
Misheu Iti Kan / Benaia Barabi 

חרבנ :שורב אוב  ךמצע , תא   חק 
ונילע חרזת , שמשה  וב  םוקמ   לא 

ונילע חרזת  דוע   איה 
ונתוא ןווכל , ןוגינל  תתלו  ןקתל  לכונש  קפס  יל   ןיא 

עדוי התא  ןווכי ,  אוה 

תכלל הצור  ינא  וילאו  דדוב , יא  םוקמ   שי 
ךרדב ימצע  תא  דבאל  דחפל  םוקמ   ןיא 

היהש המ  לכמ   דמול 

ןמזב עגונ  אל  רצוע , אל   רתויו 
ןטק רשוא  עגר  תוהמ , יל   שפחמ 

ןאכ יתיא  והשימ  עדוי ,  ינא 
ןאכ יתיא   והשימ 

חרצנ אוב  ךמצע  תא   חק 
ונינש קר  חמשנו , דוקרנ  תספרמ   לע 

ונינש קר  חמשנ   ךיא 
ונילא אב  התא  הפיאמ  עד  הבושת  שי  הלאש  לכ   עמש ,ל

עדוי ימ  ךלת ,  ןאלו 

תכלל הצור  ינא  וילאו  דדוב , יא  םוקמ   שי 
ךרדב ימצע  תא  דבאל  דחפל  םוקמ   ןיא 

היהש המ  לכמ   דמול 

ןמזב עגונ  אל  רצוע  אל   רתויו 
ןטק רשוא  עגר  תוהמ  יל   שפחמ 

ןאכ יתיא  והשימ  עדוי ,  ינא 
ןאכ יתיא   והשימ 

ןאל עדוי  אל  עגושמ   ומכ 
ןמיס תקרז  ךיא  דבל   יתשגרהשכ 

ןאכ יתיא  והשימ  עדוי ,  ינא 
ןאכ יתיא   והשימ 

ןמזב עגונ  אל  רצוע  אל  רתוי   הז 
ןטק רשוא  עגר  תוהמ  יל   שפחמ 

ןאכ יתיא   והשימ 
ןאכ יתיא   והשימ 

ןאל עדוי  אל  עגושמ  ומכ   ךיא 
ןמיס תקרז  ךיא  דבל   יתשגרהשכ 

ןאכ יתיא  והשימ  עדוי ,  ינא 
ןאכ יתיא  ו   השימ

ןאל עדוי  אל  עגושמ  ומכ   ךיא 
ןמיס תקרז  ךיא  דבל   יתשגרהשכ 

ןאכ יתיא  והשימ  עדוי ,  ינא 
ןאכ יתיא   והשימ 

 

 
 
 
 
 



And I saw a cypress Take yourself and let's run away 
To a place where the sun is shining, on us 
It'll still shine on us 
I have no doubt that we can fix things, let the song move us 
It'll move us, you know, There's a faraway place that I want to go to 
There's no room for fear, or to lose myself on the way 
And learn from everything that happened 
  
And don't stop anymore, don't bother about the time 
Searching for the essence, a moment of a little happiness 
I know someone is here with me 
Someone is here with me 
  
Take yourself and let's run away 
On the balcony, we'll dance and rejoice, just us  
How we'll rejoice, just us  
Listen, every question has an answer 
And know where you came to us from 
Where you're going to go, who knows... 
  
And don't stop anymore, don't bother about the time 
Searching for the essence, a moment of a little happiness 
I know someone is here with me 
Like a crazy I don't know where 
When I felt alone how you threw me a sign23 
I know someone is here with me 
Someone is here with me 
 


