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על אנטוניו מצ'אדו
אנטוניו מצ'אדו רואיס ( - )1875-1939משורר וסופר ספרדי מה"דור  ,"1898מחזאי ,הוגה ומסאי.
מצ'אדו נולד במשפחה של פרופסור עם המסורת הליברלית ארוכה ,אביו  -אספן ידוע והמו"ל של שירי עם ,אגדות ופתגמים ,הסבא  -מייסד
המחקר של מונומנטים מהפרהיסטוריה של חצי האי האיברי .בשנת  1883המשפחה עברה למדריד ,אנטוניו נרשם למכון חופשי לחינוך ,ולאחר
מכן  -למכון של סן-איסידרו .בשנת  1899התגורר בפריז במשך חצי שנה ,בעיצומו של "פרשת דרייפוס".
לפרסם שירים באופן קבוע במגזינים מצ'אדו החל בשנת  ,1902כאשר הוא נפגש עם מנהיג "המודרניזם הספרדי" רובן דאריו ,שטיפל בו
באהדה רבה .הספר הראשון של שירת מצ'אדו הגיע בשנת  ,1903בד בבד עם "מנגינות עצובות" של חואן רמון חימנס  -שני אוספים אלה סימנו
את תחילתה של שירת ספרד במאה החדשה.
מאוחר יותר ,מצ'אדו לימד במשך שנים רבות במחוז סוריה ( )Soriaשבו מצא ,ושנתיים לאחר מכן איבד את אשתו ,שמתה משחפת.
מצ'אדו לימד באיזורי פריפריה :ב – 1919-1912בבאיס ,ב - 1931-1919בסגוביה .בשנת  1927הוא נבחר לאקדמיה המלכותית .עם נפילת
הדיקטטורה של פרימו דה ריברה והקמת הרפובליקה ,מצ'אדו בשנת  1932חזר למדריד ולימד באוניברסיטה .במהלך מלחמת האזרחים ,הוא
תמך הרפובליקנים .בשנת  ,1937אנטוניו מצ'אדו היה אחד ממחברי תסריט הסרט הקצר של לָ בָ ל "פדריקו גרסיה לורקה" .כשהקרבות התקרבו
למדריד המשורר עם אמו הקשישה הועבר לוולנסיה ומשם  -לברצלונה .בשנת  ,1939מצ'אדו נאלץ לעזוב את ספרד .ב  28-בינואר ,הוא נסחף
עם הפליטים ,ברגל חצה את הגבול הצרפתי-ספרדי ,ואחרי פחות מחודש ימים הלך לעולמו (כעבור מספר ימים נפטרה גם אמו).
בשנים  1936-1928מצאדו ה יה מאוהב בווילר דה ורדראמה ,לה קרא בשיריו בשם גיומר .הקשר התגלה סופית רק בשנת ,1981
שנתיים אחרי שהיא נפטרה בגיל  90ויצא לאור ספר זיכרונותיה תחת הכותרת "אני – גיומר".
מצ'אדו היה שונה מרוב משוררים בני דורו ביחסים קרובים שלו עם המסורת שיר עממי (מחזורים "משלי ושירים ,באוספים שלו "שדות
קסטיליה" ו"-שירים חדשים") .כמודל בשבילו תמיד היה שייקספיר .במחצית השנייה של  1910מצ'אדו התחיל לפתח את הרעיון של יצירות

בצורת אנתולוגיה של כמה משוררים בדיונים ,מסאים ופילוסופים עם שמותיהם וביוגרפיות .שתי מסכות מאלה היו היציבות ביותר  -מורה
מדומה חואן דה מאירנה והמורה שלו מדומה לא פחות הבל מרטין .שירים שנכתבו מטעמו  -הם החלק העליון של היצירות מצ'אדו הבוגרות.
באוסף של תורתו ,אמירות וזיכרונות של חואן דה מאירנה מצ'אדו פיתח גרסה של הפילוסופיה ,חלקית קרובה לאקזיסטנציאליזם.
שיריו מאופיינים באיפוק ,בהירות ,רציניות במצבי רוח דרמטיים ואינטימיים ביותר"( .הפשע היה בגרנדה"" ,שירים לגיומר").

אנטוניו מצ'אדו
מתוך הספר "בדידויות ,גלריות ושירים אחרים"
ַש ֶּׁקת
רּוח אָ ִביב ְמנ ֶּׁ
ַ
רּוחַ אָ ִביב ְּמנ ֶַּש ֶּקת
אֶּ ת הַ חֻ ְּר ָשהְּ ,מלַ טֶּ פֶּ ת,
יתּה ְּמ ָי ֶּר ֶּקת
כָל מֻ ְּר ִב ָ
כְּ ַעַ ְּר ִפ ִלית ְּמ ַרחֶּ פֶּ ת.
אֶּ ל הַ ָש ֶּדה ַהשֹופֵ עַ
עָ ף ְּב ָש ַמיִם עָ נָן...
אֶּ ת הֶּ עָ ִלים ְּמ ַנ ֲענֵעַ
ֶּג ֶּשם אַ ְּפ ִריל ַר ֲענָן.

Antonio Machado
”“Soledades, galerías y otros poemas
La primavera besaba
La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda.
Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil...
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril.

עַ ל ְּש ֵק ִדיֹות ִה ְּס ַת ַכ ְּל ִתי -
עֹ ל ֶּשל ְּפ ָר ִחים ְּועַ ְּל ָוה.
עּורי כָאן ִקלַ ְּל ִתי
אֶּ ת נְּ ַ
אֵ י-אָ ז חָ ְּס ֵרי אַ הֲ בָ ה.

Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor
—recordé —, yo he maldecido
mi juventud sin amor.

אתי הֵ נָה
הּורים בָ ִ
ְּב ִה ְּר ִ
ְּב ַמחֲ צִ ית הַ חַ יִ ים...
ל ֹא ַי ְּחזְּ רּו ,ל ֹא ִת ְּחיֶּינָה -
עּורים!
לּו ְּבחֲ לֹום  -נְּ ִ

Hoy, en mitad de la vida,
me he parado a meditar...
¡Juventud nunca vivida,
!quién te volviera a soñar

שיר ללחן אסטבן גארסיה באתר

https://www.youtube.com/watch?v=FqJz0GiybNw

A la desierta plaza
A la desierta plaza
conduce un laberinto de callejas.
A un lado, el viejo paredón sombrío
de una ruinosa iglesia;
a otro lado, la tapia blanquecina
de un huerto de cipreses y palmeras,
y, frente a mí, la casa,
y en la casa la reja
ante el cristal que levemente empaña
su figurilla plácida y risueña.
Me apartaré. No quiero
llamar a tu ventana... Primavera
viene a encender las rosas
rojas de tus rosales... Quiero verla...
vien
e --su veste blanca
flota en el aire de la plaza muerta--;

Cante hondo
Yo meditaba absorto, devanando
los hilos del hastío y la tristeza,
cuando llegó a mi oído,
por la ventana de mi estancia, abierta
a una caliente noche de verano,
el plañir de una copla soñolienta,
quebrada por los trémolos sombríos
de las músicas magas de mi tierra.
...Y era el Amor, como una roja llama...

יקה ֵמ ִאיש
ָ אֶּׁ ל ַהכִ כָר אֲ ֶּׁשר ֵר
יקה ֵמ ִאיש
ָ אֶּ ל הַ כִ כָר אֲ ֶּשר ֵר
.מֹוביל ָמבֹוְך ֶּשל ְּרחֹובֹות צַ ִרים
ִ
,קֹודרֹות
ְּ חֹורבֹות
ָ  ֵתל,ִמצַ ד אֶּ חָ ד
;ֶּשהֵ ן ְּש ִר ֵדי הַ כְּ נ ִֵסיָה הַ הַ רּוסָ ה
 ִקירֹות ְּלבַ נְּ בַ נִ ים,ִמצַ ד ֵשנִ י
,רֹושים ְּּוד ָק ִלים
ִ סָ ִביב לַ גַן ְּב
ּולפָ נַי הַ בַ יִת
ְּ
.ְּשעַ ר הַ בַ יִת
ַ ו
ֲמּומה
ָ חֹורי זְּ כּוכִ ית ְּקצָ ת ע
ֵ ֲֵמא
.ּומחַ ֶּיכֶּת
ְּ אֲ נִ י רֹואֶּ ה ְּדמּות ְּרגּועָ ה
 ל ֹא רֹוצֶּ ה,אֲ נִ י פֹונֶּה לָ ּה עֹ ֶּרף
 אָ ִביב...ִל ְּדפֹק עַ ל הַ חַ לֹון ֶּשלָ ּה
,חָ ָדש ַמגִ יעַ ְּל ִע ִירי בַ בֶּ גֶּד הַ צָ חֹור
;דֹומ ָמה
ְּ ַּובאֲ וִיר דֹואֶּ ה ֵמעַ ל לָ ְּרחָ בָ ה ה
ְּ
הּוא בָ א כְּ ֵדי ְּלהַ צִ ית אֶּ ת ַהּוְּ ָר ִדים
...  אֲ נִ י רֹוצֶּ ה ִל ְּראֹות... דּומים ֶּשלָ ְך
ִ ֲהֶּ א

ַקנְ ֶּׁטה חֹונְ דֹו
)*
ַ ָשקּוע,ִה ְּרהַ ְּר ִתי ְּלבַ ִדי ְּב ָמעֹונִ י
,ְּבהַ ָת ַרת ְּפ ַקעַ ת אַ כְּ זָבָ ה וְּעַ צַ ב
תּוח
ַ ָ אֲ ֶּשר הָ ָיה פ,כְּ ֶּש ֶּד ֶּרְך הַ חַ לֹון
,אֶּ ל תֹוְך ַש ְּלוָה וְּחֲ ִמימּות לֵ יל ַקיִץ
,ְּבכִ יַת ִפזְּ מֹון עָ מּום ְּוי ְַּשנּונִ י ָש ַמ ְּע ִתי
.הַ ְּמ ֻלּוָה ִב ְּט ֶּרמֹולֹו גִ יטָ ָרה
,קֹוד ֶּרת
ֶּ ִל ִבי נִ ְּפעַ ם ִמ ַמנְּ גִ ינָה
.סּומה ֶּשל ְּבנֵי אַ ְּרצֵ נּו
ָ יקה ְּק
ָ מּוס
ִ ִמ
... הָ י ְָּתה בָ ּה אַ הֲ בָ ה כְּ מֹו לֶּ הָ בָ ה בֹועֶּ ֶּרת...

-Nerviosa mano en la vibrante cuerda
ponía un largo suspirar de oro,
que se trocaba en surtidor de estrellas-.
...Y era la Muerte, al hombro la cuchilla,
el paso largo, torva y esquelética.
-Tal cuando yo era niño la soñaba-.
Y en la guitarra, resonante y trémula,
la brusca mano, al golpear, fingía
el reposar de un ataúd en tierra.
Y era un plañido solitario el soplo
que el polvo barre y la ceniza avienta.

ַיתר ִהנִ יח
ָ ּוזְּ רֹועַ עַ צְּ בָ נִ י עַ ל הַ ֵמ
, ַזֹורח
ֵ  כְּ מֹו פָ ז,צְּ ִליל אֲ נָחָ ה אָ רְֹך
.קּוקים ֶּשל כֶּסֶּ ף
ִ ִאֲ ֶּשר הֻ ְּחלַ ף ְּבז
, הָ יָה בָ ּה ָמוֶּת ִעם חֶּ ְּר ֵמש עַ ל הַ כְּ ָתפַ יִם...
ַוְּהּוא ָד ַרְך ְּלאַ ט כְּ ֶּשלֶּ ד רֹע
.)ייתי יֶּלֶּ ד
ִ ָ(כְָך הּוא נִ ְּש ַמע ִלי כְּ ֶּשה
ּובגִ יטָ ָרה ְּמהַ ְּדהֶּ ֶּדת וְּרֹועֶּ ֶּדת
ְּ
 הַ ְּמבַ ֶּש ֶּרת,הַ יָד נ ְָּתנָה ַמכָה חַ ָדה
.עַ ל ְּמנּוחָ ה נִ צְּ ִחית וְּעַ ל אָ רֹון ְּב ֶּקבֶּ ר
,ַרק אֲ נ ָָקה אַ חַ ת ָח ְּלפָ ה ְּו ָגזָה
.ּופזְּ ָרה ְּש ִר ֵדי עָ פָ ר וְּאֵ פֶּ ר
ִ הֵ נִ יפָ ה
, שיר בסגנון רציני, כלומר," "שיר עמוק- Cante jondo )*
 הוותיק,דרמטי – הרובד במוסיקה ובשירה של פלמנקו
.והטהור ביותר

"Campos de Castilla"
A orillas del Duero
………………………...
El Duero cruza el corazón de roble
de Iberia y de Castilla.
¡Oh tierra triste y noble,
la de los altos llanos y yermos y roquedas,
de campos sin arados, regatos ni arboledas;
decrépitas ciudades, caminos sin mesones
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones
que aún van, abandonando el mortecino hogar,
como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar!
Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora.
¿Espera, duerme o sueсa? ¿La sangre derramada
recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada?

"מתוך הספר "שדות קסטיליה
עַ ל גְ דֹות ַהּדּואֶּׁ רֹו
…………………………..
,אֶּ ת ִאיבֶּ ִר ָיה ְּו ַק ְּס ִט ְּיל ָיה*) חֹוצֶּ ה הַ דּואֶּ רֹו ְּב ֶּקצֶּ ף
– אֶּ ת ִלבָ ם עָ סּוי אַ לֹונִ ים
,אַ ְּרצֹות אֲ צִ ילּות ְּועֶּ צֶּ ב
,אַ ְּד ַמת ִמישֹו ִרים ָר ִמים ֶּשאֵ י ָנה ֶּנח ֶּר ֶּשת
. אֲ ָד ָמה ֲע ָק ָרה ִמ ְּת ַיבֶּ ֶּשת,ְּב ִלי ְּפלָ גִ ים ְּוחֻ ְּרשֹות
; ּופּונְּ ָדק ל ֹא ִת ְּמצָ א ָכאן ְּב ֶּד ֶּרְך,הֶּ עָ ִרים הֲ רּו ִסים
, ל ֹא רֹו ְּק ִדים – עֹו ְּב ִדים פֶּ ֶּרְך,ֲצּובים ל ֹא ָש ִרים
ִ ִא ָכ ִרים ע
,אֶּ ת בָ ֵתיהֶּ ם הָ ְּרעּו ִעים עֹוזְּ ִבים ּופֹונִ ים אֶּ ת ַד ְּר ָכם
!כְּ מֹו ָכל נְּ הָ רֹות אֲ רֻ כִ ים ֶּשל ַק ְּס ִט ְּיל ָיה – אֶּ ל הַ ָים
, לֹוחֶּ ֶּמת,ַק ְּס ִט ְּיל ָיה ֲעלּובָ ה! ְּבעָ בָ ר – שֹו ֶּר ֶּרת
. ִמזָ ִרים ִמ ְּתעַ לֶּ ֶּמת, ְּי ִה ָירה,עַ ָתה ֲעטּופַ ת ְּבלֹו ִאים
 הֲ ָז ָיה אֹו ֵש ָנה? אֹו ְּב ָדם ִהיא נִ זְּ ֶּכ ֶּרת,צִ ִפ ָיה
?ִמ ָי ִמים ֶּשל ַק ַד ַחת הַ חֶּ ֶּרב הַ ִב ְּל ִתי נִ גְּ ֶּמ ֶּרת

Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira;
cambian la mar y el monte y el ojo que los mira.
¿Pasó? Sobre sus campos aun el fantasma yerra
de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra.
La madre en otro tiempo fecunda en capitanes
madrastra es apenas de humildes ganapanes.
Castilla no es aquella tan generosa un día,
cuando Myo Cid Rodrigo el de Vivar volvía,
ufano de su nueva fortuna y su opulencia,
a regalar a Alfonso los huertos de Valencia;
o que, tras la aventura que acreditу sus bríos,
pedía la conquista de los inmensos ríos
indianos. a la corte; la madre de soldados,
guerreros y adalides que han de tornar cargados
de plata y oro a España, en regios galeones,
para la presa, cuervos; para la lid, leones.
Filósofos nutridos de sopa de convento
contemplan impasibles el amplio firmamento;
y si les llega en sueсos, como un rumor distante,
clamor de mercaderes de muelles de Levante,
no acudirán siquiera a preguntar ¿qué pasa?
Y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa.
Castilla miserable, ayer dominadora;
envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora.
El sol va declinando. De la ciudad lejana
me llega un armonioso taсido de campana
—ya erán a su rosario las enlutadas viejas—.
De entre las peсas salen dos lindas comadrejas;
me miran y se alejan, huyendo, y aparecen
de nuevo, ¡tan curiosas! ... Los campos se oscurecen.
Hacia el camino blanco está el mesón abierto
al campo ensombrecido y al pedregal desierto.

