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1. Blood

עֹוד חֹוזֵר הַ נִּ ּגּון ֶׁשזָּ ּנ ְַח ָּת לַ ָּשוְא
ָּי ֵר ח
לֵ יל ַקיִּץ
ב ֶֹּׁקר-הַ סַ עַ ר עָּ בַ ר פֹּ ה ִּל ְפנֹות
אָּ ז ִּחּוָּרֹון ּגָּדֹול הֵ ִּאיר
ַת ְמצִּ ית הָּ עֶׁ ֶׁרב
הַ יְאֹור
בַ ֶׁד ֶׁרְך הַ ּגְ דֹולָּ ה
 ַהזִּ ְמ ָּרה נִּ ְפ ֶׁר ֶׁדת-ֵתבַ ת
זִּ ְמ ָּר ה
ישית
ִּ הָּ אֵ ם הַ ְש ִּל
הֵ ם ְלבַ ָּדם
"מתוך "עיר היונה
'ִּש ִּירים עַ ל ְרעּות הָּ רּוחַ ב
'ִּש ִּירים עַ ל ְרעּות הָּ רּוחַ ג
נִּ ּגּון עַ ִּתיק
הָּ עַ ְל ָּמה
ֶׁק ֶׁרן הַ פּוְך
ֶׁשר
ֶׁ הַ ּג
הַ ְפ ֻק ָּדה
הָּ ִּא ָּשה
הַ ַייִּן
מתוך יצירות אחרות
"מהספר "שירי מכות מצרים
'אָּ מֹון ד-ְב ֶׁד ֶׁרְך ֹּנ א
 ָּדם.א

From the book “Last mask”

" מן הספר " המסכה האחרונה
ַקיִּן וְהֶׁ בֶׁ ל

Cain and Abel
Lullaby
(to the play "Queen Esther")

ִּשיר עֶׁ ֶׁרׂש
)"(להצגה "אסתר המלכה

Song of the three answers
Evening, evening
Town evening

ז ֶֶׁׁמר ְשלֹוש ַה ְתשּובֹות
לַ יְלָּ ה לַ יְלָּ ה
עֶׁ ֶׁרב ִּעירֹונִּ י
* * * *

from “Stars outside”
Comes the tune, that you try to neglect, but in vain

"מתוך "כוכבים בחוץ
*

Comes the tune that you try to neglect, but in vain,
Like the eyes, the road length before you is still open,
And the clouds in the chain, and the woods in the rain,
Passer-by, they remember you often.

עֹוד חֹוזֵר הַ נִּ ּגּון ֶׁשזָּ ּנ ְַח ָּת לַ ָּשוְא
עֹודנָּה נִּ ְפ ַקחַ ת לָּ אֹּ ֶׁרְך
ֶׁ וְהַ ֶׁד ֶׁרְך
וְעָּ נָּן ְב ָּש ָּמיו ו ְִּאילָּ ן ִּבגְ ָּש ָּמיו
. עֹובֵ ר אֹּ ַרח,ְמצַ ִּפים עֹוד ְלָך

In the sky above you, like a swing in its flight,
Lightnings will rush, and winds will be blowing,
And a sheep and a deer will confirm later right,
That you stroke them, resuming your going.

ּוב ִּטיסַ ת נ ְַדנֵדֹות
ְ וְהָּ רּוחַ ָּתקּום
יַעַ ְברּו הַ ְב ָּר ִּקים ֵמעָּ לֶׁ יָך
וְכִּ ְב ָּׂשה וְאַ יֶׁלֶׁ ת ִּת ְהיֶׁינָּה עֵ דֹות
--אֹותן וְהֹוסַ ְפ ָּת לֶׁ כֶׁת
ָּ
ֶׁש ִּלטַ ְפ ָּת

Your hands are empty, your town’s far away,
And not once you have bowed facedown
To the laugh of a maid, to a grove, to the rain
Of eyelids in a green tree crown.

The moon
An ancient view has also its birth moment.

חֹוקה
ָּ  ֶׁשי ֶָּׁדיָך ֵריקֹות ו ְִּע ְירָך ְר-וְל ֹּא פַ עַ ם סָּ ג ְַד ָּת אַ פַ יִּם
חֹוקּה
ָּ ְְלחֹּ ְר ָּשה יְרֻ ָּקה ו ְִּא ָּשה ִּבצ
.שּומת עַ ְפעַ פַ יִּם
ַ
ְוְצַ ֶׁמ ֶׁרת ּג
ָי ֵר ח
.נֹושן יֵש ֶׁרגַע ֶׁשל הֻ לֶׁ ֶׁדת
ָּ ּגַם ְל ָּמ ְראֶׁ ה

The sky without birds
Is hidden in itself.
In the moon rays the city is discovered,
Fully immersed in the cry of crickets’ spells.
Look out: the road waits for a man that may appear,
And cypress spear
With half-moon as a guard.
I want to ask my God: “May all of them be real?
And may I whispering send all them my regard?
The water in the lakes peeps out of the darkness,
The tree quite tranquil
Stands in red ear rings.
For ever let me see, my God, the sadness
And lovely play of all Your major things.

Summer night
Silence in the squares and streets is whizzing.
Glitter of a knife is flicking in cat’s eye.
Night. How great is night! The sky without breathing.
Stars in nappies lie.
Time enlarged. The heart had struck two thousand.
Like a rendezvous, the dew had veiled the eyes.
The street lamp threw down across the pavement
The black slaves with the golden lash of rays.
Dim and full of feelings streames the wind of summer,
To the gardens’ shoulders its lips outflow.
Greenish evil. Blend of lights, mistrust and slumber.
Hidden treasure boils and bubbles in black foam.
And the city utters starving growls,

ָּש ַמיִּם ְב ִּלי צִּ פֹור
.ּומבֻ צָּ ִּרים
ְ ז ִָּּרים
עֹומ ֶׁדת
ֶׁ בַ לַ יְלָּ ה הַ סָּ הּור מּול חַ לֹונְ ָך
.ִּעיר ְטבּולָּ ה ִּב ְבכִּ י הַ צְ ָּרצָּ ִּרים
אֹותָך כִּ י ֶׁד ֶׁרך עֹוד צֹופָּ ה אֶׁ ל הֵ לֶׁ ך
ְ ּוב ְר
ִּ
ַוְהַ י ֵָּרח
עַ ל כִּ ידֹון הַ ְברֹוש
? הַ עֹוד י ְֶׁשנָּם כָּל אֵ לֶׁ ה,אֹומר – אֵ ִּלי
ֵ אַ ָּתה
? לֹומם ִּל ְדרש
ָּ הֲ עֹוד מֻ ָּתר ְבלַ חַ ש ִּב ְש
.ֵמאַ גְ ֵמיהֶׁ ם הַ ַמיִּם נִּ בָּ ִּטים אֵ לֵ ינּו
שֹוקט הָּ עֵ ץ
ֵ
.ְבאֹּ ֶׁדם עֲגִּ ִּילים
, אֱ ֹלהֵ ינּו,לָּ עַ ד ל ֹּא ֵתעָּ ֵקר ִּמ ֶׁמנִּ י
.דֹולים
ִּ ְתּוגַת צַ עֲצּועֶׁ יָך הַ ּג
לֵ יל ק ִיץ
.ׂשֹור ֶׁקת
ֶׁ דּומיָּה בַ ֶׁמ ְרחָּ ִּבים
ִּ
.תּולים
ִּ ֲבֹּהַ ק הַ סַ כִּ ין ְבעֵ ין הַ ח
. כ ַָּמה לַ יְלָּ ה ! בַ ָּש ַמיִּם ֶׁש ֶׁקט.לַ יְלָּ ה
.תּולים
ִּ כֹוכ ִָּּבים ְב ִּח
. הַ לֵ ב צִּ ְלצֵ ל אַ ְלפַ יִּם. ָּרחָּ ב,זְ ַמן ָּרחָּ ב
.יסים ִּהצְ ִּעיף
ִּ  אֶׁ ת הָּ ִּר,ישה
ָּ ִּ כְ מֹו ְפג,טַ ל
ְב ַמגְ לֵ ב זָּהָּ ב פַ נָּס ַמ ִּפיל אַ פַ יִּם
.חֹורים ְלרֹּחַ ב הָּ ָּרצִּ יף
ִּ עֲבָּ ִּדים ְש
.ֶׁשת
ֶׁ  רֹוג.ֲמּומה
ָּ  ע.רּוחַ ַקיִּץ ָּשטָּ ה
.עַ ל כִּ ְתפֵ י גַנִּ ים ְׂשפָּ ֶׁתיהָּ נִּ ְשפָּ כֹות
. ְת ִּסיסַ ת אֹורֹות וָּחֶׁ ֶׁשד.רֹּע י ְַר ְק ַרק
.ְר ִּתיחַ ת ַמ ְטמֹון בַ ֶׁקצֶׁ ף הַ ָּשחֹּ ר
,ימה מֻ ְרעֶׁ בֶׁ ת
ָּ  ִּבנְ ִּה,וְהַ ְרחֵ ק לַ ּגֹּ בַ ּה

Looking to the sky with its gold-covered eyes,
And exhaling anger in the puffs of stones
From the walls of towers upwards rise.

,ִּעיר אֲ ֶׁשר עֵ ינֶׁיהָּ זֹּהַ ב ְמצֻפֹות
, ְב ִּת ְמרֹות הָּ אֶׁ בֶׁ ן,ִּמ ְתאַ ָּדה ְבזַעַ ם
.ֶׁשל הַ ִּמגְ ָּד ִּלים וְהַ כִּ פֹות

The storm passed here at the morning

 ֹּב ֶקר-הסער עָ בר פֹּ ה ִל ְפנֹות

Still staggering, by touch
The bazaar quiets and rises
From heaps of hay, turned over carts at morning.
Again the city clocks are slowly moving
Their last minutes
To the sunrise.
But the street
Still fragrant of the rain;
The water does not dry
In statue’ eye,
The trees, still in wild bloom and wonder,
Respire and anhale
The name
Of wind and thunder.

The streets, the markets changed their mood

ְגֹושש
ֵ ָּרעּועַ ו
נִּ ְרּגַע הַ שּוק ו ְָּקם
. ֵמע ֲֵרמֹות הַ ַשחַ ת,ִּמהֲ פֵ כַת ְקרֹונֹות
יקם
ָּ ֵשּוב ְשעֹונֵי הָּ ִּעיר יָּנִּ יעּו ְבח
אֶׁ ת ִּרגְ עֵ יהֶׁ ם
.הָּ אַ ְחרֹונִּ ים עַ ד ַשחַ ר
אֲ בָּ ל הָּ ְרחֹוב
ֶׁשם
ֶׁ עֹוד ֵריחָּ נִּ י ִּמּג
ֶׁשר
ֶׁ ּומיִּם ְבעֵ ינֵי אַ נְ ַד ְרטֹות עַ ל הַ ּג
ַ
,נֹושם
ֵ וְעֵ ץ
,נֹושם
ֵ
, ַ ְפ ִּריחָּ ה פָּ רּוע-ִּביקֹוד
אֶׁ ת ֵשם
. ַהָּ ַרעַ ם וְהָּ רּוח
*

The usual streets’ look was then lost,
The markets have changed their mood,
When the green shaft of heaven rose
And, bending over the city, stood.

אָּ ז ִּחּוָּרֹון ּגָּדֹול הֵ ִּאיר
.אֶׁ ת הָּ ְרחֹובֹות וְהַ ְשו ִָּּקים
עָּ ַמד נָּטּוי עַ ל ְפנִּ י הָּ ִּעיר
.ְרֹוקים
ִּ נ ְַחשֹול ָּש ַמיִּם י

And the sidewalks in a light noise
Continued slowly to flow
In networks of the meeting eyes,
Captured by whispers and by thoughts.

,הַ ִּמ ְד ָּרכֹות ָּש ְטפּו ְלאַ ט
, ְמל ָֻּחשֹות,ְממֻ ְל ָּמלֹות
ְשבּויֹות ְב ַרחַ ש ְמרֻ ָּשת
.ְשל ְפגִּ ישֹות
ֶׁ ֶׁשל ֶׁמבָּ ִּטים ו

Do not put out the former light:

,אַ ל ְתכ ִַּבי אֶׁ ָּת הָּ עָּ בָּ ר

Its candle is so dim and thin.
This was a love. And if not right, A wonderful quiet autumn's even.

.נֵרֹו י ִָּּחיד כֹּה ו ְָּרפֶׁ ה
,ִּאם ל ֹּא הָּ י ְָּתה זֹו אַ הֲ בָּ ה
.הָּ יָּה זֶׁה עֶׁ ֶׁרב ְס ָּתו יָּפֶׁ ה

He came in your city as before,
Under the weight of storms and clouds,
And placed in each lantern once more
Fluffy yellow chicks as guards.

