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על פייר-ז'אן דה ברנז'ה
פייר ז'אן דה ברנז’ה הוא משורר צרפתי ושנסוניה (פזמונאי) ,שנהנה מפופולריות רבה והשפעה בצרפת במהלך חייו .דה ברנז'ה נולד
בפריז .הוא לא היה ממש ממוצא אצילי :אביו הוסיף את "דה" לשם המשפחה .למעשה ,הוא היה צאצא של בעלים המסעדה וחייט.
כילד ,פייר ז'אן היה ביישן וחולני .הוא היה עד להסתערות על הבסטיליה בשנת  .1789אביו היה סוכן-עסקים ,אך בגלל אהדתו למלכות היה
עליו להסתתר אחרי המהפכה הצרפתית .לכן נשלח פייר ז'אן לגור עם דודתו בפרון .דודתו ,ככל הנראה ,לימדה אותו עקרונות רפובליקניים; הוא
גם פיתח אהבה נלהבת לצרפת ורתיעה מכל דבר זר .הוא למד בבית ספר שבו נערכה ההדרכה בהתאם לעקרונות ז'אן ז'אק רוסו .כאן התארגנו
הנערים במועדונים ובגדודים ,לימדו אותם לשחק בפוליטיקה ובמלחמה .ברנז'ה היה נשיא המועדון ,דיבר בפני חברי האסיפה הלאומית ,אשר
עברו פרון וכן הכיר את רובספייר .הוא הכיר את יצירותיהם של ראסין ושל וולטייר.
בשנת  1796ברנז'ה הוזמן לפריז כדי להיות עוזר בעסק של אביו .ב 1798 -העסק פשט את הרגל ,וברנז'ה היה במצב מצומצם ,אם כי
עכשיו היה לו יותר זמן לכתוב שירה .בסוף שנת  ,1803ברנז'ה היה בעוני החמור ביותר ובריאותו קשלה .ברנז'ה בייאוש כתב מכתב ללוסיין
בונאפארטה ,אחיו של נפוליאון ,וצירף כמה מעבודותיו .לוסיין גילה עניין במשורר הצעיר ,ואף העביר לו את הפנסיה של  1000פרנק .חמש שנים
לאחר מכן ,בשנת  ,1809הודות ללוסיין ,הפך ברנז’ה למזכיר המנהל של האוניברסיטה הקיסרית.
הוא כתב שירים רבים לערבי חגים כדי "לנחם את עצמו בכל הצרות"; רק ב 1812 -עלה בדעתו לרשום את הטוב שבהם .תהילתו כסופר
החלה להתפשט .העתקים בכתב יד של שיריו סטיריים נגד נפוליאון ,שהועברו מיד ליד ,נשמעים ושרים ,הביאו לו פופולריות והכרה.
לקטסטרופה של מלחמות נפוליאון ,הפלישה של צבאות בעלות הברית לצרפת ,הכניעה של פריז בשנת  ,1814ולבסוף תבוסה בקרב ווטרלו
ב 1815-הייתה השפעה עמוקה על ברנז'ה ,על תנופה חדשה וכיוון השירה שלו .לאחר הרסטוורציה בורבונים ,פנה העט שלו נגד הממסד ,נגד
נטיות אנטי-לאומיות של הממשלה .הוא נעשה למשורר הלאומי של צרפת.
הכרך הראשון של שיריו הופיע בשנת  1815והכיל כמה יצירות פוליטיות .הכרך השני ( )1821היה מבוקש מאוד ,אבל גם גרם לתביעות
משפטיות; הרשעת ברנז'ה הובילה קנס ושלושה חודשי מאסר בפועל .אפילו בכלא המשיך לכתוב .הכרך השלישי של שיריו עבר בשקט ,אבל
הרביעי ,שפורסם ב ,1828-ספג ביקורת קשה .המחבר נקנס ונידון לתשעה חודשי מאסר .זאת היתה התקופה המזהירה ביותר בקריירה שלו.
היתה לו השפעה על האופוזיציה לממשלה; עצות שלו היו מבוקשות; משוא פנים שלו ,אהבתו לחופש הביטוי ,אדיבות ,חוסר אמביציה אישית,
נדיבות ואהדה של הנוער  -כל זה הוביל אותו אל העם ובמיוחד אל האנשים הפשוטים.
שיריו עזרו להצלחת המהפכה של שנת  ,1830אבל הוא דחה את כל המינויים המוצעים; הוא רצה לחיות כפילוסוף ,להסתפק בהכנסות
ממכירת שיריו ולשמור על עצמאותו האישית .עם זאת ,הוא ביקש פנסיה עבור חברו רוז'ה דה ליל ,המחבר של "המרסייז" שכבר היה זקן ועני.
בשנת  1833יצא לאור הכרך החמישי של שירי ברנז’ה .למרות התנגדותו ,הוא נבחר לאסיפה המכוננת במספר כה גדול של קולות (,)204,471
שהוא חש חובה לקבל את ההצעה .זמן קצר לאחר מכן ,בקושי רב ,הוא קיבל רשות להתפטר .זה היה האירוע הציבורי האחרון בחייו של ברנז’ה.
הוא ניסה לחיות בשקט כמו אדם פרטי ,והמשיך לחדד את שיריו .מותו היה סיבה לאבל לאומי.
ברנז'ה נקראה "הכותב הצרפתי הפופולרי ביותר בכל הזמנים" ,ואכן ,במאה ה 19-לא היה משורר אשר השפעתו על ארצו ניתן להשוות לזו
של ברנז'ה .לשיריו של ברנג'ה סגנון ברור ונוצץ ,מלא שנינות .הוא אף פעם לא כתב יותר מ  15-שירים בשנה ומחק רבע ממה שכתב.
ככל שנעשה מיומן יותר ,הוא חיפש יותר ויותר נושאים ורעיונות בחיי אנשים רגילים .אפשר לראות ביצירותיו דוגמאות בכל שלב ,מאדישות
שנונה לרגשות רציניים ואפילו טרגיים .וחידוש זה היה מעין הקדמה לתנועה הרומנטית הבאה.

השאנסון ,כפי שהוא עצמו אומר ,פתח לו את הדרך ,שבה הכישרון שלו יכול היה להתפתח בשלווה; הוא נמלט בדרישות האקדמיות
הקפדניות .אבל ברנז’ה סירב להשלים עם התנועה הרומנטית ,כי אנשיה התעללו בגוף עדין של השפה הצרפתית ,אימצו את הסיסמה "אמנות
למען האמנות" ולא הציבו לעצמם כל מטרה ציבורית .היתה לו תחושה חזקה של אחריות פוליטית ונטיה סוציאליסטית.

Le roi d’Yvetot

ֶַּמלֶּ ְך ֶּשל ִאיבֶּ טֹו

Il était un roi d’Yvetot
Peu connu dans l’histoire,
Se levant tard, se couchant tôt,
Dormant fort bien sans gloire,
Et couronné par Jeanneton
D’un simple bonnet de coton,
Dit-on.
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Quel bon petit roi c’était là !
La, la.

,הּוא היה מלְך של איבטֹו
. ַהַ ימים לא ידּוע-בדברי
,הּוא הקיץ מאחר משנתֹו
, ַחַ י ללא תהילה רגּוע
הּוא הכ ַתר עַ ל ידי עֹוזרתֹו
.בבַ רדס מכתנה לכבֹודֹו
:אין כמֹותֹו
!הֹו! הֹו! הֹו! הֹו! אה! אה! אה! אה
! בפז מסלא,איזה מלְך
. לה,לה

Il faisait ses quatre repas
Dans son palais de chaume,
Et sur un âne, pas à pas,
Parcourait son royaume.
Joyeux, simple et croyant le bien,
Pour toute garde il n’avait rien
Qu’un chien.
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Quel bon petit roi c’était là !
La, la.

הּוא א ַכל לֹו אַ רבַ ע פַ עַ מים
, ַקש בנּוי לתפארת-באַ רמֹון
ועַ ל גַב חמֹורֹו לפעמים
.ע ַקף את ַמלכּותֹו במשמרת
, האמין בטֹובה,איש פשּוט
- ּובמקֹום שֹומרי ראש חטיבה
.ַכלבה
!הֹו! הֹו! הֹו! הֹו! אה! אה! אה! אה
! בפז מסלא,איזה מלְך
. לה,לה

Il n’avait de goût onéreux
Qu’une soif un peu vive ;
Mais, en rendant son peuple heureux,
Il faut bien qu’un roi vive.
Lui-même, à table et sans suppôt,
Sur chaque muid levait un pot
D’impôt.
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Quel bon petit roi c’était là !
La, la.

לעמֹו לא ג ַרם נזק ַרב
,אם רוה את צמאֹו בדרְך
,כי כדי לעַ נג את נתיניו
.הן חַ יב גַם לחיֹות הַ מלְך
,בלי כפיה ותמיד מנמס
מחבית הּוא ַרק ספל ח ַמס
.כ ַמס
!הֹו! הֹו! הֹו! הֹו! אה! אה! אה! אה
! בפז מסלא,איזה מלְך
. לה,לה

Aux filles de bonnes maisons
Comme il avait su plaire,
Ses sujets avaient cent raisons
De le nommer leur père :
D’ailleurs il ne levait de ban
Que pour tirer, quatre fois l’an,
Au blanc.
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Quel bon petit roi c’était là !
La, la.

