טקסטים לקראת המופע של אביב
 .1לנוע
מילים ולחן  :אביב בכר

 .2מה שיבוא עלינו
מילים ולחן  :אביב בכר

רדום רדום
הלב רדום
ומסרב להפתח
היית מאוהב כל כך
עכשיו הלב שלך עקום
תביט אל הזריחה
היא תלמד אותך

מן הכאב הזה נגדל
ומן הבאר נשוב ונעלה
מים מתוקים
מן הכאב הזה נגדל
נשוב ונשתה ממעיין הנעורים
מים חדשים

תמיד צריך לנוע
לזרוח ולשקוע בערב
לשבור עד שיופיע סדק
דרכו תתחיל לאהוב בנאדם
זה לא חשוב עזוב את זה
זה לא עצוב זו רק שקיעה
תראה איך אוהבים אותך
תתחיל לשוט בחזרה
תביט בעצמך
בהשתקפות שלך
תמיד צריך לנוע
לזרוח ולשקוע בערב
לשבור עד שיופיע סדק
דרכו אפשר לאהוב בנאדם
תתחיל לאהוב בנאדם
אפשר לאהוב בנאדם
תתחיל לאהוב בנאדם

כי מה שיבוא עלינו
יבוא לעזרתנו את תראי
כי בכל צער יש גם שער לאמת
וכל דמעה על פני מים היא תפילה נישאת
ומה יגידו הימים
אני שואל ואין לי מענה
ואיפה השנים
שהיינו חזקים מהחיים
עדיין מנסה
כי מה שיבוא עלינו
יבוא לעזרתנו את תראי
כי בכל צער יש גם שער לאמת
וכל דמעה על פני מים היא תפילה נישאת

טקסטים לקראת המופע של אביב
 .3יה השב את קולי -
מילים  :יגל הרוש
לחן  :אביב בכר

 .5גשר על מיי זעף
תרגום :אהוד מנור
לחן :פול סיימון/סיימון וגרפונקל

יה השב את קולי
שהדו נעדר
פנה זיוו והודו
גלה ממנו הדר

אם עייפת ,אם כשלת
את דמעותייך אבוא למחוק
אני איתך לעת קשה
בלי רע ומודע
בשבילך גשר על מי זעף בגופי אמתח
בשבילך גשר על מי זעף בגופי אמתח

ועל כי פנה דר
נותר ביתי שומם
אם יתר קשר מלשוני
אצרח במר ואקונן
כי בין קירות נפשי
ניגון לא לי
מהדהד והולם
ומדוע זה כמה ארך ימים
לבי לכל צליל זר פועם
לו אחיה לפניך
ישמע אל תפילתי
לעמוד בחצרות קדשך
לשמיע אזנך רנתי
 .4יערת דבש  /ר' ישראל נג'ארה
ֵך ְל ָבנָה ַכ ְלּ ָבנָה
יַ ֲערַת ְדּ ַבשׁ ַעל ְלשׁוֹנ ְ
שׁיר וּ ְרָננָה
שֵׁ
ֵך ִפּ ְצ ִחי לִי ִ
ָע ְרבוּ לִי ִ
ירי ֶה ְגיוֹנ ְ
לוֹת ְך ֶע ְדנָה
ַע ָתּה ִ
אַח ֵרי ְב ֵ
ֵך ֲ
ָך ְז ַמנּ ְ
אָמיר ל ְ
שׁוֹשנָּה ַר ֲעַננָּה
ֵך ַ
ַ
שׁוֹשׁנָּה אַ ְגדִּיל ְ
שׂשׂוֹנ ְ
וּב ִמּ ְד ָבּר ְמלוֹן אוֹ ְר ִחים
שׂ ַב ַע ְתּ נוֹד ַבּ ְמּדִינוֹת ַ
ָ
שׁ ְכּנוֹת ִמ ְב ַט ִחים
שׁ ֲאנַנּוֹת ִ
ִמנוּחוֹת ַ
חוּץ ל ְ
וּמ ְ
חוֹחים
שׁוֹשׁנָּה ֵבין ַה ִ
ָתי ֵבּין ַה ָבּנוֹת ְכּ ַ
אַתּ ַר ְעי ִ
ְ
וּפנָּה
ווּך ַל ֲענוֹת ִמ ָכּל ֵע ֶבר ִ
יבוּך ִה ְר ְ
ִה ְכ ִא ְ
ִתּ ָכה
ָראֹה ר ִ
ִך נ ָ
יתי ד ְ
ָא ִ
ִמ ָע ֵת ְך ַעל ָפַּני ְ
שׁ ְב ֵר ְך ֲארוּ ָכה
אַ ַעל ָמזוֹר ֶאל ַמ ָכּ ֵת ְך גַּם ְל ִ
ִמלוּ ָכה
שׁבוּ ָבנִים ל ְ
ִית ְך וְ ָ
אַחר ֵ
יֵשׁ ִתּ ְקוָה ְל ֲ
וּשׁנִינָה
ל
שׁ
מ
ָ
יוּ
ִה
י
ך
ת
ע
ר
ָ
ִים
שׁוֹמר
ָ
ְ
ֵ
ָ
וְָצרִים ְ
ְ
ְ
ֶאל ַסף ִנ ְכ ַסף ֶאל ְל ָב ֵב ְך הוּא ָבנוּי ְל ַת ְל ִפּיוֹת
יב ְך ִמ ְמעוֹנוֹת ֲארָיוֹת
שֵׁ
ַא ִ
שׁם ֲא ַק ְבּ ֵצ ְך ו ֲ
ָ
שׁנִים ַק ְדמוֹנִיוֹת
א
ה
מּ
ָ
שׁ
שׁכֹּן ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך ְכּמוֹ ָ
ֶ
ָ
וְ
ְ
ֹ
עוֹד ָלֶנצַח לא ֶא ֶעְז ֵב ְך יוֹנָה ְל ֶח ֶרב יוֹנָה

