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על רובן דריו
פליקס רובן גרסיה סרמיינטו הידוע גם בשם רובן דריו ) (Rubén Daríoהיה משורר ניקרגואי ,שנחשב לאחד ממבשרי תחילתה
של הספרות הספרדית המודרנית .השפעתו של דריו על ספרות אמריקה לטינית וספרד במאה ה 20-הייתה עצומה ,ורבים חושבים שאין
רבה ממנה .הוא זכה לכינוי "הנסיך של השפה הספרדית".
רובן דריו נולד בשנת  1867בניקרגואה .אמו ברחה מבעלה ,אלכוהוליסט חובב זונות ,לפני לידת בנה ,שאותו עזבה בעיר לאון אצל
קרובי משפחה מבוגרים ,ונעלמה עם בעלה הטרי.
הילד הראה יכולת מוקדמת של יצירה ספרותית .השיר הראשון שלו התפרסם בעיתון ,כשהיה בן  12שנים .בגיל  15שנים ,החל
חיי הנוודות שלו ,שנמשכו עד מותו.
הוא היה עיתונאי ועורך עבור עיתונים שונים ,ספרן ו מזכיר במדינות שונות של דרום ומרכז אמריקה ,קונסול ונציג דיפלומטי של
מדינות אלה בארגנטינה ובספרד ,חי בצרפת ,קרא יצירותיו באוניברסיטת ניו יורק...
מצבו הכלכלי מאז ומתמיד היה קשה הן בשל נסיבות חיצוניות (הפיכות שלטון ,משברים פיננסיים ,מחלות) ,הן בשל הנטייה
להחלפת המקומות ובשל האלכוהוליזם.
בגיל  ,14הוא התאהב ברוזריה מוריליו בת אחת-עשרה ,בגיל  ,23נשא לאישה את בתו של הדובר רפאל קונטרס ,עזב אותה בעיר
אל סלבדור ונסע לארגנטינה בחיפוש אחר עבודה .לאחר מותה ,כעבור  4שנים ,הוא חזר אל רוזריה מוריליו ,שמשפחתה אילצה אותו
להתחתן איתה .למחרת ,בשל ההפיכה הצבאית הוא עזב את אשתו הטריה בפנמה ונסע למדינה אחרת .מאוחר יותר ,היא מצאה אותו
בפריז וביקשה להתגרש ממנו בתנאים שדריו לא הסכים להם ,והמשפט נמשך זמן רב מאוד .באותה שעה הוא חי כבר עם פרנסיסקה
סנצ'ז ,אותה השאיר בצרפת עם שני ילדים ,ונסע לאמריקה.
הוא החל את חייו בעיר לאון (ניקרגואה) ,ומת בגלל האלכוהוליזם בגיל  49שנים בעיר ליון (צרפת).

על דריו השפיעה מאוד ספרות צרפתית רומנטית (ו.הוגו) והסימבוליסטים (פ.ורלן ואחרים).
האוסף הראשון של שירים ופרוזה" ,תכלת  "...הפך לספר מפתח בהתפתחות של שירה בכיוון חדש ,אשר נתן תנופה לפיתוח
השפה ושירה הספרדית .דריו תמיד ובכל מקום התקבל בברכה כמשורר מוכשר ,התהילה שלו הייתה גדולה מאוד ואישרו אותה
מבקרים רציניים.
בהשפעתם של המודרניסטים צרפתים ,ובשל רשריו לאינטלקטואלים ספרדיים-אמריקאים של תקופת המשבר האידיאולוגי בסוף
המאה ה 19-דריו התרכז בחיפוש אחר זהות חברתית ,נושאים סוריאליסטיים ,מיסטיקה ,סקסיות וסמלים ופולחן רגשות ומצבי רוח
מתוחכמים .אך גם הנושאים החברתיים היו קרובים לדריו .בין הספרים אחרים שלו בולט ספר "שירי חיים ותקווה" (.)1905
רובן דריו חידש את הצורה הפואטית לא רק עבור אמריקה הדוברת ספרדית ,אלא גם עבור ספרד ,הוא הפך לנציג הראשון של
מודרניזם פואטי .הוא ספג את הישגים של השירה הרומנטית של אמריקה ואירופה ,את הפאר של צורות ואת העושר של אוצר מילים
ומבנים שלה .כעיקרון פואטי שלו הוא העמיד את הסלוגן "ראשית כל המוזיקה" של ורלן .את דריו עניינו בעיקר עניינים של אמצעי
הדיבור הפואטי ,עידון לקסיקלי ,פסוק מלודי וכן הלאה.
כמו כל הסימבוליסטים ,דריו ייחס חשיבות רבה למוסיקליות של לשון השירה .הוא העשיר את שירת דוברי ספרדית במקצבים
חדשים ,עשה שימוש נרחב בטופס הברתי-טוניק ,כולל אלכסנדרין "חופשי" .התיאורים שלו הם יותר מפורטים ,כוללים דמויות ועלילות
מתוך המיתולוגיה וסמלים ,המקובלים בשירה אירופאית ,שלא היו רגילים בשירה הספרדית.

רובן דריו
יס ָקה
אֶ ל ְפ ָרנְ ִס ְ
גַּם צביעּות ,גַּם כזב זרים לּה ,נֹודפת
ממנה אַּ של ַּית אמּונה; ב ַּדרכי
עַּ כשו הַּ שגחה אֹלהית לּה נשקפת.
פרנסיסקה סנצ'ז ,מלַּ ּוה אֹותי ...
ח ַּשבתי עַּ ל מסירּות נפש ואבל,
וה ַּכנתי דבַּ ש ,כמעַּ ט בלי ַּכּונה,
מעלי כֹותרת שֹושן ּולקפל -
עלים ירֻ קים של שיחי דפנה.
זהירּות! את הַּ כאב אַּ ת כבר יֹו ַּדעַּ ת,
עלית לאַּ הבה שחשים בלי לַּ חשב;

Ruben Dario
A Francisca
Ajena al dolo y al sentir artero,
llena de la ilusión que da la fe,
lazarillo de Dios en mi sendero,
Francisca Sánchez, acompáñame...
En mi pensar de duelo y de martirio
casi inconsciente me pusiste miel,
multiplicaste pétalos de lirio
y refrescaste la hoja de laurel.
Ser cuidadosa del dolor supiste
;y elevarte al amor sin comprender

enciendes luz en las horas del triste,
pones pasión donde no puede haber.

 מת ַּי ַּגעַּ ת,ַּמדליקה אֹור בשעֹות נּוגֹות
.מתשּוקה שאּולַּ י לא תמצא לבַּ סֹוף

Seguramente Dios te ha conducido
para regar el árbol de mi fe,
hacia la fuente de noche y de olvido,
Francisca Sánchez, acompáñame...

 אֹלהים הביא אֹותְך הנה,אין ספק
,להַּ שקֹות עץ אמּונה בנשמתי
, ליל וצ ַּנע,יצַּ רת לי מקֹור נשיה
... מלַּ ּוה אֹותי,פרנסיסקה סנצ'ז

Abrojos
Lloraba en mis brazos vestida de negro,
se oía el latido de su corazón,
cubríanle el cuello los rizos castaños
y toda temblaba de miedo y de amor.
¿Quién tuvo la culpa? La noche callada.
Ya iba a despedirme. Cuando dije "¡Adiós!",
Ella, sollozando, se abrazó a mi pecho
bajo aquel ramaje del almendro en flor.
Velaron las nubes la pida luna...
Después, tristemente lloramos los dos.
***
¿Qué lloras? Lo comprendo.
Todo concluido está.
Pero no quiero verte,
alma mía, llorar.
Nuestro amor, siempre, siempre...
Nuestras bodas... jamás.
¿Quién es ese bandido
que se vino a robar
tu corona florida
y tu velo nupcial?
Mas no, no me lo digas,

,האמּונה ב ַּנפשי

ַּד ְר ַּדר
.היא בכתה בזרֹועֹו ַּתי בשחר בגדיה
,ַּתל ַּתלים חּומים כּסּו צַּ ּוארּה
, ַּאת הַּ למּות לבּה יכֹולתי לשמע
.היא רעַּ דה מפחד ואַּ הבה
...מי אשם? לַּ ילה ושקט
" "להתראֹות: כשא ַּמרתי.רציתי ללכת
 עם עדּון שקדיה פֹו ַּרחַּ ת,היא בכתה
.בלּטּוף חב ַּקה את חזי
...עננים לטּו את הַּ ירחַּ הַּ מ ַּרחם עליה
. שנינּו בֹוכים, ל ַּמרבה הַּ צַּ עַּ ר,אַּ חרי זה
***
. אני מבין..?ַּמה אַּ ת בֹוכה
.הַּ כל נג ַּמר
,אבל אני לא רֹוצה לראֹות
. ּולבכֹות,הַּ נשמה שלי
... תמיד, תמיד,האַּ הבה שלנּו
. לעֹולם לא... הַּ חתֻ נה שלנּו
מי הּוא הַּ נבל הַּ זה
שבא לגנב
את זר הַּ פרחים שלְך
?והַּ הנּומה שלְך
, אַּ ל ַּתגידי לי,אַּ ְך לא

.אני לא רֹוצה להַּ קשיב
, שמְך- תמימּות
.ואז בא הַּ שטן
,הַּ תהֹום ל ַּרגלַּ יְך
,ידֹו האַּ כזרית דֹוחפת אֹותְך
,אַּ ת מנַּּסה להתחַּ מק
 מֹופיעַּ פתאֹום,והנה
, הַּ ּׁשֹומר שלְך,ַּמלאְך
.עצּוב בֹודד ּובֹוכה
אבל למה לשפְך
! הא... ?כל כְך הַּ רבה דמעֹות
... אני מבין,כן
. אַּ ל ַּתגידי לי דבר,לא

no lo quiero escuchar.
Tu nombre es Inocencia
y el de él es Satanás.
Un abismo a tus plantas,
una mano procaz
que te empuja; tú ruedas,
y mientras tanto, va
el ángel de tu guarda
triste y solo a llorar.
Pero ¿por qué derramas
tantas lágrimas?... ¡Ah!
Sí, todo lo comprendo...
No, no me digas más.

