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 שושנת יעקוב .1

 : פיוט לפורים מלים
 : י. אדמוןלחן

 
 שושנת יעקוב צהלה ושמחה 
 . בראותם יחד תכלת מרדכי

 לנצח  התם היית תשוע
 ותקוותם בכל דור ודור 

 ברוך מרדכי היהודי 
 

 ששון ויקר.2
 : מגילת אסתר ליםימ

 : נ. הירש לחן
 

 ומרדכי יצא מלפני המלך 
 בלבוש מלכות ועטרת זהב 

 ך המל ומרדכי יצא מלפני
 . והעיר שושן צהלה ושמחה

 תה אורה ושמחה יליהודים הי
 אורה ושמחה וששון ויקר 

 
 

 ליצן קטן נחמד .3
 שרה לוי תנאי: מילים ולחן

 
 ליצן קטן נחמד

 ,רוקד עם כל אחד
 ליצן קטן שלי

 ?אולי תרקוד איתי
 לי לי, אואולי, או

 ? תרקוד איתי

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום טוב לנו .4

 לוין קיפניס : מילים
 עממי : לחן

 
 יום טוב לנו

 חג פורים הוא חג גדול
 יחד כולנו נצאה במחול 

 
  ברעשן נרעיש בקול

 , רש נסתובבה -רש 
 חג פורים הוא חג גדול

 , רש נסתובבה -רש 
 לחג פורים הוא חג גדו
 . וליחד כולנו נצאה במח

 

 ליצנים .5
 אהרון שפי : מילים

 יוסף ספיבק : לחן
 

 ליצנים קטנים אנחנו 
 . עליזים מאוד מאוד
 ו מתנות היום שלחנ
 .ועתה נצא לרקוד
 לרקוד, לרקוד 

 .עתה נצא לרקוד
 

 חג פורים.6

 לוין קיפניס : מילים
 עממי : לחן

 
 חג פורים, חג פורים 

 חג גדול לילדים
 מסכות, רעשנים
 שירים וריקודים

 נרעישה: רש רש רש  הבה
 הבה נרעישה: רש רש רש 
  –הבה נרעישה: רש רש רש 

 ברעשנים 
 

 
 
 

 מלכת אסתר.7
 

 אני מלכת אסתר
 ועל ראשי יש זר

 ? יודעים אתם מי דודי
 . מרדכי היהודי
 לכולנו, לכולנו
 , על ראשנו זר

 אך אחת מאתנו
 .היא מלכת אסתר

  ,אני הוא מרדכי 
 . ותכלת בגדי

 אזני המן ורעשנים
 . הבאתי לילדי
 וגם אני אשיר 

 , הבאתי סוס אביר
 את מרדכי היהודי 

 . העירוב  ברחארכיב 
 

 ליצנים עליזים .8

 
 ליצנים, ליצנים 
 ,עליזים וצחקנים

 רש ברעשן -רש 
 קש בקשקשן -קש 

 
 שיר שלי תמיד עליז
 . ואותי איש לא ירגיז

 פור פורים טרלה -פור
 .חג שמח, חג נפלא

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 אני פורים.9
 לוין קיפניס  :מילים
 נחום נרדי: לחן

 
 אני פורים, אני פורים 

 , שמח ומבדח
 הלא רק פעם בשנה 

 .אבוא להתארח
 ...ל... ל... ל 

 
 הידד פורים, הידד פורים 

 הכו תוף ומצלתיים
 הו מי יתן ובא פורים 

 .לחודש לחודשיים
 ...ל... ל... ל 

 
 אני ליצן בין ליצנים 

 . הכל אני יודע
 אראה לכםואם תרצו 

 . לקפוץ כמו צפרדע
 ... ל... ל... ל 

 
 רבי פורים, רבי פורים 

 ,אמור נא לי מדוע
  מדוע לא יחול פורים

 .פעמיים בשבוע
 

 מסכות.10
 לוין קיפניס : מילים
 נחום נרדי: לחן

 
 זקן ארוך לי עד ברכיים 
 ,שפם ארוך לי אמתיים
 היש צוהלת ושמחה

 חה חהכמוני מסכה 
 

 קרניים לי קרני התיש 
 . שיניים לי שיני הליש

 ... היש צוהלת
 

 מלפני צמה עם סרט 
 .מאחורי זנב תפארת

http://www.derechakol.co.il/
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1005&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=587&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1959&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1618&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=587&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=587&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=717&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=587&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=717&lang=1
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 ן כתףת.11

