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ADAMAH 
VESHAMAYIM
  
http://www.youtube.com/
watch?v=ijKJV-
ArTR4&feature=related  
http://www.youtube.com/
watch?v=ssWc4J6Mn1w&f
eature=related  
http://www.youtube.com/
watch?v=gZRNszyuj0Y&feat
ure=related  

 
Adama Veshamayim,  
Chom Ha'esh,  
Tzlil hamayim 
 
Ani margish zot begufi,  
beruchi, benishmati. 
 
Heya…heya…heya…hey
a.....heya 
Heya…heya…ho….……
…… 
 
Heya…heya…heya…hey
a.....heya 
Heya…heya…ho….……
…… 
 
Ani margish zot begufi,  

beruchi, benishmati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EARTH & SKY  
 
 
 

 

Earth and sky, 
The heat of fire 
The sound of water 
 
I feel it in my body,  
in my spirit, in my soul. 
 
Heya…heya…heya…hey
a.....heya 
Heya…heya…ho….……
…… 
 
Heya…heya…heya…hey
a.....heya 
Heya…heya…ho….……
…… 
 
I feel it in my body,  
in my spirit, in my soul. 
 
----------------------------------
--------- 
from the original: 

Dry earth - warm fire 
cold wind - deep water 
I can feel it in my body, 
I can feel it in my soul…” 
(a rainbow gathering 
song) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země a nebe  
?Insp.?: (Ž89:12) Tváť 

jsou nebesa, tvá také i 

země, okršlek i plnost 

jeho ty jsi založil. 

(Ž79:17)  Ty jsi založil 

všecky končiny země, 

léto i zimy ty jsi 
sformoval.  

(Ž104:24)  Jak mnozí 

a velicí jsou skutkové 
tvoji, Hospodine! 

Všeckys je moudře 

učinil, plná jest země 

bohatství tvého. 
(Ž107:35)  Pustiny 

obrací v jezera, a zemi 

vyprahlou v prameny 
vod. 
Země a nebe  

Teplo ohně  

Zvuk vody  

 

Cítím to v mém těle,  

v mém duchu, v mé 

duši.  

 

Heya ... heya ... heya ... 

heya ..... heya  

Heya ... heya ho ... .... ...  

Heya ... heya ... heya ... 

heya ..... heya  

 

Cítím to v mém těle,  

v mém duchu, v mé 

duši.  

---------------------------------- 

z originálu:  

 

Vyschlá země-žár ohně-  

ledový vítr-hluboké 

vody  

Cítím to v mém těle, 

v mém duchu, v mé 

duši  

 

(…duha shromaţďování 

píseň…) 

http://www.youtube.com/watch?v=ijKJV-ArTR4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ijKJV-ArTR4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ijKJV-ArTR4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ssWc4J6Mn1w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ssWc4J6Mn1w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ssWc4J6Mn1w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gZRNszyuj0Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gZRNszyuj0Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gZRNszyuj0Y&feature=related
http://israelidances.com/Audio/Adama Veshamayim (C) Gadi Bitton-2008 _ Lehakat Segol.ram
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AL KANFEY 

HAKESEF על 

 הכסף כנפי

http://www.youtube.com/

watch?v=ykP7k__p1Hs&fea

ture=related  

Al kanfei hakesef rechuvim 
Abirei haru'ach be'avim. 
Ha'azim vehatovim 
Kivnei-reshev yagbiu uf 

Uvetoch shamayim neki'im 
Zoharim shiv'at hareki'im 
Va'anachnu mamri'im 
MiGolan ve'ad Yam-Suf 

Chorus: 
Nas hayam vayisov achor;  
Vehanahar - charava 
Tas achi ufanav la'or  
Vediglo alai ahava 

Hasulam raglav ba'adama 
Ach rosho bishmei 
hamilchama 
Tas achi el mul chama 
Kivnei-reshef yagbi'u uf 

Hu cholef kelahav 
hachermesh 
Hu kachetz shaluach 
velochesh 
Hu kotev michtav shel esh 
MiGolan ve'ad Yam-Suf 
 
Chorus: 
Nas hayam vayisov achor;  
Vehanahar - charava 
Tas achi ufanav la'or  
Vediglo alai ahava 

Al kanfei hakesef rechuvim 
Abirei haru'ach be'avim 
Ha'azim vehatovim 

Kivnei-reshef yagbi'u uf 

 

 

 

 

ON SILVER WINGS 

They ride on silver wings 
Heroes of the wind, in the 
clouds. 
The strong and the good 
Like birds, they will soar 
high.  
Within clear skies 
The seven heavens shine 
And we take off and fly 
From Golan to the Red Sea 
Chorus: 
The sea has fled and turned 
back;  
And the river - turned to dry 
land 
My brother flies and his face 
is toward the light 
And his flag is over me, like 
love 
The ladder's feet are on the 
ground 
But its head is in the skies of 
war  
My brother flies toward the 
sun. 
Like birds, they will soar 
high  
He passes like the blade of a 
sickle 
He is like an arrow sent out, 
whistling by 
He writes a letter of fire 
From Golan to the Red Sea 
Chorus: 
The sea has fled and turned 
back;  
And the river - turned to dry 
land 
My brother flies and his face 
is toward the light 
And his flag is over me, like 
love 
They ride on silver wings 
Heroes of the wind, in the 
clouds 
The strong and the good 
Like birds, soaring high  
 
 

 

 
 
 
 

Na stříbrných křídlech 
 
 
Jejich jízda na stříbrných křídlech  
Hrdinové z větru, v oblacích.  
Silné a dobré  
Stejně jako ptáci, budou stoupat 
vysoko.  
 
Uvnitř jasné oblohy  

Sedmi nebi svítí  
A my jsme vzlétnout a letět  
Z Golan do Rudého moře  
 
Chorus:  
Moře má uprchl a otočila se 
zpátky;  
A řeka - obrátil na souš  

Můj bratr mouchy a jeho tvář je 
ke světlu  
 
A jeho vlajka je nade mnou, jako 
láska  
Ţebřík nohy jsou na zemi  
Ale jeho hlava je v nebi války  
 
Můj bratr letí ke slunci.  
Stejně jako ptáci, budou stoupat 
vysoké  
On prochází jako nůţ srpem  
On je jako šíp poslal ven, pískání 
na  
Píše dopis poţáru  
Z Golan do Rudého moře  
 

Chorus:  
 
 
A jeho vlajka je nade mnou, jako 
láska  
Jejich jízda na stříbrných křídlech  
Hrdinové z větru, v oblacích  
Silné a dobré  
Stejně jako ptáci, tyčící vysoké 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ykP7k__p1Hs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ykP7k__p1Hs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ykP7k__p1Hs&feature=related
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AM ECHAD  

http://www.youtube.com/watch?
v=D0DqoUzUyzM  

 

Shanim kulam sho'alim 
lamah bati lepo, 
yashavti vechashavti vechakarti 
ech bichlal heg'ati lepo? 
aba amar saba vesavta 
azvu hakol veba'u lepo, 
va'ani haneshamah sheli po, 
shorashim ba'adamah sheli po, 
shehitchalti ligdol, 
az, hitchalti lish'ol, 
Imaleh, ta'ani, 
lo hevanti  
ech zeh sheheg'anu lepo? 
Ima amrah saba vesavta 
azvu hakol vaba'u lepo, 
ach sheli banah olam po, 
hadodim vahadodot kulam po. 
 
Chorus: 
Anu am echad, im oto chalom, 
yachad la'ad, chayim miyom leyom, 
anu am echad, yesh lanu makom, 
az tnu la'ahavah reg'a linshom. 
 
(Arabic) 
Ve'im atem sho'alim,  
az ani oneh bekanut, 
shum davar bacha'im  
lo yachzir ta'am sheli legalut, 
avru me'ot shanim  
ad sheyatz'anu 
me'avdut lecherut, 
betach she'lo bekalut, 
belibi betochi zeh charut, 
ani gadalti kan (kan),  
lo chozer lesham (sham) 
chevreh ta'aminu  
she'oti gam dam lo yaziz mikan, 
hakrovim, hachaverim, hayeladim,  
kol davar sheyakar li kan, 
chaval lekulam al hazman, 
ani kan velo ne'elam. 
 
Chorus 

 

 

 

 

 

 

ONE NATION  

 

For years everyone's been 
asking 
why I came here, 
I sat and thought and 
researched 
how indeed did I get here? 
Dad said Grandpa and 
Grandma 
left everything and came here, 
me and my soul are here, 
roots are in the ground here, 
as I began to grow, 
then I began to ask 
Mommy, answer,  
I didn't understand 
how did we get here? 
Mom said Grandpa and 
Grandma 
left everything and came here, 
my brother built a world here, 
uncles and aunts, all are here. 
 
Chorus: 
We are one nation, with the 
same dream, 
together forever, living from 
day to day, 
we are one nation, we have a 
place 
so give love a moment to 
breathe. 
 
[Arabic] 
And if you're asking,  
then I answer in honesty, 
nothing in life  
willl return my desire for exile, 
hundreds of years passed  
until we went 
from slavery to freedom, 
surely not easily, 
in my heart, inside me it's 
engraved, 
I grew up here,  
I'm not going back there 
believe me gang 
that even blood won't move me 
from here, 
relatives, friends, children 
all things dear to me are here, 
it's a waste of everyone's time, 
I'm here and I'm not 
disappearing. 
 
 

 

 

Jeden národ  

Roky se kaţdý ptá  
proč jsem sem přišel,  
Seděl jsem a přemýšlel a 
zkoumal, 
jak jsem se sem vlastně 
dostal? 
Táta mi řekl, ţe děda a 
babička všechno opustili a 
přišli sem,  
já a moje duše jsou zde,  
Kořeny jsou v této zemi,  
jak jsem rostl,  
začal jsem se ptát  
Mami, odpověz,  
Já tomu nerozumím  
Jak jsme se sem dostali?  
Máma mi řekla, ţe děda a 
babička všechno opustili a 
přišli sem,  
můj bratr si tu vybudoval 
kariéru,  
strýcové a tety, všichni jsou 
tu.  

Chorus:  
Jsme jeden národ, se 
stejným snem,  
navţdy spolu, ţijeme ze dne 
na den,  
jsme jeden národ, máme 
své místo  
tak dát lásku a chvíli dýchat.  
 

[Arabština]  

A kdyţ se ptáš,  
pak poctivě odpovím,  
nic v ţivotě nevrátí mou 
touhu po vyhnanství,  
stovky let minulo od doby, 
kdy jsme vyšli 
z otroctví na svobodu,  
samozřejmě ne snadno,  
v mém srdci, uvnitř mě je to 
vyryto,  
Vyrůstal jsem tady,  
Nevrátím se zpátky 
věř mi moje parto 
dokonce ani krev mě 
nedonutí  odsud odejít,  
příbuzní, přátelé, děti  
všechno, co je mi drahé, je 
tady,  
je to ztráta času kaţdého z 
nás,  
Jsem tady a nezmizím.  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=D0DqoUzUyzM
http://www.youtube.com/watch?v=D0DqoUzUyzM
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Amalel sir 

http://www.youtube.com/
watch?v=ghB5zE0TsQo  

http://www.youtube.com/
watch?v=KnYDAlX-
CJ8&feature=related  

 

 

Ayumah behar hamor.  
Ali lach uvaseri. 
Venashir beshir 
mizmor.  
Benigun leyotzri. 
Lefaneiha, lefaneiha,  
bnei malach 
hamonim. 
Vehi tashir, vehi 
tashir,  
bekol shirah ne'imah: 
Hei, hei,... 
 
Veta'ali bechen mibor.  
Le'afrech tin'ari: 
Umiyayin shehu 
shamur.  
Tni li ve'ashkeri: 
Zmirot shir, zmirot 
shir,  
vehaf'tzachat renanim. 
Vekol halel, vekol 
halel,  
betoch kodesh 
p'nimah: 
Hei, hei,... 
 
