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Como un ciego que cruza una calle en sueños 

y de repente lo abraza una mujer desnuda – 

así, sin cubiertas, sin mi foto de joven, 

sin chismes personales, sin nada – 

lee así, si puedes, mi libro de poemas. 

 
 

 

 

 

ֲחלֹום ִביׁש בַּ ר כְּ עֹובֵּ ר ׁשֶׁ מֹו ִאיׁש ִעוֵּ  כְּ
יֹרם, עֵּ ה בְּ ת אֹותֹו ִאשָּׁ קֶׁ בֶׁ חַּ  וִפתֹאם מְּ
י, עורַּ י נְּ ִלי ִצּלום ִמימֵּ ה, בְּ ִריכָּׁ ִלי כְּ  בְּ

לום  ִלי כְּ ִכילות, בְּ ִלי רְּ   –בְּ
י. ר ִׁשירַּ פֶׁ ת סֵּ ל, אֶׁ א, ִאם תוכַּ רָּׁ ה ִתקְּ כָּׁ  כָּׁ
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TIEMPO 
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Retener el aire 
 

Para retener el aire en un caso de emergencia debes 

mantener la cabeza fuera del agua,  

aspirar y juntar cuanto más aire 

concentrado y calculado en pequeños envases 

para un tiempo y una distancia sabidos por la nuca 

que se estira hacia atrás para acumular impulso 

como la cuerda del arco. 

 

 

ת ֲאִויר חַּ קַּ  לָּׁ
 

ת חַּ רַּ תְּ ֻמכְּ רום אַּ ת חֵּ עַּ ת ֲאִויר ִלׁשְּ חַּ קַּ  לָּׁ
ִפיק סְּ הַּ ִים לְּ מַּ ל הַּ עַּ ֹראש מֵּ ת הָּׁ ִרים אֶׁ הָּׁ  לְּ

ר ּיֹותֵּ ה ׁשֶׁ מָּׁ ֱאֹגר כַּ לֶׁ ֹטף וְּ חְּ  לַּ
ז ֻרכָּׁ יֶׁה מְּ ִּיהְּ  ֲאִויר ׁשֶׁ

ּנֹות טַּ ֲאִריזֹות קְּ ב בַּ ֻחשָּׁ  ומְּ
ף ֹערֶׁ ק יָּׁדועַּ בָּׁ חָּׁ רְּ מֶׁ ן ולְּ מַּ  ִלזְּ

תָּׁ  ִּנמְּ ההַּ נועָּׁ ת תְּ ֲאִצירַּ ִּנית בַּ  ח ֲאחֹורַּ
ת. ׁשֶׁ ל קֶׁ ר ׁשֶׁ מֹו יֶׁתֶׁ  כְּ
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Nombres  
 

Nombres y más nombres multiplicados, triturados, melodiosos,  

quien los pronuncia relincha como un caballo que llora en sueños.  

 

Nombres de calles, compañeros de escuela y sus hermanas,  

quien los pronuncia penetra en el espacio del clamor  

 

Nombres que revolotean por el aire y cantan con rara insistencia,  

como preservando un sitio prohibido,  

más allá de la risa y el llanto –  

 

Así sonaban las conversaciones de mis padres con sus paisanos  

acerca de lo que fue.   

 

 

 

מֹות  ׁשֵּ
 

ִלים  סָּׁ ֻסלְּ ִקים, מְּ ֻרסָּׁ נוִנִּיים, מְּ מָּׁ מֹות תְּ עֹוד ׁשֵּ מֹות וְּ  ׁשֵּ
ֲחלֹומֹו. ה בַּ מֹו סוס בֹוכֶׁ ל כְּ ם צֹוהֵּ ר אֹותָּׁ אֹומֵּ הָּׁ  ׁשֶׁ

          
ם  יהֶׁ יֹותֵּ ַאחְּ ה וְּ ִכתָּׁ ִרים לַּ חֹובֹות, ֲחבֵּ ל רְּ מֹות  ׁשֶׁ  ׁשֵּ

ה  קָּׁ עָּׁ צְּ חום הַּ נָּׁס ִלתְּ ם ִנכְּ ר אֹותָּׁ אֹומֵּ הָּׁ  ׁשֶׁ
 
ֻׁשּנָּׁה, ִמ  נות מְּ ׁשָּׁ קְּ עַּ ִרים בְּ ׁשָּׁ ֲאִויר וְּ ִפים בָּׁ עֹופְּ  תְּ

ר ָאסור, ל ֲאתָּׁ ִרים עַּ ם ׁשֹומְּ ִאּלו הֵּ  כְּ
ִכי  בֶׁ לַּ חֹוק וְּ צְּ ר לַּ בֶׁ עֵּ   -מֵּ

 
ם  נֵּי ִעירָּׁ י ִעם בְּ ל הֹורַּ ִשיחֹות ׁשֶׁ עו הַּ מְּ ְך ִנׁשְּ  כָּׁ

יָּׁה. הָּׁ ה שֶׁ ל מַּ  עַּ
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Nacimos aquí 
 

Nacimos aquí 

para ser jóvenes 

en un país joven 

sin abuelos, abuelas ni padres. 

A la noche 

en la comuna de niños 

en el medio del cuarto 

una gran bacinilla esmaltada 

esperaba ser llenada 

y afuera, al lado del comedor general, 

una gran superficie cubierta de césped 

de la especie de raíces cortas 

que se apresuran a trabarse entre sí. 

 
 Referencias al kibutz de antaño, con su casa de niños y el comedor común. 

 

 

אן נו כָּׁ דְּ  נֹולַּ
 

אן נו כָּׁ דְּ  נֹולַּ
ִעיִרים יֹות צְּ  ִלהְּ
ה ִעירָּׁ ץ צְּ רֶׁ אֶׁ  בְּ

הֹוִרים תֹות וְּ בְּ ִבים, סָּׁ ִלי סָּׁ  בְּ
ה לָּׁ יְּ ּלַּ  בַּ

ִדים לָּׁ יְּ ית הַּ בֵּ  בְּ
ל לָּׁ חָּׁ ז הֶׁ כַּ רְּ מֶׁ ד בְּ מַּ  עָּׁ
דֹול  ל גָּׁ יְּ מַּ  ִסיר אֶׁ

יו או ִצִפּיֹותָּׁ ּלְּ מַּ ִּיתְּ ה ׁשֶׁ פֶׁ צַּ  מְּ
ל ֹאכֶׁ ר הָּׁ יַּד ֲחדַּ חוץ, לְּ  ובַּ
דֹול גָּׁ א הַּ ׁשֶׁ דֶׁ עַּ הַּ רֵּ תָּׁ  ִהשְּ
ִׁשים רָּׁ שָּׁ י הַּ רֵּ יו ִקצְּ  ִיחורָּׁ

ו. דָּׁ ף יַּחְּ טֹופֵּ ִהצְּ ֲהִרים לְּ מַּ מְּ
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Aquí 
 

Ese es el dedo que indica y orienta. El que soltó del ovillo  

el hilo de mi primera mirada lúcida.  

Diez dedos confiados enrollé en él  

para que me condujera por los ángulos rectos del hebreo.  

 

Agachaba la cabeza en espera obediente  

cuando ella planchaba  

cintas azules y blancas para mis trenzas 

y pasaba el dedo húmedo de saliva por el hierro caliente.  

 

Es el dedo agrietado por el lavado de vajilla,  

el hinchado de dolor,  

el mocho.  

 

Su foto sobre mi cama.  

De ella nací. 

 

Se yergue frente a mi y me indica  

el primer mandamiento:  

Aquí.  

 

 ֹפה

 

ה  ת ִהִתירָּׁ עַּ קַּ פְּ ה. ִהיא ִמן הַּ מֹורָּׁ ע הַּ בַּ צְּ אֶׁ  זֹו הָּׁ
ִבין ִראׁשֹונָּׁה.  מֵּ ִטי הַּ בָּׁ ת חוט מַּ  אֶׁ

ּה  ִביבָּׁ ִתי סְּ כְּ רַּ ֲאִמינֹות כָּׁ עֹות  מַּ בָּׁ צְּ ר אֶׁ שֶׁ  עֶׁ
ִרית. ִעבְּ ל הָּׁ רֹות ׁשֶׁ ׁשָּׁ יְּ ִוּיֹות הַּ זָּׁ ִני בַּ הֹוִבילֵּ  לְּ

 
ה  ִצִפּיָּׁ ִתי בְּ נְּ כַּ ת ֹראִׁשי ִהרְּ ִניתאֶׁ תָּׁ ּיְּ  צַּ

ִנים בָּׁ ֻחִּלים ולְּ ִטים כְּ רָּׁ י סְּ מֹותַּ צַּ ה לְּ ִגֲהצָּׁ ׁשֶׁ  כְּ
. ֹרק ִפיהָּׁ ִבים בְּ טָּׁ קום, ֻמרְּ ֻקמְּ ן הַּ ל ֹדפֶׁ  עַּ

 
ִלים,  ת ִמכֵּ קֶׁ דֶׁ ִּנסְּ ע הַּ בַּ צְּ אֶׁ  זֹו הָּׁ

אֹוב,  כְּ ת ִממַּ חַּ תֹופַּ  הַּ
ת. מֶׁ ִגדֶׁ  הַּ

 
ִתי. ל ִמטָּׁ עַּ ּה מֵּ מונָּׁתָּׁ  תְּ

ִתי. דְּ ּנָּׁה נֹולַּ  ִממֶׁ
 
ה ִליה ִתי ומֹורָּׁ ֻעמָּׁ ת לְּ פֶׁ קֶׁ דַּ  יא ִמזְּ

ִראׁשֹון: ר הָּׁ ִדבֵּ ת הַּ  אֶׁ
 ֹפה.
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Fuerza  
 

Teníamos una fuerza nacida de la juventud y de la extranjería  

para vociferar poemas antes de conciliar el sueño en una cama de hierro  

y caer después, como Trumpeldor, de espaldas.  

 

Teníamos fuerza para andar en bicicletas de varón por el angosto 

sendero entre sepulturas cubiertas de finas y húmedas agujas de pino 

con los brazos abiertos – ¡miren! gritábamos.  

 

Desde lejos, desde el huerto de pomelos al otro lado de la ruta,  

respondía un adormilado zumbido de avispas. 

 

 
 Iosef Trumpeldor: Héroe de la colonización sionista muerto durante un ataque árabe en 1920. 

 
 

 ֹכחַּ 

 

רות זָּׁ עוִרים וִמן הַּ ּנְּ ד ִמן הַּ ּנֹולַּ נו ֹכחַּ ׁשֶׁ יָּׁה לָּׁ  הָּׁ
ל זֶׁ רְּ ה ֲעשויָּׁה ִמבַּ ִמטָּׁ נָּׁה בְּ שֵּ נֵּי הַּ ֹרחַּ ִׁשיִרים ִלפְּ  ִלצְּ

ן. דָּׁ קְּ רַּ פְּ דֹור, אַּ לְּ פֶׁ רומְּ מֹו טְּ ם, כְּ סֹופָּׁ ִלֹפל בְּ  וְּ
 

וַּ  רֶׁ ה בָּׁ מָּׁ ּנִַּים ִעם רָּׁ ל אֹופַּ ֹכב עַּ נו ֹכחַּ ִלרְּ יָּׁה לָּׁ רהָּׁ צַּ  ח הַּ
ִחים ִנים לַּ י ֳארָּׁ ֲחטֵּ ֻכסֹות מַּ בֹות מְּ צֵּ ין מַּ בֵּ  ׁשֶׁ

שוקֹות   ִים פְּ יָּׁדַּ נו. -בְּ קְּ עַּ או! צָּׁ  ִתרְּ
 

ִביׁש, כְּ ר לַּ בֶׁ עֵּ מֵּ לֹות ׁשֶׁ פֹומֶׁ ס הַּ דֵּ רְּ חֹוק, ִמפַּ רָּׁ  מֵּ
עֹות, רָּׁ ל צְּ נָּׁם ׁשֶׁ נֻמְּ זום מְּ  נֲַּענָּׁה ִזמְּ
נֶׁת.  ה ֹלא מובֶׁ פָּׁ שָּׁ רו בְּ ן ִדבְּ ם הֵּ  גַּ
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Tendremos un Estado 
 

Tendremos un Estado: este secreto  

fue revelado a mis padres por el extraño que hablaba en la radio,  

un hombre intimidante y sabelotodo que gemía plegarias en Shabat.  