 : א. המאירימלים
  : מ. זעירא לחן

 
 תן כתף, עצום את העיניים
 .פורים לנו נשכח את הכל

 כאב, רמסהו ברגלים יש לך 
 :פתח את פיך ושירה בקול

 
 הה, הה, חפצנו נבצע

 .נראה, נראה, נסים ונפלאות
 הה, הה, כולנו נשתגע

 .צרות נשיר נרקוד על אף כל ה
 ...תן כתף ...תן, תן, תן

 

 12.שיר שמח
 יעקב אורלנד: מילים
 זעירה מרדכי : לחן

 
 אם גם ראשנו שח

  -ועצב סובבנו
 הבה ונתלקח

 .שבנוהשמחה   ןמ
 

 הבה ונתמלא ,הי, הי
 ,שמחה, שמחה כמלוא העין

 שירו עלה, עלה ,הי, הי
 !עלה ובער היין 
 !עלה ובער היין 

 ...הי. הי
 

 עלה ובער כאש
 !והדליקנו כוח
 ,אבוי למתייאש 

 !הלילה יש לשמוח
 

 הלילה יגאל ,הי, הי
 ,כל מי, כל מי שנשמה בו

  -כל איש בישראל ,הי , הי
 !מה בוניצוץ של נח

 !ניצוץ של נחמה בו
 ...הי, הי

כל יום אני  .13
 מאבדת 

 נור -רימונה די: מילים
 משה וילנסקי: לחן

 
 כל יום, כל יום בכל רחוב 
 כשהוא עובר קרוב קרוב 

 לרגע קט ואווילי
 אני שלו והוא שלי

 
 אני כבר חשה את שפתיו 

 ומלטפת פאותיו
 הוא כבר שלי, אך תוך שניה 

 הוא נעלם כלא היה 
 

 כל יום, כל יום אני מאבדת 
בחור יפה ברחוב, בחור יפה  

 ב ברחו
 

 צמוד אלי מבלי לזוז
 הוא לצידי באוטובוס 

 ואנוכי בחלומות
 כבר מנקדת לי את שמו 

 
 שלשום היה הוא מתולתל

 מצחיק ועגלגל -אתמול 
 היום הוא דק ושחור שיער 
 נראה את מי אמצא מחר

 
 כל יום, כל יום אני מאבדת 

, בחור יפה  בחור יפה ברחוב
 ברחוב 
 

 עיני פחם איזה חיוך
 כזה רציתי בדיוק

 והו רם ומחוטבמכ
 יהיה ילדנו המשותף

 
 כל כך גבוה קצת תמים

 הוא לצידי לעולמים
 אבל גם הוא כמו כולם 

 פשוט עבר ונעלם

 14.לא כל יום פורים
 בני ברמן : מילים ולחן

 
 שם בקצה הקרת 

 איש קבצן ניצב 
 את ידו פושט אל כל עובר ושב
 אט יורד הערב פנסים חיוורים 
איש השליך מטבע זה לכבוד 

 .פורים
 

 כי האנשים תמיד אומרים 
 .לא כל יום פורים

 
 מעותיו אסף הוא והלך מכאן 
 צעירים ראוהו על ספסל בגן 

 ואחד קרא לו וידו הושיט 
וא עמנו אחא בוא תשתה  ב

 .כוסית
 

 כי האנשים תמיד אומרים, 
 לא כל יום פורים

 
 אל הנשף בא הוא ועיניו תוהות
 לא היו פנים שם אלא מסכות 

 הם קראו ראו נא 
 איך הוא מחופש

 .ולבסוף אפילו הוא זכה בפרס
 

 כי האנשים תמיד אומרים, 
 .לא כל יום פורים

 
 עם מלכת הנשף הוא רקד בגן 

 לו בואה ,   היא אמרה
 בוא נלך מכאן 

 בידה אחז הוא ועיניו הרים 
 .מהיום לחש לה לא ימות פורים

 
  אז האנשים תמיד אומרים,

 .לא כל יום פורים
 
 
 
 

 
 הן רעי תבינו הוא היה שיכור 
 קור על ספסל בבוקר שוב הקיץ מ

 שוב ביד רועדת את כספו מנה
 עד פורים הו אחא יש לו עוד שנה

 

 

