


פני קטיפה שראיתי  
רוך ותמימות של פורקן נעורים  

בך לגעת רציתי  
ולא היו בך חיים  

שמך חקוק על האבן  
רק אהבה נשארה לי בלב 

את עכשיו בגן עדן  
ולי נשאר הכאב

אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות  
אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות  

הן זולגות אל הקבר החם  
.  יורדות בכל העולם

לי  היתהמלבדך לא 
אף נערה לא אהבתי לפני  

אמונים לך שמרתי  
ואשמור לך גם אחרי 

פני קטיפה בשמיים  
לי מחייכת מבין עננים  

את עוצמת עיניים  
ומתכסה לך בתכריכים

אתניקס ואייל גולן: ביצועקליסקיזאב נחמה ותמיר : זאב נחמה     לחן: מיליםלשיר דמעות     קישור

אני הולך לבכות לך
תהיה חזק למעלה

געגועיי כמו דלתות
שנפתחות בלילה

אזכור אותך תמיד, לנצח אחי
אתה יודע, וניפגש בסוף

ויש לי חברים אבל גם הם כבים
אל מול אורך המשגע

הולכים ליםכשעצובים 
לכן הים מלוח

,וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר
לא געגוע

...לנצח אחי

וכמו הגלים אנחנו מתנפצים
...אל החיים, אל המזח
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אביב גפן: מילים ולחןלשיר לבכות לך  קישור 

שירי  קינה  מתקופתנו

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=4LATM8zFsgc
https://www.youtube.com/watch?v=XjVUzfb_oBo


הירחקשרלשירקישור

,  לא יכולה לראות אותו
.  מפריד ביננו ים

אבל עלי וגם עליו  
.  אותו ירח קם

אחוז ירח בידו 
,  ושים בתוך ידי

,  האר עיננו ממרומים עכשיו
ועד עלות השחר 

נא טוב אלי  הייהרק 
-כי בא לילי 

.  קשר הירח שלי
,  חבק ירח את כתפו

,  לצוארינשק 
אמץ את שנינו אל ליבך 

.  עכשיו
ועד עלות השחר 

,  נא טוב אליהייהרק 
-כי בא לילי 

.קשר הירח שלי
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מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זהו זמן שגעון

מהומה עד אין קץ
ובכל רגע חדש

פורענות לא עלינו
והכל חי ברשת הכל מתפוצץ

ובאופק אחר על אותו דף גמרא
יושבים כל הלילה אתה ואני

שלוות עולמים
כרכור-פרדס חנה

אקליפטוס ברוח
שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת החושך גובר כאן
האור שלך מאיר עדיין זוהר

זה סיבוב הופעות מקומי
אתה יודע

אותו שיר כאב הולך וחוזר
ובאופק אחר

סביב שולחן השבת
יושבים כולם יחד

גם אתה ואני
שלוות עולמים

כרכור-פרדס חנה
אקליפטוס בודד
שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זה עולם אלקטרוני קצת קשה  

לדבר
ומילים כמו שלך

אף אחד לא אומר כבר
הנר שלך מאיר עדיין בוער
ובאופק אחר אחרי הופעה

נעביר בסיבוב זר קוצים ריחני
שלוות עולמים

פרדס חנה כרכור
אקליפטוס ענק

שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
הנר שלך מאיר עדיין בוער

אהוד בנאי: מילים ולחןבלוז כנעני     לשירקישור

שירי  קינה  מתקופתנו

קורין אלאל: אהוד מנור      ביצוע: מילים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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https://www.youtube.com/watch?v=mFBgwDqY_I4
https://www.youtube.com/watch?v=kCR7tO3WoIQ


"הקציצות של לידיה"להקת -לביצוע השיר קישור

בקישורהקראה של השיר 

https://www.youtube.com/watch?v=aS7SgdhVukc
http://www.haarchion.co.il/poem/%d7%94%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99/
http://www.haarchion.co.il/poem/%d7%94%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99/


בקישורהקראה של השיר 

http://www.haarchion.co.il/poem/%d7%94%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99/
http://www.haarchion.co.il/poem/%d7%94%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99/
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