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I Believe 
Rejoice, rejoice now in the dreams 

I the dreamer am he who speaks 

Rejoice, for I’ll have faith in mankind 

For in mankind I believe. 

 

For my soul still yearns for freedom 

I’ve not sold it to a calf of gold 

For I shall yet have faith in mankind 

In its spirit great and bold 

 

That will cast off binding chains 

Raise us up, hold high our heads 

Workers will not die of hunger 

For souls – release, for poor folk – bread. 

 

Rejoice for I have faith in friendship 

I’ll find a heart – in this I’ve faith – 

A heart that shares in all my hopes, 

A heart that feels both joy and pain. 

 

And I shall keep faith in the future, 

Though the day be yet unseen 

Surely it will come when nations 

All live in blessed peace. 

 

Then my people too will flourish 

And a generation shall arise 

In the land, shake off its chains 

And see light in every eye. 

 

It shall live, love, accomplish, labor 

In the land it is alive 

Not in the future, not in heaven – 

And its spirit shall henceforth thrive. 

 

A poet shall sing a new anthem, 

His heart aware of beauty sublime 

For him, that young man, above my tomb 

Blossoms in a wreath shall twine. 

Written in Odessa in 1892. Translated from Hebrew by Vivian Eden. 

*** 

 אני מאמין
ֲחלֹומֹות ל הַׂ ֲחִקי עַׂ ֲחִקי, שַׂ  ,שַׂ

חזּו  חֹוֵלם שָׂ  .ֲאִני הַׂ

ֲאִמין ם אַׂ דָׂ אָׂ ֲחִקי ִכי בָׂ  ,שַׂ

ְך ֲאִמין בָׂ  .ִכי עֹוֶדִני מַׂ
 

ְפִשי ְדרֹור שֹוֶאֶפת  ,ִכי עֹוד נַׂ

ְרִתיהָׂ ְלֵעֶגל ז-לֹא ְמכַׂ  ,פָׂ

ם דָׂ אָׂ ֲאִמין גַׂם בָׂ  ,ִכי עֹוד אַׂ

ז  .גַׂם ְברּוחֹו, רּוחַׂ עָׂ
 

ְבֵלי  ,ֶהֶבל-רּוחֹו יְַׂשִליְך כַׂ

ֳמֵתיְירֹוְמ  ל-ֶמנּו בָׂ  ;עָׂ

ב יָׂמּות עֹוֵבד עָׂ רָׂ  ,לֹא בָׂ

ת  –ְדרֹור  ֶנֶפש, פַׂ ל –לַׂ דַׂ  .לַׂ
 

ֲאִמין ֲחִקי ִכי גַׂם ְבֵרעּות אַׂ  ,שַׂ

א ֵלב ֲאִמין ִכי עֹוד ֶאְמצָׂ  ,אַׂ

יו –ֵלב  י גַׂם ִתְקוֹותָׂ  ,ִתְקוֹותַׂ

ִבין ְכֵאב  .יָׂחּוש ֹאֶשר, יָׂ
 

ִתיד ֲאִמינָׂה גַׂם ֶבעָׂ  ,אַׂ

ף יֹום אַׂ ק ֶזה הַׂ  ,ִאם ִיְרחַׂ
ְך בֹוא יָׂבֹוא  לֹום –אַׂ  ִיְשאּו שָׂ

ה ְלֹאם ִמְלֹאם כָׂ ז ּוְברָׂ  .אָׂ
 

ִמי ז גַׂם עַׂ ח אָׂ  ,יָׂשּוב ִיְפרַׂ

ֶרץ יָׂקּום דֹור אָׂ  ,ּובָׂ

ְרֶזל ר ֶמנּו-בַׂ יו יּוסַׂ לָׂ  ,ְכבָׂ

ִין ִין ִיְרֶאה אֹור-עַׂ  .ְבעַׂ
 

ש ל, יַׂעַׂ ב, ִיְפעַׂ  ,ִיְחֶיה, ֶיֱאהַׂ

ידֹור  ְמנָׂם חָׂ ֶרץ אָׂ אָׂ  ,בָׂ

ִים מַׂ שָׂ ִתיד, בַׂ  – לֹא ֶבעָׂ

ֵיי י-חַׂ  .רּוחַׂ לֹו ֵאין דָׂ
 

ש יִָׂשיר ְמשֹוֵרר דָׂ ז ִשיר חָׂ  ,אָׂ

ב ִלבֹו ֵער  ;ְלֹיִפי ְוִנְשגָׂ
ל ִקְבִרי ִעיר, ֵמעַׂ צָׂ  לֹו, לַׂ

ֵזר ִחים ִיְלְקטּו לַׂ  .ְפרָׂ

 