; ִמ ְּסתֹובֵ ב ְּב ַקלַ חַ ת, ְּב ִריצה,ָכל ָדבָ ר ִב ְּתנּועָ ה
. נְּ קּו ַדת הַ ַמבָ ט הָ רֹו ַוחַ ת,ִמ ְּש ַתנִ ים הַ ר ְּו ָים
אַ ְך עַ ד ֹכה כָאן תֹו ִעים רּוחֹות ְּרפָ ִאים ְּלל ֹא רֹו ַגע
. ֶַּשל אֹו ָתם אֲ ָנ ִשים ֶּש ִב ְּק ָרב סָ ְּמכּו עַ ל הָ אֹלּה
,הַ חֹובֵ ל הָ ְּי ָתה ִא ָמה דֹואֶּ ֶּגת-אֶּ ֶּרץ ֶּש ְּל ָכל ַרב
.ִהיא כָעֵ ת ִלכָל ְּב ֶּניהָ הָ אֻ ְּמלָ ִלים – אֵ ם חֹו ֶּר ֶּגת
ַק ְּס ִט ְּיל ָיה כְּ בָ ר ל ֹא נְּ ִדיבָ ה כְּ מֹו ֶּשהָ ְּי ָתה בָ ֶּר ַגע
– כְּ ֶּשחָ ַזר ֵגאֶּ ה ְּבעֹ ְּשרֹו הַ חָ ָדש ִסיד רֹו ְּד ִריגֹו
, ַ הַ ְּמ ַנצֵ ח, )**הָ אָ דֹון ִדיאֵ ס ֶּדה ִוי ֶּור ֶּש ִלי
. ַאֹותֹו עַ ם ְּספָ ַרדי עַ ד הַ יֹום הַ זֶּ ה ְּמ ַשבֵ ח
,הּוא הֵ ִביא אֶּ ת ֲע ֶּת ֶּרת ַג ֵני ַולֶּ נְּ ִס ָיה ֵמהַ ֶּד ֶּרְך
...ְּו ִהגִ יש ְּבכָל ִת ְּפאַ ְּר ָתּה ְּלאַ ְּלפֹונְּ סֹו הַ ֶּמלֶּ ְך
ימה ֹכחָ ּה ּו ִב ְּק ָשה ִל ְּשֹלחַ אנִ י
ָ ִאֹו כְּ ֶּש ִה ְּדג
- ִלכְּ ֹבש אֶּ ת הַ נְּ ָהרֹות ַהגְּ דֹולים ֶּשל ִאינְּ ִדיאָ נִ ים
אֵ ם חַ ָי ִלים אֲ ֶּשר נִ ְּלחֲ מּו עַ ל ִבזָ ה ְּבעֹ ז י ֶֶּּתר
.כְּ אֲ ָריֹות ְּוהֵ ִביאּו ָזהָ ב ְּו ֶּכסֶּ ף ְּבצִ י הַ כ ֶֶּּתר
ַ הֵ ם ְּב ִלי נִ יע,אֲ בָ ל ַכאֲ ֶּשר לָ גְּ מּו ִמ ְּמ ַרק הַ ִמנְּ ָזר
, ַסֹוף הָ ָר ִקיע-ישים ִמ ְּס ַתכְּ ִלים ְּב ִה ְּרהּור אֶּ ל אֵ ין
ִ ֲע ִד
 הֵ ם ֲע ַד ִין,ַגּם ִאם ְּבהֲ ָז ָיה שֹו ְּמ ִעים ְּסאֹון ֵמ ָרחֹוק
ְּל ַרעַ ש סֹוחֲ ֵ ִרי הַ לֵ ַונְּ ט ***) עֹוד אֵ י ָנם פֹו ְּק ִחים עַ ִין
, ְַּול ֹא שֹואֵ ִלים ַמה ָק ָרה ָכאן ִפ ְּתאֹ ם ּו ַמדּוע
. ַיתם ִמ ְּלחָ ָמה ַמ ְּת ִחילָ ה כְּ בָ ר לָ נּוע
ָ ֵכְּ ֶּשאֶּ ל פֶּ ַתח ב
, לֹוחֶּ ֶּמת,שֹור ֶּרת
ֶּ – ַק ְּס ִט ְּיליָה עֲלּובָ ה! ְּבעָ בָ ר
. ִמזָ ִרים ִמ ְּתעַ לֶּ ֶּמת, י ְִּה ָירה,עַ ָתה עֲטּופַ ת ְּבלֹו ִאים
 ֵמ ָרחֹוק אֵ לַ י ִמ ְּתפַ ֶּש ֶּטת.הַ ֶּש ֶּמש שֹו ַקעַ ת
...הֹולכִ ים ְּב ֶּש ֶּקט
ְּ  אֲ ָנ ִשים ָשם.הַ ְּרמֹונְּ ַית פַ ֲעמֹונִ ים
 ְּליָד הַ טֶּ ֶּרש. ִבגְּ ֵדי אֲ בֵ ִלים.ְּב ָיד ַמחֲ ֹר ֶּזת
. ַָמה עָ ְּמדּו חֶּ ֶּרש- זְּ ַמן,זּוג סַ מּו ִרים ֶּנ ְּח ָמ ִדים הֹו ִפיעּו
, ֶּר ַגע בֵ ין הָ אֲ בָ נִ ים ָגזּו- ּו ִבן,אָ ז ָראּו אֹו ִתי
.אֲ בָ ל – סַ ְּק ָרנִ ים ֶּשכְּ מֹוהֵ ם – תֹוְך ַד ָקה לַ חֲ ֹזר הֵ עֵ זּו
, ַ ִע ָמּה גַם פּונְּ ָדק פָ תּוח,ְּל ַמטָ ה אָ ְּפלָ ה הַ ֶּד ֶּרְך הַ ְּלבָ נָה
. ַ ְּואֵ ין רּוח. ַה ְּש ָמ ָמה הַ סַ ְּל ִעית,חָ ְּשכּו הַ ֶּמ ְּרחָ ב הַ כְּ פָ ִרי
 קהילות17- קסטיליה – אחת מ,*) איבריה – שם עתיק של ספרד
אוטונומיות להן מחולקת המדינה

"**) רמז לאפוס מימי ביניים "שיר על סיד שלי
,***) לוונט – (בצרפתית – מזרח) – כינוי לחלק המזרחי של ספרד
חוף הים התיכון
Caminos
Señor, ya me arrancaste
Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.

Dice la esperanza

ַה ְּד ָרכִ ים
גַשם ְרצֹונְ ָך
ֵ ִה ְת
! ִהצְּ לַ ְּח ָת. אֲ ֹדנָי, ל ֹא ֶּש ִלי,ַשם ְּרצֹונְּ ָך
ֵ ִה ְּתג
! אֵ יְך בֹו ֶּכה הַ לֵ ב ְּב ִק ְּר ִבי, אֹל ִהים,הַ ְּק ֵשב
,אֶּ ת ַמה ֶּשאָ הַ ְּב ִתי יֹו ֵתר ִמ ֹכל כְּ בָ ר לָ ַק ְּח ָת
. ַרק הַ ָים ְּו ִל ִבי, אֲ ֹד ָני,ְּונִ ְּשאָ רּו
אֹו ֶּׁמ ֶּׁרת ִת ְק ָוה

Dice la esperanza: Un día
la verás, si bien esperas.
Dice la desesperanza:
Sólo tu amargura es ella.
Late, corazón... No todo
se lo ha tragado la tierra.

,"אם ְּתחַ ֶּכה לָ ּה
ִ :אֹו ֶּמ ֶּרת ִת ְּק ָוה
." ַ יֹום ַיגִ יע,ִת ְּראֶּ ה אֹו ָתּה
,"ש ַמע ָנא
ְּ : ִת ְּק ָוה אֹו ֵמר-אֶּ פֶּ ס
. ִהיא אֵ י ֶּנ ָנה.ֵי ְּשנָה ַרק ְּמרֹו ָרה
: ַ אַ ְך ָידּוע... "! הַ לֵ ב,ְּמאֻ חָ ר
.ל ֹא הַ ֹכל אֲ ָד ָמה בֹולַ עַ ת

Soñé que tú me llevabas

אֹותי אַ ְת הֹובַ ְל ְת
ִ

Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído

– אֹו ִתי אַ ְּת הֹובַ ְּל ְּת – חָ לַ ְּמ ִתי
ִב ְּש ִביל לָ בָ ן ִב ְּשעַ ת הַ ֹב ֶּקר
ְּבתֹוְך ְּש ֵד ָמה ְּי ַר ְּק ֶּר ֶּקת
,ִל ְּק ַראת אֹור ָכחֹ ל ֶּשל ֶּרכֶּס
ִל ְּק ַראת ִפ ְּסגֹו ָתיו ִב ְּת ֶּכלֶּ ת
. ַבַ ֹב ֶּקר ָש ֵקט ְּו ָרגּוע
,אֶּ ת ָי ֵדְך ְּב ָי ִדי ִה ְּר ַג ְּש ִתי
.ָיד ַר ְּע ָיה אֹוהֶּ בֶּ ת
קֹולָ ּה ֶּשל ַי ְּל ָדה נִ ְּש ַמע ִלי

como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.
¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...
Vive, esperanza, ¡quién sabe
lo que se traga la tierra!
Una noche de verano
Una noche de verano
— estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa —
la muerte en mi casa entró.
Se fue acercando a su lecho
—ni siquiera me miró—,
con unos dedos muy finos,
algo muy tenue rompió.
Silenciosa y sin mirarme,
la muerte otra vez pasó
delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió.
Mi niña quedó tranquila,
dolido mi corazón.
¡Ay, lo que la muerte ha roto
era un hilo entre los dos!
*

* *

Noche de verano
Es una hermosa noche de verano.
Tienen las altas casas
abiertos los balcones
del viejo pueblo a la anchurosa plaza.

,כְּ מֹו קֹול פַ ֲעמֹון בַ ֹב ֶּקר
כְּ מֹו קֹול פַ ֲעמֹון ָמלֵ א טֹ הַ ר
. ַעַ ל סַ ף הֶּ אָ ִביב ִמ ְּתבַ ֵקע
,ִה ְּר ַג ְּש ִתי קֹולֵ ְך ְּו ָי ַד ִיְך
!כְּ ִאלּו אֲ נִ י ל ֹא חָ לַ ְּמ ִתי
ַ הַ ִת ְּק ָוה! ִמי יֹו ֵדע,חֲ יִי
?ַמה ֵכן אֲ ָד ָמה בֹולַ עַ ת
כָל ֶּׁזה ָק ָרה בַ לֵ יל ַק ִיץ
.כָל ֶּזה ָק ָרה בַ לֵ יל ַק ִיץ
,הָ ְּי ָתה הַ ִמ ְּרפֶּ סֶּ ת ְּפתּוחָ ה
...ּו ְּפתּוחָ ה הַ ֶּדלֶּ ת לַ בַ ִית
.אָ ז הַ ָמ ֶּות נִ כְּ ַנס ְּל ִפ ְּתחָ ּה
, ַ ִה ְּת ָק ֵרב לַ ָיצּוע,ִה ְּמ ִשיְך
. ל ֹא ָראָ ה,ועָ לַ י ל ֹא ִה ִביט
 חָ סֵ ר ֹכ ַח,ּו ַמ ֶּשהּו ַתש
.הּוא ָשבַ ר ְּבאֶּ צְּ בַ ע צְּ נּו ָמה
 ְּב ִלי ֶּה ֶּגה,ְּוהַ ָמ ֶּות ָש ֵקט
.שּוב עָ בַ ר מּו ִלי ֶּזה עַ ָתה
.  ָמה עֹו ֶּשה ָכאן?" – ָשאַ ְּל ִתי..."אַ ָתה
.ל ֹא עָ ָנה ִלי לַ ְּשאֵ לָ ה
,ַי ְּל ָד ִתי ַגם ִהיא ל ֹא הֵ גִ יבָ ה
:ְּו ִל ִבי חָ ש ַמה ֶּש ָק ָרה
 הַ ָמ ֶּות ָק ַרע ָכ ֶּר ַגע,הֹו
!חּוט חַ יִ ים בֵ ינִ י ּובֵ י ָנּה
*

*

*
לֵ יל ַק ִיץ

.לֵ יל ַקיִץ נ ְֶּּה ָדר
יקה
ָ בֹוהים בָ ִעיר הֶּ עַ ִת
ִ ְּבָ ֵתים ג
פָ ְּתחּו אֶּ ת חַ לֹונֹות הַ ִמ ְּרפָ סֹות
.יקה ֶּשל הַ כִ כָר
ָ ִל ְּרחָ בָ ה ֵר

En el amplio rectángulo desierto,
bancos de piedra, evуnimos y acacias
simétricos dibujan
sus negras sombras en la arena blanca.
En el cenit, la luna, y en la torre,
la esfera del reloj iluminada.
Yo en este viejo pueblo paseando
solo, como un fantasma.
Campos de Soria
IV
¡Las figuras del campo sobre el cielo!
Dos lentos bueyes aran
en un alcor, cuando el otoño empieza,
y entre las negras testas doblegadas
bajo el pesado yugo,
pende un cesto de juncos y retama,
que es la cuna de un niño;
y tras la yunta marcha
un hombre que se inclina hacia la tierra,
y una mujer que en las abiertas zanjas
arroja la semilla.
Bajo una nube de carmín y llama,
en el oro fluido y verdinoso
del poniente las sombras se agigantan.
VI
¡Soria fría, Soria pura,
‘’cabeza de Extremadura’’,
con su castillo guerrero
arruinado, sobre el Duero;
con sus murallas roídas

