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אלבום בלוז כפול
 .1הדבורה

 .1השכם בבוקר

הדבורה נותנת דבש
אבל יודעת לעקוץץ
לפעמים קשה להבדיל
בין פרח אמיתי וקוץז

כן השכם בבוקר ) כן השכם בבוקר (
כן השכם בבוקר אין לי שום דבר מלבד הבלוז

את פרח אמיתי
אז בואי נעשה קצת דבשז
הן החיים הם שום דברץ
קורטוב של כלום מהול בדבשז
כי היום כל קוץ
מתאפר ומתחזה לפרחץ
כמו פופ קורן שקופץ
שהוא תירס שאבד עליו הכלחז
את עפה כמו ציפור
אבל עוקצת כמו דבורהץ
את עושה לי טוב בהתחלהץ
אבל אחר כך את עושה לי רעז
הדבורה נותנת דבש
אבל יודעת לעקוץץ
לפעמים קשה לי להבדיל
בין פרח אמיתי וקוץז

 .2בלוז גזר

קם מוקדם בבוקר
אני מרגיש עקום
מסתכל סביב
אין לי חשק לקום
קם מוקדם בבוקר )קם מוקדם בבוקרר
קם מוקדם בבוקר ואין לי שום דבר מלבד הבלוזז
מאוחר בערב )מאוחר בערבר
יש לי חור בגרב ואין לי שום דבר מלבד הבלוז
הלב שלי קרוע
אין מי שיתפור
הבקבוק שלי כבר ריק
אני לא מספיק שיכור
מאוחר בערב )מאוחר בערבר
מאוחר בערב
יש לי חור בגרב ואין לי שום דבר מלבד הבלוזז
לפעמים אני עצוב
לפעמים אני פחות
אבל הבלוז הזה
לא עושה לי הנחות
קם השכם בבוקר ) כן השכם בבוקרר
קם השכם בבוקר אין לי שום דבר מלבד הבלוז
2. I Got to Learn the Truth

הלב שלי הוא גזר
החיים הם פומפיה
יש לי ראש מלא במחשבות
ואכזבות מיד שניה

I Got to learn the truth,
before I learn how to lie.
I Got to learn the truth,
before I learn how to lie.
But this blues is gonna kill me before I die.

אורז את הדמעות בקופסא
יש אחת שלא נכנסה
]את בכית דמעות מזכוכיתת
אורז את הדמעות בקופסא
יש אחת שלא נכנסה
תלויה על לחיי הפנימית
בזוית עיני הימניתז

Sometimes I wonder about the future, sometimes I
wonder about the past.
Sometimes I wonder about the future, sometimes I
wonder about the past. Sometimes I wonder about
the next thing, sometimes I wonder about the last.

מרגיש מהר
וחושב לאט
מרוב מחשבות
נהיה אצלי סלט
הלב שלי הוא גזר
החיים הם פומפיה
יש לי ראש מלא שטויות
וחלומות מיד שניהז

Sometimes I'm blue,
and other times I'm less.
Sometimes I'm blue
and sometimes a little bit less.
But this blues is making,
turning, turning my life into a mess.
I Got to learn the truth
before I learn how to lie.
I Got to learn the truth
before I learn how to lie.
But this blues is gonna kill me before I die.
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3. Empty Bottle Blues

 .3גן עדן בלוז

'It's early in the mornin
Just about the break of day
I looked against the pillow
where my rider used to lay

כולם רוצים לגן עדן
אף אחד לא רוצה להפסיק לחטוא
לכל אחד יש דרך
וכל אחד מגיעה שעתו

I looked at the window
There's a pretty bird
Singin' the sweetest love song
That I've ever heard

עת התגברתי על היצר
כל כך נעים להיזכר
אך עת הוא גבר עלי
היה נעים הרבה יותר

Now my bed is empty
and my bottle too
hu hu hu
Yes I'm feeling blue

לעתים אצלי בפנים
מתפתחת לה תיגרה
אני מכה על חטא )או שנייםר
והוא מכה בחזרה

Yes I wish I had wings
Just like Noah's dove
I'd fly and bring peace
to all the ones I love

לכל אדם יש דרך
וכל אחד פוגש את שעתו
כולם רוצים לגן עדן
אבל אף אחד לא רוצה להפסיק לחטוא

Sometimes the world looks ugly
and it ain't no news
I'm not drunk enough
I got that empty bottle blues
 .4פעם אשתי

 .4אם בלוז היה יין

פעם אשתי היתה עושה לי קפה
היום היא רק שמה מים
פעם הייתי מבקש פעם אחת
היום מבקש פעמיים