אם נותרת בחוסר כל
אם לילה עט עלייך ברחוב
אני איתך באפלה
כשכאב סוגר
בשבילך גשר על מי זעף בגופי אמתח
בשבילך גשר על מי זעף בגופי אמתח
שוטי ,שוטי לך
נערה כסופה
קרבה כבר שעת זריחה
וחלומך זוהר
קרב ובא
עם ידך הוא שט
אני השט איתך
בשבילך גשר על מי זעף בגופי אמתח
בשבילך גשר על מי זעף בגופי אמתח

טקסטים לקראת המופע של אביב
 .6מטוס
מילים ולחן :אביב בכר

 .7פרפר אדם
מילים ולחן :אביב בכר

לא צריך דבר רק מעט פשטות
להעביר מילה ,לתקן טעות
ולצלול עמוק ,כמה שאפשר
כשעיניי פקוחות ,שהלב נשבר

כנועים וכפופים בפני האל
כורעים אל האל להתפלל
שמה ששכחנו נרשם במגילות של אור
ויינתן ביום הדין על קלף של עור
ועל הלב יש עננים
קרני התגלות בין בניינים
כולאים פרפרים בתוך כלובי אדם
אני כבול בתוך עצמי ,אני פרפר אדם
חיכיתי כל כך שייפתח
כלוב הברזל המרותך,
אבל לא ידעתי שטמון אצלי ביד
אותו המפתח המיוחד
עכשיו אני עף מעל האש
רואה את הכלוב ומבקש
מבני האדם לצאת מהכלובים
כדי שיעופו הפרפרים.
אך באותו בוקר על גל משב הרוח
פרשתי כנפיים בשדה פתוח
הייתי חופשי וראיתי אור
אין לי מילים שאוכל לזכור

עם מקל שבור ,על החול החם
לצייר עיגול ,בתוכו אדם
והים עולה ושוטף הכל
ואני זוכר סימנים בחול
אם היה לי מטוס אז הייתי טס
מעל העננים
יש לי כמה וכמה מילים
להעביר עם אלוהים
להשקיט את הלב המלא צער
ולשבור המנעול של אותו שער
ולשכוח ולסלוח ולבטוח לפתוח הכל
נשימות חמות באוויר הקר
ופנס רחוב עם זמזום מוכר
ומילים עומדות חרש באוויר
מבקשות לצאת ,מבקשות לשיר
את כל כך יפה בכזאת פשטות
מנסה שלא לעשות טעות
ואולי הפעם אם אפשר
לקבל אותך גם מחר
אם היה לי מטוס אז הייתי טס
מעל העננים
יש לי כמה וכמה מילים
להעביר עם אלוהים
להשקיט את הלב המלא צער
ולשבור המנעול של אותו שער
ולשכוח ולסלוח ולבטוח לפתוח הכל

