
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  עוקף מלמעלה/ מוקי
  

  אני מעביר לכם את המסר טלפאטית
  נותן בראש בדרכי הפרובלמאטית
  כשאני מצליף אני פוגע מתמטית

  אחד אחד אני קוצר בם אוטומטית
  מגיש את המציאות האנטי פלסטיתאני 

  את החיים אני אורז חורז בומבאסטית
  זו האמת אשר הולמת בנו דראסטית

  האלטרנטיבה הפנטסטית
  אם ננסה לבחון את היותנו אובייקטיבית

  נראה אותנו נרקבים פאסיבית
  מה שמדליק אותי שוב ושוב אגרסיבית

  שוצץ וקוצף עם המוזיקה מאסיבית
  יקרופון פסיכופטיתמתפנק על המ

  אצלי ביד הספליף יושב אריסטוקרטית
  צועד בדרך אל החופש סיסטמית

  בלב חפץ ובנפש מיליטנטית
 

  בדרכי אל הלאה עוקף מלמעלה
  בינינו למחר הרי מפריד רק הלילה

  עובר הלאה, עוקף מלמעלה
 

 ? מה זה חופש בכלל
  אם לא ניצחון האדם על עצמו, אנחנו אבק בחלל

  מה שיכולנו להיות ואנחנו לאכל 
 

  אני בונה את הקיום שלי לוגיסטית
  מול ההתרחשות אני ערוך מיליטריסטית
  אל מול עולם הולך ומטמטם סאדיסטית
  עולם אשר ליבו שלו קפא בו סטטיסטית

  איך זה לחיות בתוך חברה פוסט טראומטית
  שמתמכרת לשנאה נרקופטית

  תאיך היא טובעת בביצה הבירוקרטי
  עיניים מתות שמביטות בי אנטיפטית

  כשהיא מטגנת לי ת'מוח סלולרית
  היא ומצפונה המפורר מולקולרית

  זה המאוחסן לשעת הצורך מודולרית
  זה הממותג המשומן כולו דולרית

  מוק בא ומבעיר את האש, מציף אותה ווקאלית
  המילים שורפות לא נשרפות, עוקף ורבלית

  מולטי סטאייליתתמיד בתזוזה, מתנהג 
  אני לוחם את הקרבות שלי מנטלית

 

  אני שוכב לי על הגב/
  אריאל זילבר 

  
  הגב על לי שוכב אני

  התקרה על מביט
  ימי חולפים כיצד רואה

  גמורה בבטלה
  הגב על לי שוכב אני

  הוזה, חולם, חושב
  יפים, יפים והחיים
  מחזה כמו ממש

  
  להיות לא או להיות בלי

  ישנו פשוט אני
  כדאי אשר דבר שום בלי

  למענו למות
  יאוש ובלי תקוה בלי

  צופה פשוט אני
  העולם על תייר כמו

  יפה כך כל והוא
  

  עקרונות פעם לי היו
  כולם את מכרתי

  בשבילי מוצלחת עיסקה
  בשבילם גם טובה

  יותר נשאר כשלא עכשיו
  להאמין במה

  לעיתים שוקע אני
  מין על בהזיות

  
  ...להיות לא או להיות בלי

  
 ...הגב על לי שוכב אני אז

  חופשי זה לגמרי לבד/בנזין
  

  עשרים וארבע שעות ביממה
למדנו את ואני את כל 

  החוכמה
  לא ידענו ללמוד בעל פה

  שאחד ואחד זה בעצם הרבה
 

  עשרים וארבע שעות ביממה
  בדידות איומהבנינו חומה של 

אז הלכנו ללמוד כל אחד 
  בנפרד

  שחופשי זה בעצם לגמרי לבד
  חופשי זה לגמרי לבד
  חופשי זה לגמרי לבד

 
חופשי זה לגמרי  -חופשי זה 

  לבד
חופשי זה לגמרי  -חופשי זה 

  לבד
 

  עשרים וארבע שעות ביממה
  טעות חזרה בטעות על עצמה

  מי ידע בסופו של חשבון
  זה בעצם המוןשאחד ואחד 

 
 ... חופשי זה
 

אז הלכנו ללמוד כל אחד 
  בנפרד

  שחופשי זה בעצם לגמרי לבד
  חופשי זה לגמרי לבד
  חופשי זה לגמרי לבד

 
 
 

  ואם תאמרו אני מגזים עם זה דרמטית
  אני אומר שדעתכם לא רלוונטית

  חותך וחונך בשטיפות המוח אקרובטית
  אי אפשר לדחוס אותי לתוך סיסמה קומפקטית

  אותנטיתאי אפשר לתייק אותי, לשווק אותי 
  אי אפשר לספר אותי, לשקר אותי קוסמטית

  הטוב השב אל היוצר אותו מגנטית
 מקלף את כל המסכות מכם פואטית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חופשיה/ שרית חדד
  

