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תוכן העניינים
,יּבּוסים יֹוצְ ִאים ְלחֹ ֶשְך לַ יִל
ִ
ְֵטרֹול
עַ ל חֹוף ֶשל ִריגָה ִה ְתהַ לַ כְ ִתי
.ִש ְמ ִרי נָא אֶ ת הַ לַ יְלָ ה הַ זֶה עַ ל חָ זְֵך
, ְּב ִע ְקבּות קֹולֵ ְך,ֹות ִיְך
ַ ְּב ִע ְקב
,מּותי ִּב ְש ִב ִילי כְ מֹו נֶטֶ ל
ִ י ְַת
, ַאֵ יזֶה ִמצְ עָ ד ַת ְמצִ יא כְ ֵדי ְל ַש ֵמח
ַגן הַ חַ ּיֹות
,הָ נִי ִדי אֶ ת ִּב ֵתְך תַ חַ ת ִלּבֵ ְך
,ִהנֵה אָ ָדם ֶש ְלעֶ בְ ִרי הֹולֵ ְך
,ֹלהים
ִ ֱ הֹו א,ַרחֵ ם עָ לַ י
ְּבצָ ה ַר ִים
, עַ ל גִ ְש ֵרי הַ ִּב ְקעָ ה,עַ ל הַ חֹוף
ִַּב ִח ְסרֹון כִ יס אֲ נִי ּפֹוסֵ ע
. ָרצִ יף ִּב ֵקש ע ֲַדיִן- "!"ה ָש ְא ִרי
ִ
סֹו ֵנטֹות ִס ְפרּו ִתיֹות
)* ,נָסיְִך הֹולֵ ְך ַמהֵ ר ְּב ִמ ְד ָרכָה.1
.יתי הַ ֶשלֶ ג הַ גֹואֶ ה
ֵ  ְּפ ִת.2
, ְל ָשם,אֶ ת הַ ּפָ נִים – אֶ ל הַ נַהַ ר.4
,הַ ְדוַי-  פֶ ַרח לֵ יל,ּפָ נָס ֶשל כֶסֶ ף
,לַ ֲעמֹד אֲרֻ כֹות עַ ל הַ ְש ִביל כְ מֹו אֹ ְמנָה ּב ְֹוד ָדה
,ְל ַרסֵ ק אֶ ת הַ כֹל עַ ל ִמ ִלים מֻ ְשחָ זֹות ְּבטֵ רּוף הַ כִידֹון
,כְ מֹו צִ ְלצּולֵ י ָשעֹון נִ ְקצַ ב הַ חֹום
, ְרעַ ב חֵ ֶשק,ְק ִריאָ תֹו ֶשל הַ שֹור
עַ ד לָ ַר ֲענַנּות הַ ֶמנְ ט ִֹולית ֶשל ֶמ ְרץ
- ּבֵ ין ִאם ִש ְמחָ ה אֹו ִד ָכאֹון
הֶ חָ זֹון ֶשל אֲ רֹונְ זֹון
,ְּב ָש ַמיִם ְקצָ ת ִטּי ְַל ִתי
, הַ ּפָ נִ ים – ּפָ נִ ים:הַ ֹכל ּפָ נִ ים
ַעַ ל ִש ְפ ַתיְִך עֹוד ַמצְ ִליח
. ע ֲַדיִן ַחי,אֲ נִי כְ בָ ר מֵ ת
- ! עַ ל הַ ֶשלֶ ג – אֵ יזֶה ַשי,הֹו
.אַ ָתה ְּבּפֶ טֶ ְרּב ְּורג חָ ש אֵ יזֶה ֶשהּוא ַצעַ ר
, ִַהנֵה ָקרֹוב אֵ לַ י ְאֹלה
ַאֲ נִי כְ בָ ר ִמ ְתמֹוגֵג ָרגּוע
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ְתּומה
"הַ ִת ְק ָרה כֻלָ ה כ ָ
ֹותר נִ ְלהַ ב ִמ ֶמנִי?
ֹותְך י ֵ
ּומי אָ הַ ב א ָ
ִ
ַשחַ ר ָקם ְש ֵתי ְּפ ִסיעֹות אַ חַ ַרי.
ה"פואמה שלא התגשמה"
ָמבֹוא
סונטות ל"פואמה שלא התגשמה"
ֹלהים ,יָפֶ ה כָל עֶ ֶרב
אֱ ִ
טּושה!
יָפָ ה ִהיא הַ ְס ִביבָ ה הַ נְ ָ
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Троллейбусы уходят в темноту,
дрожат дворцы, опущенные в воду,
и прирастают крыльями ко льду
по-птичьему раскинутые своды.

,יּבּוסים יֹוצְ ִאים ְלחֹ ֶשְך לַ יִל
ִ
ְֵטרֹול
,וְהָ אַ ְרמֹון רֹועֵ ד טָ בּול ְּב ַמ ִים
,ְק ָשתֹות כְ מֹו צִ ּפרים ּפֹונֹות אֶ ל עַ ל
.אֲ בָ ל ְל ֶק ַרח ַמ ְק ִפיאֹות כְ ָנפַ ִים

Опять ты здесь, безумец и летун,
опять за ночь ты платишь чистоганом,
и, словно мышь, накрытая стаканом,
ты мечешься на каменном мосту.

, ַקל נֹוצָ ה, ַדל ֵשכֶל,אַ ָתה שּוב ָכאן
,שּוב ְמ ַשלֵ ם עֲבּור הַ לֵ יל ְּביֹ ֶקר
נִמצָ א
ְ ּוכְ מֹו עַ כְ ּבָ ר ֶש ְּבתֹוְך כֹוס
.עַ ל ֶג ֶשר אֶ בֶ ן ִמ ְתרֹוצֵ ץ עַ ד ּב ֶֹקר

Всё – лже-любовь: мгновенности реки,
твои глаза, закрытые ладонью,
и всплеск твоей опущенной руки.

 ִרגְ עֵ י ָנהָ ר:ָכל אַ הַ ב הּוא ִש ְק ִרי
,ְוגַם עֵ י ַנ ִיְך ְּב ָי ַדי עַ ד ֶמצַ ח
.נִמהָ ר
ְ ַזֶרם ה
ֶ ַָי ֵדְך ְּבתֹוְך ה

Нас всё равно когда-нибудь догонят.
Нас приведут и спросят в темноту:
зачем в ту ночь стояли на мосту?
1959 (1960?)
* * *
По взморью Рижскому, по отмелям,
ступал по топкому песку,
у берегов качался с лодками,
пустыми лодками искусств,
а после шёл, сандали прыгали,
на пояс вдетые цепочкой,
когда мы встретились под Ригою
как будто бы на ставке очной,
без изумления любовников,
оцепенения при встрече,

, ּבֶ טַ ח,ּפַ עַ ם ִי ְת ְּפסּו אֹו ָתנּו- אֵ י
 לָ ֵמה ִּבכְ לָ ל: ִי ְשאַ לּו,יֹו ִבילּו
?ֲעמַ ְד ֶתם עַ ל הַ ֶג ֶשר אָ ז ּבַ לַ ִיל
)?1960( 1959
* * *
עַ ל חֹוף ֶשל ִריגָה ִה ְתהַ לַ כְ ִתי
, ְּב ִש ְרטֹונֹות,ְּבחֹול ּבֻ צִ י
,ִעם הַ ִסירֹות ְּב ַמיִם נ ְָד ִתי
,ִסירֹות אֹו ָמנּויֹות ֵריקֹות
,ָק ְפצּו הַ סַ נְ ָד ִלים כָל ֶרגַע
,ֹתן ְּב ַש ְר ֶש ֶרת
ֶ ְקשּו ִרים לַ מ
ַכאֲ ֶשר נִ ְפ ַג ְשנּו ְל ַיד ִרי ָגה
,ֹוק ֶרת
ֶ כְ ִאלּו ְּבעִ מּות ס
ל ֹא כְ מֹו ְמאַ הֵ ִבים – ְּב ִלי הֶ לֶ ם
ּוב ִלי ְק ִפיאָ ה; גַגֹון הָ אֹ סֶ ם
ְ

сарая ветошная кровля
дождём играла: чёт и нечет,

עָ שּוי ִמ ְס ַמ ְרטּו ִטים ְוגֶלֶ ם
,ְּב"זּוג – ל ֹא זּוג" ִשחֵ ק ְּב ֶג ֶשם

и мы слонялись по сараю,
гадая: знаешь или нет,
и наша жизнь, уже вторая,
казалась лишнею вдвойне,

,ְו ִה ְסתֹובַ ְבנּו ָשם ּבֵ ינְ ַתיִם
, הֲ ִאם ָידּועַ כְ בָ ר:תֹו ִהים
,ּו ְמיּו ָתר נִ ְראָ ה ִכ ְפלַ ִים
,ַמה ֶשחַ ּיִינּו ּבָ עָ בָ ר

а море волны не докатывало,
и был фонарь похож на куст,
и наша жизнь была лишь платою
за эту комнату искусств.

,ַג ִלים ל ֹא ִה ְת ָק ְרבּו אֵ לֵ ינּו
,ּפָ ָנס הָ ָיה כְ מֹו עֵ ץ עָ בֹות
כִ ְשכַר ִד ָירה הָ יּו חַ ּיֵינּו
.עַ ל חֶ ֶדר הָ אֹו ָמנּויֹות
1959

1959
* * *
Сохрани эту ночь у себя на груди,
в зимней комнате ёжась, ступая, как в воду,
ты вся — шелест реки,
вся — шуршание льдин,
вся — мой сдавленный возглас и воздух.
Зимний вечер и ветер. Стучат фонари,
как по стёклам замёрзшие пальцы,
это — всё наизусть,
это — всё зазубри
и безграмотной снова останься.
Снова тени в реке, слабый шелест реки,
где у кромки ломаются льдины,
ты — рождение льдин,
ты — некрикнутый крик,
о река, как полёт лебединый.
Сохрани эту ночь, этот север и лёд,

* * *
.ִש ְמ ִרי נָא אֶ ת הַ לַ יְלָ ה הַ זֶה עַ ל חָ זְֵך
, כְ מֹו ְל ַמ ִים צֹועֶ ֶדת,ְּבחֶ ְד ִרי הֶ חָ ְר ִּפי
,אַ ְת – כְ מֹו ַרחַ ש נָהָ ר
- ,ְשת ֶק ַרח ַרְך
ַ כְ מֹו ִאו
. ְק ִריאָ ִתי הָ רֹועֶ ֶדת,אֲ ִו ִירי
 דֹו ְפ ִקים ּפָ נ ִָסים. ַעֶ ֶרב חֹ ֶרף ָורּוח
. ְקפּואָ ה ְורֹוטֶ טֶ ת- כְ ִמין אֶ צְ ּבַ ע
,ְו ָכל זֶה ְּבעַ ל ּפֶ ה
ְו ָכל זֶה ַשנְ נִי
.יתית
ִ ְֵו הֲ יִי שּוב כְ מֹוי אַ נְ אָ ְלפַ ּב
,ימה
ָ שּוב צְ לָ ִלים ּבַ נָהָ ר ְו ִר ְשרּוש הַ זְ ִר
.ֶשּבָ ה ֶק ַרח נִ ְשּבָ ר אֶ ל הַ ַמיִם
,ידת הַ ַק ְרחֹון
ַ ֵ ל- אַ ְת
,ַז ֲע ָקה לא ְקרּואָ ה
. כְ מֹו ּבַ ְרּבָ ור ּבְ ָש ַמיִם,הֹו ָנהָ ר
, ֶק ַרח צַח ְוצָ פֹון,אָ ז ִש ְמ ִרי אֶ ת הַ לֵ יל

ударяя в ладони, как в танце,
ты вся — выкрик реки, голубой разворот
среди белого чуда пространства.

-  נ ְִדמֶ ה ִלי,ְמ ַר ֶק ֶדת ְּב ֶקצֶ ב
ּוסאֹון
ְ ימתֹו
ָ  זְ ִר,אַ ְת כִ ְתכֶלֶ ת ָנהָ ר
.ּבַ חָ לָ ל הַ לָ בָ ן כֻלֹו ּפֶ לֶ א
1959

1959
* * *

* * *
За голосом твоим, по следу твоему,
за голосом, как за предназначеньем,
вдоль фонарей. Там улица в дыму
холодного и тихого свеченья.
Вот лестница! Укройся здесь. В словах.
Ступая на разорванные плиты,
ты — узница, ты — требуешь защиты,
но ты мертва, и тень твоя мертва.
Тянулась ночь. Так тянут за собой.
Куда-нибудь. Так вытянуты ливни.
Как хороша ты, господи, как дивна!
Вот дым качает месяц голубой.
Изломан март, и тянется трава,
где улица, как тень твоя, мертва.

, ְּב ִע ְקבּות קֹולֵ ְך,ֹות ִיְך
ַ ְּב ִע ְקב
, ְַּב ִע ְקבֹות הַ ּיִ עּוד הַ ל ֹא יָדּוע
ְלאֹ ֶרְך ֲּפנָסֵ י ְרחֹוב אֲ נִי הֹולֵ ְך
. ְַּב ֹזהַ ר ָקר ָש ֵקט כ ִֻלי ָשקּוע
, ֶג ֶרם ַמ ְד ְרגֹות:ִה ֵנה ִמ ְסתֹור לָ ְך
.ֹותן ד ֶֹורכֶת
ָ  ְואַ ְת א.ִמ ִלים
, אַ ְת הַ ָגנָה דֹו ֶר ֶשת,אַ ְת ֲא ִס ָירה
. ְוצִ לֵ ְך גַם ֵמת,אַ ְך אַ ְת כְבָ ר ֵמתָ ה
. ְוגַם ִל ְמשְֹך ָיכֹול.הַ לֵ יל נִ ְמ ָשְך
. כָך ֶק ֶשת הַ ָמטָ ר ִנ ְמ ַתחַ ת.?ְלאָ ן
! ַכ ָמה יָפָ ה ְונִ ְפלָ אָ ה אַ ְת,הֹו אֱ ֹל ִהים
.עָ ָשן ֵמנִיד אֶ ת הַ ּי ֵָרחַ הַ ָכחֹ ל
 הַ ֶד ֶשא גַם נִ ְמתַ ח,ֶמ ְרץ ְממֻ ָשְך ָשבּור
. ֶש ֵמת ִמזְ ַמן כְ מֹו צֵ ל ֶשלָ ְך,ִּב ְרחֹוב
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Как бедный шут о злом своем уродстве,
я пoвествую о своем сиротстве.
Марина Цветаева

Принимаю тебя, сиротство,
как разлуку, разрыв, обиду,

*

*

*

,וכמו ליצן עני על כיעורו גונח
.על יתמותי אני כאן מספר לך
מרינה צבטייבה
,מּותי ִּב ְש ִב ִילי כְ מֹו נֶטֶ ל
ִ י ְַת
, כְ מֹו ְּפ ֵר ָדה ּופַ עַ ר,כְ מֹו עֶ ְלּבֹון

Принимаю тебя, сиротство,
как таскают уроды де Костера
на высоком горбу планиду.

