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Jødiske sange - “klassikere 0l helligdagene”
September - en sang til Sukkot:
Høsten er i hus. Der er kun få dage mellem Jom Kippur og løvhy<efesten. Kun
kort =d =l at bygge den midler=dige hy<e, “for at slægt eBer slægt skal vide, at
jeg lod israeli<erne bo i løvhy<er, da jeg førte dem ud af Ægyptens land” (3.
Mosebog 23:43). Sangen handler om at forberede og opleve festen i fred og
fællesskab. Den oprindelige tekst er af Naomi Shemer (Israel 1930-2004).
Oprindelig =tel:  ׁשְלֹומִית ּבֹונָה סֻּכָה- “Shlåmit båna suka”
Dansk =tel: Vi bygger en Sukkah
Oprindelig hebraisk tekst & melodi: Naomi Shemer
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
Vi bygger en Sukkah
1) Vi bygger en Sukkah
Lidt tag på skal vi ha’
Og derfor har vi travlt i dag!
For alt skal være klar,
så løvhy<en blir’ rar:
Et ly hvor freden sænker sig.
For alt skal være klar,
så løvhy2en blir’ rar:
Et ly hvor freden sænker sig.

3) Bord, stol - og alt er klart.
Se, så er vi parat!
Vidunderlige =ng kan pluds’lig ske:
I denne her Sukkah
kan alle være der For her kan alle være med!
I denne her Sukkah
kan alle være der For her kan alle være med!

2) I hy<en er der pynt,
og hyggeligt og grønt.
Og Lulav =l at viBe med:
Pil-palme-myrte-gren,
gul Etrog: Se hvor pæn!
Her duBer, så man glæder sig!
Pil-palme-myrte-gren,
gul Etrog: Se hvor pæn!
Her duEer, så man glæder sig!

4) Og vi kan kigge op;
se gennem Schrachens top:
En stjerne lyser som en diamant!
Fred her i vor Sukkah
Hvor dejlig og hvor rar Vi bygged os et fredens ly.
Fred her i vor Sukkah
Hvor dejlig og hvor rar Vi bygged os et fredens ly.
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ׁשְלֹומִית ּבֹונֶה סֻּכַת ׁשָלֹום
ׁשְלֹומִית ּבֹונֶה סֻּכָה
מּואֶֶרת וִיֻרּקָה
עַל ּכֵן הִיא עֲסּוָקה הַּיֹום
וְאֵין זֹו סְתָם סֻּכָה
מּואֶֶרת וִיֻרּקָה,
ׁשְלֹומִית ּבֹונֶה סֻּכַת ׁשָלֹום.
—
הִיא ֹלא ּתִׁשְּכַח לָׂשִים
לּולָב וַהֲַדּסִים
עָנָף ׁשֶל עֲֵרבָה יָֹרק
ִרּמֹון ּבְתֹוְ עָלָיו
וְכָל ּפֵרֹות הַּסְתָו
עִם ֵריחַ ּבֻסְּתָנִים ָרחֹוק.
—
ּוכְׁשֶּשְּלֹומִית ּתֹאמַר
הִּבִיטּו ,זֶה נִגְמַר!
יְִקֶרה ּדָבָר נִפְלָא ּפִתְאֹום,
יָבֹואּו הַּשְּכֵנִים
ּכֻּלָם ּבַהֲמֹונִים,
ּולְכֻּלָם יִהְיֶה מָקֹום.
—
וְאָז מִּתֹוְ הַּסֶכְֶ
יָצִיץ לֹו וְיִזְַרח
ּכֹוכָב ּבָהִיר ּכְיַהֲלֹום,
ׁשָלֹום סֻּכַת ּפְלָאִים
מַה ּטֹוב ּומַה ּנָעִים,
ׁשְלֹומִית ּבָנְתָה סֻּכַת ׁשָלֹום!
♬♬
♬♬
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Oktober - en sang 0l alle 0der: “Hele
verden er; så vældigt smal en bro”
Citatet er hentet hos Rabbi Nachman
fra Breslau (Ukraine 1772-1810), der
var Ba’al Shem Tovs oldebarn og
chasidisk mys=ker. Fortolkningen er
ﬂertydig: Menneskets vej i livet er
som en overgang mellem =lstande. Vi
går som på en snæver, skrøbelig bro.
Bryder den sammen? Falder vi af?
Selvom vi går ved en afgrund, skal vi
holde fokus på den gode vej; de gode
handlinger. Helheden er Guds, så vi
må undgå at blive styret af frygten for
de enkelte trusler, vi undervejs
oplever. Broen kan symbolisere både
grænse, overgang og materiel væren.
Oprindelig =tel:“ּכָל הָעֹולָם
“… ּכֻלֹו- “Kål ha-ålam kulå …”
Dansk =tel: “Hele verden er; så
vældigt smal en bro”
Oprindelig tekst: Rabbi
Nachman af Breslau/ Nachman
fra Uman (1772-1810)
Hebraisk tekst-bearbejdning &
melodi: Rab. Baruch Chait
Dansk gendigtning: Karen Lisa
Salamon
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♬♬

Hele verden er; så vældigt
smal en bro
Hele verden er; så vældigt
smal en bro.
Aller vig=gst - vig=gst er: Frygt
slet ikke, frygt slet ikke - spor.

