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Canta la gioia

ִׁש ִׁירי ִׁש ְמ ָחה

Canta la gioia! Io voglio cingerti
di tutti i fiori perché tu celebri
la gioia la gioia la gioia,
questa magnifica donatrice!

הבה ִש ִירי ִשמחה! ואֹותְך
עֹוד א ִקיף ִבפר ִחים ות ִשי ִרי
, ה ִשמחה,את ִש ֵירי ה ִשמחה
!הֲ ֵרי ִהיא נ ִדיבה נהדרת

Canta l’immensa gioia di vivere,
d’esser forte, d’essere giovine,
di mordere i frutti terrestri
con saldi e bianchi denti voraci,

- הבה ִש ִירי ִשמחת החיִ ים
, ונ ִריע, צ ִע ִירים,חז ִקים
ו ִשנ ִים נִ נעץ לבנֹות
.בפרֹות אֲ דמה לל ֹא שבע

di por le mani audaci e cupide
su ogni dolce cosa tangibile,
di tendere l’arco su ogni
preda novella che il desìo miri,

ביד ִים עזֹות וחֹומדֹות
,נג ֵשש כל דבר מּוח ִשי
,ונִ ד ֹרְך את ֵמיתר הקשת
,נכ ֵּון לכל טרף חדש

e di ascoltare tutte le musiche,
e di guardare con occhi fiammei
il volto divino del mondo
come l’amante guarda l’amata,

,לכל צ ִליל מּו ִסיק ִלי נק ִשיב
נִ סת ֵכל בעֵ ינ ִים בֹורקֹות
,על תמּונת העֹולם של אֹלה
.כמֹו אֹוהֵ ב על ִאשה אֲ הּובה

e di adorare ogni fuggevole
forma, ogni segno vago, ogni immagine
vanente, ogni grazia caduca,
ogni apparenza ne l’ora breve.
Canta la gioia! Lungi da l’anima
nostro il dolore, veste cinerea.

ונִ סגֹ ד ל ִסימן מערפל
,ּולכל ִהשתקפּות חֲ מקמקת
תנּועתֹו של הגז-ל ִהדּור
.ּולכל אשליה של הרגע
הבה ִש ִירי ִשמחה! רחֹו ִקים
.כל כאֵ ב ּו ִבג ֵדי האבל

Il vento scrive
Su la docile sabbia il vento scrive
con le penne dell’ala; e in sua favella

ּכֹותבֶ ת
ֶ רּוח
ַ ָה
על החֹול קל תנּועה הרּוח כֹותבת תוִים
בנֹוצֹות כנפה הרכֹות; ִבשפתם הש ֵקטה

parlano i segni per le bianche rive.

.חֹופים לבנִ ים
ִ התוִים מדב ִרים ִעם

Ma, quando il sol declina, d’ogni nota
ombra lene si crea, d’ogni ondicella,
quasi di ciglia su soave gota.

יטין
ִ  וכל ה ִש,אְך השמש שֹוקעת
 ודֹומה הּוא עתה,יֹוצרֹות צֵ ל או ִר ִירי
.יסים על פנֵי ל ִחי ע ִדין
ִ לצֵ ל זְך של ִר

E par che nell’immenso arido viso
della pioggia s’immilli il tuo sorriso.

מֹות מארְך
ֹ כְך על קלס ֵתר פנִ ים ֲעצּוו
.ר ִסיסֵ י מיִם יֹוצ ִרים צֵ ל ִחיּוְך שלְך

L ala sul mare
Ardi, un’ala sul mare è solitaria.
Ondeggia come pallido rottame.
E le sue penne, senza più legame,
sparse tremano ad ogni soffio d’aria.
Ardi, veggo la cera! E’ l’ala icaria,
quella che il fabro della vacca infame
foggiò quando fu servo nel reame
del re gnòssio per l’opera nefaria.

