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Alléluia pour le monde

Alléluia, chantez tous

Avec un seul mot

Le coeur est plein de gratitude

Martèle aussi: quel monde magnifique

Alléluia avec la chanson

Alléluia pour un jour qui brille

Alléluia pour ce qui est

Et ce qui n'est pas encore

Alléluia

Alléluia pour le monde

Alléluia, chantez tous

Et les grandes cloches

Résonneront avec grand bruit

Et avec nous elles diront Alléluia !

Hallelujah la'olam

Hallelujah, yashiru kulam

Bemila achat bodeda

Halev male bahamon toda

Veholem gam hu: eize olam nifla

Hallelujah im hashir

Hallelujah al yom sheme'ir

Hallelujah al ma shehaya

Uma she'od lo haya

Hallelujah

Hallelujah la'olam

Hallelujah, yashiru kulam

Veha'inbalim hagdolim

Yehadhedu bahamon tslilim

Ve'itanu hem yomru Hallelujah

הללויה לעולם
הללויה, ישירו כולם

במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה

והולם גם הוא: איזה עולם נפלא

הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר

הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה

הללויה

הללויה לעולם
הללויה, ישירו כולם

והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים

ואיתנו הם יאמרו הללויה
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Alléluia avec la chanson

Alléluia pour un jour qui brille

Alléluia pour ce qui est

Et ce qui n'est pas encore

Alléluia

Alléluia sur tout

Alléluia pour demain et pour hier

Alléluia main dans la main

Et chantons d'un seul coeur

Alléluia

Alléluia avec la chanson

Alléluia pour un jour qui brille

Alléluia pour ce qui est

Et ce qui n'est pas encore

Alléluia

Hallelujah im hashir

Hallelujah al yom sheme'ir

Hallelujah al ma shehaya

Uma she'od lo haya

Hallelujah

Hallelujah al hakol

Halelu al machar ve'etmol

Hallelujah utnu yad beyad

Veshiru milev echad

Hallelujah

Hallelujah im hashir

Hallelujah al yom sheme'ir

Hallelujah al ma shehaya

Uma she'od lo haya

Hallelujah

הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר

הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה

הללויה

הללויה על הכל
הללו על מחר ואתמול

הללויה ותנו יד ביד
ושירו מלב אחד

הללויה

הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר

הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה

הללויה
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Alléluia pour ce qui est

Et ce qui n'est pas encore

Alléluia

Hallelujah al ma shehaya

Uma she'od lo haya

Hallelujah

הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה

הללויה
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