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מה שרים כאן?
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E            B          A 
      הו ילד עבר זמן

E               B                  A 
     נסעת לחפש רחוק מכאן

E/G#      A     Bm 
       ואני מחכה לך

 
E              B           A 
     הו ילד שלי בעולם
E             B             A 

    ציפור אדם כמו כולם
E     E/G#           A     Bm 

      מחפש את האופק
 

C#m                 B          A 
    כל מטוס שטס בשמיים

 A                  D          
כל כוכב מאיר בעיניים

 F#m                
מזכיר לי אותך

 

  C#m           G#m  
נחליאלי לפני הגשם
 A                   D       

צרצרים בשעות הערב
 G               C 
תמיד יחכו לך

 
הו ילד כששקט

אני יושבת במרפסת לנגן
מנגינות געגוע

 
הו ילד תשתדל

להגיע לכאן מהר
ככה אני מבקשת בשקט

 
  כל מטוס שטס בשמיים...

 

תמיד יחכו לך / מילים ולחן: לאה שבת
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| Dd  | Bbm  | Fm  | Fm/Eb  | :פתיחה
 

Ab   Fm                              Bbm                         Dd 
   מה הזמן מסמן לי      זה הכל שאריות של החיים

Ab   Fm                                Bbm                        Dd 
   ולחיות את הרגע    להתחיל לאסוף את השברים

 
Dd                         Gb 

   אולי אצא יותר   אתחיל קצת למהר
Gb   Ab   Bbm                  Fm                            Ebm 

   להתחיל להסתדר   ולעשות קצת   ר - ע - ש
  Dd                        Gb 

   אולי מקום אחר   מקום יותר בוער
Ab               Fm                             Ebm 

   להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם
 

| Dd  | Bbm  | Fm  | Fm/Eb  |
 

הווו... הו הו הו.... (מעבר)
| Bbm  | Ab  | Eb/G  | Eb/G  | Gb  | Fm  | Eb  |
| Bbm  | Ab  | Eb/G  | Eb/G  | Gb  | Fm  | Eb  |

 

שאריות של החיים / מילים ולחן: עידן רייכל
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G       D7                  A7               G 

ליל חניה. בקול דברים, בשחוק, בגדף
Em       B7            A7            G 

בהמולת מלאכות הוא קם, הנה הנו
F#  Bm  F#     Bm   F#  Bm    F#    Bm 

כמו פני עיר נבנית פניו של שדה הקטל
D      A     Bm      F#       Bm 
בהתפרש המחנה אשר דינו

Bm   F#  Em      Bm   D      A     G 
להיות שופך דם האדם    ומגינו.

 
Em                          B7   

ליל חניה, ליל זמר, ליל שחקים רקוע
Em                              B7 

ליל רוב מלאכות חופזות, ליל אד מן הדוודים
Am                      Bdim 

ליל שמוסך את כישופה של רעות רוח
B7        G          D               Em 

בבניינה של ממלכה, ליל נדודים
   Em          B7         Am         

ניצב פרוש על היחיד והגדודים.
 

ליל חניה / חנן יובל, מילים: נתן אלתרמן, לחן: יאיר רונזבלום
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מתוך אשמורת ראשונה, בין חוף וגבע

היה נשקף פתאום מראה המלחמה
כמו הווי צוען, חבוי יתד וחבל

בו חירותם של מסעות וחירומם
בו הכלים והחוקות בעירומם.

 
ליל חניה, ליל זמר...

 
בו מליצת סיסמות הזמן, אשר לא פרק

שירה צרופה בן יעסוק, חלילה לו
ורק הזמר הנפוץ, שלא דבר ערך

ולא שכיית חמדה הוא, יישאן במלוא
צווחת צבעיו החריפים על חלילו.

 
על אהבה הוא מדבר (בה הוא פותח)

ועל חובה וקרב ועול, הכל בכל
אין הוא אומר את זאת בכל דקויותיה

של השירה, אבל אומר בקול גדול
בלי מורך לב ובלי חשש מפני הזול.

 
ליל חניה, ליל זמר...
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עת מלחמה גם צלם הדברים האלה
היה צלמה לקול זמרת פזמון תועה

עוד ימשכו המה כמו נימה מחלב
נפשו של דור, גם בשדה זרועה

לזכור, לא רק לרע, ימי רעה.
 

גם זה נשלב במלחמה כל זה גם יחד
כמו אבחת אביב נמסך בעם מליל ומשחרים.

