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ESZMÉLET

Földtől eloldja az eget
a hajnal s tiszta, lágy szavára
a bogarak, a gyerekek
kipörögnek a napvilágra;
a levegőben semmi pára,
a csilló könnyűség lebeg!
Az éjjel rászálltak a fákra,
mint kis lepkék, a levelek.

Kék, piros, sárga, összekent
képeket láttam álmaimban
és úgy éreztem, ez a rend —
egy szálló porszem el nem hibbant.
Most homályként száll tagjaimban
álmom s a vas világ a rend.
Nappal hold kél bennem s ha kinn van
az éj — egy nap süt idebent.

Sovány vagyok, csak kenyeret
eszem néha, e léha, locska
lelkek közt ingyen keresek
bizonyosabbat, mint a kocka.
Nem dörgölődzik sült lapocka
számhoz s szívemhez kisgyerek —
ügyeskedhet, nem fog a macska
egyszerre kint s bent egeret.

Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.

A teherpályaudvaron
úgy lapultam a fa tövéhez,
mint egy darab csönd; szürke gyom
ért számhoz, nyers, különös-édes.
Holtan lestem az őrt, mit érez,
s a hallgatag vagónokon
árnyát, mely ráugrott a fényes,
harmatos szénre konokon.

ןֹוחָּכִּפ

ץ2נֵּמַה ַרחַּשַֹה רִיּתִה
ַרהֹט–רַב>ִּב ;ץָ:אֵמ םי6ָחְׁש
ֵץּפDְמ ק:ֶח–לָּכ די6?ִה
;ַרהֹזַה םֹוי לֶא — םיFָלְּיַה —
,ַקהַֹּבה ביִעIי–אH לֶבֶה–לָּכ
Kנְּת תֶפֶחֹור תּוליִלOץ2נְצ!
,םַעֹנְּב ּוֲתחIנ הָלRיַּלַה
.ץֵע לַע םיִלָע ,םיTָּפ?ַפְּכ

 — יִליִלְכַחRו בֹהָצ ,לֹחָּכ
;ַחXָמWִתה יִּב תֹומֹולֲח ליִלְּב
 — יִּלִע ֹקח ּוהֶז :ִיּתְׁשַּג?ִה
ַ.עXָּפZי–אל ָקבָא–רֵּג?ַּג
ַחXֹוּפ יִּב לֶפֹאָּכ הָּתַע
.יִּלִז?ַּב בּוׁש ֹקחַה ;הֶז לָּכ
ַחIXי ֵתע ;יִּב [ַׁשֱח]י םֹוי–םֹוי
.יִלְצֶא ח^ְזִּת הָּמַח — ץּוחַּב

םיZנָצ ק^ ׁש2י ;יZנֲא םּונָצ
הֶּלֵא ׁשֶפ]נ–יֵׁשְפ_ ןיֵּב ;לַכֹא
םיZנָפְל יִּתְׂשַּפִח םָּנִח
.ַעלֶַּקה–ףַּכִמ ביִצIי ָןעְׁשִמ
עַלֶצ–יִלְצ [ֵּכַחWתZי אל ,הֵּנִה
:םיZנָּב — יִּבִל לֶאRו ,יִּפ לֶא
ֹול–אֵצָּמZי אH לּוָתחֶה ףַא
.םיZנְפִּב םַגRו ץּוחַּב רָּבְכַע

ַחיִחָצ ץֵע–יXיִזְּג לֶׁש לַגְּכ
:םָלֹוָעה הֶז לַע הֶז לָּטֻמ
,ַחיTְכOי ,רֹׁשZKי ,סַח>Zי הֵּנִה
,םָּלֻּכ תֶא ץֶפֵח לָּכ ץַחְלZי
.םַׂשּוה ֹוֻּקח רָבָּד לָּכ [ָּכ
,ַחיjֹשַ חיִמְצOי ןיֵאֶּשֹ הַמ ק^
,םַסְבZי ֹוח?ִּפ דיjתָעֶה ק^
.ַחיִּפַּכ ףָעRו ר^ֹוּפ — ש2ֹיַה

םיZנְָעטִּמַה תֹובְּכ^ ףֹוסְמִּב
ףֶׁשֶּנַּב ץֵע–ׁש:ֹׁש לֶא דָמְצZנ
 ,םִיָעט-רָזּומ — הָמָמְּד ׁשּוגְּכ
 .ֶבׂשֵָעה יִּפ לֶא עַגIנ יTְסָּב
  — בֶׁשl–ב^ רֵמֹוּׁשַל יִּתְב^ָא
 םִימָחְַּפה לַע ַץפm ֹוּלִצ
 תֶׁשֶּקִע הָצִיפK לַּטַה ץֹצRנִּב
 .םיZנWmַתּׁשַה תֹונֹוְרַּקה ןיֵּב



Im itt a szenvedés belül,
ám ott kívül a magyarázat.
Sebed a világ — ég, hevül
s te lelkedet érzed, a lázat.
Rab vagy, amíg a szíved lázad —
úgy szabadulsz, ha kényedül
nem raksz magadnak olyan házat,
melybe háziúr települ.

