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בונה
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

פתיחה (מימין לשמאל):
Bm G Bm G
Bm G Bm G

Bm7 G
שום דבר פה לא קורה לאנשים

Bm7 G
ורק אני משתנה

Bm7 G
מנשק כיפות סרוגות של דתיים

Bm7 G
פתאום אני נהיה בונה

#G F
אוי לא טל, אתה קראת לשוטרים

Bm7                        G
עצרו אותי, איך בונים מזה?

Bm7                        G
אני רץ, קופץ, גונב את הארנקים

G
נו די רועי   -  מה?

#F
אתה לא בונה - אני כן בונה

Cmaj7 Em D G
אל     תפחד,   אתה מיוחד, כמו כל אחד

Cmaj7 Em D G
אל  תפחד, אתה מיוחד

מעבר:
Bm G Bm G

………...לא בונה   אתה
Bm G Bm G

………...לא בונה

Bm7 G
תגיד לי דוקטור מה קרה לחברי,

Bm7 G
נו די רועי, אתה אוכל כיסא
Bm7 G

אם הבנתי לא נכון תקן אותי
Bm7 G

עזבו אותי, סחבק נהנה
#Bm7 G G F

לא מתאים לי בתוך ארגזים, תהרגו אותי, לא בנוי לזה
Bm7 G

משלם על נזקים באגוזים
G

נו די רועי   -  מה?
#F

תצא מזה - אני לא רוצה

Cmaj7        Em   D  G
אל  תפחד, אתה מיוחד, כמו כל אחד

Cmaj7 Em D G
אל  תפחד, אתה מיוחד, כמו כל אחד

Cmaj7      Em   D  G
אל  תפחד, אתה מיוחד

Bm            G        Bm G
לא בונה, אתה לא - לא בונים, על בונים

Bm            G        Bm G
לא בונה, אתה לא - לא בונים, על בונים

https://www.youtube.com/watch?v=_Mu18B1mw2w


יש אנשים
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

Ebm B
יש אנשים שלא יודע איך לדבר אלי

A

אנשים שמדברים רוסית
E

זה קורה לי בעיקר עם רוסים
B

זה קורה לי בעיקר עם

Ebm B
יש אנשים שלא יודע איך לדבר אלי

A
אנשים שמדברים רוסית

E
זה קורה לי בעיקר עם רוסים

B
זה קורה לי בעיקר עם

Ebm B
ברחוב אני הולכת, שלולייות אני קופצת

E A
רואה בחור אני מתאהבת

Ebm B
אל תתקרב אלי, התקרבת יותר מידי

E A
ופתאום הוא מתחיל לדבר אלי ברוסית

אבל אני לא יודע רוסית

Ebm B
יש אנשים שלא יודע איך לדבר אלי

A
אנשים שמדברים רוסית

E
זה קורה לי בעיקר עם רוסים

B
זה קורה לי בעיקר עם

Ebm B
יש אנשים שלא יודע איך לדבר אלי

A
אנשים שמדברים רוסית

E
זה קורה לי בעיקר עם רוסים

B
זה קורה לי בעיקר עם

https://roykafri.bandcamp.com/track/--4


לילה שנשכח
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***2סריגעלקאפו***

F#m7 Bm
אם את תאזיני לליבי, את תשמעי - פום פום

F#7 Em7b5 F#m7 Em7
פום פום פום פום פום פום פום פום

F#m7 Bm
אם את תשברי את תשלמי, אל תשכחי - טומטום

G F#7 Em7b5 F#m7 Em7
טום טום טום טום טום טום טום טום

B Bm F#7 Bm
איך בא לי מסיבה איתך, לילה שנשכח

E7 F#7 Bm G
איך בא לי מסיבה איתך, לילה שנשכח

F#m7 Bm
ביום שאת תדעי על קיומי, תתחשמלי - הזום זום

F#7 Em7b5 F#m7 Em7
זום זום זום זום זום זום זום זום

F#m7 Bm
או מיי גוד היא ראתה אותי, תהיה טבעי (שריקה)

G F#7 Em7b5 F#m7 Em7
(שריקה………………….……..)

B Bm F#7 Bm
איך בא לי מסיבה איתך, לילה שנשכח

E7 F#7 Bm G
איך בא לי מסיבה איתך, לילה שנשכח

F#m7 Bm
אני מוכן לתת לך צ׳אנס, לתת לך צ׳אנס, לתת לך צ׳אנס

Em7
אדוני, אני לא מכירה אותך, חבר שלי יהיה פה עוד דקה

F#m7 Bm
אני מוכן לתת לך צ׳אנס, לתת לך צ׳אנס, לתת לך צ׳אנס

G7 Em7
אדוני, אני לא מכירה אותך, חבר שלי יהיה פה עוד דקה

B Bm F#7 Bm
איך בא לי מסיבה איתך, לילה שנשכח              (אדוני)

E7 F#7 Bm G
איך בא לי מסיבה איתך, לילה שנשכח



רומיאו
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***5סריגעלקאפו***

F#m7 Em F#m7 Bm
עם רומיאו וג׳ולייט, איזה כיף לי במרפסת

F#m7 Em F#m7 Bm
עם רומיאו וג׳ולייטוס, איזה כיף לי במרפסת
F#m7 Em F#m7 Bm

עם רומיאו וג׳ולייט, איזה כיף לי במרפסת
F#m7 Em F#m7 Bm
עם רומיאו וג׳ולייטוס, איזה כיף לי במרפסת

Bm
איזה כיף

F#m7
איזה כיף?