אם בלוז היה יין
הייתי כל הזמן שיכור X2
אך מי שמשתכר
את הכוסות מפסיק לספור

על חוט של מחשבהץ אני משחיל חרוז
חושב על אהבהץ ושוב יוצא לי בלוז
יש משבר בהפקה
ויש משבר בשיר
אם בארזים נפלה שלהבת
מה יגידו אזובי הקירז

מי שבכה הרבה
לא סופר את הדמעות X2
מי שביזבז שנים
לא סופר את השעות

על חוט של מחשבהץ אני משחיל חרוז
חושב על אהבהץ ושוב יוצא לי בלוז
יש משבר בהפקה
ויש משבר בשיר
אם בארזים נפלה שלהבת
מה יגידו אזובי הקיר
מה יגידו אזובי הקיר
מה יגידו אזובי הקיר
אם בשורות נפלה שלהבת מה יגידו אזובי השיר
)יאללה חברה יש משבר בהפקה שמישהו יביא פיצהר

טיפש טועה פעמיים
ולקח לא מפיק X2
כוס אחת יותר מדי
ואלף לא מספיק
יש מסעדה בדרך
תלוי שם שלט על הקיר
כאן העצות חינם
אין ארוחות באותו מחיר
המלצרית שם נאנחת
אין פה רגע מנוחה
גם אם הכל היה חינם
הם היו רוצים בהנחהז
לפעמים לומר את האמת
זה נותן הרבה סיפוק X2
ואם בלוז היה זין
הייתי כל הזמן דפוקז
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 .5לא מספיק שיכור

 .5אמרתי לך מזמן

אני מביט למעלה
וזה לילה שחור
הבקבוק שלי כבר ריק
אני לא מספיק שיכור

קצת מים ושמים
קצת מלח קצת סוכר
עוד קצת מנשיקותייך
וניפגש מחר
קשה לי לעזוב
אני מרגיש מוזר
עוד קצת מנשיקותייך
עוד מעגל נסגר

הציפורים חלפו
הן נדדו מכאן
גם אני רוצה
אבל אין לי לאן
הלב שלי קרוע
אין מי שיתפור
הבקבוק שלי כבר ריק
אני לא מספיק שיכור
מתעורר בלילה
ואת שמך אני צועק
זה כואב הרבה יותר
כשאתה צודק
אני מביט למעלה
וזה לילה שחור
אין לאן ללכת
ואין לאן לחזורז

פזמון :אמרתי לך מזמן שיש
יש עוד משהו
לא אמור בין שנינו
אמרתי לך מזמן שיש
עוד משהו לא סגור בינינו
רק כשאת נמצאת איתי
אני מנצח את בדידותי
הבוקר התעוררתי
כאילו מאתמול חלפו שנים
פתאום חזרו אלי
המראות הישנים
כתבתי את השיר
שלחתי לך מכתב
צירפתי לו תמונה
של פעם ועכשיו
פזמוןזזז

 .6בלוז בשבילך

 .6יומנה של יד

כן זה הבלוז שאני שר לך
כן זהו בלוז שאני שר בשבילך
רק עוד הפעם
רק עוד הפעם ולפני שאלך .

תסלחו לי אם אדבר באופן חופשי
סך הכל אני יד וזה יומן אישיץ
מה שאני מחזיקה רק הוא ממשי
מה שעזבתי אבד
אלה קטעים מתוך יומן אישי
קטעים מיומנה של ידץ
או יהץ קטעים מיומנה של ידז
אני אוהבת להלביש ועוד יותר להפשיט
לפעמים חכמה ולפעמים טיפשית
יד מגלה והשניה מכסה
לפעמים שמאל לא יודעת מה ימין עושהץ
מה שאני מחזיקה רק הוא ממשי
מה שעזבתי אבד
אלה קטעים מתוך יומן אישי
קטעים מיומנה של יד
או יהץ קטעים מיומנה של ידז
הייתי לבד נגעתי בדד
לחצתי על ידית סובבתי כפית
הרגתי יתושץ ספגתי עיטוש
יש לי חמש אצבעות כל אצבע היא חושץ
כןץ מה שאני מחזיקה רק הוא ממשי
מה שעזבתי אבד
אלה קטעים מתוך יומן אישי
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קטעים מיומנה של ידז
)עכשיו אני אנוח ואתה תנגןר
לפעמים אני זקוקה למגע יד אשה
להיות תמיד לבד זאת הרגשה קשהץ
לפעמים אני נוגעת מתוך אהבה
לפעמים לוחצת יד לצאת ידי חובהץ
מה שאני מחזיקה רק הוא ממשי
מה שעזבתי אבד
אלה קטעים מתוך יומן אישי
קטעים מיומנה של יד
קטעים של ידץ או יה
קטעים מיומנה של ידז
 .7זירה