Én fölnéztem az est alól
az egek fogaskerekére —
csilló véletlen szálaiból
törvényt szőtt a mult szövőszéke
és megint fölnéztem az égre
álmaim gőzei alól
s láttam, a törvény szövedéke
mindíg fölfeslik valahol.

Fülelt a csend — egyet ütött.
Fölkereshetnéd ifjúságod;
nyirkos cementfalak között
képzelhetsz egy kis szabadságot —
gondoltam. S hát amint fölállok,
a csillagok, a Göncölök
úgy fénylenek fönt, mint a rácsok
a hallgatag cella fölött.

Hallottam sírni a vasat,
hallottam az esőt nevetni.
Láttam, hogy a mult meghasadt
s csak képzetet lehet feledni;
s hogy nem tudok mást, mint szeretni,
görnyedve terheim alatt —
minek is kell fegyvert veretni 
belőled, arany öntudat!

Az meglett ember, akinek
szívében nincs se anyja, apja,
ki tudja, hogy az életet
halálra ráadásul kapja
s mint talált tárgyat visszaadja
bármikor — ezért őrzi meg,
ki nem istene és nem papja
se magának, sem senkinek.

,ֵבאְּכַה הֹּפ םיZנְפִּב ,הֵּנִה
;ֶרֵבֵעמ ,םnשֹ אּוה ֵרּבְסֶהַה ַ[א
  ,ֵבהֹול — oֲעְצִּפ דֶלֶחַה
.לֵֶבּסַה ,םֹחַה WoשְֹפOנRו
 — לֶבֶכְּב oְּבִל ,דqְמִּת דֹוע–לָּכ
בXָסְּת םִא ,הֶּכְזִּת רֹור>ִּב
ֶןֶבא–תיֵּב Woתּוחֹונְל תֹונְבִל
.בֵּׁשOיWתZי תZיַּב–לַַעּב ֹוּב

לֵיּלַה תיְִּתחִַַּתמ יjתאnֹשIנ
 — ַקחrשַֹה–יֵּלִּגְלַּג לֶא יOניֵע
לֵא–ָקח גָ̂א ָרבֶָעה–לֹונ
.תַח^ֹוּפ תּוּיKִTמ ַתעDְּפִמ
ַתחִַּתמ ,יOניֵע בּושֹ יjתאnֹשIנ
;לֵלֹוהWִתּמַה יsֵא–םֹולֲח
קַחrשֹ יjתיִּלִּג דיִמָּת םnשֹ–יֵא
.לֵלֹומWִתּמַה קֹחַה דַבְּב

mֹשrשַֹה בtlי — טO] תַחַא.
;שֹיִא ,Woתּוֲרחַּב בּושֹ ֵרַּקּב יַלּוא
טְַעמ רֹורְּד בּושֹ oְל הֵּמַּד
 — ץZיַחIו ןֹוטֶּבּו בַחַט ןיֵּב
— שZֹיַע–י2נְּב ,הֵּנִהRו .יִּתְַבׁשָח
טַהָל םuֹוא — םיִָבכֹוּכַה
לZיrת–י2נ?D םִע םִיג?ֹוס ֹומְּכ
.דַעָל שֹיTֲחַּמַה אֶלֶּכַּב

,זַע יִּכ לֶזַ?ּב–יִכְּב יְִּתַעמnשֹ
.ַחֹוחיZנ–ַרטְמ קֹוחְצ יְִּתַעמnשֹ
uתיִאjשֹ יjְבXת–יWנ לֹומZזָּת,
;ַחֹּכWשִֹל רnשְֹפֶא אRוnשֹ–תּומְּד ק^Rו
ַחֹוחWשֹ ,דֹוע ַבהֹא יִח?ָּכ–לַע יִּכ
 — זָּלַה יrתֹולְִבס דֶבֹּכִמ
ַחֹכְּב ּולְּשַֹחRי ַעּוּדַמ
D?ֹוּת ,[ֵּמִמ םֹּדsזָּפ–תַע!

