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262................................................................................................................ ערן צור- המנון לאדישות
263.............................................................................................. רמי פורטיס-המוות אינו מחוסר עבודה

264.............................................................................................................. אבטיפוס-הנה ההומור שלי
265........................................................................................................................ מתי כספי-ה הנה הנ
266........................................................................................................................ שרון רוטר- הניצוץ
267...................................................................................................הראל סקעת, יהורם גאון-הנני כאן

268................................................................................................................ שם טוב לוי- הנסיך הקטן
269.................................................................................................................. אייל גולן- הסתכלי אליי
270.................................................................................................................. אריק סיני-העיירה שלי

271....................................................................................................................... יוני בלוך-מות'הפיג
272................................................................................................................... זהר ארגוב-הפרח בגני

273.............................................................................................................. מוניקה סקס-הקונפורמיסט
274............................................................................................................. שפיות זמנית-הקיץ האחרון

גד-)רק באוזן השלישית( השבועה 275.......................................................................................... שלום
276................................................................................................דן תורן, ברי סחרוף-השומר של הגן

277........................................................................................................ שרונה ודניאלה פיק-השיר הזה
278............................................................................................................... כנסיית השכל- השיר מהגן
גפן- השיר שלנו 279..................................................................................................................... אביב

280.............................................................................................................. איפה הילד-השמיים הגבול
281...................................................................................................................... בנזין-התחלה חדשה

משה-התמונות שבאלבום 282......................................................................................................... חיים
283........................................................................................................................... משינה-התשובה
284.......................................................................................................................... עברי לידר-ואולי

285...................................................................................................................... משינה-ואולי עכשיו
286................................................................................................................. אריאל זילבר- ואיך שלא
287....................................................................................................................... מאיר בנאי-וביניהם
288........................................................................................................................... אתי אנקרי- והים

גפן-ועם הזמן 289....................................................................................................................... אביב
290........................................................................................................ שרונה ודניאלה פיק-זאת אהבה

291............................................................................................. הגשש החיוור- זאת שמעל לכל המצופה
292...........................................................................................................ברוזה דיויד- זה הכל או כלום
293....................................................................................... דני סנדרסון-) דון קישוט( זה הכל בשבילך
294.................................................................................................. נמרוד לב ואורלי פרל-זה כל הקסם

295............................................................................................................ עברי לידר- זה לא אותו דבר
296................................................................................................אסף אמדורסקי, מתי כספי-זה מכבר
297...................................................................................................................... אריק לביא-זה קורה

298.............................................................................................................. עברי לידר-זה תמיד אהבה
299........................................................................................................................... ירון חדד-זודיאק
300....................................................................................................................... פוליאנה פרנק- זיוה

301................................................................................................................. עברי לידר-זכיתי לאהוב
302...................................................................................................................... יובל בנאי- זמן ללכת
בן-התשובות זמר שלוש 303.........................................................................................רבקה זהר, זהבה
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304............................................................................................................. החלונות הגבוהים-זמר נוגה
305....................................................................................................................... קורין אלאל-זן נדיר

306........................................................................................................ יזהר אשדות- זריחה על המדבר
307......................................................................................................... החברים של נטשה-חדר משלי

308...........................................................................................................................רמי פורטיס-חול
309..........................................................................................חווה אלברשטיין, אריק איינשטיין-חופים

310........................................................................................הראל מויאל, בועז שרעבי-חופשי ומאושר
311............................................................................................................. בנזין- חופשי זה לגמרי לבד
312...............................................................................................חינוך להקת חיל- חורף שבעים ושלוש

313................................................................................................................... גלי עטרי-חזקה מהרוח
314.......................................................................................................... שייגעצ-חייל של מאה שערים

315.......................................................................................................................... אביב גפן- חלולים
רז-חלומות 316......................................................................................................................... רוחמה

317...............................................................................................יזהר כהן, מתי כספי-חלומות שמורים
318....................................................................................................................... ברי סחרוף-חלליות

319.................................................................................................... אסף אמדורסקי-חמש עשרה דקות
320......................................................................................................... שיר עממי לחג החנוכה- חנוכה

321................................................................................................י לחג החנוכה שיר עממ-חנוכיה לי יש
322.............................................................................................................................. אתניקס-חסקה

323........................................................................................................... רותי נבון-חשמל בכפות ידיך
324............................................................................................................... רמי פורטיס- חתול מפלצת

325...................................................................................................................... מיכה שטרית-טבריה
326..................................................................................................................... אהוד בנאי-טיפ טיפה
327........................................................................................................................ ארקדי דוכין-טמבל

328.................................................................................................................... דיויד ברוזה-יהיה טוב
329.................................................................................................................... אתניקס-יהיה לנו טוב

330................................................................................................................................. כוורת- יו יה
331.............................................................................................................. יוסי אזולאי-יום אחד איתך
332................................................................................................................... ברי סחרוף- יום הולדת

333................................................................................................................ שי גבסו-יום ועוד יומיים
334........................................................................................................................ מתי כספי- יום מסה
גפן-יום עובר 335....................................................................................................................... אביב

את יודעת 336............................................................................................................... בנזין-יום שישי
337................................................................................................. אביב גפן ואריק איינשטיין-יומן מסע

338............................................................................................................. אושיק לוי-יונתן סע הביתה
339.................................................................................................................... אהוד בנאי-יוצא לאור

340...................................................................................................... אריק איינשטיין- יושב מול הנייר
341........................................................................................................ אריק איינשטיין-יושב על הגדר

342............................................................................................................... טיפקס-יושבים בבית קפה
343........................................................................................ מופע הארנבות של דוקטור קספר-תר מדי יו

344.............................................................................................................. החלונות הגבוהים-יחזקאל
345....................................................................................................................... אריק סיני-ילד ירוק
346.......................................................................................................................... כוורת-ילד מזדקן
347..................................................................................................................... גבי שושן- ילדה קטנה
348.......................................................................................................אורי פיינמן, עוזי פוקס-ילדונת

349.................................................................................................................. שלמה יידוב-ילדי הירח
350........................................................................................................... שלום חנוך-ילדים של החיים

351............................................................................................................... זהר ארגוב- של דמעות ים
352........................................................................................................................ נינט- ים של דמעות
353.................................................................................................. שיר עממי לחג החנוכה- ימי החנוכה

354.......................................................................................................... רובי ראובני-ימים של המתנה
355.................................................................................................................. הדורבנים- יצאנו לרקוד

356........................................................................................................................... שלמה ארצי- ירח
357......................................................................................................................... גן חיות-ירח כחול

358........................................................................................................... אריק איינשטיין-יש בי אהבה
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359..............................................................................................יקט של עידן רייכל הפרו-יש בי עוד כח
360....................................................................................................................... טיפקס-יש לי חברה
361................................................................................................................ אביתר בנאי-יש לי סיכוי
362....................................................................................................................... תיסלם-יש לך אותי

363............................................................................................................... תיסלם-כבר הסתיו עכשיו
364................................................................................................................... ירמי קפלן-כבר עכשיו
365........................................................................................................ שיר עממי לחג החנוכה-כד קטן
366.................................................................................................. שלום חנוך ורוני פיטרסון-כהה כהה

367.....................................................................................................................ס אתניק- כוכב סרטים
368................................................................................................................. אהוד בנאי- כולם יודעים

די-כולם מדברים על שלום 369....................................................................................................... מוקי
370.....................................................................................נורית גלרון, שלום חנוך-השדה כי האדם עץ
371.................................................................................................................... שלום חנוך-ככה וככה

372.................................................................................................................. אינפקציה- ככה מפנקים
373.............................................................................................. דודי לוי ואהוד בנאי-כל הזמן שבעולם

374.................................................................................................................. מוניקה סקס-כל החברה
ד- כל הכוכבים 375...................................................................................................................אור' דוד
376...................................................................................................... החלונות הגבוהים-כל השבוע לך

377.................................................................................................. נמרוד שיקלר-כל יום שאת לא איתו
378........................................................................................................................... רוקפור-כל כיוון

379.................................................................................................... בוטן מתוק בקרקס-כל מה שנשאר
380............................................................................................................. אביתר בנאי-כלום לא עצוב
381................................................................................................................... גידי גוב-כלים שלובים
382.............................................................................................................. נינט ואלי פיניש-כמו כולם
383................................................................................................................... עופרה חזה-ר כמו ציפו

384...........................................................................................חווה אלברשטיין, סי היימן- כמו צמח בר
385...................................................................................................................... גידי גוב-כמעט סתיו

את לא יפה 386............................................................................................ אריק איינשטיין-כשאת בוכה
את לא יפה 387....................................................................................................... תיסלם-כשאת בוכה

388................................................................................................................ון עמיר בני- כשאת עצובה
389............................................................................................... קורין אלאל ואביתר בנאי- כשזה עמוק

390............................................................................................................הדורבנים- לא בא לי לשמוע
391................................................................................... מאיר אריאל- לא יכול להוריד ממך את העיניים

392..................................................................................................... אביב גפן- לא יכולתי להציל אותך
שב- לא נזוז מכאן 393...............................................................................................................ת שלומי

394.......................................................................................................... מאיר אריאל- לא תתפוס אותי
395.................................................................................................................. עופרה חזה-לאורך הים
גפן- לבכות לך 396...............................................................................................אריק איינשטיין, אביב

397........................................................................................................... איפה הילד-לבן בחלום שחור
398...................................................................................................................... דן תורן-לבן על לבן
399.................................................................................................................... צביקה פיק-לגור איתו

400.......................................................................................................... גבי שושן- להשתטות לפעמים
401................................................................................................................... דנה ברגר- לומדת לעוף

402............................................................................................................................. אלי מגן-לזכור
403........................................................................................................................ קורין אלאל- לחיות

404.........................................................................................מיקי גבריאלוב ויפעת תעשה-לחיי האהבה
405.......................................................................................................................... אריק סיני-לי ולך

406........................................................................................................................ שולי נתן-ליל אמש
407.......................................................................................................................... שלום חנוך-לילה

408............................................................................................ שלישיית גשר הירקון-לילה בחוף אכזיב
409.................................................................................................. חמי רודנר-לילה בלי טיפה של דלק

410................................................................................................................... יוריק בן דויד-לילה לי
411................................................................................ מאיר אריאל-לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ

412................................................................................................................... אביב גפן- לילות לבנים
413........................................................................................................ תופעת דופלר- ליפול על גן עדן
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414................................................................................................................... נוער שוליים- לך איתה 
415..................................................................................................................... אור כשדים-לך מכאן

416........................................................................................................................... גזוז-לכבוד הקיץ
417................................................................................................ שיר עממי לחג החנוכה-לכבוד חנוכה
418............................................................................................................... שלומי שבת-לכל אחד יש

419................................................................................................................................. נעליים-למה
420.................................................................................שלום חנוך, אריק איינשטיין-למה לי לקחת ללב

421................................................................................................................ בוטן מתוק בקרקס-למות
422........................................................................................................................ בית הבובות- למעני
423................................................................................................................................ רעש-לעתים
424......................................................................................................................... רון שובל-לפעמים

425............................................................................................................... תיסלם-לראות אותה היום
426......................................................................................................................... מירי מסיקה-לשם
427.......................................................................................................................... שלום חנוך- מאיה
428.....................................................................................................מיכאל פטישי, ארנון צדוק-מאמי

429................................................................................................... משינה-מה'מדוע לובשת הזברה פיג
430.................................................................................................................... רבקה זוהר- מה אברך
431................................................................................................................אריק איינשטיין-מה איתי

צפת, אריק איינשטיין- מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר 432...............................................................זקני
433....................................................................................................... מאור כהן- מה ידוע על היום הזה

434.............................................................................................................. איפה הילד-מה שעובר עלי
435................................................................................................................. יזהר אשדות-מה תאמרי
436....................................................................................................................... בנאי אהוד-מהרי נא
437......................................................................................................................... ירמי קפלן- מודדת

438................................................................................................................... מאיר אריאל-מודה אני
439........................................................................................................................... אבטיפוס- עקה מו

440............................................................................................................................ טאטו-מחבואים
441........................................................................................יק'אלון אוליארצ, כוורת-מחפש דרך חזרה
442.................................................................................................................. היהודים-מחפש תשובה
443.................................................................................................................. אתניקס-מחר אני בבית

444.............................................................................................. ארכדי דוכין-מי אוהב אותך יותר ממני
445.............................................................................................................. בית הבובות-מי אם לא אני

446.......................................................................................................... בעז שרעבי- מי ידע שכך יהיה
447............................................................................................................................. קוזינה-דע מי יו

448........................................................................................................ להקת גייסות השריון-מי שחלם
449......................................................................................................................... אתי אנקרי-מיכאל

גפן- מיליארד טועים 450............................................................................................................... אביב
451............................................................................................................... משינה-מילים ועוד מילים
452........................................................................................ הפרויקט של עידן רייכל- מילים יפות מאלה

453....................................................................................................................... אפרים שמיר-מיקה
454......................................................................................................... איפה הילד-מישהו שומע אותי

455................................................................................................................ מוניקה סקס-מכה אפורה
456...................................................................................................................... רוקפור-מכונת הזמן
457...................................................................................................................... דני רובס-מכתב קטן
גפן-מלאך 458............................................................................................................................ אביב
459....................................................................................................................... מטרופולין-מלאכים
460..................................................................................................................... חמי רודנר- מלנכוליה

461...................................................................................................... נקמת הטרקטור- מסכים שטוחים
462.......................................................................................................... מיכה שטרית-מסמרים ונוצות
463............................................................................................................ מוניקה סקס-מספיק בן אדם
464.................................................................................................................. ברי סחרוף-מפנה מקום

465.................................................................................................................. היי פייב-מקדש האהבה
עט-מקיץ אל חלום 466................................................................................................................רי גלי

467......................................................................................................................... אביב גפן- מקסיקו
גפן-מרד הדמעות 468.................................................................................................................. אביב
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469............................................................................................................... ארכדי דוכין- אהבתי מרוב 
470.................................................................................................................... דני ליטני-משבר אמון

471.................................................................................................................. משינה-משהו קטן וטוב
472.................................................................................................... נקמת הטרקטור-משחק של דמעות

473......................................................................................................................... שלום חנוך-משיח
474.................................................................................................................. חיים טופול- משיח הזקן
475................................................................................................................. חמי רודנר-משיח קרטון
476....................................................................................................................... בנזין-משמרת לילה
477.............................................................................................................. דיויד ברוזה- מתחת לשמים

478....................................................................................................................... אביתר בנאי-מתנות
479..................................................................................................................... גידי גוב-נאחז באוויר

480........................................................................................................... ארכדי דוכין- נאמר כבר הכל
481........................................................................................................... נורית גלרון- נגיעה אחת רכה
482...................................................................................................................... משינה-נגעה בשמים

483........................................................................................................................... גידי גוב-נובמבר
484...................................................................................................................... מירי מסיקה-נובמבר
485................................................................................................................... שלמה ארצי- נוף ילדות

486................................................................................................................................ מתי כספי-נח
487........................................................................................................... יזהר כהן- ניגונה של השכונה

488.................................................................................................................... שייגעצ-ניו יורק רפיח
489.......................................................................................................................... עברי לידר-ניסים

490...................................................................................................................יובל בנאי- ניפגש במאי
491..................................................................................................................... רמי פורטיס-ניצוצות

492............................................................................................................... יזהר אשדות-נעה של הים
493..................................................................................................................... יוני בלוך-נעים בחוץ

494........................................................................................................................ יוני בלוך-און נפולי
495..................................................................................................................... איפה הילד- נפלת חזק
496.................................................................................................................... אבנר גדסי-נפרדנו כך

497.......................................................................................................... שיר עממי לחג החנוכה-נר לי
498........................................................................................הראל מויאל, פאבלו רוזנברג- נר על החלון
499..............................................................................................וכה שיר עממי לחג החנ-נרותי הזעירים
500................................................................................................................. מאיר אריאל-נשל הנחש
501................................................................................................................... סיוון שביט- נשקי אותי
502....................................................................................................................... כוורת- נתתי לה חיי

503................................................................................................................................ שבע-סאלאם
504........................................................................................................ שיר עממי לחג החנוכה-סביבון
505.................................................................................................................. להקה רטורית-סדר יום

506...................................................................................................................... משינה-סוזי בלי היד
507............................................................................................................... קוזינה- סוכן חשאי ברדוגו

508................................................................................................................. אריק איינשטיין-סוס עץ
509..................................................................................................................... אביב גפן-סוף העולם
510.................................................................................................................... אריק סיני-סיבה טובה
511..................................................................................................................... דיויד ברוזה- סיגליות
512........................................................................................................................ בית הבובות-סיגפו
513............................................................................................................................בשן יגאל- סיוון
514.......................................................................................................................... מתי כספי-סליחה

515................................................................................................................. מתי כספי- סמבה לשניים
516...................................................................................................................... היהודים-חופשי סמי

517..................................................................................................................... מוניקה סקס- סן חוזה
518................................................................................................................ אריק איינשטיין-סע לאט
519................................................................................................................................. טיפקס- סתם
520........................................................................................................................ ברי סחרוף- עבדים

521................................................................................................... אסתר שמיר-לראות עברתי רק כדי
522.................................................................................................................. מכשפות-עד העונג הבא

523....................................................................................................................... דניאל סלומון- עדיף
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524.................................................................................................................. היהודים- עוד ארון אחד 
525............................................................................................................ ברי סחרוף- עוד חוזר הניגון

526........................................................................................................................ תיסלם-עוד פגישה
527........................................................................................................................... טיפקס-עוד שבת
528......................................................................................................................... נעליים-עולם גדול

גפן-עונות 529............................................................................................................................ אביב
530...............................................................................................................יק איינשטייןאר-עוף גוזל
גפן-עורי עור 531........................................................................................................................ אביב

532........................................................................................................... אריק איינשטיין-עטור מצחך
533........................................................................................................................וני שועלי'ג- עכשיו

534.................................................................................................................... גלעד שגב- עכשיו טוב
גפן-עכשיו מעונן 535................................................................................................................... אביב

536........................................................................................................ אלונה דניאל-על גגות תל אביב
537..................................................................................................................... טל שגב- על הברכיים
538.................................................................................................................. מוניקה סקס-על הרצפה

539............................................................................................................... יהודה סעדו- על כפיו יביא
540...................................................................................................... החברים של נטשה-על קו הזינוק
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544............................................................................................................... נקמת הטרקטור-פיפוניםע
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ב כסלו 546..................................................................................................................... ערן צור-ערב
547............................................................................................................... אריק סיני- ערב מול גלעד

548................................................................................................................... שחר אבן צור-ערומים
549........................................................................................................................ משינה-עתיד מתוק
550....................................................................................................................... בעז שרעבי-פאמלה
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552.......................................................................................................................... משינה-פולארויד

553....................................................................................................... אריק איינשטיין-פזמון ליקינטון
554.......................................................................................................................... משינה- פחי שואו

555..................................................................................................... יהודה פוליקר- פנים אל מול פנים
556.......................................................................................................................... תמוז-פנס הרחוב
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558...........................................................................................)אסי וגורי( קוקו-פקח אני פורק סחורה
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562......................................................................................................................... אלי לוזון-פרי גנך
563.................................................................................................................. ערן צור- וע פרפרי תעת
564........................................................................................................................ אורי בנאי- פרפרים
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566................................................................................................................. אייל גולן- צאי אל החלון
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569......................................................................................................... דני ליטני- ציף ציף מעל הרציף
בשן-ציפור קטנה בלב 570............................................................................................................. יגאל
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572..................................................................................................................... אייל גולן-צליל מיתר
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574....................................................................................................................... הקליק-צלקת קטנה
575............................................................................................................ רמי קליינשטיין- צעיר לנצח
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577.......................................................................................................................... היהודים-קח אותי

578................................................................................................................. שלום חנוך-קח לך אשה
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585........................................................................................................... שרון ליפשיץ-קשה בלעדייך

586........................................................................................................................... אביב גפן- רגעים
587........................................................................................................................... תיסלם-רדיו חזק
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589................................................................................................................. אהוד בנאי-רוחות הצפון
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593............................................................................................................. אריאל זילבר-יק רוצי שמול
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601.................................................................................י ווקסמן חמי רודנר ואיג- רק בשביל לקבל חיבוק
602............................................................................................................. יהודית רביץ-שבתות וחגים
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606............................................................................................................. הדורבנים-שוב הדיסקו כאן
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610....................................................................................................................... הבליינים- שוביניסט
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612...................................................................................................................... כוורת- שיעור מולדת
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619............................................................................................................. אביב גפן-שיר הסמרטוטים
620......................................................................................................................... גאיה-שיר לאהבה
621.......................................................................................................................... קוזינה-שיר לילה
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623........................................................................................................................ שבע-שיר למעלות
624................................................................................................................ קורין אלאל- שיר לשירה

625...............................................................................................................ל" להקת הנח- לשלום שיר
626................................................................................................... אריק איינשטיין-שיר מספר שמונה

627.................................................................................................. אריק לביא-) כל הנחלים(שיר סתיו
628...................................................................................................................... אביב גפן- שיר עצוב

629.............................................................................................. אריק איינשטיין-שיר של אחרי מלחמה
630..................................................................................................................... אביב גפן-שיר תקווה

631............................................................................................................ מאיר בנאי- שירו של שפשף
632....................................................................................................................... כוורת- שירות עצמי

צפת-י שבת שיש 633..................................................................................................................... זקני
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642........................................................................................................... אביתר בנאי-שמתי לי פודרה
643........................................................................................................................ תיסלם-שנה שנייה
644.............................................................................................................. מוניקה סקס- ות שנים חסומ
645................................................................................................................... אביב גפן-שנינו שווים
646............................................................................................................... מאיר בנאי-שער הרחמים
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649...................................................................................................... גבי שושן-שש עשרה מלאו לנער
650....................................................................................................... בעז עופרי-שתי אצבעות מצידון
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ה-תגידי שטוב 652..............................................................................................................שכל כנסיית
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659............................................................................................................. אביתר בנאי-תחרות כלבים
660.................................................................................................................... הפרברים-תלבשי לבן
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662................................................................................................................ לאה שבת-תמיד יחכו לך

663........................................................................................................... גוש אפרת- תמיד כשאתה בא
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666......................................................................................................................... בנזין-תני לי סיבה
667...................................................................................................... רמי קליינשטיין-תפוחים ותמרים

668............................................................................................. אבטיפוס-תשאירי לי מקום לחבק אותך
669................................................................................................................ ירמי קפלן-תתחיל מאפס
670................................................................................................................ אביתר בנאי- תתחנני אלי
צ 671................................................................................................... שלישיית מה קשור- אנס'תתנו לו
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שש עשרה מלאו לנער 649  גבי שושן
 שרון עזריה, גבי שושן בראשית 175
 גזוז לכבוד הקיץ 416
 גזוז רוני 592
 גידי גוב אין עוד יום 77

 גידי גוב גן סגור 196
 גידי גוב כלים שלובים 381
 גידי גוב כמעט סתיו 385
 גידי גוב נאחז באוויר 479
 גידי גוב נובמבר 483
 גידי גוב עניין של זמן 542
 גידי גוב שלל שרב 638
 גלי עטרי אין לי ארץ אחרת 74

 גלי עטרי חזקה מהרוח 313
ריגלי עט מקיץ אל חלום 466
 גלעד שגב עכשיו טוב 534
 גן חיות ירח כחול 357
ד כל הכוכבים 375  אור'דוד
 דודו אלהרר אלעד ירד אל הירדן 89

 דודו טסה באת עם השקט 141
 דודו טסה היה לי חבר היה לי אח 242
 דודי לוי דוד 203
 דודי לוי ואהוד בנאי כל הזמן שבעולם 373
זהדיויד ברו זה הכל או כלום 292
 דיויד ברוזה יהיה טוב 328
 דיויד ברוזה מתחת לשמים 477
 דיויד ברוזה סיגליות 511
)הכבש השישה עשר(דיויד ברוזה רעמים וברקים 599
 דן תורן אימפריות נופלות לאט 70

 דן תורן לבן על לבן 398
את הולכת 91  ברי סחרוף ומאור כהן, דן תורן אם

 דנה ברגר לומדת לעוף 401
 דנה ברגר תוך כדי תנועה 653
 דני בסן דרכנו 211
 דני ליטני משבר אמון 470
 דני ליטני ציף ציף מעל הרציף 569
גפן, דני ליטני גשם כבד עומד ליפול 201  אביב
 דני סנדרסון גלשן 192
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)דון קישוט( זה הכל בשבילך 293  דני סנדרסון
 דני רובס איך הוא שר 65

י רובסדנ מכתב קטן 457
 דניאל סלומון אין כמו האהבה שלך 73

 דניאל סלומון בא מכאב 137
 דניאל סלומון עדיף 523
 דניאלה פיק רחוק 594
 דפנה ארמוני בתוך 182
 הבילויים אוטו זבל 51

 הבליינים גולה גולה 188
 הבליינים שוביניסט 610
 הגבעטרון גוונים 187
 יוורהגשש הח זאת שמעל לכל המצופה 291
ת 664  הגשש החיוור ראש על דיונה'תן לשים
 הדורבנים אחלה בחלה 61

 הדורבנים יצאנו לרקוד 355
 הדורבנים לא בא לי לשמוע 390
 הדורבנים שוב הדיסקו כאן 606
 החברים של נטשה אם כבר לבד 96

 החברים של נטשה אני אוהב אותך 111
 החברים של נטשה חדר משלי 307
 החברים של נטשה הזינוקעל קו 540
 החברים של נטשה שיר אחר 616

 החלונות הגבוהים אינך יכולה 80
 החלונות הגבוהים בלדה לעוזב קיבוץ 166
 החלונות הגבוהים זמר נוגה 304
 החלונות הגבוהים יחזקאל 344
 החלונות הגבוהים כל השבוע לך 376
 החלונות הגבוהים קפה אצל ברטה 580
 יהודיםה אם כבר 95

 היהודים מחפש תשובה 442
 היהודים סמי חופשי 516
 היהודים עוד ארון אחד 524
 היהודים קח אותי 577
 היי פייב מקדש האהבה 465
 הכבש הששה עשר אני אוהב 110
 המכשפות הלילות הקסומים 257
 המכשפות המכשפות 260
 המשולש שמיים כחולים 640
 הפרברים תלבשי לבן 660
ם תלךא 98  הפרויקט של עידן רייכל

 הפרויקט של עידן רייכל בואי 149
יש בי עוד כח 359  הפרויקט של עידן רייכל
 הפרויקט של עידן רייכל מילים יפות מאלה 452
 הפרויקט של עידן רייכל שובי אל ביתי 608

 הקליק אל תדליקו לי נר 84
 הקליק צלקת קטנה 574
 הראל מויאל אמצע הלילה 102
 הראל מויאל דון חואן 205

 השוונג של הפיתה אוכלת מהצד 52
 השרוף הבל החן שקר היופי 219
 רבקה זהר, זהבה בן זמר שלוש התשובות 303
 זהר ארגוב בדד 145
 זהר ארגוב הפרח בגני 272
 זהר ארגוב ים של דמעות 351
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 זקני צפת רק אל תלכי 600
 זקני צפת שישי שבת 633

א 35 יתךאדבר  חווה אלברשטיין
 חווה אלברשטיין ואריק סיני שוב 605
 חיים טופול משיח הזקן 474
 חיים משה התמונות שבאלבום 282
 חמי רודנר גאולה 183
 חמי רודנר הברית שצריך לחדש 223
 חמי רודנר לילה בלי טיפה של דלק 409
 חמי רודנר מלנכוליה 460
 חמי רודנר משיח קרטון 475
ב לא יהיה לי רגעשו 607  חמי רודנר
 חמי רודנר ואיגי ווקסמן רק בשביל לקבל חיבוק 601
את השירים 135  חנן יובל אתם זוכרים
 שלום חנוך, חנן יובל צרות טובות 576
 טאטו בדידותי 146
 טאטו מחבואים 440

 טיפקס אל תשכחי לזכור אותי 86
 טיפקס יושבים בבית קפה 342
יש לי חברה 360  טיפקס
 טיפקס סתם 519
 טיפקס עוד שבת 527
 טיפקס עננה 543
 טיפקס שלוש בלילה 636
 טל שגב על הברכיים 537
 יגאל בשן אם הייתי שר לך 92

 יגאל בשן סיוון 513
 יגאל בשן ציפור קטנה בלב 570
 יהודה סעדו על כפיו יביא 539
 יהודה סעדו שדות של אירוסים 603
 יהודה פוליקר לומרדברים שרציתי 202
 יהודה פוליקר פנים אל מול פנים 555
 יהודה פוליקר פרח 559
 יהודית רביץ שבתות וחגים 602
 יהודית תמיר רומיאו 590
 יהונתן גפן איך שיר נולד 68

 הראל סקעת, יהורם גאון הנני כאן 267
 יובל בנאי זמן ללכת 302
 יובל בנאי ניפגש במאי 490
 יובל לוריא דקה אחת 208
 יוני בלוך אנבל לי 105
 יוני בלוך אפשר 123
 יוני בלוך מות'הפיג 271
 יוני בלוך נעים בחוץ 493
 יוני בלוך נפוליאון 494
 יוסי אזולאי יום אחד איתך 331
כש 66  יוסי אלפנט איך

 יוריק בן דויד לילה לי 410
 יזהר אשדות בכל פעם שאני מתאהב 162
...הבלדה על 220  יזהר אשדות
 יזהר אשדות זריחה על המדבר 306
 יזהר אשדות מה תאמרי 435
 יזהר אשדות נעה של הים 492
 יזהר אשדות צילו של יום קיץ 568
 יזהר כהן ניגונה של השכונה 487
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 יעל לוי בלדה לנאיבית 164
 יצחק קלפטר האהבה שלי 215
 יצחק קלפטר צליל מכוון 573
אישיר אהבה בדו 615  יצחק קלפטר
 יציאת חירום אלפי ילדים מוכים 90

 ירון חדד זודיאק 299
 ירמי קפלן אני אשתנה 114
 ירמי קפלן הדפוק הזה 225
 ירמי קפלן כבר עכשיו 364
 ירמי קפלן מודדת 437
 ירמי קפלן תתחיל מאפס 669
 כוורת ביום ובלילה 158
 כוורת גוליית 189
 כוורת היא כל כך יפה 238
 כוורת המגפיים של ברוך 258
 כוורת יו יה 330
 כוורת ילד מזדקן 346
 כוורת נתתי לה חיי 502
 כוורת פה קבור הכלב 551
 כוורת שיעור מולדת 612
 כוורת שירות עצמי 632
יק'אלון אוליארצ, כוורת מחפש דרך חזרה 441
 כנסיית השכל היינו עושים אהבה 243
 השכלכנסיית השיר מהגן 278
 כנסיית השכל תגידי שטוב 652
 כרמלה גרוס ואגנר פרח שחור 560
 כרמלה גרוס ואגנר תמונה אימפרסיוניסטית 661
 כשניקו תתחיל לדבר צל כבד 571
 לאה שבת תמיד יחכו לך 662
 להקה רטורית סדר יום 505
 להקת גייסות השריון מי שחלם 448
את שמה 226 ל"להקת הנח הוא לא ידע
ל"להקת הנח שיר לשלום 625
ל"להקת הנח שלווה 634
 להקת חיל התותחנים פרחים בקנה 561
 להקת חיל חינוך חורף שבעים ושלוש 312
 להקת פיקוד מרכז בשמלה אדומה 180
 מאור כהן הכי יפה בעולם 251
 מאור כהן מה ידוע על היום הזה 433
את העיניים 391 למאיר אריא לא יכול להוריד ממך
 מאיר אריאל לא תתפוס אותי 394
 מאיר אריאל לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ 411
 מאיר אריאל מודה אני 438
 מאיר אריאל נשל הנחש 500
 מאיר בנאי גשם 198
 מאיר בנאי וביניהם 287
 מאיר בנאי שירו של שפשף 631
 מאיר בנאי שער הרחמים 646
 מוניקה סקס גשם חזק 200
 מוניקה סקס ונפורמיסטהק 273
 מוניקה סקס כל החברה 374
 מוניקה סקס מכה אפורה 455
 מוניקה סקס מספיק בן אדם 463
 מוניקה סקס סן חוזה 517
 מוניקה סקס על הרצפה 538
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 מוניקה סקס שנים חסומות 644
 מופע הארנבות של דוקטור קספר אחלום לנצח 62

 ור קספרמופע הארנבות של דוקט בואי דינה 150
 מופע הארנבות של דוקטור קספר בשמלה אדומה 181
 מופע הארנבות של דוקטור קספר יותר מדי 343
 מוקי די האדמה בוכה 212
 מוקי די כולם מדברים על שלום 369
את 129  מוש בן ארי
 מוש בן ארי דרך 209

 מזי כהן אם זו אהבה 94
 מזי כהן תחנה בזמן 657
יןמטרופול מלאכים 459
 מיכה שטרית טבריה 325
 מיכה שטרית מסמרים ונוצות 462
 מיכה שטרית ועמיר בניון שמחות קטנות 639
 מיסטר הארי אל תשכחי אותנו 85

 מיקה קרני אצלי הכל בסדר 124
 מיקי גבריאלוב ויפעת תעשה לחיי האהבה 404
 מירב סימן טוב אם תבוא 97

 ונימירי אל הבלדה על חדווה ושלומיק 221
 מירי מסיקה באה אליכם 138
 מירי מסיקה לשם 426
 מירי מסיקה נובמבר 484
 מכשפות עד העונג הבא 522
 משינה אבל אין 31
 משינה אהובתי 48
 משינה אופטיקאי מדופלם 55
 משינה אז למה לי פוליטיקה עכשיו 58
 משינה אין מקום אחר 76
 משינה אכזבה 81

 משינה אנה 106
 משינה נו שנייםאנח 108
את לא כמו כולם 131  משינה
 משינה בדרך אל הים 147
 משינה בואי וניפול 152
 משינה בלדה לסוכן כפול 165
 משינה בן המלך 171
 משינה בספסל מול האגם 173
 משינה ברחובות שלנו 176
 משינה גברת שרה השכנה 186
 משינה דני 207
אש קטנה 248  שינהמ הכוכבים דולקים על
 משינה התשובה 283
 משינה ואולי עכשיו 285
מה'מדוע לובשת הזברה פיג 429  משינה
 משינה מילים ועוד מילים 451
 משינה משהו קטן וטוב 471
 משינה נגעה בשמים 482
 משינה סוזי בלי היד 506
 משינה עתיד מתוק 549
 משינה פולארויד 552
 משינה פחי שואו 554
ע 591  משינה תידניתרומנטיקה
 משינה רכבת לילה 596
 משינה רני בפריז 598
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 משינה שלח לי מלאך 637
 משינה תחזור תחזור 655

)ואותך( אחרי שנסעת 64  מתי כספי
 מתי כספי אפילו דקה 122
 מתי כספי ארץ טרופית 126
 מתי כספי ברית עולם 178
 מתי כספי הנה הנה 265
 מתי כספי יום מסה 334
 מתי כספי נח 486
 מתי כספי סליחה 514
 מתי כספי סמבה לשניים 515
)כמו גלגל( שיר אהבה 614  מתי כספי
 אסף אמדורסקי, מתי כספי זה מכבר 296
 יהודית רביץ, מתי כספי בלילות הקיץ החמים 168
 יזהר כהן, מתי כספי חלומות שמורים 317
 שלמה גרוניך, מתי כספי אלוהים מרחם 88

 נוער שוליים אמסטרדם 101
 נוער שוליים לך איתה 414
 נורית גלרון אני אשתגע 113
 נורית גלרון נגיעה אחת רכה 481
 נינט ים של דמעות 352
 נינט ואלי פיניש כמו כולם 382
 ניסים סרוסי איני יכול 79

 ניסים סרוסי אשליות 128
 נמרוד והבודדים בורח 155
 לב ואורלי פרלנמרוד זה כל הקסם 294
 נמרוד שיקלר כל יום שאת לא איתו 377

 נעליים אהבה בטוחה 39
 נעליים אין אהבה 71

 נעליים בריכה 177
 נעליים גברת נהדר 185
 נעליים למה 419
 נעליים עולם גדול 528
 נעליים ריח 595
 נעמי שמר אומרים ישנה ארץ 53

 נערי רפול החברה הטובים 232
ש 461  נקמת הטרקטור טוחיםמסכים
 נקמת הטרקטור משחק של דמעות 472
 נקמת הטרקטור עפיפונים 544
 הגבעטרון, סוזי ופארן דרך ישנה 210
 סי היימן גיבור גדול 190
 חווה אלברשטיין, סי היימן כמו צמח בר 384
 סיוון שביט נשקי אותי 501
 עברי לידר ביום שמש יפה 160
ל גשם אחרון 199  ידרעברי
 עברי לידר הכוס הכחולה 249
 עברי לידר ואולי 284
 עברי לידר זה לא אותו דבר 295
 עברי לידר זה תמיד אהבה 298
 עברי לידר זכיתי לאהוב 301
 עברי לידר ניסים 489
 אורי פיינמן, עוזי פוקס ילדונת 348
 עופרה חזה כמו ציפור 383
 עופרה חזה לאורך הים 395
 צביקה פיק, עופרה חזה יחהשיר הפר 618
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, עידית חכמוביץ הייתי אומרת 244  מתי כספי'
 עמיר בניון הכל עד לכאן 255
 עמיר בניון כשאת עצובה 388

 ענבל פרלמוטר אם זה נגמר זה חבל 93
)גירסא אקוסטית(בלילות של ירח מלא 169  ערן צור
 ערן צור בלילות של ירח מלא 170
 ערן צור המנון לאדישות 262
ב כסלו 546  ערן צור ערב
 ערן צור פרפרי תעתוע 563
 ערן צור קיץ 579
 הראל מויאל, פאבלו רוזנברג נר על החלון 498
 פוליאנה פרנק זיוה 300
 פופיק ארנון בלדה בין כוכבים 163
 פורטרט הכל מבינה 253
 פיטר רוט היא אוהבת 237
 פיטר רוט צחוק הגורל 567
ק 613 צרשיער  פיטר רוט

 צביקה פיק אהבה בסוף הקיץ 40
 צביקה פיק אני אוהב אותך לאה 112
 צביקה פיק דמדומים 206
 צביקה פיק לגור איתו 399
את לא לבד 132  קוזינה
לתת 250  קוזינה הכח
 קוזינה מי יודע 447
 קוזינה סוכן חשאי ברדוגו 507
 קוזינה קרע בחלום 584
 קוזינה שיר לילה 621
את מסננת אותי 133 )אסי וגורי( קוקו
)אסי וגורי( קוקו פקח אני פורק סחורה 558
 קורין אלאל אנטארקטיקה 109
 קורין אלאל ארץ קטנה עם שפם 127
 קורין אלאל זן נדיר 305
 קורין אלאל לחיות 403
 קורין אלאל שיר לשירה 624
 קורין אלאל ואביתר בנאי כשזה עמוק 389
ה אברךמ 430  רבקה זוהר
 רובי ראובני ימים של המתנה 354
 רוחמה רז חלומות 316
 רון שובל לפעמים 424
 רונית שחר אהוב יקר 46

 רונית שחר שלום לתמימות 635
 רוקפור האיש שראה הכל 216
 רוקפור הכעס 256
 רוקפור כל כיוון 378
 רוקפור מכונת הזמן 456
 רותי נבון בין האצבעות 161
 רותי נבון חשמל בכפות ידיך 323
 עברי לידר, ריטה בוא 148
 ריקי גל בני ילד רע 172

 רמי פורטיס אין קץ לילדות 78
 רמי פורטיס אמריקה 104
 רמי פורטיס בבוקר של קטיפה 142
 רמי פורטיס המוות אינו מחוסר עבודה 263
 רמי פורטיס חול 308
 רמי פורטיס חתול מפלצת 324
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 רמי פורטיס ניצוצות 491
 רמי פורטיס שקיעתה של הזריחה 648
 רמי פורטיס תחנה סופית 658
 רמי פורטיס וברי סחרוף הדלת 224
 רמי קליינשטיין ביום של הפצצה 159
 רמי קליינשטיין צעיר לנצח 575
 רמי קליינשטיין קרוב אל ליבך 582
 רמי קליינשטיין תפוחים ותמרים 667
 רעש לעתים 423
 שבע סאלאם 503
 שבע שיר למעלות 623
 שוטי הנבואה אז מה קרה לך 59
 שוטי הנבואה אין אני 72

 שוטי הנבואה הייתי מניאק 246
 שולי נתן ליל אמש 406
 שוקי ודורית גן נעול 195
 שחר אבן צור ערומים 548
 שי גבסו המילים החסרות 259
 שי גבסו יום ועוד יומיים 333
ה 37  שי להב ודן תורן ממוןאדוני

את דומה לכלב 130  שייגעצ
 שייגעצ חייל של מאה שערים 314
 שייגעצ ניו יורק רפיח 488
 שיר עממי לחג החנוכה באנו חושך לגרש 140
 שיר עממי לחג החנוכה חנוכה 320
יש 321  שיר עממי לחג החנוכה חנוכיה לי
 שיר עממי לחג החנוכה ימי החנוכה 353
ק 365 טןכד  שיר עממי לחג החנוכה
 שיר עממי לחג החנוכה לכבוד חנוכה 417
 שיר עממי לחג החנוכה נר לי 497
 שיר עממי לחג החנוכה נרותי הזעירים 499
 שיר עממי לחג החנוכה סביבון 504
 שיר עממי לחג החנוכה שימו שמן 611
 שירי מימון אהבה קטנה 41

 שירלי צפרי בשבילי 179
)רק באוזן השלישית( השבועה 275  שלום גד
 שלום חנוך אדם בתוך עצמו 38
 שלום חנוך אהבת נעורי 45

 שלום חנוך הולך נגד הרוח 229
 שלום חנוך ילדים של החיים 350
 שלום חנוך ככה וככה 371
 שלום חנוך לילה 407
 שלום חנוך מאיה 427
 שלום חנוך משיח 473
 שלום חנוך קח לך אשה 578
 שלום חנוך רן שמש מאוחרתק 583
 דפנה ארמוני, שלום חנוך אלה 87

 יהודית רביץ, שלום חנוך שיר ללא שם 622
 נורית גלרון, שלום חנוך כי האדם עץ השדה 370
 שלום חנוך ורוני פיטרסון כהה כהה 366
 שלומי שבת בגלל הרוח 143
 שלומי שבת לא נזוז מכאן 393
יש 418  שלומי שבת לכל אחד
 שלישיית גשר הירקון אותך 57

 שלישיית גשר הירקון לילה בחוף אכזיב 408
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צ 671  שלישיית מה קשור אנס'תתנו לו
 שלמה ארצי אבסורד 32
 שלמה ארצי אומרים ישנה ארץ 54
את שיר 63  שלמה ארצי אחרי הכל

 שלמה ארצי אנחנו לא צריכים 107
 שלמה ארצי אני נושא עימי 116
 שלמה ארצי לא תדעיאף פעם 121
 שלמה ארצי גבר הולך לאיבוד 184
 שלמה ארצי האהבה הישנה 213
 שלמה ארצי היא לא יודעת מה עובר עלי 239
 שלמה ארצי ירח 356
 שלמה ארצי נוף ילדות 485
 שלמה ארצי שדות של אירוסים 604
 שלמה יידוב ילדי הירח 349
 שלמה יידוב שיר בין ערביים 617
 שם טוב לוי סיך הקטןהנ 268
 שמוליק קראוס איך שגלגל מסתובב 67

 שמוליק קראוס רואים רחוק רואים שקוף 588
 שפיות זמנית הקיץ האחרון 274
 שרון חזיז ועברי לידר פנסים 557
 שרון ליפשיץ קשה בלעדייך 585
 שרון רוטר ארוץ אליך 125
 שרון רוטר הניצוץ 266
 לה פיקשרונה ודניא השיר הזה 277
 שרונה ודניאלה פיק זאת אהבה 290
 שרית חדד אתה תותח 134
 שרית חדד הייתי בגן עדן 245
 תופעת דופלר ליפול על גן עדן 413
יש לך אותי 362  תיסלם
 תיסלם כבר הסתיו עכשיו 363
את לא יפה 387  תיסלם כשאת בוכה
 תיסלם לראות אותה היום 425
 תיסלם עוד פגישה 526
 תיסלם רדיו חזק 587
 תיסלם שנה שנייה 643
 תמוז הולך בטל 227
 תמוז פנס הרחוב 556
 תמר גלעדי האהבה מתה 214
 תערובת אסקוט החדר האינטימי שלי 233
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בספרשהאקורדים 

(A# = Bb)   B   C   (C# = Db)   D   (D# = Eb)   E   F   (F# = Gb)   G   (G# = Ab) A

ל–● את האצבעות מראה היכן לא.אופציונלי מיתר–○. שים לא לנגן. מיתר חסום–x. אפשר לנגן ואפשר
.מיתר זה

את האקורד)2שריג(– 2fr. חסימה עם אצבע אחת- יש לבצע .מראה באיזה שריג

m6 
 

Sus4 
sus 
4

sus2 
2

dim 7 
° 7

m-5 
dim 

maj7 m7 7 min maj 
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m7+5 7+5 

7#5 
7/5+ 

m9 7-5 m7-5 
ø

5 + 6 -5 
majb5 
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6/9 maj9 7/6 9 

7/9 
9+ 
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לטרנטיביאאקורדים עם באס
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 משינה-אבל אין 

EmEmBm7 EmEmF: פתיחה
:EmEmBm7 EmEmF

Em Bm7 
יש אנשים  בעולם

Em F
 חלקם קשים חלקם רזים

Em Bm7 
 וחכמים הוגי דעות

Em F
 עתיד עולם ונבואות

Em Bm7 
יש אנשים  בעולם

Em F
 צפופים חלקם גרושים חלקם
Em Bm7 

 ומצביעים דגולים לרוב
Em 

 הם יחליטו מה זה טוב

Em AmEm
מה אין אבל  מי שיודע
Am EmAmEm

 מתח שכזהבצפוי בעוד שנה
Em AmEm
מה אין אבל  מי שיודע
Am EmAmEm

 מתח שכזהבצפוי בעוד שנה

Em Bm7 
יש אנשיםב  עולם

Em F
 קלים חלקם קשישים חלקם
Em Bm7 

 אנשי מדע ועיתונות
Em F

 צופים אסון לאנושות

Em Bm7 
בך כן אח גדול  צופה

Em F
אשתךובמחשוף של

Em Bm7 
 לכן כדאי לשמור על קור

Em 
 בתור ולעמוד יפה

Em AmEm
מה אין אבל  מי שיודע
Am EmAmEm

 מתח שכזהבצפוי בעוד שנה
Em AmEm
מה אין אבל  מי שיודע
Am EmAmEm

 מתח שכזהבצפוי בעוד שנה
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 שלמה ארצי- אבסורד 

EEmaj7 
 אומרים שלא רחוק מחדרה

E7 A
 בין הים לבין החולות

Am 
 יש מקום שבו זורחת השמש

EE
 בלילות
EEmaj7 

 רחתרק אצלנו לא תמיד היא זו
E7 A

 רק אצלנו משום מה אור חסום
Am 

 יש אנשים שהתרגלו לחיות ככה
EE

 איזה אבסורד

E
 מה לעשות

Emaj7 Bm6 C#7sus4 C#7
 אני כבר לא יודע
F#m7 C

 רק מעטיםאולי יש איזה סוד שיודעים
CE

 כמו אידיוט..אה אה
Emaj7 Bm6 C#7sus4 C#7

 אני רץ תמיד אחריה
F#m7 F#m7 C

 ואומר לה בואי ותהיי איתי

EEmaj7 
 אומרים שעיתונים משקרים כי

E7 A
ב  ינך לבינךהאמת נמצאת

Am 
 ולאן שלא תיסע אתה לוקח רק

EE
את עצמך

EEmaj7 
 אצל שנינו פתאום מתפתחת

E7 A
 אהבה עם כאב והיסוס

Am 
 יש אנשים שהתרגלו לחיות ככה

EE
 איזה אבסורד

E
 מה לעשות

Emaj7 Bm6 C#7sus4 C#7 
 אני כבר לא יודע
F#m7 C

יש איזה סוד שיודעים רק מעטים  אולי
CE

 כמו אידיוט..אה אה
Emaj7 Bm6 C#7sus4 C#7 

 אני רץ תמיד אחריה
F#m7 F#m7 C

י ותהיי איתיואומר לה בוא

EEmaj7 
 ואומרים מה לא אומרים על חיינו

E7 A
 שהם קצרים וחסרי כל ביסוס

Am 
 שאנחנו רק קרבים אל מותנו

EE
 איזה אבסורד

EEmaj7 
ש מש זורחתומוזר איך בין

E7 A
 לשמש שוקעת בים

Am 
 לא מצאו תרופה לנשמה הפצועה

EE
 של בני האדם

E
 מה לעשות

Emaj7 Bm6 C#7sus4 C#7 
 אני כבר לא יודע
F#m7 C

יש איזה סוד שיודעים רק מעט יםאולי
CE

 כמו אידיוט..אה אה
Emaj7 Bm6 C#7sus4 C#7 

 אני רץ תמיד אחריה
F#m7 F#m7 C

 ואומר לה בואי ותהיי איתי
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שלום חנוך, אריק איינשטיין-אבשלום 

F
 יום אחד יום אחד

Gm 
 שם נולד לטייל ביער

A7 BbF
 ורקמה מחוטים של זהב בן מלך קטן

GFm
 אם חורגת וסוס לבן

F
 יום אחד יום אחד

Gm 
 בית קט ונפתח השער

A7 BbF
 נסיכה עייפה נרדמה על קרן של אור

GFm
 שחורבא אורח על סוס

Bb Am
 למה לא למה לא עכשיו

Bb FGm
 מה שבטח יבוא רק מחר

Bb Am
 למה לא למה לא עכשיו

Bb FC7+5 
 מה שבטח יבוא מחר

F
 לא היה לא היה

Gm 
 סוס לבן נסיכה ביער

A7 BbF
 לא היו אגדות מעולם היה רק חלום

GFm
 לא בעושר אך עד היום

GFm
 לא היה לא היה שלום

Bb Am
 למה לא למה לא עכשיו

Bb FGm
 מה שבטח יבוא רק מחר

Bb Am
 למה לא למה לא עכשיו

Bb FC7+5 
 מה שבטח יבוא מחר

F
 אבשלום אבשלום

Gm 
 כמו חלום כמו חלום בקיץ

A7 BbF
 למה לא למה לא למה לא יבוא כבר עכשיו

GFm
 מה שבטח יבוא מחר
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 אריק איינשטיין- אגדת דשא 

Bm       Em        Bm       
 יש ערימה של חברה על הדשא

D A Em        
 אני דברים כאלה מחבב
Bm   Em   Bm F#7 G7

ש  בנים בנות ביחד זה יפה
Bm     F#m Em    G7     
 יש אומץ לפעמים להתערבב
D A Em            Bm

 שרים שירים ומביטים למעלה
G F#m Em      
 ענן שם בירח מסתבן

G F#m         G 
 חושבים במי להתאהב הלילה

F#7 F#    Gm       D             
 אם כי הרהור כזה רק מעצבן

F#m Bm         F#m     Bm 
 מתחת לראשי מונחת ירך

C#m         F#m           Bm  
 ועל בטני צרור תלתלים מוטל

D A7             Em  
 בלאט יוצאות ידיים אל הדרך

F#7 F#   Em       G7 
 ומסלולן ארוך ומפותל

Bm       Em        Bm          
 גומרים לשיר ומקשיבים רב קשב

D A Em         
 ות לחשושיותל מתפתובינינ

Bm   Em  Bm  F#7   G7
 בתוך העשבתהסתננויויש

Bm     F#m Em    G7     
 בו כל מיני גבשושיותכי יש

D A Em       Bm
 כיוון שתרדמה עלי נופלת

G F#m   Em          
 שוב אין אני מצליח לאתר

G F#m         G 
 של מי היד אשר עלי זוחלת
F#7 F#     Gm    D       
 ואת גופי הופכת לפסנתר

F#m Bm        F#m     Bm 
י מקיץ אין איש בדשאוכשאנ

C#m         F#m       Bm     
קצת קריר וקצת רטוב מטל  רק

D A7  Em  
ש  להפתעתי אני רואה

F#7 F#      Em  G7               
 אותו צרור תלתלים עלי מוטל

Bm       Em        Bm       
 עינייםומתוכו אלי שוחקות

D A Em        
 היק צווארומתוכו אלי מב

Bm   Em   Bm F#7 G7
 מה העינינייםהי: אני שואל

Bm     F#m Em    G7     
 שום דבר: היא בחיוך עונה לי

D A Em     Bm
את ישנת שואל אדווקלאו עונה גם

G F#m   Em          
קצת מביכה  ותשובתה אותי

G F#m           G 
בע: שואל  צם את עושה כאןאז מה

F#7 F#   Gm       D            
 אני איתך: שפתיה לוחשות

F#m Bm    F#m           Bm 
 שפתיים היא נושכת אני שותק

C#m         F#m       Bm     
 אני שותק וכה כבדות ידי

D A7               Em   
 פתאום היא מסתובבת והולכת

Em  G7       F#Bm
שםורק  אני שותק עוד
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 חווה אלברשטיין-אדבר איתך 

CGCE7
 מצער חיוור כשאתה

Am FB
 בשתיקתך מתחפר

E7 Am
 אליך לדברלי תן
BD°7A7C°

 צלליך בין וללכת
E7 Am

 איתך להיות

CGCE7
 מדוע אותך אשאל לא

Am FB
 בדידותךאת אחריד לא
E7 Am

 מהססת כמו,זהירה
B7D°AC°7

 וחסד חיבה באותות
E7 Am
 איתך אדבר

Gm7 C
כחביישכחבי יש
FCF
 עלי תחוס אל

Gm7 C7FD
ש תפריע אל לךלקוצים

A7 DmG7
 רגליאת לשרוט

CGCE7
 מוותעד עייף כשאתה

Am FB
 בחשכה נרדם לא
E7 Am

 שסיוטיך בשעה
B7D°A7C°

 חלומותיך מרדפים
E7 Am

 איתך אשאר

CGCE7
 נודדת אני ידך על

Am FB
 ליקיצתך שנתך בין
E7 Am

הן שבירות שלי המילים
B7D°A7C°

הן קטנות ידי וכפות
E7 Am
 לצידךהן אך

Gm7 C
לי כשתאמראו כשאראה

FCF
 חרישי,חרש

Gm7 C7
 מתקבצים מתיך כי

A7  D DmG7
 ראשי ארכין אני גם

CGCE7
 מדוע אותך אשאל לא

Am FB
 בדידותךאת אחריד לא
E7 Am

 מהססת כמו,זהירה
BD°7A7C°

 וחסד חיבה באותות
E7 Am
 איתך אדבר
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 איגי ווקסמן-אדום 

Bb ADmF
 מוסיקה של מליון תקלות מחרידות

Bb ADmF
 ומגאפון שנובח ממונית שעצרה

Bb ADm
 אז רציתי ללכת חזרה לישון

FBb
 ולא יכולתי לנשום עוד

ADm
 היה לי חם ונזלתי

Bb A
 אף פעם לא שטפו פה ספל

Dm FBb
 וזה מסביר פתאום המון דברים

A
את הרעש ההיסטרי  כמו

Dm F
 בחוץ המוני טיסות בנתיבים

Bb ADmF
 אולי נפעיל מאוורר כי חם לי אהה

Eb CmGm
את כיוון האוויר  מנסה לכוון

Bb Eb
 שיגיע אלי ויהיה בלעדי

Cm     Gm
 משהו נוגע בי זה לא אתה

Bb 
 והמגאפון פתאום התקלקל

Eb Cm
 נראה לי שאלך לטייל

Gm Bb
 עד שיהיה אור בחוץ אם בכלל

Eb Cm
 או אולי החום יעבור

Gm 
קצת פחות אדום  ויהיה

Bb Eb
 יהיה אפשרי לנשום

Cm GmF
 נקווה שהחום יעבור

Bb ADm
 הגעתי לסוף קראתי עוד ספר
FBb

יש שריפה על החוף  מרגלים שוב פלשו
ADm
 המצב לא שונהוגם בבית
FBb

 ניסיתי לישון קרה המקרה
ADmF

 הלכתי לפונדק וגמרתי
Bb ADm

 הלכתי לפונדק אט אט וגמרתי

Eb CmGm
את כיוון האוויר  מנסה לכוון

Bb Eb
 שיגיע אלי ויהיה בלעדי

Cm     Gm
 משהו נוגע בי זה לא אתה

Bb 
 והמגאפון פתאום התקלקל

Eb Cm
 נראה לי שאלך לטייל

Gm Bb
 עד שיהיה אור בחוץ אם בכלל

Eb Cm
 או אולי החום יעבור

Gm 
קצת פחות אדום  ויהיה

Bb Eb
 יהיה אפשרי לנשום

Cm Gm
 נקווה שהחום יעבור

Gm 
קצת פחות אדום  ויהיה

Bb Eb
 יהיה אפשרי לנשום

Eb Cm
 או אולי אלך לטייל

Gm Bb
 עד שיהיה אור בחוץ אם בכלל

Cm Gm
 ום יעבורנקווה שהח
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 שי להב ודן תורן- אדוני הממון 

Dm GBb
 אדוני הממון בעלי המדינה

ADm
 אני לא מאמין לכם לאף מילה

Dm GBb
 אדוני הממון בעלי המדינה

ADmGBbA
 אני לא מאמין לכם לאף מילה

DF#m
 השיטה אתם צריכים אותנו זאת

Bm BbA
 בלעדינו אתם לא שווים יריקה

DF#m
 נאמנים גדולים רק לחשבון הזר

Bm Bb
 לנו שהעולם אכזר ואז מוכרים

GBb
 מדברים בסמלים מנופפים בדגלים

Bb G
 מבפנים משקרים בפנים אבל מתים

GBb
 ילד בוכה זאת השקעה בטוחה

ADm
 יב לפרסומת של גבינה מלוחהתקצ

Dm GBb
 אדוני הממון בעלי המדינה

ADm
 אני לא מאמין לכם לאף מילה

Dm GBb
 אדוני הממון בעלי המדינה

ADmGBbA
ף מילהאני לא מאמין לכם לא

DF#m
 עם הרפיה מלאה' ואחרי מסג
Bm         BbA

 מחלקה גרם עם מנהל700סטייק
DF#m

 לפטר עוד שלושים"טלפון קצר
Bm Bb

 כיםהול ושהשאר יתנו יותר או שגם הם
GBb

 המנוע דולק הנהג מחכה
Bb G

 נשפך הקפה עזוב אותך הרומני ינקה
GBb

ל הכל הכסף קונה"קטנה לחו קפיצה
ADm

 לא עונההאישה מצלצלת אף אחד

Dm GBb
 אדוני הממון בעלי המדינה

ADm
 אני לא מאמין לכם לאף מילה

Dm GBb
 אדוני הממון בעלי המדינה

ADm
 אני לא מאמין לכם לאף מילה

 על המבנהסחה, סחטן על הפזמון

 וואלה באמת שיר יפה

 לך שאני אישית לא מכיר אבל תדע

את דרכיו בגלל איזה שיר  מישהו ששינה

 רוצה זה החיים חוץ מזה מה אתה

 העניים מתענים, העשירים מתעשרים

 למסך ואלו שבאמצע דבוקים

 מחכים כל ערב שהמסך יפתח

 שהמסיבה תיגמר החלב ישפך

 יתהפך השמש תשקע הגלגל

ו את הפה  ושמישהו אחר יפתח

Dm GBb
 אדוני הממון בעלי המדינה

ADm
 אני לא מאמין לכם לאף מילה

Dm GBb
 אדוני הממון בעלי המדינה

ADm
 אני לא מאמין לכם לאף מילה
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 שלום חנוך-אדם בתוך עצמו 

A
גר אדם בתוך עצמו הוא גר  בתוך עצמו הוא

E
שר לפעמים לפעמים עצוב או מר הוא  הוא

AD
 לקבל מכר לפעמים פותח דלת

AEsus4 E7A
 נסגר אדם בתוך עצמו אבל לרוב אבל

A
גר אדם בתוך עצמו הוא גר  בתוך עצמו הוא

E
כפר סוערת או באיזו עיר  או באיזה

AD
 וביתו נשבר לפעמים סופה עוברת

AEsus4 E7A
זר לרוב אבל אבל  אדם גם לעצמו הוא

Bm7 E7Amaj7 Dmaj7 
 כמה טוב שבאת ואת ואת

G#m7 C#m7 F#mF#m7 
קר והלילה הבית בלעדיך ריק

Bm7 E7Amaj7 Dmaj7 
 שאפשר כמה אז אני שומר עליך

B7 Dm6 Dm/G 
 מחר אותך אמצא ועם כל זאת האם

F#7 Bm7 E7A
גר אדם קרוב אצל עצמו  אדם בתוך עצמו הוא
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 נעליים- אהבה בטוחה 

:פתיחה
Em CGG

Em CGG
 אתה שולט במצב

Em CGG
 עלייך עכשיוחיים טובים נופלים

Em CGG
 לא עושה חשבון

Em CGG
 תמונות שלך מסתובבות בעיתון

Em CGG
 ונשארת אתה

Em CGG
 אמיתי לפחות כמו שאמרה

Em CGG
 כשבאה רק לספר

Em CGG
 הבנתי שאולי כדאי

CCC7Am/C C
 תיקח אותה, תיקח, שתיקח

Am FG
 היא תיתן לך אהבה בטוחה

CCC7Am/C C
 תיקח אותה, תיקח, שתיקח

Am FG
 היא תיתן לך אהבה בטוחה

G# C
 בדיוק בשבילך

:מעבר
Em CGG

Em CGG
 אתה ממשיך במסלול

Em CGG
 לא עוצר וגם לא מתמכר

Em CGG
 ונותן הכל

Em CGG
 לא מפחד מלפחד וליפול

Em CGG
 ונשארת אתה

Em CGG
ת כמו שאמרהאמיתי לפחו

Em CGG
 כשבאה רק לספר

Em CGG
 הבנתי שאולי כדאי

CCC7Am/C C
 תיקח אותה, תיקח, שתיקח

Am FG
 היא תיתן לך אהבה בטוחה

CCC7Am/C C
 תיקח אותה, תיקח, שתיקח

Am FG
 היא תיתן לך אהבה בטוחה

G# C
 בדיוק בשבילך

:מעבר
Em CGG

CCC7Am/C C
 תיקח אותה, תיקח, שתיקח

Am FG
 היא תיתן לך אהבה בטוחה

CCC7Am/C C
 תיקח אותה, תיקח, שתיקח

Am FG
 היא תיתן לך אהבה בטוחה

G# C
 בדיוק בשבילך

:סיום
Em CGG
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 צביקה פיק- אהבה בסוף הקיץ 

Am 
 זה היה בסוף הקיץ

Am 
 יר היה חמיםהאוו
Dm 

 הוא רכב על אופניים
Am 

 לה היה מבט תמים

F7 E
 הם הביטו בעיניים

F7 E
 וידעו זאת אהבה

F7 E
 והשמש בינתיים

Am 
 בים נעלמה בים

Am 
 הוא הזמין אותה לגלידה

Am 
 היא ביקשה קפה הפוך

Dm 
 הוא לקח אותה הצידה

Am 
 חיוך בחיוך

F7 E
 בחולצת טריק הצידה

F7 E
 ינסים הכחולים'עם הג

F7 E
 את ריסיה היא הרעידה

Am 
 בלי מילים מילים

Am Dm
 הם היו האוהבים הצעירים

EAm
 הכי יפים של החייםברגעים

Dm 
 העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים

F7 EAm
 ברגעים הכי יפים של החיים

Am 
 מתחבקים ומסתכלים

Am 
 בחלונות הראווה

Dm 
 ורואים מול העיניים

Am 
 אהה, אהבה

F7 E
 ואחר כך בקולנוע

F7 E
תהצגת חצו

F7 E
 אי אפשר עכשיו לשמוע

Am 
 בסודדהוא אומר לה סו

Am 
 בואי הנה הוא אמר לה

Am 
את שערה  וליטף

Dm 
 היא הסמיקה ונתנה לו

Am 
 נשיקה אהה

F7 E
 כך התחיל בסוף הקיץ

F7 E
 אהבהעוד סיפור של

F7 E
 והשמש בינתיים

Am 
 בהרהתגלתה בהר

Am Dm
 הם היו האוהבים הצעירים

EAm
 ברגעים הכי יפים של החיים
Dm 

 העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים
F7 EAm

 ברגעים הכי יפים של החיים
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מימון שירי- קטנה אהבה

C D Em 
 ליפול הפסקתי עכשיו למעלה אני

C D Em 
 לשאול כבר תפסיק תתרחק תעלם

Em         D               G 
 לחשובלי גורם מאובק שחור ענן

C D Em 
 לאהובטוב שזה החליט למעלה מי

C D Em 
 שנגמר תגידבי ותביט תראש תרים

C D Em 
 מחרפה אהיה חושב בטוח אתה

Em            D              G 
 אוהב שאתה תגיד תשקרותלפח אז

C D Em 
 ללבקשר אין מכונה כמו ממש

C Em 
 שלך המשחקעם איתך יהיהמה אז

C Em             D           G 
 אותך מחשל הוא אותך הורג שלא ההתעלמות מסך

C Em             D         G 
לך לתת קטנה אהבהלי אין
D
 קטנה אהבהלי אין

EmCGD: מעבר
Em CGD

C D Em 
 ברחוב הולכת מאז חודשים עברו

C D Em 
 טובזה נעלמת אנשים המון בתוך

Em   D           G 
 מנוחהתן שלי מהראש צא

C D Em 
 איתך הגשם עכשיולי וקר גשום

C Em 
 שלך המשחקעם איתך יהיהמה אז

C Em             D           G 
 אותך מחשל הוא אותך הורג שלא ההתעלמות מסך

C Em             D         G 
לךלתת קטנה אהבהלי אין
D
לךקטנה אהבהלי אין לתת

EmCGD: מעבר
Em CGD

D F#m 
 שלך המשחקעם איתך יהיהמה אז

D F#m             E           A 
 אותך מחשלאהו אותך הורג שלא ההתעלמות מסך

D F#m             E         A 
 שלך המשחקאתלךלתת קטנה אהבהלי אין

D F#m             E           A 
 אותך מחשל הוא אותך הורג שלא ההתעלמות מסך

F#m             E          A 
לךקטנה אהבהלי אין לתת
E
אילי אין ןאין לי אין לי

F#mDAE: מעבר
F#m DAE
F#m DAE
F#m DAE
F#m DAE
F#m DAE

D E F#m 
 ליפול הפסקתי עכשיו למעלה אני
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 ומאיר בנאי ארכדי דוכין- אהבה קצרה 

Fm Eb
 מה את מנסה לומר

C# Fm
 לא אכפת לי מה

Fm Eb
 מאוחר כל כך עכשיו

C# Fm
 ואין כאן אהבה

G# EbBbmFm
םישגנפםיטבמ

C# EbFm
 ואנחנו שני זרים

Fm Eb
 את היית יפה כל כך

C# Fm
 סיבהאז במ

Fm Eb
 ויותתהש בעינייך

C# Fm
ת לי אהבהעהצ

G#   EbBbm Fm
םימומעתורואה

C# CmFm
 ואנחנו כבר עוזבים

Eb C#CmFm
את כאן לצידי בשדרה רוח

Bbm FmEbFm
 בביתך או בביתי לילה יעבור

Eb C#CmFm
גם בנגיעהו  תקווהיש בה

Bbm FmEbFm
 שאת האחת שחיפשתי בדרכי

Fm Eb
 אבל זה סיפור נוסף

C# Fm
 של אהבה קצרה

Fm Eb
 שבערה והאש

C# Fm
 כמעט מיד כבתה

G# EbBbmFm
 בלי כאב בלי דמעות

C# EbFm
 נפרדות דרכנוכאן

Eb C#CmFm
 פה אני לכוד שוב למעגל

Bbm FmEbFm
 ריקוד ורוקד איתה בן לוקח בת

Eb C#CmFm
תפתח שוב מהתחלה  דלת

Bbm FmEbFm
 וכשאכנס להיכן אני נכנס

G# EbBbmFm
 בלי כאב בלי דמעות

C# EbFm
 נפרדות כאן דרכנו
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דץ-אהבה של אמא  בן, אורנה ומשה זהבה

GCBm7 E
את האור שלך חיים שליאני  נושמת

Am 7DG
 נושמת עמוק אל תוך הלב

GGmBmE
ל  קרוב אלי חיים שלישמור אותךרוצה

Am C4Dsus D
 להגן עלייך מצל של כאב

GCBm7 E
את הדייסה שלך חיים שליאנ י טועם

Am DG
 כמו חלה של שבת מתוקה

GGmBmE
 שתמיד אקדם אותך חיים שלי

Am CC/D Dsus4 D
 עם עוגה וחיבוק ונשיקה

GBC4Dsus D
 כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא

GB7CD Dsus4 
 ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא

Em Em/D C
 בעולם מי שיאהב אותך כמו אמאואין

Am D4D
 רק אמא שלך

GBC4Dsus D
 כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא

GB7CD Dsus4 
 ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא

Em Em/D C
 אין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמאו

Am Dsus4 D
 רק אמא שלך

GCBm7 E
את החיוך שלך חיים שלי  אני חולם

Am 7DG
 חולם שתמיד תחייך

GGmBmE
 מה לא הייתי עושה בשבילך חיים שלי

Am CC/D Dsus4 D
 כדי שממני אף פעם לא תלך

GBC4Dsus D
 כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא

GB7CD D
 ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא

Em Em/D C
 שיאהב אותך כמו אמאואין בעולם מי

Am Dsus4 D
 רק אמא שלך
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 אביב גפן- הבנוא

Bm9 
 זה שוב הגשם הראשון

Bm9 B7EmEm/D 
 שירו על החלון מנגן

Em/Db Em/F# F#7BmBm/A Bm/G# 
את החורף  שעבר מזכיר לי

Em7 F#m74 Bm9 
 התחבקנו כשהיה אז קר

Bm9 
את הנשיקה  אני זוכר

Bm9 B7EmEm/D 
 בתחנת רכבת ישנה

Em/Db Em/F# F#7BmBm/A Bm/G# 
 היית צריכה לחזור אז אל הכפר

Em7 F#m74 Bm9 F#
 ודמעותיי ענן נשבר

Bm Db7F#m4 F#m/E 
ונבהאונבהאו

Bm DbmF#m7 
 כמו שלא נאהב עוד לעולם

Bm9 
את המכתב  אני לא אשכח

Bm9 B7EmEm/D 
את ליבך גנב  רמזת שמישהו

Em/Db Em/F# F#7BmBm/A Bm/G# 
 לבד טיפה רוצה שאת וכשאמרת

Em7 F#m74 Bm9 
 הבנתי שלא אראה אותך לעד

Bm Db7F#m4 F#m/E 
ונבהאונבהאו

Bm DbmF#m7 
 כמו שלא נאהב עוד לעולם

GDm
 אני אוהב אותך ואת יודעת שאני אוהב אותך

Cm Gm
את שומע ת אז אני אוהב אותךאם

Bbm F
את שומעת אותי  אם

Bm Db7F#m4 F#m/E 
ונבהאונבהאו

Bm DbmF#m7 
 כמו שלא נאהב עוד לעולם
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 שלום חנוך-אהבת נעורי 

 C#mF#dim C#mF#dim: פתיחה
C#m F#dim C#m F#dim 
C#m C#m BE
F#m C#m  F#dim C#mF#dim 

C#m C#m BE
 הייתי ילד בלילות עצוב

AF#m
 משוטט לבד

BEA
 לא נתתי לאיש לדעת

AF#m#GC#m 
 נעורי אהבתאת היית

 C#mF#dim C#mF#dim: מעבר

C#m C#m BE
 הייתי ילד בימים חולם

AF#m
ושר מנגן

BEA
 שומעת מדמה לי שאת

F#m     #GC#m
 את השיר הראשון בחיי

 C#mF#dim C#mF#dim: מעבר

EF#
את רוקדת  מסתכל איך

C#m B
 מסתובבת ונצמדת

EF#C#mC#mF#dim 
 רק אני צופה מהצד

EF#
 אני נשאר ואת עוזבת

C#m B
 רחוקה לא מתקרבת

C#m C#m BE
 שעולה בי שוב זכרון
AF#m

 פרדס רטוב
BEA
 ללת התניםי

AF#m #GC#m
 אהבת נעורי ואת שהיית

 C#m F#dim C#mF#dim: מעבר
C#m F#dim C#mF#dim 
C#m C#m BE
F#m C#mF#dim C#m F#dim 

C#m C#mBE
 הייתי איתך כמעט ולא

AF#m
מ טעכל כך

BEA
 ואמרת לי שאת עוזבת

F#m #GC#m
 ואולי לא אראה אותך שוב

 C#mF#dim C#mF#dim: מעבר

C#m C#mBE
 הייתי ילד בלילות עצוב

AF#m
 משוטט לבד

BEA
 לא נתתי לאיש לדעת

AF#m#GC#m
 נעורי אהבתאת היית

 C#mF#dim C#mF#dim: מעבר

EF#
 תכל איך את רוקדתמס

C#m B
 מסתובבת ונצמדת

EF#C#mC#m F#dim 
 רק אני צופה מהצד

EF#
 אני נשאר ואת עוזבת

C#m B
 רחוקה לא מתקרבת

C#m C#mBE
 שעולה בי שוב זכרון
AF#m

 פרדס רטוב
BEA
 ללת התניםי

AF#m#GC#m
 אהבת נעורי ואת שהיית

C#m C#mBE
 הייתי ילד בלילות עצוב

AF#m
 משוטט לבד

BEA
 לא נתתי לאיש לדעת

AF#m#GC#m
 נעורי אהבתאת היית



46

 רונית שחר- אהוב יקר 

Em 
 אהוב יקר

GD
 לא עצרתי אפילו לראות

Em C
 כמה זה עולה לי

Em 
 אהוב יקר

GD
 לא השארתי גם לא זיכרון

Em C
 שיהיה לי בלילה קר

G
 הכל ידוע מראש

D
 אבל נשכח מהלב

Am 
 שלאהוב אותך

C
 לשלם בכאבזה

Em 
 אהוב יקר

CGD
 זה לא אתה שמשתנה לי

Em 
 אהוב יקר

GD
 לא עצרתי אפילו לראות

Em C
 כמה זה עולה לי

Em 
 אהוב יקר

GD
 לא השארת גם לא זיכרון

Em C
 שיהיה לי בלילה קר

G
 הכל ידוע מראש

D
 אבל נשכח מהלב

Am 
 שלאהוב אותך

C
 זה לשלם בכאב

Em 
 אהוב יקר

CDDD/C 
את השלכת  אתה רואה

B7 Em
 וזה הזמן ללכת

B7 Em
 הזמן ללכת

C9 GB7
 הזמן ללכת
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איפה הילד- אהובה הקטנה

Bbm C#mBbmC#m 
,מגרש משחקים הרבה ילדים

Bbm C#mBbmC#m
ליאכולם משתוללים זה כייף לא נורמ

Bbm C#mBbm C#m
 מחוץ למעגל מתחת לעץ

Bbm C#m
 יושבת ילדה ובוהה לעברם

C#m                 G#    
יש מלאך ששומר עליהם  לכולם

G#        #F
את כולם הוא אוהב ואותך הוא לא

Bbm  #F
 נשארה לבדהאהובה הקטנה

Bbm     #F
 עם שם שכזה לך תמצא

#G#FBbm
ןצחוק הגורל מהדהד בראשה הקט

#F#D
 אהובה, של אהובה

Bbm C#mBbmC#m 
 רוקדים במעגל משחק או פולחן

Bbm   C#mBbmC#m
 ופל הוא קורבן האומללארור מי שנ

Bbm C#m Bbm
 עכשיו היא מתפלשת בעפר

C#m     BbmC#m
הומתפללת שתבלע אותה האדמ

C#m                 G#    
יש מלאך ששומר עליהם  לכולם

G#        #F
את כולם הוא אוהב ואותך הוא לא

Bbm  #F
 אהובה הקטנה נשארה לבדה

Bbm     #F
 עם שם שכזה לך תמצא

#G#FBbm
מ  הדהד בראשה הקטןצחוק הגורל

#F#D
 אהובה, של אהובה

Bbm: מעבר

Bbm #F#G#F
 הייתי מאושרת, ואם היה לי חבר

Bbm #F#G#F
 תעשה איתי רק חסד,אתה אוהב אותי אם

G#     A
 תחבק אותי חזק עד שאחנק

Bm    G
 אהובה הקטנה נשארה לבדה

Bm     G
 עם שם שכזה לך תמצא

AGBm
 חוק הגורל מהדהד בראשה הקטןצ

GBmG
 אהובה, אהובה, של אהובה

AGBm
.אהובה הקטנה

GE
האהוב, של אהובה
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 משינה-אהובתי 

Dm FBbA
 אהובתי חיפשתי כבר בכל הירידים

Dm FBbA
את כל הנוודים  אהובתי שאלתי כבר

Dm FBbA
 שעוברים ורואים דרך כל הנשמות

Dm FBbA
 זה קשה הם אומרים לכולם פנים דומות

Dm FBbA
את אולי שונה  עבר עוד חורף מי יודע

Dm FBbA
 מתעייף מאבד כבר את האמונה

Dm FBbA
 נעלמהאנשים מצביעים הוא לבד היא

Dm FBbC
 ואני כמו שוטה שוב קורא בשמה שוב קורא בשמה

FAmBbC
 לא לא אל תדאגי מחכה איפה שתהיי

FAmBbDm
את תמיד תמיד תהיי את נשמתי  איתיאת לקחת

Dm FBbA
 אהובתי חיפשתי כבר בכל הירידים

Dm FBbA
את כל הנוודים  אהובתי שאלתי כבר

Dm FBbA
 שעוברים ורואים דרך כל הנשמות

Dm FBbC
 ולכות וכשהן חוזרות הן תמיד בוכותשבאות וה

FAmBbC
 לא לא אל תדאגי מחכה איפה שתהיי

FAmBbDm
את תמיד תמיד תהיי איתי את נשמתי  את לקחת
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 אביב גפן-אוהב אותה שונא אותה 

Dsus4 DDsus4 
 היא יפה ויש לה אופי

DC9Dsus4 
 אוהב אותה אז אוהב אותה

Dsus4 DDsus4 
 אני יודע שהיא תבגוד בי

DC9D94
 אז שונא אותה שונא אותה

GGm7/B C9D
 ואוהב אותה

Dsus4 DDsus4 
 הגוף שלה זה חוץ לארץ

DC9Dsus4 
 אז אוהב אותה אוהב אותה

Dsus4 DDsus4 
 אבל רבים ביקרו בו מהארץ

DC9D94
 אז שונא אותה שונא אותה

GGm7/B C9D
א  ותהואוהב

Dsus4 DDsus4 
 כתבתי שיר היא מתרגשת

DC9Dsus4 
 אז אוהב אותה אוהב אותה

Dsus4 DDsus4 
 אך עוד שירים היא מקבלת

DC9D94
 אז שונא אותה שונא אותה

GGm7/B C9D
ב אותהואוה
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די דוכיןכאר-אוהבת לא אוהבת 

Bm BmBm
 שואל הזמןכל אוהבתלא אוהבת

Bm BmBm
 הרגלרקזה אולי מתכוונת היא למה

CG
 בידי אוחזת היא החוצה איתה יוצא
Am EmD
 לבדי אשאר ואז תלך שהיא פוחד

Am 
 תביןאםלי אמרה היא

B7 
 שני ואין אתה שרק

Em 
 בליבך מקוםלי תיתן

GD
 אותךרק אוהבת

Am 
 אצלי אבל אמרה היא

B7 
 עצמי לבין ביני שם

Em 
 ושוב הלוך דאגות יש

GD
 קרוב אותה רוצה

Bm BmBm
 משתלט הפחד אוהבתלא אוהבת

Bm BmBm
 נמצאתאו איננה עוזבת היאאו באה היא

CG
 נרדםלא בחורף בקיץזהעל חושב
Am EmD
 כאן עדיין איתי והיא עובר הזמן

Am 
 תביןאםשוב אומרת אם

B7 
 שני ואיןאתה שרק

Em 
 בליבך מקוםלי תיתן

GD
 אותךרק אוהבת

Am 
 אצלי אבל אמרה היא

B7 
 עצמי לבין ביני שם

Em 
 ושוב הלוך דאגות יש

GD
 קרוב אותה רוצה
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הבילויים- אוטו זבל

:פתיחה
Am Adim7/Eb Dm6/B E7

Am 
 אוטו זבל אוטו זבל בוא וקח אותי איתך

F7 
 אוטו זבל תן לי בית אוטו זבל משפחה

Dm6/B E7AmAdim7/Eb Dm6/B E7
 קח אותי איתך אוטו זבל

Am 
 אוטו זבל מי אוהבת מי אוהבת רק אותך

F7 
ו זבל בוא וקח אותי איתךאוטו זבל אוט

Dm6/B E7AmE7
 אוטו זבל קח אותי איתך

Am F7
 אם בעבר היה לי גבר לא קרה בינינו כלום

Am F7
את הקרום את הלב ורק קרע לי  הוא רק שבר לי

Am F7
 אחריו היו עוד שניים אחריהם הרבה מאוד

Dm6 E
 ומרוב שכבר ספרתי כואבות האצבעות

Am 
ס  היהביבאוטו זבל אוטו זבל כל חיי

F7 
 לפחות בנסיעהאם להיות עמוק בזבל

Dm6/B E7AmE7
 אוטו זבל קח אותי איתך

Am F7
 אין דוור הוא לא עוצר יותר כי אין עליי מכתב

Am F7
 החלבן הוא לא רוצה בי עוד כי אין בי עוד חלב

Am F7
לאכזאעטאל לון  שהלב הוא מזהבהספיק

Dm6 E
 אוטו זבל אוטו זבל בוא וקח אותי עכשיו

Am 
יש לי חבל שתלוי מהתקרה  אוטו זבל

F7 
 אוטו זבל אוטו זבל זה עוד יגמר ברע

Dm6/B E7AmE7
!קח אותי איתך.. אוטו זבל

:מעבר
Am F7AmF7AmF7E7
Am F7Dm6 E7Am
Am F7Dm6 E7Am

Am F7
 אם בעבר היה לי גבר לא קרה בינינו כלום

Am F7
את הקרום את הלב ורק קרע לי  הוא רק שבר לי

Am F7
 אחריו היו עוד שניים אחריהם הרבה מאוד

Dm6 E
 ומרוב שכבר ספרתי כואבות האצבעות

Am 
 אוטו זבל אוטו זבל בוא וקח אותי איתך

F7 
 אוטו זבל תן לי בית אוטו זבל משפחה

Dm6/B E7
 קח אותי... אוטו זבל

E7 
,קח אותי

E7 AmC+/A 
 קח אותי איתך
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 השוונג של הפיתה-אוכלת מהצד 

GCG
 קראו לי לפתע פתאום לצבא

CGDG
 השארתי בבית אישה עצובה

GCG
 שלא התאפקה וחיפשה אהבה

CGDG
 אז בא השכן ועשה לה טובה

GCGCGDG
את אוכלת מהצד ה הכיצד ה

GCGCGDG
את אוכלת מהצד ה הכיצד ה

GCG
בן תשעה חודשים  ונולד לנו

CGDG
 קטן וחמוד ודומה לשכן

GCG
 גם קרובי משפחהאז באו אורחים

CGDG
 אותם לדירה הסמוכה הפניתי

GCGCGDG
את אוכלת מהצד ה הכיצד ה

GCGCGDG
את אוכלת מהצד ה הכיצד ה

GCG
 הביסליבאמצע המסיבה שלהם נגמר להם

CGDG
יש שאלו דפקו אצלי בדלת  אותי אם

GCG
לי אמרתי להם שאין לי  אפילו שכן היה

CGDG
יש פתגם שאומר צריך  לדעת ממי לבקש כי

GCGCGDG
את אוכלת מהצד ה הכיצד ה

GCGCGDG
את אוכלת מהצד ה הכיצד ה

GCG
 העולם נוהג על פי אותו מוסר השכל

CGDG
יש גזר  ומקליש מוסר ויש שיטה

GCG
 נכון שלא כולם דומים ולא כולן דומות

CGDG
 יומוי'אבל תראו יבוא היום כל כלב ביג

GCGCGDG
את אוכלת מהצד ה הכיצד ה

GCGCGDG
את אוכלת מהצד ה הכיצד ה
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 נעמי שמר-אומרים ישנה ארץ 

CGAm
 ארץ שכורת שמש אומרים ישנה ארץ

Dm6 AmDm6 AmGC
 איפה אותה שמש אותה ארץ איה

CGAmEmFm7 
 עמודיה שבעה אומרים ישנה ארץ

Dm AmDmAmEAm
 ים על כל גבעהצצ כוכבי לכת שבעה

CGAmEmFEmAm
 כוכבי אותה גבעה איפה אותה ארץ

CGAm EmFG7C
 יגיד לי הנתיבה ינחנו דרך מי

CGAm
 מדברות וימים כבר עברנו כמה

Dm6 AmDm6 AmGC
 כוחותינו תמים כמה כבר הלכנו

CGAmEmFm7 
 טרם הונח לנו כיצד זה טעינו

Dm AmDmAmEAm
 אותה לא מצאנו ארץ שמש אותה

CGAm EmFEmAm
 ודאי ניטל זיוה אולי כבר איננה

CGAm EmFG7C
 אדוני לא ציווה בשבילנו דבר

CGAm
 ארץ שכורת שמשץאומרים ישנה אר

Dm6 AmDm6 AmGC
 איפה אותה שמש ארץ איה אותה

CGAmEmFm7 
 עמודיה שבעה אומרים ישנה ארץ

Dm AmDmAmEAm
 צצים על כל גבעה לכת שבעה כוכבי

CGAm EmFEmAm
הכל אשר איש קיו ארץ בה יתקיים

CGAm EmFG7C
 פגע בו עקיבא הנכנס נכנס כל

CGAm
 שלום לך רבי שלום לך עקיבא

Dm6 AmDm6 AmGC
 איפה המכבי הקדושים איפה הם

CGAmEmFm7 
 אומר לו הרבי עונה לו עקיבא

Dm AmDmAmEAm
יבכמהאתה קדושים ישראלכל
CGAm EmFEmAm

 כוכבי אותה גבעה איפה אותה ארץ
CGAm EmFG7C

 יגיד לי הנתיבה דרך מי ינחנו

CGAm
 ארץ שכורת שמש אומרים ישנה ארץ

Dm6 AmDm6 AmGC
 שמשאיפה אותה ארץ איה אותה
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שלמה ארצי- אומרים ישנה ארץ

Em BmEm
 ארץ שכורת שמש ישנה ארץ אומרים

Em D7GE7
 איפה אותה שמש איה אותה ארץ

Am  EmAmEm
 עמודיה שבעה ישנה ארץ אומרים

CBmEm
 צצים על כל גבעה שבעה כוכבי לכת

GDGD
 ודאי ניטל זיוה איננה אולי כבר

GDCEm
 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

GDGD
 ודאי ניטל זיוה איננה אולי כבר

GDCEm
 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

Em BmEm
 פגע באח בהיגמלו הנכנס נכנס כל

Em D7GE7
לו פורש אליו שלום  ואור לאיש וחם

Am  EmAmEm
 גבעהכוכבי אותה ארץ איה אותה

CBmEm
 יגיד לי הנתיבה מי ינחנו דרך

GDGD
 ודאי ניטל זיוה איננה אולי כבר

GDCEm
 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

GDGD
זי איננה אולי כבר והודאי ניטל

GDCEm
 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

Em BmEm
 מדברות וימים כבר עברנו כמה

Em D7GE7
 תמים כוחותינו כבר הלכנו כמה

Am  EmAmEm
 טרם הונח לנו כיצד זה טעינו

CBmEm
לא אותה ארץ שמש  מצאנו אותה

GDGD
 ודאי ניטל זיוה איננה אולי כבר

GDGD
 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

GDGD
 ודאי ניטל זיוה איננה אולי כבר

GDCEm
 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו



55

 משינה- אופטיקאי מדופלם

Gm EbAmFGmEbAmF
 גם אופטיקאי מדופלם

Gm EbAmFGmEbAmF
ך בקיץ אל הים ל ו ה

Gm EbAm
ק ר אבל בחורף

EFD
 הים כל כך אכזר

Gm EbAmFGmEbAmF
 כן כן החורף מתסכל

Gm EbAmFGmEbAmF
יש רק צל  אין שמש גשם

Gm EbAm
 אולי נפלה טעות

EFD
 קשיים בחקלאות טעות

Gm EbAmFGmEbAmF
את העולם  רוצה לכבוש

Gm EbAmFGmEbAmF
 רוצה לברוח כמו כולם

Gm EbAm
 לרומא או מרוקו

EFD
 אולי לטוקיו גם

Gm EbAmFGmEbAmF
 אני ממשיך לחיות סתם כך

Gm EbAmFGmEbAmF
ת כך- מיד נראה יפה כל והעולם

Gm EbAm
 אז למה זה כדאי

EFD
 מספיק עם זה ודי
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 אביב גפן- אור הירח

)E(AAm
ת  חושך'כשאלוהים ברא

EF#7/4-3 
 הוא ברא לנו ירח

AAmE
א  נחנו בודדיםשיראו איך

AAm
 את הירח שם גבוה

EF#7/4-3 
 שלא נוכל לנגוע

AAmE
 ויש כמה שעדיין מנסים

AG#4G#
 ילדים מתעופפים

AB
 כדורים כחולים סגולים

EAEC
 אותו צונחוהאור שמלווה

EE7AC#dim 
 זה אור הירח

)E(AAm
ת  חושך'כשאלוהים ברא

EF#7/4-3 
 הוא ברא לנו ירח

AAmE
 שיראו איך אנחנו פוחדים

AAm
 את הירח שם גבוה

EF#7/4-3 
 נוכל לנגועשלא

AAmE
 ויש כמה שעדיין מנסים

AG#4G#
 הילדים נעלמים

AB
 עמודים בעיתונים

EAEC
 והאור שמלווה אותו צונח

EE7AC#dim 
 זה אור הירח

AG#4G#
 לדים במשבריםהי
AB

 ההורים כחולים סגולים
EAEC

 והאור שמלווה אותו צורח
EE7AC#dim 
 זה אור הירח

 זה רק אור הירח
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ית גשר הירקוןי שליש- אותך

Dm BbGmDm
 ערביתאותך נזכרתי בך לעת

Dm BbC7F
 אותך שקעה חמה כמו תמיד

F#°7 GmA7Dm
 פרחים הפכו צהוב לארגמן ראשי

Bb BbmFDm7 C7F
 לעננים שבועת לבי סיפרו
F#°7 GmA7Dm

 פרפר פרפר קטןהייעל גביע פיך
Bb DmA7D

םינשוש רוחף בין

Dm BbGmDm
 אותך ביתך הקט שכן מול ים

Dm BbC7F
 אותך היה שם עץ פריו כדם

F#°7 GmA7Dm
 צל ענפיו היה מסתור ללב ביישן

Bb BbmFDm7 C7F
 שלחש לך בין עלים לילד

F#°7 GmA7Dm
 פרפר פרפר קטןהייעל גביע פיך

Bb DmA7D
םינשוש רוחף בין

Dm BbGmDm
 אותך גלי הים הרסו ביתך

Dm BbC7F
 אותך רוחות קדים השכיחו שמך

F#°7 GmA7Dm
 האגדות עזבו כמוך ענפי הגן

Bb BbmFDm7 C7F
 נשאר חרוט על הגזעים רק סוד
F#°7 GmA7Dm

 פרפר פרפר קטןהייעל גביע פיך
Bb DmA7D

םינשוש רוחף בין
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משינה- אז למה לי פוליטיקה עכשיו

Gm Bb
 סים בתוך מסגדאלפי שכירים של חרב מתכנ

Dm F
 הם מדברים עליי אך לא איתי

Gm Bb
את הסמגד  ודוד של השכן שלי קיבל

Dm F
 סיפרה אישתו של בן של אחותי

Bb DmFBbDmF
 אהה אחותי אהה אחותי

Gm Bb
 ופטרוזיליה נפגשים באפילהשמיר
Dm F

את המצב הנוכחי  לפתור
Gm Bb
 יורק המציאו זן חדש של מחלה- בניוו

Dm F
 ואיש אחד טוען שהוא אחי

Bb DmFBbDmF
 אחיאהה אחי אהה

Gm Bb
 שיקרתי שאמרתי שהכל כל כך נפלא

G# Cm
 כי שום דבר בעצם לא היה נכון

Gm Bb
 גם הכדור שלנו שהפך למרובע

Dm CDmC
 שכח שהוא עגול שכח שהוא עגול

Cm D
ולעסקי הרוקנר

Gm Bb
ן פרנסיסקו הגשרים זקוקים להחלמהבס

Dm F
 ברוסיה עוד אסון של רכבות

Gm Bb
 ההמונים הפילו בברלין את החומה

Dm F
 ולי ולך נותר רק לקוות

Bb DmFBbDmF
 אהה לקוות אהה לקוות

Gm Bb
 שיקרתי שאמרתי שהכל כל כך נפלא

G# Cm
 כי שום דבר בעצם לא היה נכון

Gm Bb
 גם הכדור שלנו שהפך למרובע

Dm CDmC
 שכח שהוא עגול שכח שהוא עגול

Cm D
 אני ברוקנרול

Gm BbDmF
ה אבן ברמאללה סוטה ממסלולה לולהלמ

Gm BbDmF
ה אבן ברמאללה סוטה ממסלולה לולהלמ
Bb DmF

את וגם אני בתוך ארגז
Bb DmF

 קדת במרכזשר ואת רו

Gm Bb
 רתי שאמרתי שהכל כל כך נפלאשיק
Ab Cm
 ירים של חרב מתכנסים בתוך האפילהשכ

Gm Bb
 יורק המציאו זן חדש של מחלה- בניוו

Dm CDmC
אמרגיש כל כך נפלא מרגיש כל כך נפל

Dm CCmD
 סגולה אנחנו עם סגולהאנחנו עם

Gm Dm
 אז למה לי פוליטיקה עכשיו
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 שוטי הנבואה- אז מה קרה לך 

A
 אז מה קרה לך

DA
 אני בן אדם בסך הכל

D
 מנסה לחיות סבבה תמיד

AD
 כמה כמה תני לי למה

AD
ת לי'כי אני צריך  שמה ריגושים שאת עושה

AD
 אני ככה שקוע במין חלום

AD
קצת אהבה  שיא הרגש תביאי לי

ADA
 החיים כי אני רק אדם באמצע

D
 בדרך לשמיים

AD
 ואת האישה שמשתוללת אצלי בדם

AD
ת שיווה לינגה  עולם'עיצרי בשבילי
AD

 כי אני בפיצוץ עצמי
AD

 אש יוקדת אוחזת בי מפעם לפעם
AD

 שבי פה ותקבלי פינוק מושלם
AD

חםכן טוב לך  גם אני
ADA

 מנשיקות שפתייך הרכות
DA

 אני משתגע
DA

 אני מתנועע
DA

 שותה ובולע

ADADAD
את רכה שלי מתוקה שלי  אני נוגע בגן עדן מאמי

ADADAD
את רכה שלי מתוקה שלי  אני נוגע בגן עדן מאמי

A
 שמן מטפטף עלי

DA
 מריח ריחות שעושים לי עוד אני

D
 אני טמון בך חמה ומשגעת

AD
 ונוגהת אש על כל גופך שורפת

AD
 לחשוב לא יכול כמה שזה טוב
AD

 אני שט לי הלוך ושוב
AD
 שלך מכושף בכיוון

ADADAD
את רכה שלי מתוקה שלי  אני נוגע בגן עדן מאמי

ADADAD
את רכה שלי מתוקה שלי  נוגע בגן עדןאני מאמי
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 איפה הילד- אחד אלוהים 

CFGF
 אחד אלוהים מביט מלמעלה

CFGF
 אחד שטן מסתובב לו למטה

CFGF
 הרבה אנשים גרים שם למטה

CFGF
יש צרות חלקם ערביםל  חלקם

CFGF
 כמה גנרלים כולם חיילים

CFGF
 עיתונאים פוליטיקאים

CFGF
 אוהבים לאכול נוהגים לשקר

CFGF
 אופקיהם צרים אנשים קטנים

Am C
 ועכשיו הם פתאום שואלים

Am F
 איך קרה שנפלו השמים

Am CF
 מחפשים בהרים שהיו אולי לשתות בהן

G# BbC
 נשאר בהן לשתות בהן מים

CFGF
 פתאום המצב נהיה פטאלי

CFGF
 העם התגייס העם משפחה אחת

CFGF
 הכהן ברך וצחק כולנו צחקנו איתו

CFGF
 צחקנו איתו הא איך

CFGF
 היו יריות וכמה פצצות

CFGF
 הייתה מלחמה ביולוגית וכימית משהו טוטאלי

CFGF
 אנשים הלכו ברחובות מופצצים וצמאים למים

Am C
 ועכשיו הם פתאום שואלים

Am F
 איך קרה שנפלו השמים

Am CF
 מחפשים בהרים שהיו אולי לשתות בהן

G# Bb
 נשאר בהן לשתות בהן מים

Am CAmF
 שנפלו השמים

Am CF
 מחפשים בהרים שהיו אולי לשתות בהן

G# BbC
 נשאר בהן לשתות בהן מים
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 הדורבנים- אחלה בחלה

GGG4D4:פתיחה

G
 סבבה אגוזים

G4 D4
 ננה פיסטוקים'ג
G

 קרחנות בוטנים
G4 D4

את החברים  תזמין
Em 

 היום יהיה שמח
FF/A D4D

יםהזמנתי עוד אורח בן שבע

Cmaj7 CD4
 והכל

GG4D4
 אחלה בחלה, יופי טופי

G
 נין'חוביזות בג

G4 D4
 ות עם יסמיןרפלאב

G
 היום אוכלים חמין

G4 D4
 אני לא מאמין

Em 
 אני ורוני ידידה

FF/A D4D
 לבידיה בשלוםנוסעים היום

Cmaj7 CD4
 והכל

GG4D4
 אחלה בחלהיופי טופי
Cmaj7 CD4
 והכל

GG4D4
 אחלה בחלה, יופי טופי

G
 יא באבא, תגיד לי יופי טופי

G4 D4
 אללהיא, תגיד לי אחלה בחלה

G
 יא באבא, תגיד לי יופי טופי

G4 D4
 יא אללה, תגיד לי אחלה בחלה

GG4D4
 יא אללה, תגיד לי אחלה בחלה

Cmaj7 CD4
 והכל

GG4D4
 אחלה בחלה, יופי טופי

G
 תבנו עוד מיליםכ

G4 D4
 אכלנו עוד סרטים

G
 קרחנות בוטנים

G4 D4
 תבין מה שאומרים

Em 
 היום יהיה סבבה

FF/A D4D
 ונשיר, יא באבא, חבק אותי

Cmaj7 CD4
 הכלש

GG4D4
 חלה בחלהאיופי טופי
Cmaj7 CD4
 והכל

GG4D4
 אחלה בחלה, יופי טופי
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 מופע הארנבות של דוקטור קספר- אחלום לנצח 

Am CFG
 זה לא שאני לבד אין אף אחד אין אף אחד

Am CFG
 שאני מודאג כולם דומים אצלי בידזה לא
Am CF

את עיני השמש תזרח  גם אם שוב אעצום
GAm

 כולם יחיו כאן טוב גם בלעדי
Am CF

 גם אם לא הייתי בכלל הבוקר יבוא

GG
 ולם גדול מידי עלי העולם יפה מדי אוליהע

Am FCG
 אני אחלום לנצח

Am FCG
 אולי אחלום לנצח

Am FCG
 אני אחלום לנצח

Am CFG
 זה לא שאני לבד אין אף אחד אין אף אחד

Am CFG
 זה לא שאני מודאג כולם דומים אצלי ביד

Am CF
את עיני השמש תזרח  גם אם שוב אעצום

GAm
 כולם יחיו כאן טוב גם בלעדי

Am CF
 גם אם לא הייתי בכלל הבוקר יבוא

GG
 העולם גדול מידי עלי העולם יפה מדי אולי

Am FCG
 אני אחלום לנצח

Am FCG
 אולי אחלום לנצח

Am FCG
 אני אחלום לנצח
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 שלמה ארצי-אחרי הכל את שיר 

G#m7       G#m7 
 שירתא הכל אחרי

Bb7        G#m7 
 ודם בשר עוד לא

C#m        C#m 
 חיהאשה עוד לא

Eb7        C#m 
 קיים שיראת אבל

C#m    G#m7 
 מילים עטוף והוא
F# B

 ומנגינה מילים
C#m        E 

 מסויים וקצב
C#m             Eb       BmBbm

\מעבר מהיר/ קיים שיראת הכל אחרי

F#           G#m7 
לי כשקר לפעמים אז

E BEEb
\מעבר מהיר/ איתך מתיישב בשקט
C#m 
 מילים בלי ושר

G#m7 E
לישר אני

Eb7                   D°7 
 נכתב שיראת הכל אחרי

F#               G#m7 
בי לחשת שאת המילים כל

E BEEb
\מעבר מהיר/ עכשיו שירהן לחשת שאת המילים כל

C#m G#m7 E
בי שחשתמה ועוד אוהבת

Eb7                   D°7 
 נכתב בשיר מילים מילים

G#m7 C#m: מעבר G#m7  G#m7 
C#m C#m G#m7 Eb7

G#m7       G#m7 
 בשיר קרוב אני

Bb7      G#m7 
 הנשימה כמו

C#m 
 נפתח באהבה

Eb  C#m 
 במה ונסיים

C#m   Eb 
 במי ונסיים

F# B
בי אוליבך אולי

C#m      E 
 מילים בלי אולי

C#m             Eb       BmBbm
\מעבר מהיר/ קיים שיראת הכל אחרי

F#           G#m7 
לי כשקר לפעמים אז

E BEEb
\מעבר מהיר/ איתך מתיישב בשקט
C#m 
 מילים בלי ושר

G#m7 E
לישר אני

Eb7                   D°7 
 נכתב שיראת הכל אחרי

F#               G#m7 
בי לחשת שאת המילים כל

E BEEb
\מעבר מהיר/ עכשיו שירהן לחשת שאת המילים כל

C#m G#m7 E
בי שחשתמה ועוד אוהבת

Eb7                   D°7 
 נכתב בשיר מילים מילים
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כס-)ואותך( אחרי שנסעת  פי מתי

  -  C#m7-5 F#7  Bm  Bmפתיחה

Bm7  Bm       F#7  C#m7-5 
 אני חולםךתואו

G7     7#FBm
 אני בוחרךתוא

DC#dim 
 איתך אני יודע

Bm7  Bm   F#7  C#m7-5 
 חופשי אני שרק איתך

GDEbdim 
אתלבד אני מרגיש כאילו

Em BmCdim Em
 אבל כשאני איתנו היית
F#7 Bm

 שותק לי עם עצמי
7G7#FBm
את איתי  אבל אינך אז

Bm7 Bm   F#7   C#m7-5 
 שותק איתךינאו

G7    7#FBm
 ולעצמי אני אומר

DC#dim 
 איתך אני יודע

Bm7  Bm  F#7  C#m7-5 
 עצמי אני שרק איתך

GDEbdim 
את ואת כל המילים  שלנו

Em BmCdim Em
 גם בלי שאני היית שומעת

F#7 Bm
את עצמי  אומר לך

7G7#FBm
 אני רואה אני נולד

Bm7 Bm  F#7  C#m7-5 
 מקום אחראת רואה

G7   7#FBm
 אני חולם אותו
DC#dim 

 איתך אני יודע
Bm7  Bm  F#7  C#m7-5 

 עצמי ועם אבוא לשם

GDEbdim 
את אני מרגיש  כאילו

Em BmAmEm
 אבל כשאני איתנו היית
F#7 Bm

 שותק לי עם עצמי
7G7#FBm

 אבל אינך את איתי אז
GDEbdim 

 לבד אני מרגיש כאילו את
Em BmAmEm
 אבל כשאני איתנו היית
F#7 Bm

 שותק לי עם עצמי
7G7#FBm
את איתי  אבל אינך אז

  -  C#m7-5 F#7  Bm  Bm סיום



65

ני רובסד-איך הוא שר 

Am #Dm/F Esus4 E7
 מרחוק הוא שומע תפילות בית הכנסת מלא

Am #Dm/F Esus4 E7
 הנרות הדולקים ריח ערב שבת שוב עולה

FG7CE7
 התגאו בו הילד עם קול הזהבאיך כולם

Am DmEsus4 E7
 והסוף כמו בקרב אבוד סוגר עליו

Am #Dm/F Esus4 E7
 ואמו לחשה לתינוק שרעד ובכה

Am #Dm/F Esus4 E7
 אה לכולנו תהיה גאווה מקולךעוד תיר
FG7CE7

 חום ידו של אביו כששר והאש בעיניו
Am DmEsus4 E7

 והסוף כמו בקרב אבוד סוגר עליו

Dm GCA7
 איך הוא שר איך הוא שר

Dm E7FA7
 הם רקדו מסביבו בטירוף הוא היה מאושר

Dm GCA7
 איך הוא שר איך הוא שר

Dm E7FA7
 מה נשאר מהזוהר מכל השירים מה נשאר

Am #Dm/F Esus4 E7
 אדם-הם סגדו לו כמו אל הוא היה סך הכל בן

Am #Dm/F Esus4 E7
 הקולות ששמע בשכונה נמוגים לאיטם

FG7CE7
 פתלרק הפחד ההוא הלבן בעורקיו מת

Am DmEsus4 E7
 הוא חשב שימריא איתו לא הוא נופל

Dm GCA7
 איך הוא שר איך הוא שר

Dm E7FA7
 הם רקדו מסביבו בטירוף הוא היה מאושר

Dm GCA7
 איך הוא שר איך הוא שר

Dm E7FA7
 מה נשאר מהזוהר מכל השירים מה נשאר
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 יוסי אלפנט-איך כש 

C
 פתאום היא הולכת היא לא מבינה

Am 
 שאצלי שום דבר לא נגמר

FG
 היא בכלל לא חשבה שאני מהסוג שנשבר

C
 עכשיו היא איננה עכשיו היא ישנה

Am 
 אצל מישהו אחר היא אמת

FG
מת, אני בשבילה חייתי  בשבילה אני

CAm
 ...איך כש

FG
 הצבע טוב ולא רדום שם

CAm
 אדום ירוק הרבה כחול

FG
 וכשחולמים יש שם צהוב כאן

C
 היא במרכז ואני בפינה

Am 
 היא צוחקת אני מיוסר

FG
ה  אני לא מחובר, חשמל שברשתהיא
C

 היא מתלהבת אני נעלב
Am 

 תקוע והיא בתנועה
FG

מת בצמא  גשם שוטף כשאני

CAm
 ...איך כש

FG
 הצבע טוב ולא רדום שם

CAm
 אדום ירוק הרבה כחול

FG
 וכשחולמים יש שם צהוב כאן

:מעבר
 Cmaj7 C C9 | Cmaj7 |  x4|-מנגינה
C|- ליווי | Am | F | G |  x2 

CAm
...איך כש

FG
 הצבע טוב ולא רדום שם

CAm
 אדום ירוק הרבה כחול

FG
יש שם צהוב כאןוכ  שחולמים

:סולו
|C | Am | F | G |  x2 

>מעבר<

F|: סיום G | C|
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 שמוליק קראוס-איך שגלגל מסתובב 

C#m           E 
אואואוו  ואו

B F#m  C#m  E        B    F#m 
לו מסתובב שגלגל איך

C#m           E 
אואואוו  ואו

B F#m  C#m  E        B    F#m 
לו מסתובב שגלגל איך

E
 עלה הוא למעלה
C#m 
 נפלה היא למטה

B F#m 
 והלאה להתחלה ושוב

E
 עמוקזה גבוה כי

C#m 
 רחוק אולי קרוב

B F#m 
 והלאה והצחוק הבכי

E
 לבן נשאר לבן

C#m 
 שחור נשאר שחור

B F#m 
 חזורילא שוב היה

 הלאה רק

C#m           E 
אואואוו  ואו

B F#m  C#m  E        B    F#m 
לו מסתובב שגלגל איך

C#m           E 
אואואוו  ואו

E7    E         B    F#m 
 מסתובב הגלגל איך

A
 ולאבד למצואעתיש דבר לכל

E
 לקחת ועתלתתעת יש
A
 בני היו ולםכ

 תנאיעל יצאו כולם
B F# 

 ביחד שרים כעת כולם
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יהונתן גפן- איך שיר נולד

F6C7F6C7F6C7F7G7: פתיחה

CC#dim Dm7 7G
 כמו תינוק, איך שיר נולד

CC#dim Dm7 7G
 גלגל החוצהומת, זה מתחיל מבפנים

CC#dim Dm7 7G
 כמו תינוק, איך שיר נולד

Gm7 C7FE7
 כך יוצא החוצה-אחר, בהתחלה זה כואב

Am AbmGmC7
 וכולם שמחים ופתאום איזה יופי

FE7
 הוא הולך לבד

Am D7/Ab /GCG4G
 כמו תינוק,ך שיר נולדאי

:לנגן ברצף לאורך הדקלום
F6 C7F6C7F6C7F7G7

 אנחנו שמחים שבאתם, שלום ילדים
 שירים שכבר שמעתם, עוד מעט תשמעו
 אנחנו נתחיל עוד מעט, שלום אמהות

? איך שיר נולד-אבל לפני זה תגידו לי

CC#dim Dm7 7G
תי, איך שיר נולד  נוקכמו

CC#dim Dm7 7G
 ומתגלגל החוצא, זה מתחיל מבפנים

CC#dim Dm7 7G
 כמו תינוק, איך שיר נולד

Gm7 C7FE7
 כך יוצא החוצא-אחר, בהתחלה זה כואב

Am AbmGmC7
 וכולם שמחים ופתאום איזה יופי

FE7
 הוא הולך לבד

Am D7/Ab /GCG4G
 כמו תינוק, איך שיר נולד

:לנגן ברצף לאורך הדקלום
F6 C7F6C7F6C7F7G7

אש קטנה, מחבר שלוש מילים  מחמם על
 בצל מהשכנה, ורץ מהר להביא
קצת מלח, קצת פלפל, מוסיף שני חרוזים

שיוזורק קוב, מערבב שלושה כבשים ל קרחיה

 חשוב מאוד שהקרח יהיה חם
...להלה לה

Gm7 C7FE7
 כך יוצא החוצה-אחר, בהתחלה זה כואב

Am Abm GmC7
 וכולם שמחים ופתאום איזה יופי

FE7
 הוא הולך לבד

Am D7/Ab /GCG4G
 תינוקכמו, איך שיר נולד

:סיום
C13 Db13 C C G7 Dm7 C#dim C 
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אביב גפן- אילנה

EB7EF#mE
 מתוקה שלי הו אילנה הו אילנה

EB7EF#mE
 סוכרייה שלי הו אילנה הו אילנה

F#m G#m
את עוד צבע של הקשת

AB7/Eb;
 פרדס אחרי הגשםאת כמו

AG#mDbm9 
 מלה שלך זה סוף למלחמות

F#m G#m
 כשאני רואה אותך

AB7/Eb 
 אני רואה ימים טובים

AG#mDbm9 
 בואי נאהב עד שנהיה זקנים
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דן תורן- אימפריות נופלות לאט

GGGG:פתיחה

Em Bm
 ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה

Am Em
 הוא לא שומע צלצול פעמון

Em Bm
 בשעה שאתונה פולשת לטרויהאב

Am CGDEm
ק  ופסת עוגיות ועיתוןאבא נכנס עם

Em Bm
 אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת

Am Em
 ילד שומע קטעים בשיחה

Em Bm
את חצי היבשת יש  לאלכסנדר מוקדון

Am CGDEm
א אומר שחצי המשכורת הלכהאב

GD
 ובתוך הדפים של הזמן שעבר

Am CG
 אנשים נגמרים ברגע אחד

CBmAm
 ...אימפריות נופלות

CBmAm
 לאט... נופלות

GDEm:מעבר

Em Bm
 כל הדברים יסתדרו כך אבא מרגיע

Am Em
 אמא עכשיו משיבה לו חיוך

Em Bm
 חייל האימפריה מקצה היבשת מגיע

Am CGDEm
 ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו ויהיו

GD
 ובתוך הדפים של הזמן שעבר

Am CG
 אנשים נגמרים ברגע אחד

CBmAm
 ...אימפריות נופלות

CBmAm
 לאט... נופלות

GDAmCG: סולו
GDAmCG
DEm

GD
 ובתוך הדפים של הזמן שעבר

Am CG
 אנשים נגמרים ברגע אחד

CBmAm
...אימפריות נופלות

CBmAm
...אימפריות נופלות

CBmAm
 לאט... נופלות

GGGG: סיום
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 נעליים- אין אהבה 

 EmCCadd9 Cmaj7:פתיחה

Em CCadd9 Cmaj7 
 שנים של חברות

Em CCadd9 Cmaj7 
 זה כמו מלחמה

DGAC
 אין אהבה ואין אהבה

Em CCadd9 Cmaj7 
 פרחים מיד ליד

Em CCadd9 Cmaj7 
 חיוכים במיטה

DGAC
 אין אהבה ואין אהבה

CG
 אל תחפשי אוצר משוגע

Am Bm
 אני לא יקר אבל תמיד נשאר

CG
 יושב מחכה בזמן שאת עסוקה

Am Bm
ו לאכזבהבדברים שיוביל

C#dim Edim Gdim Bdim D
 כאילו אהבה

Em CCadd9 Cmaj7 
 עומדת המומה

Em CCadd9 Cmaj7 
את עצמה  שואלת

DGAC
 הרי יש אהבה מה קרה

Em CCadd9 Cmaj7 
יאז אמרת שאלת אותי איך

Em CCadd9 Cmaj7 
 אהבת בשבילך

DGAC
 אין אהבה אז אין אהבה

DGAC
 אז אין אהבה

DGAC
 אין אהבה אז אין אהבה

CG
געאל תחפשי אוצר משו

Am Bm
 אני לא יקר אבל תמיד נשאר

CG
 יושב מחכה בזמן שאת עסוקה

Am Bm
 בדברים שיובילו לאכזבה

.אקורדים כמו בפזמון: סולו

CG
 אל תחפשי אוצר משוגע

Am Bm
 תמיד נשאראני לא יקר אבל

CG
 יושב מחכה בזמן שאת עסוקה

Am Bm
 בדברים שיובילו לאכזבה

C#dim Edim Gdim Bdim D
 כאילו אהבה

Em C
 שנים של חברות

Em Cmaj7 
 זה כמו מלחמה
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 שוטי הנבואה-אין אני 

Em CAmGD/F# 
 יהיה בסוף ימיףכן איזה כי

Em CAmGD/F# 
 שכל החברה ידברו עליי

Em CAmGD/F# 
 איי אין איי יגידו שהייתי איי אין איי

Em CAmGD/F# 
 בשעות הצום בשעות הפנאי

Em CAmGD/F# 
 אין אני אין אני אין אני אין אני אין אני

Em CAmGD/F# 
 אין אני אין אני אין אני אין אני אין אני

Em CAmGD/F# 
 שמישהו יגיד דבר אחר

Em CAmGD/F# 
 אני פשוט אעוף בלי לדבר

Em CAmGD/F# 
 ואתפזר בשקט בחלל

Em CAmGD/F# 
 בלי רגשות אשם ובלי חבל

Em CAmGD/F# 
 אין אני אין אני אין אני אין אני אין אני

Em CAmGD/F# 
 אין אני אין אני אין אני אין אני אין אני
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סלומון דניאל- שלך האהבה כמו אין

DGF#mGDAG: פתיחה

F#m                    D 
 פתוח שנסגרמה ברוח נמסות מילים

Am7     C     Bm G
 אהבתך שבירה כמה

F#m                      D 
 לשניים חוצה נוגס שיניים חושף הפחד

Am7      C    Bm G
 אהבתך פצועההכמ

Bm/A  Bm        F# 
 אבן כמו יציב אני אבל

Em      C#m 
 החול כמו ורגוע

Bm/A  Bm        F# 
 כשמש ברורה אהבתי

Gm     Em          C#m 
 הכלעללך כשמחשיך גם

Bm                       G                    D 
 שלך האהבה כמו אין שלך האהבה כמו אין

D G
 שלך האהבה כמו אין שלך האהבה כמו אין

Gm  G                          A                       
 שלך האהבה כמו אין שלך האהבה כמו אין

F#m                     D 
 לנוח נותנות ולא ברוח שעפות מילים

Am7    C   Bm G
תךאהב קלה כמה

F#m                       D 
 שותקת כשאת שלך השקט בתוך רעש יש

Am7      C    Bm G
 אהבתך שקטה כמה

Bm/A  Bm        F# 
 אבן כמו יציב אני אבל

Em      C#m 
 החול כמו ורגוע

Bm/A  Bm        F# 
 כשמש ברורה אהבתי

Em                      C#m 
 סוףהתאגםבה רואים ולא

GGm: עברמ

Bm                       G                    D 
 שלך האהבה כמו אין שלך האהבה כמו אין

D G
 שלך האהבה כמו אין שלך האהבה כמו אין

Gm  G                          A                       
 שלך האהבה כמו אין שלך האהבה כמו אין
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 גלי עטרי-אין לי ארץ אחרת 

Dm ADm
 ארץ אחרתליאין

Gm A
 גם אם אדמתי בוערת

Dm ADmG
 בעברית חודרתהלימ רק

ADm
 אל עורקי אל נשמתי

GDm
 בלב רעבף כואבבגו

Dm A
 כאן הוא ביתי

Dm ADm
 אשתוק כי ארצי לא

Gm A
את פניה  שינתה

Dm ADm
לה לא  אוותר לה אזכיר

Gm A
 ואשיר כאן באוזניה

Dm GDm
את עיניה עד .שתפקח
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 אדם-אין מוצא 

Am DmE7
 משוטט ברחוב במתח תר בכל חלון

Am DmE7
 נערות עומדות בפתח בעיני נאון

FEmDm7 E7
 עיר קורצית עיר גוססת מפירה עיצה

EAmDmE7
 זזים מכאן אין מוצא לא

EAmDmE
 ואוזל הזמן אין מוצא

EAmG7CDmE
 אין מוצא ורק האור דוהר מתגבר

EAmDmE7
 אין מוצא במרחב חסום

EAmDmE
 אין מוצא זה מבוי סתום

EAmG7CDmE
 אין מוצא ורק האור דוהר מתגבר

Am 
 אין מוצא

Am DmE7
 האספלט נמס בדרך ובניין נסדק

Am DmE7
 מישהי כורעת ברך כמו סוף המשחק

FEmDm7 E7
 יחד כמו ביצה הביבים והשמיים

EAmDmE7
 זזים מכאן אין מוצא לא

EAmDmE
 ואוזל הזמן אין מוצא

EAmG7CDmE
 אין מוצא ורק האור דוהר מתגבר

EAmDmE7
 אין מוצא במרחב חסום

EAmDmE
 אין מוצא זה מבוי סתום

EAmG7CDmE
 אין מוצא ורק האור דוהר מתגבר

Am 
 אין מוצא
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 משינה- אין מקום אחר 

C#m ABE
 כן הזמן הזה אבוד אבל לא בשבילי

C#m ABE
 בגללי הוא תלוי על עמוד ולא

G#m AC#m 
 אין מקום אחר אין אחר

C#m ABE
 במקום שאני גר ישנה אישה

C#m ABE
 לחשה מה אתה מחפש אלי

G#m AC#m 
 אין מקום אחר אין אחר

C#m ABE
 כך קצריםנכון שהימים כל

C#m ABE
 כבר לא משדרים ושיר שאני אוהב

G#m AC#m 
 אין מקום אחר אין אחר

C#m ABE
 בשבילי כן הזמן הזה אבוד אבל לא

C#m ABE
 הוא תלוי על עמוד ולא בגללי

G#m AC#m 
ן אחראין מקום אחר אי
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ובג גידי- אין עוד יום 

GBm7 Cmaj7 D6
 שלכת רוח ערב מפזר סתיו ברחובות עובר

GBm7 Cmaj7 D6
תם מפרקים בחוף טירה שקיעה ילדים באור  הקיץ

Am Cmaj7 Bm7  D6
ה  סופה רועמת הכתום שם באופקוםתובין כל מראות

Am Cmaj7 Bm7  D6
 כבר מאוחר מתלקח ונשבר משהו אפל וקר

GBm7 Cmaj7 D6
 מה שאת אומרת זה אין עוד דקה עוד יום אין

GBm7 FD6
 תמיד ידעת דקה אין עוד אין עוד יום

Em Bm7 Em6 A7
 ואת לא מוותרתְלאהבה שכבר אין מקום

Cmaj7 D6G
 כל דקה ועל על כל יום

GBm7 Cmaj7 D6
 ורעם מתקרבים בקול אימה עננים של מלחמה

GBm7 Cmaj7 D6
 להסתתר מחפשות מקום אחר מהר ציפורים עפות

Am Cmaj7 Bm7  D6
 לקשת סימן מבקש למצוא ורק ענן אחד לבן

Am Cmaj7 Bm7  D6
 האחרון שאפשר וזה הסתיו ואני חושב עכשיו

GBm7 Cmaj7 D6
 מה שאת אומרת זה אין עוד דקה עוד יום אין

GBm7 FD6
 תמיד ידעת דקה אין עוד אין עוד יום

Em Bm7 Em6 A7
 ואת לא מוותרתְלאהבה שכבר אין מקום

Cmaj7   D6 G
 כל דקה ועל על כל יום

GBm7 Cmaj7 D6
 ואין סימן לקשת אין עוד דקה אין עוד יום
GBm7 FD6
 תמיד ידעת אין עוד דקה יום אין עוד

Em Bm7 Em6 A7
 ואת לא מתחרטתְלאהבה שאין מקום

Cmaj7  D6 G
 כל דקה ועל על כל יום
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 רמי פורטיס-ן קץ לילדות אי

DABb: פתיחה
DABb

DABb
 בואי ותני לי חזק את היד

DABb
 ונצא למסע מיסתורי ונחמד

DABb
את הדובי נצייר ענניםנ  חבק

DABb
 נקח רובה ונלחם כמו גדולים

DABb
 נלך ביחד לישון, ובלילה

DABbC
את תהיי הגברת ואני האדון

DABb
 בצהרי היום הכל צבוע אדום

FC
 ואין קץ לילדות שחלפה כך פתאום

DABb
 בצהרי היום הכל חוזר כמו חלום

FC
 רגעים ושעות שקפאו במקום

DABb
 בצהרי היום

DABb: מעבר

DABb
את אותו המשחק  בואי נשחק

DABb
 זה שהזמן כיסה באבק

DABb
את הדובי ואת תתביישי  נחבק

DABb
 תגידי לי עוד וכל כך תתרגשי

DABb
 חד לישוןובלילה נלך בי

DABbC
את תהיי הילדה ואני הילדון

DABb
 בצהרי היום הכל צבוע אדום

FC
 ואין קץ לילדות שחלפה כך פתאום

DABb
 בצהרי היום הכל חוזר כמו חלום

FC
 ים ושעות שקפאו במקוםרגע
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סים סרוסיינ- איני יכול

Em B7
 איני יכול יותר לסבול

Em DGB7
 לראות אותם מתהלכים יד ביד

Em DGB7
 בזמן שאותי היא השאירה פה לבד

Em B7
י  כול יותר לסבולאיני
Em DGB7

 לראות אותה מעבר לרחוב
Em DGB7

 בזמן שליבה אליו כה קרוב

Em B7
 הוי למה הלכת ממני

Am DGEm
 למרות שהזהירו אותי ממך

Am  Bb°7 B7
את ליבך  חשבתי שנתת לי

Em B7
 איני יכול יותר לסבול

Em DGB7
את חדרי הקטן  לראות יותר

Em DGB7
 היכן שבילינו יחדיו רוב הזמן

Em B7
 הוי למה הלכת ממני

Am DGEm
 הכל בגלל שטות כה קטנה

Am  Bb°7 B7
 כה גדולהקלקלת אהבה

Em B7
 איני יכול יותר לסבול

Em DGB7
 אני מנסה לשכוח הכל

Em DGB7
 אך כלום לא עוזר אני ממשיך לסבול

Em B7
 איני יכול לא לא יכול

Em DGB7
 אני הולך רחוק רחוק מכאן

Em DGB7
 לשכוח הכל במשך הזמן

Em DGB7
.ך......ֶה......ֶה.....ֶה...אני הול



80

 החלונות הגבוהים-אינך יכולה 

DF#mGGm
ת כ ל ל  אינך יכולה ככה סתם

DF#mCA7
 אינך יכולה לעזוב אותי

DF#mGGm
 אינך יכולה כי עכשיו שלכת

DBmEA7D
 יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי

GC
 אפילו אם תגידי זה לא כדאי

GC
 אפילו אם תגידי לא אין לי פנאי

FBbAsus4 A
ילעמ תגידי לך לך אפילו אם

DF#mGGm
 אם רק תבקשי להרגיש בבית

DF#mCA7
את שחור צמתך חרש אלטף

DF#mGGm
 ואם תבקשי פה לבכות הליל

DBmEA7D
 אשב לידך וגם אתן לך כתף

GC
 אם תגידי זה לא כדאיאפילו

GC
 אפילו אם תגידי לא אין לי פנאי

FBbAsus4 A
 אפילו אם תגידי לך לך מעלי

DF#mGGm
 ואם תבקשי מעליי לברוח

DF#mCA7
את דלתי לך ילדה קטנה  אפתח

DF#mGGm
את פניי לשכוח  ואם תבקשי

DBmEA7D
 אתן לך בלחי נשיקה אחרונה

GC
 אפילו אם תגידי זה לא כדאי

GC
 אפילו אם תגידי לא אין לי פנאי

FBbAsus4 A
 אפילו אם תגידי לך לך מעלי

DF#mGGm
 אינך יכולה כי עכשיו שלכת

DBmEA7D
 יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי
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 משינה- אכזבה 

EC#mAB
 אני מתרחק לאט בעולם אכזר ואני פוחד

EC#mAB
 אני מתרוצץ ערום בכיכר הכפר וכולם צוחק

E
 אני לבד

C#m B
 לבד אני

EC#mAB
 אני מחפש לאט את השביל הצר וגופה החם

EC#mAB
 אני מתפתל ושט כמו נהר אכזב וזורם לים

A G#m    F#m    E 
 בחול טבעראיתי איך שהים

F#m   E A
ז בה  אכ

EC#m AB
אש שעשתה עשן  לפעמים היו רגעים יפים שהציתו

EC#mAB
 היו רגעים טרופים בקירות שחורים שצבועים לבן

A G#m    F#m    E 
 שבגבעההשוטה הייתי כן

F#m   E A
ז בה  אכ

EC#mEC#mG#mF#mC#m: מעבר
EC#m EC#m G#mF#mC#m
A/ / /BB

EC#mAB
 והיא הסתכלה אליי במבט מושלם לא הבנתי מה

EC#mAB
 אמרה לי תכתוב לי שיר תחבק אותי ותזיל דמעה

A G#m     F#m    E 
 והיא בכתה איך שנתי הערבה

F#m   E A
ז בה  אכ

EC#mEC#mG#mF#mC#m: מעבר
EC#m EC#m G#mF#mC#m
A/ / /BB

EC#mAB
את השביל הצר בגופה החם  אני מחפש לאט

EC#mAB
 אני מתפתל ושט כמו נהר אכזב וזורם לים

A G#m    F#m    E 
 ראיתי איך שהים בחול טבע

F#m   E AEF#mABE
ז בה  אכ
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גרייניק אבי- האור אל

Dm: פתיחה Dm EA7DmDmEA7

A7         E            Dm 
 חזתהאז רוחי חדשה ארץ

A7           E                   Dm 
 שירהאת אשיר אופקעד מאופק

Dm  Gm     Dm       Gm 
 זורם נחללא,הרלא יער לא

A7        A4         Dm        Gm 
 תוחםבה גבול אין עוףלא רמש לא

DmDmEA7: מעבר

A7         E            Dm 
 חזתהאז רוחי חדשה ארץ

A7           E                   Dm 
 שירהאת אשיר אופקעד מאופק

Dm    Eb7+   Dm          Gm 
 נהרה ופניהם יושביםבה צדיקים

A7      G        Dm   Gm 
 טהרה בששון להםנצח חיי

A7     E      Dm                  
 בחדווה ארוץ האוראל האור אל

D7     C7         Gm          D7 
 אהבהעד אושר,אמתשל לחיים

G Dm       Ebmaj7      Gm 
 מבורךאל שליח ישעי צור מורי הו

A7        G    A7        Bb7 
 פתחאנא לפניהצר השער את

DmDmEA7: מעבר

A7         E            Dm 
 חזתהאז רוחי חדשה ארץ

A7           E                   Dm 
 שירהאת אשיר אופקעד מאופק

Dm  Ebmaj7  D         Gm 
 באורה יווצרו וצורה צליל כל

A7      G          Dm     Gm 
 התורה תכלית היא השירים שיר

A7     E      Dm                  
 בחדווה ארוץ האוראל האור אל

D7     C7         Gm          D7 
 אהבהעד אושר,אמתשל לחיים

G Dm       Ebmaj7      Gm 
 מבורךאל שליח ישעי צור מורי הו

A7        G    A7        Bb7 
 פתחאנא לפניהצר השער את

DmDmEA7: מעבר
Dm DmEA7

A7         E            Dm 
 חזתהאז רוחי חדשה ארץ

A7           E                   Dm 
 שירהאת אשיר אופקעד מאופק

Dm  Ebmaj7   Dm      Gm 
 יחפות ורגליי לעוריגס בגד

A7     Gm  Dm         Gm 
 זלעפות וגשמי חמה להט תחת

Dm  Ebmaj7   Dm        Gm 
 ענווה דרוכיםה הקדושים בנתיבי

A7   Em7     Dm         Gm 
 אמונה בדממת אחתור שמיה אל

A7         E    Dm         A7 
 במדבר כעמוד יאירלי אוצרה

D7        C7      Gm     D7         
בשרשל במכאוב מתכלהזה גוף עת

G Dm     Ebmaj7    Gm     
 מבורךאל שליח,ישעי צור מורי הו

A7      G     A7    Bb7     
 פתחאנא לפניהצר השער את

A7     E      Dm                  
 בחדווה ארוץ האוראל האור אל

D7     C7         Gm          D7 
 אהבהעד אושר,אמתשל לחיים

G Dm       Ebmaj7      Gm 
 מבורךאל שליח ישעי צור מורי הו

A7        G    A7        Bb7 
 פתחאנא לפניהצר השער את

Dm  A7   Gm      G    A7    Bb7 
פתחנאא לפניהצר השער את

Dm: סיום Dm EA7DmDmEA7
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 אביב גפן- אל תדאג 

DEm7 F#G
 אל תדאג אני חושבת עלייך

GD
ש  וכבת עם כולםאבל

DEm7 F#G
 אל תדאג אני חושבת עלייך

GDABm
 אבל שוכבת עם כולם

E79        Bm 
 ואין לי אף אחד

AG
 אין לי אף אחד

Bm E79 AG
 אל תדאג אין לי אחר במקומך

DEm7 F#G
 אל תדאג אני חולמת עלייך

GD
 ומתעוררת עם כולם

DEm7 F#G
 אל תדאג אני מתה עלייך

GDABm
 ומתעוררת עם כולם

E79        Bm 
 ואין לי אף אחד

AG
 אין לי אף אחד

Bm E79 AG
 אל תדאג אין לי אחר במקומך

DEm7 F#G
 אל תדאג אני חושבת עלייך

GD
 אבל שוכבת עם כולם
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 הקליק-אל תדליקו לי נר 

F#m EF#mE
לאלא, לא צריך שתדליקו לי נר

F#m EF#mE
לא, לא צריך שתדליקו לי נר  לא

F#m E
את מה שכתבתם כדאי לכם למחוק

F#m E
 אני רוצה לצחוק-שצחק צוחק מי

F#m EF#mE
לאלא, לא צריך שתדליקו לי נר

F#m EF#mE
לא, לא צריך שתדליקו לי נר  לא

F#m E
 לא צריך שתכתבו הספדים

F#m E
 אל תכינו בגדים, אין לאן ללכת

F#m E
 שקניתם תנו לאחראת הזר

ABE
 לא צריך שתדליקו לי נר

F#m EF#mE
לאלא, לא צריך שתדליקו לי נר

F#m EF#mE
לא, לא צריך שתדליקו לי נר  לא

GF#m
 הוא אורב בפינה, המוות די בטוח

ED
לא, קוטף לא  לפי הזמנה, לא לא
GF#m

 לפגישה שקבעתם הוא החליט לאחר
EFmA

נר לא צריך שתדליקו לי

F#m EF#mE
לא, לא צריך שתדליקו לי נר  כלום לא בוער-לא

F#m EF#mE
לא, לא צריך שתדליקו לי נר  כלום לא בוער-לא

F#m E
 לא צריך לנחם אבלים

F#m E
 כללים נימוס מחייב לדעת

F#m E
 דמעות שהכנתם תנו לאחר

ABE
 לא צריך שתדליקו לי נר

F#m EF#mE
לאלא, לא צריך שתדליקו לי נר

F#m EF#mE
לא, לא צריך שתדליקו לי נר  לא

GF#m
 הוא אורב בפינה, המוות די בטוח

ED
לא, קוטף לא  לפי הזמנה, לא לא
GF#m

 לפגישה שקבעתם הוא החליט לאחר
EFmA

נר לא צריך שתדליקו לי

F#m EF#mE
לא, לא צריך שתדליקו לי נר  כלום לא בוער-לא

F#m EF#mE
 כלום לא בוער-לאלא, לא צריך שתדליקו לי נר

F#m EF#mE
לאלא, לא צריך שתדליקו לי נר
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הארי מיסטר- אותנו תשכחי אל

Fm Bbm
 נתתאשרכלאת תבקשי אל
CFm
לךלהחזיר אוכל לא

Fm Bbm
 שהיהמהכלאת תשכחי אל
CFm
 הנהכבר הגענו אם
CFm
 לבכות עכשיו יכולת לפחות לו

C# Eb
 יותרקללי היה

CFm
 לנסות פעם עוד אולי כדאי
C# Eb
 למהטעם אין

Fm Bbm
 ארוכיםאו קצרים החיים

CFm
 צודקתאהבה אין

Fm Bbm
 אחריםעם להיותיתרצ ואם

CFm
 ללכתתוכלי תמיד

CFm
 שאעשה במה תאמיני אם
C# Eb
 להסתדרנוכל

CFm
 ישתנה הכל תרצי ואם
C# Eb
 יותריפה יהיה

Ab CmAbCm
ו עלינתוותריאל אותנו תשכחי אל

Bbm CFm
 תוותריאל תשכחי אל

Fm Bbm
כך הלילה אותי תעזבי אל
CFm
לךמתאיםלא זה

Fm Bbm
 כאן אותנו למצוא לבוקר תני
CFm
 לברוחתמיד נוכל לא
CFm
 שאעשה במה תאמיני אם
C# Eb
 להסתדרנוכל

CFm
 ישתנה הכל תרצי ואם
C# Eb
 יותריפה יהיה

Fm Bbm
 מאוהבבך שאני תחשבי אל
CFm

ליעובר כאב סתם
Fm Bbm
 אחד לאף עלי תספרי אל
CFm
לייחלוף עוד זה
CFm
 לבכות עכשיו יכולת לפחות לו

C# Eb
 יותרקללי היה

CFm
 לנסות פעם עוד אולייכדא
C# Eb
 למהרטעם אין

Ab CmAbCm
ו עלינתוותריאל אותנו תשכחי אל

Bbm CFm
 תשכחי אל

Ab CmAbCm
ו עלינתוותריאל אותנו תשכחי אל

Bbm CFm
 תוותריאל תשכחי אל
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 טיפקס-אל תשכחי לזכור אותי 

Am E7
את תקחי פיסה קטנה ממני רק אז תלכי

Dm E7Am
 וכך לאן שתפני תשאי אותי

Am DmG7CFDmE7
 לזכור אותי כשתחזרי אל תשכחי

E7 Am
 שוב נשוב להיות ביחד

Am E7
את שמרי תמונה קטנה ממני בתוך ארנק

Dm E7Am
 היי קרובה אלי בכל מרחק

Am DmG7CFDmE7
 לזכור אותי כשתחזרי אל תשכחי

E7 Am
 שוב נשוב להיות ביחד

Am G
 לי קוסם יעשה אותי צפרדעאו

FB7E
ה סיכ ואז תקחי אותי בתוך

Am 
 כשתנשקי אותי אני אגדל בן רגע

D7  E7Am
 ונתחבק לנצח לעולם

Am E7
את עשי פינה קטנה בראשך והקדישי לי

Dm E7Am
 גם כשיהיה קשה דמייני אותי

Am DmG7CFDmE7
 לזכור אותי כשתחזרי אל תשכחי

E7 Am
 שוב נשוב להיות ביחד

Am G
 הלוואי יקום רופא ימציא ניתוח

FB7E
 לתמיד שיחבר אותנו

Am 
ד נהיה ביחדואז תמי
D7  E7Am

 מחובקים לנצח לעולם
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דפנה ארמוני, שלום חנוך- אלה 

Am EA7/E A7
 אלה אלה

Dm AmEGm6 F
ה לה ר ו ק  תגידו לי מה

EAmF
לה מה הבחור  עושה

Esus4 EAm
 היא עוד ילדה קטנה

Am EA7
 מה קורה לה

Dm AmEGm6 F
 מה אם זה סתם נדמה לה

EAm
לה חולמת שהוא  קורא

GC
 כה צעירה לא מבינה

Am F
 מאמינה מאמינה

D7/A A7
 ראשונה זו אצלה אהבה

Dm G7C
ה  מלך של השכונההוא

Bb FC
 עם אופנוע חדיש

Am F/A 
 היא תישבר היא תיגמר

D7 A7
 אחד הוא לא ירצה בה יותר יום

Dm G7CBb
את עצמה  היא תמצא

Bdim 
 זרוקה על הכביש

Am EA7/E A7
 אלה אלה

Dm AmEGm6 F
ה לה ל ג י  שמישהו

EAmF
 זה לא כמו שזה נדמה לה

E4 E7Am
 אלה המסכנה
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שלמה גרוניך, מתי כספי- אלוהים מרחם

