שירי

תקומה

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

ותקווה

עובר אני כעת בין נופים חדשים
ארים ראשי
הצעדים הם נעשים כה איטיים
מילים :שי גבסו
לחן :אהובה עוזרי ומשה דעבול
מה יש שם שאין פה שאל אותי עובר
מה בלב אתה שומר
הולך אני כעת במשעול ההווה
קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו
כילד ההולך לו לאיבוד
מביט סביב ומחפש את עולמו
כפות ידי הן מושטות
מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע כשההווה כל כך קשה
לא אומר דבר ,ארים ראשי אל המחר
ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם
מחפשים עוד קרן אור שתעזור
ארים ראשי...
עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה
תביא להם את התקווה
ארים ראשי ,אשא עיני אל ההרים במרחקים
וקולי ישמע כזעקה ,כתפילת האדם
וליבי יקרא מאין יבוא עזרי

הגולן בשלג

ברית עולם
מילים :אהוד מנור
לחן :מתי כספי

עוד מעט כמעט
אנו גוף אחד -
את ידך נתת
בידי שלי לעד.
את לי עד
שאני פוחד
ולכן רועד
כל גופי הלילה.
יום יום וליל כל הזמן
בנתיב אחד -
לא מסומן.
יום יום וליל  -כל הזמן
יחד ולבד
לך לעצמי נאמן.

אוהב אותך הלילה ואיתך מתעצב
אוהב אותך הלילה ואיתך מתלהב
עד הלב ,עד כאב -מקווה ,מתקרב.

אט לאט
נגלה מעט
מי אני  -מי את
ואולי אולי נלמד -
לוותר
ולתת יותר
עד שתיותר
רק אהבתנו.

יום יום וליל כל הזמן
בנתיב אחד -
לא מסומן.
יום יום וליל  -כל הזמן
יחד ולבד
לך ,לעצמי נאמן.
אוהב אותך הלילה ואיתך מתעצב
אוהב אותך הלילה ואיתך מתלהב
עד הלב ,עד כאב  -מקווה ,מתקרב.
עוד מעט
יעלה האור
ואני שיכור
ורוצה אותך לזכור -
ולשמור
עד ימי הסוף,
עד שנחלוף
ותגוע הלמות התוף.

החול יזכור
מילים :נתן יונתן
לחן :נחצ'ה היימן

החול יזכור את הגלים אבל לקצף אין זוכר
זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר
מזכרונם הוא לעולם לא ימחה.

הכל ישוב אל המצולות זולת הקצף הלבן.
נרות הלילה דעכו .הידידות האהבה
הנעורים שבאו פתע אל סופם
הנעורים שבאו פתע אל סופם.
כמוהו גם על חוף ליבם רטט אז משהו חיוור
והם רשמו בתוך החול ,כשהירח העובר
האיר פתאום פנים זרות ושחוק רפה.
הכל ישוב אל המצולות...

היו שם קונכיות ריקות שנהמו קינה של ים
ובית עלמין על הגבעות
ושניים שחלפו דומם
בין החצב והקברים והשיקמה.

הכל ישוב אל המצולות...

אחי הצעיר יהודה
מילים :אהוד מנור
לחן :יונתן זראי

אחי הצעיר יהודה,
האם אתה שומע?
האם אתה יודע?
השמש עוד עולה כל בוקר
ואורה לבן,
ולעת ערב רוח מפזרת
את עלי הגן.
הגשם הראשון
ירד לפני יומיים,
בערב יום שלישי,
ושוב אפשר לראות שמיים
בשלולית על הכביש הראשי.

אחי הצעיר יהודה
האם אתה שומע?
האם אתה יודע?
בגן הילדים שלך
לומדים כבר שיר חדש,
ובתיכון התלמידים
שוב מתעמלים על המגרש.
רוחות ערבית
מייללות על המרפסת
את כל שירי הסתיו,
ואמא מחכה בסתר,
שאולי עוד יגיע מכתב.

אחי הצעיר יהודה
האם אתה שומע?
האם אתה יודע?
כל חבריך הטובים
נושאים דמותך עמם,
ובכל הטנקים על קווי הגבול
אתה נמצא איתם
אחי הטוב,
אני זוכר את שתי עיניך,
והן פותרות חידה.
ובני הרך יפה כמוך
בשמך לו אקרא  -יהודה.