 

Sobre eso no discutieron.  

Juntos y con rara calma  

escuchaba al hombre que decía Estados Unidos sí 

Rusia sí Guatemala sí  

y otros países que ni el álbum de estampillas conoce.  

 

Tendremos un Estado, me dijeron los dos  

¡oh! juntos.  

 

Por la mañana salí a ver si ya había un Estado  

y vi a Ezra junto a las eras fusil en mano.  

“Ezra”, dije, “¡ya tenemos Estado!  

¡Ya no hacen falta escondites de armas ni estado de alerta!  

¡No necesito ocultar balas  

en mi mochila escolar!”  

¿Acaso Ezra no se había enterado? 

 

En el piso del salón de actos yacía Uri Ganani, conductor del camión lechero, 

cubierto con una sábana negra hasta la cabeza.  

A su lado flameaban dos velas aunque no era Shabat.  

Le dispararon en la carretera de Yahud, repetían todos.  

Yahud, Yahud, Yahud, resonaban las paredes del salón.  

 

En Yahud, cuando se viaja en el autobús de línea,  

se ven muchas niñas con vestidos muy rosados.  

Corren y saltan así, con vestidos,  

con todo ese rosado horrible.  

Niñas de Yahud. Un Estado confuso.  

 
El poema alude a la votación en la Asamblea de la ONU el 29 de noviembre de 1947, que decidió la partición del territorio 

de Palestina en dos estados, judío y árabe. Al día siguiente tuvo lugar un atentado contra un autobús judío cerca de la 

aldea árabe Yahud. 

 

 

ִדינָּׁה נו מְּ יֶׁה לָּׁ  ִתהְּ
 

ה זֶׁ סֹוד הַּ ת הַּ ִדינָּׁה, אֶׁ נו מְּ יֶׁה לָּׁ  ִתהְּ
דיֹו,  רַּ הָּׁ ר מֵּ זָּׁ ִאיש הַּ י הָּׁ הֹורַּ ר לְּ  ִספֵּ

ת. בָּׁ ׁשַּ נות בְּ זָּׁ ה חַּ ֹכל, בֹוכֶׁ עַּ הַּ ִחיד, יֹודֵּ פְּ  ִאיׁש מַּ
 

חו. כְּ וַּ ם ֹלא ִהתְּ ה הֵּ ל זֶׁ  עַּ
ה ִדירָּׁ ה נְּ וָּׁ לְּ ׁשַּ ד, ובְּ יַּחַּ  בְּ
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ִאיׁש ִׁשיבו לָּׁ ִרית ִהקְּ בְּ צֹות הַּ ר ַארְּ ָאמַּ  ׁשֶׁ
ן ה כֵּ לָּׁ מַּ אטֶׁ וַּ ן גְּ יָּׁה כֵּ ן רוסְּ ה כֵּ ִריקָּׁ ל ֲאמֶׁ  ׁשֶׁ

ִכיר. בוִלים ֹלא מַּ בֹום הַּ ֲאִפּלו ַאלְּ צֹות ׁשֶׁ עֹוד ֲארָּׁ  וְּ
ם,  נֵּיהֶׁ רו ִלי ׁשְּ ִדינָּׁה, ָאמְּ נו מְּ יֶׁה לָּׁ  ִתהְּ

ד. יַּחַּ ּה, בְּ  אָּׁ
 

ר יֵּׁש מְּ  בָּׁ אֹות ִאם כְּ אִתי ִלרְּ ר יָּׁצָּׁ ֹבקֶׁ  ִדינָּׁהבַּ
ה. ס ִעם רֹובֶׁ דֵּ רְּ פַּ יַּד הַּ ד לְּ א עֹומֵּ רָּׁ זְּ עֶׁ ִאיִתי ׁשֶׁ רָּׁ  וְּ

ִדינָּׁה! נו מְּ ר יֵּׁש לָּׁ בָּׁ ִתי, כְּ רְּ א, ָאמַּ רָּׁ זְּ  עֶׁ
ר! ֹעצֶׁ ִליִקים וְּ ִריְך סְּ ר ֹלא צָּׁ בָּׁ  כְּ

ח דָּׁ קְּ ל אֶׁ דוִרים ׁשֶׁ ִביא כַּ חְּ הַּ ִריְך לְּ  ֹלא צָּׁ
ִּלי!  ר ׁשֶׁ פֶׁ סֵּ ית הַּ קוט בֵּ יַּלְּ  בְּ

א ׁשָּׁ  רָּׁ זְּ ִאם עֶׁ ע? הַּ  מַּ
 

ב, לָּׁ חָּׁ כֹוִנית הֶׁ ג מְּ ּנִָּׁני, נַּהַּ ב אוִרי גַּ כַּ ם ׁשָּׁ עָּׁ ית הָּׁ ת בֵּ פַּ ל ִרצְּ  עַּ
ֹראׁש.  חֹ ֹר, ֲאִפּלו הָּׁ ִדין ׁשָּׁ סָּׁ ה בְּ ֻכסֶׁ  מְּ

נֵּי נֵּרֹות ִאם ִכי ֹלא קו ׁשְּ לְּ ה דָּׁ פָּׁ ִרצְּ ל הָּׁ ת.   עַּ בָּׁ ב ׁשַּ רֶׁ  עֶׁ
רו.  ָאמְּ רו וְּ הוד, ָאמְּ ל יְּ ִביׁש ׁשֶׁ כְּ  יָּׁרו בֹו בַּ

ם. יְּ  עָּׁ ית הָּׁ ֲהדו ִקירֹות בֵּ הוד, ִהדְּ הוד יְּ  הוד יְּ
 

ה, רֹום יֶׁהודָּׁ ו דְּ קַּ ִעים בְּ ּנֹוסְּ ׁשֶׁ  ִביהוד, כְּ
ֹאד. ד מְּ ֻרדֹות עַּ לֹות וְּ מָּׁ דֹות ִבשְּ לָּׁ  רֹוִאים ֲהמֹון יְּ

לֹות,  מָּׁ ה, ִבשְּ כָּׁ צֹות כָּׁ קֹופְּ צֹות וְּ ן רָּׁ  הֵּ
ה זֶׁ ֹרד הַּ וָּׁ ל הַּ ֲחִריד.  ִעם כָּׁ מַּ  הַּ

דוֹ  לָּׁ ה.יְּ רורָּׁ ִדינָּׁה ֹלא בְּ ל יָּׁהוד. מְּ ת ׁשֶׁ
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El lugar que dejes 
 

El lugar que dejes por un momento, 

por razones de supervivencia, 

no quedará como era. 

A tus pies correteará el viejo perro, rabón y con una pata menos, 

desde lejos irrumpirá el llanto del bebé asfixiado por el humo de la estufa. 

Ante tus ojos será descuartizada la aburrida mujer  

en doce trozos ensartados en pinchos y comidos ante tus ojos, 

goteando aceite y un perfume conocido. 

Tus fatigados caballos cruzarán un mar rojo con el agua al vientre. 

 

El lugar que dejes por un momento, 

no quedará como. 

 

ֲעֹזב תַּ קֹום ׁשֶׁ מָּׁ  הַּ
 

ן מַּ ֲעֹזב אֹותֹו ִלזְּ תַּ קֹום ׁשֶׁ מָּׁ ה,-הַּ  מָּׁ
דות,  רְּ ְך ִהשָּׁ ֹצרֶׁ  לְּ

מֹו. ר כְּ אֵּ  הוא ֹלא ִישָּׁ
נָּׁב,  זָּׁ ל וְּ גֶׁ צוץ רֶׁ ן, קְּ קֵּ זָּׁ ב הַּ לֶׁ כֶׁ ץ הַּ רֹוצֵּ יָך ִיתְּ לֶׁ גְּ רַּ  לְּ

ּנור. תַּ ן הַּ ֲעׁשָּׁ נַּק בַּ ּנֶׁחְּ ִתינֹוק ׁשֶׁ ל הַּ יֹו ׁשֶׁ ע ִבכְּ קַּ חֹוק ִיבְּ רָּׁ  מֵּ
ִחים תָּׁ ר נְּ שָּׁ נֵּים עָּׁ ת ִלׁשְּ מֶׁ ֲעמֶׁ ׁשַּ מְּ ה הַּ ִאשָּׁ ח הָּׁ נֻתַּ ינֶׁיָך תְּ עֵּ  לְּ

ינֶׁיָך עֵּ לו לְּ יֵָּאכְּ ִרים וְּ בָּׁ רְּ בַּ י הַּ פודֵּ ל ׁשַּ ֲחלו עַּ ּיֻׁשְּ  ׁשֶׁ
ר. ם ֻמכָּׁ ן וֹבשֶׁ מֶׁ י ׁשֶׁ פֵּ  נֹוטְּ

נָּׁם יָּׁם ָאֹדם. ד ִבטְּ ִׁשים יֱֶׁחצו עַּ ֻמתָּׁ יָך הַּ  סוסֶׁ
 

ֲעֹזב אֹות תַּ קֹום ׁשֶׁ מָּׁ ןהַּ מַּ ה-ֹו ִלזְּ  מָּׁ

מֹו. ר כְּ אֵּ הוא ֹלא ִישָּׁ
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Goma de mascar  
 

Nadie vio lo que me ocurrió con una niña árabe 

en el verano de 1948, junto a la alambrada en Jaffa.  

Las gentes transportaban pianos y alfombras ajenos, 

hervían agua para beber.  

Otros marchaban con los brazos en alto.  

No fue un sueño. Tengo la boca reseca y el agua aún hierve,  

y entonces a través de la cerca le sugiero con gestos  

trocar su goma de mascar de boca mojada a boca seca 

por mi rebanada con manteca salada de los paquetes llegados de Norteamérica. 

Yo la miro y ella a mí, mascamos, no sonreímos.  

Moscas que comieron pus de sus ojos se posan en los míos.  

El agua hervida ya se ha entibiado. 

Eso ocurrió en julio del 48, 

cuando evacuaban a grandes y chicos desde el sur a Jaffa 

y a ambos lado de la alambrada marchaban refugiados de todo el mundo. 

 

ִטיק  סְּ  מַּ
 

ר.  דֵּ גָּׁ יַּד הַּ ִים לְּ ינָּׁתַּ ִשיִתי בֵּ עָּׁ ה שֶׁ ָאה מַּ  ִאיׁש ֹלא רָּׁ
ִטיִחים ִרים וׁשְּ תֵּ נְּ סַּ ת פְּ לַּ הֹובָּׁ קו בְּ סְּ  ֲאנִָּׁׁשים עָּׁ

ה. ִתּיָּׁ שְּ י הַּ ת  מֵּ חַּ תָּׁ רְּ הַּ ם, בְּ הֶׁ  ֹלא לָּׁ
לְּ  ִרים הָּׁ ה.ֲאנִָּׁׁשים ֲאחֵּ לָּׁ עְּ מַּ ִים לְּ  כו ִעם יָּׁדַּ

ל יָּׁה ֲחלֹום.  כָּׁ ה ֹלא הָּׁ ה -זֶׁ פֶׁ ׁש ִלי בַּ ְך יָּׁבֵּ  כָּׁ
ִחים ה עֹוד רֹותְּ ִתּיָּׁ שְּ י הַּ  ומֵּ

ִים: ת יָּׁדַּ פַּ ר ִבשְּ חָּׁ ה ִמסְּ ר ֲאִני עֹושָּׁ דֵּ גָּׁ ד לַּ עַּ ן ִמבַּ כֵּ  ובְּ
ה רוסָּׁ ת פְּ מורַּ ׁש תְּ ה יָּׁבֵּ פֶׁ ֹטב לְּ ה רָּׁ ִטיק ִמפֶׁ סְּ  מַּ

לוחָּׁ  ָאה מְּ מְּ ה.ִעם חֶׁ ִריקָּׁ ֲאמֶׁ או מֵּ בָּׁ ֲחִבילֹות ׁשֶׁ הַּ  ה מֵּ
כֹות. ּיְּ חַּ ִהיא ִבי, לֹוֲעסֹות, ֹלא מְּ ּה וְּ ה בָּׁ ִביטָּׁ  ֲאִני מַּ

ינַּי. ל עֵּ ִבים עַּ יַּשְּ ינֶׁיהָּׁ ִמתְּ עֵּ ה מֵּ לָּׁ לו ֻמגְּ ָאכְּ בוִבים ׁשֶׁ  זְּ
ִרים. ר פֹוׁשְּ בָּׁ חו כְּ תְּ רָּׁ ה ׁשֶׁ ִתּיָּׁ שְּ י הַּ  מֵּ

יוִלי  יָּׁה בְּ ה הָּׁ ה זֶׁ כָּׁ  8491כָּׁ
ׁשֶׁ  הכְּ בוׁשָּׁ כְּ יָּׁפֹו הַּ רֹום לְּ דָּׁ הַּ ִדים מֵּ לָּׁ יְּ הַּ ּנִָּׁׁשים וְּ ת הַּ  ִפּנו אֶׁ

ם. עֹולָּׁ ל הָּׁ ִליִטים ִמכָּׁ בו פְּ תֹובְּ ר ִהסְּ דֵּ גָּׁ י הַּ רֵּ בְּ נֵּי עֶׁ  וִמשְּ
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Diálogo 

 

En esta angosta cama 

junto a la agrietada pared de adobe  

llena de arañas y lagartos 

si me doy vuelta caigo al mar. 

