Pesach Poetry
Translations by R. Yonatan Cohen (unless otherwise noted)
“Gods change, prayers remain forever” (Open Closed Open), Yehudah
Amichai
Musings on the eve of the Seder, Ma Nishtana, we asked
What is different tonight from all other nights.
Most of us grew up and we don’t ask anymore but a few
continue to ask all our life, just as we ask
How are you or what time is it, while continuing to walk
without hearing an answer. What is different every night –
soothing and settling like the ticking of an alarm clock:
What’s different, everything will be different. The difference is God.
Musings on the eve of the Seder. The Torah speaks of four sons:
one wise, one wicked, one simple, and one
who does not know how to ask. But it does not speak there
of one who is good, or one who loves.
And this is a question that has no answer, and if it will have an answer
I won’t want to know it. I passed thru all the sons
in different variations, I lived my life, the moon shone
on me without need, the sun came and went, the Pesach holidays
passed without an answer. What is different. The difference
is God, death is His prophet.

 יהודה עמיחי/  פתוח סגור פתוח:קטע מתוך
 שאלנו, מה נשתנה,הרהורי ליל הסדר
.מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות
ורובנו גדלנו ולא נשאל עוד וַ אֲ חָ דים
 כמו ששואלים,ממשיכי לשאול במשך כל חייהם
 מה השעה וממשיכים ללכת,מה שלומך או
, מה נשתנה כל לילה.בלי לשמוע תשובה
כמו שעון מעורר שתקתוקו מרגיע ומרדים
. השינוי הוא האלוהים. הכל ישתנה,מה נשתנה
 כנגד ארבעה בנים דיברה.הרהורי ליל הסדר
 ואחד, אחד תם, אחד רשע, אחד חכם,תורה
 אבל לא מדובר ָשם.שלא יודע לשאול
.על אחד טוב ולא על אחד אוהב
וזו שאלה שאין לה תשובה ואם תהיה לה תשובה
 אני שעברתי את כל הבנים.לא ארצה לדעת
 הירח האיר, חייתי את חיי,בצירופי שונים
עלי ללא צורך והשמש הלכה לה וחגי פסח
 השינוי. מה נשתנה.עברו בלי תשובה
. המוות נְ בִ יאו,לוהים-הוא הא

 טליה גלזר/ ִהיא ֶשׁעָ ְמ ָדה

She Who Stood, Talya Glazer
She who stood and cleaned and washed and shined and kashered
And immersed in boiling water and held it to the fire
And got deeply burnt with caustic soda
And ruined her clothes with bleach
And cooked and broiled and baked
And prepared six Seder plates
And set a table for thirty guests
And laundered and ironed clothes for the holiday.
She who stood
And served
And cleared the meal
She who stood at “Pour out Your wrath” did not get to sing “Hallel” and
“Chad Gadya”
She laid down her head for a moment
And fell asleep.

וְ ִהיא ֶשׁעָ ְמ ָדה וְ נִ ְקּ ָתה וְ ָשׁ ְטפָ ה וְ ִצ ְח ְצחָ ה וְ ִהכְ ִשׁ ָירה וְ ִהגְ ִעילָה
וְ לִ בְּ נָה
אוּס ִטית
ְ וְ נִ כְ וְ ָתה בְּ עו ָֹרהּ בְּ סו ָֹדה ָק
יקה
ָ וְ הָ ְרסָ ה בְּ גָדֶ יהָ ִעם אֶ קוֹנו ִֹמ
וּבִ ְשּׁלָה וְ צָ לְ ָתה וְ אָפְ ָתה
וְ הֵ כִ ינָה ֵשׁשׁ צַ לְּ חוֹת סֵ דֶ ר
וְ עָ ְרכָה שֻׁ לְ חָ ן לִ ְשׁלו ִֹשׁים ִאישׁ
.וְ כִ בְּ סָ ה וְ גִ הֲ צָ ה בִּ גְ דֵ י חַ ג
וְ ִהיא ֶשׁעָ ְמ ָדה
ישׁה
ָ ִוְ ִהגּ
עוּדה
ָ וּפִ נְּ ָתה אֶ ת הַ ְסּ
"יקה ל ִָשׁיר "הַ לֵּל
ָ ִ"שׁפֹ חֲ מָ ְת " א ִה ְספּ
ְ ִוְ ִהיא ֶשׁעָ ְמ ָדה בּ
"וְ "חַ ד גּ ְַדיָא
ִהנִּ יחָ ה לְ ֶרגַע אֶ ת הָ רֹאשׁ
...וְ נִ ְר ְדּמָ ה

