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רטוש יונתן

1 מ ?

 מעלי זאת את הוציאי
תלך באשר ותלך

 תנדח באשר ותנדח
 — אלקח לאשר ןתלקח

 דודיך, ?אא?ן ונתן
אאןן ונא?ה

השב עובר1?
 אלך באשר ואלך
— אשכב באשר ב3וא^

 מעלי' ואת את הוציאו
 וקוץ אבן אל ש?פי טוב

 — לק עתי3ש
 מעלי ואת את הוציאו

לשון כלב כל ןחלץ
- ק ל7

מאד וזתממי מה
 עלם מיתרים על

 שוליך גחעופו
 ואחור פ;ים

- עולם עד

 ארח עלי עפיפון
 ?רך על עקמה מאסלת
מטאלים3
 ?חמו ?בר צלע אל אול?ת

- מע?רים
 דקה לשון

?רם תשפר
 אליא .?לך מי

— י?שלם
- ה?ה

 ואת את לביאו
חומה
- ?מו
• * •

 לי ?קילה ת3ה
 עוד אלחמןה

תעמד איך פי
הזה אצוק3

 — מק עד
— מאד חוק פי

 בלילות משאבך על
■ נפשי שאה?ה את בקקזתי

 חיקך אל אשיב ש?עת?ם
 אה?תי
- הלכה
 ?אשך בכל ש?עת?ם

 — נאשי ??ל
דכא עד

 — אמרי
 מאד אתה אישי

 — אה?תיני אמו?ה הלא
עניני
— מאד עניתי י5

ר ו צ

 איתן צור
 עולמים צוק מ?טח

 פלע3 ןקר איתנים נהל
 מיאיו א?ןב לא אשר

— אמת אמת רא^תו

 אאנכר ש?עא?ם ואם
 - יש?עה ש?עים א?עט ואם

 אמונה ;שוב ש?עת?ם
 אמונים ?שיב ש?עת?ם
 איתן כצור

 — ?שפן עולמים
 - אלמות על סוים אלהים

 ואשועה אליך לשיבני
- באמת אליך לשימי

 לעד אפו ?אליך אשר
 בטוחות ר?2א וכפו
הטוב

 — תאטף ?צח לדד
 השא על עיג?ם ?דמע
 כן לא ממלמלת ולשון
 לעת ברכים על א?לע

 — א?ןב לא .אמונים נהל אל
 תהו עד פנים ?שא אשי
 שוא עד פנים ?שא אשר
 ?עי?יו ?יסב כהש ו?ל
 — וסלח .?ישיר ש02 רכל

 אמן אליך לשימי
— אמן אליך לשימי

 צלך כבד סלע צל
 ע.יעה לנפש טוב לטוב

 מרחוק הוללת להשיב
 תלם חור?ת לשובב

 אטב מחוצות ור?ל
 לענן עץ ?ל מאהת

 — גבהה ג?עה ?ל מעל

 לשימי
אאמן אליך

— ?אלח בל הנאמן ?צלף
אתה טוב ?י
 — סלח ?י

 ראשי מ?לט ?צלך
 — נפשי אגח ?צלך

 א?ן5 פלשי כל וה?ה
 מרע ע?ן ועצמות

 כןב1נ ע?ן ועצמת
 — לבולה לנפש עינ?ם ?סות

 ?לבן לך להש ן?ל
 לשון לעניך )*אמר בל
 — ואהלה צקון להש כל

 איאן צור
 א?ןב לא נהל

 — ?שבן לעולם ה?ים אלהים
 — רב ?טחאי

 ראשי אבף אליך

 ל?ש?רת את אסף
— נפשי


