׁשֲא ;ָךיֶרָדְנ םיִהֹלֱא יַלָעגיונ
.םיִּיַחַה ,רֹואְּב--םיִהֹלֱא יֵנְפִל ,ְךֵּלַהְתִהְל :יִחֶּדִמ ,יַלְגַר אֹלֲה--תֶוָּמִמ ,יִׁשְפַנ ָּתְלַּצִה יִּכדיונ
.הָרָעְּמַּב ,לּואָׁש-יֵנְּפִמ ֹוחְרָבְּב--םָּתְכִמ דִוָדְל ,תֵחְׁשַּת-לַא ַחֵּצַנְמַלאזנ
.תֹוּוַה רֹבֲעַי ,דַע--הֶסְחֶא ָךיֶפָנְּכ-לֵצְבּו :יִׁשְפַנ הָיָסָח ,ָךְב יִּכ--יִנֵּנָח ,םיִהֹלֱא יִנֵּנָחבזנ
.יָלָע רֵמֹּג ,לֵאָל ;ןֹויְלֶע םיִהֹלאֵל ,אָרְקֶאגזנ
.ֹוּתִמֲאַו ֹוּדְסַח ,םיִהֹלֱא חַלְׁשִי ;הָלֶס יִפֲאֹׁש ףֵרֵח--יִנֵעיִׁשֹויְו ,םִיַמָּׁשִמ חַלְׁשִידזנ
.הָּדַח בֶרֶח ,םָנֹוׁשְלּו ;םיִּצִחְו תיִנֲח ,םֶהיֵּנִׁש--םָדָא-יֵנְּב :םיִטֲהֹל הָבְּכְׁשֶא--םִאָבְל ְךֹותְּב ,יִׁשְפַנהזנ
.ָךֶדֹובְּכ ץֶרָאָה-לָּכ לַע ;םיִהֹלֱא םִיַמָּׁשַה-לַע הָמּורוזנ
.הָלֶס ּהָכֹותְב ּולְפָנ ;הָחיִׁש יַנָפְל ּורָּכ :יִׁשְפַנ ףַפָּכ--יַמָעְפִל ּוניִכֵה ,תֶׁשֶרזזנ
.הָרֵּמַזֲאַו ,הָריִׁשָא ;יִּבִל ןֹוכָנ ,םיִהֹלֱא יִּבִל ןֹוכָנחזנ
.רַחָּׁש הָריִעָא ;רֹוּנִכְו לֶבֵּנַה ,הָרּוע--יִדֹובְכ הָרּועטזנ
.םיִּמֻאְלַּב ,ָךְרֶּמַזֲא ;יָנֹדֲא םיִּמַעָב ָךְדֹואיזנ
.ָךֶּתִמֲא םיִקָחְׁש-דַעְו ;ָךֶּדְסַח םִיַמָׁש-דַע לֹדָג-יִּכאיזנ
.ָךֶדֹובְּכ ץֶרָאָה-לָּכ לַע ;םיִהֹלֱא םִיַמָׁש-לַע הָמּורביזנ
.םָּתְכִמ דִוָדְל ,תֵחְׁשַּת-לַא ַחֵּצַנְמַלאחנ
.םָדָא יֵנְּב ,ּוטְּפְׁשִּת םיִרָׁשיֵמ ;ןּורֵּבַדְּת ,קֶדֶצ םֶלֵא--םָנְמֻאַהבחנ
.ןּוסֵּלַפְּת ,םֶכיֵדְי סַמֲח--ץֶרָאָּב :ןּולָעְפִּת תֹלֹוע ,בֵלְּב-ףַאגחנ
.בָזָכ יֵרְבֹּד ,ןֶטֶּבִמ ּועָּת ;םֶחָרֵמ םיִעָׁשְר ּורֹזדחנ
.ֹונְזָא םֵטְאַי ,ׁשֵרֵח ןֶתֶפ-ֹומְּכ ;ׁשָחָנ-תַמֲח תּומְדִּכ ,ֹומָל-תַמֲחהחנ
.םָּכֻחְמ םיִרָבֲח רֵבֹוח ;םיִׁשֲחַלְמ לֹוקְל ,עַמְׁשִי-אֹל רֶׁשֲאוחנ
.'ה ץֹתְנ ,םיִריִפְּכ תֹועְּתְלַמ ;ֹומיִפְּב ֹומיֵּנִׁש סָרֲה--םיִהֹלֱאזחנ
.ּולָלֹמְתִי ֹומְּכ ,וָּצִח ְךֹרְדִי ;ֹומָל-ּוכְּלַהְתִי ,םִיַמ-ֹומְכ ּוסֲאָּמִיחחנ
.ׁשֶמָׁש ּוזָח-לַּב ,תֶׁשֵא לֶפֵנ ;ְךֹלֲהַי סֶמֶּת ,לּולְּבַׁש ֹומְּכטחנ
.ּוּנֶרָעְׂשִי ,ןֹורָח-ֹומְּכ יַח-ֹומְּכ ;דָטָא םֶכֵתֹריִּס ּוניִבָי ,םֶרֶטְּביחנ
.עָׁשָרָה םַדְּב ,ץַחְרִי ויָמָעְּפ ;םָקָנ הָזָח-יִּכ ,קיִּדַצ חַמְׂשִיאיחנ
.ץֶרָאָּב םיִטְפֹׁש ,םיִהֹלֱא-ׁשֵי ְךַא ;קיִּדַּצַל יִרְּפ-ְךַא ,םָדָא רַמאֹיְוביחנ
.ֹותיִמֲהַל ,תִיַּבַה-תֶא ּורְמְׁשִּיַו ;לּואָׁש ַחֹלְׁשִּב :םָּתְכִמ דִוָדְל ,תֵחְׁשַּת-לַא ַחֵּצַנְמַלאטנ
.יִנֵבְּגַׂשְּת יַמְמֹוקְתִּמִמ ;יָהֹלֱא יַבְיֹאֵמ יִנֵליִּצַהבטנ
.יִנֵעיִׁשֹוה ,םיִמָד יֵׁשְנַאֵמּו ;ןֶוָא יֵלֲעֹּפִמ ,יִנֵליִּצַהגטנ
.'ה יִתאָּטַח-אֹלְו יִעְׁשִפ-אֹל ;םיִּזַע יַלָע ּורּוגָי--יִׁשְפַנְל ,ּובְרָא הֵּנִה יִּכדטנ
.הֵאְרּו יִתאָרְקִל הָרּוע ;ּונָנֹוּכִיְו ןּוצֻרְי ,ןֹוָע-יִלְּבהטנ
.הָלֶס ןֶוָא יֵדְגֹּב-לָּכ ןֹחָּת-לַא ;םִיֹוּגַה-לָּכ דֹקְפִל ,הָציִקָה--לֵאָרְׂשִי יֵהֹלֱא ,תֹואָבְצ םיִהֹלֱא-'ה הָּתַאְווטנ
.ריִע ּובְבֹוסיִו ;בֶלָּכַכ ּומֱהֶי ,בֶרֶעָל ּובּוׁשָיזטנ
.ַעֵמֹׁש יִמ-יִּכ :םֶהיֵתֹותְפִׂשְּב ,תֹובָרֲח--םֶהיִפְּב ןּועיִּבַי ,הֵּנִהחטנ
.םִיֹוּג-לָכְל ,גַעְלִּת ;ֹומָל-קַחְׂשִּת ,'ה הָּתַאְוטטנ
.יִּבַּגְׂשִמ ,םיִהֹלֱא-יִּכ :הָרֹמְׁשֶא ָךיֶלֵא ,ֹוּזֻעיטנ
.יָרְרֹׁשְב יִנֵאְרַי ,םיִהֹלֱא ;יִנֵמְּדַקְי יִּדְסַח יֵהֹלֱאאיטנ
.יָנֹדֲא ּונֵּנִגָמ :ֹומֵדיִרֹוהְו ,ָךְליֵחְב ֹומֵעיִנֲה--יִּמַע ּוחְּכְׁשִי ןֶּפ ,םֵגְרַהַּת-לַאביטנ
.ּורֵּפַסְי ׁשַחַּכִמּו הָלָאֵמּו ;םָנֹואְגִב ּודְכָּלִיְו :ֹומיֵתָפְׂש-רַבְּד ,ֹומיִּפ-תאַּטַחגיטנ
.הָלֶס ץֶרָאָה יֵסְפַאְל ;בֹקֲעַיְּב לֵׁשֹמ ,םיִהֹלֱא-יִּכ--ּועְדֵיְו :ֹומֵניֵאְו הֵּלַּכ ,הָמֵחְב הֵּלַּכדיטנ
.ריִע ּובְבֹוסיִו ;בֶלָּכַכ ּומֱהֶי ,בֶרֶעָל ּובֻׁשָיְווטטנ
.ּוניִלָּיַו ,ּועְּבְׂשִי אֹל-םִא--לֹכֱאֶל ןּועיִנְי ,הָּמֵהזטטנ
.יִל-רַצ םֹויְּב ,סֹונָמּו ;יִל בָּגְׂשִמ ָתיִיָה-יִּכ :ָךֶּדְסַח ,רֶקֹּבַל ןֵּנַרֲאַו--ָךֶּזֻע ריִׁשָא ,יִנֲאַוזיטנ
.יִּדְסַח יֵהֹלֱא ,יִּבַּגְׂשִמ םיִהֹלֱא-יִּכ :הָרֵּמַזֲא ָךיֶלֵא ,יִּזֻעחיטנ
.דֵּמַלְל דִוָדְל םָּתְכִמ ;תּודֵע ןַׁשּוׁש-לַע ,ַחֵּצַנְמַלאס
.ףֶלָא רָׂשָע םיֵנְׁש--חַלֶמ-איֵגְּב םֹודֱא-תֶא ְךַּיַו ,בָאֹוי בָׁשָּיַו :הָבֹוצ םַרֲא-תֶאְו--םִיַרֲהַנ םַרֲא תֶא ,ֹותֹוּצַהְּבבס
.ּונָל בֵבֹוׁשְּת ,ָּתְפַנָא ;ּונָּתְצַרְפ ּונָּתְחַנְז ,םיִהֹלֱאגס
.הָטָמ-יִכ ָהיֶרָבְׁש הָפְר ;ּהָּתְמַצְּפ ץֶרֶא הָּתְׁשַעְרִהדס
.הָלֵעְרַּת ןִיַי ,ּונָתיִקְׁשִה ;הָׁשָק ָךְּמַע ָתיִאְרִההס
.הָלֶס טֶׁשֹק ,יֵנְּפִמ--סֵסֹונְתִהְל ,סֵּנ ָךיֶאֵריִּל הָּתַתָנוס
.יִנֵנֲעַו ָךְניִמְי הָעיִׁשֹוה ;ָךיֶדיִדְי ןּוצְלָחֵי ,ןַעַמְלזס
.דֵּדַמֲא תֹוּכֻס קֶמֵעְו ;םֶכְׁש הָקְּלַחֲא :הָזֹלְעֶא--ֹוׁשְדָקְּב רֶּבִּד ,םיִהֹלֱאחס
.יִקְקֹחְמ ,הָדּוהְי ;יִׁשאֹר זֹועָמ ,םִיַרְפֶאְו ,הֶּׁשַנְמ יִלְו ,דָעְלִג יִלטס
.יִעָעֹורְתִה תֶׁשֶלְּפ ,יַלָע ;יִלֲעַנ ְךיִלְׁשַא ,םֹודֱא-לַע--יִצְחַר ריִס ,בָאֹומיס
.םֹודֱא-דַע יִנַחָנ יִמ ;רֹוצָמ ריִע ,יִנֵלִבֹי יִמאיס
.ּוניֵתֹואְבִצְּב ,םיִהֹלֱא אֵצֵת-אֹלְו ;ּונָּתְחַנְז םיִהֹלֱא הָּתַא-אֹלֲהביס
.םָדָא תַעּוׁשְּת ,אְוָׁשְו ;רָּצִמ תָרְזֶע ּונָּל-הָבָהגיס
.ּוניֵרָצ סּובָי ,אּוהְו ;לִיָח-הֶׂשֲעַנ םיִהֹלאֵּבדיס
.דִוָדְל תַניִגְנ-לַע ַחֵּצַנְמַלאאס
.יִתָּלִפְּת ,הָביִׁשְקַה ;יִתָּנִר ,םיִהֹלֱא הָעְמִׁשבאס
.יִנֵחְנַת יִּנֶּמִמ םּורָי-רּוצְּב ;יִּבִל ףֹטֲעַּב--אָרְקֶא ָךיֶלֵא ,ץֶרָאָה הֵצְקִמגאס
.בֵיֹוא יֵנְּפִמ ,זֹע-לַּדְגִמ ;יִל הֶסְחַמ ָתיִיָה-יִּכדאס
.הָלֶּס ָךיֶפָנְּכ רֶתֵסְב הֶסֱחֶא ;םיִמָלֹוע ,ָךְלָהָאְב הָרּוגָאהאס
.ָךֶמְׁש יֵאְרִי ,תַּׁשֻרְי ָּתַתָנ ;יָרָדְנִל ָּתְעַמָׁש ,םיִהֹלֱא הָּתַא-יִּכואס
.רֹדָו רֹד-ֹומְּכ ,ויָתֹונְׁש ;ףיִסֹוּת ְךֶלֶמ-יֵמְי-לַע םיִמָיזאס
.ּוהֻרְצְנִי ןַמ ,תֶמֱאֶו דֶסֶח ;םיִהֹלֱא יֵנְפִל ,םָלֹוע בֵׁשֵיחאס
.םֹוי םֹוי ,יַרָדְנ יִמְּלַׁשְל--דַעָל ָךְמִׁש הָרְּמַזֲא ןֵּכטאס
.דִוָדְל רֹומְזִמ--ןּותּודְי-לַע ַחֵּצַנְמַלאבס
.יִתָעּוׁשְי ,ּוּנֶּמִמ ;יִׁשְפַנ הָּיִמּוּד ,םיִהֹלֱא-לֶא ְךַאבבס
.הָּבַר טֹוּמֶא-אֹל ,יִּבַּגְׂשִמ ;יִתָעּוׁשיִו ,יִרּוצ אּוה-ְךַאגבס
.הָיּוחְּדַה ,רֵדָּג ;יּוטָנ ריִקְּכ :םֶכְּלֻכ ּוחְּצָרְּת--ׁשיִא-לַע ּותְתֹוהְּת ,הָנָא-דַעדבס
.הָלֶס-ּולְלַקְי ,םָּבְרִקְבּו ;ּוכֵרָבְי ויִפְּב :בָזָכ ּוצְרִי--ַחיִּדַהְל ּוצֲעָי ,ֹותֵאְּׂשִמ ְךַאהבס
.יִתָוְקִּת ,ּוּנֶּמִמ-יִּכ :יִׁשְפַנ יִּמֹוּד ,םיִהֹלאֵל ְךַאובס
.טֹוּמֶא אֹל ,יִּבַּגְׂשִמ ;יִתָעּוׁשיִו ,יִרּוצ אּוה-ְךַאזבס
.םיִהֹלאֵּב ,יִסְחַמ יִּזֻע-רּוצ ;יִדֹובְכּו יִעְׁשִי ,םיִהֹלֱא-לַעחבס
.הָלֶס ּונָּל-הֶסֲחַמ םיִהֹלֱא ;םֶכְבַבְל ויָנָפְל-ּוכְפִׁש--םָע ,תֵע-לָכְב ֹוב ּוחְטִּבטבס
.דַחָי לֶבֶהֵמ ,הָּמֵה ;תֹולֲעַל םִיַנְזאֹמְּב :ׁשיִא-יֵנְּב בָזָּכ--םָדָא-יֵנְּב לֶבֶה ,ְךַאיבס
.בֵל ּותיִׁשָּת-לַא--בּונָי-יִּכ לִיַח :ּולָּבְהֶּת-לַא לֵזָגְבּו ,קֶׁשֹעְב ּוחְטְבִּת-לַאאיבס
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.םיִהֹלאֵל ,זֹע יִּכ :יִּתְעָמָׁש ּוז-םִיַּתְׁש--םיִהֹלֱא רֶּבִּד ,תַחַאביבס
.ּוהֵׂשֲעַמְּכ ׁשיִאְל םֵּלַׁשְת הָּתַא-יִּכ :דֶסָח יָנֹדֲא-ָךְלּוגיבס
.הָדּוהְי רַּבְדִמְּב ,ֹותֹויְהִּב ;דִוָדְל רֹומְזִמאגס
.םִיָמ-יִלְּב ףֵיָעְו הָּיִצ-ץֶרֶאְּב ;יִרָׂשְב ָךְל ּהַמָּכ--יִׁשְפַנ ,ָךְל הָאְמָצ :ָּךֶרֲחַׁשֲא--הָּתַא יִלֵא ,םיִהֹלֱאבגס
.ָךֶדֹובְכּו ,ָךְּזֻע תֹואְרִל--ָךִתיִזֲח ׁשֶדֹּקַּב ,ןֵּכגגס
.ָךְנּוחְּבַׁשְי יַתָפְׂש ;םיִּיַחֵמ ,ָךְּדְסַח בֹוט-יִּכדגס
.יָּפַכ אָּׂשֶא ,ָךְמִׁשְּב ;יָּיַחְב ָךְכֶרָבֲא ןֵּכהגס
.יִּפ-לֶּלַהְי ,תֹונָנְר יֵתְפִׂשְו ;יִׁשְפַנ עַּבְׂשִּת ,ןֶׁשֶדָו בֶלֵח ֹומְּכוגס
.ְךָּב-הֶּגְהֶא ,תֹורֻמְׁשַאְּב--יָעּוצְי-לַע ָךיִּתְרַכְז-םִאזגס
.ןֵּנַרֲא ָךיֶפָנְּכ לֵצְבּו ;יִּל הָתָרְזֶע ָתיִיָה-יִּכחגס
.ָךֶניִמְי הָכְמָּת ,יִּב ;ָךיֶרֲחַא יִׁשְפַנ הָקְבָּדטגס
.ץֶרָאָה תֹוּיִּתְחַתְּב ,ּואֹבָי ;יִׁשְפַנ ּוׁשְקַבְי ,הָאֹוׁשְל--הָּמֵהְויגס
.ּויְהִי םיִלָעֻׁש תָנְמ ;בֶרָח-יֵדְי-לַע ,ּוהֻריִּגַיאיגס
.רֶקָׁש-יֵרְבֹוד יִּפ ,רֵכָּסִי יִּכ :ֹוּב עָּבְׁשִּנַה-לָּכ ,לֵּלַהְתִי :םיִהֹלאֵּב חַמְׂשִי ,ְךֶלֶּמַהְוביגס
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵּצַנְמַלאדס
.יָּיַח רֹּצִּת ,בֵיֹוא דַחַּפִמ ;יִחיִׂשְב יִלֹוק םיִהֹלֱא-עַמְׁשבדס
.ןֶוָא יֵלֲעֹּפ ,תַׁשְגִרֵמ ;םיִעֵרְמ דֹוּסִמ ,יִנֵריִּתְסַּתגדס
.רָמ רָבָּד ,םָּצִח ּוכְרָּד ;םָנֹוׁשְל בֶרֶחַכ ּונְנָׁש רֶׁשֲאדדס
.ּואָריִי אֹלְו ,ּוהֻרֹי םֹאְתִּפ ;םָּת םיִרָּתְסִּמַּב תֹריִלהדס
.ֹומָּל-הֶאְרִי יִמ ,ּורְמָא ;םיִׁשְקֹומ ןֹומְטִל ,ּורְּפַסְי--עָר רָבָּד ,ֹומָל-ּוקְּזַחְיודס
.קֹמָע בֵלְו ,ׁשיִא בֶרֶקְו ;ׂשָּפֻחְמ ׂשֶפֵח ,ּונְמַּת--תֹלֹוע ּוׂשְּפְחַיזדס
.םָתֹוּכַמ ,ּויָה--םֹואְתִּפ ץֵח :םיִהֹלֱא ,םֵרֹּיַוחדס
.םָב הֵאֹר-לָּכ ,ּודְדֹנְתִי ;םָנֹוׁשְל ֹומיֵלָע ּוהּוליִׁשְכַּיַוטדס
.ּוליִּכְׂשִה ּוהֵׂשֲעַמּו ;םיִהֹלֱא לַעֹּפ ,ּודיִּגַּיַו :םָדָא-לָּכ ,ּואְריִּיַוידס
.בֵל-יֵרְׁשִי-לָּכ ,ּולְלַהְתִיְו ;ֹוב הָסָחְו ,'הּב קיִּדַצ חַמְׂשִיאידס
.ריִׁש דִוָדְל ,רֹומְזִמ ַחֵּצַנְמַלאהס
.רֶדֶנ-םַּלֻׁשְי ,ָךְלּו ;ןֹוּיִצְּב םיִהֹלֱא הָּלִהְת הָּיִמֻד ָךְלבהס
.ּואֹבָי רָׂשָּב-לָּכ ,ָךיֶדָע--הָּלִפְּת ַעֵמֹׁשגהס
.םֵרְּפַכְת הָּתַא ,ּוניֵעָׁשְּפ ;יִּנֶמ ּורְבָּג ,תֹנֹוֲע יֵרְבִּדדהס
.ָךֶלָכיֵה ,ׁשֹדְק ;ָךֶתיֵּב בּוטְּב ,הָעְּבְׂשִנ :ָךיֶרֵצֲח ןֹּכְׁשִי--בֵרָקְתּו רַחְבִּת ,יֵרְׁשַאההס
.םיִקֹחְר םָיְו ,ץֶרֶא-יֵוְצַק-לָּכ חָטְבִמ ;ּונֵעְׁשִי יֵהֹלֱא--ּונֵנֲעַּת קֶדֶצְּב ,תֹואָרֹונוהס
.הָרּובְגִּב ,רָזְאֶנ ;ֹוחֹכְּב םיִרָה ןיִכֵמזהס
.םיִּמֻאְל ןֹומֲהַו ;םֶהיֵּלַּג ןֹואְׁש--םיִּמַי ןֹואְׁש ,ַחיִּבְׁשַמחהס
.ןיִנְרַּת בֶרֶעָו רֶקֹב יֵאָצֹומ ;ָךיֶתֹתֹואֵמ--תֹוָצְק יֵבְׁשֹי ,ּואְריִּיַוטהס
.ָהֶניִכְּת ןֵכ-יִּכ ,םָנָגְּד ןיִכָּת ;םִיָמ אֵלָמ ,םיִהֹלֱא גֶלֶּפ--הָּנֶרְׁשְעַּת תַּבַר ,ָהֶקְקֹׁשְּתַו ץֶרָאָה ָּתְדַקָּפיהס
.ְךֵרָבְּת ּהָחְמִצ ,הָּנֶגְגֹמְּת םיִביִבְרִּב ;ָהֶדּודְּג תֵחַנ ,הֵּוַר ָהיֶמָלְּתאיהס
.ןֶׁשָּד ןּופֲעְרִי ,ָךיֶלָּגְעַמּו ;ָךֶתָבֹוט תַנְׁש ,ָּתְרַּטִעביהס
.הָנְרֹּגְחַּת תֹועָבְּג ,ליִגְו ;רָּבְדִמ תֹואְנ ,ּופֲעְרִיגיהס
.ּוריִׁשָי-ףַא ,ּועֲעֹורְתִי ;רָב-ּופְטַעַי םיִקָמֲעַו--ןאֹּצַה ,םיִרָכ ּוׁשְבָלדיהס
.ץֶרָאָה-לָּכ ,םיִהֹלאֵל ּועיִרָה :רֹומְזִמ ריִׁש ,ַחֵּצַנְמַלאוס
.ֹותָּלִהְּת ,דֹובָכ ּומיִׂש ;ֹומְׁש-דֹובְכ ּורְּמַזבוס
.ָךיֶבְיֹא ָךְל ּוׁשֲחַכְי ,ָךְּזֻע בֹרְּב ;ָךיֶׂשֲעַמ אָרֹוּנ-הַמ ,םיִהֹלאֵל ּורְמִאגוס
.הָלֶס ָךְמִׁש ּורְּמַזְי ;ְךָל-ּורְּמַזיִו--ָךְל ּווֲחַּתְׁשִי ,ץֶרָאָה-לָּכדוס
.םָדָא יֵנְּב-לַע ,הָליִלֲע אָרֹונ ;םיִהֹלֱא תֹולֲעְפִמ ,ּואְרּו ּוכְלהוס
.ֹוּב-הָחְמְׂשִנ ,םָׁש ;לֶגָרְב ּורְבַעַי ,רָהָּנַּב--הָׁשָּבַיְל ,םָי ְךַפָהווס
.הָלֶס ֹומָל ּומּורָי-לַא ,םיִרְרֹוּסַה ;הָניֶּפְצִּת םִיֹוּגַּב ,ויָניֵע--םָלֹוע ,ֹותָרּובְגִּב לֵׁשֹמזוס
.ֹותָּלִהְּת לֹוק ,ּועיִמְׁשַהְו ;ּוניֵהֹלֱא םיִּמַע ּוכְרָּבחוס
.ּונֵלְגַר טֹוּמַל ןַתָנ-אֹלְו ;םיִּיַחַּב ,ּונֵׁשְפַנ םָּׂשַהטוס
.ףֶסָּכ-ףָרְצִּכ ,ּונָּתְפַרְצ ;םיִהֹלֱא ּונָּתְנַחְב-יִּכיוס
.ּוניֵנְתָמְב הָקָעּומ ָּתְמַׂש ;הָדּוצְּמַב ּונָתאֵבֲהאיוס
.הָיָוְרָל ,ּונֵאיִצֹוּתַו ;םִיַּמַבּו ׁשֵאָב-ּונאָּב :ּונֵׁשאֹרְל ,ׁשֹונֱא ָּתְבַּכְרִהביוס
.יָרָדְנ ָךְל םֵּלַׁשֲא ;תֹולֹועְב ָךְתיֵב אֹובָאגיוס
.יִל-רַּצַּב ,יִּפ-רֶּבִדְו ;יָתָפְׂש ּוצָּפ-רֶׁשֲאדיוס
.הָלֶס םיִדּוּתַע-םִע רָקָב הֶׂשֱעֶא ;םיִליֵא תֶרֹטְק-םִע ,ְךָּל-הֶלֲעַא םיִחיֵמ תֹולֹעוטוס
.יִׁשְפַנְל הָׂשָע רֶׁשֲא :םיִהֹלֱא יֵאְרִי-לָּכ ,הָרְּפַסֲאַו ּועְמִׁש-ּוכְלזטוס
.יִנֹוׁשְל תַחַּת ,םַמֹורְו ;יִתאָרָק-יִּפ ויָלֵאזיוס
.יָנֹדֲא עַמְׁשִי אֹל--יִּבִלְב יִתיִאָר-םִא ,ןֶוָאחיוס
.יִתָּלִפְּת לֹוקְּב ,ביִׁשְקִה ;םיִהֹלֱא עַמָׁש ,ןֵכָאטיוס
.יִּתִאֵמ ,ֹוּדְסַחְו יִתָּלִפְּת ריִסֵה-אֹל רֶׁשֲא--םיִהֹלֱא ְךּורָּבכוס
.ריִׁש רֹומְזִמ ,תֹניִגְנִּב ַחֵּצַנְמַלאזס
.הָלֶס ּונָּתִא ויָנָּפ רֵאָי ;ּונֵכְרָביִו ּונֵּנָחְי ,םיִהֹלֱאבזס
.ָךֶתָעּוׁשְי ,םִיֹוּג-לָכְּב ;ָךֶּכְרַּד ץֶרָאָּב תַעַדָלגזס
.םָּלֻּכ םיִּמַע ,ָךּודֹוי :םיִהֹלֱא םיִּמַע ָךּודֹוידזס
.הָלֶס םֵחְנַּת ץֶרָאָּב ,םיִּמֻאְלּו ;רֹׁשיִמ םיִּמַע טֹּפְׁשִת-יִּכ :םיִּמֻאְל ,ּונְּנַריִו ּוחְמְׂשִיהזס
.םָּלֻּכ םיִּמַע ,ָךּודֹוי :םיִהֹלֱא םיִּמַע ָךּודֹויוזס
.ּוניֵהֹלֱא םיִהֹלֱא ,ּונֵכְרָבְי ;ּהָלּובְי הָנְתָנ ,ץֶרֶאזזס
.ץֶרָא-יֵסְפַא-לָּכ ,ֹותֹוא ּואְריִיְו ;םיִהֹלֱא ּונֵכְרָבְיחזס
.ריִׁש רֹומְזִמ ,דִוָדְל ַחֵּצַנְמַלאחס
.ויָנָּפִמ ,ויָאְנַׂשְמ ּוסּונָיְו ;ויָבְיֹוא ּוצּופָי ,םיִהֹלֱא םּוקָיבחס
.םיִהֹלֱא יֵנְּפִמ ,םיִעָׁשְר ּודְבאֹי--ׁשֵא-יֵנְּפִמ ,גַנֹוּד סֵּמִהְּכ :ףֹּדְנִּת ,ןָׁשָע ףֹּדְנִהְּכגחס
.הָחְמִׂשְב ּוׂשיִׂשָיְו ;םיִהֹלֱא יֵנְפִל ,ּוצְלַעַי ּוחְמְׂשִי--םיִקיִּדַצְודחס
.ויָנָפְל ּוזְלִעְו ;ֹומְׁש ּהָיְּב--תֹובָרֲעָּב בֵכֹרָל ,ּוּלֹס :ֹומְׁש ּורְּמַז--םיִהֹלאֵל ,ּוריִׁשהחס
.ֹוׁשְדָק ןֹועְמִּב ,םיִהֹלֱא--תֹונָמְלַא ןַּיַדְו ,םיִמֹותְי יִבֲאוחס
.הָחיִחְצ ּונְכָׁש ,םיִרְרֹוס ְךַא ;תֹורָׁשֹוּכַּב ,םיִריִסֲא איִצֹומ--הָתְיַּב םיִדיִחְי ביִׁשֹומ ,םיִהֹלֱאזחס
.הָלֶס ןֹומיִׁשיִב ָךְּדְעַצְּב ;ָךֶּמַע יֵנְפִל ,ָךְתאֵצְּב--םיִהֹלֱאחחס
.לֵאָרְׂשִי יֵהֹלֱא ,םיִהֹלֱא יֵנְּפִמ--יַניִס הֶז :םיִהֹלֱא יֵנְּפִמ--ּופְטָנ םִיַמָׁש-ףַא ,הָׁשָעָר ץֶרֶאטחס
.ּהָּתְנַנֹוכ הָּתַא ,הָאְלִנְו ָךְתָלֲחַנ ;םיִהֹלֱא ףיִנָּת ,תֹובָדְנ םֶׁשֶּגיחס
.םיִהֹלֱא יִנָעֶל ָךְתָבֹוטְּב ןיִכָּת ;ּהָב-ּובְׁשָי ָךְתָּיַחאיחס
.בָר אָבָצ ,תֹורְּׂשַבְמַה ;רֶמֹא-ןֶּתִי יָנֹדֲאביחס
.לָלָׁש קֵּלַחְּת ,תִיַּב-תַוְנּו ;ןּודֹּדִי ןּודֹּדִי ,תֹואָבְצ יֵכְלַמגיחס
.ץּורָח קַרְקַריִּב ,ָהיֶתֹורְבֶאְו ;ףֶסֶּכַב הָּפְחֶנ ,הָנֹוי יֵפְנַּכ :םִיָּתַפְׁש ןיֵּב ,ןּובְּכְׁשִּת-םִאדיחס
.ןֹומְלַצְּב גֵלְׁשַּת--ּהָּב םיִכָלְמ יַּדַׁש ׂשֵרָפְּבוטחס
.ןָׁשָּב-רַה ,םיִּנֻנְבַּג רַה :ןָׁשָּב-רַה םיִהֹלֱא-רַהזטחס
.חַצֶנָל ןֹּכְׁשִי ,'ה-ףַא ;ֹוּתְבִׁשְל םיִהֹלֱא דַמָח--רָהָה :םיִּנֻנְבַּג םיִרָה--ןּודְּצַרְּת ,הָּמָלזיחס
.ׁשֶדֹּקַּב יַניִס ,םָב יָנֹדֲא ;ןָאְנִׁש יֵפְלַא םִיַתֹּבִר ,םיִהֹלֱא בֶכֶרחיחס
.םיִהֹלֱא ּהָי ןֹּכְׁשִל ,םיִרְרֹוס ףַאְו ;םָדָאָּב ,תֹונָּתַמ ָּתְחַקָל--יִבֶּׁש ָתיִבָׁש ,םֹורָּמַל ָתיִלָעטיחס
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.הָלֶס ּונֵתָעּוׁשְי לֵאָה--ּונָל-סָמֲעַי :םֹוי םֹוי ,יָנֹדֲא ְךּורָּבכחס
.תֹואָצֹּת ,תֶוָּמַל--יָנֹדֲא 'הלְו :תֹועָׁשֹומְל לֵא ,ּונָל לֵאָהאכחס
.ויָמָׁשֲאַּב ,ְךֵּלַהְתִמ--רָעֵׂש דֹקְדָק :ויָבְיֹא ׁשאֹר ,ץַחְמִי--םיִהֹלֱא-ְךַאבכחס
.םָי תֹולֻצְּמִמ ,ביִׁשָא ;ביִׁשָא ןָׁשָּבִמ ,יָנֹדֲא רַמָאגכחס
.ּוהֵּנִמ םיִבְיֹאֵמ--ָךיֶבָלְּכ ןֹוׁשְל :םָדְּב--ָךְלְגַר ץַחְמִּת ,ןַעַמְלדכחס
.ׁשֶדֹּקַב יִּכְלַמ יִלֵא תֹוכיִלֲה ;םיִהֹלֱא ָךיֶתֹוכיִלֲה ּואָרהכחס
.תֹופֵפֹוּת ,תֹומָלֲע ְךֹותְּב ;םיִנְגֹנ רַחַא ,םיִרָׁש ּומְּדִקוכחס
.לֵאָרְׂשִי רֹוקְּמִמ ,יָנֹדֲא ;םיִהֹלֱא ּוכְרָּב ,תֹולֵהְקַמְּבזכחס
.יִלָּתְפַנ יֵרָׂש ,ןּולֻבְז יֵרָׂש ;םָתָמְגִר ,הָדּוהְי יֵרָׂש--םֵדֹר ריִעָצ ,ןִמָיְנִּב םָׁשחכחס
.ּונָּל ָּתְלַעָּפ ,ּוז--םיִהֹלֱא הָּזּוע :ָךֶּזֻע ,ָךיֶהֹלֱא הָּוִצטכחס
.יָׁש םיִכָלְמ ּוליִבֹוי ָךְל--םִיָלָׁשּורְי-לַע ,ָךֶלָכיֵהֵמלחס
.ּוצָּפְחֶי תֹובָרְק ,םיִּמַע רַּזִּב ;ףֶסָכ-יֵּצַרְּב סֵּפַרְתִמ--םיִּמַע יֵלְגֶעְּב םיִריִּבַא תַדֲע ,הֶנָק תַּיַח רַעְּגאלחס
.םיִהֹלאֵל ,ויָדָי ץיִרָּת ׁשּוּכ ;םִיָרְצִמ יִּנִמ ,םיִּנַמְׁשַח ּויָתֱאֶיבלחס
.הָלֶס יָנֹדֲא ּורְּמַז ;םיִהֹלאֵל ּוריִׁש ,ץֶרָאָה תֹוכְלְמַמגלחס
.זֹע לֹוק ,ֹולֹוקְּב ןֵּתִי ןֵה--םֶדֶק-יֵמְׁש יֵמְׁשִּב ,בֵכֹרָלדלחס
.םיִקָחְּׁשַּב ,ֹוּזֻעְו ;ֹותָוֲאַּג לֵאָרְׂשִי-לַע :םיִהֹלאֵל ,זֹע ּונְּתהלחס
.םיִהֹלֱא ְךּורָּב ;םָעָל תֹומֻצֲעַתְו זֹע ןֵתֹנ אּוה--לֵאָרְׂשִי לֵא :ָךיֶׁשָּדְקִּמִמ ,םיִהֹלֱא אָרֹונולחס
.דִוָדְל םיִּנַׁשֹוׁש-לַע ַחֵּצַנְמַלאטס
.ׁשֶפָנ-דַע םִיַמ ּואָב יִּכ--םיִהֹלֱא יִנֵעיִׁשֹוהבטס
.יִנְתָפָטְׁש תֶלֹּבִׁשְו ,םִיַמ-יֵּקַמֲעַמְב יִתאָּב ;דָמֳעָמ ןיֵאְו--הָלּוצְמ ןֵויִּב ,יִּתְעַבָטגטס
.יָהֹלאֵל ,לֵחַיְמ--יַניֵע ּולָּכ :יִנֹורְּג רַחִנ ,יִאְרָקְב יִּתְעַגָידטס
.ביִׁשָא זָא ,יִּתְלַזָג-אֹל רֶׁשֲא--רֶקֶׁש יַבְיֹא ,יַתיִמְצַמ ּומְצָע :םָּנִח יַאְנֹׂש--יִׁשאֹר תֹורֲעַּׂשִמ ,ּוּבַרהטס
.ּודָחְכִנ-אֹל ָךְּמִמ ,יַתֹומְׁשַאְו ;יִּתְלַּוִאְל ,ָּתְעַדָי הָּתַא--םיִהֹלֱאוטס
.לֵאָרְׂשִי ,יֵהֹלֱא--ָךיֶׁשְקַבְמ יִב ּומְלָּכִי-לַא :תֹואָבְצ ,'ה יָנֹדֲא--ָךיֶוֹק ,יִב ּוׁשֹבֵי-לַאזטס
.יָנָפ הָּמִלְכ הָתְּסִּכ ;הָּפְרֶח יִתאָׂשָנ ,ָךיֶלָע-יִּכחטס
.יִּמִא יֵנְבִל ,יִרְכָנְו ;יָחֶאְל יִתיִיָה ,רָזּומטטס
.יָלָע ּולְפָנ ,ָךיֶפְרֹוח תֹוּפְרֶחְו ;יִנְתָלָכֲא ָךְתיֵּב תַאְנִק-יִּכיטס
.יִל תֹופָרֲחַל יִהְּתַו ;יִׁשְפַנ םֹוּצַב הֶּכְבֶאָואיטס
