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 הכינותי לי חכה 

 חזקה וארוכה 
 בה אצוד את החמה 
 עת תשקע בתרדמה 
 במיטת ים אדומה. 

 

 לא אדאג ד ו עלא אפחד 
 פן יאכלנה איזה דג; 

 אקחנה אל ביתי, 
 לילה תשאר איתי. 

 

 ועם בוקר אעירה: 
 "קומי לך, המזהירה. 

 מהרי ממחבואך; 
 מצפים כבר לבואך, 

 ילה תחזרי, לל ךא
 להאיר לי את חדרי! 

 עמוס ברזל   –אנדה עמיר    –לו הייתי מלך  . 2
  לו הייתי מלך, מלך החיות
 ותמצווה הייתי בשלום לחי 

 

 ,לנמר וגם לדוב
 ,לא לשנוא, לא לטרוף

  לארנב וגם לקוף
 את כולם, את כולם לאהוב

 

  לו הייתי מלך, מלך העולם
 מצווה הייתי שלום בין כולם 

 יצחק אדל   –אנדה עמיר    -וצה לרקוד  יפוד ר ק ה .  3  
ּפֹוד   ָרָצה ַהקִּ

ְרֹקד הּו לִּ ישֶׁ ם מִּ  ,עִּ
 ַאְך ֹלא ָמָצא ָחֵבר 

י הּוא ּדֹוֵקר   .כִּ
 

 ?ַמה ַלֲעׂשֹות, ַמה ַלֲעׂשֹות 
ְרֹקד ה לִּ ּפֹוד רֹוצֶׁ  .ַהקִּ

 ?ַמה ַלֲעׂשֹות, ַמה ַלֲעׂשֹות 
ְרֹקד ה לִּ  .הּוא רֹוצֶׁ

 

 ם ָהַלְך ָהַלְך לֹו ָכל ַהּיוֹ 
י ֹּדם ְבלִּ י נֹוַח, מִּ ְבלִּ  מִּ

ְתאֹום ָעַמד  .ּוְלַבּדֹו ָרַקד  - ּפִּ
ְתאֹום ָעַמד  .ּוְלַבּדֹו ָרַקד  - ּפִּ

 

 יצחק אדל   –אנדה עמיר    –תרנגול אני    .  4
י, ַתְרנְ   גֹול ָקָטן ַתְרְנגֹול ֲאנִּ
י ַגָנן  י עֹוד ָכמֹונִּ  מִּ

יקּו  !קּוקּורִּ
 

י ְוֹלא ַמְעֵּדר   ֹלא ֵאת לִּ
יקּו  !קּוקּורִּ

י חֹוֵפר ְועֹוֵדר   ַוֲאנִּ
יקּו  !קּוקּורִּ

 

 בֹואּו, ְראּו 
י חֹוֵפר ְועֹוֵדר   ֲאנִּ

י ְוֹלא ַמְעֵּדר  . ְוֹלא ֵאת לִּ
יקּו  !קּוקּורִּ

 

 אין עוד חשוב ממנו  .  5
 עמוס ברזל   –אנדה עמיר    

 הולך האף ואנכי נגרר אחריו  לפני
 בכל דרכי: בכביש, בשביל אפי אותי אחריו מוביל.

 לפני האף ואין טיול לי בלעדיו,  -כל צעד 
 הוא עומד על משמרתי בשנתי    ואפילו 

 

 דבר מובן הוא מאליו:
 אין עוד חשוב כמו האף! 

 יצחק אדל   –אנדה עמיר   –. האנקור  6
 , פץ אנקורעל הגדר ק
  אנקור אפור אנקור קטן

 

  ץקפץ, קפ
  - ניתר לו פה ושם

  תאום פרחפ
 ! ונעלם

   הסירים על הקיר .  7
 טרזה גויטיין   –אנדה אמיר    

  הסירים על הקיר
  התחילו לשיר;

  המחבת עם הקומקום
  בום.-בום-שרו יחד: בום

 

  והסיר הגדול
  עם הפס הכחול

  והסיר האדום
  ום.ב-בום-שרו ביחד: בום

 

  והמטאטא
  אהכיס עלה על 

  ומרוב שמחה
  כף מחא.

 עמוס ברזל  –אנדה אמיר    –מתחת לארון  .  8
הלילה  :מתחת לארון

 מתחבא, 
בבוקר הוא נכנס, בלילה  

 הוא יוצא. 
והסדקים  –בקרש אסתירנו 

 אסתום 
 ולא יהיה עוד לילה: 
 תמיד יהיה רק יום. 