Beshirei neginotav.  
Azamer besimchati: 
Ve'azkir litzd'kotav.  
Be'ozi vezimrati: 
Sh'chakim hem, 
sh'chakim hem,  
vegalgalim nechonim. 
Yafat ayin, yafat ayin,  
bezivah ta'atzimah: 

Hei, hei,... 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zazpívám píseň 
 
Předivná Myrhová hora  
zvedá se a přináší nové 
zprávy.  
A zazpíváme písneň 
ţalmů  
v melodii svému Tvůrci. 
A před ní, před ní,  
mnoho andělských 
synů  
a ona zazpívá, zazpívá  
ve zvuku její libé písně:  
Hej, hej, … 

 
A z jámy vyroste do 
krásy.  
Setřeste z tebe prach:  
a z vína, které se 
zachovalo.  
Dej mi a já budu pít:  
písně melodii, písně 
melodii,  
Otevře se radostná 
píseň  
a hlas chvály, chvály,  
ve svatosti uvnitř:  
Hej, hej, ...  
 
Písni jeho melodií 
Budu zpívat v mé 
radosti:  
A já si smím připomínat 
jeho spravedlnost 
v mé síle a mé písni:  
jsou v nebi, v nebi,  
a v pravidelných 
kruzích.  
 
Nádherné oči, 
nádherné oči 
ona se slzou zavře:  
Hej, hej, ... 

 

 
 
 
 

AN 

I WILL SAY THE 
SONG 
 

Awesome on Mount 
Myrrh 
rise and bring news. 
And we will sing a song 
of psalm 
in a melody to my 
maker. 
In front of her, in front of 
her, 
many sons of an angel 
and she will sing, she 
will sing 
in the sound of her 
pleasant song: 
Hey, hey,... 
 
And rise in beauty from 
a hole. 
shake off your dust: 
and from the wine that's 
preserved. 
Give me and I will drink: 
song melodies, song 
melodies, 
opening of joyful songs 
and the voice of praise, 
of praise, 
within the holiness 
inside: 
Hey, hey,... 
 
The songs of his 
melodies 
I will sing in my joy: 
And I shall remind of his 
justice 
in my strength and my 
song: 
they are the sky, the 
sky, 
and the right cirlces. 
Pretty-eyed, pretty-eyed 
she will close with a 
tear: 
Hey, hey,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ghB5zE0TsQo
http://www.youtube.com/watch?v=ghB5zE0TsQo
http://www.youtube.com/watch?v=KnYDAlX-CJ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KnYDAlX-CJ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KnYDAlX-CJ8&feature=related
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ANA BEKOACH  

ANA BECHO'ACH  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=FRqAW8YchFc&feature=related  

Ana becho'ach, g'dulat yemincha, 

tatir tz'rura 

Kabel rinat amcha sagveinu, 

tahareinu nora 

(x2) 

 

Na gibor dorshei yichudcha, k'vavat 

shamrem 

Barchem taharem, rachamei 

tzidkatcha 

Tamid gamlem, chasin kadosh 

Berov tuvcha, nahel adatecha 

Yachid ge'eh le'amcha p'neh, zochrei 

k'dushatecha 

Shavateinu kabel ushma 

tza'akateinu, yode'a ta'alumot 

 

(Baruch shem k'vod malchuto 

le'olam va'ed) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

WE BEG THEE  

We beg thee with the strength 

and greatness of thy right arm-

Untangle our knotted fate. 

Accept your people's song, 

elevate and purify us (x2) 

 

Please, heroic one, those who 

pursue your uniqueness- 

guard them as the pupil of an 

eye. 

Bless them, purify them, pity 

them,  

may your righteousness always 

reward them. 

Powerful and Holy One, in 

goodness lead your flock. 

Unique and proud one, to your 

people turn, 

who remember your holiness. 

Accept our cries, and hear our 

screams,  

oh knower of mysteries. 

(Blessed is the name of his 

noble kingdom orever and ever.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosíme Tě 

Prosíme Tě úpěnlivě, 

mocnou paţí nás 

vyprosti z trápení. 

Přijmi píseň svého lidu, 

Pozdvihni a očisti 

nás.(2x) 

 

Prosíme, ó Veliký, 

ty, kteří uctívají Tebe 

Jediného, střez jako 

zřítelnici svého oka. 

Ţehnej jim, očišťuj je. 

Ať Tvá spravedlnost je 

vţdy oměňuje. 

 

Mocný a Svatý, ve své 

dobrotě veď své stádo. 

Ty jediný, vznešený, 

obrať se ke svému lidu, 

který připomíná Tvoji 

svatost. 

 

Přijmi naše prosby, 

naslouchej našemu 

volání, Ty, který Jediný 

znáš tajemství. 

Poţehnáno buď jméno 

Tvého vznešeného 

Království na věky věků! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FRqAW8YchFc&feature=related
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ANI MA'AMIN 

http://www.youtube.com/watch?v

=fr3cLyEUizw&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=2

-r4R19EKdY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=z

r272zWoWt4  

http://www.youtube.com/watch?v=GLbD
HQkaQLk&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=eGHiII
m2CeE&feature=related 

Ani ma'amin,  
Be'emuna shelema 

Beviat hamashiach ani 
ma'amin 
Beviat hamashiach, 
ma'amin 
Beviat hamashiach ani 
ma'amin 
Beviat hamashiach, 
ma'amin 

Veaf al pi 
sheyitmahmeha 
Im kol zeh, achake loh 
Veaf al pi 
sheyitmahmeha 
Im kol zeh, achake loh 

Im kol zeh, im kol zeh, 
achake loh 
Achake bechol yom 
sheyavoh 
Im kol zeh, im kol zeh, 
achake loh 
Achake bechol yom 
sheyavoh 

(sof) 

 

 

 

 

I BELIEVE 

believe with complete 
faith  
In the coming of the 
Messiah, I believe 
 
Believe in the coming of 
the Messiah 
In the coming of the 
Messiah, I believe 
Believe in the coming of 
the Messiah  

 
And even though he 
may tarry 
Nonetheless I will wait 
for him 
And even though he 
may tarry 
Nonetheless I will wait 
for him 
 
Nonetheless, I will wait 
for him 
I will wait every day for 
him to come 
Nonetheless, I will wait 
for him 
I will wait every day for 
him to come 

(Ending)  
I believe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věřím  
Věř s naprostou 
důvěrou  
v příchod Mesiáše! Já 
věřím! 
Věř v příchod 
Mesiáše!  
V příchod Mesiáše já 
věřím!  
Věř v příchod 
Mesiáše! 

A i kdyby se  
opožďoval,  
přesto na něj budu 
čekat!  
A i kdyby se  
opožďoval, 
přesto na něj budu 
čekat! 

Vytrvale, vytrvale Ho 
budu čekat,  
budu čekat Jeho 
příchod každý den.  
Vytrvale, vytrvale Ho 
budu čekat 
budu čekat Jeho 
příchod každý den. 
Já věřím! 

MUSIC 
Avihu 
Medina 

SINGER Daklon  

CD 

Daklon: 
Traditional 
Songs 
Part I  
(B'shirim 
Shel 
Masoret) 
 Track 1  

DANCE 
CHOREOGRAPHER  

Avner 
Naim   
1993 

DANCE FORMAT  Circle 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fr3cLyEUizw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fr3cLyEUizw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2-r4R19EKdY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2-r4R19EKdY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zr272zWoWt4
http://www.youtube.com/watch?v=zr272zWoWt4
http://www.youtube.com/watch?v=GLbDHQkaQLk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GLbDHQkaQLk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eGHiIIm2CeE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eGHiIIm2CeE&feature=related
http://www.hebrewsongs.com/artists-daklon.htm
http://www.israel-music.com/?product=1029
http://www.israel-music.com/?product=1029
http://www.israel-music.com/?product=1029
http://www.israel-music.com/?product=1029
http://www.israel-music.com/?product=1029
http://www.israel-music.com/?product=1029
http://www.israel-music.com/?product=1029
http://www.israelidances.com/search.asp?S=A&intPageNo=1&ChoreographerName=Avner%20Naim
http://www.israelidances.com/search.asp?S=A&intPageNo=1&ChoreographerName=Avner%20Naim
http://www.israelidances.com/dance_details.asp?DanceID=253
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Žalm 121 

ARIM ROSHI  

 
http://www.youtube.com/watch?v=
gEPnsigcH0s 
 

Holech ani ka'et bemish'ol 

hahoveh 

keyeled haholech lo 

le'ibud 

kapot yadai hen mushatot 

mevak'shot et ha'ezrah 

leham'shich itach et 

hamas'a 

uvatz'dadim haprachim 

ke'ilu ibdu et zehutam 

mechapsim od keren or 

sheta'azor 

od legimah k'tanah shel 

mayim 

mima'ayanei hachoch'mah 

tavi lahem et hatikvah 

 

 

Arim roshi, 

esa einai el heharim 

bamer'chakim 

vekoli yishama keze'akah, 

ket'filat ha'adam 

velibi yikra 

me'ayin yavo ezri 

 

 

 

Over ani ka'et bein nofim 

chadashim 

hatza'adim hem na'asim 

ko iti'im 

mah yesh sham she'ein po 

sha'al oti over 

mah balev atah shomer 

k'shish ha'ir kshe'al gabo 

munach kol avaro 

mabit saviv umechapes et 

olamo 

k'shehahoveh kol kach 

kasheh 

lo omer davar, 

arim roshi el hamachar 

 

 

 

 

 

 

Arim roshi... 

I WILL RAISE MY 

HEAD  

 
I walk now in the path of the 
present 

like a child walking into 

oblivion 

my hands are extended 
asking for help to continue 

the journey with you 

and on the sides the flowers 
as though they lost their 

identity 

searching for a ray of light 
that would help 

another small gulp of water 

from the wells of wisdome 

that will bring them the hope 
 

I will raise my head, 

I'll lift my eyes to the 
mountains in the distance 

and my voice will be heard 

as a scream, 

as a prayer of a human 
and my heart will call out 

"where will my help come 

from" 
 

I pass now between new 

landscapes 
the steps are taken so slowly 

what is there that is not here 

I asked a passer-by 

what do you guard in your 
heart 

the city senior whose whole 

past rests on his back 
glances around and looks for 

his world 

when the present is so hard 
he doesn't say a word, 

I will raise my head toward 

tomorrow 

 
I will raise my head... 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

POZVEDNU SVOU 
HLAVU 
Jdu cestou přítomnosti 

jako dítě, které se ztratilo… 

mé ruce jsou rozpažené, 

prosím o pomoc, abych mohl 

pokračovat na cestě s tebou… 

A květiny podél, jakoby ztratily 

svou totožnost, 

hledají paprsek světla, který  by 
pomohl...(hledají) aspoň malý 

doušek vody z pramenů 

moudrosti, 

který jim přinese naději. 

 

Pozvednu svou hlavu, 

upnu své oči k horám v dáli 

a můj hlas bude znít naléhavě, 

jako modlitba člověka… 

a mé srdce zakřičí: 

„Odkud mi přijde pomoc?!“ 
 

Putuji k nové krajině 

Mé kroky jsou tak pomalé… 

Co je tam, to není zde… 

Zeptal jsem se kolemjdoucího: 

Co skrýváš ve svém srdci? 

Zdejší stařec, s celou svojí 

minulostí na hřbetě- 

pátravě se rozhlédne a hledá 

svůj svět… 

Vždyť dnešek je tak těžký… 

Neříká  ani slovo. 
Já pozvednu svou hlavu vstříc 

zítřkům! 

Pozvednu svou hlavu ... 