.לָׁשָמְל םֶהָל יִהֱאָו ;קָׂש יִׁשּובְל הָנְּתֶאָוביטס
.רָכֵׁש יֵתֹוׁש ,תֹוניִגְנּו ;רַעָׁש יֵבְׁשֹי ,יִב ּוחיִׂשָיגיטס
.ָךֶעְׁשִי תֶמֱאֶּב ,יִנֵנֲע ;ָךֶּדְסַח-בָרְּב םיִהֹלֱא--ןֹוצָר תֵע ,'ה ָךְל-יִתָּלִפְת יִנֲאַודיטס
.םִיָמ יֵּקַמֲעַּמִמּו ,יַאְנֹּׂשִמ הָלְצָּנִא ;הָעָּבְטֶא-לַאְו ,טיִּטִמ יִנֵליִּצַהוטטס
.ָהיִּפ רֵאְּב יַלָע-רַטְאֶּת-לַאְו ;הָלּוצְמ יִנֵעָלְבִּת-לַאְו--םִיַמ תֶלֹּבִׁש ,יִנֵפְטְׁשִּת-לַאזטטס
.יָלֵא הֵנְּפ ,ָךיֶמֲחַר בֹרְּכ ;ָךֶּדְסַח בֹוט-יִּכ ,'ה יִנֵנֲעזיטס
.יִנֵנֲע רֵהַמ ,יִל-רַצ-יִּכ :ָךֶּדְבַעֵמ ,ָךיֶנָּפ רֵּתְסַּת-לַאְוחיטס
.יִנֵדְּפ יַבְיֹא ןַעַמְל ;ּהָלָאְג יִׁשְפַנ-לֶא הָבְרָקטיטס
.יָרְרֹוצ-לָּכ ,ָךְּדְגֶנ ;יִתָּמִלְכּו ,יִּתְׁשָבּו יִתָּפְרֶח--ָּתְעַדָי הָּתַאכטס
.יִתאָצָמ אֹלְו ,םיִמֲחַנְמַלְו ;ןִיַאָו דּונָל הֶּוַקֲאָו :הָׁשּונָאָו--יִּבִל הָרְבָׁש ,הָּפְרֶחאכטס
.ץֶמֹח יִנּוקְׁשַי ,יִאָמְצִלְו ;ׁשאֹר יִתּורָבְּב ּונְּתִּיַובכטס
.ׁשֵקֹומְל םיִמֹולְׁשִלְו ;חָפְל םֶהיֵנְפִל םָנָחְלֻׁש-יִהְיגכטס
.דַעְמַה דיִמָּת ,םֶהיֵנְתָמּו ;תֹואְרֵמ ,םֶהיֵניֵע הָנְכַׁשְחֶּתדכטס
.םֵגיִּׂשַי ,ָךְּפַא ןֹורֲחַו ;ָךֶמְעַז םֶהיֵלֲע-ְךָפְׁשהכטס
.בֵׁשֹי יִהְי-לַא ,םֶהיֵלֳהָאְּב ;הָּמַׁשְנ םָתָריִט-יִהְּתוכטס
.ּורֵּפַסְי ָךיֶלָלֲח בֹואְכַמ-לֶאְו ;ּופָדָר ָתיִּכִה-רֶׁשֲא הָּתַא-יִּכזכטס
.ָךֶתָקְדִצְּב ,ּואֹבָי-לַאְו ;םָנֹוֲע-לַע ,ןֹוָע-הָנְּתחכטס
.ּובֵתָּכִי-לַא ,םיִקיִּדַצ םִעְו ;םיִּיַח רֶפֵּסִמ ,ּוחָּמִיטכטס
.יִנֵבְּגַׂשְּת םיִהֹלֱא ָךְתָעּוׁשְי ;בֵאֹוכְו יִנָע ,יִנֲאַולטס
.הָדֹותְב ּוּנֶלְּדַגֲאַו ;ריִׁשְּב םיִהֹלֱא-םֵׁש הָלְלַהֲאאלטס
.סיִרְפַמ ןִרְקַמ ;רָּפ רֹוּׁשִמ ,'הל בַטיִתְובלטס
.םֶכְבַבְל יִחיִו ,םיִהֹלֱא יֵׁשְרֹּד ;ּוחָמְׂשִי םיִוָנֲע ּואָרגלטס
.הָזָב אֹל ,ויָריִסֲא-תֶאְו ;'ה םיִנֹויְבֶא-לֶא ַעֵמֹׁש-יִּכדלטס
.םָּב ׂשֵמֹר-לָכְו ,םיִּמַי ;ץֶרָאָו םִיַמָׁש ,ּוהּולְלַהְיהלטס
.ָהּוׁשֵריִו ,םָׁש ּובְׁשָיְו ;הָדּוהְי יֵרָע ,הֶנְבִיְו ,ןֹוּיִצ ַעיִׁשֹוי ,םיִהֹלֱא יִּכולטס
.ּהָב-ּונְּכְׁשִי ,ֹומְׁש יֵבֲהֹאְו ;ָהּולָחְנִי ,ויָדָבֲע עַרֶזְוזלטס
.ריִּכְזַהְל דִוָדְל ,ַחֵּצַנְמַלאע
.הָׁשּוח יִתָרְזֶעְל ,'ה ;יִנֵליִּצַהְל םיִהֹלֱאבע
.יִתָעָר ,יֵצֵפֲח ;ּומְלָּכִיְו ,רֹוחָא ּוגֹּסִי :יִׁשְפַנ יֵׁשְקַבְמ ,ּורְּפְחַיְו ּוׁשֹבֵיגע
.חָאֶה חָאֶה ,םיִרְמֹאָה--םָּתְׁשָּב בֶקֵע-לַע ,ּובּוׁשָידע
.ָךֶתָעּוׁשְי ,יֵבֲהֹא--םיִהֹלֱא לַּדְגִי ,דיִמָת ּורְמאֹיְו :ָךיֶׁשְקַבְמ-לָּכ--ָךְּב ,ּוחְמְׂשִיְו ּוׂשיִׂשָיהע
.רַחַאְּת-לַא ,'ה ;הָּתַא יִטְלַפְמּו יִרְזֶע :יִּל-הָׁשּוח םיִהֹלֱא--ןֹויְבֶאְו יִנָע ,יִנֲאַווע
.םָלֹועְל הָׁשֹובֵא-לַא ;יִתיִסָח 'ה-ָךְּבאאע
.יִנֵעיִׁשֹוהְו ,ָךְנְזָא יַלֵא-הֵּטַה ;יִנֵטְּלַפְתּו יִנֵליִּצַּת ,ָךְתָקְדִצְּבבאע
.הָּתָא יִתָדּוצְמּו יִעְלַס-יִּכ :יִנֵעיִׁשֹוהְל ָתיִּוִצ ,דיִמָּת--אֹובָל ןֹועָמ רּוצְל ,יִל הֵיֱהגאע
.ץֵמֹוחְו לֵּוַעְמ ףַּכִמ ;עָׁשָר דַּיִמ ,יִנֵטְּלַּפ--יַהֹלֱאדאע
.יָרּועְּנִמ יִחַטְבִמ ,'ה יָנֹדֲא ;יִתָוְקִת הָּתַא-יִּכהאע
.דיִמָת יִתָּלִהְת ָךְּב ;יִזֹוג הָּתַא ,יִּמִא יֵעְּמִמ--ןֶטֶּבִמ יִּתְכַמְסִנ ,ָךיֶלָעואע
.זֹע-יִסֲחַמ ,הָּתַאְו ;םיִּבַרְל יִתיִיָה ,תֵפֹומְּכזאע
.ָךֶּתְרַאְפִּת ,םֹוּיַה-לָּכ ;ָךֶתָּלִהְּת ,יִפ אֵלָּמִיחאע
.יִנֵבְזַעַּת-לַא ,יִחֹּכ תֹולְכִּכ ;הָנְקִז תֵעְל ,יִנֵכיִלְׁשַּת-לַאטאע
.וָּדְחַי ּוצֲעֹונ ,יִׁשְפַנ יֵרְמֹׁשְו ;יִל יַבְיֹוא ּורְמָא-יִּכיאע
.ליִּצַמ ןיֵא-יִּכ ,ּוהּוׂשְפִתְו ּופְדִר ;ֹובָזֲע םיִהֹלֱא ,רֹמאֵלאיאע
.הָׁשּוח יִתָרְזֶעְל ,יַהֹלֱא ;יִּנֶּמִמ קַחְרִּת-לַא ,םיִהֹלֱאביאע
.יִתָעָר ,יֵׁשְקַבְמ--הָּמִלְכּו ,הָּפְרֶח ּוטֲעַי :יִׁשְפַנ יֵנְטֹׂש ,ּולְכִי ּוׁשֹבֵיגיאע
.ָךֶתָּלִהְּת-לָּכ-לַע ,יִּתְפַסֹוהְו ;לֵחַיֲא דיִמָּת ,יִנֲאַודיאע
.תֹורֹפְס יִּתְעַדָי אֹל יִּכ :ָךֶתָעּוׁשְּת םֹוּיַה-לָּכ--ָךֶתָקְדִצ רֵּפַסְי ,יִּפוטאע
.ָךֶּדַבְל ָךְתָקְדִצ ריִּכְזַא ;'ה יָנֹדֲא ,תֹורֻבְגִּב--אֹובָאזטאע
.ָךיֶתֹואְלְפִנ דיִּגַא ,הָּנֵה-דַעְו ;יָרּועְּנִמ יִנַּתְדַּמִל ,םיִהֹלֱאזיאע
.ָךֶתָרּובְּג ,אֹובָי-לָכְל ;רֹודְל ָךֲעֹורְז דיִּגַא-דַע :יִנֵבְזַעַּת-לַא םיִהֹלֱא--הָביֵׂשְו ,הָנְקִז-דַע םַגְוחיאע
.ָךֹומָכ יִמ ,םיִהֹלֱא ;תֹולֹדְג ָתיִׂשָע-רֶׁשֲא :םֹורָמ-דַע ,םיִהֹלֱא ָךְתָקְדִצְוטיאע
.יִנֵלֲעַּת בּוׁשָּת ,ץֶרָאָה תֹומֹהְּתִמּו ;יִנֵּיַחְּת בּוׁשָּת :תֹועָרְו--תֹוּבַר תֹורָצ ,יִנַתיִאְרִה רֶׁשֲאכאע
.יִנֵמֲחַנְּת בֹּסִתְו ;יִתָּלֻדְּג בֶרֶּתאכאע
.לֵאָרְׂשִי ,ׁשֹודְק--רֹוּנִכְב ָךְל הָרְּמַזֲא :יָהֹלֱא ָךְּתִמֲא--לֶבֶנ-יִלְכִב ָךְדֹוא ,יִנֲא-םַּגבכאע
.ָתיִדָּפ רֶׁשֲא ,יִׁשְפַנְו ;ְךָּל-הָרְּמַזֲא יִּכ ,יַתָפְׂש הָּנֵּנַרְּתגכאע
.יִתָעָר יֵׁשְקַבְמ ,ּורְפָח-יִכ ּוׁשֹב-יִּכ :ָךֶתָקְדִצ הֶּגְהֶּת ,םֹוּיַה-לָּכ--יִנֹוׁשְל-םַּגדכאע
.ְךֶלֶמ-ןֶבְל ָךְתָקְדִצְו ;ןֵּת ְךֶלֶמְל ,ָךיֶטָּפְׁשִמ--םיִהֹלֱא :הֹמֹלְׁשִלאבע
.טָּפְׁשִמְב ָךיֶּיִנֲעַו ;קֶדֶצְב ָךְּמַע ןיִדָיבבע
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.הָקָדְצִּב ,תֹועָבְגּו ;םָעָל םֹולָׁש םיִרָה ּואְׂשִיגבע
.קֵׁשֹוע אֵּכַדיִו ;ןֹויְבֶא יֵנְבִל ,ַעיִׁשֹוי--םָע-יֵּיִנֲע ,טֹּפְׁשִידבע
.םיִרֹוּד רֹוּד ,ַחֵרָי יֵנְפִלְו ;ׁשֶמָׁש-םִע ָךּואָריִיהבע
.ץֶרָא ףיִזְרַז ,םיִביִבְרִּכ ;זֵּג-לַע רָטָמְּכ ,דֵרֵיובע
.ַחֵרָי יִלְּב-דַע ,םֹולָׁש בֹרְו ;קיִּדַצ ויָמָיְּב-חַרְפִיזבע
.ץֶרָא-יֵסְפַא-דַע ,רָהָּנִמּו ;םָי-דַע םָּיִמ ,ְּדְרֵיְוחבע
.ּוכֵחַלְי רָפָע ,ויָבְיֹאְו ;םיִּיִצ ּועְרְכִי ,ויָנָפְלטבע
.ּוביִרְקַי רָּכְׁשֶא ,אָבְסּו אָבְׁש יֵכְלַמ ;ּוביִׁשָי הָחְנִמ ,םיִּיִאְו ׁשיִׁשְרַת יֵכְלַמיבע
.ּוהּודְבַעַי םִיֹוּג-לָּכ ;םיִכָלְמ-לָכ ֹול-ּווֲחַּתְׁשִיְואיבע
.ֹול רֵזֹע-ןיֵאְו ,יִנָעְו ;ַעֵּוַׁשְמ ןֹויְבֶא ,ליִּצַי-יִּכביבע
.ַעיִׁשֹוי םיִנֹויְבֶא תֹוׁשְפַנְו ;ןֹויְבֶאְו לַּד-לַע ,סֹחָיגיבע
.ויָניֵעְּב םָמָּד רַקיֵיְו ;םָׁשְפַנ לַאְגִי ,סָמָחֵמּו ְךֹוּתִמדיבע
.ּוהְנֶכְרָבְי ,םֹוּיַה-לָּכ ;דיִמָת ֹודֲעַּב לֵּלַּפְתִיְו :אָבְׁש בַהְּזִמ ,ֹול-ןֶּתִיְו--יִחיִווטבע
.ץֶרָאָה בֶׂשֵעְּכ ,ריִעֵמ ּוציִצָיְו ;ֹויְרִּפ ןֹונָבְּלַּכ ׁשַעְרִי :םיִרָה ׁשאֹרְּב--ץֶרָאָּב ,רַּב-תַּסִפ יִהְיזטבע
.ּוהּורְּׁשַאְי םִיֹוּג-לָּכ ;ֹוב ּוכְרָּבְתִיְו :ֹומְׁש ןֹוּנִי ,ׁשֶמֶׁש-יֵנְפִל--םָלֹועְל ,ֹומְׁש יִהְיזיבע
.ֹוּדַבְל תֹואָלְפִנ הֵׂשֹע :לֵאָרְׂשִי יֵהֹלֱא--םיִהֹלֱא 'ה ,ְךּורָּבחיבע
.ןֵמָאְו ןֵמָא--ץֶרָאָה לֹּכ-תֶא ,ֹודֹובְכ אֵלָּמִיְו :םָלֹועְל--ֹודֹובְּכ םֵׁש ,ְךּורָבּוטיבע
.יָׁשִי-ןֶּב ,דִוָּד--תֹוּלִפְת ּוּלָּככבע
.בָבֵל יֵרָבְל--םיִהֹלֱא לֵאָרְׂשִיְל ,בֹוט ְךַא :ףָסָאְל ,רֹומְזִמאגע
.יָרֻׁשֲא ּוכְּפֻׁש ,ןִיַאְּכ ;יָלְגַר ּויָטָנ ,טַעְמִּכ--יִנֲאַובגע
.הֶאְרֶא םיִעָׁשְר םֹולְׁש ;םיִלְלֹוהַּב ,יִתאֵּנִק-יִּכגגע
.םָלּוא איִרָבּו ;םָתֹומְל תֹוּבֻצְרַח ןיֵא יִּכדגע
.ּועָּגֻנְי אֹל ,םָדָא-םִעְו ;ֹומֵניֵא ׁשֹונֱא לַמֲעַּבהגע
.ֹומָל סָמָח ,תיִׁש-ףָטֲעַי ;הָוֲאַג ֹומְתַקָנֲע ,ןֵכָלוגע
.בָבֵל תֹוּיִּכְׂשַמ ,ּורְבָע ;ֹומֵניֵע בֶלֵחֵמ ,אָצָיזגע
.ּורֵּבַדְי םֹורָּמִמ ;קֶׁשֹע עָרְב ּורְּבַדיִו ,ּוקיִמָיחגע
.ץֶרָאָּב ְךַלֲהִּת ,םָנֹוׁשְלּו ;םֶהיִּפ םִיַמָּׁשַב ּוּתַׁשטגע
.ֹומָל ּוצָּמִי ,אֵלָמ יֵמּו ;םֹלֲה ֹוּמַע בּוׁשָי ,ןֵכָליגע
.ןֹויְלֶעְב הָעֵּד ׁשֵיְו ;לֵא-עַדָי הָכיֵא ,ּורְמָאְואיגע
.לִיָח-ּוּגְׂשִה ,םָלֹוע יֵוְלַׁשְו ;םיִעָׁשְר הֶּלֵא-הֵּנִהביגע
.יָּפַּכ ןֹויָּקִנְּב ץַחְרֶאָו ;יִבָבְל יִתיִּכִז ,קיִר-ְךַאגיגע
.םיִרָקְּבַל ,יִּתְחַכֹותְו ;םֹוּיַה-לָּכ ,ַעּוגָנ יִהֱאָודיגע
.יִּתְדָגָב ָךיֶנָּב רֹוד הֵּנִה ;ֹומְכ הָרְּפַסֲא ,יִּתְרַמָא-םִאוטגע
.יָניֵעְב אּוה לָמָע ;תאֹז תַעַדָל ,הָבְּׁשַחֲאָוזטגע
.םָתיִרֲחַאְל ,הָניִבָא ;לֵא-יֵׁשְּדְקִמ-לֶא ,אֹובָא-דַעזיגע
.תֹואּוּׁשַמְל ,םָּתְלַּפִה ;ֹומָל תיִׁשָּת ,תֹוקָלֲחַּב ְךַאחיגע
.תֹוהָּלַּב-ןִמ ,ּוּמַת ּופָס ;עַגָרְכ הָּמַׁשְל ּויָה ְךיֵאטיגע
.הֶזְבִּת םָמְלַצ ריִעָּב ,יָנֹדֲא--ץיִקָהֵמ םֹולֲחַּככגע
.ןָנֹוּתְׁשֶא ,יַתֹויְלִכְו ;יִבָבְל ץֵּמַחְתִי ,יִּכאכגע
.ְךָּמִע יִתיִיָה ,תֹומֵהְּב ;עָדֵא אֹלְו ,רַעַב-יִנֲאַובכגע
.יִניִמְי-דַיְּב ,ָּתְזַחָא ;ְךָּמִע דיִמָת יִנֲאַוגכגע
.יִנֵחָּקִּת דֹובָּכ ,רַחַאְו ;יִנֵחְנַת ָךְתָצֲעַּבדכגע
.ץֶרָאָב יִּתְצַפָח-אֹל ,ָךְּמִעְו ;םִיָמָּׁשַב יִל-יִמהכגע
.םָלֹועְל םיִהֹלֱא--יִקְלֶחְו יִבָבְל-רּוצ :יִבָבְלּו ,יִרֵאְׁש הָלָּכוכגע
.ָּךֶּמִמ הֶנֹוז-לָּכ ,הָּתַמְצִה ;ּודֵבאֹי ָךיֶקֵחְר הֵּנִה-יִּכזכגע
.ָךיֶתֹוכֲאְלַמ-לָּכ ,רֵּפַסְל ;יִסְחַמ 'ה יָנֹדאַּב ,יִּתַׁש :בֹוט-יִל--םיִהֹלֱא תַבְרִק ,יִנֲאַוחכגע
.ָךֶתיִעְרַמ ןאֹצְּב ,ָךְּפַא ןַׁשְעֶי ;חַצֶנָל ָּתְחַנָז ,םיִהֹלֱא הָמָל :ףָסָאְל ,ליִּכְׂשַמאדע
.ֹוּב ָּתְנַכָׁש הֶז ,ןֹוּיִצ-רַה ;ָךֶתָלֲחַנ טֶבֵׁש ,ָּתְלַאָּג--םֶדֶּק ָתיִנָק ,ָךְתָדֲע רֹכְזבדע
.ׁשֶדֹּקַּב בֵיֹוא עַרֵה-לָּכ ;חַצֶנ תֹואֻּׁשַמְל ,ָךיֶמָעְפ הָמיִרָהגדע
.תֹותֹא םָתֹתֹוא ּומָׂש ;ָךֶדֲעֹומ בֶרֶקְּב ,ָךיֶרְרֹצ ּוגֲאָׁשדדע
.תֹוּמֻּדְרַק ,ץֵע-ְךָבְסִּב ;הָלְעָמְל איִבֵמְּכ ,עַדָּוִיהדע
.ןּומֹלֲהַי ,תֹוּפַליֵכְו ליִּׁשַכְּב--דַחָּי ָהיֶחּוּתִּפ ,הָּתַעְוודע
.ָךֶמְׁש-ןַּכְׁשִמ ּולְּלִח ,ץֶרָאָל ;ָךֶׁשָּדְקִמ ,ׁשֵאָב ּוחְלִׁשזדע
.ץֶרָאָּב לֵא-יֵדֲעֹומ-לָכ ּופְרָׂש ;דַחָי םָניִנ ,םָּבִלְב ּורְמָאחדע
.הָמ-דַע ַעֵדֹי ,ּונָּתִא-אֹלְו ;איִבָנ דֹוע-ןיֵא :ּוניִאָר אֹל ,ּוניֵתֹתֹואטדע
.חַצֶנָל ָךְמִׁש בֵיֹוא ץֵאָנְי ;רָצ ףֶרָחְי ,םיִהֹלֱא יַתָמ-דַעידע
.הֵּלַכ ָךְקיֵח בֶרֶּקִמ ;ָךֶניִמיִו ,ָךְדָי ביִׁשָת הָּמָלאידע
.ץֶרָאָה בֶרֶקְּב ,תֹועּוׁשְי לֵעֹּפ ;םֶדֶּקִמ יִּכְלַמ ,םיִהֹלאֵובידע
.םִיָּמַה-לַע ,םיִניִּנַת יֵׁשאָר ָּתְרַּבִׁש ;םָי ָךְּזָעְב ָּתְרַרֹופ הָּתַאגידע
.םיִּיִצְל םָעְל ,לָכֲאַמ ּוּנֶנְּתִּת ;ןָתָיְוִל יֵׁשאָר ,ָּתְצַּצִר הָּתַאדידע
.ןָתיֵא תֹורֲהַנ ,ָּתְׁשַבֹוה הָּתַא ;לַחָנָו ןָיְעַמ ,ָּתְעַקָב הָּתַאוטדע
.ׁשֶמָׁשָו רֹואָמ ,ָתֹוניִכֲה הָּתַא ;הָלְיָל ָךְל-ףַא ,םֹוי ָךְלזטדע
.םָּתְרַצְי הָּתַא ,ףֶרֹחָו ץִיַק ;ץֶרָא תֹולּובְּג-לָּכ ,ָּתְבַּצִה הָּתַאזידע
.ָךֶמְׁש ּוצֲאִנ ,לָבָנ םַעְו ;'ה ףֵרֵח ,בֵיֹוא--תאֹז-רָכְזחידע
.חַצֶנָל חַּכְׁשִּת-לַא ,ָךיֶּיִנֲע תַּיַח ;ָךֶרֹוּת ׁשֶפֶנ ,תַּיַחְל ןֵּתִּת-לַאטידע
.סָמָח תֹואְנ ,ץֶרֶא-יֵּכַׁשֲחַמ ּואְלָמ יִּכ :תיִרְּבַל טֵּבַהכדע
.ָךֶמְׁש ּולְלַהְי ,ןֹויְבֶאְו יִנָע ;םָלְכִנ ְךַּד בֹׁשָי-לַאאכדע
.םֹוּיַה-לָּכ ,לָבָנ-יִּנִמ ָךְתָּפְרֶח רֹכְז ;ָךֶביִר הָביִר ,םיִהֹלֱא הָמּוקבכדע
.דיִמָת הֶלֹע ,ָךיֶמָק ןֹואְׁש ;ָךיֶרְרֹצ לֹוק ,חַּכְׁשִּת-לַאגכדע
.ריִׁש ףָסָאְל רֹומְזִמ ;תֵחְׁשַּת-לַא ַחֵּצַנְמַלאהע
.ָךיֶתֹואְלְפִנ ,ּורְּפִס ;ָךֶמְׁש בֹורָקְו ,ּוניִדֹוה--םיִהֹלֱא ,ָךְּל ּוניִדֹוהבהע
.טֹּפְׁשֶא םיִרָׁשיֵמ ,יִנֲא ;דֵעֹומ חַּקֶא ,יִּכגהע
.הָלֶּס ָהיֶדּוּמַע יִּתְנַּכִת יִכֹנָא ;ָהיֶבְׁשֹי-לָכְו ץֶרֶא ,םיִגֹמְנדהע
.ןֶרָק ּומיִרָּת-לַא ,םיִעָׁשְרָלְו ;ּוּלֹהָּת-לַא ,םיִלְלֹוהַל יִּתְרַמָאההע
.קָתָע ראָּוַצְב ּורְּבַדְּת ;םֶכְנְרַק םֹורָּמַל ּומיִרָּת-לַאוהע
.םיִרָה רַּבְדִּמִמ ,אֹלְו ;בָרֲעַּמִמּו ,אָצֹוּמִמ אֹל יִּכזהע
.םיִרָי הֶזְו ,ליִּפְׁשַי הֶז ;טֵפֹׁש םיִהֹלֱא-יִּכחהע
.ץֶרָא-יֵעְׁשִר ,לֹּכ ;ּוּתְׁשִי ּוצְמִי ,ָהיֶרָמְׁש-ְךַא :הֶּזִמ רֵּגַּיַו--ְךֶסֶמ אֵלָמ רַמָח ןִיַיְו ,'ה-דַיְּב סֹוכ יִּכטהע
.בֹקֲעַי יֵהֹלאֵל ,הָרְּמַזֲא ;םָלֹעְל דיִּגַא ,יִנֲאַויהע
.קיִּדַצ תֹונְרַק ,הָנְמַמֹורְּת ;ַעֵּדַגֲא םיִעָׁשְר יֵנְרַק-לָכְואיהע
.ריִׁש ףָסָאְל רֹומְזִמ ;תֹניִגְנִּב ַחֵּצַנְמַלאוע
.ֹומְׁש לֹודָּג ,לֵאָרְׂשִיְּב ;םיִהֹלֱא הָדּוהיִּב עָדֹונבוע
.ןֹוּיִצְב ֹותָנֹועְמּו ;ֹוּכּוס םֵלָׁשְב יִהְיַוגוע
.הָלֶס הָמָחְלִמּו בֶרֶחְו ןֵגָמ ;תֶׁשָק-יֵפְׁשִר רַּבִׁש ,הָּמָׁשדוע
.ףֶרָט-יֵרְרַהֵמ--ריִּדַא הָּתַא ,רֹואָנהוע
.םֶהיֵדְי לִיַח-יֵׁשְנַא-לָכ ּואְצָמ-אֹלְו ;םָתָנְׁש ּומָנ--בֵל יֵריִּבַא ,ּולְלֹוּתְׁשֶאווע
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.סּוסָו בֶכֶרְו ,םָּדְרִנ ;בֹקֲעַי יֵהֹלֱא ,ָךְתָרֲעַּגִמזוע
.ָךֶּפַא זָאֵמ ;ָךיֶנָפְל דֹמֲעַי-יִמּו--הָּתַא אָרֹונ ,הָּתַאחוע
.הָטָקָׁשְו הָאְרָי ץֶרֶא ;ןיִּד ָּתְעַמְׁשִה ,םִיַמָּׁשִמטוע
.הָלֶס ץֶרֶא-יֵוְנַע-לָּכ ַעיִׁשֹוהְל--םיִהֹלֱא טָּפְׁשִּמַל-םּוקְּביוע
.רֹּגְחַּת תֹמֵח תיִרֵאְׁש ;ָּךֶדֹוּת םָדָא תַמֲח-יִּכאיוע
.אָרֹוּמַל ,יַׁש ּוליִבֹי--ויָביִבְס-לָּכ :םֶכיֵהֹלֱא 'הל ,ּומְּלַׁשְו ּורְדִנביוע
.ץֶרָא-יֵכְלַמְל ,אָרֹונ ;םיִדיִגְנ ַחּור ,רֹצְבִיגיוע
.רֹומְזִמ ףָסָאְל ;ןּותּודְי-לַע ַחֵּצַנְמַלאזע
.יָלֵא ןיִזֲאַהְו ,םיִהֹלֱא-לֶא יִלֹוק ;הָקָעְצֶאְו םיִהֹלֱא-לֶא יִלֹוקבזע
.יִׁשְפַנ םֵחָּנִה הָנֲאֵמ ;גּופָת אֹלְו--הָרְּגִנ הָלְיַל ,יִדָי :יִּתְׁשָרָּד יָנֹדֲא ,יִתָרָצ םֹויְּבגזע
.הָלֶס יִחּור ףֵּטַעְתִתְו ,הָחיִׂשָא ;הָיָמֱהֶאְו םיִהֹלֱא הָרְּכְזֶאדזע
.רֵּבַדֲא אֹלְו ,יִּתְמַעְפִנ ;יָניֵע תֹורֻמְׁש ,ָּתְזַחָאהזע
.םיִמָלֹוע ,תֹונְׁש--םֶדֶּקִמ םיִמָי יִּתְבַּׁשִחוזע
.יִחּור ׂשֵּפַחְיַו ;הָחיִׂשָא יִבָבְל-םִע :הָלְיָּלַּב ,יִתָניִגְנ הָרְּכְזֶאזזע
.דֹוע תֹוצְרִל ףיִסֹי-אֹלְו ;יָנֹדֲא חַנְזִי ,םיִמָלֹועְלַהחזע
.רֹדָו רֹדְל ,רֶמֹא רַמָּג ;ֹוּדְסַח חַצֶנָל סֵפָאֶהטזע
.הָלֶס ויָמֲחַר ,ףַאְּב ץַפָק-םִא ;לֵא תֹוּנַח חַכָׁשֲהיזע
.ןֹויְלֶע ןיִמְי ,תֹונְׁש--איִה יִתֹוּלַח ,רַמֹאָואיזע
.ָךֶאְלִּפ םֶדֶּקִמ הָרְּכְזֶא-יִּכ :ּהָי-יֵלְלַעַמ רֹוּכְזֶאביזע
.הָחיִׂשָא ָךיֶתֹוליִלֲעַבּו ;ָךֶלֳעָּפ-לָכְב יִתיִגָהְוגיזע
.םיִהֹלאֵּכ ,לֹודָּג לֵא-יִמ ;ָךֶּכְרַּד ׁשֶדֹּקַּב ,םיִהֹלֱאדיזע
.ָךֶּזֻע םיִּמַעָב ָּתְעַדֹוה ;אֶלֶפ הֵׂשֹע ,לֵאָה הָּתַאוטזע
.הָלֶס ףֵסֹויְו בֹקֲעַי-יֵנְּב ;ָךֶּמַע ַעֹורְזִּב ָּתְלַאָּגזטזע
.תֹומֹהְת ּוזְּגְרִי ,ףַא ;ּוליִחָי םִיַּמ ָךּואָר--םיִהֹלֱא ,םִיַּמ ָךּואָרזיזע
.ּוכָּלַהְתִי ,ָךיֶצָצֲח-ףַא ;םיִקָחְׁש ּונְתָנ ,לֹוק--תֹובָע ,םִיַמ ּומְרֹזחיזע
.ץֶרָאָה ׁשַעְרִּתַו הָזְגָר ;לֵבֵּת םיִקָרְב ּוריִאֵה--לַּגְלַּגַּב ,ָךְמַעַר לֹוקטיזע
.ּועָדֹנ אֹל ,ָךיֶתֹובְּקִעְו ;םיִּבַר םִיַמְּב ,ָךְליִבְׁשּו--ָךֶּכְרַּד םָּיַּבכזע
.ןֹרֲהַאְו הֶׁשֹמ-דַיְּב--ָךֶּמַע ןאֹּצַכ ָתיִחָנאכזע
.יִפ-יֵרְמִאְל ,םֶכְנְזָא ּוּטַה ;יִתָרֹוּת ,יִּמַע הָניִזֲאַה :ףָסָאְל ,ליִּכְׂשַמאחע
.םֶדֶק-יִּנִמ ,תֹודיִח הָעיִּבַא ;יִּפ לָׁשָמְב הָחְּתְפֶאבחע
.ּונָל-ּורְּפִס ,ּוניֵתֹובֲאַו ;םֵעָדֵּנַו ,ּונְעַמָׁש רֶׁשֲאגחע
.הָׂשָע רֶׁשֲא ,ויָתֹאְלְפִנְו ֹוזּוזֱעֶו ;'ה תֹוּלִהְּת םיִרְּפַסְמ ,ןֹורֲחַא רֹודְל--םֶהיֵנְּבִמ ,דֵחַכְנ אֹלדחע
.םֶהיֵנְבִל ,םָעיִדֹוהְל--ּוניֵתֹובֲא-תֶא ,הָּוִצ רֶׁשֲא :לֵאָרְׂשִיְּב םָׂש ,הָרֹותְו ,בֹקֲעַיְּב ,תּודֵע םֶקָּיַוהחע
.םֶהיֵנְבִל ּורְּפַסיִו ,ּומֻקָי ;ּודֵלָּוִי םיִנָּב--ןֹורֲחַא רֹוּד ,ּועְדֵי ןַעַמְלוחע
.ּורֹצְנִי ויָתֹוְצִמּו ;לֵא-יֵלְלַעַמ ,ּוחְּכְׁשִי אֹלְו :םָלְסִּכ ,םיִהֹלאֵב ּומיִׂשָיְוזחע
.ֹוחּור לֵא-תֶא הָנְמֶאֶנ-אֹלְו ;ֹוּבִל ןיִכֵה-אֹל ,רֹוּד :הֶרֹמּו רֵרֹוס ,רֹוּד--םָתֹובֲאַּכ ,ּויְהִי אֹלְוחחע
.בָרְק םֹויְּב ,ּוכְפָה ;תֶׁשָק-יֵמֹור יֵקְׁשֹונ ,םִיַרְפֶא-יֵנְּבטחע
.תֶכֶלָל ּונֲאֵמ ,ֹותָרֹותְבּו ;םיִהֹלֱא תיִרְּב ,ּורְמָׁש אֹליחע
.םָאְרֶה רֶׁשֲא ,ויָתֹואְלְפִנְו ;ויָתֹוליִלֲע ּוחְּכְׁשִּיַואיחע
.ןַעֹצ-הֵדְׂש םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ;אֶלֶפ הָׂשָע ,םָתֹובֲא דֶגֶנביחע
.דֵנ-ֹומְּכ םִיַמ-בֶּצַּיַו ;םֵריִבֲעַּיַו ,םָי עַקָּבגיחע
.ׁשֵא רֹואְּב ,הָלְיַּלַה-לָכְו ;םָמֹוי ןָנָעֶּב םֵחְנַּיַודיחע
.הָּבַר תֹומֹהְתִּכ ,ְקְׁשַּיַו ;רָּבְדִּמַּב ,םיִרֻצ עַּקַבְיוטחע
.םִיָמ תֹורָהְּנַּכ דֶרֹוּיַו ;עַלָּסִמ םיִלְזֹונ אִצֹוּיַוזטחע
.הָּיִּצַּב ,ןֹויְלֶע תֹורְמַל--ֹול-אֹטֲחַל ,דֹוע ּופיִסֹוּיַוזיחע
.םָׁשְפַנְל לֶכֹא-לָאְׁשִל--םָבָבְלִּב לֵא-ּוּסַנְיַוחיחע
.רָּבְדִּמַּב ,ןָחְלֻׁש ְךֹרֲעַל--לֵא לַכּויֲה ,ּורְמָא :םיִהֹלאֵּב ,ּורְּבַדְיַוטיחע
.ֹוּמַעְל רֵאְׁש ןיִכָי-םִא ;תֵּת לַכּוי ,םֶחֶל-םַגֲה :ּופֹטְׁשִי םיִלָחְנּו--םִיַמ ּובּוזָּיַו ,רּוצ-הָּכִה ןֵהכחע
.לֵאָרְׂשִיְב הָלָע ,ףַא-םַגְו ;בֹקֲעַיְב הָקְּׂשִנ ,ׁשֵאְו :רָּבַעְתִּיַו--'ה עַמָׁש ,ןֵכָלאכחע
.ֹותָעּוׁשיִּב ,ּוחְטָב אֹלְו ;םיִהֹלאֵּב ,ּוניִמֱאֶה אֹל יִּכבכחע
.חָתָּפ םִיַמָׁש יֵתְלַדְו ;לַעָּמִמ םיִקָחְׁש וַצְיַוגכחע
.ֹומָל ןַתָנ ,םִיַמָׁש-ןַגְדּו ;לֹכֱאֶל ןָמ םֶהיֵלֲע רֵטְמַּיַודכחע
.עַבֹׂשָל םֶהָל חַלָׁש הָדיֵצ ;ׁשיִא לַכָא ,םיִריִּבַא םֶחֶלהכחע
.ןָמיֵת ֹוּזֻעְּב גֵהַנְיַו ;םִיָמָּׁשַּב ,םיִדָק עַּסַיוכחע
.ףָנָּכ ףֹוע ,םיִּמַי לֹוחְכּו ;רֵאְׁש רָפָעֶּכ םֶהיֵלֲע רֵטְמַּיַוזכחע
.ויָתֹנְּכְׁשִמְל ,ביִבָס ;ּוהֵנֲחַמ בֶרֶקְּב ,לֵּפַּיַוחכחע
.םֶהָל אִבָי ,םָתָוֲאַתְו ;דֹאְמ ּועְּבְׂשִּיַו ּולְכאֹּיַוטכחע
.םֶהיִפְּב םָלְכָא ,דֹוע ;םָתָוֲאַּתִמ ּורָז-אֹללחע
