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Hine Ma Tov
Psalm 133 - Traditional

הנה מה טוב
 עממי- תהילים קל"ג

Hine ma tov u’ma-nayim
Shevet ach-im gam ya-chad
Hine ma tov u’ma-nayim
Shevet ach-im gam ya-chad.

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

Hine ma tov
Shevet ach-im gam ya-chad
Hine ma tov
Shevet ach-im gam ya-chad.

הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב
.שבת אחים גם יחד

Mi-ha'ish
Psalm 34 - Baruch Chayat

Mi-ha'ish, hechafetz chayim;
Ohev yamim, lir'ot tov.
Netzor leshon'cha meira';
Us'fateh'cha, midaber mirmah.
Sur mera' va'aseih-tov;
Bakesh shalom verodfeihu.

מי האיש
תהלים ל"ד – ברוך חייט

; הֶ חָ ֵפץ ַחיִים,הָ ִאיׁש-ִמי
. ִל ְראֹות טֹוב,א ֵֹהב י ִָמים
;נְצ ֹר לְׁשֹונְָך ֵמ ָרע
. ִמ ַד ֵבר ִמ ְרמָ ה,ּושְ פָ תֶ יָך
ֵ ֲ וַע,סּור ֵמ ָרע
;טֹוב-שה
.ַב ֵקׁש ׁשָ לֹום ו ְָרדְ ֵפהּו

Al Kol Eleh
Naomi Shemer

על כל אלה
נעמי שמר

Al hadvash ve'al ha'okets, Al hamar vehamatok
Al biteynu hatinoket shmor eyli hatov.
Al ha'esh hamevo'eret, Al hamayim hazakim
Al Ha'ish hashav habayta min hamerkhakim

, על המר והמתוק,על הדבש ועל העוקץ
.על בתנו התינוקת שמור אלי הטוב
, על המים הזכים,על האש המבוערת
.על האיש השב הביתה מן המרחקים

Al kol eleh, al kol eleh, Shmor nah li eyli hatov
Al hadvash ve'al ha'okets, Al hamar vehamatok.
Al na ta'akor natu'a, Al tishkakh et hatikvah
Hashiveyni va'ashuva, El ha'arets hatovah.

. שמור נא לי אלי הטוב, על כל אלה,על כל אלה
. על המר והמתוק,על הדבש ועל העוקץ
 אל תשכח את התקווה,אל נא תעקור נטוע
.השיבני ואשובה אל הארץ הטובה

Shmor Eli al ze habayit, Al hagan, al hakhoma
Miyagon, mipakhad peta Umimilkhama.
Shmor al hame’at sheyesh li, Al ha’or ve’al hataf
Al hapri shelo hivshil od Veshene’esaf.

, על החומה, על הגן,שמור אלי על זה הבית
. מפחד פתע וממלחמה,מיגון
 על האור ועל הטף,שמור על המעט שיש לי
.על הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף

Al kol eleh…
Merashresh ilan baru'akh, Merakhok nosher kokhav
Mish'alot libi bakhoshekh nirshamot achshav.
Ana shmor li al kol eyle, Ve'al ahuvey nafshi
Al hasheket al habékhi ve'al ze hashir.
Al kol eleh…

...על כל אלה
, מרחוק נושר כוכב,מרשרש אילן ברוח
.משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו
, שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי,אנא
. על הבכי ועל זה השיר,על השקט
...על כל אלה

Haleluya
Shimrit Or – Kobi Oshrat

Haleluya la'olam,
haleluya yashiru kulam
bemila achat bodeda
halev male behamon toda
veholem gam hu - eze olam nifla.
Haleluya im hashir,
haleluya al yom sheme'ir ,
Haleluya al ma shehayah,
umah she'od lo hayah - haleluya
Haleluya la'olam
haleluya yashiru kulam
Vehainbalim hagdolim
yehadhedu bahamon tzlilim
Veitanu hem yomru - haleluya.
Haleluya im hashir…
Haleluya al hakol
halelu al machar ve'etmol
Haleluya utnu yad beyad
veshiru milev echad - haleluya

הללויה
שמרית אור – קובי אושרת

,הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה
. איזה עולם נפלא- והולם גם הוא
,הללויה עם השיר
,הללויה על יום שמאיר
,הללויה על מה שהיה
- ומה שעוד לא היה
.הללויה
הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים
. הללויה,ואתנו הם יאמרו
...הללויה עם השיר
הללויה על הכל
הללו על מחר ואתמול
 ותנו יד ביד,הללויה
- ושירו מלב אחד
.הללויה

Noladeti Lashalom
Uzi Hitman

Ani nolad'ti el hamanginot
ve'el hashirim shel kol hamedinot
nolad'ti lalashon vegam lamakom
lame'at lehamon sheyoshit yad lashalom.
Ah - ah - ah - ah - ah ah ah........
Ani noladeti lashalom sherak yagi'a
Ani noladeti lashalom sherak yavo
Ani noladeti lashalom sherak yofi'a
Ani rotzah, ani rotzah lihyot kvar bo.

Ani nolad'ti el hachalom
uvo ani ro'e/ro'ah sheyavo hashalom
noladti laratzon vela'emunah
shehineh hu yavo acharei shloshim shanah.
Ani noladeti lashalom...
Nolad'ti la'umah velah shanim alpayim
shmurah lah adamah velah chelkat shamaim
vehi ro'ah, tzofah, hineh oleh hayom
vezo sha'ah yafah zohi sh'at shalom.
Ah - ah - ah - ah - ah ah ah........
Ani noladeti lashalom...

נולדתי לשלום
עוזי חיטמן

אני נולדתי אל המנגינות
ואל השירים של כל המדינות
נולדתי ללשון וגם למקום
.למעט להמון שיושיט יד לשלום
אני נולדתי לשלום שרק יגיע
אני נולדתי לשלום שרק יבוא
אני נולדתי לשלום שרק יופיע
.אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו
אני נולדתי אל החלום
ובו אני רואה שיבוא השלום
נולדתי לרצון ולאמונה
.שהנה הוא יבוא אחרי שלושים שנה
...אני נולדתי לשלום שרק יגיע
נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים
שמורה לה אדמה ולה חלקת שמיים
והיא רואה צופה הנה עולה היום
.והשעה יפה זוהי שעת שלום
...אני נולדתי לשלום שרק יגיע

Salaam
Mosh Ben Ari

סלאאם
מוש בן ארי

Od yavo' shalom aleinu
Od yavo' shalom aleinu
Od yavo' shalom aleinu
Ve'al kulam
Od yavo' shalom aleinu

עוד יבוא שלום עלינו
עוד יבוא שלום עלינו
עוד יבוא שלום עלינו
ועל כולם
עוד יבוא שלום עלינו

Salaam
Aleinu ve'al kol ha olam
Salaam, Salaam
Salaam
Aleinu ve'al kol ha olam
Salaam, Salaam

סלאאם
עלינו ועל כל העולם
 סלאאם,סלאאם
סלאאם
עלינו ועל כל העולם
 סלאאם,סלאאם

Shir La'Ahava (Yachad)

)שיר לאהבה (יחד

Ayelet Tzioni & Gili Liber

איילת ציוני & גילי ליבר

Yachad - lev el lev niftach venir'e, ta'or
shebashamayim
Yachad - lev el lev niftach betikva - la'ahava.

יחד לב אל לב נפתח ונראה ת'אור שבשמיים
יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה
איך שהלב נפתח חובק את העולם
ובקריאה גדולה לשיר לאהבה

Ech shehalev niftach , chovek et ha'olam
uvikriya g'dolah lashir la'ahava.

אימרו הכל אפשר זה לא מאוחר
השחר כבר עלה זמן לאהבה

Imru hakol efshar, ze lo me'uchar, hashachar
kvar ala, (zeh) zman la'ahava.

...לה לה לה לה לה לה

La La La La La La…
Yachad - lev el lev niftach venir'e, ta'or
shebashamayim Yachad - lev el lev niftach
betikva - la'ahava.

יחד לב אל לב נפתח ונראה ת'אור שבשמיים
יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה

Verak im na'amin, uvli shum da'awin, baderech
ha'ola, zeh shir la'ahava.

ורק אם נאמין ובלי שום דאווין
בדרך העולה זה שיר לאהבה

Ani VeAta
Arik Einstein – Miki Gavrielov

Ani ve'ata neshaneh et ha'olam
ani ve'ata az yavo'u kvar kulam
Amru et zeh kodem lefanai
lo meshaneh, ani ve'ata neshaneh et
ha'olam.
Ani ve'ata nenaseh mehahatchalah
yihyeh lanu ra ein davar zeh lo nora.
Amru et zeh kodem lefanai
zeh lo meshaneh, ani ve'ata neshaneh et
ha'olam.
Ani ve'ata neshaneh et ha'olam
ani ve'ata az yavo'u kvar kulam
Amru et zeh kodem lefanai
lo meshaneh, ani ve'ata neshaneh et
ha'olam.

אני ואתה
אריק איינשטיין – מיקי גבריאלוב

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

אין לי ארץ אחרת

Ein li eretz acheret

אהוד מנור – קורין אלאל

Ehud Manor – Corine Alal

Ein li eretz acheret
Gam im admati boeret
Rak mila beivrit
hoderet el orkai el nishmati
Beguf koev, belev raev
Kan hu beiti --

Lo eshtok ki artzi
shinta et paneha
Lo avater lehazkir la
Veashir kan beozneha
Ad shetiftah et eineha
Ein li eretz aheret
Ad shetichadesh yameha
Ad shetiftah et eineha

*2

2*

}

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
 אל נשמתי,אל עורקיי
 בלב רעב,בגוף כואב
כאן הוא ביתי
 כי ארצי,לא אשתוק
שינתה את פניה
,לא אוותר לה
,להזכיר לה
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה

אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה

Od Lo Tamu Kol Pla’ayich

עוד לא תמו כל פלאייך

Yoram Taharlev – Rami Kleistein

יורם טהרלב – רמי קליינשטיין

Artzeinu hak'tantonet, artzeinu hayafah
moledet bli kutonet, moledet yechefah
kablini el shiraich, kalah yefehfiyah
pitchi li she'araich avo bam odeh ya.

 ארצנו היפה,ארצנו הקטנטונת
 מולדת יחפה,מולדת בלי כותונת
 כלה יפהפייה,קבליני אל שירייך
.פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה

Betzel atzei hachoresh, herchak me'er chamah
yach'dav nakeh po shoresh el lev ha'adamah
el mayanot hazoher, el be'erot hatom
moledet le'lo to'ar vetzo'anei yatom.

 הרחק מאור חמה,בצל עצי החורש
יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה
 אל בארות התום,אל מעיינות הזוהר
.מולדת ללא תואר וצועני יתום

Od lo tamu kol pla’ayich
od hazemer lo shat
od libi makeh im layil
velochesh lo bile'at:
At li rak, at ha'achat
at li at, em uvat
at li at hame'at
hame'at shenotar.
Navi bevigdeinu et reiach hak'farim
befa'amon libeinu yaku ha'adarim,
yeshnah d'mamah roga'at
vekeren or yafah,
ule'orah nif'sa'ah beregel yechefah.

Od lo tamu...

עוד לא תמו כל פלאייך
עוד הזמר לו שט
עוד לבי מכה עם ליל
:ולוחש לו בלאט
את לי את האחת
 אם ובת,את לי את
את לי את המעט
.המעט שנותר
נביאה בבגדינו את ריח הכפרים
,בפעמון ליבנו יכו העדרים
ישנה דממה רוגעת
,וקרן אור יפה
.ולאורה נפסעה ברגל יחפה

...עוד לא תמו כל פלאייך

Hen Efshar
Chaim Hefer – David Zehavi

Bashalechet noshev kvar hastav
Ha’avak badrachim at shakat
V’hayom rak eilayich nisraf
V’cholem al p’gisha r’choka

הן אפשר
חיים חפר – דוד זהבי

,בשלכת נושב כבר הסתיו
,האבק בדרכים אט שקע
והיום רק אלייך נשרף
.וחולם על פגישה רחוקה

Hen efshar ki od erev yavo
V’hasha’ar yachrok lo dumam
V’einayich yihiyu ko tovot
Kmo ein milchama ba’olam

,הן אפשר כי עוד ערב יבוא
,והשער יחרוק לו דומם
,ועינייך יהיו כה טובות
.כמו אין מלחמה בעולם

Hen efshar, hen efshar
Sheyihiyeh zeh pashut, kvar machar
Hen efshar uva-jeep she’avar Sha’agu bachurim ki nigmar
Hen efshar, hen efshar,
Sheyihiyeh zeh pashut kvar machar

, הן אפשר,הן אפשר
.שיהיה זה פשוט כבר מחר
,הן אפשר ובג'יפ שעבר
.שאגו בחורים כי נגמר
 הן אפשר,הן אפשר
.שיהיה זה פשוט כבר מחר

Hen efshar ki chadrech he’atzuv
M’chakeh b’chivron kirotav
V’korei hu lishneinu lashuv
Mikravot, midrachim umistav
Hen efshar ki pit’om nipagesh
B’mishlat, oh b’derech-afar
Hen efshar, bein ashan uvein eish Gam lachalom shehakol kvar nigmar
Hen efshar, hen efshar

הן אפשר כי חדרך העצוב
,מחכה בחיוורון קירותיו
וקורא הוא לשנינו לשוב
.מקרבות מדרכים ומסתיו
הן אפשר כי פתאום ניפגש
במשלט או בדרך עפר
הן אפשר בין עשן ובין אש
.גם לחלום שהכל כבר נגמר
...הן אפשר

Mitachat LaShamayim

מתחת לשמיים

Meir Ariel – David Broza

מאיר אריאל – דויד ברוזה

Banu lechan, mitachat lashamayim
shnayim - k'mo zug einayim
Yesh lanu zman, mitachat hashamayim
beinataim - anu od kan

 מתחת לשמיים,באנו לכאן
 כמו זוג עיניים- שניים
 מתחת לשמיים,יש לנו זמן
 אנו עוד כאן- בינתיים

At va'ani (x3)
vehamitah harechava, latet ahava
Lailah va'yom (x3)
vehachiyuch mitnatzel, she'hu mitatzel.
Banu lechan...

Shneinu echad (x3)
echad shalem ve'agol, shalem ve'gadol
Boi niten (x3)
ani eten lach latet, latet li latet lach
Banu lechan...