הרדופים ליד החוף
מילים :נתן יונתן
לחן :שלמה ארצי

לא נפרח כבר פעמיים ,והרוח על המים,
יפזר דממה צוננת על פנינו החיוורות
שמה בין איבי הנחל ,בשעה אחת נשכחת,
זכרונות אזוב שלנו מתרפקים על הקירות.

לא נוסיפה עוד לנוע ,משתאים נביט ברוח
איך הוא יחד עם המים ,מפרקים את הסלעים.
תאנה חנטה פגיה ,והנשר היגע -
אל קינו חזר בחושך מדרכי האלוהים.

הרדופים שלי ,כמוני ,וכמוך שכל ימייך,
בלי תוגה ,כפופי צמרת ,בלוריות שיבה נבדרת את פרחי האור שלנו את פיזרת לכל רועה.
באשר יפות התואר ,בין שריקות העדרים.
לא עופות מרום אנחנו ,ואל גובה השמיים,
תפנוקי גוון ירטיטו ,בלכתן לרחוץ בזרם
גם אתם ,גם אנוכי  -לא נגיע כנראה.
נכלמים נשפיל עיננו ,אל המים הקרירים.
רק בהר על קו הרכס מישהו מוסיף ללכת,
מן הואדי והאבן ,לרכסים ,אל הרוחות.
עד אשר בכסות הערב ,יחזור נוגה אלייך,
עם פכפוך פלגים ,עם רחש הרדופים ליד החוף.

מישהו ,מישהו דואג
דואג לי שם למעלה
בא והדליק כמה כוכבים
והם נופלים אחד אחד.
אנו סובבים בשתי דרכים שונות
יום ולילה לאורכן
עייפים ורעבים ומחכים לאות
בנתיבי אבק וזמן
אנו נפגש בסוף דרכים ושאלות
נפגש בתום ימים רבים,
בתום הרבה לילות
אני יודע שגם את קרבה עכשיו
אביב חלף ,קיץ נאסף
והגשם שב.

מישהו
מילים :אהוד מנור
לחן :מתי כספי

מישהו ,מישהו דואג
דואג לי שם למעלה
בא ואסף כמה כוכבים
השיב אותם אחד אחד.
אנו סובבים בשתי דרכים
שונות...

זמר נוגה
מילים :רחל
לחן :שמוליק קראוס

חֹוקי ֶׁשלִ י,
הֲ ִת ְׁשמַ ע קֹולִ יְׁ ,ר ִ
אֲשר ִהנְׁ ָך –
הֲ ִת ְׁשמַ ע קֹולִ י ,בַ ֶׁ
קֹורא ְׁבעֹז ,קֹול בֹוכֶׁה ִב ְׁד ִמי
קֹול ֵ
ּומֵ עַ ל לַזְׁ מַ ן ְׁמצַ ּוֶׁה ְׁב ָרכָה?
ֵתבֵ ל זֹו ַרבָ ה ְּׁוד ָרכִ ים בָ ה ָרב.
נִ ְׁפגָשֹות לְׁ דַ ק ,נִ ְׁפ ָרדֹות לָעַ ד.
ּכֹושלֹות ַרגְׁ לָיו,
ְׁמבַ ֵקש אָ ָדם ,אַ ְך ְׁ
אֲשר אָ בַ ד.
ל ֹא יּוכַל לִ ְׁמצ ֹא אֶׁ ת ֶׁ

אַ חֲ רֹון יָמַ י ּכְׁ בָ ר קָ רֹוב אּולַי,
ּכְׁ בָ ר ָקרֹוב הַ ּיֹום ֶׁשל ִד ְׁמעֹות ְׁפ ִר ָידה,
אֲ חַ ּכֶׁה לְָׁך עַ ד יִכְׁ בּו חַ ּיַי,
דֹודּה.
ּכְׁ חַ ּכֹות ָרחֵ ל לְׁ ָ

אין לי ארץ אחרת
מילים :אהוד מנור
לחן :קורין אלאל

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית
חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי

לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה

אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת...
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי

שבט אחים ואחיות
מילים :דורון מדלי
לחן :עידן רייכל

 70שנה ְּּב ְמכֹונִ ית
אני נוסע ּומַ ּבִ יט
עַ ל מָ ה הָ יָה ּומָ ה נִ ְהיָה
הֹומיָה
ואיך נפשי עוד ִ
מֵ הַ ְמצָ דָ ה של הזריחות
ירושלים ּבַ ְסלִ יחֹות
מֵ חֹוף כִ נ ֶֶּּרת ואכזיב
מהמסיבות של תל אביב
אבי חלם והתפלל
לחיות בארץ ישראל
היום ילדי אותי שואל
מה הסיפור של ישראל
כאן זה בית ,כאן זה לב
ְאֹותְך אנ'לא עוזב
ו ָ
אבותינו -שורשים
וַאֲ נ ְַחנּו הפרחים ,המנגינות
ֵשבֶּ ט אַ ִחים וַאֲ חָ יֹות

אותה שכונה ,אותו רחוב
ְת ֵריסָ ר בנים של יעקב
אוספים ביחד נדודים
בתוך תרמיל געגועים

מבראשית הכל תפור
טלאים ,טלאים של הסיפור
כמו שתי מילים -להתחבר
ּבְ חּוט זהב של משורר

אדם הוא נוף מולדתו
חורט קווים ְּבכַף יָדֹו
בין התפילות לַנְ דָ ִרים
ריחות פרדס של הדרים

אני מכאן ,אני שייך
ְוכָל חבר שלי כמו אח
את הפועמת ִּבלְבָ בִ י
אני מזרח-מערבי

ּובעֵ ינֶּיהָ של אימי
ְ
תמיד אמצא את מקומי
על הגיטרה מתנגן
ניגון עתיק ֶּש ְמ ַכּוֵן

כאן זה בית
כאן זה לב
וְאֹותָ ְך אנ'לא עוזב
אבותינו -שורשים
ואנחנו הפרחים ,המנגינות
ֵשבֶּ ט אַ ִחים וַאֲ חָ יֹות

כאן זה בית...

כאן זה בית
כאן זה לב
וְאֹותָ ְך אנ'לא עוזב
אבותינו -שורשים
ואנחנו הפרחים ,המנגינות

גליל תחתון

כאן
מילים ולחן :עוזי חיטמן

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 האלוהים שלי.
כאן נולדתי...
כאן את שולחני אני ערכתי
פת של לחם פרח רענן
דלת לשכנים אני פתחתי
ומי שבא נאמר לו "אהלן".
כאן נולדתי...

שווים
מילים ולחן :עילי בוטנר

אתה לבן אני שחור,
אני חשוך אתה באור
שמחמם כמו אמא,
ושדואג לך.
אתה קטן אני גדול
אני רוצה אתה יכול
לרקוד ,לצעוד קדימה.
להיות שלם בין אנשים.
ואולי יבוא יום ונהפוך שווים
אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים
ונזרום ביחד עד אין סוף
שנייה לפני שקו החוף מגיע
שנייה לפני שקו החוף מגיע

אני בוכה אתה צועק
אני טועה אתה צודק
זאת הצגה שלנו,
ואין קהל ואין במה.
אולי נשב ננוח,
אתה ,אתה.
אני ,אני.
וגם תחלוף הרוח,
ויעברו כל השנים.
ואולי יבוא יום...

האורח
מילים ולחן :נעמי שמר

אם בשער יש אורח
שנחת מעבר ים
מה נציע לאורח
בבואו משם?

טנא ירוק ,פרח לבן
יין אדום ,פת במלח
זה מה שיש
שב איתנו כאן.
שב איתנו ,זה הבית
תריס פתוח למדבר
שב איתנו כבן בית
לא כהלך זר.
טנא ירוק...

והלב הזה הפתי
שאף פעם לא יחכים
שוב נדלק ושוב הריע
אל המרחקים.
טנא ירוק...
האורחים הולכים הביתה
תריס פתוח שוב נסגר
השולחן נעור וריק
וזה מה שנשאר.
טנא ירוק...

ארץ ישראל יפה
מילים :דודו ברק
לחן :שייקה פייקוב

נערה טובה יפת עיניים
לנו יש בארץ ישראל,
וילד טוב ירושלים
הו מי פלל ומי מלל?
ותורה אורה כזו יש לנו
וגם הגדה ומגילה,
ואלוהים אחד שלנו
וקול חתן וקול כלה.
ארץ ישראל יפה
ארץ ישראל פורחת,
את יושבה בה וצופה
את צופה בה וזורחת.

