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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
, שַׂ חֲ ִקי עַׂ ל ַׂהחֲ לֹומֹות,שַׂ חֲ ִקי
.זּו אֲ נִי הַׂ חֹולֵם שָׂ ח
,שַׂ חֲ ִקי כִ י בָׂ אָׂ דָׂ ם ַׂאאֲ ִמין
.כִ י עֹודֶ נִי מַׂ אֲ ִמין בְָׂך
,שֹואפֶת
ֶ כִ י עֹוד נַׂפְ ִשי ְדרֹור
, ָׂפז-ל ֹא ְמכ ְַׂר ִתיהָׂ לְעֵ גֶל
,כִ י עֹוד ַׂאאֲ ִמין גַׂם בָׂ אָׂ דָׂ ם
. רּוחַׂ עָׂ ז,גַׂם בְ רּוחֹו
,הֶ בֶל-רּוחֹו י ְַׂשלִיְך כַׂבְ לֵי
;עָׂ ל-ְרֹוממֶ נּו בָׂ מֳ תֵ י
ְ י
,ל ֹא בָׂ ָׂרעָׂ ב יָׂמּות עֹובֵ ד
. פַׂת – לַׂדַׂ ל,ְדרֹור – ַׂל ֶנפֶש
,שַׂ חֲ ִקי כִ י גַׂם בְ ֵרעּות אַׂ אֲ ִמין
,ַׂאאֲ ִמין כִ י עֹוד ֶא ְמצָׂ א לֵב
,וֹותיו
ָׂ וֹותי גַׂם ִת ְק
ַׂ לֵב – ִת ְק
. יָׂבִ ין כְ אֵ ב,יָׂחּוש אֹשֶ ר
,ַׂאאֲ ִמינָׂה גַׂם בֶ עָׂ ִתיד
,ַׂאף ִאם י ְִרחַׂ ק זֶה הַׂ יֹום
ַׂאְך בֹוא יָׂבֹוא – י ְִשאּו שָׂ לֹום
.ָׂאז ּובְ ָׂרכָׂה ְלאֹם ִמ ְלאֹם
,יָׂשּוב יִפְ ַׂרח ָׂאז גַׂם עַׂ ִמי
,ּובָׂ ָׂא ֶרץ יָׂקּום דֹור
,כְ בָׂ לָׂיו יּוסַׂ ר מֶ נּו-בַׂ ְרזֶל
.בְ עַׂ יִן י ְִר ֶאה אֹור-עַׂ יִן
, יַׂעַׂ ש, יִפְ עַׂ ל, יֶאֱ הַׂ ב,י ְִחיֶה
,דֹור בָׂ ָׂא ֶרץ ָׂא ְמנָׂם חָׂ י
– בַׂ שָׂ מַׂ יִם,ל ֹא בֶ עָׂ ִתיד
.רּוחַׂ לֹו ֵאין דָׂ י-חַׂ יֵי
,שֹורר
ֵ ָׂאז ִשיר חָׂ דָׂ ש י ִָׂשיר ְמ
;ְליֹפִ י וְ נ ְִשגָׂב לִבֹו עֵ ר
 מֵ עַׂ ל ִקבְ ִרי, לַׂצָׂ עִ יר,לֹו
.פְ ָׂר ִחים ִיל ְְקטּו ַׂלזֵר

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

אומרים ישנה ארץ א
- אומרים ישנה ארץ
,ארץ שכורת שמש
?איה אותה ארץ
?איפה אותה שמש
- אומרים ישנה ארץ
,עמודיה שבעה
,שבעה כוכבי לכת
.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
,דבר בשבילנו
.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
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?