הּוא אֶׁ ל ִּע ֵירְך עֹודֹו נִּ כְ נָּס
.ִּעם כֹּבֶׁ ד סַ עַ ר וְעָּ ִּבים
מֹושיב ְבכָּל פַ נָּס
ִּ
עֹודֹו
.יבים
ִּ אֶׁ ת אֶׁ ְפרֹוחָּ יו הַ ַמצְ ִּה

Essence of the evening

ת ְמ ִצית ָהעֶ ֶרב

The playing quiet wind trees' shaggy beards is swingling.
A whole hour passed without views or shades, in wain.
With bluish pocket lamp the silent summer evening
Lit up a crow, a fence, a window and a lane.

.ְלל ֹּא ַמ ְראֹות וָּצֵ ל ָּשעָּ ה בָּ ִּעיר עֹובֶׁ ֶׁרת
.רּוח ְמבַ ֵדר
ַ ַָּרק עֵ ץ עֹוד אֶׁ ת זְ ָּקנֹו ב
ַרק ְבפַ נָּס ֶׁשל כִּ יס כְ חַ ְלחַ ל ֵמ ִּאיר הָּ עֶׁ ֶׁרב
.עֹורב עַ ל הַ ּג ֵָּדר
ֵ , חַ לֹון,ִּס ְמטָּ ה

The world’s weight in a drop of dew accumulated.
Last wine - the end of all, its essence and delay.
My heart is dark, but you touch it, illuminated.
You yourself are the light of quiet summer day.

 זֹו ֶׁר ֶׁשת,זֶׁה כֹּבֶׁ ד הָּ עֹולָּ ם ְבאֶׁ גֶׁל טַ ל
. הַ תֹּם וְהַ ַת ְמצִּ ית,הַ ַייִּן הָּ אַ ְחרֹון
,ֶׁשת
ֶׁ הַ לֵ ב ַמ ְח ִּשיְך ְלאַ ט וְאַ ְת אֵ לָּ יו נִּ ּג
.שֹוקטֶׁ ת ו ְַקיצִּ ית
ֶׁ
. ְב ִּה ָּירה ְמאֹּ ד.ְב ִּה ָּירה

It’s easy to scare off the aerial fragile moment.
Like glare on water, you are trembling in my view.
In unbearable love I stay without movement,
Without witness, face to face, my love, with you.

– וְאַ ְת רֹועֶׁ ֶׁדת ִּלי כַבָּ בּואָּ ה בַ ַמיִּם
. צֵ ל חֶׁ ֶׁשד יְנִּ יסֹו.הָּ ֶׁרגַע כֹּה ָּש ִּביר
, פָּ נִּ ים אֶׁ ל מּול פָּ ַניְִּך,ְבאֵ ין עֵ ִּדים וָּעֹוד
. הָּ אֲ הּובָּ ה ִּמנְ ש ֹּא,שֹותק אֲ נִּ י
ֵ

This is the meaning of the frozen words, the heaviness
Of a thunder that drums shortly, like a mad,
Our days accumulated beauty, mind and greatness,
And only you in a bouquet they want to add.
Who are you to me, what are you, I tried to know,
To grasp. In vain, my girl! And I shunned from the death, Hiding the words of the avowal in mine soul, When seeing your knee through an easy summer dress.

 זֶׁה כֹּבֶׁ ד.זֹו ֶׁר ֶׁשת הַ ִּמ ִּלים ֶׁשנֶׁעֶׁ צְ רּו
.הָּ ַרעַ ש הַ ַמ ִּפיל ְלפֶׁ ַתע אֶׁ ת הַ תֹּף
, ַּגנִּ ים וָּגֹּ בַ ּה,י ֵָּמינּו ֶׁשעָּ ְמסּו ְתבּונֹות
...אֹותְך ִּל ְקטֹּ ף
ָּ
 ַרק,אֹותְך ַרק
ָּ
ָּרצּו אּולַ י
.ּומה אַ ְת
ַ הֲ ל ֹּא לַ ָּשוְא ָּת ַמ ְה ִּתי ִּמי אַ ְת ִּלי
– וִּדּוי פָּ שּוט כָּל כְָּך בַ לֵ ב עֹוד ְמסֻ לָּ ע
חֹודלֹות לָּ רּוץ ִּל ְק ַראת הַ ָּמוֶׁת
ְ נֹותי
ַ  ְש,ִּב ִּתי
.ְב ִּה ְתּגַלֹות ִּב ְרכְֵך ִּמבַ עַ ד לַ ִּש ְמלָּ ה

A crow on the fence, a lane, a window. Slowly
An hour passed without any shade or any view.
And if the queit evening lit you up so lovely,
That means, it only eagers still to look at you.

River
The lamp shines, and is open my gate.
And the evening is quiet in dew.
Come in slowly as a hoped-for mate,
I so heartily welcome to you.
You wouldn’t know: I became polite,
Smile to strangers. I wouldn’t snuggle
Your head as I snuggled it that night
When you leaved. Allthing was so muddle.
I was full of despair, mourning, pain,
But, without an enemie to revenge,
I was spinning vacantly round your name,
Like a door on a creaking hinge.
If my voice had reached you now again,
If you drank tea and don’t want more;
Put on a straw hat, as you did it then,
And knock o’er, please, at my door.

.ְלל ֹּא ַמ ְראֹות וָּצֵ ל ָּשעָּ ה בָּ ִּעיר עֹובֶׁ ֶׁרת
. חַ לֹון דֹועֵ ְך. ִּס ְמטָּ ה.עֹורב עַ ל הַ ּג ֵָּדר
ֵ
,אֹותְך הֵ ִּאיר ְבפַ נָּסֹו הָּ עֶׁ ֶׁרב
ָּ
ִּאם ּגַם
.אֹותְך
ֵ זֶׁה אֹות כִּ י הּוא ָּרעֵ ב לָּ נֶׁצַ ח ִּל ְר
ה ְיאֹור
.ְשעָּ ַרי נִּ ְפ ְתחּו ֲעצֵ ִּלים
. ָּשלֵ ו.הָּ עֶׁ ֶׁרב נִּ ְרחָּ ב
 אֶׁ צְ ִּלי.ִּהכָּנְ ִּסי ְל ִּאטֵ ְך
.אתְך בַ לֵ ב
ֵ י ְִּׂש ְמחּו ִּל ְק ָּר
. ְמנ ָֻּמס.אֹותי
ִּ ל ֹּא ַתכִּ ִּירי
.ְמהַ לֵ ְך ְב ִּחיּוְך בֵ ין ז ִָּּרים
, כְ מֹו אָּ ז,ֹּאשְך
ֵ ל ֹּא אֶׁ ְלפֹּת אֶׁ ת ר
.כַאֲ ֶׁשר ֶׁנע ֱַק ְר ְת ִּמ ְב ָּׂש ִּרי
כַאֲ ֶׁשר ְבעֵ ינַי ִּה ְתחַ נֵן הַ נ ָָּּקם
, ְב ִּלי אֹויֵב בַ זִּ יָּרה,וְאֲ נִּ י
,יקם
ָּ  ַרק עַ ל ְש ֵמְך עֹוד סֹובַ ְב ִּתי ֵר,ַרק עַ ל ְש ֵמְך
.כְ מֹו ֶׁדלֶׁ ת עַ ל יֶׁלֶׁ ל צִּ ָּירּה
,קֹולי עֹוד אֵ לַ יְִּך נִּ ּגָּש
ִּ ִּאם
,ִּאם אֶׁ ת ֵתה הָּ עַ ְר ִּבית כְ בָּ ר ּג ַָּמ ְע ְת
,ִּח ְב ִּשי כְ מֹו אָּ ז אֶׁ ת ִּמגְ בַ עַ ת הַ ַקש
.ִּד ְפ ִּקי ִּבי ֵשנִּ ית ּגַם אַ ְת

I’ll calm in my tender hands your orphan kids.
The light of poorness and of purity warms me.
Going out sometimes for a walk, sit on my lips.
Of all rivers on the earth I am calmer.

. אֲ נִּ י אֲ סַ ְפ ִּתים.ְתֹומיְִּך
ַ ל ֹּא י ְִּבכּו י
.כְ בָּ ר זָּרּועַ ִּלי אֹור הַ ְת ִּמימּות וְהָּ עֹּ נִּ י
.בֹואי ְש ִּבי עַ ל ְׂשפָּ ִּתי
ִּ ,אתְך ְל ִּטיּול
ֵ ְֵבצ
.אֵ ין יְאֹור בָּ עֹולָּ ם ָּש ֵקט כָּמֹונִּ י

At long last every road embraces its own end,
Every word, that awakes, for the silence hopes.

,סֹוף אֶׁ ת ִּקצָּ ּה-הֵ ן חֹובֶׁ ֶׁקת כָּל ֶׁד ֶׁרְך סֹוף
.עֹור ֶׁרת
ֶׁ הֲ ל ֹּא כָּל הֲ מֻ לָּ ה ִּל ְד ָּמ ָּמה ִּמ ְת

Look – at the edge of the horizon the cloud stand,
It muses
An its pipe smokes.

On the long road
The ringing of herd bells, the whistling of birds,
Up to evening the fields in gold coat,
And silence of green quiet wells,
My wide expanses and the road.
Trees are shining like copper and glass,
When from depth of dew they are growing ...
And I wouldn’t stop to look, and I wouldn’t stop to breathe,
And I’ll die, and I’l still keep going.

, עָּ נָּן אֶׁ ל סַ ף אֹּ פֶׁ ק יָּצָּ א- - - ְר ִּאי נָּא
עֹומד
ֵ
.ְמאַ בֵ ְך ִּמ ְקטֶׁ ֶׁרת
ב ֶד ֶרְך הגְ דֹולָ ה
ּוש ִּריקֹות
ְ ִּענְ בָּ ִּלים בַ ִּמ ְרעֶׁ ה
,ְׂש ֶׁדה בַ זָּ הָּ ב עַ ד עֶׁ ֶׁרב
ָּ ו
,דּומיַת ְבאֵ רֹות ְירֹּקֹות
ִּ
.ֶׁמ ְרחָּ ִּבים ֶׁש ִּלי ו ֶָּׁד ֶׁרְך
,הָּ עֵ צִּ ים ֶׁשעָּ לּו ִּמן הַ טַ ל
,ּומ ֶׁתכֶׁת
ַ נֹוצְ צִּ ים כִּ זְ כּוכִּ ית
ְלהַ ִּביט ל ֹּא אֶׁ ְח ַדל ו ְִּלנְ שֹּם ל ֹּא אֶׁ ְח ַדל
.ְאֹוסיף לָּ לֶׁ כֶׁת
ִּ וְאָּ מּות ו

Barrel-organ’s farewell

הזִ ְמ ָרה נִ ְפ ֶר ֶדת-ֵתבת

Pigeons in the city’s sky,
In the jungle forest’s heaven,
Over the execution square,
And eyelashes of the women.

,עַ ל הָּ ִּעיר עָּ פֹות יֹונִּ ים
, עַ ל יַעַ ר פֶׁ ֶׁרא,עַ ל הָּ ִּעיר
,עַ ל כִּ כַר הַ ַת ְליָּנִּ ים
.עַ ל ִּריסֵ י נ ִָּּשים בָּ עֶׁ ֶׁרב

But the wind that flies and wanders
Wouldn't take us far away.
On the sunset’s broad shoulders
Box of redden cherries placed.
City. Evening, evening lost.
I will leave the street of stone,
Looking in the eye of a horse
With the look of a loving woman.
Every end is silence, brothers,

נֹוד ֶׁדת
ֶׁ ִַּעם הָּ רּוחַ ה
.ל ֹּא נִּ סַ ע הַ ְרחֵ ק ִּמכָּאן
הַ ְש ִּקיעָּ ה נ ְָּׂשאָּ ה בַ ֶׁד ֶׁר ֶׁך
.אֶׁ ת סַ לֵ י הַ דֻ ְב ְדבָּ ן
. ִּעיר עַ ְר ִּבית, עֶׁ ֶׁרב,עֶׁ ֶׁרב
.אֶׁ פָּ ֵרד ֵמ ְרחֹוב הָּ אֶׁ בֶׁ ן
,סּוסים אַ ִּביט
ִּ אֶׁ ל עֵ ינֵי
.כְ הַ בֵ ט ִּא ָּשה אֹוהֶׁ בֶׁ ת
, הּוא אֵ לֶׁ ם, אַ ִּחים,כִּ י הַ סֹוף

Time to calm, the end is nigh.
Roads before a ranger closed,
Like the eyes before the night.
Let us smoke once more the pipe
On the threshold uder the heaven,
Let us lull to sleep our life,
Like a baby sleeps at seven.
The storm’s wind, the clouds’ darkness,
The woods’ smell, years going on…
Come, come here to handrails,
The girlfriend of ancient songs.
Oh, the beauty of that days!
From the summer market – giddiness,
From the carts, the grain in bags
From the dresses and the knees ...
... From the dusty, noisy roads,
From the passage down and up,
From the evils and the revels,
From the sorrows and break-up.
To my heart, the universe,
I took close you, peer and fear,
As a loving student waits
Near gymnasium for his “dear”.
This song is my only winning,
A handful dew – income, the whole.
But your apples have been burning
For me also, after all.
As a wave, you have fell on,
And called me for combat feats.