 15.מים לדוד המלך
 עקיבא נוף: מילים ולחן

 
ְבֵאר   ִים ִמן הַׁ ק ְבמַׁ  ְוָדִוד ָחשַׁ

 ,ֶשְביַׁד ְפִלְשִתים 
ֵלא ֶאת ְרצֹונֹו ָיצְ  אּו ְשלֹוָשה  ְלמַׁ
 ,ְגָבִרים

 ם ֵמי ֶלחֶ -ִמֲהרּו ֵהם ֶאל ֵבית
ֲעלות ְבֵאר ְלהַׁ  ,הַׁ

ֲעֵשי   ֶדֶרְך מַׁ ֶזה ָלֶזה ִסְפרּו בַׁ
 .ְגבּורֹות
 

ִים ְלָדִוד ִים, מַׁ ֶמֶלְך, מַׁ ִים ְלָדִוד הַׁ  ,מַׁ
ִים ְלָדִוד ֶמֶלך, מַׁ ִים ְלָדִוד הַׁ  .מַׁ

 
   –ָסח ֶאָחד ֵמֶהם: "ִשְמעּו ָנא 

רל דַׁ ע ב לֹו הַׁ  ,ְרִכי ִנצַׁ
ִפי ָעָליו ִהנְַׁחִת     –י ֶאת כַׁ

 ."ִהְתמֹוֵטט ָהָהר 
ְקִשיבּו  ר: "הַׁ ֵשִני ָאמַׁ    –הַׁ

ם ָנָהרא ְרִכי ָחסַׁ  ,ת דַׁ
ְמִתי  ְבקֹוִלי ָעָליו ר –ָרעַׁ ָנָהר ָעצַׁ  "הַׁ

 
ֶמֶלך ִים ְלָדִוד הַׁ  ....מַׁ

 
ֲחֵנה  ְשִליִשי, ְללֹא ָכל ֹאֶמר, ֶאת מַׁ הַׁ

ע פְ   ,ִלְשִתים ִשיסַׁ
ְבֵאר ִעל ָכל ֵמיֶמיָה    ֶאת הַׁ

בֹו ָנָשא ל גַׁ  .עַׁ
 ָאז ָדִוד ִמְזמֹור ִהְשִמיעַׁ  

ִגיבֹוִרים  ,ִלְשלֹוָשה הַׁ
נַׁ"ך ָפסּוק הֹוִסיפּו ּוֵמָאז ָשִרים תַׁ  :לַׁ

 
ֶמֶלך ִים ְלָדִוד הַׁ  ...מַׁ

 
 

http://www.derechakol.co.il/
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=529&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=667&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=667&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=667&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=907&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=680&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=188&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=821&lang=1
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 רקפת.16
 תלמה אליגון רוז: מילים

 מוני אמריליו: לחן
 

 רקפת בהרים 
 מתיפיפת במסתרים

 על סלעמתרפקת 
 .בלילות הקרים 

 
 רקפת לבדה 

 ,מתעטפת בתוך סודה
 את יופיה הצנוע

 .רק הרוח ידע
 

 ,מה יפה היא רקפת על סלע
 מה יפה הוא החורף יום שמש 

 ה פתע נולד לוומעצב הליל
 .פרח של אהבה

 
 רקפת ושירי 

 ,מתגלגל לו על ההרים
 מתדפק הוא על סלע

 .בלילות הקרים 
 

 רקפת קומתה
 ,מכופפת לה לאיטה

 ושואלת מדוע 
 .ומוחה דמעתה 

 
 ....מה יפה היא רקפת

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 הייתי קוני למל .17
 משה סחר : מילים

 סורין ברזובסקי : לחן
 

 הייתי קוני למל עוד בילדותי 
 קראו לי קוני למל להנאתי

ולמה זה ירצה מי, לגזול ממני 
 שמי 
 מי יודע מי  -כאילו קוני למל 
 

 אומרים כי אני, אינני אני
 על כן אני נבהל
 אניכי אם אני אינני 

 אז מי אני בכלל
 

 וא אומרים כי ההוא, איננו הה
 על כן ההוא נבהל

 כי אם ההוא, איננו ההוא 
  ?אז מי ההוא בכלל

 
 קוני למל -מי אתה ? 
 קונילמל -ואתה ? 