,  י ְֶשנָּׂה ֶא ֶרץ:אֹומ ִרים
ְ
...ֶא ֶרץ ְרוַׂת שֶ מֶ ש
, אֹותּה ֶא ֶרץ
ָׂ ַׂאיֵה
?ֵאיפֹה אֹותֹו שֶ מֶ ש

They say there is a land
Seven are its pillars
Seven stars shine
Over every hill

,  י ְֶשנָּׂה ֶא ֶרץ:אֹומ ִרים
ְ
, עַׂ מּודֶ יהָׂ ִשבְ עָׂ ה
 ֶלכֶת-ִשבְ עָׂ ה כֹוכְ בֵ י
.צָׂ צִ ים עַׂ ל כָׂל גִ בְ עָׂ ה

A land in which
All promises are kept
Whoever enters
Will meet Akiba

ֶא ֶרץ – בָׂ ּה י ְֻקיַׂם
,כָׂל אֲ שֶ ר ִאיש ִקּוָׂה
–נִכְ נַׂס כָׂל הַׂ נִכְ נָׂס
.ָׂפגַׂע בֹו ע ֲִקיבָׂ א

Shalom Akiba, Shalom Rabbi:
Where are all the saints?
Where is the Makabbi?

! ע ֲִקיבָׂ א,"שָׂ לֹום לְָך
! ַׂרבִ י,שָׂ לֹום לְָך
, דֹושים
ִ ֵאיפֹה הֵ ם הַׂ ְק
?"ֵאיפֹה הַׂ מַׂ כַׂבִ י

Akiba will answer:
The Rabbi will say
All Israel are saints,
You are the Makkabi

, עֹונֶה לֹו ע ֲִקיבָׂ א
:אֹומֵ ר לֹו הָׂ ַׂרבִ י
, דֹושים
ִ "כָׂל י ְִש ָׂר ֵאל ְק
!"ַׂא ָׂתה הַׂ מַׂ כַׂבִ י

All Israel are saints,
You are the Makkabi

,דֹושים
ִ "כָׂל י ְִש ָׂר ֵאל ְק
! ַׂא ָׂתה הַׂ מַׂ כַׂבִ י
!"ַׂא ָׂתה הַׂ מַׂ כַׂבִ י

