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 .1טיפ טיפה
טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה
לאן נושרת הקליפה ומסתלקת
אל האוקיינוס הגדול תכול שמיים
שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים
מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו
עוד טיפה תראי ,כמעט הגענו
אל אותה פינה ,אל המנגינה
זאת המנגינה שלנו
טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה
לאן נושרת לה דמעה ומתגלגלת
אל האוקיינוס הגדול ,תכול שמיים
שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים
מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו
עוד טיפה תראי ,כמעט הגענו
אל אותה פינה ,אל המנגינה
זאת המנגינה שלנו

 .2בראשית
בראשית היו שמיים ,בראשית היה הים כחול
בראשית היו לי יום ולילה ,לילה
שעות הרבה כחול
בראשית היתה הארץ
דשא עשב רך כשי לה ,שי לה,
בראשית
גן בעדן גן בלי שער משמיים גשם טוב ניתך
אלוהים היה רחום עם שחר
ולמשמרת נתן הוא לי אותך ,לי אותך
בראשית היה לי שמש ,בראשית זימרו לי ציפורים
בראשית הבשיל הפרי עד ערב ,ערב
תותים וגרגרים
היה לי לילה
הרוחות ניגנו זימרו שיר ערש ,ערש
לי ולך
גן בעדן גן בלי שער משמיים גשם טוב ניתך
אלוהים היה רחום עם שחר
ולמשמרת נתן הוא לי אותך ,לי אותך

 .3רואים רחוק רואים שקוף
צר היה כל כך הייתי אז מוכרח
לפרוש כנפיים ולעוף
אל מקום שבו אולי כמו הר נבו
רואים רחוק רואים שקוף
בן אדם כעץ שתול על מים
שורש מבקש
בן אדם כסנה מול השמיים
בו בוערת אש
אז דרכי אבדה חיי היו חידה
צמא כמו הלך במדבר
אל מילת אמת שכוח בה לתת
לשאת פנים אל המחר
בן אדם...
בערה בי אש יצאתי לבקש
ימים סערתי כסופה
שבתי אל ביתי למצוא שאת איתי
עד בוא הדרך אל סופה
בן אדם...

 .4ברוש
ואני ראיתי ברוש
שניצב בתוך שדה מול פני השמש
בחמסין ,בקרה ,אל מול פני הסערה
על צידו נטה הברוש
לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב
והנה ,מול הים קם הברוש ירוק ורם
הנה ברוש לבדו מול אש ומים
הנה ברוש לבדו עד השמיים
ברוש לבדו איתן
לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד
ואני כמו תינוק
שנשבר ולא יכול מול פני השמש
בחמסין ,בקרה ,אל מול פני הסערה
הנה ברוש לבדו מול אש ומים
הנה ברוש לבדו עד השמיים
ברוש לבדו איתן
לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד

 .5הלוואי
הלוואי ומענן תרד עלינו קשת
הלוואי שלעולם הזה יש תקנה
הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת
הלוואי ולא תאבד לעד המתנה
הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא
הלוואי ועוד נשב בצל התאנה
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב הלוואי
הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם
הלוואי ולא ישא עוד גוי אל גוי חרב
הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה
הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב
הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב הלוואי
הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם

 .6זה קורה
זה קורה ,שהדרך מתמשכת
זה קורה ,יש ללכת ,ללכת
שום דבר לא ידוע ,לא שנה ,לא שבוע
יש לנוע ,לנוע
ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל
אבל בן אדם זה קורה
זה קרה ,שהדרך התמשכה לי
זה קרה ,לא ידעתי איך זה בא לי
שום דבר לא ידוע ,לא שנה ,לא שבוע
יש לנוע ,לנוע
ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל
אבל בן אדם זה קרה
זה יקרה ,ואולי בסוף הדרך
שנראה כי הדרך מתמשכת
שום דבר לא ידוע ,לא שנה ,לא שבוע
יש לנוע ,לנוע
ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל
אבל בן אדם זה יקרה

 .7איך זה שכוכב
איך זה שכוכב אחד לבד מעז
איך הוא מעז ,למען השם
כוכב אחד לבד
אני לא הייתי מעז
ואני ,בעצם לא לבד

 .8לילה
מעל הצמרות עדים העננים
כשהירח אל הגן מניד ראשו ,נותן סימן
אפשר לשבת
שם בפינה ,אותו ספסל ,קלט את כל כמות הטל
והתרטב ,תיקח מגבת ,אומר הלילה ושותק
הלילה הזה ,שום סימן הוא לא נותן
הוא מעוור ,הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות
הוא מספר מעשיות
והוא חושב שילדים מאמינים לזה
מן לילה שכזה ,כזה
בחלונות כבו מזמן כל האורות
ושתי עיניים ירוקות שולחות סימפוניות אנקות
סולם מינורי
בביתני התינוקות מייללים בהפסקות
נצבט הלב ,היי אמא ,עורי ,אומר הלילה ושוכב
הלילה הזה...
החלה רוח שורקת אלף מנגינות
חצר פניה מליטה ,עוצרת את נשימתה ,כי בא אורח
הסהר מעגל את פיו ,במן חיוך כל כך חביב
ומסתרק ,אתה קירח ,אומר הלילה וצוחק
הלילה הזה...

 .9רקמה אנושית
כשאמות ,משהו ממני ,משהו ממני
ימות בך ,ימות בך
כשתמות ,משהו ממך בי ,משהו ממך בי
ימות איתך ,ימות איתך
כי כולנו ,כן כולנו
כולנו רקמה אנושית אחת חיה
ואם אחד מאיתנו הולך מעמנו
משהו מת בנו
ומשהו נשאר איתו
אם נדע איך להרגיע ,איך להרגיע
את האיבה ,אם רק נדע
אם נדע )אם נדע להשקיט( את זעמנו
)אם נדע להשקיט(
על אף עלבוננו ,לומר סליחה
)אם נדע להתחיל( מהתחלה
כי כולנו ,כן כולנו
כולנו רקמה אנושית אחת חיה
ואם אחד מאיתנו הולך מעמנו
משהו מת בנו
ומשהו נשאר איתו

 .10מילה טובה
אפילו בשרב הכי כבד
ידעתי שהגשם עוד ירד
ראיתי בחלון שלי ציפור
אפילו במשב סופה וקור
לא פעם זה קשה
אבל לרוב מילה טובה מיד עושה לי טוב
רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה
אפילו ברחוב ראשי סואן
ראיתי איש יושב ומנגן
פגשתי אנשים מאושרים
אפילו בין שבילי עפר צרים
לא פעם זה קשה
אבל לרוב מילה טובה מיד עושה לי טוב
רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה
תמיד השארתי פתח לתקווה
אפילו כשכבתה האהבה
חלמתי על ימים יותר יפים
אפילו בלילות שינה טרופים
לא פעם זה קשה
אבל לרוב מילה טובה מיד עושה לי טוב
רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה

 .11בגלל הרוח
יהיה מה שיהיה ,אני עוד אשנה
אני אגשים את חלומי
נושאי בשורה רעה ,מכות או עוד גזירה
לא ישנו את מהותי
אני את והאל שלצידי עוד ננצח
לא בגלל הכח רק בגלל הרוח הנושבת בגבי
רק בגלל הרוח ,בתוכי ,במוחי ,בנשמתי
רק בגלל הרוח ,בתוכי ,בדמי ,בנשמתי
את שיש לי להגיד אני עוד אצרח
אפילו בירח ישמעו
מי שיגיד ,לא כך ,אותו לא אשכח
יבוא היום אוכיח צדקתי
אני את והאל שלצידי עוד ננצח
לא בגלל הכח רק בגלל הרוח הנושבת בגבי
רק בגלל הרוח ,בתוכי ,במוחי ,בנשמתי
רק בגלל הרוח ,בתוכי ,בדמי ,בנשמתי

 .12אדם בתוך עצמו
אדם בתוך עצמו הוא גר ,בתוך עצמו הוא גר
לפעמים עצוב או מר הוא ,לפעמים הוא שר
לפעמים פותח דלת לקבל מכר
אבל ,אבל לרוב ,אדם בתוך עצמו נסגר
אדם בתוך עצמו הוא גר ,בתוך עצמו הוא גר
או באיזו עיר סוערת או באיזה כפר
לפעמים סופה עוברת וביתו נשבר
אבל ,אבל לרוב ,אדם גם לעצמו הוא זר
ואת ,ואת ,כמה טוב שבאת
בלעדייך ריק הבית והלילה קר
אז אני שומר עלייך כמה שאפשר
ועם כל זאת ,האם אמצא אותך מחר
אדם קרוב אצל עצמו
אדם בתוך עצמו הוא גר

 .13שיר היונה
גבוה מעל המגדלים
היונה פורשת כנף
היונה דואה במרחב ועיניה כלות
גבוה כמו הענבלים
עם עלות היום היא הומה
ועם רדת ליל בדממה ,אברותיה קלות
הלאה ,הלאה
על המים מרחפת עוד היא מחכה
גבוה מעל הרי גלבוע
מעל העננים הדרך ארוכה

 .14מישהו
מישהו ,מישהו דואג
דואג לי שם למעלה
בא והדליק כמה כוכבים
והם נופלים אחד ,אחד
אנו סובבים בשתי דרכים שונות
יום ולילה לאורכן
עייפים ורעבים ומחכים לאות
בנתיבי אבק וזמן
אנו נפגש בסוף דרכים ושאלות
נפגש בתום ימים רבים ,בתום הרבה לילות
אני יודעת שאתה קרב עכשיו
אביב חלף ,קיץ נאסף והגשם שב
מישהו ,מישהו דואג
דואג לי שם למעלה
בא ואסף כמה כוכבים
השיב אותם אחד ,אחד
אנו סובבים בשתי דרכים שונות...

 .15חופים
חופים הם לפעמים געגועים לנחל
ראיתי פעם חוף שנחל עזבו
עם לב שבור של חול ואבן
והאדם ,והאדם ,הוא לפעמים גם כן יכול
להישאר נטוש ובלי כוחות ,ממש כמו חוף
גם הצדפים ,כמו חופים ,כמו הרוח
גם הצדפים הם לפעמים געגועים
לבית שתמיד אהבנו
אשר היה ,ורק הים שר לבדו שם את שיריו
כך בין צדפי ליבו של האדם ,שרים לו נעוריו

 .16למה לי לקחת ללב
למה לי לקחת ללב
יש לי דברים חדשים בראש
יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח
למה לי לקחת ללב
יש לי הרבה לאהוב מראש
יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח
תן לצעוק ,תן ללמוד ,תן לצחוק ותן לשמוע
תן לחיות ותן לטעות ,תן לעצמך לסלוח
פשוט לאהוב
זה מה שרציתי לכתוב
לך עם זה לאט
ואז תוכל פשוט לרוץ מהתחלה

 .17אחרי עשרים שנה
אחרי עשרים שנה את עוד מנגנת
גיטרה ישנה את עוד מתכוונת
מבין המיתרים ,לטוב שבשירים ,עוד לא נכתב
אחרי עשרים שנה שוב אינני ילד
תמו נעורי ,שיבה זרקה במלך
רק את עודך עימי ,איתך שוב אל עצמי אני חוזר
עוד אותו הצליל ,עוד אותו הטעם
שמור כמו יין ,יין טוב
מתנגנת בי מנגינה בוקעת
מבין אצבעותיי ,לכי לך אל הרחוב
ושוב עולה השיר ושוב עד כלות הנפש
פרי געגועי ,ימי רימון וגפן
ורוח בי עוד שר ,רועד אותו מיתר ,עשרים שנה
עוד אותו הצליל...
אחרי עשרים שנה היו היה לי רע
את שיר המעלות האם אתה שומע
אשיר עד יום מותי ,נושאת את תפילתי המנגינה

