
, משוררת שחיברה בעיקר ספרי ילדיםשטקליס היא סופרת ו -מרים ילן 

 וחיה בירושלים.  ,19 עלתה לארץ בגיל ,1901נולדה באודסה בשנת 

שטקליס ליוו דורות רבים של ילדים בארץ.  -שירייה הקלאסיים של מרים ילן 

שטקליס,  -אמרה מרים ילן "שירים, כמו ילדים, נולדים בייסורים",  בל,א

והייתה אישה מעולם לא התחתנה,  ,שהתייתמה מאם בגיל צעיר מאוד

 בודדה, עצובה וחשוכת ילדים. 

, היא הצליחה דווקא בשל געגועיה לאהבת אם ולאהבת ילדבכל זאת, ואולי ו

רגשות עמוקים כמו אהבה וגעגוע, עצב חוויות ילדות ו הלבטא בשירי

 . 1956זיכו אותה בפרס ישראל בשנת  אלהשירים  ובדידות, שמחה וחמלה.

מהיצירות המפורסמות: "שיר הגדי", "יש לי סוד", "בחלומי". ספרים אלה 

ואחרים, אך ידועים  ,כוללים סיפורים כמו "המסע אל ארץ אולי", "בימי"

והפכו לנכס צאן ברזל  הולחנובעיקר השירים בספרים אלה, אשר רבים מהם 

ביניהם: "מיכאל", "דני גיבור", "הסבון בכה אלית, הישרבשירת הילדים 

שמש בחלון", "ג'ינג'י", "ידידי טינטן", "עייפה בובה זהבה", -מאד", "שמש 

 ועוד. ,"לשפן יש בית", "אצו רצו גמדים"

מופע ואלבום שלם לשיריה  ג'וזי כ"ץו שמוליק קראוסהקדישו  1975בשנת 

ד לבד", בו נכללו לחנים שטקליס בשם "לבד ביחד ולב -של מרים ילן 

מקוריים של קראוס לשירים: "הבובה זהבה", "אלישבע מה נחמדת", 

 ."נתפייסה" ועוד. שירים אלה התפרסמו מאוד ומוכרים לא רק כשירי ילדים

 . 84, בגיל 1985בשנת מרים ילן שטקליס הלכה לעולמה 
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 לחן: ציונה לירון ,משחק אצבעות

 

 אגּודלי -אגּודל 

 לי! -ּבֹוקר טֹוב ַהגידה 

 הן גדּול אתה, חכם

 .תן שלּום גם ְלכּולם

 ,תן שלֹום ַלקטנטנה

 .ַבנּבנהָלאחֹות ַהלְ 

 ?מי תמיד יאהב אֹותָך

 קטנטנה זֹו אחֹותָך.

 

 אגּודלי -אגּודל 

 לי! -ּבֹוקר טֹוב ַהגידה 

 הן גדּול אתה, חכם

 תן שלּום גם ְלכּולם

 גם לי ,תן שלֹום גם לה

 .ּבן גדֹול חכם שלי

 

 אגּודלי -אגּודל 

 לי! -ּבֹוקר טֹוב ַהגידה 

 



 ג'וזי כ"ץ: ביצועשמוליק קראוס  לחן:
 

 אלישבע מה נחמדת,

 מה יפה אהובתי!

 - לה שמלת פרחים תפרתי

 היא ממש כשמלתי.

 ,אין אני יודעת למה

 .הם אומרים, פיסחת את

  - הן משתיים הרגליים

 .חסרה את רק אחת

 ,ואומרים לי, את קרחת

 .ואומרים שבור אפך

 אין אני יודעת למה

 .הם אינם רואים יופייך

 

 ה,אל תשימי לב לאל

 -האמיני לי בתי 

 אלישבע את נחמדת

 את יפה אהובתי...

  