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

לְ נֹ כַח פֶּ סֶּ ל אַ פֹולֹו
. אֵ ל נִ ְׁשכָּח מֵ עֹולָּם,אתי עָּדֶ יָך
ִ ָּב
,קֶ דֶ ם וְׁ י ִָּמים אֲחֵ ִרים-אֵ ל י ְַׁרחֵ י
,אָּ דָּ ם ַר ֲענַנִ ים-מֹולְֵך עַל ז ְִׁרמֵ י ְׁבנֵי
!ֲלּומים
ִ אֹונָּם ְׁב ִשפְׁ עַת ע-ִמ ְׁש ְׁב ֵרי
, אֵ ל ּדֹור אַ ִּד ִירים ּונְׁ פִ ילִ ים בָּ אָּ ֶרץ
כֹובֵ ש ִבזְׁרֹועֹו גַם גְׁ בּול שֹוכְׁ נֵי ָּר ִמים
בֹורים ְׁבבָּ נָּיו בַ עֲטֶ ֶרת
ִ ִלְׁ מֹושַ ב ג
,הַ ּדַ פְׁ נָּה עַל ִמצְׁ חָּ ם הַ גֵאֶ ה-ֲעלֵי
,רֹודֶ ה בֶ אֱלִ ילָּיו וְׁ נִ ְׁדמֶ ה לָּהֵ מָּ ה
;מֹושלֵי תֵ בֵ ל
ְׁ ל ִָּשית נֹוסָּ פֹות עַל סֹוד
, ְׁשכּור שֶ ַפע הַ חַ יִ ים,ּדֹור אֵ ל בָּ אָּ ֶרץ
.נָּכְׁ ִרי לְׁ גֹוי חֹולֶה ּולְׁ בֵ ית הַ כֹוא ֲִבים
,יֹ פִ י- כְׁ לִ יל, ַר ֲענָּן, נ ְֶׁאּדָּ ר, ַנעַר-אֵ ל
חַ יִ ים-ּומ ְׁס ְׁת ֵרי
ִ חֹולֵש עַל שֶ מֶ ש
, ָּגְׁ ָּונֶיה-ּובגִ נְׁ זֵי
ְׁ ְׁבע ְַׁרפִ לֵי הַ ִש ָּירה
;ְׁביַם הַ נִ גּונִ ים ְׁבאַ לְׁ פֵי ַגלֵימֹו
,אֵ ל גִ יל הַ חַ יִ ים ְׁבכָּל ע ְָּׁש ָּרם ַוהֲדָּ ָּרם
.תָּ קְׁ פָּם ּוצְׁ פּונֵי מַ ְׁשכִ יֹות גַוְׁ נֵיהֶ ם
?אתי עָּדֶ יָך – הַ ִאם ִהכ ְַׁרתָּ נִ י
ִ ָּב
! . . .  ִריב לָּנּו לְׁ עֹול ִָּמים:הּודי
ִ ְִׁהנְׁ נִ י הַ י
אֹוקְׁ יָּנֹוס בֵ ין חֶ לְׁ קֵ י יַבֶ שֶ ת-ִממֵ י
ְׁתהֹום הָּ רֹובֶ צֶ ת בֵ ינֵינּו יִ בָּ צֵ ר
.לְׁ מַ לֵא עַד פִ יהָּ ִב ְׁשאֹונָּם ַוהֲמֹונָּם
ע ֲָּרבֹות הֵ ן קָּ צְׁ רּו-ְׁשחָּ קִ ים וְׁ ַרחַ ב
 הַ מַ פְׁ ִריד,מֵ ִה ְׁשתָּ ֵר ַע בַ פ ֶֶרץ
. תֹורת אֲבֹותַ י ִמּדַ ת מַ ע ֲִריצֶ יָך
ַ
עֵינְׁ ָך הָּ רֹואָּ ה ִבי! ַיעַן ִה ְׁרחַ קְׁ ִתי
ֶלכֶת ִמכָּ ל אֲשֶ ר הָּ יּו לְׁ ָּפנַי
, –  ְׁתמּותָּ ה-וְׁ אַ ח ֲַרי ִבנְׁ ִתיב יֵתַ ע אָּ דָּ ם בֶ ן
,ִהנְׁ נִ י הָּ ִראשֹון ַלשָּ ִבים אֵ לֶיָך
,ֶרגַע בֹו קַ צְׁ ִתי ִבגְׁ ִסיסָּ ה לְׁ דֹורֹות
,ְׁבמֹועֵד בֹו אֶ ְׁשבֹ ר ֲאזִקֵ י הַ ֶנפֶש
. הַ ְּׁדבֵ קָּ ה בָּ אָּ ֶרץ,נַפְׁ ִשי הַ חַ יָּה
!זָּקֵ ן ַָּהעָּם – אֱלֹוהָּ יו זָּקְׁ נּו עִ מֹו
אֹונִ ים-ְׁרגָּשֹות נִ צְׁ מָּ ִתים ִבידֵ י ִח ְׁדלֵי
.קָּ מּו לִ ְׁת ִחיָּה ִמ ִמ ְׁסגַר מֵ אַ ת ּדֹורֹות
,קֹורא כָּל גְׁ ָּרם
ֵ יָּּה! – ִבי-יָּּה לִ י! אֹור-אֹור