ָּכנָף ְביָם
,ק ִדימה! כנף על גלֵ י הים צפה ב ִלי כֹוח
.ִמטלטלת כקֹ מץ ִח ֵור של קר ִעים
נֹוצֹותיה בכל נ ִשיבה קלה של הרּוח
. ִמתפזרֹות נטּולֹות הקש ִרים,רֹועדֹות
,ק ִדימה! ִהנֵה שעֲוה! ז ֹאת כנפֹו של ִאיקרֹוס
)* ,פ ִרי ידֹו של יֹוצֵ ר הפרה ידּועה ל ִשמצה
אֹותה הּוא בנה כששרת ל ִפי ִמיתֹוס
. ל ִשּמּוש הנִ פשע,אצל מלְך מּוכר לרעה

Chi la raccoglierà? Chi con più forte
lega saprà rigiugnere le penne
sparse per ritentare il folle volo?

?ִמי יאסֹ ף אֹותן? ִמי יצִ ילן ִמ ִלטבֹע
,כ ֵדי עֹוד פעם לשּוב על מעֹוף מטֹ רף
?יחבֵ ר בסגסֹ גת את כל הנֹוצֹות הפזּורֹות

Oh del figlio di Dedalo alta sorte!
Lungi dal medio limite si tenne
il prode, e ruinò nei gorghi solo.

! קרבן הגֹורל הגבֹה,בֵ ן דדלֹוס
כֹה רחֹוק ֵמהגבּול הנִ קבע עלה רם הלֵ בב
.ימי מצּולֹות
ֵ  ִהתרסֵ ק ב ֵמ,ּומצא את סֹופֹו
,*) לפי מיתוס יווני דדלוס בנה פרת עץ לפסיפייה
אשת מלך כרתים מינֹוס לעזור לה בתאוותה לשור

La boccuccia
Sei come un piccolo fiore
tu tieni una boccuccia
un poco, davvero un poco
appassionata
Suvvia, dammelo, dammelo
è come una piccola rosa
dammelo un bacino
dammelo, Cannetella!
Dammelo e pigliatelo
un bacio piccolino
come questa tua boccuccia
che somiglia ad un piccola rosa
un po’, davvero un poco
appassionata.

La pioggia nel pineto
Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.
Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,
piove sui pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini,

פֶ ה ְק ָטנְ ָטן
את כמֹו פרח קטן
יֵש לְך פה קטנטן
-  באמת קצת- קצת
תאותנִ י
 תנִ י ִלי, תנִ י ִלי,הבה
אֹותֹו כמֹו ורד קטן
תנִ י ִלי ִלקטֹ ף נ ִשיקה קטנה
! הגִ בעֹ לת ש ִלי,תנִ י ִלי
תנִ י ִלי אֹותֹו ּותנִ י ִלי ִלקטֹ ף
 קטנטנה,נ ִשיקה אחת
כמֹו קטנטן הפה שלְך
שנִ ראה ִלי כמֹו ורד קטן
 באמת קצת, כֵן,... קצ
.תאותנִ י
אֹורוִׁנים
ָ גֶשם ְביַעַ ר
ֶ
,הס! כאן ביער
שֹומע
ֵ
אֲ נִ י ל ֹא
יבי שּום ִמלה
ִ ס ִב
שֹומע
ֵ
 אך,נֹושית
ִ א
,ִמ ִלים חֲ דשֹות
.אֹותם לֹוחֲ ִשים ִטפֹות וע ִלים
יבי
ִ הק ִש
ישי של גשם
ִ ל ִשיר חֲ ִר
.רּועים
ִ ֵמהעֲננִ ים הק
,גשם נֹוטֵ ף על אשל
,צֹורב ּומלּוח
ֵ אשל
דּודים
ִ ֲעל קשק ִשים ח
,ּומח ִטים של אֹ רן
,ועל ערער שחּוח
)* ;ֹלהי
ִ על ִשיח הֲ דס א
בעֵ דן

su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,
su i ginepri folti
di coccole aulenti,
piove su i nostri volti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggeri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
t’illuse, che oggi m’illude,
o Ermione.
Odi? La pioggia cade
su la solitaria
verdura
con un crepitio che dura
e varia nell’aria secondo le fronde
più rade, men rade.
Ascolta. Risponde
al pianto il canto
delle cicale
che il pianto australe
non impaura,
né il ciel cinerino.
E il pino
ha un suono, e il mirto
altro suono, e il ginepro
altro ancora, stromenti
diversi

