תרגומי השירה הלירית לעברית מאת אדולף גומן

Лирическая поэзия в переводе на иврит Адольфа Гомана

בוריס פסטרנק

Б.Пастернак
«Сестра моя - жизнь»
книга стихов
предисловие и примечания переводчика

ספר שירים מרוסית
דבר והערות של המתרגם- פתח,תרגום לעברית

adolf.goman@gmail.com

ב.פסטרנק

)(1890 – 1960

Содержание
О Борисе Пастернаке
О книге «Сестра моя – жизнь»

«Сестра моя жизнь»
Памяти демона
Не время ль птицам петь
Про эти стихи
Тоска
Сестра моя - жизнь
Плачущий сад
Зеркало
Девочка
Ты в ветре, веткой пробующем
Дождь
Книга степи
До этого всего была зима
Из суеверья
Не трогать
Ты так играла эту роль!
Балашов
Подражатели
Образец
Развлечения любимой
Душистою веткою машучи
Сложа вёсла
Весенний дождь
Звёзды летом
Уроки английского
Занятье философией
Определение поэзии

תוכן העניינים
על בוריס פסטרנק
" החיים- על הספר "אחותי

" החיים- "אחותי
ְלזִ כְ רֹו ֶׁשל ֵּדמֹון
ןֲל ִצפָּ ִריםֲלָּ ִשיר
ְ םֲהגִ יעַ ֲזְ ַמ
ִ הֲ ִא
עַ ל ַהּׁשּורֹות ַהאֵּ לֶׁ ה
גּועים
ִ ֲגַע
Ошибка! Источник ссылки не найден.
ַהגַן ּבֹוכֶׁה
ָה ְר ִאי
י ְַל ָדה
ּבֹוד ֶׁקת
ֶׁ רּוח ַה
ַ  ְּב,אַ ְת כָאן
ַהגֶׁ ֶׁשם
רֲהע ָּרבָּ ה
ָּ ֲֵספ
ִל ְפנֵּי כָל זֶׁה ָהיָה חֹ ֶׁרף
ִמתֹוְך אֱ מּונָה ְתפֵּ לָ ה
!ל ֹא לָ גַעַ ת
!נִ ְפלָ א ִש ַח ְק ְת אָ ז ּבַ ַת ְפ ִקיד
ּבָ לָ שֹוב
ַח ָק ִאים
דֻּ גְ ָמה
יֲהאהּובָּ ה
ָּ ּדּור
ֵ ִב
יחנִ י ְמנ ְַפנֶׁפֶׁ ת
ָ ְּבבַ ד ֵּר
שֹוטים הֻּ נְ חּו
ִ ַה ְמ
גגֶׁ ֶׁשם ְּבאָ ִביב
כֹוכ ִָבים ְּב ַק ִיץ
עּורי אַ נְ גְ ִלית
ֵּ ִש
ֲ ילֹוסֹופיָּה
ִ
קֲב ִפ
ְ עֲִּסּו

Определение души
Определение творчества
Заместительница
Песни в письмах, чтобы не скучала
Воробьёвы горы
Mein liebchen, was willst du noch mehr?
Романовка
Распад
Степь
Попытка душу разлучить
Мучкап
Дик прием был, дик приход
Попытка душу разлучить
Возвращение
У себя дома
Елене
Елене
Как у них
Лето
Гроза, моментальная навек
Послесловье
Любимая,- жуть! Когда любит поэт...
Давай ронять слова
Имелось
Любить,- идти,- не смолкнул гром...
Послесловье

ירה
ָ ַהגְ ָד ַרת ַה ִּׁש
ַהגְ ָד ַרת ַה ֶׁנפֶׁ ש
בֹודת אֳ ָמן
ַ ֲַהגְ ָד ָרה ֶׁשל ע
ַה ַמ ְח ִליפָ ה
ֹּאֲת ְש ַתע ֵמם
ִ יםֲב ִמכְ ָּת ִביםֲכְ ֵדיֲשל
ְ ִש ִיר
פַ ְר ַור מֹו ְס ְקבָ ה
Mein liebchen, was willst du noch mehr?
נֹוב ָּקה
ְ רֲרֹומ
ָּ
ַָּהכְ פ
פֹוררּות
ְ ִה ְת
עֲ ָרבָ ה
ֲ יֲל ִהפָּ ֵרד
ְ יְךֲלנ ְַפ ִש
ְ
ֵא
'קפ
ָ מּוצ
ְ
ְתה ְפ ָר ִאית
ָ ִּביאָ ִתי ָהי
אֵּ יְך ְלנ ְַפ ִשי ְל ִהפָ ֵּרד
שּובָּ ה
אֶׁ ְצ ִלי ּבַ ּבַ ִית
אלֲיְלנָּה
אֶׁ ל יְלֶׁ נָה
כְ מֹו אֶׁ ְצלָ ם
ַה ַק ִיץ
סּופַ ת ְרעָ ִמים ִרגְ ִעית לָ נֶׁצַ ח
 ָּּדבָּ ר-סֹוף
 כְ ֶׁשפַ יְ ָטן ִמ ְתאַ ֵּהב,זְ וָעָ ה! אֲ הּובָ ה
ָהבָ ה ִמ ִלים נִ ְשמֹט
ָהיָה ָשם
לָ לֶׁ כֶׁת – לֶׁ אֱ הֹ ב
 ָדבָ ר-סֹוף

על בוריס פסטרנק

בוריס פסטרנק ,סופר ומשורר רוסי יהודי ,נולד במוסקבה למשפחה של אנשי אמנות ,אביו היה הצייר לאוניד פסטרנק ואמו הפסנתרנית רוזה
קאופמן  .שני הוריו היו בין הבודדים מיהודי רוסיה הצארית שטיפסו בסולם החברתי והתערו מבלי להמיר את דתם .האב ,שהיה צייר חשוב ,אף כי היה פטור
מגירוש מוסקבה ב 1891-בגלל השכלתו הגבוהה ,מסיבות מוסריות סירב כל חייו להיטבל .פסטרנק הזדהה רגשית עם הנצרות האורתודוקסית הרוסית,
ובשנות ה 40-וה 50-נהג לבקר בכנסיות לעיתים קרוב ות .הוא אף טען בבגרותו שאומנתו הזקנה הטבילה אותו בילדותו ,אך רוב הביוגרפים שלו מעריכים
שמדובר – כמו לגבי פרטים רבים אחרים בחייו – בבדותה פרי דימיונו .נישואיו ב ,1922-לאחר שמהפכת אוקטובר סילקה כל מכשול חוקי מלא-נוצרים ,נערכו
על ידי רב ,והוא רשם את דתו כ"יהודי" גם במסמכים אחרים .פסטרנק טען בביוגרפיה שלו ,כי מוצא משפחתו מיצחק אברבנאל ,שר האוצר של ספרד במאה ה-
.15
בהשפעת אמו נמשך מילדותו למוזיקה ובגיל  13החל ללמוד אצל המלחין סקריאבין ,שהיה ידיד המשפחה .אף שניבאו לו קריירה מזהירה ,בגיל  18נטש
את המוזיקה לטובת הפילוסופיה .למד באוניברסיטת מוסקבה ,וב 1912-נסע למרבורג שבגרמניה שם למד אצל הפילוסוף הרמן כהן .על אף שכהן הציע לו
להישאר בגרמניה ולקבל תואר דוקטור ,פסטרנק חזר לרוסיה והתמסר לכתיבת שירה .אך גם כאשר פנה לשירה ,לא הפנה עורף לאהבותיו הקודמות  -שירתו
נתנה ביטוי לרעיונות פילוסופיים  ,וליריות מוזיקלית שרתה על השורות .בתקופה זו היה מיודד עם ולדימיר מאיאקובסקי ,קשר שהייתה לו השפעה על יצירתו.
ספר שיריו הראשון יצא לאור ב 1914-ובשנים שלאחר מכן הוציא לאור ספרי שירה נוספים שהחשוב שבהם הוא "אחותי  -החיים" ( .)1922בפרוזה שכתב
פסטרנק (ובמיוחד ב"מכתבים מּטּולה" שאף לבטא את האידיאלים ששאב ממורהו הרוחני לב טולסטוי ,אותו הכיר עוד בילדותו כאשר התארח עם הוריו
באחוזתו של טולסטוי יאסנאיה פוליאנה שבפאתי העיר טולה
פסטרנק התקשה להסתגל לממסד הספרותי ששלט בחיי התרבות ברוסיה לאחר התבססות השלטון הסובייטי .שיריו כמעט ולא נדפסו ,ועל מנת
להתפרנס עסק רבות בתרגום מן הספרות האירופאית הקלאסית כמו גם מן הספרות בת-תקופתו .בשנות השלושים יצא עליו קצפו של המשטר משום שסירב
לתמוך ב"טיהורים" של סטלין .שמו של בוריס פסטרנק היה ברשימת המועמדים להישלח לסיביר ,אך ברגע האחרון שמו נמחק מהרשימה .מצבו של בן דודו
המשורר היהודי-פולני ,לאון פסטרנק ,היה פחות טוב .כעונש על פעילותו האקטיביסטית בפולין  -כתיבת שירה סטירית בגנות השלטון  -הוא נאסר בשנת 1934
ונשלח לכלא.
כבר בשנות ה 30-עסק פסטרנק ,יחד עם כתיבת שירה ,גם בכתיבת פרוזה .בשנים  1945-1955כתב את יצירתו הגדולה  -הרומן "דוקטור ז'יוואגו"
העוסק בגורל האינטליגנציה הרוסית במחצית הראשונה של המאה ה, 20-ובמיוחד בשנות מלחמת האזרחים ברוסיה .גיבורו של הרומן הוא רופא שלאחר מותו
נשאר ספר שירים .שיר ים אלו ,שהם החלק האחרון ברומן ,הם מפסגת יצירתו של פסטרנק .הספר מבוסס על דמותה של אולגה איבינסקיה ,משוררת שהייתה
אהובתו של פסטרנק בשלוש-עשרה השנים האחרונות של חייו .היא תיעדה את סיפור האהבה הזה בספר
" דוקטור ז'יוואגו" נאסר להוצאה לאור בברית המועצות ב ,1956-אך באותה שנה התפרסם במערב ,ותורגם לכמה שפות .בעולם הרומן זכה לתגובות
נלהבות ומחברו הוכרז כזוכה פרס נובל לספרות לשנת  .1958אולם במולדתו של פסטרנק ,התגובה הייתה שונה לחלוטין  -הרומן הוכרז "אנטי-סובייטי"
ומחברו הוצא מאיגוד הסופרים של ברית המועצות .עקב כל זאת ,נאלץ פסטרנק לוותר על הפרס .בשנת  1987בוטלה החלטה על הוצאתו מאיגוד הסופרים,
הרומן פורסם בברית המועצות ב ,1988-כמעט  30שנה לאחר מותו של המחבר .בשנת  1989בנו קיבל את פרס נובל של אביו.
בוריס פסטרנק נפטר ב 1960-מסרטן הריאה .אף על פי שהתפרסמה על מותו רק הודעה קטנה בעיתון ספרותי ,נהרו להלוויתו אלפים רבים.
מתוך ויקיפדיה
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על הספר "אחותי  -החיים"
"אתה יכול לאהוב או לא לאהוב את הספר "אחותי  -החיים" ,אבל קשה לא לזהות אותו כמו נס .אחריו פסטרנק הפסיק להיות אחד
מני רבים  -הספר העניק לו מעמד בשורה הראשונה של משוררים רוסים .הכל כאן באורח פלא  -הפריון המדהים של המחבר ,אשר בקיץ
ובסתיו של  1917כתב ספר וחצי של שירה; ותחושה של אושר והרמוניה ,שבהם נושמת ליריקה שלו בתקופה המטרידה ביותר של
ההיסטוריה הרוסית; וכי למרות האסוציאטיביות ,האימפרסיוניזם ,הכהות של השירים במבט ראשון ,הם הפכו למקור ציטוטים לכמה
דורות הבאים.
(דמיטרי ביקוב ,סופר ,משורר ,מבקר ספרות" .בוריס פסטרנק")
"הספר של בוריס פסטרנק" ,אחותי  -החיים" ,הוא תופעה מאוד מיוחדת בשירת המאה שלנו ,ובעולם של שירה ,כמו גם בשירה של
פסטרנק עצמו".
(ויאצ'סלב איבנוב ,בלשן ,מתרגם ,מבקר ספרות" .הילולות של עידן הכסף")
"אחותי החיים" ( - )1922האוסף הפיוטי הטוב ביותר של פסטרנק .הוא כולל שירים ,שנוצרו בקיץ  ,1917וביניהם יצירות-מופת כמו
"לזכרו של דימון"" ,אודות השורות הללו"" ,אחותי – החיים"" ,הגדרת השירה"" ,זוועה! אהובה ,כשפיטן מתאהב  " ...וכו'" .קיץ  1917היה
קיץ של חירות" - ,כתב פסטרנק מאוחר יותר .הקיץ הוא אווירת הספר ,הוא אפוגי של רגשות המשורר ,מצב של הטבע והעולם ,כאשר כל
הדברים ,האנשים והאירועים מגלים את מהותם הסמוייה עד הסוף .הוא מזוהה על ידי המשורר ,האמן" .ראיתי את הקיץ על הקרקע,
כאילו שהוא לא מכיר את עצמו ,טבעי לגמרי כמו בהתגלות .עשיתי עליו ספר ,בו הבעתי את כל מה שאפשר לדעת על המהפכה – את כל
התקדימי והחמקמק .) 1930( "...
לספר ישנם שני נמענים :האישה האהובה על המשורר  -אלנה וינֹוגרד והמשורר הרוסי הגדול מיכאיל לרמונטוב (.)1814-1841
ה ספר אינו עוסק בזכר של לרמונטוב ,אלא "במשורר עצמו ,כאילו הוא חי בתוכנו  -הרוח ,שעדיין פעילה בספרות" .לרמונטוב עבור
פסטרנק היה התגלמות "האומץ והגילוי היצירתי ,הבסיס לקיום יומיומי חופשי ושירי של החיים" .אין זה מקרה שהאוסף נפתח בשיר
"לזכרו של דימון" .בהתייחסותו למשמעות של ההקדשה ,כתב פסטרנק (" :)1958פושקין החל את התרבות המודרנית שלנו  ...פושקין
הקים בית של החיים הרוחניים שלנו ,של תודעה היסטורית הרוסית .לרמונטוב היה בו התושב הראשון .אל השימוש המושכל בזמננו
לרמונטוב הכניס נושא עמוק של זהות עצמאית ,מועשר מאוחר יותר בהמחשה המרהיבה של לב טולסטוי ,ואחר כך באחיזתו המדויקת
ובעירנותו למציאות של צ'כוב" ...
אותן תכונות מפתח בעצמו גם פסטרנק .בשיר "לזכרו של דימון" הוא רואה אופי פרוגרמטי .הוא בן עשרים ושבע ,כמו שהיה
לרמונטוב בשנה שנספה  .פסטרנק מבין שהגיע זמן ללכת לשיא הצורה הפואטית שלו ,להשתחרר מ"פלירט" עם "השדים שלו"  -הן
ספרותיים והן סוציו-אידיאולוגיים .עכשיו הוא צריך ליצור את הדימון של האידיאל  -האנשה של כוח פיוטי ואהבה.

