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 ת, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.פעולו

 
 
 

  שניות  5
 מילים ולחן: אודי דוידי

 
 

 שונים עולמות, נפגשים זרים שני
 להאמין במה, החיים מעגל מתגלגל לאן

 דיבורים אותם שוב, עובר לילה עוד
 מילים יורה, מטרה מאפס נדלק כשאתה

 תעשה מה שואל אתה ופתאום
 הזה בעולם שניות חמש נותרו אם

 ?אחר עולם אל עוזב שאתה ותדע
 סוף'ת מריח עיניים עוצם, עניתי
 לחלוף שלו בקצב לזמן נותן

 ומהר ייגמר שהכל מחכה
 

 בפני פניך, אלי הסתכלת ואתה
 ונצעק ביד לי תחזיק אחד רגע לנו יהיה אם

 אחד' ה ישראל שמע
 

 עולה שוב המסוק ההוא ובלילה
 להישאר מתעקשת קיץ של רוח

 חושב אני, דורש אתה, וחיים משמעות
 אומר אתה, מלמעלה נחתם הכל

 נשבה הרוח ההוא ובלילה
 נורה האופק אל בודד אחד כדור
 ?אתה ואיפה חלפו לא שניות חמש

 שמע, ישראל שמע במקומך לחשתי
 שמע, ישראל שמע

 
 בפני פניך, אלי הסתכלת ואתה

 ונצעק ביד לי תחזיק אחד רגע לנו יהיה אם
 אחד' ה ישראל שמע

 
 הדרכים נפרדות ההוא ובלילה

 והחיים שניות חמש ביניהן
 

      
 ארגון התש"ףחודש 
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