
02:40 וגם צוחק  בוכה וגם צוחק, מה עובר עלייבוכה 
לא מבדיל בין יום ולילה

בוכה וגם צוחק, מה נפל עליי
איך ממשיך מכאן והלאה

פעם שיחקתי בשדות כתומים                          
שמש שטה מעלה במרומים                          

בדרכי פגשתי אושר וצרה                      
הם איתי לאורך השדרה                           

בוכה וגם צוחק, מה עובר עליי     
לא מבדיל בין יום ולילה

בוכה וגם צוחק, מה נפל עליי
איך ממשיך מכאן והלאה

כשהלכו ממני חברים
נשארו מהם רק השירים

ברחוב סואן שומע מנגינה    
בליבי מוחה דמעה קטנה                            

בוכה וגם צוחק...
הימים הופכים יותר קצרים
הרוחות הופכים יותר קרים
קם בבוקר מתוקן ומאושש

ונצבט כל פעם מחדש
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אנחנו מחזיקים קרוב לחזה                                       
קלפים שאיש לא רואה                                              

הם מסתירים את הנסיך בשרוול 
לא יוצא כלום מזה                                                    
                                                                                 

לא כדאי לו לא כדאי לי
לא כדאי לאף אחד הכל כמו שהיה

לא כדאי לו לא כדאי לי
לא כדאי לאף אחד ואין יותר בעיה

אנחנו לכודים בתוך מעגל
בין קיצוני למתון

הם מניחים את הכבוד על משקל
שוב חוזר הניגון

לא כדאי לו לא כדאי לי...

אנחנו מתכתשים באופן טוטל
בודקים כל פסיק מבפנים                        

אם יסתכלו עלינו מהחלל
כולנו מה זה קטנים

לא כדאי לו לא כדאי לי...

אם נעצום את עינינו
נשכב בים של שלווה

וכשנעיר את עצמנו
הרכבת חלפה ואין יותר בעיה...

0203:14 לי  לא כדאי 



השמועה שפשטה בעיר הציתה ארמונות
התנחמתי בכוס קפה סגרתי חלונות

הדחקות הדחקות עוזרות לי להתגבר
מאוד מרגיעות

בלילה שהכל יכול לקרות

החצים שירו עלי נפלו לתהומות
אבנים שזרקו עלי הפכתי לחומות

הדחקות הדחקות עוזרות לי להתגבר
מאוד מרגיעות

בלילה שהכל יכול לקרות

עם לימון וקצת טקילה
כדרכו של פנצ'ו וייה

אשכב כאן בעמק המסתור
מנותק מהרשת

עייף מהקשקשת        
אצא רק כשיזרח האור

לך תדע אם יקום דבר או מה יפול מחר
בינתיים אני נושם מתחת לרדאר    

הדחקות הדחקות
עוזרות לי להתבצר 

מאוד מלטפות
בלילה שהכל יכול לקרות

0303:58 ר  עמק המסתו



האיש עם הכובע  03:24

יש אחד מסתובב קבוע
מגונדר כמו רוזן ידוע

קוראים לו ברחוב
האיש עם הכובע

אף אחד לא יודע מי הוא
לא מוציא מילה אחת אפילו

הוא רק הולך ושר
האיש עם הכובע

הוא צועד עם חיוך שופע
את האנשים זה משגע

שמח בחלקו        
האיש עם הכובע

מספרים שליד המגה
אנשים עצרו אותו לרגע

הוא רק חייך ושר
האיש עם הכובע

כולם רוצים לראות מה הוא עושה
אבל בינינו מה זה משנה

יש אחד מסתובב קבוע
מגונדר כמו רוזן ידוע

קוראים לו ברחוב
האיש עם הכובע
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אם את רוצה שהוא כל בוקר יחבק אותך
נסי קצת להבין הוא מבולבל כל כך 

אם את רוצה שהוא ילך איתך עד קצה עולם
הצעד הראשון קשה יותר מכולם, הוא קשה מכולם   

יושב שם בתוך ביתו מבודד
חושב על אתמול איך הוא מעד

אז תתני לו להסביר 
מדוע הוא לא בא

הוא בנאדם שקט שומר מרחק רק על פניו              
נטע בדמיונו שאת ויתרת עליו

בערב חיפשת אותו הוא לא ענה      
עכשיו הוא מבין כמה טעה

אז תתני לו להסביר  
מדוע הוא לא בא

אז לאט לאט הוא יפתח          
היום הוא רחוק מחר הוא איתך  

  
אז תתני לו להסביר

מדוע הוא לא בא
אז תתני לו להסביר

 לפני שמאוחר

ר  0503:22 י לו להסבי תתנ



תמר

לאה

יותם שי

כפיר

מיקיהילי

אמיר

עידו

שאול

אורית

רוית



מעל שדות ונחלים 
אל השקט שכולם מייחלים

מעל גגות אל ההרים
איך אפשר לא לקנא בציפורים

בלילה קודר נטול שינה לא מתחבר
עטוף בשמיכה ירדתי אל הגינה

מהופנט נבלעתי אל תוך הדממה             
מתחתי התרחקה האדמה

מעל שדות ונחלים...