 .18גלגל ענק
אדם בונה ביתו בדם ויזע מלילו ויומו
ובסופה עזה ,ממש בן רגע
חרב עליו עולמו
עוד שנה ועוד שנה הזמן הוא גלגל ענק
ומחר עוד יום שממרומיו נדאה למרחק
מעגל נפתח בכל שנה ומעגל נסלח בכל שנה
ואם דבר לא השתנה מחר ודאי נצחק
מעלה כשזה טוב ולא נורא כשמטה ,אם זה רע
תמיד יש עוד ברירה הזמן הוא כמו גלגל ענק
אדם אוהב תמיד בתום ולהט ביומו ולילו
פתאום כמו רוח פרא לא נודעת
נעלם ,נעלם חלומו
עוד שנה ועוד שנה הזמן הוא גלגל ענק
ומחר עוד יום שממרומיו נדאה למרחק
מעגל נפתח בכל שנה ומעגל נסלח בכל שנה
ואם דבר לא השתנה מחר ודאי נצחק
מעלה כשזה טוב ולא נורא כשמטה ,אם זה רע
תמיד יש עוד ברירה הזמן הוא כמו גלגל ענק

 .19ערב של שושנים
ערב של שושנים ,נצא נא אל הבוסתן
מור ,בשמים ולבונה
לרגלך מפתן
לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה
הבה אלחש לך שיר בלאט
זמר של אהבה
שחר הומה יונה ,ראשך מלא טללים
פיך אל הבוקר ,שושנה
אקטפנו לי

 .20אצלנו בכפר טודרא
אצלנו בכפר טודרא ,שבלב הרי האטלס
היו לוקחים את הילד ,שהגיע לגיל חמש
כתר פרחים עושים לו ,אצלנו בכפר טודרא
כתר בראש מלבישים לו ,שהגיע לגיל חמש
כל הילדים ברחוב ,חגיגה גדולה עורכים לו
שהגיע לגיל חמש ,אצלנו בכפר טודרא
ואז את חתן השמחה ,שהגיע לגיל חמש
אצלנו בכפר טודרא ,מכניסים לבית הכנסת
וכותבים על לוח של עץ ,בדבש מא' ועד ת'
את כל האותיות בדבש ואומרים לו:
חביבי ,לקק
והיתה התורה שבפה מתוקה כמו טעם של דבש
אצלנו בכפר טודרא ,שבלב הרי האטלס

 .21שיר ללא שם
כי שירי הוא בת קול ברוח ,מכתבי השלוח
מסילת חיי ,געגועי ,הד תפילותיי
כי שירי הוא עלה ברוח ,הנידף ,השכוח
הוא האור הרך ,הנפקח ,בלילותיי
הוא אתה ההולך אלי
בנדודי חולפות עלי תמונות ונשמות
ושמות ,שמות ,אתה בא והולך אלי
איי ...עלטה סביב ,הלוואי שאתה מקשיב
אולי ,אולי ,אולי ,אתה בא והולך אלי
בדרכי הולכים איתי נופים וניגונים
ופנים ,פנים ,אתה בא והולך אלי
יה ...דומיה סביב ,והיה אם אתה מקשיב
אולי ,אולי ,אולי אתה בא והולך אלי
אולי ,אולי ,אולי אתה בא והולך אלי
כי שירי הוא משב הרוח ,חלוני הפתוח
מעין כוחי ,צחוק ובכי ,קץ ייסורי
אתה בא והולך אלי

 .22לא טוב היות האדם לבדו
לא טוב היות האדם לבדו
אבל הוא לבדו בין כה וכה
והוא מחכה והוא לבדו
והוא מתמהמה והוא לבדו
לא טוב היות האדם לבדו
אבל הוא לבדו בין כה וכה
והוא לבדו יודע ,שגם אם יתמהמה
בוא יבוא ,בוא יבוא

 .23אמא אדמה
היא תביט אלי טובה וחכמה
כמו בבן השב הביתה מן הדרך
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
אמא אדמה
היא תגיד ,אתה עייף מן המסע
אל תפחד ,אני חובשת את פצעיך
היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה
אמא אדמה
נה נה נה ...
היא תביט אותי אלי טובה וחכמה
היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
אמא אדמה

 .24ימים לבנים
ימים לבנים ,ארוכים ,כמו בקיץ קרני החמה
שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר
חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה
גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר
כל כך קל לשאת שתיקתכם ,ימים לבנים וריקים
הן עיני למדו לחייך וחדלו משכבר
לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים
ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול ומחר
לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו
ולמתק הקצב הרך מתפייס ,מוותר ונרגע
כתינוק מזמר שיר ערשו טרם סגור את עיניו
עת האם הלאה פסקה מזמר ,נרדמה

 .25דברים שרציתי לומר
יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי
המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן
עמוקים מן הים הסודות שאינם מובנים לי
שאולי לא אבין ,לא אבין לעולם
לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי
בדרכים שהלכתי טעיתי וודאי לא פעם אחת
ועצבות מהלה כל שמחה ,כל שמחה ששמחתי
כמו ביקשתי דבר ,דבר שאבד
חלומות שחלמתי והם מקיצים בי עדיין
שבריהם בעיני נשטפים מפני בדמעה
ולילות ייסורים לא ספורים שהטבעתי ביין
כאובד בדרכי ,בדרכי הרעה
אך בכל הדרכים מעולם לא אבדה לי דרכינו
וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות
ואהבתי אותך והיה לנו טוב ,טוב עד גדותינו
והיה לנו רע ואהבתי אותך לא פחות .

 .26שיר אהבה בדואי
צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח
ליטף הוא את גופה הרך והסופה טרפה הכל
חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע
אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול
כשהרוחות אותו ליטפו בעוז אחז במוט האוהל
אוזניו אטם הוא לא לשמוע
לא לנשום כלל את הצליל
אתה נווד לחש מדבר אתה נקבר באוהל צר
והכבשים פעו בואדי כמו חליל
הו הו הו הו הו הו הו ,קול קורא לנדוד ,לנדוד
הו הו הו הו הו הו הו ,קול קורא לנדוד ,לנדוד
וכשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח
אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה
במחול טרוף בקני הסוף נסחף שיכור כמו חול ברוח
גם הסלעים פרסו כנפיים כמו אנפה
וכשחזר שוב על סוסו להעמיק את מוט האוהל
על היריעות היא בחוטים ובצבעים מילים רקמה
ברוך שובך בוגד אחוז היטב במוט האוהל
כי גם אותי סופה נודדת סחפה
הו הו הו הו הו הו הו ,קול קורא לנדוד ,לנדוד
הו הו הו הו הו הו הו ,קול קורא לנדוד ,לנדוד

 .27כמה נעים
כמה נעים לראות איך הירח
קרן של כסף לנו שולח
כמה נעים לחיות ,כמה נעים
כמה נעים לראות איך קרן שמש
שוב מלטפת ,שוב מחממת
כמה נעים לחיות ,כמה נעים
כל הפרחים פרחו לרגע
ים של צבעים עטף הכול
הכוכבים דלקו לפתע
יש לי כנפיים ,בוא לשמיים
איזה חיים יפים
כמה נעים לשכב על פני המים
כמה נעים לעוף לשמים
כמה נעים לחיות ,כמה נעים
כל הפרחים פרחו לרגע
ים של צבעים עטף הכול
הכוכבים דלקו לפתע
יש לי כנפיים ,בוא לשמיים
איזה חיים יפים

 .28שיר של יום חולין
אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט
אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט
אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט
אם יש לי שורשים הם מתארכים לאט
אתה רואה כיצד פתאום עובר בי רעד
הרוח משנה תכופות את כיוונה
ניסינו לעזוב אבל אני יודעת
אנחנו נשארים שנה אחר שנה
בחדרים שלך השמש משרטטת
קוים ורצועות של אור על הכתלים
אני למענך כל בוקר מלקטת
פרטים קטנים ,שמחות קטנות של יום חולין
האם אתה משיב ,האם אתה עונה לי
אולי באזנך הולמים גם שעוניי
אולי אתה מקשיב ,אולי אתה דומה לי
הן בפניך משתקפים פתאום פני
אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט
אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט
אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט
אם יש לי שורשים הם מתארכים לאט
יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד
ובחסדו שורות אליך נכתבות
קח את ידי עכשיו ,עשני מפויסת
ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות

 .29אדמה
אדמה ,אני קשובה לקולך
אדמה ,תמיד ולאן שאלך
אדמה ,השביל בו אפסע הוא שבילך
אמא אדמה
אדמה ,רגלי מהלכות יחפות
אדמה ,פנייך חמות ועוטפות
אדמה ,עיניים חומות בי צופות
אמא אדמה
הן באתי ממך ,מחיקך ,אדמה
ואת עתידה לשכך ,אדמה
את כל כאבי ,את לילותיי ,את ימי
עולם ומלואו לך מודה ,אדמה
ואנו עצי השדה ,אדמה
ממך ואלייך ,אם כל חי ,אמציני
אדמה ,נותנת פריה לכולם
אדמה ,טובה ותמימה לעולם
אדמה ,למדי נא את בנך האדם
אמא אדמה
הן באתי ממך ,מחיקך ,אדמה

 .30מסע לארץ ישראל
הירח משגיח מעל ,על גבי שק האוכל הדל
המדבר מתחתי ,אין סופו לפנים
ואמי מבטיחה לאחי הקטנים
עוד מעט ,עוד קצת ,להרים רגליים
מאמץ אחרון ,לפני ירושלים
אור ירח החזק מעמד ,שק האוכל שלנו אבד
המדבר לא נגמר ,יללות של תנים
ואימי מרגיעה את אחי הקטנים
עוד מעט ,עוד קצת ,בקרוב נגאל
לא נפסיק ללכת ,לארץ ישראל
ובלילה תקפו שודדים ,בסכין גם בחרב חדה
במדבר דם אימי ,הירח עדי
ואני מבטיחה לאחי הקטנים
עוד מעט ,עוד קצת ,יתגשם החלום
עוד מעט נגיע ,לארץ ישראל
בירח דמותה של אימי ,מביטה בי ,אמא אל תיעלמי
לו היתה לצידי ,היא היתה יכולה
לשכנע אותם שאני יהודי
עוד מעט ,עוד קצת ,יתגשם החלום
עוד מעט נגיע ,לארץ ישראל
עוד מעט ,עוד קצת ,להרים רגליים
מאמץ אחרון ,לפני ירושלים

 .31אחרי הכל את שיר
אחרי הכל את שיר ,לא עוד בשר ודם
לא עוד אישה חיה ,אבל את שיר קיים
והוא עטוף מילים ,מילים ומנגינה
וקצב מסוים ,אחרי הכול את שיר קיים
אז לפעמים כשקר לי ,בשקט מתיישב איתך
ושר בלי מילים ,אני שר לי
אחרי הכל את שיר ,את שיר נכתב
כל המילים שאת לחשת בי
כל המילים שאת לחשת הן שיר עכשיו
אוהבת ,ועוד מה שחשת בי
מילים ,מילים ,מילים בשיר נכתב
אני קרוב בשיר כמו הנשימה
באהבה נפתח ,ונסיים במה
ונסיים במי ,אולי בך ,אולי בי
אולי בלי מילים
אחרי הכל ,עכשיו את שיר שלי

 .32מזמור ירח
ירח שיר לי שיר מזמור זוהר
ליבי המתעורר נפתח לאהבה
כוכב יאיר לי דרך חדשה
אומר בלחישה האור בתוכך
השמש בא ויום חדש מתוק
השחר מתעורר נותן לי הבטחה