 

En este duro y angosto lecho 

¿has venido a poseerme, ya habibi 

o a estrellar mi cabeza 

y la de mis niños contra la pared? 

 

¡Esta cama es mía! 

Cómo no te diste cuenta, 

mosca brillante y cruel. 

 

No necesito tus cantos. 

Necesito un sitio en la cama 

de mis padres. 

 

Viniste a dormir aquí por error. 

¡No es tuyo el velo de la novia! 

¿Por qué rompiste mis redes? 

 

 ִדיָאלֹוג 
 

ֹזאת ה הַּ רָּׁ צָּׁ ה הַּ ִמטָּׁ  בַּ
ֲערוִרּיֹות קַּ א ׁשְּ לֵּ ר מָּׁ מָּׁ יַּד ִקיר חֵּ  לְּ
ִמּיֹות מָּׁ ִביִׁשים ושְּ כְּ עַּ ִחּלֹות לְּ  מְּ

ם. ּיָּׁ ֹפל לַּ ְך אֶׁ פֵּ הַּ תְּ  ִאם אֶׁ

 

ֹזאת ה הַּ ׁשָּׁ קָּׁ הַּ ה וְּ רָּׁ צָּׁ ה הַּ ִמטָּׁ  בַּ
ת אֹוִתי,  עַּ דַּ אתָּׁ לָּׁ ִאם בָּׁ ִביִבי, הַּ  יָּׁא חַּ

ת ץ אֶׁ נַּפֵּ  ֹראִׁשי אֹו לְּ
י לַּ ת ֹראש עֹולָּׁ אֶׁ ל?  וְּ ֹכתֶׁ ל הַּ  אֶׁ

 

ִּלי! ֹזאת ִהיא ׁשֶׁ ה הַּ ִמטָּׁ  הַּ
ן, מַּ תְּ  ֹזאת ִמזְּ גַּׁשְּ יְך ֹלא ִהרְּ  אֵּ

ִרית.  זָּׁ ה, ַאכְּ ִריקָּׁ בְּ ה מַּ בובָּׁ  זְּ

 

ִיְך.  ִׁשירַּ קוק לְּ ינִֶּׁני זָּׁ  אֵּ

ה ִמטָּׁ קֹום בַּ מָּׁ  ִלי נָּׁחוץ הַּ
י.  ל הֹורַּ  ׁשֶׁ

 

את ִליֹׁשן כָּׁ  עות בָּׁ טָּׁ  אן.בְּ
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ְך ּלָּׁ ה ֹלא ׁשֶׁ ִכּלָּׁ ת הַּ  ִהיא!   ִהּנומַּ
י? ת קורַּ תְּ אֶׁ עְּ רַּ ה קָּׁ מָּׁ  לָּׁ
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Una vieja canción y doce reflexiones sobre una paloma 
 

Una paloma salvaje abre su pico en el siroco 

junto a los residuos de carne que dejó el perro. 

Picotea, picotea con las hormigas 

como un halcón más. 

 

1. 

Eras un encanto 

cuando tenías pestañas temblorosas 

y un cuello delicado 

toda tú bañada en plata 

pura. 

 

2. 

¿Has sido más que nada un ángel? 

Es cómodo 

agitar así 

la somnolienta mano 

shalom, paz. 

¿Por qué quisiste salir por la ventana? 

¿Querías traer a casa una condecoración? 

¿Te atrajo el azulado desierto 

semejante a la pureza? 

¿Quisiste desmayarte de absoluto? 

 

3. 

Tu piel es demasiado blanca. 

El sol de Jerusalén 

te acariciará el día entero. 

No podrás dormir una semana 

por las quemaduras. 

 

4. 

De dos en dos salieron del arca 

parpadeando.  

No comenzaron enseguida a depredar. 

 

5. 

Has demostrado que el diluvio no destruyó 

las raíces de olivo. 

Más profunda en la tierra está la raíz del mal. 

¿En qué viña ponzoñosa haces el amor?  

¿Y sobre qué construyes? 

 

6. 

Construir un nido 

proteger a los pichones 

del búho 

del águila 



 09 

del viento en el árbol  

del rayo 

de la abeja 

del mal de ojo 

de la peste 

de la plaga de primogénitos 

de la muerte en guerra 

de otras palomas 

de sus hermanos pichones 

y de sí mismos. 

 

7. 

Y la tierra está llena de hormigas 

negras, blancas, que escriben, 

algunas vuelan, otras hacen hormigueros. 

Entra, extenderán sobre ti sus alas, 

participaras de su mordaz plática 

encontrarás una familia. 

 

8. 

Cuenta cuántos te han quedado en casa. 

Aprende a aullar. 

Querrás vengarte. 

Tu garganta se fortalecerá y endurecerá. 

Tu voz se hará grave. 

 

9. 

Decían que conservó la imagen de paloma 

incluso en la sala de emergencias, pese a 

las radiaciones, las agujas y todo lo demás. 

Otros contaban sobre sus alaridos 

precisamente después del tratamiento. 

 

10. 

¡Sal ya de ti misma, paloma consentida! 

Sé original y lacerante. 

¡Baila al nuevo ritmo! 

¡Únete a una fuerza de consuelo! 

Señala con la cabeza hacia la pared 

así, 

te han enseñado a confiar sólo en la locura. 

 

11. 

Y ahora enciende el televisor: 

mujeres de todo el mundo te condenan 

gritan a coro arabiyeh falastin. 

Son más jóvenes y más nobles de espíritu que tú. 

Allí estás tú, como en un espejo parlante, 

hablando sobre paz y amor con voz ronca 

picoteando, cacareando, halcón entre halcones. 
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12. 

Cuándo me senté en las cálidas escaleras al viento, 

el aire estaba lleno de semillas de diente de león, 

el perro yacía junto a mí satisfecho de caricias, 

y una paloma salvaje, con el pico abierto, 

empujaba el plato de lata 

muy cerca de mí. 

 

 

 

ן ו ל יֹונָּׁה 81-ִׁשיר יָּׁׁשָּׁ הוִרים עַּ  ִהרְּ

 

ב,     רָּׁ יֹום ׁשָּׁ קֹור, בְּ ת מַּ עורַּ ה, פְּ רועָּׁ  יֹונָּׁה פְּ
ב.     לֶׁ כֶׁ הֹוִתיר הַּ ר ׁשֶׁ שָּׁ בָּׁ י הַּ יָּׁרֵּ יַּד ׁשְּ  לְּ
ת, ִעם     רֶׁ קֶׁ רְּ קַּ ת, מְּ רֶׁ נַּקֶׁ ִלים מְּ מָּׁ  נְּ
ִּנִצים.     ד הַּ ַאחַּ ה כְּ        ִנצָּׁ
  

 

8 
ה ִסימָּׁ קְּ ִיית מַּ  הָּׁ

ׁשֶׁ  ִטיםכְּ ְך ִריִסים רֹוטְּ יו לָּׁ  הָּׁ
ֹנג אר עָּׁ וָּׁ צַּ  וְּ

ף סֶׁ כֶׁ ית בְּ פֵּ ְך נֶׁחְּ ֻכּלֵּ  וְּ
ִמים.  תָּׁ

 
1 

ְך? אָּׁ לְּ ְך מַּ רֵּ ִעקָּׁ ִיית מֵּ  הָּׁ
ְך  ֹנחַּ כָּׁ

ת מֶׁ יָּׁד חֹולֶׁ  בְּ
ִריחַּ  פְּ הַּ  לְּ

לֹום. לֹום ׁשָּׁ  ׁשָּׁ
ר? ֹצהַּ הַּ את מֵּ צֵּ תְּ לָּׁ ִצית אַּ ה רָּׁ מָּׁ  לָּׁ

ה ִעטור? תָּׁ יְּ בַּ ִביא הַּ הָּׁ ִצית לְּ  רָּׁ
ה כָּׁ ׁשְּ ה מָּׁ ּלָּׁ חַּ לְּ חַּ כְּ ה הַּ מָּׁ מָּׁ שְּ ְך הַּ  אֹותָּׁ

ר? מֹו ֹטהַּ ה כְּ ֲאתָּׁ ִּנרְּ  ׁשֶׁ
לָּׁטות? ף ִמֻמחְּ ּלֵּ עַּ ִהתְּ ְך לְּ ק לָּׁ שֵּ חַּ  ִהתְּ
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3 
י. ן ִמדַּ בָּׁ ְך לָּׁ  עֹורֵּ

ִים לַּ רוׁשָּׁ ל יְּ ׁש ׁשֶׁ מֶׁ שֶׁ  הַּ
ם. לֵּ ְך יֹום ׁשָּׁ ף אֹותָּׁ טֵּ לַּ  תְּ

ִויֹות.  כְּ הַּ ִלי ִליֹׁשן מֵּ בועַּ ֹלא תוכְּ  ׁשָּׁ
 
9 

נִַּים ׁשְּ  הׁשְּ בָּׁ תֵּ או ִמן הַּ  נִַּים יָּׁצְּ
ִצים. מְּ צְּ מַּ  מְּ

ֹרף. ִחילו ִלטְּ ד ִהתְּ  ֹלא ִמּיָּׁ
 
5 

יִתים. זֵּ י הַּ ׁשֵּ רְּ ת ׁשָּׁ ל אֶׁ בול ֹלא ִחסֵּ מַּ הַּ תְּ ׁשֶׁ חְּ  הֹוכַּ
ע. רָּׁ ׁש הָּׁ ֹזאת ֹׁשרֶׁ ה הַּ מָּׁ ֲאדָּׁ ר בָּׁ ֹמק יֹותֵּ  עָּׁ

ה? ה ַאֲהבָּׁ תְּ עֹושָּׁ דֹום אַּ פוחַּ סְּ ה תַּ יזֶׁ ל אֵּ  עַּ
תְּ בֹונָּׁ  ה אַּ ל מָּׁ  ה?עַּ

 
6 

ן נֹות קֵּ  ִלבְּ
ִלים גֹוזָּׁ ל הַּ ֹמר עַּ  ִלׁשְּ

ֹאחַּ   מֵּ
 ִמּנֵּץ

ץ עֵּ רוחַּ בָּׁ  מֵּ
ק רָּׁ בָּׁ הַּ  מֵּ

ה בֹורָּׁ דְּ הַּ  מֵּ
ִין עַּ ע-מֵּ רָּׁ  הָּׁ

ה פָּׁ גֵּ  ִממַּ
כֹורֹות ת בְּ כַּ  ִממַּ

ה מָּׁ חָּׁ ִמלְּ ת בַּ וֶׁ  ִממָּׁ
רֹות  ִמּיֹוִנים ֲאחֵּ

ִלים גֹוזָּׁ ם הַּ יהֶׁ ֲאחֵּ  מֵּ
ם. מָּׁ צְּ עַּ  ומֵּ

 
7 

ִלים מָּׁ ָאה נְּ לֵּ ץ מְּ ָארֶׁ הָּׁ  וְּ
בֹות, כֹותְּ נֹות וְּ בָּׁ חֹורֹות, לְּ  ׁשְּ

