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ישי ריבו - הלב שלי
מחבר ומלחין: ישי ריבו

 
                        Em
הלב שלי נקרע לשנים        

                         G    
מה שלא ראתה שפחה על המים      

      Em    Am      C      
כמו סופה מן הים ,הולם      
      Em     Am       C     
כמו תפה של מרים , פועם      

            Bm        
ואין תרופה בעולם      

                        Em
הלב שלי מרים ידים         

                        Gmaj7   
כבר מועד לא עומד על הרגלים      

      Em     Am       C     
שבר כלי שאין בו כבר מה      

      Em   Am      C   
והשמים הם לי חומה      

      Bm7            Bm     
איך אעבר בתוך הים ביבש      

                C 
ורק אתה יכול      

             G       
להפך מספדי למחל      

      Bm          
לזכך את החול      
   D  Em         
לרכך בי הכל      

         Gmaj7                   C 
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי      

          Bm         
משכך כל כאב שבי      

C   D Em         
מרפא את הלב      

מעבר:
G  Bm 

                        Em
הלב שלי נקרע לשנים        

                      G      
חציו אשם וחציו לשם שמים      

      Em    Am      C      
כמו סופה מן הים ,הולם      
      Em     Am       C    
כמו תפה של מרים ,פועם      
                 Bm        
ואין תרופה בעולם ,ללב      

                C 
ורק אתה יכול      

             G       
להפך מספדי למחל      

      Bm          
לזכך את החול      
   D  Em         
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לרכך בי הכל      

           G                     C 
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי      

          Bm         
משכך כל כאב שבי      

C   D Em         
מרפא את הלב      

מעבר:
C   G Bm Em D  Bm C   G Bm
Em G   C Am Em C  Am Em Bm

        Em  Am    C        
ויש עוד צר שמציק לצאן      

        Em  Am    C      
ואין ציר שיצעק לצור      

                          Bm    
רק אני מול ים שלם ולב שבור      

                 C
ורק אתה יכול      

             G       
להפך מספדי למחל      

      Bm          
לזכך את החול      
   D  Em         
לרכך בי הכל      

           G                     C 
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי      

          Bm         
משכך כל כאב שבי      

    D Em         
מרפא את הלב      

                 C
ורק אתה יכול      

             G       
להפך מספדי למחל      

      Bm          
לזכך את החול      
   D  Em         
לקדש בי הכל      

           G                     C 
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי      

          Bm         
משכך כל כאב שבי      

Em D  Em         
מרפא את הלב      
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