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 :אנכי
 למשה"התן שיר... ..." ) הו, בלילה שם הקולות מה, הו הו. "1

 (2,5( )מ( )זראי ויוחנן סחר
 י"עפ) תקותנו זו - הכלל מן יוצא ללא, מרגשים הפרקליטים. 5

 (2,3,5( )שחם אמנון
 טהרלב ליורם" אור קרן שמש קרן" )"שירים...  בתרמילו. "3

 (וילנסקי ומשה
 (3,3) נבון. א.י של שירו. 2
 (2,2( )ווילנסקי זעירא, אלתרמן" )שט ירח. "... ... 2
 לאלתרמן" הפלוגות זמר" )"הריך במשעולי ארצי לנו. "... 6

 (וסמבורסקי
 "לי חכי את" מלחין. 7

 (עמירן. וע קמזון. ד" )קטן...  בא המעין אל. "11
 (2,2" )מרדכי תכלת יחד בראותם ושמחה צהלה. "... ... 15
 (2,2)? תוכה בתוך נאצית עדיין שברלין סבורה נעמי. 13
 ומשה מוהר יחיאל" )מצעדה בפשטות... ה יפה מה. "12

 (וילנסקי
 לא זה ששותים כמה אבל, מזיק לא זה רבותיי. "... ... 16

 (2,3( )ופרשקו אלתרמן, השיכור שיר" )מספיק
 (2,5( )לז! )לא בהחלט? בזמר יפתח המכס. 17
, חפר חיים" )נים'מפינג ושתינו פיתות...  שנים מאות. "11

 (ערבית מנגינה
 (שלם מתתיהו" )תום שמש קורנת סלעים ובין...  בין. "52
 הבו רגב רגב מתחננת שמים מול ארץ... ב איך השמעת. "55
 ('ובוסקוביץ שלונסקי" )מים לנו

 

  

 :אופקי
 אביגדור" )הכל את נשכח לנו פורים, העיניים את עצום. "... ..." 1

 (3,5( )זעירא ומרדכי המאירי
( המאירי לאביגדור" חם בחורף קר בקיץ... ..." )" אך עושה המן. 2
(2,3) 
 (ל"ק תהלים: מלים" )תחנוני שמע קולי שמע, אלי, יה קראתיך. "... 1
 ושלום אמיתי-בן ללוי" פנימה שבלים" )"הנמלים כעמל עמלנו. "... 9

 (פוסטולסקי
" המים שיר...  פי כמוהו כי, ואשווע אזעק עמו לצפרדע רע הנני. "12

 (גבירול אבן לשלמה מיוחס, שלמה - המחבר)
... ...  זרש את גם, כוש את גם הדו את גם כבשתי כבר ניגשתי רק. "11

 (2,5,5( )וזעירא אורלנד" יטים ה'חבר, לצים ה'חבר..." )"
 (אמריקאית מנגינה, וחבריו חפר חיים" )לו מתכווץ...  שמתרחץ מי. "13
 (5,2) דוד-בן ויוריק אליגון תלמה של שירם. 12
 לצרויה" חברות" )"יודעים הנשארים... ...  חזק בזו זו החזקנו. "12

 (3,3( )להב
 (ירון ויזהר דור לשי הגת מחול" )יד אל יד...  אל יד. "17
 (2,2( )שבזי שלום' ר" )נקשרה לבבי על. "... ... 11
 (המאירי אביגדור" )שרווליםכפתור ו בלי...  הי הי הי. "19
 (שמר לנעמי" אש רכב" )"יהלוך מאחוריו ועשן, ענן עמוד. "... 51
, "המלכה אסתר" מתוך" )הכלים אל ונחבא שידענו... ...  אך. "53

 (2,3( )וארגוב אלתרמן
 (3,2( )שמר נעמי... ..." ) היא ארוכה הדרך. "52
 לאורלנד" עזרא בן זכריה אני" )"לנתניה הכביש אצל.. ב אני וגר. "52

 (ווילנסקי
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