זוהי נקודה יסודית על ההבדלים בין שיטת פסטרנק לבין "ביטוי ביוגראפי-חזותי" שהיה אופייני לרוב בני דורו ,אשר בסגנון רומנטי
עימתו לעולם כולו את ה"אני" שלהם הפואטי .עם זאת ,העימות הזה לסביבה זעירה-בורגנית ,לא מהווה את הסכסוך העיקרי של הספר.
מעליו עולה קבלה על-ידי פסטרנק של החיים על כל צורותיהם  -מהריח של פקק יין אל שביל החלב ,מן פני חברתו אל "פני התכלת" .על
הקונפליקט הזה ,טוען המשורר ,מתגבר גם כוח טיהור רב עוצמה של האמנות.
זה היה סוג של הפיצוי המיוחל על ההתפוררות והזוועות של מלחמת העולם הראשונה ומלחמת האזרחים .בקיץ  1917גילה
פסטרנק לעצמו ,לפי דבריו" ,הנצח שירד ארצה" .הכותרת של הספר "אחותי  -החיים" קשורה לעיקרון של יראת כבוד לכל החיים .מכאן -
"הגדרת השירה" של פסטרנק .זה כל החיים ,היקום כולו בכל מגוון הצלילים והריחות ,המבול של הצבעים ,העושר של התחושות.
במרכז הספר ,נושא האהבה החובק את העולם כולו ומלא התלהבות ,שבו מעורבים גם הטבע והאירועים של החיים הסובבים.
בהירהור על יסודות ההוויה ,פסטרנק מעמיד את האהבה על המקום הראשון .אהבה היא לא רק הרגשה אנושית ,אלא עיקרון החיים,
הבסיס שלהם  .אישה היא לא רק היצור העיקרי ביקום של המשורר ,אלא היא יכולה להפוך את העולם לנסבל אם לא מלא שמחה למשורר
האוהב אותה .היא ,האישה האהובה ,עוררה לחיים את הספר "אחותי  -החיים" .מבנה הספר נקבע על ידי האהובה :על ידי מיקומה ,על
ידי מה שהיא קוראת ,על ידי בידוריה; האהבה של פסטרנק גובלת בהערצה הדתית .היחסים בין פסטרנק לבין אלנה וינוגרד ,שאותה
הכיר מאז היותה נערה  ,היו אפלטוניים ברובם .רחוק הם לא הלכו ,המקסימום שהיה שם ,זה נשיקות די חופשיות .פסטרנק עצמו טען כי
הצד הממשי של האהבה לא הגיע לנקודת על .אבל בספר זה ברור למדי כי המשיכה ההדדית הראשונה כן הייתה .אושר קצר ,ניצוץ קצר
של עניין הדדי ,ולאחר מכן ניתוק ארוך מנשוא ,במהלכו הגיבור הלירי שהוא מאוד דומה לפסטרנק עצמו ,מגלה לפתע כי היא מעולם לא
אהבה אותו ,יותר מזה ,היא לא שייכת לו ,והיה לה רומן עם בן דודתה ,ידידו של המשורר ,ושהיא כל הזמן שרוייה בזיכרונות על חתנה -
קצין נאה ,שהוצא להורג על ידי חייליו המורדים .הבעייה היא שפסטרנק לחלוטין אינו יכול להאמין ואינו רוצה להאמין שהיא אינה שלו.
אחריה הוא הולך לחלקי הערבה הדרומיים של רוסיה ,ויוצר רישומים יפים של הטבע והחיים שם.
שירתו של פסטרנק חודרת אל פרוזת החיים ,ממלאת אותה ביופי .הפרוזאיזמים חדלים מלהיות כאלה .הנשגב בהרמוניה הגבוהה
מצטרף ונעשה למשהו אחד עם הארצי ,הרגיל .תפקידיו של המשורר  -לא לשבור ,לא להפחיד ,אלא להפוך לאוזניים ,לנחיריים ,לעיניים,
ולספוג הכל מה שמשדר ומפזר הטבע.
אולי האפשרות להרגיש כך את החיים ניתנת רק ברגעים נדירים ,קטסטרופליים של ההיסטוריה של כדור הארץ ,אשר היא כפליים
ובשילוש מחדדת את התפיסה הפואטית" :בקיץ הזה הידוע של  - 1917אומר הסופר  -במרווח בין שתי תקופות מהפכניות [פברואר
ואוקטובר  ,]1917היה נדמה כי יחד עם העם נואמים ומשתתפים בעצירות כבישים ,עצים וכוכבים .האוויר מקצה אחד ועד הקצה האחר
היה אחוז בהתלהבות חמה ונראה כיישות בעלת שם ,בעלת נפש ורואה עתידות" .פסטרנק קיבל הזדמנות זו ,כמשוררים מעטים ,להביע
בשירים תחושה של רעננות ,בריאות וחידוש ,שנגרמה על ידי תחושה גדולה.
השירה של בוריס פסטרנק אינה קלה לתפיסה .הסיב ה כאן היא לא רק במורכבות הפואטיקה שלו ,אלא גם בעומק ובדינמיקה של
המחשבה .ייחודם של רוב שיריו של פסטרנק שהם עוסקים בפיתרון של שאלות פילוסופיות ,השקפת עולם .הרעיון של אחדות האדם עם
הטבע ,של המיזוג עם היקום ,מייצג את המושג הפסטרנקיאני של החיים .שירת פסטרנק היא הירהורים על אהבה ,על חיים ומוות ,על נס
הקשר האנושי ,על העתיד ,על טבע האמנות .הוא מלא באהבה לאנשים ,באור .הבעיה הפילוסופית העיקרית היא בעיית ההוויה .שירתו
עצמה היא ביטוי תמידי של הפתעה והערצה על נס החיי ם .גיבור שירתו של פסטרנק מקבל את ההוויה כפי שהיא; שלמותה ,תועלתיותה

– אין לו שום ספק בהן .יראת כבוד לחיים משתרעת על כל צורותיהם ,מבלי לפגוע ברוח הגדולה שלה על ידי חלוקה והפרדה בין הנצחי
והזורם ,בין הנשגב והארצי .הערצת נס החיים  -זה מה שפסטרנק הביא לשירה.
כל שירתו של פסטרנק היא מעין הימנון לפרטים ולפרטי פרטים .יש לו הבנה משלו של העולם ודרכו שלו להביע את זה:
אקספרסיבית ,דינמית ,מטאפורית .הפילוסופיה של פסטרנק חיונית ואופטימית.
הנאום אשר "מתפרץ מרגש" וב"התייפחות" ,צפוף במילים מתגבבות ומטפסות אחת על גבי השנייה; יכולתו לחשוב ולדבר לא
בשורות נפרדות ,אלא בבתים ,מחזורים וביטויים – הם מאפיינים לסגנונו של פסטרנק .הקורא צריך להפעיל דמיון מקסימלי.
ברבות מעבודותיו מתחיל פסטרנק לנוע ממוסיקה; זה נכון במיוחד עבור הספר הזה .הכישרון של בוריס פסטרנק מאחד בתוכו
באופן אורגני את "המתנות" אשר המשורר קיבל מהוריו :האב  -הצייר" ,גאון של הרגע" ,כמו שהוא נקרא בפי בני דורו ,ואמו  -פסנתרנית
וירטואוזית .הציור והמוזיקה התמזגו במילה פואטית.
הספר "אחותי  -החיים" קשה מאוד לתירגם :הדימויים בשירים והשפה קשורים באופן הדוק להיסטוריה רוסית ,טבע וחיים במולדתו,
אוצר המילים עשיר במילים נדירות ,בשימוש משכבות שונות של השפה ותחומי החיים; הוא מרבה במשחקי צלילים ומובנים של המילים,
קופץ מן התמונה לתמונה ומדימוי לדימוי ללא קשר ביניהם ,אשר נשאר ברקע( .כדוגמה ,מובאות הערות יותר מפורטות לתרגום השיר
"אחותי  -החיים").
מקורות:
http://loveread.ec/read_book.php?id=67568&p=40#gl_11
" Dm.Bykovבוריס פסטרנק" פרק IX
http://silver-age.info/o-knige-pasternaka-sestra-moya-zhizn/0/
" Vyach.Ivanovהילולות של עידן הכסף"
התרגום מובא בקיצורים לא גדולים.

«Сестра моя – жизнь»
Лето 1917
Посвящается Лермонтову
Es brаust dеr Wаld, аm himmеl Ziеhn
Dеs Sturmеs Dоnnеrflűgе,
Dа mаl' iсh in diе Wеttеr hin,
O, Mädсhеn, dеine Zűge.
Niс. Lenаu

Памяти демона
Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

" החיים- "אחותי
1917 קיץ
קדש ללרמונטוב
Es brаust dеr Wаld, аm himmеl Ziеhn
Dеs Sturmеs Dоnnеrflűgе,
Dа mаl' iсh in diе Wеttеr hin,
O, Mädсhеn, dеine Zűge.
Niс. Lenаu )*

ְלזִ כְ רֹו ֶׁשל ֵּדמֹון
)**
,מתמר היה בא
. עף כחֹ ל מה ֶּקרח,בלילֹות
:ּוּלרּוח צּוה
."לילל!" – בכנפֹו מנצח

Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

 ל ֹא שזר,ל ֹא יבב
. מצֻלֶּ ֶּקת,יד ביד – חֲ ׂשּופה
אֶּ בֶּ ן לּוח נשאר
.מּול חֹומת המקדש הנס ֶּד ֶּקת

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

ל ֹא פרכס צל חּור
,כגבן מכֹער מּול ה ֶּר ֶּשת
וזּורנה ***) ליד נר
.דֹור ֶּשת
ֶּ "הֲ שלֹום לנסיכה?" ל ֹא

Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.
От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга,- лавиной вернуся

,ׂשערֹו אז חרק
.כמֹו זרחן אֹור השליח ב ֶּשצֶּ ף
,ל ֹא שמע ה ֲענק
.איְך הלבין הקוקז מהעֶּ צֶּ ב
,הּוא עמד מּול חלֹון
הֶּ עֱלה אֶּ ת עיניו אֶּ ל הגֹ בּה
:ונשבע בקרחֹון
. כמפֹ לֶּ ת אשּובה- ,נומי נא

.
*) היער גועש ,בשמים עפות עננות סערה,
אז בתנועת הסופה אני רואה את קווי פניך ,פני נערה.
נ.לנאו (גרמנית)
**) הכוונה היא לגיבור ולגיבורה של הפואמה "דימון" מאת מיכאיל לרמונטוב
(ראה באתר זה את התרגום לעברית של הפואמה ושירים בודדים שלו)
***) זורנה – כלי נגינה עממי ,דומה לאבוב

ןֲלצִ פָּ ִריםֲלָּ ִשיר
םֲהגִ יעַ ֲזְ ַמ ְ
ה ִא ִ
עַ ל ַהּׁשּורֹות ַהאֵּ לֶׁ ה
על מדרכה אֶּ כתֹש אֹותן
עם ֶּש ֶּמש ּוזכּוכית כֹוסֹות.
בחֹ ֶּרף לתקרה אתן
לקר ֹא ּולפנֹות לחות.
עֲלית-הגג גם תדקלם,
תקֹ ד לחֹ ֶּרף ,לתריסים,
עד לכרכֹב בליל ירקם -
שטּויֹות ,צרֹות וסימנים.
אֶּ ת סֹוף השיר והתחלה
ה ֶּשלֶּ ג לבּסֹוף יסתֹם.
הנה ,ה ֶּש ֶּמש שּוב עֹולה,
ל ֹא כְך היתה היא תמֹול-שלשֹום.