מבתי אצּולה הַ בנֹות
," "סַ בַ בא- את האיש העריכּו
ּולעַ ם היּו מאה סבֹות
.כדי לקרֹוא לֹו בצדק אַ בא
,לעֹולם לא אסַ ר הּוא לירֹות
- )!לנַקב (לא את גּוף הַ בריֹות
.ַמטרֹות
!הֹו! הֹו! הֹו! הֹו! אה! אה! אה! אה
! בפז מסלא,איזה מלְך
. לה,לה

Il n’agrandit point ses états,
Fut un voisin commode,
Et, modèle des potentats,
Prit le plaisir pour code.
Ce n’est que lorsqu’il expira
Que le peuple, qui l’enterra,
Pleura.
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Quel bon petit roi c’était là !
La, la.

,לא הגדיל את ַכמּות הַ ממֹון
, ַוהיה הּוא שכן ננֹוח
,הּוא נח ַשב לדּוג ַמת האדֹון
. ַשאֹוהב חֹוק יֹותר מכֹוח
, כַאשר הּוא נפ ַטר,פַ עַ ם ַרק
בקהל הַ מלַ ּוים ש ַרר
.בכי ַמר
!הֹו! הֹו! הֹו! הֹו! אה! אה! אה! אה
! בפז מסלא,איזה מלְך
. לה,לה

On conserve encor le portrait
De ce digne et bon prince ;
C’est l’enseigne d’un cabaret
Fameux dans la province.
Les jours de fête, bien souvent,
La foule s’écrie en buvant
Devant :
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Quel bon petit roi c’était là !
La, la.

ושֹומרים שמה את הַ דיּוקן
של ַשליט הראּוי לשבַ ח
הּוא כשלט בַ ית הַ יַין
. ַבפרֹובינציה עֹוד רֹווח
הַ שֹותים בתֹוְך ַרעַ ש עַ ז
,מצרים עַ ד הַ יֹום עַ ל הַ לז
:כמֹו אז
!הֹו! הֹו! הֹו! הֹו! אה! אה! אה! אה
! בפז מסלא,איזה מלְך
. לה,לה

Le sénateur
Mon épouse fait ma gloire :
Rose a de si jolis yeux !
Je lui dois, l’on peut m’en croire,
Un ami bien précieux.
Le jour où j’obtins sa foi
Un sénateur vint chez moi.
Quel honneur !
Quel bonheur !
Ah ! monsieur le sénateur,
Je suis votre humble serviteur.

ֶּסנָטֹור
:בזכּות אשתי כבֹוד קבַ לתי
!לרֹוז עי ַנים כה יפֹות
 הת ַמזַ לתי,עַ ל זה ס ַמכתי
.לקנֹות ידיד יקר מאד
:נמּוק לזה יש אמתי
!הַ סנטֹור בא אל ביתי
איזה ששֹון
!לאיש קטן
 ַקבל ברכה,אה! סנטֹור
!מעַ בדָך בן אמתָך

De ses faits je tiens registre :
C’est un homme sans égal.
L’autre hiver, chez un ministre,
Il mena ma femme au bal.
S’il me trouve en son chemin,
Il me frappe dans la main.
Quel honneur !
Quel bonheur !
Ah ! monsieur le sénateur,
Je suis votre humble serviteur.

.הּוא איש ַמדהים שאין כמֹוהּו
, בחרף שעבַ ר.דגמה
 ביזמתֹו הּוא, אשתי,את רֹוז
,ל ַקח לנשף של ַה ַשר
,ּוכשפֹוגש פתאֹום אֹותי
.לֹוחץ תמיד הּוא את ידי
איזה ששֹון
!לאיש קטן
 ַקבל ברכה,אה! סנטֹור
!מעַ בדָך בן אמתָך

Près de Rose il n’est point fade,
Et n’a rien de freluquet.
Lorsque ma femme est malade,
Il fait mon cent de piquet.
Il m’embrasse au jour de l’an ;
Il me fête à la Saint-Jean.
Quel honneur !
Quel bonheur !
Ah ! monsieur le sénateur,
Je suis votre humble serviteur.

- ,אם במקרה אשתי חּורת
,מיד אבדּו עשתֹונֹותיו
,אם במטה – עֹוזר לַ גברת
.ּובמשחק רֹועד לֹו קלף
בחֹום אֹותי הּוא מחַ בק
.כשחַ ג אתנּו מחַ לק
איזה ששֹון
!לאיש קטן
 ַקבל ברכה,אה! סנטֹור
!מעַ בדָך בן אמתָך

Chez moi qu’un temps effroyable
Me retienne après dîner,
Il me dit d’un air aimable :
« Allez donc vous promener ;
« Mon cher, ne vous gênez pas,
« Mon équipage est là-bas. »
Quel honneur !
Quel bonheur !
Ah ! monsieur le sénateur,
Je suis votre humble serviteur.

לצאת לא בא בצהֳ ַרים
.מבַ ית לי ביֹום סַ גריר
 עַ ד מחֳ ר ַתים:א ַמר הּוא
.את כרכַרתי לָך אַ שכיר
, אַ ל תתבַ יש, ַיקירי,אה
"אתן לָך כל ַמה שיש
איזה ששֹון
!לאיש קטן
 ַקבל ברכה,אה! סנטֹור
!מעַ בדָך בן אמתָך

Certain soir à sa campagne
Il nous mena par hasard ;
Il m’enivra de champagne,
Et Rose fit lit à part :
Mais de la maison, ma foi,
Le plus beau lit fut pour moi.
Quel honneur !
Quel bonheur !
Ah ! monsieur le sénateur,
Je suis votre humble serviteur.

,ּוכשהיטב אֹותֹו הכַרתי
;הזמין אֹותנּו יֹום אחד
,מהַ ַשמפַ ניה הש ַתכַרתי
:ורֹוז פתאֹום אמרה לצַ ד
"בזה הַ בַ ית הַ מטה
."הכי טֹובה שלי עַ תה
איזה ששֹון
!לאיש קטן
 ַקבל ברכה,אה! סנטֹור
!מעַ בדָך בן אמתָך

À l’enfant que Dieu m’envoie
Pour parrain je l’ai donné.
C’est presque en pleurant de joie
Qu’il baise le nouveau-né ;
Et mon fils, dès ce moment,
Est mis sur son testament.
Quel honneur !
Quel bonheur !
Ah ! monsieur le sénateur,
Je suis votre humble serviteur.
À table il aime qu’on rie ;
Mais parfois j’y suis trop vert.

,כשאֹלהים שלַ ח לי ילד
.הצַ עתי לֹו להיֹות סַ נדק
! איזה פלא,כמעַ ט בכה הּוא
;נ ַשק כמֹו אַ בא לַ תינֹוק
 מאז ועַ ד מֹותֹו,לבני
.יש חלק בצַ ּואתֹו
איזה ששֹון
!לאיש קטן
 ַקבל ברכה,אה! סנטֹור
!מעַ בדָך בן אמתָך
. ַהּוא לשלחן אדם בדּוח
.אַ ְך ַגם אני שֹובב מ ַדי

J’ai poussé la raillerie
Jusqu’à lui dire au dessert :
On croit, j’en suis convaincu,
Que vous me faites c…
Quel honneur !
Quel bonheur !
Ah ! monsieur le sénateur,
Je suis votre humble serviteur.

Le printemps et l’automne
Deux saisons règlent toutes choses,
Pour qui sait vivre en s’amusant :
Au printemps nous devons les roses,
À l’automne un jus bienfaisant.
Les jours croissent ; le cœur s’éveille :
On fait le vin quand ils sont courts.
Au printemps, adieu la bouteille !
En automne, adieu les amours !
Mieux il vaudrait unir sans doute
Ces deux penchants faits pour charmer ;
Mais pour ma santé je redoute
De trop boire et de trop aimer.
Or, la sagesse me conseille
De partager ainsi mes jours :
Au printemps, adieu la bouteille !
En automne, adieu les amours !
Au mois de mai j’ai vu Rosette,
Et mon cœur a subi ses lois.
Que de caprices la coquette
M’a fait essuyer en six mois !

 ּובז ַמן קנּו ַח,דחַ פתיו
," שטּויֹות וַדאי, "הא:א ַמרתי
:וכַנראה מרֹוב ַמשקה
"...  אַ תה ַמצמיח לי ק,"אֹומרים
איזה ששֹון
!לאיש קטן
 ַקבל ברכה,אה! סנטֹור
!מעַ בדָך בן אמתָך

אָ ִביב ּוס ָתו
,ַרק שתי עֹונֹות שֹולטֹות בחלד
:גֹורמֹות ל ַתענּוג נַפשי
,אביב מביא עמֹו הַ ּורד
.בסתו הַ יַין שמּושי
בחֹום גדלים הַ ַמאוַיים
.בקֹור הַ כֹוס יֹותר טֹובה
! שלֹום ליַין,בבֹוא אביב
! שלֹום לאַ הבה,בסתו
את שתי הַ נטיֹות האלה
,עדיף היה לי ל ַשלב
)אַ ְך עדף ַמשקאֹות (לא פלא
.ואַ הבה קשה לַ לב
חכמה לי באה מש ַמים
:איְך לא לפגעַ בחדוה
! שלֹום ליַין,בבֹוא אביב
! שלֹום לאַ הבה,בסתו
,ב ַמאי ראיתי את רֹוזטה
.ש ַכחתי את חּו ַקי בכלל
אתּה התחַ לתי ללא ר ַתע
חצי שנה לבי סבַ ל

Pour lui rendre enfin la pareille,
J’appelle octobre à mon secours.
Au printemps, adieu la bouteille !
En automne, adieu les amours !
Je prends, quitte, et reprends Adèle,
Sans façon comme sans regrets.
Au revoir, un jour me dit-elle.
Elle revint long-temps après ;
J’étais à chanter sous la treille :
Ah ! Dis-je, l’année a son cours.
Au printemps, adieu la bouteille !
En automne, adieu les amours !
Mais il est une enchanteresse
Qui change à son gré mes plaisirs.
Du vin elle excite l’ivresse,
Et maîtrise jusqu’aux désirs.
Pour elle ce n’est pas merveille
De troubler l’ordre de mes jours,
Au printemps avec la bouteille,
En automne avec les amours.