 .8אל מסתתר-
רבי אברהם מימין
 צפת המאה ה16-)טקסט מקוצר -יש  12בתים במקור(
שׁ ְפרִיר ֶח ְביוֹן
ֵאל ִמ ְס ַתּ ֵתּר ְבּ ַ
ַה ֵשּׂ ֶכל ַהֶנּ ְעלָם ִמ ָכּל ַר ְעיוֹן
ִעלַּת ָה ִעלּוֹת ֻמ ְכ ָתּר ְבּ ֶכ ֶתר ֶע ְליוֹן
ִתּנוּ ְל ָך יְיָ
ֶכּ ֶתר י ְ
דוּמה
ָת ָך ַה ְקּ ָ
ְבּ ֵר ִ
אשׁית תּוֹר ְ
תוּמה
שׁוּמה ָח ְכ ָמ ְת ָך ַה ְסּ ָ
ְר ָ
ָמה
ֵמאַיִן ִתּ ָמּ ֵצא וְ ִהיא ֶנ ְעל ָ
אשׁית ָח ְכ ָמה יִ ְראַת יְיָ
ֵר ִ
ַחלֵי ֱאמוּנָה
ְרחוֹבוֹת ַהנּ ָ
ָהר נ ֲ
ַמיִם ֲע ֻמ ִקּים יִ ְדלֵם ִאישׁ ְתּבוּנָה
שׁ ֲע ֵרי ִבינָה
אוֹת ָ
שּׁים ַ
יה ֲח ִמ ִ
תּוֹ ְצ ֶ
נוֹצר יְיָ
ֱאמוּנִים ֵ
ָה ֵאל ַהגָּדוֹל ֵעינֵי ָכל ֶנ ְג ֶדּ ָך
שּׁ ַמיִם ַח ְס ֶדּ ָך
רַב ֶח ֶסד גָּדוֹל ֵמ ַעל ָ
ָבר ְל ַע ְב ֶדּ ָך
ָהם ְזכֹר ד ָ
אַבר ָ
ֱאלֹ ֵהי ְ
ַח ְס ֵדי יְיָ אְַז ִכּיר ְתּ ִהלּוֹת יְיָ

טקסטים לקראת המופע של אביב
 .9מזמור לדוד -תהילים
לחן  :אשכנז  /לא ידוע
ִמְזמוֹר ְל ָדוִד יְ־הוָ־ה ר ִעי לֹא ֶא ְח ָסר:
ל־מי ְמֻנחוֹת
יצנִי ַע ֵ
ִבְּנאוֹת ֶדּ ֶשׁא יַ ְר ִבּ ֵ
ַה ֵלנִי:
יְנ ֲ
שׁמוֹ:
שׁי י ֵ
ְשׁוֹבב יְַנ ֵחנִי ְב ַמ ְע ְגּל ֶ
נפ ִ
ֵי־צ ֶדק ְל ַמ ַען ְ
ְ
ֵך ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת
ל
י־א
ֵ
כּ
ַם
גּ ִ
ְ
שׁ ַעְנ ֶתּ ָך ֵה ָמּה
שׁ ְב ְט ָך ִ
לֹ ִ
י־אַתּה ִע ָמּדִי ִ
א־אירָא רָע ִכּ ָ
וּמ ְ
ַח ֻמנִי:
יְנ ֲ
שׁ ְל ָחן
רך ְל ָפנַי ֻ
ַתּ ֲע ְ
כּוֹסי ְרוָיָה:
י
ראשׁ
ן
מ
שּׁ
ב
ַ
תּ
נ
ִשּׁ
דּ
ָי
ר
ר
ִ
ִ
ְַָ ֶ ֶ
ֶנֶגד צ ְ
ְמי ַחיָּי
ָח ֶסד יִ ְר ְדּפוּנִי ָכּל־י ֵ
אַך טוֹב ו ֶ
ְ
ָמים:
אר ְך י ִ
שׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית־יְ־הוָ־ה ְל ֶ
וְ ַ
פרק ית עמך
מילים :רבי ישראל נג׳ארה
לחן  :לא מזוהה
ָתא
ָך ִמ ֻפּם אַ ְריָו ָ
ְפּרוֹק יַת ָענ ְ
ָלוּתא
אַפּיק יַת ַע ָמּ ְך ִמגּוֹ גּ ָ
וְ ֵ
ַע ָמּ ְך דִּי ְב ַח ְר ְתּ ִמ ָכּל ֻא ַמּיָּא

אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב
כשהכאב כמו אבן שם
אני כמעט כבר מת מאהבה

 .11עלה
מילים ולחן  :אביב בכר
שוב הרגליים הולכות לאיבוד בדרך
שוב הרוחות מנשבות עם כיוון הצפון
מי שמביט לאחור מאבד את הערך
מי שעוצם את עיניו לא ידע איך לחזור
מה אם הלב הפועם יעצור לנוח
מה אם במים עוצרים אין אוויר לנשימה
מה מחכה בקצה לאדם הכנוע
איזה סיפור יספרו עליו לפני השינה
עלה למעלה עלה עלה כנשר ברקיע
כנהרות זורמים הלב
אל ים גדול יגיע
אתה תגיע

 .10בימים שיעברו עלינו
הדס קליינמן ואביב בכר
מילים :צח דרורי ,אביב בכר והדס קליינמן
לחן :אביב בכר

שוב אני רץ בחלום בשדה זרוע
ומרחוק הנה אמא קוראת לי לחזור
רגע אחד אחרון להרגיש את הרוח
רגע לפני שצריך להספיק לגדול

בימים שיעברו עלינו נדע לשאת יותר
עצבות רכה
והשמיים יחכו לנו עד שנבין

עלה למעלה עלה עלה כנשר ברקיע
כנהרות זורמים הלב
אל ים גדול יגיע
אתה תגיע

ובלילות נרוץ מתוך עצמנו
אל שדות ילדות ,בארץ לא שבויה
אתה המים המבקשים משיבולים לגדול
אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב
כשהכאב כמו אבן שם
אני כמעט כבר מת מאהבה
השנים יכשילו את רגלינו,
אך לא ניפול ,כמו אבן נעמוד
מול כל סופות החול ,השלג והאש
תמיד נדע לזכור שיעבור
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 .12ארץ אהבתי
מילים ולחן :אביב בכר
אַה ָב ִתי
אַתּ ֶא ֶרץ ֲ
ֲע ַדיִן ְ
אוֹתי
שּׁ ַב ְר ְתּ ִ
ַעל אַף ֶשׁ ָ
אוֹתי
שׁ ַד ְד ְתּ ִ
לֹא ַפּ ַעם ָ
ִמ ָכּל נ ָכ ַסי ומגאוותי
ְל ַבד ַבּחוּצוֹת ָה ִעיר
ָשׁיר
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵעירֹם י ִ
אַה ָב ִתי
אַתּ ֶא ֶרץ ֲ
ֲע ַדיִן ְ
יך
ֲאנִי לֹא ֵ
יוֹד ַע ֵא ְ
ֵך
ֲע ַדיִן ֲאנִי הוֹל ְ
ִך ֲאנִי שׁוּב חוֹזֵר
ִא ָתּ ְך וְ ֵא ַלי ְ
שׁי
ַפ
נ
י
ק
ד
ס
ִל ְראוֹת ֵבּין ְ ֵ ְ ִ
עוֹד ְך ִא ִתּי
אַתּ ֵ
ַה ִאם ְ
ָך ֶח ֶסד ִא ִתּי
ֲע ַדיִן ֵ
שׁוֹמר ל ְ
אוֹתי
תּ
ל
דּ
ַ
גּ
ִ
שׁ
יך ֶ ְ ְ ִ
ַעל ֵא ְ
דוּתי
ַעל יְַל ִ
אַה ָבה רִאשׁוֹנָה
ַעל ַט ַעם ַהבֶֹּסר ֲ
נוֹע ַע ֻכּ ְתנָה ְל ָבנָה
שׂ ֵדה ִמ ְת ֵ
ְ
אַה ָב ִתי
אַתּ ֶא ֶרץ ֲ
ֲע ַדיִן ְ
שּׁ ֵאר ִא ָתּ ְך ַעד ֶשׁ ֵתּ ְל ִכי
ַה ִאם ֶא ָ
ְביֵך ָבּ ְך מבפנים
אַתּ ,שאוֹי ַ
ְ
קוֹ ְר ִעים ֶאת בגדייך
ִך
עוֹ ְצ ִמים ֶאת ֵעיַני ְ
ִך
שׁוֹתים ֶאת ִמ ַ
ִ
יּמי ְ
חוֹמוֹתיך
ִים
ר
שׁוֹב
ַ
ְ
ֵך
י
מ
ַ
שׁ
ת
א
ִים
חוֹצ
ָ
ֶ
ְ
ַיך
לוֹק ִחים ֶאת ָבּנ ְ
ְ
אַה ָב ִתי
אַתּ ֶא ֶרץ ֲ
ֲע ַדיִן ְ
אַה ָב ִתי
אַתּ ֶא ֶרץ ֲ
ֲע ַדיִן ְ
אַה ָב ִתי
אַתּ ֶא ֶרץ ֲ
ֲע ַדיִן ְ
אַה ָב ִתי
אַתּ ֶא ֶרץ ֲ
ֲע ַדיִן ְ
אַה ָב ִתי
אַתּ ֶא ֶרץ ֲ
ֲע ַדיִן ְ