.כִּ י בָּ אּונִּ י הַ ְד ָּממֹות
כְ עֵ י ַניִּם מּול הַ הֵ לֶׁ ְך
.הַ ְד ָּרכִּ ים ֶׁנעֱצָּ מֹות
,עֹוד ִּמ ְקטֶׁ ֶׁרת נְ עַ ֵשן
,עַ ל ִּמ ְפ ָּתן עַ ִּתיק נ ֵֵשבָּ ה
אֶׁ ת חַ ֵיינּו נְ י ֵַשן
.כְ ִּתינֹוק נִּ ְר ָּדם ְב ֶׁשבַ ע
,רּוחַ סַ עַ ר ְו ֲע ֶׁננֶׁת
.ְשנִּ ים
ָּ ֵריחַ יַעַ ר ו
, עַ ל ִּמ ְשעֶׁ נֶׁת,בֹואי
ִּ ,בֹואי
ִּ
.נֹושנִּ ים
ָּ ַבַ ת ִּש ַירי ה
.קֹומה
ָּ  י ִָּּמים יְפֵ י,הָּ ּה
.ְסחַ ְרחַ ִּרים ִּמשּוק ו ַָּקיִּץ
,ּומ ָּק ָּמה
ִּ ִּמ ְקרֹונֹות
- - ּומ ִּב ְר ַכיִּם
ִּ ִּמ ְש ָּמלֹות
, ִּמנְ ִּתיבַ ת אָּ בָּ ק רֹועֶׁ ֶׁשת- ,לּולים
ִּ זִּ ְמ ָּרה ְת-ֵמרּוכְ סֵ י
ִּמן הָּ ֶׁר ַשע ו ְָּה ֶׁר ֶׁשת
.תּולים
ִּ ֶׁשל תּוגֹות ו ְִּה
, ֵתבֵ ל,ַמה ָּדבַ ְק ִּתי בָּ ְך
.אֹותְך נִּ ִּסיִּתי
ָּ
ָּשוְא ִּל ְפרֹּק
,יתי לָּ ְך ִּעם לֵ יל
ִּ ִַּמה ִּחכ
.יס ִּטית
ְ ִּימנַז
ְ ִּכְ ַת ְל ִּמיד ְלג
,ַרק הַ ַטל הַ זֶׁ ה בַ חֹּ פֶׁ ן
,ַרק ַה ִּשיר הַ זֶׁ ה – עֵ ַדי
כִּ י גַם ִּלי אָּ ְדמּו בָּ אֹּ פֶׁ ל
.ַתפּוחַ יְִּך ֶׁשבַ ּגַי
,ַכעֲלֹות נ ְַחשֹול זֹוהֵ ר
.ּג ְַח ְת אֵ לַ י ִּל ְק ָּרב בֵ י ַניִּם

But I whirl as a blind man
In the hundred-eyed streets.
I remained in scraps and pieces
On the the barriers with the thorns,
Like a sold out time, the verses,
Needless meetings and so on.
Pigeons in the city’s sky
In conjunction always swimming,
Floortiles, lights and sights,
And a little hand is waving ...
Oh, my good God, hang around!
The night fells! It’s nearby!
Falls the body on Your ground…
Pigeons in the city’s sky.

A song
The vagrant-evening
To the mountains wends.
So holy is the hour of parting!
The lass, as to a dream, to her threshold went,
Her song at the gate fell exhausting.
At the edge of heaven, the cypress is lone,
For the song of the lass there is no answer,
The world remains solely with three short words Only wind and wide fields, no other.

The third mother
Three mothers are singing. A word – thunder’s fist.

בָּ ְך ּג ְֻלּג ְַל ִּתי כְ ִּעּוֵר
.ִּב ְרחֹובֹות ְמלֵ אֵ י עֵ י ַניִּם
 ֶׁק ַרע-נֹות ְר ִּתי ֶׁק ַרע
ַ בָּ ְך
סֹומים
ִּ עַ ל קֹוצֵ י הַ ַמ ְח
,נִּ ְמכ ֶֶׁׁרת- ֶׁשל עֵ ת,ֶׁשל חֵ מֹות
.ּופ ְתאֹּ ִּמים
ִּ ֶׁשל ְפגִּ ישֹות
,עַ ל הָּ ִּעיר יֹונִּ ים עָּ פֹות
,כָּל י ַָּמי ָּש ִּטים ְביַחַ ד
ּומ ְרצָּ פֹות
ַ  עָּ ִּרים,אֹור
- - זְ רֹועַ ַמנִּ יפָּ ה ִּמ ְטפַ ַחת
- - ּומפֹּ לֶׁ ת לֵ יל נִּ ֶׁתכֶׁת
ַ
!אֲ דֹונֵי הָּ אֲ דֹונִּ ים
...מֹותיָך
ֶׁ גּוף נֹופֵ ל עַ ל אַ ְד
.עַ ל הָּ ִּעיר עָּ פֹות יֹונִּ ים
זִ ְמ ָר ה
נֹודד
ֵ ַהָּ עֶׁ ֶׁרב ה
.אֶׁ ל הֶׁ הָּ ִּרים פָּ נָּה
! דֹושה אַ ת
ָּ  ַמה ְק,ְשעַ ת הַ ְפ ִּרידֹות
עַ ְל ָּמה כְ אֶׁ ל חֲ לֹום יֹוצֵ את אֶׁ ל ִּמ ְפ ָּתנָּה
.ו ְִּש ָּירּה ִּמ ְתמֹוטֵ ט בַ ַשעַ ר
בֹודד הַ ְברֹוש
ֵ ַעַ ל סַ ף הָּ ָּר ִּקיע
כּוח
ַ ו ְִּשיר הָּ עַ ְל ָּמה ָּש
,ְנֹותר הָּ עֹולָּ ם ְב ִּמ ִּלים ָּשלש
ַ ו
. ְַב ָּׂשדֹות ְרחָּ ִּבים וָּרּוח
ישית
ִ ָהאֵ ם ה ְש ִל
. ִּא ָּמהֹות ָּשרֹות.ִּא ָּמהֹות ָּשרֹות

Like an echo, silence speaks loud between the words.
On the outside in ranks along the empty streets
The lanterns stand in red beards.

.דּומיָּה חֲ ז ָָּּקה
ִּ .אֶׁ גְ רֹוף ַרעַ ם נִּ ָּתְך
בַ חּוצֹות הָּ ֵר ִּיקים צָּ עַ דּו ְבשּורֹות
.פַ נ ִָּּסים אֲ דֻ ֵמי ז ָָּּקן

Inconsolable autumn is tired in the gloom,
And the infinite rain is strong.
With no light in the world, with no candle in the room
Three mothers
Are singing a song.

 ְמנֻחָּ ם- ְס ָּתו ָּיגֵעַ וְל ֹּא,ְס ָּתו אָּ נּוש
.ּומטָּ ר ְב ִּלי אַ ְח ִּרית וָּר ֹּאש
ָּ
ּוב ִּלי אֹור בָּ עֹולָּ ם
ְ ּוב ִּלי נֵר בַ חַ לֹון
ְ
ָּשרֹות
.ִּא ָּמהֹות ָּשלש

The first mother says:
- “Here he is, I saw him
I’ll kiss every his nail, every finger.
The ship glides now somewhere on a calm sea
My boy on the mast is hanging”.
Says the second mother:
“Big and silent my son,
I sew to him for the holiday shirt.
He walks through the fields. * He will be here soon.
He carries a lead bullet in his heart”.

:ְאֹומ ֶׁרת אַ חַ ת
ֶׁ ו
.יתיהּו כָּעֵ ת
ִּ  ְר ִּא.אֲ נ ֵַשק בֹו כָּל אֶׁ צְ בַ ע ְקטַ נָּה וְצִּ פֹּ ֶׁרן
אֳ נִּ יָּה ְמהַ לֶׁ כֶׁת בַ יָּם הַ ָּש ֵקט
.ּובנִּ י ָּתלּוי עַ ל ר ֹּאש ַהת ֶֹּׁרן
ְ
:ְאֹומ ֶׁרת ְשנִּ יָּה
ֶׁ ו
ְש ְת ָּקן
ַ  ְבנִּ י גָּדֹול ו.תנֶׁת ֶׁשל חַ ג לֹו תֹופֶׁ ֶׁרת
ֹּ וְאֲ נִּ י פֹּ ה ֻכ
. הּוא יַּגִּ יעַ עַ ד כָּאן.הּוא הֹולֵ ְך בַ ָּשדֹות
.נֹוׂשא ְב ִּלבֹו כַדּור עֹופֶׁ ֶׁרת
ֵ הּוא

And the third mother sais with a look roving and dim:
- "I had no one so dear... I don’t know
How will I cry about my son, when I don't see him.
Who will say me, where my son is now?"

– ישית ְבעֵ ינֶׁיהָּ תֹועָּ ה
ִּ וְהָּ אֵ ם הַ ְש ִּל
...ל ֹּא הָּ יָּה ִּלי י ָָּּקר כָּמֹוהּו
אֵ יכָּה אֵ ְבְך ִּל ְק ָּראתֹו וְאֵ י ֶׁננִּ י רֹואָּ ה
.יֹודעַ ת אֵ יפֹּ ה הּוא
ַ אֵ ינֶׁנִּ י

Then her eyelashes sparkled in tears ... “It is wrong…
Maybe he did not sleep, did not stay,
Maybe he measures like a wandering monk
By his kisses, my God, Your way.”

...אָּ ז הַ בֶׁ כִּ י רֹוחֵ ץ אֶׁ ת ִּריסֶׁ יהָּ ֶׁשלָּ ּה
 וְאּולַ י. וְאּולַ י עֹוד ל ֹּא נָּח, כְ נָּזִּ יר ְמשֻ לָּ ח,מֹודד ִּבנְ ִּשיקֹות
ֵ הּוא
. אֱ ֹלהַ י,אֶׁ ת נְ ִּתיב עֹולָּ ְמָך

* Perhaps an allusion to the text from the Bible ("Genesis", 24.65):
"Who is this person who walks across the field to meet us?"

They are lone

ֵהם ְלב ָדם

Into the song of the heaven, into the tune of silence
the sity sunked up to its eyes.
How can a man cross this transparent voiceless void
and this deluge of the ice?
From the glowing gold net of the road are looking,
like fallow deers, the tiles,
On the verge of the earth – are growing slowly
the cold heights and the distance of times.