Liberty, Shlomi Cheski
This standing promise for our ancestors and us, were it not for it, we would not be
sitting‐leaning here this night, counting minute
after minute until the meal begins, but instead we would still be building suburban pyramids for
young‐Pharaonic couples or getting lost sans GPS in the infinite desert of
Illusions.

 שלומי חסקי/ חֵ רוּת
 ֶשׁ ִאלְ מָ לֵא עָ ְמ ָדה א,וְ ִהיא ֶשׁעָ ְמ ָדה לַאֲ בו ֵֹתינוּ וְ לָנוּ
הָ יִינוּ ְמסֻ בִּ ים פֹּ ה הָ עֶ ֶרב וּמוֹנִ ים ַדּ ָקּה
-פַּ ְרעוֹנִ ים- אֶ לָּא מַ ְמ ִשׁיכִ ים לִ בְ נוֹת ִשׁכּוּנֵי פִּ ָיר ִמידוֹת לְ זוּגוֹת,אַחַ ר ַדּ ָקּה לִ ְת ִחלַּת הָ ֹאכֶל
 בְּ ִמ ְדבַּ ר הַ הֲ זָיוֹתG.P.S ְצ ִע ִירים א ֹו ִמ ְתבַּ ְרבְּ ִרים חַ ְס ֵרי
.הָ אֵ ינְ סוֹפִ י

Slave‐Work in Ras El Satan – Sinai 2003, Matty Shmueloff
Not all the slaves came out of Egypt
Said the 16‐17 hour work‐leaden feet
Of 13 year old Ismail

 מתי שמואלוף/ 2003 אַדמַ ת ִסינַי
ְ ְעַ בְ דוּת בְּ ַראס אֶ ל ָשׂטָ ן – בּ
א כָּל הָ עֲ בָ ִדים י ְָצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם
 ְשׁעוֹת הָ עֲ בו ָֹדה17-16 אָמרוּ לִ י ַרגְ לֵי
ְ
.13- ַיסמָ ִעיל בֶּ ן ה
ְ ֶשׁל ִא
Come – Bo, Bela Shor
I came to Pharaoh
And I said to him
Send me from slavery to liberty
He looked at me
Hardly replied
What do you want from me
This thing is in your hand
To do
Coming Out of Egypt, Chagit Akerman
Not with a mighty hand
And not with an outstretched arm
And not with great awe
And not with signs
And not with wonders
But rather with hesitation, with small steps, dreading darkness
With softness
While cleaving
With intention
With precision
With love
Carrying small signs like the wrinkles of time
Passing, and the shift of seasons, my changing body, the pearls of
My longing.
Coming out of Egypt.
Each Morning, Aryeh Sivan
Each morning a person wakes
On the shore of the sea of tomorrow
And he asks himself: to cross
Or not to cross
Nun, Natan Alterman
In a decaying old hut,
With his brothers, thank God,
In Goshen, long ago, once dwelled a man
A Hebrew by the name of Nun.
In the depths of the Book of Exodus – there he got absorbed
Between the mines of Ramses and Pithom.
He did not wait for great signs or wonders
For he said: Wonders? What for?

