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על חואן רמון חימנס
חואן חימנס נולד בכפר מוגר שבאזור אנדלוסיה בדרום ספרד .כשהיה בן חמש-עשרה עבר לסביליה בה למד ציור ומשפטים ,אך כעבור שנים
מעטות נטש הכל והתמסר כולו לכתיבה .בעקבות פרסום שיריו הראשונים בכתב עת ,הזמינו אותו המשוררים פרנסיסקו ויליאספסה ורובן דריו בשנת
 1900למדריד .בבירת ספרד חימנס הצטרף לחוגי המודרניסטים של תקופתו ומאוחר יותר ייסד שני כתבי-עת ספרותיים.
בּבֹורדֹו .לאחר ששהה שם ארבעה חודשים
ְ
מות אביו בשנת  1900גרם לו לדיכאון עמוק ,ובעקבות כך אשפזו אותו בני משפחתו בבית חולים
הועבר לבית הבראה במדריד ,שבו שהה עד שנת  .1902בשנת  1905חזר המשורר לכפר הולדתו ,אולם שש שנים לאחר מכן החליט להשתקע
סופית במדריד .בשנת  1913הכיר את סנוביה קמפרובי אימר ,אמריקאית ממוצא ספרדי ,אשתו לעתיד ומשענתו עד אחרית ימיה .בני הזוג התחתנו
בשנת .1916
שנים רבות לאחר מכן ,בשנת  ,1935דחה חימנס הצעה למשרה באקדמיה הספרדית ,וכעבור שנה העניקה לו הממשלה
הרפובליקנית דרכון דיפלומטי
ומינתה אותו לנספח התרבות של ספרד בשגרירותה שבוושינגטון .בפרוץ מלחמת האזרחים ב 1936 -עזבו בני הזוג את ספרד ולא חזרו עוד אליה עד
יום מותם .הם עברו לארצות הברית ,לאחר מכן לקובה ולבסוף לפוארטו ריקו .למרות הצלחותיו הספרותיות הרבות חזר היוצר לחוות התקפי דיכאון,
שבשנת  1946אף גרמו לאשפוזו למשך שמונה חודשים .מות אשתו שלושה ימים לאחר מכן הנחית על היוצר הספרדי מהלומה שממנה לא התאושש
עד יום מותו.
חימנס הוא אחד מליריקנים הטובים ביותר בלשונו .בשנת  1956הוענק לו פרס נובל לספרות "עבור שירה לירית ,דוגמא לרוח גבוהה וטוהר
אמנותי בשירה ספרדית".
המבקרים בדרך כלל מבחינים בעבודתו שלושה שלבים .1937-1958 ,1916-1936 ,1898-1915 :בשלב הראשון שירתו היא רומנטית
שהושפעה משירה צרפתית (בודלר ,ורלן) ומ"מודרניזם ספרדי" (רובן דריו) .בשלב השני ישנה השפעה של השירה בשפה האנגלית (בלייק ,שלי ,
אמילי דיקינסון וייטס) .השלב השלישי בגלות ארוכה  -תקופה של חיפוש רוחני ,כמיהת הארה ,קירבה מסוימת אל המסורות של המיסטיקנים
הספרדים.
בפרוזה של חימנס בולט ספר מינינובלות על חיים של איכרי אנדלוסיה "פלאטרו ואני" ( ,)1914המתאר את מערכת היחסים בין חמור כפרי לבין
ה משורר האוהב אותו אהבת נפש .ספר זה אינו רק ספרו המפורסם ביותר של חימנס ,אלא גם אחד מנכסיה החשובים ביותר של ספרות ספרד במאה
העשרים .חימנס כתב גם מסות על סופרים בני זמנו "הספרדים של שלושה עולמות" (.)1942
יחד עם אנטוניו מצ'אדו חימנס שייך ל"דור  ,"98אשר ביקש לשנות את האידיאולוגיה של חברה ספרדית :לעורר רגש לאומי שנכחד ,לשחזר את
מסורת עממית אמיתית .המודרניזם דרש שינויים בתחום האסתטיקה ,בשאיפה להחזיר "התקדמות וסדר" לאדם אשר איבד את היכולת ליהנות
מהיופי של העולם.
כל חייו חואן רמון חימנס היה אביר של היופי .בצעירותו הוא ספג את היופי החושני ,הרגע הגבוה והמתוק ביותר של החוויה הלירית .נקודת מפנה
בשירה של מצ'אדו וחימנס התכוננה לאט לאט והראה בבירור בשנת  ,1917כאשר הם הוצאו אל האור "השדות של קסטיליה" (מצ'אדו) ו"יומנו של
משורר והים" (חימנס) .שני המשוררים הקשיבו בשקיקה לקולות התקופה .בנחישות אנוכית חימנס עזב אמצעי ביטוי חיצוניים רבים ,כמו חריזה
מלאה ומדויקת ומדדים מתוחכמים .מה שחשוב לא עכשיו זאת תנועת המחשבה.
אנטוניו מצ'אדו ,חואן חימנס ,פדריקו גרסיה לורקה ,רפאל אלברטי ,מיגל הרננדס הוכרו כחלק אינטגראלי של קלאסיקת השירה בעולם.

¡Granados en cielo azul!

!ִרימֹונִ ים בַּ ָּמרֹום ַּהכ ִָּחל

¡Granados en cielo azul!
¡Calle de los marineros;
qué verdes están tus árboles,
qué alegre tienes el cielo!

!ִרימֹונִ ים ּבַּ ָּמרֹום הַּ כָּחֹ ל
, ְרחֹוב הַּ ַּמלָּ ִחים,הֹו
,כ ַָּּמה הֵ ם יְרֻ ִקים עֵ צֵ יָך
!כ ַָּּמה ָּש ֶמיָך הַּ ּיֹום ְש ֵמ ִחים

¡Viento ilusorio de mar!
¡Calle de los marineros
—ojo gris, mechón de oro,
rostro florido y moreno!— .

!רּוחַּ יָּם ְמ ִביא אַּ ְשלָּ יָּה
-  ְרחֹוב הַּ ַּמלָּ ִחים,הֹו
,ְשעָּ ר זָּהֹ ב
ֵ עַּ יִן אָּ פֹ ר ו
!זּופים
ִ הַּ פָּ נִ ים חֲ ז ִָּקים ְש

La mujer canta a la puerta:
«¡Vida de los marineros;
el hombre siempre en el mar,
y el corazón en el viento!».
—¡Virjen del Carmen, que estén
siempre en tus manos los remos;
que, bajo tus ojos, sean
dulce el mar y azul el cielo!—

:יתּה
ָּ ִֵא ָּשה ָּש ָּרה ְּבפֶ ַּתח ּב
- "אֵ לֶ ה הֵ ם חַּ ּיֵי הַּ ַּמלָּ ִחים
,הַּ גְ בָּ ִרים הֵ ם ָּת ִמיד ְּביָּם
! "רּוח
ַּ ָּוְהַּ לֵ ב הּוא ָּת ִמיד ּב
, ַּמּדֹונָּה ֶדל כ ְָּר ֶמן, הֹו;שֹוטים ְּבי ַָּּדיְִך
ִ ָּת ִמיד ְמ
ּומ ַּתחַּ ת ְלעֵ ין חַּ ְס ֵדְך
ִ
!רְֹך הַּ ּיָּם ּוכְ חֹ ל הַּ ָּש ַּמיִם

… Por la tarde, brilla el aire;
el ocaso está de ensueños;
es un oro de nostaljia,
de llanto y de pensamiento.