בָאtשֹ ,ֵרגֹוּב םvָא אּוה אּוה
;ֶתָבהֹוא םֵא אH ,ֹובָבְלִּב ןיֵא
ויָּיַח תֶא יִּכ עsֵּיtשֹ יִמ
ת]ָוּמַל הָפָסֹוהְּכ לֵּב6
תֵע בrשֹּוּת רֶׁשֲא הָאיִצְמִכRו
;ָבּיַח םuְמnשְֹל — ָהּוּבְגZי
,דֶבָע ,לֵא ,ֵןהֹּכ ֹוניֵאtשֹ יִמ
Hֹומְצַעְל א, Hויָחֶאְל א.



Hallgassuk meg az egész verset héberűl

ki tudja, hogy az életet
halálra ráadásul kapja

Ez héberűl úgy hangzik hogy 

ויָּיַח תֶא יִּכ עsֵּיtשֹ ִימ
ת]ָומַל הָפָסֹוהְּכ לֵּב6

 

Az meglett ember, akinek
szívében nincs se anyja, apja,
ki tudja, hogy az életet
halálra ráadásul kapja
s mint talált tárgyat visszaadja
bármikor — ezért őrzi meg,
ki nem istene és nem papja
se magának, sem senkinek.

Láttam a boldogságot én,
lágy volt, szőke és másfél mázsa.
Az udvar szigorú gyöpén
imbolygott göndör mosolygása.
Ledőlt a puha, langy tócsába,
hunyorgott, röffent még felém —
ma is látom, mily tétovázva
babrált pihéi közt a fény.

Vasútnál lakom. Erre sok
vonat jön-megy és el-elnézem,
hogy' szállnak fényes ablakok
a lengedező szösz-sötétben.
Igy iramlanak örök éjben
kivilágított nappalok
s én állok minden fülke-fényben,
én könyöklök és hallgatok.

,ןַּגַּב הָלְגZנ יִל רtשֹאָה
.ֹולי6 םZיrתאָמּו יִּדRנֹולְּב ,[^
ןvְַּפַּקה אֶׁשֶּדַה–רַּכ לַע
.ֹול יִּטִא יּוּדִּד — ֹוקֹוחWֹש הָּדִּד
,ּוּלִפֲא רֵח?ִח ,יַּפַלְּכ ֵץמְצִמ
,בַּכWשZֹנ םִימָחֶה ׁשֶפ:ָּב
ּוליִח>ִּב [יֵא ,דֹוע הֶאֹור יZנֲא
.ויnתֹומּולְּפ ןיֵּב רֹואָה ׁשֵּפWשִֹּפ

שֹיִח ןאָּכ .הָּלִסְּמַה לּומ יjתיֵּב
בֶ:ע–לָּכ טיִּבַא ;תֹונֹורK םיִפְלֹוח
שֹיִע?Oי תֹונֹוְרַּקה טַעrשֹ [יֵא
.תֶ:ּדַּבWִתּמַה [ֹוּמַה–ַתכWשֶֹח
ת:ֶהֹוּד [ָּכ הֹּפ ףֹוס–ןיֵא–ליֵלְּב
;שֹיFָא רֹואְּב םיִמIי ת^ּושֹ
תֶ:אּומ הnשְֹמjשֹ לָכְּב יZנֲאOו
.שֹיTֲחַמ ,יDְּפַ?מ לַע ןָעWשZֹנ

http://www.tau.ac.il/~tsurxx/Eszmelet/pickakhon.mp3
http://www.tau.ac.il/~tsurxx/Eszmelet/Mi-she_lamavet.mp3




A teljes szakasz tehát így hangzik:

בָאtשֹ ,ֵרגֹוּב םvָא אּוה אּוה
;ֶתָבהֹוא םֵא אH ,ֹובָבְלִּב ןיֵא
ויָּיַח תֶא יִּכ עsֵּיtשֹ ִימ
ת]ָוּמַל הָפָסֹוהְּכ לֵּב6
תֵע בrשֹּוּת רֶׁשֲא הָאיִצְמִכRו
;ָבּיַח םuְמnשְֹל — ָהּוּבְגZי
,דֶבָע ,לֵא ,ֵןהֹּכ ֹוניֵאtשֹ ִימ
Hֹומְצַעְל א, Hויָחֶאְל א.

Im itt a szenvedés belül,
ám ott kívül a magyarázat.
Sebed a világ — ég, hevül
s te lelkedet érzed, a lázat.
Rab vagy, amíg a szíved lázad —
úgy szabadulsz, ha kényedül
nem raksz magadnak olyan házat,
melybe háziúr települ.