 

They Say there is a Land 

They Say there is a Land A 

 

They say there is a land 

Land flooded by the sun. 

Where is that land? 

Where is that sun? 

 

They say there is a land 

Seven are its pillars 

Seven stars shine  

Over every hill 

 

Maybe it is no more. 

For sure its glory is gone 

For us, God did not 

Commend anything. 

 

Anyone can enter 

Meet a brother on arrival 

Welcoming outstretched hands 

Light and warmth enfolding 

 

Where is that land 

Where are those stars 

Who will show us the road? 

Who will lead the way? 

 

Maybe it is no more. 

For sure its glory is gone 

For us, God did not 

Commend anything. 

 

We have traveled 

Deserts and seas 

We have walked, 

Our strength is running out. 

 

How could we go wrong? 

Why can we not rest? 

That sunny land  

We never found 

  

 

 א   אומרים ישנה ארץ

 -אומרים ישנה ארץ 

 ארץ שכורת שמש,

 איה אותה ארץ?

 איפה אותה שמש?

 

 -אומרים ישנה ארץ 

 עמודיה שבעה,

 כוכבי לכת,שבעה 

 צצים על כל גבעה.

 

 אולי כבר איננה,

 ודאי ניטל זיוה,

 דבר בשבילנו,

 אדוני לא ציווה.

 

 נכנס כל הנכנס,

 פגע באח כהיגמלו

 פורש אליו שלום,

 ואור לאיש וחם לו.

 

 איה אותה ארץ?

 כוכבי אותה גבעה?

 מי ינחנו דרך?

 יגיד לי הנתיבה?

 

 אולי כבר איננה,

 ודאי ניטל זיוה,

 שבילנו,דבר ב

 אדוני לא ציווה.

 

 כבר עברנו כמה

 מדברות וימים

 כבר הלכנו כמה

 כוחותינו תמים.

 

 כיצד זה טעינו?

 טרם הונח לנו,

 -אותה ארץ שמש 

 אותה לא מצאנו.

 



 

 
  אומרים ישנה ארץ ב

 
  ,אֹוְמִרים: ֶיְשנָּׂה ֶאֶרץ

ת ֶשֶמש  ...ֶאֶרץ ְרוַׂ

ּה ֶאֶרץ ֵיה אֹותָׂ   ,אַׂ

 ?ֵאיֹפה אֹותֹו ֶשֶמש

 

  ,אֹוְמִרים: ֶיְשנָּׂה ֶאֶרץ

ה מּוֶדיהָׂ ִשְבעָׂ   ,עַׂ

ה כֹוְכֵבי   ֶלֶכת-ִשְבעָׂ

ה ל ִגְבעָׂ ל כָׂ ִצים עַׂ  .צָׂ
 

ּה ְיֻקיַׂם –ֶאֶרץ    בָׂ

ל ֲאֶשר ִאיש ִקּוָׂה  ,כָׂ

ִנְכנָׂס ל הַׂ ס כָׂ  – ִנְכנַׂ

א ע בֹו ֲעִקיבָׂ גַׂ  .פָׂ
 

א" לֹום ְלָך, ֲעִקיבָׂ  !שָׂ

ִבי לֹום ְלָך, רַׂ  !שָׂ

ְקדֹוִשים   ,ֵאיֹפה ֵהם הַׂ

ִבי כַׂ מַׂ  "?ֵאיֹפה הַׂ
 

א   ,עֹוֶנה לֹו ֲעִקיבָׂ

ִביאֹוֵמר לֹו  רַׂ  :הָׂ

ֵאל ְקדֹוִשים" ל ִיְשרָׂ   ,כָׂ

ִבי כַׂ מַׂ ה הַׂ תָׂ  "!אַׂ
 

ֵאל ְקדֹוִשים" ל ִיְשרָׂ  ,כָׂ

ִבי כַׂ מַׂ ה הַׂ תָׂ   !אַׂ

ִבי כַׂ מַׂ ה הַׂ תָׂ  "!אַׂ

 

 

 

They Say there is a Land 

They say there is a land 

Land flooded by the sun. 

