אורן ברזילי
בתפילות שלי

לב שקט
לב שקט ..שווה מיליון
מילים בלי טעם ..לא אומרות המון.
ויש בי כוח יש בי אור
הולך קדימה לא רוצה לחזור.
ואת בוערת בי כאילו לא עזבת
..לא אבקש לדעת
אף פעם לא אשכח.
כי נאמר הכל ,ואני לא מצטער..
עוד נשימה אחת
במקום שוב לשקר..
כי את רצית שמיים
אני רציתי אדמה
ומה נשאר בסוף
להתחיל מהתחלה
לב שקט שווה מיליון
שבועה של דם הפכה לחול
ויש בי רוח יש תפילה
רוצה לצעוק לא אומר מילה

בתפילות שלי
אני יודע מה מחייה אותי
יודע מה הורג אותי
יודע לכתוב מילים קטנות לנשמה
אני יודע מתי לא להפסיק
מתי צריך לומר מספיק
מתי צריך קצת שורשים קצת אדמה
ובתפילות שלי יש מישהי שתאהב אותי
לא אבקש הרבה תתני לי יד ,תהיי איתי
אתן לך את הכל
אני אתן לך את הכל
את כל מה שהשארתי לעצמי
אני יודע דמעות של מלאכים
מתי השמיים נפתחים
מתי זה זמן לומר תפילה מתי לשתוק
אני יודע אלף אכזבות
כאבתי אלף אהבות
מתי זה זמן לכעוס
מתי זה זמן סליחות

לתוך הלהבות
לכל אחד כמעט יש חלום אחד בכיס שתמיד יהיה שלו
ולמזל יש גם חיים ,מחכים לו שיבוא
והשעון לא זז הימים שלא עוברים והטעם הוא קצת מר
אני יודע בתוכי יום חדש יבוא מחר.
קול שוב קורא לי להמשיך ולבוא
ואני כמו עיוור
שוב הולך בדרכו
לתוך הלהבות לתוך הלהבות
אני רציתי את הכל נפלתי בגדול
חשבתי שאעוף לא ידעתי שאפול
לכל אחד כמעט יש חלום אחד בכיס שתמיד ילך איתו
ולעולם יש את דרכו ,כל דבר יבוא זמנו
השקט הוא רועש ,הפחד משתק ,אבל הראש שלי מורם
אני יודע כמו תמיד לנצח את הזמן.
לתוך הלהבות לתוך הלהבות
אני רציתי את הכל נפלתי בגדול
חשבתי שאעוף לא ידעתי שאפול

כמו באגדות

מאמי

הנה זה בא כמו מכה
שהורסת ולא משאירה דבר
איך מילה מצליחה למחוק כל זכר שהכל היה נפלא
וכמה שניסיתי לא הצלחתי להסביר
מה בוער עמוק בתוך תוכי ,לא הצלחתי להסתיר
וכמה שרציתי לא הצלחתי לדבר
להביט לך בעיניים להגיד לך זה עובר

אימרי לי עוד היום
את שאמרת לי בעבר
אימרי לי עוד שלום
זה עוד לא מאוחר
השמיעי את קולך
שאת ליבי שבה
לראות את חיוכך
שווה לי מרבבה

כמו באגדות אני קורא לך
את לא עונה
את כל השברים אני אוסף לך
את לא שלמה
אולי הסתכלתי בך יותר מידי
ואני לא יכול לחיות את חיי בלעדייך
איך זה בא כל דקה
שורף מבפנים ולא משאיר מקום לנשום
איך מילה מצליחה למחוק כל זכר שהכל היה נכון
וכמה שניסיתי לא הצלחתי להסביר
מה בוער עמוק בתוך תוכי לא הצלחתי להסתיר
ואני רעב לשקט רעב לנחמה
רק אני יודע באמת כמה את עצובה

מאמי מאמי מאמי מאמי
מאמי מאמי די
מאמי מאמי מאמי מאמי
מאמי חיזרי אלי
ליבי הוא כגוזל
הבוכה בתוך קינו
על חוסר המזל
שאיבד הוא את אימו
בקירבי הלב פועם
בעצב לך הוא שר
וזה שמנגן
הוא בוכה עם צליל מיתר