.ַעיִרְכִה לֵאָרְׂשִי יֵרּוחַבּו ;םֶהיֵּנַמְׁשִמְּב ,גֹרֲהַּיַו ,םֶהָב הָלָע ,םיִהֹלֱא ףַאְואלחע
.ויָתֹואְלְפִנְּב ,ּוניִמֱאֶה-אֹלְו ;דֹוע-ּואְטָח תאֹז-לָכְּבבלחע
.הָלָהֶּבַּב ,םָתֹונְׁשּו ;םֶהיֵמְי לֶבֶהַּב-לַכְיַוגלחע
.לֵא-ּורֲחִׁשְו ,ּובָׁשְו ;ּוהּוׁשָרְדּו םָגָרֲה-םִאדלחע
.םָלֲאֹּג ,ןֹויְלֶע לֵאְו ;םָרּוצ םיִהֹלֱא-יִּכ ,ּורְּכְזִּיַוהלחע
.ֹול-ּובְּזַכְי ,םָנֹוׁשְלִבּו ;םֶהיִפְּב ּוהּוּתַפְיַוולחע
.ֹותיִרְבִּב ,ּונְמֶאֶנ אֹלְו ;ֹוּמִע ןֹוכָנ-אֹל ,םָּבִלְוזלחע
.ֹותָמֲח-לָּכ ,ריִעָי-אֹלְו ;ֹוּפַא ביִׁשָהְל ,הָּבְרִהְו :תיִחְׁשַי-אֹלְו--ןֹוָע רֵּפַכְי ,םּוחַר אּוהְוחלחע
.בּוׁשָי אֹלְו ,ְךֵלֹוה ַחּור ;הָּמֵה רָׂשָב-יִּכ ,רֹּכְזִּיַוטלחע
.ןֹומיִׁשיִּב ,ּוהּוביִצֲעַי ;רָּבְדִּמַב ּוהּורְמַי ,הָּמַּכמחע
.ּווְתִה לֵאָרְׂשִי ׁשֹודְקּו ;לֵא ּוּסַנְיַו ּובּוׁשָּיַואמחע
.רָצ-יִּנִמ םָדָּפ-רֶׁשֲא ,םֹוי ;ֹודָי-תֶא ּורְכָז-אֹלבמחע
.ןַעֹצ-הֵדְׂשִּב ,ויָתְפֹומּו ;ויָתֹותֹא ,םִיַרְצִמְּב םָׂש-רֶׁשֲאגמחע
.ןּויָּתְׁשִי-לַּב ,םֶהיֵלְזֹנְו ;םֶהיֵרֹאְי ,םָדְל ְךֹפֲהַּיַודמחע
.םֵתיִחְׁשַּתַו ,ַעֵּדְרַפְצּו ;םֵלְכאֹּיַו ,בֹרָע םֶהָּב חַּלַׁשְיהמחע
.הֶּבְרַאָל ,םָעיִגיִו ;םָלּובְי ליִסָחֶל ןֵּתִּיַוומחע
.לַמָנֲחַּב ,םָתֹומְקִׁשְו ;םָנְפַּג דָרָּבַּב גֹרֲהַיזמחע
.םיִפָׁשְרָל ,םֶהיֵנְקִמּו ;םָריִעְּב דָרָּבַל רֵּגְסַּיַוחמחע
.םיִעָר יֵכֲאְלַמ ,תַחַלְׁשִמ ;הָרָצְו םַעַזָו הָרְבֶע--ֹוּפַא ןֹורֲח ,םָּב-חַּלַׁשְיטמחע
.ריִּגְסִה רֶבֶּדַל ,םָתָּיַחְו ;םָׁשְפַנ תֶוָּמִמ ְךַׂשָח-אֹל :ֹוּפַאְל ,ביִתָנ סֵּלַפְינחע
.םָח-יֵלֳהָאְּב ,םיִנֹוא תיִׁשאֵר ;םִיָרְצִמְּב רֹוכְּב-לָּכ ְךַּיַואנחע
.רָּבְדִּמַּב ,רֶדֵעַּכ םֵגֲהַנְיַו ;ֹוּמַע ןאֹּצַּכ עַּסַּיַובנחע
.םָּיַה הָּסִּכ ,םֶהיֵבְיֹוא-תֶאְו ;ּודָחָפ אֹלְו ,חַטֶבָל םֵחְנַּיַוגנחע
.ֹוניִמְי הָתְנָק ,הֶז-רַה ;ֹוׁשְדָק לּובְּג-לֶא ,םֵאיִבְיַודנחע
.לֵאָרְׂשִי יֵטְבִׁש ,םֶהיֵלֳהָאְּב ןֵּכְׁשַּיַו ;הָלֲחַנ לֶבֶחְּב ,םֵליִּפַּיַו--םִיֹוּג ,םֶהיֵנְּפִמ ׁשֶרָגְיַוהנחע
.ּורָמָׁש אֹל ,ויָתֹודֵעְו ;ןֹויְלֶע םיִהֹלֱא-תֶא ,ּורְמַּיַו ּוּסַנְיַוונחע
.הָּיִמְר תֶׁשֶקְּכ ,ּוכְּפְהֶנ ;םָתֹובֲאַּכ ,ּודְּגְבִּיַו ּוגֹּסִּיַוזנחע
.ּוהּואיִנְקַי ,םֶהיֵליִסְפִבּו ;םָתֹומָבְּב ּוהּוסיִעְכַּיַוחנחע

Page 15 of 30TH Table Print

26/06/2018http://www.faithbit.org.il/asp/TH/TehilimPrint.aspx?from_chap=1&to_chap=150



.לֵאָרְׂשִיְּב ,דֹאְמ סַאְמִּיַו ;רָּבַעְתִּיַו ,םיִהֹלֱא עַמָׁשטנחע
.םָדָאָּב ןֵּכִׁש ,לֶהֹא ;ֹולִׁש ןַּכְׁשִמ ,ׁשֹּטִּיַוסחע
.רָצ-דַיְב ֹוּתְרַאְפִתְו ;ֹוּזֻע יִבְּׁשַל ןֵּתִּיַואסחע
.רָּבַעְתִה ,ֹותָלֲחַנְבּו ;ֹוּמַע בֶרֶחַל רֵּגְסַּיַובסחע
.ּולָּלּוה אֹל ,ויָתֹלּותְבּו ;ׁשֵא-הָלְכָא ויָרּוחַּבגסחע
.הָניֶּכְבִת אֹל ,ויָתֹנְמְלַאְו ;ּולָפָנ בֶרֶחַּב ,ויָנֲהֹּכדסחע
.ןִיָּיִמ ןֵנֹורְתִמ ,רֹוּבִגְּכ ;יָנֹדֲא ןֵׁשָיְּכ ץַקִּיַוהסחע
.ֹומָל ןַתָנ ,םָלֹוע תַּפְרֶח ;רֹוחָא ויָרָצ-ְךַּיַווסחע
.רָחָב אֹל ,םִיַרְפֶא טֶבֵׁשְבּו ;ףֵסֹוי לֶהֹאְּב ,סַאְמִּיַוזסחע
.בֵהָא רֶׁשֲא ,ןֹוּיִצ רַה-תֶא ;הָדּוהְי טֶבֵׁש-תֶא ,רַחְבִּיַוחסחע
.םָלֹועְל ּהָדָסְי ,ץֶרֶאְּכ ;ֹוׁשָּדְקִמ ,םיִמָר-ֹומְּכ ןֶבִּיַוטסחע
.ןאֹצ תֹאְלְכִּמִמ ,ּוהֵחָּקִּיַו ;ֹוּדְבַע דִוָדְּב ,רַחְבִּיַועחע
.ֹותָלֲחַנ ,לֵאָרְׂשִיְבּו ;ֹוּמַע בֹקֲעַיְּב ,תֹועְרִל :ֹואיִבֱה ,תֹולָע רַחַאֵמאעחע
.םֵחְנַי ויָּפַּכ תֹונּובְתִבּו ;ֹובָבְל םֹתְּכ ,םֵעְרִּיַובעחע
.םיִּיִעְל םִַלָׁשּורְי-תֶא ּומָׂש ;ָךֶׁשְדָק לַכיֵה תֶא ,ּואְּמִט--ָךֶתָלֲחַנְּב םִיֹוג ּואָּב ,םיִהֹלֱא :ףָסָאְל ,רֹומְזִמאטע
.ץֶרָא-ֹותְיַחְל ,ָךיֶדיִסֲח רַׂשְּב ;םִיָמָּׁשַה ףֹועְל ,לָכֲאַמ--ָךיֶדָבֲע תַלְבִנ-תֶא ,ּונְתָנבטע
.רֵבֹוק ןיֵאְו ;םִיָלָׁשּורְי תֹוביִבְס--םִיַּמַּכ ,םָמָד ּוכְפָׁשגטע
.ּוניֵתֹוביִבְסִל ,סֶלֶקָו גַעַל ;ּוניֵנֵכְׁשִל ,הָּפְרֶח ּוניִיָהדטע
.ָךֶתָאְנִק ,ׁשֵא-ֹומְּכ רַעְבִּת ;חַצֶנָל ףַנֱאֶּת ,'ה הָמ-דַעהטע
.ּואָרָק אֹל ,ָךְמִׁשְּב רֶׁשֲא--תֹוכָלְמַמ לַעְו :ָךּועָדְי-אֹל רֶׁשֲא ,םִיֹוּגַה לֶא--ָךְתָמֲח ְךֹפְׁשוטע
.ּוּמַׁשֵה ּוהֵוָנ-תֶאְו ;בֹקֲעַי-תֶא לַכָא ,יִּכזטע
.דֹאְמ ּונֹוּלַד יִּכ--ָךיֶמֲחַר ּונּומְּדַקְי ,רֵהַמ :םיִנֹׁשאִר תֹנֹוֲע ,ּונָל-רָּכְזִּת-לַאחטע
.ָךֶמְׁש ןַעַמְל ,ּוניֵתאֹּטַח-לַע רֵּפַכְו ּונֵליִּצַהְו ;ָךֶמְׁש-דֹובְּכ רַבְּד-לַע--ּונֵעְׁשִי יֵהֹלֱא ,ּונֵרְזָעטטע
.ְךּופָּׁשַה ָךיֶדָבֲע-םַּד ,תַמְקִנ ;ּוניֵניֵעְל םיִיֹּגַּב עַדָּוִי :םֶהיֵהֹלֱא הֵּיַא--םִיֹוּגַה ּורְמאֹי ,הָּמָליטע
.הָתּומְת יֵנְּב ,רֵתֹוה--ָךֲעֹורְז לֶדֹגְּכ :ריִסָא תַקְנֶא ,ָךיֶנָפְל אֹובָּתאיטע
.יָנֹדֲא ָךּופְרֵח רֶׁשֲא םָתָּפְרֶח ;םָקיֵח-לֶא ,םִיַתָעְבִׁש ּוניֵנֵכְׁשִל בֵׁשָהְוביטע
.ָךֶתָּלִהְּת ,רֵּפַסְנ--רֹדָו רֹודְל :םָלֹועְל ,ָךְּל הֶדֹונ--ָךֶתיִעְרַמ ןאֹצְו ,ָךְּמַע ּונְחַנֲאַוגיטע
.רֹומְזִמ ףָסָאְל תּודֵע ;םיִּנַׁשֹׁש-לֶא ַחֵּצַנְמַלאפ
.הָעיִפֹוה םיִבּורְּכַה בֵׁשֹי ;ףֵסֹוי ןאֹּצַּכ גֵהֹנ--הָניִזֲאַה ,לֵאָרְׂשִי הֵעֹרבפ
.ּונָּל הָתָעֻׁשיִל הָכְלּו ;ָךֶתָרּובְּג-תֶא הָרְרֹוע--הֶּׁשַנְמּו ןִמָיְנִבּו ,םִיַרְפֶא יֵנְפִלגפ
.הָעֵׁשָּוִנְו ,ָךיֶנָּפ רֵאָהְו ;ּונֵביִׁשֲה םיִהֹלֱאדפ
.ָךֶּמַע תַּלִפְתִּב ,ָּתְנַׁשָע יַתָמ-דַע--תֹואָבְצ םיִהֹלֱא 'ההפ
.ׁשיִלָׁש תֹועָמְדִּב ,ֹומֵקְׁשַּתַו ;הָעְמִּד םֶחֶל ,םָּתְלַכֱאֶהופ
.ֹומָל-ּוגֲעְלִי ,ּוניֵבְיֹאְו ;ּוניֵנֵכְׁשִל ,ןֹודָמ ּונֵמיִׂשְּתזפ
.הָעֵׁשָּוִנְו ,ָךיֶנָּפ רֵאָהְו ;ּונֵביִׁשֲה תֹואָבְצ םיִהֹלֱאחפ
.ָהֶעָּטִּתַו ,םִיֹוּג ׁשֵרָגְּת ;ַעיִּסַּת םִיַרְצִּמִמ ,ןֶפֶּגטפ
.ץֶרָא-אֵּלַמְּתַו ,ָהיֶׁשָרָׁש ׁשֵרְׁשַּתַו ;ָהיֶנָפְל ָתיִּנִּפיפ
.לֵא-יֵזְרַא ,ָהיֶפָנֲעַו ;ּהָּלִצ םיִרָה ּוּסָּכאיפ
.ָהיֶתֹוקְנֹוי ,רָהָנ-לֶאְו ;םָי-דַע ָהֶריִצְק חַּלַׁשְּתביפ
.ְךֶרָד יֵרְבֹע-לָּכ ,ָהּורָאְו ;ָהיֶרֵדְג ָּתְצַרָּפ ,הָּמָלגיפ
.הָּנֶעְרִי יַדָׂש זיִזְו ;רַעָּיִמ ריִזֲח הָּנֶמְסְרַכְידיפ
.תאֹז ןֶפֶּג ,דֹקְפּו ;הֵאְרּו םִיַמָּׁשִמ טֵּבַה :אָנ-בּוׁש ,תֹואָבְצ םיִהֹלֱאוטפ
.ְךָּל הָּתְצַּמִא ,ןֵּב-לַעְו ;ָךֶניִמְי הָעְטָנ-רֶׁשֲא ,הָּנַכְוזטפ
.ּודֵבאֹי ָךיֶנָּפ תַרֲעַּגִמ ;הָחּוסְּכ ׁשֵאָב הָפֻרְׂשזיפ
.ְךָּל ָּתְצַּמִא ,םָדָא-ןֶּב-לַע ;ָךֶניִמְי ׁשיִא-לַע ,ָךְדָי-יִהְּתחיפ
.אָרְקִנ ָךְמִׁשְבּו ,ּונֵּיַחְּת ;ָּךֶּמִמ גֹוסָנ-אֹלְוטיפ
.הָעֵׁשָּוִנְו ,ָךיֶנָּפ רֵאָה ;ּונֵביִׁשֲה תֹואָבְצ םיִהֹלֱא 'הכפ
.ףָסָאְל תיִּתִּגַה-לַע ַחֵּצַנְמַלאאפ
.בֹקֲעַי יֵהֹלאֵל ,ּועיִרָה ;ּונֵּזּוע םיִהֹלאֵל ,ּוניִנְרַהבאפ
.לֶבָנ-םִע םיִעָנ רֹוּנִּכ ;ףֹת-ּונְתּו ,הָרְמִז-ּואְׂשגאפ
.ּונֵּגַח םֹויְל ,הֶסֵּכַּב ;רָפֹוׁש ׁשֶדֹחַב ּועְקִּתדאפ
.בֹקֲעַי יֵהֹלאֵל ,טָּפְׁשִמ ;אּוה לֵאָרְׂשִיְל קֹח יִּכהאפ
.עָמְׁשֶא יִּתְעַדָי-אֹל תַפְׂש ;םִיָרְצִמ ץֶרֶא-לַע ,ֹותאֵצְּב--ֹומָׂש ףֵסֹוהיִּב ,תּודֵעואפ
.הָנְרֹבֲעַּת דּוּדִמ ,ויָּפַּכ ;ֹומְכִׁש לֶבֵּסִמ יִתֹוריִסֲהזאפ
.הָלֶס הָביִרְמ יֵמ-לַע ָךְנָחְבֶא ;םַעַר רֶתֵסְּב ,ָךְנֶעֶא :ָּךֶצְּלַחֲאָו ,ָתאָרָק הָרָּצַּבחאפ
.יִל-עַמְׁשִּת-םִא ,לֵאָרְׂשִי ;ְךָּב הָדיִעָאְו ,יִּמַע עַמְׁשטאפ
.רָכֵנ לֵאְל ,הֶוֲחַּתְׁשִת אֹלְו ;רָז לֵא ,ָךְב הֶיְהִי-אֹליאפ
.ּוהֵאְלַמֲאַו ,ָךיִּפ-בֶחְרַה ;םִיָרְצִמ ץֶרֶאֵמ ,ָךְלַעַּמַה--ָךיֶהֹלֱא 'ה ,יִכֹנָאאיאפ
.יִל הָבָא-אֹל ,לֵאָרְׂשִיְו ;יִלֹוקְל יִּמַע עַמָׁש-אֹלְוביאפ
.םֶהיֵתֹוצֲעֹומְּב ,ּוכְלֵי ;םָּבִל תּוריִרְׁשִּב ,ּוהֵחְּלַׁשֲאָוגיאפ
.ּוכֵּלַהְי יַכָרְדִּב ,לֵאָרְׂשִי ;יִל ַעֵמֹׁש ,יִּמַע--ּולדיאפ
.יִדָי ביִׁשָא ,םֶהיֵרָצ לַעְו ;ַעיִנְכַא םֶהיֵבְיֹוא ,טַעְמִּכוטאפ
.םָלֹועְל םָּתִע יִהיִו ;ֹול-ּוׁשֲחַכְי ,'ה יֵאְנַׂשְמזטאפ
.ָךֶעיִּבְׂשַא ׁשַבְּד ,רּוּצִמּו ;הָּטִח בֶלֵחֵמ ,ּוהֵליִכֲאַּיַוזיאפ
.טֹּפְׁשִי םיִהֹלֱא בֶרֶקְּב ;לֵא-תַדֲעַּב בָּצִנ ,םיִהֹלֱא :ףָסָאְל ,רֹומְזִמאבפ
.הָלֶס-ּואְׂשִּת ,םיִעָׁשְר יֵנְפּו ;לֶוָע-ּוטְּפְׁשִּת יַתָמ-דַעבבפ
.ּוקיִּדְצַה ׁשָרָו יִנָע ;םֹותָיְו לַד-ּוטְפִׁשגבפ
.ּוליִּצַה םיִעָׁשְר דַּיִמ ;ןֹויְבֶאְו לַד-ּוטְּלַּפדבפ
.ץֶרָא יֵדְסֹומ-לָּכ ,ּוטֹוּמִי ;ּוכָּלַהְתִי הָכֵׁשֲחַּב--ּוניִבָי אֹלְו ,ּועְדָי אֹלהבפ
.םֶכְּלֻּכ ןֹויְלֶע יֵנְבּו ;םֶּתַא םיִהֹלֱא ,יִּתְרַמָא-יִנֲאובפ
.ּולֹּפִּת םיִרָּׂשַה דַחַאְכּו ;ןּותּומְּת םָדָאְּכ ,ןֵכָאזבפ
.םִיֹוּגַה-לָכְּב ,לַחְנִת הָּתַא-יִּכ :ץֶרָאָה הָטְפָׁש ,םיִהֹלֱא הָמּוקחבפ
.ףָסָאְל רֹומְזִמ ריִׁשאגפ
.לֵא טֹקְׁשִּת-לַאְו ׁשַרֱחֶּת-לַא ;ְךָל-יִמֳּד-לַא םיִהֹלֱאבגפ
.ׁשאֹר ּואְׂשָנ ,ָךיֶאְנַׂשְמּו ;ןּויָמֱהֶי ,ָךיֶבְיֹוא הֵּנִה-יִּכגגפ
.ָךיֶנּופְצ-לַע ,ּוצֲעָיְתִיְו ;דֹוס ּומיִרֲעַי ,ָךְּמַע-לַעדגפ
.דֹוע לֵאָרְׂשִי-םֵׁש רֵכָּזִי-אֹלְו ;יֹוּגִמ םֵדיִחְכַנְו ,ּוכְל--ּורְמָאהגפ
.ּותֹרְכִי תיִרְּב ,ָךיֶלָע ;וָּדְחַי בֵל ּוצֲעֹונ יִּכוגפ
.םיִרְגַהְו בָאֹומ ;םיִלאֵעְמְׁשִיְו ,םֹודֱא יֵלֳהָאזגפ
.רֹוצ יֵבְׁשֹי-םִע ,תֶׁשֶלְּפ ;קֵלָמֲעַו ,ןֹוּמַעְו לָבְּגחגפ
.הָלֶס טֹול-יֵנְבִל ַעֹורְז ּויָה ;םָּמִע הָוְלִנ ,רּוּׁשַא-םַּגטגפ
.ןֹוׁשיִק לַחַנְּב ,ןיִבָיְכ אָרְסיִסְּכ ;ןָיְדִמְּכ םֶהָל-הֵׂשֲעיגפ
.הָמָדֲאָל ,ןֶמֹּד ּויָה ;ראֹּד-ןיֵעְב ּודְמְׁשִנאיגפ
.ֹומיֵכיִסְנ-לָּכ ,עָּנֻמְלַצְכּו חַבֶזְכּו ;בֵאְזִכְו בֵרֹעְּכ ,ֹומיֵביִדְנ ֹומֵתיִׁשביגפ
.םיִהֹלֱא תֹואְנ ,תֵא--ּונָּל הָׁשְריִנ ,ּורְמָא רֶׁשֲאגיגפ
.ַחּור-יֵנְפִל ,ׁשַקְּכ ;לַּגְלַּגַכ ֹומֵתיִׁש ,יַהֹלֱאדיגפ
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.םיִרָה טֵהַלְּת ,הָבָהֶלְכּו ;רַעָי-רַעְבִּת ׁשֵאְּכוטגפ
.םֵלֲהַבְת ָךְתָפּוסְבּו ;ָךֶרֲעַסְּב םֵפְּדְרִּת ,ןֵּכזטגפ
.'ה ָךְמִׁש ּוׁשְקַביִו ;ןֹולָק םֶהיֵנְפ אֵּלַמזיגפ
.ּודֵבאֹיְו ּורְּפְחַיְו ;דַע-יֵדֲע ּולֲהָּבִיְו ּוׁשֹבֵיחיגפ
.ץֶרָאָה-לָּכ-לַע ,ןֹויְלֶע :ָךֶּדַבְל 'ה ָךְמִׁש הָּתַא-יִּכ--ּועְדֵיְוטיגפ
.רֹומְזִמ חַרֹק-יֵנְבִל ;תיִּתִּגַה-לַע ַחֵּצַנְמַלאדפ
.תֹואָבְצ 'ה--ָךיֶתֹונְּכְׁשִמ תֹודיִדְּי-הַמבדפ
.יָח-לֵא לֶא ,ּונְּנַרְי--יִרָׂשְבּו יִּבִל :'ה תֹורְצַחְל--יִׁשְפַנ ,הָתְלָּכ-םַגְו הָפְסְכִנגדפ
.יָהֹלאֵו ,יִּכְלַמ--תֹואָבְצ 'ה ,ָךיֶתֹוחְּבְזִמ-תֶא :ָהיֶחֹרְפֶא הָתָׁש-רֶׁשֲא--ּהָל ןֵק רֹורְדּו ,תִיַב הָאְצָמ רֹוּפִצ-םַּגדדפ
.הָלֶּס ָךּולְלַהְי ,דֹוע--ָךֶתיֵב יֵבְׁשֹוי ,יֵרְׁשַאהדפ
.םָבָבְלִּב ,תֹוּלִסְמ ;ְךָב ֹול-זֹוע ,םָדָא יֵרְׁשַאודפ
.הֶרֹומ הֶטְעַי ,תֹוכָרְּב-םַּג ;ּוהּותיִׁשְי ןָיְעַמ--אָכָּבַה קֶמֵעְּב ,יֵרְבֹעזדפ
.ןֹוּיִצְּב םיִהֹלֱא-לֶא הֶאָרֵי ;לִיָח-לֶא לִיַחֵמ ,ּוכְלֵיחדפ
.הָלֶס בֹקֲעַי יֵהֹלֱא הָניִזֲאַה ;יִתָּלִפְת הָעְמִׁש ,תֹואָבְצ םיִהֹלֱא 'הטדפ
.ָךֶחיִׁשְמ יֵנְּפ ,טֵּבַהְו ;םיִהֹלֱא הֵאְר ,ּונֵּנִגָמידפ
.עַׁשֶר-יֵלֳהָאְּב ,רּוּדִמ ;יַהֹלֱא תיֵבְּב ,ףֵפֹוּתְסִה--יִּתְרַחָּב :ףֶלָאֵמ ,ָךיֶרֵצֲחַּב םֹוי-בֹוט יִּכאידפ
.םיִמָתְּב םיִכְלֹהַל ,בֹוט-עַנְמִי אֹל ;'ה ןֵּתִי ,דֹובָכְו ןֵח :םיִהֹלֱא 'ה--ןֵגָמּו ,ׁשֶמֶׁש יִּכבידפ
.ְךָּב ַחֵטֹּב ,םָדָא יֵרְׁשַא--תֹואָבְצ 'הגידפ
.רֹומְזִמ חַרֹק-יֵנְבִל ַחֵּצַנְמַלאהפ
.בֹקֲעַי תיִבְׁש ,ָּתְבַׁש ;ָךֶצְרַא 'ה ָתיִצָרבהפ
.הָלֶס םָתאָּטַח-לָכ ָתיִּסִּכ ;ָךֶּמַע ןֹוֲע ,ָתאָׂשָנגהפ
.ָךֶּפַא ןֹורֲחֵמ ,ָתֹוביִׁשֱה ;ָךֶתָרְבֶע-לָכ ָּתְפַסָאדהפ
.ּונָּמִע ָךְסַעַּכ רֵפָהְו ;ּונֵעְׁשִי יֵהֹלֱא ,ּונֵבּוׁשההפ
.רֹדָו רֹדְל ,ָךְּפַא ְךֹׁשְמִּת ;ּונָּב-ףַנֱאֶּת םָלֹועְלַהוהפ
.ְךָב-ּוחְמְׂשִי ,ָךְּמַעְו ;ּונֵּיַחְּת בּוׁשָּת ,הָּתַא-אֹלֲהזהפ
.ּונָל-ןֶּתִּת ,ָךֲעְׁשֶיְו ;ָךֶּדְסַח 'ה ּונֵאְרַהחהפ
.הָלְסִכְל ּובּוׁשָי-לַאְו ;ויָדיִסֲח-לֶאְו ֹוּמַע-לֶא--םֹולָׁש רֵּבַדְי ,יִּכ :'ה לֵאָה ,רֵּבַדְי-הַמ--הָעְמְׁשֶאטהפ
.ּונֵצְרַאְּב דֹובָּכ ןֹּכְׁשִל ;ֹועְׁשִי ויָאֵריִל בֹורָק ְךַאיהפ
.ּוקָׁשָנ םֹולָׁשְו קֶדֶצ ;ּוׁשָּגְפִנ תֶמֱאֶו-דֶסֶחאיהפ
.ףָקְׁשִנ םִיַמָּׁשִמ ,קֶדֶצְו ;חָמְצִּת ץֶרֶאֵמ ,תֶמֱאביהפ
.ּהָלּובְי ןֵּתִּת ,ּונֵצְרַאְו ;בֹוּטַה ןֵּתִי ,'ה-םַּגגיהפ
.ויָמָעְּפ ְךֶרֶדְל םֵׂשָיְו ;ְךֵּלַהְי ויָנָפְל ,קֶדֶצדיהפ
.יִנָא ןֹויְבֶאְו יִנָע-יִּכ--יִנֵנֲע ָךְנְזָא 'ה-הֵּטַה :דִוָדְל ,הָּלִפְּתאופ
.ָךיֶלֵא ַחֵטֹוּבַה--יַהֹלֱא הָּתַא ,ָךְּדְבַע עַׁשֹוה :יִנָא דיִסָח-יִּכ ,יִׁשְפַנ הָרְמָׁשבופ
.םֹוּיַה-לָּכ ,אָרְקֶא ָךיֶלֵא יִּכ :יָנֹדֲא יִנֵּנָחגופ
.אָּׂשֶא יִׁשְפַנ ,יָנֹדֲא ָךיֶלֵא יִּכ :ָךֶּדְבַע ׁשֶפֶנ ,ַחֵּמַׂשדופ
.ָךיֶאְרֹק-לָכְל ,דֶסֶח-בַרְו ;חָּלַסְו בֹוט ,יָנֹדֲא הָּתַא-יִּכהופ
.יָתֹונּונֲחַּת לֹוקְּב ,הָביִׁשְקַהְו ;יִתָּלִפְּת ,'ה הָניִזֲאַהוופ
.יִנֵנֲעַת יִּכ :ָּךֶאָרְקֶא ,יִתָרָצ םֹויְּבזופ
.ָךיֶׂשֲעַמְּכ ןיֵאְו ;יָנֹדֲא םיִהֹלֱאָב ָךֹומָּכ-ןיֵאחופ
.ָךֶמְׁשִל ּודְּבַכיִו ;יָנֹדֲא ָךיֶנָפְל ּווֲחַּתְׁשִיְו ּואֹובָי--ָתיִׂשָע רֶׁשֲא ,םִיֹוּג-לָּכטופ
.ָךֶּדַבְל םיִהֹלֱא הָּתַא ;תֹואָלְפִנ הֵׂשֹעְו ,הָּתַא לֹודָג-יִּכיופ
.ָךֶמְׁש הָאְרִיְל ,יִבָבְל דֵחַי ;ָךֶּתִמֲאַּב ְךֵּלַהֲא--ָךֶּכְרַּד ,'ה יִנֵרֹוהאיופ
.םָלֹועְל ָךְמִׁש הָדְּבַכֲאַו ;יִבָבְל-לָכְּב--יַהֹלֱא יָנֹדֲא ,ָךְדֹואביופ
.הָּיִּתְחַּת לֹואְּׁשִמ ,יִׁשְפַנ ָּתְלַּצִהְו ;יָלָע לֹודָּג ,ָךְּדְסַח-יִּכגיופ
.םָּדְגֶנְל ָךּומָׂש אֹלְו ;יִׁשְפַנ ּוׁשְקִּב ,םיִציִרָע תַדֲעַו ,יַלָע-ּומָק םיִדֵז ,םיִהֹלֱאדיופ
.תֶמֱאֶו דֶסֶח-בַרְו ,םִיַּפַא ְךֶרֶא ;ןּוּנַחְו םּוחַר-לֵא ,יָנֹדֲא הָּתַאְווטופ
.ָךֶתָמֲא-ןֶבְל ,הָעיִׁשֹוהְו ;ָךֶּדְבַעְל ָךְּזֻע-הָנְּת :יִנֵּנָחְו ,יַלֵא הֵנְּפזטופ
.יִנָּתְמַחִנְו יִנַּתְרַזֲע ,'ה הָּתַא-יִּכ--ּוׁשֹבֵיְו יַאְנֹׂש ּואְרִיְו :הָבֹוטְל ,תֹוא יִּמִע-הֵׂשֲעזיופ
.ׁשֶדֹק-יֵרְרַהְּב ,ֹותָדּוסְי :ריִׁש רֹומְזִמ ,חַרֹק-יֵנְבִלאזפ
.בֹקֲעַי תֹונְּכְׁשִמ ,לֹּכִמ--ןֹוּיִצ יֵרֲעַׁש ,'ה בֵהֹאבזפ
.הָלֶס םיִהֹלֱאָה ריִע--ְךָּב רָּבֻדְמ ,תֹודָּבְכִנגזפ
.םָׁש-דַּלֻי ,הֶז ;ׁשּוּכ-םִע רֹצְו תֶׁשֶלְפ הֵּנִה :יָעְדֹיְל--לֶבָבּו בַהַר ,ריִּכְזַאדזפ
.ןֹויְלֶע ָהֶנְנֹוכְי אּוהְו ;ּהָּב-דַּלֻי ,ׁשיִאְו ׁשיִא--רַמָאֵי ,ןֹוּיִצְלּוהזפ
.הָלֶס םָׁש-דַּלֻי הֶז :םיִּמַע בֹותְכִּב ,רֹּפְסִי--'הוזפ
.ְךָּב יַנָיְעַמ-לָּכ--םיִלְלֹחְּכ םיִרָׁשְוזזפ
.יִחָרְזֶאָה ןָמיֵהְל ,ליִּכְׂשַמ ;תֹוּנַעְל תַלֲחָמ-לַע ַחֵּצַנְמַל :חַרֹק-יֵנְבִל ,רֹומְזִמ ריִׁשאחפ
.ָךֶּדְגֶנ הָלְיַּלַב יִּתְקַעָצ-םֹוי--יִתָעּוׁשְי יֵהֹלֱא ,'הבחפ
.יִתָּנִרְל ,ָךְנְזָא הֵּטַה ;יִתָּלִפְּת ,ָךיֶנָפְל אֹובָּתגחפ
.ּועיִּגִה לֹואְׁשִל ,יַּיַחְו ;יִׁשְפַנ תֹועָרְב הָעְבָׂש-יִּכדחפ
.לָיֱא-ןיֵא רֶבֶגְּכ ,יִתיִיָה ;רֹוב יֵדְרֹוי-םִע ,יִּתְבַׁשְחֶנהחפ
.ּורָזְגִנ ָךְדָּיִמ ,הָּמֵהְו ;דֹוע םָּתְרַכְז אֹל רֶׁשֲא--רֶבֶק יֵבְכֹׁש ,םיִלָלֲח ֹומְּכ :יִׁשְפָח ,םיִתֵּמַּבוחפ
.תֹולֹצְמִּב ,םיִּכַׁשֲחַמְּב ;תֹוּיִּתְחַּת רֹובְּב ,יִנַּתַׁשזחפ
.הָלֶּס ָתיִּנִע ,ָךיֶרָּבְׁשִמ-לָכְו ;ָךֶתָמֲח הָכְמָס ,יַלָעחחפ
.אֵצֵא אֹלְו ,אֻלָּכ ;ֹומָל תֹובֵעֹות יִנַּתַׁש :יִּנֶּמִמ ,יַעָּדֻיְמ ָּתְקַחְרִהטחפ
.יָּפַכ ָךיֶלֵא יִּתְחַּטִׁש ;םֹוי-לָכְּב 'ה ָךיִתאָרְק :יִנֹע-יִּנִמ ,הָבֲאָד יִניֵעיחפ
.הָלֶּס ָךּודֹוי ּומּוקָי ,םיִאָפְר-םִא :אֶלֶּפ-הֶׂשֲעַּת םיִתֵּמַלֲהאיחפ
.ןֹוּדַבֲאָּב ,ָךְתָנּומֱא ;ָךֶּדְסַח רֶבֶּקַּב רַּפֻסְיַהביחפ
.הָּיִׁשְנ ץֶרֶאְּב ,ָךְתָקְדִצְו ;ָךֶאְלִּפ ְךֶׁשֹחַּב עַדָּוִיֲהגיחפ
.ָּךֶמְּדַקְת יִתָּלִפְּת ,רֶקֹּבַבּו ;יִּתְעַּוִׁש 'ה ָךיֶלֵא ,יִנֲאַודיחפ
.יִּנֶּמִמ ָךיֶנָּפ ריִּתְסַּת ;יִׁשְפַנ חַנְזִּת ,'ה הָמָלוטחפ
.הָנּופָא ָךיֶמֵא יִתאָׂשָנ ;רַעֹּנִמ ַעֵוֹגְו יִנֲא יִנָעזטחפ
.יִנֻתּותְּמִצ ,ָךיֶתּועִּב ;ָךיֶנֹורֲח ּורְבָע ,יַלָעזיחפ
.דַחָי יַלָע ּופיִּקִה ;םֹוּיַה-לָּכ ,םִיַּמַכ יִנּוּבַסחיחפ
.ְךָׁשְחַמ יַעָּדֻיְמ ;ַעֵרָו בֵהֹא ,יִּנֶּמִמ ָּתְקַחְרִהטיחפ
.יִחָרְזֶאָה ןָתיֵאְל ,ליִּכְׂשַמאטפ
.יִפְּב ָךְתָנּומֱא ַעיִדֹוא ,רֹדָו רֹדְל ;הָריִׁשָא םָלֹוע ,'ה יֵדְסַחבטפ
.םֶהָב ָךְתָנּומֱא ןִכָּת ,םִיַמָׁש ;הֶנָּבִי דֶסֶח ,םָלֹוע--יִּתְרַמָא-יִּכגטפ
.יִּדְבַע דִוָדְל ,יִּתְעַּבְׁשִנ ;יִריִחְבִל ,תיִרְב יִּתַרָּכדטפ
.הָלֶס ָךֲאְסִּכ רֹודָו-רֹדְל יִתיִנָבּו ;ָךֶעְרַז ןיִכָא ,םָלֹוע-דַעהטפ
.םיִׁשֹדְק לַהְקִּב ,ָךְתָנּומֱא-ףַא ;'ה ָךֲאְלִּפ םִיַמָׁש ּודֹויְווטפ
.םיִלֵא יֵנְבִּב ,'הל הֶמְדִי ;'הל ְךֹרֲעַי ,קַחַּׁשַב יִמ יִּכזטפ
.ויָביִבְס-לָּכ-לַע ,אָרֹונְו ;הָּבַר םיִׁשֹדְק-דֹוסְּב ,ץָרֲעַנ לֵאחטפ
.ָךיֶתֹוביִבְס ,ָךְתָנּומֱאֶו ;ּהָי ןיִסֲח ָךֹומָכ-יִמ--תֹואָבְצ יֵהֹלֱא ,'הטטפ
.םֵחְּבַׁשְת הָּתַא ,ויָּלַג אֹוׂשְּב ;םָּיַה תּואֵגְּב ,לֵׁשֹומ הָּתַאיטפ
.ָךיֶבְיֹוא ָּתְרַּזִּפ ,ָךְּזֻע ַעֹורְזִּב ;בַהָר לָלָחֶכ ָתאִּכִד הָּתַאאיטפ
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.םָּתְדַסְי הָּתַא ,ּהָאֹלְמּו לֵבֵּת ;ץֶרָא ָךְל-ףַא ,םִיַמָׁש ָךְלביטפ
.ּונֵּנַרְי ָךְמִׁשְּב ,ןֹומְרֶחְו רֹובָּת ;םָתאָרְב הָּתַא ,ןיִמָיְו ןֹופָצגיטפ
.ָךֶניִמְי םּורָּת ,ָךְדָי זֹעָּת ;הָרּובְּג-םִע ,ַעֹורְז ָךְלדיטפ
.ָךיֶנָפ ּומְּדַקְי ,תֶמֱאֶו דֶסֶח ;ָךֶאְסִּכ ןֹוכְמ ,טָּפְׁשִמּו קֶדֶצוטטפ