ן בֹונֹות ִקִּנים. הֶׁ פֹות ומֵּ עֹופְּ ן מְּ הֶׁ  מֵּ
נָּׁף, ִיְך כָּׁ לַּ שו עָּׁ רְּ ִסי, ִיפְּ נְּ  ִהכָּׁ

ִנית צָּׁ עֹוקְּ ן הָּׁ תָּׁ ִשיחָּׁ ף בְּ תֵּ תַּ ִהׁשְּ  לְּ
ה. חָּׁ פָּׁ ֹצא ִמׁשְּ  ִלמְּ

 
1 

ִית. בַּ ְך בַּ ֲארו לָּׁ ה ִנׁשְּ מָּׁ ִרי כַּ פְּ  ִתסְּ



 22 

. ֹרחַּ ִדי ִלצְּ מְּ  תִ ִלְּ
ֹקם.תִ  ִצי ִלנְּ  רְּ

. חַּ שֵּ קַּ ִיתְּ ק וְּ זֵּ חַּ רֹונְֵּך ִיתְּ  גְּ
ה. בֶׁ עַּ ְך ִיתְּ  קֹולֵּ

 
4 

ה יֹוִנית עָּׁ ל הֹופָּׁ ה עַּ רָּׁ מְּ שָּׁ רו ׁשֶׁ  ִספְּ
רֹות מְּ ִמּיון, לַּ ר הַּ ֲחדַּ ם בַּ  גַּ

ה. ל זֶׁ כָּׁ ֲחִדירֹות וְּ נֹות, הַּ רָּׁ קְּ הַּ  הַּ
ָאגֹות ל ׁשְּ רו עַּ ִרים ִספְּ  ֲאחֵּ
ר מַּ ִטפול ִנגְּ הַּ ׁשֶׁ א כְּ קָּׁ וְּ  .דַּ

 
81 

ת! ֻפּנֶׁקֶׁ ְך, יֹונָּׁה מְּ מֵּ צְּ עַּ ר מֵּ בָּׁ ִאי כְּ צְּ  תֵּ
ת. רֶׁ קֹוִרית דֹוקֶׁ ִיי מְּ  ִתהְּ
ׁש! דָּׁ חָּׁ ב הֶׁ צֶׁ קֶׁ ִדי בַּ קְּ  ִתרְּ

ם! נַּחֵּ ִדי ִעם ֹכחַּ מְּ כְּ לַּ  ִתתְּ
ִקיר ל הַּ ֹראׁש אֶׁ ִביִעי ִעם הָּׁ צְּ  תַּ

ְך  כָּׁ
רוף. טֵּ ל הַּ ק עַּ ֹמְך רַּ ְך ִלסְּ דו אֹותָּׁ  ִלמְּ

 
88 

תְּ  ו ִתפְּ ׁשָּׁ כְּ עַּ יָּׁה:וְּ ִויזְּ לֶׁ טֶׁ ת הַּ  ִחי אֶׁ
ְך ּנֹות אֹותָּׁ גַּ ם מְּ עֹולָּׁ ל הָּׁ  נִָּׁׁשים ִמכָּׁ

ה. ֲהקָּׁ לַּ ִתין" בְּ סְּ לַּ ה פַּ ִבּיֶׁ  צֹוֲעקֹות "ֲערַּ
ִעירֹות ִויפֹות ן צְּ ְך.-הֵּ ׁש ִממֵּ  נֶׁפֶׁ

ת, רֶׁ ָאה דֹובֶׁ רְּ מַּ מֹו בְּ ם, כְּ תְּ   ׁשָּׁ  אַּ
רוד קֹול צָּׁ ה בְּ ַאֲהבָּׁ לֹום וְּ ל ׁשָּׁ ת עַּ מֶׁ  נֹואֶׁ

ת, מְּ  רֶׁ נַּקֶׁ ִּנִצים.מְּ ד הַּ ַאחַּ ה כְּ ת, ִנצָּׁ רֶׁ קֶׁ רְּ  קַּ
 
81 

, רוחַּ ֲחִמימֹות בָּׁ גֹות הַּ רֵּ דְּ מַּ ל הַּ ִתי עַּ בְּ י יָּׁׁשַּ תַּ  מָּׁ
יֹוִנים, בְּ עֹונֵּי סַּ רְּ א זֵּ לֵּ יָּׁה מָּׁ ֲאִויר הָּׁ  הָּׁ
ף, ֻלטָּׁ עַּ ומְּ בֵּ ִצִדי שָּׁ ץ לְּ ב רֹובֵּ לֶׁ כֶׁ  הַּ

קֹור ת מַּ עורַּ ה, פְּ רועָּׁ  יֹונָּׁה פְּ
ת צַּ  ּה אֶׁ קֹורָּׁ מַּ ה בְּ ִזיזָּׁ חמְּ פַּ ת הַּ חַּ  ּלַּ

ֹאד.  י מְּ לַּ ה אֵּ רֹובָּׁ  קְּ
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Muéstrame 
 

Muéstrame otra vez esas fotos 

de gente en un coche cerrado. 

Tengo que estar preparada. 

Muéstrame los ojos del niño 

que contempla la cara destrozada de su hermano.  

No ocultes la pila de cadáveres abrasados. 

Tengo que estar preparada. 

No en sueños, no antes de dormir, 

como si hubiera muerto con mi hermano en aquella guerra, 

noche a noche vomito mis entrañas hacia afuera, 

los gusanos las cosquillean 

y mi voz se paraliza. 

Muéstrame despierta, en la televisión, 

cómo un padre dice “salta por la ventana y corre”. 

Cómo un hombre aferró el revólver del enemigo. 

Muéstramelo otra vez. 

Tengo que estar preparada. 

 

ה ִלי אֵּ רְּ  הַּ

 

מונֹות תְּ ן הַּ ה ִלי ׁשוב אֹותָּׁ אֵּ רְּ  הַּ
ה. גורָּׁ כֹוִנית סְּ ל ֲאנִָּׁׁשים ִבמְּ  ׁשֶׁ
נָּׁה. יֹות מוכָּׁ ה ִלהְּ ִריכָּׁ  ֲאִני צְּ

ה ִלי. אֵּ רְּ ל ָאִחיו הַּ קֹות ׁשֶׁ ֻרסָּׁ ִנים מְּ פָּׁ בֹונֵּן בְּ ד ִמתְּ ל יֶׁלֶׁ ינִַּים ׁשֶׁ  עֵּ
ִוּיֹות ֲחרוכֹות. ת גְּ מַּ ה ֲערֵּ סֶׁ כַּ  ַאל תְּ

ִר  נָּׁה.ֲאִני צְּ יֹות מוכָּׁ ה ִלהְּ  יכָּׁ
נָּׁה, שֵּ נֵּי הַּ ֲחלֹומֹות, ֹלא ִלפְּ  ֹלא בַּ

ִהיא, ה הַּ מָּׁ חָּׁ ִמלְּ ת ִעם ָאִחי בַּ גֶׁ ִייִתי נֱֶׁהרֶׁ הָּׁ מֹו ׁשֶׁ  כְּ
ִני ִאים ִמִבטְּ י מוקָּׁ בַּ רָּׁ ה קְּ לָּׁ יְּ ה לַּ לָּׁ יְּ  לַּ

ם הֶׁ ִגים בָּׁ דְּ גְּ דַּ ִשים מְּ מָּׁ  רְּ
ק. ֻׁשתָּׁ קֹוִלי מְּ  וְּ

ִוי לֶׁ טֶׁ ִקיץ, בַּ הָּׁ ה ִלי בְּ אֵּ רְּ יָּׁה,הַּ  זְּ
רוִצי. ּלֹון וְּ חַּ הַּ ִצי מֵּ ר ָאב ִקפְּ יְך אֹומֵּ  אֵּ

ז. ח אֹויֵּב ָאחַּ דַּ קְּ ם אֶׁ יְך ָאדָּׁ  אֵּ
ת זֶׁה ׁשוב. ה ִלי אֶׁ אֵּ רְּ  הַּ

נָּׁה. יֹות מוכָּׁ ה ִלהְּ ִריכָּׁ  ֲאִני צְּ
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La cabra 

Sobre el mostrador de una carnicería en el barrio oriental 

había una cabeza, no muy grande, 

un poco enrulada, 

de una cabra negra 

de esas que trepan con tobillos delgados 

por las laderas de piedra del desierto. 

Tenía el ojo abierto 

y sobre todo 

cansado. 

Tenía el ojo abierto 

y cansado 

hasta el alma. 

Tenía el ojo abierto 

y en él un mundo 

de matarifes. 

 

ז עֵּ  הָּׁ

 

ִחית רָּׁ ִמזְּ ִעיר הַּ ִליז  בָּׁ ִאטְּ ל בָּׁ סָּׁ פְּ סַּ ל הַּ  עַּ
ת, צָּׁ ל קְּ תָּׁ ֻתלְּ דֹול, מְּ ב ֹראׁש ֹלא גָּׁ  יָּׁׁשַּ

ת ה ַאחַּ ֹחרָּׁ ז ׁשְּ ל עֵּ  ׁשֶׁ
ִקים ִים דַּ ֻסּלַּ רְּ קַּ ם בְּ לָּׁ צְּ צֹות אֶׁ פְּ קַּ מְּ ּלו ׁשֶׁ אֵּ  מֵּ

ר. בָּׁ ִמדְּ ל הַּ ן ׁשֶׁ בֶׁ אֶׁ ל ִקירֹות הָּׁ  עַּ
ה קוחָּׁ ה פְּ תָּׁ יְּ ּה הָּׁ ּלָּׁ ִין ׁשֶׁ עַּ  הָּׁ

ר ִעקָּׁ  ובְּ
ה.  ֲעיֵּפָּׁ

ה קוחָּׁ ה פְּ תָּׁ יְּ ּה הָּׁ ּלָּׁ ִין ׁשֶׁ עַּ  הָּׁ
ת ֲעיֵּפַּ  וַּ
ׁש.  נֶׁפֶׁ

ה קוחָּׁ ה פְּ תָּׁ יְּ ּה הָּׁ ּלָּׁ ִין ׁשֶׁ עַּ  הָּׁ
ם עֹולָּׁ ּה הָּׁ  ובָּׁ
ִגים. ל הֹורְּ  ׁשֶׁ

 
ִדי. ד גְּ מַּ ה עָּׁ כָּׁ רָּׁ ִמדְּ ל הַּ  עַּ

ז  עֵּ הָּׁ ם –וְּ ה ׁשָּׁ תָּׁ יְּ ִאם הָּׁ  הַּ
ה. תָּׁ יְּ  אֹו ֹלא הָּׁ
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Los chacales  

 

Cuando de día y de noche mamamos  

sirenas de vehículos no identificados  

volando por la carretera hacia cualquier parte, qué podemos hacer  

ante ese ulular incesante  

 

Cuando afuera se vuelve a oír el aullido  

de nuestra despeinada vecina la loca  

que corre gritando por la calle y su voz  

nos inyecta por dentro un terror compartido  

 

Cuando nuestra mente se espanta como la gallina  

arrebatada del corral en medio del sueño 

que aletea impotente  

el pico abierto y rígido, 

 

entonces los chacales de nuestra infancia vuelven a rondar  

las delgadas persianas de la vieja barraca  

con veneno palúdico, con ira rebosante  

con aullidos de yermo y destrucción.  

