"לטיול יצאנו"
לקט שירים מכל הזמנים.
כל הזכויות שמורות ליוצרים של השירים המופיעים בשירון.
ליקטה וערכה :שרית פולק

הכל פתוח
מילים ולחן :נעמי שמר
ראיתי ת'כינרת זוהרת בטורקיז
וגל סגול כהה הריע והתיז,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

אני ואתה
מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב

ראיתי את הסכר פתוח לרווחה
וכל שפעת המים נוהרת בשמחה,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.

הכל פתוח עוד לא מאוחר
מצב הרוח ישתפר מחר
זה יתכן ,זה אפשרי -
כל עוד אנחנו כאן שרים.

אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע ,אין דבר זה לא נורא,
אמרו את זה קודם לפני,
זה לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.

הייתי בעפולה הייתי באילת
ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.

בתל אביב טיילתי חופשי מדאגה
לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח עוד לא מאוחר...
גלשתי בחרמון נפלתי על האף
נפגשתי עם המון אנשים נשים וטף,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
אולי הכל פתוח ,אולי לא מאוחר
אולי מצב הרוח ישתפר מחר
הכל עוד ייתכן ,הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח עוד לא מאוחר...

כאן
מילים ולחן :עוזי חיטמן
עוד לא אהבתי די
מילים ולחן :נעמי שמר
באלה הידיים עוד לא בניתי כפר
עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר
עוד לא ציירתי פרח ,עוד לא גיליתי איך
תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך
אהה עוד לא אהבתי די
הרוח והשמש על פני
אהה עוד לא אמרתי די
ואם לא אם לא עכשיו אימתי
עוד לא שתלתי דשא ,עוד לא הקמתי עיר
עוד לא נטעתי כרם על כל גבעות – הגיר
עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידי
עוד לא הכל ניסיתי ,עוד לא אהבתי די.
אהה עוד לא אהבתי די...
עוד לא הקמתי שבט ,עוד לא חיברתי שיר
עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר
אני עוד לא כתבתי את זיכרונותיי
עוד לא בניתי לי את בית חלומותיי
אהה עוד לא אהבתי די...

כאן ביתי פה אני נולדתי
במישור אשר על שפת הים
כאן החברים איתם גדלתי
ואין לי שום מקום אחר בעולם
כאן ביתי פה אני שיחקתי
בשפלה אשר על גב ההר
כאן מן הבאר שתיתי מים
ושתלתי דשא במדבר.
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי
כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
כאן את כל שירי אני ניגנתי
והלכתי במסע לילי
כאן בנעורי אני הגנתי
על חלקת האלוקים שלי.
כאן נולדתי...
כאן את שולחני אני ערכתי
פת של לחם פרח רענן
דלת לשכנים אני פתחתי
ומי שבא נאמר לו "אהלן".
כאן נולדתי...

קום והתהלך בארץ
מילים :יורם טהרלב
לחן :יאיר קלינגר
קום והתהלך בארץ
בתרמיל ובמקל.
וודאי תפגוש בדרך
שוב את ארץ ישראל.
יחבקו אותך דרכיה
של הארץ הטובה,
היא תקרא אותך אליה
כמו אל ערש אהבה.
זאת אכן אותה הארץ,
זו אותה האדמה
ואותה פיסת הסלע
הנצרבת בחמה.
ומתחת לאספלט
לבנייני הראווה,
מסתתרת המולדת
ביישנית וענווה.
קום והתהלך בארץ...
וכרמי עצי הזית
ומסתור המעיין
עוד שומרים על חלומה
וחלומנו הישן.
וגגות אודמים על הר
וילדים על השבילים,
במקום שבו הלכנו
עם חגור ותרמילים.

קום והתהלך בארץ...

עוף גוזל
מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב
הגוזלים שלי עזבו את הקן
פרשו כנפיים ועפו
ואני ציפור זקנה נשארתי בקן
מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר.

תמיד ידעתי שיבוא היום
שבו צריך להיפרד
אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום
אז מה הפלא שאני קצת דואג.
עוף גוזל
חתוך את השמיים
טוס לאן שבא לך
רק אל תשכח
יש נשר בשמיים
גור לך.
אני יודע שככה זה בטבע
וגם אני עזבתי קן
אבל עכשיו כשבא הרגע
אז מחניק קצת בגרון
מחניק קצת בגרון.
עוף גוזל...