;לַּ ְק ַּרת עֶ ֶרב אֲ וִיר נֹוצֵ ץ...
;הַּ ְש ִקיעָּ ה ַּמ ְק ִרינָּה חֲ לֹום
,ּנֹוסטַּ ְלגְ יָּה
ְ ַּזֶה זָּהָּ ב ֶשל ה
.הּורים
ִ ְשל ִה ְר
ֶ ֶשל ְּבכִ י ו

—¡Como si el viento trajera
el sinfín y, en su revuelto
afán, la pena mirara
y oyera a los que están lejos!

;ִעם הָּ רּוחַּ ּבָּ א הָּ אֵ ינְ סֹוף
,ִהיא הֵ ִביאָּ ה גַּם אֶ ת הַּ צַּ עַּ ר
ֶַּשיָּכֹול ִל ְראֹות ו ְִל ְשמֹע
!חֹוקים
ִ אֶ ת כָּל אֵ לֶ ה הָּ ְר

¡Viento ilusorio de mar!
¡Calle de los marineros
—la blusa azul, y la cinta
milagrera sobre el pecho!—.

!רּוחַּ יָּם ְמ ִביאָּ ה אַּ ְשלָּ יָּה
- זֶהּו ְרחֹוב הַּ ַּמלָּ ִחים
 וְעַּ ל הֶ חָּ זֶה,חֻ ְלצָּ ה כְ חֻ לָּ ה
!ֵמ ַּד ְליֹון ּבַּ עַּ ל הַּ ּנִ ִסים

¡Granados en cielo azul!
¡Calle de los marineros!
¡El hombre siempre en el mar,
y el corazón en el viento!
Adolescencia 1

!ִרימֹונִ ים ּבַּ ָּמרֹום הַּ כָּחֹ ל
,זֶהּו ְרחֹוב הַּ ַּמלָּ ִחים
,הַּ גְ בָּ ִרים הֵ ם ָּת ִמיד ְּביָּם
!רּוח
ַּ ָּוְהַּ לֵ ב הּוא ָּת ִמיד ּב
1 ַּהנַּעֲ רּות

En el balcón, un instante
nos quedamos los dos solos.
desde la dulce mañana
de aquel día éramos novios.

עַּ ל הַּ ִמ ְרפֶ סֶ ת ְּבאֹותֹו ֶרגַּע
.ּדּומם ְלבַּ ֵּדנּו יַּחַּ ד
ָּ עָּ ַּמ ְדנּו
, ֵמאֹותֹו ּב ֶֹקר,ֵמהַּ ּב ֶֹקר הַּ ָּמתֹוק
.ֵמהַּ ּיֹום ְמאַּ הֲ ִבים הָּ יִינּו

-El paisaje soñoliento
dormía sus vagos tonos,
bajo el cielo gris y rosa
del crepúsculo de otoño-.

הַּ ּנֹוף הַּ ְמנ ְֻמנָּם י ַָּּשן ע ֲַּדיִן
, ִַּּבגְ וָּנִ ים ְמע ְֻרפָּ ִלים צָּ בּוע
 ָּורֹד ֶשל ָּש ַּמיִם-ַּתחַּ ת ּבַּ ד אָּ פֹ ר
.ּדּומי הַּ ְס ָּתו ִל ְפנֵי ַּש ַּחר
ֵ ְּב ִּד ְמ

Le dije que iba a besarla;
bajó, serena, los ojos
y me ofreció sus mejillas
como quien pierde un tesoro.

. – אָּ ַּמ ְר ִתי.""אֲ נִ י רֹוצֶ ה ְלנ ֵַּשק לָּ ְך
,ִה ְש ִפילָּ ה אֶ ת עֵ ינֶיהָּ ְּב ֶש ֶקט
, ָּו ְִק ְרבָּ ה אֶ ל פָּ נַּי אֶ ת ְלחָּ יֶיה
.כְ ִאלּו ֵמאֹוצָּ ר י ָָּּקר נִ ְפ ֶר ֶדת

-Caían las hojas muertas,
en el jardín silencioso,
y en el aire erraba aún
un perfume de heliotropos-.

עָּ ִלים ֵמ ִתים נ ְָּשרּו ֵמעֵ צִ ים חֶ ֶרש
,ּבַּ גִ ּנָּה הַּ ְש ֵק ָּטה ְלפָּ נֶינּו
ְַּשטַּ ט ְּבאֲ וִיר עֹוד נִ יחֹוח
ָּ ו
.רֹופים
ִ יאֹוט
ְ ְפ ָּר ִחים ֶשל ִשיחֵ י הֶ ִל

No se atrevía a mirarme;
le dije que éramos novios,
...y las lágrimas rodaron
de sus ojos melancólicos.

;ּולהַּ ִּביט ִּבי ִהיא ל ֹא הֵ עֵ זָּה
ְ
." "הֲ ֵרי ֵר ִעים אֲ נ ְַּחנּו:אָּ ַּמ ְר ִתי לָּ ּה
 ו ְִה ְתג ְַּלגְ לּו ְּד ָּמעֹות ֶשל עֶ צֶ ב...
.כֹוליָּה
ְ ְֵמעֵ ינֶיהָּ הַּ ְמלֵ אֹות ֶמלַּ נ

Adolescencia 5

5 ַּהנַּעֲ רּות

Aquella tarde, al decirle
yo que me iba del pueblo,
me miró triste - ¡qué dulce ! -,
vagamente sonriendo.
Me dijo : ¿Por qué te vas ?
Le dije : Porque el silencio
de estos valles me amortaja
como si estuviera muerto.
-¿Por qué te vas ? -He sentido
que quiere gritar mi pecho,
y en estos valles callados,
voy a gritar y no puedo.

:ְּבאֹותֹו יֹום לָּ ּה אָּ ַּמ ְר ִתי
.אֲ נִ י עֹוזֵב אֶ ת הָּ ִעיר
 ִהיא ִה ִּביטָּ ה- ! ַּכ ָּמה נ ְֶח ָּמד.ְּב ִחּיּוְך עָּ צּוב ְמע ְֻרפָּ ל
? עֹוזֵב אַּ ָּתה? לָּ ָּמה:אָּ ְמ ָּרה
יקת
ַּ  ִּבגְ לַּ ל ְש ִת:אָּ ַּמ ְר ִתי
 כְ ִאלּו.הָּ ע ֲָּמ ִקים הָּ אֵ לֶ ה
.אֹותי כְ גּופָּ ה
ִ הֵ ם עָּ ְטפּו
ַּ ִלצְ רֹח- ? לָּ ָּמה, אַּ ָּתה עֹוזֵב,אֲ נִ י ְּבתֹוְך חָּ זִ י ְמבַּ ֵקש ְּבקֹול
אַּ ְך ּבָּ ע ֲָּמ ִקים הַּ ְש ֵק ִטים הָּ אֵ לֶ ה
.ִלצְ רֹחַּ אֲ נִ י ל ֹא יָּכֹול

Y me dijo : ¿Adónde vas ?
Y le dije : Adonde el cielo
esté más alto, y no brillen
sobre mí tantos luceros.

