שירון נוער
אור גדול  /אמיר דדון

יוצא לאור  /אהוד בנאי

ואם היה לי קצת עצוב
אולי למדתי מזה משהו חשוב
כי בסוף כשזה נגמר
יש סיבה לכל דבר

השביל הזה מתחיל כאן
בין סניף בנק למעין
לא סלול ,לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל כאן.

לבד בתוך כל הטירוף
אני חושב איך שהזמן יכול לעוף
אבל בסוף כשזה נגמר
יש סיבה לכל דבר

חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר ,בין הבתים
יוצא אל האור ,אל חיים חדשים.

אור גדול מאיר הכל
ויותר כבר לא צריך לשאול
אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות
להתחיל הכל מהתחלה
כמו לנשום בפעם הראשונה
אני כאן אני לא מתבזבז יותר
ואם יכולתי רק לזכור
לכל אחד יש את הדרך לעבור
אבל בסוף כשזה נגמר
יש תשובה לכל דבר
אור גדול מאיר הכל...

לך עליו ,עלה עליו עכשיו
לך עליו ,עלה עליו עכשיו
מלאכי ציפורים מעליך
מלווים את צעדיך
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.
חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר ,בין אנשים
יוצא אל האור ,אל חיים חדשים.
לך עליו...

תותים  /אתניקס
הקור שבגנך מול החום שבגני
הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי
הרימון שלך לא פרי והוא מוכן אצלך
ביד
אצלי במחסנית הם מוכנים אחד
אחד.
אור עולה מן המזרח יום חדש הגיע
שנינו נתגבר על האימה
תותים תותים בואי נקנה רק תותים
במקום עוד מכונות של מלחמה.
את המיטה חסמת בהרבה שקים
של חול
ועל ראשך קסדה מן הבונקר שמ־
שמאל
רצית שנשמתי תהיה צרורה לעד
אבל אצלי במחסנית הם מוכנים
אחד אחד.
אור עולה מן המזרח...

שירון נוער
יש בי עוד כוח -עידן רייכל
יש בי עוד כח עכשיו
כשהלכת חייך לי ירח
נתן את אורו בחלון
והלילה כבר לא מפחדת
לבד להיות ולחלום
הנה שוב...
זה אתה שנוגע
אתה שבורח
תדע אין לי רגע
אפילו דקה לחכות
והשמש היום
מאירה לי לצאת
אל הים הגדול
יש בי עוד כח עכשיו
רק תניח הכל כבר נחתם ונסגר
והלב מתרפא
והגשם נפסק
אז חוזר שוב הריח
האביב שוב מגיע ושוב...
זה אתה שנוגע...

מודה אני  /עומר אדם

קדימה הלאה  /עילי בוטנר וילדי החוץ

מודה אני כל בוקר
שהחזרת את נשמתי
מודה אני על בגד
שהנחת על גופי
שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי

והזמן הזה לטובתנו
כך או כך הרי בסוף ניפול
הנשמות הטהורות סביבנו
ממשיכות עוד לאכול
זה מבלבל וזה מתעתע
אנ'לא אתן לזה עוד הזדמנות
אני אשחה אל מול הזרם
מקסימום בסוף אמות.

מודה אני כל בוקר
על האור על עצם היותי
מודה אני על לחם
שהנחת לשולחני
שלא אהיה רעב שלא אדע כאב

זה משתנה מול העיניים
המבטים נראים שונים
מי שאהב אותך לנצח
כבר לא יאהב אותך לעולמים
אני פוקח ת'עיניים ומסביבי רק שקט
מר
מה שהתחיל פתאום לצמוח
בבת אחת פתאום נגמר

על אין ספור חיוכיי מודה אני
על כל כישרונותיי ועל כל שיריי
את כולם אקדיש לך
דע לך דע לך שמודה אני לך

בואי הנה בואי כבר
נטפס עד קצה ההר
לא לוותר לא לוותר

אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא
יה
לך חיי לך ליבי ותודתי
אליך אקרא יה אליך אקרא יה
מודה אני כל בוקר
על כוחי על אבי ועל אמי
מודה אני על גשם שנתת בשדותיי
לדאוג לאוהביי נתת לי חיי
על יום המנוחה מודה אני
על שפע וברכה על המשפחה
כל כולי רק בזכותך
דע לך דע לך שמודה אני לך
אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא
יה
לך חיי לך ליבי ותודתי
אליך אקרא יה אליך אקרא יה
על כל כישלונותיי מודה אני
על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי
הם כולם לטובתי
אין אחר בליבי רק לך מודה אני

