שירי אביב
בואי הרוח

מתנת אהבה וחיבוק ב בידוד
מ " רקמה " תו כנית ה כשרה
לליווי רוחני

ניצנים נראו בארץ
מילים :שיר השירים ב ,י"ב
לחן :נחצ'ה היימן

ניצנים נראו ,נראו בארץ
עת זמיר הגיע ,עת זמיר.
ניצנים נראו ,נראו בארץ
עת זמיר הגיע ,עת זמיר.
כי הנה סתיו עבר ,סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו ,נתנו ריחם.
כי הנה סתיו עבר ,סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו ,נתנו ריחם.

איך יודעים שבא אביב
מילים ולחן :דתיה בן דור

איך יודעים שבא אביב?
מסתכלים סביב סביב
ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים
ואם רואים שנעלמו המעילים
ואם פרג וגם חרצית
לכבוד החג קישטו ארצי
אז יודעים (אז יודעים)
שבא אביב (שבא אביב)
אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב.

איך יודעים שבא אביב?
מסתכלים סביב סביב
ואם רואים המון ידים חרוצות
נושאות סלים כבדים עם יין ומצות
ואם שרים "שמחה רבה" -
"אביב הגיע ,פסח בא"
אז יודעים (אז יודעים)
שבא אביב (שבא אביב)
אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב.

באביב את תשובי חזרה
מילים ולחן :שארל אזנבור
תרגום :אבי קורן

על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם
רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה
שוב נמתין לשמש ,נצפה ונחכה ש...
באביב היא תשוב בחזרה
ערוכים החצבים על אם הדרך
בשדה גם סיתוונית התעוררה
כל הנרקיסים אספו עלים ,קיפלו כותרת
אך באביב הם ישובו חזרה

כבר סובב לו נחליאלי בגננו
בשדותינו עפרוני אומר שירה
כל יוני הבר התעופפו מחלוננו
אך באביב הם ישובו חזרה

וגם את שנעלמת בבוא הגשם
שפרחת פתאום כרוח סערה
לא נזיל דמעות ולא נקרא לך שוב
מפני ש...
באביב את תשובי חזרה

נחכה לך בחדרנו כל החורף
נחכה לך ובשמך תמיד נקרא
לא נצא אחרייך לחפש כי אין כל צורך
הן באביב את תשובי חזרה

על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם
רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה
אנו עוד נמתין לך ,נחכה ונצפה ש...
באביב את תשובי חזרה

רקפת
מילים :לוין קיפניס

מתחת לסלע צומחת לפלא
רקפת נחמדת מאוד,
ושמש מזהרת נושקת ,עוטרת,
עוטרת לה כתר ורוד!

רקפת ,רקפת ,ציפור מצפצפת",
הציצי אך רגע אלי!"
רקפת נהדרת בסלע נסתרת,
נסתרת מנפש כל חי!
יצאה עם הרוח בת שבע לשוח,
היה אז הבוקר בהיר:
כל צמח ,כל פרח אוספת בדרך,
ופיה אך זמר ושיר!

מסלע וגבע יורדת בת שבע,
רקפת חן על החזה..
ציפור מצפצפת ורוח לוטפת
וסוף כבר לזמר הזה

כלניות
מילים :נתן אלתרמן
לחן :משה וילנסקי

הערב בא ,שקיעה בהר יוקדת
אני חולמת ורואות עיני:
הגייאה נערה קטנה יורדת
ובאש כלניות לוהט הגיא.

את הפרחים לצרור היא תלקט לה
ובשבילים המתכסים בטל
אל אמא היא נחפזת וקוראת לה:
הביטי מה הבאתי לך בסל!

כלניות ,כלניות,
כלניות אדמדמות אדמוניות
כלניות ,כלניות,
כלניות מטוללות חינניות.

שקיעות בהר תבערנה ותדעכנה
אבל כלניות תמיד תפרחנה
סופות לרוב תהמנה ותסערנה
אבל כלניות תמיד תבערנה
כלניות ,כלניות...

שנים עוברות שוב השקיעה יוקדת
הנערה גדלה יפתה בלי די
היא אל הגיא עם בחיר ליבה יורדת
ושוב כלניות פורחות בגיא.
כלניות ,כלניות,
כלניות אדמדמות אדמוניות
כלניות ,כלניות,
כלניות מטוללות חינניות.

אל גינת אגוז
מילים :שיר השירים ו ,י"א

אֶ ל-גִּ נַּת אֱגֹוז י ַָּר ְד ִּתי
לִּראֹות ְב ִּאבֵּ י הַּ נָחַּ ל;
ְ
לִּראֹות הֲ פָ ְרחָ ה הַּ גֶפֶ ן,
ְ
הֵּ נֵּצּו הָ ִּרמֹּנִּ ים.
דֹודי נֵּצֵּ א הַּ ָשדֶ ה,
לְ כָה ִּ
נָלִּ ינָה בַּ כְ פָ ִּרים ,נ ְַּשכִּ ימָ ה לַּכְ ָר ִּמים.
נִּ ְראֶ ה ִּאם-פָ ְרחָ ה הַּ גֶפֶ ן,
ִּפתַּ ח הַּ ְסמָ דַּ ר.