כל זה מתל ומגדות נחל יהיה
עולה ביעף ושב נקטע בילל

של איש זונק ואיש יורה ואיש נופל
של איש זונק ואיש יורה ואיש נופל...
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      Bbm                        Fm   
לקחת    את ידי בידך ואמרת לי  

  C4    Fm        Eb       C#  
בואי נרד אל הגן  

      Bbm7      Bbm                 Fm7          Fm  
לקחת את ידי בידך ואמרת לי  

  Fm     C7sus4       B7b5       G#6     Gm7b5  
דברים   שרואים   משם   לא רואים מכאן 

 
 Dm        F       C7         Gm7b5           

ניגנת לי שיר על הגיטרה וקולך רעד  
 Bbm7         Fm7       C7               C#            
רוח בי קמה, רוח שרה, והזמן כאילו עמד  

  F#    C#maj7       G#7          Ebm7  
ואני עוד זוכרת כל    טעם     וריח  

 Bbm/C#   F7/C   Bbm     F7/A    G#6            Gm7b5 
את    חלקת השדה  לאור הירח  

   F#maj7             C#maj7     G#7     Ebm7       
קול התן מן הואדי   וכובד הפרי בבוסתן  

  Fm     C7sus4       B7b5       G#6     Gm7b5  
דברים   שרואים   משם   לא רואים מכאן 

 

לקחת את ידי בידך / יהודית רביץ, מילים: יענקלה רוטבליט, לחן: מתי כספי
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 Bbm   Fm   

הייתי לבדי ודרכי אבדה לי 
 C4   Fm   Eb   C#  

ובאת, באת לי בזמן 
 Bbm   Fm   

הייתי לבדי ודרכי אבדה לי 
 Fm   C7sus4   B7b5   G#6   Gm7b5  

דברים שרואים משם לא רואים מכאן 
 

 Dm   F   C7   Gm7b5   
נתת לי יד, הראית לי דרך להרבה דברים 

 Bbm7   Fm7   C7   C#   
הבאת חיוך יפה כמו פרח וכח להאמין 

 F#maj7   C#maj7   G#7   Ebm7  
ואני עוד זוכרת את השיר ששרת 

 Bbm/C#   F7/C   Bbm   F7/A   G#6   Gm7b5 
את החלק הטוב מכל מה שאמרת 

 F#maj7   C#maj7   G#7  Ebm7   
היי, מלאך ושטן, התשוב לעצור את הזמן 

 Fm   C7sus4   B7b5   G#6   Gm7b5  
דברים שרואים משם לא רואים מכאן 
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פתיחה:(4 פעמים)
| G  | Em  | Am  |

 
Em                           Am 

השביל הזה מתחיל כאן
        Am     G                F 

בין סניף בנק למעין
Em                           Am 
לא סלול, לא תמיד מסומן

Am           G              F 
השביל הזה מתחיל כאן

 
Em                                Am 

חוצה את העיר, עולה על ההר
Am           G           F                  
ממשיך אל הים, ממשיך גם מחר
 F           Em                            

חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור
Am       G           
אל חיים חדשים

יוצא לאור / מילים ולחן: אהוד בנאי
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Am  Em  G  C  

לך עליו, עלה עליו עכשיו
Am  Em  G  C  

לך עליו, עלה עליו עכשיו
Am  G/B  C  G  F  

מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צ ע ד י ך
Am  Em  G  F  G  

מרחוק נדלק אור, אל תסטה כדי שתוכל לחזור
 

השיר הזה מתחיל כאן 
כחול על הדף הלבן

לא גמור, לא תמיד מכוון
השיר הזה מתחיל כאן

 
Am  Em  G  C  

לך עליו, עלה עליו עכשיו
Am  Em  G  C  

לך עליו, עלה עליו עכשיו
Am  G/B  C  G  F  

מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צ ע ד י ך
Am  Em  G  F  G  

מרחוק נדלק אור, אל תסטה כדי שתוכל לחזור
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     Gb                   E                      Dbm                        Gb  
והים לא נרגע   רק גאה וגעה  את אוספת לבד את גופך

  Gb                      E                          Dbm                     Gb  
אנשים שפגשת  שהיו בשבילך   ובין רגע נשארת עם צילך

 
    Gb                    E                       Dbm                   Gb         

את היופי שלך  את הקסם שבך   לא תוכלי לחלוק עם כולם
                       Gb  Gb4                       E                        Dbm      