 .33כך ברא אותך הטבע
כך ברא אותך הטבע
עם קצת דמיון ומחשבה חופשית
אז תן לזה לגדול מהתחלה בבקשה
אל תנסה להילחם בזה
אל תנסה להשתנות
כי זה תמיד יבוא מהתחלה פתאום

 .34עוד חוזר הניגון
עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא
והדרך עודנה נפקחת לאורך
וענן בשמיו ואילן בגשמיו
מצפים עוד לך ,עובר אורח
והרוח תקום ובטיסת נדנדות
יעברו הברקים מעליך
וכבשה ואיילת תהיינה עדות
שליטפת אותן והוספת ללכת
שידיך ריקות ועירך רחוקה
ולא פעם סגדת אפיים
לחורשה ירוקה ואישה בצחוקה
וצמרת גשומת עפעפיים

 .35שער הרחמים
מסתובב בעיר הישנה ורעש בא מכל פינה
אני מכיר כבר ,מכיר כבר את דרכי
בדרך לשער הרחמים
לא מביט סביב לא מקשיב
איש חולם אני וכך היה תמיד
אבל מכיר כבר ,מכיר כבר את דרכי
בדרך אל שער הרחמים
חי פעם ,רק פעם ,יש טעם ,אין טעם
עם כח ,בלי כח שער הרחמים
בואי איתי יחד ,בואי מתוך הפחד
כי את ,גם את חלק משער הרחמים
השלטים מעל החנויות משקיפים על הרחובות
בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה
הראו לי את שער הרחמים
חי פעם ,רק פעם ,יש טעם ,אין טעם
עם כח ,בלי כח ,שער הרחמים
בואי איתי יחד ,בואי מתוך הפחד
כי את ,גם את חלק משער הרחמים

 .36לקחת את ידי בידך
לקחת את ידי בידך ואמרת לי
בואי נרד אל הגן
לקחת את ידי בידך ואמרת לי
דברים שרואים משם לא רואים מכאן
ניגנת לי שיר על הגיטרה וקולך רעד
רוח בי קמה ,רוח שרה ,והזמן כאילו עמד
ואני עוד זוכרת כל טעם וריח
את חלקת השדה לאור הירח
קול התן מן הוואדי וכובד הפרי בבוסתן
דברים שרואים משם לא רואים מכאן
הייתי לבדי ודרכי אבדה לי
ובאת ,באת לי בזמן
הייתי לבדי ודרכי אבדה לי
דברים שרואים משם לא רואים מכאן
נתת לי יד ,הראית לי דרך להרבה דברים
הבאת חיוך יפה כמו פרח וכוח להאמין
ואני עוד זוכרת את השיר ששרת
את החלק הטוב מכל מה שאמרת
היי ,מלאך ושטן ,התשוב לעצור את הזמן
דברים שרואים משם לא רואים מכאן

 .37עוד יבוא היום
עוד יבוא היום ,עוד יבוא היום
כמו אנקור אל גן בסתיו
כן אני רואה ,כן אני רואה אותו כולו לבן וסב
הוא כוכב תועה ,הוא כוכב תועה
המתקרב לכאן עכשיו
עוד יבוא היום ,עוד יבוא היום יכה בחליליו
עוד יבוא היום ,עוד יבוא היום
ושוב נהיה יחדיו בלי די
הוא ניגון עתיק ,הוא ניגון עתיק
שנתגלו תוויו הוא חי
כמו חבר ותיק ,כמו חבר ותיק שנעלם ושב אלי
עוד יבוא היום ,עוד יבוא היום הנה הוא מעלי
כשיבוא היום ,כשיבוא היום חייכי לי במבט רטוב
את תהיי אמי ,את תהיי אמי אני ילדך הקט הטוב
תקראי בשמי ,תקראי בשמי
ובן ירקוד עם בת ברחוב
עוד יבוא היום ,עוד יבוא היום אולי הוא כבר קרוב
כשיבוא היום ,כשיבוא היום נלך באור חדש אור פז
את תהיי טובה ,את תהיי טובה
זבת חלב ודבש כמו אז
את תהיי קרובה ,את תהיי קרובה ובידך נרגש אוחז
עוד יבוא היום ,עוד יבוא היום יצא מתוק מעז

 .38אלוהים נתן לך במתנה
אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול ,דבר נפלא
אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה
נתן לך את הלילה והיום ,אהבה ,תקווה וחלום
קיץ ,חורף ,סתיו ,אביב ,נשמה טובה להביט סביב
נתן לך שדות ירוקים ,פרחים ועצים מלבלבים
נהרות ,נחלים וימים ,שמים ,ירח ,כוכבים
אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול ,דבר נפלא
אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה
נתן לך חגים ושבתות ,את ישראל ארץ האבות
ידיים וראש להגשים חלומות
נתן לך את כל הנפלאות
נתן לך דברים כל כך יפים ,להביא לעולם ילדים
להאזין לשירים ,לראות צבעים
הו ,מה רבו מעשיך אלוהים
אלוהים ,תן לי רק עוד מתנה
מתנה קטנה ,אך נפלאה
אלוהים ,תן לי רק עוד מתנה
את השלום על פני האדמה

 .39שירו של שפשף
מה אני ,אני רק בן אדם ,אני חי ועובד כמו כולם
ורואה עתיד וחושב תמיד ,שהכוונה נותנת אמונה
ורואה עתיד וחושב תמיד ,שהכוונה נותנת אמונה
לא מבין מה קורה וחושב ,מי שומע את מה שבלב
ורואה עתיד וחושב תמיד ,שהכוונה נותנת אמונה
ורואה עתיד וחושב תמיד ,שהכוונה נותנת אמונה
ואם רק נסתכל ,אם לא נבהל
ונראה לעולם ,שביחד כולם
אז יחד ,כן ללכת יחד ,כן ללכת יחד אל האור
יחד ,זה הזמן ביחד ,ואיתך ביחד לאהוב
אין לי פחד ויש לי תחושה ,שהדרך תהיה לי קשה
ורואה עתיד וחושב תמיד ,שהכוונה נותנת אמונה
ורואה עתיד וחושב תמיד ,שהכוונה נותנת אמונה
ואם רק נסתכל ,אם לא נבהל
ונראה לעולם ,שביחד כולם
אז יחד ,כן ללכת יחד ,כן ללכת יחד אל האור
יחד ,זה הזמן שיחד ,ואיתך ביחד לאהוב

 .40שיעור מולדת
אז בבית הספר על הקיר תמונה
והאיכר חורש בה את האדמה
וברקע הברושים ,שמי שרב חיוורים
האיכר יצמיח לנו לחם ,שנהיה גדולים
והמורה אומרת ,עוד מעט כבר סתיו
בשיעור מולדת היא מראה חצב
היורה יבוא עכשיו שפע טיפותיו
כוילון שקוף על פני העמק הפורש שדותיו
כך זה היה ,פשטות רכה
זה הצטייר בילדותנו ,שהייתה יפה
וכך בדמיוננו התרבו פלאות
הפטישים ניגנו ,מחרשות רנות
יש כורמים ויש יוגבים ,ארץ של רועים
כך זה הצטייר בילדותנו ,שהייתה יפה

 .41דרך המשי
בוא נעבור בדרך המשי
דרך קירות התוך
בוא נטביע את כל הקושי
בכל אגמי הרוך
גוף בתוך גוף ,בתוך גוף
חוֹם בתוך חוֹם ,בתוך חוֹם
ציפור מתרוממת לעוף
אישה נשברת בי פתאום

 .42זמר נוגה
התשמע קולי רחוקי שלי
התשמע קולי באשר הנך
קול קורא בעוז ,קול בוכה בדמי
ומעל לזמן מצווה ברכה
ארץ זו רבה ודרכים בה רב
נפגשות לדק ,נפרדות לעד
מבקש אדם ,אך כושלות רגליו
לא יוכל למצוא את אשר אבד
אחרון ימי כבר קרוב אולי
כבר קרוב היום של דמעות פרידה
אחכה לך עד יכבו חיי
כחכות רחל ,כחכות רחל
לדודה

 .43וביחד נזדקן
וביחד נזדקן ,תחת עץ צוחק
יחד נגלף מקל ,יחד נתרחק
ואחר כך נזדקק לאותו הריב
שחרטנו בכאב בגיל הכי צעיר
הכל יהיה שונה ,המים הקפואים
הטלפון לא יענה ,רק צלצולים תועים
ארקום לך שוב את שמך במים הקפואים
במקום באך ננגן שופן ,אלתורים קבועים
וביחד נזדקן ,בחושך ננסה
אם נצליח זה יקל ,אם לא ,מה נעשה
כן ,ביחד נתקל באבן הגדולה
יחד בלי שיווי משקל ,יחד בעולם
הכל יהיה שונה...
וביד נעצר ,יחד נתבקש
לא נלך אם לא נרצה ,יחד נתעקש
תחת עץ ,אולי של תות ,נתכווץ לרקוד
צעד ,צעד די מתון ,יחד לא ניפול
הכל יהיה שונה...

 .44ילדים של החיים
עיני פקוחות מבלי לראות את השמיים
מבלי לראות כחול של ים ,ירוק של עץ
מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם
מבלי לראות את הדברים כמו שהם
ילדים קטנים ,ילדים גדולים
ילדים טובים וילדים רעים
את יודעת אמא
כולנו ילדים של החיים
אני נושם ,אני חבוק בזרועותייך
אני רואה בך בית חם ומשפחה
ואור בהיר בחלונות שאת פותחת
אני חופשי ,אך אין לי מנוחה
ילדים קטנים...
והרופא כבר מדבר על סוף הדרך
ורק אני יכול לשים לפחד קץ
עיני פקוחות בשביל לראות את השמיים
בשביל לראות כחול של ים ,ירוק של עץ
ילדים קטנים...

 .45כי האדם עץ השדה
כי האדם עץ השדה
כמו האדם גם העץ צומח
כמו העץ האדם נגדע
ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה
כי האדם עץ השדה
כמו העץ הוא שואף למעלה
כמו האדם הוא נשרף באש
ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה
אהבתי וגם שנאתי
טעמתי מזה ומזה
קברו אותי בחלקה של עפר
ומר לי ,מר לי בפה כמו עץ השדה
כי האדם עץ השדה
כמו העץ הוא צמא למים
כמו האדם הוא נשאר צמא
ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה
אהבתי וגם שנאתי...

 .46זיכרונות מאפריקה
נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל
אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתק
אחר כך הוא אמר לי ,בן ,החוצה תסתכל
עכשיו שמיים עננים ,בסוף זה ארץ ישראל
בספר הספרים כתוב שהיא טובה
חלב אפשר לשתות שם מתוך האדמה
אברהם אבינו עשה בה את הברית
ומקומנו שם ,אלוהים על זה החליט
אההההה....לו לוי לוי לוי
נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל
אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתק
הוא ידע שכל מה שהיה הולך להשתנות
שלום לך אפריקה ,הכל ביום אחד נמחק
היום הוא מחפש פה את יצחק אבינו
מדבר קצת לפעמיים על הארץ בה היינו
מזכיר שלא היה שם טוב,את זה אני יודע
אך בעיניו אני רואה ,הוא קצת מתגעגע
אההההה....לו לוי לוי לוי

נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל
אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתק
הדלת נסגרה על כל מה שהיה
זיכרונות מאפריקה ,של רעב ושל אבק
אז לא ידעת אבא ,למה יש לצפות
ושעל אדמת הקודש נוסעים במכוניות
הדברים טיפה אחרת ,פה בארץ האבות
ובני עמנו השתנו ,מאז עשרת הדברות
אההההה....לו לוי לוי לוי
נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל
אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתק
אחר כך הוא אמר לי ,בן ,החוצה תסתכל
עכשיו שמיים עננים ,בסוף זה ארץ ישראל
בסוף זה ארץ ישראל ,בסוף זה ארץ ישראל

 .47הצל ואני
הצל שלי ואני יצאנו לדרך ,השמש עמדה כך בערך
פעם אני מוביל ופעם צל על השביל
עננים התכנסו בשמיים ,התחילו לרדת טיפות מים
צילי התכנס בתוכי ,המשכתי לבדי בדרכי
הרוח טלטל ,הפחד טפטף וחלחל
צילי בתוכי מרעיד ,מפחיד יותר מתמיד
הוא שואל ,לאן אתה לוקח
אני משיב ,לאן אתה בורח
למה תמיד קירות מוגנים
למה צל כשאור בפנים
בוא נעוף רחוק ,אתה תהיה לי כנפיים
אל חיבור דמיוני ,שהיה עד עכשיו בלתי אפשרי
בוא נקפוץ ,נמריא ,נעוף אל קשר הצל והגוף
די להמשיך לברוח אל מה שתמיד רצינו לשכוח
לשכוח את דלתות הבלבול
את הילד שמציץ דרך חור המנעול
בוא נעבור את הגבול ,אל החופש שהיה כבול
ורק מנגינות מזכירות ,שבחוץ אפשר להיות
משוחרר מכל פחד ,רק כשהצל ואני ביחד
בוא נעוף רחוק...