Dm7/9 G6Dm7/9 G6
 על ילדי הגן מרחם אלוהים

Dm7/9 G6Dm7/9 G6
 בית הספר על ילדי פחות מזה

Dm7/9 F7+F7+GmA4A
 ועל הגדולים לא ירחם עוד ישאירם לבדם

Dm7/9 G6Dm7/9 G6
 לזחול על ארבע יצטרכו ולפעמים

Dm7/9 G6Dm7/9     G6
בה בה בה בו בה בה בה בו בה בה בו  בה

Dm7/9 F7+F7+
 בחול הלוהט כדי להגיע

Em A4AGmCDm7/9 G6Dm7/9 Em7 A
דם אה הא ףאל תחנת האיסו והם שותתי

D7+ G7+/E DA#o 
 הא הא הא הא אולי על האוהבים באמת

Bm7 EC7+G7+/5 BmC#mG#Do
 כאילן על הישן בספסל ויצל ויחוס רחמים יתן

G7+ Dm/A# G6Dm7/9 G6Dm7/9 Em7 A
אהשבשדרה הציבורית  אה הא אוו אה או

D7+ G7+/E DA#o 
ציאולי להם גם אנחנו נוציא  צי צי צי

Bm7 EC7+G7+/5 
 האחרונות החסד מטבעות את

Bm7      E7Bm7  C#mE
 כדי שאושרם יגן עלינושהורישה לנו אמא

DD5+Bm/D D7
 ובימים האחרים עכשיו עכשיו ובימים האחרים

GDm7/9 G6Dm7/9 G6
 אה הא אוו אה אוו אה אוו אה
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 דודו אלהרר- הירדן אלעד ירד אל

Am G
 הירדן אלעד ירד אל

Am CB7E7
 הוא ראה הכל פורח

Am Dm
 להרדוף אותו הריח

E7 Am
 ממש כמו בראשונה

Am G
 הירדן אלעד ירד אל

Am CB7E7
 הערבה ירוקה כפליים

Am Dm
 והנה שקטים המים

E7 Am
 בראשונה ממש כמו

FDmA7Dm
 אלעד אלעד יקים הגשר

G7 CC7
 כמעשה אבות

FDmA7Dm
 הקשר אלעד אלעד ירקום

CB7E7
 בין הלבבות

Am G
 אלעד ירד אל הירדן

Am CB7E7
 הוא שבר אבני הקלע

Am Dm
 חצב מסלע אבני גזית

E7 Am
 ממש כמו בראשונה

Am G
 אלעד ירד אל הירדן

Am CB7E7
,לחדש אורחות כקדם

Am Dm
יר זקן דוונער בם
E7 Am

 ממש כמו בראשונה

FDmA7Dm
 אלעד אלעד יקים הגשר

G7 CC7
 כמעשה אבות

FDmA7Dm
 הקשר אלעד אלעד ירקום

CB7E7
 בין הלבבות

Am G
 ירד אל הירדן אלעד
Am CB7E7

 בגשרשני מחנות חיבר
Am Dm

 ברית תהי לנו וקשר
E7 Am

 בראשונה ממש כמו

Am G
 אלעד ירד אל הירדן

Am CB7E7
 הוא הביט בתכול רקיע

Am Dm
 הפריח יונים תחורות אל על

E7 Am
.ממש כמו בראשונה

FDmA7Dm
 עד יקים הגשראלעד אל

G7 CC7
 כמעשה אבות

FDmA7Dm
 הקשר אלעד אלעד ירקום

CB7E7
 בין הלבבות
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 יציאת חירום- אלפי ילדים מוכים

Dm BbC
 שאין להם קול אלפי ילדים מוכים

Am Dm
 מתות נרקומנים עם עיניים

Bb C
 על כל חלום ורוד יש אלף שחורים

Am 
 זה מדהים

Dm BbC
 רואים איך אנשים עוברים ולא

Am Dm
 עושים עצמם כאילו לא מרגישים

Bb C
 שזה שקוף זוועות כל כך ברורות

Am Dm
 ועצוב

Bb C
 נתבונן, נתאדה, אז בואי נסתכל

Am Dm
 רגע נתעכב על מה יש ומה אין

Bb C
נןנתבו, נסתכל נתאדה בואי

Am Dm
 רגע נתעכב על מה יש ומה אין

Dm BbC
 חולים כמו שקט מדומה בבתי

Am Dm
 שקט מדומה בתוך הבתים

Bb C
 תוכן נשים מוכות בוכות חרש לתוך

Am 
 כמובן
Dm BbC
 שכל שליט עושה טרור בביתוכ

Am Dm
 ויוצא לטפח גינה

Bb C
 זונות שצריך לעצור אלפי בני
Am Dm
 כבר היום

Bb C
 נתבונן, נתאדה, אז בואי נסתכל

Am Dm
 רגע נתעכב על מה יש ומה אין

Bb C
 נתבונן, נסתכל נתאדה בואי

Am Dm
 רגע נתעכב על מה יש ומה אין

( מעבר )עד סיום הדקלום:

Em CDBm

 שאין להם קול אלפי ילדים מוכים
 נרקומנים עם עיניים מתות

ור על כל יש אלף סיוטיםחלום  וד
...בוכות...בוכות...ואימהות בוכות

Gm EbF
 חולים כמו שקט מדומה בבתי

Dm Gm
 שקט מדומה בתוך הבתים

Eb F
 תוכן נשים מוכות בוכות חרש לתוך

Dm 
 כמובן
Gm EbF
 שכל שליט עושה טרור בביתוכ

Dm Gm
 ויוצא לטפח גינה

Eb F
 זונות שצריך לעצור אלפי בני
Dm Gm
 כבר היום

Eb F
 נתאדה נתבונן, אז בואי נסתכל

Dm Gm
יש ומה איןע רגע נתעכב ל מה

Eb F
 נתאדה נתבונן, אז בואי נסתכל

Dm Gm
יש ומה  אין רגע נתעכב על מה

G# Bb
 נתאדה נתבונן, אז בואי נסתכל

Gm Cm
יש רגע נתעכב  ומה איןעל מה

G# Bb
 נתאדה נתבונן, אז בואי נסתכל

Gm Cm
יש ומה  אין רגע נתעכב על מה

CmG#BbG: סיום
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ברי סחרוף ומאור כהן, דן תורן-אם את הולכת 

AF#mEAE: פתיחה

AF#m
את הולכת אחר הצהריים  אם

EAE
 ופתאום נדמה לך שאת לא לבד

AF#m
 אולי זה בגלל שאני חושב עלייך

EADBE
 ואני חושב עלייך לא מעט

AF#m
את קונה חולצה בסוהו או בצ  לסי'אם

EAE
 ולרגע נדמה לך שאת שומעת אותי

AF#m
 אולי זה בגלל שאני כאן ברוטשילד

EADBE
 לוחש אלייך תחזרי

DA
 ואיך בינתיים, אז איך החיים

DE
את קוראת  עברו כבר שנתיים, איזה עיתון

DA
את חושבת, מה באופנה  על מה

DE
את רואה את אוהבת, איזה סרטים  את מי

AF#mEAE): קטע סולו(בר מע

AF#m
 אז תגידי לי ככה ישר מהמותן

EAE
את בטח לא לבד, כשאת הולכת לישון

AF#m
oh יש מי שלוחש לך my baby baby baby… 

EADBE
 ואני חושב עלייך כל הזמן

DA
 ואיך בינתיים, אז איך החיים

DE
את קוראת  עברו כבר שנתיים, איזה עיתון

DA
את חושבת, מה באופנה  על מה

DE
את רואה את אוהבת, איזה סרטים  את מי

AF#mEAE: מעבר

A D
if you ever change your mind 
A A E
About leaving, leaving me behind 
E A
So… bring to me 
A D
Bring your sweet lovin' 
D A
Bring it on home to me 
A D A E
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah) 
 
A D
I'd give you jewelry and money too 
A A E
Thats not all, not all I'd do for you 
E A
So… bring to me 
A D
Bring your sweet lovin' 
D A
Bring it on home to me 
A D A E
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah) 
 
A D
You know I'll always be your slave 
A A E
Till I'm dead and buried in my grave 
E A
So… bring to me 
A D
Bring your sweet lovin' 
D A
Bring it on home to me 
A D A E
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah) 
 
Oh yeah 

 
A: סיום
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 יגאל בשן- אם הייתי שר לך

//: פתיחה C / A7 / Dm6 / G7 // 

A7                   C    
 לפעמים אני נופל לפעמים אני שואל

G Dm      
 איפה שוב אני טועה רוצה להתקפל

A7                   C    
 לפעמים אני מפסיק וזה כל כך מפחיד

G/F#           G                           Dm    רק
 כשאת כאן לצידי הכול פחות מפחיד

A7           F        Em          F 
ת  שיר מהתחלה'אם הייתי שר לך

C G F
 לא הייתי משנה בך אף מילה

G7           F        Em          F 
תאם הייתי שר  שיר מהתחלה' לך

C F7             G                    C 
 לא הייתי משנה בך אף מילה

A7                          C    
 החיים זה לא משחק לפעמים אתה נזרק

G Dm    
 הבמה והאורות הם רק חיידק
A7                       C       
 מהתחלהלא בורח מתשובה רק מתחיל

G/F#           G                     Dm      
את תמיד כאן לידי וזו סיבה טובה

A7           F        Em          F 
ת  שיר מהתחלה'אם הייתי שר לך

C G F
 לא הייתי משנה בך אף מילה

G7           F        Em          F 
ל תאם הייתי שר  שיר מהתחלה'ך

C F7             G                    C 
 לא הייתי משנה בך אף מילה

A7                          C    
קצת מזה וקצת מזה  לפעמים אני רוצה

G Dm    
 לפעמים אני חולם ולפעמים הוזה

A7                       C        
 תני לי אהבה שלווהתני לי יד שמרגיע

G/F#         G                               Dm  
ת  סערה'תני לי יום אחד שקט וקחי

A7           F        Em          F 
ת  שיר מהתחלה'אם הייתי שר לך

C G F
 לא הייתי משנה בך אף מילה

G7           F        Em          F 
ת  שיר מהתחלה'אם הייתי שר לך

C F7             G                    C 
 לא הייתי משנה בך אף מילה
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ענבל פרלמוטר- אם זה נגמר זה חבל 

FDm
 חבלזה נגמרזהאם יובל

Bb 
 מסורבל הכל בלעדיך

F
 נוכל ביחד ששנינו שבתיוח

Bb C Eb 
 בכללעד מעכשיו ויובל אני רק

FDm
 מאחור תשאראל ליאור

Bb 
 שחורלי נהיה כשהלכת

F
 לשמור שהבטיחה נשיקה תשכח אל

Bb C Eb 
 ליאורלי תלךאל לזכוררק ואותי

FDm
תםלא שבנינומה מרים

Bb 
שם אני שתבקשי איפה

F
 העולם בכל מיוחדת הכי את

Bb C Eb 
 ושלםמ תמידזה מריםעם כשאני

FDm
 מפחדאתה למה עודד

Bb 
 תאבדלאאתה אותי

F
 בודדלא אתה ביחד כשאנחנו

Bb C Eb 
 עובד תמידזה עודדעם כשאני

FDm
 יתקלקללאזה ביננו רחל

Bb 
 אתאבלרק אני תלכי אם

F
 וגדל שגדל עדין פרח כמו את

Bb C Eb 
 מסתכל אחדכל רחלעם כשאני

FDm
 עלי עוד תוותראל איתי

Bb 
די בליעד כמעט אהבנו

F
 כדאי לנורק ביחד כשאנחנו

Bb C Eb 
 ולאיתילירקדי בליעד להנות

FDm
 שאת כמו מהר בואי אוסנת

Bb 
 לבד שתינורק שוב ונהיה

F
 לאטזז הזמן ביחד כשאנחנו

Bb C Eb 
 מיוחד הכיזה אוסנתעם כשאני

FDm
 מסתתראתה למה אבנר

Bb 
 תוותראל עוד עלי

F
 מסתדר הכל ביחד כשאנחנו

Bb C Eb 
 אחררסיפוזה אבנרעם כשאני

FDm
 להחליט תנסיאל אורית

Bb 
 אחראית בחורה את

F
 מרטיט הוא מיתרים בתוכי וקולך

Bb C Eb 
 לתמיד מעכשיו אוריתשל ואני

FDm
וןהראש תשאר אתה ירון

Bb 
 נכוןזה שתגיד מה

F
 הזכרוןעםרק לבד כשנשארתי

Bb C Eb 
 ירון הביתה בוא אסון כמו היה זה
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 מזי כהן- אם זו אהבה

 EmF#m7-5 Em/G Bsus4: פתיחה
Em F#m7-5 Em/G Bsus4 

Em F#m7-5 
 אם זו אהבה

Em/G Bsus4 
 אז למה היא לא טובה

Em F#m7-5 
 גם כשהיא קרובה

E/G# Am
 אין רגע שקט אין שלווה

Cmaj7 C#m7-5 
 הורגת אהבה

GDm7 C
 רעה אהבה

Eb AbEbDbCBsus4 
 שעהכל יום כל

Em F#m7-5 
 מעגל קסמים

Em/G Bsus4 
 סוגר עלי אין מוצא

Em F#m7-5 
אםת יודע לא

E/G# Am
רצהצר לבי ה או לא

Cmaj7 C#m7-5 
 לא מוצא בי כוח

GDm7 C
 לוותר ולעזוב אותה

Eb AbEbDbCBsus4 
החונמלי אין

Fm Gm7-5 
 אוהבתהלמה כשא
Fm    Csus4 
 אויב כמותהא

Fm Gm7-5 
 סובבאתהבדמי

F/A Bbm
 צורב ואת עורקי

C#maj7 Dm7-5 
 נואשת אהבה

G#   7EbmC#
 ומכאיבה רעה אהבה

EAEDC#Csus4 
 תקווה לי שום אין

Fm Gm7-5 
 זו אהבהאם

Fm    Csus4 
 אז למה היא לא טובה

Fm Gm7-5 
 גם כשהיא קרובה

F/A Bbm
 אין רגע שקט אין שלווה

C#maj7 Dm7-5 
 הורגת אהבה

G#   7EbmC#
 וארורה רעה אהבה
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היהודים- אם כבר

DCBEm
 פוחד לא צריך סיבותאני כל הזמן

DCBC
.לומד מטעויות בשאר הזמן אני לומד

Am Am/F# EmEdim 
.שומר עמוק בפנים מתחת לעיניים אני

Am Am/F# Em
 בינתיים והלילות וכך עוברים לי הימים

Edim          C
 כמעט שנתיים אני לא כאן

DCBEm
 בשמחות אפילו את כל הזמן בוכה

DCBC
 מתחת לדמעות ומי ידע את שרואה

Am Am/F# EmEdim 
חדהפ ואת לילות את השמיים השחורים

Am Am/F# Em
 את החושך במקלחת את המכות מההורים

Edim           C
לך אסוראת לא שוכחת

Em D
.אז שירד כאן שלג אז אם כבר

Em DF#7
 הכוכבים אז שיפלו אם כבר

C
 שיתגלה האלוהים

Em 
 מתים כברולא רק אפשר אנ

DEm
 אם כבר ערך ואין לזה שום

DF#7
 אז שנמות כמו מלאכים

C
 שיתגלה האלוהים

CD
 בחיים עוד בעודנו

DCBEm
 ומה שלא תגיד בין כה וכה לאן שלא תלך

DCBC
.ויקבל תפנית יסתבך בין כה וכה הכל עוד

Am Am/F# EmEdim 
 כמו רוח על פני מים בין כה וכה בסוף עוד נעלם

Am Am/F# Em
 אז נשלם פי שתיים כה וכה ידענו משלמים בין

Edim          C
 אני לא כאן.אני שם זין

C
 כאן לא

Em 
 אז אם כבר

D
.אז שירד כאן שלג

Em 
 אם כבר

DF#7 
 הכוכבים אז שיפלו

C
 שיתגלה האלוהים

Em 
 מתים כברולא רק אפשר אנ

D
 ערך ואין לזה שום

Em    
 אם כבר

DF#7 
 אז שנמות כמו מלאכים

C
 שיתגלה האלוהים
C

.בחיים עוד בעודנו

Em: סיום
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 החברים של נטשה- אם כבר לבד 

Bm G
 לא כמו בעבר ולא כמו שדוברו

AA7
 הכל עומד לא זז

Bm G
 לא משנים דבר עצב גשם אהבה

AA7
מת משהו נגמר  משהו

Bm G
 אהבה רחוקה ברכבת תחתית

AA7
 כיכרו שהיא בלונדון איזצהשחו
Bm G

קצת קר עכשיו  לי כותבת
AA7

 מתי אתה בא

Bm Bm/F# G
 מיליוני אנשים לבד

AD
 ואם כבר לבד אז שיהיה בתנועה

Bm GAA7
 שלא נשתגע שנתחמם שלא נקפא

Bm G
 זה משתנה אבל לאט

AA7
 כל כך מעטומשנה

Bm GAA7
 איפה אני ואיפה את

Bm G
את בראש את ברכבת תחתית את לא כאן

AA7
את בכלל לא אמיתית  ואולי

Bm G
 והמצאתי שקר ושאכפת לך

AA7
 מתי אני בא

Bm Bm/F# G
א  נשים לבדמיליוני

AD
 ואם כבר לבד אז שיהיה בתנועה

Bm GAA7
 שלא נשתגע שנתחמם שלא נקפא
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 מירב סימן טוב-אם תבוא 

AEBmDAED: פתיחה

A
 אנשים כבר לא מצטערים

Dm A
 הכול עובר ליד ולא ממש בתוך

Dm A
 והפנים בעיתונים

Dm A
 בל שכחה אחד מאוד ארוךסהם

ED
 ואין לי תשובות

F#m 
 ואני לא יודעת כלום בעצם

DA
 אין לי תשובות

Dm A
ר לא ממהריםאנשים כב

Dm A
 לחזור הביתה בסופו של יום

Dm A
 חד הבדידותמפ המשפחות שהתחברו

Dm A
 מספיק חוםנותנותלא

ED
 ואין לי תשובות

F#m 
 ואני לא יודעת כלום בעצם

D
 אין לי תשובות

D
 ויהיה לי טוב

ADF#m
 אלי אם תבוא אם תבוא אם תבוא

D
 אם תבוא אלי

ADF#m
 אלי אם תבוא אם תבוא אם תבוא

D
 אם תבוא אלי

A
 נשים כבר לא מצטעריםא

Dm A
 הכול עובר ליד ולא ממש בתוך

Dm A
 והפנים בעיתונים

Dm A
 בל שכחה אחד מאוד ארוךסהם

ED
 ואין לי תשובות

F#m 
 ואני לא יודעת כלום בעצם

D
 אין לי תשובות

D
 ויהיה לי טוב

ADF#m
 אלי אם תבוא אם תבוא אם תבוא

D
 אם תבוא אלי

ADF#m
 אלי אם תבוא אם תבוא אם תבוא

D
 אם תבוא אלי
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ר של הפרויקט- אם תלך ייכלעידן
|-6-9-8h9p8p6-6---------------------------------------------------------------------------6--| 
|---------------9-7-6-7-6-------------------------------------------------------6-----6------| 
|-------------------------8-6-5-6-5h6p5---5-6---5-6-5h6p5-3h5p3---------------6-----6---6----| 
|---------------------------------------8-----8-----------------6-6-------6-8-----8-----8----| 
|-------------------------------------------------------------------8-6-8--------------------| 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 

 
Bbm F#Ebm

 אם תלך מי יחבק אותי ככה
G# 

 מי ישמע אותי בסוף היום
Bbm F#

 מי ינחם וירגיע
7Ebm G#

 רק אתה יודע

Bbm F#Ebm
 ואם תלך למי אחכה בחלון

G# 
 שיגיע בשמלה של חג

F# Ebm
 יחבק אותי ככה

G# Bbm
 כמו שאתה מגיע

Db F#Ebm
 שדה המוזהבב כשתלך לשמש אצא

G# F#EbmF#
 ירח יאיר את פני שחולמות בוקר וערב

G# 
 כל היום רק עליך

Db F#Ebm
 וכשתבוא תישא אותי בשתי ידיך

G# F#Ebm
מי משדה לנהר  ליםתרחוץ את פני ותגיד לי

G# Bbm
 כמו שרק אתה יודע

Bbm F#Ebm
 אם תלך מי יחבק אותי ככה

G# 
 מי ישמע אותי בסוף היום

Bbm F#
 מי ינחם וירגיע

7Ebm G#
 רק אתה יודע

Bbm F#Ebm
 ואם תלך למי אחכה בחלון

G# 
 שיגיע בשמלה של חג

F# Ebm
 יחבק אותי ככה

G# Bbm Bbm
 כמו שאתה מגיע

Bbm F#EbmG#BbmF#Ebm7 G#
Bbm F#EbmG#F#EbmG#Bbm

Db#FEbmG#F#EbmF#G#
Db#FEbmG#F#EbmG#Bbm

Bbm F#Ebm
 אם תלך מי יחבק אותי ככה

G# 
 מי ישמע אותי בסוף היום

Bbm F#
 מי ינחם וירגיע

7Ebm G#
 רק אתה יודע

Bbm F#Ebm
 ואם תלך למי אחכה בחלון

G# 
 שיגיע בשמלה של חג

F# Ebm
 יחבק אותי ככה

G# Bbm Bbm
 כמו שאתה מגיע
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 אריק איינשטיין- אמא אדמה 

Cm FmG7Cm
 היא תביט אלי טובה וחכמה

Cm BbEb
 כמו בבן השב הביתה מן הדרך

Fm G7Cm
 תחבק אותי אליה בנשימה חמה

Fdim Abdim CmG7
 אימא אדמה

Cm FmG7Cm
 המסעהיא תגיד אתה עייף מן

Cm BbEb
את פצעיך  אל תפחד אני חובשת

Fm G7Cm
 היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה

Fdim Abdim CmG7
 אימא אדמה

Cm FmG7Cm
 היא תביט אלי טובה וחכמה

Cm BbEb
ו תמיד סולחתהיא שקטה כל כך וכמ

Fm G7Cm
 תחבק אותי אליה בנשימה חמה

Fdim Abdim CmG7
 אימא אדמה

CFCFD7G7
 נה נה נה נה

CFCFGAmD7G
 נה נה נה נה
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אביב גפן- אמא תראי

EF#m74 
 מדים לבד'תאימא תראי בנך לובש
A9 

ת  שרוכים לבד'וקושר
EB47
 ומוכן כבר לכל פעולה

EF#m74 
 אימא תראי בנך יודע לטעון לבד

A9 
 ולירות על כל מה שרק

E
 יבקש מפקד הפלוגה

EE7A/E 
 ואסור לי לבכות

EB7/E B7E
 ומותר ומותר לי למות

EF#m74 
 אימא תראי איך אני לא נושם לבד

A9 
 איך אני לא הולך לבד
EB47

 ואבדה לי בגוף התחושה

EF#m74 
 אימא תראי העלו אותי בדרגה

A9 
 בנך גיבור של המחלקה

E
את גאה  אימא האם

EE7A/E 
 ואסור לי לבכות

EB7/E B7E
 ומותר ומותר לי למות

EF#7 A7B47E
 אז אימא תראי איך אנחנו מתים גיבורים

EA/E 
 ואסור לי לבכות

EB7/E B7E
 ומותר ומותר לי למות

EA/E 
 ואסור לי לבכות

EB7/E B7E
 ומותר ומותר לי למות

EF#m7 Am6 E
 אימא תראי אז אימא תראי
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 נוער שוליים- אמסטרדם 

AmAmAmAm:פתיחה

Am AmCC
ח  יבשה מרוחקת, ולם על מקום אחראתה

FFGGG#
 שם תמצא שקט

Am AmCC
קצת בדלת, עם תרמיל על הגב אתה  מתעכב

FFGG
 ויוצא אל הדרך

CC
,וי מאדאם, הוי אמסטרדם
Am Am
 קסם זר בנאדם, נו מאדאם

Em EmDmG
 בוא הביתה, בוא אלי

CC
,וי מאדאם, אמסטרדם

Am Am
 קסם זר בנאדם, נו מאדאם

Em EmDmGG#
 וא הביתהב, בוא אלי

Am AmCC
 מסתורין של אירופה, בחורות זהובות שער

FFGGG#
 פה מעבר לרובע

Am AmCC
 כשהגעת לאמסטרדם מייד רצית לנסוע

FFGG
 לא מצאת מרגוע

CC
,וי מאדאם, הוי אמסטרדם
Am Am
 קסם זר בנאדם, נו מאדאם

Em EmDmG
 בוא הביתה, בוא אלי

CC
,וי מאדאם, אמסטרדם

Am Am
 קסם זר בנאדם, נו מאדאם

Em EmDmG
 בוא הביתה, בוא אלי

AmAmCC: מעבר
FFGGG#

Am AmCC
 אתה נוסע למצוא מקום בנקודה מדוייקת

FFGGG#
את השקטשם תמצא

Am AmCC
 עד להודו הגעת כבר והשקט איננו

FFGG
 בביתך מתחבא הוא

CC
,וי מאדאם, הוי אמסטרדם
Am Am
 קסם זר בנאדם, נו מאדאם

Em EmDmG
 בוא הביתה, בוא אלי

CC
,וי מאדאם, אמסטרדם

Am Am
 קסם זר בנאדם, נו מאדאם

Em EmDmG
 בוא הביתה, בוא אלי

):כמו פזמון אחד(סולו
CCAmAm

Em EmDmG
CCAmAm

Em EmDmG

C
.הוי אמסטרדם
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 הראל מויאל-אמצע הלילה 

BmBmGA: פתיחה

Bm 
 בכפר הלילה אמצע

A
 מעצר לפני סיגריה עוד מדליק

Bm            A        G 
 מרמאללהשר ומואזין שומר אני

Bm 
 בשחור אנשים בין

A
 לעבור שקשה גדר עוד עובר

Bm              A            G 
 אלה'ג לבית אלחאדר בין נמצא אני

BmBmGF#mBm: מעבר

A D
 הלילה אמצע זה

Bm           G 
 מאוחר כבר ואולי

A D
 מתקשרתאל את

F#m        G       
 מחר אבוא אולי אז

A D
 עננים תראי

Bm           G 
 אפור עצמם צבעו עכשיו

Bm        F#m     G 
 שלנו המצב בגלל

BmBmGA: מעבר

Bm 
 בכפר הלילה אמצע

A
 שעבר זמןעללי מאיר ירח

Bm            A     G 
 מתפללשם חייל בסמטאות

Bm 
 שריפותשל ריח

A
 לראותקשה ושוב

Bm         A    G 
 ערפלשל מסך אותנו שמלווה

A D
 הלילה אמצע זה

Bm           G 
 מאוחר כבר ואולי

A D
 מתקשרתלא את

F#m        G       
 מחר אבוא אולי אז

A D
 עננים תראי

Bm           G 
 אפור עצמם צבעו עכשיו

Bm        F#m     G 
 שלנו המצב בגלל

BmBmGAGABm: מעבר

A D
 הלילה אמצע זה

Bm           G 
 מאוחר כבר ואולי

A D
 מתקשרתלא את

F#m        G       
 מחר אבוא אולי אז

A D
 עננים תראי

Bm           G 
 אפור עצמם צבעו עכשיו

GA
 שלנו המצב בגלל

GA
 שלנוזה המצב

Bm   A  G 
 שלנוזה המצב

BmBmGA: מעבר

Bm 
 שנשבר לפני רגע

A
 עבר והלילה מאיר הבוקר

Bm            A        G 
 מלמעלהשםשר עוד והוא חוזר אני
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 אריק איינשטיין-אמרו לו 

F7:פתיחה Bbm  F7  Bbm 
Bbm  F7  Bbm 

Bbm F7Bbm
 ילדעל עצוב סיפור זהו
F7 BbmF7Bbm

 היום כבר איש אחר כך נער
Ebm Bb7Ebm

 הוא לא שמע קולם של אלה
Bb7 Ebm Bb7 Ebm

 שהזהירו הוא נשאר אדיש
Bb F7Dm7 G7

 הוא לא שמע מה שאמרו לו
C7 F7BbF7

 בעסק ביש היום הוא לכן

Bb C7
 משחקאמרו לו שהחיים זה לא

F7 Cm7   
 וקונצים פה אין

F7 BbF7
 אמרו לו שהוא מוכרח להיות חזק

Bb    F7BbBb7
 למסכן כי אוי
Eb Dm

 אמרו לו שיהיה כבר מעשי
Eb G7C7F7

 רמזו לו שיתבגר
Bb Gm

 לקחלא למד שום הוא אז
Bb EbF7Bb

ל רעטצה ואין לו שכל גם

 Bbm  F7  Bbm  F7  Bbm: מעבר

Bbm F7Bbm
 שהיה כולו רק ילד עוד
F7 BbmF7Bbm

 העממי בבית הספר
Ebm Bb7Ebm

 עוד כשתלה בשמי התכלת
Bb7 EbmBb7Ebm

 וחולמני מבט עצוב קצת
Bb F7Dm7 G7

 כבר אז עינו הייתה פוזלת
C7 F7BbF7

 האדמונית חבצלת אל

Bb C7
 אמרו לו שיתרכז בלימודים

F7 Cm7   
 החשובזה כי

F7 BbF7
םאמרו לו שמבנות וריקודי

Bb F7BbBb7
 עצוב סוף יהיה
Eb Dm

 אמרו לו שיהיה כבר מעשי
Eb G7C7F7

 רמזו לו שיתבגר
Bb Gm

 לא למד שום לקח הוא אז
Bb EbF7Bb

ל רעטצה ואין לו שכל גם

Bbm: מעבר F7  Bbm  F7  Bbm 

Bbm F7Bbm
 גם כשהלך לכדורגל

F7 BbmF7Bbm 
 הוא לא חיפש לו רק ניצחון

Ebm Bb7   Ebm
 ובהתלהבות של עגל

Bb7 EbmBb7 Ebm
 ויתר על שקט וביטחון

Bb F7Dm7 G7
 ועד היום הוא עם הדגל

C7 F7BbF7
 ועם הצבע הלא נכון

Bb C7
 אמרו לו שהחולצה האדומה

F7       Cm7  
 זאת לא מציאה

F7 BbF7
 אמרו לו שהוא נכנס פה לצרה

Bb  F7BbBb7
האיצי ואין

Eb Dm
 אמרו לו שיהיה כבר מעשי

Eb G7C7F7
 רמזו לו שיתבגר

Bb Gm
 לא למד שום לקחואה אז

Bb EbF7Bb
ל רעטצה ואין לו שכל גם
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 רמי פורטיס-מריקהא

CGFC
 מוכר לי נשק ורובים, הדוד סאם כוכב עליון

CGFC
ם וגם אנחנו רחוקיםויאטנם זה לא אצל

CGFC
 ייס ודי נעים ולא זורקים שם אבניםומיאמי

CGFC
את הירח גם מוכרים דיסנלד וכוכבים

GDmAmEm
 יש גבול אין גבול הוליווד כבר לא זוכרת

GDmAmEm
 יש גבול אין גבול הוליווד כבר לא זוכרת

FG
 איך ומה

CGF
 כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה

CGF
 עולים יורדים חוזרים עולים לאמריקה

CGFC
 הדוד סאם מביט אלי מתוך שטרות ירקרקים

CGFC
 נשיא שחקן סוחר סמים עושים ביחד עסקים

CGFC
 הכל אפשר אם משלמים להיות אפילו אלוהים

CGFC
 עולם מושלם צבעים יפים ורק אנחנו עוד בוכים

GDmAmEm
 יש גבול אין גבול הוליווד כבר לא זוכרת

GDmAmEm
 יש גבול אין גבול הוליווד כבר לא זוכרת

FG
 איך ומה

CGF
 כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה

CGF
 עולים יורדים חוזרים עולים לאמריקה
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 יוני בלוך-לי אנבל

Cm 
 זה היה לפנים ולפני שנים

C# Cm
 במלכות על ים ערפלי

GG#
י  שמה לא תדע-לדה שם דרה

Cm GCm
 קראתי לה אנבל לי

G
 משא לב אחר מלבד אהבה

G# G
 לא היה גם לה וגם לי

Cm: מעבר G Cm  G#  G#  Cm 

Cm 
 ילד הייתי והיא ילדה

C# Cm
 במלכות על ים ערפלי

GG#
 אך ידענו אהוב מכל אוהבים

Cm GCm
 אני ואנבל לי

G
 וראונו שרפי המרום בקנאה

G# G
 וזעום זעמו לה ולי

Eb: מעבר G G#  G  G#maj7  G  G#  G# 

Cm 
 זו הסיבה שהיה מעשה

C# Cm
 במלכות על ים ערפלי

GG#
 רוח יצא מעבים וצינן

GCm
את אנבל לי  והמית

GG#
את אנבל לי  והמית

#CmC#CmGG#GCmGG: מעבר

Cm 
 ואין שרף או שטן בעולם

C# Cm
 ואין סער בים ערפלי

GG#
את הקו של זהב  שיקרע או יגרע

GCm
 ביני ובין אנבל לי
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משינה- אנה

Am Em
את אנה עוזבים  למה כולם

Am Em
 למה לאנה כולם נעלמים

CDEm
 אנה לא לא מציאותית

Am Em
 שעהאנה גומרת ברבע

Am Em
 יחסים שצריכים להספיק בשנה

CDEm
 אנה שוב שוב בודדה

FG
 אנה מוכשרת המון פוטנציאל

Am Am
 פעם היא תצליח אם ירצה הגורל

FG
 אנה מאחרת אנה לא גומרת

FGAm
 למקום שאי אפשר אחרת

Am Em
ולאנה אומרת קשה לי לגד

Am Em
 אנה שואלת למה לסבול

CDEm
 אנה לא לא מבינה

Am Em
 אנה חשבה שמותר לה לבחור

Am Em
 וכך מן הסתם נשארה מאחור

CDEm
 אנה פתאום נבהלה

FG
 אנה מוכשרת המון פוטנציאל

Am Am
 פעם היא תצליח אם ירצה הגורל

FG
 אנה מאחרת אנה לא גומרת

FGAm
 למקום שאי אפשר אחרת

FG
 אנה מאחרת אנה לא גומרת

FGAm
אפשרל  מקום שאי
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 שלמה ארצי- אנחנו לא צריכים 

Dm GmDm
 כבר יבשו עינינו מדמעות

Gm DmADm
 ופינו כבר נותר אילם בלי קול

FBbF
 מה עודמה עוד נבקש אמור

Bb FGmA
 כמעט בקשנו לנו את הכל

Dm Am/C 
 את הגשם תן רק בעיתו

Bb F
 ובאביב פזר לנו פרחים

Eb Dm
 ותן שיחזור שוב לביתו

Gm DmADm
 יותר מזה אנחנו לא צריכים

Dm GmDm
 כבר כאבנו אלף צלקות

Gm DmADm
 אנחהעמוק בפנים הסתרנו

FBbF
 כבר יבשו עינינו מלבכות

Bb FGmA
 אמור שכבר עמדנו במבחן

Dm Am/C 
 את הגשם תן רק בעיתו

Bb F
 ובאביב פזר לנו פרחים

Eb Dm
 ותן שיחזור שוב לביתו

Gm DmADm
 מזה אנחנו לא צריכיםיותר

Dm GmDm
 כבר כיסינו תל ועוד אחד

Gm DmADm
את ליבנו בין ברושים  טמנו

FBbF
 עוד מעט תפרוץ האנחה

Bb FGmA
 קבל זאת כתפילה מאוד אישית

Dm Am/C 
את הגשם תן רק בעיתו

Bb F
 ובאביב פזר לנו פרחים

Eb Dm
 ותן שיחזור שוב לביתו

Gm DmADm
 יותר מזה אנחנו לא צריכים

Gm DmADm
 יותר מזה אנחנו לא צריכים
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משינה- אנחנו שניים

Gm Eb
ר אותך הולכת במסדרונות נפשיראיתי כב

Gm Eb
 ראיתי כבר אותך שואלת בתוכי

Gm Eb
 ואת אומרת שזה פשע שיש לי צורך להמתין

Gm Eb
 רואה אותך צוחקת מבפנים

Gm Eb
 להנות מן הספקראיתי שאת מבקשת

Gm Eb
 ראיתי כבר אותך עם חשק לפרק

Gm Eb
 ואת אומרת שזו דרך שזו דרך עינויים

Gm Eb
 רואה אותך צוחקת מבפנים

Bb FGm
 ואנחנו שניים

Bb FC
 בטח לא לבד

Bb FGm
 השמייםהנה
Eb FGm

 מנסים לשלוח יד
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 קורין אלאל- אנטארקטיקה

Em C
 אין סוסים שמדברים עברית

Em C
 אין אנשים שלא מתים

Bm A
ב  אנטארקטיקהחפש

Em C
ה  ירקוןאין ארמון באמצע רחוב

Em 
 לא גר נסיך איתי בחדר

C
 אין שלג באפריקה

Bm A
ב  אנטארקטיקהחפש

DDsus4 D
 אהבה היא אור הולך ובא

Bm 
 אם תבקש אותה לנצח

Bm A
ב  אנטארקטיקהחפש

DDsus4 D
 ואני עומדת כאן איתך
Bm 
 לא נסיכה שלך לנצח

Bm A
ב  אנטארקטיקהחפש
Em C

 אתה אומר חייב להיות כאן יותר
Em C

 זה סתמי ואין פה רומנטיקה

Bm A
חפש באנטארקטיקה
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 הכבש הששה עשר- אני אוהב 

GEm
 לה לה לה לה לה לה

GEm
 לה לה לה לה לה

GEm
 לה לה לה לה לה לה

GG7
 לה לה לה לה לה

CAmCAm
 אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה

CAmFGF
 ותות גינהוסוכריותוארטיק

CAm
 אני אוהבת ימי הולדת

CF
 ושקיות עם דברים טובים

Am DFBbG
 ואת השמש ואת הירח וכמה כוכבים

F7GCC7
את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו  אני אוהב

FBEmG/D C/E 
 ואת האביב ואת מה שעכשיו

FFmGA
את גלית בעיקר עם צמות  אני אוהב

Eb  FGA
 ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות

Bm D
את אמא  אני אוהב

Bm D
 ואת אבא גם

Bm D
 ואת שולה הגננת

GA
 ריםמואת הדודה

DBm
את סבא ואת סבתא  אני אוהב

DG
את אחותי  אני אוהב

Bm  EG
 ....אבל הכי הכי הרבה

CA
 אני אוהב אותי

DBm
 לה לה לה לה לה לה

DBm
 לה לה לה לה לה

DBm
 לה לה לה לה לה לה

DBm7 
 לה לה לה לה לה

G7ADD7
את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו  אני אוהב

GC#F#m A/E D/F# 
 ואת האביב ואת מה שעכשיו

GGmAB
את גלית בעיקר עם צמות  אני אוהב

FGAB
 ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות

EC#m
 אני אוהב שוקולד
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נט-אני אוהב אותך  שההחברים של

|: פתיחה G D | C | Cadd9 C | 

GDCCadd9 GDCCadd9 
 אני אוהב אותך בגלל שאני אוהב אותי

GDCCadd9 GDCCadd9 
את בדידותך את בדידותי אני פותר  ואת

DCCadd9 GDCCadd9 
 אני אוהב אותך ואת אותי

DCBmAm
את שלך אני אראה לך את שלי כי, ואם תראי לי

GDCCadd9 GDCCadd9 
 אני אוהב אותך בגלל שאני אוהב אותי

GDCCadd9 GDCCadd9 
את בד את בדידותי אני פותר  ידותך ואת

DCCadd9 GDCCadd9 
 אני אוהב אותך ואת אותי

DCBmAm
את שלך אני אראה לך את שלי כי, ואם תראי לי

GC
 המרחב הזה מלא באנשים

GD
 שלא רואים דבר מלבד עצמם

GC
 כמו במועדון ריקודים ענק

GD
 נעים לצליל מאוד מיוחד

GC
 שאיש אינו שומע מלבדם

GD
 שאיש אינו שומע מלבדם

GC
 שאיש אינו שומע מלבדם

GD
 שאיש אינו שומע מלבדם

GDCCadd9 GDCCadd9 
 אני אוהב אותך בגלל שאני אוהב אותי

GDCCadd9 GDCCadd9 
 אני לא משקר אותי, וזאת כל האמת

DCCadd9 GDCCadd9 
 אני אוהב אותך ואת אותי

DCBmAm
את שלך אני אראה לך את שלי כי, ואם תראי לי

GC
 המרחב הזה מלא באנשים

GD
 שלא רואים דבר מלבד עצמם

GC
 כמו במועדון ריקודים ענק

GD
 נעים לצליל מאוד מיוחד

GC
 שאיש אינו שומע מלבדם

GD
 שאיש אינו שומע מלבדם

GC
 שאיש אינו שומע מלבדם

GD
 שאיש אינו שומע מלבדם

:קטע אינסטרומנטלי
| G | C | G | D | x4    

GC
 המרחב הזה מלא באנשים

GD
 שלא רואים דבר מלבד עצמם

GC
 כמו במועדון ריקודים ענק

GD
 נעים לצליל מאוד מיוחד

GC
 שאיש אינו שומע מלבדם

GD
 שאיש אינו שומע מלבדם

GC
 שאיש אינו שומע מלבדם

GD
 שאיש אינו שומע מלבדם

GDCG
 אני אוהב אותך
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 צביקה פיק-אני אוהב אותך לאה 

Am 
את אותו הבוקר לא אשכח
E7 
 כשטמנת ראשך בתוך הכר

Dm 
נחוהא אור השמש על  הל

EAm
כרוראשי הלום שי

Am 
את שמה  כשלחשתי באוזנך

E7 
 קרה את ידי אספת ביד
Dm 
 ודמעה אחת חמה

EAm
 אל כפות ידי נשרה

ADm
 הנה ימים רבים חלפו

GC7/9 
 עייפו ושתי ידי

Am7 Dm
 ועינייך מה יפו

FE7
 כעיני רחל

E7 Dm7/9 
 אני אוהב אותך לאה

G7 C7/9 
 אוהב אותך גאה

Am Dm7/9 
 אשכח אותך לאה אם
FE7/9 

 שמי לא ישראל

Am 
 אל יימר לבך על אחותך

E7 
 יושבים הן בנייך לצידך
Dm 

 שה את מבטךאל תפני אי
EAm

 כל חלומותיי קרובים

Am 
 לאה מה בקשתך אמרי

E7 
 שבע השנים חלפו מזמן

Dm 
 ונותרה רק עוד שעה

EAm
 טרם ייסגר הגן

ADm
 הנה ימים רבים חלפו

GC7/9 
 עייפו ושתי ידי

Am7 Dm
 ועינייך מה יפו

FE7
 כעיני רחל

E7 Dm7/9 
 אני אוהב אותך לאה

G7 C7/9 
 אוהב אותך גאה

Am Dm7/9 
 אשכח אותך לאה אם
FE7/9 

 שמי לא ישראל

E7 Dm7/9 
 אני אוהב אותך לאה

G7 C7/9 
 גאהאוהב אותך

Am Dm7/9 
 אשכח אותך לאה אם
FE7/9 

 שמי לא ישראל

Am 
את אותו הבוקר לא אשכח
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 נורית גלרון- אני אשתגע 

Dm: פתיחה / Am / E7 / Am  

E Am        
 אני אשתגע כשתאמר שלום

Am                    E              
 מבינה איך הגעתי עד הלוםלא אני

Dm                 Gm                 
 מושלם זה יהיה גיהינום, כי אם תרצה ללכת

Am         E7          Am              
 זה יהיה סוף העולם, קשה יותר ממוות

E7       
 כזה עולה על כל דמיון סיוט

Am             
את השעון  בוא ויחד נעצור

E7         
 שאין בה הגיון זוהי אהבה
Am        

 זוהי אהבה שתיגמר בביזיון
Gm            
 הרי זה שיגעון, לנשום אני לא יכולה

Dm          
 מחניק לי בגרון

Am     E7     Am               
 ותהיה האחרון אתה ראשון היית
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 ירמי קפלן- אני אשתנה 

GFGF
 ממחר מבטיח לך אפסיק לעשן

GFGF
 ממחר תראי תראי אפסיק לשקר

GFGF
 עכשיו תתני לזרום עם הרגע הזה רק

GFGF
 ממחר תראי תראי אני אשתנה

Am FGDm
 מה רצית אם לא אותי כשנכנסת לי לחיים

FCD
את הזיכרון בצד הדרך  לא אניח

Am FGDm
לי הרגלים שאספתי לא תוכלי לקחת

FCD
את הזיכרון בצ ד הדרךלא אניח

GFGF
 ממחר אולי מחר אני אשתדל

GFGF
 לך ביחד נראה ממחר מבטיח

GFGF
 רק עכשיו תתני לזרום עם הרגע הזה

GFGF
 אשתנה אי אניממחר תראי תר

Am FGDm
 מה רצית אם לא אותי כשנכנסת לי לחיים

FCD
את הזיכרון בצד הדרך  לא אניח

Am FGDm
לי הרגלים שאספתי לא תוכלי לקחת

FCD
את הזיכרון בצד הדרך  לא אניח

AmFGDm: מעבר

FCBbG
את הזיכרון לא את הזיכרון אניח  לא אניח

Am FGDm
 מה רצית אם לא אותי

FCD
את הזיכרון בצד הדרך  לא אניח

GFGF
 ממחר מבטיח לך אפסיק לעשן

GFGF
 ממחר תראי תראי אפסיק לשקר

.....GFGFGF: סיום
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טיין אריק איינש- אני ואתה

Em AB7Em
 אני ואתה נשנה את העולם

Em AB7EmDG
 אני ואתה אז יבואו כבר כולם

DGB7
את זה קודם לפני זה לא משנה  אמרו

Em AB7Em
 אני ואתה נשנה את העולם

Em AB7Em
 אני ואתה ננסה מהתחלה

Em AB7EmDG
 יהיה לנו רע אין דבר זה לא נורא

DGB7
את זה קודם לפני זה לא משנה  אמרו

Em AB7Em
 אני ואתה נשנה את העולם

Em AB7Em
את הע  ולםאני ואתה נשנה

Em AB7EmDG
 אני ואתה אז יבואו כבר כולם

DGB7
את זה קודם לפני זה לא משנה  אמרו

Em AB7Em
 אני ואתה נשנה את העולם
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 שלמה ארצי- אני נושא עימי

Am EE7Am
את צער השתיקה  אני נושא עימי

G7 CA7Dm
 את נוף האלם ששרפנו אז מפחד

Dm GDm
 הלא אמרת אליי העיר כל כך ריקה

Dm6 FBøEE7
 הלא אמרת אליי נשתוק מעט ביחד

Am B7Em
 בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם

A7 Dm
 בחלוני נסתם חזון המרחבים

Dm6 EF
 רק הרחובות עוד מחייכים במלוא הרוחב

Dm B7EBøEE7
 אל כל אשנב מוצת באור הערבים

Am A7
 וצות אותם הלכנובואי נצא שוב לח

Dm GmDm
 אל ספסלי האהובים בגן העיר

E7 Am6 E7F
 אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו

A7 DmBøE
 אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר

Am DmE7Am
 בחלומות ההם על הספסל הקר

G7 CE7E
 בחלומות ההם נרדים את עברנו

FDm7 Am
 עד שיום אחד גבוה ומוכר

Dm Dm6 E4E
 ייפול שוב בנשיקות על צווארנו
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כץ וזי'ג- סולחת אני

DA
 חומה מבעד יופישל רגש
Em G
 בנשמה סודעם רחב גבר של
DA

 מובןלא חיזור בבוקר ארבע
Em G
 שולחן מתחת אוחזות ידיים

DA
 השניםכלעל עכשיו סולחת אני

G Em 
 אבודים ימים הדמעותכל על
DA
 בגלליגםזה עכשיו יודעת אני

Em GA
 קולי התשמע עבר זמן והרבה

DAEmG: מעבר

DA
 עומדים שנינו זורחת שמש
Em G
 חוקים בלי ריקוד מטורף ריקוד

DA
 ענן שבר זורחת שמש
Em G

 בזמןלי שקועה אני נשארתי

DA
 השניםכלעל עכשיו סולחת אני

G Em 
 אבודים ימים הדמעותכל על
DA
 בגלליגםזה עכשיו יודעת אני

Em GA
 קולי התשמע עבר זמן והרבה

Bm            A           G 
 בשבילך שנכתב השיר זה
GAF#mG
 בליבי אתה שכתבת השיר זה
GF#m B
 אותירק תשמעבו השיר זה

EBF#m A: מעבר
EBF#mA

EB
 השניםכלעל עכשיו סולחת אני

F#m    A
 אבודים ימיםתהדמעוכל על

EB
 בגלליגםזה עכשיו יודעת אני

F#m 
 עבר זמן והרבה

AB
 קולי התשמע

AB
 קולי התשמע

ABAE
 קולי התשמע
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 אריק איינשטיין-אני רואה אותה בדרך לגימנסיה 

EG#mF#m7 E
 אה אותה בדרך לגימנסיהאני רו

EG#mAE
 עם הילקוט ובתלבושת אחידה

EAC#m7 F#7
 בעוד שנה כבר לא תהיה יותר ילדה

EG#mAE6F#7AE6
 אני חושב שבשבילי היא אבודה

EG#mF#m7 E
 מבית ספראני רואה אותה חוזרת

EG#mAE
את השעה  אני יודע בדיוק

EAC#m7 F#7
 היא לא יודעת היא אף פעם לא תדע

EG#mAE6
 אני חושב שבשבילי היא אבודה

DAE
 האם כבר מישהו פיתה

DAE
ה של הכיתהאת המלכ

EG#mF#m7 E
 אני רואה אותה עכשיו היא כבר חיילת

EG#mAE
 קיבלה חופשה היא משרתת באוגדה

EAC#m7 F#7
 עם הכומתה היא עוד נראית לי כמו ילדה

EG#mAE6
 אני חושב שבשבילי היא אבודה

DAE
 האם כבר מישהו ידע

DAE
את המלכה של האוגדה

EG#mF#m7 E
 אני רואה אותה בדרך לגימנסיה

EG#mAE
 אני חושב שבשבילי היא אבודה
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 אביב גפן-אני שונא 

E
את השמש  אני שונא

E
את אור הירח

G# 
 פה מסריחהחברת תעו

C#m 
 אם לא היה מוות

C#m7 A7
 הייתי מזמן מתאבד בקפיצה ירייה

E
םאני שונא אנשי

E
 בעיקר פולנים

G# 
 בעיקר גזענים עלובים

C#m 
 שונא תחבורה

C#m7 A7
את ניר בעיקר תאונה  זאת שלקחה לי

E
את דובק  אני שונא

E
 יניה'ואת וירג

G# 
 יף למות תוצרת חוץעד

C#m 
את המוטציות  אני שונא

C#m7 A7
 מחפשות למוות תירוץ שיושבות שם בכנסת

E
 אני שונא שאימא

E
 עושה לי טובה

G# 
 שהיא מגדלת אותי

C#m 
 שונא אהבות

C#m7 A7
הי שפתאום נפרדים את  לדיםומאשימים

E
 אני שונא אלכוהול

E
את החשיש  ושונא

G# 
 לא עושים תמיד מה שרוצים

C#m 
א נוראשונ

C#m7 A7
 שילכו ילמדו מקופיםאת הכפייה הדתית

E
את אדם וחווה  אני שונא

EG#
 אדם הוא חרמן

G# 
 וחווה נימפומנית

C#m C#m7 
 אות סרטים כחוליםאני שונא לר

A7 
 עם מוסיקת רקע סוג זין

EEG#
את התקווה את התקווה אני שונא  בתקווה שישנו

C#m     C#m7 
 אני אוהב אותך אני אוהב אותך

C#m     C#m7 
 אני אוהב אותך אני אוהב אותך

C#m     C#m7 
 אני אוהב אותך אני אוהב אותך

C#m     C#m7 
 אני אוהב אותך אני אוהב אותך

A7E:סיום
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דץ- אנשי הגשם  אורנה ומשה

Dm GmDm
 אנשי הגשם מתכווצים במעיליהם

Gm Dm
 את עצמםהם כבר למדו איך להצניע

Bb CAm
 זולגות מכחול לילותיהם טיפות גדולות
Bb AmDm

 טיפות גדולות זולגות על עלבונם

Dm GmDm
 אותם את מרוחקת ואינך רואה

Gm Dm
את חיוכיי ך בגניבההם מקבצים

Bb CAm
 ומבטך עוד לא פגש במבטם

Bb AmDm
 מלה טובה עוד לא אמרת להם

C7 FC
 כשאוהבייך יפקירוך

Dm A
עת תחניק אותך בגידה

DCD
י ולשלום כבר איש אותך  ברךלא

CFC
 אנשי הגשם יכתירוך

Dm A
 למלכתם היחידה

Dm CDm
את לחם  צערך ויחלקו איתך

Dm GmDm
 אנשי הגשם ממתינים לך בפינה

Gm Dm
 סבלניים כזמן, נאמנים כצל
Bb CAm
 שעובר כל חודש כל שנה וכל יום

Bb AmDm
 נושאים אותך לעבר מפתנם

Dm GmDm
 להםאת מרוחקת ואינך זקוקה

Gm Dm
 אנשי הגשם מביטים בך בחמלה

Bb CAm
את חייהםלו רק יכל ו היו נותנים

Bb AmDm
 מעוני או מחלה לשמור אותך

C7 FC
 כשאוהבייך ישכחו

Dm A
 וכל כלבייך ינבחו

DCD
 מפתנם אנשי הגשם יישאוך אל

CFC
 והם ירימו את ראשך

Dm A
את יאושך  ויאמצו

Dm CDm
 לחממך בפרורי אהבתם
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שלמה ארצי- אף פעם לא תדעי

Am BmEm7 
 דלתות פניך נעולותובלילות

Am BmEm7 
לא-ובימים  תדעי אף פעם

Am BmC7+Bm
י בגללךאף פעם לא תדעי כמה נסעת

Am BmEmBm9 
 דרכים בכף ידי דרכים בכף ידך

Em BmC7+Bm
 כל פעם שמטוס או משהו נוגע בשחקים

Am Bm7 C7+B7\4 
 תחכיאל אני שומע נסיעה

Em BmAmG7+
נ  בכית אני זוכר פרד תמיד ממישהואדם

C7+    BmAmB7\4 
 שלא מכיראך יש בי משהו, זה משונה

Am BmEm7 
 ובלילות תהיי כתובה על חלומות

Am BmEm7 
יובימים אף פעם לא תדע

Am BmC7+Bm
 ורהר תלוי על השעוןהזמן המה

Am BmEmBm9 
את השעות  מחוג לכל דבר קוצב

Em BmC7+Bm
את הכביש  כל פעם שאשה או משהי נוגעת

Am Bm7 C7+B7\4 
כש אני נזכר בך ביומרגיש כמו  היית

Em BmAmG7+
 נושם אותך עמוקומשהואת ישנה ודאי

C7+ BmAmB7\4 
 ידי אינן ידי האיש ההוא ידי המקנאות

:מעבר
Am7 Bm7 Am7 Em7 
Am7 Bm7 Am7 Em7 

Am BmEm7 
לא ובלילות  את לא תראי בחושך

Am BmEm7 
 אף פעם לא תדעיובימים

Am Bm+C7Bm
 על בהונות גופךבשקט כמו גנב

Am BmEmBm9 
 בהירהורי החטאבנדודי שינה

Em BmC7+Bm
 תמיד אני חשוד במשהו שוטר מדבר אלי

Am Bm7 C7+B7\4 
 מר לו שאני לבדהאם כדאי לו

Em BmG7+
 ופעם כשהכל יהיה יותר פשוט אפילו המלה

C7+ BmAm
 אבל נשמע נפלא אומר לך משהו שלא נראה חשוב

:סיום
Am7 Bm7 Am7 Em7 
Am7 Bm7 Am7 Em7 
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 מתי כספי-אפילו דקה 

D79 
 אפילו דקה

Gm7 
 דקה אפילו

Gm7/D Gm6 Gm6/D GmGm7 Gm6 
 אפשראי לרגע אפילו

Gm6/D Gm7 
 מעט מחר עוד

Gm/Bb CmCm/A AbG
 מוכרח ללכת כן

Cm Cm/Bb  Cm/A Cm/Eb Gm7/D Gm7 Gm6 
 מאוחר כברלי צר

Gm7 Gm6 
 הרכבת יוצאת

Cm Cm/A Cm
 הלילה רכבת אחרונה

DD/A DD/A Gm7 
 בדיוק עשרה אחת

G79 
 אחדיש לי בית

Fdim CmCm7 
 ויש לי אמא

Cm6 CmC#dim D
 לכעוס עלילא הלילה השתדלי

Gm/E C#dim Gm/D Gm9/F 
 יחיד אניבן כי

Gm/E Gm/Eb DD/C Gm/Bb 
 בלעדי נרדמתלא אמא
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 יוני בלוך-אפשר 

:פתיחה :Bm

Bm 
 כן בשלב מסוים

G
 חשבתי גם על זה בשלב מסוים

Db 
קצת נחמד  חשבתי שאולי זה יהיה

F# G
 חשבתי שאולי וויתרתי מיד

Bm                 
 זאת לא ההזדמנות

G
 כי לא הייתה באמת

Db 
קצת ומיד זה עבר  חשבתי על זה

F# G
לא נראית רק עכשיו כשראיתי איך הי אז חשבתי  מה

Bm Cm
 לא קרה שום דבר

Db 
 וכמה זה מוזר

E
 מי ידע מה יכל להיות

G
"אפשר"אם הייתי ניגש ואומר לה

B
 אם הייתי נשאר

E
 רק עוד כמה שניות אם הייתי נשאר

Bm 
 כן בשלב מסוים

G
 חשבתי גם על זה בשלב מסוים

Db 
 חשבתי לנסות ולראות מה יצא

F# G
 חשבתי בחיים אין סיכוי שתרצה

Bm                  
 עברו הרבה שנים
G
 ועכשיו היא מולי

Db 
 צוחקת על הזמן שעשה לה רק טוב

F# G
 ודווקא מעניין בן אדם בגילי לדעת אם יכולתי

Bm Cm
 אותה לאהוב

Db 
 וכמה זה מוזר

E
 מי ידע מה יכל להיות

G
"אפשר"אם הייתי ניגש ואומר לה

B
 אם הייתי נשאר

E
 רק עוד כמה שניות אם הייתי נשאר

BmGDbF#G: סיום
Bm 
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 מיקה קרני- אצלי הכל בסדר 

 EBm7 C7+Bsus4: פתיחה

EBC#mC#m
 אצלי הכל בסדר

DDC#mB
 סביבה, השבוע כבר מצאתי לי חדר

AAED
 ואולי גם אמצא, נחמדה
C#m C#mBsus4 Bsus 
 עבודה

EBC#mC#m
 על גג כניסה נפרדת

DDC#mB
 מרבד קצת טחוב והתקרה יורדת

AAEDD
 אבל לי לא אכפת, מקומט

AEDC#m
 כמה אנשים כבר חייכו אלי ברחוב

BDEE
 גם הכרתי שניים

AEDC#m 
 אחד כזה גבוה שרוצה עלי לכתוב

BD
 מאמר בעיתון

C7+ Bsus4 
 כך שבינתיים

EBC#mC#m
 אצלי הכל בסדר

DDC#mB
 מאחד החלונות בחדר רואים

AAEDD
משםאת הים  הסתכלתי

AEDC#m
 קניתי במכולת מצרכים בשביל שבת

BDEE
קצת פירות ויין

AEDC#m
 גם גבינות אם מישהו מגיע עוד מעט

BD
 והדלקתי נרות

C7+ Bsus4 
 כך שבינתיים

EDC#mBDDAA
 ...אוהו

EDC#mBDDAA
 ...אוהו

EBC#mC#m
 אצלי הכל בסדר

DDC#mB
 סביבה, השבוע כבר מצאתי לי חדר

AA
 נחמדה

AEDC#m
 תי שאברח מפה מהרהאמת פחד

BDEE
 תוך יום או יומיים

AEDC#m 
 איכשהו נדמה לי שאפשר להסתדר

BD
 נשיקות לכולם

C7+ Bsus4 
 ...כך שבינתיים

+C#m C#mCCE7:: סיום
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 שרון רוטר-ארוץ אליך 

AmBAmBAmB: פתיחה

Am B
 גם אם תעשה בי עוד

Am B
 גם אם חם מאד

Am B
 גם אם תתעקש לבוא

Am B
 גם אם לא

C#m AEE4E
 אני ארוץ אליך תמיד מעליך

C#m AE
 ניךאני ארוץ אליך להציץ בעי

C#m 
 אם רק תבוא

F# BC#mAAb
 כל הציפורים מצייצות בדלת שלך

F# BC#mAAbAm
 כל הציפורים מבקשות מהפכה

B
 אווווו

Am B
 גם אם תעשה בי טוב

Am B
 קרן אוריםמ

Am B
 גם אם תתרגש ועוד

Am B
 גם אם לא

C#m AEE4E
 אני ארוץ אליך תמיד מעליך

C#m AE
 אני ארוץ אליך להציץ בעיניך

C#m 
 אם רק תבוא

F# BC#mAAb
 כל הציפורים מצייצות בדלת שלך

F# BC#m AAb
 כל הציפורים מצייצות לאהבה

F# BC#m AAb
 כל הציפורים מנסות לגעת בך

F# BC#m AAbAm
 כל הציפורים מבקשות מהפכה

B
 אווווו

AmBAmBAmB: מעבר

C#m AEE4E
 אני ארוץ אליך תמיד מעליך

C#m AE
 אני ארוץ אליך להציץ בעיניך

C#m 
 אם רק תבוא

F# BC#mA
 כל הציפורים מצייצות בדלת שלך

F# BC#m A
 הבהכל הציפורים מצייצות לא

F# BC#m A
 כל הציפורים מנסות לגעת בך

F# BC#m AAm
 כל הציפורים מבקשות מהפכה

B
 אווווו
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 מתי כספי-ארץ טרופית 

GCDG
 יש לי ארץ טרופית יפה

CDEm/D   Em  
 שהשמש ליטפה

C G D C
 יש לי ים ועולם כל רגע

DGC
 בכל שנה בכל שנה

DGC
יש קרנבל  יש קרנבל

DEmEm/D 
 יש גיטרה די טובה

CDGCD
 ואהבה שמה אם לא שמעת תרזה

CGG7
 אולי בעצם אני בכלל סתם הלך מסכן מסכן

CGG7
 אבל אצלי בבית אני הבוס אני החוק אני המלך

CDEbD
 והחולצה שלי היא דגל אהבה וקרנבל וכדורגל

GCDG
 יש לי ארץ טרופית יפה

CDEm/D   Em  
 שהשמש ליטפה

C G D C
 יש לי ים ועולם כל רגע

DGC
 בכל שנה בכל שנה

DGC
יש קרנבל  יש קרנבל

DEmEm/D 
 יש גיטרה די טובה

CDGCD
 ואהבה שמה אם לא שמעת תרזה

CGG7
 אולי בעצם אני בכלל סתם הלך מסכן מסכן

CGG7
 אבל אצלי בבית אני הבוס אני החוק אני המלך

CDEbD
 והחולצה שלי היא דגל אהבה וקרנבל וכדורגל
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 קורין אלאל- ארץ קטנה עם שפם 

Dm 
 ארץ קטנה עם שפם

G
מפת העולם  חצי סיכה על

Am 
 שחקן קולנוע דופק על שולחן

F
את זה כאן  אנחנו תיכף נרגיש

Dm 
 ארץ קטנה עם חלוק

G
 אנחנו פקק בפתחו של בקבוק

Am 
 צריך לבלוע כפית בדיוק

F
 לפני בחירות ובין שיהוק לפיהוק

Em A
 כל המקומות קדושים

C
 נות חלוםסיכויים קלושים לב

Em A
 אפילו הימים קשים

C
 יותר קשים מיום ליום

Dm 
 ארץ קטנה עם תבלול

G
 ורוב העם מתעסק בריגול

Am 
 הכל מוכן כאן לחיסול

F
 הכל גלוי דרך חור המנעול

Dm 
 ארץ קטנה עם שעון

G
 שמתקדם בצעדי חילזון

Am 
ר הנשק בונה לו ארמוןסוח

F
 המדינה הזו היא בגוף ראשון

Em A
 כל המקומות קדושים

C
 סיכויים קלושים לתפוס מקום

Em A
 אפילו הימים קשים

C
 יותר קשים מיום ליום

Dm 
 ארץ קטנה עם שפם

G
 חצי סיכה בין סעודיה לים

Am F
מפת העולם  קליפת בננה על

Em A
 כל השחקנים זרים

C
 השופטים שולפים כרטיס אדום

Em A
 אפילו הימים אומרים

C
 יום קשים מיום ליום
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 ניסים סרוסי-אשליות 

Gm FEb

Gm FEbFGm
 לגור בדירת פאר לחשוב שאתה מיליונר

Gm FEbFGm
ו שתיים להתעורר אחר הצהרים ליד א  נערה

Gm FEbFGm
 מכונית בצבע אדום לשיר שירי אהבה ושלום

Gm FEbFGm
 העיר להכריז אני ראש העיר לטייל בחוצות

Gm F
 לא לעבוד לעולם לא לשרת שום אדם

Eb GmEbF
 בעננים מטפס שם במרומים רק הראש

Gm 
 אשליות

Gm FEbFGm
ל  מליםהנ מרחקים לשוט בכללהפליג

Gm FEbFGm
 לטייל בפאריס או ברומא לחיות כמו קזנובה

Gm EbFGm
 רבות אך רובן אינן מתקיימות אשליות אשליות

Gm FEbFGm
 מתגשמות שם אולי בחלומות האשליות היפות

Gm F
 לא לעבוד לעולם לא לשרת שום אדם

Eb GmEbF
 בעננים מטפס שם במרומים רק הראש

Gm 
 אשליות

Gm EbFGm
 מתקיימותרבות אך רובן אינן אשליות אשליות

Gm FEbFGm
 מתגשמות שם אולי בחלומות האשליות היפות

Gm F
 לא לעבוד לעולם לא לשרת שום אדם

Eb GmEbF
 מטפס שם במרומיםבעננים רק הראש

Gm 
 אשליות
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 מוש בן ארי- את 

ADGEA
 ואת איך שאת יודעת אותי

ADGEA
בי את איך שאת נוגעת

ADGEAD
את איך שאת אוהבת אותי את

ADGEA
 איך שאת מכילה חולשתיואת

ADGEA
יקשובה לליב איך שאתאת
ADGED
 איך שאת אוחזת ידי את

ADmGA
 את כמה שיותר גבוה

Dm GA
 לנגוע כמה שיותר

Dm GDm
 כמה שיותר בך

Dm GADm
 כמה שיותר גבוה

ADGEA
 את איך שאת לוקחת אותי

ADGEA
 שבלילות לצידיאת איך

ADGEAD
את את  איך שאת לומדת אותי

ADGEA
 ואת איך שבצחוקך שמחתי

ADGEA
 איך בדמעתך כאבי את
ADGED

 את איך בהיותך היותי

ADmGA
את כמה שיותר גבוה

Dm GA
 לנגוע כמה שיותר

Dm GDm
 כמה שיותר בך

Dm GADm
 כמה שיותר גבוה
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שייגעצ- לכלב דומה את

G D C Am  G 
 בחת בלי סיבהנו לכלב דומה את

D C Am 
 לא רוצה להירגע גם לא לרגע
G D C Am  G 
 כל הזמן חייבת להיות החכמה

D C Am 
 אף פעם לא טועה

G D C Am  G 
 כלוםלייצאלא עשיתי שלא מה

D C Am 
 הכל כמו מבוי סתום

G D C Am  G 
 לי שאין לנו ברירהועכשיו נראה

D C Am 
 מחפש לי בחורה

EA
 היא תדע לחבק אותי חזק

D C
 ולהיות לצדי מתי שאקרא לה

A E
 בחושך אותי לנשק תדע היא

D C
להאפיל סוכרייהלי ולתת ו כשלא בא

E
 אני עוזב אותך היום

D
 זז לשום מקוםכי זה לא

D C
י יודע שקשה לך אבל אין מה לעשותאנ
E

 כי בחורות זה בחורות
D

 ואם הן לא נותנות
D C

 אז אני בבעיה מחפש לי בחורה

G D C Am  G 
את דומה לקיץ הגשם לא יורד

D C Am 
 רעתי רק נובל ומתקלקלוכל מה שז

G D C Am  G 
קצת חורף יכולתי להמשיך  אם היית

D C Am 
 מביך אותי הזה המצבכל אבל

A E
 היא תדע לחבק אותי חזק

D C
 ולהיות לצדי מתי שאקרא לה

A E
 היא תדע לנשק אותי בחושך

D C
להו  לתת לי סוכרייה אפילו כשלא בא

E
 אני עוזב אותך היום

D
 כי זה לא זז לשום מקום

D C
י יודע שקשה לך אבל אין מה לעשותאנ
E
 רות זה בחורותבחו כי
D

 ואם הן לא נותנות
D C

 אז אני בבעיה מחפש לי בחורה
G D C Am  G 

 חבל וזה לפיתה דומה את
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 משינה- את לא כמו כולם 

EAb
את לא כמו כולם

A
 עיניך הן לפני העצב

EAb
 השמש שקעה

A
 אבל את דולקת מאירה לי

EAb
 הלב שנשבר

A
את תחברי אותו חלק חלק

EAb
 כמו כולםאת לא

A
 הכי מיוחדת

Ab A
 אבל אני לא יודע

Ab A
את תגידי לי מי את  תגלי לי מי

EAbA
 אבל אני לא יודע

E
את לא כמו כולם

EAb
 לתוך ערפל

A
 לאט לאט את נעלמת

EAb
יש מסיבה

A
 לאט נגמרתבתוך ראשי

EAb
 השמש שקעה

A
את מאירה לי את דולקת  אבל

EAb
את לא כמו כולם

A
 הכי מיוחדת

Ab A
 אבל אני לא יודע

Ab A
את תגידי לי מי את  תגלי לי מי

EAbA
 אבל אני לא יודע

E
 כולםאת לא כמו

EAbA
את לא כמו כולם
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 קוזינה-את לא לבד 

CAmDmF
 הלכתי לאיבוד בתוך עינייך אוווהו

CAmDmF
 טבעתי ביופייך המשקר

CAmDmF
ם על בית אוווהוחשבתי על עתיד וג

CAmDmF
 רציתי שביחד נישאר

את לא לבד
CGDmF

 כי רק איתך אני פורח
FC

את לא לבד
CGDmF

 ורק איתך אני שלם
CAmDmF

 הנשמה שלי שלך לא תיעלם
CAmDmF

 שלי שלך
FC

את לא לבד

CAmDmF
 בלילה מסתכל רק על פנייך אוווהו

CAmDmF
את חולמת גם עליי  תוהה אם

CFDmF
 מביט בך בשקיקה ואת שותקת

CAmDmF
 הלילה עוד צעיר לאהבה

את לא לבד
CGDmF

 כי רק איתך אני פורח
FC

את לא לבד
CGDmF

 ורק איתך אני שלם
CAmDmF

 הנשמה שלי שלך לא תיעלם
CAmDmF

 שלי שלך
FC

את לא לבד

C:מעבר Am    G   Dm 

C Am    G   F 
CAmDmF

 הלב אומר מילה ועוד מילה
CAmDmF

 הוא מסמל לי שאדע
CFG

 שאת נמצאת קרוב אליי

את לא לבד
CGDmF

 כי רק איתך אני פורח
FC

את לא לבד
CGDmF

 ורק איתך אני שלם
CAmDmF

 הנשמה שלי שלך לא תיעלם
CAmDmF

 שלי שלך
FC

את לא לבד
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)אסי וגורי( קוקו- את מסננת אותי 

Cm 
את לא מתב  יישתאיך

Fm G
 מסננת לי שיחות

Cm 
 טלפונים מנתקת

Fm G
תאת לא עונה לממתינו

GCm
 את מסננת אותי

Cm 
 את מסננת אותי

Cm 
 את מסננת אותי

Cm Bb
את מסננת

Bb 
 את מסננת אותי

Bb 
 את מסננת אותי

Bb G
 את מסננת אותי

GCm
את מסננת
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 שרית חדד-אתה תותח 

EmCDEm:פתיחה
CAmDEm

Em EmEmEm
 כמו מתוך סרט רגע עוצרת

Am DEmEm
 ומעלה זכרונות

Em EmEmEm
 איך אלי הגעת איך לי הבטחת

Am DEmEm
 יחד נגשים חלומות

Am AmAmAm
 כמה התאמצת עד שהצלחת

CCBB
 כך אל האושר לצלול

Am AmAmAm
 עד הסוף הלכת וכמו שהבטחת

CCBB
 מותק יצאת גדול

Em EmAmAm
 אתה תותח אין אין עליך

CCBB
 מתה עליך אתה הגדול מכולם

Em EmAmAm
 אתה תותח אין אין עליך

CCBB
 מתה עליך אתה הגדול מכולם

EmCDEm:מעבר
CAmDEm

Em EmEmEm
 קטע שידענו כמו זה שלנו

Am DEmEm
 יש רק אחד למיליון

Em EmEmEm
א לפתעהחיים רולטה  יך סתם

Am DEmEm
 בא ההימור הנכון

Am AmAmAm
 רק אתה הימרת בי האמנת

CCBB
 כמו המלאך השומר

Am AmAmAm
 רגע לא היססת אותי לא פיספסת

CCBB
 רק האמנת יותר

Em EmAmAm
 אתה תותח אין אין עליך

CCBB
 מתה עליך אתה הגדול מכולם

Em EmAmAm
 אתה תותח אין אין עליך

CCBB
 מתה עליך אתה הגדול מכולם

EmCDEm:מעבר
CAmDEm

Em EmAmAm
 אתה תותח אין אין עליך

CCBB
א  תה הגדול מכולםמתה עליך
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 חנן יובל- אתם זוכרים את השירים 

C Em       C      Em 
 השיריםאת זוכרים אתם

G D7    Am7   Em 
הפז שמיאתאז ששרנו

F Am 
 בערבים זוכרים אתם

Bm         G 
 כוכביםשלגג מתחת

#Am F
 וחברים רותחב עם

B7    Cmaj7   
 שרים לפעמים היינו

B7            Am6 
 דום דולי דולי דולי

D G Em6 
 הטיולאת זוכרים אתם

D G
 שאול ההוא המדריך עם

C
 הבריוןיק'אהרונצ ואיך

Am 
 אקורדיון לוחץ היה

#F F
 אדירבקול צועק וגם

B7sus4           Am 
 לשיר כולם כולם עכשיו

C
 קרים הכי ובלילות

E7          G 
 מאושרים סתם היינו

B7       Am 
 ראשונה סיגריה בדל עם

G C
 ולריאות ללב לוקחים

F Am 
 ושואלים ליםמשתע

B7sus4      Am 
 להפתעות ומחכים

C Em   C   Em 
 הגדרעל שישי ביום

G D7  Am7  Em 
 בכיסים הידיים עם

F Am 
 השמן ואליהו

Bm          G 
 גסים נורא מילים אומר

#Am F
 ראולא בחושך אבל

B7    Cmaj7   
 הוא וגם שהסמקנו איך

C Em    C      Em 
 ומביטים שעות עומדים

G D7  Am7  Em 
 הקטנה אריאלה על

F Am 
 אבטיחים עסיס ואיך

Bm         G 
 חולצתה לובןאת מכתים
#Am F
 התמים ליבנו ואת

B7    Cmaj7   
 לעומתה רוקד אשר

C
 השדותאת זוכרים אתם

GE7
 בשבתות הנרקיסים
Am B7

 מהרכךכל עבר הכל
G C

 להיזכרקשה וקצת
F Am 

 פשוט היהזה פעם איך
B7sus4      Am 

 למות ולא לחיות לשיר

C Em       C      Em 
 השיריםאת זוכרים אתם

G D7    Am7   Em 
הפז שמיאתאז ששרנו

F Am 
 בערבים זוכרים אתם

Bm         G 
 כוכביםשלגג מתחת

#Am F
 וחברים חברות עם

B7    Cmaj7   
 שרים לפעמים היינו



136

 אתניקס-וו שחורה.מ.ב

AmAmAmAm: פתיחה
Gm             GmGmAm
Am             AmAmAm
Gm             GmGmAm

Am Dm
ו שחורה.מ.יש לי ים של כח וב

Am Dm
 לא מוצא מנוח כי אין לי בחורה

Dm GmAm
 שמתי שני גורמטים ושעון קרטייה

Am GmAm
 לכבוד המיועדת מי שלא תהיה

Am Dm
 כולם יודעים שיש לי קסם מיוחד

Am Dm
 נשים רבות היו לי אבל תמיד אהיה לבד

Dm GmAm
 על המראה תלוי לי דיסק של קבוצתי

Am GmAm
 כי לה תמיד נתתי את כל אהבתי

Dm GmDm
 הרימו ידיים קצב ברגליים

FGmCF
 מסיבה גדולה הלילה חופשי ומאושר

Dm GmDm
 יאללה ידיים עדיף לרקוד בשניים

FGmCDm
 אהבה גדולה הלילה הלילה אני שר

AmAmAmAm: מעבר
Gm             GmGmAm
Am             AmAmAm
Gm             GmGmAm

Am Dm
 שנה הכרתי בשינקין בחורהלפני
Am Dm

 סיבות רבות היו לה כדי שלא אהיה שלה
Dm GmAm

ג ל בפוני ועגיל על הגבה'שמתי
Am GmAm

 חשבתי שמצאתי בכל זאת אהבה

Am Dm
 אבל היא ראתה בי גבר בינוני

Am Dm
 ינו מקומי'פאצ-שבאופיו לא צפוני מן אל

Dm GmAm
 מהר מאד הבנתי שדרכי היא הנכונה

Am GmAm
 החזרתי הגורמטים וחזרתי לשכונה

Dm GmDm
 הרימו ידיים קצב ברגליים

FGmCF
 מסיבה גדולה הלילה חופשי ומאושר

Dm GmDm
 יאללה ידיים עדיף לרקוד בשניים

FGmCDm
 אהבה גדולה הלילה הלילה אני שר

את רוצה קצ ב צפוני כזהאז
את זה  עגיל בגבה עושה לך

 כל היום מדברת על אנרגייה חיובית
 ואללה אני פוחד לנגוע בך לא להתחשמל

 ניסיתי לעשות בשבילך הכל
ת  גורמט לבשתי סגול'זרקתי

 עזבי אותך חזרתי לשכונה
)"אללה-יא(שימי לב לקצב איזה מנגינה

Dm GmDm
יםהרימו ידיים קצב ברגלי

FGmCF
 מסיבה גדולה הלילה חופשי ומאושר

Dm GmDm
 יאללה ידיים עדיף לרקוד בשניים

FGmCDm
 אהבה גדולה הלילה הלילה אני שר

Dm DmGmDm
FGmCF

Dm GmDm
 הרימו ידיים קצב ברגליים

FGmCF
 מסיבה גדולה הלילה חופשי ומאושר

Dm GmDm
 יאללה ידיים עדיף לרקוד בשניים

FGmCDm
 אהבה גדולה הלילה הלילה אני שר
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 דניאל סלומון-בא מכאב 

Gm F
 לא בא ממשפחה מאושרת שכולם רק מחייכים

Gm F
 לא בא מבית אוהב שכולם תמיד תומכים

Cm FEb
 לא בא ממקום גדול וחשוב

Bb AmCmFGm
 ולעפר יום אחד אשובבא מעפר בא מעפר

Gm F
 לא בא ממשפחה מעורערת שכולם לא בטוחים

Gm F
 לא בא מבית הרוס שכולם רק נפרדים

Cm FEb
 לא בא ממקום קשה ועצוב

Bb AmCmFGmFEbF
 בא מעפר ולעפר יום אחד אשובבא מעפר

Gm EbBb
יש אלוהים בליבי אז למה הוא בורח  אם

FAmEb
 בא ונעלם רחוק מעל כולם עמוק בתוך הים

Gm EbBb
יש אלוהים בליבי אז  למה זה צורחאם

FAmEbFEb
F

 עכשיו למלחמה אז למרות שקר לך חבקיני אהובה

Gm F
 לא רוצה משפחה מאושרת של הורים שמבינים

Gm F
 גיםכל דבר שעובר על הילד ותמיד הם מודא

Cm FEb
 לא רוצה לרפא כל פצע בגוף

Bb AmCmFGm
 בא מכאב בא מכאב ולכאב יום אחד אשוב

Gm EbBb
יש אלוהים בליבי אז למה הוא בורח  אם

FAmEb
 בא ונעלם רחוק מעל כולם עמוק בתוך הים

Gm EbBb
יש אלוהים בליבי אז למה זה צורח  אם

FAmEbFEb
F

 עכשיו למלחמה אז למרות שקר לך חבקיני אהובה
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 מירי מסיקה- באה אליכם 

Dm C
 כשעצוב ולא הולך

Bb Am
 כשמפחיד ומסתבך

Gm AmBbDm
 אני באה אליכם אני באה אליכם

Dm C
 האוטו שט על פני הכביש

Bb Am
 כנראה גם הוא מרגיש

Gm AmBbDm
כםאני באה אליכם אני באה אלי

CBb
 הגיעה הנסיכהיד אבא יג

CBbA
 אמא ברגע מוארת משמחה

Dm CBb
 ילדה שלנו כמה

Am G
 חכי התגעגענו

Am 
 מעט ילדה שלי

Bb CDm
 לפני שתגדלי

Dm CBb
 ילדה שלנו כמה

Am G
 חכי התגעגענו

Am 
 מעט ילדה שלי

Bb CDm
 לפני שתגדלי

Dm C
 ילדה קצרה על שביל ארוך

Bb Am
 לא תעצור לסגור השרוך

Gm AmBbDm
 אני רצה אליכם אני רצה אליכם

Dm C
 והסיפור על הלשון

Bb Am
 עף וכבר נכנס ראשון

Gm AmBbDm
 צה אליכםראני רצה אליכם אני

CBb
 הגיעה הנסיכהיד אבא יג

CBbA
 אמא ברגע מוארת משמחה

Dm CBb
 ילדה שלנו כמה

Am G
 חכי התגעגענו

Am 
 מעט ילדה שלי

Bb CDm
 לפני שתגדלי

Dm CBb
 ילדה שלנו כמה

Am G
 חכי התגעגענו

Am 
 מעט
Bb C

 חכי מעט

DmCBbAm: מעבר
GAmBbC

Dm CBb
 ילדה שלנו כמה

Am G
 חכי התגעגענו

Am 
 מעט ילדה שלי

Bb CDm
 לפני שתגדלי
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ברי סחרוף- באמונה עיוורת 

E: פתיחה A D F#m    D    A    D    A 

AD
 באמונה עיוורת אני צועד על פי תהום

AE
 כמו אבן מתגלגלת שעומדת במקום

DBmF#m
 אחכה לך עד החיוך האחרון

AD
א  נחנו שנינו אנשיםאולי

AE
 שמדברים בשפה של סימנים

DBmF#m
את השדים  אני קורא לך לגרש

Am C
 כבר אין לי כוחהכל או כלום

Am E
 הכל או כלום אני דועך

G B/G  G    C  Dm   C               F 
את הלילה בזרועותיי האוהבות  מחבק

E:מעבר A D F#m    D    A    D    A 

AD
 היא חותכת מבפנים הבדידות חדה כמו תער

AE
 נשארו רק רסיסים מאהבה סוערת

DBmF#m
א ת השדיםאני קורא לך לגרש

AD
 באמונה עיוורת אני צועד על פי תהום

AE
 כמו אבן מתגלגלת שעומדת במקום

DBmF#m
 אחכה לך עד החיוך האחרון

Am C
 כבר אין לי כוחהכל או כלום

Am E
 כל או כלום אני דועךה

G B/G  G    C  Dm   C               F 
את הלילה בזרועותיי האוהבות  מחבק

E:סיום A D F#m    D    A    D    A 
E A D F#m    D    A    D    A 
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החנוכה לחג עממי שיר- לגרש חושך באנו

Am E         Am 
 לגרש חושך באנו

Am E     Am 
 ואש אור בידינו

Dm Am           Dm 
 קטן אור הוא אחד כל

Dm Am   Dm 
 איתן אור וכולנו

Am   Em            Am 
 שחור הלאה חושך סורה

Am  Dm   Am 
 האור מפני סורה

Am E              Am 
 בפעמונים ציל-ציל-ציל

Am E         Am 
 סביבונים אנחנו מי

Dm Am  Dm 
 אחת רגל לנו

Dm Am          Dm 
 נפחדלאגם ניפול אם

Am   Em            Am 
 שחור הלאה חושך סורה

Am  Dm   Am 
 האור מפני סורה

Am     E     Am 
 גדולים שובבים אנו

Am E    Am 
 והוללים עליזים

Dm Am    Dm 
 מאודיפה נדע אך

Dm Am    Dm 
 לרקוד לשיר לספר

Am   Em            Am 
 שחור הלאה חושך סורה

Am  Dm   Am 
 האור מפני סורה
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 דודו טסה-קטבאת עם הש

/GmG#mAm: פתיחה / / /
Gm G#m Am/ / / /
Gm G#m 

Am GFEm
 באת עם השמש מצאת אותי רטוב

FCmaj7 E7
 לא ישנתישאחרי לילה של רע

Am GFEm
יש לי מזכרת ממישהי ועוד

FCmaj7 E7
 לא התחברתי שאיתן מפלצות

Am G
 אלף או מליון חבריםאיזהלך יש

Fmaj7          
 ולי מה יש

BC
 לא שיש במה להתבייש

Am 7Am
 אבל

F
 חבר אחד

Am GFEm
 אותי נסער מצאתטבאת עם השק

FCmaj7 E7
 לילה של גשם לא ישנתי

Am GFEm
 יש לי מזכרת מהילד

FCmaj7 E7
 לא התחברתי ועוד מפלצות שאיתן

Am G
 אלף או מליון חבריםאיזהלך יש

Fmaj7          
 ולי מה יש

BC
 לא שיש במה להתבייש

Am 7Am
 אבל

F
דחבר אח

Am GFEm
 באת עם השקר מצאת אותי תמים

GmG#mAm: בסיום
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 רמי פורטיס- בוקר של קטיפהב

F#m AF#m
 בבוקר של קטיפה כה ריק

F#m AF#m
 אקשט, אפתח עוד שער

C#m F#m
 בוא אספר לך על פדרה

AF#m
 חיים שלמים מילאה

AF#m
 בשלל צבעים בפנים

F#m AF#m
 בבוקר של קטיפה כה ריק

EB
 כל גבעה אלפי פרגים

EB
 רקפות ואירוסים

AB
 התבונן ואז תדע

AB
 הסתכל אך אל תידע

F# 
 פדרה זהו שמי

F#m AF#m
 בבוקר של קטיפה כה ריק

F#m AF#m
 אקשט, אפתח עוד שער

C#m F#m
 בוא אספר לך על פדרה

AF#m
 חיים שלמים מילאה

AF#m
 בשלל צבעים בפנים

F#m AF#m
 בבוקר של קטיפה כה ריק

EB
 צליל וצבע ותנועה

EB
 סוד נגלה וגם נחבא

AB
 התבונן ואז תדע

AB
 אך אל תידע, הסתכל

F# 
 פדרה זהו שמי

F#m AF#m 
 בבוקר של קטיפה כה ריק

EB
 כל גבעה אלפי פרגים

F#m AF#m 
 אקשטאפתח עוד שער

EB
 רקפות ואירוסים

C#m F#m
 לך על פדרהבוא אספר

AB
 התבונן ואז תדע

AF#m
 חיים שלמים מילאה

AB
 אך אל תידע הסתכל

AF#m
 בשלל צבעים בפנים

F# 
 פדרה זהו שמי

F#m AF#m 
 בבוקר של קטיפה כה ריק
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שלומי שבת- בגלל הרוח

C
 מה שיהיהיהיה

Dm7 Em7 
 אני עוד אשנה

FG7CG7
את חלומי  אני אגשים

C
 נושאי בשורה רעה

Dm7 Em7 
 מכות או עוד גזירה

FGAm
את מהותי  לא ישנו

FGCF
את והאל שלצידי עוד ננצח  אני

Dm7 GCF9
 לא בגלל הכוח רק בגלל הרוח

F9 Dm7 G
 הנושבת בגבי

Am F
 רק בגלל הרוח

Dm7 G
 בתוכי במוחי בנשמתי

Am F
 רק בגלל הרוח

Dm7 GC
 בתוכי בדמי בנשמתי

C
את שיש לי להגיד

Dm7 Em7 
א  צרחאני עוד

FG7CG7
 אפילו בירח ישמעו

C
 מי שיגיד לא כך

Dm7 Em7 
 אותו לא אשכח

FGAm
 יבוא היום אוכיח צדקתי

FGCF
את והאל שלצידי עוד ננצח  אני

Dm7 GCF9
ב  גלל הרוח לא בגלל הכוח רק

F9 Dm7 G
 הנושבת בגבי

Am F
 רק בגלל הרוח

Dm7 G
 בתוכי במוחי בנשמתי

Am F
 רק בגלל הרוח

Dm7 GC
 בתוכי בדמי בנשמתי
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 אריק איינשטיין-בגללך 

Em BEm7 
 קוסם שולף שפן

C
 מלצר שעורך שולחן כמו
D

 אותך אוהב אותך אוהב
Em 

 אוהב אותך

Em BEm7 
 כמתאבד שקופץ ממגדל

C
 כמו אסטרונאוט אבוד בחלל

D
 אותך אוהב אותך אוהב

Em 
 אוהב אותך

Em         BEm7 
 כמו קוסם ששולף שפן

C
 כמו מלצר שעורך שולחן

D
 אותך אותך אוהבאוהב
Em 

 אוהב אותך

Em BEm7 
את שיווי המשקל  מאבד

C
את עצמי ובכלל  מאבד

D
 אותך אוהב אותך אוהב

Em 
 אוהב אותך

Am 
 בגללך לילה לא לילה

Em 
 איך בגללך אני למטה למעלה

B7         B Em
 איך בגללך כלום לא הולך
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ארגוב זהר- בדד

Am G
ה יןאבדד במשעול אל

Am G
 בדד בנתיב ללא כלום

CGE
 בדד עם הזמן הבורח

FDmE
 להציב את הגבול הזמן לא שוכח

Am G
ב  לי כף יד מלטפתבדד

Am G
 בדד ללא שכם ידיד

CGE
 לא לדעת בדד כמה טוב

FDmE
 בידו של אחר שידך כבר נוגעת

Am Em
 בדד אלך גם תפילה אין לי

Dm FE
 בלי עתיד בלי תקווה בלי חלום בדד

Am G
 בדד כמו השמש אנדודה

Am G
 הלוהט בדד במדבר

CGE
 בדד גם דמעות הן רק הבל

FDmE
של שיר מזמור אין לסדר יאימ שיר מזמור

Am Em
 בדד אלך גם תפילה אין לי

Dm FE
 בלי עתיד בלי תקווה בלי חלום בדד
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 טאטו- בדידותי 

 +EmEmAB5:פתיחה
Em           EmAB5+ 

 דה דה די די די דה

Em EmAB5+
 בדידותי במיטה היא שוכבת

Em EmAB5+
 הכלבה זו החיה בבטן

Em EmAB5+
 פושקת רגליה, מסבירה לי פניה

CDEE
 עכשיו היא שותקת, עכשיו בוא

EEAB
 אז אני כאן האיש והיא האישה

EEAB
בהכשאני מקשקש היא תמיד מקשי

C#m F#C#mC#m 
 היא תהא מחכה, בלילה חוזר

Am B5+
 בדידותי במיטה היא שוכבת

Em EmAB5+
 דה דה די די די דה

Em EmAB5+
 בדידותי במיטה

Em EmAB5+
 פעם ניסיתי לברוח

Em EmAB5+
 מתחתי מעלי, והיא אחרי

Em EmAB5+
 יפה מתמיד מחייכת אלי

CDEE
 עכשיו היא שותקת, עכשיו בוא

EEAB
 אז אני כאן האיש והיא האישה

EEAB
 כשאני מקשקש היא תמיד מקשיבה

C#m F#C#mC#m 
 היא תהא מחכה, בלילה חוזר

Am B5+
ש  וכבתבדידותי במיטה היא

Em EmAB5+
דהדה דה  די די די

Em EmAB5+
 בדידותי במיטה

Em6 Em5+ Em6 Em5+ 
 בדידותי ברחוב

Em6 Em5+ Em6 AB
 כל כך קרוב, אסור לחשוב על זה

Em EmAB5+
 דה דה די די די דה

Em EmAB5+
ד דהדה דה י די די

Em EmAB5+
 בדידותי במיטה היא שוכבת

Em EmAB5+
 הכלבה זו החיה בבטן

Em EmAB5+
 פושקת רגליה, מסבירה לי פניה

CDEE
 עכשיו היא שותקת, עכשיו בוא

EEAB
 יא האישהאז אני כאן האיש וה

EEAB
 כשאני מקשקש היא תמיד מקשיבה

C#m F#C#m C#m 
 היא תהא מחכה, בלילה חוזר

Am B5+ 
 בדידותי במיטה היא שוכבת
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 משינה- בדרך אל הים

Dm 
יש איזה מן סימפטום  בכל אחד

Bb 
 שלא בולט באופן ממשי

Dm 
 וגם אני בתוך עצמי פתאום

Bb A
 מקשיב למסתרי קולות נפשי

Dm 
יש מטורף חבוי  בכל אחד

Bb 
 שמתגלה ולעיתים נחבט

Dm 
 בעולם שלך אני שבוי

Bb A
 בעולם שלי למי איכפת

Dm Gm
 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm Dm
 יבורית נוסע אל היםבתחבורה הצ

Dm Gm
 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm Dm
את עצמי בדרך אל הים  אני שוכח

Dm 
 כולם אומרים מחר יבוא שלום

Bb 
 אבל עלינו כבר הקיץ הקץ

Dm 
את השסתום  ועד שיפתחו

Bb A
ם להתרחץאני יורד לי

Dm 
 עכשיו אני בגובה פני הים

Bb 
 רואה אותך בכל מיני גדלים

Dm 
 ומשתומם היכן היו כולם

Bb A
את הכללים  כשאלוהים המציא

Dm Gm
 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm Dm
א ל היםבתחבורה הציבורית נוסע

Dm Gm
 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm Dm
את עצמי בדרך אל הים  אני שוכח

Dm Gm
 חיפשתי השראה פתאום מיציתי את עצמי

Gm Dm
 מביט בי במראה כל כך הופתעת לראות אותי

Dm Gm
 חזרתי מהים עברתי בסביבה

Gm Dm
 רק רציתי להגיד שהיית אלי טובה

Dm Gm
 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm Dm
 בתחבורה הציבורית נוסע אל הים

Dm Gm
 נוכי נורמלי מכולםרק אני וא

Gm Dm
את עצמי בדרך אל הים  אני שוכח
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עברי לידר, ריטה-בוא 

#F#CB#F
את מסך הערפל  בוא נפזר

#F#CB#F
 בוא נעמוד באור ולא בצל

Ebm B
 עד מתי נמשיך לברוח

Ebm #C
 אל משחקים של כוח

#F#CB#F
 מותר לך לבכות לפעמים

#F#CB#F
 כשמשהו נשבר בך בפנים

Ebm#CB
קצת על רגעי הפחד  ספר לי

#CB
 קל הרבה יותר לפחד ביחד

#FB#F
 וכשרוחות קרות יסערו בחוץ

B
 אשלח בך אש חמה

#FB#F
 יום אחד אולי תפסיק לרוץ

#CEbm
 בין הצללים בנשמה

#F#CB#F
את מסך הערפל  בוא נפזר

#F#CB#F
בצלבוא נעמוד באור  ולא

Ebm B
 עד מתי נמשיך לברוח

Ebm #C
 אל משחקים של כוח

#F#CB#F
 מותר לך לרעוד לפעמים

#F#CB#F
 כשמשהו נפלא קורה בפנים

Ebm#CB
ה קצת על רגעי  אושרספר לי

#CB
ה עלינו הבוקרעד שיעל

#FB#F
 וכשרוחות קרות יסערו בחוץ

B
אש חמה  אשלח בך

#FB#F
 יום אחד אולי תפסיק לרוץ

#CEbm
 בין הצללים בנשמה

Ebm#CB
קצת על רגעי הפחד  ספר לי

#CB
 קל הרבה יותר לפחד ביחד
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 של עידן רייכלהפרויקט- בואי 

Dm Am
 בואי תני לי יד ונלך

Bb F
ל אןאל תשאלי אותי

Gm 
 אל תשאלי אותי על אושר

Dm Bb
 כשהוא יבוא גם הוא יבואאולי

C
 ירד עלינו כמו גשם

Dm Am
 בואי נתחבק ונלך

Bb F
יאל תשאלי אותי מת

Gm 
 אל תשאלי אותי על בית

Dm 
 אל תבקשי ממני

Bb C
 זמן לא מחכה לא עוצר לא נשאר
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ד- בואי דינה  ר קספרוקטו מופע הארנבות של

GGBBCCED: פתיחה
GGFG

GFGF
יש לך פה רך כמו שושנה

GFGF
 וחיוך של חצי הזמנה

BCD
 משתנה אהבה לעולם

G
 אז מה איתך

GGBBCCED: מעבר
GGFG

GFGF
 אין לך כסף ואין לך זמן

GFGF
את הרוכסן  לא סוגרת

BCD
 בעולם מזומן אהבה

G
 אז מה איתך

GGBBCCED: מעבר
GGFG

ABm
 בואי דינה נצא מהבית

CD
ת  העולם כבישים בכל'נחצה

GGBBCCED: מעבר
GGFG

GFGF
 יש לי אוטו גדול וארוך

GFGF
ו  נגיע רחוקתיכנסי

BCD
 אבל בעולם המתוק

G
 מה איתך אז

GGBBCCED: מעבר
GGFG

GFGF
 צאי לטבע תראי ציפורים

GFGF
את אוויר ההרים  תנשמי

BCD
יםהירוק אהבה בשדות

G
 אז מה איתך

GGBBCCED: מעבר
GGFG

GFGF
יש לי אוטו גדול וארוך

GFGF
 תיכנסי ונגיע רחוק

BCD
 אבל בעולם המתוק

G
 מה איתך אז
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יק' אלון אוליארצ-בק בואי נתח

Asus4      Em7 
לך עצוב קצת אם

Bm7 
 וכואב רע

G
לי זקוקהאת אם

Bm7  F#m 
 אוהב גברלך יש

Asus4    Em7 
 שוכבתאת אם

Bm7 
 לבדך שם

G
 בחושךלי תני

Bm7  F#m 
 בידךלאחוז

D A Em7 
 לאיבוד נלך,נתחבק בואי

Bm7  F#m    G 
 צמוד בסלואו נתחבק בואי

D A Em7 
 לאיבוד נלך,נתחבק בואי

Bm7  F#m    G 
 צמודבסלואו נתחבק בואי

Asus4      Em7 
 רועדתאת אם

Bm7 
 החם בלילה

G
 חדתפואת אם

Bm7  F#m 
 נעלם שטובמה שכל

Asus4    Em7 
 לגעת בואי

Bm7 
 אלי בואי

G
 יודעתאת,כן

Bm7  F#m 
 לעולם אותך ארקיד אני

D A Em7 
 לאיבוד נלך,נתחבק בואי

Bm7  F#m    G 
 צמוד בסלואו נתחבק בואי

D A Em7 
 לאיבוד נלך,נתחבק בואי

Bm7  F#m    G 
 צמודבסלואו נתחבק בואי
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 משינה-בואי וניפול 

Bb Fm
 בואי וניפול

Eb C#
 סגול אל תוך עולם

Bb Fm
 בואי ונשכב

Eb Fm
 אל מול אגם מוזהב

Bb Fm
 עלסבואי נת

Eb C#
 על עור של ברדלס

Bb Fm
 ונאהב בואי
Eb Fm

 תיקחי אותי עכשיו

Bb Fm
 כשאת עושה לי אהבה

Bb Fm
 אני נשרף בלהבה

Bb CmBb
 מתנפץ לרסיסים והירח

Cm BbFm
 זרים לכוכביםשאחר כך מתפ

Bb Fm
 בואי וניפול

Eb C#
 סגול אל תוך עולם

Bb Fm
 בואי ונצחק

Eb Fm
 על זמן ועל מרחק

Bb Fm
 בואי ונבכה

Eb C#
 אל מול נהר גואה

Bb Fm
 ונחלום בואי
Eb Fm

 שהאתמול היום

Bb Fm
 כשאת עושה לי אהבה

Bb Fm
 אני נשרף בלהבה

Bb CmBb
 מתנפץ לרסיסים והירח

Cm BbFm
 שאחר כך מתפזרים לכוכבים
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אביב גפן- וקר טוב איראןב

Dm BbAGm
 בוקר טוב איראן השדרן מודיע

Dm BbAGm
 איך פחדנו שהיום הזה יגיע

Dm BbAGm
 כל האנשים התחילו להזיע

Dm BbABb
את החופש עף  כשראו פתאום

FEbGmBb
 בוקר טוב איראן כאן גרים אנחנו

FEbGmBb
ה שתקנובוקר טוב איראן כנרא

FEbGmBb
 בוקר טוב איראן כאן נחיה בפחד

FEbGmBb
 בוקר טוב איראן כאן נמות ביחד

Dm            BbAGm
 בוקר טוב איראן

Dm BbAGm
 ואלוהים בוכה כשהוא רואה אותנו

Dm BbAGm
 בשמו מה הם עשו לנומה הם עשו

Dm BbAGm
 הרחובות ריקים מהחלומות שלנו

Dm BbABb
 האם אתם זוכרים זה היה לנו ביד
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 אבטיפוס- בוקר טוב עולם

Em CGDEm
 מכונית מוכנה הוא ייקח אותה

CGDEm
את הנוף  לסיבוב בשכונה ויראה לה

CGDEm
 פה ושם זה עוזר אני לא משתנה

CGD
 פה ושם היא תצחק

Em CGDEm
את ידו על כתפה  פתאום הוא ישים

CGDEm
 השמלה תתקמט היא תחשוב על הבית

CGDEm
 פה ושם זה עוזר אני לא מוותר

CGD
 פה ושם היא תצעק

Em CG
 בוקר טוב עולם

DEm
יש ברבורים באגם

Em CG
 בוקר טוב עולם

DEm
 אני הולכת מכאן

Em CG
 בוקר טוב עולם

DAm7 CAm7 C
יש ברבורים באגם הזה באגם הזה

Em CGDEm
 רחלי אשתו היא קוראת מחשבות

CGDEm
 היא אומרת זה בסדר הוא לא תמיד ככה

CGDEm
 אבטיח הצבאי לבש את הדובון

CGD
 וירד לרחוב

Em CGDEm
 הוא ירד לרחוב ואחר כך חזר

CGDEm
 הוא ידע מה הוא עושה כאן דלת נטרקת

CGDEm
 השמיעה התקלקל מכשיר

CGD
 בזמן הלא נכון

Em CG
 בוקר טוב עולם

DEm
יש ברבורים באגם

Em CG
 בוקר טוב עולם

DEm
 אני הולכת מכאן

Em CG
 בוקר טוב עולם

DAm7 CAm7 C
ב  רבורים באגם הזה באגם הזהיש
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 נמרוד והבודדים-בורח 

C: פתיחה C G G C C

Am            C 
 לפעמים אני נראה עייף

C G F
 וזה לא בגללך

Am            C 
 ולפעמים מהחיים פוחד

C G FEm
 ונרגע בגללך

Em/B                Am 
 שלי נשבראך לפעמים הלב
G F

 ולכן מתחיל לרעוד
Am                   C 

יש לי צורך מוזר  ולפעמים
G F
 לצאת ולנדוד

E C
 צורח בורח

F G Am     E 
 למקום שלא יציקו לי

E C
 צורח קורא לך

F G Am     E 
 שתבואי לחמם אותי

G
 כשקר לי

Am                    C 
 אז אל תבכי הלילה כשאלך

C G F
 כי זה לא בגללך

Am                     C 
 אחרי הכל בסוף תמיד חוזר

C G FEm
 להיות קרוב אל ליבך

Em/B                 Am 
 אך לפעמים הלב שלי נשבר

G F
 ולכן מתחיל לרעוד

Am                   C 
יש לי צורך מוזר  ולפעמים

G F
 לצאת ולנדוד

E C
 צורח בורח

F G Am     E 
 למקום שלא יציקו לי

E C
 צורח קורא לך

F G Am     E 
 שתבואי לחמם אותי

E: מעבר CF G Am  E CF G Am 

E C
 צורח בורח

F G Am     E 
 למקום שלא יציקו לי

E C
 צורח קורא לך

F G Am     E 
 שתבואי לחמם אותי

G
 כשקר לי

Am            C 
 לפעמים אני נראה עייף

C G F
 וזה לא בגללך
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 אריאל זילבר-בחברה להגנת הטבע 

Am C
 לדני יש סימפטיה לנשים מבוגרות

Em GEmG
 משיכה פנימית משיכה מינית

Am C
 יושב לו באמבטיה מצייר על הקירות

Em GEmG
 קבוע דחף לא ידוע ממש מנהג

Am C
 לחדרהרינה הזמינה אותי

Em GEmG
 זה בטח רציני-חשבתי לעצמי

Am C
 ידוע ומקובל בחברה אביה איש

Em GEmG
 אולי יש פה סיכוי לקבל איזה מינוי

C
 מזל אבל חבל איזה מן

Am C
 ושב על הספסל ליד הסופרסלי

Am Em
 רוצה להיות חבר של קבע

Am D7
 הטבע בחברה להגנת

C
 לשמור על החיות

GAmEm
 שלאט נעלמות מן העולם

Am Em
 רוצה להיות חבר של קבע

Am D7
 הטבע חברה להגנתב
C

את הפרחים  להשקות
GAmEm

 לשתול כמה עצים כמו כולם
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אריאל זילבר- בטי בם

Am 
 כמו שערה על ראש קרח

C
 כמו כלב בלילות ירח

Bm 
 כמו מסיבה שאיש לא בא

E
 בוכהיושבת

Am 
 הלכתי לבקש סליחה

C
 בטי בטי בם

Am        E 
את כולם  אוהבת

Dm 
 אוהבת לבדה
E
 אוהבת אבודה

C
 בטי בטי בם

Am       E 
 נלך נלך לים

Am     E         Dm 
 נשכב ביחד על החול החם

Am 
 כמו אחד שלא בטוח
C

 היא כמו נוצה נוצה ברוח
Bm 

 מאמינה, הכל קונה
E

 וכל איש חשוב
Am 

 הלך הלך מבלי לשוב

C
 בטי בטי בם

Am        E 
את כולם  אוהבת

Dm 
 אוהבת לבדה
E
 אוהבת אבודה

C
 בטי בטי בם

Am       E 
 נלך נלך לים

Am     E         Dm 
 נשכב ביחד על החול החם

Am 
 אין שלום ואין כבר כוח
C
 ואין כבר אין לאן לברוח
Bm 
 כמו בגלויות הכל שטויות

E
 ואין מה לומר

Am 
 אם לא היום אולי מחר

C
 בטי בטי בם

Am        E 
א ת כולםאוהבת

Dm 
 אוהבת לבדה
E
 אוהבת אבודה

C
 בטי בטי בם

Am        E 
את כולם  אוהבת

Dm 
 אוהבת לבדה
E
 אוהבת אבודה

C
 בטי בטי בם

Am       E 
 נלך ליםנלך

Am     E         Dm 
 נשכב ביחד על החול החם
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 כוורת- לילה ביום וב

Cm7 F
 ביום ובלילה

Cm7 Bb
 במצב איום אני
CF

 מחכה לך למעלה
Eb Dm7 GmC

ןושיל נרדם בלי

Cm7 F
 את לא מטלפנת

Cm7 Bb
 את לא מגלה רצון

CF
 להביא לי תועלת

Eb Dm7 GmC
 למנוע אסון

Cm7 
 לבוא אתמוללא רצית

Dm7 GmGm7 
 אמרת שיש לך עניינים

Bb     Cm7 
 זה שאת פוגעת בי
G7    Dm7    F 
 זה צער בעלי חיים

Cm7 F
 דפקתי בדלת

Cm7 Bb
 ענית שאת לא נמצאת

CF
את בטח זוכרת

Eb Dm7 GmC
 קבענו לסרט

Cm7 F
 ילדה מסודרת

Cm7 Bb
 עשית שיהיה לך טוב

CF
 יש דבש בכוורת

Eb Dm7 GmC
את יעקב ויש לך

Cm7 
 כמה זמן אפשר לחלום

Dm7 GmGm7 
 ולא לגעת רק לראות

Bb Cm7 
 המצפון שלך שקט

G7  Dm7  F 
 שלי הולך מכות

Cm7 |F|Cm7 |Bb|
C|F|EbDm7 GmC

Cm7 |F|Cm7|Bb|
C|F|EbDm7 GmC

Cm7 
 לא רצית לבוא אתמול

Dm7 GmGm7 
 אמרת שיש לך עניינים

Bb         Cm7 
 זה שאת פוגעת בי

G7 Dm7 F 
 זה צער בעלי חיים

Cm7 F
 ביום ובלילה

Cm7 Bb
 אני במצב איום

CF
 מחכה לך למעלה

Eb Dm7 GmC
ן לישו נרדם בלי

Cm7 F
את לא מטלפנת

Cm7 Bb
ןאת לא מגלה רצו

CF
 להביא לי תועלת

Eb Dm7 GmC
ןוסאעונמל

EbDm7 GmC: סיום
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 רמי קליינשטיין-ביום של הפצצה 

//: פתיחה C G/B / Am7 Em/G / Fm7 F E  C/E / Dm / G4 / G Dm C G //  

Fm7                  Am7     G/B               C 
את השעון שב איתי  על החלון עזוב עכשיו

G/B              G7               F        G7             C/G 
 שקט למטה ברחוב חבק אותי חזק וטוב

G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 
הפצצה ככה היא רוצה  ביום של

// C G/B / F/A G Dm C G // 

Fm7                  Am7     G/B           C 
א נצא מהארון ליום אחד של תאטרוןבו

G/B       G7                   F       G7                     C/G 
 בריינס על הכביש נשחק אישה ואישנשכב

G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 
הפצצה ככה היא רוצה  ביום של

F/A            G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 
הפצצה ככה היא רוצה  ביום של

Dm     C/E             F       G         F/A        Bb 
 נשען על מעקה הגג מהצפון יורד ענן

G Fm7   C/G               E/Ab     D/F#     F       C/G            
 היא צודקת כמובן זה לא עוזר להיות מודאג

Fm7                  Am7         G/B         C 
 בטוח לא בטוח אל תהיה כל כך מתוחכן

G/B  C    G      F                      Am         G                 C/G 
את המנועבוא נצא  לגנוב אופנוע נשרוף ביחד

G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 
הפצצה ככה היא רוצה  ביום של

F/A            G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 
הפצצה ככה היא רוצה  ביום של

C/E        F    G/D             C       G 
 גופרית וערפל גועששימטירו

G/B   C   G7   F   Am/E  Dm    C/E        F 
 האשאל בוא איתי נרקוד

G G4            F      C/E       F  Cm7/G 
הפצצה ביום  ביום ביום של

//:סיום C G/B / Am Em/G / Fm7 C/E / Dm G4 / G / C / C //     
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 לידר עברי- ביום שמש יפה 

#C#G
 ביום שמש יפה אני פותח חלון

Bbm#F
קצת אור לדירה  שיכנס

#C#GBbm 
 ביום שמש יפה מסתכל מסביב ומבין

#F
 מה שרציתי קרה

#C#G
 ויש שמש בחוץ העולם מחייך אלי

Bbm#F
 זה חיוך אמיתי

#C#G
 האהבה שלי שקשה בשבילכם

Bbm#F
 היא טובה בשבילי

Ebm7#CEbm 
 אז היום, היא טובה בשבילי

E
 אני לא נותן לה ללכת

BC#m#F
את הכל  בדיוק כשרציתי לקבור

B
את הדגל  ולקפל

C#m#F
 ועד שמצאתי אמת אמיתית

Ebm B
 והיא שמה לי רגל

C#m#F
 תחזיק במוטות שתקעו אנשים ותקשיב

Ebm B
 זה נגד הרוח

Cdim#C
 מעיפה בניינים ונותנת לי כוח

Bbm#F
 ונותנת לי כוח

#C#GBbm
 ביום שמש יפה אני קם מאוחר ופותח

#F
 חלון לרחוב

#C#G
יש מיליון אנשים שעוברים לפני

Bbm       #F
קצת רחוק וקצת קרוב

#C#GBbm
 ויש יופי של ים והאוויר כבר נקי מהגשם

#F
 שהיה כאן אתמול

#CG#
 אם זה חיוך אמיתי, האהבה שלי

Bbm F#
 אני הפסקתי לשאול

Ebm7#CEbm
 אז עכשיו, אני הפסקתי לשאול

E
תאני לא נותן לה ללכ

BC#m#F
 בדיוק כשרציתי לקבור את הכל

B
את הדגל  ולקפל

C#m#F
 ועד שמצאתי אמת אמיתית

Ebm B
 והיא שמה לי רגל

C#m#F
 תחזיק במוטות שתקעו אנשים ותקשיב

Ebm B
 זה נגד הרוח

Cdim #C
 מעיפה בניינים ונותנת לי כוח

Bbm#F
 ונותנת לי כוח
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 רותי נבון-בין האצבעות 

Fm 
 בין המבטים בין האצבעות
Bbm 
 שלנו בין המקומות

CFm
 המסומנים באהבה

Fm 
 בין השושנים בין החלומות
Bbm 

 שלנו האהבותבין
CFm

 בימים יפים של אגדה

G# 
 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 
 כמעט הזמן נגמר

CC#
 קיץ חורף סתיו אביב

Eb G#
 עוד שנה אחת

G# 
 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 
 כמעט הזמן נגמר

CC#
 קיץ חורף סתיו אביב

Eb Fm
 עוד שנה אחת

FmBbm CFmFmBbmCFm:מעבר

Fm 
 בין הידידים בין המשפחה
Bbm 

 בין האנשים שאנו
CFm

 להיות תמיד רק איתם רוצים
Fm 

 בין שנאספים בין הזיכרונות
Bbm 

 המלחמות שלנו
CFm

 והעתיד למען העבר

G# 
 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 
 כמעט הזמן נגמר

CC#
 קיץ חורף סתיו אביב

Eb G#
 עוד שנה אחת

G# 
 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 
 כמעט הזמן נגמר

CC#
 קיץ חורף סתיו אביב

Eb Fm
 עוד שנה אחת

FmBbmCFmFmBbmCFm: מעבר

Fm 
 בין הרגעים בין היממות

Bbm 
 בין החגיגות שלנו

CFm
 בין הכשלנות והשמחה

Fm 
 השמשות בין בין האובים

Bbm 
 בין האצבעות שאנו

CFm
 מחזיקים איתך וגם איתך

G# 
 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 
 כמעט הזמן נגמר

CC#
 קיץ חורף סתיו אביב

Eb G#
תעוד שנה אח

G# 
 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 
 כמעט הזמן נגמר

CC#
 קיץ חורף סתיו אביב

Eb Fm
 עוד שנה אחת
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 יזהר אשדות-בכל פעם שאני מתאהב 

F#m EAAsus4 A
 כל הערב שתינו כבד

F#m EAAsus4 A
 ודיברנו על אושר ישן

F#m E
 עד שלא היה אור

DBm
 והייתי שיכור

DEF#mE
את אמרת תשאר לישון כאן

AG#m 
את הלילה  חתולים משגעים

Bm DE
 כוכבים מתרסקים באוזון המותש

ADEA
מ  תאהב בך מחדשוהפעם אני

DEA
 מסתמם מתערבב בך מחדש

DEF#m
 בך מחדש כן אני מתאהב

F#m EAAsus4 A
 במראות ירוקות ורעות

F#m EAAsus4 A
 ראיתי אותי משתקף

F#m E
 צל של חולשה

DBm
שהוריח אי
DEF#m E

 גנבו אותי שם לתוכך

AG#m 
 מתעורר אל גופך לאור בוקר

Bm DE
 משתחרר משינה כמו נשל נחש

ADEA
ב  מחדשך ושוב פעם אני מתאהב

DEA
ב בך מחדשמתרסק מתרח

DEF#m
 כן אני מתאהב בך מחדש

A
 וכתבנו שירים על עצמנו

G#m 
 ונגמרנו מרעל ודבש

Bm 
 כשהחושך ירד

Bm 
 רקדנו לבד

DE
 בעולם שכבר אין בו ממש

ADEA
 בך מחדש אך הפעם אני מתאהב

DEA
 בך מחדש כן אני מתאהב
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 פופיק ארנון- בלדה בין כוכבים 

E7            Bm7 Bm  F#m    E         A 
.הנוגה שלחה אל הצדק חיוך הי יופיטר בוא ונצאה

A C#m                A Bm  F#m       E         A  
.ה קסיופיאבשביל החלב כוס קפה הפוך נראה מה שלום

E7           B7/Eb           D             F#m 
.נתפוס עגלה קטנה או גדולה הלילה הזה משגע

A7   A        E     D Am7    A 
 זה לא מעט שצדק וונוס לבד

E A°   A        E            D    
.יד ביד השמיים, יוצאים לבלות יד ביד

E7              Bm7 Bm  F#m    E         A 
 נקפוץ לשעה אל כוכב הצפון עם רוח קלילה מנשבת

A C#m      A     Bm  F#m   E          A  
.רק אל תתנהג לי כמו אפלטון כאלו אנני אוהבת

E7                B7/Eb            D             F#m 
.על זנב השביט כשהוא לא מביט נתפוס לנו רגע לשבת

A7   A        E     D Am7    A 
 זה לא מעט שצדק וונוס לבד

E A°   A        E            D    
.יד ביד השמיים, יוצאים לבלות יד ביד

E7              Bm7 Bm  F#m    E         A 
.הצדק וונוס הרקיעו שחקים קרצו כוכבים בשמים
A C#m          A     Bm  F#m   E          A  
.הכסיל לבדו שח ללא פקפוקים הביטו זה זוג משמים

E7                B7/Eb               D       F#m 
.ורק מאדים בצד האדים גם לו היא תצמיח קרניים

A7   A        E     D Am7    A 
 זה לא מעט שצדק וונוס לבד

E A°   A        E            D    
.יד ביד השמיים, יוצאים לבלות יד ביד
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 יעל לוי-בלדה לנאיבית 

 Asus4 Dsus4:פתיחה
Asus4 Dsus4 Am

Dm Am
 אמרת שהכל יסתדר לך בסדר

Dm Am
 כמו בספרים שקראת בבית ספר

Bb F
 כולם לך אמרו אתם זוג משמיים

Dm  BbE
 ובינתייםעכשיו השמיים ריקים

Am Am#7 
 ארבע בבוקר השחר מפציע

Am7 D7
 חושבת אולי הוא בכל זאת יגיע

Dm Am
 שמה קומקום מציתה עוד סיגריה

Dm BbE
את הלילה  ברדיו שירים שסוגרים

FC
 יום בא ויום הולך

FDmAm
 נאיבית שכמותך ואת נשארת

FDmEm
 יום בא ויום הולך

Dm F
 ואת נשארת

EE\G Asus4 
 שכמותך נאיבית

 Asus4 Dsus4:מעבר
Asus4          Dsus4 Am

Dm Am
 חולמת ליד התנור ורוקמת

Dm Am
 צלבים וקווים לחולצה של הילד

Bb F
 הגבר שלך מי יודע היכן הוא

Dm  BbE
 שותה ובורח כמו אליהו

Am Am#7 
 ארבע בבוקר השחר מפציע

Am7 D7
 חושבת אולי הוא בכל זאת יגיע

Dm Am
 מציתה עוד סיגריהשמה קומקום

Dm BbE
את הלילה  ברדיו שירים שסוגרים

FC
 יום בא ויום הולך

FDmAm
 נאיבית שכמותך ואת נשארת

FDmEm
 יום בא ויום הולך

Dm F
 ואת נשארת

EE\G Asus4 
 שכמותך נאיבית

 Asus4 Dsus4:מעבר
Asus4          Dsus4 Am

Dm Am
 בבוקר תצאי בחלוק לנער את

Dm    Am
 הברוש המשיר טיפת לילה זוהרת

Bb F
 מרחוק אז תראי איש שיכור רץ אלייך

Dm  BbE
 ושוב לקראתו תפרשי זרועותייך

Am Am#7 
 ארבע בבוקר השחר מפציע

Am7 D7
 חושבת אולי הוא בכל זאת יגיע

Dm Am
 שמה קומקום מציתה עוד סיגריה

Dm BbE
את הלילה  ברדיו שירים שסוגרים

FC
 יום בא ויום הולך

FDmAm
 נאיבית שכמותך ואת נשארת

FDmEm
 יום בא ויום הולך

Dm F
 ואת נשארת

EE\G Asus4 
 שכמותך נאיבית

 Asus4 Dsus4:סיום
Asus4         Dsus4 Am
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 משינה- בלדה לסוכן כפול 

Em 
 הוא הגיע אל הארץ בדרכים עקלקלות

F
 הוא היה סוכן חשאי לא רצה להתגלות

Em 
א נהג להתאכסן במלונות מפואריםהו
F

 הוא תמיד היה קיים על חשבונם של אחרים

Em 
 הוא נלחם במוסלמים והסתתר באיסטנבול

F
את הרוסים הוא היה סוכן כפול  הוא התעה

Em 
 בספינה של עבדים אל ארץ כנען הוא חתר

FG
 למצרים הוא חזרהתורכים שלטו בארץ

GBm
 הוא רכב לפלשטינה

GBm
 על גמל דו דבשתי

GBm
 הוא הגיע לראש פינה

GBm
 במסווה של שייך תורכי

Em 
 תוך שלושה ימים וחצי הוא נפגש עם הסולטן

F
ב גןהוא לקח אותו בטכסי ורצח אותו

Em 
 הוא הצית בתים בלילה התורכים סבלו ביום

F
 הם קראו לו אפס אפס יוסף יוסף האיום

GBm
 הוא רכב לפלשתינה

GBm
 על חמור תלת מימדי

GBm
 הוא הגיע לראש פינה

GBm
 במסווה של גזר גמדי

GBm
 ואשתו אמרה לו יוסף

GBm
 תשנה את הגישה

GBm
 הוא אמר לה תהיי בשקט

GBm
את האישה  והחליף



166

 החלונות הגבוהים-בלדה לעוזב קיבוץ 

את הקיבוץ  עם מזוודה אחת לפני חמש שנים עזב
 נראה איך יסתדר אמרו עליו ובלוריתו המתנפנפת

.תראו שעוד יחזור על ארבע אל הרפת בחוץ
 גר אצל הדודה וחי בהקפה נידחת אחתהבסטיקייעבד
את משלחתארגנובמשק  החרפה לא יכלו לשאת

EAEB: פתיחה

EA
 פעם ביובל הגיע לביקור

C#m BF#mBC#mF#mB
 בחדר הוריו יושב ועם היה חומק בשביל

EA
 מסמיק מעט נבוך ולא מרבה דיבור

C#m BF#m BE
 בסדרי הכללצא תדאגואל כן ולא
F#m BC#m 

 אבל לוקח אומר שלא צריך
F#m BE

 יונתןקילו אלכסנדר וכמה
AG#m

 אתה יודע תודה וממלמל
F# B

 כמובן רק בשביל הדרך

EG#mAE
 הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב

G#m C#m F#B
ג  קטן וזה עובר ולא חשובוק´זה

EG#mAE
 עוד ישובהוא הוא עוד ישוב

G#m C#m F#B
ג  חשוב וק קטן וזה עובר ולא´זה

EAEEAEB
 הוא הוא עוד ישוב

EA
 איך השנים חולפות קשה להאמין

C#m BF#mBC#mF#mB
מע הוא ללא בלורית ט מקריחמפה לשם

EA
 אומרים חושב בשמאל וחי לו בימין

C#m BF#m BE
 בהרצליה בוילה שבנה אי שם

F#m BC#m 
 שפעם ביובל הוא לביקור מגיע

F#m BE
 על זרועו אישתו השחקנית

AG#m
 ההורים על אבטיח יושבים עם

F# B
 הקיבוץ מביט במכונית

EG#mAE
 הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב

G#m C#mF#B
 וק קטן וזה עובר ולא חשוב´ג זה
EG#mAE

 הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב
G#m C#mF#B
ג  ולא חשוב וק קטן וזה עובר´זה

EAE
 הוא הוא עוד ישוב

EA
 איזה בן קיבוץ בא לבקר בעיר

C#m BF#mBC#mF#mB
 התרמיל ובלוריתו המתנפנפת נבוך עם

EA
בח הוא ויסקי טוב מוזג  ור צעירתשתה

C#m BF#mBE
 אז מה נשמע ברפת ספר ומחייך
F#m BC#m

 אוהב לשקוע בכורסא בנחת
F#m BE

 נחוץ להזכיר כל פעם גם אם לא
AG#m

 בשיחה שמסביב קולחת
F# B

 יבוץשאני הייתי בק

EG#mAE
 ישוב הוא לא ישוב הוא לא

G#m C#mF#B
 ולמה לא ולמה לה ולא חשוב

EG#mAE
 הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב

G#m C#mF#B
 לה ולא חשוב ולמה לא ולמה

EAE
 הוא הוא לא ישוב

EG#mAE
 ישוב הוא לא ישוב הוא לא

G#m C#mF#B
 ולמה לא ולמה לה ולא חשוב

EG#mAE
 הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב

G#m C#mF#B
 לה ולא חשוב ולמה לא ולמה

EAE
 הוא הוא לא ישוב
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 ארון שבו-וק זיקהבלוז בתי 

EmGAEmGA: פתיחה

Em GA
 קשת חיוורת מעל בתי הזיקוק

Em GA
 אני כמו נמלה למטה זרוק

Am CD
 שוכב בחול החם רואה עשן

Am B
א לא ימותהו-עשן הוא לא ענן

Am 
 עשן לא נעלם לבד הוא לא ימות

Em GA
 ורוח מזרחית-בתי חרושת

Em GA
 אביב שלי-הו איזה ריח

Am CD
 תה לא יכול לנשום אתה נחנק'

Am B
 תה לא יכול לנשום אתה נחנק'

Am 
ת  פה בעוד אבק'סותמים לך

EmGA: מעבר

Am 
 אלך לשם בלילה מחופש

CB
 הנפט של העולם עלי נמאס

Am 
 אל רדיוס המוות אני מתקרב

CB
 דופק לי הלב-מתחת לפוזה

Am 
 אני מזמן מחפש אותם

CBCB
 ני הולך לפוצץ אותם לפוצץ אותםא

EmGAEmGA: מעבר

Em GA
קצר-הפתיל נדלק  החוט נהיה

Em GA
 עוד רגע וכל העולם יבער

Am CD
 הו אלוהים האש כל כך יפה

Am B
ה  אש כל כך יפההו אלוהים

Am 
 על השריפה-אני שופך עוד נפט

...אלך לשם בלילה מחופש
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יהודית רביץ, כספי מתי- בלילות הקיץ החמים 

Dm BbBb7GmG7
 החמים בלילות הקיץ

E7 A7Dm
 שום דבר אינו קורה

Eb7  Cm
 כוכב נגוז מבעדאולי

Cm7 Em7 
 פתוח לחלון

A7      D
 נשמע הרחק צרצר אולי

A7      7DGm
 לא מתקתק אך אפילו השעון

Eb7 Gm7 
 בלילות הקיץ החמים

E7  A7Dm
 שום דבר אינו קורה

Dm BbBb7GmG7
 לעץ התות בכפרמתחת

E7 A7Dm
 יושבים ומדברים

Eb7 Cm
ישן וראיםק  בספר בעל ריח

Cm7 Em7 
 עוצמים עיניים ושותקים

A7  D
 שום דבר אחר אינו קורה

A7      7DGm
 החמים הקיץ בלילות

Eb7 Gm7 
ב  כפרמתחת לעץ התות

E7 A7Dm
 יושבים ומדברים
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 ערן צור-) גירסא אקוסטית(לילות של ירח מלאב

Bm11 
 בלילות של ירח מלא

Bm11/G Bm11o/A 
 רואה אותך לידי

Bm11 
 שוכבים על המיטה בחושך

Bm11/G      Bm11o/A 
 כל החלונות פתוחים

D9 GoD9A
 כסוף וחלביהאור מאיר אותנו

Bm11 
 הנה הפנים שלך הנה העיניים

Bm11/G Bm11o/A 
 הנה החיוך האצילי

Bm11 
 הנה בפחדים והנתק

Bm11/G Bm11o/A 
 והנה דאגה אלי

D9 GoD9D9
 והנה שמחה כי אנחנו כאן ביחד

:פזמון
Bm11/G Bm11 

 יש לנו אהבה
Bm11o/A 

 ית מאמינההי
Bm11/G Bm11 

 אחרי כל המדבר הזה, אחרי
Bm11o/A 

 איזו נחמה

Bm11 
 בלילות של ירח מלא

Bm11/G Bm11o/A 
 דמיון הופך למציאות

Bm11 
 כמעט שאפשר לגעת

Bm11/G Bm11o/A 
 דרך זיכרון בדמות

D9 GoD9Go
את לא שלי, אני יודע  נכון
D9 GoD9D9
 בחושך את איתי, אבל עכשיו

Bm11/G Bm11 
 יש לנו אהבה, יש

Bm11o/A 
 היית מאמינה

Bm11/G Bm11 
 אחרי כל המדבר הזה, אחרי

Bm11o/A 
 איזו נחמה

GBm
x4טה טה טה טה

Bm11/G Bm11 
יש לנו אהבה

Bm11o/A 
 היית מאמינה

Bm11/G Bm11 
 אחרי כל המדבר הזה, אחרי

A
 איזו נחמה
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 ערן צור-בלילות של ירח מלא 

Bm 
 בלילות של ירח מלא

GA
 רואה אותך לידי

Bm 
 שוכבים על המיטה בחושך

GA
 פתוחים כל החלונות

DG
 האור מאיר אותנו

DF#
 כסוף וחלבי

Bm 
 הנה הפנים שלך

Bm 
 ינייםעה הנה

GA
 הנה החיוך האצילי

Bm 
 הנה הפחדים והנתק

GA
 הנה דאגה אליי

D
 שימחה והנה

GDG
 כי אנחנו כאן ביחד

GBm
 אהבהיש לנו

E
 היית מאמינה

GBm
 הזה אחרי כל המדבר

E
 איזו נחמה

Bm 
 בלילות של ירח מלא

GA
 דמיון הופך למציאות

Bm 
 לגעת מעט שאפשרכ

GA
 ודמותדרך זיכרון

D
 אני יודע

GDG
את לא שלי  נכון

D
 אבל עכשיו

GDG
את איתי בחושך

GBm
יש לנו אהבה
E
 היית מאמינה

GBm
 הזה אחרי כל המדבר

E
 איזו נחמה
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 משינה-בן המלך 

CAm
 ביער בקתה

CAm
 היא גרה לבד

CAm
עההיא לא יד

FG
 היא פרח שנהב

CAm
 ביער רוכבים

CAm
 שלושה פרשים

CAm
 אותה מחפשים

FG
 לקחת אליו

Am F
 בן המלך מאוהב

CF
 בנסיכה עם שערות זהב

Am FC
 לא סיפור ילדים אהה

Am F
 בן המלך מאוהב

CF
 בנסיכה עם שערות זהב

Am FC
 כמו סיפור ילדים אהה

CAm
 קטפה לה פרחים

CAm
 הכינה לה תה

CAm
 היא לא ידעה

FG
 אותה מחפשים

CAm
 ביער רוכבים

CAm
 שלושה פרשים

CAm
 אותה מחפשים

FG
 היא פרח שנהב

Am F
 בן המלך מאוהב

CF
 בנסיכה עם שערות זהב

Am FC
 לא סיפור ילדים אהה

Am F
 בן המלך מאוהב

CF
 בנסיכה עם שערות זהב

Am FC
 כמו סיפור ילדים אהה
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גל- בני ילד רע ריקי

Am C
יש לי חבר שקוראים לו בנימין

DEAm
 אבל אני קוראת לו בני

Am C
בת עשר בעוד כמה ימים  אני אהיה

DEAm
קצת יותר קטן ממני  ובני

GFC
 אנחנו נפגשים כל יום בצהרים

CE
 בחצר ליד הקן של היונים

Am CFD
 בני מראה לי איך עומדים על הידיים

FEAm
את התחתונים  ואני מראה לו

CD
 בני בני ילד רע

FE
 אני אוהבת אותו כל כך נורא

Am GCD
רע בני בני  ילד
FEsus4 EAm

את בני רע-אני אוהבת  ילד

 בני אין לו אימא הוא אומר שהיא נסעה
 להביא לו אווירון ואופנים

יש אימא וגם אבא גם אחים שבעה  לי
ם יומייםמתי הם כבר ייסעו ליו

 אז לוקחים אותו לשוק-כשבני רעב
 ואם השוק מלא אז זה מצליח

 בודקים שאין שומר והמוכר עסוק
 ובני מסלק לו אבטיח

 בני בני ילד רע
 אני אוהבת אותו כל כך נורא

 בני בני ילד רע
את בני רע-אני אוהבת  ילד

 לפעמים אני ובני משחקים באבא אימא
 הוא צועק עלי וגם נותן מכות

 אחכ הוא אומר לי תשתקי כבר סימה
 אחרי מכות באות הנשיקות

 בני רוצה שנתנשק עם השיניים
 כמו בטלוויזיה בקפה

 בשביל שהוא יהיה מבסוט עד השמיים
 אני תמיד חולה והוא תמיד רופא

 בני בני ילד רע
 אני אוהבת אותו כל כך נורא

 בני בני ילד רע
את בני רע-אני אוהבת  ילד

יש עינ  יים שרואות הכוללבני
 ותלתלים שחורים עד הכתפיים
 הוא שר שירים של אלוויס

 של אלוויס הגדול
 וכל גופו רועד במכנסיים

 בני בני ילד רע
 אני אוהבת אותו כל כך נורא

 בני בני ילד רע
את בני רע-אני אוהבת  ילד
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 משינה- בספסל מול האגם 

GGmDD7
 יום בהיר חודש שבט

GGmDD7
 התקרבתי לאט

GGmDB
 וראיתי אותך על ספסל

Em ADD7
 התיישבתי וראשי אל על

GGmDD7
 מן השביל התקרב

GGmDD7
 איש אחד התיישב

GGmDB
 והסתיר לי אותך האדם

Em ADD7
 בספסל ההוא מול האגם

GADD7
 ציפורים שרות בסתיו

GADD7
 ואני בך מאוהב זה לא אני

GADD/C Bm
 אליי יותר מדיאת ישבת קרוב אליו ולא

Bb D
 לא ידעתי מה לעשות

GGmDD7
 סתם המשכתי לשרוק

GGmDD7
 מציץ התחלתי לבדוק

GGmDB
את שלחת לי מבט כן מבט

Em ADD7
 וידעתי שאני ואת

GADD7
 ומאז מאושרים

GADD7
את אני וההורים שלי שלך

GADD/C Bm
 את עכשיו קרובה אליי ורק אליי יותר מדי

Bb D
 לא ידעתי מה לעשות
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ן בני ברמ-בפונדק קטן 

E F G Am   
 בפונדק קטן בנמל קטן שם היין אדום ונוצץ

C G Am   
 בפונדק קטן הן ישבו שלושתן עם קברניט ולו

EAm
 רגל מעץ

Am                  Dm  
 ואמר הקברניט אין דבר אין דבר

C G
 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       
 אל הים הכחול עוד מחר

E F G Am   
את שפמו תקצץ  האחת נשקה השנייה צחקה השלישית

C G Am   
 קברניט ולובפונדק קטן כך ישבו שלשתן עם

EAm
 רגל מעץ

Am                  Dm  
 ואמר הקברניט אין דבר אין דבר

C G
 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       
 אל הים הכחול עוד מחר

E F G Am   
 חת על אופנוע מעץאז לקח חתן מפונדק קטן הא

C G Am   
 בפונדק עשן עם קברניט ולו ונותרו שתיהן

EAm
 רגל מעץ

Am                  Dm  
 ואמר הקברניט אין דבר אין דבר

C G
 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       
ה  ים הכחול עוד מחראל

E F G Am   
 לפונדק דומם אז נכנס קוסם והפך השנייה לו לנץ

C G Am   
 לבד עם קברניט ולו ונותרה בצד השלישית

EAm
 רגל מעץ

Am                  Dm  
 אין דבר ואמר הקברניט אין דבר

C G
 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       
 אל הים הכחול עוד מחר

E F G Am   
 קברניט אז על השלישית וכוסו בשולחן הוא ניפץ התכעס

C G Am   
עםק קטן כך בראש מורכן הוא ישבבפונד  רק

EAm
 רגל מעץ

Am                  Dm  
 ואמר הקברניט אין דבר אין דבר

C G
 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       
 אל הים הכחול עוד מחר
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שרון עזריה, גבי שושן- בראשית 