 אוניית זהב  .  9
 עמוס ברזל –אנדה אמיר  

 , ַעל ַהָּים ַהָשֵקט 
 ,ַעל ַהָּים ָהָרָחב 

ש נֹוַסַעת רֶׁ ש, חֶׁ רֶׁ   חֶׁ
ַּית ָזָהב  .ֳאנִּ

 

ים  ,ָבּה ָכל ַהַמָלחִּ
ָגדֹול ְוַעד ָקָטן  , מִּ

ים ַחַכת ָזָהב מֹושְ   כִּ
ְוָיָתן ם ַּדג לִּ  .עִּ

ים            ים, מֹוְשכִּ  ...מֹוְשכִּ
 
 
 
 

 

 



   –. אין כסוסי עץ  01
 עמוס ברזל   -  אנדה עמיר 

 הי, הו, סוסי האבירים, 
 דאו למרחקים 

 פרסות זהב  םפרסותיכ
 יבריקו הברקים. 

 

 עברו הרים ועמקים, 
 גבעות וגאיות 

 וערבות מדבריות 
 שוכנים שם אריות 

הי, הו, סוסי        
 ... האבירים

 

 דאו לארץ רחוקה 
 עוד לא ראה אדם, 

 הי הו דאו ודהרו 
 לקבי עולם. עד 

 הי הו סוסי האברים...       
 ים! לעולם הם מאיר

אנדה      ט כושי כלב ק .  11
  יצחק אדל   –עמיר  

  כושי כלב קט
  נשאר עתה לבד
  את עיניך פקח

  ואת אזניך פתח
  לשמור את חצרי
 . לשמור את ביתי

 

  בא שועל גדול
  לטרוף התרנגול

  אז כושי נבח
  והשועל ברח

 , האו האו הוא נבח
 . חמהר חיש בר ,מהר 

 

  שמעו זאת הילדים
  יצאו בריקודים
  יצאו בריקודים
  ושרו לו שירים

  אך זהו כלב טוב
  .אך זהו כלב טוב

    הרוחות המתפרעים .  21
 עמוס ברזל   –אנדה עמיר  

 הרוחות השובבים 
 כל הלילה מנשבים 
 מנסים הם להשיב

 משמים כוכבים. 
 

 הי פתאים, לשוא! לשוא!
 לא תורידו כל כוכב:

  –הם תקועים כמסמרים 
 
 
 
 
 

  –סודה של הדודה  .  31
 עמוס ברזל   -אנדה עמיר  

 לי דודה, והיא כל ערב 
 שרה לי, או מספרת. 

 דודתי גלי הסוד: 
 איך שמרת בפיך כל זאת?

 

 דודתי, ראי ביקשתיך:
 אנא, תפתחי את פיך

 , -ואראה הספורים 
 ! איך הם שם מסודרים

 

 עמוס ברזל   –אנדה עמיר    –עץ מפלא    . 14
 עץ בגן שלי גדל 
 מעצים מפלא:

 מדי ליל עליו קופל 
 כמו תפילה. 

 

 כמו שתי כפות  -כל עלה 
 כל היום פתוחות, 

 את השמש מברכות, 
 אל האור שטוחות. 

 

 עץ בגן שלי גדל 
 מעצים מפלא:

 יו קופל מדי ליל על
 כמו תפילה. 

 

 אך עם לילה העלים 
 כפיהם קופלים 

 חרש, חרש לוחשים
 כמו מתפללים. 

 עמוס ברזל   –אנדה עמיר    –כוכבים בדלי  .  15
 אויה, אויה, אויה לי 
 כוכבים טבעו בדלי:

 

 , אאנכי שואב לשוו 
 שום כוכב אינו נשאב. 