.ןּוכֵּלַהְי ָךיֶנָּפ-רֹואְּב ,'ה ;הָעּורְת יֵעְדֹי ,םָעָה יֵרְׁשַאזטטפ
.ּומּורָי ָךְתָקְדִצְבּו ;םֹוּיַה-לָּכ ןּוליִגְי ,ָךְמִׁשְּבזיטפ
.ּוניֵנְרַק םּורָּת ,ָךְנֹוצְרִבּו ;הָּתָא ֹומָּזֻע תֶרֶאְפִת-יִּכחיטפ
.ּונֵּכְלַמ לֵאָרְׂשִי ׁשֹודְקִלְו ;ּונֵּנִגָמ ,'הל יִּכטיטפ
.םָעֵמ רּוחָב יִתֹומיִרֲה ;רֹוּבִּג-לַע רֶזֵע יִתיִּוִׁש ,רֶמאֹּתַו--ָךיֶדיִסֲחַל ,ןֹוזָחְב ָּתְרַּבִּד זָאכטפ
.ויִּתְחַׁשְמ יִׁשְדָק ןֶמֶׁשְּב ;יִּדְבַע דִוָּד ,יִתאָצָמאכטפ
.ּוּנֶצְּמַאְת יִעֹורְז-ףַא ;ֹוּמִע ןֹוּכִּת ,יִדָי רֶׁשֲאבכטפ
.ּוּנֶּנַעְי אֹל ,הָלְוַע-ןֶבּו ;ֹוּב בֵיֹוא איִּׁשַי-אֹלגכטפ
.ףֹוּגֶא ויָאְנַׂשְמּו ;ויָרָצ ויָנָּפִמ יִתֹוּתַכְודכטפ
.ֹונְרַק םּורָּת ,יִמְׁשִבּו ;ֹוּמִע יִּדְסַחְו יִתָנּומֱאֶוהכטפ
.ֹוניִמְי תֹורָהְּנַבּו ;ֹודָי םָּיַב יִּתְמַׂשְווכטפ
.יִתָעּוׁשְי רּוצְו ,יִלֵא ;הָּתָא יִבָא ,יִנֵאָרְקִי אּוהזכטפ
.ץֶרָא-יֵכְלַמְל ,ןֹויְלֶע ;ּוהֵנְּתֶא רֹוכְּב ,יִנָא-ףַאחכטפ
.ֹול תֶנֶמֱאֶנ ,יִתיִרְבּו ;יִּדְסַח ֹול-רָמְׁשֶא ,םָלֹועְלטכטפ
.םִיָמָׁש יֵמיִּכ ,ֹואְסִכְו ;ֹועְרַז דַעָל יִּתְמַׂשְולטפ
.ןּוכֵלֵי אֹל ,יַטָּפְׁשִמְבּו ;יִתָרֹוּת ,ויָנָב ּובְזַעַי-םִאאלטפ
.ּורֹמְׁשִי אֹל ,יַתֹוְצִמּו ;ּולֵּלַחְי יַתֹּקֻח-םִאבלטפ
.םָנֹוֲע םיִעָגְנִבּו ;םָעְׁשִּפ טֶבֵׁשְב יִּתְדַקָפּוגלטפ
.יִתָנּומֱאֶּב ,רֵּקַׁשֲא-אֹלְו ;ֹוּמִעֵמ ריִפָא-אֹל ,יִּדְסַחְודלטפ
.הֶּנַׁשֲא אֹל ,יַתָפְׂש אָצֹומּו ;יִתיִרְּב לֵּלַחֲא-אֹלהלטפ
.בֵּזַכֲא דִוָדְל-םִא :יִׁשְדָקְב יִּתְעַּבְׁשִנ ,תַחַאולטפ
.יִּדְגֶנ ׁשֶמֶּׁשַכ ֹואְסִכְו ;הֶיְהִי םָלֹועְל ,ֹועְרַזזלטפ
.הָלֶס ןָמֱאֶנ ,קַחַּׁשַּב דֵעְו ;םָלֹוע ןֹוּכִי ,ַחֵרָיְּכחלטפ
.ָךֶחיִׁשְמ-םִע ,ָּתְרַּבַעְתִה ;סָאְמִּתַו ,ָּתְחַנָז הָּתַאְוטלטפ
.ֹורְזִנ ץֶרָאָל ָּתְלַּלִח ;ָךֶּדְבַע תיִרְּב ,הָּתְרַאֵנמטפ
.הָּתִחְמ ויָרָצְבִמ ָּתְמַׂש ;ויָתֹרֵדְּג-לָכ ָּתְצַרָּפאמטפ
.ויָנֵכְׁשִל ,הָּפְרֶח הָיָה ;ְךֶרָד יֵרְבֹע-לָּכ ,ּוהֻּסַׁשבמטפ
.ויָבְיֹוא-לָּכ ,ָּתְחַמְׂשִה ;ויָרָצ ןיִמְי ,ָתֹומיִרֲהגמטפ
.הָמָחְלִּמַּב ,ֹותֹמיֵקֲה אֹלְו ;ֹוּבְרַח רּוצ ,ביִׁשָּת-ףַאדמטפ
.הָּתְרַּגִמ ץֶרָאָל ,ֹואְסִכְו ;ֹורָהְּטִמ ָּתַּבְׁשִההמטפ
.הָלֶס הָׁשּוּב ויָלָע ָתיִטֱעֶה ;ויָמּולֲע יֵמְי ,ָּתְרַצְקִהומטפ
.ָךֶתָמֲח ׁשֵא-ֹומְּכ רַעְבִּת ;חַצֶנָל רֵתָּסִּת ,'ה הָמ-דַעזמטפ
.םָדָא-יֵנְּב-לָכ ָתאָרָּב ,אְוָּׁש-הַמ-לַע ;דֶלָח-הֶמ יִנֲא-רָכְזחמטפ
.הָלֶס לֹואְׁש-דַּיִמ ֹוׁשְפַנ טֵּלַמְי ;תֶוָּמ-הֶאְרִי אֹלְו ,הֶיְחִי רֶבֶג יִמטמטפ
.ָךֶתָנּומֱאֶּב ,דִוָדְל ָּתְעַּבְׁשִנ :יָנֹדֲא םיִנֹׁשאִרָה ָךיֶדָסֲח ,הֵּיַאנטפ
.םיִּמַע םיִּבַר-לָּכ ,יִקיֵחְב יִתֵאְׂש ;ָךיֶדָבֲע תַּפְרֶח ,יָנֹדֲא רֹכְזאנטפ
.ָךֶחיִׁשְמ תֹובְּקִע ,ּופְרֵח רֶׁשֲא :'ה ָךיֶבְיֹוא ּופְרֵח רֶׁשֲאבנטפ
.ןֵמָאְו ןֵמָא :םָלֹועְל 'ה ְךּורָּבגנטפ
.רֹדָו רֹדְּב ;ּונָּל ָתיִיָה ,הָּתַא ןֹועָמ--יָנֹדֲא :םיִהֹלֱאָה-ׁשיִא הֶׁשֹמְל ,הָּלִפְּתאצ
.לֵא הָּתַא ,םָלֹוע-דַע םָלֹועֵמּו ;לֵבֵתְו ץֶרֶא לֵלֹוחְּתַו--ּודָּלֻי םיִרָה ,םֶרֶטְּבבצ
.םָדָא-יֵנְב ּובּוׁש ,רֶמאֹּתַו ;אָּכַּד-דַע ,ׁשֹונֱא בֵׁשָּתגצ
.הָלְיָּלַב הָרּומְׁשַאְו ;רֹבֲעַי יִּכ ,לֹומְתֶא םֹויְּכ--ָךיֶניֵעְּב ,םיִנָׁש ףֶלֶא יִּכדצ
.ףֹלֲחַי ריִצָחֶּכ ,רֶקֹּבַּב ;ּויְהִי הָנֵׁש ,םָּתְמַרְזהצ
.ׁשֵבָיְו לֵלֹומְי ,בֶרֶעָל ;ףָלָחְו ץיִצָי ,רֶקֹּבַּבוצ
.ּונְלָהְבִנ ָךְתָמֲחַבּו ;ָךֶּפַאְב ּוניִלָכ-יִּכזצ
.ָךיֶנָּפ רֹואְמִל ,ּונֵמֻלֲע ;ָךֶּדְגֶנְל ּוניֵתֹנֹוֲע הָּתַׁשחצ
.הֶגֶה-ֹומְכ ּוניֵנָׁש ּוניִּלִּכ ;ָךֶתָרְבֶעְב ּונָּפ ,ּוניֵמָי-לָכ יִּכטצ
.הָפֻעָּנַו ,ׁשיִח זָג-יִּכ :ןֶוָאָו לָמָע ,םָּבְהָרְו--הָנָׁש םיִנֹומְׁש תֹרּובְגִּב םִאְו ,הָנָׁש םיִעְבִׁש םֶהָב ּוניֵתֹונְׁש-יֵמְייצ
.ָךֶתָרְבֶע ,ָךְתָאְרִיְכּו ;ָךֶּפַא זֹע ,ַעֵדֹוי-יִמאיצ
.הָמְכָח בַבְל ,אִבָנְו ;עַדֹוה ןֵּכ ,ּוניֵמָי תֹונְמִלביצ
.ָךיֶדָבֲע-לַע ,םֵחָּנִהְו ;יָתָמ-דַע ,'ה הָבּוׁשגיצ
.ּוניֵמָי-לָכְּב ,הָחְמְׂשִנְו הָנְּנַרְנּו ;ָךֶּדְסַח רֶקֹּבַב ּונֵעְּבַׂשדיצ
.הָעָר ּוניִאָר ,תֹונְׁש :ּונָתיִּנִע תֹומיִּכ ,ּונֵחְּמַׂשוטצ
.םֶהיֵנְּב-לַע ,ָךְרָדֲהַו ;ָךֶלֳעָפ ָךיֶדָבֲע-לֶא הֶאָרֵיזטצ
.ּוהֵנְנֹוּכ ,ּוניֵדָי הֵׂשֲעַמּו ;ּוניֵלָע הָנְנֹוּכ ,ּוניֵדָי הֵׂשֲעַמּו :ּוניֵלָע--ּוניֵהֹלֱא יָנֹדֲא םַעֹנ ,יִהיִוזיצ
.ןָנֹולְתִי ,יַּדַׁש לֵצְּב ;ןֹויְלֶע רֶתֵסְּב ,בֵׁשֹיאאצ
.ֹוּב-חַטְבֶא ,יַהֹלֱא ;יִתָדּוצְמּו יִסְחַמ ,'הל--רַמֹאבאצ
.תֹוּוַה רֶבֶּדִמ ;ׁשּוקָי חַּפִמ ,ָךְליִּצַי אּוה יִּכגאצ
.ֹוּתִמֲא הָרֵחֹסְו הָּנִצ ;הֶסְחֶּת ויָפָנְּכ-תַחַתְו--ְךָל ְךֶסָי ,ֹותָרְבֶאְּבדאצ
.םָמֹוי ףּועָי ,ץֵחֵמ ;הָלְיָל דַחַּפִמ ,אָריִת-אֹלהאצ
.םִיָרֳהָצ דּוׁשָי ,בֶטֶּקִמ ;ְךֹלֲהַי לֶפֹאָּב ,רֶבֶּדִמואצ
.ׁשָּגִי אֹל ,ָךיֶלֵא :ָךֶניִמיִמ הָבָבְרּו--ףֶלֶא ,ָךְּדִּצִמ לֹּפִיזאצ
.הֶאְרִּת םיִעָׁשְר תַמֻּלִׁשְו ;טיִּבַת ָךיֶניֵעְּב ,קַרחאצ
.ָךֶנֹועְמ ָּתְמַׂש ,ןֹויְלֶע ;יִסְחַמ 'ה הָּתַא-יִּכטאצ
.ָךֶלֳהָאְּב בַרְקִי-אֹל ,עַגֶנְו ;הָעָר ָךיֶלֵא הֶּנֻאְת-אֹליאצ
.ָךיֶכָרְּד-לָכְּב ,ָךְרָמְׁשִל ;ְךָּל-הֶּוַצְי ,ויָכָאְלַמ יִּכאיאצ
.ָךֶלְגַר ןֶבֶאָּב ףֹּגִּת-ןֶּפ :ָךְנּואָּׂשִי םִיַּפַּכ-לַעביאצ
.ןיִּנַתְו ריִפְּכ סֹמְרִּת ;ְךֹרְדִּת ,ןֶתֶפָו לַחַׁש-לַעגיאצ
.יִמְׁש עַדָי-יִּכ ,ּוהֵבְּגַׂשֲא ;ּוהֵטְּלַפֲאַו ,קַׁשָח יִב יִּכדיאצ
.ּוהֵדְּבַכֲאַו ,ּוהֵצְּלַחֲא ;הָרָצְב יִכֹנָא-ֹוּמִע--ּוהֵנֱעֶאְו ,יִנֵאָרְקִיוטאצ
.יִתָעּוׁשיִּב ,ּוהֵאְרַאְו ;ּוהֵעיִּבְׂשַא ,םיִמָי ְךֶרֹאזטאצ
.תָּבַּׁשַה םֹויְל ,ריִׁש רֹומְזִמאבצ
.ןֹויְלֶע ָךְמִׁשְל רֵּמַזְלּו ;'הל תֹודֹהְל ,בֹוטבבצ
.תֹוליֵּלַּב ,ָךְתָנּומֱאֶו ;ָךֶּדְסַח רֶקֹּבַּב דיִּגַהְלגבצ
.רֹוּנִכְּב ןֹויָּגִה יֵלֲע ;לֶבָנ-יֵלֲעַו ,רֹוׂשָע-יֵלֲעדבצ
.ןֵּנַרֲא ָךיֶדָי יֵׂשֲעַמְּב ;ָךֶלֳעָפְּב 'ה יִנַּתְחַּמִׂש יִּכהבצ
.ָךיֶתֹבְׁשְחַמ ּוקְמָע ,דֹאְמ ;'ה ָךיֶׂשֲעַמ ּולְדָּג-הַמובצ
.תאֹז-תֶא ןיִבָי-אֹל ,ליִסְכּו ;עָדֵי אֹל ,רַעַּב-ׁשיִאזבצ
.דַע-יֵדֲע םָדְמָּׁשִהְל :ןֶוָא יֵלֲעֹּפ-לָּכ ,ּוציִצָּיַו ,בֶׂשֵע ֹומְּכ ,םיִעָׁשְר ַחֹרְפִּבחבצ
.'ה םָלֹעְל--םֹורָמ הָּתַאְוטבצ
.ןֶוָא יֵלֲעֹּפ-לָּכ ,ּודְרָּפְתִי :ּודֵבאֹי ָךיֶבְיֹא הֵּנִה-יִּכ--'ה ,ָךיֶבְיֹא הֵּנִה יִּכיבצ
.ןָנֲעַר ןֶמֶׁשְּב ,יִתֹּלַּב ;יִנְרַק םיֵאְרִּכ םֶרָּתַואיבצ
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.יָנְזָא הָנְעַמְׁשִּת--םיִעֵרְמ יַלָע םיִמָּקַּב :יָרּוׁשְּב ,יִניֵע טֵּבַּתַוביבצ
.הֶּגְׂשִי ןֹונָבְּלַּב זֶרֶאְּכ ;חָרְפִי רָמָּתַּכ ,קיִּדַצגיבצ
.ּוחיִרְפַי ּוניֵהֹלֱא תֹורְצַחְּב ;'ה תיֵבְּב ,םיִלּותְׁשדיבצ
.ּויְהִי םיִּנַנֲעַרְו םיִנֵׁשְּד ;הָביֵׂשְּב ןּובּונְי ,דֹועוטבצ
.ֹוּב הָתָלְוַע-אֹלְו ,יִרּוצ ;'ה רָׁשָי-יִּכ ,דיִּגַהְלזטבצ
.טֹוּמִּת-לַּב ,לֵבֵּת ןֹוּכִּת-ףַא ;רָּזַאְתִה זֹע ,'ה ׁשֵבָל :ׁשֵבָל תּואֵּג ,ְךָלָמ 'האגצ
.הָּתָא םָלֹועֵמ ;זָאֵמ ָךֲאְסִּכ ןֹוכָנבגצ
.םָיְכָּד תֹורָהְנ ּואְׂשִי ;םָלֹוק תֹורָהְנ ּואְׂשָנ--'ה ,תֹורָהְנ ּואְׂשָנגגצ
.'ה םֹורָּמַּב ריִּדַא ;םָי-יֵרְּבְׁשִמ םיִריִּדַא--םיִּבַר םִיַמ ,תֹולֹּקִמדגצ
.םיִמָי ְךֶרֹאְל ,'ה :ׁשֶדֹק-הָוֲאַנ ָךְתיֵבְל--דֹאְמ ּונְמֶאֶנ ,ָךיֶתֹדֵעהגצ
.ַעיִפֹוה תֹומָקְנ לֵא ;'ה תֹומָקְנ-לֵאאדצ
.םיִאֵּג-לַע ,לּומְּג בֵׁשָה ;ץֶרָאָה טֵפֹׁש ,אֵׂשָּנִהבדצ
.ּוזֹלֲעַי םיִעָׁשְר ,יַתָמ-דַע :'ה םיִעָׁשְר יַתָמ-דַעגדצ
.ןֶוָא יֵלֲעֹּפ-לָּכ ,ּורְּמַאְתִי ;קָתָע ּורְּבַדְי ּועיִּבַידדצ
.ּוּנַעְי ָךְתָלֲחַנְו ;ּואְּכַדְי 'ה ָךְּמַעהדצ
.ּוחֵּצַרְי םיִמֹותיִו ;ּוגֹרֲהַי רֵגְו הָנָמְלַאודצ
.בֹקֲעַי יֵהֹלֱא ,ןיִבָי-אֹלְו ;ּהָּי-הֶאְרִי אֹל ,ּורְמאֹּיַוזדצ
.ּוליִּכְׂשַּת יַתָמ ,םיִליִסְכּו ;םָעָּב םיִרֲעֹּב ,ּוניִּבחדצ
.טיִּבַי אֹלֲה ,ןִיַע רֵצֹי-םִא ;עָמְׁשִי אֹלֲה ,ןֶזֹא עַטֹנֲהטדצ
.תַעָּד םָדָא דֵּמַלְמַה :ַחיִכֹוי אֹלֲה ,םִיֹוּג רֵסֹיֲהידצ
.לֶבָה הָּמֵה-יִּכ :םָדָא תֹובְׁשְחַמ ,ַעֵדֹי--'האידצ
.ּוּנֶדְּמַלְת ָךְתָרֹוּתִמּו ;ּהָּי ּוּנֶרְּסַיְּת-רֶׁשֲא רֶבֶּגַה ,יֵרְׁשַאבידצ
.תַחָׁש עָׁשָרָל הֶרָּכִי דַע--עָר יֵמיִמ ,ֹול טיִקְׁשַהְלגידצ
.בֹזֲעַי אֹל ,ֹותָלֲחַנְו ;ֹוּמַע 'ה ׁשֹּטִי-אֹל ,יִּכדידצ
.בֵל-יֵרְׁשִי-לָּכ ,ויָרֲחַאְו ;טָּפְׁשִמ בּוׁשָי ,קֶדֶצ-דַע-יִּכוטדצ
.ןֶוָא יֵלֲעֹּפ-םִע ,יִל בֵּצַיְתִי-יִמ ;םיִעֵרְמ-םִע ,יִל םּוקָי-יִמזטדצ
.יִׁשְפַנ הָמּוד הָנְכָׁש ,טַעְמִּכ--יִּל הָתָרְזֶע ,'ה יֵלּולזידצ
.יִנֵדָעְסִי ,'ה ָךְּדְסַח ;יִלְגַר הָטָמ ,יִּתְרַמָא-םִאחידצ
.יִׁשְפַנ ּועְׁשַעַׁשְי ,ָךיֶמּוחְנַּת--יִּבְרִקְּב יַּפַעְרַׂש בֹרְּבטידצ
.קֹח-יֵלֲע לָמָע רֵצֹי ;תֹוּוַה אֵּסִּכ ,ָךְרְבָחְיַהכדצ
.ּועיִׁשְרַי יִקָנ םָדְו ;קיִּדַצ ׁשֶפֶנ-לַע ,ּוּדֹוגָיאכדצ
.יִסְחַמ רּוצְל ,יַהֹלאֵו ;בָּגְׂשִמְל יִל 'ה יִהְיַובכדצ
.ּוניֵהֹלֱא 'ה ,םֵתיִמְצַי ;םֵתיִמְצַי םָתָעָרְבּו--םָנֹוא תֶא ,םֶהיֵלֲע בֶׁשָּיַוגכדצ
.ּונֵעְׁשִי רּוצְל ,הָעיִרָנ ;'הל הָנְּנַרְנ ,ּוכְלאהצ
.ֹול ַעיִרָנ ,תֹורִמְזִּב ;הָדֹותְּב ויָנָפ הָמְּדַקְנבהצ
.םיִהֹלֱא-לָּכ-לַע ,לֹודָּג ְךֶלֶמּו ;'ה לֹודָּג לֵא יִּכגהצ
.ֹול םיִרָה תֹפֲעֹותְו ;ץֶרָא-יֵרְקְחֶמ ,ֹודָיְּב רֶׁשֲאדהצ
.ּורָצָי ויָדָי ,תֶׁשֶּבַיְו ;ּוהָׂשָע אּוהְו ,םָּיַה ֹול-רֶׁשֲאההצ
.ּונֵׂשֹע 'ה-יֵנְפִל ,הָכְרְבִנ ;הָעָרְכִנְו הֶוֲחַּתְׁשִנ ,ּואֹּבוהצ
.ּועָמְׁשִת ֹולֹקְּב-םִא ,םֹוּיַה :ֹודָי ןאֹצְו ,ֹותיִעְרַמ םַע ּונְחַנֲאַו--ּוניֵהֹלֱא אּוה יִּכזהצ
.רָּבְדִּמַּב ,הָּסַמ םֹויְּכ ;הָביִרְמִּכ ,םֶכְבַבְל ּוׁשְקַּת-לַאחהצ
.יִלֳעָפ ּואָר-םַּג ,יִנּונָחְּב :םֶכיֵתֹובֲא ,יִנּוּסִנ רֶׁשֲאטהצ
.יָכָרְד ּועְדָי-אֹל ,םֵהְו ;םֵה בָבֵל יֵעֹּת םַע ,רַמֹאָו--רֹודְּב טּוקָא ,הָנָׁש םיִעָּבְרַאיהצ
.יִתָחּונְמ-לֶא ,ןּואֹבְי-םִא ;יִּפַאְב יִּתְעַּבְׁשִנ-רֶׁשֲאאיהצ
.ץֶרָאָה-לָּכ ,'הל ּוריִׁש ;ׁשָדָח ריִׁש ,'הל ּוריִׁשאוצ
.ֹותָעּוׁשְי ,םֹויְל-םֹוּיִמ ּורְּׂשַּב ;ֹומְׁש ּוכְרָּב ,'הל ּוריִׁשבוצ
.ויָתֹואְלְפִנ ,םיִּמַעָה-לָכְּב ;ֹודֹובְּכ םִיֹוּגַב ּורְּפַסגוצ
.םיִהֹלֱא-לָּכ-לַע ,אּוה אָרֹונ ;דֹאְמ לָּלֻהְמּו 'ה לֹודָג יִּכדוצ
.הָׂשָע םִיַמָׁש ,'הו ;םיִליִלֱא םיִּמַעָה יֵהֹלֱא-לָּכ ,יִּכהוצ
.ֹוׁשָּדְקִמְּב ,תֶרֶאְפִתְו זֹע ;ויָנָפְל רָדָהְו-דֹוהווצ
.זֹעָו דֹובָּכ ,'הל ּובָה ;םיִּמַע תֹוחְּפְׁשִמ ,'הל ּובָהזוצ
.ויָתֹורְצַחְל ּואֹבּו ,הָחְנִמ-ּואְׂש ;ֹומְׁש דֹובְּכ ,'הל ּובָהחוצ
.ץֶרָאָה-לָּכ ,ויָנָּפִמ ּוליִח ;ׁשֶדֹק-תַרְדַהְּב ,'הל ּווֲחַּתְׁשִהטוצ
.םיִרָׁשיֵמְּב ,םיִּמַע ןיִדָי ;טֹוּמִּת-לַּב ,לֵבֵּת ןֹוּכִּת-ףַא--ְךָלָמ 'ה ,םִיֹוּגַב ּורְמִאיוצ
.ֹואֹלְמּו ,םָּיַה םַעְרִי ;ץֶרָאָה לֵגָתְו ,םִיַמָּׁשַה ּוחְמְׂשִיאיוצ
.רַעָי-יֵצֲע-לָּכ ,ּונְּנַרְי זָא ;ֹוּב-רֶׁשֲא-לָכְו ,יַדָׂש זֹלֲעַיביוצ
.ֹותָנּומֱאֶּב ,םיִּמַעְו ;קֶדֶצְּב לֵבֵּת-טֹּפְׁשִי :ץֶרָאָה טֹּפְׁשִל ,אָב יִּכ--אָב יִּכ ,'ה יֵנְפִלגיוצ
.םיִּבַר םיִּיִא ,ּוחְמְׂשִי ;ץֶרָאָה לֵגָּת ,ְךָלָמ 'האזצ
.ֹואְסִּכ ןֹוכְמ ,טָּפְׁשִמּו קֶדֶצ ;ויָביִבְס לֶפָרֲעַו ןָנָעבזצ
.ויָרָצ ביִבָס טֵהַלְתּו ;ְךֵלֵּת ויָנָפְל ,ׁשֵאגזצ
.ץֶרָאָה לֵחָּתַו הָתֲאָר ;לֵבֵּת ויָקָרְב ּוריִאֵהדזצ
.ץֶרָאָה-לָּכ ןֹודֲא ,יֵנְפִּלִמ :'ה יֵנְפִּלִמ ּוּסַמָנ ,גַנֹוּדַּכ--םיִרָההזצ
.ֹודֹובְּכ םיִּמַעָה-לָכ ּואָרְו ;ֹוקְדִצ םִיַמָּׁשַה ּודיִּגִהוזצ
.םיִהֹלֱא-לָּכ ,ֹול-ּווֲחַּתְׁשִה ;םיִליִלֱאָּב םיִלְלַהְתִּמַה--לֶסֶפ יֵדְבֹע-לָּכ ,ּוׁשֹבֵיזזצ
.'ה ָךיֶטָּפְׁשִמ ןַעַמְל--הָדּוהְי תֹונְּב ,הָנְלֵגָּתַו ,ןֹוּיִצ ,חַמְׂשִּתַו הָעְמָׁשחזצ
.םיִהֹלֱא-לָּכ-לַע ,ָתיֵלֲעַנ דֹאְמ ;ץֶרָאָה-לָּכ-לַע ןֹויְלֶע ,'ה הָּתַא-יִּכטזצ
.םֵליִּצַי ,םיִעָׁשְר דַּיִמ ;ויָדיִסֲח תֹוׁשְפַנ ,רֵמֹׁש :עָר-ּואְנִׂש ,'ה יֵבֲהֹאיזצ
.הָחְמִׂש בֵל-יֵרְׁשִיְלּו ;קיִּדַּצַל ַעֻרָז ,רֹואאיזצ
.ֹוׁשְדָק רֶכֵזְל ,ּודֹוהְו ;'הּב ,םיִקיִּדַצ ּוחְמִׂשביזצ
.ֹוׁשְדָק ַעֹורְזּו ,ֹוניִמְי ֹוּל-הָעיִׁשֹוה ;הָׂשָע תֹואָלְפִנ-יִּכ--ׁשָדָח ריִׁש 'הל ּוריִׁש ,רֹומְזִמאחצ
.ֹותָקְדִצ הָּלִּג ,םִיֹוּגַה יֵניֵעְל ;ֹותָעּוׁשְי ,'ה ַעיִדֹוהבחצ
.ּוניֵהֹלֱא תַעּוׁשְי ,תֵא--ץֶרָא-יֵסְפַא-לָכ ּואָר :לֵאָרְׂשִי תיֵבְל--ֹותָנּומֱאֶו ,ֹוּדְסַח רַכָזגחצ
.ּורֵּמַזְו ּונְּנַרְו ּוחְצִּפ ;ץֶרָאָה-לָּכ ,'הל ּועיִרָהדחצ
.הָרְמִז לֹוקְו ,רֹוּנִכְּב ;רֹוּנִכְּב 'הל ּורְּמַזהחצ
.'ה ְךֶלֶּמַה יֵנְפִל ,ּועיִרָה--רָפֹוׁש לֹוקְו ,תֹורְצֹצֲחַּבוחצ
.ּהָב יֵבְׁשֹיְו ,לֵבֵּת ;ֹואֹלְמּו ,םָּיַה םַעְרִיזחצ
.ּונֵּנַרְי םיִרָה ,דַחַי ;ףָכ-ּואֲחְמִי תֹורָהְנחחצ
.םיִרָׁשיֵמְּב ,םיִּמַעְו ;קֶדֶצְּב לֵבֵּת-טֹּפְׁשִי :ץֶרָאָה טֹּפְׁשִל ,אָב יִּכ--'ה יֵנְפִלטחצ
.ץֶרָאָה טּונָּת ,םיִבּורְּכ בֵׁשֹי ;םיִּמַע ּוזְּגְרִי ,ְךָלָמ 'האטצ
.םיִּמַעָה-לָּכ-לַע ,אּוה םָרְו ;לֹודָּג ןֹוּיִצְּב ,'הבטצ
.אּוה ׁשֹודָק ;אָרֹונְו לֹודָּג ,ָךְמִׁש ּודֹויגטצ
.ָתיִׂשָע הָּתַא בֹקֲעַיְּב ,הָקָדְצּו טָּפְׁשִמ ;םיִרָׁשיֵמ ָּתְנַנֹוּכ ,הָּתַא :בֵהָא טָּפְׁשִמ ,ְךֶלֶמ זֹעְודטצ
.אּוה ׁשֹודָק :ויָלְגַר םֹדֲהַל ,ּווֲחַּתְׁשִהְו ,ּוניֵהֹלֱא 'ה ,ּומְמֹורהטצ
.םֵנֲעַי אּוהְו ,'ה-לֶא םיאִרֹק ;ֹומְׁש יֵאְרֹקְּב ,לֵאּומְׁשּו ,ויָנֲהֹכְּב ,ןֹרֲהַאְו הֶׁשֹמוטצ
.ֹומָל-ןַתָנ קֹחְו ,ויָתֹדֵע ּורְמָׁש ;םֶהיֵלֲא רֵּבַדְי ,ןָנָע דּוּמַעְּבזטצ
.םָתֹוליִלֲע-לַע ,םֵקֹנְו ;םֶהָל ָתיִיָה ,אֵׂשֹנ לֵא :םָתיִנֲע הָּתַא ,ּוניֵהֹלֱא 'החטצ
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.ּוניֵהֹלֱא 'ה ,ׁשֹודָק-יִּכ :ֹוׁשְדָק רַהְל ,ּווֲחַּתְׁשִהְו ,ּוניֵהֹלֱא 'ה ,ּומְמֹורטטצ
.ץֶרָאָה-לָּכ ,'הל ּועיִרָה :הָדֹותְל רֹומְזִמאק
.הָנָנְרִּב ,ויָנָפְל ּואֹּב ;הָחְמִׂשְּב 'ה-תֶא ּודְבִעבק
.ֹותיִעְרַמ ןאֹצְו ,ֹוּמַע--ּונְחַנֲא ֹולְו ,ּונָׂשָע-אּוה :םיִהֹלֱא אּוה ,'ה יִּכ--ּועְּדגק
.ֹומְׁש ּוכְרָּב ,ֹול-ּודֹוה ;הָּלִהְתִּב ויָתֹרֵצֲח--הָדֹותְּב ,ויָרָעְׁש ּואֹּבדק
.ֹותָנּומֱא ,רֹדָו רֹּד-דַעְו ;ֹוּדְסַח םָלֹועְל ,'ה בֹוט-יִּכהק
.הָרֵּמַזֲא 'ה ָךְל ;הָריִׁשָא טָּפְׁשִמּו-דֶסֶח :רֹומְזִמ ,דִוָדְלאאק
.יִתיֵּב בֶרֶקְּב ,יִבָבְל-םָתְּב ְךֵּלַהְתֶא ;יָלֵא אֹובָּת ,יַתָמ--םיִמָּת ְךֶרֶדְּב ,הָליִּכְׂשַאבאק
.יִּב קַּבְדִי אֹל ;יִתאֵנָׂש םיִטֵס-הֹׂשֲע :לַעָּיִלְּב-רַבְּד--יַניֵע דֶגֶנְל ,תיִׁשָא-אֹלגאק
.עָדֵא אֹל ,עָר ;יִּנֶּמִמ רּוסָי ,ׁשֵּקִע בָבֵלדאק
.לָכּוא אֹל ,ֹותֹא--בָבֵל בַחְרּו ,םִיַניֵע-ּהַבְּג :תיִמְצַא ֹותֹוא--ּוהֵעֵר ,רֶתֵּסַב יִנְׁשָלְמהאק
.יִנֵתְרָׁשְי ,אּוה--םיִמָּת ְךֶרֶדְּב ,ְךֵלֹה :יִדָּמִע תֶבֶׁשָל--ץֶרֶא-יֵנְמֶאֶנְּב ,יַניֵעואק
.יָניֵע דֶגֶנְל ,ןֹוּכִי-אֹל--םיִרָקְׁש רֵבֹּד :הָּיִמְר הֵׂשֹע--יִתיֵּב בֶרֶקְּב ,בֵׁשֵי-אֹלזאק
.ןֶוָא יֵלֲעֹּפ-לָּכ ,'ה-ריִעֵמ תיִרְכַהְל ;ץֶרָא-יֵעְׁשִר-לָּכ תיִמְצַא ,םיִרָקְּבַלחאק
.ֹוחיִׂש ְךֹּפְׁשִי ,'ה יֵנְפִלְו--ףֹטֲעַי-יִכ יִנָעְל ,הָּלִפְּתאבק
.אֹובָת ָךיֶלֵא ,יִתָעְוַׁשְו ;יִתָּלִפְת הָעְמִׁש ,'הבבק
.יִנֵנֲע רֵהַמ ,אָרְקֶא םֹויְּב ;ָךֶנְזָא יַלֵא-הֵּטַה :יִל-רַצ םֹויְּב--יִּנֶּמִמ ,ָךיֶנָּפ רֵּתְסַּת-לַאגבק
.ּורָחִנ דֵקֹומְּכ ,יַתֹומְצַעְו ;יָמָי ןָׁשָעְב ּולָכ-יִּכדבק
.יִמְחַל לֹכֲאֵמ ,יִּתְחַכָׁש-יִּכ :יִּבִל ׁשַבִּיַו בֶׂשֵעָכ-הָּכּוההבק
.יִרָׂשְבִל ,יִמְצַע הָקְבָּד--יִתָחְנַא לֹוּקִמובק
.תֹובָרֳח סֹוכְּכ ,יִתיִיָה ;רָּבְדִמ תַאְקִל ,יִתיִמָּדזבק
.גָּג-לַע דֵדֹוּב ,רֹוּפִצְּכ--הֶיְהֶאָו יִּתְדַקָׁשחבק
.ּועָּבְׁשִנ יִּב ,יַלָלֹוהְמ ;יָבְיֹוא יִנּופְרֵח ,םֹוּיַה-לָּכטבק
.יִּתְכָסָמ יִכְבִּב ,יַוֻּקִׁשְו ;יִּתְלָכָא םֶחֶּלַּכ ,רֶפֵא-יִּכיבק
.יִנֵכיִלְׁשַּתַו ,יִנַתאָׂשְנ יִּכ--ָךֶּפְצִקְו ָךְמַעַז-יֵנְּפִמאיבק
.ׁשָביִא בֶׂשֵעָּכ ,יִנֲאַו ;יּוטָנ לֵצְּכ ,יַמָיביבק
.רֹדָו רֹדְל ,ָךְרְכִזְו ;בֵׁשֵּת םָלֹועְל ,'ה הָּתַאְוגיבק
.דֵעֹומ אָב-יִּכ ,ּהָנְנֶחְל תֵע-יִּכ :ןֹוּיִצ םֵחַרְּת ,םּוקָת הָּתַאדיבק
.ּונֵנֹחְי ,ּהָרָפֲע-תֶאְו ;ָהיֶנָבֲא-תֶא ,ָךיֶדָבֲע ּוצָר-יִּכוטבק
.ָךֶדֹובְּכ-תֶא ,ץֶרָאָה יֵכְלַמ-לָכְו ;'ה םֵׁש-תֶא ,םִיֹוג ּואְריִיְוזטבק
.ֹודֹובְכִּב ,הָאְרִנ--ןֹוּיִצ 'ה הָנָב-יִּכזיבק
.םָתָּלִפְּת-תֶא ,הָזָב-אֹלְו ;רָעְרַעָה תַּלִפְּת-לֶא ,הָנָּפחיבק
.ּהָי-לֶּלַהְי ,אָרְבִנ םַעְו ;ןֹורֲחַא רֹודְל ,תאֹז בֶתָּכִּתטיבק
.טיִּבִה ץֶרֶא-לֶא םִיַמָּׁשִמ ,'ה ;ֹוׁשְדָק םֹורְּמִמ ,ףיִקְׁשִה-יִּככבק
.הָתּומְת יֵנְּב ,ַחֵּתַפְל ;ריִסָא תַקְנֶא ,ַעֹמְׁשִלאכבק
.םִיָלָׁשּוריִּב ,ֹותָּלִהְתּו ;'ה םֵׁש ,ןֹוּיִצְּב רֵּפַסְלבכבק
.'ה-תֶא דֹבֲעַל ,תֹוכָלְמַמּו ;וָּדְחַי םיִּמַע ץֵבָּקִהְּבגכבק
.יָמָי רַּצִק ;יִחֹּכ ְךֶרֶּדַב הָּנִעדכבק
.ָךיֶתֹונְׁש םיִרֹוּד רֹודְּב :יָמָי יִצֲחַּב יִנֵלֲעַּת לַא ,יִלֵא--רַמֹאהכבק
.םִיָמָׁש ָךיֶדָי הֵׂשֲעַמּו ;ָּתְדַסָי ץֶרָאָה ,םיִנָפְלוכבק
.ּופֹלֲחַיְו םֵפיִלֲחַּת ׁשּובְּלַּכ ;ּולְבִי דֶגֶּבַּכ ,םָּלֻכְו :דֹמֲעַת הָּתַאְו--ּודֵבאֹי ,הָּמֵהזכבק
.ּוּמָּתִי אֹל ,ָךיֶתֹונְׁשּו ;אּוה-הָּתַאְוחכבק
