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בולט אוקודז'בה ) ( 1924-1997היה משורר  ,מלחין ,זמר וסופר סובייטי שכתב בשפה הרוסית  .הוא כתב מעל ל 200-שירים ,להם היה מחבר מוזיקה
ומילים.
בולט אוקודז'בה נולד בעיר מוסקבה למשפחת פעילים במנגנון המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות .אביו היה ממוצא גאורגי ואמו ממוצא ארמני .זמן קצר
לאחר הולדת הבן ,אביו נשלח לאזור הרי הקווקז ואימו המשיכה לעבוד במנגנון המפלגתי במוסקבה .בתחילת שנות ה 30-המשפחה התבססה בטביליסי ,אך
לאור חילוקי דעות בין אביו לבין לברנטי בריה אביו הועבר לאזור הרי אורל והמשיך שם בעבודה במנגנון המפלגתי .בשנת  1937,במהלך הטיהורים
הגדולים הוא נעצר ולא חזר מהכלא ,אמו נעצרה ושוחררה רק בשנת  .1955בולט אוקודז'בה הצעיר חזר עם סבתו למוסקבה ובשנת  1940הם עברו
לטביליסי.
באפריל  1942אוקודז'בה התנדב לצבא האדום .הוא הוצב ביחידה קרבית ,נפצע ולאחר החלמתו השתתף בקרבות עד סוף המלחמה.
בשנת  1946אוקודז'בה התקבל ללימודים באוניברסיטת טביליסי וסיים אותה בשנת . .1950הוא התחיל לעבוד כמורה בכפר במחוז קלוגה.
בשנת  1956אוקודז'בה פגש כמה משוררים ולאחר שקיבל מהם ביקורת חיובית לשיריו הוא עבר לעיר קלוגה בה בעיתון המקומי התפרסמו כמה משיריו.
באותה השנה הוא פרסם לראשונה ספר שירים.
בשנת  1959אוקודז'בה חזר למוסקבה .באותה שנה הוא התחיל לשיר את שיריו בליווי נגינת גיטרה וזכה בפופולריות רבה .לפרנסתו הוא עבר כעורך בהוצאה
לאור ואחר כך היה אחראי על מדור השירה ב"העיתון הספרותי".
בשנת  1961בעיר חרקוב אורגנה הופעה הראשונה שלו לקהל הרחב .בשנת  1962אוקודז'בה התקבל לארגון המשוררים הסובייטי .באותה שנה הוא
לראשונה הצטלם בסרט בו שר בעצמו את אחד משיריו .במהלך שנות ה 60-וה 70-הוא כתב מספר רב של שירים ששולבו בסרטים שונים לרבות "תחנת רכבת
בלרוסקי"" ,כובע קש"" ,השמש הלבנה של המדבר" ועוד רבים אחרים.
במהלך שנות ה 70-שיריו הוקלטו והופיעו על תקליטים .במקביל שיריו הוקלטו בקלטות וקיבלו תפוצה רחבה .מספר רב של שיריו הולחנו על ידי
המלחין איסאק שוורץ ושולבו בסרטים.
אוקודז'בה כתב מספר ספרים ,הראשון היה ספר אוטוביוגרפי שפורסם בשנת 1961.
עם תחילת הפרסטרויקה אוקודז'בה החל פעילות ציבורית רחבה .הוא היה תומך נלהב של השינויים והפעילות של בוריס ילצין .בשנת  1989הוא הקים את
הסניף הרוסי של ארגון הסופרים הבינלאומי.
במהלך שנות ה 80-אוקודז'בה הופיע רבות ברחבי רוסיה ,ארצות הברית ,קנדה ,גרמניה וישראל .את ההופעה האחרונה שלו התקיימה בפריז בקיץ 1995
שם הוא נפטר ב.1997

(מתוך ה"ויקיפדיה")

Б. Окуджава
Молитва Франсуа Вийона
(из кинофильма «Свободное падение»)

בּולָ ט אָ קּודזָ'בָ ה
ת ִפלַּ ת פ ָראנסּואָ ה וִיֹון
)"(מהסרט "צניחה חופשית

Пока Земля ещё вертится,
пока ещё ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому,
чего у него нет:
Мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
Дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

,כָּל עֹוד ִמ ְסתֹובֶ בֶ ת הָּ אָּ ֶרץ
,קֹורן
ֵ ָּכל עֹוד הָּ אֹור
, ַּ הֹו אֱ ֹלה,ְלכָּל ִאיש ו ִָּאיש
.אֶ ת ַּמה ֶשאֵ ין לֹו ֵתן
,ֵתן ְלחָּ כָּם ר ֹאש ַּמעַּ ׂש
,סּוס ְלפַּ ְח ָּדן אָּ ָּנא ְשלַּ ח
,ִל ְמאֻ ָּשר ֵתן לֹו כֶסֶ ף
.אֹותי אַּ ל ִת ְשכַּח
ִ ְוגַּם

Пока Земля ещё вертится,
Господи, - Твоя власть! Дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
Дай передышку щедрому
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье...
И не забудь про меня.

,כָּל עֹוד ִמ ְסתֹובֶ בֶ ת הָּ אָּ ֶרץ
,אֱ ֹלהַּ כֹל יָּכֹול
ֵַּתן לַּ ְש ַּת ְלטָּ ן כ ֵָּמה
.עַּ ד ׂשבַּ ע נ ְַּפשֹו ִל ְמשֹ ל
ֵַּתן ְלנ ִָּדיב ְקצָּ ת לָּ נּוח
,עַּ ד ֶשהַּ יֹום י ְִדעַּ ְך
ֵתן כַּפָּ ָּרה ְל ַּקיִן
.אֹותי אַּ ל ִת ְשכַּח
ִ ְוגַּם

Я знаю: Ты всё умеешь,
Я верую в мудрость Твою,
Как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо
тихим речам Твоим,
Как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!

: ַּאֲ נִ י ְבי ְָּדָך בֹוטֵ ח
...ִש ְלטֹונְ ָך אֵ ינֹו ְמע ְֻרעָּ ר
טּוח
ַּ ָּכְ מֹו ֶשחַּ יָּל ֵמת ב
.עֵ ֶדן הּוא גָּר-ֶשבַּ גַּן
ּומאֲ ִמינָּה כָּל אֹ זֶן
ַּ
,ֹלהים
ִ ֱ א,ְבחָּ כְ ָּמ ְתָך
ּומאֲ ִמינִ ים אֲ נ ְַּחנּו
ַּ
.עֹוׂשים
ִ ְב ִלי ַּדעַּ ת ְב ָּמה ֶש

Господи, мой Боже,
зеленоглазый мой,

, ְש ַּמע נָּא,הֹו אֲ ֹדנָּי
,הָּ עַּ יִן-ְש ַּמע נָּא ָּירֹק

Пока Земля ещё вертится,
И это ей странно самой,
Пока ещё хватает
времени и огня,
Дай же Ты всем понемногу...
И не забудь про меня.

,כָּל עֹוד ִמ ְסתֹובֶ בֶ ת הָּ אָּ ֶרץ
,ְוזֶה ְמשֻ נֶה לָּ ה ע ֲַּדיִן
כָּל עֹוד יֵש ַּמ ְס ִפיק לָּ אָּ ֶרץ
, ּוזְ ַּמן לָּ ה מֻ ְבטָּ ח,אֵ ש
...ֵתן ְלכָּל ִאיש לּו ַּרק קֹ ֶמץ
.אֹותי אַּ ל ִת ְשכַּח
ִ ְוגַּם

Дай же Ты всем понемногу...
И не забудь про меня.

...ֵתן ְלכָּל ִאיש לּו ַּרק קֹ ֶמץ
.אֹותי אַּ ל ִת ְשכַּח
ִ ְוגַּם

1963

1963

Караоке
קריוקי
http://www.karaoke.ru/artists/okudzhava-bulat/song/molitva/
Ночной разговор
- Мой конь притомился,
стоптались мои башмаки.
Куда же мне ехать?
Скажите мне, будьте добры.
- Вдоль Красной реки, моя радость,
вдоль Красной реки,
До Синей горы, моя радость,
до Синей горы.
- А как мне проехать туда?
Притомился мой конь.
Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?
- На ясный огонь, моя радость,
на ясный огонь,
Езжай на огонь, моя радость,
найдешь без труда.
- А где же тот ясный огонь?

שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=cKNHcO5i-AI
יחת לַּ ילָ ה
ַּ ִש
,"סּוסי ִה ְתעַּ יֵף
ִ
.ּושחּוקֹות ַּנעֲלַּ י עַּ ד ַּהתֹם
ְ
?ְלאָּ ן ִלי ִל ְרכֹב
"!ְאנִ י ֶד ֶרְך ִל ְמצ ֹא ל ֹא יָּכֹול
,יבי
ִ  חֲ ִב,"לאֹ ֶרְך נ ַַּּהר
ְ
.הַּ נַּהַּ ר הָּ אָּ דֹם
,יבי
ִ  חֲ ִב,י ָָּּשר עַּ ֵדי הַּ ר
."עַּ ד הַּ הַּ ר הַּ כָּחֹ ל
?"כֵיצַּ ד ְלהַּ גִ יעַּ ְל ָּשם
?סּוסי ְלהַּ ְד ִהיר
ִ אָּ ן
"? אֵ יְך ִל ְמצ ֹא ְב ִב ְטחָּ ה,טֹובָך ְלסַּ פֵ ר
ְ הֹואֶ ל ְב
,יבי
ִ  חֲ ִב,"י ָָּּשר אֶ ל אֵ ש
.אֶ ל הָּ אֵ ש הַּ בָּ ִהיר
,יבי
ִ  חֲ ִב,ִת ְרכֹב אֶ ל הָּ אֵ ש
."ו ְִת ְמצָּ א בֹואֲ ָך
?"וְאֵ יפֹ ה הָּ אֵ ש הַּ בָּ ִהיר

Почему не горит?
Сто лет подпираю я небо ночное плечом...
- Фонарщик был должен зажечь,
да, наверное, спит,
фонарщик-то спит, моя радость...
А я ни при чем.
И снова он едет один,
без дороги,
во тьму.
Куда же он едет,
ведь ночь подступила к глазам!..
- Ты что потерял, моя радость?кричу я ему.
И он отвечает:
- Ах, если б я знал это сам...

.אֲ נִ י כְ לּום ל ֹא רֹואֶ ה
"ֵמאָּ ה ָּשנָּה כְ בָּ ר ָּה ָּר ִקיעַּ לֹוחֵ ץ עַּ ל כְ ֵת ִפי
"מ ְד ִליק פָּ נ ִַּסים אַּ ְח ַּר ִאי
ַּ
,אַּ ְך נִ ְר ַּדם כַּנִ ְראֶ ה
, אֵ ין ִלי ֶק ֶשר ְלזֶה.נִ ְר ַּדם הַּ זָּ ֶקן
."חֲ ִביִבי
וְשּוב הּוא רֹוכֵב ְלבַּ דֹו
ְלל ֹא ֶד ֶרְך
.ְב ִלי אֹור
? ְַּלאָּ ן הּוא נֹוסֵ ע
.הַּ לַּ יְלָּ ה אֵ לֶ ינּו פֹונֶה
,יבי ְמחַּ פֵ ׂש
ִ "אָּ ז ַּמה חֲ ִב
"? בָּ חּור,ַּמה ִאבַּ ְד ָּת
– "..."לוַּאי וְהָּ יָּה ִלי בָּ רּור
ְ
.הּוא ֵמחֹ ֶשְך עֹונֶה
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=MvixN8R-9ao

Грузинская песня
(Виноградная косточка)
Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою.
А иначе зачем на земле этой грешной живу?

ִשיר גרּוזִ ינִ י
)(ז ַּרע ָהענָב
, ַּאֶ ת ז ְַּרעֵ י הָּ עֵ נָּב ְלתֹוְך חֹ ם ֶשל הַּ ַּק ְר ַּקע אַּ ְב ִליע
,מֹורה אֶ נ ֵַּשק וְאֶ ְקטֹ ף אֶ ְשכֹולֹות ְבי ַָּּדי
ָּ ְּוז
, ַּ אֶ ת ִל ִבי אֶ ַּכ ְונֵן לָּ אֶ רּוע,ַּו ְאַּ זְ ִמין י ְִד ִידים
?כִ י אַּ חֶ ֶרת ְל ַּמה עַּ ל הָּ אָּ ֶרץ הַּ ז ֹאת אֲ נִ י חַּ י

Собирайтесь-ка гости мои на мое угощенье,
Говорите мне прямо в глаза кем пред вами слыву,
Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья.
А иначе зачем на земле этой грешной живу?

 אֶ צְ ִלי בֵ ין הָּ עַּ ְרבַּ יִם,ידי י ְָּק ִרים
ַּ  י ְִד,ִה ְתכַּנְ סּו
.ו ְִא ְמרּו ִלי י ָָּּשר בַּ פָּ נִ ים ַּמה חָּ ַּש ְב ֵתם עָּ לַּ י
,ֲוֹונֹותי אֶ ַּקבֵ ל ְמ ִחילָּ ה ִמ ָּש ַּמיִם
ַּ
עַּ ל כָּל ע
?כִ י אַּ חֶ ֶרת ְל ַּמה עַּ ל הָּ אָּ ֶרץ הַּ ז ֹאת אֲ נִ י חַּ י

В темно-красном своем будет петь для меня моя дали,
В черно-белом своем преклоню перед нею главу,

,ְב ָּשנִ י ִשיר ַּת ִשיר ִלי גְ ִבי ְר ִתי ָּמלֵ א עֶ צֶ ב ָּו ַּתאַּ ב
ְב ָּשחֹ ר וְלָּ בָּ ן ר ֹאש אַּ ְרכִ ין ְואַּ ְש ִפיל אֶ ת עֵ ינַּי

И заслушаюсь я и умру от любви и печали.
А иначе зачем на земле этой грешной живу?
И когда заклубится закат по углам золотея,
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву,
Синий буйвол и белый орел и форель золотая.
А иначе зачем на земле этой грешной живу?
Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=zZ7gxcnaqMc

, וְאָּ מּות ִמתּוגָּה ו ְִמאַּ הַּ ב,וְאַּ ְק ִשיב לָּ ה מֻ ְקסַּ ם
?כִ י אַּ חֶ ֶרת ְל ַּמה עַּ ל הָּ אָּ ֶרץ הַּ ז ֹאת אֲ נִ י חַּ י
ּובָּ עֵ ת ִת ַּת ֵמר ְב ִפנֹות מֹואָּ רֹות ְש ִקיעַּ ת ֶש ֶמש
- לּו עֹוד פַּ עַּ ם יָּשּוטּו ָּמ ְראֹות ְבהֵ ִקיץ ְלפָּ נַּי
,הַּ ֶש ֶמְך- ּוזְ הַּ ב ַּדג,כְ חֹ ל ָּשל ְתאֹו וְֹלבֶ ן ֶשל עַּ יִט
?כִ י אַּ חֶ ֶרת ְל ַּמה עַּ ל הָּ אָּ ֶרץ הַּ ז ֹאת אֲ נִ י חַּ י
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=AEV_XILkfFQ

Надежды маленький оркестрик

ִתזמרת ַּה ִתק ָוה ק ַּטנטנת

Когда внезапно возникает
Ещё неясный голос труб,
Слова, как ястребы ночные,
Срываются с горячих губ.
Мелодия, как дождь случайный,
Гремит и бродит меж людьми,
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви.
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви.

ִפ ְתאֹ ם נִ ְש ַּמע ְבתֹוְך הַּ חֹ ֶשְך
,צְ ִליל חֲ צֹוצְ רֹות מּועָּ ם ְמאֹ ד
וְאָּ ז ִמ ִלים כְ מֹו נֵץ ְבלַּ יְלָּ ה
.ֵמחֹ ם ְׂשפָּ ַּתיִם נִ ְתלַּ שֹות
ֶשם פֶ ַּתע
ֶ ּומנְ גִ ינָּה כְ מֹו ג
ַּ
- רֹועֶ ֶמת ְלכֻלָּ ם ְקרֹובָּ ה
ִתזְ מ ֶֹרת ַּה ִת ְקוָּה ְקטַּ נְ טֹ נֶת
.ְבנִ ּצּוחֹו ֶשל אַּ הֲ בָּ ה
ִתזְ מ ֶֹרת ַּה ִת ְקוָּה ְקטַּ נֹטֶ נת
.ְבנִ ּצּוחָּ ה ֶשל אַּ הֲ בָּ ה

В года разлук, в года смятений,
Когда свинцовые дожди
Лупили так по нашим спинам,
Что снисхождения не жди.
И командиры все охрипли,
Тогда командовал людьми
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви.
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви.

