אין לי ארץ אחרת
אהוד מנור
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר להזכיר לה,
ואשיר גם באוזניה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר להזכיר לה,
ואשיר גם באוזניה
עד שתפקח את עיניה
או או או אוו...
אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה

שיר בוקר
מלים :נתן אלתרמן
לחן :סמבורסקי
בהרים כבר השמש מלהטת
הטל ובעמק עוד נוצץ,
אנו אוהבים אותך ,מולדת,
בשמחה ,בשיר ובעמל.
ים המלח ממורדות הלבנון עד
נעבור אותך במחרשות,
אנו עוד ניטע לך ונבנה לך,
מאד אנו ניפה אותך.
נלבישך שלמת בטון ומלט
ונפרוש לך מרבדי גנים,
הנגאלת על אדמת שדותיך
הדגן ירנין פעמונים.
המדבר ,אנו דרך בו נחצובה,
ניבשן הביצות ,אנחנו,
מה ניתן לך עוד להוד ושובע,
מה עוד לא נתנו וניתן.
בהרים זרח אורנו בהרים,
אנו נעפילה אל ההר,
האתמול נשאר מאחורינו
למחר אך רבה הדרך.
אם קשה היא הדרך ובוגדת,
אם גם לא אחד יפול חלל,
אותך מולדת עד עולם נאהב,
אנו לך בקרב ובעמל.

אומרים ישנה ארץ
מילים :שאול טשרניחובסקי
לחן :שלמה ארצי
ביצוע :שלמה ארצי
אומרים ישנה ארץ -
ארץ שכורת שמש,
איה אותה ארץ?
איפה אותה שמש?
אומרים ישנה ארץ -
עמודיה שבעה,
שבעה כוכבי לכת,
צצים על כל גבעה.
אולי כבר איננה,
ודאי ניטל זיוה,
דבר בשבילנו,
אדוני לא ציווה.
נכנס כל הנכנס,
פגע באח כהיגמלו
פורש אליו שלום,
ואור לאיש וחם לו.
איה אותה ארץ?
כוכבי אותה גבעה?
מי ינחנו דרך?
יגיד לי הנתיבה?
אולי כבר איננה,
ודאי ניטל זיוה,
דבר בשבילנו,
אדוני לא ציווה.
כבר עברנו כמה
מדברות וימים
כבר הלכנו כמה
כוחותינו תמים.
כיצד זה טעינו?
טרם הונח לנו,
אותה ארץ שמש -
אותה לא מצאנו.

אל ארצי
מלים :רחל
לחן :יהודה שרת
לא שרתי לך ארצי,
ולא פארתי שמך
גבורה בעלילות
בשלל קרבות.
רק עץ ידי נטעו
חופי ירדן שוקטים,
רגלי רק שביל כבשו
על פני שדות.
אכן דלה מאוד,
ידעתי זאת ,האם,
מאוד אכן דלה
מנחת ביתך
רק קול תרועת הגיל
ביום יגה האור,
במסתרים רק בכי
עלי עניך.

אנחנו לא צריכים
מילים :אבי קורן
לחן :שמואל אימברמן
ביצוע :שלמה ארצי
כבר יבשו עינינו מדמעות,
ופינו כבר נותר אילם מקול.
מה עוד נבקש ,אמור מה עוד?
כמעט ביקשנו לנו את הכל.
את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
כבר כאבנו אלף צלקות,
עמוק בפנים הסתרנו אנחה.
כבר יבשו עינינו מלבכות -
אמור שכבר עמדנו במבחן.
את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לה להיות שנית איתו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
כבר כיסינו תל ועוד אחד,
טמנו את ליבנו בין ברושים.
עוד מעט תפרוץ האנחה -
קבל זאת כתפילה מאוד אישית.
את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לנו לשוב ולראותו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים.

ציון תמתי
מילים :מנחם מנדל דוליצקי
לחן :היימן כהן
ציון תמתי ,ציון חמדתי
לך נפשי מרחוק הומייה
תשכח ימיני אם אשכחך יפתי
עד תאטר בור קברי עלי פיה.
לא אשכחך ,ציון חמדתי
את ,כל עוד אחי ,תוחלתי ושברי
ועת הכול אשכחה עד שארית נשמתי
וציון ,את ציון ,תהי עלי קברי
ציון תמתי ,ציון חמדתי...

