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הי זה אני כאן שר אליך
מחפש מילים יפות

להאיר בי את הלילה לסדר קצת מחשבות
מרגיש שקצת איבדתי את הדרך

החיים שלי קצרים מידי בשביל לחיות 
אותם בערך 

אבל באמת 
שמתחת אלף מסיכות 

אני עוד ילד עם עיניים בורקות
בא אליך בידיים ריקות 
מחפש אותך בכל העיר 

רץ במעגל כבר אין לי אוויר
רק עוד רגע והבוקר יאיר

הי זה אני כאן שר אליך 
וצריך מילה טובה 

שתמיס בי את הפחד 
שארגיש מעט קרבה

כמו שדה שמתרגש לגשם 
גם המבול הזה שבי עוד יכנע לקשת

אבל באמת 
שמתחת אלף מסיכות 

אני עוד ילד עם עיניים בורקות
בא אליך בידיים ריקות 
מחפש אותך בכל העיר 

רץ במעגל כבר אין לי אוויר
רק עוד רגע והבוקר יאיר

אישון ליל כבה ירח מאחורי ענן 
שמעת קול מתחת לחלון הרגשת זה הזמן 

עוטה מעיל אל הקור כמה חפצים בתיק קטן 
פתק על המקרר כתבת 

יוצא לדרך לא יודע לאן 

כשזה קורה זה קורה לא צריך להתבלבל 

לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך 
לך לך לעצמך 

וזה נדמה עולם כמנהגו נוהג והכל כשורה 
אבל בפנים הכל תלוי ועומד 

תלוי ועומד כחוט השערה 
אתה יודע מה שהיה לא יחזור להיות אותו הדבר 

עברת צד עכשיו כולם בעבר השני של הנהר 

כשזה קורה זה קורה לא צריך להתבלבל 

לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך 
לך לך לעצמך

לך לךרק עוד רגע

יוצא לךרד
אל יודע אלן...



לאזה

לא
בש  מים

בסוף
העולם

חלון לים דירה הכי יפה בעיר
עוד מחכה למשהו שאת ליבך יעיר

ובינתיים בדידות מקיר אל קיר
ויום אחד את מחליטה שם לעזוב

רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב
מגיע לך כבר לאהוב

כמה חברים שצחקו לך
איך שוב ושוב הם מסבירים לך

את מחפשת דבר שלא קיים
מאחורי הגב אומרים את משוגעת

אבל בפנים אין שום ספק את כבר יודעת

בוודאי ישנו שם
זה לא בשמים לא בסוף העולם

כמה טוב עוד לפניך
רק אל תעזבי ידיים

אל תעזבי ידיים

נכון שבלילות את מתבלבלת
סוגרת את הלב ושוב נופלת

והייאוש הולך ומתגבר
תדעי ששום דמעה שלך לא נאבדת

כל תפילה שלך פותחת איזו דלת
נשמה רוצה להשתחרר

בוודאי ישנו שם
זה לא בשמים לא בסוף העולם

כמה טוב עוד לפניך
רק אל תעזבי ידיים

אל תעזבי ידיים

רק מול האור אפשר לראות
אותיות שנכתבו לך בדמעות
הן מספרות לך, הן מספרות

יש לך מקום

אל תעזיב ידיים



עכשיו הנר דולק 
אפשר לתקן

גם ציפור נודדת בסוף היום תמצא 
לה קן 

עכשיו תקופה קשה 
ורוחות סוערות

ספר לי בן מה עובר עליך 
כי אי אפשר לראות 

מה לך לדאוג
מה לך לדאוג

שאני הולך לפניך 
מה לך לדאוג 
מה לך לדאוג 

שאני שומר את צעדך

עכשיו הלב דופק אפשר לרפא
תזכור תמיד אהבתי אליך 

חזקה מכל משבר 
עכשיו תתן לי יד ונרד אל הים 

נשחק בחול ונצחק על הכל 
יותר הפחד לא קיים

מה לך לדאוג
 מה לך לדאוג

שאני הולך לפניך 
מה לך לדאוג 
מה לך לדאוג 

שאני שומר את צעדך
תמיד, תמיד קרוב אליך 

קרבו אילך



יום בהיר נמתח בשיפולי מזרח
אתה פוקח את העיניים הטרוטות

מסיר את האבק מנקה לאט 
בשקט מחשבות ישנות עולות

געגוע בלתי מוסבר לחופש
קוראת לך ארץ רחוקה

הכל עוד אפשרי
אם רק תבחר

להשיב את עצמך ממצולות הים
את הזמן שעבר, את החלום שנמוג
בעין- הסערה אתה מתחיל לרקוד 