,אֶ ַקּבֵ ל אֶ ת ַי ְתמּו ִתי כְ מֹו נֶטֶ ל
)* קֹו ְסטֵ ר הַ ִמ ְפלֶ צֶ ת- כְ מֹו אֶ צֶ ל ֵדה
.עַ ל גִ ּבֶ נֶת גְ ֹבהָ ה אֶ ת הַ צַ עַ ר

Принимаю, как сбор от сборищ,
а дороги легли распятьем,
где утраты одни да горечь,
там высокая в мире паперть.
Там высокие в мире души
расточают себя, как данью,
принимая свой хлеб насущный
наравне с вековечной рванью.

,כְ מֹו נְ ָדבַ ת אֲ סַ פְ סּוף ּבְ זַעַ ם
,ְוהַ ֶד ֶרְך מֻ ַנחַ ת נִ צְ לֶ בֶ ת
, ַמר טַ עַ ם,אֲבֵ דֹות ּבָ ה ִּב ְלבַ ד
.כְ נ ִֵסּיָה ִעם ִמ ְרּפֶ סֶ ת נ ְִשגֶבֶ ת
נִש ָגבֹות ְּבנַחַ ת
ְ נְ ָשמֹות
, ַ ַמס צָ נּוע- יאים אֶ ת עַ צְ ָמן
ִ ִמֹוצ
חֹוק ְּביַחַ ד- ְמ ַק ְּב ִלים לֶ חֶ ם
. ִַעם ְלבּוש ֶשלָ עַ ד ָקרּוע

Плащ поэта – подобье рубища,
о стихи, о моё подобье,
для нетленного мира любящих
одарю себя нелюбовью,
как дорогой, горбом и папертью,
как потерей того, с чем сросся,
предаю себя, как анафеме,
неприкаянному сиротству.

, ַהֹו ְלבּוש ְמשֹו ֵרר ָקרּוע
, הֹו כְ ִפילַ י ְמלֵ אֵ י לַ הַ ב,הֹו ִש ַירי
ְַלעֹולָ ם אַ הַ ב ִּב ְל ִתי ָשקּוע
,אַ הַ ב- אָ חֹ ן אֶ ת עַ צְ ִמי ְּבל ֹא
, ְּב ִמ ְרּפֶ סֶ ת ו ְֶד ֶרְך,כְ מֹו ְּבמּום
,נִדּבֶ ֶקת
ְ ְּבאָ בְ ָדן הֲ ָזיָה
ַמע ֲִמיד אֶ ת עַ צְ ִמי כְ מֹו ְלחֶ ֶרם
.ְל ַי ְתמּות ֶש ִלי חַ ְס ַרת ֶש ֶקט
קוסטר- *) הרמז הוא ל"מעשה טיל אולנשפיגל" של שרל דה
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Каким теперь порадуешь парадом,
в какую даль потянется стопа,
проговорись, какой ещё утратой
ошеломишь, весёлая судьба,
скажи, каким расподобленьем истин
заполнится мой промысел ночной,
когда уже стоят у букинистов

* * *
, ַאֵ יזֶה ִמצְ עָ ד ַת ְמצִ יא כְ ֵדי ְל ַש ֵמח
?ְלאֵ יזֶה צַד ִת ְמשְֹך עֹוד אֶ ת ַרגְ ִלי
, ַֹוקח
ֵ  אֵ יזֶה אַ ְב ָדן אַ ָתה ר,הַ גֵד
?ֹותי
ִ  כְ ֵדי ְלהַ ֵמם א,גֹו ָרל עַ ִליז
 ְּבאֵ יזֶה תֹאַ ר,יתה
ָ ְּבאֵ י ֶזו אֲ ִמ
,עֹוד י ְִת ַמלֵ א עֶ צְ ִלי ַש ְרעָ ף לֵ ִילי
ינִיס ִטים ְּבחֲ נּות מֹוכְ ִרים כְ בָ ר
ְ ּבּוק
ִ כְ ֶש

мои слова, не сказанные мной.

.ְדבָ ַרי ֶשעֹוד לָ ר ֹאש ל ֹא ּבָ אּו ִלי

Гони меня свидетеля разлада
реальности и вымыслов легенд,
покорного служителя распада
на мужество и ясный сантимент,

סֵ ֶדר-  עֵ ד ְל ִאי,לֵ ב- ֹותי – מּוג
ִ הָ אֵ ץ א
,ֹותי
ִ  א,ּבֵ ין אֲ ָגדֹות לַ ְמצִ יאּות
 ְלעֵ בֶ ר,הַ ְמ ַש ֵרת אֶ ת הַ ְש ִקיעָ ה
,יתי
ִ לֵ ב ְו ֶר ֶגש אֲ ִמ-  רֹחַ ב,עֹוז

и надели сомнением пророчеств,
гони за славой, отданной другим,
сведи меня с толпою одиночеств
и поделись пророчеством моим.

,ְוהַ ֲענֵק סָ פֵ ק ָנ ִביא ִאירֹונִי
,ְשלַ ח אַ חֲ ֵרי ְת ִהילָ ה ֶשל אַ חֵ ִרים
ְל ַקהֲ לֵ י ְּב ִדידּות גַם הֹו ִב ִילי ִני
. ָר ִחים,ַש ֵתף ּבִ נְ בּואָ ה ֶש ְלָך
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Зоосад
Я сад люблю, где чёрные деревья
сближеньем веток, дальностью стволов,
меня приемлют и в залог доверья
моё благословляют ремесло.

גן החּיֹות
ַאֲ נִ י אֹוהֵ ב ַגנֵי עֵ צִ ים ְשחֹו ִרים ְו ֵריח
, גְ ָז ִעים ֶשנִבְ ְד ִלים,פּופים
ִ ְֶשל ֲענ ִָפים צ
ַ אֲ נִי לָ הֶ ם ַמ ְב ִטיח,הֵ ם ְמ ַק ְּב ִלים אֹו ִתי
.אותי הֵ ם ְמבַ ְרכִים
ִ  ְועַ ל ְס ַמְך זֶה,אֵ מּון

Но сад другой, уже с другой судьбою
без тишины стволов и воздуха ветвей
меня зовёт своей животной болью
печальный сад, собрание зверей.

. גֹו ָרל ֶשלֹו ְּברּוטָ ִלי,אֲ בָ ל יֵש ַגן אַ חֵ ר
, ּבֵ ין ֲענ ִָפים אֲ ִויר,יקת גְ ָז ִעים
ַ ָשם אֵ ין ְש ִת
- וְהּוא קֹו ֵרא ִלי ְּב ַמכְ אֹוב ֶשלֹו וְחֹ ִלי
. חַ ּיֹות ִּבכְ לּוב ז ִָעיר,הַ ַגן ֻכלֹו עָ צּוב

Салют вам, звери: птицы и верблюды,
зачем вам бег, паденье и полёт,
когда мой человеческий рассудок,
вам верное спокойствие даёт?

! ַ אֲ נִי לָ כֶם מַ צְ ִדיע-  צִ ּפֹור, ג ָָמל- חַ ּיֹות
, לָ עּוף, ִלי ֹּפל,לָ ֵמה אַ ֶתם צְ ִריכִים לָ רּוץ
, ַַכאֲ ֶשר מֹוחַ ֱאנֹו ִשי אֵ ְתכֶם ַמ ְש ִּביע
?נֹו ֵתן אֶ ת הַ ַמ ְרגֹועַ הַ מֻ ְבטָ ח לַ גּוף

Грызите мясо скучное и бейте
железо вертикальное клетей,
когда на вас внимательные дети
глядят глазами завтрашних людей.

,אָ ז ַכ ְר ְסמּו ּבָ ָשר לָ קּוחַ ִמי ֵָדינּו
,לּובכֶם ִמתֹוְך ִתגָר
ְ ְהַ כּו ְּב ֲעמּו ֵדי כ
,כְ ֶש ִמ ְס ַתכְ ִלים ְּב ֶק ֶשב עֲלֵ יכֶם ַי ְל ֵדינּו
.ְועֵ י ֵניהֶ ם – עֵ ינֵי אֱ נֹוש של יום ָמחָ ר

И вы тревожьте их воображенье
тоской степей и холодом высот,
а мозг детей – весёлое броженье –
их в странствия, волнуясь, поведёт,

ַ ז ֵֹורע,אַ ֶתם ְמע ְֹור ִרים אֶ ת ִד ְמיֹו ָנם
, ְל ָרז, ְלקֹור גְ בָ ִהים,כְ ִמיהָ ה ְל ֲע ָרבֹות
ַ כ ֵָמה, אֲ ֶשר תֹוסֵ ס,ְו מֹוחַ ְילָ ִדים
.אָ ז- נִ ְפעָ ם ְלהֹו ִבילָ ם ְל ַמסָ ִעים אֵ י

а город будет гнать автомобили
и замыкать просторы площадей,
и ваши лапы, туловища, крылья
встревожат память дальнюю людей

,הָ ִעיר ַת ְמ ִריץ עֶ ְד ֵרי ְמכֹונִ יֹות ּבֵ ינְ ַתיִם
ִת ְסגֹ ר ְשטָ ִחים ְּפתּו ִחים ְּבעַ ְק ָשנּות
 כְ ָנפַ ִים, זְ ָנבֹות, גּו ִפים,ְו ַכּפֹות ַרגְ לֵ יכֶם
.ְיע ְֹוררּו זִ כְ רֹון עָ בָ ר ֶשל אֱ נֹושּות

среди домов, сужающих высоты,
как разумом придуманный балласт,
животные, лишённые свободы,
вы – лучшая символика пространств,

ַ ֶשמֹוח,ּבֵ ין הַ ּבָ ִתים הַ ַמנ ְִמיכִ ם גְ בָ ִהים
,אָ ָדם ִה ְמצִ יא ְכחֹמֶ ר ְל ִאזּון-ֶשל ְּבנֵי
, ַ אֲ ֶשר ִנ ְשלַ ְל ֶתם ֵמחֵ רּות ְּבכֹוח,אַ ֶתם
. ֶשהּוא ָנכֹון, הַ סֶ ֶמל לַ ְ חָ לָ ל- אַ ֶתם

и нас уже зовёт шестое чувство,
как вас гнетёт привычная печаль,
салют вам, звери, мудрое кощунство
нам дарит мира вырванную даль.

, ְלמֶ ִרי,ְוחּוש ִש ִשי קֹו ֵרא לָ נּו ִל ְק ָרב
.כְ מֹו ֶשהָ עֶ ֶצב ְמ ַד ֵכא אֶ ְתכֶם כֻלָ ם
ֲשה ּבַ ְרּבָ ִרי
ֶ  מַ ע, ַאֲ נִי לָ ֶכם מַ צְ ִדיע
.נֹו ֵתן לָ נּו ֶמ ְרחָ ק חָ טּוף ֶשל הָ עֹולָ ם
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Э.Н.

.נ.א

Баюкайте под сердцем вашу дочь,
придумывайте царственное имя,
когда во мне, как очередью, ночь
всё тянется каналами глухими.

,הָ נִי ִדי אֶ ת ִּב ֵתְך תַ חַ ת ִלּבֵ ְך
,יאי לָ ה ֵשם יָפֶ ה ֶשל ֶש ֶגב
ִ ְִוהַ ְמצ
כְ ֶש ִּבי כְ מֹו תֹור אָ רְֹך הַ לֵ יל הֹולֵ ְך
. ְּב ִלי הֶ ֶרף,ּבֲ ֲערּוצִ ים הַ נ ִָד ִחים

Мне Вас любить, искать Вас наугад,
и новую приветствовать утрату,
на каждый след Ваш листья прилетят
и припадут к пустому отпечатку,

 ִל ְתעֹות,הב אֹו ָתְך
ֹ ֱּפּו ִרי הּוא לֶ א
,ּו ְלבַ ֵרְך ָכל אֲ בֵ ָדה ּבְ ֶד ֶרְך
ָיעּופּו הֶ עָ ִלים אֶ ל הַ ְט ִביעֹות
. ֶש ֵר ִיקים לָ אֹ ֶרְך,ֶשל ִע ְקבֹו ַת ִיְך

И станет ночь бряцанием садов.
Душа, устав от шёпота и версий,
легко уснёт, ворочаясь под сердцем.
Но буду я, как ранее готов
опять любить, искать Вас наугад,
ложась, как ветвь, на острие оград.

.וְ יֵהֲ פְֹך הַ לֵ יל צִ ְלצּול הַ גַן
, ִמלַ חַ ש גִ ְרסָ אֹות שֹו ֶככֶת,ַנ ְפ ִשי
. ּבַ ֶק ֶרב ִמ ְתהַ ּפֶ כֶת,עֹוד ֵת ָר ֵדם
אֲ בָ ל אֶ ְה ֶיה כְ מֹו ְּבעָ בָ ר מּו ָכן
, ִל ְתעֹות ִעּוֵר,שּוב לֶ ֱאהֹ ב אֹו ָתְך
.ִל ְש ַכב כְ מֹו שֹוְך עַ ל חֹד ֶשל הַ ָג ֵדר
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Вот человек, идущий на меня,
я делаюсь короче, я меняюсь,
я им задавлен, оглушен, я смят,
я поражен, я просто невменяем,

* * *
,ִהנֵה אָ ָדם ֶש ְלעֶ בְ ִרי הֹולֵ ְך
, ַגּופי כְ בָ ר ִמ ְתּבַ ֵקע
ִ ,אֲ נִ י ּפֹוחֵ ת
, מֹועֵ ְך, ד ֵֹורס,ֹותי
ִ הּוא ְמהַ מֵ ם א
. ַ ִמזְ ַד ֲעזֵע,אֲ נִ י ִּב ְל ִתי ָשפּוי

о, что задумал этот великан,
когда в музеях сумрачных шедевры
обнажены и мерзнут и векам,
как проститутки, взматывают нервы,

, ָרצָ ה,ַמה הָ ֲענָק הַ זֶ ה הָ ָגה
חֹרף
ֶ כְ ֶשעֲרֻ ִמים ִּפ ְסלֵ י מֹופֵ ת ְּב
ְּבמּוזֵיאֹון קֹו ְפ ִאים ּוכְ מֹו ְּפרּוצָ ה
.ְמעַ צְ ְּבנִ ים מֵ אֹות ָשנִ ים ְּב ִלי הֶ ֶרף

а за оградами шевелятся сады,
и портики тяжёлые на спинах
литых гигантов, и кругом следы
изящества и хрипов лошадиных.

