
 בני המושבים 
 
 

 / נעמי שמר  בסיני בהאחזות הנח"ל
 

  בהאחזות הנח"ל בסיני
  המון דברים יפים ראו עיני

  חיילת יחפה -כמו למשל 
 . וצמתה מוטלת על כתפה

 
  ובחצר היו החיילים

  צולים דגים גדולים על גחלים
  המון דברים יפים ראו עיני

 . בהאחזות הנח"ל בסיני
 

  שם כל השרות והדליות והרינות
  קזוארינות פסעו לאט בתוך שדרת
  עם כל האור וכל הפנאי

 . אשר ראיתי בעיני
 

  בהאחזות הנח"ל בסיני
  אני לא האמנתי לעיני

  כשראיתי מעשה כשפים
  ספרי שירה קטנים על מדפים

 
 ' שירי רחל ו'כוכבים בחוץ

 ; כמו לפני שנות אלף בקיבוץ
 , אני ממש שפשפתי את עיני

 . בהאחזות הנח"ל בסיני
 

 ... ליות והרינותכשכל השרות והד
 

  בהאחזות הנח"ל בסיני
  אני לא האמנתי לעיני

  כשפתאום פגשתי בפינה
 . את ארץ ישראל הישנה

 
  את ארץ ישראל האבודה

 , והיפהפיה והנשכחת
  והיא כמו הושיטה את ידה

  כדי לתת ולא כדי לקחת
 

 , ואני לא האמנתי לעיני
 . בהאחזות הנח"ל בסיני

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 ... איך כל השרות והדליות והרינות
 

 , בהאחזות הנח"ל בסיני
  המון דברים יפים ראו עיני
  המון דברים יפים שבגללם
 . רציתי לחבק שם את כולם

 
 ; ללחוש לפרצופים הנבוכים

 ?" הו מי יתנני במדבר "מלון אורחים
 '?" הו מי יתנני במדבר "מלון אורחים)

 
 , עם כל השרות והדליות והרינות

  אפסע לאט בתוך שדרת קזוארינות
  עם כל האור וכל הפנאי

 .אשר ראיתי לפני במו עיני במו עיני
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 , אלף תוכניות בידור ויחסי ציבור 
 , דוחפים לנו כדור ועוד כדור ועוד כדור

 - שלא נחשוב, שלא נרגיש, שלא נראה ברור
 ? למה לתקן בכלל את מה שלא שבור

 , אלף תוכניות בידור ויחסי ציבור
 , דוחפים לנו כדור ועוד כדור ועוד כדור

 , ריטלין לילדים שלא יפריעו בשיעור
 ? למה לתקן בכלל את מה שלא שבור

 
 , אחד מעורר אבל מערער, על הלשון אחד לישון

אחד מרדים, אחד להרים, נוגדי חרדות, נוגד 
 , קרחות

 נוגדי דיכאון, מחדד זיכרון, מדכא תיאבון בטעם 
 

 , אם אתם רואים את זה, בבטן מרגישים את זה
 . אנחנו לא לבד-קולטים את זהעכשיו אתם 

 , אפשר עוד לתקן אם נצליח לדמיין
  - אף פעם לא נהיה לבד, נקרא בקול אחד

 ! לשבט: לקום
 ! לשבט: לקום
 ! לשבט: לקום

 .אף פעם לא נהיה לבד, נקרא בקול אחד

 
 

 מסביב למדורה / נתן אלטרמן
 

 אומתם לא היתה להם אם
 ם לדרךלא ידעה בצאת

 היה לילה עמוק ונושם
 .כתמיד בניסן, הירח

 
 וישבה שם עדת נערים בני בלי שם

 ,חשופי מרפקים וברך
 הם הקשיבו הקשב והחרש
 .או שילבו בשיחה דבר ויכוח
 לפניהם עלי רגל של אש
 מדורה חגה נעה ברוח

 ,לא יותר אך בכתב האומה העיקש
 אותו לילה נחרט עלי לוח

 
 את העול הפשוט כעפר

 ם נשאו בלי הבט אחורהה
 לא תקע לפניהם השופר

 לא לוטף קדקודם בליל חורף
 לא בשני שרוולים הקשורים לצוואר

 רק הסוודר חיבקם מעורף
 

 נעליים נוקשות ילקוטים
 סעודה של זיתים ופרי תומר

 וספלי אלומיניום קמוטים
 ורעות וקורבן לאין אומר

 מה נוסיף ונמנה מדברים פעוטים
 ה החומרנוצרות אגדות ז
 

 מה נשיר עליהם מה נשיר
 הם עושים זאת יפה מאיתנו

 בעצמם הם כותבים להם שיר
 ואפילו ספרים כבר נתנו

 זהו טיב הפלמ"ח הוא איננו משאיר
 כל מלאכה לשלא משלנו

 
 אבל ככה יוגד נא לאמור

 נערים להוי נא ידוע
 בין חגיו הגדולים של הדור

 אין יפה מחגכם הצנוע
 למולכם האומה על סיפו של הדרור

 משתחווה ובוכה הבינוה

 