Le petit homme gris
Il est un petit homme
Tout habillé de gris,
Dans Paris,
Joufflu comme une pomme,
Qui, sans un sou comptant,
Vit content,
Et dit : Moi, je m’en…
Et dit : Moi, je m’en…

.עַ ין-מגַּחמות וצרּות
.!אֹוקטֹובר! ישּועה קרֹובה
! שלֹום ל ַיין,בבֹוא אביב
! שלֹום לאַ הבה,בסתו
,התחַ לתי פַ עַ ם עם אדלי
. בלי נמּוסים,בלי חרטֹות
. בסתו אמרה לי,להתראֹות
.אבל חזרה ב ַמאי ַמקסים
,דחַ פתי כֹוס בַ צה ַרים
:כי האמרה לי חשּובה
! שלֹום ליַין,בבֹוא אביב
! שלֹום לאַ הבה,בסתו
:כַיֹום קֹוסמת לי מכרת
.עמּה הַ גיל בלי סֹוף נמשְך
,גַם באביב היא מ ַשכרת
.בסתו בַ קבּוק הֹולְך לפַ ח
,היא יַין משּוה ל ַמים
:סדרי חַ יַי היא ערבבה
,הַ ַתאַ ב לי טעים כמֹו יַין
.הַ כֹוס מלאה באַ הבה

ֶּק ָטן לָ בש אָ פר
, ַהּוא איש קטן בדּוח
,לבּוש כלהַ תריס
,חַ י בפריס
. ַפניו – עגּול ַתפּוח
,בכיס גרּוש לא נשאר
,הּוא מאשר
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק

Ma foi, moi, je m’en ris !
Oh ! qu’il est gai (bis) le petit homme gris !

. בחַ יַי! – ַמכריז,נּו
! כַמה הּוא עַ ליז, הֹו,)2(  לבּוש אפר,קטן

À courir les fillettes,
À boire sans compter,
À chanter,
Il s’est couvert de dettes ;
Mais, quant aux créanciers,
Aux huissiers,
Il dit : Moi, je m’en…
Il dit : Moi, je m’en…
Ma foi, moi, je m’en ris !
Oh ! qu’il est gai (bis) le petit homme gris !

,צַ יד בנֹות לנצַ ח
,שֹותה ללא חשּוב
שר שּוב וַשּוב
.ּובחֹובֹות עַ ד מצַ ח
אַ ְך לגַבי נֹושים
...והַ פקידים
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק
. בחַ יַי! – ַמכריז,נּו
! כַמה הּוא עַ ליז, הֹו,)2(  לבּוש אפר,קטן

Qu’il pleuve dans sa chambre ;
Qu’il s’y couche le soir
Sans y voir ;
Qu’il lui faille en décembre
Souffler, faute de bois,
Dans ses doigts,
Il dit : Moi, je m’en…
Il dit : Moi, je m’en…
Ma foi, moi, je m’en ris !
Oh ! qu’il est gai (bis) le petit homme gris !

אם מטַ פטף בַ חדר
,ואם לישן הֹולְך
,עם נר דֹועְך
,אם אין מעיל ּוסודר
,אין בּול באח לשרף
,כדי לַ חרף
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק
. בחַ יַי! – ַמכריז,נּו
! כַמה הּוא עַ ליז, הֹו,)2(  לבּוש אפר,קטן

Sa femme, assez gentille,
Fait payer ses atours
Aux amours ;
Aussi, plus elle brille,
Plus on le montre au doigt.
Il le voit,
Et dit : Moi, je m’en…
Et dit : Moi, je m’en…
Ma foi, moi, je m’en ris !
Oh ! qu’il est gai (bis) le petit homme gris !

אשתֹו נאה לֹובשת
בגדים שלּה קֹונים
,מאַ הבים
:אַ ְך הּוא זֹוהר כמֹו קשת
זאת לא סבה לסבל
.בסַ ְך הַ כֹול
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק
. בחַ יַי! – ַמכריז,נּו
! כַמה הּוא עַ ליז, הֹו,)2(  לבּוש אפר,קטן

Quand la goutte l’accable
Sur un lit délabré,
Le curé,
De la mort et du diable,
Parle à ce moribond,
Qui répond :
Ma foi, moi, je m’en…
Ma foi, moi, je m’en…
Ma foi, moi, je m’en ris !
Oh ! qu’il est gai (bis) le petit homme gris !

Requête présentée par les chiens de qualité
Pour obtenir qu’on leur rende l’entrée libre
au jardin des Tuileries
Puisque le tyran est à bas,
Laissez-nous prendre nos ébats.

bis.

Aux maîtres des cérémonies
Plaise ordonner que, dès demain,
Entrent sans laisse aux Tuileries
les chiens du faubourg Saint-Germain.
Puisque le tyran est à bas,
Laissez-nous prendre nos ébats.
Des chiens dont le pavé se couvre
Distinguez-nous à nos colliers.
On sent que les honneurs du Louvre
Iraient mal à ces roturiers.

עַ ל ערש דוַי עַ צבת
,ַקלה אֹוחזת בֹו
וכמר לֹו
,שאֹול ַמזכיר ומות
אַ ְך הַ גֹוסס תשּוש
,לחיֹות נחּוש
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק
..."! "שטיֹות:האיש צֹוחק
. בחַ יַי! – ַמכריז,נּו
! כַמה הּוא עַ ליז, הֹו,)2(  לבּוש אפר,קטן

י ֵדי ַהכלָ ִבים ַהמי ָֻח ִסים-ירה ֶּשהֻ ג ָשה עַ ל
ָ עֲ ִת
לקבלת אישור כניסה חופשית בלי רצועה
)* לגן טיולרי
,כיון שהרֹודן סלַ ק
)2( .תנּו לנּו ַז ַכאּות משחק
:מי שלטכס מתכֹונן
,מחר כשאֹור הַ יֹום יז ַרח
ז'רמן-לכל כלבים של סן
.את ַשערֹו הַ ַגן יפ ַתח
,כיון שהרֹודן סלַ ק
.תנּו לנּו ַז ַכאּות משחק
:נא להַ בדיל מכל ַנּוד
.קֹולר ענּוד עַ ל כלב טֹוב
הדר הַ לּובר לא מיעד
.רחֹוב-ללהקֹות ַכלבי

Puisque le tyran est à bas,
Laissez-nous prendre nos ébats.
Quoique toujours, sous son empire,
L’usurpateur nous ait chassés,
Nous avons laissé sans mot dire
Aboyer tous les gens pressés.

,כיון שהרֹודן סלַ ק
.תנּו לנּו ַז ַכאּות משחק
,כשהעריץ ל ַקח מֹושכֹות
,מ ַשך כלנּו בידֹו
הק ַשבנּו חרש לנביחֹות
.של הַ מעדפים שלֹו

Puisque le tyran est à bas,
Laissez-nous prendre nos ébats.

,כיון שהרֹודן סלַ ק
.תנּו לנּו ַז ַכאּות משחק

Quand sur son règne on prend des notes,
Grâce pour quelques chiens félons !
Tel qui longtemps lécha ses bottes
Lui mord aujourd’hui les talons.

,הַ חַ נפנים נֹוטים לבגד
? איְך שלא.ידּועַ לנּו
,מי של ַקק ַמגף לסגד
!ינשְך מחר את עקבֹו

Puisque le tyran est à bas,
Laissez-nous prendre nos ébats.

,כיון שהרֹודן סלַ ק
.תנּו לנּו ַז ַכאּות משחק

En attrapant mieux que des puces,
On a vu carlins et bassets
Caresser Allemands et Russes
Couverts encor du sang français.
Puisque le tyran est à bas,
Laissez-nous prendre nos ébats.
Qu’importe que, sûr d’un gros lucre,
L’Anglais dise avoir triomphé ?
On nous rend le morceau de sucre ;
Les chats reprennent leur café.
Puisque le tyran est à bas,
Laissez-nous prendre nos ébats.