ְו ַרחַ ש הַ ַגנִ ים מֵ עֵ בֶ ר לַ גְ ֵדרֹות
ְוכ ְַר ֻכ ִּבים כְ בֵ ִדים עַ ל הַ כְ ָתפַ יִם
ֲקבֹות
ְ ֵ  ְו ִע,ֶשל ֲע ָנ ִ ֵקי ּבַ ְרזֶל
. ִח ְרחּור ִמנ ְִח ַיריִם,סּוסים
ִ ,ִהדּור

как непонятен гений и талант,
живёт он в нас или живёт помимо,
как в яблоке, разбитом пополам,
живут сады, как будто в спячке зимней,

:ַכ ָמה כָל כִ ָשרֹון ִּב ְל ִתי נִ ְתּפָ ס
? ָשם ְּב ָש ַמיִם- הּוא ָגר ּבָ נּו אֹו אֵ י
,ח ֶרף הָ ס
ֹ - כְ מֹו הַ ַגנִ ים חַ ּיִ ים ְשנַת
, הַ ָשבּור ִל ְש ַנ ִים, ְַּבתֹוְך ָתפּוח

всё знать вокруг и ничего не мочь,
входить творцом и уходить вандалом,
но будь во мне, дурачь меня, морочь,
предчувствие великого начала,

, אַ ְך ל ֹא לַ ֲעשֹות,הַ כֹל לָ ַדעַ ת
.לָ בֹוא יֹוצֵ ר ּוכְ מֹו ַונְ ָדל לָ לֶ כֶת
, אָ נָא ְש ִטי אֹו ִתי ָק שֹות,הֲ יִ י ִּבי
!חּושת הַ הַ ְתחָ לָ ה הַ ְמב ֶֹרחֶ ת
ַ ְת

и вдруг я вырос, кончился мираж,
гигант шатнулся, выдохся, отхлынул,
остался мир, балдеющий, как пляж,
и всевозможный, как осенний рынок,

, ַת ְעתּועַ ּפָ ג,ִּפ ְתאֹום ָג ַד ְל ִתי
, ַֹוקע
ֵ  ז ַָרם ש,ְוהָ ֲע ָנק ָדעַ ְך
, חַ ג, ֻכלֹו ַרק עֹ נֶג,נִ ְשאָ ר עֹולָ ם
. ַכְ מֹו שּוק ְס ָתוִ י הָ מֹון ְדבָ ִרים שֹופֵ ע

теперь иду спокойный человек,
несу свой торс, пальто несу и шляпу,
моя нога вытаптывает снег,
и облака игрушечные виснут.

, ַרְך, ַעַ כְ ָשו אֲ נִ י אָ ָדם ָרגּוע
, ְמ ִעיל ְו ֹכבַ ע,זְר ִתי
ָ ִֹושא אֶ ת ג
ֶ נ
,אֲ נִי רֹו ֵמס ְּב ֶר ֶגל ֶשלֶ ג צַח
.כְ ֶשעַ נְ ֵני צַ ֲעצּו ִעים ְּבגֹבַ ה
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* * *

О, Господи, помилуй мя
на переулках безымянных,
где ливни глухо семенят
по тротуарам деревянным,
где по булыжным мостовым,
по их мозаике, по лужам,
моей касаясь головы,
стремительные тени кружат.
и в отраженьях бытия
потусторонняя реальность,
и этой ночи театральность
превыше, Господи, меня.

* * *
,ֹלהים
ִ ֱ הֹו א,ַרחֵ ם עָ לַ י
ְּב ִס ְמטָ אֹות חַ ְס ֵרי ֵשם אֵ לֶ ה
ֹוט ִפים י ְֹור ִדים
ְ ּבַ הֵ ן גְ ָש ִמים ש
.עַ ל ִמ ְד ָרכֹות הָ עֵ ץ ְּב ִלי הֶ ֶרף
,ֵמעַ ל ִרצּוף הָ ְרחֹובֹות
ְפסֵ יפָ ס ֶשל ְשלּו ִליֹות ְואֶ בֶ ן
נֹוגְ ִעים ּבָ ר ֹאש ֶש ִלי כִ ְמעַ ט
. חָ גִ ים ְּבעֶ ֶרב,צְ לָ ִלים זְ ִריזִים
ִה ְש ַת ְקפּותֹו ֶשל הַ הֲ ַוי
,כִ ְמצִ יאּות ֵתבֵ ל אַ חֶ ֶרת
ִהיא ְּב ָשעָ ה הַ ְמאֻחֶ ֶרת
. אֲ ֹד ָני,גְ דֹולָ ה ִמ ֶמנִי
1961
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Полдень
Mгновенные шары скакалки
я наблюдал из тихой тени.
Передо мной резвились дети,
но в бытие их не вникал я.

ְּבצָ ה ַר ִים
ִמצֵ ל עַ ל חֶ בֶ ל ִה ְתּבֹונַנְ ִתי
.ֹופצִ ים הֵ נִיעּו
ְ ֶשּיְ לָ ִדים ק
,ְּבחַ ּיֵיהֶ ם ל ֹא ִה ְתעַ נְ יַנְ ִתי
.הַ ִּפ ְרחָ ִחים ִלי ל ֹא ִה ְפ ִריעּו

Я созерцал, я зрил и только.
День как разломленный на дольки
тяжёлокожий апельсин
прохладой оживлял без сил
сидящих вдоль кустов старух.
Кружился тополиный пух.
Грудь девочки была плоска,
на ней два матовых соска,
как колпачки лепились к коже
хотелось сделаться моложе,
но солнцепёк, покой и розы
склоняли к неподвижным позам,
в квадрате с выжженным песком
копался флегматичный мальчик
и, обратясь ко мне лицом,
в него воткнул свой жирный пальчик.
Таким же отделясь квадратом,
в Сахаре сохнул Авиатор.
Скрипели вдоль аллей протезы
и, незаметно розу срезав,
пока сопливый мир детей
ревел от полноты творенья
я уходил в пробел деревьев
в собранье неподвижных тел.
1961

.יתי ְּב ִלי ִל ְראֹות ְותּו ל ֹא
ִ ָר ִא
הַ ּיֹום ֶש ִל ְפרּוסֹות כְ ִאלּו
ּפָ רּוס כְ ִמין ַתּפּוז כְ בַ ד עֹור
 ִהצִ יל ֵמאֹור,נ ַָשף ְק ִרירּות
.אֶ ת הַ זְ ֵקנֹות ְּבצֵ ל ְש ֵדרֹות
.חָ ג ּבְ אֲ וִיר ּפּוְך צַ ְפצָ פֹות
ַ חָ זֶה ָשטּוח- י ְָשבָ ה ַי ְל ָדה
לּוח
ַ ַּו ְש ֵתי ְּפטָ מֹות צְ מּודֹות ל
.ָד ְבקּו לָ עֹור כְ מֹו כִ סּויִים
...ִל ְהיֹות צָ ִעיר יֹו ֵתר נ ִָעים
ּומנּוחָ ה
ְ אַ ְך שֹו ָשנִ ים
.ָד ְרשּו ְלל ֹא ְתנּועַ ה ְתנּוחָ ה
ּו ְב ִרּבּועַ חֹול חָ רּוְך
,חָ פַ ר עָ רּוץ ַי ְלדֹון ְפלֶ גְ ָמ ִטי
,ּפָ ָנה אֵ לַ י ּפָ נָיו ְּב רֹוְך
.ז ַָרק חֹול ְּב ֶמחֱ וָה אַ ּפָ ִטי
ַכְָך ּבַ סַ הֲ ָרה ְּב ִרּבּוע
)* . ַגָסַ ס טַ ּיָס ְּבחֹול ָתקּוע
,הַ תֹו ָתבֹות חָ ְרקּו ְּב ֶד ֶרְך
,חָ ַתכְ ִתי ּבַ חֲ ַשאי ִלי ּפֶ ַרח
ּוכְ ֶשעֹולָ ם ְתנּועָ ה וְחֵ ֶשק
,ָשאַ ג ִמ ְמל ֹא ִש ְמחַ ת הָ עֵ סֶ ק
,נִ כְ ַנ ְס ִתי ִל ְפרֹוזְ דֹור עֵ צִ ים
.ֹומ ִדים
ְ ְלאֹ סֶ ף ֶשל גּו ִפים ע
אכזופרי-*) הרמז כנראה לסופר צרפתי אנטואן דה סנט
1961

* * *
По надберегу, по мосту, по
всей душе, излинованной ливнем,
пробивается ветер в упор
к одичавшему за ночь заливу.

* * *
, עַ ל גִ ְש ֵרי הַ ִּב ְקעָ ה,עַ ל הַ חֹוף
,עַ ל נַפְ ִשי ֶש ָמטָ ר ָשם ַקּוִים לָ ה
: ַמפְ צִ יעָ ה,עָ פָ ה רּוחַ עַ זָה
.ּפָרא ִּב ְשעֹות לַ ְילָ ה
ֵ הַ ִמפְ ָרץ ִה ְת

А под тучами мчат облака,
за блестящие шпили цепляясь,
и открытая настежь река
шевелит, как шаманит, цепями.
По мостам, вдоль перил, о душа,
цепеней под дурной непогодой,
и, как ведьма, во мне замешай
эту ночь, этот север и воду.
В этих выплесках женственность та,
что ещё доведет до убийства,
и в печальном граале балтийском
вдруг откроется как пустота.

 הָ א ְֹורחָ ה- ע ֲֵר ַמת ֲע ָננִ ים
, עֹובֶ ֶרת,יחים נֶאֱ חֶ ֶזת
ִ ִּבצְ ִר
הַ ָנהָ ר הֶ חָ שּוף ִל ְרוָחָ ה
.אמן ִמ ְתעַ סֵ ק ְּב ַש ְר ֶש ֶרת
ָ כְ מֹו ָש
, ִּבגְ ָש ִרים ִה ְתעַ כ ְִבי,נִ ְשמָ ִתי
,ִה ְתאַ ְּבנִי ִמ ַק ְדרּות הַ ָש ַמיִם
 לּו ִשי ִּבי,ּוכְ מֹו ְמ ַכ ֵשפָ ה
. הַ צָ פֹון ְוהַ ַמ ִים,אֶ ת הַ לֵ יל
יֵש אֵ יזֹו ָנ ִשּיּות כָאן ְּב ַגל
- , נִבְ הַ ְל ִתי- ,הֲ תֹו ִביל ִהיא ְל ֶרצַ ח
אֹו ְּבתֹוְך כֹוס הָ עֶ צֶ ב הַ ּבַ ְל ִטי
.עֹוד ִּפ ְתאֹום ִתּפָ ַתח כְ מֹו חָ לָ ל
1961
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* * *
Когда безденежный и пеший
бегу по улицам один,
осенней площадью помешан,
осенним холодом гоним,
и всадник мечется по следу
на чудно вылитом коне,
стихи случайные, как беды,
они всего верней во мне.

* * *
ִַּב ִח ְסרֹון כִ יס אֲ נִי ּפֹוסֵ ע
, ִּב ְרחֹוב,ֹודד
ֵ  אָ ָדם ּב,ְו ָרץ
, ִַמכִ ָכרֹות ְס ָתו ִמ ְש ַת ֵגע
,ְּבקֹור ְס ָתוִ י נִ ְר ָדף ְּב ִלי סֹוף
 ָּּפ ָרש ְּב ִלי ֶר ַתע- ְּב ִע ְקבֹו ַתי
)* ,עַ ל סּוס הַ ְּברֹונְ זָה ְלהַ ְפ ִליא
, כְ מֹו ְמצּוקֹות ְלפֶ ַתע,ִש ִירים
.אֲ ִמ ִתיִים הֵ ם ְּב ִל ִּבי

Но так недолог я над миром,
когда с утра скользит река,
когда последнее мерило
к лицу прижатая рука,

, עֹוד ֶרגַע – ּבֹהּו,חַ ּיַי ְקצָ ִרים
,כְ ֶש ְל ַנהַ ר אֵ ין ְספֹור ָשנִים
כְ ֶשהַ מַ ָדד הָ אַ חֲ רֹון הּוא
,ָי ִדי נִ צְ ֶמ ֶדת לַ ּפָ נִ ים

когда стою, и мир развернут,
скользит река, и под мостом

, חַ י ּבֵ ינְ ַתיִם,אֲ נִ י עֹו ֵמד כָאן
- ,אַ ְך עַ ל הַ ֶג ֶשר ַרק עֹולֶ ה

плыву, раскачиваясь мёртвый,
на воду сорванным листом,

, ֲאנִי צָ ף ֵמת ְּב ַמיִם:רֹואֶ ה
. עָ לֶ ה, ַמצְ ִהיב ִּב ְס ָתו,כְ מֹו צָ ף

но счастье всё-таки страшнее
среди друзей, в тени жены.
Беги тех радостей, Евгений,
мы перебьёмся до весны!

