
 

 אבא של ילד

 מוקי

/   אהרונוב כהן יאיא: לחן/  מוקי: מילים

https://www.youtube.com/watch?v=QgsLpE4ULfA&feature=youtu.be 

 ?חולם אתה מה על, אבא של ילד

 ?בלב לך בוער מה

 ,שלם זה ביחד, שבאת טוב וכמה

 הכול שרואות בעיניים

 .כואב דבר שום אין

 מים כמו זולגות שנים

 ,מקום לשום ישר

 .קרוב להיות, רחוק לרוץ

 ,ליום שוב ולילה ללילה הופך יום

 .לעזוב לא ולעולם חזק להחזיק

 

 כואב עין שלם בוער חולם

Kholem Boer Şalem Ayn Koev 

Rüya görmek Yanmak-tutuşmak Bütün Göz Ağrıyan 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QgsLpE4ULfA&feature=youtu.be


 

 קרוב רחוק לרוץ זולגות שנה

Şana Zolgot Larutz Rahok Karov 

Yıl Akan Koşmak Uzak Yakın 

 

 לעזוב לעולם חזק להחזיק

Lehakzik Hazak Leolam Lazov 

Sıkıca tutmak Güçlü Sonsuz Vaçgeçmek-Ayrılmak 

 

 ,עוצר לא זמן כי

 .עשן מסך, נשרף, עף הוא

 ,לאילן היה

 .ענן על שוט, ירח תפוס

 לזרוח שלך הזמן וזה

 ,בהכול ולגעת ולדעת

 ,העולם את לטרוף

 .ליפול תפחד אל

 .לך רק מחכה הכול, שלי ילד

 תמיד כאן ואבא

 ,אותך ולשמור לחבק

 .אותך עוזב לא אנ׳ העולם סוף עד

 .שלך בדרך רק לך, שלי ילד



 

 עשן מסך נשרף עף עוצר זמן

Zman Otzer Af Nisraf Masakh Aşan 

Zaman Durmak Uçmak Yanmış Duman Perdesi 

 

 לגעת לזרוח ענן על שוט ירח תפוס אילן

İlan Tafus Yareah Şut Al Anan Lizroah Lagaat 

Ağaç Ay’ı tutmak Bulut üstünde kırbaç Parlamak Dokunmak 

 

 לשמור לחבק ליפול מפחד לטרוף

Litrof Mafahed Lipol Lekhabek Lişmor 

Yiyip bitirmek Korkmak Düşmek Kucaklamak Korumak 

 

 ,אותי בך רואה - אבא של ילד

 .בעצמי שהייתי הילד את

 לך שקורה מה וכל

 ,לי כאילו מרגיש

 .ומי אני מה מחדש שוב ללמוד

 ,בך נמצא הכול, והלאה קדימה

 .הבטחה הוא חדש יום וכל

 צער יש הזה בעולם

 - שמחה שיש כמו



 

 .אותך להוביל שלך לאהבה תן

 להוביל צער הבטחה הלאה קדימה

Kadima Haala Havtakha Saar Lehovil 

İleri İleri-Sonraki Söz vermek Acı, gam, sıkıntı Öncülük etmek 

 

 ,עוצר לא זמן כי

 .עשן מסך, נשרף, עף הוא

 ,לאילן היה

 .ענן על שוט, ירח תפוס

 לזרוח שלך הזמן זה כי

 ,בהכול ולגעת ולדעת

 ,העולם את לטרוף

 .ליפול תפחד אל

 .לך רק מחכה הכול, שלי ילד

 תמיד כאן ואבא

 ,אותך ולשמור לחבק

 .אותך עוזב לא אנ׳ העולם סוף עד

 .שלך בדרך רק לך, שלי ילד

Paylaş Soru Sor Tekrar izle 
 


