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1. “Brooklyn” 

 ברוקלין של קודש ברוקלין של חול  
 שומע קצת אידיש נו הבלה אספניול 

 
 ברוקלין רב שלמה הסנה הבוער  

 ברוקלין לו ריד הפח הדוקר.  
 ברוקלין של סו שחזרה להיות שרה  

 ובכל ליל שבת בבית כנסת היא שרה  
 ברוקלין דכאון ברוקלין אושר  

 
 ברוקלין פרוצה ברוקלין גלאט כושר. 

 
 על הדרך לברוקלין אני מתרגש 

 האם יש בה את מה שלבי מבקש  
 ברוקלין באופק על הדרך עשן  

 הולך בגשם ושר לעצמי שיר ישן  
 ברוקלין בייבי בשמלה פרחונית  

 אני אגיע אלייך כשתעצור לי מונית 
 ברוקלין נגלה ברוקלין נסתר  

 אני לא מכאן אבל לא ממש זר.  
 

 ברוקלין באופק אני מתרגש 
 

 האם יש בך את מה שלבי מבקש. 
 

 ברוקלין אומרת: "אבא לא מת  
 הוא רק ישן קצת בעולם האמת 
 הוא יחזור בגדול ובפיו שיר הלל  

 והוא יעיף את ברוקלין עד לארץ ישראל."  
 ברוקלין של מעלה ברוקלין תחתית 
 הרכבת עוצרת רק בתחנה הסופית  

 ברוקלין היית או חלמתי חלום 
 מחר לא אהיה אני רק היום.  

 
 ברוקלין של קודש ברוקלין של חול  

 שומע קצת אידיש נו הבלה אספניול. 

Holy Brooklyn, profane Brooklyn, 
I hear some Yiddish, No hablo Espanol 
 
Brooklyn Reb Shlomo, the burning bush  
Brooklyn Lou Reed, the garbage bin stabs. 
Brooklyn of Sue who is now Sarah  
And every Friday night she sings in beit knesset. 
Brooklyn depression, Brooklyn joy 
 
 
Brooklyn whore, Brooklyn glatt kosher. 
 
On the way to Brooklyn I'm deeply moved  
Will I find what my heart longs for? 
Brooklyn in the distance, smoke on the road  
I walk in the rain and sing an old song. 
Brooklyn baby, in a flowery dress 
 I'll get to you when a taxi stops  
Brooklyn revealed, Brooklyn concealed, 
I'm not from here, but I'm no stranger. 
 
Brooklyn in the distance, I'm excited  
 
Will I find what my heart longs for? 
 
Brooklyn says; "Father still lives, 
He's just sleeping a little in the world of truth  
He'll return big time, with a song of praise  
And he'll toss Brooklyn straight to the land of 
Israel."  
Brooklyn above, Brooklyn below  
The train only stops at the last station. 
Brooklyn - were you real or did I dream a dream? 
Tomorrow I won't be, only today. 
 
Holy Brooklyn, profane Brooklyn, 
I hear some Yiddish, No hablo Espanol 

 

  



2. “Poet and Child” 

 ץ , לילה של קי1961על חוף הכנרת 
 אוויר של קטיפה 

 אור סירות דייגים משתקף על 
 רוח קלה נעימה כמו לטיפה  ,המים

דם בא לפתע מסוריה, מסוק  -ירח תפוז
 שחולף מרטיט את האוויר 
 משורר וילד נפגשים בשיר.  

 
"אני יהודי נודד מניו ג`רזי ביטניק עם  

 סדק באונה השמאלית  
בוכה קדיש מטורף על אמי המשוגעת  

 בקצב הבלוז במנהטן תחתית  
משורר יחף מרחף אין לי מולדת העולם  

 הוא ביתי 
ן לא מכאן מערבב  מיסטיקן מזוקן מעוש

 חומרים מתגרה במותי"  
 

גן הולך  -"אני ילד קטן מערבות רמת 
 הרבה להצגות יומיות 

עומד מול הראי מקשקש באנגלית דוהר  
 על סוס דמיוני ברחובות  

כמו אינדיאני זקן מדליק מדורה בפרדס  
 נטוש בחופש הגדול  

כשיש אזעקה אני רץ למקלט ממלא שקי  
 יוטה בחול" 

 
 

 דם בא לפתע מסוריה, -ירח תפוז
 מסוק שחולף מרטיט את האוויר 

 משורר וילד נפגשים בשיר.  
 