…ּכָל הָעֹולָם ּכֻלֹו
ּכָל הָעֹולָם ּכֻּלֹו ּגֶׁשֶר צָר מְאֹד
ּגֶׁשֶר צָר מְאֹד ּגֶׁשֶר צָר מְאֹד
ּכָל הָעֹולָם ּכֻּלֹו ּגֶׁשֶר צָר מְאֹד
ּגֶׁשֶר צָר מְאֹד
וְהָעִיָקר וְהָעִיָקר ֹלא לְפַחַד ֹלא לְפַחַד
ּכְלָל
!וְהָעִיָקר וְהָעִיָקר ֹלא לְפַחַד ּכְלָל

♬♬
♬♬
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November - en sang til Chanukah: “Åj Chanukah”
Den oprindelige sangtekst var på jiddish, og skrevet af Mordechai Rivesman
(Rusland 1868-1924). Vi hører om festlige chanukah-tradi=oner med dreydelsnurretop, latkes-pandekager og lys, og får et ultrakort resumé af selve
historien om Jehuda Makkabæerens sejr og genindvielsen af Templet. Sangen
er for længst blevet gendigtet på både engelsk og hebraisk, og nu altså også på
dansk.
Oprindelig =tel: חנוכה אוי חנוכה
Oprindelig jiddish tekst: Mordkhe (Mark) Rivesman, 1912
Oprindelig musik: måske en tradi=onel freylech, arr. af Hirsch Kopyt ca. 1909
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon

Åj Chanukah
1) Åj Chanukah, åj Chanukah,
En skøn fest at fejre!
Så munter, så lys=g!
Vidund’re og sejre!
Alle hygger sig
med sange og spil:
Drejdel, varme latkes
spis, hvad I vil!
Så tænder vi, venner
det hjælpende lys allerførst.
||: Be’r “Le-hadlik-ner” Miraklet er sket dér!
Se lys når mørket er størst! :||

♬♬
♬♬
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2) Åj Chanukah, åj Chanukah
Nye lys i stagen.
Vi når helt frem =l o<e.
Et ekstra lys om dagen.
Fra højre sæ<es lys i.
Fra venstre nye tændt.
Ved vinduet der står de,
Og gør miraklet kendt!
Så lærer vi, kære,
om Judah og Makkabi’erne som,
||: kæmped’ for frihed
ﬁk Templet gen-indviet
så Jøder frit ku’ dyrke jødedom. :||
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 אֹוי חֲנּוּכָה,חֲנּוּכָה
 אֹוי חֲנּוּכָה,חֲנּוּכָה
, אַ שיינע,אַ יֹום טֹוב
 אַ פריילעכע,אַ ליכטיגע
,נישט דאָ נאָך אַ זיינע
 שפילן מִיר,אַלע נאַכט מִיט דריידלעך
הייסע פרישע לאַטקעס
.עסן אָן אַ שיעור
 געשווינדער,צינדט קינדער
,די חנוכה ליכטלעך אנצונדען
 מִיר דאנקן פאַר די נסים,זאָגט עַל הַּנִּסִים
,לאָמיר אַלע טאַנצען צוזאמען
 מִיר דאנקן פאַר די נסים,זאָגט עַל הַּנִּסִים
.לאָמיר אַלע טאַנצען צוזאמען

December - endnu en sang til Chanuka: “Otte små lys”
Teksten er en gendigtning fra ladino. Flory Jagoda (Sarajevo 1923 - USA 2021)
voksede op i en musikalsk, sefardisk familie i Jugoslavien på Balkan (nu
Bosnien-Hercegovina). Hun overlevede Shoah, og kom =l USA. Her skrev hun i
ca. 1980 sangen om “de o<e små lys”, og den hyggelige, sefardiske chanukafejring. Jagoda var en vig=g drivkraB i genoplivningen af sefardisk musikalsk
kultur og dens jødisk-spanske sprog.
Oprindelig =tel: Ochos Kandelikas
Oprindelig ladino tekst & melodi: Flory Jagoda (1923 i Sarajevo - 2021 i USA),
1983
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon

5

Karen Lisa Salamon

2021-22/ 5782

OKe små lys
1) Så er det Chanuka, min ven,
vi fejrer, lyset kom igen!
Så er det Chanuka , min ven,
vi fejrer, lyset kom igen – - med:
[Omkvæd:]
Ét lille lys, og 2 små lys, og 3 små lys, og 4 små lys,
og 5 små lys og 6 små lys og 7 små lys – og:
8 små ﬂammer her hos os!
2) Lyset, der holder mørket bort.
Dagen, der bliver mindre kort.
Lyset, der holder mørket bort.
Dagen, der bliver mindre kort – - med:
[Omkvæd]
3) Mirakler holder ondskab hen;
Dém fejrer vi i dag, min ven!
Mirakler holder ondskab hen;
Dém fejrer vi i dag, min ven – - med:
[Omkvæd]
Åtjo kandelikas
1) Chanukah linda sta aki,
åtjo kandelas para mi (2x)
[Omkvæd:]
O --- Una kandelika, dås kandelikas,
tres kandelikas, kuatro kandelikas,
sintju kandelikas, seitj kandelikas,
siete kandelikas, åtjo kandelas para mi!
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2) Mutjas ﬁestas vo fazer,
kon alegrijas i plazer (2x)
[omkvæd]
3) Los pastelikos vo kumer,
kon almendrikas i la miel (2x)
[omkvæd]
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Januar - en sang til Tu BiShvat: “Tu BiShvat er kommet!”
Flere år inden staten Israel blev erklæret selvstændig, skrev Israel Dushman
(Vilnius, Litauen 1884 - Tel Aviv 1947) sin populære tekst om blomstrende
mandeltræer. Det er Tu BiShvat i “vort land”, skrev han. Der er fuglesang og
træplantning - “fra Dan =l Be’er Sheva”. I den danske gendigtning er indført en
dialog med det danske vejr på denne =d af året, hvor naturen ikke helt er
vågnet så meget endnu…
Oprindelig =tel: הַּשְֵּקִדּיָה ּפֹוַרחַת
Oprindelig hebraisk tekst: Israel Dushman
Musik: Menashe Rabina
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
Tu BiShvat er kommet!
1.Hvad er det nu vi kalder
den fest for træ’rnes alder?
- Rødder, stamme, gren og
kvist.
Ét år gået siden sidst….
Tu B'Shvat er kommet!
Nytårsfest for træer.
Tu B'Shvat er kommet!
Fest for alle træer.
2. De planter træer i Israel,
og vi går tur i skoven;
Blæst i alle træers top.
Vintergæk, en spire - knop!
Tu B'Shvat er kommet!
Nytårsfest for træer.
Tu B'Shvat er kommet!
Fest for alle træer.

7

3. Her venter vi på forår,
og vinter-solen skinner.
Træerne i vor allé,
sover i lidt snavset sne.
Tu B'Shvat er kommet!
Nytårsfest for træer.
Tu B'Shvat er kommet!
Fest for alle træer.
4. Så drømmer vi om Israel,
hvor mandeltræer blomstrer;
fugle synger meget smukt (og) der er mer’ end 7 slags
frugt.
Tu B'Shvat er kommet!
Nytårsfest for træer.
Tu B'Shvat er kommet!
Fest for alle træer.
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הַּשְֵּקִדּיָה ּפֹוַרחַת
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 הָאֶָרץ מְׁשַּוַעַת.2
!הִּגִיעָה עֵת לָטַעַת

, הַּשְֵּקִדּיָה ּפֹוַרחַת.1

,ּכָל אֶחָד יִּטַע ּפֹה עֵץ

.וְׁשֶמֶׁש ּפָז זֹוַרחַת

.ּבְאִּתִים נֵצֵא חֹוצֵץ
[omkvæd]

צִּפֳִרים מֵֹראׁש ּכָל ּגַג
.מְבַּשְּרֹות אֶת ּבֹוא הֶחָג

, נִּטַע ּכָל הַר וָגֶבַע.3
[omkvæd:]

.ׁשֶבַע-מִּדָן וְעַד ּבְאֵר

!ט"ּו ּבִׁשְבָט הִּגִיעַ – חַג הָאִילָנֹות

, וְאְַרצֵנּו ׁשּוב נִיַרׁש

,ט"ּו ּבִׁשְבָט הִּגִיעַ – חַג הָאִילָנֹות

.אֶֶרץ זֵית יִצְהָר ּוְדבַׁש
[omkvæd]