.ןֹוּכִי ָךיֶנָפְל ,םָעְרַזְו ;ּונֹוּכְׁשִי ָךיֶדָבֲע-יֵנְּבטכבק
.ֹוׁשְדָק םֵׁש-תֶא ,יַבָרְק-לָכְו ;'ה-תֶא ,יִׁשְפַנ יִכְרָּב :דִוָדְלאגק
.ויָלּומְּג-לָּכ ,יִחְּכְׁשִּת-לַאְו ;'ה-תֶא ,יִׁשְפַנ יִכְרָּבבגק
.יִכְיָאּולֲחַּת-לָכְל ,אֵפֹרָה ;יִכֵנֹוֲע-לָכְל ַחֵלֹּסַהגגק
.םיִמֲחַרְו דֶסֶח ,יִכֵרְּטַעְמַה ;יִכְיָּיַח תַחַּׁשִמ לֵאֹוּגַהדגק
.יִכְיָרּועְנ רֶׁשֶּנַּכ ׁשֵּדַחְתִּת ;ְךֵיְדֶע בֹוּטַּב ַעיִּבְׂשַּמַההגק
.םיִקּוׁשֲע-לָכְל ,םיִטָּפְׁשִמּו ;'ה תֹוקָדְצ הֵׂשֹעוגק
.ויָתֹוליִלֲע ,לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל ;הֶׁשֹמְל ויָכָרְּד ַעיִדֹויזגק
.דֶסָח-בַרְו םִיַּפַא ְךֶרֶא ;'ה ןּוּנַחְו םּוחַרחגק
.רֹוּטִי םָלֹועְל אֹלְו ;ביִרָי חַצֶנָל-אֹלטגק
.ּוניֵלָע לַמָּג ,ּוניֵתֹנֹוֲעַכ אֹלְו ;ּונָל הָׂשָע ,ּוניֵאָטֲחַכ אֹליגק
.ויָאֵרְי-לַע ,ֹוּדְסַח רַבָּג--ץֶרָאָה-לַע ,םִיַמָׁש ַּהֹבְגִכ יִּכאיגק
.ּוניֵעָׁשְּפ-תֶא ,ּוּנֶּמִמ קיִחְרִה--בָרֲעַּמִמ ,חָרְזִמ קֹחְרִּכביגק
.ויָאֵרְי-לַע ,'ה םַחִר--םיִנָּב-לַע ,בָא םֵחַרְּכגיגק
.ּונְחָנֲא רָפָע-יִּכ ,רּוכָז ;ּונֵרְצִי עַדָי ,אּוה-יִּכדיגק
.ץיִצָי ןֵּכ ,הֶדָּׂשַה ץיִצְּכ ;ויָמָי ריִצָחֶּכ ,ׁשֹונֱאוטגק
.ֹומֹוקְמ דֹוע ּוּנֶריִּכַי-אֹלְו ;ּוּנֶניֵאְו ֹוּב-הָרְבָע ַחּור יִּכזטגק
.םיִנָב יֵנְבִל ,ֹותָקְדִצְו ;ויָאֵרְי-לַע--םָלֹוע-דַעְו םָלֹועֵמ ,'ה דֶסֶחְוזיגק
.םָתֹוׂשֲעַל ,ויָדֻּקִפ יֵרְכֹזְלּו ;ֹותיִרְב יֵרְמֹׁשְלחיגק
.הָלָׁשָמ לֹּכַּב ,ֹותּוכְלַמּו ;ֹואְסִּכ ןיִכֵה ,םִיַמָּׁשַּב--'הטיגק
.ֹורָבְּד לֹוקְּב ,ַעֹמְׁשִל ;ֹורָבְד יֵׂשֹע ,ַחֹכ יֵרֹּבִּג :ויָכָאְלַמ ,'ה ּוכְרָּבכגק
.ֹונֹוצְר יֵׂשֹע ,ויָתְרָׁשְמ--ויָאָבְצ-לָּכ ,'ה ּוכְרָּבאכגק
.'ה-תֶא ,יִׁשְפַנ יִכְרָּב ;ֹוּתְלַׁשְמֶמ תֹומֹקְמ-לָכְּב--ויָׂשֲעַמ-לָּכ ,'ה ּוכְרָּבבכגק
.ָּתְׁשָבָל רָדָהְו דֹוה ;דֹאְּמ ָּתְלַדָּג ,יַהֹלֱא 'ה :'ה-תֶא ,יִׁשְפַנ יִכְרָּבאדק
.הָעיִרְיַּכ ,םִיַמָׁש הֶטֹונ ;הָמְלַּׂשַּכ ,רֹוא-הֶטֹעבדק
.ַחּור-יֵפְנַּכ-לַע ,ְךֵּלַהְמַה ;ֹובּוכְר םיִבָע-םָּׂשַה :ויָתֹוּיִלֲע ,םִיַּמַב הֶרָקְמַהגדק
.טֵהֹל ׁשֵא ,ויָתְרָׁשְמ ;תֹוחּור ויָכָאְלַמ הֶׂשֹעדדק
.דֶעָו םָלֹוע ,טֹוּמִּת-לַּב ;ָהיֶנֹוכְמ-לַע ,ץֶרֶא-דַסָיהדק
.םִיָמ ּודְמַעַי ,םיִרָה-לַע ;ֹותיִּסִּכ ׁשּובְּלַּכ ,םֹוהְּתודק
.ןּוזֵפָחֵי ,ָךְמַעַר לֹוק-ןִמ ;ןּוסּונְי ָךְתָרֲעַּג-ןִמזדק
.םֶהָל ָּתְדַסָי הֶז ,םֹוקְמ-לֶא--תֹועָקְב ּודְרֵי ,םיִרָה ּולֲעַיחדק
.ץֶרָאָה תֹוּסַכְל ,ןּובֻׁשְי-לַּב ;ןּורֹבֲעַי-לַּב ,ָּתְמַׂש-לּובְּגטדק
.ןּוכֵּלַהְי ,םיִרָה ןיֵּב ;םיִלָחְּנַּב ,םיִנָיְעַמ ַחֵּלַׁשְמַהידק
.םָאָמְצ םיִאָרְפ ּורְּבְׁשִי ;יָדָׂש ֹותְיַח-לָּכ ,ּוקְׁשַיאידק
.לֹוק-ּונְּתִי ,םִיאָפֳע ןיֵּבִמ ;ןֹוּכְׁשִי םִיַמָּׁשַה-ףֹוע ,םֶהיֵלֲעבידק
.ץֶרָאָה עַּבְׂשִּת ,ָךיֶׂשֲעַמ יִרְּפִמ ;ויָתֹוּיִלֲעֵמ ,םיִרָה הֶקְׁשַמגידק
.ץֶרָאָה-ןִמ ,םֶחֶל איִצֹוהְל ;םָדָאָה תַדֹבֲעַל ,בֶׂשֵעְו ,הָמֵהְּבַל ,ריִצָח ַחיִמְצַמדידק
.דָעְסִי ׁשֹונֱא-בַבְל ,םֶחֶלְו ;ןֶמָּׁשִמ םיִנָּפ ליִהְצַהְל--ׁשֹונֱא-בַבְל חַּמַׂשְי ,ןִיַיְווטדק
.עָטָנ רֶׁשֲא ,ןֹונָבְל יֵזְרַא--'ה יֵצֲע ,ּועְּבְׂשִיזטדק
.ּהָתיֵּב םיִׁשֹורְּב ,הָדיִסֲח ;ּונֵּנַקְי םיִרֳּפִצ ,םָׁש-רֶׁשֲאזידק
.םיִּנַפְׁשַל הֶסְחַמ ,םיִעָלְס ;םיִלֵעְּיַל ,םיִהֹבְּגַה םיִרָהחידק
.ֹואֹובְמ עַדָי ,ׁשֶמֶׁש ;םיִדֲעֹומְל ,ַחֵרָי הָׂשָעטידק
.רַעָי-ֹותְיַח-לָּכ ,ׂשֹמְרִת-ֹוּב--הָלְיָל יִהיִו ,ְךֶׁשֹח-תֶׁשָּתכדק
.םָלְכָא ,לֵאֵמ ׁשֵּקַבְלּו ;ףֶרָּטַל םיִגֲאֹׁש ,םיִריִפְּכַהאכדק
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.ןּוצָּבְרִי ,םָתֹנֹועְמ-לֶאְו ;ןּופֵסָאֵי ,ׁשֶמֶּׁשַה חַרְזִּתבכדק
.בֶרָע-יֵדֲע ֹותָדֹבֲעַלְו ;ֹולֳעָפְל םָדָא אֵצֵיגכדק
.ָךֶנָיְנִק ,ץֶרָאָה הָאְלָמ ;ָתיִׂשָע הָמְכָחְּב ,םָּלֻּכ--'ה ,ָךיֶׂשֲעַמ ּוּבַר-הָמדכדק
.תֹולֹדְּג-םִע ,תֹוּנַטְק תֹוּיַח ;רָּפְסִמ ןיֵאְו ,ׂשֶמֶר-םָׁש :םִיָדָי בַחְרּו--לֹודָּג םָּיַה ,הֶזהכדק
.ֹוּב-קֶחַׂשְל ָּתְרַצָי-הֶז ,ןָתָיְוִל ;ןּוכֵּלַהְי תֹוּיִנֳא ,םָׁשוכדק
.ֹוּתִעְּב םָלְכָא תֵתָל--ןּורֵּבַׂשְי ָךיֶלֵא ,םָּלֻּכזכדק
.בֹוט ןּועְּבְׂשִי ,ָךְדָי חַּתְפִּת ;ןּוטֹקְלִי ,םֶהָל ןֵּתִּתחכדק
.ןּובּוׁשְי םָרָפֲע-לֶאְו ;ןּועָוְגִי ,םָחּור ףֵסֹּת :ןּולֵהָּבִי ,ָךיֶנָּפ ריִּתְסַּתטכדק
.הָמָדֲא יֵנְּפ ,ׁשֵּדַחְתּו ;ןּואֵרָּבִי ,ָךֲחּור חַּלַׁשְּתלדק
.ויָׂשֲעַמְּב 'ה חַמְׂשִי ;םָלֹועְל 'ה דֹובְכ יִהְיאלדק
.ּונָׁשֱעֶיְו םיִרָהֶּב עַּגִי ;דָעְרִּתַו ,ץֶרָאָל טיִּבַּמַהבלדק
.יִדֹועְּב יַהֹלאֵל הָרְּמַזֲא ;יָּיַחְּב 'הל הָריִׁשָאגלדק
.'הּב חַמְׂשֶא ,יִכֹנָא ;יִחיִׂש ויָלָע בַרֱעֶידלדק
.ּהָי-ּולְלַה ;'ה-תֶא ,יִׁשְפַנ יִכְרָּב--םָניֵא דֹוע םיִעָׁשְרּו ,ץֶרָאָה-ןִמ םיִאָּטַח ּוּמַּתִיהלדק
.ויָתֹוליִלֲע ,םיִּמַעָב ּועיִדֹוה ;ֹומְׁשִב ּואְרִק ,'הל ּודֹוהאהק
.ויָתֹואְלְפִנ-לָכְּב ,ּוחיִׂש ;ֹול-ּורְּמַז ,ֹול-ּוריִׁשבהק
.'ה יֵׁשְקַבְמ בֵל ,חַמְׂשִי ;ֹוׁשְדָק םֵׁשְּב ,ּולְלַהְתִהגהק
.דיִמָּת ויָנָפ ּוׁשְּקַּב ;ֹוּזֻעְו 'ה ּוׁשְרִּדדהק
.ויִפ-יֵטְּפְׁשִמּו ,ויָתְפֹמ ;הָׂשָע-רֶׁשֲא ויָתֹואְלְפִנ--ּורְכִזההק
.ויָריִחְּב בֹקֲעַי יֵנְּב :ֹוּדְבַע םָהָרְבַא ,עַרֶזוהק
.ויָטָּפְׁשִמ ,ץֶרָאָה-לָכְּב ;ּוניֵהֹלֱא 'ה ,אּוהזהק
.רֹוּד ףֶלֶאְל ,הָּוִצ רָבָּד ;ֹותיִרְּב םָלֹועְל רַכָזחהק
.קָחְׂשִיְל ֹותָעּובְׁשּו ;םָהָרְבַא-תֶא ,תַרָּכ רֶׁשֲאטהק
.םָלֹוע תיִרְּב ,לֵאָרְׂשִיְל ;קֹחְל בֹקֲעַיְל ָהֶדיִמֲעַּיַויהק
.םֶכְתַלֲחַנ ,לֶבֶח :ןַעָנְּכ-ץֶרֶא-תֶא ןֵּתֶא ,ָךְל--רֹמאֵלאיהק
.ּהָּב םיִרָגְו ,טַעְמִּכ ;רָּפְסִמ יֵתְמ ,םָתֹויְהִּבביהק
.רֵחַא םַע-לֶא ,הָכָלְמַּמִמ ;יֹוּג-לֶא יֹוּגִמ ,ּוכְּלַהְתִּיַוגיהק
.םיִכָלְמ םֶהיֵלֲע חַכֹוּיַו ;םָקְׁשָעְל םָדָא ַחיִּנִה-אֹלדיהק
.ּועֵרָּת-לַא ,יַאיִבְנִלְו ;יָחיִׁשְמִב ּועְּגִּת-לַאוטהק
.רָבָׁש םֶחֶל-הֵּטַמ-לָּכ ;ץֶרָאָה-לַע ,בָעָר אָרְקִּיַוזטהק
.ףֵסֹוי רַּכְמִנ ,דֶבֶעְל ;ׁשיִא םֶהיֵנְפִל חַלָׁשזיהק
.ֹוׁשְפַנ הָאָּב ,לֶזְרַּב ;ֹולְגַר לֶבֶּכַב ּוּנִעחיהק
.ּוהְתָפָרְצ 'ה תַרְמִא--ֹורָבְד-אֹּב תֵע-דַעטיהק
.ּוהֵחְּתַפְיַו ,םיִּמַע לֵׁשֹמ ;ּוהֵריִּתַיַו ,ְךֶלֶמ חַלָׁשכהק
.ֹונָיְנִק-לָכְּב ,לֵׁשֹמּו ;ֹותיֵבְל ןֹודָא ֹומָׂשאכהק
.םֵּכַחְי ויָנֵקְזּו ;ֹוׁשְפַנְּב ויָרָׂש רֹסְאֶלבכהק
.םָח-ץֶרֶאְּב רָּג ,בֹקֲעַיְו ;םִיָרְצִמ לֵאָרְׂשִי אֹבָּיַוגכהק
.ויָרָּצִמ ,ּוהֵמִצֲעַּיַו ;דֹאְמ ֹוּמַע-תֶא רֶפֶּיַודכהק
.ויָדָבֲעַּב ,לֵּכַנְתִהְל ;ֹוּמַע אֹנְׂשִל ,םָּבִל ְךַפָההכהק
.ֹוּב-רַחָּב רֶׁשֲא ,ןֹרֲהַא ;ֹוּדְבַע הֶׁשֹמ ,חַלָׁשוכהק
.םָח ץֶרֶאְּב ,םיִתְפֹמּו ;ויָתֹותֹא יֵרְבִּד ,םָב-ּומָׂשזכהק
.ֹורָבְּד-תֶא ,ּורָמ-אֹלְו ;ְךִׁשְחַּיַו ,ְךֶׁשֹח חַלָׁשחכהק
.םָתָגְּד-תֶא ,תֶמָּיַו ;םָדְל םֶהיֵמיֵמ-תֶא ְךַפָהטכהק
.םֶהיֵכְלַמ ,יֵרְדַחְּב ;םיִעְּדְרַפְצ םָצְרַא ץַרָׁשלהק
.םָלּובְּג-לָכְּב ,םיִּנִּכ ;בֹרָע אֹבָּיַו ,רַמָאאלהק
.םָצְרַאְּב תֹובָהֶל ׁשֵא ;דָרָּב םֶהיֵמְׁשִּג ןַתָנבלהק
.םָלּובְּג ץֵע ,רֵּבַׁשְיַו ;םָתָנֵאְתּו ,םָנְפַּג ְךַּיַוגלהק
.רָּפְסִמ ןיֵאְו ,קֶלֶיְו ;הֶּבְרַא אֹבָּיַו ,רַמָאדלהק
.םָתָמְדַא יִרְּפ ,לַכאֹּיַו ;םָצְרַאְּב בֶׂשֵע-לָּכ לַכאֹּיַוהלהק
.םָנֹוא-לָכְל ,תיִׁשאֵר ;םָצְרַאְּב רֹוכְּב-לָּכ ְךַּיַוולהק
.לֵׁשֹוּכ ויָטָבְׁשִּב ןיֵאְו ;בָהָזְו ףֶסֶכְּב ,םֵאיִצֹוּיַוזלהק
.םֶהיֵלֲע םָּדְחַּפ לַפָנ-יִּכ :םָתאֵצְּב םִיַרְצִמ חַמָׂשחלהק
.הָלְיָל ריִאָהְל ,ׁשֵאְו ;ְךָסָמְל ןָנָע ׂשַרָּפטלהק
.םֵעיִּבְׂשַי ,םִיַמָׁש םֶחֶלְו ;וָלְׂש אֵבָּיַו ,לַאָׁשמהק
.רָהָנ תֹוּיִּצַּב ,ּוכְלָה ;םִיָמ ּובּוזָּיַו ,רּוצ חַתָּפאמהק
.ֹוּדְבַע םָהָרְבַא-תֶא ;ֹוׁשְדָק רַבְּד-תֶא ,רַכָז-יִּכבמהק
.ויָריִחְּב-תֶא ,הָּנִרְּב ;ןֹוׂשָׂשְב ֹוּמַע אִצֹוּיַוגמהק
.ּוׁשָריִי םיִּמֻאְל לַמֲעַו ;םִיֹוּג תֹוצְרַא ,םֶהָל ןֵּתִּיַודמהק
.ּהָי-ּולְלַה ;ּורֹצְנִי ויָתֹרֹותְו--ויָּקֻח ּורְמְׁשִי ,רּובֲעַּבהמהק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ--בֹוט-יִּכ 'הל ּודֹוה :ּהָי-ּולְלַהאוק
.ֹותָּלִהְּת-לָּכ ,ַעיִמְׁשַי ;'ה תֹורּובְּג ,לֵּלַמְי--יִמבוק
.תֵע-לָכְב הָקָדְצ הֵׂשֹע ;טָּפְׁשִמ יֵרְמֹׁש ,יֵרְׁשַאגוק
.ָךֶתָעּוׁשיִּב ,יִנֵדְקָּפ ;ָךֶּמַע ןֹוצְרִּב ,'ה יִנֵרְכָזדוק
.ָךֶתָלֲחַנ-םִע ,לֵּלַהְתִהְל ;ָךֶיֹוּג תַחְמִׂשְּב ,ַחֹמְׂשִל--ָךיֶריִחְּב תַבֹוטְּב ,תֹואְרִלהוק
.ּונְעָׁשְרִה ּוניִוֱעֶה ;ּוניֵתֹובֲא-םִע ּונאָטָחווק
.ףּוס-םַיְּב םָי-לַע ּורְמַּיַו ;ָךיֶדָסֲח בֹר-תֶא ,ּורְכָז אֹל--ָךיֶתֹואְלְפִנ ּוליִּכְׂשִה-אֹל ,םִיַרְצִמְב ּוניֵתֹובֲאזוק
.ֹותָרּובְּג-תֶא ,ַעיִדֹוהְל--ֹומְׁש ןַעַמְל ,םֵעיִׁשֹוּיַוחוק
.רָּבְדִּמַּכ ,תֹומֹהְּתַּב םֵכיִלֹוּיַו ;בָרֱחֶּיַו ,ףּוס-םַיְּב רַעְגִּיַוטוק
.בֵיֹוא דַּיִמ ,םֵלָאְגִּיַו ;אֵנֹוׂש דַּיִמ ,םֵעיִׁשֹוּיַויוק
.רָתֹונ אֹל ,םֶהֵמ דָחֶא ;םֶהיֵרָצ םִיַמ-ּוּסַכְיַואיוק
.ֹותָּלִהְּת ,ּוריִׁשָי ;ויָרָבְדִב ּוניִמֲאַּיַוביוק
.ֹותָצֲעַל ,ּוּכִח-אֹל ;ויָׂשֲעַמ ּוחְכָׁש ,ּורֲהִמגיוק
.ןֹומיִׁשיִּב ,לֵא-ּוּסַנְיַו ;רָּבְדִּמַּב ,הָוֲאַת ּוּוַאְתִּיַודיוק
.םָׁשְפַנְּב ןֹוזָר חַּלַׁשְיַו ;םָתָלֱאֶׁש ,םֶהָל ןֵּתִּיַווטוק
.'ה ׁשֹודְק ,ןֹרֲהַאְל ;הֶנֲחַּמַּב ,הֶׁשֹמְל ּואְנַקְיַוזטוק
.םָריִבֲא תַדֲע-לַע ,סַכְּתַו ;ןָתָּד עַלְבִּתַו ,ץֶרֶא-חַּתְפִּתזיוק
.םיִעָׁשְר טֵהַלְּת ,הָבָהֶל ;םָתָדֲעַּב ׁשֵא-רַעְבִּתַוחיוק
.הָכֵּסַמְל ,ּווֲחַּתְׁשִּיַו ;בֵרֹחְּב לֶגֵע-ּוׂשֲעַיטיוק
.בֶׂשֵע לֵכֹא ,רֹוׁש תיִנְבַתְּב ;םָדֹובְּכ-תֶא ּוריִמָּיַוכוק
.םִיָרְצִמְּב תֹולֹדְג הֶׂשֹע--םָעיִׁשֹומ לֵא ,ּוחְכָׁשאכוק
.ףּוס-םַי-לַע ,תֹואָרֹונ ;םָח ץֶרֶאְּב ,תֹואָלְפִנבכוק
.תיִחְׁשַהֵמ ,ֹותָמֲח ביִׁשָהְל ;ויָנָפְל ץֶרֶּפַּב דַמָע--ֹוריִחְב הֶׁשֹמ ,יֵלּול :םָדיִמְׁשַהְל ,רֶמאֹּיַוגכוק
.ֹורָבְדִל ,ּוניִמֱאֶה-אֹל ;הָּדְמֶח ץֶרֶאְּב ,ּוסֲאְמִּיַודכוק
.'ה לֹוקְּב ,ּועְמָׁש אֹל ;םֶהיֵלֳהָאְב ּונְגָרֵּיַוהכוק
.רָּבְדִּמַּב ,םָתֹוא ליִּפַהְל--םֶהָל ֹודָי אָּׂשִּיַווכוק
.תֹוצָרֲאָּב ,םָתֹורָזְלּו ;םִיֹוּגַּב ,םָעְרַז ליִּפַהְלּוזכוק
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.םיִתֵמ יֵחְבִז ,ּולְכאֹּיַו ;רֹועְּפ לַעַבְל ,ּודְמָּצִּיַוחכוק
.הָפֵּגַמ ,םָּב-ץָרְפִּתַו ;םֶהיֵלְלַעַמְּב ,ּוסיִעְכַּיַוטכוק
.הָפֵּגַּמַה ,רַצָעֵּתַו ;לֵּלַפְיַו ,סָחְניִּפ דֹמֲעַּיַולוק
.םָלֹוע-דַע ,רֹדָו רֹדְל ;הָקָדְצִל ,ֹול בֶׁשָחֵּתַואלוק
.םָרּובֲעַּב ,הֶׁשֹמְל עַרֵּיַו ;הָביִרְמ יֵמ-לַע ,ּופיִצְקַּיַובלוק
.ויָתָפְׂשִּב ,אֵּטַבְיַו ;ֹוחּור-תֶא ּורְמִה-יִּכגלוק
.םֶהָל 'ה רַמָא רֶׁשֲא--םיִּמַעָה-תֶא ,ּודיִמְׁשִה-אֹלדלוק
.םֶהיֵׂשֲעַמ ,ּודְמְלִּיַו ;םִיֹוּגַב ּובְרָעְתִּיַוהלוק
.ׁשֵקֹומְל םֶהָל ּויְהִּיַו ;םֶהיֵּבַצֲע-תֶא ּודְבַעַּיַוולוק
.םיִדֵּׁשַל--םֶהיֵתֹונְּב-תֶאְו ,םֶהיֵנְּב-תֶא ּוחְּבְזִּיַוזלוק
.םיִמָּדַּב ,ץֶרָאָה ףַנֱחֶּתַו ;ןַעָנְכ יֵּבַצֲעַל ,ּוחְּבִז רֶׁשֲא--םֶהיֵתֹונְבּו םֶהיֵנְּב-םַּד ,יִקָנ םָד ּוכְּפְׁשִּיַוחלוק
.םֶהיֵלְלַעַמְּב ,ּונְזִּיַו ;םֶהיֵׂשֲעַמְב ּואְמְטִּיַוטלוק
.ֹותָלֲחַנ-תֶא ,בֵעָתְיַו ;ֹוּמַעְּב 'ה ףַא-רַחִּיַומוק
.םֶהיֵאְנֹׂש ,םֶהָב ּולְׁשְמִּיַו ;םִיֹוּג-דַיְּב םֵנְּתִּיַואמוק
.םָדָי תַחַּת ,ּועְנָּכִּיַו ;םֶהיֵבְיֹוא םּוצָחְלִּיַובמוק
.םָנֹוֲעַּב ,ּוּכֹמָּיַו ;םָתָצֲעַב ּורְמַי ,הָּמֵהְו :םֵליִּצַי ,תֹוּבַר םיִמָעְּפגמוק
.םָתָּנִר-תֶא ,ֹועְמָׁשְּב--םֶהָל רַּצַּב ,אְרַּיַודמוק
.וָדָסֲח בֹרְּכ ,םֵחָּנִּיַו ;ֹותיִרְּב םֶהָל רֹּכְזִּיַוהמוק
.םֶהיֵבֹוׁש-לָּכ ,יֵנְפִל--םיִמֲחַרְל םָתֹוא ןֵּתִּיַוומוק
.ָךֶתָּלִהְתִּב ,ַחֵּבַּתְׁשִהְל ;ָךֶׁשְדָק םֵׁשְל ,תֹודֹהְל :םִיֹוּגַה-ןִמ ,ּונֵצְּבַקְו ,ּוניֵהֹלֱא 'ה ,ּונֵעיִׁשֹוהזמוק
.ּהָי-ּולְלַה :ןֵמָא םָעָה-לָּכ רַמָאְו--םָלֹועָה דַעְו םָלֹועָה-ןִמ ,לֵאָרְׂשִי יֵהֹלֱא 'ה ְךּורָּבחמוק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :בֹוט-יִּכ 'הל ּודֹהאזק
.רָצ-דַּיִמ ,םָלָאְּג רֶׁשֲא--'ה יֵלּואְּג ,ּורְמאֹיבזק
.םָּיִמּו ןֹופָּצִמ ;בָרֲעַּמִמּו חָרְזִּמִמ :םָצְּבִק ,תֹוצָרֲאֵמּוגזק
.ּואָצָמ אֹל ,בָׁשֹומ ריִע ;ְךֶרָּד ןֹומיִׁשיִּב ,רָּבְדִּמַב ּועָּתדזק
.ףָּטַעְתִּת םֶהָּב ,םָׁשְפַנ--םיִאֵמְצ-םַּג םיִבֵעְרהזק
.םֵליִּצַי ,םֶהיֵתֹוקּוצְּמִמ ;םֶהָל רַּצַּב ,'ה-לֶא ּוקֲעְצִּיַווזק
.בָׁשֹומ ריִע-לֶא ,תֶכֶלָל--הָרָׁשְי ְךֶרֶדְּב ,םֵכיִרְדַּיַוזזק
.םָדָא יֵנְבִל ,ויָתֹואְלְפִנְו ;ֹוּדְסַח 'הל ּודֹויחזק
.בֹוט-אֵּלִמ ,הָבֵעְר ׁשֶפֶנְו ;הָקֵקֹׁש ׁשֶפֶנ ,ַעיִּבְׂשִה-יִּכטזק
.לֶזְרַבּו יִנֳע יֵריִסֲא ;תֶוָמְלַצְו ְךֶׁשֹח ,יֵבְׁשֹייזק
.ּוצָאָנ ןֹויְלֶע תַצֲעַו ;לֵא-יֵרְמִא ּורְמִה-יִּכאיזק
.רֵזֹע ןיֵאְו ,ּולְׁשָּכ ;םָּבִל לָמָעֶּב עַנְכַּיַוביזק
.םֵעיִׁשֹוי ,םֶהיֵתֹוקֻצְּמִמ ;םֶהָל רַּצַּב ,'ה-לֶא ּוקֲעְזִּיַוגיזק
.קֵּתַנְי םֶהיֵתֹורְסֹומּו ;תֶוָמְלַצְו ְךֶׁשֹחֵמ ,םֵאיִצֹוידיזק
.םָדָא יֵנְבִל ,ויָתֹואְלְפִנְו ;ֹוּדְסַח 'הל ּודֹויוטזק
.ַעֵּדִּג לֶזְרַב יֵחיִרְבּו ;תֶׁשֹחְנ תֹותְלַּד ,רַּבִׁש-יִּכזטזק
.ּוּנַעְתִי ,םֶהיֵתֹנֹוֲעֵמּו ;םָעְׁשִּפ ְךֶרֶּדִמ ,םיִלִוֱאזיזק
.תֶוָמ יֵרֲעַׁש-דַע ,ּועיִּגַּיַו ;םָׁשְפַנ בֵעַתְּת ,לֶכֹא-לָּכחיזק
.םֵעיִׁשֹוי םֶהיֵתֹוקֻצְּמִמ ;םֶהָל רַּצַּב ,'ה-לֶא ּוקֲעְזִּיַוטיזק
.םָתֹותיִחְּׁשִמ ,טֵּלַמיִו ;םֵאָּפְרִיְו ,ֹורָבְּד חַלְׁשִיכזק
.םָדָא יֵנְבִל ,ויָתֹואְלְפִנְו ;ֹוּדְסַח 'הל ּודֹויאכזק
.הָּנִרְּב ויָׂשֲעַמ ּורְּפַסיִו ;הָדֹות יֵחְבִז ,ּוחְּבְזִיְובכזק
.םיִּבַר םִיַמְּב ,הָכאָלְמ יֵׂשֹע ;תֹוּיִנֳאָּב ,םָּיַה יֵדְרֹויגכזק
.הָלּוצְמִּב ,ויָתֹואְלְפִנְו ;'ה יֵׂשֲעַמ ,ּואָר הָּמֵהדכזק
.ויָּלַּג םֵמֹורְּתַו ;הָרָעְס ַחּור ,דֵמֲעַּיַו--רֶמאֹּיַוהכזק
.גָגֹומְתִת הָעָרְּב ,םָׁשְפַנ ;תֹומֹוהְת ּודְרֵי ,םִיַמָׁש ּולֲעַיוכזק
.עָּלַּבְתִּת ,םָתָמְכָח-לָכְו ;רֹוּכִּׁשַּכ ,ּועּונָיְו ּוּגֹוחָיזכזק
.םֵאיִצֹוי ,םֶהיֵתֹקּוצְּמִמּו ;םֶהָל רַּצַּב ,'ה-לֶא ּוקֲעְצִּיַוחכזק
.םֶהיֵּלַּג ,ּוׁשֱחֶּיַו ;הָמָמְדִל ,הָרָעְס םֵקָיטכזק
.םָצְפֶח זֹוחְמ-לֶא ,םֵחְנַּיַו ;ּוקֹּתְׁשִי-יִכ ּוחְמְׂשִּיַולזק
.םָדָא יֵנְבִל ,ויָתֹואְלְפִנְו ;ֹוּדְסַח 'הל ּודֹויאלזק
.ּוהּולְלַהְי םיִנֵקְז בַׁשֹומְבּו ;םָע-לַהְקִּב ,ּוהּומְמֹוריִובלזק
.ןֹואָּמִצְל ,םִיַמ יֵאָצֹמּו ;רָּבְדִמְל תֹורָהְנ םֵׂשָיגלזק
.ּהָב יֵבְׁשֹוי ,תַעָרֵמ ;הָחֵלְמִל ,יִרְּפ ץֶרֶאדלזק
.םִיָמ יֵאָצֹמְל ,הָּיִצ ץֶרֶאְו ;םִיַמ-םַגֲאַל ,רָּבְדִמ םֵׂשָיהלזק
.בָׁשֹומ ריִע ,ּונְנֹוכְיַו ;םיִבֵעְר םָׁש בֶׁשֹוּיַוולזק
.הָאּובְת יִרְּפ ,ּוׂשֲעַּיַו ;םיִמָרְכ ּועְּטִּיַו ,תֹודָׂש ּועְרְזִּיַוזלזק
.טיִעְמַי אֹל ,םָּתְמֶהְבּו ;דֹאְמ ּוּבְרִּיַו םֵכְרָבְיַוחלזק
.ןֹוגָיְו הָעָר רֶצֹעֵמ--ּוחֹׁשָּיַו ּוטֲעְמִּיַוטלזק
.ְךֶרָד-אֹל ּוהֹתְּב ,םֵעְתַּיַו ;םיִביִדְנ-לַע ,זּוּב ְךֵפֹׁשמזק
.תֹוחָּפְׁשִמ ,ןאֹּצַּכ םֶׂשָּיַו ;יִנֹועֵמ ןֹויְבֶא בֵּגַׂשְיַואמזק
.ָהיִּפ הָצְפָק ,הָלְוַע-לָכְו ;ּוחָמְׂשִיְו םיִרָׁשְי ּואְרִיבמזק
.'ה יֵדְסַח ,ּונְנֹוּבְתִיְו ;הֶּלֵא-רָמְׁשִיְו םָכָח-יִמגמזק
.דִוָדְל רֹומְזִמ ריִׁשאחק
.יִדֹובְּכ-ףַא ,הָרְּמַזֲאַו הָריִׁשָא ;םיִהֹלֱא יִּבִל ןֹוכָנבחק
.רַחָּׁש הָריִעָא ;רֹוּנִכְו לֶבֵּנַה ,הָרּועגחק
.םיִּמֻאְלַּב ,ָךְרֶּמַזֲאַו ;'ה םיִּמַעָב ָךְדֹואדחק
.ָךֶּתִמֲא םיִקָחְׁש-דַעְו ;ָךֶּדְסַח םִיַמָׁש-לַעֵמ לֹודָג-יִּכהחק
.ָךֶדֹובְּכ ץֶרָאָה-לָּכ לַעְו ;םיִהֹלֱא םִיַמָׁש-לַע הָמּורוחק
.יִנֵנֲעַו ָךְניִמְי הָעיִׁשֹוה ;ָךיֶדיִדְי ןּוצְלָחֵי ,ןַעַמְלזחק
.דֵּדַמֲא תֹוּכֻס קֶמֵעְו ;םֶכְׁש הָקְּלַחֲא :הָזֹלְעֶא--ֹוׁשְדָקְּב רֶּבִּד ,םיִהֹלֱאחחק
.יִקְקֹחְמ ,הָדּוהְי ;יִׁשאֹר זֹועָמ ,םִיַרְפֶאְו ,הֶּׁשַנְמ יִל ,דָעְלִג יִלטחק
.עָעֹורְתֶא ,תֶׁשֶלְפ-יֵלֲע ;יִלֲעַנ ְךיִלְׁשַא ,םֹודֱא-לַע--יִצְחַר ריִס ,בָאֹומיחק
.םֹודֱא-דַע יִנַחָנ יִמ ;רָצְבִמ ריִע ,יִנֵלִבֹי יִמאיחק
.ּוניֵתֹאְבִצְּב ,םיִהֹלֱא אֵצֵת-אֹלְו ;ּונָּתְחַנְז םיִהֹלֱא-אֹלֲהביחק
.םָדָא תַעּוׁשְּת ,אְוָׁשְו ;רָּצִמ תָרְזֶע ּונָּל-הָבָהגיחק
.ּוניֵרָצ סּובָי ,אּוהְו ;לִיָח-הֶׂשֲעַנ םיִהֹלאֵּבדיחק
.ׁשַרֱחֶּת-לַא ,יִתָּלִהְת יֵהֹלֱא :רֹומְזִמ דִוָדְל ,ַחֵּצַנְמַלאטק
.רֶקָׁש ןֹוׁשְל ,יִּתִא ּורְּבִּד ;ּוחָתָּפ יַלָע--הָמְרִמ-יִפּו ,עָׁשָר יִפ יִּכבטק
.םָּנִח יִנּומֲחָּלִּיַו ;יִנּובָבְס הָאְנִׂש יֵרְבִדְוגטק
.הָּלִפְת יִנֲאַו ;יִנּונְטְׂשִי יִתָבֲהַא-תַחַּתדטק
.יִתָבֲהַא תַחַּת ,הָאְנִׂשְו ;הָבֹוט תַחַּת ,הָעָר יַלָע ּומיִׂשָּיַוהטק
.ֹוניִמְי-לַע דֹמֲעַי ,ןָטָׂשְו ;עָׁשָר ויָלָע דֵקְפַהוטק
.הָאָטֲחַל הֶיְהִּת ,ֹותָּלִפְתּו ;עָׁשָר אֵצֵי ,ֹוטְפָּׁשִהְּבזטק
.רֵחַא חַּקִי ,ֹותָּדֻקְּפ ;םיִּטַעְמ ויָמָי-ּויְהִיחטק
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.הָנָמְלַא ,ֹוּתְׁשִאְו ;םיִמֹותְי ויָנָב-ּויְהִיטטק
.םֶהיֵתֹובְרָחֵמ ,ּוׁשְרָדְו ;ּולֵאִׁשְו ויָנָב ּועּונָי ַעֹונְויטק
.ֹועיִגְי םיִרָז ּוּזֹבָיְו ;ֹול-רֶׁשֲא-לָכְל ,הֶׁשֹונ ׁשֵּקַנְיאיטק
.ויָמֹותיִל ,ןֵנֹוח יִהְי-לַאְו ;דֶסָח ְךֵׁשֹמ ,ֹול-יִהְי-לַאביטק