)!ֹותר ַרע אֹ ֶשר (אֵ יזֶה ּפֶ לֶ א
ֵ י
. ְּבחּוג חָ צֵ ר,ְּבצֵ ל ִא ָשה
,אָ ז ְּב ַרח ֵמהַ ְשמָ חֹות הָ אֵ לֶ ה
! חָ בֵ ר,עַ ד הָ אָ ִביב נִ ְשרֹד
*) רמז לפסל של צאר פיוטר הראשון בפטרבורג
1961
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** *

Рике

Клянчали платформы: оставайся!
Поезда захлёбывались в такте,
и слова, и поручни, и пальцы,
как театр вечером в антракте.
Твоя нежность, словно ты с испуга,
твоя лёгкость, словно ты с балета,
свои плечи, волосы и губы,
ты дарила ликованью лета.
Рассыпались по стеклу дождины,
наливаясь, ночь текла за город,
тени липли, корчась на заборах.
И фонарь, как будто что-то кинул,
узловатый, долгий и невинный,
всё следил в маслящееся море.
1958
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* * *
יק ה
ָ ְל ִר
. ָרצִ יף ִּב ֵקש ע ֲַדיִן- "!"ה ָש ְא ִרי
ִ
נִ ְחנְ קּו הָ ַר ָכבֹות ְּב ֶקצֶב
, י ַָדיְִך, הַ מַ ֲעקֹות,הַ ִמ ִלים
.כְ מֹו ְּבאֶ ְמצַ ע הַ צָ גַת הָ עֶ ֶרב
, כְ ִאלּו אַ ְת נִ ְ ֶבהֶ לת,הָ ַרּוכות ֶשלָ ְך
, כְ ִאלּו ּבַ ָש ַמיִם,הַ ְק ִלילּות ֶשלָ ְך
- ֹושלֶ ת
ֶ אַ ְת ּבְ צָ הלָ ה ֵק ְיצִ ית מ
. הַ ְשפָ ַת ִים, כְ ֵתפַ ִיְך,ֵשעָ ֵרְך
, ֶַג ֶשם עַ ל זְ כּוכִ ית ִטּפֹות הֵ ִטיח
,ִמהָ ִעיר הַ לֵ יל ָז ַרם ּבְ אֶ לֶ ם
.ִלגְ ֵדרֹות ָד ְבקּו צְ לָ ִלים ְּבהֶ לֶ ם
ַ כְ ִאלּו הּוא ִהצְ ִליח,הַ ּפָ נָס
- ַ זָנִיח, סָ רּוג- ַמה ֶשהּוא לִ זְ רֹק
. ַמ ְב ִריק כְ ֶש ֶמן,עֹוד צָ פָ ה ְּב ָים
1958
סֹונטֹות ספרּותיֹות

1.
И Мышкин по бульвару семенит,
сечётся дождик будто не к добру.
Я отщепенец, выкидыш семьи
тащусь за ним в какой-то Петербург.
Стекают капли вниз по позвонкам,
я подсмотрю за ним, как я умру,
Скажите, князь, к какому часу зван
Ваш милый дар, куда вы поутру?
Ваш милый дар, похожий на шлепок.
О, как каналы трутся вам о бок,
когда один на улочках кривых
Вы тащите щемящий узелок.
А после пишите с наклоном головы,
как подобает вам: иду на вы!
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)* ,נָסיְִך הֹולֵ ְך ַמהֵ ר ְּב ִמ ְד ָרכָה
. ג ֵָדל, ְל ָרעָ ה אּולַ י,ְו ֶג ֶשם
 זָר לַ ִמ ְשּפָ חָ ה,אֲ נִ י הַ ֵנפֶ ל
.ְלאֵ יזֹו ּפֶ טֶ ְרּבּו ְרג אַ חֲ ָריו זֹוחֵ ל
,ִטּפֹות נֹוזְ לֹות ְל ַמטָ ה ְּבחּו ִליֹות
. ִל ְראֹות כֵיצָ ד אָ מּות:יֵש ְל ַר ֵגל אַ חֲ ָריו
 ְלאָ ן עִ ם ַמתָ נֹות,מר
ֹ ֱ א,ָנ ִסיְך
?ּומצְ חֲ ָך ָקמּוט
ִ אַ ָתה ַמ ְשכִים
.הַ ַמתָ ָנה ֶשלְ ָך ִהיא כְ מֹו ְס ִט ָירה
, אֵ יך הָ ֲערּוצִ ים נֹוגְ ִעים ְּבָך,אָ ה
כְ ֶש ְלבַ ְדָך ּבְ ִמ ְד ָרכָה ְקמּו ָרה
.אַ ָתה גֹו ֵרר צְ רֹור ֶשמֵ צִ יק ְלָך
,ְואָ ז אַ ָתה כֹו ֵתב נָטּוי הָ ר ֹאש
! ּבִ ְק ָרב אֶ ְפגֹש:כְ מֹו ֶש ָּיאֶ ה ְלָך
"דוסטויבסקי "אידיוט.*) נסיך מישקין – גיבור הרומן של פ

2.
Зима. Снежинки всё снуют.
Бог с ними, с этой канителью!
Ах, как же, князь, я узнаю...
но, князь, Вы ранее в шинели
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.יתי הַ ֶשלֶ ג הַ גֹואֶ ה
ֵ ְּפ ִת
!ֲעזֹב ְשטּויֹות ֶשל הָ אֶ ִליטָ ה
... כְ בָ ר ְמזַהֶ ה, כַמּובָ ן,אָ ה
,ית
ָ  אָ ז ְּבמַ ִדים הָ ִי,ָנ ִסיְך

изволили. Как почерк Ваш?
всё тот, что был и не украден
ваш узелок, ваш саквояж,
комочек боли, Христа ради!?

?ל ֹא כֵן? אֵ יְך כְ ַתב הַ ָּיד ֶשלְ ָך
ַכְ מֹו ֶשהָ יָה? אַ ָתה מַ צְ ִליח
,ִל ְשמֹר אֶ ת צְ רֹור הָ אֲ נָחָ ה
?! ַ ִלכְ בֹוד הַ ַמ ִשיח,גּו ִשית כְ אֵ ב

Но лучше прочь от этих мест,

,טֹוב ִאם ִת ְב ַרח מֵ הַ מַ צָ ב

от этой тени Петербурга,
куда вы тащите свой крест
один по страшным переулкам,

,ִמּפֶ טֶ ְרּבּו ְרג צִ לָ ה נֹופֶ חֶ ת
ְלאָ ן ְלבַ ְדָך עִ ם הַ צְ לָ ב
הֹולֵ ְך ְּב ִס ְמטָ אֹות ֶשל ּפַ חַ ד

как от удара наклонясь?
Куда спешить? Ограбят, князь.

? מַ נְ ִמיְך, נ ְִבהָ ל,ֹאשָך
ְ ְואֶ ת ר
. ָנ ִסיְך, הֲ אֵ ט.כָאן ש ְֹוד ִדים
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Лицо – реке, о набережных плеск,
вся эта ночь, как памятник бессонна,
и осень, обнажённая как крест,
срывается на мокрые газоны.

, ְל ָשם,אֶ ת הַ ּפָ נִים – אֶ ל הַ נַהַ ר
,נִר ֶד ֶמת
ְ הַ לֵ יל כְ מֹו אַ נְ ַד ְרטָ ה ֶשל ֹא
,ֹודד הֻ ָקם
ֵ  עָ ֹרם ְכמֹו צְ לָ ב ּב,הַ ְס ָתו
. הַ ִמ ְד ָשאָ ה ְּבגֹון הַ ְס ָתו נִ כְ ֶת ֶמת

А я – изгой, река моя во мне,
скользит по рёбрам, ударяя в душу,
и мост уже не мост, не переезд,
а обморока длинный промежуток.

, ִּב ְפנִים-  נַהַ ר,אֲ נִ י כָאן ְמנֻ ֶדה
. ַמ ֶכה ּבַ נֶפֶ ש,רֹווֵחַ ִּבצְ לָ עֹות
,הַ ֶג ֶשר הּוא ל ֹא ֶג ֶשר ִמגְ ָש ִרים
.הּוא ִה ְתעַ ְלפּות לְ אֹ ֶרְך זְ ַמן מֵ אֶ מֶ ש

Срывая плащ, подрагивает мост,
и фонари предутренние ранни,
я подниму лицо твоё, как тост,
за самое высокое изгнанье

, הַ ְמ ִעיל מֻ ָרם,רֹועֵ ד הַ ֶג ֶשר
.א ַֹורת הַ ּפָ נ ִָסים הַ ְשכֵם ּפ ַֹורחַ ת
ֵתן אֶ ת פָ ַנ ִיְך ְלהַ ִרים כְ מֹו גְ ִביעַ סַ ם
ֹוקחַ ת
ַ ֹותי ל
ִ ִלכְ בֹוד ָגלּות אֲ ֶשר א

в поэзию, а тучи в облаках
к над-берегу сбиваются и тонут,
и тихая шевелится река,
и мост над ней, как колокол, изогнут.
Звони, мой мост, мой колокол, мой щит,
соломинка моя, моя утрата,
когда кричу я, осенью распятый,
как страшно мне и горестно не жить.

, לַ חֹוף ַמגִ יעַ עָ ב.אֶ ל הַ ִש ָירה
, ַ טֹובֵ ע,ֹוקעַ ְּב ֵמי הַ נַהַ ר
ֵ ש
,ְשמֵ עַ לָ יו
ֶ  כ,וְהַ ַנהַ ר רֹוחֵ ש
. ַ הַ ֶג ֶשר ִמ ְש ָת ֵרע,כְ מֹו ּפַ ֲעמֹון
, ּפַ ֲעמֹונִי, ֻעזִי,צַ ְלצֵ ל גִ ְש ִרי
,הַ ַקש ֶש ִלי ְואֲ בֵ ָדה נִ ְשכַחַ ת
 צֹועֵ ק ֲאנִ י, נִ צְ לָ ב ִּב ְס ָתו,כְ ֶשכָאן
. עַ צְ בּות ּופַ חַ ד- ֶש"ל ֹא ִל ְחיֹות" ַמ ְש ָמע
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Бродскому

לברודסקי

Серебряный фонарик, о цветок,
запри меня в неслышном переулке
и расколись, серебряный, у ног
на лампочки, на звёздочки, на лунки.

,הַ ְדוַי-  פֶ ַרח לֵ יל,ּפָ נָס ֶשל כֶסֶ ף
,נְ עֹ ל אֹו ִתי ְּבתֹוְך ִס ְמטָ ה ִח ֶר ֶשת
יַד ַרגְ ִלי-  עַ ל, ָכסּוף,ְו ִה ְתּפַ צֵ ל
. כֹו ָכ ִביֹות ו ְֶק ֶשת,עַ ל ְשלַ ל נּורֹות

Как колокольчик, вздрагивает мост,
стучат трамваи, и друзья уходят,
я подниму серебряную горсть
и кину вслед их маленькой свободе,
и в комнате оставленной, один,
прочту стихи зеркальному знакомцу
и вновь забьюсь у осени в груди
осколками, отбитыми от солнца.

,רֹועֵ ד הַ ֶג ֶשר – ּפַ ֲעמֹון סָ דּוק
 אָ ִחים לַ נֶפֶ ש,חַ ְש ַמ ִליֹות דֹו ְפקֹות
 אָ ִרים ְקצָ ת ֶכסֶ ף וְאֶ זְ ֹרק.עֹוזְ ִבים
,ֹוש ִאים ּפֵ רּור ֶשל חֹ פֶ ש
ְ  הַ נ,עַ ל אֵ לֶ ה
 ְּבחֶ ֶדר נֶ ֱעזַב,לּוטין
ִ ְֲלבַ ד לַ ח
, ַֹופיע
ִ  ֶשּבָ ְר ִאי מ,ְל ַמ ָכ ִרי
 אַ פְ ִעים חָ ֵזה הַ ְס ָתו,אֶ ְק ָרא ִש ִירים
. ַֹוקע
ֵ כְ ֶשבֶ ר ֵמהַ ֶש ֶמש הַ ש

Так соберём весёлую кудель,
как забывают горечь и обиду,
и сядем на железную ступень,
на города истоптанные плиты,
а фонари неслышные мои
прошелестят ресницами в тумане,
и ночь по переулку прозвенит,
раскачиваясь маленьким трамваем.

,חּוטים ֶשל הַ ִש ְמחָ ה
ִ אָ ז נֵאָ סֵ ף
, עֶ ְלּבֹון ְואֵ בֶ ל,נִ ְש ַכח כָל ְמ ִרירּות
,ֵנ ֵשב עַ ל מַ ְד ֵר ַגת ּבַ ְר ֶזל לָ חָ ה
,עַ ל הַ ּבַ לָ טֹות נְ ִקיֹות ִמזֶ בֶ ל
הַ ּפָ נ ִָסים ֶש ִלי ְּב ֲע ָרפֶ ל
 ְּב ֶר ֶדת,ְי ַר ְש ְרשּו ְּב ִריסֵ יהֶ ם
,הַ לַ ְילָ ה ְּב ִס ְמטָ ה הּוא ְיצַ ְלצֵ ל
.כְ מֹו חַ ְש ַמ ִלית ְקטָ ָנה ְקצָת ִמ ְת ַנ ְד ֶנ ֶדת

Так соберём, друзья мои, кудель,
как запирают праздничные платья,
так расколись на стёклышки в беде,
зеркальный мой сосед и почитатель.
Фонарик мой серебряный, свети,
а родине ещё напишут марши
и поднесут на праздники к столу,

,חּוטים ֶשל הַ ִש ְמחָ ה
ִ אָ ז נֵאָ סֵ ף
,חַ ג כְ ֶש ִמ ְס ַתּיֵם הַ נ ֶֶשף- כְ מֹו ִש ְמלֹות
,ֹותָך
ְ אֲ זַי ִלזְ כּוכִ יֹות אֶ ְב ַקע א
. ַמ ֲע ִריצִ י ַרב ֶק ֶשב,ְש ֵכנִ י ֵמהָ ְר ִאי
, זְ ַרח, ּפָ ָנס ֶשל ֶכסֶ ף,חָ בֵ ר ֶש ִלי
,לֶ כֶת- עֹוד לַ מֹולֶ ֶדת ִיכְ ְתבּו ִשיר
;קּודה
ָ ַי ִביאּו ְלשֻ ְלחָ ן ְּביֹום ְּפ

а мне, мой бог, и весело и странно,
как лампочке, подвешенной к столбу.

- ּומ ַש ַמחַ ת
ְ ֹותי ִהיא ַמ ְפ ִתיעָ ה
ִ א
.אֶ ת הַ נּו ָרה ְתלּו ָיה עַ ְל הָ א ְֹמנָה
?1962
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Рике
Всё стоять на пути одиноко, как столб,
только видеть одно – голубиный костёл,
в полинялых садах, в узких щелях лощин
голубые расправив, как крылья, плащи,
промелькнут стаи рыб в новолуние бед,
осветив облака, словно мысль о тебе.

