Declaration of Independence
Mois Benarroch

 הכרזת עצמאות:שיר
מואיז בן הארש

I am a one man
אֲ נִי מְ דִ ינָה שֶׁ ל
country
אִ יש אֶׁ חָ ד
In my country
ְַארצִי אֲ נִי סֹו ְב ָלנִי
ְ ב
I am tolerant
of everyone
ְכלַפֵּ י ֻּכלָם
My country is secular and religious
מֵּ דִ ינַתִ י הִ יא חִ ילֹונִית ו ְדָ תִ ית
Fundamentalist and liberal
פּונְדַ מֶׁ נְטַ לִיסְ טִ ית וְלִיב ֵָּרלִית
I hold elections whenever I decide to
ֵּ אֲ נִי
עֹורְך בְחִ ירֹות כְשֶׁ ְרצֹונִי ְבכְָך
do so
ו ְעֹובֵּר אֶׁ ת הַ גְבּול לְֹלא בְעָ יֹות
And cross the border without any
אֵּ ין לִי נְצִיגּות בָאּו"ם
problem
ֵּ ו ְאֵּ ינִי
גֹורם בְעָ יֹות לָאִ יש
I have no representative in the U.N.
And cause no trouble to anyone
ְַארצִי אֲ נִי ר ֹאש הַ מֶׁ מְ שָ לָה
ְ ב
In my country I am the Prime
ו ְהַ מְ הַ גֵּר הַ נִצְחִ י
Minister
אֲ נִי לֹוקֵּ חַ אִ תִ י אֶׁ ת גְבּולֹותַ י ְלכָל
And the eternal immigrant
מָ קֹום
I take my borders with me
ּומֶׁ מְ שַ לְתִ י אֵּ ינָּה מְ ַבקֶׁ שֶׁ ת מִ מֶׁ נִי
everywhere I go
תֹוסֶׁ פֶׁ ת תַ קְ צִיב
And my government does not ask me
אֲ נִי מְ דִ ינָה שֶׁ ל אִ יש אֶׁ חָ ד
for more money
I am a one man country
לְעֹולָם אֵּ ינִי מַ כ ְִריז עַ ל מִ לְחָ מָ ה
I never declare war
ִ אֵּ ין לִי דְ ִרישֹות טֵּ ִר
יטֹוריַאלִיֹות
I do not have territorial claims
מֵּ הַ מְ דִ ינֹות הַ שְ כֵּנֹות לִי
From my neighboring countries
אֲ נִי מְ דִ ינָה שֶׁ ל אִ יש אֶׁ חָ ד
I am a country of one man
שֶׁ מִ סְ תַ דֵּ ר טֹוב מְ א ֹד עִ ם אִ שְ תֹו
Who gets along very well with his
wife.

