
 שיר לשלום
 מירי אלוני

 מילים: יענקל'ה רוטבליט
 לחן: יאיר רוזנבלום

 

  

 תנו לשמש לעלות
 לבוקר להאיר, 

 הזכה שבתפילות
 אותנו לא תחזיר.

 
 מי אשר כבה נרו

 ובעפר נטמן, 
 בכי מר לא יעירו
 לא יחזירו לכאן.

 
 איש אותנו לא ישיב
 מבור תחתית אפל,

 כאן לא יועילו
 לא שמחת הניצחון

 שירי הלל. ולא

 לכן, רק שירו שיר לשלום
 אל תלחשו תפילה.

 מוטב תשירו שיר לשלום
 בצעקה גדולה.

 
 תנו לשמש לחדור 

 מבעד לפרחים.
 אל תביטו לאחור, 

 הניחו להולכים.
 

 שאו עיניים בתקווה,
 לא דרך כוונות.

 שירו שיר לאהבה,
 ולא למלחמות.

  –אל תגידו יום יבוא 
 הביאו את היום!

 הוא כי לא חלום
 ובכל הכיכרות
 הריעו לשלום!

 
 לכן, רק שירו שיר לשלום...

   
 לבכות לך
 אביב גפן

 מילים ולחן: אביב גפן
 

  

 אני הולך לבכות לך
 תהיה חזק למעלה.
 געגועי כמו דלתות 
 שנפתחות בלילה.

 
 לנצח אחי, אזכור אותך תמיד

 וניפגש בסוף, אתה יודע.
 ויש לי חברים, אבל גם הם כבים

 מול אורך המשגע.אל 

 כשעצובים הולכים לים,
 לכן הים מלוח.

 וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר, 
 לא געגוע.

 
 לנצח אחי....

 
 וכמו הגלים, אנחנו מתנפצים,

 אל המזח, אל החיים.

 

    
 האיש ההוא
 שלמה ארצי

 מילים: נתן יונתן
 לחן: שלמה ארצי

 

  

 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
 כערבות הבוכיות.אשר היה 

 
 למרגלות ההר נולד

 ליד הנחל.
 בחורף שר בין ערבות בוכיות.

 בקיץ בין אורות בצעי המים
 לחמו שילח על פני הנחל לדגה.

 מקני הסוף כרת לו עפיפון.
 וכשהיה לאיש

 מגבעולי הערבות הבוכיות נטה סוכה, 
 מאבן המבצר האפורה בנה לו בית,

 על מי הנחל טחנה הקים,
 זרע שדות.

 שלח הונו על פני הים באניות סוחר.
 אך יש אשר יניח כלי מלאכתו,

 ויהיה פתאום לאיש אחר.
 

 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
 אשר היה כערבות הבוכיות.

 
 למרגלות ההר נולד, ליד הנחל

 יידוד פזור נפש על ההר או בבכאים.
 ובנופלו בבוקר לא עבות אחד על אדמתו,

 עולם ליד אמות המים השקטות.יקנו לא אחוזת 
 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

 אשר היה כערבות הבוכיות
 וכמו מבצר עתיק היה בסוף הדרך.



 