Where is that land? 

Where is that sun? 

 

They say there is a land 

Seven are its pillars 

Seven stars shine  

Over every hill 

 

A land in which 

 All promises are kept 

Whoever enters 

Will meet Akiba 

 

Shalom Akiba, Shalom Rabbi: 

Where are all the saints? 

Where is the Makabbi? 

 

Akiba will answer: 

The Rabbi will say 

All Israel are saints, 

You are the Makkabi 

 

All Israel are saints, 

You are the Makkabi 



 

  

ל ַאפֹולֹו  סֶּ  ְלֹנַכח פֶּ

ח ֵמעֹולָּם כָּ ֶדיָך, ֵאל ִנשְׁ אִתי עָּ  .בָּ

ֵחי יִָּמים ֲאֵחִרים-ֵאל ַירְׁ  ,ֶקֶדם וְׁ

ֵני ֵמי בְׁ ם ַרֲעַנִנים-מֹוֵלְך ַעל ִזרְׁ דָּ  ,אָּ

ֵרי בְׁ ַעת ֲעלּוִמים-ִמשְׁ ִשפְׁ  !אֹונָּם בְׁ

ֶרץ אָּ ִפיִלים בָּ   ,ֵאל ּדֹור ַאִּדיִרים ּונְׁ

ֵני  בּול שֹוכְׁ רֹועֹו ַגם גְׁ ִמיםכֹוֵבש ִבזְׁ  רָּ

נָּיו ַבֲעֶטֶרת בָּ מֹוַשב ִגבֹוִרים בְׁ   לְׁ

ם ַהֵגֶאה-ֲעֵלי חָּ נָּה ַעל ִמצְׁ  ,ַהַּדפְׁ

ה ֵהמָּ ֶמה לָּ ִנדְׁ יו וְׁ  ,רֹוֶדה ֶבֱאִלילָּ

ֵלי ֵתֵבל פֹות ַעל סֹוד מֹושְׁ ִשית נֹוסָּ  ;לָּ

כּור ֶשַפע ַהַחִיים ֶרץ, שְׁ אָּ  ,ּדֹור ֵאל בָּ

ֵבית ַהכ גֹוי חֹוֶלה ּולְׁ ִרי לְׁ  .ֹוֲאִביםנָּכְׁ

ִליל-ֵאל ן, כְׁ ר, ַרֲענָּ ּדָּ  ,ֹיִפי-ַנַער, ֶנאְׁ

ֵרי תְׁ  ַחִיים-חֹוֵלש ַעל ֶשֶמש ּוִמסְׁ

ֵזי ִגנְׁ ה ּובְׁ ִפֵלי ַהִשירָּ ַערְׁ ֶניהָּ -בְׁ וָּ  ,גְׁ

ֵפי ַגֵלימֹו ַאלְׁ ַים ַהִנגּוִנים בְׁ  ;בְׁ

ם רָּ ם ַוֲהדָּ רָּ שְׁ ל עָּ כָּ  ,ֵאל ִגיל ַהַחִיים בְׁ

פּוֵני ם ּוצְׁ פָּ קְׁ ֵניֶהם תָּ ִכיֹות ַגוְׁ  .ַמשְׁ

ֶדיָך  אִתי עָּ ִני –בָּ תָּ  ?ַהִאם ִהַכרְׁ

ִמים עֹולָּ נּו לְׁ הּוִדי: ִריב לָּ ִני ַהיְׁ   . . . !ִהנְׁ

ֵקי ַיֶבֶשת-ִמֵמי יָּנֹוס ֵבין ֶחלְׁ  אֹוקְׁ

ֵצר רֹוֶבֶצת ֵביֵנינּו ִיבָּ הֹום הָּ  תְׁ

אֹונָּם ַוֲהמֹונָּם ַמֵלא ַעד ִפיהָּ ִבשְׁ  .לְׁ

ִקים  חָּ ַרַחבשְׁ רּו-וְׁ צְׁ בֹות ֵהן קָּ  ֲערָּ

ִריד ֵרַע ַבֶפֶרץ, ַהַמפְׁ תָּ   ֵמִהשְׁ

  .תֹוַרת ֲאבֹוַתי ִמַּדת ַמֲעִריֶציָך

ִתי ַחקְׁ ה ִבי! ַיַען ִהרְׁ רֹואָּ ָך הָּ   ֵעינְׁ

ַני פָּ יּו לְׁ ל ֲאֶשר הָּ   ֶלֶכת ִמכָּ

ם ֶבן דָּ ִתיב ֵיַתע אָּ ַאֲחַרי ִבנְׁ ה-וְׁ מּותָּ   – ,תְׁ

ִראשֹון לַ  ִני הָּ ִבים ֵאֶליָךִהנְׁ  ,שָּ

דֹורֹות ה לְׁ ִסיסָּ ִתי ִבגְׁ  ,ֶרַגע בֹו ַקצְׁ

