


הכל צפוי / מילים ולחן: אילון זרמון
אני צריך להשתחרר, צריך לנשום / האם להיות אחר ובשבילך להשתנות? / מחר הרי אוכל להיעלם

ובלי דמעות בכלל להישאר שלם / כי בשבילי הכל צפוי וכל כך מעייף / שוב ושוב אני פה מזייף /
מתעמת ובסוף מתחנף / אני מכאיב לך כשאני מלטף.

תגדירי / מילים ולחן: אילון זרמון
תגדירי שפיות, תגדירי שטות / תגדירי יופי, תגדירי תלות / תגדירי חוק, תגדירי צחוק /

תגדירי אושר, תגדירי רחוק / תגדירי נצחי, תגדירי הכי / תגדירי שקט, תגדירי אותי /
תגדירי זמן, תגדירי מוכן / תגדירי אופי, תגדירי קטן / תגדירי נופל, תגדירי תפל / תגדירי רגע, 
תגדירי כושל / אני אוותר, את תתפשרי / אני אקבל, את תוותרי, בסוף מוותרים / אני אוותר /

בתפר שבו לילה הופך לבוקר חיוור / עדיף לוותר / תגדירי מר, תגדירי נגמר / 
תגדירי כוח, תגדירי כבר / תגדירי אמת, תגדירי מת / תגדירי אגו, תגדירי לתת / 

אני אוותר, את תתפשרי / אני אקבל, את תוותרי, בסוף מוותרים / 
אני אוותר / בתפר שבו לילה הופך לבוקר חיוור / עדיף לוותר /

תגדירי לרדוף  ובר חלוף / תגדירי שקר / תגדירי סוף.



ההד / מילים ולחן: אילון זרמון
לו רק יכולתי לומר את זה שוב / למרות שעכשיו זה נראה לא חשוב /

אתה כבר מזמן זיכרון מעמעם / דהית לאט כשהייתי לבד / הפכת להד בחלל מבודד /
שבא כמו מתוך ניסיון מנמס / שנינו שכחנו ממה זה התחיל / ולא שמנו לב שמתוך החלום /

לא נשאר שום דבר / אלא הד מערפל / שנינו דאגנו לאן זה יוביל / ולא שמנו לב כך בכלל /
שככל שארוך הוא ההד / כך גדול החלל / גדול ושקט ועייף ובודד / והצליל היחיד שנשאר הוא ההד /

מדמה מציאות / אך מיד מתפוגג / לו רק יכולתי לומר את זה שוב / 
למרות שעכשיו זה רק נראה לא חשוב / אתה כבר מזמן זיכרון מעמעם / שנינו שכחנו ממה זה התחיל /

ולא שמנו לב שמתוך החלום / לא נשאר שום דבר / אלא הד מערפל / שנינו דאגנו לאן זה יוביל /
ולא שמנו לב כך בכלל / שככל שארוך הוא ההד / כך גדול החלל.

יום ללא גלים / מילים ולחן: אילון זרמון
תני לי יום ללא גלים ואפס צלצולים / כי בא לי ליהנות מהשקט שעוטף / 

מגופך המלטף, מעינייך היפות / אני רוצה שתלחצי את יופייך הממשי / אל גופי המדמם,
כך הדי הרעם הראשי / צלילי נימי נפשי, בוחרים להירדם / יכולתי לאהוב אותך כמו שאת /

אך לגופי צמוד הזמן / כמו צל שמהתל ומטלטל / ולא שואל לרצוני / ולגבולות ששוב חוצים את מיטתי /
תני לי יום ללא גלים ואפס צלצולים / כי בא לי ליהנות מהשקט שעוטף / מגופך המלטף, מעינייך היפות /

מה שהיה זה לא מה שיהיה / מה שלא נאמר כבר לא ייאמר / שום דבר ישתנה )אתה סתם מתענה( /
מה שלא נעשה גם כבר לא ייעשה / השנים החיוורות מתמלאות בשריטות / הן באות והולכות מלוחות

מדמעות ובסוף מתברר שהרוב מסתדר / והרוב בסוף יודע לוותר. 



הקרחון / מילים ולחן: אילון זרמון
אין לי אוויר מתחת למים / פי כבר מלא וכואב בחזה / פתח קטן עם פנים לשמיים /
אני מחפש ובועות מפזר / אין לי סיבה לנוח בינתיים / למרות שגופי מאומץ ועייף /

קודם אמצא לנו דרך לשניים / אז אל תצפי שעכשיו אחייך / מעל הקרחון על פני המים /
יש אור קטן ואני מעודד / חתרי בעוצמה, השתמשי ברגליים / אם את לא רוצה לטבוע לבד /

אין לך כבר זמן לנסות להצדיק / מסביבך הדגים רעבים למגע / אני לא מתכוון להמשיך להציק /
קפצנו למים אך עדיף אדמה / ואין לי סיבה לנוח בינתיים / פי כבר מלא וכואב בחזה /

קודם אמצא לנו דרך לשניים / אני מחפש ובועות מפזר. 

