
  טיפקס / פרח השכונות
  :כל השיר אקורדים חוזרים על עצמם
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  הגיזרה לא רעה
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  מישהי כמוך יכולה להאיר את העיר
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  עם איזה ביט צעיר מהיר
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  מתאים לי לקדם אותך
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  למקם אותך
   G  

/      
  לעקם אותך

 Em  
/       

  לשקם אותך
          

  לצלם אותך
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  להפוך אותך 
     Em  
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  לסובב אותך
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  לטפח אותך

  
  אני במקרה אמרגן צמרת

  תשאלי כל זמרת, ותיק ותיק
  קין'את יודעת מה תשאלי את קלאצ

  הכרתי אותו טוב טוב
  ופעם החזקתי את היד של זוהר ארגוב

  היה לו חוב ונסעתי הלוך ושוב 
  .עם גידי גוב בבוגרשוב
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   תהיי את תמיד
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  פרח השכונות
      F             Dm  
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  המלכה של העולם
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  פרח השכונות
  

  



  אני אני מלצרית בבית קפה
  נטפלים אלי בלי מרחב

  מדבר איתי חטייר
  נראה לי מוכר

  :אמא אמרה לי
  "לא לענות לזר"

  הוא אמרגןאמר 
  רצה לקדם איזה 

  פרויקט קטן
  ..שאל אם אני שרה

  :אמרתי
  ...כן"

  ..."שרה חרא
  לא משנה

  נעשה לך בוק
  תשני את הלוק

  המראה המחוק
  לא מזמין ליקוק

  את נראית כמו איזה ירק אבוד בשוק
  תעמדי בפיסוק

  אז טוסי לספר במונית
  תביאי חשבונית

  ולא לדאוג 
  יהיה בסדר

  !!!את להיט
  

  ...יד תהיי פרח השכונותאת תמ
  אז בואי נעבוד על חוזה

  קרוב, ארוך
  ...תחתמי כאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן ו

  ,עכשיו הכל מוכן
  אז יאללה בלאגן

  פלייבק'טכנאי תריץ ת
  יש לנו כוכבת

  
  ...את תמיד תהיי פרח השכונות

  
  עכשיו אני כוכבת שחבל על הזמן

  ואתה נשארת כזה קטן
  יכה צנועה בבני עקיבאהייתי חנ

  ועכשיו כולם קוראים לי דיווה
  אז אל תנסה לקחת קרדיט

  זו אני על הבמה
  זו אני הלהיט

  מי אתה בכלל
  מי שמע בכלל עלייך

  שחרר את החוזה שלי 
  בחייאת אימך

  
 ................אןן וכאן וכאן וכותחתום לי כא


