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 הקרב בלהט ירושלים שחרור בליל חיבר שהרב שיר
 דורות חלום? הנאמין   צפיה ימי, תקוה ימי

 והכתל הבית הר   מחדל ימי, מעש ימי

 והתחנה הדמעה כתל   אדישות ימי, מרץ ימי

 והגעגועים התפילה כתל   וחוסיין אתאסי, נאצר

 העולמים רבון, כל אדון    ...יחדיו לב נועצו

 ממקדשיך אלקים נורא   מגוי ונכחידם לכו אמרו

 ותעצומות עז נתת   עוד ישראל שם  יזכר ולא

  אני רחוק מה, עולם של רבונו     וקוסיגין ונסון'ג

 נושק אני הכסופים אבני    גול-ודה וילסון

 הגליל ממרומי, ממרחקים   הטביעו חותמם את

 לקפץ אני חפץ                        שמרנו פיהם מוצא

 ולעוף לדלג אני רוצה   נתנו לדבריהם פרושים

 עיני מחמד  ופלפולים רמז, דרש, בפשט

 תחנוני מוקד               ? הנשקט, הנלחם

 השופר לתקיעות מאזין     באייר ו"כ היום ויהי...

 הלוחמים מפי הקדיש ולאמירת     שביסוד יסוד, לעומר ם"א

 הנופלים לזכר    לבריאה ך"ז ש"הת

 כמים נשפך לבי      ! ישראל צבאות כל יצאו

 לחיי שוטפות דמעות       וחרדה...  פורקן

 ואושר גיל דמעות       הושיעה' ה אנא

 ... רעדה ודמעות        הצליחה' ה אנא

 אם בדמעות הנני נזכר   ... סתומות הודעות

 יקיר בן לשוב המצפה   .שמועות לאוזן מפה

 שלווים בפנים מעודד האב    מקבל הלב? היתכן

 ממלמל והפה סוער הלב אך    ממאן המח אך

 הגן ורחום חנון    כזאת הייתה לא הן
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 ישראל בכללות בני על   למקדוני ועד מחניבעל 

 ונדחפות עולות מחשבות    הלום ועד חאן ינגיס'מג 

 אנכי חייל הן, להתגבר עלי     !כמהו נשמע לא הן 

 החיילים בתוך חייל ובני                !? מעטות כה בשעות, קטן כה בכח 

  מעודדת והתקווה    למושעות ל-א לנו ל-הא! כן  

 בשלום הביתה יחזרו כלם      ודם בשר לא  

 נשמחה ויחדיו      נלחמו שמים מן אלא 

 נעלוזה ויחדיו      ...ממסלותם הכוכבים 

 והודיה בשיר    ידענום בשנים אך, שמות ושמות

 הנפלאות ועל הנסים על  ינקנום אמנו בחלב שמות גם

 הישועות ועל הניצחונות על   שיך-אל-ושרם ה'עוג, עריש אל

 ' לה ונשבח    הקדשים וקדש יריחו, שכם

 הצבאות לאלקי ונהלל     