ֹבר ֲאִזֵקי ַהֶנֶפש מֹוֵעד בֹו ֶאשְׁ  ,בְׁ

ֶרץ אָּ ה בָּ ֵבקָּ ִשי ַהַחיָּה, ַהּדְׁ  .ַנפְׁ

ם  עָּ נּו ִעמֹו –זֵָּקן ַהָּ יו זָּקְׁ  !ֱאלֹוהָּ

ֵלי ִתים ִביֵדי ִחדְׁ מָּ שֹות ִנצְׁ גָּ  אֹוִנים-רְׁ

ִחיָּה  מּו ִלתְׁ ַגר ֵמַאת ּדֹורֹותקָּ  .ִמִמסְׁ

ם –יָּּה! -יָּּה ִלי! אֹור-אֹור רָּ ל גְׁ  ,ִבי קֹוֵרא כָּ

 

 
 

Facing Apollo’s Statue  

I came upon you, do not ever forget. 

To ancient lunar months - and other days 

Ruling over currents of persons fresh 

The waves of their strength abundance of youth. 

To a generation giants and great of the earth, 

Conquering arm of borders of dwellers so high 

The seat of crowned sons 

Bay leaf on their proud foreheads, 

Ruling over gods of his likeness, 

More Heed to the secrets of rulers of the world; 

Drunk of the richness of life ruler of the land, 

Foreign to the sick and painful. 

Youth god, great, fresh, complete of beauty, 

Dominates the sun and mysteries of life 

The mists of poetry and its archives, 

The thousands waves the sea of music; 

To the joy of life in all their wealth and splendor, 

Their validity and colorful secret shades. 

I came upon you – do you recognize me? 

I am a Jew: battles for us forever! . . . 

From the waters of- oceans to the parts of continents 

Abyss between us fortifies..  

Full to it mouth with their uproar and noise. 

Wide prairies and heavens they have reaped  

To fill the dividing rift. 

My fathers’ Torah, the measure of your admirer. 

Your eye that sees me since I have strayed 

Far from all those who went before me 

And after me other mortals err - 

Let me be the first to return to you 

Now is moment, I had enough of dying generations, 

It’s time I broke my soul’s Shackles, 

My living soul linked to the earth 

The people hag aged and so did its God age with him 

Suffocating emotion powerless creatures 

Came alive after generations of confinement 

The Light of the almighty on me, every joint cries 

out 

 

                    



 

ל עֹוֵרק –ַחִיים, הֹוי ַחִיים!  ל ֶעֶצם, כָּ  .כָּ

 