Kezdetként, az első két sort szó szerint a következőképen fordítottam le:

,תּונֱָעה הֹּפ םיZנְפִּב ,הֵּנִה
;ֶרֵבֵעמ ,םnשֹ אּוה ֵרְּבסֶהַה ַ[א

Végül is, az első négy sor így hangzik:

,ֵבאְּכַה הֹּפ םיZנְפִּב ,הֵּנִה
;ֶרֵבֵעמ ,םnשֹ אּוה ֵרְּבסֶהַה ַ[א
  ,ֵבהֹול — oֲעְצִּפ דֶלֶחַה
.לֵֶבּסַה ,םֹחַה WoשְֹפOנRו

Az egész szakasz pedig így hangzik:

,ֵבאְּכַה הֹּפ םיZנְפִּב ,הֵּנִה
;ֶרֵבֵעמ ,םnשֹ אּוה ֵרְּבסֶהַה ַ[א
  .ֵבהֹול — oֲעְצִּפ דֶלֶחַה
.לֵֶבּסַה ,םֹחַה WoשְֹפOנRו
 — לֶבֶכְּב oְּבִל ,דqְמִּת דֹוע–לָּכ
בXָסְּת םִא ,הֶּכְזִּת רֹור>ִּב
ֶןֶבא–תיֵּב Woתּוחֹונְל תֹונְבִל
.בֵּׁשOיWתZי תZיַּב–לַַעּב ֹוּב

http://www.tau.ac.il/%7Etsurxx/Eszmelet/hu-hu_le'ekhav.mp3
http://www.tau.ac.il/~tsurxx/Eszmelet/haenut.mp3
http://www.tau.ac.il/~tsurxx/Eszmelet/hiney-bifnim_hasevel.mp3
http://www.tau.ac.il/~tsurxx/Eszmelet/hiney-bifnim_yityashev.mp3






Én fölnéztem az est alól
az egek fogaskerekére —
csilló véletlen szálaiból
törvényt szőtt a mult szövőszéke
és megint fölnéztem az égre
álmaim gőzei alól
s láttam, a törvény szövedéke
mindíg fölfeslik valahol.

 Ez héberűl így hangzik:

לֵיּלַה תיְִּתחִַַּתמ יjתאnֹשIנ
 — ַקחrשַֹה–יֵּלִּגְלַּג לֶא יOניֵע
לֵא–ָקח גָ̂א ָרבֶָעה–לֹונ
.תַח^ֹוּפ תּוּיKִTמ ַתעDְִּפמ
ַתחִַּתמ ,יOניֵע בּושֹ יjתאnֹשIנ
;לֵלֹוהWִתּמַה יsֵא–םֹולֲח
קַחrשֹ יjתיִּלִּג דיִמָּת םnשֹ–יֵא
.לֵלֹומWִתּמַה ֹקחַה דַבְּב

Sovány vagyok, csak kenyeret
eszem néha, e léha, locska
lelkek közt ingyen keresek
bizonyosabbat, mint a kocka.
Nem dörgölődzik sült lapocka
számhoz s szívemhez kisgyerek —
ügyeskedhet, nem fog a macska
egyszerre kint s bent egeret.

Héberűl a következő két sor szabja meg a szakasz rímeit:

Nem dörgölődzik sült lapocka
számhoz s szívemhez kisgyerek —

עַלֶצ–יִלְצ [ֵּכַחWתZי אל ,הֵּנִה
:םיZנָּב — יִּבִל לֶאRו ,יִּפ לֶא

Hallgassuk meg az egész szakaszt: 

םִינָצ קַר ֵׁשי ;ִינֲא םּונָצ
הֶּלֵא ׁשֶֶפנ–יֵׁשְפֻר ןיֵּב ;לַֹכא
םִינָפְל יִּתְׂשַּפִח ָםּנִח
.עַלֶּקַה–ףַּכִמ ביִָצי ןָעְׁשִמ
עַלֶצ–יִלְצ Hֵּכַחְִתי אל ,ֵהּנִה
:םִינָּב — יִּבִל לֶאְו ,יִפּ לֶא
ֹול–אֵצִָּמי אL לּותָחֶה ףַא
.םִינְפִּב םַגְו ץּוחַּב רָּבְכַע

http://www.tau.ac.il/~tsurxx/Eszmelet/nasatI_hamitmolel.mp3
http://www.tau.ac.il/%7Etsurxx/Eszmelet/cli-cela_banim.mp3
http://www.tau.ac.il/%7Etsurxx/Eszmelet/canum_bifnim.mp3