 .13ממקומך ) -לחן קרליבך (
ממקומך מלכנו תופיע
ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך
מתי תמלך בציון בקרוב בימינו
לעולם ועד תשכון
תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך
לדור ודור ולנצח נצחים
ועינינו תראינה מלכותך
כדבר האמור בשירי עזך
על ידי דוד משיח צדקך

טקסטים לקראת המופע של אביב
 .14ליפול ולקום
מילים ולחן :אביב בכר

 .15את מים
הדס קליינמן ואביב בכר
מילים ולחן :אביב בכר

ליפול ולקום ליפול ולקום
איך מתרגלים לכל העקום הזה
ציפור בחזה רוצה לעוף
ואני לא נותן לה לא נותן

להחליף בית לשנות זהות
להדליק נר גם שיש חשמל
צריך ללמוד ליפול ולקום

לא מצאנו רגע נחת באלו המילים
התשובה תמיד בורחת לאלף כיוונים
לא ביקשתי דבר ,רק עמדתי מרחוק
הימים ,ימים של פחד מן הבכי והצחוק
כשישטוף הגשם את סמטאות העיר
ורק אחכה שתלבשי את המעיל
ונצא לרחוב ונלך אל הים
ותראי כמה יופי מחכה לנו אי שם
אם אמצא לרגע נחת בעינייך התוהות
אחכה בינתיים ,אשאר כדי לראות
איך הגשם שוטף מעלייך כל כאב
את יפה ,את מים שזורמים לי אל הלב

כמו הים כמו הרוח

לישון באחת עשרה לקום בשש

המילים הופכות למים ומעל סירה תשוט
בתוכה אנחנו שנינו מחפשים קצה של חוט
והשמש מפזרת זהבים על פני הים
זאת שקיעה אחרת כי אנחנו כאן

להספיק עוד יום לפני שיום מתחיל
לבכות משיר להתגלגל מצחוק
להרדם שאת מקריאה סיפור

כל הקטנות שעושות לי טוב
כמה זה קל לשכוח קל לשכוח
שמאחורי כל איש יש סיפור
ויש גם חלום שמזיז אותו
וגם הוא לומד ליפול ולקום
אפילו שאין לו כוח שאין בו כוח
כמו השמש ליפול ולקום
להבין שאין לו לאן לברוח

אם אמצא לרגע נחת בעינייך התוהות
אחכה בינתיים ,אשאר כדי לראות
איך הגשם שוטף מעלייך כל כאב
את יפה ,את מים שזורמים לי אל הלב