 ברזל עמוס    –  מיר ע אנדה    –השלכת  .  16
 ו ָבא ַהַגָנה רּוַח ְסָתי

 ב ַהָּפרּוַע, ַהשֹובָ 
ָענָ  ן הֶׁ  ף ְוָקַרע מִּ

 .ֲעָׂשָרה ֲעֵלי ָזָהב
 

י ים ַהְּיֵבשִּ ָעלִּ  םהֶׁ
יבָ  יר ַמְרעִּ יםֲאוִּ  ,שִּ

ים ַעל ַהָכנָ ְוטָ   ף סִּ
ל ָהרּוַח ַהשֹוָבב  .שֶׁ

 

ַתע ַהשֹובָ   ב ַאְך ְלפֶׁ
 ,ֲעָזָבם, ָבַרח ְוָעף

יְלַאט נוֹ -ּוְלַאט  םְפלִּ
ים ָעלִּ  .ַמָטה, ַמָטה הֶׁ

 

ל ל-ְנָׂשָאם אֶׁ  ,ָעל-ָעל, אֶׁ
יָדם ַבַמְעָגל ְרקִּ  ,הִּ
יר ָצלּול, ָכחֹ   ל ָבֲאוִּ

ְסַחְרחֹ  ת ַהָמחֹולבִּ  .רֶׁ
 
 



יר  יָבֲאוִּ  םְמַפְרְּפרִּ
ים ים ְכַפְרָּפרִּ ָעלִּ  ,הֶׁ

י-ַּפְרְּפֵרי  ם ָזָהב ַקלִּ
ים יר ְמחֹוְללִּ  .ָבֲאוִּ

 

ַתע ַהשֹובָ   ב ַאְך ְלפֶׁ
 ,ֲעָזָבם, ָבַרח ְוָעף

יְלַאט נוֹ -ּוְלַאט  םְפלִּ
ים ָעלִּ  .ַמָטה, ַמָטה הֶׁ

 של פורים  גן חיות  .  17
 עמוס ברזל   –אנדה אמיר    

 :ָכל ָהְרחֹוב הּוא ַגן ַחּיֹות
 ,ַאְרָנבֹות ַוֲאָריֹות
ים ילִּ ים ּופִּ  ,ַּפְרָּפרִּ
ים ים ְוַאָּילִּ בֹונִּ  .ּדֻּ

 

ים ְבֹלא ַמֵסָכה  ;ֵאין ָּפנִּ
יר ְׂשֵמָחה ים! ָכל ָהעִּ  .ּפּורִּ

 

ים ּפֹודִּ ים ְוקִּ  ,ְנֵמרִּ
ים ים ְוַגָמדִּ   ,ֲעָנקִּ

ים ים ְזֵקנִּ יָלדִּ  ,וִּ
ים  .ַיַחד ַיַחד ְמַרְקדִּ

 

ים ְבֹלא ַמֵסָכה  ;ֵאין ָּפנִּ
יר ְׂשֵמָחה ים! ָכל ָהעִּ  .ּפּורִּ

 

לּו ַהָּיֵרחַ   ַוֲאפִּ
ם ָשם ָׂשֵמחַ   .ַבָשַמיִּ

ים -ַמֵסַכת  ֲעָננִּ
ים  .ְמַכָסה לֹו ַהָּפנִּ

 

ים ְבֹלא ַמֵסָכה  ... ֵאין ָּפנִּ
 עמוס ברזל  –אנדה אמיר    –  יש לנו   דלי .  81

 יש דלי לך 
 ודלי יש לי

 לך אדום ולי כחול 
 

 מים יש בדלי שלי 
 ובדלי שלך יש חול

 ובמים ובחול 
 בוא, נבנה ארמון גדול! 

 עמוס ברזל  –אנדה עמיר  - . שעון מתקתק91
  שעון מתקתק

  בחול ובחג
  איננו פוסק

 תק –תקי תיק  -תיק 
 

 חולפות שעתים חולפת שעה
 םיומייחולפים גם  חולף לו גם יום

 

  ושעון מתקתק
  בחול ובחג
  איננו פוסק

 !תק –תקי תיק  -תיק 
 
 
 
 
 

 עמוס ברזל  –אנדה עמיר  –דרכו האחרונה . 20
  הוא הלך לפניהם כה שקט

 . כמו לחג הוא כיון צעדיו
 ?" ן זה נלכה כעתאנא א"

 . שואלים ותמהים ילדיו, ילדיו
 

 , אנחנו יוצאים לחופשי"
 . ראו השער נפתח לרוחה 

 ( לא לבכות רק לשיר )רק לשיר
 ! שירי חג ושירים של שמחה, של שמחה

 

  והרחוב התפרש כמו מרבד
 , לרגלי ילדים יחפים

 " השרים "איננו לבד, לבד
 . צועדים לנופים היפים, היפים

 

  דוקטור הוא לא יעזובכי ה
 . ילדיו הולכים כאן כולם, כולם

 ( )עד הסוף -הוא איתנו הולך 
 .... הוא איתנו לעד לעולם, לעולם

 
 
 
 
 