 .7בלוז גשם

נכנס לזירה
לא מכה באויר
סופג מכות ולא מחזיר
לא חושב פעמייםץ
לא ממהר להכות
דברים טובים באים
לאלה שיודעים לחכות

תן לגשם שירד
כי אני מרגיש בודד
כן כשאת לא פה איתי

נכנס לזירה
עם הרבה ביטחון
חוסך כוחות
ואז ברגע הנכון
לא חושב פעמיים
ולאץ לא מהססץ
מכה רק כשאין סיכוי
מכה רק כשאין סיכוי לפספסז

תן לגשם שירד
כי אני מרגיש כבד
תן לו שישטוף את בדידותי
כל אחד פה משלם
על איזושהי טעות
אם הסירה תשקע תנו לי למותז
אם הסירה קצת תתנדנד
לי כבר אין מה לפחד
כןץ תנו לגשם שירדז
אין לי זמן אני חוזר
הולך לי למקום אחר
בו הזמנים טובים יותרז

יכול לנחול ניצחון
יכול לנחול תבוסהץ
אבל אף פעם
לא חושב על מנוסהז
לא חושב פעמיים
ולאץ לא מהססץ
מכה רק כשאין סיכוי
מכה רק כשאין סיכוי לפספסז

תן לגשם שירד
כי אני מרגיש כבד
תן לגשם שירד
כן תן לגשםץ
תן לוץ תן לו שירדז

 .8לא מלאך

 .8חתול

היי הייץ תגידי לי מה איתך
היי הייץ תגידי לי מה איתך
אני לא קדוש אני לא מלאך אבל אני אוהב אותך
היי הייץ תגידי לי מה איתך

אם הייתי חתול
הייתי יושב בשמשץ
אם הייתי כתם
הייתי נמשץ
אם הייתי צבע
הייתי כחולץ
אם הייתי ים
הייתי גדולז

היי הייץ תגידי מה איתך אישה
היי הייץ תגידי איך ההרגשה
אני לא מלאך אני לא קדוש אבל את לא יוצאת לי
מהראש
היי הייץ תגידי מה איתך אישה
היי הייץ תגידי לי מה איתך

אם הייתי כסא
הייתי נוח
אם הייתי שודד
הייייתי הייתי המוח
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היי הייץ שהשד ייקח אותך
אני לא מלאך אני לא קדוש אבל אלוהים יסלח לי
מראש
היי הייץ אני אוהב אותך

אם הייתי אוטו
הייתי טנדר
אם הייתי גיטרה
הייתי פנדרז
אם הייתי חכם
הייתי בוחר להיותץ
כזה שכלפי חוץ
נראה טפש
ואם היה לי
הרבה אז הייתיץ
מאלה שמסתפקים
במה שישז

 .9חסר מזל
תמיד ההופעות הכי טובות
הן דווקא כשאין לי קהל
אני חסר מזלץ חסר מזל
כן אני חסר מזל
תמיד כשאני מגיע אל השירותים
נגמר הנייר טואלט
אני חסר מזל ץ חסר מזל
חסר מזל באמת
אלף אנשים עומדים בתור
דווקא עלי חירבנה ציפור
אז איזה מזל שאני לא לובש חליפות
ואיזה מזל שפרות לא עפות
חסר מזל ץ חסר מזל
חסר מזל באמת
אני חסר מזל ץ חסר מזל
חסר מזל באמת
אני וחוק מרפי שלובים יד ביד
ואת זה ודאי תראו מייד
אם יש לי פרוסה דבר אחד בטוח
תמיד היא נופלת על הצד המרוח
חסר מזל ץ חסר מזל ...
]אני והאופטימיות שלי יצאנו לסיבוב
נכנסנו לנחלץ יצא שזה ביוב
אם המזל היה חכה
לא הייתי מצליח לדוג
אם המזל היה אישהץ
לא היינו זוגזת
כל השיר הזה באמת
הוא נגד עין הרע
כי אניץ בעצם בר מזל -
חסר מזל רק לכאורהז
חסר מזל ץ חסר מזל ...

