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ָהאגָ לָ ןָּבצ'יאָ לּו
 מֹורִמז

O durere totdeauna mi-a fost singurătatea ta ascunsă, 
Dumnezeule, dar ce era să fac? 
Când eram copil mă jucam cu tine 
și-n închipuire te desfăceam cum desfaci o jucărie. 
Apoi sălbăticia mi-a crescut, 
cântările mi-au pierit, 
și fără să-mi fi fost vreodată aproape 
te-am pierdut pentru totdeauna 
în țărână, în foc, în văzduh și pe ape. 

ֵאב דּותָךִהת לי ָתהיָהי ידמַמת כְּ תת  סּומ ּבֹודְּ  ,ר 
 ?ַלֲעׂשֹותלי  ָהָיהה מַ  ך, ַא יםהֹוָהֱאל
ד יָהיית ָמַתי ל  ַׂשֵחק ָהייתי י   תָךִא  מְּ
ָפר ֵאיך תָךאֹו יתֵפַרק יֹוןמּוַבִד   .ַצֲעצּועַ  יםקמְּ
ָלהגָ לי ש   ָראּותַהפ ָכך-ַאַחר  ,דְּ

ליי תַ ירֹוש ע   לי, מּונ 
ָהייָת  ילּוב הּוָמַתילי  ש   ָקרֹוב ש 
ָתמיד ָךאֹות יתדּבַ יע  לְּ
 .םּוַבַמי ירוָּבֲאו, ָּבֵאש, ֲאָדָמהּבָ 

Între răsăritul de soare și-apusul de soare 
sunt numai tină și rană. 
În cer te-ai închis ca-ntr-un coșciug. 
O, de n-ai fi mai înrudit cu moartea 
decât cu viața, 
mi-ai vorbi. De-acolo unde ești, 
din pământ ori din poveste mi-ai vorbi. 

של ש   ריָחָתהז ֵּבין מ  ש לש   יָעָתהקּוש ש  מ   ש 
מ ניאֲ  ַצע ץֹוּבק ַר  יַעצְּ  .ּופ 

ָת ִנס םיַּבָשַמי בְּ  ַגרְּ  .יםֵמת ָארֹוןכְּ
 תוו  ַלמָ  ָקרֹוב יָת ָהי אל  ם ִא י, אֹו

 ,יםַלַחיִמ  יֹוֵתר
ַדֵּבר ָהייָת  ַאָת  ֵמֵאיפ ה. ֵאַלי מְּ  ,הש 

ַדֵּבר ֵאַלי פּוריִמס אֹו ֵמֲאָדָמה  . ָהייָת מְּ
În spinii de-aci, arată-te, Doamne, 
să știu ce-aștepți de la mine. 
Să prind din văzduh sulița veninoasă 
din adânc azvârlită de altul să te rănească subt aripi? 
Ori nu dorești nimic? 
Ești muta, neclintita identitate 
(rotunjit în sine a este a), 
nu ceri nimic. Nici măcar rugăciunea mea. 



ָכאן יםֹוָצניַּבק  ,היםֹוֱאל, יעַ תֹופ, ש 
ֵאַדע ה הַאתָ ה מַ  ש  ַצפ  נ מְּ  .יִממ 

 ָעלרּוַהמ ַהֵחץ ירוֵמֲאו סֹופִלת
ַיד ַרקִנז יםֵמֳעָמק  ?םיָנַפיכ ַחתתַ  ָךעַ פצ  לִ  ַאֵחר ּבְּ

ֵאינ אֹו ה ָךש   ?לּוםכ רֹוצ 
תל  יָהא הּותַהז   ַאָתה   נֹועַ  ילּבהַ , מ 
ע)  תג  ּומְּ תֹוָכה ל   א היא א(, ּבְּ

ַבֵק א ל   הַאָת   .ּוליֲאפ יָלתיפתא . ל  לּוםכ שמְּ
Iată, stelele intră în lume 
deodată cu întrebătoarele mele tristeți. 
Iată, e noapte fără ferestre-n afară. 
Dumnezeule, de-acum ce mă fac? 
În mijlocul tău mă dezbrac. Mă dezbrac de trup 
ca de-o haină pe care-o lași în drum. 

 עֹוָלָמה יםָנסִנכ יםַהכֹוָכב, הנֵ יה
ַיַחד  לי.ש   ֹותָרניַהַחק  ֹותיּובָהַעצם עִ  ּבְּ
 .ַהחּוץל א   ֹונֹותַחל ילּב לַליה , ז  היֵנה
הה מַ  וישָ ֵמַעכ, היםֹוֱאל ֱעׂש   ?א 

מ  יִמגּופ טַפשֵ ִמת. טַפשֵ ִמת לָךש   ַצעָּבא 
מֹו ןֹוטקִמִמ  כְּ עֹוז ר  ךַּבד   יםבש   .ר 