*) Бушует лес, по небу
пролетают грозовые тучи,
тогда в движении бури
мне видятся твои девичьи черты.
Н. Ленау (нем).

Не время ль птицам петь
Про эти стихи
На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.
Буран не месяц будет месть,
Концы, начала заметет.
;Внезапно вспомню: солнце есть
Увижу: свет давно не тот.

חג-המֹולד יבֹוא מהר
עם יֹום בהיר ,עֹורב-גֹוזל,
דברים רבים הּוא יברר
ֶּששנינּו ל ֹא ידענּו כלל.

Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Прояснит много из того,
Что мне и милой невдомек.

אֶּ כרְֹך צעיף סביב הצּואר,
אֶּ צעק מצֹוהר" :ילדים,
הגידּו ,איזֶּה אֶּ לֶּ ף כבר

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас

Тысячелетье на дворе?

"? חֲ ביבים,שנה אֶּ צלנּו

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.

,אְך מי ל ֶּדלֶּ ת שביל פשט
?לחֹור בתֹוְך הּסֹולֶּ ת פֹ ה
,(עשנתי עם לֹורד בירֹון קצת
,שתיתי כֹוס עם אֶּ דגר פֹו

)*

,בגיא דריל בקרתי אז
במחֲ נֶּה וחש עֲדין
אֶּ ת החיים כמֹו רעד עז
). כמֹו כֹוס ֶּשל יין...ֶּשל לֶּ רמֹונטֹוב

,*) לרמונטוב גּורש לקווקז לשרת בצבא כעונש
)אחרי שכתב שיר "על מות המשורר" (על פושקין
Тоска
Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.

גּועים
ִ ֲגַע
ציה נחרה לסֶּ פֶּ ר ֶּזה
,להיֹות לֹו מֹוטֹו
 קיפלינג הזה,אר ֶּיה שאג
.ותר לצפֹות בֹו

Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, ляская и гладясь
Иззябшей шерстью.

,פער באר געֲגּועים
,כמיה בלי ג ֶֶּּמר
התקרקשּו המתפנקים
.קפּואי הצֶּ ֶּמר

Теперь качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.

בשיר שבים להתנדנד
,מחּוץ לטֶּ ֶּקס
ּומׂשתרכים בטל ואד
.בשנת הגנ ֶּגס

Рассвет холодною ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.

זריחה כלטאה קרה
,לבֹור זֹוחֶּ לֶּ ת
בג'ּונגל טחב אזכרה
.וריח קטֹ ֶּרת

 החיים- אחותי

Сестра моя – жизнь
Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

, החיים שּוב עֹולים על גדֹותים- אחותי
.כמטר אֲ ביבי מתנפצים לפסיפס
)* כיס על שר ֶּש ֶּרת עֲדין-בעֲלי שעֹון
)**
. מכישים כמֹו נחש מנֻמס,סֹולדים

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.
Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе.
Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

.כי יש לזקנים נמּוקים שוי ֶּק ֶּשב
: נמּוקָך ל ֹא שוה הּוא קליפה,מּובן
,ֶּשם צבע בסגֹ ל עין ו ֶּד ֶּשא
ֶּ כאלּו הג
.לאֹ פֶּ ק ניחֹוח רטֹ ב ֶּשל רכפה
 כ ֶּשקֹורא אתה בתא רכֶּבֶּ ת,במאי
,על שעת הגעה אֶּ ל עירָך הכסּופה
מכל כתבי קֹ ֶּדש לָך היא נח ֶּשבֶּ ת
)***
.ּוממזרנָך מאֻ בק מּסּופה
)****

פתאֹום בׂש ֶּדה הבלם הנֹובח
,בסְך השתּויים על רציף מתנגּף
,ואיש ממזרן "ל ֹא ֶּשלנּו" גֹונח
.ה ֶּש ֶּמש בצער ֶּשלי תשתתף

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь со ступенек к звезде.

, "מצטעֶּ ֶּרת:והמצלה בשלישית
,"! חֲ ברים, אְך ל ֹא כאן, כמּובן,חֲ בל
,וריח הליל הנׂשרף מה ֶּדלֶּ ת
.ּוממדרגֹות עֲרבה – למרֹומים

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

,שנה מתּוקה לשֹוכבים בתֹוְך בית
'ואֲ הּובתי ישנה כמירז
,בזמן ֶּשלבי בין קרנֹות נע עד מיט
.זֹורק מדלתֹות אש בליל ל ֹא מּוחש
 בתקופה.) שרשרת, צרפתית- breloque( "*) במקור – "אנשים עם ברלֹוק
,כיס עשוי או מצופה זהב או כסף-ההיא אנשים עמידים השתמשו בשעון

כשהשרשרת נשארת גלוייה לעין – רמז למעמד חברתי של האיש  .זאת לא
יכולה להיות שרשרת של מונוקל (האופנה הגרמנית) ,כי החל משנת – 1914
עת תחילת מלחמת העולם הראשונה ,בה נלחמה רוסיה נגד גרמניה ,כל מה
שהזכיר את האויב יצא מיד מכלל שימוש .גם את שם הבירה שינו מפֶּ טֶּ רבּורג
לפֶּ טרֹוגרד (בּורג בגרמנית וגרד בסלבית – עיר)
**) במקור "כמו נחשים בשדה שיבולת-שועל" .נחשים אלה קטנים  ,לא
מסוכנים לבני אדם ומכישים כאילו בנימוס
***) במקור – "ומהקנפֶּ ה השחור מאבק וסופה" .קנפה ( canapéבצרפתית –
א' – כריך קטן על המקלון ,ב' – כובע נשי קטן עם נוצה ,ג' – ספה קטנה) .כאן
– מושב מרופד עם מזרן בתא הרכבת ,אשר בזמן המהפכה והמלחמה היה
בלה ומלוכלך.
****) במקור – "בכפריים השלווים ביין פרובינציאלי"
ַהגַן ּבֹוכֶׁה

Плачущий сад

מפלֶּ צת! – מפיל אגֶּל ,ואֹ זֶּן
כֹורה :לבד בתבל הּוא?
ֶּ
מֹועְך בד כצעיף בחֹ פֶּ ן,
הֲ אם יש מי ֶּשרֹואֶּ הּו?

Ужасный!- Капнет и вслушается,
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

סֹובל מבצֶּ ֶּקת וכאֹוס,
אדמת גן ספּוגית תֹופחת.
נשמע מרחֹוק ,כמֹו באֹוגּוסט:
בחּוץ החֲ צֹות מתרּוחת.

Но давится внятно от тягости
Отеков - земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

אף צליל .אין צֹופֶּ ה .הּוא בֹוטח:
ֶּשם.
הכֹל כלפני הג ֶּ
ושּוב גֹולש וקֹולח
מגג ,ממרזב על ה ֶּד ֶּשא...
עֹודני לבד כאן נֹוכח?
ֶּ
מקשיב ,קֹולי ל ֹא משמיע,
ומּוכן כבר להתיפח...
ישהּו יגיע.
אּולי מ ֶּ

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое - скатывается
По кровле, за желоб и через.
К губам поднесу и прислушаюсь,
Всё я ли один на свете,Готовый навзрыд при случае,Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.

.עלֶּ ה על הבד ל ֹא ינּוע
, שכשּוְך נעֲלים.שּום אֹור
 ּובעבּוע, אֲ נחֹות,בליעֹות
.דמעֹות ֶּשמלאּו עינים

Зеркало
В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и - прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.

ָה ְר ִאי
,בראי מתנדף כעת ספֶּ ל קקאֹו
: ראי.וילֹון מתנדנד
, אֶּ ל הכאֹוס, אֶּ ל הּסבְך- לגן במשעֹול
.אֶּ ל הנדנדה רץ ראי

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает тень.
И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.

שם הארנים מפיצים משמים
;זפתם באֲ ויר האצל
,פזרה הגנה זכּוכיֹות משקפים
.בספֶּ ר קֹורא שם צל
, לחֹ ֶּשְך,פשפש
ּ  מחּוץ ל,אֶּ ל ֶּרקע
לריח תרּופֹות הרדמה
-  שבלּולים אצה ֶּד ֶּרְך,מלאת סעפֹות
.מנצנֶּצֶּ ת קורצה חמה

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо - и не бьет стекла!
Казалось бы, все коллодий залил,
С комода до шума в стволах.

מפלֶּ צֶּ ת גן באּולם מתר ֶּחבֶּ ת
! בלי לשבֹר כלים,בראי
- נראֶּ ה כי ה ֹכל הּוצף כאן ב ֶּדבֶּ ק
,משדה עד לרעש גזעים

Зеркальная все б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, Гипноза залить не могла.
Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,

,נראֶּ ה כי מראה שטפה ֶּד ֶּרְך וׂשיח
,במי ֶּקרח הל ֹא מזיעים
- ,בל עץ ל ֹא ימריר ולילְך ל ֹא יריח
.אְך עֹוד ההפנּוט מרדים
)*

:העֹולם בתֹורה ֶּשל ֶּמס ֶּמר בטּוח
רק הרּוח תּוכל להדק
, התנפץ בבדֹלח,מה ֶּשהתפרץ לחיים

И радо играть в слезах.
Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо - и не бьет стекла.

.ב ֶּדמע ׂשמח לׂשחק
אֶּ ת הנֶּפֶּ ש ל ֹא תנפץ במלחת
.ול ֹא תחפֹ ר כמֹו מטמֹונים
מפלֶּ צֶּ ת גן באּולם קֹולחת
. בלי לשבֹר כלים,בראי

И вот, в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизни
Глазами статуй в саду.

,ֶּשת
ֶּ  בא ֶּרץ הז ֹאת המשג,עכשו
.עיני חֲ סרֹות שנה
,כְך זֹוחלים שבלּולים אחר ֶּּג ֶּשם
.כמֹו עיני הפסלים בגנה

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.

,המים מרשרשים באזנים
.על קצֹות אֶּ צבעֹות קֹופץ סיס
,אֶּ פשר בגרגר להשחיר ׂשפתים
. ֻקנדס-לצחֹ ק ממעֲׂשה

Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет - и не бьет стекла!

מפלֶּ צֶּ ת גן באּולם מק ֶּרבֶּ ת
,אֶּ ל הראי אֶּ גרֹופים
,עֹוקבֶּ ת
ֶּ , תֹופֶּ סֶּ ת,רצה אֶּ ל נדנדה
! בלי לשבֹר כלים- מרעידה
 יוצר דוקטרינת "מגנטיות, רופא ומרפא גרמני- )1734-1815(  ֶּמס ֶּמר.א.*) פ
"בעלי חיים
י ְַל ָדה

Девочка
Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.
Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.

לנה עֲננת זהב קטנטֹ נֶּת
....על חֲ זה שקיף ענק
)"לרמונטוב "שקיף.(מ
 בן ֶּרגע,מן הנדנדה ֶּשבגן
פֹורצֶּ ת בד לראי
ֶּ
 כדי טפת ב ֶּר ֶּקת, קרֹובה,ֲענקית
.על קצה המכחֹול להביא

Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, с сад, а характером
Сестра! Второе трюмо!
Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это,- гадает,- глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?

הגן ֶּנ ֱעלם בהּוריקן טרֹופי
.עם מהֲ ֻלמה בפנים
-  בעֲלת אֹ פי, גדֹולה,בׂשר-שארית
!אחֹות! הראי השני
אֲ בל כ ֶּשאֶּ ת הבד בגביע
,ל ֶּש ֶּקף ראי מגישים
 אֶּ ת עיני מדמיע- ,חֹושבֶּ ת
ֶּ
- ,מי ֶּזה
?כלּוא אֱ נֹושי-בנים בית

Ты в ветре, веткой пробующем

ּבֹוד ֶׁקת
ֶׁ רּוח ַה
ַ  ְּב,אַ ְת כָאן

Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

:בֹוד ֶּקת
ֶּ  ברּוח ה,את כאן
- הֲ אם הגיע זמן
שֹור ֶּקת
ֶּ  צפֹור,ענף לילְך
.כמֹו דרֹור רטֹ ב קטן

У капель - тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

,כבדּות טפֹות שוה ל ֶּחפֶּ ת
,הגן מבריק כחֹול
,לח בֹו כל שבֶּ ט וכל נֶּבֶּ ט
.מרֹוב דמעֹות כחֹ ל

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

,טפלתי בֹו מתגעגע
הּוא לתחיה בליל
, בקֹוציְך מתנֹועע,קם
. ממלמל,מריח

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.
Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,

, גֹונח,שעֹות הקיש חשּוְך
,גם תריס טרטר חבּוט
פתאֹום בגדים מלאּו בריח
.מריר ֶּשל רטיבּות
הּוא מבֻ לבל מעט עֲדין
, זמנים,מרֹוב שמֹות

Обводит день теперешний
Глазами анемон.
Дождь
Надпись на "Книге степи"
Она со мной. Наигрывай,
Лей, смейся, сумрак рви!
Топи, теки эпиграфом
К такой, как ты, любви!
Снуй шелкопрядом тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!
- Ночь в полдень, ливень — гребень ей!
На щебне, взмок — возьми!
И — целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!

על יֹום חדש מביט בעין
.ֶּשל יקנתֹון מקסים
גֶׁשם
ֶׁ ַה
"הכתובת על "ספר הערבה
, הטביע.שיר! היא אתי
, נפץ עיפה,צחק,זרֹם
:כאֶּ פיגרף חריע
!" אהֲ בה- ֶּשם
ֶּ "כמֹו ג
,סֹ ב כמֹו עם חּוט תֹולעת
.הקש על החלֹון
,כרְֹך עד טרּוף הדעת
!עד חֹ ֶּשְך אחֲ רֹון
- מטר בצהרים
. מטמין, מחשיְך:מסרק
,עצים שלמים לעין
! ליסמין,לצֶּ דע

Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись, — ниц!
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.