שֹול ִחים
ְּ ְּלתֹוְך ַמ ְּלבֵ ן גָדֹול ֶּשלָ ּה
 עֵ צֵ י ִשטָ ה,יחים
ִ  ִש,ָכל סַ ְּפסָ ִלים
חֹורים ָמא ָרכִ ים
ִ אֶּ ת צְּ לָ לֵ יהֶּ ם ְּש
.עַ ל ֹלבֶּ ן חֹול זֹוהֵ ר
 עַ ל הַ ִמגְּ ָדל,ְּברֹם ָש ַמיִם הַ י ֵָרחַ נָח
.בֹולֶּ טֶּ ת הַ ִד ְּס ָקה ֶּשל ַה ָשעֹון
יקה
ָ אֲ נִ י הֹולֵ ְך בָ ִעיר הֶּ עַ ִת
.דֹומה ְּלרּוחַ ְּרפָ ִאים
ֶּ ,ְּלבַ ד
ְשדֹות ַהּסֹו ִר ָיה
IV
!הַ ְּש ֵד ָמה עַ ל ָה ָר ִקיעַ ִמ ְּש ַת ֶּקפֶּ ת
 זּוג ְּש ָו ִרים ְּבעֶּ ֶּרב.ְּס ָתו
.מֹו ְּשכִ ים ְּלאַ ט ַמחֲ ֵר ָשה עַ ד ְּקצֶּ ה הַ ֶּשטַ ח
,אשיהֶּ ם ְּשחֹו ִרים ְּשפּו ִפים ְּל ַמטָ ה
ֵ בֵ ין ָ ֹר
–  עַ ל חֶּ בֶּ ל,ַתחַ ת ָהעֹ ל
, ִַמ ְּק ֵני הַ סּוף ְּו ֹר ֶּתם סַ ל ָקלּוע
;הּוא עֶּ ֶּרש ֶּשל ִתי ֹנ ֶּקת
ַאַ חַ ר הָ עֹ ל פֹוסֵ ע
, ַגם הּוא ָשפּוף ְּל ַק ְּר ַקע,ִא ָכר עַ ֵיף ְּמאֹ ד
ְּועֹוד ִא ָשה ִש ִמ ָי ָדּה זְּ ָר ִעים זֹו ֶּר ֶּקת
.לַ ֶּתלֶּ ם הַ נִ ְּפ ַתח
, ִמ ַתחַ ת ְּלעָ ָנן ֻכלֹו ַש ְּלהֶּ בֶּ ת.ְּש ִקיעָ ה
, ַָזהָ ב נֹוזְּ ִלי ּו ְּי ַר ְּק ַרק זֹו ֵרח
.צְּ לָ ִלים כְּ בָ ר ַנ ֲע ִשים ֲענ ִָקיִים
VI
, ַ כְּ יָדּוע. ְּטהֹו ָרה,סֹור ָיה ָק ָרה
ִ
,)* "סֹוריָה ִהיא "ר ֹאש אֶּ ְּק ְּס ְּט ֶּר ָמדּו ָרה
ִ
– ִמ ְּבצָ ר הָ רּוס עַ ל גְּ דֹות הַ דּואֶּ רֹו
.גִ בֹור ְּק ָרבֹות ְּורֹו ַמנְּ סֶּ רֹו
אֹותם הַ זְּ ַמן ִה ְּש ִחיר טֶּ ֶּרם
ָ
,בָ ִתים

הֶּ ח ִליש כְּ ָת ִלים ,כִ ְּרסֵ ם ָכל ֶּג ֶּרם.
ִעיר ְּרפָ ִאים ִמ ֶּשל ִסינְּ יֹ ֹו ִרים,
יסטָ דֹו ִרים.
ֶּשל צַ ָי ִדים-קֹונְּ ִק ְּ
עַ ל ָכל ְּפ ָת ִחים ָמ ֵגן ִעם לֹוגֹו
יד ְּלגֹו.
ֶּשל ֵמאָ ה ִמ ְּשפָ חֹות ִא ַ
ִעיר לַ הֲ קֹות ֶּשל ַכ ְּלבֵ י צַ ִיד
ֵמ ִתים ֵמ ַרעַ ב ְּל ָיד הַ בַ ִית ,
חֹוזְּ ִרים ְּבלֵ יל ָקפּוא
ֶּשל חֹ ֶּרף
אַ חַ ר ִק ְּרקּור עֹו ֵר ִב ְּב ִלי הֶּ ֶּרף.
סֹו ִר ָיה! ְּבצִ ָנה גֹו ֵועַ
ַרק פַ ֲעמֹון ִלצְּ ֹלל יֹו ֵדעַ .
סֹו ִר ָיה ,זְּ ַמן בָ ְך ל ֹא קֹולֵ חַ .
אַ ְּת ֹכה ָיפָ ה ְּלאֹור ָי ֵר ַח!

!y sus casas denegridas
¡Muerta ciudad de señores,
;soldados o cazadores
de portales con escudos
de cien linajes hidalgos,
y de famélicos galgos,
de galgos flacos y agudos,
que pululan
por las sórdidas callejas
y a la medianoche ululan,
!cuando graznan las cornejas
¡Soria fría! La campana
de la Audiencia da la una.
Soria, ciudad castellana,
¡tan bella! bajo la luna.

*) מילים מסמל העיר סוריה שבקסטיליה מימי-הביניים.
אז היה חבל סוריה מרוחק ביותר (אקסטרמדורה)
בין חלקי ספרד שנכבשו בחזרה על-ידי הנוצרים מידי
המוסלמים .עכשיו נקרא בשם זה חלק אחר של
המדינה בגבול פורטוגל
*

*

*

בּוקיצָ ה ַהּנֹובֶּׁ לֶּׁ ת
לַ ִ
בּו ִקיצָ ה ְּי ָש ָנהִ ,מבָ ָרק נִ ְּב ַקעַ ת,
ִר ָקבֹון כְּ בָ ר אָ ַכל אֶּ ת ְּק ָרבֶּ יהָ ,
אַ ְך גִ ְּש ֵמי אַ ְּפ ִרילֶּ ,ש ֶּמש ַמאי בֹולַ עַ ת
ְּוצָ צּו עָ ִלים ְּירֻ קים עָ לֶּ יהָ .
בּו ִקיצָ ה בַ ת ֵמאָ ה ָשנִ ים עַ ל הַ ֶּגבַ ע,
הַ נִ ְּשטָ ף בַ דּואֶּ רֹו! ְּק ִלפָ ָתּה הַ גֹו ַועַ ת
ְּל ֹצהַ ב-אֵ זֹוב ִשנְּ ָתה אֶּ ת ֹלבֶּ ן הַ צֶּ בַ ע,
ְּלעָ פָ ר אֶּ ת גִ זְּ עַ ּה ָה ְּפכָה תֹולַ עַ ת.

*

*

*

A un olmo seco
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.
¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.
Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas, de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.
Soria 1912

)* ִמ ְּפ ֵני רּוחַ הַ סַ עַ ר ִמן ַה ְּסי ֶָּרה
ִהיא אֵ ינָה ַמ ַג ָנה כְּ בָ ר ֵמ ֶּה ֶּרס
. עַ ל ְּד ָרכִ ים בַ ָ ּג ָדה ֶּשל הַ דּואֶּ רֹו
,זְּ ִמ ִירים חּו ִמים ל ֹא ָש ִרים בָ ּה ִשיר עֶּ ֶּרש
,נֹודדֹות ְּמטַ ְּפסֹות עַ ל הַ ֶּגזַע
ְּ נְּ ָמ ִלים
.ישים ְּמ ַמ ְּל ִאים בָ ּה כָל ֶּשסַ ע
ִ קּורי עַ כְּ ִב
ֵ

)**

,ִל ְּפ ֵני ֶּש ִת ְּק ֹרס לַ נַהַ ר ְּב ַרעַ ם
פַ עַ ם-אֹו ַתחַ ת ַג ְּר ֶּזן ֵת ָהפֵ ְך אֵ י
,ְּל ָשבָ ב ְּב ַגג כְּ ֵנ ִס ָיה ל ֹא מֻ ֶּכ ֶּרת
ְּלאֵ ש ֶּש ְּבאָ ח ִל ְּפ ֵני ֹב ֶּקר בֹועֶּ ֶּרת
,ְּבאֵ יזֹו ִב ְּק ָתה ֲעלּובָ ה עַ ל הַ ֶּד ֶּרְך
,ְּלמֹוט הַ ִחבּור ְּב ֲע ָגלָ ה ְּמטֻ ְּלטֶּ לֶּ ת
;ְּלעֹ ל הַ ְּש ָו ִרים הַ חֹו ְּר ִשים ְּבפֶּ ֶּרְך
ִל ְּפ ֵני ֶּש ֵמרּוחַ ָק ָרה ְּמ ַילֶּ לֶּ ת
,ְּב ֶּג ַזע ֶּשלָ ּה ִי ָוצְּ רּו ִס ְּד ֵקי ֶּק ַרע
,ש ַרש ְּבסּופַ ת הַ ְּס ֶּי ָרה
ֹ ְּואָ ז ְּת
- ,ְּב ֵמי הַ ַנהַ ר ִתלָ ַקח אֶּ ל הָ עֵ ֶּמק
ַבּו ִקיצָ ה! אֲ נִ י ְּב ִפנְּ ָקס ַמ ְּט ִביע
.אֶּ ת חֶּ סֶּ ד עָ ִלים ְּירֻ ִקים ְּוהַ צֶּ ֶּדק
:ִל ִבי ְּמ ַק ֶּוה ֶּש ַיגִ יעַ הָ ֶּר ַגע
ַ הַ חַ יִ ים שּוב ִי ְּתנּו ִלי ֵמנִ יע,הָ אֹור
.ִלצְּ פֹות ְּבנִ ִסים ֶּשל אָ ִביב ּובַ ֹנ ַגּה

)"*) ְּס ֶּי ָרה (ספרדית) – רכס הרים משונן ("מסור
,**) השיר נכתב לזכר של אישתו הצעירה של המשורר
שמתה אותה שנה משחפת
למטה האנדרטה לכבוד אנטוניו מצ'אדו בעיר אֶּ ְּלגֶּה
"(ספרד) "לבוקיצה הנובלת

Proverbios y cantares
I
Nunca perseguí la gloria
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles
como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar

ִפ ְתגָ ִמים ו ְִש ִירים ְקצָ ִרים
I
,יתי
ִ ִל ֹא! ִל ְּת ִהילָ ה ל ֹא ִחכ
יתי
ִ ִשיר ְּלהַ ְּש ִאיר ל ֹא נִ ִס
.ְּבזִ כָרֹון הֶּ הָ מֹון
יֹ ִפי-נִ ְּמ ָשְך ְּלעֹולָ מֹות
-  ְּלל ֹא ד ִֹפי,ְּלל ֹא ִמ ְּש ָקל
.ַד ִקים כְּ בּועֹות סַ בֹון
אֹותן
ָ
אֹוהֵ ב ִלצְּ פֹות אֵ יְך
; ְַּבאֹ ֶּדם הַ ֶּש ֶּמש צֹובֵ ע
... ַעָ פֹות ִב ְּת ֵכלֶּ ת ָר ִקיע

súbitamente y quebrarse.

.ִפ ְּתאֹ ם ִפצּוץ – וְּאֵ ינָן
XVII

XVII

.ֹשת
ֶּ  חָ סֵ ר כָל ב, ִמ ְּתחַ סֵ ד, ַאנֹוש צָ בּוע
. ְּב ִלי סֹוף ַמ ְּח ִליף ִת ְּל ֹב ֶּשת,כְּ ֵדי ְּלהַ ִשיג אֵ מּון
,הּוא ְּב ַמ ְּפ ֵתחַ ְּמכֻפָ ל יִנְּ עַ ל אֶּ ת ְּמעֹונֹו
.ּובאֹותֹו ַמ ְּפ ֵתחַ הּוא י ְִּפרֹץ ְּלבֵ ית ְּשכֵנֹו
ְּ

El hombre sуlo es rico en hipocresia.
En sus diez mil disfraces para engaсar confia;
y con la doble llave que guarda su mansión
para la ajena hace ganzúa de ladrón.

XXIX

XXIX

, כִ י אֵ ין שּום אֹ ַרח, הֵ לֶּ ְך,זְּ כֹר נָא
;שּורת ע ֲֵקבֹות
ַ  ַרק,שּום נ ִָתיב
ִב ְּתנּועָ ה ַמ ְּתוֹות אֶּ ת הַ ֶּד ֶּרְך
.ּובטַ ל
ְּ בֹותיָך ְּבחֹול
ֶּ ִע ְּק
, אֵ ין ֶּד ֶּרְך, הֵ לֶּ ְך,ְּלפָ ֵנֶּיָך
.סֹוללֹות
ְּ אֹותה
ָ
ַרק ַרגְּ לֶּ יָך
– ִה ְּס ַתכֵל ְּלאָ חֹור עַ ל הָ אֹ ַרח
.שּוב לָ לֶּ כֶּת בֹו ל ֹא תּוכַל
, ְּביָם אֵ ין ֶּד ֶּרְך, הֵ לֶּ ְך,זְּ כֹר נָא
.ַרק ְּש ִביל ֶּקצֶּ ף עַ ל גַב הַ גַל

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

XXXI

XXXI
Corazón, ayer sonoro,
¿ya no suena
tu monedilla de oro?
Tu alcancía,
antes que el tiempo la rompa,
¿se irá quedando vacía?
Confiemos
en que no será verdad
nada de lo que sabemos.

.

, ֶּשנִ ְּש ַמע ַרק אֶּ ְּתמֹול,הַ לֵ ב
?ַמה עַ כְּ ָשו
?אֵ יפֹ ה צִ ְּלצּול ַמ ְּט ְּבעֹות ַהזָ הָ ב
רֹוקן
ֵ אּולַ י ִת ְּת
 ִחסָ כֹון ֶּש ְּלָך עֹוד ִל ְּפנֵי-קּופַ ת
?ֶּשי ְִּשב ָֹרה הַ זְּ ַמן
י ְִּתבָ ֵרר אּולַ י
ֶּששּום ָדבָ ר ל ֹא נָכֹון
.אֹומר לָ נּו הַ ִהגָיֹון
ֵ ְּמ ַמה ֶּש

XXXII

XXXII
¡Oh fe del meditabundo!
¡Oh fe después del pensar!
Sólo si viene un corazón al mundo
rebosa el vaso humano y se hincha el mar.
*

* *

Nuevas canciones
Los sueños dialogados
I

!שֹוקל כָל ְּב ֵר ָרה
ֵ הֹו אמּונַת ַה
! ַה ְּסבָ ָרה-הֹו אמּונָה ֶּשל בַ עַ ל
,ַרק אָ ז ַמגִ יעַ הַ לֵ ב ְּלעֹולָ ם
. כְּ מֹו הַ ָים,כַאֲ ֶּשר הּוא גָדּוש
*

*

*

"מתוך הספר "השירים החדשים
חֲ לֹומֹות ְב ִדיאָ לֹוגִ ים
ן

¡Cómo en alto llano tu figura
se me aparece!... Mi palabra evoca
el prado verde y la árida llanura,
la zarza en flor, la cenicienta roca.

... !מּותְך נִ ְּראֵ ית
ֵ  גַבֹוּהַ ִלי ְּד,כ ַָמה בָ רּור
עֹולים
ִ ְּבכֹחַ הַ ִמלָ ה ְּבזִ כְּ רֹונִ י
,ּומישֹור חָ ֵרב לֹוהֵ ט
ִ ,ִע ְּשבֵ י הָ אָ חּו
.יחים
ִ רּורי וְּעֹ ל ְּפ ִריחַ ת ִש
ִ וְּסֶּ לַ ע אֲ ְּפ

Y al recuerdo obediente, negra encina
brota en el cerro, baja el chopo al río;
el pastor va subiendo a la colina;
brilla un balcón de la ciudad: el mío.

