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מותו ,הרננדס שרבט את השיר האחרון שלו על הקיר של בית החולים" :להתראות ,אחים וחברים; הרשו לי ומר שלום לשמש ולשדות ".כמה משיריו
נשמרו על ידי סוהריו.
אולי השיר המפורסם ביותר של הרננדס " -שיר ערש בצל" ,תשובת למכתב מאשתו שבו היא סיפרה לו כי היא שורדת על לחם ובצל .בשירו
המשורר מדמיין שבנו מוצץ דם ובצל בחלב האם .הרננדס משתמש בצחוק של הילד כנקודת מוצא לייאוש של אמא .כך ,כמו בשירים אחרים ,הופך
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בקובץ זה מוצגים שירים ליריים של מיגל הרננדס.

Limón
Oh limón amarillo,
patria de mi calentura.
Si te suelto
en el aire,
oh limón
amarillo,
me darás
un relámpago
en resumen.

ִימֹון
,הֹו לימֹון צהב
!ארץ הקדחת שלי
אם אזְ רק אֹו ְתָך
,ְלמ ְעלה
הֹו לימֹון
,צהב
אתה תתן לי
ברק
.בחֲ זרה

Si te subo
a la punta
de mi índice,
oh limón
amarillo,
me darás
un chinito
coletudo,
y hasta toda
la China,
aunque desde
los ángeles
contemplada.

אם אשים אֹו ְתָך
על ְקצה
,האצְ בע שלי
הֹו לימֹון
,צהב
אתה תתן לי
ילד סיני
,עם צמה ְקטנה
ְואֲ פלּו את
,סין ב ְשלמּותּה
כְ מֹו שמרחֹוק
המ ְלאכים
.מ ְתבֹונְ נים בּה

Si te hundo
mis dientes,
oh agrio
mi amigo,
me darás
un minuto
de mar

אם אנְ עץ ְבָך
,את השנים שלי
הֹו ְידידי
,החמּוץ
אתה תתן לי
דקה
של ים
)(מתוך השירים הראשונים

לחֹוס ִפינה הדגּולה הנערצת ש ִלי

A mi gran Josefina adorada
)*
Tus cartas son un vino
Que me trastorna y son
El único alimento para mi corazón.
Desde que estoy ausente
No sé sino soñar,
Igual que el mar tu cuerpo,
Amargo igual que el mar.
Tus cartas apaciento

,מכְ תביְך הם יין
,אֲ שר את ְשפּיּותי מכְ חיד
. מזֹון יחיד- עֲבּור לב שלי הם
כל הזְ מן מאז שה ְפר ְדנּו
:אֲ ני יֹודע רק ְבחֲ לֹום
ּובטעם
ְ ,כְ מֹו ים הּוא ּגּופְך
.מריר כְ מֹו מימי הּים
את מכְ תביְך של אהב

Metido en un rincón
Y por redil y hierba
Les doy mi corazón.
Aunque bajo la tierra

.אֲ ני שֹומר ּומ ְחביא
ּוב ְמקֹום כְ בשים וְעשב
,אֲ ני לְך נֹותן את לבי
 מתחת ְלק ְרקע,כאן

Aunque bajo la tierra
Mi amante cuerpo esté,
Escríbeme, paloma,
Que yo te escribiré.

 מתחת ְלק ְרקע,כאן
.ּגּופי מ ְמשיְך לאהב
,כ ְתבי לי מ ְלמ ְעלה
. ְואֲ ני לְך אכְ תב,יֹונית

Cuando me falte sangre
Con zumo de clavel,
Y encima de mis huesos
De amor cuando papel.

כְ שאין לי דם די ְלצרְך
,ּומיץ הצפרן חסר
,מעצְ מֹותי מֹוסיף את המֹוח
.אהֲ בה היא ת ְחליף לנְ יר
*) חוספינה –שם ספרדי המקביל לז'וזפינה בצרפתית

Mis ojos, sin tus ojos
Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,
que son dos hormigueros solitarios,
y son mis manos sin las tuyas varios
intratables espinos a manojos.

עיני ב ִלי עינ ִיְך
,עיני ְבלי עיניְך אינן עינים
,הן רק ְקני נְ מלים עֲזּובים בֹו ְדדים
 ְמחסים,ְוידי ְבלי ידיְך – מּטֹות
. שעֹוד לא ה ְתר ְסקּו עֲדין,קֹוצים

No me encuentro los labios sin tus rojos,
que me llenan de dulces campanarios,
sin ti mis pensamientos son calvarios
criando nardos y agostando hinojos.

אֲ ני ְבאדם ְשפתיְך לגעת
, ְבצ ְלצּולן המתוק, רק בהן- חפץ
ב ְלעדיְך ש ְרעף – הּוא רק צער עמק
.עם ריח ְפרחים אֲ שר א ְת יֹודעת

No sé qué es de mi oreja sin tu acento,
ni hacia qué polo yerro sin tu estrella,
y mi voz sin tu trato se afemina.

,ְבלי הֲ גיתְך אֲ ני לא מבין שיח
,ְלשּום קטב ְללא כֹוכבְך לא אּגיע
.ב ְלעדיְך קֹולי ְמאבד את אֹונֹו וְדֹומם

Los olores persigo de tu viento
y la olvidada imagen de tu huella,
que en ti principia, amor, y en mí termina.

Elegia a Ramón Sijé
.
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha
muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien
tanto quería.)
.
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
.
Alimentando lluvias, caracoles
Y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
.
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

:הרּוח ממְך מביאה לי ניחֹוח
- ְתמּונת ֲעקבְך הנ ְשכחת תֹופיע
. בְך ּובי מ ְסתים, נ ְשמתי,העקב שמ ְתחיל

אלגִ יה על מֹותֹו של רמֹון ִסיחה
.
, בעירו ובעירי ַמ ִּתי,(באוריואלה
,כשמת רמון סיחה לפתע
).איתו אני מאוד רציתי למות
.
ח ְפצי הּוא ְלעבד ְבלי ְלה ְסתיר כל רגש
,את חֹול א ְדמת הקבר שאתה כב ְשת
. יְדיד הנפש,דשנְ ת כְ בר ְבטרם עת
.
ּגְ שמים וְתֹולעים יֹוסיפּו עֹוד ְבצוְתא
.עם כְ אב איברי אֲ שר נגְ רם מאבל
עם פ ְרגי בר נּוגים שראש ה ְרכינּו מּטה
.
. אתן ְלָך את כל לבי כְ אכל,אבֹוא
,כל כְך ה ְרבה כְ אב שם נאסף ְבלי נֹוע
. ּגדֹול כְ מֹו כתל, חזק- עֹוצר את נ ְשמתי
.
,אֹותָך הכְ ריעה
ְ  מכה,מהֲ למה קשה
,חלי-ּג ְרזן ב ְלתי נ ְראה – רֹוצח
.בזק אֹו ְתָך ְלבֹור הביאּו-ּו ְדחיפת

.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin c]]]]]]onsuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
.
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofe y hambrienta
.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte
a parte a dentelladas secas y calientes.
.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte
.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de mis flores
pajareará tu alma colmenera
.
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.