Velamrot hapa'ar
velamrot hake'ev
velamrot hatza'ar
ani ohev
ve'ohev
ve'ohev

)3x( את ואני
 לתת אהבה,והמיטה רחבה
)3x( לילה ויום
 שהוא מתעצל,והחיוך מתנצל
...באנו לכאן

)3x( שנינו אחד
 שלם וגדול,אחד שלם ועגול
)3x( בואי ניתן
 לתת לי לתת לך,אני אתן לך לתת
...באנו לכאן

ולמרות הפער
ולמרות הכאב
ולמרות הצער
אני אוהב
ואוהב
...ואוהב

Yihyeh Tov
Yehonatan Geffen – David Broza
Ani mabit mehachalon vezeh oseh li dei atzuv,
ha'aviv chalaf avar lo mi yode'a im yashuv
haleitzan hayah lemelech hanavi nihyah leitzan
veshachachti et haderech aval ani od kan

Veyihyeh tov
yihyeh tov, ken
lif'amim ani nishbar
az halailah
ho halailah
itach ani nish'ar
Yeladim lov'shim k'nafaim ve'afim el hatzava
ve'acharei sh'nataim hem chozrim lelo t'shuvah
anashim chayim bemetach mechapsim sibah lin'shom
uvein sin'ah leretzach medabrim al hashalom
Veyihyeh tov...
(Ken) sham lemalah bashamaim ananim lom'dim la'uf
va'ani mabit lemalah vero'eh matos chatuf
memshalah shel generalim mechaleket et hanof
leshelahem veleshelanu ve'lo ro'im/matai nir'eh et hasof

Hineh ba nasi mitzraim eich samachti likrato
pyramidot ba'einaim veshalom bemik'tarto
ve'amarnu bo nash'limah venichyeh k'mo achim
ve'az hu amar kadimah, rak tetz'u mehash'tachim.
Veyihyeh tov...
Ani mabit mehachalon ulai yagi'a yom chadash

יהיה טוב
יהונתן גפן – דויד ברוזה
,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
 כן,יהיה טוב
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
שם למעלה בשמיים עננים לומדים לעוף
ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף
ממשלה של גנרלים מחלקת את הנוף
לשלהם ולשלנו ולא רואים ת'סוף

הנה בא נשיא מצרים איך שמחתי לקראתו
פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו
ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים
. רק תצאו מהשטחים,ואז הוא אמר קדימה
...ויהיה טוב
.אני מביט מהחלון אולי יגיע יום חדש

Yeladim Shel Hachaim
Shalom Hanoch

Einai p'kuchot mibli lir'ot et hashamaim
mibli lir'ot kachol shel yam, yarok shel etz
mibli lishmo'a manginot yafot k'mo pa'am
mibli lir'ot et hadvarim k'mo shehem.
Yeladim k'tanim, yeladim g'dolim,
yeladim tovim veyeladim ra'im
at yoda'at Ima,
kulanu yeladim shel hachaim.
Ani noshem, ani chavuk bizro'otaich
ani ro'eh bach bayit cham umishpachah
ve'or bahir bachalonot she'at potachat
ani chofshi, ach ein li menuchah.
Yeladim k'tanim...
Veharofe kvar medaber al sof hadrech
aval ani yachol lasim lapachad ketz
einai p'kuchot bishvil lir'ot et hashamaim
bishvil lir'ot kachol shel yam, yarok shel etz.
Yeladim k'tanim...

ילדים של החיים
שלום חנוך

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

Agadat Deshe
Meir Ariel – Shalom Hanoch

אגדת דשא
מאיר אריאל – שלום חנוך

Yesh areima shel hevre al hadeshe
Ani dvarim ka'ele mechabev
Banim-banot beyachad, ze yafe sheYesh ometz lif'amin lehitarbev

יש ערמה של חברה על הדשא
אני דברים כאלה מחבב
-  זה יפה ש,בנים בנות ביחד
.יש אומץ לפעמים להתערבב

Sharim shirim u'mabitim lema'ala
Anan sham bayare'ach mistaben
Hoshvim bemi lehitahev halayla
Im ki hirhur kazeh rak me'atzben

שרים שירים ומביטים למעלה
ענן שם בירח מסתבן
חושבים במי להתאהב הלילה
.אם כי הרהור כזה קצת מעצבן

Mitachat leroshi munachat yerech
Ve'al bitni tzror taltalim mutal
Balat yotzot yada'im el haderech
Umaslulan aroch umefutal

מתחת לראשי מונחת ירך
ועל בטני צרור תלתלים מוטל
בלאט יוצאות ידיים אל הדרך
.ומסלולן ארוך ומפותל

Gomrim lashir umakshivim rov keshev
Beneynu mitpatlot lachsushi'ot
Yesh histanenuyot betoch ha'esev
Ki yesh bo kol miney gavshushiot
Keyvan shetardema alay nofelet
Shuv ein ani matzli'ach le'ater
Shel mi hayad asher alay zochelet
Ve'et goofi hofechet lepsanter

גומרים לשיר ומקשיבים רב קשב
בינינו מתפתחות לחשושיות
יש הסתננויות בתוך העשב
.כי יש בו כל מיני גבשושיות
כיוון שתרדמה עלי נופלת
שוב אין אני מצליח לאתר
של מי היד אשר עלי זוחלת
.ואת גופי הופכת לפסנתר

Agadat Deshe (cont…)

)...אגדת דשא (המשך

Meir Ariel – Shlaom Hanoch

מאיר אריאל – שלום חנוך

Ukshe ani mekitz ein ish bedeshe
Rak ktzat karir uktzat ratov mital
Ulehafta'ati ani ro'e sheOto tzror taltalim alay mutal
Umitocho elay tzochkot eina'im
Umitocho elay mavhik tzavar
Ani shoel, "hey, ma ha'inyanim?"
Hi bechi'yuch ona li, "shoomdavar..."
Shoel: "gam as yashant?", ona: "lav davka."
Vet'shuvata oti ktzal mevicha
Shoel: "az me be'etzem at osa kan?"
Sfati'a lochashot: "ani itcha..."
Ani shotek, sfata'im hi noshechet
Ani shotek veko kvedot yadai
Pitom hi mistovevet veholechet
Verak ani shotek od sham...
Nu daiii...

וכשאני מקיץ אין איש בדשא
.וקצת קריר וקצת רטוב מטל
-ולהפתעתי אני רואה ש
.אותו צרור תלתלים עלי מוטל
ומתוכו אלי שוחקות עיניים
ומתוכו אלי מבהיק צוואר
"? מה העניניים, "הי:אני שואל
". "שום דבר:היא בחיוך עונה לי
" "לאו דוקא: עונה- "? "גם את ישנת:שואל
.ותשובתה אותי קצת מביכה
"? "אז מה בעצם את עושה כאן:שואל
". "אני איתך:שפתיה לוחשות
 שפתיים היא נושכת.אני שותק
אני שותק וכה כבדות ידי
פתאום היא מסתובבת והולכת
.ורק אני שותק עוד שם
...נו די

שיר אהבה בדואי

Shir Ahava Bedoui

איציק ויינגרטן – יצחק קלפטר

Itzik Weingarten – Yitzhak Klapter

Tzlilei chalil el hacholot shel hamidbar hayah shole'ach
litef hu et gufah harach vehasufah tarfah hakol
"chadal lihyot kmo hacholot ani rotzeh otach kmo sel'a!"
az hivti'ach lo lindod shuv kmo hachol.
Ksheharuchot oto litfu be'oz achaz bemot ha'ohel
oznav atam hu lo lishmo'a lo linshom klal et hatzlil
atah navad lachash midbar atah nikvar be'ohel tzar
vehakvasim pa'u bawadi kmo chalil.
Ho ho ho ho ho kol kore lindod lindod
Ho ho ho ho ho kol kore lindod lindod

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 קול קורא לנדוד לנדוד
הו הו הו הו הו קול קורא לנדוד לנדוד

Uchshepartzu hashitfonot shachach et kol mah shehivti'ach
וכשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח
el hatzlilim shel hachalil hoshit yadaim basufah
אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה
bimchol teruf biknei hasuf nischaf shikor kmo chol baru'ach
במחול טרוף בקני הסוף נסחף שיכור כמו חול ברוח
gam has'laim parsu knafaim kmo anafah.
Uchshechazar shuv al suso leha'amik et mot ha'ohel
al hayeri'ot hi bechutim uvetz'vaim milim rakmah
baruch shuvcha boged echoz heitev bemot ha'ohel
ki gam oti sufah nodedet sachfah.

גם הסלעים פרשו 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

Shiur Moledet
Eli Mohar - Ephraim Shamir

Az beveit hasefer, al hakir tmunah
Vehaykar choresh ba, et ha’adamah
Uvareka habroshim
Shmei sharav chivrim
Haykar yatzmiach lanu lechem
Shenihyieh gdolim.
Vehamorah omeret: “Od meat kvar Stav”.
Beshiur Moledet, hi mar’ah chatzav.
Hayoreh yavo achshav,
shefa tipotav
kevilon shakuf al pnei ha’emek
hapores sdotav.
Kach ze hayah, pashtut rakah,
ze hytztayer beyaldutenu
shehayitah yafah.
Vekach, bedimionenu hitrabu pla’ot
Hapatishim nigenu, machreshot ranot
Yesh kormim veyesh yogvim
Eretz shel ro’im –
Kach ze hitztayer beyaldutenu
Shehayitah yafah.

שיעור מולדת
עלי מוהר – אפרים שמיר

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

Shir Shel Yom Chulin
Rachel Shapira – Yair Rosenblum

Im yesh li metarim hem mitnagnim beretet
Im yesh bi de'aga hi chasufa kimat
Im yesh bi ahava hi te'amer besheket
Im yesh bi shorashim hem mit'archim le'at
Ata ro'eh ketzad pitom over bi ra'ad
Haru'ach meshana tchufot et kivuna
Nisinu la'azov aval ani yoda'at
Anachnu nish'arim shana achar shana
Bachadarim shelcha hashemesh mesartetet
Kavim uretzu'ot shel or al haktalim
Ani lema'ancha kol boker melaketet
Pratim ktanim smachot ktanot shel yom chulin
Ha'im ata meshiv ah'im ata oneh li?
Uali be'oznecha holimim gam she'onai?
Uali ata makshiv uali ata dome li
Hen befanecha mishtakfim pitom panai

Im yesh li metarim hem mitnagnim beretet
Im yesh bi de'agah hi chasufa kimat
Im yesh bi ahava hi te'amer besheket
Im yesh bi shorashim hem mit'archim le'at
Yom hachulin haze hu yom sheyesh bo chesed
Uvechasdo shurot elayich nichtavot
Kach et yadi achshav aseni mefuyeset
Beyom chulin kaze drachenu mitztalvot

שיר של יום חולין
רחל שפירא – יאיר רוזנבלום

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
 שמחות קטנות של יום חולין,פרטים קטנים
 האם אתה עונה לי,האם אתה משיב
אולי באזנך הולמים גם שאוני
 אולי אתה דומה לי,אולי אתה מקשיב
הן בפניך משתקפים פתאום פני
...אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט
יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד
ובחסדו שורות אליך נכתבות
קח את ידי עכשיו עשני מפוייסת
ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות

Hayom Hayom
Dudu Barak – Moni Amarilio

היום היום
דודו ברק – מוני אמריליו

Hayom hayom hazeh mamash, ani kvar lo atzuv kol kach  אני כבר לא עצוב כל כך, ביום הזה ממש,היום
 אני יודע היום,אני כבר לא עצוב כל כך
ani kvar lo atzuv kol kach, ani yode'a hayom
 אני אוהב פתאום לחיות,היום אני אולי נרגש
Hayom ani ulai nir'gash, ani ohev pit'om lichyot
. אתה שומע היום,היום אולי אני נרגש
hayom ulai ani nir'gash, atah shome'a hayom.
תן לנו לחיות היום מהתחלה
Ten lanu lichyot hayom mehat'chalah
תן לנו מהתחלה ועד הסוף
ten lanu mehat'chalah ve'ad hasof
ואז תראה איך שאני הולך
יפה בתלם והולך
ve'az tir'eh eich she'ani holech
.והולך והולך והולך
yafeh batelem veholech
veholech veholech veholech.
 הדליקי פמוטים שלושה, ביום הזה ממש,היום
 היי שותקת היום,אמרי הכל בלחישה
Hayom bayom hazeh mamash, hadliki pamotim shlosha
 אני אומר תפילת תודה,היום אני אולי נרגש
Imri hakol bilchisha, hayi shoteket hayom
. אמרי בשקט היום,אמרי שאין זו אגדה
Hayom ani ulai nir'gash, ani omer t'filah todah
...תן לנו לחיות היום מהתחלה
imri she'ein zo agadah imri besheket hayom
Ten lanu……
Hayom bayom hazeh mamash, ani sho'el et Elohim
ani sho'el et Elohim, ani kore'a hayom
Ten lanu……

 אני שואל את אלוהים, ביום הזה ממש,היום
 אני כורע היום,אני שואל את אלוהים
...תן לנו לחיות היום מהתחלה

Zer Shel Narikisim
Yoram Taharlev – Effi Netzer

Atzei hatzaftzafot sharim lach shir al derech.
Atzei hatzaftzafot hayu gvohim, gvohim.
Vechawl ga'agu'einu lach hayu leteref
Uleshuvlech asher hitzit et hadsha'im.
Ba'afarim ein ketz,
Adom oleh hastav,
Noshrim alei-ha'etz
Kedinarei zahav
Verak ha'ahavot shavot lechan bastav.

Harakavot nas'u vehamsila reika hi,
Ve'at ke'ayala ovedet bamish'ol.
Vezer shel narkisim hen shesh-esrei shnotayich,
Asher gam'u mital ha'erev hakachol.
Ba'afarim ein ketz ...
Hachasidot porchot mitoch breichot hamayim,
Hachasidot parsu knafayim shel Shabbat.
Verak hashir kasum el shesh-esrei shnotayich
Notar po vezocher shalechet umabat.
Ba'afarim ein ketz …

זר של נרקיסים
יורם טהרלב – אפי נצר

,עצי הצפצפות שרים לך שיר על דרך
, גבוהים,עצי הצפצפות היו גבוהים
וכל געגועינו לך היו לטרף
.ולשובלך אשר הצית את הדשאים
,באפרים אין קץ
,אדום עולה הסתיו
נושרים עלי העץ
כדינרי זהב
.ורק האהבות שבות לכאן בסתיו

,הרכבות נסעו והמסילה ריקה היא
ואת כאילה אובדת במשעול
,וזר של נרקיסים הן שש עשרה שנותיך
אשר גמעו מטל הערב הכחול
...באפרים אין קץ
,החסידות פורחות מתוך בריכות המים
,החסידות פרשו כנפיים של שבת
ורק השיר קסום אל שש עשרה שנותיך
.נותר פה וזוכר שלכת ומבט
...באפרים אין קץ

Malchut HaChermon

מלכות החרמון

Yovav Katz – Effi Netzer

יובב כץ – אפי נצר

Kol hamilim hasmechot partzu shuv kehora so'eret
Tipasnu im kol haruchot
El pisgat hachermon hazoheret.
Im shachar halaiyla nimlat, tovei'a ha'emek b'or
Damesek ba'ofek nivla'at, gilboa noshek latavor
Lu hayit leyadi
Lu at kan - lu at kan
Hayiti nos'eich al kapaiyim
Me'al arpilim, arpilim v'anan
Liktof kochavim bashamaiyim.
Ilu hayit kan iti - hayiti noten lach mazkeret
Et kol ha'orot chemdati, mehabanyas ve'ad hakinneret
Hayiti magish lach malchut - tovelet b'yam shel zahav
Misheleg hayiti tofer lach - simla le'vana keshenhav.
Lu hayit leyadi…

Hayinu golshim bamidron, hayinu shotfim im haru'ach
Shotkim bechedvat timahon
Venoshkim ze la zu le'kinu'ach
Ach at lo nimtzet le'tzidi, verak hamikla beyadi,
Nishbati evne lach armon
Aarmon bemalchut hachermon.
Lu hayit leyadi…

 פרצו שוב בהורה סוערת,כל המילים השמחות
טיפסנו עם כל הרוחות
אל פסגת החרמון הזוהרת
 טובע העמק באור,עם שחר הלילה נמלט
... גלבוע נושק לתבור,דמשק באופק נבלעת
לו היית לידי
... לו את כאן,לו את כאן
הייתי נושאך על כפיים
 ערפילים וענן,מעל ערפילים
.לקטוף כוכבים בשמיים
 הייתי נותן לך מזכרת,אילו היית כאן איתי
 מהבניאס ועד הכינרת, חמדתי,את כל האורות
 טובלת בים של זהב,הייתי מגיש לך מלכות
 שמלה לבנה כשנהב,משלג הייתי תופר לך
...לו היית לידי

 היינו שוטפים עם הרוח,היינו גולשים במדרון
שותקים בחדוות תימהון
ונושקים זה לזו לקינוח
 ורק המקלע בידי,אך את לא נמצאת לצידי
נשבעתי אבנה לך ארמון
...ארמון במלכות החרמון
...לו הייתי לידי

Prachim Bakaneh
Dudu Barak – Effi Netzer

Kshe'aviv nir'dam ye'or bechivaron
bis'dot ha'esh yitam hakrav ha'acharon
uvoker nehedar min habike'ah lahar
az ya'aleh bezemer, beron.
Hashemesh yidom bein Azah leRafi'ach,
yare'ach yal'bin al pisgat haChermon,
prachim bakaneh uvanot batzari'ach,
yashuvu la'ir chayalim behamon.
Yaldah achat k'tanah uveyadah zerim,
la'ir halevanah tetze az beshirim,
ulechayal nirgash tasim sav'yon badas,
vehashamaim ko behirim.
Hashemesh yidom bein Azah leRafi'ach...
Hachayalim la'ir yagi'u be'am rav,
im ne'arot veshir ve'im pirchei zahav,
(ve)kol (zeh) asher etmol yad'a mach'ov ush'chol
lo od yed'a shalechet (ve)k'rav.
Hashemesh yidom bein Azah leRafi'ach...