,גשם מש ִמיע רנן
גשם לֹוחֵ ש לאֹ זן
;הירּוקה של רֹתם
,גשם קל על פנֵינּו
,פנֵי יער
,על הבג ִדים ע ֲִדינִ ים
.על י ֵדינּו
הנשמה שבּוית קסם
פֹותחת
, מלֵ את נחת,עֲבּור עצמה
- ִספּור נֹושן באקראי
,בדּותה
שאֹותְך אתמֹול היתה
,משמחת
, עד מתי.אֹותי היֹום
ִ ו
)** !הֹו הר ִמיֹונה
?ה ִאם את שֹומעת
יֹורדֹות על ע ִלים ִטפֹות
ורח ִשים שלהן
;נִ משכִ ים באֲ וִיר
ִטפֹות בשקט באֹות
.יֹותר אֹו פחֹות
ֵ ת ִדירֹות
יבי! עֹונֹות
ִ הק ִש
,ִמתֹוְך תּוגתן צִ יקדֹות
אֲ בל בדרֹום היבֵ ש
חֹושש
ֵ
אף אחד ל ֹא
ִמבכִ יתן לדֹורֹות
.רּורים
ִ בשמיִם האפ
לאֹ רן
,יֵש צ ִליל מיחד ִמשלֹו
,להדס יֵשנֹו צ ִליל אחֵ ר
, לערער- ושֹונה ִמשנֵיהם
,כלם הֵ ם רק כלֵ י נגִ ינה
אֹותם את שֹומעת

sotto innumerevoli dita.
E immensi
noi siam nello spirito
silvestre,
d’arborea vita viventi;
e il tuo volto ebro
è molle di pioggia
come una foglia,
e le tue chiome
auliscono come
le chiare ginestre,
o creatura terrestre
che hai nome
Ermione.
Ascolta, Ascolta. L’accordo
delle aeree cicale
a poco a poco
più sordo
si fa sotto il pianto
che cresce;
ma un canto vi si mesce
più roco
che di laggiù sale,
dall’umida ombra remota.
Più sordo e più fioco
s’allenta, si spegne.
Sola una nota
ancor trema, si spegne,
risorge, trema, si spegne.
Non s’ode su tutta la fronda
crosciare
l’argentea pioggia
che monda,
il croscio che varia

תחת אֵ ין ספֹור אצבעֹות
.של ה ִטפֹות החמֹות
ואֲ נחנּו כלנּו
,ִהננּו רּוח היער
;רּוח חיִ ים של עֵ צִ ים
,פניְִך רטּובֹות ִמגשם
,כמֹו ע ִלים
,זֹורם
ֵ ּשע ֵרְך
,כמֹו ב ֵדי רֹתם ב ִהיר
, יצּור ארצִ י נ ִדיר,הֹו
הקרּוי ב ֵשם
!הר ִמיֹונה
 אקֹור ִדים.יבי
ִ  הק ִש,יבי
ִ הק ִש
של הצִ יקדֹות האֲ ו ִִיריֹות
בהדרגה
;נע ֲִשים חֲ ל ִשים
כְך נִ רגעת בכִ יה
,שגדלה
אֲ בל ה ִשירה נע ֲִשית
,קצת צרּודה
הֹוסיפּו בה מלח
ִ כִ ִאלּו
.ִמתֹוְך צֵ ל רטֹ ב ורחֹוק
ישית
ִ  חֲ ִר,כעֵ ת עֲמּומה
. נמֹוגה,ִהיא נחלשת
ותו אחד לבדֹו
, נעלם,עֹוד רֹועֵ ד
. נעלם, רֹועֵ ד,מֹופיע
ִ שּוב
גשם כסף בשקט
;כל הזר ִדים משפ ֵשף
ֵמענף לענף
,רעשֹו ִמשתנה
ִמשתנה
.ת ִדירּות נ ִקישֹות

secondo la fronda
più folta, men folta.
Ascolta.
La figlia dell’aria
è muta: ma la figlia
del limo lontana,
la rana,
canta nell’ombra più fonda,
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su le tue ciglia,
Ermione.
Piove su le tue ciglia nere
sìс che par tu pianga
ma di piacere; non bianca
ma quasi fatta virente,
par da scorza tu esca.
E tutta la vita è in noi fresca
aulente,
il cuor nel petto è come pesca
intatta,
tra le palpebre gli occhi
son come polle tra l’erbe,
i denti negli alveoli
son come mandorle acerbe.
E andiam di fratta in fratta,
or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i malleoli
c’intrica i ginocchi)
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su i nostri volti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti

... הקשיבי
, בת אֲ וִיר,ִאלמת צִ פֹור
אֲ בל כבר פתח לֹו ב ִשיר
– בֵ ן ִטיט ה ִבצה
.צפר ֵדע
,יֹודע
ֵ  ִמי,הֵ יכן עכשו
,הּוא שר ִמסת ֵתר בצֵ ל
.לּולית
ִ שם בתח ִתית הש-אֵ י
,הגשם ִריסיְִך ִהד ִביק
.הר ִמיֹונה
,חֹורים
ִ הּוא על ִריסיְִך הש
,ונִ ראה ִלי שאת בֹוכה
;אֲ בל ִמתֹוְך הֲ נאה
, קצת ירקרקת,את ל ֹא לבנה
.כמֹו הנִ צה הנפתחת
, ֵריחנִ ִּיים,וכל חיֵינּו רעֲננִ ים
הלֵ ב בחזִ י
 וזֹורחת, כמֹו עלה,רֹועֵ ד
,יסים
ִ שמש עֵ יניְִך בֵ ין ה ִר
,כמעין שבעשב הטמן
ִשניְִך בֵ ין השפ ִתיִם
הֵ ן אגֹוזֵי בֹסר לבנִ ים
.של ש ֵק ִדיה בגן
,ואֲ נחנּו הֹולכִ ים ִבסבכִ ים
, פעם לחּוד,פעם יחד
(ּובדרְך בכֹוח אכזר
,נִ קש ִרים קרסלֵ ינּו בעֵ שב
)יחים מסבכִ ים
ִ את ִברכֵינּו ִש
! אֵ ין לדעת,אֲ בל אֵ יפֹה זה
,גשם קל על פנֵינּו
,פנֵי יער
,על הבג ִדים ע ֲִדיִנים
.על י ֵדינּו
הנשמה שבּוית קסם

פֹותחת
עֲבּור עצמה ,מלֵ את נחת,
ִספּור נֹושן באקראי -
בדּותה,
אֹותי אתמֹול היתה
ש ִ
משמחת,
ואֹותְך היֹום .עד מתי,
הֹו הר ִמיֹונה!

leggeri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
m’illuse, che oggi t’illude,
o Ermione.

1902
*) במיתולוגיה הרומית הדס הוקדש לאלה ונוס
**) במיתולוגיה היוונית הרמיונה – בתם של מלך ספרטה מנלאוס והלנה
היפה .בשנה ,שהשיר נכתב ( ,)1902ד'אנונציו ניהל רומן עם השחקנית
ידועת שם אלאונורה דּוזה ,אשר גילמה את תפקיד הרמיונה על הבימה

חֹול ַהזְ ַמן
כמֹו חֹול רְך ,חֲ ִמימּות החיִ ים ש ִלי זֹורמת
ִמתֹוְך חֲ לל כף-י ִדי הנח כעֵ ת לל ֹא נִ וע.
יֹומי ִבז ִרימה ה ִאלמת.
ִל ִבי מרגִ יש :גז ִ
ּולתֹוְך ִל ִבי חֲ רדה גדֹולה לפתע חֹודרת:
עֹוד רגע  -יֹום ללילה יִשתוה ,לחּות תגִ יע,
את זהב החֹוף הח ִביב תס ִתיר בגֹון עֹופרת.
בֹורח ֵמהידִ ,מכד האבל,
חֹול הזמן ֵ
ִל ִבי רֹועֵ דֵ :תבת שעֹון החֹול בֹו מנחת.
ֵריקנּות גֹוברת כצֵ ל גִ בעֹול גדֹול אֹו חבל,
כמֹו צֵ ל חּוגה על לּוח שעֹון ִעם מחט.