גוליית
מילים :אלון אולארצ'יק
ודני סנדרסון
לחן :דני סנדרסון
זהו שיר מאוד עצוב
הנושא כזה כאוב,
אם תשים תחבושת,
לא יעזור לך שנתיים.
הגיבור של הסיפור
להגיד אותו אסור,
נגלה רק שהשם שלו
כמו אפריים.
יום אביב בכפר קטן
ציפורים שרות בגן,
נמלה עוברת
אך המנגינה נשארת.
בחצר נולד תינוק
ומיד התחיל לצעוק
"לא קוראים לי 'פריים -
שמי גוליית ולא אחרת!"
כל התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל,
גיבורים ברחו הביתה,
לוחמים זייפו ת'גיל.
הם קראו לו "השד מאשקלון".
בגנון אמר שלום
ילדים עברו לדום,
בן חמש וכבר הספיק
להביא הביתה סלע.
התאמן כל יום שעות
בלהפריע לחיות,
יש אומרים היה לו קול
נמוך מים המלח.
כל התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל
גיבורים ברחו הביתה
לוחמים למדו חליל
הם קראו לו בשקט מרחוק.

הנה בא אלינו ,בא אלינו
גולי ,גוליית
מקווה שגם הפעם
הוא יחשוב אותי נחמד.
הנה בא אלינו ,בא אלינו
גולי ,גוליית,
מקווה שלא ידרוך עלי,
יעשה אותי גמד.
דוד מלך ישראל
קם בבוקר לטייל,
מרחוק רואה המון סואן
צועק "הצילו!"
בלי לחשוב יותר מיום
התייצב על המקום,
חוץ משני גמלים וגדי
עוד לא ידעו אז מיהו.
"בוא אלי ,גוליית נחמד,
שב אצלי על כף היד".
"ככה מדברים?"
שאל גוליית באשקלונית.
דוד מלך התעצבן,
"הרוגטקה תנגן!"
אבן לעברו ירה,
קלע לו בול בפוני.
כל התנ"ך אמר תודה והתרגש,
"אם תרצה להיות מלכנו,
תתקשר מחר בשש"
ומאז לא שמעו אותם אומרים,
הנה בא אלינו ,בא אלינו...
מקווה שלא ידרוך עלי
מקווה שלא יקפוץ עלי
הנה בא אלינו גוליית

אנחנו לא נפסיק לשיר
מילים :חיים חפר
לחן :דובי זלצר
אם יהיה רע ,והמיסים עוד יעלו
ובמוסקווה ,השערים ינעלו
והסוכר ,גם הוא עוד יעלה במחיר
אנחנו לא ,אנחנו לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
אם הבנזין ,מתל אביב עד רמת גן
עולה לך ,כמו סוף שבוע ביפן
ואם באו"ם ,אומרים תיסוג וגם תחזיר
אנחנו לא ,אנחנו לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר...
אם תירשם ,תרצה שיכון של זוג צעיר
כשתיכנס נהיה כבר מזקני העיר
ואם נשמע את רוזה רוזה מקהיר
אנחנו לא אנחנו לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר...
מה לעשות ,זוהי ארצנו היחידה
עוד יהיה טוב ,ואין זו אין זו אגדה
ועוד נזכה ,לראות זריחה של יום בהיר
ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר
לא נפסיק לשיר...
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אבניבי
מילים :אהוד מנור לחן :נורית הירש
א-ב-ני-בי או-בו-ה-בב
א-ב-ני-בי או-בו-ה-בב או-בו-ת-בך.
כשהיינו ילדים
אהבנו בסודי סודות.
אל מי היינו נחמדים?
רק לדודים ולדודות.
והבנות המסכנות סבלו,
המתוקות הן רק מכות קיבלו.
ואת מה שהרגשנו באמת
לחשנו רק בשפת ה"בית".
א-ב-ני-בי...
אהבה,
היא מילה יפה,
היא תפילה יפה,
היא שפה.
אהבה,
היא אלי טובה,
היא תמיד תתגבר
ובשפת אהבה
נדבר.
א-ב-ני-בי...
אני חולם וקם שלוש מילים.
ומהו העולם?  -שלוש מילים.
וזה מה שאני מרגיש כעת,
ממש כמו אז בשפת ה"בית".
א-ב-ני-בי...