.ְש ַמיִּם הָּ ִּעיר עַ ד עֵ ינֶׁיהָּ מּוצֶׁ פֶׁ ת
ָּ דּומיֹות ו
ִּ ְבנִּ ּגּון
?אֵ יְך אֵ צֵ א לַ עֲבֹור ְלבַ ִּדי ִּב ְש ִּקיפּות ַה ַמבּול הַ ָּש ֵקט
.ֵמ ִּר ְשתֹות הַ זָּ הַ ב הַ דֹולֵ ק נ ְֶׁח ְלצָּ ה אַ י ְַל ִּתי הַ ַמ ְרצֶׁ פֶׁ ת
.ְלפָּ נֵינּו ג ְָּבהּו עַ ל ַהּגבּול ָּה ָּר ִּקיעַ הַ ַקר וְהָּ עֵ ת
! ֶׁמה עָּ ִּריץ וְאַ ְחרֹון פֹּ ה הָּ אֵ לֶׁ ם,ַמה צְ לּולָּ ה ְו ָּנכְ ִּרית ִּבינ ָָּּתם
.ישֹוריו
ָּ ּגַם חֲ ִּליל הָּ רֹועֶׁ ה יִּטָּ ֵרף ְב ִּלי הַ ּגִּ יעַ ִּל ְקצֹות ִּמ
,ַרק הַ ְבכִּ י וְהַ צְ חֹוק ְלבַ ָּדם עֹוד י ְֵלכּו ִּב ְד ָּרכֵינּו הָּ אֵ לּו
.ּוב ִּלי ְק ָּרב
ְ עַ ד י ְִּפלּו ְב ִּלי אֹויֵב

How hard-nosed and alien is their wisdom,
how their silence is hard!
Shepherd's pipe will go daft: the distance is endless,
the trill so short and light.
Only crying and laughter yet will be able
to go by this our road,
But they also will fall without
an enemy and a fight.
.
from “City of the dove”

"מתוך "עיר היונה
'ִש ִירים על ְרעּות ָהרּוח ב

Trivia Songs 2
All the girls are caught in the nets,
Sigh in depth of the alleys alone,
But we are against stupide thoughts,
As a pillow we prefer a stone.
One more girl then began to shine
(We see her through small window only:
The civic duties us very confine,
The profession requires imperiously).
She is model of beauty? Not right.
Her proportions to model aren’t near.
Her laughter - for strangers at night,

כְ בָּ ר נ ְָּפלּו עֲלָּ מֹות בָּ ְר ָּש ִּתים
ּובע ְֻמ ֵקי הַ ְש ֵדרֹות ֵתאָּ נ ְַחנָּה
ְ
,טּותים
ִּ רֹודפֵ י הַ ְש
ְ ,אֲ בָּ ל אָּ נּו
.עֲלֵ י אֶׁ בֶׁ ן הָּ ר ֹּאש ִּהנ ְַחנּו
אַ ְך ְמאֹור כַלָּ ֵתנּו ז ַָּרח
ּומאָּ ז ְר ִּאינּוהּו כִּ ְבצֹּהַ ר
ֵ
ְב ֵׂשא ֵתנּו חֹובֹות הָּ אֶׁ זְ ָּרח
. ַּובעָּ ְמסֵ נּו ִּט ְרדֹות הַ ִּמ ְקצֹוע
ְ
, חֵ י הָּ אֵ ל,וְל ֹּא ַרב הּוא י ְָּפיָּּה
. ָּדֹותיה
ֶׁ וְל ֹּא כְ ִּליל הַ ְשלֵ מּות ִּמ
ִּעם ז ִָּּרים ִּהיא צֹוחֶׁ ֶׁקת בַ לֵ יל

And for us - in the morning her tears.

. ָּעֹותיה
ֶׁ וְחֶׁ ְֵקנּו בַ יֹום ִּד ְמ

If the wise men by chance some day
And the genuine poet however
Will start count her fingers, then they
Maybe up to ten wouldn’t come never.

אַ ְך אּולַ י ּגַם הֹוגֵי הַ ְספָּ ִּרים
ו ְִּש ֵירי הַ פַ יְטָּ ן ְבחֶׁ סֶׁ ד
סֹופ ִּרים
ְ
ָּאֶׁ ת ִּמנְ יַן אֶׁ צְ בָּ עֶׁ יה
.יעים עַ ד עֶׁ ֶׁׂשר
ִּ ִּוְאֵ ינָּם ַמּג

We could catch her into our nets,
Could get her love without resistance.
But we are against stupide thoughts,
Prefer bowing to her from a distance.

צּודּה בָּ ְר ָּש ִּתים
ָּ ְו ָּיכ ְֹּלנּו
. ַאֹותּה ְלהָּ נִּ יע
ָּ
יקנּו
ֵ ֵּובח
ְ
,טּותים
ִּ רֹודפֵ י הַ ְש
ְ ,אֲ בָּ ל אָּ נּו
. ֵַמ ָּרחֹוק לָּ ּה הָּ ר ֹּאש נַנִּ יח

There it is more convenient for her
To stand in the light of admiration
(From the distance it’s easy to hear
With no feeling of exaggeration).

Trivia Songs 3
The awards of gold we don’t expect.
In your fortress allthing is correct.
The awards of gold we don’t expect Aren't arrogant,and all ourselves see,
But we ready at time of alarm
Against your foes to lift our arm,
And like a angry big bee swarm,
To tear their skin with our teeth.
In the fortress our army is locked
("Oh! The soldiers know how to block!")
In the fortress our army is locked,
Your sneer to the guardians is given.
We don’t understand your high word,
But in your braid we see the gold,
Our heart likes in suffer be hold

וְנִּ ְראֶׁ נָּה ְשלֵ ָּמה עַ ל ִּתלָּ ּה
ּובֵ ינֵינּו ָּת ִּמיד הָּ ֶׁרוַח
הַ יֹוצֵ ר אֶׁ ת ִּש ֵירי ַה ְת ִּהילָּ ה
.וְסֹובֵ ל אֶׁ ת ּגֻזְ מֹות הַ ֶׁשבַ ח
'ִש ִירים על ְרעּות ָהרּוח ג
ל ֹּא ִּשחַ ְרנּו זְ הָּ בָּ ּה וְצַ ְמ ָּרּה
,צּורה
ָּ ְ ֶׁשל אַ ְרצֵ ְך הַ נ,ֶׁשל אַ ְרצֵ ְך
ל ֹּא ִּשחַ ְרנּו זְ הָּ בָּ ּה וְצַ ְמ ָּרּה
.יהירּות ְו ִּעוְרֹון עֵ י ָּניִּם
ִּ ִּב
צּורה
ָּ אֲ בָּ ל אָּ נּו כְ גֶׁפֶׁ ן ְב
.נִּ ַד ֵרְך לָּ ּה ְביֹום צַ ע ֲָּרּה
בֹורים וְצִּ ְרעָּ ה
ִּ אֲ בָּ ל אָּ נּו ְד
.ּול ִּקב ֶֹּׁרת צָּ ֶׁריהָּ ִּש ַניִּם
ְ
- ,ּגִּ ְפפַ ְתנּו ִּע ֵירְך עַ ל צַ ּוָּאר
– !ַמה נ ִָּּאים הֵ ם אַ נְ ֵשי הַ צָּ בָּ א
,ּגִּ ְפפַ ְתנּו ִּע ֵירְך עַ ל צַ ּוָּאר
.ָּׂשחֲ ָּקה עֲרֻ ַמת עֵ י ָּניִּם
ְמ ִּליצַ ת הַ נֹואֵ ם ָּרהֲ בָּ ה
אַ ְך צִּ יצַ ת צַ ָּמ ֵתְך זָּהֲ בָּ ה
וְהַ לֵ ב הַ שֹוטֶׁ ה אֲ הַ בָּ ּה

Every day (or else only on even?)
But in your - so high and bright - speech
What could us fascinated so much?
But we wanted the gold tress to touch.
What we wished, what great hopes and goals?
To feel how your beauty attract,
To lie down at your legs, as a cat,
And a little nectar to extract
(Not a sweet molasses) for our souls.
In the cruel battles up to our death
We’ll repeat your name and our verse,
As a parrot repeats, what it hears,
About your almond eyes and fine ankles,
And about the difficult things,
Like the lunar expanses and winds,
Like book wisdom, like meetings and drinks,
And the wines in big-bellied barrels.
Is this the freedom that we are imply,
That is dear, than apple of the eye?
Is this the freedom that we are imply
(with some precifications, however)?
Its name isn’t in granite plate’s strength,
It is hiden in a chatter of frends ,
A man say this name before his death,
This name’ll liven up our life ever.

The old tune
If you cry at night, then for your calm
I will burn all my joy, like a straw,
If you shiver, I’ll cover you warm
And I'll lay nearby on the stone.

?יֹומיִּם
ָּ  כִּ י ַמה יֹום ִּמ,כְ ָּת ִּמיד
,ּומ ִּליָּצה
ְ  ּגַם ְב ִּשיר,כִּ י ָּת ִּמיד
.ַמה ִּב ַק ְשנּו? אֶׁ ת זְ הַ ב הַ צִּ יצָּ ה
,ּומ ִּליָּצה
ְ  ּגַם ְב ִּשיר,כִּ י ָּת ִּמיד
?ַמה ִּב ַק ְשנּו עַ ד כְ לֹות עֵ י ָּניִּם
ימה ֶׁש ְלאַ חַ ר הָּ ִּריצָּ ה
ָּ נְ ִּש
ו ְִּלטּוש ְמסֻ ָּתר כִּ ְק ִּריצָּ ה
 הַ נִּ ְסחָּ ט ִּב ְל ִּחיצָּ ה,ּוקצָּ ת תֹוְך
ְ
.כְ מֹו ֶׁד ֶׁשן וְל ֹּא כְ ָּמיִּם
, כַתֻ כִּ י,הֵ ן עַ ד ָּמוֶׁת נִּ ְשמֹּר
.סּוקים
ִּ ּופ
ְ אֱ מּונִּ ים ְל ֵשמֹות
, כַתֻ כִּ י,הֵ ן עַ ד ֵקץ נ ְֶׁהּגֶׁה
.בַ ִּחתּוְך הַ ַד ְק ַדק ֶׁשל עֵ י ָּניְִּך
ּוב ְשאָּ ר הַ ְדבָּ ִּרים הַ ַד ִּקים
ִּ
כְ גֹון סַ הַ ר עַ ל ְפנֵי הַ ְשו ִָּּקים
בּוקים
ִּ ֲּומחֲ ֶׁשבֶׁ ת ְספָּ ִּרים א
ַ
.ו ְַדקּות ַהזְ כּוכִּ ית ְס ִּביב הַ ָּייִּן
אֹותּה הַ חֵ רּות
ָּ
הַ ִּאם אֵ ין זֹו
)(רק ְב ֶׁש ֶׁמץ ִּמיּון ּופֵ רּוט
ַ
אֹותּה הַ חֵ רּות
ָּ
הַ ִּאם אֵ ין זֹו
?הַ י ְָּק ָּרה ֵמ ִּאישֹון בַ ת עָּ יִּן
,ְש ָּמּה הַ חַ י ל ֹּא בַ ַשיִּש חָּ נּוט
,ְש ָּמּה חָּ בּוי ִּב ְדבָּ ִּרים ֶׁשל הַ ְבלּות
,ְש ָּמּה הָּ גּוי ַרק בַ ֶׁד ֶׁרְך לָּ מּות
.אַ ְך ְפ ָּרטֶׁ יהָּ הֶׁ חֱ יּונּו כְ ָּמיִּם
נִ גּון ע ִתיק
,עֹותיְִּך
ַ ִּאם ַת ַר ְדנָּה בַ לֵ יל ִּד ְמ
.ִּׂש ְמחָּ ִּתי לָּ ְך אַ ְב ִּעיר כִּ צְ רֹור ֶׁתבֶׁ ן
,מֹותיְִּך
ַ ְִּאם ִּת ְרחַ ְבנָּה ִּמקֹּ ר עַ צ
.אֲ כַסֵ ך וְאֶׁ ְשכַב עַ ל אֶׁ בֶׁ ן

If to start dancing ever you wish, I will play on last strings of my soul,
If at your birthday you have no gift, Take my life and my death on the whole.

,ֹּאמ ִּרי אֶׁ ל ָּמחֹול לָּ ֶׁר ֶׁדת
ְ ִּאם ת
.ית ַרי אֲ ַנּגֵן לָּ ְך
ָּ עַ ל אַ חֲ רֹון ֵמ
,הֻ לֶׁ ֶׁדת-ִּאם ֶׁתחֱ סַ ר לָּ ְך ַמ ְתנַת
.ּומֹותי אֶׁ ֵתן לָּ ְך
ִּ
אֶׁ ת חַ יַי

If you ask bread with wine – I will rise
And I'll leave our house - bent, alone;
I will go and sell my both eyes,
And I'll bring bread and wine you home.

,ֹּאבי אֹו ַייִּן
ִּ ו ְִּאם לֶׁ חֶׁ ם ת
ִּמן הַ בַ יִּת אֵ צֶׁ א כְ פּוף ֶׁשכֶׁם
וְאֶׁ ְמכֹּר אֶׁ ת עֵ ינַי הַ ְש ַתיִּם
.וְאָּ ִּביא לָּ ְך ּגַם ַייִּן ּגַם לֶׁ חֶׁ ם

But, if you will be laughing once
In my absence at feast of admirers,
Then my jealousy will tacitly pass
And will burn you coupled with the house.

אַ ְך ִּאם פַ עַ ם ִּת ְהיִּי צֹוחֶׁ ֶׁקת
,ִּב ְלעָּ ִּדי ִּב ְמ ִּסבַ ת ֵמ ַרעַ יְִּך
שֹות ֶׁקת
ֶׁ
ַת ֲעבֹּר ִּקנְ אָּ ִּתי
.יתְך עַ לַ יְִּך
ֵ ֵו ְִּת ְׂשרֹּף אֶׁ ת ב

The song to the music of M. Zeira
performed by Y. Gaon - on the site
http://www.youtube.com/watch?v=H7FraPrWlyM

The lass
Dazzling red (as a pomegranate kernel)
In full silence the lass spun the thread.
And the king thought, "This cloth will serve me
As a mantle when dressed out I’ll stand”.