ַחִיים-אֹור בֹא          יָּּה וְׁ אָּ  .ֵאֶליָךוָּ

ה ְך ֶאֹקּדָּ לָּ ֶדיָך, מּול ִפסְׁ אִתי עָּ   ,בָּ

ָך  לְׁ אֹור ַבַחִיים –ִפסְׁ   ;ֵסֶמל ַהמָּ

ַלַנֲעֶלה ה ַלּטֹוב וְׁ עָּ רָּ  ,ֶאֹקד, ֶאכְׁ

ם עֹולָּ ל הָּ לֹא כָּ א ִבמְׁ  ,ַלֲאֶשר הּוא ִנשָּ

ה ִריאָּ ל ַהבְׁ לֹא כָּ ר ִבמְׁ ּדָּ  ,ַלֲאֶשר הּוא ֶנהְׁ

ם  רֹומָּ סֹודַלֲאֶשר ֵיש מְׁ ה-בְׁ ִצירָּ  .סֹודֹות ַהיְׁ

ַלֹיִפי ה וְׁ בּורָּ ַרע ַלַחִיים, ַלגְׁ  ,ֶאכְׁ

ִכיֹות ל שְׁ כָּ ַרע לְׁ דּו-ֶאכְׁ דְׁ ה, ֶששָּ ּדָּ  ַהֶחמְׁ

ם דָּ ַקב ֶזַרע אָּ ֵרי ֲאנִָּשים ּורְׁ  ,ִפגְׁ

ֵדי ַהַחִיים, ִמַיד צּוִרי ַשַּדי  ,מֹורְׁ

רֹות ַהֶפִלי בְׁ  ,ֵאל ֱאלֹוֵהי ִמדְׁ

הֱאלֹוֵהי כ  ֵאל סּופָּ ַנַען בְׁ ֵשי כְׁ   – ,ֹובְׁ

ִפִלין צּועֹות ֶשל תְׁ רּוהּו ִברְׁ   . . .ַוַיַאסְׁ

  

   1899היידלברג, -אודיסה
 

  

 

 

 

  

Life, oh life! - Every bone, every artery. 

God’s light and life 

And to you I came  

I came upon you, I bow before you, 

Your statue - a symbol of life light; 

I bow, I kneel to the might good, 

He who who’s throne is all over the world 

Glorious of all creation, 

Which has uplifted secret - secrets of creativity. 

I kneel to life, heroism and beauty, 

I kneel to treasures - treasures, robbed by 

Dead people and rot seed of man, 

Rebels of life, at the hand of Shadai my rock 

God of miraculous deserts 

God who takes Canaan by storm 

Strapped by Teffilin   

 Odessa - Heidelberg, 1899 

 



 

 

         דור  עין

ִילהָׂ   ּוְבֶחְשכַׂת… ח  ֶקֶשת  ְבִלי  לַׂ ֶשלַׂ  וָׂ

ל ל  סּוס  עַׂ ה  ֵעין  קַׂ א  דֹורָׂ אּול  בָׂ ֶמֶלְך.  שָׂ  הַׂ
ד חַׂ ִתים  ּוְבאַׂ בָׂ :  ֵכֶהה  אֹור  הַׂ  הֹוִפיעַׂ

גּור"   "ֹפה - ר  -תָׂ עַׂ נַׂ .  ֶחֶרש  לֹו  הַׂ  ִהִביעַׂ
ְת  - ת  "אַׂ ֲעלַׂ אֹוב?   בַׂ  ִהְנִני".  ֲאדֹוִני ,  "ֵכן -הָׂ
א - אֹוב ,  ְסִמיקָׂ   "נָׂ רֹוֶאה  ֵצל  בָׂ ְרִאיִני !"  הָׂ  הַׂ

ה טָׂ ועֹות  ֵאש …ֲעלָׂ ה…ְזוָׂ ִפינָׂ ת,  בַׂ חַׂ לַׂ  קַׂ

ל  ּוְשמֹות ֵשִדים  כָׂ ה  הַׂ ת  ּוְבִלילָׂ חַׂ  …רֹותַׂ
ש חָׂ ֵתל  ּוְכנָׂ ן  ִעְשֵבי  ֵבין  ִיְתפַׂ שָׂ בָׂ  הַׂ

לּו , ְבכּו  ִיְזחָׂ ל  ִיְתאַׂ ן.  ִתְמרֹות  כָׂ שָׂ  ֶהעָׂ
לּוְבמַׂ  ִמים ,  ֲעגָׂ ְקסָׂ ְפִרית  הַׂ גָׂ ,  בַׂ שּוחַׂ  מָׂ