 .48בוא
בוא נפזר את מסך הערפל
בוא נעמוד באור ולא בצל
עד מתי נמשיך לברוח אל משחקים של כוח
מותר לך לבכות לפעמים
כשמשהו נשבר בך בפנים
ספר לי קצת על רגעי הפחד
קל הרבה יותר לפחד ביחד
וכשרוחות קרות יסערו בחוץ אשלח בך אש חמה
יום אחד אולי תפסיק לרוץ בין הצללים ,בנשמה
בוא נפזר את מסך הערפל
בוא נעמוד באור ולא בצל
עד מתי נמשיך לברוח אל משחקים של כוח
מותר לך לרעוד לפעמים
כשמשהו נפלא קורה בפנים
ספר לי קצת על רגעי האושר
עד שיעלה עלינו הבוקר
וכשרוחות קרות יסערו בחוץ אשלח בך אש חמה
יום אחד אולי תפסיק לרוץ בין הצללים ,בנשמה

 .49אגדה יפנית
בחמש קם צייד ויצא את ביתו
אל היער צעד ודרך קשתו
עד הערב סבב ,לא הצליחה דרכו
גם צמא ,גם רעב אחזו אותו
סר פנים ונסער חזר לכפר והנה זוג ברבורים בנהר
לבנים ויפים ,אוהבים וזקופים ,מיד חץ שלח באחד
שם ראשו על הכר ,הצייד שעייף
וחלום לא מוכר את שנתו טרף
נערה מעונה אל הבית פרצה
ובידה הקטנה אחזה נוצה
שתי עיניה יפות ,צופות ,נוזפות
כל הלילה דמעותיה שוטפות
מה חטא ,מה עוון ,אהובי הלבן?
מחר ,לך ליד הנהר
בחמש קם צייד ויצא את ביתו
אל היער צעד ודרך קשתו
ברבורה לבנה ,ראתה את הצייד בעינה
היא שלחה מקורה וקרעה בבשרה
מולו ,צללה בצילו
כל העולם דממה ,כל העולם דממה

 .50ניצוץ האהבה
כל אחד חי בעולם אחר כל כך גדול השוני
את מה שאני מרגיש בפנים איש לא מרגיש כמוני
את מה שאתה חושב עמוק אני חושב שטוח
את מה שאתה רואה סגור אני רואה פתוח
אתה מה שאני רואה לבן אתה רואה שחור
כשיורדת עליי החשיכה עליך זורח אור
מה שבשבילך חלום לי זו האימה
מה שבשבילי שלום לך זו מלחמה
אל המקום אליו אני הולך הן גם אתה תגיע
כל הדרכים הרי עולות אל אותו הרקיע
אל המקום אליו אתה הולך כן גם אני אגיע
אך בלי ניצוץ האהבה שום דבר לא יתניע

 .51איך הגלגל מסתובב
או או או או איך שגלגל מסתובב לו
או או או או איך הגלגל מסתובב
למעלה הוא עלה ,למטה היא נפלה
ושוב להתחלה והלאה
כי גבוה זה עמוק ,קרוב אולי רחוק
הבכי והצחוק והלאה
לבן נשאר לבן ,שחור נשאר שחור
היה שוב לא יחזור רק הלאה
או או או או איך שגלגל מסתובב לו
או או או או איך הגלגל מסתובב מסתובב
לכל דבר יש עת ,למצוא ולאבד
יש עת לתת ועת לקחת
כולם היו בני ,כולם יצאו על תנאי
כולם כעת שרים ביחד
או או או או איך שגלגל מסתובב לו
או או או או איך הגלגל מסתובב
הצדק והחטא ,השקר ,האמת
שמחה שמהולה בעצב
חזק הוא גם חלש ,ישן טוב כמו חדש
נדמה הוא גם ממש בעצם
מזרח ומערב ,הארץ היא כוכב
השיר תמיד שומר על קצב

או או או או איך שגלגל מסתובב לו
או או או או איך הגלגל מסתובב מסתובב
כן ,בנשף מסכות ,בין אדם להיפוכו
אישה את הגורל הפילה
לוליין על חבל דק ,ליצן בכה צחק
מתי ההצגה התחילה
זאת קומדיה אלוהית ולאן שלא תביט
אותו סיפור חוזר חלילה
או או או או איך שגלגל מסתובב לו
או או או או איך הגלגל מסתובב מסתובב

 .52שיר אהבה
כמו עלה שביר ודק המתמוסס באור
כמו הרוח שסדק את קול המית התור
כמו גלגל בתוך גלגל באופני הסתיו
כמו תלתל בתוך תלתל ליבה בזרועותיו
כמו תינוק המשחק עם החמה בחול
כמו הזמן המשתחק בין מחוגים בלי קול
כמו גלגל בתוך גלגל באופני הסתיו
כמו תלתל בתוך תלתל ליבה בזרועותיו

 .53אני ואתה
אני ואתה נשנה את העולם
אני ואתה ,אז יבואו כבר כולם
אמרו את זה קודם ,לפני ,לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם
אני ואתה ננסה מהתחלה
יהיה לנו רע ,אין דבר זה לא נורא
אמרו את זה קודם ,לפני ,זה לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם

 .54הנה הנה
הנה ,הנה ,הנה ,מנגינה שמתחילה נמוך
מנגינה שמתחילה במי במול אבל רוצה
אבל רוצה לגדול ללה במול ,פה מינור
מחפשת לה מוצא
והנה היא עולה ,עולה
לא ידעתי שתברח
לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך
לא ידעתי שאותי תשכח ,תתחצף ,ותענה
הנה ,הנה ,הנה
עוד שנה שמתחילה לאט
עוד שנה שמתחילה היום לגדול
היום זוחלת ומחר פתאום תגיד שלום
כמו חלום ממהרת לדרכה
והנה היא עולה ,עולה
לא ידעתי שתברח...
אהבה שמתחילה עמוק
אהבה שמבטיחה להיות קרובה
שמבטיחה להיות טובה ,טובה
יפה יפה ,עד סופה
עוד קטנה בשביל גדולה
אך הנה היא עולה ,עולה

לא ידעתי שתברח
לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך
לא ידעתי שאותי תשכח ,תתחצף ,ותענה
הנה ,הנה ,הנה
זאת היתה המנגינה שלי
מנגינה שאהבה אותי שנה
אבל פתאום היתה שונה
נשאה עינה והיא אינה
והיא אינה ,והיא אינה
לא ידעתי שתברח...

 .55דבקה רפיח
לי יומי ולי לילי ובקרי לי ,תמולי לי וערבי לי
רד היום לפאת הים
והלילה ,לילה כבר פרש אדרת אפל לי
עד אור ,עד אור
עד אור תאור לי שמש ,שמש לי תאור

 .56הללויה וזה השיר
אדם חוזר וקציר יומו צנוע הוא ודל
ועל גבו צרות החול עומסות לו כמגדל
ולפניו רואה פתאום את שתי עיניה של ביתו
והוא אז שר ,והן איתו שרות הללויה
הללויה וזה השיר ,עולה מכל פינות העיר
כשהאדם ושתי עיני ביתו שרים הללויה
בונה אדם את בנייניו מהבל וקלפים
יום ,יום טורח ועמל ,יום ,יום הם נטרפים
אבל אל מול חורבן קלפיו עולה השמש מעליו
והוא אוסף אותם אליו ושר הללויה
הללויה וזה השיר ,עולה מכל פינות העיר
כשהאדם אוסף את כל קלפיו ושר הללויה
פרושים ימי פני האל ,יודע הוא דרכי
וכל שירי ,כמו תפילות שולחו למרחקים
וכשיגיע סוף התוואי אנעל בשקט את חיי
ושיר חדש צעיר וחי יושר ,הללויה
הללויה וזה השיר ,עוד יעלה בכל העיר
והוא חדש והוא צעיר וחי ושר הללויה

 .57הכניסיני תחת כנפך
הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות
ויהי חיקך מקלט ראשי ,קן תפילותיי הנידחות
ובעת רחמים בין השמשות
שחי ואגל לך סוד יסוריי
אומרים יש בעולם נעורים היכן נעורי
הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות
ויהי חיקך מקלט ראשי ,קן תפילותיי הנידחות
ועוד רז אחד לך אתוודה נפשי נשרפה בלהבה
אומרים אהבה יש בעולם מה זאת אהבה
הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות
ויהי חיקך מקלט ראשי ,קן תפילותיי הנידחות
הכוכבים רימו אותי היה חלום אך גם הוא עבר
עתה אין לי כלום בעולם אין לי דבר
הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות
ויהי חיקך מקלט ראשי ,קן תפילותיי הנידחות

 .58ימי בנימינה
מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים
שהמתיק סודות עם סביונים ושחפים
שספר כל נמש חרש ובחול נרדם
מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם
אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי
הימים היחפים של בנימינה ,כן
אני זוכר ,הכל זרם לאט ,השמש לא מיהר
אנשים אמרו שלום ,חבר היה חבר
"היורה ירד מחר הבט בלבנה"
"איך היה יבול הענבים השנה?"
"היכנסו הערב יש ריבה מתות גינה"
"ובלילה תתכסו כי תהיה צינה"
אני רוצה לחזור...
ועכשיו אם יום או ליל ,אם רע לי ואם טוב
אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב
לפעמים אני כמעט מדעתי יוצא
כל ימי אני הולך לשם ולא מוצא
אני רוצה לחזור...
מה קרה לילד שנרדם בחול החם
שיום אחד ,לפתע ,קם ונעלם?

 .59שחרחורת
שחרחורת יקראוני ,צח היה עורי
ומלהט שמש קיץ בא לי שחורי
שחרחורת ,יפיפית כל כך
בעינייך אש בוערת ,ליבי כולו שלך
שחרחורת יקראוני כל יורדי הים
אם עוד פעם יקראוני שוב אלך איתם
שחרחורת ,יפיפית כל כך
בעינייך אש בוערת ,ליבי כולו שלך
שחרחורת יקראני בן לאב מוֹלך
אם עוד פעם יקראני אחריו אלך
שחרחורת ,יפיפית כל כך
בעינייך אש בוערת ,ליבי כולו שלך

 .60התרגעות
אם יש אי שם רחוק ,נווה קטן שקט
ולו גזוזטרה של עץ ,ועל ידו שקד
לה לה לה...
אם יש אי שם רחוק ,ולו מאה פרסה
סבתא לנכדתה תשיר שיר ערשה
לה לה לה...
כי אז אעוף לשם ,באחד הערבים
ושוב נמנה יחדיו מספר הכוכבים
לה לה לה...