  ?קוני למל -מה זה ? כל העולם 
 

 אז אותו הקוני למל רץ מלפני 
 בגלל הקוני למל חושך בעיני 

 חשבתי קוני למל יחיד בצורתי
 והנה קוני למלים צצו לעומתי

 ...אומרים כי אני
 

 ף נאה שחקת גבר או שטןשוכי
 את כלתי חנקת לעיני חתן 

 אז איזה קוני למל אשם יהיה בכל 
  ?ואיזה קוני למל יצטרך לסבול

 ...אומרים כי אני
 
 
 
 
 
 
 
 

 18.אהבת פועלי בנין
 נעמי שמר : מילים ולחן

 
 יום יום כשאת עוברת  

 בתשע  כאן
 אנו לך שורקים מן הסולם 

 זהו פשע  -ותאמיני לנו 
 שאת לא עוצרת מעולם

 כשאת לובשת  
 את השמלה האדומה 

 אז בבנין לפתע צומחת 
 עוד קומה 

 ולו ידעו הפיגומים לשיר 
 .אותם בכל העירכי אז שמעו 

 
 את אולי קטנה

 ,אבל כתפנו איתנה
 וכל חיוך שלך אצלנו חג 

 ן יש לך פה ענין עם פועלי בני
 .שאוהבים אותך עד ראש הגג 

 
 את משגעת פה את כל הנוער

 את יפה בכל התסרוקות
 כשאת עוברת בעקב גבוה 

 את שווה סימפוניה של שריקות
 כשמביטים למטה 

 מגובה המנוף
 זו את שמקשטת בשבילנו  

 את הנוף
 אמרי מלה ונטפס איש איש 
 מן הקומה העשירית לכביש 

 
 אם גם היום תפני אלינו עורף

 דבר עם הקבלן אנו נ
 ונשבע לו שעד סוף החורף 
 לא נוכל לגמור את הבנין 
 אך אם תעיפי הנה מבט  

 אחד קצר
 ים  מיד תראי שאנו גומר

 אותו מחר 
 ומן הגג הבנאים שלך

 .בלב אוהב ישליכו פרח לך
 

 הו מרגנית.19
 חיים חפר : מילים
 דובי זלצר : לחן

 
 בערב כחול יפה מתמיד 

 יצאתי לי חרש לקטוף מרגנית
 בין עבים ירח עגול טייל  

 .וזרח בעיני אוהבים
 

 הו מרגנית 
 הו פרח שלי קטן

 ביישנית הו אהבה שלי  
 .הו חלום שלי חלום שלי בלבן

 
 ואני על השביל הולכת בדד 

 עיני מחפשות לו רק פרח אחד
 רק פרח בשביל לתת מתנה 

 .הו כמו אהבה ראשונה
 

 ...הו מרגנית
 

 חזרתי לא כלום אך בשער גני
 עומד לו בחור ובידו מרגנית

 וכמו בצילום כהה וישן 
 .הביט בי יפה וביישן

 
 ...הו מרגנית

 
 והביט וכך בשתיקה הביט 

 נתן את הפרח קיבל נשיקה
 לי יש מרגנית ולו ידידי 
 השיר שניגנו לו שפתי 

 
 ...הו מרגנית

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.derechakol.co.il/
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1022&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=616&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1950&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=10329&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=396&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=275&lang=1
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ולס להגנת .20
 הצומח