ּג'ּוליָה
ִ
ֶשבַּ ח לַּ עֵ י ַּניִם ַּה ְשחֹורֹות ֶשל

Alaba los ojos negros de Julia
¿Eva era rubia? No. Con negros ojos
vio la manzana del jardín: con labios
rojos probó su miel; con labios rojos
que saben hoy más ciencia que los sabios.
Venus tuvo el azur en sus pupilas,
pero su hijo no. Negros y fieros,
encienden a las tórtolas tranquilas
los dos ojos de Eros.

 שחֹו ַּרת עי ַּנים.חַּ ּוה היתה בלֹונדינית? לא
,ראה אֹותּה בַּ ַּגן ַּה ַּתפּוחַּ ; אדּומֹות
בטַּ עַּ ם דבש אדּומֹות היּו לּה שפ ַּתים
.אשר ַּכיֹום יֹותר בקאיֹות וחכמֹות

.

עי ַּנים תכלת היּו לאלַּ ת ונּוס
 שחֹור כליל ואַּ כזר.אַּ ְך לא לַּ בן שלּה
,היה ַּמבט עיניו שֹוקטֹות של ארֹוס
...שקּופֹות כעַּ ין יֹון הַּ בַּ ר

Los ojos de las reinas fabulosas,
de las reinas magníficas y fuertes,
tenían las pupilas tenebrosas
que daban los amores y las muertes.

,עיני ַּמלכֹות מאַּ גדֹות ַּהּׁשבט
,גדֹולֹות וחזקֹות ב ַּשחַּ ר הַּ ימים
–  גַּם מות,אשר נֹותנֹות לָך גַּם אַּ הבה
.עיני ַּמלכֹות עם אישֹונים שחֹורים

Pentesilea, reina de amazonas;
Judith, espada y fuerza de Betulia;
Cleopatra, encantadora de coronas,

)* ; הַּ ַּמלכה פנטסיליה,האַּ מזֹונה
 שבנכ ַּתרֹות היא הַּ יאה,ּוקליאֹופטרה
)** - ּויהּודית שעירּה הצילה בידיה

la luz tuvieron de tus ojos, Julia.
La negra, que es más luz que la luz blanca
del sol, y las azules de los cielos.
Luz que el más rojo resplandor arranca
al diamante terrible de los celos.
Luz negra, luz divina, luz que alegra
la luz meridional, luz de las niñas,
de las grandes ojeras, ¡oh luz negra
que hace cantar a Pan bajo las viñas!

. היה, ג'ּוליה,לַּ הן צבַּ ע עי ַּניְך
, ַּואֹור שחֹור חזק מאֹור לבן זֹורח
, מפז של הַּ חַּ מה,מכחֹול שחקים
חזק מזהַּ ר אֹור אַּ רגמני רֹות ַּר
.של ַּיהלֹומי הַּ קנאה האיֻמה
, ַּ ַּמתת האֹלּה, אֹור שחֹור,הֹו
,אֹור נערֹות הַּ דרֹום ה ַּרענן
.לַּ הן צללים כהים ַּתחַּ ת עיני הַּ נגַּּה
)*** ! עליו בין הַּ גפנים שר פאן,האֹור
*) פנטסיליה – דמות ממיתולוגיה יוונית שגם נלחמה במלחמת טרויה
 שהצילה את עירה בתוליה,"**) יהודית – גיבורת "ספר יהודית
***) פאן – אל הרועים במיתולוגיה יוונית

Allá lejos
Buey que vi en mi niñez echando vaho un día
bajo el nicaraguense sol de encendidos oros,
en la hacienda fecunda, plena de armonía
del trópico; paloma de los bosques sonoros
del viento, de las hachas, de pájaros y toros
salvajes, yo os saludo, pues sois la vida mía.
Pesado buey, tú evocas la dulce madrugada
que llamaba a la ordeña de la vaca lechera,
cuando era mi existencia toda blanca y rosada;
y tú paloma arrulladora y montañera,
significas en mi primavera pasada
todo lo que hay en la divina primavera.

ָרחֹוק ִמכָאן
 הַּ ּׁשֹואף את הַּ יֹום, אשר ראיתי כילד,הַּ ּׁשֹור
,ַּתחַּ ת ַּהזהב ַּהקֹופחַּ של שמש ניק ַּרגּואה
 ב ַּמטע עשיר ּומלא ַּהרמֹוניֹות,שם
 הַּ שרה, יֹונַּת הַּ ַּיעַּ ר,טרֹופיֹות; ואַּ ת
, צפרים ושֹורי הַּ בר, גַּרזנים, ַּעם רּוח
. הַּ חַּ יים שלי-  אַּ תם,אני מבַּ רְך אתכם
! איְך קראת ל ַּשחַּ ר עדין,שֹור כבד
,וזֹו היתה העת לַּ חֹלב את הַּ פרה
;יּום שלי היה לבן וורד
ּ אז כל ַּהק
-  והַּ ַּהרים, הַּ יֹונה ַּההֹומה,ואַּ ת
הייתם בשבילי הַּ כל באביב הרחֹוק
. באביב האֹלהי הַּ זה,וגַּם עַּ כשו
\

Amo, amas
Amar, amar, amar, amar siempre, con todo
el ser y con la tierra y con el cielo,
con lo claro del sol y lo oscuro del lodo:
Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo.
Y cuando la montaña de la vida
nos sea dura y larga y alta y llena de abismos,
Amar la inmensidad que es de amor encendida
¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos!
Canción de otoño en primavera
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón.
Era una dulce niña, en este
mundo de duelo y de aflicción.

אֹוהב
ֵ
 אַּ ָתה,אֹוהב
ֵ
אֲ נִ י
 אהב עַּ ד עמק הַּ נפש, אהב, אהב,אהב
, הארץ, הַּ ּׁש ַּמים,את כל הַּ ישּות
, את שחר של הרפש,את טהַּ ר ַּהשמש
. ּובכל הַּ מרץ,בכל שכלָך ּובכל ַּתאַּ בָך
,גַּם אם תעשּו הן צֹורפֹות כמֹו לַּ הַּ ב
, ארֻ כֹות מ ַּדי ַּדרכי חַּ ייָך,מלאֹות תהּומֹות עמּוקים
-  אינסֹופית אש האַּ הַּ ב- סֹוף ַּהזה-אהב את האין
!ּובעַּ ר עַּ ל מֹוקד אַּ הבה עַּ ד ַּתתיְך קרביָך
ִשיר ְס ָתוִי ְבאָ ִביב
, ַּ אֹוצר אֹלּה,נעּורים שלי
!אַּ תם כבר הֹולכים לבלי שּוב
... ַּ לא יכֹולתי לדמע,כשבא לי לבכֹות
...ופתאֹום בֹוכה בלי לַּ חשב
תקּופֹות מּׁש ַּמים חֹוזרת
.הסטֹוריַּת לבי ַּמחרידה
בעֹולם של יגֹון ועַּ צבּות גֹוברת
.פגַּשתי פַּ עַּ ם ילדה חמּודה

Miraba como el alba pura;
sonreía como una flor.
Era su cabellera obscura
hecha de noche y de dolor.

, ַּהיא נראתה כמֹו ַּשחַּ ר רגּוע
,חיכה אלַּ י כמֹו פ ַּרח שלו
ַּאבל שערּה כהה ופרּוע
.נֹוצַּ ר את הַּ לַּ ילה ואת הַּ כאב

Yo era tímido como un niño.
Ella, naturalmente, fue,
para mi amor hecho de armiño,
Herodías y Salomé...

.פֹור ַּחת
ַּ  נשמתי,הייתי בַּ ישן
, כַּמּובן,אַּ ְך היא כבר היתה
- לסַּ מּור בֹוגר באַּ הַּ ב הֹופכת
. בַּ ז ַּמן-סַּ לֹומה והרֹודיאס בֹו

Juventud, divino tesoro,

, ַּ אֹוצר אֹלּה,נעּורים שלי

¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...

!אַּ תם כבר הֹולכים לבלי שּוב
... ַּ לא יכֹולתי לדמע,כשבא לי לבכֹות
...ופתאֹום בֹוכה בלי לַּ חשב

Y más consoladora y más
halagadora y expresiva,
la otra fue más sensitiva
cual no pensé encontrar jamás.

, ַּמרגיעה, ַּמחמיאה- עֹוד אַּ חַּ ת
,יֹותר רגישה ותֹוססת
- כחלֹום לנַּפשי נכנסת
!לעֹולם עֹוד כַּזֹו לא תמצא

Pues a su continua ternura
una pasión violenta unía.
En un peplo de gasa pura
una bacante se envolvía...