9. Way Down
Way Down, way down,
way down, way down this lonesome road.
Lay down, Lay down
Lay down, lay down this heavy load.
I looked to the east
and I looked to the west,
searchin' for the one
The one I love the best
Way Down, way down,
way down, way down this lonesome road.
I looked at the geese
travelin' north,
and I looked at clouds
travelin' fast
Thought of the next road ahead
and I could'nt remember the last
Way down, way down
Way down, way down this heavy load
Lay down, lay down,
Lay down, lay down this heavy load
I am a stranger here,
I am a stranger there,
afraid to go home
might be a stranger there,
Way Down, way down,
way down, way down this lonesome road.
Looked down to the earth
looked up at the skies
waiting for a sign,
a sign to catch my eye.
Way Down, way down,
way down, way down this lonesome road.
Way Down, way down,
way down, way down this lonesome road.
Lay down, Lay down
Lay down, lay down this heavy load.
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 .10אפר לאפר ואבק לאבק
אפר לאפר
ואבק לאבק X2
בואי ותתני ליץ
אהבה טובהז
מה שזרעת
הוא מה שתקצרי X2
ויום אחד את תתחרטי
יום אחד את תחזרי
אם זרעת פרסות
תקצרי סוסים X2
ואם זרעת ספיקות
תקצרי היסוסיםז
תני לי אהבה טובה

10. Humble me
Humble me
Humble me lawdy
Humble me lawdy, let me do thy will
Humble me
Humble me lawdy
Humble me lawdy Let me do thy will
The rain ain't comin' and my field is dry
Humble me lawdy Let me do thy will
Humble me
Humble me lawdy
Humble me lawdy Let me do thy will
My field is dry and there ain't no rain
Humble me lawdy Let me do thy will
Humble me
Humble me lawdy
Humble me lawdy Let me do thy will
My hand got stuck on the gospel plow
Humble me lawdy let me do thy will
Humble me
Humble me lawdy
Humble me lawdy let me do thy will

 .11גן עדן אקוסטי

 .11מלון ארץ ישראל )בלוז האור הגנוזז

כולם רוצים לגן עדן
אף אחד לא רוצה להפסיק לחטוא
לכל אחד יש דרך
וכל אחד מגיע שעתו

אף אחד לא חותך
מלבד המוהל
במלון ארץ ישראל
מרוב חושך לא רואים את הצל
נעלם האור הגנוז
ענף הזית הפך למקל
אני שר את הבלוז
במקום להתפלל

עת התגברתי על היצר
כל כך נעים להיזכר
אך עת הוא גבר עלי
היה נעים הרבה יותר
לפעמים אני עצוב
ולפעמים מעט פחות
אבל הבלוז הזה
הבלוז הזה לא עושה לי הנחות
עומד בשערי גן עדן
ועל פני חולפים המלאכים
כשיפתחו לי השמיים
הניחו על קברי פרחיםז

במלון ארץ ישראל
בלובי נרדם הזמר
בנבל ישראל פקע מיתר
מלון ארץ ישראל
מלון דרכים ץ מלון אורחים
זונות ומלאכים
יש סדקים בקירות המלון
וזגוגית שבורה בחלון
גנבו את התקוות
לא יודעים לאן
גם את המגבות
ואני עוד כאן
יורדת התפוסה
מי שלא ברח חושב על מנוסה
מי שנשאר עסוק בפרנסה

 והלהא ולחנהא אבנר שטראוס/ ""בלוז האור הגנוז
צד ב
|
צד א
במלון ארץ ישראל
הבל בוי מצלצל
יש שיחה לעם היהודי מהאל
אף אחד אינו עונה
מדי פעם חוגגים יובל
החוב גדל וכסף שאין מתגלגל
נעלם האור הגנוז
מלון ארץ ישראל
במלון ארץ ישראל
ענף הזית הפך למקל
באור לא רואים את הפנס
ובחושך לא רואים את הצל
אני שר את הבלוז
במקום להתפלל
נעלם האור הגנוז
וזה מלון ארץ ישראל בלוז
12. I Got to Learn the Truth acoustic
I Got to learn the truth,
before I learn how to lie.
I Got to learn the truth,
before I learn how to lie.
But this blues is gonna kill me before I die.
Sometimes I wonder about the future,
sometimes I wonder about the past.
Sometimes I wonder about the future,
sometimes I wonder about the past.
Sometimes I wonder about the next thing,
sometimes I wonder about the last.
Sometimes I'm blue,
and other times I'm less.
Sometimes I'm blue
and sometimes a little bit less.
But this blues is making,
turning, turning my life into a mess.
I Got to learn the truth
before I learn how to lie.
I Got to learn the truth
before I learn how to lie.
But this blues is gonna kill me before I die.