,ּומצַ יֵת ְּלזִ כְּ רֹונִ י ִב ְּשחֹור אַ לֹון
ְּ
;ּונְּ בָ ִטים וְּצַ ְּפצָ פֹות ְּליָד נַהַ ר
;רֹועֶּ ה ִא ִטי הֹולֵ ְך ְּב ַמעֲלֶּ ה ִמ ְּדרֹון
... חַ לֹון מּואָ ר,יתי
ִ ֵ ִהנֵה ב...! ִע ִירי:ו ְִּעיר

El maestro. ¿Ves? Hacia Aragón, lejana,
la sierra de Moncayo, blanca y rosa...
Mira el incendio de esa nube grana,
y aquella estrella en el azul, esposa.
Tras el Duero, la loma de Santana
se amorata en la tarde silenciosa.
II

, אָ ָראגֹון גֹובֵ ש, וְּאַ ְּת רֹואָ ה? ָשם... מֹורי
ִ
...  ָורֹד,ִפ ְּסגֹות מֹונְּ ָק ְּאיֹו ְּמשֻ נָן – לָ בָ ן
, עַ ל הֶּ עָ נָן ְּבאֵ ש, ִא ְּש ִתי, ִה ְּס ַתכְּ ִלי,הֹו
... וְּעֹוד.עַ ל הַ כֹוכָב בַ ְּתכֶּלֶּ ת הַ ְּש ֵק ָטה
ֵמעַ ל דּואֶּ רֹו ֵתל סַ נְּ טָ נָה גֹון לֹובֵ ש
.אַ ְּרג ָָמנִ י ְּבאֹור הָ עֶּ ֶּרב צַ ח ְּמאֹ ד
II

¿Por qué, decidme, hacia los altos llanos
huye mi corazón de esta ribera,
y en esta tierra labradora y marinera
suspiro por los yermos castellanos?

, ָיד הַ יָם הַ נָח- לָ ָמה כָאן עַ ל,ַתגִ ידּו ִלי
,בָ אֶּ ֶּרץ הַ ז ֹאת ֶּשל חַ ְּקלָ ִאים ְּוי ַָמ ִאים
,ִל ְּש ָמ ַמת ַק ְּס ִט ְּיליָה ַה ַק ָרה כ ִֻלי נִ ְּמ ָשְך
?יחים
ִ בֹוהים ּוצְּ ִח
ִ ְּישֹורים ֶּשלָ ּה ג
ִ ְּל ִמ

Nadie elige su amor. Llevóme un día
mi destino a los grises calvijares
donde ahuyenta al caer la nieve fría
las sombras de los muertos encinares
.
De aquel trozo de España, alto y roquero,
hoy traigo a ti, Guadalquivir florido,
una mata del áspero romero.

 יֹום אֶּ חָ ד.ִאיש אֵ ינֹו בֹוחֵ ר אֶּ ת אַ הֲ בָ תֹו
יֹורד
ֵ גֹורל ְּלאָ ֶּרץ בָ ּה ֶּשלֶּ ג
ָ הֵ ִביאַ נִ י
,ּומֹורד
ָ
ּומכַסֶּ ה ְּבפּוְך ַרך כָל ִפ ְּסגָה
ְּ
. כָל אַ לֹון חַ י אֹו ֵמת,כָל סֶּ לַ ע אָ פֹ ר

Mi corazón está donde ha nacido no a la vida,
al amor, cerca del Duero... ¡
El muro blanco y el ciprés erguido!

III

אָ ז ְּלחַ יִ ים-ל ֹא ִמ ָמקֹום בֹו נֹולַ ְּד ִתי אֵ י
 אֲ נִ י, ַפֹורח
ֵ ַאל ִקיוִיר ה
ְּ ָאד
ָ  הַ גְּ ו,ְּלָך
 ִמטַ ְּר ֵשי הַ הַ ִרים,ֵמחֵ לֶּ ק ְּספָ ַרד אָ חֶּ ר
.הַ יֹום עָ נָף רֹוזְּ ָמ ִרין יָבֵ ש ַמ ִביא
רֹושים
ִ ּוב
ְּ דֹותיו הַ דּואֶּ רֹו בֵ ין ְּט ָר ִשים
ָ ְּעַ ל ג
!נִ ְּשאַ ָרה לָ עֹולָ ם אַ הֲ בָ ה ֶּשלי

III

Las ascuas de un crepúsculo, señora,
rota la parda nube de tormenta,
han pintado en la roca cenicienta
de lueñe cerro un resplandor de aurora.

, גְּ ִב ְּיר ִתי,כָבָ ה עָ נָן כָהֶּ ה ֶּשל ְּסעָ ָרה
,אֶּ ת הַ גַחֶּ לֶּ ת ֶּשל זְּ ִריחָ ה ו ְִּה ְּת ַרחֵ ב
רּורי
ִ צָ בַ ע אֶּ ת הַ ְּסלָ ִעים ְּבצֶּ בַ ע אַ ְּפ
.וְּהֶּ א ִפיל ְּּגבָ עֹות ִמ ַשחַ ר ִמ ְּת ָק ֵרב

Una aurora cuajada en roca fría
que es asombro y pavor del caminante
más que fiero león en claro día,
o en garganta de monte osa gigante.

,הַ ַשחַ ר ִמ ְּס ַת ֵתר ְּבתֹוְך ָמצֹוק אַ ִדיר
,ימים
ִ ֵגֹורם ְּלהֵ לֶּ ְך פַ חַ ד וְּא
ֵ ְּוזֶּה
,כְּ ִאלּו הּוא ָראָ ה אַ ְּריֵה ְּביֹום בָ ִהיר
.אֹו דֹב ְּפ ָר ִאי עָ נָק ְּבגִ יא בֵ ין הַ הַ ִרים

Con el incendio de un amor, prendido
al turbio sueño de esperanza y miedo,
yo voy hacia la mar, hacia el olvido

:ִה ְּדלַ ְּק ִתי ִלי לַ ִפיד ֵמאֵ ש ָהאַ הֲ בָ ה
, ְּלצֵ ל, ִלנְּ ִשיָה,אֲ נִ י הֹולֵ ְך ְּליָם
,ְּלאֲ פֵ לַ ת חֲ לֹום ֶּשל פַ חַ ד ו ְִּת ְּקוָה

—y no como a la noche ese roquedo,
al girar del planeta ensombrecido—.
No me llaméis, porque tornar no puedo.

IV

IV
¡Oh soledad, mi sola compañía,
oh musa del portento, que el vocablo
diste a mi voz que nunca te pedía!,
responde a mi pregunta: ¿con quién hablo?
Ausente de ruidosa mascarada,
divierto mi tristeza sin amigo,
contigo,dueña de la faz velada,
siempre velada al dialogar conmigo.
Hoy pienso: este que soy será quien sea;
no es ya mi grave enigma este semblante
que en el íntimo espejo se recrea,
sino el misterio de tu voz amante.
Descúbreme tu rostro, que yo vea
fijos en mí tus ojos de diamante.

De mi cartera
I
Ni mármol duro y eterno,
ni música ni pintura,
sino palabra en el tiempo.
II

ל ֹא כְּ מֹו הָ רֹוק אֲ ֶּשר ְּבצֵ ל הַ לֵ יל
.ֶּשל הַ ְּפלָ נֵטָ ה ִמ ְּתכַסֶּ ה ִעם ִסיבּובָ ּה
. ל ֹא אָ שּוב ֵמע ֲָרפֶּ ל,אַ ל ִת ְּק ְּר ִאי ִלי

!ידּותי
ִ  הֹו ְּב ִד,ידה
ָ חֲ בֵ ָר ִתי הַ יְּ ִח
: אֲ נִ י זֹוכֵר, ֶּשהֹופַ ְּע ְּת ִפ ְּתאֹ ם, מּוזָה,אַ ְּת
!עֹודי
ִ נ ַָת ְּת ִלי קֹול ֶּשל ֹא ִב ַק ְּש ִתי ֵמ
? ִעם ִמי אֲ נִ י כָאן ְּמ ַדבֵ ר:עֲנִ י עַ כְּ ָשו
,נִ ְּסבָ ל-הַ ְּרחֵ ק ִמנ ֶֶּּשף ַמסֵ כֹות ִב ְּל ִתי
, ְּלחַ לֵ ק ִעמֹו אֶּ ת תּוג ִָתי, ְַּב ִלי ֵרע
ָת ִמיד אַ ְּת בַ ֲעלַ ת הַ פָ ן הַ ְּמע ְֻּרפָ ל
.ו ְַּתחַ ת ַמעֲטֶּ ה ְּב ִדיאָ לֹוג ִא ִתי
:חֹושב ֶּשכְָך צָ ִריך ִל ְּהיֹות
ֵ
 אֲ נִ י,אָ כֵן
 אּולַ י.ידה
ָ מּותְך ִהיא ִב ְּש ִב ִילי כְּ בָ ר ל ֹא ִח
ֵ ְּד
,אֹותה ְּבתֹוְך ְּר ִאי סֹודֹות
ָ
עֹוד אֲ נַחֵ ש
. ִהיא – קֹול אָ הּוב עָ לַ י,ֲלּומה
ָ אַ ְך יֵש ַתע
 וְּאּוכַל ִל ְּראֹות,ִפ ְּת ִחי נָא אֶּ ת פָ ַניְִך
.עֵ ינֵי הַ יַהֲ לֹום ֶּשלָ ְך ִממּול עֵ ינַי
ִמ ִתי ִקי
I
,נּוק ֶּשה וְּנִ צְּ ִחי
ְּ ל ֹא ַש ִיש
– יקה ְּול ֹא צִ יּור
ָ ל ֹא מּו ִס
.ִמלָ ה! ַרק ִמלָ ה ְּבזְּ ַמן
II

Canto y cuento es la poesía.
Se canta una viva historia,
su melodía.
III
Crea el alma sus riberas;
montes de ceniza y plomo,
sotillos de primavera.
IV
Toda la imaginería
que no ha brotado del río,
barata bisutería.
V
Prefiere la rima pobre,
la asonancia indefinida.
Cuando nada cuenta el canto,
acaso huelga la rima.
VI
Verso libre, verso libre...
Líbrate, mejor del verso
cuando te esclavice.
VII
La rima verbal y pobre,
y temporal, es la rica.
El adjetivo y el nombre

.ִשיר ו ְִּספּור יֹוצְּ ִרים אֶּ ת ַה ִש ָירה
 ְּו ִהיא ָש ָרה,טֹוריָה חַ ָיה
ְּ זֹוהי ִה ְּס
ִ
.אֶּ ת נִ גּונָּה
III
:הַ נְּ ָש ָמה יֹוצֶּ ֶּרת לָ ּה גָדֹות
,הַ ִרים ֶּשל אֵ פֶּ ר ְּועֹופֶּ ֶּרת
.ְּו ַגם חֻ ְּר ָשה ֶּש ְּבאָ ִביב פֹו ַרחַ ת
IV
,ְּו ָכל הַ ִדמּו ִיים הַ לָ לּו
– ִאם ל ֹא ִמ ְּת ַמ ְּזגִ ים ְּל ַנחַ ל
.יטים זֹו ִלים
ִ ַרק ַתכְּ ִש
V
הּוא ַמ ֲע ִדיף חַ ִרי ָזה ְּמאֻ לֶּ צֶּ ת
.ְּואַ סֹו ַננְּ ס ֶּשנִ ְּש ַמע ְּבקֹ ִשי
,ת ֶּכן
ֹ אּולַ י ְּב ִמ ְּק ֶּרה ֶּש ְּל ִשיר אֵ ין
.ידאָ ִלי
ֵ חָ ִרי ָזה ַמצְּ ִליפָ ה – ִפ ְּתרֹון ִא
VI
... ִשיר חָ ְּפ ִשי,יבר
ְּ ֶּו ְּר ִל
ַש ְּח ֵרר אֶּ ת עַ צְּ ְּמָך! אַ ְך ִשיר נִ ְּפלָ א
.נֹוצָ ר ַרק ַכאֲ ֶּשר אַ ֶּתה ְּמ ֻש ְּעבָ ִד
VII
ַחָ רּוז ְּפעָ ִלים צָ נּוע
,חֲ לֹוף – ֵיש בֹו עֹ ֶּשר-ּובֶּ ן
עֶּ צֶּ ם- ֵשם ְּו ֵשם-תאַ ר
ֹ כְּ ֶּש

remansos del agua limpia,
son accidentes del verbo
en la gramática lírica,
del Hoy que será Mañana,
del Ayer que es Todavía.
1924
Sonetos
I
Tuvo mi corazón, encrucijada de cien caminos,
todos pasajeros, un gentío sin cita ni posada,
como en andén ruidoso de viajeros.
Hizo a los cuatro vientos su jornada,
disperso el corazón por cien senderos
de llana tierra o piedra aborrascada,
y a la suerte, en el mar, de cien veleros.
Hoy, enjambre que torna a su colmena
cuando el bando de cuervos enronquece
en busca de su peña denegrida,
vuelve mi corazón a su faena,
con néctares del campo que florece
y el luto de la tarde desabrida.

II
Verás la maravilla del camino,
camino de soñada Compostela —
¡oh monte lila y flavo!—, peregrino
en un llano, entre chopos y candela.
Otoño con dos ríos ha dorado
el cerco del gigante centinela

,)(ש ֵניהֶּ ם – ַיהֲ לֹום טָ הֹור
ְּ
ֻכלָ ם – ַשבֶּ ְּש ָתא ֶּשל פֹ עַ ל
– ְּבתֹוְך הַ ִד ְּקדּוק הַ ִל ִירי
 ָמח ָר ַת ִים, ָמ ְּח ָרת,ִש ְּלשֹום
.ְּו ָכְך ֶּזה ִי ְּה ֶּיה לָ עֹולָ ם
1924
סֹו ֶּׁנּטֹות
I
.יבים
ִ  בֹו נִ צְּ טַ ְּלבּו בַ נְּ קּו ָדה אַ חַ ת כְּ ֵמאָ ה נְּ ִת.ִל ִבי עָ מּוס
,תבֶּ ת
ֹ ְּהּוא – ַתחֲ ַנת ַר ֶּכבֶּ ת בָ ּה אֵ ין ְּספֹור נֹו ְּס ִעים ְּב ִלי כ
.ְּב ִלי ַתאֲ ִריְך – כְּ ַת ָי ִרים ַר ֲע ָשנִ יִ ים
.ִל ִבי פָ תּוחַ ְּלאַ ְּרבַ ע רּוחֹות ְּלל ֹא ַש ְּב ֶּשבֶּ ת
ְּו ִהצְּ טַ ְּלבּו ְּבתֹוְך הַ לֵ ב ֶּש ִלי ְּמאֹות ְּד ָרכִ ים
.ֵמהַ גְּ בָ עֹות ָרמֹות ּו ִמ ְּשפֵ לָ ה נִ ְּרחֶּ בֶּ ת
,ְּבלֵ ב ֶּש ִלי ְּמאֹות ְּס ִפינֹות ֵה ִרימּו ִמ ְּפ ָר ִשים
.ְּוהַ צְּ לָ חָ ה גְּ דֹולָ ה אַ חַ ר ִל ִבי ְּב ָים אֹו ֶּרבֶּ ת
,ּוכְּ מֹו ְּל ַכ ֶּּו ְּרתֹו נְּ ִחיל ְּדבֹו ִרים עָ יֵף נִ ְּמ ָשְך
כְּ מֹו לַ הֲ ַקת עֹו ְּר ִבים ִל ְּק ַראת הַ לֵ יל צֹועֶּ ֶּקת
,ְּל ִק ֵניהֶּ ם נִ ְּמ ֶּש ֶּכת הַ ְּטמּונִ ים ִב ְּס ִליק הַ הַ ר
:ָכְך לֵ ב ֶּש ִלי עַ כְּ ָשו פֹועֵ ם ְּל ַמ ֲע ָשיו נִ כְּ ָרְך
 ְּו ִש ֹב ִלים ִלצְּ ֹבר ְּללֶּ ֶּקט,לָ ַקחַ ת צּוף ּו ְּדבָ ש
.ְּואֵ בֶּ ל ִד ְּמדּו ִמים ֵכ ִהים ִל ְּספֹ ג ְּבעֶּ ֶּרב ַמר
II
ִת ְּראֶּ ה ָשם אֶּ ת הַ ֶּד ֶּרְך הַ נִ ְּמ ֶּש ֶּכת
.אֶּ ל הַ חֲ לֹום ֶּשל ָכל צַ ְּל ָין – ְּלקֹו ְּמפֹו ְּסטֵ לָ ה
, הַ הַ ִרים – ְּסגֹ ל ָואֹ ֶּדם ֶּשל ַשלֶּ ֶּכת,הֹו
,ָזהָ ב ֶּשל ְּס ָתו עַ ל ֵמי ָנהָ ר ְּוסֶּ לַ ע
,דֹומ ֶּמת
ֶּ חֻ ְּרבַ ת ִמנְּ ָזר עָ ִתיק עַ ל הַ גִ ְּבעָ ה
, ַ ֵנרֹות ְּב ִלי נִ יע-ְּבעֵ ֶּמק צַ ְּפצָ פֹות