עם כַּזאת רגישּות מת ַּמּׁשכת
- תשּוקתנּו אין סֹוף סע ַּרה
,בַּ כחּוסית כה פראית ּומֹושכת
...עטּופַּ ת ַּמלמלה טהֹורה

En sus brazos tomó mi ensueño
y lo arrulló como a un bebé...
Y te mató, triste y pequeño,
falto de luz, falto de fe...

היא נתנה לי כל ַּמה שחלַּ מתי
? ַּמה עֹוד לבַּ קש,ורציתי
: לא תאַּ מתי, עצּוב וקטן,אַּ ְך
...לא היה בי ַּמספיק אֹור ואש

Juventud, divino tesoro,
¡te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...

, ַּ אֹוצר אֹלּה,נעּורים שלי
!אַּ תם כבר הֹולכים לבלי שּוב
... ַּ לא יכֹולתי לדמע,כשבא לי לבכֹות
...ופתאֹום בֹוכה בלי לַּ חשב

Otra juzgó que era mi boca
el estuche de su pasión;
y que me roería, loca,
con sus dientes el corazón.
Poniendo en un amor de exceso
la mira de su voluntad,
mientras eran abrazo y beso
síntesis de la eternidad;
y de nuestra carne ligera

 פי בעצם,בַּ מקרה אַּ חר
;היה לתשּוקתּה סתם כלי
בשני לבּה היא כמֹו עצם
.כרסמה כל ַּהז ַּמן את שכלי
היא השקיעה באַּ הבתנּו
.עֹודף רצֹון בלתי נלאה
, נשיקֹות אני חש עדנה,חבּוקים
;זה כמֹו נצַּ ח עַּ ד כה לי נראה
,ַּקלי הַּ ַּדעַּ ת חגגּו גּופינּו

imaginar siempre un Edén,
sin pensar que la Primavera
y la carne acaban también...

,תמיד עדן הרגַּשנּו בלי סֹוף
)!אַּ ְך הַּ גּוף ואביב (לא עלינּו
.נֹוטים להס ַּתים בקרֹוב

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer.

, ַּ אֹוצר אֹלּה,נעּורים שלי
!אַּ תם כבר הֹולכים לבלי שּוב
... ַּ לא יכֹולתי לדמע,כשבא לי לבכֹות
...ופתאֹום בֹוכה בלי לַּ חשב

¡Y las demás! En tantos climas,
en tantas tierras siempre son,
si no pretextos de mis rimas
fantasmas de mi corazón.

,עֹוד היּו! כגֹורל פטלי
. ותמיד רעב,בארצֹות שֹונֹות
,ואם לחרּוז הן לא שמשּו לי
.אז היּו משאלֹות הַּ לב

En vano busqué a la princesa
que estaba triste de esperar.
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesa que cantar!

,לַּ ַּּׁשוא נסיכה חפַּ שתי בצַּ עַּ ר
.כפי שנ ַּתן היה לצַּ פֹות
! נַּעַּ ר,ּומרים הם
ַּ הַּ חַּ יים קשים
!אין נסיכֹות כבר אשר שרֹות

Mas a pesar del tiempo terco,
mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris, me acerco
a los rosales del jardín...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
¡Mas es mía el Alba de oro!
Cómo decía usted, amigo mío?
Cómo decía usted, amigo mío?
¿Qué el amor es un río? No es extraño.

אַּ ְך לַּ מרֹות ַּהז ַּמן הַּ דֹוהר בלי הרף
; אין לֹו גבּול- צמא אַּ הבה שלי
 אני שּוב בקרב,עם שער אפר
...ערּוגַּת ורדים בגַּן נעּול
, ַּ אֹוצר אֹלּה,נעּורים שלי
!אַּ תם כבר הֹולכים לבלי שּוב
... ַּ לא יכֹולתי לדמע,כשבא לי לבכֹות
...ופתאֹום בֹוכה בלי לַּ חשב
! ַּשחַּ ר גבּה
ַּ עֹוד אראה פַּ עַּ ם
? חֲ בֵ ִרי ַּהנִ כְ בָ ד,אֵ יְך אָ ַּמ ְר ָת
? חברי הַּ נכבד,איְך א ַּמרת
. ַּכי האַּ הבה היא ַּנהַּ ר? אֹותי זה לא ַּמפתיע

Es ciertamente un río
que, uniéndose al confluente del desvío,
va a perderse en el mar del desengaño.

, כמֹו ַּנהַּ ר הַּ ַּנּוד, ַּכמּובן,היא
,הַּ זרימה שתמיד מש ַּתנה ת ַּקחָך מיד
. ַּ אליו ַּתגיע,בּוד בים הַּ צַּ עַּ ר
ּ ותלְך לא

כְ ֶשאַּ ָתה ִת ְתאַּ ֵהב

Cuando llegues a amar
Cuando llegues a amar, si no has amado,
sabrás que en este mundo
es el dolor más grande y más profundo
ser a un tiempo feliz y desgraciado.
Corolario: el amor es un abismo
de luz y sombra, poesía y prosa,
y en donde se hace la más cara cosa
que es reír y llorar a un tiempo mismo.
Lo peor, lo más terrible,
es que vivir sin él es imposible.

Divagacion

, אם עֹוד לא אהַּ בת,כשאַּ תה פתאֹום תתאַּ הב
ַּת ַּדע ו ַּתבין ַּמדּוע
ַּז ַּמנית לנּוע- עמֹוק הַּ כאב בֹו,כה גדֹול
.מאֻ ּׁשר ואֻ מלל יֹותר מי ַּמה שח ַּשבת
, אַּ הבה – מצּולַּ ת צל ונגַּּה:ַּמסקנה
, שירה ּופרֹוזה,להבֹות אש וק ַּרח
בּה הַּ דבר הַּ יקר ביֹותר – עַּ ל כל הַּ פסַּ ע
.הז ַּדמנּות לצחק ולבכֹות באֹותֹו הרגַּע
, ַּאַּ ְך הכי נֹורא ּומ ַּשגע
.הּוא שאי אפשר לחיֹות בלעדיה
נֹושא
ֵ ְס ִטיָה ִל ִירית ִמן ַּה

*

*

¿Vienes? Me llega aquí, pues que suspiras,
un soplo de las mágicas fragancias
que hicieron los delirios de las liras
en las Grecias, las Romas y las Francias.

אַּ ת באה הנה? כאן אני שֹואף ארֹומה
, כאלּּו הזיה עלַּ י נפלה,קסּומה
 צרפת אֹו רֹומא,ּוביון העתיקה
.שֹומעַּ מּוסי ַּקת הַּ לירֹות נפלאה

*

*

¡Suspira así! Revuelen las abejas,
al olor de la olímpica ambrosía,
en los perfumes que en el aire dejas;
y el dios de piedra se despierta y ría.
Y el dios de piedra se despierte y cante

*

*

!שאפי מהאֹולימפּוס ריחַּ אַּ מברֹוזיה
,דבֹורים באֹות עם דבש מתֹוק מבר רחֹוק
, ַּעֹולה מהַּ מזבחַּ קטרת לרקיע
. פֹורצים בצחֹוק,האבן ַּמקיצים-אלי
 לשיר התחילּו,האבן ַּמקיצים-אלי

la gloria de los tirsos florecientes
en el gesto ritual de la bacante
de rojos labios y nevados dientes:
En el gesto ritual que en las hermosas
Ninfalias guía a la divina hoguera,
hoguera que hace llamear las rosas
en las manchadas pieles de pantera.

)* ,שבחים לתירסֹוס שבזר פרחים עטּור
)** - מנאדֹות במח ַּות פּולחן קפאּו כאלּו
. שיני ַּהּׁשלג ַּהצחר,שפתי שני
ּמחוה הַּ פּולחנית ַּהנהדרת
,הֹולכֹות הַּ נימפֹות למֹוקד של האלים
לאש אשר נֹותנת להבה לורד
.עַּ ל הַּ פַּ רוה של פַּ נתרים מנֻמרים

Y pues amas reír, ríe, y la brisa
lleve el son de los líricos cristales
de tu reír, y haga temblar la risa
la barba de Términos joviales.

 אֹותֹו יצֹור הַּ רּו ַּח,תתאַּ הבי בצחֹוק
, ּומן הַּ ּסתם,לשלל גבישים מת ַּנצנצים
ַּפני זקן עליז שלּוח-הם ירעַּ דּו עַּ ל
. חכם, קנטאּור טֹוב לבב,של טרמינֹוס

Mira hacia el lado del boscaje, mira
blanquear el muslo de marfil de Diana,
y después de la Virgen, la Hetaíra
diosa, blanca, rosa y rubia hermana.