..!הלל חֹ ֶּשְך מצרים
! נֹופלים, קטטה,צחֹוק רם
פתאֹום מגיח ריח
.אלפי בתי חֹולים

Теперь бежим сощипывать,
Как стон со ста гитар,
Омытый мглою липовой
Садовый Сен-Готард.

עכשיו נרּוץ עם רּוח
, כמֹו צליל נֻגן,לצ ֹבט
בין התרזֹות שכּוח
.גֹוטהרד ֶּשל גן-אֶּ ת סן

Книга степи
До всего этого была зима
В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заранен.
Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.
Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.
Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.
Снег все гуще, и с колен В магазин
С восклицаньем: "Сколько лет,
Сколько зим!"
Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!
Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков,
Выводил.

רֲהע ָּרבָּ ה
ָּ ֵספ
ֲ
ִל ְפנֵּי כָל זֶׁה ָהיָה חֹ ֶׁרף
בוילֹון ֶּשל תחֲ רה
.העֹורבים
הם בחֲ רדת קרה
.חֲ דּורים
 הזועה,בא אֹוקטֹובֶּ ר
הנֹוראה
על טפ ֶּריה לקֹומה
.כבר עֹולה
ּולכל הבקשֹות
להגן
על אֹוקטֹובֶּ ר עם המֹוט
!גדּוד הכן
עץ אֶּ ת הרּוחֹות מֹוביל
בשריקה
להביא בּולים בשביל
.הֲ סקה
)*
 למחסן- מהארכֻבֹות
הגזרים
 "עדן:עם קריאת ׂשמחה
)**
"!ועדנים
 חּור,ֶּשלֶּ ג בא סמיְך
,ּומלבין
כמה מפרסֹות פזר
!קֹוקאין
ּוב ֶּמלח הרטֹ ב
,השביר
 אֶּ ת המכאֹוב,כמֹו כתמים
.הּוא הסיר
 שהמילה דורשת פרשנות – ארכֻבה, נדמה לי."*) במקור – "מברכים
"! כמה חורפים, "כמה קיצים:**) במקור פתגם רוסי דומה

Из суеверья

ִמתֹוְך אֱ מּונָה ְתפֵּ לָ ה

Коробка с красным померанцем Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

חֶּ דרֹון ֶּשלי – קּופסה בצֶּ בע
- אדֹם כפֶּ רח
 ֶּקבע-די כבר מלחיֹות עד ֶּקבֶּ ר
!אֹורח-דיר

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И - пенье двери.

מאֱ מּונה תפלה אּוֶּלֶּ ת
.לכאן חזרתי
-  ו ֶּדלֶּ ת,חּום כמֹו אלֹון טפֶּ ּט
.שירּה זכרתי

Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки
И губ - фиалок.

,גם אֶּ ת ידית הבריח ל ֹא עזבתי
,גם פי הּו ֶֶּּרד
מצחי לבלּוריתְך קרבתי
.הנֶּה ֶּד ֶּרת

О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: “Здравствуй!”
Грех думать - ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

 ּומס ֶּרבֶּ ת,נּסית לחמֹק
,כבשת ה ֶּרגֶּש
אְך ׂשמלתְך ציצה כמֹו נֶּבֶּ ט
.אפריל ל ֶּש ֶּמש
)*

: , חֲ לילה, לא,את ל ֹא וֶּסטלקה
,כסא לֹוקחת
,הֹורדת חיי מרף כאלּו
.סחי מנפחת

*) וסטלקה – כוהנת בטולה של האלה ֶּוסטה ברומא העתיקה

Не трогать
“Не трогать, свежевыкрашен”,Душа не береглась,
И память - в пятнах икр и щек,

!ל ֹא לָ גַעַ ת
"! אל נא תגע,"צֶּ בע טרי
,אְך ל ֹא זהירה הנֶּפֶּ ש די
נשאר הזכֶּר ֶּשל מגע

בשֹוק ,בלחי ּובׂשפתי.
יֹותר אֲ ני אֹוהב אֹותְך
מכל תכּונֹות ֶּשלְך תמיד,
על כְך ֶּשהעֹולם כל כְך
*)
אתְך לבן ,יֹותר מּסיד.
נשבע לְך ,אהב-עֲרפֶּ ל:
הּוא עֹוד עתיד לבן להיֹות
מהֲ זיה ּומאהיל,
מר ֹאש כרּוְך בתחבֹושֹות.

И рук, и губ, и глаз.
Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтелый белый свет
С тобой - белей белил.
И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
!Чем белый бинт на лбу

*) ברוסית נהוג לומר על העולם "עולם לבן (מואר)"
נִ ְפלָ א ִש ַח ְק ְת אָ ז ּבַ ַת ְפ ִקיד!

!Ты так играла эту роль
*)

נפלא ׂשחקת אז בתפקיד!
שכחתי :הלחשן  -אֲ ני!
אְך אם יֻחלף ,תּוכלי תמיד
לשיר כְך בשני.

!Ты так играла эту роль
!Я забывал, что сам – суфлер
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой ни совлек.

לאֹ ֶּרְך הֶּ עבים לאט
לשּוט המשכנּו מּול הכר.
את בתפקיד נפלא ׂשחקת,
כמֹו בּסירה נהר!

Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошеных кормов.
Ты так играла эту роль,
!Как лепет шлюз – кормой

מעל להֶּ גֶּה עפת נמּוְך -
כמֹו מין סנּונית בת כנף אחת,
את טֹוב מכל תפקיד ֶּשלְך
תפקיד ׂשחקת!
אז ב ּ
*) עוד בהיותו תלמיד גימנסיה ,פסטרנק התאהב בבתו של "מלך התה"
ויסוצקי .אך העלמה סירבה להינשא לו .מאוחר יותר הוא חשב שהסיבה
האמיתית הייתה ביישנותו ,שהוא בעצמו גרם לכישלון .אבל ,כשהשיר נכלל
בספר זה ,אפשר לראות בנמענת את אלנה וינוגרד

И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так!– ты лучше всех ролей
!Играла эту роль

Балашов

ּבָ לָ שֹוב

По будням медник подле вас
Клепал, лудил, паял,
А впрочем - масла подливал
В огонь, как пай к паям.

)*
,מסגר שם בימֹות חֹ ל הלחים
, בדל עקש,סמרר
בעֶּ צֶּ ם הּוא הֹוסיף שמנים
.כמניה לאש

И без того душило грудь,
И песнь небес: "Твоя, твоя!"
И без того лилась в жару
В вагон, на саквояж.

,גם כְך החֶּ ֶּנק בגרֹון
גם כְך נשפְך מן המרֹום
שיר "היא ֶּשלָך!" אֶּ ל הקרֹון
.ועל התיק בחֹום

Сквозь дождик сеялся хорал
На гроб и в шляпы молокан,
А впрочем - ельник подбирал
К прощальным облакам.
И без того взошел, зашел
В больной душе, щемя, мечась,
Большой, как солнце, Балашов
В осенний ранний час.
Лазурью июльскою облит,
Базар синел и дребезжал.
Юродствующий инвалид
Пиле, гундося, подражал.
Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.

טפטף עם ֶּג ֶּשם צליל כֹורל
)(תהֲ לּוכת עדה
 ארֹון ֶּשל ז''ל,הרטיב גלימֹות
.מ ֲענני פרדה
,גם כְך עלה פתאֹום כאֹוב
,אֶּ ל דוי נפשי נכנס
גדֹול כמֹו ֶּש ֶּמש בלשֹוב
.השכם בב ֶֹּקר אז
בתכֶּלֶּ ת יּולי מעליו
.בזר קשקש באֹור
, בנֶּפֶּ ש מעֹ רב,נכֶּה
. חקה מּסֹור,הסניף
 ומי חרץ:תשאל אֹותי
?ֶּשדבר טפש קדֹוש יצרֹב
, זֶּה טֶּ בע חץ,זֶּה טֶּ בע עץ
! ׂש ֹרף- זֶּה טֶּ בע קיץ
דרומי של רוסיה-*) בלשוב – עיר בחבל אמצעי

Подражатели
Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею - в песок,
Гремучей ржавчиной - в купаву.
И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: “Простите,
Но бросьтесь, будьте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.
Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет.
Но… бросьте лодкою бряцать:
В траве терзается образчик”.
Образец
О, бедный Homo sapiens,
Существованье — гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.
Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни — с час.
С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.
Одна из южных мазанок
Была других южней.
И ползала, как пасынок,

ַח ָק ִאים
 אֶּ ל המדרֹון.היֹום להט
 והשר ֶּש ֶּרת,נגשה סירה
המצלצֶּ לֶּ ת כמֹו שפיפֹון
.נפלה על קרקע מפרפֶּ ֶּרת
.ּושנים עטּו על החֹול
, אֶּ לא- , לצעֹ ק רציתי- ,"סליחה
נא יחד אֹו לחּוד לפֹ ל
,למים! חקּויכם הּוא פֶּ לֶּ א
 אְך הברזֶּל,כֹה מדֻ יק
.שר ֶּש ֶּרתכם גֹורם לי עֶּ צֶּ ב
, הפסיקּו לצלצל,אנא
."כי מפרכס מקֹור בעֶּ ֶּׂשב
דֻּ גְ ָמה
,דל בֶּ ן המין האֱ נֹושי
.כל קיּומֹו הּוא עֹ ל
לחֲ גּורה לתחֹ ב שנים
.אֶּ חד כזֶּ ה יכֹול
,ברעב ּובב ֹצ ֶּרת חי
,במאֲ בק איֹ ם
, ודאי,ואיש מהֶּ ם ל ֹא חש
. ליֹום- ֶּשנס חיים
שתיתי זיונית מיד
 ּותפלתי,ֶּשלּה
 ּולעד, עינֶּיה- תמיד
.בֹועֶּ ֶּרת נשמתי
 מהבקתֹות,ובדרֹום
.אחת דרֹומית היא קצת
 העֶּ ֶּׂשב עֹוד,כמֹו בן חֹורג

Трава ногах у ней.
Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.
Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.
Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.
Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех рощ ракитовых,
Куда я письма слал.

.רגלים לּה לפת
 ּומׂשּוכה.בד התיבש
אלי מהגנה
,עֲדין נמ ֶּשכֶּת בפריחה
.אף כי עברה שנה
,היא ל ֹא נשכחת גם עכשו
.מאֹ ד לי יקרה
קלפת חמניֹות לאף
.אז רּוח לי פזרה
, סּומא ממש,כּוּנה אֹותי
,בחֶּ למיֹות לכאן
כדי לבקש אֹותְך נֹואש
.ממׂשּוכֹות כֻלן
ירדתי וצפיתי שם
,ב ֶּש ֶּמן שלּוליֹות
- בחֹ ֶּרש ר ֶֹּתם מגֻשם
.המען לאגרֹות

Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва,
Плясали в кольцах, в конусах
По насыпи, по рвам,

כן תחילה-ממֹוסקבה לפני
.יצאה רכֶּבֶּ ת אט
בין סֹוללה לתעלה
- ,רקדנּו ֶּרגע קט

А уж гудели кобзами
Колодцы, и, пылясь,
Скрипели, бились об землю
Скирды и тополя.

ונהמּו כמֹו לאּוטֹות
 אבק,כבר בארֹות
, על צפצפֹות,על מתבנים
.ועל שני חרק

Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.

,גם אם הֲ וי קשרים משחית
,הֹורסֶּ ת יהירּות
ֶּ
אנּו בחֲ ניקה סֹופית
.מזכֶּר ֶּזה נמּות

Развлечения любимой
Душистою веткою машучи
Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.
На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум,- и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.

ֲ יֲהאהּובָּ ה
ָּ ּדּור
ֵ ִב
ֲ
יחנִ י ְמנ ְַפנֶׁפֶׁ ת
ָ ְּבבַ ד ֵּר
,בבד ריחני מנפ ֶּנפֶּ ת
בליל לריחֹו מסתגֶּלֶּ ת
מפֶּ רח לפֶּ רח חֹולֶּ פֶּ ת
.לחּוט ממטר מבֻ לבֶּ לֶּ ת
חֹומ ֶּקת
ֶּ
ושּוב מגביע
 ּובשנים,לפֶּ רח אחר
טפה עֲצּומה מב ֶּר ֶּקת
.תלּויה בישנית בשּולים

Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится,- их две еще
Целующихся и пьющих.

,וגם אם הרּוח הֹופֶּ כֶּת
,פֹוחֶּ סֶּ ת אֹותן ושֹוטחת
: ּולהפֶּ ְך,שלמֹות הּטפֹות
.שתיהֶּ ן מתנשקֹות כבר ביחד

Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.

,וכל הּטפה הצֹוחֶּ ֶּקת
...רֹוצה מהפֶּ רח לברֹח
,אֹותן ל ֹא תציל מצלֶּ ֶּקת
.אֲ בל גם לחתְֹך אין שּום כֹוח

Сложа вёсла

שֹוטים הֻּ נְ חּו
ִ ַה ְמ

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины - о погоди,
Это ведь может со всеми случиться!