.
.רחב מכל מ ְרחב הפצע אֲ שר בא לי
אֲ ני בֹוכה על מזלנּו עד ְבלי ּגמר
.מֹו ְתָך נ ְראה לי מחּיי יֹותר ריאלי
.
אֲ ני הֹולְך על ה ְשרידים אֲ שר ְבקבר
. ְבלי נחמה ְלפגע,ְבלי חֹום מאיש
.ּומלבי אֲ ני הֹולְך ְלענְ ינים של חבר
.
,מ ְקדם הרים המות את כְ נפֹו ְברקע
,מ ְקדם עם שחר וְהביא אתֹו צ ְלמות
.רגע-מ ְקדם נפ ְלת אל האֲ דמה בן
.
,איני סֹולח ְלדבּור מתֹוק של מות
,איני סֹולח ְלחּיים ש ְלוי הדּפק
. ְלאֲ דמה עֹורבת,איני סֹולח ְלכלם
.
ְבמֹו ידי אֲ ני ּגֹורם ל ְסערה ְבאפק
 עם ּג ְרזנים ּומים, ְברקים,עם אֲ בנים
.צְ מאים ּו ְרעבים ְלקט ְס ְטרֹופה
.
,בֹורָך א ְחפר ְבמֹו שנים
ְ את אֲ דמת
, חדים כְ מֹו חֹוח,א ְקרע ְבחֲ ניכים ְיבשים
.כל רגב אֲ דמה קטן א ְשחק ל ְשנים
.
, מנֹוח,אכְ רה אֹותה עד שא ְמצא אֹו ְתָך
, את הּג ְלּגלת, אציל שלי,אשק ְלָך
, וְאחֲ זיר ְלָך בינה וְכֹוח,אגְ אל
.
ּולש ְלשלת
ְ תחֲ זר ְלעץ ה ְתאנה
, עֹולים ְלגג ּגבֹוּה,ְפרחים צְ מּודים ְלקיר
,את נ ְשמ ְתָך תניח תחת ְשמי ה ְתכלת
.
, שּוב ְבמ ְקצֹוע, ְבש ֲעות המ ְלאכים,כּוְ רן
,ת ְשמח ְלשיר יֹונים על קֹורֹותיָך
. לזְ רע,ְלשיר של אֹוהבי עמל ל ְקצר

.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
.
A las aladas almas de las rosas...
de almendro de nata te requiero,:
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.
Por tu pie
Por tu pie, la blancura más bailable,
donde cesa en diez partes tu hermosura,
una paloma sube a tu cintura,
baja a la tierra un nardo interminable.

.
,ת ְשמח ְלצל של עֲננים ב ְשמי ע ְירָך
ד ְמָך י ְרתח ְלכל ענְ ין קטן כְ אלּו
.ְבשיח על חֲ ב ְרתָך וְעל דבֹוריָך
.
.את ְקטיפתֹו של לב ש ְלָך שנים ה ְדהיּו
מ ְשדה ְשקדים ְבקצף ְפריחתֹו טבּוע
: מריע,אֹותָך
ְ קֹורא קֹולי אֹוהב
.
, בין כְ נפים של ְורדים מ ְתּגעֲגע,כאן
:בין ה ְשקדים ְקצּופים אֲ ני פֹונה אליָך
, רע,בֹוא ְלדבר על כל מה ש ְבנפש
! בֹוא אל אחיָך,יְדיד הנפש האהּוב
בֹלבן רגלְך
,א ְת ְבֹלבן רגְ לְך ְלר ְקדנית בלט דֹומה
.ְב ֲעשרה ּגְ ונים י ְפיְך מ ְסתּים ְברגְ לְך
,ְלארְך רגְ לְך הּיֹונה עֹולה עד ְלמֹו ְתנְך
.ה ְקטרת ְבלי הרף יֹורדת אל האֲ דמה

Con tu pie vas poniendo lo admirable
del nácar en ridícula estrechura,
y donde va tu pie va la blancura,
perro sembrado de jazmín calzable.

, מ ְתּגּון כְ דר ה ְפנינה עדין,היכן שרגְ לְך
, שאֲ ני כה מעֲריץ,פֹוסע צר ְלה ְפליא
 שם כְ ל ְבלבְך מפיץ,ּובֹוהק ְבֹלבן שלֹו
.את ֲעלי הכֹותרת של א ְשקֹולי הּי ְסמין

A tu pie, tan espuma como playa,
arena y mar me arrimo y desarrimo
y al redil de su planta entrar procuro.

,ְליד רגְ ליְך קצף מ ְבריק ְבחֹוף צח של חֹול
הּים ְמקרב אלי ּומֹושְך את הּגלים
.ּו ְמנסה ל ְחדר ְלרשם של רגל שלְך

Entro y dejo que el alma se me vaya
por la voz amorosa del racimo:
pisa mi corazón que ya es maduro.

,ּולה ְשאיר את נ ְפשי יכֹול
ְ ,אֲ ני ּגם ְמנסה
:ְוקֹורא ְבקֹול האֹוהב של א ְשכֹול ֲענבים
. הֲ רי זה בשל וְרְך, ד ְרכי על לבי,אנא

¿ Recuerdas aquel cuello?

?הזֹוכר אתה את הצּואר

¿Recuerdas aquel cuello, haces memoria
del privilegio aquel, de aquel aquello
que era, almenadamente blanco y bello,
una almena de nata giratoria?