Februar - en sang til Purim: “Purimspiel”
Digteren Levin Kipnis (Ukraine ca.1894 - Israel 1990) skrev skuespil og mange
børnebøger, og var med =l at grundlægge af det første jødiske børneteater i
“bri=sk Palæs=na”. I sangteksten møder vi de vig=gste ﬁgurer fra det klassiske
Purimspiel - en folkelig teaterform med meget gamle rødder. Purimspiel er
dokumenteret i ashkenazisk kultur fra midten af 1500-tallet. En tradi=onel
Purim-revy består af citater fra Esthers Bog fra Bibelen blandet med musik,
dans, mime og anden optræden.
Oprindelig =tel:  משחק פורים/ ּפורימשּפיל
Oprindelig hebraisk tekst: Levin Kipnis
Musik: Nahum Nardi
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
!" 🎶$ " 🎶%" 🎶&" 🎶!
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Purim spiel
! Klar, parat, start:
Teater i en fart!
Kom klæd dig ud, alt det du vil:
Vi spiller Purim-spil!
" 🎶 La la, la….! 🎶
$ “- Guld og gods!
Jeg er Ahash-verosh!
Tar’ al den magt som man ka’ få,
med konge-krone på.
Jeg bestemmer her fra tronen, hvor jeg sidder ned.
Ejer næsten hele verden, men er bar’ så vred.”
% “- Skøn og klog,
er jeg i Esthers Bog.
Til Kongens Dronning blev jeg her
i Shushan Borg.
Som dronning bad jeg for mit folk, med diademet på.
I familie med mig, er jøden Mordechai.”
& “- Og jeg er Mordechaj,
Rexærdig, klog og sej.
Se, Homen-taschen har jeg med =l dig og dig og dig!”
" 🎶 La la la … 🎶
! I kongens ﬂo<e tøj
og på en hest så høj,
her rider Mordechaj afsted!
- Kom, vil du spille med?
9
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🎶
מִׂשְחַק ּפּוִרים
 “$אַחַתׁ ,שְּתַיִםׁ ,שָלֹוׁש
,אֲנִי אֲחַׁשְוֵרֹוׁש
ׁשְַרבִיט זָהָב לִי ּבַּיָד
וְכֶתֶר עַל הָֹראׁש“.
! לְכֻּלָנּו ,לְכֻּלָנּו
ּ,כֶתֶר עַל הָֹראׁש
ּכָל אֶחָד מֵאִּתָנּו
הּוא אֲחַׁשְוֵרֹוׁש.
🎶 "…לָּה לָּה לָּה 🎶 "
 “%מַלְּכַת אֶסְּתֵר אֲנִי
,וְזֵר זָהָב יֵׁש לִי
?יֹוְדעִים אַּתֶם מִי ּדֹוִדי
מְָרּדְכַי הַּיְהּוִדי“.
!לְכֻּלָנּו ,לְכֻּלָנּו
,עַל ֹראׁשֵנּו זָר
ּכָל אַחַת מֵאִּתָנּו
הִיא מַלְּכַת אֶסְּתֵר.
🎶 " …לָּה לָּה לָּה 🎶 "
& ”אֲנִי הּוא מְָרּדְכַי
ּ.תְכֵלֶת ּבְגַָדי
אָזְנֵי הַּמָן וְַרעֲׁשָנִים
הֵבֵאתִי לִילַָדי“.
🎶 " לָּה לָּה לָּה…
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Marts - endnu en sang til Purim:
“Jakobs lilje”
 שושנת יעקבer en tradi=onel piyut,
dvs. et liturgisk digt, der læses i
forbindelse med Megillat Esther på
Purim. Forfa<eren er ikke kendt, men
digtet er nok mindst 1600 år
gammelt. Jakobs lilje - Shoshanat
Jaakov - kan forstås som billede på
det jødiske folk. Ordet
“Shoshana” (lilje) er brugt symbolsk
ﬂere steder i Bibelen, og lyder
desuden lidt som “Shushan” - byen i
Persien, hvor Purimhistorien foregik.
Måske bruges liljen også som symbol
her, fordi dens blomst ligner en
Davidstjerne. Nogle oversæ<er
“Shoshana” med “rose”, men rosen
fandtes ikke i Israel på bibelsk =d.
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Jakobs lilje
Liljen, ja, Jakobs folk
jublede af glæde
da de så Mordechaj
klædt i kongeblåt.
Liljen, ja, Jakobs folk
jublede af glæde
da de så Mordechaj
klædt i kongeblåt.
Redningen,
varede for evigt,
De<e håb
som vil gå fra slægt =l slægt.
Baruch Mordechaj ha-Jehudi!
Baruch Mordechaj ha-Jehudi!