יקה
ָ ְל ִר
,לַ ֲעמֹד אֲרֻ כֹות עַ ל הַ ְש ִביל כְ מֹו אֹ ְמנָה ּב ְֹוד ָדה
,ֹותה כְ ֵנ ִס ַּית הַ ּיֹונִ ים ְלבָ ָדה
ָ ו ְִל ְראֹות ַרק א
- חּוקים
ִ ָאדיֹות ְד
ִ יקי ו
ֵ  ִּבנְ ִק,ְּב ַגנִ ים הַ ַד ִהים
 כְ מֹו כְ ָנפַ יִם ּפ ְֹור ִשים,דגִ ים יַחֲ ְלפּו
ּ ָ ְַלהָ קֹות ה
,אֶ ת צְ ִעיפָ ם הַ כָחֹ ל ְל ָי ֵרחַ חָ ָדש ֶשל צָ רֹות
. הֵ ם ָי ִאירּו אֶ ת הָ ֲע ָננֹות,כְ מֹו עָ לַ ִיְך ַש ְרעָ ף

За холмами дорог, где изгиб крутолоб,
мимо сгорбленых изб появляется Бог.

,ְּב ִפתּול ֶשל גְ בָ עֹות הַ ָד ְרכִ ים הַ ְתלּולֹות ְּבלֵ ילֵ ְך
.מּול ְּב ָקתֹות כֹו ְפפֹות ְלאָ בָ ק אֱ ֹל ִהים ִמ ְתהַ לֵ ְך

Разрастается ночь, над тобой высоко
поднимается свет из прибрежных осок.

,ֹודל ְלאֵ ינְ סֹוף
ֵ  ג,ְו צֹו ֵמחַ ַגבֹוהַ הַ לֵ יל ֵמעָ לַ ִיְך
.ְוהָ אֹור עֹולֶ ה ִמ ְקנֵי ִחילַ ף ֶשכִ סּו אֶ ת הַ חֹוף

Каждый лист, словно рыбка, дрожит золотой,
это крыльями жизнь поднялась за тобой.
Между разных костров – всё одна темнота,
о, как тянет крыло, но не смей улетать!
Обгоняя себя, ты, как платье с плеча,
соскользнёшь по траве, продолжая кричать.
Так не смей улетать в новолуние бед,
слышишь, сосны шумят, словно мысль о тебе.
1962

, ְמזֹהָ ב רֹועֵ ד עַ ל ז ֶֶרד ַקל, כְ מֹו ָדגִ יג,ָכל עָ לֶ ה
.הַ ַ ּחּיִ ים אֶ ת כַנְ פֵ יהֶ ם ּפָ ְרשּו אַ חֲ ַריְִך אֶ ל עַ ל
,ְשרּוף
ָ  חֹ ֶשְך ָשחֹור ו- ּבֵ ין מ ְֹוק ֵדי אֵ ש שֹונִ ים הַ ֹכל
! אֲ בָ ל אַ ל ָתעּוזִ י לָ עּוף,הַ ָכנָף כְ בָ ר מֹו ֶש ֶכת
, ְכמֹו ִש ְמלָ ה ִמכְ תָ פַ יִם ַת ְח ִליק,ֹוקפֶ ת עַ צְ ֵמְך
ֶ ְוע
.עֹוד ַת ְח ִל ִיקי ּבַ ֶד ֶשא צֹועֶ ֶקת לְ נַחַ ל ַמבְ זִ יק
,אַ ל ָתעּוזִ י לָ עּוף ְל ָי ֵרחַ חָ ָדש ֶשל צָ רֹות
. כְ מֹו עָ לַ ִיְך ַש ְרעָ ף הַ ִת ְרצֹות סֹואֵ נֹות:ִת ְש ְמ ִעי
1962

* * *
Всё ломать о слова заострённые манией копья,
в каждой зависти чёрной есть нетленная жажда подобья,
в каждой вещи и сне есть разврат, несравнимый ни с чем.
Вот на листьях ручей. Так давай говорить о ручье.
Вот на листьях ручей. Это ранние влага и свет.
Я смотрю на тебя, отражённого в дикой траве.
Просыпаться. Зачем? Ты во сне наклонишься к ручью,
я тебя ничему так до смерти и не научу.
О, забейся, как лист, и, схватившись за ветвь, наклонись,
всё скользи по траве и цепляясь, и падая вниз.
О язык отраженья, о вырванный с мясом язык,
повторяешь с трудом зазубрённые кем-то азы.
Вот на листьях ручей. Ты к нему наклонись не дыша.
Безглагольный зародыш под сердцем, всё та же душа.
Вот на листьях ручей. А над ним облака, облака.
Это снова скользит по траве, обессилев, рука.
Будут кони бродить и, к ручью наклоняясь, смотреть,
так заройся в ладони и вслушайся: вот твоя смерть.

* * *
,ְל ַרסֵ ק אֶ ת הַ כֹל עַ ל ִמ ִלים מֻ ְשחָ זֹות ְּבטֵ רּוף הַ כִידֹון
,ּבַ ִק ְנאָ ה הַ ְשחֹו ָרה ְלעֹולָ ם ל ֹא נִ ְר ָקב ְל ִד ְמיֹון צִ ָמאֹון
.ֹותה ל ֹא ַת ְש ֶוה עִ ם ָדבָ ר
ָ  ֶשא, ְּבכָל חֲ לֹומֹות הֹו ְללּות,ְּב ָכל חֵ פֶ ץ
. אָ ז עָ לָ יו ּבּואּו נ ְַת ִחיל ְל ַדּבֵ ר.ִהנֵה ַנחַ ל עַ ל ּפְ נֵי הֶ עָ ִלים
. ֶזהּו אֹור ְּב ָשעֹות מֻ ְק ָדמֹות ְולַ חּות.ִהנֵה ַנחַ ל עַ ל ּפְ נֵי הֶ עָ ִלים
.ְואֲ נִ י ִמ ְס ַתכֵל אֵ יְך אַ ָתה ִמ ְשתַ ֵקף ִמתֹוְך עֶ ֶשב עָ בֹת
, ָשם אַ תָ ה ְל ֵמי ַנחַ ל ִת ְשחֶ ה, ִּב ְש ִביל ַמה? ְּבחֲ לֹום.ְלהַ ִקיץ
. ַכנ ִ ְִראֶ ה,ל ֹא אּוכַל ְללַ מֵ ד אֹו ְתָך כלום עַ ד מֹו ְתָך
, ִה ְתכֹופֵ ף, ְואָ חּוז ּבְ עָ נָף,ִהפָ עֵ ם כְ מֹו עָ לֶ ה
. ִנ ְתּפָ ס ְונֹופֵ ל ְו רֹוחֵ ף,גְ ֹלש ְל ֹא ֶרְך הַ ֶד ֶשא
, הֹו לָ שֹון ֶש ָש ְר ָשה נֶ ֱע ָקר,לָ שֹון הַ ִה ְש ַת ְקפּות
.ֶש ְּבקֹ ִשי חֹו ֶז ֶרת עַ ל ּפֶ ֶשר ִדבְ ֵ ִרי הַ ּיְ סֹוד ֶשאַ חֵ ר כְבָ ר אָ ַמר
: ִת ְש ַמע, ִה ְתכֹופֵ ף אֵ לָ יו חֶ ֶרש.ִהנֵה ַנחַ ל עַ ל ּפְ נֵי הֶ עָ ִלים
. הּוא אֹו ָתה הַ נְ ָש ָמה, ִמתַ חַ ת ְללֵ ב,הָ עֻּבָ ר ְלל ֹא קֹול ָשם
. ֲע ָננִ ים, ְועָ לָ יו ֲע ָננִ ים.ִהנֵה ַנחַ ל עַ ל ּפְ נֵי הֶ עָ ִלים
. ְּב ִלי אֹונִים,שּוב גֹולֵ ש עַ ל הַ ֶד ֶשא זְ רֹועַ ָך הַ נ ְֶחלַ ש
, י ְִס ַתכְ לּו אּולַ י ְּבאֲ נָחָ ה,הַ סּו ִסים ּפַ עַ ם ְישֹוטֵ טּו
. ֶזה מֹו ְתָך: הַ ְק ֵשב,אֲ ַזי ְק ֹבר אֶ ת ּפָ נֶיָך ְּבתֹוְך הַ ַכּפַ יִם
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1962
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* * *

Как бой часов размерена жара,
Заломленная локтем за затылок,
В ней всякое движенье притаилось,
Мысль каждая, свернувшись, умерла.

,כְ מֹו צִ ְלצּולֵ י ָשעֹון נִ ְקצַ ב הַ חֹום
,כְ יָד נִ כְ ּפַ ף מֵ אַ חֲ ֵרי הָ עֹ ֶרף
,ְו ָכל ְתנּועָ ה ּבֹו ִה ְס ַת ְת ָרה ּבְ אֹ ֶרב
.ּו ֵמ ָתה ָכל מַ חֲ ֵשבָ ה ּבְ דֹם

Горелый лес и крыльями шурша,
Слетает жук на солнце оплывая,
И с вертикали стрелка часовая
Не сходит вниз к стрекозам камыша.

ּפּושית ּבַ ַּיעַ ר הֶ ָשרּוף
ִ הַ ִח
כְ בָ ר ְמטֻ ְשטֶ ֶשת ּבְ ִר ְשרּוש ִמ ֶשמֶ ש
ְו ֱהַ ָמחֹוג הַ ְמ ֻאנָח ֵמאֶ ֶמש
.סּוף- ל ֹא ָמט אֱ לֵ י ַש ִּפ ִיריֹות ְק ֵנה
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Зов быка, трубный голод гона,
по дорогам всплывают деревья, как мертвые птицы,
снова грязь и тоска, и апрельская прель по газонам,
снова запах травы и сверкание серой столицы.
Каждый хочет дожить до весны, до любви, до рассвета,
каждый хочет дожить до раскрывшихся почек и веток.
Вот приходит весна, одиноко стуча каблуками,
и плывут по реке в облаках прошлогодние листья,
полстолицы в тени, полстолицы холодного камня,
и висит, как в петле, тишина полутемной больницы.
Вот плывут по реке,
вот текут по реке, исчезая,
мимо длинных дворцов, под мосты, никуда, ниоткуда,
так зачем я смотрю и теряю и вновь провожаю,
словно что-то найду и уже никогда не забуду.

, ְרעַ ב חֵ ֶשק,ְק ִריאָ תֹו ֶשל הַ שֹור
,ישים כְ מֹו גּופָ ה ֶשל צִ ּפֹור ֶשרֹוּבֶ צֶ ת
ִ הָ עֵ צִ ים הַ צָ ִפים ִּבכְ ִב
, ְושּוב עֹ בֶ ש אַ ְּפ ִריל ֶשעֹולֶ ה ֵמהַ ֶדּ ֶשא,ּבֹוץ ְו ַג ֲעגּו ִעים
. ְושּוב הַ ִּב ָירה ְּבאָ פֹר הַ נֹוצֶ צֶ ת,ְושּוב ֵריחַ הָ עֵ ֶשב
, אַ הֲ בָ ה ְועַ ד ַשחַ ר,ְו ֻכלָ ם רֹו ִצים ְל ִה ָשאֵ ר ּבְ חַ ּיִים עַ ד אָ ִביב
.  וְ יֹום זֹהַ ר,ְרּוקים
ִ ְו ִל ְראֹות נִ צָ נִ ים נִ ְפתָ ִחים ְועָ ִלים י
, ָֹותיה
ֶ  דֹו ְפקֹות אֶ ת ּבַ לָ טֹות הָ ִעיר ִע ְקב,ִה ֵנה ּבָ אָ ה הַ ֶשמֶ ש
ֹות ֶקת
ֶ עָ ִלים ֵמאֶ ְש ָת ַקד צָ ִפים עַ ל הַ ָנהָ ר ְמ ֻע ָנן; ְוש
, ָ הַ ִּב ָירה ּבִ ְק ִרירּות אֲ בָ נֶיה,ְּבחֲ צִ י צֵ ל הַ ִּב ָירה
. ְּבחֲ צִ י חָ שּוְך ּבֵ ית הַ חֹו ִלים ָתלּוי ֶש ֶקט,כְ מֹו ְּבתֹוְך לּולָ אָ ה
הֵ ם ָצ ִפים ְּבנָהָ ר
, ְואֵ ינֶנּו,הֵ ם זֹו ְר ִמים ְּב ָנהָ ר
. ָשם תַ חַ ת ֶג ֶשר-  ָשם לְ אֵ י-  ֵמאֵ י,עַ ל ְּפ ֵני כָל אַ ְרמֹונֹות אֲ רֻ כִ ים
, ְמלַ ּוֶה אֶ ת חַ ּיֵינּו,אָ ז לָ ֵמה אֲ נִ י שּוב ִמ ְס ַת ֵכל ּו ַמ ְפ ִסיד
.ּולעֹולָ ם כְ בָ ר אֶ ְשמֹר ִאתֹו ֶק ֶשר
ְ אּולַ י עֹוד אֶ ְמ ָצא מַ ֶשהּו

Возвратись, моя осень, моя золотая корона,
мой пустынный полет и надорванный край небосклона.
Вот приходит весна, и качается сумрачный воздух,
я сейчас провожаю уже умиравшие листья,
а осенняя прель окунается в новую воду,
и глядят на меня из воды отраженные лица.

, ַ ֵזכֶר טָ בּוע, ְס ָתו ֶש ִלי ְועֲטָ ָרה זְ הּובָ ה ֶש ִלי,חֲ ְזרּו
. ִַטיסָ ִתי ִּב ְש ָמ ָמה ְוהָ אֹ פֶ ק ִּב ְקצֵ הּו ָקרּוע
, ַ הָ אֲ ִויר הַ קֹו ֵדר ִמ ְתנַ ֲענֵע,ִה ֵנה ּבָ א הָ אָ ִביב
, ע ֲַדיִן, ֶש ִמז ְַמן גֹו ְססּו הֵ ם,ְמלַ ּוֶה ֲאנִי אֶ ת הֶ עָ ִלים
, ְַוהָ עֹ בֶ ש ֶשל ְס ָתו ְּבתֹוְך ַמ ִים שֹונִ ים כְ בָ ר טֹובֵ ע
.ּופָ נִים ִמ ְש ַת ְקפֹות ַמ ִּביטּות ִּבי ֵכהֹות ֵמהַ ַמ ִים
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1962
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Я, как спора, просплю до весеннего льда,
до ментоловой свежести марта,
когда выгонит в степь, чтобы дальше удрать,
время — лист непросохших помарок.