    Gb 
הסתכלי מסביבך    תאהבי את עצמך  ושימרי את נפשך

לעולם
 
 

Gb         B                    Bbm                 Ebm        
מהמרחקים  שאת בורחת  לא ידעו דרך חזרה

Db        Abm         Dbm               
שם את הולכת   לאיבוד   במנהרה   בלי מטרה

    Gb        B                 Bbm              Ebm         
והשחקים   הם הגבולות  אל תעלמי במצולות

Gb     Abm              Dbm             
כי אין תשובה  טובה  לכל השאלות

 
  

מהמרחקים - גלי עטרי וסגיב כהן, מילים ולחן: סגיב כהן
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 Gb  E  Dbm  Gb  
הוציאי עכשיו מגירות מליבך ורוקני רגשות משומשים

 Gb  Gb4  E  Dbm  Gb  
אולי תמצאי את אושרך את כוחך שקברת עם הזמן בשנים

 
מהמרחקים שאת בורחת לא ידעו דרך חזרה...

 
 

 Gb  E  Dbm  Gb  
שאלות

 
Gb  B  Bbm  Ebm  

מהמרחקים שאת בורחת לא ידעו דרך חזרה
Db  Abm  Dbm  

שם את הולכת לאיבוד במנהרה בלי מטרה
 Gb  B  Bbm  Ebm  

והשחקים הם הגבולות אל תעלמי במצולות
Gb  Abm  Dbm  

כי אין תשובה טובה לכל השאלות
 
 

 Gb  E  Dbm  Gb  
קחי עכשיו את אושרך את כוחך ורוקני רגשות משומשים

 Gb  E  Dbm  Gb  
הסתכלי מסביבך תאהבי את עצמך ושמרי את נפשך
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B7                 G 
את לי החסד      ואת לי בית

D               Em 
ואת שוכנת בליבי
B7                 G 

את לי השקט      איתך זה שניים
D               Em 

ואת יושבת בקרבי
 

Em                  B7                   C                     G 
   מכל הלבטים,   בכל השינויים    אני נשאר איתך

Em                 B7                    C                    G 
   בכל הניגונים,   מכל הכיוונים     אני נשאר שלך

 
G            C             G           
כי את, מה שהלב שלי בחר

Em           B7              
אחרי כל מה שהוא עבר, 

D    C 
את

  

מה שהלב בחר / מילים ולחן: קובי אפללו
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G  C  G  
כן את. מה שהלב שלי בחר 

Em  B7  
ואל חיקך תמיד חזר, 

D  C 
את

 
B7  G 

קרוב אלייך לרגשותייך
D  Em 

ואתך זה אמיתי
B7  G 

אנא סלחי לי אם לא אמרתי
D  Em 

את בחדרי אהבתי 
 

 מכל הלבטים, בכל השינויים...
 

B7  G 
את מיוחדת אני יודע

D  Em 
וזה הסוד שמחבר

B7  G 
ובלעדייך בלי מילותייך

D  Em 
14אני נווד אני חסר



  Dm 
כמו מתוך סרט, רגע עוצרת

Dm        Am    Gm 
ו מ ע ל ה  זיכרונות

Dm 
איך אלי הגעת, איך לי הבטחת

F           C      Gm 
יחד נגשים חלומות

Gm 
כמה התאמצת, עד שהצלחת

A                   Bb 
קו אל האושר לסלול

Gm 
עד הסוף הלכת, וכמו שהבטחת

  A                 Bb 
מותק יצאת גדול

 

 
Dm  A7  A + A 
א ת ה תותח

Gm 
אין, אין עליך

Bb 
מתה עליך
Dm  A7  A 

אתה הגדול מכולם
 

קטע שידענו
כמו זה שלנו

יש רק אחד למיליון
החיים רולטה

איך סתם לפתע
בא ההימור הנכון
רק אתה הימרת

בי האמנת
כמו המלאך השומר

רגע לא היססת
אותי לא פיספסת

רק האמנת יותר
 

אתה תותח...