"אני משורר השינוי הגדול זה יתחיל  
 מהרדיו, שים לב לשירים,  

אתה תגדל ותראה איך הכול יתחשמל 
 האוויר יתמלא בצלילים חדשים, 

השיער שלך ילד יצמח ויפרח אתה תראה 
 קולות תקשיב לצבעים,  

ראש חדש יעלה ויזרח גלי קול ימוטטו 
 בניינים"  

 
"אני ילד שהולך לצבא בקרוב ואתה 

 באמריקה תצא למרחב 

On Kinneret beach 1961, a summer night  
velvet air  
Fishing boats light reflected in the water,  
a pleasant light breeze like a caress  
Blood-orange moon suddenly from Syria,  
a passing helicopter thrills the air  
Poet and child meet in a song. 
 
“I'm a wandering Jew from New Jersey,  
a beatnik with a cracked left lobe  
Crying an insane koddish over my crazy mother  
in a rhythmic blues in lower Manhattan  
A barefoot daydreaming poet  
I have no homeland the world is my home  
A bearded smokey mystic not from here  
mixing substances teasing my death״ 

 
 
 
I'm a small kid from the plains of Ramat-Gan  
Who goes often to the movies 
Standing in front of the mirror rattling in English 
racing an imaginary horse in the streets 
Like an elderly Indian lighting a fire 
in an abandoned orchard during summer 
vacation 
When there is a siren I run to the shelter, 
fill sacks with sand" 
 
 
Blood-orange moon suddenly from Syria,  
a passing helicopter thrills the air  
Poet and child meet in a song. 
 
"I am a poet  
the great change will start from the radio,  
pay attention to the songs, 
You will grow and see how all will electrify  
the air will be filled with new sounds, 
Your hair, child, will grow and bloom  
you will see voices hear colors  
A new head will rise and shine  
sound waves will cause buildings to collapse" 
 
 



תיסע כל הלילה תגלגל סיפורים כשאני 
 אחזור הלום מהקרב  

כאן בשנות השישים צנחנים חמושים יהיו  
 מקום ראשון במצעד 

מוסיקאים קשי לילה ילדי הפליטים ינגנו 
 בין קטיושה לסקאד". 

 
דם בא לפתע מסוריה, מסוק  -ירח תפוז

 שחולף מרטיט את האוויר 
 משורר וילד נפגשים בשיר.  

 
על חוף הכנרת, שנות האלפיים, המשורר  

 כבר לא כאן הוא נודד בשמים  
והילד כבר איש, יושב על המזח, קם  

 מים. פתאום ממקומו והולך על ה

"I'm a kid going to the army soon  
and you in America will enter expanse  
You will ride all night spinning stories 
while I return stunned from battle  
Here in the 60s armed paratroopers  
will take first place in the charts  
struggling musicians children of refugees  
will play between Katyushas rocket and Scuds. 
 
 
 
Blood-orange moon suddenly from Syria, 
a passing helicopter thrills the air  
Poet and child meet in a song. 
 
By the Kinneret beach, in the 21st century,  
the poet is no longer here he wanders in the sky 
And the child already a man, sitting on the dock, 
suddenly stands up and walks on the water. 

 

  



3. “A Yiddishe Rastaman”  

יסיתי מדיטציהנ   

  זה לא הלך לי

וברחתי -ניסיתי הרי קרישנה    

  אפילו סיינטולוגיה לא עזר לי

  אסטרולוגיה

  מרוב הפסיכולוגיה התבלבלתי

  וכל אחד אומר לי: זו הדרך

  שחיפשת

  ?איך זה לא נתפשת

  שחור נגד לבן עד שיגיע לכאן

  א יידישע רסטהמן

 

ונה ויש לו כחיש לו אמ   

  הוא יודע איך לרקוד ואיך לשמוח

  הניגון שהוא יביא יעצור את הזמן

  יחיה את המתים ויוריד את המן

  א יידישע רסטהמן

 