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

.עֹורק
ֵ  כָּל, הֹוי חַ יִ ים! – כָּל עֶצֶ ם,חַ יִ ים
.וָּאָּ ב ֹא אֵ לֶיָך
יָּּה וְׁ חַ יִ ים-אֹור
,  מּול פִ ְׁסלְָּך אֶ קֹ ּדָּ ה,אתי עָּדֶ יָך
ִ ָּב
; פִ ְׁסלְׁ ָך – סֵ מֶ ל הַ מָּ אֹור בַ חַ יִ ים
, אֶ כְׁ ָּרעָּה לַּטֹוב וְׁ ַל ַנ ֲעלֶה,אֶ קֹ ד
,ַלאֲשֶ ר הּוא נִ שָּ א ִב ְׁמל ֹא כָּ ל הָּ עֹולָּם
,ַלאֲשֶ ר הּוא נ ְֶׁהּדָּ ר ִב ְׁמל ֹא כָּל הַ ְׁב ִריאָּ ה
.סֹודֹות הַ יְׁ צִ ָּירה-ַלאֲשֶ ר יֵש ְׁמרֹומָּ ם ְׁבסֹוד
,בּורה וְׁ לַיֹ פִ י
ָּ ְׁ לַג,אֶ כְׁ ַרע לַחַ יִ ים
 שֶ שָּ ְׁדדּו,הַ חֶ ְׁמּדָּ ה-אֶ כְׁ ַרע לְׁ כָּל ְׁשכִ יֹות
,פִ גְׁ ֵרי ֲאנ ִָּשים ְּׁורקַ ב ז ֶַרע אָּ דָּ ם
,צּורי שַ ּדַ י
ִ  ִמיַד,מֹורדֵ י הַ חַ יִ ים
ְׁ
,אֵ ל אֱלֹוהֵ י ִמ ְׁד ְׁברֹות הַ פֶ לִ י
, – ֹובשֵ י כְׁ ַנעַן ְׁבסּופָּה
ְׁ אֵ ל אֱלֹוהֵ י כ
. . . ַויַאַ ְׁסרּוהּו ִב ְׁרצּועֹות שֶ ל ְׁתפִ לִ ין
1899 ,היידלברג-אודיסה

Ein Dor
In the dark of night with neither bow nor Javelin
עין דור
On the back of a light horse Endora came King Saul.
…ּובְ חֶ ְשכַׂת הָׂ ַׂל ִיל בְ לִי ֶקשֶ ת וָׂשֶ ַׂלח
In one of the houses a dark light appeared:
.דֹורה בָׂא שָׂ אּול הַׂ מֶ ֶלְך
ָׂ עַׂ ל סּוס ַׂקל עֵ ין
:
ַׂיע
ִהֹופ
ה
ֶה
כ
ֵ
ּובְ ַׂאחַׂ ד הַׂ בָׂ ִתים אֹור
- " Here she lives " - the boy had quietly expressed.
. ַׂ הַׂ נַׂעַׂ ר לֹו חֶ ֶרש ִהבִ יע- " "פֹה ָׂתגּור- “The sorceress? - “Yes sir, here I am.”
." ִה ְננִי,  "כֵן אֲ דֹונִי- ?"א ְת בַׂ ֲעלַׂת הָׂ אֹוב
ַׂ "! רֹואה הַׂ ְר ִאינִי
ֶ ָׂ צֵ ל ה,  "נָׂא ָׂק ְס ִמי בָׂ אֹוב- “Conjured up your magic, Show me the Shadow of
,עֲלָׂטָׂ ה… ֵאש זְ וָׂועֹות…בַׂ פִ ינָׂה ַׂק ַׂלחַׂ ת
the seer!”
Darkness ...fire of horrors ...in the corner a cauldron,
…רֹותחַׂ ת
ַׂ
ּושמֹות כָׂל הַׂ שֵ ִדים ּובְ לִי ָׂלה
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The names of all the demons and a boiling concoction.