כתמים שחורים / מילים: אילון זרמון, לחן: אילון זרמון ואביב ברסקין
רק תגידי לי / מי היה אותו האיש / שהתעכב בחלומך / כל הלילות / לא היה לך די / 

מכל אותם כתמים שחורים / שנאספו תחת / ים עינייך הכחולות? / עד מתי תחכי /
על חוף הים, אהובתי / אינך רואה, אני הולך / נסגר ומתרחק ממך /

כמו פתיה קטנה / את רק רוצה / את מי שלא רוצה אותך / ולעולם גם לא ירצה. 



התריס / מילים ולחן: אילון זרמון
הגפתי את התריס שלא ייכנס אור / שהרעש מהכביש יישאר מאחור / ברגע לא ידוע נשבר המנגנון /

והתריס נשאר תקוע, חסם את החלון / אמרו שזה כלום, זה לוקח דקה / וכדאי לחכות עד לבוקר הבא /
וגם את יכולה / אמרו שזו שטות וחבל לעזוב / בית כזה לא נמצא בקרוב / אבל את לא מוכרחה /

ניסיתי לתקן בכל מיני דרכים / אפילו הרמתי במקל כמה שלבים / ולרגע האור שטף ואוויר נקי נכנס /
אבל התריס נשאר מוגף, הוא נשמט וקרס / אמרו שזה כלום, זה לוקח דקה /
וכדאי לחכות עד לבוקר הבא / וגם את יכולה / אמרו שזו שטות וחבל לעזוב /

בית כזה לא נמצא בקרוב / אבל את לא מוכרחה / הכל יסתדר בתוך פחות מדקה /
וזה לגמרי טיפשי לעזוב בטריקה / אמרו שזה שטות וחבל לעזוב / בית כזה לא נמצא בקרוב / מאוחר כבר...

הכל כבר מת / מילים ולחן: אילון זרמון
אין מה להפסיד, מה כבר יכול להיות דחוף יותר? / עזבתי הכל, אני עייפה וזה בלתי נמנע /

אין עוד סיבה, הרי בלאו הכי הכל מאולץ / ואין מאמץ מיוחד לגלות בכנות את האמת /
לא אמרו לנו קודם, אבל הכל כבר מת / תראה, אני מצליחה לעבור את היום יפה ובלי דמעות /

יש לי כאן דרור קטן בחלון ושמש גדולה / ושכנה חדשה שכבר שמעה הכל עליי ועליך /
ואין מאמץ מיוחד לגלות בכנות את האמת / עוד לא אמרתי לה, אבל הכל כבר מת /

לפעמים אתה מנצנץ אליי בחלום / כמו גפרור נדיר שנדלק וכבה, נדלק וכבה /
כל כך מציאותי ושטותי וממשי ואמיתי / וקוסם לי לגעת בך אבל איני מעזה /

כי היית צריך להיות ראשון לגלות בכנות את האמת / ולומר לי זאת קודם / הכל כבר מת. 



חתיכות אדם קטנות / מילים ולחן: אילון זרמון
לו רק וגם אנחנו / כמו העץ / נדע להשליך / את עברנו שיבש / ולפרוח מחדש /

אך לא נותר לי אלא להסכים / לכל משפט שהיא אמרה / לכל אמת שהיא חשפה /
לכל שריטה שהיא שרטה / לכל כאב שהיא פשטה / ולפתוח מחדש פצע שיבש /

את אי קטן / בתוך הזמן שרץ / שלא עוצר / מקנטר ומבתר אותי / לחתיכות אדם קטנות /
היא טווה קורים סביבי / ואני הולך ומתיישן. 

לווייתנים / מילים ולחן: אילון זרמון
עמוק בפנים יש מים שחורים / יש גלים קצרים וזרמים קרים / אחד אחרי השני, 

באמון מוחלט / בלי הסוס, בשקט ובקצב נשלט / הם מתאבדים אל החוף, אחד אחד / 
ממציאים את הסוף לבד / תופעה לא ברורה של אמת קרה / של תקווה שבורה וסיבה סבירה /

כי כשאתה מאבד את האמון הכל מתגמד / וכשאתה מאבד את הכיוון עדיף להצטופף /
כמו לווייתנים, אחד אחרי השני, באמון מוחלט / בלי הסוס, בשקט ובקצב נשלט /

להצטופף אל החוף, אחד אחד / ולהמציא את הסוף לבד.