F#m7 Em
איזה כיף, איזה כיף? איזה כיף, איזה כיף?

Bm
איזה כיף

F#m7
איזה כיף?

F#m7 Em
איזה כיף, איזה כיף? איזה כיף, איזה כיף?

F#m7 Bm
איזה כיף, איזה כיף? איזה כיף, איזה כיף?

Em
איזה כיף

F#m7
איזה כיף כיף כוף

F#m7 Em F#m7 Bm
עם רומיאו וג׳ולייט, איזה כיף לי במרפסת

F#m7 Em F#m7 Bm
עם רומיאו וג׳ולייטוס, איזה כיף לי במרפסת
F#m7 Em F#m7 Bm

עם רומיאו וג׳ולייט, איזה כיף לי במרפסת
F#m7 Em F#m7 Bm
עם רומיאו וג׳ולייטוס, איזה כיף לי במרפסת

F#m7 Em7
אז יאללה תעני לרומיאו, ג׳ולייט.

A7 G
היא אמרה שיש מצב, שזה לא נגמר עכשיו,

קדימה קדימה קדימה
F#m7 Em7

יאללה תעני לרומיאו, ג׳ולייט.
A7 G

מהמרפסת החליקה, רומיאו קפץ איתה.

Em F#m7 Bm
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף

F#m7
איזה כיף, כיף, כוף

Em F#m7 Bm
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף

F#m7
איזה כיף, כיף, כוף

Em F#m7 Bm
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף

F#m7
איזה כיף, כיף, כוף

Em F#m7 Bm
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף

F#m7
איזה כיף, כיף, כוף

https://www.youtube.com/watch?v=i4dLwsjCctQ


ישראל
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***2סריגעלקאפו***

Em7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Bm7
ישראל במצב לא טוב

Em7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Bm7
ישראל במצב לא טוב

Am7
והפקקים קקים קקים קיים

Bm7
ישראל לא במצב טוב, ישראל לא במצב טוב

Am7
והנחשים חשים חשים חשים

Bm7
ישראל לא במצב טוב, ישראל לא במצב טוב

Em7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Bm7
ישראל במצב לא טוב

Em7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Bm7
ישראל במצב לא טוב

Em7
והזקנים כנים כנים כנים כנים

Bm7
ישראל לא במצב טוב, ישראל לא במצב טוב

Em7
והשקרים קרים קרים קרים

Bm7
ישראל לא במצב טוב, ישראל לא במצב טוב

Em7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Bm7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Em7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Bm7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Bm7                    Em7
אז תשמע לי, אז תשמע

Em7
מרחוק זה נראה לא טוב

קטע כינורות
Bm7 Em7
Bm7 Em7

Em7
אז אמא אמא אמא מה עושים

Bm7
אם ישראל לא במצב טוב, אם ישראל לא במצב טוב

Em7
נו תאמין מפה לא מרגישים

Bm7
שישראל לא במצב טוב, שישראל לא במצב טוב

מפה והלאה יורדים לחצי מהטמפו●

Em7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Bm7
ישראל במצב לא טוב

Em7
תשמע לי תשמע לי תשמע לי…

Bm7
ישראל במצב לא טוב



סוזן בואי
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

G#m
מי זאת הייתה? - סתם זמרת

D#m7 C#m7
כמה יפה? - דווקא מכוערת

G#m
תשים בחזרה - נראה תוכנית אחרת

D#m7 C#m7
טסים לראות אותה - לא היא מבוגרת

G#m
אתכנן מסע - אל תגמור לי את הטוש

D#m7 C#m7
צריך למצוא מלון בו אני והיא נפוש

D#m7 C#m7 G#m
תזכיר לי מה הוא שמה - נראה לי סוזן בואי אלי

D#m7 C#m7 G#m
סוזן בואי סוזן סוזן בואי אלי

D#m7 C#m7 G#m
סוזן בואי סוזן סוזן בואי אלי

G#m
אל תארוז - לא אני אורזת

D#m7 C#m7
תדבר רגיל - אני עכשיו חורזת

G#m
אני מפחד לטוס ואתה לא טס בלעדי

D#m7 C#m7
בסדר אם עד הבוקר סוזן תבוא אלי

D#m7 C#m7 G#m
סוזן בואי סוזן סוזן בואי אלי

D#m7 C#m7 G#m
סוזן בואי סוזן סוזן בואי אלי

Fm7 C7 Gm7b5 C#m7
רועי!         -         האם זאת את שבאת אלי?
Ebmaj7 Bb7 Bb7,11 Fm7b5

כן      -            אני רוצה לנשק אותך
C7 Gm7b5

לא זה לא יהיה נכון, אנחנו לא מתאימים
Fm7b5 Fm7

זה לא יכול להיות, אנו נפשות תואמות
Ebmaj7 Bb7 Bb7,11

אל תדבר איתי יותר בחיים

D#m7 C#m7 G#m
סוזן בואי סוזן סוזן בואי אלי

D#m7 C#m7 G#m
סוזן בואי סוזן סוזן בואי אלי

G#m
בואי אלי

https://roykafri.bandcamp.com/track/--3


מיידנק
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

E B
במה זה מועיל?

