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ַחֵתָּפִהְל ןֹוצָר יֵרֲעַׁש תֵע  
ַחֵטֹוׁש לֵאְל יַּפַכ הֶיְהֶא םֹוי  

ַחֵכֹוה םֹויְּב יִל אָנ רֹכְז אָּנָא  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
הָרָׂשְעַה ףֹוסְּב הָֻּסנ תיִרֲחַאָּב  
הָרָּׂשִמ Gְל דַלֹונ רֶׁשֲא ןֵּבַה  
הָרָׁשְקִנ דֹאְמ דַע ֹוב Gְׁשְפַנ םִא  
הָרָב הָלֹועְל יִל ּוהֵלֲעַה םּוק  
ַחֵרֹוז Gְל דֹובָּכ רֶׁשֲא רַה לַע  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
קָחְצִי Nֵדּומֲח יִּכ הָרָׂשְל רַמָא  
קַחַׁש תַדֹובֲע דַמָל ֹאלְו לַדָּג  

ַקָח לֵא ֹול רֶׁשֲא ּוהֵרֹואְו Nֵלֵא  
קַחְרִּת לַא לָבֲא ןֹודָא הָכְל הָרְמָא  
חֵטֹוּב לֵאְּב Nֵּבִל יִהְי ּהָנָע  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
רֶקֹּבַּב RNֲהַל םיִּכְׁשִהְו רַַחָׁש  
רֶקֶּׁשַה יֵתְּמִמ ויָרָעְנ יֵנְׁשּו  
רֶקֵח לֶא ּועְגָנ יִׁשיִלְּׁשַה םֹוי  
רֶקֶיָו דֹוהְו דֹובָּכ תּומְּד אְרַּיַו  
ַחֵׁשָּמִהְל ֵןָנֹוּבְתִהְו דַמָע  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
רֹמאֵל םָאָרְק יִּכ ויָרָעְנ ּועְדָי  

רֹּמַה רַה ׁשֹארְּב ץָצ םֶתיִאְרַה רֹוא  
רֹומְהַמ קַר הֶזֱחֶנ ֹאל ּורְמֹאּיַו  
רֹומְֲחַל םיִלּוׁשְמ םַע הֹפ ּובְׁש הָנָע  
ַחֵּטַּתְׁשִהְל רַעַּנַהְו יִנֲאַו  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
הָכאָלְמִּב תֹוׂשֲעַל םֶהיֵנְׁש ּוכְלָה  
הָכָּכ ויִבָאְל קָחְצִי הֶנֲעַיְו  

הָכְָרֲעַמ יֵצֲעַו ׁשֵא הֵאְר יִבָא  
הָכָלְֲהַּכ רֶׁשֲא הֶׂש יִנֹדֲא הֵּיַא  
ַחֵכֹוׁש Gְתָּד הֶז םֹויְּב ְּתַאַה  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
הֶסְחַמ יַח לֵאְּב ויִבָא הֶנֲעַיְו  
הֶּׂשַה הָלֹועְל הֶאְרִי רֶׁשֲא אּוה יִּכ  
הְֶׂשֲעַי םיִהRֱא ץֹּפְחַי רֶׁשֲא לָּכ עַּד  
אֵּסִּכ ויָנָפְל םֹוּיַה יִנְב הֶנְבִנ  

ַחֵבֹוּזַהְו חַבֶז ריִמֲאַי זָא  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
ַחֹּתְפִל םיִמֲחַר יֵרְעַׁשְּב ּוקְפָּד  
ַחֹּבְזִל בָאְו חַבָּזִהְל ןֵּבַה  
ַחֹטְבִל ויָמֲחַרְבּו לֵאְָל םיִֹוק  
ַחֹכ ּופיִלֲחַי 'ה יֵֹוקְו  
ַחֵּפַּתְסִהְל לֵא תַלְחַנְּב ּוׁשְרָּד  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
לִיַחָו ןֹואְּב הָלֹוע יֵצֲע ןיִכֵה  
לִיַא ֹודְַקָעְַּּכ קָחְצִי דֹקֲעַּיַו  
לִיַל םָניֵעְּב םָמֹוי רֹואְמ יִהְיַו  
לִיַחְּב םיִלְזֹונ ויָעָמְּד ןֹומְֲהַו  
ַחֵמָׂש בֵלְו הָכֹוּב רַמְּב ןִיַע  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
הָנָּפ ּהָנֹוׂשְׂש יִּכ יִּמִאְל ּוחיִׂש  
הָנָׁש םיִעְׁשִתְל הָדְלָי רֶׁשֲא ןֵּבַה  
הָנָמ תֶלֶכֲאַמְלּו ׁשֵאְל הָיָה  
הָנָא םֵחַנְמ ּהָל ׁשֵּקַבֲא הָנָא  
ַחֵּפַיְתִתְו הֶּכְבִּת םֵאְל יִל רַצ  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 



 
יִרָּבְדִמ הֶמֱהֶי תֶלֶכֲאַּמִמ  
יִרָסְאַמ תֶאְו יִבָא ּהָדְּדַח אָנ  

יִרָׂשְבִּב דֹוקְי דֵַקְי תֵעְו קֵּזַח  
יִרְפֲֶאֵמ רָאְׁשִּנַה Gְּמִע חַק  
ַחיֵר קָחְצִיְל הֶז הָרָׂשְל רֹמְאְו  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
הָבָּכְרֶמ יֵכֲאְלַמ לָּכ ּומֱהֶיְו  

הָבָדְנִּב םיִלֲאֹוׁש ףַָרָׂשְו ןַפֹוא  
אָבָצ רַׂש דַעְּב לֵאָל םיִנְּנַחְתִמ  
הָבָה רֶפֹכְו םֹויְדִפ הָנְּת אָּנָא  
ַחֵרָי יִלְּב םָלֹוע יִהְי אָנ לַא  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
םִיַמָׁש ןֹודֲא םָהָרְבַאְל רַמָא  
םִיַרֹּוא ׁשיִלְׁש לֶא דָי הָחְלְׁשִּת לַא  
םִיַנְחַמ יֵכֲאְלַמ םֹולָׁשְל ּובּוׁש  
םִיַלָׁשּורְי יֵנְבִל תּוכְז הֶז םֹוי  
ַחֵתֹוּפ יִנֲא םיִמֲחַר יֵרֲעַׁש ֹוּב  
ַחֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע  

 
הָעֻבְׁשּו לּובְז ןֵכֹוׁש Gְתיִרְבִל  
הָעּוגְנּו הָרֲעֹוס הָדֵעְל הָרְכָז  
הָעּורְתּו הָעְקֹוּת הָעיִקְּת עַמְׁשּו  
הָעּוׁשְיַה ןַמְז אָּב ןֹוּיִצְל רֹמְֱאֶו  
ַחֵלֹוׁש יִנֲא הָּיִלֵאְו ןֹוּנִי  
חֵּבְזִּמַהְו דָקְעֶּנַהְו דֵקֹוע



 