אתה תותח / שרית חדד, לחן: עממי אוזבקי
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פתיחה:
| G  Bm  Em  C  |
| G  Bm  Em  C  |

 
G               C          Em         Bm   G   
המילים   מרגיעות   והרגש עוד סתום
G                  C        Em      Bm     G   
כל מילה   במקום    והלב נשאר אטום

   G                       C         Em        Bm       
והימים   כל כך יפים     הלילות של החורף הזה

    G  C          Em               Bm 
מזכירים    לי ימים קסומים

 
G          C            Em         Bm     G  

שתי דקות   מספיקות   תני לי יד ונצעד מפה
G            C         Em        Bm    G 

גם בגוף, גם בלב  עוד תתני לגעת בכאב
   G              C        Em        Bm        

והימים   כל כך יפים     הלילות של החורף הזה
    G                     C              Em                 Bm 

מזכירים    לי ימים קסומים    אל תדאגי   אני כאן
 

מחוזקים לעולם / מילים ולחן: אברהם טל
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G  C  Em  Bm  G 

אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם
G  C  Em  Bm  G  

המלחמות, ההיפוכים בסוף יוצאים מחוזקים לעולם 
G  C  Em  Bm 

הואוו הוואו הוו
 

G  C  Em  Bm  G  
הזמנים לא קלים נעלם בן הצללים

G  C  Em  Bm  G 
מתעורר בבהלה ונמלט מהשכחה

 G  C  Em  Bm  
והימים כל כך יפים הלילות של החורף הזה

 G  C  Em  Bm 
מזכירים לי ימים קסומים אל תדאגי אני כאן

 
אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם...
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Bbm  
את כל הכוכבים טמן,

Bbm        
את הסהר עטף בשחור

F               Gb 
מצפון ועד תימן

Bbm     
אין קרן אור.

 
את כל הכוכבים טמן,

את הסהר עטף בשחור
מצפון ועד תימן

אין קרן אור.
 

Bbsus2       Ebsus2 
אין אור, אין קרן אור

Bbsus2       Ebsus2 
אין אור, אין קרן אור

 
Bbm     

והבוקר אלמן נאמן
Bbm        

שק אפור על מותניו יחגור

 
F  Gb 

מצפון ועד תימן
Bbm  

אין קרן אור.
 

והבוקר אלמן נאמן
שק אפור על מותניו יחגור

מצפון ועד תימן
אין קרן אור.

 
Bbsus2  Ebsus2 

אין אור, אין קרן אור
Bbsus2  Ebsus2 

אין אור, אין קרן אור
 

Gb  Ab  
אין אור, אין אור,

Bbsus2  
אין קרן אור.

Gb  Ab  
אין אור, אין אור,

Bbsus2  
אין קרן אור.

מזמור לילה / אחינועם ניני, מילים: לאה גולדברג
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Eb 
הדליקו נא נר לבן

Eb 
באוהל ליבי השחור

Bb  Ab 
מצפון ועד תימן

Eb 
יזרח האור

 
הדליקו נא נר לבן

באוהל ליבי השחור
מצפון ועד תימן

יזרח האור
 

Eb/G  Eb  Ab/C  Bb/D 
 ה א ו ר , יזרח האור

Eb/Bb  Eb  Ab/C  Bb/D 
 ה א ו ר , יזרח האור

Ebsus2  B  Db  
האור, האור, יזרח האור

 Ebsus2  B  Db  
האור, האור, יזרח האור 
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Em               G       
אני קורא לך כזאת מיוחדת כזאת

 D                Cmaj7        
את מעיפה אותי למרחקים

Em                        G               
לעוד רגע קסום שם בקצה היקום

 D                        Cmaj7       
את מבעירה בי אש שלא מכיר

D/F#                  Em 
אולי אקח אותך לפיקניק 

  G 
ונשתה את תדברי ביידיש 

Em                           Am7 
ופתאום את תחייכי אליי 

 
G     

אז החיים הפכו אותי למשוגע עלייך
                     D 

אם את הולכת את יודעת שהלך עליי
Em                      Am7 

ככה זה כשטוב מידי
 

פעם בחיים / עומר אדם, מילים: אלעד טרבלסי, לחן: אסף צרויה
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D  G  

זה בא בגלים ואת שקטה כמו ים
Em  Am  

ובלילות את כמו סופה כשאת צוחקת
G  D  

אם היו לי מילים
D  

כבר מזמן הייתי מספר לכל העולם
Em  Am 

כמה טוב לי כשאני ואת לבד
 G  

אז עד הבוקר עד הבוקר
D 

לרקוד איתך ולאהוב אותך בלי סטופר
D  Em  Am 

עד הסוף איתך זה לתמיד אוי אוי אוי
G 

איזה אושר כמה אושר
D 

להתעורר איתך כל יום כל בוקר
D  C  Am 

אהבה כזו של פעם בחיים
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| G  | Em  | C  | D  |