E B
אתה קצת דביל

E Ebm E Ebm
לאן זה יוביל?

E B
בחוץ פגזים

E B
מעלינו שורקים

E Ebm E Ebm
איך תמיד אתה מגזים                             די

F# E B E B E B
מיי        מיי מיי         מיי מיי,           מיידנק.

E B
צעקת לי תה

E B
ארתיח  מים   יפה

E Ebm E Ebm
רק תוריד את הרובה

E B
המים רותחים

E B
הבריטים תוקפים

E Ebm E Ebm
כמה סוכר לשים?                           שתיים

F# E B E B E B
מיי        מיי מיי         מיי מיי,           מיידנק.

F# E B E B E Ebm
מיי        מיי מיי         מיי מיי,           מיידנק.

E B
ועכשיו שנגמר

E B
ואתה די מוכר

E Ebm E Ebm
תתחבא עד מחר

E B
שוב צעקת לי תה

E B
למה אתה מצפה?

E Ebm E Ebm
אפילו אין לך רובה,                             ביי

F# E B E B E B
ביי        ביי ביי         ביי ביי,           מיידנק.

F# E B E B E Ebm
ביי        ביי ביי         ביי ביי,           מיידנק.

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBy8f_gY3OAhXEuxQKHf7RBI4QuAIIIDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBRKwN_ipTZg&usg=AFQjCNEOJDTRTMH9ifArTnla6FIKl7YbjQ&bvm=bv.127984354,d.bGg


מיטל וקובי
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***4סריגעלקאפו***

G/B Am7
אם זה נראה כמו קובי, אם זה הולך כמו קובי

Am7
אם זה חמוד או מתוק או יפה כמו קובי,

G/B
אז זאת בטח מיטל, היא נראית כמו קובי

G/B Am7
אם זה חזק כמו קובי, אם זה מהיר כמו קובי

Am7
אם זה עף ומציל אנשים כמו קובי,

Am7 G/B
אז זאת בטח מיטל, שניהם גיבורי על

G/B
זה הוא שיר חתונה, למיטל וקובי

Em7 Am7
הם כה מתו מתוקים מתוקים, הם כה מתו

Em7 Am7
הם כה מתו מתוקים מתוקים, הם כה מתו

Em7 Am7
הם כה מתו מתוקים מתוקים, הם כה מתו

Em7 Am7
הם כה מתו מתוקים מתוקים, הם כה מתו

F
אז תשבע לי מאמי

Am7
תחתוך לי חתיכה מהעוגה כי בא לי

G/B
תרקוד עם האורחים ומתנות תפתח לי

Am7
ואם אתה תבגוד אתה תמות, חבל לי

G/B
זרקתי זר פגעתי בפנים של גלי, אוף.

G/B Am7
זה הוא שיר חתונה, אז אל תריבו

Em7 Am7
אל תריבו מתוקים, מתוקים, אל תריבו

Em7 Am7
אל תריבו מתוקים, מתוקים, אל תריבו

Em7 Am7
הם כה מתו מתוקים מתוקים, הם כה מתו

Em7 Am7
הם כה מתו מתוקים מתוקים, הם כה מתו



בת ים
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***2סריגעלקאפו***

F#m7 Bm
כל יום ראשון אני מחפשת, בבת ים

F#m7 Bm
כל יום שני אני מתחייבת, בבת ים

F#m7 Em7
אני לא מחליפה, העיר הזאת שלי

F#m7 Em7
אם אני מתארסת, רק פה זה אמיתי

F#m7 Bm
כל יום שלישי אני מתחתנת, בבת ים

F#m7 Bm
כל יום רביעי אני מתגרשת, בבת ים

F#m7 Em7
וביום חמישי מרגישה קצת בודדה

F#m7 Em7
שישי שבת מחפשת את החתן הבא

F#m7 Bm
כל השבוע אני מחפשת, מתחייבת, מתחתנת, מתגרשת

F#m7 Bm
כל השבוע אני מחפשת, מתחייבת, מתחתנת, מתגרשת

F#m7 Em7
כל השבוע אני מחפשת, מתחייבת, מתחתנת, מתגרשת

F#m7 Em7
כל השבוע אני מחפשת, מתחייבת, מתחתנת, מתגרשת

Amaj7 E Amaj7
יש פה מישהו? יש פה מישהו מבת ים - מחפשת,  מתחייבת, מתחתנת, מתגרשת, מחפשת אהבה

Amaj7 E Amaj7
יש פה מישהו? יש פה מישהו מבת ים - מחפשת,  מתחייבת, מתחתנת, מתגרשת, מחפשת אהבה

Amaj7 E Amaj7
יש פה מישהו? יש פה מישהו מבת ים - מחפשת,  מתחייבת, מתחתנת, מתגרשת, מחפשת אהבה

https://www.youtube.com/watch?v=uxM84fqAfLE


הצוק
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***1סריגעלקאפו***

Am C/B C F
אל תעזבי לי את היד עוד שניה את נופלת, אל תעזוב

Am C/B C F
אל תעזבי לי את היד למרות שקצת כואבת, אל תעזוב

F E Bm7b5
נגמר לך כבר הכוח ובקושי אוחזת, נפל לי השעון

Am F E Bm7b5
החלקנו אל מצב של זרת אל זרת, שולם אחרון

F Em G F
אני סולח לך, על מה? על מה? על מה?
F Em G F
אני סולח לך, על מה? על מה? על מה?