. אָּ ן הֹולֵ ְך אַּ ָּתה? – אָּ ְמ ָּרה ִהיא,בֹוהים
ִ ְ לַּ ָּמקֹום ּבֹו הַּ ָּש ַּמיִם גְש ָּשם ל ֹא יִזְ ְרחּו ִמ ְל ַּמ ְעלָּ ה
ֶ ו
.כָּל כְָּך הַּ ְרּבֵ ה כֹוכ ִָּבים

Hundió su mirada negra
allá en los valles desiertos,
y se quedó muda y triste,
vagamente sonriendo.

ַַּּמּבָּ טָּ ּה הַּ ָּשחֹור טֹובֵ ע
,ּבָּ ע ֲָּמ ִקים הַּ ִמ ְדּבָּ ִריִים
ו ְִהיא ָּש ְקטָּ ה וְהָּ יָּה לָּ ּה
.ִחּיּוְך עָּ צּוב ְמע ְֻרפָּ ל

Ahogada
¡Su desnudez y el mar!
Ya están, plenos, lo igual
con lo igual.
La esperaba,
desde siglos el agua,
para poner su cuerpo

ִהת ַּרגׁשּות
!הַּ ַּמעֲרֻ ִמים וְהַּ ּיָּם
,ְתה
ָּ  כֻלָּ ה כְ מֹו ֶשהָּ י,ִהּנ ִֵהי
.כְ מֹו ֶשהָּ י ְָּתה ָּת ִמיד
הַּ ַּמיִם י ְִחלּו לָּ ּה
,ְּב ֶמ ֶשְך ֵמאֹות ָּשנִ ים
לָּ ִשים אֶ ת הַּ גּוף ֶשלָּ ּה ְלבַּ ד

solo en su trono inmenso.
Y ha sido aquí en Iberia.
La suave playa céltica
se la dio, cual jugando,
a la ola del verano.
(Así va la sonrisa
¡amor! a la alegría)
¡Sabedlo, marineros:
de nuevo es reina Venus!
Álamo blanco
Arriba canta el pájaro
y abajo canta el agua.
(Arriba y abajo,
se me abre el alma).

.עַּ ל כֵס הַּ ְמלּוכָּה הֶ עָּ נָּק
.הֹופיעָּ ה כָּאן ְּב ִאּבֶ ְריָּה
ִ ו ְִהיא
הַּ חֹוף הַּ ֵק ְל ִטי הָּ ַּרְך
נ ַָּּתן לָּ ּה ְל ַּש ֵחק עַּ ל הַּ חֹול
.ִעם גַּלֵ י הַּ ַּקיִץ
 כ ַָּּמה יָּאֶ ה,(הֹו אַּ הֲ בָּ ה
)!ִחּיּוְך ְל ִש ְמחָּ ה
: הַּ ַּמלָּ ִחים,ּדעּו
!זֹוהי הַּ ַּמ ְלכָּה וֶנּוס
ִ
צַּ פצָּ פָּ ה לבָּ נָּה
,ְל ַּמ ְעלָּ ה צִ פֹור ָּש ָּרה
.ְל ַּמטָּ ה ָּש ִרים הַּ ַּמיִם
ּול ַּמטָּ ה
ְ (ל ַּמ ְעלָּ ה
ְ
.)נ ְַּפ ִשי ְלקֹולָּ ם נִ ְפ ַּתחַּ ת

¡Entre dos melodías,
la columna de plata!
Hoja, pájaro, estrella;
baja flor, raíz, agua.
¡Entre dos conmociones,
la columna de plata!
(¡Y tú, tronco ideal,
entre mi alma y mi alma!)

- ּבֵ ין ְש ֵתי ַּמנְ גִ ינֹות אֵ לֶ ה
! עַּ מּוד הַּ ֶכסֶ ף- ִהּנֵהּו
; ַּ צִ פֹור ו ְָּר ִקיע,עָּ לֶ ה
.ּומיִם
ַּ ש ֶרש
ֹ ,פֶ ַּרח ָּקט
ּבֵ ין ְשנֵי ִר ְפרּופֵ י הַּ ּנֶפֶ ש
! עַּ מּוד הַּ ֶכסֶ ף- ִהּנֵהּו
- ְשגֶב ֶשל זֶה הַּ ֶגזַּע
ֶ (ו
)!ּבֵ ין נ ְַּפ ִשי ְלנ ְַּפ ִשי הּוא

Mece a la estrella el trino,
la onda a la flor baja.
(Abajo y arriba,
me tiembla el alma).

, ַּהַּ ְט ִריל נִ כְ סָּ ף לָּ ָּר ִקיע
.הַּ גַּל נִ כְ סָּ ף לַּ פֶ ַּרח
ּול ַּמטָּ ה
ְ (ל ַּמ ְעלָּ ה
ְ
.)נ ְַּפ ִשי ִמ ִש ְמחָּ ה רֹועֶ ֶדת

Alegría nocturna

ילית
ִ ִֵשמ ָּחה ל

¡Allá va el olor
de la rosa!
¡Cójelo en tu sinrazón!

ִַּה ֵּנה ַּמגִ יעַּ ּנִ יחֹוח
!ֶשל ֶו ֶרד
!ַּקח אֹותֹו ִל ְפזִ יזּות ֶש ְלָך

¡Allá va la luz
de la luna!
¡Cójela en tu plenitud!

ִה ֵּנה ַּמגִ יעַּ הָּ אֹור
!ֶשל הַּ ָּּי ֵר ַּח
!ַּקח אֹותֹו ְלטֶ בַּ ע ֶש ְלָך

¡Allá va el cantar
del arroyo!
¡Cójelo en tu libertad!

ִה ֵּנה ַּמגִ יעַּ הָּ ֶרנֶן
!ֶשל נַּחַּ ל
!ַּקח אֹותֹו ְלחֵ רּות ֶש ְלָך

Ante la sombra
Siempre yo penetrándote,
pero tú siempre virgen,
sombra; como aquel día
en que primero vine
llamando a tu secreto,
cargado de afán libre.
¡Virgen oscura y plena,
pasada de hondos iris
que apenas se ven; toda
negra, con las sublimes
estrellas, que no llegan
(arriba) a descubrirte!

