
“Shevet Achim V’achayot” 

	
70 years in the car 
I travel and look 
What was and what will be 
And how my soul still yearns 
 
From sunrises at Masada 
To selichot in Jerusalem 
From the beach of the Kineret and Achziv 
To the parties of Tel Aviv 
 
I dream and pray 
To live in the land of Israel 
Today my children ask 
What’s the story of Israel 
 
CHORUS: 
Here is home, here is heart 
And you I will not leave 
Our ancestors, our roots 
We are the flowers, the melodies 
A tribe of brothers and sisters 
 
The same neighborhood, the same street 
The twelve sons of Jacob 
In wanderings we gather together 
Inside a backpack of longing 
 
A man is his native landscape 
He digs lines in the palm of his hand 
Between the prayers and the vows 
Odors of an orchard of citrus 
 
And in the eyes of my mother 
I will always find my place 
On the guitar I play 
An old melody that directs us  
 
Here is home, here is heart 
And you I will not leave 
Our ancestors, our roots 
We are the flowers, the melodies 
A tribe of brothers and sisters 
 
From scratch everything is sewn 
Patches, patches of the story 
Like two words, to connect 
With the golden needle of a poet 
 
I am from here, I belong 
And every friend of mine is like a brother 
You are the beating of my heart 
I am East/West 
 
Here is home, here is heart 
And you I will not leave 
Our ancestors, our roots 
We are the flowers, the melodies 
A tribe of brothers and sisters 

 ְּבּ◌ְּמכֹונִית שנה 70
 ּוַמִּביט נוסע אני
 נְִהיָה ּוָמה ָהיָה ָמה ַעל
 הֹוִמּיָה עוד נפשי ואיך
 
 הזריחות של ֵמַהְּמָצָדה
 ְּסִליחֹותּבַ  ירושלים
 ואכזיב ִּכּנֶֶרת ֵמחֹוף
 אביב תל של מהמסיבות
 
 והתפלל חלם אבי
 ישראל בארץ לחיות
 שואל אותי ילדי היום
 ישראל של הסיפור מה
 
 פזמון
 לב זה כאן ,בית זה כאן
 עוזב לא’אנ ְואֹוָתְך
 שורשים -אבותינו
 המנגינות ,הפרחים ַוֲאנְַחנּו
 ַוֲאָחיֹות ַאִחים ֵׁשֶבט
 
 רחוב אותו ,כונהש אותה
 יעקב של בנים ְּתֵריָסר
 נדודים ביחד אוספים
 געגועים תרמיל בתוך
 
 מולדתו נוף הוא אדם
 יָדֹו ְּבַכף קווים חורט
 ַלּנְָדִרים התפילות בין
 הדרים של פרדס ריחות
 
 אימי של ּוְבֵעינֶיהָ 
 מקומי את אמצא תמיד
 מתנגן הגיטרה על
 ֶׁשְּמַכֵּון עתיק ניגון
 
 לב זה כאן תבי זה כאן
 עוזב לא’אנ ְואֹוָתְך
 שורשים -אבותינו
 המנגינות ,הפרחים ואנחנו
 ַוֲאָחיֹות ַאִחים ֵׁשֶבט
 
 תפור הכל מבראשית
 הסיפור של טלאים ,טלאים
 להתחבר -מילים שתי כמו
 משורר של זהב ְּבחּוט
 
 שייך אני ,מכאן אני
 אח כמו שלי חבר ְוָכל
 ִּבְלָבִבי הפועמת את
 בימער-מזרח אני
 
 לב זה כאן בית זה כאן
 עוזב לא’אנ ְואֹוָתְך
 שורשים -אבותינו
 המנגינות ,הפרחים ואנחנו
 ַוֲאָחיֹות ַאִחים ֵׁשֶבט

 
	