  אז הם יגיעו מרחוק, מאתיופיה

  ...מניו יורק, מאפגניסטן

בעקבות אותו השיר אל הארץ 
  המובטחת

  יגיע השחור עם הלבן

  הוא בדרך, הוא בדרך לכאן

 א יידישע רסטהמן

I tried mediation 
it didn’t work for me 
I tried Hari Krishna – and fled 
Even Scientology didn't help 
astrology 
from too much psychology I got confused 
And every person tells me: this is the way 
that you searched for 
How didn’t you see? 
black against white, until he gets here 
A Yiddishe Rastaman 

He has faith and strength 
he knows how to dance and be happy 
the melody that he brings will stop time 
he will resurrect the dead and bring down the 

manna 
A Yiddishe Rastaman 

So they will come from afar, from Ethiopia 
New York, Afghanistan 
In the footsteps of that very song   

to the promised land 

 
the black will come with the white  
he’s on the way, he’s on the way here 
A Yiddishe Rastaman 

 

  



4. “Esther” 

Once again I take my time  
Between Peki'in and Beit Jann: 
Hints of redemption 
And the army is on the move. 
And there I found love 
She was so good. 
Eyes like two doves, 
She doesn’t read the papers, 
Doesn’t care about anything, 
Goes out at night to the town square 
Lights the kerosene burner 
And awaits the love of her life. 
 
Who is coming in the shape of a cloud, a pillar of smoke, all night 
on fire, 
begging for our lives 
One day everything will flower  
and the world's heart will open. 
 
Suddenly her face changes 
Like magic 
The neighbors whisper: 
She’s involved with demons… 
When the moon is full 
Her face is lit. 
Early in the morning she goes out  
To gather herbs and figs 
To bring for the children 
Mystery on the table, 
In the yard a little lamb. 
 
 
Who is coming in the shape of a cloud, a pillar of smoke, all night 
on fire, 
begging for our lives 
 
One day everything will flower  
and the world's heart will open. 
 
One day a man will come 
He will light up the streets 
She saw it in a dream, and she knows: A day will come. 
She has sent me away, down to the well.  
What can I say? 
Let the wound heal 

 שוב אני לוקח זמן  
 בין פקיעין לבית ג'ן:  

 רמזים של גאולה 
 והצבא בפעולה. 

 שם ידעתי אהבה  
 היא היתה כל כך טובה.  

 זוג עיניה זוג יונים  
 לא קוראת עיתונים, 

 לא אכפת לה שום דבר  
 יוצאת בלילה לככר  
 ממדליקה הפתיליה 

 ומחכה לבחיר ליבה.  
 

 מי זה בא בדמות ענן, עמוד עשן.  
 כל הלילה על האש, 

 על נפשנו אבקש, 
של   הלב  יפרח  הכל  אחד  יום 

 העולם נפתח. 
 

 איך פניה משתנים 
 כמו במעשה כשפים,  
 השכנים מתלחשים: 

 יש לה עסק עם שדים...  
 כשהירח מתמלא  

 על פניה אור עולה. 
 על הבוקר היא יוצאת 

 אל הואדי ללקט  
 עשבי בר ותאנים 

 היא תביא לילדים, 
 מסתורין על השולחן, 

 בחצר טלה קטן. 
 

 מי זה בא בדמות ענן, עמוד עשן.  
 כל הלילה על האש, 

 ש, על נפשנו אבק
 יום אחד הכל יפרח  

 הלב של העולם נפתח.  
 

 יום אחד יגיע איש  
 הוא ידליק אורות בכביש  

 היא חלמה את החלום  
 והיא יודעת: יבוא יום.  

 אותי שלחה מכאן 
 לדרך אל המעין.  



The most important thing is not to be afraid, 
Like a lonely star, 
There in the window, 
A candle burns for the souls. 
 
 
Who is coming in the shape of a cloud, a pillar of smoke, all night 
on fire, 
Begging for our lives 
One they everything will flower  
and the world's heart will open. 
 