פרשתי ידיי ענן לבן ליטף פני
ירח כחול האיר סביב באור גדול

יש אומרים נסחפתי קצת בדמיוני                  
הזיות של פושע עירוני

מעל שדות ונחלים 
אל השקט שכולם מייחלים

עפות עפות אל ההרים
איך אפשר לא לקנא בציפורים

מקנא בציפורים 0703:05 קוזה 06
נוסטרה

02:31



ראיתי מישהו בוהה בשמיים
בקושי עומד על רגליו

והיה לו מין מבט בעיניים
שכל העולם על כתפיו
ולרגע קט נדמה כמעט

שאנו מכירים

עוד יום ועוד סיפור
מעבר לפינה לב אבוד

עוד יום ועוד סיפור
מעבר לפינה גורל שדוד

בפארק הלכה אישה סמוקת לחיים
עגלה של תינוק מלפנים

כשחלפה אני נשכתי שפתיים
בפנים היו רק עיתונים
ולרגע קט נדמה כמעט

שאנו מכירים

עוד יום ועוד סיפור
מעבר לפינה לב אבוד

עוד יום ועוד סיפור
מעבר לפינה גורל שדוד

ישב אדם עם תיק אפור על ברכיים
צפון בעמקי נשמתו

על ספסל חיכה מעל שעתיים
לאוטובוס שלעולם לא יבוא

ולרגע קט נדמה כמעט
שאנו מכירים

עוד יום ועוד סיפור...

גורל שדוד  0803:30



03:12 09 להציל את העולם  

לא תיארתי לעצמי שהכל יהיה אישי
נשברתי נסגרתי

הלכתי עם הראש באדמה
חלפו להם שנים התרגלתי לשכנים     

נפתחתי שאפתי   
להיות אדם עם לב ונשמה

והיום אני מוכן להציל את העולם
רק שמישהו ידאג להציל אותי

הסתובבתי בגזרה לא תמיד עם מטרה
פרחתי זרחתי

כל עכבה הייתה רק לטובה
ועם כל המישושים תובנות וריגושים 

הובהר לי נמסר לי
אני רק פסיק קטן בממלכה                      

והיום אני מוכן להציל את העולם
רק שמישהו ידאג להציל אותי

והצלחתי להוריד את רף הציפיות
זה עזר לי להנמיך את גל האכזבות

יש שען מאוד זקן שיודע לתקן
ת'רגע בין רגע

קיוויתי שהוא יתקן אותי
כי עם כל השיפוצים שעברתי בחיים

הדחקתי שכחתי
נפלו כמה ברגים בילדותי

והיום אני מוכן להציל את העולם
רק שמישהו ידאג להציל אותי

03:08 10 מכאן הדרך 

אם אני נראה טיפה נרגש
זה רק מפני שהכל חדש
לא צריך לומר לך שלום

אתה יוצא להגשים חלום   

מכאן הדרך מפתיעה
לטוב לפעמים לרע
גם אני צעדתי בה

והגיע גם תורך

איך קרה שבמצמוץ אחד
אתה גדלת בבת אחת

זה הזמן שלך להתפרץ
לכל כיוון שליבך חפץ

מכאן הדרך מפתיעה
לטוב לפעמים לרע
גם אני צעדתי בה

והגיע גם תורך

תחת שמיים מעוננים
תרגיש לעיתים לבדך

וגם אם יבואו ימים קשים
אני אהיה שם איתך 

את השביל הזה אני מכיר
עברתי בו בעודי צעיר

תגלה שיש כמה שלטים
שלפעמים הם טיפה מטעים

מכאן הדרך מפתיעה
לטוב לפעמים לרע
גם אני צעדתי בה

והגיע גם תורך

11 לכל אחד יש כוכב 02:16
)בונוס(

כן, לכל אחד יש כוכב
מאיר לעברו ושומר עליו

ואם ברקיע הוא ינצנץ חזק
זה סימן שהכל בסדר

לך תמצא ת'כוכב שלך
כי הוא לבטח רואה אותך
ואם תאבד דרכך בחשיכה

הוא יאיר לך את הדרך



1. בוכה וגם צוחק
קולות, אקוסטית ומפוחית – כפיר בן ליש

חשמלית – תמר אייזנמן
קלידים – שאול עשת

בס – יותם בן חורין
תופים וכלי הקשה – שי וצר

קולות – רוית הראל
אקוסטית – דני סנדרסון

 