, שאתה אֹוהב,הֲ זֹוכר את הצּואר ההּוא
, שאין לֹו דֹומה,את הצּואר המ ְקסים
,אֲ שר נ ְראה ְלָך כְ מֹו ְקפיץ לבן ְויפה
?נ ְראה כְ מֹו ְקפיץ ְקרם מ ְסתֹובב

Recuerdo y no recuerdo aquella historia
de marfil expirado en un cabello,
donde aprendió a ceñir el cisne cuello
y a vocear la nieve transitoria.

אֲ ני זֹוכר ְולא זֹוכר את ספּור הלב
,שם ְבשער- המ ְסתּים אי,על השנְ הב
,למ ְדתי ל ְלפת את צּואר הב ְרבּור
.ְלברְך את השלג החֹולף

Recuerdo y no recuerdo aquel cogollo
de estrangulable hielo femenino
como una lacteada y breve vía.

,אֲ ני זֹוכר ְולא זֹוכר את אֹותֹו הנצן
,את הקרח הנשי הב ְלתי חדיר
,כְ מֹו ְשביל החלב הדק וְהרְך

Y recuerdo aquel beso sin apoyo
que quedó entre mi boca y el camino
de aquel cuello, aquel beso y aquel día.

,זֹוכר את הנְ שיקה ְבלי ְתגּובה ְבגן
,ְשביל לבן מפי ְלארְך הצּואר
.בּיֹום ההּוא הב ְלתי נ ְשכח

Soneto final

סֹונטת הּסֹוף

Por desplumar arcángeles glaciales,
la nevada lilial de esbeltos dientes
es condenada al llanto de las fuentes
y al desconsuelo de los manantiales.

שלג עטּור ְבשנים חדֹות-שֹושן
,כְ שמ ְשמיד הּוא ק ְרחֹון שבנּו מ ְלאכים
,אֲ זי דן את עצְ מֹו ל ְדמעֹות מבּועים
.ּולסבל ְבלי סֹוף של מימי מ ְעינֹות
ְ

Por difundir su alma en los metales,
por dar el fuego al hierro sus orientes,
al dolor de los yunques inclementes
lo arrastran los herreros torrenciales.

,כְ די את נ ְשמתֹו ְלה ֲעביר ְלמתכֹות
,ְלאש מביאים אֹותם ְבב ְרזל הכלים
,ְלענּוי ְממשְך על ּגבי סדנים אכְ זרים
.ּומשם ּגֹו ְררים אֹותם נפחים בצְ בתֹות

Al doloroso trato de la espina,
al fatal desaliento de la rosa
y a la acción corrosiva de la muerte

,ל ְפציעה ְמדממת מקֹוץ מ ְתחבא
ְלח ְרבֹון ּגֹורלי מחן ורד דֹוקר
ל ְפגיעה ְמכ ְרסמת של מות קרֹוב

arrojado me veo, y tanta ruina
no es por otra desgracia ni por otra cosa
que por quererte y sólo por quererte.

 ְויש עלי הרס ה ְרבה,אֹותי דנּו
אֲ בל לא כְ די לגְ רם לי עֹוד צער אחר
. רק לאהב,אלא כְ די לאהב אֹותְך

Tu corazón, una naranja helada

 הּוא דֹומה לתּפּוז של קרח...ִלבְך

Tu corazón, una naranja helada
con un dentro sin luz de dulce miera
y una porosa vista de oro: un fuera
venturas prometiendo a la mirada.

, הּוא דֹומה ְלתפּוז של קרח...לבְך
,כל תֹוכֹו ב ְשרף ְמת ְקתק שקּוע
, ְבזהב צבּוע,עֹורֹו נ ְקבּובי
.ְלמביט בֹו אשר ּגדֹול מ ְבטיח

Mi corazón, una febril granada
de agrupado rubor y abierta cera,
que sus tiernos collares te ofreciera
con una obstinación enamorada.

. רמֹון קד ְחתני כמה- לבי
.ב ְפנים ְבש ֲעוה א ְשכֹולֹות סמק
יציע לְך את ּג ְרּגְ ריו מעמק
.כְ די ְבאהֲ בתֹו אֹותְך ְלשכְ נע

¡Ay, qué acometimiento de quebranto
ir a tu corazón y hallar un hielo
de irreductible y pavorosa nieve!

! איזֹו מכת ּגֹורל! איזה עול,אֹוי
 ְוב ְמקֹום נחת,ְלהכנס ְללבְך
.ל ְמצא שלג קפּוא ְמזעֲזע

Por los alrededores de mi llanto
un pañuelo sediento va de vuelo
con la esperanza de que en él lo abreve.
Canción primera

ְסביב ה ְבכי שלי ְביגֹון וְסבל
צְ מאה ּויְבשה חגה מ ְטפחת
.ְבת ְקוה שי ְשקה אֹותה דֹומע
ה ִשיר ה ִראשֹון

Se ha retirado el campo
al ver abalanzarse
crispadamente al hombre.

,השדה ה ְתמלא זעֲ זּוע
כְ ששלְך מבטֹו הקֹודח
.אל אדם שמּולֹו הֹופיע

¡Qué abismo entre el olivo
y el hombre se descubre!

איזה פער בין עץ הזית
!ְלאדם ה ְתּגלה ְלפתע

El animal que canta:
el animal que puede
llorar y echar raíces,
rememoró sus garras.
Garras que revestía
de suavidad y flores,
pero que, al fin, desnuda
en toda su crueldad.
Crepitan en mis manos.
Aparta de ellas, hijo.
Estoy dispuesto a hundirlas,
dispuesto a proyectarlas
sobre tu carne leve.
He regresado al tigre.
Aparta, o te destrozo.
Hoy el amor es muerte,
y el hombre acecha al hombre.
Canción última
Pintada, no vacía:
pintada está mi casa
del color de las grandes
pasiones y desgracias.