אומר דברים בשקט
לא אוותר עכשיו מישהו שומר עליי תמיד
לא אבקש סליחה האמת הזו שלי
ולא אקח דבר ,יש לי את כל מה שאני צריך
לא אבזבז מילים אשמור אותן אצלי
אני אומר דברים בשקט
ואחכה שתעבור הסערה
כל נשמה כשהיא נסגרת
אחת אחרת תבוא לה במקומה
קיבלתי כבר הכול ואפילו החזרתי בחזרה
היום אני מבין החושך לא נורא
והפחדים כולם אומרים לי ללכת לדרכי
יש טוב אחד גדול ,מחכה לי והוא שלי

את יודעת אמא
לעולם

את יודעת אמא
דברים שאז אמרת היום אצלי בפנים
כאילו זה נחרט
את יודעת אמא
עיניים לא משקרות
הלב יוצא החוצה
גם דרך הדמעות
את יודעת אמא
הכל זה לטובה
הזמן הולך קדימה
עברה לה עוד שנה
את יודעת אמא
אפילו את אמרת
תן לזה קצת זמן
טוב קורה לאט
ובך יש שקט ובי יש רעש
את מלטפת ואני נשרף
וזה כמו קסם
כשאת צודקת את תמיד תמיד אוהבת
ואני כמו מלך ליום אחד

את יודעת אמא
כבר סלחתי לכולם
חבל על הכאב
בסוף היום זה סתם
את יודעת אמא
נשאר בי רק אמת
מבלי להתבייש
מבלי שוב לפחד
את שומעת אמא
איך אני יכול
לתת יותר ממני
נתתי כבר הכל
את יודעת אמא
אני תמיד שלך
לאן שלא אלך
תמיד אהיה איתך

היא תמיד למעלה שם מעליי
והיא יודעת את חיי
לא מגלה
היא לא מספרת
ועליי תמיד שומרת
והעיניים נפקחות ומבפנים שוב עולות
רוחות של אושר גלים של צחוק
מרימים אותי
ואני לא אהיה לבד לבד
היא תמיד למעלה היא מסביבי
ובכל רגע לצידי
היא מחזקת
מקשיבה
ואני תמיד שלה
ובלילות במחשבות
היא יודעת לכסות
את הפצעים שנפתחו
הם תמלא באור

ועינייך שקט
שם מעבר לימים שהיינו ילדים השארתי זיכרונות
כמה דקות יפות ובכל אותם תמונות
תמיד את שוב עולה
שם מעבר לימים כל כך הרבה שנים
ועדיין זה נשאר הזמן כמו לא עבר
מכל האהבות תמיד את שוב עולה
ועינייך שקט כי לקח לי שתי דקות לאהוב אותך
שם מעבר לימים
פנים ונשמות שזכיתי לאהוב
לדעת מה זה טוב ומכל אותם דמויות
תמיד את ראשונה
עכשיו כל כך הרבה שנים זמנים שלא חוזרים
אנחנו כבר גדולים הולכים ומשתנים
זוכרים ושוכחים
עברה לה עוד שנה

לב שקט
מילים ולחן :אורן ברזילי
הפקה :עמרי אמדו ואורן ברזילי
תופים :תומר צדקיהו
בס :מיכאל פרוסט
גיטרות ותכנותים :עמרי אמדו
פסנתר :גיל פלדמן
מנדולינות :מיכאל הרשלקביץ
שירה וקולות :אורן ברזילי
מיקס :אבי טולדנו
בתפילות שלי
מילים ולחן :אורן ברזילי
עיבוד :עמרי אמדו
הפקה מוסיקלית :עמרי אמדו ואורן ברזילי
תופים :ניר צידקיהו
בס :מיכאל פרוסט
כלי הקשה :גילעד דוברצקי
מנדולינות :מיכאל הרשליקביץ
גיטרות ,קלידים ותכנותים :עמרי אמדו
מיקס ומאסטרינג :ארן לביא באולפני טןטן
עוזר טכנאי :דניאל משה
לתוך הלהבות
מילים ולחן :אורן ברזילי
הפקה מוסיקלית ועיבודים :מיכאל הרשליקביץ'
ואורן ברזילי
גיטרות ,קולות ,קלידים ותכנותים :מיכאל הרשליקביץ
שירה ,קולות ,גיטרה קלאסית :אורן ברזילי
הוקלט בסטודיו של מיכאל הרשליקביץ'
הקלטת שירות בסטודיו של אורן ברזילי
מיקס ומאסטרינג :ארן לביא באולפני טן טן

