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Klassiske jødiske sange gendigtet på dansk
Informa)on og originaltekster )l de gendigtede sange.
♬♬ September: Sukkot
”ׁ - “Shælåmit båna sukaשְלֹומִית ּבֹונָה סֻּכָה Oprindelig )tel:
Dansk )tel: Vi bygger en Sukkah
Oprindelig hebraisk tekst & melodi: Naomi Shemer
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
ׁ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 – og :l alle :der
”… ּ“ - “Kål ha-ålam kulåכָל הָעֹולָם ּכֻלֹו…“Oprindelig )tel:
”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
ּ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!

♬♬ November: Chanukah
” - “Chanuka åj chanukaחֲנֻּכָה אֹוי חֲנֻּכָה Oprindelig )tel:
Dansk )tel: Åj Chanukah
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
חֲנּוּכָה ,אֹוי חֲנּוּכָה
חֲנּוּכָה ,אֹוי חֲנּוּכָה
אַ יֹום טֹוב ,אַ שיינע,
אַ ליכטיגע ,אַ פריילעכע
נישט דאָ נאָך אַ זיינע,
אַלע נאַכט מִיט דריידלעך ,שפילן מִיר
הייסע פרישע לאַטקעס
עסן אָן אַ שיעור.
צינדט קינדער ,געשווינדער
די חנוכה ליכטלעך אנצונדען,
זאָגט עַל הַּנִּסִים ,מִיר דאנקן פאַר די נסים
לאָמיר אַלע טאַנצען צוזאמען,
זאָגט עַל הַּנִּסִים ,מִיר דאנקן פאַר די נסים
לאָמיר אַלע טאַנצען צוזאמען.
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♬♬ December: Chanukah
Oprindelig judæo-spansk (ladino) )tel: Ocho Kandelikas - “Åtjo kandelikas”
Dansk )tel: “O]e små lys”.
Oprindelig ladino tekst & melodi: Flory Jagoda (1923 i Sarajevo - 2021 i USA),
1983
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
Åtjo kandelikas
1) Chanukah linda sta aki,
åtjo kandelas para mi (2x)
[Omkvæd]:
O --- Una kandelika, dås kandelikas,
tres kandelikas, kuatro kandelikas, sintju
kandelikas, sejch kandelikas,
siete kandelikas, åtjo kandelas para mi
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: Tu BiShvat
” - “hashækædija pårachatהַּשְֵּקִדּיָה ּפֹוַרחַת Oprindelig )tel:
”!Dansk )tel: “Tu BiShvat er kommet
Oprindelig hebraisk tekst: Israel Dushman
Musik: Menashe Rabina
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
הַּשְֵּקִדּיָה ּפֹוַרחַת
הַּשְֵּקִדּיָה ּפֹוַרחַת,
וְׁשֶמֶׁש ּפָז זֹוַרחַת.
צִּפֳִרים מֵֹראׁש ּכָל ּגַג
מְבַּשְּרֹות אֶת ּבֹוא הֶחָג.
ט"ּו ּבִׁשְבָט הִּגִיעַ – חַג הָאִילָנֹות!
ט"ּו ּבִׁשְבָט הִּגִיעַ – חַג הָאִילָנֹות,
הָאֶָרץ מְׁשַּוַעַת
הִּגִיעָה עֵת לָטַעַת!
ּכָל אֶחָד יִּטַע ּפֹה עֵץ,
ּבְאִּתִים נֵצֵא חֹוצֵץ.
ט"ּו ּבִׁשְבָט הִּגִיעַ – חַג הָאִילָנֹות!
ט"ּו ּבִׁשְבָט הִּגִיעַ – חַג הָאִילָנֹות.
נִּטַע ּכָל הַר וָגֶבַע,
מִּדָן וְעַד ּבְאֵרׁ-שֶבַע.
וְאְַרצֵנּו ׁשּוב נִיַרׁש ,
אֶֶרץ זֵית יִצְהָר ּוְדבַׁש.
ט"ּו ּבִׁשְבָט הִּגִיעַ – חַג הָאִילָנֹות!
ט"ּו ּבִׁשְבָט הִּגִיעַ – חַג הָאִילָנֹות.
♬♬
♬♬
♬♬
♬♬
♬♬
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♬♬ Februar: Purim
”)ּ- “Pårimshpil (mischak purimפֹוִרימׁשְּפִיל )מִׂשְחַק ּפּוִרים( Oprindelig )tel:
”Dansk )tel: “Purim-spiel
Oprindelig hebraisk tekst: Levin Kipnis
Musik: Nahum Nardi
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
מִׂשְחַק ּפּוִרים
][Kongen:
אַחַתׁ ,שְּתַיִםׁ ,שָלֹוׁש
,אֲנִי אֲחַׁשְוֵרֹוׁש
ׁשְַרבִיט זָהָב לִי ּבַּיָד
וְכֶתֶר עַל הָֹראׁש.