, ַּ ְשנֹות ְק ָּרב ַּמכְ ִריע,ִב ְשנֹות ְפ ֵר ָּדה
כְ ֶש ֵמעֹופֶ ֶרת עֲ ׂשּויִים
גְ ָּש ִמים ִהכּו ְב ַּגב ֶשלָּ נּו
, ְב ִלי ַּרחֲ ִמים,ְב ִלי הַּ ְפסָּ ָּקה
,ו ְִהצְ טַּ ְרדּו כָּל ְמפַּ ְק ֵדינּו
אָּ ז ְל ִפקּוד הָּ י ְָּתה ְקרֹובָּ ה
ִתזְ מ ֶֹרת ַּה ִת ְקוָּה ְקטַּ נֹטֶ נת
.ְבנִ ּצּוחֹו ֶשל אַּ הֲ בָּ ה
ִתזְ מ ֶֹרת ַּה ִת ְקוָּה ְקטַּ נֹטֶ נת
.ְבנִ ּצּוחָּ ה ֶשל אַּ הֲ בָּ ה

Кларнет пробит, труба помята,
Фагот, как старый посох стёрт,
На барабане швы разлезлись,
Но кларнетист красив, как чёрт.
Флейтист, как юный князь изящен,
И в вечном сговоре с людьми
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви.
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви.
Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=0taFNqgZt_A

, נִ ְשבֶ ֶרת ְקלַּ ִרינ ֶָּטה,תֹף ֵמת
,רֹומבֹון ַּמ ְש ִמיעַּ קֹול ָּרפֶ ה
ְ ְט
,אַּ ְך ַּנגָּנֹו – נ ִָּסיְך הַּ כ ֶֶתר
,הַּ חַּ צֹוצְ ָּרן – ַּמ ְלאָּ ְך יָּפֶ ה
ּונְ גִ ינָּה אֵ ינָּה פֹוסֶ ֶקת
- ְלאֲ נ ִַּשים ָּת ִמיד טֹובָּ ה
ִתזְ מ ֶֹרת ַּה ִת ְקוָּה ְקטַּ נֹטֶ נת
.ְבנִ ּצּוחֹו ֶשל אַּ הֲ בָּ ה
ִתזְ מ ֶֹרת ַּה ִת ְקוָּה ְקטַּ נֹטֶ נת
.ְבנִ ּצּוחָּ ה ֶשל אַּ הֲ בָּ ה
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=5X6koGy99DA
חּולים לַּ י ִד ִידים
ִ ִא

Пожелание друзьям
Ю.Трифонову
Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты -ведь это все любви счастливые моменты.
Давайте горевать и плакать откровенно,
то вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью -поскольку грусть всегда соседствует с любовью.
Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, -тем более, что жизнь короткая такая.
1975
Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=n3txsG1PtFg

טריפונוב.לי
. ַּ נ ִַּריע,נ ְַּת ִחיל וְנִ ְתפַּ עֵ ל כָּאן זֶה ִמזֶה
. ְַּתחּושֹות ִב ְמ ִליצֹות לַּ לא חָּ ָּשש נ ִַּביע
 אַּ חֶ ֶרת,נ ְַּח ִמיא כָּאן זֶה ְלזֶה ְלל ֹא ִהסּוס
.ִרגְ עֵ י הָּ אַּ הֲ בָּ ה נ ְַּח ִמיצָּ ה ְמאֻ ֶש ֶרת
,יֹושר יַּחַּ ד
ֶ  נִ ְבכֶה ְב,וְבֹואּו נִ ְתעַּ ּצֵ ב
. ְלסֵ רּוגִ ין ְב ִלי פַּ חַּ ד,אּולַּ י גַּם ְבנִ ְפ ָּרד
וְאַּ ל ַּת ִׂשימּו לֵ ב ְלהַּ ְש ָּמצָּ ה עֹו ֶינֶת
.הַּ ֵרי עָּ צְ בּות ָּת ִמיד ְלאַּ הֲ בָּ ה שֹו ֶכנֶת
ּומחֲ צִ י ִמלָּ ה בֹואּו נ ִָּבין הַּ טַּ עַּ ם
ֵ
.כְ ֵדי ֶשטָּ עּות אַּ ַּחת ל ֹא ִת ָּשנֶה עֹוד פַּ עַּ ם
ְבֹואּו ָּת ִמיד נֵלֵ ְך זֶה ִל ְק ַּראת זֶה כֻלָּ נּו
.ַּמה גַּם ֶשהַּ חַּ יִ ים כָּל כְָּך ְקצָּ ִרים ֶשלָּ נּו
1975
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=PuZpIXtBNWE

До свидания, мальчики
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите,
и все-таки
постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб - разлуки и дым,
наши девочки платьица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги - ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад.
Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=28Fr8Zl9iZU

 ילָ ִדים,ל ִהת ָראֹות
: ְמנֻ ֶּולֶ ת, ַּמה עֹולַּ ְל ְת,ִמ ְלחָּ ָּמה
,חַּ צְ רֹו ֵתינּו ְש ֵקטֹות נִ ְשאַּ רּו
ְוי ְַּל ֵדינּו גְ לּו ֵיי הַּ ֻג ְלגֹ לֶ ת
,יֹום אֶ חָּ ד טֶ ֶרם עֵ ת ִה ְתבַּ גְ רּו
עַּ ל הַּ סַּ ף ֶנעֱצְ רּו ְל ַּד ָּקה ִא ְל ִמים
. ִפ ְתאֹ ם, חַּ ָּילֵ ינּו,ְוהָּ ְלכּו
!ְילָּ ִדים י ְָּק ִרים
,אָּ ָּנא ְילָּ ִדים
.ִה ְש ַּת ְדלּו לַּ חֲ ֹזר ְב ָּשלֹום
שּורת כִ תֹות
ַּ ִעם ִרמֹון וכְ ַּדּור ְב
, ִהזְ ַּד ְקפּו לַּ ָּמרֹום,אַּ ל ַּת ְשחּו
,ְב ִלי לָּ חּוס עַּ ל הַּ גּוף
,אֲ בָּ ל ְב ָּכל ז ֹאת
.ִה ְש ַּת ְדלּו לַּ חֲ ֹזר ְב ָּשלֹום
: ַּמה עֹולַּ ְל ְת ְלחַּ ֵיינּו,ִמ ְלחָּ ָּמה
,ְב ְׂש ֵרפָּ ה ִה ְתחַּ ְלפָּ ה חֲ תֻ ָּנה
ָּכל ְׂש ָּמלֹות ְלבָּ נֹות ַּי ְלדֹו ֵתינּו
.ִל ְקטָּ נֹות ָּנ ְתנּו ְב ַּמ ָּת ָּנה
,ֹותפֶ ת
ֶ ַּרק ָּכ ָּנף ְי ַּר ְק ַּרק ֶשל כ
... ְמ ִעיל ִמ ְתאַּ בֵ ן,ַּמ ָּגפַּ ִים
,ִה ְתעַּ ְלמּו ִמ ִדבָּ ה ְמטֹ ֶרפֶ ת
עֹוד ִי ְה ֶיה זְ ַּמן כְ ֵדי ְל ִה ְת ַּח ְשבֵ ן
אמרּו ֲעלֵ י ֶכן ַּרכְ לָּ נִ ים ְשמּועֹות
ְ ֹ ִאם י
.כִ י ִאבַּ ְד ֶתן ִיעּוד ְוחֲ לֹום
!ְילָּ דֹות ְי ָּקרֹות
,אָּ ָּנא ְילָּ דֹות
.ִה ְש ַּת ְדלּו לַּ חֲ ֹזר ְב ָּשלֹום
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=PQbfl7qxlW8

Песенка о Моцарте

ִשיר ָקצָ ר עַּ ל מֹוצָ רט

Моцарт на старенькой скрипке играет.
Моцарт играет, а скрипка поет.
Моцарт отечества не выбирает просто играет всю жизнь напролет.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба - то гульба, то пальба...
Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

מֹוצָּ ְרט עֹודֹו ְמ ַּנגֵן ְלל ֹא הֶ ֶרף
.ָּשן הֶ עָּ ִדין
ָּ עַּ ל כִ נֹורֹו הַּ י
- אֵ ין לֹו ְלמֹוצָּ ְרט מֹֹולֶ ֶדת נִ ְבחֶ ֶרת
.ְס ָּתם ְמ ַּנגֵן כָּל חַּ ָּייו הַּ ַּמ ְל ִחין
 ל ֹא חָּ שּוב ֶש ָּשנִ ים ְל ִפי אֹ ַּרח,הָּ א
...עֹוברֹות
ְ
ַּבֵ ין י ְִריֹות ְל ַּמ ְרזֵח
ַּ הַּ ְמ ֵשְך נָּא ִל ְטרֹח, ָּמאֶ ְס ְטרֹו,הָּ בָּ ה
.וְאַּ ל ָּת ִסיר ֵמהַּ מצַּ ח כַּפֹות