 עַּ ל הַּ ירְך,והס ַּתכלי גם עַּ ל הַּ חרש
,האלה- דיאנה:בצבַּ ע הַּ שנהַּ ב
, ַּ באֹור ירח,עַּ ל גּוף של אַּ פרֹודיטה שם
.היא אחֹותּה – ַּקלַּ ת הַּ ַּדעַּ ת ּובתּולה

Pasa en busca de Adonis; sus aromas
deleitan a las rosas y los nardos;
síguela una pareja de palomas,
y hay tras ella una fuga de leopardos.
***
¿Te gusta amar en griego? Yo las fiestas
galantes busco, en donde se recuerde,
al suave son de rítmicas orquestas,
la tierra de la luz y el mirto verde.
(Los abates refieren aventuras
a las rubias marquesas. Soñolientos
filósofos defienden las ternuras
del amor, con sutiles argumentos,

;היא מחַּ פשת את אדֹוניס מלא שפר
;בסבְך מתֹוק ניחֹוחַּ ורד ולילְך
אליה מצּטַּ רפים גם זּוג יֹונים ועדר
.של נמרים רצים – שבלּה הַּ מארְך
***
?ַּרק אַּ הבה לּה ביון נֹולדה מסרת
לא! מ ַּחפש אני ַּכזאת שמאחֹור
,שֹומעים צלילים קצּובים של הַּ תזמרת
. ַּממלכת אֹור, ה ַּדס ירק,ארץ שמחה
(אבֹות הַּ מנזרים עַּ ל הַּ קלילּות מֻ פרזת
,של הַּ ַּמרקיזֹות הַּ בלֹונדיניֹות סֹולחים
ופילֹוסֹופים לאַּ הבה נחפזת
.בטעּונים מתֻ חכמים מגן מֹוצאים

שם נימפה ַּמציצה עַּ ל עשב של הַּ דשא,
ּובידּה בַּ לּוט קֹורינתי מאֻ בן,
פייר בֹומרשה כבר אפיג ַּרם יפה הקדיש לּה)*** ,
חקּוק עַּ ל ַּשיש של האדר הַּ לבן.

mientras que surge de la verde grama,
en la mano el acanto de Corinto,
una ninfa a quien puso un epigrama
Beaumarchais, sobre el mármol de su plinto.

אני אֹוהב יֹותר את בני יון האלה
שהם יון הַּ צרפתית ,צרפַּ ת לא סתם
היא הד של צחֹוק ּומשחקים ,לכן לא פלא
שאת הַּ ַּמשקאֹות מֹוזגת ונּוס שם.

Amo más que la Grecia de los griegos
la Grecia de la Francia, porque Francia,
al eco de las Risas y los Juegos,
su más dulce licor Venus escancia.

היא ַּמראה לנּו קסם ערמי וארֹוס,
עטּור פרחים יפים ,ערם ,של האלֹות
מפרי ידֹו של גלֹודיֹון – לא של פידיאס;
יש ששרֹות בצרפתית ,שאר שֹותקֹות.

Demuestran más encantos y perfidias,
coronadas de flores y desnudas,
;las diosas de Glodión que las de Fidias
unas cantan francés, otras son mudas.

לטַּ עַּ מי ורלן חשּוב לי מּסֹוקראטס;
ארסן אּוסה עֹולה עַּ ל הֹוד א ַּנקרֹון ֻכלֹו.
כאן בפריס ַּרק אַּ הַּ ב וחכמה  .ויאנּוס
האל ,אבד את האמפריה שלֹו.

Verlaine es más que Sócrates; y Arsenio
Houssaye supera al viejo Anacreonte.
En París reinan el Amor y el Genio.
Ha perdido su imperio el dios bifronte.

אדֹון פרּודֹום טפש ,אֹומה כלּום לא יֹודעַּ .
יש ַּקפריסין ,אמאתֹוס ,פאפֹוס .אם לא ַּדי- ,
שֹולטת כאן הַּ ּסַּ נדקית שלי ,הַּ פיה,
שפ ַּתיְך הַּ יפֹות כל כְך קרֹובֹות אלַּ י).

****)

*) תירסוס – מקל של האל דיוניסוס במיתולוגיה היוונית
**) מינאדות ,נימפות ,טרמינוס ,דיאנה ,אפרודיטה ,אדוניס –
דמויות במתולוגיה היוונית
***) אנקריון – משורר ,פידיאוס – פסל ואדריכל ,סוקראטס –
פילוסוף (יוון עתיקה) ,אוסה ,פרודום ,בומרשה ,ורלן –
משוררים ,גלודיון – פסל (צרפת)
****) אומה – גיבור רומן "מאדאם בובארי" של פלובר

Monsieur Prudhomme y Homais no saben nada.
Hay Chipres, Pafos, Tempes y Amatuntes,
donde el amor de mi madrina, un hada,
tus frescos labios a los míos juntes).

*

*

*

*

*

*

Sones de bandolín. El rojo vino
conduce un paje rojo. ¿Amas los sones
del bandolín, y un amor florentino?
Serás la reina en los decamerones,
la barba de los Términos joviales.

. אוירה רֹו ַּמנטית.צליל ַּמנדֹולינה
 האם אֹוהבת.ַּיין אדם ו ַּנעַּ ר באדם
? אַּ הבה פלֹורנטית,אַּ ת ַּמנדֹולינֹות
.תהיי ַּמל ַּכת דקמרֹונים מ ֻקבלת
.ַּשרשרת "בטּויי משתה " נכללת

(Un coro de poetas y pintores
cuenta historias picantes. Con maligna
sonrisa alegre aprueban los señores.
Clelia enrojece, una dueña se signa).

(האמנים ב ַּמקהלה נרחבת
 לשיר וּולגרי.יֹוצרים נֹובלֹות שֹובבֹות
, מעֹודדים סיניֹורים,מחַּ יכים
)* .) דּואניה מצּטַּ לבת.אַּ ְך קלליה סמּוקה
 אשר מתוארת, מדובר בקלליה – נערה רומית אגדית,*) כנראה
"בספר ג'ובאני בוקצ'ו "על הנשים המפורסמות

*

*

*

¿O un amor alemán??que no han sentido
jamás los alemanes?: la celeste
Gretchen; claro de luna; el aria; el nido
del ruiseñor; y en una roca agreste,
la luz de nieve que del cielo llega
y baña a una hermosa que suspira
la queja vaga que a la noche entrega
Loreley en la lengua de la lira.

*

*

*

?אַּ הבה גר ַּמנית מֹוצאת חן בעי ַּניְך
?לא ש ַּמעת עֹוד עַּ ל ה ַּרגשנּות שלהם
, ַּ אֹור ירח,גרטשן לא מהעֹולם ַּהזה
, צּוק שמם, קן הַּ זמיר,איזֹו אריה
,זיו הַּ ּׁשלג עֹולה עַּ ד לגבּול הַּ ּׁש ַּמים
בטלה ּוטבּולה בשתיקה של הַּ ליל
לֹורלַּ י נאנחת שם בין העַּ רבַּ ים
.בצלילים של הַּ נבל קֹובלת תבל

Y sobre el agua azul el caballero
Lohengrín; y su cisne, cual si fuese
un cincelado témpano viajero,
con su cuello enarcado en forma de S.

ּוב ַּמים כחּולים דמּות גלּופה מֻ עברת
, לֹוהנגרין האַּ ביר- של ַּשליחַּ האל
,עַּ ל הַּ ַּגב הַּ בַּ רבּור שכנפֹו מפַּ רפרת
. ַּמזכירS צַּ ּוארֹו הַּ לבן את האֹות

Y del divino Enrique Heine un canto,

ַּהַּ יינריְך הַּ ינה האֹלהי שר ודֹומע

a la orilla del Rhin; y del divino
Wolfang la larga cabellera, el manto;
y de la uva teutona el blanco vino.
*

*

*

,שיר כֹותב וצֹוחק עַּ ל ַּגדה של הַּ ַּרין
, ַּוֹולפ ַּגנג האֹלהי בגלימה מת ַּגבּה
.מענבי הַּ ּטוטֹונים שֹותה מֹוזל ַּוין
*

*

*

O amor lleno de sol, amor de España,
amor lleno de púrpuras y oros;
amor que da el clavel, la flor extraña
regada con la sangre de los toros;

אַּ הבה ספ ַּרדית! היא מּוארת בקרן
; אַּ רגמן וזהב- הַּ חַּ מה של דרֹום
, צפרן- אַּ הבה עם הַּ פ ַּרח מּוזר זה
;הַּ מֻ שקה בדם שֹור שגֹוועַּ בקרב

flor de gitanas, flor que amor recela,
amor de sangre y luz, pasiones locas;
flor que trasciende a clavo y a canela,
roja cual las heridas y las bocas.

, אַּ הבה שחֹושדת,פ ַּרח צֹועניֹות
; תשּוקֹות מטרפֹות,אַּ הבַּ ת דם ואֹור
,הַּ צפרן – סימן אַּ הבה שנפרדת
.הּוא אדם כמֹו פצעים אֹו כמֹו ורד פיֹות

***

***

¿Los amores exóticos acaso...?
Como rosa de Oriente me fascinas:
me deleitan la seda, el oro, el raso.
Gautier adoraba a las princesas chinas.

?... אֹו נמשכת אַּ ת לאַּ הבֹות אקזֹוטיֹות
.אַּ ת אֹותי ַּמקסמה כמֹו ורד מזרח
.גַּם גֹוטיה העריץ נסיכֹות סיניֹות
. משי נמשְך, אַּ טלס,ַּגם אני לזהב

¡Oh bello amor de mil genuflexiones:
torres de kaolín, pies imposibles,
tasas de té, tortugas y dragones,
y verdes arrozales apacibles!

!אַּ הבה יפה של אַּ לפי קריעֹות ברְך
תה יקר ו ַּרגלַּ ים בלתי אפשריֹות
, מגדלים מחַּ רסינה כמֹו פ ַּרח,דרקֹונים
! עדינּות ארז ַּרְך בשדֹות,וצַּ בים

Ámame en chino, en el sonoro chino
de Li-Tai-Pe. Yo igualaré a los sabios
poetas que interpretan el destino;
madrigalizaré junto a tus labios.