 לחן: משה וילנסקי; שמוליק קראוס

 .ִרַדִדים –ַרַל  –ְטַרַל , ָאצּו ָרצּו ַגָמִדים

  - ִריקּוקּו ,ִריקּו –קּוקּו , ָאצּו ָרצּו ִשֲחקּו

 ִשֲחקּו ְּבַמֲחבֹוִאים

 ִּבים. ,ַּבם –ִּבים  ,ִּביִלים -ֲּביִלים 

ם ָיֶפה לֹו, ְוֶאַחד ָקטֹון ָקָטן ִפיְנָטן :שֵׁ  , ִטיְמִ

א ְּבתֹוְך ַשְּבלּול  .ִהְתַחּבֵׁ

 לּוִלילּול ,לּוִלי –לּוִלי 

את הּוא לֹא ָיַדע  .ַאְך ָלצֵׁ

 ִריַדָדה. ,ַרִדי –ַדִדי 

 .ַּבַשְּבלּול ַהגּוץ ִנְרָדם

 ָנם. ,ַעד ַהֹּבֶקר ָנם ָשם

 .נּוָמה ַגם ַאָתה - נּוָמה

 ִריַטָטה ,ַרטַ  –ַטַט 

 ָנא ַגם ַאְת,  -נּוִמי נּוִמי 

 ִטיְרִלָטט. ,ִטיְרִלי –ִטיְרִלי 



 לחן: שמוליק קראוס  

ָּבה ְזָהָבה  ֲעיֵׁיָפה ּבֻּ

 ְוָעיֵׁיף ְמֹאד ַהֹדב

 ,ַהְצָלִלים ַלֶחֶדר ָּבאּו

 לֹוֲחִשים ִלי ַלְיָלה טֹוב.

 ,ה שֹוֶכֶבת נּוִריתַּבִמטָ 

ּוּבֹון ב דֻּ  .ַעל ָיָדּה יֹושֵׁ

 ,ְוַכדּור ְוַגם ַאְרֶנֶבת

 ְוכָֻּלם רֹוִצים ִלישֹון.

 ַאְך ְלֶפַתע ָקָמה נּוִרית,

 ִהיא קֹוְרָאה: -" ַאָּבא, ַאָּבא"

ש ַהֹחֶשְך," ר, ָגרֵׁ  ּבֹוא ַמהֵׁ

 ". הּוא ַמְפִריַע, ֶיֶלד ָרע!

ָּבה ְזָהָבה,  :ְוָצַחק ְמֹאד ַהֹדב ָצֲחָקה ּבֻּ

ש ַהחֹוֶשְך?   ָלָמה ְלָגרֵׁ

י הּוא ֶיֶלד טֹוב  .ַוֲהרֵׁ



  לחן: מרטין מוסקוביץ'

 

 אמא אומרת תמיד: מחמדי,

 זהב, - ראש לילדי

 .זהב לילדי -ראש 

 ג'נג'י. - וברחוב הם קוראים לי

 ג'ינג'י -קוראים לי  בכיתה הם

 תוך כרי – בתוך ,אפילו בלילה

 ג'ינג'י...! ער שערייב

 –רבים הצבעים עמך, אדוני 

 השמים, תכלת פרשת על פני

 .ולאמא שלי חומות העיניים

 ולורד ורוד, ,ירוק לעלה

 ועוד! ,ועוד יש או לבן או אדום,

 רבים הצבעים עמך, אדוני,

 יפים ומרובים!

 ילדים צהובים, ולמה בראת לך

 אדוני, צהובים?

 בכיתי הערב לפני השינה,

 ודמעה בעינה. נגשהואמא 

 מחמדי, לחשה, מחמדי...

  ,בלילה –ובלילה 

 

 ידי, ויעמוד על, ויבוא אליהו

 ויאמר: קומה, קומה, ילדי!

 ובכנף אדרתו עטפני

 על. - ונשאני אל

 היכל, –ושם במרום, בגן עדן 

 .כסא המלכות ,ובו בהיכל

 דוד, ויושב לו המלך

 ובידו השרביט,

 וארי משמאלו, ,וארי מימינו

 ושריו, ומדים לפניו משרתיווע

 ועומדים לפניו רבבות חילותיו,

 זהב. –והכל 

  -ומתחת לכתר 

 .יורדים תלתלים

 צהובים תלתליו של המלך דוד,

 צהובים תלתליו!

 וכולו אדמוני.

  



 לחן: מקס למפל  

 ִאָמא ָאְמָרה ִלי: 