Где-нибудь на остановке конечной
скажем спасибо и этой судьбе,
но из грехов своей родины вечной
не сотворить бы кумира себе.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба - то гульба, то пальба...
Не расставайтесь с надеждой, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

יֹור ֶדת
ֶ אֵ יפֹ ה ֶשהּוא ְבסֹוף ֶד ֶרְך
,גֹורל ָּה ָּרגִ יל
ָּ ַּנֹודה ל
ֶ אָּ נּו
ְשלֹום ֵמחֵ ְטאֵ י הַּ מֹולֶ ֶדת
ָּ חַּ ס ו
.עֹוד לַּ עֲשֹות ְלעַּ צְ ֵמנּו אֱ ִליל
 ל ֹא חָּ שּוב ֶש ָּשנִ ים ְל ִפי אֹ ַּרח,הָּ א
...עֹוברֹות
ְ
ַּבֵ ין י ְִריֹות ְל ַּמ ְרזֵח
, ַּ ִת ְקוָּה אֵ ין ִלזְ נֹח, ָּמאֶ ְס ְטרֹו,הָּ בָּ ה
.וְאַּ ל ָּת ִסיר ֵמהַּ מצַּ ח כַּפֹות

Коротки наши лета молодые:
миг - и развеются, как на кострах,
красный камзол, башмаки золотые,
белый парик, рукава в кружевах.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба - то гульба, то пальба...
Не обращайте вниманья, маэстро,
не убирайте ладони со лба.
1969
Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=hI-3E7ampNI

עֹולים ְל ָּש ַּמיִם
ִ עּורינּו
ֵ ְְשנֹות נ
,דּורה
ָּ אּורי ְמ
ֵ ְכָּל כְָּך ַּמהֵ ר כ
, זְ הַּ ב ַּנ ֲעלַּ יִם,אֹ ֶדם ְמ ִעיל ָּקצָּ ר
.וּולים ְב ַּת ְח ָּרה
ִ  ַּש ְר,ֹלבֶ ן פֵ אָּ ה
 ל ֹא חָּ שּוב ֶש ָּשנִ ים ְל ִפי אֹ ַּרח,הָּ א
...עֹוברֹות
ְ
ַּבֵ ין י ְִריֹות ְל ַּמ ְרזֵח
, ַּ ְיי ֵַּשר כֹח, הַּ ְמ ֵשְך, ָּמאֶ ְס ְטרֹו,הָּ בָּ ה
.וְאַּ ל ָּת ִסיר ֵמהַּ מצַּ ח כַּפֹות
1969
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=dmbkRns6oRg

Песенка кавалергарда
Кавалергарды, век недолог,
и потому так сладок он.
Поёт труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Ещё рокочет голос струнный,
но командир уже в седле...
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле!

ִשיר פָ ָרש של ִמש ָמר ַּהכָבֹוד
, ָּקצָּ ר הַּ חֶ לֶ ד,ִמ ְש ָּמר ָּכבֹוד
.הּוא ֹכה ָּמתֹוק אֲ בָּ ל אֹו ֵזל
, לֹוט ָּזז ִמ ֶדלֶ ת,ִשיר חֲ צֹוצְ ָּרה
.ְואֵ י ֶזה סַּ יִף ְמצַּ ְלצֵ ל
,ית ִרים ִל ְר ֹטט ַּי ְמ ִשיכּו
ָּ עֹוד ֵמ
...אַּ ְך הַּ ָּקצִ ין כְ בָּ ר ְבאֻ כָּף
 ָּנא ַּת ְב ִטיחּו-חֵ ן אַּ ל-ְלעַּ ְל ַּמת
!ְל ֶנצַּ ח אַּ הַּ ב עַּ ל הַּ סַּ ף

Течёт шампанское рекою,
и взгляд туманится слегка,
и всё как будто под рукою,
и всё как будто на века.
Но как ни сладок мир подлунный лежит тревога на челе...
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле!

, ַּהַּ ַּי ִין כְ מֹו ַּמ ְעיָּן נֹובֵ ע
.ְוהַּ ַּמבָּ ט ְמעַּ ט מּועָּ ם
, ְַּב ֹכל כְ ִאלּו ָּיד נֹו ֵגע
.הַּ ֹכל כְ ִאלּו ְלעֹולָּ ם
, שֹולָּ ל הֹו ִליְך הֹוא,ָּי ֵרחַּ ָּנח
...אַּ ְך ֶמצַּ ח חֲ ָּר ָּדה מֻ ָּקף
 ָּנא ַּת ְב ִטיחּו-חֵ ן אַּ ל-ְלעַּ ְל ַּמת
!ְל ֶנצַּ ח אַּ הַּ ב עַּ ל הַּ סַּ ף

Напрасно мирные забавы
продлить пытаетесь, смеясь.
Не раздобыть надёжной славы,
покуда кровь не пролилась...
Крест деревянный иль чугунный
назначен нам в грядущей мгле...
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле!

,ְל ָּשוְא ִׂש ְמחָּ ה כָּאן ְמאֹ ַּרכַּת
,הַּ ְפנַּאי כְ בָּ ר ְלסֹופֹו הֹולֵ ְך
אֵ ין ְלהַּ ִׂשיג ְת ִהילָּ ה מֻ ְבטַּ ַּחת
.ִשפֵ ְך
ָּ כָּל עֹוד הַּ ָּדם ל ֹא י
צְ לָּ ב עָּ ׂשּוי עֵ ץ אֹו ִמ ַּמ ֶתכֶת
...נָּכֹון לָּ נּו אַּ חַּ ר הַּ ְק ָּרב
 ָּנא ַּת ְב ִטיחּו-חֵ ן אַּ ל-ְלעַּ ְל ַּמת
!ְל ֶנצַּ ח אַּ הַּ ב עַּ ל הַּ סַּ ף

Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=OGHR8PsUFzI

שיר ללחן איסאק שוורץ בביצוע ולדימיר קאצ'אן באתר
https://www.youtube.com/watch?v=K-e46W7HwB0

הֹוד אֲ ִצילּותּו

* * *
П.Луспекаеву
Ваше благородие, госпожа разлука,
мне с тобою холодно, вот какая штука.
Письмецо в конверте
погоди - не рви...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

לוספקייב.לפ
: ִה ְס ַּתכְ ִלי ֵראָּ ִלי,הֹוד אֲ צִ ילּו ֵתְך ְפ ֵר ָּדה
. אַּ ת ל ֹא חֲ בֵ ָּרה ִלי,ַּקר ִא ָּתְך ִלי ְב ָּכל גּוף
אַּ ל ִת ְק ַּרע ִמכְ ָּתב ָּנא
...ְב ַּמ ֲעטֶ פָּ ה
- ִאין ַּמזָּ ל ְב ָּמ ֶות
.צָּ 'אנְ ס ְלאַּ הֲ בָּ ה

Ваше благородие госпожа чужбина,
жарко обнимала ты, да мало любила.
В шелковые сети
постой - не лови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

: אּולַּ י כְ בָּ ר ָּשכ ְַּח ָּת,הֹוד אֲ צִ ילּו ְתָך ֵנכָּר
. לֶ אֱ הֹ ב חָּ סַּ כְ ָּת,בּוקים הָּ יּו חַּ ִמים
ִ ִח
ְל ִר ְשתֹות הַּ ֶמ ִשי
...אֵ ין ִבי ַּתאֲ וָּה
- ִאין ַּמזָּ ל ְב ָּמ ֶות
.צָּ 'אנְ ס ְלאַּ הֲ בָּ ה

Ваше благородие госпожа удача,
для кого ты добрая, а кому иначе.
Девять граммов в сердце
постой - не зови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

,הֹוד אֲ צִ ילּו ֵתְך ַּמ ַּרת הַּ צְ לָּ ָּחה מֻ גְ ֶמ ֶרת
. ְל ֵשנִ י – אַּ חֶ ֶרת,ְלאֶ חָּ ד אַּ ְת נְ ִדיבָּ ה
...ְל ִל ְבָך ִת ְשעַּ ת גְ ַּרם
!אַּ ל ַּתזְ ִמין זְ וָּעָּ ה
- ִאין ַּמזָּ ל ְב ָּמ ֶות
.צָּ 'אנְ ס ְלאַּ הֲ בָּ ה