תפתח חלון ורוח חדשה 
תלטף את שערך תזכיר לך 

שהתקווה לא ברחה לשום מקום 
היא רק קצת מסתתרת בתוך לבך 

הכל עוד אפשרי
אם רק תבחר

להשיב את עצמך ממצולות הים
את הזמן שעבר, את החלום שנמוג
בעין- הסערה אתה מתחיל לרקוד

הכל עוד אפשרי
לפני שבא היום מבקש להזכר 

בך אני בוחר בך ולא אחר לפני 
שמתניע את הראש הציפיות 

האכזבות יודע שאני בידיים טובות 
רגע בתפילה אני פורש ידיים
רגע מרים עיניים אל השמים 

מודה אני לך מודה אני לפניך 
בכל ליבי 

רבה אמונתי בך
רבה אמונתך בי 

רגע לפני שקופץ לתוך מרוץ סוסים 
מבקש הכל בצד לשים 

לזכור הכל פה זה ניסים 
וגם אם אפול ואכשל

אנ׳לא נבהל לא מתבלבל 
הכל זה לטובה אתה הרי עלי שומר 

רבה אמונתך יב



סוף כל יום מוביל אל הבית
שקט אורות עמומים

לפעמים כששוקעת השמש
טוב לי לכבות גם בפנים 

בחדרים נשימות קטנות עיניים עצומות
בחדרים של הלב שלי שמחות קטנות 

שמחות קטנות 

ככה אני מבקש שמור עלינו פשוטים 
בית וסיר על האש חיבוק שלך צחוק של 

ילדים 
ככה אני מבקש שמור עלינו תמימים 

לא להפסיק להתרגש 
חיוך שלך צחוק של ילדים 

סוף כל יום זה רק אנחנו שנינו 
על הספה בסלון ואין עולם 

אני פורט לך את הלב על גיטרה ולא צריך 
לרדוף הכל כבר כאן 

בחדרים נשימות קטנות עיניים עצומות
בחדרים של הלב שלי שמחות קטנות 

שמחות קטנות 

ככה אני מבקש שמור עלינו פשוטים 
בית וסיר על האש חיבוק שלך צחוק של 

ילדים 
ככה אני מבקש שמור עלינו תמימים 

לא להפסיק להתרגש 
חיוך שלך צחוק של ילדים 

כמו עץ שתול על מים 
שער אל השמים 

אני מבטיח לך יבואו גם פירות מתוקים
כמו שאנחנו פשוטים

פשוטים
אתה הלוך איית

התמונות, השירים הסרטים
שעוברים לי בראש,

אם רק ננשום ניתן ליום הזה לרדת
התרחקנו מעט זה הזמן לדבר מקרוב

איך בסוף מה שחשוב
אומרים בשקט

ושנינו באותה סירה
גם אם בחוץ יש סערה

ואת אומרת..

בוא אליי קרוב ותנחם אותי 
תן לי עוד סימן שיהיה טוב

ותקבל אותי 

לא חשוב לאן, לא חשוב לאן
הכי קרוב אתה הולך איתי.