 ַיְלִדי הּוא ִגיּבֹור ְוָנבֹון. ָדִני,

 ֹ  ְכֶפִתי ָקטֹון. א ִיְבֶכה ַאף ַפַעםַיְלִדי ל

יֶנִני ּבֹוֶכה ַאף ַפַעם יֶנִני ִתינֹוק ַּבְכָיין., אֵׁ  אֵׁ

ן –ַהְדָמעֹות...  ,ֶזה ַרק ַהְדָמעֹות  ּבֹוכֹות ְּבַעְצָמן. הֵׁ

 .ָקטֹון ְוָיֶפה, ְוָכחֹול, ֶפַרח ָנַתִתי ְלנּוִרית

 ַהכל.ָנַתִתי  –ַתפּוַח ָנַתִתי ְלנּוִרית 

 נּוִרית ָאְכָלה ַהַתפּוַח,

ר,  ַהֶפַרח ָזְרָקה ֶּבָחצֵׁ

ק ִעם ֶיֶלד  ר. –ָהְלָכה ְלָשחֵׁ  ִעם ֶיֶלד ַאחֵׁ

יֶנִני ּבֹוֶכה ַאף ַפַעם.  אֵׁ

 ִגיּבֹור ֲאִני, לֹא ַּבְכָיין!

 ַאְך ָלָמה ֶזה, ִאָמא, ָלָמה, 

 ּבֹוכֹות ַהְדַמעֹות ְּבַעְצָמן?

 



ר.ִהנֵׁה הָ   ַאף, ִהנֵׁה ַסְנטֵׁ

ר,  ָהַלְך ַהְדִלי ֶאל ַהְּבאֵׁ

 ָהַלְך. -ָהַלְך 

 ָהַלְך. -ָהַלְך 

 ָהַלְך. -ָהַלְך 

 ָהַלְך. -ָהַלְך 

 ָמָצא!

 ָקִרים! -ַמִים ַחִיים, ָקִרים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 צביקה פיקלחן וביצוע: 

 ד!ָדִני לֹא רֹוֶצה ִּבי עֹו: ַהַסּבֹון ָּבָכה ְמֹאד

 ,ִמְתַייַפַחת ִשְבָעַתִים ּוִמְבֶרֶשת ַהִשַנִים

 ַאְך ִהיא ּבֹוָכה. ,ַאל ִתְבִכי ְואֹוֶמֶרת ַלִמְשָחה:

ס ְמֹאד ַעל ָדן. ֶּבֶרז ַכֲעָסן,ְוהַ   הּוא כֹועֵׁ

 ַצר ָלֶהם ַעל ָהָאְזָנִיים,, ְוַהַמִים, ַמִים, ַמִים

ם ָשִרים   ָשִרים: -ָשִרים  –הֵׁ

 ..ִרים –זּורּום  ,זּורּום –רּום שּו

ְכָלך, ְכָלך ָכל  ָדִני, ָדִני ְמלֻּ  ָכְך! -ָכל  ,ָכְך –ְמלֻּ

ן ָשלֹום ְלָדן? - ןִאם ָיבֹוא ַהיֹום ַלגָ   ִמי ִיתֵׁ

ְכָלְך ָכֶזה, ָכֶזה? ָכל ֶאָחד ִיְשַאל: ִמי ֶזה?  ְמלֻּ

ר ָאז ַּבִפיָנה, ְוֲהַדָסה ַהְקַטָנה  ִתְסַתתֵׁ

 לֹא ַתִכיר אֹותֹו ִּבְכָלל, ְכָלל ּוְכָלל.

 

 



 לחן: שמוליק קראוס

 

 ּבֹוא ענן, ּבֹוא לבן

 ְלשחק עמי ַּבגן!

 יש לי פה כדּור גדֹול

  הּוא ָכל כְך, ָכל כְך עגּול!

 יש לי דשא ירקרק

 –אין לי רק 

 אין לי רק חבר...

 

 י, ענן לבןּבֹוא אל

 ּבֹוא אלי, אלי ַלגן

 רד מהר

 –רד מהר 

 לי ֱהֶיה חבר

 

 



 ג'וזי כ"ץביצוע: לחן: אלונה טוראל 

 חתלתּול, חתלתּולי

 אפרפר אתה שלי!

 גש אלי מהר, הּבט:

 ֲהתכיר אֹותי כעת?

 

 ,שתי צמֹות קלעה לי אמא

 .שני סרטים כחּולים התאימה

ד:ְואתה ח  תּול, ַהגֵׁ

 מי יכיר אֹותי כעת?