Ваше благородие госпожа победа,
значит, моя песенка до конца не спета!
Перестаньте, черти,
клясться на крови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.
1967

,הֹוד אֲ צִ ילּו ְתָך אָּ דֹון נִ ּצָּ חֹון בֵ י ַּניִם
.הּושר ע ֲַּדיִן
ָּ
ִשיר ֶש ִלי עַּ ד סֹוף ֶשלֹו ל ֹא
: חֶ ְב ֵר'ה,אַּ ל ַּת ְמ ִשיכּו
..!ָּדם ל ֹא ִל ְשבּועָּ ה
- ִאין ַּמזָּ ל ְב ָּמ ֶות
.צָּ 'אנְ ס ְלאַּ הֲ בָּ ה
1967

Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=0hLzd07P6NE
Мы за ценой не постоим
(Белорусский вокзал)
А. Смирнову
Здесь птицы не поют,
деревья не растут,
и только мы плечом к плечу
врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
над нашей родиною дым,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех -- мы за ценой не постоим.
Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
и все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
десятый наш десантный батальон.
Едва огонь угас -звучит другой приказ,
и почтальон сойдет с ума,
разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
бьет пулемет, неутомим...
И, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех -- мы за ценой не постоим.
Припев
От Курска и Орла
война нас довела
до самых вражеских ворот --

שיר ללחן איסאק שוורץ באתר
https://www.youtube.com/watch?v=B5oyppOiBSs
לא נִ י ָר ַּתע מ ַּהמ ִחיר
"רכבת בלרוס-(מהסרט "תחנת

סמירנוב.לא
,ָּכאן אַּ ף צִ פֹור ל ֹא ָּשר
,שּום עֵ ץ ָּכאן ל ֹא נִ ְשאַּ ר
ו ְַּרק אֲ ַּנ ְחנּו ֶש ֶכם חַּ ד
.גְ ֵד ִלים ְלתֹוְך כּו ְר ָּכר
,בֹועֵ ר ְוחָּ ג ַּכדּור הָּ אָּ ֶרץ
,עָּ ָּשן ְש ֵמי הַּ ְמכֹו ָּרה ַּמ ְס ִתיר
,ּו ְל ֻכלָּ נּו אֵ ין ְב ֵר ָּרה אַּ חֶ ֶרת
.ַּרק נִ צָּ חֹון – ל ֹא נִ י ָּר ַּתע ֵמ ִה ְמ ִחיר
:פזמון
,תפֶ ת מּול עֵ ְי ֵנינּו
ֹ אֵ ש
.אֲ בָּ ל ֹכחָּ ה ָּג ַּמד
ְב ִלי ִהסּו ִסים יֹוצֵ א ְללֵ יל ֲע ֶד ָּנה
.הַּ גְ דּוד הָּ ֲע ִׂש ִירי הַּ ְמיֻחָּ ד
- ְו ַּרק הַּ גְ דּוד ָּישּוב
,ְפקּו ָּדה ְלל ֹא ִסרּוב
ְו ִי ְש ַּת ֵגעַּ הַּ ַּד ָּּור
.ִל ְמצ ֹא אֹו ָּתנּו שּוב
,ַּמ ְקלֵ עַּ ְב ִלי לֵ אּות ַּמ ֵכנּו
...ְואֶ ת הָּ אֹ פֶ ק ִטיל ֵמ ִאיר
,ּו ְל ֻכלָּ נּו אֵ ין ְב ֵר ָּרה אַּ חֶ ֶרת
.ַּרק נִ צָּ חֹון – ל ֹא נִ י ָּר ַּתע ֵמ ִה ְמ ִחיר
פזמון
)* ִמקּו ְר ְסק ּו ִמאֹו ִריֹול
...ְב ֶשלֶ ג ּו ְבחֹול
ִב ְשעָּ ִרים ֶשל הָּ אֹו ֵיב

такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это -и не поверится самим...
А нынче нам нужна одна победа,
одна на всех -- мы за ценой не постоим.

.עֹו ְמ ִדים כְ סֹוף הַּ ֹכל
,כְ ֶשנִ ְתגַּבֵ ר עַּ ל אֵ ש בֹועֶ ֶרת
...ל ֹא ַּנאֲ ִמין ִאם ַּרק ַּנזְ כִ יר
,ּו ְל ֻכלָּ נּו אֵ ין ְב ֵר ָּרה אַּ חֶ ֶרת
.ַּרק נִ צָּ חֹון – ל ֹא נִ י ָּר ַּתע ֵמ ִה ְמ ִחיר

Припев

פזמון

1969

1969

Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=811ebTKoPis

*) ערים קרוב למוסקבה
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=pNWGsXUBa5c

Дежурный по апрелю
Ах, какие удивительные ночи,
Только мама моя в грусти и тревоге,
Что же ты гуляешь, мой сыночек,
Одинокий, одинокий.
Что же ты гуляешь, мой сыночек,
Одинокий, одинокий.
Из конца в конец апреля путь держу я,
Стали звёзды и крупнее, и добрее,
Мама, мама, это я дежурю,
Я дежурный по апрелю.
Мама, мама, это я дежурю,
Я дежурный по апрелю.
Мой сыночек, вспоминаю всё, что было,
Стали грустными глаза твои, сыночек.
Может быть, она тебя забыла,
Знать не хочет, знать не хочет.

ַּהּׁשֹומר עַּ ל אַּ פ ִריל
 אַּ ְך שּוב ִא ִמי שֹואֶ לֶ ת,אֵ יזֶה לֵ יל יָּפֶ ה
: מֻ ְט ֶר ֶדת וְל ֹא ַּקל לָּ ה,עֲצּובָּ ה כֻלָּ ה
-  יֶלֶ ד,"לָּ ָּמ ַּה אַּ ָּתה שּוב – סַּ פֵ ר ִלי
"?בֹודד ְבלַּ יְלָּ ה
ֵ ִמ ְסתֹובֵ ב
-  יֶלֶ ד,"לָּ ָּמ ַּה אַּ ָּתה שּוב – סַּ פֵ ר ִלי
"?בֹודד ְבלַּ יְלָּ ה
ֵ ִמ ְסתֹובֵ ב
, ַּעֹוד ִמ ְקצֶ ה אֶ ל ְקצֶ ה אַּ ְפ ִריל אֲ נִ י פֹוסֵ ע
,טֹובים ִמקֶֹ ֶדם
ִ יֹותר
ֵ ,כֹוכ ִָּבים חַּ ִמים
ַּתֹורי ִהגִ יע
ִ  ְס ָּתם, ִא ָּמא,ִא ָּמא
.עַּ ל אַּ ְפ ִריל ִל ְשמֹר ְב ִלי ֶר ֶדם
ַּתֹורי ִהגִ יע
ִ  ְס ָּתם, ִא ָּמא,ִא ָּמא
.עַּ ל אַּ ְפ ִריל ִל ְשמֹר ְב ִלי ֶר ֶדם
, עַּ ל הֶ עָּ בָּ ר אֲ נִ י נִ זְ כ ֶֶרת,י ְַּק ִרי
. ַּאַּ ְך עֵ ינֵיָך עֲצּובֹות ְקרֹובֹות ִל ְדמֹע
,עֹוק ֶרת
ֶ אֹותָך
ְ ִהיא אּולַּ י ִמלֵ ב
. ַּל ֹא רֹוצָּ ה ִמ ְמָך ִל ְשמֹע

Может быть, она тебя забыла,
Знать не хочет, знать не хочет.
Из конца в конец апреля путь держу я,
Стали звёзды и крупнее, и добрее,
Мама, мама, это я дежурю,
Я дежурный по апрелю.
Мама, мама, это я дежурю,
Я дежурный по апрелю.
Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=0golmj_e6Zs
Бумажный солдатик

,עֹוק ֶרת
ֶ ִהיא אּולַּ י ִמלֵ ב אֹוְָך
. ַּאֹותָך ִל ְשמֹע
ְ ל ֹא רֹוצָּ ה
, ַּשּוב ִמ ְקצֶ ה אֶ ל ְקצֶ ה אַּ ְפ ִריל אֲ נִ י פֹוסֵ ע
,טֹובים ִמקֶֹ ֶדם
ִ יֹותר
ֵ ,כֹוכ ִָּבים חַּ ִמים
ַּתֹורי ִהגִ יע
ִ  ְס ָּתם, ִא ָּמא,ִא ָּמא
.עַּ ל אַּ ְפ ִריל ִל ְשמֹר ְב ִלי ֶר ֶדם
ַּתֹורי ִהגִ יע
ִ  ְס ָּתם, ִא ָּמא,ִא ָּמא
.עַּ ל אַּ ְפ ִריל ִל ְשמֹר ְב ִלי ֶר ֶדם
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=Bn9LUqXjw1I
ַּחיָל של ניָר

Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был,
ведь был солдат бумажный.