* * *
עַ ד לָ ַר ֲענַנּות הַ ֶמנְ ט ִֹולית ֶשל ֶמ ְרץ
, כְ מֹו ִמין נֶבֶ ג,עַ ד ְל ֶק ַרח אָ ִביב
ישן עַ ד ֶשהַ זְ ַמן יִסַ לֵ ק ִמ ְתּפָ ֵרץ
ַ ִא
.קּושי ִעם הַ ֶשלֶ ג
ַ אֶ ת ַדּפֵ י ִק ְש

Когда солнца квадраты, ложась на паркет,
пыль поднимут, как стадо по шляху,
я останусь один там, где царственный кедр,
что ни пень — стародавняя плаха.
И, заткнув топорище за красный кушак,
дровосек, в первородности дятел,
я прикинусь собой и с серьгою в ушах
приценюсь к себе: важно ли спятил?
Там купается соболь в полдневном снегу,
вьются лисы, подобные дыму,
ну а если и впредь я уйти не смогу,
на глаза пятаки положи мне.

,עַ ד ֶש ֶק ֶרן הַ ֶשמֶ ש עַ ל ֶק ֶרש ִתּפֹל
,ּוכְ מֹו עֵ ֶדר אָ בָ ק ַי ֲעלֶ ה ָרם
,ְואֶ ְה ֶיה ְלבַ ִדי ָשם ִעם אֶ ֶרז ָגדֹול
. ג ְַרדֹום הּוא ֶשל ּפַ עַ ם- כְ ֶשכָל ֶג ֶדם
,אֶ ת י ִָדית הַ ַג ְר ֶזן לָ אַ ְב ֵנט ִלי אָ ִשים
,)כְ ַקצָ ץ (ּבְ עָ בָ ר – ַנ ָקר יַעַ ר
: ּבָ אָ ְזנַי ֲעגִ ִילים,אֶ ְתחַ זֶ ה לְ עַ צְ ִמי
? נַעַ ר,הֲ ִאם ַדי ְמטֹ ָרף אַ תָ ה
 כְ מֹו עָ ָשן,ָשם ּבְ ֶשלֶ ג צֹוּבֶ ל ִמ ְת ַרחֵ ץ
,שּועָ ִלים ִמ ְתּפַ ְת ִלים ְּב ָצה ַר ִיים
,ִאם גַם אָ ז ל ֹא אֶ ַדע ִלי לָ לֶ כֶת ְלאָ ן
)* .ִשים ִלי ְש ֵתי ְּפרּוטֹות עַ ל הָ עֵ י ַניִם
*) ברוסיה בעבר שמו פרוטות על עיני המת
1963

1963
*

* * *
Рите
Хандра ли, радость — всё одно:
кругом красивая погода!
Пейзаж ли, улица, окно,
младенчество ли, зрелость года, —
мой дом не пуст, когда ты в нём
была хоть час, хоть мимоходом:
благословляю всю природу
за то, что ты вошла в мой дом!
1968
Видение Аронзона
На небесах безлюдье и мороз.

*

*

ְל ִריטָ ה
- ּבֵ ין ִאם ִש ְמחָ ה אֹו ִד ָכאֹון
!ֶמ ֶזג אֲ ִויר ָיפֶ ה ְלפֶ לֶ א
-  חַ לֹון, ְרחֹוב,ּבֵ ין ִאם זֶה נֹוף
ָת ִמיד ְּבכָל ִמ ְק ִרים הָ אֵ לֶ ה
,יתי ל ֹא ֵריק כְ ֶשאַ ְת ִּבפְ נִים
ִ ֵּב
: ֹלּו ֶרבַ ע,נִשאָ ְר ְת לּו ַרק ָשעָ ה
ְ
ּבָ ַרכְ ִתי כְ בָ ר אֶ ת ָכל הַ טֶ בַ ע
!עַ ל כְ נִ יסָ ֵתְך לּו ִל ְפעָ ִמים
1968
ֶה ָחזֹון ֶשל אֲ רֹונזֹון
.ִמ ְדּבָ ִריּות ּוכְ פֹור ִמ ְלאּו גְ בָ ִהים

На глубину ушло число бессмертных.
Но караульный ангел стужу терпит,
невысоко петляя между звёзд.
А в комнате в роскошных волосах
лицо жены моей белеет на постели,
лицо жены, а в нём её глаза,
и чудных две груди растут на теле.
Лицо целую в темя головы.
Мороз такой, что слёзы не удержишь.
Всё меньше мне друзей среди живых.
Всё более друзей среди умерших.

.יֵש ְּב ֵני אַ ְל ָמ ֶות ֶשעָ ְברּו ְלעֹ ֶמק
,תֹו ָרן סֹובֵ ל ְּבעֹ ֶמץ- אַ ְך הַ ַמלְ אָ ך
.הּוא ִמ ְתּפַ ֵתל נָמּוְך ּבֵ ין כֹו ָכ ִבים
עַ ל הַ ִמיטָ ה ְּב ֵשעָ ר ְמ ֹפאָ ר
ּוש ֵתי עֵ י ַניִם
ְ ,ּפָ ֶניהָ ֶשל ִא ְש ִתי
, ֹלבֶ ן ְמכ ָֻתר- ָ ּפָ ֶניה,ֶשלָ ה
.ְועַ ל הַ גּוף כְ פֶ לֶ א ְש ֵני ָש ַד ִים
.נִש ְק ִתי עַ ל ָק ְדקֹוד
ַ אֶ ת הַ ּפָ נִ ים
.ִּבכְ פֹור ָכ ֶזה ָק ֶשה ִל ְסתֹם הַ ֶד ַמע
,ּבֵ ין הַ חַ ּיִ ים יֵש חֲ בֵ ִרים ּפָ חֹות
.ּבֵ ין הַ ֵמ ִתים הֵ ם ִמ ְת ַר ִּבים כָל ֶרגַע

Снег освещает лиц твоих красу,
твоей души пространство освещает,
и каждым поцелуем я прощаюсь...
Горит свеча, которую несу

,אֶ ת יֹ ִפי ֶשל ּפָ ַנ ִיְך ֶשלֶ ג ְמחַ סֶ ה
,ֵמ ִאיר הַ ֶשלֶ ג אֶ ת ֶמ ְרחָ ב הַ נֶפֶ ש
...יקה אֲ נִ י נִ ְפ ָרד לָ נֶצַ ח
ָ ּו ְב ָכל הַ נְ ִש
ּבֹועֵ ר הַ נֵר ֲא ֶשר ֲאנִ י נֹו ֵשא

на верх холма. Заснеженный бугор.
Взгляд в небеса. Луна ещё желтела,
холм разделив на тёмный склон и белый.
По левой стороне тянулся бор.

. ָשם מֻ ְשלָ ג הַ כֹל.ְלר ֹאש הַ ֶגבַ ע
, הַ סַ הַ ר צַ ח ֲע ַד ִין.ַמּבָ ט לָ רֹום
- הּוא ְמחַ לֵ ק אֶ ת הַ ִמ ְדרֹון ִל ְש ַניִם
. ַרק יַעַ ר ִמצַ ד ְשמ ֹאל. לָ בָ ן,ֵכהֶ ה

На чёрствый наст ложился новый снег.
То тут, то там топорщилась осока.
Неразличим, на тёмной стороне
был тот же бор. Луна светила сбоку.

.ָשן
ָ ֶשלֶ ג חָ ָדש נָפַ ל עַ ל הַ ּי
.ַרק ֹּפה ָו ָשם עֹוד ִהז ְַד ֵקר הַ חֵ לֶ ף
ְּבתֹוְך הָ אֲ פֵ לָ ה הָ יָה נִ ְט ַמן
. ַ ֵמהַ צַ ד הֵ ִאיר ָי ֵרח.גַם יַעַ ר

Пример сомнамбулических причуд,
я поднимался, поднимая тени.
Поставленный вершиной на колени,
я в пышный снег легко воткнул свечу.

:דּוגְ ָמה ְלמּוזָרּות חָ זֹון לֵ ִילי
. ְועָ לּו צְ לָ ִלים ּבֵ ינְ ַתיִם,עָ ִלי ִתי
,ֹומד על הַ ּבִ ְר ַכ ִים
ֵ  ע,עַ ל הַ ּפִ ְסגָה
.ָת ַק ְע ִתי ְּב ַקלּות ְּב ֶשלֶ ג נֵר ֶש ִלי

1968

1968

* * *
ְּב ָש ַמיִם ְקצָ ת ִטּי ְַל ִתי,
אֵ י ֶזה יֹ ִפי ָשם לָ עּוף?
יתי
ֵמעֹולָ ם עֹוד ל ֹא הָ ּיִ ִ
כֹה חָ ִתיְך ְו ֹכה כָסּוף!
גּופי עָ ף ָשמָ ה,
ְּב ִלי ְת ִמי ָכה ִ
ּולגּוף יֹו נֹו ָנ ַג ְע ִתי)* ,
ְ
ַמנְ גִ ינָה יָפָ הּ ,פֹואֵ ָמה
ֶש ֲאנִי עֹוד ל ֹא כ ַָת ְב ִתי!
טֹוב לָ לֶ כֶת ּבַ ָש ַמיִ ים
ו ְִל ְדרְֹך ָיחֵ ף ָר ִקיעַ .
טֹוב לָ לֶ ֶכת ּבַ ָש ַמיִ ים
כְ ֶש ִשיר אֲ רֹו ְנזֹון ַמ ְש ִמיעַ !

* * *
Хорошо гулять по небу,
?что за небо! что за ним
Никогда я прежде не был
!так красив и так маним
Тело ходит без опоры,
всюду голая Юнона,
и музыка, нет которой,
!и сонет несочиненный
Хорошо гулять по небу.
Босиком. Для моциона.
Хорошо гулять по небу,
!вслух читая Аронзона

*) יונו  -במי תולוגיה רומית אשתו ואחותו של יופיטר.
אלת הנישואין והאימהות
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* * *
הַ ֹכל ּפָ נִ ים :הַ ּפָ נִ ים – ּפָ נִ ים,
הָ אָ בָ ק – ּפָ נִים ,הַ ִמ ִלים – ּפָ נִים.
ֹלהים.
הַ ּפָ נִים ֶשלֹוֶ .של הָ אֱ ִ
ו ְַרק הּוא עַ צְ מֹו ...הּוא חֲ סַ ר ּפָ נִים.

* * *
Всё лицо: лицо – лицо,
пыль – лицо, слова – лицо,
всё – лицо. Его. Творца.
Только сам Он без лица.
1969

1969
* * *
עַ ל ִש ְפ ַתיְִך עֹוד ַמצְ ִליחַ
ע ֲָרפֶ ל לָ ִשים לָ ְך חַ יִץ,
ִל ְב ָש ֵרְך הַ צַ ח יֵש ֵריחַ

* * *
Ещё в утренних туманах
твои губы молодые.
Твоя плоть богоуханна,

как сады и как плоды их.

.ֶשל ּפֵ רֹות ַגנִ ים ְּב ַקיִץ

Я стою перед тобою,
как лежал бы на вершине
той горы, где голубое
долго делается синим.

ֹושכֶת
ֶ ֹותי ָת ִמיד מ
ִ אַ ְת א
,כְ מֹו ִּפ ְסגַת הַ הַ ר מֻ צֶ לֶ ת
ֶשל הַ הַ ר ֶשּבֹו הֹופֶ כֶת
.ְל ָכחֹ ל עָ מֹק הַ ְת ֶכלֶ ת

Что счастливее, чем садом
быть в саду? И утром — утром?
И какая это радость
день и вечность перепутать!

ַֹותר ָש ֵמח
ֵ אֵ ין ָדבָ ר י
. ּבֶ טַ ח,ִמ ְּב ַגן ִל ְהיֹות גַן
ֹשר ִאם ְכמֹו ּפֶ ַרח
ֶ אֵ י ֶזה א
!ְתבַ ְלּבֵ ל ּבֵ ין יֹום לָ ֶנצַ ח
1969

1969
* * *
Увы, живу. Мертвецки мёртв.
Слова заполнились молчаньем.
Природы дарственный ковёр
в рулон скатал я изначальный.
Пред всеми, что ни есть, ночами
лежу, смотря на них в упор.
Глен Гульд — судьбы моей тапёр
играет с нотными значками.

* * *
. ע ֲַדיִן ַחי,אֲ נִי כְ בָ ר מֵ ת
.כָל הַ ִמ ִלים הָ ְפכּו ְלאֵ לֶ ם
, ַשי,ָש ִטיחַ ֶשל הַ טֶ בַ ע
.גִ ְל ַג ְל ִתי ְל ָג ִליל ֶשל ֶק ֶדם
ִּבזְ ַמן ֶשחֲ ֵשכָה י ֶֹור ֶדת
. ַמ ִּביט י ָָשר,אֲ נִי שֹו ֵכב
)*
גְ לֶ ן גּו ְלד ְלג ָֹור ִלי נִ ְק ָשר
.ַשש עַ ל הַ ִמ ְקלֶ ֶדת
ֵ עֹוד ְמג

Вот утешение в печали,
но от него еще страшней.
Роятся мысли, не встречаясь.

- ֹוהי הַ ֶנחָ ָמה ְּב ַצעַ ר
ִ ז
.גְ רּועָ ה אֲ ִפלּו עֹוד יֹו ֵתר
.ּבֵ ין ַש ְרעָ ִפים נִ תּוק ּופַ עַ ר

Цветок воздушный, без корней,
вот бабочка моя ручная.
Вот жизнь дана, что делать с ней?

,ש ֶרש ְּבאֲ וִיר
ֹ ְּפ ָר ִחים ְּב ִלי
. ּפַ ְרּפָ ר ֶש ִלי ִמּיַעַ ר- חַ ּיִים
?ֱשה ּבָ הֶ ם ָמחָ ר
ֶ ַמה אֶ ע
*) פסנתרן קנדי מהולל
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* * *
Благодарю Тебя за снег,
за солнце на Твоём снегу,
за то, что весь мне данный век
благодарить Тебя могу.
Передо мной не куст, а храм,
храм Твоего куста в снегу,
и в нём, припав к Твоим ногам,
я быть счастливей не могу.