 .61בלדה על מעיין וים
נשיר לכם ניגון ישן ניגון ישן על מעיין
על מעיין שובב
מימיו היו צלולים צלולים גליו היו כחולים כחולים
מעל לחול זהב
היה נוצץ באביבים היה נושק אבי אבים
חוצה שדות דגן
היה מרווה נודד עייף ולאילן המתכופף
את חיותו נתן
אבל בעומק נשמתו המה המה
וערגתו שפך לסהר וחמה
ישאף לנעלם ולחלום יכמה
ולא ידע אל מה ,אל מה
אך יום אחד רוטט מאוד ביקש מאל הנהרות
עשני נא גדול
רוצה אני אשד להיות רוצה אני לזרום לגאות
בפרא המחול
שואף אני הרחק לנדוד בעוז לניע טחנות
לשאת גשרי זהב
שואף אני להיות עמוק עד חקר אין ועד בלי חוק
עם אניות על גב
וכך בעומק נשמתו המה המה
וערגתו שפך לסהר וחמה
ישאף לנעלם ולחלום יכמה
ולא ידע אל מה ,אל מה

שמע האל למעיין וכל מבוקשו נתן
ויוליכו לים
הים בקצף הלבן בלע את שיר המעין
וגורלו נחתם
הים גדול מבוע קט מתקו נמלח שירו אבד
לא עוד ירווה נודד
ורק דייג אחד קטן שמע את בכי המעין
אשר ביקש לצאת
ושוב מעומק נשמתו המה המה
וערגתו שפך לסהר וחמה
ישאף לנעלם ולחלום יכמה
ולא ידע אל מה ,אל מה

 .62יהיה טוב
אני מביט מהחלון וזה עושה לי די עצוב
האביב חלף עבר לו ,מי יודע אם ישוב
הליצן נהיה למלך ,הנביא נהיה ליצן
ושכחתי את הדרך ,אבל אני עוד כאן
ויהיה טוב ,יהיה טוב ,כן ,לפעמים אני נשבר
אז הלילה ,הו הלילה ,איתך אני נשאר
ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא
ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה
אנשים חיים במתח ,מחפשים סיבה לנשום
ובין שנאה לרצח מדברים על השלום
ויהיה טוב ,יהיה טוב ,כן ,לפעמים אני נשבר
אז הלילה ,הו הלילה ,איתך אני נשאר
שם למעלה בשמיים עננים לומדים לעוף
ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף
ממשלה של גנרלים מחלקת את הנוף
לשלהם ולשלנו ולא רואים את הסוף
ויהיה טוב ,יהיה טוב ,כן ,לפעמים אני נשבר
אז הלילה ,הו הלילה ,איתך אני נשאר
אני מביט מהחלון אולי יגיע יום חדש

 .63ימים של שקט
הנה הם באים ימים של שקט
אחרי הרעש הגדול והנורא
אפשר לנוח קצת על המרפסת
ולאסוף את שברי הסערה
הנה הם באים ימים של שקט
כבר שכחתי איך שהם נראים
אפשר עכשיו לפתוח את הדלת
לשלוח אל הרוח ציפורים
הנה הם באים ימים של שקט
נצא אל החלון לראות
אם כלו כבר המים
אולי כבר יש באופק אדמה
זוגות ,זוגות ,נצא זוגות ,זוגות
נביט אל השמיים ,נחכה ביחד ליונה
הנה הם באים ימים של שקט
אחרי שכבר איבדנו את הכל
תשב איתי עכשיו על המרפסת
תבכה איתי ביחד על אתמול
הנה הם באים ימים של שקט
שנינו כאן ביחד על ההר
המים כבר ירדו ויש כבר קשת
אפשר לקום ,סוף העולם עבר

 .64יש בי אהבה
בין האפל לנסתר בעולמנו המר
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה
בין האתמול לעתיד בין האוצר לתחתית
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה
בין הבלבול לאסון תדעו שיש פתרון
קוראים לזה אהבה
בין הזיוף לאמת בין כל מה שחי למת
ישנה אהבה
יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע
יש בי אהבה והיא תנצח
בין השפיות לשינה בין הילדות לזקנה
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה
בין הבלבול לאסון תדעו שיש פתרון
קוראים לזה אהבה
בין הזיוף לאמת בין כל מה שחי למת
ישנה אהבה
יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע
יש בי אהבה והיא תנצח

 .65העץ הוא גבוה
העץ הוא גבוה ,העץ הוא ירוק
הים הוא מלוח ,הים הוא עמוק
אם הים הוא עמוק ,מה אכפת לו לעץ
מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק
העץ הוא גבוה ,העץ הוא ירוק
יפה הציפור ,היא תעוף לה רחוק
אם תעוף הציפור ,מה אכפת לו לעץ
מה אכפת לציפור שהעץ הוא ירוק
הים הוא מלוח ,הים הוא עמוק
יפה הציפור ,היא תעוף לה רחוק
אם תעוף הציפור ,מה אכפת לו לים
מה אכפת לציפור שהים הוא עמוק
אדם שר שירים כי העץ הוא ירוק
אדם שר שירים כי הים הוא עמוק
אם תעוף הציפור ,לא ישיר עוד שירים
מה אכפת לציפור אם ישיר או ישתוק

 .66מי לאהבה
מי שלמחול נועד ,לחלום נולד
מי שלמחול נועד
שט מפרש בודד בים
בחלום נועד מי שלמחול נולד
עד כלות הנר עד תום השיר הוא לא ישבע
שוב עולה הוא ובא ,נלפת אל רוח טובה
עוד ועוד לבעור לרקוד
במחול עד כלות הלהבה
עד רסיס האור האחרון יגווע
מי שלמחול נועד ,לאהוב נולד
מי שלמחול נועד
מי לאהבה נולד להבה נולד
מי שלמחול נועד
עד כלות הנר שב כמו השיר הוא לא ישבע
שוב עולה הוא ובא נלפת אל רוח טובה
עוד ועוד לבעור לרקוד...
מי שלאהוב נועד לאהוב נולד
מי לאהבה נועד

 .67אביא לך
מה אביא ,ילדתי הקטנה ,מה אביא לך מתנה
מה אביא ,ילדתי הקטנה ,מה אביא לך מתנה
אביא לך שיר אוהבים ,אביא לך אור כוכבים
אביא לך רוח של ים ,אביא לך את כל העולם
אביא לך צחוק ילדים ,שיבהיל את כל הפחדים
אביא לך בשתי ידי ,אביא לך את כל חיי
את הדרך אלייך אהפוך לתמונה
ואביא לך אותה במתנה
את הדרך אלייך אכתוב לתוך שיר
ואביא לך אותו בבוקר בהיר
כל הדרך אלייך אכתוב את השיר
ואביא לך אותו בבוקר בהיר

 .68ילדותי השניה
זו ילדותי השניה ,מה שתתני לי אקח
זו ילדותי השניה ,איתך
זו ילדותי השניה ,עול השנים כבר נשכח
זו ילדותי השניה ,ליבי נפתח
דרך עינייך בת ,אני רואה ומגלה שוב עולם
דרך ידייך אלמד לגעת שוב בגלי הים
דרך שפתייך בת ,טעם חדש למילים
ואיתך שוב אגדל בלי לחשוש ,אנחנו כבר בני שלוש
זו ילדותי השניה...
דרך שירייך בת ,אני אלמד שוב להקשיב לבריאה
בפסיעותייך אצעד בדרך אל הפלאים שבעה
בחיוכייך בת ,בוקר חדש ללילות
ואיתך לחיים יש סיבה ,אנחנו כבר בני ארבע
זו ילדותי השניה...
במבטייך בת ,אני אלמד שוב לאהוב בלי לחשוב
בדמעותייך ארעד כאילו סוף העולם קרב
בחיבוקייך בת ,רטט עובר בגופי
ואיתך יום נוסף אבקש ואנו כבר בני חמש
זו ילדותי השניה...

 .69עטוף ברחמים
אור כחול כהה ,זה עוטף אותך ברחמים
צף אתה הוזה ,מרחף בעולמות גבוהים
אתה אולי יודע הכל ורואה את הסודות גלויים
אתה ודאי רגוע מאוד ,זה עוטף אותך ברחמים
נח בתוך אימך ,היא תיתן לך תמיד הכל
כשיבוא יומך יש לך תמיד לאן ליפול
בסוף אתה תצא לעולם ומיד אתה תרגיש כאב
אור חזק מכה בפנים ואתה מתחיל להיות רעב
אל תמהר ,אל תמהר לצאת אל רגע האמת
אל תישבר ,בסוף תצא אלי
כשאקח אותך בזרועותיי
אני תמיד אוהב זה ודאי יכאב
כי אפילו אם האל שומר בחוץ זה לפעמים בוער
שוב אתה בועט כבר אבדה לך הסבלנות
בתוכי נובט ורוקם לעצמך זהות
בסוף אתה תצא לעולם ומיד אתה תרגיש כאב
אור חזק יכה בפנים אעטוף אותך ברחמים
אל תמהר...

 .70שיר לשירה
דברי עכשיו ילדה ,אני שומעת
כל העולם מקשיב למלמולך
דברי ,מלאך שלי ,אני יודעת
שלא תמיד יקשיבו לקולך
דברו שפתיים יחפות ,דברו עיניים
כל עוד חלב נוטף מחיוכך
חבקי את כל פחדי בשתי ידייך
חבקי דובים גדולים מתוך שנתך
עולם חדש וטוב אני אתן לך
כבר במבט כחול את מגלה
כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח
קורץ צהוב ,צהוב מתוך האפילה
תהיי קטנה מאומה לא יפגע בך
סיכת פרפר קשורה בשערך
תהיי קטנה מאומה לא יברח לך
אני אהיה גדולה גם בשבילך
דברו שפתיים יחפות ,דברו עיניים
כל עוד חלב נוטף מחיוכך
חבקי את כל פחדי בשתי ידייך
חבקי דובים גדולים מתוך שנתך
עולם חדש וטוב אני אתן לך...

 .71באנו חושך לגרש
באנו חושך לגרש בידינו אור ואש
כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן
סורה חושך הלאה שחור סורה מפני האור
סורה חושך הלאה שחור סורה מפני האור
אנו שובבים גדולים עליזים והוללים
אך נדע יפה מאוד לספר לשיר לרקוד
סורה חושך הלאה שחור סורה מפני האור
סורה חושך הלאה שחור סורה מפני האור

 .72פזמון ליקינתון
לילה ,לילה מסתכלת הלבנה
בפרחים אשר הנצו בגינה
בפרחי היקינטון בגננו הקטון
לילה ,לילה מסתכלת הלבנה
ואומרת הלבנה לעננים
תנו טיפה ועוד טיפונת לגנים
שיפרח היקינטון בגננו הקטון
כך אומרת הלבנה לעננים
המטר אשר טפטף בחלוני
שר סיפור עליז לפרח בגני
וענה היקינטון בשמחה ובששון
למטר אשר טפטף בחלוני
ומחר נצא כולנו אל הגן
ונראה שם את הפרח הלבן
ולכבוד היקינטון ,בני ישיר את הפזמון
ושמחה גדולה מאוד תהיה בגן

 .73רוח רוח
רוח ,רוח ,רוח ,רוח ,למה לא תשכב לנוח
מן הבוקר תשתולל ,והנה כבר בא הליל
מלאכים כבר מכניסים לשמיים פנסים
מדליקים נרות בלאט ,אין רואים אותם כמעט
רוח ,רוח...
ואתה הולך בטל ושורק ומיילל
מכופף את הוורדים ומציק לילדים
רוח ,רוח...
כל הגן רוצה לישון גם הברוש ,הקיקיון
צר מאוד על הפרחים ,הם כולם נאנחים
רוח ,רוח...