:החּיה אֲ שר קדם שרה
החּיה שתמיד ּיֹודעת
-  ְלהכֹות שרש,ל ְבכֹות
.נזְ כרת שּוב את ְטפריה
אֲ ני את ְטפרי כסיתי
,ְברכּות העֹור ּו ְבפרח
אְך ְלבסֹוף חש ְפתי
.ְבכל אכְ זרּיּותם
? הֲ שֹומע,חֹורקֹות
ְ יד י
! ְרחק מּידים האלה,ְבני
אֲ ני את ידי ל ְתקע
 ְלה ְשאיר את העתק,מּוכן
.ְבעֹור ְבש ְרָך הקל
.ל ְהיֹות כְ מֹו נמר חז ְרתי
. אֹו א ְקרע ל ְשתים,ֲעזב
,הּיֹום אהֲ בה היא מות
.ְואדם את רעֹו טֹובח
ה ִשיר האחרֹון
,לא ריק אלא צבּוע
ביתי הקט הצנּוע
ְבצבע עז של עמס
.ח ְפצינּו ּוצְ רֹותינּו

Regresará del llanto
adonde fue llevada
con su desierta mesa
con su ruinosa cama.

,ה ְבכי יחֲ זר הביְתה
שם הּוא נ ְשאר ְביחד
,עם הש ְלחן ְבלי אכל
.עם המּטה הקֹושלת

Florecerán los besos

ּונְ שיקֹות ת ְפר ְחנה

sobre las almohadas.
Y en torno de los cuerpos
elevará la sábana
su intensa enredadera
nocturna, perfumada.

.על הכרּיֹות כְ מֹו קדם
מעל ְלגּופים שלנּו
,סדין לבן י ְרקיע
- ְבטסתֹו עם ניחֹוח
.ריח של פרח ליְלה

El odio se amortigua
detrás de la ventana.

ְוהשנְ אה ת ְדעְך לּה
.מחּוץ ְלחלֹון הבית

Será la garra suave.

.עדין י ְהיה הּטפר

Dejadme la esperanza.
¿Qué quiere el viento de encono
¿Qué quiere el viento de encono
que baja por el barranco
y violenta las ventanas
mientras te visto de abrazos?
Derribarnos, arrastrarnos.
Derribadas, arrastradas,
las dos sangres se alejaron.
¿Qué sigue queriendo el viento
cada vez más enconado?
Separarnos.
Antes del odio
Cerca del agua te quiero llevar,
porque tu arrullo trascienda del mar.

!את הת ְקוה לי ה ְשארּו
? מה רֹוצה ִהיא,רּוח המ ִרירּות
, מה רֹוצה היא,רּוח ה ְמרירּות
ב ְשביל מה היא יֹורדת מעמק
,ְודרְך החלֹונֹות פֹולשת
?כְ שרֹואה אֹותְך בזְ רֹועֹותי
.ְלהפילנּו וְלגרֲ נּו
 נגְ ר ְרנּו יחד, נפ ְלנּו,אכן
.וְעכְ שו שֹו ְתתים דם ְשנינּו
 הרּוח,מה עֹוד רֹוצה היא
?שכל פעם מרה יֹותר
.ְלה ְפריד בינינּו
ִלפני שאפגש ִשנאה
,מּול מי הּים על ידי אנְ ְשאְך
.הֲ רי ְדכי הּים שתק ְבשיר ע ְרשְך

Cerca del agua te quiero tener,
porque te aliente su vívido ser.

,מּול מי הּים ְלגּופְך א ְתהדק
.ת ְפר ְחנה חּיים בעדּוד השֹוחק

Cerca del agua te quiero sentir,
porque la espuma te enseñe a reír.

,מּול מי הּים אֲ ני חש את ּגּופְך
.ְוקצף הּים י ְל ְמדְך ְלחּיְך

Cerca del agua te quiero, mujer,
ver, abarcar, fecundar, conocer.
Cerca del agua perdida del mar,
que no se puede perder ni encontrar.

-  לְך מ ְשתֹוקק, אשה,מּול מי הּים
. ְלנשק, ְלה ְפרֹות,אֹותְך ְלחבק
,בֹורחים מּידְך
ְ מּול מי הּים ה
. לא ת ְראי ְבח ְלדְך,שלא ְתא ְבדי

Como la higuera joven

כמֹו עץ תאנה צ ִעיר

Como la higuera joven
de los barrancos eras.
Y cuando yo pasaba
sonabas en la sierra.

כְ מֹו עץ ְתאנה צעיר
.מן הערּוצים היית
 שמ ְעתי,ּוכְ שעב ְרתי
.צ ְלצּו ְלָך הקל ְבהרים

Como la higuera joven,
resplandeciente y ciega.

,כְ מֹו עץ ְתאנה צעיר
.מ ְבריק ְועּור היית

Como la higuera eres.
Como la higuera vieja.
Y paso, y me saludan
silencio y hojas secas.

.אתה עֹו ְדָך כְ מֹו ְתאנה
.כְ מֹו ְתאנה מזְ דקנת
 ְולי הצְ דיעּו,עב ְרתי
.ְשתיקה ְועלים ְיבשים

Como la higuera eres
que el rayo envejeciera.

,אתה כְ מֹו עץ ְתאנה
.שברק אֹותֹו כְ בר הזְ קין

El niño de la noche
Riéndose, burlándose con claridad del día,
se hundió en la noche el niño que quise ser dos veces.

ילד של לילה
 את עצְ מי זר ְקתי, ְבלגְ לּוג ל ְבהירּות הּיֹום,בצְ חֹוק
.ְלל ְילה ב ְדמּות ילד כי רציתי ל ְהיֹות כזה פ ֲעמיים

No quise más la luz. ¿Para qué? No saldría
más de aquellos silencios y aquellas lobregueces.
Quise ser... ¿Para qué?... Quise llegar gozoso
al centro de la esfera de todo lo que existe.
Quise llevar la risa como lo más hermoso.
He muerto sonriendo serenamente triste.
Niño dos veces niño: tres veces venidero.
Vuelve a rodar por ese mundo opaco del vientre.
Atrás, amor. Atrás, niño, porque no quiero
salir donde la luz su gran tristeza encuentre.
Regreso al aire plástico que alentó mi inconsciencia.
Vuelvo a rodar, consciente del sueño que me cubre.
En una sensitiva sombra de transparencia,
en un íntimo espacio rodar de octubre a octubre.
Vientre: carne central de todo lo existente.
Bóveda eternamente si azul, si roja, oscura.
Noche final en cuya profundidad se siente
la voz de las raíces y el soplo de la altura.