 עם צליל צלּול סיני,אהביני בסינית
, ואהיה גַּם צהב.פה-טַּ אי-של פַּ יטן לי
,ואת הַּ גֹורלֹות אַּ סביר לְך; האמיני
.ַּמדריגל משֻ בח עַּ ל שפ ַּתיְך אכתב

Diré que eres más bella que la Luna:
que el tesoro del cielo es menos rico

, ַּאסַּ פר לְך כי אַּ ת יפה מהַּ ירח
,ושאין אֹוצרֹות הַּ ּׁשוים עֹוד ליפיְך

que el tesoro que vela la importuna
caricia de marfil de tu abanico.
***
Ámame japonesa, japonesa
antigua, que no sepa de naciones
occidentales; tal una princesa
con las pupilas llenas de visiones,

ַּכמֹו אֹוצר לי יקר ללַּ ּטף גַּם שמח
...את פּסַּ ת הַּ ּׁשנהב שעַּ ל מניפתְך
***
אהבי אֹותי כאּׁשה מימי ַּהבי ַּנים
,ַּיפנית קטנה בקימֹונֹו עם סַּ חלב
,נסיכה לּה עֹולם חזיֹונֹות בעי ַּנים
,וע ַּדין לא שמעה עַּ ל אַּ נשי ַּמערב

que aun ignorase en la sagrada Kioto,
en su labrado camarín de plata
ornado al par de crisantemo y loto,
la civilización del Yamagata.

, עירּה ב ַּיפן מ ֻקדשת,בקיֹוטֹו
,בתֹוְך נישת ַּכספית עם גלּוף מ ֻעדן
, בחַּ רצית כמֹו בקשת,מ ֻעּטרת בלֹוטֹוס
.סַּ ן-בזה בחדּושים של ַּימאגאטא

O con amor hindú que alza sus llamas
en la visión suprema de los mitos,
y hacen temblar en misteriosas bramas
la iniciación de los sagrados ritos.

אֹו כאַּ הבה הינדית אשר מתלַּ הבת
,בצפ ַּית ַּמראֹות מיתֹוס עַּ תיק נשגבים
ּובזעקֹות אמֹוק מּוזר מסתֹובבת
.בעת הַּ חנֻכה של טקסים דתיים

En tanto mueven tigres y panteras
sus hierros, y en los fuertes elefantes
sueñan con ideales bayaderas
los rajahs, constelados de brillantes.

 ונמר בנ ַּגלי, כמֹו חלֹום,עֹובר פַּ נתר
.קשּורים ב ַּשרשרת לפיל פרא אים
,בַּ יאַּ דרֹות באֹות ברקּוד אידיאלי
.ו ַּראג'ה בשמלה ש ֻכלה ַּיהלֹום

O negra, negra como la que canta
en su Jerusalén al rey hermoso,
negra que haga brotar bajo su planta
la rosa y la cicuta del reposo...

 זֹו שּׁשרה שיריה,בֹואי גַּם כמֹו שחּומה
,בירּושלַּ ים לַּ מלַּ ְך האהּוב שלּה
כאשר לבלבּו שם ַּת ַּחת ַּרגליה
...צ ַּמח רֹוש מלא סַּ ם ּוורדים שּׁשתלה

Amor, en fin, que todo diga y cante,
amor que encante y deje sorprendida
a la serpiente de ojos de diamante
que está enroscada al árbol de la vida.

, בּה שרים ושרֹות, אַּ הבה,ּולבַּ סֹוף
אַּ הבה שכּׁשפה ועצרה בתֹוְך סבְך
,את הַּ נחש לֹו עיני ַּיהלֹום זֹוהרֹות
.נחש שפַּ עַּ ם סביב עץ הַּ חַּ יים נכ ַּרְך

Ámame así, fatal cosmopolita,
universal, inmensa, única, sola
y todas; misteriosa y erudita:
ámame mar y nube, espuma y ola.
Sé mi reina de Saba, mi tesoro;
descansa en mis palacios solitarios.
Duerme. Yo encenderé los incensarios.
Y junto a mi unicornio cuerno de oro,
tendrán rosas y miel tus dromedarios.

El verso sutil que pasa o se posa
El verso sutil que pasa o se posa
sobre la mujer o sobre la rosa,
beso puede ser, o ser mariposa.
En la fresca flor el verso sutil;
el triunfo de Amor en el mes de abril:
Amor, verso y flor, la niña gentil.
Amor y dolor. Halagos y enojos.
Herodías ríe en los labios rojos.
Dos verdugos hay que están en los ojos.
¡Oh, saber amar es saber sufrir!
Amar y sufrir, sufrir y sentir,
y el hacha besar que nos ha de herir…

, אשת עֹולם ַּמכ ַּרעַּ ת,כְך אהבי אֹותי
,זֹו האּוניברסלית והַּ מסתֹורית
: הַּ כל יֹו ַּדעַּ ת,אַּ חַּ ת ו ֻכלן בֹו ז ַּמנית
. ים וענן בזנית,אהבי אֹותי
. אַּ ת לי עדן, האֹוצר שלי,אַּ ת ַּמל ַּכת שבא
.שֹוכבת באַּ רמֹונֹות הַּ מבֹודדים
. קטרת כבר ַּמדליקים.בֹואי בחלֹומי
,ונש ַּמח עם ַּקר ַּנף שלי זהּוב הַּ קרן
. לחלב הַּ גמלים,לורדים ּולדבש
ַּה ֶד ֶרְך כְ מֹו ַּקו
שּו ַּרת שיר כמֹו ַּקו נֹו ַּגעַּ ת ועֹוברת
. גבעֹול של ורד,גּוף ַּדק של אּׁשה
?ַּמה היא – פַּ רפר אֹו נשיקה נסתרת
; רינה וחדוה,בתֹוְך פ ַּרח שיר
;ּוביֹום צַּ ח של אַּ פריל חגי ַּגת אַּ הבה
. עדינּות הריבה, פרחים,שירים
, ֹלבן ש ַּנים, חנף, אַּ הבה,כאב
.נש ַּמע צחֹוק הרֹודיאס אדֻ ַּמת שפ ַּתים
.כל הַּ ז ַּמן לּה שני ַּתלינים בעי ַּנים
,ַּמכיר אַּ הבה – ַּמכיר יּסּורים
. לחּוש ענּויים, לאהב,לסבל
.ו ַּגרזן נשיקה שמביא כאבים

¡Rosa de dolor, gracia femenina;
inocencia y luz, corola divina!,
y aroma fatal y cruel espina…

,תנּועה נשית וורד הַּ פרְך-חן
,אֹור בתּולים ונס בעטרת הַּ פ ַּרח
... ַּקֹוץ אַּ כזר וגֹורל נסתר בניחֹוח

Líbranos, Señor, de abril y la flor

, מאַּ פריל, מפרחים, האל,הֹושיעַּ נּו

y del cielo azul y del ruiseñor,
de dolor y amor, líbranos, Señor.



Elogio de la seguidilla

. מאֹור ּומצל, מּׁש ַּמים,מזמיר
! האל,מכאב ּומאַּ הַּ ב הֹושיעַּ נּו
יל ָיה
ְ ַּהלֵ ל לַּ ֶסּגִ ִיד

Metro mágico y rico que al alma expresas
llameantes alegrías, penas arcanas,
desde en los suaves labios de las princesas
hasta en las bocas rojas de las gitanas.

, הַּ מבַּ ּטא את הַּ נפש, עשיר קצבְך,קסּום
,צַּ עַּ ר נסתר והלּולֹות המֹון לֹוהטֹות
צלילְך עַּ ל שפתי נסיכֹות עדינֹות הרגש
.ועַּ ל פיֹות אדּומים של הַּ צֹועניֹות

Las almas armoniosas buscan tu encanto,
sonora rosa métrica que ardes y brillas,
y España ve en tu ritmo, siente en tu canto
sus hembras, sus claveles, sus manzanillas.

נפש הַּ רמֹונית מחַּ פשת בְך לַּ חַּ ן הַּ קסם
.סֹוער ועז עם ַּּורדי הַּ ַּתבנית הַּ צלּולה
, ַּמרגישה את הַּ קצב,ּוספַּ רד נעה עם שירְך
)* . צפרן ּו ַּמנסניליה שלּה- הַּ צּורה

Vibras al aire alegre como una cinta,
el músico te adula, te ama el poeta;
Rueda en ti sus fogosos paisajes pinta
con la audaz policromía de su paleta.

, מס ַּתחרר כמֹו סרט,האויר הַּ שמחַּ רֹועד
; אֹוהב אֹותְך משֹורר,יקאי מ ַּשבחַּ אֹותְך
ַּ מּוס
)** רּואדה מ ַּתאר אֹותְך כתמּונה מפארת
.בעשר צבעים נֹועזים גֹוניים שבֹוחר

En ti el hábil orfebre cincela el marco
en que la idea-perla su oriente acusa,
o en tu cordaje armónico formas el arco
con que lanza sus flechas la airada musa.

ממְך צֹורף נבֹון מסגרת בנה מתבַּ קשת
,עבּור פני ַּנת ַּרעיֹון עם ַּתסריט מזרחי
והּוא יצַּ ר אֹותְך בצּורה ַּהרמֹונית של קשת
. לירֹות בֹו חציה ללא ַּרחמים- לַּ מּוזה

A tu voz en el baile crujen las faldas,
los piececitos hacen brotar las rosas
e hilan hebras de amores las Esmeraldas
en ruecas invisibles y misteriosas.