 נעמי שמר : מילים ולחן
 

 כבר פורחים נרקיסים 
 בשמורות הטבע 

 מרבדים נפרשים בשפלת החוף
 כלנית וכרכום, אלף גון וצבע 

כאן אסור   -ק שאומר חווה
 !לקטוף
 

 ק משגיחרק עלי אין החו
 רק עלי איש אינו שומר 

 לו היו לי עלי גביע 
 .אז, היה מצבי אחר

 
 ציפורים נדירות כבר  

 דוגרות בסלע 
 אילנות נדירים נשמרים לחוד

 איילות נבהלות 
 מסתכלות בשלט

 !בו כתוב בפירוש שאסור לצוד
 רק עלי עוד לא שמו שלט 

 י כל גדרמסביב אין ל
 לו הייתי, נאמר, איילת

 !אז היה מצבי אחר
 

 !אדוני, היזהר, אל תיגע באיריס
צבעוני ההרים הוא מחוץ  

 !לתחום
 גבעה נישאה בשולי   כל

 העיר היא 
 !שטח בר מגודר ואיזור רשום 

 
 אז אני לפעמים חושבת

 כי היה זה אולי רצוי
 לו הייתי נרקיס או רקפת

 או אפילו איזה בן חצב מצוי 
 

 :תכלו מה שקורה לי בדרךסה
ובר, חוטף, קוטף, כל אחד ע

 ...קולע לו זר

 איריסים.21
 חיים חפר : מילים
 עממי יווני: לחן

 
  -איריסים

  -איריסים -יפות עיניה 
  -ולבבי הומה לה

 !, אלה, אלהאלה
 

 !מות אמות
 !מות אמות -אקטוף לה פרח 

  -עד שחר אחכה לה
 !אלה, אלה, אלה

 שחר עולה ושוב עוברת היא 
 ובלבבי הלא כחרב היא 

 -העוד אראה את שתי עינייך 
 ?אלה

 
 ,שמש רד

 ,שמש רד  -בשפתותיה 
  -אור השקיעה יפה לה

 !אלה, אלה, אלה
 

 ,רוח שט
 ,הרוח שט  -בשערה 

 :הוי, איך לילי קורא לה
 !אלה, אלה, אלה

 
 ערב יורד ושוב עוברת היא 

 ובלבבי הלא כחרב היא 
  -העוד אשק את שפתותייך 

 ?אלה
 
 

  -איריסים
  -כל העולם הוא איריסים

  -רק לבבה הוא סלע
 !אלה, אלה, אלה

 
 
 
 
 

 22.הפרח בגני 
 דינה אביהו מ: מילים

  אביהו מדינה: לחן
 משה בן משה ו

 
 מיום אביב בהיר וצח אותך 

 אני זוכר 
 וכבר מאז היטב ידעתי  

 שלא אוותר 
 ני כי לי היית בבת עי
 בכל יום וכל ליל

 היית לי כמלאך האל  
 .מתוך הערפל

 
 רציתי לבקש ידך רציתי  

 לך לומר 
בי שמור מכל סוד אהבה שבלב

 משמר 
 רציתי לך לומר אהבתי  

 אהבתי ונגמר 
 אך לא העזתי גם כשהיה 

 .כבר מאוחר
 

 את עולמי עם שחר 
 לי כל היום את 

 את עולמי בלילה את החלום
 את בדמי ברוחי ולבבי 

 .הניחוח המתוק הפרח בגני את
 

 מאז הלכת יומי קודר  
 ארוך ומשעמם 

לשוא רוצה אני לשכוח 
 ולהתעלם

 חזרי מהר כי בלעדייך  
 עולמי שומם 

 .נדמו מיתרי קולי וכינורי דומם 
 

 ...את עולמי
 
 
 
 
 

 כשאהיה גדול .23
 נור -רימונה די: מילים
 יאיר רוזנבלום : לחן

 
 המים כחולים המים צלולים
 אצות מטיילות דגים צוללים
 התורן למעלה הדגל מונף

 ואני עם מצפן והמון שעונים 
 יוצא למרחב למרחב 

 
 ישוטי שוטי ספינת
 הים כל כך כחול

 אני אהיה עוד רב חובל 
 כשאהיה גדול 

 
 הרוח נושב, הרוח לא נח

 וכובע מלח  מלבין המפרש 
 צוללת צוללת האופק זהוב 
 ואני עם שייטת וצי ברווזים 

 .מפליג עד אין סוף, עד אין סוף
 

 ...שוטי שוטי ספינתי
 

 הדרך רבה הדרך קשה 
 קנו לי אתמול סירה חדשה 
 קנו לי טרפדת ויש לי טילים 

 ואוי ואבוי לו למי שיגע 
 במים הטריטוריאליים שלי 

 
 ...שוטי שוטי ספינתי

 
 ות כבר יש לי תוכניתציירתי מפ

 אך אמא ביצעה פעולה תוקפנית
מתוך האמבט את הפקק היא 

 שלפה 
 ובן רגע ברחו כל המים שלי 

 ולא נשארה אף טיפה 
 

 פינתישוטי שוטי ס
 הים שלי נגמר 

 אני אהיה עוד רב חובל 
 ראם לא היום, מח

 

http://www.derechakol.co.il/
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=396&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=811&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=37&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=37&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=37&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=37&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=20234&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=907&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=447&lang=1
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 אבניבי.24

 אהוד מנור : מילים
 נורית הירש : לחן

 
 בב -ה-וב -בי או -ני-ב-א

-ת-בו-בב או-ה-בו-בי או -ני-ב-א
 .בך

 
 כשהיינו ילדים 

 .אהבנו בסודי סודות
 ?אל מי היינו נחמדים
 .רק לדודים ולדודות

 
 ,ות המסכנות סבלווהבנ

 .המתוקות הן רק מכות קיבלו
 ואת מה שהרגשנו באמת 
 ."לחשנו רק בשפת ה"בית

 
 ...בי-ני-ב-א

 
 ,אהבה

 ,היא מילה יפה
 ,היא תפילה יפה

 .השפ  היא
 ,אהבה

 ,היא אלי טובה
 היא תמיד תתגבר 

 ובשפת אהבה 
 .נדבר
 

 ...בי-ני-ב-א
 

 .אני חולם וקם שלוש מילים
 .שלוש מילים -ומהו העולם? 