לנו יש ,אחי ,הרים אלפים
בם נאוו רגלי המבשר,
וגם מלאך מן השמים
שאת נפשנו הוא שומר.
וחסיד בעיר הזו יש לנו
וגם חילות וגם פרחים,
והברכות כולן שלנו
והבשורות והשבחים.
ארץ ישראל יפה...
והעמק הוא כפתור ופרח
וההר הוא פרח וכפתור,
והצפון שלגים וקרח
והדרום זהב טהור.

כל הפרדסים נותנים כאן ריח
והשקדיות כולן פורחות,
השמש כאן תמיד זורח
על מי תוגה ומנוחות.
ארץ ישראל יפה...
גם לפרחחים אשר בינינו
יש מקום בארץ ישראל,
מן הצרות שלא עלינו
אתה ורק אתה גואל.
בכחול לבן מונף הדגל
ולירושלים כל שירי,
אנחנו שוב עולים לרגל
הו ,שירי :עם ישראל חי!
ארץ ישראל יפה...

חי
מילים :אהוד מנור
לחן :אבי טולדנו

שמעו ,אחיי ,אני עוד חי
ושתי עיניי עוד נישאות לאור
רבים חוחיי ,אך גם פרחיי
ולפניי שנים רבות מספור
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה

עובר מזמור מדור לדור
כמעיין מאז ועד עולם
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה
חי ,חי ,חי ,כן ,אני עוד חי
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני
אני עוד חי ,חי ,חי ,עם ישראל חי
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני

הללויה
מילים :שמרית אור
לחן :קובי אושרת

הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה
והולם גם הוא  -איזה עולם
נפלא.
הללויה עם השיר,
הללויה על יום שמאיר,
הללויה על מה שהיה,
ומה שעוד לא היה -
הללויה.

הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים
ואתנו הם יאמרו ,הללויה.
הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר
הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה -
הללויה

הללויה ישראל
הללויה הלב מתפעל
ממדינה קטנה ,בודדה,
היית בן ליל לאגדה
ואלייך שבנו מקצווי תבל

הללויה שאי ברכה
יום הולדת הוא יום הבטחה
של מולדת ועם ותקוה
נשיר לך באהבה
הללויה
הללויה על הכל
הללו על מחר ואתמול
הללויה ,ותנו יד ביד
ושירו מלב אחד -
הללויה.

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

החולהנפסיק לשיר...
עמק לא

בחלוני אביב וסתיו

לא תנצחו אותי
מילים ולחן :נעמי שמר

מחלוני אני רואה

רחוב כמו נהר גואה
ואנשים לעבודת -
יומם הולכים

ותינוקות של בית רבן
עם הילקוט שעל גבם

ובידיהם כמה
ענפי הדס פורחים
פתאום זה בא ומתבהר

ולעצמי אני אומר
לא תנצחו אותי
לא מנצחים אותי כל כך מהר

מחלוני אני רואה

ויום גשום ויום שרב

מטוס ממריא ,מטוס דואה

ואור וחושך ויחיד

ומתחבא בעננים
הרחוקים

אני שומע מכונה
במנגינה הנכונה
שמתגלגלת בחוצות

ובשווקים
פתאום זה בא ומתבהר
ולעצמי אני אומר

לא תנצחו אותי
לא מנצחים אותי כל כך מהר

ומקהלה
זה מתערבב ,זה מתערבל

שירי קינה ,שירי הלל
ולפעמים זו המולה אחת גדולה
פתאום זה בא ומתבהר

ולעצמי אני אומר
לא תנצחו אותי
לא מנצחים אותי כל כך מהר

לחורשות  -ירוק בהיר
לשדות  -ירוק כהה
ולכרם ולניר
צבע ירקרק זהה

חג יובל
מילים :דודו ברק
לחן :שייקה פייקוב

אור ירד על הגליל
מתמוגג לו הכרמל
הגלבוע שר בגיל
שר גם עמק יזרעאל

צוחקים יחדיו ברון
השרון והשומרון
ביריחו רימון פרח
ואת ניחוחו שלח

הכינרת צהלה
הירדן שוטף בהיר
מרקדת השפלה
וירושלים שיר

ים המלח כבר מתוק
על הנגב חג מאיר
הר סיני פתאום ירוק
ואופירה לי תשיר

חג ,חג ,חג יובל
על כל ארץ ישראל
על כל ארץ ישראל
חג יובל

חג ,חג ,חג יובל...
ולעיר כחול לבן
ולכפר לבן כחול
לקיבוץ אלפי גוון
למושב צבעי מכחול

חג ,חג ,חג יובל...
זה שמח וצוהל
אל הרחוב ואל הליל
התהולל והשתולל
חג עליך ,חג יובל
כל עירי כבר בכיכר
וביתי עומד מואר
לבבי בי מאושר
כשאני רוקד ושר
חג ,חג ,חג יובל...