 למה? כי לא יכֹו ְלתי ל ְסבל יֹותר.לא חפצְ תי ְבאֹור
.את ה ְדממה ְואת הד ְמדּומים
 ְלהשיג רציתי... ? ְלמה... רציתי ל ְהיֹות
.ְבש ְמחה את מ ְרכז ה ְספירה של כל מה שקּים
.רציתי שהצְ חֹוק שלי י ְהיה הּיפה ְביֹותר בעֹולם
.מתי ְבחּיּוְך שאֲ נן ּו ְקצת עצּוב
. אּולי שלֹוש פ ֲעמים ְבעתיד, פ ֲעמים ילד,ילד
.הּוא שּוב מ ְתּג ְלּגל ְבעולם הבטן הלא שקּוף
 ילד! כי אֲ ני לא רֹוצה, אהֲ בה! אחֹורה,אחֹורה
.לצאת אל אֹור הצער הּגדֹול
.חז ְרתי לאֲ ויר הּגמיש שעזר ְלמצבי הלא מּודע
. מּודע ְלחֲ לֹום שאֹותי ְמכסה,ְלה ְתּג ְלּגל שּוב
 ְבחלל אינְ טימי,ְבצל רגיש של ה ְשקיפּות
.ְלה ְתּג ְלּגל מּינּואר עד אֹו ְקטֹובר
. הּגּוף המ ְרכזי של כל מה שקּים:רחם
. כהה, כְ חלה אֹו אֲ דמה,הכפה הנצְ חית
 ש ְבע ְמקֹו אתה מ ְרּגיש,הל ְילה האחֲ רֹון
.קֹול השֹורשים ּונְ שימת הּגבּה

Bajo tu piel avanzo, y es sangre la distancia.
Mi cuerpo en una densa constelación gravita.
El universo agolpa su errante resonancia
allí, donde la historia del hombre ha sido escrita.

. ְודם הּוא המ ְרחק,מתחת ְלעֹור ש ְלָך אֲ ני זז
.הכבד של ְקבּוצת כֹוכבים-ּגּופי חש את כֹוח
ה ְיקּום ְמרכז את ְתהּודתֹו הנֹודדת ְבמקֹום
.בֹו נכְ ְתבה ה ְסטֹו ְרית האדם

Mirar, y ver en torno la soledad, el monte,
el mar, por la ventana de un corazón entero
que ayer se acongojaba de no ser horizonte
abierto a un mundo menos mudable y pasajero.

 ההר,הבט ְות ְראה איְך חֹוזְ רים ה ְבדידּות
והּים דרְך חלֹון צח של הלב השלם
,אֲ שר א ְתמֹול ה ְתעצב כי הּוא לא י ְהיה אפק
.פתּוח ְלעֹולם פחֹות ְתנּודתי ְוחֹולף

Acumular la piedra y el niño para nada:
para vivir sin alas y oscuramente un día.
Pirámide de sal temible y limitada,

:ְואין בכְ לל שּום תֹועלת לאסף אֲ בנים ְוילד
. קֹודר רק יֹום אחד,כי הּוא י ְחיה ְבלי כְ נפים
 ְללא אש,פירמידת המלח אֲ ימה ּומגְ בלת

sin fuego ni frescura. No. Vuelve, vida mía.
Mas, algo me ha empujado desesperadamente.
Caigo en la madrugada del tiempo, del pasado.
Me arrojan de la noche. Y ante la luz hiriente
vuelvo a llorar desnudo, como siempre he llorado.
El sol, la rosa y el niño

! החּיים שלי, לא! חֲ זְ רּו.ְור ֲעננּות
.אֲ בל משהּו דֹוחף אֹותי נֹואשֹות החּוצה
. ישר אל העבר,אֲ ני נֹופל ְלתֹוְך שחר הזְ מן
 ּובאֹור ה ְמסנְ ור אֲ ני שּוב.נזְ ר ְקתי מהל ְילה
. כְ מֹו שתמיד בכיתי,בֹוכה ערם
 ורד וילד,השמש

El sol, la rosa y el niño
flores de un día nacieron.
Los de cada día son
soles, flores, niños nuevos.

 ורד וְילד,השמש
.נֹולדּו
ְ פעם כְ מֹו ְפרחים
כל יֹום מֹופיעים חֲ דשים
. יְלדים, ְפרחים,ְשמשֹות

Mañana no seré yo:
otro será el verdadero.
Y no seré más allá
de quien quiera su recuerdo.

:מחר לא א ְהיה כאן יֹותר
.אחר כאן י ְהיה ב ְמקֹומי
כְ בר לא א ְהיה בין אלה
.הדֹואֲ גים ל ְשמירת זכְ רם

Flor de un día es lo más grande
al pie de lo más pequeño.
Flor de la luz el relámpago,
y flor del instante el tiempo.

פ ְתאֹום רואים פרח ּגדֹול
.קם ְלרגְ לי פרח קטן
, ה ְבזק של ברק- פרח
. רגע של זְ מן- פרח

Entre las flores te fuiste.
Entre las flores me quedo.

.בין ה ְפרחים כְ בר חל ְפת
.בין ה ְפרחים נ ְשא ְרתי

La boca
Boca que arrastra mi boca:
boca que me has arrastrado:
boca que vienes de lejos
a iluminarme de rayos.

הּפה
,הפה שאת פי כה מֹושְך
,הפה שמשְך כְ בר אֹותי
הפה אֲ שר בא מרחֹוק
!אֹותי ְלהאיר ב ְברקים

Alba que das a mis noches
un resplandor rojo y blanco.
Boca poblada de bocas:
pájaro lleno de pájaros.
Canción que vuelve las alas
hacia arriba y hacia abajo.
Muerte reducida a besos,
a sed de morir despacio,
das a la grama sangrante
dos fúlgidos aletazos.
El labio de arriba el cielo
y la tierra el otro labio.
Beso que rueda en la sombra:
beso que viene rodando
desde el primer cementerio
hasta los últimos astros.
Astro que tiene tu boca
enmudecido y cerrado
hasta que un roce celeste
hace que vibren sus párpados.
Beso que va a un porvenir
de muchachas y muchachos,
que no dejarán desiertos
ni las calles ni los campos.
¡Cuánta boca enterrada,
sin boca, desenterramos!
Beso en tu boca por ellos,
brindo en tu boca por tantos
que cayeron sobre el vino
de los amorosos vasos.
Hoy son recuerdos, recuerdos,
besos distantes y amargos.