: לא אכפַ ת, בטַ ח,לכלב
- דם צרפתים זֹול כמֹו תירֹוש
תֹופשים מיד אֹויבינּו פַ ת
.. כמֹו שתֹופשים פַ רעֹוש,משלַ ְך
,כיון שהרֹודן סלַ ק
.תנּו לנּו ַז ַכאּות משחק
?ג'ֹון בּול ח ַמס את הַ מדינה
, וזה יפה,אבל נסֹוג
,ַרק שתהיה לנּו מנה
.לחתּולים – צלּוחית קפה
,כיון שהרֹודן סלַ ק
.תנּו לנּו ַז ַכאּות משחק

, מדאם,שּוב באפ ַנת הַ לּובר
.באפּודה חַ מה לבֹוא
!אַ ל תשכחּו עַ ל כלב שם
.statu quo תנּו בַ חצר לֹו

Quand nos dames reprennent vite
Les barbes et le caraco,
Quand on refait de l’eau bénite,
Remettez-nous in statu quo.
Puisque le tyran est à bas,
Laissez-nous prendre nos ébats.

,כיון שהרֹודן סלַ ק
.תנּו לנּו ַז ַכאּות משחק

Nous promettons, pour cette grâce,
Tous, hors quelques barbets honteux,
De sauter pour les gens en place,
De courir sur les malheureux.

הַ כלב הּוא יש ַמח ַממש
)(מלבַ ד הַ פּודל הַ טַ פש
,לתקעַ שן בגּוף של רש
.לתֹוְך חשּוק לקפץ ואש

Puisque le tyran est à bas,
Laissez-nous prendre nos ébats.

,כיון שהרֹודן סלַ ק
.תנּו לנּו ַז ַכאּות משחק
 דרשה האצולה,*) לאחר שובת שושלת הבורבונים לשלטון
.להחזיר לה את זכויות היתר שהיו בתוקף לפני המהפכה
,19- ארמון המלך במאה ה-  גן ליד הלובר- טיולרי
.ז'רמן – פרוור יוקרתי פריזאי באותם הימים-סן
אחד העם

Le villain
Hé quoi ! j’apprends que l’on critique
Le de qui précède mon nom.
Êtes-vous de noblesse antique ?
Moi, noble ? oh ! vraiment, messieurs, non.
Non, d’aucune chevalerie
Je n’ai le brevet sur vélin.
Je ne sais qu’aimer ma patrie… (bis.)
Je suis vilain et très-vilain… (bis.)
Je suis vilain,
Vilain, vilain.

)*

:" אני מכיר בקרת..?"אתה
. לשמי קדםde -חלקיק ה
"?"אתה אציל? בן הצמרת
 מעולם, אציל? לא,אני
בארונות עוד לא מצאתי
.אף גויל מעיד על אבירות
)2( ...רק אהבת ארצי ידעתי
)2(
,אני אחד העם פשוט
,אני פשוט
. פשוט,פשוט

 לברחde-עדיף היה מ
, כמו שבדמי נכתב,כי
– על אבותי שלט הכוח
. אכזר ומתעב,מחלט
,הוא על בסיס ישן של קבע
ביהירות ואדישות
.טחן חיי אדם כמו זרע
,אני אחד העם פשוט
,אני פשוט
. פשוט,פשוט

Ah ! sans un de j’aurais dû naître ;
Car, dans mon sang si j’ai bien lu,
Jadis mes aïeux ont d’un maître
Maudit le pouvoir absolu.
Ce pouvoir, sur sa vieille base,
Étant la meule du moulin,
Ils étaient le grain qu’elle écrase.
Je suis vilain et très-vilain,
Je suis vilain,
Vilain, vilain.
Mes aïeux, jamais dans leurs terres
N’ont vexé des serfs indigents ;
Jamais leurs nobles cimeterres
Dans les bois n’ont fait peur aux gens.
Aucun d’eux, las de sa campagne,
Ne fut transformé par Merlin
En chambellan de… Charlemagne.
Je suis vilain et très-vilain,
Je suis vilain,
Vilain, vilain.
Jamais aux discordes civiles
Mes braves aïeux n’ont pris part ;
De l’Anglais aucun dans nos villes
N’introduisit le léopard ;
Et quand l’église, par sa brigue,
Poussait l’état vers son déclin,
Aucun d’eux n’a signé la Ligue.
Je suis vilain et très-vilain,
Je suis vilain,
Vilain, vilain.
Laissez-moi donc sous ma bannière,
Vous, messieurs, qui, le nez au vent,

)**

ואבותי לא העליבו
;את הצמיתים המסכנים
בליל ביער לא השכיבו
.בחרב אנשים זרים
מרלין אותם לא שם לדרך
בה יקבלו משרת שרות
.בחדר המטות של מלך
,אני אחד העם פשוט
,אני פשוט
. פשוט,פשוט

במחלוקות של עם שלנו
,לא מהרו להתפתות
והאנגלים סמלים לא שמו
)***
.עם נמרים בעיר אבות
וכשהכנסיה הנהיגה
,את המדינה להתפרקות
)**** .לא הצטרפו הם אל הליגה
,אני אחד העם פשוט
,אני פשוט
. פשוט,פשוט
השאר אותי תחת הדגל
, שבשבת יד כחולה,שלי

Nobles par votre boutonnière,
Encensez tout soleil levant.
J’honore une race commune,
Car sensible, quoique malin,
Je n’ai flatté que l’infortune.
Je suis vilain et très-vilain,
Je suis vilain,
Vilain, vilain.

, אציל מראש עד רגל,מחמיא
.לכל השמש העולה
יש לי כבוד גדול לעמך
,ורגש יש לאזרחות
"? "אַ יכה: אקרא- איש בצרות
,אני אחד העם פשוט
,אני פשוט
. פשוט,פשוט
 אביו של ברנז'ה ניסה.)"*) בשמות של משפחות מיוחסות ("של
להשתמש בה
**) מרלין הוא מכשף רב עוצמה המופיע במחזור אגדות על המלך ארתור
***) נמרים בסמל של מלך אנגליה
 שנאבקה בהוגנוטים16-****) ליגה קטולית צרפתית בסוף המאה ה

L’Accouchement
Accident arrive a une fille vertueuse
Maman! Que je souffre à l’endroit
Oú décemment je mets le doigt!
Vite, il faut qu’on me déshabille!
Moi, qui tiens si fort à l’honneur,
M’arriverait-il un Malheur!
Ah! fourte! Ah! Chien!
Non, jen’y conçois rien;
Mais j’accouche, foi d’honnetête fille.
Pourtant je ne grossisais pas,
Je n’avais qu’un peu plus d’appas…
Ça complétait ma pacotille.
La vertu m’avait réussi.
Dieux!... l’accoucchieur est-il ici?
Ah! fourte! Ah! Chien!

ידה
ָ ֵל
אסון לעלמה מוסרית-מקרה
אמי! כֹואב לי שם כל כְך
!איפה שאגּודל מנח
...להתפַ שט! איזֹו אימה
,אני יַלדה כה הגּונה
!ולי קרתה הַ תאּונה
!אה! כלב! אה! נבל
 אבל... אין לי משג
. תנּו אמּון בבתּולה תמימה,יֹולדת
, אַ ְך לא נֹורא,הש ַמנתי קצת
.אני נראית ַממש לא ַרע
. בהמה,זה הּוא ע ַשה לי
.עַ ל חסד לי ַתגמּול נ ַתן
?האם הַ מ ַילדת כאן
!אה! כלב! אה! נבל

Non, jen’y conçois rien;
Mais j’accouche, foi d’honnetête fille.

 אבל... אין לי משג
. תנּו אמּון בבתּולה תמימה,יֹולדת

Cela me vint-il en dormаnt,
Ou par l’effet d’un sentiment?
Car, moi, c’est par là que je brille.
Serait-ce mon baron perclus!
Bon!... s’il avait se qu’il n’a plus.
Ah! fourte! Ah! Chien!
Non, jen’y conçois rien;
Mais j’accouche, foi d’honnetête fille.

זה בא אלַ י בחלֹומֹות
?אֹו בגלַ ל עדף רגשֹות
.לכן ב ַדקתי כל גמה
? הַ ברֹון הּוא בעיה,ַמה
... לּו לֹו היה שלא היה
!אה! כלב! אה! נבל
 אבל... אין לי משג
. תנּו אמּון בבתּולה תמימה,יֹולדת

N’est-ce pas un soir que fort tard,
Sur ma porte un galant hussar.
En passant me trouva gentile?
Il n’a tenté qu’un faible essai…
J’étais rewtoussée, il est vrai.
Ah! fourte! Ah! Chien!
Non, jen’y conçois rien;
Mais j’accouche, foi d’honnetête fille.

, מאחר,ַרק אם בערב
,כשבא אלַ י פתאֹום גּוסאר
.חפש לֹו אטַ לֹון עַ למה
,עשה בדיקה פשּוטה אַ חַ ת
.דחַ ה אֹותי למחֳ רת
!אה! כלב! אה! נבל
 אבל... אין לי משג
. תנּו אמּון בבתּולה תמימה,יֹולדת

Ce n’est pas mon Italien:
Il m’a prouvé son goût trop bien;
Il n’aura jamais de famille.
A sa guise il était reçu…
M’a-t-il trompée à mon insu?
Ah! bourge! Ah! Chien!
Non, jen’y conçois rien;
Mais j’accouche, foi d’honnetête fille.

:זה לא האיטַ לקי שלי
.היה לֹו טַ עַ ם עלאי
? רמה...עַ ל משפחה חלַ ם
אּולַ י הּוא בלי ידיעתי
? נצל אֹותי,סתם נהנה
!אה! כלב! אה! נבל
 אבל... אין לי משג
. תנּו אמּון בבתּולה תמימה,יֹולדת

Vivez donc de privations!
Prenez donc des précautions!
Sans la sauce mangez l’anguille!
Beau moyen et bien éprrouvé!
J’en suis pour un enfant trouvé.

