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 :אנכי
 סכינו המות ינעץ לא בלבד בהם רק... ...  בלבד הם. "1

 (5,2( )שמר נעמי, חבקין דרורה: לחנים, רחל" )החד
 וגבריאל אשמן אהרן" )קודש לנו הוא היום זה. "... ... ... 5

 (2,3,5( )מ( )גראד
... " ו ארץ בדרך נוהג, אביבי-תל סימפתי, נאיבי והרביעי. "3
 (וילנסקי ומשה הרוסי לעמנואל" כן לנו הגידי דודה)"
 ב"לא קורא אלתרמן"( פטיש הך)" הכביש שבשיר שמענו. 2

 "(אנכי 13" וראה( )5,2) בלבד אותיות 51 של
 (2,2( )גפני אורי י"עפ) הזמר את יארוז בירמן. 2
" המן טעם" )"סוגה ובמור נרד ריחה...  תתבני גזרתך. "6
 (נבון. א.לי
 " לי גינה"ו" הנוער שירה" מלחין. 7

 "עולמים צור שבת בו כי ימים מכל מכובד זה. "... 11
 של במלותיו היריבה הקבוצה שוער על מאיים כדורגלן. 15

 (2,2( )קציר עופר י"עפ) אלוני נסים
( מ! )גרידא תכוחני מסיבה וזה"( ... אנכי 2" ראה. )13

(3,5,3) 
 (פרושינסקי. י: מלים" )חדש צעיר קרבן אפרים...  קבלו. "12
, שלונסקי: תרגם, ורקוב'צ: מלים" )בכירה האש. "... ... 16
 (5,2( )ליסטוב: לחן
 יוסי י"עפ) המזומרת והבובה הספר על יד ישים שלא. 17

 (6( )אילן
 עושה הוא מה" )"הנשמה על מיל גם לו אין...  לו אין. "11
 (וקרוסונה לגמזו" לה
 (5,5( )שמר נעמי" )נטוע תעקור. "... ... 52
" ושמים...  שמש קרני של אלפים מיתרים כנרת לי יש. "55

 (יוסף-בן צבי)

  

 :אופקי
 דוד: לחן, רחל: מלים" )לבב במענית זרעינו: אלי דוברים. "... 1

 (ואחרים זהבי
 ובבוא/יהיה תימני שיבוא המשיח/בזה נפשי חי צדיקים. "... 2

 "לבן שיכנזי על רכוב יבוא הוא/דן ועד שבע מבאר הגאולה
 (3,2( )הרוסי עמנואל" )עורף פנה. "... ... 1
 ודובי פרץ לאיתן" גדי עין" )"המחר לה צופן...  ועתיד. "9

 (אהרוני
 (ואדמון קמזון מאת" ופלא הפלא" )"צור על הכה. "... 12
 (3,2( )מ) ירקוני יפה של תיתהסביב המודעות הצהרת. 11
 חברה..." )" את גם הדו את גם כבשתי כבר נגשתי רק. "13

 "(יאטים חברה, לצים
( זהבי דוד: לחן, ה"ל ישעיהו" )ערבה ותגל וציה מדבר. "... 12

 (מ)
 (ערבי לחן, קצנלסון יצחק" )בכנען...  יפים. "12
, "סהנ מתנוסס" )"המדורה מתלקחת...  ביערות ההר על. "17

 (אמיתי מרדכי: מלים
" לי היה ולא הלואי שיש ומה, לי בא לא מעולם... ... ... כי. "11

 (5,2,5( )אלתרמן: מלים)
 (עומר ובנימין לין עמנואל" )אשקיפה...  המגדל מעל. "19
, "תק-תק-תק" )"ואיתן נכון לבנו אך... הוא ואביון עני כי. "51

 (גורי חיים: מלים
53 .I am scotsman חרב לי יש ,I (3,2... ..." )ב לבוש 
 וקול ששון קול, ירושלים ובחוצות יהודה בערי. "... ... 52

 (2,3( )ג"ל ירמיהו י"עפ" )שמחה
 ונחום ביאליק נ"ח" )הסל מלוא הגן פרי? חמוטל... מה. "52
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