פרחים בקנה
דודו ברק – אפי נצר

כשאביב נרדם יעור בחוורון
בשדות האש ייתם הקרב האחרון
ובוקר נהדר מן הבקעה להר
. ברון,אז יעלה בזמר
,השמש ידם בין עזה לרפיח
ירח ילבין על פסגת החרמון
פרחים בקנה ובנות בצריח
.ישובו לעיר חיילים בהמון
,ילדה אחת קטנה ובידה זרים
,לעיר הלבנה תצא אז בשירים
,ולחייל נרגש תשים סביון בדש
.והשמיים כה בהירים
...השמש ידם בין עזה לרפיח
,החיילים לעיר יגיעו בעם רב
,עם נערות ושיר ועם פרחי זהב
וכל אשר אתמול ידע מכאוב ושכול
.לא עוד ידע שלכת וקרב
...השמש ידם בין עזה לרפיח

Hofshi Ume’ushar
Dudu Barak – Boaz Sharabi

Ten et hashamaim vehashemesh hachamah
ten lir'ot otam min han'shamah
ten lanefesh shetiv'ar
ten lihyot chofshi ume'ushar
Shir lanu shir ush'lach lanu or
ten yom bahir ve'erev tahor
tzach benafshi, lavan umu'ar
bo'ah chofshi velech me'ushar
Yesh yamim yafim shehad'rachim bahem g'dolot
yesh dvarim gdolim/tovim/yafim gam baleilot
vechol mah she'od notar
rak lihyot chofshi ume'ushar
Shir lanu shir...
Od t'filah achat anachnu nevakesh mimcha
od t'filah nari'a leshimcha
z'chor otanu gam machar
ten lihyot chofshi ume'ushar
Shir lanu shir...

חופשי ומאושר
דודו ברק – בעז שרעבי

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
יש ימים יפים שהדרכים 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

Chorshat HaEkaliptus
Naomi Shemer

Ksh’ima ba’a hena yafa utze’ira
Az aba al giv’ah banah lah bayit
Chalfu ha’avivim, chatzi me’ah avrah
Vetaltalim hafchu seiva beintayim

חורשת האקליפטוס
נעמי שמר

,כשאמא באה הנה יפה וצעירה
.אז אבא על גבעה בנה לה בית
 חצי מאה עברה,חלפו האביבים
.ותלתלים הפכו שיבה בינתיים

Aval al chof Yarden k’mo meuma lo kara
Ota hadumiya vegam ota hataf’ura
Chorshat ha’ekaliptus, hagesher, hasira
Vere’ach hamaluach al hamayim

,אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה
:אותה הדומיה וגם אותה התפאורה
 הסירה, הגשר,חורשת האקליפטוס
.וריח המלוח על המים

Bashvil hineh yoredet adat hatinokot
Hem bayarden yeshachshechu raglayim
Gadlu hayeladim u’kvar lamdu lischot
U’vney haneurim chozrim b’shnayim

,בשביל הנה יורדת עדת התינוקות
הם בירדן ישכשכו רגליים
גדלו הילדים וכבר למדו לשחות
.ובני הנעורים חותרים בשניים

Aval al chof Yarden…
Me’ever layarden ra’amu hatotachim
Vehashalom chazar besof hakayitz
Vechol hatinokot la’anashim
Veshuv al hagiv’ah hekimu bayit
Aval al chof Yarden…

...אבל על חוף ירדן
מעבר לירדן רעמו התותחים
והשלום חזר בסוף הקיץ
וכל התינוקות היו לאנשים
ושוב על הגבעה הקימו בית
...אבל על חוף ירדן

Omrim Yeshna Eretz
Shaul Tchernikhovsky – Naomi Shemer

Omrim: Yeshna eretz, eretz sh'churat shemesh.
Ayeh otah eretz? Eifo otah shemesh?
Omrim: Yeshna eretz, amudeiha shiv'ah,
shiv'ah kochvei lechet, tsatsim al kol giv'ah.

אומרים ישנה ארץ
שאול טשרניחובסקי – נעמי שמר

אומרים ישנה ארץ ארץ שכורת שמש
איה אותה ארץ איפה אותה שמש
אומרים ישנה ארץ עמודיה שבעה
שבעה כוכבי לכת צצים על כל גבעה

Eifo otah eretz, kochvei otah giv'ah?
Mi yan'cheinu derech, yagid li han'tivah?

איפה אותה ארץ כוכבי אותה גבעה
מי ינחנו דרך יגיד לי הנתיבה

Kvar avarnu kamah midbarot veyamim.
Kvar halachnu kamah, kochoteinu tamim.
Kei'tsad zeh ta'inu? Terem hunach lanu?
Otah eretz shemesh, otah lo matzanu.

כבר עברנו כמה מדברות וימים
כבר הלכנו כמה כוחותינו תמים
כיצד זה תעינו טרם הונח לנו
אותה ארץ שמש אותה לא מצאנו

Eretz bah yitkayem asher kol ish kivah,
nichnas kol hanichnas, paga bo Akiva.
Shalom lecha, Akiva! Shalom lecha, harabi!
Eifo hem hakdoshim, Eifo haMakabi?
Oneh lo Akivah, omer lo harabi:
Kol yisrael kdoshim, atah haMakabi!
Eifo otah eretz, kochvei otah giv'ah?
Mi yan'cheinu derech, yagid li han'tivah?
Omrim: Yeshna eretz, eretz revat shemesh...
Aeyh otah eretz? Eifo otah shemesh?

ארץ בה יתקיים אשר כל איש קיווה
נכנס כל הנכנס פגע בו עקיבא
שלום לך עקיבא שלום לך רבי
איפה הם הקדושים איפה המכבי
עונה לו עקיבא אומר לו הרבי
כל ישראל קדושים אתה המכבי
איפה אותה ארץ כוכבי אותה גבעה
מי ינחנו דרך יגיד לי הנתיבה
אומרים ישנה ארץ ארץ שכורת שמש
איה אותה ארץ איפה אותה שמש

Otach
Uri Assaf – Yigal Gordon

אותך
אורי אסף – יגאל גורדון

Otach, nizkarti bach leet arvit
Otach, shak’aa chama kemo tamid
Rashei prachim hafchu tsahov leargaman
Sipru shvuat libi la’ananim
Al gvia pich ahi parpar, parpar katan
Rochef bein shoshanim

 נזכרתי בך לעת ערבית,אותך
 שקעה חמה כמו תמיד,אותך
ראשי פרחים הפכו צהוב לארגמן
סיפרו שבועת לבי לעננים
 פרפר קטן,על גביע פיך אהי פרפר
רוחף בין שושנים

Otach, beitech hakat shachan mul yam
Otach, haya sham ets piryo kedam
Tsel anafav haya mistor lelev bayshan
Layeled shelachash lach bein alim
Al gvia pich ahi parpar, parpar katan
Rochef bein shoshanim

 ביתך הקט שכן מול ים,אותך
 היה שם עץ פריו כדם,אותך
צל ענפיו היה מסתור ללב ביישן
לילד שלחש לך בין עלים
 פרפר קטן,על גביע פיך אהי פרפר
רוחף בין שושנים

Otach, galei hayam harsu beitech
Otach, ruchot kadim hishkichu shmech
Haagadot azvu kamoch anfei hagan
Rak sod nishar charut al hagzaim
Al gvia pich ahi parpar, parpar katan
Rochef bein shoshanim

 גלי הים הרסו ביתך,אותך
 רוחות קדים השכיחו שמך,אותך
האגדות עזבו כמוך ענפי הגן
רק סוד נשאר חרוט על הגזעים
 פרפר קטן,על גביע פיך אהי פרפר
רוחף בין שושנים

Perach Halilach
Uri Assaf – Nurit Hirsh

פרח הלילך
אורי אסף – נורית הירש

Hayom ulai nidcheh et bo halailah
velo nish'af le'or kochav
hen li velach yesh kol asher nish'alah
mibli milim ned'a zot, ki nohav.

היום אולי נדחה את בוא הלילה
ולא נשאף לאור כוכב
הן לי ולך יש כל אשר נשאלה
. כי נאהב,מבלי מילים נדע זאת

Hayom ulai nidcheh et ketz darkeinu
velo nizkor ki sof lakol.
Zeh hamish'ol she'bo dorchot ragleinu,
bish'nei k'tzotav hadeshe lo yibol.

היום אולי נדחה את קץ דרכנו
.ולא נזכור כי סוף לכל
,זה המשעול שבו דורכות רגלינו
.בשני קצותיו הדשא לא יבול

Shotkim nohav ki li velach
dai bli milim she'hen le'eleh,
asher einam yod'im lomar acheret
kamah yafeh pore'ach halilach.
Hayom ulai nidcheh ha'atzevet
im yad beyad ba'or, nelech,
ki ru'ach k'for bachashecha noshevet
rak bamakom bo lo sham'u et shmech.
Shotkim nohav...
Hayom ulai nidcheh bo hashalechet
ve'lo yuchal lavo hastav.
Drachim rabot hen le'aviv memalechet im rak otan or chiyuchech yohav.
Shotkim nohav...

שותקים נאהב כי לי ולך
,די בלי מילים שהן לאלה
אשר אינם יודעים לומר אחרת
.כמה יפה פורח הלילך
היום אולי נדחה את העצבת
, נלך,אם יד ביד באור
כי רוח כפור בחשכה נושבת
.רק במקום בו לא שמעו את שמך
...שותקים נאהב
היום אולי נדחה בוא השלכת
.ולא יוכל לבוא הסתיו
- דרכים רבות הן לאביב ממלכת
.אם רק אותן אור חיוכך יאהב
...שותקים נאהב

Erev Mul HaGilad

ערב מול הגלעד

Leah Goldberg – Miki Gavrielov

לאה גולדברג – מיקי גבריאלוב

HaIlanot kol kack kvedim
Kofef hapri et ha-badim
Zo hasha’ah ha-margi’ah
Ba nirdamim ha-yeladim.

,האילנות כל כך כבדים
,כופף הפרי את הבדים
,זו השעה המרגיעה
.בה נרדמים הילדים

El ha-bik’ah min ha-gilad
Taleh shachor verach yarad
Kivsa po’ah bocha badir Ze bna hakat asher avad.

אל הבקעה מן הגלעד
,טלה שחור ורך ירד
- כבשה פועה בוכה בדיר
.זה בנה הקט אשר אבד

Yashuv taleh el chek ha-em
Yishkav badir veyeradem
Vehakivsa tishak oto
Vehi tikra oto beshem.

,ישוב טלה אל חיק האם
ישכב בדיר וירדם
והכבשה תישק אותו
.והיא תקרא אותו בשם

Nistar halel ben ha-badim
Vehanavi hagiladi
Yored dumam el ha-bik’ah
Lachzot bishnat ha-yeladim

נסתר הליל בין הבדים
והנביא הגלעדי
יורד דומם אל הבקעה
.לחזות בשנת הילדים

Yashuv taleh…

...ישוב טלה

Shalvah
Avi Koren – Yair Rosenblum

Al hamachane nidlak yare'ach
al hama'ahal kochav zore'ach
vehazman k'mo gumi mitmare'ach
leil shabat bli ta'am uvli re'ach
vehasheket et halev kore'a.
Eizo min shalva lelo osim shum davar
eizo min shalva ve'od shavu'a avar
Hashabat bichlal eina overet
kvar karanu et iton ha'erev
sharnu kvar shirey magal vecherev
kvar tafarnu et hachor bagerev
ufatarnu tashbetzim bli heref
Eizo min…
Af michtav mimcha od lo higi'a
od me'at hamefaked yofi'a
veyach'zor vadai shuv lehavti'ach:
"bekarov laregila agi'a
shetikni shuv shnayim bayatzi'a."
Ezo min…

שלווה
אבי קורן – יאיר רוזנבלום

על המחנה נדלק ירח
על המאהל כוכב זורח
והזמן כמו גומי מתמרח
ליל שבת בלי טעם ובלי ריח
.והשקט את הלב קורע
איזו מן שלוה ולא עושים שום דבר
.איזו מן שלוה ועוד שבוע עבר
השבת בכלל אינה עוברת
כבר קראנו את עיתון הערב
שרנו כבר שירי מגל וחרב
כבר תפרנו את החור בגרב
ופתרנו תשבצים בלי הרף
...איזו מן שלוה
אף מכתב ממך עוד לא הגיע
עוד מעט המפקד יופיע
ויחזור ודאי שוב להבטיח
בקרוב לרגילה אגיע
.שתיקני שוב שניים ביציע
...איזו מן שלוה

Ayelet Ahavim

איילת אהבים

Manos Hadjidakis (Hebrew: Naomi Shemer)

) נעמי שמר:מנוס חג'ידאקיס (עברית

Sapri ayelet ahavim
al mah kisit roshech tza'if sagol
al mah risaich atzuvim
vetzavarech shacho'ach kagiv'ol.

ספרי איילת אהבים
על מה כיסית ראשך צעיף סגול
על מה ריסייך עצובים
.וצווארך שחוח כגבעול

Bich'lulotai anad dodi
tav'at paz va'odem al yadi
im layil/achar hif'lig im/bis'finato
et levavi naso nasa ito.

בכלולותי ענד דודי
טבעת פז ואודם על ידי
עם ליל הפליג בספינתו
.את לבבי נשוא נשא איתו

Sapri ayelet ahavim
lemi lemi noda'u ikvotav
mah techezi bakochavim
umah shalach dodech mimasa'av

ספרי איילת אהבים
למי למי נודעו עקבותיו
מה תחזי בכוכבים
ומה שלח דודך ממסעיו

Ayelet Ahavim (Cont.)