* * *
- ! עַ ל הַ ֶשלֶ ג – אֵ יזֶה ַשי,הֹו
 עַ ל הַ כֹל,ְועַ ל הַ ֶש ֶמש
 ֶשעַ ד סֹוף י ַָמי,ֹודה לָ ְך
ָ ת
.לָ ְך להֹודֹות אֲ נִ י ָיכֹול
- ל ֹא ִשיחַ ְלפָ נַי צֹוחֵ ר
,ִמ ְק ָדש ֶשלָ ְך ְּב ֶשלֶ ג ַקר
,ּו ְמאֻ ָשר ִל ְהיֹות יֹו ֵתר
.אֶ ְפ ָשר- ְליַד ַרגְ לָ ִיְך ִאי
1969

1969
* * *
Несчастно как-то в Петербурге.
Посмотришь в небо - где оно?
Лишь лета нежилой каркас
гостит в пустом моем лорнете.
Полулежу. Полулечу.
Кто там полулетит навстречу?
Друг другу в приоткрытый рот,
кивком раскланявшись, влетаем.
Нет, даже ангела пером
нельзя писать в такую пору:
"Деревья заперты на ключ,
но листьев, листьев шум откуда?"

* * *
.אַ ָתה ְּבּפֶ טֶ ְרּב ְּורג חָ ש אֵ יזֶה ֶשהּוא ַצעַ ר
? אֵ י ֹפה הֵ ם- ַמּבָ ט אֶ ל הַ ָש ַמ ִיים
ַרק ַק ִיץ – ֶשלֶ ד ל ֹא ְמאֻ כְ לָ ס
.יקה ֶש ִלי
ָ נִ ְשאָ ר ּבְ ע ֲָד ָשה ֵר
. חֲ צִ י גַם עָ ף,חֲ צִ י שֹו ֵכב
?אתי ָשם חֲ צִ י עָ ף כ ֶָרגַע
ִ ִמי ִל ְק ַר
 עָ ִפים, ָק ִדים,אָ נּו נ ִָדים ְּבר ֹאש
,.ימה
ָ ְִלפֶ ה ֶזה ֶשל ֶזה חֲ צִ י ּפָ תּוחַ ְּפנ
 גַם ְּבעֵ ט ֶשל הַ ַמלְ אָ ְך,ל ֹא
:תב הַ ּפַ עַ ם
ֹ ְאַ ָתה ל ֹא ְמסֻ גָל ִלכ
,"כָל הָ עֵ צִ ים כָאן נְ עּו ִלים
" ? ִר ְשרּוש ִמאֵ י ֹפה,אֲ בָ ל ִר ְשרּוש עָ ִלים

1969
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* * *

* * *

Здесь ли я? Но Бог мой рядом,
и мне сказать ему легко—
— О, как прекрасна неоглядность
и одиночество всего!
Куда бы время ни текло —
мне все равно. Я вижу радость,
но в том, что мне ее не надо,
мне даже сниться тяжело.
Однако, только рассвело,
люблю поднять я веко ока,
чтобы на Вас, мой друг, на Бога
смотреть и думать оттого:
— Кто мне наступит на крыло,
когда я под твоей опекой?
1969 — 1970
* * *
Уже в спокойном умиленьи
смотрю на то, что я живу.
Пред каждой тварью на колени
я встану в мокрую траву.
Я эту ночь продлю стихами,
что врут, как ночью соловей.
Есть благость в музыке, в дыханьи,
В печали, в милости твоей.
Мне все доступны наслажденья,
Коль всё, что есть вокруг — они.
Высоким бессловесным пеньем
приходят, возвращаясь, дни.
1969

, ִַהנֵה ָקרֹוב אֵ לַ י ְאֹלה
:ּומ ְּפנֵי זֶה ַקל ִלי לֹו ַמר
ִ
 ַכ ָמה ָי ִפים ְּב ִלי גְ בּול הָ ֹרגַע!ְוהַ ְּב ִדידּות ֶשל ָכל ָדבָ ר
ִלי ל ֹא ִאכְ ּפַ ת ְלאָ ן הַ זְ ַמן
,נִמ ֶשכֶת
ְ  ִש ְמחָ ה תָ ִמיד.זֹו ֵרם
,ֹושכֶת
ֶ ֹותי ִהיא ל ֹא מ
ִ אֲ בָ ל א
.ְוזֶה ָק ֶשה ִלי ְל ַד ְמיֵן
,אַ ְך ִאם הַ ַשחַ ר כְבָ ר ָקרֹוב
, ַאֲ נִ י אֹוהֵ ב עֵ ינַי ִל ְפקֹ ח
, ַ ִל ְשמֹח, אֵ לָ ה,ֹותְך
ֵ ּוב ְרא
ִ
:שב
ֹ ְל ִה ְס ַת ֵכל ּבָ ְך ְולַ ְח
? ִמי עַ ל כְ ָנ ִפי ָיכֹול ִל ְד ֹרְך. ַאֲ נִ י ְּבחָ סּותֵ ְך ּבָ טּוח
1970 - 1969
* * *
ַאֲ נִי כְ בָ ר ִמ ְתמֹוגֵג ָרגּוע
.עַ ל כְָך ֶשחַ י ְו ִלי כָאן טֹוב
ִַּב ְפנִ י ָכל ְיצּו ִרים ִלכְ רֹע
.מּוכַן ְּב ֶד ֶשא הָ ָרטֹ ב
ְּב ִשיר עֹוד אַ אֲ ִריְך הָ עֶ ֶרב
.) ָת ִמיד כֹוזֵב, כְ מֹו ָז ִמיר,( ִשיר
, ְּבעֶ צֶ ב,יקה
ָ ִֵיש טֹוב ְּבמּוז
.ְּב ַרחֲ ַמ ִיְך ּובַ לֵ ב
,ָכל הַ ַת ֲענּוגֹות זְ ִמינִ ים ִלי
.)יבי ֶזה הֵ ם
ִ ( ִאם ָכל ַמה ֶש ְס ִב
זִמ ָרה ְלל ֹא שּום ֶמלֶ ל
ְ ּוב
ְ
.חֹוזְ ִרים ָי ִמים כְ ֵדי ְלנַחֵ ם
1969

* * *

* * *
На стене полно теней
от деревьев. (Многоточье).
Я проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?

ְתּומה
ָ "הַ ִת ְק ָרה כֻלָ ה כ
.)" (נֹובֶ לָ ה...ִּבצְ לָ לֵ י עֵ צִ ים
:ִה ְתעֹו ַר ְר ִתי ִּבאישֹון לַ ְילָ ה
? אַ ְך ְל ֵשם ַמה,יֵש חַ ּיִים

В рай допущенный заочно,
я летал в него во сне,
но проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?

ְל ַגן עֵ ֶדן ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
 ִמי שּום ַמה.נִ ְת ַקּבַ ְל ִתי
:ִה ְתעֹו ַר ְר ִתי ִּבאישֹון לַ ְילָ ה
? אַ ְך ְל ֵשם ַמה,יֵש חַ ּיִים

Хоть и ночи всё длинней,
сутки те же, не короче.
Я проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?

?ּומה
ַ ,ִה ְתאַ ְרכּו לֵ ילֹות
.י ְָמ ָמה כְ מֹו ֶשּיָאֶ ה לָ ה
:ִה ְתעֹו ַר ְר ִתי ִּבאישֹון לַ ְילָ ה
? אַ ְך ְל ֵשם ַמה,יֵש חַ ּיִים

Жизнь дана, что делать с ней?
Я проснулся среди ночи.
О жена моя, воочью
ты прекрасна, как во сне!

? אַ ְך ְל ֵשם ַמה,יֵש חַ ּיִים
.ִה ְתעֹו ַר ְר ִתי ִּבאישֹון לַ ְילָ ה
נִראָ ה ִלי
ְ  מּול אֹור,אָ ה ִא ְש ִתי
! כְ מֹו חֲ לּו ָמה,אַ ְת ָיפָ ה
1969

1969
* * *
Кто вас любил, восторженней, чем я?
Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже.
Стоят сады, стоят сады, стоят в ночах.
И вы в садах, и вы в садах стоите тоже.
Хотел бы я, хотел бы я свою печаль
вам так внушить, вам так внушить, не потревожив
ваш вид травы ночной, ваш вид ее ручья,
чтоб та печаль, чтоб та трава нам стала ложем.
Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас,
поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами

* * *
?ֹותר נִ ְלהַ ב ִמ ֶמנִי
ֵ ֹותְך י
ָ ּומי אָ הַ ב א
ִ
. ִיבַ ֵרְך אֹו ָתְך הָ אֵ ל, הָ א, ִיבַ ֵרְך אֹו ָתְך הָ אֵ ל,הָ א
,ֹומנִי
ַ ֹומ ִדים ַגנִ ים ְּבלֵ יל; ד
ְ  ע,ֹומ ִדים ַגנִ ים
ְ ע
.ֹומ ֶדת ְּב ַגנִ ים כְ מֹו צֵ ל
ֶ  ע,ֹומ ֶדת ְּב ַגנִ ים
ֶ ֶשאַ ְת ע
 כָל הָ עֶ ֶצב ֶש ִמלַ אנִי,הַ ְל ַואי הָ עֶ צֶ ב
, ּבָ ְך ְלע ֵֹורר ִה ְתּפָ עַ לּות ְּבלֵ יל,יּוכַל ּבָ ְך ְלע ֵֹורר
, כְ מֹו עֶ ֶשב לֵ יל ֶשל יּונִ י,מּותְך
ֵ ְּב ִלי ְלהַ ְת ִריד ְד
.כְ ֵדי ִליְצּועַ כָל הָ עֶ צֶ ב ְוהַ ֶד ֶשא ְלכַּפֵ ל
, אֵ לַ ִיְך,ַּ  ְלתֹוְך הַ גן,ְולַ חֲ ֹדר ְלתֹוְך הַ לֵ יל
ּולהַ ְשוֹות אֶ ת הַ ַגנִים
ְ ,ּולהָ ִרים עֵ י ַני
ְ

сравнить и ночь в саду, и сад в ночи, и сад,
что полон вашими ночными голосами.
Иду на них. Лицо полно глазами…
Чтоб вы стояли в них, сады стоят.

.ְואֶ ת הַ לַ ְילָ ה ְּב ַגנִים ִעם יֹ ִפי הַ ָש ַמ ִים
,הַ גַן ֻכלֹו ָמלֵ א ְּבקֹולֹו ַתיִך הַ לֵ ִיליִ ים
. ַגנִ ים עֹו ְמ ִדים,ּוכְ ֵדי ֶש ַת ֲע ְמ ִדי ּבָ הֶ ם
...  ּפָ ַני ְמלֵ אֹות עֵ י ַנ ִים.אֲ נִי הֹולֵ ְך אֶ ל הַ גַנִים

1969

1969
* * *

В двух шагах за тобою рассвет.
Ты стоишь вдоль прекрасного сада.
Я смотрю - но прекрасного нет,
только тихо и радостно рядом.
Только осень разбросила сеть,
ловит души для райской альковни.
Дай нам Бог в этот миг умереть,
и, дай Бог, ничего не запомнив.
1970
Несостоявшаяся поэма
Вступление
Красавица, богиня, ангел мой,
исток и устье всех моих раздумий,
ты летом мне ручей, ты мне огонь зимой,
я счастлив от того, что я не умер
до той весны, когда моим глазам
предстала ты внезапной красотою.
Я знал тебя блудницей и святою,
любя всё то, что я в тебе узнал.
Я б жить хотел не завтра, а вчера,
чтоб время то, что нам с тобой осталось,
жизнь пятилась до нашего начала,

*

* *

.ַשחַ ר ָקם ְש ֵתי ְּפ ִסיעֹות אַ חַ ַרי
,ְליַד גַ ן ָיפֶ ה ָד ְמ ִתי ְּבפֶ ַתח
,ִמ ְס ַת ֵכל – ֲאבָ ל יֹ ִפי כָאן ַאין
.ַרק ָש ֵקט ְו ָש ֵמחַ הַ ֶשטַ ח
,כְ בָ ר הַ ְס ָתו אֶ ת הַ ֶר ֶשת ּפִ זֵ ר
.נְ ָשמֹות תֹופֵ ס ְל ַגן הָ עֵ ֶדן
, ְו ָנמּות כָאן ַמהֵ ר,ִמי ִי ֵתן
.תכֶן
ֹ ְַּב ִלי ִלזְ ֹכר אָ ף ָדבָ ר מֵ ה
1970
"ה"פואמה שלא התגשמה
ָמבֹוא
, הַ כֹל ֶשּיֵש,ּומ ְלאָ כִי
ַ הפּיָה
ִ ֵיְפ
,ְשפֶ ְך
ֶ  מֹוצָ א ו- ְל ָכל ַמחֲ ֵשבֹות ֶש ִלי
,אַ ְת ִלי ְּב ַק ִיץ ּפֶ לֶ ג ּו ְבחֹ ֶרף אֵ ש
 ל ֹא ַמ ְת ִתי עֹוד ְּב ֶתוְָך:כֹה ְמאֻ ָשר ֲאנִ י
 כְ ֶש ְלעֵ י ַני,ָשנִים עַ ד הֶ אָ ִביב
.הֹופַ ְע ְת ְּביֹ ִפי ִּפ ְתאֹו ִמי כְ ֶש ֶמש
אֹו ָתְך ִה ַכ ְר ִתי כִ ְק ֵד ָשה ּוקֹ ֶדש
. עֹוד ל ֹא ִהכ ְַר ִתי ַדי,אֹוהֵ ב אֹו ָתְך
, אֶ לָ א אֶ ְתמֹול,לּו ל ֹא ָמחָ ר אֶ ְחיֶה
,ָכְך ֶשּבִ זְ ַמן ֶשעֹוד נִ ְשאָ ר עַ דֲ יִן
י ְֵלכּו י ִָמים אֲ ח ַֹורנִ ית ְּב ֲעצַ ְל ַת ִים

а хватит лет, еще б свернула раз.
Но раз мы дальше будем жить вперед,
а будущее — дикая пустыня,
ты в ней оазис, что меня спасет,
красавица моя, моя богиня.