Am C/B C F
אני סולח שתמיד מוקדם נרדמת, לילה טוב

Am C/B C F
אני סולח לך על כל ימי הווסת, על כל יום? על כל יום

F E Bm7b5
את רחוקה כבר לא שומע מה את אומרת, נופלת לתהום

Am F E Bm7b5
ד"ש לצ'פלין, גולדה ודנבר, הדינוזאור האחרון

F Em G F
אני סולח לך, על מה? על מה? על מה?

F Em G F
אני סולח לך, על מה? על מה? על מה?

https://roykafri.bandcamp.com/track/--5


אח משכמה

שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

פתיחה:
G#m7 (D#m) C#m E A9
G#m7 (D#m) C#m E A9

G#m7 C#m
יש לי אח משכמה ומעלה

E A9
יש לי אח משכמה ומעלה

G#m7 C#m
יש לי אח משכמה ומעלה

E A9
יש לי אח משכמה ומעלה

G#m7 C#m
אל תבכה מולי

E A9
אם זה לא היום ש'ך, אז זה לא היום ש'כי

G#m7 C#m
אתה לא אחי
E A9

הביולוגי  וזה שובר אותי

G#m7 C#m
אין אחד שלא מכיר אותך . איזה כיף לי סתם לשיר לך

E A9
אתה מביא אור, אתה מציג כיף

G#m7 C#m
אתקלח היום לכבודך, נבנה מופע שלם של

E A9
בישולים רק בשבילך אתה תכין עוף, אתה תציג כיף

G#m7 C#m
יש לי אח משכמה ומעלה

E A9
יש לי אח משכמה ומעלה

G#m7 C#m
יש לי אח משכמה ומעלה

E A9
יש לי אח משכמה ומעלה

G#m7 C#m
תקשיב טוב! בהלוויה שלי..

E A9
אתה תהיה שם . תביא תעוף ש'ך

G#m7 C#m
תכבד אותי

E A9
מצידי תחפור שם, רק תביא תעוף חם

G#m7 C#m
איזה כיף איתך באדמה. עוברים ביחד לשלב הבא

E A9
יהיה תמיד עוף,  יהיה תמיד כיף

C#m
אני מוכן לזרוק הכול עכשיו רק בשבילך.

G#m7
את האוטו, הילדים, הבית, משפחה

E A9
יהיה תמיד עוף, יהיה תמיד כיף

G#m7 C#m
יש לי אח משכמה ומעלה

E A9
יש לי אח משכמה ומעלה

G#m7 C#m
יש לי אח משכמה ומעלה

E A9 E A9
יש לי אח משכמה ומעלה

https://www.youtube.com/watch?v=ltmSOCFjq7A


באטמן
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***5סריגעלקאפו***

Fmaj7 Fmaj7,9
באטמן אתה מגזים

C C9
אתה מלך הצומי של החיים

Fmaj7 Fmaj7,9
פותחים לך פרוג׳קטור על עננים

C C9
צרוד בתחפושת עטלפים

Fmaj7 Fmaj7,9
באטמן אתה מגזים

C C9
תמיד באזור תאונת דרכים

Fmaj7 Fmaj7,9
גר עם זקן מקפל לך בגדים

E C C9
תחליט מרביצן או תותח מחשבים

Am7 E F
באנו לעשות שיימינג על באטמן, אתה מתכוון להרביץ לרעים מתישהו?

Am7 E F
באנו לעשות שיימינג על באטמן, תגיד מה אתה גר עדיין אצל ההורים? מה אתה בן ארבע? כן

E F E F E F
באנו לעשות שיימינג על באטמן, אתה לבוש כמו חיה? אתה חיה?

https://www.youtube.com/watch?v=Z-URNoAw-dg


כן ניגשתי לעידו
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***בגיטרה7סריגעל(גשר)קאפו***

פתיחה (מימין לשמאל):
Em Am C
Em Am C

Em Am C
כבר שבוע וחצי שלא נגשת לעידו

Em Am C
אתם לא סתם שכנה את  אמא שלו

Em Am C
למה מתביישת לגשת לבן שלך

Em Am C
מתי תביני אשתי שעידו שלנו מדוכדך

Em Am C
כן נגשתי לעידו אני כן נגשתי לעידו

C
לא לא לא לא לא

Em Am
אני כן נגשתי כן נגשתי

Em Am C
אני כן נגשתי לעידו אני כן נגשתי לעידו

C
לא לא לא לא לא

Em Am
אני כן נגשתי כן נגשתי

Em Am C
איזה מן אמא מפספסת יום הורים - לא פספסתי כן הלכתי

Em Am C
את לא רצית ולא נסית לשבת לדבר עם המורים - לא נכון

Em Am C
בכל מבחן הילד קיבל מאה - הייתי שם גם אני שמעתי

Em Am C
אז מה הסיבה שעידו עדיין דומע

Em Am C
כן נגשתי לעידו אני כן נגשתי לעידו

C
לא לא לא לא לא

Em Am
אני כן נגשתי כן נגשתי

Em Am C
אני כן נגשתי לעידו אני כן נגשתי לעידו

C
לא לא לא לא לא

Em Am
אני כן נגשתי כן נגשתי

Em Am C
אוי איזה יום שחור הפלת עלינו -- מה עשיתי מה עשיתי?