, הֲ זיה,הֶּ לֶּ ם סירה בחזֶּה
הבריח-חֹום במרפק ּובעֶּ צֶּ ם
...מנשיקת עֲרבה בֹוכיה
! ל ֹא ק ֶּשה להניח,כל זֶּה מֻ כר

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит - пепел сиреневый,

כְך מדברים בכל שיר הֲ כי קל
זֶּה אֹומר – אֶּ פֶּ ר לילְך בידים

Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

,וקמֹומיל קצּוץ יחד עם טל
.והחלפת כֹוכבים לׂשפתים

Это ведь значит - обнять небосвод,
Руки сплести вкруг Геракла громадного,
Это ведь значит - века напролет
Ночи на щелканье славок проматывать!

, לחבק אֶּ ת הכֹל- ּופרּושֹו
,יד להֹושיט ולגעת בּסהר
 כביכֹול,על שירתֹו ֶּשל פשֹוש
.כל הלילֹות לבזבז לל ֹא צער
ֲ גֶׁשם ְּבאָ ִביב
ֶׁ

Весенний дождь

 קצת בכה והרטיב,הּוא חיְך אֶּ ל לילְך
.לכת ֶּמרכבֹות ועצים ברעד
מּול הירח טֹור כנרים מתגנב
! ישר צעד, אֶּ זרחים.אֶּ ל התאטרֹון

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.
Под луною на выкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

, כגרֹון בדמעֹות.שלּוליֹות על האֶּ בֶּ ן
.ורדים ֲעמֻ קים – יהֲ לֹום אש במים
ואֹ ֶּשר רטֹ ב מֻ ּטל חֶּ ֶּרש כלֹוט
. על עבי שמים, על ריסים,ֲעליהֶּ ם

Лужи на камне. Как полное слез
Горло - глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья - на них, на ресницах, на тучах.

,הירח לראשֹונה מהּטּורים האלֶּ ה
מ ֶּרטֶּ ט ׂשמלֹות ּומנאּום מאֻ שר
, כאֶּ פֹוס ֶּשל פֶּ לֶּ א,מפּסל ב ֶּגבֶּ ס
.פרֹוטֹומה ֶּשאיש לפניו ל ֹא יצר

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовою эпопеею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

בלב ֶּשל מי כל דמֹו בֹורח
? מהר מלחייו יֹורד,לתהילה
 השר הבֹוטח:הנה הּוא פֹועם
.אֶּ ת הפיֹות ּוכלי הדם מלכד

В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.
Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: 'Керенский, ура!',
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

)*

ֶּשם
ֶּ  מקהלה אֹו ג,ואין ֶּזה לילה
,"! ידיד, הידד,"ק ֶּרנסקי
ֶּ :מתפרצים
ֶּשת
ֶּ זֹוהי לפֹורּום יציאה מרג
. חֲ סרֹות עתיד,מן הקטקֹומבֹות

ל ֹא פיֹות ,ל ֹא נהמת המֹון ,ל ֹא ו ֶֶּּרד:
לפני התאטרֹון – גאּות עֲ צּומה
ֶּשל ליל אירֹופה – מתנדנ ֶֶּּדת ,סֹועֶּ ֶּרת,
על אספלט ֶּשלנּו גאה בעצמה.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром - прибой
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

*) קרנסקי – ראש הממשלה הזמנית של רוסיה בין המהפכות פברואר
ואוקטובר 1917
כֹוכ ִָבים ְּב ַק ִיץ
מ ֶּשהּו נֹורא מספרים,
נֹותנים כתֹובֶּ ת מדֻ ֶּי ֶּקת,
פֹותחים ,שֹואלים ונעים
בֹור ֶּקת.
כמֹו על הבמה ה ֶּ
הדּממה ,את טֹובה ביֹותר
מכל ֶּששמעתי פעם.
יש בריֹות  -אֹותם מיּסר
עֲטלף ,ממלא בזעם.
בלילֹות יּולי כל פרור -
פתאֹום בלֹונדיני לפֶּ לֶּ א.
בשחקים תרּוץ מתֻ אר
לכל השטּויֹות כאלֶּ ה.
מאירים ,נֹושמים ׂשמחה
בעצמה כז ֹאת לז ֹרח
בקו הרֹחב זֶּה ֶּשלָך
ּובכזֶּה קו האֹ ֶּרְך.
ולרּוח יש בקשֹות:
"קצת הרימי אֶּ ת ה ֶּּו ֶּרד!" -
מבקשֹות אֹותה חֲ צאיֹות,
ׂשערׂ ,שפתים וז ֶֶּּרת.

Звёзды летом
Рассказали страшное,
Дали точный адрес,
Отпирают, спрашивают,
Движутся, как в театре.
Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.
— Июльской ночью слободы
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.
Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.
Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Всё, что им нашаркали,
Всё, что наиграли.
Уроки английского
Когда случилось петь Дездемоне,
А жить так мало оставалось,Не по любви, своей звезде, она По иве, иве разрыдалась.
Когда случилось петь Дездемоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.
Когда случилось петь Офелии,А жить так мало оставалось,Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.
Когда случилось петь Офелии,А горечь слез осточертела,С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.

Занятье философией
Определение поэзии
Это - круто налившийся свист,
Это - щелканье сдавленных льдинок.

,עֲׂשּויים מגז ֶּשל תבל
מפזרים המה ב ֶּמ ֶּרץ
,כל מה ֶּשעלה כבר לעל
.כל צלילי רעש הא ֶּרץ
עּורי אַ נְ גְ ִלית
ֵּ ִש
,ּוכ ֶּשלחיֹות כל כְך מעט נשאר לּה
: וכְך היה,ֶּדס ֶּדמֹונה פתחה בשיר
-  היא שרה, כֹוכבּה,ל ֹא על האהב
.בכתה ֲעלי הערבה הבֹוכיה
,כשלשיר ֶּדס ֶּדמֹונה התחילה
ֶּ ּו
, ואז מצאה לּה קֹול נאֹות,ועֹוז אזרה
ליֹום שחֹור מזמֹור עצּוב השאיר לּה
.דמעֹות-הדמֹון השחֹור על הֶּ אפיק
,ּוכ ֶּשלחיֹות כל כְך מעט נשאר לּה
 ואז אכן,אֹופֶּ ליה פתחה בשיר
, הּוסר לֹו,כל יֹ בֶּ ש מנפשּה הּועף
.כמֹו גבעֹולים בסערה מהמתבן
,ּוכ ֶּשלשיר אֹופֶּ ליה התחילה
- ,דמעֹות נמאס ללב עדין-ּומממרֹור
- ?עם אי ֶּזה שלל היא נספתה כאלּו
.עם הֶּ ענף ֶּשל ֲערבה וקלנדין

ֲ
ֲ
ֲ ילֹוסֹופיָּה
ִ
עסּוקֲ ְב ִפ
ֲִ
ֲ
ֲ
ירה
ָ ַהגְ ָד ַרת ַה ִּׁש
,ז ֹאת שריקה מתפ ֶּרצֶּ ת מהר
.נקישת גּושי ֶּקרח בגֹ ֶּדש

Это - ночь, леденящая лист,
Это - двух соловьев поединок.

,ֶּזה הליל בֹו עלֶּ ה מתקרר
,קרב שני זמירים בתֹוְך חֹ ֶּרש-ֶּזה דּו

Это - сладкий заглохший горох,
Это - слезы вселенной в лопатках,
Это - с пультов и с флейт - Figaro
Низвергается градом на грядку.

 תרמילים,אֲ פּונה מתּוקה
,ֶּשת
ֶּ מלאי ֶּדמע תבל מתרג
,פיגארֹו מעֶּ מדת חֲ לילים
. באֶּ ֶּשד-  נֹופל ארצה,כמֹו ברד

Всё, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

 אֹותֹו ליל חֲ רישי,זֶּה כֹוכב
מלכ ֶֹּדת-מחפׂש בקר ֶּק ֶּרת
כדי לכלּוב הדגים להביא
.על כף יד רטֻ בה ורֹועֶּ ֶּדת

Площе досок в воде - духота.
Небосвод завалился ольхою,
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная - место глухое.
Определение души
Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан - расстался с суком!
Сумасброд - задохнется в сухом!
Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан, - «Меня не затреплет!»
Оглянись: отгремела в красе,
Отплыла, осыпалась - в пепле.
Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый?

.מכל ֶּק ֶּרש פחּוס המחֲ נק
,אלּוֹ נים חסמּו אֶּ ת הרקיע
, כֹה יאֶּ ה לֹו לצחֹ ק,לכֹוכב
.אְך תבל בתֹוכּה קֹול תטביע

ֲ
ֲ
ַהגְ ָד ַרת ַה ֶׁנפֶׁ ש
לסים כמֹו אגס ֶּשבסער נפל
. הל ֹא מפֻ צל, היחיד- עם עלֶּ ה
!כמה הּוא נֶּאֱ מן – נפרד מהבד
!מטֹ רף – יחנק ביֹ בֶּ ש לבד
 "לאבּוד ל ֹא אלְך:כמה הּוא נֶּאֱ מן
:בעת סערה!" הסתכל לכל עבֶּ ר
, כֹוח רעם דֹועְך,יפיּה ֶּנעֱלם
. נשאר אֶּ פֶּ ר, נשלה,הפליגה
.אֶּ ת ארצנּו ׂשרפה הּסּופה כמֹו מֹוקד
? אֶּ פרֹוח,אתה מזהֶּ ה אֶּ ת קנָך
, ממה אתה מפחד, עלֶּ ה ֶּשלי,הֹו
?בישן ֶּמשי ֶּשלי? בשנית לצנֹח

О, не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь»
Невдомек содроганью сращенному.
Определение творчества

, הנדבק לקן, שיר ֶּשלי,אל תרעד
.בחפּוׂש אחֲ רי המֹוצא אין תֹועֶּ לֶּ ת
"הפֹ על הקטלני "כאן-הֲ רי תֹאר
.ל ֹא מֻ כר לרעידה הל ֹא מפֻ צֶּ לֶּ ת

ֲ
ֲ
בֹודת אֳ ָמן
ַ ֲַהגְ ָד ָרה ֶׁשל ע

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон, и совесть, и ночь, и любовь оно.

,הּוא השליְך לצדדים אֶּ ת דשי החֻ לצה
,ונפתח הֶּ חזֶּה ֶּשל בטהֹובֶּ ן ׂשעיר
 בכף יד ֶּשלֹו לחּוצה,כמֹו כלי דמקֹות
. מצפּון וחֲ לֹום הּוא הסתיר,ליל ואהב

И какую-то черную доведь,
И — с тоскою какою-то бешеной —
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

!עֹוד יגיע רגלי לשּורת הכתרה
,ּומתֹוְך איזֶּה זעף ֶּשל ג ֲעגּועים
, לגבּורה,הּוא לקרב יֹום הדין מתכֹונן
.כפרש העֹומד בר ֹאש חיל הרגלים

А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разахались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь.

,אְך בגן רעֲנן וצלּול האֲ ויר
,כֹוכבים נֹוטפים אֹ ֶּשר וריח בֻ סתן
מעל גֶּפֶּ ן איזֹולדה כמֹו שיר ֶּשל זמיר
.נֶּחנקה הקרירּות הכפּויה ֶּשל טריסטן

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.
Заместительница
Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

, כל גדר, כל ׂש ֶּדה, כל ברכה,וכל גן
- היקּום ֶּשקֹולֹו הלבן מתפשט
,הם כֻלם רק פריקֹות ֶּשל תשּוקת היֹוצר
. הלֹוהט,ֶּשצבר לב אדם הבֹוער
ַה ַמ ְח ִליפָ ה
, זֹו ֶּשצֹוחֶּ ֶּקת,תמּונה ֶּשלְך
ּ אֲ ני גר עם ה
,יד חֹורקים-ֶּשאֶּ צלּה פרקי ש ֶֹּרש כף
,זֹו ֶּשבשבירת אֶּ צבעֹו ֶּתיה עֹוסֶּ ֶּקת
.ֶּשאֶּ צלּה מתארחים מתארחים ונּוגים

Что от треска колод, от бравады ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит От розеток, костяшек, и роз, и костей.
Чтоб прическу ослабив и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.
Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.
*

*

*

Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз снести.

)* ,זֹו ֶּשממנגינת רקֹוצ'י המחֻ צֶּ פֶּ ת
 ממראֹות, מּסלֹון, מאֹורחים,מקלפים
- על קלידי הפסנתר כיקֹוד מרחֶּ פֶּ ת
, ֻקביֹות, מּורדים,מקשּוט שֹושנֹות
 היא תפרחת,ֶּשכדי אֶּ ת ׂשערּה לשחרר
,שֹובבה בסכה חברה לּה לאבנט
, מתבדחת,לתהילה מחליקה עם צליל ולס
, ל ֹא נֹו ֶּש ֶּמת כמעט,נֹושכֶּת צעיף
ֶּ ו
,ֶּשמֹוחֶּ צֶּ ת ביד ֶּשלּה קרּום מנדרינה
-  ּומהר,ובֹולעת אֶּ ת כל האֹונֹות
,לאּולם הֶּ חגּור בנב ֶּר ֶּשת עֲ ֶּדנה
.אֲ ֶּשר ריח זֶּעה ֶּשל הּולס מפזר
*

*

*

כְך האֲ ויר יפסיק לעּוף
כדי בהמּור לסבֹל
כאיש ג'יהאד אֶּ ת הּטרּוף
.ֶּשל הּוריקן החֹול

И обьявить, что не скакун,
Не шалый шепот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.

, ל ֹא סּוס מרֹוץ:ּולהכריז
,ל ֹא ֶּרכֶּס מטֹ רף
- , תפּורים בקֹוץ,אֶּ לא ורדים
.הם דֹוהרים עכשו

Не он, не он, не шепот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что - стянута платком.