 
KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 

1613 

Kniha Žalmů, kapitola 121 

 
V tomto žalmu prorok svatý učí, že 
jest daremní věc pomoci hledati 

jinde kdekoli, než v Hospodinu 
samém; tu že jest jistá vždycky, 

čehož i užitky ukazuje.  
1 Píseň stupňů. Pozdvihuji očí 

svých k horám, odkudž by mi 
přišla pomoc.  
2 Pomoc má jest od Hospodina, 
kterýž učinil nebe i zemi.  
3 Nedopustíť, aby se pohnouti 
měla noha tvá, nedřímeť 

strážný tvůj.  
4 Aj, nedřímeť, ovšem nespí 

ten, kterýž ostříhá Izraele.  
5 Hospodin strážce tvůj, 

Hospodin zastínění tvé tobě po 
pravici.  
6 Nebudeť bíti na tě slunce ve 
dne, ani měsíc v noci.  
7 Hospodin tě ostříhati bude 
ode všeho zlého, ostříhati bude 

duše tvé.  
8 Hospodin ostříhati tě bude, 

když vycházeti i vcházeti 
budeš, od tohoto času až na 

věky.  

http://www.youtube.com/watch?v=gEPnsigcH0s
http://www.youtube.com/watch?v=gEPnsigcH0s
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Balada 

lema´ayn 

http://www.youtube.com/watch?v=UYw_

ZY7WN50  

http://www.youtube.com/watch?v=JmBR

VSZk_aw&feature=related 

Nashir lachem nigun yashan  

Nigun yashan al ma'ayan  

Al ma'ayan shovav  

Meimav hayu tzlulim tzlulim  

Galav hayu kchulim kchulim  

Me'al lechof zahav  

Haya notzetz ba'avivim  

Haya noshek ibey ibim  

Chotz sedot dagan  

Haya marve noded ayef  

Vela'ilan hamitkofef  

Et chiyuto natan  

Chorus: 

Aval me'omek nishmato hamo 

hama  

Ve'ergato shafach lesahar 

vechama  

Nishaf lane'elam velachalom 

nichma  

Velo yada el ma el ma  

Ach yom echad rotet  me'od  

Bikesh me'el haneharot  

Aseni na gadol  

Rotze ani eshed lihyot  

Rotze ani lizrom ligot  

Befele hamachol  

Sho'ef ani harchek lindod  

Be'oz lehania tachanot  

Laset gishrey zahav  

Sho'ef ani lihyot amok  

Ad cheker en ve'ad en sof  

Im oniyot al gav  

Vechach me'omek,,,  

Shama ha'el lama'ayan  

Vechol mevukasho natan  

Vayolicho layam  

Hayam baketzef halavan  

Bala et shir hama'ayan  

Vegoralo nechtam  

Hayam gadol mabua kat  

Mitko nimlach shiro avad  

Lo od yarve noded  

Verak dayag echad katan  

Shama et bchi hama'ayn  

Asher bikesh latzet  

Veshuv me'omek... 

 

 

 

 

A BALLAD TO A SPRING 

 
We will sing to you an old song  

An old song about a spring  

About a naughty spring  

With very clear water  

With very blue waves  

Above golden sand  

 

It sparkled in the springtime  

It kissed new beginnings  

Crossing grain fields  

Filling the thirst of a tired 

wanderer  

And gave it's livelihood  

To a bent tree  

 

But from the bottom of its soul it 

cried  

And poured it's longing to the sun 

and the moon  

Striving to the unknown and 

longed to the dream  

But did not know what exactly it 

wants  

 

One day - trembling  

It asked from the God of the rivers  

Make me big  

I want to be a waterfall  

I want to run  

Like the wonder of dancing  

 

I would like to wander far  

To move mills strongly  

To carry golden bridges  

I want to be deep  

To research every thing  

With ships on my back  

 

God has heard it  

And he granted the spring's wishes  

Took him along to sea  

The sea with its white foam  

Swallowed the spring's song  

And its destiny was signed  

The sea is big a small fountain  

It's sweetness filled with salt  

Its song was lost  

It will not satisfy the thirst of the 

wanderer  

And only one small fisherman  

Heard the spring's cry  

The spring that wanted to come 

out 

 

 

 

BALADA O PRAMENI 

Zazpíváme vám starou 
píseň 
Starou píseň o prameni 
O neposedném prameni 
S průzračně čistou vodou 
S azurově modrými vlnami 
A také o zlatém písku 
 
Zjara to v něm zajiskřilo 
Jako polibky nových začátků 
Protéká čerstvě osetým 
polem 
Zaţene ţízeň znaveného 
poutníka 
A dá ţivot sehnutým 
stromům 
 
Ale ze dna jeho duše je 
slyšet volání 
Vylévá své touhy slunci a 
měsíci 
Snaţí se o neznámý a 
vytouţený sen 
Ale neví, co vlastně chce 
 
Pojednou - chvění 
To řeka prosí Boha 
Udělej mě větší 
Chci být vodopádem 
Chci utíkat 
Jako úchvatný tanec 
 
Ráda bych putovala dál 
Naplno roztočila mlýnská 
kola 
Nesla zlaté mosty 
Chci být hlubší 
Všecičko prozkoumat 
S loděmi na svých zádech 
 
Bůh to slyšel 
A splnil přání toho pramene 
Vzal ho aţ k moři 
K moři s bílou pěnou 
A to spolykalo píseň 
pramene 
A jeho osud byl spečetěn 
Moře je velká fontánka 
Krásně naplněná solí 
Píseň pramene zmizela 
Uţ nezaţene ţízeň 
znaveného poutníka 
Jen jeden malý rybář 
Slyšel to volání pramene 
Toho pramene, které se 
chtělo projevit 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UYw_ZY7WN50
http://www.youtube.com/watch?v=UYw_ZY7WN50
http://www.youtube.com/watch?v=JmBRVSZk_aw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JmBRVSZk_aw&feature=related
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DAVID MELECH 
YISRAEL (1) 
 
http://www.youtube.co
m/watch?v=Li3h0JW1vr8
&feature=related  
 

 

David Melech Yisrael 

k'shehayah ro'eh 

yashav al sel'a vechilel 

do re mi fa mi fa re 

 Vehag'daim vehaseiot 

izim vegam k'vasim 

pa'u me-me-me-me-me-me 

eizeh nigun mak'sim 

 Nimla olam befeiyot 

shel hagda'im vehaseiot 

shel hak'vasim veharechelot 

bayamim uvaleilot 

 David hini'ach chalilo 

beshir shaket natan kolo 

lu lu lu lu lu lu 

vechulam nirdemu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

DAVID KING OF ISRAEL  
 

 

David the king of Israel 

who when he was (still) a shepherd 

sat on a rock and played the flute 

do re mi fa mi fa re 

 And the baby-goats and the baby-sheep 

she-goats and the sheep 

bleated me-me-me-me-me-me 

what a magical tune 

 The world was filled with bleating 

of the baby-goats and the baby-sheep 

of the sheep and the ewes 

by day and night 

 David put down his flute 

with a silent song he sounded his voice 

lu lu lu lu lu 

and everyone fell asleep. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

David, král Izraele 
 

David, král Izraele, 

když byl ještě pastýř,  

sedával na skále a hrál na flétnu  

do re mi fa mi fa re. 

 A kůzlata a jehňata,  

kozy i ovce, 

bečely me-me-me. 

Jak okouzlující melodie! 

 Celý svět byl naplněn bečením  

kůzlat a jehňat,  

beranů a oveček, 

dnem i nocí. 

 DAvid odložil svoji flétnu  

a tichým hlasem zazpíval: 

lu lu lu lu . .. 

...a všichni usnuli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Li3h0JW1vr8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Li3h0JW1vr8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Li3h0JW1vr8&feature=related
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DEBKA 
KAFRIT  
DEBKA MAJNOON  

 

Available upon regest 

instrumental 

http://www.youtube.co
m/watch?v=_pQqO_Sz
2o8&translated=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VILLAGE 
DEBKA  
CRAZY DEBKA 
MAJNUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_pQqO_Sz2o8&translated=1
http://www.youtube.com/watch?v=_pQqO_Sz2o8&translated=1
http://www.youtube.com/watch?v=_pQqO_Sz2o8&translated=1
http://israelidances.com/Audio/Debka Kafrit (Debka Majnun) (C) Yankele Levy _ 1962 _ Instrumental.ram
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DEBKA 

LA'ADAMAH  

http://www.youtube.com/wat

ch?v=3lKczT7obKQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBKA FOR 

THE LAND  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debka pro 

zemi (půdu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3lKczT7obKQ
http://www.youtube.com/watch?v=3lKczT7obKQ
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EIFO HAPRACHIM 

KULAM?  

http://www.youtube.co

m/watch?v=PiqgwDWv

Oyc  

http://www.youtube.com/watch?v=7

btcIj3p4-I  

 

Eifo haprachim kulam - 
she'ahavnu 
eifo haprachim kulam - anah 
halchu 
 
Eifo haprachim kulam 
hane'arot lak'chu otam 
matai hem yil'medu 
matai hem yil'medu 
 
Eifo hane'arot kulan - 
she'ahavnu 
eifo hane'arot kulan - anah 
halchu 
 
Eifo hane'arot kulan 
hagvarim chatfu otan 
matai hen yil'medu 
matai hen yil'medu 
 
Eifo hagvarim kulam- 
shehikarnu 
eifo hagvarim kulam - anah 
halchu 
 
Eifo hagvarim kulam 
hatzava lakach otam 
matai hem yil'medu 
matai hem yil'medu 
 
Eifo hatzva'ot kulam - 
shelahem hir'anu 
eifo hatzva'ot kulam - anah 
halchu 
 
Eifo hatzva'ot kulam 
hakvarim kisu otam 
matai hem yil'medu 
matai hem yil'medu 
 
Eifo hakvarim kulam - 
shechafarnu 
eifo hakvarim kulam - anah 
halchu 
 
Eifo hakvarim kulam 
haprachim kisu otam 
matai hem yil'medu 
matai hem yil'medu 

 
 
 

WHERE HAVE ALL 
THE FLOWERS 
GONE?  
Where are all the flowers - that 
we loved 
where are all the flowers - they 
are gone 
 
Where are all the flowers 
the young girls have taken them 
when will they learn 
when will they learn 
 
Where are all the young girls - 
that we loved 
where are all the young girls 
they are gone 
 
Where are all the young girls 
the young men snatched them 
when will they learn, when will 
they learn 
 
Where are all the young men - 
that we met 
where are all the young men - 
they are gone 
 
Where are all the young men 
the army has taken them 
when will they learn 
when will they learn 
 
Where are all the armies that 
we cheered on 
where are all the armies - they 
are gone 
 
Where are all the armies 
the graveyards have covered 
them 
when will they learn 
when will they learn 
 
Where are all the graveyards 
that we dug 
where are all the graveyards - 
they are gone 
 
Where are all the graveyards 
the flowers covered them 
when will they learn 
when will they learn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kam se poděly 

všechny květiny? 

http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/cerovsk

a-judita/rekni-kde-ty-kytky-jsou-where-

have-all-the-flowers-gone  

V případě, že všechny 

květiny GONE?  

