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אלוהי נת ל במתנה
דבר גדול ,דבר נפלא
אלוהי נת ל במתנה
את החיי על פני האדמה
נת ל את הלילה והיו
אהבה תקווה וחלו
קי ,חור ,סתיו ,אביב
נשמה טובה להביט סביב
נת ל שדות ירוקי
פרחי ועצי מלבלבי
נהרות ,נחלי וימי
שמי  ,ירח ,כוכבי
אלוהי נת ל במתנה
דבר גדול ,דבר נפלא
אלוהי נת ל במתנה
את החיי על פני האדמה
נת ל חגי ושבתות
את ישראל אר האבות
ידיי וראש להגשי חלומות
נת ל את כל הנפלאות
נת ל דברי כל כ יפי
להביא לעול ילדי
להאזי לשירי  ,לראות צבעי
הו ,מה רבו מעשי אלוקי
אלוהי  ,ת לי רק עוד מתנה
מתנה קטנה ,א נפלאה
אלוהי  ,ת לי רק עוד מתנה
את השלו על פני האדמה
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