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     mA                                7E  

  כשהם רואים אותי הם מרחמים עלי
Dm                             Am  

  חושבים שהחיים שלי קשים מידי
     mA                     7E  

  לא יודע להנות ומצומצם כזה
Dm                      Am  

 ושאנ'לא מבין בעולם הזה

Dm             Am  

  תטעם ואז תבין
7E                 mA  

  אולי בסוף תרגיש
    Dm  

  זועקתהנשמה שלך 
      7E  

  אז תגיד לי איש

  

  פזמון:
  mA                              7E  

  תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא
Dm                  Am  

  מסברא טובה ברמב"ם
  mA                              7E  

  תגיד לי מה יותר מתוק תגיד לי מה
Dm                            Am  

  עולם הזה וגם עולם הבאזה גם 
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Am | E | Dm | Am | Dm | Am F | Am Gm | Am 

   

     mA                              7E  

  אחרי תשעה באב אתה מוזמן לראות
Dm                              Am  

  בבין הזמנים בכנרת אחרי חצות

     mA                                 7E  

  על ספינה והגולן ממולשיעור כללי 
Dm                             Am  

  רק תפתח ת'לב שלא יהיה נעול

Dm             Am  

  תקשיב לי זה כדאי
7E                 mA  

  וגם אתה תרגיש
    Dm  

  הנשמה שלך זועקת
      7E  

  אז תגיד לי איש

  

  :פזמון

  mA                              7E  

  יותר מתוק מדף גמראתגיד לי מה 
Dm                  Am  

  מסברא טובה ברמב"ם
  mA                              7E  

  תגיד לי מה יותר מתוק תגיד לי מה
Dm                            Am  

  זה גם עולם הזה וגם עולם הבא
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     mA                                7E  

  אל תשכח ואין כאן סוד גדול רק
Dm                                 Am  

  שהעולם הזה חולף נגמר מהר כל כך
     mA                              7E  

  אם בתורה תיגע פתאום תראה את האש
Dm                                     Am  

  לא מוותר על כלום כי זה כל מה שיש

Dm             Am  

  הפניםרואים על 
7E                 mA  

  פתאום אתה מרגיש
    Dm  

  הנשמה שלך צוחקת
      7E  

  אתה יודע איש

  

  :פזמון

  mA                              7E  

  תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא
Dm                  Am  

  מסברא טובה ברמב"ם
  mA                              7E  

  מתוק תגיד לי מה תגיד לי מה יותר
Dm                            Am  

  זה גם עולם הזה וגם עולם הבא

  

 