Kde jsou všechny 

květiny - že my jsme si 

zamilovali  

kde jsou všechny 

květiny - jsou pryč  

 

Kde jsou všechny 

květiny  

mladé dívky si užívaly  

kdy budou učit  

kdy budou učit  

 

Kde jsou všechny mladé 

dívky - že my jsme si 

zamilovali  

kde jsou všechny mladé 

dívky  

jsou pryč  

 

Kde jsou všechny mladé 

dívky  

mladí muži unesli nich  

když se budou učit, 

když se budou učit  

 

Kde jsou všichni mladí 

muži - že jsme se 

potkali  

kde jsou všichni mladí 

muži - jsou pryč  

 

Kde jsou všichni mladí 

muži  

Armáda převzala nich  

kdy budou učit  

kdy budou učit  

 

Kde jsou všechny 

armády, které se hnalo  

kde jsou všechny armády 

- jsou pryč  

 

Kde jsou všechny armády  

hřbitovů se na ně 

vztahovala  

kdy budou učit  

kdy budou učit  

 

Kde jsou všechny 

hřbitovy, které jsme 

vykopali  

kde jsou všechny 

hřbitovy - jsou pryč  

 

Kde jsou všechny 

hřbitovy  

květiny se na ně 

vztahovala  

kdy budou učit  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PiqgwDWvOyc
http://www.youtube.com/watch?v=PiqgwDWvOyc
http://www.youtube.com/watch?v=PiqgwDWvOyc
http://www.youtube.com/watch?v=7btcIj3p4-I
http://www.youtube.com/watch?v=7btcIj3p4-I
http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/cerovska-judita/rekni-kde-ty-kytky-jsou-where-have-all-the-flowers-gone
http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/cerovska-judita/rekni-kde-ty-kytky-jsou-where-have-all-the-flowers-gone
http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/cerovska-judita/rekni-kde-ty-kytky-jsou-where-have-all-the-flowers-gone


Zpěvník 1 – mírně pokročilí Stránka 13 

 

 

ERETZ 
ISRAEL YAFA  

 

 

http://www.youtube.co
m/watch?v=eQ3k-7hy6-
Y&feature=related  

Na'ara tova yafat 
einayim 
Lanu yesh be'eretz 
Israel 
Ve'yeled tov 
yerushalaim 
Ho mi pilel ho mi milel 
 
Vetorah ora kazu yesh 
lanu 
Vegam hagada umegila 
Ve'elohim echad 
shelanu 
Vekol chatan vekol kala 
 
Chorus: 
Eretz Israel yafa 
Eretz Israel porachat 
At yoshva ba vetzofa 
At tzofa ba veporachat 
 
Lanu yesh achai, harim 
alpaim 
Bam na'avu raglei 
hamevaser 
Vegam mal'ach min 
hashamaim 
She'et nafshenu hu 
shomer 
 
Vechasid ba'ir hazu 
yesh lanu 
Vegam cha'yalot 
vegam prachim 
Vehabrachot kulan 
shelanu 
Vehabsorot 
vehashvachim 
 
Chorus: 
Eretz Israel yafa 
Eretz Israel porachat 

At yoshva ba vetzofa 
At tzofa ba vezorachat 
 
Vehaemek hu kaftor 
vaperach 
Vehahar hu kaftor 
vaperach 
Vehatzafon shlagim 
vakerach 
Vehadarom zahav 
tahor 
 
Kol hapardesim notnim 
kan reach 
Vehashkediot kulan 
porchot 
Hashemesh kan tamid 
zoreach 
Al mei tuga umenuchot 
 
Chorus: 
Eretz Israel yafa 
Eretz Israel porachat 
At yoshva ba vetzofa 
At tzofa ba vezorachat 
 
Gam lapirchachim 
asher beinenu 
Yesh makom be'eretz 
Israel 
Min hatzarot shelo 
aleinu 
Ata verak ata go'el 
 
Bekachol lavan munaf 
hadegel 
Vele'yerushalaim kol 
shirai 
Anachnu shuv olim 
laregel 
Ho, shiri am Israel chai 
 
Chorus: 
Eretz Israel yafa 
Eretz Israel porachat 
At yoshva ba vetzofa 
At tzofa ba vezorachat. 

 

 

 

Eretz Israel Jafa 

BEAUTIFUL ISRAEL  

 

Nice girls with beautiful eyes 

We have in Eretz Israel 

And good boys 

Oh, who would have 

believed it  

 

And we have such a Torah 

that lights 

And Hagadah and the 

Megilla 

And the one God we've got 

And the voices of the bride 

and the groom  

 

Chorus: 

Israel is beautiful 

Israel is blooming 

You sit and watch 

You look at her, and (you) 

shine. 

 

Brothers, we have 2000 

year old mountains  

Where the bearer of good 

news walked  

And an angel from heaven  

Who is watching our souls  

 

And we have Hasids in this 

city 

And women soldiers and 

flowers 

And all the blessings are 

ours 

And the gospels and the 

praises  

 

Chorus: 

Israel is beautiful 

Israel is blooming 

You sit and watch 

You look at her, and (you) 

shine. 

 

And the valley is 

extraordinary 

And the mountain is 

extraordinary  

And the north snow and ice  

And the south pure gold  

http://www.youtube.com/watch?v=eQ3k-7hy6-Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eQ3k-7hy6-Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eQ3k-7hy6-Y&feature=related
http://israelidances.com/Audio/Eretz Israel Yafa (C) _ Yankele Levy 1980 _ Lahakat Pikud Darom.ram
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All the orchards here are 

spreading their scent  

And all the almond trees are 

blooming  

The sun always shines here  

On waters of sadness and 

serenity  

 

Chorus: 

Israel is beautiful 

Israel is blooming 

You sit and watch 

You look at her, and (you) 

shine. 

 

As for the whippersnappers 

among us 

They also have a place in 

Eretz Israel 

From all the distresses, God 

forbid, 

You- but only you, can save  

 

In blue and white the flag is 

flying 

And towards Jerusalem all 

my songs 

We again are making a 

pilgrimage 

Ho, sing : the people of 

Israel is alive!  

 

 

Chorus: 

Israel is beautiful 

Israel is blooming 

You sit and watch 

You look at her, and (you) 

shine. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRÁSNÁ ZEMĚ IZRAEL  
 
Pěkné holky s krásnými 
oči  
Máme v Eretz Izrael  
A dobré chlapce  
Ach, kdo by věřil, ţe  
A máme takový, ţe Tóra 
světelná  
A Hagadah a Megilla  
A ten Bůh, který jsme 
dostali  
A hlasy nevěstu a 
ţenicha  
 
Chorus:  
Izrael je krásná  
Izrael je kvetoucí  
Sedíte a hodinky  
Vypadáte v ní, a (vy) 
zazářit.  
 
Bratři jsme 2000 let staré 
horách  
Pokud je nositelem 
dobrých zpráv chodil  
A anděl z nebe  
Kdo sleduje naše duše  
A máme Hasids v tomto 
městě  
A ţeny, vojáci a květiny  
A všechny jsou naše 
poţehnání  
A evangelií a chválí  
 
Chorus:  
 
 
A údolí je mimořádná  
A hora je mimořádná  
A na severu sníh a led  
A na jihu čistého zlata  
Všechny sady jsou zde 
šíří svou vůni  
A všechny stromy jsou 
mandlové kvetoucí  
Slunce vţdycky svítí zde  
O vodách smutek a 
vyrovnanost  
 
Chorus:  
 
 
Pokud jde o 
whippersnappers mezi 
námi  
Musí mít také k dispozici 
místa v Eretz Izrael  
Ze všech úzkostech, 

Boţe chraň,  
Ty-ale pouze vám, 
můţete ušetřit  
V modré a bílé vlajky je 
létání  
A směrem k Jeruzalému 
všechny moje písničky  
Jsme opět vytvořit poutní  
Ho, zpívají: Izraelci se 
ţije!  
 
Chorus:  
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Erev Ba 

http://www.youtube.com/

watch?v=6gR8arOPC8w  

http://www.youtube.com/

watch?v=koFTN5ojeds&feat

ure=related  

Shuv haeder noher 

Bimvo'ot hakfar 

Veolech haavak 

Mishvilei-afar 

 

Veharchek od tzemed 

inbalim 

Melave et meshech 

batz'lalim 

 

Erev ba, erev ba..... 

 

Shuv haruach lochesh 

Bein gidrot ganim 

Uvtzameret habrosh 

Kvar namot yonim 

 

Veharchek al ketef hagvaot 

Od noshkot, karnaim 

achronot 

Erev ba, erev ba... 

 

Shuv havered cholem 

Chalomot balat 

Uforchim kochavim 

Bamaron at at 

 

Veharchek, baemek ha'afel 

Melave hatan et bo baleil 

Layil rad, layil rad... 

  

 

 

 

EVENING COMES  

 

Again the flocks wander 

along the village street 

and the dust rises 

from sandy paths. 

 

And far away the bells 

merge with the gathering 

shadows. 

 

Evening falls, evening falls. 

 

Again the wind whispers 

amongst the garden fences 

and from the tops of the 

cypress 

the doves coo 

 

And in the distance 

the last rays of the sun 

caress the hilltops 

Evening falls, evening falls.  

 

Again the rose dreams 

languorous dreams 

and gradually on high 

the stars begin to twinkle 

 

And afar in the dark valley 

the jackal accompanies the 

approach of night. 

Night falls, night falls.  

 

 

 

 

 

Večer přichází 

   

Opět zástupy putují  

vesnickou ulicí  

a prach se zvedne  

z písčité cesty.  

 

A zvony v dáli 

splynou s postupujícími 

stíny.  

 

Večer padá, padá večer.  

 

Opět vítr šeptá  

mezi zahradními ploty  

a z vrcholků cypřišů  

doléhá holubiččí vrků.  

 

A v dálce  

poslední paprsky slunce 

pohladí vrcholky  

Večer padá, padá večer.  

 

Opět ty růžové sny,  

malátné sny  

a postupně se na výšinách  

začínají třpytit hvězdy  

 

A v dálce v temném údolí  

šakalí píseň doprovází 

stmívání.  

Noc padá, padá noc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6gR8arOPC8w
http://www.youtube.com/watch?v=6gR8arOPC8w
http://www.youtube.com/watch?v=koFTN5ojeds&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=koFTN5ojeds&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=koFTN5ojeds&feature=related
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Ha Baal Shem  

http://www.youtube.com/

watch?v=gGXQDNYqewM 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Pán dobrého jména 

 
(pracovně Jákobův)

 
 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gGXQDNYqewM
http://www.youtube.com/watch?v=gGXQDNYqewM
http://www.youtube.com/watch?v=gGXQDNYqewM
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HaRoa 
haktana 
http://www.youtube.com/watch?
v=n7ECX4iKDhg&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=wCA5JoDYU7I&NR=1  
http://www.youtube.com/watch?
v=LPq1HSeiQp4&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?
v=5Gac3hS-VgE  
http://www.youtube.com/watch?
v=fNcVor-99j8  
 
 
 
 

Haroa Haktana  
 Dance: Jonathon Karmon 

Překlad: Little Pastýřka Uvádí: 

Jerry Joris Víkend, 1963  

 Souvrství: Kruh dance, žádné 

partnery.  Všichni tanečníci, 

kterým čelí centrum.  Paže jsou 
dolů a těsně přiléhají k tělu.  

Ruce  

 swing z nízké a svobodně s 

pohyby.  R nohy tančit.  

 Opatření se počítá  

 FIG.  1  

 1  

 1  

 Přejít na obě nohy.  

 2  

 Hop na R, soustružení CW 1 / 
2 až R až do konce w / zpět do 

středu kruhu.  

 3  

 Přejít na obě nohy.  

 4  

 Hop na L, soustružení CCW 1 

/ 2 až L až do konce čelí středu 

kruhu.  

 2  

 1  

 Přejít na obě nohy.  
 2  

 Hop na R, soustružení CCW 1 

/ 2 až L až do konce w / zpět do 

středu kruhu.  

 3  

 Přejít na obě nohy.  

 4  

 Hop na L, soustružení CW 1 / 

2 až R až do konce čelí středu 

kruhu.  

 3  
 1  

 Krok na R.  

 2  

 Hop na R, soustružení CW 1 / 

2 až dokončení w / zpět do 

středu kruhu.  

 3  

 Krok k L.  

 4  

 Hop na L, soustružení CW 1 / 

2 až skončí otočený střed 

kruhu.  
 4  

 1  

 Krok R do R, zvedání paže a 

praskají prsty.  

 2  

 Touch L v přední části R, 

žádné tělesné hmotnosti.  

 3  

 Krok L do L, zvedání paže a 

praskají prsty.  

 4  
 Touch R v přední části L, 

žádné tělesné hmotnosti.  

 5-8  

 -  

 REPEAT opatření 1-4, FIG.  1  

 FIG.  2  

 9  

 1  

 Tváří v tvář CW, skákat na 

obě nohy.  

 2  
 Hop na R, které jdou směrem 

ke středu kruhu, soustružení 

CW 1 / 2 až čelit LOD.  

 3  

 Přejít na obou nohou, tleská 

rukama a křičel "HO" w / 

mírné libového čelit CW.  

 4  

 Hop na L nohu  

 10  

 1  

 Přejít na obě nohy  

 2  

 Hop na R, pohybující se 

směrem ven z kruhu, 

soustružení CCW čelit CW  

 3  

 Přejít na obě nohy  

 4  
 Hop na L nohu  

 11  

 1-4  

 REPEAT opatření 4, FIG.  1 

Při čelí centrum.  

 12-14  

 -  

 REPEAT opatření 9-11, FIG.  

2  

 15  

 1-2  

 Spojení rukou, step-hop pěšky 
R na místě.  On hop, kick L 

noha FWD, ohýbání kolena.  