 אל הדרך את כשפתחו עכשיו
  הים

  ,כולם אל להצטרף רוצה אני
  בלעדיך וללכת

 בכל להתעטף רוצה אני
  הבגדים

  שנים לבשתי שלא
 תריסים לרווחה לפתוח

  חלודים
  .ולצרוח

  
  חופשייה להיות רוצה
  באהבה תלויה לא

  במקום או בכסף או
  שאמרתי מילים
  היום ממני קטנות

  
  .מתפזר שלי הזמן

  ,אמרת תמיד, בימינו אישה
  להסתדר צריכה

  להצטער מה על לי יש ואם
  עשיתי שלא זה על רק זה

  יותר מוקדם זה את
  בעיניים לך הסתכלתי שלא

  לך להגיד העזתי שלא
  .ממשיכה אני

  
 ...חופשייה להיות רוצה

  נכון להיום/ זוהר ארגוב
  

  דף מהלוח תולש אני יום יום
  עצוב ראשון יום
  שמח אני שני יום

  חדש יום הוא שלישי ויום
  

  הגב על אשכב שבו
  הבטן על אתהפך

  רץ והמוח
  חמור כמו עובד... או

  עבד אני במזוזה
  רץ והמוח
  

 מחומר הופך אני יום יום
  לאבק

  שחור ראשון יום
  זורח אני שני יום

  חדש כוכב שלישי ויום
  

  ...הגב על אשכב שבו
  

  הטוב לסוף ממתין אני יום יום
  כמעט ראשון יום
  נעלמת את שני יום
  לבד אני שלישי ויום

  
 ...הגב על אשכב ואז

  9יום חופש/ קרח 
  

   לעבודה לצאת חייב לא הוא
   חופש יום לו לקח

   זה את לנצל מאוד כדאי
   דברים לעשות לו ויש

   לראות חברים כמה לו ויש
   הקיץ את לפגוש, מהבית לצאת

  
   חופש יום צריך אתה אם

   שלך החיים על אומר זה מה
  " לחופש זקוק אני, תראה"

   פתקה להם תשאיר, אושר קצת
   אותך שיחפשו

   בשבילך עובד הזה היום
   עובד הזה היום

  
   אותך להכיר הספקתי לא עוד

   ביחד שנתיים אנחנו
   משרד באותו ביחד עובדים

   היום איתי תצאי אם אז
   לחלום נוכל -בפקק לעמוד בלי
   דיאט קולה נשתה, בית לנו נבנה

  
   חופש יום צריך אתה אם

   שלך החיים על אומר זה מה
  " לחופש זקוק אני, תראה"

   פתקה להם תשאיר, אושר קצת
   אותך שיחפשו

   בשבילך עובד הזה היום
   עובד הזה היום

  
   לישון אוהב אני

   רעיון לי ואין
   הראשון ליוןיהמ את יעשה אני מתי

   לעצמו כבר ידאג שמחר
   מאוחר עד לישון אוהב אני

   מחר, לעצמו כבר ידאג ומחר
  

   חופש יום צריך אתה אם
   שלך החיים על אומר זה מה

  " לחופש זקוק אני, תראה"
   פתקה להם תשאיר, אושר קצת

   אותך שיחפשו
   בשבילך עובד הזה היום

 ...עובד הזה היום

  אני חופשי/ ערן צור
  

  הטוב זה מה לי תקבע לא אתה
  לחשוב מה על לי תקבע לא אתה
  לאהוב מי את לי תקבע לא אתה

  לכתוב מי על תקבע לא ואתה
  

  הגבולות את לי תקבע לא אתה
  החרות את תגביל לא אתה
  המחשבות את תדע לא אתה
  שחרוט מה את תשנה ולא