זה רק ספורט -דפנה דקל
מילים :אהוד מנור לחן :קובי אושרת

עולה עולה -יזהר כהן
מילים :חמוטל בן זאב
לחן :קובי אושרת

אני שבויית המנגינה ,המכורה לקצב
לכן ,אני מאמינה במלחמה בעצב
לרקוד את כל המועקות ,לשיר אל תוך החושך
לזרוע לשלוש דקות את הבהובי האושר

אור ותכלת בשמיים
ויורד לפתע יום
עננים הופכים למים
קשת עולה במרום

הורה-אבי טולדנו
מילים :יורם טהרלב לחן :אבי טולדנו

ואין לי שום רצון להתיפייף
ההתנשאות הזאת היא קטע מעייף
ולא אכפת לי לצפצף כי המשחק עושה לי כיף
בסך הכל נעים וטוב לי לחפף
עם גיטריסט ומתופף ועם קלידן שמתחצף
ועם סיכוי אחד לאלף לעופף

שלל גוונים ואור שמיים
הצובעים את העולם
ויפה הוא שבעתיים
ומחייך לכולם

עוד מזהיב השדה שעזבנו אז,
עוד הארץ נושאת יבולה.
ועוד יפים הם הלילות בכנען,
טרם השמש עולה.

עולה עולה השיר ביחד
כשהשמחה בלב פורחת
עולה עולה השיר ביחד
גדול וקטן
כמו קשת בענן

עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק,
חסידה עוד רוגעת מעל.
ועוד נישא הערפל בעמק,
בין הזריחה והטל.

ואם הנערה לא תשחק אותה
היא לא תבכה ,היא לא תכריז על יום מותה
כי זה רק ספורט ,כן זה רק ספורט
זה רק ספורט ,רק ספורט
כי זה רק ספורט ,כן זה רק ספורט
זה רק ספורט ,רק ספורט
כן החיים הם קו מהיר וזה דבר בטוח
אבל הלילה יש לי שיר ועוד הכל פתוח
נדמה לי שאצלנו כאן ,בארץ המובטחת
אתה מבין מי שמוכן את הסיכון לקחת
ואין לי שום רצון להתיפייף
ההתנשאות הזאת היא קטע מעייף
ולא אכפת לי לצפצף כי המשחק עושה לי כיף
בסך הכל נעים וטוב לי לחפף
עם גיטריסט ומתופף ועם קלידן שמתחצף
ועם סיכוי אחד לאלף לעופף

ואם הנערה לא תשחק אותה...

זה לזה רוצים לגשת
יחד מבקשים לחלום
איש לאיש רוקמים פה קשת
אלף צבעים לשלום
כך באים לשיר הלילה
מארבעת קצוי עולם
השמחה בלב לא די לה
רגע של אור לכולם
עולה עולה...
והשיר גובר בינתיים
מקרב את הלבבות
מלאכים פורשים כנפיים
ונדלקים הנרות
עולה עולה...

וגם ההורה
ההיא עם ה  -היי
קולה עוד עולה
קולה לא נדם
כן גם ההורה
ההיא עם ה  -היי
שירה ממלא
ליבי לעולם
עוד שטים עננים על בתי העיר
והים מלטף את החול
ועוד נשמע איך בלבבות פועם לו
זמר ישן ומחול.
וגם ההורה..

אמא יקרה לי
עממי
מילים :משה דפנא
לחן :נחום נרדי

אמא יקרה לי ,יקרה
אמא יקרה לי ,יקרה
אמא יקרה שלי
מאוד אוהבת היא אותי
מאוד מאוד
מאוד מאוד
שיר קטן אשירה לך
כי אני אוהב אותך
אוהב אותך
אוהב אותך
אחייך אלייך ,אחייך
אחייך אלייך ,אחייך
שי קטן אגישה לך
כי אני אוהב אותך
אוהב אותך
אוהב אותך
שיר קטן אשירה לך..