 3-4  

 2 běžící kroky na místě (L, R), 

kopání bez nohou FWD.  

 16  

 1  

 Krok L v místě  

 2  

 Přineste R FWD, takže kruh 

FWD ve vzduchu  
 3  

 Krok R vedle L  

 4  

 Držet  

 REPEAT CELÝ DANCE Od 

začátku  

 Dance Notes - Izrael  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=n7ECX4iKDhg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n7ECX4iKDhg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wCA5JoDYU7I&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=wCA5JoDYU7I&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=LPq1HSeiQp4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LPq1HSeiQp4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5Gac3hS-VgE
http://www.youtube.com/watch?v=5Gac3hS-VgE
http://www.youtube.com/watch?v=fNcVor-99j8
http://www.youtube.com/watch?v=fNcVor-99j8
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HEYA HEYA 

 
http://www.youtube.com/watch?
v=xJFZXhqlfMo  
http://www.youtube.com/watch?
v=hdadJAZRU0Y  

 
With her I get excited 
and loving  
She knows what is in 
my heart  
She understands me, 
she feels me  
I write and sing for her  
   
A love that wraps in 
warmth  
Completes me day and 
night  
With her I am different, 
happier  
God, don't let it end  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEYA HEYA 

Ita ani mitragesh 
ve'ohev  
Hi yoda'at ma yesh li 
balev  
Mevina oti, margisha oti  
Bishvila ani shar 
vekotev  
Ahava she'otefet 
bechom  
Mashlima oti layla 
veyom  
Ita ani acher, me'ushar 
yoter  
Elohim sheze lo 
yigamer  
   
Heya Heya 

Ein ma ledaber  
Heya Heya 

Mi tzarich yoter  
Heya Heya 

Elohim shomer, sheze 
lo yigamer  
   
Bilade'ah ani lo ani  
Hi tamid hachatzi 
hasheni  
Rak ita shalem, letzida 
noshem  
Elohim sheze lo 
yigamer  
   
Ahava she'otefet....  
   
Heya Heya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heya heya 

 
S ní jsem nadšený a 
milující 
Ona ví, co je v mém srdci 
Rozumí mi, naplňuje mne 
Píšu a zpívám pro ni 
   
Láska, která vroucně 
objímá 
Naplňuje mne dnem a 
nocí 
S ní jsem jiný, šťastnější 
Boţe, nenech to skončit 
   
Heya Heya 
Není co dodat 
Heya Heya 
Kdo potřebuje více 
Heya Heya 
Bůh ji střeţí, aby 
nepominula 
   
Bez ní nejsem sám sebou 
Je vţdy má druhá 
polovina 
Pouze s ní jsem úplný, 
dýchám společně s ní 
Boţe, nenech to skončit 
Láska, která vroucně 
objímá  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xJFZXhqlfMo
http://www.youtube.com/watch?v=xJFZXhqlfMo
http://www.youtube.com/watch?v=hdadJAZRU0Y
http://www.youtube.com/watch?v=hdadJAZRU0Y
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HORA  

http://www.youtube.com/watch?v

=Fpby_q6ohf4  

Hudba: 

http://www.youtube.com/watch?v

=44RDf1aSSHs  

Od mazhiv hasadeh 

she'azavnu az  

Od ha'aretz noseit 

yevulah  

Ve'od yafim hem haleilot 

bichna'an  

Terem hashemesh olah  

 

Od rakevet chotzah sham 

pardes yarok  

Chasidah od roga'at me'al  

Ve'od nisah ha'arafel 

ba'emek  

Bein hazrichah vehatal  

 

Vegam hahorah, hahi im 

ha-“Hey!”  

Kolah od oleh, kolah lo 

nadam  

Vegam hahorah, hahi im 

ha-“Hey!”  

Shirah memalei libi 

le'olam  

 

Od shatim ananim al 

batei ha'ir  

Vehayam melatef et 

hachol  

Ve'od nishmah eich 

balevavot  

Po'em lo zemer yashan 

umachol 

 

 

 

 

 

 

HORA  

The field we left behind then, still 

turns golden  

The earth still bears its crop  

And still beautiful are the nights in 

Canaan  

Before the sun rises  

 

The train still crosses the green 

orchard there  

A stork still rests above  

And the fog still floats in the 

valley  

Between the sunrise and the dew  

 

And also the hora, the one with 

the “Hey!”  

Its voice still rises, its voice is not 

stilled  

And this hora, the one with the 

“Hey!”  

Its song fills my heart forever  

 

Clouds still float over the city's 

houses  

And the sea caresses the shore  

And it's still heard, how within 

everyone's heart  

An old song and a dance are 

beating  

"Hora" (Hebrew script: הורה, 

English translation: "Hora") was 

the Israeli entry in the Eurovision 

Song Contest 1982, performed in 

Hebrew by Avi Toledano. 

The song is a moderately up-

tempo number, with Toledano 

singing about the joy he feels in 

seeing parts of his country and 

dancing the traditional "Hora" folk 

dance. 

The song was performed fifteenth 

on the night, following 

Yugoslavia's Aska with "Halo, 

Halo" and preceding the 

Netherlands' Bill van Dijk with "Jij 

en ik"). At the close of voting, it 

had received 100 points, placing 

2nd in a field of 18. 

It was succeeded as Israeli 

representative at the 1983 

Contest by Ofra Haza with 

"Khay". 

 

 

 

 

 

HORA  

 

Pole jsme pak po sobě zanechal, 

ještě otočí zlatou  

 

Země má stále své plodiny  

 

A ještě krásné, jsou noci v 

Kanaánu  

 

Před východem slunce  

Vlak stále prochází zelená sadu 

tam  

Čáp stále spočívá především  

 

A mlha stále plave v údolí  

Mezi východem a rosa  

 

A také hora, jeden s "Hej!"  

Jeho hlas ještě stoupá, jeho hlas 

neutichl  

 

A to hora, jeden s "Hej!"  

Jeho song naplňuje mé srdce 

navţdy  

 

Mraky stále plují nad městskými  

domy  

A moře laskání pobřeţí  

 

A je to pořád slyšel, jak se v 

rámci kaţdého srdce  

 

Staré písně a tance jsou tepem 

srdce. 

 

"Hora" (hebrejský skript: הורה, 

anglický překlad: "Hora") byl 

izraelský vstup do Eurovision 

Song Contest 1982, provedené v 

hebrejštině Avi Toledano.  

 

Píseň je mírně up-tempo číslo, 

zpěvem Toledano o radost se cítí 

na tom, části jeho země a tance 

tradiční "Hora" lidový tanec.  

 

Píseň byla provedena patnáctého 

dne v noci, po Jugoslávie Aska s 

"Halo, Halo" a před 

Nizozemskem 'Bill van Dijk s "Jij 

en ik"). Na konci hlasování, 

obdrţela 100 bodů, umístění na 

2. místě v oboru 18 let.  

 

To byl následován jako izraelský 

zástupce v roce 1983 soutěţ o 

Ofra Haza s "Khay". 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fpby_q6ohf4
http://www.youtube.com/watch?v=Fpby_q6ohf4
http://www.youtube.com/watch?v=44RDf1aSSHs
http://www.youtube.com/watch?v=44RDf1aSSHs
http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_alphabet
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Hora_(dance)
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_1982
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_1982
http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Avi_Toledano
http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Federal_Republic_of_Yugoslavia
http://en.wikipedia.org/wiki/Aska
http://en.wikipedia.org/wiki/Halo,_Halo
http://en.wikipedia.org/wiki/Halo,_Halo
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_van_Dijk
http://en.wikipedia.org/wiki/Jij_en_ik
http://en.wikipedia.org/wiki/Jij_en_ik
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_in_the_Eurovision_Song_Contest
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_in_the_Eurovision_Song_Contest
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_1983
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_1983
http://en.wikipedia.org/wiki/Ofra_Haza
http://en.wikipedia.org/wiki/Khay
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Hora Habika 

Adultos 

http://www.youtube.com/watch?

v=AP8k5uWKyMQ 

http://www.youtube.com/watch?

v=owVnMYlXVH0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AP8k5uWKyMQ
http://www.youtube.com/watch?v=AP8k5uWKyMQ
http://www.youtube.com/watch?v=owVnMYlXVH0
http://www.youtube.com/watch?v=owVnMYlXVH0
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HORA CHADERA (Micva g’dola) 

 

Micva gedola lihjot besimcha, lihjot besimcha tamid.  

Je to velká radost pro Hospodina, když jste stále veselí. (Je velikou zásluhou být stále veselý.) 

http://www.youtube.com/watch?v=7987do_huAk , 

http://www.youtube.com/watch?v=y8zjkxYkQHo  

Tanec Hora Chadera (modlitba tancem)  
Na KLEZMER hudbu mělo samozřejmě velký vliv i lidové náboženské hnutí - chasidismus. Jedním ze 

základních paradigmat chasidského hnutí byla modlitba skrze zpěv a tanec. Tanec vyjadřuje radost, 

úctu před Hospodinem, společenství (vyjádřeno držením v kruhu).  

Text v překladu vystihuje jednu ze zásad platící v každé chasidské komunitě: "Je velikou zásluhou být 

stále veselý". Hudbu si můžete stáhnou zde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7987do_huAk
http://www.youtube.com/watch?v=y8zjkxYkQHo
http://www.setkani.org/fileadmin/audio/chlapi/Hora_Chadera.wma
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HORA 

MEDURA  

http://www.youtube.co

m/watch?v=LCmwbuqfi

vg&feature=related  

 

Banu b'li kol vachol 

Anu ani'yei etmol 

Lanu hagoral masar 

Et milyonei hamachar 

 

Tzei na lama'agal 

Ten na shir mizmor ladal 

Heina ne'esfu lirkod 

Bnei ha'oni vehashot 

 

Hora ali, ali 

Esh hadliki beleili 

Tehora, rabat ora 

Hora medura! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
CAMPFIRE 
HORA  

 
We came with nothing  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jen hoř!“,  Hora! 

 

PŘIŠLI JSME S NIČÍM, 
MY CHUDÍ VČEREJŠKA, 
OSUD NÁM DAL 
MILIONY ZÍTŘKA. 
 

Vstup do kruhu a 
zazpívej ubohému. 
Zde jsme shromáţděni 
k tanci: synové 
chudoby a zkázy.  

Hora, povstaň, 
povstaň! Zaţehni oheň 
v mé noci, čistý a plný 
světla. 
  
 
„Jen hoř!“,  Hora! 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LCmwbuqfivg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LCmwbuqfivg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LCmwbuqfivg&feature=related
http://israelidances.com/Audio/Hora Medura (C) _ Yo'av Ashriel 1963 _ Instrumental.ram
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Hora Nirkoda 

adultos 

HORA 
NIRKODA  

http://www.youtube.co
m/watch?v=Y3MOy-
_1KFg  
http://www.youtube.co
m/watch?v=-
2os0pZtnKY  

  

Click here for the 
printable pdf file 

 

LYRICS 
Mark 
Lavry 

MUSIC 
Mark 
Lavry 

SINGER 

Detail
s 
comin
g 
soon 

DANCE 
CHOREOGRAPH
ER  

Yoav 
Ashrie
l 

DANCE FORMAT  
Details 
comin

g soon 

   

 
The words to this song 

are linked with permission  
from the website of Larry 

Denenberg 
of Newton, 

Massachussetts, USA 
To contact Larry directly 

click here 

 

 

 

HORA 

NIRKODA 

Let's dance the Hora! 

 

 

Slova této písně jsou spojeny s 

povolením  

 

z webových stránek Larry 

Denenberg  

 

Newton, Massachusetts, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojďme tancovat Hora! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y3MOy-_1KFg
http://www.youtube.com/watch?v=Y3MOy-_1KFg
http://www.youtube.com/watch?v=Y3MOy-_1KFg
http://www.youtube.com/watch?v=-2os0pZtnKY
http://www.youtube.com/watch?v=-2os0pZtnKY
http://www.youtube.com/watch?v=-2os0pZtnKY
http://www.larry.denenberg.com/Songs/hora-nirkoda.pdf
http://www.larry.denenberg.com/Songs/hora-nirkoda.pdf
http://larry.denenberg.com/
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ISRAELIT  
http://www.youtube.com/watch

?v=k1Amld2r89o&feature=pla

yer_embedded  
http://www.youtube.com/wa

tch?v=TVMx9Kc3tkg&feat

ure=related  

http://www.youtube.com/wa
tch?v=pLw1aqlNkJk&featur

e=related  

Al kattef haHermon, 
beru’ach haGlilit 

ani Israelit. 