 שאֹון,ל ֹא שעטת הרים
,פרסֹות ה ֹכל העיף
 רק ֶּזה נכֹון,אֶּ לא רק ֶּזה
,ֶּשחֲ גּורת צעיף

И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.

, חשמל, טּול,וזֶּה ֶּש ֶּז ֶּרם
אבנט ּונשמה
מעֹוף ֶּשלּה אֶּ ל על
ּ אֶּ ת ה
.נֹוׂשאים בחֲ לֹומּה

Им, им - и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез - до слез!

,ולכבֹוד כל המעיפים
,עד ֶּשתיפֹ ל בצֹוק
,ּולקנאת ׂשקים רצים
!עד לדמעֹות לצחֹ ק
ברליוז.ליסט או ה.מארש" בעיבוד פ-לכת "רקוצ'י-*) הרמז הוא למנגינת שיר

Песни в письмах, чтобы не скучала
Воробьёвы горы
Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключем.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.
Я слыхал про старость. - Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят, - не веришь: на лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.
Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это - полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. - Дальше им нельзя.
Дальше - воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.
Просевая полдень, Тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков,
Так задуман чащей, так внушен поляне,

ִׁש ִׁירים ְּב ִׁמכְּ ָּת ִׁבים כְּ ֵדי ֶׁשל ֹּא ִׁת ְּש ַתע ֲֵמם
פַ ְר ַור מֹו ְס ְקבָ ה
!שד לנשיקֹות כמֹו לסילֹון מקלחת
. קיץ ל ֹא ארְֹך,קיץ ל ֹא לנֶּצח
לילה מפּּוחית נֹובחת-ול ֹא לילה
.ּושאגתּה ברקּודים תדרְֹך
, שּום עלעֹול לא יְך עֹוד:על זקנה שמעתי
.  לעיל,כדי לזרֹק ידיְך לכֹוכב
, ֶּשאז כבר אין פנים לאחּו,יש אֹומרים
.אין לב לברכה ּובחֻ רשה אין אל
. עד עמקּה הקציפי,אֶּ ת נפשְך הסעירי
. כמה הּוא מדהים,צהרי עֹולם! ראי נא
- במרֹום בליל ֶּשל ׂשרעפים וצֶּ פי
. חֹום ונקרים,מחט-ריח עֲלי
 והלאה,כאן קץ לפסים ֶּשל חשמלית
.ארנים כאלּו קמּו למצעד
,ביֹום טֹוב ה ֶּש ֶּמש מפליגה למעלה
.שביל ישר ביער רץ עם בד ביד
, נער, האֲ מן לי:מבקש החֹ ֶּרש
, כְך תֻ כנן בסבְך,העֹולם כזֶּה הּוא
,יער-ּומשם הֻ פנט הּוא לקרחת

Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

Mein liebchen, was willst du noch mehr?

. עלינּו מעבים נשפְך,על כֻתנֹות

По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?

Mein liebchen, was willst du noch mehr?
)*
,השעה כמֹו ג'ּוק בֹורחת
.גם מחֹוג רֹוצֶּ ה לברֹח
,מה פתאֹום לז ֹרק צלחת
?לב לשבֹר וכֹוס בכֹוח

С этой дачею дощатой
Может и не то случиться.
Счастье, счастью нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?

בביתן צמּוד ל ֶּד ֶּשא
.זֶּה יכֹול לקרֹות כל פעם
!אין כאן רחֲ מים לאֹ ֶּשר
)** ?מה להצטלב בלי רעם

Может молния ударить,Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.

,הברק יפגע ב ֶּק ֶּרת
,לשכן יתנּו הכֶּלֶּ ב
לתרנגֹול כנף נשבֶּ ֶּרת
.כ ֶּשברד יֹורד בעֶּ ֶּרב

Все еще нам лес - передней.
Лунный жар за елью - печью,
Все, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.

,עֹוד כניסה לבית – יער
,לבנה כמֹו כּור גֹועֶּ ֶּשת
כמֹו סנֹור ישן מּול סהר
.ֲעננה עֹוד מתיבֶּ ֶּשת

И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?

ּוכ ֶּשמתקרב בעֶּ ֶּרב
,העלעֹול ֶּשל געֲ גּוע
מה את עֹוד רֹוצה מעבֶּ ר
?שלֹום מרּוח-לדרישת

Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон, зарею серо-синей
Встал он сонный, встал намокший.

השנה על ֶּנפט נׂש ֶּרפֶּ ת
,כמֹו זבּובֹון בנר נֹוגע
כחֻ לה נֹוטֶּ פֶּ ת-אֲ פֹ רה
.כ ֶּשהשחר מתמהמּה

Он глядит в окно, как в дужку,

,עֹודנּו
ֶּ יד חלֹון-היא על

Старый, страшный состраданьем.
От него мокра подушка,
Он зарыл в нее рыданья.
Чем утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,
Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишить?
Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он - в слезах, а ты - прекрасна,
Вся как день, как нетерпенье!
Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
Гаснут - солнца - в пыль и ливень?

. קמטים בלֶּ חי,כֹה זקנה
,רטּובה כרית מ ֶּמנּה
. בּה קברה היא אֶּ ת הבֶּ כי
.לסמרטּוט זֶּה אין מרגֹוע
מי ֶּשל ֹא מצא מניע
,כדי בצחֹוק לשתֹף לֹו ֹלע
?עצבּותֹו איְך להרגיע
ר ֹאש היער בעֹופֶּ ֶּרת
...בׂשיבה קֹודר החֹוח
, תפאֶּ ֶּרת-  כ ֶּשאת,הּוא בֹו ֶּכה
!רּוח-אֹור היֹום וקֹ צֶּ ר
?למה הּוא בֹו ֶּכה מאֶּ ֶּמש
?מאֻ שר יֹותר היה הּוא
, כמֹו ֶּש ֶּמש,אֹו חמניֹות
?מאבק קֹודרים באחּו
1917
) מה עֹוד את מב ֶּק ֶּשת? (משיר של היינריך היינה,*) אֲ הּובתי
". האיכר לא יצטלב, "עד שרעם יתפרץ:**) ישנו פתגם רוסי ישן

Романовка
Распад
Вдруг стало видимо далеко
Во все концы света.
Гоголь
Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, распад?
Поволжьем мира чудеса
Взялись, бушуют и не спят.

ֲ נֹוב ָּקה
ְ רֲרֹומ
ָּ
ַָּהכְ פ
ֲ
פֹוררּות
ְ ִה ְת
פתאום הכל נעשה גלוי לעין
.לכל קצות העולם
גוגול.נ
?לאן אֶּ ת השעֹות לׂשים
?איְך בהתפֹוררּות לׂשרֹד
על גדֹות הּוֹולגה הנּסים
.משתֹוללים עזים מאֹ ד

И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась
Революционною копной.

עינינּו התרגלּו שנים
,שררת ב ֹצ ֶּרת לקבל
היא כמֹו גדיש מהֲ פכני
.המריאה על בעֲרפֶּ ל

По элеваторам, вдали,
В пакгаузах, очумив крысят,
Пылают балки и кули,
И кровли гаснут и росят.

 מעל,בתֹוְך הממגּורֹות
,למאּורת העכברֹוש
,הגג כבּוי נֹוטף כבר טל
.קֹורה וׂשק עֹולים באש

У звезд немой и жаркий спор:
Куда девался Балашов?
B скольких верстах? И где Хопер?
И воздух степи всполошен:
Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц,
Он замер, обращаясь в слух.
Ложится - слышит: обернись!
Там - гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.
Степь

:בין כֹוכבים וכּוח רב
?אן ֶּנעֱלמה עיר בלשֹוב
?איפֹה נהר חֹופיֹור עכשו
:גם האֲ ויר ק ֶּשה לשאֹ ף
,גם הּוא מריח נהימה
,ֶּמ ֶּרד צבא ֶּשמתקרב
, כֻלֹו שמיעה,והּוא נדם
! הסתֹובב: שֹומע- שקע
.כאן אין מקֹום לשכב בֹודד
בככרֹות דחּוס וחם
,ליל על הש ֶֹּרש מתנֹודד
.ב ֹב ֶּקר מנשק פֶּ חם
עֲ ָרבָ ה

Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.

!היּו טיּולים שם כל כְך נפלאים
.בלי גבּול ֲערבה כמֹו ים ֶּכסֶּ ף
,נֹוצֹות ורשרּוש חֲ רקים-גניחֹות ׂשדה
.ּובכי יתּושים צף בעֶּ ֶּׂשב

Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.

 כֹובעה-  ענן:צמדי הרי געש
.עמדּו כשר ֶּש ֶּרת נׂש ֶּרפֶּ ת

Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.
Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести Колеблет, относит, толкает.
Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. - Он.
- Нашли! Он самый и есть. - Омет.
Туман и степь с четырех сторон.

,בלי גבּול ֲערבה שקטה ּורטֻ בה
. נֹושאת ודֹוחֶּ פֶּ ת,לֹוקחת
,כמֹו ים ֲערפֶּ ל מכל עבֶּ ר הּורם
,דרדר ֶּשנגרר בגרבים
- אֲ נחנּו בתֹוְך ֲערבה כמֹו בים
.נֹוׂשאת ודֹוחֶּ פֶּ ת כמֹו מים
?הֲ אם לפני כֹובעה? מי יבין
?אּולי כֹובעה זֹו ֶּשלנּו
. ֲערפֶּ ל רק מלבין,שקטה ֲערבה
! מצאנּו,הנה כֹובעה זֹו

И млечный путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.

)* , מאֻ בק מפרסֹות בקר,'ל ֶּקרץ
.מֹוביל שביל הֶּ חלב הדלּוח
- ! כמה שם ֶּנהדר,מאחֹורי הכפר
.מכל עבֶּ ר הנֹוף פתּוח

Туман снотворен, ковыль, как мед.
Ковыль всем млечным путем рассорен.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.

, מרדים ֲערפֶּ ל,ׂשדה ֶּשל דבש
.משביל הֶּ חלב אֲ בקה צֹונחת
 יחבק הליל,כ ֶּשה ֲערפֶּ ל יתפזר
.אֶּ ת הכֹובעה וה ֲערבה ביחד

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

,יֹור ֶּדת לכביש החֲ צֹות
ֶּ מֻ צֶּ לֶּ ת
,ּובכֹוכבים ֶּנ ֱע ֶּר ֶּמת
אֶּ פשר אֶּ ת הכביש לחֲ צֹות-ואי
.בלי לדרְֹך בתבל נר ֶּד ֶּמת

Когда еще звезды так низко росли,
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?
Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит,
Когда, когда не: - в начале
Плыл плач комариный, ползли мураши,

,מתי כְך כֹוכבים הנמיכּו מעל
?וחֲ צֹות הטבילּו בחֹ ֶּמר
,המּוסלין הֶּ רטֹ ב בער מבֹהל
.הּוא נצמד וצמא ל ֶּג ֶּמר
:תנּו ל ֲערבה וללילה לשפֹ ט
אז תחת שמים-הֲ אם אי
, זחלּו נמלֹות,צף בכי יתּושים כְך

Волчцы по чулкам торчали?
Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь - как до грехопаденья:
Вся - миром обьята, вся - как парашют,
Вся - дыбящееся виденье!

?דרדר נגרר בגרבים
,ֲערבה כמֹו לפני החטא הקדמֹון
, מפֹ אֶּ ֶּרת,וכֻלה צעירה
, ֻכלה – כמֹו ארמֹון, כמֹו מצנח- ֻכלה
! הֲ זיה מסת ֶּמ ֶּרת- ֻכלה
*) ֶּקרץ' – עיר בדרום רוסיה

Попытка душу разлучить
Мучкап
Душа - душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц - вид села рыбачьего:
Седые сети и корветы.

יֲל ִהפָּ ֵרד
ְ יְךֲלנ ְַפ ִש
ְ
ֵא
'קפ
ָ מּוצ
ְ
)*
 ֶּמרחק בצֶּ בע,לנֶּפֶּ ש אין אֲ ויר
. ממש כמֹו ׂשרעפים,אי ֶּזה טבק
,בחֹול סירֹות ּורשתֹות ב ֶּשפע
.דיגים-לטחֲ נֹות מראֶּ ה כפר

Чего там ждут, томя картиною
Корыт, клешней и лишних крыльев,
Застлавши слез излишней тиною
Последний блеск на рыбьем рыле?

- למה הם מחכים? נֹוף מיגע
, כנפים בלי גּופֹות, צבתֹות,שקתֹות
על החרטֹום הקר ֶּשל דג גֹווֶּע
.זיק אחֲ רֹון כֻּסה בטיט דמעֹות

Ах, там и час скользит, как камешек
Заливом, мелью рикощета!
Увы, не тонет, нет, он там еще,
Табачного, как мысли, цвета.

גם השעה כאן מחליקה כמֹו אֶּ בֶּ ן
.מעל ׂשרטֹון כריקֹושט נֹואש
! בשּום אֹ פֶּ ן, היא ל ֹא טֹובעת,אֲ בֹוי
. כמֹו לשרעף ממש,צבעּה טבק

Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час объят апатией
Морской, предгромовой, кромешной.