.םָמְׁש חַּמִי ,רֵחַא רֹודְּב ;תיִרְכַהְל ֹותיִרֲחַא-יִהְיגיטק
.חָּמִּת-לַא ,ֹוּמִא תאַּטַחְו ;'ה-לֶא--ויָתֹבֲא ןֹוֲע ,רֵכָּזִידיטק
.םָרְכִז ץֶרֶאֵמ תֵרְכַיְו ;דיִמָּת 'ה-דֶגֶנ ּויְהִיוטטק
.תֵתֹומְל ;בָבֵל הֵאְכִנְו--ןֹויְבֶאְו יִנָע-ׁשיִא ,ףֹּדְרִּיַו :דֶסָח תֹוׂשֲע ,רַכָז אֹל רֶׁשֲא--ןַעַיזטטק
.ּוּנֶּמִמ קַחְרִּתַו ,הָכָרְבִּב ץֵפָח-אֹלְו ;ּוהֵאֹובְּתַו ,הָלָלְק בַהֱאֶּיַוזיטק
.ויָתֹומְצַעְּב ,ןֶמֶּׁשַכְו ;ֹוּבְרִקְּב םִיַּמַכ אֹבָּתַו :ֹוּדַמְּכ ,הָלָלְק ׁשַּבְלִּיַוחיטק
.ָהֶרְּגְחַי דיִמָּת ,חַזֵמְלּו ;הֶטְעַי דֶגֶבְּכ ,ֹול-יִהְּתטיטק
.יִׁשְפַנ-לַע ,עָר םיִרְבֹּדַהְו ;'ה תֵאֵמ ,יַנְטֹׂש תַּלֻעְּפ תאֹזכטק
.יִנֵליִּצַה ,ָךְּדְסַח בֹוט-יִּכ ;ָךֶמְׁש ןַעַמְל ,יִּתִא-הֵׂשֲע--יָנֹדֲא 'ה ,הָּתַאְואכטק
.יִּבְרִקְּב לַלָח ,יִּבִלְו ;יִכֹנָא ןֹויְבֶאְו יִנָע-יִּכבכטק
.הֶּבְרַאָּכ ,יִּתְרַעְנִנ ;יִּתְכָלֱהֶנ ֹותֹוטְנִּכ-לֵצְּכגכטק
.ןֶמָּׁשִמ ׁשַחָּכ ,יִרָׂשְבּו ;םֹוּצִמ ּולְׁשָּכ ,יַּכְרִּבדכטק
.םָׁשאֹר ןּועיִנְי ,יִנּואְרִי ;םֶהָל הָּפְרֶח יִתיִיָה ,יִנֲאַוהכטק
.ָךֶּדְסַחְכ יִנֵעיִׁשֹוה ;יָהֹלֱא 'ה ,יִנֵרְזָעוכטק
.ּהָתיִׂשֲע 'ה הָּתַא ;תאֹּז ָךְדָי-יִּכ ,ּועְדֵיְוזכטק
.חָמְׂשִי ָךְּדְבַעְו--ּוׁשֹבֵּיַו ,ּומָק :ְךֵרָבְת הָּתַאְו ,הָּמֵה-ּולְלַקְיחכטק
.םָּתְׁשָּב ליִעְמַכ ּוטֲעַיְו ;הָּמִלְּכ יַנְטֹוׂש ּוׁשְּבְלִיטכטק
.ּוּנֶלְלַהֲא םיִּבַר ְךֹותְבּו ;יִפְּב דֹאְמ 'ה הֶדֹואלטק
.ֹוׁשְפַנ יֵטְפֹּׁשִמ ,ַעיִׁשֹוהְל--ןֹויְבֶא ןיִמיִל ,דֹמֲעַי-יִּכאלטק
.ָךיֶלְגַרְל םֹדֲה ,ָךיֶבְיֹא תיִׁשָא-דַע ;יִניִמיִל בֵׁש--יִנֹדאַל ,'ה םֻאְנ :רֹומְזִמ ,דִוָדְלאיק
.ָךיֶבְיֹא בֶרֶקְּב ,הֵדְר ;ןֹוּיִּצִמ ,'ה חַלְׁשִי--ָךְּזֻע-הֵּטַמביק
.ָךיֶתֻדְלַי לַט ,ָךְל ;רָחְׁשִמ םֶחֶרֵמ ,ׁשֶדֹק-יֵרְדַהְּב :ָךֶליֵח םֹויְּב ,תֹבָדְנ ָךְּמַעגיק
.קֶדֶצ-יִּכְלַמ ,יִתָרְבִּד-לַע ;םָלֹועְל ןֵהֹכ-הָּתַא--םֵחָּנִי אֹלְו ,'ה עַּבְׁשִנדיק
.םיִכָלְמ ֹוּפַא-םֹויְּב ץַחָמ ;ָךְניִמְי-לַע יָנֹדֲאהיק
.הָּבַר ץֶרֶא-לַע ,ׁשאֹר ץַחָמ ;תֹוּיִוְג אֵלָמ ,םִיֹוּגַּב ןיִדָיויק
.ׁשאֹר םיִרָי ,ןֵּכ-לַע ;הֶּתְׁשִי ְךֶרֶּדַּב ,לַחַּנִמזיק
.הָדֵעְו םיִרָׁשְי דֹוסְּב ;בָבֵל-לָכְּב ,'ה הֶדֹוא :ּהָי-ּולְלַהאאיק
.םֶהיֵצְפֶח-לָכְל ,םיִׁשּורְּד ;'ה יֵׂשֲעַמ ,םיִלֹדְּגבאיק
.דַעָל תֶדֶמֹע ,ֹותָקְדִצְו ;ֹולֳעָּפ רָדָהְו-דֹוהגאיק
.'ה םּוחַרְו ןּוּנַח ;ויָתֹואְלְפִנְל ,הָׂשָע רֶכֵזדאיק
.ֹותיִרְּב םָלֹועְל רֹּכְזִי ;ויָאֵריִל ןַתָנ ,ףֶרֶטהאיק
.םִיֹוּג תַלֲחַנ ,םֶהָל תֵתָל--ֹוּמַעְל דיִּגִה ,ויָׂשֲעַמ ַחֹּכואיק
.ויָדּוּקִּפ-לָּכ ,םיִנָמֱאֶנ ;טָּפְׁשִמּו תֶמֱא ,ויָדָי יֵׂשֲעַמזאיק
.רָׁשָיְו תֶמֱאֶּב ,םִיּוׂשֲע ;םָלֹועְל דַעָל םיִכּומְסחאיק
.ֹומְׁש אָרֹונְו ׁשֹודָק ;ֹותיִרְּב םָלֹועְל-הָּוִצ--ֹוּמַעְל חַלָׁש ,תּודְּפטאיק
.דַעָל תֶדֶמֹע ,ֹותָּלִהְּת ;םֶהיֵׂשֹע-לָכְל ,בֹוט לֶכֵׂש--'ה תַאְרִי ,הָמְכָח תיִׁשאֵריאיק
.דֹאְמ ץֵפָח ,ויָתֹוְצִמְּב ;'ה-תֶא אֵרָי ,ׁשיִא-יֵרְׁשַא :ּהָי-ּולְלַהאביק
.ְךָרֹבְי םיִרָׁשְי רֹוּד ;ֹועְרַז הֶיְהִי ,ץֶרָאָּב רֹוּבִּגבביק
.דַעָל תֶדֶמֹע ,ֹותָקְדִצְו ;ֹותיֵבְּב רֶׁשֹעָו-ןֹוהגביק
.קיִּדַצְו םּוחַרְו ןּוּנַח ;םיִרָׁשְיַל ,רֹוא ְךֶׁשֹחַּב חַרָזדביק
.טָּפְׁשִמְּב ויָרָבְּד לֵּכְלַכְי ;הֶוְלַמּו ןֵנֹוח ,ׁשיִא-בֹוטהביק
.קיִּדַצ הֶיְהִי ,םָלֹוע רֶכֵזְל ;טֹוּמִי-אֹל םָלֹועְל-יִּכוביק
.'הּב ַחֻטָּב ,ֹוּבִל ןֹוכָנ ;אָריִי אֹל ,הָעָר הָעּומְּׁשִמזביק
.ויָרָצְב הֶאְרִי-רֶׁשֲא דַע ;אָריִי אֹל ,ֹוּבִל ְךּומָסחביק
.דֹובָכְּב םּורָּת ,ֹונְרַק ;דַעָל תֶדֶמֹע ,ֹותָקְדִצ--םיִנֹויְבֶאָל ןַתָנ ,רַּזִּפטביק
.דֵבאֹּת םיִעָׁשְר תַוֲאַּת ;סָמָנְו קֹרֲחַי ויָּנִׁש--סָעָכְו ,הֶאְרִי עָׁשָריביק
.'ה םֵׁש-תֶא ,ּולְלַה ;'ה יֵדְבַע ,ּולְלַה :ּהָי-ּולְלַהאגיק
.םָלֹוע-דַעְו ,הָּתַעֵמ--ְךָרֹבְמ 'ה םֵׁש יִהְיבגיק
.'ה םֵׁש ,לָּלֻהְמ--ֹואֹובְמ-דַע ׁשֶמֶׁש-חַרְזִּמִמגגיק
.ֹודֹובְּכ םִיַמָּׁשַה לַע ;'ה םִיֹוּג-לָּכ-לַע םָרדגיק
.תֶבָׁשָל יִהיִּבְגַּמַה--ּוניֵהֹלֱא 'הּכ ,יִמהגיק
.ץֶרָאָבּו םִיַמָּׁשַּב--תֹואְרִל יִליִּפְׁשַּמַהוגיק
.ןֹויְבֶא םיִרָי ,תֹּפְׁשַאֵמ ;לָּד רָפָעֵמ יִמיִקְמזגיק
.ֹוּמַע יֵביִדְנ ,םִע ;םיִביִדְנ-םִע יִביִׁשֹוהְלחגיק
.ּהָי-ּולְלַה :הָחֵמְׂש םיִנָּבַה-םֵא--תִיַּבַה תֶרֶקֲע ,יִביִׁשֹומטגיק
.זֵעֹל םַעֵמ ,בֹקֲעַי תיֵּב ;םִיָרְצִּמִמ ,לֵאָרְׂשִי תאֵצְּבאדיק
.ויָתֹולְׁשְמַמ ,לֵאָרְׂשִי ;ֹוׁשְדָקְל הָדּוהְי הָתְיָהבדיק
.רֹוחָאְל בֹּסִי ,ןֵּדְרַּיַה ;סֹנָּיַו ,הָאָר םָּיַהגדיק
.ןאֹצ-יֵנְבִּכ ,תֹועָבְּג ;םיִליֵאְכ ּודְקָר ,םיִרָהֶהדדיק
.רֹוחָאְל בֹּסִּת ,ןֵּדְרַּיַה ;סּונָת יִּכ ,םָּיַה ָךְּל-הַמהדיק
.ןאֹצ-יֵנְבִּכ ,תֹועָבְּג ;םיִליֵאְכ ּודְקְרִּת ,םיִרָהֶהודיק
.בֹקֲעַי ַּהֹולֱא ,יֵנְפִּלִמ ;ץֶרָא יִלּוח ,ןֹודָא יֵנְפִּלִמזדיק
.םִיָמ-ֹונְיְעַמְל ,ׁשיִמָּלַח ;םִיָמ-םַגֲא רּוּצַה יִכְפֹהַהחדיק
.ָךֶּתִמֲא-לַע ,ָךְּדְסַח-לַע--דֹובָּכ ןֵּת ,ָךְמִׁשְל-יִּכ :ּונָל-אֹל ,'ה ּונָל אֹלאוטק
.םֶהיֵהֹלֱא ,אָנ-הֵּיַא :םִיֹוּגַה ּורְמאֹי ,הָּמָלבוטק
.הָׂשָע ץֵפָח-רֶׁשֲא לֹּכ--םִיָמָּׁשַב ּוניֵהֹלאֵוגוטק
.םָדָא יֵדְי ,הֵׂשֲעַמ ;בָהָזְו ףֶסֶּכ ,םֶהיֵּבַצֲעדוטק
.ּואְרִי אֹלְו ,םֶהָל םִיַניֵע ;ּורֵּבַדְי אֹלְו ,םֶהָל-הֶּפהוטק
.ןּוחיִרְי אֹלְו ,םֶהָל ףַא ;ּועָמְׁשִי אֹלְו ,םֶהָל םִיַנְזָאווטק
.םָנֹורְגִּב ,ּוּגְהֶי-אֹל ;ּוכֵּלַהְי אֹלְו ,םֶהיֵלְגַר--ןּוׁשיִמְי אֹלְו ,םֶהיֵדְיזוטק
.םֶהָּב ַחֵטֹּב-רֶׁשֲא לֹּכ--םֶהיֵׂשֹע ּויְהִי ,םֶהֹומְּכחוטק
.אּוה םָּנִגָמּו םָרְזֶע ;'הּב חַטְּב ,לֵאָרְׂשִיטוטק
.אּוה םָּנִגָמּו םָרְזֶע ;'הב ּוחְטִּב ,ןֹרֲהַא תיֵּביוטק
.אּוה םָּנִגָמּו םָרְזֶע ;'הב ּוחְטִּב ,'ה יֵאְרִיאיוטק
.ןֹרֲהַא תיֵּב-תֶא ,ְךֵרָבְי ;לֵאָרְׂשִי תיֵּב-תֶא ,ְךֵרָבְי :ְךֵרָבְי ּונָרָכְז ,'הביוטק
.םיִלֹדְּגַה-םִע ,םיִּנַטְּקַה--'ה יֵאְרִי ,ְךֵרָבְיגיוטק
.םֶכיֵנְּב לַעְו ,םֶכיֵלֲע ;םֶכיֵלֲע 'ה ףֵסֹידיוטק
.ץֶרָאָו םִיַמָׁש ,הֵׂשֹע--'הל ,םֶּתַא םיִכּורְּבוטוטק
.םָדָא-יֵנְבִל ןַתָנ ,ץֶרָאָהְו ;'הל ,םִיַמָׁש םִיַמָּׁשַהזטוטק
.הָמּוד יֵדְרֹי-לָּכ ,אֹלְו ;ּהָי-ּולְלַהְי ,םיִתֵּמַה אֹלזיוטק
.ּהָי-ּולְלַה :םָלֹוע-דַעְו הָּתַעֵמ--ּהָי ְךֵרָבְנ ,ּונְחַנֲאַוחיוטק
.יָנּונֲחַּת ,יִלֹוק-תֶא--'ה עַמְׁשִי-יִּכ ,יִּתְבַהָאאזטק
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.אָרְקֶא יַמָיְבּו ;יִל ֹונְזָא הָּטִה-יִּכבזטק
.אָצְמֶא ןֹוגָיְו הָרָצ ;יִנּואָצְמ לֹואְׁש יֵרָצְמּו--תֶוָמ-יֵלְבֶח ,יִנּופָפֲאגזטק
.יִׁשְפַנ הָטְּלַמ ,'ה הָּנָא :אָרְקֶא 'ה-םֵׁשְבּודזטק
.םֵחַרְמ ּוניֵהֹלאֵו ;קיִּדַצְו 'ה ןּוּנַחהזטק
.ַעיִׁשֹוהְי יִלְו ,יִתֹּלַּד ;'ה םִיאָתְּפ רֵמֹׁשוזטק
.יִכְיָלָע לַמָּג ,'ה-יִּכ :יִכְיָחּונְמִל ,יִׁשְפַנ יִבּוׁשזזטק
.יִחֶּדִמ יִלְגַר-תֶא ;הָעְמִּד-ןִמ יִניֵע-תֶא :תֶוָּמִמ ,יִׁשְפַנ ָּתְצַּלִח יִּכחזטק
.םיִּיַחַה ,תֹוצְרַאְּב--'ה יֵנְפִל ,ְךֵּלַהְתֶאטזטק
.דֹאְמ יִתיִנָע ,יִנֲא ;רֵּבַדֲא יִּכ ,יִּתְנַמֱאֶהיזטק
.בֵזֹּכ םָדָאָה-לָּכ :יִזְפָחְב יִּתְרַמָא ,יִנֲאאיזטק
.יָלָע יִהֹולּומְגַּת-לָּכ--'הל ביִׁשָא-הָמביזטק
.אָרְקֶא 'ה םֵׁשְבּו ;אָּׂשֶא תֹועּוׁשְי-סֹוּכגיזטק
.ֹוּמַע-לָכְל ,אָּנ-הָדְגֶנ ;םֵּלַׁשֲא 'הל ,יַרָדְנדיזטק
.ויָדיִסֲחַל ,הָתְוָּמַה--'ה יֵניֵעְּב ,רָקָיוטזטק
.יָרֵסֹומְל ,ָּתְחַּתִּפ ;ָךֶתָמֲא-ןֶּב ,ָךְּדְבַע-יִנֲא :ָךֶּדְבַע יִנֲא-יִּכ ,'ה הָּנָאזטזטק
.אָרְקֶא 'ה םֵׁשְבּו ;הָדֹוּת חַבֶז ,חַּבְזֶא-ָךְלזיזטק
.ֹוּמַע-לָכְל ,אָּנ-הָדְגֶנ ;םֵּלַׁשֲא 'הל ,יַרָדְנחיזטק
.ּהָי-ּולְלַה :םִיָלָׁשּורְי יִכֵכֹותְּב--'ה תיֵּב ,תֹורְצַחְּבטיזטק
.םיִּמֻאָה-לָּכ ,ּוהּוחְּבַׁש ;םִיֹוּג-לָּכ ,'ה-תֶא ּולְלַהאזיק
.ּהָי-ּולְלַה :םָלֹועְל 'ה-תֶמֱאֶו--ֹוּדְסַח ,ּוניֵלָע רַבָג יִּכבזיק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :בֹוט-יִּכ 'הל ּודֹוהאחיק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :לֵאָרְׂשִי אָנ-רַמאֹיבחיק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :ןֹרֲהַא-תיֵב אָנ-ּורְמאֹיגחיק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :'ה יֵאְרִי אָנ-ּורְמאֹידחיק
.ּהָי בָחְרֶּמַב יִנָנָע ;ּהָּי יִתאָרָק ,רַצֵּמַה-ןִמהחיק
.םָדָא יִל הֶׂשֲעַּי-הַמ ;אָריִא אֹל ,יִל 'הוחיק
.יָאְנֹׂשְב הֶאְרֶא ,יִנֲאַו ;יָרְזֹעְּב ,יִל 'הזחיק
.םָדָאָּב ,ַחֹטְּבִמ--'הּב תֹוסֲחַל ,בֹוטחחיק
.םיִביִדְנִּב ,ַחֹטְּבִמ--'הּב תֹוסֲחַל ,בֹוטטחיק
.םַליִמֲא יִּכ ,'ה םֵׁשְּב ;יִנּובָבְס םִיֹוּג-לָּכיחיק
.םַליִמֲא יִּכ ,'ה םֵׁשְּב ;יִנּובָבְס-םַג יִנּוּבַסאיחיק
.םַליִמֲא יִּכ ,'ה םֵׁשְּב ;םיִצֹוק ׁשֵאְּכ ,ּוכֲעֹּד--םיִרֹובְדִכ יִנּוּבַסביחיק
.יִנָרָזֲע 'הו ;לֹּפְנִל יִנַתיִחְד הֹחַּדגיחיק
.הָעּוׁשיִל ,יִל-יִהְיַו ;ּהָי תָרְמִזְו יִּזָעדיחיק
.לִיָח הָׂשֹע ,'ה ןיִמְי ;םיִקיִּדַצ יֵלֳהָאְּב--הָעּוׁשיִו הָּנִר ,לֹוקוטחיק
.לִיָח הָׂשֹע ,'ה ןיִמְי ;הָמֵמֹור ,'ה ןיִמְיזטחיק
.ּהָי יֵׂשֲעַמ ,רֵּפַסֲאַו ;הֶיְחֶא-יִּכ תּומָא-אֹלזיחיק
.יִנָנָתְנ אֹל ,תֶוָּמַלְו ;ּהָּי יִּנַרְּסִי רֹּסַיחיחיק
.ּהָי הֶדֹוא ,םָב-אֹבָא ;קֶדֶצ-יֵרֲעַׁש יִל-ּוחְתִּפטיחיק
.ֹוב ּואֹבָי ,םיִקיִּדַצ ;'הל רַעַּׁשַה-הֶזכחיק
.הָעּוׁשיִל ,יִל-יִהְּתַו ;יִנָתיִנֲע יִּכ ,ָךְדֹואאכחיק
.הָּנִּפ ׁשאֹרְל ,הָתְיָה--םיִנֹוּבַה ּוסֲאָמ ,ןֶבֶאבכחיק
.ּוניֵניֵעְּב תאָלְפִנ איִה ;תאֹּז הָתְיָה ,'ה תֵאֵמגכחיק
.ֹוב הָחְמְׂשִנְו הָליִגָנ ;'ה הָׂשָע ,םֹוּיַה-הֶזדכחיק
.אָּנ הָחיִלְצַה ,'ה אָּנָא ;אָּנ הָעיִׁשֹוה ,'ה אָּנָאהכחיק
.'ה תיֵּבִמ ,םֶכּונְכַרֵּב ;'ה םֵׁשְּב ,אָּבַה ְךּורָּבוכחיק
.ַחֵּבְזִּמַה ,תֹונְרַק דַע--םיִתֹבֲעַּב גַח-ּורְסִא :ּונָל-רֶאָּיַו--'ה ,לֵאזכחיק
.ָּךֶמְמֹורֲא ,יַהֹלֱא ;ָּךֶדֹואְו הָּתַא יִלֵאחכחיק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :בֹוט-יִּכ 'הל ּודֹוהטכחיק
.'ה תַרֹותְּב ,םיִכְלֹהַה--ְךֶרָד-יֵמיִמְת יֵרְׁשַאאטיק
.ּוהּוׁשְרְדִי בֵל-לָכְּב ;ויָתֹדֵע יֵרְצֹנ ,יֵרְׁשַאבטיק
.ּוכָלָה ויָכָרְדִּב ;הָלְוַע ּולֲעָפ-אֹל ,ףַאגטיק
.דֹאְמ רֹמְׁשִל--ָךיֶדֻּקִפ הָתיִּוִצ ,הָּתַאדטיק
.ָךיֶּקֻח רֹמְׁשִל--יָכָרְד ּונֹּכִי ,יַלֲחַאהטיק
.ָךיֶתֹוְצִמ-לָּכ-לֶא ,יִטיִּבַהְּב--ׁשֹובֵא-אֹל זָאוטיק
.ָךֶקְדִצ יֵטְּפְׁשִמ ,יִדְמָלְּב--בָבֵל רֶׁשֹיְּב ,ָךְדֹואזטיק
.דֹאְמ-דַע יִנֵבְזַעַּת-לַא ;רֹמְׁשֶא ָךיֶּקֻח-תֶאחטיק
.ָךֶרָבְדִּכ ,רֹמְׁשִל--ֹוחְרָא-תֶא ,רַעַּנ-הֶּכַזְי הֶּמַּבטטיק
.ָךיֶתֹוְצִּמִמ ,יִנֵּגְׁשַּת-לַא ;ָךיִּתְׁשַרְד יִּבִל-לָכְּביטיק
.ְךָל-אָטֱחֶא אֹל ,ןַעַמְל--ָךֶתָרְמִא יִּתְנַפָצ ,יִּבִלְּבאיטיק
.ָךיֶּקֻח יִנֵדְּמַל--'ה הָּתַא ְךּורָּבביטיק
.ָךיִפ-יֵטְּפְׁשִמ ,לֹּכ--יִּתְרַּפִס יַתָפְׂשִּבגיטיק
.ןֹוה-לָּכ לַעְּכ--יִּתְׂשַׂש ָךיֶתֹוְדֵע ְךֶרֶדְּבדיטיק
.ָךיֶתֹחְרֹא ,הָטיִּבַאְו ;הָחיִׂשָא ָךיֶדּוּקִפְּבוטטיק
.ָךֶרָבְּד חַּכְׁשֶא אֹל ;עָׁשֲעַּתְׁשֶא ָךיֶתֹּקֻחְּבזטטיק
.ָךֶרָבְד הָרְמְׁשֶאְו ;הֶיְחֶא ָךְּדְבַע-לַע לֹמְּגזיטיק
.ָךֶתָרֹוּתִמ ,תֹואָלְפִנ--הָטיִּבַאְו יַניֵע-לַּגחיטיק
.ָךיֶתֹוְצִמ ,יִּנֶּמִמ רֵּתְסַּת-לַא ;ץֶרָאָב יִכֹנָא רֵּגטיטיק
.תֵע-לָכְב ָךיֶטָּפְׁשִמ-לֶא--הָבֲאַתְל יִׁשְפַנ הָסְרָּגכטיק
.ָךיֶתֹוְצִּמִמ ,םיִגֹּׁשַה--םיִרּורֲא םיִדֵז ,ָּתְרַעָּגאכטיק
.יִּתְרָצָנ ָךיֶתֹדֵע יִּכ :זּובָו הָּפְרֶח ,יַלָעֵמ לַּגבכטיק
.ָךיֶּקֻחְּב ַחיִׂשָי ,ָךְּדְבַע--ּורָּבְדִנ יִּב ,םיִרָׂש ּובְׁשָי םַּגגכטיק
.יִתָצֲע יֵׁשְנַא--יָעֻׁשֲעַׁש ,ָךיֶתֹדֵע-םַּגדכטיק
.ָךֶרָבְדִּכ ,יִנֵּיַח ;יִׁשְפַנ רָפָעֶל הָקְבָּדהכטיק
.ָךיֶּקֻח יִנֵדְּמַל ;יִנֵנֲעַּתַו ,יִּתְרַּפִס יַכָרְּדוכטיק
.ָךיֶתֹואְלְפִנְּב ,הָחיִׂשָאְו ;יִנֵניִבֲה ָךיֶדּוּקִּפ-ְךֶרֶּדזכטיק
.ָךֶרָבְדִּכ ,יִנֵמְּיַק ;הָגּוּתִמ ,יִׁשְפַנ הָפְלָּדחכטיק
.יִנֵּנָח ָךְתָרֹותְו ;יִּנֶּמִמ רֵסָה ,רֶקֶׁש-ְךֶרֶּדטכטיק
.יִתיִּוִׁש ָךיֶטָּפְׁשִמ ;יִּתְרָחָב הָנּומֱא-ְךֶרֶּדלטיק
.יִנֵׁשיִבְּת-לַא ,'ה ;ָךיֶתֹוְדֵעְב יִּתְקַבָּדאלטיק
.יִּבִל ביִחְרַת יִּכ :ץּורָא ָךיֶתֹוְצִמ-ְךֶרֶּדבלטיק
.בֶקֵע הָּנֶרְּצֶאְו ;ָךיֶּקֻח ְךֶרֶּד ,'ה יִנֵרֹוהגלטיק
.בֵל-לָכְב הָּנֶרְמְׁשֶאְו ;ָךֶתָרֹות הָרְּצֶאְו ,יִנֵניִבֲהדלטיק
.יִּתְצָפָח ֹוב-יִּכ :ָךיֶתֹוְצִמ ביִתְנִּב ,יִנֵכיִרְדַההלטיק
.עַצָּב-לֶא לַאְו ;ָךיֶתֹוְדֵע-לֶא ,יִּבִל-טַהולטיק
.יִנֵּיַח ָךֶכָרְדִּב ;אְוָׁש תֹואְרֵמ ,יַניֵע רֵבֲעַהזלטיק
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.ָךֶתָאְרִיְל ,רֶׁשֲא--ָךֶתָרְמִא ,ָךְּדְבַעְל םֵקָהחלטיק
.םיִבֹוט ָךיֶטָּפְׁשִמ יִּכ :יִּתְרֹגָי רֶׁשֲא ,יִתָּפְרֶח רֵבֲעַהטלטיק
.יִנֵּיַח ָךְתָקְדִצְּב ;ָךיֶדֻּקִפְל יִּתְבַאָּת ,הֵּנִהמטיק
.ָךֶתָרְמִאְּכ ,ָךְתָעּוׁשְּת ;'ה ָךֶדָסֲח יִנֻאֹביִואמטיק
.ָךֶרָבְדִּב ,יִּתְחַטָב-יִּכ :רָבָד יִפְרֹח הֶנֱעֶאְובמטיק
.יִּתְלָחִי ,ָךֶטָּפְׁשִמְל יִּכ :דֹאְמ-דַע תֶמֱא-רַבְד יִּפִמ לֵּצַּת-לַאְוגמטיק
.דֶעָו םָלֹועְל--דיִמָת ָךְתָרֹות הָרְמְׁשֶאְודמטיק
.יִּתְׁשָרָד ָךיֶדֻּקִפ יִּכ :הָבָחְרָב הָכְּלַהְתֶאְוהמטיק
.ׁשֹובֵא אֹלְו ;םיִכָלְמ דֶגֶנ ,ָךיֶתֹדֵעְב הָרְּבַדֲאַוומטיק
.יִּתְבָהָא רֶׁשֲא ,ָךיֶתֹוְצִמְּב עַׁשֲעַּתְׁשֶאְוזמטיק
.ָךיֶּקֻחְב הָחיִׂשָאְו ;יִּתְבָהָא רֶׁשֲא ,ָךיֶתֹוְצִמ-לֶא--יַּפַכ-אָּׂשֶאְוחמטיק
.יִנָּתְלַחִי רֶׁשֲא ,לַע--ָךֶּדְבַעְל ,רָבָּד-רֹכְזטמטיק
.יִנְתָּיִח ָךְתָרְמִא יִּכ :יִיְנָעְב יִתָמָחֶנ תאֹזנטיק
.יִתיִטָנ אֹל ,ָךְתָרֹוּתִמ ;דֹאְמ-דַע יִנֻציִלֱה ,םיִדֵזאנטיק
.םָחֶנְתֶאָו ;'ה םָלֹועֵמ ָךיֶטָּפְׁשִמ יִּתְרַכָזבנטיק
.ָךֶתָרֹוּת ,יֵבְזֹע--םיִעָׁשְרֵמ ,יִנְתַזָחֲא הָפָעְלַזגנטיק
.יָרּוגְמ תיֵבְּב--ָךיֶּקֻח יִל-ּויָה ,תֹורִמְזדנטיק
.ָךֶתָרֹוּת ,הָרְמְׁשֶאָו ;'ה ָךְמִׁש הָלְיַּלַב יִּתְרַכָזהנטיק
.יִּתְרָצָנ ָךיֶדֻּקִפ יִּכ :יִּל-הָתְיָה תאֹזונטיק
.ָךיֶרָבְּד רֹמְׁשִל--יִּתְרַמָא 'ה יִקְלֶחזנטיק
.ָךֶתָרְמִאְּכ ,יִנֵּנָח ;בֵל-לָכְב ָךיֶנָפ יִתיִּלִחחנטיק
.ָךיֶתֹדֵע-לֶא ,יַלְגַר הָביִׁשָאָו ;יָכָרְד יִּתְבַּׁשִחטנטיק
.ָךיֶתֹוְצִמ ,רֹמְׁשִל--יִּתְהָמְהַמְתִה אֹלְו ,יִּתְׁשַחסטיק
.יִּתְחָכָׁש אֹל ,ָךְתָרֹוּת ;יִנֻדְּוִע םיִעָׁשְר יֵלְבֶחאסטיק
.ָךֶקְדִצ יֵטְּפְׁשִמ ,לַע :ְךָל תֹודֹוהְל ,םּוקָא--הָלְיַל-תֹוצֲחבסטיק
.ָךיֶדּוּקִּפ ,יֵרְמֹׁשְלּו ;ָךּואֵרְי רֶׁשֲא-לָכְל ,יִנָא רֵבָחגסטיק
.יִנֵדְּמַל ָךיֶּקֻח ;ץֶרָאָה הָאְלָמ ,'ה ָךְּדְסַחדסטיק
.ָךֶרָבְדִּכ ,'ה--ָךְּדְבַע-םִע ָתיִׂשָע ,בֹוטהסטיק
.יִּתְנָמֱאֶה ָךיֶתֹוְצִמְב יִּכ :יִנֵדְּמַל תַעַדָו םַעַט בּוטוסטיק
.יִּתְרָמָׁש ָךְתָרְמִא ,הָּתַעְו ;גֵגֹׁש יִנֲא ,הֶנֱעֶא םֶרֶטזסטיק
.ָךיֶּקֻח יִנֵדְּמַל ;ביִטֵמּו הָּתַא-בֹוטחסטיק
.ָךיֶדּוּקִּפ רֹּצֶא בֵל-לָכְּב ,יִנֲא ;םיִדֵז רֶקֶׁש יַלָע ּולְפָטטסטיק
.יִּתְעָׁשֲעִׁש ָךְתָרֹוּת ,יִנֲא ;םָּבִל בֶלֵחַּכ ׁשַפָטעטיק
.ָךיֶּקֻח דַמְלֶא ,ןַעַמְל--יִתיֵּנֻע-יִכ יִל-בֹוטאעטיק
.ףֶסָכָו בָהָז ,יֵפְלַאֵמ--ָךיִּפ-תַרֹות יִל-בֹוטבעטיק
.ָךיֶתֹוְצִמ הָדְמְלֶאְו ,יִנֵניִבֲה ;יִנּונְנֹוכְיַו ,יִנּוׂשָע ָךיֶדָיגעטיק
.יִּתְלָחִי ָךְרָבְדִל יִּכ :ּוחָמְׂשִיְו יִנּואְרִי ,ָךיֶאֵרְידעטיק
.יִנָתיִּנִע ,הָנּומֱאֶו ;ָךיֶטָּפְׁשִמ קֶדֶצ-יִּכ ,'ה יִּתְעַדָיהעטיק
.ָךֶּדְבַעְל ָךְתָרְמִאְּכ--יִנֵמֲחַנְל ָךְּדְסַח אָנ-יִהְיועטיק
.יָעֻׁשֲעַׁש ,ָךְתָרֹות-יִּכ :הֶיְחֶאְו ָךיֶמֲחַר יִנּואֹבְיזעטיק
.ָךיֶדּוּקִפְּב ַחיִׂשָא ,יִנֲא ;יִנּותְּוִע רֶקֶׁש-יִּכ ,םיִדֵז ּוׁשֹבֵיחעטיק
.ָךיֶתֹדֵע ,יֵעְדֹיְו ;ָךיֶאֵרְי יִל ּובּוׁשָיטעטיק
.ׁשֹובֵא אֹל ,ןַעַמְל--ָךיֶּקֻחְּב םיִמָת יִּבִל-יִהְיפטיק
.יִּתְלָחִי ָךְרָבְדִל ;יִׁשְפַנ ָךְתָעּוׁשְתִל הָתְלָּכאפטיק
.יִנֵמֲחַנְּת יַתָמ ,רֹמאֵל--ָךֶתָרְמִאְל ,יַניֵע ּולָּכבפטיק
.יִּתְחָכָׁש אֹל ,ָךיֶּקֻח--רֹוטיִקְּב דאֹנְּכ ,יִתיִיָה-יִּכגפטיק
.טָּפְׁשִמ יַפְדֹרְב הֶׂשֲעַּת יַתָמ ;ָךֶּדְבַע-יֵמְי הָּמַּכדפטיק
.ָךֶתָרֹותְכ אֹל ,רֶׁשֲא--תֹוחיִׁש םיִדֵז יִל-ּורָּכהפטיק
.יִנֵרְזָע יִנּופָדְר רֶקֶׁש ;הָנּומֱא ָךיֶתֹוְצִמ-לָּכופטיק
.ָךיֶדֻּקִפ יִּתְבַזָע-אֹל ,יִנֲאַו ;ץֶרָאָב יִנּוּלִּכ ,טַעְמִּכזפטיק
.ָךיִּפ תּודֵע ,הָרְמְׁשֶאְו ;יִנֵּיַח ָךְּדְסַחְּכחפטיק
.םִיָמָּׁשַּב בָּצִנ ,ָךְרָבְּד--'ה םָלֹועְלטפטיק
.דֹמֲעַּתַו ,ץֶרֶא ָּתְנַנֹוּכ ;ָךֶתָנּומֱא ,רֹדָו רֹדְלצטיק
.ָךיֶדָבֲע לֹּכַה יִּכ :םֹוּיַה ּודְמָע ,ָךיֶטָּפְׁשִמְלאצטיק
.יִיְנָעְב יִּתְדַבָא ,זָא--יָעֻׁשֲעַׁש ,ָךְתָרֹות יֵלּולבצטיק
.יִנָתיִּיִח ,םָב יִּכ :ָךיֶדּוּקִּפ חַּכְׁשֶא-אֹל ,םָלֹועְלגצטיק
.יִּתְׁשָרָד ָךיֶדּוּקִפ יִּכ :יִנֵעיִׁשֹוה ,יִנֲא-ָךְלדצטיק
.ןָנֹוּבְתֶא ,ָךיֶתֹדֵע ;יִנֵדְּבַאְל םיִעָׁשְר ּוּוִק יִלהצטיק
.דֹאְמ ָךְתָוְצִמ הָבָחְר ;ץֵק יִתיִאָר ,הָלְכִּת-לָכְלוצטיק
.יִתָחיִׂש איִה ,םֹוּיַה-לָּכ :ָךֶתָרֹות יִּתְבַהָא-הָמזצטיק
.יִל-איִה םָלֹועְל יִּכ :ָךֶתֹוְצִמ יִנֵמְּכַחְּת ,יַבְיֹאֵמחצטיק
.יִל הָחיִׂש ,ָךיֶתֹוְדֵע יִּכ :יִּתְלַּכְׂשִה יַדְּמַלְמ-לָּכִמטצטיק
.יִּתְרָצָנ ָךיֶדּוּקִפ יִּכ :ןָנֹוּבְתֶא םיִנֵקְּזִמקטיק
