ַסָ פִ יח

Rod sălbatec
יח
ַ ִ סָ פ.1
Rod sălbatec

 ִהיאַ ֵאחֲ ָרהַ ָלבֹוא.2
Ea întârzia să vie

 בגִ נָה.3
În grădină

 הֵ ןַיָצָ אנּוַבסָ ְך.4
Am ieşit la procesiune

 צִַפִַ ַיה.5
Aşteptare

חלִי
ֹ  ב.6
Din boală

ידּותיַהגְ דֹו ָלה
ִ ַבִ בְ ִד.א
I. În marea mea singurătate

ַבל ְי ַָלהַבָ אַה ְמבשֵ ר.ב
II. Noaptea vestitorul a venit

ַהא ָתהַהּואַה ֵקץ.ג
III. Chiar tu eşti sfârșitul

ַמהַלֵ ֶאהַה ֵלב.ד
IV. Ce obosită e inima

 וְ גםַההֵ דַנָדם.7
Chiar şi ecoul a tăcut

 עֵ ץַאגָס.8
Pom de pere

 הֵ ד.9
Ecou

ַ  בְ בֵ יתַהחֹולִ ים.11

La spital

ֵהַהנֵהּוַה ְדוָ י
ִ ַ ִהנ.א
I. Iată iat-o agonia

החֹולִים-ַ ְלהָ ִקיץַבְ בֵ ית.ב
II. A se trezi în spital

חַאתַי ִָדי
ֶ ַק.ג
III. Ia-mi mâna

 אֲ נִ י.11
Eu

 בדֶ ֶרְך.12
Pe drum

ַחֲ צִ יַפְ גִ ישָ ה, פְ גִ ישָ ה.13
Întâlnire, jumate întâlnire

 אֹשֶ רַשָ לֵ ו.14
Fericire calmă

 ְששֹונֹותַזְ עִ ִירים.15
Veselii miniatură

 זֶמֶ רַנּוגֶה.16
Vreme tristă

 ָאבִ יב.17
Primăvară

 כ ֵָאלֶהַבָ ָאבִ יבַיָמּותּו.18
Ca aceia vor muri primăvara

 ח ְד ִריַהֶ חָ דָ ש.19
Camera mea nouă

 ּובְ כֵןַ–ַה ְדרֹור.21
În fine – rândunica

 מֶַ ֶַרד.21
Revoltă

 ִא ְשתֹו.22
Nevasta lui

בּוַמכְ בָ ר
ִ תַש ִניתַשּורֹותַשֶ ִנכְ ְת
ֵ  ִל ְראֹו.23
Rânduri de mult scrise

 נִיב.24
Grai

 ב ֵנ ָכר.25
În străinătate

 ֵאינִיַקֹובְ ָלה.26
Nu depun jalbă

 ְנ ִקישתַד ְל ִתי.27
Clănţănit de uşă

 נפְ תּולִים.28
Cotituri

 ָרחֵ ל.29
Rahel

 חֲ לֹוםַב ָלהֹות.31
Coşmar

שֹורה
ָ ְ יֹוםַב.31
Zi de bună vestire

 כָאןַעלַפְ נֵיַהָ אֲ דָ מָ ה.32
Aici pe faţă de pământ

 כִ ינ ֶֶרת.33
Chineret

מּורה
ָ  ְת.34
Schimbare

 ֶאלַא ְרצִ י.35
Ţării mele

עֹודיַהֲ פכְ ֶפ ֶכת
ִ ֵ אֲ נִ יַמ.36
De când mă ştiu sunt schimbătoare

ִמ ֶּנגֶּד

Din potrivă

אּולי- פִ ְרחֵ י.37
Florile-poate

גֹורל
ָ  ִאםַצוַה.38
Dacă porunca soartei

 וְ אּוליַל ֹאַהָ יּוַה ְדבָ ִרים.39
Şi poate acestea n-au fost

 ֵא ִליָהּו.41