.עֹוד יש שעה עד יציאת ר ֶּכבֶּ ת
?הֲ אם עד ֶּרגע ֶּזה אֶּ ראֶּ ה אֹותה
- כל השעה באֲ דישּות עֹובֶּ ֶּרת
. בעֲלטה, לפני סּופה,ימית
*) מּוצ'קפ – עיירה במחוז טמבֹוב במרכז רוסיה

Дик прием был, дик приход
Дик прием был, дик приход,
Еле ноги доволок.
Как воды набрала в рот,
Взор уперла в потолок.
Ты молчала. Ни за кем
Не рвался с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.

ְתה ְפ ָר ִאית
ָ ִּביאָ ִתי ָהי
,ביאתי היתה פראית
.וקבלת אֹותי נֹורא
,חיש סגרת אֶּ ת פיְך סֹופית
. אֶּ ל התקרה- המבט
 אֶּ ל אֲ חרֹות.ושתקת
.ל ֹא דהרתי ֹכה חרּוץ
,אם ׂשפתיְך נעּולֹות
.ׂשימי עֹוד מנעּול מחּוץ

Нет, не на дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой
Немутимо белый свет.

! ל ֹא,אְך ל ֹא על ה ֶּדלֶּ ת
,אם לבְך עכשו אסּור
,אז אֶּ ת העֹולם כֻלֹו
. יש לסגֹ ר,ֶּש ֻכלֹו בְך

Чтобы знал, как балки брус
По-над лбом проволоку,
Что в глаза твои упрусь,
В непрорубную тоску.

ֶּשאֶּ דע משקֹוף למשֹ ְך
,במצחי עד דם הֻ כה
,ּובמבטְך למעֹ ְך
.נבקע-בעצבְך בלתי

Чтоб бежал с землей знакомств,
Видев издали, с пути
Гарь на солнце под замком,
Гниль на веснах взаперти.
Не вводи души в обман,
Оглуши, завесь, забей.
Пропитала, как туман,
Груду белых отрубей.
Если душным полднем желт
Мышью пахнущий овин,
Обличи, скажи, что лжет
Лжесвидетельство любви.

,ֶּשאֶּ ברח מכן חבּול
ואֶּ ראֶּ ה מ ֶּמרחקים
,בדל ה ֶּש ֶּמש במנעּול
.מק על אֲ ביבים בפנים
,אֶּ ת נפשי אל תרמי
.רק הלמי כמֹו במקל
גל לבן ֶּשל הּסֻ בין
.את הרוית כמֹו ֲערפֶּ ל
אם מן האסם נֹוהר
 חֹובה- ,ריח ֶּשל עכבר
 משקר:להֹוכיח
.עד בֹוגד ֶּשל אהֲ בה

Попытка душу разлучить
Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.
Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты,
До помрачения ума.
Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме - кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.
Чей шепот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою - твой,
Он улетучивался с губ
Воздушней капли спиртовой.
Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

אֵּ יְך ְלנ ְַפ ִשי ְל ִהפָ ֵּרד
איְך לנפשי להפרד
ממְך? כמֹו בכי הקשתנית
עֹודֹו נשמע ּומהדהד
.כל שם הכפר ֶּשאת ראית
אֲ ני אֹוהב אֹותם עכשו
,כאלּו הם ואת זהים
,בכל כֹוחֹו אדיר ֶּשל שוא
. עד אין אֹונים,עד כדי טרּוף
,כמֹו ליל ֶּשכבר לזהֹ ר עיף
,ּוכמֹו וילֹון ֶּשהתעלף
כי מכתפְך נסער היה
.החֶּ ֶּדר עד לעליה
?ֶּשל מי הּוא לחש לפני אֹור
,ֶּשלי? בנשמתֹו – ֶּשלְך
,הּוא משפתים פג טהֹור
.מּטפת כֹהל קל וצח
!איְך בעֶּ דנה ׂשרעף הֻ בהר
, עד תֹם, בלי פגם.כמֹו אֲ נקה
כמֹו משלֹושה צדדים מּואר
.בליל מ ֶּקצֶּ ף כף פתאֹום

Возвращение

שּובֲָּה

У себя дома

אֶׁ ְצ ִלי ּבַ ּבַ ִית

Жар на семи холмах,
Голуби в тлелом сенце.

)* ,חֹום על ֶּשבע גבעֹות
.בשחת יֹונה יֹו ֶּשבֶּ ת

С солнца спадает чалма:
Время менять полотенце
(мокнет на днище ведра)
И намотать на купол.
В городе - говор мембран,
Шарканье клумб и кукол.
Надо гардину зашить:
Ходит, шагает масоном.
Как усыпительно - жить!
Как целоваться - бессонно!
Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.
Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем.
Черных имен духоты
Не исчерпать.
Звезды, плацкарты, мосты,
Спать!

:הֻ סר מה ֶּש ֶּמש לֹוט
זמן להחליף מ ֶּגבֶּ ת
)(היא בדלי על הקרקעית
.ּולכרֹך סביב הגֻלגֹ לֶּ ת
, ׂשיחֹות הבריֹות- בעיר
.דשדּוש בֻ בֹות בט ֶּילֶּ ת
:יש לתקן וילֹונים
.הם רחֹוקים מא ֶּד ֶּרת
!איְך החיים מרדימים
!עֹור ֶּרת
ֶּ איְך נשיקה מ
 למּטה- בשאֹון ולכלּוְך
.נפלה העיר מה ֶּד ֶּרְך
 עתה, ֲערבה,שלֹום
.ריח בריאּות מנצח
כמה שמֹות שחֹורים
!למחֲ נק – המֹון
... הגשרים,הכֹוכבים
!שן
ֹ לי
*) על שבע גבעות שוכנת מוסקבה

Елене

אלֲיְלנָּה

Елене

אֶׁ ל יְלֶׁ נָה

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

מלה ֶּשל ֹא להדפיס
,בלי בּושה אֶּ כּונּה
אְך אין אֶּ ת מי לחפׂש
?כדי לדרֹש פצּוי מ ֶּמנּו

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гнилостными.

הֲ אם לּופים מבקשים
?מבצה נדבֹות יֹ פי
לילֹות נֹושמים חפשיים
.ברקב היער הּטרֹופי

Будешь - думал, чаял Ты с того утра видеться,
Век в душе качаясь
Лилиею, праведница!
Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,
Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.

חלמתי ֶּשלראיתי
,את מאֹותֹו ֹב ֶּקר נכנֶּסֶּ ת
בנפשי מנד ֶּנ ֶּדת אּטי
!חֶּ סֶּ ד- אֶּ ֶּשת,שנים כשֹושן
,אחּו היה ידיד לי
, אּולי כמֹו פאּוסט,כמֹו המלט
,קמֹומיל חג סביבי
!גבעֹולים ברגלי – כאֹוס

Или еле-еле,
Как сквозь сон, овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече офелиином.

, כמעט,אֹו בקֹ שי
פניני המחֲ ֹרזֶּת האלֶּ ה
, קצת,קלֹות כמֹו חֲ לֹום
.נגעּו בכתף ֶּשל אֹופליה

Ночью бредил хутор:
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью

:רע בליל בׂש ֶּדה לחּוה
לּה לישֹן ב ֶּש ֶּקט הפריעּו
, ֶּג ֶּשם בא.ֲעננים
אֶּ ת היגב הנם כּסהּו

Осторожных капель.
Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.

.בטפֹות זהירֹות
, אֹ ֶּשר בא להֶּ ם,לנעּורים
כמֹו נחירת תינֹוק
.לצפית ספּוגת ֶּר ֶּדם

Думал, - Трои б век ей,
Горьких губ изгиб целуя:
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.

!לּו עדן טרֹויה לה
נשקתי מרירּות ׂשפתים
 אֲ ֶּשר לּּה,כמֹו למלכה
.בנּויים נפלא עפעפים

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.

,חמּוד סנר ישן
.הרקה הדקה פֹועֶּ ֶּמת
! ישני,מלכת ספרטה
. השעה מֻ ק ֶּד ֶּמת,רטֹ ב בחּוץ

Горе не на шутку
Разыгралось, навеселе.
Одному с ним жутко.
Сбесится - управиться ли?
Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? Такую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит Матерью ли, мачехой ли.
Как у них
Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подымется, шелохнется ли сом,—
Оглушены. Не слышат. Далеки.

, נֹורא,מלא ׂשמחה
התחזק צער רֹותח
.לבדי אתֹו רע
?איְך אֶּ תגבר אם ישתגע
? בכה! מכרסם:לחש
!צֹורב? כ ֶּזה ׂשים על לֶּ חיּה
חֶּ לקכֶּם-גם אם מנת
.אם אֹו אם חֹו ֶּר ֶּגת תהיֶּה היא
כְ מֹו אֶׁ ְצלָ ם
פני תכלֶּ ת לֹוהֲ טֹות מעל פנים
.נֹוש ֶּמת אֲ הּובה על הנהר
ֶּ -ֶּשל ל ֹא
- ,ואם ׂשפמנּון יזּוז פתאֹום בפנים
. רחֹוק מן השאר,הן ל ֹא שֹומעֹות

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.

. העין מתקשה בעמרים,כמֹו גג
. זֹורקים שני מאֹורֹות,כמֹו ֶּגחלים
פני תכלֶּ ת לֹוהֲ טֹות מעל פנים
, חֲ ברת התחתיֹות- נֹוש ֶּמת
ֶּ -ֶּשל ל ֹא
.נֹוש ֶּמת ֶּשגדלה עם חילפים
ֶּ -הל ֹא

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То, княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет ручку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.

,הרּוח צחֹוק נֹוׂשאת ֶּשל כר גבהים
, ולפעמים,אֲ ויר כנשיקת קלה
בריח פֶּ טֶּ ל מתכבֶּ ֶּדת ּומעט
,ׂשפתים מלכלֶּ כֶּת בשבטבט
,נֹוגעת בלֶּ חיּה ּוממשיכה לעּוף
.סּוף- שֹוקעת בקנה, קצת שתּויה,אֹו

У окуня ли екнут плавники,—
Бездонный день — огромен и пунцов.
Поднос Шелони — черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки...

. שחֹור,מי הנהר כֻלם עֹופֶּ ֶּרת
.אֶּ ת הּסנפיר ֶּשלֹו מראֶּ ה דּג אלמֹוני
. ֲענק ארגמני,היֹום לל ֹא תחתית
... אין כוחֹ להרים יד ּוקצוֹות לקשֹר

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Лето
Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

פני תכלֶּ ת לֹוהֲ טֹות מעל פנים
.ֹוש ֶּמת אֲ הּובה על הנהר
ֶּ נ-ֶּשל ל ֹא

ֲ
ֲ
ַה ַק ִיץ
,נמשְך צמא לכל חדקֹון
,לכל פרפר ו ֶּכ ֶּתם
כרְך לשנינּו זכרֹון
. דבש ו ֶּר ֶּדם,במנתה

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

ברזֶּל- חריץ- ל ֹא השעֹון
עד לשקיעה מאֶּ ֶּמש
, צלצל,בשנת קֹוצים רעש
.כשף רּוחֹות ו ֶּש ֶּמש

Бывало - нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звездам и деревьям власть
Над кухнею и садом.

, ׂשבעת מׂשחק,ּומדי יֹום
שקיעה נתנה בינתים
לשֹלט בגן ּובמטבח
.לאֹור כֹוכבי שמים

Не тени - балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.

,ל ֹא צל – קֹורֹות ירח ׂשם
,ּוכ ֶּשפרש ל ֶּרגע
 זרם-  עצל,הליל – שקט
.בין עֲננים ב ֶּרקע

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.
Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

 מתֹוְך שנה- ל ֹא מן הגג
ושכחה עֲדין
ֶּשם בדלתֹות חנה
ֶּ הג
.עם ריח ֶּשל פקק יין
,היה זֶּה ריח ֶּשל אבק
בר ודוקא-ֶּשל ע ֶּׂשב
:סרק-כמֹו ריח ֶּשל אג ֶֶּּרת
"!"חֲ בֹר אציל ועמָך

Вводили земство в волостях,
С другими - вы, не так ли?
Дни висли, в кислице блестя,
И винной пробкой пахли.
Гроза моментальная навек
А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

,אז אֲ צילים לעם הלכּו
...על שֻ תפּות המליצּו
ימים בתֹוְך חמציץ פרחּו
.וריח פקק הפיצּו

ֲ
ֲ
סּופַ ת ְרעָ ִמים ִרגְ ִעית לָ נֶׁצַ ח
אחר כְך נפרד הקיץ
, בלי כֹובע.ׂש ֶּדה-מרציף
ליל צלם הרעם-בשעת
שלל תמּונֹות מסנורֹות

Меркла кисть сирени. B это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

 על הבית.למז ֶּכ ֶּרת
הּוא קטף ברקים מל ֹא זרֹוע
והאיר בהֶּ ם הפעם
.גם לילְך ֶּשבגדרֹות

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнём,

ּוכ ֶּשהתפשט כאלּו
,גל ׂשמחה לאיד ּופֶּ גע
, כמֹו על ציּור בא חֶּ ֶּרט,אז
,בא כשֹוט מטר אדיר

Стал мигать обвал сознанья:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днём!

,הבנה לק ֹרס התחילה
-  עֹוד ֶּרגע:אְך נד ֶּמה היה
,כל פנת ׂשכלי מּואֶּ ֶּרת
!והכֹל עכשו בהיר

Послесловье
Любимая,— жуть! Когда любит поэт

ֲ  ָּּדבָּ ר-סֹוף
ֲ
 כְ ֶׁשפַ יְ ָטן ִמ ְתאַ ֵּהב,זְ וָעָ ה! אֲ הּובָ ה

Любимая,— жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,

, כ ֶּשפיטן מתאהב,זועה! אֲ הּובה
.חסר מנּוחה מתאהב אֱ ֹלּה
,הכאֹוס אז שּוב לעֹולם מתגנב

Как во времена ископаемых.
Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена и — безграмотно.

