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 http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680 תנועת אריאלההדרכה המקוון של  מרכז

 ת, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.פעולו

 

 נקודה טובה
  שולי רנד: מילים ולחן

 

 

 

  אחות קטנה, נפש תאומה

  חכי עוד רגע עוד מעט

  יש שכר לפעולתך

  הנה הוא קם ואליך הולך

  חכי עוד רגע כי רק את

 

  גם אני איתך בוכה

  וכמוך מצפה

  אז חכי עוד רגע עוד מעט

  הנה הוא בא מנחמך

  שמעי איך הוא אליך הולך

  חכי עוד רגע כי רק את

 

  תמיד ידעת למצוא בי

  עוד קצת אור שממני נעלם

  נקודה טובה ועוד נקודה טובה

  ועוד מעט ואין רשע

  התבוננת על מקומו ואיננו

 

  הן תמיד השכלת לשמוע

  את השיר שלנו שכמעט נדם

  נקודה טובה ועוד נקודה טובה

  ועוד מעט והנה הוא בא

  התבוננת על מקומו

  והננו

 

  אמונה אחות קטנה, עלי בכי

  חכי עוד רגע עוד מעט

  הנה הוא בא מנחמך

  הטהרי השמיעי קולך

  פתחי עינייך

 טלא
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