Aqua mujer
¿Qué me copiaste en ti,
que cuando falta en mí

ב ִצלָּ ה
,אֲ נִ י ָּת ִמיד חֹו ֵדר ְלתֹו ֵכְך
,אֲ בָּ ל אַּ ְת ָּת ִמיד ְּבתּולָּ ה
, כְ מֹו ֶשּבַּ ּיֹום הַּ הּוא,הַּ צִ לָּ ה
,כְ ֶש ִה ְת ָּק ַּר ְב ִתי ְל ִראשֹו ָּנה
;לָּ ַּדעַּ ת אֶ ת הַּ סֹוד ֶשלָּ ְך
.ִיתי ָּמלֵ א ְתשּו ָּקה נֹועֶ ֶזת
ִ הָּ י
,ְּבתּולָּ ה ֵכהָּ ה ּומֻ ְשלֶ ֶמת
,הֶ עָּ בָּ ר ֶשל ֶק ֶשת ֲעמּו ָּקה
;ֶשסָּ פֵ ק ִאם ְת ַּזהֶ ה אֶ ת עַּ צְ ָּמּה
 ַּת ַּחת ֶש ֶגב,כֻלֵ ְך ְשחֹ ר
הַּ כֹו ָּכ ִבים אֲ ֶשר אֵ י ָּנם יֹו ְר ִדים
!(מ ְל ַּמ ְעלָּ ה) לַּ ְחשֹף אֹו ָּתְך
ִ
ִא ָּשה ו ַּמ ִים
,הֶ ע ַּת ְק ֶתם אֹו ִתי עַּ ל ְפנֵיכֶם
כְ ֵדי ֶש ִאם י ְֶחסַּ ר ִּבי צֶ לֶ ם

la imagen de la cima,
corro a mirarme en ti?

Cénit
Yo no seré yo, muerte,
hasta que tú te unas con mi vida
y me completes así todo;
hasta que mi mitad de luz se cierre
con mi mitad de sombra
- y sea yo equilibrio eterno
en la mente del mundo:
unas veces, mi medio yo, radiante;
otras, mi otro medio yo, en olvido -.
Yo no seré yo, muerte,
hasta que tú, en tu turno, vistas
de huesos pálidos mi alma.

 אָּ רּוץ,ָּכאן ְל ַּמ ְעלָּ ה
?ְלחַּ פֵ ש אֶ ת עַּ צְ ִמי ִּבתֹוכְ כֶם
זנִ יט
, הַּ ָּמוֶת,ל ֹא אֶ ְה ֶיה אֲ נִ י עַּ צְ ִמי
עַּ ד ֶש ִתצְ טָּ ֵרף פַּ עַּ ם ְלחַּ ַּּיי
;ְו ַּת ְש ִלים אֹו ִתי ְלבַּ סֹוף
יתי הַּ ְּב ִה ָּירה
ִ ִעַּ ד ֶש ַּמחֲ צ
.יתי הַּ מֻ צֶ לֶ ת
ִ ִִתסָּ ֵגר ְּב ַּמחֲ צ
גֹור ִלי ְל ִה ָּשאֵ ר ָּת ִמיד
ָּ עַּ ד אָּ ז
:ִמ ְש ַּתעֵ ר ְּבזִ ָּכרֹון ָּהעֹולָּ ם
,ִל ְפעָּ ִמים חֵ צִ י ִמ ֶמּנִ י ַּמ ְב ִריק
. ִּבנְ ִש ָּּיה- אַּ ְך הַּ חֵ צִ י הַּ ֵשנִ י
, הַּ ָּמוֶת,ל ֹא אֶ ְה ֶיה אֲ נִ י עַּ צְ ִמי
 ִת ְראֶ ה אֶ ת ַּנ ְפ ִשי,עַּ ד ֶש ְּבתֹו ְרָך
.ִמּבַּ עַּ ד ְל ֲעצָּ מֹו ַּתי הַּ ִחּוְ רֹות

Como una rueda visible

כמֹו גַּ לגַּ ל ׁשגָּ לּוי לעַּ יִ ן

Como una rueda visible
del cielo, la luna roja
va acarreando la noche
sobre la campiña sola.

כְ מֹו ַּג ְל ַּגל ֶש ָּגלּוי ְלעַּ יִן
הַּ ָּּי ֵרחַּ הֶ אָּ ֹדם ּבַּ ָּש ַּמ ִים
מֹוביל אֶ ת הַּ לַּ ְילָּ ה
ִ ְלבַּ דֹו
.ֵמעַּ ל לַּ ֶמ ְרחָּ ב הַּ כְ פָּ ִרי

—Aquí y allá, en las colinas,
los perros, ya entre las sombras,
se vuelven, un punto, y ladran
a su enorme luz redonda—.
Lo que trae el carro es sueño
de no sé qué mano pródiga,
de cuyo dueño, tan sólo

עַּ ל הַּ גִ ְבעָּ ה הַּ מֻ צֶ לֶ ת
ַָּּת ִמיד ְּבכִ ּוּון ְלי ֵָּרח
ִַּה ְת ִחילּו כְ לָּ ִבים ִלנְ ֹּבח
.לָּ אֹור הֶ עָּ ָּנק ָּהעֹובֵ ר
?לֹוקחַּ ת
ַּ ַּמה ֲע ָּגלָּ ה זֹו
?חֲ לֹום? ְּביָּד ִמי ְמ ֻכ ֶּונֶת
ִמי הּוא הָּ עֶ גְ לֹון? ְל ַּמ ְעלָּ ה

se ven estrellas remotas.

Viaje defenitivo
Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando.
Y se quedará mi huerto con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes el cielo será azul y plácido,
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y lejos del bullicio distinto, sordo, raro
del domingo cerrado,
del coche de las cinco, de las siestas del baño,
en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado,
mi espíritu de hoy errará, nostáljico...
Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido...
Y se quedarán los pájaros cantando.

.ַּרק חּוט כֹו ָּכ ִבים ְרחֹו ִקים
ַּהנ ִסיעָּ ה ָּהאַּ חֲ רֹונָּה
 ְוהַּ צִ פ ִרים ַּי ְמ ִשיכּו.ְואֲ נִ י אַּ ֲע ֹזב
.ְל ַּז ֵמר
ְוהַּ גִ ָּּנה ֶש ִלי ִת ָּשאֵ ר ִעם הַּ עֵ ץ הַּ ָּּי ֹרק
.ְוהַּ ְּבאֵ ר הַּ ְלבָּ נָּה
,ָּכל יֹום הַּ ָּש ַּמ ִים ִי ְהיּו כְ חֻ ִלים ּו ְרגּו ִעים
, כְ ִפי ֶש ְמצַּ ְלצְ ִלים הַּ ּיֹום,ּו ְיצַּ ְלצֵ לּו
.פַּ ֲעמֹונִ ים עַּ ל ִמגְ ָּּדלָּ ם
, ָּימּותּו,כָּל אֵ לֶ ה ֶשאֹוהֲ ִבים אֹו ִתי
;ְוהָּ ִעיר הַּ ז ֹאת ִת ְתחַּ ֵּדש ִמ ֵּדי ָּש ָּנה
רּוחי הַּ ל ֹא ְמ ֻע ֶרבֶ ת ְּב ַּרעַּ ש מּו ָּזר ְועָּ מּום
ִ ְו
- ,ֶשל יֹום ִראשֹון הַּ ּנִ ְסגָּר ְּבתֹוְך עַּ צְ מֹו
,ְּב ָּקרֹון ֶשל חָּ ֵמש אֹו ְּבחֶ ֶדר אַּ ְמּבַּ ְט ָּיה ִּב ְשעַּ ת הַּ ִס ֶי ְס ָּטה
- ,ּבַּ ִפ ָּּנה הַּ סֹו ִדית ֶשל גִ ָּּנ ִתי ַּהפֹו ַּרחַּ ת הַּ ְמסֻ ּי ֶֶדת
... הָּ רּוחַּ ֶש ִלי ִת ְטעֶ ה נֹו ְסטַּ ְלגִ ית
, ְּב ִלי עֵ ץ ָּי ֹרק, ְּב ִלי ּבַּ ִית, ְואֶ ְה ֶיה אָּ חֶ ר,אַּ ֲע ֹזב
,ְּב ִלי ְּבאֵ ר ְלבָּ ָּנה
... ְּב ִלי ָּש ַּמ ִים כְ חֻ ִלים ּו ְרגּו ִעים
.ְוהַּ צִ פרים ַּי ְמ ִשיכּו ְלז ֵַּמר