F#7 Bm
 בראשית היו שמים

F#7 Bm
 בראשית היה הים כחול

F#7 BmDE
 לילהבראשית היו לי יום ולילה

Bm 
 שעות הרבה כמו חול כחול

F#7 Bm
 בראשית הייתה הארץ

F#7 BmDE
להדשא עשב רך כשי לה  שי

Bm 
 בראשית

Em A
 גן בעדן גן בלי שער

Bm D
 משמים גשם טוב ניתך

Em A
 אלוהים היה רחום עם שחר

Bm DEm
 לי אותךולמשמרת נתן הוא לי אותך

Bm 
 לי אותך

F#7 Bm
 בראשית היה לי שמש

F#7 Bm
 בראשית זימרו לי ציפורים

F#7 BmDE
 ערבבראשית הבשיל הפרי עד ערב

Bm 
 תותים וגרגרים

F#7 Bm
 היה לי לילה

F#7 BmDE
 ערששיר ערש הרוחות ניגנו זימרו

Bm 
יתבראש

Em A
 גן בעדן גן בלי שער

Bm D
 משמים גשם טוב ניתך

Em A
 אלוהים היה רחום עם שחר

Bm D
 ולמשמרת נתן הוא לי אותך

Em A
 גן בעדן גן בלי שער

Bm D
 משמים גשם טוב ניתך

Em A
 אלוהים היה רחום עם שחר

Bm DEm
 לי אותךולמשמרת נתן הוא לי אותך

Bm 
 לי אותך

Em 
 לי אותך

Bm 
 לי אותך

F#7 Bm
 בראשית היו שמים

F#7 Bm
 בראשית היה הים כחול

F#7 Bm
 בראשית הייתה הארץ

F#7 Bm
 בראשית היה לי שמש

F#7 Bm
 בראשית זימרו לי ציפורים

F#7 BmF#7BmF#7Bm: סיום
 בראשית
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 משינה- ברחובות שלנו

Dm 
 ברחובות שלנו

יש קסם מיוחד
Bb 
 זה לא מפריע

 רק אם אתה לבד
Gm 
 כשאתה לבד

 הכל נראה גדול
Dm 
 הכוכבים למעלה
Dm 
 לא רוצים ליפול

Dm 
 האנשים הרגילים

 לישון בשקט הם הולכים
Bb 
 חתולים מיללים

 ילדים לא נרדמים
Gm 
 ברחובות שלנו

 הכל כבר התרוקן
Dm 
 זה לא מפריע

Dm 
 רק אם אתה זקן

DG
 קם מתוך שינה

E9 A6D
 מביט בלבנה ששרה

GEADm
 שיר קינה אווו

Dm 
 כל כך הרבה תמונות

 חולפות במהירות
Bb 

 אתה רוצה לחיות

 אתה רוצה למות
Gm 
 כשאתה לבד

 זקוק לאהבה
Dm 

 אתה פתאום מרגיש
Dm 

יש לך  תקווהעוד

DG
 קם מתוך שינה

E9 A6D
 מביט בלבנה ששרה

GEADm
 שיר קינה אווו

Dm 
 ברחובות שלנו

יש קסם מיוחד
Bb 
 זה לא מפריע

 רק אם אתה לבד
Gm 

 ברגעים המעטים

 הכל קורה מהר
Dm 

 אתה פתאום מרגיש
Dm 

 שהו אחרכמו מי
Dm 
 כמו מישהו אחר
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 נעליים-בריכה 

:פתיחה
Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 

Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 
 היא נותנת תחושה שהכל יהיה כבר בסדר

Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 
ל ה בספרהימים שהיית אחד לא כתובים

Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 
 כמו ארנב מהכובע שולפת אותך אל החדר

Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 
 מה איתך, כן אתה, ואתה

FGFGC#mC#sus2 C#m
 בדמעות שלך שם היא שוחה,יש לה בריכה

FGFGC#mC#sus2 C#m
אתךגם מבקש שתשח, לא מתבייש  בדמעות שלךה

Em Esus2 Em
 שתשחה אתך

C#m C#sus2 C#m
 בדמעות שלך

:מעבר
Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 

Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 
 השיקוי ששולחת אליך מהול בתקווה

Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 
ל  שלומהודואגת לבוא לבקר לשאול

Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 
את הכוח שלה גם ממך  היא חייבת לשאוב

Em Esus2 )Esus2 Dsus2 Bsus2(Csus2 Cmaj7 
 מה איתך, כן אתה, ואתה

FGFGC#mC#sus2 C#m
 בדמעות שלך שם היא שוחה,יש לה בריכה

FGFGC#mC#sus2 C#m
 בדמעות שלךאתךגם מבקש שתשחה, לא מתבייש

Em Esus2 Em
 שתשחה אתך

C#m C#sus2 C#m
 בדמעות שלך

Em Esus2 Em
 בדמעות שלך

C#m C#sus2 C#m
 שתשחה אתך

Em Esus2 Em
 בדמעות שלך

C#m C#sus2 C#m
 שתשחה אתך

Em Esus2 Em
 בדמעות שלך

Em Esus2 Em

Em Esus2 Em
 אה

Em Esus2 Em

Em Esus2 Em
 אה

:סיום
Em Esus2 Em
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 מתי כספי- ברית עולם 

Bbm Cm7-5 DbCm7-5 
 אנו גוף אחד וד מעט כמעטע
BF#Cm7-5 F7Bbm
 לעד שלי בידית ידך נתתא

Bbm Cm7-5 DbCm7-5 
 שאני פוחדעדאת לי

BF#Cm7-5 F7
ר  הלילה כל גופי ועדולכן

Ebm Edim Bbm/F 
 יום יום וליל כל הזמן

F# Db
 בנתיב אחד
Ebm7-5 Bbm/F Bbm

 לא מסומן
Ebm Edim Bbm/F 
 יום וליל כל הזמן, יום

F# Db
 יחד ולבד
Ebm7-5 Db/F F7

 לעצמי נאמן לך

Gm7-5  Fm/Ab F7/A Bbm
 ואתך מתעצבב אותך הלילהאוה

Fm/C Dbmaj7 Ebdim Edim 
 מתלהב ואתך הלילה אוהב אותך

FGm7-5  F
 כאבעד עד הלב

Bbm Bm7-5 C7FF7
 מתקרבהווקמ

Bbm Cm7-5 DbCm7-5 
 נגלה מעט לאט אט

BF#Cm7-5 F7Bbm
 אולי נלמד ואולי מי אני מי את

Bbm Cm7-5 DbCm7-5 
 יותר ולתת לוותר

BF#Cm7-5 F7
 רק אהבתנו עד שתוותר

Ebm Edim Bbm/F 
 יום יום וליל כל הזמן

F# Db
 בנתיב אחד
Ebm7-5 Bbm/F Bbm

ןלא מסומ
Ebm Edim Bbm/F 
 יום וליל כל הזמן, יום

F# Db
 יחד ולבד
Ebm7-5 Db/F F7

 לעצמי נאמן לך

Gm7-5 Fm/Ab F7/A Bbm
 ואתך מתעצב אוהב אותך הלילה

Fm/C Dbmaj7 Ebdim Edim 
 מתלהב ואתך הלילה אוהב אותך

FGm7-5  F
ה  כאבעדלבעד

Bbm Bm7-5 C7FF7
 מתקרבהווקמ

Bbm Cm7-5 DbCm7-5 
 יעלה האור עד מעט

BF#Cm7-5 F7Bbm
 ורוצה אותך לזכור ואני שיכור

Bbm Cm7-5 DbCm7-5 
 עד ימי הסוף ולשמור

BF#Cm7-5 F7Bbm
ות התוףותגווע הלמ עד שנחלוף
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 צפרישירלי-בשבילי 

Cmaj7 BmCmaj7 D: פתיחה
Cmaj7 BmE

Em BmCmaj7 Am
 יום ולילה עם כל צליל שבא לי

Em BmCmaj7 
לי מנגנת  מנגינה
Bm Cmaj7 

 פותחת מה שסגור
Bm C

 ומדליקה אור כשאסור

Em Bm
 בשבילי זה לגעת

Cmaj7 D
 בשבילי זה לדעת

E
 ויותר

Em BmCmaj7 Bm
 לפעמים הכל יוצא בלי מוח

Em BmCmaj7 
את כל הכוח  תני לו זמן לשאת

Bm Cmaj7 
 תרגישי טוב עם עצמך

Bm C
 ותראי שהכל הולך

Em Bm
 בשבילי זה לגעת

Cmaj7 D
 זה לדעתבשבילי

E
 ויותר

DC
 איך זה יכול להיות

DCBm
את עצמי  אני מנסה מחדש לבנות

E
 לא

DC
 אף אחד לא אמר

DCBm
 שזה יהיה קל כל כך להיות לבד

Esus4           CAmCEm
 מהחייםתהני אז

EmBmCBm: מעבר
Em BmCmaj7 
Bm Cmaj7 BmC

Em Bm
 בשבילי זה לגעת

Cmaj7 D
 בשבילי זה לדעת

E
 ויותר

Em BmCmaj7 
 היו רגעים שהיו חזקיםכן

Am Am7 Em
 וחשבתי אולי זה הזמן לשנות

Em BmCmaj7 
 פחות כואביםשגם דברים אחרים

Am           B
 וכאלה שלא מדברים אלי

Em Bm
 בשבילי זה לגעת

Cmaj7 D
 בשבילי זה לדעת

E
 ויותר

F#m C#m
 בשבילי זה לגעת

F#m C#m
 ילי זה לדעתבשב
F# 
 ויותר
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להקת פיקוד מרכז- בשמלה אדומה

CEAmG
 בשמלה אדומה ושתי צמות

CEAmF
 ילדה קטנה יחידה ותמה

Em Bm
 עמדה ושאלה למה

F#m C#7F#m
 רותוכל הרי הגעש וכל הסע

EAD
 עמדו מזעפם ולא מצאו תשובה

Bm C#7 F#m 
 עמדו מזעפם ולא מצאו תשובה

CEAmG
 החיות עצרו מרוצתן

CEAmF
 ילדה קטנה יחידה ותמה

Em Bm
 עמדה ושאלה למה

F#m C#7F#m
 וכל האריות וכל הנמרים

EAD
 עמדו שמוטי ראשים ולא מצאו תשובה

Bm C#7 F#m 
 עמדו שמוטי ראשים ולא מצאו תשובה

CEAmG
את השורות  אותיות עצרו

CEAmF
 יחידה ותמהילדה קטנה

Em Bm
 עמדה ושאלה למה

F#m C#7F#m
 כל הספרים וכל המחברותו

EAD
 חפשו בן הכתובים ולא מצאו תשובה

Bm C#7F#m 
 חפשו בן הכתובים ולא מצאו תשובה

CEAmG
 אדומה ושתי צמותשמלהב

CEAmF
 ילדה קטנה יחידה ותמה

Em Bm
 עמדה ושאלה למה

F#m C#7F#m
 וכל התותחים וכל החיילים

EAD
 וכל הגדולים וכל החכמים

Bm C#7F#m 
 או תשובהעמדו חורי פנים ולא מצ

F#m C#7F#m
 וכל הרי הגעש וכל הסערות

EAD
 וכל האריות וכל הנמרים

EAD
 וכל הגדולים וכל החכמים

Bm C#7F#m 
 מדו חורי פנים ולא מצאו תשובהע
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 מופע הארנבות של דוקטור קספר- בשמלה אדומה

DF#BmADF#BmA
DF#BmAF#/ / /

DF#BmA
את לא מבינה

DF#Bm
 את סתם ילדה קטנה

AD
 מה רוצים ממך

F#              Bm
 לם קוראים בשמךכו

AF#/ / /
 תמימה אל תהי

DF#BmA
את לא מבינה

DF#Bm
 את סתם ילדה קטנה

AD
 מה רוצים ממך

F#              Bm
 כולם קוראים בשמך

AF#/ / /
ת  תמימההיאל

DF#BmA
 בשמלה אדומה ושתי צמות

DF#BmG
 ילדה קטנה יחידה ותמה

F#m C#m
 עמדה ושאלה למה

G#m EbmG#m
 וכל התותחים החיילים וכל

F# BE
 עמדו חורי פנים ולא מצאו תשובה

C#m EbmG#m 
 עמדו חורי פנים ולא מצאו תשובה

DF#BmA
את לא מבינה

DF#Bm
 את סתם ילדה קטנה

AD
 מה רוצים ממך

F#              Bm
 כולם קוראים בשמך

AF#/ / /
 תמימה אל תהי

DF#BmA
את לא מבינה

DF#Bm
את סתם ילדה קטנה

AD
 מה רוצים ממך

F#              Bm
 כולם קוראים בשמך

AF#/ / /
 תמימה אל תהי

DF#BmA
 צמותבשמלה אדומה ושתי

DF#BmG
 ילדה קטנה יחידה ותמה

F#m C#m 
 מטקהעמדה ושאלה

G#m EbmG#m 
 וכל התותחים החיילים וכל

F# BE
ח  ורי פנים ולא מצאו תשובהועמדו
C#m EbmG#m /G/F# /F# 

 ולא מצאו תשובהעמדו חורי פנים

DF#BmA
את לא מבינה

DF#Bm
את סתם ילדה קטנה

AD
 מה רוצים ממך

F#              Bm
 כולם קוראים בשמך

AF#/ / /
 תמימה אל תהי

DF#Bm
 מסטקהובשמלה אדומה
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 דפנה ארמוני-בתוך 

Fm Bbm7 
 על נשמות שלי אתה שולט

Fm Bbm7 
 על דקויות שבי פורט

Eb G#
עת במבט אותן תמצא

Bbm7 C
רפה ובלחישה אחת

Fm Bbm7 
 מוצנעתאם בתנועה שהיא

Fm Bbm7 
 מילה שנאמרה בלי דעת

Eb G#
 מסוים חיוך חטוף או

Bbm7    C
 בכולם, אתה באלה

Bbm7 CFm
 אני שקעים לכל קמריך

Ebm     FBbm7 Cm/
 אליך אני ימים זורמים

C# CmBbmG#
 אני ציפור אומרת שירה

F# FmCFm
 ובלעדיך אין לי מה

Bbm7 CFm
 מיליך אני גשרים לכל

Ebm     FBbm7 Cm/
 כוכב נופל בלילותך

C# CmBbmG#
 בי יש נתיב כל ישותך

F# FmC
 אני טובעת בדמותך

Fm Bbm7 
 אכזבות מהן כוחי ניטל על

Fm Bbm7 
ש  אבל, לי קשיםוחלומות

Eb G#
 כשתדרים עצמו מאד

Bbm7    C
 לי בסוד אותך פיללתי

Fm Bbm7 
 היו שרפות בי ויותר

Fm Bbm7 
 הפכתי מישהו אחר

Eb G#
 אני חומקת בשתיקה

Bbm7     C
 הייה לי מצבה אתה

Bbm7 CFm
 אני שקעים לכל קמריך

Ebm     FBbm7 Cm/
 אליך אני ימים זורמים

C# CmBbmG#
 אני ציפור אומרת שירה

F# FmCFm
 ובלעדיך אין לי מה

Bbm7 CFm
 מיליך אני גשרים לכל

Ebm     FBbm7 Cm/
 כוכב נופל בלילותך

C# CmBbmG#
יש נתיב כל ישות ךבי

F# FmC
 אני טובעת בדמותך
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חמי רודנר- גאולה

GDEmEm/D 
 גאולה הו גאולה

CG/B Am
 נשקי אותי עכשיו נשמה

CGB7C
 נשים הן מילים הן מים חיים

DGD
 גאולה אוהו

CGG7
 אהבה בינינו תתעצם ותהפוך להיות שתיקה גדולה

C
 נחל בואך נהר כמו מעיין לפלג אליי

GB7C
 לתוך הים שלה הגוף שלה

Cm F
 שייתן ייקח מה שייקח ייתן מה

GDEmEm/D 
 גאולה הו גאולה

CG/B Am
 נשקי אותי עכשיו נשמה

CGB7C
 חיים נשים הן מילים הן מים

DGD
 אוהו גאולה

CGG7
יהברית בינינו אחותי אהובתי יפה שלי אישה של

C
 כובד ראש וצחוק בזויותיש בה

GB7C
 וריח כריות ויש אמת גדולה ואהבה

Cm F
 שייתן ייקח מה שייקח ייתן מה

GDEmEm/D 
 גאולה הו גאולה

CG/B Am
ו נשמהנשקי אותי עכשי

CGB7C
 חיים נשים הן מילים הן מים

DGD
 אוהו גאולה
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 שלמה ארצי- גבר הולך לאיבוד

Dm Bb7+Am
 גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת

A
 בין שיחי השרך

AGm
 הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת

G
 הוא נעזב

Dm\F 
 הוא נושר בסתו

Dm\Bb E7\G# 
 אל תהיי כועסת

A5+ 
 הוא מאוהב

Dm Dm7\C 
 תבואי אלו לפעמים

Dm\Bb 
 הוא נרגע כשאת פה

D
 יש לו דרכים משונות

Gm 
 את אוהבת אותו

Eb+7 
 יש לו דרכים משונות

Bb+7 
 את אוהבת אותו

C7 Dm\Bb A7
 אוהבת אותו

Dm Bb7+Am
 גבר עוזב לפעמים דרך מרפסת

A
 מזמזם שיר ישן

AGm
 נפצע בערפו מעץ השסק

G
 נצבט בשושן

Dm\F 
ץ דבק בעקבווב

Dm\Bb E7\G# 
 אל תהיי כועסת

A5+ 
 הוא מאוהב

Dm Dm7\C 
 הוא בא אליך לפעמים

Dm\Bb        
את נרגעת כשהוא מלטף

D
 יש לו דרכים משונות

Gm 
 לומר לך שהוא אוהב

Eb+7 
 יש לו דרכים משונות

Bb+7 
 לומר לך שהוא אוהב

C7 Dm\Bb A7
 שהוא אוהב

Dm Bb7+Am
ש  ריק על המרפסתיש לפעמים

A
 כמו יום שבת

AGm
 ורוח דרומית בשקט נכנסת

G
 ואף אחד

Dm\F Dm\Bb 
את חושבת עליו
E7\G#           
 וחתול בעשב

A5+ 
 בורח זנב

Dm Dm7\C 
 שיבוא אליך פתאום

Dm\Bb        
 ישתוק ילטף

D
 ים משונותיש לו דרכ

Gm 
בלומר לך שהוא אוה

Eb+7 
 יש לו דרכים משונות

Bb+7 
 לומר לך שהוא אוהב

C7 Dm\Bb A7
 שהוא אוהב
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 נעליים- גברת נהדר 

F#5 A5G#5C#5: פתיחה

F# ABF#
את החלום  מה פתאום החלטת להרוס לי

Bm AD
את פותחת בריקוד איוםלצל  ילי החושך
F# ABF#

את מסבירה לי אין לי רע לי כל היום  מה
ADF#BmA

 אני מבין את כל מה שאמרת שאמרת אני מבין
ADF#BmA

 וזה עובד כל מילה שאמרת שאמרת אני מסביר
F# ABF#

את החלום  ומה פתאום החלטת להרוס לי
EDA

 ואת מחכה בית נופל
BDA

 ואת מחכה לא ממהר
BDA

 מגיב לטובה זמן שעובר
BDA

 למי ולמהאת מחכה
B

 בית נופל

F#5A5G#5 C#5: מעבר

F# ABF#
 כמה בלגאן עושה גברת נהדר

Bm AD
 שולפת ליטופים עוטפת גילויים בגבול המר

F# ABF#
 אני חושב הפוך ממך גברת נהדר

ADF#BmA
 אני מבין את כל מה שאמרת שאמרת אני מבין

ADF#BmA
 שאמרת שאמרת אני מזכירוזה עובד כל מילה

F# ABF#
את החלום  ומה פתאום החלטת להרוס לי

EDA
 ואת מחכה בית נופל

BDA
 ואת מחכה לא ממהר

BDA
 מגיב לטובה זמן שעובר

BDA
 למי ולמהאת מחכה

.אקורדים כמו בבית: מעבר

EDA
 ואת מחכה בית נופל

BDA
 ואת מחכה לא ממהר

BDA
 מגיב לטובה זמן שעובר

BDA
 למי ולמהאת מחכה

EDA
 ואת מחכה בית נופל

BDA
 ואת מחכה לא ממהר

BDA
 מגיב לטובה זמן שעובר

BDA
 למי ולמהאת מחכה

E
 בית נופל

:סיום
F#5 A5G#5C#5 
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שינהמ- גברת שרה השכנה 

Am F
 ירייה נשמעה בקצה הרחוב

CF
 גברת שרה השכנה ראתה מקרוב

Am F
 לילה תל אביב בוער וחם

CF
 סמל המשטרה היה מנומנם

Am F
 כשהטלפון צלצל הודיעו על גופה

CF
 בקצה הרחוב הרב חובש כיסה עם השמיכה

Am F
 גברת שרה השכנה אמרה לשוטרים

CF
 ראיתי שתי דמויות צועקות ויורים

Am FCGx2

Am F
 בינתיים בקצה השני של העיר

CF
 אבנר התאילנדי וחיים הצעיר

Am F
 נוסעים במכונית חוזרים באיילון

CF
 שוטר תנועה עוצר אותם בדיקה של רשיון

Am F
 בקשר כבר הודיעו על שני הבורחים

CF
 לו חשודיםמבט אחד הספיק לו נראו

Am F
 לקח אותם מיד לתחנה של הצפון

CF
 וכל הלילה לא נתנו להם לישון

Am F
 שמעון החוקר אמר שזה שוד

CF
 וציון הבלש אמר זה על כבוד

Am F
 תתחיל לדבראמרו לאבנר

CF
 וחיים הצעיר התחיל להישבר

Am F
 בינתיים שרה השכנה במסדר הזיהוי

CF
 ניסתה לפשפש בזיכרונה הדהוי

Am F
 אמרה שהם דומים- אמרה שהם דומים

CF
 לא לעולמיםשלחה אותם לכ

Am F
 שתים עשרה בלילה בבית הכלא המחוזי

CF
 הרצל רב פקד מחייך חיוך נבזי

Am F
 אבנר אומרת נכתוב חנינה

CF
 נשלח אותה מחר אל הנשיא של המדינה

Am F
ה מבשלת במטבחבינתיים שרה השכנ

CF
 בתוך קופסת הקמח מבצבץ לו האקדח

Am F
 היא לא ידעה שמלמעלה יעקב השכן

CF
 קבוע בכל לילה מפתח התריס נהג להתבונן

Am F
 לושכן הוא ראה הכל לפנות בוקר בש

CF
 ראה איך היא תוקעת בו כדור אחד בראש

Am F
 הוא ראה הכל-כן הוא ראה הכל

CF
 ראה איך היא תוקעת בו כדור עגול

Am FCGx2
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 הגבעטרון-גוונים 

FDmBbC
את שירנו כתבנו על פתק כחול

FA7BbD7
 אך איש לא שאל בשל מה

Gm C7FDm
 ואת שאר השירים שמצאנו בחול

Am Em7 A
 רשמנו בדיו אדומה

Dm FGAm
 ובין כל השירים שחיפשנו לשווא

Em G
 גילינו אחד בלבן

Am Am Em Dm
 ואותו שמאז נעלם ולא שב

Dm7 7EmAC
 אהבנו בין אלף גוון

FDmBbC
 לעיתים כשבא שוב החורף ללב

FA7BbD7
 עוברים על פנינו שירים

Gm C7FDm
בכמו שדה מלבלירוקים ירוקים

Am Em7 A
 בבוקר לאור הם חוזרים

Dm FGAm
את צבעם השונה  לעולם לא נדע

Em      G
 של כל השירים בעולם

Am     Am Em  Dm
 כי הערב שבא ואלינו פונה

Dm7 7EmAC
את כולם  צובע שחור

FDmBbC:מעבר
FA7BbD7
Gm C7FDm
Am       Em7 A
Dm FGAm
Em       GG
Am       Am Em Dm
Dm7      7EmAC

FDmBbC
את שירנו כתבנו על פתק כחול

FA7BbD7
 אך איש לא שאל בשל מה

Gm C7FDm
 ואת שאר השירים שמצאנו בחול

Am Em7 A
 רשמנו בדיו אדומה

Dm FGAm
 ובין כל השירים שחיפשנו לשווא

Em G
 גילינו אחד בלבן

Am Am Em Dm
 ואותו שמאז נעלם ולא שב

Dm7 7EmA
 אהבנו בין אלף גוון
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 הבליינים-גולה גולה 

F#mF#mC#m7 C#m7 Dmaj7 BEE: פתיחה
F#m F#mC#m7 7C#mDmaj7 BEE

F#m 7C#m
 אל תיגע בים
Dmaj7 BE
 אותך לשם הוא יחטוף

F#m C#m7 
 אל תשקע בנוף

Dmaj7 BE
את הסוף הוא מראה

F#m C#m7 
 עוד כחול עובר

Dmaj7 BE
 ממהר המחוג
F#m C#m7 

את האור  כשתראה
Dmaj7 BE
 לאחור תתהפך

A
או, גולה גולה גולה גולה  או או

E
או, גולה גולה גולה גולה  או או

A
או, לה גולה גולה גולהגו  או או
E

או, גולה גולה גולה גולה  או או

AAEE: מעבר

F#m  C#m7 
 ממהר הלילה

DBE
לה לחכות  לא כדאי
F#m C#m7 

 לא צועק הצילו
Dmaj7 BE
 האפילו השמיים

F#m C#m7 
 מכוון לאופק

DBE
פקאת הדו תעצור
F#m C#m7 

 רק אדם שקרן
DBE
 אותך מכאן יחזיר

A
או, גולה גולה גולה גולה  או או

E
או, גולה גולה גולה גולה  או או

A
או, גולה גולה גולה גולה  או או

E
או, גולה גולה גולה גולה  או או

A
או, גולה גולה גולה גולה  או או

E
או, גולה גולה גולה גולה  או או

A
או, ולה גולה גולה גולהג  או או

E
או, גולה גולה גולה גולה  או או
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כוורת-תיגולי

DBmEmA7DBmEmA7
 זהו שיר מאד עצוב הנושא כזה כאוב

DF#BmBm7 EA
 אם תשים תחבושת לא יעזור לך שנתיים

DBmEmA7DBmEmA7
ד אותו אסורהגיבור של הסיפור להגי

Gm DBbA7D
 נגלה רק שהשם שלו כמו אפרים

DBmEmA7DBmEmA7
 יום אביב בכפר קטן ציפורים שרות בגן

DF#BmBm7 EA
 נמלה עוברת אך המנגינה נשארת

DBmEmA7DBmEmA7
 בחצר נולד תינוק ומיד התחיל לצעוק

Gm DBbA7D
 לא קוראים לי אפרים שמי גולית ולא אחרת

Bm F#mGD
 כל התנך פחד ממנו כמו מפיל

Bm F#mGD
ת  גיל'גיבורים ברחו הביתה לוחמים זייפו

Em A7
 לו השד מאשקלוןהם קראו

DBmEmA7DBmEmA7
 בגנון אמר שלום ילדים עברו לדום

DF#BmBm7 EA
 בן חמש וכבר הספיק להביא הביתה סלע

DBmEmA7DBmEmA7
 התאמן כל יום שעות בלהפריע לחיות

Gm DBbA7D
ק  ול נמוך מים המלחיש אומרים היה לו

 כל התנך פחד ממנו כמו מפיל
 גיבורים ברחו הביתה
 לוחמים למדו חליל

:הם קראו לו בשקט מרחוק

 הנה בא אלינו בא אלינו גולי גולית
 נקווה שגם הפעם הוא יחשוב אותי נחמד

 גולי גולית הנה בא אלינו בא אלינו
 נקווה שלא ידרוך עליי יעשה אותי גמד

 אל קם בבוקר לטיילדוד מלך ישר
 מרחוק רואה המון סואן צועק הצילו

 בלי לחשוב יותר מיום התייצב על המקום
 חוץ משני גמלים וגדי עוד לא ידעו אז מיהו

ב אצלי על כף היד בוא אלי גולית נחמד
 אל גולית באשקלונית ככה מדברים

 דוד מלך התעצבן הרוגטקה תנגן
 אבן לעברו ירה קלע לו בול בפוני

 כל התנך אמר תודה והתרגש
 אם תרצה להיות מלכנו
 תתקשר מחר בשש

:ומאז לא שמעו אותם שרים

 הנה בא אלינו בא אלינו גולי גולית
 נקווה שגם הפעם הוא יחשוב אותי נחמד

 גולי גולית הנה בא אלינו בא אלינו
 נקווה שלא ידרוך עליי יעשה אותי גמד
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 סי היימן- גיבור גדול

Am F
 כבר לא קורות בחורף, מלחמות

Am F
קצת קר בשביל לשנוא  אפילו לנו

Am F
 כבר לא קורות בחורף, מלחמות

Am F
קצת קר בשביל לכבוש  אפילו לנו

CF
 כבר לא קורות בקיץ, מלחמות
CFG

קצת חם בשביל לשנוא  אפילו לנו

CF
 גיבור גדול! היי אתה

CF
 בוא והראה שאתה יכול

CFAm
ו לא חוכמה להיות חזק רק במלחמהז

FAm
 בוא והראה לה קצת חיבה

Am F
 כבר לא קורות בקיץ, מלחמות

Am F
קצת חם בשביל לכבוש  אפילו לנו

CF
 התפנתה לך תקופה

C
 בוא והראה לי

FG
 יודע לפחוד, שאתה

CF
 גיבור גדול! היי אתה

CF
 בוא והראה שאתה יכול

CFAm
 זו לא חוכמה להיות חזק

FAm
ש  אתה פוחדבוא והראה

FAm
 היא תדע שאתה אוהב

CFG
 אני עוזבת כי אני חושבת שאני אוהבת מדי

CFG
את חיי  לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור

CFG
 ומי בכלל יכול לומר כמה זמן נישאר

CFG
 חשבתי לרגע שמצאתי חבר, כשהכרתי אותך

CF
 גיבור גדול! היי אתה

CF
 בוא והראה שאתה יכול

CF
 זו לא חוכמה להיות חזק

G
 במלחמה

CFG
 אני עוזבת כי אני חושבת שאני אוהבת מדי

CFG
את חיי  לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור

CFG
 ומי בכלל יכול לומר כמה זמן נישאר

CFG
 חשבתי לרגע שמצאתי חבר, כשהכרתי אותך
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 אריק איינשטיין- וכינור גיטרה

AF#mC#mE: פתיחה
AF#mC#m

EAF#m
 מעט חשוכה קטנה בדירה

E C#m 
בצד בסימטה מכאן רחוק לא
EAF#m 
 אחת אישהעם אחד בחור גר

E C#m 
 ליד הבא מכל חיים

AF#mC#mE
 וסחור סחורהם נישאים

AF#mC#m E
 כינור היא גיטרה הוא

EAF#m 
בא כשהחורף מיתר מחליפים

E C#m 
בה שוקע הוא מבט תולה היא

EAF#m
 קלה נגיעהידכך ואחר

E C#m 
לה שולח הוא באויר נשיקה

AF#mC#mE
 וסחור סחור מסתלסלת

AF#m C#m E
 כינורו גיטרה כמו
AF#m C#mE
 אורעל והיא זמןעל הוא

AF#mC#mE:מעבר
AF#m C#m

EF#m A
 שבת במוצאי שישי בלילות

E C#m 
 מעט מדברים הרבה הביםאו
EF#m A

 אחת ובבת דואט מנגנים
E C#m 

 נרעד והלב עולים הצלילים
E C#m           F#m  A 

 וסחור סחורהם נישאים
E C#m        F#m  A 

 כינור היא גיטרה הוא

AF#mC#mE: מעבר
AF#mC#mE
AF#mC#mE
AF#mC#m

EAF#m
 מעט חשוכה קטנה בדירה

E C#m 
בצד בסימטה מכאן רחוק לא
EAF#m
 אחת אישהעם אחד בחור גר

F#m            A 
 כנף פורשיםהםבא כשהקיץ

E C#m 
 בסתיו שחלמו חלום בעקבות

F#m            A 
 יחזרוהםאם אמרולא והם

E C#m 
 פרו מערבות נפאל מהרי

AF#m C#mE
 וסחור סחורשם נודדים

AF#mC#mE
 אורעל והיא זמןעל הוא

AF#mC#m E
 וכינור גיטרה עם

AF#mC#mE:מעבר
AF#mC#m

EAF#m
 מעט חשוכה קטנה בדירה

E C#m 
בצד בסימטה מכאן רחוק לא
EAC#m
 אחת אישהעם אחד בחור גר
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 דני סנדרסון-גלשן 

G
 יום בהיר של שמש

C
 אין שום עננים

D7 
ה'אני וכל החבר

CG
 אל הים נוסעים

G
 לקחנו את האוטו

C
 הבנות כבר שם

D7 
 כשלחוף נגיע

CG
את הגלשן  נוציא

D7 
 שוב אנחנו מתגלשים

G
 רוכבים על הגלים

D7 
ה בא עוד גל גדולהנ
G

 זהירות רק לא ליפול
CEmA7

 ים עד הרצליה-מחוף בת
GD7G

 זה רק אני והגלשן שלי

G
 מחכים במים

C
 שיבוא הגל

D7 
 אם הוא לא גבוה

CG
 לא זזים בכלל

G
 רוח מנשבת

C
 והים גועש

D7 
 רק לזה חיכינו

CG
ר להתגלשאפש

D7 
 שוב אנחנו מתגלשים

G
 רוכבים על הגלים

D7 
 הנה בא עוד גל גדול

G
 זהירות רק לא ליפול

CEmA7
 ים עד הרצליה-מחוף בת

GD7G
 זה רק אני והגלשן שלי

G
 שמש כבר שוקעת

C
 והיום נסגר

D7 
 כל אחד בבית

CG
 עצוב שזה נגמר

G
ו סוף החופשזה
C

 שוב ללימודים
D7 

 ספר- אך לא יהיה בית
CG

יש מחר גלים  אם
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 אביב גפן- גן החטאים 

Em GBmDEm
 בחצרות העיר בלילה בין קירות כהים סדוקים

Em GBmDEm
 תוך גנים ללא ירח רק צחנת עצים פצועיםב

Em GBmDEm
 הוא משחק עכשיו תופסת עם פרנויה ופחדים

GBmD
 והם אומרים זה יסתדר לו בגן החטאים

e--7--5--3--2--0------------------------------------------------| 
B--------------------3/5----------------------------------------| 
G---------------------------------------------------------------| 
D---------------------------------------------------------------| 
A---------------------------------------------------------------| 
E---------------------------------------------------------------| 

Em GBmDEm
את הדלת הם כבר רצו הרבה שנים  הם סגרו לו

Em GBmDEm
 איש זקן בגוף של ילד שעשה רק נזקים

Em GBmDEm
 פה מלאכים תלושי כנפיים בשמים בוערים

GBmD
 יך עם החרב בגן החטאיםשומרים על

e--7--5--3--2--0------------------------------------------------| 
B--------------------3/5----------------------------------------| 
G---------------------------------------------------------------| 
D---------------------------------------------------------------| 
A---------------------------------------------------------------| 
E---------------------------------------------------------------| 

Em GBmDEm
 נתנו לך זהות שבורה מיום ליום היא מתפוררת

Em GBmDEm
 המציאות שלך בממתינה אז שב בשקט

Em GBmDEm
 פתאום אתה קולט הכל רקוב כאן מבפנים

GBmD
 ואין לך סיכוי כאן ילד בגן החטאים

e--7--5--3--2--0------------------------------------------------| 
B---------------------------------------------------------------| 
G---------------------------------------------------------------| 
D---------------------------------------------------------------| 
A---------------------------------------------------------------| 
E--------------------3/5----------------------------------------| 

e---12--12--10--7--7--10--5--5--7--3-—2------------3/5----------| 
B----------------------------------------3---X 4----------------| 
G---------------------------------------------------------------| 
D---------------------------------------------------------------| 
A---------------------------------------------------------------| 
E---------------------------------------------------------------| 
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 אריק סיני-גן השיקמים 

Dm CGmDm
 היה היו כאן פעם שקמים

Gm ADm
 חולות מסביב וגם נוף

Gm ADm
 העיר תל אביב של אותם הימים

Gm A
 היתה בית בודד על החוף

Gm ADm
 ויש לפעמים נערכו ישיבות

Dm Gm
 מתחת שקמים אז בצל

ADmGm
 וליד העצים צחקו הבנות

Gm A
"היי הלל" וענו בזמרה

Dm ADmGm
 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm ADmADmA
 היו גם כאלה אי אז בימים

Dm ADmGm
 זהו כן זהו זה גן השיקמיםכן

Gm ADmADm
 היו גם כאלה אי אז בימים

Dm CGmDm
 אביב מסביבה פרורים-גדלה תל

Gm ADm
 הכל בה תוכנן ונבדק

Gm ADm
 השקמים נבנו בה כבישים נשכחו

Gm A
.שם מאבקוהלבין אז רא

Gm ADm
 הכל כאן נבנה בקצבו של הדור

Dm Gm
,ובתי שחקים חנויות

ADmGm
 אך רק אם נפנה מבטנו אחרו

Gm A
 נזכר בשקמים ירוקים

Dm ADmGm
 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm ADmADmA
 היו גם כאלה אי אז בימים

Dm ADmGm
 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm ADmADm
 היו גם כאלה אי אז בימים

Dm CGmDm
 היום השקמים נעלמו ואינם

Gm ADm
את שמם עוד מזכיר  רק שלט

Gm ADm
 מיותם כמה ציפורים וספסל

Gm A
 ניצב בלבה של העיר

Gm ADm
 כשהערב יורד, ומושך הוא אליו

Dm Gm
 כוכבים ועולים במרום

ADmGm
 קבצן מן הרחוב או הלך בודד

Gm A
 או זוג צעירים אוהבים

Dm ADmGm
 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm ADmADmA
 היו גם כאלה אי אז בימים

Dm ADmGm
 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm ADmADm
 היו גם כאלה אי אז בימים
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שוקי ודורית- גן נעול

Em BCF#
 מי אתה מדוע יד מושטת

GEmF#B
 יד אחות לא פוגשת

Em BCA
 ועיניים אך תמתנה רגע

DGF#B
 נבוכות והנה שפלו כבר

Em BEmB

Em F#BE
 גן נעול לא שביל אליו לא דרך

Em F#CB
 גן נעול אדם גן נעול

Em F#BE
 האלך לי או אכה בסלע

Em F#CB
 עד זוב דם עד זוב דם
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 גידי גוב-ן סגורג

ABm7 E7
 הצהריםיאתמול בחמש אחר

ABm7 E7A
 בדרך ראינו מכולת הלכנו עם אימא

Bm7 E7ABm7 E7
 שהגן שלנו סגור

ABm7 E7A
 הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים

Bm7           E7A
 והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים

Bm7   E7AA7
 שלנו סגור כי הגן

DFCG
 קוביות נרדמות מסודרות בסל

Bb FGA
 ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל

DFCG
 קוביות נרדמות מסודרות בסל

Bb FGEsus4 E
 ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל

ABm7 E7
א  גננת שתגיד מה מותרףואין שם

ABm7 E7A
 וכל הספרים מסודרים על המדף ומה אסור

Bm7   E7AA7
 כי אין מי שישמע סיפור

DFCG
 קוביות נרדמות מסודרות בסל

Bb FGA
מ  הן מגדלואין שם אף ילד שיבנה

DFCG
 הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים

Bb FGEsus4 E
 והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים

ABm7 E7
 הצהריםיאתמול בחמש אחר

ABm7 E7A
 בדרך ראינו מכולת הלכנו עם אימא

Bm7 E7ABm7 E7
 שהגן שלנו סגור
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 אלי לוזון, בנזין-גשם 

GD
 ברחובות כיבו מזמן את הניאון

CDEm
 את נראית לי עייפה נלך לישון

GD
ב  חדר השניהאור דולק

CDEmD
 אבל מישהו בוכה וזה לא אני

GD
 אני רוצה לשמור עלייך ועלי

CDEm
 היום עבר עלינו יום קשה מדי

GD
 בחוץ יורדים עכשיו גשמי ברכה

CDEmD
 ואת בוכה ואת בוכה

Em D
 ספרי לי מה כבד עליך

CDEm
 את כל מה שחבוי בך ונרדם

Em Bm/D 
את דמעותייך  אני אמחה

CDEm
 ורק שלא תבכי עוד לעולם

Am BmCA/C#BmGCA
 או

GD
 אין מקום לדאגה היי שקטה

CDEm
את לא לבד לעת עתה  אני איתך

GD
 עכשיו הכל זורם כאן במנוחה

CDEmD
 ואת בוכה ואת בוכה

Em D
 ספרי לי מה כבד עליך

CDEm
את כל מה שחבוי בך ונרדם

Em Bm/D 
את דמעותייך  אני אמחה

CDEm
 ורק שלא תבכי עוד לעולם

Am BmCA/C#BmGCA
 או
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 מאיר בנאי- גשם 

G: פתיחה F Am Dm 

G F Am    Dm  
 מול חומה,כביש אספלט

G F Am Dm 
 בפינה קבצנים

Dm G# G Dm G# G  
 בכל העיר אני צועק

G F Am Dm   F   G   Dm G# G  
 רק עלי עליולשיסתכ

G: מעבר F Am Dm 

G F Am Dm 
 משתתף בקרבות
G F Am  Dm 

ותמפל ניצחונות
Dm G# G Dm G# G  

 בכל העיר אני צועק
G F Am Dm   F   G   Dm G# G  

 רק עלי עליולשיסתכ

C Dm C   Dm
גשם, גשם  רד כבר

F Am    Dm  
 כי צריך לשטוף הכל

F G
 לא רוצה לראות הכל כשבא

C Dm C   Dm
גשם, גשם  רד כבר

F Am    Dm  
 כי העיר כבר עייפה

C F G
 היא פוחדת מעצמה רוצה לנשום

G:מעבר F Am  Dm

G F Am   Dm 
 אפילה, זיכרונות

G F Am  Dm 
 אין תשובה, שוב שואל

Dm G# G Dm G# G  
 בכל העיר אני צועק

G F Am Dm   F   G   Dm G# G  
 רק עלי עליולשיסתכ

C Dm C   Dm
 רד כבר גשם, גשם

F Am    Dm  
 כי צריך לשטוף הכל

F G
 לא רוצה לראות הכל כשבא

C Dm C   Dm
 רד כבר גשם, גשם

F Am    Dm  
 כי העיר כבר עייפה

C F G
 היא פוחדת מעצמה רוצה לנשום

Dm G# G Dm G# G  
 בכל העיר אני צועק

G F Am Dm   F   G   Dm G# G  
 רק עלי עליולשיסתכ
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א  עברי לידר- חרון גשם

Dm E7
 רד עלי גשם בוא

Gm7 A7
 בוא כסה אותי עכשיו

A7 Dm
 אותי ואת ימי

Dm D/F# 
 לאט רד

Gm7 Gm6/E 
 רד ושא אותי אי שם

Dm Gm7 A7
 אל נא אל תחדל לרדת לעולם

Dm 
 אל תחדל

Dm E7
 רד עלי רד עכשיו
Gm7 A7

 שא אותי ואת ימי
A7 Dm

 אל תוך הנעלם

FGm7 Dm7 Bbmaj7 
 וענן יחוג מעל ימי הים

FGm7 
 חוג יחוג יומם וליל

Bb C
 חוג יחוג ורוח מיילל

FGm7 Bbmaj7 Bdim 
 יגיע עד גגות תבלהים

FGm7 
אש, ואין אוויר  אין חול, אין

Bbmaj7 C
 אור אחרון יגווע בלאט בלי קול

Gm7 A7
 וקץ לכלכללוקץ

Dm: מעבר )C/D (x8

Dm E7
 רד עלי לילה בוא
Gm7 A7

 בוא עטוף אותי עכשיו
A7 Dm

את שתי עיני  עצום
Dm D/F# 
 לאט רד

Gm7 Gm6/E 
את עין השמש האפל

Dm Gm7 A7
 שים ידך ביד הגשם הנופל

Dm 
 ונופל

FGm7 Dm7 Bbmaj7 
 וענן יחוג מעל ימי הים

FGm7 
 חוג יחוג יומם וליל

Bb C
 חוג יחוג ורוח מיילל

FGm7 Bbmaj7 Bdim 
 הים יגיע עד גגות תבל

FGm7 
אש, ואין אוויר  אין חול, אין

Bbmaj7 C
 אור אחרון יגווע בלאט בלי קול

Gm7 A7
 וקץ לכלכללוקץ

Dm E7
 רד עלי גשם בוא

Gm7 A7
א  ותי ואת ימישא

A7 Dm
 אל תוך הנעלם
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 מוניקה סקס-גשם חזק 

CAF
 כל הפרידות כמו סיכות נעוצות על הלב

GCA
 הסיבוב התארך כשהאוטו שלי התהפך

FG
 אז נשארתי

C
 מחוץ למירוץ

AF
 אין לי כח לרוץ

GC
יש אנשים שעומדים בלחצים

Am FG
 ואני מנסה

FG
 גשם חזק קשה לי לראות

CAm
 אפילו כשעיני פקוחות

Dm 
 נוסע הלילה
G

 לצפוןלבד
F

 כי בא לי לברוח

CAF
 הבדיחות הכריכות הדקות בחיוך שלךכל
GCA

יש אהבה הכדור שזרקתי לסל
FG

 כמעט ונכנס
C
 כמה חבל

AF
מזנראינו כמו  ורנל'זוג

GC
יש בחורים אדישים לנשים

Am FG
 ואני מנסה

FG
 גשם חזק קשה לי לראות

CAm
 אפילו כשעיני פקוחות

Dm 
 נוסע הלילה
G
 לבד לצפון

F
 כי בא לי לברוח

G
 מהכל לשכוח
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אביב גפן, דני ליטני- גשם כבד עומד ליפול 

GCGC: פתיחה

GCG
 היית ילדי תכול העין איפה

GCD Dsus2 D 
 איפה היית ילדי הקטן

CDG
הטיפסתי  רים ועברתיה על ראשי

CDG
 הלכתי בכביש הראשי וזחלתי

CDG
 קים הסתתרתיובתוך יערות עמ

CDG
 יצאתי אל חוף האוקיאנוס שמת לי

CDG
לינכנסתי לק  בר שתמיד מחכה

GDEmC
ד מעטעוד מעטעוד מעטעועוד מעט

GDsus4 DG
 גשם כבד עומד ליפול

GCGC: מעבר

GCG
 ומה שם ראית ילדי תכול העין

GCD Dsus2 D 
 ית ילדי הקטןכן מה שם רא

CDG
 ראיתי שועל וזאב מחכה לו

CDG
 ראיתי שביל זהב שאין איש הולך בו

CDG
ר שזורם עם המיםוענף שח

CDG
 איש עם פטיש הפוצע ידיים

CDG
 ראיתי חלום שהולך על קביים

CDG
 איש בלי לשון מדבר ללא הרף

CDG
 ילד ישן עם רובה ועם חרב

GDEmC
ד מעטעוד מעטעוד מעטעועוד מעט

GDsus4 DG
 פולגשם כבד עומד לי

GCGC: מעבר

GCG
 ומה תעשה ילדי תכול העין

GD Dsus2 D 
 קטןהן מה תעשה עכשיו ילדיכ

CDG
 עכשיו אני יורד כי הגשם בשער

CDG
עמכשיו אניע ק לתוך היערו הולך

CDG
 איפה שיש אנשים בלי ידיים

CDG
את המיםו  החרא עולה שם ומציף

CDG
 ויונים מתות מכסות עלי זית

CDG
ת מכל ביתפנים של תליין מסתכלו

CDG
 שם הכל מכוער ולנפש אין ערך

CDG
 צבע שחור והאפס הוא מלך

CDG
זהוואני רוצה לספר ולנשום ולחש את ב

CDG
זהאת לראות יוכלו שכולם הנהזהאת להביא

CDG
 לעמוד לבדי מול הים בו טבעתי

CDG
את השיר שכתבתי ושרתי  להכיר

GDEmC
ד מעטעוד מעטעוד מעטעועוד מעט

GDsus4 DG
 כבד עומד ליפולגשם
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 יהודה פוליקר- דברים שרציתי לומר 

C Dm       
 יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי

A7                        Bb    
 המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן

C Dm 
ליעמוקים מיני ים הסודות  שאינם מובנים
A7                   Bb    

 שאולי לא אבין לא אבין לעולם

F Bb    
ב  הדרכים שרציתי ללכת הלכתיכללא

Gm                                  D7    
 בדרכים שהלכתי תעיתי ודאי לא פעם אחת

A7         Dm                    A7    Dm
 שימחה ששמחתיכל שימחהכלועצבות מהלה

A7  Gm6   Gm       
 דבר שאבד כמו ביקשתי דבר

C Dm    
 חלומות שחלמתי והם מקיצים בי עדיין

A7                      Bb      
 שבריהם בעיני נשטפים מפני בדמעה

C Dm   
 ולילות ייסורים לא ספורים שהטבעתי ביין

A7                 Bb    
 בדרכי הרעהכאובד בדרכי

F Bb      
ב  הדרכים מעולם לא אבדה לי דרכנוכלאך

Gm                                   D7    
 הרוחותוגם אם לפעמים סערו מסביב

A7       Dm               A7   Dm
 ואהבתי אותך והיה לנו טוב טוב עד גדותינו

A7   Gm6     Gm  
 והיה לנו רע ואהבתי אותך לא פחות
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 דודי לוי- דוד 

BF#C#EbmBF#C#Ebm: פתיחה
BF#C#Ebm BF#C#Ebm

BF#C#Ebm
 כבר הלכתי אחרייך

BF#C#Ebm
 המים בעקבות טיפות

BF#C#Ebm
 להרים גבוהים של שיש

BF#C#EbmBbm
שם פניךאת ופיסלתי

BF#C#Ebm
 כל נוסע כבר שאלתי

BF#C#Ebm
 אם עליך הוא יודע

BF#C#EbmBbm
 הים את האופק של יורדי

G#m F#C#
 כשהשמש יורדת גם

G#m F#C#
 בגללך אני לא נרדם

G#m F#C#
 מדבר לעצמי וקם

C# EbmBbm
 דוד אוהב אותךלך אומר

G#m C#
 לנצח אל תגידי שלא ידעת

Ebm Bbm
 דוד אוהב אותך

G#m C#
בת ורוצה לעשות  לך

BF#C#EbmBF#C#Ebm: מעבר

BF#C#Ebm
 הגשר כבר עברתי את

BF#C#Ebm
 הקשת ודרכתי את

BF#C#Ebm
...ש לכבודך הרבה לפני

BF#C#EbmBbm
חם הסתבר לי שהנשק

BF#C#Ebm
 ברתי דיונה דיונהוע
BF#C#Ebm

 כל מדבר וכל לגונה
BF#C#EbmBbm

ים כל דונם ובכל שדה

G#m F#C#
 כשהשמש יורדת גם

G#m F#C#
 בגללך אני לא נרדם

G#m F#C#
 מדבר לעצמי וקם

C# EbmBbm
 דוד אוהב אותךלך אומר

G#m C#
 לנצח אל תגידי שלא ידעת

Ebm Bbm
 דוד אוהב אותך

G#m C#
בת ורוצה לעשות  לך

C# 
 או בן או משהו

BF#C#EbmBF#C#Ebm: מעבר
BF#C#EbmBF#C#

Ebm Bbm
 דוד אוהב אותך

G#m C#
 לנצח אל תגידי שלא ידעת

Ebm Bbm
 דוד אוהב אותך

G#m C#
בת ורוצה לעשות  לך

Ebm Bbm
 דוד אוהב אותך

G#m C#
 לנצח אל תגידי שלא ידעת

Ebm Bbm
 דוד אוהב אותך

G#m C#
בת ורוצה לעשות  לך

C# 
 או בן או משהו

BF#C#EbmBF#C#Ebm: סיום
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בנאי אהוד- ושאול דוד

EmGACEmGAC:פתיחה

C A G Em 
 לישון הלכו מזמן כולם מאוחרת לילה שעת

C A G Em 
 טלפון לדוד מרים קודרער שאול רק

C A G Em 
 שחור אגם נפשי דודיא אלי תקפוץ אולי

C A G Em 
 אור באצבעותיךכי הגיטרהאת איתך תביא

EmGACEmGAC:מעבר

C A G Em 
 ומכוון מתיישב רגוע מידבא דוד

C A G Em 
 מנגן עיניים עוצם יודע היטב המלאכה את

C A G Em 
 אור קרן- אצבעכל בקצה לדוד אצבעות עשר

C A G Em 
 לאחורלו זורם הזמן המיתרעל פורט כשהוא

EmGACEmGAC:מעבר

Em                        Am 
 בטנו בתוך קרבות קרוע מבפנים שאול

Em                      Am 
 לחברו מכור ומקנא שונא-אוהב

Em                     Am 
 להשתולל חוזר השד נופלאפלמה דבר

B Am 
 קיר השנים ביןיש פתאום באוויר נזרקת סכין

EmGACEmGAC:מעבר
:EmGACEmGAC

C A G Em 
 מוותרלא שאול אבל משאול מתחמק דוד

C A G Em 
 מתקשר כששאול וסולח שוכח דוד

Em                      Am 
 לכוכבים אותיקח דודלי לנגן שוב בוא

B Am 
 געגועים שיר הלילה לנגן שוב בוא

EmGACEmGAC:מעבר

C A G Em 
 בוא שוב לנגן הלילה

C A G Em 
 געגועים שיר בוא שוב לנגן הלילה

EmGACEmGAC:סיום
:EmGACEmGAC

Em 
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 הראל מויאל-דון חואן 

Eb    C#                     Fm 
 דון חואן שוב בא מאגדה אחרת
Eb C#                         Fm 
את הלב שלך  מנסה לכבוש שוב

Eb       C#                          Fm 
 הוא יקח אותך אל תוך בועה של עצב

Eb     C#                   Fm 
 הוא ינעל אותך במעגל האהבה

Eb    C#               Fm 
 סינדרלה מחכה לך כל ערב
Eb   C#                 Fm 
 וחושבת שהיא האחת שלך

Eb    C#                    Fm 
 עם אותו מבט כמו אורב לטרף

Eb     C#                      Fm 
 היא חולמת שהיא מפליגה איתך

G# EbC#Eb
ן חוא כבר מזמן דון

G# EbC#Eb
 לכאןהגעתהסתו עבר ולא

G# EbC#Eb
 כבר מזמן דון חואן

C#          Eb       Fm 
 הבטחת שתשוב הביתה

Eb    C#                       Fm 
 דון חואן שוב מחכה מחוץ לדלת

Eb   C#                     Fm 
את הלב שלךמנסה לכב  וש גם

Eb   C#                          Fm 
את הקשת  קופידון עצוב שבר כבר

Eb     C#                       Fm 
את כל החיצים בסבך  ושלח כבר

G# EbC#Eb
ן חוא כבר מזמן דון

G# EbC#Eb
 לכאןהגעתהסתו עבר ולא

G# EbC#Eb
 חואןכבר מזמן דון

C#          Eb       Fm 
 הבטחת שתשוב הביתה

Eb G#C#
שמכובלילות של קור יםישרועמים

Eb Fm
 הוא בא מן הים

Eb G#C#
 ובלילות של קור נוגע בפניך

Eb Fm
 ושוב נעלם

C#C#FmFm: מעבר
C# Eb7FmFm
C# Eb7G#Fm
C#   Eb7FmFm

G# EbC#Eb
ן חוא כבר מזמן דון

G# EbC#Eb
 לכאןהגעתהסתו עבר ולא

G# EbC#Eb
 כבר מזמן דון חואן

C#          Eb       Fm 
 הבטחת שתשוב הביתה

Eb    C#                     Fm 
 דון חואן שוב בא מאגדה אחרת
Eb    C#                      Fm 
 הוא יבוא ואז ישאיר אותך בוכה
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 צביקה פיק-דמדומים 

Dm 
 בכל ערב בין חמש לשש

Gm 
 בין ערביים וכדור של אש

C
 כשאור ענוג יורד ברוך

F7A
 של עננים ורודים

Dm 
 ים לתוךכשדמדומים חודר

Gm 
 עיני האנשים

C
 אני יוצא אל הרחוב

F7A
את הטוב  מחפש לי

Bb 
 של שעה אחת בטרם

Dm 
 של שקיעה איטית בזרם

Gm 
 אנשים מרחפים

7ADm
 בין היום ובין הלילה

Bb 
 ועיני רודפות חיים

Gm ADm
 לעלות איתם למעלה

Dm Gm
 דמדומים בנשמתי

A7 Dm
 דמדומים צובעים אותי

Dm 
 בגוונים אדמדמים

 בצבעי הדמדומים
Gm 

 אור ורוד הופך אדום

 אור אדום הופך שחור

A7 Dm
 דמדומים בנשמתי

Dm 
 אש שוקעת והאור נמס

Gm 
 לא יודע איך יבוא הנס

CF
 הרבה צללים מיום אתמול

7A
 הם ארוכים מאוד

Dm 
 אבל הלילה עוד גדול

Gm 
 מעבר לשקיעות

CF
 אני חולם לי חלומות

7A
 אני חושב לי מחשבות

Bb 
 מחשבות של דמדומים

Dm 
 חלומות אדמדמים

Gm A7
 היא תגיש לי זר ורדים

Dm 
 עוד היום בטרם לילה

Bb 
 זוהי שעת הדמדומים

Gm 7ADm
 עוד השמש לא שקעה לה

Dm Gm
 דמדומים בנשמתי

A7 Dm
 עים אותידמדומים צוב

Dm 
 בגוונים אדמדמים

 בצבעי הדמדומים
Gm 

 אור ורוד הופך אדום

 אור אדום הופך שחור

A7 Dm
 דמדומים בנשמתי
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משינה- דני

Em         G
 אתה אמרת שהחיים

Em        G
 הם הולכים ומתארכים

AEm
 כשחיפשת את הקיצור

Am     C
 אז נפלת זה הסיפור

Em  G
 הסיפור הוא על חבר

Em G
 נסע להסתדרש

AEm
 הוא הבריח קוקאין

Am C
 השטן הוא לבן כמו סדין

GDCC
 ווואוווווו אווווו אוו

GDCC
 ווו אווווו אווווואווו

Em        G
 אמסטרדם על ציר ברזיל

Em                G
 מחלקה ראשונה כסף נזיל

AEm
 אנרו בחצר'דז

Am        C
 הוא קונה עוד מעט הוא מוכר

Em G
 הר שלא ליפולתז

Em     G
ש ל האינטרפולכי העין

AEm
 פקוחה כל הזמןתמסתכל

Am C
 ובבית אמא שלך

GDCC
 אוווווו אווווו אווווו

GDCC
 אוווווו אווווו אווווו

Em          G
 תפסו אותו בפריז כשהחליפו מטוסהםכן

Em              G
כאזיק ללבים  כסוסים שוטרים ציפורניים

AEm
 כבר שנתיים עד המשפט הבא

Am       C
 הוא יושב פתאם הוא נזכר

Em           G
 ים על הגלים והים היה כל כך כחולאיך היינו גולש

Em           G
 והשמש כדור ענק גדול פראית כשהרוח דרומיתהבזריחה

AEm
את הסלעיוהמים עשויים קריסטל ם לראות שקופים אפשר

Am      C
 והשקיעה ואחר כך יוצאים לבלות

Em    G
 החיים מצטער

Em       G
 הם הולכים ומתארכים

AEm
את הקיצור  כשחיפשת

Am      C
 אז נפלת זה הסיפור

GDCC
 אוווווו אווווו אווווו

GDCC
 אוווווו אווווו אווווו
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 יובל לוריא- דקה אחת 

BbGmEbBbGmEb: פתיחה

Bb 
 עולה עוד בוקר על העיר

Gm 
 לא שיכור כתבתי שיר'אנ

Eb 
 לאהוב אותך

Bb 
את הלב של כל  דבר כי

Gm 
 את הטעם שנשמר

Eb 
 להיות איתך

Bb 
 בין אנשים בין מסיבות

Gm 
 מוכרות פוגש פנים לא

Eb 
 מחפש אותך

Bb 
 ואיך כל יום אני זוכר

Gm 
את החסר  לא להגדיל

Eb 
 שאני להיות מי

Eb FGmF
את באה והולכת  למקום אחר ואז

Eb FGm
 ואז אני נשאר לבד

F
א לילבד  כלום ין

Eb FBbGm
 ואיך כל יום אני הולך לי לאיבוד

Eb FBbGm
 אז תני לי דקה לאהוב אותך

Eb FGm
 לאהוב דקה אחת

BbGmEb: מעבר

Bb 
קצת מוזר  ולפעמים זה

Gm 
 לא לדעת שמחר

Eb 
 לא תהי כאן לידי

Bb 
לאא  יודעת שום דברת

Gm 
 סתם הלב שלך נשבר

Eb 
את פוחדת לאהוב

Eb FGmF
את באה והולכת  למקום אחר ואז

Eb FGm
 ואז אני נשאר לבד

F
 כלום לבד אין לי

Eb FBbGm
 ואיך כל יום אני הולך לי לאיבוד

Eb FBbGm
 אז תני לי דקה לאהוב אותך

Eb FGm
 לאהוב דקה אחת

Gm FEb
או- זה לא עובר לי אף פעם  או או

Gm FEb
 לי אף פעם לא עובר- זה לא עובר לי אף פעם

Gm FEb
לי- זה לא עובר לי אף פעם לי, עובר לי, עובר  עובר

Gm FEb
 אף פעם, אף פעם, אף פעם- אף פעם זה לא עובר לי

Eb FGmF
את באה והולכת  למקום אחר ואז

Eb FGm
 ואז אני נשאר לבד

F
 כלום לבד אין לי

Eb FBbGm
דואיך כל יום אני הולך לי לאיבו

Eb FBbGm
 אז תני לי דקה לאהוב אותך

Eb FGm
 לאהוב דקה אחת
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אריבן מוש- דרך

A9: פתיחה

GFDmG
 מתמכר הדרךאל מתעורר הבוקר עם
FA9

 נוסע נוסע
GFDmG
 בצחוקכך נוגעזה ירוק הרבהבמסבי
FA9
זה מתוק רגע זה

GFDmG
 השניםבי שרקמו השבילים בין לזוז איך
FA9
 שוקע ברדיו

GFDmG
 הבריחה בדרך שוב בשתיקה שוב להמתיק

FA9
 נוגעהז ושוב

Dm     G         F     
 דומעות עיניים ובלילות

F G
 לוחשות שפתיים

A9     G   
 אלייך אלייך

Dm           G      F     
 פנים מולאל פנים ובימים

F G
 החיים באמצע אני

A9       G   
 בלעדייך ועוד

GFDmG
 למחר הדרךזו ניגמר אינו והכביש

FA9
 נוגע באופק

GFDmG
 חולשתיאת לחזק איתיפהאת היית לו

FA9
 רוגע הייתי

Dm     G         F     
 דומעות עיניים ובלילות

F G
 לוחשות שפתיים

A9     G   
 אלייך אלייך

Dm           G      F     
 פנים מולאל פנים ובימים

F G
 החיים באמצע אני

A9       G   
 בלעדייך ועוד
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הגבעטרון, סוזי ופארן- דרך ישנה 

Am EmFG
 לילה ירד על העמק

Am FDE
 שט על הגליל וירח
Am EmFG

 זאת אנוכי הנדהמת
Am FGAm

 הלבנה עלי והתרמיל

FAmDmAm
 דרך שיר ודרך ישנה

CDmFG
 אעבור לאור הלבנה

FCBbAm
 אלף שיר זימרתי בינתיים

FEAm
 לך עוד אשיר אלפיים

FCBbAm
 אלף שיר זימרתי בינתיים

FEAm
 לך עוד אשיר אלפיים

Am EmFG
פת זורחת  בתרמילי

Am FDE
 וזכים המים בנחלי

Am EmFG
 אמא שלי הנשכחת

Am FGAm
 כאן תלך עימי ועם צללי

FAmDmAm
 דרך שיר ודרך ישנה

CDmFG
 אעבור לאור הלבנה

FCBbAm
 אלף שיר זימרתי בינתיים

FEAm
 לך עוד אשיר אלפיים

FCBbAm
 אלף שיר זימרתי בינתיים

FEAm
 לך עוד אשיר אלפיים

Am EmFG
 זאת היא ארצי על ימיה

Am FDE
 ביתי הרץ תחתי רגליזה

Am EmFG
 זאת היא אימי ובניה

Am FGAm
 עד בלותי ועד אחרון ימי

FAmDmAm
 דרך שיר ודרך ישנה

CDmFG
 אעבור לאור הלבנה

FCBbAm
 אלף שיר זימרתי בינתיים

FEAm
 לך עוד אשיר אלפיים

FCBbAm
 אלף שיר זימרתי בינתיים

FEAm
 לך עוד אשיר אלפיים
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 דני בסן- דרכנו

Dm7  Bbmaj7 GmC
 נמהל באור הירח אור הנר

FGmAm
 שפוך על הכר שערך

Bb CDmBb
 בחלון צמרת עץ פורח

FCBbCDm
 והשקט חזר רואים לפי החיוך

Dm7  BbGmC
לה סערה הייתה הנה  חלפה

FGmAm
 ופנייך שוב רוגעות כפני הים

Bb CDmBb
 עם האור נוסיף ללכת הלאה

CBbAm7 Dm
תם עוד הדרך  רבה המסע עדיין לא

Dm CBbA
 לא קלה היא לא קלה דרכנו

Bb  CDm
 נוגות ועינייך לפעמים כה

FC
יש לפנינו  עוד שדות פורחים

Bb A
 עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

Dm CBbA
 לא קלה היא לא קלה דרכנו

Bb  CDm
 נוגות ועינייך לפעמים כה

FC
יש לפנינו  עוד שדות פורחים

Bb A
 עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

Dm7  Bbmaj7 GmC
 אור בדמעותייך רסיסים של

FGmAm
 וב מגשש דרכו אליש וחיוך

Bb CDmBb
 כל הטוב עודנו לפנייך

FCBbCDm
 בידי שימי ראש על כתפי תני לי ידך

Dm7  BbGmC
 עוד מעט ייתם הנר לגווע

FGmAm
 עוד מעט יובס השקט המבורך

Bb CDmBb
 יל לבקועתתח המולת היום

CBbAm7 Dm
 לא תלכי לבדך אני אהיה שם איתך

Dm CBbA
 לא קלה היא לא קלה דרכנו

Bb  CDm
 נוגות ועינייך לפעמים כה

FC
 עוד שדות פורחים יש לפנינו

Bb A
 עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

Dm CBbA
 לא קלה היא לא קלה דרכנו

Bb  CDm
 נוגות ועינייך לפעמים כה

FC
 עוד שדות פורחים יש לפנינו

Bb A
תעוד הרים גבוהים וצונני פסגו
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די-בוכה האדמה  מוקי

Gm Dm
 לא זו לא טעות אחי זו המציאות

Eb          Dm
 ובדידות עולם שלם מלא בכעס

Gm                    
 ותיראה שיש כל כך הרבה טיפשות

Dm EbDm
 מהר ובקלות אחי אין שום דבר פשוט כולם רוצים

Gm Dm
 כמה זה הרבה ומתי זה מספיק

Eb Dm
 מצחיק מי יותר שווה זה ניראה לי

Gm Dm
 איך עושה רובה וכמה זה עולה

Eb Dm
 מלא כל הנהרות מובילים אל הים והים אינו

Gm Dm
 מה חשבנו שיקרה- ואני שואל

Eb Dm
 עוד לא נגענו בקצה של הקצה

Gm Dm
 עוד מחכים שנגלה עולמות שלמים

Eb          Dm
ות ולקנאאבל אנחנו עסוקים עוד בלקנ

Gm Dm
 ועבדים נשאר עבדים תמיד היינו

Eb          Dm
 לעוצמה ולשלטון לשררה ולפאר

Gm Dm
 להשתחרר עמוק בפנים כולם רוצים

Eb          F
 כי משהו חסר- מאותם הכבלים ולא יכולים

Gm Dm
 לא זו לא טעות אחי זו המציאות

Eb          Dm
 ובדידות עולם שלם מלא בכעס

Gm                    
 ותיראה שיש כל כך הרבה טיפשות

Dm EbDm
 מהר ובקלות אחי אין שום דבר פשוט כולם רוצים

Gm Dm
את עצמו יכול אדם לשנות ולראות  שהשתנה העולם רק

Eb          Dm
 כל כך רבות הן הדלתות שלא נפתח אף פעם

Gm Dm
 לנו חור איך נקום בבוקר אם בלב יש

Eb          Dm
את האור את הסוף או  אני לא רואה באופק

Gm Dm
 ולהיות אחים ואחיות זה הזמן לקום

Eb          Dm
 לא נוכל לישון יותר צריך לגרום לזה לקרות

Gm Dm
לא אם לא למדנו עד עכשיו  נלמדאולי אף פעם

Eb          Dm
 כמה שנים נשארו לנו אף אחד לא רוצה לבד

Gm Dm
 ומה בין דם לדם אדם הוא רק אדם

Eb  Dm
את העולם לבעדנו ונגדם  כשמחלקים

Gm Dm
 האדמה בוכה

Eb  F
כהבו האדמה

Gm Dm
 לא זו לא טעות אחי זו המציאות

Eb          Dm
 ובדידות עולם שלם מלא בכעס

Gm                    
 ותיראה שיש כל כך הרבה טיפשות

Dm EbDm
 הר ובקלותמ אחי אין שום דבר פשוט כולם רוצים



213

 שלמה ארצי- האהבה הישנה 

Bm F#mG
 האהבה הישנה זאת שברחה לי

DF#mGA
 מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע

Bm F#mG
 מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים

DF#mGA
 היה עוד משהו פשוט להתגעגע

Bm F#mG
 הכינורות המתוקים לא מנגנים לי

DF#mGA
 לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר

Bm F#mG
 אין שום פטנטים העולם נהיה כבר גימיק

DF#mEmA
 אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר

Bm F#m
 בשלט רחוק מביט רחוק

G
את שוב לובשת לך שמלת כלה

CBmF#
 ואני תקוע בחליפת חיינו

Bm F#m
 בשלט רחוק מביט רחוק

G
לךל א אני לא אני

CF#
 עד שהאהבה תחזור אלינו

Bm F#m G
את יודעת לא הייתי שר לך סתם כך

DF#mGA
 הנביאים כבר מתו ואין מי שינבא לי

Bm F#m G
 חלליות עפות למעלה ולמטה

DF#mEmA
 פתאום זה שיר געגועים או שנדמה לי

Bm F#m
 בשלט רחוק מביט רחוק

G
את שוב לובשת לך שמלת כלה

CBmF#
 ואני תקוע בחליפת חיינו

Bm F#m
 רחוקבשלט רחוק מביט

G
 לא אני לא אני לך

CF#
 עד שהאהבה תחזור אלינו
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 תמר גלעדי-האהבה מתה 

Dm CF
 שנינו ישבנו לצידה

Dm          CF
 ובלי מילים החזקנו בידה

Bb          CDm
 כמה שנים היא רעדה

GFCDm
התמהבהאהו

Dm CF
 מה שניסינו לא הלך

Dm                 CF
 בסוף היא היתה חיוורת כל כך

Bb              CDm
 הוצאנו אותה לאוויר הצח

GFCDm
ה התמהבהא אבל

Bb C
ח קרה חדרה אל החדררו
FBb

 ואל העצמות
Bb C

 כלום לא קרה נלך עם העדר
FBb

 של כל הנשמות
CA7

 שממלמלות
Dm         CDm

התמהבהאה

Dm CF
 אין בעיתון שום הודעה

Dm     CF
 שעהכי בכל יום כל

Bb             CDm
ש םלועבאוה איפה

GFCDm
התמהבהאה

Dm CF
 רדיו לשדרן-ב-ו

Dm           CF
 יש גם היום מצב רוח מצוין

Bb              CDm
 הוא לא שמע שאצל כולם

GFCDm
התמהבהאה
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 יצחק קלפטר-האהבה שלי 

CBbAmC: פתיחה
CBbAmC

G Dm         Am      C    
את האביב  אמרת שהחיוך שלו מביא לך

C F Dm  
את בצרה אז הוא תמיד מקשיב  ואם

F C Gm  
 לריב ולמה רק איתי יוצא

G F Dm/F     Dm    
 כי הוא אחד כזה שזבוב לא יעליב

Dm F                                      C  
לא, אותך והוא אוהב  אמרתי למה

C F G Dm  
לאאבל האהבה שלי היא לא האהבה שלו  לא

G Dm    Am              C    
 זוכרת בית קפה קטן ברחוב ההוא הריק

C F Dm  
 אדום אבל זורק, שתינו יין אדום

F C Gm  
 סגרתי אצבעות על ירכך

G F Dm/F     Dm  
נתת מבט כזה גבוה ומחנך  ואת

Dm F                                      C  
לא,אמרת לי אפלטון  אמרתי למה

C F G Dm  
לאאבל האהבה שלי היא לא האהבה שלו  לא

G Dm     Am      C            
 אני עומד ושר ביום הדין על הכסא

C F Dm  
את החבל  לצווארוהם כבר מהדקים לי

F C Gm  
 והם אומרים אל תאבד תקווה

G F Dm/F     Dm    
 למעלה התשובה, אבודנראה גם כשהכל

Dm F                                  C  
לא, ובטח באלוהים  אמרתי למה

C F G Dm  
לאל האהבה שלי היא לא האהבה שלואב  לא

C F G Dm  
לאאבל האהבה שלי היא לא האהבה שלו  לא

CBbAmC: סיום
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 רוקפור- האיש שראה הכל

A
 חוזר משם

Dm A/G
 הכל ובעיניוהאיש שכבר ראה

FA
 נטרף בדעתו ניצוץ של יהלום

Dm A/G
 מזמן הפכו חייו ריקים כמו רחובות

F
 שאין להם שמות

A
את האורות  כיבה

G
את הדלתות  סגר

C7 F
תמשותק ממחשבו, שוער הלילה

Bb G#C7
 ומניצוץ שנעלם

C7 F
יש אור אחר מסוף היום  בשעת השחר

Bb G#C7
 ואין סיפוק משום דבר

Bb G#C7
 ואין סיפוק משום דבר

:מעבר
Dm  A  Dm  A 

A
 איבד שליטה

Dm A/G
 האיש שבעיניו ראה יותר מדי

FA
 אתה נשארת אמרו

A
 דמות מהעבר

G
 נותר רק לחכות

C7 F
 משותק ממחשבות, שוער הלילה

Bb G#C7
 ומניצוץ שנעלם

C7 F
יש אור אחר מסוף היום  בשעת השחר

Bb G#C7
 ואין סיפוק משום דבר

Bb G#C7
 ואין סיפוק משום דבר

:סיום
Bb G#C7
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אביב גפן- האם להיות בך מאוהב

GD/F# Em
 האם להיות בך מאוהב

G/D C
 זה כשאני עצוב עכשיו

G/B Am7 Dsus4 D
 והחלון מראה לי סתיו

GD/F# Em
 האם להיות בך מאוהב

G/D C
 זה כשהלב מרגיש רעב

G/B    Am7 D
 כשאת לא פה לידי

Em GD
את רוצה לפרוח תברחי  ואם

Am C
נ  ובל אצליכי הכול
Em GD

את רוצה לשמוח תברחי  ואם
Am C

 אותי כי כלום לא מצחיק

GD/F# Em
 האם להיות בך מאוהב

G/D C
 זה כשהפסנתר משמיע תו

G/B Am7 Dsus4 D
 אבל שירי נטול תקווה

GD/F# Em
 האם להיות בך מאוהב

G/D C
 זה כשאני בוכה עכשיו

G/B    Am7 D
 והדמעות לא משמחה

Em GD
את רוצה לפרוח תברחי  ואם

Am C
 כי הכול נובל אצלי

Em GD
את רוצה  לשמוח תברחיואם

Am C
 כי כל כך מטריד אותי

Am C
 מה זה להיות בך מאוהב
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 איפה הילד- הביאו את הסתיו

AD
 תל אביב מתנמנמת בחום

AD
 לשפת הים התיכון

G#7 
 עצלה

AFE
 לא כל כך יפה

AD
 מתי כבר אוקטובר יבוא

AD
 ורוחות מערב בחובו

G#7 C#
 ונוכל לשוב להתכרבל בשמיכה

F# BF#
את הסתיו שלכת  הביאו

DBC#E
 ולבנו האטום והקר יתרחב וינשום

F# BF#
את הסתיו נתרפק עליו  הביאו

DBC#EC
 ברחובות יהיה געגוע עלים יסתחררו

AD
 תל אביב התהפכה על גבה

AD
 היא היתה לי סיפור אהבה

G#7 AFE
 בסוף גיליתי שהיא פרוצה

AD
 מותר להיות עצוב

AD
 נעים להיות עצוב

G#7 AFE
 שעלי הוא כל כך אהובבתפקיד האהוב

F# BF#
את הסתיו שלכת  הביאו

DBC#E
 ולבנו האטום והקר יתרחב וינשום

F# BF#
את הסתיו נתרפק עליו  הביאו

DBC#ECA
 ברחובות יהיה געגוע עלים יסתחררו
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 השרוף-הבל החן שקר היופי 

Am Em
 הבל החן שקר היופי

GDAm
 איך אני הולך אחריה ומתבונן

Em 
 בשקר היופי

GD
ם עלייה  איך אני חול

Am Em
 בוקר וליל בעקבותיה

GD
 אני כרוך אחריהךאי

Am Em
 ומתפעל משקר היופי

GD
 איך אני חולה עליה

Am CGD
 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש רגליים

Am CGD
 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש ידיים

Am CGD
 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש עיניים

Am CGD
 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש שפתיים

Am Em
 שקר החן הבל היופי

GDAm
 גם אין חברים שבע יום כבר לא עובד

Em 
 לא מתגלח

GDAm
 לא אוכל ורק שותה קפה לפעמים

Em GDAm
 מחכה לה שתבוא מעבר לפינה תתגלה

Em GD
 אז אני ארוץ אליה ואשיר לה בפה מלאו

Am CGD
 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש רגליים

Am CGD
 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש ידיים

Am CGD
יש עינייםואיך לשקר הזה אי ך לשקר הזה

Am CGD
 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש שפתיים
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 יזהר אשדות- ...הבלדה על

F: פתיחה

FCF
 אישה רעה, תלתלים, תלתלים

FBbF
עהכמעט צנו, עגילים וצמידים

Bb F
 כמו ילדה פגועה, כמו קטנה בין גדולים

Dm CFBbFCFF
... או או או או או או או או או

FCF
קשה, ערפילים, ערפילים  אישה

FBbF
 לחולשהרק, אין משקל למילים

Bb F
 וחסרת בושה, אך חסרת רחמים

Dm CFBbFCFF
... או או או או או או או או או

FCF
 דמעות, דמעות, ים קרועותיהעינ

FBbF
 אמורות לקרות, אכזבות לא היו

Bb F
 פיות רעות, איך רימו אותך ככה

Dm CFBbFCFF
... או או או או או או או או או

FCF
 עולם אכזר, אנשים רשעים

FBbF
בר, הו סחלב בביצה  הו צמח

Bb F
 מחרוחסרת, אבודה בהווה

Dm CFBbFCFF
... או או או או או או או או או

FCF
 כאב, כאב, והפה מתעוות

FBbF
 מתכרבל בלב, ועבר כמו עובר

Bb F
 במבט רעב, וורותיחםבידיי

Dm CFBbFCFF
אוא ...ו או או או או או או או

FCF
 על קלידי פסנתר, אצבעות, אצבעות

FBbF
 לא יתחיל אחר, ייגמרסכשהוואל

Bb F
 והזמן עובר, טאק- טיק-מטרונום טיק

Dm CFBbFCFF
 ... או או או או או או או או או

FCF
 לאן,לאן, נדודים נדודים

FBbF
 רחוקים מכאן, למקומות אחרים

Bb F
 ושדות תלתן, אגמים אפלים

Dm CFBbFCFF
...או או או או או או או או או
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 מירי אלוני- הבלדה על חדווה ושלומיק

CDF7Am
 הבוקר בא כל כך מהר ואי אפשר להישאר אהה

CDF7Am
 צריך לקום להתעורר ללכת אל מקום אחר אהה

DEG7Bm
את הזיכרונות זה לא הרבה שתי מזוודות אהה  לקחת

DEG7Bm
 חלום אחד ארוך ארוך שתי מגבות ושתי תקוות אהה

Am C/G 
מ  ללכת אל ללכת

Am/F# BEm
כ  ולם הולכים ללכת כי

Am Bbdim 
 מה זה בעצם משנה

F#  B7Em
 ממה בעצם הם בורחים

CDF7Am
 אני לבד בעיר גדולה מהתחלה להתחלה אהה

CDF7Am
ה לי גס אההאני לא יכול כבר ונמאס וכל דבר נרא

DEG7Bm
 אני לבד בעיר זרה כאילו אין לי כבר ברירה אהה

DEG7Bm
 כולם אומרים לי לא נורא וזה מה שעושה לי רע אהה

Am C/G 
מ  ללכת אל ללכת

Am/F# BEm
 ללכת כי כולם הולכים

Am Bbdim 
 מה זה בעצם משנה

F#  B7Em
 ממה בעצם הם בורחים
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 אריק איינשטיין-הבלדה על יואל משה סלומון 

GAm7 
עת בציר הענבים"בבוקר לח בשנת תרל ח

D7 G
 יצאו מיפו על סוסים חמשת הרוכבים

GAm
 בא וגוטמן בא וזרח ברנט שטמפפר

Am CGCGD7G
 ויואל משה סלומון עם חרב באבנט

GCGEE7Am
 הדוקטור הכסוף אתם רכב מזראקי

D7 G
 לאורך הירקון הרוח שר בקני הסוף

GAm
 וסבך ליד אם מלאבס הם חנו בלב ביצות

Am CGCGD7G
את הסביבה  ועל גבעה קטנה טפסו לראות

GCGEE7Am
 קצרה מזראקי אחרי שעהאמר להם

D7 G
 איני שומע ציפורים וזה סימן נורא

GAm
 מולך אם ציפורים אינן שרות המוות פה

Am CGCGD7G
 כדאי לצאת מפה מהר ראו אני הולך

GCGEE7Am
 בריאותו קפץ הדוקטור על סוסו כי חס על

D7 G
 והרעים שלושתם יצאו לשוב לעיר אתו

GAm
 הוזות אמר אז יואל סלומון ושתי עיניו

Am CGCGD7G
 ילה פה על הגבעה הזאתאני נשאר הל

GCGEE7Am
 לאור והוא נשאר על הגבעה ובין חצות

D7 G
 פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור

GAm
 ידע לאן הוא עף לאן פרח אין איש אשר

Am CGCGD7G
 אולי היה זה רק חלום אולי רק אגדה

GCGEE7Am
 אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים

D7 G
 הארור נמלא ציוץ של ציפורים העמק

GAm
א  ומרים כי עד היום לאורך הירקוןויש
Am CGCGD7G

 שרות על יואל משה סלומון הציפורים
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 חמי רודנר- הברית שצריך לחדש 

DABmGDABmG: פתיחה

DABmG
 זה נכוןלא סלחתי לך

DABmG
מ ה עוד נותר בסופו של יוםאבל

DABmG
 לך אותי אחותי

DABmG
 לי אותך היום

DABmG
 בבוקר כשקמת לא נישקת אותי

DABmG
 כמו שאת עושה כל יום

DABmG
 העמדתי פנים שאני ישן

DABmG
 אך שפתיי יתומות משפתון

DABmG
 זאת הברית שצריך לחדש

DABmG
 את ידך מחדש לבקש

Bm GEG
 לפעמים זה בנאלי לא תמיד מרגש

G6 G6add11  E
 אבל בסוף אני בוחר

GD
 להיות איתך גם היום

DABmG: מעבר

DABmG
 לא סלחת לי גם זה נכון

DABmG
 נותרנו בלי כלום בסופו של יום

DABmG
 ודרכך ודרכי

DABmG
ו כך פתאוםנפרדו נקרע

DABmG
 כי מה כבר אכפת להפסיד

DABmG
 נמאס לי כאילו לנצח תמיד

DABmG
 אהיה לך מוקיון מלך טיפשון

DABmG
 אנפנף לכבודך בדגלון

DABmG
 זאת הברית שצריך לחדש

DABmG
את ידך מחדש לבקש

Bm GEG
 לפעמים זה בנאלי לא תמיד מרגש

G6 G6add11  E
 אבל בסוף אני בוחר

GD
 להיות איתך גם היום

|D|C|G|A:חלק שלישי
D|C|G|A|

DABmG
 זאת הברית שצריך לחדש

DABmG
את ידך מחדש לבקש

Bm GEG
 לפעמים זה בנאלי לא תמיד מרגש

G6 G6add11  E
 אבל בסוף אני בוחר

GD
 להיות איתך גם היום

CGD
 להיות איתך גם היום

CG
 להיות איתך
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 רמי פורטיס וברי סחרוף-הדלת 

C#m C#m 
 אני עובר דרכההדלת מסתובבת

C#m C#m
 הרצפהעל מחליק יורד במדרגות למעלה

BA
 ולא מתרגל עומד מאחורי הצל

G# C#m 
 רוצה לצחוק אך מתנצל

C#m C#m 
 ואין לה סוף ארוכהוהדרך מתפתלת

C#m C#m
 שוחה לנצח אל החוףהרות של זעםשחיין בנ
BA

הצל עומד. ולא מתרגל  מאחורי
G# C#m 

 רוצה לצחוק אך מתנצל
C#m B
א לפ צחוק

C#m C#m 
 שחור אל תביט לאחור לא הכל

C#m C#m 
 הדלת מסתובבת ואתה הביתה שוב תחזור

BA
 תשפיל מבט, אל תתנצל

G# C#m
 למטה כדי לחזור כי אתה יורד

C#m B
 בואי אהבה, זו האהבה, רק האהבה

C#m C#m 
 מסכה מוריד עוד, כשהדלת מסתובבת

C#m C#m
 בד על הבמהל, שחקן במכונת הכסף

BA
הצל, ולא מתרגל  עומה מאחורי

G# C#m 
 אך מתנצל רוצה לצחוק

C#m B
א לפ צחוק

C#m C#m
 שחור אל תביט לאחור לא הכל

C#m C#m
 הדלת מסתובבת ואתה הביתה שוב תחזור

BA
 תשפיל מבט, אל תתנצל

G# C#m
 למטה כדי לחזור כי אתה יורד

C#m B
 בואי אהבה, זו האהבה, רק האהבה
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 ירמי קפלן- הדפוק הזה 

CEm
לך אילו רציתי  הייתי מספר

Am     G
 שאת רוצה לדעתאת כל הפרטים

CEmAm
 את כועסת אז אני נכנע אבל אני נמנע
GC

 אני בתוך משבר ונותן לך ישר בפנים
Em Am

 להתמודד אז אל תגידי לי
DFFm/G# C

 כדי לצאת מזהטל אני רוצה להתמס

Em AmD
ןאבל רואה נכו אני מכור אני גמור

FFm/G# CEm
 אוהו הדפוק הזה עושה לך טוב

FFm/G# C
 הדפוק הזה עושה לך טוב

CEm
 חפצים עפים ור מסתבךהסיפ
Am G

 אני ממיין מה לפח מה לתיקונים
CEm

 ואת אומרת שאני מסוכסך עם עצמי
Am D

 כל משהו טוב ומנסה להרוס
FFm/G# C

 כי אני חושב שזה יצירתי

Em AmD
ןאבל רואה נכו אני מכור אני גמור

FFm/G# CEm
 אוהו הדפוק הזה עושה לך טוב

FFm/G# C
 הדפוק הזה עושה לך טוב

CEm
 עכשיו אני חי בזוג וכל החיים לפני

Am                      G
 עד שמתברר שיש אשה מעליי לפחות כך נדמה לי

CEmAm
 האם אני תמיד אהיה כל כך לחוץ אז אני שואל

G
 עד שאני מתגמד ורוצה להעלם

FFm/G# C
 לחזור לרחם להיות תינוק

Em AmD
 אבל לבד מאוד אני נחמד אני גמד

FFm/G# CEm
 אוהו הדפוק הזה עושה לך טוב

FFm/G# CEm
 הדפוק הזה עושה לך

Em AmD
ןאבל רואה נכו אני מכור אני גמור

FFm/G# CEm
ע לךהדפוק הזה  ושה

Em AmD
 אבל לבד מאוד אני נחמד אני גמד

FFm/G# CEm
 הדפוק הזה עושה לך

Em AmD
ןאבל רואה נכו אני מכור אני גמור

FFm/G# C
 הדפוק הזה עושה לך

Em AmFC
 עושה לך טוב עושה לך טוב

Em AmFC
 עושה לך טוב עושה לך טוב

Em AmFC
 עושה לך טוב עושה לך טוב

FFm/G# C
 הדפוק הזה עושה לך טוב
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ל" להקת הנח- הוא לא ידע את שמה 

Am FAmEm
 שבע- אחד בדרך לבארהלך הוא יום

FBb
את השיחים ליטף  הרוח מן הים

Am FAmDm
את ראשה הסבה .ליד אילן זקן היא

Bb Em7 Am
.ירדה ירוד מן הכתף וצמתה

CG#
 הגדוד המשיך לצעוד

Fm C#
.ועם הגדוד הלך הוא

Bbm7 C7
.פניו ליטפו גם רוח גם חמה ואת

FAmBbAm
ח הוא לילית אחת נוכ בתחנה אבל
Am G#(+5) E7
.הוא כי שכח לשאול אותה לשמה נוכח

Am Am/G Am/F 
את שמה  הוא לא ידע

ED9
 אבל אותה צמה

Am/C B7Em
.אתו לאורך כל הדרך הלכה

Fmaj7 Dm
יש יום והוא  ידע

Bb 
 בו יפגשו פתאום

Gm F#m6 E7
של עם  טללים או שמש ערב שחר

Am FAmEm
ה  שני החליף גוונים וצבעהקיץ

FBb
.פטרול סיור חזר מלילה של סיוון

Am FAmDm
.מיהר האמבולנס בדרך לבאר שבע

Bb Em7 Am
.והיא חיכתה חיכתה לו בחלוק לבן

CG#
 והוא שאל האם

Fm C#
. זוכרת-והיא אמרה

Bbm7 C7
.וכה דיברו שעות איש לא ידע על מה

FAmBbAm
. נותרה חיוורתוהיא. וכשהלך בלי שוב

Am G#(+5) E7
.זכרה היא כי שכח לשאול אותה לשמה

Am Am/G Am/F 
 הוא לא ידע את שמה

ED9
 אבל אותה צמה

Am/C B7Em
.אתו לאורך כל הדרך הלכה

Fmaj7 Dm
יש יום והוא  ידע

Bb 
 בו יפגשו פתאום

Gm F#m6 E7
של עם  טללים או שמש ערב שחר
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תמוז-לבט הולך

B7 
 בשטח עצמאי

Asus4      E7 
 טובות צריך לא
B7 

 הוא אפילו לא מחזיק
F# B7

 כתובות רשימת

B7 
 שרוך אחד קרוע

Asus4           E7 
 כבר אין שרוך אחד

B7 
 פעם צעד לא בטוח

F# B7
 פעם צעד כן

B7 DB7 E
 בטל הולךהולך בטל הולך
B7 DB7 E
 בטל הולךהולך בטל הולך

B7 
לו נותנים הרחובות

Asus4        E7 
 חשבונות בלי זמן
B7 

 פה ושם הוא מגלגל
F# B7

 סמטאות קטנות

B7 
 בחושך מחפש

Asus4    E7 
 ללחישה חומר

B7 
 שייתקל למקרה

F# B7
 אישה באוזני

B7 DB7 E
 בטל הולךהולך בטל הולך
B7 DB7 E
 בטל הולךהולך בטל הולך

 B7B7E7Asus4: מעבר
B7 B7F#B7
B7           B7E7Asus4 
B7 F#F#F#

B7 
זהכלזהמהיש בעיניו

Asus4         E7 
קצת רעב  הוא גם

B7 
ג ם קצת הוא נהנהאולי

F# B7
 להרגיש כאב

B7 
 בחושך מחפש

Asus4    E7 
 לראותו שמץ
B7 

 שייתקל למקרה
F# B7
 במותו פתע

B7 DB7 E
 בטל הולךהולך בטל הולך
B7 DB7 E
 בטל הולךהולך בטל הולך
B7 DB7 E
 בטל הולךהולך בטל הולך
B7 DB7 E
 בטל הולךהולך בטל הולך

 B7B7E7Asus4: סיום
B7 B7F#B7
B7          B7E7Asus4 
B7 B7F#B7
B7          B7E7Asus4 
B7 B7F#B7
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 אביב גפן-הולך לאיבוד 

Em     Em               G        G 
 שוחה בתוך בריכת דמעות

G G C C
 זה זמן קשה מאוד לחיות

Em  Em           G         G 
 בלבול אוחז בתוך ליבי

G G C C
 גדר של חרדות סביבי

C Em     D7   D7 
ל ךאני הולך לאיבוד

Em  Em   D    G           D         D 
 זה לא אומר שאני לא אוהב אותך
C C Am  Am          

כן כי אני כן  כי אני

Em   Em      G         G 
 על המרפסת הקטנה

G G C C
 אני זקוק לנגיעה

Em   Em        G        G 
ה  שכניםתגידי למה

G G C C
 נראים תמיד מאושרים

C Em     D7   D7 
 אני הולך לאיבוד לך

Em  Em   D    G           D         D 
 זה לא אומר שאני לא אוהב אותך
C C Am  Am          

כן כי אני כן  כי אני
C Em         D7   D7 

ו יאני כותב תעדו את
Em  Em   D     G           D  D 

 שאני מאוד מאוד אוהב אותך
C C Am  Am         

כן כן אני כן  כן אני
G C Am Am          

 כן אני כן
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ח-הולך נגד הרוח נוךשלום

A D/A                A    
 השעה מאוחרת הרחובות ריקים מאדם

A D/A              A    
 לאורך הטיילת פנסים דולקים ואפשר לראות את הים

A D
 ואתה מרגיש שאתה האיש הכי בודד בעולם

E A/C#           D    
את עצמך הולך נגד הרוח .מוצא

A D/A                 A        
את העיר  אף מכונית לא עוברת גשם שוטף

A D/A                A  
ש  ות ברחוב שאתה מכירמהרוח מתגברת ועושה

A D
 ונכנס עם הראש בקיר ואתה שיכור שרועד מקור

D E A/C#              D  
.אתה לא היחיד שהולך נגד הרוח

D/A      A          D/A    A                
 המדרכה מתנדנדת הולך נגד הרוח

B/Eb        E       F#m            
.משיך לרדתשי אני סומך על הגשם

D/A     A            D/A  A          D  
 אהובתי אל פחד שיימשך הלילה

A E F#m         D   A          
.לפני עלות השחרך תמיד הכי חשו

A D/A                A    
 לבושה בשחור היא הופיעה מתוך החושך

D/A                     A    
, ותיי היא באה אליימלכת חלומ

A
 משוגעת על כל הראש היא

A D
את עצמנו בקושי איבדנו אוויר בטנגו מהיר  מצאנו

E A/C#            D   
 איתה זה תמיד הולך נגד הרוח

A D/A          A  
 יודע אם היא אמת או חלום ואני לא

A D/A                A  
פעם היא גן עדן ופעם היא רכבת אל

 הגיהנום
A D

 והיא חמה כמו האדמה ואני נאבק לנשום
E A/C#        D      

. לעשות נגד הרוחמהאבל אין

D/A      A          D/A    A                
 המדרכה מתנדנדת הולך נגד הרוח

B/Eb        E       F#m            
.שימשיך לרדת אני סומך על הגשם

D/A     A            D/A  A          D  
 אהובתי אל פחד שיימשך הלילה

A E F#m         D   A          
 לפני עלות השחרך תמיד הכי חשו



230

 אביב גפן- הולך קדימה 

E: פתיחה Esus4 E Esus4 E Esus4 E Esus4 

Esus4E EEsus4 
 הולך מהרקדימההולך

AG#m F#m
 פשוט החלטתי שאני כבר לא עוצר

EEsus4 EEsus4 
 הולך קדימה לא מתייאש

AG#m F#m
 אם לא אביט אולי אפסיק כבר להתבייש

E
 הולך קדימה

CAmEmD
ם  כולם יורים פה בכול

GG7Am
 המון זועם שוב ברחוב

EAmF#m
 בצל המלחמה תגיע

F#m BDAE
 זכות שלנו לאהובה

E: מעבר Esus4 E Esus4 

EEsus4 EEsus4 
 הולך קדימה עם מה שיש

AG#m F#m
 כי כבר אמרתי שעם כובש זה עם טיפש

EEsus4 EEsus4 
 הולך קדימה עם עוד חולמים

AG#m F#m
את המוות ננצח בחיים הולך קדימה  כי

CAmEmD
ם  כולם יורים פה בכול

GG7Am
 המון זועם שוב ברחוב

EAmF#m
 בצל המלחמה תגיע

F#m BDAE
 הזכות שלנו לאהוב

Esus4 E Esus4 DBmECE: מעבר

DBm
 מילא זה לבדב

Bm EC
 במילא איש לא מחכה בשום מקום

E
 עדיף לי ללכת

EAmF#m 
 אם לא נלך אז לא נגיע

F#m BDAE
 מגיע לנו לאהוב

CAmEmD
ם  כולם יורים פה בכול

GG7Am
 ון זועם שוב ברחובהמ
EAmF#m

 בצל המלחמה תגיע
F#m BDAE

 הזכות שלנו לאהוב
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בנאי אביתר- הזאב והאיילה 

G
 רעב אני חושב

F
 חושב אני כואב
Em 
 להסתובב נמאס

Eb 
 זאב כמו רעב

F G
 בשמי קוראת כשאת

Em 
 חושש אניוםפתא
Eb 
 אנילאזה אולי

F G
יפהכךכל את

Em 
 יאמןלא זה

C
 האיילה את

Em 
 הזאב הוא אני

C
יפהכךכל את

Am 
 יתוארלא זה

C
 חושש אני איך

B
 מחר יהיה מה

CEb: מעבר

F G
 דבר לשום נתתי לא

Em 
 הנשיכהאת לעצור

Eb 
 שיכחההתא לברך

G
 שניות כמה בתוך

F
 במיטה דיממתי

Em 
 הזאבאת פתאום

Eb 
 האיילה אני

C Em 
יפהכךכל את

D Em 
 יאמןלא זה

C Eb 
 האיילה את

B Em 
 הזאב הוא אני

CEb: מעבר

F G
יפהכךכל את

Em 
 יאמןלא זה

C
 האיילה את

Em 
 הזאב הוא אני

C
יפה כלכך את

Am 
 יתוארלא זה

C
 חושש אני איך

Em 
 מחר יהיה מה

F
יפה כלכך את

Am 
 יאמןלא זה

C
 האיילה את

G
 הזאב הוא אני

GFEmEb: סיום
GFEmEb
G
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 נערי רפול- החברה הטובים 

Gm 
 אי אפשר לחסום אני בצומת

Gm 
 מתפצל לכל הכיוונים

Gm 
את אמרת אתמול יהיה בסדר

Gm 
 צעיריםסך הכל אנחנו

Gm 
 יום חדש פותח תריס ושמש

Gm 
 הדודים על הגגות רוקדים

Gm 
 מתחת לכביסה המתייבשת

Gm 
 מישהו כותב שירים

Gm Bb
 כמו בשיר מתנגן

Eb               
 סרט אילםעל

D
 בזולה חולם

Gm Bb
 כמו בשיר מתנגן

Eb               
 סרט אילםעל

D
 בזולה חולם

Gm 
 לא מזמן אני הייתי ילד

Gm 
את אמרת שאת גדולה  ואז

Gm 
 חיכיתי לך בתחנה שלא אגד

Gm 
 כך עברה שנה אחרי שנה

Gm 
 האספלט שוכן וגם מנגד

Gm 
 אנחנו מתקרבים אל החיים

Gm 
 באוטובוס אחד שלא נוסע

Gm 
 מעלינו עננים שטים

Gm Bb
 כמו בשיר מתנגן

Eb               
 סרט אילםעל

D
 בזולה חולם

Gm Bb
 כמו בשיר מתנגן

Eb               
 סרט אילםעל

D
 בזולה חולם

Gm 
 כי זה לא מקום שנותן לחלום

Gm 
 כי זה רק מקום

Gm 
 בו אפשר לישון

Gm 
 לנסות לשכוח

Gm 
 לחבר סיפור אחר

Gm Bb
ו בשיר מתנגןכמ

Eb               
 סרט אילםעל

D
 בזולה חולם

Gm Bb
 כמו בשיר מתנגן

Eb               
 סרט אילםעל

D
 בזולה חולם
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 תערובת אסקוט- החדר האינטימי שלי 

/G: פתיחה / / / / / / / / / /

G
ב מעל ברך ימיןאני ניצ

G
 והגב שלי מכופף קדימה

Em FG
 המבט שלי מרוכז במוט ברזל שניצב מולי

G
 כך ציירתי תמונה

G
 על הקיר הלבן

GEm
 וממול התמונה יושב ומסתכל

F
נהיושב ומסתכל על התמו

FG
 מסתכלת עליי

G
 אני בתוך הבית נמצא

Em F
 בתוך החדר האינטימי שלי

Em FG
 שלי החדר האינטימי שלי

G
 אני בתוך הבית נמצא

Em F
 בתוך החדר האינטימי שלי

Em FG
 שלי החדר האינטימי שלי

G
 ולפעמים

GEm
 סערה מתקרבת והים גועש

FG
 הרבה גלים על פני הים והרוח גלים עושה

G
 חמים, וימים חמים

G
 בול בול בול, כשהשמש מלהטת

Em F
 אז אנשים הולכים ומתרחצים

G
שפת הים ים ים ים  ומשתזפים על

G
 אני בתוך הבית נמצא

Em F
 בתוך החדר האינטימי שלי

Em FG
 שלי החדר, האינטימי שלי

G
 אני בתוך הבית נמצא

Em F
 בתוך החדר האינטימי שלי

Em FG
 שלי החדר, האינטימי שלי

GGGGEmFGG: מעבר

G
 אני בתוך הבית נמצא

Em F
 בתוך החדר האינטימי שלי

Em FG
 שלי החדר, האינטימי שלי

G
 אני בתוך הבית נמצא

Em F
 בתוך החדר האינטימי שלי

Em FG
 שלי החדרהאינטימי שלי
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יק'אלון אוליארצ- בדרכים הולכת היא

)או אוהו(Am: פתיחה

F
 ראשון יום בוקרוב

Am                 
 לחלום מתעוררת

C
 שישי יום ובבוקר

GAm
 אישי ילדות זיכרון עם

Fm 
 נשמתה מתחמקת

Am 
 העלטה למגע

C
 לתוכה מתעטפת

GEmAm
 ממלכה בלי נסיכה היא

FCG
 בדרכים הולכת היא

FAmG)AmG(Am 
)מעבר מהיר(בדרכים הולכת היא

CDmEm) F(
)מעבר מהיר(גדולים במטוסים היםעלמ

Am FC
 יפנו פניה יפנו אנה פניה אנה

CGFEm
 בעולם מרים מסתובבת תלכי אנה

FGmAm
 מרים תלכי אן

)או אוהו(Am: מעבר

F
 כוכב בלי והלילה

Am           
 בידיו והקסם

C
 זרה בעיר ואורות

GAm
 שערהאת מלטפים

Fm 
 תדע אולי יבוא יום

Am 
 ידה בכף צפון מה

C
 גורלהלה טומן מה
GEmAm

 האפלה באמתחתו

FCG
 בדרכים הולכת היא

FAmG)AmG(Am 
)מעבר מהיר(דרכיםב הולכת היא

CDmEm) F(
)מעבר מהיר(גדולים במטוסים היםעלמ

Am FC
 יפנו פניה יפנו אנה פניה אנה

CGFEm
 בעולם מרים מסתובבת תלכי אנה

FGmAmAm
... או אוהו מרים תלכי אן

FFAmAm(x4:(קטע אינסטרומנטלי

FCG
 בדרכים הולכת היא

FAmG)AmG(Am 
)מעבר מהיר(בדרכים הולכת היא

CDmEm) F(
)מעבר מהיר(גדולים במטוסים היםעלמ

Am FC
 יפנו פניה יפנו אנה פניה אנה

CGFEm
 בעולם מרים מסתובבת תלכי אנה

FGmAm
 מרים תלכי אן

Fm Am
 ידה בכף צפוןמהתדע וליא יבוא יום

CGEmAm
 האפלה באמתחתו גורלהלה טומן מה

FCG
 בדרכים הולכת היא

FAmG)AmG(Am 
)מעבר מהיר(בדרכים הולכת היא

CDmEm) F(
)מעבר מהיר(גדולים במטוסים היםעלמ

Am FC
 יפנו פניה יפנו אנה פניה אנה

CGFEm
 בעולם מרים מסתובבת תלכי אנה

FGmAm
 מרים תלכי אן
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ארכדי דוכין- היא לא דומה

AC#mF#mC#m
 לאף אחת אחרת היא לא דומה

Bm E
 לאף אחרת שעוברת ברחוב

AC#mF#mC#m
 כשהיא מדברת היא משונה

F#m BmE
 קולה עושה לי משהו קרוב

AC#mF#mC#m
לה אני כאן כל הלי היא לא רואה

F#m BmE
 בצד ומסתכל עומד

AC#mF#mC#m
 מאוהב איש
Bm EF#m

 עומד בצד ומסתכל

AGBmA
 בלילה העיניים עייפות עד אור הבוקר

GBmA
 השפתיים לוחשות ללא מנוח

Bm E
 לא דומה לאף אחת



236

 אהוד בנאי- היום 

Gm: פתיחה

Gm DGm
 היום נעשה משהו בלתי נשכח

Bb FEbD
 שמחה מבורך שישאיר זיכרון של

Gm DGm
 היום אשלח יד ואלטף את ראשך

Bb FEbDGm
 היום אגרום לך סוף סוף לחייך

Gm DGm
את העצב מעינייך היום  אגרש
Bb FEbD

את היום למאושר בחייך  אעשה
Gm DGm

 שמעת היום תשמעי מה שעוד לא
Bb FEbDGm

 אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט
Bb FEbDGm
 היום

Gm DGm
 אבשל לך משהו טעים

Bb FEbD
את הכל  שיהיה לך נעים אעשה

Gm DGm
 לא תמיד אני מראה אהבה נכון
Bb FEbDGm

 הקירבה אבל היום אני מבקש את
Bb FEbDGm
 היום

GmDGm: מעבר
Bb FEbD

Gm DGm
Bb FEbDGm
Bb FEbDGm

Gm FEbDGmFEbD

Gm  FEbDGmFEbD
נו לא דיברנו שני כל כך הרבה זמן

Gm FEbDGmFEbD
 מעלינו על כל מה שעובר

Gm DGm
 היום נצא לסיבוב בשכונה

Bb FEbDGm
קצת ביחד על ספסל בגינה  נשב

Bb FEbDGm
 היום

Gm DGm
 בלתי נשכח היום נעשה משהו

Bb FEbD
 שישאיר זיכרון של שמחה מבורך

Gm DGm
 היום אשלח יד ללטף את ראשך

Bb FEbDGm
 אגרום לך סוף סוף לחייך היום
Bb FEbDGm
 היום
Bb FEbDGm
 היום
Bb FEbDGm
 היום
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רוט פיטר- אוהבת היא

Gm   G#                 C 
 מוקפת להיות אוהבת היא

Gm  Bb          Fm 
 מלומדיםשל בסביבה

G#     Eb7    Cm 
 אותה שישאלו בציפיה מחכה

G
 איתהמה

Gm      G#                 C 
 כוכבת להרגיש אוהבת היא

Gm  Bb          Fm 
 עיתונים שני שישי ביום קונה

G#     Eb7       Cm 
 שלה במקומון בשקיקה מעיינת

G
 בשמהתבחין אולי

G#              C 
נהנהנהטהנהנהנה טה

C B Bb    Fm     Bb       Fm 
נהנהנהנהנהנהטהנהנהנה טה

G# BbGAG#G
אה אההנהנהנהטהנהנהנה טה

Gm     G#             C 
 בחדר לבד שוכבת היא

Gm  Bb          Fm 
 באוויר עיניה תולה

G#     Eb7       Cm 
 אותה ישאל שרק בשתיקהלו מצפה

G
 קרה מה

Gm   G#                C 
 נאהבת להיות אוהבת היא

Gm  Bb          Fm 
 השכניםלה אכפת ולא

G#     Eb7       Cm 
 היהאיך שואלת בלחישה מתרפקת
G
 נפלאהיה

Gm        G#              C 
 אוהבת היא אותי אוהבת היא

G#    Gm  Fm 
 אותהאוהב ואני

C G Fm 
 אותה אוהב אני כן
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 כוורת- היא כל כך יפה 

EB7F#7A
 היא כל כך יפה זה צובט בלב שלך

F#m7 B7EG#m
 אך בכאב עצוב

C#m G#mAF#7
 היא לא מבינה שאני רוצה אותה

F#m7 G#m7 C#mF#mB7
 לא אומרת לי כלום

EB7F#7A
 בגינה תשב עם הטבע להתערבב

F#m7 B7EG#m
 היא והשושנים

C#m G#mAF#7
 אולי הגדר מאחורישתי מילים

F#m7 G#m7 C#m
 אין לי אומץ מתאים

CD7GF
 כל השבוע חלון פתוח

Am7 D7GB7
 כוכבים מעל ולב מתמוטט

EC#mEC#m 
 הייתי נותן לה שק של סנטימנטים

ABC#
 אך אני מתבייש לתת

EB7F#7A
 זה קורה רבות גם במשפחות טובות

F#m7 B7EG#m
 ילד אוהב אישה

C#m G#mAF#7
 היא בסוף תרגיש שאני עומד בכביש

F#m7 G#m7 C#mF#mB7
את ראשה  ותפנה

CD7GF
 כל השבוע חלון פתוח

Am7 D7GB7
 כוכבים מעל ולב מתמוטט

EC#mEC#m 
 הייתי נותן לה שק של סנטימנטים

ABC#
 אך אני מתבייש לתת

EB7F#7A
את הבית היא עזבה  כבר שנה חלפה

F#m7 B7EG#m
 לאן זאת לא אדע

C#m G#mAF#7
את החסרוקשה יות ר למלא

F#m7 G#m7 C#m
 רק נותרה שושנה

CD7GF
 כל השבוע חלון פתוח

Am7 D7GB7
 כוכבים מעל ולב מתמוטט

EC#mEC#m 
 הייתי נותן לה שק של סנטימנטים

ABC#
 אך אני מתבייש לתת
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 שלמה ארצי- היא לא יודעת מה עובר עלי 

Em CEm
 לא יודע כלום עכשיו אני מרגיש כאילו

Am DG
 את צעדי- עכשיו אני מחיש

CEm
 בחוץי עובררואה אות בחלון היא מסתכלת

Am BEm
 מה עובר עלי היא לא יודעת

Em CEm
 ירח חם תלוי הכחולות בתוך עיניה
Am DGC

 בודאי עכשיו היא עצובה כמוני
CEm

ת בגדיאתהיא מוציאה  תות'אוכלת לבדה
Am BEm

 היא לא יודעת מה עובר עלי

CDG
 לה סוף אמנם אין אהבה שאין

CBEm
 אבל הסוף הזה נראה לי מקולל

CDG
 הולך בין האנשים ברחוב

CAmBEm
או צועק או או לה או או או  תגידו

Em CEm
 לא הכל אבוד עכשיו אני ממשיך כאילו

Am DG
את לילותיי בבטן זה זז  והורס

CEm
ש  חשוב זה הדבר הכי לי איתהאני חושב שהאהבה

Am BEm
 היא לא יודעת מה עובר עלי

CDG
 לה סוף אמנם אין אהבה שאין

CBEm
 אבל הסוף הזה נראה לי מקולל

CDG
 הולך בין האנשים ברחוב

CAmBEm
או צועק או או לה או או או  תגידו

Em CEm
 לא זז מכאן אף פעם כשהיא נוסעת אני נשאר

Am DG
 מגעגועי ומתפתל הולך בעיר

CEm
 כותב שירים ושר אותם חוזר לחדר ונגמר

Am BEm
 מה עובר עלי היא לא יודעת

CDG
 לה סוף אמנם אין אהבה שאין

CBEm
 אבל הסוף הזה נראה לי מקולל

CDG
 הולך בין האנשים ברחוב

CAmBEm
או צועק או או לה או או או  תגידו

Am DGCAmBEm
 או או או



240

 אתניקס- היא לא תשוב

GBm
 יום חדשבוקר בא

FAmG
 על מרפסת עץ בהוסטל באוסטרליה

Bm FAm
ע גל מליהזאת  חברה של

GBm
 גל מתוסכל בנהלל

FAmG
 שדות העמקלחרוששם נשאר
Bm FAm

 בית על ההר הוא יבנה לה

FC
 היא לא תשוב

Bb CFC
ת  שובשוב תזרח השמש היא לא

Gm 
 מעליו

FC
 היא לא תשוב

Bb CFC
 שוב תזרח השמש היא לא תשוב

Bb CF
 מעליו שוב תזרח השמש

GBm
 היא לא חזרהעברה שנה

FAmG
גפגש את ג'ה  דנדישל מה שמו חבר ונס'ימי

Bm FAm
 אוהד של גנדי ושל לוחמי חירות

GBm
 כנסיה איתו התחתנה בתוך

FAmG
 גל קיבל מברק פניו הלבינו

Bm FAm
 כולם הבינו שהסיפור נגמר

FC
 היא לא תשוב

Bb CFC
 שוב תזרח השמש היא לא תשוב

Gm 
 מעליו

FC
 היא לא תשוב

Bb CFC
 שוב תזרח השמש היא לא תשוב

Bb CF
 מעליו שוב תזרח השמש

GBm
ג יש חווה'לעמליה  ונס עכשיו

FAmG
 בקר אבל אין אהבה אלפי ראשי
Bm FAm

 היא חושבת לחזור לנהלל
GBm

 גל מחכה שאולי זה יקרה
FAmG

 חלפו בשדות העמק ארבעים שנה
Bm FAm

 הוא יחכה לה בגלגול הבא

FC
 היא לא תשוב

Bb CFC
 שוב תזרח השמש היא לא תשוב

Gm 
 מעליו

FC
 היא לא תשוב

Bb CFC
ל א תשובשוב תזרח השמש היא

Bb CF
 מעליו שוב תזרח השמש
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 אפרים שמיר- הידעת את הדרך

GDG
את הדרך אל בית אהובתי  הידעת

GDG
 בעצמי הסלולה היא או בפרך אכבשנה

G
 או בעמקהבהר היא

C
 השימשית היא או מעוננת

Em DGC
 אחפש אמשיך ללכת

Am G
 שאמצאנה עד
G

 הבהר היא או בעמק
C

 השימשית היא או מעוננת
Em DGC

 אחפש אמשיך ללכת
Am G
 שאמצאנה עד

GDG
את הדרך אל לב אהובת יהידעת

GDG
אל-הן עימי רק זמר ופרח ינחתמי התישעה

G
 זהבי צרור בתפוח

C
 ובשמי נישאים ברוח

Em DGC
לה מה אומר ומה אתן

Am G
 כשאמצאנה

G
 זהבי צרור בתפוח

C
 ובשמי נישאים ברוח

Em DGC
אתןמה אומר לה ומה

Am G
 כשאמצאנה

GDG
 חמקה לה על ידי מכרמל ירדה לה איילת

GDG
 איילת הן רק היא אהובתי ואכיר מיד את

G
 היא בהר והיא בעמק

C
 היא שימשית והיא מעוננת

Em DGC
 עוד אצא ואלך אחריה כל

Am G
 אז גם אמצאנה

G
 זהבה צרור בתפוח

C
 ברוח ובשמיה עפים

Em DGC
 כל עוד אצא ואלך אחריה

Am G
 אז גם אמצאנה

G
 לבבי יוצא אליה

C
 בעיקבותיה ומושכני

Em DGC
 הבה אצא ואלך אחריה

Am G
ז גם אמצאנהא

Am G
 אז גם אמצאנה

Am G
 אז גם אמצאנה
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 דודו טסה- היה לי חבר היה לי אח

GC
 במקום שאליו אני הולך

GC
 היו רבים כבר לפני

GBm
עץ השאירו שביל  השאירו

EAm
ו אבן לרגליהשאיר

DEm
 ומה אני אשאיר אחרי

A7 BmEm
 האם אשאיר איזה דבר

CEm
את צעדי  איני רואה

CB7
 צעדיאת איני רואה

Am B7Em
 ומי יראה אותם מחר

Am G
אח היה לי חבר  היה לי

B7 Em
 שט לי יד כשאקראהו

Am G
 היה לי חבר היה לי אח

B7 Em
 הושט לי יד בעת צרה

CAmB7
 אני אחיך אל תשכח

Em B7Em
 היה לי חבר היה לי אח

GC
 במקום שאליו אני הולך

GC
 היו גברים היו נשים

GBm
 ואהבה גדולה היתה

EAm
 האם אני אמצא אותה

DEm
 הם לא השאירו לי דבר

A7 BmEm
 לא אנחות וגם לא פרחים

CEm
 הם לא השאירו לי דבר

CB7
 הם לא השאירו לי דבר

Am B7Em
 מלבד אחים וחברים

Am G
אח היה לי חבר  היה לי

B7 Em
 הושט לי יד כשאקרא

Am G
 היה לי חבר היה לי אח

B7 Em
 הושט לי יד בעת צרה

CAmB7
 אני אחיך אל תשכח

Em B7Em
אחהיה לי חבר היה לי

CEm
את צעדי  איני רואה

CB7
 צעדיאת איני רואה

Am B7Em
 ומי יראה אותם מחר

CEm
את צעדי  איני רואה

CB7
 צעדיאת איני רואה

Am B7Em
 ומי יראה אותם מחר

Am G
אח היה לי חבר  היה לי

B7 Em
 הושט לי יד כשאקרא

Am G
 היה לי חבר היה לי אח

B7 Em
 הושט לי יד בעת צרה

CAmB7
 אני אחיך אל תשכח

Em B7Em
 היה לי חבר היה לי אח
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 כנסיית השכל- היינו עושים אהבה 

Am Em
 הייתה אחת

Am Em
 שידעה לעשות קסמים

Am Em
 גיד מיליםלהדעהשי

Am  Em
את השמש בדם  שצבעו

C
 אני זוכר בלילות של ירח מלא

F
 לא במקרה היית באה אליי

C
 בלי הכרהמסוממת מטורפת

F
 נוזלים מהתקרההיינו נופלים לרצפה

CG
 היינו עושים אהבה

Am   Em
בהאה

Am Em
 היה לנו טוב

Am Em
 היה לנו רע

Am Em
 היינו ביחד

Am Em
 לא השארנו ברירה

C
 אני זוכר בלילות של ירח מלא

F
 לא במקרה היית באה אליי

C
 בלי הכרהמסוממת מטורפת

F
 נוזלים מהתקרההיינו נופלים לרצפה

CGAmEm
 היינו עושים אהבה



244

, עידית חכמוביץ-הייתי אומרת  מתי כספי'

E5+ AmF7+
 בוא: הייתי אומרת לו

Am  Dm6 
לך: הייתי אומרת לו

E7 A7
 הייתי נותנת סימן בליבו

Dm A7
 אבל איך

Dm EΦ
לוה די: ייתי אומרת

Dm EΦ
 עוד: הייתי אומרת לו

A7 FE
 וכל שתיקותיו צועקות בידי

Am G
 עד מאוד

CF7+
הן: הייתי אומרת לו

CA
לא: הייתי אומרת לו

AD
 איך גווע האור בשתיהן, עיני

Am G
וליצל

CF7+
 בוא: הייתי אומרת לו

CDm6 
לך: הייתי אומרת לו

Am Am7 FE7
 הייתי תכולה ויפה בגבו

Am E5+
 הולךה
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 שרית חדד- הייתי בגן עדן 

F#m/E/ABmC#C#7: פתיחה
F#m /E/ABmC#C#7

F#m E
 ולי קראת פרח ועיניים

AC°7C#C#7
 אני זוכרת הייתי נשמה

F#m E
 רק אתך מעל ריחפתי בשמיים

Bm       C°7 C#C#7
 נפלתי לבד לאדמה פתאום

F#m 
 לא נותר דבר מלבד הגעגוע

Bm DC#
 שבוע הזמן עובר לאט לאט שעה

F#m 
 כבר שנה כמעט והעולם רגוע

Bm DC#
 ורק קולי זועק עכשיו תגיד מדוע

Bm EAD
 בגן עדן ועכשיו הלב פצוע הייתי

Bm       G#m7-5 C#DE
כ עודיו ישןךכל וזה סיפור

F#m E
 ולי קראת פרח ועיניים

AC°7C#C#7
 אני זוכרת הייתי נשמה

F#m E
 רק אתך מעל ריחפתי בשמיים

Bm       C°7 C#C#7
 נפלתי לבד לאדמה פתאום

 F#m: מעבר

F#m 
 החיים זרמו הכל היה קבוע

Bm DC#
 איך שרנו אז בשני קולות בלי זעזוע

F#m 
 לילות של צחוק ושעשוע והיו

Bm DC#
יש בקולי מיתר קרוע  אבל עכשיו

Bm EAD
 בגן עדן ועכשיו הלב פצוע הייתי

Bm       G#m7-5 C#DE
כוזה סי עודיו ישןךכל פור

F#m E
 ולי קראת פרח ועיניים

AC°7 C#C#7
 אני זוכרת הייתי נשמה

F#m E
 רק אתך מעל ריחפתי בשמיים

Bm       C°7C#C#7
 נפלתי לבד לאדמה פתאום

F#m/E/ABmC#C#7: פתיחה
F#m /E/ABmC#C#7

D7 

Gm F
 ולי קראת פרח ועיניים

Bb E°7 DD7
 אני זוכרת הייתי נשמה

Gm F
 רק אתך מעל ריחפתי בשמיים

Cm       E°7DD7
 נפלתי לבד לאדמה פתאום
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 שוטי הנבואה-הייתי מניאק 

CDmCDm: פתיחה
CDmCDm

CDm
 הייתי מניאק ולא ידעתי

CDm
 שאני מניאק עד שהבנתי

CBbAm
 לטוב שמתאים לי להתחבר

CBbAm
 שעדיף מלשנוא זה לאהוב

CBbAm
 שכל איש ואישה שברחוב

Fm GC
הבאהב רוצים לחיות

CDm
 לא אין אידיליה גם בסיציליה

CDm
יש בעיות  וגם ביפו

CBbAm
 די לחיותכ ואנחנו נולדנו

CBbAm
 החיים מלאים משמעויות

CBbAm
 משמעות של החיים שלך'תו

Fm GC
 בעצמך אתה תשמע
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 אריק איינשטיין- הימים הארוכים העצובים 

CC7
 איך הזמן שוב מזדחל לו כמו צב

FFm
 איך הלילה שוב יורד לאט לאט

CAm7 Dm7 G
 איך הגשם שוב דופק לו על הגג

C7 A7
 לבד, לא אכפת שוב להיות לבד

Dm7 G7CA7
 הם שוב חוזרים אלינו הימים, כן

Dm G7CC7
םהימים הארוכים העצובי

FG7Em
 שוב אשכב לבד בוהה בעננים

A7 DmA7Dm
.בואו חזרה ימים טובים

CC7
 השמים מתכסים בים צבעים

FFm
 והשמש מציירת עיגולים

CAm7 Dm7 G
 העיניים מאירות כמו פנסים

C7 A7
 מישהו בחוץ דורך על העלים

Dm7 G7CA7
 הם שוב חוזרים אלינו הימים, כן

Dm G7CC7
 הימים הארוכים העצובים

FG7Em
 שוב אשכב לבד בוהה בעננים

A7 DmA7Dm
 בואו חזרה ימים טובים

CC7
 שוב עולים צפים אותם הסיפורים

FFm
 ששמעתי כשהייתי עוד קטן

CAm7 Dm7 G
 עכביש גדול טווה קורים דקים

C7 A7
את התן  מישהו שיגרש כבר

Dm7 G7CA7
 הם שוב חוזרים אלינו הימים, כן

Dm G7CC7
 הימים הארוכים העצובים

FG7Em
 שוב אשכב לבד בוהה בעננים

A7 DmA7Dm
 בואו חזרה ימים טובים



248

משינה- הכוכבים דולקים על אש קטנה

GBm
קצת מוזר  הסיפור שלי הוא

FC
 על בחורה שלא מזמן הכרתי

GBmFC
 ואותה אני פוגש בבר כל לילה

GBmDmC
קצת משונה  והיא הייתה יפה

Em AmEmAm
אש קטנה  וגם הכוכבים דולקים על

EmGmDmAm: מעבר
Em GmDmDm

GBm
 אז יצאנו יחד לבלות

FC
לה-ללונה  פארק גלגל ענק לא די

GBmFC
 למיטה הספקנו לעלות בלילה

GBmDmC
קצת משונה  והיא הייתה יפה

Em AmEmAm
אש קטנה  וגם הכוכבים דולקים על

EmGmDmAm: מעבר
Em GmDmDm

GBm
קצת מוזר  הסיפור שלי הוא

FC
 על בחורה שלא מזמן הכרתי

GBmFC
 פוגש בבר כל לילהואותה אני

GBmDmC
 והיא הייתה מזן מוזר מזן

Em AmEmAm
את הכסף היא דרשה במזומן  כי
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 עברי לידר-הכוס הכחולה 

 FmBbmFmBbm: פתיחה

Fm 
 יש לי את הכוס הכחולה ערבבתי בה

Bbm 
 מים חצי אלכוהול

Fm 
ה ויש את הכוס  כחולהלי

Bbm 
 בלעדיה אני לא יכול

C# Fm
 לפני ילדים במדורה לפני חיילים בצפון

Bbm C
את עצמי  לפני חברים במיטה אני מפשיט

C
את הכל ונותן

Fm 
את הטעם שלך  אחרי יש לי

Bbm 
 שהפסקתי לחלום

Fm 
 אחרי ויש לי את הריח שלך

Bbm 
 שהפסקתי לנשום

C#                Fm
את הרגש  שאומר מתי שזה טוב ויש לי

Bbm         C
 לאהוב ויש לי אותי יש לי אותי

Bbm       Fm          C
 אל תעזוב, אל תינמס, אל תתחלק

Bbm       Fm          C
 אל תתפתה לאהובקשהגם אם

Eb           Bbm  C#        
 ורק תנסה להבין שככה קרוב

C Bbm          C#             
 מתוסכלת ויהיה לה קשה לעזוב המלכה

 FmBbm FmBbm: מעבר

Fm 
את הכוס הכחולה ערבבתי בה  יש לי

Bbm 
 מים חצי אלכוהול

Fm 
 וכמה שהיא מלאה

Bbm                          
 ריקה מהכל היא נראית לי תמיד

C#       Fm
 עכשיו שאמרו לי אנחנו כאן ממש לידך היו אנשים
Bbm C

 כולם נעלמו כולם נעלמו לי
C

אתה נשארת רק

Bbm       Fm             C
את תתחלק  אל תעזוב,אל תינמס, אז

Bbm       Fm          C
 וגם אם קשה אל תתפתה לאהוב

Eb           Bbm  C#        
 ורק תנסה להבין שככה קרוב

C Bbm          C#             
 מתוסכלת ויהיה לה קשה לעזוב המלכה

 FmBbmFmBbm: מעבר

Fm 
לך תגידי איך נראה

Bbm 
ר כזהזה יום מוז

Fm 
 תגידי איך נראה לך

Bbm        
 עוגת תפוחים וחצי קפה

C#           Fm
 אחד לא שלם וחצי משניים

Bbm              
לךזה תגידי איך  מותק, נראה

C
 אם אני משלם

Bbm       Fm             C
את תתחלק  אל תעזוב, אל תינמס, אז

Bbm       Fm          C
 וגם אם קשה אל תתפתה לאהוב

Eb           Bbm  C#        
 ורק תנסה להבין שככה קרוב

C Bbm          C#             
 מתוסכלת ויהיה לה קשה לעזוב המלכה



250

 קוזינה- הכח לתת 

EmGDA: פתיחה
Em EmG GD

DAEm
 מתי הסתכלת מעל החומה

GGD
 ואל העתיד

DA
 אולי כבר הבנת
Em 
 אתה לא תמים

GG
קצת סביב  הבט

DA
 מה שראית לא משקר

Em G
יתראותה  המציאות פחות או

GDA
 אז שא מבטך הבט לעתיד

Em G
 ודע שאתה ומי שיעיד

Em GDA
 ודע שאמא שם תמיד

EmGDA: מעבר
Em GDA
Em EmG GD

DAEm
את הסתיו את היום זכרי  זכרי

GGD
 עם בוא הגשמים

AEm
 ואת האתמול עוד יום מסורבל

G
 עוד קיץ חמים

GDA
 זכרי שהבטחת זכרי לקיים

Em A
 זכרי איך הרגשת כשחשת שלך אין

GDA
 ואיך דאגו לך נתנו לך כתף

Em 
 כי זה הוא הכוח

Em G G
 הכח לתת

Em 
 הכח לתת

EmGDA: מעבר
Em GDA
Em GDA
Em                 GD

EmGDA: סיום
Em GDA
Em GDA
Em                 GD
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 מאור כהן-הכי יפה בעולם 

CDmF
 הכי יפה בעולם

CDmF
 יודעת טוב מכולם

CDmFEbmaj7 
 שבלעדיה אני מטומטם

CDmF
 בעולם הכי יפה

Bb CDmAm
 חשבתי שאני רואה יותר מידי

Bb C
 אולי אשיר לך כך

Dm  Am
 את שיר הדנדילייט

Dm G
 בא דברי אלי אני

CDmF
ב  עולםהכי יפה

CDmF
 כשהיא עומדת מולם

CDmFEbmaj7 
 אני יודע מכאן ששם

CDmF
 יפה בעולם הכי

Bb CDmAm
 חשבתי שאני רואה יותר מידי

Bb C
 אולי אשיר לך כך

Dm  Am
 את שיר הדנדילייט

Dm G
 בא דברי אלי אני

Em G
 אני לא מסוגל יותר לראות

Am7 
 שמיים השתקפותב

DDm
ע  נייך הכחולותישל
Em G

את מביטה אליי מכל פינה
Am7 

 זו עדשת המצלמה
DDm

 מביטה לא אלי את
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 אביב גפן-הכי קרוב לבד 

 Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C: פתיחה

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
 עכשיו אני יודע הכי קרוב לבד

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
 אם משהו לא אבד בודק עצמי בתוכו

Bbmaj7 Am7 
 החברים האלו לקחת הם יודעים

G#dim GmAm
לתת פתא  ום נעלמיםוכשצריך

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
 עכשיו אני יודע הכי קרוב לבד

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
 אותה רק מעניין עמד או לא עמד

G#dim GmAm
קצת לחלום על נערה  גם הוא רוצה לישון

G#dim GmAm
 היא נשארהשבאה מהכפר וכך

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
 עכשיו אני יודע הכי קרוב לבד

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
ד אחדכמעט כולם בכנסת מטומטמים אח

G#dim GmAm
 הם לבושים בחליפות תמיד מכופתרים

G#dim GmAm
את הסירחון בפנים  כדי שאנחנו לא נריח

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
 עכשיו אני יודע הכי קרוב לבד

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
ת את הרדיו שמעתי  מצעד'פתחתי

G#dim GmAm
 הלהקות האלה תמיד הן רק צורחות

G#dim GmAm
ת  ווליום גם הן נעלמות'וכשמקטינים

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
 עכשיו אני יודע הכי קרוב לבד

Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C 
 עליתי לשכנה לבקש חלב

G#dim GmAm
ת את שדייה הוציאה  לשון'היא חשפה לי

G#dim GmAm
 הכי קרוב לבד הלכתי לי לישון

 Dm9 Dm9/C Dm9 Dm9/C /Eb: מעבר

Em D9EmD9
 עכשיו אני יודע הכי קרוב לבד

Em D9EmD9
 פגשתי אמרגן שקרן עשה אותי כוכב

Cmaj7 Bm7 
 ועכשיו אני רחוק לי אלפי שנות אור מכם

A#dim AmBm
 אז תישארו פשוטים זה רק לטובתכם
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 פורטרט-הכל מבינה 
D

 כמו שלג היא יורדת
Dsus4 

 לעומקה של בעיה
C/D GA

 בוהק והצבע לבן שלה
D

 נוחתת ברכות כזאת
Dsus4 

לתת סימן  בלי
C/D GA

 דוחק היא יודעת שהזמן שלה

D
 והראש שלה סטנדרטי

Bm 
 המילים זורמות כמו כלום

G
 סינתטיות הדמעות שלה

A
 האמת בקול רדום

D
 הכל מבינה
F# 
)איי איי איי(ואין בעייה
G

הו(יעזור הזמן )הו הו
A
 זה רק בשבילה

D
 הטיפוס שלה אדיוטי

Dsus4 
 רגיל איזה מישהו

C/D 
 שלכל סימן בנאלי

GA
 הוא יגמור וגם יתחיל

D
 את הרגש היא שומרת

Dsus4 
 מצויירים לסרטים

C/D 
 היא אף פעם לא שוכחת

GA
 להוסיף להם צבעים

D
 והראש שלה סטנדרטי

Bm 
 המילים זורמות כמו כלום

G
 סינתטיות הדמעות שלה

A
 האמת בקול רדום

D
 הכל מבינה
F# 
)איי איי איי(ואין בעייה
G

הו(יעזור הזמן )הו הו
A
 זה רק בשבילה
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 אביב גפן- הכל מתפורר 

Gsus4 G
 לעזאזל הופעות

CCmaj7
 אני שר לעצמי

Am7 AmDDsus4 D
 מנסה להרגיע אותי

Gsus4 G
 כשאני רואה אותך

CCmaj7
 אני כבר יודע

Am7 AmDDsus4 D
 שהגמגום שלי לא בא מהטבע

Csus2 Esus2  Ebsus2 
 לעשות הכול מתפורר ואין מה
Csus2 Esus2 Ebsus2 

 עשרה חודשים דיכאון ועוד לא מתעורר

Gsus4 G
 מסתכל על עצמי

CCmaj7
 איך השתניתי לי

Am7 AmDDsus4 D
 השמחה נחבאת עמוק בעיני

Gsus4 G
 עומד על אמצע הגג

CCmaj7
 ביום של חורף

Am7 AmDDsus4 D
ם כדאי או לא כדאיאולא יודע

Csus2 Esus2  Ebsus2 
 לעשות הכול מתפורר ואין מה
Csus2 Esus2 Ebsus2 
חועש  דשים דיכאון ועוד לא מתעורררה
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 עמיר בניון-כאןלהכל עד 

F#m G#m AG#m
 מותדומ נותגי מנ

Ebm   EA
לי מטשטשות מזייפות משטות

Bm 
 הזהב שביל את

Bm EA
 מציקותיל משקרותבי מתנגנות

C# DEA
 ערך איזה להרגישקצת להבין רציתי
Bm C#F#m
 הדרךאתלי תגלי שאת עלייך וסמכתי

AC#
 בערך והלכתי מזוהם אוויר ונשמתי

F#m  
 לכאןעד שולל הלכתיהת

 F#m: מעבר

F#m F#m F#F#
 אדיש אני רוצה אני מרגיש אני רואה אני
BBBmBm
 גדולכךכל גיבור אני יכול אני חכם אני
EE7AC#D
 בועה בתוך אני חזק אני הכל אני אני הכל
EA
 ערך שום בלי מנופח סתם

Bm C#F#m
 בדרךלי תתפוצץ היא דברשל בסופו וידעתי
AC#

 בערך הרגשתי מצורע כמו התביישתי
C# F#m
 לכאןעד הכלזה ואולי

C# F#m
 לכאןעד הכל שזה והלוואי

F#m: מעבר

F#m G#mAG#m
 ישנים שיםנא

Ebm     EA
 ונשרפים רוקדים מתנשאים משתגעים

Bm 
 ירחשל לאורו
Bm EA

סתם להתבדח להשתגע
C#       DEA
 מלך איזה כמו להרגישכךכלרצהכי מישהו

Bm C#F#m
 הדרךאתלו תגלי שאת עלייךרק וסמך
AC#
 משקרת שאת אוהב הוא מיוחד שהואלו ואמרת

F#m  
 לכאןעד יותהז הזיות

F#m: מעבר

F#m F#mF#F#
 אדיש אני רוצה אני מרגיש אני רואה אני
BBBmBm
 גדולכךכל גיבור אני יכול אני חכם אני
EE7AC#D
 בועה בתוך אני חזק אני הכל אני אני הכל
EA
 ערך שום בלי מנופח סתם

Bm C#F#m
 בדרךלי תתפוצץ היא דברשל בסופו וידעתי
AC#

 בערך הרגשתי מצורע כמו התביישתי
C# F#m
 לכאןעד הכלזה ואולי

C# F#m
 לכאןעד הכל שזה והלוואי
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 רוקפור-הכעס 

Dm- פתיחה Bb   Am   G 

G Am       Bb    Dm 
 חיוכך זיכרון עמום אוזני אטומות

G Am   Bb      Dm      Eb 
 וזורק כמו אל בור פעור רודף מחשבות

G Am       Bb       Dm 
 הסכמים שעבר זמנם חותם על חוזים

G Am   Bb      Dm      Eb 
את הכל מתערב ונשאר בצד  רואה

F#m                      D    
 עס כבר נעול אבל עדין מטלטלהכ

A G
 בין הפינות החשופות אני צריך להיזהר

F#m                                D            
 זה כמו מקום אחר כשאת תבואי לא יהיה כבר כלום

A GBbC
 לא יכול להשתחרר אני בורח וקורא לך

G Am           Bb       Dm     
יש עוד סיבות  הן כבר לא חשובות היום אם

G Am   Bb  Dm      Eb 
את הראש בחול,צולל  נעלם וטומן

G Am       Bb    Dm 
 זה עדיין בפנים בוער אוסף שאלות

G Am  Bb   Dm      Eb 
 פוחד לעלות ותמיד מחדש נופל

F#m                      D   
 עס כבר נעול אבל עדין מטלטלהכ

A G
ה  חשופות אני צריך להיזהרבין הפינות

F#m                                D            
 זה כמו מקום אחר כשאת תבואי לא ייהיה כבר כלום

A G
 לא יכול להשתחרר אני בורח וקורא לך
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המכשפות- לילות הקסומיםה