. י ְִת ַׂאבְ כּו כָׂל ִת ְמרֹות הֶ עָׂ שָׂ ן, יִזְ חָׂ לּו
Like a squirming snake in the Bashan grass
, ַׂ בַׂ גָׂפְ ִרית מָׂ שּוח, ּובְ מַׂ ֲעגָׂל הַׂ ְקסָׂ ִמים
Pillars of smoke crawling in
. ַׂ ל ֹא ִלבֹו יָׂנּוח, שָׂ ם ַׂי ֲעמֹד הַׂ מֶ ֶלְך
a vicious circle , sulfur anointed ,
…יצּורי ע ֲָׂרפֶל ּוצְ ל ִָׂמים נ ְִשעָׂ ִרים
ֵ ִו
There stand the king, restless is his heart
.ֶאגְ לֵי הַׂ זֵיעָׂ ה עַׂ ל ֶל ְחיֹו נִיג ִָׂרים
.דֹואבֶ ת
ֶ
 גַׂם נַׂפְ שֹו,ַׂאף רּוחֹו בֹו ָׂרפְ ָׂתה
Creatures of mist images of idols
! מַׂ ה יִמַׂ ס בֹו ִלבֹו וִ ינַׂבֵ א הַׂ מָׂ וֶת
Beads of sweat trickle down his cheek.
… יֶאֱ ָׂתיּו, וְ חַׂ יָׂיו בַׂ מַׂ חֲ זֶה יַׂעַׂ בְ רּו
His spirit slackened, his soul aches.
. ְשפ ָָׂׂתיו ְיבְ עָׂ יּו- "! הַׂ נַׂח לִי, "הַׂ נַׂח לִי
How his heart melts and prophesizes death
…עֲלָׂטָׂ ה… ֵאש זְ וָׂועֹות… ִד ְממַׂ ת הַׂ שַׂ חַׂ ת
His whole life passes in front of his eyes
…מַׂ עְ גָׂל הַׂ ְקסָׂ ִמים ַׂועֲשַׂ ן הַׂ ַׂק ַׂלחַׂ ת
"leave me alone, let me be” his lips whisper.
,וַׂיִזְ כֹר הַׂ מֶ לְֶך ֶאת גֶבַׂע ַׂועֲלּומָׂ יו
Darkness ... Fire ... silence of graves...
. טֶ ֶרם י ְִקדָׂ רּו עֹוד שָׂ מָׂ יו, ָׂאבִ יב חֶ ְלדֹו
Vicious circle and smoking Calderon...
:ן ְּתמּונֹות מַׂ ְר ִהיבֹות עֵ ינָׂיו ֶתחֱ זֶינָׂה
, ּו ָׂפרֹות ִת ְרעֶ ינָׂה, ַׂכַׂר נִ ְרחָׂ ב יֹופִ יע
The king remembered his youth at Geva,
. גַׂם ֵריחֹות עֲדָׂ נִים, ן ְּתכֶלֶת רּום שַׂ חַׂ ק
The spring of his days, before his skies darkened.
, חֲ סֹון כָׂאֲ לֹונִים, ֶאל ַׂתחַׂ ת עֵ ץ ֵא ָׂלה
Spectacular images his eyes beheld:
, הָׂ עֶ לֶם, שָׂ ם שָׂ ֵלו יָׂנּוחַׂ הָׂ רֹועֶ ה
.ֶם
ּולְ נֶגְ דֹו ִי ְר ְקדּו הַׂ בְ קָׂ ִרים בַׂ ֶתל
Vast meadows, grazing cows
…אְך יִפְ עֶ ה ָׂוהֶ דֶ ר,ַׂ ַׂאְך שַׂ ְל ָׂוה ָׂונֹעַׂ ם
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...