ָהע ְל ָמה
דֹּם טָּ ו ְָּתה הָּ עַ ְל ָּמה בַ פֶׁ לֶׁ ְך
.חּוט ָּשנִּ י כְ ִּרמֹון ָּשחּוט
: וְאָּ ַמר ִּב ְלבָּ בֹו הַ ֶׁמלֶׁ ְך
.ִּהיא טֹּ וָּה ִּלי ִּבגְ ֵדי ַמ ְלכּות

Black (as night, as dark of the eclipse)
In full silence the lass spun the thread.
“For convicted to death this will be
Thread of shirt”, - the thief in jail said.

דֹּם טָּ ו ְָּתה הָּ עַ ְל ָּמה בַ פֶׁ לֶׁ ְך
. הַ ַמ ְח ִּשיְך אֹור יֹום,חּוט ָּשחֹּ ר
: שֹודד בַ כֶׁלֶׁ א
ֵ ַוְאָּ ַמר ה
.ִּהיא טֹּ וָּה ִּלי ִּבגְ ֵדי ג ְַרדֹום

Bright yellow (as lightning flashes)
In full silence the lass spun the thread.
And the clown says, while he passes:

דֹּם טָּ ו ְָּתה הָּ עַ ְל ָּמה בַ פֶׁ לֶׁ ְך
. כְ חַ ְרבֹות בָּ ָּרק,חּוט זָּהָּ ב
: לּוליָּן בַ ֶׁד ֶׁרְך
ְ ַוְאָּ ַמר ה

“What an outfit for play I will get!"
Dark and gray (as are all base clothes)
In full silence the lass spun the thread.
Said the beggar and his dog on the roads:
“We again days in tears will spend!"

.ִּהיא טֹּ וָּה ִּלי ִּבגְ ֵדי ִּמ ְׂשחָּ ק
דֹּם טָּ ו ְָּתה הָּ עַ ְל ָּמה בַ פֶׁ לֶׁ ְך
. הּוא אֲ ִּבי כָּל כְ סּות,חּוט אָּ פֹּ ר
: יָּד ָּוכֶׁלֶׁ ב-פֹושט
ֵ
וְאָּ ְמרּו
.ִּהיא טֹּ וָּה לָּ נּו בֶׁ גֶׁד בָּ כּות

And than, gathering them together,
She wove all threads in a single dress,
And came down to streaming river,
And washed gently her tender flesh.

אָּ ז עָּ ְרגָּה אֶׁ ת חּוטֵ י הַ פֶׁ לֶׁ ְך
, ו ְִּת ְתנֵם בַ סָּ ְך,הָּ עַ ְל ָּמה
ו ֵַת ֶׁרד אֶׁ ל ֵמי הַ פֶׁ לֶׁ ג
.ו ִַּת ְרחַ ץ אֶׁ ת ְב ָּׂש ָּרּה הַ צַ ח

In the new dress of wonderful clothes,
Handsome, young till the end of days
She is since then a king, a robber,
And a beggar, an actor that plays.

ַו ִּת ְלבַ ש אֶׁ ת ַמ ְטוֵה הַ פֶׁ לֶׁ ְך
.ְל ִּׂש ְמלָּ ה לָּ ּה ו ִַּתיף לָּ עַ ד
שֹודד ו ֶָּׁמלֶׁ ְך
ֵ ּומאָּ ז ִּהיא
ֵ
.יָּד-ּופושטֶׁ ת
ֶׁ
ְלּוליָּן
ְ ו

Keren Appoukh

ֶק ֶרן הפּוְך

Though you were not sifted through a sieve,
With the spring balance were not weighed,
There is no flaw in you, I beleave,
And the judges deserve sneer and hated.

,אַ ף כִּ י ל ֹּא בַ נָּפֹות נִּ פּוְך
,אַ ף כִּ י ל ֹּא ָּמ ְדדּו בַ פֶׁ לֶׁ ס
, ֶׁק ֶׁרן הַ פּוְך,הֲ ל ֹּא ְפגָּם אֵ ין בָּ ְך
.ּו ְמ ַג ַניְִּך אָּ ִּׂשים ְל ֶׁקלֶׁ ס

Let them say: you are barefoot and poor ...
I’ve contempt for the one who so slanders!
Rather he will reach a star of The Bear,
Than your shining charms and the paragons.

,ִּיכ ְָּלמּו מֹוצִּ יאֵ י הַ ִּדבָּ ה
.רּומה ִּהיא
ָּ ֲאֹומ ִּרים יַחֲ פָּ נִּ ית ח
ְ ָּה
,כְ הַ ֵשג אֶׁ ת כֹוכְ בֵ י הַ דֻ בָּ ה
.כֵן י ִַּשיגּו אֶׁ ת חֵ ן ַמ ְראַ יְִּך

That the strict rules are the sisters of charm,
You denied clear, laughingly, here.
You are yourself exception to them,
But confirm them once more by your air.

,ִּאם הַ יֹּ ִּפי הּוא אָּ ח לַ ִּדיּוק
הֲ ל ֹּא אַ ְת כְ נֶׁגְ דֹו ְמחַ ֶׁיכֶׁת
,כְ יֹוצֵ את ִּמכְ לָּ לֵ י הַ ִּד ְקדּוק
. ּגַם ִּמ ְש ַת ֶׁיכֶׁת,מֹור ֶׁדת בֹו
ֶׁ ּגַם

You’re a funny delusion. Of course,

אַ ְת כֻלֵ ְך ע ֲִּליצּות הַ ְשגִּ יאָּ ה

In no women this will not be meeted.
You’re an error, for thousand years
Let all try - it more woudn’t be repeated.

.אֲ ֶׁשר אֵ ין ְל ָּמצְ אָּ ּה ְבאַ חֶׁ ֶׁרת
,אַ ְת ִּת ְהיִּי ִּלי אַ חַ ת אֵ ין ְשנִּ יָּה
.כְ טָּ עּות ֶׁשאֵ י ֶׁננָּה חֹוז ֶֶׁׁרת

And is charming a flower of the field,
Because it decorates your garland.
And right only the heart, that will send
After you all its dreams – loving, ardent.

,ֹּאשְך
ֵ הֵ ן נָּאֶׁ ה צִּ יץ הַ בָּ ר ְלר
.ֹּאשְך הּוא
ֵ ַרק ִּמ ְפ ֵני ֶׁשעָּ דּוי ְלר
,מֹושְך
ֵ ַצֹודק הּוא הַ לֵ ב ה
ֵ הֵ ן
.מֹושך הּוא
ֵ
ַרק ִּמ ְפנֵי ֶׁשאֵ לַ יְִּך

If I’ll come once ill to the graveyard,
Or an old age will bring the wreckage As the gold cheers a thief, so my heart
Will be always warmed by your image.

,עֵ ת חֳ ִּלי ִּבי ַיכֶׁה ֵמאָּ ְרבֹו
,אֹו זִּ ְקנָּה ִּלי ַתחֲ ִּשיְך צָּ הֳ ַריִּם
,ַשֹודד עַ ל חַ ְרבֹו
ֵ  כ,ְלבָּ ִּבי
.ּומ ְראַ יְִּך
ַ עֹוד י ְִּחיֶׁה עַ ל זִּ כְ ֵרְך

And the red light of your little heel
Will spur my verse when that become weaken,
Like a girl spurs her donkey that’s ill,
Or is lazy at hour of spring evenin’.

ְוחַ ְרטֹום סַ נְ ָּדלֵ ְך הָּ אָּ דֹּם
,אֶׁ ת ִּש ִּירי הַ נִּ ְרפֶׁ ה ְיז ֵָּרז עֹוד
,כְ הָּ אֵ ץ הָּ עַ ְל ָּמה בָּ אָּ תֹון
.עֵ ת עַ ְרבֵ י הָּ אָּ ִּביב יְחַ זֵ זּו

Cheer up, girl, an exhausted verse,
Cheer it up, like a bell on the road,
Till the road becomes heavy for us,
Or to it we become once a load.

,י ְַד ֶׁדה נָּא הַ ִּשיר ְמיֻסָּ ר
,י ְַד ֶׁדה ְמעֻנְ בָּ ל עֲלֵ י אֹּ ַרח
,עַ ד י ְִּהיֶׁה לָּ נּו הּוא ְל ַמ ָּשא
.אֹו אֲ נ ְָּחנּו נִּ ְהיֶׁה לֹו ְלטֹּ ַרח

1

"And he had seven sons and three daughters. And he called... the third:
Keren Appoukh. And there were no women so beautiful, as Job’s
daughters in all the earth. ”(Scriptures. Job, 42, 14-15)

The bridge
The bridge said: I stood on the river for years.
At night of a battle, in wind and cold, once
The loser, that hurries, on my back appeares,
And that, who percues him, afterwards runs.

הגֶ ֶשר
 עַ ל נָּהָּ ר שֹוטֵ ף:ֶׁשר אָּ ַמר
ֶׁ וְהַ ּג
ִּיתי נָּטּוי ַוי ְִּהי לַ יְלָּ ה ָּק ֵרב
ִּ הָּ י
- ,רֹודף
ֵ וָּאֶׁ ָּשא ִּאיש נִּ ְר ָּדף ְל ַמ ְלטֹו ֵמ
.רֹודפֹו אַ חֲ ָּריו
ְ וָּאֶׁ ָּשא אֶׁ ת

My pier didn’t weakened at the bottom at night:
Not a friend for a man, not a part in the fight.
The winner had caught up his victim, returnes,
He stand on my back and - "I thank you!” – he tell. “From now on, bridge, you have hand in the feuds".
... Then into the river with my burden I fell.

The order
Said the order: The stamp
Was set to me by a man’s hand,
Though I exist only on paper or on the lips,
His image erased from me, he couldn’t take me back.
My brothers now only heaven and fate. At night
With a messenger I rush to find a sleeping man.
I’ll force him to open his eyes, to awake,
And seing me he would not even dare to delay,
Neither to hesitate, nor to ask of the goals
Or secrets. And without waiting for the day,
Leaving his daughter and his mother, he will fly
To the place, where in silence he will fall and die.
...Alone (who was right, who was wrong – I don’t decide),
Fulfiled, I’ll come back to the man that had me sent.

The woman
Said the woman: Since olden times,
Lord, You set me а place with Your hand:
In the legs of the living - to lie,
At the head of the dead’s bed– to stand.

The wine

.ְסֹודי ְוכ ִֹּּחי ל ֹּא סָּ ר
ִּ וְל ֹּא נָּע י
. כִּ י לַ חַ י אֲ נִּ י זָּר.כִּ י ל ֹּא יָּד ִּלי בָּ ִּריב
 ָּשב עָּ ַמד,רֹודף נִּ ְר ָּדפֹו
ֵ ָּּובהַ ֵשג ה
ְ
:ֹּאמר
ַ עַ ל ּג ִַּבי ַויְבָּ ֵרְך וַי
... בָּ ִּריב ְלָך יָּד,ֶׁשר
ֶׁ  ּג,ֶׁשר
ֶׁ  ּג,ֵמעַ ָּתה
.וָּאֶׁ כְ ַרע ַת ְח ָּתיו אֶׁ ל ַהנָּהָּ ר
ה ְפ ֻק ָדה
חֹותם
ַ
:אָּ ְמ ָּרה הַ ְפ ֻק ָּדה
עֹודי
ִּ  אֲ בָּ ל ְב,יַד אָּ ָּדם ִּבי
 כְ בָּ ר הַ חַ יִּץ קם,עַ ל הַ כְ ָּתב אֹו עַ ל פֶׁ ה
 וְנִּ ְמחָּ ה ֵמ ִּא ִּתי,שֹול ִּחי ְלבֵ ינִּ י
ְ בֵ ין
חֹותם
ָּ ֲִּס ַמן צֶׁ לֶׁ ם ְדמּותֹו וַאֲ נִּ י א
 ְביַד ִּאיש ִּע ִּתי.ְש ַמיִּם
ָּ ּגֹורל ו
ָּ ֶׁשל
אֶׁ ָּשלַ ח וְהֵ עַ ְר ִּתי בַ לַ יְלָּ ה ִּאיש נָּם
וְהֵ ִּקיץ ּופָּ ַקח אֶׁ ת עֵ ינָּיו כְ נֶׁגְ ִּדי
ו ְָּראָּ ה אֶׁ ת פָּ נַי וְחָּ פַ ז ו ְָּקם
,ְסֹודי
ִּ יתי ו
ִּ ְשאֹּ ל ל ֹּא י ְִּשאַ ל ַתכְ ִּל
ָּ ו
ְויָּצָּ א ִּע ָּמ ִּדי אֶׁ ל ָּמקֹום אֲ ֶׁשר ָּשם
ְבאֵ ין אֹּ ֶׁמר יִּ ֵתן אֶׁ ת נ ְַפשֹו בַ ע ֲִּדי
תּוקה ִּהנְ נִּ י ִּמצְ ָּד ָּקה וְאָּ ָּשם
ָּ ְּונ
.שּובי ְבאֵ ין ִּאיש ְלבַ ִּדי
ִּ ְב
ָה ִא ָשה
, אֱ ֹלהַ י: אָּ ְמ ָּרה הָּ ִּא ָּשה
ַׂש ְמ ַתנִּ י ֵמאָּ ז ַק ְד ַמת עֵ ת
נֹופלָּ ה ְל ַרגְ לֵ י הַ חַ י
ְ ִּל ְהיֹות
.ו ְִּל ְהיֹות נִּ צָּ ּבָּ ה ִּל ְמ ַראֲ שֹות הַ ֵמת
הייִן

Wine’s kin branched and diverse, it’s a flatterer-friend,
Vowed to hundreds, betrayed, but inside it exist
The laugh of a barefoot-girl, it remains now as when
Under her feet in a winepress it seethed.
And instead of the words against and for the wine
Of the sages that its sence try to find,
Her memory will remain all the time mine,
Like a star on the way in my mind.
From the first time when I tasted this simple drink,
Not exchanged it for nothing, the pure.
Khamu'tal, under my lap it home I’ll bring,
And I’ll wake it by your name, for you.
Then its wrath will boil up, that without you quiet.
It will grope and curse everyone you invite.
Because this wine for you, just for you only one,
It loves flattery and wiles at a feast,
But its heart is jealous – as blinded Samson,
Seeking revenge to Philistines foes.
Khamutal, I see you, your fingers in dew,
With your fingers you have touched my eyes.
Your body is pure as is pure amber’s hue,
As the lightning that lights my Lord’s skies.
Where are you? We’d dressed our joy in a black,
Hidden, waiting without a word,
Because seventy braves, Khamutal, would be glad
To see you and to fall on the sword.
True and constant its sadness. And being cast-off
But admiring, we could not take our eyes off.