איך תמיד השיחות הקטנות
כמו עוצרות את הלב

ומותר להגיד הכל, זה נשאר בינינו.
ותמיד יש עוד מה לגלות

יש עוד להתקרב
וזה יפה שלא איבדנו את עצמינו



אנן בחביבותא תליא 
בחיבורא חדא 

גופא ונשמתא חדא
מילים- מהזוהר הקדוש עם תוספת של רבי ישראל דב אודסר

ריבונו של עולם, תן לי את הכח להאיר פנים לכל אדם
לראות מעלת חברי ולא חסרונם

תן לי עיניים לראות בטוב ובחסד שנתת בעולם

שאדון לכף זכות את עצמי ואת חבריי
שאהיה בענווה תמיד שפל בעיניי

שאהיה אוהב בכל לב כל חיי

אני רוצה להודות לך על כל מה שיש
רוצה להודות גם בחסרון בלי להתבייש

לזכור שתמיד אפשר לחזור ולתקן הכל, להתחדש

ינגון רבדיצ׳בו

תוליים באהבה לשום ביבת
כל הרגעים הכי יפים אל מול עיני עכשיו צפים

חופים לבנים כל הדרך
לילה לילה מדורות ישבנו חופשיים מדאגות

מלאי חלומות כמו בסרט
ולא היה צריך סיבה לאהוב פשוט עד השמיים

ידענו יחד זה חזק יותר
כמו בימים של הצבא הרמנו ראש מעל המים

נשבענו על הכל עוד נתגבר

עוד יבואו ימים טובים עלינו
ונפתח את הלב נחבר בנינו

כל מה שנשבר עוד נתקן
נביא שלום בבית

עוד יבואו ימים טובים עלינו
ונפתח את הלב נחבר בנינו

כל מה שנשבר עוד נתקן
נביא שלום בבית

רוצה להזכר בכל הטוב שעוד בנינו יחבר 
ולשחרר את הרוח

נסגור תחדשות ניקח עוד נשימה
נשב ונדבר

נשבור תגדר, לב פתוח
ולא יהיה צריך סיבה פשוט לאהוב עד השמיים

נדע שיחד זה חזק יותר
כמו בימים של הצבא

נרים את הראש מעל המים
ובעזרת השם עוד נתגבר

עוד יבואו ימים טובים עלינו
ונפתח את הלב נחבר בנינו

כל מה שנשבר עוד נתקן
נביא שלום בבית

ועל מים שקטים עוד נפליג ביחד
וניתן באמת בלי לרצות לקחת

כל מה שנשבר עוד נתקן נביא שלום בבית

בלי פוליטיקות קטנות בלי רוחות שמשתנות
רק נוריד ת'הגנות שמפרידות בינינו

כי מעבר לחומה נפש יהודי הומה
ואין עוד מלחמה רק שיבוא שלום עלינו



את לא צריכה יותר להסתיר את הדמעות 
מה ייקרה כשתשחררי את הידיים

תתני לזה לקרות
עוד תראי איך התפילות שלך לא היו לשווא

בנו לך שביל אל השמים ממך אליו 

יש תרופה
מים קרים על נפש עייפה 

הביטי פנימה 
כמו שאני רואה אותך 

כמה את יפה 
כמה את יפה 

כמו שאת

את הדלת הזו רק את תוכלי לפתוח בשבילך 
על כאבייך רק את תוכלי לסלוח למענך

יש תרופה
מים קרים על נפש עייפה 

הביטי פנימה 
כמו שאני רואה אותך 

כמה את יפה 
כמה את יפה 

כמו שאת

תראי ניצני גאולה מסביבך 
פרח באדנית ילד מחייך 

עכשיו את חדשה
עכשיו את חדשה

וכמה את יפה

מכו שאת

האלבום הזה מוקדש
לסבא ליאו ז"ל שלפני שנה וחצי זכינו ללוות אותך לגנזי מרומים 
בניגון של אמת. כל הרהור תשובה ומחשבה טובה שיתעוררו אצל

מי מהשומעים יהיו לעילוי נשמתך סבא אריה לייב בן מנחם מאנס. 

