We are all children of Abraham
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We are all the children of Abraham
but we are also the grandchildren of Terah,
Abraham's father.
And perhaps it's high time the grandchildren
did unto their father
the same as he did unto his father,
When he shattered his idols and images,
his religion, his faith.
But this also will be a beginning
of a new religion.
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Coming Out to the Light
lyrics & music by Ehud Banai
This path begins here
Between a bank branch and a stream
Not paved, not always marked
This path begins here
It crosses the city
Climbs up on a hill
Continues to the sea
It continues also tomorrow
Cuts through the air, between the buildings
Comes out to the light, to a new life.

ָוצא אל ָאו
מל ולחן אָוד ְנא
ָשְ ל ָזָ מתח ל כאן
ְ ן סנ ף ְנק למע ן
 לא תמ ד מסומן,לא סלול
.ָשְ ל ָזָ מתח ל כאן
ָ חוצָ את ָע
ָָָ עולָ על
ָ ממש ך על
ָממש ך ג מח
 ְ ן ְָת,ָ חותך ְאו
.  אל ח חדש,ָוצא אל ָאו

Go on it, go on it now
A flock of birds above you
Accompany your steps
From afar a light is lit
Don't stray, so that you can return.
This song begins here
Blue on a page of white
Not completed, not always directed
This song begins here
It crosses the city
Climbs up on a hill
Continues to the sea
It continues also tomorrow
Cuts through the air, between the buildings
Comes out to the light,
to a new life
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