 בלה שור/ בֹּא
אתי אֶ ל פַּ ְרעֹה
ִ ָבּ
וְ אָמַ ְר ִתּי ל ֹו
ַשׁלְּ חֵ נִ י מֵ עַ בְ דוּת לְ חֵ רוּת
הוּא ִה ְס ַתּכֵּל בִּ י
קֹשׁי
ִ ְעָ נָה לִ י בּ
מָ ה ְרצוֹנְ ִממֶּ נִּי
בְּ י ְָד הַ ָדּבָ ר
לַעֲ שׂוֹת ֹו
 חגית אקרמן/ יוֹצֵ את ִמ ִמּ ְצ ַריִם
א בְּ יָד חֲ ז ָָקה
וְ א וּבִ זְ רוֹעַ נְ טוּיָה
וְ א וּבְ מו ָֹרא גָּדוֹל
וְ א וּבְ אוֹתוֹת
וְ א וּבְ מוֹפְ ִתים
ֹשׁ
ֶ  בְּ הוּלַת ח, בִּ ְצעָ ִדים ְקטַ נִּ ים,אֶ לָּא בְּ ִהסּוּס
בְּ ֹר
וּבִ ְדבֵ קוּת
וּבְ כַוָּ נָה
וּבְ ִדיּוּק
וּבְ אַהֲ בָ ה
 וְ ִחלּוּפֵ י,נו ֵֹשׂאת ִסימָ נִ ים ְקטַ נִּ ים כְּ מ ֹו ִק ְמטֵ י הַ זְּ מַ ן הָ עוֹבֵ ר
. פְּ נִ ינֵי גּ ְַעגּוּעַ י, גּוּפִ י הַ ִמּ ְשׁ ַתּנֶּה,עוֹנוֹת
.יוֹצֵ את ִמ ִמּ ְצ ַריִם

 אריה סיוון/ ִמדֵּ י בּ ֶֹקר
אָדם ִמ ְתעוֹ ֵרר
ָ ִמדֵּ י בּ ֶֹקר
עַ ל ְשׂפָ ת ֹו ֶשׁל יַם הַ מָּ חָ ר
 ל ְַחצוֹת:וְ שׁוֹאֵ ל אֶ ת עַ ְצמ ֹו
א ֹו א ל ְַחצוֹת
נוּן
,יּשׁן
ֶ בְּ בִ ְק ָתּה ִמ ְתמוֹטֶ טֶ ת ִמ
,ִעם אֶ חָ יו בְּ חַ ְסדֵ י אֵ ל חַ נּוּן
,גשׁן
ֶ ְאָז ִאישׁ בּ-ִה ְתגּו ֵֹרר ל ֹו אֵ י
.וּשׁמ ֹו נוּן
ְ  ִעבְ ִרי פָּ לְ מוֹנִ י-ִאישׁ
 ְשׁמוֹת – ָשׁם ָשׁ ַקע הוּא-בְּ עֻ ְמ ֵקי סֵ פֶ ר
.בֵּ ין ִמכְ רוֹת ַרעַ ְמסֵ ס א ֹו פִ תֹם
וּלְ מוֹפְ ִתים נו ָֹר ִאים א ִחכָּה הוּא

? מוֹפְ ִתים? מַ ה פִּ ְתאֹם:כִּ י אָמַ ר הוּא
Under an oppressing rod
That ripped off his yellow skin,
Dead silent he walked, apathetic and drained,
Yet his heart did not break from the pain.
And with the same idle walk
He went on to gather his vessels
On the day Israel departed from Egypt…
As it states there, in the heavy laden book.
Heavens and earth illuminated
The wondrous birth of the nation,
The depths below boiled and stormed
And the sea tore in two—
But even the ripped sea,
With death on both sides,
He crossed, with his woven basket,
As though this was a self‐evident fact.
The battle did not cause him to shutter
And his heart remained silent and stubborn
And just in this manner, tradition and he arrived
To the verse that states, “then Moses sang…”
But then, only then,
When festive song thundered with force on the shore, —
Then (even Nun did not know the reason why)…
His heart broke within him for the end had arrived…
Then he remembered the brick and the mortar,
He remembered the red beating rod,
And his silent wounds that never uttered a word
Howled a scream all of a sudden.
Then he remembered the wonders and signs,
He remembered the darkness and blood,
He remembered the depths that erupted,
He realized
For him, the sea ripped apart—
With his hairy hand like a forest
He gently caressed the head of his son.
And Joshua (son of Nun) was still just a lad,
Just a lad still in Gadn”a…
In the depths of the Book of Exodus, there wept
An elderly man, among the simpletons of Israel—
And the moon shone upon him as it does upon us
On this very night.
Passover 1949