La sabbia del tempo
Come scorrea la calda sabbia lieve
Per entro il cavo della mano in ozio,
Il cor sentì che il giorno era più breve.
E un'ansia repentina il cor m'assalse
Per l'appressar dell'umido equinozio
Che offusca l'oro delle piagge salse.
Alla sabbia del Tempo urna la mano
Era, clessidra il cor mio palpitante,
L'ombra crescente d'ogni stelo vano
Quasi ombra d'ago in tacito quadrante

O falce di luna calante

ַהֹו חֲ ִׁצי י ֵָר ַח ִׁמ ְתגָ ֵרע

O falce di luna calante
che brilli su l’acque deserte,
o falce d’argento, qual mèsse di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

,הֹו מגל של חֲ צִ י י ֵרח
,התלּוי שם ֵמעל לּמיִם
,  הֹו מגל הכסף,אֵ יזה ים חֲ לֹומֹות
!כאן למטה לאֹורָך הרְך ִמתנדנֵד

Aneliti brevi di foglie,
sospiri di fiori dal bosco
esalano al mare: non canto non grido
non suono pe ’l vasto silenzio va.

,הע ִלים קֹול כ ִמיהה ִהש ִמיעּו
הפר ִחים אֲ נחֹות ונִ יחֹוח
, ל ֹא ִשירה ול ֹא בכִ י:על הים ִפזרּו
.דּומיה רחבה
ִ  חֹוללּו- ל ֹא צִ לצּול

Oppresso d’amor, di piacere,
il popol de’ vivi s’addorme…
O falce calante, qual mèsse di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

ועמּוס אהֲ בה ונֹעם
.שֹוקע
ֵ
העם החי בנִ מנּום
, הֹו מגל ִמתג ֵרע,אֵ יזה ים חֲ לֹומֹות
!כאן למטה לאֹורָך הרְך ִמתנדנֵד

Pastori d'Abruzzo
Settembre. Andiamo è tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzo i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare,
vanno verso l’Adriatico selvaggio
che verde è come i pascoli dei monti.
Han bevuto profondamente ai fonti alpestri
ché sapor d’acqua natia
rimanga nei cuori esuli a conforto,
che lungo illuda la lor sete in via.
Rinnovato hanno verga d’avellano.ֶ
E vanno pel tratturo antico al piano
quasi per un erbal fiume silente,
su le vestigia degli antichi padri.
Oh voce di colui che primamente
conobbe il tremolar della marina!

רֹועֵ י אַ ְברּוצֹו
)*
. ֵהם יֹוצ ִאים לדרכם, ִהגִ יע הזמן.ספטמבר
 את הג ֵדרֹות ועכשו,עֹוז ִבים את אדמת אברּוצֹו
,רֹועים ש ִלי ופֹונִ ים אל הים
ִ ק ִמים ה
, אל ִמישֹור מיער,אל הים אד ִריא ִטי
.הירֹק כמֹו בקיִ ץ ִמר ִעים בהר
ֵמעֲינֹות האל ִפים שתּו הֵ ם בתאב רב
 והטעם הנִ פלא יִשאֵ ר כל הזמן.ֵמי ארצם
 יש ֵּמח את ִדמיֹונם העיֵף,ב ִלבם
.ִאם פעם יחּושּו צמא הֵ ם בדרְך ִמכאן
ִעם שב ִטים חֲ ד ִשים ֵמ ִאלסר לשפֵ לה
,פעם כִ בשה סללה-הֹולכִ ים בנ ִתיב שאֵ י
,ישי
ִ דֹומה לנהר עשבֹונִ י חֲ ִר
.דּומים
ִ מּול חֹורבֹות ִמתקּופת האבֹות הק
 ה ִרג ִשי, הפֹועֵ ם, קֹול של שפת ים,הֹו
!ִראשֹון אֲ שר הֵ ם ֵמרחֹוק מז ִהים

Ora lungh’esso il litoral
cammina la greggia.
Senza mutamento è l’aria
e il sole imbionda sì la viva lana
che quasi dalla sabbia non divaria.
Isciacquìo, calpestìo, dolci rumori,
ah perché non son io coi miei pastori?

,מגִ יע העֵ דר כעֵ ת
.ִמשת ֵרְך לֹו לאֹ רְך החֹוף
, לנּוע אֲ וִיר ל ֹא יכֹול,אֵ ין רּוח
 צמר חי של כב ִשים,השמש צהבה
. כִ מעט ל ֹא שֹונה ֵמהחֹול,הּוא חּום
... שעטה של העֵ דר החם, ִשקשּוק! לּמה אֲ נִ י ל ֹא ִעּמם,רֹועים ש ִלי
ִ  שבט,אֹוי
*) אברוצו – חבל מזרחי במרכז איטליה

Stringiti a me
Stringiti a me,
abbandonati a me,
sicura.
Io non ti mancherò
e tu non mi mancherai.
Troveremo,
troveremo la verità segreta
su cui il nostro amore
potrà riposare per sempre,
immutabile.
Non ti chiudere a me,
non soffrire sola,
non nascondermi il tuo tormento!
Parlami,
quando il cuore
ti si gonfia di pena.
Lasciami sperare
che io potrei consolarti.
Nulla sia taciuto fra noi
e nulla sia celato.
Oso ricordarti un patto
che tu medesima hai posto.