ׁשֹוׁשַּנַת יַעֲֹקב
ׁשֹוׁשַּנַת יַעֲֹקב צָהֳלָה וְׁשִמְחָה ּבְִראֹותָם
יַחַד ּתְכֵלֶת מְָרּדְכַי

Oprindelig =tel: שושנת יעקב
Oprindelig hebraisk tekst: Ukendt
forfa<er. Tradi=onel piyut (dvs.
liturgisk digt) i forbindelse med
Purim, i Ashkenazi-tradi=onen. ca. 4.
årh. kr.t.
Musik: Yedidiah Admon
Dansk gendigtning:
Karen Lisa Salamon
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ּתְׁשּועָתָם הָיְיִתָ לְנָצַח וְתְִקוָתָם ּבְכָל
ּדֹור וָדֹור
לְהֹוִדיעַ ׁשֶּכָל קֹווֶיָ ֹלא יְבֹוׁשֹו וְֹלא
ְָיִּכָלְמּו לָנֶצַח ּכָל הַחֹוסִים ּב
אָרּור הַּמָן אֲׁשֶר ּבִּקֵׁש לְאַּבְִדי
ּבָרּוְ מְָרּדְכַי הַּיְהּוִדי
אֲרּוָרה זֶֶרׁש אֵׁשֶת מַפְחִיִדי
ּבְרּוכָה אֶסְּתֵר ּבַעֲִדי
וְגַם חְַרבֹונָה זָכֹור לְטֹוב
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April - en sang til Pesach: “Hva’ nyt i nat?”
Mah nishtanah, ha-lajla hazeh ?
 הַּלַיְלָה הַּזֶה, מַה ּנִׁשְּתַּנָהer spørge-sangen, der spiller en vig=g rolle ved Seder
aBen i Pesach. Det er tradi=on, at den yngste person ved bordet synger
spørgsmålene fra Haggadah =l Pesach, om det særlige ved denne nat. Teksten
stammer fra Mishnah, og er i forskellige varianter citeret i Talmud. Den
oprindelige, hebraiske tekst blev nedskrevet for cirka 1800 år siden. De ﬁre
spørgsmål lægger op =l, at vi sammen fortæller og fejrer historien om
udgangen af Ægypten.
Oprindelig =tel: מַה ּנִׁשְּתַּנָה
Oprindelig hebraisk tekst nedskrevet ca. år 200 kr.t., fra Mishnah Pesachim kap.
10 og dereBer fra Haggadah =l Pesach.
Musik: Ephraim (Nieświżski) Abileah (1881-1953)
Musikvideo på dansk: h<ps://youtu.be/9nk53xHFelY
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon & Rosa S. Peskoﬀ
Hva’ nyt i nat?
1) Hva’ nyt i nat?
Ja, hva’ nyt i nat?
som ellers aldrig sker?
som ellers aldrig sker?
2) De andre aB’ner
spiser vi
surbrød og matzah
surbrød og matzah
— Denne her nat
Ja, denne her nat
Hvorfor mon kun matzah?
— Denne her nat
Ja, denne her nat
hvorfor mon kun matzah?
12
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3) De andre aB’ner
spiser vi
grønt af alle slags
grønt af alle slags
— Denne her nat
Ja, denne her nat
hvorfor mon kun de bitre slags?
— Denne her nat
Ja, denne her nat
hvorfor kun bitre slags?
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4) De andre aB’ner
dypper vi
slet ikke vores grønt
slet ikke vores grønt
— Denne her nat
Ja, denne her nat
der dypper vi igen-igen?
— Denne her nat
Ja, denne her nat
hvorfor igen-igen?

🎶

🎶
5) De andre aB’ner
spiser vi
og sidder eller står,
og sidder eller står.
“Kulanu mesubin!”
— Denne her nat
Ja, denne her nat
der læner vi =l siden?
—Denne her nat
Ja, denne her nat
hvorfor =l siden?
6)  הַּלַיְלָה הַּזֶה,מַה ּנִׁשְּתַּנָה
?מִּכָל הַּלֵילֹות? מִּכָל הַּלֵילֹות
lai, lai, lai….