Shalach igeret levanah
me'ir nemal asher bechof tzafon
katav ashuv ke'od/tom shanah
chaki li, yaldati/yafati, ani avo
Shav techezi bakochavim
kvar arukim ha'aravim
ru'ach noshevet be'avim
vehakayitz kaveh.
Gam im yar'chik dodech lin'dod
vete'erach darko me'od
eicha yuchal lim'tzo lo od
zug einaim kazeh.

Sapri ayelet ahavim
al mah kisit roshech tza'if sagol
al mah risaich atzuvim
vetzavarech shacho'ach kagiv'ol.

)...איילת אהבים (המשך

שלח איגרת לבנה
מעיר נמל אשר בחוף צפון
כתב אשוב כעוד שנה
 אני אבוא, יפתי,חכי לי
שווא תחזי בכוכבים
כבר ארוכים הערבים
רוח נושבת בעבים
.והקיץ כבה
גם אם ירחיק דודך לנדוד
ותארך דרכו מאוד
איכה יוכל למצוא לו עוד
זוג עיניים כזה

ספרי איילת אהבים
על מה כיסית ראשך צעיף סגול
על מה ריסייך עצובים
.וצווארך שחוח כגבעול

Uf Gozal
Arik Einstein – Miki Gavrielov

Hagozalim sheli azvu et haken
parsu knafayim ve'afu
Va'ani tzipor zkena nisharti baken
mekave me'od shehakol yihe beseder
Tamid yadati sheyavo hayom
shebo tzarich lehipared
Aval achsahv ze ba li kacha pit'om
az ma hapele she'ani ktzat do'eg
Uf gozal chatoch et hashamyim
tus le'an sheba lecha
Rak al tishkach yesh nesher bashamyim
gur lecha
Achshav nisharnu levadenu baken
aval anachnu beyachad
Chabki oti chazak tagidi li ken
al tid'agi beyachad kef lehizdaken

Uf gozal….
Ani yode'a shekacha ze bateva
vegam ani azavti ken
Aval achshav ksheba harega az
machnik ktzat bagron

Uf gozal….

עוף גוזל
אריק איינשטיין – מיקי גבריאלוב
הגוזלים שלי עזבו את הקן
פרשו כנפיים ועפו
ואני ציפור זקנה נשארתי בקן
.מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר
תמיד ידעתי שיבוא היום
שבו צריך להיפרד
אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום
.אז מה הפלא שאני קצת דואג
עוף גוזל חתוך את השמיים
טוס לאן שבא לך
רק אל תשכח יש נשר בשמיים
.גור לך
עכשיו נשארנו לבדנו בקן
אבל אנחנו ביחד
חבקי אותי חזק תגידי לי כן
אל תדאגי ביחד כיף להזדקן
...עוף גוזל
אני יודע שככה זה בטבע
וגם אני עזבתי קן
אבל עכשיו כשבא הרגע
אז מחניק קצת בגרון
.מחניק קצת בגרון
...עוף גוזל

Yemey Binyaminah
Ehud Manor – Matti Caspi

ימי בנימינה
אהוד מנור – מתי כספי

Mah karah la’yeled sheh diber el kochavim
Sheh himtik sodot im savyonim u’shchafim
Sheh safar kol nemesh cheresh u’va’chol nirdam
Mah karah lo, yom echad, sheh kam ve’neelam?

מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים
שהמתיק סודות עם סביונים ושחפים
- שספר כל נמש חרש ובחול נרדם
?מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם

Ani rotseh lachzor el ha’yamim hachi yafim sheli
Ha’yamim ha’yechefim shel Binyamina
Ken, ani zocher hakol zaram leat, ha’shemesh lo
miher
Anashim amru shalom, chaver haya chaver.

אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי
- הימים היחפים של בנימינה
, הכל זרם לאט, אני זוכר,כן
השמש לא מיהר
,אנשים אמרו שלום
.חבר היה חבר

Ha’yoreh yered machar, habet ba’levanah
Eich hayah yavul ha’anavim ha’shanah?
Tikansu ha’erev, yesh ribah me’tut ginah,
U’va’layla titkasu ki tihiyeh tsinah
Ani rotseh…
Ve’achshav, im yom o leil, im rah li ve’im tov
Ein li rega zman lashevet ve’lachasov
Lifamim ani kim’at me’daati yotseh
Kol yamai ani holech le’sham ve’lo motseh.
Ani rotseh…
Mah karah la’yeled she’nirdam ba’chol ha’cham
She yom echad, lefetah, kam ve’neelam?

""היורה ירד מחר הבט בלבנה
"?"איך היה יבול הענבים השנה
,""היכנסו הערב יש ריבה מתות גינה
"."ובלילה תתכסו כי תהיה צינה
...אני רוצה לחזור

 אם רע לי ואם טוב,ועכשיו אם יום או ליל
.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
? קם ונעלם, לפתע,שיום אחד

Lo Nafsik Lashir
Chaim Hefer – Dubi Zeltzer

Im yihyeh ra, vehamisim od ya'alu
uveMoskvah, hasha'arim yin'alu
vehasukar, gam hu od ya'aleh bamechir
anachnu lo, anachnu lo naf'sik lashir
Lo naf'sik lashir
lo naf'sik lashir
lo naf'sik lashir
lo naf'sik lashir
Im habenzin, miTel Aviv ad Ramat Gan
oleh lecha, k'mo sof shavu'a beYapan
ve'im baU"M, omrim tisog vegam tach'zir
anachnu lo, anachnu lo naf'sik lashir
Lo naf'sik lashir...
Mah la'asot, zohi artzeinu hayechidah
od yihyeh tov, ve'ein zo ein zo agadah
ve'od nizkeh,lir'ot z'richah shel yom bahir
U’mishum kach anachnu mam'shichim lashir
Lo naf'sik lashir...

לא נפסיק לשיר
חיים חפר – דובי זלצר

 והמיסים עוד יעלו,אם יהיה רע
 השערים ינעלו,ובמוסקבה
 גם הוא עוד יעלה במחיר,והסוכר
 אנחנו לא נפסיק לשיר,אנחנו לא
לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
 מתל אביב עד רמת גן,אם הבנזין
 כמו סוף שבוע ביפן,עולה לך
 אומרים תיסוג וגם תחזיר,ואם באו"ם
 אנחנו לא נפסיק לשיר,אנחנו לא
...לא נפסיק לשיר
 זוהי ארצנו היחידה,מה לעשות
 ואין זו אין זו אגדה,עוד יהיה טוב
 לראות זריחה של יום בהיר,ועוד נזכה
ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר
...לא נפסיק לשיר

Rosa
Chaim Hefer – Dubi Zeltzer
K'sheraitich yaldah ktanah, tzocheket tz'chok rachav kazeh,
pit'om hirgashti eich k'mo sakin, elai nichnast po bachazeh.
Milion prachim shalachti lach, ushnei milionim michtavim,
ach at himshacht litz'chok ve'at shig'at, bar'chov et kol
hatoshavim.
Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, at ahuvah sheli
kamah shirim od lach ach'rozah, ad shetehi ishti
ach Rosa, Rosa, at ahuvah sheli.
Ani sachavti levenim, t'agav shavarti bishvilech
bishvil lir'ot otach min habinyan, asher banu az mul beitech.
Amart she'at rotzah lichyot, chaim tovim umetukim,
az bishvilech patachti bash'chunah/kan bar'chov
chanut sh'kedim ufistukim.
Rosa, Rosa, Rosa, Rosa…
Makot halachti bishvilech, vehistach'sachti im hachok,
Ach at afilu lo chatamt li al arvut
rak kol hazman himshacht litz'chok.
Tagidi mah yihyeh hasof, ani kvar lo yachol yoter,
at kvar bat arba'im chamesh o shesh
va'ani t'achamishim sofer.

רוזה
חיים חפר – דובי זלצר
כשראיתיך ילדה קטנה צוחקת צחוק רחב כזה
פתאום הרגשתי איך כמו סכין אלי נכנסת פה בחזה
מיליון פרחים שלחתי לך ושני מיליונים מכתבים
אך את המשכת לצחוק ואת שיגעת ברחוב את כל התושבים
רוזה רוזה רוזה רוזה
את אהובה שלי
כמה שירים עוד לך אחרוזה
עד שתהיי אשתי
 רוזה רוזה,אך
את אהובה שלי

 ת'גב שברתי בשבילך,אני סחבתי לבנים
בשביל לראות אותך מן הבניין אשר בנו אז מול ביתך
אמרת שאת רוצה לחיות חיים טובים ומתוקים
אז בשבילך פתחתי בשכונה חנות שקדים וצימוקים
...רוזה רוזה רוזה רוזה
מכות הלכתי בשבילך והסתכסכתי עם החוק
אך את אפילו לא חתמת לי על ערבות
רק כל הזמן המשכת לצחוק
תגידי מה יהיה הסוף אני כבר לא יכול יותר
את כבר בת ארבעים חמש או שש
ואני תחמישים סופר

Shilgiya
Guy Biar (Hebrew: Naomi Shemer) - Guy Biar

Kvar yarad hasheleg be'harim rechokim uvasheleg
anu tzo'adim
Ki betoch haya'ar ha'afel mechakim
Shilgiya im kol hagamadim
Chorafim shiv'a chikinu lach,
lo karat - aval aninu lach
Uv'hevel peh baninu lach
migdalim shel bdolach vezahav
Atarot shel chen kasharnu lach,
serenada cheresh sharnu lach
Va'adayin lo siparnu lach,
ad kama otach nohav
He'alim hizhivu berashey tzamarot
ba hastav el eretz rechoka
Hu tzava et kol hatapuchim bevarod
vegam et lechyech hametuka
Chorafim…..
Kvar names hasheleg beharim, ze nachon, tishkechi
et kol ma shehaya
Mesaprim ba'ir shelevavech hu karchon
ve'al ken kor'im lach Shilgiya
Chorafim…..

שלגיה
 נעמי שמר) – גי באר:גי באר (עברית

כבר ירד השלג בהרים רחוקים
,ובשלג אנו צועדים
כי בתוך היער האפל מחכים
.שלגיה עם כל הגמדים
,חורפים שבעה חיכינו לך
,לא קראת אבל ענינו לך
, ובהבל פה בנינו לך
.מגדלים של בדולח וזהב
,עטרות של חן קשרנו לך
,סרנדה חרש שרנו לך
,ועדיין לא ספרנו לך
.עד כמה אותך נאהב
עת עלים הזהיבו בראשי צמרות
,בא הסתיו אל ארץ רחוקה
הוא צבע את כל התפוחים בורוד
.וגם את לחייך המתוקה

...חורפים שבעה
, זה נכון,כבר נמס השלג בהרים
,תשכחי את כל אשר היה
,מספרים בעיר שלבבך הוא קרחון
.ועל כן קוראים לך שלגיה

...חורפים שבעה

Kafe Turki
Yaakov Rotblitt - Miki Gavrielov
Hivtiach lishloach shirim lamusaf
aval ein lo loach lo ba lo achsav
Nisgar lo bacheder safar ad shalosh
horid et hasveder shavar et harosh
Patach et hadelet chalam al nashim
keva mekulkelet vesheket nafshi
Az tishte kafe turki vititorer
ata hameshorer
Az tishte kafe turki ze olami
im lo tashir az mi yashir az mi

Chashav al balada leretz avot
nafsho bo ra'ada nizkar bachovot
Tamid hem korim lo nose habsora
aval meshalmim lo lefi hashura
Hirkiv mishkafayim likro baiton
kasas tzipornayim hibit bashaon
Az tishte….

Naga bakarachat velo e’emin
Nichnas lamiklakat lakach aspirin
Ishto mefaheket rosha al hakar
Iashav lo besheket hebit banyiar
Madua lo ba lo chashav she’ivkeh
Ki ma ze hayia lo ha’am mechakeh
Az tishte….

קפה טורקי
יענק'לה רוטבליט – מיקי גבריאלוב
,הבטיח לשלוח שירים למוסף
. לא בא לו עכשיו,אבל אין לו כח
, ספר עד שלוש,נסגר לו בחדר
. שבר את הראש,הוריד את הסוודר
, חלם על נשים,פתח את הדלת
.קיבה מקולקלת ושקט נפשי
,אז תשתה קפה טורקי ותתעורר
.אתה המשורר
 זה עולמי,אז תשתה קפה טורקי
? אז מי, אז מי ישיר,אם לא תשיר

,חשב על בלדה לארץ אבות
. נזכר בחובות,נפשו בו רעדה
,תמיד הם קוראים לו נושא הבשורה
.אבל משלמים לו לפי השורה
,הרכיב משקפיים לקרוא בעיתון
.כסס ציפורניים הביט בשעון
...אז תשתה קפה טורקי

,נגע בקרחת ולא האמין
.נכנס למקלחת לקח אספירין
, ראשה על הכר,אשתו מפהקת
. הביט בנייר,ישב לו בשקט
, חשב שיבכה,מדוע לא בא לו
... העם מחכה,כי מה זה היה לו
...אז תשתה קפה טורקי

Shir HaBokrim
Ya'akov Orland - Mordechai Oleri Nuzik

Arava arava ein ketz,
Ein ha’bokrim tara.
Lo ar’ar lo dardar lo eitz
Ru’ach shav ha’midbara
Zemer ha’bokrim ya’ale v’yifrach
Al merchavim nisa’im ad ein gemer,
V’tishka ha’chama v’trizrach,
U’mosif v’koleh ha’zemer
Arava arava ani!
Al yechasech redeem!
Nechadesh na, at va-ani,
Et yamayich kekedem.
Ho, ho, ho…

שיר הבוקרים
 מרדכי אולרי נוזיק- יעקב אורלנד

, ערבה אין קץ,ערבה
:עין הבוקרים תרה
, לא עץ, לא דרדר,לא ערער
.רוח בא המידברה
זמר הבוקרים יעלה ויבקע
,על מרחבים אבודים עד אין גמר
ותזרח החמה ותשקע
.ומוסיף וקולח הזמר
! עני, ערבה,ערבה
!אל יכסך רדם
, את ואני,נחדש נא
.את ימייך כקדם
... הו, הו,הו

Shayeret Haroch’vim
Naomi Shemer - Shimon Yisraeli
Bein harei hasel'a hakehim
bein harei hasel'a hag'vohim,
lailah, lailah, mul yare'ach hapole'ach be'avim,
tit'orer shayeret haroch'vim.
Hem roch'vim vesharim, leraglei heharim,
hem roch'vim levadam, sham bavadi, mul hayam.
Libam homeh atzevet, gabam ayef ad mavet
umabatam to'eh bakochavim.
Aval, el mul haru'ach, ke'ish echad tanu'a,
tanu'a lah shayeret haroch'vim.

Hem roch'vim vesharim...
Hem yatz'u laderech bis'arah
hem yatz'u la'ir han'tzurah
ach ei sham belev havadi, et hir'imu harovim
nil'chedah shayeret haroch'vim.
Hem roch'vim vesharim...
Kolot hakrav tamu, vetot'chav nadamu
veshavnu el bateinu hatovim
aval el mul haru'ach, ke'ish echad tanu'a,
tanu'a lah shayeret haroch'vim.
Hem roch'vim vesharim,
bishvilei heharim
ach hashvil el hayam
lo yagi'a le'olam...