Ilie

 ִמיכל.41
Mihal

 בְ ִריתַההֵ ד.42
Pactul ecoului

 גןַנָעּול.43
Grădină ferecată

 חיִץ.44
Despărţitor

ֶרַשירי
ִ  סֵ פ.45
Cartea poeziilor mele

 בָ עִ יר.46
În oraş

 בְ אחדַגִ לְגּולי.47
Într-o reîncarnare a mea

 בִ ּקּור.48
Vizită

 בְ בֹוא.49
Oglindire

ַבּק ִיץ, ל ֹאַפעם.51
Nu o dată, vara

 יֹונ ָָתן.51
Ionatan

 ְלהָ ִקיץַוְ ָלדעת.52
A se trezi şi a şti

 הֶ עֱב ְר ָתַי ְָדָך.53
Ţi-ai trecut mâna

ֹאַגֹואל
ֵ
 ל.54
Nu mântuitor

 זֶמֶ ר.55
Cântare

 בלי ָלה.56
Noaptea

 ע ְרבִ ית.57
Seară

 ע ֲָק ָרה.58
Sterilă

 ִת ְק ְר ִאיַנָאַבִ ְש ִמי.59
Te rog s-o chemi ca pe mine

גֹורל
ָ .61
Destin

כֹורה
ֶ .61
Miner

 ָאבִ יב.62
Primăvară

 לְאֹורַהצֹהר.63
La lumina ferestruii

 ֵאיןַבְ ִלבִ יַעָ לֶיָך.64
Pe tine n-am pică

 א ָתהַלִ יַ–ַכְ ֶקדֶ ם.65
Tu mie – ca de mult

 הפֶתחַ ִנפְ תח.66
Deschiderea se deschide

יקה
ָ  ְש ִת.67
Tăcere

 שי.68
Dar

ַהֹור ִתי,י
ָ
ַא ְר ִצ, הֹוי.69
Oi, ţara mea, mamă

 ֵא ָקלִ יפְ טּוס.71
Eucalipt

 ִמ ֶנגֶד.71
Din potrivă

נְ בֹו

Nevo
 רקַעלַעצְ ִמיַלְ ס ֵפרַיָדעְ ִתי.72
Doar despre mine am ştiut povesti

 ָאבִ יב.73
Primăvară

 חֲ לִיבתַל ְי ָלה.74
Muls de noapte

 שבָ ת.75
Sâmbătă

ֹאַרפְ ָאהַהיָדַהּמֹוחֶ צֶ ת
ָ  וְ ִאםַל.76
Şi de n-a tămăduit mâna care loveşte

 בְ גנִיַנְ טעְ ִתיָך.77
În grădina mea te-am sădit

 ֵלבַאֱ מּונִ יםַ ִלי.78
Inimă de credinţă

יַספ ְר ִתיַעדַתֹם
ִ ִ ֶאתַכֻּל.79
Pe mine toată am povestit până la capăt

 ִמכְ ָתב.81
Scrisoare

 שָ כֵן.81
Vecin

 עלַהג ֶֹרן.82
În arie

 עִ םַשחר.83
În zori

 עצֶ בֶ תַאחֶ ֶרת.84
Tristeţe diferită

 עִ בְ ִריָה.85
Evreică

 לְידַהחלֹון.86
Lângă fereastră

 ְששֹונִיַהזָעִ יר.87
Bucuria mea mică

 חֹונִיַה ְמעגֵל.88
Honi desenatorul de cercuri

יע
ַ ִיתיַליֹוםַ–ַוְ ִהג
ִ ִ כֹהַצִ פ.89
Atâta am aşteptat la zi – şi-a venit

רַאיֹוב
ִ  ְתנָ"כִ יַ ָפתּוחַבְ סֵ ֶפ.91
Biblia mea e deschisă la a lui Iov carte