ּוב ִּריתֹּו חֲ נֵפָּ ה
ְ הֹורתֹו ֲענֵפָּ ה
ָּ
.וְנִּ ְשבַ ע ִּל ְרבָּ בָּ ה ֹובָּ גַד
אַ ְך צֹוחֶׁ ֶׁקת בֹו עֹוד בַ ת הַ כְ פָּ ר הַ יְחֵ פָּ ה
.יה בַ ּגַת
ָּ ֶֶׁׁש ָּשצַ ף ְל ַרגְ ל
ּושבָּ חָּ יו
ְ ּוב ַדבֵ ר חֲ כ ִָּּמים ִּבגְ נּותֹו
ְ
,ּובחָּ ְת ָּרם אֶׁ ל צְ פּונֹות ִּע ָּקרֹו
ְ
ַרק זִּ כְ ָּרּה יְלַ וֵנִּ י ִּעכְ ִּבי כַכֹוכָּב
.הַ נֹוסֵ עַ ֵמעַ ל לַ ָּקרֹון
,לֶׁ חָּ י-כִּ י ִּמיֹום בֹו קֹּ ָּרא ִּראשֹו ָּנה כֹּה
.הּומר זֶׁה יֵינֵנּו הַ ָּדל
ַ
ל ֹּא
ַתחַ ת כְ נַף ְמ ִּע ִּילי אֲ ִּביאֹו חֲ ָּד ִּרי
.ּוב ְש ֵמך אֲ ִּעירֹו חֲ מּוטָּ ל
ִּ
,אָּ ז יֵרֹום ז ְַעפֹו ֶׁש ָּרגַע ִּב ְלעָּ ַדיְִּך
.ֹודיְִּך
ַ וְגִּ ֵשש וְחָּ ַמר וְאֵ ַרר אֶׁ ת ב
, אֵ לַ יִּך יֵינֵנּו בֹו ֵדד,כִּ י אֵ לַ יִּך
.חֲ לָּ קֹות לֹו ָּותְֹּך בַ ִּמ ְש ִּתים
.הֹומה ְבאֵ ין עֵ ד
ֶׁ
אַ ְך ִּלבֹו הַ ַקנָּא עֹוד
.כְ ִּש ְמשֹון ֶׁש ִּס ְמאּוהּו ְפ ִּל ְש ִּתים
, אֶׁ צְ בָּ עַ יְִּך בַ טַ ל, חֲ מּוטָּ ל,חֲ מּוטָּ ל
.אֶׁ צְ בָּ עַ יְִּך נָּגְ עּו עַ ד עֵ ינָּי
, חֲ מּוטָּ ל, כְ ִּענְ בָּ ר, חֲ מּוטָּ ל,ֵּגוְֵך בָּ ר
.ּוכְ בָּ ָּרק ִּב ְר ִּקיעֵ י אֲ ֹּדנָּי
.ית ? ִּׂש ְמ ָּח ֵתנּו לֹובֶׁ ֶׁשת ְשחֹּ ִּרים
ְ ִּאָּ ן פָּ נ
.ִּהּג ִָּּלי לַ ְמחַ כִּ ים ֵמאָּ ְרבָּ ם
,בֹורים
ִּ ִּ כִּ י ִּש ְב ִּעים הֵ ָּמה הַ ּג,ִּהּג ִָּּלי
.ֶׁשי ְִּראּוְך ְונ ְָּפלּו עַ ל חַ ְרבָּ ם
. עֶׁ צֶׁ ב הַ ַייִּן, אַ חַ י,נֶׁאֱ ָּמן ו ְִּע ֵקש
.וַאֲ נ ְַחנּו זָּנִּ ינּו אַ חֲ ֵרי הָּ עַ י ַניִּם

All our passions that quickly had crumbled to dust,
Are trembling in it, as a life.
It had touched us, adhered, stuned and had clenched the chest,
Like an iron clenchs handle of the knife.
By each line, by each dimple resembled to this wine, Our love from the youth it achieved.
Our holiday – it’s always poor and alive,
Like a tear that wipped with the sleeve.
Like the sea, in due time we all will be filled
With its ancient sorrow and wise,
And will understand that only it always thrilled,
Full with love and with care of us.
The oath is its hard burden, the treason - our way,
Its loyalty do not forget, the Most High.
Don’t forget that we were a splinter for You,
When we thirsted for honor and gold.
Only our wine always stay sad and poor,
But the king stay a king in rags hold.
Don’t forget how its secret is high and simple,
From the cups its flame cames as a hit,
For the first sip of wine is a liberty sip,
None of us is accustomed to it.
Like a lion the second without a word
Will attack our blood from the cup,
And the third sip will bring darkness into the world,
Khamutal will that darkness light up.
But we were not given ever touch our shrine,
Her heart had touched only the flame of the wine.

שּוקֹותינּו אֲ ֶׁשר נִּ ְתפָּ ְרטּו ְלאָּ בָּ ק
ֵ
ְת
.בֹו ַמכֹות כְ נִּ צְ ִּחית וְאַ חַ ת
 הּוא הֶׁ חֱ ִּריש וְחָּ בָּ ק,הּוא ָּנגַע ו ְָּדבַ ק
.כַחֲ בֹּק הַ בַ ְרזֶׁל אֶׁ ת הַ ַקת
,עּורינּו לָּ עַ ד בֹו ָּת ִּלין
ֵ ְאַ הֲ בַ ת נ
. ְבכָּל ָּתג ְוג ָֻּמה- - דֹומה
ָּ כֹּה
, הֶׁ עָּ נִּ י כַחֻ ִּלין,הּוא חַ ּגֵנּו הֶׁ חָּ י
.הַ נִּ ְמחֶׁ ה ְב ַש ְרוּול כְ ִּד ְמעָּ ה
וְהָּ יָּה כַאֲ ֶׁשר יְמֻ ְשכֶׁם כְ מֹו יָּם
,ְבעָּ צְ בֹו הַ י ָָּּשן וְלָּ מּוד
 יֵש אֶׁ חָּ ד ְמאֹּ הָּ ב ְלעֹולָּ ם: ִּיד ְע ֶׁתם
ַ ו
.ּובחֻ בַ נּו שֹוכֵן הּוא ג ְַלמּוד
ְ
.כִּ י יָּדֹו בַ ְשבּועָּ ה ְוי ֵָּדנּו בַ ַמעַ ל
. אֱ ֹלּהַ ִּמ ַמעַ ל,וְחַ ְסדֹו אַ ל ִּת ְשכַח לֹו
אַ ל ִּת ְשכַח כִּ י הָּ יִּינּו ְלָך ִּלצְ נִּ ינִּ ים
.ְב ַר ְדפַ נּו כָּבֹוד ְוזָּהָּ ב
אַ ך יַינֵנּו כְ ֶׁק ֶׁדם עָּ צֵ ב וְעָּ נִּ י
.וְהַ ֶׁמלֶׁ ְך נִּ ְראֶׁ ה ִּמ ְק ָּרעָּ יו
אַ ל ִּת ְשכַח לֹו אֶׁ ת חֹּ ם כִּ שּופֹו הַ פָּ שּוט
.יעים
ִּ ו ְַמּגַע ַש ְלהַ ְבתֹו ִּמּגְ ִּב
,ַמּגָּעֹו הָּ ִּראשֹון הּוא ַמּגַע ַהחֵ רּות
.אֲ ֶׁשר ל ֹּא ְר ִּאינּוהָּ חַ יִּים
,ַמּגָּעֹו הַ ֵשנִּ י הּוא ַמּגַע ַהלָּ ִּביא
,ּומתֻ ְל ָּתל
ְ הַ ְמפַ ְלחֵ נּו מֹולֵ ְך
ישי אֶׁ ת הַ חֹּ ֶׁשְך י ִָּּביא
ִּ ַמּגָּעֹו הַ ְש ִּל
.ּובַ חֹּ ֶׁשְך ַתאֹור חֲ מּוטָּ ל
וַאֲ נ ְַחנּו י ַָּדיִּם ּגִּ ַד ְלנּו לַ תֹּהּו
.וְעַ ד לֵ ב חֲ מּוטָּ ל ל ֹּא ָּנגַענו כָּמֹוהּו

You passed by all our gossips and all noisy feasts,
Went away smiling, quiet as your core,
O wine, the hermit friend, our love, our rest,
Please, remember us this night once more!
And remember the bright glitter of idle words:
Pure is our heart, our hand.
Only you and that girl we are ready to serve
Quite unselfishly until our end.
But when we will not feel neither thunder nor dew,
When our hour will come, - keeping the trust
Then at Khamutal's feet, with a gladness, in queue,
We will fall like old trees to the dust.
And when they all had listened this, the brothers said:
"Khamutal is so handsome and her wine is red".
………………………….

from the other works

From the book "Songs of Egyptian Executions"
Road to No-Amon 4
From the creeching iron axles,
No-Amon, were torn off your gates.
Your destruction - parable forever,
And the trial at those nights.
How they came from the wheezing wastes,
How opened as bubbling stream;

,כּושּה
ָּ  ִּב ְרכֻלָּ ּה ְּור, אַ חַ י,ְב ַד ְרכֵנּו
.הּוא עָּ בַ ר כְ ִּחיּוְך ל ֹּא הֹולֵ ל
 אַ הֲ בָּ ה לֹוחֲ ָּשה, ֵרעַ נָּזִּ יר,ַייִּן
.חֹוקה הַ זְ כִּ ֵירנו ִּמלֵ יל
ָּ ְּור
הַ זְ כִּ ֵירנו עֹוד פַ עַ ם אֶׁ ת עֹּ צֶׁ ם ִּחנָּם
.ּומ ִּחיר
ְ ֶׁשל ְדבָּ ִּרים ְבל ֹּא תֹועֶׁ לֶׁ ת
ּוב ְתָך עֹוד עֹובֵ ד ְב ִּחנָּם
ִּ אֹותָך
ְ ַרק
.ְלבָּ בֵ נּו הַ זֶׁ ה הַ ָּשכִּ יר
רּוח וָּטַ ל
ַ וְהָּ יָּה עֵ ת נ ְֶׁח ַדל לָּ חּוש
- וְצָּ נ ְַחנּו ֵמר ֹּאש הַ סֻ לָּ ם
ָּכ ִּאילָּ ן הַ מּוטָּ ל ְל ַרגְ לֵ י חֲ מּוטָּ ל
.עֹוד נַחֲ בֹּק עֲפָּ רֹו ֶׁשל עֹולָּ ם
 כְ אֹור יֹום: ָּש ְמעּו הָּ אַ ִּחים וְאָּ ְמרּו
.י ְָּפ ָּתה חֲ מּוטָּ ל ְויֵינָּּה אָּ דֹּם
…………………………
מתוך יצירות אחרות
"מהספר "שירי מכות מצרים
'אָ מֹון ד-ְב ֶד ֶרְך ֹּנ א
, ִּמבַ ְרזֶׁל צִּ ַיריְִּך,אָּ מֹון-נ ֹּא
.ְשעָּ ִּרים נִּ ְת ְלשּו ִּבילֵ ל
ְתסֻ פַ ְרנָּה ַמכֹות ִּמצְ ַריִּם
.ֶׁשעָּ ׂשּו בָּ ְך ִּמ ְשפָּ ט בַ לֵ יל
,אֵ יְך עָּ לּו ִּמצִּ יָּה נִּ חֶׁ ֶׁרת
,ּגּור ִּשים
ְ יאֹורים
ִּ אֵ יְך נִּ גְ לּו ִּמ

Like the ploughmen, in aloof rowes,
Through the sity went the unhurried team.