?…מַה ּנִׁשְּתַּנָה
?מַה ּנִׁשְּתַּנָה הַּלַיְלָה הַּזֶה מִּכָל הַּלֵילֹות
! ּכּולֹו מַּצָה-  הַּלַיְלָה הַּזֶה,ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָנּו אֹוכְלִין חָמֵץ ּומַּצָה
! הַּלַיְלָה הַּזֶה מָרֹור- ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָנּו אֹוכְלִין ׁשְאָר יְָרקֹות
! הַּלַיְלָה הַּזֶה ׁשְּתֵי ּפְעָמִים- ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אֵין אָנּו מַטְּבִילִין אֲפִּלּו ּפַעַם אֶחָת
! הַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻלָנו מְסֻּבִין- ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָנּו אֹוכְלִין ּבֵין יֹוׁשְבִין ּובֵין מְסֻּבִין
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Maj - en sang til Jom Ha’atzmaut - Israels uafhængighedsdag: “Med disse
mine hænder”
Naomi Shemer skrev sin ﬂertydige sang om alle de vig=ge poten=aler og
ambi=oner, man har med sig - både personligt og for landet; kærligheden og
fællesskabet. Der er så meget at gøre og håbe, og nogle gange må der
prioriteres og vælges. Sangens omkvæd spiller på et berømt citat fra Rabbi
Hillel, fra Fædrenes Ordsprog i Mishnah: “Hvis jeg ikke sørger for mig selv,
hvem sørger da for mig? Og hvis jeg kun sørger for mig selv, hvad er jeg da? Og
hvis ikke nu, hvornår da?”
Oprindelig =tel: עוד לא אהבתי די
Oprindelig hebraisk tekst & musik: Naomi Shemer.
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
Med disse mine hænder
1) Med disse, mine hænder, der kan jeg bygge op,
og bringe vand =l ørknen, så tørken siger stop.
Og rense, reparere og hjælpe med at så og skabe skønne værker, der hvor min vej vil gå.
[Omkvæd:]
Håb - kan gøre mer’ endnu.
Hvis ikke jeg og du hvem skulle så, ku’?
Håb - vil gøre mer’ endnu.
Og hvis, hvis ikke nu?
Hvornår sku’ vi ku’?
2) Med disse, mine øjne, ser jeg hvordan det går.
Jeg ser hvor jeg kan hjælpe, hvor meget jeg nu når:
For byer skal fornys; vingårde passes godt,
Og græsset vokse grønt, og vandet holdes blåt.
[Omkvæd.]
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3) Med disse, mine ører, der hører jeg fra dig.
Hvordan du går og har det; fortæller du =l mig.
Ja, sammen kan vi grine og synge denne sang,
for venner og musik kan lave sam-klang.
][Omkvæd.
][ - Gentag omkvæd
עֹוד ֹלא אָהַבְּתִי ּדַי
ּ .1בָאֵּלֶה הַּיַָדיִם עֹוד ֹלא ּבָנִיתִי ּכְפַר
עֹוד ֹלא מָצָאתִי מַיִם ּבְאֶמְצַע הַּמְִדּבָר
עֹוד ֹלא צִּיְַרּתִי ּפֶַרח ,עֹוד ֹלא ּגִּלִיתִי אֵיְ
ּתֹובִיל אֹותִי הַּדֶֶרְ ּולְאָן אֲנִי הֹולְֵ
][Omkvæd:
אִי  -עֹוד ֹלא אָהַבְּתִי ּדַי
הָרּוחַ וְהַּשֶּמֶׁש עַל ּפָנַי
אִי  -עֹוד ֹלא אָמְַרּתִי ּדֵי
וְאִם ֹלא ,אִם ֹלא עַכְׁשָו אֵימָתַי?
עֹוד ֹלא ׁשָתַלְּתִי ּדֶׁשֶא ,עֹוד ֹלא הֵַקמְּתִי עִיר
עֹוד ֹלא נָטַעְּתִי ּכֶֶרם עַל ּכָל ּגִבְעֹות הַּגִיר
עֹוד ֹלא הַּכֹל עָׂשִיתִי מַּמָׁש ּבְמֹו יִָדי
עֹוד ֹלא הַּכֹל נִּסִיתִי ,עֹוד ֹלא אָהַבְּתִי ּדַי
][Omkvæd.
עֹוד ֹלא הֵַקמְּתִי ׁשֵבֶט ,עֹוד ֹלא חִּבְַרּתִיׁשִיר
עֹוד ֹלא יַָרד לִי ׁשֶלֶג ּבְאֶמְצַע הַּקָצִיר
אֲנִי עֹוד ֹלא ּכָתַבְּתִי אֶת זִכְרֹונֹותַי
עֹוד ֹלא ּבָנִיתִי לִי אֶת ּבֵית חֲלֹומֹותַי
אִי  -עֹוד ֹלא אָהַבְּתִי ּדַיוְ
][Omkvæd.
וְאַף עַל ּפִי ׁשֶאַּתְ ּפֹה ,וְאֵת ּכָל ּכְָ יָפֶה
מִּמְָ אֲנִי ּבֹוֵרחַ ּכְמֹו מִּמַּגֵפָה
עֹוד יֵׁש הְַרּבֵה ּדְבִָרים ׁשֶָרצִיתִי לַעֲׂשֹות
אַּתְ ּבֶטַח ּתִסְלְחִי לִי ּגַם ּבַּשָּנָה הַּזֹאת
][Omkvæd.
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Juni - en sang til Shavuot: “Kurve på skuldrene”
I sangen kny<es høsxesten i det moderne Israel sammen med tempel=dens
pilgrimsvandringer =l Shavuot, da førstefødte og jordejere fra alle dele af
landet bragte de særligt ﬁne afgrøder - Bikkurim - fra årets første høst, =l
Jerusalem i smukke kurve. Pligten =l at bringe oﬀergaverne =l Templet er
fastsat i Torah, og gjaldt kun for høst fra selve landet Israel, og kun for de