שיירת הרוכבים
 שמעון ישראלי-נעמי שמר
בין הרי הסלע הכהים
,בין הרי הסלע הגבוהים
, מול ירח הפולח בעבים, לילה,לילה
.תתעורר שיירת הרוכבים
, לרגלי ההרים,הם רוכבים ושרים
. מול הים, שם בוואדי,הם רוכבים לבדם
 גבם עייף עד מוות,לבם הומה עצבת
.ומבטם תועה בכוכבים
, כאיש אחד תנוע, אל מול הרוח,אבל
.תנוע לה שיירת הרוכבים

...הם רוכבים ושרים
הם יצאו לדרך בסערה
הם יצאו לעיר הנצורה
 עת הרעימו הרובים,אך אי שם בלב הוואדי
.נלכדה שיירת הרוכבים
...הם רוכבים ושרים
 ותותחיו נדמו,קולות הקרב תמו
ושבנו אל בתינו הטובים
 כאיש אחד תנוע,אבל אל מול הרוח
תנוע לה שיירת הרוכבים
,הם רוכבים ושרים
בשבילי ההרים
אך השביל אל הים
...לא יגיע לעולם

Stam Yom Shel Chol
Yosi Gamzu – Shimon Yisraeli

Stam yom shel chol im boker kachol
Bli chag umachol bli chatzotzrot vatof
Klum lo kara aval na'ara chiycha beovra,
perach liktof sham al hachof.
Yom ragil im or vagil pshutim kefat shel lechem
Yom pashut bison hashuk vega'ash hamidrechet
Yom gavo'ah venisa al gagot chevley kvisa
Umechuspas ka'asfalt shebakvishim
Ach muzar ech yom kaze mitpa'em lo bachaze
Umitnotzetz be'eney ha'anashim
Stam yom shel chol im boker kachol
Bli chag umachol yom ben yamim shavim
Or lo gavar aval baparvar
Avar hadavar im michtavim laohavim
Yom amal mirtzif namal ad arubot charoshet
Yom bahir miktzot hair ve'ad michrot hanchoshet
Yom shel osher ad dma'ot al lechey ha'imahot
Hamefazmot bagalim shirey chiba
Ki adain kayamim ba'olam hazeh yamim
Shetzochkim bam pashut lelo siba
Stam yom shel chol....

סתם יום של חול
יוסי גמזו – שמעון ישראלי

,סתם יום של חול עם בוקר כחול
. בלי חצוצרות ותוף,בלי חג ומחול
 בעברה,כלום לא קרה אבל נערה חייכה
פרח לקטוף שם על החוף
, עם אור וגיל פשוטים כפת של לחם,יום רגיל
,יום נשוק בסאון השוק וגעש המדרכת
יום גבוה ונישא עד גגות חבלי כביסה
.ומחספס כאספלט שבכבישים
אך מוזר איך יום כזה מתפעם לו בחזה
.ומתנוצץ בעיני האנשים
,סתם יום של חול עם בוקר כחול
. יום בין ימים שווים,בלי חג ומחול
 אבל בפרבר,אור לא גבר
.עבר הדוור עם מכתבים לאוהבים
,יום עמל מרציף נמל עד ארובות חרושת
,יום בהיר מקצות העיר ועד מכרות נחושת
יום של אושר עד דמעות על לחיי האמהות
.המפזמות בגנים שירי חיבה
כי עדיין קיימים בעולם הזה ימים
. פשוט ללא סיבה,שצוחקים בם
סתם יום של חול

Shuv
Dafna Ever Hadani – Shmuel Kraus

שוב
דפנה עבר הדני – שמואל קראוס

Chazarta pit'om, hineh atah babayit.
Ten li rak dakah lin'shom
bata li kol kach, kol kach pit'om.
Hayah li kasheh, ani lo mitlonenet
ki ani yoda'at she...
gam lecha hayah vadai lo kal.

. הנה אתה בבית,חזרת פתאום
תן לי רק דקה לנשום
. כל כך פתאום,באת לי כל כך
 אני לא מתלוננת,היה לי קשה
...כי אני יודעת ש
.גם לך היה ודאי לא קל

Im, im rak,
verak im tirtzeh,
nam'shich/nihyeh po gam machar
al tit'natzel/lo nit'natzel
tir'eh ka'et zeh lo chashuv
ten li dakah lehit'ragel eleicha shuv...

, אם רק,אם
,ורק אם תרצה
נהיה פה גם מחר
אל תתנצל
תראה כעת זה לא חשוב
...תן לי דקה להתרגל אליך שוב

Chazarti pit'om, hineh, ani babayit.
Tni li rak dakah lin'shom,
bati lach kol kach, kol kach pit'om!
Hayah lach kasheh, ve'at lo mit'lonenet,
at harei yoda'at she...
shegam li hayah vadai lo kal.

. אני בבית, הנה,חזרתי פתאום
,תני לי רק דקה לנשום
! כל כך פתאום,באתי לך כל כך
, ואת לא מתלוננת,היה לך קשה
...את הרי יודעת ש
.שגם לי היה ודאי לא קל

Im, im rak,
verak im nirtzeh,
nihyeh po gam machar
lo nit'natzel - ka'et zeh lo nir'eh chashuv
tni li dakah lehit'ragel elaich shuv...

, אם רק,אם
,ורק אם נרצה
נהיה פה גם מחר
 כעת זה לא נראה חשוב- לא נתנצל
...תני לי דקה להתרגל אלייך שוב

Ruti
Chaim Hefer – Folk - Russian

רותי
חיים חפר – עממי רוסי

Li kol gal nose maz'keret
min habayit, min hachof,
min(i) (ha)etzim yefei tzameret
uz'hav shalechet bat chalof.

לי כל גל נושא מזכרת
, מן החוף,מן הבית
מן העצים יפי צמרת
.וזהב שלכת בת חלוף

Hinas'i, s'finah, vashuti mah rabim hakisufim
li na'arah yesh ush'mah Ruti,
ham'tzapah be'eleh hachofim.

-  ושוטי, ספינה,הנשאי
מה רבים הכיסופים
,לי נערה יש ושמה רותי
.המצפה באלה החופים

T'chol eineiha kashamaim
mabatah kalehavah.
Lu/im ach nashakti has'fataim
az yad'ati mah zot ahavah.

תכול עיניה כשמיים
.מבטה כלהבה
לו אך נשקתי השפתיים
.אז ידעתי מה זאת אהבה

Sa'ar, has'finah choreket,
tekapetz migal el gal.
Elai im ra'am hi tzocheket
ve'im ru'ach li tif'ra tal'tal.

, הספינה חורקת,סער
.תקפץ מגל אל גל
אלי עם רעם היא צוחקת
.ועם רוח לי תפרע תלתל

Bedumiyah
Evgeni Alexandrevich Evtushenko (Hebrew: Ya’akov Shabtai) - Edward Kolmanovski

בדומייה
 אדוארד קולמנובסקי- ) יעקב שבתאי:יבגני אלכסנדרייביץ' יבטושנקו ( עברית

Bedumiat alei shalechet
al pnei sadot hayom gava
ha'im bamish'olim hi mehalechet
ha'od zocheret hi leilot ahavah.

בדומיית עלי שלכת
על פני שדות היום גווע
האם במשעולים היא מהלכת
.העוד זוכרת היא לילות אהבה

Metoch hagan shirah zoremet
vekol garmoshkah atzuvah
ha'im bachut zahav hi od rokemet
ha'od zocheret hi leilot ahavah

מתוך הגן שירה זורמת
וקול גרמושקה עצובה
האם בחוט זהב היא עוד רוקמת
.העוד זוכרת היא לילות אהבה

Le'at le'at tisov shavshevet
al g'dot hanachal ahavah/ar'ba
Ha'im tzocheket hi o ne'etzevet
ha'od zocheret hi leilot ahavah.

לאט לאט תיסוב שבשבת
על גדות הנחל ערבה
האם צוחקת היא או נעצבת
.העוד זוכרת היא לילות אהבה

Hakfar nirdam meyom haperech
i sham kochav echad kavah
ulai omedet hi el mul haderech
ulai zocheret hi leilot ahavah.

הכפר נרדם מיום הפרך
אי שם כוכב אחד כבה
אולי עומדת היא אל מול הדרך
.אולי זוכרת היא לילות אהבה

Ma Omrot Einayich
Yitzhak Shenhar – Mordechai Ze’ira

Shemesh shemesh rad layam
Ruach ruach kal yehom
Mi cholem, cholem alayich
Bemishlat, mishlat eirom?
Shnei orot balayil, balyil balyil
Li romzim romzim pit’om
Ma omrot einayich, einayich einayich
Bli lomar ad tom, ad tom
Bein sla’im, sla’im vahar
Etz boded, boded yanom
Mi hoech, holech elayich
Im arov, arov hayom?
Shnei orot balayil…
Boker boker et yeor
Ve-ashuv, ashuv milchom
Ha’emtza, emtza adayin
Zecher zecher lachalom?
Shnei orot balayil…

מה אומרות עינייך
יצחק שנהר – מרדכי זעירא

,שמש שמש רד לים
רוח רוח קל יהום
מי חולם חולם עלייך
.במשלט משלט עירום
שני אורות בליל בליל בליל
.לי רומזים רומזים פתאום
מה אומרות עינייך עינייך עינייך
. עד תום,בלי לומר עד תום
בין סלעים סלעים והר
.עץ בודד בודד ינום
מי הולך הולך אלייך
?עם ערוב ערוב היום
...שני אורות בליל
בוקר בוקר עת יאור
,ואשוב אשוב מלחום
האמצא אמצא עדיין
?זכר זכר לחלום
...שני אורות בליל

Shek'shenavo
Giorgos Kalamariotis (Hebrew: Eli Mohar) - Argyris Kounadis

Hazman et hashanim yanis,
uk'tzat bina balev machnis,
aval yeshnam d'varim shehu od lo gilah li.
Ha'im yifrach li od shoshan,
ha'im na'or bi nitzotz noshan,
ha'im besof haderech mechakah t'shuvah li?

שכשנבוא
 עלי מוהר) – ארגיריס קונאדיס:גיורגוס קלמריוטיס (עברית

הזמן את השנים יניס
וקצת בינה בלב מכניס
אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי
האם יפרח לי עוד שושן
האם נעור בי ניצוץ נושן
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי

Ve'ech ned'a im yesh tikvah.
Shek'shenavo, shek'shenavo nimtza t'shuvah.

ואיך נדע אם יש תקווה
 שכשנבוא נמצא תשובה,שכשנבוא

Le'an nimshechet ham'silah,
le'an holechet hat'filah,
umi yashiv lashe'elah umi yishm'a li?
Umi yiftach li levavo,
ve'im elech le'an avo?
ha'im besof haderech mechakah t'shuvah li?

לאן נמשכת המסילה
לאן הולכת התפילה
ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי
ומי יפתח לי לבבו
ואם אלך לאן אבוא
.האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי

Ve'ech ned'a…

Zeh rak ani vezo rak at,
vezeh harbeh vezeh ko me'at
ve'ech ned'a im lo lereik avru chayeynu.
Ha'im amalnu lo lashav,
ha'im beitenu lo yich'rav,
ha'im tichyeh ha'ahavah gam achareinu?
Ve'ech ned'a…

...ואיך נדע

זה רק אני וזו רק את
וזה הרבה וזה כה מעט
ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו
האם עמלנו לא לשווא
האם ביתנו לא יחרב
.האם תחייה אהבה גם אחרינו
...ואיך נדע

Befundak Katan
Aharon Shabtai – Benny Berman

Befundak katan benamal katan
Sham hayayin adom venotzetz
Befundak katan hen yashvu shloshtan
Im kvarnit lo - regel me'etz
Ve'amar hakvarnit: "ein davar ein davar"
Od machar tisa'eni sfina el hayam
El hayam hakachol od machar
Ha'achat nashka hashniya tzachaka
Hashlishit et sfamo tekatzetz
Kach yashvu shloshtan befundak katan
Im kvarnit lo - regel me'etz
Ve'amar…..

Hitka'es kvarnit az al hashlishit
Vekoso bashulchan hu nipetz
Vefundak katan az berosh murkan
Hu yashav rak im - regel ha'etz
Ve'amar…..

בפונדק קטן
אהרון שבתאי – בני ברמן

בפונדק קטן בנמל קטן שם היין אדום ונוצץ
- בפונדק קטן הן ישבו שלושתן עם קברניט לו
רגל מעץ
ואמר הקברניט אין דבר אין דבר
עוד מחר תישאני ספינה אל הים
אל הים הכחול עוד מחר

האחת נשקה השניה צחקה
השלישית את שפמו תקצץ
- בפונדק קטן כך ישבו שלשתן עם קברניט לו
רגל מעץ
...ואמר הקברניט
התכעס קברניט אז על השלישית
וכוסו בשולחן הוא ניפץ
בפונדק קטן כך בראש מורכן הוא ישב רק – עם
רגל העץ
..ואמר הקברניט

Shir HaEmek
Natan Alterman – Daniel Sambursky
Ba'ah m'nuchah layage'a
umargo'a le'amel.
Layla chiver mistare'a
al s'dot emek Yizr'el.
Tal milematah ul'vanah me'al,
mibeit alfa ad nahalal.
Mah, mah layla mileil?
D'mamah beyizr'el.
Numah emek, eretz tif'eret
anu lecha mishmeret.

Yam hadagan mitnoe'a,
shir ha'eder metzal'tzel,
zohi artzi us'doteiha,
zehu emek Yizr'el.
Tevorach artzi vetehulal
mibeit alfa ad nahalal.
Mah, mah...

Ofel behar hagilbo'a,
sus doher mitzel el tzel.
Kol ze'akah af gavoha,
mis'dot emek Yizr'el.
Mi yarah umi zeh sham nafal
bein bein alfa venahalal?
Mah, mah...