][fortæller/ klovn:
לְכֻּלָנּו ,לְכֻּלָנּו
ּ,כֶתֶר עַל הָֹראׁש
ּכָל אֶחָד מֵאִּתָנּו
הּוא אֲחַׁשְוֵרֹוׁש.
…לָּה לָּה לָּה ][Alle synger:
][dronningen:
מַלְּכַת אֶסְּתֵר אֲנִי
,וְזֵר זָהָב יֵׁש לִי
?יֹוְדעִים אַּתֶם מִי ּדֹוִדי
מְָרּדְכַי הַּיְהּוִדי.
][fortæller/ klovn:
לְכֻּלָנּו ,לְכֻּלָנּו
,עַל ֹראׁשֵנּו זָר
ּכָל אַחַת מֵאִּתָנּו
הִיא מַלְּכַת אֶסְּתֵר.
…לָּה לָּה לָּה ][Alle synger:
][jøden Mordechaj:
,אֲנִי הּוא מְָרּדְכַי
ּ.תְכֵלֶת ּבְגַָדי
אָזְנֵי הַּמָן וְַרעֲׁשָנִים
הֵבֵאתִי לִילַָדי.
][Alle synger:
לָּה לָּה לָּה…
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♬♬ Marts: Purim
Oprindelig )tel:  ׁשֹוׁשַּנַת יַעֲֹקב- “Shåshanat Ja-akåv”
Dansk )tel: “Jakobs lilje”
Oprindelig hebraisk tekst: Ukendt forfa]er. Tradi)onel piyut (dvs. liturgisk digt)
i forbindelse med Purim, i Ashkenazi-tradi)onen. ca. 4. årh. e.kr.t.
Musik: Yedidiah Admon
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
ׁשֹוׁשַּנַת יַעֲֹקב
ׁשֹוׁשַּנַת יַעֲֹקב צָהֳלָה וְׁשִמְחָה ּבְִראֹותָם יַחַד ּתְכֵלֶת מְָרּדְכַי
ּ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
♬♬ April: Pesach
Oprindelig )tel:… “ ?מַה ּנִׁשְּתַּנָה- “Mah nishtana…?”
Dansk )tel: “Hva’ nyt i nat?”
Oprindelig hebraisk tekst nedskrevet ca. år 200 e.kr.t., fra Mishnah Pesachim
kap. 10 og dereoer 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
?…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: Yom Haatzmaut / Israels uaSængighedsdag
”“ - “Åd lå ahav) dajעֹוד ֹלא אָהַבְּתִי ּדַי“ Oprindelig )tel:
”Dansk )tel: “Med disse mine hænder
Oprindelig hebraisk tekst og musik: Naomi Shemer
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
עֹוד ֹלא אָהַבְּתִי ּדַי
ּבָאֵּלֶה 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:
אִי  -עֹוד ֹלא אָהַבְּתִי ּדַ…
עֹוד ֹלא הֵַקמְּתִי ׁשֵבֶט ,עֹוד ֹלא חִּבְַרּתִי ׁשִיר
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:
אִי  -עֹוד ֹלא אָהַבְּתִי ּדַי….
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:
אִי  -עֹוד ֹלא אָהַבְּתִי ּדַי….
♬♬
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♬♬ Juni: Shavuot
” “- “Salæjnu al kætæfæjnuסַּלֵינּו עַל ּכְתֵפֵינּו “ Oprindelig )tel:
”Dansk )tel: “Kurve på skuldrene
Oprindelig hebraisk tekst: Levin Kipnis
Musik: Yedidiah Admon
Gendigtet af Karen Salamon.
Musikvideo på dansk: h]ps://youtu.be/aCKIC6NhKFI
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: Shabbat
Oprindelig )tel: ( ׁשִיר הַּמַעֲלות )תהילים קכ”ו- “Shir hama-alåt” (Salme 126)
Dansk tekst: “Shir Hamaalot (Ops)gningssang)”
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
ׁ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: Rosh Hashana
”ּ” - “Bashana haba-aבַּשָּנָה הַּבָאָה“ Oprindelig )tel:
”Dansk )tel: “Næste år
Oprindelig hebraisk tekst: Ehud Manor (1941-2005).
Musik: Nurit Hirsch (1942-).
Dansk gendigtning: Karen Lisa Salamon
ּ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…
♬♬
♬♬
♬♬
♬♬
♬♬