ש ְחרְך ְללילֹות שלי
.זֹוהר ְבאדם ְולבן
,הפה ְמאכְ לס ְבפיֹות
.הצפֹור ּגְ דּושת צפרים
- השיר שמניף את כְ נפיו
.ְלמ ְעלה ְלמּטה ב ְמחי
,המות נ ְלחץ לנְ שיקֹות
,ְלמות אּטי מצמא
,ְלעשב ספּוג ְבדם חם
.ל ְשתי מכֹות כְ נף מ ְבריקֹות
,מרֹום הּוא ְשפתֹו הע ְליֹונה
. אֲ דמה- ְשפתֹו ה ְשנּיה
:נְ שיקה מ ְתּג ְלּגלת ְבצל
הנְ שיקה הזאת מּגיעה
מבית ה ְקברֹות הראשֹון
.אל כל כֹוכבי האינְ סֹוף
,כֹוכב אֲ שר יש לֹו פה
,אלם ְוקמּוץ ְתחילה
עד מּגע קל שּגֹורם
.ְלע ְפעפים ל ְרעד
נְ שיקה זֹו עֹוד תביא
,ְבעתיד בנֹות ּובנים
אֲ שר לא יֹותירּו ריקים
. לא שדֹות,לא את ְרחֹובֹות
,פיֹות ש ְקבּורים ְללא פה
!מארץ מתים עֹוד נ ְחזיר
,ּובנְ שיקתי אל פיְך
אֲ ני מרים כֹוס ְושֹותה
ֲעבּור המתים הרבים
.כֹוס יין של אהֲ בתם
הּיֹום נ ְשארּו זכְ רֹונֹות
.עם נְ שיקֹות ְרחֹוקֹות

Hundo en tu boca mi vida,
oigo rumores de espacios,
y el infinito parece
que sobre mí se ha volcado.
He de volverte a besar,
he de volver, hundo, caigo,
mientras descienden los siglos
hacia los hondos barrancos
como una febril nevada
de besos y enamorados.
Boca que desenterraste
el amanecer más claro
con tu lengua. Tres palabras,
tres fuegos has heredado:
vida, muerte, amor. Ahí quedan
escritos sobre tus labios.

,חּיי נ ְשפכים ְלתֹוְך פיְך
וְעם רחשי חללים
 עכְ שיו, נ ְראה לי,האינְ סֹוף
.נ ְפתח ל ְרוחה ְלפני
רק נְ שיקֹותיְך אֹותי
, נֹופל, טֹובע- י ְחזיקּו
יֹורד ְבמאֹות השנים
,ְלתֹוְך ְתהּומֹות ֲעמּוקים
שלג נ ְמהר-כְ מֹו מפל
.של נְ שיקֹות אֹוהֲ בים
הפה שה ְחזיר לעֹולם
את הזְ ריחה ה ְבהירה
ב ְלשֹונְך! שלֹוש מלים
: כְ מֹו שלֹוש ְשרפֹות,יר ְש ְת
. מות ְואהֲ בה,חּיים
.ְוהן על ְשפתיְך כְ תּובֹות

La vejez en los pueblos

הזִ קנה ִבכפרי הצער

La vejez en los pueblos.
El corazón sin dueño.
El amor sin objeto.
La hierba, el polvo, el cuervo.
¿Y la juventud?

.הז ְקנה בכְ פרי הצער
.הלב ְבלי אדֹון וְחפץ
.האהֲ בה ְללא עצם
. עֹו ְרבים ְועשב,אבק
?ְוהנער היכן

En el ataúd.
El árbol, solo y seco.
La mujer, como un leño
de viudez sobre el lecho.
El odio, sin remedio.
¿Y la juventud?

. ְקבּורה-ְבאֲ רֹון
 ְבלי נֹוע.עץ בֹודד ְויבש
,אשה ְבמּטה שֹוכבת
.כְ מֹו בּול א ְל ְמנּות לנצח
. ְללא ח ְשבֹון נפש,שנְ אה
?ְוהנער היכן

En el ataúd.

. ְקבּורה-ְבאֲ רֹון
ִשיר ערש ִעם בצל

Nanas de la cebolla
)*
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
negro y escarcha
grande y redonda.

 כְ גּוש של קרח,בצל-ראש
:סגּור ְועני
ּגּוש קרח של ימיְך
.ְושל לילֹותי
:רעב ּובצל
,ּגּוש קר שחֹור
.ּגדֹול ְועגֹול

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

ְב ֲעריסת הרעב
.שֹוכב ילד שלי
 את דמֹו של בצל,ְבני
,אתה יֹונק מהשד
וְד ְמָך הּוא
,תעֲרבת סכר קפּוא
.בצל ְורעב

Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.

,האשה ה ְשחּומה
סֹוחטת מן ה ְלבנה
דלף אחֲ רי דלף
.על העֲריסה
, מתק שלי,צְ חק
,ְבלע את כל ה ְלבנה
.אם אתה רֹוצה

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,

,ע ְפרֹוני של ביתי
,אנא צְ חק ה ְרבה
הֲ רי הצְ חֹוק ְבעיניָך
.זה אֹור העֹולם
,צְ חק כל כְך ה ְרבה
עד שנ ְשמתי ת ְשמע אֹו ְתָך

bata el espacio.
Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.
La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!

.דרְך כל החלל
,צְ חֹו ְקָך ְמש ְחרר אֹותי
.נֹותן לי כְ נפים
,ה ְבדידּות חֹוטפת אֹותי
.הכלא תֹולש אֹותי מ ְמָך
,פי עף אליָך
ְולבי על ְשפתיָך
.מ ְתלקח
הֲ יש חרב יֹותר ְמנצחת
?מצְ חֹו ְקָך
אדֹון כל ה ְפרחים
,וְע ְפרֹונים
,המ ְתחרה בשמש
העתיד של עצְ מֹותי
.ְואהֲ בתי
...הבשר ש ְלָך רֹועד
,פ ְתאֹום ְתנּופת הריסים
החּיים עֹוד לא היּו
.כל כְך צ ְבעֹוניים
כמה צפרים
ְמנ ְפנְ פֹות בכְ נפים
!מעל ְלגּו ְפָך

Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

.הקצְ תי מּי ְלדּותי
.ְלעֹולם אל תקיץ
.הפה שלי עצּוב
.אנא צְ חק תמיד
תמיד בעֲריסה
הגן על הצְ חֹוק ש ְלָך
.ְבכל נֹוצ ְתָך

Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,

,עּוף ּגבֹוּה ְמאד
.עּוף רחֹוק ְמאד

que tu carne parece
cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!