 

 

 

 

 

 

 

 



 לחן: קובי אושרת

 ִלי יֵׁש ָיִדיד, ּוְשמֹו ִטיְנָטן,

 ָקָטן, -ְוהּוא ָקָטן, ָקטון 

 ְוהּוא ָקָטן ְמאֹוד, ְמאֹוד,

 ְוהּוא ְּבסֹוד. ,ְוהּוא ֶשִלי

ן ְּבִמיָטִתי,  ַאְך הּוא ָישֵׁ

ל ִמַצַלְחִת   י,ְוהּוא אֹוכֵׁ

 ְיִדיִדי ִטיְנָטן., ָתִמיד ִאִתי - ְוהּוא ָתִמיד

 ְוִאיש עֹוד לֹא ָרָאה אֹותֹו,

 ְוִאיש עֹוד לֹא ָשַמע אֹותו

 לֹא ַסְבָתא ְולֹא ַסָּבא. לֹא ִאָמא ְולֹא ַאָּבא,

ב ִלישֹון ר ִלי ַעל ִשְמשֹון - ּוְכֶשֲאִני שֹוכֵׁ  :הּוא ְמַספֵׁ

 ִשְמשֹון ָהָיה ִגיּבֹור ָחָזק.. ל, ֲעָנקִשְמשֹון ָהָיה ָגדֹו

ד ִלישֹון ְּבִלי אֹור,: ְוַגם ִטיְנָטן ֶשִלי ִגיּבֹור ינֹו פֹוחֵׁ  אֵׁ

ד ִמשּום ָדָבר ינֹו פֹוחֵׁ  !אֵׁ

י ַעְכָּבר!... ד ִמְפנֵׁ ינֹו פֹוחֵׁ  אֵׁ



 לחן: אורנה ביאל ,משחק אצבעות

ן ִמִגְבעֹולִ   ים,ֶיש ִלי קֵׁ

ֶשת גֹוָזִלים.  ּבֹו ֲחמֵׁ

 ֶאָחד ָּבַרח, ֶאָחד ָהַלְך,

 ֶאָחד ָנָפל. ֶאָחד ִנְבַהל,

 ִנְשַאר ַּבָגן. ֶאָחד ָקָטן

ב  .ָהָיה ָרעֵׁ

 ְמֹאד ָעֶצב,

ש  ָהַלְך ִּבקֵׁ

ש  ש –ִּבקֵׁ ש , ִּבקֵׁ ש -ִגשֵׁ  ִגשֵׁ

ש  ש –ִמשֵׁ  .ִמשֵׁ

 ָמָצא!

 עּוָגה!

 ,ְגדֹוָלה, ְגדֹוָלה

ְמתּוָקה, ְמתּוָקה!



 : חנן יובללחן: יצחק אדל  ביצוע

 

 לשפן יש ּבית

י ַהזית  ּבין ֲעצֵׁ

 - תחת כרּוב מאֹוד מתֹוק

 .ירֹוק –ּבית לֹו ירֹוק 

 

 ה,יְוַלּבית ֲעלי

 ּבה תגּור יפהפייה, 

 - ּבה תגּור עמֹו תמיד

 זאת ַהגברת שפנפנית.

 



 לחן: נעמי שמר

 , ּבכיתי, ּבכיתי, יתי, חיכיתיחיכ

 מיכאל - ּומי לא ּבא?

 ְוהּוא הבטיח ַפֲעמים

 .ַהצהרים –ֶשיבֹוא ַאחר 

 .מיכאל, ְוהּוא לא ּבא

 ,שמלה לבשתי יפה מאד

 -ְוסיָנר ּבו רקּום לי 

 .אפרֹוח ורֹוד

 דּומם חשבתי ,דּומם ישבתי

 .עלי ועל מיכאל

 ְוהּוא לא ּבא, 

 .מיכאל, הּוא לא ּבא

 ,ַבְגזּוְזְטָרא אני עמדתיּו

 .ַלגינה אני ירדתי

 .מיכאל –ּומי לא ּבא? 

 .לישֹון השכבתי את ָכל ַהּבּוּבֹות

 .כּולן השכבתי מּוקדם מאד

ַדְענה,  ֶשלא ַתְפַרְענה ֶשלא תֵׁ

 .אֹותי ְואת מיכאל

 ְוהּוא לא ּבא, 

 .מיכאל, הּוא לא ּבא

 מחר אלְך השכם ּבּבֹוקר 

 ,אל ַהגן

 .אשב לי ְואבכה לי ָכל ַהזמןְושם 

 כי הּוא לא ּבא, 

 .הּוא לא ּבא, מיכאל

כי הּוא לא ּבא, מיכאל.