CAm
קםילד קט בבוק ר

CAm
 לחצר הביט נדהם

Dm Fm
 במרפסת השכנה

Dm G
 לה פיה קטנה נמה

CAm
 התפלא לו הילדון

CAm
 חלום אם פיה או רק

Dm Fm
 עוד סיפור שלא נגמר

Dm G
 מהקיץ שעבר

CAm
י  הקסומים פים הלילותהו מה

CDm
 עם פיה ונסיך וגם מלך רוקדים

CAm
 וגמד נסיכה עם צפרדע ענק

Fm G
 שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד

CAm
 ירד גשם אז בחוץ

CAm
 וליבו הקט רעד

Dm Fm
ב היה לראותאך חיי

Dm G
 הנפלאותאת אותן

CAm
 את הבית חיש יצא

CAm
 פיה קטנה למצוא רצה

Dm Fm
 ראו תעלומה אך

Dm G
 הפיה כבר נעלמה

CAm
 הקסומים הו מה יפים הלילות

CDm
 וגם מלך רוקדיםעם פיה ונסיך

CAm
 וגמד נסיכה עם צפרדע ענק

Fm G
 שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד
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 כוורת- המגפיים של ברוך 

Gm CmF
 הן היו מלאות בחול, הוא קנה אותן בזול

Eb DGm
 הוא ניקה אותן בספירט כל שעתיים

Gm CmF
שתק, האכיל אותן מרק  כשהקיאו הוא

Eb DGm
 הוא לקח אותן לסרט כל יומיים

Gm CmF
נםעדיין מנומ, אבל יום אחד הוא קם

Eb DGm
ת  מגפיים בארון'חיפש

Gm CmF
 רק גרביים נשארו, ובמקום שהן היו

Eb DGm
את הכל בהיגיון ש, שסיפרו לו

Cm D7GmCmD7Gm
 וגרביים לא חסר נעליים קונים מהר

Eb BbEbBb
 אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט

Eb DGm
 קשה מאוד להשיג אותם כעת

...נגני גיטרה, נגני

Gm CmF
 מצונן וגם עייף, לדרכו יצא יחף

Eb DGm
 וכולו מודע לעומק הצרה

Gm CmF
את מגפיו ,כששאל עובר ושב אם ראה

Eb DGm
את התשובה  רק מתוך נימוס נשמיט

Gm CmF
 ברוך תר בכפר ועיר במצב מאוד שביר

Eb DGm
ו השתוללההדפרסיה במוח

Gm CmF
 כשפנה חסר אונים למדור חיפוש קרובים

Eb DGm
-כי, התרגז עליו פקיד הקבלה

Cm D7GmCmD7Gm
 וגרביים לא חסר נעליים קונים מהר

Eb BbEbBb
 פיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלטאך מג

Eb DGm
 קשה מאוד להשיג אותם כעת

 נגני גיטרה, נגני

Gm CmF
,מימיה'תאשם מיל, והנה ליד חוה

Eb DGm
 הוא גילה עקבות שלא נעשו מזמן

Gm CmF
 ופתאום בין השיחים הוא שמע שם לחשושים

Eb DGm
 בזרועות בחור אחר ראה אותן

Gm CmF
 אם לצחוק או רק לבכות, לא ידע הוא מה לעשות

Eb DGm
את המטפחת .מה שלא יהיה הוציא

Gm CmF
את ההוא לצד לקח ושלף את האקדח

Eb DGm
כי. שירה עליו כדור אחד בתחת

Cm D7GmCmD7Gm
 וגרביים לא חסר נעליים קונים מהר

Eb BbEbBb
 אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט

Eb DGm
 קשה מאוד להשיג אותם כעת

...נגני גיטרה, נגני

Gm CmF
את השמיכה,"סליחה"אז ההוא אמר  קיפל

Eb DGm
 לעשות חכמותוהלך הביתה בלי

Gm CmF
 גם בגשם גם בחום, ומאז ועד היום

Eb DGm
-כי. הן תפורות אצלו ישר לעצמות

Cm D7GmCmD7Gm
 וגרביים לא חסר נעליים קונים מהר

Eb BbEbBb
 מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלטאך
Eb DGm

 קשה מאוד להשיג אותם כעת
...נגני גיטרה, נגני

Eb D7DABmG
את ברוך ואם אתה לא מאמין  תשאל
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גבסושי- החסרות המילים

Am      Em      C      Em 
 מילה אמרתילא ששתקתי אני

C Em 
 החסרות המיליםאת משלים

Am              Em 
 מילה אחר מילה

Bm          Em 
 אחרת חשבתי

Bm         Em 
 לכאןאו לכאן

Bm        Em 
 שנשמרת מילה

Em          Am 
 עימה משפט באותה תכתב

D C D G
 אחר למקום ללכת רוצה ואני

Em7      C     D      Em 
 לדבר רוצה,ללכת רוצה

B Bm       D          Am 
 שמסמל השיראת ולשיר

Em           
 הזאת הפרידה את

Em      B7      Am 
 תעלם שהדמעה עד

C Em 
 אחרת הכל עכשיו

Am      Em      
 שונה הכל עכשיו

C Em 
 שמתחרזת מילה עוד משלים

Am      Em      
 מלא כבר הדף

Bm          Em 
 להשלים מנסה

Bm          Em 
 המשפט אותו את

Bm          Em 
 לאט שנכתב

Em          Am 
 בשחמט צעד כמו

D C D G
 אחר למקום ללכת רוצה ואני

Em7      C     D      Em 
 לדבר רוצה,ללכת רוצה

B Bm       D          Am 
 שמסמל השיראת ולשיר

Em           
 הזאת הפרידה את

Em      B7      Am 
 תעלם שהדמעה עד

CDBmEm: מעבר
CDBmEm

D C D G
 אחר למקום ללכת רוצה ואני

Em7      C     D      Em 
 לדבר רוצה,ללכת רוצה

B Bm       D          Am 
 שמסמל השיראת ולשיר

Em           
 הזאת הפרידה את

Em      B7      Am 
 תעלם שהדמעה עד

CDBmEm: סיום
CDBmEm
CDBmEm
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המכשפות- המכשפות

Cm GCmG
 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm #G
 תריסר מכשפות סגולות

Eb    G
 מרשרשות בחלונות ביתי

Cm #G
 באנה נשים בתולות

Eb  GCmGCmG
 ותהזו איתי חלום אמיתי הי הי הי הי

Eb 
 וכאן אסור לזייף

Cm 
 עלףאתה גונח מת

Eb 
 אחור קדימה נופל

Cm 
 פתאום מתחיל למלמל

G
כ  ושל כישוף כושל כישוף כושלכישוף

Cm GCmG
 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm #G
 תריסר מכשפות סגולות

Eb    G
את המטבחמלכלכ ות לי

Cm #G
 באנה נשים בתולות

Eb  GCmGCmG
 גם אם יכאב לי אני לא אצרח הי הי הי הי

Cm GCmG
 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm #G
 יסר מכשפות סגולותתר

Eb    G
 מרשרשות בחלונות ביתי

Cm #G
 באנה נשים בתולות

Eb  GCmGCmG
 ותהזו איתי חלום אמיתי הי הי הי הי

Eb 
 וכאן אסור לזייף

Cm 
 אתה גונח מתעלף

Eb 
ק  דימה נופלאחור

Cm 
 פתאום מתחיל למלמל

G
כ  ושל כישוף כושל כישוף כושלכישוף

Cm GCmG
 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm #G
 תריסר מכשפות סגולות

Eb    G
את המטבח  מלכלכות לי

Cm #G
 נשים בתולותבאנה
Eb  GCmGCmG

 גם אם יכאב לי אני לא אצרח הי הי הי הי

Eb 
 וכאן אסור לזייף

Cm 
 אתה גונח מתעלף

Eb 
 אחור קדימה נופל

Cm 
 פתאום מתחיל למלמל

G
 כישוף כושלשל כישוף כושל כישוף כו

Cm GCmG
 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm #G
 תריסר מכשפות סגולות

Eb    G
 מתעופפות בחזרה לארון

Cm #G
 באנה נשים בתולות

Eb  GCmGCmG
הילחגיגות יומכן האחרון  הי הי הי
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אביב גפן- המכתב

Bmaj7F#m7 
 כשתתעוררי לא תראי אותי

C#m Em
 שרק תכביד עלייך אני עובר תקופה קשה

Bmaj7F#m7 
 משהו בי קורא לצאת ולחפש

C#m Em
 מרוב כל השקרים שכחתי מי אני

Bmaj7
 לראות הרבה נופים קסומים

Bm7/4(9) 
 שוב לטייל להיזרק

F#m7/B Em7(9) 
 בלי לפחד ממה שאת תגידי

Bmaj7Bm7/4(9) 
 להיפרד להתאבד להתמסטל להשתכר

F#m7/B Em7(9) 
 בלי לפחד ממה שתעשי לי

DD/Db Bm
 ועודעוד ועוד ועוד ועוד

D9/A E7(9)/G# 
 אף פעם אל תפסיק לחלום

Bmaj7F#m7 
 כשתתעוררי לא תראי אותי

C#m Em
את הפרחים האסורים  אני קוטף עכשיו

Bmaj7F#m7 
 משהו בי קורא לצאת ולחפש

C#m Em
 מרוב כל השקרים שכחתי מי אני

Bmaj7
 לראות הרבה נופים קסומים

Bm7/4(9) 
 שוב לטייל להיזרק

F#m7/B Em7(9) 
 בלי לפחד ממה שאת תגידי

Bmaj7Bm7/4(9) 
 להיפרד להתאבד להתמסטל להשתכר

F#m7/B Em7(9) 
ליבלי לפחד ממה  שתעשי

DD/Db Bm
 עוד ועוד ועוד ועוד ועוד

D9/A E7(9)/G# G7
 תפסיק לחלוםאלאף פעם אל תפסיק

Bmaj7F#m7 
 כשתתעוררי לא תראי אותי

Dbm Em
 באמת שמצטער על המכתב
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 ערן צור- המנון לאדישות 

Go 
 בואו ננסה רק עוד פעם

Co 
את הזעם  לא לפרוק

Emo 
סתםקנתחב  ככה

D
 ונראה מה ייצא

Go 
 בואו נתפרק בשירה

Co 
 לא ניגע בבשורה

Emo 
 האמת אסורה

D
 כך אמרה המורה

C
 ונצוף על המים

G
 עצובים אך עדיין

Am 
 צעירים ותמימים

D
 בינתיים

C
 חה את היוםונד

GF#o  Em
 בוא נביט בעיניים

Am 
 ונספוג לא נבלום

D
 צעירים ותמימים

GF#o  EmCD
 לנצח
GF#o  EmCD

Go 
 בואו נעשה את הרושם

Co 
 שלמרות הקושי

Emo 
 אין לנו עניין באושר

D
 ונראה מה ייצא

Go 
ב  חדרנובואו נסתגר

Co 
 ונאמר לעצמנו

Emo 
 זה מה שהבאנו, זה מה יש

D
 לא נלך על קצה

C
 ונצוף על המים

G
 עצובים אך עדיין

Am 
 צעירים ותמימים

D
 בינתיים

C
את היום  ונדחה

GF#oEm
 בוא נביט בעיניים

Am 
 ונספוג לא נבלום

D
 ימיםצעירים ותמ

G
 לנצח

C
 ונצוף על המים

G
 עצובים אך עדיין

Am 
 צעירים ותמימים

DGF#oEmCD
 בינתיים, בינתיים

GF#oEmCDx3

G



263

פורטיס רמי- עבודה מחוסר אינו המוות

DFGD: פתיחה
DFGD

D
 לבןעלאת היום כל
FGD

 הזמןאת מבזבזת
D

 ברחובות מתרוצצת
FGD

 חוויות מחפשת
D
 נפלא בכיף התחיל הכל

FGD
 בנפילה והסתיים

FGD
 בנפילה הסתיים

D
 שתדעי כדאיכן שתדעייאכד אז
FC

 עבודה מחוסר אינו המוות
Eb Bb
 אבטלה דמי מקבל ולא

FC
 עבודה מחוסר אינו המוות

Eb Bb
 מחכה וצוחק תמיד בפינה

FC
 עבודה מחוסר אינו המוות

D: מעבר

D
 שחורעלאת היום כל
FGD
 לחזורלא לברוח כדי
D
 שרוולים תפשילי אל
FGD

 הורידיםאת יראו שלא
D
 מנה ועוד מנה עוד

FGD
 האחרונה הפעם שזאת יתכן

FGD
 האחרונה הפעם שזאת יתכן

D
 שתדעי כדאיכן שתדעייאכד אז
FC

 עבודה מחוסר אינו המוות
Eb Bb
 אבטלה דמיבלמק ולא

FC
 עבודה מחוסר אינו המוות

Eb Bb
 מחכה וצוחק תמיד בפינה

FC
 עבודה מחוסר אינו המוות
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 אבטיפוס- הנה ההומור שלי 

Am DAmD
 הנה באה מנוחה ליגע

Am DEmD
 הנה בא דיכאון לעמל

Am DAmD
 על כל פעם שאני פוגע

Am DEmDC
 באות שלוש שאני מתנצל

Am DAmD
 לפעמים נדמה שבינתיים

Am DEmD
 אין שום טעם להמשיך ולשאול

Am DAmD
 על כל אחד שנוגע בשמיים

Am DEmDC
 דים את הכלבאים שלושה שמאב

Fm GFmG
 הנה ההומור שלי פושט את הרגל

Fm GFmG
את היד  והביטחון שלי פושט

Fm GFmG
את הדגל  הנה הילדון שבי מניף

Fm GG#Bb
 אבל אין מאחוריו אף אחד

C
 הוא לבד

Am DAmD
 הנה באה מנוחה ליגע

Am DEmD
 הנה בא דיכאון לעמל

Am DAmD
 על כל פעם שאני יודע

Am DEmDC
 באות שלוש שאני מתבלבל

Fm GFmG
 הנה ההומור שלי פושט את הרגל

Fm GFmG
את הידוהביטחון שלי פוש ט

Fm GFmG
את הדגל  הנה הילדון שבי מניף

Fm GG#Bb
 אבל אין מאחוריו אף אחד

C
 הוא לבד
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 מתי כספי- נה הנהה

 C#m7 D79G5+7 CmDøCm7: פתיחה
Bbm7 Eb79Ab13 DøCmG7+5 C69

Cm D79+D79D79-
 הנה הנה הנה

Ab7 G5+7 G7CmD79+D79D79-
 מתחילה נמוךש מנגינה
Ab7 G5+7 G7CmDøBbm7 
 אבל רוצה במול מתחילה במיש מנגינה

Eb79 Ab7 Dø
מ ללה במול אבל רוצה לגדול  ינורפה

G5+7 CmC69
 עולה היא עולה והנה מחפשת לה מוצא

C#m7 D79 G5+7 CmDøCm7 Bbm7 
כך לא ידעתי שתברח  לא ידעתי שתעוף רחוק כל

Eb79 Ab13 Dø
 שאותי תשכח ידעתי לא
Cm G7+5 C69 
 ותענהףצחתת

Cm D79+D79D79-
 הנה הנה הנה

Ab7 G5+7 G7CmD79+D79D79-
 מתחילה לאטש עוד שנה

Ab7 G5+7 G7CmDøBbm7 
 היום זוחלת עוד שנה שמתחילה היום לנשום

Eb79 Ab7 Dø
 כמו חלום תגיד שלום ומחר פתאום

G5+7 CmC69
 והנה היא עולה עולה ממהרת לדרכה

C#m7 D79 G5+7 CmDøCm7 Bbm7 
כך לא ידעתי שתברח  לא ידעתי שתעוף רחוק כל

Eb79 Ab13 Dø
 שאותי תשכח ידעתי לא
Cm G7+5 C69 
 ותענהףצחתת

Cm D79+D79D79-
 הנה הנה הנה

Ab7 G5+7 G7CmD79+D79D79-
 מתחילה עמוקש אהבה
Ab7 G5+7 G7CmDøBbm7 
 שמבטיחה מבטיחה להיות קרובהש אהבה

Eb79 Ab7 Dø
 עד סופה יפה יפה להיות טובה טובה

G5+7 CmC69
 אך הנה היא עולה עולה יל גדולהעוד קטנה בשב

C#m7 D79 G5+7 CmDøCm7 Bbm7 
כך לא ידעתי שתברח  לא ידעתי שתעוף רחוק כל

Eb79 Ab13 Dø
 שאותי תשכח ידעתי לא
Cm G7+5 C69 
 ותענהףצחתת

Cm D79+D79D79-
 הנה הנה הנה

Ab7 G5+7 G7CmD79+D79D79-
 המנגינה שלי היתה זאת

Ab7 G5+7 G7CmBbm7 C7
 אבל פתאום היתה שונה מנגינה שאהבה אותי שנה

Fm 
 נשאה עינה

Fdim 
 והיא אינה

Cmaj7/G 
 והיא אינה

Am7 
 והיא אינה

C#m7 D79 G5+7 CmDøCm7 Bbm7 
כך לא ידעתי שתברח  לא ידעתי שתעוף רחוק כל

Eb79 Ab13 Dø
 שאותי תשכח ידעתי לא
Cm G7+5 C69 
 ותענהףצחתת



266

 שרון רוטר- הניצוץ 

CDm
 עכשיו אני כל כך רוצה לצעוק

CDm
 שכל העולם יידע

CDm
 פתאום אתה קל כמו תינוק

CDm
 אני קלה כמו נוצה

Bb Am
 כי אתך אני הולכת

EF
 לא יודעת לאן

Bb Am
 אלך איתך מכאן

EF
 ועד סוף העולם

CDmCDm
 והיא מתגלגלת כמו רעידת אדמה

CDm
 פתאום נדלק האור שבעיניים

CDm
 פתאום נסגר הבור שבנשמה

Bb Am
 אתך אני הולכת

EF
 לא יודעת לאן

Bb Am
 כן כן זה הניצוץ

EF
 רק אהבה יכולה
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 הראל סקעת, יהורם גאון- הנני כאן 

#BmGBmGDGF: פתיחה

Bm A
 ימיכל אלייך הולך אני

ABm
 מסונוור אלייך הולך אני

Bm A
את כפותיי  האבנים פוצעות

GF#
 דבר מרגיש איני אני אבל

A B
 זרועהלא מארץ חוזר אני

B A
 שערךאת ללטוף ידי מושיט

G#m                    B 
 פצועה יונה כמואך כאן הנני

GF#
 שערך מול תמיד נופל אני

Bm       G
 חגות ציפורים כמו כאן הנני

Bm       G
 הגגותמן מביט כאן הנני

DG
 בגדר אבן כמו כאן הנני

F#                
רבאכמו סלע כמו

F#     G          E      B 
 חוזר תמידאשר האיש אני

Bm A
 גילגולים באלף חוזר אני

ABm
 וקבצןךמלבן נזיר אני

Bm A
 השועלים בבכות ובלילות
GF#

 בזמןבובך וער חולם אני

BA
 הרחוקה אותך רואה אני

AB
 במגדלים שבויה נסיכה כמו

G#m                 B 
 ומחכה יושבת סורגים בין

GF#
 גדולים האלוהיםאלוהים

Bm       G
 חגות ציפורים כמו כאן הנני

Bm       G
 הגגותמן מביט כאן הנני

DG
 בגדר אבן כמו כאן הנני

F#                
רבאכמו סלע כמו

F#     G          E      B 
 חוזר חוזר תמיד אשר האיש אני

Bm A
 האבנים כמו חיכית ואת
ABm
 במדבר להלך הבור וכמו

Bm A
 פנים אותך נשקו רכות זריחות

GF#
 צוואר אותך נשקו כבדות שקיעות

BA
 ומצפה יושבת ראיתיך כך

AB
רב ועצב אור ובעינייך

G#m                  B 
 החופהאל איתי לקחתיך כך

GF#
 זהבשלכתרעם היחפה את

Bm       G
 חגות ציפורים כמו כאן הנני

Bm       G
 הגגותמן מביט כאן הנני

DG
 בגדר אבן כמו כאן הנני

F#                
רבאכמו סלע כמו

F#     G          E      B 
 חוזר תמיד אשר האיש אני
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 שם טוב לוי-ןנסיך הקטה

Dm CDm
 בלב המדברפגשתי אותו

FG
 יפה שקיעת שמש ללב עצוב

Dm CDm
 ציירתי לו עץ וכבשה על נייר

Am EmD
 והוא הבטיח לי שישוב

FC
ב 'הנסיך הקטן מפלוגה

FDmAmEm
 פרחלא יראה עוד כיבשה שאוכלת

Am Em
תוכל שושניו הם קוצים כע

FBbEmA
 וליבו הקטן קפא כקרח

Dm CDm
 ואם אי פעם תגיעו לכאן

FG
 תדעו שכאן הוא חרש צנח

Dm CDm
 וקול הנפילה מעולם לא נשמע

Am EmD
הרבגלל ך החול

FC
 והיה אם יופיע שם ילד קטן

FDmAmEm
 שפניו שוחקות ושיער לו זהב

Am Em
ידוהושיטותדעו שזה הוא  לו

FBbEmA
את אבק המדבר מעיניו  ולטפו

Dm CDm
 קטןואז תעשו עמי חסד

FG
 כתבו נא מהר לכל אמותינו

Dm CDm
קצת ויפוג צערן  שירווח להן

Am EmD
 הנסיך הקטן חזר אלינו

FC
ב 'הנסיך הקטן מפלוגה

FDmAmEm
 לא יראה עוד כיבשה שאוכלת פרח

Am Em
 וכל שושניו מתייפחות כעת

FBbEmA
 וליבו הקטן קפא כקרח

Dm CDm
רפגשתי אותו בלב המדב
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 אייל גולן- הסתכלי אליי 

AmEmDmE: פתיחה
Am EmDmE
Am 

Am 
 ברחובות הכל סגור

Em 
 שלוש אחר חצות

C F
 רואה אותך במועדון יקר

Em                      Am   
 התזמורת מוכנה הם מריעים לך

G F
 וההד הזה נשמע לך כה מוכר

Am Em
 אבל ליבך מזמן אינו יודע

C F
 אהבה של בן אדם אחד

Em              Am   
 תנסי לחשוב עליי לרגע

G F
 כשאת עומדת מול קהל לבד

Em                Am   
 הסתכלי אליי, הסתכלי אליי

E Dm   
 הביטי בעיניי, אני יושב מולך

Em                Am   
 הסתכלי אליי, סתכלי אלייה

E Dm  
 אם רק תשירי לי האושר בחיי

Am     
 עוד הלילה

Am 
 הקהל כולו שלך

Em 
 ולי קשה לראות

C F
 לכמה אנשים נכנסת ללב

Em                      Am   
 בכל שיר הם אוהבים ומריעים לך

G F
את הכאב  ורק כולך מסגיר

Am Em
יש אהבה אחרת  אם רק תרצי

C F
 שרק אדם אחד יכול לתת
Em                  Am   
 ואת לבי אתן לך למשמרת

G F
 מיד כשאת מהבמה יוצאת

Em                Am   
 הסתכלי אליי, אלייהסתכלי

E Dm   
 הביטי בעיניי, אני יושב מולך

Em                Am   
 הסתכלי אליי, הסתכלי אליי

E Dm  
 אם רק תשירי לי האושר בחיי

Am     
 עוד הלילה
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 אריק סיני- שליהעיירה

CC7F
 בתים עם גג אדוםלצידיו ישן בצהרי היוםרחוב
Dm G7C

 מסתפר ממול יושב אדוןבמספרה
CC7F
 מעל הפסים חוצהוגשר רכבת חוצים שדהפסי

Am EmGCC7
 דואר בלי חלוןתבי בית מלוןמכולת

C7 FGAmEm
 כך נראית העיירה שליכן

FGCC7
 תעצור אולי תראה אותיאם

FGAmEm
 אתה נמצא כבר בסביבהואם

FGC
 לך שכאן הזמן לא הכרחידע

CC7F
 כמה חורים קדחועוד את הפח חתךהנפח
Dm G7C
 מתפרנס בונה חלון לבית המלוןהוא

CC7F
 המצבזה אומרת תמיד שמידט אשתו של הקצבגברת
Am EmGCC7

 וחתוליםכלבים שוטיםעשבים

C7 FGAmEm
 כך נראית העיירה שליכן

FGCC7
 תעצור אולי תראה אותיאם

FGAmEm
 אתה נמצא כבר בסביבהואם

FGC
הזדע  מן לא הכרחי לך שכאן
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 יוני בלוך- מות'הפיג

AF#mD: פתיחה

AF#mD
 הם לא כל כך יפים אני יודע

AF#mCA
 ואין שום טעם לרוק שאף אחד לא שומע

Dm A
 אבל הם באו מרחוק

F#m Dm
ע  קלקלותבדרכים

A
 ככה נתניה הכל בכיכרות

AF#mD
 אני מגיע, כל ערב הופעה

AF#mCA
את אף אחד זה לא מפתיע לבדך כללבדר
Dm A

 אצל הדודה בהיכל
F#m Dm

 חולמים על כסף וקהל
A

 מה זה משנה כשאין שירים בכלל

Db D
 אז רע ואין כבר כח

ADb
 ונמאס לכם לברוח

DA
 אפשר להירגע

Db D
 ולרגע רק לשכוח

F#m A
 את השקט של הלילה

Db D
 שתיקה שמסביבה
ADbDEA

ת'המסיבה של הפיג את ל אביבמות מקפיצה

ADAE
 מות'של הפיג בואו למסיבה

DADbD
 מות'רק תבואו למסיבה של הפיג

ADAE
 מות' הפיגרק תבואו למסיבה של

DADbD
 מות'רק תבואו למסיבה של הפיג
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 זהר ארגוב-הפרח בגני 

Am FDmE7
 ביום אביב בהיר וצח אותך אני זוכר

Am FDmE7
 וכבר מאז היטב ידעתי שלא אוותר

CDmFE7
 כי לי היית בבת עיני בכל יום וכל ליל

CDmFE7
 היית לי כמלאך האל מתוך הערפל

Am FDmE
 רציתי לבקש ידך רציתי לך לומר

Am FDmE7
 סוד אהבה שבלבבי שמור מכל משמר

CDmFE7
 רציתי לך לומר אהבתי אהבתי ונגמר

CDmFE7
 אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר

Am FAm
את לי כל היום  את עולמי עם שחר

Am FAm
 את עולמי בלילה את החלום

CDmE7
את בדמי ברוחי ולבבי

FDmB7E7
 את הניחוח המתוק הפרח בגני

Am FDmE7
 מאז הלכת יומי קודר ארוך ומשעמם

Am FDmE7
 לשווא רוצה אני לשכוח ולהתעלם

CDmFE7
י מהר כי בלעדייך עולמי שומםחזר
CDmFE7

 נדמו מיתרי קולי וכינורי דומם

Am FAm
את לי כל היום  את עולמי עם שחר

Am FAm
 את עולמי בלילה את החלום

CDmE7
את בדמי ברוחי ולבבי

FDmB7E7
 את הניחוח המתוק הפרח בגני
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 מוניקה סקס-הקונפורמיסט 

:פתיחה
#FEbm #FBbmG#m#CBBmaj7 

#FEbm
את קולנוע פריז  סגרו

Bbm Ebm
 ומילאו אותו מלט

G#m EBBmaj7 
י  ציבכדי שהבניין מעליו יהיה יותר

#FEbm
 עכשיו ביום שישי

Bbm Ebm
 משחק כדורגל

G#m EBBmaj7 
 חברים זה טוב לרוץ עם

#FEbm
 נזכר בשנות השמונים

Bbm Ebm
 תמיד כשיש גשם

G#m EBBmaj7 
 כאילו שהיה חורף כל הזמן

#FEbm
ש  מה שבטוח

Bbm Ebm
 הייתי ילד

G#m C#G#mC#
 ונורית אפשטיין הייתה יפה

#FEbm#FBbm 
 הקונפורמיסט הקונפורמיסט

G#m #CBBmaj7 
 לא מסתכל על הבסיס

#FEbm#FBbm
 קונפורמיסט קונפורמיסט

G#m #CBBmaj7 
 רו בתוך הכיסחי כמו קנגו

:מעבר
#FEbm #FBbmG#m#CBmaj7 

#FEbm
את קולנוע פריז  סגרו

Bbm Ebm
 ומילאו אותו מלט

G#m EBBmaj7 
 כדי שהבניין מעליו יהיה יותר יציב

#FEbm#FBbm 
טהקונפורמיסט הקונפורמיס

G#m #CBBmaj7 
 לא מסתכל על הבסיס

#FEbm #FBbm
 קונפורמיסט קונפורמיסט

G#m #CBBmaj7 
 חי כמו קנגורו בתוך הכיס

:סיום
#FEbm#FBbmG#m#CBBmaj7 
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 שפיות זמנית- הקיץ האחרון

Dm C#5+ 
 זה הקיץ האחרון שלי אתכם

CG
 עם הגשם הראשון אני אעלם

Dm C#5+ 
 יזרמו במורד הרחובותידמעותי

CG
 כמו עלה נושר ותקוות רחוקות

Dm C#5+
 אני איש של חורף בין אלפי אנשי ים

CG
 אך בחורף הזה כבר לא אהיה קיים

Dm C#5+ 
 לאט לאט השכבות נמסות

CG
 ורוצים לא רוצים תפילות אחרונות

FG
 אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות

CF7+
 כי השמיים גדולים והדמעות קטנות

FG
את העניים כל גשם ראש וןתעצמו

Am 
 ותחשבו עלי

Dm C#5+ 
ל שםטאני רוצה  פס על ההרים כי הם

CG
 מדינות מעבר ליםבלבקר
Dm C#5+ 

יש צורות חיים אחרות  לדעת אם
CG

 ואם המתים ממשיכים לחיות
Dm C#5+ 

 כי זה הקיץ האחרון שלי אתכם
CG

 ראשון אני אעלםהעם הגשם
Dm C#5+

 לאט לאט השכבות נמסות
CG

 ורוצים לא רוצים תפילות אחרונות

FG
 אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות

CF7+
 כי השמיים גדולים והדמעות קטנות

FG
את העניים כל גשם ראשון  תעצמו

Am 
 ותחשבו עלי



275

גד-)רק באוזן השלישית( השבועה   שלום

B
 יש להשיג רק באוזן השלישית

E
 אבל אם תרצי נחפש אצלי

C#m G
 בטח נשאר לי אחד מהראשונים

F# 
 בלי עטיפה

B
 ואם יישאר לי אחד בלבד

E
 אם יישאר לי אחד בלבד

C#m 
 אם ישאר לי רק אחד

G#F
 הוא וודאי בשבילך

B
 הרי נשבענו לאהוב

E# 
 נשבענו לאהוב

G#m 
 נשבענו לאהוב

F# 
את השני  אחד

B
 נשבענו לאהוב

E# 
 נשבענו לאהוב

G#m 
ובנשבענו לאה

F# 
...אני בכל אופן נשבעתי

BEC#mG: מעבר

B
 ואם יישאר לי אחד בלבד

E
 אם יישאר לי אחד בלבד

C#m 
 אם ישאר לי רק אחד

G#F
 הוא וודאי בשבילך

B
 הרי נשבענו לאהוב

E# 
 נשבענו לאהוב

G#m 
 נשבענו לאהוב

F# 
את השני  אחד

B
 נשבענו לאהוב

E# 
 נשבענו לאהוב

G#m 
 נשבענו לאהוב

F# 
 ...אני בכל אופן נשבעתי

BEC#mB: סיום



276

דן תורן, ברי סחרוף-השומר של הגן 

A
 המוקף חומה בגן השמור

C#m          F#m 
 מסתובב נסיך עוטה גלימה

D
 הוא מציץ בחלון וחושב לעצמו

G Bm  
 הנה בוקר חדש

A
 בחצר מטפסים ענפים על בטון

C#m                            F#m  
 הזמן קפוא כמו ספינה על שרטון

D
 יושב על ספסל בגנו הנסיך
Bm  

 טוב לי עכשיו
G

 טוב לי עכשיו

Gm: מעבר

F Dm  
 טווידלדי טווידלדם

Gm              Em  
 השומר של הגן שכב ונרדם

F Gm  
 טווידלדי טווידלדם

Db  
 לב אדם מי ידע

F Dm 
 טווידלדי טווידלדם
Gm              Em 

את עיניו  השומר של הגן עצם
F Gm 

 טווידלדי דווידלדם
Db 

 מי ידע לב אדם

A
 גבוהים ורזים שיפולי הקיר

C#m          F#m 
 מעבר לחומה הרחק העיר

D
 שם הקצב מאוד מהיר

G Bm 
יש מחיר ולכל  מעשה

A
 הנסיך זרועותיו פשוטות לפניו

C#m                            F#m 
 חיוך נעים שפוך על פניו

D
 ידיו אדומים וחוורים פרקי

G Bm 
 טוב לי עכשיו, אני לא מצטער

Gm: מעבר

 טווידלדי טווידלדם
Gm              Em  
 ונרדםהשומר של הגן שכב

F Gm  
 טווידלדי טווידלדם

Db  
 לב אדם מי ידע

F Dm 
 טווידלדי טווידלדם
Gm              Em 

את עיניו  השומר של הגן עצם
F Gm 

 טווידלדי דווידלדם
Db 

 מסביב לנסיך שלולית של דם
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 שרונה ודניאלה פיק- השיר הזה 

Eb A#
 סתם מביטהעלטה ואני

Cm G#
שט איך  שט לאט לאט, שהירח
Eb A#

 שוב אני מסתובבת לבדי
Cm G#

כך, ושומעת מרחוק  מתוק שיר כל

Eb A#
את השיר הזה ומשתגעת  אני שומעת

Cm                      
 ופתאום אני מתגעגעת

GG#A#
 בוא יש כוכבים למעלה בוא אלי הלילה

Eb A#
את השיר הזה ומשתגעת  אני שומעת

Cm                      
 ופתאום אני מתגעגעת

G# GCm
 אליבוא בוא אלי הלילה

Eb A#
 עוד מעט בוא אלי בוא הלילה

Cm G#
שט בשמיים מעלי הירח

Eb A#
 וכולו מנצנץ באור זהב

Cm 
 כמו חלום בתוך חלון
G# 

 עכשיו בוא כבר בוא

Eb A#
את השיר הזה ומשתגעת  אני שומעת

Cm                      
 ופתאום אני מתגעגעת

GG#A#
 בוא יש כוכבים למעלה בוא אלי הלילה

Eb A#
את השיר הזה ומש  תגעתאני שומעת

Cm                      
 ופתאום אני מתגעגעת

G# GCm
 אליבוא בוא אלי הלילה
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 כנסיית השכל- השיר מהגן 

Gmaj7 BmGmaj7 Bm: פתיחה

Bm Gmaj7 
את השיר מהגן  לא זוכר

Bm Gmaj7 
 וזים בלי מילים קשות שני חר

Am 
 אני זוכר איך ליד השולחן בשבת

Bm Gmaj7 
 הכל נראה קדוש

Bm Gmaj7 
 לא זוכר את שם הילדה

Bm Gmaj7 
 עיניים חומות שיער שחור קצר

Am 
 אני זוכר כמה כאבים

Bm Gmaj7 
 כמה זמן עבר

Bm Gmaj7 
 תראי איך אני שר לך איך אני נקרע

Bm Gmaj7 
 תראי איך אני שר לך שירים מהמגירה

Am 
 לעוף אל השמים לגעת בחיים

Bm Gmaj7 
 ליפול לתוך המים קצף וגלים

Bm Gmaj7 
את השיר מהגן  לא זוכר

Bm Gmaj7 
 שני חרוזים בלי מילים קשות

Am 
 אני זוכר איך ליד השולחן בשבת

Bm Gmaj7 
 הכל נראה קדוש

Bm Gmaj7 
ל  איך אני נקרעך תראי איך אני שר

Bm Gmaj7 
 תראי איך אני שר לך שירים מהמגירה

Am 
 לעוף אל השמים לגעת בחיים

Bm Gmaj7 
 ליפול לתוך המים קצף וגלים

Bm Gmaj7 
 איך אני נקרעתראי איך אני שר לך

Bm Gmaj7 
א לךתראי איך  איך אני נקרעני שר

Am 
לךתראי איך אנ  איך אני נקרעי שר

Bm Gmaj7 
 איך אני נקרעתראי איך אני שר לך
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 אביב גפן- השיר שלנו 

AAmaj7 F#mDBmDAsus4 A: פתיחה

AAmaj7 
 שדות ביקשו אל הגשם

F#m D
ב  יקשו אל החוףהגלים

Bm DAsus4 A
 ואני ביקשתי את ליבך לקטוף

AAmaj7 
 אז התחלתי ללכת

F#m D
 לך אמרתי שיצא לי לחלוף

Bm DAsus4 A
את לבך לקטוף  אך אני ביקשתי

G#m C#m
 השיר שלנולא זה לא יהיה

G#m C#mAm/C Am
 זה רק הכאב שמתעטף

Am CD
 ועם הזמן זה עוד יותר שורף

G#m C#m
 לא זה לא יהיה השיר שלנו

G#m C#mAm/C Am
 לא תדעי שכתבתי בשבילך

Am CD
 איך שבכיתי בגללך

AAmaj7 
ת  שמיים'אני אדליק

F#m D
 הכוכבים יאירו לך בלי סוף

Bm DAsus4 A
את ליבך לקטוף  כי אני ביקשתי

AAmaj7 
 פרפר ביקש אל החופש

F#m D
 הציפורים ביקשו על המעוף

Bm DAsus4 A
את ליבך לקטוף  ואני ביקשתי

G#m C#m
 לא זה לא יהיה השיר שלנו

G#m C#m Am/C Am
 זה רק הכאב שמתעטף

Am CD
 ועם הזמן זה עוד יותר שורף

G#m C#m
 לא זה לא יהיה השיר שלנו

G#m C#m Am/C Am
 שכתבתי בשבילךלא תדעי

Am CD
 איך שבכיתי בגללך
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 איפה הילד- השמיים הגבול 
e|-------------------------------------------------------------| 
B|-------------------------------------------------------------| 
G|-------4----4----2-------------------------------------------| 
D|----------------------4----0---2----4----0-------------------| 
A|--2-------------------------------------------2--------------| 
E|-------------------------------------------------------------| 

B
 מאז שהסתלקת אז בחיים קשה

B
 יות לבדקשה לה

B
את לא אוהבת רק אני והבקבוק  אותי

B
 בלי אף אחד

B
את נשמתי אני צולל לתוך הכוסש  ותה
B

 והיא שבורה
B

יש מסיבה  בראש שלי
B

 ולא הוזמנתי כמה זה נורא

BD
 פתאום נפתחת דלת לעולם אחר

BD
ע מלאך קטן שומרמעלי מופי

BD
 לי סוד אז בוא נרקוד שמחה וצהלהלוחש

BD
 להיות לבד בעצם זה לא כל כך נורא

EAB
 שמיים הגבול ולשם אני עף זה נפלאה
EAB
ת על הקרקע אז מה את חושבת לעצמךוא
E

 וואו וואו וואו
B

 בואי איתי
E

 וואו וואו וואו

B
 מאז שהסתלקת היה לי חופש

B
 זה היה לי מיוחד

B
 מאז שהסתלקת גיליתי שעדיף לי

B
 להיות לבד

BD
 חת דלת לעולם אחרפתאום נפת

BD
 מעלי מופיע מלאך קטן שומר

BD
 לי סוד אז בוא נרקוד שמחה וצהלהלוחש

BD
 להיות לבד בעצם זה לא כל כך נורא

EAB
 שמיים הגבול ולשם אני עף זה נפלאה
EAB
את חושבת לעצמךוא ת על הקרקע אז מה
E

 וואו וואו וואו
B

 בואי איתי
E

 וואו וואו וואו
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 בנזין- התחלה חדשה 

ADAE:פתיחה
F#m          DAE
F#m          DAD
AGDEE9+

AA
 שנים אני ואת בתוך מלכודת

AA
 יותר מידי ביחד בתוך אותה ביצה

DD
אנ, היום אני נוסע  לא יודעלאן

AA
את איתי,את איתי

EEGD
יש התחלה חדשה  לכל סיום

ADAA
 ותמיד הפרידה היא קשה

ADAE
 זה הרגע, זה היום, זהו הזמן

F#m DAE
 החופש קורא לי מכל הכבישים

F#m DAD
 החופש, זה הרגע, זה היום,ןזה הזמ
F#m GDEE

 קורא לי לצאת לחיים חדשים

ADAE: מעבר
F#m         DAEE9+

AA
 אני ואת טובעים במערבולת

AA
 מוצא בדרך בליסבוכים במעגל סגור

DD
 רגשות אשמה ופחד, יותר מידי ביחד

AA
 אל תבכי, אל תבכי

EEGD
יש התחלה חדשה  בכל סיום

ADAA
 וכל דרך היא דרך קשה

ADAE
 הרגעזה, זה היום, זהו הזמן

F#m DAE
 החופש קורא לי מכל הכבישים

F#m DAD
 החופש, זה הרגע, זה היום, זה הזמן

F#m GDEE
 קורא לי לצאת לחיים חדשים

ABmCmBm: מעבר

ABmCmBm
 לא יקנו אותי חינם, אין מחיר לחופש

ABmCmBm
 אין שום כח בעולם, לא יקחו אותי בכסף

ADAE
F#m DAE
F#m DAD

AGDE

ADAE
 זה הרגע, זה היום, זהו הזמן

F#m DAE
 החופש קורא לי מכל הכבישים

F#m DAD
 החופש, זה הרגע, זה היום, זה הזמן

F#m GDEE
 קורא לי לצאת לחיים חדשים
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 חיים משה-התמונות שבאלבום 

AmDmAmDm: פתיחה
FGAmAm

Am             DmAmDm
FGAm

Am Dm
 התמונות שבאלבום

C G
 ילדות שלא נגמרת

F Am 
 אתה הבן אני האב

E Dm 
 ואמא שוב דואגת

Am Dm
 אתמול קיבלנו עוד מכתב

C G
 אצלך הכל בסדר

F Am 
 לא סיפרת על הקרב

E Dm 
 רק על כל היתר

Am Dm
 וכשתצא לעוד שבת

C G
 נחכה בפתח

Bb                  F 
 אמא לכבודך בישלה

Am                E 
 נשקה אותך כמו פרח

A7 Dm
 גם נגהץ לך מדים
C G

 אני זוכר מה שהבטחת
Bb               F 

 ישמור עליך אלוהים
Am        E 

 רק חזור הביתה

Am Dm
 תמונה שלך בגיל שנה

C G
 עם סבתא מחייכת

F Am 
 ושתי תמונות של גיל מצווה

E Dm 
 ואיך גדל הנכד

Am Dm
 תמונה אחרת על מדים

C G
 עם הרובה ביד

F Am 
 ואני הבטחתי שתגדל

E Dm 
 לא תלחם באף אחד

AmDmAmDm: מעבר
FGAmAm

Am             DmAmDm
FGAm
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 משינה- התשובה 

F#mEF#mE: פתיחה
F#m EF#mE

F#m C#mE
את השקיעות בהרים  ראיתי כבר

F#m C#mE
את זה שיש אלהים  שמעתי גם

F#m C#mE
 ניסיתי הזיות אלף צבעים

F#m C#mE
 אילפתי אריות ונמרים

F#m C#mE
 הייתי גורו בגלגול הקודם

F#m C#mE
 קיבצתי נדבות בעיר ללא רחם

F#m C#mE
 אושר לרגעיםמהייתי
F#m C#mE

 נלחמתי בשדים האחרים

AB
 אבל לא מצאתי מנוחה

F#m E
 עה שצריכה אהבהלנפשי הפצו

AB
 לא מצאתי את התשובה

EBF#m
 אני מאמין שאמצא, אך אני מאמין

F#m   C#mE:מעבר
F#m             C#m E
F#m             C#m E
F#m             C#m E

F#m C#mE
 יתי כבר על נהרות בבלבכ

F#m C#mE
 הייתי עבד במכרות הברזל

F#m C#mE
 אהבתי בדרכי הטוב והרע

F#m C#mE
את הכל חוזר חזרה  ראיתי

F#m C#mE
את התשובה  יצאתי לחפש

F#m C#mE
 ראיתי איך הים בחול טבע

F#m C#mE
 מחשבותיי עפות לכיווני

F#m C#mE
 רגלי באדמה איפה אני

AB
 לא מצאתי מנוחה

F#m E
 לנפשי הפצועה שצריכה אהבה

AB
את התשובה  לא מצאתי

EB
 אני מאמין, אך אני מאמין

DEDEDE: עברמ

F#m C#mE
אא א הההא

F#m C#mE
אא א הההא

F#m C#mE
את השקיעות בהרים  ראיתי כבר

F#m C#mE
אא א הההא

F#m C#mE
את זה שיש אלהים  שמעתי גם

F#m C#mE
אא א הההא

AB
 אבל לא מצאתי מנוחה

F#m E
 לנפשי הפצועה שצריכה אהבה

AB
את התשובה  לא מצאתי

EB
 אני מאמין, אך אני מאמין

AB
 לא מצאתי מנוחה

F#m E
 לנפשי הפצועה שצריכה אהבה

AB
את התשובה  לא מצאתי

EBF#m
 אני מאמין אני מאמין שאמצא אך אני מאמין
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 עברי לידר-ואולי 

GABmD: פתיחה
GABmD

GABm
 אמרו לה לגשת אמרו לה לשכב

DG
 לחצו לה בבטן הרביצו בגב

D Bm               A 
את פנים אחרות מכולםא  מרו לה ילדה
GD Bm               A 

ל ך מקום בעולםאמרו לה ילדה אין

GABm
את חושבת אחרת  אמרו לה תראי

DG
את עדיין זוכרת  וגם כשגדלת

D Bm              A 
 נשברת ועפה לשמיים שלך

Bm AGEm7 A
 יפושיםואולי במקרה יגמרו הח

Bm AGEm7 ABm
 החזקת חיים ואולי הוא יהיה הדבר שבשבילו

A Bm GEm7 ABm
 החזקת חיים

A: מעבר Bm GEm7 A

GABm
 ואומרים לה לשמוח רוצים שתאהב

DG
 רוצים שתצחק שתחייה ועכשיו
Bm               A 
 אבל איך בחלום היד מתרוממת

DEm7 
 זה נראה אמיתי והנה היא שוב

AG
 משחקת איתם והם נחמדים

DF
 ממתקים ושומריםאוספים

Bm AGEm7 A
 שאולי במקרה יגמרו החיפושים

Bm AGEm7 A
 הוא יהיה הדבר שבשבילוואולי

DmCBbGm7 C: מעבר
Dm CBbGm7 C

:דקלום
?ואיפה החיים שלך היום אה

 מערכת ויתורים גדולה

 לא אמיתי שמחפשיםזה

 זה רק הרגש שחוטף מכה

 דירה יפה בעיר קרה רחוק מכאן

 כל כך רחוק עכשיו רחוק מכאן

Dm CBbGm7 CDm
 החזקת חיים הדבר שבשבילו ואולי הוא יהיה

CBbGm7 
 איפה החיים שלך

CDmCBbGm7 C
ה חברים שלךאיפ

CDmC
 איפה החיים שלך

CBbGm7 
 איפה חברים שלך

CDmCBbGm7 C: סיום
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 משינה- ואולי עכשיו

F#m 
את הכל  תפסיקו
Bm D
 אני רוצה לרדת

F#m 
 השארתי מאחור

Bm D
 פנים של עיר מתכת

F#m 
 צבא של כוכבים

Bm D
את הדרך  מראה לי

F#m 
 אל האהבה

Bm 
 אני רוצה ללכת

A
 ואולי עכשיו

DG
 כל העולם טס

A
 אחד ואני איתך

DG
 ...אההההההה

F#m 
את היום  הביאו
Bm D
 ויפתחו שמיים

F#m 
 גלים שטופי חלום

Bm D
 משווים צורה למים

F#m 
 הולכים ונסחפים
Bm D
 כמו אבק ברוח

F#m 
 על האדמה

Bm D
 עליה נוע תנוע

A
 ואולי עכשיו

DG
 כל העולם טס

A
 אחד ואני איתך

DG
 יש בעולם אומרים אהבה

A
 היא כבר כאן היא תבוא

DG
 מה שאני תני לי להיות

A
 אחד איתך

DG
 אההההההה

A
 ואולי עכשיו

DG
 כל העולם טס

A
 אחד ואני איתך

DG
 יש בעולם אומרים אהבה

A
 היא כבר כאן היא תבוא

DG
 מה שאני תני לי להיות

A
 איתך
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 אריאל זילבר-ואיך שלא 

Em D
 ואיך שלא אפנה לראות

CG
 תמיד איתה ארצה להיות

Em D
 שומרת לי היא אמונים

CG
 לא מתרוצצת בגנים

Em     D
 וגם אני בין הבריות

CG
 לא מתפתה לאחרות

Em         D
םגלים עולים חולות נעי

CG
 הרוח בעליםאיוושת

Em      D
 ובלילות,ובלילות

CG
 עולות עולות בי מנגינות

Em      D
 וזרם דק קולח

CG
 ותפילותי לרוח נענות

Em   D
 שקט עכשיו

CG
 אחד עסוק בענייניווכל

Em  DCG
 אל הרופא הכי טוב במדינה

Em D
 בכדי לחשוף

CG
 עד הסוף

Em  DCG
 לא משתנה אך התמונה

Em            D
 מילים מילים ואת משמעותן

CG
 אותןיבוא לו גל ישטוף

Em       D
 אבל אני כרוך אחריה

CG
 מחכה לי בלילות

Em       D
 ללכת שבי אחריה

CG
את הציפורים שרות  לשמוע

Em        D
 חולות נעים, גלים עולים
CG
ם הרוח בעליאיוושת

Em D
 ואיך שלא אפנה לראות

CG
 תמיד איתה ארצה להיות
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 מאיר בנאי-וביניהם 

GCD
 כך עכבר העיר

GCD
 לי מספר בין בניינים

GCD
 שהלילות שבעירו

GCD
 החייםםה

GCD
 ועכבר הכפר

GCD
 בתוך שדה כך לי אמר

GCD
 ריח מתוק של פרדסים

GCD
 העיקר זה

GCD
 וביניהם, וביניהם
GCD

 אני הולך ואז חוזר
GCD
 מזה וגםיש בי מזה

GCD
םשנייהיש בי

GCD
 אז עכבר הכפר

GCD
 על השקיעות הוא מספר

GCD
 מהעיר וידידו זה

GCD
 שוב ממהר

GCD
 וביניהם, וביניהם
GCD

 אני הולך ואז חוזר
GCD

 מזהיש בי מזה וגם
GCD

םשנייהיש בי

GCD
 וביניהם וביניהם

GCD
שפת הים שקט מוצא  על

GCD
 ברחוב סתם נהנה ואז

GCD
את זה יש בי
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אנקרי אתי- והים

Dm               Am 
 גליואת מכה והים

Am           E 
 אליועד והים

Dm              Am 
 גליואת מכה הים

Am           E 
 אליועד והים

Dm                             Am 
 רוקדת לקצב החולעל וילדה

Am                            E 
 ויורדת עולה בלבה וסירה

Dm                              Am 
 עומדת בשקט,מחכה,מחכה

Am              E 
 אליועד במימיו

Dm               Am 
 גליואת מכה והים

Am           E 
 אליועד והים

Dm              Am 
 גליואת מכה הים

Am           E 
 אליועד והים

Dm                             Am 
 רועדת היא לפעמיםהשמח היא לפעמים

Am                            E 
 חומדת לאופק הסירה לפעמים

Dm                              Am 
 מאבדת חיים הדייג בשמחת

Am              E 
 אליועד במימיו
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גפן אביב- הזמן ועם

Am7 Fmaj7 G7
 חולף הכל הזמן ועם הזמן ועם

Em Fmaj7 
 יחף לעלם הופך הגאה ולבך

Dm E
 מחפשאתהמה מזמן ושכחת

EAm
 חולף הכל איתך בסדר וזה

Am7 Fmaj7 G7
 חולף הכל הזמן ועם הזמן ועם

Em Fmaj7 
 ריגשכה שאותך החטוף מבטה
Dm E

 הכובש יופייה אחרי בלילות חיפושים
EAm

 מתנדף זול בושם ריח כמו עכשיו

Am G
 חולף הכל הזמןעםכי הזמןעם כי

F
 מעץ כמו מתקלפים מתוקים זיכרונות

E
 במצולות שטבעה הספינה בקורת

Dm 
 הדממה נשארת ורק נשכח הכל

Cmaj7 
 רכותה שאיבדה ישנה כרית כמו

EAm
 חולף הכל הזמןעם כי

Am7 Fmaj7 G7
 חולף הכל הזמן ועם הזמן ועם

Em Fmaj7 
 בשבילה פרוטות עבור נשמתך נמכרה איך

Dm E
 מורעב כלב כמו היית לרגליה

EAm
 נשכחה והיא חלף הכל הזמןעם אך

Am7 Fmaj7 G7
 חולף הכל הזמן ועם הזמן ועם

Em Fmaj7 
 כאב אין דקירות אין דעך כבר וקולה
Dm E
 כותבאתה ולמי תכשיטים ולמי

EAm
 אוהבלא כבראתה הזמן ועם

Am G
 חולף הכל הזמןעםכי הזמןעם כי

F
 עייף סוס כמואו מלבינים מרגישים

E
 ודי כבר לישון רוצה במרוץ שכשל

Dm 
 אכפת למי מקרית מיטה שקרית אישה

Cmaj7 
 השנים בחלוף נבגדים מרגישים

EAm
 חולף הכל הזמןעם כי
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פיק ודניאלה שרונה- אהבה זאת

AmCGAm: פתיחה
Am CGAmAm

Am C
 רומנטית הרגשהלי היתה אתמול

GAm
 הברעל אירי וויסקי שתיתי

Am C
 הסתכלתי עליך הזמן וכל
GAmAm
 נשבר פשוט נשבר שלי הלב לאט לאט

Am C
 אלינו קרוב ממששם עמדת

GAm
 כואב היה שזהיפה כזה

Am C
 בינינו עמוק מאוד משהו יש

GAmAm
 בלב עמוק בלבזהאת מרגיש אתה וגם

Dm E
 הבנתלאלאלאלאלאלא מה

Am Am
 אותך רוצה ממש אני שלך אני

Dm E
 הבנתלאלאלאלאלאלא מה

Am Am
 נשבר שלך הלב שגם בטוחה אני

Dm E
 הרגשתלאלאלאלאלאלא מה

Am Am
 הבהא זאת

Am C
 שוכבת במיטה כאן אני עכשיו

GAm
 זהבשל שמשיש ובחלון

Am C
 חושבתרק עליך הזמן וכל

GAmAm
מצב שאין מצב שאין עכשיו תגידאל אז

Am C
 וסוציומטי אדיש כזה אתה
GAm
 הצגהמןרק זאת אולי אבל
Am C

 התבלבלתי קצת ביי וכשאמרת
GAmAm
 תוגה עלי תוגה עלי ירדה פתאום ואז

CEmFG
 יורד שוב והלילה נוצצים כביםכו

CEmFGEE
 ובודד קרוע שלי הלב מתנפצים הגלים

Dm E
 הבנתלאלאלאלאלאלא מה

Am Am
 אותך רוצה ממש אני שלך אני

Dm E
 הבנתלאלאלאלאלאלא מה

Am Am
 נשבר שלך הלב שגם בטוחה אני

Dm E
 הרגשתלאלאלאלאלאלא מה

Em F#
 מה לא לא לא לא לא לא הבנת

Bm Bm
 אני ממש רוצה אותך אני שלך
Em F#

 מה לא לא לא לא לא לא הבנת
Bm Bm
אהאני בטוחה  אה אה אה

Em F#
 אה אה אה אה אה

Bm 
 אהבה זאת
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 הגשש החיוור-זאת שמעל לכל המצופה 

Am FGC
 היא כולה מלכה,יתהיא נושמת עצמא

FDmE7Am
בת תשע עשרה עם אופציה להארכה

Am FG7C
את הרי שומרוןיש לה גוף  שמתאר

FCFA7
 וכל מה שנשאר לה מופקד לחיסכון

Dm G7CAm
 דבר פשוט שהיא אומרתמפני
Dm GCAm

 אם ביחד אז רק לחוד
FGCDm

 בפינה שממול עובר
Am        FE7Am

 לראות אותה ולא אחר היא יודעת שאני בא

Am FGC
 שיערה נופל לצד זה מראה נדיר

FDmE7Am
 גומרות סדיר ושני עיניה הכחולות

Am FG7C
 היא שומרת אמונים לעצמה בלבד

FCFA7
 לבד ויש לה שיא אולימפי בסתם להיות

Dm G7CAm
 דבר פשוט מפני שהיא אומרת

Dm GCAm
 אם ביחד אז רק לחוד

FGCDm
 בפינה שממול עובר

Am FE7Am
 לראות אותה ולא אחר היא יודעת שאני בא

Am FGC
 תוכניות מאושרות ואני עצוב

FDmE7Am
ת יש זבוב'אוכל לעצמי  לב ובמרק

Am FG7C
 היא נמצאת כל יום, בקיוסק ליד ביתי

FCFA7
 אפשר לקנות עיתון, כמה פעמים אך

Dm G7CAm
 דבר פשוט מפני שהיא אומרת

Dm GCAm
 אם ביחד אז רק לחוד

FGCDm
 שממול עוברבפינה
Am FE7Am

 לראות אותה ולא אחר היא יודעת שאני בא

Dm G7CAm
 אומרת דבר פשוט היא

Dm GCAm
 אם ביחד אז רק לחוד

FGCDm
 רק לשבת על כוס קפה

Am FGAm
 תמיד מעל לכל המצופה..שתעם הזא
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 דיויד ברוזה-זה הכל או כלום 

Dm7 Gm
 שלוש שלושים וארבע בקרון האחרון

CDm7 
 דבר קטן וטוב של קארבר וקפה איום

Dm7 Gm
 ערים חולפות בחושך מה מנצנץ בחוץ

CDm7 
 אולי זו פילדלפיה אולי זה הקיבוץ

Dm7 Gm
ג  בלדה של קולטרייןאז'בתחנה של

CDm7 
 שקשוק המסילה הולך ומתעמעם

Dm7 Gm
 אור של עיירה נמתח כמו מסטיק בחלון

CDm7 
 עוד קופסת סיגריות נגיע לדרום

Dm7 Gm
 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

CA7Dm7 
 בגלל זה ניפול בגלל זה נקום

Dm7 Gm
 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

CA7Dm7 
את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום

Dm7 Gm
 כשהדלתות סגורות האורות כבים

CDm7 
 עכשיו זה רק אתה באמצע החיים

Dm7 Gm
 אנשים עולים אנשים יורדים

CDm7 
 עוד כמה תחנות נוגע בקמטים

Dm7 Gm
את הים  עמוק בתוך הלילה מריח

CDm7 
את עורך החם את העיר  מריח

Dm7 Gm
 שני לילות מחיפה רץ בתוך חלום

CDm7 
את פני בנוף של החלון  רואה שם

Dm7 Gm
 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

CA7Dm7 
 בגלל זה ניפול בגלל זה נקום

Dm7 Gm
 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

CA7Dm7 
את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום

Dm7 Gm
 אתה יכול ללכת אתה יכול לחזור

CDm7 
 אתה יכול לשכוח אתה יכול לזכור

Dm7 Gm
 מולי אישה עם ילד מביט בי בעיני

CDm7 
 חמש שלושים וארבע אני עדיין חי

Dm7 Gm
 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

CA7Dm7 
 בגלל זה ניפול בגלל זה נקום

Dm7 Gm
 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

CA7Dm7 
את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום

Dm7 Gm
 אתה יכול ללכת אתה יכול לחזור

CDm7 
 אתה יכול לשכוח אתה יכול לזכור

Dm7 Gm
 עיני נעצמות האורות כבים

CDm7 
 זה רק אתה עכשיו באמצע החיים

Dm7 Gm
 אנשים עולים אנשים יורדים

CDm7 
 נוגע בכולם במתים ובחיים

Dm7 Gm
 או כלום זה הכל או כלוםזה הכל

CA7Dm7 
 בגלל זה ניפול בגלל זה נקום

Dm7 Gm
 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

CA7Dm7 
את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום
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סנ-) דון קישוט( זה הכל בשבילך  דרסון דני

CGF
 זה הכל בשבילך

CGAmG
 הביטי לשקיעה

G CAmGDm
 עדיין לא עבר זמנה

CBbC
 הכוכבים דולקים

Dm CG
 השנה חינם כל

CGAmG
 לאן הברווזים

G CAmGDm
 עפים כשהאגם קפוא

CBbC
 כל יום קורים נסים

Dm CG
 יקרו גם לנו עוד

CGF
 זה הכל בשבילך

CGC
 קישוט- הו דון

GAm
 אל תהיה כל כך תמים

E7 Am
 ילד בעולם
GC

 אין מקום לסתם חולמים
CGC
ד  ון קישוטהו

GAm
 תתעורר למעני

EAm
 תשאר כך או כך

E7 F
 האביר שלי

CGAmG
 אמצא לי עבודה

G CAmGDm
 אלך לעבוד בבית מלון

CBbC
 עם כסף שאחסוך

Dm CG
 אבנה לנו ארמון

CGF
ל בשבילךזה הכ

CGC
 קישוט- הו דון

GAm
 אל תהיה כל כך תמים

E7 Am
 ילד בעולם
GC

 אין מקום לסתם חולמים
CGC

 הו דון קישוט
GAm

 תתעורר למעני
EAm
 תשאר כך או כך

E7 F
 האביר שלי

 אנחנו נתגבר
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 נמרוד לב ואורלי פרל-זה כל הקסם 

EBm
 מסתכלים עליי כל הזמן

A
 מה הם רוצים

E
 מה אכפת לי בעצם

EBm
 אדם אומרים לי שאני חצי בן

A
 משוגעתוהיא חצי

C#m 
 אבל זה כל הקסם

DAC#m
 כשאני רואה אותך

DAF#m C#m
 מה שבא לי לראות אותך אני רואה את

ADC#mE
 כמו שאת כשאת פורשת כנפיים

ADC#mE
 אדומה זמרת באריםאני צייר ואת

ADC#mE
 אני מוכן ואת רוקדת בתוך הנשמה

ADC#mE
 הנשימה ואין דבר יותר נכון מאותה

EBm
 כמה זמן אני חולמת בהקיץ

A
 משתדלת להציץ
E

ן כלום בעינייםאבל אי
EBm
 המילים הן ריקות כמו האוויר גם

A
 כל הלילה נושמת ונושפת שאני נושפת

C#m 
 לשמים מתאדה

DAC#m
 כשאני רואה אותך

DAF#m C#m
ר אתאני  מה שבא לי לראות אותך ואה

ADC#mE
 כשאת פורשת כנפיים כמו שאת

ADC#mE
 אתה צייר אני זמרת בארים אדומה

ADC#mE
 הנשמה אני מוכן ואת רוקדת בתוך

ADC#mE
 דבר יותר נכון מאותה הנשימהואין

EBm
 מסתכלים עליי כל הזמן

A
 מה הם רוצים

E
 מה אכפת לי בעצם

EBm
 אדם אומרים לי שאני חצי בן

A
 והיא חצי משוגעת
C#m 

ה  קסםאבל זה כל
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 עברי לידר- זה לא אותו דבר 

BmGBmG: פתיחה

G D Bsus4 
 דבר אותולאזה נוגע בגוף שגוף כמו

G D Bsus4 
 דבר אותולאזה החוץשל מהגשם הביתה לחזור כמו

G D Bsus4 
 דבר אותולא שזה פנימה לצרוח כמו

G D Bsus4 
 אמאאת להציל כמו דבר אותולא זה

Em          G  D 
 הגעגוע מלבד דבר אותולא זה

A G F#  Bm        A 
 רחוק הלא מהעבר לשיר רגוע למשהו

Em           G  D 
 ביחד אותו שרים האנשים שכל

F#   Bm             A 
כךכל לנו וטוב הפחד שנעלם עד

Bm  A           G G
 ביחד עכשיו לישון
Bm G
 ביחד

G D Bsus4 
 דבר אותולאזה מהתקרה שנוזלים מים כמו

G D Bsus4 
 דבר אותולאזה שהתקררה שלנו האהבה

G D
 אחותךשל בחתונה שטויות ולעשות להשתכר

G D Bsus4 
 דמעה לשחרר כמו דבר אותולא זה

Em          G  D 
 הגעגוע מלבד דבר אותולא זה

A G F#  Bm        A 
 רחוק הלא מהעבר לשיר רגוע למשהו

Em           G  D 
 ביחד אותו שרים האנשים שכל

F#   Bm             A 
כךכל לנו וטוב הפחד שנעלם עד

Bm  A           G G
 ביחד עכשיו לישון

BmGDGDC: מעבר

GAm C
 הגעגוע מלבד דבר אותולא זה

D C B Em         D 
 רחוק הלא מהעבר לשיר רגוע למשהו

Am            C   G 
 ביחד אותו שרים האנשים שכל

B Em             D 
כךכל לנו וטוב הפחד שנעלם עד

D C
 עכשיו לישון

Am             C G 
 אותנו שלימדו כמו דבר אותולא זה

D C B Em              D 
 טובים ילדים היינו כשעוד שקראנו בספר כמו

Am              C    G 
 לראש לנו עוליםהםהעצבים עכשיו

C B Em             D 
 שלנו שנראהמהכלאת לדרוש הזמן וזה
D

 חזרה

BmGBmGBm: סיום
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אסף אמדורסקי, מתי כספי- זה מכבר 

C+F7Em
ל שםזה מכבר אין איש מחכה י

7ADm
 הרי אין גם ספינה ואם אין ים

GC
 הדרך קצרה החוג צומצם

Cm 
 ובכן מה
CDmGsus4 Cm
 עוד חודש עוד שנה עוד שבוע

ADsus4 DA
לםאחרי מותי עוד יהיה משהו בעו

DADm
 מישהו יאהב מישהו מישהו ישנא

Em Am7 DE
 החשבון לא הושלם הדרך קצרה

Cm 
 ובכן מה
CDm7 Gsus4 Cm

 עוד שנה עוד חודש עוד שבוע

Am Dsus4 DDmC6
 על פני ונןצברעל נופלצה

B7 Bb7+AmD79
 תחנה אותה הקרובה על פרשת הדרכים

G7CF7+Bb7
אואמחר אני אתעורר ת עיניפקח

Am Fm6 
 אלוהים אדירים

CDmGsus4 Cm
 עוד חודש עוד שנה עוד שבוע
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ק  אריק לביא-רהוזה

Cm EbG#
 זה קורה
GCmEbG#G

 כשהדרך מתמשכת
Cm EbG#
 זה קורה
Fm Bb
 ללכת,יש ללכת

Eb Bb
 שום דבר לא ידוע

Eb Bb
 לא שבוע, לא שנה

Cm G
 רק לנוע לנוע

Cm G
 ולחשוב שהייתי יכול

Eb 
 לחזור על הכל

Cm G
 אבל בן אדם זה קורה

Cm EbG#
 זה קרה
GCmEbG#G

 כשהדרך התמשכה לי
Cm EbG#
 זה קרה
Fm Bb

לילא ידעתי איך זה בא
Eb Bb

 שום דבר לא ידוע
Eb Bb

 לא שבוע, לא שנה
Cm G

 רק לנוע לנוע
Cm G

 ולחשוב שהייתי יכול
Eb 

 לחזור על הכל
Cm G

 אבל בן אדם זה קרה

Cm EbG#
 זה יקרה
GCmEbG#G

 ואולי בסוף הדרך
Cm EbG#
, שנראה
Fm Bb

 כי הדרך מתמשכת
Eb Bb

 שום דבר לא ידוע
Eb Bb

 לא שנה לא שבוע
Cm G

 רק לנוע לנוע
Cm G

 ולחשוב שהייתי יכול
Eb 

 לחזור על הכל
Cm G

 אבל בן אדם זה יקרה
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 עברי לידר-זה תמיד אהבה 

CmCmFmG7: פתיחה
Cm 

 לי אני לא יכול לכתובבברגעים שטו
Cm 

 חווית מרגשות כבר לא פוגשים ברחוב
Fm 

 בין גשם לגשם על שני גלגלים
G7 

 בן אדם קטן הרגלים גדולים
Cm 

 תשלם בזמן שיהיה רישיון
Fm                                 Cm 
 לקחת אותה סיבובים מסביב לשעון

Fm 
 תשמור על החופש שלך

Cm                                            G 
 לא אמרת מילה והיא כבר בלי חלק עליון

Cm    Gm         Bb    G#             
 וזה תמיד אהבה זה תמיד מסובך ונמאס

Cm             G      Fm           
קצת משומש  פנים אנגליות ומעיל

Bb          G#               
 ושירים מזכירים לי פנים

Cm           Gm   
 שאולי רציתי לשכוח

Cm            G         Fm       
 תקליט שאהבתי נוראהתאבטח קנית

Cm 
 אז מרוב התרגשות אני תמיד יכול לישון

Cm 
 היום מוצאים בעיתוןחוויות מרגשות

Fm    
 תכתבי שהכל סתם קשקושים

G7 
 האוכל מגעיל האנשים יפים

Cm 
 מסיבות מסיבות שכולם על כולם

Cm 
 הם בטח חשבו שהיינו ביחד

Fm       
 זה מכאיב כשאני מסתכל

Cm                                  G 
 אכפת לי אחרת לא הייתי שואל

Cm    Gm         Bb    G#             
 אם זה תמיד אהבה זה תמיד מסובך ונמאס

Cm             G      Fm           
קצת משומש  פנים אנגליות ומעיל

Bb          G#               
 ושירים מזכירים לי פנים

Cm           Gm   
 שאולי רציתי לשכוח

Cm            G         Fm       FmG7
 תקליט שאהבתי נוראהתאבטח קנית

Cm FmG7
 אני אהבתי נורא
Cm FmG7
 וזה תמיד אהבה

Cm FmG7

Cm 
 זה יפני או סיני אני תמיד מתבלבלאז

Cm 
 זה חשוב לי אחרת לא הייתי שואלו

Fm 
 הוא פשוט כל כך מוצא חן בעיני

G7 
 כדאי להתחיל לדברשרציתי לדעת איך

Cm 
את יודעת שפות אז תיגשי

Cm 
 המשולש הזה מנסה להיות אמיתי

Fm 
 תפסיקי לקרוא תתחילי לשמוע שירים

G7 Cm
 אז אולי תדעי כל מה כולם מדברים

Cm    Gm         Bb    G#                   
 מסובך ונמאסזה תמיד אהבה זה תמידשאומרים

Cm             G      Fm           
קצת משומש  פנים אנגליות ומעיל

Bb          G#               
 ושירים מזכירים לי פנים

Cm           Gm   
 שאולי רציתי לשכוח

Cm            G         Fm       
 תקליט שאהבתי נוראתאבטח קנית

Cm FmG7
 שאהבתי נורא

Cm FmG7
 וזה תמיד אהבה

Cm 
 וזה תמיד אהבה
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 ירון חדד- זודיאק 

Dm BbCDm
 על השור על הקשת על הגדי מהומה

Dm BbBdim Dm7 Bdim BbC
 ....הו הו הו הו הו הו

Dm BbCDm
 על אריה על מאזניים על הדלי מלחמה

Dm BbCDm
 על דגים קרב בשניים לבנה וחמה

Dm Bb
אש בשמיים שלהבת מעל

Dm Bdim 
 נוגה וצדק טובעים בחלל

CAm
 בב הגלגלזודיאק סובב מסתו

Dm BbBdim Bb
ה מ ו ה מ

FCBbDmC
 בתולה מסתערת על טלה וסרטן

Dm BbCDm
 תאומים במחתרת עם עקרב מסוכן

Dm Bb
אש בשמיים שלהבת מעל

Dm Bdim 
 נוגה וצדק טובעים בחלל

CAm
 זודיאק סובב מסתובב הגלגל

Dm BbBdim Bb
ה מ ו ה מ

Dm BbCDm
 כך אמנם בן אדם מסתובב בעולם

Dm Bb
 בלי כוכב בלי מזל

CDm
 מאי פה לאי שם

Dm Bb
אש בשמיים שלהבת מעל

Dm Bdim 
 נוגה וצדק טובעים בחלל

CAm
 זודיאק סובב מסתובב הגלגל

Dm BbBdim Bb
ה המ מ ו

FCBbDmC
 מי אני שם בלילה שאצא אל הקרב

FCBbAm
 כמו כוכבלא אני שם בלילה שאפול

Dm Bb
 אש בשמיים שלהבת מעל

Dm Bdim 
 נוגה וצדק טובעים בחלל

CAm
 זודיאק סובב מסתובב הגלגל

Dm BbBdim Bb
ה מ ו ה מ
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 פוליאנה פרנק- זיוה 

F#m AB

BF#
שמ לי זה לא אכפת ך הוא מעוותאם

AE
 כמו שם של מחלה או אם הוא נשמע

BF#
 וזה מה שקובע עושה לי די בסדר את
AE

 הוא משהו משגע והחזה שלך

C#m G#m AF#m
 גורמת לי לגלוש זיוה את

C#m G#mAB
ה אני מרגיש כמו עכברושזיו

C#m G#m AEbm
 זיוה המצב כבר לא סביל

AC#mG#m
 השם שלך מגעיל זיוה

F#m AB

BF#
 שוב אין לאן לצאת יום ששי

AE
את לא נמצאת אבל הולך אלייך לדירה

BF#
 עדיין אין תשובה אחת פחות עשרים

AE
 על אהבה חושב יושב על הספסל

C#m G#mAF#m
 זיוה תעשי יותר מהר

C#m G#mAB
 זיוה אני עוד מעט גומר

C#m G#mAEbm
את שוב  עושה לי חום זיוה

AC#mG#m
 זיוה השם שלך איום

C#m G#mAF#m
 זיוה אני כבר לא אותו אדם

C#m G#mAB
 הדור שלנו מיושן זיוה

C#m G#mAEbm
את כל כך לא רגילה  זיוה

AC#mG#m
 בחילה זיוה שמך עושה לי

F#m AB

BF#
 אם שמך הוא מעוות לי זה לא אכפת

AE
של או אם הוא נשמע  מחלה כמו שם

BF#
את עושה לי די בסדר וזה מה שקובע

AE
 הוא משהו משגע והחזה שלך
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 עברי לידר- זכיתי לאהוב 

A: פתיחה E A E

A E A E
 בשמייםתנמחק וכשהשמש

A E A E
 החומות העיניים דרךלי מטפטף והלב

A E B F#m 
 קרוב אותי שרוצות ידיים שיש זוכר אני אז

A E B F#m 
 לאהוב שזכיתי יודע אני

A: מעבר E

A E A C#m 
 הצהריים אחרי וכשהרוח

A E A E
 נעיםזה ובנתיים קטנים ענפים מפזרת היא

A E B F#m 
 קרוב אותי שרואות עיניים שיש זוכר אני אז

A C#m       B   F#m 
 לאהוב שזכיתיעיוד ואני

E B F#m 
 לאהוב שזכיתי יודע אני

C#m AEB: מעבר
C#m BAEb

G# C#G#C#
 המים מעל יוצאת וכשהשמש

G# C#G#C#
 סיבה אין תייםינוב אפור יום עוד ומתחיל

C#  Ab                          Eb         Bbm         
 קרוב אותי שרוצות שפתיים שיש זוכר אני אז

C#  Fm     Eb       Bbm    
 לאהוב שזכיתי יודע אני

C#  G#                         Eb         Bbm         
 קרוב אותי שרוצות שפתיים שיש זוכר אני אז

Eb       Bbm    G#
 לאהוב שזכיתי יודע אני

...#C#AbC#G: סיום
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 יובל בנאי- זמן ללכת 

CGD: פתיחה

CGD
 אני רוכב על האופנוע

CGD
 והרוח בפנים

CGD
 ממרחקים יכול לשמוע

A
 אותך לאט הם מנגנים

CGD
 אני רוכב עכשיו קדימה

CGD
 רואה רק מלפנים

CGD
 כולנו ילדים של אמא

A
את השנים  רק עוברים

Em GCEm
 זמן ללכת כי עכשיו כבר מאוחר

Em GCEm
 זמן ללכת כבר לא נהיה אותו דבר

Em GCA
 זמן ללכת נתחבק הלילה קר

A: מעבר

CGD
 אני רוכב מול השמיים

CGD
 ומעלי ענן שחור

CGD
את הידיים  אני עוזב

A
 נוגע לא יכול לחזור

Em GCEm
ר מאוחרזמן ללכת כי עכשיו כב

Em GCEm
 זמן ללכת כבר לא נהיה אותו דבר

Em GCA
 זמן ללכת נתחבק הלילה קר

CGD
 אני רוכב על האופנוע

CGD
 והרוח בפנים

CGD
 ממרחקים יכול לשמוע

A
יםאותך לאט הם מנגנ

CGD
 אני רוכב עכשיו קדימה

CGD
 רואה רק מלפנים

CGD
 כולנו ילדים של אמא

A
את השנים  רק עוברים

Em GCEm
 זמן ללכת כי עכשיו כבר מאוחר

Em GCEm
נ  היה אותו דברזמן ללכת כבר לא

Em GCA
 זמן ללכת נתחבק הלילה קר

CGD
 אני רוכב מול השמיים

CGD
 ומעלי ענן שחור

CGD
את הידיים  אני עוזב

A
 נוגע לא יכול לחזור

Em GCEm
 כבר מאוחרזמן ללכת כי עכשיו

Em GCEm
 זמן ללכת כבר לא נהיה אותו דבר

Em GCA
 זמן ללכת נתחבק הלילה קר
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בן- התשובות זמר שלוש רבקה זהר, זהבה

Em Bm7 EmAmD7G
 לא קטיפה תלבשי ולא משי אם תלכי אחרי: הוא אמר
Am D7GEmAm6 F#7B
לי: לאטאז אמרה היא עד בלי כח אולי יהיה מר יש  כח
Em Bm7 EmAmD7G

 קטיפה מבריקה כלובשת אם צריך אתהלך בסחבות
Em FCB7Em

 ואהיה בעיני כמלכה אם צריך אקרצף רצפות

Am7 D7GEmAm7 D7G
 אעשה ואוסיף לשמוח ותשאל כל אשר תבקש

E7 AmEmF#B
לי יהיה טוב אהובי יהיה קל כח לעולם לא יחסר

Em Bm7 EmAmD7G
 ואותך אעזוב מיותרת מה יהיה אם אבגוד: אז אמר

Am D7GEmAm6 F#7B
 עד שובי מזרועות האחרת חכותל בלילות ארוכים

Em Bm7 EmAmD7G
 באור כך אמרה ופניה אם צריך לחכות אחכה

Em FCB7Em
 העיקר שאדע כי תחזור אם צריך לבכות לא אבכה

Am7 D7GEmAm7 D7G
 אעשה ואוסיף לשמוח ותשאל כל אשר תבקש

E7 AmEmF#B
את זאת אהובי יהי קל לי כי כח לעולם לא יחסר

Em Bm7 EmAmD7G
 כי עליך לקום וללכת מה יהיה אם אגיד: אז אמר

Am D7GEmAm6 F#7B
את מושלכת ושנית ולשכוח אותי  לא לחזור כי לרחוב

Em Bm7 EmAmD7G
 ופניה ככפור אז דברה היא רק רגע שתקה ותחייך

Em FCB7Em
 אם תאמר לא לחזור לא אחזור אם תאמר לי ללכת אלך

Am7 D7GEmAm7 D7G
 אל תאמר לי אותך לשכוח דבר רק אחד אל תשאל אך

E7 AmEmF#B
את זאת אהובי לא אוכל  זה לא יהיה לי כוחבשביל כי



304

 החלונות הגבוהים- זמר נוגה 

CGFE
 התשמע קולי רחוקי שלי

CGFE
 התשמע קולי באשר הנך

CFGC
 קול קורא בעוז קול בוכה בדמי

EE7EE7
 ומעל הזמן מצווה ברכה

CGFE
 התשמע קולי רחוקי שלי

CGFE
 התשמע קולי באשר הנך

CFGC
 קול קורא בעוז קול בוכה בדמי

EE7EE7
 ומעל הזמן מצווה ברכה

CGFE
 תבל זו רבה ודרכים בה רב

CGFE
 נפגשות לדק נפרדות לעד

CFGC
 מבקש אדם אך כושלות רגליו

EE7EE7
את אשר אהב  לא יוכל למצוא

CGFE
 אחרון ימי כבר קרוב אולי

CGFE
 כבר קרוב היום של דמעות פרידה

CFGC
 אחכה לך עד יכלו חיי

EE7EE7
 כחכות רחל כחכות רחל

EE7CGFE
 כחכות רחל לדודה
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 קורין אלאל-זן נדיר 

Dm: פתיחה

F C F Dm 
 עצמנו אנחנו פוחדים מהצל של

F G
 נצמדים לקירות הבתים

F C F Dm 
 ורוב הזמן מתביישים בגופנו

F G
 מקלטים חופרים

F C F Dm 
 אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת

F G
 נדחקים לסירות משוטים

F C F Dm 
 ספינה שטובעת כל יבשה היא

F G
 כשחופרים מקלטים

Dm 
 אנחנו זן נדיר

C Bb 
 ציפור משונה

Dm 
 באוויר החלומות
C Bb 

 הראש באדמה

F C F Dm 
את עצמנו  אנחנו מרמים בעיקר

F G
 מביטים לא עיוורים אבל לא

F C F Dm 
 ולא ברור מה נשאיר אחרינו

F G
 מלבד הפחדים

Dm 
 אנחנו זן נדיר

C Bb 
 ציפור משונה

Dm     
 באוויר החלומות
C Bb 

 הראש באדמה
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 יזהר אשדות- זריחה על המדבר 

Em DCAmD
 זריחה על המדבר עולה לאט לאט

Em DCAmD
 נדרך אל המחר בלי להרגיש כמעט

Em DGCAm
 הילד בתוכי הולך לי לאיבוד

Em DCAmD
 עכשיו זה אמיתי קרב סף הבגרות

Em DCAmD
א את כולםעוצם ת העיניים שוכח

Em DGCAmEm
את השמיים ולוקח פסק זמן מן העולם  חובק

Am F
 והלב קורא והלב קורא

Dm G
 לפגישות חדשות וערים רחוקות

FGAm
 וכאב שאכאב ממחראהבות שאוהב

Em DCAmD
 מתוך השיכחה הזכרונות עולים

Em DCAmD
 חמים כמו הזריחה פרועים כמו הגלים

Em     DG
 בנעלי עקב וגופיה כתומה

CAmEm
 כשהיא רקדה הלב דילג על פעימה

Em DCAmD
 אותו חלום מתוק הולך ונעלם

Em DGCAmEm
 נושם עמוק עמוק ולוקח פסק זמן מהעולם

Am F
 והלב קורא והלב קורא

Dm G
 לפגישות חדשות וערים רחוקות

FGAm
 אהבות שאוהב וכאב שאכאב ממחר
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 החברים של נטשה- חדר משלי 

ECGD
יש אור  יש לי חדר משלי ובחדר

ECGD
 זה כרגע לא אני או אני בשחור

ECGD
 זה נמשך כמעט שבוע או כבר כמה ימים

EC
 מדוע-אם תשאל אותי

GD
 זה עמוק בפנים

E
 תתגבר תתבגר

F#m 
 כך אומר לי הקול

AC
 להיפגע וליפול כל אחד יכול

EF#m
 לכולנו מותר להיות חלשים

AE
 רק לא לאטום אוזניים

A7 E
 לא לעצום עיניים

A7 CB7
 לא לעזוב ידיים גם

ECGDECGD
 בימים קשים

ECGD
 יש לי חדר משלי ובו אני נח

EC
 זה ימשךכמה כל

GD
 כמה שמוכרח

ECGD
 בינתיים זה שבוע או כבר כמה ימים

EC
 מדוע-אם תשאל אותי

GD
 זה עמוק בפנים
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 רמי פורטיס- חול

#F: פתיחה G D Bm 

Bm    F#       G      D  Bm 
 משנאה אחים לא נשיג דבר

Bm    F#       G       D   Bm 
 רק יותר דמעות הטירוף יגבר

Bm   F#    G      D  Bm 
יש גוף ואותו כאב  לכולם

Bm   F#     G   D     Bm 
 אותן האהבות ואותו הלב

Bm    F#    G       D Bm 
 ובסוף יש חול

Bm   F#   G         D  Bm 
 כן בסוף רק חול

#F: מעבר G D Bm F# G D Bm 

Bm    F#       G      D  Bm 
 משנאה אחים לא נפסיק לסבול

Bm    F#       G       D   Bm 
את אלוקים את מי לשאול,יש  אין

Bm   F#    G      D  Bm    
 גם אם תתאמץ לא תהיה מושלם

Bm   F#     G   D     Bm 
 כולנו בני אדם עם אותו הדם
Bm    F#    G       D Bm 

יש חול  ובסוף
Bm    F#    G       D Bm 

 כן בסוף רק חול

F#     G    D Bm 
 לבן או שחור,או, או

F#        G     D         Bm 
ר לטבע אין צבע קשה לו לזכו

F#     G    D Bm 
 לבן או שחור,או, או

F#        G     D         Bm 
יש טבע קשה לו לזכור  לטבע

#F: מעבר G D Bm F# G D Bm 

Bm    F#       G      D  Bm 
יש מחיר יקר  לשנאה אחים

Bm    F#       G      D  Bm 
 אם לא נתעורר לא יהיה מחר

Bm   F#    G      D  Bm 
 נאבד תחושה, גם אם נתעלם

Bm   F#     G   D     Bm 
 כולנו חזקים עם אותה חולשה
Bm    F#    G       D Bm 

יש חול  ובסוף
Bm   F#   G         D  Bm 

 כן בסוף רק חול

F#     G    D Bm 
 לבן או שחור,או, או

F#        G     D         Bm 
ר לטבע אין צבע קשה לו לזכו

F#     G    D Bm 
 לבן או שחור,או, או

F#        G     D         Bm 
 לטבע יש טבע קשה לו לזכור

#F: מעבר G D Bm F# G D Bm 
F#   G   D  Bm F# G D Bm 

F#     G    D Bm 
 לבן או שחור,או, או

F#        G     D         Bm 
ר לטבע אין צבע קשה לו לזכו

F#     G    D Bm 
 או שחורלבן,או, או

F#        G     D         Bm 
 לטבע יש טבע קשה לו לזכור
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חווה אלברשטיין, אריק איינשטיין-םחופי

Dm ABbCF
 חופים הם לפעמים געגועים לנחל

ABbCF
 ראיתי פעם חוף שנחל עזבו

Gm Gm6 Asus4 
 עם לב שבור של חול ואבן

ADmABbCF
 והאדם והאדם הוא לפעמים גם כן יכול

Gm ABbGm7 
 להשאר נטוש ובלי כוחות

ADm
 ממש כמו חוף

Dm ABbCF
ה, גם הצדפים כמו חופים  רוחכמו

ABbCF
 גם הצדפים הם לפעמים געגועים

Gm Gm6 Asus4 
 אהבנו לבית שתמיד

ADmABbCF
את שיריו אשר היה ורק הים  שר לבדו שם

Gm ABbGm7 
 כך בין צדפי לבו של האדם

ADm
 שרים לו נעוריו
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הראל מויאל, בועז שרעבי-חופשי ומאושר 

Eb:פתיחה C#  Eb  Fm 

Bbm               Fm 
 החמה והשמש השמייםאת תן

Bbm                        Fm 
 הנשמהמן אותם לראות תן

C# Fm
 שתבער לנפש תן

C# Fm
 ומאושר חופשי להיות תן

C# BbmEbmG#
 אור לנו ושלח שיר לנו שיר

G#   Eb    C#     Fm 
 טהור וערב בהיר יום תן

G#   Eb    C#     Fm 
 ומואר לבן,בנפשי צחק

G#   Eb    C#     Fm CC#Eb
רשואמ מאושר ולך חופשי בואה

Fm: מעבר

Bbm               Fm 
 גדולות בהם שהדרכים יפים ימים יש

Bbm                        Fm 
 בלילותגם יפים דברים יש

C# Fm
 נותר שעודמה וכל
C# Fm
 ומאושר חופשי להיות רק

C# BbmEbmG#
 אור לנו ושלח שיר לנו שיר

G#   Eb    C#     Fm 
 טהור וערב בהיר יום תן

G#   Eb    C#     Fm 
 ומואר לבן,בנפשי צחק

G#   Eb    C#     Fm CC#Eb
רשואמ מאושר ולך חופשי בואה

Bbm                        Fm 
 ממך נבקש אנחנו אחת תפילה עוד

Bbm               Fm 
 לשמך נריע תפילה עוד
C# Fm
 מחרגם אותנו זכור
C# Fm
 ומאושר חופשיחופשי להיות תן

C# BbmEbmG#
 אור לנו ושלח שיר לנו שיר

G#   Eb    C#     Fm 
 טהור וערב בהיר יום תן

G#   Eb    C#     Fm 
 ומואר לבן,בנפשי צחק

G#   Eb    C#     Fm CC#Eb
רשואמ מאושר ולך חופשי בואה

C# BbmEbmG#
 אור לנו ושלח שיר לנו שיר

G#   Eb    C#     Fm 
 טהור וערב בהיר יום תן

G#   Eb    C#     Fm 
 ומואר לבן,בנפשי צחק

G#   Eb    C#     Fm CC#Eb
רשואמ מאושר ולך חופשי בואה



311

 בנזין- חופשי זה לגמרי לבד 

DDCC:פתיחה
DC(G) DD
DDCC
DC(G) DD

DADD
 עשרים וארבע שעות ביממה

DADD
את ואני  את כל החוכמהלמדנו

Bm G
 לא ידענו ללמוד בעל פה

DEmCA
 שאחד ואחד זה בעצם הרבה

DD: מעבר

DADD
 עשרים וארבע שעות ביממה

DADD
 חומה של בדידות איומהבנינו

Bm G
 אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד

DEm
 שחופשי זה בעצם לגמרי לבד

CA
 חופשי זה לגמרי לבד

CAA
 חופשי זה לגמרי לבד

DCA5A5
 חופשי זה לגמרי לבד-חופשי זה

DCA5A5
 חופשי זה לגמרי לבד-חופשי זה

DD: מעבר

DADD
 עשרים וארבע שעות ביממה

DADD
ע ל עצמהטעות חזרה בטעות

Bm G
 מי ידע בסופו של חשבון

DEmCA
 שאחד ואחד זה בעצם המון

DCA5A5
 חופשי זה לגמרי לבד-חופשי זה

DCA5A5
 שי זה לגמרי לבד חופ-חופשי זה

DBmDG: מעבר
DCDD

XXXX→רק גיטרה מובילה 

Bm G
 אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד

DEm
 שחופשי זה בעצם לגמרי לבד

CAA
 חופשי זה לגמרי לבד

DCA5A5
 חופשי זה לגמרי לבד-חופשי זה

DCA5A5
 חופשי זה לגמרי לבד-חופשי זה

DDCG
 חופשי זה לגמרי-חופשי זה

DDCG
 לבד

DDCG
 חופשי זה לגמרי-חופשי זה

DDCG
 לבד

DDCG
DDCG
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חינוך להקת חיל- חורף שבעים ושלוש

Em             B7      F#                 Em 
 שנת שבעים ושלוש של חורףאנחנו הילדים

B Am      F#                            Em 
 בתום הקרבות חלמת אותנו לראשונה עם שחר

Bm    A/C#    D                 A       G  
 למזלם הטוב הייתם גברים עייפים שהודו

F#       Bm    A/C#    D                 A       G  
כךהיי  לאהוב תן נשים צעירות מודאגות ורציתן כל

D C#        G              Bm      
 בחורף שבעים ושלוש וכשהריתם אותנו באהבה

Bm           F#            Em                 C 
את מה שחיסרה המלחמה  רציתם למלא בגופכם

Em        B7      F#                 Em 
 כשנלדנו היתה הארץ פצועה ועצובה

B Am      F#                                  Em 
 הבטחתם בנו חיבקתם אותנו ניסיתם למצוא נחמה

Bm    A/C#   D             A             G  
ם דומעות י י נ י ע ב  כשנולדנו ברכו הזקנים
F#        A/C#    D                 A       G  

 הילדים האלה הלואי לא ילכו אל הצבא- אמרו
D C#        G              Bm      

 ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדברתם מכל הלב
Bm           F#                     Em                 C 
 כשהטחתם לעשות בשבילנו הכל להפוך אויב לאוהב

F#m      Bm  
 בטחתם יונהה

G
 עלה של זית

E D
 הבטחתם שלום בבית

F#m   E/G#     A              
 ופריחות הבטחתם אביב

E D
 הבטחתם לקיים הבטחות

Bm            
 הבטחתם יונה

Em   B7      F#                 Em 
'73 שנת אנחנו הילדים של חורף

B Am      F#                                 Em 
 על הראשקסדהגדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק

Bm    A/C#    D                 A           G  
 גם אנחנו יודעים לעשות אהבה צוחקים ויודעים לבכות

F#       Bm    A/C#    D                       A       G  
 תינוקות, גם אנחנו גברים גם אנחנו נשים גם אנחנו חולמים

D C#        G              Bm      
 ולכן לא נלחץ ולכן לא נדרוש ולכן לא נאיים

F#              Em                 C 
 כשהיינו קטנים אמרתם הבטחות צריך לקיים

D C#        G              Bm      
 לא נחסוך רק רצינו ללחוש. אם דרוש לכם כוח ניתן

F#              Em                 C Bm     
73אנחנו הילדים של החורף ההוא שנת

F#m      Bm  
 הבטחתם יונה

G
 עלה של זית

E D
 הבטחתם שלום בבית

F#m   E/G#     A              
 ופריחות הבטחתם אביב

E D
 הבטחתם לקיים הבטחות

Bm             
 הבטחתם יונה
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 גלי עטרי-חזקה מהרוח 

Bb CDm
 היא היתה חזקה מהחורף

Bb CDm
 היא היתה חזקה מסופה

Gm A
ל הלצמוח מכלום שהיה

Bb A
 זה סוד הכוח שלה

Bb CDm
 שמרה בכספתאת ליבה היא

Bb CDm
את גופה היא שמרה לעצמה

Gm A
 היא רואה או אולי מתעלמת

Bb A
 בגללה ממה שקורה

Gm F
 מתוך עולמות שבורים

Gm F
 היא צומחת היא צומחת

Gm F
 לילות שלמים

Am DmAm
תמקור היא
Cm GmDmAm
ל כל המה שיקרה

Bb CDm
 ופתאום יום אחד הוא הגיע

Bb CDm
 כמו אל שעלה מן הים

Gm A
לו את כל  כוחותיה נתנה

Bb A
 ליבה התעורר מאי שם

Bb CDm
 אבל אהובה כמו המים

Bb CDm
 וחזר נגע בחופים

Gm A
 עכשיו אהבה היא יודעת

Bb A
 כאב שאינו נגמר

Gm F
 מתוך עולמות שבורים

Gm F
 היא צומחת היא צומחת

Gm F
ש  למיםלילות

Am DmAm
תמקור היא
Cm GmDmAm
ל כל המה שיקרה
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צ שייגע-חייל של מאה שערים 

BG#mF#E
 גידלתי זקן ועכשיו אני דוס ואין יותר לפחד

BG#mF#E
ו  אין יותר מה לפחדקניתי תפילין וגם אלוהים

F# G#m
 אני עושה כל מה שכתוב בספרים

F# EBG#mF#E
 אני חייל של מאה שערים

BG#mF#E
 ויש לי כיפה וזאתי שחורה ויש לה רקמה מזהב

BG#mF#E
 ויש לי חולצה יפה לבנה לכל הימים של החג

F# G#m
את כל הפסוקים  אני מקריא בעל פה

F# EBG#mF#E
 אני חייל של מאה שערים

BG#mBG#m
 ונכון שלא שילמתי מיסיםאז נכון שלא עשיתי צבא

BG#mF#E
 ונכון שחוץ מלהתפלל לא עשיתי שום דבר בחיים

F# E
 ואכלתי מצות, אבל הדלקתי נרות

F# E
 ואשתי לבושה בשמלות ארוכות

BG#m
י  הודיאז אני

F# EBG#m F#E
 אוי אוי אוי אוי יהודי אוי אוי אוי אוי

BG#mF#E
 ולא ממזמן עברה בשכונה אחת עם בגדים קצרים

BG#mF#E
ה ולמה לא מתחשביםאפילו כיסוי לא היה לראש

F# G#m
 אני ירקתי אליה ישר לפנים

F# EBG#m F#E
 אני חייל של מאה שערים

BG#mBG#m
 ונכון שלא שילמתי מיסים, אז נכון שלא עשיתי צבא

BG#mF#E
 ונכון שחוץ מלהתפלל לא עשיתי שום דבר בחיים

F# E
 אבל הדלקתי נרות ואכלתי מצות

F# E
 ואשתי לבושה בשמלות ארוכות

BG#m 
 אז אני יהודי

F# EBG#mF#E
 אוי אוי יהודי אוי אוי אוי אויאוי אוי

BG#mF#E
 אז לפני שתפרוץ פה מלחמת אחים בואו נשב נלבן עניינים

BG#mF#E
 נקבל החלטות נחוקק גם חוקה אבל קודם תחזרו בתשובה

 בואו נשב נלבן עניינים, פרוץ פה מלחמתאז לפני שת
 אבל קודם תחזרו בתשובה, נחוקק גם חוקה, נקבל החלטות
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 אביב גפן- חלולים 

D: פתיחה

D
 חלולים
Bm7 D

 חלוליםככה הם רוצים אותנו
D

 חלולים
Bm7 D

 חלוליםזה באמת מה שאנחנו

B7AmB7Am: מעבר
B7 AmB7Am

D
 חלולים
Bm7 D

את הרגש  חלוליםהרגנו
D

 חלולים
Bm7 D

ו  חלוליםתהיו יפים ותצחקו

B7AmB7Am: מעבר
B7 AmB7Am
B7 AmB7Am
ל םח י ל ו
B7 AmB7Am

D
 חלולים
Bm7 

 חלוליםככה הם רוצים אותנו
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רז-חלומות   רוחמה

 Cm13 G7/B Cm13 G7/B: פתיחה

Cm Gm
 חלומות של אתמול

Ab        Db
 הם שלהבות נרעדות

Cm Gm
 החושך לא יכול כל

Ab Abmaj7 
 לכבות

Fm G7
 על מצע השלכת

Cm EbC7Fm
 החלומות מלחשים

G7 Cm
 ופרחים מיובשים

Ab     FmG7sus4 G7
 בין הדפים דוהים

Cm Gm
 חלומות של אתמול

Ab        Db
 הם שלהבות נרעדות

Cm Gm
 החושך לא יכול כל

Ab Abmaj7 
 לכבות

Fm G7
את פניך  אל תסב

Cm EbC7Fm
 אתה מלא דברים כמוסים

G7 Cm
את התריסים אל  תגיף

Ab      FmGsus4 G7
חפש בין המילים

Cm Gm
 חלומות של אתמול

Ab        Db
 הם שלהבות נרעדות

Cm Gm
 החושך לא יכול כל

Ab Abmaj7 
 לכבות

Fm G7
 אליך שיר בדרך

Cm EbC7Fm
 נירקם בסבלנות אין קץ

G7 CmAb
 הן תיקח ותאמץ אותו

Fm G
 לבבך אל

Cm Abmaj7 
 חלומות של אתמול

G7 Cm
 הם שלהבות
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יזהר כהן, מתי כספי- חלומות שמורים 

Em Em/C 
 תוכנו וק בתוךאי שם עמ

Em Fmaj7 
 טמונים קולות וזכרונות

Dm Am
 מראות רבים שכבר שכחנו

G7 CAm6   B7
 ומנגינות ספרי פלאים

Em Bm
 כל זכרונות ימים ימימה

F#m G
 החלומות הראשונים

Am FF7
 אמא וכל מילה של אבא

Bbm Edim Ebdim 
 שנאמרה לפני שנים

Em Em/C 
 תוכנו אי שם עמוק בתוך

Em Fmaj7 
 טמונים קולות וזכרונות

Dm Am
 מראות רבים שכבר שכחנו

G7 CAm6   B7
תומנגינו ספרי פלאים

Em Bm
 ילדותנו עולם מופלא של

F#m G
 רדום בפנים בצל צלילים

Am FF7
 איתנו הוא עד יום מותנו

Bbm Edim Ebdim 
 מילים חבוי בתוך תילי

Em Em/C 
 ולפעמים שריד של ריח

Em Fmaj7 
 או צליל מוכר או קצה מילה

Dm Am
 ורחפ משיב אליך גם

G7 CAm6   B7
 מחזיר אל קו ההתחלה

Em Bm
 חולם כילדהושוב את

F#m G
 ושוב אתה תמים כאז

Am FF7
 התכלתכלבנזכר אתה

Bbm Edim Ebdim 
 הכל נשמר דבר לא גז

Em Em/C 
 תוכנו אי שם עמוק בתוך

Em Fmaj7 
 טמונים קולות וזכרונות

Dm Am
 מראות רבים שכבר שכחנו

G7 CAm6   B7
 ומנגינות ספרי פלאים
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 ברי סחרוף- חלליות

e|---------------------------------------------------------------------------------------| 
B|---------3-----------3-----------3-----------------------------------------------------| 
G|------2-----2-----2-----2-----2-----2--------------------------------------------------| 
D|---0-----------------------------------------------------------------------------------| 
A|---------------0-----------1-----------3--0--1--3--------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------------------------------------------| 

Dm Dm/A BbCDm
 על אדמה רטובה ללא מעקה

Dm/A BbCDm
קצה אני  מתחלק ולעולם אין

Dm/A BbCDm
 עבר וללא זיכרון ללא

Dm/A BbCBb
 הגיבור שרוכב בדמיון אני

FAm
 חלליות רודפות אחריך

Bb FAmC
 חלליות קוראות לי לחזור

F Bb Am
 ות מעליךבכשהרוחות נוש

Bb FGmC
 חלליות להיות או לא להיות

Dm Dm/A BbCDm
 עוד נשמה אבודה ללא מחסה

Dm/A BbCDm
 מפליג אל האור על ספינת רפאים

Dm/A BbCDm
 רודף ההווה הוא רובה העתיד

Dm/A BbCBb
 אני עומד למשפט והם לא מרחמים

FAm
 חלליות רודפות אחריך

Bb FAmC
 חלליות קוראות לי לחזור

F Bb Am
 ות מעליךבכשהרוחות נוש

Bb FGmC
 להיות או לא להיותחלליות
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 אסף אמדורסקי- חמש עשרה דקות 

Am 
 טס מעל העיר

Am7 
 יורה בהם חצים

Bb9 
 פלאשים בעיניים
Fmaj7   
 אויר במפרצים

Am 
 שט בתוך זרמים

Am7 
 נעים כמו דגדוגים

Bb9 
 חשמל שבאוזניים

Am7 
 צמרמורות ועינוגים

Am 
 חמש עשרה דקות
Am7 
 חלילים וכינורות
Bb9 

 בסך הכל רוצה להיות
Am 
 אחת שיזכרו

Am 
 תני חיוך נוצץ

Am7 
 סוף בלון להתפוצץ

Bb9 
 לא כדאי להתאמץ

Am7 G#
 בכל מקרה

Am7 
 מקצה לקצה זה תמיד מתמצה באותה נקודה

Bb9 Fmaj7                    
 הכתמים מופשטים הלילות מתקצרים לקו לבן

Am7 
 מנועים שקטים, נקמה מתוקה, בין רקה לרקה

Bbmaj7 Fmaj7 
 רכבות של מילים חולפות כמו צללים מעלי

Am 
 ומעל העיר

Am7 
 ועלי באוויר

Bb9 
 מבליטה שדיים

Fmaj7   
את הפנים  מסתירה

Am 
 חמש עשרה דקות

Am7 
 צלמים ומאפרות

Bb9 
 בסך הכל רוצה להיות

Am7 
 אחת שיזכרו

Am7 
 מקצה לקצה זה תמיד מתמצה באותה נקודה

Bb9 Fmaj7                    
 הכתמים מופשטים הלילות מתקצרים לקו לבן

Am7 
מתו, בין רקה לרקה  מנועים שקטים,קהנקמה

Bbmaj7 Fmaj7 
 רכבות של מילים חולפות כמו צללים מעלי
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שיר עממי לחג החנוכה- חנוכה

C
 חנוכה חנוכה

F
כךכל יפה חג

G7 
 מסביב חביב אור

C
רך לילד גיל
C

 חנוכה חנוכה
F

 סובובס סביבון
G7 
 סובנא סוב סובנא סוב

C
 טובמה נעים מה
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שיר עממי לחג החנוכה-ישלי חנוכיה

CGCG
ישליהחנוכיי

CGCG
 האשבה צוחקת

FC
 בלאטלי ושחה
GC
 אחד קטוןכד על

CGCG
 שליהיחנוכי

CGCG
 העלינא אורך

CGCG
 הנס אזי קרה

CGCG
 העזאשר לעם

FC
 הדרור אלי ללחום

GC
 הגיבור הוא עמי

CGCG
 שליהחנוכיי

CGCG
 העלינא אורך

CGCG
הפך בצד עמד

CGCG
זך שמןעם הפך

FC
 האורבו הדליקו

GC
 ולמזמור לשיר

CGCG
 שליהחנוכיי

CGCG
 העלינא אורך

CGCG
 דלקה ובהיכל

CGCG
 זכההחנוכיי

FC
 לכל בלאט סיפרה

GC
 העול פורק כיצד

CGCG
 שליהחנוכיי

CGCG
 העלינא אורך
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 אתניקס- חסקה 

Am DB7E7Am
 הים יפה הבוקר הים הוא די שקט

CFC
 אז בואי נא ילדונת אלי לחסקה

C7 FCE7Am
 אין מפרש פתוח ואין גם מעקהפה
CFCB7E7

 אבל מאוד בטוח אצלי בחסקה

FCDmAm
 חסקה חסקה בלי סיפון ומעקה

Dm AmEE7Am
 שנחיה ושנזכה רק לשוט בחסקה

Am DB7E7Am
ומשוט אחד וגבר זה הציוד כול

CFC
את רוצה תבואי אם לא תגידי לא  אם

C7 FCE7Am
 בלי ארובה ותורן בלי אוכל ומשקה

CFCB7E7
את העולם אמכור לך אצלי בחסקה

FCDmAm
 חסקה חסקה בלי סיפון ומעקה

Dm AmEE7Am
 שנחיה ושנזכה רק לשוט בחסקה

Am DB7E7Am
את הגלים חותכת ממש כמו חמאה

CFC
 תוכלי לשכב עליה כמו על מיטה חמה

C7 FCE7Am
 מעל בוערת שמש אני עוד מחכה

CFCB7E7
את לא באה אלי לחסקה  מדוע

FCDmAm
 חסקה חסקה בלי סיפון ומעקה

Dm AmEE7Am
 שנחיה ושנזכה רק לשוט בחסקה
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 רותי נבון-חשמל בכפות ידיך 

A
 חשמל זורם בכפות ידיך

E
 אהוב אותי חלש

A
 אהוב אותי בכפות ידיך

E
 ככה לאט נואש

F# B
 לאט בכפות ידיך

F# B
 לחי צוואר כתף

DAD
 אהוב אותי בכפות ידיך

E7 
 לאט לוטףככה לאט

A
 חשמל זורם בכפות ידיך

E
 מותן ירך וגב

A
 אהוב אותי במשעול שפתיך

E
 ככה לאט עכשיו

F# B
 רעב בכפות ידיך

F# B
 כפור בכפות רגלי

DAD
 אהוב אותי במסע אליך

E7 
 לאט אליככה לאט

A
 לאט, לאט, כך לאט

E
 אהוב אותי

A
 לאטכך לאט לאט

E
 אהוב אותי

F# B
 כך בכפות ידיך

F# B
כתףלחי צוואר

DAD
 אהוב אותי במסע אליך

E7 
 ועוד, תן לי יותר ועוד ועוד
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 רמי פורטיס-חתול מפלצת 

D
 מי מסתתר מאחורי המסכה

Bm AD
 חתול מפלצת או ילדה יפה

D
 כל בוקר נפגשים בחשמלית

Bm AD
ז  טם אהובתי'מון אמור

Bm AG
 אני רואה אותך בכל פינה

Bm AG
 עושה לך סימנים ואין תגובה

CAmEmG
 תראי אני שבור לחתיכות

CAmEmG
 ובגללך אני עושה שטויות

FAmEmG
 אל תשברי אל תשכחי אותי

FAm
 אני רוצה אותך יקירתי

FAmEmG
 אל תעזבי אל תגמרי אותי

FAm
 אני רוצה אותך יקירתי

D
 מי מסתתר מאחורי המסכה

Bm AD
 חתול מפלצת או ילדה יפה

D
 כשאת עוברת לידי

Bm AD
 אני מביט עליך בחיוך טיפשי

Bm AG
זמון שר  טם אהובתי'י

Bm AG
 אני אתן לך כל מה שתרצי

CAmEmG
 די מספיק עם כל המשחקים

CAmEmG
 תראי אני יורד מהפסים

FAmEmG
 אל תשברי אל תשכחי אותי

FAm
ר  וצה אותך יקירתיאני
FAmEmG

 אל תעזבי אל תגמרי אותי
FAm

 אני רוצה אותך יקירתי
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 מיכה שטרית- טבריה

Em G
 בראש לדפוק במלך לדפוק לו

CC
 אחת שתים שלוש

Em GCC
 כמו ברומא כמו בפריז כמו באמריקה

Em G
את הכהה לדפוק את  הבהיר לדפוק

CC
את הראש חזק בקיר  לדפוק

Em GCC
 באמריקה ניקח כדור ניקח משקה ניקח זריקה כמו

Em G
זהלדפוק את  עולה מאתים שקל נסיכה

CC
 ונבכה עם ההמנון והנפת הדגל

Em G
 ניתן לילד שיושב מול המסך

CC
כך ניתן לו קצת כסף נגיד לו שזה

Em EmCC
 כמו באמריקהה כמו באמריק

GC
את רוצה לנסוע לטבריה  אבל

GC
 בלעדי רוצה לנסוע לטבריה

GCA/C# D
 בשבת רוצה לנסוע לטבריה

Em G
 לו בראש לדפוק במלך לדפוק

CC
 אחת שתים שלוש

Em GCC
 כמו ברומא כמו בפריז כמו באמריקה

Em G
את הכהה לדפוק את  הבהיר לדפוק

CC
את הראש חזק בקיר  לדפוק

Em GCC
 באמריקה ניקח כדור ניקח משקה ניקח זריקה כמו

Em G
את נסיכה זה עולה  מאתים שקל לדפוק

CC
גלונבכה עם ההמנון והנפת הד

Em G
 ניתן לילד שיושב מול המסך

CC
כך ניתן לו קצת כסף נגיד לו שזה

Em EmCC
 כמו באמריקהה כמו באמריק

GC
את רוצה לנסוע לטבריה  אבל

GC
 בלעדי רוצה לנסוע לטבריה

GC
ל בשבת  נסוע לטבריהרוצה

GCA/C# D
 לטבריה רוצה לנסוע
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 אהוד בנאי- טיפ טיפה 

DmBbDmA: פתיחה

Dm C
 טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה

Bb A
 לאן נושרת הדמעה ומסתלקת

Dm C
 אל האוקיינוס הגדול כחול שמיים

Bb A
 שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים

Gm6 
 מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו

Dm 
 כמעט הגענו, עוד טיפה תראי

Bb7 A
א ל המנגינהאל אותה פינה

Bb A
 זאת המנגינה שלנו

DmBbDmA: מעבר

Dm C
 טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה

Bb A
 לאן נושרת לה דמעה ומתגלגלת

Dm C
 קיינוס הגדול כחול שמייםאל האו

Bb A
 שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים

Gm6 
 מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו

Dm 
 כמעט הגענו, עוד טיפה תראי

Bb7 A
 אל אותה פינה אל המנגינה

Bb A
 שלנוזאת המנגינה

Dm BbDmA
Gm6 DmBb7ABbA

Dm DmDmDm
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 ארקדי דוכין-טמבל 

Gm 
 היו היה אחד טוב לב אבל קצת טמבל
Cm                                   Gm 
 אחד שכבר צבר הרבה שעות של סבל

Cm Gm
 עד שיום אחד פגש במזל

Cm D
 שהעיף אותו לארץ בחלל

Cm                 Gm               
 כן תבכה תשפוך פרצוף של עגל

DGm
 שהולך תמיד הפוך כזה מן טמבל

Eb DEbD
 טמבל טמבל

Gm 
 באמצע השדה פתאום ראה הטמבל
Cm                                 Gm 
יש דגל  כיסאות שלושה לכל כיסא

Cm Gm
 כיסא של קצינים כיסא של אורחים

Cm D
 וכורסא רכה למלכים

Cm                          Gm         
 על הכיסא של האורחים ישב הטמבל

DGm
 בלי שום כיף כל כך עייף מרגיש באבל

Eb DEbD
 טמבל טמבל

Gm 
 הוא רק ישב לא הספיק להתרווח

Cm                                   Gm 
 המשרתים מזגו חבית של יין לאורח

Cm Gm
 אכל מהסיר שתה כמו חזיר

Cm D
 הרגיש חזק כמו פר צעירו

Cm             Gm                  
 אחרי שהמטומטם שתה עוד ספל

DGm
 לכיסא של הקצין עבר הטמבל

Eb DEbD
 טמבל טמבל

Gm 
 על הכסא הזה הרגיש פתאום בכח

Cm                         Gm 
 גבר עם ביצים אבל בלי מוח

Cm Gm
 הוא גייס תאומה ושידר תסיסמא

Cm D
 האידיוט הכריז מלחמה

Cm                 Gm         
את הדרך  הצבא שלו כבש לו

DGm
 לעבור לשבת על כיסא המלך

Gm 
 על הכסא המלך הוא דפק עם הרגליים

Cm                              Gm 
 בשמחת שלטון צרח עד השמיים

Cm Gm
 תהיו אבירים תהיו חברים

Cm D
 מילה אחת שלי אתם גמורים

Cm                     Gm   
 אפילו אלוהים נקשר בחבל

DGm
 אותם ממש קצר הטמבלהוא החזיק

Eb DEbD
 טמבל טמבל

Gm 
 אבל הטמבל איש טוב לב אכן נראה לו

Cm                         Gm 
את כל מה שהיה לו  לחלק לעם

Cm Gm
 ואז הכיסא התנדנד כמו ערסל

Cm D
 הטיפש התעלף ונפל

Cm                       Gm         
קש וזבל  הוא התעורר בערמה של

DGm
 בבגדים בהם נולד עירום וטמבל

Eb DEbD
 טמבל טמבל
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דיויד ברוזה- יהיה טוב

DGD
 אני מביט מהחלון וזה עושה לי די עצוב

Em7 ADA7
 לו מי יודע אם ישובעברהאביב חלף

DGD
 הליצן היה למלך הנביא נהיה ליצן

Bm EF#mB
את הדרך אבל אני עוד כאן  ושכחתי

GDGDGAA7
ט  לפעמים אני נשברכןוב יהיה טוב יהיה

GF#m7 Em7 DEm7 GA7D
 הו הלילה איתך אני נשאר הלילה אז

DGD
 ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא

Em7 ADA7
 ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה

DGD
 אנשים חיים במתח מחפשים סיבה לנשום

Bm EF#mB
 ובין שנאה לרצח מדברים על השלום

GDGDGAA7
 יהיה טוב יהיה טוב כן לפעמים אני נשבר

GF#m7 Em7 DEm7 GA7D
 הלילה איתך אני נשאראז הלילה הו

DGD
 שם למעלה בשמים עננים לומדים לעוף

Em7 ADA7
 ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף

DGD
וממשל את הנוףשחילקו לנוגנרלים ות

Bm EF#mB
 לשלהם ולשלנו מתי נראה את הסוף

DGD
 בין חורשות עצי זיתים עוד נלמד לחיות ביחד

Em7 ADA7
 בלי מקלטיםבלי גבולות ילדים יחיו בלי פחד

DGD
 לשלום ואהבה על קברים יפרח העשב

Bm EF#mB
 ועוד לא אבדה התקווה מאה שנים של חרב

GDGDGAA7
 יהיה טוב יהיה טוב כן לפעמים אני נשבר

GF#m7 Em7 DEm7 GA7D
ה ו הלילה איתך אני נשאראז הלילה

DGD
 הנה בא נשיא מצרים איך שמחתי לקראתו

Em7 ADA7
 פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו

DGD
 ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים

Bm EF#mB
 ואז הוא אמר קדימה רק תצאו מהשטחים

GDGDGAA7
 יהיה טוב יהיה טוב כן לפעמים אני נשבר

GF#m7 Em7 DEm7 GA7D
 אז הלילה הו הלילה איתך אני נשאר

DGD
 יט מהחלון לראות אם כל זה אמיתיאני מב
Em7 ADA7

את תפילתי  מביט מהחלון וממלמל
DGD

 עוד נגור זאב עם כבש ונמר ירבץ עם גדי
Bm EF#mB

את ידך מתוך ידי  אך בינתיים אל תוציאי

GDGDGAA7
 יהיה טוב יהיה טוב כן לפעמים אני נשבר

GF#m7 Em7 DEm7 GA7D
 אז הלילה הו הלילה איתך אני נשאר

D
 אני מביט מהחלון אולי מגיע יום חדש
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 אתניקס- יהיה לנו טוב 

Am C
 הכלו המים

GFAm
 מרגיש קרובשוב אני

Am C
 אם אחזור

G CE
 עדן אפול על גן

Am C
 עשן בעיניים

GFAm
 כל בריחה עושה לי טוב

Am C
 לי נמאס

G CE
 האבן לחיות על

Am C
 יהיה לנו טוב

CFC
 יהיה לנו טוב

Am EmFG
 השמיים אם רק נישא תפילה קטנה אל

Am C
 יהיה לנו טוב

CFC
 יהיה לנו טוב

Am EmFG
 השמיים אם רק נישא תפילה קטנה אל

Am C
 עכשיו כשקשה לי

GFAm
 קל יותר להתרחק

Am C
 השמחה

G CE
 מגיעה לכולנו

Am C
לי ואם תנגנו

GFAm
 אולי העצב יסתלק

Am C
 אהבה

G CE
 היא הדרך שלנו

Am C
 יהיה לנו טוב

CFC
 יהיה לנו טוב

Am EmFG
אלאם רק  השמיים נישא תפילה קטנה

Am C
 יהיה לנו טוב

CFC
 יהיה לנו טוב

Am EmFG
 השמיים אם רק נישא תפילה קטנה אל
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 כוורת-יו יה 

DmG7CDmEmAm: פתיחה
Dm G7CDmEmAm
Dm G7CDmEmAm
Dm G7CDmEmAm

Am 
 קיבלתי עונש קצת מוגזם

Dm Am
 שפטו אותי למוות

Am 
 ישבתי על כסא חשמל

Dm Am
 מהפרייבט נפרדתי

Dm G7C
 לו יכולתי לפחות

Dm EmAm
ת  כיסאות'להחליף

Dm G7C
 כלל בדרךכי אומרים

Dm EmAm
 משנה מקום משנה מזל

Dm   G7CDmEmAm
 הי יו יה אני שואל הי יו יה אתם עונים

Dm   G7CDmEmAm
 הי יו יה אתם לא יודעים? יה האם זה פייר הי יו

Am 
 אח שלי אסף בולים

Dm Am
 דוארב לכן עבד

Am 
ת  מכתבים'היה מחלק

Dm Am
 קיבל אפילו תואר

Dm G7C
 יום אחד פקח הבחין

Dm EmAm
 מכתבים שאסף גם

Dm G7C
 וב מיד פוטר'מהג
Dm EmAm

יש סוף לכל דבר  כי

Dm   G7CDmEmAm
 הי יו יה אני שואל הי יו יה אתם עונים

Dm   G7CDmEmAm
 הי יו יה אתם לא יודעים? יה האם זה פייר הי יו

Am 
 דוד כזה בטלן היה לי

Dm Am
 שהתעצל לנוח

Am 
 היה הולך לנמלה

Dm Am
 חוזר בלי מצב רוח

Dm G7C
 היה פחות טיפש לו

Dm EmAm
 אז ודאי ידע שיש

Dm G7C
 גם תוספת לפתגם

Dm EmAm
 ראה דרכיה וחכם

Dm   G7CDmEmAm
 הי יו יה אני שואל הי יו יה אתם עונים

Dm   G7CDmEmAm
 הי יו יה אתם לא יודעים? יה האם זה פייר הי יו

Am 
 בן דוד שלי רצה לשחות

Dm Am
 כדי לצוף קבוע

Am 
 למד שחיה בהתכתבות

Dm Am
 מציל ידוע אצל

Dm G7C
 כשנכנס סוף סוף לים

Dm EmAm
 תוך שניות הוא נעלם

Dm G7C
 מיד שניים קפצו אליו

Dm EmAm
 טובעים השניים מן האחד

Dm   G7CDmEmAm
ל הי יו יה אתם עוניםהי יו יה אני שוא

Dm   G7CDmEmAm
 הי יו יה אתם לא יודעים? יה האם זה פייר הי יו
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אזולאי יוסי- איתך אחד יום

C#m פתיחה F#m  G# 

C#m F#m
 באלוהים שאין התשובותכלאת מחפש

G# C#mAB
 שבחיים הטובאת הזכרונות בין מחפש

EB
 לבדילא שוב ואני מולי כשאת ועכשיו
AG#
 לידי כאן התשובותאת מוצא אני

C#m F#mG#
 כאבשלנצחלי שווה איתך אחד יום כי

C#m F#mAB
 בלב נשאר איתך אחד יום כי

F#m G#C#mA
כךכל אותי מרגש עוד איתך אחד יום כי

F#m G#C#m
 איתך אחד יום כמולי אין החלום את

C#m F#m
 נחמהבך מוצא אני נשבר כשרגע לפעמים

G# C#mAB
 אהובה הכוחאת דברלי אין כמו לפעמים

EB
 כוליאת ומבקשת מולי כשאת ועכשיו
AG#
 עולמיאל אלי אותך נושא אני

C#m F#mG#
 כאבשלנצחלי שווה איתך אחד יום כי

C#m F#mAB
 בלב נשאר איתך אחד יום כי

F#m G#C#mA
כךכל אותי מרגש עוד איתך אחד יום כי

F#m G#C#m
 איתך אחד יום כמולי אין החלום את

EB
 ילדים ביתעל חולמים אוהבים ואנחנו

AG#
 החיים סודאת ביחד מגלים

C#m F#mG#
 כאבשלנצחלי שווה איתך אחד יום כי

C#m F#mAB
 בלב נשאר איתך אחד יום כי

F#m G#C#mA
כךכל אותי מרגש עוד איתך אחד יום כי

F#m G#C#m
 האחתאת החלום את

F#m G#C#mA
כךכל אותי מרגש עוד איתך אחד יום כי

F#m G#C#m
 איתך אחד יום כמולי אין החלום את

C#m סיום F#m  C#m 
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 ברי סחרוף- יום הולדת 

D9 D/G# 
 היום יום הולדת

Bm G
יש פה סוד ישן חדש  תיראי

D9 D/G# 
את הלחם  לפרוס

Bm G
קצת מושלם  לגעת במשהו

D9 D/G# 
 כבר אמצע הלילה

Bm G
 חשבתי אולי כדאי לישון

D9 D/G# 
 אבל משהו תקוע

Bm GA
 תקוע עמוק בתוך הגרון

Bm DE
 נכון את יודעת
Bm DE
 כל כך משגעת

Bm 
 לפני שאת בורחת

DE
 בואי בלי פחד

EG
 קחי אותי ככה
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 שי גבסו- יום ועוד יומיים

F#m: פתיחה

E Bm                      F#m 
 השיר הזה מוקדש לך אהובתי

E Bm                      F#m 
 השיר הזה מוקדש לך כדי שתספרי

E A
 ים שיבואואת אותם הימים המאושר

D
.אולי הם יבואו

E Bm                      F#m 
 השיר הזה מוקדש לך אהובתי

E Bm                         F#m 
 כדי שתדעי, השיר הזה הוא בשבילך

E A
 שבנופי הכפור עוד יבוא יום של אור

D
.אולי עוד יבוא

F#m          
,אם תספרי יום ועוד יום

E Bm  
 יום ועוד יומיים

E A
 ותזכרי שאני שם

D
את הרחובות  מקשט

E A
 עם נורות צבעוניות

D
 שישארו דלוקות

F#m                    
 כמו משאלות ליבנו

E Bm                         F#m 
 מתנה הזאת היא שלך אהובתיה

E Bm                         F#m 
 כדי שתופתעי, המתנה הזאת היא שלך

E A
 כמו בספר חדש, כל פעם מחדש

E Bm                      D        
.שמספר הרפתקאות ומשכיח נזכרות

...אם תספרי יום ועוד

E A
 אז עכשיו כשאני שם

E D
את הייאוש  לא אל תשכחי למסגר

A
 ובכל יום שעובר

D E
את האתמול בצבע אחר  מחקי

E F#m   
...וחכי לי

E: מעבר D Bm E F#m   

F#m          
 אם תספרי יום ועוד יום

E Bm  
 יום ועוד יומיים

E A
 ותזכרי שאני שם

D
את הרחובות  מקשט

E A
 עם נורות צבעוניות

D
 שישארו דלוקות

F#m                    
 כמו משאלות ליבנו
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 מתי כספי-יום מסה 

Am7 D7GEm
 בבגוד באדם דרכו

Am7 D7GEm
 מארבע רוחות העולם

Am7 D7GEm
 כוהו שוללירגליו יול

Am7 D7GBm
 אל מחוז אין בו חפץ

Am EmBm
 מערה יער אטום

Am EmBm
 שחללו בלוי

Am Eb7+5 G#m
 שעיגולו חתום

F#m7 B7EE7
 קלויורפעש

Am7 D7GEm
 שאין בו אבן על אבן

Am7 D7GEm
 שאין בו ענף לקושש

Am7 D7G
יםישאין בו פחמי כיר

Em 
 אין בו לחם

Bm 
 אין אש

F#m 
 אין מים

Em 
 שבו יש

Bm E7-5 Dmaj7 
 מלוא חופנים

A
 רק אפר
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 אביב גפן-יום עובר 

EmEm/D GDsus4 D: פתיחה
Am CGDsus4 D

Em Em/D GDsus4 D
 יום עובר יום עובר

Am CGDsus4 D
 ואני רק מבקש להישאר

Em Em/D GDsus4 D
 יום עובר, כשיום עובר

Bm DDsus4 
 צריך להיזהר

CD
 עוד יום עבר

GG/B Fmaj7 
 פתאום נראה כל כך רחוק מחר

Cmaj7  C
 אני לא נשבר

CD
 עוד יום עבר

GG/B Fmaj7 
 מזל שאת איתי אני לא לבד

Cmaj7  C
 אנו ביחד אחד

GGsus4 G
 ביחד אחד

Em Em/D GDsus4 D
 יום עובר כי יום עובר

Am CGDsus4 D
 רק שהשמש תחמם ותסנוור

Em Em/D GDsus4 D
 יום עובר, כשיום עובר

Bm DDsus4 
?מתי זה ייגמר

CD
 עוד יום עבר

GG/B Fmaj7 
 אנחנו לא קולטים מה שקרה

Cmaj7  C
 כמה שרע

CD
 עוד יום עבר

GG/B Fmaj7 
 נשארנו בחיים עד למחר

Cmaj7  C
?אך כמה אפשר

Esus4 E
?כמה אפשר

 רק עוד יום עבר

#Dmaj7 Dmaj7 GGF#mF#mF#F: מעבר
Ebm EbmEbEbCCAmAm

CD
 עוד יום עבר

GG/B Fmaj7 
 פתאום נראה כל כך רחוק מחר

Cmaj7  C
 אני לא נשבר
GGsus4 G
 אני לא נשבר

Em Em/D GDsus4 D
 יום עובר כשיום עובר

Am CG
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 בנזין-יום שישי את יודעת 

CCsus4 CG
 מאוחר כרגיל השבוע מתחיל

GGCCsus4 C
 אין לי חשק לכלום ום אין לי כח לק

CCsus4 CG
 יום שני עצבני יום ראשון דיכאון

GGCCsus4 C
 רביעי מיותר יום שלישי לא ניגמר

Bb AG#G
ח חופשיוביום חמישי מצב רו

CEb
 זה כבר סוף השבוע

CCsus4 C
 ומחר יום שישי

CFG
את יודעת  יום שישי

GCAm
 יש בעיר מסיבה

Am FG
 נשארים כל הלילה

CCsus4 C
 עד הבוקר הבא

CFG
את יודעת  יום שישי

GCAm
 והיום במיוחד

Am FG
 אם תירצי כל הלילה

GC
 הוא שלנו לבד

CCsus4 CG
 מתכנן מתכונן אז אני מטלפן

GCGCCsus4 C
 מתבונן במראה מתקלח שעה

CCsus4 CG
 ומרים משקולות מחטא יבלות

GGCCsus4 C
 ומותח קפיצים משחרר כיווצים

Bb AG#G
 כשהראש מסודר לא איכפת שום דבר

CEb
 יום שישי כבר מגיע

CCsus4 C
 השבוע נגמר

CFG
את יודעת  יום שישי

GCAm
יש בעיר מסיבה

Am FG
 נשארים כל הלילה

CCsus4 C
 עד הבוקר הבא

CFG
את יודעת  יום שישי

GCAm
 והיום במיוחד

Am FG
 אם תירצי כל הלילה

GC
 הוא שלנו לבד
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גפן ואריק איינשטיין אביב- יומן מסע

CmBbG#BbFmBbCm: פתיחה

Cm BbC#G#
 אינספור שבילים ויציאה

Fm Ddim G#Bb
 רושם בתוך יומן מסע

Cm BbC#G#
 להתערבב ולא להיבלע

Fm Ddim G#Bb
 רושם בתוך יומן מסע

Eb FBbEb
 ומישהו בא אל תסתובבהיהו

Eb FBb
 כי זה תמיד יכול להיות

Gm Dm
את הלב  זה שידליק לך

C# CmBbG#
את הכאב בשלווה  יפרוק

CmBbG#BbFmBbCm: מעבר

Cm BbC#G#
 מגע הרוך גובר על המכה

Fm Ddim G#Bb
 רושם בתוך יומן מסע

Cm BbC#G#
 כולנו עשויים אבק של אהבה

Fm Ddim G#Bb
 רושם בתוך יומן מסע

Eb FBbEb
 מביטים למעלה ונושאים תפילות

Eb FBb
 כשבינתיים שוכחים

Gm Dm
 שהמשמעות לחיות

C# CmBbG#
 היא לשאול את השאלות ולענות

CmBbC#G#FmD°7G#Bb: סולו
Cm BbC#G#FmD°7G#Bb

Eb FBbEb
 היה ומישהו בא אל תסתובבו

Eb FBb
 כי זה תמיד יכול להיות

Gm Dm
את הלב  זה שידליק לך

C# CmBbG#
את הכאב בשלווה  יפרוק

CmBbG#BbFmBbCm: סיום
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 אושיק לוי-יונתן סע הביתה 

ADmADm: פתיחה

FCCm
 שוןעיר גדולה בלי חיילים ואי אפשר לי

FCCm
 יום ראשון פעמונים מצלצלים בבוקר

Gm FG#
 ירח קר על מגדלים וחורף אמיתי

Gm FG#F
לא, אני מרגיש פשוט נפלא  ביתי אבל זה

ADm
ס ע הביתהיונתן

ADm
 קח אוירון, קח רכבת

Eb CmGm
 אוירוןד ליל קח מתנה קטנה

ADm
 יונתן לך לישון

ADm: מעבר

FCCm
 בחוץ מייקל בא ושם תקליט ברק נדלק

FCCm
 יבוץושלום מדבר אנגלית כמו שבק

Gm FG#
את העיר ומאיה  שגדלה והוא הראה לי

Gm FG#F
 האנשים בריאים אבל השמש כאן חולה

ADm
 יונתן סע הביתה

ADm
 קח אוירון, קח רכבת

Eb CmGm
 אוירוןד לילח מתנה קטנהק

ADm
 יונתן לך לישון

ADm: מעבר

FCCm
 למקום גדול לשתות אתם יודעים הלכנו

FCCm
 ומנגנים שם רוקנרול בכל מיני צבעים

Gm FG#
ב  לכאן מוקדם האור כבר לא עליזאהחורף

Gm FG#F
 אולי ניסע לאמסטרדם לרומא או פאריס

ADm
 סע הביתה יונתן

ADm
 קח רכבת קח אוירון

Eb CmGm
 קח מתנה קטנה לילד

F# C#
מ קלקח תרמיל קח

ADm
 לארץ ישראל וסע
ADm

 סע לארץ ישראל
ADm

 יונתן סע הביתה
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 אהוד בנאי-יוצא לאור 

Bbm: פתיחה Fm  G# 
Bbm  Fm  G# 
Bbm  Fm  G# 
Bbm  Fm  G# 

Fm                Bbm 
 השביל הזה מתחיל כאן

Bbm G#       F# 
 בין סניף בנק למעין

Fm     Bbm  
 לא תמיד מסומן, לא סלול

Bbm          G#   F# 
 השביל הזה מתחיל כאן

Fm             Bbm 
את העיר עולה על ההר  חוצה

Bbm         G#               F# 
 ממשיך על הים ממשיך גם מחר

Fm          Bbm 
 בין הבתים, ותך באוירח

Bbm     G#                   F# 
 אל חיים חדשים, יוצא אל האור

Bbm         G#      C# 
 עלה עליו עכשיו, לך עליו

Bbm         G#      C# 
 עלה עליו עכשיו, לך עליו

G#                 F# 
 מלאכי ציפורים מעליך

Bbm Fm    C# 
את צעדיך  מלווים

G# 
 נדלק אורמרחוק

Bbm         Fm          F# 
 כדי שתוכל לחזור, אל תסטה

Bbm: מעבר Fm  G# 
Bbm  Fm  G# 

Fm               Bbm 
 השיר הזה מתחיל כאן
Bbm   G#       F# 
 כחול על הדף הלבן

Fm                Bbm 
 לא תמיד מכוון, לא גמור

Bbm       G#    F# 
 חיל כאןהשיר הזה מת

Fm             Bbm 
את העיר עולה על ההר  חוצה

Bbm         G#               F# 
 ממשיך על הים ממשיך גם מחר

Fm          Bbm 
 בין הבתים, חותך באויר

Bbm     G#                   F# 
 אל חיים חדשים, יוצא אל האור

Bbm         G#      C# 
ועלה עליו עכשי, לך עליו

Bbm         G#      C# 
 עלה עליו עכשיו, לך עליו

G#                 F# 
 מלאכי ציפורים מעליך

Bbm Fm    C# 
את צעדיך  מלווים

G#                
 מרחוק נדלק אור

Bbm         Fm          F# 
 כדי שתוכל לחזור, אל תסטה

Bbm: סיום Fm  G# 
Bbm  Fm  G# 
Bbm  Fm  G# 
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 אריק איינשטיין-יושב מול הנייר 

Em: פתיחה B GEmAAmD
Em  Em  B  G AAmD

Em              B  G 
 חרב כמו ביד העטיושב מול הנייר

D Am  A 
 הכל לשפוך רוצה הנייר מול יושב

Em             B  G 
 נופלת אותך רואה הנייר מול יושב

D Am  A 
 קוללי יוצא ולא הנייראל מביט

Em             B G 
את הולכת פייפןה  וי ארצי מולדתי

D Am A 
 קטנות לחתיכות הלבאתלי שברת

Em             B  G 
 ועכשיו הוא איננוחלום לנו היה

D Am A 
 לבכותליבא עצובכךכל אני

Em              B  G 
 ערב לרדת מתחיל הנייר מול יושב

D Am  A 
 כחול נהיה בחוץ הנייר מול יושב

Em              B  G 
 מתמוטטתשם ואת הנייר מול יושב

D Am  A 
 בחול הראש טומן הנייראל מביט

Em             B G 
את הולכת פייפןה  וי ארצי מולדתי

D Am A 
 קטנות לחתיכותלבהאתלי שברת

Em             B  G 
 ועכשיו הוא איננוחלום לנו היה

D Am A 
 לבכותליבא עצובכךכל אני

Em: מעבר B GEmAAmD
Em  Em  B  G AAmD

Em              B  G 
 חרב כמו ביד העט הניירלמו יושב

D Am  A 
 הכל לשפוך רוצה הנייר מול יושב

Em              B  G 
 נופלת אותך רואה הנייר מול יושב

D Am  A 
 קוללי יוצא ולא הנייראל מביט

Em             B G 
את הולכת פייפןה  וי ארצי מולדתי

D Am A 
 קטנות לחתיכות הלבאתלי שברת

Em             B  G 
 ועכשיו הוא איננוחלום לנו היה

D Am A 
 לבכותליבא עצובכךכל אני

Em: מעבר B GEmAAmD

Em             B  G 
 ועכשיו הוא איננוחלום לנו היהכן

D Am A 
 לבכותליבא לבכותליבא עצובכךכל אני

Em          B      G 
י ת ד ל ו מ י צ ר א י  הו
D Am      A 
ן פ י י פ ת כ ל ו ה ת  ....א
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איינשטייןאריק- יושב על הגדר 

Am E
שם יושב על הגדר  רגל פה רגל

Gm D
 בסדר עם כולם יושב על הגדר

Dm C
 דופק חיוכים לכל הכיוונים

FEsus4 E
 תמיד נמצא בעניינים ותמיד

Am E
שם יושב על הגדר  רגל פה רגל

Gm D
 משקיף על העולם יושב על הגדר

Dm C
 דופק חיוכים לכל הכיוונים

FEsus4 E
 ותמיד תמיד נמצא בעניינים

Am E
שם יושב על הגדר  רגל פה רגל

Gm D
את הזמן הגדריושב על  לוקח

Dm C
 דופק חיוכים לכל הכיוונים

FEsus4 E
 תמיד נמצא בעניינים ותמיד

FAm
 יושב חושב על הגדר

FAm
לשם, מביט לפה  מציץ

GD
 קורא עיתון שומע חדשות בזמן

Bm E
את עצמו במסך עשן  עוטף
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 טיפקס-יושבים בבית קפה 

