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Waiting and Hoping for Peace 

 

 In Israeli Songs and Poems 

 

 

 
Wait for Me    Constantin Semyonov – Avraham Shlonski 

 

It May Yet Be   Haim Hefer 

 

Believe – A day will come Raphael Klachkin 
 
Tomorrow    Naomi Shemer 
 
The Last War    Haim Hefer 
 
After War Song   Arik Einstein 
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 י לאת חכי 
 אברהם שלונסקי –קונסטנטין סמיונוב 

ֹזר ֶאחְּ י וְּ י לִּ  ַאתְּ ַחכִּ

י ֵהיֵטב  .ָאח, ַחכִּ

דֹור קְּ י ַגם בִּ י לִּ  ַאתְּ ַחכִּ

יר ַהֵלב רִּ ַסגְּ  .מִּ

 

ים פֹורִּ ֵעת כְּ י לְּ  ,ַאתְּ ַחכִּ

ֹחם י בְּ  ,ַאתְּ ַחכִּ

ים י ֵעת ֲאֵחרִּ  ַאתְּ ַחכִּ

חּו ַעד ֹתם ַתכְּ שְּ  .יִּ

 

לּוַאתְּ  י וְּ י ,ַחכִּ  – ַחכִּ

ָתב כְּ  ,לֹא ָיבֹוא מִּ

אּו לְּ ם ַגם יִּ י אִּ  ַאתְּ ַחכִּ

א ים ַלָשוְּ ַחכִּ  .ַהמְּ

 

ֹזר ֶאחְּ י וְּ י לִּ  ַאתְּ ַחכִּ

ָארּור ַהָסח  וְּ

מּוָרה ֵלאֹמר ָחה גְּ טְּ בִּ  :בְּ

ַכח" שְּ נִּ  .."ֵמת הּוא וְּ

 

ינּו ֵאם ָוָאב  ַיֲאמִּ

י ַחי י ֵאיֶננִּ  ,כִּ

יֲעפּו ַחכֹות א יִּ  ַלָשוְּ

 ,ָכל ֵרַעי, ַאַחי

 

ן ַמר תּו כֹוס ַייִּ שְּ יִּ  וְּ

י ָמתִּ שְּ  .ֵזֶכר נִּ

ָהר מְּ כֹוס נִּ י, וְּ  ַאתְּ ַחכִּ

י תִּ שְּ  .ַאל ָנא, ַאל תִּ

 

ֹזר ֶאחְּ י וְּ י לִּ  ַאתְּ ַחכִּ

ֹזָרה! ַחי  !ַחי ֶאחְּ

ָתאּו ֵלאֹמר שְּ  :ֵהָמה יִּ

ַוַדאי"  ."ֵנס הּוא בְּ

 

ין ָתאּו ָהבִּ שְּ  ֵהָמה יִּ

ָשם ין ַנפְּ  ,ֵאיְך ָתבִּ

ַחכֹוֵתְך י ַרק ַאתְּ בְּ  כִּ

י ָשם ינִּ תִּ ַצלְּ  .הִּ

 

י  תִּ ַצלְּ  זֹאת ֵנַדע –ֵאיְך נִּ

ַאתְּ  י וְּ  ַרק ֲאנִּ

ָכל ָאָדם י יֹוֵתר מִּ  כִּ

תְּ  ַחכֹות ָיַדעְּ  .לְּ

Wait for Me 
 Constantin Semyonov – Avraham Shlonski 

Wait for me I’ll come back 

Wait well. 

Wait for me even when 

The heart is darker than a rainy day 

 

Wait in freezing times 

Wait during the heat 

Wait when the others 

Are totally forgotten 

 

You wait, and wait even if 

Mo letter comes 

You wait even if  

Those who wait in vein will tire. 

 

Wait for me and I’ll come back 

And cursed be he who says 

Full of certitude: 

“He is dead and forgotten” 

 

Mom and dad will think 

I am not alive 

All my friends and brothers 

Will get tired of waiting 

 

They will drink some bitter wine 

In memory of my soul 

You, wait, the bitter cup 

Do not drink. 

 

Wait for me, I will come back 

Alive, I will, alive 

They will all wonder 

“It is a miracle for sure”. 

 

They will wonder 

Their soul unable to grasp, 

That only your waiting 

Saved me over there. 

 

How did I survive -? 