Estoy triste, y mis ojos no lloran

 לא בֹוכֹות ָּהעֵ י ַּנ ִים,עצב ַּרב

Estoy triste, y mis ojos no lloran
y no quiero los besos de nadie;
mi mirada serena se pierde
en el fondo callado del parque.

, ל ֹא ּבֹוכֹות הָּ עֵ י ַּנ ִים,עֶ צֶ ב ַּרב
;וְאֲ נִ י ל ֹא חָּ פֵ ץ נְ ִשיקֹות
ַּמּבָּ ִטי הֶ אָּ בּוד נָּד ְּב ִלי יַּעַּ ד
.ארק
ְ ַּחֹוקה ֶשל הַּ פ
ָּ ְּב ִפ ָּּנה ְר

¿Para qué he de soñar en amores

,לָּ ָּמה ִלי לַּ חֲ ֹלם עַּ ל הָּ אַּ הַּ ב

si está oscura y lluviosa la tarde
y no vienen suspiros ni aromas
en las rondas tranquilas del aire?

?ִאם הַּ ּיֹום ֹכה חָּ שּוְך ְו ָּגשּום
 נִ יחֹוחֹות ל ֹא ַּתגִ יעּו,שּום גְ נִ יחֹות
.ִעם ְתנּועֹות ַּקלֹות ֶשל הָּ אֲ ִויר

Han sonado las horas dormidas;
está solo el inmenso paisaje;
ya se han ido los lentos rebaños;
flota el humo en los pobres hogares.

.אֵ לֶ ה הֵ ן הַּ ָּשעֹות ֶשל ָּה ֶר ֶדם
;ְלפָּ נַּי ַּרק ֶמ ְרחָּ ב ֲע ָּנ ִקי
,אַּ חֲ רֹון נֶעלַּ ם כְ בָּ ר הָּ עֶ ֶדר
.ּו ֵמעַּ ל ְל ִב ְקתֹות צָּ ף עָּ ָּשן

Al cerrar mi ventana a la sombra,
una estrena brilló en los cristales;
estoy triste, mis ojos no lloran,
¡ya no quiero los besos de nadie!

ֲמּומה ְמנַּצְ נֶצֶ ת
ָּ הַּ זְ כּוכִ ית ע
.ּבַּ חַּ לֹון הַּ מֻ צָּ ל הַּ ּנִ ְסגַּר
, ל ֹא ּבֹוכֹות הָּ עֵ י ַּנ ִים,עֶ צֶ ב ַּרב
!וְאֲ נִ י ל ֹא חָּ פֵ ץ נְ ִשיקֹות

Soñaré con mi infancia: es la hora
de los niños dormidos; mi madre
me mecía en su tibio regazo,
al amor de sus ojos radiantes;

, עֶ ֶרב:אַּ חֲ ֹלם עַּ ל ַּי ְלדּות ֶש ִלי
ְילָּ ִדים ְי ֵשנִ ים; ְו ִא ִמי
,אֹותי ְמטַּ ְלטֶ לֶ ת
ִ
ָּעַּ ל ִּב ְר ֶכיה
;ְועֵ י ֶניהָּ ְמלֵ אֹות אַּ הֲ בָּ ה

y al vibrar la amorosa campana
de la ermita perdida en el valle,
se entreabrían mis ojos rendidos
al misterio sin luz de la tarde...

הַּ צִ ְלצּול הֶ חָּ ִביב ִלי ּבָּ עֶ ֶמק
,עַּ ל הַּ צְ ִריף ֶשל ָּנזִ יר ְמ ַּר ֵתת
ְועֵ י ַּני נִ ְפ ַּקחֹות ְקצָּ ת ְלעֵ בֶ ר
... הַּ כִ ְבשֹון הֶ חָּ בּוי ֵמהָּ אֹור

Es la esquila; ha sonado. La esquila
ha sonado en la paz de los aires;
sus cadencias dan llanto a estos ojos
que no quieren los besos de nadie.
¡Que mis lágrimas corran! Ya hay flores,
ya hay fragancias y cantos; si alguien
ha soñado en mis besos, que venga
de su plácido ensueño a besarme.
Y mis lágrimas corren... No vienen...
¿Quién irá por el triste paisaje?

ַּ קֹול ָּרגּוע.פַּ ֲעמֹון ְמצַּ ְלצֵ ל
;זֹורם ְּבאֲ ִויר הַּ ָּש ֵקט
ֵ שּוב
,ְל ִקצְ ּבֹו ִמ ְת ַּמ ְלאֹות עֵ י ַּני ֶּד ַּמע
.וְאֲ נִ י ל ֹא חָּ פֵ ץ נְ ִשיקֹות
,הֹופיעּו
ִ ְתנּו ִל ְבכֹות ִלי! ְפ ָּר ִחים כְ בָּ ר
נִ יחֹוחֹות ְו ִש ִירים; ִמי עַּ כְ ָּשו
 ֶש ָּּיבֹואּו,ְל ַּנ ֵשק אֹו ִתי ָּשש
.ֵמ ִקיצִ ים ִמ ְשנ ָָּּתם הַּ ְשלֵ בָּ ה
...  ֵריק ָּהאֹ פֶ ק...ְזֹולגֹות ְּד ָּמעֹו ַּתי
ְ ו
?ִמי ָּיבֹוא לַּ ֶמ ְרחָּ ב הֶ עָּ צּוב

Sólo suena en el largo silencio
la campana que tocan los ángeles.

Eternidad
Eternidad, belleza
sola, ¡si yo pudiese,
en tu corazón único, cantarte
igual que tú me cantas en el mío
las tardes claras de alegría en paz!
¡Si en tus éstasis últimos,
tú me sintieras dentro
embriagándote toda,
como me embriagas todo tú!
¡Si yo fuese, inefable,
como tú en mi instantánea primavera,
olor, frescura, música, revuelo
en la infinita primavera pura
de tu interior totalidad sin fin!