de piedra y luz, prodigio torreado
que en el azul sin mancha se modela.
Verás en la llanura una jauría
de agudos galgos y un señor de caza,
cabalgando a lejana serranía,
vano fantasma de una vieja raza.
Debes entrar cuando en la tarde fría
brille un balcón de la desierta plaza.
III
¿Empañé tu memoria? ¡Cuántas veces!
La vida baja como un ancho río,
y cuando lleva al mar alto navío
va con cieno verdoso y turbias heces.
Y más si hubo tormenta en sus orillas,
y él arrastra el botín de la tormenta,
si en su cielo la nube cenicienta
se incendió de centellas amarillas.
Pero aunque fluya hacia la mar ignota,
es la vida también agua de fuente
que de claro venero, gota a gota,
o ruidoso penacho de torrente,
bajo el azul, sobre la piedra brota.
Y allí suena tu nombre ¡eternamente!
IV
Esta luz de Sevilla... Es el palacio
donde nací, con su rumor de fuente .
Mi padre, en su despacho. —La alta frente,
la breve mosca, y el bigote lacio — .
Mi padre, aun joven. Lee, escribe, hojea
sus libros y medita. Se levanta;
va hacia la puerta del jardín. Pasea,

,רֹומ ֶּמת
ֶּ ִט ָירה ֵמאֹור ְּואֶּ בֶּ ן ִמ ְּת
. ַדֹואָ ה ִב ְּת ֵכלֶּ ת ְּטהֹו ָרה ֶּשל הָ ָר ִקיע
,ְּולַ הֲ ַקת כְּ לָ ִבים אֶּ ל ַההַ ִרים ֶּנ ְּחפֶּ ֶּזת
,בַ עַ לֵ יהֶּ ם רֹו ֵכב עַ ל סּוס ְּב ַנחַ ת
לָ בּוש ָיפֶּ ה ִב ְּי ִהירּות מֻ ְּפ ֶּר ֶּזת
.כְּ רּוחַ ְּרפָ ִאים ֶּשל אֲ צּולָ ה נִ ְּש ַכחַ ת
אַ ָתה ַת ְּח ֹזר אֶּ ל הַ כִ ָכר נִ זְּ ַנחַ ת
.ְּלאֹור ְּבעֶּ ֶּרב ַקר זֹו ֵרם ֵמ ַה ִמ ְּרפֶּ סֶּ ת
III
.ְּושּוב ִקלַ ְּל ִתי ְּש ֵמְך? אֹוחֵ ז ִבי פַ חַ ד
,כְּ ִמין ַנהַ ר ָרחָ ב זֹו ְּר ִמים ְּי ֵמינּו
,ְּוהַ ַנהַ ר נֹו ֵשא ְּס ִפי ַנת חַ ֵיינּו
.אַ צֹות ְּו ִטיט ּובֹוץ עָ כּור ְּב ַיחַ ד
ּוכְּ ֶּשנִ ְּדלֶּ ֶּקת חֲ ֵשי ַכת ָש ַמ ִים
,ְּבאֹור ְּב ָר ִקים ִמתֹוְך עָ ָנן ו ְַּרעַ ם
– מֹוחֵ ץ הַ סַ עַ ר אֶּ ת הַ חֹוף ְּבזַעַ ם
. ְּפ ֵני הַ ַמ ִים-ְּשבָ ִרים ֶּשלֹו צָ ִפים עַ ל
.ְּלאַ ן ִי ְּפ ֶּנה הַ זֶּ ֶּרם אֵ ין לָ ַדעַ ת
הֵ ן כְּ ֶּש ָמקֹור טָ מּון ְּב ֹזך הָ עַ ִין
,בֹו ָכל ִטפָ ה – ְּפנִ י ָנה ְּמבַ ְּעבַ עַ ת
,הֵ ן ְּב ִסילֹון סֹועֵ ר ֶּשצַ ח ֲע ַד ִין
– קֹופֵ ץ ְּבקֹול צָ לּול בֵ ין אֲ בָ ַניִם
.ְּלנֶּצַ ח ְּש ֵמְך ָשם ְּב ִשכְּ שּוְך הַ ַמיִם
IV
. ַ אַ ְּרמֹון ֶּשנֹו ֵדף ַמ ְּרגֹוע...אֹור סֶּ ִב ְּיל ָיה
.ָכאן נֹולַ ְּד ִתי ְּל ִשיר ַמבּועַ ַה ַש ִיש
,הַ ַת ִיש- לֹו ָז ָקן,אֲ ִבי ְּבחֶּ ְּדרֹו עֹובֵ ד
. ַ ִמצְּ חֹו ָג ֹבּה,חֵ צֵ ים ְּמסֻ ָדר-ָשפָ ם
, ְּב ַר ֲעפָ יו שֹו ֵקע, כֹו ֵתב, קֹו ֵרא.הּוא צָ ִעיר
, ַ הֹולֵ ְך ְּו ֶּדלֶּ ת לַ ַגן פֹו ֵתח, ָכְך ָקם-אַ חַ ר
, ַ פֹוסֵ ע, ְּמ ַה ְּרהֵ ר,ְּמ ַד ְּפ ֵדף ִב ְּספָ ִרים

A veces habla solo, a veces canta
Sus grandes ojos de mirar inquieto
ahora vagar parecen, sin objeto
donde puedan posar, en el vacío.
Ya escapan de su ayer a su mañana;
ya miran en el tiempo, ¡padre mío!,
piadosamente mi cabeza cana.

. ַ ִעם עַ צְּ מֹו ִמ ְּת ַו ֵכח,ִל ְּפעָ ִמים הּוא ָשר
,ֵמעֵ י ָניו הַ גְּ דֹולֹות ְּמנּוחָ ה נֶּעלֶּ ֶּמת
.עַ כְּ ָשו נָעֹות ְּב ִלי ַמטָ ָרה ְּמסֻ י ֶֶּּמת
, ַאָ ז הָ ָיה ָיכֹול ְּבחָ לָ ל הָ ֵריק עֹוד לָ נּוח
,אַ ְך בָ ַרח ֵמאֶּ ְּתמֹול ִלזְּ ִריחָ ה ְּמ ַרחֶּ פֶּ ת
)!רֹואֶּ ה ְּבתֹוְך הַ זְּ ַמן ( ַר ְּח ָמן עָ ִשיר רּו ַח
.אשי ִמ ְּש ַת ֶּקפֶּ ת
ִ אָ ת ֵשיבַ ת ֵשעָ ר ָר
V

V
Huye del triste amor, amor pacato,
sin peligro, sin venda ni aventura,
que espera del amor prenda segura,
porque en amor locura es lo sensato.
Ese que el pecho esquiva al niño ciego
y blasfemó del fuego de la vida,
de una brasa pensada, y no encendida,
quiere ceniza que le guarde el fuego.
Y ceniza hallará, no de su llama,
cuando descubra el torpe desvarío
que pendía, sin flor, fruto en la rama.
Con negra llave el aposento frío
de su tiempo abrirá. ¡Desierta cama,
y turbio espejo y corazón vacío!
*

*

*

Los ojos
I
Cuando murió su amada
pensó en hacerse viejo
en la mansión cerrada,
solo, con su memoria y el espejo

,ל ֹא אַ הֲ בָ ה ֶּש ְּב ִלי ִסכּון רֹו ַגעַ ת
,ְּב ִלי עֹ ז הַ ְּרפַ ְּת ָקאֹות ְּמ ַשעֲ ֶּמ ֶּמת
– בָ ּה ְּמ ַקּוִ ים ִל ְּמצ ֹא עַ ְּרבּות הֹולֶּ ֶּמת
!ַרק זֹו ֶּשנְּ בֹו ָנה כִ י ְּמ ַש ַגעַ ת
ִמי ֶּש ְּבבַ ְּחרּותֹו ֶּשלֹו ִע ֶּּו ֶּרת
,תפֶּ ת
ֹ בָ ַרח ֵמאֵ ש חַ יִ ים כְּ מֹו ֵמ ְּה
ל ֹא לֶּ הָ בָ ה ָתאַ ב – אֵ ש ְּמאֻ לֶּ פֶּ ת
,מר ַת ַחת אֶּ ְּפ ָרּה לֹו ְּל ִתזְּ ֹכ ֶּרת
ֹ ִל ְּש
פַ עַ ם-עֹוד ְּי ְּת ַגלֶּ ה לֹו עֵ ץ ָשרּוף אֵ י
; אֵ ין פֶּ ַרח,ֶּשעַ ל הָ ֲע ָנ ִפים אֵ ין ְּפ ִרי
;ְּוהּוא עַ ל סַ ף בֵ יתֹו ַי ְּש ִאיר הַ טֹ עַ ן
– ַאֶּ ת ְּמעֹונֹו ַה ַקר ִי ְּפ ַתח ַמ ְּפ ֵתח
,תאַ ם
ֹ ְּו ָשם ִמטָ ה ִאיש ל ֹא ָמצָ א בָ ּה
!ֵר ִאי עָ מּום ְּולֵ ב ְּלל ֹא שּום עֶּ ֶּרְך
*

*

*
ָהעֵ י ַנ ִים
I

,ַכאֲ ֶּשר אֲ הּובָ תֹו נִ ְּפ ְּט ָרה
הּוא הֶּ ְּח ִליט ְּל ִהזְּ ַד ֵקן ֵמעַ ָתה
ְּבוִילָ תֹו הַ ְּסגּו ָרה
,ִעם זִ כְּ רֹונֹו ָתיו ּו ַמ ְּראָ ָתּה

donde ella se miraba un claro día.
Como el oro en el arca del avaro,
pensó que no guardaría
todo un ayer en el espejo claro.
Ya el tiempo para él no correría.

.בָ ּה ִה ְּס ַתכְּ לָ ה עַ ל עַ צְּ ָמה ְּשטּופַ ת אֹור
,כְּ מֹו כִ ילַ י ֶּש ַמ ְּס ִתיר אֶּ ת זְּ ָהבֹו ִב ְּס ִליק סֹו ִדי
מר
ֹ הּוא חָ ַשב ֶּשיּו ַכל ִל ְּש
,אֶּ ת ֲעבָ רֹו ְּבתֹוְך הָ ְּר ִאי
.ְּשם הַ זְּ ַמן ל ֹא ַיצְּ ִליחַ ִל ְּש ֹרר
ָ ו
II

II
Mas, pasado el primer aniversario,
¿Cómo eran ?preguntó?, pardos o negros,
sus ojos? ¿Glaucos?... ¿Grises?
¿Cómo eran, ¡Santo Dios!, que no recuerdo?...

: ָשאַ ל,שֹו ָנה
ֹ אֲ בָ ל ְּבתֹום הַ ָש ָנה הָ ִרא
,ַמה הָ ָיה צֶּ בַ ע עֵ ינֶּיהָ ? חּומֹות אֹו ְּשחֹ רֹות
? אֲ פֹ רֹות... ?ְּי ַר ְּק ַרקֹות
... ! אֹל ִהים אַ ִד ִירים! אֵ ֶּננִ י זֹו ֵכר,הֹו
III

III
Salió a la calle un día
de primavera, y paseó en silencio
su doble luto, el corazón cerrado...
De una ventana en el sombrío hueco
vio unos ojos brillar. Bajó los suyos
y siguió su camino... ¡Como ésos!
El viaje
-Niña, me voy a la mar
-si no me llevas contigo,
te olvidaré, capitán.
En el puente de su barco
quedó el capitán dormido ;
durmió soñando con ella :
¡Si no me llevas contigo !..
Cuando volvió de la mar
trajo un papagayo verde.

יבי אֶּ חָ ד
ִ הּוא ָיצָ א אֶּ ת בֵ יתֹו ְּביֹום אֲ ִב
.ְּוהָ לַ ְך לֹו ִב ְּרחֹוב ְּמהֻ ְּרהָ ר ודּו ָמם
...  סָ ַגר אֶּ ת ִלבֹו, הָ אֵ בֶּ ל,כְּ ִפילֹו
ִפ ְּתאֹ ם ְּבתֹוְך הַ חַ לֹון הַ מֻ צָ ל
.הּוא ָראָ ה זּוג עֵ י ַנ ִים זֹוהֲ רֹות
"! "לָאָלָה ֵזהֹות... הּוא ִה ְּמ ִשיך ְּב ַד ְּרכֹו
ַה ְפלָ גָ ה
. אֲ נִ י ַמ ְּפ ִליג ְּליָם, י ְַּל ָד ִתי,אֹותי לַ ַשיִט
ִ  ִאם ל ֹא ִת ַקח, ַ דע.אֹותָך
ְּ  לָ עַ ד אֶּ ְּשכַח,ַק ִפיטָ ן
ֶּשר
ֶּ  עַ ל הַ ג. הַ ְּס ִפינָה ִה ְּפ ִליגָה...
, ָ חֹולֵ ם עָ לֶּ יה,הּוא נִ ְּר ַדם ְּבלֵ יל
: ַשֹומע
ֵ
וְּתֹוְך נִ ְּמנּומֹו כְּ ִאלּו הּוא
...אֹותי לַ ַשיִט
ִ  ִאם ל ֹא ִת ַקח, ַ דע,כְּ ֶּשהַ ַק ִפיטָ ן ָשב ֵמהַ יָם
...הּוא הֵ ִביא צִ פֹור יָרֹוק לָ ּה – תֻ כִ י

¡te olvidaré, capitán !

!אֹותָך
ְּ  לָ עַ ד אֶּ ְּשכַח, ַק ִפיטָ ן-

Y otra vez la mar cruzó
con su papagayo verde.
¡Capitán, ya te olvidó !

ְּשנִ ית חָ צָ ה הּוא אֶּ ת הַ יָם
ֵ ו
...ִעם צִ פֹור ָירֹק ֶּשלֹו – ַהתֻ כִ י
! ַק ִפיטָ ן, ְּלעֹולָ ם נִ ְּשכ ְַּח ָת-

M El amor y la sierra

וְה ִרים
ַ אַ הֲ בָ ה

Cabalgaba por agria serra nía,
una tarde, entre roca cenicienta.
El plomizo balón de la tormenta
de monte en monte rebotar se oía.
Súbito, al vivo resplandor del rayo,
se encabritó, bajo de un alto pino,
al borde de una peña, su caballo.
A dura rienda le tornó al camino.
Y hubo visto la nube desgarrada,
y, dentro, la afilada crestería de otra
sierra más lueñe y levantada —
relámpago de piedra parecía—.
¿Y vio el rostro de Dios?
Vio el de su amada. Gritó:
¡Morir en esta sierra fría!
(Abel Martín y Juan de Mairena)
Los Complementarios
(Cancionero apócrifo)
Recuerdos de sueño, fiebre y duermivela
X
¡Bajar a los infiernos como el Dante!
¡Llevar por compañero
a un poeta con nombre de Lucero!