ם ֶמֶלְך ,  יֲַׂעֹמד  שָׂ .  ִלבֹו  לֹא  הַׂ  יָׂנּוחַׂ

ֶפל  ִויצּוֵרי ִמים  ֲערָׂ ִרים  ּוְצלָׂ  …ִנְשעָׂ

ה  ֶאְגֵלי ֵזיעָׂ ל  הַׂ ִרים.  ֶלְחיֹו  עַׂ  ִניגָׂ
ף ה,  בֹו  רּוחֹו  אַׂ ְפתָׂ ם  רָׂ ְפשֹו  גַׂ  דֹוֶאֶבת.  נַׂ

ה ס  מַׂ ֵבא  ִלבֹו  בֹו  ִימַׂ ֶות !  ִוינַׂ מָׂ  הַׂ

יָׂיו ֲחֶזה  ְוחַׂ מַׂ ְברּו ,  בַׂ יּו  יַׂעַׂ  …ֶיֱאתָׂ

ח נַׂ ח  ִלי ,  "הַׂ נַׂ יו  -ִלי!"   הַׂ תָׂ יּו.  ְשפָׂ  ְיְבעָׂ

ה טָׂ ועֹות  ֵאש …ֲעלָׂ ת …ְזוָׂ ת  ִדְממַׂ חַׂ שַׂ  …הַׂ

ל ְעגָׂ ִמים  מַׂ ְקסָׂ ן  הַׂ ֲעשַׂ ת  וַׂ חַׂ לַׂ קַׂ  …הַׂ
ִיְזֹכר ֶמֶלְך  וַׂ ע  ֶאת  הַׂ יו,  ֶגבַׂ ֲעלּומָׂ  וַׂ

ִביב רּו  ֶטֶרם  ֶחְלדֹו ,  אָׂ יו.  עֹוד  ִיְקדָׂ מָׂ  שָׂ
ְרִהיבֹות  ּןְתמּונֹות יו  מַׂ ה:  ֵעינָׂ  ֶתֱחֶזינָׂ

ר ב  כַׂ רֹות  יֹוִפיעַׂ ,  ִנְרחָׂ ה,  ּופָׂ  ִתְרֶעינָׂ
ק ,  רּום  ּןְתֶכֶלת חַׂ ם  שַׂ ִנים.  ֵריחֹות  גַׂ  ֲעדָׂ

ת  ֶאל חַׂ ה ,  ֵעץ  תַׂ ֲאלֹוִנים,  ֲחסֹון  ֵאלָׂ  כָׂ
ם ֵלו  שָׂ רֹוֶעה ,  יָׂנּוחַׂ   שָׂ ֶעֶלם,  הָׂ  הָׂ

ִרים  ִיְרְקדּו  ּוְלֶנְגדֹו ְבקָׂ ֶתֶלם.  הַׂ  בַׂ

ְך ה  אַׂ ְלוָׂ ְך  שַׂ ם ,אַׂ ֹנעַׂ ֶהֶדר  ִיְפֶעה  וָׂ  …וָׂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Dor 

 

In the dark of night with neither bow nor Javelin 

On the back of a light horse Endora came King Saul. 

In one of the houses a dark light appeared: 

- " Here she lives " - the boy had quietly expressed. 

- “The sorceress? - “Yes sir, here I am.” 

- “Conjured up your magic, Show me the Shadow of 

the seer!” 

Darkness ...fire of horrors  ...in the corner a cauldron, 

The names of all the demons and a boiling concoction. 

Like a squirming snake in the Bashan grass 

Pillars of smoke crawling in 

a vicious circle , sulfur anointed , 

There stand the king, restless is his heart 

Creatures of mist images of idols 

Beads of sweat trickle down his cheek. 

His spirit slackened, his soul aches. 

How his heart melts and prophesizes death 

His whole life passes in front of his eyes 

"leave me alone, let me be” his lips whisper. 

Darkness ... Fire ... silence of graves... 

Vicious circle and smoking Calderon... 