Em Am C
רגליו של עידו מרחפות באוויר - מה?

Em Am C
יש חבל כרוך מסביב לצווארו - מה?

Em Am C
אוי למה למה למה למה למה לא נגשת לעידו - את הרגת אותו.

Em Am C
כן נגשתי לעידו אני כן נגשתי לעידו

C
לא לא לא לא לא

Em Am
אני כן נגשתי כן נגשתי

Em Am C
אני כן נגשתי לעידו אני כן נגשתי לעידו

C
לא לא לא לא לא

Em Am
אני כן נגשתי כן נגשתי

ֿ

https://roykafri.bandcamp.com/track/-


פתאום היא קמה
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

Bm Am Bm Em
לנשום עמוק להרגע

Bm Am Bm Em
אין בה רוע, אין בה רוע
G D Bm Em
בקשה מפית, הביא לה

B Am
היא זקוקה לי  - סליחה -  מה?

Bm Am Bm Em
המזלג נפל אחליף לה

Bm Am Bm Em
אביא לה יין שיפיג את בדידותה

G D Bm Em
ואם תרצה אני שלה

B Am
בוכהשהיאנראה18שולחןאחי

Bm Am Bm Em
פתאום היא קמה משחקת בפלאפון

Bm Am Bm Em
אני שואל אותה לאן תגידי מה עם החשבון

G D Bm Em
היא לא שמעה ועייניה דומעות

B Am
תגידי מי הקקי פופו שגורם לך לבכות?

Bm Am Bm Em
אוי יפיפיה שלי, אתה לא יכול לחכות?

Bm Am Bm Em
אחי שולחן עשרים ושש, תראה, שניים הולכים מכות

G D Bm Em
תעזוב אותי אני איתה

B Am
יש לך פה עוד קצת - מה איפה? - נו את לא רואה

Bm Am Bm Em
השמנמן הלבן בטוח לוקח

Bm Am Bm Em
איך על שפתייה האדומות עכשיו חיוך אני מורח

G D Bm Em
אני רוצה לומר את המשפט הנכון

B Am
שיכניס אותי לחייה לפני שתבקש חשבון

Bm Am Bm Em
פתאום היא קמה, משלמת בפלאפון

Bm Am Bm Em
מה זאת אומרת משלמת אני מחזיק את החשבון

G D Bm Em
שלמתי כבר והשארתי גם טיפ

Am
אני שמתי לך רעל באוכל - אבל אכלתי רק חסה

B
כרובית

https://roykafri.bandcamp.com/track/--2


אמא
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***4סריגעלקאפו***

C7 B7 E C7 B7 E
אם אני רוצה את הבחור,        אמא הבחור נאה

C7 B7 E C7 B7 E
אם אני רוצה את הבחור,        אמא הבחור יפה

A7 A
ואם הבחור יהיה שלי אז יתגשם כל עולמי כן

C7 B7 E C7 B7 E
אם אני רוצה את הבחור,        אמא יש לו לב זהב

C7 B7 E C7 B7 E
אם אני רוצה את הבחור,         עם ילד בית וכלבלב כן

A7 A
ואם הבחור יהיה שלי אז יתגשם כל עולמי כן

E
אמא אמא אמא אמא

A7 B
אמא אם תרצי או לא, ותחשבי שאני לא בשבילו

E
הבחור שלי

E
אני שמחה בשבילך בני, אהבה זה דבר נהדר

E7 E
אבל למה שאתה מדבר עליה, ת'נוקט בלשון זכר

A7 A
ואם הבחור הוא עולמך, אז אלוהים יגיד לך

E
לא נראה לי, לא נשמע לי, מין אנאלי, לא נורמלי

A7 B
לשחורלבןביןלבחורלךאתןאנידרור,18לכשתגיע

Am7 Bm7
אלוהיםלגבייטועהואת36בןכבראניאמא

Am7 Bm7
אני מכיר אותו היטב הוא לא ידבר ככה בחיים

Am7 Bm7
כי הוא לא מדבר עם אנשים, הוא רק שולח מלאכים

E
יפים ו… גבוהים ו… חטובים ו… חתיכים ו...

B
הבחור הזה הוא מי אמור

A7
שאלוהים עליכם ישמור

E Amaj7
תהיו בריאים..... תהיו בריאים

E Amaj7
תהיו בריאים..... תהיו בריאים

E Amaj7
תהיו בריאים..... תהיו בריאים

E Amaj7
תהיו בריאים..... קאובויים



כדורגל
שירי מרפסת (רועי כפרי וטל טירנגל)

***4סריגעלקאפו***

A E
אף פעם לא שרנו על כדורגל, זה נכון, לא התכוונו

A7 A E
אף פעם לא שרנו על כדורגל, זה נכון, לא התעמקנו, לא הבנו

E
אבל זה מקסים, זה מקסים, איך שהם רצים. אנחנו לא זזים, לא זזים, אנחנו לא זזים

A7 A
רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים.