ַַתּחַ ת ֵשׁבֶ ט נ ֹוגֵשׂ הַ קּו ֵֹרע
,מֵ עָ לָיו אֶ ת עוֹר ֹו הַ צָּ הֹב
, ַאָדיש וְ ָיגֵע
ִ , הוּא,דֹּם ִהלֵּך
.וְ לִ בּ ֹו א נִ ְשׁבַּ ר ִממַּ כְ אוֹב
וּבְ או ָֹתהּ הֲ לִ יכַת עֲ צַ לְ ַתּיִם
הוּא נִ גַּשׁ וְ אָסַ ף אֶ ת ֵכּלָיו
...בְּ יוֹם צֵ את י ְִש ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ָריִם
.כָּאָמוּר ָשׁם בַּ סֶּ פֶ ר הָ עָ ב
אָרץ
ֶ ָוְ ִה ְדלִ יקוּ ָשׁמַ יִם ו
,אֶ ת מוֹפְ ֵתי ל ֵָדת ֹו ֶשׁל הָ עָ ם
וְ ָר ְתחוּ הַ ְתּהוֹמוֹת וְ סָ עָ רוּ
– –וּלִ ְשׁ ַניִם נִ ְק ַרע הַ יָּם
, ַאֲ בָ ל גַּם אֶ ת הַ יָּם הַ ָקּרוּע
,וְ הַ מָּ וֶת ִמ ְשּׁנֵי עֲ בָ ָריו
, ַ ִעם סַ לּ ֹו הָ ָקּלוּע,הוּא עָ בַ ר
.כְּ ָדבָ ר הַ מוּבָ ן מֵ אֵ לָיו
וְ הַ ְקּ ָרב א נ ַָתן בּ ֹו ְצמַ ְרמֹ ֶרת
–וְ לִ בּ ֹו עוֹד ִע ֵקּש וּמַ חֲ ֶשה
ָכּ ִהגִּ יעָ ה ִאתּ ֹו הַ מָּ סו ֶֹרת
"...משׁה
ֶ סוּקי "אָז י ִָשׁיר
ֵ ְאֶ ל פּ
 עֵ ת גֻּלְ גַּל כְּ מ ֹו ַרעַ ם,אֲ בַ ל אָז
, –הֶ חָ ג בְּ אַ ִדּיר עַ ל הַ חוֹף-ִשׁיר
...(טַּ עַ ם-אָז )גַּם נוּן א י ַָדע עוֹד מַ ה
...בּ ֹו הָ ְשׁבַּ ר לְ בָ ב ֹו כִּ י בָ א סוֹף
,הוּא ָזכַר אֶ ת הַ ִטּיט וְ הַ חֹמֶ ר
,וְ ָזכַר אֶ ת הַ שּׁוֹט בְּ אָדֹם
,וּפְ צָ עָ יו ֶשׁהֶ חֱ ִרישוּ בְ לִ י אֹמֶ ר
.ְצעָ ָקה נ ְָשׂאוּ יַחַ ד פִּ ְתאֹם
,אָרץ
ֶ ָהוּא ָזכַר הַ מּוֹפְ ִתים ֶשׁבּ
,וָ ָדם-ֹשׁך
ֶ הוּא ָזכַר אֶ ת הַ ח
,הוּא ָזכַר הַ ְתּהוֹמוֹת ֶשׁסָּ עָ רוּ
הוּא הֵ בִ ין
– –כִּ י נִ ְק ַרע ל ֹו הַ יָּם
בְּ יָד ֹו הַ ְשּׂ ִע ָירה כְּ מ ֹו יַעַ ר
.אֶ ת רֹאשׁ בְּ נ ֹו הוּא הֶ חֱ לִ יק בְּ עֶ ְדנָה
,נוּן( עוֹד ֹו נַעַ ר-וִ יהוֹשֻׁ עַ )בִּ ן
...עוֹד ֹו נַעַ ר ָקטָ ן בַּ גּ ְַד ָנ"ע
ַ ְשׁמוֹת ִה ְתיַפֵּ ח-בְּ עֻ ְמ ֵקי סֵ פֶ ר
–ִאישׁ ז ֵַקן ִמפְּ שׁוּטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל
, ַוְ הֵ ִאיר אָז אוֹת ֹו הַ יּ ֵָרח
הַ דּ ֹולֵק מֵ עָ לֵינוּ הַ לֵּיל
פסח תש"ט

