
A Shofar Kavannah     ר ת ׁשֹופָּ ה ִלְתִקיעַּ נָּ וָּ כַּ  
 

Exhale the breath 
God blew into Adam 
Turn up the volume 
On the soul’s inner voice. 
 

רוחַּ  ֶאת ְנֹׁשף  הָּ
ח ֲאֶׁשר פַּ א   נָּ ם ֹלִהים-הָּ ָאדָּ  ,בָּ
ר ְגבֵּ תוֹ  ֶאת הַּ ְצמָּ  עָּ
ּה ֶׁשל ְפִניִמי קֹולָּ ֶנֶפׁש ֶׁשל הַּ  הַּ

 
From narrow straits to broad relief 
Abraham chooses life 
Joshua shatters walls 
Paratroopers liberate home. 
 

ר ִמן צַּ מֵּ ר הַּ צַּ ה ֶאל הַּ חָּ ְרוָּ ה הָּ בָּ ְרחָּ  הָּ
ם הָּ ר ַאְברָּ חַּ ִיים בָּ חַּ  בַּ
עַּ  ט ְיהֹוׁשֻׁ  חֹומֹות מֹוטֵּ
ִנים ְנחָּ ִית ֶאת ִׁשְחְררו צַּ בַּ  הַּ

 
A trumpet coronating God 
A cymbal startling us —  awake! 
A drum rallying — gather round! 
A flute singing of love 
Tekiah! 
 

ה ה ֲחצֹוְצרָּ ְמִליכָּ אֵּ  ֶאת מַּ  ל-הָּ
ִים ְלְטִלים ְמִצְלתַּ נו ְמטַּ  !עורו – אֹותָּ

א ֹתף ה קֹורֵּ פָּ ֲאסֵּ ְנסו – לַּ ו ִהְתכַּ ְחדָּ  !יַּ
ִליל ר חָּ ל ׁשָּ ה עַּ ַאֲהבָּ  הָּ

 ה עָּ  י ִק  ְת 
 

Shattered vessels repaired 
Good supplanting the bad 
Love overpowering hate 
Light pushing out darkness 
Shevarim! 
 

ִלים כֵּ ְשבוִרים הַּ ְקנו הַּ  תֻׁ
ּטֹוב ְחִליף הַּ ע ֶאת מַּ רַּ  הָּ

ה ַאֲהבָּ ל ּגֹוֶבֶרת הָּ ִשְנָאה עַּ  הַּ
אֹור ׁש הָּ רֵּ ֹחֶׁשְך ֶאת ְמגָּ  הַּ

 ם י ִר  בָּ  ְׁש 
 

Sounds ascending, descending 
Meeting in liminal space 
Sealing the covenant, 
Drawing earth to heaven, heaven to earth 
Teruah! 
 

 יֹוְרִדים, עֹוִלים קֹולֹות
ִׁשים ין ִנְפּגָּ ח בֵּ ח ֶטפַּ  ְלֶטפַּ
ְרִבים ִים ֶאֶרץ ְמקָּ מַּ ִים, ְלׁשָּ מַּ  ְלֶאֶרץ ׁשָּ
ְשִרים ת ֶאת ְמאַּ ְבִרית ֲחִתימַּ  הַּ

 ה עָּ  ו ר ְת 
 

Heralding rebirth, higher still 
Ram’s strength in bowed humility 
Creation, revelation, redemption 
For ourselves, for the world 
Teki’ah Gedolah! 
 

ְכִריִזים ל מַּ ְדׁשות עַּ ל ְבכֹוחַּ , ִהְתחַּ דֵּ ר ּגָּ  ְוגֹובֵּ
תוֹ  ְצמָּ ַאִיל ֶׁשל עָּ ה הָּ וָּ ֲענָּ ה בַּ  ְכפופָּ
ה, ִהְתּגַּּלות, ְבִריָאה ּלָּ  ְּגאֻׁ
ֲענֵּנו ן, ְלמַּ עַּ ם ְלמַּ עֹולָּ  הָּ

 ! ה  לָּ  וֹ  ד ּגְ   ה עָּ  י ִק  ְת 
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