.ָךֶרָבְּד רֹמְׁשֶא ,ןַעַמְל--יָלְגַר יִתאִלָּכ ,עָר חַרֹא-לָּכִמאקטיק
.יִנָתֵרֹוה ,הָּתַא-יִּכ :יִּתְרָס-אֹל ָךיֶטָּפְׁשִּמִמבקטיק
.יִפְל ׁשַבְּדִמ--ָךֶתָרְמִא ,יִּכִחְל ּוצְלְמִּנ-הַמגקטיק
.רֶקָׁש חַרֹא-לָּכ יִתאֵנָׂש ,ןֵּכ לַע ;ןָנֹוּבְתֶא ָךיֶדּוּקִּפִמדקטיק
.יִתָביִתְנִל ,רֹואְו ;ָךֶרָבְד יִלְגַרְל-רֵנהקטיק
.ָךֶקְדִצ יֵטְּפְׁשִמ ,רֹמְׁשִל--הָמֵּיַקֲאָו יִּתְעַּבְׁשִנוקטיק
.ָךֶרָבְדִכ יִנֵּיַח ,'ה ;דֹאְמ-דַע יִתיֵנֲעַנזקטיק
.יִנֵדְּמַל ָךיֶטָּפְׁשִמּו ;'ה אָנ-הֵצְר ,יִּפ תֹובְדִנחקטיק
.יִּתְחָכָׁש אֹל ,ָךְתָרֹותְו ;דיִמָת יִּפַכְב יִׁשְפַנטקטיק
.יִתיִעָת אֹל ,ָךיֶדּוּקִּפִמּו ;יִל חַּפ םיִעָׁשְר ּונְתָניקטיק
.הָּמֵה יִּבִל ןֹוׂשְׂש-יִּכ :םָלֹועְל ָךיֶתֹוְדֵע יִּתְלַחָנאיקטיק
.בֶקֵע םָלֹועְל--ָךיֶּקֻח תֹוׂשֲעַל ,יִּבִל יִתיִטָנביקטיק
.יִּתְבָהָא ָךְתָרֹותְו ;יִתאֵנָׂש םיִפֲעֵסגיקטיק
.יִּתְלָחִי ָךְרָבְדִל ;הָּתָא יִּנִגָמּו יִרְתִסדיקטיק
.יָהֹלֱא תֹוְצִמ ,הָרְּצֶאְו ;םיִעֵרְמ יִּנֶּמִמ-ּורּוסוטקטיק
.יִרְבִּׂשִמ ,יִנֵׁשיִבְּת-לַאְו ;הֶיְחֶאְו ָךְתָרְמִאְכ יִנֵכְמָסזטקטיק
.דיִמָת ָךיֶּקֻחְב הָעְׁשֶאְו ;הָעֵׁשָּוִאְו יִנֵדָעְסזיקטיק
.םָתיִמְרַּת ,רֶקֶׁש-יִּכ :ָךיֶּקֻחֵמ םיִגֹוׁש-לָּכ ,ָתיִלָסחיקטיק
.ָךיֶתֹדֵע יִּתְבַהָא ,ןֵכָל ;ץֶרָא-יֵעְׁשִר-לָכ ָּתַּבְׁשִה--םיִגִסטיקטיק
.יִתאֵרָי ָךיֶטָּפְׁשִּמִמּו ;יִרָׂשְב ָךְּדְחַּפִמ רַמָסכקטיק
.יָקְׁשֹעְל ,יִנֵחיִּנַּת-לַּב ;קֶדֶצָו טָּפְׁשִמ ,יִתיִׂשָעאכקטיק
.םיִדֵז יִנֻקְׁשַעַי-לַא ;בֹוטְל ָךְּדְבַע בֹרֲעבכקטיק
.ָךֶקְדִצ תַרְמִאְלּו ;ָךֶתָעּוׁשיִל ּולָּכ ,יַניֵעגכקטיק
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.יִנֵדְּמַל ָךיֶּקֻחְו ;ָךֶּדְסַחְכ ָךְּדְבַע-םִע הֵׂשֲעדכקטיק
.ָךיֶתֹדֵע ,הָעְדֵאְו ;יִנֵניִבֲה יִנָא-ָךְּדְבַעהכקטיק
.ָךֶתָרֹוּת ,ּורֵפֵה--'הל תֹוׂשֲעַל ,תֵעוכקטיק
.זָּפִמּו בָהָּזִמ--ָךיֶתֹוְצִמ יִּתְבַהָא ,ןֵּכ-לַעזכקטיק
.יִתאֵנָׂש רֶקֶׁש חַרֹא-לָּכ ;יִּתְרָּׁשִי לֹכ יֵדּוּקִּפ-לָּכ ,ןֵּכ-לַעחכקטיק
.יִׁשְפַנ םַתָרָצְנ ,ןֵּכ-לַע ;ָךיֶתֹוְדֵע תֹואָלְּפטכקטיק
.םיִיָתְּפ ןיִבֵמ ;ריִאָי ָךיֶרָבְּד חַתֵּפלקטיק
.יִּתְבָאָי ָךיֶתֹוְצִמְל יִּכ :הָפָאְׁשֶאָו ,יִּתְרַעָפ-יִּפאלקטיק
.ָךֶמְׁש יֵבֲהֹאְל ,טָּפְׁשִמְּכ--יִנֵּנָחְו יַלֵא-הֵנְּפבלקטיק
.ןֶוָא-לָכ יִּב-טֶלְׁשַּת-לַאְו ;ָךֶתָרְמִאְּב ןֵכָה ,יַמָעְּפגלקטיק
.ָךיֶדּוּקִּפ ,הָרְמְׁשֶאְו ;םָדָא קֶׁשֹעֵמ ,יִנֵדְּפדלקטיק
.ָךיֶּקֻח-תֶא ,יִנֵדְּמַלְו ;ָךֶּדְבַעְּב רֵאָה ,ָךיֶנָּפהלקטיק
.ָךֶתָרֹות ּורְמָׁש-אֹל ,לַע--יָניֵע ּודְרָי ,םִיַמ-יֵגְלַּפולקטיק
.ָךיֶטָּפְׁשִמ ,רָׁשָיְו ;'ה הָּתַא קיִּדַצזלקטיק
.דֹאְמ הָנּומֱאֶו ;ָךיֶתֹדֵע קֶדֶצ ,ָתיִּוִצחלקטיק
.יָרָצ ָךיֶרָבְד ּוחְכָׁש-יִּכ :יִתָאְנִק יִנְתַתְּמִצטלקטיק
.ּהָבֵהֲא ָךְּדְבַעְו ;דֹאְמ ָךְתָרְמִא הָפּורְצמקטיק
.יִּתְחָכָׁש אֹל ,ָךיֶדֻּקִּפ ;הֶזְבִנְו יִכֹנָא ריִעָצאמקטיק
.תֶמֱא ָךְתָרֹותְו ;םָלֹועְל קֶדֶצ ָךְתָקְדִצבמקטיק
.יָעֻׁשֲעַׁש ,ָךיֶתֹוְצִמ ;יִנּואָצְמ קֹוצָמּו-רַצגמקטיק
.הֶיְחֶאְו יִנֵניִבֲה ;םָלֹועְל ָךיֶתֹוְדֵע קֶדֶצדמקטיק
.הָרֹּצֶא ָךיֶּקֻח ;'ה יִנֵנֲע ,בֵל-לָכְב יִתאָרָקהמקטיק
.ָךיֶתֹדֵע ,הָרְמְׁשֶאְו ;יִנֵעיִׁשֹוה ָךיִתאָרְקומקטיק
.יִּתְלָחִי ָךְרָבְדִל ;הָעֵּוַׁשֲאָו ,ףֶׁשֶּנַב יִּתְמַּדִקזמקטיק
.ָךֶתָרְמִאְּב ,ַחיִׂשָל--תֹורֻמְׁשַא ,יַניֵע ּומְּדִקחמקטיק
.יִנֵּיַח ָךֶטָּפְׁשִמְּכ ,'ה ;ָךֶּדְסַחְכ הָעְמִׁש ,יִלֹוקטמקטיק
.ּוקָחָר ָךְתָרֹוּתִמ ;הָּמִז יֵפְדֹר ,ּובְרָקנקטיק
.תֶמֱא ָךיֶתֹוְצִמ-לָכְו ;'ה הָּתַא בֹורָקאנקטיק
.םָּתְדַסְי םָלֹועְל יִּכ :ָךיֶתֹדֵעֵמ ,יִּתְעַדָי םֶדֶקבנקטיק
.יִּתְחָכָׁש אֹל ,ָךְתָרֹות-יִּכ :יִנֵצְּלַחְו יִיְנָע-הֵאְרגנקטיק
.יִנֵּיַח ָךְתָרְמִאְל ;יִנֵלָאְגּו ,יִביִר הָביִרדנקטיק
.ּוׁשָרָד אֹל ,ָךיֶּקֻח יִּכ :הָעּוׁשְי םיִעָׁשְרֵמ קֹוחָרהנקטיק
.יִנֵּיַח ָךיֶטָּפְׁשִמְּכ ;'ה םיִּבַר ָךיֶמֲחַרונקטיק
.יִתיִטָנ אֹל ,ָךיֶתֹוְדֵעֵמ ;יָרָצְו יַפְדֹר ,םיִּבַרזנקטיק
.ּורָמָׁש אֹל ,ָךְתָרְמִא רֶׁשֲא--הָטָטֹוקְתֶאָו ,םיִדְגֹב יִתיִאָרחנקטיק
.יִנֵּיַח ָךְּדְסַחְּכ ,'ה ;יִּתְבָהָא ָךיֶדּוּקִפ-יִּכ ,הֵאְרטנקטיק
.ָךֶקְדִצ טַּפְׁשִמ-לָּכ ,םָלֹועְלּו ;תֶמֱא ָךְרָבְּד-ׁשאֹרסקטיק
.יִּבִל דַחָּפ ,ָךְרָבְּדִמּו ;םָּנִח יִנּופָדְר ,םיִרָׂשאסקטיק
.בָר לָלָׁש ,אֵצֹומְּכ--ָךֶתָרְמִא-לַע ,יִכֹנָא ׂשָׂשבסקטיק
.יִּתְבָהָא ָךְתָרֹוּת ;הָבֵעַתֲאַו ,יִתאֵנָׂש רֶקֶׁשגסקטיק
.ָךֶקְדִצ יֵטְּפְׁשִמ ,לַע--ָךיִּתְלַּלִה ,םֹוּיַּב עַבֶׁשדסקטיק
.לֹוׁשְכִמ ֹומָל-ןיֵאְו ;ָךֶתָרֹות יֵבֲהֹאְל ,בָר םֹולָׁשהסקטיק
.יִתיִׂשָע ָךיֶתֹוְצִמּו ;'ה ָךְתָעּוׁשיִל יִּתְרַּבִׂשוסקטיק
.דֹאְמ םֵבֲהֹאָו ;ָךיֶתֹדֵע ,יִׁשְפַנ הָרְמָׁשזסקטיק
.ָךֶּדְגֶנ יַכָרְּד-לָכ יִּכ :ָךיֶתֹדֵעְו ,ָךיֶדּוּקִפ יִּתְרַמָׁשחסקטיק
.יִנֵניִבֲה ָךְרָבְדִּכ ;'ה ָךיֶנָפְל יִתָּנִר בַרְקִּתטסקטיק
.יִנֵליִּצַה ,ָךְתָרְמִאְּכ ;ָךיֶנָפְל יִתָּנִחְּת אֹובָּתעקטיק
.ָךיֶּקֻח יִנֵדְּמַלְת יִּכ :הָּלִהְּת יַתָפְׂש הָנְעַּבַּתאעקטיק
.קֶדֶּצ ָךיֶתֹוְצִמ-לָכ יִּכ :ָךֶתָרְמִא ,יִנֹוׁשְל ןַעַּתבעקטיק
.יִּתְרָחָב ָךיֶדּוּקִפ יִּכ :יִנֵרְזָעְל ָךְדָי-יִהְּתגעקטיק
.יָעֻׁשֲעַׁש ,ָךְתָרֹותְו ;'ה ָךְתָעּוׁשיִל יִּתְבַאָּתדעקטיק
.יִנֻרְזְעַי ָךֶטָּפְׁשִמּו ;ָּךֶלְלַהְתּו ,יִׁשְפַנ-יִחְּתהעקטיק
.יִּתְחָכָׁש אֹל ,ָךיֶתֹוְצִמ יִּכ :ָךֶּדְבַע ׁשֵּקַּב ,דֵבֹא הֶׂשְּכ--יִתיִעָּתועקטיק
.יִנֵנֲעַּיַו ,יִתאָרָק--יִּל הָתָרָּצַּב ,'ה-לֶא :תֹולֲעַּמַה ,ריִׁשאכק
.הָּיִמְר ןֹוׁשָּלִמ :רֶקֶׁש-תַפְּׂשִמ ,יִׁשְפַנ הָליִּצַה--'הבכק
.הָּיִמְר ןֹוׁשָל--ְךָל ףיִסֹּי-הַמּו ,ָךְל ןֵּתִּי-הַמגכק
.םיִמָתְר יֵלֲחַּג ,םִע ;םיִנּונְׁש רֹוּבִג יֵּצִחדכק
.רָדֵק יֵלֳהָא-םִע ,יִּתְנַכָׁש ;ְךֶׁשֶמ יִּתְרַג-יִּכ ,יִל-הָיֹואהכק
.םֹולָׁש אֵנֹוׂש ,םִע--יִׁשְפַנ ּהָּל-הָנְכָׁש ,תַּבַרוכק
.הָמָחְלִּמַל ,הָּמֵה ;רֵּבַדֲא יִכְו ,םֹולָׁש-יִנֲאזכק
.יִרְזֶע אֹבָי ,ןִיַאֵמ--םיִרָהֶה-לֶא ,יַניֵע אָּׂשֶא :תֹולֲעַּמַל ,ריִׁשאאכק
.ץֶרָאָו םִיַמָׁש ,הֵׂשֹע--'ה םִעֵמ ,יִרְזֶעבאכק
.ָךֶרְמֹׁש ,םּונָי-לַא ;ָךֶלְגַר טֹוּמַל ןֵּתִי-לַאגאכק
.לֵאָרְׂשִי ,רֵמֹוׁש--ןָׁשיִי אֹלְו ,םּונָי-אֹל הֵּנִהדאכק
.ָךֶניִמְי דַי-לַע ,ָךְּלִצ 'ה ;ָךֶרְמֹׁש 'ההאכק
.הָלְיָּלַּב ַחֵרָיְו ;הָּכֶּכַי-אֹל ׁשֶמֶּׁשַה ,םָמֹויואכק
.ָךֶׁשְפַנ-תֶא ,רֹמְׁשִי :עָר-לָּכִמ ָךְרָמְׁשִי ,'הזאכק
.םָלֹוע-דַעְו ,הָּתַעֵמ--ָךֶאֹובּו ָךְתאֵצ-רָמְׁשִי ,'החאכק
.ְךֵלֵנ 'ה תיֵּב--יִל םיִרְמֹאְּב ,יִּתְחַמָׂש :דִוָדְל ,תֹולֲעַּמַה ריִׁשאבכק
.םִיָלָׁשּורְי ,ְךִיַרָעְׁשִּב--ּוניֵלְגַר ּויָה ,תֹודְמֹעבבכק
.וָּדְחַי ּהָּל-הָרְּבֻחֶׁש ,ריִעְּכ--הָיּונְּבַה םִַלָׁשּורְיגבכק
.'ה םֵׁשְל ,תֹודֹהְל :לֵאָרְׂשִיְל תּודֵע--ּהָי-יֵטְבִׁש ,םיִטָבְׁש ּולָע םָּׁשֶׁשדבכק
.דִוָּד תיֵבְל ,תֹואְסִּכ :טָּפְׁשִמְל תֹואְסִכ ּובְׁשָי ,הָּמָׁש יִּכהבכק
.ְךִיָבֲהֹא ,ּויָלְׁשִי ;םִיָלָׁשּורְי םֹולְׁש ,ּולֲאַׁשובכק
.ְךִיָתֹונְמְרַאְּב ,הָוְלַׁש ;ְךֵליֵחְּב םֹולָׁש-יִהְיזבכק
.ְךָּב םֹולָׁש אָּנ-הָרְּבַדֲא--יָעֵרְו יַחַא ,ןַעַמְלחבכק
.ְךָל בֹוט הָׁשְקַבֲא--ּוניֵהֹלֱא 'ה-תיֵּב ,ןַעַמְלטבכק
.םִיָמָּׁשַּב ,יִבְׁשֹּיַה--יַניֵע-תֶא יִתאָׂשָנ ,ָךיֶלֵא :תֹולֲעַּמַה ,ריִׁשאגכק
.ּונֵּנָחְּיֶׁש ,דַע--ּוניֵהֹלֱא 'ה-לֶא ,ּוניֵניֵע ןֵּכ :ּהָּתְרִבְּג דַי-לֶא ,הָחְפִׁש יֵניֵעְּכ--םֶהיֵנֹודֲא דַי-לֶא ,םיִדָבֲע יֵניֵעְכ הֵּנִהבגכק
.זּוב ּונְעַבָׂש ,בַר-יִּכ :ּונֵּנָח 'ה ּונֵּנָחגגכק
.םיִנֹוי יֵאְגִל ,זּוּבַה ;םיִּנַנֲאַּׁשַה גַעַּלַה :ּונֵׁשְפַנ ּהָּל-הָעְבָׂש ,תַּבַרדגכק
.לֵאָרְׂשִי ,אָנ-רַמאֹי--ּונָל הָיָהֶׁש ,'ה יֵלּול :דִוָדְל ,תֹולֲעַּמַה ריִׁשאדכק
.םָדָא ּוניֵלָע םּוקְּב--ּונָל הָיָהֶׁש ,'ה יֵלּולבדכק
.ּונָּב םָּפַא תֹורֲחַּב--ּונּועָלְּב םיִּיַח ,יַזֲאגדכק
.ּונֵׁשְפַנ-לַע רַבָע ,הָלְחַנ--ּונּופָטְׁש םִיַּמַה ,יַזֲאדדכק
.םיִנֹודיֵּזַה ,םִיַּמַה--ּונֵׁשְפַנ-לַע רַבָע ,יַזֲאהדכק
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.םֶהיֵּנִׁשְל ,ףֶרֶט ּונָנָתְנ אֹּלֶׁש--'ה ְךּורָּבודכק
.ּונְטָלְמִנ ּונְחַנֲאַו ,רָּבְׁשִנ חַּפַה :םיִׁשְקֹוי חַּפִמ ,הָטְלְמִנ רֹוּפִצְּכ--ּונֵׁשְפַנזדכק
.ץֶרָאָו םִיַמָׁש ,הֵׂשֹע--'ה םֵׁשְּב ,ּונֵרְזֶעחדכק
.בֵׁשֵי םָלֹועְל ,טֹוּמִי-אֹל ןֹוּיִצ-רַהְּכ--'הּב םיִחְטֹּבַה :תֹולֲעַּמַה ,ריִׁשאהכק
.םָלֹוע-דַעְו ,הָּתַעֵמ--ֹוּמַעְל ביִבָס ,'הו :ּהָל ביִבָס ,םיִרָה--םִַלָׁשּורְיבהכק
.םֶהיֵדְי הָתָלְוַעְּב םיִקיִּדַּצַה ּוחְלְׁשִי-אֹל ,ןַעַמְל :םיִקיִּדַּצַה לַרֹוּג ,לַע--עַׁשֶרָה טֶבֵׁש ,ַחּונָי אֹל יִּכגהכק
.םָתֹוּבִלְּב ,םיִרָׁשיִלְו ;םיִבֹוּטַל ,'ה הָביִטיֵהדהכק
.לֵאָרְׂשִי-לַע ,םֹולָׁש :ןֶוָאָה יֵלֲעֹּפ-תֶא ,'ה םֵכיִלֹוי--םָתֹוּלַקְלַקֲע םיִּטַּמַהְוההכק
.םיִמְלֹחְּכ ,ּוניִיָה--ןֹוּיִצ תַביִׁש-תֶא ,'ה בּוׁשְּב :תֹולֲעַּמַה ,ריִׁשאוכק
.הֶּלֵא-םִע תֹוׂשֲעַל ,'ה ליִּדְגִה--םִיֹוּגַב ּורְמאֹי ,זָא :הָּנִר ּונֵנֹוׁשְלּו--ּוניִּפ ,קֹוחְׂש אֵלָּמִי זָאבוכק
.םיִחֵמְׂש ּוניִיָה--ּונָּמִע תֹוׂשֲעַל ,'ה ליִּדְגִהגוכק
.בֶגֶּנַּב םיִקיִפֲאַּכ--ּונֵתיִבְׁש-תֶא ,'ה הָבּוׁשדוכק
.ּורֹצְקִי הָּנִרְּב--הָעְמִדְּב םיִעְרֹּזַההוכק
.ויָתֹּמֻלֲא ,אֵׂשֹנ--הָּנִרְב אֹבָי-אֹּב :עַרָּזַה-ְךֶׁשֶמ אֵׂשֹנ--הֹכָבּו ,ְךֵלֵי ְךֹולָהווכק
.רֵמֹוׁש דַקָׁש אְוָׁש ,ריִע-רָמְׁשִי-אֹל 'ה-םִא ;ֹוּב ויָנֹוב ּולְמָע אְוָׁש--תִיַב הֶנְבִי-אֹל ,'ה-םִא :הֹמֹלְׁשִל ,תֹולֲעַּמַה ריִׁשאזכק
.אָנֵׁש ֹודיִדיִל ןֵּתִי ןֵּכ ;םיִבָצֲעָה םֶחֶל ,יֵלְכֹא--תֶבֶׁש-יֵרֲחַאְמ ,םּוק יֵמיִּכְׁשַמ םֶכָל אְוָׁשבזכק
.ןֶטָּבַה יִרְּפ ,רָכָׂש :םיִנָּב 'ה תַלֲחַנ הֵּנִהגזכק
.םיִרּועְּנַה יֵנְּב ,ןֵּכ--רֹוּבִּג-דַיְּב םיִּצִחְּכדזכק
.רַעָּׁשַּב םיִבְיֹוא-תֶא ּורְּבַדְי-יִּכ--ּוׁשֹבֵי-אֹל :םֶהֵמ ,ֹותָּפְׁשַא-תֶא אֵּלִמ רֶׁשֲא--רֶבֶּגַה יֵרְׁשַאהזכק
.ויָכָרְדִּב ,ְךֵלֹהַה--'ה אֵרְי-לָּכ ,יֵרְׁשַא :תֹולֲעַּמַה ,ריִׁשאחכק
.ְךָל בֹוטְו ,ָךיֶרְׁשַא ;לֵכאֹת יִּכ ,ָךיֶּפַּכ ַעיִגְיבחכק
.ָךֶנָחְלֻׁשְל ,ביִבָס--םיִתיֵז יֵלִתְׁשִּכ ,ָךיֶנָּב :ָךֶתיֵב יֵתְּכְרַיְּב--הָּיִרֹּפ ןֶפֶגְּכ ,ָךְּתְׁשֶאגחכק
.'ה אֵרְי--רֶבָּג ְךַרֹבְי ,ןֵכ-יִכ הֵּנִהדחכק
.ָךיֶּיַח יֵמְי ,לֹּכ--םִיָלָׁשּורְי בּוטְּב ,הֵאְרּו :ןֹוּיִּצִמ ,'ה ָךְכֶרָבְיהחכק
.לֵאָרְׂשִי-לַע ,םֹולָׁש :ָךיֶנָבְל םיִנָב-הֵאְרּווחכק
.לֵאָרְׂשִי ,אָנ-רַמאֹי--יַרּועְּנִמ יִנּורָרְצ ,תַּבַר :תֹולֲעַּמַה ,ריִׁשאטכק
.יִל ּולְכָי-אֹל ,םַּג ;יָרּועְּנִמ יִנּורָרְצ ,תַּבַרבטכק
.םָתיִנֲעַמְל ,ּוכיִרֱאֶה ;םיִׁשְרֹח ּוׁשְרָח ,יִּבַּג-לַעגטכק
.םיִעָׁשְר תֹובֲע ,ץֵּצִק ;קיִּדַצ 'הדטכק
.ןֹוּיִצ יֵאְנֹׂש ,לֹּכ--רֹוחָא ּוגֹּסִיְו ,ּוׁשֹבֵיהטכק
.ׁשֵבָי ףַלָׁש תַמְדַּקֶׁש--תֹוּגַּג ריִצֲחַּכ ,ּויְהִיוטכק
.רֵּמַעְמ ֹונְצִחְו ;רֵצֹוק ֹוּפַכ אֵּלִמ אֹּלֶׁשזטכק
.'ה םֵׁשְּב ,םֶכְתֶא ּונְכַרֵּב ;םֶכיֵלֲא 'ה-תַּכְרִּב--םיִרְבֹעָה ,ּורְמָא אֹלְוחטכק
.'ה ָךיִתאָרְק םיִּקַמֲעַּמִמ :תֹולֲעַּמַה ריִׁשאלק
.יָנּונֲחַּת ,לֹוקְל--תֹובֻּׁשַק ,ָךיֶנְזָא הָניֶיְהִּת :יִלֹוקְב הָעְמִׁש ,יָנֹדֲאבלק
.דֹמֲעַי יִמ ,יָנֹדֲא--ּהָי-רָמְׁשִּת תֹונֹוֲע-םִאגלק
.אֵרָּוִּת ,ןַעַמְל--הָחיִלְּסַה ָךְּמִע-יִּכדלק
.יִּתְלָחֹוה ֹורָבְדִלְו ;יִׁשְפַנ הָתְּוִק ,'ה יִתיִּוִקהלק
.רֶקֹּבַל םיִרְמֹׁש ,רֶקֹּבַל םיִרְמֹּׁשִמ--יָנֹדאַל יִׁשְפַנולק
.תּודְפ ֹוּמִע הֵּבְרַהְו ;דֶסֶחַה 'ה-םִע-יִּכ :'ה-לֶא ,לֵאָרְׂשִי לֵחַיזלק
.ויָתֹנֹוֲע ,לֹּכִמ--לֵאָרְׂשִי-תֶא הֶּדְפִי ,אּוהְוחלק
.יִּנֶּמִמ תֹואָלְפִנְבּו תֹולֹדְגִּב ,יִּתְכַּלִה-אֹלְו ;יַניֵע ּומָר-אֹלְו--יִּבִל ּהַבָג-אֹל ,'ה :דִוָדְל ,תֹולֲעַּמַה ריִׁשאאלק
.יִׁשְפַנ יַלָע לֻמָּגַּכ ;ֹוּמִא יֵלֲע ,לֻמָגְּכ :יִׁשְפַנ--יִּתְמַמֹודְו ,יִתיִּוִׁש אֹל-םִאבאלק
.םָלֹוע-דַעְו ,הָּתַעֵמ--'ה-לֶא ,לֵאָרְׂשִי לֵחַיגאלק
.ֹותֹוּנֻע-לָּכ ,תֵא--דִוָדְל 'ה-רֹוכְז :תֹולֲעַּמַה ,ריִׁשאבלק
.בֹקֲעַי ריִבֲאַל ,רַדָנ ;'הל ,עַּבְׁשִנ רֶׁשֲאבבלק
.יָעּוצְי ׂשֶרֶע-לַע ,הֶלֱעֶא-םִא ;יִתיֵּב לֶהֹאְּב ,אֹבָא-םִאגבלק
.הָמּונְּת יַּפַעְפַעְל ;יָניֵעְל תַנְׁש ןֵּתֶא םִאדבלק
.בֹקֲעַי ריִבֲאַל ,תֹונָּכְׁשִמ ;'הל ,םֹוקָמ אָצְמֶא-דַעהבלק
.רַעָי-יֵדְׂשִּב ,ָהּונאָצְמ ;הָתָרְפֶאְב ָהּונֲעַמְׁש-הֵּנִהובלק
.ויָלְגַר םֹדֲהַל ,הֶוֲחַּתְׁשִנ ;ויָתֹונְּכְׁשִמְל הָאֹובָנזבלק
.ָךֶּזֻע ןֹורֲאַו ,הָּתַא :ָךֶתָחּונְמִל ,'ה הָמּוקחבלק
.ּונֵּנַרְי ָךיֶדיִסֲחַו ;קֶדֶצ-ּוׁשְּבְלִי ָךיֶנֲהֹּכטבלק
.ָךֶחיִׁשְמ יֵנְּפ ,בֵׁשָּת-לַא--ָךֶּדְבַע דִוָּד ,רּובֲעַּביבלק
.ְךָל-אֵּסִכְל ,תיִׁשָא--ָךְנְטִב יִרְּפִמ :הָּנֶּמִמ בּוׁשָי-אֹל--תֶמֱא דִוָדְל ,'ה-עַּבְׁשִנאיבלק
.ְךָל-אֵּסִכְל ,ּובְׁשֵי--דַע-יֵדֲע םֶהיֵנְּב-םַּג :םֵדְּמַלֲא ,ֹוז יִתֹדֵעְו--יִתיִרְּב ,ָךיֶנָב ּורְמְׁשִי-םִאביבלק
.ֹול בָׁשֹומְל ,ּהָּוִא ;ןֹוּיִצְּב 'ה רַחָב-יִּכגיבלק
.ָהיִתִּוִא יִּכ ,בֵׁשֵא-הֹּפ :דַע-יֵדֲע יִתָחּונְמ-תאֹזדיבלק
.םֶחָל ַעיִּבְׂשַא ,ָהיֶנֹויְבֶא ;ְךֵרָבֲא ְךֵרָּב ,ּהָדיֵצוטבלק
.ּונֵּנַרְי ןֵּנַר ,ָהיֶדיִסֲחַו ;עַׁשֶי ׁשיִּבְלַא ,ָהיֶנֲהֹכְוזטבלק
.יִחיִׁשְמִל ,רֵנ יִּתְכַרָע ;דִוָדְל ןֶרֶק ַחיִמְצַא םָׁשזיבלק
.ֹורְזִנ ץיִצָי ,ויָלָעְו ;תֶׁשֹּב ׁשיִּבְלַא ,ויָבְיֹואחיבלק
.דַחָי-םַּג םיִחַא תֶבֶׁש--םיִעָּנ-הַמּו ,בֹוּט-הַמ הֵּנִה :דִוָדְל ,תֹולֲעַּמַה ריִׁשאגלק
.ויָתֹוּדִמ יִּפ-לַע ,דֵרֹּיֶׁש :ןֹרֲהַא-ןַקְז ןָקָּזַה-לַע ,דֵרֹי--ׁשאֹרָה-לַע ,בֹוּטַה ןֶמֶּׁשַּכבגלק
.םָלֹועָה-דַע ,םיִּיַח--הָכָרְּבַה-תֶא ,'ה הָּוִצ םָׁש יִּכ :ןֹוּיִצ יֵרְרַה-לַע ,דֵרֹּיֶׁש--ןֹומְרֶח-לַטְּכגגלק
.תֹוליֵּלַּב ,'ה-תיֵבְּב םיִדְמֹעָה--'ה יֵדְבַע-לָּכ ,'ה-תֶא ּוכְרָּב הֵּנִה :תֹולֲעַּמַה ,ריִׁשאדלק
.'ה-תֶא ,ּוכְרָבּו ;ׁשֶדֹק םֶכֵדְי-ּואְׂשבדלק
.ץֶרָאָו םִיַמָׁש ,הֵׂשֹע :ןֹוּיִּצִמ ,'ה ָךְכֶרָבְיגדלק
.'ה יֵדְבַע ,ּולְלַה ;'ה םֵׁש-תֶא ,ּולְלַה :ּהָי-ּולְלַהאהלק
.ּוניֵהֹלֱא תיֵּב ,תֹורְצַחְּב--'ה תיֵבְּב ,םיִדְמֹעֶׁשבהלק
.םיִעָנ יִּכ ,ֹומְׁשִל ּורְּמַז ;'ה בֹוט-יִּכ ,ּהָי-ּולְלַהגהלק
.ֹותָּלֻגְסִל ,לֵאָרְׂשִי ;ּהָי ֹול רַחָּב ,בֹקֲעַי-יִּכדהלק
.םיִהֹלֱא-לָּכִמ ,ּוניֵנֹדֲאַו ;'ה לֹודָג-יִּכ ,יִּתְעַדָי יִנֲא יִּכההלק
.תֹומֹהְּת-לָכְו ,םיִּמַּיַּב--ץֶרָאָבּו םִיַמָּׁשַּב :הָׂשָע ,'ה ץֵפָח-רֶׁשֲא לֹּכוהלק
.ויָתֹורְצֹואֵמ ,ַחּור-אֵצֹומ ;הָׂשָע רָטָּמַל םיִקָרְּב :ץֶרָאָה הֵצְקִמ ,םיִאִׂשְנ הֶלֲעַמזהלק
.הָמֵהְּב-דַע ,םָדָאֵמ--םִיָרְצִמ יֵרֹוכְּב ,הָּכִהֶׁשחהלק
.ויָדָבֲע-לָכְבּו ,הֹעְרַפְּב :םִיָרְצִמ יִכֵכֹותְּב--םיִתְפֹמּו תֹתֹוא ,חַלָׁשטהלק
.םיִמּוצֲע םיִכָלְמ ,גַרָהְו ;םיִּבַר םִיֹוּג ,הָּכִהֶׁשיהלק
.ןַעָנְּכ תֹוכְלְמַמ ,לֹכְלּו ;ןָׁשָּבַה ְךֶלֶמ ,גֹועְלּו ,יִרֹמֱאָה ְךֶלֶמ ,ןֹוחיִסְלאיהלק
.ֹוּמַע לֵאָרְׂשִיְל ,הָלֲחַנ--הָלֲחַנ םָצְרַא ןַתָנְוביהלק
.רֹדָו-רֹדְל ָךְרְכִז ,'ה ;םָלֹועְל ָךְמִׁש ,'הגיהלק
.םָחֶנְתִי ,ויָדָבֲע-לַעְו ;ֹוּמַע 'ה ןיִדָי-יִּכדיהלק
.םָדָא יֵדְי ,הֵׂשֲעַמ ;בָהָזְו ףֶסֶּכ ,םִיֹוּגַה יֵּבַצֲעוטהלק
.ּואְרִי אֹלְו ,םֶהָל םִיַניֵע ;ּורֵּבַדְי אֹלְו ,םֶהָל-הֶּפזטהלק
.םֶהיִפְּב ַחּור-ׁשֶי-ןיֵא ,ףַא ;ּוניִזֲאַי אֹלְו ,םֶהָל םִיַנְזָאזיהלק
.םֶהָּב ַחֵטֹּב-רֶׁשֲא לֹּכ--םֶהיֵׂשֹע ּויְהִי ,םֶהֹומְּכחיהלק
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.'ה-תֶא ּוכְרָּב ,ןֹרֲהַא תיֵּב ;'ה-תֶא ּוכְרָּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּבטיהלק
.'ה-תֶא ּוכְרָּב ,'ה יֵאְרִי ;'ה-תֶא ּוכְרָּב ,יִוֵּלַה תיֵּבכהלק
.ּהָי-ּולְלַה :םִיָלָׁשּורְי ןֵכֹׁש--ןֹוּיִּצִמ ,'ה ְךּורָּבאכהלק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :בֹוט-יִּכ 'הל ּודֹוהאולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םיִהֹלֱאָה יֵהֹלאֵל ,ּודֹוהבולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םיִנֹדֲאָה יֵנֹדֲאַל ,ּודֹוהגולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :ֹוּדַבְל תֹולֹדְּג תֹואָלְפִנ הֵׂשֹעְלדולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :הָנּובְתִּב ,םִיַמָּׁשַה הֵׂשֹעְלהולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םִיָּמַה-לַע ,ץֶרָאָה עַקֹרְלוולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םיִלֹדְּג םיִרֹוא ,הֵׂשֹעְלזולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םֹוּיַּב תֶלֶׁשְמֶמְל ,ׁשֶמֶּׁשַה-תֶאחולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :הָלְיָּלַּב תֹולְׁשְמֶמְל ,םיִבָכֹוכְו ַחֵרָּיַה-תֶאטולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םֶהיֵרֹוכְבִּב ,םִיַרְצִמ הֵּכַמְליולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םָכֹוּתִמ ,לֵאָרְׂשִי אֵצֹוּיַואיולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :הָיּוטְנ ַעֹורְזִבּו ,הָקָזֲח דָיְּבביולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םיִרָזְגִל ,ףּוס-םַי רֵזֹגְלגיולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :ֹוכֹותְּב לֵאָרְׂשִי ריִבֱעֶהְודיולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :ףּוס-םַיְב ֹוליֵחְו הֹעְרַּפ רֵעִנְווטולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :רָּבְדִּמַּב ,ֹוּמַע ְךיִלֹומְלזטולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םיִלֹדְּג םיִכָלְמ ,הֵּכַמְלזיולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םיִריִּדַא םיִכָלְמ ,גֹרֲהַּיַוחיולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :יִרֹמֱאָה ְךֶלֶמ ,ןֹוחיִסְלטיולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :ןָׁשָּבַה ְךֶלֶמ ,גֹועְלּוכולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :הָלֲחַנְל םָצְרַא ןַתָנְואכולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :ֹוּדְבַע לֵאָרְׂשִיְל ,הָלֲחַנבכולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :ּונָל רַכָז ,ּונֵלְפִׁשְּבֶׁשגכולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :ּוניֵרָּצִמ ּונֵקְרְפִּיַודכולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :רָׂשָּב-לָכְל ,םֶחֶל ןֵתֹנהכולק
.ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ :םִיָמָּׁשַה לֵאְל ,ּודֹוהוכולק
.ןֹוּיִצ-תֶא ,ּונֵרְכָזְּב :ּוניִכָּב-םַּג ,ּונְבַׁשָי םָׁש--לֶבָּב ,תֹורֲהַנ לַעאזלק
.ּוניֵתֹורֹּנִּכ ,ּוניִלָּת--ּהָכֹותְּב םיִבָרֲע-לַעבזלק
.ןֹוּיִצ ריִּׁשִמ ,ּונָל ּוריִׁש :הָחְמִׂש ּוניֵלָלֹותְו--ריִׁש-יֵרְבִּד ,ּוניֵבֹוׁש ּונּולֵאְׁש םָׁש יִּכגזלק
.רָכֵנ תַמְדַא ,לַע :'ה-ריִׁש-תֶא ריִׁשָנ--ְךיֵאדזלק
.יִניִמְי חַּכְׁשִּת--םִיָלָׁשּורְי ְךֵחָּכְׁשֶא-םִאהזלק
.יִתָחְמִׂש ׁשאֹר ,לַע--םִַלָׁשּורְי-תֶא ,הֶלֲעַא אֹל-םִא :יִכֵרְּכְזֶא אֹל-םִא--יִּכִחְל ,יִנֹוׁשְל-קַּבְדִּתוזלק
.ּהָּב דֹוסְיַה ,דַע--ּורָע ּורָע ,םיִרְמֹאָה :םִיָלָׁשּורְי םֹוי ,תֵא--םֹודֱא יֵנְבִל ,'ה רֹכְזזזלק
.ּונָל ְּתְלַמָּגֶׁש ,ְךֵלּומְּג-תֶא--ְךָל-םֶּלַׁשְיֶׁש יֵרְׁשַא :הָדּודְּׁשַה ,לֶבָּב-תַּבחזלק
.עַלָּסַה-לֶא--ְךִיַלָלֹע-תֶא ץֵּפִנְו זֵחאֹּיֶׁש ,יֵרְׁשַאטזלק
.ָּךֶרְּמַזֲא םיִהֹלֱא דֶגֶנ ;יִּבִל-לָכְב ָךְדֹוא :דִוָדְלאחלק
.ָךֶתָרְמִא ,ָךְמִׁש-לָּכ-לַע ָּתְלַּדְגִה-יִּכ :ָךֶּתִמֲא-לַעְו ָךְּדְסַח-לַע--ָךֶמְׁש-תֶא הֶדֹואְו ,ָךְׁשְדָק לַכיֵה-לֶא הֶוֲחַּתְׁשֶאבחלק
.זֹע יִׁשְפַנְב יִנֵבִהְרַּת ;יִנֵנֲעַּתַו ,יִתאָרָק םֹויְּבגחלק
.ָךיִפ-יֵרְמִא ,ּועְמָׁש יִּכ :ץֶרָא-יֵכְלַמ-לָּכ ,'ה ָךּודֹוידחלק
.'ה דֹובְּכ ,לֹודָג-יִּכ :'ה יֵכְרַדְּב ,ּוריִׁשָיְוהחלק
.עָדֵיְי קָחְרֶּמִמ ,ַּהֹבָגְו ;הֶאְרִי לָפָׁשְו ,'ה םָר-יִּכוחלק
.ָךֶניִמְי יִנֵעיִׁשֹותְו ;ָךֶדָי חַלְׁשִּת ,יַבְיֹא ףַא לַע :יִנֵּיַחְּת--הָרָצ בֶרֶקְּב ,ְךֵלֵא-םִאזחלק
.ףֶרֶּת-לַא ָךיֶדָי יֵׂשֲעַמ ;םָלֹועְל ָךְּדְסַח ,'ה :יִדֲעַּב רֹמְגִי ,'החחלק
.עָדֵּתַו ,יִנַּתְרַקֲח 'ה :רֹומְזִמ דִוָדְל ,ַחֵּצַנְמַלאטלק
.קֹוחָרֵמ ,יִעֵרְל הָּתְנַּב ;יִמּוקְו יִּתְבִׁש ,ָּתְעַדָי הָּתַאבטלק
.הָּתְנַּכְסִה יַכָרְּד-לָכְו ;ָתיִרֵז יִעְבִרְו יִחְרָאגטלק
.ּהָּלֻכ ָּתְעַדָי ,'ה ןֵה ;יִנֹוׁשְלִּב ,הָּלִמ ןיֵא יִּכדטלק
.הָכֶּפַּכ יַלָע תֶׁשָּתַו ;יִנָּתְרַצ םֶדֶקָו רֹוחָאהטלק
.ּהָל לַכּוא-אֹל ,הָבְּגְׂשִנ ;יִּנֶּמִמ תַעַד הָאיִלְּפוטלק
.חָרְבֶא ָךיֶנָּפִמ ,הָנָאְו ;ָךֶחּורֵמ ְךֵלֵא ,הָנָאזטלק
.ָּךֶּנִה לֹואְּׁש הָעיִּצַאְו ;הָּתָא םָׁש ,םִיַמָׁש קַּסֶא םִאחטלק
.םָי תיִרֲחַאְּב ,הָנְּכְׁשֶא ;רַחָׁש-יֵפְנַכ אָּׂשֶאטטלק
.ָךֶניִמְי יִנֵזֲחאֹתְו ;יִנֵחְנַת ָךְדָי ,םָׁש-םַּגיטלק
.יִנֵדֲעַּב רֹוא ,הָלְיַלְו ;יִנֵפּוׁשְי ְךֶׁשֹח-ְךַא ,רַמֹאָואיטלק
.הָרֹואָּכ ,הָכיֵׁשֲחַּכ--ריִאָי םֹוּיַּכ ,הָלְיַלְו :ָּךֶּמִמ ְךיִׁשְחַי-אֹל ,ְךֶׁשֹח-םַּגביטלק
.יִּמִא ןֶטֶבְּב ,יִנֵּכֻסְּת ;יָתֹיְלִכ ָתיִנָק ,הָּתַא-יִּכגיטלק
.דֹאְמ תַעַדֹי ,יִׁשְפַנְו ;ָךיֶׂשֲעַמ םיִאָלְפִנ :יִתיֵלְפִנ ,תֹואָרֹונ יִּכ לַע--ָךְדֹואדיטלק
.ץֶרָא תֹוּיִּתְחַתְּב ,יִּתְמַּקֻר ;רֶתֵּסַב יִתיֵּׂשֻע-רֶׁשֲא :ָּךֶּמִמ ,יִמְצָע דַחְכִנ-אֹלוטטלק
.םֶהָּב דָחֶא ֹולְו ;ּורָּצֻי םיִמָי :ּובֵתָּכִי םָּלֻּכ ,ָךְרְפִס-לַעְו ,ָךיֶניֵע ּואָר ,יִמְלָּגזטטלק
.םֶהיֵׁשאָר ,ּומְצָע הֶמ ;לֵא ָךיֶעֵר ּורְקָּי-הַמ--יִלְוזיטלק
.ְךָּמִע יִדֹועְו ,יִתֹציִקֱה ;ןּוּבְרִי לֹוחֵמ ,םֵרְּפְסֶאחיטלק
.יִּנֶמ ּורּוס ,םיִמָד יֵׁשְנַאְו ;עָׁשָר ַּהֹולֱא לֹטְקִּת-םִאטיטלק
.ָךיֶרָע אְוָּׁשַל אּוׂשָנ ;הָּמִזְמִל ,ָךּורְמֹי רֶׁשֲאכטלק
.טָטֹוקְתֶא ,ָךיֶמְמֹוקְתִבּו ;אָנְׂשֶא 'ה ָךיֶאְנַׂשְמ-אֹולֲהאכטלק
.יִל ּויָה ,םיִבְיֹואְל ;םיִתאֵנְׂש הָאְנִׂש תיִלְכַּתבכטלק
.יָּפַעְרַׂש עַדְו ,יִנֵנָחְּב ;יִבָבְל עַדְו ,לֵא יִנֵרְקָחגכטלק
.םָלֹוע ְךֶרֶדְּב ,יִנֵחְנּו ;יִּב בֶצֹע-ְךֶרֶּד-םִא ,הֵאְרּודכטלק
.דִוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵּצַנְמַלאמק
.יִנֵרְצְנִּת םיִסָמֲח ׁשיִאֵמ ;עָר םָדָאֵמ ,'ה יִנֵצְּלַחבמק
.תֹומָחְלִמ ּורּוגָי ,םֹוי-לָּכ ;בֵלְּב תֹועָר ּובְׁשָח רֶׁשֲאגמק
.הָלֶס ֹומיֵתָפְׂש תַחַּת--בּוׁשְכַע תַמֲח :ׁשָחָנ-ֹומְּכ ,םָנֹוׁשְל ּונְנָׁשדמק
.יָמָעְּפ תֹוחְדִל ,ּובְׁשָח רֶׁשֲא :יִנֵרְצְנִּת םיִסָמֲח ׁשיִאֵמ--עָׁשָר יֵדיִמ ,'ה יִנֵרְמָׁשהמק
.הָלֶס יִל-ּותָׁש םיִׁשְקֹמ ;לָּגְעַמ-דַיְל תֶׁשֶר ּוׂשְרָּפ ,םיִלָבֲחַו--יִל חַּפ ,םיִאֵג ּונְמָטומק
.יָנּונֲחַּת לֹוק ,'ה הָניִזֲאַה ;הָּתָא יִלֵא ,'הל יִּתְרַמָאזמק
.קֶׁשָנ םֹויְּב ,יִׁשאֹרְל הָתֹּכַס ;יִתָעּוׁשְי זֹע ,יָנֹדֲא 'החמק
.הָלֶס ּומּורָי ,קֵפָּת-לַא ֹומָמְז ;עָׁשָר יֵּיַוֲאַמ ,'ה ןֵּתִּת-לַאטמק
.ֹומיֵּסַכְי ֹומיֵתָפְׂש לַמֲע--יָּבִסְמ ׁשאֹרימק
.ּומּוקָי-לַּב ,תֹורֹמֲהַמְּב ;םֵלִּפַי ׁשֵאָּב :םיִלָחֶּג ,םֶהיֵלֲע ּוטֹוּמִיאימק
.תֹפֵחְדַמְל ,ּוּנֶדּוצְי--עָר סָמָח-ׁשיִא :ץֶרָאָּב ןֹוּכִי-לַּב ,ןֹוׁשָל ׁשיִאבימק
.םיִנֹיְבֶא ,טַּפְׁשִמ :יִנָע ןיִּד ,'ה הֶׂשֲעַי-יִּכ--יִּתְעַדָיגימק
.ָךיֶנָּפ-תֶא ,םיִרָׁשְי ּובְׁשֵי ;ָךֶמְׁשִל ּודֹוי ,םיִקיִּדַצ ְךַאדימק
.ְךָל-יִאְרָקְּב ,יִלֹוק הָניִזֲאַה ;יִּל הָׁשּוח ,ָךיִתאָרְק 'ה :דִוָדְל ,רֹומְזִמאאמק
.בֶרָע-תַחְנִמ ,יַּפַּכ תַאְׂשַמ ;ָךיֶנָפְל תֶרֹטְק יִתָּלִפְּת ןֹוּכִּתבאמק
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.יָתָפְׂש לַּד-לַע ,הָרְּצִנ ;יִפְל הָרְמָׁש ,'ה הָתיִׁשגאמק
.םֶהיֵּמַעְנַמְּב ,םַחְלֶא-לַבּו ;ןֶוָא-יֵלֲעֹּפ םיִׁשיִא-תֶא--עַׁשֶרְּב תֹולִלֲע לֵלֹועְתִהְל ,עָר רָבָדְל יִּבִל-טַּת-לַאדאמק
.םֶהיֵתֹועָרְּב ,יִתָּלִפְתּו דֹוע-יִּכ :יִׁשאֹר יִנָי-לַא ,ׁשאֹר ןֶמֶׁש--יִנֵחיִכֹויְו ,דֶסֶח קיִּדַצ יִנֵמְלֶהֶיהאמק
.ּומֵעָנ יִּכ ,יַרָמֲא ּועְמָׁשְו ;םֶהיֵטְפֹׁש ,עַלֶס-יֵדיִב ּוטְמְׁשִנואמק
.לֹואְׁש יִפְל ,ּוניֵמָצֲע ּורְזְפִנ--ץֶרָאָּב ַעֵקֹבּו ַחֵלֹפ ֹומְּכזאמק
.יִׁשְפַנ רַעְּת-לַא ,יִתיִסָח הָכְּב ;יָניֵע יָנֹדֲא 'ה ,ָךיֶלֵא יִּכחאמק
.ןֶוָא יֵלֲעֹּפ ,תֹוׁשְקֹמּו ;יִל ּוׁשְקָי ,חַפ יֵדיִמ--יִנֵרְמָׁשטאמק
.רֹובֱעֶא-דַע ,יִכֹנָא דַחַי ;םיִעָׁשְר ויָרֹמְכַמְב ּולְּפִייאמק
.הָּלִפְת הָרָעְּמַב ֹותֹויְהִּב ;דִוָדְל ליִּכְׂשַמאבמק
.ןָּנַחְתֶא 'ה-לֶא ,יִלֹוק ;קָעְזֶא 'ה-לֶא ,יִלֹוקבבמק
.דיִּגַא ויָנָפְל ,יִתָרָצ ;יִחיִׂש ויָנָפְל ְךֹּפְׁשֶאגבמק
.יִל חַפ ּונְמָט--ְךֵּלַהֲא ּוז-חַרֹאְּב :יִתָביִתְנ ָּתְעַדָי ,הָּתַאְו--יִחּור ,יַלָע ףֵּטַעְתִהְּבדבמק
.יִׁשְפַנְל ׁשֵרֹוּד ןיֵא ;יִּנֶּמִמ סֹונָמ דַבָא :ריִּכַמ יִל-ןיֵאְו--הֵאְרּו ,ןיִמָי טיֵּבַההבמק
.םיִּיַחַה ץֶרֶאְּב ,יִקְלֶח ;יִסְחַמ הָּתַא ,יִּתְרַמָא :'ה ,ָךיֶלֵא יִּתְקַעָזובמק
.יִּנֶּמִמ ּוצְמָא יִּכ--יַפְדֹרֵמ יִנֵליִּצַה :דֹאְמ-יִתֹוּלַד-יִּכ--יִתָּנִר-לֶא ,הָביִׁשְקַהזבמק
.יָלָע לֹמְגִת יִּכ--םיִקיִּדַצ ּורִּתְכַי ,יִּב :ָךֶמְׁש-תֶא תֹודֹוהְל--יִׁשְפַנ ,רֵּגְסַּמִמ הָאיִצֹוהחבמק
.ָךֶתָקְדִצְּב ,יִנֵנֲע ָךְתָנֻמֱאֶּב ;יַנּונֲחַּת-לֶא הָניִזֲאַה--יִתָּלִפְּת עַמְׁש ,'ה :דִוָדְל ,רֹומְזִמאגמק
.יָח-לָכ ָךיֶנָפְל קַּדְצִי-אֹל יִּכ :ָךֶּדְבַע-תֶא ,טָּפְׁשִמְב אֹובָּת-לַאְובגמק
.םָלֹוע יֵתֵמְּכ ,םיִּכַׁשֲחַמְב יִנַבִׁשֹוה ;יִתָּיַח ,ץֶרָאָל אָּכִּד--יִׁשְפַנ ,בֵיֹוא ףַדָר יִּכגגמק
.יִּבִל םֵמֹוּתְׁשִי ,יִכֹותְּב ;יִחּור יַלָע ףֵּטַעְתִּתַודגמק
.ַחֵחֹוׂשֲא ָךיֶדָי הֵׂשֲעַמְּב ;ָךֶלֳעָּפ-לָכְב יִתיִגָה--םֶדֶּקִמ ,םיִמָי יִּתְרַכָזהגמק
.הָלֶס ָךְל הָפֵיֲע-ץֶרֶאְּכ ,יִׁשְפַנ ;ָךיֶלֵא יַדָי יִּתְׂשַרֵּפוגמק
.רֹוב יֵדְרֹי-םִע ,יִּתְלַׁשְמִנְו ;יִּנֶּמִמ ָךיֶנָּפ רֵּתְסַּת-לַא :יִחּור הָתְלָּכ--'ה ,יִנֵנֲע רֵהַמזגמק
.יִׁשְפַנ יִתאָׂשָנ ,ָךיֶלֵא-יִּכ--ְךֵלֵא ּוז-ְךֶרֶּד ,יִנֵעיִדֹוה :יִּתְחָטָב ָךְב-יִּכ--ָךֶּדְסַח ,רֶקֹּבַב יִנֵעיִמְׁשַהחגמק
.יִתִּסִכ ָךיֶלֵא--'ה יַבְיֹאֵמ יִנֵליִּצַהטגמק
.רֹוׁשיִמ ץֶרֶאְּב ,יִנֵחְנַּת ;הָבֹוט ָךֲחּור :יָהֹולֱא הָּתַא-יִּכ--ָךֶנֹוצְר תֹוׂשֲעַל ,יִנֵדְּמַליגמק
.יִׁשְפַנ הָרָּצִמ איִצֹוּת ,ָךְתָקְדִצְּב ;יִנֵּיַחְּת 'ה ָךְמִׁש-ןַעַמְלאיגמק
.ָךֶּדְבַע יִנֲא ,יִּכ--יִׁשְפַנ יֵרְרֹצ-לָּכ ,ָּתְדַבֲאַהְו :יָבְיֹא תיִמְצַּת ,ָךְּדְסַחְבּוביגמק
.הָמָחְלִּמַל ,יַתֹועְּבְצֶא ;בָרְקַל יַדָי דֵּמַלְמַה--יִרּוצ ,'ה ְךּורָּב :דִוָדְלאדמק
.יָּתְחַת יִּמַע דֵדֹורָה ;יִתיִסָח ֹובּו ,יִּנִגָמ :יִל-יִטְלַפְמּו יִּבַּגְׂשִמ ,יִתָדּוצְמּו יִּדְסַחבדמק
.ּוהֵבְּׁשַחְּתַו ,ׁשֹונֱא-ןֶּב :ּוהֵעָדֵּתַו ,םָדָא-הָמ--'הגדמק
.רֵבֹוע לֵצְּכ ,ויָמָי ;הָמָּד לֶבֶהַל ,םָדָאדדמק
.ּונָׁשֱעֶיְו םיִרָהֶּב עַּג ;דֵרֵתְו ָךיֶמָׁש-טַה ,'ההדמק
.םֵּמֻהְתּו ,ָךיֶּצִח חַלְׁש ;םֵציִפְתּו ,קָרָּב קֹורְּבודמק
.רָכֵנ יֵנְּב ,דַּיִמ ;םיִּבַר םִיַּמִמ ,יִנֵליִּצַהְו יִנֵצְּפ :םֹורָּמִמ ,ָךיֶדָי חַלְׁשזדמק
.רֶקָׁש ןיִמְי ,םָניִמיִו ;אְוָׁש-רֶּבִּד ,םֶהיִּפ רֶׁשֲאחדמק
.ְךָּל-הָרְּמַזֲא ,רֹוׂשָע לֶבֵנְּב ;ְךָּל הָריִׁשָא ,ׁשָדָח ריִׁש--םיִהֹלֱאטדמק
.הָעָר בֶרֶחֵמ--ֹוּדְבַע דִוָּד-תֶא ,הֶצֹוּפַה :םיִכָלְּמַל ,הָעּוׁשְּת ןֵתֹוּנַהידמק
.רֶקָׁש ןיִמְי ,םָניִמיִו ;אְוָׁש-רֶּבִּד ,םֶהיִּפ רֶׁשֲא :רָכֵנ-יֵנְּב דַּיִמ ,יִנֵליִּצַהְו יִנֵצְּפאידמק
.לָכיֵה תיִנְבַּת ,תֹובָּטֻחְמ--תֹּיִוָזְכ ּוניֵתֹונְּב :םֶהיֵרּועְנִּב םיִלָּדֻגְמ--םיִעִטְנִּכ ,ּוניֵנָּב רֶׁשֲאבידמק
.ּוניֵתֹוצּוחְּב--תֹובָּבֻרְמ ,תֹופיִלֲאַמ ּונֵנואֹצ :ןַז-לֶא ,ןַּזִמ םיִקיִפְמ--םיִאֵלְמ ּוניֵוָזְמגידמק
.ּוניֵתֹבֹחְרִּב ,הָחָוְצ ןיֵאְו ;תאֵצֹוי ןיֵאְו ,ץֶרֶּפ-ןיֵא :םיִלָּבֻסְמ ,ּוניֵפּוּלַאדידמק
.ויָהֹלֱא 'הֱׁש ,םָעָה יֵרְׁשַא :ֹוּל הָכָּכֶׁש ,םָעָה יֵרְׁשַאוטדמק
.דֶעָו םָלֹועְל ,ָךְמִׁש הָכְרָבֲאַו ;ְךֶלֶּמַה יַהֹולֱא ָךְמִמֹורֲא :דִוָדְל ,הָּלִהְּתאהמק
.דֶעָו םָלֹועְל ,ָךְמִׁש הָלְלַהֲאַו ;ָּךֶכְרָבֲא םֹוי-לָכְּבבהמק
.רֶקֵח ןיֵא ,ֹותָּלֻדְגִלְו ;דֹאְמ לָּלֻהְמּו 'ה לֹודָּגגהמק
.ּודיִּגַי ָךיֶתֹרּובְגּו ;ָךיֶׂשֲעַמ חַּבַׁשְי ,רֹודְל רֹוּדדהמק
.הָחיִׂשָא ָךיֶתֹאְלְפִנ יֵרְבִדְו--ָךֶדֹוה דֹובְּכ ,רַדֲהההמק
.הָּנֶרְּפַסֲא ָךְתָּלֻדְגּו ;ּורֵמאֹי ָךיֶתֹאְרֹונ זּוזֱעֶווהמק
.ּונֵּנַרְי ָךְתָקְדִצְו ;ּועיִּבַי ָךְבּוט-בַר רֶכֵזזהמק
.דֶסָח-לָדְגּו ,םִיַּפַא ְךֶרֶא ;'ה םּוחַרְו ןּוּנַחחהמק
.ויָׂשֲעַמ-לָּכ-לַע ,ויָמֲחַרְו ;לֹּכַל 'ה-בֹוטטהמק
.הָכּוכְרָבְי ,ָךיֶדיִסֲחַו ;ָךיֶׂשֲעַמ-לָּכ ,'ה ָךּודֹוייהמק
.ּורֵּבַדְי ָךְתָרּובְגּו ;ּורֵמאֹי ָךְתּוכְלַמ דֹובְּכאיהמק
.ֹותּוכְלַמ רַדֲה ,דֹובְכּו ;ויָתֹרּובְּג--םָדָאָה יֵנְבִל ,ַעיִדֹוהְלביהמק
.רֹדָו רֹוּד-לָכְּב ,ָךְּתְלַׁשְמֶמּו ;םיִמָלֹע-לָּכ תּוכְלַמ ,ָךְתּוכְלַמגיהמק
.םיִפּופְּכַה-לָכְל ,ףֵקֹוזְו ;םיִלְפֹּנַה-לָכְל ,'ה ְךֵמֹוסדיהמק
.ֹוּתִעְּב םָלְכָא-תֶא םֶהָל-ןֵתֹונ הָּתַאְו ;ּורֵּבַׂשְי ָךיֶלֵא ,לֹכ-יֵניֵעוטהמק
.ןֹוצָר יַח-לָכְל ַעיִּבְׂשַמּו ;ָךֶדָי-תֶא ַחֵתֹוּפזטהמק
.ויָׂשֲעַמ-לָכְּב ,דיִסָחְו ;ויָכָרְּד-לָכְּב ,'ה קיִּדַצזיהמק
.תֶמֱאֶב ּוהֻאָרְקִי רֶׁשֲא לֹכְל--ויָאְרֹק-לָכְל ,'ה בֹורָקחיהמק
.םֵעיִׁשֹויְו ,עַמְׁשִי םָתָעְוַׁש-תֶאְו ;הֶׂשֲעַי ויָאֵרְי-ןֹוצְרטיהמק
.דיִמְׁשַי םיִעָׁשְרָה-לָּכ תֵאְו ;ויָבֲהֹא-לָּכ-תֶא ,'ה רֵמֹוׁשכהמק
.דֶעָו םָלֹועְל--ֹוׁשְדָק םֵׁש ,רָׂשָּב-לָּכ ְךֵרָביִו :יִּפ-רֶּבַדְי ,'ה תַּלִהְּתאכהמק
.'ה-תֶא ,יִׁשְפַנ יִלְלַה :ּהָי-ּולְלַהאומק
.יִדֹועְּב יַהֹלאֵל הָרְּמַזֲא ;יָּיַחְּב 'ה הָלְלַהֲאבומק
.הָעּוׁשְת ֹול ןיֵאֶׁש ,םָדָא-ןֶבְּב--םיִביִדְנִב ּוחְטְבִּת-לַאגומק
.ויָתֹנֹּתְׁשֶע ּודְבָא ,אּוהַה םֹוּיַּב ;ֹותָמְדַאְל בֻׁשָי ,ֹוחּור אֵצֵּתדומק
.ויָהֹלֱא 'ה-לַע ,ֹורְבִׂש :ֹורְזֶעְּב בֹקֲעַי לֵאֶׁש--יֵרְׁשַאהומק
.םָלֹועְל תֶמֱא רֵמֹּׁשַה ;םָּב-רֶׁשֲא-לָּכ-תֶאְו םָּיַה-תֶא--ץֶרָאָו םִיַמָׁש ,הֶׂשֹעוומק
.םיִרּוסֲא ריִּתַמ ,'ה ;םיִבֵעְרָל ,םֶחֶל ןֵתֹנ--םיִקּוׁשֲעָל ,טָּפְׁשִמ הֶׂשֹעזומק
.םיִקיִּדַצ בֵהֹא ,'ה ;םיִפּופְּכ ףֵקֹז ,'ה--םיִרְוִע ַחֵקֹּפ ,'החומק
.תֵּוַעְי םיִעָׁשְר ְךֶרֶדְו ;דֵדֹועְי הָנָמְלַאְו םֹותָי--םיִרֵּג-תֶא רֵמֹׁש ,'הטומק
.ּהָי-ּולְלַה :רֹדָו רֹדְל ,ןֹוּיִצ ְךִיַהֹלֱא--םָלֹועְל ,'ה ְךֹלְמִייומק
.הָּלִהְת הָואָנ ,םיִעָנ-יִּכ--ּוניֵהֹלֱא הָרְּמַז ,בֹוט-יִּכ :ּהָי-ּולְלַהאזמק
.סֵּנַכְי לֵאָרְׂשִי יֵחְדִנ ;'ה םִַלָׁשּורְי הֵנֹוּבבזמק
.םָתֹובְּצַעְל ,ׁשֵּבַחְמּו ;בֵל יֵרּובְׁשִל ,אֵפֹרָהגזמק
.אָרְקִי תֹומֵׁש ,םָּלֻכְל ;םיִבָכֹוּכַל ,רָּפְסִמ הֶנֹומדזמק
.רָּפְסִמ ןיֵא ,ֹותָנּובְתִל ;ַחֹּכ-בַרְו ּוניֵנֹודֲא לֹודָּגהזמק
.ץֶרָא-יֵדֲע םיִעָׁשְר ליִּפְׁשַמ ;'ה םיִוָנֲע דֵדֹועְמוזמק
.רֹוּנִכְב ּוניֵהֹלאֵל ּורְּמַז ;הָדֹותְּב 'הל ּונֱעזזמק
.ריִצָח םיִרָה ַחיִמְצַּמַה ;רָטָמ ץֶרָאָל ןיִכֵּמַה--םיִבָעְּב ,םִיַמָׁש הֶּסַכְמַהחזמק
.ּואָרְקִי רֶׁשֲא ,בֵרֹע יֵנְבִל ;ּהָמְחַל הָמֵהְבִל ןֵתֹונטזמק
.הֶצְרִי ׁשיִאָה יֵקֹוׁשְב-אֹל ;ץָּפְחֶי סּוּסַה תַרּובְגִב אֹליזמק
.ֹוּדְסַחְל םיִלֲחַיְמַה-תֶא--ויָאֵרְי-תֶא ,'ה הֶצֹוראיזמק
.ןֹוּיִצ ְךִיַהֹלֱא יִלְלַה ;'ה-תֶא ,םִַלָׁשּורְי יִחְּבַׁשביזמק
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.ְךֵּבְרִקְּב ְךִיַנָּב ְךַרֵּב ;ְךִיָרָעְׁש יֵחיִרְּב ,קַּזִח-יִּכגיזמק
.ְךֵעיִּבְׂשַי ,םיִּטִח בֶלֵח ;םֹולָׁש ְךֵלּובְּג-םָּׂשַהדיזמק
.ֹורָבְּד ץּורָי ,הָרֵהְמ-דַע ;ץֶרָא ֹותָרְמִא ַחֵלֹּׁשַהוטזמק
.רֵּזַפְי רֶפֵאָּכ ,רֹופְּכ ;רֶמָּצַּכ גֶלֶׁש ןֵתֹּנַהזטזמק
.דֹמֲעַי יִמ ,ֹותָרָק יֵנְפִל ;םיִּתִפְכ ֹוחְרַק ְךיִלְׁשַמזיזמק
.םִיָמ-ּולְּזִי ,ֹוחּור בֵּׁשַי ;םֵסְמַיְו ֹורָבְּד חַלְׁשִיחיזמק
.לֵאָרְׂשִיְל ,ויָטָּפְׁשִמּו ויָּקֻח ;בֹקֲעַיְל וָרָבְּד דיִּגַמטיזמק
.ּהָי-ּולְלַה :םּועָדְי-לַּב םיִטָּפְׁשִמּו--יֹוּג-לָכְל ,ןֵכ הָׂשָע אֹלכזמק
.םיִמֹורְּמַּב ,ּוהּולְלַה ;םִיַמָּׁשַה-ןִמ ,'ה-תֶא ּולְלַה :ּהָי-ּולְלַהאחמק
.וָאָבְצ-לָּכ ,ּוהּולְלַה ;ויָכָאְלַמ-לָכ ּוהּולְלַהבחמק
.רֹוא יֵבְכֹוּכ-לָּכ ,ּוהּולְלַה ;ַחֵרָיְו ׁשֶמֶׁש ,ּוהּולְלַהגחמק
.םִיָמָּׁשַה לַעֵמ רֶׁשֲא ,םִיַּמַהְו ;םִיָמָּׁשַה יֵמְׁש ,ּוהּולְלַהדחמק
.ּואָרְבִנְו הָּוִצ אּוה יִּכ :'ה םֵׁש-תֶא ,ּולְלַהְיהחמק
.רֹובֲעַי אֹלְו ,ןַתָנ-קָח ;םָלֹועְל דַעָל םֵדיִמֲעַּיַווחמק
.תֹומֹהְּת-לָכְו ,םיִניִּנַּת--ץֶרָאָה-ןִמ ,'ה-תֶא ּולְלַהזחמק
.ֹורָבְד הָׂשֹע ,הָרָעְס ַחּור ;רֹוטיִקְו גֶלֶׁש ,דָרָבּו ׁשֵאחחמק
.םיִזָרֲא-לָכְו ,יִרְּפ ץֵע ;תֹועָבְּג-לָכְו םיִרָהֶהטחמק
.ףָנָּכ רֹוּפִצְו ,ׂשֶמֶר ;הָמֵהְּב-לָכְו הָּיַחַהיחמק
.ץֶרָא יֵטְפֹׁש-לָכְו ,םיִרָׂש ;םיִּמֻאְל-לָכְו ,ץֶרֶא-יֵכְלַמאיחמק
.םיִרָעְנ-םִע ,םיִנֵקְז ;תֹולּותְּב-םַגְו םיִרּוחַּבביחמק
.םִיָמָׁשְו ץֶרֶא-לַע ,ֹודֹוה :ֹוּדַבְל ֹומְׁש בָּגְׂשִנ-יִּכ--'ה םֵׁש-תֶא ,ּולְלַהְיגיחמק
.ּהָי-ּולְלַה :ֹובֹרְק םַע ,לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל--ויָדיִסֲח-לָכְל הָּלִהְּת ,ֹוּמַעְל ןֶרֶק םֶרָּיַודיחמק
.םיִדיִסֲח לַהְקִּב ,ֹותָּלִהְּת ;ׁשָדָח ריִׁש ,''הל ּוריִׁש :ּהָי-ּולְלַהאטמק
.םָּכְלַמְב ּוליִגָי ,ןֹוּיִצ-יֵנְּב ;ויָׂשֹעְּב לֵאָרְׂשִי חַמְׂשִיבטמק
.ֹול-ּורְּמַזְי ,רֹוּנִכְו ףֹתְּב ;לֹוחָמְב ֹומְׁש ּולְלַהְיגטמק
.הָעּוׁשיִּב ,םיִוָנֲע רֵאָפְי ;ֹוּמַעְּב 'ה הֶצֹור-יִּכדטמק
.םָתֹובְּכְׁשִמ-לַע ,ּונְּנַרְי ;דֹובָכְּב םיִדיִסֲח ּוזְלְעַיהטמק
.םָדָיְּב תֹוּיִפיִּפ בֶרֶחְו ;םָנֹורְגִּב ,לֵא תֹומְמֹורוטמק
.םיִּמֻאְלַּב ,תֹוחֵכֹוּת ;םִיֹוּגַּב ,הָמָקְנ תֹוׂשֲעַלזטמק
.לֶזְרַב יֵלְבַכְּב ,םֶהיֵדְּבְכִנְו ;םיִּקִזְּב םֶהיֵכְלַמ רֹסְאֶלחטמק
.ּהָי-ּולְלַה :ויָדיִסֲח-לָכְל ,אּוה רָדָה--בּותָּכ טָּפְׁשִמ ,םֶהָּב תֹוׂשֲעַלטטמק
.ֹוּזֻע ַעיִקְרִּב ,ּוהּולְלַה ;ֹוׁשְדָקְּב לֵא-ּולְלַה :ּהָי-ּולְלַהאנק
.ֹולְדֻּג בֹרְּכ ,ּוהּולְלַה ;ויָתֹרּובְגִב ּוהּולְלַהבנק
.רֹוּנִכְו לֶבֵנְּב ,ּוהּולְלַה ;רָפֹוׁש עַקֵתְּב ,ּוהּולְלַהגנק
.בָגֻעְו םיִּנִמְּב ,ּוהּולְלַה ;לֹוחָמּו ףֹתְּב ,ּוהּולְלַהדנק
.הָעּורְת יֵלְצְלִצְּב ,ּוהּולְלַה ;עַמָׁש-יֵלְצְלִצְב ּוהּולְלַההנק
.ּהָי-ּולְלַה :ּהָי לֵּלַהְּת ,הָמָׁשְּנַה לֹּכונק
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