,קֹוד ִרים
ְּ ַהּוא ָרכַב בֵ ין ִרכְּ סֵ י הַ הַ ִרים ה
.ְּצּוקים אֲ פֹ ִרים כְּ אֵ פֶּ ר
ִ בֵ ין ְּסלָ ִעים ו
עֹופֶּ ֶּרת ֶּשל ְּסעָ ָרה ְּבעֶּ ֶּרב-כַדּור
.ֵמהַ ר ְּלהַ ר ִה ְּתג ְַּלגֵל וְּהַ כֹל ִה ְּר ִעים
.ִפ ְּתאֹ ם ִה ְּבזִ יק ְּבאֹ פֶּ ל אֹור בָ ָרק בָ ִהיר
.הָ ִאיש הָ יָה ִמ ַת ַחת ְּלעֵ ץ ָהאֹ ֶּרן
,ִב ְּקצֶּ ה ִמ ְּדרֹון ָתלּול סּוסֹו כִ ְּמעַ ט ִה ְּח ִליק
.הָ ָרכָב הֶּ חזִ יר אֹותֹו ִל ְּש ִביל הָ אֹ ַרח
ִמבַ עַ ד ְּלעָ נָן ֵמהַ חֹ ֶּשְך עָ ְּל ָתה
.ֵשן
ֵ צְּ לָ ִלית ֶּשל ֶּרכֶּס ָגדֹל הַ חַ ָדה כ
: ְּוהָ ִאיש ִד ְּמיֵן,בָ ָרק הֵ ִאיר אֶּ ת הַ הַ ר
- "!?יתי אֶּ ת ְּפנֵי הָ אֵ ל זֶּה עַ ָתה
ִ "הַ ָר ִא
,אַ ְך הָ יּו אֵ לֶּ ה ְּפנֵי אֲ הּובָ תֹו
:וְּהּוא ְּביֵאּוש אֶּ ת קֹולֹו הֵ ִרים
"!"לָ מות ְּבאֵ לֶּ ה הַ הַ ִרים הַ ַק ִרים
מתוך קבצי שירים חיצוניים של אַ בֶּ ל ַמ ְּר ִטין וחואן דה מאירנה
תוספות
ּדּומים
ִ  חֲ לֹום ִוְד ְמ,ְק ָט ִעים ֶּׁשל הֲ זָ יָה
X
ֵיהנֹום
ִ כְּ מֹו ַדנְּ טֶּ ה ְּב ַד ְּרכֹו לַ ג
לָ לֶּ כֶּת ְּבתֹוְך אֲ פֵ לַ ת הַ יַעַ ר
שֹורר לּוצֶּ רֹו ְּלאֹור סַ הַ ר
ֵ ִעם ְּמ

¡Y este fulgor violeta en el diamante!
Dejad toda esperanza... Usted, primero.
¡Oh, nunca, nunca, nunca! Usted delante.
Palacios de mármol, jardín con cipreses,
naranjos redondos y palmas esbeltas.
Vueltas y revueltas,
eses y más eses.
«Calle del Recuerdo». Ya otra vez pasamos
por ella. «Glorieta de la Blanca Sor».
«Puerta de la luna». Por aquí ya entramos.
«Calle del Olvido». Pero ¿adónde vamos
por estas malditas andurrias, señor?
—Pronto te cansas, poeta.
—«Travesía del Amor»...
¡y otra vez la «Plazoleta
del Desengaño Mayor»!...

)!(זִ יו יַהֲ לֹום סָ גֹ ל ְּואַ ְּדמֹונִ י
...""מן הַ ִת ְּקוָה חֲ ַדל הַ בָ א בַ ַשעַ ר
ִ
!לֵ ְך! אֲ דֹונִ י, ַרק אַ חֲ ֶּריָך,ל ֹא,רֹושים
ִ  ְּושּוב ְּש ֵדרֹות הַ ְּב,ְּושּוב אַ ְּרמֹונֹות הַ ַשיִש
,עֵ צֵ י ַתפּוזים ּובַ יִת ְּבחֹ ֶּרש ְּת ָמ ִרים ְּת ִמ ִירים
קּולים ּו ְּפנִ יֹות
ִ ְּועֹוד ִע
...וְּעֹוד ְּרחֹובֹות וְּעֹוד
.הֹולכִ ים אֲ בּו ִדים ִמזְּ ַמן
ְּ  בֹו אָ נּו."ְּרחֹוב "זִ כְּ רֹונֹות
.סֹוף אֶּ ל הַ ַגן- ִהג ְַּענּו אּולַ י סֹוף.""שעַ ר עֵ ֶּדן
ַ ְּרחֹוב
, ִמנְּ ָזר ִעירֹונִ י, ִה ֵנה, בָ אנּו."ְּרחֹוב "אָ חֹות ְּבלָ נְּ ָקה
 ְּלאָ ן, אָ רּור הּוא! ּו ְּב ֵכן... ֻכלָ נּו."ְּרחֹוב "נְּ ִשיָה
? אֲ דֹונִ י, ַתגִ יד ִלי ָנא,אֹותנּו
ָ
יֹוביל
ִ ְּרחֹוב ֶּזה
? כְּ בָ ר עָ י ְַּפ ָת,שֹורר
ֵ  ְּמ, הֹו...""ס ְּמ ַטת אַ הֲ בָ ה
ִ :ְּק ָרא ָנא
? אֵ יְך אָ ַמ ְּר ָת...כִ כָר ְּקטָ ָנה
...!" "זְּ וָעַ ת הָ אַ כְּ זָבָ ה-

Últimas lamentaciones de Abel Martin

ָה ִא ְליֹות ָהאַ חֲ רֹונֹות ֶּׁשל ָהבֶּׁ ל ַמ ְר ִטין

Hoy, con la primavera,
soñé que un fino cuerpo me seguía
cual dócil sombra. Era
mi cuerpo juvenil, el que subía
de tres en tres peldaños la escalera.
-Hola, galgo de ayer. (Su luz de acuario
trocaba el hondo espejo
por agria luz sobre un rincón de osario)
-¿Tú conmigo, rapaz?
-Contigo, viejo.
Soñé la galería

,יבי
ִ  ְּבלֵ יל אֲ ִב,ְּבחֲ לֹום
– יתי ְּדמּות ֶּשל ִתינֹוק עָ יֵף
ִ ָר ִא
צֵ ל הַ גּוף הַ צָ ִעיר ֶּש ִלי
, ִדלֵ ג ו ְִּרחֵ ף,ָר ַדף אַ חֲ ַרי
.מּולי
ִ ָקפַ ץ עַ ל ָשלֹוש ַמ ְּד ֵרגֹות
:צַ יִד! (יָכ ְֹּול ִתי ִל ְּראֹות- כֶּלֶּ ב, ַמהֵ ר ִה ְּס ַת ֵמן, כְּ מֹו ִב ְּר ִאי,ְּבחֲ לַ ל הָ אַ ְּקו ְַּריֹון
)כְּ ִאלּו ַשעַ ר בֵ ית ְּקבָ רֹות
? הַ י ְַּלדֹון, אַ ָתה ִא ִתי. ַהזָ ֵקן, ִא ְּתָך, כֵן,חָ לַ ְּמ ִתי עַ ל גָלֶּ ְּריָה

al huerto de ciprés y limonero;
tibias palomas en la piedra fría,
en el cielo de añil rojo pandero,
y en la mágica angustia de la infancia
la vigilia del ángel más austero.
La ausencia y la distancia
volví a soñar con túnicas de aurora:
firme en el arco tenso la saeta
del mañana, la vista aterradora
de la llama prendida en la espoleta
de su granada.
¡Oh Tiempo, oh Todavía
preñado de inminencias!,
tú me acompañas en la senda fría,
tejedor de esperanzas e impaciencias.
*
¡El tiempo y sus banderas desplegadas!
(¿Yo, capitán? Mas yo no voy contigo.)
¡Hacia lejanas torres soleadas
el perdurable asalto por castigo!
*
Hoy, como un día, en la ancha mar violeta
hunde el sueño su pétrea escalinata,
y hace camino la infantil goleta,
y le salta el delfín de bronce y plata.
La hazaña y la aventura
cercando un corazón entelerido...
Montes de piedra dura
-eco y eco- mi voz ha repetido.
¡Oh, descansar en el azul del día
como descansa el águila en el viento,
sobrela sierra fría,
segura de sus alas y su aliento!
La augusta confianza
a ti, Naturaleza, y paz te pido,

,רֹושים גְּ ב ִֹהים ו ְִּלימֹונִ ים
ִ גַן ְּב
,ּובָ ָר ִקיעַ הַ כָחֹ ל טַ נְּ בּור אָ דֹם
;יֹונִ ים חַ מֹות עַ ל קֹ ר הָ אֲ בָ נִ ים
שֹומר עָ לַ י ֵמרֹם
ֵ
ַמ ְּלאָ ְך ַמ ְּח ִמיר
.סּומים
ִ וְּעַ ל ַגעֲגּועֵ י י ְַּלדּות ְּק
 ְּבתֹוְך חֲ לֹום,  ִמ ֶּמ ְּרחָ ִקים,ּומנ ָֻתק ִמזְּ ַמן
ְּ
יתי ֶּק ֶּשת חֲ ָז ָקה
ִ בַ ַשחַ ר הַ זֹוהֵ ר ָר ִא
! ַמ ְּראֶּ ה ַמ ְּב ִהיל,ּומתּוחָ ה כְּ מֹו חֵ ץ
ְּ
בּוקה
ָ ֲיתי א
ִ יתי יֹום הַ ָמח ָרת; ָר ִא
ִ ָר ִא
וְּלֶּ הָ בֹות ֶּשאָ ְּפפּוּ אֶּ ת ְּקצֵ ה הַ ְּפ ִתיל
.ֶּשל הָ ִרימֹון
, אֲ ֶּשר עָ ִתיד לָ בֹוא, זְּ ַמן,הֹו
!נִ ְּמ ַנע טָ מּון ְּבתֹוְך חֻ בֹו-ֶּשהַ ִב ְּל ִתי
, הַ כְּ אּובָ ה,ית כָל הַ ֶּד ֶּרְך ַה ָק ָרה
ָ ִאֹותי ִלּו
ִ
.ּומ ִת ְּקוָה
ִ סַ ְּבלָ נּות-הָ אֲ רּוגָה ִמחֹ סֶּ ר
*
!פֹורש
ֵ הַ זְּ ַמן אֶּ ת הַ נ ִֵסים ֶּשלֹו
). הַ ַק ִפיטָ ן? אֵ ינִ י הֹולֵ ְך ִא ְּתָך,(אֲ נִ י
חֹוקים הַ ְּפנֶּה הַ נֵס
ִ "כְּ לַ פֵ י הַ ִמגְּ ָד ִלים הָ ְּר
"!ְּב ִמ ְּת ָקפָ ה נִ צְּ ִחית ִלנְּ ָק ָמה ְּברּוכָה
*
 ְּליָם סָ גֹ ל ַמ ְּר ִהיב, כְּ מֹו אָ ז,הַ יֹום
,ְּב ַמ ְּד ֵרגֹות הָ אֶּ בֶּ ן ָרץ חֲ לֹום ְּבאֹור
,הּוא ִל ְּס ִפינַת הַ יְּ לָ ִדים ֵמכִ ין נ ִָתיב
.דֹול ִפינִ ים ִמ ְּברֹונְּ זָה ֵמאָ חֹור
ְּ ְּלסַ ְּלטֹות
ּולהַ ְּרפַ ְּת ָקאֹות
ְּ בּורה
ָ ְֲּשי ג
ֵ ְּל ַמע
,ָרצֹון שּוב ְּמ ַמלֵ א ִלי אֶּ ת ִל ִבי
 אַ ְּבנֵי הַ ִרים ָקשֹות.אֲ ֶּשר ָרפָ ה
.קֹולי
ִ  הֵ ד אָ חֶּ ר הֵ ד – חֹוזְּ רֹות אָ חֶּ רלֹומי – לָ נּוחַ עָ ד ִב ְּתכֹול הַ יֹום
ִ ֲ ח,הֹו
, עָ ף ְּבגֹ בַ ּה ַרב, ַכְּ נ ֶֶּּשר הַ מֻ טָ ל בָ רּוח
,נִ ָשא ֵמעַ ל ִל ְּסי ֶָּרה הַ ָק ָרה ְּברֹם
!ּובכְּ נָפָ יו
ִ ימתֹו
ָ ָת ִמיד בָ טּוחַ ִבנְּ ִש
 לָ כֵן,ֹלהי
ִ  טֶּ בַ ע א, ְַּבָך אֲ נִ י בָ טּוח
: ְּש ַמע נָא אֶּ ת ַה ְּק ִריאָ ה,ְּלָך פֹונֶּה

mi tregua de temor y de esperanza,
un grano de alegría, un mar de olvido...
Canciones a Guiomar

 ֵתן, ֵתן ִת ְּקוָה ִלי,ֵתן ִלי ָשלֹום ְּל ֶּרגַע
... ג ְַּרגֵר ִש ְּמחָ ה ְּויָם ֶּשל נְּ ְּשיָה
ִש ִירים ְלגִ יֹו ָמר
I

I
No sabía
si era un limón amarillo
lo que tu mano tenía,
o el hilo de un claro día,
Guiomar, en dorado ovillo.
Tu boca me sonreía.
Yo pregunté: ¿Qué me ofreces?
¿Tiempo en fruto, que tu mano
eligió entre madureces
de tu huerta?
¿Tiempo vano
de una bella tarde yerta?
¿Dorada esencia encantada?
¿Copla en el agua dormida?
¿De monte en monte encendida,
la alborada
verdadera?
¿Rompe en sus turbios espejos
amor la devanadera
de sus crepúsculos viejos?
II
En un jardín te he soñado,
alto, Guiomar sobre el río,
jardín de un tiempo cerrado
con verjas de hierro frío.
Un ave insólita canta

הָ ָיה מֻ ַנח
ִלימֹון צָ הֹוב אֹו אּולַ י
– הּובים ְּב ָי ֵדְך
ִ ְּחּוטים ז
ִ
ְּפ ַקעַ ת
.נִ ימֹות ֶּשל אֹור הַ ֹב ֶּקר הַ ַרְך
, אֶּ ת פָ ַנ ִיְך אֵ לַ י, גִ יֹו ָמר,ית
ְּ ִפָ נ
.ּו ִפיְך הָ מּואָ ר ִח ֵיְך
? ַמה אַ ְּת ַמצִ יעָ ה:ָשאַ ְּל ִתי
אֶּ ת הַ זְּ ַמן ֶּש ִב ְּפ ִרי הַ בָ ֵשל
ִח ְּפ ָשה ָי ֵדְך ּו ָמצְּ אָ ה
?בַ גִ ָנה הַ ָיפָ ה
אֶּ ת ַהזְּ ַמן הַ בָ טֵ ל
?ֶּשל הַ יֹום הַ בָ ִהיר ֶּש ָקפָ א
?אֹו ִש ִירים ֶּש ְּב ָים ְּי ֵשנִ ים
אֹו ֵמהַ ר ְּלהַ ר ניצֹוצִ ים ִראשֹונִ ים
?יֹומר
ָ ִ ג,ֶּשל זְּ ִריחַ ת הַ חַ ָמה
?סּומה ֶּשל ָמחָ ַר
ָ הָ א ֶּמת ַה ְּק
אֹו אּולַ י ְּר ִסיסֵ י בָ בּואֹות...
דּומי אֶּ ְּתמֹול
ֵ ֶּשל אֹור ִד ְּמ
 ְּפנֵי ַמ ְּראֹות ֲעכּורֹות-ֶּשעַ ל
?הָ אַ הַ ב ַמ ִתיז כִ ְּביָכֹול
II
, גִ יֹו ָמר,יתיְך
ִ ְּבחֲ לֹו ִמי ְּר ִא
,ֵמעַ ל ְּל ַנהַ ר סֹועֵ ר
 בֹו הַ זְּ ַמן ְּלעֹולָ ם נִ ְּס ַגר,ְּב ַגן
.בַ בַ ְּר ֶּזל הַ ַקר ֶּשל ג ֵָדר
צִ פֹור מּו ָז ָרה ָש ָרה ִש ִירים

en el almez, dulcemente,
junto al agua viva y santa,
toda sed y toda fuente.
En ese jardín, Guiomar
el mutuo jardín que inventan
dos corazones al par,
se funden y complementan
nuestras horas. Los racimos
de un sueño -juntos estamosen limpia copa exprimimos,
y el doble cuento olvidamos.
(Uno: Mujer y varón,
aunque gacela y león,
llegan juntos a beber.
El otro: No puede ser
amor de tanta fortuna:
dos soledades en una,
ni aun de varón y mujer.)
*
Por ti la mar ensaya olas y espumas,
y el iris, sobre el monte, otros colores,
y el faisán de la aurora canto y plumas,
y el búho de Minerva ojos mayores.
Por ti, ¡oh Guiomar!...
III
Tu poeta
piensa en ti. La lejanía
es de limón y violeta,
verde el campo todavía
Conmigo vienes Guiomar;
nos sorbe la serranía.
De encinar en encinar
se va fatigando el día.

