זֶה ִׁשיר עִׁ ידּוד
לְ כָל ִׁמי שֶ ִׁמ ְתחָ ְרפֵן בַּ בִׁ יּדּוד
לְ כָל ִׁמי שֶ נִׁ ְמצָ א בְ מַּ צַּ ב רּוחַּ יָרּוד
לְ כָל ִׁמי שֶ מַּ ְרגִׁ יש שֶ הָ עֹולָם הַּ זֶה אָ בּוד
– יֵש לְ ָך כ ֶָרגַּע ְשתֵ י אֶ פְ שָ רּוּיֹות
לְ הִׁ ְתמַּ ְרמֵ ר ,לְ הִׁ ישָ בֵ ר ,לְ הִׁ יגָמֵ ר
אֹו לִׁ חְ יֹות
יֵש ה ֲֵרי ְּדבָ ִׁרים שֶ ל ֹּא בִׁ ְשלִׁ יטָ ְתָך
יֵש ְּדבָ ִׁרים יֹותֵ ר גְ דֹולִׁ ים
ּומ ְמָך
ִׁממֶ נִׁ י ִׁ
וְ אּולַּי ִׁמ ְסתַּ תֵ ר בְ תֹוְך כָל זֶה ִׁסיּפּור
אֹותָך ִׁשיעּור
אּולַּי הַּ ּיְ קּום מַּ עֲבִׁ יר ְ
ּומרּומָ ז
 וְ הּוא שֹו ֵלחַּ לְ ָך מֶ סֶ ר ,חָ בּוי ְהֹוריד אֶ ת הָ ֶרגֶל לְ ֶרגַּע מֵ הַּ גַּז
לְ ִׁ
לְ נַּּקֹות אֶ ת הַּ נְ שָ מָ ה
לְ הַּ ְס ִּׁדיר אֶ ת הַּ נְ ִׁשימָ ה
ַּלעֲצֹור ּולְ הֹודֹות (יֵש לְ ָך עַּל מָ ה!)
אָ ז זֶה זְמַּ ן לְ סַּ ּדֵ ר בַּ ֲארֹון אֶ ת הַּ בְ ג ִָׁדים
לְ בַּ לֹות יֹותֵ ר זְמַּ ןַּ ,רק אַּ תָ ה וְ הַּ ּיְ ל ִָׁדים
ַּלחֲזֹור ַּלחֲבֵ ִׁרים אַּ ח ֲֵרי שֶ הִׁ ְת ַּרחַּ קְ תָ
ַּלעֲׂשֹות בִׁ ינְ ג' ל ִַּׁס ְד ָרה
שָ אַּ ף ַּּפעַּם ל ֹּא הִׁ ְסּפַּקְ תָ
לִׁ ְדפֹוק מַּ גָש שֶ ל ּפִׁ יצָ ה
לִׁ קְ רֹוא כַּמָ ה ְספ ִָׁרים
לִׁ הְ יֹות עִׁ ם עַּצְ ְמָך
וְ לִׁ כְ תֹוב עַּל זֶה ִׁש ִׁירים
לְ הִׁ ְתקַּ שֵ ר ּולְ דַּ בֵ ר
יֹותֵ ר ִׁמ ְשתֵ י ּדַּ ּקֹות עִׁ ם ִׁאמָ א
לִׁ חְ יֹות ָּפחֹות הַּ חּוצָ ה
וְ ִׁטיּפָה יֹותֵ ר ּפְ נִׁ ימָ ה
וְ ִׁאם זֶה ל ֹּא עֹוזֵר
וְ ִׁאם אֲנִׁ י חֹופֵר
:וְ ִׁאם אַּ תָ ה אֹומֵ ר
״עֲזֹוב אָ חִׁ י ,שַּ חְ ֵרר״
אָ ז שֵ ב בַּ בַּ יִׁ ת ,וְ יָאללָה
.ת ְתמַּ ְרמֵ ר
ִׁ