 .74ברקים ורעמים
רעמים וברקים בליל חורף קר
לא נשמעים תמיד אותו הדבר
ברקים ורעמים ,רעמים וברקים
לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים
רעמים וברקים בלילות הגשומים
את הברק רואים אבל את הרעם שומעים
יש רעמים שמאוד מפחידים ויש כאלה שרק קצת
יש רעם חלש ורעם בינוני ורעם חזק ,חזק
שלא נעים לשמוע
בעיקר אם אתה לבד

 .75הלילות הקסומים
ילד קט בבוקר קם ,לחצר הביט נדהם
במרפסת השכנה נמה לה פיה קטנה
התפלא לו הילדון אם פיה או רק חלום
עוד סיפור שלא נגמר מהקיץ שעבר
הו ,מה יפים הלילות הקסומים
עת פיה עם נסיך וגם מלך רוקדים
נסיכה עם צפרדע ,ארנב וגמד
שרים עד הבוקר ,רוקדים יד ביד
גשם עז בחוץ ירד וליבו הקט רעד
אך חייב היה לראות את אותן הנפלאות
את הבית חיש יצא ,פיה קטנה למצוא רצה
אך ראו תעלומה ,הפיה כבר נעלמה
הו ,מה יפים הלילות הקסומים
עת פיה עם נסיך וגם מלך רוקדים
נסיכה עם צפרדע ,ארנב וגמד
שרים עד הבוקר ,רוקדים יד ביד

 .76הילדה הכי יפה בגן
הילדה הכי יפה בגן
יש לה עיניים הכי יפות בגן
וצמה הכי יפה בגן ,ופה הכי יפה בגן
וכמה שמביטים בה יותר
רואים שאין מה לדבר
והיא הילדה הכי יפה ,יפה בגן
כשהיא מחייכת גם אני מחייכת
וכשהיא עצובה אני לא מבינה
איך אפשר להיות עצובה
כשאת הילדה הכי יפה בגן

 .77איך שיר נולד
איך שיר נולד ,כמו הצחוק
זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה
איך שיר נולד ,כמו תינוק
בהתחלה זה כואב אחר כך יוצא החוצה
וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד
איך שיר נולד ,כמו תינוק

 .78אני אוהב
אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה
וארטיק וסוכריות ותות גינה
אני אוהבת ימי הולדת ושקיות עם דברים טובים
ואת השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים
אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו
ואת האביב ואת מה שעכשיו
אני אוהב את גלית ,בעיקר עם צמות
ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות
אני אוהב את אמא ואת אבא גם
ואת שולה הגננת ואת הדודה מרים
אני אוהב את סבא ואת סבתא ,אני אוהב את אחותי
אבל הכי ,הכי הרבה אני אוהב אותי
אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו
ואת האביב ואת מה שעכשיו
אני אוהב את גלית ,בעיקר עם צמות
ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות

 .79אי שם בלב
אי שם בלב פרח מלבלב ,פרח מלבלב
אי שם בלב פרח מלבלב ,פרח מלבלב אי שם בלב
החברים שומרים עליו ,החברים שומרים עליו
שומרים עליו
על גבעולו על עלעליו ,לכן הוא חי עכשיו
אי שם בלב...
החברים נותנים לו אור ,החברים נותנים לו אור
נותנים לו אור
ואם צריך עושים לו צל ,לכן הוא לא נובל
אי שם בלב...
החברים משקים אותו ,החברים משקים אותו
משקים אותו
כמעיין ביום שרב ,לכן הוא מאוהב
אי שם בלב...
החברים שרים לו שיר ,החברים שרים לו שיר
שרים לו שיר
על דבש ניגר ושדה יסמין ,לכן הוא מאמין
אי שם בלב...

 .80ילדים זה שמחה
תביאו שניים ,תביאו שלושה ,תביאו ארבעה ילדים
תקבלו שיכונים עם כניסה ומטבח
ושני חדרים קטנים
תביאו ארבעה ,תביאו חמישה ,תביאו ששה ילדים
תקבלו הנאה וכבוד מקרובים
אתם אוהבים ילדים
ילדים זה שמחה ,ילדים זה ברכה
ולכם יש לב של זהב ,כתוב בתורה אולי בגמרא
לכו תשאלו את הרב
תביאו ששה ,תביאו שבעה ,תביאו שמונה ילדים
זאת לא בדיחה ,הארץ צריכה
הרבה צעירים נחמדים
תביאו תריסר ולמה לא חי ,תביאו עשרים ילדים
אלוהים כבר יתן ,הסעד גם כן
מה שצריכים ילדים
אלוהים הוא גדול ,קשה לו לסבול
שאחד יקבל את הכל
לאחד הוא דוחף כסף ,כח וכיף
ולכם הוא נותן ילדים

 .81אמא שלי
יש לי אישה שאוהבת אותי ,היא רק שלי
היא מכירה אותי מהתחלה ,שלי ,שלה
היא מוכרחה להיות חכמה ,אמא שלי
ואת השיר אני שר בשבילה
אמא ,אמא את הינקת אותי
את פינקת אותי ,את הבאת אותי
אמא ,אמא את פינקת אותי
את הבאת אותי ,את
כמה ימים שביליתי איתה ,אמא שלי
כמה דמעות שמחיתי איתה ,שלי ,שלה
כמה דברים שגיליתי איתה ,אמא שלי
כמה תקוות שתליתי איתה
אמא ,אמא...
ת ת ת תמיד היית איתי ,גם כשהייתי לבדי
ת ת ת תמיד אהיה איתך ,אמא שלי
יש לפעמים שאני בצרות ,אמא שלי
את מבינה את זה בין השורות ,שלי ,שלך
למה דואגת ולא ישנה ,אמא שלי
איך זה שאם לא סומכת על בנה
אמא ,אמא...

 .82עקדה
תן אהבה ברחובות תל אביב ,תן אהבה בירושלים
תן אדמה ברחובות תל אביב ,תן אדמה בירושלים
אבל בחלומי נשמעים צלילי חליל מהמזרח
אבל בחלוני התפילה ,איברהים חליל אללה
תן מנוחה ברחובות תל אביב ,תן מנוחה בירושלים
תן צדיקים ברחובות תל אביב תן צדיקים בירושלים
אבל בחלומי נשמעים צליל חליל מהמזרח
אבל בחלוני התפילה ,מוסא הוא נביא אללה
תן אמונה ברחובות תל אביב ,תן אמונה בירושלים
תן מחילה ברחובות תל אביב ,תן מחילה בירושלים
אבל בחלומי נשמעים צלילי חליל מהמזרח
אבל בחלוני התפילה ,ישע הוא חביב אללה
תן שלום ברחובות תל אביב ,תן שלום בירושלים
תן סלאם ברחובות תל אביב ,תן סלאם בירושלים
אבל בחלומי נשמעים צליל חליל מהמזרח
אבל בחלוני התפילה ,מוחמד ראוסול אללה
תן קידושין ברחובות תל אביב ,תן מקדש בירושלים
תן קידושין ברחובות תל אביב ,תן מקדש בירושלים
אבל בחלומי נשמעים צליל חליל מהמזרח
אבל בחלוני התפילה ,רב אל עלאמין אללה

 .83האל בא לבקר
היום מתעורר בחסד ותקווה
השמש מנצנצת ,אור משכימים
הבריאה כולה מתעוררת ומתייפה
כי היום האל בא לבקר ,כי האל בא לבקר
הסלעים נינוחים מתחממים במקומם
הצומח גומע טל ונלהב
ציפורים מודיעות במקורן
שהיום האל בא לבקר ,כי האל בא לבקר
האדם מתנגב ,מתקדש ונטהר
נושא עיניו ובוכה בכמיהה
מחשב מילים שיאמר בליבו
כי היום האל בא לבקר ,כי האל בא לבקר
חמה ולבנה חוברים ,אוהבים
מאירים יחדיו לכוכבים מחייכים
מלאכים יורדים עם נשמות להלל
כי היום האל בא לבקר
כי סר כל איום והשקט חובר
כי היום האל בא לבקר ,כי האל בא לבקר

 .84המדבר מדבר
המדבר מדבר ,קורא לך להיות שמח
מזכיר לך שהכל פורח ,אצלך בלב
המדבר מתעורר ,עם זריחתו של הירח
מזכיר לך שאתה אורח בעולם הזה

 .85אהבה לכל הקיים
דעו כי השירים האלה כולם
חובקים הם עולם ,חובקים הם עולם
נובעים מאהבה לכל הקיים
וכי אין בהם דבר ,אין בהם דבר
נגלה או נעלם ,נגלה או נעלם
שלא יוכל באורם
הקרן מתוך הריק העתיקה את טיבעה
אל תוך עצמה ,אל תוך עצמה
ואין מדובר בבריאה כי המקור ,על כל שיקופיו
תמיד היה ,תמיד היה
דעו כי השירים...
הקרן מתוך הריק העתיקה את טבעה
אל תוך עצמה
ואין מדובר בבריאה כי המקור
על כל שיקופיו תמיד היה
זו אינה עשייה כי אם מצב הוויה
ואין לה ראשית ,משום שהיא לכל כיוון אינסופית

 .86כמעיין
כמעיין בלב מדבר
יש בך לתת את כל אשר אחסר
יש בך לתת את כל אשר אחסר
כקרן אור באפילה
מבט עיניך מעיר בי תפילה
מבט עיניך מעיר בי תפילה
איתך חוויתי אותי למדתי כוחה של כוונה
כגשם זך שוטף הכל
בזרועותייך מרפא לכל מכאוב
בזרועותייך מרפא לכל מכאוב
כרוח סתיו ביום שרב
פורטת בי ניגון כאור זהב
פורטת בי ניגון כאור זהב
את יודעת אותי לכל עומק הווייתי
בחורף קר את להבה
בוערת בעוצמת האהבה
בוערת בעוצמת האהבה
נושא קולי בשיר תודה
על שזכיתי לפגוש בך אהובה
על שזכיתי לפגוש בך אהובה

 .87ים
ים ,בו אני קיים
זמן ,שאינו קיים
האדם ,נזר הבריאה
מה עושים עם הידיעה
מה עובר בי ,שאינו קיים
זמן ,תם ונעלם
האדם ,נזר הבריאה
מה עושים עם הידיעה
מה זה נצח ,בן אדם שואל
מה חשוב לאן ,חשוב בדרך אל
אז לשיר שירים לאלוהים זה טוב
רק עכשיו חבקי אותי קרוב ,קרוב
מה שיש בי ובכל קיים
האמת יודעת איך הכל מושלם

 .88אוצר
עכשיו מייד ברגע זה
בו לשניה אני הווה חבוי אוצר
בין נשימה לנשימה
נשמע קולה של הנשמה בשקט שר
מן הדממה קיבלתי מתנה
היא עטופה בתוך המנגינה
מן הדממה קיבלתי מתנה
היא עטופה בתוך המנגינה

 .89ברכו
שירו לאדוני שיר חדש
שירו לאדוני כל הארץ
שירו לאדוני שיר חדש
שירו לאדוני כל הארץ
ברכו ,ברכו ,ברכו שמו ,ברכו ,ברכו שמו
בשרו מיום ליום ישועתו
ברכו ,ברכו ,ברכו שמו ,ברכו ,ברכו שמו
בשרו מיום ליום ישועתו

 .90כל הנשמה
כל הנשמה תהלל יה
כל הנשמה תהלל יה ,הללויה
מן המרחב קראתיך אלי
מן המרחב קראתיך אלי ,אלוהי

 .91טהר ליבנו
וטהר ליבנו לעבדך באמת
והנחילנו השם אלוקינו
באהבה וברצון שבת קודשך
וינוחו בם כל ישראל מקדשי שמך