 

ִּנים תַּ  הַּ

 

ִקים נו יֹונְּ ה ֲאנַּחְּ לָּׁ יְּ ּלַּ ּיֹום ובַּ בַּ ׁשֶׁ  כְּ

ִתי ב ִבלְּ כֶׁ י רֶׁ לֵּ ל כְּ ִפירֹות ׁשֶׁ ֹזִהים-צְּ  מְּ
ִביׁש בְּ  כְּ ל הַּ ִסים עַּ ין אֹוִנים,טָּׁ  ִלי ִכוון, אֵּ

ִדים יֹורְּ ה עֹוִלים וְּ בָּׁ בָּׁ קֹולֹות יְּ  בְּ
 

ה לָּׁ לָּׁ ּה יְּ ת אֹותָּׁ עַּ מַּ חוץ ׁשוב ִנׁשְּ בַּ ׁשֶׁ  כְּ
ת פֶׁ ֹטרֶׁ מְּ ר, הַּ עָּׁ שֵּ ת הַּ רועַּ נו פְּ תֵּ נְּ כֶׁ ל ׁשְּ  ׁשֶׁ

ּה קֹולָּׁ חֹוב וְּ רְּ ת בָּׁ חַּ ה צֹורַּ צָּׁ רָּׁ  ׁשֶׁ
ת פֶׁ ֻׁשתֶׁ ה מְּ לָּׁ הָּׁ ִריק בֶׁ זְּ נו מַּ תֹוכֵּ  בְּ

 
מֹ  ׁשֶׁ תכְּ ֹגלֶׁ נְּ רְּ ינֵּי תַּ מֹו עֵּ ל כְּ הָּׁ נו ִנבְּ  חֵּ

ּלול הַּ ה מֵּ פָּׁ טְּ נום נֶׁחְּ ע ִנמְּ צַּ מְּ אֶׁ בְּ  ׁשֶׁ
ת ֹכלֶׁ ר יְּ ֹחסֶׁ ת בְּ רֶׁ פֶׁ רְּ פַּ ִהיא מְּ  וְּ

בול ק ִמִבלְּ ֻׁשתָּׁ קֹור מְּ ת מַּ רֶׁ  פֹועֶׁ
 

ִקיף הַּ ִרים לְּ נו חֹוזְּ דותֵּ ּנֵּי יַּלְּ  ָאז תַּ
ׁשָּׁ  ּיָּׁ ִריף הַּ צְּ ל הַּ ִקים ׁשֶׁ דַּ יו הַּ ִריסָּׁ ת תְּ  ןאֶׁ

ִציף  ם מֵּ עַּ זַּ ת, בְּ חַּ דַּ ל קַּ עַּ רַּ  בְּ
ן. בָּׁ ֻחרְּ ה וְּ מָּׁ מָּׁ ל ׁשְּ לֹות ׁשֶׁ  ִבילָּׁ
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Negociación 

 

En el toma y daca, por favor, 

un poco de daca. Esa es la noble tarea 

que ocupó a Mahoma en el séptimo cielo 

bajo la escéptica sonrisa de Musa: 

“Ellos no lo aceptarán. Aprende de mi experiencia”. 

Y cuenta la leyenda de la Roca que así, 

calculando cinco menos cinco menos cinco, 

nació y se consagró el profeta Mahoma. 

 

El patriarca Abraham fue el negociador por excelencia. 

El no se quemó la lengua con brasas 

ni comió tortas de estiércol. No fue crucificado 

ni caminó sobre las aguas. Se ocupaba de calcular 

cinco menos cinco menos cinco 

intentando preservar lo que hay. 

 

La negociación, oh la negociación,  

maneja soberano tu mundo. 

Enséñale al alma a regatear. 

No te detengas en los verdes números grabados en los brazos 

cargados de paquetes cuando acancemos por los tristes puentes, 

los puentes de la sangre entre los milenios. 

 

ן תָּׁ א ומַּ שָּׁ מַּ  בְּ

 

ל ֹזאת כָּׁ ּנָּׁא, בְּ ן, אָּׁ תָּׁ א ומַּ שָּׁ מַּ  בְּ
ֲאצִ  ה הָּׁ ֻעּלָּׁ פְּ ן. ֹזאת הַּ תָּׁ ת מַּ צָּׁ  יִליתִבקְּ

ִביִעי שְּ ִקיעַּ הַּ רָּׁ ד בָּׁ מָּׁ ק ֻמחַּ סַּ ּה עָּׁ בָּׁ  ׁשֶׁ
ה: ל מוסָּׁ ִני ׁשֶׁ קָּׁ פְּ ִחּיוְך סַּ ה בְּ ֻלוֶׁ  מְּ

יֹוִני". ד ִמִּנסְּ מַּ ה. לְּ זֶׁ דו בָּׁ מְּ ם ֹלא יַּעַּ  "הֵּ
ְך, כָּׁ אג' ׁשֶׁ רַּ ִמעְּ ת הַּ דַּ גָּׁ ת אַּ רֶׁ פֶׁ סַּ  ומְּ

ׁש מֵּ חֹות חָּׁ ׁש פָּׁ מֵּ חֹות חָּׁ ׁש פָּׁ מֵּ י חָּׁ ִחשובֵּ  בְּ
ּנָּׁ  ד הַּ מָּׁ ׁש.ֻמחַּ דֵּ קַּ ִהתְּ ד וְּ  ִביא נֹולַּ

 
ִחים. קְּ מַּ ִמתְּ יָּׁה ֲאִבי הַּ ם ָאִבינו הָּׁ הָּׁ רָּׁ  ַאבְּ

ִלים חָּׁ גֶׁ ׁשֹונֹו בְּ ת לְּ ב אֶׁ רַּ  הוא ֹלא צָּׁ
ב  לַּ ל עוגֹות צֹוָאה. הוא ֹלא ִנצְּ ֹלא ָאכַּ  וְּ

ק יָּׁה עֹוסֵּ ִחשוִבים הָּׁ ִים. בְּ ל מַּ ְך עַּ לַּ ֹלא הָּׁ  וְּ
ׁש מֵּ חֹות חָּׁ ׁש פָּׁ מֵּ חֹות חָּׁ ׁש פָּׁ מֵּ  חָּׁ

ּיֵּׁש.כְּ  ה שֶׁ ל מַּ ֹמר עַּ ה ִלׁשְּ ִּנסָּׁ  שֶׁ
 

ן תָּׁ א ומַּ שָּׁ מַּ ּה בְּ ן, הָּׁ תָּׁ א ומַּ שָּׁ ן מַּ כֵּ  ובְּ
ָך, ִרבֹון, מְּ ת עֹולָּׁ ל אֶׁ  נַּהֵּ

. חַּ קֵּ מַּ ִהתְּ ה לְּ מָּׁ ׁשָּׁ ּנְּ ת הַּ ד אֶׁ מֵּ  לַּ
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רֹועֹות זְּ ל הַּ ֲחתומֹות עַּ ֻרקֹות הַּ יְּ רֹות הַּ פָּׁ סְּ ק בַּ דֵּ קְּ דַּ  ַאל תְּ
אֹות, ׁשָּׁ  לָּׁ קְּ פֶׁ אֹות הַּ ֲעצוִבים,נֹושְּ ִרים הָּׁ ׁשָּׁ גְּ ל הַּ ל עַּ נַּהֵּ ִּנתְּ ה ׁשֶׁ  עָּׁ

ם. תָּׁ ִפירָּׁ ִליִׁשי ִלסְּ שְּ הַּ ִני וְּ שֵּ ף הַּ לֶׁ אֶׁ ין הָּׁ בֵּ ם, ׁשֶׁ דָּׁ י הַּ רֵּ ִגׁשְּ
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Paloma 
 

Cuando se oiga desde las montañas la señal de la tregua 

volaré desde la ventana del arca 

para posarme en la copa del primer algarrobo. 

Su fragancia viril apartará de mí por un momento 

la historia de nidos destruidos 

y pichones destrozados. 

 

 יֹונָּׁה
 

ה ת ֲהפוגָּׁ ִפירַּ ִרים צְּ הָּׁ ע ִמן הֶׁ מַּ ר ִתשָּׁ ֲאׁשֶׁ  כַּ
ר ֹצהַּ ח ִמן הַּ רַּ פְּ  אֶׁ

ִראׁשֹון. רוב הָּׁ חָּׁ ת הֶׁ רֶׁ מֶׁ ל צַּ ֹחת עַּ  ִלנְּ
רות כְּ יחַּ זַּ הרֵּ ּלָּׁ ה קַּ עָּׁ ׁשָּׁ ִּני לְּ ִריחַּ ִממֶׁ  ֹו יַּפְּ

ִצים. נֻפָּׁ ִלים מְּ גֹוזָּׁ דֹות ִקִּנים ֲהרוִסים וְּ  תֹולְּ
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Confesión 

 

Traicioné al árbol que soportó mi primera cuna. 

Abandoné el estrecho río y desdeñé su caudal,  

arranqué las negras conchas 

que conocen el dulzor de las aguas. 

Borré bien las montañas de azulina sombra, 

cuánto olvidé 

su lejana melodía olorosa a azucenas y toronjil silvestre. 

Descreí de la Piedra Superior. 

Traicioné al basalto 

y él sigue rodando, rodando.  

 

 ִודוי
 

ֲעִר  ת הָּׁ א אֶׁ ּנָּׁשָּׁ ץ ׁשֶׁ עֵּ ִתי בָּׁ דְּ גַּ ִראׁשֹונָּׁה.בָּׁ ה הָּׁ  יסָּׁ
ִתי. לְּ תֹולַּ אֹונֹו ִהסְּ ר, ִבגְּ צַּ ר הַּ ּנָּׁהָּׁ ת הַּ ִתי אֶׁ ׁשְּ  נָּׁטַּ

ֹחרֹות שְּ פֹות הַּ דָּׁ צְּ ת הַּ ִתי אֶׁ ׁשְּ לַּ  תָּׁ
ִים. מַּ ִתיקות הַּ ִבינֹות ִבמְּ מְּ  הַּ

ה ִלים, מַּ לָּׁ צְּ י הַּ ּלֵּ חַּ לְּ חַּ ִרים כְּ הָּׁ ת הֶׁ ֹאד אֶׁ ִתי מְּ קְּ חַּ  מָּׁ
ִתי חְּ כַּ  ׁשָּׁ

ה קָּׁ חֵּ רְּ ם הָּׁ תָּׁ רָּׁ ת ִזמְּ ר. אֶׁ בָּׁ ִמיר הַּ ׁשָּׁ ִצּיֹות וְּ רְּ יחַּ חַּ  ִעם רֵּ
יֹונָּׁה. לְּ עֶׁ ן הָּׁ בֶׁ אֶׁ ִתי בָּׁ ׁשְּ  ִכחַּ

ת לֶׁ זֶׁ בַּ ִתי בַּ דְּ גַּ  בָּׁ
ת. לֶׁ גֶׁ לְּ גַּ ת וִמתְּ לֶׁ גֶׁ לְּ גַּ ִהיא ִמתְּ  וְּ
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 Subió el nivel del Tiberíades  

 

Subió el nivel de aguas del lago Tiberíades  

y sigue subiendo y llena y remedia  

la carencia acumulada allí durante años  

que mataba los peces y a todo ser viviente sobre la tierra.  

aplastaba la música del arpa azul  

amargaba nuestras savias.  

 

¡Subió el nivel del Tiberíades!  

Quise gritar para que todos lo oigan  

pero vi que era imposible transmitirlo por e-mail al extranjero  

en algún otro idioma.  

 

Subió el nivel de aguas de nuestro Tiberíades.  

Llovió mucha lluvia nuestra  

lluvia cuya lengua madre es el hebreo.  

 

¿Cuándo os bañásteis por primera vez en el lago?  

Yo a los cinco años, desnuda de cuerpo y alma,  

el pedregullo liso y duro  

aún impide a mis vacilantes pies  

hallar estabilidad.  

 

A la luz de una luna amarilla cual flor de cactus  

nadábamos relajados en las aguas de nuestros amores  

tras un forzado día de trabajo sudoroso.  

 

Mirábamos incrédulos 

la transparencia de las alturas del Golán –  

reparadores velos violáceos y rosados. 

 

Y después desde un coche veloz en la montaña 

su fulgor se alejaba, innecesario. 

 

Durante años agonizó ante nuestra vista  

como niña adolescente  

resistiéndose a vivir por nosotros,  

padres ausentes.  

 

Y de repente este año 

su rostro se va rellenando.  

Antiguo párpado  

de nuestra pupila  

húmeda hoy de alegría. 
 

El lago Tiberíades tiene forma de arpa, de donde deriva su nombre hebreo Kineret. 