 רשרּוש חצאיֹות ו ַּתאַּ ו, רקּודים,בין צעקֹות
. ַּרגלַּ ים קטנֹות נֹובטים בלי דחּוי-ַּּורדי
טויה של האַּ הַּ ב-אזמ ַּרלדֹות פֹותלֹות חּוטי
.עַּ ל הַּ כישֹור מסתֹובב מסתֹורי וסמּוי

La andaluza hechicera, paloma arisca,
por ti irradia, se agita, vibra y se quiebra,
con el lánguido gesto de la odalisca
o las fascinaciones de la culebra.

, יֹונה מת ַּקדרת,מ ַּכּׁשפה אַּ נ ַּדלּוסית
, רֹוטטת כ ַּקש, רֹוקדת, מ ַּרגשת,ַּמקרינה
,הַּ ַּהרמֹון ענֻגה מתהַּ דרת-עם מחוה ַּנע ַּרת
.עם כחֹו הַּ הפנֹוטי העצּום של ַּנחַּ ש

Pequeña ánfora lírica de vino llena
compuesto por la dulce musa Alegría
con uvas andaluzas, sal macarena,
flor y canela frescas de Andalucía.
Subes, creces, y vistes de pompas fieras;
retumbas en el ruido de las metrallas,
ondulas con el ala de las banderas,
suenas con los clarines de las batallas.

,אַּ ת כמֹו אַּ מפֹורה לירית קטנה מלאַּ ת ַּיין
הַּ מּו ַּכן לַּ מּוזה ַּהמתּוקה של ששֹון
,מענבי אַּ נ ַּדלּוסיה שּטריים הם עדין
.טבּול ַּגנדרנית פרחים וקנמֹון
,אַּ ת עם צעדה חגיגית הֹולכת ברגל
,לשריקֹות רסיסים עפים שֹומרת מקצב
,אַּ ת מתנּוססת עַּ ל כנפיו ַּה ַּקלֹות של הַּ דגל
.נש ַּמעַּ ת מתֹוְך קֹולֹות חצֹוצרֹות בקרב

Tienes toda la lira: tienes las manos
que acompasan las danzas y las canciones;
tus órganos, tus prosas, tus cantos llanos
y tus llantos que parten los corazones.

, ּוכדי ל ַּנגן בֹו יש לְך י ַּדיְך,יש לְך נבל
. את קֹולם,ללַּ וֹות רקּודים ּו ַּזמרים
, גיל ש ַּיריְך, הַּ פַּ שטּות שלְך,הַּ כלים שלְך
.קינֹו ַּתיְך שֹוברים לבבֹות של ֻכלם

Ramillete de dulces trinos verbales,
jabalina de Diana la Cazadora,
ritmo que tiene el filo de cien puñales,
que muerde y acaricia, mata y enflora.

, האלה הַּ צַּ ידת,אַּ ת כמֹו חנית של דיאנה
,שפעַּ ת סלסּול מלּולי מתֹוק ּומעַּ נג
, כמֹו פל ַּדת פגיֹונֹות מחֻ דדת,הַּ קצב הַּ חַּ ד
. ּובֹורא הּוא חַּ יים והֹורג,מלַּ ּטף ּומביס

Las Tirsis campesinas de ti están llenas,
y aman, radiosa abeja, tus bordoneos;
así riegas tus chispas las nochebuenas
como adornas la lira de los Orfeos.

,יכֹולה ל ַּמלא לאכר את אסמֹו באסם
,אַּ הבה ּודבֹורה לֹו לתת שיהיה מאֻ ּׁשר
,ּובחַּ ג הַּ מֹולַּ ד לפַּ זר ניצֹוצֹות כמֹו גשם
.ל ַּקּׁשט ַּגם את ל ַּירת אֹורפיאֹוס הַּ ּׁשר

Que bajo el sol dorado de Manzanilla
que esta azulada concha del cielo baña,
polítona y triunfante, la seguidilla
es la flor del sonoro Pindo de España.

,אַּ ת שטּופה בזהַּ ב שמש – סילֹון ַּמנסַּ ניליה
 לעַּ ד,מכֻּסַּ ת כֹונכ ַּית ַּהּׁש ַּמים של תכלת
, סגידיליה, ניצחֹונית השארי עמי,קֹולית-ַּרב
)*** .הַּ פ ַּרח הַּ ּׁשר בהַּ רי פינד קדֹוש של ספַּ רד
*) ַּמנסניליה – סוג של יין שרי
,מודרניסט ספרדי- משורר- )1933 - 1857( **) סלבדור רואדה
מחבר שירים צבעוניים ומלאים דמיון
 אשר, ביניהם ההר הקדוש פרנס, רכס הרים ביוון-***) פינד

במשך יותר מאלפיים שנה נזכר בתרבות כבית גידול משוררים
סמלי
Lo fatal
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque esa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...

Margarita

ּגֹורלֵ נּו
ָ
, הּוא חש בקֹושי:אַּ שרי העץ הַּ גדל בשדה
, אשר כלל לא חשה, אבן קשה,ויֹותר מכְך
כי אין כאב גדֹול מכאב הַּ חַּ יים בלי אשר
.וצַּ עַּ ר מאשר חַּ יים מּודעים חַּ סרי י ַּשע
, ַּ בלי נתיב בטּוח,לחיֹות בלי ל ַּדעַּ ת דבר
- ב, בחרדה לגַּבי העתיד,בחשש עַּ ז
, ַּפחד ַּמתמיד לַּ הפְך מחר למת ללא רּוח
-ולסבל בגלַּ ל הַּ חַּ יים ורּוחֹות רפאים ו
. מנַּּסים ַּרק לשער את ַּהּסתר,לא יֹודעים כלּום
,מפַּ תים אֹותנּו נתחי בשר טרי מכל עבר
...ּומחַּ כה לנּו קבר עם זרי אבל ואפר
,בלי ל ַּדעַּ ת לאן הֹולכים אנּו
... !אֹו מאיפה באנּו
ַּמ ְרגַּ נִ ית

¿Recuerdas que querías ser una Margarita
Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está,
cuando cenamos juntos, en la primera cita,
en una noche alegre que nunca volverá.

הזֹוכרת אַּ ת שפַּ עַּ ם רצית להיֹות ַּמרגריטה
גֹוטיה? בעי ַּני ַּמראה פ ַּניְך נראה מּוזר
,כשנפ ַּגשנּו במסעדה לראשֹונה לפ ַּתע
.ואֹותֹו לַּ ילה שמחַּ מאז לעֹולם לא ח ַּזר

Tus labios escarlatas de púrpura maldita
sorbían el champaña del fino baccarat;
tus dedos deshojaban la blanca margarita,
«Sí... no... sí... no...» ¡y sabías que te adoraba ya!

, ַּהגברת,שפ ַּתיְך שני ַּהשטניֹות
;לגמּו ַּשמפניה מגביעַּ קריסטל משֻ בח
:מ ַּמר ַּגנית כחֻ לה קטַּ פת עלי כֹותרת
! ידּועַּ לְך, כבר אֹוהבת,"...  לא...  כן...  לא... "כן

Después, ¡oh flor de Histeria! llorabas y reías;
tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo;
tus risas, tus fragancias, tus quejas, eran mías.
Y en una tarde triste de los más dulces días,
la Muerte, la celosa, por ver si me querías,
¡como a una margarita de amor, te deshojó!
Melancolía
Hermano, tú que tienes la luz, dime la mía.
Soy como un ciego. Voy sin rumbo y ando a tientas.
Voy bajo tempestades y tormentas
ciego de sueño y loco de armonía.

, אֹוי פ ַּרח הסטריה! נשיקֹו ַּתיְך... ואַּ חַּ ר
.דמעֹו ַּתיְך היּו בפי; אַּ ת היית כה קרֹובה
. הַּ ניחֹוחַּ ותלּונֹו ַּתיְך, צחֹוקְך- הם היּו שלי
,ערב אחד מאֹותם ימים בזרֹועֹו ַּתיְך
? אַּ ת אֹוהבת ע ַּדין:בא הַּ מות הַּ ַּקנאי
! הֹו ַּמר ַּגנית האַּ הבה,איְך נשרּו עלַּ יְך
כֹוליָה
ְ ְֵמלַּ נ
, אני כמֹו עּור. כבַּ עַּ ל האֹור הַּ גד לי,אחי
, ַּ כהֹוזה בכל נֹוגע, מגַּּׁשש,בלי כּוּון מהַּ לְך
ַּ לא יֹודע,קטן בחלֹום ושגעֹון הַּ הַּ רמֹוניה
?בסערֹות וסּופֹות איְך לי להס ַּתדר

Ése es mi mal. Soñar. La poesía
es la camisa férrea de mil puntas cruentas
que llevo sobre el alma. Las espinas sangrientas
dejan caer las gotas de mi melancolía.

-  להַּ שמיעַּ קֹול? הַּ ּׁשירה.אני ַּמרגיש ַּרע
ַּ כל אחד פֹוגע.ַּמעטה בַּ רזל עם אַּ לפי חֻ דים
, ַּ בגללם אני שֹותת דם ודֹומע.ב ַּנפשי
.הם סבה לטפֹות הַּ מלַּ נכֹוליה הַּ ַּמרה

Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo;
a veces me parece que el camino es muy largo,
y a veces que es muy corto...