 

 מה אומר ומה אגיד? 
 תן לפצע להגליד 

 העיקר, לא לפחד, 
 כמו שאתה כוכב בודד,  

 שם בין כל החלונות  
 דולק אור לנשמות. 

 
 מי זה בא בדמות ענן, עמוד עשן.  

 כל הלילה על האש, 
 על נפשנו אבקש, 

של   הלב  יפרח  הכל  אחד  יום 
 העולם נפתח. 

 

  



5. “On Jaffa Road” 

On Jaffa Road we rode, four horsemen, 

The Boss, the Chief, the Troubadour and the Duke 

on a secret mission 

We received an ancient map and a compass from 

an old blind Armenian shoemaker 

We went to find the cure for reviving the dead.  

From town to town we went, like a rumor,  

with a curly haired driver with wings,  

on our way to free the rose,  

to restore the taste of water.  

We didn’t ask for honor, or money,  

or for our names in the papers.  

All we wanted was to find a cure  

to stop the plague.  

The Boss returned from a deep dive,  

the Chief lit his pipe,  

the Duke was love-sick  

the Troubadour came from a foreign country. 

Each one of us spoke a different language,  

but we all shared the same goal:  

To restore the intention to where it belongs. 

 על דרך יפו 
 

 על דרך יפו לפנות בוקר דהרנו ארבעה פרשים  
 הבוס הצ'יף הטרובדור והדוכס  

 במסע מחקר חשאי  
 קיבלנו מפה עתיקה ומצפן 
 מסנדלר ארמני עיוור וזקן

 יצאנו לרחובות להרכיב תרכובות  
 להחיות נפשות. 

 מעיר לעיר חולפים כמו שמועה  
 עם נהג מתולתל וכנפיים 

 בדרכנו לשחרר את השושנה  
 להשיב את הטעם למים 

 לא ביקשנו כבוד לא ממון 
 ם לא את שמנו בעיתון וג

 לצער העולם ביקשנו תרופה
 לעצור את המגיפה.  

 הבוס חזר מצלילה עמוקה 
 הצ'יף הדליק לו מקטרת 

מארץ  בא  הטרובדור  אהבה  חולה  היה  הדוכס 
 אחרת 

מטרה   הייתה  אך  זרה  שפה  דיבר  אחד  כל 
 משותפת: 

  להחזיר את הכוונה למקום אליו היא שיכת.
 

  



 

 
 דממה דקה  

 
 זה בא פתאום בשעה של לא לילה לא יום  

 כשאף אחד עוד לא היה ממש מוכן 
 זה עבר בכל התדרים בכל הערוצים  

 מהכביש המהיר לכל בית בעיר  
 אף אחד לא ידע מה זה ועל מה זה  

 לא, אף אחד אף פעם עוד לא שמע דבר כזה  
 דממה דקה 

 
 זה תפס את ראש הממשלה באמצע הגילוח  

 הוא רץ לטלפון אבל שמע את זה גם שם 
 זה נכנס בשידור חי אל תוכניות האירוח  

 וזה השתיק שם את כולם  
 אף אחד לא ידע מה זה ועל מה זה  

 לא, אף אחד אף פעם עוד לא שמע דבר כזה  
 דממה דקה 

 
 זה בא פתאום בשעה של לא לילה לא יום  

 אבל הרגיש חלום  קרה במציאות
 וכל איש לבדו אז עמד על עומדו  

 ושמע את זה בא מתוכו 
 דממה דקה 

 
 מה שהיה הוא שיהיה  
 מה שהיה הוא שיהיה

6. “Deep Silence” 

It came suddenly, at a time neither day nor night, when 
no one was quite ready yet 
It went through all frequencies and channels  
From the highway to every house in town 
No one knew what it was and what it meant 
No one has ever heard such a thing 
A deep silence 
 
It caught the Prime Minister while he shaved,  
he ran to the phone, but heard it there too,  
it was broadcast on live talk shows,  
and silenced everybody there. 
Nobody knew what it was and what it meant 
Nobody has ever heard such a thing    
A deep silence 
 
It came suddenly, at a time neither day nor night, it 
really happened but felt like a dream,  
and everybody stood still 
And heard it from within himself 
A deep silence 
 
What has happened will happen again  
What has happened will happen again 

 

  



 היברומאן 
 

 ספיק אפ, דה לנגוויג' אוף דה היברומאן,  
' אוף דה  לאוד אנד קליר! דה לנגוויג

 היברומאן. 
 