, ְב ִּלי חֵ ָּמה נִּ ְמהֶׁ ֶׁרת,שּורה
ָּ ּוב
ְ
.חֹור ִּשים
ְ עֲבָּ רּוְך ַכ ֲעבֹּר

No-Amon! Now deads of yours
Are standing by the walls, as then,
And the eagles over them still froze,
Like an awful everlasting dream.

עֹומ ִּדים ֵמ ַתיְִּך
ְ  עֹוד,אָּ מֹון-נ ֹּא
.אֶׁ ל ִּקירֹּות בָּ ֵתיהֶׁ ם ֵמאָּ ז
ְקֹופ ִּאים עֲלֵ יהֶׁ ם עֵ יטַ יְִּך
ְ ו
.כַחֲ לֹום ֶׁשאֵ ינֶׁנּו גָּז

For ten blows fell on the town,
On the guilty, on naïve, on right.
You remember those ten nights now,
And that first of them – the bloody night.

1. Blood
By alien’s star the night is naked, but it’s not blushed The face of wells and lakes by light of fire’re flushed.
And from braids of the girls to beggar’s coins, the night
Is bewiched and lit up by diamond scarlet light.
Like an eye full of blood, the beggar’s coin burns.
And drawing the water up, his daughter frighted screams:
“That is not water - fire! God save me from the hell!”
Her hands tremble, and the pail rings, falls into the well.
Over the bottom hung the coloured purple braids.
Who sleeps, who is alert - are purple all the heads.
Their eyelashes are red, and their lips are red...
The firstborn calls: “My dad!” .“I'm here” – the father said.
“I am all dizzy, dad, but not with dance or meed,
And my voice wheezes, like the sand under my feet.
Embrace me, father, save, I’ll die without hug,
Give me a little bit of water from the jug”.

,ֲׂש ֶׁרת
ֶׁ כִּ י ִּהכּו בָּ ְך אָּ לֹות ע
.עַ ל אָּ ֵשם וְצַ ִּדיק ו ָָּּתם
,ְזֹוכרה אַ ת לֵ ילֹות עֲ ֶׁׂש ֶׁרת
ָּ ו
.ו ְִּראֹּ שֹון לָּ הֶׁ ם לֵ יל הַ ָּדם
 ָדם.א
 ָּד ַרְך כֹוכַב הַ ּגֵר, אָּ מֹון,נ ְֶׁח ַׂשף לֵ ילֵ ך
.ּובאֵ ר
ְ וְאֹורּו לֹו כָּאֵ ש ְפנֵי אֲ ג ִַּמים
, כְ יַהֲ לֹום ָּשנִּ י, אָּ מֹון,ו ְַק ְמ ְת כְ שּופָּ ה
.ִּמ ַמ ְח ְלפֹות עַ ְל ָּמה וְעַ ד ְפרּוטַ ת עָּ נִּ י
.ְפרּוטַ ת עָּ נִּ י לֹוהֶׁ בֶׁ ת כְ ִּאישֹון ָּד ִּמים
.ימים
ִּ ֵעֲקת א
ַ ְַב ִּפי עַ ְל ָּמה שֹואֶׁ בֶׁ ת – צ
! הָּ צֵ ל,ָּק ְפאָּ ה ָּמ ְשכָּה י ֶָּׁדיהָּ – אֵ ל אַ ִּדיר
. וְעַ ד כְ לֹותֹו צִּ ְלצֵ ל.וְעָּ ף הַ ְד ִּלי לַ ְבאֵ ר
.ְשנִּ ים וָּעֵ ר
ֵ ִּהכָּה ָּשנִּ י זֹוהֵ ר ְפנֵי י
.צַ מֹות עַ ְל ָּמה צֹונְ חֹות כ ְַפ ָּטל עַ ל ְפנֵי הַ ְבאֵ ר
...דֹול ִּקים ִּריסֵ י הַ חַ י ו ְִּׂש ְפ ֵתיהֶׁ ם ָּש ָּרב
ְ
. עֹונֶׁה הָּ אָּ ב,כֹורי
ִּ  ְב.קֹורא הַ בֵ ן
ֵ ,אָּ ִּבי
. ְסחַ ְרחָּ ר ל ֹּא ִּמ ָּמחֹול, אָּ ִּבי,ְסחַ ְרחַ ר אֲ נִּ י
. נִּ חָּ ר אֲ נִּ י כַחֹול, אָּ ִּבי,נִּ חָּ ר אֲ נִּ י
. סַ ְמכֵנִּ י עַ ד אֹּ בַ ד.חַ ְב ֵקנִּ י כִּ ְביֹום שֹּד
. ְבנֵטֶׁ ף ַמיִּם ִּמן הַ כַד, אָּ ב,סַ ְמכֵנִּ י

“The water, my firstborn, is purple, like the blood,
And, like the water, son, the blood pours here around.
The cattle’s eyes are red and dark in the well’s depth,
But without worries, son, all our town sleeps.”

, ְל ָּדם הָּ יּו הַ ַמיִּם,כֹורי הַ בֵ ן
ִּ  ְב,כֹורי
ִּ ְב
. כִּ י ָּדם שֻ פַ ְך כ ַַמיִּם,כֹורי
ִּ  ְב,כִּ י ָּדם טָּ הֹור
, אָּ ְדמּו עֵ ינֵי הַ ְב ִּעיר,חָּ ְשכּו עָּ ְמ ֵקי הַ ְבאֵ ר
.כִּ י ָּדם הָּ יָּה בָּ ִּעיר וְל ֹּא חָּ ְר ָּדה הָּ ִּעיר

“We all will die of thirst. Dad, do you hear my moan?”
“The alien’s star, my son, rebelled against Amon.
And all the water, son, became blood in our pots.
The blood is blind, my son. We are in its hands”.

. אֵ ין ֵקץ לַ צִּ ָּמאֹון, אָּ ִּבי, אֵ ין ֵקץ,אָּ ִּבי
. זֹוהֵ ר עַ ל ִּעיר אָּ מֹון,כֹורי
ִּ  ְב,כֹוכָּב ּג ִֵּרים
. ָּק ִּמים כָּאֵ ש ְבכ ֵַדיהֶׁ ם, אָּ ב, ָּימיה
ֶׁ ֵמ
ידיהֶׁ ם
ֵ סּומים וְאָּ נּו ִּב
ִּ , בֵ ן, ָָּּד ֶׁמיה

From the book “Last mask”
Cain and Abel

" מן הספר " המסכה האחרונה
קיִן ו ְֶהבֶ ל
א

1
“Eva, mother of mine!
I will go to walk in the fields”.
“No, Abel, the light of my eyes:
Your brother for you there waits”.
Abel disobeyed, to the field went.
Cain stands on the way: “Please,
Abel, my brother, for you I wait.
Abel, get on your knees!
Get on your knees ... Don't run away,
The term came to kill you now,
But I don’t know, Abel, from where
The soul, brother, goes out”.
2
Cain hit him with a sharp stone One, two, three, four, five.

, ִּא ִּמי, חַ ּוָּה,חַ ּוָּה
.אֵ לֵ ך אֲ טַ יֵל בַ ָּש ֶׁדה
, ל ֹּא עֵ ינִּ י,ל ֹּא הֶׁ בֶׁ ל ְבנִּ י
.ָּשם אָּ ִּחיָך ְלָך ְמחַ כֶׁה
, יָּצָּ א לַ ָּש ֶׁדה,ל ֹּא ָּש ַמע הֶׁ בֶׁ ל
.פָּ גַש אֶׁ ת אָּ ִּחיו אֶׁ ת ַקיִּן
, ְלָך אֲ חַ כֶׁה,הֶׁ בֶׁ ל אָּ ִּחי
. עַ ל ִּב ְר ַכיִּם, אָּ ִּחי,ֲעמֹּד
. אַ ל ִּת ְב ַרח,ֲעמֹּד עַ ל ִּב ְר ַכיִּם
.אֹותָך ִּהּגִּ יעָּ ה עֵ ת
ְ ְלהֲ רֹּג
, הֶׁ בֶׁ ל אָּ ִּחי, ַיֹודע
ֵ ַרק אֵ ינֶׁנִּ י
.ֵמאַ יִּן הַ נְ ָּש ָּמה יֹוצֵ את
ב
ַקיִּן ִּהכָּה ְבאֶׁ בֶׁ ן חַ ָּדה
. עַ ל ַרגְ לֹו,עַ ל יָּדֹו ֶׁשל הֶׁ בֶׁ ל

“Abel, my brother, Abel, go on:
Are you dead or alive?

, הֶׁ בֶׁ ל אָּ ִּחי,אֶׁ בֶׁ ל אָּ ִּחי
? כְ בָּ ר אַ ָּתה ֵמת אֹו ל ֹּא

Say, if alive, what should commit
Your brother that stands here about:
Where with a stone should I hit
So that your soul will came out?”

, אֱ מֹּר,עֹודָך חַ י
ְ ו ְִּאם
.ְלאָּ ִּחיָך ֶׁשפֹּ ה ִּע ָּמ ְדָך
אֱ מֹּר אֵ יפֹּ ה ְלהַ כֹות בָּ אֶׁ בֶׁ ן
.כְ ֵדי ֶׁש ֵתצֵ א נִּ ְש ָּמ ְתָך

“Cain, my brother, Cain, no dead
In the world yet there wasn’t at all,
And no one knows, my brother, yet,
How goes out the soul”.

, ַקיִּן אָּ ִּחי,ַקיִּן אָּ ִּחי
,ִּאיש בָּ עֹולָּ ם עֹוד ל ֹּא ֵמת
, ַקיִּן אָּ ִּחי, ַיֹודע
ֵ עֹוד ִּאיש ל ֹּא
.ֵמאַ יִּן הַ נְ ָּּש ָּמה יֹוצֵ את

3
Abel’s father came up near,
And his mother came up: “My life,
Tell us, our son, our dear,
Now are you dead or alive?”
He replied to them: "No dead yet
In the world there was not at all,
I don’t know, my mam, my dad,
How goes out the soul.

ג
,אֶׁ ל הֶׁ בֶׁ ל נִּ ּגָּש אָּ ִּביו
.ֶׁשת אֵ לָּ יו ִּאמֹו
ֶׁ נִּ ּג
,אֱ מֹּר לָּ נּו ְבנֵנּו עַ כְ ָּשו
.ִּאם אַ ָּתה ֵמת אֹו ל ֹּא
 עַ ד עַ כְ ָּשו: וְעֹונֶׁה הּוא לָּ הֶׁ ם
.ל ֹּא הָּ יָּה בָּ עֹולָּ ם ִּאיש ֵמת
, ִּא ִּמי,יֹודעַ אָּ ִּבי
ֵ אֵ ינֶׁנִּ י
.ֵמאַ יִּן הַ נְ ָּש ָּמה יֹוצֵ את

Perhaps, it leaves through the skin,
Perhaps, from the heart, or else,
From the mouth, that decides to sin
And become suddenly false,

,אּולַ י ִּהיא יֹוצֵ את ִּמן הָּ עֹור
,אּולַ י ִּהיא יֹוצֵ את ִּמן הַ לֵ ב
אּולַ י ִּהיא יֹוצֵ את ִּמן הַ פֶׁ ה
.אֲ ֶׁשר נ ְֶׁהפַ ְך כֹוזֵב

Or from the brain it come out,
Whose memory, my dad, went far
Invisible in the darkness as now,
Leaving the door ajar.