עַ ל עֵ ץ הַ ַמיִש הָ ַר ֲע ָנן
,דֹושים
ִ  הַ ְּק,ְּל ָיד הַ ַמ ִים הַ חַ יִ ים
.ֻכלָ ם – צָ ָמא ְּו ֻכלָ ם – ַמ ְּע ָין
 ַי ְּח ָדיו, גִ יֹו ָמר,אֶּ ת הַ ַגן ַהזֶּ ה
,ִה ְּמצִ יאּו לָ נּו ְּשנֵי ְּלבָ בֹות
אֲ ַנ ְּחנּו סֹוחֲ ִטים אֶּ ְּשכֹולֹות עֵ ָנב
 ְּואֶּ ת הַ ָשעֹות, ֶַּשל ֵשנָה ְּל ָג ִביע
,ימים ֶּזה ְּל ֶּזה
ִ  ַמ ְּש ִל,מֹוזְּ גִ ים
.ְּשרּו ִיים ְּבחֲ לֹום ְּמ ֹב ָרח
ְּב ַג ֵננּו הַ ְּמ ֻש ָתף ַההֹו ֶּזה
.הַ זְּ ַמן כְּ בָ ר ִמזְּ ַמן נִ ְּש ַכח
, ִא ָשה ְּו ֶּגבֶּ ר:(אֶּ חָ ד ְּמהַ ְּרהֵ ר ְּואֹו ֵמר
 ָכל אֶּ חָ ד ֵמעֵ בֶּ ר,כְּ מֹו אַ ָילָ ה ְּואַ ְּר ֵיה
. הֵ ם בָ ִאים ִל ְּשתֹות ֵמי עַ ִין אֶּ חָ ד,אַ חֵ ר
, אַ הֲ בָ ה ל ֹא ָת ִמיד ְּבהֶּ ֵשג הַ ָיד:הַ ֵשנִ י
. ֶּזה כְּ לָ ל הַ גֹו ָרל,ֵמהֵ ם ִהיא נִ ְּבצֶּ ֶּרת
: הֵ ם נִ ְּר ִאים כְּ ָמ ָשל, גְּ בָ ִרים ְּו ָנ ִשים
).ַרק ְּש ֵתי ְּב ִדידּויֹות כְּ אַ חַ ת
*
,ַרק ִב ְּש ִבילֵ ְך הַ ָים ַגל ְּו ֶּקצֶּ ף יֹוצֵ ר
,ְּו ֶּק ֶּשת ֵמעַ ל ְּלהַ ר – ְּשלָ ל צְּ בָ ִעים ְּואֹורֹות
, ִשיר אֹו ֵמר,ּופַ ְּסיֹון ְּב ַשחַ ר ַמ ְּדגִ ים נֹוצֹות
.ַינְּ שּוף ִמי ֶּנ ְּר ָוה פֹו ֵתחַ עֵ י ַנ ִים גְּ דֹולֹות
... ! הֹו גִ יֹו ָמר,ִב ְּש ִבילֵ ְך
III
שֹור ֵרְך אֵ ינֹו יָכֹול
ֵ ְּמ
רֹומים
ִ  הַ ְּמ.לַ ְּחדֹל ִמֵהֲ גִ יגִ ים עָ לַ יְִך
ְּבצֶּ בַ ע ֶּשל ִלימֹון; ְּבאֹור סָ גֹ ל
.ע ֲַדיִן הַ ָשדֹות עֹוד יְּרֻ קים
 ִא ִתי; וְּשֹואֵ בֹות,יֹומר
ָ ִ ג,אַ ְּת
.אֹותנּו ַמ ְּרגְּ לֹות ֶּשל ַההַ ִרים
ָ
 חֻ ְּרשֹות אַ חַ ר חֻ ְּרשֹות,הָ אַ לֹונִ ים
.עֹוב ִרים וְּאֶּ ת הַ יֹום ְּמעַ י ִֵפים
ְּ

El tren devora y devora
día y riel. La retama
pasa en sombra; se desdora
el oro del Guadarrama.
Porque una diosa y su amante
huyen juntos, jadente,
los sigue la luna llena.
El tren se esconde y resuena
dentro de un monte gigante.
Campos yermos, cielo alto.
Tras los montes de granito
y otros monte de basalto,
ya es la mar y el infinito.
Juntos vamos; libres somos.
Aunque el Dios, como en el cuento
fiero rey, cabalgue a lomos
del mejor corcel del viento,
aunque nos jure violento,
su venganza,
aunque ensille el pensamiento,
libre amor, nadie lo alcanza.
*
Hoy te escribo en mi celda de viajero,
a la hora de una cita imaginaria.
Rompe el iris al aire el aguacero,
y al monte su tristeza planetaria.
Sol y campanas en la vieja torre.
¡Oh tarde viva y quieta
que opuso al ''panta rhei'' su ''nada corre'',
tarde niña que amaba a su poeta!
¡Y día adolescente
-ojos claros y músculos morenos-,
cuando pensaste a amor, junto a la fuente,

יחים וְּהַ יֹום
ִ  ַה ִש,אֶּ ת הַ פַ ִסים
.זֹולֶּ לֶּ ת ָה ַרכֶּבֶּ ת יֹום ָשלֵ ם
; נ ְֶּּעלָ ִמים ִפ ְּתאֹ ם,ַמ ְּראֹות צָ צִ ים
.זַהַ ב גּואָ ָדא ָר ָמה ִמ ְּתעַ ְּמעֵ ם
כִ י הָ אֵ לָ ה ִהיא ִעם הַ ְּמאַ ֵהב
, ִמ ְּתנ ֵַשף.בֹורחַ ת יַחַ ד
ַ עַ ָתה
.אֹותם
ָ
ּומלַ ּוֶּה
ְּ י ֵָרחַ בָ א
ְּשם
ָ  ו,ֶּשת הָ ַרכֶּבֶּ ת הַ ר
ֶּ פֹוג
.ּומהַ ְּדהֵ ד הֵ יטֵ ב
ְּ צִ ְּפצּוף נִ ְּש ַמע
. י ֵָרחַ ְּבזֵנִ ית, ְּש ָמ ַמת ָשדֹות
,פֹונָה ַרכֶּבֶּ ת סֶּ לַ ע לַ עֲקֹ ף
,אַ חַ ר הַ ֵרי בַ זֶּלֶּ ת ּוגְּ ָרנִ יט
.רֹואים כְּ בָ ר אֶּ ת הַ יָם וְּהָ אֵ ינְּ סֹוף
ִ
.ח ִֹורין- ְּבנֵי,נֹוס ִעים ְּביַחַ ד
ְּ אָ נּו
 ל ֹא עַ ל הַ ֶּמ ְּרכָבָ ה,ו ְִּאם הָ אֵ ל
, אַ ְך אֶּ ת הָ רּוחַ לֹו יַכִ ין,יִסַ ע
,יֹותר טֹובָ ה
ֵ ֶּש ִהיא ִמכָל סּוסָ ה
אֹו ִאם יָעּוף הּוא עַ ל ַמחֲ ָשבָ ה
- ,ְּבחֵ ֶּשק ְּלנ ָָקם
;גַם אָ ז ל ֹא י ְִּת ָק ֵרב לָ אַ הֲ בָ ה
.ִהיא ִת ָשאֵ ר חָ ְּפ ִשית עֹוד לָ עֹולָ ם
*
,נֹוס ִעים ַמ ִהיר
ְּ כֹותב אֵ לַ יְִך ִמ ָקרֹון
ֵ הַ יֹום אֲ נִ י
.יש ֵתנּו ְּל ָמחָ ר
ָ ִָשעָ ה ֶּש ְּמ ַד ְּמיֵן אֶּ ת ְּפג
,ֶּשם ְּבאֲ וִיר
ֶּ הַ ֶּק ֶּשת ְּמפַ זֶּ ֶּרת אֶּ ת ַהג
. ְּפנֵי ִפ ְּסגַת הַ הַ ר-וְּהַ יָגֹון ֶּשל הָ עֹולָ ם עַ ל
...הַ ֶּש ֶּמש ּופַ עֲמֹונִ ים עַ ל הַ ִמגְּ ָדל י ָָשן
, אֵ ין כָמֹותֹו, ַ אֵ יזֶּה עֶּ ֶּרב – חַ י ָש ֵקט רֹוגֵע,הֹו
.אֶּ ת "פַ נְּ טָ ה ֶּריִי" ֶּשל הָ ִאיש *) הּוא ְּלהַ ְּפ ִריְך מּוכָן
!שֹורר כָל כְָך אָ הַ ב אֹותֹו
ֵ  ִתינֹוק! הַ ְּמ-עֶּ ֶּרב
...נַעַ ר ַר ֲע ָנן-וְּאַ חַ ר כְָך – יֹום
, חָ ַש ְּב ְּת אּולַ י. גּופֹו ָשזּוף,עֵ י ַניִם ְּב ִהירֹות
, עַ ל אַ הֲ בָ ה ְּליָד הַ ַמ ְּעיָן,ְּקרֹובָ ה אֵ לַ י

besar tus labios y apresar tus senos!
Todo a esta luz de abril se transparenta;
todo en el hoy de ayer, el Todavía
que en sus maduras horas
el tiempo canta y cuenta,
se funde en una sola melodía,
que es un coro de tardes y de auroras.
A ti, Guiomar, esta nostalgia mía.

ָכֹול ִתי ְּלנ ֵַשק ְּשפָ ַתיְִך ו ְִּל ְּטבֹל י ַָדי
ְּ י
ּובאֹור אַ ְּפ ִריל נ ִָעים ִל ְּחיֹות
ְּ !ְּברְֹך ָש ַדיְִך
 כְּ מֹו בֶּ עָ בָ ר, ִש ְּלשֹום-הַ יֹום כְּ מֹו ְּתמֹול
,ְּשר
ָ  בָ ּה ְּמ ַדבֵ ר הַ זְּ ַמן ו,ְּבכָל עֵ ת הַ בַ גְּ רּות
,ִמ ְּתעַ ְּרבֵ ִבים ִפ ְּלאֵ י הַ טֶּ בַ ע ִעם הָ ְּרגָשֹות
,ּוכְּ ֶּשכָל אֵ לֶּ ה ִמ ְּת ַמזְּ גִ ים ְּב ַמנְּ גִ ינָה אַ חַ ת
...ְּב ַמ ְּקהֵ לַ ת ְּתרּועֹות ְּש ִקיעֹות וְּזִ יו זְּ ִריחֹות
. כָל הָ עֶּ צֶּ ב – אַ ְּת,נֹוסטַ ְּלגְּ ָיה
ְּ ַ ה,יֹומר
ָ ִ ג,לָ ְך
–  (יוונית) – הכול זורםΠάντα ῥεῖ ,)“ )לטיניתpanta rei” )*
 מיוחסת לפילוסוף הרקליטוס,אמירה

Otras canciones a Guiomar
A la manera de Abel Martín y de Juan de Mairena
I
¡Sólo tu figura,
como una centella blanca,
en mi noche oscura!
*
¡Y en la tersa arena,
cerca de la mar,
tu carne rosa y morena,
súbitamente, Guiomar!
*
En el gris del muro,
cárcel y aposento,
y en un paisaje futuro
con sólo tu voz y el viento;
*
en el nácar frío
de tu zarcillo en mi boca,

ִש ִירים אֲ ֵח ִרים ְלגִ יֹו ָמר
בסיגנון אבל מרטין וחואן דה מאירנה
I
ַרק ְּדמּו ֵתְך מּו ִלי
כְּ מֹו הֶּ ְּב ֵזק ֶּשל בָ ָרק בָ ִהיר
!ְּבחֲ ֵש ַכת לֵ ִילי
*
, ְּבחֹ ם,עַ ל הַ חֹול הֶּ חָ לָ ק
,ְּל ָיד הַ ָים הַ מּואָ ר
 הַ ָשחֹ ם,גּופֵ ְך הַ ָּו ֹרד
! גִ יֹו ָמר, ִפ ְּתאֹ ם-ְּלפֶּ ַתע
*
, ְּלבַ ד,בֵ ין ִקירֹות אֲ פֹ ִרים
– ַ ְּבחֶּ ֶּדר ָדלּוח,ְּב ֶּכלֶּ א
ְּב ָכל נֹוף אֲ ֶּשר ִלי ְּמיֹ עָ ד
; ִַי ְּהיּו ָרק קֹולֵ ְך ָורּוח
*
ִמקֹ ר ְּפנִ י ַנת ֲעגִ ילֵ ְך
,ְּב ִפי הַ לֹוהֵ ט הַ נִ ְּש ָרף

Guiomar, y en el calofrío
de una amanecida loca;
*
asomada al malecón
que bate la mar de un sueño,
y bajo el arco del ceño
de mi vigilia a traición,
¡siempre tú!
Guiomar, Guiomar,
mírame en ti castigado:
reo de haberte creado,
ya no te puedo olvidar.
II
Todo amor es fantasía;
él inventa el año, el día,
la hora y su melodía;
inventa el amante y, más,
la amada. No prueba nada,
contra el amor, que la amada
no haya existido jamás.
III
Escribiré en tu abanico:
te quiero para olvidarte,
para quererte te olvido.
IV
Te abanicarás
con un madrigal que diga:
en amor el olvido pone la sal