.ַשם הַ כֹל
ֵ  שּוב י ְִתג- ְו ִאם יֵש ַדי ָשנִ ים
,ְו ִאם ַת ְמ ִשיכִי עֹוד ִל ְחיֹות ִא ִתי
,ְוהֶ עָ ִתיד הּוא ַרק ִמ ְדּבָ ר הַ ּפֶ ֶרא
,אֲשר ַיצִ יל אֹו ִתי
ֶ ,אַ ְת – הַ ָנ ֶוה
. אֵ לָ ה ֶש ִלי ּופֶ לֶ א,הפ ָּיה ֶש ִלי
ִ ְֵיפ

Сонеты к «Несостоявшейся поэме»

"סונטות ל"פואמה שלא התגשמה

Един над нами бог и потолок,
метаморфозы года и природы,
я отыщу смиренный уголок
в своей душе для крохотной свободы,
скворешник свой. По-зимнему один
я проживу, как будто в карантине,
как зверь на отрывающейся льдине,
твердя себе, что мир для всех един.

,ֹאשי
ִ  ִת ְק ָרה אַ חַ ת ֵמעַ ל ר,יֵש אֵ ל אֶ חַ ד
,ְמטַ מֹו ְרפֹוזֹות ֶשל ָש ָנה ְוטֶ בַ ע
אֲ נִ י אֶ ְמ ָצא ִּפנָה צְ נּועָ ה אֵ יזֹו ֶש ִהיא
,רּותי ֶשל ֶקבַ ע
ִ ְֵּבתֹוְך ַנ ְפ ִשי ְלח
 ְּבחֹ ֶרף כָאו אֶ ְחיֶה.ּבֵ ית הַ צִ ּפֹור ֶש ִלי
, ַ כְ מֹו ְּבהֶ ְס ֵגר ְלמֶ ֶשְך זְ ַמן ָתקּוע,ְלבַ ד
, ַכְ מֹו ְלבָ ָדה חַ ָּיה עַ ל הַ ַק ְרחֹון ָקרּוע
.כִי הָ עֹולָ ם הּוא ְלעֹולָ ם אֶ חַ ד י ְִהיֶה

Канатоходец, ветренник, летун,
мимо органной жести водостока,
скользя по гололедице, найду
твое окно, и выброшу из окон
во след тебе толпу таких же лиц:
канатоходцев, юношей, девиц.
.

. . . . . . .

. .

А фонари, как чьи-то души, рябь
моей души тревожат и пугают,
я не найду, но нечего терять,
река моя, пустынница нагая,
пророет ход подземный и уйдет
к другой реке холодной и пустынной,
и устья бесконечный поворот
для каждого покажется единым.
1970 (1962)

, ַקל ֵשכֶל ְונֹוצָ ה,לּוליָן
ְ אֲ נִי
, ַמּול ּפַ ח ֶשל צִ נֹורי נִ קּוז צֹונֵח
 אֶ ְמ ָצא,גֹולֵ ש ְּב ֶק ַרח ִמ ְד ָרכָה
ַ ֵמחַ לֹונֹות שֹולֵ ח,אֶ ת חַ לֹונְֵך
ְּב ִע ְקבֹו ֵתְך ָקהָ ל הַ ּפַ ְרצּו ִפים
. ּבָ נֹות ּוצְ ִע ִירים,לּוליָנִ ים
ְ ֶשל
. . . . . .

. .

, כְ מֹו ִמנְ ָשמֹות ָזרֹות,ִמּפָ נָ ִסים
אַ ְד ַות ַנ ְפ ִשי מֻ ְט ֶר ֶדת ּופֹוחֶ ֶדת
, אַ ך לְ הַ ְפ ִסיד – פָ חֹות,אֵ ין ַמה ִל ְמצ ֹא
, עֵ ֹרם כִ ְביֹום הֻ לֶ ֶדת,ְוהַ ָנהָ ר ֶש ִלי
, ַק ְר ַק ִעי- י ְִמצָ א לֹו ּבֶ טַ ח ַמעֲבָ ר ַתת
, ְַלעֹוד ָנהָ ר ָקר ְושֹו ֵמם ַמגִ יע
ְוהַ ְּפנִ ּיָה ֶשל ֶשפֶ ְך אֵ ינְ סֹו ִפי
.ֹופיע
ִ ִת ְהיֶה לָ הֶ ם אַ חַ ת ֶש ַרק ת
1970 (1962)

* * *

* * *

Боже мой, как всё красиво!
Всякий раз, как никогда.
Нет в прекрасном перерыва.
Отвернуться б, но куда?

 יָפֶ ה כָל עֶ ֶרב,ֹלהים
ִ ֱא
.ִמ ָת ִמיד הַ טֶ בַ ע כָאן
.ְליָפֶ ה ָת ִמיד אֵ ין הֶ ֶרף
?הַ ְפנֶה עֹ ֶרף? אַ ְך ְלאָ ן

Оттого, что он речной,
ветер трепетный прохладен.
Никакого мира сзади:
что ни есть — передо мной.

ּו ִבגְ לַ ל ֶשּבָ א אֵ לַ י
, ִַמנָהָ ר מַ ָשב הָ רּוח
: ַ זָנּוח,אֵ ין עֹולָ ם אַ חֵ ר
. זֶה לְ פָ נַי,ַמה ֶש ֵּיש
1970

1970
* * *

* * *

Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
И дождь идёт, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.

!טּושה
ָ ְיָפָ ה ִהיא הַ ְס ִביבָ ה הַ נ
. ַ אַ ְך ל ֹא אֱ ֹלה,ֶש ְּב ֵני אָ ָדם ָנ ְטשּו
ָרטֹ ב ִמ ֶג ֶשם יֹ ִפי ֶשל חֻ ְר ָשה
. ֶַש ִמ ְתנ ֵַשאת עַ ל ְּפ ֵני גְ בָ עֹות ָגבֹה

И дождь идёт, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.
Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!

ָרטֹ ב ִמ ֶג ֶשם יֹ ִפי ֶשל חֻ ְר ָשה
. ֶַש ִמ ְתנ ֵַשאת עַ ל ְּפ ֵני גְ בָ עֹות ָגבֹה
. אֵ ין ִאיש ְואֵ ין ִא ָשה,אָ נּו ְלבַ ד
! ַנ ִָעים ִל ְשתֹות ְּב ֲע ָרפֶ ל עִ ם ֵרע

Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идём за нами.

. אֵ ין ִאיש ְואֵ ין ִא ָשה,אָ נּו ְלבַ ד
! ַנ ִָעים ִל ְשתֹות ְּב ֲע ָרפֶ ל עִ ם ֵרע
,זְ ֹכר אֶ ת הַ ֶד ֶרְך ֶשל עָ לֶ ה הַ חֲ ָד ָשה
.אֶ ת הַ ַש ְרעָ ף עַ ל ֶשעַ ד כֹה וְהַ ְלאָ ה

Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идём за нами.
Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?

,זְ ֹכר אֶ ת הַ ֶד ֶרְך ֶשל עָ לֶ ה הַ חֲ ָד ָשה
.אֶ ת הַ ַש ְרעָ ף עַ ל ֶשעַ ד כֹה וְהַ ְלאָ ה
?ִמ ַניִן לָ נּו הַ חֲ לֹו מֹות ָכאֵ לֶ ה
. ְּבבַ ָק ָשה,אֹו זֶה ל ֹא ַשי? הַ גֵד

ִמ ַניִן לָ נּו הַ חֲ לֹו מֹות ָכאֵ לֶ ה?
אֹו זֶה ל ֹא ַשי? הַ גֵדְּ ,בבַ ָק ָשה.
ִת ְראֶ ה אֶ ת חֹור הַ ֹּלעַ גַם ְּב ִלי ע ֲָד ָשה,
נִד ֶמה ִלי.
ּוב ִלי כַדּורְ ,
ְּב ִלי עֹ ֶמס נ ְַפ ֵשָך ְ
אֶ ְק ַדח כְ לָ ל ל ֹא נָחּוץ .רּואֶ ה ,אֵ ִלי:
ִלי רֹות ְּבעַ צְ מֵ ָך אֶ ְפ ָשר גַם ְּב ִלי שּום כְ ִלי.

Ни самого нагана. Видит Бог,
чтоб застрелиться тут, не надо ничего.
Сентябрь 1970

ספטמבר 1970
ציטוטים על המשורר:

?Кто наградил нас, друг, такими снами
?Или себя мы наградили сами
Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.

О поэте

" ליאוניד ארונזון הוא ללא ספק אחת הדמויות הבולטות ביותר בתרבות הלא רשמית של לנינגרד בשנות ה  .50-60-ליצירתו ולאישיותו הייתה השפעה בלתי
ניתנת להכחשה על שירת לנינגרד הצעירה בשנות ה  . 1960-90-כשהוא שומר על מסורת הדיבור החופשי ,האינטונציה הפואטית האישית ,ללא תלות בעמדות
הרשמיות או באופנה ,הוא היה חלוץ האפשרויות של הפואטיקה שהתפתחו בהצלחה לאחר מכן והפכו לנחלת הספרות המודרנית".
" שירתו של ארונזון נושאת צורה קפדנית ,עצב ורגישות ,כאילו הוא נרדם בפריס בשנת  1843והתעורר עכשיו ,וכל הזמן הזה חלם חלומות .אבל אפילו
הסונטות שלו נושאות איתן את ההד והמתח של מיטב השירה המודרנית  ...קולו לא תמיד שקט כל כך .האביב והאהבה יוצרים פיצוצים געשיים בשיריו .אולי
השירה הרוסית גילמה את הקיץ היווני ואת האור היווני ".שורות אלה שייכות למבקר הספרות המפורסם באוקספורד פיטר לוי.
"מבחינתי ,ארונזון הוא אחד הבודדים  -ליד ברטינסקי ,ו בדנסקי ,קרסוביצקי ,אולי שניים או שלושה שמות נוספים  -אחד המשוררים  -מטפסים ,זורקים סולם
לשמיים  ...הוא נושא עימו אוויר של עולמות אחרים ואותנטיות ייחודית לחלוטין  - " ...כותב עליו בהקדמה לספר השירים הדו -לשוניים מאת ארונסון "מות
פרפר" מאת המשורר ומבקר הספרות ו.אנדרייב.
המתרגם האנגלי שלו ,ריצ'רד מקיין ,כותב עליו" :מבחינת ארונסון ,הטבע במלוא הדרו מטאפורי בכל זאת  ...הוא משורר חזותי להפליא .חוש ההומור שלו גובל
בסוריאליסטי .הוא גם תוצר של שנות השישים ,ו"כוח הפריחה" הפרטי שלו יצר אולי את השירה המושלמת ביותר בעשור הזה .עבור רוב הקוראים ,אפילו
רוסים ,הוא לא ידוע ,ואני מקנא במסעם ובגילוי של ארונסון שהחל לפני עשרים שנה בשבילי".
"בשנות השבעים ,ליאוניד ארונזון ,שהלך לעולמו ,היה הדמות האטרקטיבית והחיה בשירת לנינגרד באותה תקופה .הפואטיקה ותככים הגורל שלו מרתקים את
כל מי שהפך באותה תקופה לעד או משתתף בתנועה תרבותית עצמאית  -תרבות הנגד הרוסית החדשה .ובכל זאת :תערובת מדהימה ,נפיצה של אבסורד
וליריות טהורה ,לעג ופתוס ,גס רוח ,על סף גסויות ,חיוניות וניתוק בודהיסטי מהעולם .בהשוואה לאסתטיקה המעודנת של שיריו הקצרים ,ברודסקי המילולי
והמפורט בשנות ה  70-נראה כבד באופן ארכאי ,רציני מדי ,רציונלי .שיריו של ארונז ון עברו "בדרך של עלה מעופף" ,והותירו רשרוש סתיו קלוש שצומח לצלילי
העוגב של מוסיקת המשמעויות הנסתרת ,בלתי נגישה לתודעה הרגילה ,אך נפתחת כהארה פסיכדלית ,כמרחב של חזרות יצרניות וחוזרת מתמדת למה
שנאמר  -כך שוב ושוב כדי לציין רמות חדשות של ידע מטאפיזי של מה שנקרא היחס של ישות לכלום בשפת הפילוסופיה המודרנית ".ויקטור קריולין.

" ארונסון ,שלא כמו ברודסקי ,הוא משורר של זיכרון גן העדן .בפסוקו יש ההרמוניה ההיא ,אשר מימי קדם זכתה להערכה כדרך המלכותית לשירה .לא שמימי,
לא ילדותי ,ולא מלכותי בפסוק ובמחשבה של ברודסקי .זו עמדתו של ארונזון  -וזה טיבו של הכישרון שלו ".או .סדקובה.
" הוא קרא את שיריו כאילו היקום קפא בקצה הקריאה הזו .לומר שקריאת השירה של ארונזון היא אקסטזה זה לא לומר דבר .כל מילה שנאמרת על י דו עשירה
ומספקת עצמית ,היא נראית כמו פרי שמימי מלא עיסת ,מיצים ,רעננות ,חו זק .המילה אינה צמודת אחרים ,ההפסקות בין המילים עמוקות ,בפסוקיו נולדת
הרמוניה אמיצה וחוסנת חסרת תקדים ,שמחה ומלודיוית ".ארקדי רובנר
" ארונסון יצר ראש גשר אידיאולוגי ואסתטי חדש לתנועה הספרותית המתהווה .האסקפיזם החברתי של התנועה התרבותית העצמאית קיבל מסלול התפתחות
חיובי אחר :מאובייקטיביות חושנית ואקספרסיוניזם ועד יצירת המשימה הרוחנית והתרבותית שלה ".בוריס איבנוב.
" מותו היה שיא חייו .כמו שירה ,ילדות ,רוסיה ויהדות ,אהבה ,חברים וכיף .הוא בא מגן העדן ,שהיה אי שם ליד המוות .מתוך שלושים ואחת שנותיו ,עשרים
וחמש שנים ,הוא כתב שירה .במשך שתים עשרה שנים חיינו יחד באהבה רבה ואושר .הוא עבד כמורה לשפה ,ספרות והיסטוריה רוסית ,כמו גם סבל ,יוצר
סבונים ,תסריטאי וגיאולוג .במהלך חייו מעולם לא הודפסו שיריו .מצב הרוח היה רע ".ריטה ארונזון -פורישינסקאיה
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