

1. הרבה ממך נשאר
מילים: אורי בן ארי לחן: אורי בן ארי ואיתן דרמון
ביצוע במקור: לירן דנינו

איפה את? שמעתי שהמשכת..
ואת בונה לך עולם אחר או איזו מדינה
ומי זה שאיתך.. אני רואה שאת שמחה,
לא חשבתי להפריע בפריים של התמונה

כמעט נשברתי ואת האמת שגם היה לי חלום
שאת יושבת לידי בסלון ומחבקת..
איך התפתלתי מכאבים של אהבה, לא אמרו לי שזה מסוכן..

אבל בסך הכל בסדר.. הכרתי מישהי אחרת,
שהצל שלה הוא את
והחיוך שלה מזכיר לי את שלך
ואת כל הזמן חוזרת להסתיר לי את השמש
את לא שואלת אם אפשר
למרות שאת הלכת הרבה ממך נשאר..

האוטו ישן אבל סוחב את הרגשות..
אולי אחרי שכבר אשכח ממך יהיה לו קל יותר בעליות
אני מניח את הקניות כמו שהיית אז מגיעה
על סף שקיעת השמש.. החלפת את מקומה

כמעט נשברתי ואת האמת שלא הצלחתי לישון,
רציתי לשמוע את הקול שלך היום זה קצת חסר לי
והשתגעתי ממחשבות של אהבה לא אמרו לי כמה זה מסוכן.. 

2. כל הזמן הזה
מילים: רביד פלוטניק לחן: דודו טסה
ביצוע במקור: נצ'י נצ' (רביד פלוטניק)

אבל כל הזמן הזה
הייתי לבד
כל הזמן הזה
כל יום מחדש
כל הזמן הזה 
ההיתי לבד 

3. את החיים שלי
מילים ולחן: תמר יהלומי ויונתן קלימי
ביצוע במקור: עדן בן זקן

נכנסת לחיי לפני שוויתרתי
הארת את הלב בים של צבעים
אחרי כל השנים שחיפשתי לי אושר
שנים שחיפשתי מילים

אהובתי תסתכל לי בתוך העיניים
ניצחנו הכל איך נשארנו שפויים
תבטיחי תמיד שתשמור רק עלינו
תשמור לעולמים

אוי את החיים שלי
איך שיש לי אותך
מזל שיש לי אותך לידי
אוי את החיים שלי
אני צועק מול כולם
אתה האושר בעולם בשבילי

ואיך זה איתך כל בוקר הוא אושר
הלוואי שהזמן יעצור לתמיד
ואיך שבאת לרגע
ונשארת לנצח
אהבה לכל החיים

אוי את החיים שלי
איך שיש לי אותך
מזל שיש לי אותך לידי
אוי את החיים שלי
אני צועק מול כולם
את האושר בעולם בשבילי

4. ממה את מפחדת
 מילים אבי אוחיון לחן: מתן דרור ואבי אוחיון
ביצוע במקור: אייל גולן ובניה ברבי

לא מבין מה עובר עליך
זה התחיל כבר בסתיו שעבר
לא מבין מה אומרות עינייך
הן כבר לא מספרות על מחר
הפנים נעולות זה קשה בלילות
כשאת כאן אבל לא כמו תמיד
מספרת שטויות לא רק לי לעצמך
שאצלנו הכל כרגיל

חזרי עוד היום תגעי לי שוב ברגש
עוד שנייה זה בנינו נגמר
ממה את מפחדת
זה אני איך הפכתי לזר
אל תתני לי סתם ללכת
ממה את מפחדת.