Bepardesei limon, tapuz 
ve’eshkolit 

ani Israelit. 

Bebeit kafe katan, al kos 

gdola shel gezer, 
keshebetochi shirei 

tasha”ch, odi chorezet 

ani Israelit. 
 

Me’al bimot olam, be’hofa’a 

leilit 

ani Israelit. 
Ksheyesh be tzchok rachav 

vega’ava cheilit 

ani Israelit. 
Le’or nerot hachag, beyom 

pkuda o evel, 

be’ishama tzfira ola, chalil o 
nevel 

ani Israelit. 

 

Israelit balev ubaneshama. 
Beshem imi. Vegam bishmi. 

Bechalomi ubedami. 

Rikud vezemer amami. 
Be ima adama. 

Bashuk ubekinyon,  

behamula klalit 
ani Israelit. 

 

Habaita bematos,  

im shir tikva kalit 
Israelit. 

Od metzayeret be’einei 

ruchi shamaim. 
Ve’Elohim echad umalachei 

knafaim 

ani Israelit. 

Nosset shirei machar 
lemoshava gvulit 

ani Israelit. 

Befi tfilat shalom,  

kchula kmo talit 
ani Israelit. 

 

La’ad, lanetzach, 
mechapeset et haderech. 

La’ad, lanetzach chofshiya 

ume’usheret 

ani Israelit. 
Israelit balev ubaneshama. 

Beshem imi. Vegam bishmi. 

Bechalomi ubedami. 
Rikud vezemer amami. 

Be ima adama. 

Befi tfilat shalom, 
kchula kmo talit. 

Ani Israelit. 

 

 

I'M AN ISRAELI 
 

On the shoulder of Mount 

Hermon,  
on Galilee winds, I am 

Israelit. 

 
In an orchard of lemons, 

oranges or grapefruit, I am 

Israelit. 

 
In a small cafe; with a large 

glass of carrot juice, 

When I am still rhyming 
'song of the year 1949', I am 

Israelit. 

 
In nightly appearances on 

stages all over the world, I 

am Israelit. 

 
When I am full of laughter 

and pride, 

I am Israelit. 
 

In the light of holiday 

candles, on days of call to 
duty or mourning, 

at the sound of sirens, flute 

or harp, 

I am Israelit. 
 

Israelit in heart and soul,  

in my mothers name and in 

my own, 

in my dream and in my 
blood, 

in folk dance and song, 

in mother earth, 
in the market or shopping 

mall,  

in all that tumult, 

I am Israelit. 
 

On the flight home  

with a catchy song of hope, 
Israelit. 

 

Painting in my imagination:  
sky, God, and angels with 

wings, 

I am Israelit. 

 
Carrying songs of tomorrow  

to a frontier settlement, I am 

Israelit. 
 

On my lips a song of peace,  

blue (pure) as a Talit, I am 

Israelit. 
 

Forever, to eternity looking 

for the way. 
Forever, to eternity free and 

fulfilled. 

I am Israelit. 
 

Israelit in heart and soul,  

in my mothers name and in 

my own, 
in my dream and in my 

blood, 

in folk dance and song, 
in mother earth, 

in the market or shopping 

mall,  
in all that tumult, 

I am Israelit. 

 

Insp.:Ř10, 11:24-35 

(naroubovaní) 

IZRAELITA 

 
Na úbočí hory Hermon, v 
Galilejském větru, 

jsem Izraelita. 

http://www.youtube.com/watch?v=k1Amld2r89o&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=k1Amld2r89o&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=k1Amld2r89o&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=TVMx9Kc3tkg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TVMx9Kc3tkg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TVMx9Kc3tkg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pLw1aqlNkJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pLw1aqlNkJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pLw1aqlNkJk&feature=related
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V sadě s citrony, pomeranči 

a grapefruity, 

jsem Izraelita. 
 

V malé kavárně; s velkou 

sklenicí mrkvového džusu, 
když stále rýmuju „píseň o 

roce 1949“ 

jsem Izraelita. 

V nočním snění o místech 
po celém světě 

jsem Izraelita. 

 
Když jsem plný smíchu a 

hrdosti, 

jsem Izraelita. 
V záři svátečních svícnů, ve 

dnech povolání do služby 

nebo dnech smutku, 

ve zvuku sirén, flétny a 
harfy, 

jsem Izraelita. 

 
Izraelita srdcem i duší, ve 

jménu mé matky i v mém, 

je mým snem i v mé krvi, 

v lidovém tanci i písni, 
v matce zemi. 

V obchodě nebo nákupním 

centru, 
ve všech nepokojích, 

jsem Izraelita. 

 
Když letím domů s 

chytlavou písní naděje 

jsem Izraelita. 

Malba v mých představách: 
nebe, Bůh a andělé s křídli, 

jsem Izraelita. 

 
Nesoucí píseň o zítřku na 

sám konec světa, 

jsem Izraelita. 
Na mých rtech píseň o 

pokoji, čistá jako Talit, 

jsem Izraelit. 

 
Navždy, na věčnost hledající 

cestu. 

Navždy, na věčnost volný a 
naplněný. 

Jsem Izraelita. 

 

Izraelita srdcem i duší, ve 

jménu mé matky i v mém, 

je mým snem i v mé krvi, 
v lidovém tanci i písni, 

v matce zemi. 

V obchodě nebo nákupním 
centru, 

ve všech nepokojích, 

jsem Izraelita. 

 
 

IZRAELITA 

 
Na úbočí hory Hermon, 

když vane vítr z Galileje, 

jsem Izraelita. 
 

V sadě s citrony, pomeranči 

a grapefruity 

jsem Izraelita. 
 

V malé kavárně; s velkou 

sklenicí mrkvového džusu, 
když si stále zpívám „píseň 

o roce 1949“, 

jsem Izraelita. 

 
Když v noci sním o různých 

koutech světa, 

jsem Izraelita. 
 

Když jsem plný smíchu a 

hrdosti, 
jsem Izraelita. 

 

V záři svátečního svícnu, ve 

dnech povolání do služby 
nebo dnech smutku, 

ve zvuku sirén, flétny a 

harfy, 
jsem Izraelita. 

 

Izraelita srdcem i duší, ve 
jménu mé matky i v mém 

vlastním, 

je mým snem i v mé krvi, 

v lidovém tanci i písni, 
v Matce Zemi. 

V obchodě nebo nákupním 

centru, 
ve všech nepokojích, 

jsem Izraelita. 

 

Když přilétám domů s 

chytlavou písní naděje, 

jsem Izraelita. 
 

Malba v mých představách: 

nebe, Bůh a andělé s křídly, 
jsem Izraelita. 

 

Když přináší píseň o zítřku k 

osadě v pohraniční, 
jsem Izraelita. 

 

Na mých rtech píseň o 
pokoji, čistá jako Talit, 

jsem Izraelita. 

 
Navždy, hledat cestu k 

věčnosti. 

Navždy, až se naplní věčnost 

a budu volný. 
Jsem Izraelita. 

 

Izraelita srdcem i duší, ve 
jménu mé matky i v mém 

vlastním, 

je mým snem i v mé krvi, 

v lidovém tanci i písni, 
v Matce Zemi. 

V obchodě nebo nákupním 

centru, 
ve všech nepokojích, 

jsem Izraelita. 
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Kleizmer 
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http://www.youtube.com/
watch?v=LZedT3yIqt8  

http://www.youtube.com/
watch?v=1ia3WUhuvlA&f
eature=related  

 

Ma navu 

Ma navu al heharim        
rag’ley hamevaser. (2x) 

Mash’mia yeshua, 
mash’mia shalom.  (2x) 

 

Ma navu 

 

 

 

 

How pleasant 

“How pleasant on the 
mountains are the feet of 
the messenger of good 
tidings, proclaiming 
salvation, proclaiming 
peace.” 

 

 

 

 

Izaiáš 52:7 

 

Jak příjemné 

Jak příjemné jsou na 
horách stopy posla 
dobrých zpráv. (2x) 

Posla  zvěstujícího 
spasení, rozhlašujícího  
Pokoj. (2x) 

 

 

 

 

Čtení z knihy Proroka Izaiáše Bible pro 21.století  

kapitola 52 

7 Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj 

zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká 

Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!"  

 
 

KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 

Proroctví Izaiáše Proroka, kapitola 52 
7 Ó jak krásné na horách nohy toho, ješto potěšené věci zvěstuje, a ohlašuje 
pokoj, toho, ješto zvěstuje dobré, ješto káže spasení, a mluví k Sionu: Kralujeť 

Bůh tvůj.  
8 Strážní tvoji hlasu, hlasu pozdvihnou, a spolu prokřikovati budou; neboť okem v 
oko uzří, že Hospodin zase přivede Sion.  
9 Zvučte, prozpěvujte spolu pustiny Jeruzalémské; neboť jest potěšil Hospodin 

lidu svého, vykoupil Jeruzalém.  
10 Ohrnul Hospodin rámě svatosti své před očima všech národů, aby viděly 
všecky končiny země spasení Boha našeho.  
11 Odejděte, odejděte, vyjděte z Babylona, nečistého se nedotýkejte; vyjděte z 

prostředku jeho, očisťte se vy, kteříž nosíte nádobí Hospodinovo.  
12 Nebo ne s chvátáním vyjdete, aniž s utíkáním půjdete; předcházeti zajisté 

bude vás Hospodin, a zbéře vás Bůh Izraelský.  

http://www.youtube.com/watch?v=LZedT3yIqt8
http://www.youtube.com/watch?v=LZedT3yIqt8
http://www.youtube.com/watch?v=1ia3WUhuvlA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1ia3WUhuvlA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1ia3WUhuvlA&feature=related
javascript:void(0);
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13 Aj, služebníku mému šťastně se povede, vyvýšen, vznešen a zveleben bude 

velmi.  
14 A jakož mnozí se nad ním užasnou, že tak zohavena jest nad jiné lidi osoba 
jeho, způsob jeho nad syny lidské:  
15 Tak zase skropí národy mnohé, i králové před ním zacpají ústa svá, proto že 

což jim nebylo vypravováno, to uzří, a tomu, o čemž neslýchali, porozumějí.  

 
Proroctví Izaiáše Proroka, kapitola 53 
1 Kdo uvěřil kázaní našemu? A rámě Hospodinovo komu jest zjeveno?  
2 Nebo před ním vyrostl jako proutek, a jako kořen z země vyprahlé, nemaje 
podoby ani krásy. Viděliť jsme jej, ale nic nebylo viděti toho, proč bychom ho 

žádostivi byli.  
3 Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil 
nemocí, a jako ukrývající tvář svou; nejpohrdanější, pročež jsme ho za nic 

nevážili.  
4 Ještotě on nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on nesl, my však domnívali 

jsme se, že jest raněn, a ubit od Boha, i strápen.  
5 On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň 

pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.  
6 Všickni my jako ovce zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se, 
a Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás.  
7 Pokutován jest i strápen, však neotevřel úst svých. Jako beránek k zabití veden 

byl, a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst svých.  
8 Z úzkosti a z soudu vyňat jest, a protož rod jeho kdo vypraví, ačkoli vyťat jest z 

země živých, a zraněn pro přestoupení lidu mého?  
9 Kterýžto vydal bezbožným hrob jeho, a bohatému, aby byl usmrcen, ješto však 

nepravosti neučinil, aniž jest nalezena lest v ústech jeho.  
10 Taktě se líbilo Hospodinu jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože duši svou v 

oběť za hřích,viděl símě své, byl dlouhověký, a to, což se líbí Hospodinu, skrze 

něho šťastně konáno bylo.  
11 Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen bude. Známostí svou ospravedlní 

spravedlivý služebník můj mnohé; nebo nepravosti jejich on sám ponese.  
12 A protož dám jemu díl pro mnohé, aby s nesčíslnými dělil se o kořist, proto že 

vylil na smrt duši svou, a s přestupníky počten jest. Onť sám nesl hřích 
mnohých, a přestupníků zástupcím byl.  
52.7 Ó jak krásné na horách nohy toho, ješto potěšené věci zvěstuje, a 

ohlašuje pokoj, toho, ješto zvěstuje dobré, ješto káže spasení, a mluví k 
Sionu: Kralujeť Bůh tvůj.  