Only you and I will know 

Because more than any other person 

You knew how to wait. 
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  חפר חיים הן אפשר
 

ת כֶּ לֶּ שַּ ב בַּ ָבר נֹושֵׁ ָתו כְּ סְּ  הַּ
ָרִכים ָהָאָבק דְּ ט בַּ ע אַּ  ָשקַּ
ּיֹום הַּ ק וְּ ִיְך רַּ לַּ ָרף אֵׁ  ִנשְּ
ם חֹולֵׁ ל וְּ ִגיָשה עַּ חֹוָקה פְּ  .רְּ

 
ן ָשר הֵׁ פְּ ב עֹוד ִכי אֶּ רֶּ  ָיבֹוא עֶּ

ר עַּ שַּ הַּ ֲחֹרק וְּ  דּוָמם לֹו יַּ
ִיְך ינַּ עֵׁ יּו וְּ  טֹובֹות ֹכה ִיהְּ

מֹו ין כְּ ָחָמה אֵׁ  .ָבעֹוָלם ִמלְּ
 

ן ָשר הֵׁ פְּ ן, אֶּ ָשר הֵׁ פְּ  אֶּ
יֶּה ִּיהְּ ה שֶּ ָבר ּוטָפש זֶּ  ָמָחר כְּ

ן ָשר הֵׁ פְּ גִ  אֶּ ר יפ'ּובַּ ָעבַּ  שֶּ
חּוִרים ָשֲאגּו ר ִכי בַּ מַּ  ִנגְּ

ן ָשר הֵׁ פְּ ן, אֶּ ָשר הֵׁ פְּ  אֶּ
יֶּה ִּיהְּ ה שֶּ ָבר ָפשּוט זֶּ  .ָמָחר כְּ

 
ן ָשר הֵׁ פְּ ְך ִכי אֶּ רֵׁ דְּ ָעצּוב חַּ  הֶּ

ה כֶּ חַּ רֹון מְּ ִחוְּ  ִקירֹוָתיו בְּ
א קֹורֵׁ ינּו הּוא וְּ נֵׁ  ָלשּוב ִלשְּ

ָרבֹותִמ  ָרִכים, קְּ ָתו ִמדְּ  .ּוִמסְּ
 

ן ָשר הֵׁ פְּ אֹום ִכי אֶּ ש ִפתְּ  ִנָפגֵׁ
ָלט ִמשְּ ְך אֹו בְּ רֶּ דֶּ  ;ָעָפר בְּ

ן ָשר הֵׁ פְּ ין אֶּ ין ָעָשן בֵׁ ש ּובֵׁ  אֵׁ
ם ֲחֹלם גַּ ֹכל לַּ הַּ ָבר שֶּ ר כְּ מַּ  .ִנגְּ

 
 יבוא יום האמיני

 (2005) חפר שהוסיף מאוחר בית
 

ן ָשר הֵׁ פְּ ן, אֶּ ָשר הֵׁ פְּ ן, אֶּ ָשר הֵׁ פְּ  אֶּ
ָאה ָים ֲאָבל ִשנְּ ָזר הַּ כְּ  ָהאַּ

ִביב ינּו סְּ ּיֵׁ ש חַּ ש רֹוגֵׁ גֹועֵׁ  וְּ
יָמה אֵׁ ָמה, בְּ חֵׁ ש בְּ אֵׁ  ּובְּ

 
ב ֲאָבל רֶּ אי עֶּ דַּ  ָיבֹוא עֹוד וַּ

כֹוָכב ִיְך וְּ ינַּ עֵׁ ח בְּ רַּ  ִיזְּ
ת אֶּ ג וְּ שֹורֹות חַּ בְּ ּטֹובֹות הַּ  הַּ
י הּוא לַּ ִיְך אֵׁ לַּ אֵׁ ח וְּ לַּ  ִישְּ

 
 

It May Yet Be – It is possible 

Haim Hefer 

Autumn blows through falling leaves already 

The dust on the roads slowly sets 

And the day burns only towards you 

Dreaming of a distant meeting 

 

It may yet be that another evening will come 

And the gate will creak quietly 

And your eyes will be so good 

As if there was no war in the world 

 

Chorus: 

It may yet be, it may yet be 

That this will simply happen tomorrow 

Yes, it’s possible, that on the jeep that passed by - 

Young men roared, that it’s over 

It may yet be, it may yet be 

That this will simply happen tomorrow 

 

it may yet be that your sad room 

Waits with a paleness of walls 

And calls the two of us to return 

From battles, from roads and from autumn 

 

It may yet be we shall both meet 

At an outpost or a dirt road 

Yes, it’s possible even between smoke and fire - 

To dream that everything is already over 

 

Believe It A Day Will Come 

2005 addition 

It may yet happen, it may yet happen it may yet 

happen 

But the cruel sea of hatred 

Rages and storms around us 

With, anger and fire 

But the evening will yet come 

A star in your eyes will spark 

It will send us 

The festival of good tidings 
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 יבוא האמיני יום  
 קין'קלצ רפאל: מילים