Cm 
 יושבים בבית קפה

Fm 
 ומרגישים בתוך בועה

Bb Bb
 איפה טעינו מה לא עשינו

G
 נשתנה מה

Cm 
 יושבים בבית קפה

Fm 
 עוגת גבינהאני מזמין

Bb Bb
 טעינו איפה מה לא עשינו

G
 הלכה המדינה

G# 
 יפ שלך'ואת בתוך הג

Bb Cm
את שומעת סטריאו

Fm G#G
 לבןובשחור ומונו בחוץ

G# 
 יפ שלך'ואת בתוך הג

Bb Cm
את לא פותחת רדיו

Fm G#G
עלאת רואה  הזמן שחבל לך

Cm 
 יושבים בבית קפה

Fm 
 ומדברים על המצב

Bb Bb
 טעינו איפה מה לא עשינו

G
 ולמה עכשיו

Cm 
 יושבים בבית קפה

Fm 
ל"ומרגישים כמו בחו

Bb Bb
 איפה טעינו עשינו מה לא

G
 תיכף מבול

G# 
יפ שלך'ואת בתוך הג

Bb Cm
את שומעת סטריאו

Fm G#G
 לבןובשחור ומונו בחוץ

G# 
יפ שלך'ואת בתוך הג

Bb Cm
את לא פותחת רדיו

Fm G#G
עלאת רואה  הזמן שחבל לך

#C#mF#mBG: מעבר
C#m F#mBG#

A
 הטריפ שלך ואת בתוך

BC#m
את קוראת לי רומיאו

F#m AG#
יש שרב  אצל סגרירי ובחוץ

A
 שלךיפ'ואת בתוך הג

BC#m
את לא שומעת רדיו

F#m AG#
 כמה רע לי עכשיואת לא יודעת
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 מופע הארנבות של דוקטור קספר-יותר מדי 

e--------------------------------------------- 
b--------------------------------------------- 
g-------------h------------------------------- 
d-----2-2--1--2--1---------------------------- 
a----------------------4--------h----h-------- 
e------------------------4-4-4--5-4--5-------- 

E D F#    A     E     A      E 
 ננננננה ננהוווו אוווו אוווו אוווו נננננהא

EA
 אני לא רוצה להגיד לה לא לא

EA
 כל מה שאני חושב

F#          DE
 וזה כואבטהיא תרביץ לי היא תבע

EA
 אולי אשכב על הגב אולי לא

EA
 איך הזמן עובר

F#        DEC#m
 ין היא תלך למצוא אחרהיא תב

G# AEC#m 
 לא עצוב שהיא הלכה מכאן אני

E A G#     
 אני לא עצוב אני משועמם

C#m G#AE
 איייותר מדי איי יותר מדי

C#m G#AE
 איייותר מדי איי יותר מדי

C#m G#A
 יותר מדייותר מדי

F#G#F#EF#G#F#A: מעבר

EA
 אני לא רוצה להגיד לה לא לא

EA
בלא אוהאני

F#        DEC#m
 היא תרביץ וזה כואבטא תבעהי
EA

 אולי אפול על הראש אולי לא
EA

 אני לא חוזר
F#        DEC#m

א תבין היא תלך למצוא אחרהי

G# AEC#m
 לא עצוב שהיא הלכה מכאן אני

E A G#     
 אני לא עצוב אני משועמם

C#m G#AE
 איייותר מדי איי יותר מדי

C#m G#AE
 איייותר מדי איי יותר מדי

C#m G#A
 יותר מדי יותר מדי

F#G#F#EF#G#F#A: מעבר

A E A E
 אוווו אוווו אוווו אוווו

E D F#       
 אני פוחד אני חושב שאני אוהב

C#m G#AE
 איייותר מדי איי יותר מדי

C#m G#AE
 איייותר מדי איי יותר מדי

C#m G#AE
 יותר מדי יותר מדי
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 החלונות הגבוהים- יחזקאל 

Em 
 אנו בעד הנביא יחזקאל

F
 נלך אחריו עם תרמיל ומקל

Em 
 אל כל מקום שאותנו יביא

D
 הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא

GC
 אל אל אל יחזקאל

GB7
 אל אל אל יחזקאל

Em 
 אח איזה גבר אח איזה איש

F
 שתי העיניים כאבן תרשיש

Em 
 עם מלאכים הוא אכל ושתה

D
 הוא ואלוקים כמו אני ואתה

GC
 אל אל אל יחזקאל

GB7
 אל אל אל יחזקאל

Em 
י תועבותאיך הוא דיבר על מינ

F
 איך הוא הרביץ נאומים ברחובות

Em 
 איזה מילים ואיזה ביטויים

D
 אך העם צחק לו ורץ לבילויים

GC
 אל אל אל יחזקאל

GB7
 אל אל אל יחזקאל

Em 
 הוא אז חלם שהוא טס על גלגל

F
 בין עננים בוערים כחשמל

Em 
 שני מלאכים הוא חיבק וליטף

D
א יחזקאל ידע איך לכייףהנבי

GC
 אל אל אל יחזקאל

GB7
 אל אל אל יחזקאל

Em 
 לילה אחד כשעיניו עצומות

F
 בא אל בקעה מלאה עצמות

Em 
 עצם אל עצם חיבר ועשה

D
 אלף חתיכות אז הלכו אחריו

GC
 אל אל אל יחזקאל

GB7
י  חזקאלאל אל אל

Em 
 הנביא יחזקאל... אנו וה

F
 נלך אחריו עם תרמיל ומקל

Em 
 אל כל מקום שאותנו יביא

D
 הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא

GC
 אל אל אל יחזקאל

GB7
 אל אל אל יחזקאל
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סיני אריק- ירוק ילד

FBb
 בערבלנחשפת על

CF
 יפריעלא איש שמה

FBb
 נושבת הרוח שם

CF
 ותרגיע תלטף

FBb
 במיםלך אכתוב שם

CF
 יטביעלא שאיש שיר

FBbCF
 ירוק ילד אניאהאהאהאה אה
FBbCF
 ירוק ילד אניאהאהאהאה אה

FBb
 זורח בוקר עוד בא

CF
 תינוק אקליפטוס

FBb
 שולח הוא ענפים

CF
 רחוק השמש אל
FBb

 הילדבי מתעורר
CF
 לירוק צוחק

FBbCF
 ירוק ילד אניאהאהאהאה אה
FBbCF
 ירוק ילד אניאהאהאהאה אה

FBb
 היער באמצע שם
CF
דשאשל קרחת

FBb
 הגשם בושם ריח
CF
 ומתוק חדש

FBb
 רסלע בטן בתוך

CF
ק עמולי אתפרקד

FBbCF
 ירוק ילד אניאהאהאהאה אה
FBbCF
 ירוק ילד אניאהאהאהאה אה

FBb
 פרח לתוך מסתכל

CF
 עינייךאת רואה

FBb
 שתבואי הלואי
CF
 בלעדייך יכול לא
FBb
 ציפור הייתי לו

CF
 אלייך הייתי עף

FBbCF
 ירוק ילד אניאהאהאהאה אה
FBbCF
 ירוק ילד אניאהאהאהאה אה
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 כוורת- ילד מזדקן

Em Em/C EmEm/C 
 ילד מזדקן ילד מתקלקל

Am BmAmEm
את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל  לומד

Em Em/C EmEm/C 
 מדבר לא טוב ילד תעזוב

Am BmAmEm
 זה מה שאומרים לו כשהוא נופל ברחוב

Em AmCDG
 היום התעוררת בשתיים בצהריים

CAmBmEm
 ראית מה השעה איזה חושך בעיניים

Em AmCDG
 מה לעשות שאבא מתעצבן

CAmBmEm
 אתה כבר השנה אמור להתחתן

Em Em/C EmEm/C 
 ילד מזדקן ילד מתקלקל

Am BmAmEm
את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל  לומד

Em AmCDG
 קמת והלכת לתל אביב הבוקר

CAmBmEm
 ראית אנשים שעולים כל כך ביוקר

Em AmCDG
 מה המחיר של ילד מלומד

CAmBmEm
ה לחיות ומרגיש כמו אף אחדשלא רוצ

Em Em/C EmEm/C 
 ילד מזדקן ילד דיפלומט

Am BmAmEm
 מדבר הרבה בשבילנו זה מעט

Em Em/C EmEm/C 
 גר לו במיטה מדליק תנור חימום

Am BmAmEm
 כמה זה מוזר כשחיים משעמום

Em Em/C EmEm/C 
א יקרה ילד מזדקןאימ

Am BmAmEm
 זה עצוב הרבה כשמלווים לך את הבן

Em Em/C EmEm/C 
 קחי אותי בצד דברי אתי לבד

Am BmAmEm
 אני רוצה לבנות קוביות על המרבד

 אימא מסכנה
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 גבי שושן-ילדה קטנה 

D Gm 
את היית ילדה קטנה

F Bb 
 עם סרטים ועם צמה
Gm                     Cm 
 אמא-שיחקנו יחד אבא

D Gm 
 והייתי הראשון

F Bb 
 לישון שלימד אותך

Gm                        Cm 
 לי פנימהשאל הלב נכנסת

Gm             Eb 
את היום שונה
C F

את נראית אחרת
Gm             F                 Eb 

קצת קרובה  קצת רחוקה,את
Gm              Eb 
את אישה קטנה

C F
את כבר לא זוכרת

F Gm     F             Eb 
אה ילדה עם סרט וצמה  אה

D Gm 
את ילדה דרכו של איש

F Bb 
את לומדת להרגיש

Gm                     Cm 
 חושבת אני מבין מה את

D Gm 
 בואי כמו ילדה קטנה

F Bb 
 ראי שכלום לא השתנה

Gm                        Cm 
את עוד אוהבת  שכמו ילדה

Gm             Eb 
את היום שונה
C F

את נראית אחרת
Gm             F                 Eb 

קצת קרובה קצת רחוקה,את
Gm              Eb 
את אישה קטנה

C F
 זוכרתאת כבר לא

F Gm     F             Eb 
אה ילדה עם סרט וצמה  אה
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אורי פיינמן, עוזי פוקס-ילדונת 

Bm F#m 
 ילדונת פרח אהבה

Bm F#m
 ילדונת קטנה ושובבה

GD
 גומהודעם תלתלים וע

C#m7 F#
 עם שתי עיניים נשמה

Bm F#m 
 ילדונת גוף שמצטנף

Bm F#m 
 ילדונת ענן שמרחף

GD
 את תות שדה בחורף קר

Em F#BmA
 ציפורי הברשלאת מעופן

DEm
את עדיין ילדה

AF#
 את ודאי לא יודעת

Bm EAGA
 אשר שתי עינייך מבקשותאת

DEm
את עדיין ילדה

AF#
 את וודאי לא יודעת

Bm EA
 שידיי את ידייך מבקשות

Bm F#m
 ילדונת פרח אהבה

Bm F#m
 עצובה ילדונת וכבר היא

GD
 ותלתלים ועוד גומה

C#m7 F#
 הנשמהבוכים עם כל

Bm F#m
את בוכה  ילדונת למה

Bm F#m
 ילדונת אין לנו מחר

GD
 פתחי עלייך הרכים

Em F#BmA
 ובואי איתי אל המרחקים

DEm
 את עדיין ילדה

AF#
את ודאי לא יודעת

Bm EAGA
את אשר שתי עינייך מבקשות

DEm
 את עדיין ילדה

AF#
את וודאי לא יודעת

Bm EA
את ידייך מבקשות  שידיי
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 שלמה יידוב- ילדי הירח 

EF#
את ההורים  כשדונובן ודילן הם עזבו

Am BEB
 הפריחו יונים במצעדי הפזמונים

EF#
 באישונים גדולים ובוערים הם שרו לט איט בי

Am BBmE
 שילבו קולות ולבבות

ABE
 כמו גשר על פני מים סוערים

EF#
 מלני בלוז מגינסברג את האמתהם למדו

Am BEB
 מן הכתובות ברכבות התחתיות

EF#
 הם שרו נתגבר במצעדי חירות ואהבה

Am BBmE
 בשק שינה זוגי בצד הכביש

ABE
 למדו שוויון רעות וגם אחווה

C#m G#m
 אחד אחד היו נאספים

AE
 מגודלי שיער ויחפים

C#m G#mA
 חולמים ביחד ועפים

EG#m AB
 ילדי הירח

EG#m AB
 ילדי הירח

EF#m 
 ילדי הירח

BAmaj7 
 ילדים יפים

EF#
 ון עובד עם אבא'וג ביל בלע שלושים גלולות

Am BEB
יש ילדה מוודסטוק או מקנדה'לג  ין

EF#
יש חנות מזון טבעי ומוצרי חלב  לנורמן

Am BBmE
 קתי לאישהאת נשא

ABE
 חייווישלם משכנתה כל

C#m G#m 
 אחד אחד היו נאספים

AE
 מגודלי שיער ויחפים

C#m G#mA
 חולמים ביחד ועפים

EG#mAB
 ילדי הירח

EG#mAB
 ילדי הירח

EF#m
 ילדי הירח

BAmaj7 
 ילדים יפים



350

 שלום חנוך-ם ילדים של החיי

AEm7 
את השמיים  עיני פקוחות מבלי לראות

A Bm7       G               
 מבלי לראות כחול של ים ירוק של עץ

Em                   A                 
 מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם

A D G
את הדברים כמו שהם  מהלי לראות

AEm7 
 אני נושם אני חבוק בזרועותייך

A Bm7       G               
 אני מוצא בך בית חם ומשפחה

Em                   A                 
 נות שאת פותחתואור בהיר בחלו

A D G
 אני חופשי אך אין בי מנוחה

D G D A
 ילדים קטנים ילדים גדולים

D G A
 ילדים טובים וילדים רעים

A D G A
את יודעת אימא כולנו ילדים של החיים

AEm7 
 והרופא כבר מדבר על בסוף הדרך

A Bm7       G               
 ורק אני יכול לשים לפחד קץ

Em                   A                 
 עיני פקוחות בשביל לראות את השמים

A D G
 בשביל לראות כחול של ים ירוק של עץ

D G D A
 ילדים קטנים ילדים גדולים

D G A
 ילדים טובים וילדים רעים

A D G A
 מא כולנו ילדים של החייםאת יודעת אי
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הר ארגובז- ים של דמעות 

Em AmCB7
 ארוכים הלילות מיום שעזבת

Em DGF
 האביב כמו הסתיו כל כך אפור

EAmGF
 ובלב זכרונות מן הסתם כבר שכחת

Dm BbB
 ותפילה תפילה כנה שתחזור

Em CEm
 ים של דמעות בשתי עיני

F#dim BEm
 לבי זועק שובה אלי

DGB
את הדממה  קולי שובר

Em B
 התשמע התשמע

Em AmCB7
 מה שומם הוא חדרי מיום שעזבת

Em DGF
 השעון שעל הקיר לבו נדם

EAmGF
 ובודד בפינה הכסא שאהבת

Dm BbB
 בלעדייך העולם כה מיותם

Em CEm
 ים של דמעות בשתי עיני

F#dim BEm
 לבי זועק שובה אלי

DGB
את הדממה  קולי שובר

Em B
 התשמע התשמע

Em AmCB7
 עוד אשוב ילדתי אתה כה הבטחת

Em DGF
 רק חכי ושלי הישארי

EAmGF
ב יחידי לי שלחתתעם הזמן רק מכ

Dm BbB
 פים דהו מזמן גם שעריהד

Em CEm
 ים של דמעות בשתי עיני

F#dim BEm
 לבי זועק שובה אלי

DGB
 קולי שובר את הדממה

Em B
 התשמע התשמע
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 נינט- ים של דמעות

Am          Dm     Am 
ניעי ים של דמעות בשתי
Am        E7      F 

 זועק שובה אליילב
Am          Dm     Am 

 עיני ים של דמעות בשתי
Am        E7      F 

 זועק שובה אליילב

Am DmFE7
 ארוכים הלילות מיום שעזבת

Am GCBbA
 האביב כמו הסתיו כל כך אפור

Bb     C    Dm                    A  
 ובלב זכרונות מן הסתם כבר שכחת

E Eb        Gm  
 ותפילה תפילה כנה שתחזור

Am       DmFE7
 מה שומם הוא חדרי מיום שעזבת

Am GCBbA
 השעון שעל הקיר לבו נדם

Bb  C   Dm               A  
 דד בפינה הכסא שאהבתובו

E Eb        Gm  
 בלעדייך העולם כה מיותם

Am          F        Am 
 עיני ים של דמעות בשתי

Am   E         Bbdim 
 זועק שובה אלייבל

E C G
את הדממה  קולי שובר

E Am    
 התשמע התשמע

Am DmFE7
 עוד אשוב ילדתי אתה כה הבטחת

Am GCBbA
 רק חכי ושלי הישארי

Bb     C    Dm                    A  
 עם הזמן רק מכתב יחידי לי שלחת

E Eb        Gm  
 הדפים דהו מזמן גם שערי

Am          F        Am 
 עיני ים של דמעות בשתי

Am   E         Bbdim 
 זועק שובה אלייבל

E C G
 קולי שובר את הדממה

E Am    
 התשמע התשמע
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שיר עממי לחג החנוכה- החנוכה ימי

Am DmAm
ונשדקמ חנוכת החנוכה ימי

Am DmAm
ונבילאת ממלאים שמחהוב בגיל
Am DmG7C
 יסובנו סביבונ ויום לילה

CEAmDmE7Am
 לרובבם נאכלתוינגפוס

Am 
 הדליקו האירו

Dm E
 רבים חנוכה נרות
Am DmG7CDmE7
 אות הנפל ועלים הניס על

Am DmAm
 המכבים חוללו אשר
Am DmG7CDmE7
 אות הנפל ועלים הניס על

Am DmAm
 המכבים חוללו אשר

Am DmAm
הרמזנ נספר המכבים ניצחון

Am DmAm
הרבגכי ידםאז האויבים על

Am DmG7C
 לתחיה שבה שליםירו
CEAmDmE7Am
הישותעשהלארשי עם

Am 
 הדליקו האירו

Dm E
 רבים חנוכה נרות
Am DmG7CDmE7
 אות הנפל ועלים הניס על

Am DmAm
 המכבים חוללו אשר
Am DmG7CDmE7
 אות הנפלעלוים הניס על

Am DmAm
 המכבים חוללו אשר
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שלימי  רובי ראובני- המתנהם

Cm G
את מסיעה אותי אל קו ההתחלה

Bb F
 ונעשה עצוב לרגע

Cm G
 ועוד חייל אבד בגלל איזה מבצע

Bb F
א ל מול הרשעעומד בודד

G# Cm
 הימים הם ימי המתנה

Fm Cm
 נדלקת עוד נורה ובתוכי כל יום
G# Cm

 לא מובן מה כאן קורה לי
G# GCmEb

 ואבי זורק עניין של זמן
G# Cm
 לא מובןלימה כאן קורה

G# GCm
 ואולי באמת זה רק הזמן

Cm G
 ואת מרגיעה אותי כמו רוח בשרב

Bb F
את לא איתי כרגע  חבל

Cm G
את דיגלם  תראי המנהיגים הניפו

Bb F
 ולטובים נגרם פשע

G# Cm
 הימים הם ימי המתנה

Fm Cm
 נדלקת עוד נורה ובתוכי כל יום
G# Cm

 לא מובן מה כאן קורה לי
G# GCmEb

 ואבי זורק עניין של זמן
G# Cm

 לא מובן מה כאן קורה לי
G# GCm

 ואולי באמת זה רק הזמן

G# Cm
 הימים הם ימי המתנה

Fm Cm
 נדלקת עוד נורה ובתוכי כל יום
G# Cm

 לא מובן מה כאן קורה לי
G# GCmEb

 ואבי זורק עניין של זמן
G# Cm

 לא מובן מה כאן קורה לי
G# GCm

 ואולי באמת זה רק הזמן
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הדורבנים- לרקוד יצאנו

EAmE
את לוחשת סוד  יצאנו לרקוד לי באוזן

Am G#mC#mAmD
 או לעמוד לעבוד שמחר בכלל לא בא לך

C#m GB
 רק להיות אתך עוד

EAmE
 בדרך לשם לנו לא אכפת מהעולם

Am G#mC#mAmD
 כמה מושלם כולםי מה שמתחשק עושים לפנ

C#m GB
 כיף להיות אתך סתם

EAmEAmE
את כולם את מסתובבת את מסובבת

Am C#mGB
את כל העולם יש לך את לא מוטרדת

EAmEAmE
את כל מי שמביט לראות את מהפנטת

Am C#mGBm
את רוקדת ואין לי מה לעשות  איך

Am B
ה לסוףרק מחכ

EAmE
 כשנכנסים צלליות של אלף אנשים

Am G#mC#mAmD
את עצמה תשים  כמה מקסים שם ברחבה היא

C#m GB
 אין לי מושג מה עושים

EAmE
 מובןבתוך העשן מתפתח משהו לא

Am G#mC#mAmD
 זה מסוכן היא כבר נעלמה נשארתי בלי חמצן

C#m GB
 איך לא הייתי מוכן

EAmEAmE
את כולם את מסתובבת את מסובבת

Am C#mGB
את כל העולם יש לך את לא מוטרדת

EAmEAmE
את כל מי שמביט לראות את מהפנטת

Am C#mGBm
את רוקדת ואין לי מה לעשות  איך

Am B
 רק מחכה לסוף

EAmE
את לוחשת סוד  יצאנו לרקוד לי באוזן

Am G#m C#mAmD
 או לעמוד לעבוד שמחר בכלל לא בא לך

C#m GB
 רק להיות אתך עוד

EAmEAmE
את כולם את מסובבת את מסתובבת

Am C#mGB
את כל העולם יש לך את לא מוטרדת

EAmEAmE
מ את כל מי שמביט לראותאת  הפנטת

Am C#mGBm
את רוקדת ואין לי מה לעשות  איך

Am B
 רק מחכה לסוף

EAmEAmE
את כולם את מסובבת את מסתובבת

Am C#mGB
את כל העולם יש לך את לא מוטרדת

EAmEAmE
את כל מי שמביט לראות את מהפנטת

Am C#mGBm
את רוקדת ואין לי מה לעשות  איך

Am B
 רק מחכה לסוף
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 שלמה ארצי- ירח 

Bbm7 C7Fm
 וזכרוני הראשון אם יופייך אינו מטעה אותי

Bbm7 C7Fm
 משליך גיטרה ואבי עלי צורח

Bbm7 Bbm7/Ab Eb/G G#
 זה החוטא שלי: ואמי אומרת

G# C7Fm
 ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח

Bbm7 C7Fm
 מטעות אותיוזכרוני השני אם עינייך אינן

Bbm7 C7Fm
את הבית אל סיכוני הזמן  עוזב

Bbm7 Bbm7/Ab Eb/G G#
 כששאלתי אותך האם תהיי לי לעולמים

G# C7Fm
יש כבר אדם  ענית תביט לירח שם

Bbm7 C7Fm
ר מול ירחואחרי שנה שכרנו חד

Bbm7 Bbm7/Ab Eb/G G#
 מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר

Bbm7 Bbm7/Ab Eb/G G#
את הנמוך עם הטוקסידו  והם צרחו תורידו

G# C7Fm
את הירח בשבילםורק אחד אמר ילד ילד עוד תוריד

Bbm7                 BmBm/Ab Eb/G 
 היתה תקופה כזאת שהאושר בא בזעם

G# C7Fm
את מה שבא ליד  צחקנו מהכל שרפנו

Fm7 Bbm7 Bm/Ab Eb/G 
את הצער  לא נשאר לנו אלא לחבק

G# C7Fm
 להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר

Fm Bbm7 C7G#7
 אתמול היה טוב אתמול היה טוב

C#7 Bbm7 C7Fm7 
 אתמול היה טוב ויהיה גם מחר

Bbm7 C7Fm
 קשה לי להתרכז כי יופייך עוד מהמם אותי

Bbm7 C7Fm
 קשה להגיד חבל או לומר אולי

Bbm7 Bbm7/Ab Eb/G G#
 במקום זה אני רוקד וצועק לירח רד

G# C7Fm
את העולם בכאבי  ומאשים

Bbm7 C7Fm
 לפעמים אני שוכח איך התחלתי מול ירח

Bbm7 C7Fm
 כשאתה שוכח כן כן אתה מסכן

Bbm7    Bbm7/Ab Eb/G G#
ם בשמים אין ירח בינתיים ש ג  יש

G# C7Fm
 עד שנעלםוכשיצא נלך ביחד

Bbm7 C7Fm
 ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח

Bbm7 Bbm7/Ab Eb/G G#
 מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר

Bbm7 Bbm7/Ab Eb/G G#
את הנמוך עם הטוקסידו  והם צרחו תורידו

G# C7Fm
את הירח בשבילם  ורק אחד אמר ילד ילד עוד תוריד

Bbm7                 BmBm/Ab Eb/G 
 היתה תקופה כזאת שהאושר בא בזעם

G# C7Fm
את מה שבא ליד  צחקנו מהכל שרפנו

Fm7 Bbm7 Bm/Ab Eb/G 
 לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער

G# C7Fm
 להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר

Fm Bbm7 C77G#
 אתמול היה טוב אתמול היה טוב

C#7 Bbm7 C7Fm7 
 היה טוב ויהיה גם מחר אתמול
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 גן חיות-ירח כחול 

Am C
 החזיקי אותי לפני שאפול

Am C
 אני גבר אחד בעולם הגדול

Dm F
 משגיאות לומד כל יום

Am CAmCG
 איך לחיות איך לחיות

Am C
 החזיקי אותי שלא אשבר

Am C
 מסתובב הולך וחוזר כל הזמן

Dm F
 לומד כל יום משגיאות

Am CAmCG
 איך לחיות איך לחיות

CEm
 אלך בשבילך כן

Am 
 עד קצה העולם

F
יםיב  שה וגם

CEm
 ואקטוף בשבילנו

Am 
 כחול ירח

F
 שיאיר על הכל

Dm F
 וישמור על כל האנשים

Dm F
 החזקים החלשים

Am C
 שבינינו

CAmG
 שנינו שבין

Am C
 החזיקי אותי קרוב אל הלב

Am C
 שלא ניפרד שלא אתאכזב

Dm F
 משגיאות לומד אהבה

Am CAmCG
 תני לי עוד תני לי עוד

CEm
 אלך בשבילך כן

Am 
 עד קצה העולם

F
 יבשה וגם ים

CEm
 ואקטוף בשבילנו

Am 
 כחול ירח

F
 שיאיר על הכל

Dm F
 וישמור על כל האנשים

Dm F
 החזקים החלשים

Am C
 שבינינו

Am G
 שנינו שבין



358

 אריק איינשטיין- יש בי אהבה

C G7  Am 
 בין האפל לנסתר

Dm        F 
 בעולמנו המר

C Dm 
האומרים שיש עוד תקוו

Bb                C 
 קוראים לזה אהבה

Am     Bb 
 ומחכים לבואה

C G7    Am 
 בין האתמול לעתיד
Dm               F 
 בין האוצר לתחתית

C Dm 
 אומרים שיש עוד תקווה

Bb                C 
 קוראים לזה אהבה

Am     Bb 
 ומחכים לבואה

C G F
 ין הבלבול לאסוןב

F Am 
 תדעו שיש פתרון
A Asus4  Dm 
 קוראים לזה אהבה

C G F
 בין הזיוף לאמת

F Am               
 בין כל מה שחי למת

E7  Esus4 
 ישנה אהבה

Am              G            C 
 יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע

Cmaj7 C            G             F 
 יש בי אהבה והיא תנצח

Am              G            C 
 יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע

C G F
 יש בי אהבה והיא תנצח

C G7    Am 
 בין השפיות לשינה
Dm               F 
 בין הילדות לזיקנה

C Dm 
 אומרים שיש עוד תקווה

Bb                C 
 קוראים לזה אהבה

Am     Bb 
 ומחכים לבואה

C G7    Am 
 בין האתמול לעתיד
Dm               F 
 בין האוצר לתחתית

C Dm 
 אומרים שיש עוד תקווה

Bb                C 
 קוראים לזה אהבה

Am     Bb 
 ומחכים לבואה

C G F
ה  בלבול לאסוןבין

F Am 
 תדעו שיש פתרון
A Asus4  Dm 
 קוראים לזה אהבה

C G F
 בין הזיוף לאמת

F Am               
 בין כל מה שחי למת

E7  Esus4 
 ישנה אהבה
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רייכל עידןשל יקטהפרו-כח עודבי יש

A#m FG#
 עכשיוכח עודבי יש

#AEbm#C
 ירחלי חייך כשהלכת

BFA#m
 בחלון אורואת נתן

FG##A
 מפחדתלא כבר והלילה
Ebm #CB
 ולחלום להיות לבד

F
 שוב הנה

F# #A
 שנוגע אתה זה

Ebm F
 שבורח אתה
F# G#
 רגעלי אין תדע
#CBF#

 לחכות דקה אפילו
#AEbm

 היום והשמש
FF#

 לצאתלי מאירה
G# #C

 הגדול הים אל

A#m FG#
 עכשיוכח עודבי יש

#AEbm#C
 נחתם כבר הכל תניח רק
BFA#m

 מתרפא והלב ונסגר
FG##A
רחוזאז נפסק והגשם

Ebm        #CB
 מגיע שוב הריח האביב שוב
F
 ושוב

F# #A
 שנוגעאתה זה

Ebm F
 שבורח אתה
F# G#
 רגעלי אין תדע
#CBF#

 לחכות דקה אפילו
#AEbm

 היום והשמש
FF#

 לצאתלי מאירה
G# #C

 הגדול הים אל

BmF#AB: מעבר
Em DCF#
Bm             F#AB
Em DCF#

GB
 שנוגעאתה זה

Em F#
 שבורח אתה

GA
 רגעלי אין תדע

DCG
 לחכות דקה אפילו
BEm
 היום והשמש

F# G
 לצאתלי מאירה
AD
 הגדול הים אל
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 טיפקס-יש לי חברה 

Am F
 יש לי חברה ואני אוהב אותה

Am F
 ומשתדל תמיד להיות איתה

GF
 שייב-אני שם אפטר יוצאים לרחוב

GE
 היא עושה דפיקות עם נעלי עקב

Am F
 אני והיא לבד גם בשוק סואן

Am F
 מחובקים ומתחבאים בצד

GF
ז יש  קט מעור ולה חולצה רכה'לי

GE
 נותן לה נשיקה מרגיש גיבור

Am F
יש לי חברה והיא מהממת

GE7
 אני אוהב אותה בלב

Am F
 וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת

GE
 אני עליה רק חושב

Am F
 אני אחר בכלל כשאני איתה

Am F
 חולם על מכונית ומוצרי חשמל

GF
יש לה אף עיניים תואמות  כי

GE
 כמו בפרסומות חיוך אדום

Am F
 בריח של מנטול היא לועסת מסטיקו

Am F
את הכל  ועם רוכסן מפלסטיק תופסת

GF
 היא שמה גרביונים עם רכבות חוצות

GE
 ועגילי מתכת סרטים ומחרוזות

Am F
יש לי חברה והיא מהממת

GE7
 אותה בלבאני אוהב

Am F
 וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת

GE
 אני עליה רק חושב

Am F
 יש לי חברה ואני אוהב אותה

Am F
 אני שפוט שלה כשהיא בוכה

GF
 מגש ועוגיות מביא קפה

GE
 עושה שטויות נותן חיוך

Am F
 עליי מורחת אודם ולי זה לא אכפת

Am F
 בדיוק אותו מבט ויש לשנינו יחד

GF
 אוהב כשהיא כותבת באצבעות דקות

GE
 עושה תנועות רכות וכשהיא מסתרקת

Am F
יש לי חברה והיא מהממת

GE7
 אותה בלבאני אוהב

Am F
 וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת

GE
 אני עליה רק חושב
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 אביתר בנאי-יש לי סיכוי 

Am Dm7 FE7
 יש לי סיכוי להינצל אני יודע

Am Dm7 EmF
 אני אוכל להתעורר להתפכח

Dm E7AmF
ב הבהא אני אוכל עוד לדבר

Dm7 EmAm
 על עצמי ועל העיר ועל אשה

Dm7 AmEm: מעבר

Am Dm7 FE7
 כבר עכשיו אני פחות כועס

Am      Dm7 EmF
מ עקתפ וגל שקט של רגש

Dm      E7AmF
 בלילה אמא שרה לבן

Dm7 EmAm
 אמא כאן לידך כל הזמן

Dm7 AmEm: מעבר

Am Dm7 FE7
 אני מרגיש שמשהו משתנה

Am     Dm7 EmF
 העייפות תחלוף האור יעלה

Dm     E7AmF
יתואז אכיר אותך יקיר

Dm7 EmFE
את אותי  ומיד תכירי

Am Dm7 FE7
 תמיד פחדתי להשתגע

Am Dm7 EmF
 שהלב יקפא ויתרוקן

Dm        E7AmF
שביו אבל עכשיו כמו שאני

Dm7       EmAm
 יש לי סיכוי להינצל אני חושב
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 תיסלם- יש לך אותי 

EmEmCDx4: פתיחה

Em DBmCAm
 כי ילדה אהובה אל חופים רחוקיםל

DGB
 אל חלומות אחרים

Em DBmCAm
 יש עוד דרכים שאותן לא עברו מעולם

D
 לשםלכי

EmEm/D CDx2: מעבר

Em DBmCAm
את תרמיל האתמול  קחי לך ילדה אהובה

DGB
את הכל  יש בו כמעט

Em DBmCAm
 לכי ילדה אהובה כי עוד לא מאוחר

DEmEm
 אל המחר

Am FGAm
 לא לא אל תשכחי

CEmFG
יש לך אותי  גם כשעצוב לך

Am FGAm
 לא לא אל תשכחי אני כאן

EmEm/D CDx2: מעבר

Em DBmCAm
 נתנו לך לחשוב אם אל תכעסי אהובה

DGB
 אין כאן מקום לאהוב

Em DBmCAm
 פעם היה זה חלום שאליו מגיעים

DEmEm
 ממקומות אחרים

Am FGAm
 לא לא אל תשכחי

CEmFG
יש לך אותי  גם כשעצוב לך

Am FGAm
 לא לא אל תשכחי אני כאן

EmEm/D CDx2: מעבר
Em             Em/D CD
Em             Em/D CA

DC
 ואני כבר עייפתי מאד

DGC
 על שנים אבודות לא אבכה עוד

DC
את הסודשכ  בקשתי למצוא

DGBB
 מחכה עודזה שגם לך

Em DBmCAm
 לכי ילדה אהובה אל חופים רחוקים

DGB
 אל חלומות אחרים

Em DBmCAm
 יש עוד דרכים נסתרות להגיע דרכן

DEmEm
 לכי איתן

Am FGAm
 לא לא אל תשכחי

CEmFG
 גם כשעצוב לך יש לך אותי

Am FGAm
ת  דאגילא לא אל

CEmFG
יש לך אותי  גם אם קשה לך

CmAbBbCm: מעבר
Eb             GmAbBb
Cm            AbBbCm
Eb             GmAbBb

Cm AbBbCm
 לא לא אל תשכחי

Eb GmAbBb
 גם כשעצוב לך יש לך אותי

Cm AbBbCm
 לא לא אל תשכחי אני כאן

GmGm/F EbFx4: סיום

Gm 
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 תיסלם- כבר הסתיו עכשיו 

AAGGBmBmDAE
AAGGBmBmDA

Bm BmAGFD
את לא צריכה סיבה להיות עצובה, כבר הסתיו עכשיו

Bm BmAGFD
את יפה, עוזר לי להתמיד, זכר התקופה  תמיד

Em EmGD
 לא אמרו לי אז שקרבות הם אבודים

Em EmGD
 לא היתה לי אז סיבה לנדודים

CCAA
 הכל נראה אותו דבר, בגללך... והולך

AAGG
 נוסע למקום מוכר

Bm BmDAE

AAGG
 נוסע למקום מוכר

Bm BmDA

Bm BmAGFD
 השארנו אהבה בחלל האוויר, חדר המתנה

Bm BmAGFD
 עוד סיבה טובה לסוע למקום שאינני מכיר

Em EmGD
 בולותשואלים אותי ביקורת הג

Em EmGD
 למה באתי שוב וכמה מזוודות

CCAA
 הכל נראה אותו דברבחשש... וניגש

AAGG
 נוסע למקום מוכר

Bm BmDAE

AAGG
 נוסע למקום מוכר

Bm BmDA

F#m F#m
 כביש שחור בלילה קר

GG
 נוסע למקום מוכר

F#m F#m
 נהג אדיב מבט מוזר

EE
 הכל נראה אותו דבר

F#m F#m
 רמזור אחד ועוד פנייה

GG
 בבית דירות קומה שנייה

Bm Bm
 עולה במדרגות מעץ

DE
 חלום אחד חייב להתנפץ

AAGG:מעבר
Bm BmDAE

 כן חייב להתנפץ

AAGG
... הכל נראה אותו דבר

Bm BmDAE
 כן כן אותו דבר... נוסע למקום מוכר
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 ירמי קפלן-כבר עכשיו 

FAm
 זאת הפעם הראשונה שהתרגשתי כל כך

Gm BbEbC
 לא הצלחתי לדבר כשהמזכירה שלך ענתה

FAm
 רק פחדתי מעט לא שהתרגשתי

Gm BbEbC
 בנשימה כבדהאת הטלפוןניתקתי

FAm
 לא ידעתי ניתקתי
Bb C

לי לא חשבתי  שחיכית
FAm

 לא ידעתי לא ניחשתי
Dm 

 שחיכית עד שנמאס
Eb CBbm

 ואת נמצאת בדרך אליי
F

 כבר עכשיו

FAm
ותהיו לי תוכניות ומזימ

Gm BbEbC
את איך אני אכבוש אותך  כנסי אל תוך חייתואז

FAm
 אבל בתוך הלב נשאר רצון אחד חזק

Gm BbEbC
את היחידה לפנק אותך לרגש  כי

FAm
 לא ידעתי ניתקתי
Bb C

לי לא חשבתי  שחיכית
FAm

 לא ידעתי לא ניחשתי
Dm 

 שחיכית עד שנמאס
Eb CBbm

 ואת נמצאת בדרך אליי
F

 כבר עכשיו
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שיר עממי לחג החנוכה- קטן כד

Am 
 קטןכד קטן כד

Dm EAm
נתן שמנו ימים שמונה

Am 
 התפלא העם כל

GEmAm
 מתמלאהוא מאליו

Am DmAmG7C
סנכתהאז העם כל

Fm FEAm
נסוהזאך והכריז

GDGAm
ראשנזהכד אילולא

FGCE7Am
ראוהלא מקדשנו

GDGAm
ראשנזהכד אילולא

FGCE7Am
ראוהלא מקדשנו

Am 
 קטןכד קטן כד

Dm EAm
נתן שמנו ימים שמונה

Am 
 התפלא העם כל

GEmAm
 מתמלאהוא מאליו

Am DmAmG7C
קטדלי ילדכל גם

Fm FEAm
 הקט כזה יעמוד

GDGAm
רוהט תמים ומלב

FGCE7Am
 אורעיפשי לעולם

GDGAm
רוהט תמים ומלב

FGCE7Am
 אורעיפשי לעולם
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שלום חנוך ורוני פיטרסון- כהה כהה

DAEE: פתיחה
DAEE
DAEE
DA

ED
 ישנו אגם כחול כחול

AAbC#mC#m/B 
 עמוק עמוק בתוך עינייך

ED
 שרועה בחול שרועה בחול

AAbC#mC#m/B 
 כנפיים-שם ציפור יפת

AEDD
 ואין גלים שם באגם ולא חיה ולא אדם

ABEE
 וגם אני אינני שם פתאום

AEDD
 פתאום הכל כהה כהה עכשיו איני רואה יותר

ABBB
 עכשיו איני רואה

ED
 ירד הליל שחור שחור

AAbC#mC#m/B 
 עמוק עמוק בתוך עינייך

ED
 טובעים באור טובעים באור

AAbC#mC#m/B 
 ורק שיער שם וידיים

AEDD
 נוץ ולא כוכבואין ירח שם עכשיו ולא נצ

ABEE
 וגם אני אינני שם פתאום

AEDD
 פתאום הכל כהה כהה עכשיו איני רואה יותר

AB
 עכשיו איני רואה

DAEE: מעבר
DAEE
DAEE
DA

ED
 ישנו אדם צוחק צוחק

AAbC#mC#m/B 
 עמוק עמוק בתוך עינייך

ED
 עמוק עמוק הרחק הרחק

AAbC#mC#m/B 
 ואת הוא לא אתם בשניים

AEDD
 והאדם מפנה ראשו ומסתכל אליי משם

ABEE
 והוא צוחק אליי משם פתאום

AEDD
 פתאום הכל כהה כהה עכשיו איני רואה יותר, כן

AB
 עכשיו איני רואה

AEDD
 פתאום הכל כהה כהה עכשיו איני רואה יותר, כן

AB
 עכשיו איני רואה

DAEE: מעבר
DAEE

...עמוק עמוק בתוך עינייך
...עמוק עמוק



367

אתניקס- כוכב סרטים

F#m             D 
 אני אולי לא מליונר
Gm                 G 

 ולא דוגמן בלבוש פנטסטי
F#m             D 

 אדם פשוט אבל חבר
Gm                G 
 בלי חלומות גדולים

D
 מסתפק במועט
F#m 

 שנייהקונה יד
G

 לפעמים מחייך ולא יודע
A
 על מה

D
 לא כוכב סרטיםאני

G
 אני חלש מול גיבורים

E Bm 
 פיספסתי, תמידיבחיים של
D

 כשלי עצוב כולם שמחים
G

 כשאני בא כולם הולכים
E Bm 

 אהבתי, רק אותך אני תמיד

F#m           D 
 אני תמיד בצד

Gm                  G 
 גם כשכולם עומדים באמצע

F#m           D 
 אני הוא האחד

Gm       G 
 כי בי בחרתי לתמיד

D
 חצי דקויות

F#m 
 מעט ולנטינו

G
 הכל בעייני המתבונן

A
 ואין מי שיתבונן עלי

D
 כב סרטים כי אני לא כו

G
 אני חלש מול גיבורים

E Bm 
 פיספסתי, בחיים של תמיד

D
 כשלי עצוב כולם שמחים

G
 כשאני בא כולם הולכים

E Bm 
 אהבתי, רק אותך אני תמיד

D
 לא אני לא כוכב סרטים

G
 ני חלש מול גיבוריםא

E Bm 
 פיספסתי, בחיים של תמיד

D
 כשלי עצוב כולם שמחים

G
 כשאני בא כולם הולכים

E Bm 
 אהבתי, רק אותך אני תמיד
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אהוד בנאי- כולם יודעים

C
 אם לא תרצי אותי אני עוזב מיד

Fm Bbm
 תופס רכבת בורח להרים

C
 אל תחפשי אותי אני חוזר לבד

Fm BbmFm
 כל החייםיותר ולא עוזב אותך

Bbm 
 אהובתי הקשיבי אל העפרוני

Fm 
 מאיר היום אנחנו כאן חיים

Bbm Fm
 לצידיעוד יום אחד בדרך כשאת

Bbm C7Fm
 איך זה נגמר בסוף כולם יודעים

C7 Fm
 כן כולם יודעים

C
 אם לא תרצי אותי אני עוזב מיד

Fm Bbm
 תופס רכבת בורח להרים

C
 אל תחפשי אותי אני חוזר לבד

Fm BbmFm
ך כל החייםולא עוזב אות

Bbm 
 אהובתי הקשיבי אל העפרוני

Fm 
 מאיר היום אנחנו כאן חיים

Bbm Fm
 עוד יום אחד בדרך כשאת לצידי

Bbm C7Fm
 איך זה נגמר בסוף כולם יודעים

C7 Fm
 כן כולם יודעים

C
ט כמו כל יוםהיום הזה חולף כמע

Fm Bbm
 ולפעמים אנחנו כל כך עייפים

C
 אני כועס ואת מוחה דמעה

Fm Bbm Fm
את הרסיסים  ויש לחזור ולאסוף

Bbm 
 אחרי כל זה אולי נפליג לאיזה אי

Fm 
 על קו החוף ישוטטו הילדים

Bbm Fm
 שושן אדום אני אקטוף לשערך

Bbm C7Fm
 כשמעלינו חופה של כוכבים

C
 אהובתי הביטי איך יורד היום

Fm Bbm
 כמו חלום כמו חזיון תעתועים

C
את מרגישה אותי רחוק פתאום  ואם

Fm Bbm Fm
 מה רגעיםאל תפחדי זה רק לכ

Bbm 
 אהובתי הקשיבי אל העפרוני

Fm 
 מאיר היום אנחנו כאן חיים

Bbm Fm
 עוד יום אחד בדרך כשאת לצידי

Bbm C7Fm
 איך זה נגמר בסוף כולם יודעים

C7 Fm
 כן כולם יודעים
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די- כולם מדברים על שלום   מוקי

#FmCmC#G#CmC: כניסה

Fm CmC#
 אף אחד לא מדבר על צדק כולם מדברים על שלום

G# CmC#
 כמה אצבעות על ההדק לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום

Fm Cm
 הסער עד מתי אדם בן כלבעד מתי יהום

Fm Cm
את החרב מחליקות  הפנים על התער מלטפות אצבעות

Fm CmC#
 לפעמים החיים מורידים אותי על הברכיים

G# CmC#
את השער אין סימן משמיים  אין שומר

Fm                         Cm
 אני רואה אנשים שחיים חלומות ותקוות

Fm              C#
 אנשים שחיים רק תככים ומזימות

Fm Cm
יש ששואלים שאלות ואין תשובות

C#
 מלאים רק טענות ודרישות אבליש כאלה

Fm CmC#
ל כולם מדברים על שלום א מדבר על צדקאף אחד

G# CmC#
 כמה אצבעות על ההדק לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום

Fm Cm
 מדברים אל הקיר אין עם מי לדבר אז נשארים לבד

Fm Cm
 מתחבראם רק נבין שכולנו אחד נראה הכול

Fm C#
 כשיישרף רכושך תישרף נשמתך

Fm CmFmC#
את עצמך  ורצחנו נשמה רצחנו אדמה אם לא תמהר להציל

Fm CmFmC#
 והעולם בתנועה מתמדתר לנשימהכמעט ולא נשאר לנו אוי

Fm CmFmC#
 סיבוב וחוזר לאותה נקודה מה שעולה חייב לרדת עושה
Fm C#

את הכול במידה  איך לוקחים

Fm CmC#
א כולם מדברים על שלום  חד לא מדבר על צדקאף

G# CmC#
 כמה אצבעות על ההדק לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום

#FmCmC#G#CmC: מעבר

Fm Cm
 יש אנשים שלוקחים בעלות על אלוהים

Fm Cm
 ויש נאבקים בועטים ושורטים

G# Cm
 מאתנו באמת מקשיבים כמה
C# 

 כולם מדברים על שלום

#FmCmC#G#CmC: מעבר

Fm CmC#
 אף אחד לא מדבר על צדק כולם מדברים על שלום

G# CmC#
אצב לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום  עות על ההדקכמה

Fm CmC#
 יש אותו החלום על פני הר על פני עמק לכולם

G# Cm
 ממשיכים לדבר מדברים על שלום

C# Fm
 לא ייכון שלום בלי צדק אבל
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ןנורית גלרו, שלום חנוך- השדה כי האדם עץ

Em Am/F# Em/G Am6 
 עץ השדה כי האדם
Em/G Am6/F# Em/G 

 גם העץ צומח כמו האדם
Cmaj7Am6/F# Em/G 
 האדם נגדע כמו העץ

Am6 Em/G 
 ואני לא יודע

Am/F# Em/G Am/F# Cmaj7
 איפה הייתי ואיפה אהיה

Am/F# Em
 השדהכמו עץ

Em Am/F# Em/G Am6 
 כי האדם עץ השדה

Em/G Am6/F# Em/G 
 כמו העץ הוא שואף למעלה

Cmaj7Am6/F# Em/G 
 כמו האדם הוא נשרף באש

Am6 Em/G 
 ואני לא יודע

Am/F# Em/G Am/F# Cmaj7
 איפה הייתי ואיפה אהיה

Am/F# Em
 כמו עץ השדה

Fmaj7Am/F# Gmaj7
יתאנש אהבתי וגם

Am7 Am7/D Gmaj7
 ומזה מזהיתמעט

Am7 D7Gmaj7C
עפר קברו אותי  בחלקה של

Am Am/C 
 ומר לי מר לי בפה

Am/F# Cmaj7Em
 כמו עץ השדהכמו עץ השדה

Em Am/F# Em/G Am6 
 כי האדם עץ השדה

Em/G Am6/F# Em/G 
 כמו האדם הוא צמא למים

Cmaj7Am6/F# Em/G 
 כמו העץ הוא נשאר צמא

Am6 Em/G 
 ואני לא יודע

Am/F# Em/G Am/F# Cmaj7
 איפה הייתי ואיפה אהיה

Am/F# Em
 עץ השדהכמו

Fmaj7Am/F# Gmaj7
י ת א נ ש  אהבתי וגם

Am7 Am7/D Gmaj7
י מזה ומזה ת מ ע ט

Am7 D7Gmaj7C
 קברו אותי בחלקה של עפר

Am Am/C 
 ומר לי מר לי בפה

Am/F# Cmaj7Em
 עץ השדה כמו עץ השדה כמו
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 שלום חנוך- ככה וככה 

EmEmCC: פתיחה
Em EmCC

Em 
 חוזר מלילה באולפן

Em 
 חורז לי זמר אהבה ישן

C
 לשיר במקלחת

Em 
 חושב עלייך כל הזמן

Em 
 אני אוהב אותך בכל מובן

C
 ככה וככה

Am                 
 את בלתי נשכחת
Em                  
 גם כשאת לא כאן

Em: מעבר

Em 
 עולה עוד בוקר על חיי

Em 
 אולי עבדתי יותר מדי

C
 במקום להיות יחד

Em 
 אבל בטוח לא אולי

Em 
קצת יותר מדי את עובדת  גם

C
 ככה וככה

Am               Em           
יבזרועותיפה רוצה אותך נחה

Em: מעבר

Am Em
את הפנים ת מרטיב  עיניים'עוצם

Am Em
 נותן לדימיוני לזרום עם המים

Am Em
 זה מה שיש בינתייםואין מה לעשות
Am Em

 וככהואת בכל מקום ככה
Am Em

 בלילה וביום ככה וככה
Am Em

 ארבעה עשר יום בלי להיות ביחד

AmAmEmEm: מעבר
Am AmEmEm
Em EmEmEm

Em 
 זה שיר של ילד מאוהב

Em 
את קולי עכשיו  אם את שומעת

C
את בטח סולחת

Em 
 חושב עלייך כל הזמן

Em 
 אני אוהב אותך בכל מובן

C
 ככה וככה

Am                
את בלתי נשכחת
Em                 
 גם כשאת לא כאן

Am Em
 ואת בכל מקום ככה וככה

Am Em
 בלילה וביום ככה וככה

Am Em
 ארבעה עשר יום בלי להיות ביחד

Am Em
ת את הפנים עוצם  עיניים'מרטיב

Am Em
 לזרום עם המיםמיוניילדנותן

Am Em
ם נצח שנמשך שבועייםהארבעה עשר ימים

AmAmEmEm: מעבר
Am AmEmEm

Am Em
 ואת בכל מקום ככה וככה

Am Em
 בלילה וביום ככה וככה

Am Em
ת את הפנים עוצם  עיניים'מרטיב

Am Em
 לזרום עם המיםמיוניילדנותן

Am Em
 ואת בכל מקום ככה וככה

Am Em
 בלילה וביום ככה וככה
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 אינפקציה- ככה מפנקים 

CCmaj7 Am/C Cmaj7 
 אבא שפך לי שמן רותח לתוך האוזן

CCmaj7 Am/C Cmaj7 
 אמא מרביצה לי כל היום

CCmaj7 Am/C Cmaj7 
 בכיתה שאלו איזה צבע יש לברזל

CG
 ורק אני כתבתי אדום

DAm
 אבא קנה לי דוברמן במיוחד בשבילי

Em GD
 לושים יוריד לי ביס לפניםשבכל דקה וש

Am BmDDsus4 D
 אבא מקוה שאני לא מגלה שרק אותי בבית

AF#
 ככה מפנקים

CCmaj7 Am/C Cmaj7 
 בחמש בבוקר השכמה עם פיצוץ לכליה

CCmaj7 Am/C Cmaj7 
 טבח מחפשת סכיןאמא במ

CCmaj7 Am/C Cmaj7 
 המורה הראתה לי איך באמת נראה ברזל

CG
 ואבא הראה לי דברים אחרים

DAm
 אבא קנה לי שופל במיוחד בשבילי

Em GD
ש"ואם הוא לא היה עסוק ממש עוד היה מביא לי נגמ

Am BmDDsus4 D
 אבא מקוה שאני לא מגלה שרק אותי בבית

AF#
 ככה מפנקים
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 דודי לוי ואהוד בנאי- שבעולם הזמן כל

Dm EAm
 לנצח טוב לי שאת כאן

Dm EAmAsus4 
 כאן לנצח טוב לי שאת

Dm EAmAm/G 
 לנצח טוב לי שאת כאן אבל

Dm EAm
 לנצח אין איתך די זמן

Dm EAm
 מכאן הייתי טס איתך

Dm EAm
 הייתי טס איתך מכאן

Dm EAmAm/G 
 לטוס איתך מכאן עכשיומוכן
Dm EAm

 הזמן עלי על מכונת

F#m 
 ונפליג ונגלוש

C#m DE
 ניתן לראש לרוץ חופשי

F#m C#m
 באינטרנט או על אי בודד

DE
 תבקשי אם

F#m C#mDE
גםכי בזמן אחר אני אומר היית אחרת

F#m C#mDE
את כל הזמן  שבעולם והיה לך זמן

ADAE
 את כל הזמן שבעולם

ADAE
 את כל הזמן שבעולם

Dm EAm
 מעל גגות העיר ענן

Dm EAmAsus4 
 מעל גגות העיר ענן

Dm EAmAm/G 
 גגות העיר ענן שחור מעל
Dm EAm

 שאת אומרת שאין זמן

F#m 
 להפליג ולגלוש

C#m DE
 חופשילתת לראש לרוץ

F#m C#m
 באינטרנט או על אי בודד

DE
 אם תבקשי
F#m C#mDE

גםכי בזמן אחר אני  אומר היית אחרת
F#m C#mDE

את כל הזמן  שבעולם והיה לך זמן
ADAE

את כל הזמן שבעולם
ADAE

את כל הזמן שבעולם
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 מוניקה סקס- כל החברה 

D: פתיחה G A G D Dsus4 

D
ה עברו בתוכך'כל החבר

G
 ילו שאת רכוש ציבוריכא

AA7
 אבל הם לא מהסוג שהולך לכלא

GDDsus4 D
ביהם מהסוג שהולך לקר

D
את הדגל  הם מהסוג שמרים

G
 בטקסים בבית ספר ובתנועה

AA7
את החבל  הם למדו בצופים איך לקשור

GDDsus4 D
 והרבה יותר קל לקשור בחורה

D
ה חוזרים כל לילה'כל החבר

G
 לביקור בתוכך

AA7
 הרופאים מקשיבים אם משהו זז בבטן

GDDsus4 D
 אבל הם לא מקשיבים לליבך

D
 כי אין תרופה לאבן בנפש

G
 לזה אי אפשר לעשות הפלה

AA7
 הרופאים מרוצים הניתוח הצליח

GDDsus4 D
את לא חולה  ומעכשיו

GDDsus4 D
את לא חולה  ומעכשיו

D
 הביעו צערכל החברה

G
ו  שכל הסיפור הסתבך

AA7
 חרטה וכל החרא

GDDsus4 D
כיאז למה הם  לא מפסיקים לחייך

D
את העונש כי השופט הקל

G
 לא צעקת ולא היית בתולה

AA7
 החוק היבש לא נרטב אף פעם

GDDsus4 D
 אפילו לא מדמעה של ילדה

D
 פעםהחוק היבש לא נרטב אף

G
 החוק היבש לא נרטב אף פעם

AA7
ל  פעםא נרטב אף החוק היבש

GDDsus4 D
 החוק היבש לא נרטב אף פעם

AA7
 פעםהחוק היבש לא נרטב אף

GDDsus4 D
 אפילו לא מדמעה של ילדה
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ד- כל הכוכבים  אור' דוד

 BbBb9Bb9Bbmaj7: פתיחה

Bb Bb+GmGm7 
 רוצה אלייך ולא יודע איך

Dm     Dm7 
 עוד לא
Eb Eb9 
 עוד לא

Bb Bb+ GmGm7 
את לא יודעת כמה זה כואב

Dm Dm7 
 עכשיו
Eb Bb
 אצלו

Gm F
 כל הכוכבים נופלים

Eb Bb
 כל האמיצים עוזבים

Gm F
 שותק כל מי שצעק
Ebm F

 כל מי שצחק בוכה

Bb Bb+ GmGm7 
 הוא גר קרוב אבל הוא לא איתך

Dm Dm7 
 עוד לא
Eb Eb9 
 עוד לא

Bb Bb+ GmGm7 
את בשבילו עכשיו  כולם יודעים

Dm Dm7 
 הכל

Eb Bb
 הכל

Gm F
 כל הכוכבים נופלים

Eb Bb
 כל האמיצים עוזבים

Gm F
 שותק כל מי שצעק
Ebm F

 כל מי שצחק בוכה
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 החלונות הגבוהים-כל השבוע לך 

F#m        D 
א 'ד אם ביום', אם ביום

Gm/Bb       G 
 אם ביום חורף, אם ביום קיץ

F#m            D 
 שמש אם ביום, אם ביום גשם

A C
לי, אם יום נפלא לי  או יום עצוב
F#m           D 
זה, אם זה בלילה  בבוקר אם

Gm/Bb       G 
 או בין ערביים, אם זה בערב

A E D
 כל השבוע לך
D G D
 כל השבוע לך

C G
את אית י פה ואם אינךאם

C G
 לא אמרת לי למה ואיך אם

Bb                F 
 אם לא אמרת אפילו מה שמך

A C G
 אותך אני אוהב

F#m        D 
 אם הירח לנו זורח

Gm/Bb       G 
 ואם הפרח לנו פורח

F#m        D 
 אם עננים שטים בשמים

A C
ם רוקדים על המיםואם דגי

F#m        D 
 אל תעזביני, אנא חבקיני

Gm/Bb       G 
 אנא תביני, אל תעזביני

A E D
 כל השבוע לך
D G D
 כל השבוע לך



377

שיקלר נמרוד- איתולא שאת יום כל

B Ebm    B        F# 
 מתגעגע טובה נשמה יודעלא כבר

G#m   C#m   F# 
 אחרון לילהזה אולי

B Ebm           B        F# 
לו כדאילא בלעדייךלובאלא מזמן

G#m   C#m   F# E
 פיתרון אין דבר בשום

BF#
 איתולא שאת יום וכל

G#m    E           
 לידולו עובר היום

BF#
 איתולא שאת יום וכל

E
 הטעם מה

B Ebm          B        F# 
 עיניים עוצם קטן ראש בינתיים קריר

G#m   C#m   F# 
 הכלאת לבלוע מוכן

B Ebm             B         F# 
 בייןלו מתבוסס הלב כבר איך הברכיים על

G#m       C#m   F# E
 דרכו אותך לראות יכול

BF#
 איתולא שאת יום וכל

G#m    E           
 לידולו עובר היום

BF#
 איתולא שאת יום וכל

E
 הטעם מה

BF#
 איתולא שאת יום וכל

G#m    E           
 לידולו עובר היום

BF#
ואיתלא שאת יום וכל

E
 הטעם מה

B Ebm    B        F# 
 מתגעגע טובה נשמה יודעלא כבר

G#m   C#m   F# E
 אחרון לילהזה אולי

BF#
 איתולא שאת יום וכל

G#m    E           
 לידולו עובר היום

BF#
 איתולא שאת יום וכל

E
 הטעם מה
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 רוקפור- כל כיוון 

DC#m
 כל כיוון שבו הלכנו

CF
 לא הוביל לשום מקום

DC#m
 בימים שעוד חשבנו

CF
את השעון  שנעצור

DC#m
 זמן עבר מול העיניים

CF
 אתמול נראה פתאום כל כך רחוק

DC#m
 זרי פרחים שנשכחו

CFD
 נבלו עוד באותו היום

FF#m 
 בלי לדעת לאן עכשיו

D
 אתם ממשיכים לצעוד

FF#m
 במבט לאחור
DAm/C DAm/C 

 תראואת הכל

DC#m
 אולי היה כבר מאוחר מדי

CF
 להשבר ולעזוב הכל

DC#m
 רצינו להמשיך ללכת

CF
 כי לא נשאר יותר לאן לחזור

FF#m
 בלי לדעת לאן עכשיו

D
 אתם ממשיכים לצעוד

FF#m 
 במבט לאחור
DAm/C DAm/C 
 את הכל תראו

DC#m
 כל כיוון שבו הלכנו

CF
 לא הוביל לשום מקום

DC#m
 רק רסיסי חלום שנשברו

CF
 מערבולות מילים תעתועי חלום

?
ק  ירות הד חוזרשקט מהדהד

?
 ולא יכול לצאת
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 בוטן מתוק בקרקס- כל מה שנשאר 

G
 למה לא תבוא תשב

D
 לא תצפה לא תתאכזב

C
 דמיין אותי כמו שרק אתה יודע

G
 כמו שאני צריכה תהיה

D
 ואל תתן לי מנוחה

C
 אמתח אותך עד שתשתגע

GD
את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

Am C
 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

GD
את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

Am C
 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

G
 ידעת להקשיב תמיד

D
 ולענות לכל תחביב

C
 וכל דרישה או בקשה לשקט ושלווה

G
 על השטיחיש דמעות

DAm
 והלב כבר לא יכול

C
 לסבול

Em 
 ועכשיו אני חוזרת

D
את כל מה ששייך לי  לבקש

C
 לא מצטערת

Em                        D 
 זה הזמן שלי לצעוק בחזרה

C G
 אני אדאג שיהיה לי טוב

D
 יהיה לי טוב

GD
את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

Am C
 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

GD
את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

Am C
 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

GDAm
את כל מה שנשאר אשמור לי למחר

C
 יום נהדר לעוד

GD
את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

Am C
 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

GDAmCGDAmC: מעבר

Em 
 ועכשיו אני חוזרת

D
את כל מה ששייך לי  לבקש

C
 לא מצטערת

Em                        D 
 זה הזמן שלי לצעוק בחזרה

C G
 שיהיה לי טובאני אדאג

D
 יהיה לי טוב

GD
את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

Am C
 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

GD
את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

Am C
 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

GDC
את כל מה שנשאר אשמור לי למחר

C
 יום נהדר לעוד
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 אביתר בנאי- כלום לא עצוב 

F Em   G            C 
 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

G D Am           G 
 משהו נכנס לחנות דווקא נחמד מאוד

G F Em           C 
 רגע כואב בחזה פתאום נופל ומת

G D F C
ושש עם בית ואשה  בגיל ארבעים

G D F
 ורגע אחד בחזה ואשה אחת

C
 תשן לבד

F Em   G            C 
ל להלה לה לה לה לה לה לה לה ה לה לה לה

G D Am            G 
 משהי נוסעת בטרמפ דווקא יפה מאוד

G F Em            C 
 לא מזמן קיבלה הצעה היא חושבת שהיא תסכים

G D F C
את החולצה  אוי כמה שהיא בכתה כשהנהג

C
 קרע לה

F Em   G            C 
 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

G D Am       G 
 תינוק בקומה מעל בוכה חזק מאוד

G F Em              C 
את אמא דקר וירה לעצמו בראש  אבא

G D F C
 ודם מקומה מעל נוזל לי על החלון

G D F
 על מה אני חושב הלילה

Am  G      F        C 
 כלום לא עצוב הכל כרגיל

E F
 כלום לא קורה פה

D7     Ebmaj7 
 כלום לא קורה פה

F Em   G            C 
ל להלה לה לה לה לה ה לה לה לה לה לה לה

G D Am           G 
 הרבה כאבים בגוף והרבה כאבים בלב

G F Em           C 
 הרבה בניינים יפים והרבה אומנות ותרבות

G D F C
 נסדקיםהרבה יורים מתים והרבה הקירות

C D FF
 ולי זה נראה פיתרון ללכת איתך לישון

G
 הלילה

Am  G      F        C 
 כלום לא עצוב הכל כרגיל

E F
 כלום לא קורה פה

D7     Ebmaj7 
 כלום לא קורה פה

GCGCF
ל שקט הלילההכל שקט הכ

F Em   G            C 
 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

C F Em   G         C 
 איזה לילה יפה לחלום חלומות יפים
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 גידי גוב- כלים שלובים

//F Bb/D F7 / Bb F Bbm6 / F Bb/D F7 / Bb F Bbm6//

Abm7   Cm/Bb  G7/B       Bb  F7/A     F 
את באת ונתת ולא ביקשת דבר כמעט

Gm/F     Gm          Dm           Bb F7/A     F 
את באת ונגעת בלאט כל פעם קצת לאט לאט

C C7/9       Gm7  Dm7  Am7        C/Bb  C 
 אני לא הרגשתי מתי ואיך נכנסת לתוך חיי

Abm7   Cm/Bb  G7/B        Bb  F7/A     F 
את באת ואותי אהבת כאבת ולא עזבת

Gm/F       Gm           Dm             Bb F7/A      F 
את באת ונשארת נשבעת בכול משפט בכול מבט

Eb/G Db/F  Eb7/9     Gm7  Dm7  Am7        C/Bb  C 
 לי לדםאני עוד הייתי אי שם כשאת נכנסת אצ

Gm             Bb/Ab   Ab 
 כמו כלים שלובים

C G5#9         Dm  Bb Fm7  Cm 
 אני ואת ביחד מתמלאים עד קו הלב

C9       Eb/F   Am7 
 שנינו עכשיו בקו אחד

E/F#       F/G Bm7 D/E      Eb/F Am7 
 יחד זורמים מיד ליד פעם אני ופעם את

F7   F#m7  E/Ab  B/A  F#7/A#  Am7 C#m7 
את באת ונתת ולא ביקשת דבר כמעט

F#m/E        F#m       C#m/Ab      A   E7/Ab E7 
את באת ונגעת בלאט כל פעם קצת לאט לאט

Ab/C   F#/Bb   Ab7         F#m7  C#m7  G#m7  B/A B 
 אני לא הרגשתי מתי ואיך נכנסת לתוך חיי

// C# / F#  Eb/G / Ab Fm7 / C#  Fm/C / Bbm Bbm/Ab / 
/Eb Eb/C# / Cm7 Fm7 / Bbm Bbm/Ab F# Bb/F / Eb C#/F Eb/G//

Gm             Bb/Ab   Ab 
 כמו כלים שלובים

C/E  Bb/D  C   G5#9         Dm  Bb Fm7  Cm 
 אני ואת ביחד מתמלאים עד קו הלב

F Bbm6  F  Bb  F7  Bb/D   F     Bb/C  G7 G7/Ab F/A  Bb  F7/A F7 Bb/F F 
.ואת באת ונתת ולא בקשת דבר כמעט . .
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 נינט ואלי פיניש-כמו כולם 

E: פתיחה Asus2  E  Asus2  

E
 אל תפחד

C#m 
ת יד'תן

E B C
 נשכב עכשיו לישון

E
 אולי מחר

E7 
 וא היוםיב
C

ת, ויעזור  אור'ידליק
Asus2                      B7    E

.נתחיל לנשום, נפתח חלון

E
 תחזיק עוד קצת

C#m 
 חייך מעט

E B C
 הלילה יעבור

E
 אולי מחר
E7 

יש סיכוי קטן
C
 שהשנה

Asus2                      B7 E
.לא תהיה כל כך קשה

E: מעבר Asus2  

E
 אז אל תדאג

C#m 
 לאט לאט

E B C
 ועם טיפה דמיון

E
 נבנה מגדל

E7     C
 מסתם, משיר, מחלום

Asus2            B7                  E
.מילה טובה רציתי לבקש ממך

Am Cm7 
קצת אומץ לנשק  תן

C
 וכח לחבק
EE7
את העולם

Am Cm7 
 תן עוד רגע לקוות

C
 ויום טוב לנסות
EE7
 להיות כמו כולם

Bm DAAsus4 AAsus4 
כ .םלו כמו

Bm DAAsus4 AAsus4 
כ .םלו כמו

Bm DAsus2 EAsus2 E
כ .םלו כמו

EE7: מעבר

Am Cm7 
קצת אומץ לנשק  תן

C
 וכח לחבק
EE7
את העולם

Am Cm7 
 תן עוד רגע לקוות

C
 ויום טוב לנסות
EE7
 להיות כמו כולם

Bm DAAsus4 AAsus4 
כ .םלו כמו

Bm DAAsus4 AAsus4 
כ .םלו כמו

Bm DAAsus4 AAsus4 
כ .םלו כמו

Bm DAsus2 EAsus2 E
כ .םלו כמו

E
 אז אל תפחד

C#m 
ת יד'תן

E B C
.נשכב עכשיו לישון
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 עופרה חזה-כמו ציפור 

Bm A
 לחופש כמו ציפור נולדה

D7 G
 אפרוש כנפי לי אל הנופש

Em AD
 כי תקוותיי בי שבו לקנן

Bm A
 מרגוע אשכח ימים ללא

DG
 אמצא מנוחה שלווה אלוה

Em#FBm
 שירי חזרו להתנגןוגם

Em A
 לחופש כמו ציפור נולדה

DG
 אפרוש כנפי לי אל הנופש

Em AD
 כי תקוותיי בי שבו לקינן

Em A
 מרגוע אשכח ימים ללא

DG
 אלוהתאמצא מנוחה שלוו

Em#FBm
ם שירי חזרו להתנגןוג

Bm A
 המרפסת בין ידידי על

D7 G
 אני ממש ממש נרגשת

Em AD
את השינוי  גם בליבי ארגיש

Bm A
 כעיוורת אתמול הייתי

DG
 כה בודדה כל כך אחרת

Em F#Bm
ם בלתי צפויופתע כמו חלו

Em A
 לחופש כמו ציפור נולדה

DG
 אפרוש כנפי לי אל הנופש

Em AD
 כי תקוותיי בי שבו לקינן

Em A
 מרגוע אשכח ימים ללא

DG
 אלוהתאמצא מנוחה שלוו

Em#FBm
 חזרו להתנגןוגם שירי

EmADGEm#FBm: מעבר

Bm A
 אוהבת אמשיך לשיר שירי

D7 G
 אחרוז מילים פניני מחשבת

Em AD
 מה זה לחיות,הו, ארגיש סוף סוף

Bm A
 נלחמתי לא ויתרתי ימים

DG
 גברתיעל יאושי סוף סוף

Em#FBm
 המאושרות על כן אני בין

Em A
 לחופש כמו ציפור נולדה

DG
 אפרוש כנפי לי אל הנופש

Em AD
 כי תקוותיי בי שבו לקינן

Em A
 מרגוע אשכח ימים ללא

DG
 אלוהתחה שלוואמצא מנו

Em#FBm
 וגם שירי חזרו להתנגן

Em A
 לחופש כמו ציפור נולדה

DG
 אפרוש כנפי לי אל הנופש

Em AD
 כי תקוותיי בי שבו לקינן

Em A
 מרגוע אשכח ימים ללא

DG
 אלוהתוחה שלוואמצא מנ
Em#FBm

 וגם שירי חזרו להתנגן
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חווה אלברשטיין, סי היימן- כמו צמח בר 

Em CAm
 אני אהיה כה רחוקה, מחר

DG
 אל תחפשו אותי

CAmDG
 מי שידע למחול ימחל לי על אהבתי

C
 הזמן ישקיט הכל

Am        DG
 אני הולכת לדרכי

GEm7 Am
 זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם

G
 מן המדבר
GEm7  Am

 והוא יבין אני חייתי ביניכם
G
 כמו צמח בר

Em CAm
את עיניאני רוצה  לפקוח
DG

 לצמח לאיטי
CAmDG

 החלומות טרפו אותי הרבתי לחלום
C
 רציתי לנחם

Am DG
 אבל מרדה בי תשוקתי

GEm7 Am
 היה מקסם ילדות היתה גם סערה

G
 בזרועותי
GEm7 Am

אש זרה  אני יודעת שהדליקה
G
את לילותי

Em CAm
 היו היו ערבי געגועים

DG
 היו ימים טרופים

CAmDG
 ורגעים מכושפים היה כאב חבוי

C
 אני אזכר מבט

Am DG
 מגע ידים בכתפי

GEm7 Am
 אני אהיה לצל חולף בשדותיכם

G
 לסוד נסתר

GEm7 Am
 היו שלום אני חייתי ביניכם

G
 כמו צמח בר
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 גידי גוב-כמעט סתיו 

 פתיחה
//C/C/C/Am/F/G//

Ab               C    
 ועכשיו כמעט שבא הסתיו

Am              C   
 בשמיים אור אחד מרעיד
Em                      F    
את איתי  כל כך הרבה זמן

G F
 וכאילו היית כאן תמיד

Ab             C    
 ואת אהבת אותי לאט

Am          C   
ץמענייך הספק הצי

Em              F    
 הייתי משנן הבטחות

G F
 וחלמתי בהקיץ

Am6+     Am       Csus4        C         
 כשכוכבים כבים נופלים לאדמה

G F
 מסך הערפל נפתח

Am6+     Am       Csus4     C         
 והימים טובים עם בוא הנחמה

G F
.אני איתך, אני איתך

Ab               C    
 הסתיו כמעט שבא עכשיו

Am          C    
 ונרגעת נשימת הים

Em                  F    
 קו האופק הכחול נעלם

G F
 ואני לא הפלגתי לשם

Am6+     Am       Csus4        C         
 כשכוכבים כבים נופלים לאדמה

G F
את קרובה אליי כל כך

Am6+     Am       Csus4     C         
 והימים טובים עם בוא הנחמה

G F
 אני איתך, ואני איתך

 מעבר
//C/Am7 /C/Am/F/Em/F/G//

Am6+     Am       Csus4        C         
 לאדמהכשכוכבים כבים נופלים

G F
 מסך הערפל נפתח

Am6+     Am       Csus4     C         
 והימים טובים עם בוא הנחמה

G F
.אני איתך, אני איתך

Am6+     Am       Csus4        C         
 כשכוכבים כבים נופלים לאדמה

G F
כךאת קרובה אליי כל

Am6+     Am       Csus4    C         
 והימים טובים עם בוא הנחמה

G F
 ואני אוהב אותך

Am6+     Am       Csus4        C         
 כשכוכבים כבים נופלים לאדמה

G F
 מסך הערפל נפתח

Am6+     Am       Csus4      C         
 בוא הנחמה בסוף המלחמה עם
G F

.אני איתך, אני איתך
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אריק איינשטיין- כשאת בוכה את לא יפה

C
 בוקר לחי יבשה

FCG
 שמש כמו ביצה קשה

CD
 רוח למה את צריכה

FC
את בוכה  למה למה

FFm/G# CA
את לא יפה את לא יפה  כשאת בוכה

Dm GCC7
 די לך הו די לך ילדה

FFm/G# CA
את לא יפה את לא יפה  כשאת בוכה

Dm GC
 די לך הו די לך ילדה

C
 לילה הנה הוא כבר בא

FCG
 די לך אין לך שום סיבה

CD
 שקט לחם עם ריבה

FC
את בוכה  למה למה

FFm/G# CA
את לא יפה את לא יפה  כשאת בוכה

Dm GCC7
 די לך הו די לך ילדה

FFm/G# CA
את לא יפה את לא יפה  כשאת בוכה

Dm GC
 די לך הו די לך ילדה
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 תיסלם-כשאת בוכה את לא יפה 

DEGDA
DEGDA

DEGDA
 בוקר לחי יבשה שמש כמו ביצה קשה

DEGDD7
את בוכה את צריכה למה למה  רוח למה

GGmDB
את לא יפה את לא יפה  כשאת בוכה

Em ADD7
 די לך הו די לך ילדה

GGmDB
את לא יפה את לא יפה  כשאת בוכה

Em ADD7
י לך הו די לך ילדהד

DEGDA
 לילה הנה הוא כבר בא לילה אין לך שום סיבה

DEGDD7
את בוכה  שקט לחם עם ריבה למה למה

GGmDB
את לא יפה יפהכשאת בוכה  את לא

Em ADD7
 די לך הו די לך ילדה

GGmDB
את לא יפה את לא יפה  כשאת בוכה

Em ADD7
 די לך הו די לך ילדה

DEGDA
DEGDD7

GGmDB
א יפהכשאת בוכה ת לא יפה את לא

Em ADD7
 די לך הו די לך ילדה

GGmDB
את לא יפה את לא יפה  כשאת בוכה

Em AD
 די לך הו די לך ילדה



388

 עמיר בניון- כשאת עצובה 

CFm
 כשאת עצובה

Bbm Fm
 חשק אין גם לי פתאום

Bbm  Fm
 להיות יותר שמח

C7 Fm
יש אבן  אם בלבך

C7 FmC7
 שאת שלוותך חדרה

Fm 
 אל מול עצבך

Bbm Fm
 מונח שרוע אני

Bbm Fm
 כואב ולא רגוע

C7 Fm
 ולבי ניחומים לך שולח

C7 FmC7Fm
 כשאת עצובה כשאת עצובה

Fm EbC#
 בצבא הכי חזק שבעולם

Eb C#C7
 אלחם למענך

Fm EbC#
את התקווה האמיתית שבחיי

Eb C#C7
 שואב אני ממך

CC7Fm
 לעולם היי מחייכת, בבקשה

C7 FmC7Fm
 אני כמו לא קיים כי כשאת נעצבת

CFm
 אם רק תחייכי

Bbm Fm
 אפילו גם כשאין לך

Bbm  Fm
 אני אדהר על דרך

C7 Fm
 אני אהיה למלך

C7 FmC7
 אם רק תחייכי

Fm 
 כל צרותיי

Bbm Fm
 רגעב ייעלמו
Bbm Fm

 אושרי ישוב לפתע
C7 Fm

 ולא אראה דמעותייך
C7 FmC7Fm

 אם רק תחייכי אם רק תחייכי

Fm EbC#
 בצבא הכי חזק שבעולם

Eb C#C7
 אלחם למענך

Fm EbC#
את התקווה האמיתית שבחיי

Eb C#C7
 שואב אני ממך

CC7Fm
 לעולם היי מחייכת, בבקשה

C7 FmC7Fm
 אני כמו לא קיים כי כשאת נעצבת
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 קורין אלאל ואביתר בנאי-כשזה עמוק 

G C G G C G G C G G C G C
e--10--8--8--7--8-----10--8--8--7--8-----10--8--8--7--8-----10--8--8--7--8--10-----7--8--7---| 
B------------------8------------------8------------------8----------------------8-----------8| 
G--------------------------------------------------------------------------------------------| 
D--------------------------------------------------------------------------------------------| 
A--------------------------------------------------------------------------------------------| 
E--------------------------------------------------------------------------------------------| 

CGBb
 כשזה עמוק עוצר כל העולם

F
 ואת קוטפת כוכבים

CDm
 כשזה עמוק עמוק

FAmG
ש  תמונהלאת מרגישה

F
 המון צבעיםו נוספ

Am EAmEBm
 מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה

F# BmG#
את יודעת  כשזה עמוק

C#m G#C#mG#Bb
 מה שנשאר בסוף זאת רק השתיקה

Bb Ebm
 הוא רחוק את לבדכש

CGBb
 כשזה עמוק הרוח כמו

F
 נושאת אותך למקומות זרים

CDm
 כזה עמוק עמוק

FAmG
 בתוכך של כעס שלגים

F
 בין רגע נמסים

Am EAmEBm
 מסתתר בתוך שנייה מתוקהמה

F# BmG#
את יודעת  כשזה עמוק

C#m G#C#mG#Bb
 מה שנשאר בסוף זאת רק השתיקה

Bb Ebm
את לבד  כשהוא רחוק

Bm GF#
 בזיכרון אשר דואה בתוך הלב

Bm DA
 בפנים שוב שלג יורד, כואב
Bm GF#

 בזיכרון אשר דואה בתוך הלב
Bm DA
 בפנים שוב שלג יורד, כואב
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הדורבנים- לא בא לי לשמוע

GBEm
 השקיע הכל כן קיווה לקריירה

CBEmCE
 תחום אחר תמצאלמרות שאמרו לו
CDB

את עצמו מאושר  הוא ראה
CD

 על הבמה
GBEm

 הוא התחיל לגדל פאות והבטיח
B CEmCE

 הוא עבד שעותשלא יאכזב
CDB

 וכתב אפילו שיר שמח קל
CDDsus 

 על אהבה

CBEmGC
לו לא  בא לי לשמוע אמרו
CBEmGC

את השואו שלך  לא באתי לראות
CBECBAD

 בכלל לא בא לי לדעת מי אתה

GBEmG
 אז קנה לו איפור והרכיב לו כנפיים

CBEmCE
 השיג חוזה בפאב דיי ידוע

CDB
 ....כשוחיכה למחיאות כפיים

CD
 סונוור מאורות הבמה

GBEm
 אך נדהם לגלות שבמקום מחיאות

CBEmCE
 הפתיע אותו מטר פחיות

CDBC
את הכנפיים והוא נשאר עירום  שקרעו ממנו

CDDsus 
 על הבמה

CBEmGC
לו לא  בא לי לשמוע אמרו
CBEmGC

את השואו שלך  לא באתי לראות
CBECBAD

 בכלל לא בא לי לדעת מי אתה

GGDmDmFEC: מעבר D
GGDmDmFEC D

GBEmC
ו  לשיר על אף האיפור הכבדהוא המשיך לנגן

BEmCE
 מעליו שיכורים צחקו צעקו שנטף
CDB

 להוריד אותו מיד
CD

 מהבמה
GBEm

 בין הכיסאות בשדה הקרב
BEmCE

 הופיעה מתוך חלומותיו
CDB

את הכנפיים  היא החזירה לו
BCDDsus 

רקו  בשבילה הוא שר לה שיר

CBEmGC
לו לא  בא לי לשמוע אמרו
CBEmGC

את השואו שלך  לא באתי לראות
CBECB

 בכלל לא בא לי לדעת מי אתה

CBEmGC
לו לא  בא לי לשמוע אמרו
CBEmGC

את השואו שלך  לא באתי לראות
BECBAD

 רק בשבילה אבל הוא המשיך לשיר
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ר אריאל מאי-לא יכול להוריד ממך את העיניים 

G#     EbFm
 העינייםאת ממך להוריד יכול לא
F# C#G#

 כתגליות הנראות מעינייך
G#     EbFm
 העינייםאת ממך להוריד יכול לא
F# C#G#

 מרגליות המפיקות משפתייך

Cm FmCm
 שנים הרבהכךכל אחרי באמת

C#             EbG#
 פנים שתרחצי לפני עוד מהבוקר אפילו
Cm FmCm

 למראה ממלמלת וביושבך
C# EbG#

 תנועהכל שנייהכל משתנה

G#     EbFm
 העינייםאת ממך להוריד יכול לא

F#     C#G#
 מתמגנט ויותר יותר רק

G#     EbFm
 העינייםאת ממך להוריד יכול לא

F#     C#G#
 מתהפנט ויותר יותר רק

Cm    FmGm
 השבילעל עולה שאנילי נדמה וכשכבר

C#  EbG#
 שאלי גנך הסודי אותי יוביל

Cm       FmGm
 בסנוורים אותי מכהאתאז דווקא

C#  EbG#
 הדבריםשל הפשטות בקסמי

#G#EbFmF#C#G: מעבר
G# EbFmF#C#G#

Cm    FmCm
 בתוכחה עלי מתנפלים נשים ארגוני

C# EbG#
 שנכוןמה והמשפחה הבית עולכלאת עליך זורק שאני

Cm    FmCm
 פנאילי איןלאאבל מה אעשה אין לי פנאי

C#    EbG#
 עיניאת ממך להוריד יכול לא

Cm   FmCm
 בכלל כאןלאאת מרחק תופסת וכשאת

C#   EbG#
 שגל מרקשל מהציור המרחץ החתן כמו אני אז

Cm        FmCm
 תדרכי תלכיבו מקוםכל:אותלך זה

C#   EbG#
יתחייכ ופתאום תעמדי

G#     EbFm
 העינייםאת ממך להוריד יכול לא
F# C#G#
יפתי יפתי יפתי

G#         EbFm
 העינייםאת ממך אורידלאלאלאלא לא
F# C#G#
יפתי יפתי יפתי
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 אביב גפן-לא יכולתי להציל אותך 

 DAsus DAsus DAsus DAsus: פתיחה

Bm    A                D G
 לא יכולתי להציל אותך

GBmGA
 מה היה חסר כדי שנשמח

DABmE
 למרות שרק ליבי דימם כשליבך שכח

DADAsus DAsus 
ךלא יכולתי להציל אות

Bm    A                D G
 לא יכולתי להציל אותך

GBmGA
 היו לנו תקופות יפות כל כך

DABmE
קצת מסובך  פתאום נהיה לך קצת עצוב ולי

DADAsus DAsus 
 ולא יכולתי להציל אותך

Bm    A                D G
 לא יכולתי להציל אותך

GBmGA
מת לחבק אותך עכשיו  אני

DABmE
 למרות שאת זו שהלכה לא אני זה שברח

DADAsus DAsus 
 לא יכולתי להציל אותך

Bm    A                D G
 ולא יכולתי להציל אותך

GBmGA
 לא יכולתי להציל אותך

DABmE
 מעגל אחד נסגר ומעגל נפתח

DADAsus DAsus 
 ולא יכולתי להציל אותך
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 שלומי שבת- לא נזוז מכאן 

)2קאפו בסריג(

Em CD
לאןמכא  לא נזוז מכאןן לא חשוב

GB
 יחד נישאר ואולי

Em CD
 אני לא אתפלא בוקר יעלה מכאן

G
 שאני עוד כאן

EAm
לכאן הכל התחי א ייגמר לעולםל

DG
 מתפללים עם כולם כאן שוב נשבעים

FmE
את התקוות לא נהיה לבד  אוספים

BB7Em
 לנו לבכות הלילה עוד מותר

Em CD
 אם אני עוד כאן יש לי אור קטן מכאן

GB
 זה תמיד סימן שיבוא

Em CD
נתן אלוקים לקח רק טוב  אלוקים

G
 אור כחול לבן

EAm
 לא ייגמר לעולם כאן הכל התחיל

DG
 מתפללים עם כולם, כאן שוב נשבעים

FmE
את התקוות לא נהיה לבד  אוספים

BB7Em
 לנו לבכות הלילה עוד מותר
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 מאיר אריאל-לא תתפוס אותי 

Em GDAm
 זה מתחיל בעינייך

CGD
 ויורד ללשונך

Em  G
 ועולה בצחוקך

DC
 ייךעינלוחוזר

CBmAm
 לא תתפוס אותימכריז לא תתפוס אותי

Em GDAm
 זה ניצוץ בעינייך

CGD
 זהו צליל בקולך

Em  G
 זהו טעם בצחוקך

DC
 ידוד בעינייךיכ
CBmF#m

 לא תתפוס אותיילא תתפוס אות מכריז
Bm 
 לא תתפוס אותי

Em GDAm
 רשתות כבר פרשתי

CGD
 מלכודות אין מספר

Em  G
 כצייד על משמר

DC
 עד בוש התייבשתי

CBmF#m
 לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי: ואת

Bm 
א תתפוס אותיל

FCG
 כמה שלא תהיה נחמד

GC
 כמה שלא תבין אותי

FAmD
 כמה שתחזיק מעמד

CF#m Bm       
 לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי, לא

Em 
 לא תתפוס אותי

CBmAm
 לא תתפוס אותי לא לא תתפוס אותי

Em GDAm
 את מתעטפת בי
CGD
את מתכסהו  בי

Em  G
את מנסה  אותי

DC
 אם דעתי נטרפת

CBmF#m
 לא תתפוס אותי כשאת לא תתפוס אותי

Bm 
א תתפוס אותיל

FCG
את חופשיה  שמה הרחק

GC
 איש לא ישלוט באחותי

FAmD
את בסביבה  רק במקרה

CF#m Bm       
 לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי, לא

Em 
 לא תתפוס אותי

CBmAm
 לא תתפוס אותי לא לא תתפוס אותי

CF#m Bm       
 לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי, לא

Em 
 לא תתפוס אותי

CBmAm
 לא תתפוס אותי לא לא תתפוס אותי
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 עופרה חזה-לאורך הים 

Am Am/G Fmaj7 E
את הדמעות  תגיד לי איך לעצור

Am Am/G Fmaj7 E
יש עולם אחר לחיות  תגיד לי איפה

Am Am/G Fmaj7 E
 תגיד לי למה אין אמת רק הזיות

Am     Am/G Fmaj7 E
 אז למה לנסות ולהמשיך עכשיו לבכות

CG/B GBdim 
יש עולם  לאורך הים אין גלים

Am BEmG7/D 
 שנשבר לרסיסים על המזח

CG/B GBdim 
יש עולם  לאורך הים אין גלים

Am FAm
 שנשבר לרסיסים על המזח

Am Am/G Fmaj7 E
את הדמעות  תגיד לי איך לעצור

Am Am/G Fmaj7 E
יש עולם אחר לחיות  תגיד לי איפה

Am Am/G Fmaj7 E
 כשאנשים רצים אל תופת כמו אל ים

Am Am/G Fmaj7 E
 אני ארוץ אל תוך האש אם יחזרו משם

CG/B GBdim 
יש עולם  לאורך הים אין גלים

Am BEmG7/D 
 סיסים על המזחשנשבר לר

CG/B GBdim 
יש עולם  לאורך הים אין גלים

Am FAm
 שנשבר לרסיסים על המזח

Am Am/G Fmaj7 E
 תגיד לי איך עם המוות אתה חי

Am Am/G Fmaj7 E
 מסתיר הדמעות בכל לילה תגיד לי עד מתי

Am Am/G Fmaj7 E
 האש שקוראת לי לא נמצאת שם באמת

Am    Am/G Fmaj7 E
 וזה שנעלם האם יחזור או כבר מת

CG/B GBdim 
יש עולם  לאורך הים אין גלים

Am BEmG7/D 
 שנשבר לרסיסים על המזח

CG/B GBdim 
י ש עולםלאורך הים אין גלים

Am FAm
 שנשבר לרסיסים על המזח
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אריק איינשטיין, אביב גפן- לבכות לך

Em Am7 Em/G 
 אני הולך לבכות לך

Am/F# BEm
 תהיה חזק למעלה

Em Am7 Em/G 
 געגועי כמו דלתות

Am/F# BEm
 שנפתחות בלילה

Am7 Dsus4 D
 לנצח אחי

GAm7 
 אזכור אותך תמיד

Bsus4 BEm
 וניפגש בסוף אתה יודע

Am7 Dsus4 D
 ויש לי חברים

GAm7 
 אבל גם הם כבים

Bsus4 BEm
 אל מול אורך המשגע

Em Am7 Em/G 
 כשעצובים הולכים לים

Am/F# BEm
 לכן הים מלוח

Em Am7 Em/G 
 וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר

Am/F# BEm
 לא געגוע

Am7 Dsus4 D
 לנצח אחי

GAm7 
 אזכור אותך תמיד

Bsus4 BEm
 ונפגש בסוף אתה יודע

Am7 Dsus4 D
 ויש לי חברים

GAm7 
 אבל גם הם כבים

Bsus4 BEm
 אל מול אורך המשגע

GC
 וכמו הגלים אנחנו מתנפצים

A/Db D
 אל המזח אל החיים
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 איפה הילד- לבן בחלום שחור 

DDbC
 עמוק עמוק עמוק

DDbC
ו נ ל ל צ

Fm Fm/D 
 רחוק רחוק רחוק

Ab C
 הגענו רחוק

DDbC
ה ב ה א

DDbC
 למה עזבת אותנו

Fm Fm/D 
 אם תסלחי לי אי פעם

Ab C
י ת ב ו ה א

Ab G
 אם תרצי אחזור

Cm BbAb
 לבן בחלום שחור

FAbG
 אם תסלחי לי אי פעם

FAbG
ת ב ו ה יא

DDbC
 רוקדים רוקדים רוקדים

DDbC
 עד שמתים

Fm Fm/D 
 עד שהרגת אותי

Ab C
 אהובתי

DDbC
הבהא
DDbC

 למה עזבת אותנו
Fm Fm/D 

 אם תסלחי לי אי פעם
Ab C

ה יא ת ב ו

Ab G
 אם תרצי אחזור

Cm BbAb
 לבן בחלום שחור

FAbG
 אם תסלחי לי אי פעם

FAbG
י ת ב ו ה א
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 דן תורן- לבן על לבן 

Em 
 היא יודעת לעשות

GD
 שירדו לה דמעות

Em 
 זה סימן לחבק בשבילי

G
 היא צוחקתי בא ועושהאנ
DAm
 שאף אחד לא רואהמזל

CG
 בטח חסרות לי מילים

DAm
 לא מוגן אני לא מובן

CG
 היא לא יכולה לראות

D
 זה לבן על לבן

Em 
 עד כאןאז אי אפשר

Em G
 לא בא איתך במשא ומתן

D
 רוצה שאני אצחיק אותך

Em 
 לא בא איתך

G
 לא משנה לאן

D
 רוצה מכות

CG
 אני לא רוצה לעשות מעצמי מסכן

D
 למרות שיש לי זכות

Am CG
 אבל עכשיו אני כל כך מתבייש בעצמי

GD
 שבא לי למות

CG
 היא לא יכולה לראות

D
 זה לבן על לבן

Am 
 אז אי אפשר עד כאן

C
 אני לא מובן אני לא

CG
 בטח חסרות לי מילים

D
 אני לא מוגן

Em 
 עד כאןאז אי אפשר

Em G
 לא בא איתך במשא ומתן

D
 רוצה שאני אצחיק אותך

Em 
 לא בא איתך

G
 לא משנה לאן

D
 רוצה מכות

CG
 היא לא יכולה לראות

D
 זה לבן על לבן

Am 
 אז אי אפשר עד כאן

C
 אני לא מובן לא מוגן אני לא

CG
 בטח חסרות לי מילים

D
 אני לא מוגן

Em 
 עד כאן אז אי אפשר
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ביקה פיקצ-לגור איתו 

Em 
 השמש זורחת היום בחמש

Am 
 להתלבש אני מתחילה אז

BC
 משהו בתוכי מתרגש

Em B
 לגור איתו

Em 
יש לי חולצת טריקו ירוקה

Am 
 הגוף היא טיפה הדוקה שעל

BC
 למה אני פתאום מסמיקה

Em B
 לגור איתו

EAm
קצת עצובהד שהופעת הייתיע

DGB
 עד שהגעת חיפשתי עוד אהבה

Am Em
 לא האמנתי שכך אפשר לאהוב

BAmEm
 נדלקתי אּו כמה זה טוב ופתאום

Em 
 נוסעים ברחוב בין המון אנשים

Am 
 רה וטפשיתז אני מרגישה קצת

BC
 הם בטח יודעים שאני לא אשתו

Em B
 לגור איתו

Em 
 אטומות אני מחייכת פניו

Am 
 מה להגיד מה צריך לעשות

BC
את כל השיטות  אינני יודעת

Em B
 איתו לגור

EAm
 עצובהקצת עד שהופעת הייתי

DGB
 עד שהגעת חיפשתי עוד אהבה

Am Em
 לא האמנתי שכך אפשר לאהוב

BAmEm
 נדלקתי אּו כמה זה טוב ופתאום

Em 
 הסלון כאן המטבח ושם

Am 
 אני מסדרת הכל בארון

BC
 דיו וכאן מיטתיהנה בג

Em B
 לגור איתו

Em 
 ציפורים בתוך כלוב של זהב שתי
Am 

 בלילה כמעט וראיתי כוכב
BC

 טוב אינני חולמת כמה זה
Em B

 לגור איתו

EAm
קצת עצובה עד שהופעת הייתי

DGB
 עד שהגעת חיפשתי עוד אהבה

Am Em
 לא האמנתי שכך אפשר לאהוב

BAmEm
 נדלקתי אּו כמה זה טוב ופתאום
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 גבי שושן-להשתטות לפעמים 

G: פתיחה G Am Am  
G G Am Am  

Am Dm
א  יתי על גב הקשת בענןבואי לרכב

GCE
 מזמן זה דבר אשר רציתי לעשות

Am Dm
את עצמנו שם לשים  אך אם לא נצליח

EAm
 לפחות נרכב על גב סוסים

Am Dm
 נדהרונקנה אופנוע ואיתו בואי

GCE
את הדרכים בעמק ובהר  נחרוש

Am Dm
 השנה אך אם לא יספיק לכך כספנו

EAm
 מאתיים גרם גבינה אז נקנה

GC
מהכי לא חשוב לאן נלך ולא  נעשה חשוב

EAm
 העיקר שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה

GC
 נעשה לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה

EAm
 רק שנהיה ביחד זו עם זה

Am 
 אותך פשוט מאוד אוהב, וט אוהב אותךאני פש

Gm Dm
 חושב עלייך בלילות ובימים

E
 אותך פשוט מאוד אוהב, אני פשוט אוהב אותך

Am 
 ולא איכפת לי להשתטות קצת לפעמים

G: מעבר G Am Am 
G G Am Am 

Am Dm
 שבאפריקה ונגל' בואי וניסע לג

GCE
 לא נאמר לאף אחד ואיש גם לא ניקח

Am Dm
 להגיע אך אם לא יצא לנו לשמה

EAm
 לפחות ניסע להרצליה

Am Dm
קצת נעיםכ ן היה נחמד כאן ואפילו

GCE
 כשעושים חיים משוגעים טוב נורא

Am Dm
 עוד דבר אחד נותר רק אם תגידי כן

EAm
 ונתחתן בואי נשתטה

GC
מהכי  נעשה לא חשוב לאן נלך ולא חשוב

EAm
 העיקר שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה

GC
 נעשה לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה

EAm
 רק שנהיה ביחד זו עם זה
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 דנה ברגר-לומדת לעוף 

A
 יכול להיות שאתה מרגיש עזוב

Dmaj7
את זה עכשיו פתאום  אני קולטת

F
 אולי הייתי יותר מדי עם עצמי

A9 
 אולי תפסתי מרחק

A
 מי מחכה למי באזור הנפשי

Dmaj7
 מי לא קורא למי אני אני

F
 להסתכל אחד לשני

A9 
 בעיניים

Dmaj7A9
 עכשיו אני לומדת לעוף חושבת על מים

Dmaj7A9
 עכשיו אני לומדת לעוף עוצמת עיניים

F
 בינתיים

A
 ני מבזבזת כוחות יקרים על שטויותא

Dmaj7
 עושה רושם על זרים

F
 יכול להיות שנשארת בצד

A9 
 לרגע

A
תרתבוא אלי ואל תוו

Dmaj7
 אני אוהבת אותך יותר ויותר

F
 אולי הרשתי יותר מדי לעצמי

A9 
 אולי הגזמתי

Dmaj7A9
 עכשיו אני לומדת לעוף חושבת על מים

Dmaj7A9
 עכשיו אני לומדת לעוף עוצמת עיניים

F
 בינתיים

A
 יכול להיות שאתה מרגיש עזוב

Dmaj7
את זה עכשיו פתאום  אני קולטת

F
 אולי הייתי יותר מדי עם עצמי

A9 
 אולי תפסתי מרחק

A
 מי מחכה למי באזור הנפשי

Dmaj7
 מי לא קורא למי אני אני

F
 להסתכל אחד לשני

A9 
 בעיניים

Dmaj7A9
 עכשיו אני לומדת לעוף חושבת על מים

Dmaj7A9
 עכשיו אני לומדת לעוף עוצמת עיניים

F
 בינתיים
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 אלי מגן- לזכור 

Cm 
 מחשבות רשמתי עתה עד

Cm Eb
 וחרד מתרגש

Gm Eb
 אחרכחבי אין

Cm 
 רעיוןכלעל לעצמי מקפיד

Cm Eb
 שכחה מלות שונא

Gm Eb
 אחרכחבי אין

Eb D
 לזכר בכלל מדוע אבל

Eb        D
 מפחד כמוני איש

GFEb
 נכון קורע בזהירותמפחד

GFEb
 נכון קורע בזהירותמפחד

DEbCmCm: מעבר

Cm 
 מחשבות רשמתי עתה עד

Cm Eb
 וחרד מתרגש

Gm Eb
 אחרכחבי אין

Cm 
 רעיוןכלעל לעצמי מקפיד

Cm Eb
 שכחה מלות שונא

Gm Eb
 אחרכחבי אין

Eb D
 לזכר בכלל מדוע אבל

Eb        D
 מפחד כמוני איש

GFEb
 נכון קורע בזהירותמפחד

GFEb
 נכון קורע בזהירותמפחד
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 קורין אלאל- לחיות 

Am CFE
 רגע הבל רגע שטות לא רוצה ליפול על

Am CFE
ה מילים בלי משמעותלא רוצה אותך יור

EAmCE
 בלי שפל או גיאות לא רוצה שוב ים סוער

Am CFE
את צעדי  לא רוצה אבק דרכים מסתיר

Am CFE
 מפחד מילותי לא רוצה לשתוק יותר

EAmCE
 לא רוצה לבעור תמיד בלי מים על פני

Am CFE
 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am CF7E
 על חוט של אהבה לחיות ולא למות

Am CFE
 תלויה על חוט אותך פשוט ציפוררוצה
Am CF7E

 על חוט של אהבה לחיות ולא למות

Am CFE
 מאירה לא רוצה שקיעות כשעוד השמש

Am CFE
 לא רוצה לדעת למה טוב הופך לרע

EAmCE
 קרה לא רוצה לישון לבד בתוך מיטה

Am CFE
 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am CF7E
 על חוט של אהבה לחיות ולא למות

Am CFE
פ  תלויה על חוט שוט ציפוררוצה אותך

Am CF7E
 על חוט של אהבה לחיות ולא למות

Am CFE
 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am CF7E
 על חוט של אהבה לחיות ולא למות

Am CFE
 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am CF7E
 על חוט של אהבה לחיות ולא למות



404

התעשמיקי גבריאלוב ויפעת- לחיי האהבה

GAmBmC
GAmBmC

GGBmBm
 הפוכים,יםשני עולמות נפרד

Em EmDD
 אין ביניהם שום דמיון, מנוגדים

GGBmBm
 ואנחנו, שני חלומות אבודים

Em EmDD
 סיכוי של אחד למיליון, לכודים

GAmDG
 אז בואי ונשתה לחיי האהבה

Bm EmDD
 הסוערת ואכזרית

GAmDG
 בואי ונשתה לחיי האהבה

Bm EmDD
 אפשרית- האחת הבלתי

GGBmBm
את שפתיי ואלייך  שמך מלטף

Em EmDD
יש בי סופת מחשבותמבטי

GGBmBm
 בתוכי, אתה מעלי מתחתי

Em EmDD
 אבל המילים מתעכבותבנשימותי

GAmDG
 אז בואי ונשתה לחיי האהבה

Bm EmDD
 סוערת ואכזריתה
GAmDG

 בואי ונשתה לחיי האהבה
Bm EmDD

 אפשרית- האחת הבלתי

BEmBEm
 וכמה שהיא מטרפת, כמה שהיא מכשפת

AADC
ע, ותמיד  אבל כמה שהיא מתוקה, מוקהעל סף תהום

:סולו
GAmDG

Em AmDD
GAmDG

Em AmDEb→עולה בחצי טון 

):גבוה בחצי טון( פזמון
Ab BbmEbAb

 אז בואי ונשתה לחיי האהבה
Cm FmEbEb
 ערת ואכזריתהסו
Ab BbmEbAb

 בואי ונשתה לחיי האהבה
Cm FmEbEbAb

 אפשרית- האחת הבלתי
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 אריק סיני- לי ולך 

G7  Dm C 
 בים הרוגע

G7   Dm C 
 השמש שוקע

F C7 C  
 למי יתגעגע

C G7     C      
 לי ולך לי ולך,לי ולך

G7  Dm C 
חכאוד מתלק

G7  Dm C 
 עולה הירח
F C7 C  

 למי הוא זורח
C G7     C      

 לי ולך לי ולך, לי ולך

C F
 כאן שנינו לבד
C G7 Dm 
 פוסעים יד ביד

C F
 שנועד בשביל

C G7     C      
 לי ולך לי ולך, לי ולך

G7  Dm C 
 בגן שיח ורד
G7  Dm C 
את למי הוא  סוגר

G7  Dm C 
 עלי הכותרת

C G7     C      
 לי ולך לי ולך, לי ולך

G7  Dm C 
 ורוח של ערב
G7  Dm C 

 הצמרת הומה
F C7 C  

 למי היא מזמרת
C G7     C      

 לי ולך לי ולך, לי ולך
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 שולי נתן-ליל אמש 

Bm GF#
 הכוכבים דולקים הלילה כאןכל

Em F#Bm
 ובדשא שרה ממטרה

Bm GF#
 יוצאים הלילה לדרכם הוא והיא

Em F#BmA
 בין הפרדסים והשדרה

DA
 במשעול בלב שדות

F#  A Bm
 לבדו זוג פוסע

Em  Bm AF#
 ידה בתוך ידוו
F# Bm

 כברכת שלום

Bm GF#
 הביצות כל הכוכבים נושרים אל

Em F#Bm
 וטובעים בתוך ערפל כבד

Bm GF#
 הוא והיא שומעים פעמוני חצות

Em F#BmA
 כהד וליבם עונה להם

DA
 ול בלב שדותבמשע

F#  A Bm
 לבדו זוג פוסע

Em  Bm AF#
 ידה בתוך ידוו
F# Bm

 כברכת שלום

Bm GF#
ש רח כל הכוכבים כבים עם

Em F#Bm
 אפור הרקיע צח וגם

Bm GF#
י דח הוא והיא חוזרים בדרך

Em F#BmA
 הוא לא יחזור, רק ליל אמש

DA
 במשעול בלב שדות

F#  A Bm
 לבדו זוג פוסע

Em  Bm AF#
 ידה בתוך ידוו
F# Bm

 כברכת שלום
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 שלום חנוך- לילה 

CGC
 מעל הצמרות עדים העננים

Em CC7F
 כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן

Dm EEsus4 
 אפשר לשבת

Am Am6 
 שם בפינה אותו ספסל

Am D
 קלט את כל כמות הטל

FDm
 תיקח מגבת-והתרטב

GCDm7 E7
 לה ושותקאומר הלי

Am D
 הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן

Em E7Am
את התנועה בשלל גחליליות  הוא מעוור הוא מכוון

Em 
 הוא מספר מעשיות

Am Em
 והוא חושב שילדים מאמינים לזה

DC
 הוי לילה שכזה כזה

CGC
 בחלונות כבו מזמן כל האורות

Em CC7F
 ושתי עיניים ירוקות שולחות סימפוניות אנקות

Dm EEsus4 
 סולם מינורי

Am Am6 
 בביתני התינוקות

Am D
 מיללים בהפסקות

FDm
 נצבט הלב היי אמא עורי

GCDm7 E7
 אומר הלילה ושוכב

Am D
 הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן

Em E7Am
את התנועה  בשלל גחליליותהוא מעוור הוא מכוון

Em 
 הוא מספר מעשיות

Am Em
 והוא חושב שילדים מאמינים לזה

DC
 הוי לילה שכזה כזה

CGC
 החלה רוח שורקת אלף מנגינות

Em CC7
רת את נשימתהחצר פניה מליטה עוצ

Dm EEsus4 
 כי בא אורח

Am Am6 
את פיו  הסהר מעגל

Am D
 כך חביב-במין חיוך כל

FDm
 אתה קירח-ומסתרק

GCDm7 E7
 אומר הלילה וצוחק

Am D
 נותןהלילה הזה שום סימן הוא לא

Em E7Am
את התנועה בשלל גחליליות  הוא מעוור הוא מכוון

Em 
 הוא מספר מעשיות

Am Em
 והוא חושב שילדים מאמינים לזה

DC
 הוי לילה שכזה כזה
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לישיית גשר הירקוןש-לילה בחוף אכזיב 

Ebm G#m
 והחושך והמיםהרוח

BBb
את צעדךזוכרים  מליל אתמול
Ebm G#m 
את עקבותייךהקצף  שמחה

Bb Ebm
 שהיית כאן לבדךיודע

Ebm DbBBb
האני  ולך כעיוור אחרייך

Ebm DbBBb
 בחושך נושקת לפני המיםרוח

Ebm DbBBb
 לא יעיר אלי בחוף בעוברךשוב

Ebm DbBBbEbm
 צחור החבצלת בשחור שערך

Ebm G#m
 המים והרוח והחושך

BBb
 אמרו לי שעברת כאן יחפה

Ebm G#m 
 מדוע לא הייתי כאן ללחוש לך

Bb Ebm
את נהדרת ויפה  איתי

Ebm DbBBb
 כעיוור אחרייך הולךאני

Ebm DbBBb
 בחושך נושקת לפני המיםרוח

Ebm DbBBb
 לא יעיר אלי בחוף בעוברךשוב

Ebm DbBBbEbm
 צחור החבצלת בשחור שערך

Ebm G#m
 החושך והמים והרוח

BBb
 עונים לי בחידה שאין לה סוף

Ebm G#m 
לך, הו  מהם הקולות אשר קראו

Bb Ebm
 בלילה בלי ירח אל התכול

Ebm DbBBb
 כעיוור אחרייך הולךאני

Ebm DbBBb
 בחושך נושקת לפני המיםרוח

Ebm DbBBb
 לא יעיר אלי בחוף בעוברךשוב

Ebm DbBBbEbm
 צחור החבצלת בשחור שערך

Ebm DbBBb
 כעיוור אחרייך הולךאני

Ebm DbBBb
 בחושך נושקת לפני המיםרוח

Ebm DbBBb
 לא יעיר אלי בחוף בעוברךשוב

Ebm DbBBbEbm
 צחור החבצלת בשחור שערך
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 חמי רודנר-לילה בלי טיפה של דלק 

BBEF#B: פתיחה
BBEF#

B
 התחפש לרוח

B
ה שמועההתחפש
EF#

 הוא נשא אותה הרחק
B

 נהפכה תרועה

B
 צל שלה נוגע

B
 צל שלו נסוג

EF#
 צל שלה מופתע מעט

B
 צל שלו נמוג

G#m Ebm C#m
 ניגש עכשיו אם אני

G#m Ebm C#m
 לא תברח ולא תצרח

E
 ואני כבר לא זוכר

B
ך זה וכךאי

B
 לילה בלי טיפה של דלק

Ebm 
 לילה בלי טיפה

F#m EGA
 הבן שלך בכלאאמא הי
B

 תסרגי כיפה
B

 לילה בלי טיפה של דלק
Ebm 

 לילה בלי טיפה
F#m EGA

 הבן שלך בכלאאמא הי
B

 תסרגי כיפה

BEbm: מעבר
G#m           Ebm C#m 
EGC

C
 צל שלה תוהה

C
 בפרופיל שביר

FG
 מה שלא יקרה עכשיו

C
 לא יהיה סביר

C
 צל שלה נשבר לו

C
 צל שלה כואב

FG
 היא כבר לא אכפת לה מי

C
 זה גם זה עוזב

Am EmDm
 אם אני ניגש עכשיו

Am EmDm
 לא תברח ולא תצרח

F
 ואני כבר לא זוכר

C
 איך זה וכך

C
 איזה לילה קר בלי דלק, אח

Em 
 לילה בלי טיפה

GFG#A#
 הבן שלך בכלא, הי אמא

C
 תסרגי כיפה

C
 לילה בלי טיפה של דלק

Em 
 לילה בלי טיפה

GFG#A#
 הבן שלך בכלא, הי אמא

C
 תסרגי כיפה
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 יוריק בן דויד- לילה לי 

E--0--------------0------------0----------------0-------------0--- 
B----------------------------------------------------------------- 
G------------------------2--0----------------------------2--0----- 
D----------------------------------------------------------------- 
A----------------------------------------------------------------- 
E----------------------------------------------------------------- 

CEmAmEm
 בלילות, השיר הזה נכתב

CEmAmEm
 כשכל המנגינות כבר כלו

CEmBmD
 כשהשעון בקצב קר ושחר חוצפני

E7 CEm7 BmEmAmEm
נה...לקחו עוד לי  דר לתמיד... לה

CEmBmD
 ושחר חוצפניכשהשעון בקצב קר

E7 CEm7 BmEmAmEm
נה...לקחו עוד לי  דר לתמיד... לה

Bm DE7CF#mBm
 כל העיר הזאת שלי, לילה לילה לי

Bm DE7CBmEm
 לילה שלי שלי, לילה תשורר שיריך לי

CEmAmEm
 בלילות, השיר הזה כואב

CEmAmEm
 את כל האהבות שכלו

CEmBmD
את כל אותם כוכבי שביט שנמוגו ביופיים

E7 CEm7 BmEmAmEm
 של הים אלפי המרחבים ואת

Bm DE7CF#mBm
 כל העיר הזאת שלי, לילה לילה לי

Bm DE7CBmEm
 לילה שלי שלי, לילה תשורר שיריך לי

CEmAmEm
 בלילות, השיר הזה בוכה

CEmAmEm
 נעולות על כל אותן חומות

CEmBmD
 על כל אותם עניים שתעו במחשכים

E7 CEm7 BmEmAmEm
 בשחקיםאשר החלומות ועל

Bm DE7CF#mBm
 כל העיר הזאת שלי, לילה לילה לי

Bm DE7CBmEm
 לילה שלי שלי, לילה תשורר שיריך לי
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 מאיר אריאל-לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ 

GEm
 מאת ארנסט המינגווי" איים בזרם"קורא

CD
את זה יפה אהרן אמיר  תרגם

GEm
 הוא יצחק אותה על המיטה הרחבה שלו אז עוד מעט

CDDsus2 D
 והוא אחד העצובים בעיר

GEm
 שלושה בנים אז הוא עובד כאיש ביון הוא כבר איבד
CD

 מלחמת העולם הכי שנייהווז
GEm
ח שבהוואנה יושב בבאר ם שהוא יפגוש בה כאןוללא

CDDsus2 D
 זאת שכבר שנים האין שנייה

GEm
אתו ארבעה ימיםשלחופשה  זונה זקנה שותה

CD
 רוצה סיפור ושיכניס בו אהבה

GEm
 קונג וכל הסיניות שלו-הונגעללההוא מספר

CDDsus2 D
י צבאמד פתאום נכנסת היא

GEm
 צווארי אישה היא בדרנית של חיילים נפלו איש על

CD
 אבל הלילה היא שלו אם הוא רוצה

GEm
 הראשונה והם עכשיו נוסעים אליו היתה אשתו

CDDsus2 D
 אני עכשיו אל השמירה יוצא

GEmCDGEmCD
 או או או או או או או או או או או או

GEm
את כל העיר ירח שועלים מלא  מרביץ בהיר

CD
 גזרת המגננה הים ההר

GEm
 שכנראה ומצלצל הטלפון ומודיעים

CDDsus2 D
 חוליית אויב אחת הסתננה

GEm
 הים הלוך חזור עם המשקפת שנמשכת לירח כמו

CD
 אך שום תנועה אינה נראית

GEm
 ולך לך שרים לי במצעד הפזמונים

CDDsus2 D
 רק הולך מכאן כעת הייתי טס לא

GEmCDGEmCD
אוא ו או או או או או או או או או או

GEm
 אני יוצא הביתה לחופשהאולי

CD
 המשקפת לא לחשוב אני נצמד אל

GEm
 תפוח-פלחי- באוהל מחכים לי אור ותה

CDDsus2 D
 וטוב וסיגריה וסיפור חזק

GEm
 חוץ מכוכב אחד קטן שהתחזה נצנוץ חשוד

CD
 דבר הפזמונים עברו בסך בלי שום

GEm
 הירח על העיר ועל היםועוד מבט על

CDDsus2 D
 עבר ואז חבר בא ואומר זמנך

GEmCDGEmCD
 או או או או או או או או או או או או

GEm
תהנ  תפוח עוד ארבע חמש סיגריות-פלחי-פלו שני

CD
 השיר כי פתאום נתקע לי כאן

GEm
 אבל עכשיו הוא יצחק אותה על המיטה הרחבה שלו

CDDsus2 D
 בעיריםוהוא אחד העצוב

GEmCDGEmCD
 או או או או או או או או או או או או

GEmCD
 לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ
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 אביב גפן- לילות לבנים 

Am: פתיחה F#m   C#m   E 

C#m           E 
 לאחרונה כמעט כל פניה

Am              F#m 
 ניראת דרך ללא מוצא
C#m                   E 

 כל יום שעובר זה יותר מתבהר
Am       F#m 
 כמה שאת חסרה

Cm              E 
 תני לי סיבה לחבק אותך

G#                Ebm 
 מלילות לבנים אני בא אליך

Cm            E 
ת  יד וניברח מכאן'תני לי

G#               Ebm  
 הלילות לבנים כשהם בלעדיך

C#m                  E 
את עכשיו ישנה כמו פייה עצובה

Am                F#m 
את כל הקסמים  שגנבו לה

C#m                  E 
 ואני מרוחק מנותק משותק

Am          F#m 
 והלב מתנפץ לרסיסים

Cm              E 
 תני לי סיבה לחבק אותך

G#                Ebm 
 מלילות לבנים אני בא אליך

Cm            E 
ת  יד וניברח מכאן'תני לי

G#               Ebm  
 הלילות לבנים כשהם בלעדיך

A: מעבר Em C#m F 
A Em C#m F 

C#m              F 
 תני לי סיבה לחבק אותך

A Em 
 מלילות לבנים אני בא אליך

C#m            F 
ת  יד וניברח מכאן'תני לי

A Em  
 הלילות לבנים כשהם בליעדיך

A#m: מעבר Gm Dm F 

Dm                   F 
 כל יום שעובר זה יותר מתבהר

A#m       Gm 
 כמה שאת חסרה
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 דופלר תופעת-ליפול על גן עדן 

DmCBbDmCG: פתיחה

Dm CFG
 בוא ניקח סירה קטנה נפליג בה אל הים

Dm CBbC
את הפקק  ברגע שנתפוס מרחק נוציא לה

Dm CFG
 נטוס מחוף לחוףבוא ניקח דקירה קטנה

Dm CBbC
 וכשהגלגלים יורמו נוכל סוף סוף לצעוק

FGBbDm
 אל תגיד זה לא יפה אל תהיה קשה

Bb FG
 כי מה אני בסך הכל רוצה

Dm                G CAm
 פול על גן עדן ליפול על גן עדןרק לי

Dm           Am CG
 ליפול על גן עדן

Dm CFG
 בוא ניקח מקל שחור בקוטר בינוני

Dm CBbC
 נדפוק כדור אחד בראש נעוף לעננים

Dm CFG
 ניקח גלולה כתומה ועוד אחת ועודבוא

Dm CBbC
 אם לא נוכל למות מזה אז לפחות נרקוד

FGBbDm
 אל תגיד זה לא יפה אל תהיה קשה

Bb FG
 כי מה אני בסך הכל רוצה

Dm                G CAm
 רק ליפול על גן עדן ליפול על גן עדן

Dm           Am CG
 ליפול על גן עדן

FGBbDm
 אל תגיד זה לא יפה אל תהיה קשה

Bb FG
 כי מה אני בסך הכל רוצה

Dm                G CAm
 גן עדן ליפול על גן עדןרק ליפול על

Dm           Am CG
 ליפול על גן עדן רק ליפול

Dm CFG
 בוא ניקח שטיפה קטנה מתחת לברזים

Dm CBbC
את הורידים  ואם יהיה לנו קשה נחתוך

DmCBbDmCG: מעבר
Dm CBbDmCG

Dm                G CG
 רק ליפול על גן עדן בדרך קיצור

Dm           G CAm
 רק ליפול על גן עדן זה כל הסיפור

Dm                G CAm
 ליפול על גן עדן ליפול על גן עדן

Dm        Am CG
 ליפול על גן עדן

DmCBbDmCG: סיום
Dm CBbDmCG
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 נוער שוליים-לך איתה 

Bm Bm/A Bm/G# Gmaj7 
 בעיניך שוב רואה והיא

Gm DF#
 שהיית שוב איתה אתמול

Bm Bm/A Bm/G# Gmaj7 
 בעיניך איך רואה והיא

Gm DF#
 אתה והיא עכשיו לבד לבד

Bm Bm/A Bm/G# Gmaj7 
את פניך רואה והיא  שוב

Gm DF#
 מבט מביטות בה באותו

Bm Bm/A Bm/G# Gmaj7 
 בידיך אוחזת והיא

Gm DF#B
 בידיך הקרות כמעט

Em 
 אם היא אמרה שהיא

Am B
כך אוהבת רק  אותך כל

Em AmB
 אז לך איתה לך לשם

Em 
 אם היא אמרה שהיא

Am B
כך אוהבת רק  אותך כל

Em 
 אז לך איתה

Am BCEm
 לך איתה לשם לך

Bm Bm/A Bm/G# Gmaj7 
 בעיניך שוב רואה והיא

Gm DF#
 איתך האתמול שלך רק היא

Bm Bm/A Bm/G# Gmaj7 
 איך בידיה רואה והיא
Gm DF#

את ראשך כל כך בחום ליטפה

Bm Bm/A Bm/G# Gmaj7 
 והיא רואה בזרועותיך

Gm DF#
 איך ראשה בזרועותיך נע

Bm Bm/A Bm/G# Gmaj7 
 בעיניך שוברואה והיא
Gm DF#B

 כולה, כולה שלך, איך כולה

Em 
 אם היא אמרה שהיא

Am B
כך אוהבת רק  אותך כל

Em AmB
 אז לך איתה לך לשם

Em 
 אם היא אמרה שהיא

Am B
כךאותך אוהבת רק  כל

Em 
 אז לך איתה

Am BCEm
לשם לך  לך איתה
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 אור כשדים- לך מכאן 

GmBbCEbGmBb: פתיחה

CEbGmBbCEb
 למה שלא תלך למה שלא תלך

GmBbCEb: מעבר

Gm Bb
 לנו סערההייתה

CEb
 חשבנו שנעלה לשמיים

Gm Bb
 היינו כמו זוג יונים

CEb
 יוני קרקס רוכבות על אופניים

Gm Bb
 עכשיו כשכבר די ברור

CEb
 שלא נהיה ביחד לנצח

Gm Bb
 אני לא רוצה לזכור

CEb
 רוצה שתלך עכשיו ומהר כן

Gm Bb
 לך מכאן לך עכשיו

CEb
 צא כבר צא ותשאיר את המפתח

Gm Bb
 אל תחזור אף פעם

CEb
 צא כבר צא ואל תתווכח

GmBbCEbGmBb: מעבר

CEbGmBb
ת לךלמה שלא תלך למה שלא

CEbGmBb
 הכל היה ורוד מדי אולי

CEbGmBb
 הבטחת לא לבגוד אחד ודי

CEbGmBbCEb
 הכל היה ורוד מדי אולי

Gm Bb
 נמאס לי מהחיוך

CEb
 מיטה מלאה בדלים על הבוקר

Gm Bb
 אס לי מהליכלוךנמ
CEb

 הפרק הזה עולה לי ביוקר

Gm Bb
 אתה לא יכול לראואואות

CEb
 אני מתפרק ואין אהבה כבר

Gm Bb
 אז מה אם עברה שנה

CEb
 רוצה שתלך עכשיו ומהר

Gm Bb
 לך מכאן לך עכשיו

CEb
את המפתח  צא כבר צא רק תשאיר

Gm Bb
 אל תחזור אף פעם

CEb
 צא כבר צא ואל תתמרח

Gm Bb
 לך מכאן לך עכשיו

CEb
את הכלב  צא כבר צא ותיקח

Gm Bb
 אל תחזור אף פעם

CEb
את הכלב  צא כבר צא אל תשאיר

Gm Bb
 לך מכאן לך עכשיו

CEb
את המפתח  צא כבר צא רק תשאיר

Gm Bb
 אל תחזור לעולם

CEb
את המפתח  צא כבר צא רק תשאיר לי

GmBbCEb: מעבר

Gm Bb
 לך מכאן לך עכשיו

CEb
 המפתחצא כבר צא רק תשאיר את

Gm Bb
 אל תחזור אף פעם

CEb
 צא כבר צא ואל תתווכח

Gm Bb
 לך מכאן לך עכשיו

CEbGm
 צא כבר צא צא
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 גזוז- לכבוד הקיץ

E D G A
 לכבוד הקיץ שהגיע כתבתי שיר

E F#m  C#7  D          G                 A 
 אבל איני מסתיר, אמנם אני עוד לא מזיע

F D A7                A 
את תשוקתי אל העונה ששמה קץ לקור

A E D G A
 ולכבודה עם עפרון כתבתי שיר מזמור

AAAA: מעבר

A D A
. ים יצאתי פעם אל חוף ביום אביבעם בגד

E7        B9       F#m              D 
 עיתון ביד ושמש מסביב, שמיכה מבד

F#m   C#7        D            A 
 מצאתי חול פנוי מכל אדם ובהמה

A E D/F#        F#  A/E  Ebdim    D 
 פירקדתי בין ים ליבשה עצמי ואת

A E7 
 גלים על פני המים

A E7 
 ושקט של שמים

C#m         F#m 
 חלום אביב עולה
A E7 
 ואותי הוא ממלא

A D A
 השגיח על הנוף, מציל בטל שכב בצל

E7          B9          F#m           D 
 אות אמרו לו בוקר טובושתי זקנות על כס

F#m      C#7    D                  A 
 אדון פועל המתעמל פשט מכנס שחור

A E D/F#  F#  A/E  Ebdim     D 
 נתן קפיצה וסלטה לאחור, הוריד חולצה

A E7 
 גלים על פני המים

A E7 
 ושקט של שמים

C#m         F#m 
 עולהחלום אביב

A E7 
 ואותי הוא ממלא

A D A
 הגיע זוג שבא לדוג עם אוהל מידי

E7          B9       F#m         D 
 שני מטר לידי, בנו ביתם אל מול גולן

F#m    C#7        D       A 
 ובינתיים אל המים רצו קייטנים

A E D/F#  F#  A/E  Ebdim        D 
ות ושנים עשר בניםדלי עשרים וארבע

A E7 
 גלים על פני המים

A E7 
.ושקט של שמים

C#m         F#m 
 חלום אביב עולה
A E7 
 ואותי הוא ממלא

A D A
 לת הרובאחרי שעה הכל הפך לנח

E7             B9     F#m         D 
 ארטיקים מתלקקים ומטקות על החוף

F#m   C#7           D        A 
 והחלום שבא פתאום נגנז ונעלם

A E D/F#     F#  A/E  Ebdim     D 
 למנוחתי עם אלף איש בים השאיר אותי

A E7 
 גלים על פני המים

A E7 
 ושקט של שמים

C#m         F#m 
 חלום אביב עולה
A E7 
 ואותי הוא ממלא
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החנוכה לחג עממי שיר- חנוכה לכבוד

Am 
לי נרות הדליק אבי

Dm Am
 אבוקהלו ושמש

Dm Am
 אבוקהלו ושמש

D
מהלכבודאתם יודעים

Dm Am
מהלכבודאתםםיודעי

GAmDm
מהלכבודאתם יודעים

Am E7Am
 החנוכה לכבוד

Am 
לי סביבון נתן מורי

Dm Am
 יצוקה עופרת בן

Dm Am
 יצוקה עופרת בן

D
מהלכבודאתם יודעים

Dm Am
מהלכבודאתם יודעים

GAmDm
מהלכבוד אתם עיםיוד

Am E7Am
 החנוכה לכבוד

Am 
לי לביבה נתנה אימי

Dm Am
 מתוקה חמה לביבה

Dm Am
 מתוקה חמה לביבה

D
מהלכבודאתם יודעים

Dm Am
מהלכבודאתם יודעים

GAmDm
מהלכבודאתם יודעים

Am E7Am
 החנוכהודלכב

Am 
לי תשורהנתן דודי

Dm Am
 שחוקה אחת פרוטה

Dm Am
 שחוקה אחת פרוטה

D
מהלכבוד אתם יודעים

Dm Am
מהלכבוד אתם יודעים

GAmDm
מהלכבוד אתם יודעים

Am E7Am
 החנוכה לכבוד
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 שלומי שבת- יש לכל אחד 

Dm 
את האחת שלו יש  לכל אחד

C
 שתסגור אתו מעגל

A7 
את האחד שלה  לכל אחת יש

Dm 
 שיבוא וייפול בגורל

ADmABb
 כמו בגד לגוף כמו אויר לנשימה

FCBbADm
 בתוך הטירוף הם מוצאים נחמה

Dm AmGm
 הנשמה המתוקה שלי ואת

Bb ADm
 היחידה שמדליקה אותי

Dm Am
 ואתך אני כל העולם

Gm ADm
 ואתך אני כל היקום

CBbA
י חצי בן אדםבלעדייך אנ

CBbADm
 בלעדייך אני בעצם כלום

Dm 
את החלום שלו יש  לכל אחד

C
 שנדמה והנה הוא קרב
A7 

את החלום שלה  לכל אחת יש
Dm 
את הלב  שיבוא ויסעיר

ADmABb
 כמו מים לצמא ולייאוש התקווה

FCBbADm
יש להם אהבה  ובים של קרירות

Dm AmGm
 ואת הנשמה המתוקה שלי

Bb ADm
 היחידה שמדליקה אותי

Dm Am
 ואתך אני כל העולם

Gm ADm
 כל היקוםואתך אני

CBbA
 בלעדייך אני חצי בן אדם

CBbADm
 בלעדייך אני בעצם כלום
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 נעליים-למה 

E
 מכיר אותם מזה שנים

Em7 BmC
 בבית בפינת הרחובות הכי שקטיםשנייהקומה

E
 שער וגדר חיה

Em7 BmC
ה על קיר שלא יעזו אצלי בראש זה כמו תמונ

 להסיר
EEm7 

 היום זה לא אותו דבר
Bm C

 נשאר רק עוד מבט עיניים שבוחר שוב להזיל
E

 אני שלטתי בחצר
Em7 BmC

 עכשיו אני מוכן גם לוותר, הם לא הפסיקו לקטר

GEmBmC
 למה זה צריך להיות ככה, למה

GEmBmC
 למה זה צריך להיות ככה, למה

E
 אחרי שנים חזרתי שוב

Em7 BmC
את הגדר, אותו בניין קצת שונה הם קיצצו  עם אופי

EEm7 
 היום זה לא אותו דבר

Bm C
 זו כבר לא אותה אישה, הצבע השתנה

EEm7 Bm
 בניין לבן שהזדקן עושה לי הרגשה שלא תחזור

C
 בוראני כבר לא מרגיש גי

GEmBmC
 למה זה צריך להיות ככה, למה

GEmBmC
 למה זה צריך להיות ככה, למה

:מעבר
GEmBmC

GEmBmC
 למה זה צריך להיות ככה, למה

GEmBmC
 למה זה צריך להיות ככה, למה

GEmBmC
 למה זה צריך להיות ככה, למה

GEmBmC
 למה זה צריך להיות ככה, למה

E
 אחרי שנים חזרתי שוב

Em7 Bm
קצת שונה, אותו בניין  עם אופי

C
את הגדר  הם קיצצו
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שלום חנוך, אריק איינשטיין- למה לי לקחת ללב

Am Fmaj7
 למה לי לקחת ללב

G#dim Am
יש לי דברים חדשים בראש

G#dim AmFmaj7Am
 לשכוחיש לי דמיון שעוזר לפעמים

Am Fmaj7
 למה לי לקחת ללב

G#dim Am
יש לי הרבה לאהוב מראש

G#dim AmFmaj7Am
 חברים שעוזרים לשמוחיש לי תמיד

CA
 תן לצעוק תן ללמוד

Dm G7C
 תן לצחוק ותן לשמוע

CA
 תן לחוות ותן לטעות

Dm G7C
 תן לעצמך לסלוח

E7 Am
 פשוט לאהוב

Am Fmaj7
 שרציתי לכתוב זה מה

G#dim 
 לך עם זה לאט

Am Fmaj7Am
 לרוץ מהתחלהואז תוכל פשוט

Am Fmaj7
 לי לקחת ללב למה

G#dim Am
יש לי הרבה לאהוב מראש

G#dim AmFmaj7Am
יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח
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 בוטן מתוק בקרקס-למות 

:פתיחה
Bb BbAAE
Bb BbAAGE
Bb BbAAE
Bb BbAAGE
AEAEAEAE

AEAE
 חדש כל יום אני שר שיר

AEAE
 שיוציא אותי מהחיים האלה

AEAE
 כי הם גדולים האלה ממילא

AEAE
 מבסוט לפחות אני אהיה

AEAE
 כל יום אני נזכר איך שזה נגמר

AEAE
 ופתאום אני לבד

AEAE
לב כבר לא כואב שאין לי

AEAE
 כי השתגעתי

AAm
 זה נורמלי תגיד להיות לא נורמלי

DEm7 Bm
 .....אל תפחד מלמות

AAm
 מוח אז תחיה בכל הכחיש לך

DEm7 Bm
 ......אל תפחד מלמות

A
 בסוף

:מעבר
Bb BbAAE
Bb BbAAGE
Bb BbAAE
Bb BbAAGE
AEAEAEAE

AEAE
 פעם כשהיינו ילדים

AEAE
 צריך כל כך הרבה סמים לא היה

AEAE
 בשביל לראות שהעולם הזה מדהים

AEAE
וינהשתנ

AEAE
 המראה כל היום מביטים אל

AEAE
 ושונאים מה שיש שם

AEAE
 אבל הגוף רק סוחב את הנשמה

AEAE
 בשקט אז נעזוב אותו

AAm
 זה נורמלי תגיד להיות לא נורמלי

DEm7 Bm
 .....אל תפחד מלמות

AAm
אזיש לך  תחיה בכל הכחמוח

DEm7 Bm
 ......אל תפחד מלמות

A
 בסוף

AEAEAEAE:מעבר
AEAEAEAE
AEAEAEAE
AEAEAEAE

AAm
 זה נורמלי תגיד להיות לא נורמלי

DEm7 Bm
 .....אל תפחד מלמות

AAm
 מוח אז תחיה בכל הכחיש לך

DEm7 Bm
 ......אל תפחד מלמות

A
 בסוף

:סיום
Bb BbAAE
Bb BbAAGE
Bb BbAAE
Bb BbAAGE
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הבובות בית- למעני
Am            C6/G            Fmaj7            Fmaj7   Am/E   Dm           Dm/C             Dm/B         E7 

e|----5---------5---------5---------5----5----0-1-------0-1-------0----------0-| 
B|---5-5-------5-5-------5-5-------5----5----3---3-----3---3-----3-3-----3-----| 
G|--5---5--5--5---5--5--5---5—-5--5----5----2-----2---2-----2---2---2------1---| 
D|-7-----7---5-----5---3-----3---3----2----0-------0---------------------------| 
A|--------------------------------------------------3--------3-2------2--------| 
E|---------------------------------------------------------------------0-------| 
 

Am            C6/G            Fmaj7            Fmaj7   Am/E   Dm           Dm/C             Dm/B         E7                Am            Am 
e|----5---------5---------5---------5----5----0-1-------0-1-------0----------0-|---------------------
-| 
B|---5-5-------5-5-------5-5-------5----5----3---3-----3---3-----3-3-----3-----|--1-0-1------1-0-1---
-| 
G|--5---5--5--5---5--5--5---5—-5--5----5----2-----2---2-----2---2---2------1---|-------2-----------2-
-| 
D|-7-----7---5-----5---3-----3---3----2----0-------0---------------------------|-2------2--2--------
2-| 
A|--------------------------------------------------3--------3-2------2--------|0--------0-----------
-| 
E|---------------------------------------------------------------------0-------|---------------------
-| 
 

)לנגן לפי הטבלורה( פתיחה

Am C6/G Fmaj7 Fmaj7 
אא ניהההה אהההה אה

Am/E DmDm/C Dm/B E7
 לחלום מוותר לא מוותר לא

AmAm: מעבר

Am C6/G Fmaj7 Fmaj7 
אא ניהההה אהההה אה

Am/E DmDm/C Dm/B E7
 לחלום מוותר לא מוותר לא

AmAm: מעבר

 המשך נגינה לפי האקורדים למטה

FGAm
 לאן אתה אותי מושך

FGAm
 מושךלאן אתה אותי

AmFGAm: מעבר
Am FGAm

Am F
 למה בכוח ולמה בכאב

GAm
 למה אני אותך אוהב

Am F
 למה בכוח ולמה בכאב

GAm
 למה אני אותך אוהב

F
 למה אני מתקרב

G
נ  ושא בלבומה אני

Am Am
 אלוהים תתערב

F
 למה אני מתקרב

G
 ומה אני נושא בלב

Am Am
 אלוהים תתערב

FGAmAm
ינעמל

FGAmAm
ינעמל

FGAmAm: מעבר
FGAmAm

FGAmAm
ינעמל

FGAmAm
ינעמל
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 רעש-לעתים 

Cmaj7DbøBm
את לא קולטת שאני איתך ואיך אחרת  לעתים

Cmaj7DbøBm
 שעובר אני אוהב אותך יותר בכל יום
Cmaj7DbøBm

 תגר בחדרי חדרים שלא יראו בי אבלמס

F#m7 EmBm
את מבינה מה  את מבינה מה

Cmaj7F#m7 Bm
 לא אמרתי שאת לא בסדר

Cmaj7F#m7 Bm
 רק שלא מוצא בי מה להכיר

BG
 איך את מתלבשת תסתכלי על עצמך

D
 כאילו הולכת למסיבת ריקודים

C5- G
 ואני עם רוחות הסתיו בשלכת

DbøDbdim Bm
 עירום כביום היוולדי עץ

Cmaj7DbøBm
את לא קולטת שרק אותך אני רוצה  לעתים

Cmaj7DbøBm
 כמו סהרורי ובלעדייך אני

Cmaj7DbøBm
 מתהלך בדרכים לא מביט לצדדים כי אין אחרת

F#m7 EmBm
את מבינה מה  את מבינה מה
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 רון שובל-לפעמים 

