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השיר ניכתב בעקבות ריבוי משברי יחסים בין גבר לאישה בחברה הישראלית 2021 ,

השיר הופק בנימה רגישה מתאים לשעות הרגועות
לשיפוטכם -איי מדיה תקשורת vogomusiclabel israel



- קצת רקע על דודי לוין-



ביוגרפיה דודי לוין החל את הקריירה המוזיקלית שלו כבר בראשית שנות ה- 80 כשתופף בהרכבים מהם צמחו הלהקותהצבאיות המתחדשות של התקופה {עם רמי קלינשטיין ואחרים ) להקות שלא הותירו אחיהן אלבומים,אך הוציאו מקירבן לא מעט זמרים ומוזיקאים.לוין,בניגוד לחבריו למחזור,נזקק לעשר שנים נוספות כדי לפעול באופן עצמאי במוסיקה הישראלית.



נכתב על ידי : יואב קוטנר



בסוף 1982,לקראת סיום שירותו הצבאי,הצטרף לוין לאחד ההרכבים המוקדמים של משינה שניגנו "גל חדש" מקורי באנגלית במועדוני תל אביב.הוא ניגן בלהקה עד שהוחלף בראשית 1984 על ידי איגי דיין.אחרי שעזב את משינה,רגע לפני שהחלה להמריא,ניגן לוין בהופעות והקלטות של שרון ליפשיץ {במופע קולנוע}עפרה חזה {במופע ימים נשברים} דני סנדרסון {במופע חכם על קטנים} יצחק קלפטר,רמי קלינשטיין,אושיק לוי,סי הימן,דפנה ארמוני,ענת עצמון,ירוסלב יעקובוביץ,גבי שושן,אלון אולארציק,שם טוב לוי,שלמה גרוניך,דני בסן ,יזהר אשדות,צוף פילוסוף,ירוסלב יעקובוביץ,פטר וורטהיימר,אדרת,מירה הרשקו רביב,יגאל מרלי,דפנה ארמוני,חיה סמיר,שולי רמון, ,יוסי פיין,אבי אילות, אנה היא,ורבים אחרים ב1989 הצטרף לוין כמתופף להקלטות הראשונות של נקמת הטרקטור,בינהן השיר "עניין של זמן" שהיה השיר הראשון של הלהקה שיצא בתקליט {בגרסת הוניל של אוסף נענע מספר אחת}לוין עזב את הלהקה זמן קצר לאחר מכן,עם הצטרפותו של דני מקוב. בראשית שנות ה 90 חי לוין באירופה,בעיקר בהולנד ובגרמניה,והרחיב את פעילותו מנגינה בתופים להפקת מוסיקה,הוא התמחה במוסיקה שחורה וניגן בהרכב הפאנק של "ליאה רותם" לשעבר סולנית בוני אם,והפיק לראשונה אלבום ללהקת הנשמה הגרמנית "בו בו".לוין השתתף בטורים גדולים במסגרת ההופעות שלו באירופה. כאשר חזר לוין לארץ הקים אולפן הקלטות וחברת הפקות עצמאית בשם "טראק הפקות" שפעלה בישראל ובלוס אנג'לס והחל להפיק אלבומים מקומיים.האלבום הראשון שהפיק היה קמה מעפר של הזמרת יוצרת אנה -היא,יצא בשנת 1997. לוין היה שותף מלא ביצירת האלבום כמעבד וכמפיק מוסיקלי.הוא גם כתב והלחין עם אנה היא חלק משירי האלבום,כתב והלחין לבדו אחד מהם - קול קורא לי ירושלים, ובהקלטות ניגן בתופים,סמפלרים,גיטרות סינטי בס וקלידים.בסוף שנות ה 90 וראשית 2000 המשיך להפיק בארץ ובחו"ל,בין השאר אלבומים עם יובל דור,אדרת,דורון גל,סיגל שחמון,ענת עצמון,חיה סמיר,יצחק קלפטר,קטעים מאלבומים אלה ומאלבום היפ הופ שהפיק בשנת 2004 אפשר לשמוע באתר החברה שלו .,