, ֵמהַ טַ עַ ם בַ חֵ ְך,ֵמהָ ַרעַ ד
...ֵמהַ ַשחַ ר הַ ְּמטֹ ָרף
*
ת ֶּרן ְּס ִפי ָנה
ֹ  עַ ל,עַ ל ֵמ ַזח
,ֵמעַ ל ְּל ָים חֲ לֹומֹות סֹועֵ ר
אֹו ַתחַ ת ִק ְּמרֹון קֹו ֵדר
,ֶּשל ְּבגִ י ֹדות נְּ דּו ֵדי ֵש ָנה
, גִ יֹו ָמר,גִ יֹו ָמר
!אַ ְּת ָת ִמיד ִלי ֹכ ַרח
 ָי ֵדְך ֶּנע ַנש- אֵ יְך אֲ נִ י עַ ל,ִת ְּר ִאי
,אתיְך ַמ ָמש
ִ ַרק ִמשּום ֶּשבָ ָר
. ְַּואֵ י ֶּננִ י ָיכֹול ִל ְּש ֹכח
II
,הָ אַ הֲ בָ ה ִהיא ֻכלָ ה ִד ְּמיֹון
:ְּו ִהיא ְּלעַ צְּ ָמה ִה ְּמצִ יאָ ה ַמ ְּתכֹון
,ימנֹון
ְּ  ֹכ ֶּשר ְּויֹום ְּו ָש ָנה ְּו ִה-ְּשעַ ת
 ְּו ַגם,ְּועֹוד ְּמאַ הֵ ב ִהיא ִה ְּמצִ יאָ ה
 ְּואַ ל. ֶּר ַגע-ָמצְּ אָ ה לֹו ִפילֶּ ֶּגש ִבן
 ּו ִבכְּ לָ ל,ַתגִ ידּו כִ י ז ֹאת ַרק ְּב ָד ָיה
.ַכז ֹאת ל ֹא ָראּו הַ ְּב ִריֹות ֵמעֹולָ ם
III
:תב עַ ל ְּמנִ יפָ ֵתְך
ֹ ְּאֶּ כ
;אֲ נִ י עֹו ֵרג אֵ לַ ִיְך כְּ ֵדי ִל ְּש ֹכ ַח אֹו ָתְך
. ַ אֹו ָתְך שֹו ֵכח,כְּ ֵדי לַ עַ ֹרג אֵ לַ ִיְך
IV
הַ ַמ ְּד ִרי ָגל
:עַ ל ְּמנִ יפָ ֵתְך אֹו ֵמר
.הַ נְּ ִש ָיה שֹופֶּ ֶּכת ֶּמלַ ח עַ ל הָ אַ הֲ בָ ה

V
Te pintaré solitaria
en la urna imaginaria
de un daguerrotipo viejo
o en el fondo de un espejo,
viva y quieta,
olvidando a tu poeta

VI
Y te enviaré mi canción:
“Se canta lo que se pierde”,
con un papagayo verde
que la diga en tu balcón
VII
Que apenas si de amor el ascua humea
sabe el poeta que la voz engola
y, barato cantor, se pavonea
con su pesar o enluta su viola;
y que si amor da su destello, sola
la pura estrofa suena,
fuente de monte, anónima y serena.
Bajo el azul olvido, nada canta,
ni tu nombre ni el mío, el agua santa.
Sombra no tiene de su turbia escoria
limpio metal; el verso del poeta
lleva el ansia de amor que lo engendrara
como lleva el diamante sin memoria
-frío diamante- el fuego del planeta
trocado en luz, en una joya clara...

V
 ַג ְּלמּו ִד אֲ נִ י, עָ זּוב.ָיבֹוא הַ יֹום
תב עַ ל צֵ ל הַ ַכד הַ ִד ְּמיֹונִ י
ֹ ְּאֶּ כ
, ַמזְּ ֶּכ ֶּרת ְּל ָששֹון,ֶּש ְּבצִ לּום ָי ָשן
: ְּבחֶּ לֶּ ק הַ ַת ְּחתֹון,אֹו עַ ל ְּר ִאי
ָשלֹום! ְּו ֶּש ִת ְּח ֶּיה לָ ּה ְּב ַש ְּל ָוה ְּברּו ָכה
.זֹו ֶּשאֶּ ת ְּמשֹו ֵר ָרּה כְּ בָ ר ָשכְּ חָ ה

VI
:ְּואֲ נִ י לָ ְך ִשיר ֶּש ִלי אֶּ ְּשלַ ח
,""הּוא ָשר עַ ל ַמה ֶּש ִמזְּ ַמן אָ בַ ד
ְּבדֹו ֶּמה ְּלתֻ כִ י ָי ֹרק ֶּש ְּלבַ ד
.ְּמ ַדבֵ ר עַ ל הַ ִמ ְּרפֶּ סֶּ ת ֶּשלָ ְך
VII
,ָכל עֹוד הָ אַ הֲ בָ ה ְּבמֹו ֵקד ְּי ֵש ָנה כִ ְּב ָיכֹול
,כְּ ַגחֶּ לֶּ ת ְּמ ִא ָירה חֲ לּושֹות מֻ ַנחַ ת
, הּוא ָז ָמר זֹול,הַ ְּמשֹו ֵרר הּוא ַגאַ ְּו ָתן
.ֶּש ַרק ִמ ְּתאַ בֵ ל עַ ל ִויֹולָ תֹו ַה ֶּנא ַנחַ ת
,אַ ְך בָ ֶּר ַגע ֶּשהָ אַ הֲ בָ ה ִמ ְּתלַ ַקחַ ת
ִיזְּ ְּרמּו צְּ ִל ִילים ְּטהֹו ִרים כְּ ִסילֹון ַר ֲע ָנן
. צָ נּועַ ְּו ַשאֲ ָנן,ֵמעַ ִין הַ ַר ִרי ָנטּול ֵשם
,ָדבָ ר ל ֹא ָשר ַת ַחת ְּש ֵמי נְּ ִש ָיה – ל ֹא ְּש ֵמְך
.ל ֹא ְּש ִמי ְּול ֹא הַ ַמ ִים הַ ְּקדֹו ִשים ֶּש ִלי ֲעבּו ֵרְך
,הַ ִהתּוְך נִ ְּשאַ ר-ְּמ ִטיל ל ֹא נֹו ֵשא ִסיג ֶּש ְּבכּור
ַרק ַמ ֶּת ֶּכת ְּטהֹו ָרה; הַ ִשיר ֶּשל הַ ְּמשֹו ֵרר
,נֹו ֵשא ִעמֹו ּו ַמגְּ ִשים אֶּ ת כְּ ִמיהָ תֹו ְּלאַ הֲ בָ ה
כְּ מֹו ֶּשנֹו ֵשא ַיהֲ לֹום מּוצָ ק ְּבזִ כְּ רֹונֹו הַ ַקר
 אֲ ֶּשר,אשית ֶּשל כֹו ָכב לֶּ ֶּכת
ִ אֶּ ת הַ ְּדלֵ ָקה ְּב ֵר
... אֹו ָתה הּוא הֹופֵ ְך ִל ְּש ִקיפּות אֶּ בֶּ ן טֹובָ ה

VIII
Abre el rosal de la carroña horrible
su olvido en flor, y extraña mariposa,
jalde y carmín, de vuelo imprevisible,
salir se ve del fondo de una fosa.
Con el terror de víbora encelada,
junto al lagarto frío
con el absorto sapo en la azulada
libélula que vuela sobre el río,
con los montes de plomo y de ceniza,
sobre los rubios agros
que el sol de mayo hechiza.
se ha abierto un abanico de milagros
-el ángel del poema lo ha queridoen la mano creadora del olvido...

Dos sonetos
1.
Perdón, Madona del Pilar, si llego
al par que nuestro amado florentino,
con una mata de serrano espliego,
con una rosa de silvestre espino.

VIII
, ֶּש ִאבֵ ד אֶּ ת צִ ְּבעֹו הַ ָמצּוי,בתֹוְך ְּמסֹוס
- הּוא ִשיחַ ו ְָּר ִדים ְּמגַלֶּ ה ּופַ ְּרפַ ר טָ הֹור
, ָמעֹופֹו ִב ְּל ִתי צָ פּוי, אַ ְּרגְּ ָמנִ י,צָ הֹ ב
;ֶּש ַרק ַמ ְּת ִחיל לַ עֲלֹות ֵמעֹ ֶּמק הַ בֹור
,עֹורר בֶּ הָ לָ ה
ֵ אֹורב הַ ְּמ
ֵ ְָּבנָחָ ש ה
 ְּב ַק ְּרפָ ָדה עֲ לּובָ ה,ִב ְּלטָ אָ ה ָק ָרה
,ְּמגַלֶּ ה הּוא ַש ִפ ִירית כְּ חּולָ ה
 ְּש ֶּדה ְּתנּובָ ה- ּובהַ ֵרי עֹופֶּ ֶּרת וְּאֵ פֶּ ר
ְּ
זְּ הַ ְּבהַ ב בַ ֶּש ֶּמש הַ ֵמ ִא ָירה
... ָשם ְּבזֵנִ ית-אֵ י
ְּבפֶּ ֶּרץ הַ יְּ צִ ָירה
ִמתֹוְך ִשכְּ חָ ה עַ צְּ ִמית
- הּוא ְּמגַלֶּ ה לָ נּו אֵ ין ְּספֹור נִ ִסים
...הַ ֶּקסֶּ ם הַ חֲ ַמ ְּק ַמק ֶּשל ִש ִירים

ְש ֵתי סֹונֶּׁטֹות
.1
)* , ַ ָמדֹו ָנה ֶּדל ִפילָ ר! אֲ נִ י ַמגִ יע,ִס ְּל ִחי
)** ,דֹומה ִל ְּפלֹו ֶּרנְּ ִטינִ י הָ אָ הּוב עָ לֵ ינּו
ֶּ
ַנֹושא עָ ָנף ֶּשל אֲ זֹו ִביֹון הַ בַ ר צָ נּוע
ֵ
. ַמ ָתת הַ ֵרינּו- ְּושֹו ַש ָנה ֶּשל הָ עֻזְּ ָרר

¿Qué otra flor para ti de tu poeta
si no es la flor de la melancolía?
Aquí, sobre los huesos del planeta
pule el sol, hiela el viento, diosa mía,

ּו ִב ְּש ִבילֵ ְך ְּמשֹו ֶּר ֵרְך ִעם אֵ י ֶּזה פֶּ ַרח
,יָבֹוא ִאם ל ֹא ִעם פֶּ ַרח ֶּשל עֵ צְּ בּות הַ נֶּפֶּ ש
, כְּ מֹו עַ ל ֶּק ַרח,אֲ ֶּשר עַ ל ֶּשלֶּ ד הַ ְּפלָ ֶּנטָ ה
?ָקפָ א ְּברּוחַ ְּו ֻלטַ ש ְּבחֹום הַ ֶּש ֶּמש

¡con qué divino acento
me llega a mi rincón de sombra y frío

ְַּבאֵ י ֶּזה ַת ֲענּוג ל ֹא יְּסֻ פָ ר רֹוגֵע
ַנִ כְּ נ ְַּס ִתי לַ ִפ ָנה ֶּש ִלי ְּבצֵ ל טֹובֵ ע

ֶּשל ְּש ֵמְךַ ,ה ִמ ְּתעַ ְּרבֵ ב ְּבאֹור הַ ְּס ָתו ַה ִפ ִלאי,

tu nombre, al acercarme el tibio aliento

שֹוקעַ ת!
ַ
ִב ְּתמּונָתֹו ְּבעֹ ֶּמק הַ ַנהַ ר
ָשלֹום לָ ְך! חַ לֹונִ י סָ גּור ,אֵ לָ ה ֶּש ִלי ,נִ ְּד ֶּמה ִלי:
ימֹותי שֹו ַמעַ ת?
ַ
לֵ ב...עַ ל-י ִָדיְּ ...ואֶּ ת ְּפ ִע

!de otoño el hondo resonar del río
Adiós: cerrada mi ventana, siento
?junto a mi un corazón... ¿Oyes el mío

*) ָמדֹו ָנה ֶּדל ִפילָ ר  -בספרד תואר למריה הבתולה ,ובמקביל ,פילר –
שמה של ִפילָ ר ֵדה ָו ְּר ֵד ָר ָמה אשר בה היה המשורר מאוהב
**) כנראה ,רמז לדנטה אליגיירי
.2
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ִמן הַ ָים עַ ד הַ ָים פָ ְּרצָ ה ִמ ְּלחָ ָמה ְּלעֹ ֶּמק
גָדֹול ֵמעֹ ֶּמק הַ ָיםְּ .בגִ ָנ ִתי הָ רֹוגַעַ ת,
אֲ נִ י ַמ ִביט בַ ָים ,הַ נִ ְּס ָגר עַ ל י ְֵּדי הָ אֹ פֶּ ק.
ִֹומר עַ ל ְּקצֵ ה הַ יַבֶּ ֶּשת פֹוסַ עַ ת)* ,
אַ ְּת ,גי ָ

De mar a mar entre los dos la guerra,
más honda que la mar. En mi parterre,
miro a la mar que el horizonte cierra.
Tú, asomada, Guiomar, a un finisterre,

עַ ל ָים אַ חֵ ר ,עַ ל הַ ָים הַ ֵכ ֶּהה ִמ ְּס ַת ֶּכלֶּ ת
ֶּשל ְּספָ ַרד ,אֹותֹו ַקמֹואֵ נְּ ש ָשר עַ ל הַ נֶּבֶּ ל)**.
רּותי הַ ִמטַ ְּלטֶּ לֶּ ת.
אּולַ י נִ ְּלוֵית ִע ֵמְך הֶּ ְּע ֵד ִ
חֹול ִלים סֵ בֶּ ל.
נֹותי עָ לַ יְִך ,אֵ לָ הְּ ,מ ְּ
זִ כְּ רֹו ַ

miras hacia otro mar, la mar de España
que Camoens cantara, tenebrosa.
Acaso a ti mi ausencia te acompaña.
A mí me duele tu recuerdo, diosa.

הַ ִמ ְּלחָ ָמה ָג ְּר ָמה לָ אַ הֲ בָ ה ְּפצִ יעָ ה כֹואֶּ בֶּ ת.
ּו ִבי ִמ ְּת ַמזֶּ ֶּגת עַ צְּ בּות ְּתהֹו ִמית ֶּשל הַ ָמ ֶּות
זֹורחַ ת,
ִעם ִה ְּש ַת ְּקפּות לֶּ הָ בָ ֵתְך ַה ַ
ִעם חֲ לֹום ֶּשל ְּדבָ ש אַ הֲ בָ ה ְּמאֻ חֶּ ֶּרת,
פֹורחַ ת
ִעם הֲ בָ ָנה ֶּש ַד ִליָה ְּלעֹולָ ם ל ֹא ַ
כְּ ֶּש ָשפָ ה ָק ָרה ֶּשל ַג ְּר ֶּזן בָ ּה עֹובֶּ ֶּרת .
*) עַ ל ְּקצֵ ה הַ יַבֶּ ֶּשת במקור  .finisterre -הכף  Finisterreמתמקם
בפורטוגל והוא הנקודה המערבית ביותר של אירופה .השם של הכף הוא
העתק של צמד מילים לטיניות  - finis :קצה ו - terrae-ארץ ,יבשה .פילר
דה ולדראמה ,שבה היה מצ'אדו מאוהב ,שהתה אז בפורטוגל

La guerra dio al amor el tajo fuerte.
y es la total angustia de la muerte,
con la sombra iracunda de tu llama
y la soñada miel de amor tardío,
y la flor imposible de la rama
que ha sentido del hacha el corte frío.

**) לויש דה קמואנש ( – )1580-1525גדול המשוררים הפורטוגזים
בתקופת הרנסנס

)Pilar Varderrama (1889-1979