 ג'וזי כ"ץלחן: שמוליק קראוס ביצוע: 

 נתַפייסה, תני לי יד

 נתַפייס ִמיד ִמיד

 ייסה, ִנזדרזנתפַ 

ן יבֹואּו ְגדי ָועז  פֵׁ

ן יגידו   ַהקטֹון -פֵׁ

  ַהקטֹון טיפשון טיפשון

 נתַפייס ִמיד ִמיד.  , נתַפייסה, תני לי יד

   

 -ְוָהעז ִתצַחק ְלָך 

 .זה טיפשֹון ַכֲהָלָכה

 :ְויצַחק ְלָך ַהגדי

 .רק טיפשֹון כֹועס ִּבְכִדי

 ,רק טיפשון תמיד כֹועס

 .ה, נתַפייסנתַפייס

 ,נתַפייסה, תן לי יד

 נתַפייס ִמיד ִמיד.

 ס,טיפשֹון תמיד כֹוע רק

 .נתַפייסה נתַפייס

 נתַפייס ִמיד ִמיד., נתַפייסה, תן לי יד
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 משחק אצבעות

 ָעגּו ָחגּו ַּבְרָווִזים

ִביאּו ֱאגֹוִזים.  ִלי הֵׁ

 ָנְתנּו ָלֶזה,

 ָנְתנּו ָלֶזה,

 ָלֶזה,ָלֶזה, 

 ְוַגם ָלֶזה,

ן, ֶאָחד ָרֶזה.  ֶאָחד ָשמֵׁ

 ֶנֱעְלמּו. –ֶפַתע ָקמּו 

  



 שולה חןביצוע:  לחן: אורנה ביאל

 רֹוגז, רֹוגז, רֹוגז!

 !שרּוי חתּול ְּברֹוגז

 ,חבר רֹוגז על -רֹו  –ּברֹו 

 על חתלתּול אפֹור אחר

 -על ּבים, על ָּבם, על ּביְמּבּוָלם 

 .כּולם גז עלרּו -רּו  -ּברּו 

 

 ,ְוהּוא רֹוגז ְוהּוא כֹועס

  .ְולא ִירצה ְלהתפייס

 ,ְולא אכל ְולא שתה

 ...ָטָטה ְולא ָטִטי ְולא

  -ז ְורק שרּוי ּברֹוג

 רֹוגז, רֹוגז, רֹוגז!

 

 



 לחן: שלום חנוך  

 :רּוח, רּוח! רּוח, רּוח

 ?למה לא תשכב ַלנּוח

 ּבא ַהליל. כבר ְוהנה, מן ַהּבֹוקר תשתּולל

 ,לשמיים פנסים מלאכים כבר מכניסים

 - מדליקים נרֹות ּבלאט

 כמעט! אין שֹומעים אֹותם

 ...רּוח, רּוח

 .ְואתה! הֹולך ּבטל

  ,ְושֹורק ּומיילל

 ְוכֹופף את ַהוורדים

ציק ַלילדים  .ּומֵׁ

 ...רּוח, רּוח

 :ָכל ַהגן רֹוצה לישֹון

 .ַגם ַהּברֹוש, ַהקיקיֹון

 : ֹוד על ַהפרחיםצר מא

 ...רּוח, רּוח ֶנֱאָנחים... הם כּולם



 משחק אצבעות

 ְגִדי, –ְגִדי – ְגִדי 

 ְלָאן ָהַלְכָת ֲחמּוִדי?

אָת ַמֲחַמִדי?  בֵׁ  ּוָמה הֵׁ

אִתי ַּבְקּבּוק, ָהַלְכִתי ַלשּוק בֵׁ  ְוהֵׁ

 .ַיא"ש

 ְגִדי, ְוַאָתה? –ְגִדי   –ְגִדי

א ְד   ָבש.ַקְנַקן ָמלֵׁ

 ְגִדי, ְוַאָתה? –ְגִדי  –ְגִדי 

 ַפת ֶלֶחם ַּבַסל.

 ְגִדי, ְוַאָתה?  –ְגִדי –ְגִדי 

 ְוַגם שּום. ְּבַצְלַצל,

 ְגִדי, ְוַאָתה? –ְגִדי  – ְגִדי

 לֹא ְכלּום, ְולֹא ְכלּום!

