י ְִׁשמָ עֵ אל ,י ְִׁשמָ עֵ אל,
עַ ד אָ נָה בֵ ינֵינּו הָ ִריב י ְִׁשּתֹולֵ ל?
אָ ִחי ִמנִ י כְׁ בָ ר ,אֲ ִחי בֶּ ן הָ גָר,
אָ ִחי הַ ּתֹועֶּ ה בַ ִמ ְׁדבָ ר.
אֶּ חָ ד הַ מַ ְׁלאָ ְך אֶּ ל ְׁשנֵינּו נִ ְׁשלַ ח.
אֶּ חָ ד הַ מַ ְׁלאָ ְך עַ ל ְׁשנֵינּו סָ כְַך
נּותָך ִמלֵ ָדהְׁ ,ב ַד ְׁרכִ י ע ֲֵק ָדה.
בֶּ ֱע ְׁ
קֹולי ִּת ְׁשמַ ע ,הָ אָ ח
לּו ִ
הַ מַ ְׁלאָ ְך הַ מַ ְׁלאָ ְך בַ ל נִ ְׁשכַח!
אֹורחָ ה וְׁאֵ ינָּה ִמ ְׁתעַ כֶּבֶּ ת,
נֹוד ֶּדת הָ ְׁ
ֶּ
צֹועֶּ ֶּדת עַ ל כ ְָׁרחָ ּה מֵ חַ יִ ים וְׁעַ ד מָ וֶּת
ֹלהים,
רֹואים מַ ְׁראֹות אֱ ִ
ּושנֵינּו הָ ִ
ְׁ
ו ְִׁל ְׁשנֵינּו הֻ גַד הַ ּסֹוד הָ אֶּ חָ ד ,סֹודֹו ֶּשל הָ עַ ד.
לָ מָ ה נִ זְׁ ֶּרה חֹול זֶּה ְׁלעֵ ין זֶּה?
לָ מָ ה ל ֹא ָיכֹל הֱ יֹות אֱ מֶּ ת הַ מַ חֲ זֶּה,
מַ חֲ זֶּה לּו י ְִׁחיֶּה זֶּה גַם זֶּה!
אַ ָּתה אֲ ֶּשר י ְָׁדָך ְׁבכָל  -אֵ יכָה נִ ְׁבצַ ר ִמ ְׁמָך זֶּה?
הַ ָש ָרב הַ ָש ָרב רּוחֵ נּו טָ ַרף,
הַ ָש ָרב הַ ָש ָרב ִמ ְׁרעֵ נּו ָש ַרף.
הָ בָ ה ַנ ֲערֹף עָ לָ יו טַ ל הַ לֵ בָ ב,
הָ בָ ה נ ְַׁרוֵהּו חַ ְׁס ֵדי הָ אָ ב,
אָ ב הָ מֹון אָ ָדם ,אָ ִבינּו אָ ב ָרם.
רֹואי -
ִהנֵה ,הַ ְׁבאֵ רְׁ ,באֵ ר לַ חַ י ִ
אָ ִחיָך הַ כֵרִ ,הכִ ֵירנִ י נָא ,אָ ִחי.
יָבֵ ש חֲ צִ יר כ ֶַּּתבֶּ ן ,הַ נ ֹאדֹות ְׁמצ ָֹר ִרים -
נָגֹ ל אֶּ ת הָ אֶּ בֶּ ן ,נ ְָׁש ֶּקה הָ ע ֲָד ִרים.