קדימה
הלאה הלאה
מי שנמצא למעלה
בסוף כמו אבן ידרדר לתהום
קדימה
הלאה הלאה
האנשים למטה מחכים שתעשה להם
שלום
החברים איתם זרעת פעם
נזכרו וכבר באים לקצור
להצלחה יש אמא וגם אבא
כישלון נשאר יתום
והזמן הזה לטובתנו
כך או כך הרי בסוף ניפול
הנשמות הטהורות סביבנו ממשיכות
עוד לאכול
בואי הנה בואי כבר
נטפס על קצה ההר
לא לוותר לא לוותר
קדימה
הלאה הלאה
מי שנמצא למעלה
בסוף כמו אבן ידרדר לתהום
קדימה הלאה הלאה
האנשים למטה מחכים שתעשה להם
שלום
קדימה
הלאה הלאה
מי שנמצא למעלה
בסוף כמו אבן ידרדר לתהום
קדימה
הלאה הלאה
האנשים למטה
מחכים שתעשה להם שלום

שירון נוער
עדן בן זקן -מלכת השושנים
תמיד הוא בא אלי במכונית עם גג
פתוח
ויולי אוגוסט מרימים לי את המצב
רוח
והיפה שלי יודע את כל חולושותיי
וזה נמשך עד מתי
תמיד אומרים לי שאני מלכה של
דרמה
ויכולה גם להפנט את הדאלי לאמה
כל כך הרבה דגים בים כבר טבעתי
עכשיו
אתה תצלול עד אליי
קוראים לי בשכונה מלכת השושנים
כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים
רצה כבר שמועה בשדרות של תל
אביב
שלבבות אני שוברת כתחביב
קוראים לי בשכונה מלכת השושנים
כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים
רצה כבר שמועה בשדרות של תל
אביב
שלבבות אני שוברת כתחביב
תמיד הוא בא אלי אוסף אותי עם
וודג׳ של מלך
אני עושה לו פאטוצ׳ וקוברת לו
בדרך
בלי המאמי תקרא לי מהיום מד־
מואזל
אז רק אל תתבלבל
קוראים לי בשכונה מלכת השושנים
כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים
רצה כבר שמועה בשדרות של תל
אביב
שלבבות אני שוברת כתחביב
קוראים לי בשכונה מלכת השושנים
כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים
רצה כבר שמועה בשדרות של תל
אביב
שלבבות אני שוברת כתחביב
הם אומרים שזה כואב להתאהב-you’re my glory
you’re my darling
and we love you love you love
you
no more glory
no more darling
I'll never fall in love baby

אביב גפן  /יומן מסע

כאב של לוחמים  /עידן עמדי

אינספור שבילים ויציאה
רושם בתוך יומן מסע
להתערבב ולא להיבלע
רושם בתוך יומן מסע

ערב ראשון של לבד,
יושב וכותב לך מכתב
על כל הדברים שהיו
כל מה שקרה בדיוק

והיה אם מישהו בא
אל תסתובב
כי זה תמיד יכול להיות
זה שידליק לך את הלב
יפרוק את הכאב בשלווה

אותיות מופיעות על הקיר
אני הפחד נעים להכיר
הדמויות אוהבות לשחק
זזות כאן בבית הריק ,הריק

מגע הרוך גובר על המכה
רושם בתוך יומן מסע
כולנו עשויים אבק של אהבה
רושם בתוך יומן מסע
מביטים למעלה ונושאים תפילות
כשבינתיים שוכחים
שהמשמעות לחיות
היא לשאול את השאלות ולענות
והיה אם מישהו בא...

ואת ,את לא יודעת כמה
ממך ניסיתי להסתיר
את כל הסיוטים בלילה
צרחות ודם על המדים
את לא מבינה כבר למה
אני מזמן כבר לא אני
תמונות רצות מאותו לילה
דמעות ,כאב של לוחמים
זה ערב ראשון שאת שם,
שוכב וחושב ,לא נרדם
השקט לאט מתנגן
מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם
שיר בלי שם
ואת ,את לא יודעת כמה...
זה ערב ראשון של לבד,
יושב וכותב לך...

