ט' – ִמ ִלּים ְרטוּבּוֹת

יליוֹת
ע'ִ -מ ִלּים ְש ִל ִ

ָרטֹבִ ,ט ָפּהֲ ,א ַט ְפ ֵטף,
ַמ ְר ִטיבִ ,ש ָטּפוֹןָ ,שׁ ְטפוּ,
ָשט ,טוֹ ֵב ַעֶ ,א ְט ַבּע,
ָמ ָטרִ ,מ ְט ִר ָיה

ָכּ ַעסֶ ,נ ֱע ַלבַ ,צ ַער,
נִ ְס ָערֲ ,עצוּבָ ,פּגוּ ַע,
ֲע ְק ַשןֲ ,ע ְצ ָבּנִ י,
ֲע ְרמוּ ִמי

ע'ִ -מ ִלּים ִמן ַהצוֹ ֵמ ַח

א'ְ -בּ ֵני אָ ָדם

זוֹ ֵר ַע ,נוֹ ֵט ַע ,עוֹ ֵקר,
ֵע ֶשׂבָ ,ע ֶלהָ ,ע ָנףֵ ,עץ,
ָע ִציץֶ ,גּ ַזעְ ,פּ ַק ַעתֶ ,נּ ַטע
יִ ְב ַקע ,יִ ְפ ַקעַ ,מ ְע ֵדּר,
ֲערוּ ָגהֶ ,ז ַרע ַ ,י ַערִ ,גּ ְבעוֹל

ֲאנִ י ,אַ ָבּאִ ,א ָמּא,
ַס ָבּאַ ,ס ְב ָתּא ,אָח,
אָחוֹתִ ,איש ,אָ ָדם,
אַ ְח ָיןְ ,בּ ֵניֱ -אנוֹש ,אַ ָתּה,
אַ ֶתּםֲ ,א ַנ ְחנוֲּ ,א ָנ ִשיםִ ,א ָשּה

ש'ִ -מ ִלּים ְשׂ ֵמחוֹת

ח'ִ -מ ִלּים בּחֹ ֶפש

ָשׂשׂוֹןִ ,שׂ ְמ ָחהְ ,שׂחוֹק,
ִשׂישׂוְּ ,בּשׂוֹ ָרהִ ,מ ְשׂ ָחק,
ָשׂשָׂ ,שׂ ֵמ ַח

ַחגֵ ,חרוּתָ ,נחַ ,נ ַחת,
נִ נּוֹ ַחַ ,מ ֲח ֶנהְ ,ר ָו ָחה,
חֹ ֶפשֶ ,בּן -חוֹ ִרין ,נוִ ַח,
ְצחוֹקֲ ,ח ִגי ָגהִ ,חנְ ָגּהִ ,ש ְחרוּר

תק'ַ -תּ ָקּ ָלה

ע'ִ -מלּות ְז ַמן

ַתּ ָקּ ָלהִ ,תּקּוּן,
ָתּקוּ ַעִ ,תּ ְקתּוּק,
ֶתּ ֶקןִ ,ת ְק ָרהַ ,תּ ִקּין
נִ ְת ַקּלִ ,תּ ְק ָוה

ָשעוֹןֵ ,עתָ ,ש ָעהָ ,שבוּ ַע,
מוֹ ֵעדֶ ,ר ַגעֶ ,ע ֶרבָ ,ע ָבר,
ָע ִתידַ ,ע ְכ ָשוַ ,עדָ ,ל ַעד,
ֲע ַדיִ ן ,עוֹ ָנהַ ,פּ ַעםְ ,מעוִ ָלםִ ,ע ָדן

ח'ְ -לבוּש

ת'ִ -מ ִלּים ְמ ַנ ְגנוֹת

ָח ַיט ,חוּ ְל ָצה ,חוּט,
ָמ ַחטַ ,תּ ְחתּוֹנִ ים,
ַתּחרה ,חליפה ,מטפחת,
חיתול ,חגורה ,חלוק

ִתּ ְזמוֹ ֵרתַ ,תּוִ ים,
יעה,
ַתּ ְק ִליטְ ,תּ ִק ָ
ִמ ְק ֵל ֶדתֵ ,תּ ַבת נְ ִגי ָנהְ ,תּהוּ ָדה,
ילית
תֹּףְ ,מ ִצ ְל ַתּיִ םְ ,פּ ַסנְ ֵתּרֲ ,ח ִל ִ