עברנו את פרעה נעבור גם את זה
מאיר אריאל

We Made It Through Pharoah – So We’ll Make It Through This, Meir
Ariel*
The income tax officials my amplifier obtained
The pleasant V.A.T. clerks my radio detained
The electric company my flow restrained
The water service company my sources drained
I started declining, I became gravely strained falling under a spell,
But we made it through Pharaoh –
So we’ll make it through this
An eMistake cost me a million or more
A clever ATM swallowed my balance whole
An electronic clerk my pleading ignored
An automatic judge my license it tore
I paid mechanic lawyers with currency galore
And they too stripped me to my core
But we made it through Pharaoh –
So we’ll make it through this
I learned a profession to put to good use
Working hard to not to be misused or abused
But the system was equally determined to make me lose
So there I was standing discharged and accused
And hungry as hell
But we made it through Pharaoh –
So we’ll make it through this
It sometimes hits me on a crowded bus
Sometimes it’s me and sometimes it’s us
At the exit of a game, getting pushed and shoved
Taking desperate measures to reach blissful love
I get elbowed in the face, in my ribs and my back
But we made it through Pharaoh –
So we’ll make it through this
For a while I wandered without an aim
Without definition without an I am
I lost some stature and my sense of shame
Desperately hoping my questions to tame
I became insane
But we made it through Pharaoh –
So we’ll make it through this
And now I’m stuck in these modern times
Flowing with corruption, politics, and crime
But for the sake of truth, I’m doing fine
Detached from all the media’s constant lying
And the people’s rule is once again crying
While I slowly decline
But we made it through Pharaoh –
So we’ll make it through this

 הם עיקלו לי מגבר,מס הכנסה
,  הם עיקלו לי משדר,מס ערך מוסף
, חברת החשמל עיקלו לי מצבר
- מינהל המים סתמו לי באר
...  התחלתי הוזה,ראיתי שאני מתדרדר למשבר
.  נעבור גם את זה,אבל עברנו את פרעה
, טעות במחשב עלתה לי מיליון
, כספומט בלע לי יתרת חשבון
, מזכירה אלקטרונית דחתה לי ראיון
שופט אוטומטי שלל לי רשיון
... לעורך דין מכני שילשלתי אסימון בחריץ הפה
.  נעבור גם את זה,אבל עברנו את פרעה
למדתי מקצוע מועיל ונחוץ
כדי שלא אהיה דחוק ולחוץ
 הייתי חרוץ,התמדתי בו
(ברם כשלון המערכת גם כן היה חרוץ )מאוד
... מצאתי את עצמי עם המקצוע בחוץ הולך ורזה
.  נעבור גם את זה,אבל עברנו את פרעה
לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף
, או ביציאה ממגרש עת אני דרוך ודחוף
, לפעמים ברחוב מרוב חיכוך ושפשוף
, מרוב ביקוש לאיזה אושר חטוף
...  המרפק הזה, לפעמים בפרצוף, בצלעות,בגב
.  נעבור גם את זה,אבל עברנו את פרעה
, הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה
, ללא הגדרה וללא פשרה
, איבדתי גובה וקצת הכרה
, חשבתי אולי בכל זאת הגדרה
..  נקרעתי על זה- שתתן תשובה חד משמעית וברורה
.  נעבור גם את זה,אבל עברנו את פרעה
, ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש
. ולמען האמת אני די אדיש
, המצב אומנם ביש אך איני מרגיש
. אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש
...  ואני מתבזה- ושלטון העם שוב יורד אל הכביש
. נעבור גם את זה,אבל עברנו את פרעה