;לכן בעֹולם העגּום הַּ זה אני עּור משֻ ַּגע
,פַּ עַּ ם נדמה לי כי הַּ דרְך היא מאד ארֻ כה
...פַּ עַּ ם שמאד קצר הַּ חבל

Y en este titubeo de aliento y agonía,
cargo lleno de penas lo que apenas soporto.
¿No oyes caer las gotas de mi melancolía?
Mía
Mía: así te llamas.
¿Qué más harmonía?
Mía: luz del día;

. ַּ עֹוד מעַּ ט הַּ ּגסיסה ַּתגיע,אני חש הַּ פרעֹות נשימה
. בקֹושי יכֹול לַּ עמד בסבל,מלא צַּ עַּ ר
? ַּהאם את טפֹות הַּ מלַּ נכֹוליה אַּ תה לא שֹומע
ֶש ִלי
- שלי – שמְך כה ַּמדהים
.הַּ רמֹונ ַּית תבל
. צל, אֹור הַּ יֹום:שלי

mía: rosas, llamas.

. ורדים, להבה:שלי

¡Qué aroma derramas
en el alma mía
si sé que me amas!
¡Oh Mía! ¡Oh Mía!

חזי ונשמתי
:מלאים ניחֹוחַּ פלאי
!אַּ ת אֹוהבת אֹותי
!הֹו שלי! הֹו שלי

Tu sexo fundiste
con mi sexo fuerte,
fundiendo dos bronces.

מֻ ַּתְך ַּתאַּ בְך הַּ בֹוער
- בתשּוקתי בלי הכר
.סַּ גסגת ברֹונזֹות כעת

Yo triste, tú triste...
¿No has de ser entonces
mía hasta la muerte?

אַּ ְך לֹוט העצב סֹוגר
 לּו היא באמת:את פ ַּני
?שלי עַּ ד סֹוף תשאר

Nocturne
Silencio de la noche, doloroso silencio
nocturno... ¿Por qué el alma tiembla de tal manera?
Oigo el zumbido de mi sangre,
dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta.
¡Insomnio! No poder dormir, y, sin embargo,
soñar. Ser la auto-pieza
de disección espiritual, ¡el auto-Hamlet!
Diluir mi tristeza
en un vino de noche
en el maravilloso cristal de las tinieblas...
Y me digo: ¿a qué hora vendrá el alba?
Se ha cerrado una puerta...
Ha pasado un transeúnte...
Ha dado el reloj trece horas... ¡Si será Ella!...

טּורן
ְ נֹוק
ְ
 שתיקה לילית,יקת הַּ לַּ ילה
ַּ שת
? למה הַּ נשמה כל כְך רֹועדת... מעיקה
,אני שֹומעַּ את ַּנה ַּמת הַּ דם שלי
.בתֹוְך ֻגלגלתי מת ַּרחשת סערה ַּקלה
, ּובכל זאת,נדּודי שנה! אי אפשר להרדם
 להיֹות עַּ צמאי.לשֹון
! המלט, עַּ צמאי.בהס ַּתעפּות הרּוחנית
תּוגה
ּ ַּל ַּדלל את ה
,ביין הַּ לַּ ילה
...בכֹוס אפלה נפלאה
? באיזֹו שעה ַּתתחיל הַּ זריחה,ואני חֹושב
... הּוא ס ַּגר את הַּ דלת
... הּוא הלַּ ְך וצפה
..! זֹו היא... הּוא הקציב לַּ ּׁשעֹון שלֹוש עשרה שעֹות

Oración por Antonio Machado

ְת ִפילָ ה עַּ ל אַּ נְ טֹונִ יֹו ַּמצָ 'אדֹו

Misterioso y silencioso
iba una y otra vez.
Su mirada era tan profunda
que apenas se podía ver.
Cuando hablaba tenía un dejo
de timidez y de altivez,
y la luz de sus pensamientos
casi siempre se veía arder.
Era luminoso y profundo
como hombre de buena fe.
Fuera pastor de mil leones
y de corderos a la vez.
Conduciría tempestades
o traería un panal de miel.
Las maravillas de la vida
y del amor y del placer
cantaba en versos profundo
cuyo secreto era de él.
Montado en un raro Pegaso
un día al imposible fué.
Ruego por Antonio a mis dioses.
Ellos le salven siempre. Amén.

-  מסתֹורי הּוא ַּמצ'אדֹו,איש שקט
.כְך אני רֹואה אֹותֹו שּוב ַּושּוב
,ַּמבטיו עֹולים מכזה העמק
.עַּ ד שבקשי אפשר לראֹותם
 בקֹולֹו היה רמז,כשהּוא דבר
,לבַּ ישנּות ּול ַּשחצנּות
אַּ ְך הגיגיו כמעַּ ט בכל פַּ עַּ ם
.היּו בהירים כמֹו אֹור נר דֹולק
,הּוא היה ַּמבריק ועמק ַּדעַּ ת
- כיאה לאדם בַּ עַּ ל רצֹון טֹוב
ַּרֹועה אלף אריֹות ַּרבי כֹוח
.ועדר כבשים באֹותֹו הַּ ז ַּמן
,סּופֹות יכֹול להַּ רחיק מאפק
.להביא יכֹול חַּ לֹות דבש
 אַּ הבה ו ַּנחַּ ת,את פלאי הַּ חַּ יים
.שרּו שיריו שּסֹודם ַּרק עצלֹו
יֹום אחד ַּיניפּו אֹותֹו כפסל
.עַּ ל פ ַּגסֹוס נדיר ַּהלא יאֻ ַּמן
ואני מתפַּ לל עַּ ל אַּ נטֹוניֹו
. אמן. אנא, שמרּו עליו:לאלַּ י

Poema versos de otoño
Cuando mi pensamiento va hacia ti,
se perfuma; tu mirar es tan dulce que se torna profundo.
Bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma,
y en tus labios compendias la alegría del mundo.
El amor pasajero tiene el encanto breve,
y ofrece un igual término para el gozo y la pena.

ירי ְס ָתו
ֵ ִש
,בֹותי אלַּ יְך פֹונֹות
ַּ כש ַּמחש
.הם נַּעשים ריחניים; ּו ַּמבטְך עמֹוק ממתיקּוּת שלֹו
,ֹלבן הַּ קצף עֹוד נשאר מ ַּתחַּ ת ל ַּרגלַּ יְך ַּהיחפֹות
.שפ ַּתיְך אֹומרֹות את עליצּות של העֹולם ֻכלֹו
.באַּ הבה חֹולפת אַּ קראית יש קצת כּׁשּוף וענג
.היא ַּמציעה לנּו ז ַּמן במדה שוה לצַּ עַּ ר ושמחה

Hace una hora que un nombre grabé sobre la nieve;
hace un minuto dije mi amor sobre la arena.

;לפני שעה כ ַּתבתי איזה שם של נַּערה בשלג
.ולפני ר ַּגע עַּ ל הַּ חֹול את שמְך צ ַּירתי בברכה

Las hojas amarillas caen en la alameda,
en donde vagan tantas parejas amorosas.
Y en la copa de Otoño un vago vino queda
en que han de deshojarse, Primavera, tus rosas.

עלים צהַּ בהַּ בים נֹופלים מצַּ פצפֹות בַּ חרש
.שם נֹודדים כל כְך הַּ רבה זּוגֹות מאהבים
.בקע ַּרת ַּהּסתו ַּיין כהה כבר נאגר לֹו חרש
. עַּ לי כל כֹותרֹות של הַּ ּורדים, אביב,אליו יפלּו

Programa matinal
¡Claras horas de la mañana
En que mil clarines de oro
Dicen la divina diana!
¡Salve al celeste Sol sonoro!

ָתכְ נִ ית לַּ ב ֶֹּקר
הַּ שעֹות הַּ צַּ חֹות של הַּ בקר
עטּורֹות ב ַּשרשרת זהב
! ַּה ַּּׁשחַּ ר- ַּמ ַּדברֹות עַּ ל אֹלּה
!והלל לַּ מאֹור ושיריו

En la angustia de la ignorancia
De lo porvenir, saludemos
La barca llena de fragancia
Que tiene de marfil los remos.

ַּמעתיד שאינֹו כלל בטּוח
 ַּמצדיעים,אנּו קצת עצּובים
, ַּלַּ ּסירה מלאַּ ת שפַּ ע ניחֹוח
.משֹוטיה שנהַּ ב עשּויים

¡Epicúreos o soñadores
Amemos la gloriosa vida,
Siempre coronada de flores
Y siempre la antorcha encendida!

-  אּולַּ י אַּ חרת,אפיקֹורסים
נמ ַּשכים לחַּ יי חלֹומֹות
שתמיד בפרחים לתפארת
!ותמיד עם לַּ פיד ואֹורֹות

Exprimamos de los racimos
De nuestra vida transitoria
Los placeres porque vivimos
Y los champañas de la gloria.

וסֹוחטים אשכֹולֹות הַּ נַּחַּ ת
ו ַּשמפניַּת תהילה אל חנם
בתקּופַּ ת הַּ חַּ יים הַּ מֻ בטַּ ַּחת
.כל עֹוד אנּו חַּ יים בעֹולם

Devanemos de Amor los hilos,
Hagamos, porque es bello, el bien,
Y después durmamos tranquilos
Y por siempre jamás. Amén.