Am EC
 גל רודף גל ונשבר

Dm Am
 גם אתה לפעמים

Am EC
 ונגמר רודף יום יום

Dm Am
 גם אתה לפעמים

CDm
 לפעמים הים שקט ואין גלים

FE
 לפעמים גם אתה

CDm
 ומחר תזרח השמש מבעד לעננים

F
 ותרגיש יותר טוב

E
 חמים תרגיש

Am EC
 שובי אלי בואי אהובה

Dm Am
 לפעמים גם אם לא קל

Am EC
 שגיאותיי סלחי לי על כל
Dm Am
 לפעמים גם אם לא קל

CDm
 לפעמים הים שקט ואין גלים

FE
 לפעמים אתהגם
CDm

 ומחר תזרח השמש מבעד לעננים
F

 ותרגיש יותר טוב
E
 חמים תרגיש

:מעבר
Am GDmCBbAmBbGmAm

CDm
 לפעמים הים שקט ואין גלים

FE
 לפעמים גם אתה

CDm
 ומחר תזרח השמש מבעד לעננים

F
 ותרגיש יותר טוב

E
 חמים תרגיש

CDm
 לפעמים הים שקט ואין גלים

FE
 לפעמים גם אתה

Am EC
 גל רודף גל ונשבר

Dm AmGFAm
 גם אתה
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 תיסלם- לראות אותה היום 

Em DEmG
 שתי טיפות שקופות זולגות על החלון

Em DEmG
 מעבר לרחוב הוסט פתאום וילון

Am GAmF
 בדלים מעושנים עשן באישונים

Em DC
 בחדר מתפורר הקפה התקרר

DEm
 מבוקר אחר

G
 השעון נראה כמו

D
 שרודף אחרי עצמו

GA
 במין דיוק מרגיז

GF
 מתנועע סביב ממקום למקום

Em D
 לראות אותה היום

Em 
 לראות אותה היום

Em DEmG
 בוקר סתיו אחד לבד על המיטה

Em DEmG
 עיניים בנקודה למעלה בתקרה

Am GAmF
 חשבתי לתומי הכל נראה סתמי

Em DC
 כמה עוד אפשר לחשוב על דבר

DEm
 שטרם קרה

Em DEmG
 בוקר יום אחד ישבתי לי לבד

Em DEmG
ידהיא לא הופיע כאן הי א לא נתנה לי

Am GAmF
את עצמי הכל כה דמיוני  ניתקתי

Em DC
 היא לא תבוא היותר וכדאי לוותר

DEm
 הקפה התקרר



426

מסיקה מירי- לשם

G Bm 
 הרגע שיתארך רוצה

F#        D 
 כמותם אהיהלא לעולם

G Bm 
 הספר מבית נותהזכרו

F#     Em 
 בחדר אצלי בלאגן

G Bm 
 יניחו שלא געגועים רוצה אני

F#       D Bm
 להלחם אוכל שלא להירדם

G Bm 
 בשמיים חיה היא אומרים
Em    
 כולם כמולא בים או
A

 ועולה צוללת

G DD
 התקרבלא איש לשם

Bm              F#       D 
 אוהב שאתה תאמראם וגם

Em            G 
 הלבבך שנשבר

D A
 מכולםבי ובחרת

D G
 בעולם הבנות מכל

F# Bm
לשם אותך אקח לא

Em           G         
 שתיקה אותי לימדת כי

F# Bm
 מחכה עוד ואני

GBmG: מעבר

G Bm 
 ארוכות ידיים רוצה אני

F#    D Bm
 לראות שאצטרך מבלי לחבק

G Bm 
 כנפיים מסתירה היא אומרים

Em A
 הכחול הגדול במעיל

A
 עפה היא

G DD
 שתתקרבתתןלא ולשם

Bm         F#            D 
 אוהב שאתה תאמראם וגם

Em            G 
 הלבבך שנשבר

D A
 מכולםבה ובחרת

D G
 בעולם הבנות מכל

F#                  Bm
 לעולםבה תבטחאל אומרים

Em                 G        
 שתיקהלך תשיב תמיד היא
F# Bm
 מחכה עוד ואני

#F#m F#F: מעבר
Bm F#m F#F#
Bm GBmG
Bm GBmG

G DD
 התקרבלא איש לשם

Bm              F#       D 
 אוהב שאתה תאמראם וגם

Em            G 
 הלבבך שנשבר

D A
 מכולםבי ובחרת

D G
 בעולם הבנות מכל

F# Bm
לשם אותך אקח לא

Em           G         
 שתיקה אותי לימדת כי

F# Bm
 מחכה עוד ואני

BmGBmG: מעבר

G Bm 
 הרגע שיתארך רוצה

D
 לעולם
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 שלום חנוך-מאיה 

Dm AmEmGdim DmE7Am
 מה מה מאיה מאיה קטנה שלי

FCDmC
את אוהבת בי את חושבת מה  מה

Am EmFE
 מה היה בי מאיה מה השתנה בי

G Dm      C  Dm 
י שליגוזל מאיה גלי לי

Am Em
 מאיה מאיה

Dm GG7C
 כלום לא נשמע יפה כמו לקרוא לך

Em Am Dm 
י ת ד ל י

Dm AmEmGdim DmE7Am
את בת עשרים  מה מה מאיה הנה

FCDmC
את אוהבת בי את חושבת מה  מה

Am EmFE
 מה היה בי מאיה מה השתנה בי

G Dm           C  Dm 
 מאיה גלי לי מאמינקה שלי

Am Em
 מאיה מאיה

Dm GG7C
 כלום לא נשמע יפה כמו לקרוא לך

Dm AmEmGdim DmE7Am
 מה מה מאיה מאיה קטנה שלי
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ל פטישימיכא, ארנון צדוק- מאמי 

Bbm 
 אימרי לי עוד היום

Ab 
 את שאמרת לי בעבר

#FBbm
 אימרי לי עוד שלום

Bbm   F     Bbm 
 זה עוד לא מאוחר

Bbm 
את קולך  השמיעי

Ab 
 שאת ליבי שבר

#FBbm
את חיוכך  לראות

Bbm   F   Bbm 
 שווה לי מרבבה

Bbm 
 מאמי מאמי מאמימאמי

Ab 
 מאמי מאמי די

#FBbm
 מאמי מאמי מאמי מאמי

F
 מאמי חיזרי אלי

Bbm 
 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 
 מאמי מאמי די

#FBbm
 מאמי מאמי מאמי מאמי

FBbm
 אלי... מאמי חיזרי אלי

Bbm 
 ליבי הוא כגוזל
Ab 

 בתוך קינוהבוכה
#FBbm 

 על חוסר המזל
Bbm   F     Bbm 
את אימו  שאיבד הוא

Bbm 
 בקירבי הלב פועם

Ab 
 בעצב לך הוא שר

#FBbm
 וזה שמנגן

Bbm   F     Bbm 
 הוא בוכה עם צליל מיתר

Bbm 
 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 
 מאמי מאמי די

#FBbm
 מאמימאמי מאמי מאמי

F
 מאמי חיזרי אלי

Bbm 
 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 
 מאמי מאמי די

#FBbm
 מאמי מאמי מאמי מאמי

FBbm
 אלי... מאמי חיזרי אלי

Bbm 
 אימרי לי עוד היום

Ab 
את שאמרת לי בעבר

#FBbm
 אימרי לי עוד שלום

Bbm   F     Bbm 
 זה עוד לא מאוחר

Bbm 
את קולך  השמיעי

Ab 
 שאת ליבי שבר

#FBbm
את חיוכך  לראות

Bbm   F   Bbm 
 שווה לי מרבבה

Bbm 
 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 
 מאמי מאמי די

#FBbm
 מאמי מאמי מאמי מאמי

F
 מאמי חיזרי אלי

Bbm 
 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 
דימ  אמי מאמי
#FBbm

 מאמי מאמי מאמי מאמי
FBbm

 אלי... מאמי חיזרי אלי
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 משינה-מה' לובשת הזברה פיגמדוע

GEmAmCD
מה'מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג

GAmDAmD
א את הפיג' כי בבוקר יום מה'הזברה קמה פשטה

Am DG
 לבשה מן הסתם מכנסיים וחולצה

CGDGCDG
מה'מיהרה ולבשה פיג אך מיד היא הרגישה שאין היא מרוצה

CAmDG
מהמ'פיגה' פיגה'פיגמהמ'פיגמהמ'פיג

GAmDAmD
ב את הפיג' בבוקר יום מה'הזברה קמה פשטה

Am DG
את בגדי ההתעמלות  לבשה בשמחה

CGDGCDG
מה'ה בעצלות מיהרה ולבשה פיגראך אוי דווקא בח

CAmDG
מהמ'פיגה' פיגה'פיגמהמ'פיגמהמ'פיג

GAmDAmD
ג את הפיג' בבוקר יום מה'הזברה קמה פשטה

Am DG
 טרחה וטרחה ומדדה לה סרבל

CGDGCDG
מה'אך היה זה בגד חם ומסורבל מיהרה ולבשה פיג

CAmDG
מהמ'פיגה' פיגה'פיגמהמ'פיגמהמ'פיג

GAmDAmD
ד את הפיג' בבוקר יום מה'הזברה קמה פשטה

Am DG
יםלבשה בשמחה בגד ים  בגד

CGDGCDG
מה'אך אוי ואבוי היא קיבלה מחלת ים מיהרה ולבשה פיג

CAmDG
מהמ'פיגה' פיגה'פיגמהמ'פיגמהמ'פיג

GAmDAmD
ה את הפיג' בבוקר יום מה'הזברה קמה פשטה

Am DG
 עמדה ומדדה לה שמלת מלמללה

CGDGCDG
מה'אך מיד ובטרם בטרם התרגלה לה מיהרה ולבשה פיג

CAmDG
מהמ'פיגה' פיגה'פיגמהמ'פיגמהמ'פיג

GAmDAmD
את הפיג מה'בערב שבת הזברה קמה אך בטרם פשטה

Am D
 ישבה וחשבה אם כדאי ליום אחד בלבד

CD
 שמלת השבת לטרוח וללבוש את

CGDGAmDG
 עד מוצאי שבת וחשבה ישבה וחשבה וחשבה וחשבה וחשבה

GEmAmCD
מה'ומאז מי שלא שואל מדוע ולמה לובשת הזברה פיג
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ה זוהר רבק- מה אברך 

AmDAmD: יחה פת

Dm               Am 
 מה אברך לו במה יבורך
Am  E7   F   G        E7
 זה הילד שאל המלאך

Dm           Am 
 מה אברך לו במה יבורך
Am  E7   F   G 
 זה הילד שאל המלאך

Am      E7    Dm   
 וברך לו חיוך שכמוהו כאור

C G7     Dm   
 וברך לו עיניים גדולות ורואות

Am    Dm   C            F      
 לתפוש בן כל פרח וחי וציפור

Am  E7  F          Am    Dm D
את כל המראות  ולב להרגיש בו

Dm               Am 
 מה אברך לו במה יבורך
Am  E7   F   G        E7
 זה הנער שאל המלאך

Dm           Am 
 אברך לו במה יבורךמה

Am  E7   F   G 
 זה הנער שאל המלאך

Am      E7        Dm 
 וברך לו רגליים לרקוד עד אינסוף

C G7     Dm  
את כל הלחנים  ונפש לזכור בה

Am       Dm     C       F 
 ויד האוספת צדפים עלי חוף

Am  E7  F       Am    Dm D
 לגדולים וקטניםואוזן קשובה

Dm               Am 
 מה אברך לו במה יבורך
Am  E7   F   G        E7
 זה העלם שאל המלאך

Dm           Am 
 מה אברך לו במה יבורך
Am  E7   F   G 
 זה העלם שאל המלאך

Am         E7        Dm 
 וברך כי ידיו הלמודות בפרחים

C G7         Dm7  C7
את עוצמת הפלדה  יצלחו גם ללמוד

Am      Dm7           C             F 
את מסע הדרכים  ורגליו הרוקדות

Am  E7   F               Am       Dm F#
את מקצב הפקודה  ושפתיו השרות

BmEBmE: מעבר

Em               Bm 
 ורךמה אברך לו במה יב

F#7  Bm  F#7  G     A 
 המלאך זה הגבר שאל

Em               Bm 
 מה אברך לו במה יבורך

Bm  F#7  G     A 
 המלאך זה הגבר שאל

EmF#7BmBm: מעבר עם דקלום
Em7 A7DD7
GDEmBm
Em BmGF#7
Bm EBmE

לתת:קטע דקלום  נתתי לו כל שאפשר לי
 שיר וחיוך ורגלים לרקוד
 ויד מעודנת ולב מרטט
?ומה אברך לך עוד

Em               Bm 
 מה אברך לו במה יבורך

F#7  Bm  F#7  G     A 
 זה הילד העלם הרך
Em               Bm 

 מה אברך לו במה יבורך
Bm  F#7  G       A 

 הרך העלם זה הילד

Bm     F#7   Em 
 הנער הזה עכשיו הוא מלאך

D7   D          A7   Em7 
 לא עוד יברכוהו לא עוד יבורך

Bm Em       D      G 
 והיםאלוהים אלוהים אל

Bm F#7  G    Bm  Em 
 חייםלו לו אך ברכת

 BmEBmEBm9: מעבר
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 אריק איינשטיין-מה איתי 

Dm C7
 מה איתי מה איתי מה איתי

Dm Em
 לא מסתדר עם עצמי

Dm C7
 איתי מה איתי מה איתי מה

Dm EmA7
את שמי  איפה שכחתי

Dm C
 לא יודעת למה

Dm CGA7
 לא יודעת איך איך ומה

Dm C
 רוצה לברוח רק
F

 מה זה קרה לי
Asus4 AA7

 טוב לי או רע לי
A7 

 תגיד לי

Dm C7
 מה איתי מה איתי מה איתי

Dm Em
 הוא שם לא שקטבטח
Dm C7

 מה איתה מה איתה מה איתה
Dm EmA7

 באמת מה היא רוצה

Dm C
 לא יודעת למה

Dm CGA7
 לא יודעת איך איך ומה

Dm C
 רוצה לברוח רק
F

 מה זה קרה לי
Asus4 AA7

 טוב לי או רע לי
A7 
ליתגיד

Dm G
 נה נה נה נה נה נה נה

Dm A7G
 נה נה נה נה נה נה נה

Dm G
 נה נה נה נה נה נה נה

Bb Asus4 Dm
 נה נה נה נה נה נה נה

Dm C7
 איתי מה איתי מה איתי מה

Dm Em
 לא שקטהבטח היא שם

Dm C7
 מה איתי מה איתי מה איתי

Dm EmA7
 אותה איפה שכחתי

Dm C
 לא יודעת למה

Dm CGA7
 לא יודעת איך איך ומה

Dm C
 רוצה לברוח רק
F

 מה זה קרה לי
Asus4 AA7

 טוב לי או רע לי
A7 

 תגיד לי

Dm G
 נה נה נה נה נה נה נה

Dm A7G
 נה נה נה נה נה נה נה

Dm G
 נה נה נה נה נה נה נה

Bb Asus4 Dm
 נה נה נה נה נה נה נה
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זקני צפת, אריק איינשטיין-מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר 

C
ב  בוקר מה אתה עושה כשאתה קם

GC
טאת אותם הדברים אבל לא

C
 מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר

GF
 ברובם אני לא מוצא אותה אחת

C
 לא מוצא אותה אחת

C
 מה אתה ששומע כשהרוח מיללת

GC
ת השיר העצוב שלא נכתבא
C

 מה אתה יודע כשהרוח על הדלת
GF

את הסתיו  שנמאס לי כבר לשמוע
C

את הסתיו  כבר לשמוע

C
 מה אתה מרגיש בחוץ לבד כשלילה

GC
את זה שם ביתי  ששכחתי

C
 לה להרגיש בלילהמה אתה נותן

GF
 חבל שהיא איננה פה אתי

C
 היא איננה פה אתי

C
 מה אתה זוכר בסוף כשגמרת

GC
 את הרע והטוב בבת אחת

C
 מה אתה חושב כשלא קורה מה שאמרת

GF
 עם ציפור אחת בידשטוב לי

C
 עם ציפור אחת ביד
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 מאור כהן-מה ידוע על היום הזה 

CEm
 יהיו אלה ימים בהירים

CEm
 חייך ותמצא חברים

CF#B
 נעים תבחרו כל יום על מה שרים

CEm
 תראה או תבחר בטעות

CEm
את הזמן בכמות  תאשים

CF#B
 נכות רק אתה קובע איכות

CEm
 בחרות שלך אתה משליך

CEm
 אל כל עבר עבר מחניק

CF#B
 ברירהב בכל מה שנראהמתער

CEm
 אך הנה באה הבחילה

CEm
 גלים גלים ממזרה

CF#B
 רומזת מגלה גם לך היה

E#G
 ידוע על היום הזה מה

C#m B
 שואל ומשתעל

E#G
 לא ידוע על מקום כזה

C#m B
ו  מתרצהעונה

CEm
 של שלוש שעות דרך

CEm
 יש בנתיים מה לראות

CF#B
 דרכים ונשים נאות נעות

CEm
 יוקרן מחר עברי

CEm
 על מסך בקולנוע דן

CF#B
 ובאמצע כולם ילכו מכאן

E#G
 ידוע על היום הזה מה

C#m B
 שואל ומשתעל

E#G
 לא ידוע על מקום כזה

C#m B
 עונה ומתרצה

CEm
 האם זוהי תחרות

CEm
 על מה שכבר חרוט

CF#B
 לשוט עם ספק כזה אפשר למות

E#G
 מה ידוע על היום הזה

C#m B
 שואל ומשתעל

E#G
 לא ידוע על מקום כזה

C#m B
 ומתרצה עונה

EB
 ועובר למקום

EA
 ונשאר שם עוד יום

EB
 הוא עולה לגבעה

EA
 לחמה מדבר
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 איפה הילד- מה שעובר עלי 

GEmA
את החשק לצחוק או לבכות  אם גנבתי לך

CGEmAC
 אני באמת מצטער

GEmA
 את אדם יפה זה לא מגיע לך

CGEmAC
יש בך חוכמה שמספיקה לשנינו

GEm
 נכוןאת ראית הכל כל כך

ACGEmAC
 הקירות רעדו כשדיברת

GEmA
ת קמה בבוקר בלעדיא

CG
 שוטפת פנים רעננה

Em A
 הרבה דברים עוברים בראש

CG
את שומרת לעצמך את זה

Em A
 מעיפה מבט אל המראה

CG
 שמה על עצמך שמלה

GEmA
 ראי ראי שעל הקיר מי הכי יפה

Em Eb
 אל תשאלי מה שעובר עלי

Em Eb
 תשאלי מה שעובר עלי

GEmA
 אצלךלפעמים נפגשים ברחוב או

CG
 מדברים שותים כוס תה

Em A
 תשימי לב ליחסי המין

CG
 הופכים טובים כשאין קרבה

Em A
 אם להתרחק לתפסו מהצד

CG
 לחיות חיים יותר פשוטים

GEmA
 אני רואה אותך תסתכלי עלי תסתכלי עלי

Em Eb
 אל תשאלי מה שעובר עלי

Em Eb
 תשאלי מה שעובר עלי

Em 
 אני לבד עכשיו ושיכור במיטה

Eb 
את העציצים בועט בחתולה  לא משקה

Em 
 תשאלי אותי לפחות תתקשרי

Eb 
 שעובר עלימה

Em 
 מה שעובר עלי
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 יזהר אשדות- מה תאמרי 

Am Em
 מה תאמרי אם אפגוש בך היום

F
 כך לפתע פתאום

Dm 
 ואומר לך שלום

Am Em
 מה תאמרי אם אלחש על אוזנך

F
 שק על לחייךוא

GAm
 מה יאמר אז לבך

Am Em
 מה תאמרי אם פתאום אחייך

F
את ידך  ואקח

Dm 
 ולסרט נלך
Am Em

 מה תאמרי אם אלחש על אוזנך
F
 ואשק על לחייך

GAm
 מר אז לבךמה יא

CEm
 מה תאמרי מה תגידי

FG
 אל תתני לי לחכות

CDm
 מה תעשי איך תגיבי

GE
את עצמך לראות  תני לי

Am Em
 מה תאמרי אם אפגוש בך היום

F
 כך לפתע פתאום

Dm 
 ואומר לך שלום

Am Em
 מה תאמרי אם אלחש על אוזנך

F
 ואשק על לחייך

GAm
 מה יאמר אז לבך

CEm
 מה תאמרי מה תגידי

FG
 אל תתני לי לחכות

CDm
 מה תעשי איך תגיבי

GE
את עצמך לראות  תני לי
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 אהוד בנאי-מהרי נא 

Am GFE
יש לו חום גבוה  הילד בן שלושים

Am Em7 Am
 הוא שוכב על הספה בבית הוריו

Am GFE
יש לו חום גבוה  הילד בן שלושים

Am EmAm
 הוא חוזר אל חדר נעוריו

FGE
 אמא באה ואומרת תשתה משהו חם

Am 
ל  לא עכשיואהוא מתעצבן ואומר

FGE
 מסתכל על ארון הספרים הישנים

Em Am
את חייו  סיפורים שליוו

Am/C GFE
 מהרי נא והניחי על לבי תחבושת

FEAm
 בטרם תשכיביני לישון

Am/C GFE
 וספרי לי על הילד שהייתי

EFEAm
 איך שמחתי על הגשם הראשון

Am GFE
יש לו חום גבוה  הילד בן שלושים

Am Em7 Am
 הוא מובטל מעבודה ואהבה

Am GFE
 כן הוא בן שלושים אבל עדיין לא יודע

Am EmAm
את הצבאמה יעשה כשיגמור

FGE
 אמא באה ואומרת בוא קצת לסלון

Am 
 הוא מתעצבן ואומר לא לא עכשיו

FGE
 מסתכל על מדף התקליטים הישנים

Em Am
את חייו  השירים שליוו

Am/C GFE
 מהרי נא והניחי על לבי תחבושת

FEAm
 בטרם תשכיביני לישון

Am/C GFE
 וספרי לי על הילד שהייתי

EFEAm
 איך שמחתי על הגשם הראשון

Am       GFE
 מנצנץ במרחקו כוכבאת עכשיו כמ

Am Em7 AmEm7 
 כן עכשיו את איתיאת חזרת אל ביתי

Am EmAm
 אני קורא בשמך לבתי

יש לו חום גבוה  הילד בן שלושים
Am Em7 Am

 הוא שוכב על הספה בבית הוריו
Am GFE

ש יש לו חום גבוהכן הוא בן  לושים
Am EmAm

 הוא חוזר אל חדר נעוריו

FGE
 כשאמא באה ואומרת יש לך מכתב

Am 
 הניצוץ חוזר לפתע אל עיניו

FGE
את הג  שם מתקרבהוא מריח באוויר

Em Am
את אהבת חייו  ומביא

Am/C GFE
 מהרי נא והניחי על לבי תחבושת

FEAm
 בטרם תשכיביני לישון

Am/C GFE
 וספרי לי על הילד שהייתי

EFEAm
 שוןאיך שמחתי על הגשם הרא
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 ירמי קפלן- מודדת 

 #AmCmGAm/F: פתיחה

Am CmGAm/F# 
את יוצאת באמצע אני נעלב

Am CmGBm/F# 
את צועקת חזרה  אז אני צועק

FAmCm
כשמכאן זה לא יגמר לא כל כך  מהר

Am CmGAm/F# 
את שולפת מילים כמו סכינים

Am CmGBm/F# 
 ונועצת אותן עמוק אצלי בבטן

FAmCm
 אני מדמם גאווה לא מבדיל בין שנאה אהבה ופרנציפ

GBmCD
 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

GBmCD
 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

GBmCAm
 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

Cm GBm
 תראי מה אני נותן רק אז תחליטי כמה תתני לי חזרה

Am CmGBm
 שנה נה נה נה נה נה נה נה נה

Am Cm
 שנה נה נה נה נה נה נה נה נה

Am CmGAm/F# 
את חוזרת אלי בעיניים בוכות

Am CmGBm/F# 
את זוממת לסחוט  מה

FAmCm
 קחי מה שתרצי אני בז למשחק ונכנע לדמעות

GBmCD
 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

GBmCD
 דדת דדת דדת כמה אני נותןכשאת מו

GBmCAm
 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

Cm GBm
 תראי מה אני נותן רק אז תחליטי כמה תתני לי חזרה

Am CmGBm
נהשנה  נה נה נה נה נה נה נה
Am Cm

 שנה נה נה נה נה נה נה נה נה
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אריאל מאיר- אני מודה

C
 אני מודה

G
 ולך לפנייך

Em                F 
 והאמת החסדכל על

Dm                 Am 
 והטובה והרעה והטובה

C G
 ביתי ועם עמדי שעשית

G C
 וידידיי קרובי ועם

Em                   F 
 ארצי ועם עמי בני ועם

G Dm               Am 
 והאדם העולםכל ועם

C
 בראת אשר

C
 חרש חרש בלאט
Am 
 טופפותאט אט

Em                       F 
 לקראתנו עתידות עתידות

C G Dm   Em  Dm 
 השינה מתוך אליי מחייכת ואת

Am                 C 
 מאוד טוב מטוב טוב טוב לנו יהיה

Dm                    F          
 בבוקר בבוקר כבר מתחיל זה

Dm   Em      G
 מתוך אליי צוחקת את

C G
 השינה מתוך
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אבטיפוס- מועקה

FABbGFABbG
 במורד הגרון מתחלקת מועקה

FABb
 לא מספיק טוב היא צועקת

GABbG
 טובה מספיק אני לא

FA/C# Bb/D GF
 זה עם הרגש אומר6העכבר מרחוב אילת

ABbG
 שהוא אוהב אותה

FABbGFBb/F F
 זאת היא צועקת אני לא מספיק טובה ובכל
FCBbDmFCBbDm

 לתנועה וזה כואב זה מפריע
FCBbDmFBbF

 לתנועה וזה כואב מפריע

FABbGFABbG
 במורד הגרון מתחלקת מועקה

FABb
 היא כואבת מטופשת

GABbG
 הסביבה מרגיזה את

FA/C# Bb/D GF
 זה עם הרגש זוכר6העכבר מרחוב אילת

ABbG
 שפעם היא היתה יפה

FABbGFBb/F F
 זאת היא צועקת אני לא מספיק טובה ובכל
FCBbDmFCBbDm

 לתנועה וזה כואב זה מפריע
FCBbDmFBbF

 לתנועה וזה כואב מפריע
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טאטו- מחבואים

AmAmAmAm:פתיחה

Am C
את העקבות  גשם מטשטש

FD
 אי אפשר לראות מה היה כאן קודם

Am C
 כתפי כבדות אל הקיר צמודות

FD
 לא יתפסו אותי אני שומרת סוד

Am C
 המסיבה בחדר השכן

FD
 צלמים אותך ולא יודעים מה קודםמ

Am C
 אם לנשק ידי גברות

FD
 או למחות מפניך סימנים של אודם

FGC
 משחקים במחבואים מתחבאים מהחיים

Am 
 אמא לא מחפשת אותנו

FGC
יש טעם מר  זרוק לי קוביית סוכר למשחק

Am 
 אמא לא מחפשת אותנו

FGA
 בוא נצא מהפינה אמא לא מבינה

AmAmAmAm:מעבר

Am C
 גשם מתנצל על האיחור

FD
 הוא אומר שיש לו סיבה מוצדקת

Am C
את השיעור  המורה מתחיל

FD
 ואתה איתי במיטה קבור

Am C
 תמיד שמים אותנו בפינה

FD
 כי נולדנו שנינו מחוץ לרחם

Am C
ב  סוף העונהאת שנינו יקטפו

FD
 מה עם האחרים תספר לי איך הם

FGC
 משחקים במחבואים מתחבאים מהחיים

Am 
 אמא לא מחפשת אותנו

FGC
מרזרוק לי קוביית סוכר למשחק יש טעם

Am 
 אמא לא מחפשת אותנו

FGA
 בוא נצא מהפינה אמא לא מבינה

Am C
 יום אחד נצא מהפינה

FD
 נסתכל זה על זו ולא נאמין

Am C
 אתה זקן גם אני זקנה

FD
 ואמא עדיין לא מבינה

Am C
 היא שוכבת שם ולא רואה

FD
 לא יודעת כלום ולא רוצה לדעת

Am C
 גם היא תמצא לעצמה פינה

FD
 סוף סוף העונה-ומחר סוף

FGC
 משחקים במחבואים מתחבאים מהחיים

Am 
 אמא לא מחפשת אותנו

FGC
 זרוק לי קוביית סוכר למשחק יש טעם מר

Am 
 אמא לא מחפשת אותנו

FGA
א  מא לא מבינהבוא נצא מהפינה
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יק'ארציאלון אול, כוורת-מחפש דרך חזרה 

|Dsus4 | Dsus4 | Dsus4 | Dsus4|: פתיחה
|Am | C Dsus4 | Am | C Dsus4|

Dsus4 C             Am 
 לא בטוח שזה הכרחי

Dsus4 C                   Am 
את הש ני-תמיד לאהוב אחד

Dsus4 C                   Am 
 אולי הפתרון פשוט כל כך

G F
 אחד מזרח, אחד דרום

Am|: מעבר | C Dsus4|

Dsus4 C                   Am 
 אני לא יודע למה זה קורה

Dsus4 C                   Am 
את מה שאני רואה  לא אוהב

Dsus4 C                   Am 
את עומדת כאן מולי  הנה

G F
 והמרחק ביננו אין סופי

Dsus4 C             Am7 
רה- מחפש לי דרך חז

Dsus4 C             Am7 
רה- מחפש לי דרך חז

G F Dsus4 C          Am7 
 חזרה, חזרה,רה-מחפש דרך חז

Am|: מעבר | C Dsus4 | Am | C Dsus4|

 חייב למצוא איזה סימן קטן
ישן,וטאיזה שיל  תמרור

 באפלה הזאת קשה להבחין
 בין חץ לשמאל לחץ לימין

Dsus4      C              Am7 
את השמיים  עננים שחורים כיסו

Am  Dsus4       C          Am7 
 ורוח סערה פשט בחוף פשט בחוף

Dsus4          C 
 אני חייב לעלות על עיקבותייך

G F
ליאבל אי לי, אין לי בית,ן  אין לי רחוב, אין

Dsus4 C             Am7 
רה- מחפש לי דרך חז

Dsus4 C             Am7 
רה- מחפש לי דרך חז

G F Dsus4 C          Am7 
 חזרה, חזרה,רה-מחפש דרך חז

Am|: מעבר | C Dsus4 | Am | C Dsus4|
|Am | C Dsus4 | Am | C Dsus4|

G C F
 רק זריקת עידוד קטנה

F D
 תמיד נשאלת השאלה

D C
 מה המחיר של התרופה

E7 
 אם זה רומנטי אז לא הבנתי

Dsus4 C             Am 
 לא בטוח שזה הכרחי

Dsus4 C                   Am 
ני-תמיד לאהוב אחד את הש

Dsus4   C               Am 
 אולי אנחנו מחפשים לשוא

G F
את דרך הזהב  ולא נמצא

Dsus4 Cmaj7     Am 
רה- מחפש לי דרך חז

Dsus4 Cmaj7     Am 
רה- מחפש לי דרך חז

G F Dsus4 Cmaj7     Am 
 חזרה, חזרה,רה- מחפש לי דרך חז
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 היהודים- מחפש תשובה 

 CmAbFmGm9: פתיחה
Cm AbFmGm9 

Cm AbFm
 זה נכון ואין לי שום פתרון

Gm9 
 אני עכשיו לבד

Cm 
 אני פוחד מהמוות

Ab FmGm9 
בצד,בי החיים מה השאירו  הו כמה צלקות

Cm AbFm
 החרש למעלה, תמשיך להתפלל

Gm9 
 אחד אומרים שהוא שומע כל

Ab Ab
 אני מחכה כאן,הו

Cm Bb
 אני מחכה כאן,הו

Fm7 GmAbBb
 ולא מוצא איך זה שאני מחפש תשובה

Fm7 GmCm
ד נכבה האור כשאני בוכהואיך תמי

Fm7 GmAbBb
 מוצא איך זה שאני מחפש תשובה ולא

Fm7 GmAb
 ואיך תמיד נהיה שחור כשאני בוכה

Ab 
 אני בוכה

Cm AbFm
 האחרון בעיקר בזמן, זה נכון

Gm9 
 אני נראה שונה

Cm 
 אני עף לשמיים

Ab FmGm9 
את עם כדור אחד או שניים ?זה למה אני צריך

Cm Ab
 אשרי האיש שיש בו אלוהים

Fm Gm9 
את שלי אני מזמן כבר לא מוצא  כי

Ab Ab
 אני מחכה כאן,הו

Cm Bb
 אני מחכה כאן,הו

Fm7 GmAbBb
 ולא מוצא איך זה שאני מחפש תשובה

Fm7 GmCm
 ואיך תמיד נכבה האור כשאני בוכה

Fm7 GmAbBb
ו  מוצאלאאיך זה שאני מחפש תשובה

Fm GmAb
 ואיך תמיד נהיה שחור כשאני בוכה

Ab 
 אני בוכה

 ובתוך מקדש בלי אור מתפלל

ת  שואל שחור אני'למעלה

Fm7   GmAbBb
 ולא מוצא איך זה שאני מחפש תשובהאז

Fm7   GmCm
 יך תמיד נכבה האור כשאני בוכהאאו

Fm7   GmAbBb
 מוצא איך זה שאני מחפש תשובה ולאאז

Fm   GmAb
 בוכהאם אניואיך תמיד נהיה שחור או

Ab 
 אני בוכה

 CmAbFmGm9: מעבר
Cm AbFmGm9 

Cm AbFm
 לי שום פתרוןאבל איןנכון

Gm9 
 אני עכשיו לבד

Cm AbFmGm9 

Fm7 GmAbBb
 ולא מוצא איך זה שאני מחפש תשובה

Fm7 GmCm
 ואיך תמיד נכבה האור כשאני בוכה

Fm7 GmAbBb
 מוצא איך זה שאני מחפש תשובה ולא

Fm7 GmAb
 ואיך תמיד נהיה שחור כשאני בוכה

Ab  
 אני בוכהאלוהים כש

 אני בוכה... ואיך תמיד נהיה שחור אם אני בוכה
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 אתניקס- מחר אני בבית 

Am      G
 עברו מאה שנהמוכ
FAm

 כל שעה קשה עלי
Am       G

 את וודאי לא ישנה
FAm

את עיניי  לא עצמתי
Am     G

 בסופו של המסע
FAm

 רק אותך ארצה לראות
Am      G

 אז אליך אני בא
FAm

 בעיניים לטושות

FAm
 כי ראיתי איך קנאה אותי לוקחת

FDmE
 אדם איבדו הכל- למקום שבני

Am Dm
 חכי לי שאחזור

FAm
 מחר אני בבית

CG
 עולם נמאס לי לתקן

FE
 בארץ יריבה

Am Dm
 חכי לי שאחזור

FAm
 טוב להיות בבית

CG
 כולם היו אחים בדם

Bb Am
 יפה הדרך חזרה

Am       G
 לא רוצה להיות גיבור

FAm
 לך רציתי לספר

Am       G
 איך בלילה השחור

FAm
 מישהו שומר

Am         G
 הוא מסתתר בין עננים

FAm
 אבל משאיר לנו תקווה

Am    G
 לימים יותר יפים

FAm
.ימים של אהבה

FAm
את הכאב שבעיניים  לא רוצה

FDmE
 הכאב הזה יובס לאהבה

Am Dm
 חכי לי שאחזור

FAm
י בביתמחר אנ

CG
 עולם נמאס לי לתקן

FE
 בארץ יריבה

Am Dm
 חכי לי שאחזור

FAm
 טוב להיות בבית

CG
 כולם היו אחים בדם

Bb Am
 יפה הדרך חזרה



444

די דוכיןכאר- מי אוהב אותך יותר ממני 

BF#A#mA#m: פתיחה
Eb EbG#mG#m
EG#mEbmB
Fm F#G#A#m

F# Ebm
 האויר והים, של מי האדמה

C# 
 של מי העולם

G#m 
 מי הזהב והיהלומים של

Ebm 
 מיילל בכרמיםלמה התן

BF#
 הזמן איך האביב יודע שהגיע

G#m A#
 ולאן האניות מפליגות לאן

BF#A#m
 מי אוהב אותך יותר ממני

Eb G#m
 אותך כשאת עצובה מי מצחיק

EG#mEbmG#
 מתי תהיי שליעד

Fm F#G#A#m
את שותקת  ולמה

F# Ebm
יש מלחמות  וכאב למה

C# 
 למה אלוהים לא מתערב

G#m 
 למה כשאת כאן זה עושה לי טוב

Ebm 
יש אנשים  שחיים ברחוב למה

BF#
 איך האביב יודע שהגיע הזמן

G#m A#
 לאן ולאן האניות מפליגות

BF#A#m
 מי אוהב אותך יותר ממני

Eb G#m
 אותך כשאת עצובה מי מצחיק

EG#mEbmG#
 עד מתי תהיי שלי

Fm F#G#A#m
את שותקת  ולמה

BF#A#m
 יותר ממנימי אוהב אותך

Eb G#m
 אותך כשאת עצובה מי מצחיק

EG#mEbmG#
 עד מתי תהיי שלי

Fm F#G#A#m
את שותקת  ולמה

F# EbmC#
 של מי האדמה

G#m Ebm
 של מי הזהב והיהלומים

BF#G#m A#
 האביב יודע איך

BF#A#m
 מי אוהב אותך יותר ממני

Eb G#m
 אותך כשאת עצובה מי מצחיק

EG#mEbmG#
 עד מתי תהיי שלי

Fm F#G#A#m
את שותקת  ולמה
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הבובות בית- אנילאאם מי

AmEGFE: פתיחה
Am EGFE
Am EGFE

Am E
 אותך מכיר אנילאאם מי

GFE
מצב בכל סתם ככה
Am E
 אותך שמחבק אנילאזה לא

GFE
 מחדש יום וכל עכשיו כאן

Am E
לך השראה אותי לקחת את

GFE
 לעזרה שזועק מבט עם

Am E
 רגע ביןכך אותי שכחת איך

GFE
 דבר שום הבנתלא עוד את

Am G
 לישון יכוללאלא ואני

FE
 בלעדיה ישוןל יכול לא

Am G
 לישון יכוללאלא אני

FE
 בלעדיה לישון יכול לא

AmEGFE: מעבר
Am EGFE

Am E
לך מטרה אותי לשנות

GFE
 נשארמה מעצמי לראות בלי

Am E
לך שגרם איתך לקחת מה

GFE
 נגמר כבר שהכל להאמין

Am G
 לישון יכוללאלא ואני

FE
 בלעדיה לישון יכול לא

Am G
 לישון יכוללאלא אני

FE
 בלעדיה לישון יכול לא

AmEGFE: מעבר
Am EGFE
Am EGFE
Am EGFE

Am G
 לישון יכוללאלא ואני

FE
 בלעדיה לישון יכול לא

Am G
 לישון יכוללאלא אני

FE
 בלעדיה לישון יכול לא

Am G
 לישון יכוללאלא אנילא

FE
 בלעדיה לישון יכול לא

Am G
 לישון יכוללאלא אני

FE
 בלעדיה לישון יכוללאאני

AmEGFE: סיום
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שרעבי בעז- יהיה שכך ידע מי

Em Bm
 חלוםלא זה

Em G Edim 
םויה יבוא עוד

Bm E
 חיכינולו יום

F#m 
 שנה אלפיים

Em Bm
 האחרונה המלחמה

Em Bm
 הביתאת עוזבים
GEdim 
 החבריםאת עוזבים

Em Bm
 זית מדי לובשים

Edim    Bm
 אחריםםלימי והולכים

Bm F#m GDD7
 אמא ללא לילות שבכמה יהיה שכך ידע מי

Em BmFdim Gdim 
 קדימה מסתער לבחור ותהיה מנער תהפוך

Bm F#m GDD7
 אמא ללא לילות שבכמה יהיה שכך ידע מי

Em BmFdim Gdim 
 קדימה מסתער לבחור ותהיה מנער תהפוך

BmFdim GBm: מעבר

Em Bm
 חלוםלא זה

Em G Edim 
םויה יבוא עוד

Bm E
 חיכינולו יום

F#m 
 שנה אלפיים

Em Bm
 האחרונה המלחמה

Em Bm
 בית ללא ימים
GEdim 
 חברים ללא ימים

Em Bm
 שיתרק דשא במקום
Edim  Bm
 והרים עמקים גבעות

Bm F#mGDD7
 אמא ללא לילות שבכמה יהיה שכך ידע מי

Em BmFdim Gdim 
 וקדימהיאחר שתצעק שכזה תואר עליך תקבל
Bm F#mGDD7
 אמא ללא לילות שבכמה יהיה שכך ידע מי

Em BmFdim Gdim 
 וקדימה אחרי שתצעק שכזה תואר עליך תקבל

BmFdim GBm: מעבר

 EmBmEmEdim: סולו
Bm    G            EF#m

Em Bm

Em Bm
 הביתאל נחזור
GEdim 
 החבריםאל נחזור

Em Bm
 זית מדי נפשוט

Edim  Bm
 כלפנים לימים ונחזור

Bm F#mGDD7
 בית ללא לילות שבכמה יהיה וכך יתן מי

Em BmFdim Gdim 
 זיתשל עלהעם יונה ונראה אחרים לימים נלך

Bm F#mGDD7
 בית ללא לילות שבכמה יהיה וכך יתן מי

Em BmFdim Gdim 
 זיתשל עלהעם יונה ונראה אחרים לימים נלך

Bm F#mGDD7
 בית ללא לילות שבכמה יהיה וכך יתן מי

Em BmFdim Gdim 
 זיתשל עלהעם יונה ונראה אחרים לימים נלך

Bm F#mGDD7
 בית ללא לילות שבכמה יהיה וכך יתן מי

Em BmFdim Gdim 
 זיתשל עלהעם יונה ונראה אחרים לימים נלך

BmFdim GBm: סיום
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 קוזינה- מי יודע 

 G5/A Bb5/C F5/G: פתיחה
G5/A Bb5/C F5/G 

G5/A Bb5/C 
 מי יודע מי אמר לך

F5/G 
 מי האיש שבתמונה

G5/A Bb5/C 
 הלילהכל השקט כל

F5/G 
את לא ישנה  למה

A5 C5
 כל העצב כל הלהט

G5 G5
 מי אמר לך שהכעס

G5 FG5
 נעלם בחיוך שלך

F5 G5G5
 נעלם בחיוך שלך

Am 
 למה הלך

C
 עוד לא הספקת

DGmaj 
 להגיד לו כלל שלום

Am C
 מי האיש שבגללו את

DG
 רק שותקת כל היום

Am C
את בוכה מעט  ובחושך

DGmaj AmC
 שלא ירגישו שנשברת

DGmaj AmC
 שלא ירגישו שנשברת

DGmaj Gmaj 
 שלא ירגישו שנשברת

A5C5G5: מעבר
A5 C5G5

A5 C5
 מי יודע מה את

G5 G5
 חושבת לעצמך

A5 C5G5
את מוצאת לך נחמה  ואיפה

A5 C5
 כי מחוץ לדלת

G5 G5
יש מקום אחר

A5 C5D5
 לא רוצה לראות אותך בוכה

Am 
 למה הלך

C
 עוד לא הספקת

DGmaj 
 להגיד לו כלל שלום

Am C
 מי האיש שבגללו את

DG
 רק שותקת כל היום

Am C
את בוכה מעט  ובחושך

DGmaj AmC
 שלא ירגישו שנשברת

DGmaj AmC
 שלא ירגישו שנשברת

DGmaj Gmaj 
 שלא ירגישו שנשברת

 AmCDGmaj: סיום
Am          CDGmaj 
Am          CDGmaj 
Am          CDGmaj 
Am          CDGmaj 
Am          CDGmaj 
Am          CDGmaj 
A5           
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השריון גייסות להקת- שחלם מי

BmEmBmBm פתיחה
Bm EmBmBm
Bm EmDG

Bm           EmBmBm

Bm     EmBm
 החלוםלו ונשארלו שחלם מי

Bm     EmBm
 לחםמהעל ישכחלא הוא שלחם מי

Bm     EmDG
 יום אור יראה עוד הלילהכלער שנשאר מי

Bm   EmF#
 לעולם עוד ישובלא הוא שהלך מי

Bm       EmBm
 חרבואת הניחלא שהבטיח מי

Bm      EmBm
 כולם בראש צעד הואלו שקראו מי

Bm     EmDG
 רבות אהבותלו צפויות עודלו שאהב מי

Bm    EmBm
 לעולם עוד יאהבלא הוא שהלך מי

Bm EmBm
 זריחות באש בוערים עוד וההרים

Bm       EmDF#
ים רוח נושבת עוד ערביים ובין

Bm       EmDG
 פריחות בשלללבכל משמחים עוד פרחים אלף

Bm      EmBm
 לעולם זאת יראהלא שוב הוא שהלך מי

#BmEmDF מעבר

Bm     EmBm
 החלוםלו והתגשם שחלם מי

Bm      EmBm
 מנצחים קול ששמעעד שלחם מי

Bm       EmDG
 יום אור וראה הלילהכלאת שעבר מי

Bm          EmF#
 ההולכיםאת שנשכח יניחלא הוא

Bm     EmBm
 לקייםגם וזכהיחשהבט מי

Bm     EmBm
 הדרכיםמן לחזור שהצליח מי

Bm     EmDG
 אילם שהכאב הבין אבל שכאב מי

Bm         EmBm
 ההולכיםאת שנשכח יניחלא הוא

Bm EmBm
 זריחות באש יבערו עוד וההרים

Bm       EmDF#
ים רוח עוד תנשב ערביים ובין

Bm       EmDG
 שוחות ובתוך בין יפרחו עוד פרחים אלף

Bm      EmBm
 כולםאת זכרנוכי שיעידו הם

C#m F#mC#m 
 זריחות באש יבערו עוד וההרים

C#m F#mEG#
ים רוח עוד תנשב ערביים ובין

C#m F#m EA
 שוחות ובתוך בין יפרחו עוד פרחים אלף

C#m F#mC#m
 כולםאת זכרנוכי שיעידו הם
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 אתי אנקרי-מיכאל 

Em         C
 הם אומרים שמיכאל זה שם של בן

DEm
 אז הם קוראים לי מיכאלה

Em C
 וצוחק איתם הבן של השכן

DEm
 הוא אומר שזה נדמה לה

Em C
את'אנ  השם לא אוהבתלא אוהבת שמשנים לי

Em          
את בנו של השכן  גם

Em C
 וילדה אחת קוראים לה דניאל

DEm
 הם לא קוראים לה דניאלה

Em C
 רק לשם שלי קשה להתרגל

DEm
 אז הם קוראים לי מיכאלה

GDCEm
 ואמא אומרת שככה אנשים

GD
 כשקשה להם לגמור

CEm
 הם מושכים את הסופים

CDG
 ומיכאל זה שם יפה אז במקום לקרוא לך

C
 מהתחלה

ה את  הם מוסיפים
CEm
..לה,לה,לה,לה, לה
CEm
..לה,לה,לה,לה, לה

Em C
את השם לא אוהבת'אנ  לא אוהבת שמשנים לי

Em         
את בנו של השכן  גם

Em C
 ובלילה כשכולם הלכו לישון

DEm
בתגם החתול והארנ

Em C
 מיכאל פתאום יצא מהשעון

DEm
 השם שלי דיבר כמו ילד

Em C
 לא אכפת לו שמשנים אותו לכן לא אכפת לו

Em     
 גם מבנו של השכן

Em C
ז בכל מקוםאני רואה אותו מא

DEm
 והם אומרים שזה נדמה לי

Em C
 והוא מצחיק אותי באופן מיוחד

DEm
 כשהוא קורא לי מיכאלי

GDCEm
 ואמא אומרת שככה אנשים

GD
 כשקשה להם לגמור

CEm
את הסופים  הם מושכים

CDG
 ומיכאל זה שם יפה אז במקום לקרוא לך

C
 מהתחלה

ה את  הם מוסיפים
CEm
..לה,לה,לה,לה, לה
CEm
..לה,לה,לה,לה, לה

Em C
 כבר לא אכפת לי שמשנים לי את השם ולא

Em                 
 אכפת לי גם מבנו של השכן
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אביב גפן- מיליארד טועים

GDEmEm/D 
 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

CGAm7 
 שאת דרכם עוד מחפשים

Bm CCm
 אם לא מצאתם זה אולי סימן שאין

GG
 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

GDEmDm
 לכבוד אלפי אלפי צמחים

CGAm7 
 שאת שירי לא ישמעו

Bm CCm
מ  תי תצופו על פני מים מלוחיםעד

GGsus4/D G
 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

AC/A G
את לא באת  חיכינו לך כל כך אך

AC/A GBC
את לא שלי כמו שאני שלך  שלך שלך למה

CBAGF#m-קטע מעבר

Em DG)Gsus4(
 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

Em DG)Gsus4(
 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

Em DG
 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

GDEmEm/D 
 לכבוד אדם אחד עייף

CGAm7 
 שלא עשה אף פעם כייף

Bm CCm
 זה לא חובה לחיות זה זכות להיות חיים

GGsus4/D G
 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

AC/A G
 אך את לא באתחיכינו לך כל כך

AC/A GBC
את לא שלי כמו שאני שלך  שלך שלך למה

CBAGF#m-קטע מעבר

Em DG)Gsus4(
 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

Em DG)Gsus4(
 מיליארד מיליארד טועיםלכבוד

Em DG
 לכבוד מיליארד מיליארד טועים
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 משינה- מילים ועוד מילים

F#mDF#m DF#m DF#mDBm: פתיחה

F#m 
 מילים ועוד מילים

D
 הופכות להסברים

F#m 
 שנמשכים בלי סוף

D
 לאורך זמן תמים

F#m 
 עצות וניחושים

D
 ונייםים אך הגיטעמ

F#m 
 מתאיםמבן אדם

D
 הופכות לזמן תמים

Bm 
 הכל כל כך שקט

F#m 
 כאילו באמת

F#m  D      Bm 
 מתחת לפני השטח

Bm 
 הכל כל כך שקט

F#m 
 כאילו באמת

F#m  D      Bm 
 מתחת לפני השטח

F#m DF#mDF#m DF#m DBm: מעבר

F#m 
 קנאה בין ידידים

D
 לא משאירה שרידים

F#m 
 לא תמיםהזמן כבר

D
 הוא פשוט נהיה אלים

F#m 
 בלי נדר ועוד נדר

D
 הם כבר אומרים בסדר

F#m 
 כולם כן כן כולם

D
את העולם  סידרו

Bm 
 הכל כל כך שקט

F#m 
 כאילו באמת

F#m  D      Bm 
 מתחת לפני השטח

Bm 
 הכל כל כך שקט

F#m 
 כאילו באמת

F#m  D      Bm 
 מתחת לפני השטח

F#mDF#mDF#m DF#mD: מעבר
F#m DF#m DF#m DF#mD

Bm 
 הכל כל כך שקט

F#m 
 כאילו באמת

F#m  D      Bm 
 מתחת לפני השטח

Bm 
 הכל כל כך שקט

F#m 
 כאילו באמת

F#m  D      Bm 
 מתחת לפני השטח

F#mDF#mDF#m DF#mD: מעבר
F#m DF#m DF#m DF#m
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 הפרויקט של עידן רייכל- מילים יפות מאלה

F#mEDC#m: פתיחה
Bm ABmC#F#m

F#m E
 זה לא אומר שאני לא אף פעם

DC#m
 אז תחכהזה רק עכשיו

Bm A
 ואז אבוא כשיעבור הזעם

Bm C#F#m 
 ואז אחזור כשיתבהר

F#m E
 זה לא אומר שאני לא חושבת

DC#m
 עליך בכל יום כל שעה

Bm A
את השקט  עדיין אין שלווה ואין

Bm C#F#m
 כי בכל מקום עולה מולי דמותך

DABm
 לי להגיד מילים יפות מאלהגם אם קשה

Bm F#mC#m
 גם אם לא מצאתי דרך להגיד שלך

DABm
 תדע עכשיו שרק אותך אני אוהבת

Bm C#D
 תדע בלב אני תמיד איתך

Bm C#F#m
 תמיד איתך תדע אני תמיד

F#m EDC#m: מעבר
Bm ABmC#F#m

F#m E
 זה לא אומר שכך ואין אחרת

DC#m
 זו רק סופה ביום חולף

Bm A
 ואז תראה איך כשתזרח השמש

Bm C#F#m 
 אשוב אליך מן הגשם השוטף

DABm
 גם אם קשה לי להגיד מילים יפות מאלה

Bm F#mC#m
 גם אם לא מצאתי דרך להגיד שלך

DABm
 תדע עכשיו שרק אותך אני אוהבת

Bm C#D
 תדע בלב אני תמיד איתך

Bm C#F#m 
 תמיד איתך תדע אני תמיד

DABm
 גם אם קשה לי להגיד מילים יפות מאלה

Bm F#mC#m
 גם אם לא מצאתי דרך להגיד שלך

DABm
 תדע עכשיו שרק אותך אני אוהבת

Bm C#D
 תדע בלב אני תמיד איתך

Bm C#F#m 
 תמיד איתך תדע אני תמיד
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 אפרים שמיר-מיקה 

G: פתיחה

G
 בואי אל ביתי, מיקה
Am 

 מי כמוך איתי
Cdim 

 אין אביב בשדות זרים
E5 E7Cmaj7 

 לך השירה מראש צמרות ביתי
Asus2 7BEmD

 לף מחזריםכא

G
 בואי אל ביתי, מיקה
Am 

 מי כמוך איתי
Cdim 

 אין אביב בשדות זרים
E5 E7Cmaj7 

 לך השירה מראש צמרות ביתי
Asus2 7BEm

 כאלף מחזרים

C
 מי כמוך, מיקה, מיקה

G
 מי כמוך איתי

Am Am6 EmAsus2 
 בואי אל ביתי, מיקה

B7 Em
 קה שלימי

C
 מי כמוך, מיקה, מיקה

G
 מי כמוך איתי

Am Am6 EmAsus2 
 בואי אל ביתי, מיקה

B7 B7 Asus2  Edim   Gdim   Gdim 
י ל ש ה ק י מ

G
 בואי אל שיריי, מיקה
Am 

 מי כמוך בהם

Cdim E5
 אם קולך הדק שזור במילותיי

E7 Asus2     Cmaj7 B7Em
 אז מנגינות שבי עפות כך מסביבך

Fdim AmGdim 
דו.. טו דו.. דו דו..דו.. דו ..דו דו

Asus2 7B Em)D(
י ל א .ושוב חוזרות . . . .

Em: סולו B7 Asus2 Cmaj7 E7 E5 Cdim Am G 

C
 מי כמוך, מיקה, יקהמ

G
 מי כמוך איתי

Am Am6 EmAsus2 
 בואי אל ביתי, מיקה

B7 Em
 מיקה שלי

CG: מעבר Am Am6 Em Asus2 

B7 B7 Asus2 Edim   Gdim   Gdim 
י ל ש ה ק י מ

Em 
 בואי אל שירי, מיקה
Am 

 מי כמוך איתו
B7  Asus2 Em Cmaj7 

 דברי אותו, שירי אותו
CDGG7

 צחקי אותו, אכלי אותו
CG

 עשי בו כרצונך
Am Am6 Em

 כי שלך הוא
Asus2 B7 Em

 שיר השירים שלי

Am Am6 EmAsus2 
 בואי אל שירי, מיקה

B7 Asus2    Edim   Gdim   Gdim    B7 
תישירי אי

E: סיום
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 איפה הילד-מישהו שומע אותי 

G: פתיחה | F# |  x2|

GF#
 מישהו שומע אותי, היי
GF#
 מישהו שומע אותי, היי

CB
 מישהו שומע אותי, הלו

CBBBB
 אותי, אותי, אותי, שומע אותי, מישהו מקשיב לי

AAAAAAA
את הלילה, בנאדם לשתות איתו  להעביר איתו

AAAAC#C
 מתמעט והולך, כי הלילה הזה מתקרב לקצו

| G | F# | x2 

GF#
 מישהו שומע אותי, היי
GF#
 מישהו שומע אותי, היי

CB
 מישהו שומע אותי, הלו

CBBBB
או, מישהו מקשיב לי  אותי, אותי, אותי,תישומע

AAAAAAA
את הלילה, בנאדם לשתות איתו  להעביר איתו

AAAAC#C
 מתמעט והולך, כי הלילה הזה מתקרב לקצו

| G | F# | G | F# | C | B | C | B | 

AAAAAAA
את הלילה, בנאדם לשתות איתו  להעביר איתו

AAAAC#C
 מתמעט והולך, כי הלילה הזה מתקרב לקצו

C# CBAGF#
הא, מתמעט והולך  אה הא הא הא
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 מוניקה סקס- אפורה מכה

Bm DGA
 היא אמרה לי תראה החיים די קלים

Bm DGA
 נשכור לנו חדר בדרום תא ונחיה כמו גדולים

Bm DGA
 ונחיה מדקה לדקה

Bm DGA
 נמצא עבודה זמנית לא רצינית וגם נחתום בלשכה

Bm DGA
 אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה

Bm DGA
 לא משהו עמוק משהו מתוק סיפור אהבה

Bm DGA
 עם המון מטאפורות עם המון דימויים

Bm DG
 הגיבור יהיה שיכור כמו שאתה בחיים

AD
 שאתה בחיים שאתה בחיים

AEm
 יש כאב יפה שעובר מהר

GBm
 כשאני רוצה לא להיזכר

AEmGD
 איך אני עמדתי שם איך אני אמרתי לה

AEmGD
את יפה זה מה שאת צריכה  ככה

AEmGBmDGA
 זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה

Bm      DGA
 זה קרה בסתיו של השנה שעברה

Bm      
 הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר

DGA
 אני זוכר שהיא אמרה

Bm DGA
 אני זוכר איך הכל התפורר

Bm DGA
א את אומרתאולי ת זוכרת מה

ABm
את אומרת עכשיו  מה

DGA
א  מצא איזה נושא לכתיבהאולי גם

Bm DGA
 לא משהו חשוב משהו עצוב ספור אהבה

Bm DGA
 בלי מטאפורות ובלי דימויים

Bm DG
 הגיבור יהיה שיכור כמו שאני בחיים

AD
 שאני בחיים שאני בחיים

AEm
יש כאב יפה שעובר מהר

GBm
 רוצה לא להיזכרכשאני
AEmGD

 איך אני עמדתי שם איך אני אמרתי לה
AEmGD

 ככה את יפה זה מה שאת צריכה
AEmGBmDGA

 זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה
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רוקפור- מכונת הזמן

CEm
ך חיים אחראור

Am7 Em7 F
 בדרך אמות מידה שונות

Fm/G# 
 ומופתיםבלי אותות

C
 בלי מוסר כליות

Em Am7 
 מבעד דורות נראים

Em7 F
 כל בני החושך כל בני האור

Fm/G# Cm
תבחברות נבדלות בתקופות שונו

Cm Dm
מ"מכונת הזמן תעשיות בע

C#       Cm
21גאה מאד להציג מאה

F#º7          Dm
 אלה המראות שמהתלות במוחי

C#            Cm
 מנגיעה אחת למציאות אחרת

CEm
 אורך חיים אחר

Am7 Em7 F
 בדרך אמות מידה שונת

Fm/G# 
 בלי אותות ומופתים

C
 בלי מוסר כליות

Em Am7 
 מבעד אורות מילים

Em7 F
 כל בני החושך כל בני האור

Fm/G# Cm
נ  דלות בתקופות שונותבבחברות

Cm Dm
מ"מכונת הזמן תעשיות בע

C# Cm
21גאה מאד להציג מאה

F#º7 Dm
 אלה המראות שמהתלות במוחי

C# Cm
 אחרתמנגיעה אחת למציאות

Cm Dm
 במדבר שומםכמו כוכב הצפון

C# Cm
את דרכי  שמנצנץ מעליי מכוון

F#º7       Dm
 בתוך מבוך מפותל של מציאות מדומה

C#                Cm
 מחשבה היא אור ידיעה היא ארץ
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 דני רובס- מכתב קטן 

CDmEmFGCDmEmFG: פתיחה

CDmEmFG
 מכתב קטן לאיש אחד רחוק מכאן

CDmEmF
ישן ובו תמונה שיש בה זיכרון

GEm
 שנינו מחייכים למצלמה

Dm GC
 למלחמה לפני שהוא הלך

CDmEmFG
 אותי חמה ידו הייתה כשהוא חיבק

CDmEmF
 כבר לא בוכה גם לא בלילה לבדי

GEm
את הפצעים רק הזמן חובש

Dm GCDmEmFF#mG
 רואים האלה שבחוץ ואת ההם שלא

Cm Fm
ו  דאי במקום נסתריש
Cm Fm

 לכל דבר תשובה
G

 אז למה דווקא לי
G#7 Gsus4 G

 שהתחיל נגמר הכל לפני

CDmEmFG
 מכאן מכתב קטן לאיש אחד רחוק

CDmEmF
 ובו ריחות שדה פתוח של דגן

G7 Em
 האדמה כף רגלינו על

Dm GC
 לפני שהוא הלך למלחמה

CDmEmFG
 ידו הייתה כשהוא חיבק אותי חמה

CDmEmF
 בהילוך איטי רואה כמו כבר לא בוכה

G7 Em
 הרגעיםכל הנשימות

Dm GCDmEmFF#mG
 רואים האלה שבחוץ ואת ההם שלא

Cm Fm
יש ודאי במקום נסתר

Cm Fm
 לכל דבר תשובה

G
 אז למה דווקא לי

G#7 Gsus4 G
 שהתחיל נגמר הכל לפני

CDmEmFGCDmEmFG: מעבר

CDmEmFG
 מכתב קטן לאיש אחד רחוק מכאן

CDmEmF
ישן ובו תמונה שיש בה זיכרון

GEm
 שנינו מחייכים למצלמה

Dm GC
 למלחמה לפני שהוא הלך
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אביב גפן- מלאך

A9 A9/Db F#m
 מפתח המרחק פתח לי שער

Dbm/E                 D
 של געגועים

DEsus4 E/G# F#m7 DA/Db Bm7 
את שליבי השואל והפחד  האם

E7 F#mEE7AA9Asus4 A
את המלאך שלי  אל תעזבני

A9 A9/Db 7F#m
 לפעמים אני לא מבין אותך

Dbm/E                 D
את עוברת שינוי

DEsus4 AE7/G# F#m7 D
ר לפעמים אני ו חב

DA/Db Bm7 
 לא להיות תלוי

E7 F#m EE7AA9Asus4 A
את המלאך שליאבל חוזר  אלייך

A9 /BA9/Db F#m
 אני נווד זרוק שהתאהב לו

Dbm     D
 בנסיכה

DEsus4 E7/G# F#m7 DA/Db Bm7 
את היית שונהל היפות האלוכ בין
E7 F#mEAD/A A

את המלאך שליאני שלך לנצח
EF#mE

 אני שלך לנצח
DD9A/Db BmEsus4 A9

 מלאך שלי את
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מטרופולין- מלאכים

C
 בשמיים מלאכים בכלל אין

Am 
 בינתיים ממש איתך כאן אני

C
 המים מעל הראשאת להחזיק
Am 
 עיניים לעצום הכל לראות

C
 בשמיים מלאכים כללב אין

Am 
 בינתיים ממש איתך כאן אני

C
 המים מעל הראשאת להחזיק
Am 
 עיניים לעצום הכל לראות

GFDmDm: מעבר
GFDmDm

GFDm
 מביאהאת סכנה וכמה דאגה כמה

GFDm
 אהבה וכמה

GFDm
 מגלהאת תאווה וכמה יפהאת כמה

GFDm
 הסתה ואיזו
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 חמי רודנר-מלנכוליה 

C#m F#m
 הנשים הצעירות פוסעות ברחוב

G# C#m
 מעיפות מבט בחלונות הראווה

AF#m 
 נראות נפלאכך-כל כך מצודדות- כל

G# C#mF#mG#
 יום לאהבה

C#m F#m
 מי מכן נשים יפות תהייה אשתי

G# C#m
את גורלה  בגורלי מי תחלוק

AF#m 
 מי תרצה לשתות מכוס תרעלתי

G# C#mFmG#
 אור ואהבה

C# F#mBE
 במתיקות מתכרבל ואני שקוע בעצבות

AF#mG#C#mFmG#
את אהובתי מלנכוליה הו

C# F#mBE
 וקנאית קטנונית את הרי אשתי האמיתית

AF#mG#C#mFmG#
את אהובתי מלנכוליה הו

C#m F#m
 הנשים הצעירות הלכו מזמן

G# C#m 
את רגליהן  הארוכות איתן אספו

AF#m 
 אור של בין ערביים נח על הרחוב

G# C#mFmG#
 אור לאהבה

C#m F#m 
 הביתה מהורהר היא תיקח אותי

G# C#m
את בדידותי ביין מר  תחגוג איתי

AF#m
 הסכין תסלח לי על הכל ותסובב את

G# C#mFmG#
 אור ואהבה

C# F#mBE
 במתיקות מתכרבל ואני שקוע בעצבות

AF#mG#C#mFmG#
ת אהובתיא מלנכוליה הו

C# F#mBE
 קטנונית וקנאיתאת הרי אשתי האמיתית

AF#mG#A
 אהובתיאת מלנכוליה הו

F#m G#C#m
 את אהובתי מלנכוליה
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 נקמת הטרקטור-מסכים שטוחים 

DEGD: פתיחה

DEGD
 צרצרים מצרצרים אנחנו פה לבד

DEGD
 בועות סבון שקופות עולות לאוויר עכשיו

DEGD
 תפוחי זהב עוברים מיד ליד

DEGD
ב ידצמר גפן מתוק מתוק בפה מתוק

DEGD: מעבר

DEGBm
 ויום אחד אולי יבוא משהו טוב על סוס לבן

DEGBm
 ויום אחד אולי יבוא משהו טוב על סוס לבן

DEGD
ו  צבעים שותקיםעולם מלא בוויטמינים

DEGD
 גנום הליום ומילניום מסכים שטוחים

DEGD
 בועות שקופות באוויר

DEGD
 בועות צוחקות עולות לאוויר

DEGBm
 הן מתנפצות אל תוך הקיר וחלק מטיילות מעל העיר

DEGBm
 הן מתנפצות אל תוך הקיר וחלק מטיילות מעל העיר

D: מעבר

DEGBm
 לבןויום אחד אולי יבוא משהו טוב על סוס

DEGBm
 ויום אחד אלי יבוא משהו טוב על סוס לבן

DC: סיום

...יום אחד אולי יבוא
...יום אחד אולי יבוא
 משהו טוב משהו טוב
...ויום אחד אולי יבוא
…ויום אחד אולי יבוא
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מיכה שטרית-מסמרים ונוצות 

Bm 
י  כולתי לבלוע כדור ארץ שלםפעם

Bm                   F#
 רכבתי על אופניים כשהידיים באוויר

Em               Bm 
 פעם הייתי חיה ואת היית מותק

F#           Em 
 פעם חייתי באמת

Bm 
את מתרחקת, פעם היית קרובה אליי  עכשיו

Bm                       F#
צ  וחקתפעם היית פחות בוכה ויותר

Em                       Bm 
 היית רוקדת, פעם כשהיית שמחה

Em        F#
 פעם חיית באמת

G B Em           C 
?מה עכשיו? ועכשיו מה את

G B Em              A 
 מסמרים ונוצות וציפור שלא עפה אהההה

G B Em           C 
?מה עכשיו? ועכשיו מה את

G B Em              A 
 מסמרים ונוצות וציפור שלא עפה אהההה

Bm 
 פעם יכולת לבלוע ירח מלא

Bm                   F#
 היית שורטת, לא אכלת ציפורניים

Em                        Bm 
את מתביישת,יהתלבשת באור מול  עכשיו

Em        F#
 פעם היית באמת

Bm 
את מקודשת  פעם יכולתי לומר הרי

Bm                 F#
את הבית  ניפצתי את הכוס ועזבתי

Em                Bm 
 פעם היית יכולה לסובב אותי על אצבע

F#          Em 
 פעם היינו באמת

GBEmC
?מה עכשיו? ועכשיו מה את

GBEmA
ו  נוצות וציפור שלא עפה אההההמסמרים

GBEmC
?מה עכשיו? ועכשיו מה את

GBEmA
ו עמסמרים  פה אההההנוצות וציפור שלא

BmBmBmF#EmBmF#Em: מעבר

Bm 
 לא תהיה עוד פעם,לא,לאפעם
Bm F#

 פעמיים ויתרת לי ופעם עלייך
Em Bm

 פעם רצית לדעת ואני שכחתי
Em        F# 

 מה שהיינו באמת

GBEmC
מה? כשיווע ?מה עכשיו? עכשיו

GBEmA
ו  נוצות וציפור שלא עפה אההההמסמרים

GBEmC
מה? ועכשיו ?מה עכשיו? עכשיו

GBEmA
ו שמסמרים  לא עפה אההההנוצות וציפור

EmF#BmEbF#BmBmBm: סיום
Em F#BmEbF#BmBmBm
CEmBG
AEmBG
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 מוניקה סקס- אדם מספיק בן

G#mBbmBG#mBbmB:ה פתיח

G#m                  F#                   B 
 התעורר וראה שהוא מחזיקיום אחד הוא

F#                      B 
את הפרח הכי יפה שהוא אי פעם ראה
G#m                  F#                    

את הע  ים כי הוא לא האמיןיניהוא עצם
F#                   B 
 יתההוא פקח אותן שוב והיא עדיין הי

F#      B Bbm G#m   G#m 
את הפנים אז הוא קם לעשות קפה  ולשטוף

C#sus4 C#                      B Bbm G#m  G#m 
א ומול המראה ר אני מקווה שאני-מ-הוא

Ebm           B 
 לשמורמספיק חכם בשביל

B Bbm G#m  B Bbm G#m  G#m               E 
 בשביל לקיים ולא לאבד

G#m           F#         B 
 היא התעוררה ומולה ראתה

F#                      B 
את הפרח הכי יפה  בן אדם שרואה

G#m                  F#                          
 ניים היא פקחה אותן שוביהעהיא עצמה את

F#                   B 
 כמו ציפור מהססת על הסף של הכלוב

F#      B Bbm G#m   G#m 
 והמים רתחו אז היא קמה לשים תקליט

C#sus4 C#                     B Bbm   G#m  G#m 
 אני מקווה שהוא נה לבין עצמה היא חשבה ובי

Ebm           B 
 מספיק חכם בשביל לשמור

EG#m
 בשביל לקיים ולא לאבד
Ebm     B 
 מספיק בן אדם לזכור

B Bbm G#m  B Bbm G#m  G#m         E 
 לקיים לא לאבד

Ebm           B 
 מספיק חכם בשביל לשמור

EG#m
 בשביל לקיים ולא לאבד
Ebm     B 
 מספיק בן אדם לזכור

B Bbm G#m  B Bbm G#m  G#m         E 
ל  פחדלקיים לא

G#m                  F#                   B 
 שהוא מחזיקיום אחד הוא התעורר וראה

F#                      B 
את הפרח הכי יפה שהוא אי פעם ראה
G#m                  F#                    

 ים כי הוא לא האמיןיניהוא עצם את הע
F#                   B 
 הוא פקח אותן שוב והיא עדיין הייתה
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 ברי סחרוף- מקום מפנה

GAmDGAmD: פתיחה

GAmD
 אני מפנה מקום בפה לנשיקות שלך

GAmD
 מפנה מקום מסביב לשתיקות שלך

Em CG
 מפנה מקום בלב ללחיצות שלך

Em          CD
 מפנה מקום בבטן שאוכל לבלוע אותך

GAmD
 אני מפנה מקום בתיבה למכתבים שלך

GAmD
 מפנה מקום בראש לשדים שלך

Em CG
 ירות שלךטמפנה מקום בלחי לס

Em                    CD
 ואת בשלךכל כך הרבה מקום

Gm CmDGmCmD
את בשלךאת בשלך

DCGCG
 כל כך הרבה מקום

DCGCG
 את יכולה להישאר לישון

DCEmAmCGD
ם בשביליואם תהיי לגמרי שלי לא יישאר מקו

GmCmDGmCmD: מעבר

GAmD
 אני מפנה מקום בארון לבגדים שלך

GAmD
 מפנה מקום באלבום לתמונות שלך

Em CG
 מפנה מקום מול האור לצללית שלך

Em          CD
ם בחושך לנשימות שלךמפנה מקו

GAmD
 אני מפנה מקום על הכר לשערות שלך

GAmD
 מפנה מקום בפינה לכפכפים שלך

Em CG
 מפנה מקום שאליו אוכל לברוח איתך

Em                    CD
ו  את בשלךכל כך הרבה מקום

Gm CmDGmCmD
את בשלךאת בשלך

DCGCG
 כל כך הרבה מקום

DCGCG
את יכולה להישאר לישון

DCEmAmCGD
ם בשביליואם תהיי לגמרי שלי לא יישאר מקו
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היי פייב- מקדש האהבה

Eb,Bb,Cm,G#,C#,Bb,Eb: פתיחה

Eb Bb
 חול בשיניים,הכרנו בים

G# Gm
 נוגעים בידיים,אוהבים בעיניים

G# Bb
את הלב  את אותו הרגש,מחפשים

G# BbCm
 שמצאנו בחיבוק אוהב

Cm BbCm
 קיץ אחרון של תמימות היא אמרה

Gm G#
 קיץ אחרון של אהבות היא צחקה

Bb CmF
 וכל מה שנשאר לי מאותם ימים

G# BbFmEb
 כרון ארוך שנמשך שניםיז

Eb BbCmG#
 אני מקים למענך,את מקדש האהבה

C# Bb
 כי כל מה שאני רוצה

C# Bb
 לחדור עמוק לתוך ליבך

Eb BbCmG#
 אני מקים למענך,את מקדש האהבה

C# Bb
 כי כל מה שאני רוצה

G# Eb
 לחדור עמוק לתוך ליבך

G#Eb: מעבר

Eb Bb
 כחול שבעינייךלמביט
G# Gm
 אור הטהור שבפנייךל

G# Bb
 מתוך תמונה שהיא מזכרת

G# BbCm
 היא בליבי בתוך מסגרת

Cm BbCm
 תמימות היא אמרהקיץ אחרון של

Gm G#
 קיץ אחרון של אהבות היא צחקה

Bb CmF
 וכל מה שנשאר לי מאותם ימים

G# BbFmEb
 כרון ארוך שנמשך שניםיז

Eb BbCmG#
 אני מקים למענך,את מקדש האהבה

C# Bb
 כי כל מה שאני רוצה

C# Bb
 לחדור עמוק לתוך ליבך

Eb BbCmG#
 אני מקים למענך,את מקדש האהבה

C# Bb
 כי כל מה שאני רוצה

G# Eb
 לחדור עמוק לתוך ליבך

G#Eb: סיום
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 גלי עטרי-וםמקיץ אל חל

C+/A                    Am 
 שוב כמו מקיץ אל חלום

Bb                   
 מתחמק מן האור
Fo                  
 מגשש בין כתליו

C+/A        Am E7 
 החזון ערפילי כחלב
Bb                      
 כשל חולה מאוכזב

G7                 
 המכווץ אישוניו

F
 אל תבכה

Bbm       Bb         
 אני בוכה בשבילך

F
 אל תפנה

G7         
 אני אצעד בשבילך

Em               C       
 עד כלות רגלי בחולי
Dm   A7             
 עד אפול וגופי שבור

E Esus4     Fo       
 למרגלות הנהר העכור

C+/A            Am 
 וקהשוב בהמיה רח

Bb                     
 עוד מוות בזויכמו

Am  E7  Fo               
 הנסתר בסמטה שממול

C+/A             
 מנותק ואסור

Bb                   
 כטאבו על כתפיי
G7                
 אם אותי תבכה

F
 אל תבכה

Bbm       Bb        
 אני בוכה בשבילך

F
נהאל תפ

G7        
 אני אצעד בשבילך

Em              C       
 עד כלות רגלי בחולי
Dm   A7              
 עד אפול וגופי שבור

E Esus4      Fo      
 למרגלות הנהר העכור

Am        
 אל הרוח
F
 אל המים
G
 אל האש

Am                 E          
 מן העץכמו תפוח שרחק

Am       
 אל הדרך
F
 עד אליך
G
 עד לאופק

Am          E          Esus4         
 כבת דמותך שהאיצה בי כדופק

F#       
 אל תפנה
F
 אל תבכה

E Esus4        
 אל תכבה
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 אביב גפן- מקסיקו 

Em7/9 Em6/9 
 לא היא לא

Am/D 
פהלא נש  ארת

G9 BmEm
 היא תטוס אתו למקסיקו

Em9  
 עצובים
Am/D 

 הם חייה כאן
G9 BmEm
 שום עניין לאבד פה זמן אין לה

E9 
 לעוף

C
 היא רוצה אתו

Bm  
 למקסיקו עד

Am9 B7
את קו הים  לחצות

E
 לעוף

C
 עד למקסיקו

Bm     
 שם לגור אתו

Am9 B7
 הדמעות יבשו עד שם

E
 רק לעוף

Em7/9 Em6/9 
 כאב עוד

Am/D 
 מזדקן בלב

G9 BmEm
 ורק הוא מבין ורק הוא אוהב

Em9  
 משונה

Am/D 
 ציפור זרה כמו

G9 BmEm
 היא תפרוש כנפיה בדממה

E9 
 לעוף

C
 היא רוצה אתו

Bm  
 למקסיקו עד

Am9 B7
את קו הים  לחצות

E
 לעוף

C
 עד למקסיקו

Bm     
 שם לגור אתו

Am9 B7
 הדמעות יבשו עד שם

E
 רק לעוף

Em7/9 Em6/9 
 לא היא לא

Am/D 
 לא נשארת פה

G9 BmEm
 היא תטוס אתו למקסיקו
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 אביב גפן-ד הדמעות מר

EmEm9 EmEm9 Dsus2 DDsus2 D: פתיחה
Em Em9 EmEm9 Dsus2 DDsus2 D
Em Em9 EmEm9 Dsus2 DDsus2 D

Em Em9 EmDsus2 D
 ועכשיו אחרי כבר שהכל נגמר

Em        Em9 EmDsus2 D
ה באועל דלת המדינה דופק לו האסון

GEm7 Bm
 שורשי אלימות מושקים מתוך משפך דמים

Am Am7 FD
 מתי כבר נודה אנחנו אשמים

Am GDsus4 D
 כי האשמה עלינו

Am     GDsus4 D
 האשמה עלינוגם

Am GDsus4 D
 והאשמה עלינו

Am     GDsus4 D
 האשמה עלינוגם

Em Em9 EmDsus2 D
 כשחזירי הרייטינגערכים של אלימות זולה במרקעים

Em Em9 EmDsus2 D
 זה לא עושה אותנו חכמים משמינים

GEm7 Bm
 חו שלום בכיכר ראיתי אל מול עיניי איך הוא נגמררצ

F
 שלטים יותר מדיהתברר שאיש דתי בלי אלוהים ראהו

D
 וד חייך במעצר מתי אתם תבינו כברוע

Am GDsus4 D
 האשמה עלינוש

Am     GDsus4 D
 האשמה עלינוגם

Am GDsus4 D
 והאשמה עלינו

Am     GDsus4 D
 האשמה עלינוגם

Em 
 אפילו הנשיא דיבר שטויות

Dsus4 DFC
 וביקש סליחה

Em 
 זה לא רק שהמלך הוא עירום

Dsus4        DFC
 הוא גם נראה זוועה תסתכלו במראה

Am GDsus4 D
 כי האשמה עלינו

Am     GDsus4 D
 האשמה עלינוגם

Am GDsus4 D
 והאשמה עלינו

Am     GDsus4 D
 האשמה עלינוגם

EmEm9 EmEm9 Dsus2 DDsus2 D: מעבר
EmEm9 EmEm9 Dsus2 DAGD: סיום
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די דוכיןכאר- מרוב אהבתי 

G C D Em      
 כי מרוב אהבתי לא יכול להראות אהבה

B C D G
את עצובה עצובה  מרוב אהבתך

G C D Em  
 החיוך נעלםמרוב שימחתי

B C D G
את בוכה  בוכהמרוב שמחתך

Em                 C            Am 
ב הרגלי לחושך לא רואה אורמרו

B C Am 
 מרוב הרגלך לאשליה קשה לך לעצור

D G
 אז בואי נתחזק יחד

G C
 את עם עצמך ואני אתך

Em 
 וכמו שכבר אמרתי

CD
 שילכו הדמעותשילך הפחד

BC
 שלי ואהיה שלךתהי

B
 הכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו
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 דני ליטני-משבר אמון 

Am          G             C  
את אף פעם לא שמחה  למה

F Am/G  
 אין לך מנוחה

G C G
 תמיד רוצה הכל בבת אחת

Am          G             C  
את נבהלת מכל  שטותלמה

F Am/G  
 פוחדת מטעות

D Dsus4              Am              G  
את מוכרחה להיות בטוחה  תמיד

E G
 אז אתן לך אותי בכמה דוגמאות

Am/G                     Am  
 לבכות ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או

C F E G
י אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילךאנ

E G
לך, כן  אותי בכמה דוגמאות אתן

Am/G                     Am  
 ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

C G F
 עשיתי הכל בשבילך, אני אז אדע

Am              G              C  
ש את כבר דפוקהסיפרת  מילדות

F Am/G  
 רצית להיות מלכה

G C G
 תמיד נשארת הבת של השכנה ממול

Am          G             C  
 בקלות לקחו אותך תמיד די

F Am/G  
 חיכית להזדמנות

D Dsus4              Am              G  
את הראש נ. איבדת  דושסיפור

E G
 אז אתן לך אותי בכמה דוגמאות

Am/G                     Am  
 לבכות ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או

C F E G
 אני אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילך

E G
לך, כן  אותי בכמה דוגמאות אתן

Am/G                     Am  
 ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

C G F
 עשיתי הכל בשבילך, אני אז אדע

Am          G             C  
את יכולה להיות שמחה  עכשיו

F Am/G  
 קחי לך מנוחה

G C G
 עובר את המסע אני איתך

Am          G             C  
לתת בי קצת יותר אמון  נסי

F Am/G  
את הכיוון  נמצא

D Dsus4           Am        G  
 ואת מלכה הדרך ארוכה

E G
 אז אתן לך אותי בכמה דוגמאות

Am/G                     Am  
 לבכות ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או

C F E G
 אני אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילך

E G
לך, כן  אותי בכמה דוגמאות אתן

Am/G                     Am  
 ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

C G F
 עשיתי הכל בשבילך, אני אז אדע



471

 משינה-משהו קטן וטוב 

DF#mFAm: פתיחה

DF#mFAm
את האור  מחפש אותו בנרותלא מוצא עכשיו

DF#mFAm
 משוטט בכל האזור בנקודה בנקודה

DF#mFAm
 שרוט וישן כמו אביר על סוס לבןכמו תקליט

DF#mFAm
 הכול מעצמו יעשההולך באפס מעשה

DF#m FAm
 ככה הוא צריך לאהובונדמה שזה טוב

DF#mBbFE
 קטן וטובונדמה שזה קרוב משהו

DF#mFAm: מעבר

DF#mFAm
 לא תוכל אותו לאחוז אם תחפש אותו יאבד

DF#mFAm
 בנקודה בנקודהרבן אדם צריך לעבו

DF#m FAm
 משהו בא והולךעמוק בלב האפלה

DF#mFAm
נ  בצער ובאושר שוכבחףסהאור שעל העצב

DF#m FAm
 ונדמה שזה טוב ככה הוא צריך לאהוב

DF#mBbFE
 ונדמה שזה קרוב משהו קטן וטוב

DF#mFAmDF#mFAm: מעבר

DF#mFAm
את האור  מחפש אותו בנרותלא מוצא עכשיו

DF#mFAm
 בנקודה בנקודהרט בכל האזומשוט

DF#mFAm
 אהההה אהההה אהההה אוווווווווו

DF#mFAm
 ונדמה שזה טוב ככה הוא צריך לאהוב

DF#mFAm
 ונדמה שזה קרוב משהו קטן וטוב

DF#mFAm
 ככה הוא צריך לאהובה טובונדמה שז

DF#mBbF
 בקצה של הרחוב משהו קטן וטוב

F#m FAmDF#mFAm: סיום
DF#mFAm
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 נקמת הטרקטור- משחק של דמעות 
e------------------------|---------------------| 
B------------------------|---------------------| 
G------------------------|---------------------| 
D--2-2-2-2-2-2-2-5-4-2---|-------------5-4-2---| 
A----------------------5-|-3-3-3-3-3-3-------5-| 
E------------------------|---------------------| 

: פעמים4מנוגן עם הריף( פתיחה (EmC

Em C
 בתוך שעות השקט

Em C
 מיוזע מגופך

Em C
חש אותך נעלמת

Em C
 חומקת אל תוך תוכך

 A9Cmaj7 A9Cmaj7: מעבר

Em C
 בתוך עננים של דממה

Em        C
את נוטפת

Em C
 מליחות של פרידה

Em           C
 וזרות מתפזרת

 A9Cmaj7 A9Cmaj7: מעבר

GFCEb
 משחק של דמעותוהכל רק

Gm BmF#mF
 אני עף למקום אחר

Em C
 ובבוקר היום עמדת

Em    C
 מולי שותקת

Em C
 ומשחק של דמעות התחיל

Em           CA9Cmaj7 
 עם רעש הרכבת

GFCEb
ד  מעותוהכל רק משחק של

Gm BmF#mF
 אני עף למקום אחר

GFCEb
 והכל רק משחק של דמעות

Gm BmF#mF
 אני עף למקום אחר
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 שלום חנוך- משיח 

Bm 
 יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא

Bm7 
בוכל ויד משיח איש מפתח ידו בכול

G
 עשן סמיך וירוחם ממצמץ בשפתיו

F# 
ל בעינוביהודה מסתכל בשעון ומפל

Bm           
בע"משרד בצפון "יועץ–מ"ארצאלי

Bm7      
 אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ

G7   G                    F#            G       
קפה" לוחץ זמזם אומר "תביאי לנו

Bm      A        G  Bm            
 משיח לא בא משיח גם לא מטלפן

Bm           
 שתיקה כללית חמישה אנשים מתוחים

Bm7      
 הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים

G
"השחור ליהודה התה לארצאלי הבן"

F#            
 ירדנה יוצאת עזרא לא מפסיק לעשן

Bm           
כ י כן מתחלפת שעה בשעההנה

Bm7      
 זקן ארצאלי יודע שהוא לא טעה

G7   G              F#                    G       
 בקולו על הבן נוטף זיעה הוא מרעים

Bm      A        G  Bm            
 משיח לא בא משיח גם לא מטלפן

G
את אוושת המזגןפ  עמון הכניסה מנסר

A
את ירוחם לדלת חותך בעשןמ  קפיץ

D/A                         D     
 ארצאלי הבן מסתכל על אביו מהצד

F#                               G     
 ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד

Bm 
 ויהודה אומר משהוא בטח קרה

Bm7                  
 עונה לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה
G7   G                    F#       G       

 הייתה תאונה ולכן אומר השוטר
Bm      A        G  Bm            
 משיח לא בא משיח גם לא מטלפן

Cm          
 תאונה למי שואל ארצרלי הבן

Cm7            
 תאונה למדינה עונה השוטר המסכן

G#          
 הבורסה נפלה אנשים קופצים מהגג

G
 גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג

Cm           
 הכול אבוד בוכה עזרא דהן הקבלן

Cm7                     
 משיח בשמים ואנחנו בלי הכסף כאן

G#7  G#        G                      G#    
ה  זה לא ייתכן ממלמלתיפהוירדנה

Cm     Bb      G# Cm              
 יח גם לא יטלפןמשיח לא יבוא מש

G#        
 דצמבר המר צעקו כותרות בעיתון

Bb 
 ושר האוצר נתן במבט ראיון

Eb     
 הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם

G G#      
 מה שבא בקלות באותה הקלות יעלם

Cm      
 האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול

Cm7           
 ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכול

G#7  G#                    G        G#        
את הכסף שאין הולך למילואים  וסופר

Cm     Bb      G# Cm              
 ומשיח לא בא משיח גם לא מטלפן
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 חיים טופול-משיח הזקן 

CG7C
 ומלן חי משיח הזקן'בג
CA7DmGG7
בן לבד  בבית בלי אישה בלי

CFCE7Am
 בכד שם כסף עד גיל שבעים שנה

CA7DmGG7
 בשביל לקנות אישה לחתונה

C7 FC7
 אללה יודע-כמה דינר אסף

CFC
 אולי שלושה דינר אולי פי מאה

CFC
 אולי שלושים דינר אולי כפליים

CFC
 נשתה לחייםאולי שלוש מאות

CFGCFG7
 אללה יביא לו מזל טובטוב למשיח טוב

CG7C
מש'בג  יח הזקןומלן חי
CA7DmGG7

 בגיל שבעים הלך והתחתן
CFCE7Am

 אישה תמה קנה הוא בכל כספו
CA7DmGG7

את שמו  בנים תלד יישאו כולם

CFC
 שבעה אינשאללה-כמה בנים יוליד

CFC
 שישה שבח לאללהאם רק יוליד

CFC
 אולי רק חמישה כוח כבר אין לו

CFC
לו-אולי ירצה האל  אחד ייתן

CFGCFG7
 אללה יביא לו מזל טובטוב למשיח טוב

CG7C
 ומלן חי משיח הזקן'בג
CA7DmGG7

 התפלל לבן ביום בלילה
CFCE7Am
 ומלן אף אחד לו האמין'בג
CA7DmGG7

 כי מזל הרה שבע פעמים

גאת מי ילדה ראשון  מילה'את הבת
CFC

 ומי נולד שני הבת דלילה
CFC

 ומי הבא בתור הבת קמילה
CFC

 צילה וגילהומי נולד בסוף
CFGCFG7

את שמו  עד המשיח בוא יבואאיש לא ישא
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 חמי רודנר-משיח קרטון 

AAA6CCC6: פתיחה

1AA6CC6
ש ל אחריאף אחת מפה לא ראויה לחיבוק

1AA6CC6

1AA6CC6
 אני כמו קוקה קולה דביק מתקתק ודוחה

1AA6CC6

1AA6CC6
 ים נשק על ילדיםבמועדון ממול הם מחפש

1AA6CC6

1AA6CC6
 אחד במחסנית לדור המקסים, כדור אחד לראש

1AA6CC6

C
 הנה בא

F# 
 משיח קרטון

EGDEF
 טובה, הוטי האירוטי וכלבונת הם עושים אהבה

EGDEF
, סקסי סקסי לא יכול להפסיק ללטף את גופה

 הלוהט
1AA6CC6

אש להבה
1AA6CC6

אש להבה

AAA6CCC6: מעבר

AA6CC6
 לא רחוק משם זה בנצי מתנחל רוקד בין הגבעות

1AA6CC6

1AA6CC6
את האדמה בנידתה ודם זורם בין ירכיה  השמנותבועל

1AA6CC6

1AA6CC6
 משקיף בבוז אל המישור אל האחים השוטים

1AA6CC6

1AA6CC6
 מה הוא יעקור היום מטע זיתיםמרוב כבוד לאד

1AA6CC6

C
 הנה בא

F# 
 משיח קרטון

EGDEF
 טובה, הוטי האירוטי וכלבונת הם עושים אהבה

EGDEF
ל את גופהסקסי סקסי  הלוהט,א יכול להפסיק ללטף

אש להבה
.כניסה לסולו

: סיום

GAGA
אש להבה
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 בנזין-משמרת לילה 

A#mFmA#mFm: פתיחה
Fm Fm

Fm #CC
 גשר צר סע ישר בדרך העולה

A#m Fm#CC
 מוכר דרך מתעלהשביל עפר לא

Fm FmFmA#m
 אוחז בהגה בכל הכוח רוצה כל כך לברוח

#CFm
 אני בעצם לא יודע

C#C
 אבל אני נוסע לאן

CFm
 בתוך הערפל

Fm #CC
מ  וקדםעיר קטנה עיר סגורה הלכה לישון

A#m Fm#CC
 אפילו אם יהיה לי רע לא חוזר לשם

Fm FmFmA#m
 עובר בצומת ממשיך לנוע ליעד לא ידוע

#CFm
 מאחורי נעלתי דלת

C#C
 מלפני אספלט ומלט

CFm
 חושך מסביב

A#m Eb
 אני מתחיל משמרת לילה

A#m #D
 ואמא בטח ישנה מזמן

Gm Fm
 לא יודעים אבל הלילה

A#m #C
 אני נוסע אני נוסע

A#m C
 אני נוסע רחוק מכאן

A#mFmA#mFm: מעבר
Fm Fm

Fm #CC
 וח צד סע לאט בכביש המסתעףר

A#m Fm#CC
 לא רחוק עוד מעט הנוף פה מתחלף

Fm FmFmA#m
 אם אמצא לי דירה או חדר הכל יהיה בסדר

#CFm
 אני לבד בכביש פתוח

C#C
 נוסע בכיוון הרוח

CFm
 החוףלאורך כביש

A#m #D
 אני סוגר משמרת לילה

A#m #D
 ואמא בטח ישנה מזמן

Gm Fm
 לא יודעים אבל הלילה

A#m     #C
 אני נוסע אני נוסע
C#C#D

 אני נוסע רחוק מכאן

G#G#G#Eb: מעבר
Eb EbEbG#

G# G#G#Eb
Eb EbEbG#

G# G#G#Eb
 נוצר הקשר אני בפתח נפלנו בלי פרוטה

Eb EbEbG#
 מרגיש לפתע תינוק בשטח תלמיד חדש בכיתה

G# G#G#C#
עתה עובד בלילה ושן ביוםי  זמני לעת

C#CC#C: מעבר

A#m FmA#mFmסיום
A#m FmA#mFm
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ויד ברוזהיד-מתחת לשמים 

GB7
 באנו לכאן מתחת לשמיים

CDGD
 שניים כמו זוג עיניים

GB7
 לשמייםיש לנו זמן מתחת

CD7GG/F# 
 בינתיים אנו עוד כאן

Em EmD
את ואני את ואני

GBm
את ואני והמיטה רחבה

C
 אהבה לתת

Em EmD
 לילה ויום לילה ויום

GBm
 לילה ויום והחיוך מתנצל

CG
 מתעצל שהוא

GB7
 באנו לכאן מתחת לשמיים

CDGD
 שניים כמו זוג עיניים

GB7
 לשמייםיש לנו זמן מתחת

CD7GG/F# 
 בינתיים אנו עוד כאן

Em EmD
 שנינו אחדשנינו אחד

GBm
 שנינו אחד אחד שלם ועגול

C
 וגדול שלם
Em EmD

 בואי ניתן בואי ניתן
GBm

 בואי ניתן אתן לך לתת
CG

לךלתת לי לתת

Em DC
 ולמרות הפער

Em DEm
 ולמרות הכאב

Em DC
 ולמרות הצער

A7 Am7 D
 אני אוהב ואוהב אוהב
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 אביתר בנאי-מתנות 

Fmaj7                    Am 
 לכולם מתנות קונה אני מזה יוצא כשאני

Fmaj7                    Am 
 בעולם חדש איש אני מזה יוצא כשאני

Fmaj7     Am 
 מזה יוצא כשאני

Fmaj7     Am     Fmaj7     Am 
 מזה יוצא ואני

Fmaj7               Am 
 בורשל בקצה זהב סולם

Fmaj7   Am 
 סוףלויש הגוף

Fmaj7     Am 
 סוףלה אין והנשמה

Fmaj7  Am 
 סוףלהןיא

Dm GFG
 לצמוח לשינוי תן

Am CEmF
 מהפחד תפחד אל

Fmaj7              Am 
 אותיאו אותך אוהב אנימי את

Fmaj7        Am 
ליאולך נאמן אני למי

Fmaj7                   Am 
 לאהוב לומדת מישהי היאאת גם

Fmaj7     Am 
 מישהי שאני כמו

Fmaj7     Am     Fmaj7     Am 
 לאהוב לומד

Fmaj7     Am 
 והפרידה הכאב בשביל

Fmaj7     Am 
 הביתה בדרך אני

Fmaj7     Am 
 הצלה רגש עם

Fmaj7     Am 
 פוריה קרקע

Dm GFG
 לצמוח לשינוי תן

Am CEmF
 מהפחד תפחד אל

Dm FG
 רגעזה רגע הוא הפחד
Dm F
 ליום לילה בין לפני

GE
שם הוא הפחד

 Fmaj7  Am  Fmaj7  Am: מעבר
Fmaj7  Am  Fmaj7  Am 

Dm GFG
 לצמוח לשינוי תן

Am CEmF
 מהפחד תפחד אל

Dm GFG
 לצמוח לשינוי תן

Am CEmF
 מהפחד תפחד אל

Fmaj7                    Am 
 לכולם מתנות קונה אני מזהוצאי כשאני

Fmaj7                    Am 
 בעולם חדש איש אני מזה יוצא כשאני

 Fmaj7     Am     Fmaj7     Amסיום
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 גידי גוב- נאחז באוויר 

//: פתיחה E / Esus4 / E / E //   

E
 נשען על מילים באויר תחת שמיים ריקים
E F#m 

את הריח של גופך  ביד עוד אוחז
F#m                                  E 
 המקום שנגעת בי שורף ואת אינך

E
 תחת שמים שחורים עומד מקופל מכאב

E F#m 
 חוזר לחפש שוב אותך בתוך החשכה

F#m                                         E 
את עדיין בוכה ואת אינך  לראות אם

A E
 במקום בו עמדת נשאר רק אויר בלי חמצן

E Esus4   E  Esus4    A                  C#m                            E        
ת אינךוא)נאחז באויר(ואני עומד נאחז באויר

E
 אני מדבר אל הקיר תחת שמיים שותקים

E F#m 
 מבטיח לו שוב להשתנות בשבילך

E Esus4         F#m                          E 
 ויודע שזה לא ילך ואת אינך

A E
 במקום בו עמדת נשאר רק אויר בלי חמצן

E Esus4             A                  C#m                            E        
 ואת אינך)נאחז באויר(ואני עומד נאחז באויר

: בית(סולו (// E / E / E / E / F#m / E / E / F#m / E / E // 

A E
 במקום בו עמדת נשאר רק אויר בלי חמצן

A C#m                            E        
 ואת אינך)נאחז באויר(ואני עומד נאחז באויר

A E
 במקום בו עמדת נשאר רק אויר בלי חמצן

E Esus4             A                  C#m                            E        
 ואת אינך)נאחז באויר(ואני עומד נאחז באויר

//: סיום E Esus4 // X 4 
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 ארכדי דוכין-נאמר כבר הכל 

Em7         C                F   Em7        C 
 אין לי מה להוסיף לזה נאמר כבר הכול

G7                 Bb   Em7     Am 
 הלילות ארוכים והפחד פשוט לא יכול

C Bb          Am       Em 
 איך בכיתי כמו ילד לא תדעי לעולם

Bm    C            F      Em            D 
א  לכאן הדרךתלא תרגישי דבר תשכחי

Em7         C                F   Em7        C 
 אין לי מה להוסיף לזה כי נאמר כבר הכל

G7                 Bb   Em7     Am 
 הלילות ארוכים והפחד פשוט לא יכול

C Bb          Am       Em 
 איך בכיתי כמו ילד לא תדעי לעולם

Bm    C            F      Em            D 
 לכאן את הדרך לא תרגישי דבר תשכחי

F G F
 לא נושם ולא נרדם כי הזמן הולך ותם

C G
שר לא חולם ולא הוזה  רק



481

 נורית גלרון-נגיעה אחת רכה 

//F / Bb7 / F / Bb7 Csus4//

F
 כשישבתי מולך מבלי לדבר

Bb7 
 כי הכול כבר נאמר

F7 
 ויכולת להרגיש שקשה לי מאוד

D7  Am7-5       Bb7 
 ויכולת לנחש שמר

Gm/F Gm/F#              Gm 
את קמת ועברת והלכת למטבח

A7          Em7-5 
 וחזרת כעבור דקה

F7   Cm7 C#m7          Dm7 
כ את ידך על תפיובדרך לא שמת

Csus4   Bb7   F   Bb/C      Bb 
 לנגיעה אחת רכה

F
את כל כך ישרה וכל כך הגונה

Bb7 
 ואת לא יכולה לרמות

F
את לא יכולה  כשאת לא אוהבת
D7  Am7-5                Bb7 

 ואת זה אי אפשר לשנות
Gm/F Gm/F#              Gm 

את עברת ממש לידי  אבל
A7           Em7-5 

כ  ולי צעקהוהייתי
F7   Cm7 C#m7          Dm7 
את ידך על כתפי  ואת לא הנחת

D7 Cm7           Bb 
 לנגיעה אחת רכה

D7   Am7-5           Gm 
 ואת זה אני לא שוכח

E Fm7         Gm 
 ועל זה אני לא סולח

D7   Am   Abmaj7          Ebmaj7 
 ועל זה אני לא אסלח לך לעולם

D7   Am7-5           Gm 
את זה אני לא שוכח  כי

Csus4 Bb7 F Eb  Bb  F7 Cm7       Gm7 
.ועל זה אני לא סולח לעולם

F
 כשהייתי איתך לא היית איתי

Bb7 
 הייתה רק תמונה מתנועעת

F7 
 הרשית בחסדך לאהוב אותך
D7  Am7-5          Bb7 

 וכל חסד אחר מנעת
Gm/F Gm/F#           Gm 

 רציתי ממךושום חסדים לא
A7          Em7-5 
 אבל באותה הדקה

F7   Cm7 C#m7   Dm7 
 הייתי זקוק לידך על כתפי

D7  Cm             Bb 
 לנגיעה אחת רכה

D7   Am7-5           Gm 
 ואת זה אני לא שוכח

E Fm7         Gm 
 ועל זה אני לא סולח

D7   Am   Abmaj7         Ebmaj7 
 לח לך לעולםועל זה אני לא אס

D7   Am7-5           Gm 
את זה אני לא שוכח  כי

Csus4 Bb7 F Eb  Bb  F7 Cm7       Gm7 
.ועל זה אני לא סולח לעולם

F
 עכשיו אני כאן יושב לבדי

Bb7 
 עם הרגע ההוא הקר

F
 יודע עד כמה ליבך הוא עני

D7  Am7-5             Bb7 
 ועד כמה יופייך עקר

Gm/F Gm/F#          Gm 
 אך אותה אהבה למרות רצוני

A7              Em7-5 
את שמך מבכה  עדיין

F7   Cm7 C#m7    Dm7 
 עדיין קורא לידך אל כתפי

D7 Cm7           Bb 
 לנגיעה אחת רכה
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 משינה- נגעה בשמים

Am CF
 היא יפה היא ילדה

Am CF
 היא הקסם הנודע

Am CF
 מפילה כל דבר

Am CF
 שום דבר לא נשבר

Am CF
את גופה  מערבבת

Am CF
 במדבר של התקופה

Am CF
 הנה הנה בא האיש

Am CF
 היא תקח ואז תרגיש

Am CF
 נגעה בשמים

Am CF
 לא יכלה לצאת מזה

Am CF
 פתחה כנפיים

Am CF
 כשקפצה מגובה מגדל המים

Am CF
 בתוכה מתגלגלים

Am CF
 החיים האבודים

Am CF
 היא בוכה והדמעות

Am CF
 הן נופלות ונשברות

Am CF
 נגעה בשמים

Am CF
 לא יכלה לצאת מזה

Am CF
 פתחה כנפיים

Am CF
 כשקפצה מגובה מגדל המים

Am CF
 היא יפה היא ילדה

Am CF
 מפילה כל דבר

Am CF
 מערבבת את גופה

Am CF
 הנה הנה בא האיש

Am CF
 היא קח ואז תרגיש

Am CF
 נגעה בשמים

Am CF
 לא יכלה לצאת מזה

Am CF
 פתחה כנפיים

Am CF
 כשקפצה מגובה מגדל המים
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 גידי גוב-נובמבר 

F#5:פתיחה Am  D  Emaj7 
F#5  Am  D  Emaj7           

Em    Ddim6    D 
 לבד בחלון היא ישבה

Gmaj7           A        
 כל הלילה לא נרדמה

B7  B7sus4 F#min7 
 זה אותו געגוע

D D9 D Dsus4 Asus2 Gmaj7         
 הוא לא חזר יום אחד בנובמבר

Em    Ddim6    D 
 היה להם טוב היא חשבה
Gmaj7           A        

 שלנצח הם יהיו
B7  B7sus4 F#min7 
 מין תמימות של נובמבר

D D9 D Dsus4 Asus2 Gmaj7         
 בנובמבר מאז כל שנה היא שבורה

Am      D       Emaj7 
 תמיד בסוף נובמבר קר

F#5           Am 
 תמיד בסוף נובמבר

Ddim6    D 
 שמיים כבדים

A Em    
 סדוקים למעלה עננים

F#min7     Gmaj7    
את הדמעות  הם בוכים

B7  B7sus4        
 של נובמבר

Gmaj7         
 הרחוב מואר

D D9 D Dsus4 Asus2   
 בבדידות של נובמבר

Ddim6    D 
 התמכרה לכל זר

Gmaj7        A            Em    
את האושר עד מחר  שמכר לה

B7  B7sus4 F#min7 
 כים של נובמברנסי

Gmaj7         
 בנובמבר קר

D D9 D Dsus4 Asus2    
 הבטחות של נובמבר

Am      D       Emaj7 
 תמיד בסוף נובמבר קר

F#5           Am 
 תמיד בסוף נובמבר

Ddim6    D 
 חלוקים לבנים

A Em    
את אימ אהרופא אמר

Gmaj7 
יש לך בת

B7  B7sus4 F#min7 
 היא קראה לה נובמבר

Gmaj7         
 בנובמבר קר

Asus2    
 לה כבר לא

D D9 D Dsus4 
 בנובמבר
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מסיקה מירי- נובמבר

B A E E
 זוכרת נובמבר עננים עננים בעיניי
B A E E

א ממש חייאלא לא היו חייך ול
B A E E
 יום ועוד יום ועוד יום בלעדייך ובלעדיי

B A G#m                  G#m 
 כבר לא היה לנו לא איך ולא היה מתי

B A E E
את החדר בלו  נים בלונים בתקרהזוכרת

A E EB
 כמעט והתפוצצנו מאהבה קרה

E C C#m                   B 
 חלה תראה זה סוף הסרט כבר לא זוכרת הת

E D C E D C D C
ך אני עוזבת ת ו ךא ת ו א

GDCD
 בסוף ימים ארוכים בא הלילה

GBmCDG
 כמו שהיינו אחד אז עכשיו זה בנפרד

DCDG
 על המיטה מביטה זה לא אתה

B A E E
 לא תבין לעולם למה הוצאתי אותך מחיי

B A E E
 מלא במילותייך וריק משתיקותיי

C#m                              B 
 אתה אומר היה מושלם וככה סתם

E C
 ואיך זה שאת לא בוכה

E D C D C
ךממ אני הולכת

E D D C
ךממ אני הולכת

GDCD
 בסוף ימים ארוכים בא הלילה

GBmCDG
 כמו שהיינו אחד אז עכשיו זה בנפרד

DCDG
 על המיטה מביטה זה לא אתה

GDCD
 בסוף ימים ארוכים בא הלילה

GBmCDG
 כמו שהיינו אחד אז עכשיו זה בנפרד

DCDG
 על המיטה מביטה זה לא אתה

A E E
 זוכרת נובמבר עננים עננים בעיניי
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 שלמה ארצי-נוף ילדות 

Dm Gm
 שניםבנוף הבתים הי

Dm 
 אשר היו צילי בימי ילדות

Bb7 Dm
 חלפו הרבה שנים

Bb7 ADm
 חלפו הרבה שנים

Dm Gm
 נוף הבתים כבר מתפורר

Dm 
 וקירותיו נעלמים

Bb7 Dm
 חלפו הרבה שנים

Bb7 ADm
 חלפו הרבה שנים

Dm Gm
ן העדן של ילדותבג

Dm 
 אשר היה פורח

Bb Dm
 הייתי חלק מהנוף

Gm A
 היום אני אורח

Dm Gm
 ילדותבגן העדן של
Dm 

 אשר היה פורח
Bb Dm

 הייתי חלק מהנוף
Bb A

 היום אני אורח

Dm Gm
 בגן העצים המתקלפים

Dm 
 אשר היו צילי מימי ילדות

Bb7 Dm
 כבר נשברו הענפים

Bb7 ADm
 קפצה זיקנה פתאום

Dm Gm
 אני הולך ואת אתי

Dm 
 והם כולם נעלמים

Bb7 Dm
 קפצה זיקנה פתאום

Bb7 ADm
 איזה יום היום

Dm Gm
 בגן העדן של ילדות

Dm 
 אשר היה פורח

Bb Dm
 הייתי חלק מהנוף

Gm A
 היום אני אורח

Dm Gm
 ילדותבגן העדן של
Dm 

 אשר היה פורח
Bb Dm

 הייתי חלק מהנוף
Bb A

 היום אני אורח
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מתי כספי- נח

Em AmEmB7
ערנח לא שכחנו איך בגשם ובס

Em AmEmB7
את חיות היער  נח לתיבה אספת

E7 A
 מין שתיים שתיים מכל

B7 EE7A
 האריה והממוטה הגמל והשיבוטה

B7 E7
 וגם ההיפופוטם

ADDm6 B7Em
 ומתוך התכלת הלבנה הצוהר איך פתחת את

Am Em
 באה היונה

Em AmEmB7
 המים נח כמה זמן נמשיך לשוט על פני

Em AmEmB7
 נח כל החלונות סגורים כבר כמעט חודשיים

E7 A
 וכבר אין לנו אויר

B7 EE7A
 ולממוטה לגמל ולשיבוטה לאריה

B7 E7
 ופוטםוגם להיפ

ADDm6 B7Em
 הלבנה ואל תוך התכלת פתח לרגע את הצוהר

Am Em
את היונה  שלח

Em AmEmB7
 מה אתה דואג הן כבר חדל הגשם נח

Em AmEmB7
קשת נח פתח את  החלון אולי הופיעה

E7 A
 אותה כולםויראו

B7 EE7A
 האריה והממוטה הגמל והשיבוטה

B7 E7
 ההיפופוטם וגם
ADDm6 B7Em

את הצוהר  ואל תוך התכלת הלבנה פתח לרגע
Am Em

את  היונה שלח

Em AmEmB7
 נח היונה כבר שבה עם עלה הזית

Em AmEmB7
 נח תן לנו לצאת ולחזור לבית

E7 A
זה כי  כבר נמאסנו זה על

B7 EE7A
 האריה על הממוטה הגמל על השיבוטה

B7 E7
 וגם ההיפופוטם

ADDm6 B7Em
את הצוהר פתח  ונעוף לתכלת הלבנה לרגע
Am Em

 כך עם היונה
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 יזהר כהן-ניגונה של השכונה 

Fm C/G 
 היו ימים היו ימים

CFm
 כשעוד היינו ילדים

Fm C/G 
 תמצא הכל באלבומים

CFm
 אולי יגידו חברים

F# Fm
 היינו יחד חבורה

F# FmEb
 עצים אספנו בשדירה

G# Eb
 בקומזיץ סביב המדורה

Bbm Fm
 שרנו זאת הייתה שירה

Bbm Fm
 כך היינו בשכונה

Bbm G#
 כך היה כל השנה

Eb Bbm 
 חשבנו שלשיר זה לבלות

CBbmCFm
 ימים היו לילותהיו

Fm C/G 
את אותם דברים  עברנו

CFm
 וכבר היינו נערים

Fm C/G 
 רקמנו אלף סיפורים

CFm
 ערמנו אלף מזמורים

F# Fm
את האהבה  גילינו

F# FmEb
 ידענו מן האכזבה

G# Eb
 ידענו רע וטוב יותר

Bbm Fm
 ותמיד המשכנו לזמר

Bbm Fm
 כך היינו בשכונה

Bbm G#
 כך היה כל השנה

Eb Bbm 
 חשבנו שלשיר זה לבלות

CBbmCFm
 היו ימים היו לילות

Fm C/G 
יש אומרים כבר התבגרנו

CFm
 הכל הפך להיות ישן

Fm C/G 
 דבר מאז לא לקחנו

CFm
 חוץ משיר אחד ישן

F# Fm
מ  שני לוחםל"נכאחד

F# FmEb
 שלישי בכפר סוסיו רותם

G# Eb
 למהגראחד היה

Bbm Fm
 ני ממשיך פה לזמרוא

Bbm Fm
 כך היום זה בשכונה

Bbm G#
 השכונה כבר התרוקנה

Eb Bbm
 לא שדרה ולא גינה

CFm
 נותרה רק מנגינה

Eb Bbm
 אזכור תמיד בכל פינה

CBbm 
את צלילה של השכונה

Bbm Fm
 כך היינו בשכונה

Bbm G#
 כך היה כל השנה

Eb Bbm
 חשבנו שלשיר זה לבלות

CBbmCFm
 היו ימים היו לילות
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 שייגעצ-ניו יורק רפיח 

Bm       Em      D     G
 אמרתם שאחרי הגשמים

D C G C
 תר טוב יהיה יותר נעיםיהיה יו

Bm     Em    D   G 
 אמרתם שאחרי החגים

D C G C
 נחזור לשגרה נחזור כמו גדולים

Em BmCG
 עברנו תגשמים ואת סוכות
D C G C

 והכל אותו דבר ואני אותו אידיוט
Em BmCG

 שיקרתם לי עכשיו אחרי סוכות
D C G C

 ואם אתם צדקתם למה בא לי לבכות

Bm        Em          D             G 
 יורק ועד רפיח-העולם הזה מסריח מניו

D C G C
 איפה שלא תסתובב תמיד תמצא לך אויב

Bm        Em            D          G 
.אלו הם חבלי מולדת ואני רוצה לרדת
D C G C
 עם שחורים ולבנים נמות כולנו גזענים

G: מעבר / D / Em / Bm / C / G / C / D 

Bm        Em      D    G 
 אמרתם לי שאני הכי הכי

D C G C
 ושאין לי מתחרים וששנינו אוהבים

Bm          Em       D    G 
 אמרתם לי שהכל כל כך נפלא

D C G C
 ושזו תקופה יפה הכי תקופה שבחיים

Em BmCG
ל  התייחסת אליאאז איך זה שאתמול

D C G C
 ולא היה איכפת לך מה קורה איתי בכלל

Em BmCG
 ואיך שלפעמים את מבינה

D C G C
קצת לא ברורה בת זונה בחורה את  ולפעמים

את... אוייי  ואת עושה

Bm        Em          D             G 
 יורק ועד רפיח-העולם הזה מסריח מניו

D C G C
 איפה שלא תסתובב תמיד תמצא לך אויב

Bm        Em            D          G 
.אלו הם חבלי מולדת ואני רוצה לרדת
D C G C

 גזעניםעם שחורים ולבנים נמות כולנו

Bm        Em          D             G 
 יורק ועד רפיח-העולם הזה מסריח מניו

D C G C
 איפה שלא תסתובב תמיד תמצא לך אויב

Bm        Em            D          G 
.אלו הם חבלי מולדת ואני רוצה לרדת
D C G C
 עם שחורים ולבנים נמות כולנו גזענים
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 עברי לידר-ניסים 

Fm          Bbm
 מלחמה תהיה תשמע ניסים

C# C
 רחוק נגיע בקרוב

Fm           Bbm 
 מלחמה תהיה תשמע ניסים

C# C
 מהצחוק מושפע הבכי גם

C# Bbm
 משונה הרגשה לפינה לדחוק לא

C
 בבקשה תתרכז
Bbm CC#

 שאלה לשאול מתקרבת
Bbm             C

 משוגע כמו לצחוקלא תנסה
CDb

 חיוךלו שנתקע
C

הנשיק תביא בוא

Fm   BbmFm
 שחסר להגיד תנסה תתמכר
Bbm C
 מהיופי יותרקצתלך שמגיע

C
 אופילך שאין
Fm   BbmFm
 מיכלשל למילים תתמכר לזה

Bbm C
 שהמים חבלכך שכל שאומרת

CFm
 בכלל לשמיים דומים לא

FmBbmC#C:עברמ

Fm          Bbm
 במקרה הכלזה תראה ניסים

C# C
 אנשים שנילך יחכו

Fm          Bbm
 לחימה תהיה תשמע ניסים

C# C
 מנצחיםנצא אנחנו אבל

C# Bbm 
 משונה הרגשה לפינה לדחוק לא

C
 בבקשה תתרכז
Bbm CC#
 שאלה לראש מתגנבת

Bbm             C
 חבר בעצם הוא האויב שאולי

CC#
 אגרוףלו שנתקע

C
 נשיקה מבקש

Fm   BbmFm
 שחסר להגיד תנסה תתמכר
Bbm C
 מהיופי יותר קצתלך שמגיע

C7 
 אופילך שאין
Fm   BbmFm
 מיכלשל למילים תתמכר לזה

Bbm C
 שהמים חבלכך שכל שאומרת

CFm
 בכלל לשמיים דומים לא

BbmFmBbmC: מעבר
Fm Bbm FmBbmC

Fm   BbmFm
 שחסר להגיד תנסה תתמכר
Bbm C
 מהיופי יותר קצתלך שמגיע

C
 אופילך שאין
Fm   BbmFm
 מיכלשל למילים תתמכר לזה

Bbm C
 שהמים חבלכך שכל שאומרת

CFm
 בכלל לשמיים דומים לא
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יובל בנאי- ניפגש במאי

ABmGA: פתיחה
ABmGA

ABmGA
את הולכת בלי לומר מילה  למה למה

ABmGA
 טסה טסה מרחפת על האדמה

ABmGA
 ודימתרסקולפעמים אני נשבר

ABmGA
 לפעמים אני יודע ניפגש במאי

Dm Bb
 כמה זמן בכלל עובר לו יום

Bb     Dm 
 מחפש אותך

Dm Bb
 לילה בא אל העולם שקט

Dm AmEmG
 אההה אהההה אהההמחבק אותך

A G Bm            A 
את הלבנהתני לי  תני לי את הקשת

A G Bm                A 
את הפרחים ואת הגשם תני במתנה
A G Bm               A 
 לפעמים זה סוף הדרך שנגמרה ודי

A G Bm           A 
 לפעמים אני בורח ניפגש במאי

Dm Bb
 בכלל שנה עברהכמה זמן

Bb     Dm 
 מחפש אותך

Dm Bb
 לילה בא אל העולם שקט

Dm AmEmG
 אההה אהההה אהההמחבק אותך

ABmGA:מעבר
ABmGA

ABmGA
את הולכת בלי לומר של וםלמה למה

ABmGA
את יפה כמו שחשבתי מעבר לדימיון

ABmGA
 לפעמים אני פורח מאושר מדי

ABmGA
 לפעמים אני שוכח ניפגש במאי

Dm Bb
 כמה זמן בכלל נמשך חלום

Bb     Dm 
 מחפש אותך

Dm Bb
 לילה בא אל העולם שקט

Dm AmEmG
 אההה אהההה אהההמחבק אותך

ABmGA:סיום
ABmGA
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 רמי פורטיס- ניצוצות
e|---------------------------------------------------------------0-----------------------| 
B|-----1-----1--------1-----1---------1-----1-------3---0--1--4--------------------------| 
G|-------2-----2--------0-----0---------2-----2---2---2----------------------------------| 
D|---------2-----2--------2-----2---3-----3-----0----------------------------------------| 
A|--0---------------3--------------------------------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------------------------------------------| 

Am CFDm
 ים האויב שהוא חברכן אנחנו שני

Am CFDm
 אני זה התחפושת ובפנים אדם אחר

Am CFDm
 צועק אל הירח בוכה ומקלל

Am CFDm
 מסתובב כמו כלב מוכה ומילל

CG/B AmFC
תזה כמו מכת חשמל וזה זורם ומעוו

G/B AmFG
 את חוש הזמן לאן אני הולך ומסתבך

FBmDmA
 ניצוצות של הבנה שוב חולפים כמו סרט נע

Em BCGD
 כמו רוח סערה הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה

CG/B D
 או או אה אה

Am CFDm
 הפחד מטפטף כמו רעל ונספג כמו נשיקה

Am CFDm
 אני זה המלכודת שבוי בלא תקווה

Am CFDm
 רוצה לפתוח דלת נסגר ולא יוצא

Am CFDm
 מנסה לברוח ותמיד תמיד חוזר

CG/B AmFC
 זה כמו לרקוד עם שד שמחבק ולא עוזב

G/B AmFG
 כן הוא תמיד רעב אני הולך ומתרחק

FBmDmA
 חולפים כמו סרט נע ניצוצות של הבנה שוב

Em BCGD
 כמו רוח סערה הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה

CG/B D
 או או אה אה
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 יזהר אשדות- נעה של הים 

Bm GEmA
 לפעמים צוחקת ככה סתם

GEmAF#7BmGEmA
 היא פשוט כזאת נועה של הים

Bm GEmA
 גם כשהיא ביחד היא תמיד לבד

GEmAF#7Bm
 נועה של עצמה ושל אף אחד

Dm BbCDm
 החולבואי הנה נועה נשב על

Bb AmGmDm
 הצדפים ורודים והים גדול

Dm BbCDm
 מסביב שמים ועולם

Bb AmGmDm
 ובאמצע נועה של הים

Bm GEmA
 נעלמה יומיים מי ראה

GEmAF#7BmGEmA
 איפה היא צודקת ומתי טועה

Bm GEmA
 היא בקצה המזח אין מה לעשות

GEmAF#7Bm
 כשעד כלות האופק לא רואים ספינות

Dm BbCDm
 השיער שלה מתנופף ברוח

Bb AmGmDm
יש לה בשקית ספר ותפוח

Dm BbCDm
 בלי סיבה לסבולהנטיייש לה

Bb AmGmDm
 נועה של שמים נועה בכחול

A9 E
 והגלים יורדים עולים ועננים כתומים סגולים

Eb G#m
 אפשר לטבוע-והשקיעה כל כך כחולה

GF#sus4 F#
 נועהולא לשמוע שיר על

Bm GEmA
 לפעמים צוחקת ככה סתם

GEmAF#7Bm
 היא פשוט כזאת נועה של הים
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 יוני בלוך-נעים בחוץ 

F# Bm
 להתרסק אל תוך הקיר

F# 
 לא כל כך בא לי

A#7 
 למרות שזה נראה לי

Ebm B7
 הפתרון הכי מהיר

F# A#
 לא שיצא לי לבדוק

B
 הקיר היה רחוק

F# 
 אבל בתור פתרון

A#m 
 למוצא אחרון

BF#
 זה נשמע לי אופטימלי

A# 
 לפחות הרעיון

#BC#F#A#7B7C: מעבר
F# A#m BB7

F# Bm
 מה אחר כך נעשה

F# 
 לא התאפסתי

A#7 
 למרות שדי חיפשתי

Ebm B7
 בנושא ספר
F# A#

 לא שתפסתי פתאום
B
 פחד גיהנום
F# 

 אבל בתור המסכן
A#m 

כן, שהולך להיות שם
BF#

 נורמליזה נשמע לי די
A# 

 לפחות להתעניין

#BC#F#A#7B7C: מעבר
F# A#m BB7

F# Bm
 להשאיר מכתב קטן

F# 
 לא התעקשתי

A#7 
 למרות שכן קישקשתי

Ebm B7
 משהו לא מובן

F# A#
 לא שביקשתי נורא

B
 להסביר מה קרה

F# 
 אבל כיוון שהיום

A#m 
את המקום  אני עוזב

BF#
 זה נשמע לי מינימלי

A# 
 לפחות לומר שלום

BC#F#
 לפחות לומר

A#7 B7
 שלא איכפת לי כבר

C# F#
 מאנשים שמתרגשים

A#m B
 מכל דבר

C#F#A#7BB7: מעבר

F# Bm
 להתרסק אל תוך הקיר

F# 
 לא כל כך בא לי

A#7 
לייצאלמרות שזה

Ebm B7
 דווקא יום סביר

F# A#
 לא שחבל לי פתאום

B
 ללכת עוד היום

F# 
 אבל בתור הלחוץ

A#m 
 שמחכה לפיצוץ

BF#
נ אזה  ידיאלישמע לי
A# 

 נעים בחוץלפחות
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בלוך יוני- נפוליאון

E13AEB7: פתיחה

E
 הגיטרהעם משמאלי

A13 
 חברהלו אין עדיין בתול והוא איתי זה

Am6 
 מפריעכךכל שזהלא זה

B7               G                     
) חברהלי אין( חברהלו אין אבל

E
 בסדר הומור חושלויש דווקא

A13 
 לבד שלו השרוכיםאת לשרוך איך יודע הוא

Am6 
 העצב בשביל מינור אקורד

B7                        G                        
) אחדאףלי אין( אחדאףלו שאין להדגיש

EmEm: מעבר

B G EB7
 מהחיים כברלו נמאס כחולים מסרטים כברלו נמאס

C#m7-5     D             Em B
 חברהלו אין חברהלי איןו כברלו נמאס

Em               D          C#m7-5 B7
 מהחיים כברלו נמאס כחולים מסרטים כברלו נמאס

Em       B7            G     
 עבודהלי ואין כברלו נמאס

EEA13A13: מעבר
Am6 Am6 EB7

E
 בצדק ודי כועס איתי

13A
 מהצבא שבועייםכל הביתה חוזר ממורמר

Am6 
 כבר בוקעו הבתולות כל

B7                    G                     
)נרגעתילא עוד אני( נרגעלא עוד והוא

E
 הכרתם כבר שבטח כמו אז

A13 
)חברהלי ואין( מתוק והוא איתי זה

Am6 
 בשוקו בוחש שהואלא זה

B7                    G                    
)קבועה מישהילא( חברהלו אין אבל

B G EB7
 מהחיים כברלו נמאס כחולים מסרטים כברלו נמאסאז

C#m7-5     D             Em B
 חברהלו אין חברהלי איןו כברלו נמאס

Em               D          C#m7-5 B7
םמהחיי כברלו נמאס כחולים מסרטים כברלו נמאס

Em       B7            G     
 חברהלי ואין כברלו נמאס

B G EB7
)חשמל לשלם( כברלו נמאס) מובטל להיות( כברלו נמאס

C#m7-5    D                Em B
רהחבלו אין) עבודהלי ואין( כברלו נמאס

Em      D             C#m7-5 B7
) גסים מסרטים( כברלו נמאס) מהחיים( כברלו נמאס

Em      B7                   G 
)עבודהלי ואין( כברלו נמאס
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 איפה הילד- נפלת חזק 

F#m F#m/F F#m/E B
 לך אל תיקח ממנה דבראשה שאומרים

F#m F#m/F F#m/E B
 תמיד היא תמכור לך סם אהבת אמת

F#m F#m/F F#m/E B
 בסמים תיפול נופלים החייםכמו

F#m F#m/F F#m/E B
 תישברהיא תעזוב אותך אתה

G#m GF#m
ר גדול מספיק להביןאתה כב

B
 היא איננה עוד

G#m GF#m
 אתה תתבגר ותכיר בעובדות

B
 שאין אהבת אמת

G#m Db
 נפלת חזק

EG#mDb
 ותודה שאתה בכלל לא שולט בחיים שלך משותק

E
 רגשני מנותק

BEEBBE
 חזק אהההתודה שנפלת

F#m F#m/F F#m/E B
 עכשיו שהכול אבוד

F#m F#m/F F#m/E B
 היא אליך תחזור

F#m F#m/F F#m/E B
את ראשה בחיקך  תשים

F#m F#m/F F#m/E B
אש ובוערת בה אש  ובוערת בה

F#m F#m/F F#m/E B
 בוא נישאר ידידים

F#m F#m/F F#m/E B
 לאהובאותך
F#m F#m/F F#m/E B

 בוא נשחק בלהיות רחוקים
F#m F#m/F F#m/E B

אשובוערת בוערת  בה

G#m GF#m
 אתה מתפתה ואתה כבר אבוד

B
 אין לך מה לעשות

G#m GF#m
את הסם שלך  צריך

B
 למרות שעכשיו הוא יקר

G#m Db
 נפלת חזק

EG#mDb
 ותודה שאתה בכלל לא שולט בחיים שלך משותק

E
 רגשני מנותק

BEEBBE
 חזק אהההלתפתודה שנ
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 אבנר גדסי- נפרדנו כך 

Am G
 הייתה דממה נפרדנו כך

Em Am
 לא היה כבר מה לומר

Am          G
 הרחוב המה הרחוב רגש

Em AmG
 לא היה דבר כמו

CG
 כל זאת היה אתמול

EAm
 ונדמה שחלפה לה שנה

GCG
 גדול מרגעי חלום

EAmG
נהנשארה רק מנגינה  ... נה נה

Am G
 אולי חשבת אמרת שלום

Em Am
 שאפשר הכל לשנות

Am       G
כך עצוב היה  שזה לא
Em AmG

 אמרתי רק להתראות

CG
 כל זאת היה אתמול

EAm
 ונדמה שחלפה לה שנה

GCG
 גדול מרגעי חלום

EAmG
נהנשארה רק מנגינה  ... נה נה

Am G
 דממה הייתה אניזוכר
Em Am

 והבטנו זה בזו
Am       G
 הלב המה היה עצוב

Em AmG
 ונפרדנו בתקווה

CG
 כל זאת היה אתמול

EAm
 ונדמה שחלפה לה שנה

GCG
 גדול מרגעי חלום

EAmG
נהנשארה רק מנגינה  ... נה נה
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שיר עממי לחג החנוכה-לי נר

CG7C
 דקיקלינרלינרלי נר
C7GC

 אדליק נרי בחנוכה
Am EF

 יאיר נרי בחנוכה
CG7C

 אשיר שירים בחנוכה
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הראל מויאל, פאבלו רוזנברג-ר על החלוןנ

C#mC#9C#mC#9: פתיחה
C#m C#9C#mC#9

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 
 אלחש לך שתביטי מה

G#           F#m  E   A 
 זה אני עומד כאן על הסף
C#m   G#     A  C#m C#m7/B 
 איך אגע בך שתרגישי

G#           F#m  E   A 
 את גופי יום אחד נוסף

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 
 את הרוח המלטפת

G#        F#m   E   A 
 לך אני שלחתי מן הים

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 
 היא תלחש לך ותיתן לך
G#    F#m    E    A 
 עוד סימן שאני קיים

C#m               F#m 
 רק שימי נר על החלון

G# B            E     A        B F#m
 מותשנה ונרקוד לאט את מחול

F#m7 C#m
 שימי נר על החלון

C#m  G#   A        B 
 והלב ישוב לפעום

C#mC#9 C#mC#9: מעבר

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 
 הדמעות כבר זולגות בחדר
G#        F#m     E     A 

 נמצא מקום להתחבאאיך
C#m   G#     A  C#m C#m7/B 
 כשגובע הנר בחדר

G#           F#m  E   A 
 גם אני לאט לאט כבה

C#m               F#m 
 רק שימי נר על החלון

G# B            E     A        B F#m 
את מחול  מותשנה ונרקוד לאט

F#m7 C#m 
ע ל החלוןשימי נר

C#m  G#   A        B 
 והלב ישוב לפעום

B A
 זה כמו ליצור כדור של שלג

AE
 כף הידבעומק

B A
 רק נשארות טיפות של שקט

EF#mG#
 עיקבות הצער בסוף של דרך

C#m               F#m 
 רק שימי נר על החלון

G# B            E     A        B F#m 
את מחול  מותשנה ונרקוד לאט

F#m7 C#m 
 שימי נר על החלון

BAG#
 והלב ישוב

C#m               F#m 
 רק שימי נר על החלון

G# B            E     A        B F#m 
את  מותשנה מחולונרקוד לאט

F#m7 C#m 
 שימי נר על החלון

C#m  G#   A        B 
 והלב ישוב לפעום
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שיר עממי לחג החנוכה- הזעירים נרותי

A7 Dm
 הזעירים נרותי

EAm
 הסיפורים רבו מה

Am Dm
 האור ילאט לי

G7 CE
 האור ילאט לי

Am G7C
 יספרולי גבורות על

Am DmEF
 שנשפכו דמים על

Dm Dm
 דרור מלחמת על
EAm
 דרור מלחמת על

A7 Dm
 הקט אורם אראה עת
EAm

 בלאטצל יעטני
Am Dm
 יעיר קורא קול
G7 CE
 יעיר קורא קול

Am G7C
 במלחמה לפנים
Am DmEF
 נחמה ידעתי גם

Dm Dm
 ושיר נצחון

EAm
 ושיר ניצחון

A7 Dm
 הממלכה ותיכון

EAm
לךההיית וגדולה

Am Dm
עז היית עם

G7 CE
עז היית עם

Am G7C
 מבצרךזה ארצך
Am DmEF
 זרחהלךבה שמש
Dm Dm
 שגז כחלום

EAm
 שגז כחלום

A7 Dm
 הזעירים נרותי

EAm
 סיפוריםלי סיפרו כן

Am Dm
עםשל עבר על

G7 CE
עםשל עבר על

Am G7C
 ונרנר שמעתי עד

Am DmEF
!התעורר קום קורא לי

Dm Dm
 לתחיהקם עם
EAm
 לתחיהקם עם
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מאיר אריאל- נשל הנחש

CC7+
 שוב אני מוצץ גבעול מתחת גשר מט ליפול

Am Em7 
 כשמעלי העגלות בתנועה מתמדת

FC
 צות מה לאכולשוב אני מתחיל לשאול מה לר

DG7C
 כשהנמלה העניינית אותי מודדת

CC7+
 אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמט אביון ודל

Am Em7 
 ממרוץ הכרכרה המשתקשקת

FC
גלנפלט משצף מעג ל כמו שוקע תחת

DG7C
 כשההמולה הסחרחרה אט מתרחקת

Am CD
 אבא תמיד אומר תעזבנו יום יעזבך יומיים

Dm G7C
 העגלה נוסעת אין עצור

CAmEmD
 חלפו שנתייםקפצת ממנה היום

Dm G7C
 מאחורת נשאר והנה

 צולל חופשי ללא מצנח לכל הכוונים נפתח
 והתשוקה לכל כוון אותי הורסת

 כך שבינתיים אני נח כך כמו שאני מונח
 כשהתאוצה שמעלי שוב ושוב דורסת

 עני ורש ומרושש מביט בנשל הנחש
 לו רק יכולתי גם אני כך להגיח

 כל חשש תרבות של עור אשר יבשבהשילי בלי
 וכמו חדש למחוז חפצי אגיע

 אך אבא בשם אומרו תעזבנו יום יעזבך יומיים
 העגלה נוסעת אין עצור

 לא קפצת עליה היום חלפו חודשיים
 והנה נשארת מאוחר

קצת לא ברורה קצת פראית  וגם הייתה לי בחורה
 אך לא הגיע לה שאשתגע

ל את הצורהואז במכונית שכורה הרסתי ה
 ועכשיו אני מתגעגע

 לך תצא מזה עכשיו איך תצא מזה עכשיו
 מוצץ גבעול מתחת איזה גשר

 מי צריך אותך עכשיו מי בכלל זוכר אותך עכשיו
את הקשר  לך תתחיל למצוא שוב

 ואבא חוזר ואומר תעזבנו יום יעזבך יומיים
 העגלה נוסעת אין עצור

קפצת ממנה היום חלפו שעתיים
ה נשארת מאחורוהנ
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 סיוון שביט- אותי נשקי 

GBmAG
 נוסעים במכונית אני לא יודעת לאן נגיע שנינו

GBmAG
 להפתיע כשההגה נמצא בידיים שלך אתה התמיד חייב

GBmAG
 אני לא יכולה להפסיק להסתכל על הפנים שלך בתוך הראי

GBmAG
 תנועה שולח לטיפה אל השפתיים שלי ואתה מרגיש כל

GBmAG
 ארוכה שנינו נוסעים במכונית אתה אומר לי שהדרך תהיה

GBmAG
 ושאני יכולה להירדם אחרי כל זה תספר לי כל מה שקרה

Bm AG
 ים דרך חורים בשמיכהכוכב אני לא ישנה סופרת

GBmAG
 ואתה עם סיגריה בפה שר לי עם הרדיו

Em 
 אהבה שיר

GBm
 עד שיכאבנשקי אותי חזקנשקי

AEmG
 ידהויחאת אחת והשמש לא תשקע
Bm A
 ואני אוהב אותך אהובתי המופלאה

GBmAG
 שיכולנו לנסוע לנצח שנינו נוסעים במכונית הלוואי

GBmAG
מ  זמן כבר נרדמתי ולא מקשיבהאת חושב שאני

GBmAG
 סיגריה בפה שר לי עם הרדיו איך אתה עם

Em 
 שיר אהבה

GBm
 עד שיכאבנשקי אותי חזקנשקי

AEmG
 ויחידה את אחת תשקעוהשמש לא

Bm A
 ואני אוהב אותך אהובתי המופלאה
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 כוורת- נתתי לה חיי 

GEmAm
 עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה

FAmD7
 כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה

GEmAm
 ולא הבדילו בין מחר שלשום ואמש

FAmD7
ת  שמש'היו רבים איפה כדאי לשים

CAmEm
 אדם-אם עקשן הבן אך דבר אחד הוסכם

FCB7
 זה מה שקרה אין סיכוי אין פיצוי

Em DEm
 ירדתי על ברכי נתתי לה חיי

DBmCEm
סתם יאמינו לי כולם  ונעלבתי למדתי מה זה

GEmAm
 מאז עברו הרבה גשרים מעל המים

FAmD7
תוכבר הספיקו להמצ  צהרים'יא

GEmAm
 עוד לא ידעו הם על הגלובוס מה צורה לו

FAmD7
 אם מרובע הוא אם עגול או איך שבא לו

CAmEm
 ואת זה מיד קבעו אך דבר אחד ידעו

FCB7
 זה מה שקרה אם סירבה אין תקווה

Em DEm
 ירדתי על ברכי נתתי לה חיי

DBmCEm
סתם יאמינו לי כולם  ונעלבתי למדתי מה זה

GEmAm
 היום תמצא שהנושא בכל ויכוח

FAmD7
 הוא מה בא קודם הביצה או התפוח

GEmAm
 אחד אומר שנגמרים לו השמים

FAmD7
 כשיש מספיק אויר למדינה או שתיים

CAmEm
 אם תרצה אז נתגבר אולי בכל זאת נסתדר

FCB7
 זה מה שקרה היא מנעה כל גישה

Em DEm
 ירדתי על ברכי כשנתתי לה חיי
DBmC
סתם יאמינו לי כולם  למדתי מה זה

Em     DEm
 ירדתי על ברכי נתתי לה חייאני

DBmC
סתם יאמינו לי כולם  למדתי מה זה

GEm
לה אני נתתי לה  אני נתתי

DBmEm
את חיי  אני נתתי לה
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 שבע- סאלאם 