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

! מַׂ ה ָׂנעֲמּו צִ ְלצְ לֵי ַׂפעֲמֹון הָׂ עֶ דֶ ר
, גַׂם בָׂ ִריא גַׂם ַׂר ֲענָׂן, "אנֹכִ י הַׂ ְמאֻ שָׂ ר
ָׂ
"! יִתן אּו ָׂכ ָׂלה ּוכְ ָׂאז אֱ ִהי שָׂ אֲ נָׂן
ֵ ִמי
, נֹור ָׂאה ְסגֹור ִלבֹו ָׂלחָׂ צָׂ ה
ָׂ וַׂ עֲצֶ בֶ ת
. ִד ְמעָׂ ה ֶאל גְ רֹונֹו ָׂפ ָׂרצָׂ ה-ּוכְ מֹו ִשפְ עַׂ ת
,  ןַׂי ְַׂרעֵ ם קֹול גָׂדֹול וְ חָׂ זָׂק- ּופִ ְתאֹום
.וְ ִאשֹון הָׂ עָׂ לָׂטָׂ ה הֵ ִאיר הַׂ בָׂ זָׂק
, רֹואה לְמֶ ֶלְך ְמשָׂ חֶ ָך
ֶ ָׂ ָׂאנֹכִ י ה; הֹושיבְ ָך
ִ
ֹורי הַׂ בָׂ ָׂקר הֵ יכַׂל
ֵ מֵ ָׂאח
ִמ ְמ ִחילֹות ִר ָׂקבֹון עַׂ ל מַׂ ה ִה ְרגַׂזְ ָׂתנִי
? ִיתנִי
ָׂ ּולְא ְרצֹות הַׂ חַׂ יִים מַׂ ה הֶ ֱעל
ַׂ
מַׂ דוָׂעַׂ מֵ ַׂאחַׂ ר הַׂ צ ֹאן ל ְַׂק ְח ָׂתנִי? ּולְ נָׂגִ יד עַׂ ל עַׂ ְמָך כַׂיֹום זֶה שַׂ ְמ ָׂתנִי
,לִיתי כָׂל כ ִֹחי בְ סַׂ ֲערֹות ִמ ְלחָׂ מָׂ ה
ִ ִ"כ
.וְ ָׂא ְש ִרי בַׂ בַׂ יִת כְ בָׂר הָׂ יָׂה ל ְִשמָׂ מָׂ ה
- עּותי צַׂ לְמָׂ וֶת
ֵ ִ ב, עַׂ ם פְ לֶשֶ ת סַׂ בּונִי
.הָׂ רּוחַׂ הָׂ ָׂרעָׂ ה ְתדַׂ כְ ֵאנִי עַׂ ד מָׂ וֶת
?לֹוהים! מַׂ ה ֵאל ַׂי ֲע ֵננִי
ִ ֱ"איש הַׂ א
ִ
! מַׂ ה ֶאעְ שֶ ה ? ֲע ֵננִי- כִ י סָׂ ר מֵ עָׂ לָׂי
,  מֶ לְֶך עַׂ ל עַׂ ְמָך ְמשַׂ ְח ָׂתנִי,  הָׂ ה, ַׂ"מַׂ דּוע
"?חֹורי הַׂ צ ֹאן ל ְַׂק ְח ָׂתנִי
ֵ מַׂ דּועַׂ מֵ ָׂא
! לֹוהים יִזְ עַׂ ְמָך
ִ ֱ גְ אֹון לִיבְ ָך א,  עַׂ ל מֶ ְר ְיָך!  גַׂם ַׂא ָׂתה גַׂם עַׂ ְמָך, מָׂ חָׂ ר ַׂא ָׂתה עִ ִמי
מֹורת הַׂ ב ֶֹקר בְ לִי ֶקשֶ ת וָׂשֶ ַׂלח
ֶ בְ ַׂא ְש
,עַׂ ל סּוס ַׂקל הַׂ מַׂ חֲ נֶה שָׂ ב שָׂ אּול הַׂ מֶ ֶלְך
,מֹורא
ָׂ  ַׂאְך בְ ִלבֹו ֵאין, ּופָׂ נָׂיו חָׂ ָׂורּו
.נֹורא
ָׂ ַׂ הָׂ יֵאּוש ה- ּובֵ עֵ ינֵיו ִמ ְתנֹוצְ צֹות

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

ראי אדמה
! כי היינו בזבזנים עד מאוד, אדמה,ראי
לא עוד... זרע טמנו,מעון סתר,ברכה- מלון,בחיקך
, זרע חטה כבדה,פניני זגוגיות של כוסמת
.שועל חרדה- שבלת,גרגר שעורה חתול כתם
:  כי היינו בזבזנים עד מאוד, אדמה,ראי
,פרחי פרחים בך טמנו רעננים ובהוד
,אשר נשקתם השמש מנשיקתה ראשונה
. קטרת כוסו נכונה,מצניע חן עם יפה קלח
,ועד שידעו צהריים בעצם התם
.אור נבטם-ובטרם רוו טל של בוקר בחלומות
,חלומות- נער טהר,הא לך הטובים בבנינו
, טרם חלאת אדמות, נקיי כפים,ברי לב
,ארג תקווה יום יבוא,וארג יומם עודו שתי
? את הראית? ואיפה.אין לנו טובים מכל אלה
! יעל הצמח בעתו.ואת תכסי על כל אלה
! קדש לעם מכורתו,מאה שערים הוד וכח
... כפר חיינו בהוד,ברוך קרבנם בסוד מות
! כי היינו בזבזנים עד מאוד,אדמה,ראי