השפן הקטן
עממי
מילים :בנימין כספי
לחן :נחום נרדי
השפן הקטן
שכח לסגור הדלת
הצטנן המסכן
וקיבל נזלת
לה לה לה אפצ'י
לה לה לה אפצ'י
לה לה לה אפצ'י
לה לה לה לה

האוטו שלנו
עממי
מילים :פניה ברגשטיין
לחן :עממי
האוטו שלנו גדול וירוק
האוטו שלנו נוסע רחוק
בבוקר נוסע בערב הוא שב
מוביל הוא לתנובה ביצים וחלב

כושי כלב קט
עממי
מילים :אנדה עמיר
לחן :יצחק אדל
כושי כלב קט
נשאר עתה לבד
את עיניך פקח
ואת אזניך פתח
לשמור את חצרי
לשמור את ביתי.
בא שועל גדול
לטרוף התרנגול
אז כושי נבח
והשועל ברח
האו האו הוא נבח
מהר מהר חיש ברח.
שמעו זאת הילדים
יצאו בריקודים
יצאו בריקודים
ושרו לו שירים
אך זהו כלב טוב
אך זהו כלב טוב

בובה ימימה
עממי
מילים :בלהה יפה
לחן :עממי
אני בובה ושמי ימימה-מה
פרועה אני שנה תמימה-מה
כולם אומרים לי כי אני יפה,
רק רגלי הן עקומות נורא.
וכשיצאנו לטיול יול יול
לפרדס וגם ללול לול לול
כולם אמרו :ימימה כה יפה
רק רגליה עקומות נורא.
איני רוצה שילעגו גו גו
לכשאגדל כולם יאמרו רו רו
ימימה היא בובה כה יפה,
רק רגליה עקומות נורא.
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הופה היי
גידי גוב
מילים ולחן :יגאל בשן
אני כל כך אוהב שמספרים לי סיפורים
ולפעמים שירים יפים עושים לי משהו בלב
וכשאני לבד אז כל החברים
באים אל החלון וצועקים לי הופה
הופה הופה הופה הופה היי
תשיר איתנו הופה הופה הופה היי
וכשאתה עצוב כל כך
תמיד ת'הופה אל תשכח
תיקח איתך ת'הופה הופה הופה היי
אני כל כך אוהב ילדה אחת מהכיתה
והיא שולחת לי עיניים בלי לומר לי אף מילה
אני כל כך נרגש
וגם קצת מיואש
ואז החברים שלי שרים לי הופה
הופה הופה הופה...
אני יושב לי וחושב איך הימים חולפים
ובלי ההופה לא היו לי חברים כל כך טובים
תמיד זה לי עזר
אותו פזמון מוכר
נסו אתם איתי את המילים והופה
הופה הופה הופה...

הטיול הקטן-יפה ירקוני
מילים ולחן :נעמי שמר

ארץ ישראל שלי
מילים ולחן :דתיה בן דור

לטיול יצאנו
כלנית מצאנו
על גבעת הדשא במערב
אל ההר עלינו
את הים ראינו
ומשם ירדנו בדהרה.

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני בניתי בית בארץ ישראל
אז יש לנו ארץ
ויש לנו בית בארץ ישראל.

צב זקן פגשנו בדרך
בית ענקי החזיק על גב
בתהלוכה נהדרת
אלף נמלים נשאו חגב.

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני נטעתי עץ בארץ ישראל -
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ בארץ ישראל.

בשלולית המים
שמנו ת'רגלים
על החוף ישבנו בתוך סירה
בחלקת אספסת
רצנו בתופסת
כל הלטאות נבהלו נורא.
באנו בשורה אל הכרם
רוח סערה וענף נשבר
שמה בין תילי חפרפרת
אלף רקפות כל אחד ספר.
אז מאוד עייפנו
והביתה שבנו
שמש כבר יורדת ומאוחר.
רק בתוך הדשא
כלנית לוחשת
שובו בשלום
נפגש מחר

ארץ ישראל שלי יפה וגם
פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני חיברתי שיר בארץ
ישראל -
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,
ויש לנו כביש,
ויש לנו גשר,
ויש לנו שיר על ארץ ישראל.

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני סללתי כביש בארץ ישראל -
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,
ויש לנו כביש בארץ ישראל.
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני בניתי גשר בארץ ישראל -
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,
ויש לנו כביש,
ויש לנו גשר בארץ ישראל.
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