
דחא םוי

חריה תחת בכוש ינא םימעפל
םשונ ינאש לאל הדומ ינאו

בורקב יתוא חקית לא :ללפתמ ינא זאו
והשמ ללגב הפ ינא יכ

עבוט יתועמדב ינא םימעפל
יתוא אכדל הזל ןתונ אל םלועל ינא ךא

תפפוא תוילילששכ זא
יכ ךפהתי לכה םוי אוהש הזיאבש עדוי ינא

ךכל יתיכיח ייח לכ
ודיגי םישנאהש ךכל ,ךכל יתללפתה

דוע םחלהל םיצור אל ונחנאש
תומחלמ דוע ויהי אל

דחא םוי ,דחיב וקחשי ונידליו

דיספמ ונלוכ יכ דיספהל וא חצנל אל הז
םימתה םדה לש םהיתומשנמ םינוזינ םהשכ

עונל םיכישממ ךא תופצומ תוכרדמה
םישעוג ןיידע םימהש וליפא

ךכרד תא דבאתש הארנכ הלאה םייחבו
ךתוא עגשי הארנכ הז

בצמ ןיא ,עיפשהל הזל ןתת לא ךא

עבוט יתועמדב ינא םימעפל
יתוא אכדל הזל ןתונ אל םלועל ינא ךא

תפפוא תוילילששכ זא



יתוא אכדל הזל ןתונ אל םלועל ינא ךא
תפפוא תוילילששכ זא

לכה םוי אוהש הזיאבש עדוי ינא
יכ ךפהתי

ךכל יתיכיח ייח לכ
ודיגי םישנאהש ךכל ,ךכל יתללפתה

דוע םחלהל םיצור אל ונחנאש
תומחלמ דוע ויהי אל

דחא םוי ,דחיב וקחשי ונידליו

הנתשי לכה דחא םוי
רבדה ותוא םישנאל סחייתנ
האנשה םע יד ,תומילאה םע יד
םיישפוח היהנ ונלוכ דחא םוי
שמשה התוא תחת תויהל םיאגו

תורח לש םיריש םירש



“One Day” by Matisyahu, Hebrew Lyrics translated into 
English below using Google Translate. (29 Oct 2020)

One Day

Sometimes I lie under the moon and I thank God I breathe 
and then I pray: Do not take me soon because I am here 
because of something

Sometimes I drown in my tears but I never let it depress 
me so when negativity surrounds I know that one day 
everything will turn upside down because

All my life I have been waiting for this, I have prayed for 
this, for people to say that we do not want to fight anymore

There will be no more wars and our children will play 
together, one day

It is not to win or lose because we all lose when they are 
nourished by the souls of the innocent blood the sidewalks 
are flooded but keep moving even though the water is still 
boiling

And in this life you will probably lose your way it will 
probably drive you crazy but do not let it affect, there is no 
situation



Sometimes I drown in my tears but I never let it depress 
me so when negativity surrounds I know that one day 
everything will turn upside down because

All my life I have been waiting for this I have prayed for 
this, for the people to say that we do not want to fight yet 
there will be no more wars and our children will play 
together, one day

One day everything will change we will treat people the 
same enough with violence, enough with hatred one day 
we will all be free and proud to be under the same sun 
singing songs of freedom