The king remembered his youth at Geva, 

The spring of his days, before his skies darkened. 

Spectacular images his eyes beheld: 

Vast meadows, grazing cows 

Heavenly blue sweet scents. 

Under the Pistacia tree or sturdy oaks, 

There rests shepherd lad, 

Mornings dance away in furrows. 

But peace and pleasantness, but beauty and splendor... 



 

 
ה ֲעמּו  מַׂ ֲעמֹון  ִצְלְצֵלי  נָׂ ֶעֶדר !  פַׂ  הָׂ

ֹנִכי ר ,   "אָׂ ְמֻאשָׂ ם  הַׂ ִריא  גַׂ ם  בָׂ ן,  גַׂ ֲענָׂ  רַׂ

ה  ִיֵתן  ִמי לָׂ ז  אּוכָׂ ן !"  יֱאִה   ּוְכאָׂ ֲאנָׂ  שָׂ

ֲעֶצֶבת ה  וַׂ אָׂ ה ,  ִלבֹו  ְסגֹור  נֹורָׂ צָׂ חָׂ  לָׂ

ת  ּוְכמֹו ה -ִשְפעַׂ ה.  ְגרֹונֹו  ֶאל  ִדְמעָׂ צָׂ רָׂ  פָׂ

ְרֵעם -ּוִפְתאֹום  ַׂיַׂ דֹול  קֹול  ן ק ,  גָׂ זָׂ  ְוחָׂ

ה  ְוִאשֹון טָׂ לָׂ עָׂ ק.  ֵהִאיר  הָׂ זָׂ בָׂ  הַׂ

ֹנִכי  - רֹוֶאה  אָׂ ֶחָך ,  ְלֶמֶלְך  הָׂ  ְמשָׂ

ח ר  ֹוֵריֵמאָׂ קָׂ בָׂ ל  הַׂ  הֹוִשיְבָך ;  ֵהיכַׂ

בֹון  ִמְמִחילֹות ל  ִרקָׂ ה  עַׂ ִני  מַׂ ְזתָׂ  ִהְרגַׂ

ְרצֹות ִיים  ּוְלאַׂ חַׂ ה  הַׂ ִני ?  מַׂ  ֶהֱעִליתָׂ

עַׂ - דוָׂ ר  מַׂ חַׂ צֹאן  ֵמאַׂ ִני  הַׂ ְחתָׂ  ְלקַׂ

ִגיד ל  ּוְלנָׂ ְמָך  עַׂ יֹום  עַׂ ִני ?  ֶזה  כַׂ ְמתָׂ  שַׂ

ל  "ִכִליִתי עֲ   ֹכִחי  כָׂ ה,  רֹותְבסַׂ מָׂ  ִמְלחָׂ

ְשִרי ִית  ְואָׂ בַׂ ר  בַׂ יָׂה  ְכבָׂ ה.  הָׂ מָׂ  ִלְשמָׂ

ם בּוִני ,  ְפֶלֶשת  עַׂ ֶות   ִבעּוֵתי  סַׂ ְלמָׂ  -צַׂ

רּוחַׂ  ה  הָׂ עָׂ רָׂ ְכֵאִני  הָׂ ד  ְתדַׂ ֶות.  עַׂ  מָׂ

ֱאלֹוִהים!  "ִאיש ה  הַׂ ֲעֵנִני?  ֵאל  מַׂ  יַׂ

ר  ִכי י   סָׂ לָׂ ה  -ֵמעָׂ  ֲעֵנִני!  ?  ֶאְעֶשה  מַׂ

דּועַׂ , ה ,  "מַׂ ל  ֶמֶלְך  הָׂ ְמָך  עַׂ ִני ,  עַׂ ְחתָׂ  ְמשַׂ

דּועַׂ  חֹוֵרי  מַׂ צֹאן  ֵמאָׂ ִני?"  הַׂ ְחתָׂ  ְלקַׂ

ל - ְמָך !  ֱאלֹוִהים  ִליְבָך  ְגאֹון  ֶמְרְיָך ,  עַׂ  ִיְזעַׂ

ר חָׂ ה  מָׂ תָׂ ם  ִעִמי ,  אַׂ ה  גַׂ תָׂ ם  אַׂ ְמָך !  גַׂ  עַׂ

ְשמֹוֶרת ֹבֶקר  ְבאַׂ ח  ֶקֶשת  ְבִלי  הַׂ ֶשלַׂ  וָׂ

ל ל  סּוס  עַׂ ֲחֶנה  קַׂ מַׂ ב  הַׂ אּול  שָׂ ֶמֶלְך,  שָׂ  הַׂ

יו נָׂ רּו ,  ּופָׂ וָׂ ְך  חָׂ א,  ְבִלבֹו  אַׂ  ֵאין מֹורָׂ

ֵיאּוש  -ִמְתנֹוְצצֹות   ּוֵבֵעיֵניו א.  הָׂ נֹורָׂ  הַׂ

  

How pleasant the ringing the bells of the herd! 

"I am happy, healthy and fresh, 

May I be able to thus be carefree! " 

A terrible sadness pressed his heart, 

Tears flooded down his throat. 

A sudden great voice thundered, 

And lightning lit up the darkness. 

- I am the seer who anointed you king, 

From behind the cattle to the place I took you; 

Why did you call me from the burrows of decay? 

Why did you bring me to the lands of the living? 

Why did you take me from behind the sheep? 

