שירים לאחרי החגים
Songs for “Achari Hachagim”
Renewal
Lyrics: Neomi Shemer
A puzzling weariness,
An inexplicable weakness in your knees,
This is an hour that will never return
And in your heart, you know
That just around the corner,
A new love awaits.
After the holidays, everything will be renewed.
Ordinary days will return, renewed.
The air, the earth, the rain and the fire
Also you, you too, will be renewed

In your garden, trees bloom suddenly
In complete confusion
the tree of dreams
And the tree of the knowledge of good and evil.
Look around at all your tools
Which you left out in the yard
The hammer, the ladder, the hoe
After the holidays, everything will be renewed.
Ordinary days will return, renewed.
The air, the earth, the rain and the fire
Also you, you too, will be renewed
On a never-ending journey
Between the fields of shadow to the fields of
light,
There is a path you have not yet travelled
which you will take,
The hourglass, the clock of your life
Signals to you now - 34, 35, 36.......

הִ תחַ דְ ׁשּות
 נעמי שמר:מילים ולחן
עֲ י ֵפּות ִבלְתִ י מֻ סְ ב ֶֶּּרת
פִ יק ב ְִר ַכי ִם ֹלא מּובָן
זֹו ׁשָ עָ ה ׁשֶּ ּלא חֹוז ֶֶּּרת
 אֲ בָל- לְעֹולָם
ְַב ִלבְָך אַ תָ ה יֹודֵ ע
ׁשֶּ מֵ עֵ בֶּר לַפִ נָה
ַאהֲ בָה חֲ דָ ׁשָ ה
מַ מְ תִ ינָה
ַאחֲ ֵרי הַ חַ גִּים י ִּתְ חַ ֵדׁש הַ כ ֹּל
י ִּתְ חַ ְדׁשּו וְי ָׁשּובּו י ְמֵ י הַ חֹול
 הַ מָ טָ ר וְהָ אֵ ׁש, הֶ עָ פָ ר,הָ אֲ וִּיר
 גַם אַ תָ ה תִּ תְ חַ ֵדׁש,גַם אַ תָ ה
פֹורחִ ים לְפֶּ תַ ע
ְ ְב ַגנְָך
ְמּורה
ָ בְעִ ְרבּו ְבי ָה ג
עֵ ץ הַ חֲ לֹומֹות
ו ְעֵ ץ הַ דַ עַ ת טֹוב ו ָָרע
הִ סְ תַ כֵל עַ ל ֵכלֶּיָך
ַארתָ בֶּחָ צֵר
ְ ְׁשֶּ הִ ׁש
 הַ מַ עְ דֵ ר, הַ סֻ ּלָם,הַ פַ טִ יׁש

ַאחֲ ֵרי הַ חַ גִּים י ִּתְ חַ ֵדׁש הַ כ ֹּל
י ִּתְ חַ ְדׁשּו וְי ָׁשּובּו י ְמֵ י הַ חֹול
 הַ מָ טָ ר וְהָ אֵ ׁש, הֶ עָ פָ ר,הָ אֲ וִּיר
 גַם אַ תָ ה תִּ תְ חַ ֵדׁש,גַם אַ תָ ה
בְמַ סָ ע ׁשֶּ ּלא נִגְמַ ר
בֵין שְ דֹות הַ צֵל ּושְ דֹות הָ אֹור
ָי ֵׁש נָתִ יב ׁשֶּ ּלא עָ ב ְַרת
ו ְׁשֶּ תַ עֲ ב ֹר
 ׁשְ עֹון חַ יֶּיָך,ׁשְ עֹון הַ חֹול
מְ אֹותֵ ת לְָך עַ כְׁשָ ו
.ו ָו- לָמֶּ ד,הֵ א- לָמֶּ ד,דָ לֶּת-לָמֶּ ד

Ingathering
Lyrics: Itamar Prat
Composer: Neomi Shemer

Gather the deeds
The words and the symbols
Like a blessed harvest too heavy to carry
Gather the blossoms
That ripened into memories
Of summer that prematurely passed on
Gather all the images of her beautiful face
As the fruit and the grain.
The earth is gray beneath the stalks
And it can't give you anything more
There is no more stem
dreaming about its ear
There is no more " Nedarai Ve'asurai"
Only the wind's promise
that the rain will in time
Rebuild the dust at the
end of Tishrei

