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 אני מאמין
 
 

ֲחלֹומֹות, ל הַׂ ֲחִקי עַׂ ֲחִקי, שַׂ  שַׂ
ח. חֹוֵלם שָׂ  זּו ֲאִני הַׂ

ם ַאֲאִמין, ָאדָׂ ֲחִקי ִכי בָׂ  שַׂ
ְך. ֲאִמין בָׂ  ִכי עֹוֶדִני מַׂ

ְפִשי ְדרֹור שֹוֶאֶפת,  ִכי עֹוד נַׂ
ְרִתיהָׂ ְלֵעֶגל ז,-ֹלא ְמכַׂ  פָׂ

ם, ָאדָׂ ם בָׂ  ִכי עֹוד ַאֲאִמין גַׂ
ז. ם ְברּוחֹו, רּוחַׂ עָׂ  גַׂ

ְבֵלי ְשִליְך כַׂ  ֶהֶבל,-רּוחֹו יַׂ
ֳמֵתי ל;-ְירֹוְמֶמנּו בָׂ  עָׂ

ב יָׂמּות ֹעֵבד, עָׂ רָׂ  ֹלא בָׂ
ת  –ר ְדרוֹ  ֶנֶפש, פַׂ ל. –לַׂ דָׂ  לַׂ
 

ם ְבֵרעּות ַאֲאִמין, ֲחִקי ִכי גַׂ  שַׂ
א ֵלב,  ַאֲאִמין, ִכי עֹוד ֶאְמצָׂ

יו, י גַׂם ִתְקֹותָׂ  ֵלב ִתְקֹותַׂ
ִבין ְכֵאב.  יָׂחּוש ֹאֶשר, יָׂ

ִתיד, ם ֶבעָׂ ה גַׂ  ַאֲאִמינָׂ
יֹום, ק ֶזה הַׂ  ַאף ִאם ִיְרחַׂ

ְך ֹבא יָֹׂבא  לֹום –אַׂ  ִיְשאּו שָׂ
ה ְלֹאם ִמְלֹאם. כָׂ  ָאז ּוְברָׂ

ִמי, ם עַׂ ח ָאז גַׂ  יָׂשּוב ִיְפרַׂ
ָאֶרץ יָׂקּום דֹור,  ּובָׂ

ְרֶזל ר ֶמנּו,-בַׂ יו יּוסַׂ לָׂ  ְכבָׂ
ִין ִין ִיְרֶאה אֹור.-עַׂ  ְבעַׂ

ש, ל, יָׂעַׂ ב, ִיְפעַׂ  ִיְחֶיה, ֶיֱאהַׂ
י, ם חָׂ ָאֶרץ ָאְמנָׂ  דֹור בָׂ

ִתיד  ִים, –ֹלא ֶבעָׂ מַׂ שָׂ  בַׂ
ֵיי י.-חַׂ  רּוחַׂ לֹו ֵאין דָׂ

ש יִָׂשיר ְמשֹוֵרר, דָׂ  ָאז ִשיר חָׂ
ב ִלבֹו ֵער;  ְלֹיִפי ְוִנְשגָׂ

ל ִקְבִרי ִעיר, ֵמעַׂ צָׂ  לֹו, לַׂ
ֵזר. ִחים ִיְלְקטּו לַׂ  ְפרָׂ
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 נטשו צללים           

 
ִלים, ֹדם ִצפֳ   ִרים! ִנְטשּו ְצלָׂ

ה ְבִני, ֶאְפרֹוִחי!  נּומָׂ
גּור  ַאל ִמִצְלֵלי ֹאֶפל תָׂ

 ִאְתָך ִכי ָאֹנִכי!
ִנים ְנֵפי ְרנָׂ ח, כַׂ  ֵיאֹור ִמְזרָׂ

ְננּו, ְפְצפּו ִוירַׂ  ְיצַׂ
ר ּוִמֶקֶדם חַׂ ר שַׂ  ֶיֱחוַׂ

ל גַׂם ִשְמֵשנּו.  יַׂעַׂ
 

ְך ֶזה הּואעִ   ְבִרי ִהְנָך ְבִני אַׂ
ְשְרָך גַׂם ֲאסֹוְנָך,  אָׂ

ְקדּוִמים ם הַׂ ע עַׂ  ֹחֶטר ֶגזַׂ
ִמים ְגאֹוְנָך; עַׂ ל הָׂ  עַׂ

ע ל, ֵתדַׂ ר ִתְגדַׂ עַׂ  עֹוְדָך נָׂ
ל, עַׂ ְמָך פָׂ  ְגדֹולֹות עַׂ

ה נְ  ִבינָׂ לָאז תָׂ  צּורֹות ִיְפעַׂ
ל!  ֵעת ִשְמֵשנּו יָׂעַׂ

 

ִרים  ֶגֶבר ִתְהֶיה יַׂד ַאְכזָׂ
ְך, ֶאְפרֹוִחי,  ִתְהיָׂה בָׂ

ה, ה, ְשקֹוטָׂ ע נּומָׂ ד ֹלא ֵתדַׂ  עַׂ
 ִאְתָך ִכי ָאֹנִכי!

ה  ה,נּומָׂ נָׂ יֹום ִכי פָׂ  ְבִני הַׂ
ְטֵרנּו,  ֹחֶשְך יַׂעַׂ

גּור,-ַאל ִמִצְלֵלי  ֹאֶפל תָׂ
ל גַׂם ִשְמֵשנּו!  יַׂעַׂ

ן גָׂ ל ִפְרֵחי מֹור בַׂ  ִמכָׂ

ן גָׂ ל ִפְרֵחי מֹור בַׂ  ִמכָׂ
ה, נָׂ שֹושַׂ ְפִשי לַׂ  נַׂ
ל ֲעְלמֹות  ֵחן-ּוִמִני כָׂ

ה, נָׂ ְבִתיְך, שֹושַׂ  ֲאהַׂ

  

ע אֹור קַׂ יֹום ְבִהבָׂ  יֹום וָׂ
ה; נָׂ גַׂ  ֵאֵצא ִלי הַׂ

ל ל ִפְרֵחי ְמֵלֵאי טָׂ  ִמכָׂ
ן  ה. –שֹושָׂ נָׂ שֹושַׂ  לַׂ