הלב מלא בהודיה גדולה למעגלי האור שסובבים אותי:
ה׳ יתברך תודה לך שאתה פועם בי נשימה וחיים. את החסד שבחיי 

לא יכולתי לדמיין גם בסרט הטוב ביותר כל האלבום הזה הוא רק כדי 
לעשות לך נחת רוח ״כי ממך הכל ומידך נתנו לך״ 

לכל הצדיקים שבכוחם ובזכותם אני מצליח להזיז את עצמי בכל יום 
מעט אל הטוב סנטימטר אחד קדימה ובמיוחד לאהוב נפשי רבי נחמן 

מברסלב על הכח להתחדש ולהאמין בעצמי. 
אהובתי צורית היקרה אוצר חיי את. האמונה שלך בי נותנת לי כח 
לחיים מלאים בשמחה בתורה וביצירה. שלי ושלהם שלך. תפילה 

גדולה שאהיה ראוי לך.
טוהר, אמיתי אברהם, שלום ויצחק המתוקים, למענכם אני חי ונושם. 

אתם ממלאים את הלב שלי.

אבא דוד ואמא פנינה האהבה האינסופית והתפילות שלכם הם מעיין 
החיים שנובע בי אתם מופת לחיים של חיבור ואמונה.

הכור הגרעיני בדימונה אחים ואחיות גיסים, גיסות ואחיינים על 
החברות הכי עמוקה בעולם בלי צורך להסביר ולהכביר.

עץ שתול על מים, המקום הטבעי בו אני הכי אני.
סבתא נעמי האהובה שלי הראשונה לשמוע כל שיר חדש ולפרגן עד 

השמיים. המוזיקה הזו היא דרכך.
משפחת סיון אני בר מזל שאתם משפחה שלי תודה על האמונה 

והתמיכה ללא גבול.
ישי ריבו חבר אמת שמלמד אותי ענווה ופשטות מהי. שותף מלא 
שלי לדרך. הדרייב שלך מאיץ פה לכולנו תיקון עולם. תודה עליך.
מאור שושן זו הגשמת חלום לעשות מוזיקה יחד איתך בשמחה 

ובקדושה. זכיתי בחברותא אמיתית.
מושיקו שטרן אח גדול ועוגן של אמת במים סוערים. תודה שאתה 

איתי מההתחלה. 

נאור כרמי מלאך טוב שאומר לי גדל! "הכל הולך אחר הראש" אתה 
הנס הראשון בדרך. 

אור דוידסון המנהל היקר שלי, תודה על האמון ושהצטרפת למסע 
הזה, אתה נוסך בי רוגע ומלמד אותי פשוט להנות מהדרך. אמן נגיע 

ביחד למחוזות נפלאים. 
סתיו בגר שפתחת בפניי את לב הזהב שלך ונתת דחיפה הפקתית 

ב"פשוטים".
נתן גושן הכנות והדרייב שלך נותנים לי המון השראה תודה על 

מפגשים של לב ויצירה, כן ירבו.
יעקב אסרף על הכשרון והיכולת לצייר בחן את מה שהלב מרגיש.

ניר מימון  שזרמת עם שיגעון של ילד שלא הכרת לפני כמעט 5 
שנים וידעת לראות מה שאני לא ראיתי, זכיתי בחבר אמת.

שולי רנד תודה שזכיתי להיות תלמיד חבר, הטפיחה האבהית הזו על 
השכם במבט מלא נסיון מחד וענווה עד כדי ביטול מאידך.

אלעד הלוי משוגע עליך. על החדות והעומק ועל הכל מהכל.
תודה ללהקה המופלאה שלי, מוזיקאים בחסד שעושים איתי את כל 

הדרך: אוהד דרשן, ברק קרם, מיכאל גיא, דותן לב ארי, גל חבר. 
ולאלי אושרוביץ, זיו הולצמן ושי חרומוי  הצוות היקר.

לצוות המשרד של דוידסון- קיבלתם אותי למשפחה שלכם בידיים 
פתוחות ואני אסיר תודה על כך. 

יהודה קלמן איזה איש חזון אתה. תודה עליך. 
מורן פז היקרה שבתבונה גדולה יודעת להיות השופר שלנו ולהכניס 

אותנו למגרש של הגדולים בלי שנאבד את החן והתמימות

ואחרונים חביבים
לכם, אנשים יפים קהל יקר של לבבות צמאים ופועמים
תודה על האמון, השירים האלו שעוברים דרכי לעולם

הם בזכותכם ובשבילכם!
מתפלל להיות שליח נאמן וראוי.

עקיבא
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