 

Český ekumenický překlad 

Proroctví Izaiáše Proroka, kapitola 52 
7  Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje 

pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh 
kraluje!“  

8  Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, 

že Hospodin se vrací na Sijón.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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9  Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, 

vykoupil Jeruzalém.  

10  Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří 
všechny dálavy země spásu našeho Boha.  

11  Pryč, pryč odtud, vyjděte z Babylónu! Nedotýkejte se nečistého! Vyjděte z 

jeho středu! Očisťte se, vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní!  
12  Nemusíte však odcházet nakvap, nemusíte se dávat na útěk, protože 

Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod.  

13  „Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se 

vyvýší.  
14  Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že 

nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem.  

15  Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjí ústa, 
protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“  

Proroctví Izaiáše Proroka, kapitola 53 
1  Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?  

2  Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani 
důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.  

3  Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, 

jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.  
4  Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali 

jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.  

5  Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání 
snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.  

6  Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však 

Hospodin postihl pro nepravost nás všech.  

7  Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako 
ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.  

8  Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat 

ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.  
9  Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil 

násilí a v jeho ústech nebylo lsti.  

10  Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za 

vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.  
11  Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. „Můj 

spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe 

vezme.  
12  Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že 

vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, 

Bůh jej postihl místo nevěrných.  
 

52.7  Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese 

a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu 

hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“  
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MAYIM, MAYIM 

http://www.youtube.com

/watch?v=LeUEatFPdyk

&feature=related  

(http://www.youtube.co

m/watch?v=tN2LzqVbP

Jg&feature=related ) 

Ushavtem mayim b'sason  

mimainei hayeshua . 

Ushavtem mayim b'sason  

mimainei hayeshua  

Chorus:  

Mayim - Mayim - Mayim - 

Mayim  

Hey, mayim b'sason  

Mayim - Mayim - Mayim  

 

 

 

 

 

Joyfully shall you draw 

water 

From the fountains of 

triumph 

Joyfully shall you draw 

water 

From the fountains of 

triumph 

 

Chorus:  

Water - water - water - 

water 

Hey, water in joy  

Water - water - water -  

 

  

 

 

 

 

 

Voda, voda 

 

Izaiáš 12:3 

(+- Iz. 55:1) 

A budete čerpat vodu 

v radosti, ze studně spasení.  

Voda, voda.. ou voda, voda  

radosti. 

 

Hey, hey, hey, hey 

Vodu radosti  
 

 

Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 

Proroctví Izaiáše Proroka, kapitola 12 

 
Proroctví o způsobu Kristem Pánem vykoupených, kteříž měli Boha z téhož vykoupení slaviti, 3. 
vody živé daru Ducha svatého z Krista vážiti, 4. a sebe vespolek k chvále Boží pobízeti.  
1 I díš v ten den: Oslavovati tě budu, Hospodine, proto že byv hněviv na mne, odvrátil jsi 

prchlivost svou, a utěšil jsi mne.  
2 Aj, Bůh silný spasení mé, doufati budu, a nebudu se strašiti; nebo síla má a píseň a 
spasení mé jest Bůh Hospodin.  
3 I budete vážiti vody s radostí z studnic toho spasení,  
4 A řeknete v ten den: Oslavujte Hospodina, vzývejte jméno jeho, známé čiňte mezi lidmi 
skutky jeho, připomínejte, že vyvýšené jest jméno jeho.  
5 Žalmy zpívejte Hospodinu, nebo veliké věci učinil; a to známé buď po vší zemi.  
6 Prokřikni a zpívej, obyvatelkyně Sionská, nebo veliký jest u prostřed tebe Svatý 
Izraelský.  
 

Proroctví Izaiáše Proroka, kapitola 55 

 
Bůh všechněch národů k milosti v Kristu připravené zůve, 6. ku pokání napomíná; 7. 
jehož způsob i užitky ukázav, 12. zaslíbení o vyjití z Babylona obnovuje.  
1 Ej, všickni žízniví, poďte k vodám, i vy,kteříž nemáte žádných peněz. Poďte, 
kupujte a jezte, poďte, pravím, kupujte bez peněz a bez záplaty víno a mléko.  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LeUEatFPdyk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LeUEatFPdyk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LeUEatFPdyk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tN2LzqVbPJg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tN2LzqVbPJg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tN2LzqVbPJg&feature=related
http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=22&k=12&v=#V3
http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=22&k=12&v=#V4
http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=22&k=55&v=#V6
http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=22&k=55&v=#V7
http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=22&k=55&v=#V12
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NIGUN ATIK  

ZEMER ATIK  

  

http://www.youtube.com/w

atch?v=zQQ4XDNSC3o&f

eature=related  

http://www.youtube.com/w

atch?v=mTo6e09SdXU  

http://www.youtube.com/w

atch?v=CLH4QW9lMqU&f

eature=related  

Od nashuva el nigun atik 

vehazemer yif veye'erav 

od gavi'a meshumar 

nashik, nashik 

alizei einayim velevav. 

 

Tovu, tovu ohalenu 

ki machol hiftzi'a 

tovi, tovu ohalenu 

od nashuva el nigun atik. 

 

 

ANCIENT MELODY  

ANCIENT SONG  

  

 

Again we shall turn to the 

ancient melody 

and the song shall give us 

pleasure 

we'll kiss the old, guarded 

glass 

with joyful eyes and heart. 

 

Our tents are good 

and the dance beckons 

our tents are good 

again we shall turn to the 

ancient melody. 

 

   

NIGUN ATIK 

Ta dávná melodie  

 

 

Stále se budeme vracet 

k dávné melodii 

(zazpívejme ještě jednou 

tu starou melodii) 

a píseň nám dá potěšení  

nechť nás ta píseň potěší). 

 

Nuţe, pozdvihněme další 

pohár s  

s radostným pohledem i 

srdcem.  

 

Naše stany jsou naplněny 

dobrem,protoţe tanec nás 

povznáší.  

 

Naše stany jsou naplněny 

dobrem, jak se vracíme 

k té dávné melodii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CLH4QW9lMqU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CLH4QW9lMqU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CLH4QW9lMqU&feature=related
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OD LO AHAVTI DAI 
http://www.youtube.com/
watch?v=H0mdFtLcI6w&f
eature=related  

1. 
Be'eleh hayadayim od lo 
baniti kfar, 
Od lo matzati mayim 
be'emtza hamidbar, 
Od lo tziyarti perach, od lo 
giliti eych, 
Yovil oti haderech ule'an 
ani holech. 
 
Refrain:  
Aiy aiy ai - Od lo ahavti dai 
Haruach ve ha shemesh al 
pana'i 
Aiy aiy ai - Od lo amarti dai 
Ve im lo, im lo achshav 
ei'ma'tai?  
 
2. 
Od lo shatalti deshe, od lo 
hekamti ir, 
Od lo natati kerem al kol 
giv'ot ha gir 
Od lo ha kol asiti mamash 
bemo yadai 
Od lo hakol nisiti, od lo 
ahavti dai. 
 
Refrain:  
 
3. 
Od lo hekamti shevet, od lo 
chibarti shir, 
Od lo yaradli sheleg 
be'emtza hakatzir 
Ani od lo katavti et 
zichronotay 
Od lo baniti li et bet 
chalomotay. 
 
Refrain:  
 
4. 
Ve'af alpi she'at po, ve'at 
kol kach yafa 
Mimech ani boreach kemo 
mimagefa 
Od yesh harbe dvarim 
sheratziti laasot 
At betach tislechi li gam 
bashna hazot. 
 
 
 

OD LO AHAVTI 
DAI 
I HAVEN'T LOVED 
ENOUGH 
 
1. 
My hands have yet to build 
a village; 
Have yet to find water in 
the barren wilderness; 
Have yet to paint a flower. 
And I have yet to find the 
path that leads to my 
destiny. 
 
Refrain: 
My love is incomplete. 
But the wind and the sun 
are still on my face. 
My words are incomplete 
Oh when shall they come 
together? 
 
2. 
When will I grow green 
fields? When will my city 
stand tall? 
When will my grapevine 
grow from the dust? 
There is so much to build 
and so much to be  
And my love is just 
beginning. 
 
Refrain: 
 
3. 
When will I raise up my 
children,  
And sing them my first 
song? 
When the snowflake falls in 
summer 
I will write down my 
memories in the house of 
my dreams. 
 
Refrain: 
 
4. 
Your beauty tempts me  
But the time is not ripe. 
There is so much to be 
done - grant me leave  
For the race that is yet to 
be won. 
 

JEŠTĚ JSEM DOST 
NEMILOVAL 
1.  
Ještě jsem svýma rukama 
nepostavil dům. Ještě jsem 
nenašel vodu v pusté 
poušti;  
Ještě jsem nanamaloval 
květiny.  
A ještě jsem nenašel 
cestu, po které mám jít 
ţivotem.  
Refrain:  
Má láska je neúplná.  
Ale vítr a slunce jsou stále 
nad mojí hlavou.  
Moje slova jsou neúplná…  
Ach, kdy se spojí?  
2.  
Kdy budu obdělávat zelená 
pole? Kdy bude dostavěno 
moje město?  
Kdy z prachu vzroste má 
vinná réva?  
Je toho tolik k tvoření a ţití.  
A moje láska je jen na 
začátku.  
Refrain:  
3.  
Kdy vzbudím své děti  
A zazpívám  jim svou první 
píseň?  
aţ spadne vločka v létě … 
Budu si zapisovat své 
vzpomínky v domě mých 
snů.  
Refrain:  
4.  
Vaše krása láká mě  
Ale čas není zralý.  
Je toho tolik co k udělání – 
uvolni mne pro běh, který 
je třeba ještě vyhrát.  
Refrain:  
Svýma rukama jsem ještě nepostavil 
vesnici, ještě jsem nenalezl vodu 
v pusté poušti, nenamaloval květinu. A 
ještě jsem nenalezl cestu, která vede 
tam, kam mám jít. 
R: Má láska je neúplná. Ale vítr a 
slunce jsou ještě na mé tváři. Má slova 
jsou nedokonalá, ach kdy se spojí? 
Ještě jsem nezasel trávník, 
nevybudoval město, nezasadil vinici na 
každém kopci z křídy. Neudělal jsem 
ještě všechno svýma vlastníma 
rukama, nezkusil všechno, nemiloval 
dostatečně. 
  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=H0mdFtLcI6w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H0mdFtLcI6w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H0mdFtLcI6w&feature=related
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řecký 
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SHIR LECHOL 
ET  

 

Available upon regest 

http://www.youtube.co
m/watch?v=Xh7dWgjI6
gI 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SONG FOR EVERY 

OCCASION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONG pro každou 

příležitost  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Xh7dWgjI6gI
http://www.youtube.com/watch?v=Xh7dWgjI6gI
http://www.youtube.com/watch?v=Xh7dWgjI6gI
http://www.shiron.net/artist?prfid=3548&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=3548&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=3548&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=528&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=646&lang=1
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SULAM 
YA'AKOV  
MAL'ACH MISULAM 
YA'AKOV  
http://video.google.com/videopl
ay?docid=-
3469380333784282869&q=leo
n+balaban# 

 

 

Veya'atzom Ya'akov et 
einav 
basadeh harachav 
vayachalom  
vehineh sulam mutzav 
artzah 
verosho 
bashamaim/magi'ah 
hashmaimah 
 
Vehineh/u- mal'achei 
Elohim 
yordim ve'olim, 
olim veyordim, 
yordim ve'olim 
basulam/bo 
 
Umal'achei Elohim 
sh'chorim ul'vanim 
yordim ve'olim, 
olim veyordim basulam. 
 
