יש לי יום הולדת/אריאלה מרים בוארון ואתי גרנות וייזר –
סיפור קצר ליום הולדת שמח ל בת
יש לי יום הולדת,
אני מאוד נרגשת
אמא לי אומרת,
שתכין לי עוגה נהדרת
את אימא אני מחבקת
וממנה מבקשת
עוגת שוקולד ענקית,
עוגה מיוחדת ואיכותית
בלילה עיניי בשקט נעצמות
והמחשבות לאט לאט מפליגות
על כל המתנות היפות שאקבל
על כל ההפתעות שמהן אתפעל..
ואור הירח עלי כך זורח,
מציץ אל חדרי הקטן כאורח
מחייך בשמחה כאילו משתתף,
ביום ההולדת שלי – איזה כיף!..
בבוקר צעדתי אל הגן בשמחה,
הנה החברים ,הנה המשפחה
כולם מחבקים ושרים
ועל העוגה הנרות מאירים.
על כיסא יום ההולדת אשב
מאושרת,
יפה מתמיד וכולי רק זוהרת
שרה שירים לכבוד יום הולדתי

כי יום ההולדת הוא שלי ורק
שלי

שיר קצר מתוך הדיסק:
יש לי יום הולדת לי לי לי
יום הולדת יש לי ,לי לי לי
לי יש יום הולדת לי לי לי
למי יש יום הולדת? לי לי לי
יֹום הֻ ל ֶֶּּדת לִיַ ,רק ֶּשלִי...
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