 .92ותגיע העת בה תדע
ותגיע העת בה תדע כי היתה מתמיד
בה אתה בלי עיניך
מתבונן בריק
ואין בו מלבדך ויש בו הכל
והכל הוא אתה ,היה
והכל הוא אתה היה
כי כך טבעך חופשי להיות
על כך וזו השימחה חופשי להיות הנך
ולא בחסד ולא בזכות
שורש נשמתך עדות
שורש נשמתך עדות

 .93לו יהי
עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד
כל שנבקש לו יהי
ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד
כל שנבקש לו יהי
לו יהי ,לו יהי ,אנא לו יהי ,כל שנבקש לו יהי
מה קול ענות אני שומע ,קול שופר וקול תופים
כל שנבקש לו יהי
לו תישמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי
כל שנבקש לו יהי
לו יהי ,לו יהי ,אנא לו יהי ,כל שנבקש לו יהי
בתוך שכונה קטנה מוצלת בית קט עם גג אדום
כל שנבקש לו יהי
זה סוף הקיץ ,סוף הדרך ,תן להם לשוב הלום
כל שנבקש לו יהי
לו יהי ,לו יהי ,אנא לו יהי ,כל שנבקש לו יהי
ואם פתאום יזרח מאופל על ראשנו אור כוכב
כל שנבקש לו יהי
אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב
כל שנבקש לו יהי
לו יהי ,לו יהי ,אנא לו יהי ,כל שנבקש לו יהי

 .94שלום
יברכך אדוני וישמרך
יאר אדוני פניו אליך
ויחונך ,ישא אדוני פניו אליך
וישם לך שלום ,וישם לך שלום
שלום ,שלום ,שלום ,וישם לך שלום
שלום ,שלום ,שלום
וישם לך שלום ,וישם לך שלום

 .95הריני מקבל
הריני מקבל עליי את מצוות הבורא
ואהבת לרעך כמוך ,רעך כמוך

 .96לב טהור )איטי(
לב טהור ברא לי אלוהים
ורוח נכון חדש בקרבי
אל תשליכני מלפניך
ורוח קודשך אל תיקח ממני

 .97לב טהור )מהיר(
לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי
אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני
השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני

 .98הללויה
הללויה ,הללויה בצלצלי שמע
הללויה ,הללויה בצלצלי תרועה
כל הנשמה תהלל יה ,הללויה ,הללויה
כל הנשמה תהלל יה ,הללויה

 .99אדוני שפתי תפתח
אדוני שפתי תפתח ופי יגיד
פי יגיד תהילה
תהילתך ,תהילתך ,תהילתך

 .100קול גלגל
קול גלגל המתגלגל ממטה למעלה
מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות
קול נעימות עולה ויורד ,הולך ומשוטט בעולם
קול שופר נמשך בעומקי המדרגות
ומסובב הגלגל סביב
קול אויוי....
זהו קול ,זהו קול גלגל ,עולה ויורד

 .101הליכה לקיסריה
אלי ,אלי ,שלא יגמר לעולם
החול והים ,רשרוש של המים
ברק השמיים ,תפילת האדם
החול והים ,רשרוש של המים
ברק השמיים ,תפילת האדם

.

 .102שירת העשבים
דע לך ,שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד משלו
דע לך ,שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת משלו
ומשירת העשבים נעשה ניגון
ניגון של רועה
כמה יפה ,כמה יפה ונאה
כששומעים השירה שלהם
טוב מאוד להתפלל ביניהם
ובשמחה לעבוד את השם
ומשירת העשבים מתמלא הלב
ומשתוקק
וכשהלב מן השירה מתמלא
ומשתוקק אל ארץ ישראל
אור גדול אזי נמשך והולך
מקדושתה של הארץ עליו
ומשירת העשבים נעשה ניגון
ניגון של הלב

 .103ניגונים
שתלתם ניגונים בי ,אימי ואבי
ניגונים ,מזמורים שכוחים
גרעינים ,גרעינים נשאם לבבי
עתה הם עולים וצומחים
עתה הם שולחים פארות בדמי
שורשיהם בעורקי שלובים
ניגוניך אבי ושירייך אימי
בדופקי נעורים ושבים
הנה אאזין שיר ערשי הרחוק
הביע פי אם אלי בת
הנה לי תזהרנה בדמע וצחוק
איכה וזמירות של שבת
כל הגה יתם וכל צליל יאלם
בי קולכם הרחוק כי יהום
עיני אעצום והריני איתכם
מעל לחשכת התהום

 .104שיר למעלות
שיר למעלות ,אשא עיני אל ההרים
מאין יבוא עזרי
עזרי מעם השם ,עושה שמים וארץ
אל ייתן למוט רגליך ,אל ינום שומריך
הנה ,לא ינום ולא ישן שומר ישראל
השם שומרך ,השם ציווך על יד ימינך
יומם השמש לא יכך ,וירח בלילה
השם ישמורך מכל רע ,ישמור את נפשך
השם ישמור צאתך ובואך
מעתה ועד עולם
מעתה ועד עולם

 .105כאייל
כאייל תערוג על אפיקי מים
כך נפשי תערוג אליך אלוהים
צמאה נפשי לאלוהים לאל חי
מתי אבוא ואראה פני אלוהים
היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה
כאמור אליי כל היום
איה אלוהיך איה אלוהיך
איה אלוהיך

 .106זוכר הלבנה
ומי שסוד אמונה בכוחו זוכר הלבנה בליבו
יחמם אורה את גופו זוכר הלבנה בליבו
ולא ירא כי טוב ,ולא ירא
ולא ירא כי טוב ,ולא ירא הוא מי הוא מי

 .107תולדות הנשמה
אגל טל וקריסטל מנגנים יחד
בהיכל הדממה
וילונות הרקיע נעים עם הרוח
שבאה עם נשימה
מי שנח באחדות ,האחדות נחה בו
גם בלב השממה
בהיכל בראשית וילונות הרקיע נעים
תולדות הנשמה
מה יהיה מה היה ,מה הווה ,הווה מה
מנגן את המוסיקה ומספר את סוד
תולדות הנשמה

 .108קדוש
קדוש קדוש קדוש אדוני צבאות
קדוש קדוש קדוש אדוני צבאות

 .109שמע ישראל )איטי(
שמע ישראל אדוני אלוהינו
אדוני ,אדוני אחד
ברוך שם כבוד ,שם כבוד מלכותו
לעולם ,לעולם ועד

 .110שמע ישראל )מהיר(
שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד
שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד

 .111שיר למעלות ממעמקים
שיר למעלות ממעמקים
קראתיך אלוהים
אדוני שמע את קולי
תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוניי
אדוני שמע את קולי
תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוניי

 .112כוס ישועות
יה ריבון עולם ועלמיא
אנת הוא מלך מלך מלכיא
עובד גבורתך ותימהיא ,שפר קדמך להחויא
עובד גבורתך ותימהיא ,שפר קדמך להחויא
כוס ישועות אשא
ובשם השם אקרא
אנא אדוני הושיעה נא ,אנא אדוני הצליחה נא
אנא אדוני הושיעה נא ,אנא אדוני הצליחה נא

 .113אדון עולם
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך ,אזי מלך שמו נקרא
ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה והוא יהיה
והוא יהיה בתפארה
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא
ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא
ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה בתפארה
והוא היה והוא הווה בתפארה

 .114אם אשכחך ירושלים
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי

 .115אשא עיניי
אשא עיני אל ההרים מאין ,מאין יבוא עזרי
עזרי מעם ה' עושה שמיים וארץ

 .116שלום עליכם
שלום עליכם מלאכי השלום ,מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא
שלום עליכם מלאכי השלום ,מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא
בואכם לשלום ,מלאכי השלום ,מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא
בואכם לשלום מלאכי השלום ,מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא
ברכוני לשלום מלאכי השלום ,מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא
ברכוני לשלום מלאכי השלום ,מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא
צאתכם לשלום מלאכי השלום ,מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא
צאתכם לשלום מלאכי השלום ,מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא

 .117צור משלו אכלנו
צור משלו אכלנו ,ברכו אמוני
שבענו והותרנו כדבר אדוני
שבענו והותרנו כדבר אדוני
הזן את עולמו ,רוענו אבינו
אכלנו את לחמו ,יינו שתינו
אכלנו את לחמו ,יינו שתינו
על כן נודה לשמו ונהללו בפינו
אמרנו וענינו ,אין קדוש כאדוני
אמרנו וענינו ,אין קדוש כאדוני
בשיר וקול תודה נברך לאלוהינו
על ארץ חמדה טובה ,שהנחיל לאבותינו
על ארץ חמדה טובה ,שהנחיל לאבותינו

 .118אנא בכוח
אנא ,אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו ,טהרנו ,טהרנו נורא
אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו ,טהרנו נורא
נא גיבור דורשי ייחודך בבת שמרם
ברכם ,טהרם רחמי צדקתך
תמיד גמלם חסין קדוש
עדתך
ֶ
חסין קדוש ,ברב טובך נהל
יחיד גאה ,לעמך פנה ,זוכרי קדושתך
שוועתנו קבל ושמע צעקתנו ,יודע תעלומות
אנא ,אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו ,טהרנו ,טהרנו נורא
שוועתנו קבל ושמע צעקתנו ,יודע תעלומות
אנא ,אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה

 .119שבחי ירושלים
שבחי ירושלים את אדוני ,הללי אלוהיך ציון
שבחי ירושלים את אדוני ,הללי אלוהיך ציון
כי חיזק בריחי שערייך
כי חיזק בריחי שערייך
ברך בנייך בקרבך
ברך בנייך בקרבך
ברך בנייך בקרבך
הללי ,הללי אלוהייך ציון
הללי ,הללי אלוהייך ציון

 .120דרור יקרא
דרור יקרא לבן עם בת וינצורכם כמו בבת
נעים שמכם ולא יושבת ,שבו נוחו ביום שבת
דרוש נוי ואולמי ואות ישע עשה עימי
נטע שורק בתוך שדי ,בתוך כרמי
שעה שוועת בני עמי
אלוהים תן במדבר הדס ,שטה ,ברוש ,תדהר
ולמזהיר ולנזהר ,שלומים תן כמי נהר

 .121אם ננעלו
אם ננעלו דלתי נדיבים ,דלתי מרום לא ננעלו
אל חי מרומם על כרובים ,כולם ברוחו יעלו
אל חי...
כי הם אלי כיסאו קרובים ,יודו שמו ויהללו
חיות שהם רצוא ושבים ,מיום בריאה נכללו
אל חי...
ובשש כנפיים סביבים ,עפים בעת יתגלגלו
יענו בקול שירים ערבים ,יחד באותות נדגלו
אל חי...

 .122עת דודים
עת דודים כלה ,בואי אל גני
פרחה הגפן ,הנצו הרימונים
יפית ונעמת ,כשלג שינך
דבש וחלב תחת לשונך
ירדתי עפרה לרעות בגנים
לראות ביופייך ,עינייך יונים
יום שמחה ויום אהבה ,בואי אל גני
נרננה ונזמרה ,נרננה ונזמרה

 .123איילת חן
אילת חן בגלות תסמכני
ובלילה ,ובלילה בתוך חיקה מלוני
לה לייי...
לכוס יינה אני תמיד מזומן
ונתערב ,ונתערב חמד יינה בייני
לה ליי...
שתו דודים לעומתי ושיכרו
והעירו לשכל רעיוני
לה ליי...
בהיכל בת מלכים הכבודה
ושולחנה מזומן להמוני
לה לייי...
זמן הפריד לכל רעים ודודים
אבל דודי באהבה יזכרני
לה ליי...