særlige 7 slags afgrøder som også nævnes i sangen. Levin Kipnis genskabte
stemningen fra festoptogenes sang, trommer og ﬂøjter.
Oprindelig =tel: סַּלֵינּו עַל ּכְתֵפֵינּו
Oprindelig hebraisk tekst: Levin Kipnis
Musik: Yedidiah Admon
Gendigtet af Karen Salamon.
Musikvideo på dansk: h<ps://youtu.be/aCKIC6NhKFI
Kurve på skuldrene
1) Kurve på skuldrene
og duer er med på vej’n,
Frugter og planter bær’ vi,
syv slags - som særligt tegn:
Hvede, byg, granatæbler og dejlig
vin,
ﬁgner, dadler, olie fra olivengren,
Hør hvor vi nu trommer!
Fløjtende vi kommer Bringer Bikkurim
af den første frugt!
Syv fra haverne
Det er shavuot!
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2) Langt væk fra slaveriet
Stod vi ved bjergets fod.
Syv uger eBer Pesach
ﬁk vi Torah’ens Bud.
[- og vi ﬁk:]
Hvede, byg, granatæbler og dejlig
vin,
ﬁgner, dadler, olie fra olivengren,
Hør hvor vi nu trommer!
Fløjtende vi kommer Bringer Bikkurim
af den første frugt!
Syv fra haverne
Det er shavuot!
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סַּלֵינּו עַל ּכְתֵפֵינּו
סַּלֵינּו עַל ּכְתֵפֵינּו,
ָראׁשֵינּו עֲטּוִרים,
מִּקְצֹות הָאֶָרץ ּבָאנּו,
הֵבֵאנּו ּבִּכּוִרים.
מִיהּוָדה ,מִיהּוָדה ,מִּשֹּומְרֹון,
מִן הָעֵמֶק ,מִן הָעֵמֶק וְהַּגָלִיל –
ּפַּנּו ּדֶֶרְ לָנּו,
ּבִּכּוִרים אִּתָנּו,
הְַ ,הְַ ,הְַ ּבַּתֹף ,חַּלֵל ּבֶחָלִיל!
ׂשֵָדינּו וְגַּנֵינּו
הִבְׁשִילּו יְבּולִים,
ּכְָרמֵינּו ,מְִקׁשֹותֵינּו
ּבִּכְרּו ּפְִרי הִּלּולִים.
ּתְאֵנִיםּ ,תְאֵנִיםּ ,תַּפּוחִים,
עֲנָבִים ,עֲנָבִים ּוׁשְֵקִדים –
ּפַּנּו ּדֶֶרְ לָנּו,
ּבִּכּוִרים אִּתָנּו,
הְַ ,הְַ ,הְַ ּבַּתֹף ,חַּלֵל ּבֶחָלִיל!
מַה ּטֹבּו מַעְּגָלֵינּו,
מַה ּיָפּו הַּטּוִרים!
זִמְַרת הָאֶָרץ לָנּו,
הֵבֵאנּו ּבִּכּוִרים,
מִּגֹולָן ,מִּגֹולָן מִּבָׁשָן,
מִן הַּנֶגֶב ,מִן הַּנֶגֶב וְהַּיְַרּדֵן!
ּפַּנּו ּדֶֶרְ לָנּו,
ּבִּכּוִרים אִּתָנּו,
הְַ ,הְַ ,הְַ ּבַּתֹף ,חַּלֵל ּבֶחָלִיל!
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Juli - en sang til Shabbat: “Shir hamaalot”
Salme nr. 126 fra Salmernes Bog ﬁndes allerede i ﬂere danske oversæ<elser.
Her er den gendigtet, så den kan synges =l de tradi=onelle melodier, som
allerede bruges =l den hebraiske originalversion. På shabbat, helligdage og ved
visse andre festmål=der synger mange denne salme inden den afslu<ende
bordbøn Birkat HaMazon. Salmen blev sandsynligvis sunget ved
valfartsfesterne på tempel=den, ved ops=gningen op ad bakken og trinene =l
templet i Jerusalem.Oprindelig =tel: (ׁשִיר הַּמַעֲלות )תהילים קכ"ו
Oprindelig hebraisk tekst: Salme nr. 126, Salmernes Bog i Bibelen.
Melodi: Gendigtningen passer =l ﬂere af de tradi=onelle melodier, som bruges
=l Shir hamaalot i hebraisk version. Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon.
Shir hamaalot
Ops=gnings-sang:
Dengang Hashem hjemførte Zion:
Vi gik som i en drøm.
Fyldt med la<er
var vore munde
og på tungerne
glædessang.
Så folkefærdene sagde:
Hashem har gjort - det herligt for dem.
Hashem har gjort - det herligt for os.
Og vi var så jublende.
Vend da, Hashem, =l godt vor lykke strømmende som bække i Negev.
De som sår med tårer i øje,
de vil høste med glæde.
Med gråd i øje går de ud
mens de bærer plante-frø.
Med vældig glæde, kommer de hjem,
bærende på deres neg.
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ׁשִיר הַּמַעֲלֹות
ׁשִיר הַּמַעֲלֹות
ּבְׁשּוב ה' אֶת ׁשִיבַת צִּיֹון
הָיִינּו ּכְחֹלְמִים
אָז יִּמָלֵא ׂשְחֹוק ּפִינּו
ּולְׁשֹונֵנּו ִרּנָה
אָז יֹאמְרּו בַּגֹויִם
הִגְּדִיל ה' לַעֲׂשֹות עִם אֵּלֶה
הִגְּדִיל ה' לַעֲׂשֹות עִּמָנּו
הָיִינּו ׂשְמֵחִים
ׁשּובָה ה' אֶת ׁשְבִיתֵנּו
ּכַאֲפִיִקים ּבַּנֶגֶב
הַּזְֹרעִים ּבְִדמְעָה
ּבְִרּנָה יְִקצֹרּו
הָלֹוְ יֵלְֵ ּובָכֹה
נֹׂשֵא מֶׁשְֶ הַּזַָרע
ּבֹא יָבֹא בְִרּנָה
נֹׂשֵא אֲלֻּמֹתָיו
🎶 🎶