 

 

לָּׁ  תעָּׁ ִכּנֶׁרֶׁ ס הַּ לַּ  ה ִמפְּ
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ת  ִכּנֶׁרֶׁ ס הַּ לַּ ה ִמפְּ לָּׁ  עָּׁ
ם נַּחֵּ א ומְּ ּלֵּ מַּ ה ומְּ עֹולֶׁ ִׁשיְך וְּ מְּ הוא מַּ  וְּ

ִנים ְך ׁשָּׁ ׁשֶׁ מֶׁ ם בְּ ר ׁשָּׁ בֵּ טַּ יָּׁה ִמצְּ הָּׁ ר ׁשֶׁ סֵּ חָּׁ ת הֶׁ  אֶׁ
ץ ָארֶׁ י הָּׁ ל חַּ ת כָּׁ אֶׁ ה וְּ גָּׁ דָּׁ ת הַּ ִמית אֶׁ יָּׁה מֵּ הָּׁ  וְּ

ֹחל כָּׁ ִכּנֹור הַּ ִגינַּת הַּ ת נְּ ְך אֶׁ  מֹועֵּ
ר אֶׁ  רֵּ מָּׁ ינו.  מְּ חֹותֵּ  ת לֵּ

 
ת!  ִכּנֶׁרֶׁ ס הַּ לַּ ה ִמפְּ לָּׁ  עָּׁ

ם עו ֻכּלָּׁ מְּ ִּיׁשְּ ר ׁשֶׁ פֵּ סַּ ֹעק, לְּ ִציִתי ִלצְּ  רָּׁ
ִאי  ִאיִתי ׁשֶׁ רָּׁ חו"ל-וְּ יל לְּ ִאימֵּ ר בְּ ׁשָּׁ פְּ  אֶׁ

ת. רֶׁ ה ַאחֶׁ פָּׁ ׁשום שָּׁ ֹלא בְּ  וְּ
 

נו. לָּׁ ת ׁשֶׁ ִכּנֶׁרֶׁ ס הַּ לַּ ה ִמפְּ לָּׁ  עָּׁ
נו ּלָּׁ ם ׁשֶׁ ׁשֶׁ גֶׁ ד ֲהמֹון הַּ  יָּׁרַּ

ם ׁשֶׁ  ׁשֶׁ ִרית. גֶׁ ת ִאמֹו ִהיא ִעבְּ פַּ  שְּ
 

ת? ִכּנֶׁרֶׁ ם בַּ תֶׁ צְּ חַּ ִראׁשֹונָּׁה  ְּרָּׁ י לָּׁ תַּ  מָּׁ
ׁש, נֶׁפֶׁ ת גוף וָּׁ ׁש, ֲחשופַּ מֵּ ִגיל חָּׁ  ֲאִני בְּ

ׁשֹות  קָּׁ קֹות וְּ ִנים ֲחלָּׁ י ֲאבָּׁ ּלוקֵּ  חַּ
י  לַּ גְּ פֹות רַּ ת כַּ ִׁשילֹות אֶׁ כְּ ִין מַּ  ֲעדַּ

ֹצא יִַּציבות. ׁשֹות ִלמְּ גַּׁשְּ מְּ  הַּ
 

חַּ  אֹור יָּׁרֵּ רלְּ בָּׁ ח צַּ רַּ פֶׁ ֹהב כְּ  צָּׁ
ינו  י ַאֲהבֹותֵּ ימֵּ מֵּ ה בְּ חָּׁ וָּׁ ִחינו ִלרְּ  שָּׁ

ה.  עָּׁ ף זֵּ ס נֹוטֵּ ֻגּיָּׁ ה מְּ י יֹום ֲעבֹודָּׁ  ַאֲחרֵּ
 

ן  גֹולָּׁ י הַּ רֵּ ל הָּׁ ִקיפות ׁשֶׁ שְּ  -בַּ
ֻגִּלים ה סְּ מָּׁ לָּׁ י ַאחְּ ִעיפֵּ ִדים -צְּ רַּ דְּ רַּ     -וְּ
ּנו.  ֱאמַּ ֹלא הֶׁ נו וְּ טְּ  ִהבַּ

 
ר עַּ  ב דֹוהֵּ כֶׁ רֶׁ ר מֵּ ַאחַּ רוְּ הָּׁ  ל הָּׁ

ר.   יֻתָּׁ ק, מְּ חֵּ רַּ ר ִהתְּ זֹוהֵּ ּה הַּ יקָּׁ  חֵּ
 

ינֵּינו עֵּ ה לְּ סָּׁ סְּ ִנים גָּׁ  ׁשָּׁ
ת  רֶׁ גֶׁ בַּ ה ִמתְּ דָּׁ מֹו יַּלְּ  כְּ

יֹות נֶׁת ִלחְּ אֶׁ מָּׁ נו, מְּ לֵּ לָּׁ  ִבגְּ
ִרים.  דָּׁ  הֹוִרים נֶׁעְּ

 
נָּׁה  שָּׁ ִהּנֵּה הַּ  וְּ

ִאים.  לֵּ ִכים ומְּ נֶׁיהָּׁ הֹולְּ  פָּׁ
נָּׁה ה נֹוׁשָּׁ מורָּׁ  ׁשְּ
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ּלָּׁ  ִין ׁשֶׁ ת עַּ בַּ  נו  בָּׁ
ה. חָּׁ ה ִמִשמְּ חָּׁ ּיֹום לַּ  הַּ
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Canción de primavera 
 

Esta es nuestra primavera,  

entre siroco y ruidosa lluvia,  

y el sol, como una tapa de lata de conservas  

brilla chato,  

sudoroso y con acné.  

 

Esta es nuestra primavera,  

arroja montones de ropa al suelo,  

sopla nubes de polvo y pájaros migratorios,  

muerde subrepticiamente en carne viva, 

cierra de un portazo y desaparece. 
 

 

 ִׁשיר ָאִביב
 

נו ּלָּׁ ָאִביב ׁשֶׁ ה הָּׁ  זֶׁ
ִני ֲעקָּׁ קֹוׁש צַּ לְּ מַּ ִסין בְּ מְּ ֲחִליף רוחֹות חַּ  מַּ

ִחית ִׁשמו ל פַּ ה ׁשֶׁ סֶׁ ִמכְּ ש כְּ מֶׁ שֶׁ  ִריםוְּ
ה,  טוחָּׁ ת ׁשְּ צֶׁ נֹוצֶׁ  ִמתְּ

רות. גְּ י בַּ עֵּ ה וִפצְּ עָּׁ ה זֵּ ִזילָּׁ  מַּ
 

נו ּלָּׁ ָאִביב ׁשֶׁ ה הָּׁ  זֶׁ
ה פָּׁ ִרצְּ ל הָּׁ בוִׁשים עַּ לְּ ל מַּ מֹות ׁשֶׁ ִאיר ֲערֵּ ׁשְּ  מַּ

י נֹוד  ִצֳפרֵּ ק וְּ נֵּי ָאבָּׁ נְּ ף עַּ  נֹוׁשֵּ
י חַּ ר הַּ שָּׁ בָּׁ הַּ ה מֵּ ִגיסָּׁ ף נְּ  חֹוטֵּ
ם. לָּׁ נֶׁעְּ ת וְּ לֶׁ דֶׁ ת הַּ ק אֶׁ  טֹורֵּ
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El tiempo 
 

¡El tiempo! El tiempo que te lleva entender 

que eso sucedió. 

Que no hay, que no está, que estuvo y ya no está. 

¡Está muerto, muerto! Y no resucitará. 

No reaparecerá por descuido. 

No retornará de improviso. 

Tiempo de veneno 

por dentro y por fuera. 

Tiempo de venganza. De odio. 

Tiempo de incendiarlo todo 

por dentro y por fuera. 

Tiempo de morir todo el tiempo. 

Tiempo en que todo se vuelve piedra 

grande, gris, sospechosa, asechante. 

 

Tiempo de ser ciego a las diferencias 

entre los matices del rosado, 

tiempo de ser sordo al aullido del gatito callejero 

y al gemido del pichón agonizante. 

 

Tiempo en que hace falta sobrevivir. 

Con los dientes. Con las uñas. 

Tiempo del grito acallado. Tiempo de sangre. 

 

¿Cuánto, un año? ¿Diez? ¿Cien? ¿Mil? 

A mí me llevó treinta. 

La segunda vez sólo diez. 

Después comencé a vivir, 

a amar, a escuchar. 
 

ן  מָּׁ זְּ  הַּ

 

ִבין  הָּׁ ָך לְּ חַּ לְּ ּלֹוקֵּ ן ׁשֶׁ מָּׁ זְּ ן! הַּ מָּׁ זְּ  הַּ
ה.  רָּׁ ה קָּׁ זֶׁ  ׁשֶׁ

ינֶּׁנו.  ו אֵּ ׁשָּׁ כְּ ל עַּ יָּׁה, ֲאבָּׁ ין. ָאבוד. הָּׁ אֵּ  ׁשֶׁ
ה. ִחּיָּׁ ֹלא יָּׁקום ִלתְּ ת! וְּ ת, מֵּ  מֵּ

ת. עַּ דַּ ח הַּ סַּ הֶׁ  ֹלא יֹוִפיעַּ בְּ
. ִתיעַּ פְּ מַּ  ֹלא יָּׁׁשוב בְּ

ל עַּ רַּ ל הָּׁ ן ׁשֶׁ מָּׁ זְּ  הַּ
ח הַּ ִנים וְּ ה.ִבפְּ  וצָּׁ

ֹנא.  ל ִלשְּ ֹקם. ׁשֶׁ ל ִלנְּ ן ׁשֶׁ מָּׁ זְּ  הַּ
ֹכל ת הַּ ֹרף אֶׁ ל ִלשְּ ן ׁשֶׁ מָּׁ זְּ  הַּ

ה. חוצָּׁ הַּ ִנים וְּ  ִבפְּ
ן. מָּׁ זְּ ל הַּ מות כָּׁ ל לָּׁ ן ׁשֶׁ מָּׁ זְּ  הַּ
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ן בֶׁ יָּׁה אֶׁ ֹכל ִנהְּ הַּ ן ׁשֶׁ מָּׁ זְּ  הַּ
ת.  מֶׁ ה, זֹומֶׁ ה, ֲחׁשודָּׁ ה, ֲאֹפרָּׁ דֹולָּׁ  גְּ

  
ִלים  דֵּ בְּ הֶׁ רֹון לַּ ִעוָּׁ ן הַּ מַּ  זְּ

ין ג ֹרד, בֵּ וָּׁ  ֹונֵּי הַּ
תֹות פָּׁ ׁשְּ תול אַּ לְּ ל ֲחתַּ ִכי ׁשֶׁ בֶׁ ׁשות לַּ רְּ חֵּ ן הַּ מַּ  זְּ

ף.  ּלֵּ עַּ ב  ִמתְּ ל עֹורֵּ ל גֹוזַּ ה ׁשֶׁ ִריחָּׁ צְּ לַּ  וְּ
 

ֹרד.  ה ִלשְּ טָּׁ לָּׁ חְּ הַּ ן הַּ מַּ  זְּ
נִַּים.  רְּ ִצפָּׁ ים. ִעם הַּ ִשּנִַּ  ִעם הַּ

ם. דָּׁ ן הַּ מַּ ה. זְּ קָּׁ תְּ תַּ ִהׁשְּ ה ׁשֶׁ קָּׁ עָּׁ צְּ ן הַּ מַּ  זְּ
 

ה  מָּׁ ף? ׁשָּׁ  –כַּ לֶׁ ָאה? אֶׁ ר? מֵּ שֶׁ  נָּׁה? עֶׁ
לִׁשים.  ח ׁשְּ קַּ ה לָּׁ  ִלי זֶׁ

ר.  שֶׁ ק עֶׁ ה רַּ ִנּיָּׁ שְּ ם הַּ עַּ פַּ  בַּ
יֹות, ִתי ִלחְּ ּלְּ חַּ ְך ִהתְּ ר כַּ  ַאחַּ

ִׁשיב.  קְּ הַּ ֱאֹהב, לְּ  לֶׁ
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QUE SUS LABIOS 
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Que sus labios 

 

Que labios de varón fueran tan suaves 

como el tralúcido vientre de un pichón caído 

fue lo que me llenó de espanto 

cuando un muchacho me besó por primera vez. 

 

Permíteme hoy, antigua amiga, 

alabar la belleza del cuello del cisne 

y acariciar su gozoso orgullo. 

 

No me impidas elogiar la fugitiva suavidad 

que florece escondida 

en el gesto del hombre 

que aferra la rama de almendro. 