*Translation mostly based on the following source:
https://sites.google.com/site/betargumyashir/translationstoenglish/sincethepharaohwesurvived

Out of Egypt, Alma Zohar*

 עלמה זהר,ממצרים

There’s always war in Africa
Fortunately it’s so far away,
We don’t have to see or hear it,
from here

תמיד יש מלחמה באפריקה
מזל שהיא רחוקה
שלא רואים ולא שומעים
אותה מכאן

I too walked, once
Down lengthy paths of pain
From Egypt to Jerusalem,
Across a desert for many days,
Without water, no water,
With the same question in the eyes.
I, as they, encountered evil,
Striking out in all directions,
A falsely accused people,
People lacking all protection
Without a home, no home
Carrying small children as they go.
They come knocking at your door,
Crying out bitterly,
Don’t say – what do I have in common with them, are they not
Foreigners from foreign lands?

גם אני הלכתי פעם
בנתיב הייסורים
ממצרים לירושלים
 ימים רבים,במדבר
בלי מים
עם אותה שאלה בעיניים
גם אני פגשתי רשע
המכה בלי אבחנה
אנשים חפים מפשע
אנשים בלי הגנה
בלי בית
עם ילדים קטנים בידיים
הם דופקים לך בדלת
הם בוכים בכי תמרורים
אל תאמר – מה לי עם אלה
אלה אנשים זרים

Don’t you know each day and age,
One and all must see himself,
As though having escaped Egypt,
So he won’t forget how he fled,
How he was beaten, humiliated, murdered,
How he called out to the heavens.
I too vainly tried,
To save the little that I could,
With no place left to hide
Anyone could let my blood,
Mark of Cain, Mark of Cain,
People pleading on their knees.
They come knocking at your door,
Crying out bitterly,
Don’t say – what’s between me and them, are they not black?

כי בכל דור ודור
חייב אדם לראות עצמו
כאילו הוא יצא ממצרים
שלא ישכח איך ברח
 נרצח, הושפל,הוכה,
איך צעק לשמיים
גם אני חיפשתי כוח
להציל מה שאפשר
כשלא היה לאן לברוח
דמי היה מותר
אות קין
אנשים נופלים לברכיים
הם דופקים לך בדלת
הם בוכים בכי תמרורים
אל תאמר – מה לי עם אלה אלה
אנשים שחורים

Don’t you know each day and age…
Ruler of the World
Save us please while you still can
And bless us to never ever need
The mercies of another man
Don’t you know each day and age…
There’s always war in Africa,
What luck it’s so far away,
We don’t have to see or hear it, from here.
There’s always war in Africa,
What luck it’s so far away,
We don’t have to see or hear…the scream

…כי בכל דור ודור
אז שמור נא על כולנו
ריבונו של עולם
שלא נזדקק אף פעם
לרחמים של בני אדם
…כי בכל דור ודור
תמיד יש מלחמה באפריקה
מזל שהיא רחוקה
שלא רואים ולא שומעים אותה מכאן
תמיד יש מלחמה באפריקה
מזל שהיא רחוקה