!שמרּו את זה כלם בסֹוד
!היּו כלם זהירים מאד
,א ַכל כל איש מנה חמה
,שתה לשבַ ע מיץ מתֹוק
! לי תינֹוק- ַּולקנּוח

Ah! fourte! Ah! Chien!
Non, jen’y conçois rien;
Mais j’accouche, foi d’honnetête fille.

Mon habit
Sois-moi fidèle, ô pauvre habit que j’aime !
Ensemble nous devenons vieux.
Depuis dix ans je te brosse moi-même,
Et Socrate n’eût pas fait mieux.
Quand le sort à ta mince étoffe
Livrerait de nouveaux combats,
Imite-moi, résiste en philosophe :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas.

!אה! כלב! אה! נבל
 אבל... אין לי משג
. תנּו אמּון בבתּולה תמימה,יֹולדת

ַהפ ָרק ֶּש ִלי
! הוה לי נאמן,פרק אהּובי נֹושן
. חבר,א ַנחנּו מז ַדקנים יַחדיו
,עשֹור אֹותָך עַ צמי נקיתי כל הַ ז ַמן
.לא ַיעשה סֹוק ַרטס טֹוב יֹותר
,כשהַ גֹורל את רקמתָך יתקף
,ַישאיר עקבֹות סכסּוְך קשה אטי
: ותת ַנהג כמֹו פילֹוסֹוף,חַ קה אֹותי
. אַ ל ַתעזב אֹותי,ידיד ותיק

Je me souviens, car j’ai bonne mémoire,
Du premier jour où je te mis.
C’était ma fête, et, pour comble de gloire,
Tu fus chanté par mes amis.
Ton indigence, qui m’honore,
Ne m’a point banni de leurs bras.
Tous ils sont prêts à nous fêter encore :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas.

,)אני זֹוכר (לזכר אני עֹודי יכֹול
.לראשֹונה לבַ שתי אז אֹותָך
, היה זה יֹום תהילה גדֹול,היה זה חַ ג
.וחב ַרי שתּו בלי הרף לכבֹודָך
.בלּוי? זה לכבֹודי כלל לא היה חשּוב
.נשאַ רתי מקבל בחּוג הַ ַחברּותי
:ולכבֹודָך לשתֹות כּלם יַסכימּו שּוב
. אַ ל ַתעזב אֹותי,ידיד ותיק

À ton revers j’admire une reprise :
C’est encor un doux souvenir.
Feignant un soir de fuir la tendre Lise,
Je sens sa main me retenir.
On te déchire, et cet outrage
Auprès d’elle enchaîne mes pas.
Lisette a mis deux jours à tant d’ouvrage :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas.

,כה ַמעריץ אני תקּון חשֹוב בֹולט
: הַ זכרֹון מתֹוק,שנַעשה לָך
.נסיתי יֹום אחד לברחַ מליזט
:אחזה חזק בי ואַ תה נזֹוק
, נתקה ַשרוּול מגּוף שלָך,קרעה
.ולא עזַבתי אז לשמחתי
.ליזט בלתה יֹו ַמים ותקנה אֹותָך
. אַ ל ַתעזב אֹותי,ידיד ותיק

T’ai-je imprégné des flots de musc et d’ambre
Qu’un fat exhale en se mirant ?
M’a-t-on jamais vu dans une antichambre
T’exposer au mépris d’un grand ?
Pour des rubans la France entière
Fut en proie à de longs débats ;
La fleur des champs brille à ta boutonnière :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas.

?האם אֹותָך הספַ גתי פַ עַ ם בבשמים
?ּומי הּוא הַ שמן ַמביט מ ַה ַמראה
האם לצחֹוק נח ַשפתי של הַ מתנַשאים
? לחּוץ נֹורא, חּור,עֹומד נצמד לקיר
,הפַ כת לקרבן וכּוחַ ּוקרבֹות
.עם סרט מהעַ ם הַ צרפתי
:בתֹוְך האבק שמתי פ ַרח הַ שדֹות
. אַ ל ַתעזב אֹותי,ידיד ותיק

Ne crains plus tant ces jours de courses vaines
Où notre destin fut pareil ;
Ces jours mêlés de plaisirs et de peines,
Mêlés de pluie et de soleil.
Je dois bientôt, il me le semble,
Mettre pour jamais habit bas.
Attends un peu ; nous finirons ensemble :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas.

,ַמה לנּו לפַ חד משנֹות של הַ מרֹוץ
?היכן שגֹורלנּו כה היה זהה
,מערבבֹות היּו בכאבים ּובֹוץ
.אַ ְך גם בַ שמש ּובַ גשם הַ נאה
, הֹולְך ּונתיַתם, אני חֹושב,בגדי
. הַ דרגתי, פשּוט,הַ ַתהליך מּובן
. בֹו ַיחַ ד נסַ ים, חברי,חַ כה קצת
. אַ ל ַתעזב אֹותי,ידיד ותיק

Le bon Dieu
Un jour, le bon Dieu s’éveillant,
Fut pour nous assez bienveillant.
Il met le nez à la fenêtre :
« Leur planète a péri peut-être. »
Dieu dit, et l’aperçoit bien loin
Qui tourne dans un petit coin.
Si je conçois comment on s’y comporte,
Je veux bien, dit-il, que le diable m’emporte,
Je veux bien que le diable m’emporte.
Blancs ou noirs, gelés on rôtis,
Mortels que j’ai faits si petits,
Dit le bon Dieu d’un air paterne,

אֹל ִהים ַהּטֹוב
הקיץ בבקר אֹלהים
.כשהּוא מאיר לנּו פנים
- , הּוא נֹוהם- ,"אּולַ י היא מתה
...כבר הַ פלנטה שלהם
 מסתֹובב כַדּור כחּ ל,לא
.בקצה תבל לַ מרֹות הַ כל
.איְך זה עֹובד? לא מת ַקבל דבר כזה עַ ל ַדעַ תי
! שהַ שטן י ַקח אֹותי- , בחַ יַי! – אֹומר האל,נּו
!שהַ שטן י ַקח אֹותי
, רזה, שמן, שחֹור,לבן
 אני עֹושה,הֹו בני תמּותה
- , לֹוחש האל- ,לכם מעַ ט

On prétend que je vous gouverne ;
Mais vous devez voir, Dieu merci,
Que j’ai des ministres aussi.
Si je n’en mets deux ou trois à la porte,
Je veux, mes enfants, que le diable m’emporte,
Je veux bien que le diable m’emporte.

; אני לא מנַהל:אמת
 אמנם, תֹודה לאל,אבל
.אצלי ַשרים תמיד ישנם
. שלֹושה לעזרתי-  כל רגַע כאן שנַיים...כי אם לא הם
! שהַ שטן י ַקח אֹותי- , בחַ יַי! – אֹומר האל,נּו
!שהַ שטן י ַקח אֹותי

Pour vivre en paix, vous ai-je en vain
Donné des filles et du vin ?
À ma barbe, quoi ! des pygmées
M’appelant le Dieu des armées,
Osent, en invoquant mon nom,
Vous tirer des coups de canon !
Si j’ai jamais conduit une cohorte,
Je veux, mes enfants, que le diable m’emporte,
Je veux bien que le diable m’emporte.

אני נֹותן לכם עכשו
? לַ ַשוא, ַמה.בנֹות ויַין
, נמלֹות,אַ תם קֹוראים לי
, אֹלהי צבאֹות,פיגמים
אלַ י לפנֹות גַם מעזים
!בז ַמן שתֹותחים יֹורים
? ראיתם גדּוד בפקּודי,הֹו יל ַדי מטמטמים
! שהַ שטן י ַקח אֹותי- , בחַ יַי! – אֹומר האל,נּו
!שהַ שטן י ַקח אֹותי

Que font ces nains si bien parés,
Sur des trônes à clous dorés ?
Le front huilé, l’humeur altière,
Ces chefs de votre fourmilière
Disent que j’ai béni leurs droits,
Et que par ma grâce ils sont rois.
Si c’est par moi qu’ils règnent de la sorte,
Je veux, mes enfants, que le diable m’emporte,
Je veux bien que le diable m’emporte.

מי הּוא גמד שמטַ פס
?ּומתיַשב הדּור עַ ל כס
, ַמלעיג, יהיר,פנים שמנֹות
,הַ נמלים ַמנהיג-בקן
אֹומר שאת זכּותֹו למשל
.קבל הּוא מהַ כל יכֹול
... ישרר באפן שרירּותי,אם יס ַתמח עלַ י נבל
! שהַ שטן י ַקח אֹותי- , בחַ יַי! – אֹומר האל,נּו
!שהַ שטן י ַקח אֹותי

Je nourris d’autres nains tout noirs
Dont mon nez craint les encensoirs.
Ils font de la vie un carême,
Et mon nom lancent l’anathème,
Dans des sermons fort beaux, ma foi,
Mais qui sont de l’hébreu pour moi.
Si je crois rien de ce qu’on y rapporte,
Je veux, mes enfants, que le diable m’emporte,

,יש גַמדים מסּוג אחר
!איני סֹובל איש מ ַקטר
,עֹושים מן הַ חַ יים ענּוי
.דנים בשמי עַ ל הַ נדּוי
,שקרים! קראּו לּוחֹות הַ ברית
.אַ ְך ַרק באֹותיֹות עברית
...,ואם הייתי ַמאמין בפרּושי אמּונתי
! שהַ שטן י ַקח אֹותי- , בחַ יַי! – אֹומר האל,נּו

Je veux bien que le diable m’emporte.
Enfants, ne m’en veuillez donc plus :
Les bons cœurs seront mes élus.
Sans que pour cela je vous noie,
Faites l’amour, vivez en joie :
Narguez vos grands et vos cafards.
Adieu, car je crains les mouchards.
À ces gens-là si j’ouvre un jour ma porte,
Je veux, mes enfants, que le diable m’emporte,
Je veux bien que le diable m’emporte.