 ְּמֹוַי ִָדי.91
Cu propriile-mi mâini

חַאתַמבטַעֵ ינֶיָך
ֶ ֵהַאּק
ֶ  ִהנ.92
Iată voi lua a ochilor tăi privire

 אֲ וִ ירַפְ ָסגֹות.93
Aer de piscuri

אתי
ִ ַָגםַכִ יַחָ ט, אלַת ְר ִשיעֵ נִי.94
Nu mă condamna, chiar de-am păcătuit

 ִמ ְש ָא ָלה.95
Dorinţă

ֵילֹותַמ ֶּקדֶ ם
ִ
 בְ ל.96
În nopţi de demult

 נֶבֶ ט.97
Germen

 צְ בָ עִ ים.98
Culori

 בָ עִ יר.99
În oraş

 לָמָ הַ ִת ְרצֶ הַל ֲעקֹב.111
De ce vei vrea urmări

 עֶ ְדנָה.111
Gingăşie

ֲבֹותֹותַה ָאסּורַשֶ ָּקלעְ ִתי
ָ
 ע.112
Desişul interdicţiei ce-am împletit

קַאחָ ד
ֶ  וְ ָרצֹוןַר.113
Şi dorinţă-i doar una

 וְ לּו ַ ְי ָל ִדים.114
Şi de-am fi copii

 לְשבֵ רַוְ ִלבְ כֹות.115
A face să se spargă şi a plânge

 חג.116
Sărbătoare

 תפילה.701
Rugăciune

 רּוחַעֶ ֶרבַצֹו ֶננֶתַנ ְָשבָ הַבְ פָני.701
Vânt rece de seară î-mi suflă în faţă

 מֵ תי.701
Morţii mei

שיריםַשלאַכונסו

Poezii ce n-au fost cuprinse

 בִ תֹו.770
Fiica lui

קַאתַה ִדין
ֶ ֵ הצְ ד.777
Acceptă sentinţa

ַמּוטָ ב, כֵן.771
Da, e mai bine

 ָיג ְֹר ִתיַפֶ ןַ ֵי ֵלְך.771
M-am temut că se duce

 הֲ לְָךַ ֶנ ֶפש.771
Stare de spirit

 הכְ נָעָ ה.771
Capitulare

החֹולִים- בְ בֵ ית.771
În spital

יַנֹוע
ַ ִַבְ ל, בְ ל ֹאַנִ יב.771
Fără grai, cu nemişcare

 לְע ְרטֵ לַפִ צְ עֵ יַה ֶנ ֶפש.771
A despuia rănile sufletului

 כְ מֹוַ ֶפלֶ גַהָ ִרים.771
Ca pârâu de munte

םַמ ְסבִ יבֶ יָך
ִ  יֵשַי ִָמיםַ–ַהָ עֹו ָל.710
Sunt zile – lumea înconjurătoare

ַדֶ ֶרְךַהחיִים, הֹוי.717
Oi, drumul vieţii

 יָדֶ יָךַרכֹות.711
Mâinile-ţi moi

 כ ִֹחיַהֹולְֵךַ ָודָ ל.711
Puterea mi se duce, sărăceşte

 ְשפָת ִיםַנִצְ מָ דֹות.711
Buze se lipesc

םַאםַעֲשֶ ֶרתַמֹונִים
ִ  ג.711
Chiar dacă de zece ori

 הָ אחֶ ֶרתַהז ֹאת.711
Această cealaltă

 כִ בְ שתַהָ ָרש.711
Oaia săracului

ַ פָש ְט ִתיַיָדַ ְלב ֵּקשַרחֲ ִמים.711
Am întins mâna îndurare să ceară

דֹותַּוש ִבילִים
ְ
ָ ִמ ְשעֹולֵיַהש.711
Poteci şi cărări pe câmpie

 גנֵנּו.710
Grădina noastră

אזְ כֹרַל ֹאַאחת,ת
ֶ  זֹו ֶכ ֶר.717
Ţii minte,o să-mi amintesc nu odată

 אֲ נִ יַוְ א ָתה.711
Eu şi cu tine

 ִאשָ ה.711
Femeie

יַא ֱעצֹם
ֶ  עֵ ינ.711
Î-mi voi închide ochii

 כִ יַ ִלּטּוףַא ִחים.711
Că mângâiere de frate

 ֶזהַצוַהגאֲ ָוה.711
Acesta e ordinul mândriei

 ֶאלַהֶ הָ ִרים.711
Spre munţi

יַספ ְר ִתיַעדַתֹם
ִ ִ ֶאתַכֻּל.711
Pe mine toată m-am povestit până la capăt

 זִ כְ רֹונֹות.711
Amintiri

ַבְ מָ קֹוםַשָ םַ ִלבְ נִיםַבְ הָ מֹון, ביער.710
În pădure, loc cu mesteceni, mulțime adică

