
ֹחִלי  בַּ
În maladie 

 א
ידּות ַחָיה ְפצּוָעה י ַהְגדֹוָלה, ְבדִּ ידּותִּ ְבדִּ  בִּ

יש.  ָשעֹות ַעל ָשעֹות ֶאְשַכב.  ַאֲחרִּ
יר. י ַאף עֹוֵללֹות לֹא הֹותִּ  ַהגֹוָרל ָבַצר ְבַכְרמִּ

ְכָנע ָסַלח.  ַאְך ַהֵלב ַהנִּ
ים ָהֵאֶלה ַאֲחרֹוֵני ָיַמי ֵהם  ם ַהָימִּ  –אִּ

י  ָנא ְשֵקָטה,-ֱאהִּ
י ֶאת ָכֳחלֹו ַהָשֵקט ְריִּ יַח מִּ  ְלַבל ַיְדלִּ

י ֵמָאז. –ֶשל ַשַחק   ֵרעִּ
I 
În marea-mi singurătate, singurătate de jivină rănită, 
ceasuri peste ceasuri voi sta întinsă. Voi tace. 
Soarta a cules în via mea și nici aguridă n-a lăsat. 
Dar inima supusă a iertat. 
Dacă zilele acestea sunt ultimele-mi zile – 
doar de-oi fi potolită, 
să nu tulbure revolta-mi albastrul liniștit 
al tăriei – amică mie de-atunci. 

 ב
 ַבַלְיָלה ָבא ַהְמַבֵשר

י ָיַשב, ְשָכבִּ  ַעל מִּ
 ְשֵאר,-ָבְלטּו ַעְצמֹות ֵגוֹו ֵאין

 ָעְמקּו חֹוֵרי ֵעיָניו.
II 
Noaptea vestitorul a venit  
și la căpătâi mi-a stat, 
oasele spinării i-au boltit ne-nchipuit, 
orbitele i-au afundat. 

ְשַבר י נִּ י כִּ  ֲאַזי ָיַדְעתִּ
 ַהֶגֶשר ַהָיָשן,

 ֶשֵבין ֶאְתמֹול ְלֵבין ָמָחר
 ָתלּו ְיֵדי ַהְזָמן.

Atunci am știut că-i dărâmat 
podul din vechime, 
ce mâini de timp au atârnat 
între ieri şi mâine. 

ֵים ָעַלי ֶאְגרֹוף ָרֶזה,  אִּ



י ְצחֹוק ָזדֹון: ְשַמע לִּ  נִּ
יר ַהֶזה  ָאֵכן ְיֵהא ַהשִּ

יֵרְך ָהַאֲחרֹון!  שִּ
Pumn slab m-a amenințat 
și-un râs nemernic auzii: 
Poezia asta e de-adevărat 
ultima-ți din poezii! 

 ג
 ַהַאָתה הּוא ַהֵקץ? עֹוד ָצלּול ַהֶמְרָחב
ים ֵמָרחֹוק, ים עֹוד רֹוְמזִּ ֵלי ַהַחיִּ  ַעְרפִּ

 עֹוד ַהַשַחק ָתֹכל ְוַהֶדֶשא ָיֹרק,
 ֶטֶרם ְסָתו.

III 
Oare tu eşti sfârșitul? Încă limpede cuprinsul, 
din depărtare pâcla vieţii încă aluzii aruncă, 
iarba încă e verde și azuriu e înaltul, 
  și toamnă nu-i încă. 

י, ְלָבבִּ ין, ֵאין ְתלּוָנה בִּ  ֲאַקֵבל ֶאת ַהדִּ
י, יעֹוַתי ְוָטַהר ַשֲחרִּ  ֵהן ָאְדמּו ְשקִּ

י יבִּ ֵדי ְנתִּ ְיכּו ְבצִּ ים חִּ  ּוְפָרחִּ
י.  ְבָעְברִּ

Voi accepta sentința, în inima mea nu-s reproșuri, 
mi-au roșit apusuri, zori mi-au spălat curcubeu 
și flori au așteptat pe calea mea pe laturi 
                            în trecutul meu. 

 ד
 ְשָנת,-ַמה ֵלֶאה ַהֵלב ְבֵלילֹות לֹא

 ְשָנת ַמה ָכֵבד ָהֹעל.-ְבֵלילֹות לֹא
י ְלַנֵתק ַהחּוט,ַהֶא   ְשַלח ָידִּ

 ְלַנֵתק ַהחּוט ְוַלְחֹדל?
IV 
Ce obosită e inima în nopți cu somn ce nu ai, 
în nopți cu somn ce nu ai jugul nu e uşor. 
Să întind mâna-mi ca firul să-l tai, 
firul să-l tai şi să mor? 

 ַאְך ַהֹבֶקר אֹור;  ְבָכָנף ַזָכה
י הּוא דֹוֵפק ַבָלאט.ַעל חַ   לֹון ַחְדרִּ

 לֹא ֶאְשַלח ַהָיד ְלַנֵתק ַהחּוט.
י, עֹוד ְמָעט! בִּ  עֹוד ְמַעט לִּ



Dar dimineața-i lumină; cu aripă pură 
pe geamul camerei mele ciocănește blajin. 
Nu voi întinde mâna ca firul să-l tai, 
încă puțin inimă, încă puțin! 
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