Le vieux caporal
En avant ! partez, camarades,
L’arme au bras, le fusil chargé.
J’ai ma pipe et vos embrassades ;
Venez me donner mon congé.
J’eus tort de vieillir au service ;
Mais pour vous tous, jeunes soldats,
J’étais un père à l’exercice. (bis.)
Conscrits, au pas ;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas ;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas, au pas !
Un morveux d’officier m’outrage ;
Je lui fends !… il vient d’en guérir.
On me condamne, c’est l’usage :
Le vieux caporal doit mourir.
Poussé d’humeur et de rogomme,
Rien n’a pu retenir mon bras.

!שהַ שטן י ַקח אֹותי
:אַ ל תדאַ גּו יֹותר מ ַדי
.עֹוד תבחַ רנה עַ ל י ַדי
,לַ מרֹות שהַ טבעה קרֹובה
,עשּו חַ יים ואַ הבה
... עַ ל רֹודן,שמרּו עַ ל ג'ּוקים
!הֹו הַ ס! הַ מ ַרגלים כבר כאן
,אם יֹום אחד אַ כניס את כל מי שנזכַר ל ַממלכתי
! שהַ שטן י ַקח אֹותי- , בחַ יַי! – אֹומר האל,נּו
!שהַ שטן י ַקח אֹותי

טּוראי ַהזָ ֵקן
ַ -ָה ַרב
, ז ַמן ללכת, חברים,נּו
.נשק בידכם נטען
;עֹוד מקטַ רתי לא דֹועכת
.לחפשתי כבר מּוכן
, טעיתי.לא הש ַתח ַררתי
, ילדים,אַ ְך לכלכם
) פעמים2( .ַמדריְך ואַ בא הייתי
; טירֹונים, ַנתחיל,הבה
,ולא בֹוכים
;ולא בֹוכים
!צעַ ד! בקצב הֹולכים
! לא מאטים,חד ש ַתים
; עלבֹון חשתי,ַגס הַ קצין
.ל ַקח ל ַמדתי אֹותֹו
, נע ַנשתי:זה הַ מנהג
.ַרב''ט נדּון למּותֹו
ב ַדחַ ף רגז ו ַיין
.אני עּור ואַ לים

Puis, moi, j’ai servi le grand homme.
Conscrits, au pas ;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas ;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas, au pas !
Conscrits, vous ne troquerez guères
Bras ou jambe contre une croix.
J’ai gagné la mienne à ces guerres
Où nous bousculions tous les rois.
Chacun de vous payait à boire
Quand je racontais nos combats.
Ce que c’est pourtant que la gloire !
Conscrits, au pas ;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas ;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas, au pas !
Robert, enfant de mon village,
Retourne garder tes moutons.
Tiens, de ces jardins vois l’ombrage :
Avril fleurit mieux nos cantons.
Dans nos bois, souvent dès l’aurore
J’ai déniché de frais appas.
Bon dieu ! ma mère existe encore !
Conscrits, au pas ;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas ;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas, au pas !
Qui là bas sanglote et regarde ?
Eh ! c’est la veuve du tambour.

!חיל הַ קיסר חַ י ע ַדין
; טירֹונים, ַנתחיל,הבה
,ולא בֹוכים
;ולא בֹוכים
!צעַ ד! בקצב הֹולכים
! לא מאטים,חד ש ַתים
 אַ ל ַתמירּו,הַ טירֹונים
.רגל אֹו יד בעטּור
 החוירּו,בקרב נצַ חנּו
.מלכים מעז הַ טרטּור
,עַ ל ַמשקאֹות כבר שלַ מתם
,כדי שאַ משיְך עַ ל גדֹולים
...עַ ל תהילתנּו חלַ מתם
; טירֹונים, ַנתחיל,הבה
,ולא בֹוכים
;ולא בֹוכים
!צעַ ד! בקצב הֹולכים
! לא מאטים,חד ש ַתים
, ַילדֹון מכפרנּו,רֹוברט
.לְך לרעֹות את עדרָך
,הַ ַגן יפה שם אצלנּו
.כה ַרענן בפריחה
.ַרק לאמי אַ ל ַתגידּו
! אֹלהים,היא בחַ יים
.עַ ל גֹורלי אַ ל ַתעידּו
; טירֹונים, ַנתחיל,הבה
,ולא בֹוכים
;ולא בֹוכים
!צעַ ד! בקצב הֹולכים
! לא מאטים,חד ש ַתים
:מי בֹוכה שמה? נז ַכרתי
!אַ למ ַנת ַהמתֹופף

En Russie, à l’arrière-garde,
J’ai porté son fils nuit et jour.
Comme le père, enfant et femme
Sans moi restaient sous les frimas,
Elle va prier pour mon âme.
Conscrits, au pas ;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas ;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas, au pas !
Morbleu ! ma pipe s’est éteinte.
Non pas encore… Allons, tant mieux !
Nous allons entrer dans l’enceinte ;
Çà, ne me bandez pas les yeux.
Mes amis, fâché de la peine.
Surtout ne tirez point trop bas ;
Et qu’au pays Dieu vous ramène !
Conscrits, au pas ;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas ;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas, au pas !

Jeanne-la-rousse
ou
La femme du braconnier
Un enfant dort à sa mamelle ;
Elle en porte un autre à son dos.
L’aîné qu’elle traîne après elle,
Gèle pieds nus dans ses sabots.
Hélas ! des gardes qu’il courrouce
Au loin, le père est prisonnier.

תי
ּ  ל ַקח,מרּוסיה נַסנּו
.את בנּה אז ַעל הַ כתף
,נַסנּו בשלג ורפש
; היינּו קפּואים- לּולא
...תפילתם לי ַתשקיט נפש
; טירֹונים, ַנתחיל,הבה
,ולא בֹוכים
;ולא בֹוכים
!צעַ ד! בקצב הֹולכים
! לא מאטים,חד ש ַתים
...מקטרת כבה בינ ַתים
...  עֹוד יש בּה קצת חם,הנה
!אַ ל ת ַכסּו לי עי ַנים
.ה ַגענּו כבר לַ מקֹום
. סלחּו עַ ל הַ ט ַרח,חבר'ה
! חברים, בּול,בלי הסּוס
! בטַ ח,האל יגמל אתכם
; טירֹונים, ַנתחיל,הבה
,ולא בֹוכים
;ולא בֹוכים
!צעַ ד! בקצב הֹולכים
...חד ש ַתים

זַ'אן ַהגִ 'ינגִ 'ת
אֹו
אשתֹו של בראקֹוניר
, ַילד ישן עַ ל חזּה מתנֹועע
,ועַ ל גַבּה עֹוד אחד נענב
.והַ בכֹור נגרר מאחֹוריה
.ב ַנעלי עץ קפאּו כבר ַרגליו
: ולא פלא.אַ ְך הַ שֹומרים חרּוצים
. אב רחֹוק שלכם...הַ ילדים

Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse ;
On a surpris le braconnier.

, בראקֹוניר הּוא בכלא, אֹלהים,ש ַמע
! ַרחם, אנא,עַ ל ַז’אן הג’ינג’ית

Je l’ai vue heureuse et parée ;
Elle cousait, chantait, lisait.
Du magister fille adorée,
Par son bon cœur elle plaisait.
J’ai pressé sa main blanche et douce.
En dansant sous le marronnier.
Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse ;
On a surpris le braconnier.

. מאשרת,ראיתיה חכמה
-  שרה שירים וקראה,היא תפרה
. מכשרת,בתֹו של מֹורה אהּובה
.עַ ל לבּה הַ טֹוב אהַ בּו אֹותה
את ידיה הַ לבנֹות כאלה
.עם-לחַ צתי בשעַ ת רקּודי
, בראקֹוניר הּוא בכלא, אֹלהים,ש ַמע
! ַרחם, אנא,עַ ל ַז’אן הג’ינג’ת

Un fermier riche et de son âge,
Qu’elle espérait voir son époux,
La quitta, parce qu’au village
On riait de ses cheveux roux.
Puis deux, puis trois ; chacun repousse
Jeanne qui n’a pas un denier.
Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse ;
On a surpris le braconnier.