 איט איז דה לנגוויג' אוף דה פרופטס,  
 אוף דה סיין אפ און דה וול,  
 איט איז אולד, אנד סקרד, 
 איט וויל אופן אפ יור סול. 

 ספיק אפ, דה לנגוויג' אוף דה היברומאן,  
לאוד אנד קליר! דה לנגוויג' אוף דה  

 היברומאן. 
 

 מס אוף דאון טאון בבילון   פרום דה דיפסט
איט וויל טייק יו טו דה נקסט טריין טו 

 מאונט ציון,  
 איט וויל גט יו אפ, איט וויל מייק יו פליי, 

דה לנגוויג' אוף דה היברומאן וויל טייק יו  
 היי. 

 
יו נו אברהם ספוק דה לנגוויג' אוף דה  

 היברומאן 
אנד אולסו ג'יזוס פרום נצרת אנד מריה  

 , מגדליין
 אינשטיין ג'רמיה דה דילן אנד דה כהן  

די נואו סמטינג אבאוט דה לנגוויג' אוף דה  
 היברומאן..... 

 
 אנד וון דה לורד סד: "לט דר בי לייט! (  

 איט וואז אין דה לנגוויג' אוף דה היברומאן 
 אנד וון מוזס סד: "לט מי פיפל גו!( 

 איט וואז אין דה לנגוויג' אוף דה היברומאן 
 ק דה לנגוויג' אוף דה היברומאן. ספי

 
 והיה ביום ההוא אור חדש גדול יאיר  

 לאט נפתח הסדק לאט נופל הקיר  
 וכשתגיע השעה יבוא אחד בשם אחד  

 יכירו וידעו כל העולם שפה אחת 
 ספיק דה לנגוויג' אוף דה היברומאן. 

 
 והיה ביום ההוא יבוא אחד בשם אחד  

 יכירו וידעו כל העולם שפה אחת 
 לאט נבנה הבית קו לקו ואות לאות 

אל נא תאמר לי ביי ביי, אמור רק  
 להתראות.  

7. “Hebrewman” 

Speak up the language of the Hebrewman  
 
Loud and clear, the language of the Hebrewman  
It is the language of the prophets  
Of the sign upon the wall  
It is old and sacred  
It will open up your soul 
Speak up the language of the Hebrewman  
Loud and clear, the language of the Hebrewman  
 
 
From the deepest mass of downtown Babylon  
It will take you to the next train to Mount Zion  
It will get you up, it will make you fly  
The language of the Hebrewman will take you high 
 
 
 
You know, Abraham spoke the language of the 
Hebrewman  
And also Jesus from Nazareth, and Maria Magdalene  
Einstein, Jeremiah, The Dylan and The Cohen  
They know something about the language of the 
Hebrewman  
 
 
And when the Lord said "Let there be light"  
It was in the language of the Hebrewman  
And when Moses said "let my people go"  
It was in the language of the Hebrewman  
 
 
And in that day a new light will shine 
Slowly the breach opens slowly the wall falls 
And when the hour comes one will come  
In the name of the One 
The whole world will know one language 
Will speak the language of the Hebrewman. 
 
And on that day one will come  
In the name of the One 
The whole world will know one language 
Slowly the house is built line by line letter by letter 
Don’t say to me, Bye-bye, say only l’hitraot. 



 
 
 
 
 

 ספיק דה לנגוויג' אוף דה היברומאן. 
 

 אנד לט אס אול סיי: "הללויה!( 
 לט אס אול סיי: "אימן!(  

 א די וויל קם, אנד אבריבדי  
  וויל ספיק דה לנגוויג' אוף דה היברומאן!

 
 
 
 
 
Speak the language of the Hebrewman  
And let us all say hallelujah  
And let us all say amen  
And everyone and everybody will speak  
the language of the Hebrewman  
 
Speak the language of the Hebrewman.  
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