אָּ ז חַּ יָּל-הָּ יֹ הָּ יָּה אֵ י
, ַּ צָּ נּוע, אָּ ִמיץ,יָּפֶ ה
... אֲ בָּ ל,ָּת ִמיד מּוכָּן ִל ְק ָּרב
. ַּהָּ יָּה הּוא צַּ עֲצּוע

Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный

הּוא ְל ַּת ֵקן עֹולָּ ם לָּ הּוט
,ּול ַּשפֵ ר כָּל נֹהַּ ל
ְ
- אַּ ְך ְבעַּ צְ מֹו ָּתלּוי עַּ ל חּוט
.נְ יָּר ְבפֹ עַּ ל-חַּ יָּל

Он был бы рад в огонь и в дым
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним,
ведь был солдат бумажный.

,לָּ לֶ כֶת הּוא מּוכָּן ְלאֵ ש
, ְַּל ַּמעַּ נְ כֶם ִלגְ ֹוע
- אֲ בָּ ל צְ חַּ ְק ֶתם ִמבַּ ְרנַּש
. ַּנְ יָּר ְב ִלי נֹוע-חַּ יָּל

Не доверяли вы ему
своих секретов важных,
а почему? А потому,
что был солдат бумажный.

יתם ְלפָּ נָּיו
ֶ וְל ֹא גְ ִל
? ַּ ַּמדּוע.דֹולים
ִ ְסֹודֹות ג
ִמשּום ֶשהּוא הָּ יָּה נ ְֶח ַּשב
. ַּנְ יָּר ָּרקּוע-חַּ יָּל

А он, судьбу свою кляня,
не тихой жизни жаждал,
и все просил: "Огня! Огня!"
Забыв, что он бумажный.
В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный.

אַּ ְך הּוא חַּ יִ ים ְש ֵק ִטים עָּ ַּרְך
, ַּגֹורל גָּרּוע
ָּ כְ סּוג
 כִ י הּוא ָּשכַּח,"!ִב ֵקש "עֹוד אֵ ש
.ֶש ִמנְ יָּר בָּ נּוהּו
"?"אֶ ל אֵ ש? יָּפֶ ה! אַּ ָּתה מּוכָּן
, ָּוְהּוא צָּ עַּ ד אֵ לֶ יה
- ְשם נִ ְׂש ַּרף הּוא ְל ִחנָּם
ָּ ו
. ַּנְ יָּר כ ֵָּמה-חַּ יָּל
1959

1959
Караоке - קריוקי
https://www.youtube.com/watch?v=nSvkehqt2jU
Старый король
В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей насушила
и старую мантию так аккуратно зашила,
дала ему пачку махорки и в тряпочке соль.
И руки свои королю положила на грудь,
сказала ему, обласкав его взором лучистым:
"Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом,
и пряников сладких отнять у врага не забудь".
И видит король -- его войско стоит средь двора.
Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор.
Сказал им король: "Не страшны нам ни пресса, ни ветер,
врага мы побьем, и с победой придем, и ура!"
Но вот отгремело прощальных речей торжество.
В походе король свою армию переиначил:
веселых солдат интендантами сразу назначил,
а грустных оставил в солдатах -- "Авось, ничего".
Представьте себе, наступили победные дни.
Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной.

שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=NqiYknlH5nI
מלְך ָזקן
.הַּ ֶמלֶ ְך לָּ צֵ את ִה ְתכֹו ֵנן ֶנ ֶגד אֶ ֶרץ ָּז ָּרה
.ימים הַּ ַּמ ְל ָּכה לֹו לַּ ֶד ֶרְך הֵ כִ י ָּנה
ִ ְִו ַּׂשק ֶשל צְ נ
,ימתֹו ְי ָּש ָּנה אֲ כּולַּ ת עָּ ש ִה ְת ִקי ָּנה
ָּ ִהיא אֶ ת גְ ִל
.ָּנ ְת ָּנה חֲ ִבילַּ ת הַּ טַּ בָּ ק ּו ְקצָּ ת ֶמלַּ ח צָּ ְב ָּרה
ְו ִהיא בַּ ַּמבָּ ט הַּ קֹו ֵרן הָּ אֹוהֵ ב ְוהַּ ַּרְך
! "הַּ ֵכה ָּנא ְלל ֹא ַּרחֲ ִמים אֶ ת אֹו ְיבֵ ינּו:אָּ ְמ ָּרה לֹו
, ל ֹא עָּ לֵ ינּו,יסט
ְ יפ
ִ ִֶשל ֹא ֵת ֶָּראֶ ה בָּ עֹולָּ ם פָּ צ
."ְו ַּגם ְלהַּ ִפיק דֻ ְב ָּשנִ ים ְמתּו ִקים אַּ ל ִת ְש ַּכח
– עֹו ְמ ִדים ֲע ָּׂש ָּרה חַּ ָּי ִלים ְוסַּ ָּמל ְמ ֻג ָּמד
. ַּ הּוא בָּ דּוח-  ל ֹא זּוגִ י,עָּ צּוב ָּכל זּוגִ י
- , ַּ ֵמרּוח,ש ֶרת
ֹ  ִמ ִת ְק, חֲ בֵ ִרים," ְואַּ ל ִת ְפ ְחדּו
"!ידד
ָּ ֵ ְוה, ְו ָּנ ִביס ָּכל אֹו ֵיב- ,הַּ ֶמלֶ ְך אָּ ַּמר
,ִטכְ סֵ י הַּ ְפ ֵר ָּדה ִה ְס ַּתיְ מּו ְבחָּ צֵ ר ַּדי ַּמהֵ ר
:עָּ רּוְך הַּ ּצָּ בָּ א ְב ַּמסָּ ע ַּה ָּק ֶשה ְקצָּ ת אַּ חֶ ֶרת
,ָּכל ִמי ֶשּצָּ הַּ ל – הּוא עַּ כְ ָּשו אַּ ְפסָּ ַּנאי ְל ִת ְפאֶ ֶרת
! ִי ְס ַּת ֵדר.ָּכל ִמי ֶשעָּ צּוב – ִי ָּשאֵ ר הּוא טּו ַּראי
. ָּי ֵמי נִ ּצָּ חֹון ֹכה נִ כְ סָּ ף,ִה ֵנה הֵ ם ִהגִ יעּו
,ָּכל הָּ ֲעצּו ִבים ל ֹא ָּׂש ְרדּו ְבנִ סּוי הַּ ַּמ ְת ֹכ ֶנת

Ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной,
но пряников целый мешок захватили они.
Играйте, оркестры, звучите, и песни, и смех.
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.
Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться,
и пряников, кстати, всегда не хватает на всех.

,מּוסָּ ר – ִה ְתחַּ ֵתן ִעם ְשבּויֹו ֶנת
ּ בָּ גַּד הַּ סַּ ָּמל ְב
.אַּ ְך ַּׂשק דֻ ְב ָּשנִ ים ְמתּו ִקים הֵ ם ִה ִשיגּו בַּ ְק ָּרב
!ימנֹון ְבקֹול ָּרם
ְ מ ֶרת! ָּנ ִש ָּירה ִה
ֹ ְ הַּ ִתז,נִ גְ נִ י
,ּו ְל ִהצְ טַּ עֵ ר אֵ ין ִסבָּ ה לּו ְל ֶר ַּגע הַּ פַּ עַּ ם
.כִ י ְלחַּ ָּי ִלים ֲעצּו ִבים בַּ חַּ יִ ים אֵ ין שּום טַּ עַּ ם
. כְ מֹו ָּת ִמיד חֲ סֵ ִרים דֻ ְב ָּשנִ ים ְל ֻכלָּ ם,אַּ ַּגב
1961
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע שלו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=2nfEcJdNzX0

Чудесный вальс
Музыкант в лесу, под деревом, наигрывает вальс.
Он наигрывает вальс то ласково, то страстно.
Что касается меня, то я опять гляжу на Вас,
А Вы глядите на него, а он глядит в пространство.
Целый век играет музыка, затянулся наш пикник.
Тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают.
Музыкант приник губами к флейте, как я бы к вам приник,
Но вы, наверно, тот родник, который не спасает.

