Bachalon hachi gavoha kvar
kava ha’or,
Knaf vilon acharona hurada,
Va’anachnu po l’mata ro’adim
m’kor,
N’zamer b’oznech serenade.
Kol halayla Isha
Abirayich shlohsa
Serenada k’dosha
Sharim lach.
Aval at me’olam
Lo horadet sulam,
Lo zarakt bachatifa
Mitpachat meshi oh k’fafa
Shenarim lach.
Me’aleinu hatapuach kvar
nashar bastav,
V’nirtavnu b’matar hachoref.
Od me’at yagia kayitz v’ito
sharav,
Ad matai tafni lanu oref.
Kol halayla….
Bagitara shekaninu kvar paka
meitar,
Harichot kova’einu he’ifu,
Ach anachnu od nashir lach
b’garon nichar
Ad asher taltaleinu yachsifu.
Kol halayla isha
Abirayich shlosha
Serenada kdosha
Sharim lach.
Aval ish m’kulam
Lo zacha l’olam
L’hagi’ah
Mala mala basulam
Ul’havi lach m’nifah,
Mitpachat meshi o’kfafah
Asher zarakt bachatifa
Shenarim lach

In the highest window
the light has already gone
out,
The last curtain has been
closed,
And we're down here
shivering,
Sing a serenade in your ear.
All night, lady
Your knights three
A holy serenade
Sing to you.
But you never
Sent a ladder down,
Or slyly threw
A silk handkerchief or glove
That we can pick up for you
Above us the apple
has already fallen in autumn,
And are left in the winter
rains,
Summer is coming soon and
with it heat,
How long will you turn our
backs on us?
All night, lady…
The guitar we bought
has already lost a string,
The winds have blown off our
hats,
But we'll sing you in a hoarse
throat,
Until our curls turn silver.
All night, lady
Your knights three
A holy serenade
Sing to you.
But none of them ever was
able to climb
Up and up the ladder,
And bring you a fan,

Silk handkerchief or glove,
Which you slyly threw down
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Ru’ach ru’ach, ru’ach, ru’ach
Lama lo tishkav lanu’ach
Min haboker tishtolel
V’hineh kvar ba haleil
Malachim kvar machnisim
Lashamayim panasim
Madlikim nerot bl’at
Ein ro’im otam kim’at

Wind, wind! Wind, wind!
Why not lie down to rest?
From the morning you will run
wild,
And here comes the night.

 רוח, רוח! רוח,!רוח
?למה לא תשכב לנוח
מן הבוקר תשתולל,
והנה כבר בא הליל.

Angels are already putting in
To the sky lanterns,
Light candles,
You hardly see them.

מלאכים כבר מכניסים
לשמיים פנסים,
מדליקים נרות בלאט,
אין רואים אותם כמעט.

Ru’ach ru’ach…..
Wind, wind! Wind, wind!...
V’Ata holech batel
V’shorek u’meyalel
Mkofef at havradim
Umatzik layeladim.
Ru’ach ru’ach,
Kol hagan rotzeh lishon
Nam habrosh vakikon
Tzar me’od al haprachim
Hem kulam ne’enachim.
Ru’ach ru’ach,

And you go idle
And whistling and howling,
Bends the roses
V’hineh kvar ba haleil
And harassing children.
Wind, wind! Wind, wind!...
The whole garden wants to
sleep
Also the cypress, the castor.
Very narrow on the flowers,
They all sigh.

 רוח,רוח...
ואתה הולך בטל
ושורק ומיילל,
מכופף את הוורדים
ומציק לילדים.
 רוח,רוח...
כל הגן רוצה לישון
 הקיקיון,גם הברוש.
צר מאוד על הפרחים,
הם כולם נאנחים.

Wind, wind! Wind, wind!...

 רוח,רוח
ס

...

Ani ve'ata neshaneh et
ha'olam
ani ve'ata az yavo'u kvar
kulam
Amru et zeh kodem lefanai
lo meshaneh, ani ve'ata
neshaneh et ha'olam.
Ani ve'ata nenaseh
mehahatchalah
yihyeh lanu ra ein davar
zeh lo nora.
Amru et zeh kodem lefanai
zeh lo meshaneh, ani
ve'ata neshaneh et
ha'olam.

You and I we'll change the
world
you and I by then all will
follow
Others have said it before me
but
doesn't matter you and I we'll
change the world.
You and I we'll try from the
beginning
it will be tough for us, no
matter, it's not too bad!
Others have said it before me
but it
doesn't matter you and I we'll
change the world.

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
 אני ואתה נשנה את- לא משנה
העולם.
אני ואתה ננסה מהתחלה,
 אין דבר זה לא,יהיה לנו רע
נורא,
אמרו את זה קודם לפני,
 אני ואתה נשנה- זה לא משנה
את העולם.
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
 אני ואתה נשנה את- לא משנה
העו