🎶

🎶 🎶

🎶
🎶 🎶

🎶

🎶

🎶

🎶 🎶

🎶 🎶
🎶 🎶
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August - en sang til Rosh Hashana: “Næste år”
Ehud Manor (Israel 1941- 2005) var en af Israels mest produk=ve poeter, og
teksxorfa<er =l ﬂere pop-hits. Sangen om det nye år spejler mindst 2000 års
jødiske bønner for frem=den og det kommende år: bashana haba’ah. Digtet er
skrevet som både et ønske for det nye år, der nu er på vej, og som et
drømmende håb om en bedre verden. Manor havde netop mistet sin bror (der
var død under værnepligt i 1968) da han skrev om sammen at kunne sidde på
altanen med friske druer og tælle trækfugle med lysende, hvide vinger.
Beskrivelserne kan både ses som melankolske erindringer og som et håb om en
paradisisk, fælles frem=d.
Oprindelig hebraisk tekst: Ehud Manor (1941-2005).
Musik: Nurit Hirsch (1942-).
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
Næste år
1) Tænk engang, næste år, at sidde på altanen,
kigge ud over marker i fred.
Høre børns glade råb på lege-fodbold-banen,
og se trækfugle ﬂyve afsted.
Alt blir godt, når vi når
[l det kommende år Bashana bashana haba’ah!
2) SaBig frugt, sød og frisk, og lige =l at dele
står på bordet i vinløvets ly.
LuBig brise, lidt skygge, frisker på det hele;
vejens støv, svedent græs - og en sky…
Alt blir godt, når vi når
[l det kommende år Bashana bashana haba’ah!
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3) I det kommende år vil vi spejde op mod himlen,
og med hænderne skærme vort blik.
!Og se dér, en smuk hejre: Hvide vingers vimlen
!I dem skinner solens musik
Alt blir godt, når vi når
 [l det kommende år!Bashana bashana haba’ah
ּבַּשָּנָה הַּבָאָה
ּבַּשָּנָה הַּבָאָה נֵׁשֵב עַל הַּמְִרּפֶסֶת
וְנִסְּפֹר צִּפֹוִרים נֹוְדדֹות.
יְלִָדים ּבַחֻפְׁשָה יְׂשַחֲקּו ּתֹופֶסֶת
ּבֵין הַּבַיִת לְבֵין הַּשָּדֹות.
][Omkvæd:
עֹוד ּתְִראֶה ,עֹוד ּתְִראֶה
ּכַּמָה טֹוב יִהְיֶה
ּבַּשָּנָהּ ,בַּשָּנָה הַּבָאָה.
עֲנָבִים אֲדֹומִים יַבְׁשִילּו עַד הָעֶֶרב
וְיֻּגְׁשּו צֹונְנִים לַּשֻּלְחָן.
וְרּוחֹות ְרדּומִים יִׂשְאּו אֶל אֵם הֲָדְרָ
עִּתֹונִים יְׁשֵנִים וְעָנָן.
][Omkvæd:
עֹוד ּתְִראֶה ,עֹוד ּתְִראֶה…
ּבַּשָּנָה הַּבָאָה נִפְֹרׁש ּכַּפֹות יַָדיִם
מּול הָאֹור הַּנִּגָר הַּלָבָן
אֲנַּפֶה לְבָנָה ּתִפְֹרׂש ּבְאֹור ּכְנָפַיִם
וְהַּשֶּמֶׁש ּתִזְַרח ּבְתֹוכָן.
][Omkvæd:
עֹוד ּתְִראֶה ,עֹוד ּתְִראֶה…
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