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Mother, tell me again
about how I arrived here.
About the journey through the desert
how we left at night, leaving everything behind,
taking with us just a few jugs of water
and bread that doesn’t go bad,
even after months.
We left in the dark, on horses and donkeys
making our way silently forward
over the course of lengthy days.
Tell me how you carried me in a cloth on your back
and how we drank from a milk-dripping tree.
Mother, tell me one more
about the journey from Ethiopia
You have fulfilled your dream
You are such a heroine to me
Mother, tell me one more time
about the journey from Ethiopia
You have fulfilled your dream
You are such a heroine to me
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אִ מָּ א סַ פְּ ִרי לִי עֹוד פַ עַ ם
אֵ יְך אֲ נִי הִ גַעְּ תִ י ְּלכָּאן
עַ ל הַ מַ סָּ ע בַמִ דְּ בָּר
אֵ יְך עָּ ַזבְּנּו ַב ַליְּלָּה הַ כ ֹּל שָּ ם נִשְּ ַאר
סָּ חַ בְּנּו אִ תָּ נּו ַרק כַמָּ ה כַדִ ים שֶׁ ל מַ י ִם
וְּלֶׁחֶׁ ם שֶׁ ֹּלא מִ תְּ קַ לְּקֵ ל אֲ פִ לּו ַאחֲ ֵרי חָּ דְּ שָּ י ִם
ִ ֲיָּצָּאנּו בַח ֹּשֶׁ ְך עַ ל סּוסִ ים ו ַח
מֹורים
הִ תְּ קַ דַ מְּ נּו בְּשֶׁ קֶׁ ט י ָּמִ ים אֲ ֻרכִים
סַ פְּ ִרי אֵ יְך סָּ חַ בְּתָּ אֹותִ י בְּתֹוְך בַד עַ ל הַ גַב
ו ְּאֵ יְך שָּ תִ ינּו מֵ עֵ ץ שֶׁ נָּזַל מִ מֶׁ נּו חָּ לָּב
אִ מָּ א סַ פְּ ִרי לִי עֹוד פַ עַ ם ַאחַ ת
עַ ל הַ מַ סָּ ע מֵ אֶׁ תְּ יֹופְּ י ָּה
ְּאֶׁ ת הַ חֲ לֹום שֶׁ לְָּך הִ גְּשַ מְּ ת
ִבֹורה
ָּ בִשְּ בִילִי אַ תְּ הֲ כִי ג
אִ מָּ א סַ פְּ ִרי לִי עֹוד פַ עַ ם ַאחַ ת
עַ ל הַ מַ סָּ ע מֵ אֶׁ תְּ יֹופְּ י ָּה
ְּאֶׁ ת הַ חֲ לֹום שֶׁ לְָּך הִ גְּשַ מְּ ת
ִבֹורה
ָּ אִ מָּ א שֶׁ לִי אַ תְּ הֲ כִי ג

Mother, tell me once more
about how I arrived here,
about the journey through the desert,
and how we left at night
leaving everything behind
We walked by night and slept by day
You bathed me in icy river water in amongst the
mountains.
Tell me once more about the Arab woman
who covered my body with goat’s milk,
in order to make me well again
and how you loved to make small dolls from clay.
Perhaps they are still in Ambur
perhaps something remains there still.
Mother, tell me one more
about the journey from Ethiopia
You have fulfilled your dream
You are such a heroine to me
Mother, tell me one more time
about the journey from Ethiopia
You have fulfilled your dream
You are such a heroine to me

אִ מָּ א סַ פְּ ִרי לִי עֹוד פַ עַ ם
אֵ יְך אֲ נִי הִ גַעְּ תִ י ְּלכָּאן
ו ְּעַ ל הַ מַ סָּ ע בַמִ דְּ בָּר
אֵ יְך עָּ ַזבְּנּו ַב ַליְּלָּה הַ כ ֹּל שָּ ם נִשְּ ַאר
צָּעַ דְּ נּו ַבלֵילֹות וְּי ָּשַ נּו ַביָּמִ ים
ו ְּאַ תְּ ָּרחַ צְּתְּ אֹותִ י ַבנָּהָּ ר הַ קַ ר בֵין הֶׁ הָּ ִרים
סַ פְּ ִרי לִי עֹוד פַ עַ ם עַ ל הָּ אִ שָּ ה הָּ עֲ ָּר ִביָּה
שֶׁ מָּ ְּרחָּ ה עָּ לַי חֲ לֵב עִ זִים שֶׁ שּוב אֶׁ הְּ י ֶׁה
ב ְִּריָאה
אֵ יְך ָאהַ בְּתְּ לְּהָּ כִין בֻבֹות קְּ טַ נֹות מֵ חֵ מָּ ר
אּולַי הֵ ן עֲ דַ י ִן בְַּאמְּ בּור אּולַי מַ שֶׁ הּו שָּ ם עֹוד
נִשְּ מַ ר
אִ מָּ א סַ פְּ ִרי לִי עֹוד פַ עַ ם ַאחַ ת
עַ ל הַ מַ סָּ ע מֵ אֶׁ תְּ יֹופְּ י ָּה
ְּאֶׁ ת הַ חֲ לֹום שֶׁ לְָּך הִ גְּשַ מְּ ת
ִבֹורה
ָּ בִשְּ בִילִי אַ תְּ הֲ כִי ג
אִ מָּ א סַ פְּ ִרי לִי עֹוד פַ עַ ם ַאחַ ת
עַ ל הַ מַ סָּ ע מֵ אֶׁ תְּ יֹופְּ י ָּה
ְּאֶׁ ת הַ חֲ לֹום שֶׁ לְָּך הִ גְּשַ מְּ ת
ִבֹורה
ָּ אִ מָּ א שֶׁ לִי אַ תְּ הֲ כִי ג