G
 שלום עלינו עוד יבוא

C
 עוד יבוא שלום עלינו

G C G
 כולם יבוא שלום עלינו ועלעוד

G
 שלום עלינו עוד יבוא

C
 עוד יבוא שלום עלינו

G C G
 כולם עוד יבוא שלום עלינו ועל

G C G
 העולם סאלאם עלינו ועל כל

C
 סאלאם, סאלאם
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 עממי לחג החנוכהשיר- סביבון

Am EAmE
 סוב סוב סובןוביבס

Am DmAmE
 טובחג הואהכונח

Am EAmDm
 טובחג הואהכונח

Am EAmAm
 סוב סוב סובןוביבס

Dm Am
 וכהכה סובנא סוב

EAm
פה היה גדול נס

Dm Am
פה היה גדול נס
EAm
 וכהכה סובנא סוב
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 להקה רטורית-סדר יום 

EG
 כשאני יושב מסדר חיים

CA
 אז הכל נראה כמו חלום

EG
 על נושאעצמי מזדהה עם

CA
 דימיוני ארוך

EG
 איזה צבע מדהים לפעמים כשאומרים

CA
 מתקרב מהסוף טיפוסי

EG
 מתגנב מסתובב מתישב

CA
 בכוון נכון

CC
 כמו שעוןסדר יום

EGCA
מ לא ם בשבילךוק נשאר לי

EGC
הא,ן במקומךושיל
A

 רק אם כדאי לך

EGCA: מעבר

EG
 הגיונית משונה שנייהל רק יושב

CA
 מתארגן ואוזל הבלון

EG
 סתם דמויות לא זוכר בדיוק

CA
 קורה פתאום מה

EG
 מנסה להרגיש משתדל להדגיש

CA
 זה מתיש ואוזל לי היום

EG
 בלאגן רק עד כאן שוב נזכר

CA
 אין כיוון נכון

CC
 סדר יום כמו שעון

CEGCA
מ לא ם בשבילךוק נשאר לי

EG
ן במקומךושיל
CA

 לילה לילה

EGCA: מעבר
EGCA

EGCA
ןוכנ בכיוון

EGCA
ןוכנ בכיוון

EGCA: מעבר
EGCA

EGCA
ןוכנ בכיוון

EGCA
ןוכנ בכיוון

EGCA: סיום
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 משינה-סוזי בלי היד 

F#mDF#mD: פתיחה

F#m 
 הידקוראים לה סוזי בלי

AD
 שנים רבות הייתה לבד

BD
 הייתה בוכה בלי סוף לבה שבר

C#m 
 מורדי הטוב

F#m DF#m D:מעבר

F#m 
 מורדי היה מלא שיער

AD
 גם בגוף גם בצוואר

BD
ב  נמל מורדי היה סבל

C#m 
 קרוב

BDBmE
 על מזרון ישן הקשיב לים

AEAE
 יום אחד מורדי נתקף שיגעון

AEDE
 הפליג לבדו לאבדון

AEF#mC#m
 לקח תמונה קטנה שם היא צוחקת

AEB
 בלי לומר שלום

F#m 
 סוזי הציצה דרך חלון

AD
 המתינה בשקט לתרנגול הראשון

BD
את כל הזיכרונות  ספרה בלב

C#m 
 שלה

BDBmE
 לא התביישה במחשבות

AE
 חיכתה ערומה על החול הרך

AEAEDE
 לבוא המלאך חייכה באושר אל הסוף

AEF#mC#m
 כמו בתמונה היחידה שם היא צוחקת

AEB
 ורדי הטוב קרובה קרובה למ
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 קוזינה-סוכן חשאי ברדוגו 

AmCFE: פתיחה
Am CDF
Am              CFE
Am CDF

Am CFE
 סוכן חשאי ברדוגו כך קראו לו ברחוב

Am CDF
ה פושע אך די אהב לגנובהוא לא הי
Am/E CFE

 אבל הוא היה תותח-הוא לא היה שרמנטי
CAm

the king of the sarsurim 
DF

ת בפח'שמצא  צמו

Am CFE
 טרהסוכן חשאי ברדוגו גם שירת במש

Am CDF
 הוא גם חתם שם קבע כשבסוהר ירה

Am CFE
ל הוא היה בצנחנים"ובשרות בצה

Am CDF
ת  צמו בסוריה וסחר ברימונים'מצא

AB
ש  כבר אי אפשר לסבולאיש עם לב רחב

CEm
 שיניים מזהב שקנה אותם בזול

A
יש איזה פרובלמה  אם

B
יש מטרד- או ששון

CCC
 ברדוגו יטפל בו שלא ירגיש לבד

Am CFE
נ  שיםסוכן חשאי ברדוגו גם אהב מאד

Am CDF
 היו לו איזה שמונה השאר מגירושים

Am CFE
 היו מכוניות ובתים בכל מקום

Am CDF
 וחוץ ממלחמה הוא אהב מאד שלום

Am CFE
 כל האנשים עמדו חיוורי פנים

Am         CFE
 כשהתכנסו מול הגופה חסרת חיים

Am CFE
ם שהשטן נפטרווכשהבינו כך פתא

Am CFEm7 
 מעץ גבוה אל עולם אכזרנפל
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 אריק איינשטיין- סוס עץ 

Em DG
תהפנים מקרוב מצלמה מתרחק

Em DEm
 חצוצרה מיותמת תקעה

Em DG
 עננים לוהטים תפאורה מדויקת

Em DEm
 בסרטי הרקיע שקיעה

Em DG
 הפנים אחרות הבעה מאוכזבת

Em DA
 והאור אז יימוג ויחדל

Em DG
 מסתובבתקרוסלה של גן ילדים

Em DEm
 כל סוסי העץ רצים במעגל

Am GC
 בנאדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך

Am DEm
 המרוץבנאדם עד סוף

Am GC
 החידה לך איתה תעשה מזה סרט

Am DG
 אל תפחד לא נשארת בחוץ

CDEm
 אל תפחד לא נשארת בחוץ

Em DG
 מצלמה מן הגב בתנועה מאופקת

Em DEm
 מתקרבת אליך כעת

Em DG
 הסתכל בה ישר ככה טוב ובשקט

Em DEm
 כן שיחקת אותה באמת

Am GC
 בנאדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך

Am DEm
 בנאדם עד סוף המרוץ

Am GC
 החידה לך איתה תעשה מזה סרט

Am DG
 אל תפחד לא נשארת בחוץ

CDEm
 אל תפחד לא נשארת בחוץ

Em DG
 בפנים הבעה של כאב ובלי הגה

Em DEm
 אין תנועה אך הצל מתארך

Em DG
 התמונה כמו קפואה הדמעה מתפוגגת

Em DEm
 ועכשיו לאט לאט לחייך

Am GC
 בנאדם תתאמץ עד הקץ קצה הדרך

Am DEm
 אין סוס עץ תהיה או תחדל

Am GC
 זאת הדרך שלך כן ניסית אחרת

Am DG
ה את צחוק  גורלושמעת

Am DEm
את צחוק הגורל  כן שמעת
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אביב גפן- סוף העולם

Em 
 אל תשכחי שאמרתי לך

DC
ל תשכחיא
FEmGAm

את הזמן  שהכול כבר ידוע מראש אנו כאן להעביר
Em 

 אל תכעסי שאהבת אותי
DC

 אל תכעסי
FEmGAm

 שירים שטבולים בשקרים הענקתי לך כמו שושנים

GDEm
 סוף העולם סוף העולם

Am C
 זה התחיל שהפסקנו לחלום

Am C
 שהפסקנו כבר לקוות

Em 
 ילד סינתטי כבוי מול

DC
 מסך שדולק

FEmGAm
 כבר שכחנו איך לשחק ריקתסתכל על הרחוב איך הוא

Em 
 לנו מגפה אורבת

DC
 בכל פינה

FEmGAm
 מחכה שנחטא במגע כבר שכחנו מה זאת אהבה

GDEm
 סוף העולם סוף העולם

Am C
 זה התחיל שהפסקנו לחלום

Am C
 שהפסקנו כבר לקוות

Em 
את הכדור שיעיף אותך  אז תיקח

DC
 הרחק מכאן

FEmGAm
מת יכתבו שהיית שותק  בסוף ימצאו אותך

Em 
 אם מתים רק יכלו לדבר

DC
 מה היית אומר

FEmGAm
 היית צועק לכולם תסתכלו זהו סוף העולם



510

סיני אריק- טובה סיבה

CFCFCFCF: פתיחה
CFCFCFCF

F C
לי עושהלא היא פלא איזה

F C
 עניינים

F C
 ואני היא פלא איזה

E C
 שנים סופרים

F Am 
אז כשרוצים הפלא מה

F Am 
 משתנים

G Am 
 כששרים הפלא מה

Am  Em    C 
םינמז יהיו

Am Em Em
באזה הנהבאזה הנה

FCG
 טובהכךכל סיבה סיבה הנה

CEmAm
הבשחמל

Am Em Em
באזה הנהבאזה הנה

FCG
 טובהכךכל סיבה סיבה הנה

CFCF
 לאהבה

F C
 מענהיש רגעבן איך

F C
 לשאלות

F C
 ואני היא רגעבן איך

E C
 גבולות חוצים

F Am 
 שחלמנו הרגעהז

F Am 
 בתפילות

G Am 
 שנכתב רגע זהו

Am  Em    C 
תולוק לשני

Am Em Em
באזה הנהבאזה הנה

FCG
 טובהכךכל סיבה סיבה הנה

CEmAm
הבשחמל

Am Em Em
באזה הנהבאזה הנה

FCG
 טובהכךכל סיבה סיבה הנה

CFCF
 לאהבה

F C
 ילד עודמה לדעת אין

F C
 הזה היום

F C
 יגמר איך לדעת אין

E C
 המחזה

F Am 
 ללמוד איך לדעת יש

F Am 
 מטעויות

G Am 
 עולותודע הדעת על

Am  Em  C 
תויור אפש

Am Em Em
באזה הנהבאזה הנה

FCG
 טובהכךכל סיבה סיבה הנה

CEmAm
הבשחמל

Am Em Em
באזה הנהבאזה הנה

FCG
 טובהכךכל סיבה סיבה הנה

CFCF
 לאהבה
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 דיויד ברוזה-סיגליות

Dm GC
 היא התחתנה והיא מאושרת

Dm EAm
 למרות שבעלה היה מן שד ופרא

Dm GC
 כל הזמן מצוברח קבוע

Dm EAm
 והוא אפילו לא אומר מדוע

EE7Am
 שלוש שנים שהיא מקבלת

Dm GC
 מגבר זר מתחת דלת

Dm GC
 מכתבי שירה אליה

EAm
את עלומיה  הם מאירים

Am Dm
ש  ולחמי זה כותב לך ילדונת גלי מי

GC
 זר פרחים סגול כשהאביב פורח

Am Dm
 מי בתשיעי בכל נובמבר

GC
 בלי ברכה בלי שם או רמז

FEE7Am
 שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט

Dm GC
 לילות שלמים שהיא לא נרדמת

Dm EAm
 עליו בהקיץ היא חולמת

Dm GC
 הוא בטח גבר עם לב רומנטי

Dm EAm
 נשמה טובה וחיוך סימפטי

EE7Am
 שלוש שנים חולפות הן בשקט

Dm GC
 אך לפעמים היא כמעט צועקת

Dm GC
 ומה אם בעלה יודע

EAm
את מכתביה .היא מסתירה

Am Dm
 מי זה כותב לך ילדונת גלי מי שולח

GC
 זר פרחים סגול כשהאביב פורח

Am Dm
 מי בתשיעי בכל נובמבר

GC
 בלי ברכה בלי שם או רמז

FEE7Am
 שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט

Dm GC
 כשבעלה חוזר הביתה

Dm EAm
ק מבט שואל למטהעייף מהעבודה זור

Dm GC
 הוא לא אומר כן והוא יודע

Dm EAm
 אם היא תדע בטח תשתגע

EE7Am
 כן זה הוא שכותב אליה

Dm GC
 הוא האהוב הוא חלומותיה

Dm GC
 ומה אם בעלה יודע

EAm
את מכתביההיא  מסתירה

Am Dm
 מי זה כותב לך ילדונת גלי מי שולח

GC
 זר פרחים סגול כשהאביב פורח

Am Dm
 מי בתשיעי בכל נובמבר

GC
 בלי ברכה בלי שם או רמז

FEE7Am
 שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט
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 בית הבובות- סיגפו 

AmFF/D Am: פתיחה
Am FF/D Am

Am         E           F Am/G 
 והירח היה מלא כל הלילה

Am         E           F Am/G 
 וזה משאיר אותי למעלה

Esus4        C             Dm 
 תכתוב על ארבע קירות ברגע

Am       Am/G 
 ולא די לה

Am     E         F Am/G 
 גל של הזיות בטבע
Am     E         F Am/G 
 מאבד מציאות לרגע

Esus4            C               Dm 
 איך בסוף היא תמיד חוזרת לעצמה

Am        E
 ולא די לה

G F E Am Am
 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F EGAm
 עוד אור עולה זיכרון ישן

G F E Am Am
 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F EG
 עולה ומראה לאןעוד אור

AmFF/D Am: מעבר

Am     E            F Am/G 
 סיגפו זה חם וזה פוגע
Am        E         F Am/G 
את הכל אתה יודע  לא

Esus4               C          Dm 
 זה אותו האור שתמיד ליווה אותך

Am       E
 ולא די לה

G F E Am Am
 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F EG
 עוד אור עולה זיכרון ישן

G F E Am Am
 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F EG
 עוד אור עולה ומראה לאן

AmCGDAmCGD: מעבר
Am CGDAmCGD

Am CGD
את המעגל שלה  היא חזרה משם כדי להשלים לה

Am CGD
 אל המעיין בא גדי בא גדי קטן

Am CGD
 היגיון של אגדה היא מרגישה כמו ילדה קטנה

Am CGDAm
 בשדה גדול של הבנה טהורה

AmCGDAmCGD: מעבר

G F E Am Am
 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F EG
 עוד אור עולה זיכרון ישן

G F E Am Am
 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F EG
 עוד אור עולה ומראה לאן

G F E Am Am
 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F EG
 עוד אור עולה ומראה לאן

G F E Am Am
 אום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולםפת

F EG
 עוד אור עולה ומראה לאן

AmFF/D Am: סיום
Am FF/D Am
FGFG
FGFGAm
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 יגאל בשן-סיוון 

Am Em
 היי לגברתות כשתגדלי

Am Em
 עם ניסיון שרכשת בחיים

Am Em
את זוכרת  היש סיכוי שאותי

FEmAm
 זמנים יפים היו לנו

Am Em
 נפגשנו במסיבה היית נהדרת

Am Em
 שיער גולש ועיניים תמימות

Am Em
ת לא הערבניגשתי את אמר אני
FEmAm

 אוהב אותך בין השורות

CG
 סיוון אם תזכרי אותי

Am Em
 האם תקדישי לי קצת זמן

FEmAm
 עכשיו כשאת הרחק מכאן

CG
 סיוון אם תזכרי אותי

Am Em
 האם תקדישי לי קצת זמן

FEmAm
 עכשיו כשאת הרחק מכאן

Am Em
את חוזרת נפרדנו בתקווה ששוב

Am Em
 חלפה שנה לא שמעתי ממך

Am Em
 השארת תמונה עם חיוך במסגרת

FEmAm
גםהאם נשארת  אצלךי

CG
 סיוון אם תזכרי אותי

Am Em
 האם תקדישי לי קצת זמן

FEmAm
 עכשיו כשאת הרחק מכאן

CG
 סיוון אם תזכרי אותי

Am Em
 האם תקדישי לי קצת זמן

FEmAm
 עכשיו כשאת הרחק מכאן
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 מתי כספי- סליחה 

Gm Dm/F 
 לא יודע מה לומר

Em7-5 Dm
 לא רציתי להכאיב

Gm Dm/F 
 את היום שכבר נגמר

Em7-5 Dm
 אין לי דרך להשיב

Am Fmaj7 
 הסירי כעס מליבך

Bb F/C 
 נסי למחולו

Bm7-5 Gm/Bb 
 אל תכי ילד בקירבך

Dm/A Abdim A7
 הוא שלך למרות הכל

DF#m7-5 B7Em7-5 
 הבטחהה גם

D7/F# G69 G6
 כוחה גם

Adim BbC11
 רוחה גם
FAm7-5 

 את כף ידך לו היית
D7 Gm7-5 

 מניחהיצווארעל
Dm/A Gm/Bb 

 לא הייתי עוד מתבייש
Bm7-5 A7Dm

י סליחהתשקיבש

Gm Dm/F 
 איש חכם היה נשמר

Em7-5 Dm
 ויודע שתלכי

Gm Dm/F 
 איש טיפש עם לקח מר

Em7-5 Dm
 מקווה שתסלחי

Am Fmaj7 
 רי לי חסד נעוריזכ

Bb F/C 
את אמונתי

Bm7-5 Gm/Bb 
 כאן מולך מוטלים שברי

Dm/A Abdim A7
 בואי ואחי אותי

DF#m7-5 B7Em7-5 
 הבטחהה גם

D7/F# G69 G6
 כוחה גם

Adim BbC11
 רוחה גם
FAm7-5 

את כף ידך לו היית
D7 Gm7-5 

 מניחהיצווארעל
Dm/A Gm/Bb 

 לא הייתי עוד מתבייש
Bm7-5 A7Dm

י סליחהתשקיבש
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 מתי כספי- סמבה לשניים 

Cm G
 אני כאן לבד-את לא אתי

Bbm C7Fm9 Fm
כמ-כשאת לא אתי עט אין טעם

Dm7-5 G7CmCm7 
 שדרה בלי כוכב-אני אש בלי אור

D7 FmG7+5 
 בלי זוג מאוהב-כוכב בליל כפור

Cm G7
 אל האי שם אובדות הדרכים

Bbm C7Fm
 שדה בלי פרחים-סירה ללא ים

Dm7-5 G7CmCm7 
ב חתוםהעצב תמידי העצ

Ebm7 Ab7Dm7 G7CmG
 כלוםלא אם אינך לצדי אז אני

Cm Gsus4 G7
עוגגע עוד

Bbm6 C7
 אל השחר של יום בראשית

Fm9 Fm
ה םעט אל

Dm7-5 G7CmCm7 
פ בוא םע בוא כמו

Adim Ab7
 זרועותיך זקוקות לשלי

Dm7-5 G7
 לילותיך זקוקים ללילי

Cm Cm7 Dm7-5 G7
תרכוז עוד אני

Gm7-5 
 עיני עייפותךא

C7 Fm9 Fm
 מלראות יום עגום

Dm7-5 G7CmCm7 
פ בוא םע בוא כמו

Ebm7 AbDm7 G7CmG
 כלוםלא אם אינך לצדי אז אני
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 היהודים- סמי חופשי

E
 סמי נסע

E
 סמי כבר הכל ניסה סמי

E
 גדוליש לו

E
 סמי חשב

E
 סמי כבר שנים נחשב

E
.נרול'כוכב רוק

AG#
 סמי חופשי

C#m ECE
 הוא לא נורמלי פשוט

G
 מגיע מאחור

A
 מגיע לך לגמור
C
 תראי אני מבטיח
A

 לעזור רק תני לי
E
.והנה זה מגיע

E
 סמי כוכב

E
 סמי משחק עכשיו

E
 בסרט כחול

E
 אליל סמי

E
 סמי וואללה איזה פיל

E
.למות על הקול

AG#
 סמי חופשי

C#m ECE
 הוא לא נורמלי פשוט

G
 מגיע מאחור

A
 מגיע לך לגמור
C
 תראי אני מבטיח
A

 לעזור רק תני לי
E
.והנה זה מגיע

E
ןיסמי מלי

E
 בלגאן סמי כמה

E
 עשית היום

E
 סמי חרמן

E
ו  יואןסמי הנה

E
.תגיד לה שלום

AG#
 סמי חופשי

C#m ECE
 הוא לא נורמלי פשוט

G
 מגיע מאחור

A
 מגיע לך לגמור
C
 תראי אני מבטיח
A

 לעזור רק תני לי
E
.והנה זה מגיע
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מוניקה סקס-סן חוזה 

F
 היא נסעה לסן חוזה

AF
 וחתכה את הורידים

CGAmFC
 היא סבלה ממנת יתר של שמש ודקלים

F
 יש שם בית חולים יפה

AF
 הרופאים בחלוקים

CGAmFC
 ופלמינגו על הדשא די צפופים כמו עננים ורודים

Bb 
 עננננים

FGFG
 מה היה לך רע להיות ילדה שלי

Am DAmD
את השעות שלך איתי  לבזבז

Bm DEBmA
 בסוף גמורים לשכב אחד בתוך השני

F
 אני נשארתי כאן

AF
 כמובן בזבזתי זמן

CGAmFC
 כי אני תמיד סובל מלב שלא פועל

Bb 
 עננננים

FGFG
 מה היה לך רע להיות ילדה שלי

Am DAmD
את השעות שלך איתי  לבזבז

Bm DEBmA
 בסוף גמורים לשכב אחד בתוך השני

F
 באתי לאסוף אותה

AF
 מנמל התעופה

CGAmFC
 מתנהעם תחבושות על הידיים היא הייתה יפה כמו

Bb 
 בעטיפה

FGFG
 כמה זה נפלא שוב אהיה שלה

Am DAmD
את השעות שלי איתה  לבזבז

Bm DEBmA
 בסוף גמורים נשכב אחד בתוך השני
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איינשטיין אריק- לאט סע

CEmAmG6F: פתיחה

CC7FC7
 הרטוב הלילה לתוך הישנה במכונית נוסעים

FGCC7
 ממטר רואים ולא כבד נהיה שוב הגשם

Dm7 G
 לאט סע
Bb FG
 לחקלאות מזיקים כאלה שגשמים אומר צבי

Bb C#CFBb
 בביתחם כמה חושב ואני
C7 G7CC7
 בבוץ עכשיו ששוכבים החיילים מסכנים ואיזה

Dm7 GCC/Bb 
 לאטסע לאט סע

CC7FC7
 חדשות התחילו פתאום הגשששל החלפון ברדיו

FGC
 הוישר הלך אצלי כבד ברד יירד הלילה

Bb FG
 חלון איזה תסגור בראשלו שקר אומר צבי

Bb C#CFBb
 הפסידה שוב הפועל חושב ואני
C7 G7CC7
 תלב להם שאוכלים האוהדים מסכנים ואיזה

Dm7 7GCBb
 לאטסע לאט סע

FC7BbC
 הכיוונים לכל לרוץ למחשבות תן

Bb F
 בלעדינו יתחילו לא

Dm7 GCC/Bb 
 לאטסע לאט סע

CC7FC7
 הרטוב הלילה לתוך הישנה במכונית נוסעים

FGC
 בסדר יהיה תראה מוקדם אקום אני מחר
Bb FG
 הטיפותלו ונגמרו לנשוםלו שקשה אומר צבי

Bb C#CFBb
 עלייך חושב אני חושב ואני
C7 G7CC7
 אותך אוהב אני לפנק יודעת שאת ואיך

Dm7 7GCC/Bb C/A C/G# 
 לאטסע לאט סע

CC7FAmDm
 לאילת שנסענו זוכר אתה

CGm6 
 המיםאל ירדנו
Dm G7Bb
 אחד בראש היו כולם
C7 BbFC
 בקולות ביטלס שרנו

BbFC: מעבר
Bb FC
Bb FC

DD7GD7
 לתוך הלילה הרטוב נוסעים במכונית הישנה

GADD7
 ולא רואים ממטר הגשם שוב נהיה כבד

CGA
 צבי אומר שגילו כוכב שיש עליו חיים

CEbDGC
 ני חושב עוד מעט זה עזהוא

D7 A7DD7
 ונלך לעזאזל ורק שלא יעוף איזה רימון

Em7 7ADC
 סע לאט סע לאט

GD7CD
 תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים

CG
 לא יתחילו בלעדינו

Em7 AD
 סע לאט סע לאט

DD7Em7 
 לתוך הלילה הרטוב נוסעים במכונית הישנה
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 טיפקס-סתם 

Cm G7
 מרוב דמעות הראיה מתערפלת

Cm G7
את הדלתמרוב מדבקות  כבר לא רואים

Fm Cm
 מרוב נרות לא רואים כמה אופל

Fm G
 מרוב פתקים לא רואים את הכותל

Fm GCm
את הקול  מרוב שירים לא שומעים

Fm GCm
 מרוב תשובות לא עוצרים כדי לשאול

Fm GCm
 מרוב אשמים לא זוכרים מה הפשע

Fm G
את התשע  מרוב עשיריות לא רואים

Eb FmBbG
ישן סתם  זה הכל סתם מתיחה מסרט
Eb FmBbG
ןאנחנו לא במזרח התיכו זה לא נכון סתם

Cm 7G
 מרוב ציניות כבר אין רגשות

Cm G7
 מרוב הפוכות כבר נגמרו הישרות

Fm Cm
המרוב ארטיסטיות כבר אין שום צור

Fm G
 מרוב מטפורות לא מבינים אף שורה

Fm GCm
 מרוב גשרים לא רואים מעבר

Fm GCm
 מרוב סיפורים לא יודעים מה עבר

Fm GCm
 מרוב פרשנות לא יודעים מה קרה פה

Fm G
 מרוב דרכים לא רואים מטרה פה

Eb FmBbG
ישן סתם  זה הכל סתם מתיחה מסרט
Eb FmBbG
ןאנחנו לא במזרח התיכו זה לא נכון סתם

Cm 7G
את המסר  מרוב משפטים לא שומעים

Cm 7G
את השבר  מרוב טיפולים לא רואים

Fm Cm
את הגדר  מרוב גבולות לא רואים

Fm G
רחבמרוב ידידות לא נותר לי אף

Fm GCm
את החוק  מרוב צדק לא רואים

Fm GCm
קמרוב קירבה כבר אין יותר רחו

Fm GCm
 מרוב כבאים שכחנו מה בוער

Fm G
 מרוב הסוואה שכחנו להסתתר

Eb FmBbG
ישן סתם  זה הכל סתם מתיחה מסרט
Eb FmBbG
ןאנחנו לא במזרח התיכו זה לא נכון סתם

Cm G7
 מרוב התחלות לא יודעים מה נגמר

Cm 7G
 מרוב הספדים שוכחים מה נשאר

Fm Cm
 מרוב פיצוי לא נמלא את החסר

Fm G
את הקבר  מרוב פרחים לא רואים

Fm GCm
 מרוב חמוץ לא יודעים מה מתוק

Fm GCm
 מרוב בכי אין לנו כבר צחוק

Fm GCm
 מרוב מציאות אנחנו בסרט

Fm G
ל  נו שקטמרוב רעש אין

Eb FmBbG
ישן סתם  זה הכל סתם מתיחה מסרט
Eb FmBbG
ןאנחנו לא במזרח התיכו זה לא נכון סתם
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 ברי סחרוף- עבדים 

Em     Am    B7 C 
 על נהר אספירין ישבנו
Em     Am    B7 C 
 במקומות המוכרים

Am         Bm   C 
 לא שומעים לא רואים

D C D G
 כאילו אנחנו אוויר

Em    Am  B7   C 
 עוד מעט יגמר הסרט

Em     Am    B7 C 
 בקרוב המציאות
Am   Bm   C 

 התמונה מטושטשת
C D G

 והצליל לא ברור

G C D
 כי כולנו עבדים אפילו

G C D
 יש לנו כזה כאילו

Am        D    
 פותחים פה גדול

C D G
 ומחכים לעונג הבא

G C D
 כולנו מכורים של מישהו

G C D
 שמבקש עכשיו תרגישו

Am          D   
 פותחים פה גדול

D C D G
ה  באהומחכים למנה

Em     Am    B7 C 
 חלונות ראווה יפים פה
Em     Am    B7 C 

 זה הכל למכירה
Am   Bm   C 
 גם אנחנו תלויים

D C D G
 עם פתקי החלפה

Em  Am       B7        C 
 אז מה נעשה עם הכעס הזה
Em     Am      B7    C 

 מה יהיה עם הקנאה
Am         Bm      C 

 ים להיות חופשייםכולם רוצ
D G
 אבל ממה אלוהים ממה
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 אסתר שמיר-לראות עברתי רק כדי

Dm AmDmC
 כאן היה מכחול ואנו שניים

FDmCDmC
 מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות

FCDmC
 טירה ונהר זורם בלי מים כאן הייתה

FDmCBbAm
 עברתי רק כדי לראות

Dm AmDmC
 הגבע הטירה עמדה בראש

FDmCDmC
 כה נפלו הרבה מילים שאיש עוד לא אמר

FCDmC
 לטבע הפרחים שרקו מין מזמור מחמיא

FDmC
 היום הוא שיר מאוד מוכר

Bb DmCDm
 לא אין טירה אל תביט עליה היא איננה

Bb DmBbF
 מה לרוץ ככה אין יותר שמיים אין

Gm AmBbAm
 הגבירה כבר מתה אין נהר בלי מים

Dm 
 לראות עברתי רק כדי

DmAmBbFDmAm: מעבר

Dm AmDmC
 הקירות סדוקים הכל קפא

FDmCDmC
 ואתה יושב בראש זקוף וכבר מוכן לשלוט

FCDmC
שתי קח  ידי וראה בשתי עינייךאת
FDmC

 היום הכל בוער פחות

Bb DmCDm
 לא אין טירה אל תביט עליה היא איננה

Bb DmBbF
 מה לרוץ ככה אין יותר שמיים אין

Gm AmBbAm
 אין נהר בלי מיםהגבירה כבר מתה

Dm 
 לראות עברתי רק כדי
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 מכשפות- עד העונג הבא

Em 
 שוב זו תקופה של גאות בחיי

C
את חושיי  מים רבים שוטפים

Am EmD
 והופכת אני נמשכת

Em 
 לחית חושך למפלצת רטובה

C
 לשדון לילה לפיה הטובה

Am 
 האור מכבה מתוקה ודורסת את

Em D
 וזורמת הלאה

DEmGF
 עד העונג הבא

CEmGF
 עד העונג הבא

CEmGFD
 עד העונג הבא

Em 
 הרע ובעת סערה בתקוף אותי מזגי

Em 
 את חלוני אז אפתח אליו ארכב בדהרה

Em D
 אל השמים

Em 
 אור צהוב ודק כשאגיע אצחק על פס של

Em 
 אני נמצאת עכשיו עמוק צחתי במשחקאני ני
Em D

 בתוך המים

DEmGF
 עד העונג הבא

CEmGF
 עד העונג הבא

CEmGFD
 עד העונג הבא
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 דניאל סלומון- עדיף 

#CG#EbGmBbG: פתיחה

Cm BbG#
 יותר מפעם אני חשבתי לעזוב כבר הרבה

Eb FG#
את הרחוב שעשה לי כל כך טוב  ולנטוש

Cm BbG#
 והיא מלאת כאב קטנה לשנינו כי העיר הזאת

Eb FC#
 בשני ולא אחד בדבר האמיתי תמיד נרצה להתאהב

CG#Eb
 אז עדיף להשאר ולהחזיק ידיים

Gm 
 ובאות כי סופות חזקות מתקרבות

Bb G#
 מתקרבות ויורדות עלינו עדיין

CG#Eb
 אז עדיף להשאר שלא נעוף ברוח

Gm 
 היא תבוא היא תבוא
Bb G#

 אני בטוח היא תבואכן

#CG#EbGmBbG: מעבר

Cm BbG#
 אחר ואני לא יכול לחשוב שאת של מישהו

Eb FG#
 תמיד תרצי בטובתו בלילות את לצידו שאוהב הרבה יותר

Cm BbG#
 עד שאני נשבר בסדר אז אצלי הכל

Eb FC#
של מדמם על הרצפה וכלום ממני לא נשאר  מרסיסים

 אהבה

CG#Eb
 אז עדיף להשאר ולהחזיק ידיים

Gm 
 ובאות כי סופות חזקות מתקרבות

Bb G#
 מתקרבות ויורדות עלינו עדיין

CG#Eb
 אז עדיף להשאר שלא נעוף ברוח

Gm 
 היא תבוא היא תבוא
Bb G#

 אני בטוח היא תבואכן
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 היהודים- עוד ארון אחד 
D C D C D C D C D C D C D

|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------- 
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------- 
|-----|-----------|-----------|-----------|---5-------|---------------------- 
|-----|-----------|-----------|-----------|7-----5----|---------------------- 
|-5---|---5-----5-|---5-----5-|---5-----5-|---------8-|5--------------------- 
|-----|8-----8----|8-----8----|8-----8----|-----------|---------------------- 

DCDC: פתיחה

DCDC
יש מתים  אם

DCDC
 למעלה בשמים

DCDCD
 אז עוד מעט אני איתם

DCDC
 שנשארמה

DCDC
 לקחת בינתיים

DCDCD
 הרבה אויר ולהוציא עשן

EDED
 למרות הכל

EDED
ש  ...עדיין מקווה

EDEDE
 מה שהיה בעצם לא נגמר

ABC
 שהגוף באדמה נשארכ ומי אני

DCDC
 אנשים

DCDC
את העיניים  עוצמים

DCDCD
 ונרדמים כי מאוחר

DCDC
 מה שנשאר

DCDC
 לנסות כי בינתיים

DCDCD
.אני ערה מהשבוע שעבר

EDED
 ואם אני

EDED
 מכאן סוף סוף הולכת

EDEDE
 מה שהיה בעצם לא נגמר

ABC
 כשהגוף באדמה נשאר הכל זמני

Em DCD
 אני רואה אותו הכל עכשיו בסדר

Em DCD
 אולי גם הוא פוחד להיות לבד

Em DCD
 רק להבין אותו שווה את כל הסבל

Em DC
 אי לבנות גם בשבילי עוד ארון אחדכד

AGAG
 אם החיים

AGAG
 מתחלקים אצלי לשניים

AGAGA
 החלק הראשון נגמר מזמן

AGAG
 מה שנשאר

AGAG
 לקוות שבינתיים

AGAGA
 הוא יסתפק במה שיש לו שם

BA B A
 ואם אני

BABA
ו  ...באמסטרדם הולך

BA B AB
 מה שרואים משם לא רואים מכאן

EF#G
 וכמה שאני קטן כמה זמני

Bm AGA
 אני רואה אותו הכל עכשיו בסדר

Bm AGA
 אולי גם הוא פוחד להיות לבד

Bm AGA
 רק להבין אותו שווה את כל הסבל

Bm AG
 כדאי לבנות גם בשבילי עוד ארון אחד

EmDCD:סיום
Em DCD
Em DCD
Em DCC
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 ברי סחרוף-עוד חוזר הניגון 

DEmGBm
 עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא

Em F#GD
 והדרך עודנה נפקחת לאורך

GDEmBm
 וענן בשמיו ואילן בגשמיו

Em F#GD
 מצפים עוד לך עובר אורח

DEmGBm
 והרוח תקום ובטיסת נדנדות

Em F#GD
 יעברו הברקים מעליך

GDEmBm
 וכבשה ואיילת תהיינה עדות

Em F#GD
 שליטפת אותן והוספת לכת

Bb Asus4 F6G
 ויידך ריקות ועירך רחוקה

Em F#GD
 ולא פעם סגדת אפיים

GDEmBm/F# 
 לחורשה ירוקה ואשה בצחוקה

Em7 F#GD
 וצמרת גשומת עפעפיים

DEmGBm
 עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא

Em F#GD
 והדרך עודנה נפקחת לאורך

GDEmBm
 וענן בשמיו ואילן בגשמיו

Em F#GD
 ים עוד לך עובר אורחמצפ
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 תיסלם-עוד פגישה 

:פתיחה
CGDmCG
CGDmCGF

ADmCGF
כן'אנ ,לא מתכוון ללמד אותך איך אומרים
ADmCGF

.את עובדת עם לוח זמנים. מחמיצה לי פנים
Dm A

ת  חוש השישי'מפעיל
Dm A

,וקסם אישי
Dm AG

 שולח לך שדר בהול
Dm A

את לא מכחישה ,אבל
Dm A

.מלחמה מתישה
Dm AG

.עוד פגישה, דוחה אותי שוב

CG
 עוד פגישה ועוד פגישה

Dm CG
את אומרת שאין לך תחושה

CG
 רמזים על פיתוי, משמיע וידוי

Dm CGF
יש עוד סיכוי  לשינוי, לא יודע אם

ADmCGF
 להביא אותך בין אנשים, ניסיונות אנושים

ADmCGF
 מסתבר שאת לא בשבילי, זה אולי בגללי

Dm A
 אני שולח איתות

Dm A
 הבעה חמורה

Dm AG
 נדלקת נורת אזהרה

Dm A
ת  גישה'את לא שינית

Dm A
 לא מכחישהאת

Dm AG
 עוד פגישה, דוחה אותי שוב

CG
 עוד פגישה ועוד פגישה

Dm CG
את אומרת שאין לך תחושה

CG
 רמזים על פיתוי, משמיע וידוי

Dm CGF
יש עו  לשינוי,ד סיכוילא יודע אם

A5 D5A5G5F5
 המקרה שלך ללא תקנה,את לא מבינה

A5 D5A5G5F5C5
 הוא לא חוקי וגם לא מוסרי, עוד כיוון אפשרי

C5 Bb5G5
 גלגל חוזר, הזמן עובר

CG
 שה ועוד פגישהעוד פגי

Dm CG
את אומרת שאין לך תחושה

CG
 רמזים על פיתוי, משמיע וידוי

Dm CGF
יש עוד סיכוי  לשינוי, לא יודע אם



527

 טיפקס- עוד שבת 

Am DmEAm
 גמרנ והיום ערב צהריים בוקר
Am DmEAm
 ועכשיו מחר ונופלת מטפסת שמש

CG
 סתם קיוויתי שתבואי אלי

Bb Am
 איזה תשבץ ונפתור

CG
 רק רציתי שתבואי אלי

Bb E
 ונאכל תפוח עץ

 או סקס

Am DmEAm
 והולך לישון ערוץ שבע וגימל ביתל"צה

Am DmEAm
 ראשון עוד מעט כללית ערוץ שתיים כבלים

CG
 סתם קיוויתי שתבואי אלי

Bb Am
 ונשתה איזה קפה

CG
 אלי רק רציתי שתבואי

Bb E
ק אותך בפהואנש

 או משהו כזה

Am 
 עוד שבת

G
 עוד שבת עברה בשקט

EAm
 דביקה וגם חונקת גם

G
 עוד שבת יפה של קיץ

EAm
 בלעדיך שוב עברה לי

Am DmEAm
 וחוסל היום פיצהצלשני רוגלך
Am DmEAm

 שלום לעולם מעריב הארץ ידיעות
CG

 סתם קיוויתי שתבואי אלי
Bb Am

 אני אפשיר ממה שיש
CG

 אלי רק רציתי שתבואי
Bb E

שש בש  יחד נשחק

 ונתעלס

Am 
תעוד שב

G
 עוד שבת עברה בשקט

EAm
 דביקה וגם חונקת גם

G
 עוד שבת יפה של קיץ

EAm
 בלעדיך שוב עברה לי
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 נעליים- עולם גדול 

:פתיחה
Am4 AmFmaj7 F6
Am4 AmFmaj7 F6

Am4 Am
 חושך מגיע כולם מוכנים

Fmaj7 F6
את הסוודר יהיה שם קריר  תיקח

Am4 Am
 הכל כרגיל ואין כמו שיגרה

Fmaj7 F6
 עולים למעלה יוצאים לעבודה

Am4 AmFmaj7 F6: מעבר

Am4 Am
 בבית רגוע הם לא יודעים

Fmaj7 F6
 הילד שלהם שומר על חיים

Am4 Am
 ואיך זה קורה שרגע אחרי

Fmaj7 F6C
 במקום לשמור ככה הוא הולך

B
 לאן הולך

BEbm EA
 עולם גדול ואין הרבה

BEbm EA
 אחד נכנס שני יוצא

BEbm EA
את זה יפה  איש זקן אמר

BEbm EA
 לקום בבוקר זה הרבה

Am4 AmFmaj7 F6: מעבר

Am4 Am
 חושך מגיע כולם מוכנים

Fmaj7 F6
את הסוודר יהיה שם קריר  תיקח

Am4 Am
 הכל כרגיל ואין כמו שיגרה

Fmaj7 F6
 עולים למעלה יוצאים לעבודה

Am4 AmFmaj7 F6

Am4 Am
 חזרתי הביתה הכל במקלט

Fmaj7 F6
 רחוק ממני אבל בכל זאת חובט

Am4 Am
 שם ועוד שם ועוד אי בודד

Fmaj7 F6C
 שטובע במים טובע ועוזב

B
 לאן עוזב

BEbm EA
 עולם גדול ואין הרבה

BEbm EA
 אחד נכנס שני יוצא

BEbm EA
את זה יפה  איש זקן אמר

BEbm EA
 לקום בבוקר זה הרבה

:מעבר

Am CB
F# CB
GCB

Am F
C

B
 לאן עוזב

BEbm EA
 עולם גדול ואין הרבה

BEbm EA
 אחד נכנס שני יוצא

BEbm EA
את זה יפה  איש זקן אמר

BEbm EA
 לקום בבוקר זה הרבה

BEbm EA
 לקום בבוקר זה הרבה

BEbm E
 לקום בבוקר זה הרבה

Am:סיום



529

 אביב גפן-עונות 

BbGmEbF: פתיחה
Bb GmEbBb

Bb       Gm
 עם חיוך בשתי עיניךאת הגעת שלובה עם חורף

Eb F
 הסתכלת עלי וכבר הבנתי איך

Bb        Gm
 נופלת על אדמת חיינו איך שלכת אהבה

Eb Bb
ע  ושים עכשיו שאל אותי ליבךמה

FEbBbFEbBb
כל כוכבים מעלינו  שמתרחשמה כמו יודעים על

Cm EbCmEb
 לא אכפת לנו לאן לא עושים עניין לזמן

BbGmEbF: מעבר
Bb GmEbBb

Bb        Gm
 וחיכינו כבר לילד את היית באיזה חודש

Eb F
 כשנולד אני קראתי לו אביב

Bb            Gm
 כשחיכיתי בינתיים כי הוא סימל תקופת ביניים

Eb Bb
אי כבר לחופש ש אינו משיבששום

FEbBbFEbBb
 בכפרשלטובת ערוגות את בכית כשעזבתי

Cm EbCmEb
 שם קצרתי משפחה שם זרעתי התחלה

BbGmEbF: מעבר
Bb GmEbBb

Bb  Gm
 ליד הילדבגינה והנה קיץ שכוב לו

Eb F
 שהביט בי ובשתי עיניו עצבות

Bb             Gm
 ואני פתאום הרגשתי תחזור לאימא הוא לחש לי

Eb Bb
תאיך החופש אט הופך לו לבדידו

FEbBbFEbBb
 וילדי כבר נרדם על הספה בחלון משפחה מטיילת

Cm EbCmEb
את חסרה  בליבי האור כבה ופתאום

Bb     Gm
 ועל צווארך הנחתי סתיו חזרתיהאז עם
Eb F

 שרשרת הבטחות אמיתיות
Bb    Gm

 אני יודע שטעיתי יקירתי אנא סלחי לי
Eb FBb
 גם ללב ארבע עונות אך כמו הטבע

BbGmEbF: מעבר

Bb    Gm
 אני יודע שטעיתי יקירתי אנא סלחי לי

Eb FBb
 גם ללב ארבע עונותו הטבעאך כמ

BbGmEbF: מעבר
Bb GmEbFBb
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 אריק איינשטיין- עוף גוזל 

GAmGCAm: פתיחה

GCAmCGCG
את הקן פרסו כנפיים ועפו  הגוזלים שלי עזבו

GCEAmCGFC
 ואני ציפור זקנה נשארתי בקן מקווה מאוד שהכול יהיה בסדר

GCAmCGCG
 תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד

GCEAmCDGAm
קצת דואגאבל עכשיו  זה ככה בא לי פתאום אז מה הפלא שאני

GCGBmAmD
את השמים טוס לאן שבא לך  עוף גוזל חתוך

GCGAm
יש נשר בשמים גור לך  רק אל תשכח

GAmGCAm: מעבר

GCAmCGCG
 עכשיו נשארנו לבדנו בקן אבל אנחנו ביחד

GCEAmCDGAm
 תגידי לי כן אל תדאגי ביחד כיף להזדקןחזק חבקי אותי

GCGBmAmD
את השמים טוס לאן שבא לך  עוף גוזל חתוך

GCGAm
יש נשר בשמים גור לך  רק אל תשכח

Em DGGCDG
קן אני יודע  שככה זה בטבע וגם אני עזבתי

CDGAm
קצת בגרון  אבל עכשיו כשבא הרגע אז מחניק

Bm D C
קצת בגרון  מחניק

GAmCDGCGCDAmCDGAm: מעבר

GCGBmAmD
את השמים טוס לאן שבא לך  עוף גוזל חתוך

GCGAm
יש נשר בשמים גור לך  רק אל תשכח

GCGBmAmD
את השמים טוס לאן שבא לך  עוף גוזל חתוך

GCGAm
יש נשר בשמים גור לך  רק אל תשכח

GAmGCAmG: סיום
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 אביב גפן-עורי עור 
e|---------------------------------------------------------------------------------------| 
B|------------------------1-------1------------------------------------------------------| 
G|-3-2-3-----3-2-3------0----3--2---------3-2-3---0-0------------0-------0----2-0--------| 
D|----------------------------------3--------------------3-1---3------1------------3-----| 
A|---------------------------------------------------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------------------------------------------| 

Gm Eb6FBbmaj7 
 האימה האיבה קולות המלחמה

Cm F7Ebmaj7 F
ת ר ב ו ג  ושנאת אחים שבכל יום

Gm Eb6FBbmaj7 
 הזיקנה מביכה הם מתים פה מבושה

F Ebmaj7          F7          Cm    
ת ק ת ו ש  בקולם הם לוחשים ואת

Cm AbAm7b5 Gm
 אהובה מולדת עורי עור עורי עור

Cm Gm/Bb A7D74
 עייפים מאוד זקוקים למנוחה כי אנחנו
Cm AbAm7b5 Gm

 מולדת אהובה עורי עור עורי עור
Cm Gm/Bb A7D74

 פעם בחיים אנו חיים תתני קצת אהבה

Gm Eb6FBbmaj7 
 אלימות השפלה גזענים לעלייה

Cm F7Ebmaj7 F
 ועוד ילד שפוחד לחזור הביתה

Gm Eb6FBbmaj7 
 האימה האיבה שירים של מלחמה

Cm F7Ebmaj7 F
 ושנאת אחים שבכל יום גוברת

Cm AbAm7b5 Gm
 אהובה מולדת עורי עור עורי עור

Cm Gm/Bb A7D74
 עייפים מאוד זקוקים למנוחה כי אנחנו
Cm AbAm7b5 Gm

 מולדת אהובה עורי עור עורי עור
Cm Gm/Bb A7D74

 פעם בחיים אנו חיים תתני קצת אהבה

ת ח לאהוב אותךכו'ותני לי

 מין פינה קטנה לשמוח

 איך לפעמים קשה לסלוח לך
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 אריק איינשטיין-עטור מצחך 

A E/G#  Gm  F  C/E Dm 
 עטור מצחך זהב שחור

A G7         Bb     Dm 
 אינני זוכר אם כתבו כך בשיר

A E/G#  Gm   F  C/E  Dm 
 מצחך מתחרז עם עיניים ואור

C Gm      Ebm   Dm 
 אינני זוכר אם חרזו כך בשיר

A Gm        F 
 חייו מלאי שיר- אך למי שתהיי

A E/G#  Gm F  C/E Dm 
 חלוקך הוורוד צמרירי ורך

A/C#   G/B          Bb     Dm 
את בו מתעטפת תמיד לעת ליל
A E/G#  Gm F  C/E Dm 
 לא הייתי רוצה להיות לך אח

A E/Bb  C  Dm  C/E  Dm/F 
 לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך

C Gm     Ebm   Dm 
 ורואה חלומות עגומים של קדושה

Gm         F 
 ולמולו את אישה

F Gm/Bb  Gm  Dm/F  Dm 
את אוהבת להיות

Cm7      Gm7  A7   F/A 
 עצובה ושותקת

Am        Dm       Bb       F 
 להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק

F F#7      Gm6     D 
 ואני שלא פעם אביט בך בשקט

C Gm6      E7 
 אין קול ודברים

Dm/F   Dm        A7  Gm     F 
 שוכח הכול אודות אחרים
F/A   F   Gm/Bb  Gm 

 שוכנת נפשי
Cm 7    Gm            A 

ן כתלי ביתךבי
Eb     Bbm7  Bbm      F 

 ושבויה בין כתלייך ממני נפרדת
C7    Bbm      Ab 

עת אני בגופי נפרד ממך

C7    Bb      C#       Fm 
 פרוש חלומי כמרבד לרגלייך

C G/B  Bbm Ab Eb/G Fm 
 צעדי אהובה על פרחיו פסיעותייך

C G/B  Bbm Ab Eb/G Fm/Ab 
 חלוקך הוורוד לעת ליל לבשי

Em   B/A  G  F C/E Dm 
 עוד מעט ואבוא אלייך

B F#/Bb Am G D/F# Em 
 עטור מצחך זהב שחור

B A C Em 
 יקרב אל שפתיי כחרוז אלי שיר

B F#/Bb  Am   G D/F# Em 
 אז אלחש באוזנייך עד בוקר עד אור

B7            Fm7 Am C 
 עטור מצחך זהב שחור, כשכור

B F#/Bb Am G D/F# Em 
 עטור מצחך זהב שחור

B A7       C      Em 
 אינני זוכר אם כתבו כך בשיר

B F#/Bb Am G D/F#  Em 
 מצחך מתחרז עם עיניים ואור

D Am      Fm7   Em 
 אינני זוכר אם חרזו כך בשיר

B7    Am        G 
 חייו מלאי שיר- אך למי שתהיי

//Em D/F# G Am / B5 B Em//
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וני שועלי'ג-עכשיו 

Am Eb°7 F
 עכשיו שאדום ושורף בעיניים

Am Eb°7 F
קשעכשיו שנינו בציור מקוש

Am Eb°7 F
 שמיים'תבלילה מזה טועם

Am Eb°7F
 וירח מאיר כוכבים רחוקים אלף שנות אור

AmEb°7 FF: מעבר
Am FEb°7 Eb°7 

CGmAmG
 ואת לידי אוחזת אלף ידיים

Am GF
את רועדת אולי זה מקור  אולי

CGmAmG
 ואל תחפשי משמעויות בשמיים

Am GF
 בלילה כזה אני שלך

AmEb°7 FF: מעבר
Am  Eb°7 FF
FD/F# GG

Am                     GF
 בלילה כזה אני שלך

Am Eb°7F
 מחר שוב אקטוף פרחים בדרך אליך

Am Eb°7 F
את אותה הבעה מלכותית  לקבל

Am Eb°7F
את הקו העדין של חיוך על שפתייך  לחבר

Am Eb°7 F
 אל עיניי ואל פי ואל פיך

CGmAmG
 ואת לידי אוחזת אלף ידיים

Am GF
את רועדת אולי זה מקור  אולי

CGmAmG
 ואל תחפשי משמעויות בשמיים

Am GF
 בלילה כזה אני שלך

Am Eb°7 F
 וכך זה נמשך

Am Eb°7F
 בסירה לבנה עם מפרש גדול

FAmEb°7 
 שמש מתוקה מלאה בחום עמוק

FAmEb°7 F
 הים הגדול התמלא שתיקתנו

...AmEb°7FF:סיום
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 גלעד שגב-עכשיו טוב 

DD
 עניין מאבד כשאני בדיוק

GGBmAG
כן...בלאגן והשארנו ניסע בוא אמרת איך נזכרתי

DD
 מצחיה כובעעם מאחורה אני

G A Bm                         G             G 
כן...הנסיעה כדי תוך ההגהעל מתופף ואתה

Bm D
 שנים עשרהעלשב מאזעצר הזמן

A E
 מחשיך בחוץ לבד אני

D Bm 
 מהפסים יורד שאני לפני ממש

Em            E 
 מתקרבים שאנחנו הרגשתי

GDABm
 החוףאת ציירתי באוויר היד עם

GDBmBm
 בחול מותש כותבים אחים שניים רוח

GDABm
 הסוףאת רואים ולא לגלים מתחברים

Bm  D                Em Bm
 טובעכשיו ...טוב עכשיו

DD
 תקווה מאבד שאני בדיוק

GGBmAG
כן בזמן אותי להוציא וידעתתהגע איך נזכרתי

DD
 בהפסקהספר בית חצר

G A Bm                 G           G 
כן מהצבא ישר הגעת מחייך אתה

Bm D
 ושלושים שבע אחרי מאוחר נהיה כבר

A E
 מחשיך בחוץ לבד אני

D Bm 
 מהפסיםעף שאניילפנ ממש

Em                    E 
 מתקרבים שאנחנו הרגשתי

Bm       A       D     G  
 החוףאת ציירתי באוויר היד עם

Bm         Bm     D        G 
 בחול שמות כותבים אחים שניים רוח

Bm            A      D        G 
 הסוףתא רואים ולא לגלים מתחברים

Bm  D                Em Bm
 טובעכשיו ...טוב עכשיו

Bm       A       D     G  
 החוףאת ציירתי באוויר היד עם

Bm         Bm     D        G 
 בחול קרוב יושבים אחים שניים רוח

Bm            A      D        G 
 הסוףאת ואיםר ולא לגלים מתחברים

Bm  D                Em Bm
 טובעכשיו ...טוב עכשיו

Bm       A       D     G  
 החוףאל הגעתי הימים שברי בין

Bm         Bm     D        G 
לא כבר השאר וכל אמיתיאתה שם

Bm            A      D        G 
 הסוףאת רואים ולא לגלים מתחברים

Bm  D                Em Bm
 טוב עכשיו ...טוב עכשיו

Bm  D                Em Bm
 טובעכשיו ...טוב עכשיו

A D Em D
 טובעכשיו ...טוב עכשיו
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 אביב גפן- עכשיו מעונן 

Am 
הבמקום מסו  ביתכן שנקרא לו

Em7    
 גר אדם מבולבל שנקרא לו אני

Am Fmajor7 
יש הרבה אנשיםו  למרות שיש שמש

G
 אפורים

Am 
 במקום די מגעיל שנקרא לו הבית

Em7    
 גר אדם מבולבל שנקרא לו אני

Am Fmaj7
 למרות שיש כסף יש הרבה אנשיםו

G
 עניים

Am Am/Bb 
 עכשיו מעונן
E4/B E
 עכשיו מעונן
Am Am/Bb 
 עכשיו מעונן
E4/B E
 עכשיו מעונן

Am 
 במקום די מדהים שנקרא לו הבית

Em7    
 ההורים נפרדים שיהיה יותר טוב

Am Fmajor7 
 אבל הבית שלי הוא נמצא בין רחוב

G
 לרחוב

Am 
 במקום די מפחיד שנקרא לו הבית

Em7    
 בן אדם שם שותה בקבוק אחרי בקבוק

Am Fmajor7 
 הבן אדם הזה הוא האבא שלי

G
 בדיוק

Am Am/Bb 
 ונןאולי עכשיו מע

E4/B E
 עכשיו מעונן
Am Am/Bb 
 עכשיו מעונן
E4/B EE4
 עכשיו מעונן

E4 EAmBb
 אנחנו דור מזויין

Bø 
 עכשיו מעונן

E4 EAmBb
 רוצים ללכת מכאן
Bø 
 אנחנו דור מזויין

EAm
 עכשיו מעונן
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 אלונה דניאל- על גגות תל אביב 

Am EFE
 חפש אותי הלילה במקומות סגורים

Am EFE
 חפש אותי בבית ובבתי זרים

Am GFG
 הסתיוו זה סוףאומנם עכשי

Am GFG
 עיתוי נכון ולא איחרת

Am GFG
 אם לא תמצא אותי עכשיו

Am GF
כך-אחר לא תקבל אותי

Am EFE
 אביב משהו קורה הלילה-על גגות תל

Am EFE
 מחום לא מקור התחבאתי כאןלא

Am EFE
תל על  אביב מישהו רואה הלילה-גגות

Am EFE
 צלליות שנעות על וילון לבן

Am EFE
 מחר זה מאוחרחפש אותי הלילה

Am EFE
ז קרעכשיו זה חם עכשיו  אף פעם לא נגמרה

Am GFG
 הסתיו אומנם עכשיו זה סוף

Am GFG
 עיתוי נכון ולא איחרת

Am GFG
 אם לא תמצא אותי עכשיו

Am GF
כך-אחר לא תקבל אותי

Am EFE
תלעל  אביב משהו קורה הלילה- גגות

Am EFE
 לא מחום לא מקור התחבאתי כאן

Am EFE
תל על  אביב מישהו רואה הלילה-גגות

Am EFE
 צלליות שנעות על וילון לבן

Am GFG
 הסתיו זה סוףאומנם עכשיו

Am GFG
 עיתוי נכון ולא איחרת

Am GFG
 אם לא תמצא אותי עכשיו

Am GF
כך-אחר לא תקבל אותי

Am EFE
 אביב משהו קורה הלילה-על גגות תל

Am EFE
 מחום לא מקור התחבאתי כאןלא

Am EFE
תל על  אביב מישהו רואה הלילה-גגות

Am EFE
 צלליות שנעות על וילון לבן
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 טל שגב- הברכיים על

GC
 אני מנחש כמה נשאר

G
 האחרוניםםבעקבות האירועי

C
 שצוינו בכיכר

GC
 אני מקווה שזה רק חלום

G
 כל יום שני וחמישי

C
 כותרות בעיתון

GC
 תנו לי לחיות תנו לי לחיות

G
 בלי סקס ושטויות

C
 תנו לי לחיות

Em GC
 כורע ומרים ידייםםעל הברכיי

Em GC
ל את הסיבוב של הכדורשלא יפסיקו  נו

Em GC
 כורע ומרים ידייםםעל הברכיי

Em GC
את הסיבוב של הכדור  שלא יפסיקו לנו

Em GC
את הסיבוב של הכדור  שלא יפסיקו לנו

GC
 ור לי לסחוב כי כבד לי היוםתעז

G
 נשק משקופים

C
 נגד אסון

GC
 התחלתי לנשום כשהייתי איתך

G
 תודה אלוהים

C
 שבראת אישה

Em GC
 כורע ומרים ידייםםעל הברכיי

Em GC
את הסיבוב של הכ  דורשלא יפסיקו לנו

Em GC
 כורע ומרים ידייםםעל הברכיי

Em GC
את הסיבוב של הכדור  שלא יפסיקו לנו

Em GC
את הסיבוב של הכדור  שלא יפסיקו לנו

Em GC
את הסיבוב של הכדורשלא  יפסיקו לנו

Em GC
את הסיבוב של הכדור  שלא יפסיקו לנו
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מוניקה סקס- על הרצפה

Am9 C9GAm9 C9G
 נשבר נשבר ושוב מתקררים

Am9 C9GAm9 C9G
לתת לך רחמים  הייתי רוצה לשבור לך יד ואז

Am9     C9G
 כמו ציור של דגה שמנמנה וענוגה

Am9 C9G
 שנה סחבת אותי על הרצפה

Em  D
 על הרצפה על הרצפה

CGF#F
 או או או או

Am9 C9GAm9 C9G
 נשבר נשבר הקרח המלוכלך

Am9 C9GAm9 C9G
 נקבר כלחישה הרגש שוב נמעך

Em  D
 על הרצפה על הרצפה

CGF#F
 או או או או
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 יהודה סעדו- יביא כפיו על

C Gm             Dm    
 מוזר אחד נגרגרהצרנוברחוב

A7         Gm Dm     F 
 דבר עושה ולא בצריפו יושב הוא

C Gm                      Dm 
 מבקר איש ואין לקנותבא אינו איש

Dm  A   Eb       Dm      F 
 מנגר אינו כבר שהוא ושנתיים

F C Gm7 
 בלבבו עוד נושא אחד חלום והוא

F C Gm7 
 שיבוא לאליהו כסא לבנות

A Gm   Dm  A      Gm7 
 הנביא לאליהו יביא אותו כפיו על

C Gm                Dm    
 מוזר אחד סנדלרגר הצר ברחובנו

A7         Gm Dm     F 
רדב עושה ולא בצריפו יושב הוא

C Gm               Dm 
 באבק מכוסים הריקים מדפיו

Dm  A  Eb  Dm     F 
 בשק המרצע מונח שנתיים כבר

F C Gm7 
 תופר הוא נעלייםכי חולם והוא

F C Gm7 
 המבשר רגלי ינוו הריםעל בן

A Gm   Dm  A      Gm7 
 הנביא לאליהו יביא אותן כפיו על

Gm          Dm 
לו ומחכה יושב והוא

Dm                 C 
לו שיזכה הוא חולם שנים כבר

Dm   C     Gm 
לו ומחכה שומר סודו על

Dm   A     Gm7 
 היום יגיע כבר מתי

C Gm                    Dm    
 צעירלארילגמ איש ישנו בירושלים

A7         Gm Dm           F 
 העיר פינות בכל בתים הרבה שבנה

C Gm                    Dm 
 ושכונה רחובכל סמטהכל מכיר הוא

Dm  A  Eb        Dm        F 
 שנה שבעים כבר העיראת בונה הוא

F C Gm7 
 בנה העיר שאת כמוכי חולם והוא

F C Gm7 
 הפינה אבןאת למקדש יניח

A Gm   Dm  A      Gm7 
 הנביא אליהו יביא אותה כפיו על

Gm          Dm 
לו ומחכה יושב והוא

Dm                 C 
לו שיזכה הוא חולם שנים כבר

Dm   C     Gm 
לו ומחכה שומר סודו על

Dm   A     Gm7 
 היום יגיע כבר מתי
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 החברים של נטשה-על קו הזינוק 

CAmF
 על קו הזינוק לפני המרוץ

GC
 בו אני ואת עומדים לרוץ

Am FG
את השיא של י ושלךבכדי לשבור

CAmF
 שהוא לא גבוה ולא נמוך

GC
 שאני לא רוצה ממוצעשיא

Am FG
 רוצים גבוה בשמיים לנגוע ואת לא רוצה

CGAmFCFG
אההא.. ואני מתבלבל ונופל  ההההאההההה

CAmF
את פותחת מהר  ירית הזינוק

GC
 ואני אחרייך אני לא מוותר

Am FG
 עומד בקצב שאת מכתיבה

CAmF
 והקצב מהיר כל הזמן מתגבר

GC
 נו על כוחו לא שומרואף אחד מאת

Am FG
 ונדמה שקו הסיום מתרחק עוד יותר

CGAmFCFG
אההא.. ואני מתבלבל ונופל  ההההאההההה

CAmF
יש קשיי נשימה  הקפה אחרונה לי

GC
 אני מפסיק לרוץ והולך לפינה

Am FG
את מגשימה את חלומך  ורואה איך

CGAmFCFG
אההא.. ואני מתבלבל ונופל  ההההאההההה
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 אטרף-ענבל 

Ebm7 G#m7 
א ת הביתרק אחרי שעזבת

BF#
 נפתרה בלבי החידה

BG#m
 רק עכשיו בסופו של הקיץ

BC#
 התברר לי שאת היחידה

Ebm7 G#m7 
 השבוע נמשך כבר שנתיים

BF#
 ונפשי לא מוצאת מנוחה

BG#m
 כי מאז שאנחנו לא שניים

BC#
 העולם הוא תמונה הפוכה

Ebm7 G#m7 
 כן אני מבולבל ענבל

C# F#Bb
 לא יכול להמשיך ככה הלאה

Ebm7 G#m7 
 זה מצב לא נסבל ענבל

C# F#
ל  חזור עוד הלילהאת חייבת

Bb BG#mBb
 הוווו ענבל הוווו ענבל

Ebm7 G#m7 
את זוכרת איך שרנו ביחד

BF#
 שיר ילדות כמו תפילה עתיקה

BG#m
את קולות נשמתי הפורחת

BC#
קהכשחתמת את שפתי בנשי

Ebm7 G#m7 
את שלי זה לנצח את שלי

BF#
 לא תוכלי להחליף אהבה

BG#m
 ובינתיים הצילו זה רצח

BC#
את לא תדעי עוד שלווה  אך גם

Ebm7 G#m7 
 כן אני מבולבל ענבל

C# F#Bb
 לא יכול להמשיך ככה הלאה

Ebm7 G#m7 
 זה מצב לא נסבל ענבל

C# F#
את חייבת לחזור עוד הלילה

Bb BG#mBb
 הוווו ענבל הוווו ענבל
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 גידי גוב- עניין של זמן

CF
את הזמן  קח אותו לאט

CF
 העולם עוד יחכה בחוץ

CF
 קח עוד שאיפה מן הזמן

CF
 שתי דקות לפני ההתפכחות

Am C/G F
 להתמכר ללב המתפרע

EAmC/G D/F# FC
 לדמיון המתפקע לאושר הנוגע בעומק הכאב

CGmF
 את העולםאתה עוד תגלה

EF
 אם תרצה או לא תרצה

CDm7 
 יש עוד זמן להשתנות

GG7C
 מן הקצה אל הקצה

CF
 אם האהבה כאבה לך אתמול

CF
 אולי מחר היא לא תכאב

CF
 אם עוד הדמעות זולגות בלי קול

CF
 בסופם אולי חיוך רחב

Am C/G F
 להתמכר ללב המתפרע

EAmC/G D/F# FC
 בעומק הכאב לדמיון המתפקע לאושר הנוגע

CGmF
את העולם  אתה עוד תגלה

EF
 אם תרצה או לא תרצה

CDm7 
 יש עוד זמן להשתנות

GG7C
 מן הקצה אל הקצה
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 טיפקס- עננה

Am 
 עננה
Dm/F Am/E Am/E 
 במקום שלהתבצינ

Dm/F Am/E G
 הנקודההתוא

FE
 לבד בשמיים

Am 
 עננה
Dm/F Am/E Am
לךילוא  היא תעלה

Dm/F Am/E G
 אולי היא גם תרד

FE
 אבל בינתיים

Am DmG
את לא רואה שאת תקועה  איך

FDmFE
 תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר

Am G
 ניצבת בתנוחה הידועה

FDmFE
 הרוח שתנשוב והגשם שירד מהר

Am 
 עננה

Dm/F Am/E Am/E 
 בתוך הערפלדימת

Dm/F Am/E G
 יודעת איךאלאיה

FE
 ברוח לא שטה

Am 
 עננה

Dm/F Am/E Am
את השמשתבהוא

Dm/F Am/E G
 שלה נופל הצל

FE
 עלינו למטה

Am DmG
את לא רואה שאת תקועה  איך

FDmFE
 תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר

Am G
 ניצבת בתנוחה הידועה

FDmFE
 הרוח שתנשוב והגשם שירד מהר
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הטרקטור נקמת- עפיפונים

Am: פתיחה

Am 
 עינייך מול אהבהשל מילים אפזר
Am DmAm
 זוהר עפיפוןעל ערפל דרך
Am 
 וירח כוכביםשליםלי אצייר
Am DmAm
 חלומך תוךאל חלומך תוך אל

GFG
 מוזהב עפיפון זנבות בלובן
Am G
 אלייך לבד נוסק

GAmF
 מעלייך גבוה ואהד

EEm
 ענן תוך אל

Am: מעבר

Am 
 דמעותייךכל בחוט לשזור אנסה
Am DmAm
 אהבהשל ענק טיפה אחר טיפה

Am 
 לעינייךידמיונותי בתוך אשייט

Am DmAm
 זוהר עפיפוןעל הערפל דרך

GFG
 מוזהב עפיפון זנבות בלובן
Am G
 אלייך לבד נוסק

GAmF
 מעלייך גבוה ואהד

EEm
 ענן תוך אל

Am: מעבר
Am AmDmAm
Am AmDmAm

GFG
 מוזהב עפיפון זנבות בלובן
Am G
 אלייך לבד נוסק

GAmF
 מעלייך גבוה ואהד

EEm
 ענן תוך אל
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ג-עצוב בלעדייך  פן אביב

E7E7:פתיחה

E7 E7Am7 Bm7 
 תני לו לברוח תני לו לבחור

E7 E7Am7 Bm7 
 תני לו ללכת כדי שהוא יוכל בסוף לחזור

Am C7+
 במילא הוא עצוב בלעדייך

Am C7+
 והוא עוד מעט חוזרלא הוא עצוב בלעדייךבמי

A7A7:מעבר

A7 A7Dm7 Em7 
 תני לו לשכוח תני לו לזכור

A7 A7Dm7 Em7 
ת ת'תני לו  אור'חושך כדי שהוא יוכל לראות

Dm7 F7+
 בלעדייךבמילא הוא בודד

Dm7 F7+
 והוא עוד מעט חוזרבמילא הוא בודד בלעדייך

A7A7:מעבר

A7 A7Dm7 Em7 
 אז תני שיחשוב לו תתני שיצעק

A7 A7Dm7 Em7 
קצת ואת תראי שהוא בסוף יצחק  תני לו לבכות

Dm7 F7+
 במילא הוא פוחד בלעדייך

Dm7 F7+
 והוא עוד מעט חוזרבמילא הוא פוחד בלעדייך

 A7A7Dm7 Em7:סולו
A7        A7Dm7 Em7 

Dm7 F7+
 במילא הוא עצוב בלעדייך

Dm7 F7+
 במילא הוא פוחד בלעדייך

E7 F7+G
 והוא עוד מעט חוזרבמילא הוא בודד בלעדייך

A7D7A7D7:סיום
A7        D7A7D7
A7        D7A7D7
E7        E7A7
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ב כסלו   ערן צור- ערב

BBmG
ב נפשי' בערב את  כסלו טרפתי

AF#7
את ביתי אשר אל מול הים  יצאתי

Bm G
 הכנסתי אבן אל הכיס

D
 קשרתי חבלים
E
 נלחצתי אל הים

GAB
 נלחמתי בגלים

BBmG
 נפשי ביקשה רחם בתוך מערבולות

AF#7
 אבל אני חולם אני בתוך חלום

Bm G
 ובחלום אגם שקט

D
 בן העצים

E
 ובחלום אגם

GAB
 ודגי זהב שטים

ABm
 יום אסוני הוא יום ששוני

Adim G#4
 ויום ששוני הוא יום אסוני

C5 F5Eb5
 התדרדרה נפשי לבור שבי

Bb5 
את מקומה ביער אומללים  ושם תפשה

BBmGE
 טורפי נפשם בכפם הופכים שם לעצים

GBmEBm
 חיות רעות שוכנות בענפים
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 אריק סיני- ערב מול גלעד 

Cm FmCm
 האילנות כל כך כבדים

Fm7 Bb7Eb7
 בדיםה כופף הפרי את

Fm G#
 זו השעה המרגיעה

G7 Cm
 בה נרדמים הילדים

Fm Bb
ה עדגלאל הבקעה מן

Eb Fm
 טלה שחור ורך ירד

G# Eb7
 כבשה פועה בוכה בדיר

G7 Cm
 זה בנה הקט אשר אבד

Cm GmFCm
 ישוב טלה אל חיק האם

G# GmFmBbEb
םדריו ישכב בדיר

Fm Bb7 EbCm
ת  שק אותויוהכבשה

G#7 G
 והיא תקרא אותו בשם

Fm Cm
 נסתר הליל בין הבדים

Fm7 Bb7 Eb7
ידעלגה והנביא

Fm G#
 יורד דומם אל הבקעה

G7 Cm
 לחזות בשנת הילדים

Cm GmFCm
 טלה אל חיק האםישוב
G# GmFmBbEb

םדריו ישכב בדיר
Fm Bb7 EbCm

ת  שק אותויוהכבשה
G#7 G

 והיא תקרא אותו בשם
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 שחר אבן צור-ערומים 

AADDm: פתיחה
AADDm

AAmaj7 
 אני מעיל בארון

D
 תלוי על קולב

Dm 
 מתעורר משנתי עם קיצו של הסתו

AAmaj7 D
את גופיה לבנה חדשה במדף

Dm 
 שוכבת מקופלת בין כל האחרים

AAmaj7 DDm
יש לי כמה כפתורים אבל אני מוכרח אליך להפתח

AAmaj7 
 תחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחריםלה

C#m 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

D
את אותם בגדים יש  חבל שלכולם

Dm 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

AAmaj7 
 תחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחריםלה

C#m 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

D
את אותם בגדים יש  חבל שלכולם

Dm 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

AADDm: מעבר

AAmaj7 
 חיים ללא דמיון

D
א  רוןחיים בתוך

Dm 
 יש כמה מכנסיים שקפצו מהחלון

AAmaj7 
 תלוי על חבל תמצא את עצמך תיזהר מאוד מהר
D
 אחרי שטיפת מוח

Dm 
 מחזיק אטב בכל הכוח

AAmaj7 
 תחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחריםלה

C#m 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

D
את אותם בגדים יש  חבל שלכולם

Dm 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

AAmaj7 
 תחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחריםלה

C#m 
 ערומיםחבל שאי אפשר ללכת

D
את אותם בגדים יש  חבל שלכולם

Dm 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

AAmaj7 
 אני ואת שוכבים על החוף מה שלא נחשוף כולנו באנו מהקוף

DDm
 בותים כחול צלחת מלאה בננות צהו

A
 להכיר היה לי נעים מאוד

Amaj7 
 בואי נתפשט אין מה להסתיר

DDm
כ  מו ילדים בלי מותגים פשוט ערומיםכמו אדם וחווה

AAmaj7 
 תחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחריםלה

C#m 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

D
את אותם בגדים יש  חבל שלכולם

Dm 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

AAmaj7 
 תחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחריםלה

C#m 
 שר ללכת ערומיםחבל שאי אפ

D
את אותם בגדים יש  חבל שלכולם

Dm 
 חבל שאי אפשר ללכת ערומים
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 משינה- עתיד מתוק

EC
 כולם כולם נוסעים רחוק

EC
 מחפשים עתיד מתוק

DC
 ורק אני בבוקר קם

EC
 היםבקו חמש נוסע אל

EC
 האוטובוס מלא עשן

EC
 שתי זקנות וכרטיסן

DC
 אחד כתב על קיר בטון

EC
 איפה המדינה ואיפה החזון

EC
 איפה המדינה ואיפה הבטון

EGA
 טובהציפורים שרות לי בוקר

CDEGA
 אולי אני יכול לעוף איתן רחוק רחוק

CDE
 לעוף ולא ליפול

EC
 כולם נוסעים רחוק נוסעים

EC
 מחפשים ומנסים

DC
 טוב אולי אני מגזים

EC
בפ שובפ בפ

EGA
 הציפורים שרות לי בוקר טוב

CDEGA
 אולי אני יכול לעוף איתן רחוק רחוק

CDEEC
 לעוף ולא ליפול אי אי יה יה
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 בעז שרעבי- פאמלה 

Em Am
 שיער ארוך שחור משחור

Em 7Am
 מבט עינה כטל טהור

GB7
 עורה לבן והיא כולה

CAmB7
 תפילה אשר הלב צמא לה

CAmEm
 אהה פאמלה

CAmEm
 אהה פאמלה

Em Am
 הייתה עוברת בכל יום

Em 7Am
 אותה שעה אותו מקום

GB7
את שמה אבלהוא  לא ידע

CAmB7
פ  מלהאהיה ליבו הומה

CAmEm
 אהה פאמלה

CAmEm
 אהה פאמלה

Em Am
 ויום אחד היא נעלמה

Em 7Am
 מכל דמותה נותר לו שמה

GB7
 והוא תוהה האם אמת

CAmB7
ח פאו רק  מלהאלום הייתה

CAmEmCAmEm
 אהה פאמלה אהה פאמלה

Am        Em Am Em 
אי דו דו דו אי אי אי  דו דו דו אי אי

CAmEmCAmEm
 אהה פאמלה אהה פאמלה



551

 כוורת-פה קבור הכלב 

GDGDGDGD
 פה קבור הכלב פה קבור הכלב

Em BmEmCDG
 זהו עצם העניין לא זה עצם של הכלב

Em BmEmCDG
מת מזמן  זה עצם הענייןטובאבל הכלב

CGEm
 אם אתה מחפש מילה

FCBb
 וקצת קשה לך להחליט

FC
 שמע לי ושכח מהשיחה

Dm7 GD7G
 כי בין כה אין לך מה להגיד

Fmaj7 Cmaj7 
 מבשל ספגטי אם אתה

Dm7 Em7 
 והמים לא רותחים

Dm7 C
את האש כי  מה דעתך להדליק

Dm7 GD7G
 זה מה שכולם עושים

GDGDGDGD
 פה קבור הכלב פה קבור הכלב

Em BmEmCDG
 זהו עצם העניין לא זה עצם של הכלב

Em BmEmCDG
מת מזמן  זה עצם הענייןטובאבל הכלב

CGEm
 אם אשתו לפעמים תופרת

FCBb
 אל תאמר שהוא תפרן

FC
 אבל אם בתו לעתים עוברת

Dm7 GD7G
 אל תקרא לו עבריין

Fmaj7 Cmaj7 
,מטפס למעלה אם אתה

Dm7 Em7 
 וקופץ ממקפצה

Dm7 C
קצת קודם  טוב יותר לברר

Dm7 GD7G
יש מים בבריכה .אם

GDGDGDGD
 פה קבור הכלב פה קבור הכלב

Em BmEmCDG
 זהו עצם העניין לא זה עצם של הכלב

Em BmEmCDG
מת מזמן  זה עצם הענייןטובאבל הכלב

CGEm
 אם ראית אחת יושבת

FCBb
 עצובה ואומללה

FC
 יהיה בסדר, שב לידה

Dm7 GD7G
 כי זאת בטח אשתך

Fmaj7 Cmaj7 
 בתוך דבר אם דרכת

Dm7 Em7 
 שכלב לפעמים משאיר

Dm7 C
את הנעליים  נקה היטב

Dm7 GD7G
 ושמור מאתנו מרחק סביר

GDGDGDGD
פ ה קבור הכלבפה קבור הכלב

Em BmEmCDG
 זהו עצם העניין לא זה עצם של הכלב

Em BmEmCDG
מת מזמן  זה עצם הענייןטובאבל הכלב
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 משינה-פולארויד 

AmGFE: פתיחה
Am GFE

Am GFE
ףוהתנועה שגוברת שוב גובלת בטיר

Am GFE
את הגוף  בחורה שעוברת מבליטה

CGDF: מעבר
CGDF

Am GFE
 אם חוצה כביש עם ילד שעדיין לא ראה

Am GFE
 איך כבו שמי התכלת איך עולה סערה

FGF
 ואת עצמי אני שואל

FGF
ל וןצאם אלוהים חומד

FGF
 למי צריך להתפלל

FGGAm
 כדי לישון בשקט

AmGFE: מעבר

Am GFE
 מחשבה שעוברת משאירה אותי חשוף

Am GFE
 זה מצחיק האמנתי שאולי אוכל לעוף

FGF
 ואת עצמי אני שואל

FGF
ל וןצאם אלוהים חומד

FGF
 למי צריך להתפלל

FGGAm
 כדי לישון בשקט

CDGF: מעבר
CDGF

FGF
 ואת עצמי אני שואל

FGF
ל וןצאם אלוהים חומד

FGF
 למי צריך להתפלל

FGF
 אני מפליג אל הדמיון

FGF
 יד רציתי בדבריםתמ
FGF

 שלא היו לי מעולם
FGF

את לידי  מתעורר
FGC

 וכל הפחד נעלם

CDGF: סיום
CDGFAm
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 אריק איינשטיין-פזמון ליקינטון 

DGA7D
 הלבנה תכלתמס לילה לילה

DBmEm7 A
הניגבהנצו אשר בפרחים

Em7 A7F#m7 BmBmBm7 E7A7
ןוטקהוננגבןוטניקיהיחרפב
DGA7D

.הלבנה מסתכלת לילה לילה

DGA7D
 לענניםההלבנ ואומרת

DBmEm7 A
םינגל טיפונת ועוד טיפה תנו

Em7 A7F#m7 BmBmBm7 E7A7
ח ר פ י ןוטקהוננגבןוטניקיהש

DGA7D
.לעננים הלבנה אומרת כך

DGA7D
 בחלוני וצלצלםהגש בא
DBmEm7 A
ינגבלפרח עליז ניגון שר

Em7 A7F#m7 BmBmBm7 E7A7
ה נ ע ןןוטניקיהו ו ש ש ב ו ה ח מ ש ב

DGA7D
 למטר אשר צלצל בחלוני

DGA7D
 הגןאל לנוכונצא ומחר

DBmEm7 A
ןבלההפרחאתשם ונראה
Em7 A7F#m7 BmBmBm7 E7A7

 הפזמוןאת ישיר בניןוטניקיהדובכלו
DGA7D

 בגן תהיה מאוד גדולה ושמחה
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 משינה- פחי שואו 

FGFG
את פחי שואו  קבלו עכשיו

FGBbF
ש ג ר ה  והמופע של שיא

FGFGFG
את פחי שואו  קבלו עכשיו בבקשה

GBbF
ש ג ר ה  ושיא

Bb CBbCBbC
 פחי שואו מזמין אתכם להכנס אל

C
 המרקידמועדון

CDCD
 אנחנו כאן אתם תשכחו

CDCD
 את הצרות שלכם לתמיד

GBb
 חי שואו מנגן נהנה ונותן-פ

CD
 מבטל את הרעש המטאלי

GBb
 חי שואו מתרגש ונותן מה שיש-פ

CD
 וכולם כאן בפיל מקסימלי
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 יהודה פוליקר- פנים אל מול פנים 

CG/B AmAm7/G 
 פנים אל מול פנים פגישה באמצע החיים

FGCF/G 
 הגענו אל עצמנו ממקומות כל כך שונים

CG/B AmAm/G 
 העיר נראת אחרת כאילו לא היינו פה

FGCC7FGC
א ו ב י ש  הלילה אשאר פה חכי איתי לבוקר

FGCC7
 אהבנו פעם באמת ובתמים

FGCC7
ם יודעיםאהבנו כמו שילדי

FGEmAm
את השנים  עלי וגם עליך רואים

Dm BbGsus4 G7
 ואת יפה פנים אל מול פנים

CG/B AmAm7/G 
 פנים אל מול פנים אולי רק פעם בחיים

FGCF/G 
 הזמן סוגר עלינו מעגל של שינויים

CG/B AmAm/G 
לפהאואז מה עבר עליך ומה מביא  תך

FGCC7FGC
את נשארת חכי איתי לבוקר שיבוא  הלילה

FGCC7
 ובתמיםאהבנו פעם באמת

FGCC7
 אהבנו כמו שילדים יודעים

FGEmAm
את השנים  עלי וגם עליך רואים

Dm BbGsus4 G7
 ואת יפה פנים אל מול פנים
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 תמוז- פנס הרחוב 

G7/9 
 כיבה עצמו לדעת פנס הרחוב

G7/9 
 בלי חשמל הוא לא מצא שום טעםכי

C7 
 מישהו הפסיק

G7/9 F7
 מישהו הפסיק
Eb7 ED7/9 G

את הזרם בסניף המרכזי  מישהו הפסיק

G7/9 
 הנחל התייבש ונעלם לו

G7/9 
 כי בלי נוזלים הראש פשוט נסתם לו

C7 
 מישהו הפסיק

G7/9 F7
 מישהו הפסיק
Eb7 ED7/9 G

את הזרם בסניף המרכזי  מישהו הפסיק

G7/9 
 את ואני ישבנו ועישנו

F
 רק משהו כמו פתאום עזב אותנו

C7 
 מישהו הפסיק

G7/9 F7
 מישהו הפסיק
Eb7 ED7/9 G

את הזרם בסניף המרכזי  מישהו הפסיק

G7/9 
 ואם השיר ייתם לגווע

G7/9 
 לא יעזור ללחוץ אותו בכוח

C7 
 מישהו הפסיק

G7/9 F7
 מישהו הפסיק
Eb7 ED7/9 G

את הזרם  בסניף המרכזימישהו הפסיק
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 שרון חזיז ועברי לידר-פנסים 

:פתיחה
GEm79+/B Em79+ Dsus4 
GEm79+/B Em79+ Dsus4 
GEm79+/B Em79+ Dsus4 
GEm79+/B Em79+ Dsus4 

GGC9D4
 הפנסים שלך שורפים, עצור

GGC9D4
 הדיכאון הזה שלך ולא, אותי
Am AmCC
 אני הולכת ולא בשביל, שלי

Dsus4 Dsus4 Dsus4 Dsus4 
 עכשיו, לחזור

GGC9D4
 אתה פיספסת משהו, תקשיב

GGC9D4
 לד או סרטכמו שוקו, איכותי

Am AmCC
 כמו מסיבה פרועה בערב יום, איטלקי
Dsus4 Dsus4 Dsus4 Dsus4 
 שישי

GEm79+/B Em79+ Dsus4 
 מול מראה גדולה אני שרה לעצמי

Am AmDsus4 Dsus4 
 שירים שיעזרו לי להבין

GEm79+/B Em79+ Dsus4 
 אדרנליןסוכריות קופצות בשביל

Am AmFF
 זה קסם שגדל על העצים

Am AmFF
קצת מפחיד עד שמנסים  זה

Dsus4 Dsus4 Dsus4 Dsus4 
 אז בוא תיתן לי יד אני אתן לך חיים, תיתן לי יד

: מעבר
GEm79+/B Em79+ Dsus4 
GEm79+/B Em79+ Dsus4 

GGC9D4
 אני ביקשתי רגע, עכשיו תראי

GGC9D4
 מלכותי אני חושב שזה לא את זה

Am AmCC
את הולכת זה לא בשביל  אני ואם

Dsus4 Dsus4 Dsus4 Dsus4 
גם, לחזור  כן זה

GGC9D4
לא,)שתדעי(אצלי  זה סרט

GGC9D4
 וגם מישהו אוהב, וגם, ישראלי

Am AmCC
 אפילו שאני, אותי

Dsus4 Dsus4 Dsus4 Dsus4 
 שיכור

Am Em
את הלב  הייתי רוצה לשבור לך

FD
 שתדמם על השטיח החדש של אחותך

Am Em
 אביב- הפרצוף הכי חמוד בצד הטוב של תל

FD
את עצמך לחיוכים  אתה מוכר

GEm79+/B Em79+ Dsus4 
 אני אתן לך חיים

GEm79+/B Em79+ Dsus4 
 כמו שאנשים אומרים

GEm79+/B Em79+ Dsus4 
 כמו שרק כתוב בסיפורים

GEm79+/B Em79+ Dsus4 
 אני אתן לך חיים
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)אסי וגורי( קוקו- פקח אני פורק סחורה 

Cm Fm
 כל היום ברחובות

GCm
 מסתובב בין חנויות

Cm Fm
 זאת העבודה שלי

GCm
 זאת הפרנסה שלי

Bb Cm
 פקח אני פורק סחורה

Cm Fm
 תיכף אשוב

Fm Cm
 פקח אני פורק סחורה

Cm G
ד חואל תיתן לי

GG#
 תי גבר אחיצא אי

G# Cm
 גם אני מזרחי
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 יהודה פוליקר-פרח 

CG
 בעפר ותכלת, שם
GC

 חלקת שלום ישנה
CG

 נומי, נומי פרח
GC

 קטנה נומי ילדה

Am Dm
 את החיים לקחו לך

GC
 מלחמות קדושות, הו

Am Dm
 מלאכים בכו לך

GC
 יבשות בעיניים

CG
 את חיוכך תינוקת

GC
 קברו באדמה

CG
 איך צומח שקט

GC
 המהומה מתוך

Am Dm
 מי שלחץ על הדק

GC
 דם בליבו מחטיא

Am Dm
 צדקעל מלחמותב

GC
 מתים גם ילדים

Am Dm
את החיים לקחו לך

GC
 מלחמות קדושות, הו

Am Dm
 מלאכים בכו לך

GC
 יבשות בעיניים

CG
 בחלומך ברוח

GC
 חרוז למנגינה

CG
 נומי,נומי פרח

GC
 ילדה קטנה... נומי
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כרמלה גרוס ואגנר- פרח שחור

G7Cm
 פרח שחור בין פרחים לבנים

Am 7D
 אוויר הבקרים, קרחת היער

G7Cm
 פרח שחור בין פרחים לבנים

Am 7D
את ראשם  לוחשים, מרכינים

Gm Cm
 פרח שחור הנה בא

FBbF#m
 פרח של אור משוגע

Gm C
 פרח שחור הנה בא

AD
 פרח של אור משוגע

G7Cm
 פרח שחור בין פרחים לבנים

Am 7D
 ונושרים לו עלים,ת לו אבקןמ
G7Cm

 פרח שחור בין פרחים לבנים
Am 7D

 תן לו לנבול בקצבים משונים

Gm Cm
 פרח שחור הנה בא

FBbF#m
 פרח של אור משוגע

Gm C
 פרח שחור הנה בא

AD
 פרח של אור משוגע

Em A
 אך בלילה יזקוף קומתו

Em A
 השדה יתמלא בפליאה

Am D
את שירו  איך שהוא שר

G
 פרח משוגע
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 להקת חיל התותחנים-פרחים בקנה 

Am Dm
ב נרדם יעור בחיוורוןכשאבי

FF7B7E7
 בשדות האש יתם הקרב האחרון

A7 DmG7C
 ובוקר נהדר מן הבקעה להר

Dm B7E7
 אז יעלה בזמר ורון

Am FG7C
 השמש ידום בין עזה ורפיח

Em A7DmG7CA7
ח ה ןירח ילבין על פסגת ו מ ר

Dm AmDmF
 פרחים בקנה ובנות בצריח

G7 CE7Am
 ישובו לעיר חיילים בהמון

Am Dm
 ילדה אחת קטנה ובידה זרים

FF7B7E7
 לעיר הלבנה תצא אז בשירים

A7 DmG7C
 ולחייל נרגש תשים סביון בדש

Dm B7E7
 והשמים כה בהירים

Am FG7C
 השמש ידום בין עזה ורפיח

Em A7DmG7CA7
ן ו מ ר ח ה  ירח ילבין על פסגת

Dm AmDmF
 פרחים בקנה ובנות בצריח

G7 CE7Am
 ישובו לעיר חיילים בהמון

Am Dm
י רבהחיילים לעיר  גיעו בעם

FF7B7E7
 עם נערות ושיר ועם פרחי זהב

A7 DmG7C
 וכל אשר אתמול ידע מכאוב ושכול

Dm B7E7
 לא עוד ידע שלכת וקרב

Am FG7C
 השמש ידום בין עזה ורפיח

Em A7DmG7CA7
ןירח ילבין ו מ ר ח ה  על פסגת

Dm AmDmF
 פרחים בקנה ובנות בצריח

G7 CE7Am
 ישובו לעיר חיילים בהמון
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אלי לוזון- פרי גנך

Em B7            Em 
 ליל כוכבים הסהר עלה

Em    Am              Em 
את שם יושבת בוהה באפילה

Em          Am         
 שעה חולפת יום ושנה

Em             B7 
 ואת עדיין מחכה לו

Em          Am         
 שעה חולפת יום ושנה

Em                 B7          
 עודך אובדת שבויה באמונה

Em           C            
את תבקשי  את פרי גנך

Em            B7           
 ישיבמי לך יאמר ומי לך

Em                  C       
 מר כאבך רודפים הימים

Em              B7          
 נותרת לבדך רוצה להאמין

Em            Am          
 שהנה קרבה אותה השעה
Em             B7           
 שבה הבטיח לשוב בחזרה
Em         F Am          
 שהנה קרבה אותה השעה
Em              B            
 שבה הבטיח לשוב בחזרה

Em  B7         Em 
 בדומיה עוטפת התוגה
Em    Am        Em 
 ובליבך נותרה המשאלה
Em          Am         
 שעה חולפת יום ושנה

Em             B7 
 ואת עדין לו ממתינה

Em          Am         
 שעה חולפת יום ושנה

Em                 B7          
 עודך זוכרת ולא מאמינה

Em           C            
את פרי גנך את תבקשי

Em            B7           
 מי לך יאמר ומי לך ישיב
Em                  C       
 מר כאבך רודפים הימים

Em              B7          
 נותרת לבדך רוצה להאמין

Em            Am          
 שהנה קרבה אותה השעה
Em             B7           
 שבה הבטיח לשוב בחזרה
Em         F Am          
 שהנה קרבה אותה השעה
Em              B            
 שבה הבטיח לשוב בחזרה
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 ערן צור- פרפרי תעתוע

C7CmC7Cm
 חגים בתמונהפרפרים שוב

C7CmF
 מבשרים אהבהפרפרים

FFm
 שלי ושלך

CAm
 עומדים במטבח

Dm 
את אומרת חבק  פתאום

E
 וקיר השתיקה מתפרק

Am Em
 פרפרי תעתוע

FFmCEm
אהפרפרי השיגוע

Am Em
 היו שם תמונות שלי ושלך

FFmC
 הפרפר שוב ברחועכשיו

C7CmC7Cm:מעבר
C7CmC7Cm

C7CmC7Cm
 הצבעים שוב חיים בתמונה

C7CmF
 צבעי אהבההצבעים

FFm
 כחול ואדום

CAm
 ירוק וכתום

Dm 
 אך פתאום מתכהים הצבעים

E
 פתאום מתקרבים עננים

Am Em
 ענני תעתוע

FFmCEm
 ענני השיגו

Am Em
 תמונה בחלום שלי ושלך

FFmC
 נעלם הפרפרועכשיו

Am Em
את איך שאצעק  עכשיו תשמעי

FFmC
 אני אוהב אותך

Am Em
 תמונה בחלום שלי ושלך

FFmC
 הפרפר שוב ברחועכשיו
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אורי בנאי- פרפרים

Bm DGF#7 
ה  מאתמול ריח שלך עליעוד
Bm DG7F#

בפה שלך ועוד הטעם
Bm DG7F#

 מהכול אני רוצה לדעת הכול
Bm DG7F#

 מה בעצם אומר כל זה

Bm DGF#7 
 על החול עוד נושר עלה מהעץ

Bm DG7F#
 צומח אחר חדשועוד
Bm DG7F#
 עם מכחול רוצה לצייר לי עולם אני

Bm DGF#7 
 בצבעים של מתוק מדבש

Bm DG7F#
 שוב עפים לאור לבנים פרפרים

Bm         D
 כמו השירים הסיפורים

G7F#BmDGF#7
 פנימה נכנסים לתוך הנפש

Bm DG7F#
 שוב אותה תחושה שכדאי להמשיך

Bm DG7F#
 ושאפשר להרים מבט

Bm DGF#7 
 גם שמחשיך ששוקעת השמשכגם

Bm DG7F#
 זה שנינו יחד אני ואת

Bm DG7F#
 שוב עפים לאור לבנים פרפרים

Bm         D
 כמו השירים הסיפורים

G7F#BmDGF#7
 פנימההההההה נכנסים לתוך הנפש

Bm DG7F#
 שוב עפים לאור לבנים פרפרים

Bm         D
ם הסיפוריםכמו השירי

G7F#
 נכנסים לתוך

Bm DGF#7
 שוב עפים לאור לבנים פרפרים

Bm         D
 כמו השירים הסיפורים

G7F#BmD
 פנימה נכנסים לתוך הנפש

G7F#BmD
 פנימה נכנסים לתוך הנפש

Bm DG7F#
 מאתמול עוד הריח שלך עלי
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אריק איינשטיין- מזה צא

Am GC
 שוב לא שקט

FDm
 שוב מתוח ובועט

Am GC
 מין גיל כזה

FDm
את זה  כל אחד עובר

Am F
 איתך צא מזה מה

Dm7 EAm
 אימא מבשלת בשבילך

Am GC
 שוב בלי מנוחה

FDm
 משהו אוכל אותך

Am GC
 קפה עוד כוס

FDm
 זה אוחז ולא מרפה

Am F
 קח עכשיו ספר טוב

Dm7 EAm
 לחשוב שם ודאי תמצא על מה

Am DmGE
 אז אולי תפסיק עם העולם לריב

Am DmGE
 יציב אז אולי תרגיש הרבה יותר

Am GC
 שוב לא שקט

FDm
 שוב מתוח ובועט

Am GC
 מין גיל כזה

FDm
זה כל אחד עובר את

Am F
 צא מזה מה איתך

Dm7 EAm
 אימא מבשלת בשבילך

Am DmGE
א  לריב ולי תפסיק עם העולםאז

Am DmGE
 אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב
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 אייל גולן- צאי אל החלון

DABmF#m
DABmF#m

Bm AGF#
Bm AGF#

Bm AEm
לךצאי אל  החלון אני האיש ששר
AGF#

את שירי אני כתבתי לכבודך
Em BmGF#m

את תכבשי את ליבי  ביום שאת תצאי
Em F#

 לך פינה חמה אשמור בלב

Bm AEm
לך החלוןצאי אל  שעות שאני שר

AGF#
 רק תאמרי שאת יודעת למי ליבך

Em BmGF#m
 שר שירים ומחייך תחת לחלונך

Em F#
את לבבך  מנסה לכבוש

Em BmGF#m
 ומחכהאני עומד תחת לחלונך

Em Bm
את סוד אהבתך  לגלות

DAEmBm
 על אור עיניה רק שמור לי עליה

DAEmBm
 רק שמור לי עליה שמור מקום בלב

DAEmBm
 על אור עיניה רק שמור לי עליה

DAEmBm
 רק שמור לי עליה שמור מקום בלב

DABmF#m
DABmF#m

Bm AGF#
Bm AGF#

Bm AEm
א ל החלון הן מנגנות גיטרותצאי
AGF#

 סרנדות שחיברתי לכבודך
Em BmGF#m

 בכל חלונות העיר נערות יוצאות לשיר
Em F#

את אהבתך  רק תני לי

Bm AEm
 צאי אל החלון שלוש עונות חיכיתי

AGF#
 ועכשיו אומרים שחורף מתקרב

Em BmGF#m
 ברוח ובגשמים אני אמשיר לשיר שירים

Em F#
 אעשה הכל למענך

Em BmGF#m
 ברוח ובגשמים גם בעוד מאה שנים

Em Bm
את לבבך  אנסה לכבוש

DAEmBm
 על אור עיניה רק שמור לי עליה

DAEmBm
 רק שמור לי עליה שמור מקום בלב

DAEmBm
 על אור עיניה רק שמור לי עליה

DAEmBm
 רק שמור לי עליה שמור מקום בלב

DAEmBm
DAEmBm
DAEmBm
DAEmBm



567

 פיטר רוט-צחוק הגורל 

G: פתיחה

Em          Am C 
 ללכתלי נתת את

G Fm              A   Gm 
קר חורףשליפה ביום עזבתי

Em                 Am C 
 בסרט כמו הרגיש זה

G Dm        A        Gm 
 הרע הגיבור הייתי

Bb       Am Em/B  C 
 בדרך פנייאת מלטף הגורל צחוק

F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 
 אחריי דולק רוח

Bb       Am Em/B  C 
 אליי להשיב ניתן היהרק לו

F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 
 נעוריי אהבת את

Em              Am C 
ליקשהלא בכלל לא

G Fm           A   Gm 
 שנייה קומה חלון לבד בערב

Em              Am C 
 עינייםלי עושות הן

G Dm     A     Gm 
 חסרהפהאת רק

Bb       Am Em/B  C 
 בדרך פנייאת מלטף הגורל צחוק

F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 
 אחריי דולק רוח

Bb       Am Em/B  C 
 אליי להשיב ניתן היהרק לו

F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 
 נעוריי אהבת את

Cm             G       Eb 
 עותלט אסור באהבות

Eb                G#m 
 שנשאר האידיוט אני

Cm                G 
קר חורףשל יפה ביום

G#m 
 נגמר זה

Em: מעבר Am  C 
G Fm  A  Gm 

Em  Am  C           
G Dm  A  Gm          

Bb       Am Em/B  C 
 בדרך פנייאת מלטף הגורל צחוק

F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 
 אחריי דולק רוח

Bb       Am Em/B  C 
 אליי להשיב ניתן היהרק לו

F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 
 נעוריי אהבת את
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 יזהר אשדות-צילו של יום קיץ 

Gm CmFBbEb
אש קרה  זרההשיא המבט שלך הוא

Dm  CFG
 איך שאת מתבוננת דרכי

Gm CmFBbEb
 מיטה סתורה מרה האהבה שלך כל כך

Dm  CFG
 מזכירה איך פלשת לתוכי

Em AmGC
 לשווא ניסיתי כשעצמתי עיניים

B7 E7
את פנייך  להזות

Am GFE7Am
 ריח אבק בשערך אפלולית מבטך

GCFE7
 קיץ הולך ודועך בצילו של יום

Am GFE7Am
 טעם הדם של צחוקך אור הדבש של גופך

GCFE7
 קיץ הולך ודועך וצילו של יום

Gm CmFBbEb
 הכיעור מושל ברחובות בחלונות

Dm  CFG
 אפורים משתקפים עננים

Gm CmFBbEb
םמחפש אותך בכל מקום אולי פתאו

Dm  CFG
 תוולדי מתוך רגע מקרי

Em AmGC
צלישן געגוע  יל לא מכווןכמו
B7 E7

 לא נותן לי מנוח

Am GFE7Am
 ריח אבק בשערך אפלולית מבטך

GCFE7
 קיץ הולך ודועך בצילו של יום

Am GFE7Am
 טעם הדם של צחוקך אור הדבש של גופך

GCFE7
 קיץ הולך ודועך וצילו של יום
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 דני ליטני-ציף ציף מעל הרציף 

Am DE7
 בלב הפרדסים תחנה ניצבת

Am CG
 ועל ידה פסים פסי רכבת

Dm AmDmAm
 ועומד רציף ישן אשר שנים רבות

CGDmAm
 הוא לא ראה עשן קטרים ורכבות

Dm E7
 רק ציפור לבנה מעל הרציף

Am Em
 ציף ציף מעל הרציף

Em Am
 ציף ציף מעל הרציף

Am Em
 ציף ציף מעל הרציף

Em Am
 ציף ציף מעל הרציף

Am DE7
 באמצע השרון ספסלים לשבת

Am CG
 ושלד של קרון אך לא רכבת

Dm AmDmAm
 ובחור אחד ישן ובשנתו חלם

CGDmAm
 אודות קטר עשן שברציף בולם

Dm E7
 רק ציפור לבנה מעל הרציף

Am Em
ףציף ציף מעל הרצי

Em Am
 ציף ציף מעל הרציף

Am Em
 ציף ציף מעל הרציף

Em Am
 ציף ציף מעל הרציף

Am DE7
את המסע אם תשכב סרוח  תחמיץ

Am CG
 קוראת היא וקולה נישא ברוח

Dm AmDmAm
י לצפורכי לכל אדם קטר הבא מבל

CGDmAm
 ומי שלא עולה נותר עם הציפור

Dm E7
 רק ציפור לבנה מעל הרציף

Am Em
 ציף ציף מעל הרציף

Em Am
 ציף ציף מעל הרציף

Am Em
 ציף ציף מעל הרציף

Em Am
 ציף ציף מעל הרציף
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 יגאל בשן- קטנה בלבציפור 

AD
 יש לי ציפור קטנה בלב

AD
 והיא עושה בי מנגינות

AF#m 
 חולף של סתיו ושל אביב

Bm7    E
 של אלף אהבות קטנות

AF#m
 והיא עושה בי מזמורים

F#m E
ע  למותווהיא צובעת

EF#m 
 והיא פותרת לשירים

F#m G
את כל החלומות כמעט

FA
 יש לי בלב ציפור קטנה

Bm7 AE
 עם שתי גומות ומנגינה

ADADAF#mBm7 AE
נהנ ניי נה ניי נה נה יי נה ניי  ניי נה ניי

AD
 יש לי ציפור קטנה בלב

AD
 והיא עושה בי סיפורים

AF#m
 של בית חם ובן אוהב

Bm7      E
 ושל קטעי ילדות יפים

AF#m
 והיא זוכרת בי כאב

F#m E
 והיא אוספת בי שנים

EF#m 
 והיא עושה אותי שלו

F#m G
 אולי היא טעם החיים

FA
יש לי בלב ציפור קטנה

Bm7 AE
 עם שתי גומות ומנגינה

ADADAF#mBm7 AE
נ ניי נה ניי נה נהניי נהה ניי  ניי נה ניי

AD
יש לי ציפור קטנה בלב

AD
 והיא אולי כל התקוות

AF#m
 ולפעמים אני חושב

Bm7        E
 שהיא תשובה לאכזבות

AF#m
 והיא טובה לבנת כנף

F#m E
ה אני מרגיש חופשיאית

EF#m
 והיא יושבת על ענף

F#m G
 בין מיתרי ליבי

FA
יש לי בלב ציפור קטנה

Bm7 AE
 עם שתי גומות ומנגינה

ADADAF#mBm7 AE
נה ניי נה ניי נה נ ניי נה ניי הניי נה ניי
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 כשניקו תתחיל לדבר- צל כבד 

Dm 
 איש קטן בעיר של לוט

Dm/C G/B Gm/Bb 
 שקל לשכב או לעמוד איתה

Dm 
 כמו פרוצה בשוק סואן

Dm/C G/B Gm/Bb 
 כמו זייפן שמנגן דרכה

Dm 
 מתחת לשמיכה כבדה

Dm/C G/B Gm/Bb 
 אחרי שהשמחה עבדה מכאן

Dm 
 באור שמיים אפורים

Dm/C G/B Gm/Bb 
 ועננים שמרטיבים בזמן

FAm
 צל כבד ירח מתאבד

Eb Dm
את סוף המעגל  עד שלא נלמד למצוא

C# FG/B  
 לא נוכל לאהוב את האמת

Gm/Bb Dm
 כוכב כבוי ירח מת

C# FG/B Gm/Bb 
 בשתיקה סטירה בלחי הסדוקה

Dm 
 זרי פרחים בקרן אור

Dm/C G/B Gm/Bb 
את שבילי דרכי  שמסמנים רק

Dm 
 חצי ירח בחלון

Dm/C G/B Gm
 מבצבץ מהוילון שלי

FAm
 צל כבד ירח מתאבד

Eb Dm
 עד שלא נלמד למצוא את סוף המעגל

C# FG/B  
את האמת  לא נוכל לאהוב

Gm/Bb Dm
 כוכב כבוי ירח מת

C# FG/B Gm/Bb 
 בשתיקה סטירה בלחי הסדוקה

Dm 
 איש קטן בעיר של לוט

Dm/C G/B Gm/Bb Dm
 שקל לשכב או לעמוד איתה
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 אייל גולן-צליל מיתר 

Dm Gm
 שמתנגן מיתר צליל עם
Bb A
 עלייך חושב אני

Dm Gm
 עצוב שזה כמה מרגיש

A7D
 בלעדיך כאן להיות
Gm Dm
פה הייתרק לו
A7D
 אחרת היה הכל
Gm Bb
 מובןלא כלום כבר אצלי

ADm
 סדקיש בלב אצלי

Dm Gm
 מטורף כמו אותי תראי

Bb A
 אלייך רוצה שרק
Dm Gm
 עיוור בחורסתם אולי או
A7D

 פנייךאתלו שמדמיין
Gm Dm
פה שאת וזה
A7D
 עוברת לא

Gm Bb
 לכאן שאתלי תאמרי אל
ADm
 חוזרתלא כבר

Gm DmGmDm
 אלייך אותי קבלי תוותריאל לא

Gm DmA7D
 בלעדייךנצח הוא והולך שבא יוםכל כי

Gm DmGmDm
לו שכואב ילד כמו אותי תראי
Gm DmADm
פה מתמוטט כבר אני אותי חבקי

Dm Gm
 והולך שבא יום בכל

Bb   A
 אלייך קורא שוב אני

Dm Gm
לי תמצאי שעוד ומקווה

A7D
 זרועותייך ביןמקום
Gm Dm
 שכאן תדעי

A7D
 אחרת להיות יכול
Gm Bb
 עלי תתותרי אל
ADm

 חוזרת שאת תאמרי

Gm DmGmDm
 אלייך אותי קבלי תוותריאל לא

Gm DmA7D
 בלעדייךנצח הוא והולך שבא יוםכל כי

Gm DmGmDm
לו שכואב ילד כמו אותי תראי
Gm DmADm
פה מתמוטט כבר אני אותי חבקי
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 יצחק קלפטר-צליל מכוון 

:פתיחה
ABdim CFmaj7 

C G Dm Bdim 
ABdim CFmaj7 

C G Dm E7

Am Bdim 
 בואי לכאן, בואי הנה

CFmaj7 
 אני שולח לך צליל מכוון

Dm GCBdim 
 חוסר וודאות אחרי שנים של

Am Bdim 
 בואי הנה אל המילים

CFmaj7 
 אל הצלילים, אל הקצב

Dm E7EmA7
 למציאות הפכי, מספיק חלום

Dmaj7 
 כשעץ בגן מלבלב

C#m 
 זה לא כואב להתאהב

Cmaj7 
 לכן

Bm Bdim E7
 ומנגן ומדע

Am Bdim 
 בואי איתי, בואי הנה

CFmaj7 
 כל כך פשוט להיות מעשי

Dm GCBdim 
 נהנה בטח, נצא ביחד

Am Bdim 
 שוברת לבבות קטנה

CFmaj7 
 אני שבור ללא תקנה

Dm E7Em
 וזו סיבה מספיק טובה

A7 
 ...בואי אז

ABdim CFmaj7 
C G Dm Bdim 

ABdim CFmaj7 
C G Dm E7

Dmaj7 
 כשעץ בגן מלבלב

C#m 
 זה לא כואב להתאהב

Cmaj7 
 לכן

Bm Bdim E7
 ומנגן ומדע

Am Bdim 
 בואי לכאן, בואי הנה

CFmaj7 
 אני שולח לך צליל מכוון

Dm GCBdim 
 חוסר וודאות אחרי שנים של

Am Bdim 
 שוברת לבבות קטנה

CFmaj7 
 אני שבור ללא תקנה

Dm E7Em
 וזו סיבה מספיק טובה

A7 
 בואי אז

ABdim CFmaj7 
C G Dm Bdim 

ABdim CFmaj7 
C G Dm E7Am
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 הקליק-צלקת קטנה 

C#m AF#mC#m
ע  הסנטרלהשארת צלקת קטנה

C#m AF#m C#m
 לב שדופק לאט יותרו

BC#m
 עכשיו כבר מאוחר

BC#m
 עכשיו כבר מאוחר

F#m C#m
 עכשיו כבר מאוחר

C#m AF#mC#m: מעבר
C#m AF#mC#m 

BC#m
 עכשיו כבר מאוחר

BC#m
 עכשיו כבר מאוחר

F#m C#mAF#m
 עכשיו כבר מאוחר

AEAE
לך, אין לי דרך  שביל אין

DF#m
 במעגל הכל מתחיל בכל מקום

AEAE
לך, אין לי דרך  שביל אין

DAE
 אוהומקוםבמעגל הכל מתחיל בכל

E
 ושם הוא גם נגמר

 C#m: מעבר

C#m AF#mC#m
ע  הסנטרלהשארת צלקת קטנה

C#m AF#m C#m
 ולב שדופק לאט יותר

BC#m
 עכשיו כבר מאוחר

BC#m
 עכשיו כבר מאוחר

F#m C#m
 עכשיו כבר מאוחר

 C#mAF#m C#m: מעבר
C#m AF#mC#m

BC#m
 עכשיו כבר מאוחר

BC#m
 עכשיו כבר מאוחר

F#m C#mAF#m
 עכשיו כבר מאוחר

AEAE
לך, אין לי דרך  שביל אין

DF#m
 בכל מקוםבמעגל הכל מתחיל

AEAE
לך, אין לי דרך  שביל אין

DAE
 אוהובמעגל הכל מתחיל בכל מקום

E
 ושם הוא גם נגמר

C#m: מעבר

AEAE
לך, אין לי דרך  שביל אין

DF#m
 מתחיל בכל מקוםבמעגל הכל

AEAE
לך, אין לי דרך  שביל אין

DAE
 אוהובמעגל הכל מתחיל בכל מקום

EC#m
 ושם הוא גם נגמר
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 רמי קליינשטיין-צעיר לנצח 

Ab:פתיחה / Eb/G / Fm7 / Bb7 / 
// Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

Ab / Eb/G / Fm Bb / Eb //                 
/ Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

Eb/Bb                    Ab/C 
 שישמור אותך האל ויגשים משאלתך

Eb/Bb                Fm7/Ab 
 שתעשה בשביל אחר והוא למענך

Eb/Bb                  Ab/C 
 שתיגע בכול כוכב ותטפס על כל שלב

Bb             Fm/Ab 
 שתישאר צעיר לנצח

Ab/C                  Ab/Db 
ת  אור'שתגדל להיות צודק שתדע לראות

Ab/Eb                  Bbm7 
את האמת בתוך החושך הגדול  ולמצוא

Bb                      Eb/Bb 
א את המשחקשתמיד תהיה חזק ל תשחק

Eb      Bb       Fm7 
 שתישאר צעיר לנצח

Ab:מעבר / Eb/G / Fm7 / Bb7 / 
// Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

Ab / Eb/G / Fm Bb / Eb //                 
/ Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

Eb/Bb                   Ab/C 
 יהיו ידך עסוקות וצעדך מהיריםש

Eb/Bb            Fm7/Ab 
 שיהיה ביתך יציב מול רוחות השינויים

Eb/Bb                       Ab/C 
את שירך  שבלבך תהיה שמחה ושישירו

Bb             Fm/Ab 
 שתישאר צעיר לנצח

Ab/C                  Ab/Db 
ת  אור'שתגדל להיות צודק שתדע לראות

Ab/Eb                  Bbm7 
את האמת בתוך החושך הגדול  ולמצוא

Bb                      Eb/Bb 
את המשחק  שתמיד תהיה חזק אל תשחק

Eb      Bb       Fm7 
 שתישאר צעיר לנצח

Ab:סיום / Eb/G / Fm7 / Bb7 / 
// Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

Ab / Eb/G / Fm Bb / Eb //                 
/ Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 
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שלום חנוך, חנן יובל-צרות טובות 

AC#mF#mF#m/E DDm: פתיחה

Bm F#m      E      A 
 בעירי היו שתי עלמות

E Bm  F#m A E        
 מותושתי עלמות יפות ותא

Bm F#m        E        A 
 הן היו תמיד כל כך דומות
Bm   F#m  A          E E

 העלמות היו, כל כך דומות

D C#m          F#m 
את שתיהן  אלי, ואהבתי

E B A
 וזאת שלי, הייתה זאת שלי

F#m/E F#m    A     C#m      
 ככה באו לי צרות טובות

Bm A         Bm         D 
ם הן ולא יודעותשתיי

A Dm           D 
 וזו על זאת, זאת על זו

Bm F#m      E      A 
 נשאתי להרים האחת

E Bm  F#m A        E 
 כדי לראות בזרוח החמה
Bm F#m    E        A 

 ליערים ואת השנייה
Bm   F#m  A          E E

 נעלמה לראות כיצד השמש

D C#m          F#m 
 אלי, בתי את שתיהןואה

E B A
 וזאת שלי, הייתה זאת שלי

F#m/E F#m    A     C#m      
 ככה באו לי צרות טובות

Bm A         Bm         D 
 שתיים הן ולא יודעות
A Dm           D 

 וזו על זאת, זאת על זו

Bm F#m      E      A 
 איך שהימים חולפים מהר
E Bm  F#m A E        
 ואיך הליל הולך ומתקצר

Bm F#m        E        A 
 והמלאכים רומזים לי כבר

Bm F#m  A       E E
 במי מהן אבחר,מה אעשה

D C#m          F#m  
את שתיהןכי  אלי, אהבתי

E B A
 וזאת שלי, הייתה זאת שלי

F#m/E F#m    A     C#m      
 ככה באו לי צרות טובות

Bm A         Bm         D 
 שתיים הן ולא יודעות
A Dm           D 

 וזו על זאת, זאת על זו
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 היהודים- קח אותי 

CGAm
 מי אמר לך שאת מוזרה

CGAm
 ומי אמר שזה אסור

CGAm
 הערה ומי זרק לך איזו

Am/F# Em
 תגידי זה סגור

CGAm
 מי אמר לך שאת מוכרחה

CGAm
 ומי לחץ אותך לקיר

CGAm
את יכולה בתוך  כל מישהו

Am/F# EmC
 לשמוע איזה שיר

Em Am/F# 
 שם בחלומותאבל היא
Em/G Am

 בלעדייך שלא יתגשמו
Em Am/F# 

את המקום שבו  היא מחפשת
Am/G Bm

 לא תחשוב עוד עלייך
CGAm

 אותי אם אתה הולך אז קח
FEm

 אתה שומע זאת אני
Am Em

 שרה אלייך
CGAm

 אותי אם אתה הולך אז קח
FEm

 אתה שומע זאת אני
Am Em

 שרה אלייך

CGAm
 מי אמר לך שאין שום ברירה

CGAm
את הגל בחוף ומי  מחליש
CGAm

 ולפעמים זו רק סירה קטנה
Am/F# Em

את הנוףש  מסתירה

CGAm
 שאת יכולה מי אמר לך

CGAm
לתת הכל מבלי לחשוב

CGAm
 בזיכרון ישן על התחלה

Am/F# EmC
 הסוף חבוי לו גם

Em Am/F# 
 אבל היא שם בחלומות

Em/G Am
ךבלעדיי שלא יתגשמו

Em Am/F# 
את המקום שבו  היא מחפשת

Am/G Bm
 לא תחשוב עוד עלייך

CGAm
 אותי אם אתה הולך אז קח

FEm
 אתה שומע זאת אני

Am Em
 שרה אלייך

CGAm
 אותי אם אתה הולך אז קח

FEm
 אתה שומע זאת אני

Am Em
 שרה אלייך
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שלום חנוך- קח לך אשה

DF#7BmD7
 אני רוכב לא יתפסוני חי

GF#GF#7
 כן אני זוכר אותה איתי רוכבת איתי

DF#7BmBm/A 
ניאני עוזב אולי כהו עי

GEm7 
 והיא עומדת שם צוחקת אלי

A7 DGD
 קח לך אישה ובנה לה בית

F#m BmGD
 קח לך קח לך

DF#7BmD7
 אני רוכב השמש בגבי

GF#GF#7
 כן אני מרגיש אותך איתי כאילו עכשיו

DF#7BmBm/A 
 הזמן עוקב וכבר נוגע בי

GEm7 
 ואין כבר דרך להמשיך ולרכב

A7 DGD
 קח לך אישה ובנה לה בית

F#m BmGD
 קח לך קח לך

DF#7BmD7
 אולי אשוב בצהריי היום

GF#GF#7
ז  קן יותר ואת זוכרת אותיכן אני

DF#7BmBm/A 
 זה לא עצוב שמסתיים חלום

GEm7 
את נשארת איתי  זה לא עצוב כי
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 ערן צור-קיץ 

AmFGE: פתיחה
Am FGE

Am F
 פתאום נהיה קיץ

GEAm
 אני לבד מתחת שמיכה

F
 פתאום נהיה קיץ

GEF
 אני מזיע מתחת שמיכה

C
 רואה אותך

FC
 את התינוק שלנו

E
 פרי אהבה

Am F
 פתאום נהיה קיץ

GEAm
 יכהאני לבד מתחת שמ

F
 פתאום נהיה קיץ

GEF
 אני מזיע מתחת שמיכה

C
 רואה אותך

FC
 את התינוק שלנו

E
 פרי אהבה

F#m BD
 חולצת שד והוא יונק יונק

 האור החזק דולק
Am 

 כואב לך

FGE: מעבר
Am FGE

Am F
 פתאום נהיה קיץ

GEAm
 אני לבד מתחת שמיכה

F
 פתאום נהיה קיץ

GEF
 אני מזיע מתחת שמיכה

C
 מוצף גלי חום אליך

FC
את יכולה להיות

E
 האמא של הבן שלי

ABDA
 אני אוהב אוהב אוהב אוהב אוהב

BDF#m
 אני אוהב אוהב אוהב אוהב

BD

Am FGE
 כואב לך

AmFGE: מעבר
Am           FGE
Am           FGE
FCFCE

ABDA
X8 אני אוהב אוהב אוהב אוהב אוהב



580

החלונות הגבוהים- קפה אצל ברטה

Em Cmaj7Am9 B7
 הלבעל כשאני שפוף ורע לי

Em Cmaj7Am7 D7
 אני הולך אל ברטה ואצלה יושב

GB7EmC
את היד  אני שותה קפה שחור מראה לה

Am D7GB7
 אומרת לי אתה נחמד תשים עשירייה בצד

Em Cmaj7Am9 B7
 ואז לפתע היא שותקת ורואה

Em Cmaj7Am7 D7
 קרהאת כל מה שיקרה ומה שכבר

GB7EmC
 רואה על מי אני חושב ומה אני רוצה

Am D7GB7
תצאאומרת שדבר חדש  יתחיל כשהשנה

Am Fmaj7B7B7/4 B7
 תמיד כשאני עומד כבר לעזוב

Am7 Fmaj7B7B7/4 B7
מ  נסה לומר שיהיה עוד טובהיא

Em CD7G
 אחרי כמה צרות קטנות פתאום תרגיש נפלא

Em DFB7Em
 תהיה לך שמחה גדולה מילה של ברטה זו מילה

Em Cmaj7Am9 B7
ב  שנהאני הולך אל ברטה פעם

Em Cmaj7Am7 D7
 ובינתיים שום דבר לא השתנה

GB7EmC
את היד  אבל תמיד אני חוזר מראה לה

Am D7GB7
 ומקווה שיום אחד אומר שלום ולא אפחד

Em Cmaj7Am9 B7
 על אהבהואז אני שואל אותה

Em Cmaj7Am7 D7
 אומרת כן אבל לפני זה אכזבה

GB7EmC
 אז לא כדאי לך לדאוג אולי תראה רופא

Am D7GB7
 תשמע אתה בחור יפה אולי תשתה עוד כוס קפה

Am Fmaj7B7B7/4 B7
 תמיד כשאני עומד כבר לעזוב

Am7 Fmaj7B7B7/4 B7
 היא מנסה לומר שיהיה עוד טוב

Em CD7G
 אחרי כמה צרות קטנות פתאום תרגיש נפלא

Em DFB7Em
ה מילה של ברטה זו מילהתהיה לך שמחה גדול
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 אריק איינשטיין-קפה טורקי 

CDm7 
 הבטיח לשלוח שירים למוסף

G7 C
 אבל אין לו כוח לא בא לו עכשיו

CDm7 
 נסגר לו בחדר ספר עד שלוש

G7 CC7
את הראש  הוריד את הסוודר שבר

FC
את הדלת חלם על נשים  פתח

D7 G
 קיבה מקולקלת ושקט נפשי

CD7
 אז תשתה קפה טורקי ותתעורר

GFC
 אתה המשורר

CAmDm7 
 אז תשתה קפה טורקי זה עולמי

GFC
 אם לא תשיר אז מי ישיר אז מי

CDm7 
 חשב על בלדה לארץ אבות

G7 C
 נפשו בו רעדה נזכר בחובות

CDm7 
 תמיד הם קוראים לו נושא הבשורה

G7 CC7
 אבל משלמים לו לפי השורה

FC
 הרכיב משקפיים לקרוא בעיתון

D7 G
 כסס ציפורניים הביט בשעון

CD7
 תה קפה טורקי ותתעורראז תש

GFC
 אתה המשורר

CAmDm7 
 אז תשתה קפה טורקי זה עולמי

GFC
 אם לא תשיר אז מי ישיר אז מי

CDm7 
 נגע בקרחת ולא האמין

G7 C
א  ספיריןנכנס למקלחת לקח

CDm7 
 אשתו מפהקת ראשה על הכר

G7 CC7
 ישב לו בשקט הביט בנייר

FC
 מדוע לא בא לו חשב שיבכה

D7 G
 כי מה זה היה לו העם מחכה

CD7
 אז תשתה קפה טורקי ותתעורר

GFC
 אתה המשורר

CAmDm7 
 אז תשתה קפה טורקי זה עולמי

GFC
 אם לא תשיר אז מי ישיר אז מי
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 רמי קליינשטיין- קרוב אל ליבך 

C: פתיחה CBbFC CBbF

F Bb                  C 
את מקל הנדודים  רוצה להניח

Dm7 
 פיתול ועוד פיתול

Bb9 
 טלטול ועוד טלטול

F Bb               C 
 בסוף הרי נשארים בודדים

Dm7 
 ללא צל ללא סוכה

Bb9 
 נופלים מכל מכה

F Bb                       C        
 תום השיקויאז בואי השקי אותי עד

C Bb          Dm7 
 שאהיה מכושף שיפסק המרדף

F Bb Gm 
 שבתי רק על זה חשבתי

F Bb         C                F 
 רק על זוג שפתייך המנשקות אותי

F Bb   Gm 
 באתי קרוב אל ליבך

F Bb     C                  
א  שר תאמרי הישאר איתיעד

C: מעבר CBbFC CBbF

F Bb                   C 
את מקל הנדודים  רוצה להניח

Dm7 
 מסלול ועוד מסלול

Bb 
את הגבול בין  חציתי

F Bb                   C 
 סתם שעשוע לאיבוד דעתי

Bb          Dm7 
 עכשיו הלב רעב אז תני להתקרב

F/C           Bb7                         C 
 נשקי אותי השקי אותי עד תום השיקוי

C Bb          Dm7 
 שאהיה מכושף שיפסק המרדף

F Bb Gm 
 שבתי רק על זה חשבתי

F Bb         C                   F 
 רק על זוג שפתייך המנשקות אותי

F Bb Gm 
 באתי קרוב אל ליבך

F Bb     C                    
.עד אשר תאמרי הישאר איתי
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 שלום חנוך-קרן שמש מאוחרת 

G
 בסוף היום התיישבתי לי על אבן

G Bb    
 זה זמן שמבקש לשקוע ולחלום

E
 וכל אותם דברים שאת אוהבת

E Am         C  
 היו כבר אהובים עלי בסוף היום

G
 בסוף היום הסתכלתי בעינייך

G Bb    
את מראה דמותה של ילדותך  גילית לי

E
 עפר לבנים שלרגלייך שבילי

E Am         C  
 בנוף חלקת הארץ שהייתה ביתך

F#m              
 מאוחרת קרן שמש

E A
 בשיערך יפה שלי
C E

את קרובה הערב את
E A

לי כל כך  מוכרת
F#m              

 קרן שמש מאוחרת
E A
 לא נזקקת למילים

G
 היום אבדו לי עקבותייך בסוף

G Bb    
ב  שום מקוםלא מוצא אותך

E
 זה לא מרגיש בסדר בלעדייך

E Am         C  
 וזה תמיד ברור יותר בסוף היום

F#m              
 מאוחרת קרן שמש

E A
 בשיערך יפה שלי
C E

את קרובה הערב את
E A

לי כל כך  מוכרת
F#m              

 קרן שמש מאוחרת
E A
 לא נזקקת למילים
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 קוזינה- קרע בחלום 

E: פתיחה D A B
E A B

BA
 שוב היא מסתובבת

DE
 מביטה לי בפנים

BA
 אותו חיוך כובש

E
להושו ב קורא

BA
 אני יודע שאת שם

DE
 מחכה לי שאחזור

BG
 אני יודע שאת שם

DA
 כמו קרע בחלום

BD
את לא יודעת

AGm
 כה משגעת אותי

B
יאם רק תבואי אלי

D
 תטריפי את חושיי

AGm
 תגידי לי רק מתי

Gm:מעבר A D B
Gm    A    D   B 

BA
 שוב ברחובות הולכת

DE
 השמש כבר שקעה

BA
 הזמן עצר מלכת

E
את מחכה  למי

BA
 כשהזמן חולף לאט

DE
 השאר עובר מהר

BG
 מבט אחד שלך

DA
 לא יכול כבר לדבר

BD
את לא יודעת

AGm
 כה משגעת אותי

B
 אם רק תבואי אליי

D
את חושיי  תטריפי

AGm
 תגידי לי רק מתי

BAE
 אווווהווו אאאאיייהההה

BAE
 אווווהווו אאאאיייהההה

BAE
 אווווהווו אאאאיייהההה

BAE
 אווווהווו אאאאיייהההה
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 שרון ליפשיץ- קשה בלעדייך 

CG
ת  עיניים'קשה לקום בבוקר לפתוח

Am G
 והמיטה ריקה חושך וקר

CG
 אני לשכוח מתאמצת ולפתע מתכווצת

Am G
 לזיכרון יקר ראשך על הכר

FGAmAm/G 
ביכך נגעת- קשה בלעדיך כי נגעת בי כל

FGAm
 ומה שבינינו נגמר

FGAmAm/G 
בי- קשה בלעדיך כי נגעת בי כל  כך פגעת

FG
 ומה שבלב עוד נשאר

CG
 מתחיל לרדת ערב מונית קטנה עוברת

Am G
 נוסעים להופעה וגשם בחוץ

CG
 אני על הבמה עומדת והאורות עומדים לרדת

Am G
 פנים בחשכה אני שרה לך

FGAmAm/G 
בי- קשה בלעדיך כי נגעת בי כל  כך נגעת

FGAm
 ומה שבינינו נגמר

FGAmAm/G 
בי- קשה בלעדיך כי נגעת בי כל  כך פגעת

FG
 ומה שבלב עוד נשאר

CG
 חוזרים עכשיו הביתה עוצרים לשתות בדרך

Am G
 בכל הסמטאות האור כבר עולה

CG
 ויד זרה אותי חובקת�אני שותה ומתרחקת

Am G
 סביב קולות של צחוק וטוב לי עכשיו

GG
ו  טוב לי ורע טוב לי

FGAmAm/G 
 רע בלעדיך כי נגעת בי
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 אביב גפן-רגעים 

C# CFmBb
 אף אחד לא יציל אותי הלילה

C# CFmBb
 זה רק אני והכאב

C#m EG#Eb
יש הרוגים  הייתה תאונה בין דמיון למציאות

C# CFmBb
 איך את עזבת אותי לבד הלילה

C# CFmBb
את הלב את קרעת לי  איך

C#m EG#
 אני יודע שאני אשם בזה שאני אוהב

Eb C#
 אני פותח דף חדש

G# FmCmEb
 ויש רגעים שמחכה לך

G# FmCmEb
 עים אני נשבר ונסגרויש רג

G# FmCmEb
 ויש רגעים אני קורא לך

G# C#G#
רזכושוכח אותך ונ

C#CFmBbC#CFmBb: מעבר

C# CFmBb
 העוגן צלל למצולות לנצח

C# CFmBb
 האונייה שוב מפליגה

C#m EG#
 ינצחו אותי יותרוהגלים לא

Eb C#
את החוף  בסוף אני אמצא

G# FmCmEb
 ויש רגעים שמחכה לך

G# FmCmEb
 ויש רגעים אני נשבר ונסגר

G# FmCmEb
 ויש רגעים אני קורא לך

G# C#G#A7
 ושוכח אותך ונסגר

Bb GmDmF
לךויש  רגעים שמחכה
Bb GmDmF

 ויש רגעים אני נשבר ונסגר
Bb GmDmF

 ויש רגעים אני קורא לך
Bb EbBbEbBbEbBb

ונזכושוכח אותך ונ ונזכר רזכר
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 תיסלם-רדיו חזק 

Am G  C  G   
C G E Am 

Am G  C  G   
C E A

GFGAmGF
 היא שנולדה בכפר מנותק

GFGAmGCG
 ולא שמעה על חום או מחנק

C# G#F#
 שם שמן טוב לא טוב משם

C# G#F#
 כל כך שקט בא להירדם

BF#E
 חייכי אלי בין השיחים

BF#E
 חייכי אלי כשהם נחים

Am GCG
 היא אוהבת רק רדיו חזק

CGEAm
 רדיו חזק שמנגן

Am GCG
 היא אוהבת רק רדיו חזק

CGEAm
 רדיו חזק שמנגן

Am G  C  G 
C G E Am 
Am G  C  G 

C E A
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 שמוליק קראוס-רואים רחוק רואים שקוף 

Am9 Am
 צר היה כל כך

Am9/G Am/G 
 הייתי אז מוכרח

Fmaj7E4E
 לפרוש כנפיים ולעוף

Am9 Am
 אל מקום שבו

Am9/G Am/G 
 אולי כמו הר נבו

Fmaj7E7Am
 רואים רחוק רואים שקוף

Dm7 Dm7/G AmAm7 
 בן אדם כעץ שתול על מים

Dm7 G7Cmaj7C7
ש ק ב מ  שורש

Fmaj7EmEm7 
ם י מ ש ה  בן אדם כסנה מול

Dm B7E4E
ש א  בו בוערת

Am9 Am
 אז דרכי אבדה

Am9/G Am/G 
 חיי היו חידה

Fmaj7E4E
 צמא כמו הלך במדבר

Am9 Am
 אל מילת אמת

Am9/G Am/G 
 שכוח בה לתת

Fmaj7E7Am
 לשאת פנים אל המחר

Dm7 Dm7/G AmAm7 
 בן אדם כעץ שתול על מים

Dm7 G7Cmaj7C7
ש ק ב מ  שורש

Fmaj7EmEm7 
ם י מ ש ה  בן אדם כסנה מול

Dm B7E4E
שבו בוע א  רת

Am9 Am
 בערה בי אש

Am9/G Am/G 
 יצאתי לבקש

Fmaj7E4E
 שנים סערתי כסופה

Am9 Am
 שבתי אל ביתי

Am9/G Am/G 
 לראות שאת איתי

Fmaj7E7Am
 עד בוא הדרך אל סופה

Dm7 Dm7/G AmAm7 
 בן אדם כעץ שתול על מים

Dm7 G7Cmaj7C7
ש ק ב מ  שורש

Fmaj7EmEm7 
ם י מ ש ה  בן אדם כסנה מול

Dm B7E4E
ש א  בו בוערת

Am9 Am
 צר היה כל כך

Am9/G Am/G 
 אז מוכרח הייתי

Am9 Am
 לפרוש כנפיים ולעוף

Am9   Am
 אל מקום שבו

Am9/G Am/G 
 אולי כמו הר נבו

Fmaj7E7Am
 רואים רחוק רואים שקוף
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 אהוד בנאי-רוחות הצפון 

E A E
 לאמא לא נשאר עוד כוח

E A E
 ואבא לא ידע מה לומר
E A E
 ביום שהחלטתי לברוח

C#m A
 אבל הכל בער הלב כמעט נשבר

BAE
 הכל בער ולי חיכתה הרכבת,כן

E A E
 הרגשתי כמעט כמו בסרט

E A E
 והייתי בלי ספק הגיבור

E A E
 אחרת על עירחשבתי כבר

C#m A
 היא ליוותה אותי כמו ברומן שטותיכש

BAE
 הראש היה רחוק אצלה הסתמן הבכי

ABEA
 אותי אבל אני נמלטתיהיא רצתה

B F#m    
 כי הים גדול הוא הכל יכול

ABEA
 אז היא מצאה אחר מסודר ומחזר

B F#m    
 הוא פתח סוכנות והציע לה חסות

E A E
 תו ביתאחר כך היא שכרה אי
E A E
 והגיעה השמועה לאוזניי
E A E
 משהו התחיל לכרסם בי

C#m A
 עכשיו כבר לא כדאי כבר מאוחר מדי

BAE
 אין לאן לחזור צריך להמשיך וללכת

E A E
 בשם דייגוקניתי לי חבר

E A E
 כמה בירות זה כל מה שהוא לקח

E A E
את האגו  אמר שזה ממיס

C#m A
לא על הרצפה צנח  היה פרחחהוא

BAE
 לקח אותי עד לוולנסיה היה טייס מורשה

ABEA
את האקורד האמיתי והוא לימד אותי

B F#m        
 אתה ממשיך לבד-ואמר מכאן

ABEA
 לים ולכאב צריך להקשיב ללב

B F#m      
את רוחות אם  הצפון תפתח חלון תשמע

E A E
 ואז היא לפתע הגיעה

E A E
 בעינייה כבר היה הענן

E A E
 אני לא יכולתי לעשות כלום

C#m A
 תרחקה מכאןהכשהיא איבדה עניין

BAE
בוהסתגרהו  בתוך עולם שכלום לא זז

ABEA
 היה קר ולי לא היה מעיל זוכר שנפגשנו על גשר

B F#m    
 מרחוק ניגנו גיטרה וחליל

ABEA
 היא חזרה אליו להתנחם בזרועותיו

B F#m    
 ואני המשכתי הלאה לבדי

E A E
 נאחז בתקווה של הבוקר

E A E
 נאחז ברוחות הצפון

E A E
ע ם דייגובדיסקו בלילה

C#m A
 כשהוא מתחיל לשוט למותאני יכול

BAE
את הים יש  יש את הדרך ובצידו
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יהודית תמיר- רומיאו