 
ּיֹום נּו ִהיא ָאחֹות הַּ תֵׁ מְּ חַּ  ִמלְּ

ן  ִמָכאן ֲאִני ָרחֹוק ָלכֵׁ
ת ָנא ָתֹחִגי נּו אֶּ ִגיָשתֵׁ  פְּ

נּו ָבחֵׁ ִמטְּ ָקָטן בְּ  .הַּ
 

ל קֹוִמי עַּ ִתיהּו מְּ רְּ חַּ בְּ  שֶּ
ִין ָתִשיִמי לֹוא יַּ  כֹוִסית מְּ

ִאי ִאלּו ִתרְּ ה כְּ  הּוא ֲאִני זֶּ
ב מֹו ָתְךִא  יֹושֵׁ  .ָתִמיד כְּ

 
ֲאִמיִני  ָיבֹוא יֹום הַּ

יֶּה טֹוב ִטיחַּ  ִיהְּ בְּ  ָלְך מַּ
ק בֵׁ חַּ  ָאבֹוא אֹוָתְך לְּ
ֹכל הַּ  .ָלְך ָאִשיחַּ  וְּ

 
מֹול תְּ ֻעָלה אֶּ פְּ  ָיָצאנּו לַּ

ד ת עַּ ֹמרֶּ שְּ אַּ  ִראשֹוָנה לְּ
ּיֹום נּו הַּ טְּ נּו ָשקַּ עְּ גַּ ִנרְּ  וְּ

ִסיָפה כְּ ָבָנה ֹכה ּומַּ לְּ  .הַּ
 

ת גִ  אֶּ ִתי ִאָתְך יָשִתיפְּ רְּ  ָזכַּ
ְך ָלתֵׁ ִשמְּ ֻרָקה בְּ ּיְּ  הַּ

ָלה יְּ לַּ ִתי ֹכה, ִלי טֹוב הַּ רְּ  ָאמַּ
תְּ  ִכי רֹוָבה אַּ חֹוָקה קְּ רְּ  .מֵׁ
 

ֲאִמיִני  ...ָיבֹוא יֹום הַּ
 

ִחים ּנֹובְּ שֶּ ִנים ִפּיֹות כְּ טֶּ סְּ  הַּ
מֹות גֵׁ רְּ מַּ ֱאָנחֹות הַּ  נֶּ

ִתי ָאז בְּ שַּ חְּ ִני מַּ ֲעִבירֵׁ  תַּ
ִיְך לַּ ָעה ,אֵׁ ָאחֹות רֵׁ  .וְּ

 
ָאז ע וְּ דַּ ָרב – אֵׁ קְּ ם יֵׁש לַּ עַּ  טַּ
ף ִחיר ִכי אַּ מְּ אֹוד ָיָקר הַּ  מְּ
י דֵׁ ּיֹום כְּ י ָיבֹוא שֶּ ם אֵׁ עַּ  פַּ

ל ֹשם נּוכַּ יֹות ֹפה ִלנְּ ִלחְּ  !וְּ
 

ֲאִמיִני  בואיָ  יֹום הַּ

Believe – A day will come 
Raphael Klachkin 
Today our war is on, sister 
therefore I am far from here. 
Celebrate our meeting 
in our little kitchen. 
 
In my chosen place 
place a full glass of wine 
rejoice as though I am there 
sitting with you as always. 
 
Chorus: 
Believe it a day will come 
It'll be good, I promise you 
I'll come to embrace you  
and I will tell you all about it. 
(x2) 
 
Yesterday we went out to battle 
until the first watch of the night 
today we were quiet and calm 
and the moon is so silvery. 
 
I remembered my meeting with you 
in your green dress 
tonight I am well, I have said 
for you are near from far away. 
 
Chorus (x2) 
 
When the mouths of the Sten guns are 
barking 
the mortars sigh and groan 
then my thoughts will take me 
to you, friend and sister. 
 
And then I'll know - the battle has a 
meaning 
even though the price is high 
so that a day will come sometime 
when we can breathe here and live! 
 
Chorus (x2) 
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 מחר
  

 נעמי שמר: מילים ולחן

 

 

  מחר אולי נפליגה בספינות
  מחוף אילת עד חוף שנהב

  ועל המשחתות הישנות
  יטעינו תפוחי זהב

 
  כל זה אינו משל ולא חלום

  זה נכון כאור בצהריים
  כל זה יבוא מחר אם לא היום

  ואם לא מחר אז מחרתיים
 

  מחר אולי בכל המשעולים
  ארי בעדר צאן ינהג

  ענבליםמחר יכו באלף 
  המון פעמונים של חג

 
 ... כל זה אינו משל ולא חלום

 
  מחר יקומו אלף שיכונים

  ושיר יעוף במרפסות
  ושלל כלניות וצבעונים

  יעלו מתוך ההריסות
 

 ... כל זה אינו משל ולא חלום
 

  מחר כשהצבא יפשוט מדיו
  ליבנו יעבור לדום

  אחר כל איש יבנה בשתי ידיו
  וםאת מה שהוא חלם הי

 
 ...כל זה אינו משל ולא חלום

Tomorrow 

Naomi Shemer 

Tomorrow, perhaps, we’ll sail in boats 

from the shore of Eilat to the Ivory Coast. 