 
Em  G  

אז אין לי מה להגיד את יפה כמו תמיד
 D  Cmaj7  

כמו חלום ישן שמתגשם 
Em  G  

ואם כבר מדברים אני אזיז הרים 
 D  Cmaj7  

למענך עד שתראי ת'שמש בזריחה
G  Em 

בואי ניקח איזה יומיים אני ואת ירושלים
Am7 

לכי תדעי אולי אשלוף טבעת 
Em 

אם אשכחך את יודעת
 

G 
החיים הפכו אותי למשוגע עלייך

 Em  Am7  D 
אם את הולכת את יודעת שהלך עליי

 
 זה בא בגלים ואת שקטה כמו ים...
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פתיחה:
Ebm |B |B \C# |B |Ebm 

 
C#7    Abm               Eb         B       Ebm 

שמעתי שאתה חוזר את כל הדרך
F#           C#7           F#      C#7 

ראיתי מלאכים עורכים שולחן לבן המלך
Ebm              Bb7        C#7              B 
גם ראיתי סולם, געגועים יורדים ועולים

F#            C#7           Abm             
שמעתי רוחות שמלטפות את העלים
Ebadd9      Abm             B              

ראיתי אותך, זה לא חזיון תעתועים
 

מעבר:
Ebm |B |B \C# |B |Ebm 

 
C#7       Abm             Eb        B         Ebm 

שמעתי שהים הכריז על יום שמח
B        F#      C#7        F#    C#7 

ראיתי את הכוכבים והירח מרקדים
Ebm          Bb7     C#7             
גם הם יודעים בחזרה להתגלגל

            

עומד בשער / מילים ולחן: עמיר בניון
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F#  C#7  Abm  
שמעתי שהשמש היא בעצם צל

Bb  Abm  B  
ראיתי מגדל מזדעזע ונופל

 
F#  C#  Abm  B \Bb  B  

תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים
F#  C#  B  

אנחנו השתגענו אין לנו יותר פנים
Ebm  Abm  F# \G  

רק הולכים ומתכלים כל הזמן, אז תבוא
F#  C#  Abm  B \Bb  B  

כן תבוא, לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבור
C#  B  

אנחנו לא יודעים מי פה צלול
 Bb  Ebm  Abm  F# \G  F#7  

מי השיכור שתמיד נופל לבור, מן הסתם אז תבוא, כן תבוא
 

שמעתי שאתה ממש עומד בשער
ושכל שה תמים יוכל לגור ביער ושמעתי

שגם הלב הזה יותר לא ימות
 דמיון יחתום הסכם שלום עם מציאות

 כל הצלילים יהיו לשיר אחד פשוט
 

24כן תבוא...



G#m       
יום אחד זה יקרה

E                     
בלי שנרגיש משהו ישתנה 

B               C#m                    
משהו יירגע בנו     משהו יגע בנו 

Eb   Bbm7 -5                   
ולא יהיה ממה לחשוש

 
E                                   G#m 

וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד 
F #                       

זה יבוא בטוח בעצמו 
Ebm                      

כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו 
 

B               E        
וזה יבוא אתה תראה 

G#m                  C#m 
הידיים הקפוצות יתארכו 

C#m                B            E              
והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל 

   

מחכה / מילים: ריטה, לחן: עידן רייכל
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E  Ebm  
זה יבוא כמו שהטבע רגיל 

B  
אתה תראה 
G#m  C#m 

הידיים הקפוצות יתארכו 
C#m  B  E  

והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל 
E  Ebm  

זה יבוא כמו שהטבע רגיל 
G#m  F #

להיות שלם עם עצמו.
 

(חוזרים שוב מהתחלה)
 

G#m  
וזה יבוא אתה הרי יודע 

E  
לא הכל יטלטל אותנו 

C#m  
לא הכל יכה 

Ebm 
ומה שייפתח לנו 

G#m 
מחכה 
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 G          F#m          Bm 

האהבה הישנה זאת שברחה לי 
 A (4) G              F#m                  D 
מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע 

 G              F#m                  Bm 
מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים 

 A (4) Em          F#m          D 
היה עוד משהו פשוט להתגעגע 

 G              F#m              Bm 
הכינורות המתוקים לא מנגנים לי 
 A (4) G                  F#m          D 
לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר 
 G          F#m                      Bm 

אין שום פטנטים העולם נהיה כבר גימיק 
 A (4) Em                  F#m          D 
אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר 