 
 

 
 לשבט לקום / שבק ס

 

 

 , תוכניות מציאות זה לא מציאה
 , אז בוא צלם, צלם לי את היציאה

 , צטרף לנסיעה זו תרבות בשיאהת
 . המיטב של המיטב שהחברה מציעה

 , כולם רוצים להיות איתי בבריכה
 , מינימום בגדים מקסימום ליחה

 , את הפאנץ' של הבדיחה נסדר בעריכה
עם כמה צחוקים מוקלטים חה חה חה חה 

 . חה
 , נושא לשיחה, בידור לכל המשפחה

 , אחרי הפרסומות נשדר גם ת'שפיכה
  - שניות של תהילה,לא צריך שום עלילה5 

 . נוספים אצלך בציצי  011ccתעמיסי 
צלם, צלם ואל תחמיץ, את זאת בורח לה 

 , הציץ
 . ואם השר פתאום הפליץ נדפיס וגם נפיץ
 ? מי זכה במיליון? מי המוקיון של המדינה

 . תעקוב כל העונה ותשרוף את האונה
 

 , אלף תוכניות בידור ויחסי ציבור
 , וחפים לנו כדור ועוד כדור ועוד כדורד

  - שלא נחשוב, שלא נרגיש, שלא נראה ברור
 ? למה לתקן בכלל את מה שלא שבור

 , אלף תוכניות בידור ויחסי ציבור
 , דוחפים לנו כדור ועוד כדור ועוד כדור

 , ריטלין לילדים שלא יפריעו בשיעור
 ? למה לתקן בכלל את מה שלא שבור

 
 , תר מה שגדל אסורמה שמהונדס מו

רוצים שנחשוב עקום, להשאיר את הציבור 
 . בור

  מזריקים חרדה ישר לתת מודע
 . שנרוץ ונקנה עוד כדורי הרגעה

 , משדרים לנו מה לחשוב, מה לעשות
 . שאנחנו לא יפים מספיק, תמיד שווים פחות

 , את העיניים, ת'אזניים, מעדיפים לכסות
 . את הכלבים בשפיות לשסות

 , רק תפל ללא תכלית -נדע מה להחליטשלא 
 . די עם הנמנום, סחבק לא רוצה להיות רדום

  בואו ונקום, נכוון אל המרקע את האקדח
 . אל האח שצופה בנו דרך המסך

 
 , סבון

בוא נוסיף עוד  -זאנקס, בוטוקס, קודאין
 . תוספים
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 עבדים / ברי סרוף

 
  על נהר אספירין ישבנו

  במקומות המוכרים
  לא שומעים לא רואים

  כאילו אנחנו אוויר
  מעט יגמר הסרט עוד

  בקרוב המציאות
  התמונה מטושטשת

  והצליל לא ברור
 

  כי כולנו עבדים אפילו
  שיש לנו כזה כאילו
  פותחים פה גדול

  ומחכים לעונג הבא
  כולנו מכורים של מישהו
  שמבקש עכשיו תרגישו

  פותחים פה גדול
  ומחכים למנה הבאה

 
  חלונות ראווה יפים פה

  זה הכל למכירה
  אנחנו תלויים גם

  עם פתקי החלפה
  אז מה נעשה עם הכעס הזה

  מה יהיה עם הקנאה
  כולם רוצים להיות חופשיים

  אבל ממה אלוהים ממה
 

 ...כולנו עבדים אפילו
 

 
 

 
 ילדי הירח / אהוד מנור

 
  הם עזבו את ההורים

  כשדונובן ודילן
  הפריחו יונים במצעדי הפזמונים

  הם שרו לט איט בי
  באישונים גדולים ובוערים

  שילבו קולות ולבבות
  כמו גשר על פני מים סוערים

 
  הם למדו את אמת

  ברוס וגינסברגמלני 
  מן הכתובות ברכבות התחתיות

  הם שרו נתגבר במצעדי חירות ואהבה
  בשק שינה זוגי בצד הכביש
  למדו שוויון רעות וגם אחווה

 
  אחד אחד היו נאספים
  מגודלי שיער ויחפים
  חולמים ביחד ועפים

  ילדי הירח
  ילדי הירח
  ילדי הירח
  ילדים יפים

 
  ביל בלע שלושים גלולות

  וג'ון עובד עם אבא
  לג'ין יש ילדה מוודסטוק או מקנדה

  לנורמן יש חנות מזון טבעי ומוצרי חלב
  נשא את קתי לאישה

  וישלם משכנתה כל חייו
 

 ...אחד אחד היו נאספים
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