Why did you make me governor of your people?  

“I wasted my strength in the storms of war, 

The domestic blessings turned into wilderness. 

Philistine surround me, horrors of death - 

My soul is depressed. 

"Man my goodness! What will God answer me? 

He left me - what shall I do? Answer me! 

“Why, have you made me king over your people, 

Why did you take me from behind the flock? " 

- For your obstinacy, your pride, God rages! 

Tomorrow you're with me, both you and your 

people! 

At the hour of the morning watch with no bow 

nor javelin 

On a light horse King Saul King Saul returns to 

camp 

His face is pale , but his heart does not fear , 

And his eyes twinkling; a terrible despair 



 

 אי אדמהר

 !ראי, אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד

 ברכה,מעון סתר, זרע טמנו...לא עוד-בחיקך, מלון

 ,פניני זגוגיות של כוסמת, זרע חטה כבדה

 .שועל חרדה-גרגר שעורה חתול כתם, שבלת

 

  :ראי, אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד

 ,פרחי פרחים בך טמנו רעננים ובהוד

 ,אשר נשקתם השמש מנשיקתה ראשונה

 .מצניע חן עם יפה קלח, קטרת כוסו נכונה

 ,ועד שידעו צהריים בעצם התם

 .אור נבטם-ובטרם רוו טל של בוקר בחלומות

 

 ,חלומות-הא לך הטובים בבנינו, נער טהר

 ,ברי לב, נקיי כפים, טרם חלאת אדמות

 ,דו שתי,ארג תקווה יום יבואוארג יומם עו

 ?אין לנו טובים מכל אלה. את הראית? ואיפה

 

 !ואת תכסי על כל אלה. יעל הצמח בעתו

 !מאה שערים הוד וכח, קדש לעם מכורתו

 ...ברוך קרבנם בסוד מות, כפר חיינו בהוד

 !ראי,אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד

 

See Oh Land 
See oh land how wasteful we have been. 

In your lap, place of blessing hiding womb we have hidden a 

seed no more. 

Glassy pearls of buckwheat, seeds of heavy wheat 

Grain of barley, draped by innocence, anxious oats. 

 

See oh land how wasteful we have been 

Flowery flowers we buried in you fresh and glorious 

Kissed by the sun’s first kiss 

Hidden beauty, graceful stem, their incense cup just full 

Before they knew noontime 

Before tunes of morning dew in the light dreams of their 

growing  

 

Here, take the best of our sons, pure dreaming youth 

Spotless hearts, clean of hands yet unspoiled 

The texture of their day is still wrap, weft of hope yet to 

come. 

We have no better, have you seen? And where? 

 

All these you shall cover, plant will grow in good time 

A hundred fold of splendor and might, sacred to the land 

Blessed is their sacrifice in the secret folds of death,  

Our lives’ ransom with glory 

See oh land how wasteful we have been 