Nostalgia
Al fin nos hallaremos. Las temblorosas manos
apretarán, suaves, la dicha conseguida,
por un sendero solo, muy lejos de los vanos
cuidados que ahora inquietan la fe de nuestra vida.
Las ramas de los sauces mojados y amarillos
nos rozarán las frentes. En la arena perlada,
verbenas llenas de agua, de cálices sencillos,
ornarán la indolente paz de nuestra pisada.

ַַּּרק ּבָּ אֶ לֶ ם קֹולֹו עֹוד ַּמ ְש ִמיע
.פַּ ֲעמֹון ְּביָּד הַּ ַּמ ְלאָּ כִ ים
ַּהנצַּ ח
 הַּ יֹ ִפי,ֶנצַּ ח
,הַּ ַּּי ִחיד! ִאלּו ָּיכֹו ְל ִתי
,כְ מֹו ֶשאַּ ָּתה ָּשר ְּב ִל ִּבי
ְלהַּ לֵ ל ְּבעֹ ֶמק ִל ְּבָך ֶשאֵ ין כָּמֹוהּו
!אֶ ת ִש ְמ ַּחת ָּי ֵמיָך הַּ ְטהֹו ִרים
ַּלּותָך הָּ ִעלָּ ִאית
ְ ִאלּו ְּב ִה ְתג
ִית ַּמ ְרגִ יש אֹו ִתי ְּבתֹוכְ ָך
ָּ הָּ י
,ְמ ַּש ֵכר אֹו ְתָך ֻכ ְלָך
!כְ מֹו ֶשאַּ ָּתה ְמ ַּש ֵכר אֹו ִתי כ ִֻלי
יתי כֹה ִּב ְל ִתי נִ ַּתן ְל ִבטּוי
ִ ִאלּו הָּ ִי
ַּ ְּבנִ יחֹוח, ְּב ְתנּועָּ ה,יקה
ָּ  ְּבמּו ִס,ְב ַּר ֲע ַּנּנּות
,ְּבאָּ ִביב הָּ ִרגְ ִעי ֶש ִלי
יבָך הָּ אֵ ינְ סֹו ִפי הַּ טָּ הֹור
ְ ָּכמֹוָך ְּבאָּ ִב
!ימית ֶשאֵ ין לָּ ּה גְ בּולֹות
ִ ִמּותָך ַּה ְפנ
ְ ִֵּב ְשל
נֹוס ַּטלג ָּיה
 ּובַּ ַּרעַּ ד הַּ ִּב ְל ִתי נִ ְשלָּ ט ַּהזְ רֹועֹות.ְלבַּ סֹוף נִ פָּ ֵגש
ִי ְתלַּ ְקדּו ֲע ִדינֹות ְוי ְִהיֶה זֶה הָּ ֶרגַּע ֶשל אֹ ֶשר ַּמ ְד ִהים
,ְלאַּ חַּ ר ֶשעָּ בַּ ְרנּו ְלבַּ ד ְּב ִלי לָּ נּוחַּ ְּד ָּרכִ ים אֲ רֻ כֹות
.ֶשעֹוד ְמעַּ ְרעֵ רֹות ְּבנ ְַּפ ֵשנּו אֶ ת הָּ אמּו ָּנה ְּבחַּ ּיִ ים
ְסעַּ פֹות ֲע ָּרבָּ ה צְ הֻ ּבָּ ה י ְַּק ְּדמּו יְרֻ קֹות ְרטֻ ּבֹות
, יִגְ עּו ִּב ְלחָּ יֵנּו עַּ ל חֹול ְמנַּצְ נֵץ ֶשל ְפנִ ינִ ים,אֶ ת פָּ נֵינּו
, ֶש ַּמ ִים ִמ ְלאּו לָּ ּה אֶ ת הַּ כֹו ָּתרֹות הַּ ְפשּוטֹות,ּו ֶו ְרּבֵ ָּנה
.ְת ַּק ֵשט ִּב ְפ ָּר ִחים אֶ ת עֹולָּ ם צַּ ע ֲֵדינּו הַּ ְמנֻ ְמ ָּנ ִמים

Mi brazo rodeará tu mimosa cintura,
tú dejarás caer en mi hombro tu cabeza,
¡y el ideal vendrá entre la tarde pura,
a envolver nuestro amor en su eterna belleza!

Nubes
Nevada de los cielos, pareciste
la luna trastornada en primavera.
Vi una vez, no sé dónde, una pradera
así, blanca cual tú te apareciste.
En un sueño más sueño aún, volviste
de nuevo a mí como la mensajera
del último blancor que el alma espera...
Me desperté dos veces, triste y triste.
No sé si desvelada va o dormida
mi esperanza contigo. Sobrepasa
unas veces, con luz, tu mismo albor,
cuando estoy más despierto que en la vida...
Ya veces es como que me traspasa
la negra sombra de un almendro en flor...

Otoño
Esparce octubre, al blando movimiento
del sur, las hojas áureas y las rojas,
y, en la caída clara de sus hojas,
se lleva al infinito el pensamiento.
Qué noble paz en este alejamiento
de todo; oh prado bello que deshojas