E
אבל זה מקסים, זה מקסים, איך שהם רצים. אנחנו לא זזים, לא זזים, אנחנו לא זזים

A7 A
רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים.

A E
אף פעם לא שרנו על כדורגל, זה נכון, לא התחברנו…

A7 A E
אף פעם לא שרנו על כדורגל, זה נכון, לא התעניינו, לא הבנו

E
אבל זה מקסים, זה מקסים, איך שהם רצים. אנחנו לא זזים, לא זזים, אנחנו לא זזים

A7 A
רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים.

E
אבל זה מקסים, זה מקסים, איך שהם רצים. אנחנו לא זזים, לא זזים, אנחנו לא זזים

A7 A
רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים, רק אוכלים, מקליטים.

E
אף פעם לא שרנו על כדורגל



בלון אדום
קלטת הילדים של רועי ונח

פתיחה (מימין לשמאל):
A Gmaj7 A Gmaj7
Gmaj7 F# Gmaj7 F#

A Gmaj7
אם אני מביא לך בלון קטן  -  אתה לא מגיב.

Gmaj7 F# A Gmaj7
בסדר מקובל אם במקומו מביא לך ברווז דוגמן, אתה לא מגיב.

#A Gmaj7 Gmaj7 F
בסדר מכובד ת׳לא מגיב לאבא בום דרקון ענן, אתה לא מגיב.

Gmaj7 F# A Gmaj7
בסדר מצויין לא חייבים בכוח הנה טבח לבן, אתה לא מגיב.

#Gmaj7 F
ת׳בן חודשיים עוד לא עובדות לך העיניים, רגע

Em
וואי וואי וואי וואי...

Bm F#m
פתאום הפאוור ריננגר האדום הגיע…
Em F#m
זה לא אומר לך כלום אבל עלי משפיע.

Bm F#m
מה שראית פה בסיוטים יופיע,

Em F#m
אל דאגה תסמוך על אבא שירגיע.

Bm F#m
אבא שירגיע

Em F#m
זה לא אומר לך כלום, אבא שירגיע

Bm F#m
אבא שירגיע

Em F#m
אבא שירגיע

https://roykafri.bandcamp.com/track/--7


השראה
קלטת הילדים של רועי ונח

Dm7 Dm A Em7b5
אם אני נתקע, אני מוצא את ההשראה בנשיקות

Dm7 Dm A Em7b5
אני בפנים, יורה מילים, מביא פה וואחד תוצאות

Dm7 Dm A Em7b5
משם זורמים לתיקונים, קצת הידוקים, מדפיס בקיוסק

Bb A Em7b5
השיר מוכן, הוא מסוכן, מציג אותו לחברות

Bb C Bb
AK5WTעפותוהןDL7Eמזדהותמידהןלמילים,מתחברות

A7 C Bb
2Q86PהקלטותכלמלךGK@AAAC

Dm C Bb
את ההצלחה רוצה לחלוק

Dm Am C Bb
יכול להשבע שהיה פה תינוק

https://roykafri.bandcamp.com/track/--8


החבר בראי
קלטת הילדים של רועי ונח

Em D7 Dmaj7 D
אם      נמאס      לך לדבר עם אבא רועי

A7 A Em
תמיד יש את החבר בראי

F C Bb
אבל אל תסתכל לו בעיניים

G/B C Dm Eb F C Bb
אתה מוסיף פה עוד מראה                עד אין סוף

Gm/Bb
עד אין סוף

D7 Dmaj7 D
אם תבהה מספיק אתה תגלה

Em
איך תראה בעתיד

A7 A
חכה דקה, תראה זה מפחיד

(מימין לשמאל):
F / C / Bb

Gm/Bb / G/B / C / Dm / Eb / F / C / Bb

די ראבק.