שיר העמק
נתן אלתרמן – דניאל סמבורסקי

באה מנוחה ליגע
.ומרגוע לעמל
לילה חיוור משתרע
.על שדות עמק יזרעאל
,טל מלמטה ולבנה מעל
.מבית אלפא עד נהלל
 מה לילה מליל,מה
דממה ביזרעאל
 ארץ תפארת,נומה עמק
.אנו לך משמרת
,ים הדגן מתנועע
,שיר העדר מצלצל
,זוהי ארצי ושדותיה
.זהו עמק יזרעאל
תבורך ארצי ותהולל
.מבית אלפא עד נהלל

... מה,מה
,אופל בהר הגלבוע
.סוס דוהר מצל אל צל
,קול זעקה עף גבוה
.על שדות עמק יזרעאל
מי ירה ומי זה שם נפל
.בין בית אלפא ונהלל
... מה,מה

Tchol HaMitpachat

תכול המטפחת

Avraham Shlonsky - Jerzy Pyotrsvorgski

אברהם שלונסקי – יז'י פטרסבורגסקי

Tohar utchol hamitpachat
Letef veroch shel hayad
At az amart li "lo, lo eshkach od
Et pgishatenu la'ad"

טוהר ותכול המטפחת
לטף ורוך של היד
 לא אשכח עוד,את אז אמרת לי "לא
"את פגישתנו לעד

Veyehi hayom
ve'anu nifradnu pit'om
Tchol hamitpachat, kortov shel nachat
Veyitgashem hachalom
Tamu hakfor vehadelef
Shemesh ve'or misaviv
Boker va'erev, layla ve'elef
Elef kochvey ha'aviv
Veshuv hayom
ve'anu nifgashnu pit'om
Tchol hamitpachat,.kortov shel nachat
Venitgashem hachalom

ויהי היום
ואנו נפרדנו פתאום
 קורטוב של נחת,תכול המטפחת
ויתגשם החלום
תמו הכפור והדלף
שמש ואור מסביב
 לילה ואלף,בוקר וערב
אלף כוכבי האביב
ושוב היום
ואנו נפגשנו פתאום
 קורטוב של נחת,תכול המטפחת
ונתגשם החלום

Livkot Lecha
Aviv Geffen

Ani holech livkot lecha,
tihyeh chazak lema'ala
Ga'aguai
k'mo d'latot sheniftachot balaila.
Lanetzach achi
ezkor otcha tamid
Venipagesh basof ata yode'a.
veyesh li chaverim
aval gam hem kavim
El mul orcha hameshage'a.
Kshe'atzuvim holchim layam
Lachen hayam maluach
Vezeh atzuv shelehachzir tziud efshar
Lo ga-aguah
Lanetzach achi…
Uchmo hagalim anachnu mitnaptzim
El hamezach el hachayim

לבכות לך
אביב גפן

אני הולך לבכות לך
תהיה חזק למעלה
געגועי כמו דלתות
שנפתחות בלילה
לנצח אחי אזכור אותך תמיד
 אתה יודע,וניפגש בסוף
ויש לי חברים אבל גם הם כבים
אל מול אורך המשגע
כשעצובים הולכים לים
לכן הים מלוח
וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר
לא געגוע
...לנצח אחי
וכמו הגלים אנחנו מתנפצים
אל המזח אל החיים

Efer Ve’Avak
Ya'akov Gil'ad - Yehudah Poliker
Yom aviv rechot lilach
bein chorvot ha'ir shelach
yom pafeh lidog banahar
betochi halev nishbar
sham haytah ve'einah
yaldutcha isha k'tanah.
anashim she'ish lo makir
ein afilu bayit sheyazkir.
Ve'im at nosa'at le'an at nosa'at
hanetzach hu rak afar ve'avak
le'an at nosa'at le'an at nosa'at
shanim veklum od lo nimchak.
K'chi me'il yihyeh lach kar
kesef kis, g'vish sukar
im yihyeh kashim hayamim
hizkeri bi lif'amim
ve'im zeh od mas'a no'esh
el hatz'rif, el hamigrash
b'msilat ha'ir hayeshanah
ish lo yechakeh batachanah.
Vei'm at nosa'at...
Mi yamtik leilotaich
mi yakshiv liv'chi'ech
mi yishmor tze'adaich bedarkech.

K'chi me'il yihyeh lach kar.

אפר ואבק
יעקב גלעד – יהודה פוליקר
יום אביב ריחות לילך
בין חורבות העיר שלך
יום יפה לדוג בנהר
בתוכי הלב נשבר
שם היתה ואינה
ילדותך אישה קטנה
אנשים שאיש לא מכיר
אין אפילו בית שיזכיר
ואם את נוסעת לאן את נוסעת
הנצח הוא רק אפר ואבק
לאן את נוסעת לאן את נוסעת
.שנים וכלום עוד לא נמחק
קחי מעיל יהיה לך קר
 גביש סוכר,כסף כיס
אם יהיו קשים הימים
הזכרי בי לפעמים
ואם זה עוד מסע נואש
 אל המגרש,אל הצריף
במסילת העיר הישנה
.איש לא יחכה בתחנה
...ואם את נוסעת
מי ימתיק לילותייך
מי יקשיב לביכייך
.מי ישמור צעדייך בדרכך
לאן את נוסעת לאן את נוסעת
הנצח הוא רק אפר ואבק
לאן את נוסעת לאן את נוסעת
.שנים וכלום עוד לא נמחק

.קחי מעיל יהיה לך קר

Yamim Levanim
Leah Goldberg – Shlomo Yidov

Yamim levanim, arukim, k'mo bakayitz karnei
hachamah.
Shalvat b'didut g'dolah al mer'chav hanahar.
Chalonot p'utchim lir'vachah el t'chelet d'mamah
G'sharim yesharim ug'vohim bein etmol
umachar.
Kol kach kal laset shtikat'chem, yamim levanim
verekim
hen einai lamdu lechayech vechad'lu mishekvar
lezarez al lu'ach sha'on et merutz hadakim.
Yesharim ug'vohim hag'sharim bein etmol
umachar.
Levav hit'ragel el atzmo umoneh bim'tinut
d'fikotav.
Ulemetek haketzev harach mit'payes, mevater
venirga,
ketinok mezamer shir ersho terem s'gor et einav,
et ha'em hal'ah paskah mizemer venir'demah.

ימים לבנים
לאה גולדברג – שלמה ידוב

. כמו בקיץ קרני החמה, ארוכים,ימים לבנים
.שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר
.חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה
.גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר
 ימים לבנים,כל כך קל לשאת שתיקתכם
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
, מוותר ונרגע,ולמתק הקצב הרך מתפייס
כתינוק מזמר שיר ערשו טרם סגור את
,עיניו
.עת האם הלאה פסקה מזמר ונרדמה

Slichot
Leah Goldberg – Oded Lerer

Bata elai et einai lifko'ach,
Vegufcha li mabat vechalon ure'i,
Bata kelaila haba el ha'oach
Lehar'ot lo bachoshech et kol hadvarim.
Velamad'ti: Shem lechol ris vetziporen
Ulechol sa'ara babasar hechasuf.
Vereiach yaldut, rei'ach devek va'oren
Hu nicho'ach leilo shel haguf.
Im hayu inuyim - hem hifligu eilecha.
Mifrasi halavan el ha'ofel shelcha.
T'neni lalechet, ho t'neni lalechet
Lichro'a al chof haslicha.
Velamad'ti: Shem lechol ris vetziporen …

סליחות
לאה גולדברג – עודד לרר

,באת אלי את עיני לפקוח
,וגופך לי מבט וחלון וראי
באת כלילה הבא אל האוח
.להראות לו בחושך את כל הדברים
 שם לכל ריס וציפורן:ולמדתי
ולכל שערה בבשר החשוף
וריח ילדות ריח דבק ואורן
.הוא ניחוח לילו של הגוף
 הם הפליגו אליך- אם היו עינויים
מפרשי הלבן אל האופל שלך
תנני ללכת תנני ללכת
.לכרוע על חוף הסליחה
...ולמדתי שם לכל ריס וציפורן

Mitriya BeShnayim
Naomi Shemer

Eizeh mazal: hech'lateti lageshet
el hatzagat hakolno'a hashniyah
eizeh mazal, hit'chil laredet geshem
eizeh mazal she'lo haytah lach mitriah.
Eizeh mazal hikarti et paneicha
eizeh mazal chiyacht elai pit'om
eizeh mazal: hitz'ata li lalechet
yachad itcha amarta - yesh makom.

מטריה בשניים
נעמי שמר

 החלטתי לגשת:איזה מזל
אל הצגת הקולנוע השניה
 התחיל לרדת גשם,איזה מזל
!איזה מזל שלא היתה לך מטריה
איזה מזל הכרתי את פניך
 חייכת אלי פתאום:איזה מזל
 הצעת לי ללכת:איזה מזל
 יש מקום- יחד איתך אמרת

Shneinu yachad tachat mitriah achat
shneinu medal'gim al kol hashluliot
ir bageshem sachah lanu kachah hachaim yafim kedai lachem lichyot!

שנינו יחד תחת מטריה אחת
שנינו מדלגים על כל השלוליות
- עיר בגשם סחה לנו ככה
!החיים יפים כדאי לכם לחיות

Eizeh mazal hif'sik laredet geshem
vehitbaher haraki'a al ha'ir
im hapreidah haytah me'at nir'geshet
az ha'ashem hu bemezeg ha'avir

איזה מזל הפסיק לרדת גשם
והתבהר הרקיע על העיר
אם הפרדה היתה מעט נרגשת
אז האשם הוא במזג האויר

Ish lo sha'al im nosif venipagesh shuv
(ru'ach nash'vah hayah k'tzat me'uchar)
aval tamid ksheha'ir mutzefet geshem
shneinu levetach ro'im oto davar:

Shneinu yachad...

איש לא שאל אם נוסיף ונפגש שוב
)(רוח נשבה היה קצת מאוחר
אבל תמיד כשהעיר מוצפת גשם
:שנינו לבטח רואים אותו דבר

...שנינו יחד תחת מטריה אחת

Od Lo Achalnu
Naomi Shemer

Amar mi she'amar - ute'amav hayu ito "ted'u lachem shehatzava tzo'ed al kivato."
Yadu'a she'anachnu muchanim lechol p'kudah aval zeh hat'nai shelanu - lo lifnei hase'udah!
Anachnu od lo achalnu shum davar
veshum davar od lo shatinu
im ein champagne ve'ein kaviar
t'nu lanu lechem vezeitim - t'nu!!!
Etmol hayah etzleinu hamartzeh min hamechon
ve'hu diber harbeh al kal'kalah uvitachon
uch'shesha'al otanu im yesh lanu she'elot
hap'lugah kulah his'birah lo be'arbah kolot:
Anachnu od lo achalnu...
Anachnu et hag'vul hazeh naziz bli be'ayot
na'aleh al heharim vegam nered bagayot
nafri'ach t'ashmamah venishev et hamish'lat
rak tarshu lanu lifnei ken ha'arah k'tanah achat Anachnu od lo achalnu...

עוד לא אכלנו
נעמי שמר

-  וטעמיו היו איתו- אמר מי שאמר
.""תדעו לכם שהצבא צועד על קיבתו
- ידוע שאנחנו מוכנים לכל פקודה
! לא לפני הסעודה- אבל זה התנאי שלנו
אנחנו עוד לא אכלנו שום דבר
ושום דבר עוד לא שתינו
אם אין שמפן ואין קויאר
!!! תנו- תנו לנו לחם וזיתים
אתמול היה אצלנו המרצה מן המכון
והוא דיבר הרבה על כלכלה ובטחון
וכששאל אותנו אם יש לנו שאלות
:הפלוגה כולה הסבירה לו בארבעה קולות
...אנחנו עוד לא אכלנו שום דבר
אנחנו את הגבול הזה נזיז בלי בעיות
נעלה על ההרים וגם נרד בגיאיות
נפריח ת'שממה ונישב את המשלט
- רק תרשו לנו לפני כן הערה קטנה אחת
...אנחנו עוד לא אכלנו שום דבר

Inyan Shel Zman
Ehud Manor – Rami Kleinstein

kach oto le'at et hazman
ha'olam od yechake bachutz
kach od she'ifa min hazman
shtei dakot lifnei hahitpakchut
lehitmaker lalev hamitpare'a
ladimyon hamitpake'a
Vela'osher hanoge'a
be'omek hake'ev
Ata od tegale et ha'olam
im tirtze o lo tirtze
yesh od zman lehishtanot
min hakatze el hakatze

עניין של זמן
אהוד מנור – רמי קליינשטיין

קח אותו לאט את הזמן
העולם עוד יחכה בחוץ
קח עוד שאיפה מן הזמן
.שתי דקות לפני ההתפכחות
להתמכר ללב המתפרע
לדמיון המתפקע
ולאושר הנוגע
.בעומק הכאב
אתה עוד תגלה את העולם
אם תרצה או לא תרצה
יש עוד זמן להשתנות
.מן הקצה אל הקצה

im ha'ahava ka'ava lecha etmol
ulai machar hi lo tich'av
im od hadma'ot zolgot bli kol
besofan ulai chiyuch rachav

אם האהבה כאבה לך אתמול
אולי מחר היא לא תכאב
אם עוד הדמעות זולגות בלי קול
.בסופן אולי חיוך רחב

lehitmaker lalev hamitpare'a…

...להתמכר ללב המתפרע

Natati la chayay

נתתי לה חיי

Danny Sanderson & Alon Olearcik - Danny Sanderson

דני סנדרסון ואלון אולארצ'יק – דני סנדרסון

Od bayamim harishonim shel hahistoriah
Ksheha’olam haya kayam rak bate’oria
Velo hivdilu bein machar, shilshom ve’emesh,
Hayu ravim eifo keday lasim ‘t’hashemesh,
Ach davar echad huskam, im akshan haben-adam.
Ein sikui, ein pizui, ze ma shekarah.

עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה
כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה
, שלשום ואמש,ולא הבדילו בין מחר
היו רבים איפה כדאי לשים ת'שמש
, אם עקשן הבן אדם,אך דבר אחד הוסכם
. זה מה שקרה, אין פיצוי,אין סיכוי

Natati la chayay, yaradti al birkay
Ya’aminu li kulam, lamadti ma ze stam, vene’elavti.

 ירדתי על ברכי,נתתי לה חיי
. למדתי מה זה סתם ונעלבתי,יאמינו לי כולם

Me’az avru harbeh gsharim me’al hamayim
Ukvar hispiku le’amtzi t’hatzo’orayim,
od lo yad’u hem al haglobus, ma tzura lo,
im meruba hu, im agol, o eich sheba lo,
ach davar echa yad’u, ve et ze miyad kav’u,
im sirvah – ein tikvah, ze ma shekarah.
Natati la chayay...

Hayom timtzah shehanoseh lechol vikuach
Hu ma ba kodem habeitzah o hatapuach,
echad omer shenigmarim lo hashamayim,
ksheyesh maspik avir le medinah o shtayim.
Ulay bechol zot nistader, he tirzeh az nitgaber,
Hi man’a kol gishah, Ze ma shekarah kshe…
Natati la chayay…

מאז עברו הרבה גשרים מעל המים
.וכבר הספיקו להמציא ת'צהריים
,עוד לא ידעו הם על הגלובוס מה צורה לו
. או איך שבא לו, אם עגול,אם מרובע הוא
, ואת זה מיד קבעו,אך דבר אחד ידעו
. זה מה שקרה, אין תקווה- אם סירבה
...נתתי לה חיי

היום תמצא שהנושא לכל ויכוח
, הביצה או התפוח- הוא מה בא קודם
אחד אומר שנגמרים לו השמיים
.כשיש מספיק אוויר למדינה או שתיים
, היא תרצה אז נתגבר,אולי בכל זאת נסתדר
... זה מה שקרה כש,היא מנעה כל גישה
...נתתי לה חיי

Hi Kol Kach Yafah
Danny Sanderson - Yitzchak Klapter
Hi kol kach yafah, zeh tzovet balev shelcha,
ach beke'ev atzum.
Hi lo mevinah, she'ani rotzeh otah,
lo omeret li klum.
Baginah teshev, im hateva lehit'arbev,
hi vehashoshanim.
Shtei milim ulai, hagader me'achorai,
ein li ometz mat'im.
Kol hashavu'a chalon patu'ach
kochavim me'al velev mit'motet.
Hayiti noten lah sak shel sentimentim
ach ani mit'bayesh latet.
Zeh koreh rabot, gam bamishpachot tovot,
yeled ohev ishah.
Hi basof tar'gish, she'ani omed bak'vish,
utefaneh et roshah.
Kol hashavu'a...