 .124לך אלי
לך אלי תשוקתי ,בך חשקי ואהבתי
לך ליבי וכליותיי ,לך רוחי ונשמתי
השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי
לך אזעק ,בך אדבק ,עדי שובי לאדמתי
לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי
השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי
לך ידי ,לך רגלי וממך היא תכונתי
לך עצמי ,לך דמי ועורי עם גויתי
השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי
או.............

או................

 .125מי האיש
מי האיש החפץ חיים
אוהב ימים ,אוהב ימים לראות טוב
נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה
סור מרע ,עשה טוב ,בקש שלום ורדפהו

 .126הנה מה טוב
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב שבת אחים גם יחד

 .127עושה שלום במרומיו
עושה שלום במרומיו ,הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל ואמרו ,אמרו אמן
יעשה שלום ,יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל
יעשה שלום ,יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל
יעשה שלום ,יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל

 .128למען אחי ורעי
למען אחי ורעי ,למען אחי ורעי
אדברא נא ,אדברא נא שלום בך
למען בית השם אלוקינו אבקשה טוב לך
למען בית השם אלוקינו אבקשה טוב לך

 .129ידיד נפש
ידיד נפש אב הרחמן
ידיד נפש אב הרחמן
משוך עבדך אל רצונך
משוך עבדך אל רצונך
ירוץ עבדך כמו אייל
ישתחווה אל מול הדרך
ישתחווה אל מול הדרך

 .130ישמחו השמיים
ישמחו השמיים ,ישמחו השמיים
ישמחו השמיים ותגל הארץ
ירעם הים ,ירעם הים
ירעם הים ומלואו

 .131גשר צר
כל העולם כולו גשר צר מאד
גשר צר מאד ,גשר צר מאד
כל העולם כולו גשר צר מאד
גשר צר מאד
והעיקר והעיקר לא לפחד ,לא לפחד כלל
והעיקר והעיקר לא לפחד כלל

 .132והאר עינינו
והאר עינינו בתורתך
ודבק ליבנו במצוותיך
ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך
שלא נבוש ולא נכלם
ולא נכשל לעולם ועד

 .133לרקוד
איך אוכל להמשיך לישון עכשיו
כשאתה בחוץ רוקד
יצאתי מביתי לרקוד איתך
ולהיות לקולך הד ,לקולך הד
הציפורים שרות כל בוקר שמך
השמש נושקת בחסדה לה ,לאדמה
ואני ,אני חולם

 .134כרצונך
הנה אני ,כולי שלך ,עשה בי כרצונך
באתי ריק ,אני נכנע ,ליבי נתון לחסדך
גם אם הכל יישלל ממני ,בתוכי קולך אשמע
מן הכאב הוא ירימני ,ימלאני בהשראה

 .135סאלאם
עוד יבוא שלום עלינו ,עוד יבוא שלום עלינו
עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם
סלאם עלינו ועל כל העולם
סלאם ,סלאם

 .136שיר לאהבה
איך שהלב נפתח ,חובק את העולם
ובקריאה גדולה ,לשיר לאהבה
אימרו הכל אפשר ,זה לא מאוחר
השחר כבר עלה ,זמן לאהבה
יחד ,לב אל לב ,נפתח ונראה ת'אור שבשמיים
יחד ,לב אל לב ,נפתח בתקווה לאהבה
ורק אם נאמין ובלי שום דאווין
בדרך העולה ,זה שיר לאהבה
יחד ,לב אל לב...

 .137מזמור לילה
את כל הכוכבים טמן ,את הסהר עטף בשחור
מצפון ועד תימן אין קרן אור
אין אור ,אין קרן אור ,אין אור ,אין קרן אור
והבוקר אלמן נאמן ,שק אפור על מותניו יחגור
מצפון ועד תימן אין קרן אור
אין אור ,אין קרן אור ,אין אור ,אין קרן אור
אין אור ,אין אור ,אין קרן אור
אין אור ,אין אור ,אין קרן אור
הדליקו נא נר לבן באוהל ליבי השחור
מצפון ועד תימן יזרח האור
האור ,יזרח האור ,האור ,יזרח האור
האור ,האור ,יזרח האור
האור ,האור ,יזרח האור

 .138כשאלוהים אמר בפעם הראשונה
כשאלוהים אמר בפעם הראשונה ,יהי אור
הוא התכוון ,שלא יהיה לו חשוך
הוא לא חשב באותו רגע על השמיים
אבל העצים כבר התחילו מתמלאים מים
וציפרים קיבלו אויר וגוף
אז נשבה הרוח הראשונה אל עיני אדוננו
והוא ראה אותה במו עיני ענן כבודו וחשב כי טוב
הוא לא חשב באותו רגע על בני האדם
בני אדם לרוב
אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם בלי עלים
וכבר החלה מתרקמת בליבם
מזימה ,מזימה על מכאוב
כשאדוננו חשב בתחילה על הלילה
הוא לא חשב ,לא חשב על שינה
כך ,כך אהיה מאושר ,אמר בליבו האלוהים הטוב
האלוהים הטוב
אבל הם כבר היו לרוב ,אלוהים הטוב
ני נה נה ני.......

 .139אור
אור עולה בבוקר על אגם רחוק ,זוכרת
כן אני זוכרת ולא אחדל ולא אשתוק
אור שמבשר את ההשכמה והזריחה ,זוכרת
רק לראות עוד פעם ,יותר מזה איני צריכה
שמש ,הביאו שמש אם שמיי מעוננים
עוצמת את עיני אבל השמש היא בפנים
אור בצהריים על האדמה ,זוכרת
על חלקת המים ועל שתיל ועל קמה
אור יורד בערב על שדות חיי ,זוכרת
עוד אני זוכרת ,זה אור יומי ,זה אור יומך
שמש ,הביאו שמש אם שמיי מעוננים
עוצמת את עיני אבל השמש היא בפנים
אור יורד בערב ,שמש
אור בצהרים ,שמש
אור עולה בבוקר ,אור

.

 .140ים השיבולים
ים השיבולים שמסביב
על גליו לשוט יצא הרוח
אלף חיוכים אלי שלח האביב
שמש חביבה יצאה לשוח
על המיתרים המפיקים צלילי זהב
הם המזמרים אל מול התכלת
אלף מלאכים השרים שלום לסתיו
נושקים ומלטפים פצעי שלכת
לה לה לה...
גם האהבות באור נפלא
שוב פורחות כולן בשדות הזמר
אלף חיוכים שלוחים אלייך ילדה
זר שירים קטף לך משורר
יש אומרים ,נפלא הוא ריחן של אהבות
יש אומרים ,אורן הוא ים של זיו
אלף ציפורים לקולך שיר מזמרות
יפית כה ילדתי מן האביב
לה לה לה...
ים השיבולים ,אלף חיוכים ,אלף מלאכים

 .141החליל
החליל הוא פשוט ועדין וקולו כמו קול של הלב
החליל ,כשכשוך הפלגים ,כמו שיר ילדים
כמשק הרוחות בפרדס מלבלב
החליל ,החליל
מנגינת החליל לאילן ,לענן
מנגינת החליל למרבץ עדרים
מנגינת החליל לאחי הקטן
מנגינת החליל להרים ,להרים
החליל ,החליל
המקשיב לו יודע ,ידוע היטב
הוא יעיר את הדמי
הוא ירון לו בצליל
כמשק הרוחות בפרדס מלבלב
החליל ,החליל

 .142שיר בכיף
שיר בכיף ,שיר שקם עם הבוקר ,בא ,שוטף
יום נפתח ,אל הדרך יוצא ,רוצה ,נסחף
קמה לי בבוקר ,בוקר כבר מזמן
על האש יש מים ובינתיים ,מה
המצב בחוץ ,מעבר לחלון
איך מתחיל לו יום ,אני עוד בחלום
שיר בכיף...
אני נוסעת אל הדרך החופשית
שמיים מכחילים לאט מעל דרכי
קולות בוקר ,צבעים לילה ,זמן ללכת
יש לי למה ,יש לי כמה ,תנו לגשת
שיר בכיף...
שמש מכשפת נחה על הים
אם תקשיב למוסיקה ,כל העולם
ראש אל ראש ,אל גוף ,תשוקות והזיות
מי אמר שלא נותנים בכיף לחיות
שיר בכיף...

 .143מקהלה עליזה
על ראש הברוש שבחצר שמחה והמולה
שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה
העפרונית הסולנית ניקתה את הגרון
שילבה כנף ,זקפה מקור וגם פצחה ברון
ציף ציף ,שריק שרק,
בול בול בול בול ביל בל לה לה לה...
וכל מי ששמע אמר ,אח איזו מקהלה
פתאום הפסיק את השירה פשוש אחד זעיר
אם אין מילים ואין תווים הוא לא מוכן לשיר
אנחנו לא רוצים מילים ,רגזו הבולבולים
אנחנו גם ללא מילים ,נורא מתבלבלים
ציף ציף ,שריק שרק...
הסנוניות כתבו תווים על חוט ועל גדרות
תוכי אחד לימד אותן מילים נהדרות
אלפי דרורים ועפרונים פרצו מיד בשיר
ומקולות הבולבולים התבלבלה העיר
ציף ציף ,שריק שרק...

אוי די כבר ,די לכם לשיר ,צעק פתאום הברוש
לכו לישון ,כבר מאוחר ,כואב לי כבר הראש
האופרטה היפה לא באה עד סופה
מחר יצפצפו קונצרט על עץ הצפצפה
ציף ציף ,שריק שרק...

 .144החיים יפים
סתם ,חיוך ללא סיבה ,תום ,ימים של אהבה
שיר ישן לאור ירח ,וריח משכר שלך
וכך אותך אני זוכר
גל שוטף את העולם ,חום הולך ונעלם
צחוק מאיר את השמיים ,מזכיר שהמשחק נמשך
והחיים יפים כל כך
לה לה לה....
בך אסתכל מתוך עיניו
אחבק אותך ויחד ננצח במשחק
בין מציאות לחלומות ,בין האושר לדמעות
תמיד אוהב אותך מאוד
עם הקסם שבלב ,בוא נשכח את הכאב
רק עוד רגע ובינתיים ,נזכור שהמשחק נמשך
והחיים יפים כל כך
לה לה לה...
רק עוד רגע ובינתיים ,נזכור שהמשחק נמשך
והחיים יפים כל כך

 .145חלומות שמורים
אי שם עמוק בתוך תוכנו ,טמונים קולות וזיכרונות
מראות רבים שכבר שכחנו ,ספרי פלאים ומנגינות
כל זיכרונות ימים ימימה ,החלומות הראשונים
וכל מילה של אבא אמא ,שנאמרה לפני שנים
אי שם עמוק בתוך תוכנו ,טמונים קולות וזיכרונות
מראות רבים שכבר שכחנו ,ספרי פלאים ומנגינות
עולם מופלא של ילדותנו ,רדום בפנים בצל צלילים
איתנו הוא עד יום מותנו ,חבוי בתוך תילי מילים
ולפעמים שריד של ריח או צליל מוכר או קצה מילה
משיב אליך גן פורח ,מחזיר אל קו ההתחלה
ושוב אתה חולם כילד ושוב אתה תמים כאז
אתה נמצא בתוך התכלת ,הכל נשמר דבר לא גז

 .146בוא לריו
בוא נרקוד עד אור הבוקר
בוא נשיר חזק עד השמיים
בוא נרקוד לאור הירח
בוא ,הקרנבל כבר מתחיל
בוא איתי ,עכשיו הזמן בורח
בוא איתי עד לאן שהלב לוקח
בוא נרקוד עד אור הבוקר...
בוא נברח ליום או יומיים
בוא ניקח מטוס לברזיל
בוא לריו ,נשכח הכל בינתיים
בוא נשמח עם כל הברזילאים
בוא נרקוד עד אור הבוקר...