,כְ שּגּו ְפָך מֹופיע
.השמים מּוארים
לּו הייתי יכֹול
ְלהמצא ְלי ְדָך
!ב ְתחילת ד ְרכָך

Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

 צֹוחק,בן ְשמֹונה חֹודשים
,עם חֲ משה פ ְרחי תפּוז
עם חֲ משה זְ עירים
.טֹו ְרפים ְלבנים
,עם חֲ משה שנים
כְ מֹו עם חֲ משה
.נצני י ְסמין

Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.

.נְ שיקֹות יהֲ ְפכּו לגְ בּול
,זה י ְהיה מחר
,כאֲ שר אתה ת ְרּגיש
,כי הלסת היא נשק
,ת ְרּגיש את האש
,הרצה דרְך השנים מּטה
.ְמחפשת את המ ְרכז

Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

 בין ְשתי ְלבנֹות, מתק,עּוף
.של החזה
.בין ה ְבצלים ה ֲעצּובים
.אתה ְמרצה
.רק אל תפל נא
,אֲ ני לא יֹודע מה מ ְתחֹולל
.אֲ ני לא יֹודע מה י ְקרה
 שבו היא כותבת כי אוכלת, נכתב לאחר קבלת מכתב מאשתו.*) מוקדש לבן
. הילד מת מן התשישות.רק בצל ולחם

No quiso ser
No conoció el encuentro

לא רצה ִלהיֹות
הּוא בין אשה ְלבין ּגבר

del hombre y la mujer.
El amoroso vello
no pudo florecer.
Detuvo sus sentidos
negándose a saber
y descendieron diáfanos
ante el amanecer.
Vio turbio su mañana
y se quedó en su ayer.
No quiso ser.

.עֹוד לא ידע ְפגישֹות
לא עלה ְבידֹו ְלה ְפריח
.את אשד ה ְשערֹות
,את רגְ שּותיו עצר הּוא
,ְמסרב ְלהכיר וְל ְקֹלט
,כְ רּוחֹות ְרפאים נ ְפ ְרדּו הם
.ל ְפני עֲלית ה ְקרנֹות
ראה כי עמּום הבקר
.ְונ ְשאר ְבא ְתמֹול עד כְ לֹות
.לא רצה ל ְהיֹות
ּגּז ִעים של הב ִדידּות

Troncos de soledad
Troncos de soledad,
barrancos de tristeza
donde rompo a llorar
Tus ojos se me van
de mis ojos y vuelven
después de recorrer
un páramo de ausentes.
Tu boca se me marcha
de mi boca y regresa
con varios besos muertos
que aún baten, que aún quisieran.
Tus brazos se desploman
en mis brazos y ascienden
retrocediendo ante esa
desolación que sientes,

,ְּּגזעים של ה ְבדידּות
עֲרּוצים עֲמקים של עצב
שרק שם אֲ ני שֹובר
את ְשתיקתי כְ די ל ְבכֹות
העינים שלְך נע ְלמּו
מעינים שלי ְושבֹות
אחֲ רי זְ מן לא ְממשְך
.אל חלל שכלֹו ריק
הפה שלְך ה ְתרחק
מהפה שלי ְוחֹוזר
עם כמה נְ שיקֹות מתֹות
.ֲעדין רֹועדֹות ּוצְ מאֹות
ידיְך נֹו ְפלֹות מזְ רֹועֹותי
ְוכאֲ שר הן עֹולֹות שּוב
נְ סּוגֹות מּול הריקנּות
,שא ְת כְ בר מ ְרגישה

Otero de tu cuerpo,
aún mi calor lo vence.

Soledad

את ּג ְבעת ּגּופְך
.אֲ פלּו חמי ְמדכא
הב ִדידּות

En esta siesta de otoño,
bajo este olmo colosal,
que ya sus redondas hojas
al viento comienzo a echar,
te me das, tú, plenamente,
dulce y sola Soledad.
Solamente un solo pájaro,
el mismo de todas las
siestas, teclea en el olmo,
su trinado musical,
veloz, como si tuviera
mucha prisa en acabar.

ב ְשעת צהרי ְסתו הזאת
,תחת בּוקיצה זֹו עֲנקית
כְ שעלים ֲעגלים שלּה
,מ ְתחילים לעּוף ברּוח
, ה ְבדידּות, א ְת,א ְת נְ תּונה לי
.בֹודדה
ְ  ְמתּוקה ּו,ְמלאה
 אֹותה צפֹור,רק צפֹור אחת
,עצְ מה כְ מֹו ְבכל צהרים
;ְמתֹופפת בבּוקיצה
ה ְּטריל המּוסיקלי שלּה
,מהיר כְ אלּו היא חשה
.אצה ְלסּים את העמל

¡Cuál te amo! ¡Cuál te agradezco
este venírteme a dar
en esta siesta de otoño,
bajo este olmo colosal,
tan dulce, tan plenamente
y tan sola Soledad!

כמה אֲ ני אֹוהב אֹותְך
את לתת לי
ְ ּומ ֲעריְך! ב
ב ְשעת צהרי ְסתו הזאת
תחת בּוקיצה זֹו עֲנקית
,את ה ְבדידּות כל כְך ְמתּוקה
!בֹודדה
ְ כל כְך ְמלאה ּו

Vals de los enamorados y unidos hasta siempre
No salieron jamás
del vergel del abrazo.
Y ante el rojo rosal
de los besos rodaron.
Huracanes quisieron
con rencor separarlos.

ולס של מאה ִבים ּו ִבל ִתי נִ פר ִדים לנצח
מּגן החבּוקים
.לא יצְ אּו הם אף פעם
בין ְורדים אֲ דמים
.מ ְתח ְבקים נ ְדדּו שם
הּוריקנים ְבזעם
,ה ְשת ְדלּו בין ה ְשנים

Y las hachas tajantes
y los rígidos rayos.
Aumentaron la tierra
de las pálidas manos.
Precipicios midieron,
por el viento impulsados
entre bocas deshechas.
Recorrieron naufragios,
cada vez más profundos
en sus cuerpos sus brazos.
Perseguidos, hundidos
por un gran desamparo
de recuerdos y lunas
de noviembres y marzos,
aventados se vieron
como polvo liviano:
aventados se vieron,
pero siempre abrazados.

