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Dad, a friend told me to write a song about you 

about everything I saw in your face 

about the quietness without words 

the scents and the sounds 

everything was so beautiful in your eyes 

Dad, do you remember the paths to school 

all the melodies from the room 

when you heard me singing 

with that happy look 

and that smiling hiding between your lips 

Dad, on all the ways that you loved so much to take care of us 

I tried to win over you 

and I did not always understand 

because not everything works in the way we want 

I am so different from you but so alike you 

Dad, the old house is no longer there 

we moved, we moved on, we changed 

and we fill that gap 

with more similar faces 

to whatever we think it’s missing 

Dad, on all the ways that you loved so much to take care of us 

I tried to win over you 

and I did not always understand 

because not everything works in the way we want 

I am so different from you but so alike you 

Dad, time went on and we did not talk 

Dad, forgive me 

It took me time to understand – you belong with me 

just like I belong with you 

just like I love you 

Let’s not keep it inside anymore and talk 

Dad, a friend told me to write a song about you. 

 

Aba, chaver amar li likhtov shir alekha 

al kol ma shera’iti befanekha 

al hashalva lelo milim 

hanichochot vehatzlilim 

hakol haya kol kach yafe be’einekha 

Aba, zocher et hashvilim leveit hasefer 

et kol hamanginot mitokh hacheder 

Kshehekshavta ekh ani shar 

im hamabat hame’ushar 

vehachiukh hamitchabe bein sfatekha 

Aba, al hadrakhim sheko ahavata letapeach 

ani halakhti venisiti lenatzeach 

velo tamid hevanti eikh 

ki lo hakol holekh 

ani shone mimkha aval me’od kamokha 

Aba, habait hayashan mizman einenu 

avarnu, hitkadamnu, hishtanenu 

umemal’im et hachaser 

bepartzufim domim yoter 

lema shekol echad chashav shechaser lo 

Aba, al hadrakhim sheko ahavta letapeach 

ani halachti venisiti lenatzeach 

velo tamid hevanti ekh 

ki lo hakol holekh 

Ani shone mimkha aval me’od kamokha 

aba, hazman avar velo dibarnu 

aba, slach li 

lakach li zman kdei lehavin – ata shayakh li 

kmo she’ani shayakh lekha 

kmo she’ani ohev otkha 

bou lo nishmor bifnim yoter unedaber 

Aba, chaver amar li likhtov shir alekha. 

  אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך

  על כל מה שראיתי בפניך

  על השלווה ללא מילים

  הניחוחות והצלילים

  הכל היה כל כך יפה בעיניך

  אבא, זוכר את השבילים לבית הספר

  את כל המנגינות מתוך החדר

  כשהקשבת איך אני שר

  עם המבט המאושר

  והחיוך המתחבא בין שפתיך

  אבא, על הדרכים שכה אהבת לטפח

  אני הלכתי וניסיתי לנצח

  ולא תמיד הבנתי איך

  כי לא הכל הולך

  אני שונה ממך אבל מאד כמוך

  אבא, הבית הישן מזמן איננו

  עברנו, התקדמנו, השתנינו

  וממלאים את החסר

  בפרצופים דומים יותר

  למה שכל אחד חשב שחסר לו

  אבא, על הדרכים שכה אהבת לטפח

  אני הלכתי וניסיתי לנצח

  ולא תמיד הבנתי איך

  כי לא הכל הולך

  אני שונה ממך אבל מאד כמוך

  אבא, הזמן עבר ולא דיברנו

  אבא, סלח לי

  לקח לי זמן כדי להבין - אתה שייך לי

  כמו שאני שייך לך

  כמו שאני אוהב אותך

  בוא לא נשמור בפנים יותר ונדבר

 אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך 


