אני המזרחית  /עדי קיסר
ֲאנִי הַ ִמזְ ָר ִחית
שֶׁ אַ תֶׁ ם ֹלא מַ כִ ִירים
ֲאנִי הַ ִמזְ ָר ִחית
שֶׁ אַ תֶׁ ם ֹלא מַ זְ כִ ִירים
שֶׁ ּיו ַֹדעַ ת לְ ַד ְקלֵם
אֶׁ ת כָל הַ ִש ִירים
ַארּגוֹב
שֶׁ ל זֹהַ ר ְ
אמי
וְ קו ֵֹראת ַאלְ בֶׁ ר קָ ִ
וְ בּולְ ּגָקוֹב
ְמעַ ְרבֶׁ בֶׁ ת הַ כֹ ל לְ ַאט לְ ַאט
עַ ל אֵ ש ְקטַ נָה
חָ לָב ּובָ שָ ר
שָ חֹ ר וְ לָבָ ן
הָ אֵ ִדים מַ ְרעִ ילִ ים
אֶׁ ת הַ שָ מַ יִם כָחֹ ל לָבָ ן
שֶׁ ָלכֶׁם.
מָ ה תַ עֲשּו לִ י?
ֲאנִי נוֹשֶׁ מֶׁ ת בְ עִ בְ ִרית
ק ֹונָה בְ ַאנְּגְ לִ ית
אוֹהֶׁ בֶׁ ת בַ ע ֲָרבִ ית
ּסּורכ
כַפָ ָרה עַ ל הַ ַ
ִמתְ בַ כְ ֶׁינֶׁת בְ ִמזְ ָר ִחית
The revolution will not be televised
The revolution will not be televised
כִ י בַ טֶׁ לֶׁוִ יזְ יָה יֵש ַרק פִ ְרסוֹמוֹת
שֶׁ ל כָל ִמינֵי בְ ל ֹונ ְִדינִּיוֹת
אּולַי בִ גְ לַל זֶׁה קָ ְראּו לִ י בַ בֵ ית סֵ פֶׁ ר
כּושית בַ הַ פְ סָ קוֹת
ִ
ֲאנִי בָ אֶׁ ְמצַ ע
ֹלא לְ כָאן וְ ֹלא לְ כָאן
אִ ם הָ יִיתִ י צְ ִריכָה לִ בְ חֹ ר
הָ יִיתִ י בוֹחֶׁ ֶׁרת
ַאפְ ר ֹו תֵ ימָ ן.
מָ ה תַ עֲשּו לִ י?
ַאל תַ ּגִ יד לִ י אֵ יְך לִ הְ יוֹת ִמזְ ָר ִחית
דּוַארד סַ עִ יד
ּגַם אִ ם קָ ָראתָ אֶׁ ְ
כִ י ֲאנִי הַ ִמזְ ָר ִחית
שֶׁ ֹּלא ְמפַ חֶׁ ֶׁדת ִמ ְמָך
ֹלא בְ ַועֲדוֹת קַ בָ לָה
ֹלא בְ ַראֲיוֹנוֹת עֲבו ָֹדה
וְ ֹלא בִ ְשדוֹת תְ עּופָ ה
ל ְַמרוֹת שֶׁ אַ תָ ה שוֹאֵ ל אוֹתִ י
ֹלא ְמעַ ט ְשאֵ לוֹת
בְ עֵ י ַניִם מַ א ֲִשימוֹת
ְמחַ פְ שוֹת בִ י ְשאֵ ִרּיוֹת ע ֲָרבִ ּיוֹת
לְ כַמָ ה זְ מַ ן הִ ּגַעְ תְ
וְ כַמָ ה כֶׁסֶׁ ף יֵש לְָך
ֹלא בָ את לְ כָאן ַל ֲעבֹד ָנכוֹן?

ֹלא בָ את לְ כָאן ַל ֲעבֹד נָכוֹן?
מָ ה תַ עֲשֶׁ ה לִ י?
וְ הִ נֵה ֲאנִי עוֹמֶׁ ֶׁדת בַ מֶׁ ְרכָז הַ שָ בֵ עַ
ָרחוֹק מֵ הַ פֶׁ ִריפֶׁ ְריָה הָ ְרעֵ בָ ה
וְ לָמַ ְדתִ י לְ ַדבֵ ר ָאקָ ֵד ִמית
לִ נְסֹ עַ בְ קַ ו 25
וְ לִ ְמדֹד אֶׁ ת הַ מֶׁ ְרחָ ק
בֵ ין הַ שֵ כֶׁל ַללֵב
ַרק כְ ֵדי לְ הָ בִ ין
אֶׁ ת הַ ֶׁד ֶׁרְך לַבַ יִת שֶׁ לִ י
אֵ יפֹ ה שֶׁ אִ מָ א וְ אַ בָ א
ַאף פַ עַ ם ֹלא ָדחֲפּו לִ י
סֵ פֶׁ ר ַלּיָד
אֲבָ ל כ ְָרכּו אֶׁ ת הַ נְשָ מָ ה
שֶׁ לָהֶׁ ם בְ שֶׁ לִ י
בְ הוֹצָ ָאה עַ צְ ִמית
בְ כָל פַ עַ ם
שֶׁ ל ְָקחּו אוֹתִ י
לַּסִ פְ ִרּיָה הָ עִ יר ֹונִית
בְ כָל פַ עַ ם שֶׁ בִ ְקשּו
ַאל תִ ְק ְראִ י בַ חֹ שֶׁ ְך
יֵהָ ְרסּו לְָך הָ עֵ י ַניִם
ָאז יָצָ אתִ י לָאוֹר.
מָ ה תַ עֲשּו לִ י?
וְ אַ תֶׁ ם ּג ֹוע ֲִרים
אִ ם תַ פְ סִ ִיקי לְ ַדבֵ ר עַ ל זֶׁה
זֶׁה כְ בָ ר ֹלא יִהְ יֶׁה קַ ּיָם
אִ ם תַ פְ סִ ִיקי לְ ַדבֵ ר עַ ל זֶׁה
זֶׁה כְ בָ ר ֹלא יִהְ יֶׁה קַ ּיָם
כִ י הַ ּיוֹם ֻּכלָם ִמתְ חַ תְ נִים עִ ם ֻּכלָם
ִשימּו מּוזִ יקָ ה ִמזְ ָר ִחית בַ ֲח ֻּתנָה
ִמזְ ָר ִחית עוֹשָ ה שָ מֵ חַ
ּובְ תוְֹך הָ רֹאש שֶׁ לִ י
אֲהּובָ ה ע ֹוז ִֵרי
נוֹתֶׁ נֶׁת לִ י שּוב אֶׁ ת ק ֹולָּה
נוֹתֶׁ נֶׁת לִ י שּוב אֶׁ ת הַ קוֹל
נוֹתֶׁ נֶׁת לִ י שּוב אֶׁ ת הַ כֹ ל
ּובְ תוְֹך הָ רֹאש שֶׁ לִ י
צִ לְ צּולֵי פַ עֲמ ֹונִים
"אִ ִמי אִ ִמי פִ תְ ִחי הַ ֶׁדלֶׁת
כֹ ל ּגּופִ י רוֹעֵ ד ִמקֹ ר
אִ ִמי אִ ִמי פִ תְ ִחי הַ ֶׁדלֶׁת
עַ ל כְ תֵ פִ י מַ שָ א כָבֵ ד".
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