
 הדג נחש/  הגיעיום שישי 

 
   יום שישי הגיע

   והוא בא בדיוק בזמן
   כמה שחיכיתי כבר בעצם

   למשהו מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן
   שהלך עוד שבוע בא השקט

  
   שוב שישי תפס אותי עם הלשון בחוץ

   אחרי עוד שבוע שלחץ אותי לרוץ
   וזה בא לי מה זה טוב עכשיו! עוצר את הכול סטופ

   עוד לא שלוש בצהריים כבר נפתח לי הרעב
   בוא ניסע ויאללה נכנסים לאוטו

   ת׳משפחה עולים לירושלים לראות
   שבת שלום הגענו

   שיחות סלון שיחות חולין
   כולם מומחים בכל התחומים

   עיתונים יש תבשילים כמה אוכל יא אלוהים
   ?אבא אומר מתי תקנה דירה

   אומרת עכשיו זה הזמן אמא
   על השולחן הכל ככה זה אצלנו

   גם כל האוכל גם כל הבלגן, כן
   קומפוט ופיצוחים על הספה מפוצצים

   בחדשות שוב מתריעים על עליה במחירים
   תמיד בתוך מסגרת עו״ש

   רק לא לחרוג רק לא לגלוש
 ורק המשפחה מסדרת לי את הראש

 
   יום שישי הגיע

   והוא בא בדיוק בזמן
   כמה שחיכיתי כבר בעצם

   למשהו מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן
   שהלך עוד שבוע בא השקט

    
  

 

Friday’s Here / Hadag Nachash   
 
Friday’s here   

And it made it just in time   

Been so looking forward   

To something calming and if  it’s here then it’s a sign That 

another week’s gone by and quiet’s arrived   

  

 

Again Friday caught me with my tongue out   

After another week that pressured me to run   

Cease everything stop! And it caught me just right   

Not yet three in the afternoon and my hunger takes over   

Get into the car and Yalla! Let’s drive   

Up to Jerusalem to see the family   

Shabbat Shalom we’re here.   

Salon talk small talk everyone’s an expert on everything   

Got newspapers, cooking how much food oh god!   

Pop says when you buying an apartment?   

Mom says is this the time?   

That’s how it is at our place everything’s laid out on the table   

Yes, all the food and all the balagan   

Compote and sunflower seeds exploding over the sofa   

On the news warning of  rising prices again   

Always about the bank account   

Just don’t go over your limit just don’t spill over   

And it’s only the family that gets my head straight 

 

Friday’s here   

And it made it just in time   

Been so looking forward   

To something calming and if  it’s here then it’s a sign   

That another week’s gone by and quiet’s arrived   

 

 



   שתיים שלושים ושתיים שישי בצהריים
   שיא הקרחנה מחנה יהודה ירושלים

   המחיר מתחיל לצנוח צריך למכור את הסחורה
 כי עוד מעט תרד אלינו שבת המלכה

   הנה הדוס החתיאר מגן התות
   בדיוק נועל את החנות

   מכניס לכיס מפתחות'ת
   עד יום ראשון בבוקר יישאר סגור התריס
   ישאיר בחוץ את כל המחשבות על תכלס

 אופס נקרע לי החוט מהשופר
   ומהשאבעס

   מתפשט אצלי חיוך לאט לאט
   שבכל העיר ובכל הארץ מורידים הילוך

   טוב לי כל השבוע אבל זה טוב חלקי
   ואז יום שישי מגיע ומה טוב חלקי

  
 

   יום שישי הגיע
   והוא בא בדיוק בזמן

   כמה שחיכיתי כבר בעצם
   למשהו מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן

 שהלך עוד שבוע בא השקט

Two thirty-two Friday afternoon   

Height of  carnage at Machane Yehuda in Jerusalem   

The price starts to plummet got to sell the stuff   

Because soon the Sabbath Bride will be upon us   

Here’s that old religious dude from Strawberry Park   

Right now locking the store   

Slipping the keys into his pocket   

The shutters shut until Sunday morning   

All the concrete thoughts will stay outside   

Oops lost my train of  thought what with the (Shofar) and 

the Shaabbess!   

Gradually fill up with a smile   

That across the city across the country we’re shifting down 

a gear   

The whole week’s fine but only partly   

And then Friday comes and my share is good…   

  

Friday’s here   

And it made it just in time   

Been so looking forward   

To something calming and if  it’s here then it’s a sign   

That another week’s gone by and quiet’s arrived  