ורֹוקמים אַּ הבה מ ַּרתקת
,כי יפה זה ּומ ַּרענן
ואַּ חַּ ר כְך נשכַּבה בשקט
. אמן.לעֹולם ּולנצַּ ח

Que el amor no admite cuerdas reflexiones

כִ י אַּ הֲ בָ ה ל ֹּא סֹובֶ לֶ ת ַּכ ְבלֵ י ַּמחֲ ָשבָ ה

Señora, el amor es violento,
Y cuando nos transfigura
Nos enciende el pensamiento
La locura.

, היא אַּ כזרית, סניֹורה,האַּ הבה
,ּוכשפתאֹום בנּו פֹוגַּעַּ ת
 ַּתסריט- להבַּ ת דמיֹוננּו
.הַּ ַּדעַּ ת-טרּוף

No pidas paz a mis brazos
Que a los tuyos tienen presos:
Son de guerra mis abrazos
Y son de incendio mis besos;

:אַּ ל תבַּ קשי שלֹום מי ַּדי
הרי יש ַּמשהּו בשבי אצלְך
,בּוקי
ַּ מהַּ מלחמה עם ח
;עם אש נשיקֹו ַּתי בחְך

Y sería vano intento
El tornar mi mente obscura
Si me enciende el pensamiento
La locura.
Clara está la mente mía
De llamas de amor, señora,
Como la tienda del día
O el palacio de la aurora.
Y al perfume de tu ungüento
Te persigue mi ventura,
Y me enciende el pensamiento
La locura.
Mi gozo tu paladar
Rico panal conceptúa,
Como en el santo Cantar:
Mel et lac sub lingua tua.
La delicia de tu aliento

- לַּ עשֹות שנּויים בשכלי ַּהחשּוְך
,הַּ ַּמחשבה הַּ זאת אֹותי מ ַּשגַּעַּ ת
,כי להבַּ ת הַּ דמיֹון היא סבּוְך
.הַּ ַּדעַּ ת-טרּוף
שכלי נשאר תמיד מתם
,בלַּ הַּ ט אַּ הַּ ב וסַּ הַּ ר
,הן בתֹוְך המֻ לַּ ת הַּ יֹום
. ַּה ַּּׁש ַּחר-הן בהיכל של אַּ ילת
ַּגם הרּוחַּ בשמים שלְך
,קֹורעַּ ת
ַּ לֹוקדת אשרי ו
כי להבַּ ת הַּ דמיֹון הְך
.הַּ ַּדעַּ ת-טרּוף
הענג שלי ֻכלֹו – לתאב
;דבש בַּ חְך-מתיקּות חַּ לַּ ת
:כמֹו שבַּ ּׁשיר הַּ קדֹוש כתּוב
.דבְּׁשְּוְּחְּלְּבְּתְּחְּתְּלְּשֹונְְּך
ְּ
- להנֹות מנשימה שלְך

En tan divino vaso apura,
Y me enciende el pensamiento
La locura.
Sinfonía en gris mayor

,כמֹו בכלי אֹלהי לגַּעַּ ת
- אַּ ְך להבַּ ת הַּ דמיֹון אַּ חַּ ר כְך
.הַּ ַּדעַּ ת-טרּוף
ימפֹונִ יָה ְבאָ פֹּ ר ָמז'ֹור
ְ ִס

El mar como un vasto cristal azogado
refleja la lámina de un cielo de zinc;
lejanas bandadas de pájaros manchan
el fondo bruñido de pálido gris.

, כמֹו ַּמראה ע ַּנקית כסּופה,הַּ ים
;מ ַּשקף את הַּ לּוחַּ של רקיעַּ אבץ
להקֹות צפרים רחֹוקֹות ככתמים
.שחֹורים עַּ ל הר ַּקע אפר וחּור

El sol como un vidrio redondo y opaco
con paso de enfermo camina al cenit;
el viento marino descansa en la sombra
teniendo de lamohada su negro clarín.

 זכּוכית עגּולה עמּומה- הַּ ּׁשמש
;שב ַּשעַּ ל חֹולה עֹולה אַּ ט לזנית
 היא הניחה,בצל נחה רּוחַּ ַּימית
.את ַּקרנּה הַּ ּׁשחֹורה עַּ ל ַּהכרית

Las ondas que mueven su vientre de plomo
debajo de muelle parecen gemir.
Sentando en un cable, fumando su pipa,
está un viejo marinero pensando en las playas
de un vago, lejano, brumoso país.
Es viejo ese lobo. Tostaron su cara
los rayos de fuego del sol del Brasil;
los recios tifones del mar de la China
le han visto bebiendo su fracaso de gin.

,הַּ ַּגלים מניעים את עֹופרת הַּ כרס
.ּוגניחֹות ַּמשמיעים ַּתחַּ ת מ ַּזח
 מעַּ שן מקטרת,יֹושב עַּ ל הַּ חבל
ַּמלח זקן חֹושב עַּ ל חֹופי ארץ
.הזּויה מרֻ חקת ּומעֻ רפלת
 פניו שרּופֹות. הַּ זאב ַּהזה,הּוא זקן
;מ ַּקר ַּנים לֹוהטֹות של חַּ ַּמת ברזיל
בטַּ יפּונים חזקים של ים סין
.הּוא הטביעַּ את כשלֹונֹותיו בג'ין

La espuma impregnada de yodo y salitre
ha tiempo conoce su roja nariz,
sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta,
su gorra de lona, su blusa de dril.

, ַּהּספּוג מלַּ ַּחת ויֹוד,מן הַּ קצף
 יש לֹו,אַּ פֹו מז ַּמן נַּעשה אדם
, שרירי אַּ תלט,שער מתֻ לתל
.כֹובַּ ע ַּקנבס וחֻ לצַּ ת ג'ינס

En medio del humo que forma el tabaco
ve el viejo el lejano, brumoso país,

עַּ ל ר ַּקע תימרֹות עשן הַּ ַּּטבק
,הַּ זקן רֹואה ארץ מרֻ חקת

adonde una tarde caliente y dorada
tendidas las velas partío el bergantín…

 בּה ביֹום חַּ ם וזהב,מ ֻערפלת
... עֹולה מפרש של בריג ַּמפליג

La siesta del trópico. El lobo se aduerme.
Ya todo lo envuelve la gama del gris.
Parece que un suave y enorme esfumino
del curvo horizonte borrara el confín.

 ַּהזאב.מנּוחַּ ת צה ַּרים טרֹופית
, ַּגם האפר הַּ ַּמקיף את הַּ כל.נם
ונראה כי האפק הענק העקם
. ַּמעלים את ַּהגבּולֹות,מטַּ שטש

La siesta del trópico. La vieja cigarra
ensaya su ronca guitarra senil,
y el grillo preludia un solo monótono
en la única cuerda que está en su violín.

Yo persigo una forma
Yo persigo una forma que no encuentro mi estilo,
botón de pensamiento que busca ser la rosa;
se anuncia con un beso que en mis labios se posa
al abrazo imposible de la Venus de Milo.
Adornan verdes palmas el blanco peristilo
los astros me han predicho la visión de la Diosa;
mi alma reposa la luz como reposa
el ave de la luna sobre un lago tranquilo.
Y no hallo sino la palabra que huye,
la iniciación melódica que de la flauta fluye
y la barca del sueño que en el espacio boga;
y bajo la ventana de mi Bella-Durmiente,
el sollozo continuo del chorro de la fuente
y el cuello del gran cisne blanco que me interroga.

 ציקדה.מנּוחַּ ת צה ַּרים טרֹופית
,עֹושה חזרֹות עַּ ל גיטרה סנילית
צרצַּ ר סֹולן מבַּ צעַּ פרלּוד מֹונֹוטֹוני
.עַּ ל הַּ מיתר הַּ יחיד של כינֹורֹו הַּ ישן
אֲ נִ י ְמ ַּחפֵ ש צּורֹות
,אני מחַּ פש צּורֹות שאת סגנֹוני לתאם תֹואילּו
,נצן של ַּרעיֹון אשר שֹואף להיֹות ורד
,מבַּ שר נשיקה שאל שפ ַּתי עֹוד מעַּ ט מתחַּ ברת
.אפשרי של ונּוס ממילֹו-כמֹו חבּוק בלתי
)* ַּדקלים עֹוטרים את הַּ פריסטיל ברבּוע
; ַּשל כֹוכבים אשר נבאּו את הַּ חזֹון עַּ ל האֹלּה
, היא מֻ ּטלת בנגַּּה,ונשמתי ֻכלה אֹור
. ַּכמֹו צפֹור הַּ ירחַּ הַּ נחה עַּ ל א ַּגם רגּוע
,לא מצַּ אתי כלּום חּוץ ממלה שֹוטפת
, שבחלילית מ ַּרחפת,והיא הַּ תחלה מלֹודית
.כמֹו ס ַּירת חלֹום שנסחפה ּובחלל שטה
ַּתחַּ ת חַּ לֹונּה של הַּ יפיפיה שלי הַּ נרדמת
פֹוסקת של סילֹון מפַּ זמת-בכיה בלתי
.ּובַּ רבּור לבן שֹואל אֹותי שאלֹות מל ַּמּטה
 מוקף,) חלל פתוח מרובע (חצר או גינה- *) פריסטיל
מכל הצדדים בעמודים מכוסים בבית יווני ורומאי