 

יו תָּׁ פָּׁ שְּ  ׁשֶׁ

 
ן כֹות הֵּ רַּ כְּ ר ֹכה רַּ בֶׁ גֶׁ ל הַּ יו ׁשֶׁ תָּׁ פָּׁ שְּ  ׁשֶׁ

ל זָּׁרוק ל גֹוזָּׁ ה ׁשֶׁ קופָּׁ ן ׁשְּ טֶׁ מֹו בֶׁ  כְּ
ִני ֱחִרידַּ הֶׁ ר ׁשֶׁ בָּׁ דָּׁ יָּׁה הַּ ה הָּׁ  זֶׁ

ק ִלי. ִראׁשֹונָּׁה נָּׁׁשַּ ר לָּׁ ת נַּעַּ  עֵּ
 

ה, ִתיקָּׁ עַּ ִתי הָּׁ ִדידָּׁ ּיֹום, יְּ ִׁשי ִלי הַּ רְּ  הַּ
וַּ  ל צַּ יֹו ׁשֶׁ ת יָּׁפְּ חַּ אֶׁ בֵּ ׁשַּ בורלְּ רְּ בַּ  אר הַּ

ת. ּנֶׁגֶׁ עַּ ִמתְּ תֹו הַּ ֲאוָּׁ ת גַּ ף אֶׁ טֵּ לַּ  לְּ
חַּ  בֹורֵּ ֹרְך הַּ ת הָּׁ ל אֶׁ ּלֵּ הַּ ִריִעיִני לְּ פְּ  ַאל תַּ

ִרים תָּׁ ִמסְּ חַּ בַּ פֹורֵּ ר  הַּ בֶׁ גֶׁ ל הַּ כונָּׁתֹו ׁשֶׁ  ִבתְּ
ד. קֵּ שָּׁ ה הַּ טֵּ ז מַּ  אֹוחֵּ
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Cuando me quedo sola 
 

Cuando me quedo sola me siento exhausta y quiero morir,  

arroparme en el edredón de la oscuridad 

hundirme en él como un submarino despedazado  

y cerrarme a dormir.   

 

Cuando me quedo sola mis fuerzas se derraman 

por todos los orificios de mi cuerpo y caen a tierra, 

me ahuecan, vaciada, aterrada,  

me lleva un viento implacable, como una pelusa. 

 

Cuando me quedo sola me quedo sin yo,  

tengo sólo un no hay esto  

y un no hay aquello ni lo otro,  

todas las ausencias sobre mí como una piedra. 

 

 

ד בַּ ת לְּ רֶׁ אֶׁ ֲאִני ִנׁשְּ ׁשֶׁ  כְּ
 

מות, ה לָּׁ רֹוצָּׁ ה וְּ צוצָּׁ ד ֲאִני מְּ בַּ ת לְּ רֶׁ אֶׁ ֲאִני ִנׁשְּ ׁשֶׁ  כְּ
ה כָּׁ ֲחׁשֵּ ל הַּ פוְך ׁשֶׁ נֹוצֹות הַּ ף בְּ טֵּ עַּ ִהתְּ  לְּ

ה צוצָּׁ ת רְּ לֶׁ מֹו צֹולֶׁ ּה כְּ ֹקעַּ בָּׁ  ִלׁשְּ
נָּׁה. ׁשֵּ ִמי בְּ צְּ ת עַּ ֲעֹצם אֶׁ לַּ  וְּ

 
י נוֹ  ד ֹכחֹותַּ בַּ ת לְּ רֶׁ אֶׁ ֲאִני ִנׁשְּ ׁשֶׁ ִליםכְּ  זְּ
ה מָּׁ ֲאדָּׁ ל הָּׁ י גוִפי אֶׁ חֵּ ל ִפתְּ  ִמכָּׁ

ה, לָּׁ ֹבהָּׁ ה, מְּ ִלים אֹוִתי ֲחלולָּׁ  אֹוזְּ
מֹוץ. ה כַּ עָּׁ ׁשָּׁ רוחַּ רְּ את בָּׁ  ִנשֵּ

 
ין ִלי ֲאִני ד אֵּ בַּ ת לְּ רֶׁ אֶׁ ֲאִני ִנׁשְּ ׁשֶׁ  כְּ

ה ין זֶׁ ק אֵּ ל, יֵּׁש ִלי רַּ לָּׁ  ִבכְּ
ּה ֲאהָּׁ הוא וַּ ין הַּ אֵּ  וְּ

י. לַּ ן עָּׁ בֶׁ ד אֶׁ חָּׁ ל אֶׁ כָּׁ  וְּ
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Pruébalo 
 

Pruébalo. Redímeme de la ignorancia de la verdad,  

buena o mala. Demuéstrame que tu amor es confiable  

 

como las superficies idénticas de dos triángulos distintos  

como el resultado de un análisis de sangre.  

 

Pruebámelo hoy una vez más 

y a la noche también. Y mañana. 

Y varias veces por noche, si se puede. 

 

No, no me digas que esta verdad imposible 

es un milagro como el maná, que apenas aparece  

ya se disuelve. 

 תֹוִכיחַּ 
 

ִאי ַאל אֹוִתי מֵּ . ִתגְּ ת,-תֹוִכיחַּ ֱאמֶׁ ל הָּׁ ה ׁשֶׁ ִדיעָּׁ יְּ  הַּ
ה אֹו ֹלא ה-יָּׁפָּׁ פָּׁ קֵּ ָך תְּ תְּ ַאֲהבָּׁ ה ִלי ׁשֶׁ אֶׁ רְּ ה. תַּ  יָּׁפָּׁ

 
ם תָּׁ צורָּׁ ִׁשים ׁשֹוִנים בְּ ֻׁשּלָּׁ נֵּי מְּ ל ׁשְּ ה ׁשֶׁ וֶׁ שָּׁ ח הַּ טַּ שֶׁ מֹו הַּ  כְּ

ם.  ִדיקֹות דָּׁ ה ִמבְּ דָּׁ בָּׁ עְּ ל מַּ ה ׁשֶׁ ׁשובָּׁ מֹו תְּ  כְּ
 

ם עַּ ּיֹום עֹוד פַּ ה הַּ ת זֶׁ  תֹוִכיחַּ ִלי אֶׁ
ר. חָּׁ ב. ומָּׁ רֶׁ עֶׁ ם בָּׁ גַּ  וְּ

ר. ׁשָּׁ פְּ ה, ִאם אֶׁ לָּׁ יְּ ּלַּ ִמים בַּ עָּׁ ה פְּ מָּׁ כַּ  וְּ
 

ִתי ִבלְּ ת הַּ ֱאמֶׁ הָּׁ ר ׁשֶׁ ֹזאת-הֹוי, ַאל ֹתאמַּ ִרית הַּ ׁשָּׁ פְּ  אֶׁ
ּלותֹו  גַּ ִעם ִהתְּ ן, ׁשֶׁ מָּׁ מֹו הַּ  ִהיא נֵּס, כְּ

ס. ד נָּׁמֵּ  ִמּיָּׁ
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Aljibe 

 

Soy un aljibe emponzoñado, 

le dije al ciervo 

que dilataba sus narices, 

todo en él está contaminado. 

Por las piedras fluye veneno. 

En el fondo 

hay un saco casi impermeable 

del que silenciosamente hieden  

ropas de muertos. 

 

A lo lejos, en el esplendor del día, las cigüeñas 

también se advierten una a otra 

de la contaminación. 

 

El aljibe está emponzoñado, 

le susurro al ciervo en la noche, 

el aljibe está totalmente envenenado. 

 

Y él lame con su lengua azul 

y dice: Una estrella. 

ר אֵּ בְּ  הַּ
 

ת, לֶׁ עֶׁ ר ֻמרְּ אֵּ  ֲאִני בְּ
ל ּיָּׁ אַּ ִתי לָּׁ רְּ  ָאמַּ

יו, ִחירָּׁ ת נְּ ִהיב אֶׁ רְּ מַּ  הַּ
ל. עָּׁ ּה ֻמרְּ ֹכל בָּׁ  הַּ

ס. רֶׁ ם אֶׁ ִנים זֹורֵּ ֲאבָּׁ  בָּׁ
ִעית קָּׁ רְּ קַּ  בַּ

ט. עַּ ה ִכמְּ ִקית ֲאטומָּׁ  שַּ
ּה ׁש בֹוֲאִׁשים בָּׁ רֶׁ  חֶׁ

ִתים. י מֵּ דֵּ  ִבגְּ
 

ֲחִסידֹות ּיֹום, הַּ ר הַּ ֹזהַּ חֹוקֹות, בְּ  רְּ
ת זוֹ  ִהירֹות זֹו אֶׁ זְּ ן מַּ  ַאף הֵּ

ִזהום. הַּ  מֵּ
 

ת, לֶׁ עֶׁ ר ֻמרְּ אֵּ בְּ ל הַּ  ֲאבָּׁ
ה, לָּׁ יְּ ּלַּ ל בַּ ּיָּׁ אַּ ת לָּׁ טֶׁ  ֲאִני לֹואֶׁ

ּה. ה ֻכּלָּׁ לָּׁ עָּׁ ר ֻמרְּ אֵּ בְּ  הַּ
 

ק קֵּ לַּ ה מְּ ֻחּלָּׁ כְּ ׁשֹונֹו הַּ הוא ִבלְּ  וְּ
ב. ר: כֹוכָּׁ אֹומֵּ  וְּ
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Me casaré contigo 

 

Me casaré contigo, hombre sabio  

con tu docena de pechos  

y un único ojo bueno.  

Me casaré contigo, con tu voz  

que sabe siempre a dátil  

y con tus palmas tendidas para atrapar  

en vuelo las nueces de mi cabeza.   

 

Nos encontramos de casualidad bajo el palio nupcial  

hace treinta años. Nos fotografiamos 

y enseguida nos sentamos a moler especias rojas y amarillas,   

a picotearnos mutuamente las crestas.  

 

Ahora que mi corazón está tierno y perfumado  

y en mis mejillas se cuecen tortillas  

me digo que me casaré contigo  

a pesar de que no pediste mi mano como es debido,  

y me pongo a bailar.  

ָך א לְּ ּנָּׁשֵּ  אֶׁ
 

ם כָּׁ ר חָּׁ בֶׁ ָך, גֶׁ א לְּ ּנָּׁשֵּ  אֶׁ
ִים דַּ ר ׁשָּׁ יסַּ רֵּ ל תְּ עַּ  בַּ
ה. ת טֹובָּׁ ִין ַאחַּ עַּ  וְּ
ָך קֹולְּ ָך, ׁשֶׁ א לְּ ּנָּׁשֵּ  אֶׁ
ִמיד ר תָּׁ מָּׁ תָּׁ ם הַּ עַּ טַּ  בְּ

ֹלט רושֹות ִלקְּ יָך פְּ פֹותֶׁ כַּ  וְּ
ע י ֹראִׁשי ִבמְּ ת ֱאגֹוזֵּ ם.אֶׁ  ופָּׁ

 
ה ֻחפָּׁ ת לַּ חַּ נו ִמתַּ ׁשְּ גַּ ה ִנפְּ רֶׁ ִמקְּ  בְּ
נו מְּ ּלַּ טַּ נָּׁה. ִהצְּ ֹלִשים ׁשָּׁ נֵּי ׁשְּ  ִלפְּ

ִנים  נו, מוכָּׁ בְּ יַּשַּ ד ִהתְּ  וִמּיָּׁ
ֲאֻדִמים, ֻהִבים וַּ ִליִנים צְּ בְּ ֹתש תַּ  ִלכְּ

ת. ֹבלֶׁ רְּ כַּ ת הַּ זֹו אֶׁ ה לָּׁ ר זֶׁ נַּקֵּ  לְּ
 

ִני יחָּׁ רֵּ ְך וְּ ִּלִבי רַּ ׁשֶׁ ו כְּ ׁשָּׁ כְּ  עַּ
ׁשוקֹותובִ  קְּ מֹות ׁשַּ מְּ חַּ יַּי ִמתְּ חָּׁ  לְּ

ָך א לְּ ּנָּׁשֵּ אֶׁ ִלִבי ׁשֶׁ ת ֲאִני בְּ רֶׁ  אֹומֶׁ
אות, ּיָּׁ ת יִָּׁדי כַּ תָּׁ אֶׁ ׁשְּ ֹּלא ִבקַּ ל ִפי ׁשֶׁ  ַאף עַּ

ֹקד. ה ִלרְּ ִחילָּׁ תְּ  ומַּ
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Pediré tu mano 
 

Pediré tu mano 

hombre encantador  

cuyos miembros todos  

se han fraguado en néctar.  