ַּולס ִפל ִאי
הַּ ַּנ ָּגן נִ ְשעָּ ן עַּ ל עֵ ץ ְב ַּיעַּ ר ְמ ַּנ ֵגן לֹו ַּו ְלס
.ְמ ַּנגֵן ְב ֲע ִדינּות ּו ִב ְתשּו ָּקה בֹועֶ ֶרת
, הּוא שּוב אֵ לַּ ִיְך נִ ְפ ָּרׂש,ְואֲ ֶשר ְל ַּמבָּ ִטי
. צְ ִפ ָּיתֹו נִ ְב ֶדלֶ ת,אַּ ְת רֹואָּ ה אֹותֹו ִב ְלבַּ ד
,יקנּו ִה ְתעַּ ֵכב
ֵ ִ ִפ ְיקנ,יקה
ָּ ָּשנִ ים נִ ְש ַּמעַּ ת מּו ִס
. ַּ עֹוזְ ִבים ְב ִלי ְלהֹו ִדיע,בֹו שֹו ִתים ְואֹוהֵ ִבים
!הַּ ַּנ ָּגן ְלחֲ ִלילֹו נִ צְ ָּמד – לּו אֵ לַּ ִיְך אֶ ְת ָּק ֵרב
.אַּ ְך ַּכנִ ְראֶ ה אַּ ְת – סּוג ַּמ ְע ָּין אֲ ֶשר אֵ ינֹו מֹו ִשיע

А музыкант играет вальс, и он не видит ничего.
Он стоит к стволу березовому прислонясь плечами.
И березовые ветки вместо пальцев у него.
А глаза его березовые строги и печальны.

.ְוהַּ ַּנ ָּגן עַּ ל שּום ָּדבָּ ר ל ֹא ְמסֻ ָּגל ִלצְ פֹות
, ִל ְב ֶנה ְב ֶש ֶכם-הּוא עֹו ֵמד נִ ְשעָּ ן עַּ ל ֶג ַּזע עֵ ץ
.ִעם עַּ נְ פֵ י ִל ְב ֶנה ַּד ִקים ִב ְמקֹום הָּ אֶ צְ בַּ עֹות
.ְועֵ י ָּניו – עֵ י ֵני ִל ְב ֶנה – ְרצִ ינּות ְמלֵ אֹות ְועֶ צֶ ב

А перед ним стоит сосна, вся в ожидании весны.
А музыкант врастает в землю. Звуки вальса льются...
И его худые ноги как будто корни той сосны -они в земле переплетаются, никак не расплетутся.

.ּוביֹום אָּ ִביב הֹוזָּה
ְ עֹומ ֶדת
ֶ ְלפָּ נָּיו ִת ְרזָּה
...גֹודל ְלתֹוְך הַּ ַּק ְר ַּקע
ֵ הַּ ַּנגָּן ִלצְ ִליל הַּ ּו ְַּלס
– הָּ ַּרגְ לַּ יִם הַּ ּצְ נּומֹות כְ ָּש ָּר ִשים ֶשל הַּ ִת ְרזָּה
.ִה ְש ַּתזְ רו ְבאֲ ָּד ָּמה ְולא ִה ְש ַּת ְר ְרּו אַּ חַּ ר ָּכְך

Третий век играет музыка, затянулся наш роман.

. רֹו ָּמן ֶשלָּ נּו ִמ ְתאַּ ֵרְך,יקה
ָּ ָּשנִ ים נִ ְש ַּמעַּ ת מּו ִס

Он затянулся в узелок, горит он - не сгорает.
Так давайте ж успокоимся, разойдемся по домам.
Но вы глядите на него, а музыкант играет.

.הּוא ַּנ ֲע ֶׂשה ַּק ְש ִריר הָּ דּוק ְולּולָּ אָּ ה נִ כְ ֶר ֶכת
... הַּ בַּ ְי ָּתה ָּכל אֶ חָּ ד ֵילֵ ְך,בֹואּו נִ ְשקֹ ט ְמעַּ ט
. ּונְ גִ י ָּנה נִ ְמ ֶש ֶכת,אַּ ְך אַּ ְת רֹואָּ ה אֹותֹו ִב ְלבַּ ד
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע טטיאנה וסרגיי ניקיטין באתר
https://www.youtube.com/watch?v=DofqK8Mr9jQ

Он, наконец, явился в дом
Он, наконец, явился в дом,
где она сто лет мечтала о нем,
куда он сам сто лет спешил,
ведь она так решила, и он решил.
Клянусь, что это любовь была,
посмотри -- ведь это ее дела.
Но знаешь, хоть Бога к себе призови,
разве можно понять что-нибудь в любви?
И поздний дождь в окно стучал,
и она молчала, и он молчал.
И он повернулся, чтобы уйти,
и она не припала к его груди.
Я клянусь, что это любовь была,
посмотри: ведь это ее дела.
Но знаешь, хоть Бога к себе призови,
разве можно понять что-нибудь в любви?
1969

הּוא לבַּ ּסֹוף לַּ בַּ ִית בָ א
,הּוא ְלבַּ סֹוף לַּ בַּ ִית בָּ א
,ֶשבֹו ִהיא ָּשנִ ים ַּרק עָּ לָּ יו חָּ ְל ָּמה
,ֶשאֵ לָּ יו הּוא עַּ צְ מֹו ָּשנִ ים ָּרהַּ ט
.כִ י ָּכְך ִהיא חָּ ְלטָּ ה ְוגַּם הּוא כְָּך חָּ לַּ ט
, זֹו הָּ ְי ָּתה אַּ הֲ בָּ ה,אֲ נִ י נִ ְשבַּ ע
.ֲׂשיהָּ ֶשלָּ ה
ֵ הֲ ֵרי ָּכל אֵ לֶ ה ַּמע
,אַּ ְך ַּגם ִאם לָּ אֵ ל ִת ְק ָּרא ְו ַּתזְ ִמין
?הֲ אֶ ְפ ָּשר לּו ַּרק ַּמ ֶשהּו בָּ ה ְלהַּ ִבין
,ְובַּ חַּ לֹון ֶג ֶשם ִה ָּכה
.ְוהּוא ָּש ַּתק ְו ַּגם ִהיא ָּש ְת ָּקה
,ְוהּוא פָּ ָּנה כְ ֵדי לָּ צֵ את לָּ עַּ ד
.הּו ִמ ָּיד
ּ ְו ִהיא ל ֹא ָּנ ְפלָּ ה עַּ ל חֲ ֶז
, זֹו הָּ י ְָּתה אַּ הֲ בָּ ה,אֲ נִ י נִ ְשבַּ ע
.ֲׂשיהָּ ֶשלָּ ה
ֵ הֲ ֵרי כָּל אֵ לֶ ה ַּמע
,ְתזְ ִמין
ַּ אַּ ְך גַּם ִאם לָּ אֵ ל ִת ְק ָּרא ו
?הֲ אֶ ְפ ָּשר לּו ַּרק ַּמ ֶשהּו בָּ ה ְלהַּ ִבין
1969
שיר ללחן בולט אקודז'בה בביצוע אולג פוגודין באתר
https://www.youtube.com/watch?v=4BLPCM_RlkU

Старинная студенческая песня

ִשיר סטּודנ ִטים עַּ ִתיק

Ф.Светлову
Поднявший меч на наш союз
достоин будет худшей кары,
и я за жизнь его тогда
не дам и ломаной гитары.
Как вожделенно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.

סווטלוב.לפ
,ִמי ֶש ָּיכִ ין ֶנגְ ֵדנּו ְק ָּרב
, ַּלֹו עֹ ֶנש ֵמ ַּר ִבי ַּמגִ יע
ְואָּ ז אֲ נִ י ְתמּו ַּרת חַּ ָּייו
. ִַּש ְב ֵרי גִ יטָּ ָּרה ל ֹא אַּ ּצִ יע
ְבלַּ הַּ ט ְמחַּ פֵ ש אֹו ֵיב
... חֻ ְל ַּשת ַּש ְר ֶש ֶרת,ְפ ִריצָּ ה בַּ ְב ִרית
,בֹואּו ָּי ַּד ִים נְ ַּשלֵ ב
.כִ י ְבנִ ְפ ָּרד ָּנמּות אַּ חֶ ֶרת

Среди совсем чужих пиров
и слишком ненадежных истин,
не дожидаясь похвалы,
мы перья белые почистим.
Пока безумный наш султан
сулит нам дальнюю дорогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.