ָאסִ יף
 איתמר פרת:מילים
 נעמי שמר:לחן

ִ ֲאֱ סֹוף אֶּ ת כָל הַ מַ ע
,ש ֹים
אֶּ ת הַ מִ ּלִים ו ְהָ אֹותֹות
, ָכבֵד מִ שֵ את,כְמֹו י ְבּול ב ְָרכָה
,אֱ סֹוף אֶּ ת הַ פְ ִריחָ ה
אֲ ׁשֶּ ר גָמְ לָה ְל ִזכְרֹונֹות
.ׁשֶּ ל קַ י ִץ ׁשֶּ חָ לַף בְטֶּ ֶּרם עֵ ת
אֱ סֹוף אֶּ ת כָל מַ ְראֹות פָ נֶּיהָ הַ יָפִ ים
.כְמֹו אֶּ ת הַ פְ ִרי ו ְאֶּ ת הַ בָר
פֹורה
ָ ֲהָ אֲ דָ מָ ה הִ יא א
מִ תַ חַ ת לַשְ לָפִ ים
.ו ְאֵ ין לָּה עֹוד לָתֵ ת לְָך דָ בָר
ו ְאֵ ין יֹותֵ ר ִגבְעֹול חֹולֵם עַ ל ׁשִ ָבלְתֹו
,ו ְאֵ ין יֹותֵ ר נִדְ ֵרי ו ֶּאֱ סָ ֵרי
ַַרק הַ בְטָ חַ ת הָ רּוח
כִי הַ גֶּׁשֶּ ם בְעִ תֹו
,עֹוד י ְחֹונֵן אֶּ ת עֲ פָ ָרּה
.בְתֹום תִ ׁשְ ֵרי

This song is a midrash on the story of Noah's Ark. It was written after a wave
of suicide bombings, soon after the assassination of Prime Minister Yitzchak
Rabin. We dedicate this song to all the communities who recently suffered
devastating disasters caused by nature and people.

Days of Quite
Lyrics: Yarden Bar Kochva
Composer: Avi Grainik
Here they come, the days of quite
After the great and awful tumult,
We can rest a little on the balcony
And gather up the wreckage of the storm.

י ָמִ ים ׁשֶּ ל ׁשֶּ קֶּ ט
 ירדן בר כוכבא:מילים
 אבי גרייניק:לחן
הִ נֵה הֵ ם בָאִ ים י ָמִ ים ׁשֶּ ל ׁשֶּ קֶּ ט
אחרי הרעש הגדול והנורא
אפשר לנוח קצת על המרפסת
ולאסוף את שברי הסערה

Here they come, the days of quiet,
I’d forgotten what they looked like.
We can open the door now
Release the birds to the wind.

הִ נֵה הֵ ם בָאִ ים י ָמִ ים ׁשֶּ ל ׁשֶּ קֶּ ט
כבר שכחתי איך שהם נראים
אפשר עכשיו לפתוח את הדלת
לשלוח אל הרוח ציפורים

Here they come, the days of quiet,
Let’s look out of the window
To see if the waters have receded.
Maybe there’s land on the horizon
Two by two,
We’ll leave two by two.
Look up at the sky,
Let’s wait together for the dove.

הִ נֵה הֵ ם בָאִ ים י ָמִ ים ׁשֶּ ל ׁשֶּ קֶּ ט
נֵצֵא אֶּ ל הַ חַ ּלֹון ל ְִראֹות
אִ ם קָ לּו ְכבָר הַ מַ י ִם
אּולַי ְכבָר י ֵׁש בָא ֹפֶּק אֲ דָ מָ ה
זּוגֹות זּוגֹות
נֵצֵא זּוגֹות זּוגֹות
נַבִיט אֶּ ל הַ שָ מַ י ִם
נְחַ כֶּה ְבי ַחַ ד לַיֹונָה

Here they come, the days of quiet,
After we’ve already lost everything.
Sit with me now on the balcony
Weep with me about yesterday.
Here they come, the days of quiet,
Let’s look out of the window.
The two of us together on the mountain
The waters have receded
And there’s a rainbow too.
We can get up now
The end of the world has passed

הִ נֵה הֵ ם בָאִ ים י ָמִ ים ׁשֶּ ל ׁשֶּ קֶּ ט
אחרי שכבר איבדנו את הכל
תשב איתי עכשיו על המרפסת
תבכה איתי ביחד על אתמול
הִ נֵה הֵ ם בָאִ ים י ָמִ ים ׁשֶּ ל ׁשֶּ קֶּ ט
שנינו כאן ביחד על ההר
המים כבר ירדו ויש גם קשת
. סוף העולם עבר,אפשר לקום