.כמֹו בעדן ֶּשל תֹהּו ובֹהּו
,אין ספֹור ערפלים מדמיעים אֶּ ת עיניו
.נראֶּ ה הפיטן קדמֹון כמֹו ממּותה
, אבד כֶּלח עליו,הּוא ל ֹא באפנה
. אנֶּקדֹוטה,הּוא עמָך נבער

Он видит, как свадьбы справляют вокруг.
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее,— паюсной.

. חג ענק- רֹואהּו ֶּש ֹכל חֲ תֻ נה
, כ ֶּשקמים בב ֶֹּקר,שֹותים לשּוכרה
הם אֶּ ת הביצים ֶּשל דגי הרקק
.מֹוכרים לעם כמֹו קּויאר ביֹ ֶּקר

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,

, החיים,אֶּ ת פניני לצֹון ֶּשל ואטֹו
.בטבקיה יֹודעים הם לזנֹח
,ואז בפיטן המסכן הם נֹוקמים
,כי הּוא אינֹו מעּות בכֹוח

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

ול ֹא משקר הּוא מתֹוְך נֹוחיּות
,בחֲ בּורת טפילים מטֻ מטֶּ ֶּמת
אְך אֶּ תכֶּן הּוא מקרקע המציאּות
.ירים כמֹו בת בכחֹוס נפעֶּ ֶּמת

И таянье Андов вольет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется.
И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнёт по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.

מי ֶּשלֶּ ג האנדים בנשיקתֹו
-  אם ל ֹא די לּה,לאֲ הּובתֹו
אבק כֹוכבים בכל אֹור מלכּותֹו
. ּוכפר לבן בֹו גֹועֶּ ה לילה
, על מה ֶּשחלמּו עֲרּוצים,הכל
יתנפץ כסבְך השיחים בכאֹוס
כערבּוב עשיר ניחֹוחֹות צמחים
)* .על מזרן ֶּשל חֹולֶּ ה בטיפּוס
.*) באותם שנים התרחשה ברוסיה מגפה של מחלת הטיפוס

Давай ронять слова
Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
Давай ронять слова,
Как сад - янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.
Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.
Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

ָהבָ ה ִמ ִלים נִ ְשמֹט
, מי מצווה: אתה יכול לשאל,ידידי
?לדיבורי איש דתי תימהוני לצרוב
,מט
ֹ הבה מלים נש
,כמֹו גן את הענבר – בלי יעד
, בלי דעת,ברֹחב לב
. לאט, לאט,לאט
,אין ֹצ ֶּרְך לפרש
מדּוע בקפריזה
אֶּ ת העלוה התיזּו
,בגֹון זהב ואש
מי אֶּ ת המחטים
הדמיע ּובסֶּ ֶּתר
אֶּ ל התוים בחֶּ ֶּדר
,נכנס בין התריסים

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

ּומי בשחֹור חּוזרר
,על השטיחֹון יצר
אֶּ ת הֶּ אריג צֹובע
.בכתב קּורסיב שֹופע

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

:אתה יכֹול לשאֹ ל
,אם אֹוגּוסט כֹה גדֹול
?אז למה זֶּה הֶּ כרח
מי על עלֶּ ה טֹורח

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?

, על כל קו,ֶּשל אֶּ ֶּרד
מעת קֹ הֶּ לֶּ ת להט
שמר ול ֹא עזב
?אֶּ ת הּסתּות ֶּשל בהט

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?
Ты спросишь, кто велит?
- Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.
Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя,- подробна.

מי לאסתר צּוה
בכאב לסגֹ ר ׂשפתים
?בסתו מקֹור שמים
ּולפסלי ׂשיבה
לזרֹק אֶּ ת העלוה
על ֶּד ֶּרְך אֲ פלה
?חֹולים במים-לבית
?מי על כל זֶּה צּוה
, אל ֶּשל פרטים ואין.האל ֶּשל אהֲ בה
)* .אדם אֹוהב חּוה
,מה הלאה – ל ֹא יֹודעים
:אֲ בל אֲ ני יֹודע
,חיים מפֹ רטים
.כמֹו ֶּש ֶּקט סתו גֹווע
. שליט של נסיכות ליטא הגדולה ומלכת פולניה- *) במקור – יגילֹו וידביגה
.14-בנשואיהם הם חיברו יחד שתי המדינות במאה ה

Имелось
Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой
С тех дней, что август миновал
И не пололи тропки.
В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захлоделости на вкус
Напоминая рислинг.
Сентябрь составлял статью
В извозчичьем хозяйстве,

ָהיָה ָשם
 היה מחסן חציר,ּובכן
,עם ריח ֶּשל פקק יין
אֲ ֶּשר בֹו אֹוגּוסט כבר השאיר
.כ ֶּששביל עשבּו עֲדין
תלתן עמּוס בשרשרֹות
יהֲ לֹומים הזכיר לי
 כֹוסֹות קרֹות,עֲלי חמציץ
.וטעם דק ֶּשל ריזלינג
סֶּ פטֶּ מבֶּ ר מאֲ זן עׂשה
,עֲבּור עֶּ גלֹון ב ֶּמ ֶּשק

Летал, носил и по чутью
Предупреждал ненастье.

 נׂשא והּוא חזה,הּוא עף
. גשמים בלי פֶּ סֶּ ק,סגריר

То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи,
То с неба спринцевал свинцом
Оконниц полукружья.

הּוא גם הצהיב החֲ צרֹות
,בחֹול סּופה עֹובֶּ ֶּרת
אֶּ ת קמרֹונֹות החלֹונֹות
.השפריץ במי עֹופֶּ ֶּרת

То золотил их, залетев
С куста за хлев, к крестьянам,
То к нашему стеклу, с дерев
Пожаром листьев прянув.
Есть марки счастья. Есть слова
Vin gal, vin triste, - но верь мне, *)
Что кислица - травой трава,
А рислинг - пыльный термин.
Имелась ночь. Имелось губ
Дрожанье. На веках висли
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу
Шумел, не отдаваясь мыслью.
Казалось, не люблю, - молюсь
И не целую, - мимо
Не век, не час плывет моллюск,
Свеченьем счастья тмимый.
Как музыка: века в слезах,
А песнь не смеет плакать,
Тряслась, не прерываясь в ах!Коралловая мякоть.
*) Вино веселья, вино грусти (франц)

,הּוא גם הזהיב אֹותם מעץ
,מ ֶּרפֶּ ת ּומשער
אֶּ ל הזכּוכית היה פֹורץ
.באש עלים מיער
)*

 כמֹו,יש מּותגים ֶּשל אֹ ֶּשר
: אך דעי גם, Vin gal, vin triste
,חמציץ הּוא ע ֶּׂשב ותּו ל ֹא
. מֻ נח ֶּשל פעם- ריזלינג
, זמין לעד,היה שם ליל
,ורעד השפתים
,במֹוח ֶּג ֶּשם בלי ׂשרעף
.טל על העפעפים
 גם, ל ֹא אהבתי,הללתי
 אֶּ לא,אז ל ֹא נשקתי
,אשר שם
ֶּ שבלּול זֹוהר מ
.צף וחֹוזר חֲ ליליה
,המּוסיקה תמיד בֹוכה
,שירה אינה דֹומעת
,! בלי אֹו! ואה,ור ֲעדה
.רכּות אלמֹוג נֹוגעת

) יין של עצב (צרפתית,*) יין של שמחה

לָ לֶׁ כֶׁת – לֶׁ אֱ הֹ ב

Любить - идти,- не смолкнул гром...
Любить - идти,- не смолкнул гром,
Топтать тоску, не знать ботинок,
Пугать ежей, платить добром
За зло брусники с паутиной.
Пить с веток, бьющих по лицу,
Лазурь с отскоку полосуя:
"Так это эхо?" - и к концу
С дороги сбиться в поцелуях.
Как с маршем, бресть с репьем на всем.
К закату знать, что солнце старше
Тех звезд и тех телег с овсом,
Той Маргариты и корчмарши.
Терять язык, абонемент
На бурю слез в глазах валькирий,
И, в жар всем небом онемев,
Топить мачтовый лес в эфире.
Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьми
Событья лет, как шишки ели:
Шоссе; сошествие Корчмы;
Светало; зябли; рыбу ели.

 יחף,ללֶּ ֶּכת – לֶּ אֱ הֹ ב
, על צער,לדרְֹך על קפֹודים
 ל ֹא לגדף,לחּוש בטּוב
.על קּור וקֹור פרֹות היער
,מבד מכה טפֹות לשאֹ ף
...לשמֹר על זיו כחֹ ל ֶּשל פֶּ רח
 בסֹוף- "..?"אז ֶּזה היה רק הד
.בנשיקֹות לסּור מ ֶּד ֶּרְך
לגרֹר רגלים כמֹו חיל
,עיף עם דרדרים על בֶּ גֶּד
,לזכֹר כמֹו ֶּש ֶּמש ֶּשמעל
)* .חֶּ ֶּמד- אֶּ ת בת,אֶּ ת מרגריטה
)*

 מנּוי,ּולאבד ׂשפה
,עם הּולקיריֹות וכל י ֶֶּּתר
, שרּוי,מחֹום היֹום אלם
.לט ֹבע עם עצים באֶּ ֶּתר

 לג ֹרף לאט לׂשק,לשכב
: כמֹו פרי אשּוח,קֹורֹות שנים
)*
...כבישים והֹופעת פּונדק
.אֹור שחר קר ודג מלּוח

И, раз свалясь, запеть: "Седой,
Я шел и пал без сил. Когда-то
Давился город лебедой,
Купавшейся в слезах солдаток.

 "הייתי אז: לשיר,לפֹ ל
 ואזל לי כֹוח; פעם,סב
,אּוז-העיר בלעה רק כף
.עם ֶּדמע הנשים לטעם

В тени безлунных длинных риг,
В огнях баклаг и бакалеен,
Наверное и он - старик
И тоже следом околеет".

, בלי לבנה,בצל גרנֹות
,לאֹור דּוכן הרּוס ועֹ ני
 דיּה זקנה, כנראֶּ ה,היא
."ותפגר מהר כמֹוני

Так пел я, пел и умирал.
И умирал и возвращался
К ее рукам, как бумеранг,
И - сколько помнится - прощался.

. כְך היה. מתי,כְך שרתי
ל ֹא פעם אחר כְך חזרתי
, ֶּק ֶּשת רמיה- אלֶּ יה
. נפרדתי-  לזכרֹוני- ושּוב
 וגנר ומוסורגסקי,*) רמזים לאופרות של גונו

Послесловье
Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.
И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.
Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшися в охре, пыльцой.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя, по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.
Это - круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,
Сургучем опечатоло грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.
Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.

 ָדבָ ר-סֹוף
. ל ֹא,ל ֹא גרמתי לכֶּן עצבּות
.צֹוד ֶּקת
ֶּ אם תשכחיני ארצי – ל ֹא
,כי היתה ז ֹאת ה ֶּש ֶּמש כאש על הדיֹו
.כמֹו על קצה סעפה מאֻ בֶּ ֶּקת
בדמי ּובקּולמֹוס מקֹ ֶּדם
.כבר תֹולעת שני מתרבה
.ל ֹא תלּויה בי תֹולעת האֹ ֶּדם
.לעצבּות ל ֹא אֲ ני הּסבה
, בא מאֹ פֶּ ק, כֻיר מאבק מלֻבן,זֶּה העֶּ ֶּרב
. הּוא נשק אתכֶּן באֲ בקה,ֶּנחֱ נק מעפר
,הצללים התקרבּו אֲ ליכֶּן ּובדקּו אֶּ ת ה ֹדפֶּ ק
 ּופניכֶּן לׂשדֹות בדלקה,אז עֲבר ֶּתן גדר
והמשכ ֶּתן לאֹ ֶּרְך הפשפשים בגנֹות
. אֶּ פֶּ ר ּופֶּ ֶּרג שטּופֹות,חֹ ֶּשְך-בחֲ צי
, הבֹוער,כי היה ֶּזה הקיץ הֶּ עגֹ ל
, מגֹ בּה, בתוים, כמֹו מטען,וה ֶּש ֶּמש הכתימה אֲ גם
)* ,החֹותם על חזֶּה הגֹורר-והניחה אֶּ ת ש ֲעות
.וׂשרפה אֶּ ת ׂשמלה ֶּשלכֶּן והכֹובע
,כי ריסים ֶּשלכֶּן נדבקּו מאֹור ֶּש ֶּמש זֹורחת
כי הדיסק הפראי אֶּ ת קרניו לסתת התכּון
.כ ֶּשנגח בגדרֹות ֶּשל השביל והרס אֶּ ת הגן

כי נכנס מ ֲערב כמֹו מן נֹפֶּ ְך אֶּ ל תֹוְך ׂשערכֶּן,
שם ב ֶּמ ֶּשְך חֲ צי שעה הּוא עֹוד דעְך וזמזם
שיר כֻלֹו ארגמן מהפֶּ טֶּ ל ּומהמילה הפֹורחת.
ל ֹא אֲ ני הֶּ אשם ,רק א ֶּתן והנֹוי ֶּשלכֶּן.
*) הכוונה היא לאנשים שפעם גררו ספינות לאורך נהר הוולגה ֲ

ֲ

Это - запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это - вы, это ваша краса.