, אָּ ב,  הֹוי,אּולַ י ִּהיא יֹוצֵ את
,רֹואים בַ חֲ ֵשכָּה
ִּ -ְבאֵ ין
ִּמן הַ מֹּחַ אֲ ֶׁשר זִּ כְ רֹונֹו פָּ ַרח
.ו ְַד ְלתֹו נִּ ְשאֲ ָּרה ְפתּוחָּ ה

Lullaby
(to the play "Queen Esther")
From the palace is heard no sound,
One сan't hear the Persian boys,
A clarinet and flute around
With double-bass give their voice,
They wisper gentle: "Have no doubt,
And don’t make a noise!"
A crown or a pail you hold,
All day you fuss, but what a wonder:
The head bend down after all,
All fall asleep – old man and younger.
And lullaby, - sings clarinet, To me, to all of us good slumber!
Sleep, the fool, and sleep, the wise,
Shah and jester, shut your eyes,
Sleep, my pillow, sleep, bed-sheet,
Sleep, my steed, and sleep, my sheep,
“May be a half of chicken … grilled ...”
No, no, sleep ...
All troubles, wrath and fury bleeds,
Teeth’s gnash and passions of the day
Gone, like a passer-by. “Indeed,
I sleep, and let him go away...”
To ask the questions is no need,
A wasted work, I say.
From songs and sounds of the days
The lullaby from long ago,
That in the dark the trio plays,
At midnight, stayed with us still now.
“Leave me”, - it gentle plays and stays, -

ִשיר עֶ ֶרׂש
)"(להצגה "אסתר המלכה
היכל ועיר נדמו פתע
ונשתתקו שוקי פרס
ורק אי שמה קלרינטה
וקול כינור וקונטרבס
מלחשים אל תתלבטה
 שקט הס,ושקט
אומנם רדפנו הבלים
אבל הנה הראש הרכנו
אם כתר הוא נושא או דלי
אין שום הבדל בסוף יישן הוא
והיי לי לו והיי לו לי
והיי לי לנו לכולנו
נום תפוח נומה עץ
נומה מלך נומה לץ
נומו נהרות וחוף
נומו חצוצרות ותוף
אולי בכל זאת רבע עוף
. לא סוף,לא
כל רוגז וחמות וטורח
ותאוות וחרוק שן
עברו חלפו כעוברי אורח
שיעברו אני ישן
גם שאלות לשאול אין צורך
ואין תועלת אין
רוב נגינות יש וצלילים
אך שיר הערש שידענו
ושנחבא אל הכלים
רק הוא בסוף נשאר אתנו
נשאר ושר הניחו לי

“Leave me and all us, you may go”.
Sleep, my road, the way is done.
Sleep, my shah, the jester come.
Sleep, wind, sleep, sail of the ship!
Sleep, all Persia, I leave.
“Put out the lantern’s light, at least!..”
Yes, yes, sleep!

הניחו לנו לכולנו
נומי דרך בא הקץ
נומה מלך בא הלץ
נומו רוח ומפרש
הירדמו תולדות פרס
שייכבו את הפנס
. הס, כן,כן

Song to music of S.Argoff performed by M.Kaspi on the site
http://www.youtube.com/watch?v=s0Z3q7i5PJs/

Song of the three answers
He said: "If you’ll follow me,
Silk or velvet dress don’t wear.
Very bitter and hard it may be”.
And she answered: “I have power, dear.
If be needed, I’ll wear the rags,
If you’ll order, I will scrape the floor,
But I’ll stay queen in my own eyes
As if a velvet dress I have wore”.
Refrain:
“Whatever you’ll ask or want,
I will do with a joy, my dear.
This is easy for me and right,
And I’ll never run out of power".
" If I will be unfaithful and hate,
And will leave you and prefer other,
Long nights will you then able to wait
While in strange arms I will take pleasure?"

ז ֶֶמר ְשלֹוש ה ְתשּובֹות
 " ִּאם ֵת ְלכִּ י אַ חֲ ַרי: הּוא אָּ ַמר
.ל ֹּא ְק ִּטיָּפה ִּת ְל ְב ִּשי וְל ֹּא ֶׁמ ִּשי
" . אּולַ י, ַי ְִּהיֶׁה ַמר עַ ד ְב ִּלי כֹּח
. " כֹּ חַ יֵש ִּלי: אָּ ז אָּ ְמ ָּרה ִּהיא ְלאַ ט
ִּאם צָּ ריְִּך – אֶׁ ְתהַ לֵ ְך ִּב ְסחָּ בֹות
;כְ לֹובֶׁ ֶׁשת ְק ִּטיפָּ ה ַמ ְב ִּריָּקה
ִּאם צָּ ִּריְך – אֲ ַק ְרצֵ ף ְרצָּ פֹות
" .וְאֶׁ ְהיֶׁה ְבעֵ ינַי כְ ַמ ְלכָּה
פזמון
" כָּל אֲ ֶׁשר ְתבַ ֵקש ו ְִּת ְשאַ ל
. ְַאֹוסיף ִּל ְׂשמֹּח
ִּ אֶׁ ֱע ֵׂשה ו
, י ְִּהיֶׁה ַקל,הּובי
ִּ ֲ א,י ְִּהיֶׁה טֹוב
" . ְַלעֹולָּ ם ל ֹּא י ְֶׁחסַ ר ִּלי כֹּ ח
 " ַמה י ְִּהיֶׁה ִּאם אֶׁ ְבּגֹּ ד: אָּ ז אָּ ַמר
ְאֹותְך אֶׁ ֱעזֹּב ְמי ֶֻׁת ֶׁרת
ָּ ו
ְבלֵ ילֹות אֲ רֻ כִּ ים ְלחַ כֹות
" ? שּובי ִּמזְ רֹועֹות הָּ אַ חֶׁ ֶׁרת
ִּ
עַ ד

“I’ll wait as much as will be need”. So said, and her face turned bright. “I’ll be silent if must not to weep.
You, perhaps, will come back other night".
Refrain (repeated).
"If I’ll say you: stand up and leave,
Don’t dare to return to this home,
And forget me, because you are peeved,
And you out of doors are thrown?"
She shut up for a moment, grinned,
And than said with her face like snow:
"If you’ll tell me ‘never come in’,
So you want – I forever will go.
Only one pray to you: don’t ask,
Don’t beg me, my dear, forever
To forget you: for such a task
I, my love, never will have power”.

" ," ִּאם צָּ ִּריְך ְלחַ כֹות – אֲ חַ כֶׁה
,כְָּך אָּ ְמ ָּרה ּופָּ נֶׁיהָּ בָּ אֹור
," ִּאם צָּ ִּריְך ל ֹּא ִּל ְבכֹות – ל ֹּא אֶׁ ְבכֶׁה
" .הָּ ִּע ָּקר ֶׁשאֵ ַדע כִּ י ַת ְחזֹּר
פזמון חוזר
, " ַמה י ְִּהיֶׁה ִּאם אַ ּגִּ יד: אָּ ז אָּ ַמר
ֶׁשעָּ לַ יְִּך לָּ קּום וְלָּ לֶׁ כֶׁת
ְשנִּ ית
ֵ  ו, אֹותי
ִּ
ַו ְִּל ְשכֹּח
" ?  כִּ י לָּ ְרחֹוב אַ ְת מֻ ְשלֶׁ כֶׁת,ל ֹּא לָּ שּוב
.ִּהיא ַרק ֶׁרגַע ָּש ְת ָּקה ו ְַתחַ יְֵך
: אָּ ז ִּד ְב ָּרה ּופָּ נֶׁיהָּ כַכְ פֹור
,ֹּאמר ִּלי לָּ לֶׁ כֶׁת – אֵ לֵ ך
ַ " ִּאם ת
!ֹּאמר ל ֹּא לַ ְחזֹּר – ל ֹּא אֶׁ ְחזֹּר
ַ ִּאם ת
: " אַ ְך ָּדבָּ ר ַרק אֶׁ חָּ ד אַ ל ִּת ְשאַ ל
,אֹותָך ִּל ְש ֹּכ ַח
ְ ֹּאמר ִּלי
ַ אַ ל ת
, ל ֹּא אּוכַל,הּובי
ִּ ֲ א,כִּ י אֶׁ ת ז ֹּאת
" . ִַּב ְש ִּביל זֶׁה ל ֹּא י ְִּהיֶׁה ִּלי כֹּח

Song to music by A. Levanon. Sung by A.Avidan
http://www.youtube.com/watch?v=1bwltkx_ZV0/

Evening, evening
Evening, evening, the wind grows stronger.
Evening, evening, trees’ rustle become longer.
Evening, evening, the star in the height.
Sleep, sleep, put out the light.
Evening, evening , let your eyes be closed.

ליְלָ ה ליְלָ ה
 הָּ רּוחַ ּגֹובֶׁ ֶׁרת, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
הֹומה הַ צַ ֶׁמ ֶׁרת
ָּ
, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
 כֹוכָּב ְמז ֵַמר, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
. ַכ ִּבי אֶׁ ת הַ נֵר,נּומי
ִּ ,נּומי
ִּ
 ִּעצְ ִּמי אֶׁ ת עֵ ְי ַניְִּך, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה

Evening, evening, three armed men spur horse.
Evening, evening, at full speed in dew.
Sleep, sleep, them all ride to you.
Evening, evening, the first fell a victim,
Evening, evening, the second was smitten.
Evening, evening, the third reached his aim.
Sleep, sleep, he lost your name.
Evening, evening, the wind grows stronger.
Evening, evening, trees’ rustle become longer.
Evening, evening, your cheeks so glowed.
Sleep, sleep, there’s none on the road.

 בַ ֶׁד ֶׁרְך אֵ לָּ יְִּך, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
מּושים
ִּ ֲ ָּרכְ בּו ח, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
.ֹלשה פָּ ָּר ִּשים
ָּ  ְש,נּומי
ִּ ,נּומי
ִּ
 אֶׁ חָּ ד הָּ יָּה טֶׁ ֶׁרף, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
 ֵשנִּ י ֵמת בַ חֶׁ ֶׁרב, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
נֹותר
ַ  ְוזֶׁה ֶׁש, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
 אֶׁ ת ְש ֵמְך ל ֹּא ָּזכַר,נּומי
ִּ ,נּומי
ִּ
 הָּ רּוחַ ּגֹובֶׁ ֶׁרת, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
הֹומה הַ צַ ֶׁמ ֶׁרת
ָּ
, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
 ַרק אַ ְת ְמחַ כָּה, לַ יְלָּ ה,לַ יְלָּ ה
.יקה
ָּ  הַ ֶׁד ֶׁרְך ֵר,נּומי
ִּ ,נּומי
ִּ

The song to the music of M. Zaira sung by. E. Opharim
on the site
http://www.youtube.com/watch?v=_WpWlWkiMY8
Town evening

עֶ ֶרב ִעירֹונִ י

The roofs are pink, the walls are gray,
The asphalt is blue near,
And women's views so sadly say:
Oh, evening, what for you came here?

שקיעה ורודה בין הגגות
אספלט כחול מלמטה
 נוגות,עיני נשים נוגות
?אומרות לערב למה באת

Lanterns, the flowers of the town.
Aroma of them soft, adhere.
The spring of lighting… At sundown
It makes you drunk, it’s sad and clear.

הפנסים פרחי העיר
מלבלבים באור ניחוח
אביב חשמל עצוב בהיר
משיכרונו אסור לברוח

As naive orphan born, its light
Came for a moment, quickly goes.
It on the verge of day and night
Fills with a radiance our souls.

הוא רק יתום ורק תמים
נולד לרגע ואיננו
בין הלילות והימים
הוא בא לזרוח בעינינו

Let on the verge of day and night

בין הימים והלילות

Come down to the valley’s blueness,
Where our decrepit souls might
To lick the alive grass in darkness.
Goodbye my girl, try be more wise!
A taxi took your laughter, baby.
All true and fiction of old days
Once more will ever come back, maybe.

לנאות מראה כחולים נלך נא
כל נשמותינו הבלות
שם דשא עשב תלחכנה
נפנוף שלום ילדה פתיה
את חיוכה נשא האוטו
מה שהיה ולא היה
נדמה כמו ישוב להיות עוד

I watch in silence and in rest,
Fill the aroma of the roses,
And see the moon, its shining chest,
When climbing on the wall, exposes.

כעת אני מאוד אחד
ומסתכל מאוד בשקט
איך הלבנה חולצת שד
מקיר הבית שמנגד

My body, my hight become less,
But my head is under the clouds,
And, if , say, I will now pass,
Where I will set my foot, God knows.

גופי נקטן ומתנמך
אבל ראשי כל כך גבוה
עד שאפילו אם אלך
לא אתבונן לאן אבואה

The tunnel of the street turns blue,
At its outlet the sunset happens,
And who will reach the end, think you,
Will sob in the excess of happiness.
The roofs are pink, the walls are gray,
The asphalt is blue near,
And women's views so sadly say:
Oh, evening, what for you came here?
Song to music of I.Rihter performed by I.Banay on the site
http://www.youtube.com/watch?v=p_6Lbqjm8cE/

שקיעה ורודה על סף הרחוב
ורחוב כמנהרה של תכלת
מי שיגיע עד הסוף
ירצה לבכות מרוב תוחלת
שקיעה ורודה בין הגגות
אספלט כחול מלמטה
 נוגות,עיני נשים נוגות
?אומרות לערב למה באת