,חַ קלַ אי עשיר בגילּה התעַ נין בּה
,היא ראתה בֹו בַ עלּה בחלֹום
,אַ ְך הּוא ע ַזב אֹותה בגלַ ל הַ צבַ ע
! שערּה אדם:בכפר צחַ קּו
 אַ ך הַ חברה... הַ שלישי,הַ שני
. אין לּה גרּוש נתפַ גם:דחּו את ַז’אן
, בראקֹוניר הּוא בכלא, אֹלהים,ש ַמע
! ַרחם, אנא,עַ ל ַז’אן הג’ינג’ית

Mais un vaurien dit : « Rousse ou blonde,
« Moi, pour femme, je te choisis.
« En vain les gardes font la ronde ;
« J’ai bon repaire et trois fusils.
« Faut-il bénir mon lit de mousse ;
« Du château payons l’aumônier. »
Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse ;
On a surpris le braconnier.

, "אדמה אֹו בלֹונדינית:בַ טלן א ַמר
.אני בֹוחר בְך להיֹות לי אשה
. ַתאמיני,לַ שוא ַמעגל הַ שֹומרים
.יש לי מקלט ורֹובים שלֹושה
?למה אזֹוב במטה יחַ כה לי
".לַ כמר מן הַ טירה נ ַשלם
, בראקֹוניר הּוא בכלא, אֹלהים,ש ַמע
! ַרחם, אנא,עַ ל ַז’אן הג’ינג’ית

Doux besoin d’être épouse et mère
Fit céder Jeanne qui, trois fois,
Depuis, dans une joie amère,
Accoucha seule au fond des bois.
Pauvres enfants ! chacun d’eux pousse

 ּוכבר מעברת,ַז’אן נכנעה אז
היתה וילדה שלֹוש פַ עַ מים
ועַ כשו לבַ ד ב ַיעַ ר נשארת
.בשמחה מרה עם הַ ילדים
ילדים מסכנים! ג ַדל כל ילד

Frais comme un bouton printanier.
Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse ;
On a surpris le braconnier.

.יפה כמֹו נצן באביב קֹורן
, בראקֹוניר הּוא בכלא, אֹלהים,ש ַמע
! ַרחם, אנא,עַ ל ַז’אן הג’ינג’ית

Quel miracle un bon cœur opère !
Jeanne, fidèle à ses devoirs,
Sourit encor ; car, de leur père,
Ses fils auront les cheveux noirs.
Elle sourit ; car sa voix douce
Rend l’espoir à son prisonnier.
Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse ;
On a surpris le braconnier.

ַכמה נפלא הּוא לב טֹוב! וע ַדין
 ולכן, נאמנה ליעּוד,ַז’אן
:זֹור ַחת העַ ין
ַ ,היא מחַ יכת
.בניה שחֹורי שער כמֹו אביהם
ּ
ּובקֹולּה ה ַרְך היא מאַ חלת
.שחרּור לבַ עַ לּה העֹוגם
, בראקֹוניר הּוא בכלא, אֹלהים,ש ַמע
! ַרחם, אנא,עַ ל ַז’אן הג’ינג’ית

Les fous
Vieux soldats de plomb que nous sommes,
Au cordeau nous alignant tous,
Si des rangs sortent quelques hommes,
Tous nous crions : À bas les fous !
On les persécute, on les tue ;
Sauf, après un lent examen,
À leur dresser une statue,
Pour la gloire du genre humain.
Combien de temps une pensée,
Vierge obscure, attend son époux !
Les sots la traitent d’insensée ;
Le sage lui dit : Cachez-vous.
Mais, la rencontrant loin du monde,
Un fou qui croit au lendemain,
L’épouse ; elle devient féconde
Pour le bonheur du genre humain.

ַהמט ָר ִפים
,א ַנחנּו חַ ילי עֹופרת עַ ל ַה ַקו
.הַ מפַ לס את כל הַ ּותיקים
 מיד קֹוראים אליו,מי שיֹוצא שּורה
"! "הלאה עם טפשים:כלם בזַעַ ם
, ַמשמיד אֹותֹו המֹון, רֹודף,ַמכתים
עֹושים אַ חַ ר כך חקר ַממשי
ּומקימים אַ נ ַדרטה אֹו פסלֹון
.לכבֹוד תהילַ ת הַ מין האנֹושי
ז ַמן ַרב מאד אידיאַ ת שגב מחַ כה
.הַ בתּולה בחדר מסתֹורי
,כל הַ המֹון רֹואה בּה שטּות אַ חַ ת ריקה
". "הס ַתתרי:והַ חכם אֹומר לּה
)אַ ְך כשמֹוצא אֹותה (לא במקרה
,הַ מטרף ב ַמאמץ נַפשי
זּוג שלהם הֹופְך להיֹות פֹורה
.לאשר של הַ מין האנֹושי

J’ai vu Saint-Simon le prophète,
Riche d’abord, puis endetté,
Qui des fondements jusqu’au faîte
Refaisait la société.
Plein de son œuvre commencée,
Vieux, pour elle il tendait la main,
Sûr qu’il embrassait la pensée
Qui doit sauver le genre humain.
Fourier nous dit : Sors de la fange,
Peuple en proie aux déceptions !
Travaille, groupé par phalange,
Dans un cercle d’attractions.
La terre, après tant de désastres,
Forme avec le ciel un hymen,
Et la loi qui régit les astres
Donne la paix au genre humain !
Enfantin affranchit la femme,
L’appelle à partager nos droits.
Fi ! dites-vous ; sous l’épigramme
Ces fous rêveurs tombent tous trois.
Messieurs, lorsqu’en vain notre sphère
Du bonheur cherche le chemin,
Honneur au fou qui ferait faire
Un rêve heureux au genre humain !
Qui découvrit un nouveau monde ?
Un fou qu’on raillait en tout lieu.
Sur la croix que son sang inonde
Un fou qui meurt nous lègue un Dieu.
Si demain, oubliant d’éclore,
Le jour manquait, eh bien ! demain,
Quelque fou trouverait encore
Un flambeau pour le genre humain.

-  הַ נביא,סימֹון ראיתי-את סן
,עשיר תחילה ּובחֹובֹות בסֹוף
נסה את הַ חברה לצדק להביא
ּולחַ דש מסַ ף ועַ ד ַמשקֹוף
 ת ַרם הַ כל,הּוא לַ עבד החל
. אַ חַ ר כְך יד הֹושיט,כדי להַ משיְך
הּוא כל כְך לַ עזר היה יכֹול
!להַ צלַ ת הַ מין האנֹושי
, קּומּו מן הַ בֹוץ, הקיצּו:פּוריה א ַמר
!תּוכלּו להפטר מאַ כזבֹות
, בקבּוץ,בֹואּו לפעל ב ַיחַ ד
.ב ַמעגל כללי של עבֹודֹות
,האדמה תזכה בז ַמן שקט
,והיא תפרה באֹון עמל חפשי
,וחֹוק אשר בכֹוכבים שֹולט
!יתן שלֹום לַ מין האנֹושי
,הגיג של אנפנטן שחרר את האשה
.זכּויֹות בסיסיֹות לּה העניק
: בבַ קשה, תראּו- , אַ תם אֹומרים- !שטיֹות
! טרּוף ַמדביק,שלֹושתם מטרפים
,אַ ְך אם לַ ַשוא כַדּור שלנּו תר
- לא מסגל למצא כּוּון ראשי
הידד למטרף אשר מחר
!פז לַ מין האנֹושי-יביא ש ַנת
?ּומי גלה לנּו עֹולם חדש שלם
. שלַ עַ ג ַרק קבל,הַ מטרף
,ּומטרף אַ חר נצלַ ב בדם דֹומם
. הפַ ְך לאל,נ ַתן ברית חדשה
,ואם הַ שמש לא ַתרקיעַ כַיאּות
,וחשְך בתבל כמֹו בראשית
ניחא! עֹוד מטרף יבֹוא ּובלי זהירּות
.ירים לַ פיד לַ מין האנֹושי

Prédiction de Nostradamus pour l’an deux mil.

ָחזֹון ֶּשל נֹוסט ָר ָדמּוס ִלשנַת ָהאַ לפַ יִ ם

Nostradamus, qui vit naître Henri-Quatre,
Grand astrologue, a prédit dans ses vers,
Qu’en l’an deux mil, date qu’on peut débattre,
De la médaille on verrait le revers.
Alors, dit-il, Paris dans l’allégresse,
Au pied du Louvre ouïra cette voix :
« Heureux Français, soulagez ma détresse ;
« Faites l’aumône (bis) au dernier de vos rois. »

.הּוא נֹולַ ד בתקּופה של אנרי הרביעי
 הּוא חזה בשיריו,אַ סטרֹולֹוג אין כמֹותֹו
,)!כי בש ַנת האַ לפַ ים (דיּוק להַ פליא
.יראּו הַ דברים בהפּוְך מעַ כשיו
- , כְך א ַמר- ,"באֹותה הַ שנה בפריז
:עַ ל הַ סַ ף של הַ לּובר יש ַמע קֹול עֹוגם
- , צרפתי מאשר, תן נדבה,"אנא
".מבַ קש אחַ רֹון הַ מלכים שלכם