ִׁהצָ ְמ ִׁדי אֵ לַ י
,ִהצמ ִדי אֵ לי
,לכִ י ִבי ל ִאבּוד
.הֲ יִי בטּוחה
ל ֹא אהיה חסֵ ר לְך
.ול ֹא ִתהיִי חֲ סֵ רה ִלי
,אֲ נחנּו נִ מצא
,נגלה את האמת הכמּוסה
ִעּמה האהֲ בה שלנּו
ִתשאֵ ר לעד
.נִ שתנה-ִבל ִתי
,אל ִתסתג ִרי ִמּמנִ י
,אל ִתסב ִלי לבד
!אל תס ִת ִירי ִמּמנִ י את כאֵ בֵ ְך
,דב ִרי אֵ לי
ִאם הלֵ ב שלְך
.ִמתנפֵ ח ִמכאֵ ב
תנִ י ִלי ִתקוה
.כִ י אּוכל לנחֵ ם אֹותְך
?מה יֵש לנּו להע ֲִלים
?מה יֵש לנּו להס ִתיר
,תר ִשי להזכִ יר הסכמ ֵתנּו
:שבעצ ֵמְך ִהצעת ִלי

Parlami
e ti risponderò
sempre senza mentire.
Lascia che io ti aiuti,
poiché da te
mi viene tanto bene!

Un ricordo

,דב ִרי אֵ לי
ואענה לְך
.ת ִמיד בכֵנּות
,תנִ י ִלי ל ֲעזֹר לְך
הֲ ֵרי כל כְך
!טֹוב ִלי ִאתְך
זִׁ ּכָרֹון

Io non sapea qual fosse il mio malore
né dove andassi. Era uno strano giorno.
Oh, il giorno tanto pallido era in torno,
pallido tanto che facea stupore.

? ּומה ִסבתֹו היתה,מה היה ִטיב כאֵ ִבי
.ֵמאֵ יפֹ ה הּוא בא? היה כֹה מּוזר זה היֹום
,יתי ִפתאֹום
ִ  ש ֵקט ר ִא, אֵ יזה יֹום ִחּוֵר,הה
.ִיתי מאֹ ד מּופתע
ִ כל כְך ִחּוֵר שהי

Non mi sovviene che di uno stupore
immenso che quella pianura in torno
mi facea, cosí pallida in quel giorno,
e muta, e ignota come il mio malore.

פעם כל כְך מפתע-ִיתי אֵ י
ִ עֹודי ל ֹא הי
ִ ֵמ
.יתי ִפתאֹום
ִ יבי ר ִא
ִ ִמישֹור לל ֹא גבּולֹות ס ִב
,וכל כְך ִחּוֵר וארְֹך ושֹונה היה אֹותֹו יֹום
? ּומה ִסבתֹו היתה...מּוזר כמֹו כאֵ ִבי

Non mi sovviene che d’un infinito
silenzio, dove un palpitare solo,
debole, oh tanto debole, si udiva.
Poi, veramente, nulla piú si udiva.
D’altro non mi sovviene. Eravi un solo
essere, un solo; e il resto era infinito.

,סֹופי
ִ אֲ נִ י ל ֹא זֹוכֵר עֹוד יֹום כזה אֵ ינ
–  ּובֹו פעם רק ִל ִבי לבד, ש ֵקט,ִאלֵ ם
! כּמה חלש נִ שמע, הא-  חלש,רֹועֵ ד
. שּום דבר אחר כְך ל ֹא נִ שמע,יִתכֵן
.ִיתי לבד
ִ  רק שהי,אֲ נִ י ל ֹא זֹוכֵר כלּום
.סֹופי
ִ יבי נִ ראה ִלי אז אֵ ינ
ִ כל השאר ס ִב