ּובֹואי תֵּ ימָ ן,
ִּ
עּורי צָ פֹון
ִּ
יחי גַּנִּ י יִּזְ לּו ְב ָָׂמָ יו;
הָ ִּפ ִּ
דֹודי לְ גַּנֹו
ָיב ֹּא ִּ
ְוי ֹּאכַּל ְפ ִּרי ְמגָדָ יו.

איילת אהבים
מילים ולחן :מנוס חאג'ידאקיס
תרגום :נעמי שמר

ספרי איילת אהבים
על מה כיסית ראשך צעיף סגול
על מה ריסייך עצובים
וצווארך שחוח כגבעול.
שלח איגרת לבנה
מעיר נמל אשר בחוף צפון
בכלולותי ענד דודי
טבעת פז ואודם על ידי
כתב אשוב כעוד שנה
עם ליל הפליג בספינתו
חכי לי ,יפתי ,אני אבוא
את לבבי נשוא נשא איתו.
ספרי איילת אהבים
למי למי נודעו עקבותיו
מה תחזי בכוכבים
ומה שלח דודך ממסעיו

שווא תחזי בכוכבים
כבר ארוכים הערבים
רוח נושבת בעבים

ערב של שושנים

מילים :משה דור
לחן :יוסף הדר

ערב של שושנים
נצא נא אל הבוסתן
מור בשמים ולבונה
לרגלך מפתן.
לילה יורד לאט
ורוח שושן נושבה
הבה אלחש לך שיר בלאט
זמר של אהבה.
שחר הומה יונה
ראשך מלא טללים
פיך אל הבוקר ,שושנה.
אקטפנו לי

אנשים טובים
מילים ולחן :נעמי שמר

תפקחו את העיניים ,תסתכלו סביב
פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב
בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות
אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות
אנשים טובים באמצע הדרך
אנשים טובים מאד
אנשים טובים יודעים את הדרך
ואיתם אפשר לצעוד

איש אחד קנה לי ספר בן מאה שנה
איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה
ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה
ומאז אני בדרך שרה במקומה

אנשים טובים באמצע הדרך...

איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר
איש אחר יצמיח יער במורדות ההר
ואישה טובה אחרת ,אם יהיה קשה
רק תצביע אל האופק ותבטיח ש -
אנשים טובים באמצע הדרך...
וממש כמו צמחי הבר הבודדים
הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים
הרקיע מתבהר ,וכבר אפשר לראות
אנשים על אם הדרך מחכים לאות
אנשים טובים באמצע הדרך...

דרישת שלום
מילים :רחל שפירא

בואי רוח ים

לחן :יאיר קלינגר

עם טפיחת כנפי יונה
מחורצים ענפי הזית
כפני הוותיקים,
געגועים צובטים עדיין

והביאי מאי שם
עוד דרישת שלום חמה.

כשהדרורים נוסקים.

בואי נכונה

הילדים שקועים בינתיים

אל הלחי השחומה,

בסוד המשחקים,

בואי רוח ים

טירונים חולמים על בית

עם טפיחת כנפי יונה.

וזקנים על מרחקים.

שעת ערבית לאט נגמלת
מלהט החמה,
חלון נפתח ,נפתחת דלת
ובשכונה תכונה.
עוד ההורים זקוקים לילד
ועיר לשאונה,
ואנחנו זה לאלה
בואי רוח ים
והשיר למנגינה.
עם טפיחת כנפי יונה
והביאי מאי שם
עוד דרישת שלום חמה.
בואי נכונה
אל הלחי השחומה,
בואי רוח ים
עם טפיחת כנפי יונה.

ויד סמויה כמו אוספת
את כל המכאובים
אף משאלה לא מתעייפת
לראות זמנים טובים
למצוא שמחה בסוף העצב
לחיות בין אוהבים
אם קרובה את ,שעת
החסד,
היכנסי לכאן ושבי.

ותן ברכה
מילים :מן המקורות
לחן :נורית הירש

ברך עלינו את השנה הזאת
את השנה הזאת.
ברך את כל מיני תבואתה לטובה
ותן ברכה על פני האדמה.
ושבענו מטובה וברך שנתנו
כשנים הטובות
ושבענו מטובה וברך שנתנו
כשנים הטובות
ותן ברכה ותן ברכה
ותן ברכה על פני האדמה.
ותן ברכה ותן ברכה
ותן ברכה על פני האדמה.

מי יתן והחודש הזה הבא עלינו לטובה
ימלא את בתינו בפריחה ובאור,
ינקה וירחיק את כל דאגותינו
ויחזק את ליבנו גופנו ונפשנו.
ויהי רצון שיהיו חיינו מלאים באהבה,
שמחה ,כוח ,בריאות ושלום

אביב שמח
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