And the old destroyers 

will be loaded with oranges.  

  

All this is not a legend or a dream: 

It is as certain as the light of noon. 

All this will come tomorrow, if not today, 

And if not tomorrow, then the next day.  

  

Tomorrow, perhaps, in all the paths 

a lion will lead a flock of sheep. 

Tomorrow a thousand clappers 

will peal in holiday bells. 

 

Tomorrow a thousand flats will rise 

A song will fly over the terraces 

And poppies and tulips 

Will grow from the ruins  

  

tomorrow when the army takes off their uniforms 

our hearts will stand at attention. 

Tomorrow every man will build with his two hands 

what he has dreamed of today.  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
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   המלחמה האחרונה

 חפר חיים: מילים

 

 

  בשם כל הטנקיסטים ופניהם המאובקות

 , אשר עברו את כל האש והשחיקות

  בשם הימאים אשר פשטו על הנמלים

 . הם כבדות ממלח וגליםיועינ

 

  בשם הטייסים אשר פרצו אל קרב זועם

 . ונצרבו באש טילים ואש נון מם

  בשם הצנחנים שבין עופרת ועשן

 . ראו אותך, כמו מלאך, מעל ראשם

 

  אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה

 . שזאת תהיה המלחמה האחרונה

  אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה

 שזאת תהיה המלחמה האחרונה

 

  ברסק הפגזיםבשם התותחנים אשר 

 , היו עמוד האש לאורך החזית

  בשם חובשים רופאים שבנפשם ומאודם

 . החזירו רוח וחיים, השיבו דם

 

 , בשם הקשרים אשר קולם קרע לילות

 , בשם כל הגייסות והחילות

  בשם כל האבות אשר הלכו לקרב נורא

  - ושרוצים לשוב אלייך חזרה

 

 ... אני מבטיח לך ילדה

The Last War 
Haim Hefer 
 
 
For all the tank corps soldiers with their dusty faces 
Who survived all the enemy fire and grueling 
battles. 
For all the sailors who attacked the ports, 
Their eyes caked heavy with salt and waves . 
 
Chorus: 
I promise you - my little girl, 
That this will be the last war. 
  
Verse: 
For the pilots who broke through the deadly battle 
And were hit by rocket fire and anti-aircraft guns, 
For the paratroopers who, amid lead and smoke, 
Saw you overhead, like an angel . 
 
Chorus: 
  
Verse: 
For the artillerymen who, in the hailstorm of 
mortars 
Stood like a pillar of fire along the frontline, 
For the medics [and] doctors who, with all their soul 
and strength 
Restored breath and life itself, returning blood. 
  
Chorus : 
 
Verse: 
For the signalmen whose voice cut through the 
nights, 
For all the battalions and forces, 
For all the fathers who went into horrible battle 
Wanting to return home to you ... 
 
Chorus: 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=396&lang=1
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  מלחמה שיר של אחרי
  אריק איינשטיין

 
 

  שיר ישן נושן, שיר של חיילים
  שחוזרים אחרי הקרב

  - שיר של אהובה, מחכה לך
  מישהו שר את זה קודם

 
  זהו שיר אחרי מלחמה

  הוא תמיד מזכיר לי תקווה
  רהיא מחכה, אהובה כבר חוז

  זהו שיר שבא אחרי המלחמה
 

  הוא כותב מכתב, היא עונה שלושה
  ככה זה הולך תמיד

  - הוא שולח שיר, היא מוחה דמעה
  מישהו שר את זה קודם

 
 ... זהו שיר אחרי מלחמה

 
  כל הרחוב יוצא, וזורק פרחים

 . כמה טוב שבא שלום
  - הנה הם חוזרים, שיהיו בריאים

  מישהו שר את זה קודם
 
 ... הו שיר אחרי מלחמהז

 
  שיר ישן נושן, שיר של חיילים

 . שחוזרים אחרי הקרב
 

After War Song 
Arik Einstein 

 

An old, old son – a soldiers' song 

After they return from battle 

A song about a waiting loved one 

Someone must have sung this before… 

 

It's a an after war song 

It always reminds me of hope 

She waits, her lover soon returns 

It's a song that comes after the war. 

 

He writes a letter, she answers three 

That is the way it always is 

He sends a song, she wipes a tear 

Someone must have sung this before… 

 

It's an after war song… 

 

The whole street is out 

How great it is that peace has come 

Here they are returning, let them just be safe 

Someone must have sung this before… 

 

It's an after war song 

 

An old, old son – a soldiers' song 

After they return from battle 

 

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1