,בֵ ין הַּ ִמ ְש ִתים ֶשל הַּ זָּ ִרים
בֵ ין אֲ ִמתֹות ְלל ֹא ִמ ְשעֶ ֶנת
ְב ִלי ְלחַּ כֹות ְל ִשיר ְשבָּ ִחים
.ת ֶנת
ֹ נִ ְׂש ַּמח ְבֹלבֶ ן הַּ ֻכ
ׂשֻ ְלטָּ אן שֹוטֶ ה ּו ְמטֹ ָּרף
.עָּ לֵ ינּו ְמאַּ ֵים בֵ ינְ ַּת ִים
,בֹואּו ָּי ַּד ִים נְ ַּשלֵ ב
! ַּנחֲ זִ יק ָּי ַּד ִים, ְבחַּ ַּיי,ֵכן

Когда ж придет дележки час,
хлеб дармовой не нас поманит,
и рай настанет не для нас,
зато Офелия помянет.
Пока ж не грянула пора
нам отправляться понемногу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.

,ָּשעָּ ה ַּתגִ יעַּ ְל ִסכּום
,ֲע ֶת ֶרת ל ֹא ַּיּצִ יעּו לָּ נּו
,עֵ ֶדן לָּ נּו ל ֹא ָּיקּום-ַּגן
.אֹופֶ ְל ָּיה ַּרק ַּתזְ כִ יר אֹו ָּתנּו
ָּכל עֹוד הָּ ֶר ַּגע ל ֹא ָּק ֵרב
,ְלאַּ ט ִלפֹ ל ִחּוְ ִרים אַּ פַּ ִים
,בֹואּו ָּי ַּד ִים נְ ַּשלֵ ב
! נַּחֲ זִ יק י ַָּּדיִם, ְבחַּ יַּי,כֵן
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https://www.youtube.com/watch?v=zXUnKoNSfm0

Песенка о дальней дороге

ִשיר ָקצָ ר עַּ ל דרְך אֲ ר ָכה

Б. Золотухину

זולוטוחין.לב

Забудешь первый праздник и позднюю утрату,
когда луны колеса затренькают по тракту,
и силуэт совиный склонится с облучка,
и прямо в душу грянет простой романс сверчка.

, בָּ חַּ ג ֵמאָּ ז אֵ ין ֹצ ֶרְך,בָּ אֲ בֵ ָּדה ִמאֶ ֶמש
,כְ ֶשאֹ ופֵ ן הַּ י ֵָּרחַּ כְ בָּ ר ְמ ַּק ְר ֵקש בָּ אֹ ַּרח
,הָּ ֶרכֶב צְ לָּ ִלית יַּנְ שּוף ִתגְ חֹ ן-ּומדּוכַּן
ִ
..ו ְִשיר צְ ָּרצַּ ר ָּשכִ יחַּ אֶ ת נ ְַּפ ֵשָך י ְַּחפֹ ן

Пускай глядит с порога красотка, увядая,
та гордая, та злая, слепая и святая...
Что - прелесть ее ручек? Что - жар ее перин?
Давай, брат, отрешимся. Давай, брат, воспарим.

– הפיָּה נִ כְ ֶמ ֶשת
ִ ְֵש ִתצְ פֶ ה ִמפֶ ַּתח יְפ
ֶ ו
...ּומ ֻק ֶד ֶשת
ְ  ָּרעָּ ה, ִעּו ֶֶרת,גַּאַּ ו ְָּתנִ ית
? ַּמה חֲ ִמימּות כִ ְס ָּתה, ַָּּמה חֶ ֶמד ֶשל י ֶָּדיה
. בֹואּו נ ְָּמ ִריא עַּ ָּתה, נִ ְשכַּחָּ ה, אָּ ִחי,בֹואּו

Жена, как говорится, найдет себе другого,
какого-никакого, как ты, недорогого.
А дальняя дорога дана тебе судьбой,
как матушкины слезы всегда она с тобой.

–  ְב ֶד ֶרְך, כְ מֹו ֶשאֹו ְמ ִרים,ְפלֹונִ ית ִת ְמצָּ א לָּ ה ֶגבֶ ר
. כִ י ל ֹא נִ ְח ָּשב ַּרב עֵ ֶרְך,וְל ֹא חָּ שּוב לָּ ה ַּמה הּוא
,ְלָך גֹו ָּרל ַּמ ְב ִטיחַּ ַּמסָּ ע לַּ ֶמ ְרחַּ ִקים
. אֹותֹו ל ֹא דֹוחֲ ִקים,ּוכְ מֹו ְד ָּמעֹות ֶשל ִא ָּמה

Покуда ночка длится, покуда бричка катит,
дороги этой дальней на нас обоих хватит.
Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь?
Чего не потеряешь - того, брат, не найдешь.

ָּכל עֹוד נִ ְמ ָּשְך ַּהלַּ ְילָּ ה ְוכִ ְר ָּכ ָּרה נֹוסַּ עַּ ת
.ַּת ְס ִפיק לָּ נּו הַּ ֶד ֶרְך הָּ אֲ רֻ ָּכה ִמ ַּדעַּ ת
," "אָּ ֵשם ַּרק אָּ ֹנ ִחי:ְל ִה ְתחַּ ֵרט ִסבָּ ה אֵ ין
. אָּ ִחי, ל ֹא ִי ָּמצֵ א,ַּמה ֶשעֹוד ל ֹא ִאבַּ ְד ָּת

От сосен запах хлебный, от неба свет целебный,
а от любови бедной сыночек будет бледный,
а дальняя дорога...
а дальняя дорога...
а дальняя дорога...

, ֵמאֹ ֶרן ֵריחַּ לֶ חֶ ם,ִמ ַּשחַּ ק אֹור ֶשל חֹ סֶ ן
,ֵמאַּ הֲ בָּ ה ֶשל ֹבסֶ ר בֵ ן ַּתש ֵיצֵ א ֵמ ֶרחֶ ם
...ְו ֶד ֶרְך אֵ ין לָּ ַּדעַּ ת
...ו ְֶד ֶרְך אֵ ין לָּ ַּדעַּ ת
...ו ְֶד ֶרְך אֵ ין לָּ ַּדעַּ ת
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https://www.youtube.com/watch?v=Ga5Wy5TYnBE

Песенка короткая, как жизнь сама...

ִשיר ָקצָ ר כמֹו ַּה ַּחיִ ים עַּ צ ָמם

Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

,ִשיר ָּקצָּ ר כְ מֹו הַּ חַּ יִ ים עַּ צְ ָּמם
- אֹ ֶזן ְב ֶד ֶרְך שֹואֶ בֶ ת
,ֵמהֹוד ִמלֹו ָּתיו ִל ְבָך מֻ ְקסָּ ם
.ימה לֹו כִ ְמעַּ ט נִ ְׂש ֶגבֶ ת
ָּ נְ ִע

Она возникает с рассветом вдруг,
медлить и врать не обученная.
Она как надежда из первых рук,
в дар от природы полученная.

,הּוא ִמ ְת ַּגלֶ ה ִעם ַּשחַּ ר ִפ ְתאֹ ם
.ל ֹא יָּכֹול ְל ַּש ֵקר ְולָּ גּור ֶקבַּ ע
,הּוא כְ מֹו ִת ְק ָּוה ֶשנֹו ְל ָּדה בַּ ָּמקֹום
.ְונִ ְת ַּק ְבלָּ ה כְ דֹורֹון ִמטֶ בַּ ע

От двери к дверям, из окна в окно
вслед за тобой она тянется.
Все пройдет, чему суждено,
только она останется.

,הּוא נִ ְמ ָּשְך אַּ חֲ ֵריָך ֵמחַּ לֹון ְלחַּ לֹון
.הּוא נִ ָּשא ִמפֶ ַּתח ְלפֶ ַּתח
,ִי ָּש ַּכח ָּכל ַּמה ֶש ִל ְש ֹכחַּ ָּנכֹון
.ַּרק הּוא ִי ָּשאֵ ר לָּ בֶ טַּ ח

Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

,ִשיר ָּקצָּ ר כְ מֹו הַּ חַּ יִ ים עַּ צְ ָּמם
- אֹ ֶזן ְב ֶד ֶרְך שֹואֶ בֶ ת
,לֹותיו ִל ְבָך מֻ ְקסָּ ם
ָּ ֵמהֹוד ִמ
.ימה לֹו כִ ְמעַּ ט נִ ְׂשגֶבֶ ת
ָּ נְ ִע
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https://www.youtube.com/watch?v=dLI6WnLDODc