Vuelo
Sólo quien ama vuela. Pero ¿quién ama tanto
que sea como el pájaro más leve y fugitivo?
Hundiendo va este odio reinante todo cuanto
quisiera remontarse directamente vivo.
Amar... Pero ¿quién ama? Volar... Pero ¿quién vuela?
Conquistaré el azul ávido de plumaje,
pero el amor, abajo siempre, se desconsuela
de no encontrar las alas que da cierto coraje.
Un ser ardiente, claro de deseos, alado,
quiso ascender, tener la libertad por nido.

 הרימּו,ל ְבנֹות כתל
. קרן מות,סכינים
הם רכְ כּו את הק ְרקע
,רק ְבכֹוח הזְ רֹוע
מ ְדדּו את העמק
של ְתהּומים ְבעצְ מת הרּוח
.שלנְ שם ה ְפריעה
 ש ְבמים,ְבמ ְקרה
,הם ה ְתחילּו ל ְטבע
.ה ְדקּו את הּידים
 ח ְסרֲ י כֹוח,נ ְרדפים
,כְ שזכְ רֹונֹות רק ְלעזר
תחת אֹור הּירח
,של א ְפריל וְנֹוב ְמבר
,אְך תמיד ְללא פחד
;כְ אבק קל נ ְשאּו הם
אְך תמיד ְללא פחד
.חבּוקם לא החלישּו
המעֹוף
 אְך מי לאהב יכֹול. הּוא עף,רק מי שאֹוהב
?די כְ די ְלצפֹור ְקטנְ טנה חֹולפת ל ְדמֹות
; השנְ אה שסֹופגת הכל- סבת ה ְמשיכה
.אֲ ני רק רֹוצה ְלה ְמריא ישר ּומהר ְמאד
? מי ה ְמריא מארצֹו...  מי אֹוהב? לעּוף... לאהב
,אֲ ני לנֹוצֹות הכְ חלֹות ה ְרעבֹות נכְ נע
 נֹואשת ל ְמצא,אְך האהֲ בה מֹושכת מּטה
.כְ נפים של אמץ ל ְפעּולה עזה נְ כֹונה
: ְרצֹוניו ְטהֹורים, ְמכנף, יצּור לֹוהט,האדם
; ְבגיחה, ל ְהיֹות ח ְפשי ְבקן שלֹו,ל ֲעלֹות

Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado.
Donde faltaban plumas puso valor y olvido.

,הּוא רֹוצה ל ְשכח ְשאֲ נשים כלם כְ רּוכים
. שכְ חה, נֹוצֹות,כיון שח ְסרים להם אמץ

Iba tan alto a veces, que le resplandecía
sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave.
Ser que te confundiste con una alondra un día,
te desplomaste otros como el granizo grave.

,ְחֹולמני
ְ ל ְפעמים הּיית כל כְך ּגבֹוּה ו
. ְלעֹור הצפֹור,השמש מעל ְלעֹו ְרָך
,אֹותָך פעם כְ ע ְפרֹוני
ְ אְך ב ְמקֹום ל ְראֹות
.אֲ חרים נ ְפלּו עליָך כְ מֹו עב ברד שחֹור

Ya sabes que las vidas de los demás son losas
con que tapiarte: cárceles con que tragar la tuya.
Pasa, vida, entre cuerpos, entre rejas hermosas.
A través de las rejas, libre la sangre afluya.

אדם הם רק-אתה כְ בר יֹודע כי חּיי ְבני
. י ְסגְ רּו,אֹותָך
ְ , כְ מֹו כלא,לּוחֹות שּי ְק ְברּו
! בין ּגּופים ּובין כל סֹו ְרגי ענק, חּיים,ְלכּו
.כי ז ְרמי הדם ְבסֹוף על כל סֹורגים י ְתּג ְברּו

Triste instrumento alegre de vestir: apremiante
tubo de apetecer y respirar el fuego.
Espada devorada por el uso constante.
Cuerpo en cuyo horizonte cerrado me despliego.

,כְ לי עצּוב ְבידֹו של ליְצן ב ְלבּוש הכלּוא
-  זר ּומ ְפחיד,הצנֹור ש ְלאש מ ְשתֹוקק
, בֹו ימי כְ בר אזְ לּו, שהּוא אפק סגּור,ּגּופי
.מאֲ כלת שהחלידה משמּוש מ ְתמיד

No volarás. No puedes volar, cuerpo que vagas
por estas galerías donde el aire es mi nudo.
Por más que te debatas en ascender, naufragas.
No clamarás. El campo sigue desierto y mudo.

 ְואתה, כי לא יכֹול לעּוף.אתה לא תעּוף
.ְמשֹוטט ב ְפרֹוזְ דֹורים ְבאֲ ויר שאֹותי בֹולם
. ת ְתרסק עתה,וְאם ְתנסה לעֲלֹות
. השדה נטּוש ְואלם.אתה לא ת ְבכה עֹוד

Los brazos no aletean. Son acaso una cola
que el corazón quisiera lanzar al firmamento.
La sangre se entristece de batirse sola.
Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento.
Cada ciudad, dormida, despierta loca, exhala
un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve
como un élitro ronco de no poder ser ala.
El hombre yace. El cielo se eleva. El aire mueve

, אּולי רק זנב.הּידים אינן כְ נפים
.אֹותֹו הלב רֹוצה לזְ רק ְלמ ְלעה ב ְמקֹום לעּוף
.לדם עצּוב לעֲמד ְלבד ְבחזית ה ְקרב
.המבט מחסר הּידע עמּום ְועצּוב
,כל עיר ְישנה מ ְתעֹוררת כְ מֹו איש ְמטרף
, ּגשם ְוחֹום השנה,נֹושפת ְשתיקת הכלא
. שלא יְכֹולה ל ְהיֹות כנף,מרימה יד נּו ְקשה
 האֲ ויר נע. השמים עֹולים.אדם שֹוכב-בן

