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אני מאמין
ַׂשחֲ ִקיַׂ ,שחֲ ִקי עַׂ ל הַׂ חֲ לוֹמוֹת,
זּו אֲ נִ י הַׂ ח ֹולֵם ָׂשח.
ָאדם ַאאֲ ִמין,
ַׂשחֲ ִקי כִ י בָׂ ָׂ
כִ י עוֹדֶ נִ י מַׂ אֲ ִמין בָׂ ְך.
כִ י עוֹד נַׂפְ ִשי ְדרוֹר שוֹאֶ פֶ ת,
ֹלא ְמכ ְַׂר ִתיהָׂ לְ עֵ גֶל-פָׂ ז,
ָאדם,
כִ י עוֹד ַאאֲ ִמין גַׂם בָׂ ָׂ
גַׂם בְ רּוחוֹ ,רּוחַׂ עָׂ ז.
רּוח ֹו י ְַׂשלִ יְך כַׂבְ לֵי-הֶ בֶ ל,
יְרו ְֹממֶ נּו בָׂ מֳ ֵתי-עָׂ ל;
ֹלא בָׂ ָׂרעָׂ ב יָׂמּות עֹבֵ ד,
ְדר ֹור – ַׂלנֶפֶ ש ,פַׂ ת – ל ַָׂׂדל.
ַׂשחֲ ִקי כִ י גַׂם בְ ֵרעּות ַאאֲ ִמין,
ַאאֲ ִמין ,כִ י עוֹד אֶ ְמצָׂ א לֵב,
לֵב ִת ְקו ַֹׂתי גַׂם ִת ְקו ָֹׂתיו,
ֹשר ,יָׂבִ ין כְ אֵ ב.
יָׂחּוש א ֶ
ַאאֲ ִמינָׂה גַׂם בֶ עָׂ ִתיד,
ַאף ִאם י ְִרחַׂ ק זֶה הַׂ יוֹם,
אַׂ ְך בֹא ָׂיבֹא – י ְִשאּו ָׂשלוֹם
ָאז ּובְ ָׂרכָׂה לְ אֹם ִמלְ אֹם.
יָׂשּוב יִפְ ַׂרח ָאז גַׂם עַׂ ִמי,
ָארץ יָׂקּום דוֹר,
ּובָׂ ֶ
בַׂ ְרזֶל-כְ בָׂ לָׂיו יּוסַׂ ר מֶ נּו,
עַׂ יִן-בְ עַׂ יִן י ְִראֶ ה אוֹר.
י ְִחיֶה ,יֶאֱ הַׂ ב ,יִפְ עַׂ ל ,יָׂעַׂ ש,
ָאמנָׂם חָׂ י,
ָארץ ְ
דוֹר בָׂ ֶ
ֹלא בֶ עָׂ ִתיד – בַׂ ָׂשמַׂ יִם,
חַׂ יֵי-רּוחַׂ ל ֹו אֵ ין ָׂדי.
ָאז ִשיר חָׂ ָׂדש י ִָׂשיר ְמשו ֵֹרר,
לְ יֹפִ י וְ נִ ְשגָׂב לִ ב ֹו עֵ ר;
לוֹ ,לַׂצָׂ ִעיר ,מֵ עַׂ ל ִקבְ ִרי
פְ ָׂר ִחים יִלְ ְקטּו ַׂלזֵר.
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נטשו צללים
נִ ְטשּו ְצלָׂלִ ים ,דֹם ִצפֳ ִרים!
נּומָׂ ה בְ נִ י ,אֶ פְ רו ִֹחי!
ַאל ִמ ִצלְ לֵי אֹפֶ ל ָׂתגּור
ִא ְתָך כִ י ָאנֹ כִ י!
יֵאוֹר ִמזְ ָׂרח ,כַׂנְ פֵ י ְרנָׂנִ ים
יְצַׂ פְ ְצפּו וִ ַׂירנְ נּו,
ּומ ֶקדֶ ם
יֶחֱ וַׂ ר ַׂשחַׂ ר ִ
יַׂעַׂ ל גַׂם ִש ְמ ֵשנּו.
ִעבְ ִרי ִהנְ ָך בְ נִ י אַׂ ְך זֶה הּוא
אָׂ ְש ְרָך גַׂם אֲ סוֹנְ ָך,
דּומים
חֹטֶ ר ֶגזַׂע עַׂ ם הַׂ ְק ִ
עַׂ ל הָׂ עַׂ ִמים גְ אוֹנְ ָך;
עו ְֹדָך נָׂעַׂ ר ִתגְ ַׂדלֵ ,ת ַׂדע
גְ דוֹלוֹת עַׂ ְמָך פָׂ עַׂ ל,
ָאז ָׂתבִ ינָׂה נְ צּורוֹת יִפְ עַׂ ל
עֵ ת ִש ְמ ֵשנּו יָׂעַׂ ל!
גֶבֶ ר ִת ְהיֶה יַׂד ַאכְ ז ִָׂרים
ִת ְהיָׂה בָׂ ְך ,אֶ פְ רו ִֹחי,
עַׂ ד ֹלא ֵת ַׂדע נּומָׂ הְ ,שקוֹטָׂ ה,
ִא ְתָך כִ י ָאנֹ כִ י!
נּומָׂ ה בְ נִ י הַׂ יוֹם כִ י פָׂ נָׂה,
ֹשְך יַׂעַׂ ְט ֵרנּו,
ח ֶ
ַאל ִמ ִצלְ לֵי-אֹפֶ ל ָׂתגּור,
יַׂעַׂ ל גַׂם ִש ְמ ֵשנּו!

ִמכָׂל פִ ְרחֵ י מוֹר בַׂ גָׂן
ִמכָׂל פִ ְרחֵ י מוֹר בַׂ גָׂן
נַׂפְ ִשי לַׂשו ַֹׂשנָׂה,
ּומנִ י כָׂל עֲ לְ מוֹת-חֵ ן
ִ
אֲ הַׂ בְ ִתיְך ,שו ַֹׂשנָׂה,
יוֹם וָׂ יוֹם בְ ִהבָׂ ַׂקע אוֹר
אֵ צֵ א לִ י הַׂ ַׂגנָׂה;
ִמכָׂל פִ ְרחֵ י ְמלֵאֵ י טָׂ ל
שו ָֹׂשן – לַׂשו ַֹׂשנָׂה.

