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חנן בן ארי - שמש
מחבר ומלחין: חנן בן ארי

קאפו בשריג 3

פתיחה:
E Fmaj7  Em C   G Bm Em

       C              
כבר שנים שאני לא דומעת

G               Bm
כבר שנים שבלי סיבה

Em           C        
אני מוצאת עצמי מתגעגעת

G           Bm
מחפשת לי תשובה

C                   
תראה אותי, תתן לי יד

D           Em         Bm
אני אחת שמוכנה להשתנות   

     C                D
תבוא תאיר לי את ימיי   

               Em               
באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות

       C         G      Am     Em
ואז אני אהיה כמו שמש לעולם       
      C         G       Am     Em
אהיה כמו ציפור נודדת במרחב       
     C        G         Am     Em
אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם       

     C         G        Am  
מודה אני לך על דרך שנשבעת לי

 
מעבר:

Em C   G Bm B Em

        C              G
ועכשיו שיש קצת אור בחדר 

   Bm            Em
ועכשיו שיש אותך    

             C          G
אני פתאום בוכה ומתפללת   

           Bm
מפחדת שתשכח  

     C              
תראה אותי, תתן לי יד

D         Em          Bm
אני אחת שמוכנה להשתנות  
    C                 D
תבוא תאיר לי את ימיי   

              Em                
באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות

      C         G      Am     Em
ואז אני אהיה כמו שמש לעולם      
       C        G       Am     Em
אהיה כמו ציפור נודדת במרחב       
        C       G       Am     Em
אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם       

       C        G       Am  
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מודה אני לך על דרך שנשבעת לי

  Em         C        G
קח את הזמן אני לא ממהרת

      Bm    
ונשארת לעמוד

Em        C       G   
ואנגן כאן על מפתן הדלת

       B        
עד שתצא אחר כבוד

    C                   D
ותקח אותי תתן לי יד      

          Em             Bm
אתה אחד שמסוגל להתגלות     
           C             D
תבוא תאיר לי את ימיי      

              Em                
באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות

        C          G     Am     Em
ואז אני אהיה כמו שמש לעולם        

        C        G          
אהיה כמו ציפור נודדת חופשייה

Em       C         G      
אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם

X3   Cm בפעם השנייה מוסיפים 
אחרי השורה השנייה

 Em         C      G       Am
מודה אני לך על דרך שנשבעת לי 

סיום:
Em C   G Am x2
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