 ִכי ָעִשיִתי ָחִליל,

 דּום. -ִליל  –ִדי 

 ִלי, -ִלי  –ִדי 

 ִלי -י לִ  -ִלי 

 דּום! -ִדי  –ִלי 

 ֶזה ָחָכם, ְוֶזה ָחָכם,

 ֶזה ָחָכם, ְוֶזה ָחָכם,

 –ְוֶזה ַהָקָטן ֶהָחָכם ְּבכּוָלם 

 ָדם. –ִליל  -ִדי 

 ִלי, -ִלי  –ִדי 

 ִלי -ִלי  -ִלי 

 דּום! -ִדי  –ִלי 

  



 ארבעה לי גלגלים

 עגּולים, מתגלגלים

 ליגלג ,ַגל –ַגל, גיל  -גיל 

 .גלגלי שלי ַקַלי

  ,ַגל –ַגל, גיל  -גיל 

 עד ּבלי די! גלגלי

 

 שני סּוסים לי אּבירים

 ַדֲהָרנים לי ַכּבירים

 סּוס סּוַסי ,סּוס –סּוס 

 גּול גּוַלי, גּול –גּול 

 עד ּבלי די! גלגלי שלי ַקַלי

 מּוכן ְוַהדּוכן

 :שֹוט לי אחד ּוַבָיד

 ִדיֹו!

  



 נה ביאל, שמוליק קראוסלחן: אור

ָּבה ֶשִלי ְגדֹוָלה,  ַהּבֻּ

ם ָיֶפה ָקָראִתי ָלּה  :שֵׁ

 ָלּה ָקָראִתי ֱאִליֶשַבע.

 ִלי לּו. -ִלי, לּו  -ִלי, לּו  -לּו 

ָּבִתי ְצִריָכה ִלישֹון,  ּבֻּ

 ָכְך ָאַמר ִלי ַהָשעֹון,

 הּוא ָאַמר ִלי: ְכָבר ָוֶרַבע!

 ִלי לּו. - ִלי, לּו -ִלי, לּו  -לּו 

ָּבִתי, ,נּוִמי –נּוִמי   ַאת ִּבִתי, - ֲאִליֶשַבע ּבֻּ

 נּוִמי, נּוִמי, נּוִמי, נּוִמי...

 ִלי לּו. -ִלי, לּו  -ִלי, לּו  -לּו 

 ַגם ֲאִני ֶאְשַכב ִלישֹון...

ר ָשעֹון ,ִטיק ַטק –ִטיק   .אֹומֵׁ

 ּוָמָחר, ָמָחר ָתקּוִמי!

 ִלי לּו. -ִלי, לּו  -ִלי, לּו  -לּו 



 לחן: שמוליק קראוס

 שמש, שמש ַּבמרֹום,

 ּבֹוקר טֹוב לְך, ַרב שלֹום!

י היית, ספרי ַהשמש,  אֵׁ

ן ּברחְת ִממני אמש.  הֵׁ

 חיפשתיְך ְּבָכל פינה,

ן ַּבגינה. ן ַּברחֹוב, הֵׁ  הֵׁ

 ַגם ַּבַּבית חיפשתיְך.

 ָכל ָהערב ּביקשתיְך...

 גם מאחֹורי ַהדלת,

 גם ִמתחת ַלמחצלת.

 -ּוִמתחת ַלמזרֹון 

 ֶשָמא שם שכבְת לישֹון?

  –ֶהָחתּול 

 אף הּוא ּביקש ַלֲעזֹור לי,

 אְך טיפש ַהקטֹון ַהזה ֶשלי:

 הּוא חיפש אֹותְך ַּבדלי...

 על ַהגג עלינּו שנינּו:

 ֶהָחתּול, ַאֲחריו אני.

 קצת פחדנּו ְלבדנּו

 ֶהָחתּול, ְוגם אני.

 חנּו כְך:אְך ַלשווא טר

 לא מצאנּו שם אּותְך.

 ּוַבחושְך שם ישבנּו,

 ְוחשבנו... ְוחשבנּו:

  -היא ודאי נפלה ַלים.. 

לא תשּוב עֹוד ְלעֹולם...



 חיל -שפנפנית היא אשת 

ד עם ַהּבנים ָכל היֹום ְוָכל ַהליל  ְתַרקֵׁ

 עם ֲעֶשֶרת שפנפנים.

 , לללה -ה טרלללה ללל

 ,לללה –טרלללה לללה 

 ,יש ֲעֶשֶרת שפנפנים לי

 .מסּבירים כּולם פנים לי

 

 ,שפנַפַני, שפנַפַני

 מה יפה רֹוקדים ָּבַני!

 הֹופ, רגלים ְקפֹוצנה, ְקפֹוצנה

 אְך ָלֶשֶבת ַאל ַתְחפֹוצנה

 הֹופ ללה, הֹופ ללה

לללה. -ללה  –טרללה 

 