2. לא כדאי לי
שירה וגיטרות – דני סנדרסון וכפיר בן ליש

חשמלית וקולות – הילי בוימל
קלידים – עידו זלזניק

בס – מיקי ורשאי
תופים והקשה – שי וצר

קולות – אורית שלום
צ’לו – מאיה בלזיצמן

פלוגלהורן – מתן גוב ארי

3. עמק המסתור
אקוסטית ושירה – כפיר בן ליש

גיטרות ושירה – הילי בוימל
קלידים ושירה – עידו זלזניק

בס – מיקי ורשאי
תופים – אמיר ברסלר 

שירה והקשה – אורית שלום 
גיטרות – דני סנדרסון

4. האיש עם הכובע
קול נמוך – כפיר בן ליש

חשמלית ושירה – הילי בוימל
קלידים – עידו זלזניק

בס – מיקי ורשאי
תופים – אמיר ברסלר 
שירה – אורית שלום 
גיטרות – דני סנדרסון

9. להציל את העולם
אקוסטית ושירה – כפיר בן ליש

חשמלית וקולות – הילי בוימל
קלידים – עידו זלזניק

בס – מיקי ורשאי
תופים והקשה – שי וצר

קולות – אורית שלום
סקסופון טנור ובריטון – שלומי אלון

חצוצרה – ספי ציזלינג
טרומבון – יאיר סלוצקי

גיטרות – דני סנדרסון
עיבוד לכלי נשיפה –

שלומי אלון ויאיר סלוצקי
הקלטת כלי נשיפה – גיא לביוש

עוזרת טכנאי – אפיק דוארי
הוקלטו באולפני לונה

11. לכל אחד יש כוכב
קלידים – רועי זוארץ

בס – אריה וולניץ
תופים – יקי לוי

גיטרה – נאור דיין
גיטרה – דני סנדרסון

שירה – כולם
הוקלט באולפני די בי 1995
טכנאי הקלטה – גיל תורן

מיקס – מרק רוטוול

10. מכאן הדרך
אקוסטית ושירה – כפיר בן ליש

 קלידים – עידו זלזניק
 בס ושירה – יותם בן חורין 

 תופים וכלי הקשה – שי וצר
 גיטרות – תמר אייזנמן  

 שירה – רוית הראל 
גיטרות – דני סנדרסון  

5. תתני לו להסביר
שירה וגיטרות – דני סנדרסון וכפיר בן ליש

קלידים – עידו זלזניק
בס – מיקי ורשאי

תופים – אמיר ברסלר 
גיטרות ושירה – הילי בוימל

שירה והקשה – אורית שלום 

6. קוזה נוסטרה
חשמלית – הילי בוימל
קלידים – עידו זלזניק

בס – מיקי ורשאי
תופים – אמיר ברסלר 

כינור – אבנר קלמר
אקורדיון – בוריס מרצינובסקי

גיטרות – דני סנדרסון

7. מקנא בציפורים
אקוסטית וקולות – כפיר בן ליש

חשמלית ושירה – הילי בוימל
קלידים וקולות – עידו זלזניק

בס – מיקי ורשאי
תופים והקשה – שי וצר

שירה – אורית שלום
גיטרות – דני סנדרסון

8. גורל שדוד
אקוסטית ושירה – כפיר בן ליש

חשמלית וקולות – הילי בוימל
קלידים – עידו זלזניק

בס – מיקי ורשאי
תופים והקשה – שי וצר

קולות – אורית שלום
כינור ראשון – יוליה קליין

כינור שני – אבנר קלמר
ויולה – גליה חי

צ׳לו – מאיה בלזיצמן
גיטרות – דני סנדרסון

עיבוד לכלי מיתר – מאיה בלזיצמן ודני סנדרסון



מילים, לחן והפקה מוסיקלית – דני סנדרסון 
עיבודים – דני סנדרסון והלהקה

טכנאי הקלטה ומיקס – שמעון טל
הוקלט באולפני אנובה 2012-2016

מסטרינג – שמוליק דניאל אולפני הוק

עוזר טכנאי בשירים 1, 2, 7, 8, 9, 10 – שחר ירדני
עוזר טכנאי בשירים 3, 4, 5, 6 – איתי אלה ואלכס טישקוב

צילום אמנותי – לנה פישר
צילומי להקה – ערן ג'גו, יאיר טרגנו, מונטי רוסמן

עיצוב גרפי – מאיה ויצמן, סטודיו חץ

NMC ,ניהול רפרטואר –  עוזי פרויס
יחסי ציבור –  מורן מאיר

הפקה בפועל – לאה בוסקילה
הפקה – טלית הפקות, מיכל קליפר




