
ָּבְרִכים ָהֲאָדָמה ְּבֶּמֶתק ְרָגַבִי, ַהּנֹוְׂשִאים ַחִּיים ְלָכל ֲאֶׁשר ִיְפֶרה

ִנְטִעי ָּבם ּתֹם ָואֹור ֶשְּמִביִאים ֵגַּבִי, ַּבְּשִׂמי יֹוָמם ְוֵלילֹוָתם ְּבִניחֹוַח ַהּיֹוֶרה.

ַחְּבִקי ֶאת ְיסֹודֹות ֵּביָתם ְלַבל ִיּמֹוט ָּבַרַעד, ָּבְרִכים ַּבְמָערֹות ּוְבסֹוד ַהְּנִקיִקים.

ֲהִיי ִמְדָרך ָּבטּוַח ְלָכל ְּתנּוָעה ָוַצַעד ּוַבחֹולֹות ָּבְרִכים ְּבִזְכרֹון ַהֶּמְרַחִּקים.

ַקְּבִלי ֶאת ָשְרֵשיֶהם ְּבַאֲהַבת ֵאין ֵקץ, ִלינֹק ִמְּלַשֵּד ֶאת רֹ ָהֲעָׂשִבים, 

יַח ְוֶאת ָעְצַמת ָהֵעץ. ָּבְרִכים ָהֲאָדָמה ַּבאֶֹפק ּוַבֶמְרָחִבים. ֶאת ְנִחישּות ַהּׂשִ

ָּבְרכּום ַהַּמִים ְּבֵעיֵני ַהְּתֵכֶלת ַהּצֹופֹות ֶאל ַהָּשַמִים ְּבִיְרָאה,

ָּבְרכּום ְּבֶלֶטף ֵאין-סֹוִפי ֶׁשל ַהַּגִּלים ַלחֹוף ְוַלחֹולֹות.

ָּבְרכּום ַהַּמִים ְּבַמָּסָעם ְּבֶאֶרץ א ְזרּוָעה, 

ָּבְרכּום ִּבְּתהֹומֹות ֵאין ֵחֶקר ַהּנֹוְׂשִאים ַחִּיים ַּבְּמצּולֹות.

ָּבְרכּום ְּבכֹח ַהִּטָּפה, ַהְיכֹוָלה ַלְחצֹב ָערּוץ ֵּבין ַהְּסָלִעים,

ָּבְרכּום ִּבְנִחישּות ֶׁשל ַהּסּוָפה, ִּבְמִניַפת ַהַּמָּפִלים ּוַבְצָבִעים ַהִּנְפָלִאים.

ָּבְרכּום ַעל רּוַח ֶעֶרב ֲעֻנָּגה. ַעל ֶּגֶׁשם ְּבִעּתֹו ַהְּמַחֶּיה ָּכֶרֶחם.

ָּבְרכּום ַהַּמִים ַּבל ֵיְדעּו ָּכל ְּדָאָגה, ּוָבאּו ֶאל ֵּביָתם ַהַּיִין ְוַהֶּלֶחם.

ָּבְרִכים ָהֵאש ַּבַּלַהט ּוָבאֹור. ָּבַּלָּבה ַהִנֵּשאת ִמֵּלב ָהֲאָדָמה,

ִלְפרֹוׂש ְּבַכֲעָסּה ָעָנן ָׁשחֹור, ִלְמחֹק ָּכל ָיֳהָרה ֲעֵדי ְׁשָמָמה.

ָּבְרִכים ְּבֹכַח ְלַהִּתי ֶאת ַהַּקָּים ּוְלָצְרפֹו ׁשּוב ֵמָחָדׁש ְלָסִּפיר, ִּפְטָדה ְוֶלֶשם.

ֶמׁש ְוַהָּים, ַהִּמְתַעְּלִסים ְלִהְתַעֵּנן ַעד ּבֹוא ַהֶּגֶׁשם. ַלְּמִדים ֶאת ַאֲהַבת ַהּׁשֶ

ִקיָעה. ַלְּמִדים ֶאת ַהְּגבּולֹות ֵּבין אֹור ַלֲחֵשָכה. ָּבְרִכים ָהֵאׁש ְּבאֶֹדם ַהּׁשְ

ְלַהֲאִמין ַּגם ְּבָּיִמים ֶׁשל ַּפַחד ּוְרִתיָעה, ֶשּבֹוא ָּתבֹוא ִעם ַׁשַחר ַהְּזִריָחה.

ַלְּמִדים ֶאת ַהֶּמְרָחק ֵּבין חֹם ְלֵבין ְּכִוָּיה. ְלִהָּמֵש ָלֵאׁש ַעד ְּגבּול ַהַּסָּכָנה.

בּוָיה, ְּבאֹור ַהֵּנר, ַּבַּלִּפיִדים ּוַבִּביָנה. ַלְּמִדים ֶאת ֹּכַח ַהַּשְלֶהֶבת ַהּׁשְ

ָּבְרִכים ָהרּוַח ִּביכֶֹלת ַהְּתנּוָעה. ַלֲערֹג ֶאל ַצָּמרֹות ּוְׂשדֹות ִחָּטה.

ְלָוה ִמַּדְעָּתּה. ָּבְרִכים ִּבְבִריָזה ְרגּוָעה ְוַגם ֵאיך ְלהֹוִציא ֶאת ַהּׁשַ

ָּבְרִכים ָהרּוַח ְּבקֹוֵל ָהַרב-ּגֹוִני, ַהַּמְזִמין ְוַהּזֹוֵרַע ַּפַחד ַרב,

ִמּטֹוְרָנדֹו, ֶּדֶרך ַסַער טֹוְרָדִני, ַעד ְלַּמָּשב ַקִּליל ַעל חֹוף ְוַגְרִּגיריו.

ָּבְרִכים ָהרּוַח ִּבְנִחישּות ּוְבָעְצָמה, ְלַהִּסיט ִמְּמקֹוָמם ַּגם ַעּמּוֵדי ֵּתֵבל

את ְּבׂשֹוָרה ֶׁשל ַמִים ַלּנֹוֵבל. ִלְנשֹוף ָּבֵאׁש, ְלָהִניַע ֶאת ָהֲאָדָמה ְוָלּׂשֵ

ָּבְרכּום ָהֲאָדָמה, ַהַּמִים, ָהֵאׁש ְוָהרּוַח

ַשְּלבּו ַאֲהַבְתֶכם, ַאְּמצּו ֶאת ָּכל ַהֹּכַח

ּוִמי ִיֵּתן ְוֵהם ִיְחיּו ְּבֶׁשֶקט ּוֶבֱאמּוָנה 

ֶׁשָּכל עֹוָנה נֹוֶׁשֶקת ְלעֹוָנה

ּוִמי ֶׁשָאֲהָבה ְוַסְבָלנּות ָינּוחּו ְּבֵחיקֹו

ִיְהֶיה ָלַעד ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו.
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