Commitment II (Feminine)

Commitment Hebrew and English II for female partners (Hebrew and English are translations of each other.)
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,באאא בשבת אאאאאא לחודש אאאא שנת חמשת אלפים ושבע מאות אאאאאאא
 התכנסו בפני משפחה וחברים אאאאאאא בת אאאאאאאאאאאא,באאאאאאאאאא
.ואאאאאאא בת אאאאאאאאאאאאא כדי לבוא בברית הדדית כשותפות שוות
 כפי שאהבתי, "אוהבת אני אותך היום לחלוטין:ונדרו זו לזו באהבה ובחמלה
 אחזיקך בלבי כפי. אהיה לצדך כאשר תזדקקי לי ביותר.אתמול וכפי שאוהב מחר
 טקסט זה שייך למיכה פרקר ארטוורקס.שהנני מחזיקה אותך בזרועותיי
, אם משפט זה מופיע בגוף הטקסט.אינקורפורטד וחוקי זכויות היוצרים חלים עליו
 אשמח, אהיה שותפה לחלומותייך.האדם שמשתמש בו עושה זאת ללא רשות
 כאשר. ידידה ומאהבת, מייעצת,סוד- אהיה לך אשת. ואנחמך בצערך,באושרך
 את, את חלומותיי, את חיי. תהיי בתוך מחשבותיי,לא אראה אותך אל מול עיניי
. ברגע זה אני מכירה רק אותך ורואה רק אותך. את לי הכל, את אהבתי,אושרי
 מי ייתן ועדיין נדע את התשוקה והחיבה שאנו,ובעוד נזדקן יחד ואהבתנו תבשיל
“. התחייבותנו זו לזו חותמת מסמך זה.חשות היום האחת כלפי השניה
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On the xxxxxx day of the week, the xxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxx, in the year xxxxx,
corresponding to the xxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxxxx, in the year xxxxx, in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, daughter of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
and xxxxxxxxxxxxxx, daughter of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx joined each other before family and
friends to enter into a mutual covenant as equal partners, and with love and compassion each vowed to the
other: “Today I love you completely, as I did yesterday and as I will tomorrow. I will be there for you
when you need me most. I will hold you in my heart just as I hold you in my arms. I will share in your
dreams, delight in your joys, and comfort you in your sorrows. I will be your confidante, your counsel, your
friend, and your lover. When you are not within my sight, you will be within my thoughts. You are my life;
you are my dreams; you are my joy; you are my love; you are my everything. At this moment you are all
that I know and all that I see. As we grow old together and our love matures, may we hold on to the
passion and affection for each other we feel today. Our commitment to each other seals this document.”
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