Kvar shanah chalfah, et habyait hi azvah,
le'an - zot lo ed'a.
Vekasheh ytoer, lemale et hachaser,
rak notrah shoshanah.
Kol hashavu'a chalon patu'ach
kochavim me'al omrim lo kedai.
Hayiti noten lah sak shel sentimentim
ach chikiti yoter midai

היא כל כך יפה
דני סנדרסון – יצחק קלפטר
, זה צובט בלב שלך,היא כל כך יפה
.אך בכאב עצום
, שאני רוצה אותה,היא לא מבינה
.לא אומרת לי כלום

, עם הטבע להתערבב,בגינה תשב
.היא והשושנים
, הגדר מאחורי,שתי מילים אולי
.אין לי אומץ מתאים
כל השבוע חלון פתוח
.כוכבים מעל ולב מתמוטט
הייתי נותן לה שק של סנטימנטים
.אך אני מתבייש לתת
, גם במשפחות טובות,זה קורה רבות
.ילד אוהב אישה
, שאני עומד בכביש,היא בסוף תרגיש
.ותפנה את ראשה
כל השבוע חלון פתוח
.כוכבים מעל ולב מתמוטט
הייתי נותן לה שק של סנטימנטים
.אך אני מתבייש לתת
, את הבית היא עזבה,כבר שנה חלפה
. זאת לא אדע- לאן
, למלא את החסר,וקשה יותר
.רק נותרה שושנה
כל השבוע חלון פתוח
.כוכבים מעל אומרים לא כדאי
הייתי נותן לה שק של סנטימנטים
.אך חיכיתי יותר מדי

Bishvilah Atah Melech Ha'olam
John Hill (Hebrew: Shlomo Artzi) – Roger Hill

בשבילה אתה מלך העולם
 שלמה ארצי) – רוג'ר היל:ג'ון היל (עברית

Sham betoch mitah, mul kir anak kachol, kar vezol,
lif'amim atah ne'enach bli kol uv'chol zot,
ima sham shomeret gam kshe'atah gadol
machlifah lecha b'gadim
omeret she'atah: melech hag'varim
bishvilah atah yachol lihyot
mah sheba lecha larosh,
lemashal, melech hachayot o melech heharim,
im tetapes ei sham,
kum tihyeh kol mah sheba lecha
ki bishvilah atah tamid melech ha'olam.

, קר וזול, מול קיר ענק כחול,שם בתוך מיטה
, נאנח בלי קול ובכל זאת,לפעמים אתה
אמא שם שומרת גם כשאתה גדול
מחליפה לך בגדים
 מלך הגברים:אומרת שאתה
בשבילה אתה יכול להיות
,מה שבא לך לראש
, אם תטפס אי שם, מלך החיות או מלך ההרים,למשל
קום תהיה כל מה שבא לך
.כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם

"Sham atah tamid, kol mah shetirtzeh, rak tivchar,"
kach omeret hi ve'atah sho'el: "mah od hefshar
mah she'lo hayiti betach lo ehyeh..."
machlifah lecha b'gadim omeret she'atah
melech hag'varim, bishvilah atah yachol lihyot
mah sheba lecha larosh,
lemashal, melech hachayot o melech heharim,
im tetapes ei sham,
kum tihyeh kol mah sheba lecha
ki bishvilah atah tamid melech ha'olam.
bishvilah atah melech hashirim
bishvilah atah yachol lihyot,
mah sheba lecha larosh,
lemashal, melech hachayot o melech heharim,
im tetapes ei sham,
kum tihyeh kol mah sheba lecha
ki bishvilah atah tamid melech ha'olam,
melech ha'olam.

," רק תבחר, כל מה שתרצה,"שם אתה תמיד
 "מה עוד אפשר:כך אומרת היא ואתה שואל
..."מה שלא הייתי בטח לא אהיה
, אומרת שאתה,מחליפה לך בגדים
 בשבילה אתה יכול להיות,מלך הגברים
,מה שבא לך לראש
, אם תטפס אי שם, מלך החיות או מלך ההרים,למשל
קום תהיה כל מה שבא לך
.כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם
בשבילה אתה מלך השירים
,בשבילה אתה יכול להיות
,מה שבא לך לראש
, אם תטפס אי שם, מלך החיות או מלך ההרים,למשל
קום תהיה כל מה שבא לך
כי בשבילה אתה תמיד
. מלך העולם,מלך העולם

El Haderech
Shimrit Or – Nurit Hirsh

Veshuv netze'a el haderech
Yad beyad laderech
Besharsheret zahav.
Veshuv netze'a el haderech
Am echad la derech
Veshirenu al gav.
Ve'ad lesha'arei rakia
Bevaday nagia
Od me'at
Im lo achshav.
Ve'ad lesha'arei rakia
Bevaday nagia
Ki darkenu lo lashav.
Vegam im aruka haderech
Veraba haderech
Hen kochenu od rav.
Vegam im aruka haderech
Veraba haderech
Na'avor ba yachdav.
Ve'ad lesha'arei rakia…

אל הדרך
שמרית אור – נורית הירש

,ושוב נצאה אל הדרך
,יד ביד לדרך
.בשלשלת זהב
,ושוב נצאה אל הדרך
,עם אחד לדרך
.ושירנו על גב
ועד לשערי רקיע
בוודאי נגיע
.עוד מעט אם לא עכשיו
ועד לשערי רקיע
בוודאי נגיע
.כי דרכנו לא לשווא
,וגם אם ארוכה הדרך
,ורבה הדרך
.הן כוחנו עוד רב
,וגם אם ארוכה הדרך
,ורבה הדרך
.נעבור בה יחדיו
...ועד לשערי רקיע

Tamid Olah Hamanginah
Yoram Taharlev – Yair Rosenblum

Min hasha'ot vehashniyot
vehakolot ba'ozniyot
min hakochav al hamigdal
umin haru'ach letzido
vehachaver she'al yado
asher merim lo agudal
min ha'avim haniftachim
umikanfei hamal'achim
umileilot le'lo shenah
tamid olah hamanginah:
La la la..
Min haraki'a habahir
ad gagoteiha shel ha'ir
vehasadot harechavim
uch'shehalailah me'alav
vehashamaim mitachtav
ve'al ha'aretz kochavim
amok amok betoch halev
betoch harosh hamistovev
min hakatzeh, min hapinah
tamid olah hamaginah:
La la la...

תמיד עולה המנגינה
יורם טהרלב – יאיר רוזנבלום

מן השעות והשניות
והקולות באוזניות
מן הכוכב על המגדל
ומן הרוח לצידו
והחבר שעל ידו
אשר מרים לו אגודל
מן העבים הנפתחים
ומכנפי המלאכים
ומלילות ללא שינה
:תמיד עולה המנגינה
...לה לה לה
מן הרקיע הבהיר
עד גגותיה של העיר
והשדות הרחבים
וכשהלילה מעליו
והשמיים מתחתיו
ועל הארץ כוכבים
עמוק עמוק בתוך הלב
בתוך הראש המסתובב
 מן הפינה,מן הקצה
:תמיד עולה המנגינה
...לה לה לה

Hem Bazemer Hazeh
Kobi Luria – Sasha Argov
Hamegadim asher batene
ein yafim me'eleh
veyamim asher ka'eleh hem kulam bazemer hazeh.
Vehabat asher rokedet,
im ein hi li mi li,
ve'asher nafshi sheli yotzet rak eleiha hem kulam bazemer hazeh.
Yom shel chag hu yom meshage'a,
hasimlah asher me'aleiha
vehat'chelet be'eineiha hem bazemer hazeh
vesh'rikat hanechali'eli,
vekol mah shesham mechakeh li
vekol mah shezeh oseh li hem bazemer hazeh.
Hazahav asher bagoren,
hayarok badeshe,
vehareiach sheba'oren hem gam ken bazemer hazeh.
Vahasomek bil'chayeiha
ume'at achrei zeh,
ud'varim asher k'shurim elai ve'eleiha hem kulam bazemer hazeh.

Yom shel chag...

הם בזמר הזה
קובי לוריא – סשה ארגוב
המגדים אשר בטנא
אין יפים מאלה
- וימים אשר כאלה
.הם כולם בזמר הזה
,והבת אשר רוקדת
,אם אין היא לי מי לי
- ואשר נפשי שלי יוצאת רק אליה
.הם כולם בזמר הזה
,יום של חג הוא יום משגע
השמלה אשר מעליה
- והתכלת בעיניה
הם בזמר הזה
,ושריקת הנחליאלי
וכל מה ששם מחכה לי
- וכל מה שזה עושה לי
.הם בזמר הזה
,הזהב אשר בגורן
,הירוק בדשא
- והריח שבאורן
.הם גם כן בזמר הזה
והסומק בלחייה
,ומעט אחרי זה
- ודברים אשר קשורים אלי ואליה
.הם כולם בזמר הזה

...יום של חג הוא יום משגע

Achrey Hakol At Shir
Shlomo Artzi

Achrey hakol at shir, lo od basar vadam,
Lo od isha chaya, aval at shir kayam.
Vehu atuf milim, milim umangina,
Veketzev mesuyam,
Achrey hakol - at shir kayam.

אחרי הכל את שיר
שלמה ארצי

, לא עוד בשר ודם,אחרי הכל את שיר
. אבל את שיר קיים,לא עוד אישה חיה
, מילים ומנגינה,והוא עטוף מילים
,וקצב מסויים
. את שיר קיים- אחרי הכל

Az lifamim kshekar li,
Besheket mityashev itach,
Veshar bli milim - ani shar li.
Achrey hakol, at shir, at shir nichtav.
Kol hamilim she'at lachasht bi,
Kol hamilim she'at lachasht Hen shir achshav,
Ohevet, ve'od mah shechashavt bi,
Milim, milim, milim beshir nichtav.

,אז לפעמים כשקר לי
,בשקט מתיישב איתך
. אני שר לי- ושר בלי מילים
. את שיר נכתב, את שיר,אחרי הכל
,כל המילים שאת לחשת בי
- כל המילים שאת לחשת
,הן שיר עכשיו
, ועוד מה שחשת בי,אוהבת
. מילים בשיר נכתב, מילים,מילים

Ani karov bashir, kmo haneshima,
Beahava niftach, umistayem bema?
Unesayem bemi?
Ulai bach, ulai bi?
Ulai bli milim,
Achrey hakol, achshav at shir sheli.

, כמו הנשימה,אני קרוב בשיר
? ונסיים במה,באהבה נפתח
?ונסיים במי
? אולי בי,אולי בך
,אולי בלי מילים
. עכשיו את שיר שלי,אחרי הכל

Az lifamim kshekar li…

...אז לפעמים כשקר לי

Pit'om k'shelo ba'at
Shlomo Artzi

Achshav acharei yomayim shloshah,
shenas'at velakacht et kol mah shehayiti itach
giliti tmunot al hakir halavan,
vechamah ananim be'afor al tikrat hamitbach.

פתאום כשלא באת
שלמה ארצי

,עכשיו אחרי יומיים שלושה
שנסעת ולקחת את כל מה שהייתי איתך
,גיליתי תמונות על הקיר הלבן
.וכמה עננים באפור על תקרת המטבח

Mamash be'oto hayom shenas'at
tziltzel hasha'on vehe'ir et habayit kulo.
Veshemesh chorpit bat'risim nich'nesah,
vera'iti panim bakafeh domot lo domot.

ממש באותו היום שנסעת
.צלצל השעון והעיר את הבית כולו
,ושמש חורפית בתריסים נכנסה
.וראיתי פנים בקפה דומות לא דומות

Pit'om k'shelo ba'at
ani ratziti kol kach,
ufit'om k'shelo ba'at,
na'asah li kar,
vehid'lakti et ha'or bacheder hasamuch,
vechikiti lach sha'ot bli avir vaguf.

,פתאום כשלא באת
,אני רציתי כל כך
,ופתאום כשלא באת
,נעשה לי קר
,והדלקתי את האור בחדר הסמוך
.וחיכיתי לך שעות בלי אויר וגוף

Achar kach galshah hatikrah laritz'pah,
vehash'chakim nimle'u tzipor,
venas'ati rachok k'mo yonah shel bar,
vehayiti cholem vehayiti er.
Le'at le'at kavah ha'or levado,
venotarti chashuch, vehayiti levad.
Min hakir halavan gal'shu hat'munot,
atzuvot, atzuvot, ki pit'om k'shelo ba'at.

,אחר כך גלשה התקרה לרצפה
,והשחקים נמלאו ציפור
,ונסעתי רחוק כמו יונה של בר
.והייתי חולם והייתי ער
,לאט לאט כבה האור לבדו
, והייתי לבד,ונותרתי חשוך
,מן הקיר הלבן גלשו התמונות
. כי פתאום כשלא באת,עצובות עצובות

Hatmunot Sheba'albom
Ze'ev Nechamah - Ze'ev Nechamah and Tamir Kaliski

Hatmunot sheba'albom yaldut shelo nigmeret
Ata haben ani ha'av ve'ima shuv do'eget
Etmol kibalnu od michtav etzlecha hakol beseder
Lo siparta al hakrav - rak al kol hayeter
Uchsheh tetzeh le'od Shabbat nechake bafetach
Ima lichvodcah bishla, nashke otcha kmo perach
Gam negahetz lechah madim
ani zocher ma shehivtachta
Yishmor alecha Elohim - rak chazor habayta.
Tmuna shelcha begil shana
im savta mechayechet
Ushtey tmunot shel gil mitzva
ve'ech gadal haneched
Tmuna acheret al madim, im haroveh bayad
Tamid hivtachti shetigdal, lo tilachem be'af echad.
Uchsheh tetzeh le'od Shabbat…

התמונות שבאלבום
זאב נחמה – זאב נחמה ותמיר קליסקי

התמונות שבאלבום ילדות שלא נגמרת
אתה הבן אני האב ואמא שוב דואגת
אתמול קיבלנו עוד מכתב אצלך הכל בסדר
.לא סיפרת על הקרב רק על כל היתר
 נחכה בפתח,וכשתצא לעוד שבת
 נשקה אותך כמו פרח,אמא לכבודך בישלה
גם נגהץ לך מדים אני זוכר מה שהבטחת
.ישמור עליך אלוהים רק חזור הביתה
תמונה שלך בגיל שנה עם סבתא מחייכת
ושתי תמונות של גיל מצווה ואיך גדל הנכד
תמונה אחרת על מדים עם הרובה ביד
.ואני הבטחתי כשתגדל לא תלחם באף אחד
...וכשתצא לעוד שבת

She'eriot Shel Ha'chaim
Idan Raichel

Ma hazman mesamen li
Ze hacoll She'eriot shel ha'chaim
Velichiot et harega
Lehatchil le'esof et hashvarim

Ulai ertze yoter
Le'atchil ktzat lema'her
Le'atchil le'histader
Velaasot ktzat ra-a-a-a-ash
Ulai makom acher
Makom yoter boer
Le'atchil ktzat lekalkel
Veletakken od pa'am[b]

שאריות של החיים
עידן רייכל

מה הזמן מסמן לי
זה הכל שאריות של החיים
ולחיות את הרגע
להתחיל לאסוף את השברים

אולי אצא יותר
אתחיל קצת למהר
להתחיל להסתדר
ולעשות קצת רעש
אולי מקום אחר
מקום יותר בוער
להתחיל קצת לקלקל
ולתקן עוד פעם

Veshuv Itchem
Dudu Barak – Nurit Hirsh

Veshuv itchem netze lirot baor
Veshuv itchem nirkod et kol halaila
Ki aleichem ratzeenu lachazor
Veshuv itchem im erev nitorer
Veshuv itchem nishmach kulanu yachad
Ul'shirchem nashuv pizmon chozer
Veshuv itchem veshuv itchem
Veshalom aleichem v'aleinu al kulanu
Veshuv itchem veshuv itchem
Anachnu shelachem v'kol hashirim shelanu.