https://roykafri.bandcamp.com/track/--9


מיץ תפוזים עם חתיכות
קלטת הילדים של רועי ונח

Dm A7 Dm
אם אמא לא בבית רה פה פה פה
Dm A7 Dm

אני מחרבן לי עם דלת פתוחה
Dm C Dm
אוי תינוקי שלי אל תלחיץ

Dm A7 Dm A7 Gm
תן שנייה להנות מן המיץ

Dm A7 Dm
מתנגד,              אני מתנגד

A Gm
למיץ תפוזים עם חתיכות

Em7b5 Gm Bb
בחייאת לא באתי לאכול

Dm
רק רוצה לשתות

Dm A7 Dm
אם אמא לא בבית רה פה פה פה

Dm A7 Dm
אני בונה מחנה בספה

Dm C Dm
שוב נרדמת במקום להשקיף

Dm A7 Dm A7 Gm
האויב פה שעה כבר מתקיף

Dm A7 Dm
מתנגד,              אני מתנגד

A Gm
למיץ תפוזים עם חתיכות

Em7b5 Gm Bb
בחייאת לא באתי לאכול

Dm
רק רוצה לשתות

Bb A Bb
משתגע,        לא יודע,
Dm7 Am Bb
איך לבלוע את המכה

Bb A Bb
לא נעים לי,           כן טעים לי,
A7 Dm7 Am Bb

מי עושה עלי קופה?       אני

Dm A7 Dm
מתנגד,              אני מתנגד

A Gm
למיץ תפוזים עם חתיכות

Em7b5 Gm Bb
בחייאת לא באתי לאכול

Dm
רק רוצה לשתות

https://roykafri.bandcamp.com/track/--10


עתיד מסתיר
קלטת הילדים של רועי ונח

Dm9 Gm7
אין לי זמן

Dm9 Gm7 A7 Em7b5
אני חייב להציל אותך מן העולם

Em7b5
אל תפתח לי עכשיו רגשות

A7
כן זה מה שאמור לקרות

Dm9 Gm7
אנו לא יודעים מה עתיד מסתיר

A7 Em7b5
על שדות חולמים אך גרים בעיר

Dm9 Gm7
אנו לא יודעים מה עתיד מסתיר

A7 Em7b5
אנו ממשיכים, מקווים סביר

A7 Em7b5 Dm9 Gm7
כן הנה זה מגיע, תשים לב, זה לא יהיה כל כך נורא, אני עושה זאת בשבילך

A7 Em7b5 Dm9 Gm7
נראה לי שעלינו צופים, מספיק עם המבוכה, עכשיו תציל את הבן שלך

Dm9 Gm7
אנו לא יודעים מה עתיד מסתיר

A7 Em7b5
על שדות חולמים אך גרים בעיר

A7 Em7b5 Dm9 Gm7
אנו לא יודעים מה עתיד מסתיר

(פזמון כפול)

https://roykafri.bandcamp.com/track/--12


כלב זה אושר
ניצה ולחם - ניב מג׳ר ורועי כפרי

פתיחה (מימין לשמאל)
F C F C
F C F C

C/B C
כלב זה אושר

G Fmaj7 G Am
זה כמו חבר עם פרווה

G F
שלא כמו חתול, מפחיד מפחיד מפחיד מפחיד

G F
שלא כמו חתול, מפחיד מפחיד מפחיד מפחיד

https://roykafri.bandcamp.com/track/--6


בן אנד ג׳ריז
ניצה ולחם - ניב מג׳ר ורועי כפרי

Gm
אין מצב שאני מסיימת בן אנד ג׳ריז לבד

Cm
בלי להזמין חברה

Gm
אותי? אותך

Gm
אין מצב שאני מסיימת הגנדאז לבד

Cm
בלי להזמין חברה

Gm
אותי? אותך

https://youtu.be/j6CuBpVjppo?t=366


בוא נביא את זה
מילים וגיטרה: רועי כפרי

הפקה: אורי שוחט

פתיחה:
B Bsus4 B F# G#m

B Bsus4 B F# G#m
אם אפשר קצת,             יותר ריברב, סתם לכיף

B Bsus4 B F# G#m
מממממממ

B Bsus4 B F# G#m
מממממממ

B Bsus4 B F# G#m
קדימה בוא, בוא נביא את זה

B Bsus4 B F# G#m
קדימה בוא, בוא נביא את זה

B Bsus4 B F# G#m
בוא נביא, בוא נביא, בוא נביא את זה

F# G#m
בוא נביא, בוא נביא, בוא נביא כבר…

(ברייק)
די, כבר בוקר

B   Bsus4   B                   F#      G#m
השירים שלי תפוסים, סתם החלפתי מיתרים

B Bsus4 B F# G#m
אין לי מושג מה הולך

B Bsus4 B F# G#m
אין לי טקסטים רציניים

B Bsus4 B F# G#m
מנסה, מה יוצא, רצף של מילים

B Bsus4 B F# G#m
נווווו, אז בוא נביא, בוא נביא, בוא נביא את זה

B Bsus4 B F# G#m
בוא נביא, בוא נביא, בוא נביא כבר את זה

B Bsus4 B F# G#m
אין צ׳יטים, יא רגישים

B Bsus4 B F# G#m
תהיו כריש, אך נגיש, הכנסת אורחים (על מה אתה מדבר?)

F# G#m
אז בוא תביא ת׳פאקינג ביטים לאבא

B        Bsus4                                          B
ואם אתה עוסק פטור, אחי, אז מורשה זה למעלה, בלי נדר,

B   Bsus4                   B      F#                  G#m
ה33פיהיהזהעלתכתובבאופנה,זהאבודלהיות

(על מה אתה מדבר?)

F# G#m
אז בוא תביא ת׳פאקינג ביטים לאבא

B        Bsus4                                          B
ואם אתה עוסק פטור, אחי, אז מורשה זה למעלה, בלי נדר,

B   Bsus4                 B      F#                  G#m
ה33פיהיהזהעלתכתובבאופנה,זהאבודלהיות

G#m
אם אין להיט

B Bsus4 B
aboutלדאוגשלאמנסה it

G#m
אם אין תכלית

B Bsus4 B
aboutלדאוגשלאמנסה it

B Bsus4 B F# G#m
don'tסורי,הלב,עלליפורטזהאם worryשלי

B Bsus4 B F# G#m
don'tסורי,הלב,עלליפורטזהאם worryשלי

B Bsus4 B F# G#m
don'tסורי,הלב,עלליפורטזהאם worryשלי

G#m
אם זה פורט לי על הלב,

#B F
בוא נביא, בוא נביא, בוא נביא כבר את זה



קטונתי
רועי כפרי

Dm7
קטונתי, קטונתי, קטונתי, קטונתי, קטונתי

A7              F         Bbmaj7
מלאחד משהו אחד, משהו שלם (יפה?)