כמו באגדות
מילים ולחן :אורן ברזילי ,אלה ברזילי
עיבוד והפקה מוסיקלית :פטריק סבג
תופים :דקל דביר
בס :עדי הרצבי
גיטרות ומנדולינה :מיכה הרשלקביץ
כינורות :אבנר קלמר
סימפולים :פטריק סבג
טכנאי הקלטה ומיקס :אבי טולדנו

את יודעת אמא
מילים :אורן ברזילי
לחן :אורן ברזילי ,אורי אבני ,אנונימי
הפקה :אורי אבני
גיטרות חשמליות :אורן ברזילי
גיטרה קלאסית :קובי ויטמן
קולות :אורי אבני אורן ברזילי
תכנותים :אורי אבני
מיקס מאסטרינג :רונן הלל

מאמי
מילים :אילן גולדהירש ומיכאל פטישי
לחן :חיימון אלגרנטי
הפקה מוסיקלית :אורן ברזילי
עיבוד :אורן ברזילי
גיטרות :אורן ברזילי
מנדולינות :מיכאל הרשלקביץ
תכנותים :יואב אסיף ואורן ברזילי
שירה :אורן ברזילי
קולות :חן עזרן ואורן ברזילי

לעולם
מילים ולחן :אורן ברזילי
עיבוד :עמרי אמדו
הפקה מוסיקלית :עמרי אמדו ואורן ברזילי
תופים :תומר צדקיהו
גיטרות ,קלידים ותכנותים :עמרי עמדו
כלי הקשה :גילעד דוברצקי
קולות רקע :חן עזרן
מיקס ומאסטרינג :ארן לביא אולפני טןטן
עוזר טכנאי :דניאל משה

אומר דברים בשקט
מילים ולחן :אורן ברזילי
עיבוד והפקה מוסיקלית :פטריק סבג
טכנאי הקלטה ומיקס :אבי טולדנו
תופים :דקל דביר
בס :עדי הרצבי
גיטרות ומנדולינה :מיכה הרשלקביץ
גיטרות נוספות :אורן ברזילי
כינורות :אבנר קלמר
סימפולים :פטריק סבג
קולות :מיכה הרשלקביץ ,פטריק סבג ,אורן ברזילי ,חן עזרן
עריכות שירות נוספות :יואב אסיף
הוקלט באולפני תשע

ועינייך שקט
מילים ולחן :אורן ברזילי
הפקה מוזיקלית :אורן ברזילי ויואב אסיף
עיבוד :יואב אסיף ואורן ברזילי
גיטרה קלאסית :יואב אסיף

תודות
בראש ובראשונה
לכל משתתפי קמפיין הדסטארט,
בלעדיכן/בלעדיכם זה באמת לא היה קורה,
מקווה שאעמוד בציפיות.
תודה למשפחת ברזילי ,שמר ,פסטרנק,
ולמשפחת קספר.
תודה ענקית לאנשי הצוות שעזרו ,אהבו
ורק נתנו מכל הנשמה (אתם יודעים מי אתם).

צילום :שי פרנקו
עיצוב גרפי :זיו רגב סטודיו
יחסי ציבור :כרמית חדידה carmithadida@gmail.com
לאורן בorenbarzilay1 :instagram -
לאורן ב-

אורן ברזילי oren barzilay -

וכמובן לכל מי שתמך לכל אורך הדרך.