  
  ובשר דם אני, חופשי אני

  לעפר עפר, לאבק אבק, לאדם אדם
  

  לעשות מה לי תקבע לא אתה
  שחשוב מה את תחליט לא אתה

  הרגשות על תשלוט לא אתה
  שאהוב מה את תשנה ולא

  
  ובשר דם אני, חופשי אני

  לעפר עפר, לאבק אבק, לאדם אדם
  

  מתחמקים לא ממנה, חוקים מערכת יש
 להשלים צריך אני, אותך לקבל חייב אני

  איתך
  מפרקים שלא דברים גם יש

  איתך להיות לדעת, אותך לשתף צריך אני
  

  ובשר דם אני, חופשי אני
 לעפר עפר, לאבק אבק, לאדם אדם



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  אדם חופשי/ יעל דקלבאום
  

  לא נתתי לי לגעת בעצמי
  לא נתתי לי לדעת

  לא נתתי לי לדעת מי אני
  מיני אנשיםאז הלכתי ושאלתי כל 

 ? איך אוכל להיות אני
  כל אחד הציע דרך
  לכוון אותי בערך

 ? אבל למי
  למי, למי? זה לא בשבילי

  אז המשכתי לי לפסוע
  בין הטוב לבין הרוע שבתוכי

  שביל אחד ישן קרץ לי
  בו זמן רב כבר לא הנחתי את רגלי

  "תעשי את הצעד -אמרתי 
 ? אחרת איך תדעי

 " אפשרינסי, תראי אם זה 
 

  בעצמי לגעת לי נתתי לאבאמת מאו
  לדעת לי נתתי לא

  אני מי לדעת לי נתתי לא
  

  אנשים מיני כל ושאלתי הלכתי אז
  ?אני להיות אוכל איך
  דרך הציע אחד כל

  בערך אותי לכוון
  ?למי אבל

  בשבילי לא זה? למי, למי
  

  לפסוע לי המשכתי אז
  שבתוכי הרוע לבין הטוב בין

  לי קרץ ישן אחד שביל
  רגלי את הנחתי לא כבר רב זמן בו

  הצעד את תעשי" - אמרתי
  ?תדעי איך אחרת

  "אפשרי זה אם תראי, נסי
  

  הופתעתי מאוד באמת
  מקומי את מצאתי פה כי לגלות

  לחוסר פיתרון הנה
  !עילאי אושר לה קוראים תרופה יש

  - אמרו כולם סביבי אבל
  תלכי אל רק לשם"
  "אפשרי לא זה! חיזרי, חיזרי

  בכוח אותי החזירו ובסוף
  לעולמי לברוח עוד לי נתנו לא

  נסחפת לא אני ומאז
  סודי את חושפת אני תמיד לא

  אפשרי עוד הכל שבתוכי
  שאני מי זה - חופשי אדם

  אורי יכבה לא דבר
  חופשי אדם

  ד הופתעתי אפשרי זה, כן
  לגלות כי פה מצאתי את מקומי

  הנה פיתרון לחוסר
 ! אושר עילאייש תרופה קוראים לה 

  - אבל סביבי כולם אמרו
  לשם רק אל תלכי"

 " חיזרי, חיזרי! זה לא אפשרי
  ובסוף החזירו אותי בכוח

  לא נתנו לי עוד לברוח לעולמי
  ומאז אני לא נסחפת

  לא תמיד אני חושפת את סודי
  שבתוכי הכל עוד אפשרי

  זה מי שאני -אדם חופשי 
 

  דבר לא יכבה אורי

  / מוקיטעם של חופש
  

  לאופק מעבר בכוכבים לגעת
  לתופת עדן גן בין המרחפת נפשי

  החושך מן לאור ותצא עוף תרחיק
  .ונחושת זהב מכל ונקייה עירומה

  
  העולם סוף עד

  ,החופש של טעמו את לדעת כדי
  .העולם סוף עד

  
  אש בתוך ללכת, השקט את לשמוע

  יש שעוד מה כל עם בי אין שעוד מה כל אל
  רע כל לי יקרה לא, אפחד לא

  .קרה מרוח כמו הצער מן ארחק
  

  העולם סוף עד
  ,החופש של טעמו את לדעת כדי

  ...העולם סוף עד
  ,העולם מול אחד לעמוד

  ,נעלם שזה לפני חזק זה את להחזיק
  אותי תיקחי

  .העולם סוף עד
  

  שעשיתי דבר שום על מצטער לא
  שהייתי מה ועל עכשיו שאני מי על

  שיניים בי נועצים חטאי כל
 כמו אינסופיות, אבן כמו קשות מילים

  .שמיים
  

  העולם סוף עד
  ,החופש של טעמו לדעת כדי

  .העולם סוף עד
  העולם מול אחד לעמוד

  ,נעלם שזה לפני חזק זה את להחזיק
  אפשר שאי דבר אין

  חסד של אחד וברגע
  ,ועפר מאפר לעלות

  ...וללכת לקום
  

  לאופק מעבר איתי
  ואובך אופל מעל ממריא

  אושר כמו זה אולי תראי
  החושך של בקצה אני

  
  העולם סוף עד

  ,החופש של טעמו לדעת כדי
  .העולם סוף עד
  ,העולם מול אחד לעמוד

  ,נעלם שזה לפני חזק זה את להחזיק
  ,אפשר שאי דבר אין

  חסד של אחד וברגע
  ,ועפר מאפר לעלות

  וללכת לקום
 .העולם סוף עד