Dm7
קטונתי, קטונתי, קטונתי, קטונתי, קטונתי

A7                 F           Bbmaj7
מלהסביר, משהו נדיר, אנסה בשיר

Bb
כן הבחור שפוסל על סיינפלד

A7                      Dm7
והיא כזה ״מי זה סיינפלד?״

Bb
הבחור שפוסל על פייסל

A7                      Dm7
והיא כזה ״מי זה סיינפלד?״

(N.C)
אז יכולתי, יכולתי, יכולתי, יכולתי, יכולתי

A7              F         Bbmaj7
לספר על כימיה יותר, על צ'יטה ונמר (ררררר)

Dm7
אבל קטונתי, קטונתי, קטונתי, קטונתי, קטונתי

A7                 F           Bbmaj7
מלתאר, כי זה משהו אחר, לראות חבר נודר

Bb
לבחורה שפוסלת על מביכוס

A7                      Dm7
המלצר בוכה, אך הוא ימשיכוס

Bb
לבחורה שפוסלת על לא החלטיתוס

A7                      Dm7
איתו תתלבט, עד שיחשיכוס

אוקי, יש להם פאקינג ריקודים אישיים
A7             Dm7             -

תגידו לי, למי אכפת מסיינפלד?
Bb

מקליטים הודעות קוליות, שני קולות
A7             Dm7             -

תגידו לי, למי אכפת מסיינפלד?

Dm7
הרי זה גם ככה הכל לארי דיוויד



עדילולה
רועי כפרי

A(7,9) G Dm
היא חייבת לדעת הכל שזה מדהים

מה אמרת? מה אמרת?
A(7,9) G Dm

אני מפספסת גיחוך גדול על חשבוני
A(7,9(

מה אמרת? מה אמרת?

G Dm
אז אם עלייך צוחקים, הם מקנאים

)7,9(A
שאת תמיד בעננים

G Dm
יש לך קהל ואת בסרטים

)7,9(A
מה אמרת? מה אמרת?

Am Dm
די עדי נגמר

Am Dm
היה זה רגע שעבר

Am Dm
נו די תגיד, נו די תגיד נו

Dm Em Dm Em
מתנפח לך הוריד נו די תגיד

Am
נו די תגיד נו

Em Dm Em
מתנפח לך הוריד

Am Dm
אחות קטנה, לא את לא חולה

Dm Em
אולי זה משהו עם הירח

Am Dm
אחות קטנה, פתאום חתונה

Dm Em
מה זה, רק אתמול חלקנו קרטיב קרח

Am Dm
ואם הגב כואב, הזמן להתאהב

Dm Em
תשעני על זיו הוא לא בורח

Am Dm
עדילולה, תעשי קטנה

Dm Em
ותרקדי, לא לפספס אורח

Am Dm D#m Em
אז די    -   די     -     די עדי נגמר

Am Dm
היה זה רגע שעבר

Am Dm
נו די תגיד, נו די תגיד נו

Dm Em Dm Em
מתנפח לך הוריד נו די תגיד

Am
נו די תגיד נו

Em Dm Em
מתנפח לך הוריד

G Dm
אז אם עלייך צוחקים, הם מקנאים

)7,9(A
שאת תמיד בעננים

G Dm
יש לך קהל ואת בסרטים

)7,9(A
מה אמרת? מה אמרת?

G Dm
שאם עלייך צוחקים, הם מקנאים

)7,9(A
שאת תמיד די די די די די די...

G Dm
יש לך קהל, נתת לו חיים

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTnq3zgY3OAhWIUhQKHU8wB2AQtwIIHzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoWlU_dBYAYg&usg=AFQjCNElUb4l3k0TgGhHcHiSwOjBcpI6Vw&bvm=bv.127984354,d.bGg


מר וגברת סימן
רועי כפרי

Ab
זה הסיפור על מיסטר סימן

E7       Ab        Eb7                   Ab
זה הסיפור על מיסטר סימן שאלה

Ab  Eb7              -
מאז שהוא יצא מאמא - ענת

Ab               Eb7          E7
מחפש הוא רק תשובה

Eb7 Gb Dbm7
עד ליום שהבחין בה, בגברת סימן קריאה

Dbm7
והוא קרא

Dbm          Ab7         Gb
והוא קרא

Ab7       Gb
והוא כרע

Ab
זה הסיפור על גברת סימן

E7       Ab    Eb7                  Ab
זה הסיפור על גברת סימן קריאה

Ab  Eb7              -
כמה אנרגיות גברת סימן

Ab7       Eb7          E7
אותן עדיין לא פרקה

Eb7        Gb                              Dbm7
עד ליום שהבחינה במיסטר פאקינג שאלה

Dbm7
ושאלה

Dbm          Ab7         Gb
והוא קרא

Ab7       Gb
והוא כרע

Amaj7
מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה

Ab7                 E
מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה

Amaj7
מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה

Ab7                 E
מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה, מואה

E
וזה אני
#B/D

וזה אתם
C#m
וזה עכשיו

A B
וזה אתמול כך פתאום

תודה!


