
ְיםלְ חֹויתְהְ בְ בְ 
La spital 

ְְא
הּו ִהנֵּה ָוי ִהנֵּ ָך ַעל ָחׂשּוף ִהנֹו! ַהדְּ  ,ָידְּ

י ַעד ָקרֹוב דֵּ ׁש כְּ ַמשֵּ י ַעד נֹוָרא, לְּ דֵּ ִעיׁש כְּ ַהרְּ  .לְּ
ָלָמה ב ָלָמה, ַהַמָבט ַקר וְּ  ,ָאִדיׁש ַהלֵּ
ַצַער ָלָמה ַחד לֹא ָהָאח בְּ ָך יֵּ  ?ַצַערְּ

 
I 

Iată iat-o agonia! Iat-o că poți înțelege, 
cumplită pân-a zgudui, aproape pân-atinge. 
Și de ce-i inima indiferentă, de ce privirea stinge, 
de ce în durere felcerul cu durerea-ți n-o să se lege? 
 

דֶֹוה ָדֶוה ָאח לֹא ֶבל ָרֶפה!  לְּ ִרי סֵּ  ָנכְּ
ַענֹות ל מֵּ הּו, ָמה-ַעד ַהּסֹובֵּ ֲהִניעֵּ  – ָלנּוד מֵּ

ֹאַרח ָכָכה ר ַחָייו בְּ מּוד ָהָאָדם עֹובֵּ  ,ַגלְּ
בֹוא ָכָכה  – – ֲעִריִרי, ֲעִריִרי מּוָטל הּוא יֹומֹו בְּ

 
Nu-l chinuie pe felcer de chinuit! Străin e nesigur 
de-al suferindului chin, de motivatul lui legănat – 
așa-n lungul vieții trece omul stingher şi uitat, 
așa când îi vine ziua e-ntins singur, singur – – 

ְב
ית בֵּ ָהִקיץ בְּ ם-לְּ כֵּ  ,ַהחֹוִלים ַבֹבֶקר ַהׁשְּ

ל ַראת יֹום ָטפֵּ ָלחּוׁש, ִלקְּ  :וְּ
ְך ָבבֵּ ַׂשר לְּ ָעצֹות ִבבְּ ם, ִננְּ סֵּ ַכרְּ ץ וְּ  ,ִהָנעֵּ

י  :יֵּאּוׁש-ִׁשנֵּ
ָגִעים חּוט  י רְּ בֵּ ִנקְּ  ַחִיים ָהָרקּובבְּ

ָיד ַחָלָׁשה ִחיל בְּ ַהׁשְּ  לְּ
ׁשּוב   –ׁשּוב וְּ

ַדע ַהָבִריא ִמָשָעה ַהזֹאת ַהָקָׁשה  ?ַמה יֵּ
  
II 

A se trezi în spital dimineața la sculare, 
și a simți către zi insipidă și dură: 
Se înfig în carnea inimii, dinți de desperare, 
împuns şi muşcătură: 
În găuri de clipe fir putred de viață  



a strecura tot mereu 
cu nesiguranţă – 
Ce va şti sănătosul de ceasul cel greu? 
 

ית בֵּ ִׁשיְך ַאְך ַהחֹוִלים-בְּ  ַהיֹום ַמחְּ
ָלט ָלה ֻמׁשְּ ָבר ַהַליְּ  ;ּוכְּ

חּו ָיבֹואּו ַבָלאט נְּ  ַאֲחָריו ִיצְּ
 ;ַהָשלֹום, ַהָגדֹולַהִפיּוס 

דֹור ִיָשַמע רֹוזְּ א ַבפְּ י ָהרֹופֵּ  ,קֹול ַצֲעדֵּ
ְך ַרכֹות ָידֵּ ָעה בְּ ָנגְּ  וְּ

 .ֶנָחָמה-ַיד
ַדע ַהָבִריא ִמָשָעה ַהּטֹוָבה ַהזֹאת  ?ַמה יֵּ

În spital întunecă ziua pe coridoare 
și deja înstăpânită e noaptea; 
după ea vor veni și încet vor cădea 
pacea, împăcarea cea mare; 
paşi de doctor pe coridor o să sune, 
și te-a atins delicat pe mână  
mâna de compasiune. 
Ce va şti sănătosul de clipa cea bună? 

ְג
י ָיִדי ֶאת ַקח תֵּ  ,טֹובֹות ָיַדִים ִבׁשְּ

ִטיַפת ַאִחים  .ִבלְּ
נּו ינּו ָיַדעְּ נֵּ רּוָפה: ׁשְּ  ָהֳאִנָיה ַהּטְּ

ַטִחים חֹוף ִמבְּ  .לֹא ַתִגיַע לְּ
י ֶנָחָמה רֵּ ִדבְּ ָעִתי בְּ ה ִדמְּ חֵּ ִחיִדי , מְּ  –יְּ

ִׁשי ָמָרה  .ַנפְּ
נּו ינּו ָיַדעְּ נֵּ ד: ׁשְּ ן ַהנֹודֵּ  ַהבֵּ

כֹוָרה י ַהמְּ מֵּ ֶאה עֹוד ֶאת ׁשְּ  .לֹא ִירְּ
III 
Ia-mi mâna în două mâini bune, 
cum mângâie frate. 
Am știut amândoi: epava-n zadar 
tinde la țărmuri apărate. 
Zvântă-mi lacrimi cu alinări, unic al meu – 
sufletul mi-e amar. 
Am ştiut amândoi: fiul rătăcitor 
n-o să mai vadă din nou cerul originar. 
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