  
 F#m                  Bm 

בשלט רחוק מביט רחוק 
 G 

את שוב לובשת לך שמלת כלה 

האהבה הישנה / מילים ולחן: שלמה ארצי
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 F#4  Bm  C 
ואני תקוע בחליפת חיינו 

 F#m  Bm 
בשלט רחוק מביט רחוק 

 G 
לא אני לא אניח לך 

 F#  F#/C#  C 
עד שהאהבה תחזור אלינו 

 
את יודעת לא הייתי שר לך סתם כך 
הנביאים כבר מתו ואין מי שינבא לי 

חלליות עפות למעלה ולמטה 
פתאום זה שיר געגועים או שנדמה לי 

 
בשלט רחוק מביט רחוק ...
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פתיחה:
| Em  | F#  | B  |
| Em  | F#  | B  |

 
Am                       Em        

היום אולי נדחה את בוא הלילה
B7   F#m7                  Em 

ולא נשאף לאור כוכב
D   Am                       Em        

הן לי ולך יש כל אשר נשאלה
B7      G                  D        G          

מבלי מילים נדע זאת, כי נאהב.
 

Am                      Em        
היום אולי נדחה את קץ דרכנו

B7   F#m7                  Em 
ולא נזכור כי סוף לכל.

D    Am                        Em         
זה המשעול שבו דורכות רגלינו,
G7     G            D         G           

בשני קצותיו הדשא לא יבול.
 

פרח הלילך / חווה אלברשטיין, מילים: אורי אסף, לחן: נורית הירש
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E  Bm  C  

שותקים נאהב כי לי ולך
Em  Am  

די בלי מילים שהן לאלה,
C  Bm  A  

אשר אינם יודעים לאמר אחרת
Em  B7  G  D  

כמה יפה פורח הלילך.
 

היום אולי נדחה את העצבת
אם יד ביד באור, נלך,

כי רוח כפור בחשכה נושבת
רק במקום בו לא שמעו את שמך.

 
שותקים נאהב...

 
היום אולי נדחה בוא השלכת

ולא יוכל לבוא הסתיו.
דרכים רבות הן לאביב ממלכת -

אם רק אותן אור חיוכך יאהב.
 

שותקים נאהב... 
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 Db   B  Gb  Ebm                          
את לא חייבת לי כלום,

 
 Ebm           

יש רק ציפייה, בלי עניין,
 Gb    

קניתי לך שעון כדי שתתני לי זמן,
 B   

ולא הייתה לי שום צורה טובה יותר להתקרב,
Db                                

אז בטח את אומרת שהכל היה סתם.
 

 Ebm                 
וזה לא שזה פוגע, אבל אני יודע,
  B                                     Gb 
    שאף חבר שלי לא מתגעגע,

אלייך או לכל מה שהיה, 
Db                                 

וזה מה שמראה לי את חומרת הבעיה,
Db               B                 Gb                  Ebm 

     אל תאמרי לי שאת עוד אוהבת,  כי את - לא.
 

        

סתם / מילים ולחן: סטטיק ובן-אל

31



 Ebm  
את לא חייבת לי כלום,

 Gb  
גם אם בחרת לעזוב ולקום,

Db  B  
לא לא אמרתי לך שום דבר. לא לא , לא.

 
 Ebm  

לא אמרת לי אף פעם, 
 Gb  

מה עשיתי לא בסדר לא בטעם,
 B  

(X3) בטח את אומרת שהכל היה סתם
 

| Db  | B  | Gb  | Ebm  |
| Db  | B  | Gb  | Ebm  |

 
 

 Ebm 
את מיפה את הדברים - איפור.

 Gb 
הופכת כל מילה למגילה - סיפור.

B  
כאילו לא כועסת אבל די ברור,

Db  
32ציפית ממני שאהיה יותר שבור.



 
Gb  Ebm 

אבל הבעיה זו את, נעלמת לי כמו שבאת,
 B 

לא רצית להיות האחת אז -
 Db  

בטח את אומרת שהכל היה סתם.
Ebm 

ואם את לא חושבת שהכל היה סתם,
 Gb 

 אז אני חושב גם...
B  

 אבל את בטח לא תאמרי מילה כי...
 

את לא חייבת לי כלום...
 

Ebm 
וגם, אם את תאמרי שזה היה סתם,

 Gb  
הזמן הזה ביחד לא הוא לא נעלם,

Abm 
לא משנה לי מה תגידי לא משנה מה את חושבת,

Fm7b5 
מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום..
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