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תראה אותך
 מסתתר,משקר
לא בוטח באף אחד
מעדיף להיות לבד
אין יוצא ואין בא
לא נותן ולא מבקש אהבה
הכל אצלך
מסכה ועוד מסכה
עושה שקר בנפשך
פוגע
לא יודע לבקש סליחה
איך אתה חי
קר ומנוכר
סגור ומסוגר
מסתכל במראה
רואה שם מישהו זר

Look at you
Lying, hiding
Not trusting anyone
Prefer to be alone
No outgoing, no incoming
Not giving, and not seeking love
With you everything is
mask upon mask
With a lie in your soul
Hurt people
Don’t know how to ask for forgiveness
How do you live?
Cold and alienated
Closed and introverted
Look in a mirror
and see a stranger

דע מי אתה
דע מאין באת
ולאן אתה הולך
ובפני מי אתה עתיד לתת דין
דין וחשבון

Know who you are
Know where you came from
And where you are going
And before Whom you will give your
accounting

תראה אותך
משתמש וזורק
לועס ויורק
יש לך הכל
וזה לא מספק
אתה ריק
איך אתה מרחיק כל מי שקרוב
איך אתה מדחיק כל מה שלא טוב
לא נותן לאהוב אותך

Look at you
using and throwing away
Chewing up and spitting out
You have everything
And it’s not enough
You are empty
How can you distance all who are close?
How do you suppress all that’s not good?
Don’t let anyone love you
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Know
who you are
Know where you came from
And where you are going
And before Whom you will give your
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דע הכל מידה כנגד מידה
כל דבר שאתה עושה
בעולם הזה
לעולם חוזר חזרה
עד שלא תשנה כיוון
עד שלא תבקש תיקון
לא תהיה לך מנוחה
זה רודף אותך

Know that all is quid pro quo
All that you do
in this world
Will always return to you
Until you change direction
Until you seek repair
You will have no rest
It haunts you
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Know
who you are
Know where you came from
And where you are going
And before Whom you will give your
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