ושוב אתכם
דודו ברק – נורית הירש

ושוב איתכם נצא לראות באור
ושוב איתכם נרקוד את כל הלילה
.כי אליכם רצינו לחזור
ושוב איתכם עם ערב נתעורר
ושוב איתכם נשמח כולנו יחד
.ולשירכם נשיר פזמון חוזר
ושוב איתכם ושוב איתכם
ושלום עליכם ועלינו על כולנו
ושוב איתכם ושוב איתכם
.אנחנו שלכם וכל השירים שלנו

HaHar HaYarok
Yoram Taharlev – Moni Amarilio
Pakachti et enai haya az chodesh shvat
Raiti me'alai tzipor ktana achat
Utchelet ahshamyim veanan yachid
Vera'iti et hahar hahyarok tamid
Hahar hayarok kol yemot hashana
Ani od cholem vesho'el
Linshom ruchotecha kevarishona
Lishkav betzilcha Carmel
Bemischakey yaldut kaley hashikaron
Radafti parparim haechlakti bamidron
Ve'et chipasti li mistor lelev tamim
Az barachti el hahar hayarok tamid
Halachnu latzava gdolim unveochim
Mitoch hamilchamot chazarnu ke'achim
Havenu al kapayim re'a veyadid
Venifradnu mul hahar hayarok tamid
Hahar hayarok...
Viyladenu kvar hayom hem alamim
Horenu se'aram hilbin merov yamim
Ach tze'irim niheye kol boker
Et nabit el achinu el hahar hayarok tamid
Hahar hayarok...

ההר הירוק
יורם טהרלב – מוני אמריליו
, היה אז חודש שבט,פקחתי את עיני
ראיתי מעלי ציפור קטנה אחת
ותכלת השמיים וענן יחיד
.וראיתי את ההר הירוק תמיד
,ההר הירוק כל ימות השנה
אני עוד חולם ושואל
,לנשום רוחותיך כבראשונה
.לשכב בצילך כרמל
במשחקי ילדות קלי השכרון
 החלקתי במדרון,רדפתי פרפרים
ועת חיפשתי לי מסתור ללב תמים
.אז ברחתי אל ההר הירוק תמיד
, גדולים ונבוכים,הלכנו לצבא
מתוך המלחמות חזרנו כאחים
הבאנו על כפיים רע וידיד
.ונפרדנו מול ההר הירוק תמיד
...ההר הירוק כל ימות השנה
,וילדינו כבר היום הם עלמים
. שערם הלבין מרוב ימים- הורינו
 עת נביט,אך צעירים נהיה כל בוקר
- אל אחינו
.אל ההר הירוק תמיד
...ההר הירוק כל ימות השנה

Brosh
Ehud Manor – Ariel Zilber

Va'ani raiti brosh
shenitzav betoch sadeh mul pnei hashemesh
bacham'sin, bakarah
el mul pnei hase'arah.
Al tzido natah habrosh
lo nishbar et tzamarto hir'chin ad esev.
Vehineh, mul hayam
kam habrosh yarok varam.
Hineh brosh, levado
mul esh vamayim.
Hineh brosh, levado
ad hashamaim.
Brosh, levado eitan.
Lu rak nitan ve'elmad
et darko shel etz echad.
Va'ani k'mo tinok
shenishbar velo yachol mul pnei hashemesh
bacham'sin, bakarah
umul pnei hase'arah.
Hineh brosh, levado...

ברוש
אהוד מנור – אריאל זילבר

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

Lashir Zeh K'mo Lihyot Yarden
Naomi Shemer

Lashir zeh k'mo lihyot Yarden:
atah mat'chil lemalah batzafon
tzonen tza'ir shotzef umitchatzef
atah shome'a tziporim bas'vach
vekol achat mehen tzipor gan eden
ki lashir zeh k'mo lihyot Yarden
Yameicha shot'fim k'mo Yarden
uch'moto zorem atah daromah
al hachofim tzome'ach esev-pere
aval hal'ah-hal'ah-hal'ah ga'on meimeicha
ha'lo yameicha shot'fim k'mo Yarden
Sofcha legave'a k'mo Yarden
lehe'asef le'at al yam hamavet
bamakom hanamuch beyoter ba'olam
Aval mirosh harei hasheleg
behamulah g'dolah tzohelet
Achareicha shireicha mefachim lahem
ha'lo lashir zeh k'mo lihyot Yarden

לשיר זה כמו להיות ירדן
נעמי שמר

:לשיר זה כמו להיות ירדן
אתה מתחיל למעלה בצפון
 שוצף ומתחצף, צעיר,צונן
אתה שומע ציפורים בסבך
וכל אחת מהן ציפור גן עדן
כי לשיר זה כמו להיות ירדן
ימיך שוטפים כמו ירדן
וכמותו זורם אתה דרומה
על החופים צומח עשב פרא
אבל הלאה הלאה הלאה גאון מימיך
הלא ימיך שוטפים כמו ירדן
סופך לגווע כמו ירדן
להאסף לאט אל ים המות
במקום הנמוך ביותר בעולם
אבל מראש הרי השלג
בהמולה גדולה צוהלת
אחריך שיריך מפכים להם
הלא לשיר זה כמו להיות ירדן

Ani Ohev Otach Leah
Ehud Manor – Zvika Pik

אני אוהב אותך לאה
אהוד מנור – צביקה פיק

Et oto haboker lo esh'kach
k'shetamant roshech betoch hakar
or hashemesh al ha'ohel nach
veroshi halom sheichar.

את אותו הבוקר לא אשכח
כשטמנת ראשך בתוך הכר
אור השמש על האוהל נח
.וראשי הלום שיכר

K'shelachashti be'oznech et sh'mah
et yad(a)i asaft beyad karah
vedim'ah achat chamah
el kapot yadai nashrah.

כשלחשתי באוזנך את שמה
את ידי אספת ביד קרה
ודמעה אחת חמה
.אל כפות ידי נשרה

Hineh yamim rabim chalfu
ushtei yadai ay'fu
ve'einaich mah yafu
ke'einei Rachel.
Ani ohev otach Leah
ohev otach ge'ah
im esh'kach otach Leah
shmi lo Yisrael.
Al yemar libech al achotech
hen banaich letzidech yoshvim
al tafni ishah et mabatech
kol chalomotai k'rovim.

הנה ימים רבים חלפו
ושתי ידי עייפו
ועינייך מה יפו
.כעיני רחל
אני אוהב אותך לאה
אוהב אותך גאה
אם אשכח אותך לאה
.שמי לא ישראל
אל ימר ליבך על אחותך
הן בנייך לצידך יושבים
אל תפני אישה את מבטך
.כל חלומותי קרובים

Mah bakashatech imri Leah
shev'a hashanim chalfu mizman
venotrah rak od sha'ah/dakah
terem yisager hagan.

מה בקשתך אמרי לאה
שבע השנים חלפו מזמן
ונותרה רק עוד שעה
.טרם יסגר הגן

Hineh yamim rabim chalfu...

...הנה ימים רבים חלפו

Roni
Danny Sanderson

Roni, at omeret, shehakol nigmar
ve'at mitz'taeret, ein lach mah lomar
lifnei she'at ozevet, nishmetet miyadi
klaf no'ash ez'rok lach, Roni al telchi.
Roni, al telchi,
hashemesh lo tiz'rach alai
kshe'at lo leyadi
Roni, al telchi,
ani pashut rotzeh otach iti.
Roni, bil'adaich, ein li shum kivun
aflig bein mich'tavaich, shikor al hasipun
lo rotzeh kol erev, latzet velechapes
tar'gum beguf acheret, tni li mah sheyesh.

Roni, al telchi...
Roni, yesh bateva, rega shel atz'vut
ach al titni larega, lahafoch lemetzi'ut.
Roni, al telchi...

רוני
דני סנדרסון

 שהכל נגמר, את אומרת,רוני
 אין לך מה לומר,ואת מצטערת
 נשמטת מידי,לפני שאת עוזבת
. רוני אל תלכי,קלף נואש אזרוק לך
, אל תלכי,רוני
השמש לא תזרח עלי
כשאת לא לידי
 אל תלכי,רוני
.אני פשוט רוצה אותך איתי
 אין לי שום כיוון, בלעדייך,רוני
 שיכור על הסיפון,אפליג בין מכתבייך
 לצאת ולחפש,לא רוצה כל ערב
. תני לי מה שיש,תרגום בגוף אחרת

... אל תלכי,רוני
 רגע של עצבות, יש בטבע,רוני
. להפוך למציאות,אך אל תתני לרגע
... אל תלכי,רוני

Ahavat Neurai
Shalom Hanoch

אהבת נעורי
שלום חנוך

Hayiti yeled baleilot atzuv
meshotet levad
lo natati le'ish lada'at
at hayit ahavat neurai.

הייתי ילד בלילות עצוב
משוטט לבד
לא נתתי לאיש לדעת
את היית אהבת נעורי

Hayiti yeled bayamim cholem
menagen veshar
medameh li she'at shoma'at
et hashir harishon bechayay.

הייתי ילד בימים חולם
מנגן ושר
מדמה לי שאת שומעת
את השיר הראשון בחיי

Mistakel ech at rokedet
mistovevet venitzmedet
rak ani tzofeh mehatzad
ani nish'ar ve'at ozevet
rechokah lo mitkarevet
zikaron she'ole bi shuv
pardes ratuv yelalat hatanim
ve'at shehayit ahavat neurai.
Ve'lo hayiti itach kim'at
kol kach me'at
ve'amart li she'at nosa'at
ve'ula lo er'eh otach shuv.
Hayiti yeled baleilot atzuv...

מסתכל איך את רוקדת
מסתובבת ונצמדת
רק אני צופה מהצד
אני נשאר ואת עוזבת
רחוקה לא מתקרבת
זיכרון שעולה בי שוב
פרדס רטוב יללת התנים ואת
שהיית אהבת נעורי

ולא הייתי איתך כמעט
כל כך מעט ואמרת לי שאת נוסעת
ואולי לא אראה אותך שוב
הייתי ילד בלילות עצוב
משוטט לבד
לא נתתי לאיש לדעת
את היית אהבת נעורי

Gitarah VeKinor
Shalom Hanoch
Bedirah k'tanah chashuchah me'at, lo rachok mikan besimtah batzad
gar bachur echad im ishah achat, chaim mikol haba layad
nisa'im hem s'chor us'chor
k'mo gitarah vekinor/hu gitarah hi kinor
Mach'lifim meitar k'shehachoref ba, hi tolah mabat hu shoke'a bah
(ve)achar kach yad, negi'ah kalah, neshikah ba'avir hu shole'ach lah
mis'talselet s'chor us'chor
k'mo gitarah vekinor/hu gitarah hi kinor
hu al zman vehi al or
Beleilot shishi bemotzei shabat, ohavim harbeh medabrim me'at
menag'nim du'et uvevat achat, hatz'lilim olim vehalev nir'ad
nisa'im hem s'chor us'chor
hu gitarah hi kinor

גיטרה וכינור
שלום חנוך
 בסימטה בצד, לא רחוק מכאן, חשוכה מעט,בדירה קטנה
 חיים מכל הבא ליד,גר בחור אחד עם אישה אחת
נישאים הם סחור וסחור
. היא כינור,הוא גיטרה
 הוא שוקע בה, היא תולה מבט,מחליפים מיתר כשהחורף בא
 נשיקה באויר הוא שולח לה, נגיעה קלה,ואחר כך יד
מסתלסלת סחור וסחור
כמו גיטרה וכינור
.הוא על זמן והיא על אור
 מדברים מעט, אוהבים הרבה, במוצאי שבת,בלילות שישי
 הצלילים עולים והלב נרעד,מנגנים דואט ובבת אחת
נישאים הם סחור וסחור
.הוא גיטרה היא כינור

K'shehakayitz ba hem por'sim kanaf, be'ikvot chalom shechalmu bastav  בעקבות חלום שחלמו בסתיו,כשהקיץ בא הם פורשים כנף
vehem lo amru im hem yach'zeru, meharei nepal me'arvot peru
 מערבות פרו, מהרי נפאל,והם לא אמרו אם הם יחזרו
nodedim sham s'chor us'chor
נודדים שם סחור וסחור
im gitarah vekinor/hu al zman vehi al or
הוא על זמן והיא על אור
.עם גיטרה וכינור
Bedirah k'tanah chashuchah me'at...
 חשוכה מעט,בדירה קטנה
לא רחוק מכאן בסימטה בצד
...גר בחור אחד עם אישה אחת

Hi Lo Yoda‘at Ma Over Alai
Shlomo Artzi

Achshav ani margish ke'ilu lo yode'a klum
Achshav ani mechish et tze'adai
Hi mistakelet bachalon
Ro'a oti over bachutz
Hi lo yoda'at ma over alai

Betoch eneha hakchulot yareach cham talui
Achshav hi atzuva kamoni bevadai
Hi motzia et begadai, ochelet levada ta'tut.
Hi lo yoda'at ma over alai
Omnam ein ahava she'en la sof
Aval hasof haze nira li mekulal
Holech bein ha'anashim barchov
Tzo'ek oh oh oh oh oh oh
Tagidu la

היא לא יודעת מה עובר עלי
שלמה ארצי

עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום
עכשיו אני מחיש את צעדיי
היא מסתכלת בחלון
רואה אותי עובר בחוץ
היא לא יודעת מה עובר עליי

בתוך עיניה הכחולות ירח חם תלוי
עכשיו היא עצובה כמוני בוודאי
היא מוציאה את בגדיי
אוכלת לבדה ת'תות
היא לא יודעת מה עובר עליי
אמנם אין אהבה שאין לה סוף
אבל הסוף הזה נראה לי מקולל
הולך בין האנשים ברחוב
צועק או או או או או או
תגידו לה

Hi Lo Yoda‘at Ma Over Alai (Cont.)

Achshav ani margish ke'ilu lo hakol avud
Ze zaz babeten vehores et lelotai
Ani choshev sheha'ahava sheli ita
Ze hadavar hachi chashuv
Hi lo yoda'at ma over alai
Omnam ein ahava she'en la sof
Aval hasof haze nira li mekulal
Holech bein ha'anashim barchov
Tzo'ek oh oh oh oh oh oh
Tagidu la
Kshehi nosa'at ani nishar lo zaz mikan af pa'am,
Holech ba'ir umitpatel miga'aguai
Chozer lacheder venigmar,
kotev shirim veshar otam
Hi lo yoda'at ma over alai

)...היא לא יודעת מה עובר עלי (המשך

עכשיו אני ממשיך כאילו לא הכל אבוד
זה זז בבטן והורס את לילותיי
אני חושב שהאהבה שלי איתה
זה הדבר הכי חשוב
היא לא יודעת מה עובר עליי
אמנם אין אהבה שאין לה סוף
אבל הסוף הזה נראה לי מקולל
הולך בין האנשים ברחוב
צועק או או או או או או
תגידו לה
כשהיא נוסעת אני נשאר
לא זז מכאן אף פעם
הולך בעיר ומתפתל מגעגועיי
חוזר לחדר ונגמר
כותב שירים ושר אותם
היא לא יודעת מה עובר עליי