Am DmEAm
 פנטזיה נהדרת הייתה הו רומיאו זאת

Am DmEAm
 מאגדה אחרת אביר חלומותיי שבא

Am DmE7AmG
ר לעצמנומעב הרחק הבטחת שנמריא

FC/F DmEAm
 והחלום איננו אבל נפלנו המומים

Am DmEAm
 להיסחף עד סוף עלינו אולי גזרה כפתה

Am DmEAm
 המשוועים לחוף כמו גלים מוכי ירח

Am DmEAmG
 אני אישה אחרת השניםעםועכשיו

FDmEAm
 הרבה יותר נקשרת פחות חולמת אהבה

CGE7AmG
את הראיה מיקרוסקופ רגיש הזמן כמו  חידד

FC/F DmE7AmG
 ובין מה שהיה זקן חכם שופט ביני

CGEAmG
 יותר מידי שירים אהבנו בתמימות אולי

FDmE7Am
 אומרים על מה שהם והאמנו שנמות

Am DmEAm
 לרוח פחות גנובה הרבה יותר נשארת פה

Am DmEAm
 אני רוצה לנוחה טובה אלייהאדמ
Am DmE7AmG

 ונוגע קורע אך לפעמים הקול שלך
FC/F DmEAm

 ומתגעגע משהו פתאום זוכר בי

 ואמיתי מוחלט ואני יודעת המרחק

 אתה תמיד איתי ובמרחב אתה קרוב

Am DmEAm
 לרוח פחות גנובה הרבה יותר נשארת פה

Am DmEAm
 אני רוצה לנוח האדמה טובה אליי

Am DmE7AmG
 ונוגע קורע אך לפעמים הקול שלך

FC/F DmEAm
 ומתגעגע משהו פתאום זוכר בי

Am DmEAm
 נהדרת פנטזיה הו רומיאו זאת הייתה

Am DmEAm
 מאגדה אחרת אביר חלומותיי שבא
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 משינה- רומנטיקה עתידנית 

 DC#mF#m: פתיחה
DC#mF#m

DC#mF#m
בוהוא מת  עורר מחלום לא זוכר מה היה

DC#mF#m
 מאה שנים של בדידות ליד המיטה

DDF#mF#m
 עוד זכרון מילדות בא עם אובדן התמימות

DC#mF#m
 איפה ההוא שכולם מחכים לו

DC#mF#m
 היא מיוחדת אחת שמחכה לו

DC#mF#m
 יושבת שעות מסתכלת מהבר

DDF#mF#m
 אש באביב באויר ועוד מעט היא תשיר

DC#mF#m
 שיר אהבה שכולם מחכים לו

DC#m F#m
 יש כוכב זוהר הלילה

DC#m F#m
 בדרכו המסתורית

DC#m F#m
 מכשף אותך הלילה

DC#m F#m
 ברומנטיקה עתידנית

 DC#m F#m: מעבר
DC#mF#m

DC#mF#m
 הטבע חזק מכל צעקה שתביא לו

DC#mF#m
 נפגשות לעולםיש בו דרכים שאינן

DDF#mF#m
 יש אהבות טהורות אלה שלא נגמרות

DC#m F#m
 זה שיר אהבה שכולם מחכים לו

DC#m F#m
 יש כוכב זוהר הלילה

DC#m F#m
 בדרכו המסתורית

DC#m F#m
 מכשף אותך הלילה

DC#m F#m
 ומנטיקה עתידניתבר

 DC#m F#m: מעבר
DC#mF#m

DC#mF#m
 יש כוכב זוהר הלילה

DC#mF#m
 בדרכו המסתורית

DC#mF#m
 מכשף אותך הלילה

DC#mF#m
 ברומנטיקה עתידנית
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 גזוז- רוני

GDGGCD
את אומרת שהכל נגמר  רוני

Em A7CFC
 ואת מצטערת אין לך מה לומר

GDGGCD
 לפני שאת עוזבת נשמטת מידי

Em A7CG
 קלף נואש אזרוק לך רוני אל תלכי

D Am7 BmE
 רוני אל תלכי

Am BmG
 השמש לא תזרח עלי כשאת לא לידי

D Am7 BmE
 רוני אל תלכי

Am C9G
 אני פשוט רוצה אותך איתי

GDGGCD
 רוני בלעדייך אין לי שום כיוון

Em A7CFC
 אפליג במכתבייך שיכור על הסיפון

GDGGCD
 לא רוצה כל ערב לצאת ולחפש

Em A7CGA7
 תרגום בגוף אחרת תני לי מה שיש

D Am7 BmE
 רוני אל תלכי

Am BmG
 השמש לא תזרח עלי כשאת לא לידי

D Am7 BmE
 רוני אל תלכי

Am C9G
 אני פשוט רוצה אותך איתי

 אני פשוט רוצה אותך איתי
GDGGCD

יש בטבע רגע של עצבות  רוני
Em A7CGA7

 אך אל תתני לה רגע להפוך למציאות

D Am7 BmE
 רוני אל תלכי

Am BmG
 השמש לא תזרח עלי כשאת לא לידי

D Am7 BmE
 רוני אל תלכי

Am C9G
 אני פשוט רוצה אותך איתי
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אריאל זילבר- רוצי שמוליק

C
 כשאת קמה בבוקר ומתלבשת

Dm G
 והשמש לך שולחת דרישת שלום יהה

CAm
 את שותה כוס קפה ונזכרת אהה

Dm GC
 איך בלילה הוא הופיע בחלום

C
את יורדת  במהרה במדרגות

Dm G
ת הא'מספיקה לתפוס  חרון אוואוטו

CAm
 מגיעה למשרד ונזכרת אהה

Dm 7GC
 איך בלילה הוא הופיע בחלום

C
 רוצי שמוליק קורא לך

Dm G
 ושולח אלף נשיקות

CAm
 רוצי שמוליק מחכה לך

Dm G7C
 כמה זמן עוד תתני לו לחכות

C
 כך עובר כל היום את לא יודעת

Dm G
 אם זו סתם מציאות או דמיון יהה

CAm
 את שותה כוס קפה ונזכרת אהה

Dm G7C
 בלילה הוא הופיע בחלוםאיך

C
 רוצי שמוליק קורא לך

Dm G
 ושולח אלף נשיקות

CAm
 רוצי שמוליק מחכה לך

Dm G7C
 כמה זמן עוד תתני לו לחכות

C
 ערב כשאת חוזרת הביתהבו

Dm G
 מעיפה מבט חטוף מן החלון יהה

CAm
 הוא עומד שם בפינה ומחכה לה אהה

Dm G7C
 כן הלילה לא צריך יותר לחלום

C
 רוצי שמוליק קורא לך

Dm G
 ושולח אלף נשיקות

CAm
 רוצי שמוליק מחכה לך

Dm G7C
 כמה זמן עוד תתני לו לחכות
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דניאלה פיק- רחוק 

#C: פתיחה

C# 
 שוב

G#m                         
 מתעוררת במיטה זרה

B
 מול אורות חמים של עיר קרה

#F
די.. לבדי  די די

C# 
 לא

G#m               F#m     
 נשארת לא נוגעת לא רואה

B
 לא נוחתת ולא ממריאה

#F
 איך תדע
C# 
 מי אני

G# C#7 
 מתוך שמי התכלת

F# F#7
 לא אני נופלת

C# 
 אבל

F#m7             C#
 אם רק תבטיח לי שלא תיקח

F#m7        B
 אותי גבוה או רחוק כל כך

G#m#C
 אני אזכור אותך עד שתשכח

F#m7       C#
 אם רק תבטיח לי שלא תיקח

F#m7       BG#m
 אותי גבוה או רחוק כל כך

#C: מעבר

C# 
בשו

G#m                            
 עם המדים החשופים עלי

B
 מתאפרת להסתיר פני

#F
 מכולם

C# 
 לא

G#m               F#m     
 למטה לא למעלה לא בצד
B
 לא איתך ולא עם אף אחד

#F
 ומפה

C# 
 לאן

G# C#7
 מתוך שמי התכלת

F# F#7 
 לא אני נופלת

C# 
 אבל

F#m7             C#
 אם רק תבטיח לי שלא תיקח

F#m7        B
 אותי גבוה או רחוק כל כך

G#m#C
 אני אזכור אותך עד שתשכח

F#m7       C#
ש  לא תיקחאם רק תבטיח לי

F#m7       BG#m
 אותי גבוה או רחוק כל כך

C#F#m7 C#F#m7 BG#m: סיום
C# F#m7 C#F#m7 BG#m
C# 
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 נעליים- ריח 

D: פתיחה

DA6
את הראש ונוגח בזמן הכל מתפזר  תופס

Bm BbA
 עכשיו אני בורח עכשיו אני אורח

DA6
 ועוד מעט אחזור לאיפה שיפה

Bm BbA
 ושם אני פורח ושם אני שמח

D
 וזה לא מאתמול

GBbABm
 היינו הולכים בשלושה אל הקולנוע

GBbABm
 ריחות של ימים ישנים עזרו לשקוע

GD
,בריח אחד, בריח אחד

Em GD
 בריח אחד שלא שכחתי

DA6BmA: מעבר

DA6
ת  עיניים אומרות, חבר שעבר, דלת'פותח

Bm BbA
 וקר לו כשחם, שקר לו כשחם

DA6
 והוא עומד, אדם- סך הכל בן

Bm BbA
מפתח,בשקט הוא צורח  לשקט אין

D
 וזה לא מאתמול

GBbABm
 היינו הולכים בשלושה אל הקולנוע

GBbABm
 ריחות של ימים ישנים עזרו לשקוע

GD
,בריח אחד, בריח אחד

Em GD
 שכחתיבריח אחד שלא

GD
,בריח אחד, בריח אחד

Em GGm
 בריח אחד שלא שכחתי

DA6BmBbA: סיום
 וזה לא מאתמול
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 משינה- רכבת לילה 

ABbA
 אני כל כך עצוב לי ושמש על העיר

ABbA
 ודיזנגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר

Bb A
 בין כל הצלילים מחפש סימן

Bb A
 יושב בצד הדרך יושב ליד הזמן

ABbA
 בחדר הסגור בדידות מקיר לקיר

ABbA
 ואם אצא החוצה המצב רק יחמיר

Bb A
 אז אני שומע צליל מאוד מוכר

Bb A
 מגיע מלמטה רחוק מהכיכר

ABbABb
 או או או או

ABbAA
 או או או או

ABb
 בתוך תוכי קודח אני יוצא לעיר

ABbA
 עולה על הרכבת רכבת לילה לקהיר

ABb
 היה היא אנוואה

ABbABb
 או או או או

ABbAA
 או או או או
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יאל הורוביץאר-רנה 

AmFGEm:פתיחה
Am           FGEm

Am FGEm
 הייתי בסרט אמריקאי והתאהבתי בשחקנית

Am FGEm
 כל הדרך הביתה חשבתי במונית

Am FGEm
את כל הארון שלי למזוודהלמ ה לא אזרוק

Am FGEm
 ואסע, אומר לאימא תודה על כל השנים

AmFGEm:מעבר
Am         FGEm

Am FGEm
 על כנף המטוס בוהק דגל המולדת

Am FGEm
 ובתי עדיין לא חושדתאה

Am FGEm
 נמנע-שאני בנחישות של גורל בלתי

Am FGEm
את המרחק ויש לי כתובת ,סוגר

Am F
 רנהותמונה

CGAmF
 חייך ישתנו מן הקצה אל הקצה

CG
ך אני יוצאכי אל הדר

AmFGEm:מעבר
Am         FGEm

Am FGEm
 עמוס ניכור יורק בנימוס-פקיד המכס בניו

Am FGEm
 רוצה שאספר לו על אופי הביקור

Am FGEm
 אני עונהאני בא מאהבה

Am FGEm
 שום אוקיינוס לא יפריד בינינו

Am F
 רנה רנה

CGAmF
 חייך ישתנו מן הקצה אל הקצה

CG
 כי אל הדרך אני יוצא

FF(G) 

FFFF(G) 
שח, מסעדה  מחשוף שמבלבל, ורהשימלה

CGFC
 מזל שאת הנאום הכנתי עוד בישראל

FF(G) FF
 אני לא עשוי מפלסטיקתראי, תגידי רנה

GGGG(A) 
 איתי יהיו לך חיים אמיתיים

Bm GAF#m
 בערבי חמישי תשכבי במיטה אם איזה ספר

Bm GAF#m
ה נראה כדורסל'כשאני והחבר

Bm GAF#m 
 נגור במוצקין בדירה קטנה

Bm GAF#m 
 ואת תעשי סרט עם איבגי פעם

Bm G
 רנהשנהב

DABmG
 חייך ישתנו מן הקצה אל הקצה

DABmG
 רנה, כי אל הדרך אני יוצא

DABmG
 חייך ישתנו מן הקצה אל הקצה

DA
 כי אל הדרך אני יוצא

BmGAF#m:מעבר
Bm         GAF#m…Bm 
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 משינה- רני בפריז 

DCG
 ארטר'דורי בניו יורק הוא טס לשם בצ

DCG
 הוא נסע מזמן לפגוש את הנשיא

DCG
 לרני בפריז נתפס שלשום הסטרטר

DCG
את אליהו הנביא  כשניסה לדרוס

DCG
 דורי מתקן סירות בטיחואנה

DCG
 רני מנסה לשבור לו איזה שיא

DCG
 זיכרונות קשים מיוסף וגם אנה

DCG
OHדורי מסתדר ורני MERCY 

AGDD7
 והים סוער הרוח מנשבת

AGDD7
 מנגנים הרבה שרים במקהלה

AGDD7A
 יובל מאחר בגלל הילד

AEBmE
 שרים במקהלהמנגנים הרבה

DCG
 הנוחות הפכה לשיכחון מרגיע

DCG
 דורי כבר אזרח אבל עדיין זר

DCG
את כל מה שהבטיח  רני כבר שכח

DCG
ל  כם מוזרואנחנו כאן נראה

AGDD7
 והים סוער הרוח מנשבת

AGDD7
 מנגנים הרבה שרים במקהלה

AGDD7A
 יובל מאחר בגלל הילד

AEBmE
 מנגנים הרבה שרים במקהלה
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)הכבש השישה עשר(ויד ברוזהיד- רעמים וברקים 

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 
 רעמים וברקים בליל חורף קר

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 
 לא נשמעים תמיד אותו הדבר

G D7 
 ברקים ורעמים

G D7 
 רעמים וברקים

G D7 Am       C 
 לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 
 רעמים וברקים בלילות הגשומים

G/B Bbdim Am7 G C G                                           C 
את הברק רואים אבל את הרעם שומעים

D7 
 יש רעמים שמאוד מפחידים

C F
 ויש כאלה שרק קצת

Em A7
יש רעם חלש ורעם בינוני

G D7      Am7  
 ורעם חזק חזק שלא נעים לשמוע

D7    A7            Em 
 בעיקר אם אתה לבד

)לעתים רחוקות אתה פוגש רעם נחמד(

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 
 רעמים וברקים בליל חורף קר

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 
 לא נשמעים תמיד אותו הדבר

G D7 
 ברקים ורעמים

G D7 
 רעמים וברקים

G D7 Am       C 
 לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים

ו ...ברקים בליל חורףרעמים

 ברקים ורעמים ברקים ורעמים
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 זקני צפת-רק אל תלכי 

CAmBbF: פתיחה

CEmBbG
 היא הבחורה שתיקח אותך

CEmBbG
 היא הבחורה שתחזיר אותך

Am D
 אתה לא יכול אתה

Am DG
ל האבל פשוט אמרת

CAm
 אני, רק אל תלכי

Bb F
 אחזור שוב לעצמי

C Am 
 אך מתי, אולי
Bb F

 תאמר סוף סוף לה די

CAmBbF: מעבר

CEmBbG
 אז היא הלכה כי פגעת בה

CEmBbG
 אמרת לה שאתה לא אוהב אותה

Am D
תהואז היא בכ

Am DG
 ושוב אמרת לה

CAm
 אני, רק אל תלכי

Bb F
 אחזור שוב לעצמי

C Am 
 אך מתי, אולי
Bb F

 תאמר סוף סוף לה די

CAmBbF: מעבר

Am D
 אתה לא יכול אתה

Am DG
 אבל פשוט אמרת לה

CAm
א  אני,ל תלכירק
Bb F

 אחזור שוב לעצמי
C Am 

מתי, אולי  אך
Bb F

 תאמר סוף סוף לה

CAm
 אני, רק אל תלכי

Bb F
 אחזור שוב לעצמי

C Am 
מתי, אולי  אך
Bb F

 תאמר סוף סוף לה די

CAm

Bb F
 תאמר סוף סוף לה די

CAm

Bb FC
די תאמר סוף סוף לה



601

 חמי רודנר ואיגי ווקסמן-רק בשביל לקבל חיבוק 

GF#BmBm/A 
 היא עומדת ובוהה

GF#BmBm/A 
 בגשם האטלנטי

GF#BmBm/A 
 מקיש בחלון שלנו

GF#BmBm/A 
 בלי הפסקה

GF#BmBm/A 
 כל הדרך מפורטוגל

GF#BmBm/A 
 עכשיו ברחוב שלנו

GF#BmBm/A 
את האף לשמשה  מצמידה

GF#Bm
 ולא מפסיקה לבכות

DG
 אתה לא אוהב אותי יותר

Bm GBm
 היא אומרת יותר היא אומרת

Em 
את הגב  ומפנה אלי

CEbGD/F# 
 רק בשביל לקבל חיבוק

CEbG
 רק בשביל לקבל חיבוק

GF#BmBm/A 
 אל תהיה אדיש אלי

GF#BmBm/A 
 כך חכם-כלתפסיק להיות

GF#BmBm/A 
 זקוקה לך עכשיו

GF#BmBm/A 
 אוהבת אותך

Bb F
 הגשם ממשיך ולא אכפת לו מכלום

Bb G
 הוא לא מפה והוא מכה כמו משוגע

Bb G
 והוא מכה כמו משוגע

DG
 אני אוהב אותך יותר

Bm GBm
את יודעת יותר את יודעת

Em 
 תתקרבי אלי עכשיו

CEbGD/F# 
 רק בשביל לקבל חיבוק

CEbG
 רק בשביל לקבל חיבוק
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יהודית רביץ- שבתות וחגים 

//:ה פתיח D9 / Gm6/D //  

Gm/D  D9           Gm/D            D 
שם, עכשיו אתה בבית  עכשיו אתה

Gm/D  D9                 Gm/D               D 
 הם הכי יפים בעולם, הילדים קופצים עליך

Gm/D           D9          EØ               Em7 
ה מאושר ממשאת, פורס ידיים אתה נמס

Gm/D     D9    Gm/D              Bm/D 
 ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש

Gm/D  D9              Gm/D                D 
 אתה אבא מושלם, למופת איש משפחה

Gm/D  D9           Gm/D                  D 
 לא עוזב לעולם, בסוף אתה תמיד חוזר

Gm/D   D9             EØ                   Em7 
 שוכח מתנות לכולםלא, בכל פעם שנוסע

D9    Gm/D              Bm/D 
 ועכשיו אתה בבית עכשיו אתה שם

A/G      Gm7  D 
 ואני שותפה סמויה

A Gm7     
 בצל כשעולה האור אני

G
 אני ילדה עדה אילמת

A7     
רשנשארת מאחו

Eb5        D6   Eb5      D  
 וחגים לבד על הגג שבתות

Eb5        D6   Eb5      D  
 וחגים לבד על הגג שבתות

Gm/D  D9            Gm/D            D 
 ותתפלאי לדעת אני מכירה אותך

Gm/D  D9            Gm/D               D 
 מונח אני יודעת בדיוק איפה כל דבר

Gm/D   D9                 EØ                  Em7 
את כבר יודעת את שמי, ואולי  אולי שמעת

D9             Gm/D              Bm/D 
 בקיומי לא חושדת, או ישנה לך שם בשקט

A/G        Gm7      D 
 אבל אני תמיד איתכם

A Gm7        
 רואה אתכם ואיני נראית

G
ל ךכשאתה שם מה נשאר

A7   
 ממני כעת

Eb5        D6   Eb5      D  
 וחגים לבד על הגג שבתות

A4               D   Gm7 Bm  
 וחגים שבתותלבדלבד

G6     A 
 אתה יודע איך הרגשתי

D D4                D                          
 אתכם ברחוב לא מזמן כשראיתי

D G
 לא הראיתי שום סימן, תי בסדריהי

F#m         Bm        
 בכיתי אבל בלילה איך

F#m          Gm7        
את הכר  איך הרטבתי
D Bm7    

 למה אני מתאהבת תמידהוי
A7           Em7 
 במה שאי אפשר

Eb5        D6   Eb5      D  
ש  וחגים בתותלבד על הגג

A4               D   Gm7 Bm  
 וחגים שבתותלבדלבד

Gm/D            D     
 עכשיו אתה בבית

D Gm/D                 D    
 עכשיו אתה שם
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 יהודה סעדו- אירוסיםשל שדות

Bbm   Ebm        Bbm      
 מלהכילוצר נדהם באיצטדיון

Bbm Ebm
 יושב אני האדם בני מול אל

Bbm  Ebm          F# 
 יתחיל שהקונצרט מחכה

Bbm         F       
 מוכנה כבר הלהקה

Bbm EbmF#F: מעבר
Bbm EbmF#F

Ebm           Bbm 
 איים איים פזורים בתים היו שם

Bbm Ebm
 איתי ומה ילדותי שם

Bbm    Ebm   F#        
 געגועים טעון אקדח אני

Bbm       F         
 מבינהאת חוזר וזה

Ebm F
 בחדר אליי חוזר

Ebm F#FBbm
 נמנע בלתי זכרון הוא שיר כל

Bbm EbmF#F: מעבר

Ebm            Bbm 
 מלהכילוצר נדהם באיצטדיון

Bbm Ebm
 יושב אני האדם בני מוללא

Bbm     Ebm   F#    
 יתחיל שהקונצרט מחכה

Bbm         F       
 מוכנה כבר הלהקה

Ebm F
 ההדקעל האצבע

Ebm F#FBbm)BDEbDBBb(
\קטע מעבר/ נמנע בלתי זכרון הוא שיר כל

Bbm         Ebm
 גדולה מכוניתליההייתלא אז

FF#
 בשוליוישמה ידעתילא אז

Ebm 
 היחידי הרחוב של

FF#
 כמוסים היו שמעברו

Ebm FBbm 
 אירוסיםשל שדות סודות

BbmEbmF#F: מעבר
Bbm EbmF#F

Bbm         Ebm
 גדולה מכוניתלי הייתהלא אז

FF#
 בשוליוישמה ידעתילא אז

Ebm 
 היחידי הרחוב של

FF#
 כמוסים היו שמעברו

Ebm F
 שדות סודות

Bbm         Ebm
 גדולה מכוניתלי הייתהלא אז

FF#
ובשוליישמה ידעתילא אז

Ebm 
 היחידי הרחוב של

FF#
 כמוסים היו שמעברו

Ebm F)F#ABbCC#EbF#(F
\קטע מעבר/ שדות סודות

Bbm      F           
 המדינה אותהלא זו

Ebm F
 החדר אותולא כבר

Ebm F#FBbm
 נמנע בלתי זכרון הוא שיר כל
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 שלמה ארצי- שדות של אירוסים 

Dm               Gm 
 איים איים פזורים בתים היו שם

Cm              Gm 
 איתי ומה ילדותי שם

Gm    Cm    Eb       
 געגועים טעון אקדח אני

Gm         D        
 בינהמאת חוזר וזה

D Cm        
 בחדר אלי חוזר

Cm EbDGm
 נמנע בלתי זיכרון הוא שיר כל

Dm               Gm 
 מלהכילוצר נדהם באצטדיון

Cm                 Gm 
 יושב אני האדם בניכל עם

Gm    Cm       Eb     
 יתחיל שהקונצרט מחכה

Gm         D        
 וכנהמ כבר הלהקה

D Cm           
 ההדקעל האצבע

Cm EbDGm
 נמנע בלתי זיכרון הוא שיר כל

Cm        Gm           
 גדולה מכוניתלי הייתהלא אז

DEb
 בשוליוישמה ידעתילא אז

Cm         
 היחידי הרחוב של

Eb          D        
 כמוסים היוושמעבר

Gm             D      Cm 
 אירוסיםשל שדות סודות

Dm                     Gm 
 הבדילמי בלילה דומים בתים היו שם

Cm              Gm 
 אלי באים משם ולפעמים

Gm     Cm   Eb         
 ילדיםלא אולי ילדים עוד

Gm         D        
 המדינה אותהלא זו

D Cm             
 החדר אותולא כבר

Cm EbDGm
 נמנע בלתי זיכרון הוא שיר כל

Dm                        Gm 
 קנית שאת במכונית מהיר כבישעל עכשיו

Cm       Gm 
 מאנשים זהיר נוהג אני

Gm    Cm    Eb       
 גזענית מרוח מחלומות

Gm         D        
 דינההמ אותהלא זו

D Cm             
 החדר אותולא כבר

Cm EbDGm
 נמנע בלתי זיכרון כמו שיר רק

Cm        Gm           
 גדולה מכוניתלי הייתהלא אז

DEb
 בשוליוישמה ידעתילא אז

Cm         
 היחידי הרחוב של

Eb          D        
 כמוסים היו שמעברו

Gm             D      Cm 
 אירוסיםשל שדות סודות
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 חווה אלברשטיין ואריק סיני- שוב 

Am 7B
 חזרת פתאום

E7 Am
 הנה אתה בבית

Gm ADm
 תן לי רק דקה לנשום

BE7
ל כלכליבאת  כך פתאום כך

Am B
ל  קשהיהיה

EAm
 לא מתלוננתאני

Gm ADm
שאני כי  יודעת
BE7

ל קלךגם  היה ודאי לא

AC
 אם אם רק

F
 ורק אם תרצה
C

 פה גם מחרנמשיך
F

 תנצלנ לא
CEAm

 לא חשובתראה כעת זה
BEAm

 תן לי דקה להתרגל אליך שוב

Am 7B
 חזרתי פתאום

E7 Am
 הנה אני בבית

Gm ADm
 תן לי רק דקה לנשום

BE7
 כך פתאוםכלכך-באתי לך כל

Am 7B
ל קשהךהיה

E7 Am
 לא מתלוננתואת
Gm ADm

שאת הרי  יודעת
B7E
לש קליגם  היה ודאי לא

AC
 אם אם רק

F
 ורק אם תרצה
C

 פה גם מחרנהיה
F

 נתנצללא
CEAm
 חשוב נראהכעת זה לא
BEAm

 אליך שובתן לי דקה להתרגל

Am 7B
 חזרת פתאום

E7 Am
 הנה אתה בבית

Gm ADm
 תני לי להביט בך

BE7
 בין עיניך צצו שני קמטים

Am B7
האדליק  תנוראת

E7 Am
 תראי יהיה בסדר

Gm ADm
 בואי לא נדבר עכשיו

BE7
ן להסבריםעוד יבוא הזמ

AC
 אם אם רק

F
 ורק אם תרצה
C

 פה גם מחרנמשיך
F

 תנצלנ לא
CEAm

 חשובכעת זה לא נראה
BEAm

 תן לי דקה להתרגל אליך שוב

 B7(–Ebdimלא(B ובמקום Gm–Em7-5 במקום.ניתן להשתמש באקורדים חלופיים*
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 הדורבנים-שוב הדיסקו כאן 

Am7 Dm7 Em7 
 מה המצב איתך מה המצב יא גבר

Am7 Dm7 Em7 
 בסדר מה קורה איתך האם הכל

Am7 Dm7 Em7 
מ  אה אחוז הלילה עם כוס בירההכל
Dm7 Cmaj7 B7E7

 העירה תניע תעכוז הדיסקו בא

Cmaj7 Fmaj7      
ת את התחת תניע  אגן'תזיזי

Cmaj7 Fmaj7         
 שמח שוב במודה קצב בלגאן

Em7 
 ון טרבולטה'ג לרקוד כמו

Dm7 Em7 Am7 
 ושוב הדיסקו לא ילך מכאן

Am7 Dm7 
 אה אה אה אה

Em7 Am7 
 כאן שוב הדיסקו

Am7 Dm7 
 אה אה אה אה

 טוב שבאת

Am7 Dm7 Em7 
 רגליים בפישוק ויד אחת למעלה

Am7 Dm7 Em7 
להל'ג  בשביל הלוק מחשוף עמוק אם בא

Am7 Dm7 Em7 
 גיטרה שעושה וכינורות בטעם

Dm7 Cmaj7 B7E7
 נשיפה ובס עם סאונד של פעם מחלקת

Cmaj7 Fmaj7      
ת את התחת תניע  אגן'תזיזי

Cmaj7 Fmaj7         
 שמח שוב במודה קצב בלגאן

Em7 
 ון טרבולטה'ג לרקוד כמו

Dm7 Em7 Am7 
 לא ילך מכאןושוב הדיסקו

Am7 Dm7 
 אה אה אה אה

Em7 Am7 
 כאן שוב הדיסקו

Am7 Dm7 
 אה אה אה אה

 טוב שבאת

 Am7 Dm7 Em7: מעבר
Am7            Dm7 Em7 
Am7            Dm7 Em7 
Dm7            Cmaj7 B7E7

Cmaj7 Fmaj7      
ת את התחת תניע  אגן'תזיזי

Cmaj7 Fmaj7         
 מח שוב במודה קצב בלגאןש

Em7 
 ון טרבולטה'ג לרקוד כמו

Dm7 Em7 Am7 
 ושוב הדיסקו לא ילך מכאן

Am7 Dm7 
 אה אה אה אה

Em7 Am7 
 כאן שוב הדיסקו

Am7 Dm7 
 אה אה אה אה
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 חמי רודנר-שוב לא יהיה לי רגע 

 Aaug: פתיחה

DAE
 שוב לא יהיה לי רגע

Fm G
 כמו הרגע שלפני

Em Bm
 שוב לא יהיה לי רגע

EG
 כמו הרגע שלפני

D
 הכול היה עוד אפשרי

EG
 הכול היה פתוח

A
 עמדתי בגשם חיכיתי לך

AAaug 
 רועד מציפיה ורוח

DAE
ר געשוב לא יהיה לי

Fm G
 כמו הרגע שלפני

Em Bm
 שוב לא יהיה לי רגע

EG
 כמו הרגע שלפני

DA
 את באת והתחבקנו

EG
 וכבר נעשה הווה

AAmaj7 
 וכך עמדנו חבוקים

A7 Aaug 
 עמדנו חבוקים

DAE
 שוב לא יהיה לי רגע

Fm G
 כמו הרגע שלפני

Em Bm
 שוב לא יהיה לי רגע

EG
 כמו הרגע שלפני

C#m 
 ואיפה הגשם איפה הרעד

C#m E
את בטרם באת  יפה

C#m 
 איפה הגשם איפה הרעד

C#m 
את בטרם באת  איפה

EBF#
ל א יהיה לי רגעשוב
G#m A

 כמו הרגע שלפני
F#m C#m

 שוב לא יהיה לי רגע
F# A

 כמו הרגע שלפני
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 הפרויקט של עידן רייכל- שובי אל ביתי

AmAm/F DmEAm: פתיחה

Am 
 שובי אל ביתי

Am/F 
 תשובי להביט בעיני

Dm EAm
 ערב שוב יורד וכבר נהיה מאוחר

Am 
 שובי אל חדרי

Am/F 
 זכרי שגם אם זה חורף עכשיו

Dm EAm
 תסתכלי קרוב מגיע יום מאושר

GCAm
 בעינייך יפתי נשמר האור והתום
E7                     Dm 

 יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום
Am                

 אור של כוכב מאיריש
Am/F 

את אותו חלום  ויש
Am   E                Dm 
את יפה תמיד וכמה היום  כמה

AmAm/F DmEAm: מעבר
Am Am/F DmEAm

Am 
 שובי אל ביתי

Am/F 
 תשובי להביט בעיני

Dm EAm
 ערב שוב יורד וכבר נהיה מאוחר

Am 
 שובי אל חדרי

Am/F 
 זכרי שגם אם זה חורף עכשיו

Dm EAm
 תסתכלי קרוב מגיע יום מאושר

GCAm
 בעינייך יפתי נשמר האור והתום
E7                     Dm 

 יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום
Am                

 יש אור של כוכב מאיר
Am/F 

את אותו חלום  ויש
Am   E                Dm 
את יפה תמיד וכמה היום  כמה

http://shironet.gpg.nrg.co.il/homepage.aspx?id=1333&name=�������_��_����_�����&type=4&tab=0
javascript:newWin(13601%2C1333%2C'1c96ae')
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 אריק סיני- שובי שובי לפרדס 

Em C
 שובי שובי לפרדס

Am7 DEm
 עוד מחכה אני

Am DEmAmDEm
ל המפכהצהו עם הפריחה המשגעת

DA
 איך נפגשנו כאןאת זוכרת

DA
 לפני שנהכאן
DGD

 על יד השיבר המטפטף
GF#mB7
 יפ שלי חנה'הג
EB

קצת סתם  ירדתי לנשום
EA7

ת  ראש'ולסדר
DGD

קצת לשכב עם הטרנזיסטור
DF#m

 הברוש תחת עץ

DA
 את הופעת פתאום בשביל

DA
 עם זר כלניות

DGD
 המתנדנד עם הילקוט

GF#mB7
 ועיני מרגניות

EB
 נבהלת בהתחלהקצת

EA7
 ואחר כך כבר לא

DGD
 הוא עודנו הטרנזיסטור

DF#m
 מה כן ומה לא

Em C
 שובי שובי לפרדס

Am7 DEm
 עוד מחכה אני

Am DEmAmDEm
ל המפכהצהו עם הפריחה המשגעת

DA
 מחראת הבטחת לחזור

DA
 באותה שעה

DGD
 ולרגלי הברוש ישבתי

GF#mB7
 עם בוא השקיעה

EB
 המטפטף עם השיבר

EA7
 והזמזומים

DGD
 עם הלב המתגעגע

DF#m
 והדמדומים

Em C
 שובי שובי לפרדס

Am7 DEm
 עוד מחכה אני

Am DEmAmDEm
ל המפכהצהו עם הפריחה המשגעת
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 הבליינים-ניסטישוב

Bbm G#
 שאלתי האם יתכן

F# Fm
 אותה אתה רוצה ואיתי תתחתן

Bbm G#
ןידעתי זה יום הדי

F# Fm
ת  חשבון אני מקווה שתבין'פתחתי

Bbm G#
ש את מךשכחתי כבר

F# Fm
את יוסוף שלך שליהפהףא  זוכר

Bbm G#
 קבעתי עם השכן

F# Fm
 הוא יעזור לי לארוז האם זה יתכן

Bbm G#
 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F# Fm
 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

Bbm G#
 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F# Fm
 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

Bbm G#
 שמעתי אנשים מדברים

F# Fm
את החדר ונשארתי בפנים  נעלתי

Bbm G#
ש  איבדתי שליטהחשבת

F# Fm
 דפקת בדלת וביקשת סליחה

Bbm G#
 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F# Fm
 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

Bbm G#
 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F# Fm
 תגרום לך לרצות לברוחהיא רק

Bbm 
 אני לא מוכןלא לא

G# 
 לגרום סבל לשום אדם

F# 
 לא אני לא רוצה להיות ברוגז

Fm 
 לא אני לא רוצה לאכול אורז

Bbm 
 אני רוצה לקום מוקדם כל יום

G# 
 וללכת לישון עם השעון

F# 
 ואם תגידו לי שלא הייתי רציני

Fm 
 אל תרביצו לי

Bbm G#
 שבוע אתה מתבודד

F# Fm
 האם זה אמיתי או עליי הוא עובד

Bbm G#
 יתי אותך נופל מחלוןרא
F# Fm

 הגופה שלך לא נתנה לי לישון

Bbm G#
 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F# Fm
 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

Bbm G#
 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F# Fm
 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

Bbm G#
 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F# Fm
 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

Bbm G#
 מנוחהיא לא תיתן לך אף פעם

F# Fm
 היא רק תגרום לך לרצות לברוח
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החנוכה לחג עממי שיר- שמן שימו

Dm AmDmADm
 זית שמן שמןמו שי
Dm AmDmDmA7Dm
 בביתאור יהי ליקוהד נרות
Dm Dm
 לנודרור לנו אור

Gm DGmD
 נשירהכןעל נאירהןכ על

Gm DGmD
 אורה שירת ימים שמונה

Dm AmDmADm
 עופרת התיכו ליקוהד אש

Dm AmDmDmA7Dm
 לתפארת סביבון לנונא וצקו
Dm Dm
 לנוטוב טוב לנו סוב סוב

Gm DGmD
 נרקודהכןעלהנסובכן על

Gm DGmD
 הסביבון ריקוד ימים שמונה
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 כוורת- שיעור מולדת

Em F#AmEm
 אז בבית הספר על הקיר תמונה

Em   F#AmDBm
 האדמה והאיכר חורש בה את

E7 AmDAmD
 הברושים שמי שרב חיוורים:ע וברק

Am B7Em
 האיכר יצמיח לנו לחם

Am EmF#m7 B7E
 שנהיה גדולים גדולים

Em F#AmEm
 והמורה אומרת עוד מעט כבר סתיו

Em F#AmDBm
 בשיעור מולדת היא מראה חצב

E7 AmDAmD
 היורה יבוא עכשיו שפע טיפותיו

Am B7Em
 כוילון שקוף על פני העמק

Am EmF#m7 B7E
 הפורש שדותיו שדותיו

F#m7 B7F#m7 B7
 כך זה היה פשטות רכה

F#m7 B7Em
 טייר בילדותנוזה הצ

Am EmF#m7 B7E
 שהיתה יפה יפה

Em F#AmEm
 וכך בדמיוננו התרבו פלאות

Em F#AmDBm
 הפטישים ניגנו מחרשות רנות

E7   AmDAmD
יש כורמים ויש יוגבים ארץ של רועים

Am B7Em
 כך זה הצטייר בילדותנו

Am EmF#m7 B7E
ה פ י  שהיתה יפה
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 פיטר רוט-שיער קצר 

CD7GG:פתיחה
CD7GG
CD7GG
CD7GD

G C G
קצר הסתפרה היאוףבס

E D C G
 לומר מאוחר כבר היה ולי

D CCD
 העיקרלאזה שיער הרי

G C G
קצר שהסתפרה אחרי

E D C G
 מוזר טיפה חבר מצאה

D C
 ומסודר חייכן אחד

B C
 מאוחר כבר היה ולי

A7          Em 
 אלי שתחזרי חשבתי

A7     Em 
 ומפויסת יפה

A7              Em 
 שומע שאני דמיינתי

Em A7
 נכנסת שאת איך

B Em 
 איתך לטייל רציתי

A7       Em          
 החוףעל הקיץ בסוף

G D7  C            G
 ידיים לתת

CD7GG: עברמ
CD7GD

G C G
 מהר התחתנה היא בסוף

E D C G
 אחר מישהועם התחתנה

D C
 חבר מספיק הייתי לא

B C
 מהר מידי קרה הכל

A7          Em     
יאל שתחזרי חשבתי אני

A7     Em 
 ומפויסת יפה

A7              Em 
 שומע שאני דמיינתי

Em A7
 נכנסת שאת איך

B Em       
 איתך לטייל רציתיאני

A7       Em          
 החוףעל הקיץ בסוף

G D7  C            G
 ידיים לתת

CD7GG
CD7GG: מעבר

CD7GD

G C G
קצר הסתפרה היא בסוף

E D C G
 לומר מאוחר כבר היה ולי

D C
 העיקרלאזה שיער הרי

D C
 מחר אלי תבואי אולי

D C
 לכיכר ביחד נרד

G C
 כבר תבואי
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 מתי כספי-) כמו גלגל( שיר אהבה 

Em Am
 כמו עלה שביר ודק

Em B7
 המתמוסס באור

Em Am
 כמו הרוח שסדק

Em B7E7
את קול המית התור

Am7 D7
 כמו גלגל בתוך גלגל

G7 C7
 באופני הסתיו

Em7 F#7
 כמו תלתל בתוך תלתל

B7 Em
 לבה בזרועותיו

Em Am
 כמו תינוק המשחק

Em B7
 עם החמה בחול

Em Am
 כמו הזמן המשתחק

Em B7E7
 בין מחוגים בלי קול

Am7 D7
 כמו גלגל בתוך גלגל

G7 C7
 באופני הסתיו

Em7 F#7
 כמו תלתל בתוך תלתל

B7 Em
 לבה בזרועותיו
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 יצחק קלפטר-שיר אהבה בדואי 

Am BbC
 בר היה שולחצלילי חליל אל החולות של המד

Am BbC
את גופה הרך והסופה טרפה הכל  לטף הוא

Am D7Em
 חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע

DEmAm
ולאז הבטיח לא לנדוד שוב כמו הח

Am BbC
 כשהרוחות אותו לטפו בעוז אחז במוט האוהל

Am BbC
את הצליל  אוזניו אטם הוא לא לשמוע לא לנשום כלל

Am D7Em
מ צראתה נווד לחש  דבר אתה נקבר באוהל

DEmAm
 והכבשים פעו בוואדי כמו חליל

GAmDAm
 הו הו הו הו קול קורא לנדוד לנדוד

GAmCmaj7Em
 הו הו הו הו קול קורא לנדוד לנדוד

Am BbC
את כל מה שהבטיח  וכשפרצו השיטפונות שכח

Am BbC
 אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה

Am D7Em
 במחול טירוף בקני הסוף נסחף שיכור כמו חול ברוח

DEmAm
 גם הסלעים פרסו כנפיים כמו אנפה

GAmDAm
 הו הו הו הו קול קורא לנדוד לנדוד

GAmCmaj7Em
 הו הו הו הו קול קורא לנדוד לנדוד

Am BbC
את מוט האוהל  וכשחזר הוא על סוסו להעמיק

Am BbC
 על היריעות היא בחוטים ובצבעים מילים רקמה

Am D7Em
 ברוך שובך בוגד אחוז היטב במוט האוהל

DEmAm
 כי גם אותי סופה נודדת סחפה

GAmDAm
 הו הו הו הו קול קורא לנדוד לנדוד

GAmCmaj7Em
 הו הו הו הו קול קורא לנדוד לנדוד
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 החברים של נטשה- שיר אחר 

Am CFEmAmCFEm
 מאתמול בשלוש כשהייתי ער

Am CFEmDm
 עם שמיכה על הגב והראש בוער

Am CFEmAmCFEm
 מתעורר ונרדם ואז שוב מתעורר

Am CFEmDm
 מתכסה וחושב לי ומהרהר

Am GDmG
 עוד שיר אחר

Am GDmDm
 עוד שיר אחר

Am GDmG
 עוד שיר אחר

Am GD
 עוד שיר אחר

Am CFEmAmCFEm
 המכונית מחליקה ברחובות צרים

Am CFEmDm
 לילה קר וחשוך האורות כבים

Am CFEmAmCFEm
 נחים מעשנים, ואחרי הופעה

Am CFEmDm
 בין פרסומת ברדיו ושני גלים

Am GDmG
 עוד שיר אחר

Am GDmDm
 עוד שיר אחר

Am GDmG
 עוד שיר אחר

Am GD
 עוד שיר אחר

Am CFEmAmCFEm
 התופים מכים, הגיטרות צרחו

Am CFEmDm
 פילוסופיה זמנית בין שברי בקבוקים

Am CFEmAmCFEm
 העוצמים פוקחים, מסתכלים ושרים

Am CFEmDm
 חלומות אפלים בצבעים ורודיםוכל הזמן

Am GDmG
 עוד שיר אחר

Am GDmDm
 עוד שיר אחר

Am GDmG
 עוד שיר אחר

Am GD
 עוד שיר אחר
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 שלמה יידוב- שיר בין ערביים 

Amaj7 D9Em7 
שפת הנחל בין ערביים  הוא יושב על

GCG
 הוא מקשיב לכל שירי המים היפים

Amaj7 D9Em7 
לוהוא שומע איך פרחים צומחים  והטל יורד

GCGAA4A
 פא על לחייו כמו פניניםקוו

DD/C# BmA
 מבדידות האנשים הופכים קשים

DD/C# BmCC/B 
 מעטים יוצאים ממנה נשכרים

Am GA4CGA
יש המגלה בה נשמה יש הפוחד מהדממה

Amaj7 D9Em7 
 למעלה תוך השמשהוא מביט אל

GCG
 והאור נשאר בתוך עיניו העצומות

Amaj7 D9Em7 
 והרוח מפזרת סודותיה

GCGAA4A
את ריח השדות  הוא נושם עמוק

DD/C# BmA
 מבדידות האנשים הופכים קשים

DD/C# BmCC/B 
 מעטים יוצאים ממנה נשכרים

Am GA4CGA
יש המגלה בה נשמה יש הפוחד מהדממה
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צביקה פיק, עופרה חזה- שיר הפריחה

Dm BbADm
 שכזאתן מלה ארוכהאין לי ראש למילים ארוכות ואתה מי

Dm BbGmADm
את הפרחה´צ  או ידידי ודש לחייך בתקווה שתבין

Dm BbADm
את´ השמש של פרג  הים ואני מפליגה בתוך הכפכפים קורעת

Dm BbGmADm
 דאווין לאן שייקחו האורות אני שם עם הלכה הליפסטיק ושאר

Gm C
 כי בא לרקוד ובא לי שטויות

ADm
 עליך בא לצחוק ולא בא לי

Gm C
 בא לי בימים ובא לי בלילות

ADm
 בא לי לצעוק אני פרחה

Dm BbADm
וג פנים שלא  ינס בסטייל שכתוב בעיתון´עושות חשבון

Dm BbGmADm
 קירות סלסול נצחי בשיערות ופוסטרים במקום

Dm BbADm
 נגלית וצבעיםרוצה לאהוב כמו בסרטים חתיך שיבוא בא

Dm BbGmADm
come on baby המטוס מחכה ועוד חלום שלי ממריא לו ובוכה 

Gm C
 כי בא לרקוד ובא לי שטויות

ADm
 עליך בא לצחוק ולא בא לי

Gm C
 בא לי בימים ובא לי בלילות

ADm
 בא לי לצעוק אני פרחה

Dm BbADm
 זמן להיות גדולה פעם תגמר המסיבה פעם שיהיה לי

Dm Bb
 כי בסוף כל פרחה מסתתר שיכון קטן

Gm  ADm
 ואלף כיווני עשן בעל לדוגמה

Gm C
 כי בא לרקוד ובא לי שטויות

ADm
 עליך בא לצחוק ולא בא לי

Gm C
 בא לי בימים ובא לי בלילות

ADm
 בא לי לצעוק אני פרחה
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 אביב גפן-שיר הסמרטוטים 

F#m B7F#mB7
החולשה שלו מול עצבים של

DABDE
 כשאת בוגדת בו הוא מבקש סליחה

F#m B7F#mB7
 הוא ימות בשקט כשאת תלכי

DABDE
את שיר הסמרטוטים  הוא ישיר בשקט

ADm7 A
 את צוחקת בחיוך רחב

ADm/A     Am/E E7
אהכשלי שנה כבר לא האיר כוכב

ADm7 A
את נהית חולה  שאני בא

ADm/A       Am/E E7A
 כשאת חולה אני תמיד בא בא בא

F#m B7F#mB7
תעולך זה נוח ככה  זבי את לא

DABDE
את רק עושה לו קול שני לשיר הסמרטוטים

ADm7 A
 את צוחקת בחיוך רחב

ADm/A    Am/E E7
 כשלי שנה כבר לא האיר כוכב

ADm7 A
את נהית חולה  שאני בא

ADm/A       Am/E E7A
באכשאת חולה  אני תמיד

F#m B7F#mB7DABDE: מעבר

ADm7 A
 את צוחקת בחיוך רחב

ADm/A    Am/E E7
 כשלי שנה כבר לא האיר כוכב

ADm7 A
את נהית חולה  שאני בא

ADm/A       Am/E E7A
באכשא ת חולה אני תמיד
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 גאיה- שיר לאהבה 

GBC
 יחד לב אל לב נפתח ונראה

Cm7 Cm
 אור שבשמים'ת
GBC

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה
D
 לאהבה

GC
 איך שהלב נפתח חובק את העולם

GEm
 ובקריאה גדולה

DG
 נשיר לאהבה

GC
ִאמרו הכל אפשר זה לא מאוחר

GEm
 השחר כבר עלה

DG
 זמן לאהבה

GBC
 יחד לב אל לב נפתח ונראה

Cm7 Cm
ר שבשמיםאו'ת
GBC

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה
D
 לאהבה

GC
 ורק אם נאמין ובלי שום דאווין

GEm
 בדרך העולה

DG
 זה שיר לאהבה

GBC
היחד לב אל לב נפתח ונרא

Cm7 Cm
 אור שבשמים'ת
GBC

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה
D
הלאהב

GC
 ורק אם נאמין ובלי שום דאווין

GEm
 בדרך העולה

DG
 זה שיר לאהבה

GBC
ל ב אל לב נפתח ונראהיחד
Cm7 Cm
 אור שבשמים'ת
GBC

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה
D
 לאהבה

GC
 ורק אם נאמין ובלי שום דאווין

GEm
 בדרך העולה

DG
 זה שיר לאהבה

GBC
 יחד לב אל לב נפתח ונראה

Cm7 Cm
 אור שבשמים'ת
GBC

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה
D
 לאהבה

GC
 ורק אם נאמין ובלי שום דאווין

GEm
 בדרך העולה

DG
 נשיר לאהבה
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 קוזינה-שיר לילה 

Em 
 אור היום כבה

CEm
 הלילה שוב ירד היום מוקדם

Em 
 שוכבת לבדה

CAm
 ועל הכר מונחת צמתה

Am CAm
 יפה כמו אור החודר מחלונה

Gmaj 
 הלבנה

Em 
 עוד טיפה אחת

CEm
 נוקשת על חלון הראווה

Em C
 היא מסתכלת בבובה הלבושה

Am 
.שמלת כלה

Am C
 רכה כמו אור פניה

CAmGmaj  
 החפץ ליטוף של אהבה

Am C
קצתעוד מעט עו ד
Dm F

 אמר ירח לשקיעה
Gmaj Gmaj 

.אל תלכי היי קרובה
Am CDmF

 שני בשקט אהובהוהלב נצבט
Gmaj 
 בלאט

Em EmCEm
.רוח קר נושף נושק לעלי הענפים

Em CAm
את אספלט הכבישים .מרבד זהוב מכסה ברוך

Am CAmGmaj 
 ואת חולמת על היום בו עוד תשקי לכוכבים

Am C
קצתעוד מעט  עוד

Dm F
 אמר ירח לשקיעה

Gmaj Gmaj 
 היי קרובהאל תלכי
Am CDmF

 שני בשקט אהובהוהלב נצבט
Gmaj 
 בלאט

Asus2 Em
 ליל מה יהיה עכשיו

CCF
 במרום נשאר לו רק כוכב אחד

Gmaj 
 כוכב אחד לבד

Am 
 נה נה נה נה
C

 נה נה נה נה נה
Dm FGmaj 

 נה נה נה נה נה נה נה נהה

Am 
 נה נה נה נה
C

 נה נה נה נה נה
Dm FGmaj 

 נה נה נה נה נה נה נה נהה

Am C
 ליל מה יהיה עכשיו

Dm FGmaj 
 במרום נשאר לו רק כוכב אחד

Gmaj Am
 כוכב אחד לבד
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יהודית רביץ, שלום חנוך-שיר ללא שם 
e|------------------------------------------------------------------------------------------| 
B|------1---1-------0-----0------1---1-------0-----0------1---1-------0-----0---------------| 
G|----2---2-------0-----0------2---2-------0-----0------2---2-------0-----0-----------------| 
D|--2---------0-2-----2------2---------0-2-----2------2---------0-2-----2-------------------| 
A|------------------------------------------------------------------------------------------| 
E|------------------------------------------------------------------------------------------| 

 x 3 (Em7 , Am): הקדמה

G7 Dm7 Em7  Dm7  Em7 Am Em7 Dm7   
בת קול ברוח מכתבי השלוח  כי שירי הוא

Fmaj7 F#øB7Fmaj7 E4E
ח  הד תפילותיי, געגועיייימסילת

G7 Dm7 Em7 Dm7 Em7 Am Em7 Dm7 
 השכוח, כי שירי הוא עלה ברוח הנידף

E5+ E E4 Fmaj7   B7       F#ø Fmaj7 
 הוא האור הרך הנפקח בלילותיי

Fmaj7 F#ø Fmaj7 Am Em7 Dm7 
 הוא אתה ההולך אלי

E7  E  E4  Dm     Gm   Em7 Am    Fm   
 בנדודי חולפות עלי תמונות ונשמות

F#ø Fmaj7 
.ושמות שמות

Am Em7 Dm7     
 אתה בא והולך אלי

B7 Am/F# Cmaj7 Am/F Am/F# Am/F Am/E 
 דומיה סביב ים

E7 E5+ E E4 Am/F Am/F# Am/F 
 אתה מקשיבאם והיה

F#ø   Am  Em7  Dm7 
 אולי אולי אולי

Em7 Dm 
 אתה בא והולך אלי

(Em7 , Am) x 3 

G7 Dm7 Em7  Dm7  Em7 Am Em7 Dm7   
מ  חלוני הפתוח שב הרוחכי שירי הוא

E5+ E E4 Fmaj7   B7   F#ø Fmaj7 
 קץ ייסוריי צחוק ובכי כוחי ייןמע

Fmaj7 F#ø Fmaj7 Am Em7 Dm7 
 אתה בא והולך אלי

E7  E  E4  Dm     Gm   Em7 Am    Fm   
 בדרכי הולכים איתי שירים וניגונים

F#ø Fmaj7 
 ופנים פנים

Am Em7 Dm7     
 אליאתה בא והולך

B7 Am/F# Cmaj7 Am/F Am/F# Am/F Am/E 
 עלטה סביב ים

E7 E5+ E E4 Am/F Am/F# Am/F 
 שאתה מקשיב הלוואי

F#ø   Am  Em7  Dm7 
 אולי אולי אולי

Em7 Dm 
 אתה בא והולך אלי
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 שבע-שיר למעלות 

G Dm                  Am 
 שיר למעלות אשא עיני אל ההרים

Am        F 
 מאין יבוא עזרי

G Dm                      Am 
ה  עושה שמיים וארץשםעזרי מעם

Am           Dm  Am         F 
 אל ינום שומרך אל יתן למוט רגליך

Am DmAm F
ר ישראלהנה לא ינום ולא ישן שומ

Am   Dm         Am         F 
השםה  צילך על יד ימינךשם שומרך

Am DmAm F
 יומם השמש לא יכך וירח בלילה

Am       Dm  Am         F 
את נפשךשםה  ישמורך מכל רע ישמור

Am   G    Dm    Am         F 
 צאתך ובואך מעתה ועד עולם ישמורשםה

Am   G    Dm 
 מעתה ועד עולם
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קורין אלאל- שיר לשירה 

G(F) CG(F) C: פתיחה
G)(FCG(F) G

GCG
 דברי עכשיו ילדה אני שומעת

Am          
 כל העולם מקשיב למלמולך

GCG
 אני יודעת, מלאך שלי, דברי

Am          Fm7 B7
 שלא תמיד יקשיבו לקולך

Em AEm
,דברו עיניים, דברו שפתיים יחפות

GCFm7 
.ךכל עוד חלב נוטף מחיוכ

Em AEm
את כל פחדי בשתי ידייך ,חבקי

GCA7
 חבקי דובים גדולים מתוך שנתך

DAGA7
.עולם חדש וטוב אני אתן לך

DABmA7
את מגלהבכ ר במבט כחול

DAGA7
 כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח

DAG
 קורץ צהוב צהוב

 מתוך האפילה

CG(F) G (F): מעבר

GCG
 תהיי קטנה הלילה לא יגע בך

Am            Fm7 
 סיכת פרפר קשורה בשערך

GCG
 תהיי קטנה מאומה לא יברח לך

Am         Fm7 B7
 אני אהיה גדולה גם בשבילך

Em AEm
,דברו עיניים, דברו שפתיים יחפות

GCFm7 
 כל עוד חלב נוטף מחיוכך

Em AEm
את כל פחדי בשתי ידייך  חבקי

GCA7
 חבקי דובים גדולים מתוך שנתך

DAGA7
וטעו לךלם חדש  וב אני אתן
DABmA7

את מגלה  כבר במבט כחול
DAGA7

 כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח
DAG

 קורץ צהוב צהוב

.מתוך האפילה

)פיזמון כפול(

CG)(FCG(F) CG(F) G (F): סיום
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ל" להקת הנח-שיר לשלום 

Am Dm
 תנו לשמש לעלות

G7 C
 לבוקר להעיר

FDm
 הזכה שבתפילות

B7 E7Am
 אותנו לא תעיר

Am A7Dm
 אשר כבה נרו מי

G7 C
 ובעפר נטמן

FDm
 עירויבכי מר לא

E7 Am
 לא יחזירו לכאן

G7 C
 איש אותנו לא ישיב

G7 C
 מבור תחתית אפל

E7 AmDm
 כאן לא יועילו לא שמחת הניצחון

B7 E7Am
 ולא שירי הלל

FC
 לכן רק שירו שיר לשלום

Dm Am
 אל תלחשו תפילה

FC
 לשלוםמוטב תשירו שיר

Dm E
 בצעקה גדולה

Am Dm
 תנו לשמש לחדור

G7 C
 מבעד לפרחים

FDm
 אל תביטו לאחור

B7 E7Am
 הניחו להולכים

Am A7Dm
 שאו עיניים בתקווה

G7 C
 לא דרך כוונות

FDm
 שירו שיר לאהבה

E7 Am
 ולא למלחמות

G7 C
 אל תגידו יום יבוא

G7 C
את היום  הביאו

E7 AmDm
 ובכל הכיכרות כי לא חלום הוא

B7 E7Am
 הריעו רק שלום

FC
 ושירו שיר לשלום

Dm Am
 אל תלחשו תפילה

FC
 רק שירו שיר לשלום

Dm E
 צעקה גדולהב
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 אריק איינשטיין- שיר מספר שמונה 

EAE
 נה נה ני דיגידם דיגידם

EAE
 נה נה ני דיגידם דיגידם

AF#m E
 דיגי די דיגידם, נה נה ני ני

EAE
 יונתי תמתי חמדתי

EAE
 יפתי כלתי נשמתי

AF#m E
את שלי לילי ואני רק שלך

AB7G#m7 Dbm7 
 חבצלת השרון שלי שושנה בין החוחים

F#m7 EE7
 בין חוחים, בין חוחים

AB7G#m7 Dbm7 
 לצמתךרקתך כפלח הרימון בעד

F#m7 E
 בואי נלך בואי נלך

EAE
 יונתי תמתי חמדתי

EAE
 יפתי כלתי נשמתי

AF#m E
את שלי לילי ואני רק שלך

AB7G#m7 Dbm7 
 לשדות נצא תמה שלי נלינה בכרמים

F#m7 EE7
 ענבים בכרמים

AB7G#m7 Dbm7 
 כי הנה הסתיו חלף פיתח גם הסמדר

F#m7 E
 בואי כבר בואי כבר

EAE
 יונתי תמתי חמדתי

EAE
 יפתי כלתי נשמתי

AF#m E
את שלי לילי ואני רק שלך
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הנ(שיר סתיו   אריק לביא-) חליםכל

Cm: פתיחה

Cm Fm
 כל הנחלים הולכים לים

GCm
 ולי כבר אין לאן ללכת

Eb Fm
 אני עכשיו מצב קיים

Bb Eb
 ואת היסטוריה מתמשכת

Cm Fm
ם לבשו ירוקכל העצי

Bb Eb
ג  ינס וכובע'אני לבשתי

Fm Cm
 עכשיו הכל נראה רחוק

G# G
 רוצה לדעת למה כובע

Cm: מעבר

Cm Fm
 השושנים פרחו אתמול

GCm
 אבל אתמול ברחת לפתע

Eb Fm
 היום התחיל ברגל שמאל

Bb G
 וגם האהבה כבר מתה

Cm Fm
 כל הכבוד לנחלים

Bb G
 כי הם יודעים לאן ללכת

Fm Cm
 והעצים והעלים

G# G
י  ודעים מתי תהיה שלכתהם

Cm: מעבר

Cm Fm
 שלום שלום אהובתי

GCm
 מדוע זה ברחת ממני

Eb Fm
 אני חוזר לי אל ביתי

GCm
 אם ישאלו אני אינני

Cm Fm
י  רוקכל העצים לבשו

Bb Eb
ג  ינס וכובע'אני לבשתי

Fm Cm
 עכשיו הכל נראה רחוק

G# G
 רוצה לדעת למה כובע

Cm Fm
 שלום שלום אהובתי

GCm
 מדוע זה ברחת ממני

Eb Fm
 אני חוזר לי אל ביתי

GCm
 אם ישאלו אני פשוט אינני

Cm: סיום
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 אביב גפן- שיר עצוב 

CAmEmG
 בלילה שוב קם מחלום עלייך

CAmEmG
 חלמתי שאת בחיים עדין

GFG
 רציתי להגיד לך שבכל מקום

CAm
את איתי בליבי

FGC
 לא הספקתי לומר לך שלום

Am Em
 שירי לי שיר עצוב

FD
 רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך

CAmEmG
ליתודה  שנתת לי להיות מה שבא

CAmEmG
את ראית איך כאב לי  ואיך לפעמים

GFG
 רציתי להגיד לך שבכל מקום

CAm
את איתי בליבי

FGC
 לא הספקתי לומר לך שלום

Am Em
 שירי לי שיר עצוב

FD
 רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך
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 אריק איינשטיין-שיר של אחרי מלחמה 

Dmaj7                D 
 שיר של חיילים, שיר ישן נושן

A+     D          G 
 שחוזרים אחרי הקרב

Dmaj7                  D 
לך, שיר של אהובה  מחכה

A G#dim    G 
את זה קודם  מישהו שר

Dmaj7                   D 
 היא עונה שלושה, הוא כותב מכתב

A5+   D        G 
 ככה זה הולך תמיד

Dmaj7                 D 
 היא מוחה דמעה, הוא שולח שיר

F#        A          C#      G 
את זה קודם  מישהו שר

F#m9            Bm 
 זהו שיר אחרי מלחמה

F#m9               Bm 
 הוא תמיד מזכיר לי תקווה

D A/C#  A       E    Bm 
 אהובה כבר חוזר, היא מחכה

A F F#m 
 זהו שיר שבא אחרי המלחמה

Dmaj7                  D 
 וזורק פרחים, כל הרחוב יוצא

A+     D          G 
.שבא שלוםכמה טוב

Dmaj7                  D 
 שיהיו בריאים, הנה הם חוזרים

A G#dim    G 
את זה קודם  מישהו שר

F#m9            Bm 
 זהו שיר אחרי מלחמה

F#m9               Bm 
 הוא תמיד מזכיר לי תקווה

D A/C#  A       E    Bm 
 אהובה כבר חוזר, היא מחכה

A F F#m 
 זהו שיר שבא אחרי המלחמה

Dmaj7                  D 
 שיר של חיילים, שיר ישן נושן

D G
 שחוזרים אחרי הקרב
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אביב גפן- יר תקווהש

AA7
 בואו נצעד לחלום

DAC#7 
 בלי גזע ולאום

F#m F#m/E 
 בואו ננסה

DB
 עד שיהיה טוב

DEA
 עד שיהיה

AA7
את הרובים  נקבור

DA7C#
את הילדים  ולא

F#m F#m/E 
 בואו ננסה

DB
 עד שיהיה טוב

DEA
 עד שיהיה

AA7
את השלום  נכבוש

DAC#7
את השטחים  ולא

F#m F#m/E 
 בואו ננסה

DB
 עד שיהיה טוב

DEA
 עד שיהיה

AA7
 לחופש הנצחי

DA7C#
 לילדים שלי
F#m F#m/E 
 בואו ננסה

DB
 עד שיהיה טוב

DEA
 עד שיהיה
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 מאיר בנאי- שירו של שפשף 

Am 
 מה אני אני רק בן אדם

Am Dm
 אני חי ועובד כמו כולם

CBb
 ורואה עתיד וחושב תמיד

Am BbAm
 שהכוונה נותנת אמונה

Am 
 לא מבין מה קורה וחושב

Am Dm
את מה שבלב  מי שומע

CBb
 ורואה עתיד וחושב תמיד

Am BbAm
.שהכוונה נותנת אמונה

Bb C
 ואם רק נסתכל אם לא נבהל

Bb C
 ונראה לעולם שביחד כולם

Am 
 אז יחד כן ללכת יחד

 כן ללכת יחד אל האור
Bb 

 יחד זה הזמן ביחד
Gm Am

ב ו ה א ל  ואיתך ביחד

Am 
פ  חד ויש לי תחושהאין לי
Am Dm

 שהדרך תהיה לי קשה
CBb

 אני רואה עתיד אני חושב תמיד
Am BbAm

 שהכוונה נותנת אמונה
CBb

 אני רואה עתיד אני חושב תמיד
Am BbAm

.שהכוונה נותנת אמונה

Bb C
 ואם רק נסתכל אם לא נבהל

Bb C
 ונראה לעולם שביחד כולם

Am 
 אז יחד כן ללכת יחד

 כן ללכת יחד אל האור
Bb 

 יחד זה הזמן ביחד
Gm Am

ב ו ה א ל  ואיתך ביחד
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 כוורת- שירות עצמי

#G#m/BF#BF: פתיחה
G#m /BF#BF#

G#m F#EB
 כשנולדתי מזמן אז הייתי קטן

Eb7 C#m7  Ebm      E       
עודיזה זה קורה זה טבעי

G#m F#EB
 וביליתי שנים בתוך קן ההורים

C#        BF#BF#
 אבל רק לתקופת ניסיון

G#m F#EB
 בעזרת השמיעה גם פיתחתי שפה
Eb7 C#m7  Ebm      E       

 התקשורת שעזרה לי בתחום
G#m F#EB

 ופיזרתי לעתים צירופים של מילים
C#        BF#BF#

את המצב  בתקווה להסביר

C# 
 אני לא מתעצבן

Ebm 
 לא מתלונן

C# 
פררק מס
Ebm 

 כדי לא לשעמם

G#m F#EB
 כשעליתי לגן אז גידלתי שפם

Eb7 C#m7  Ebm      E       
 ובצדק הילדים בי חשדו

G#m F#EB
 החברה לא יכלה לקבל עוד שגיאה

C#        BF#BF#
 והתחלתי ללמוד אופנה

C# 
 עצבןאני לא מת

Ebm 
 לא מתלונן

C# 
 רק מספר

Ebm 
 כדי לא לשעמם

G#m F#EB
 אז אספתי תגובות ומספר העוויות
Eb7 C#m7     Ebm      E       

 וקצת אופי תדמית ובניתי
G#m F#EB

את הריק כדי לא לנתק  והשלמתי
C#        BF#BF#

ת הקשר ביני לישובא

#G#m/BF#BF: מעבר
G#m /BF#BF#

G#m F#EB
 ובבוקר בהיר היא הלכה להצהיר
Eb7 C#m7  Ebm      E       

 במכס ועמדה לבדה שם
G#m F#EB

 ומיד תוך דקה היא נתנה לי ידה
C#        BF#BF#

 ונשאתי אותה בלי מסים

G#m F#EB
 והיום השעות נגמרות וקטנות

Eb7 C#m7  Ebm      E       
 מזדקנת ואומרים שאישתי

G#m F#EB
 אך לפי הראי שדומה לי להפליא

C#        BF#BF#
 המפעל ייסגר בקרוב

C# 
 ני לא מתעצבןא

Ebm 
 לא מתלונן

C# 
 רק מספר

Ebm 
 כדי לא לשעמם

C# 
 עובר את הימים

Ebm 
 כי ככה רוצים

C# 
 עושה עניינים

Ebm 
 אבל בלי להגזים

#G#m /BF#BF: סיום
G#m /BF#BF#G#m
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 זקני צפת-שישי שבת 

Am DEAm
א תבואי שישי שבת זהו יום הבוחרל

Am DEAm
 לא תבואי שישי שבת זהו יום הבוחר

CGDmAm
 זהו יום הבוחר זהו יום הבוחר

CDEAm
 לא תבואי שישי שבת זהו יום הבוחר

FCFC
 לא אנחנו לא חיות רק בני אדם

FCG
 לא אנחנו לא חיות כן אנחנו

GAbAm
ם ל ו ע ה
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ל" להקת הנח- שלווה 

Dm Bbdim 
 על המחנה נדלק ירח

A7 Dm
 על המאהל כוכב זורח

Cdim D7Gm
 והזמן כמו גומי מתמרח

Dm 
 ליל שבת בלי טעם ובלי ריח

Edim A7Dm
את הלב קורע  והשקט

CC7F
 איזו מין שלוה ולא עושים שום דבר

CC7FA7
 איזו מין שלוה ועוד שבוע עבר

Dm Bbdim 
 השבת בכלל אינה עוברת

A7 Dm
את עיתון הערב  כבר קראנו

Cdim D7Gm
 שרנו כבר שירי מגל וחרב

Dm 
את החור בגרב  כבר תפרנו

Edim A7Dm
 ופתרנו תשבצים בלי הרף

CC7F
 איזו מין שלוה ולא עושים שום דבר

CC7FA7
 איזו מין שלוה ועוד שבוע עבר

Dm Bbdim 
ב ממך עוד לא הגיעאף מכת

A7 Dm
 עוד מעט המפקד יופיע

Cdim D7Gm
 ויחזור ודאי שוב להבטיח

Dm 
 בקרוב לרגילה אגיע

Edim A7Dm
יעשתקני שוב שניים ביצ

CC7F
 איזו מין שלוה ולא עושים שום דבר

CC7FA7
 איזו מין שלוה ועוד שבוע עבר
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 רונית שחר- שלום לתמימות 

Cm 
 שלום לתמימות

Eb Bb
 למדתי גם אני לשקר

Cm Ab
 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

Cm 
 אין בסוף עולם אחר

Eb Bb
 למדתי גם אני לשקר

Cm Ab
 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

Cm 
 אין בסוף עולם אחר

Cm Ab
ה איש חכםקבעתי פגישה עם איז

Cm Ab
 כועסת אמר לי שאני

Eb Bb
 לא הכל הבנתי שם

Ab Cm
את הכסף  בסוף הוא לקח

Eb Bb
 חשבתי לעצמי
Ab 

את השקט שבטח גם הוא מחפש
Cm Ab

יש איזה בלאגן  שגם אצלו
Bb Cm

 שאני מיואשתלו טובשזה עושה

Cm 
 שלום לתמימות

Eb Bb
 למדתי גם אני לשקר

Cm Ab
 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

Cm 
 אין בסוף עולם אחר

Eb Bb
י לשקרלמדתי גם אנ

Cm Ab
 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

Cm 
 אין בסוף עולם אחר

Cm 
 היו לי כמה חברים

Eb Bb
 רצו שאחזור לאלוהים

Cm Ab
 לא מוותרת על חטאים

Cm EbBb
 כלל באים לי משם השירים כי בדרך

Cm Ab
 חשבתי לעצמי
Cm Ab

 שזאת האמת שגם זה נכון
Cm 
 ביטחון הם לוקחים ממני

 שלום לתמימות

 לא מאמינה יותר

 לא מאמינה יותר

יש איזה בלאגן חשבתי לעצמי  שגם אצלו

 או או לא מאמינה יותר

Cm 
 שלום לתמימות

Eb Bb
 למדתי גם אני לשקר

Cm Ab
 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

Cm 
 אין בסוף עולם אחר

Eb Bb
 למדתי גם אני לשקר

Cm Ab
 שאמותרילא יקרה לי דבר אח
Cm 
 אין בסוף עולם אחר
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 טיפקס- שלוש בלילה 

GmEbFDmGmEbFDm: פתיחה

Gm Eb
 שלוש בלילה

FDm
 יושבת מולי לא בא לה לישון

Gm Eb
 שלוש בלילה

FDm
 המון עיניים גדולות מדברת

Eb CmD
 לא בטוח מה לעשות'אנ

Eb CmD
 לא יודע למה לצפות'אנ

Gm Eb
 שלוש בלילה

FDm
 מציץ מכפתור פרום גופה הסודי

Gm Eb
 שלוש בלילה

FDm
קצת ערום  לבוש חגיגי אבל מרגיש

Eb CmD
מ'אנ  לעשותהלא בטוח

Eb CmD
 לא יודע למה לצפות'אנ

Gm 
את כל כך מוליכ י

Eb CmD
 ללא מבוכה

DGm
 שלי מהמבט

Eb CmD
את תמימה  אולי

GmEbFDmGmEbFDm: מעבר

Gm Eb
 שלוש בלילה

FDm
ם לחרוקרגיל לחייך בשיניי

Gm Eb
 בלילה שלוש

FDm
 אם נתנשק אז אולי היא תשתוק

Eb CmD
 לא בטוח מה לעשות'אנ

Eb CmD
 לצפות לא יודע למה'אנ

Gm 
י את כל כך מוליכ

Eb CmD
 ללא מבוכה

DGm
 שלי מהמבט

Eb CmD
את תמימה  אולי
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 משינה- שלח לי מלאך

Gm 
 שלח לי מלאך

F
 שיקח שיקח אותי ללב

 שאוהב ומחכה לי
Eb 

 ורוצה בי כל הזמן

Gm 
 שלח לי מלאך

F
 שאותי ואותך הוא לא יקח

 למקום שאין בו
Eb 

 שיש פה כל הזמןמה

Am CF6D7
 ולפעמים הכל נראה אותו דבר

Am CF6D7
יש רגע מאושר  ולפעמים פתאום

Gm 
 שלח לי מלאך

F
את האור  שישמח וידליק פה

 וישמור על מה שיש
Eb 

ןלשמור פה כל הזמ

Gm 
 סתם הזיות זה גן חיות

F
 אריות ונמרים ואחרים

 מנסים למצוא מקום
Eb 

 לחיות בו כל הזמן

Am CF6D7
 כן לפעמים הכל נראה אותו דבר

Am CF6D7
יש רגע  ולפעמים פתאום
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 גידי גוב-שלל שרב 

Em B7
 תם השרב הגדול השמש רד לים הכחול

Am B7Em
 ורוח חרישית מרגיעה פנים וצוואר נחיריים ודם

Em B7
את הסוף  שני ציירים על החוף רואים לאור היום

Am B7Em
.ולהקת שחפים במראה שביס אפרפר כלטיפה על הים

Am 
 היא לא יודעת כמה תוכל למשוך

Em 
 היא לא יודעת כמה תוכל לנשוך

B7 Cmaj7 
 וכבר חשבה לברוח מכאן זה לא עניין

B7 
ק שאין לה לאןר

EAEC#m
 והיא נרדמת בהקיץ

E4 B7E
 עם הראש לשם עם הגב לים
C#m G#mAE

 ולא אכפת שכבר יבוא כך עליה יעבור
AF#mB7
 עם הראש לשם עם הגב לים

Em B7
 אור החשמל מדגדג ואת החושך זה מענג

Am B7Em
 ואנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה אם אפשר במקרה

Em B7
 שני ציירים על הבר לא מאמינים שנגמר

Am B7Em
.ושביס הרקדנית מרחף על בטן גלויה ולא במקרה

Am 
 ובשדות הרעד עובר גובר

Am 
 בחצרות הפחד גובר צובר

B7 Cmaj7 
 פתאום היא מתרגשת נורא סף מאורע

B7 
 זה יקרה זה קרה

EAEC#m
 העיר נפתחת לפניו

E4 B7E
 עם הראש לשם עם הגב לים

C#m G#mAE
 יאהבוה ציירים יציירוה שיכורים

AF#mB7
 לשם עם הגב לים עם הראש

Em 
 תם השרב הגדול
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כה שטרית ועמיר בניוןמי-שמחות קטנות 

Em Cmaj7 B7Em
 עיגולים של שימחה עמוק בלבך

Em Cmaj7 B7Em
אפך גנוז ואור  בנשמת
Em Cmaj7 B7Em
 בלב עיגולים של כאב עמוק
Em Cmaj7 B7Em
 אתה אוהב שונא אתה

CG
 יהללוך מלאכים, יהללו

Am D/F# GG7
 ולא תאבד דרכך בזוהר ובחשכה

CGGmaj7 
 יהללוך מלאכים, יהללו

Am D/F# 
 שמחות קטנות יאירו

GD/F# 
 כנצנוץ הכוכבים

Em Cmaj7 B7Em
 לחיי התמימים ודוברי האמת

Em Cmaj7 B7Em
את חייהם  באמתוכל החיים

Em Cmaj7        B7Em
את השמש ונוגעים באור  שזוכרים

Em Cmaj7 B7Em
בת, שיודעים אהבה  חלוף-שאינה

CG
 יהללוך מלאכים, יהללו

Am D/F# GG7
 ולא תאבד דרכך בזוהר ובחשכה

CGGmaj7 
 יהללוך מלאכים, יהללו

Am D/F# 
 שמחות קטנות יאירו

GD/F# 
 כנצנוץ הכוכבים
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המשולש- שמיים כחולים

FAmFAm: פתיחה

F
 לפעמים אני אומר לך

Am 
 מילה אחת יותר מדי

F
 תחייכי תקשיבי

Am 
 זה לא מאוחר

Bb 
 לפעמים אני מרגיש

Dm 
 כאילו זאת הפעם האחרונה

Bb 
 כאילו אין מחר

C
את המילה הנכונה  צריך לומר

F
את איתי  ותמיד

C
 מחכה שאחזור

Dm Bb
 ואני כמו שיכור מתעלם מהאור

F
 מציירת תמונה

A
 שלי ושלה

Dm Bb
 צבעים לבנים שמיים כחולים

FAmDmBbC: מעבר

F
 לפעמים אני שומעת

Am 
 צלילים משוגעים

F
 כמו ליבך קורא לי

Am 
 לבוא בין הגלים

Bb 
 אני אולי מרגישה

Dm 
 כאילו זאת הפעם הראשונה

Bb 
 יום חדש מתחיל

C
את המילה הנכונה  צריך לומר

F
 ותמיד אתה איתי

C
 יודע שטוב לי
Dm Bb
 לוקחת מכחול חושבת המון

F
 מציירת תמונה

A
 שלי ושלך

Dm Bb
 צבעים לבנים שמיים כחולים

F
 ותמיד אתה איתי

C
 יודע שטוב לי

Dm Bb
 מתעלם מהאור ואני כמו שיכור

F
 מציירת תמונה

A
 שלי ושלך

Dm Bb
 כחולים שמיים לבנים צבעים

FCDmBbFADmBb
אה אההההאה אה אה  אההההאה אה

FCDmBbFADmBb
אה אההההאה אה אה  אההההאה אה
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 אריאל זילבר- שמש שמש 

Abm                  A     
ב, שמש  ימיםשמש באה

Abm                      A     
 יש חלום אחד שלא חולמים
E Bm 

 יש מקום אליו גם לא הולכים לבד
A E7     
 אחד אחד

Bm                          A     
 ובהרים, רוחות רעות על פני הים יש

E D
 והאנשים, עוד רבה הדרך

E Bm 
 קשים,הו

Abm                A     
 בוא ונעבור על השנים
Abm              A     
 בוא ונדלג על הימים

E Bm 
 למערות קרות בוא ונכנס

A E7     
.שלא לראות

Bm                          A     
 היא יודעת מה קורה,משבוא נביט בש

E D
 אפשר לזרוח כשהים מלא איך

E Bm 
 ים חולה

A / Abm / A / Abm / Bm / E / A  

Bm                          A     
 נעצום עיניים רק ליום שלא נראה

E D
 איך חכם טועה איך גואים המים

E Bm 
הו,הו

Abm             A     
את האבות  בוא ונחפש
Abm              A     
 בוא ונתעטף באהבות

E Bm 
 לשמש העולה בוא ונצטרף
A E7     
 כך כך גדולה

Bm                  A     
 נעצום עיניים רק ליום שלא נראה

E D
ה איך  איך חכם טועה, מיםגואים

Bm                       A     
 נצטרף לשמש העולה כל כך גדולה

E D
יש, יש  שלה,יש שלי שמיים, עוד

E Bm 
 או כולה
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 אביתר בנאי- שמתי לי פודרה 

 Dmaj7  Amaj7: פתיחה

Dmaj7     Amaj7 
 שמתי לי פודרה

F#m       Amaj7 
 צבעתי ריסים

Amaj7     Dmaj7        E        Bm 
 לבשתי שמלה מקושטת כיסים

Dmaj7 
 סלסלתי שיער

Bm 
 והכל כבר מוכן

D7  Eb7 
 עכשיו רק חסר
Dm     E7 
 שיבוא החתן

 Dmaj7  Amaj7: מעבר

Dmaj7     Amaj7 
 שמתי לי פודרה

F#m       Amaj7 
 צבעתי ריסים

Amaj7     Dmaj7        E        Bm 
 לבשתי שמלה מקושטת כיסים

Dmaj7 
 סלסלתי שיער

Bm 
 והכל כבר מוכן

D7  Eb7 
 עכשיו רק חסר
Dm     E7 

 החתןשיבוא

F#m       A 
 טו דו דו או

C#m 
 טו דו דו או

D
 טו דו דו
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 תיסלם- שנייהשנה 

Am AmFDmEm
Am AmFDmEm

Am AmFDmG

Am AmFDmEm
 עי המדינה שנה שנייה בפקולטה למד

Am AmFDmEm
 עיני חתול אף סולד ואבא מסטול

Am AmFDmEm
 היא אוהבת על הדשא לשכב

Am AmFDmEm
 רוצה להיות, הם רוצים אבל היא מתעקשת לבד

FFG
 רוצה להיות לבד, לבד

Am AmFDmEm
Am AmFDmEmAm

Am AmFDmEm
 היא לא רוצה לא זכויות יוצרים ולא הפקה

Am AmFDmEm
םללא בגדים יחסי ציבור ולא תמלוגי

Am AmFDmEm
 היא עובדת במפעל השכפול

Am AmFDmEm
 רוצה להיות, ואוהבת את הכל בכפול

FFG
 רוצה להיות לבד, לבד

Am AmFDmEm
Am AmFDmEmD

GEm
 הזמן עובר והיא עוד שם

CAm
 אני מרגיש אצלי זה חם

FFFAmD
 מבוי סתום היא אומרת לא יהיה כלום

FFFAmD
ם היא נכנסה לשיעורחיבור חיסור ופתאו

Am AmFDmEm
Am AmFDmEm
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 מוניקה סקס- שנים חסומות 

G# 
 שנים חסומות
Eb 
 שנים בלי רגש

Fm 
 שנים מהצד

Cm 
 מנותק

C# 
 מלא בעובדות

G# 
 כל ערךחסרות

Fm 
 הקיסר של יפן

Db6/F 
 הקיסר של יפן

G# 
 יושב בכיסא

Eb 
 מנפנף בדגל

Fm 
 זה לא את

Cm 
 זה אני

C# 
 שנים חסומות

G# 
 שנים של הבל

Fm 
 אז תתפלאי

Db6/F 
 תתפלאיאל

G# C#EbCm
 אני לא יודע ללכת

G# BbmCmC#
 אני לא יודע לדבר

G# BbmCmDb6/F 
 אני רק יודע שהקיר הזה נשבר

G# Bbm CmC#
 ואני לא חוזר

G# 
 נתתי לך יד

Eb 
 זרקתי אבן

Fm 
 לתוך הבאר

Cm 
 עמוקה

C# 
 אני מתכופף

G# 
 מקשיב בחושך

Fm 
 אני לא שומע פגיעה

Db6/F 
 לא שומע פגיעה

G# 
 אני מפחד
Eb 
 מנפנף בדגל

Fm 
 זו לא את

Cm 
 זה אני

C# 
 שנים חסומות

G# 
 שנים של הבל

Fm 
 אז אל תתפלאי

Db6/F 
 אל תתפלאי

G# C#EbCm
 אני לא יודע ללכת

G# BbmCmC#
 אני לא יודע לדבר

G# Bbm CmDb6/F 
 אני רק יודע שהקיר הזה נשבר

G# BbmCmC#
 ואני לא חוזר
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אביב גפן- שנינו שווים

Am Am/G C/Bb F
D/F# D/F# G9G9/F 
D/F# D/F# G9G/F 

Am Am/G 
 שנינו שווים פחות או יותר

EFG
יש עוד טמבל ששונא לדבר  רק לך

C9 G47Am7 Em
 ואהבתי אותך והלכתי ממך

FFmCG4
 ונתת לי הרגשה שאף פעם לא נתראה

Am EmFCG/B 
את לא מאושרת  אוהב אותך אך

Am EmFG
ק  ושרתשונא אותך בחבל היא

Am7 EmFCG/B 
 רוצה אותך ולא רואה אותך נלחמת

Am EmFGG7
 חושב שהיא תפשה והיא כבר מתעייפת

Am Am/G 
יש פחדים  שנינו לבד רק לך

EFG
 ראה אותנו שוכביםשהטמבל יבוא וי

C9 G47Am7 Em
 ולי יש כאב הראש מסתובב

FFmCG4
 ותגידי לטמבל שלא יתערב

Am EmFCG/B 
את לא מאושרת  אוהב אותך אך

Am EmFG
 שונא אותך בחבל היא קושרת

Am7 EmFCG/B 
 רוצה אותך ולא רואה אותך נלחמת

Am EmFEm7 F
 חושב שהיא תפשה והיא כבר מתעייפת

G4 C9
םושנינו שווי
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 מאיר בנאי- שער הרחמים 

F#m: יחה פת Bm 

D#CABm
ב בעיר הישנה ב ו ת ס מ

D#CABm
ה מכל פינה ב ש ע ר ו

F#m ABmD
 מכיר כבר את דרכי, אני מכיר כבר

F#m  ABmF#m
ך אל שער הרחמים ר ד ה

D#CABm
 לא מקשיב, לא מביט סביב

D#CABm
 איש חולם אני וכך היה תמיד

F#m ABmD
את דרכי, אבל מכיר כבר  מכיר כבר

F#m  ABmF#m
ך אל שער הרחמים ר ד ה

DDbm
 רק פעם, חי פעם

DDbm
 אין טעם,יש טעם

Bm A
 בלי כוח, עם כוח

Bm F#m
 שער הרחמים

DDbm
 בואי איתי יחד

DDbm
 בואי מתוך הפחד

Bm A
את גם את חלק, כי

Bm F#m
 משער הרחמים

D#CABm
 השלטים מעל החנויות

D#CABm
 משקיפים על הרחובות

F#m ABmD
יש צעקה והיא גדולה  בתוך ליבי

F#m  ABmF#m
את שער הרחמים הראו  לי

DDbm
 רק פעם, חי פעם

DDbm
 אין טעם,יש טעם

Bm A
 בלי כוח, עם כוח

Bm F#m 
 שער הרחמים

DDbm
 בואי איתי יחד

DDbm
 בואי מתוך הפחד

Bm A
את גם את חלק, כי

Bm F#m 
 משער הרחמים
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בלאגן- שקט

Cm: פתיחה

Cm 
 מוגן טוב שקטלי שלח
Cm 
 מענן שקטלי שלח

F
 ממוכן שקטלי שלח
Cm 

 מכאןלא שקט לשמוע
FB

אבקופס שקטלי תשלח
Cm 
 רחוקה מארץ

Cm: מעבר

Cm 
 מאורגן שקטלי שלח
Cm 
 מעודכן שקטלי שלח

F
 מפואר שקטלי שלח
Cm 
 מהכפר שקטלי תשלח

FB
אבקופס שקטלי תשלח

Cm 
 רחוקה מארץ

FB
אבקופס שקטלי תשלח

Cm Cm/A 
 רחוקה מארץ

Cm: מעבר

Cm EbBb
 מופתי שקט שקט שקטשקט

G G# 
 מותי יוםעד הולדתי מיום
Cm G#mBbEb
 מותי יוםעד שקט
Cm G#mBbCm
 מותי יוםעד שקט

Cm: מעבר

Cm 
 מהודר שקטלי שלח
Cm 
 מאולתר שקטלי שלח

F
יירח שקטלי שלח
Cm 
 כוכביםןבי שקטלי תשלח

FB
אבקופס שקטלי תשלח

Cm 
 רחוקה מארץ

FB
אבקופס שקטלי תשלח

Cm 
 רחוקה מארץ

Cm: מעבר

Cm EbBb
 מופתי שקט שקט שקטשקט

G G# 
 מותי יוםעד הולדתי מיום
Cm G#mBbEb
 מותי יוםעדקטש

Cm G#mBb
 מותי יוםעד שקט

Ebm: סיום Ebm G#G#
Ebm  Ebm         G#G#
Ebm  Ebm         G#G#
Ebm  Ebm         G#G#

Ebm        
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 רמי פורטיס- שקיעתה של הזריחה

AG
 ומהכלב מתרוצץ על גבעה כת

FEsus4 E
 נובח ומחפש פינה

AG
יפה'ז-בון  ור מיסיה איזה יום
FEsus4 E

 הארנבות שוב במסע
AG

 גמדים צוחקים ומשחקים בחול
FEsus4 E

 עולם שמח וכחול
AG

קצת אורשמש לבנה  מטילה
FEsus4 E

 צובעת אופק בשחור

Am Am/G D/F# E
 אין פנאי אין פנאי ואין עוד תקווה

CFmaj7
 הכל מתמוטט נשאר רק חלום

CFmaj7
 כשהפטריה הופיעה פתאום בחלון

Am C
ש ש אין ספק  אין ספק

D/F# Dm
 זוהי שקיעתה של הזריחה

Am C
ש ש אין ספק  אין ספק

D/F# Dm
 זוהי שקיעתה של הזריחה

AG
 בוקר שוב עולה שקט ודממה

FEsus4 E
 האדמה היא צל שחור

AG
 ערפל צהוב נח על פני החוף

FEsus4 E
 אין כבר עיר ואין רחוב

AG
קשת בענן נמלה ציפור

FEsus4 E
 הכל נעלם ולא יחזור

AG
 שמש לבנה מטילה קצת אור

FEsus4 E
 אופק בשחורצובעת

Am Am/G D/F# E
 אין פנאי אין פנאי ואין עוד תקווה

CFmaj7
 הכל מתמוטט נשאר רק חלום

CFmaj7
 כשהפטריה הופיעה פתאום בחלון

Am C
ש ש אין ספק  אין ספק

 יעתה של הזריחהזוהי שק
Am C

ש ש אין ספק  אין ספק
D/F# Dm

 זוהי שקיעתה של הזריחה
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 גבי שושן- שש עשרה מלאו לנער

Em CDGB
 שש עשרה מלאו לנער ולבו המה

CBEmBEm
א הייתה יפה כלבנה במלואההי

Em CDGB
 שושנים בלחייה שמש בשערה

CBEmBEm
 תלתלים רכים כמה לבן הוא צווארה

Bm C
 והוא אהב אותה והוא חלם דמותה

B4 B
 והוא רצה בה

Em BEm
 המתוקצבוכך התחיל הע
CDE

את הצחוק  והבדידות חונקת

Em CDGB
 שש עשרה מלאו לנער ולבו המה

CBEmBEm
את שמה  הוא כתב שירים עם שחר ולחש

Em CDGB
 ברחוב שבו היא גרה הסתובב שעות

CBEmBEm
 כדי לראות אותה עוברת עם החברות

Bm C
 והוא אהב אותה והוא חלם דמותה

B4 B
 והוא רצה בה

Em BEm
 וכך התחיל העסק המתוק

CDE
 והבדידות חונקת את הצחוק

BAE
 היא למדה בעצם בכיתה המקבילה

G# C#m ADB
 הוא ראה אותה רק מדי פעם בהפסקה

Em BEm
 המתוקצבוכך התחיל הע

Em BEm
 והבדידות חונקת את הצחוק

Em CDGB
 נערה יפה ונער ככה זה היה

CBEmBEm
 נערה יפה מוקפת חום ואהבה

Em CDGB
 שושנים בלחייה שמש בשערה

CBEmBEm
 תלתלים רכים כמה לבן הוא צווארה

Bm C
 והוא חלם דמותה והוא אהב אותה

Bsus4 B
 והוא רצה בה

Em BEm
 המתוקצבוכך התחיל הע
CDE

 והבדידות חונקת את הצחוק
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עו- שתי אצבעות מצידון ריפ בעז

Am 
א  צבעות מצידוןשתי
FGC

 אני יושב בדיכאון
Dm Am

 כל היום סיור שמירות
Dm G7C

 מסתכלים על מי לירות
Dm Am

 רואה ילדה יפה בכפר
E7 Am

 ובך אני נזכר

GC
מ  רחוק מהלבהעיןרחוק

GC
 שכחת אותי וזה כואב

A7 Dm
 חושב עלייך המון

Am E7Am
 חייל שבוז בלבנון

Am 
 שתי אצבעות מצידון

FGC
 פתיחת צירים דבר ראשון

Dm Am
קצת נפחד קצת פתוח

Dm G7C
 בשיחים מטען צד

Dm Am
 פרפרעל ענף יושב

E7 Am
 ובך אני נזכר

GC
מ  רחוק מהלבהעיןרחוק

GC
 שכחת אותי וזה כואב

A7 Am
 חושב עלייך המון

Am E7Am
 חייל שבוז בלבנון

Am 
 שתי אצבעות מצידון

FGC
מת לישון  אני שומר אך

Dm Am
 מה עושים לעזאזל

Dm G7C
 במשקפת מסתכל

Dm Am
 מואר רואה חלון רחוק

E7      Am
 ובך אני נזכר

GC
מ  רחוק מהלבהעיןרחוק

GC
 שכחת אותי וזה כואב

A7 Dm
 חושב עלייך המון

Am E7Am
 נוןחייל שבוז בלב

GC
מ  רחוק מהלבהעיןרחוק

GC
 שכחת אותי וזה כואב

A7 Am
 חושב עלייך המון

Am E7Am
 חייל שבוז בלבנון
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חיטמן אוהד-לו תגידי

DADA פתיחה

DGAD
 עוזבת שאתלו תגידי נגמר שזהלו ידיתג
DGAD

 השלכת הגיע שכבר אמר שהלבלו תאמרי
D7 GGmD

 יבטח שלאלו תגידי אותך אוהב שהוא למרות
Bm GAD
לו תגידי בגללךזה בגללו עוזבתלא את

DGAD
 נרדמתלאאת מדי יותר שבלילותלו תגידי

DGAD
 חולמת שאתלו תגידי המציאות במקום ואז
D7 GGmD

 רוצה שאתלו תגידי נמצא הואש שטוב למרות
Bm GAD
לו תגידי בגללךזהלאלו להגיד לדעת

Bm F#m7 
 רואה שוב ואת
Bm F#m7 
 פשוטלא שזה

GDE
 שלך למחשבות להקשיב

Bm F#m7 
 טועה אולי את
GGm

חיסללא הוא ואולי
DAD

 מלאך שאת יחשוב שלאלו תגידי

DGAD
 משקרת שאת תגידיזהלא שזהלו תגידי

DGAD
 מצטערת שאת תגידיקשהזהאת ייקח הוא אם
D7 GGmD

 מנסה שאת תגידי עושה עצמך שאת למרות
Bm GAD
לו תגידי בגללךזה למזלו לומר אפשר

Bm F#m7 
 רואה שוב ואת
Bm F#m7 
 פשוטלא שזה

GDE
 שלך למחשבות להקשיב

Bm F#m7 
 טועה אולי את
GGm

 יסלחלא הוא ואולי
DAD

 מלאך שאת יחשוב שלאלו תגידי

#DGAF: מעבר
Bm EGA
DGCF
Bb EAA

D7 GGmD
 מנסה שאת תגידי עושה עצמך שאת למרות

Bm GAD
לו תגידי בגללךזה למזלו לומר אפשר

DADA: סיום
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 כנסיית השכל-תגידי שטוב 

F#EmGBm פתיחה

Bm G
את במרפסתםיום שבת גשו

Em F#
 דים משחקים תופסתילרואים משם את הים

Bm G
ת עדיין שותקתאאני מביא קפה

Em F#
את אומרתארואים שלא ישנת ז מה

Bm G
 די שחם תגידי שקרתגי

AF#
 תגידי שאין בי שום דבר

Bm G
 תגידי שטוב תגידי שרע

AF#
 תגידי תלך וזה לא נורא

EmGBmמעבר

Bm G
 הערב בא מוקדם ואת מתלבשת

Em F#
 הים כבר נעלם ילדים אובדים בגשם

Bm G
את הולכת  אני שואל לאן לאן

Em F#
את אומרת  בחוץ הסערה אז מה

Bm G
 תגידי שחם תגידי שקר

AF#
ב י שום דברתגידי שאין

Bm G
 תגידי שטוב תגידי שרע

AF#
 תגידי תלך וזה לא נורא

EmGBmסיום



653

 דנה ברגר- תוך כדי תנועה 

Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79
Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79
Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79

Bsus2 Asus2 
 שוכח לנשום אתה

Gmaj7 E79
 בוגד בחלום עומד במקום

Bsus2 Asus2 Gmaj7 E79
 לא מתחבר נותן למוח להתפזר

Bsus2 Asus2 
 אתה מוכר את עצמך

Gmaj7 E79
את החוראתה לוחץ  על הכפתור סותם

Bsus2 Asus2 
יפהתמכונית בי  אישה

Gmaj7 E79
 דיברת עם הלב שלךמתי בפעם האחרונה

Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79
Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79

Gmaj7 F#5+
 להתקדם תוך כדי תנועה

Bm7 E7
 תוך כדי חולשה תוך כדי בושה

7Gmaj F#5+ Bsus2 E79
 תוך כדי תנועהך כדי תנועהתו

Gmaj7 F#5+ Bsus2 
 תנועהלהתקדם תוך כדי תנועה תוך כדי

Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79

Bsus2 Asus2 
 אתה מושך בחוטים

Gmaj7 E79
 אתה דוחף מרפקים מוחק אנשים

Bsus2 Asus2 Gmaj7 E79
 נותן לרעל להשתחרר לא מתייסר

Bsus2 Asus2 
את עצמך  אתה מוכר

Gmaj7 E79
את הבור סוגר את האור  אתה חופר

Bsus2 Asus2 
 עבודה בית ילדה קטנה

Gmaj7 E79
 מתי בפעם האחרונה אמרת לה מילה טובה

Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79
Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79

Gmaj7 F#5+ 
 להתקדם תוך כדי תנועה

Bm7 9E7
 תוך כדי חולשה תוך כדי בושה

7Gmaj F#5+Bsus2 E79
 תוך כדי תנועה תוך כדי תנועה
Gmaj7 F#5+Bsus2 

ת  תנועהוך כדילהתקדם תוך כדי תנועה

Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79
Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79

7Gmaj F#5+Bsus2 E79
 תוך כדי תנועה תוך כדי תנועה
Gmaj7 F#5+Bsus2 

 תנועהלהתקדם תוך כדי תנועה תוך כדי

Bsus2 Asus2 Dmaj7 E79



654

 אתניקס- תותים 

F:פתיחה Am  C  Am 

CGC
 הקור שבגנך מול החום שבגני

GA
 הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי

CAmF: מעבר

CGC
 והוא מוכן אצלך בידהרימון שלך לא פרי

GA
 אצלי במחסנית הם מוכנים אחד אחד

CAmF: מעבר

CGAmC
 אור עולה מן המזרח יום חדש הגיע

Am   FG
 שנינו נתגבר על האימה

CGAmC
 תותים תותים בואי נקנה רק תותים

Am FG
 במקום עוד מכונות של מלחמה

CGC
את המיטה חסמת בהרבה שקים של חול

GAm
ה  בונקר שמשמאלועל ראשך קסדה מן

CAmF: מעבר

CGC
 רצית שנשמתי תהיה צרורה לעד

GAm
 אבל אצלי במחסנית הם מוכנים אחד אחד

CAmF: מעבר

CGAmC
 מן המזרח יום חדש הגיעאור עולה

Am   FG
 שנינו נתגבר על האימה

CGAmC
 תותים תותים בואי נקנה רק תותים

Am FG
הבמקום עוד מכונות של מלחמ
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 משינה- תחזור תחזור

FC7
 תחזור תחזור תן לי גב

FC7
 מתי מתי אני אוהב

FC7
 אולי אולי אני נגנב

FC7
 חלום חלום לך עכשיו

Gm BbFCGm
 זה כתוב בספרים בשירים במפות הכוכבים

Bb FCGm
א ת האושר מקוויםמה כולם מחפשים

Bb FC
 והגורל צבעו אפל עמוק בפנים

Gm BbFC
את מבינה  אל תבכי אחות קטנה זה לא פשוט

FC7
 מחר מחר יום חדש

FC7
 אויר אויר אני נרגש

FC7
גבתחזור  תחזור תן לי

FC7
 אולי אולי אני אוהב

Gm BbFCGm
 זה כתוב בספרים בשירים במפות הכוכבים

Bb FCGm
את האושר מקווים  מה כולם מחפשים

Bb FC
 והגורל צבעו אפל עמוק בפנים

Gm BbFC
את מבינה  אל תבכי אחות קטנה זה לא פשוט

FC7
 תחזור תחזור תן לי גב

FC7
 מתי מתי אני אוהב

FC7
 אולי אולי אני נגנב

FC7
 חלום חלום לך עכשיו

 צה הפסידההיה זה יום סגריר והקבו
 הוא היה מטורף אמר פוליטיקאי משופשף
 נהרגו עשרות אנשים סיים קריין הטלוויזיה

 נקווה שיהיה שקט עכשיו הפרסומות
 אישה מאוד יפה אני סוגר עם הכפתור
 עם חץ בתוך הלב מתחיל הלילה השחור

 לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת
 משהו בחיי הולך להשתנות

וןמעל אורות ניא
 מעל לעיר בטון
 אני רואה מלאך
 והוא אומר לי קח
את שנות התשעים

 משהו בחיי הולך להשתנות
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 אייל גולן- תחזרי

//A / Abm / F#m / B E//

Ab/C       B       A        E 
 תחזרי בבקשה ממך, תחזרי

B A C#m 
את הכול  אני לא מבקש

C#m   Ab         A            E 
 אסטרולוגים אומרים שהעולם יתהפך

E B A
 אם לא תחזרי זה יהיה נכון

Ab/C         B         A        E 
 תחזרי זו הייתה טעות, תחזרי

B A C#m 
 כמה זמן עוד צריך לשלם

C#m     Ab       A         E 
 חשבתי אתמול על הלילה ההוא

E B A
 על היום בו שמחנו יום שלם

E B A
 הכול היה יכול להיות ככה או אחרת

C#m       B            A 
 הכול יכול להשתנות אם תרצי

E A B A
 אני לוקח רכבת ונוסע לעבר

B F#m 
 המקום בו אולי תמצאי

Abm                   A 
 אין עם מי לדבר, תחזרי

F#m 
 אין עם מי לעשות

B E B
 מה לעשות, אין את מי לשקר

Abm                   A 
את מי לנשק, תחזרי  אין

E B F#m 
את החיים שלי  אין עם מי לחלק

Ab/C         B        A       E 
 רי בבקשה ממךתחז, תחזרי

B A C#m 
את הכוח שלך עליי  אני שונא

C#m     Ab       A          E 
 כבר הפסקתי לישון בלילות בגללך

E B A
 כבר נשאר פתאום לבד יותר מדי

Ab/C          B       A        E 
 תחזרי השעות חולפות, תחזרי

B A C#m 
 מתגעגע כבר לאיזה יום שקט

C#m         Ab   A              E 
 אתה בא איתי או לא שאלת על החוף

E B A
 ואני בחרתי רק לפחד

E B A
 הכול היה יכול להיות ככה או אחרת

C#m       B            A 
 הכול יכול להשתנות אם תרצי

E A B A
 אני לוקח רכבת ונוסע לעבר

B F#m 
 המקום בו אולי תמצאי

Abm                   A 
 אין עם מי לדבר, תחזרי

F#m 
 אין עם מי לעשות

B E B
את מי לשקר  מה לעשות, אין

Abm                   A 
 אין את מי לנשק, תחזרי

E B F#m 
את החיים שלי  אין עם מי לחלק



657

 מזי כהן- תחנה בזמן 

E E4 E 
את יודעת  עכשיו

4E E
את לא מופתעת-היו סימנים אצלו תמיד

A E
רווה הזו אל קו האופק אל כביש מהיהתא

A
 תמיד היה לו משהו להסתיר

E
את יודעת

Bm F#m A D 
 הוא לא ישאל לאן. מכונית נעצרת

Bm F#m E A 
 ואת תחנה בזמן. הוא חוזר אל הדרך

E E4 E 
את יודעת  עכשיו

4E E
את עוד שומעת .שאין זו אחרת מלבדך

A E
את הלילות שלא מצא מקום וידו קפוצה

A
 איש ללא מוצא-שוב אותו חלום

E
את יודעת

Bm F#m A D 
 הוא לא ישאל לאן. מכונית נעצרת

Bm F#m E A 
 ואת תחנה בזמן. הוא חוזר אל הדרך

E E4 E 
את נזכרת .עכשיו

4E E
 את מקשרת- סיפר סיפורים על מסעות

A E
אש  הדלת אז כבר הייתה פתוחה-איך בערה בו

A
 ולבו יוצא וידו שלוחה

E
.את נזכרת

Bm F#m A D 
 הוא לא ישאל לאן. מכונית נעצרת

Bm F#m E A 
 ואת תחנה בזמן. הוא חוזר אל הדרך
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 רמי פורטיס- תחנה סופית 

G Am 
קתדכן גם פה המלחמה צו

Bm 
 בתוך שקט דימיוני

F
 ורה של סרטפאכמו מת

Am 
 ברלין נראית לי כמו חלום

G
 לפעמים או שנדמה לי

Bm 
 לאנשים פה אין פנים

F
 רק חומה דקה חותכת

Am 
 את מה שיש להם בפנים

DBmF#mA
 הגבול פה צר ואין בו ערך

DBmF#mA
 אין שום מגע ואין שום דרך

GD
 מזרח שוב מסתתרה

 מאחורי קירות
G

 תביט למעלה ותראה
Bm 

 את השמים צועקים

G Am 
 בתוך דמעה שמתנפצת

Bm 
 עולות תמונות מן העבר

F
ספר-אינשטיין פה סיים בית

Am 
 ורק הזמן כאן נעצר
G
 ילדות שולחות ידיים

Bm 
 כדי להראות את הסימנים

F
 אתה רואה שבעיניים

Am 
 זוהי תחנה סופית

DBmF#mA
 הגבול פה צר ואין בו ערך

DBmF#mA
 אין שום מגע ואים שום דרך

GD
 המזרח שוב מסתתר

 מאחורי קירות
G

 תביט למעלה ותראה
Bm 

את השמים צועקים
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 אביתר בנאי- תחרות כלבים 

F#mC#m G#mD: פתיחה
F#m C#mG#mD

F#m C#m G#m D
 רצים במעגליםתחרות כלב

F#m C#m G#m D
 דיבור מרומז רעבות עיניים
F#m C#m G#m D

 אני רץ יחף בנעלים היפות
F#m C#m G#m D

 מגיע ראשון אני חלומות עמוקים

AE
 לא זוכר את הכתובת, נוסע במונית

Bm D
 בחושך כך הרבה זמןכל
AE

 הגאווה, הבשר, הייאוש
Bm            D

 אויבים גדולים שאני טיפחתי
AE

 בצחוק ובכי השמש להדליק את
Bm D
 ובמנגינה

F#m ED
 כבר נמצאאני, אני כבר מגיע

F#m C#mG#mD: מעבר
F#m C#mG#mD

F#m C#m G#m D
 המדרגות גבוהות רטוב המעקה

F#m C#m G#m D
 על הצוואר לחישות שקטות

F#m C#m G#m D
 במיטה בלילה שומע חצוצרות

F#m C#mG#m D
את התנועה  בלי לדעת לאן מכוון

D AE
 לא זוכר את הכתובת, נוסע במונית

Bm D
 בחושך כל כך הרבה זמן

AE
 הגאווה, הבשר, הייאוש

Bm            D
 אויבים גדולים שאני טיפחתי

AE
אתל  בצחוק ובכי השמש הדליק

Bm D
 ובמנגינה

F#m ED
 אני כבר נמצא, אני כבר מגיע
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 הפרברים- תלבשי לבן 

Bm  F#m  Bm  F#m 
 בקיץ הזה תלבשי לבן

A E D
 תחשבי מחשבות בהירות

F#m 
 אולי תקבלי מכתב אהבה

F#m     E       D 
 אולי נעשה בחירות

F#m    C#m     E       D 
 אני אבחר בך ואת בי תבחרי

A E D
 וביחד נהיה לרוב

Bm  F#m  Bm  F#m 
 אם בקיץ הזה תלבשי לבן

F#m     E       D 
 ותתפללי לטוב

Bm  F#m  Bm  F#m 
 בקיץ הזה תלבשי לבן

A E D
 וככה תצאי לבלות

F#m 
ץ הזה נעשה חתונהבקי

F#m     E       D 
 ויהי חלקך עם הכלות

F#m    C#m     E       D 
 אני אבחר בך ואת בי תבחרי

A E D
 וביחד נהיה לרוב

Bm  F#m  Bm  F#m 
 אם בקיץ הזה תלבשי לבן

F#m     E       D 
 ותתפללי לטוב

Bm  F#m  Bm  F#m 
 נצא מן הדעת בקיץ הזה

A E D
 ואחר כך נדע שלווה

F#m 
 יקרה לנו נס בקיץ הזה

F#m     E       D 
 אם רק תלבשי לבן

F#m    C#m     E       D 
 אני אבחר בך ואת בי תבחרי

A E D
 וביחד נהיה לרוב

Bm  F#m  Bm  F#m 
 אם בקיץ הזה תלבשי לבן

F#m     E       D 
 ותתפללי לטוב
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 כרמלה גרוס ואגנר- ונה אימפרסיוניסטית תמ

D
 משהו כאן

F#m D
 שבור לרסיסים

GDF#mG
 שרק השמש יכולה לאחות

D
 מכורסם עור

F#m D
 מחוספס מכדי מגע

GDF#mG
 לא ניתן להפיס בליטוף

C#m F#mG
ת  תיזעכההשמש

C#m F#mG
 כחולים של דרום צרפת שמים

C#m F#mG
 על גדות הירקון זבובונים תלויים

C#m F#mG
 כדגלונים ובד חולצה דק מתנפנף

GDF#mG
י תמונה אימפרסיוניסטיתהכל לכד

GDF#mG
 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

GD
 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

C#m F#mG
ת  תיזעכההשמש

C#m F#mG
 חולים של דרום צרפתכ שמים

C#m F#mG
 על גדות הירקון זבובונים תלויים

C#m F#mG
 כדגלונים ובד חולצה דק מתנפנף

GDF#mG
 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

GDF#mG
 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

GDF#mG
 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

GDF#mG
יהכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית ד כ ל  הכל

GDF#mG
יהכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית ד כ ל  הכל

GDF#mG
יהכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית ד כ ל  הכל
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לאה שבת- תמיד יחכו לך

ABE
 הו ילד עבר זמן

ABE
 נסעת לחפש רחוק מכאן

Bm AE/G# 
 ואני מחכה לך

ABE
 בעולם הו ילד שלי

ABE
 ציפור אדם כמו כולם

Bm AE/G# 
את האופק  מחפש

Am  BC#m
 כל מטוס שטס בשמים

DA
 מאיר בעיניים כל כוכב

F#m 
 מזכיר לי אותך

G#m C#m 
 נחליאלי לפני הגשם

DA
 צרצרים בשעות הערב

CG
לך תמיד  יחכו

ABE
 הו ילד כששקט

ABE
 אני יושבת במרפסת לנגן

Bm AE/G# 
 געגוע מנגינות

ABE
י  לד תשתדלהו

ABE
 להגיע לכאן מהר

Bm AE/G# 
 בשקט ככה אני מבקשת בשקט

Am  BDbm
 כל מטוס שטס בשמים

DA
 מאיר בעיניים כל כוכב

F#m 
 מזכיר לי אותך

G#m Dbm 
 נחליאלי לפני הגשם

DA
 צרצרים בשעות הערב

CG
לך תמיד  יחכו
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 אפרת גוש- תמיד כשאתה בא 

Gm פתיחה :Gm7 AmA
Dm Dm7 EmE
Gm            Gm7 AmA
Dm Dm7 EmE

Gm7          Gm 
בא כשאתה תמיד

A Am      
 יותר טיפה אני

Gm7    Gm 
 שאסור יודעת

Dm          A           Am 
 עוזרלאלי עוזרלאזה אבל

Dm7 
בא כשאתה

Em E
 מחזיקה שומרת אני

Gm7    Gm  
 עובר שהכלעד

Em       EA
 באת למה יודעת אני

Dm 
 שיאמר אסור ומה

): מעבר Dm ) Dm7 EmE
Dm Dm7 EmE

Gm7          Gm 
בא כשאתה תמיד

A Am      
 פחות טיפה אני

Gm7      Gm 
 מעצמי מרוקנת

Dm      A           Am 
 כוחות עוד שומרת אבל

Dm7 
בא כשאתה

Em E
 בגללך נופלת אני

Gm7     Gm  
 לבכות רוצה אני

Em       EA
 באת למה יודעת אני

Gm 
 לצפותלי אסור ומה

Dm                        Gm 
 לצאת אחד יום אצליח אולי

E Em   Bb7             Bb 
 באמת שאנימהבי תראה אולי

Dm                        Gm 
 לצאת אחד יום אצליח אולי

E Em     Bb7           Bb 
 באמת שאנימהבי תראה אולי

Gm מעבר :Gm7 AmA
Dm Dm7 EmE

Gm7          Gm 
בא כשאתה תמיד

A Am      
קצת כאילו אני

Gm7    Gm 
 שאסור יודעת

Dm           A              Am 
 אכפתלאלי אכפתלא כבר אבל

Dm7 
בא כשאתה

Em E
 מוכנה כאילו אני

Gm7     Gm  
 להיעלם לקום

Em       EA
 באת למה יודעת אני

Gm 
 לדמייןלי אסור ומה

Dm                        Gm 
 לצאת אחד יום אצליח אולי

E Em   Bb7             Bb 
 באמת שאנימהבי תראה אולי

Dm                        Gm 
 לצאת אחד יום אצליח אולי

E Em     Bb7           Bb 
 באמת שאנימהבי תראה אולי

Gm) : Gm7 Am(Ax3 מעבר
Gm             Gm7 Am

Gm)   : Gm7 AmA(x3סיום
Dm Dm7 EmE
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ת הגשש החיוור- על דיונה ראש'תן לשים

EAEAEAEA
ת  תן למוזות קצת לרעום ראש על דיונה´תן לשים

EG#DbmDbmBE
את הכבוד לצהל לנוח על כל שעל תן  תן

EAEAEAEA
ת  תן למוזות קצת לרעום על דיונהראש´תן לשים

EG#DbmDbmBE
את הכבוד לצהל לנוח על כל שעל תן  תן

BEBE
פה מלחמות ישנן בשפע  לא חסר-וצרות

G# DbmB
בצלתן לתפוס רקטה אז בין טיל לבין  רילקס

EAEAEAEA
ת  תן למוזות קצת לרעום ראש על דיונה´תן לשים

EG#DbmDbmBE
את הכבוד לצהל לנוח על כל שעל תן  תן

BEBE
 כשאני כותב אלייךענייר העט קור´ת

G# DbmB
 בעיניי מתנוצצת ודמעה של געגוע

EAEAEAEA
ת קצת לרעום ראש על דיונה´אז תן לשים  תן למוזות

EG#DbmDbmBE
את הכבוד לצהלת לנוח על כל שעל תן ן

BEBE
ת  שום דבר פה לא בוער איזי זמן וטייק איט´קח

G# DbmB
שם רק בסרט של וולט דיסני  מתעורר המדבר

EAEAEAEA
ת תאז קצת לרעום ראש על דיונה´ן לשים  תן למוזות

EG#DbmDbmBE
את הכבוד לצהל לנוח על כל שעל תן  תן

BEBE
 ועלייך רק חולם היום יושב בשקט כל

G# DbmB
 הלב תרסק אצלימ בין הבפלים והבפלות

EAEAEAEA
ת קצת לרעום ראש על דיונה´אז תן לשים  תן למוזות

EG#DbmDbmBE
את הכבוד לצהל לנוח על כל שעל תן  תן

BEBE
 קול ששון וקול חפלהר נשמע בצהלקול התו

G# DbmB
שם כל  אל תפריעו לשלווה ישראל עייפים

EAEAEAEA
ת קצת לרעום ראש על דיונה´אז תן לשים  תן למוזות

EG#DbmDbmBE
את הכבוד לצהל נוח על כל שעלל תן  תן

BEBE
 התותחים בחוצות אל תגידו בין הטנקים

G# DbmB
פה´שהחבר את השכניםה נהנים  עוד תעירו

EAEAEAEA
ל תתן קצת לרעום ראש על דיונה´שים  תן למוזות

EG#DbmDbmBE
את הכבוד לצהל לנוח על כל שעל תן  תן
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 בעז שרעבי-תני לי יד 

Am FE7Am
 שם בבית הקטן שושנים פורחות בגן

Dm7 G7CDmE
נ ו י ה ך הלבן ב ו ש ב הו

CFDdim Am/C 
 ואני חולם עכשיו על כנפיים של זהב

Bø AmB7E7Am
 איך בשמים אני עף ורק אלייך שב

Am E7
 תני לי יד מחבקת וטובה

Am 
 תני לי יד מחזקת ושלווה
Dm 
 תני לי יד וחכי לי אהובה

Am/C BøE7Am
 כשאני כאן לבד תני לי יד

Am FE7Am
 שם בצל אלון כבד חי לו זיכרון אובד

Dm7 G7CDmE
 ואיתי הוא כל העת כמו תמונה

CFDdim Am/C 
 ובשרבואני חולם עכשיו בסופה

Bø AmB7E7Am
 איני יכול עוד בלעדיו רוצה אותך עכשיו

Am E7
 תני לי יד מחבקת וטובה

Am 
 תני לי יד מחזקת ושלווה
Dm 
 תני לי יד וחכי לי אהובה

Am/C BøE7Am
 כשאני כאן לבד תני לי יד
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 בנזין-תני לי סיבה 

Dm       Am      
 את יודעת שניסיתי

Am        E 
 להגיע בחמש

Dm         Am      
 אבל איך שהתעוררתי

C G
 בשעון היה כבר שש
E Dm        
 אז נרדמתי עד שקמתי

E Dm 
 צב נפשי איוםבמ

Am          E      Dm 
 והבנתי שהלך לי כל היום

Dm         Am     
 לא יודע מה קורה לי

Am            E         
 למה כלום לא מסתדר

Dm       Am   
 ולגמרי לא ברור לי
C G
 אם זה שבר או משבר

E Dm        
 איך לרדת מהחבל

E Dm   
 שעליו אני תלוי

Am       E             Dm  
 לבדי אני רק שבר כלי חצוי

C G Dm 
 הווו אל תברחי לי
C G Dm 

לי, לא  לא אל תלכי
Am          E      Dm 
 תני לי לבוא אליך עכשיו

Dm       Am       
 אם תתני לי להבטיח

Am       E     
 לעצמי ולעצמך

Dm         Am      
 אז עכשיו אני מבטיח

C G
 שיותר לא נסתבך

E Dm 
 והכל יהיה בסדר

E Dm     
 לא יהיו עוד עניינים

Am          E              Dm   
 בשבילך הבאתי זר של שושנים

C G Dm 
 הווו אל תברחי לי
C G Dm 

לי, לא  לא אל תלכי
Am          E      Dm 
 תני לי לבוא אליך עכשיו

C G Dm 
 הווו אל תצחקי לי
C G Dm 

לי, לא  לא אל תבכי
Am             E      Dm 
 תני לי סיבה לחזור למוטב
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 רמי קליינשטיין-תפוחים ותמרים 

Dm GmAm
א  תראה אותה בוכה,ל השוקאם תלך

Dm BbC
 מוציאה עוד ממחטה, אשה יפה בין הפירות

Dm GmAm
 מה קרה לך חמודה, הרוכלים לה צועקים

Gm BbC
 הוא מצא לו נערה, זה אהובי שלא רוצה

A7 Dm
 קחי לך תפוחים ותמרים

Edim Dm/F 
את יומך  המתיקי

G7Bb
 הוא לא שווה את הכאב

7ADm
 שמתרוצץ אצלך בלב

Dm GmAm
את האיש  שלא אוהב אותה,היא אוהבת

Dm BbC
 לך לא מספיקים, לחיים שושנים שמלת פרחים

Dm GmAm
 בלי נסיון חיים, אתה רוצה אישה פלקט

Dm BbC
 קפואה ובלי קמטים, אתה רוצה ילדה נערה

A7 Dm
 קחי לך תפוחים ותמרים

Edim Dm/F 
את יומך  המתיקי

G7Bb
 הוא לא שווה את הכאב

7ADm
 שמתרוצץ אצלך בלב

Dm GmAm
 והיא פה מחכה בין דוכני שווקים

Dm 
 שאתה תרצה אותה אהובה

Bb C
 רק כשנוח ומתאים

A7 Dm
 קחי לך תפוחים ותמרים

Edim Dm/F 
את יומך  המתיקי

G7Bb
את הכאב  הוא לא שווה

7ADm
 שמתרוצץ אצלך בלב

A7 Dm
 קחי לך תפוחים ותמרים

Edim Dm/F 
את יומך  המתיקי

G7Bb
את הכאב  הוא לא שווה

7ADm
 שמתרוצץ אצלך בלב
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 אבטיפוס-תשאירי לי מקום לחבק אותך 

F#m 
 אמרת לי אתמול

Am 
 שחלמת עלי בלילה

Em 
 זה דבר כל כך נחמד

Gm DF#m
 לדעת שמישהו חולם עליך

Am 
 גם אם זה חלום קצר

Em 
 ואם זו את

Gm D
 זה אפילו עוד יותר נחמד

Bm F#m
 תחלמי תחלמי

DBmF#mC#m
 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

DBmF#mC#m
 לחבק אותך בחלוםותשאירי לי מקום

DBmF#m
 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

F#m Am
 כשאת ישנה ומחייכת לעצמך

Em 
 אני שמח שאני שם

Gm D
 לפעמים

F#m 
 נחמד שחולמים עליך

Am 
 גם אם זה חלום קצר

Em 
 ואם זו את

Gm D
 זה אפילו עוד יותר נחמד

Bm F#m
 תחלמי תחלמי

DBmF#mC#m
 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

DBmF#mC#m
 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

DBmF#m
 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום
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 ירמי קפלן-תתחיל מאפס 

DGDG: פתיחה

DG
 אם אין לך לאן ללכת

DG
 אתה מוזמן להישאר

DG
בתחברים הם דלת מסתוב

DG
 והאף שלך מדמם

DG
 מה קרה עם כל הקסם

DG
 שפעם חילקת בכמויות

DG
את כל החשק  מי גנב

DG
 אולי מספיק עם השטויות

Bm            A
 במקום שטויות תתחיל לבעוט

GC
 במקום לצעוק תתחיל לחיות

Bm AC
 במקום שטויות תתחיל לבעוט להם בבטן

DG
 אז אם אין לך לאן ללכת

DG
 אתה לבד כך מסתבר

DG
 והכלבים נובחים בדלת

DG
 כדאי שתתעוררר חב

Bm            A
 במקום שטויות תתחיל לבעוט

GC
 במקום לצעוק תתחיל לחיות

Bm AC
 במקום שטויות תתחיל לבעוט להם בבטן

DGDG
 תתחיל מאפס תתחיל מאפס

AGAG
לך עוד לא אבוד לך  עוד לא אבוד

Bm            A
 חיל לבעוטבמקום שטויות תת

GC
 במקום לצעוק תתחיל לחיות

Bm AC
 במקום שטויות תתחיל לבעוט להם בבטן

DGDG
 תתחיל מאפס תתחיל מאפס
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 אביתר בנאי- תתחנני אלי 

Gm Eb
 כמה אלימות כמה עצבים

7CmBb
 באיזה רחמים גדולים אני

D7/F# D7
 מפנק אותי

Dm/F Bb
 כולם סובלים מאהבה מאוד

Bb Eb
 תתחנני אלי היום בלילה

D7/F# GmCm
.תבכי עלי הרבה

Gm Eb
ש  קשה אני תמיד מרגישכמה
7CmBb

 שזה עוד כלום שיש הרבה
D7/F# 
 יותר נמוך
Dm/F Bb

 אני נבהל ובורח
Bb Eb

 אני לא יודע להיות שמח
D7/F# D7GmFEbEb

אה..גם לא להיות עצוב  אה או

A
 עולם קשוח

F#m 
 אני יכול עליו

G
כ וחרק עם

D
 רק בבעיטות למוח

AF#m
 שישרף הכל בלחש

GD
 תתחנני אלי

GD/F# D/G#  D/G 
 תתחנני אלי

A
 עולם קשוח

F#m 
 אני יכול עליו

G
 עם כוחלך
D

 בעיטות למוחלך על
AF#m

 שישרף הכל בלחש
GD

 תתחנני אלי
GG/F# G/E D

 תתחנני אלי

Gm Eb
 לחלון שלך הייתי מנגן

7CmBb
 עם גיטרה ופרחים

D7/F# D7
 דמעות וגשם

Dm/F Bb
Bb Eb

D7/F# D7

Gm7 Gm7 FEb
Gm7 Gm7 FEb

Eb D7/F# 

Gm Eb
 כמה אלימות כמה עצבים

7CmBbD7/F# Gm
אואו או או או או  או או או
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צ שלישיית מה קשור- אנס'תתנו לו

Dm: פתיחה Gm A 

Dm 
 אני לא אהוד בנאי

C
 אני לא גידי גוב

Gm 
 אני לא שלמה ארצי

Am 
 אפילו לא קרוב

Dm 
ןאיינשטייאני לא אריק

C
 אני לא שלום חנוך

Gm 
 אני לא שלמה גרוניך

Am 
 ולא יוני בלוך

Dm          
 אבל אני שר

Am   GmA
 מהלב מהלב מהלב

Dm          
 אבל אני שר

Am   GmA
 מהלב מהלב מהלב

Dm 
 אני לא דודו טסה

C
 אני לא אהוד מנור

Gm 
 בטח לא סמיר שוקרי

Am 
 אף פעם לא ניגנתי בכינור

Dm 
 אני לא עמיר בניון

C
 אין לי כזה מנעד

Gm 
 אני לא שירי גבסו או נינט

Am 
 הייתי בכוכב נולדלא אף פעם לא

Dm          
 אבל אני שר

Am   GmA
 מהלב מהלב מהלב

Dm          
 אבל אני שר

Am   GmA
 מהלב מהלב מהלב

Dm C
שר(אני לא דני רובס )איך הוא

ADm
חם(אני לא דני ליטני )לא אין לו יחס

Dm C
)אין לו דודה ולא דוד(י לא דני סנדרסון אנ
ABb

 אני לא יכולה בלעדיך

Ebm             
צ  אנס'תתנו לו

Bbm 
 הוא שר מהלב

G#m Bb
 מהלב מהלב

Ebm             
צ  אנס'תתנו לו

Bbm 
 הוא שר מהלב

G#m Bb
 מהלב מהלב

Ebm             
צ  אנס'תתנו לו

Bbm 
 הוא שר מהלב

G#m               Bb
)מהלב( הוא רוצה לאמא
Ebm               Bbm 
)הוא מהלב( הוא רוצה לאמא
G#m               Bb
)הוא מהלב( הוא רוצה לאמא
Bm 
 הוא רוצה לאמא

EbmBb:סיום G#m Bbm 


	אבל אין  -  משינה
	אבסורד  -  שלמה ארצי
	אבשלום  -  אריק איינשטיין , שלום חנוך
	אגדת דשא  -  אריק איינשטיין
	אדבר איתך  -  חווה אלברשטיין
	אדום  -  איגי ווקסמן
	אדוני הממון  -  שי להב ודן תורן
	אדם בתוך עצמו  -  שלום חנוך
	אהבה בטוחה  -  נעליים
	אהבה בסוף הקיץ  -  צביקה פיק
	אהבה קטנה  -  שירי מימון
	אהבה קצרה  -  ארכדי דוכין ומאיר בנאי
	אהבה של אמא  -  אורנה ומשה דץ  ,  זהבה בן
	אהבנו  -  אביב גפן
	אהבת נעורי  -  שלום חנוך
	אהוב יקר  -  רונית שחר
	אהובתי  -  משינה
	אוהב אותה שונא אותה  -  אביב גפן
	אוטו זבל  -  הבילויים
	אוכלת מהצד  -  השוונג של הפיתה
	אומרים ישנה ארץ  -  נעמי שמר
	אומרים ישנה ארץ  -  שלמה ארצי
	אופטיקאי מדופלם  -  משינה
	אור הירח  -  אביב גפן
	אותך  -  שלישיית גשר הירקון
	אז למה לי פוליטיקה עכשיו  -  משינה
	אז מה קרה לך  -  שוטי הנבואה
	אחד אלוהים  -  איפה הילד
	אחלה בחלה  -  הדורבנים
	אחלום לנצח  -  מופע הארנבות של דוקטור קספר
	אחרי הכל את שיר  -  שלמה ארצי
	אחרי שנסעת ( ואותך )  -  מתי כספי
	איך הוא שר  -  דני רובס
	איך כש  -  יוסי אלפנט
	איך שגלגל מסתובב  -  שמוליק קראוס
	איך שיר נולד  -  יהונתן גפן
	אילנה  -  אביב גפן
	אימפריות נופלות לאט  -  דן תורן
	אין אהבה  -  נעליים
	אין אני  -  שוטי הנבואה
	אין כמו האהבה שלך  -  דניאל סלומון
	אין לי ארץ אחרת  -  גלי עטרי
	אין מוצא  -  אדם
	אין מקום אחר  -  משינה
	אין עוד יום  -  גידי גוב
	אין קץ לילדות  -  רמי פורטיס
	איני יכול  -  ניסים סרוסי
	אינך יכולה  -  החלונות הגבוהים
	אכזבה  -  משינה
	אל האור  -  אבי גרייניק
	אל תדאג  -  אביב גפן
	אל תדליקו לי נר  -  הקליק
	אל תשכחי אותנו  -  מיסטר הארי
	אל תשכחי לזכור אותי  -  טיפקס
	אלה  -  שלום חנוך , דפנה ארמוני
	אלוהים מרחם  -  מתי כספי , שלמה גרוניך
	אלעד ירד אל הירדן  -  דודו אלהרר
	אלפי ילדים מוכים  -  יציאת חירום
	אם את הולכת  -  דן תורן, ברי סחרוף ומאור כהן
	אם הייתי שר לך  -  יגאל בשן
	אם זה נגמר זה חבל  -  ענבל פרלמוטר
	אם זו אהבה  -  מזי כהן
	אם כבר  -  היהודים
	אם כבר לבד  -  החברים של נטשה
	אם תבוא  -  מירב סימן טוב
	אם תלך  -  הפרויקט של עידן רייכל
	אמא אדמה  -  אריק איינשטיין
	אמא תראי  -  אביב גפן
	אמסטרדם  -  נוער שוליים
	אמצע הלילה  -  הראל מויאל
	אמרו לו  -  אריק איינשטיין
	אמריקה  -  רמי פורטיס
	אנבל לי  -  יוני בלוך
	אנה  -  משינה
	אנחנו לא צריכים  -  שלמה ארצי
	אנחנו שניים  -  משינה
	אנטארקטיקה  -  קורין אלאל
	אני אוהב אותך  -  החברים של נטשה
	אני אוהב אותך לאה  -  צביקה פיק
	אני אשתגע  -  נורית גלרון
	אני אשתנה  -  ירמי קפלן
	אני ואתה  -  אריק איינשטיין
	אני נושא עימי  -  שלמה ארצי
	אני סולחת  -  ג'וזי כץ
	אני רואה אותה בדרך לגימנסיה  -  אריק איינשטיין
	אני שונא  -  אביב גפן
	אנשי הגשם  -  אורנה ומשה דץ
	אף פעם לא תדעי  -  שלמה ארצי
	אפילו דקה  -  מתי כספי
	אפשר  -  יוני בלוך
	אצלי הכל בסדר  -  מיקה קרני
	ארוץ אליך  -  שרון רוטר
	ארץ טרופית  -  מתי כספי
	ארץ קטנה עם שפם  -  קורין אלאל
	אשליות  -  ניסים סרוסי
	את  -  מוש בן ארי
	את דומה לכלב  -  שייגעצ
	את לא כמו כולם  -  משינה
	את לא לבד  -  קוזינה
	את מסננת אותי  -  קוקו ( אסי וגורי )
	אתה תותח  -  שרית חדד
	אתם זוכרים את השירים  -  חנן יובל
	ב.מ.וו שחורה  -  אתניקס
	בא מכאב  -  דניאל סלומון
	באה אליכם  -  מירי מסיקה
	באמונה עיוורת  -  ברי סחרוף
	באנו חושך לגרש  -  שיר עממי לחג החנוכה
	באת עם השקט  -  דודו טסה
	בבוקר של קטיפה  -  רמי פורטיס
	בגלל הרוח  -  שלומי שבת
	בגללך  -  אריק איינשטיין
	בדד  -  זהר ארגוב
	בדידותי  -  טאטו
	בדרך אל הים  -  משינה
	בוא  -  ריטה  ,  עברי לידר
	בואי  -  הפרויקט של עידן רייכל
	בואי דינה  -  מופע הארנבות של דוקטור קספר
	בואי נתחבק  -  אלון אוליארצ'יק
	בואי וניפול  -  משינה
	בוקר טוב איראן  -  אביב גפן
	בוקר טוב עולם  -  אבטיפוס
	בורח  -  נמרוד והבודדים
	בחברה להגנת הטבע  -  אריאל זילבר
	בטי בם  -  אריאל זילבר
	ביום ובלילה  -  כוורת
	ביום של הפצצה  -  רמי קליינשטיין
	ביום שמש יפה  -  עברי לידר
	בין האצבעות  -  רותי נבון
	בכל פעם שאני מתאהב  -  יזהר אשדות
	בלדה בין כוכבים  -  פופיק ארנון
	בלדה לנאיבית  -  יעל לוי
	בלדה לסוכן כפול  -  משינה
	בלדה לעוזב קיבוץ  -  החלונות הגבוהים
	בלוז בתי הזיקוק  -  ארון שבו
	בלילות הקיץ החמים  -  מתי כספי , יהודית רביץ
	בלילות של ירח מלא (גירסא אקוסטית)  -  ערן צור
	בלילות של ירח מלא  -  ערן צור
	בן המלך  -  משינה
	בני ילד רע  -  ריקי גל
	בספסל מול האגם  -  משינה
	בפונדק קטן  -  בני ברמן
	ברחובות שלנו  -  משינה
	בריכה  -  נעליים
	ברית עולם  -  מתי כספי
	בשבילי  -  שירלי צפרי
	בשמלה אדומה  -  להקת פיקוד מרכז
	בשמלה אדומה  -  מופע הארנבות של דוקטור קספר
	בתוך  -  דפנה ארמוני
	גאולה  -  חמי רודנר
	גבר הולך לאיבוד  -  שלמה ארצי
	גברת נהדר  -  נעליים
	גברת שרה השכנה  -  משינה
	גוונים  -  הגבעטרון
	גולה גולה  -  הבליינים
	גוליית  -  כוורת
	גיבור גדול  -  סי היימן
	גיטרה וכינור  -  אריק איינשטיין
	גלשן  -  דני סנדרסון
	גן החטאים  -  אביב גפן
	גן נעול  -  שוקי ודורית
	גן סגור  -  גידי גוב
	גשם  -  בנזין , אלי לוזון
	גשם  -  מאיר בנאי
	גשם אחרון  -  עברי לידר
	גשם חזק  -  מוניקה סקס
	גשם כבד עומד ליפול  -  דני ליטני , אביב גפן
	דברים שרציתי לומר  -  יהודה פוליקר
	דוד  -  דודי לוי
	דוד ושאול  -  אהוד בנאי
	דון חואן  -  הראל מויאל
	דני  -  משינה
	דקה אחת  -  יובל לוריא
	דרך  -  מוש בן ארי
	דרך ישנה  -  סוזי ופארן , הגבעטרון
	דרכנו  -  דני בסן
	האדמה בוכה  -  מוקי די
	האהבה הישנה  -  שלמה ארצי
	האהבה מתה  -  תמר גלעדי
	האהבה שלי  -  יצחק קלפטר
	האיש שראה הכל  -  רוקפור
	האם להיות בך מאוהב  -  אביב גפן
	הביאו את הסתיו  -  איפה הילד
	הבל החן שקר היופי  -  השרוף
	הבלדה על...  -  יזהר אשדות
	הבלדה על חדווה ושלומיק  -  מירי אלוני
	הבלדה על יואל משה סלומון  -  אריק איינשטיין
	הברית שצריך לחדש  -  חמי רודנר
	הדלת  -  רמי פורטיס וברי סחרוף
	הדפוק הזה  -  ירמי קפלן
	הוא לא ידע את שמה  -  להקת הנח"ל
	הולך בטל  -  תמוז
	הולך לאיבוד  -  אביב גפן
	הולך קדימה  -  אביב גפן
	הזאב והאיילה  -  אביתר בנאי
	החברה הטובים  -  נערי רפול
	החדר האינטימי שלי  -  תערובת אסקוט
	היא הולכת בדרכים  -  אלון אוליארצ'יק
	היא לא דומה  -  ארכדי דוכין
	היום  -  אהוד בנאי
	היא אוהבת  -  פיטר רוט
	היא כל כך יפה  -  כוורת
	היא לא יודעת מה עובר עלי  -  שלמה ארצי
	היא לא תשוב  -  אתניקס
	הידעת את הדרך  -  אפרים שמיר
	היה לי חבר היה לי אח  -  דודו טסה
	היינו עושים אהבה  -  כנסיית השכל
	הייתי אומרת  -  עידית חכמוביץ' , מתי כספי
	הייתי בגן עדן  -  שרית חדד
	הייתי מניאק  -  שוטי הנבואה
	הכוכבים דולקים על אש קטנה  -  משינה
	הכוס הכחולה  -  עברי לידר
	הכח לתת  -  קוזינה
	הכי יפה בעולם  -  מאור כהן
	הכי קרוב לבד  -  אביב גפן
	הכל מבינה  -  פורטרט
	הכל מתפורר  -  אביב גפן
	הכל עד לכאן  -  עמיר בניון
	הכעס  -  רוקפור
	הלילות הקסומים  -  המכשפות
	המגפיים של ברוך  -  כוורת
	המילים החסרות  -  שי גבסו
	המכשפות  -  המכשפות
	המכתב  -  אביב גפן
	המנון לאדישות  -  ערן צור
	המוות אינו מחוסר עבודה  -  רמי פורטיס
	הנה ההומור שלי  -  אבטיפוס
	הנה הנה  -  מתי כספי
	הניצוץ  -  שרון רוטר
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