
ר  ,ֲאַנְחנּו כָּאן ְבלב ִמְדבָּ

 .ַחִיים ְלַמיִם ְצֵמִאים

ה ר רֹאש ַעל וְַאתָּ הָּ  הָּ

ֲענִָּנים ֵמַעל  .הָּ

 ,אֹות שּום ֵאין

ן ֵאין  ,ִסימָּ

ה כְך כל  .יִָּמים ַהְרבֶּ

ל גּור ְבַמְעגָּ  מְסתֹוְבִבים סָּ

ל ְסִביב ב ֵעגֶּ  ַהזָּהָּ

יַכֶּה ִמי ֵאין ַלע על שֶּ  סֶּ

 ?ִכיוּון יִתן ִמי

ה  ֵפרּור כל ַעל ִנְלחִמים כאן ַבֲאֵפלָּ

ל ְסִביב ב ֵעגֶּ  .ַהזָּהָּ

ר ֵמרֹאש יֹוֵרד ֹלא הּוא הָּ  ,הָּ

ל יֹוֵרד ֹלא הּוא ם אֶּ עָּ  ,הָּ

 ֵטרּוף ִבְמחֹול יוְצִאים ֵהם

ת וְשֹוְכִחים  .עְצמם אֶּ

ל ְסִביב רֹוְקִדים ב ֵעגֶּ  ,ַהזָּהָּ

ל ְסִביב ב ֵעגֶּ  .ַהזָּהָּ

יו מְתחְנִנים  ,ֵאלָּ

נּו ַתֲעזֹב נָּא ַאל יו אֹותָּ  ַעְכשָּ

נּו ְהיֵה  ,ְלָאב לָּ

ר  ְסִביבֹו רֹוֵקד נֱֶּעזָּב ֵעדֶּ

יו קֹוֵרא  :לשוְא ,ֵאלָּ

ל" ב ֵעגֶּ  ַהזָּהָּ

ל ב ֵעגֶּ  "ַהזָּהָּ

Here we are in the heart of the desert 

Thirsty for living water   

You're on top of the mountain   

Above the clouds   

There is no sign  

No signal  

So many days   

In a closed circuit we circle   

Around the Golden Calf.   

There's no one to hit the rock  

Who will give direction?  

In the darkness fighting over every crumb  

Around the Golden Calf.  

He isn't coming down from the mountain 

top   

He isn't coming down to the people   

They break into a crazy dance   

Forgetting themselves   

Dancing around the Golden Calf   

Around the Golden Calf   

Begging it, please don't leave us now  

Be for us as a father   

An abandoned flock, dancing around it  

Calling to it in vain   

Golden Calf   

Golden Calf 

ב  הָּ ל ַהזָּ    The Golden Calf Ehud Banai         בנאי אהוד ֵעגֶּ

ן ָהָהר ת מִּ דֶׁ ה ָלרֶׁ ש מֹשֶׁ  ,וַיְַרא ָהָעם כִּי בֹשֵׁ

ל ָליו וַיִָּקהֵׁ  :ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן וַיֹאְמרּו אֵׁ

ה ָלנּו  יםקּום ֲעשֵׁ ר יְֵׁלכּו ְלָפנֵׁינּו ֱאֹלהִּ  ,ֲאשֶׁ

ְצַריִּם  ץ מִּ רֶׁ אֶׁ ֱעָלנּו מֵׁ ר הֶׁ יש ֲאשֶׁ ה ָהאִּ  -כִּי זֶׁה מֹשֶׁ

ה ָהיָה לו  א,ב"לשמות . ֹלא יַָדְענּו מֶׁ

 