,אֶ חַּ ּבֵ ק אֶ ת מֹו ְת ַּנ ִיְך הָּ ע ֲִדינִ ים ְמלַּ טֵ ף ְוז ִָּהיר
,אשְך הֶ ָּח ִביב עַּ ל הַּ ֶשכֶם ֶש ִלי
ֵ ֹ אַּ ְת ָּת ִשים אֶ ת ר
,ידאָּ ל זֶה ִפ ְל ִאי ִי ְת ַּר ֵחש ִּב ְשעַּ ת עֶ ֶרב ּבָּ ִהיר
ֵ ִא
!הּוא אֶ ת אַּ הֲ בָּ ֵתנּו יָּבֹוא ְלעַּ טֵ ף ְּבלֹוט יֹ ִפי נִ צְ ִחי
העָּ נָּן
ִית
ָּ צָּ חֹ ר ְּב ָּש ַּמ ִים כְ חֻ ִלים כָּעֵ ת הָּ י
.ּדֹומה ְל ָּי ֵרחַּ ֶשעַּ ל גַּּבֹו מֻ ּנָּח הּוא
ֶ
יתי פַּ עַּ ם אַּ חַּ ת אֵ יפֹ ֶשהּו אָּ חּו
ִ ָּר ִא
לָּ בָּ ן ְּב ִדיּוק כְ מֹו ֶשּבָּ רֹום הֹופַּ ְע ָּת
 חָּ ַּז ְר ָּת,ְּבחֲ לֹום ֶשּיֹו ֵתר ֵמחֲ לֹום
ְּב ַּת ְפ ִקיד ַּש ִליחַּ אֵ לַּ י ִמ ְל ַּמ ְעלָּ ה
...ֶשל הַּ ֹּלבֶ ן הָּ עֶ ְליֹון ֶשּנ ְַּפ ִשי צִ פָּ ה לֹו
. ִה ְתעֹו ַּר ְר ִתי, עָּ צּוב ְונּוגֶה,פַּ ֲע ַּמ ִים
ַּאֹותי אֹו מֹו ֵנע
ִ ִאם אַּ ָּתה ַּמ ְר ִדים
חֹוש ֶקת
ֶ
 ִת ְק ָּו ִתי- שן
ֹ ִמ ֶמּנִ י ִלי
; ַּ אֶ ת צַּ חַּ ְרָך ַּהקֹולֵ ח,אֶ ת אֹו ְרָך
... ַּשֹוקע
ֵ
אֲ נִ י עֵ ר יֹו ֵתר ֵמאֲ ֶשר ְּבחַּ ּיִ ים
עַּ כְ ָּשו ֶזה כְ ִאלּו עָּ בַּ ר ֵמעָּ לַּ י ְּב ֶש ֶקט
... ַּפֹורח
ֵ צֵ ל ָּשחֹור ֶשל עֵ ץ הַּ ָּש ֵקד
ס ָּתו
,עַּ ל הַּ ַּמ ָּשב הַּ זָּ ִהיר ֶשּבָּ א ִמ ָּּדרֹום כְ פֶ לֶ א
,ְשנִ י ֶשל ַּשלֶ ֶכת
ָּ אֹו ְקטֹוּבֶ ר שֹופֵ ְך ָּזהָּ ב ו
הַּ ַּמחֲ ֵשבָּ ה אֶ ל אֵ ינְ סֹוף ָּהעֹולָּ ם נִ ְשלֶ חֶ ת
.ּבַּ ּנְ ִפילָּ ה הֶ חָּ ְפ ִשית ֶשל הֶ עָּ ִלים הָּ אֵ לֶ ה
!נֹותנֶת
ֶ אֵ יזֹו ַּש ְל ָּוה ִה ְת ַּרחֲ קּות ֵמ ַּה ַּקיִץ
; ִפ ְרחֵ יָך ִא ְּבדּו אֶ ת ֲעלֵ י הַּ כֹו ֶת ֶרת,אָּ חּו

tus flores; oh agua fría ya, que mojas
con tu cristal estremecido el viento!
¡Encantamiento de oro! Cárcel pura,
en que el cuerpo, hecho alma, se enternece,
echado en el verdor de una colina!
En una decadencia de hermosura,
la vida se desnuda, y resplandece
la excelsitud de su verdad divina.

Transcielo del cielo azul
¡Qué miedo el azul del cielo!
¡Negro!
¡Negro de día en agosto!
¡Qué miedo!
¡Qué espanto en la siesta ardiente!
¡Negro!
¡Negro en las rosas y el río!
¡Qué miedo!
¡Negro con sol en mi tierra
(¡negro!)
sobre las paredes blancas!
¡Qué miedo!

Vientro negro, luna blanca...
... Par délicatesse
J’ai perdu ma vie.
A. Rimbaud

 הַּ ְק ִרירּות ֶשל ְר ִאיכֶם גֹובֶ ֶרת,סּופים
ִ ְַּמ ִים כ
!ידת אַּ ְדו ְַּתכֶם ְמצַּ ֶּננֶת
ַּ וְאֶ ת הָּ רּוחַּ ְר ִע
!ֶקסֶ ם הַּ ְס ָּתו הַּ זְ הַּ ְבהַּ ב! עֲ ִדינּות הַּ צֶ בַּ ע
,ְּבסֶ גֶר צַּ ח אֶ ת גּו ִפי ְמ ַּר ֶככֶת הַּ ּנֶפֶ ש
. ַּהּוא עַּ ל גִ ְבעָּ ה שֹו ֵכב ְּבתֹוְך עֶ ֶשב גָּבֹוּה
ְּבהֵ עָּ ְלמּות זֹו ְס ָּתוִית ֶשל יֹ ִפי הַּ טֶ בַּ ע
,הַּ חַּ ּיִ ים נִ ְח ָּש ִפים ְלעָּ ְמ ָּקם ְמלֵ אֵ י חֹ פֶ ש
. ַּאֹורה ֶשל א ֶמת הָּ אֹלּה
ָּ ְוזֹוהֲ ִרים ְּב
גִ לגּול ַּה ָּש ַּמ ִים ַּהכח ִלים
!ַּכ ָּמה אֲ י ָֻּמה ִהיא ְת ֶכלֶ ת ַּה ָּש ַּמ ִים
!הַּ ְשחֹו ָּרה
!יֹום ָּשחֹור ְּבאֹוגּו ְסט
!ַּכ ָּמה ַּמ ְפ ִחיד
!ַּכ ָּמה אֲ י ָֻּמה ִהיא הַּ ִס ֵי ְסטָּ ה הַּ לֹוהֶ טֶ ת
!הַּ ְשחֹו ָּרה
!ְשחֹ ר הַּ ּוְ ָּר ִדים וְהַּ ָּּנהָּ ר
!ַּכ ָּמה ַּמ ְפ ִחיד
הַּ חֹ ֶשְך ַּת ַּחת הַּ ֶש ֶמש עַּ ל אַּ ְד ָּמ ִתי
)!(הַּ ְשחֹו ָּרה
!עַּ ל הַּ ִקירֹות הַּ ְלבָּ נִ ים
!ַּכ ָּמה ַּמ ְפ ִחיד
... ַּה ָּי ֵר ַּח לָּ בָּ ן,ָּהרּו ַּח ׁשחֹו ָּרה
בגלל הרגישות...
.הרסתי את חיי
)א' רמבו (צרפתית

Viento negro, luna blanca.
Noche de Todos los Santos.
Frío. Las campanas todas
de la tierra están doblando.
El cielo, duro. Y su fondo
da un azul iluminado
de abajo, al romanticismo
de los secos campanarios.
Faroles, flores, coronas
– ¡campanas que están doblando! –
...Viento largo, luna grande,
noche de Todos los Santos.
...Yo voy muerto, por la luz
agria de las calles; llamo
con todo el cuerpo a la vida;
quiero que me quieran; hablo
a todos los que me han hecho
mudo, y hablo sollozando,
roja de amor esta sangre
desdeñosa de mis labios.
¡Y quiero ser otro, y quiero
tener corazón, y brazos
infinitos, y sonrisas
inmensas, para los llantos
aquellos que dieron lágrimas
por mi culpa!
...Pero, ¿acaso
puede hablar de sus rosales
un corazón sepulcrado?
– ¡Corazón, estás bien muerto!
¡Mañana es tu aniversario! –
Sentimentalismo, frío.
La ciuded está doblando.
Luna blanca, viento negro.
Noche de Todos los Santos.

