
 

 

  :ים שכון בחצר זבוליךוהמתאו. שלום אבליךשאלי שרופה באש ל
  :אבים המשתוממים עלי מוקד גליליךהשואפים בעפר ארץ והכו

  : אשר יזרח עליהם ועליךין נוגה וקווים לאור יומםהולכים חשכים וא
  :נשבר תמיד מקונן עלי צירי חבליךושלום אנוש נאנח בוכה בלב 

  :בנות יענה ויקרא מספד מר בגלליךויתאונן כתנים ו
  :ל באש בשר ולא נכוו זרים בגחליךאיכה נתונה באש אוכלה תאוכ

  :סו חרוליךיופני פרחי הלא כ
  :א בפליליךל בכל המשפטים ותבי-בני אוה לשפוט ותשב ברוב גא

  :י שישלם לך גמוליךקים ולכן אשרועוד תגזור לשרוף דת אש וח
  :נתנך כי באחריתך תלהט אש בשוליך בלפיד ואש הלבעבור זה צורי

  :להים ומאס בגדולים וזרח בגבוליך-סיני העל כן בך בחר א
  :עט ותרד מכבודה והן אמשול משליךלהיות למופת לדת כי תתמ

  :ליךיע כן את במומשל למלך אשר בכה למשתה בנו צפה אשר יגו
  :ק תעטה לבוש אלמנות תחליף שמליךתכס סיני לבושך בשיתחת מעיל ת

  :ל ויגיעו לקברות שני שרי אציליךאוריד דמעות עדי יהיו כנח
  :הור ההר ואשאל למה נשרפו גליליךמשה ואהרן ב

  :פי כליליךוידש שלישי והוקשר הרביעי להשחית חמדתך וכל וח
  : הזה תשלום כפליך,ף באש דתונה באיוולתו לשריגדע ללוחות ועוד ש

  ,אתמה לנפשי איך יערב לחכי אכול אחרי ראותי
  : אשר תמאס לבא קהליך,דחת ושרפו שלל עליוןיאשר אספו שלליך אל תוך רחובה כנ

  : הכי אבלות נתיב ישר מסליך,א דרך סלולהולא אדעה למצ
  :ות כבול כבליךך במשקה דמעות ולרגלי היוסימתק בפי מדבש למ

  :יערב לעיני שאוב מימי דמעי עדי כלו לכל מחזיק בכנף מעיליך
  :עבור כי נכמרו רחמי לנדוד בעליך ,אך יחרבו ברדתם על לחיי

  : הלך למרחוק ועמו הלא נסו צלליך,לקח צרור כספו
  : כתורן בראש הר מגדוליך, נשארתי לבד מהם,ואני כשכול וגלמוד

  :תקו חבלי תופי חליליךי עלי כי נ,לא אשמע עוד לקול שרים ושרות
  :חול ירביון נפשות חלליך עצמו כ, כי לא מאוד יקרו,אלבש ואתכס בשק

  : אבל יחשיך אלי אליך,היום אשר יזרח אל כלעל מאור  אתמה מאד
  :ך ולא יזכור אהבת כלוליךיליו על שברונך ועל ח,זעקי בקול מר לצור

  :ק וספתה את תלוליךק עלי ההבערה אשר יצתה לחלחגרי לבוש ש
  :רון וירים את שפליךוכימי ענותך ינחמך צור וישיב שבות שבטי יש