Or, cette voix sera celle d’un homme
Pauvre, à scrofule, en haillons, sans souliers,
Qui, né proscrit, vieux, arrivant de Rome,
Fera spectacle aux petits écoliers.
Un sénateur criera : « L’homme à besace !
« Les mendiants sont bannis par nos lois. »
— « Hélas ! monsieur, je suis seul de ma race.
« Faites l’aumône au dernier de vos rois. »
« Es-tu vraiment de la race royale ? »
— « Oui, répondra cet homme fier encor.
« J’ai vu dans Rome, alors ville papale,
« À mon aïeul, couronne et sceptre d’or.
« Il les vendit pour nourrir le courage
« De faux agents, d’écrivains maladroits.
« Moi, j’ai pour sceptre un bâton de voyage.
« Faites l’aumône au dernier de vos rois.
« Mon père âgé, mort en prison pour dettes,
« D’un bon métier n’osa point me pourvoir.
« Je tends la main ; riches, partout vous êtes

:ויהיה זה קֹולֹו של אדם כמֹו חרבה
. בַ ישני ויחף,מרפט ועני
. ּומרֹומא הּוא בא,הּוא נֹולַ ד מגרש
.ילדים ילעַ גּו לַ קשיש ַהקרב
! "האדם עם שקית:הַ סנטֹור יצעַ ק
".ַקבצנים אסּורים עַ ל פי חֹוק מ ַשקם
: ו ַהבט, אדֹוני, תן נדבה,"אנא
".מבַ קש אחַ רֹון הַ מלכים שלכם
"?"אַ תה נצר לבית הַ מלּוכה הַ ישן
- ,אַ ף- ענה לֹו האיש מת ַמלא גבַ ּה- ,"כן
, בתֹוְך ותיקן,עֹוד ראיתי ברֹומא
. ַשרביט של זהב,את סבי חֹובש כתר
הּוא מ ַכר אֹותם כדי ל ַשלם דמי טרחה
.לסֹוכנים ַרמאים וסֹופרים לא שוים
.לי במקֹום הַ ַשרביט יש ַמקל הַ ליכה
.תן נא סּו ל ַדלית הַ מלכים שלכם
,ואבי מת בכלא בגין הַ חֹובֹות
.לַ עזר לא העזּו סֹוחרים עשירים
,העשיר מתעַ שר וצֹובר מֹותרֹות

« Bien durs au pauvre, et Dieu me l’a fait voir.
« Je foule enfin cette plage féconde
« Qui repoussa mes aïeux tant de fois.
« Ah ! par pitié pour les grandeurs du monde,
« Faites l’aumône au dernier de vos rois. »
Le sénateur dira : « Viens ; je t’emmène
« Dans mon palais ; vis heureux parmi nous.
« Contre les rois nous n’avons plus de haine :
« Ce qu’il en reste embrasse nos genoux.
« En attendant que le sénat décide,
« À ses bienfaits si ton sort a des droits,
« Moi, qui suis né d’un vieux sang régicide,
« Je fais l’aumône au dernier de nos rois. »
Nostradamus ajoute en son vieux style :
La république au prince accordera
Cent louis de rente, et, citoyen utile,
Pour maire, un jour, Saint-Cloud le choisira.
Sur l’an deux mil on dira dans l’histoire,
Qu’assise au trône et des arts et des lois,
La France en paix, reposant sous sa gloire,
A fait l’aumône au dernier de ses rois.

La pauvre femme
Il neige, il neige, et là, devant l’église,
Une vieille prie à genoux.
Sous ses haillons où s’engouffre la bise,
C’est du pain qu’elle attend de nous.
Seule, à tâtons, au parvis Notre-Dame,
Elle vient hiver comme été.
Elle est aveugle, hélas ! la pauvre femme.
Ah ! faisons-lui la charité.

. לי הראה אֹלהים,וקשה לעני
,אני סֹוף סֹוף הֹולְך באַ רצי הַ טֹובה
.בֹותי מהעם ַהזֹועם
ַ אַ ְך ברחּו א
 הַ ַגדלּות! וצריְך נדבה,איפה היא
".לבַ קש אחַ רֹון הַ מלכים שלכם
, "בֹוא אתי:הַ סנטֹור ַיגיד לַ זקן
.אין בינינּו שנאה למלכים משכבר
,עֹוד אתנּו תהיה מאשר בבַ יתי
.ו ַתפסיק לחַ בק את הַ ברְך של זר
הַ סנאט עֹוד יֹואיל להַ חליט עבּורָך
,איזה סּוג של זכּויֹות למצבָך ַמתאים
, שנֹולדתי עַ ל דם הַ מלכה,ואני
"  אחַ רֹון הַ מלכים,כן אתן נדבה
:נֹוסטרדמּוס מֹוסיף בסגנֹון הַ ישן
"לסַ פק לַ נסיְך ַהסנאט אז יֹואיל
 איש יהיה עם הַ ז ַמן,איזֹו רנטה קטנה
.)קלּו (אם יהיה הּוא יעיל-ראש העיר בסן
,יאמרּו בדברים של אֹותה הַ שנה
שצרפת הַ יֹושבת עַ ל כס הַ ַמלכּות
:נדבה נדיבה לַ נסיְך זה נתנה
".אחַ רֹון הַ מלכים מ ַקבל אזרכּות

ָהעֲ נִ ָיה
זקנה בשלג עַ ל ברכיה
,מּול כנסיה נֹושאת תפילה
.נכנסת רּוחַ לבלֹואיה
.אשה ל ַרעַ ב רגילה
, קֹודרת, לבַ ד,דאם-מּול נֹוטר
.בקֹור וחֹום כל העֹונֹות
! היא עּורת,היא מגַששת
. תנּו לּה נדבֹות,אה! תנּו לּה

Savez-vous bien ce que fut cette vieille
Au teint hâve, aux traits amaigris ?
D’un grand spectacle, autrefois la merveille,
Ses chants ravissaient tout Paris.
Les jeunes gens, dans le rire ou les larmes,
S’exaltaient devant sa beauté.
Tous, ils ont dû des rêves à ses charmes.
Ah ! faisons-lui la charité.

, זאת הַ דֹועכת,מי היא היתה
?סחּוטה ּומסכנה עַ תה
,עַ ל הַ במֹות היתה מֹולכת
.פריז שבחה את שירתּה
, עם צחֹוק וד ַמע,הַ צעירים
.אֹותה הטביעּו בתשּואֹות
.כלם חלמּו לזכֹות בחמד
. תנּו לּה נדבֹות,אה! תנּו לּה

Combien de fois, s’éloignant du théâtre,
Au pas pressé de ses chevaux,
Elle entendit une foule idolâtre
La poursuivre de ses bravos !
Pour l’enlever au char qui la transporte.
Pour la rendre à la volupté,
Que de rivaux l’attendent à sa porte !
Ah ! faisons-lui la charité.

,ַקהַ ל הריעַ לּה בלי שבַ ע
,כשהַ צגה כבר נגמרה
"!ואַ חריה רץ עם "בראבֹו
.הסירּה מהַ כרכרה
נשאּו אֹותה עַ ל הַ כתפַ ים
,כדי אלילה זֹו ל ַרצֹות
.וריבּו מֹוקירים בינ ַתים
. תנּו לּה נדבֹות,אה! תנּו לּה

Quand tous les arts lui tressaient des couronnes,
Qu’elle avait un pompeux séjour !
Que de cristaux, de bronzes, de colonnes !
Tributs de l’amour à l’amour.
Dans ses banquets, que de muses fidèles
Au vin de sa prospérité !
Tous les palais ont leurs nids d’hirondelles.
Ah ! faisons-lui la charité.

כה נפלאים היּו חַ ייה
!כשמּוזֹות לּה קלעּו זרים
ארד ּובדֹולַ ח מּול עיניה
,ושבַ ח הַ ַמערצים
: ַאֹותֹו תמיד נעים לשמע
הַ סנּוניֹות מקֹוננֹות
. ַעַ ל גַג של האַ רמֹון גבֹוּה
. תנּו לּה נדבֹות,אה! תנּו לּה

Revers affreux ! un jour la maladie
Éteint ses yeux, brise sa voix ;
Et bientôt seule et pauvre, elle mendie
Où, depuis vingt ans, je la vois.
Aucune main n’eut mieux l’art de répandre
Plus d’or, avec plus de bonté,
Que cette main qu’elle hésite à nous tendre.

אַ ְך ַמחלה של יֹום פֹוגמת
, עיניה מ ַכבה,בַ קֹול
ּומסכנה כבר מתחַ ננת
.עשרים שנה לנדבה
ידּה אזַי נתנה בחסד
,כל ַמה שיש לּה לבריֹות
.עַ כשיו רפה היא מהַ ססת

Ah ! faisons-lui la charité.
Le froid redouble, ô douleur ! ô misère !
Tous ses membres sont engourdis.
Ses doigts ont peine à tenir le rosaire
Qui l’eût fait sourire jadis.
Sous tant de maux, si son cœur tendre encore
Peut se nourrir de piété ;
Pour qu’il ait foi dans le ciel qu’elle implore,
Ah ! faisons-lui la charité.

. תנּו לּה נדבֹות,אה! תנּו לּה
! כאב וסבל.הַ קֹור גדל
.קשה ַמחרזת להַ חזיק
... ַרק הבל,מפה נסדק אַ ף צליל
!גרּוש לא רֹוצים להעַ ניק
כדי שעם לב עדין ע ַדין
תּו ַכל באמּונה לחיֹות
,ל ַרחמים של הַ ש ַמים
. תנּו לּה נדבֹות,אה! תנּו לּה
קוזין באתר.אלאבייב בביצוע ו.לנסקי וללחן א.שיר למילות ד
https://www.youtube.com/watch?v=51LnwMFCkXo