. הַּ ָּּי ֵרחַּ לָּ בָּ ן,הָּ רּוחַּ ְשחֹו ָּרה
.ִהגִ יעַּ לֵ יל ָּכל הַּ ְקדֹו ִשים
ְּבקֹור ָּכל פַּ ֲעמֹון ּבָּ אָּ ֶרץ
.ְמצַּ ְלצֵ ל ִל ְמנּוחָּ ה נְ כֹונָּה
 ּבָּ ֶר ַּקע.ש ַּמ ִים ק ְֹוד ִרים
ּ ָּ ַּה
שֹופכִ ים אֶ ת אֹו ָּרם הַּ ָּכחֹ ל
ְ
הֵ ם
ְל ַּמטָּ ה עַּ ל רֹו ַּמנְ ִטיזְ ם
.ֶשל הַּ ִמגְ ָּּד ִלים הָּ ָּרזִ ים
.פָּ ָּנ ִסים ְו ֵז ֵרי הַּ ְפ ָּר ִחים
! הַּ פַּ ֲעמֹונִ ים ְמצַּ ְלצְ ִלים, הַּ ָּּי ֵרחַּ ָּגדֹול,הָּ רּוחַּ ָּק ָּשה...
..ִהגִ יעַּ לֵ יל ָּכל הַּ ְקדֹו ִשים
אֲ נִ י ֵמת ִּב ְש ִביל אֹור עָּ גּום...
,קֹורא
ֵ  אֲ נִ י.ֶשל הָּ ְרחֹובֹות
;חָּ פֵ ץ ְּב ָּכל גּו ִפי ְלחַּ ּיִ ים
;אֲ נִ י רֹוצֶ ה ִל ְהיֹות אָּ הּוב
אֶ ל ִמי ֶשעָּ שּו אֹו ִתי ִאלֵ ם
,אֲ נִ י ְמ ַּדּבֵ ר ְּב ִה ְת ַּי ְפחּות
ָּּד ִמי אָּ ֹדם ֵמאַּ הֲ בָּ ה
.גֹורם ִל ְשפָּ ַּתי ִליקֹ ד
ֵ
,אֲ נִ י רֹוצֶ ה ִל ְהיֹות אַּ חֵ ר
רֹוצֶ ה ֶשי ְִהיּו ִלי ָּי ַּד ִים
 ְואֲ נִ י ְמחַּ ֵּיְך,אֵ ינְ סֹו ִפיֹות
ְּב ִחּיּוְך ָּרחָּ ב אֶ ל הַּ ּבֶ כִ י
ֶשל כָּל אֵ לֶ ה אֲ ֶשר ָּש ְפכּו
!ְּד ָּמעֹות ִּבגְ לַּ ִלי
 הֲ אֶ ְפ ָּשר...
לֹו ַּמר כִ י הַּ ּוְ ָּר ִדים הַּ אֵ לֶ ה
?ְמיֻעָּ ִדים ְל ִל ִּבי הַּ ָּקבּור
! אַּ ָּתה ֵמת, הַּ לֵ ב, הַּ לֵ ב!ָּמחָּ ר ִת ְס ַּתּיֵם עֹוד ָּש ָּנה
. קֹור,ימנְ טַּ ִליזְ ם
ֶ סֶ נְ ִט
.הָּ ִעיר כֻלָּ ה ְמצַּ ְלצֶ לֶ ת
. הָּ רּוחַּ ְשחֹו ָּרה,הַּ ָּּי ֵרחַּ לָּ בָּ ן
.ִהגִ יעַּ לֵ יל ָּכל הַּ ְקדֹו ִשים

Vino, primero pura…
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Vino, primero pura,
vestida de inocencia;
y la amé como un niño.
Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes;
y la fui odiando sin saberlo.
Llegó a ser una reina
fastuosa de tesoros…
¡Qué iracundia de hiel y sin sentido!
Mas se fue desnudando
y yo le sonreía.
Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.
Y se quitó la túnica
y apareció desnuda toda.
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!

Yo no soy yo (Donador)
Yo no soy yo.
Soy este
que va a mi lado sin yo verlo;
que, a veces, voy a ver,
y que, a veces, olvido.
El que calla, sereno, cuando hablo,
el que perdona, dulce, cuando odio,
el que pasea por donde no estoy,
el que quedará en pie cuando yo muera.

...הֹורה
ָּ אׁשית ט
ִ ִהגִ יעָּ ה ֵר
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,הֹורה
ָּ אשית ְט
ִ ִהגִ יעָּ ה ֵר
;ְלבּו ָּשה ִּב ְת ִמימּות
.ְואָּ הַּ ְב ִתי אֹו ָּתה כְ מֹו ֶילֶ ד
יה
ָּ אָּ ז הֶ ח ִליפָּ ה אֶ ת ִּבגְ ֶד
,ִּב ְב ָּג ִדים ל ֹא זְ כּו ִרים ִלי
.מּודע
ָּ  ל ֹא ְּב, ָּאתיה
ִ אָּ ז ָּש ַּנ
ִהיא ַּנ ֲע ְש ָּתה ַּמ ְל ָּכה
... יטים ְמפֹ אָּ ִרים
ִ ְּב ַּתכְ ִש
!יתי
ִ  אֵ יזֹו ְמ ִרירּות חָּ ִו,אֵ י ֶזה ַּכעַּ ס
,אַּ ְך ִהיא ִה ְת ִחילָּ ה ְל ִה ְתפַּ ֵשט
. ְָּואֲ נִ י ִח ַּּיכְ ִתי אֵ לֶ יה
,יקה ִּב ְלבַּ ד
ָּ ִִהיא נִ ְשאָּ ָּרה ְּבטּונ
.ִּב ְת ִמימּו ָּתּה הַּ קֹו ֶד ֶמת
.ְושּוב הֶ א ַּמנְ ִתי ּבָּ ּה
יקה
ָּ ִִהיא הֵ ִס ָּירה אֶ ת הַּ טונ
.ְוהֹו ִפיעָּ ה ְלפָּ ַּני ְמע ְֻרטֶ לֶ ת
 הַּ פֹואֶ ְסיָּה,הֹו ְתשּו ַּקת חַּ יֹ ַּי
! ֶש ִלי ְל ֶנצַּ ח,הַּ ְמ ֻע ְרטֶ לֶ ת
)ּתֹורם
ֵ (ה
ַּ אֲ נִ י זה לא אֲ נִ י
.אֲ נִ י זֶה ל ֹא אֲ נִ י
אֲ נִ י זֶה אֶ חָּ ד
;ֶשהֹולֵ ְך ְלעֶ ְב ִרי ְּב ִלי ֶשאֶ ְראֶ הּו
,ִל ְפעָּ ִמים רֹואֶ הּו
; ַּּו ִל ְפעָּ ִמים שֹו ֵכח
, כְ ֶשאֲ נִ י ְמ ַּדּבֵ ר,ִמי ֶששֹו ֵתק ָּשלֵ ו
, כְ ֶשאֲ נִ י שֹו ֵנא,לֵ ב-ִמי ֶשסֹולֵ חַּ ַּרְך
,ִמי ֶשהֹולֵ ְך ְל ָּמקֹום ל ֹא ֶש ִלי
.מד כְ ֶשאָּ מּות
ֹ ִמי ֶש ַּּי ֲע

