עוף גוזל
אריק איינשטיין
מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב

הגוזלים שלי עזבו את הקן
פרשו כנפיים ועפו

עכשיו נשארנו לבדנו בקן

ואני ציפור זקנה נשארתי בקן

אבל אנחנו ביחד

מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר .

חבקי אותי חזק תגידי לי כן
אל תדאגי ביחד כיף להזדקן

תמיד ידעתי שיבוא היום
שבו צריך להיפרד

עוף גוזל ...

אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום
אז מה הפלא שאני קצת דואג .

אני יודע שככה זה בטבע
וגם אני עזבתי קן

עוף גוזל

אבל עכשיו כשבא הרגע

חתוך את השמיים

אז מחניק קצת בגרון

טוס לאן שבא לך

מחניק קצת בגרון .

רק אל תשכח
יש נשר בשמיים
גור לך .

אריק איינשטיין שר :עוף גוזל

עוף גוזל ...

על הדרך עץ עומד
מילים :איציק מאנגר
תרגום :נעמי שמר
לחן :פ .לסקובסקי

על הדרך עץ עומד צמרתו תשּוח,1

כמה לי קשה עכשיו! איך כנף ארימה?

עזבוהו ציפוריו לאנחות הרוח.

מה קלה היא הציפור  -מה כבד לב אמא.

אל דרום ומערב ואולי מזרחה,

אז בעצב אחייך :אמא אל עינייך,

רק הרוח תלטף צמרתו השחה.2

לא נתנה אהבתך לי לפרוש כנפיים.

אל אמי אני אומר" :נא שמעי לי ,אמא,

על הדרך עץ עומד צמרתו תשּוח,

אף אני ציפור אהיה וכנף ארימה.

עזבוהו ציפוריו לאנחות הרוח.

אל העץ אעּופה לי ,לא אנוד 3ממנו,
אצייץ לו שיר עליז ואנחמנו"4
אז אמי מוחה דמעה" ,בן יקיר ,הבן לי,
אל תעוף לבד בקור שמא תצטנן לי".
"אל תבכי ,אמי ,חבל על מאור עינייך,כך וכך אהיה ציפור ואפרוש כנפיים".
סחה 5אמא ובוכה" - ,איציק ,אוצרי לי,
לפחות קח בגד חם ,שתהיה בריא לי.
ערדליים 6שתנעל ,קשור צעיף על עורף,
אויה לי ואללי - 7כה קשה החורף!
גופיה חמה תלבש ,אל נא תתפרחח,
או חלילה בין מתים תבוא להתארח."8

" 1תשוח" :תתכופף
" 2השחה" :הכפופה
" 3אנוד" :אזוז
" 4אנחמנו" :אנחם אותו
" 5סחה" :אומרת
" 6ערדליים" :מגפיים חמות לחורף
" 7אללי" :אלי! (קריאת מצוקה)
" 8בין מתים תבוא להתארח" :תסכן את עצמך

צילה דגן שרה "על הדרך עץ עומד"

עתיד מתוק
מילים :שלומי ברכה ויובל בנאי 2
לחן :שלומי ברכה
כולם כולם נוסעים רחוק
מחפשים עתיד מתוק
ורק אני בבוקר קם
בקו חמש נוסע אל הים
האוטובוס מלא עשן
שתי זקנות וכרטיסן
אחד כתב על קיר בטון
איפה המדינה ואיפה החזון
איפה המדינה ואיפה הבטון
הציפורים שרות לי בוקר טוב
אולי אני יכול לעוף איתן רחוק רחוק
לעוף ולא ליפול ,ליפול .
כולם נוסעים רחוק נוסעים
מחפשים ומנסים
טוב אולי אני מגזים
בפ בפ שובפ ...
הציפורים שרות לי בוקר טוב
אולי אני יכול לעוף איתן רחוק רחוק
לעוף ולא ליפול אי אי יה יה יה...

משינה שרים" :עתיד מתוק"

רואים רחוק רואים שקוף
מילים :יענקל'ה רוטבליט
לחן :שמוליק קראוס

צר היה כל כך

למצוא שאת איתי

הייתי אז מוכרח

עד בוא הדרך אל סֹופה

לפרוש כנפיים ולעוף
אל מקום שבו
אולי כמו הר

נבֹו9

רואים רחוק רואים שקוף .
בן אדם כעץ שתול על

מים10

שורש מבקש
בן אדם כסנה 11מול השמיים
בו בוערת אש .
אז דרכי אבדה
חיי היו חידה
צמא כמו הלך

במדבר12

אל מילת אמת
שכוח בה לתת
לשאת פנים 13אל המחר .

בערה בי אש
יצאתי

לבקש14

ימים סערתי כסּופה
שבתי אל ביתי

" 9הר נבו" :ההר עליו עמד משה וממנו ראה את
ארץ כנען ,הארץ המובטחת .הוא מת לפני שבני
ישראל נכנסו אליה.
" 10כעץ שתול על פלגי מים" :ציטוט מתוך תהילים
א' ג' .זהו דימוי לאדם צדיק ,שהוא כמו עץ שלעולם
לא חסרים לו מים.
" 11כסנה" :כמו שיח הסנה שראה משה ,שהוא
בוער תמיד ולא נשרף.
" 12צמא כהלך במדבר" :נווד ההולך במדבר
ומחפש מים.
" 13לשאת פנים אל המחר" :להסתכל קדימה ,אל
העתיד
" 14לבקש" :לחפש

שמוליק קראוס שר "רואים רחוק ,רואים
שקוף"

כמו ציפור ושרה
מילים :אהוד בנאי ומרים בנאי
לחן :שנקר ג'יקשן

" -שמרי טוב על עצמך ,גם אמא מבקשת

כל כך גבוה המקום  -כמעט נוגעת בחלל ,

"חזרי בשלום הביתה אנחנו מחכים לך ",

מסביב ממש מגניב ,איזה קסם של בריאה

" -אל תדאגו לי ,אבא ,אני עושה חיים

מטורף ,ממש הזוי ,הזריחה והשקיעה" .

מרחפת ברכבת כמו ציפור ושרה ".
שמרי טוב על עצמך ...
 "מקווה שאת נזהרת במקומות מסוכנים ,לא מאבדת את הראש ,לא מגזימה עם

" -אני עדיין בוושישט מכאן אסע לורנאסי

עישונים ,

אולי אלמד שם סיטאר או מחול הודי קלאסי" ,

תשתדלי להיות בקשר לפחות כל יום שישי

" -מחבקים אותך חזק! שבת שלום ומבורך,

ואם יש משהו שאת צריכה ,חמודה ,רק

לכל מקום שאת הולכת  -אלוהים איתך" .

תבקשי ".
שמרי טוב על עצמך ...
 "אל תדאגו לי ,אבא ,אני עושה חייםמרחפת ברכבת מדלהי לדרמסאלה ".
 "שמרי טוב על עצמך ,גם אמא מבקשת,חזרי בשלום הביתה ,אנחנו מחכים לך" .
" -יושבת על הגג בתוך ענן קודיקנאל

אהוד בנאי שר" :כמו ציפור ושרה"