Eleh sh'chorim 
ve'eleh levanim 
eleh yordim 
ve'eleh olim. 
 
Umal'achei Elohim 
kulam 
vehem yordim ve'olim, 
olim veyordim, 
yordim ve'olim basulam 

 

 

 

 

JACOB'S LADDER  

AN ANGEL FROM JACOB'S 

LADDER  

 

And Jacob closed his eyes 

in the wide field 

and he dreamed  

behold a ladder was 

standing on the ground 

and its top is in the 

sky/reaches up to heaven 

 

And behold angels of God 

were going down and up, 

up and down, 

going down and up on the 

ladder/it 

 

And angels of God 

black and white 

were going down and up, 

going up and down on the 

ladder. 

 

These black ones 

and these white ones 

these ones going down 

and these ones going up. 

 

And they were all angels of 

God 

and they were going down 

and up, 

going up and down, 

doing down and up on the 

ladder. 

Dan Almagor, also Yoram 

Tehar Lev from Genesis 

28:12 

 

 

Jákobův žebřík  

„čtverec“ 

(Genesis, 28:12)      

I viděl ve snách, a aj, 

žebřík stál na zemi, 

jehožto vrch dosahal 

nebe; a aj, andělé 

Boží vstupovali a 

sstupovali po něm.  

 

Anděl z Jákobův ţebřík  

A Jacob zavřel oči  

v široké oblasti  

a on snil  

Aj ţebřík stál na zemi  

a jeho vrchol je na obloze / 

dosáhne aţ do nebe  

 

A aj, andělé Boţí  

šli nahoru a dolů,  

nahoru a dolu,  

jít nahoru a dolů na ţebříku / IT  

A anděly Boţí  

černobílý  

šli nahoru a dolů,  

jít nahoru a dolů po ţebříku.  

 

Tyto černé  

a tato bílá ty  

se liší především tím klesá  

a ty z nich jít nahoru.  

A všichni byli Boţími anděly  

a oni šli nahoru a dolů,  

jít nahoru a dolů,  

Přitom dolů a nahoru na ţebřík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-3469380333784282869&q=leon+balaban
http://video.google.com/videoplay?docid=-3469380333784282869&q=leon+balaban
http://video.google.com/videoplay?docid=-3469380333784282869&q=leon+balaban
http://video.google.com/videoplay?docid=-3469380333784282869&q=leon+balaban
http://www.hebrewsongs.com/artists-yoramteharlev.htm
http://www.hebrewsongs.com/artists-yoramteharlev.htm
http://www.hebrewsongs.com/artists-yoramteharlev.htm
http://israelidances.com/Audio/Sulam Yaakov (Malach Misulam Yaakov) (C) Jonathan Gabay _ 197.ram
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TODA LA'EL  
 

Toda la'el she'en bi 
nekamah 
Toda la'el shero'a lo 
shochen bi 
Toda shelo hilchu alai 
ema 
Ve'im asiti ra ani chozer 
bi 
 
Toda la'el sheyesh bi 
retzonot 
livnot olam shetov yoter 
lichyot bo 
Lid'og le'eled rach 
ulekavot 
she'af echad af paam lo 
ifga bo 
 
Lo noter tina leish acher 
Hu megayes et kol 
kochot ha'ahava 
Yesh lo neshama bli tzel 
shel nekama 
Lechayim yafim al pne'i 
ha'adama 
 
Toda la'el sheli natat 
otach ahavatech 
tishmor alai veal betenu 
Veyachad nelaked velo 
nishkach 
lidog gam ladorot 
sheacharenu 
 
Lo noter.... 
 
Zman over ve'at galgal 
chozer 
hamilchamot horsot kan 
kol chelka tova 
Tnu la'ahava hehachyot 
et hatikva 
lechayim yafim al pney 
ha'adama 
 
Lo note.... 
Zman over..... 

 

 
 

THANK GOD 
  

 

Thank God I don't have 
revenge, 
no evil resides in me 
No one threatens me 
and if I did a bad thing I 
take it all back. 
 
Thank God I have the will 
to build a better world to 
live in 
Worry about a young 
child and hope 
that nothing will ever hurt 
him 
 
I don't hold grudges for no 
one 
(he gathers all the powers 
of love) 
I have a soul without a 
shadow of revenge 
for better life on earth. 
 
Thank God that gave you 
to me your love 
will guard our home and 
me 
Together we will stand 
and will not forget 
to make sure all is well for 
the next generations. 
 
I don't hold grudges.......... 
 
Time goes by and you 
repeat your self 
(the wars destroy every 
good piece) 
Let love revive hope 
for better life on earth. 
 
I don't hold grudges.......... 
Time goes by........... 

 

 

 

TODA LA'EL 

Díky bohu  
 
Díky Bohu, ţe se nemusím 
mstít, ţádné zlo ve mně 
neţije.  
Nikdo a nic mi nehrozí. 
 
A jestli  jsem udělal něco 
špatného, beru to vše zpět 
(prosím o odpuštění).  
 
Díky bohu, ţe vybuduji 
lepší svět k ţivotu, kde 
bude moţno  pečovat o 
malé dítě v naději, ţe mu 
nic nikdy neublíţí. 
 
Nikomu nic nezazlívám  
(On shromaţďuje všechnu 
sílu lásky)  
Mám duši beze stínu 
pomsty,  
pro lepší ţivot na zemi.  
 
Díky Bohu, ţe mi dává 
svoji Lásku, 
bude hlídat náš dům i mne  
 
Budeme stát společně a 
nebude zapomínat  
 
aby zachoval vše i pro 
příští generace.  
Nikomu nic nezazlívám. 
..........  
 
Čas uplynul a budete 
opakovat vaše vlastní  
(války zničí kaţdý dobrý 
kus)  
Nech obţivnout naději  
pro lepší ţivot na zemi.  
 
Nikomu nic nezazlívám. 
Čas uplynul.......... 

 

 

 

 

 

 

http://israelidances.com/Audio/Toda La’el (C) Yankele Ziv _ 2003 _ Eyal Golan.ram
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Tzadik 

kalmar 

TZADIK 
KATAMAR  
TSADIK KATAMAR 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=nhFlBs4kBp0&feature
=related 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=LeUEatFPdyk&feature
=related  
http://www.youtube.com/wat
ch?v=w5x9v-
1rbeg&feature=related  

  

 

Tsadik katamar yifrach, 
yifrach  
Tsadik katamar yifrach 
(repeat) 
 
Ke'erez bal'vanon 
yisgeh 
Ke'erez bal'vanon 
yisgeh,  
Ke'erez bal'vanon 
yisgeh, yisgeh 
(repeat) 

 

 

 

 

 

 

 

THE 
RIGHTEOUS 
MAN  
  

  

The righteous man will 
flourish like the palm 
tree.  
The righteous man will 
flourish 
 
 
He will thrive like a 
cedar in Lebanon. 
He will thrive like a 
cedar in Lebanon. 
He will thrive, thrive like 
a cedar in Lebanon. 
(repeat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spravedlivý (Ţalm 92:13) 

 

Spravedlivý ale jako palma 

pokvete, 

spravedlivému se bude dařit.  

Jak cedr v Libanonu poroste.  

Poroste jako cedr v Libanonu.  

Bude vzkvétat, prospívat jako 

cedr v Libanonu.  

 

Čtení z knihy Žalm 92 
1 Zpívaný žalm pro sobotní 
den.  
2 Krásné je Hospodina 
velebit, tvé jméno 
opěvovat, Nejvyšší!  
3 Vyprávět o tvé lásce za 
svítání, o tvé věrnosti 
zpívat za nocí  
4 při loutně s deseti 
strunami, za doprovodu 
citery.  
5 Svými skutky jsi mě, 
Pane, obšťastnil, proto chci 
zpívat o díle rukou tvých.  
6 Jak veliké jsou, 
Hospodine, skutky tvé, jak 
jsou tvé záměry velmi 
hluboké!  
7 Tupý člověk o tom neví 
nic, omezenec vůbec 
netuší,  
8 že jako tráva rostou 
ničemní a všichni zločinci že 
vzkvétají, aby vyhlazeni 
byli navždycky.  
9 Ty však, Hospodine, jsi 
vyvýšen navěky!  
10 Jistěže, Hospodine, 
nepřátelé tví, jistěže 
nepřátelé tví budou zničeni: 
rozprášeni budou všichni 
zločinci!  
11 Můj roh však pozvedneš 
jako roh buvolí, čerstvým 
olejem mě pokropíš.  
12 Uvidím pád těch, kdo 
mě špehují, o zkáze bídáků, 
kteří mě napadají, uslyším!  
13 Spravedlivý ale jak 
palma pokvete, jak cedr 
v Libanonu poroste.  
14 V Hospodinově domě 
kdo jsou vsazeni, v 
nádvořích našeho Boha 
vzkvétají.  
15 Ovoce ponesou ještě ve 
stáří, čerství zůstanou a 
plní sil.  
16 Zvěstovat budou 
Hospodinovu poctivost - on 
je má Skála, je každé 
křivdy prost!  

http://www.youtube.com/watch?v=nhFlBs4kBp0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nhFlBs4kBp0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nhFlBs4kBp0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LeUEatFPdyk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LeUEatFPdyk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LeUEatFPdyk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=w5x9v-1rbeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=w5x9v-1rbeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=w5x9v-1rbeg&feature=related
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://israelidances.com/Audio/Tzadik Katamar (C) Jonathan Gabay _ 1965 _ Vocal.ram
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TZUR MISHELO 

ACHALNU  

TSUR CHASIDI DANCE  

http://www.youtube.com/

watch?v=_wGc0MqhBZ8&fe

ature=related 

http://www.youtube.com:8

0/watch?v=W9cn1pytmYI  

Tzur mishelo achalnu, 
bar'chu emunai, 
sav'anu vehotarnu kid'var 
Adonai. 
 
Hazan et olamo, ro'einu 
avinu, 
achalnu milachmo, 
umiyeino shatinu. 
Al ken nodeh lish'mo, 
unehalelo befinu, 
amarnu ve'aninu, ein 
kadosh k'Adonai. 
 
Beshir vekol todah, 
nevarech le'Eloheinu, 
al eretz chemdah tovah, 
shehin'chil la'avoteinu. 
Umazon vetzedah, his'bia 
lenafsheinu, 
chas'do gavar aleinu, 
ve'emet Adonai. 
 
Rachem bechasdecha, al 
am'cha tzureinu, 
al tzion mish'kan k'vodcha, 
z'vul beit tif'arteinu. 
Uven David avdecha, yavo 
veyig'aleinu, 
ru'ach apeinu, meshi'ach 
Adonai 
 
Yibaneh hamikdash, ir tzion 
temale, 
vesham nashir shir chadash, 
uvir'nanah sham na'aleh. 
Harachaman hanik'dash, 
yit'barach veyit'aleh, 
al kos yayin male, kebirkat 
Adonai 
 

WE ATE HIS ROCK  

CHASSIDIC ROCK  

 

 

Lord, our rock, we ate, 

blessed our beliefs, 

We have eaten and have 

given thanks as you 

requested.  

 

We nourished our bodies 

and our souls by eating your 

bread and drinking your 

wine. We thank you oh holy 

one. 

Let us bless the Lord whose 

food we ate 

Let us thank Him with our 

lips chanting 

There is no one holy like our 
Lord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodine, skálo 

naše 

CHASIDI TANEC 

 

Hospodine, skálo 

naše, 

Ze které čerpáme sílu. 

Žehnej naší víře. 

Jsme nasyceni 

a vzdáváme Ti díky, 

jak jsi přikázal. 

 

Živíme svá těla i své 

duše  

přijímáním tvého 

chleba a vína. 

Děkujeme, óh Svatý! 

 

 

Žehnejme Pánu, 

Jehož pokrm jsme 

jedli. 

Nechť Mu děkují naše 

rty chvalozpěvem. 

Nikdo není Svatý, 

Jen náš Bůh! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_wGc0MqhBZ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_wGc0MqhBZ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_wGc0MqhBZ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W9cn1pytmYI
http://www.youtube.com/watch?v=W9cn1pytmYI