 ,וזה מה שאני מרגיש כעת
 ."ממש כמו אז בשפת ה"בית

 
 ...בי-ני-ב-א

 
 

איפה הן  .25
 הבחורות 

 יוסי גמזו: מילים
 עממי רוסי: לחן

 
 והוצאנו  -כשבגרוש היה חור 

 ,כבישיםאת הזמן על ביצות ו
  -לא היו חתיכות בארצנו
 !!!אך היו, יא חביבי, נשים

 
 ,אח! איפה, איפה הן

 ,ההןהבחורות 
 ,עם ה"קוקו" והסרפן

 עם הטוריה 
 .והשבריה

 ...!?למה כבר לא רואים אותן
 

 ,הן היו אז רוכבות, כך ממעל
 ."על סוסי אגודת "השומר 

 ,הן רוכבות על הבעל -אך כיום 
 ...רזה כבר עסק אח -וחמור 

 
 ...אח! איפה, איפה הן

 
 "הן טמנו בחזה "פרבלום
 .וכמה רימונים לשעת אש

 ,מחשופים יש כאלו  -אך כיום 
 ...שבקושי נכנס מה שיש

 
 ...אח! איפה, איפה הן

 
 הן קראו על הגורן את פושקין 

 !וקרעו את הלב, בו בזמן
 זה שונה בפירוש, כי  -אך כיום 

 ...הן מיד ניגשות לענין
 

 ...איפה הן אח! איפה,

 26.תנו לשמש יד
 גרי רגניו ג'יימס ראדו: מילים

 גאלט מקדרמוט : לחן
 מנור   אהוד: תרגום

 
 נו תועות הנשימה כבדה עיני

 צועדים בגשם האפור 
 אפופים ניחוח רעל
 מול פני אומה גוועת

 אל מול מקסם אורות כוזבים 
 שקר מלומד שומעים

 והוזים חרש ניגון טועה 
 

 חרש זורם אי שם נהר הנצח
 וכל רזי מחר זורמים בו 

 חיי נגלים לי באלם סרטי חלל
 הדממה לוחשת לי את הכל

 
 בבריטניהמנצ'סטר 

 מנצ'סטר בבריטניה
 מעבר לים הגדול
 ואין גאון כמוני 

 את אלוהים אוהב 
והוא אני חושב את קלוד אוהב, 

 ..אותי.. אותי
 

 עינינו תועות הנשימה כבדה 
 צועדים בגשם האפור 
 אפופים ניחוח רעל
 מול פני אומה גוועת

 אל מול מקסם אורות כוזבים 
 שקר מלומד שומעים

 ה יגון טועוהוזים חרש נ
 

 זמר חלל פורטים 
 על מיתרי סיטאר 

 והחיים הם בנו ובכם 
 בך ובי ובנו מסביבינו 

 
תנו לשמש, תנו לשמש יד,  

 ..לשמש יד
 

 

 חופשי ומאושר .27
 דודו ברק : מילים

 בועז שרעבי : לחן
 

 תן את השמיים והשמש החמה 
 תן לראות אותם מן הנשמה 

 תן לנפש שתבער
 תן להיות חופשי ומאושר 

 
 שיר לנו שיר ושלח לנו אור
 תן יום בהיר וערב טהור 

 , לבן ומואר צחק בנפשי
 בואה חופשי ולך מאושר 

 
 יפים שהדרכים  יש ימים 

 בהם גדולות 
 יש דברים יפים גם בלילות

 וכל מה שעוד נותר
 רק להיות חופשי ומאושר 

 
 ...שיר לנו שיר

 
 עוד תפילה אחת 
 אנחנו נבקש ממך 

 עוד תפילה נריע לשמך 
 זכור אותנו גם מחר

 תן להיות חופשי ומאושר 
 

 ...שיר לנו שיר

http://www.derechakol.co.il/
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=58&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=714&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=499&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1035&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3541&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3650&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3651&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=58&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=287&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=183&lang=1
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