בגלל הרוח
מילים :מיכה שטרית
לחן :לאה שבת

יהיה מה שיהיה
אני עוד אשנה
אני אגשים את חלומי
נושאי בשורה רעה
מכות או עוד גזירה
לא ישנו את מהותי.
אני את והאל שלצידי
עוד ננצח
לא בגלל הכח
רק בגלל הרוח
הנושבת בגבי.

רק בגלל הרוח
בתוכי ,במוחי ,בנשמתי
רק בגלל הרוח
בתוכי ,בדמי ,בנשמתי.

את שיש לי להגיד,
אני עוד אצרח
אפילו בירח ישמעו
מי שיגיד" :לא כך"
אותו לא אשכח
יבוא היום אוכיח צדקתי.
אני את והאל שלצידי...

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 מאוד
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...
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...
וממש כמו צמחי הבר הבודדים
הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים
הרקיע מתבהר ,וכבר אפשר לראות
אנשים על אם הדרך מחכים לאות
אנשים טובים...

הלוואי ומענן תרד עלינו קשת
הלוואי שלעולם הזה יש תקנה...

הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת
הלוואי ולא תאבד לעד המתנה
הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא
הלוואי ועוד נשב בצל התאנה.
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.

הלוואי ולא ישא עוד גוי אל גוי חרב
הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה
הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב
הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה.
הלוואי שלא נכאב...

הלוואי
מילים :אהוד מנור
לחן :בועז שרעבי

היום
היום נעשה משהו בלתי נשכח
שישאיר זיכרון של שמחה מבורך
היום אשלח יד ללטף את ראשך
היום אגרום לך סוף סוף לחייך

מילים ולחן :אהוד בנאי

היום אגרש את העצב מעינייך
אעשה את היום למאושר בחייך
היום תשמעי מה שעוד לא שמעת
אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט
היום אבשל לך משהו טעים
אעשה את הכל שיהיה לך נעים
נכון ,לא תמיד אני מראה אהבה
אבל היום אני מבקש את הקירבה
היום

כל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו
על כל מה שעובר מעלינו

היום נצא לסיבוב בשכונה
נשב קצת ביחד על ספסל בגינה
היום נעשה משהו בלתי נשכח
שישאיר זיכרון של שמחה מבורך
היום אשלח יד ללטף את ראשך
היום אגרום לך סוף סוף לחייך
היום

תודה
מילים :עוזי חיטמן
לחן :דאלארס

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על אור עיניים
חבר או שניים
על מה שיש לי בעולם
על שיר קולח
ולב סולח
שבזכותם אני קיים
תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על צחוק של ילד
ושמי התכלת
על אדמה ובית חם
פינה לשבת
אישה אוהבת
שבזכותם אני קיים

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על יום של אושר
תמימות ויושר
על יום עצוב שנעלם
תשואות אלפיים
וכפיים
שבזכותם אני קיים.

בימים אלו של זיכרון ,שמחה וחג מרחוק
נדע ונרגיש כולנו שאנו כאן קרוב מאוד
על אדמת ארץ ישראל ,בבית שבנינו כאן במדינת ישראל.
נאמר תודה לכל אחד ואחת -
כולם בוני ובונות ישראל
אלו שלחמו ואינם עימנו כיום ,אלו הגרים בתפוצות
ואלו החיים כאן בעמק ובהר ,בשפלה ובמדבר
כולנו  -נשים וגברים ,זקנים וילדים
בונים וחולמים ,חולמות ויוצרות.
מי ייתן ותדע ישראל חיים של שמחה ושלום ,בטחון ויצירה
ונזכה כולנו בבריאות שלמה ,בשלווה ובטוב במהרה ממש
חג שמח!
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