*Translation mostly based on the following source:
http://makomisrael.org/wp‐content/uploads/2011/06/from‐egypt.pdf
Every Person Needs to have a Certain Egypt, Amnon Ribak
Every person needs to have a
certain Egypt,
To deliver themselves from it
with a strong arm,
or with grinding teeth.
Every person needs terror and great darkness,
and comfort and promise and redemption,
that they would know to look up at the sky.
Every person needs one prayer,
that would always be on their lips.
A person needs to bend one time –
Every person needs a shoulder.
Every person needs to have a certain Egypt,
to redeem themselves from it, from the house of slavery,
to go out in the middle of the night to the desert of fears,
to march straight into the waters,
to see them open before them to both sides.
Every person needs a shoulder,
on which to carry the bones of Joseph,
Every person needs to straighten their backs.
Every person needs to have a
certain Egypt,
and a Jerusalem,
and one long journey,
that they will forever remember
in their feet.

שלא רואים ולא שומעים
את הצעקה
 אמנון ריבק- כָּל אָדָ ם צָ ִריך ִמ ְצ ַריִם
אָדם צָ ִריך ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ל ֹו
ָ כָּל
,אֵ יז ֹו ִמ ְצ ַריִם
לִ ְהיוֹת מֹ ֶשׁה עַ ְצמ ֹו ִמתּ ֹוכָהּ
,בְּ יָד חֲ ז ָָקה
.יקת ִשׁ ַנּיִם
ַ א ֹו בַּ חֲ ִר
,אָדם צָ ִריך אֵ ימָ ה וַ חֲ ֵשׁכָה גְּ ד ֹולָה
ָ כָּל
, וְ הַ צָּ לָה, וְ הַ בְ טָ חָ ה,וְ נֶחָ מָ ה
.ָשׂאת עֵ ינָיו אֶ ל הַ ָשּׁמַ יִם
ֵ ֶשׁיּ ֵַדע ל
,אָדם צָ ִריך ְתּפִ לָּה אַחַ ת
ָ כָּל
.גוּרה אֶ ְצל ֹו עַ ל הַ ְשּׂפָ ַתיִם
ָ ְשׁ ֵתּהֵ א ְשׁ
-אָדם צָ ִריך פַּ עַ ם אַחַ ת לְ ִה ְתכּוֹפֵ ף
ָ
.אָדם צָ ִריך כּ ֵָתף
ָ כָּל
,אָדם צָ ִריך ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ל ֹו אֵ יז ֹו ִמ ְצ ַריִם
ָ כָּל
,לִ גְ אֹל עַ ְצּמ ֹו ִממֶּ נָה ִמבֵּ ית עֲ בָ ִדים
,לָצֵ את בַּ חֲ ִצי הַ ַלּיִל אֶ ל ִמ ְדבַּ ר הַ פְּ חָ ִדים
,ְשׁר אֶ ל תּוֹך הַ ַמּיִם
ֵ לִ ְצעֹד הַ י
.לִ ְראו ָֹתם נִ פְ ָתּ ִחים ִמפָּ נָיו ל ְַצּ ָד ִדים
,אָדם צָ ִריך כּ ֵָתף
ָ כָּל
,ָשׂאת עָ לֶיהָ אֶ ת עַ ְצמוֹת יוֹסֵ ף
ֵ ל
. ְאָדם צָ ִריך לְ ִהזְ ַדּ ֵקּף
ָ כָּל
אָדם צָ ִריך ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ל ֹו
ָ כָּל
.אֵ יז ֹו ִמ ְצ ַריִם
,ירוּשׁ ַליִם
ָ
ִו
,וּמַ סָּ ע אָרוֹך אֱ חָ ד
לִ זְ כֹּר אוֹת ֹו לָעַ ד
בְּ כַפּוֹת הָ ַר