¿Querrás ser mi hombre?  

 

Diez días 

aguardaré paciente tu respuesta 

diez días  

sin comer ni beber 

diez días 

postrada en el rellano de la escalera  

aunque me golpeen los vecinos  

con una manguera.  

 

Entonces probaré suerte  

con otro hombre 

con miembros forrados en seda. 

¿Querrás ser mi hombre?  

ָך ת יָּׁדְּ ׁש אֶׁ קֵּ  ֲאבַּ
 

ָך ת יָּׁדְּ ש אֶׁ קֵּ  ֲאבַּ
ר ֲחמודֹות בֶׁ  גֶׁ
יו רָּׁ יבָּׁ ל אֵּ כָּׁ  ׁשֶׁ
י צוף. צוקֵּ  יְּ

ִאיׁש? יֹות ִלי לְּ ה ִלהְּ צֶׁ  ִתרְּ
 

ה יִָּׁמים רָּׁ  ֲעשָּׁ
ָך תְּ ׁשובָּׁ ִנימוס ִלתְּ ה בְּ כֶׁ  ֲאחַּ

ה יִָּׁמים רָּׁ  ֲעשָּׁ
ה תֶׁ ׁשְּ ֹלא אֶׁ ל וְּ  ֹלא ֹאכַּ

ה יִָּׁמים רָּׁ  ֲעשָּׁ
מַּ  ר הַּ ֲחדַּ ץ בַּ בַּ רְּ גֹותאֶׁ רֵּ  דְּ

ִנים כֵּ שְּ ם יַּכוִני הַּ  ִאם גַּ
ִצּנֹור גוִמי.  בְּ

 
ִלי  זָּׁ ת מַּ ה אֶׁ  אֹו ָאז ֲאנַּסֶׁ

ר ר ַאחֵּ בֶׁ ל גֶׁ צֶׁ  אֵּ
ִׁשי. י מֶׁ סוכֵּ יו נְּ רָּׁ יבָּׁ אֵּ  ׁשֶׁ

ִאיׁש? יֹות ִלי לְּ ה ִלהְּ צֶׁ  ִתרְּ
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El hombre tierno 
 

El hombre tierno se dirigió a mí al menguar la luz  

sus palmas manaban aguas suplicantes  

su boca sellada con una gran piedra.  

 

Con el lienzo afelpado 

arropé sus laxos dedos  

entre mis cálidas manos  

y él se acercó más y más.  

ְך רַּ ר הָּׁ בֶׁ גֶׁ  הַּ
 

אֹור ינו הָּׁ לֵּ ׁש עָּׁ לֵּ חָּׁ הֵּ י בְּ לַּ נָּׁה אֵּ ְך פָּׁ רַּ ר הָּׁ בֶׁ גֶׁ  הַּ
יו נ פֹות יָּׁדָּׁ ִׁשיםכַּ קְּ בַּ ִים מְּ פֹות מַּ  ֹוטְּ

ה. דֹולָּׁ ן גְּ בֶׁ אֶׁ תום בְּ  ִפיו סָּׁ
 

ה ִעירָּׁ שְּ ִטית הַּ ֲאלונְּ ת הָּׁ ִתי אֶׁ כְּ רַּ  כָּׁ
פויֹות רְּ יו הָּׁ עֹותָּׁ בְּ צְּ ל אֶׁ  עַּ
מֹות ֻחמָּׁ מְּ י הַּ י יָּׁדַּ תֵּ ין ׁשְּ  בֵּ
ב. רֵּ קָּׁ ב וְּ רֵּ יָּׁה קָּׁ הוא הָּׁ  וְּ
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Al cabo de un año 

¿Recuerdas aquel prístino abrevadero? 

Había allí un tremor 

inocente como el del lomo de un burro 

que huele agua.  

¿Puedes recordar? 

Bebimos sin mover los labios  

de la fuente incesante. 

Y ya el abrevadero temblaba todo  

y no por el frío del desierto  

ni por alguna otra razón.  

Ni un toro mugió. Ni un burro rebuznó.   

Multitud de ciclámenes sorprendían la montaña.  

Si no te opones,  

quisiera que recordaras.  

 

נָּׁה י ׁשָּׁ  ַאֲחרֵּ
 

הֹור? טָּׁ ט הַּ הַּ רַּ ת הָּׁ ֹכר אֶׁ  ֲהִתזְּ
ד עַּ ם רַּ יָּׁה ׁשָּׁ  הָּׁ

ל ֲחמֹור ב ׁשֶׁ מֹו גַּ ִמים כְּ  תָּׁ
ִים. ִריחַּ מַּ מֵּ  ׁשֶׁ

ה תָּׁ ֹכר? אַּ ל ִלזְּ ֻסגָּׁ  מְּ
ִתינו ִים ׁשָּׁ תַּ פָּׁ ת שְּ נועַּ ִלי תְּ  בְּ

ֹּלא בועַּ הַּ מַּ הַּ ר. מֵּ צָּׁ  נֶׁעְּ
ֹאד ד מְּ עַּ ר ֻכּלֹו רָּׁ בָּׁ ט כְּ הַּ רַּ הָּׁ  וְּ

ֹלא ִמ  רוְּ בָּׁ ִמדְּ ל הַּ  ֹקר ׁשֶׁ
ר. בֹון ַאחֵּ ׁשְּ  גַּם ֹלא ִמשום חֶׁ

ר. ה. ֲחמֹור ֹלא נָּׁעַּ עָּׁ  ׁשֹור ֹלא גָּׁ
ר. הָּׁ ת הָּׁ מו אֶׁ מְּ פֹות הָּׁ קָּׁ  ֲהמֹון רַּ

ה תָּׁ ד, ִאם אַּ נַּגֵּ  ֹלא ִמתְּ
ֹכר. ִתזְּ ה ׁשֶׁ ִייִתי רֹוצָּׁ  הָּׁ
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Había dicho 

 

Había dicho: no es bueno como hombre,  

su cuerpo es grueso y obtuso, 

su cabeza es una bloque esférico  

como piedra de ballesta. 

 

Y de noche me le acerqué  

a sobar su cuerpo solitario 

caliente 

como roca de basalto en el verano.  
 

ִתי רְּ  ָאמַּ
 

ר ֹלא בֶׁ ִתי: גֶׁ רְּ  טֹוב הוא,-ָאמַּ
ן תום,-בֶׁ סָּׁ ה וְּ בֶׁ ם עָּׁ  ָאדָּׁ

ןֹראׁשֹו  בֶׁ דור אֶׁ  כַּ
ָאה. רָּׁ טְּ ִּליסְּ מֹו בַּ עַּ כְּ  פֹוגֵּ

 
יו לָּׁ ִתי אֵּ בְּ רַּ ה קָּׁ לָּׁ יְּ ּלַּ  ובַּ

ד, בֹודֵּ ת גופֹו הַּ ף אֶׁ פֵּ גַּ  לְּ
ם חַּ  הַּ

ִיץ. קַּ ת בַּ לֶׁ זֶׁ ע בַּ לַּ מֹו סֶׁ  כְּ
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El beso 
 

Como oscuros cálidos dátiles  

que de un apretón se desenvainan  

a fines del verano  

vaciados  

en una sola succión  

de materia ansiosa  

de untuosidad. 
 

ה ִׁשיקָּׁ ּנְּ  הַּ
 

ִמים יֻחָּׁ ִרים חוִמים מְּ מָּׁ מֹו תְּ  כְּ
ה חוצָּׁ ִצים הַּ ה נֱֶׁחלָּׁ ִחיצָּׁ  ִבלְּ

ִיץ קַּ סֹוף  הַּ  בְּ
ִצים צָּׁ  ִנמְּ

ה מורָּׁ ה גְּ מֹו ֲעִצימָּׁ  בְּ
ִהים מֵּ ִרים כְּ ל ֳחמָּׁ  ׁשֶׁ

ִביקות. ל דְּ  אֶׁ
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Vibraciones 
 

Tiembla el párpado del bebé que sueña. 

La leve trepidación en el lomo de la yegua joven 

–terciopelo electrizado– 

cuando aguarda al jinete amado. 

Las plumas del pavorreal macho que se despliegan de pronto 

en espléndida flor y embozan de colores delirantes 

tierra y cielo estremecidos por las maracas del deseo. 

El temblor de la taza de té. 

¡Oh, ven ya, ven! 

 

ִעידֹות  רְּ
 

ם.  חֹולֵּ ִתינֹוק הַּ ל הַּ ף ׁשֶׁ עַּ פְּ עַּ ד הָּׁ עַּ  רַּ
ה ִעירָּׁ צְּ ה הַּ סוסָּׁ ב הַּ ל גַּ עַּ ֲעִדינָּׁה ׁשֶׁ ה הָּׁ דָּׁ עָּׁ רְּ   - הָּׁ

ל מַּ ׁשְּ ת חַּ כַּ ה מַּ ה ֲאחוזָּׁ ִטיפָּׁ   - קְּ

 . יהָּׁ לֶׁ ָאהוב עָּׁ ב הָּׁ רֹוכֵּ ה לָּׁ כָּׁ חַּ ִהיא מְּ ׁשֶׁ  כְּ
ֹאם ׁשֹות ִפתְּ רָּׁ ִּנפְּ ר הַּ כָּׁ זָּׁ ס הַּ וָּׁ טַּ  נֹוצֹות הַּ

ִעגו ִעיםלְּ ֻשגָּׁ מְּ יו הַּ עָּׁ בָּׁ ה ִבצְּ סֶׁ כַּ מְּ ח הַּ רַּ ר, פֶׁ דָּׁ  ל נֶׁאְּ
ה. ׁשוקָּׁ נֵּי תְּ ֲעׁשָּׁ רַּ ו בְּ דָּׁ ִקים יַּחְּ ׁשְּ קְּ ׁשַּ ץ מְּ ָארֶׁ ִים וָּׁ מַּ    ׁשָּׁ

 
ה.  תֵּ ל הַּ פֶׁ ל סֵּ ד ׁשֶׁ עַּ רַּ  הָּׁ
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Chorro de leche  
 

Un ardiente chorro de leche golpea como un rayo los senos de la mujer  

que recuerda a su bebé.  

Los lomos del hombre se cargan de coloridos fuegos de artificio  

cuando piensa en su amada.  

 

Ahora se ensombrece el cielo  

y deja oír un sordo trueno. 

En ti pienso ahora.  
 

ב לָּׁ ל חָּׁ ם ׁשֶׁ רֶׁ  זֶׁ
 

י דֵּ ק ִבׁשְּ רָּׁ בָּׁ ה כְּ כֶׁ ט מַּ ב לֹוהֵּ לָּׁ ל חָּׁ ם ׁשֶׁ רֶׁ ה  זֶׁ ִאשָּׁ  הָּׁ
ּה. ּלָּׁ ִתינֹוק ׁשֶׁ ת בַּ רֶׁ כֶׁ ִהיא ִנזְּ ׁשֶׁ  כְּ

עֹוִנִּיים  ִזקוִקים ִצבְּ ִנים בְּ עָּׁ ר ִנטְּ בֶׁ גֶׁ י הַּ צֵּ לְּ  חַּ
תֹו. ל ֲאהובָּׁ ב עַּ הוא חֹוׁשֵּ ׁשֶׁ  כְּ

 
ִרים דְּ קַּ ִים ִמתְּ מַּ שָּׁ ו הַּ ׁשָּׁ כְּ  עַּ
מום.  ם עָּׁ עַּ ִמיִעים רַּ ׁשְּ  ומַּ

יָך לֶׁ ת עָּׁ בֶׁ ו.  ֲאִני חֹוׁשֶׁ ׁשָּׁ כְּ    עַּ
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Cuando estás aquí 
 

Cuando estás aquí 

peso menos.  

Cuando comes conmigo  

me saben mejor la frutilla y las palomitas de maíz.  

Cuando vienes a mí  

Mozart suena en la radio  

sin interferencias  

y los viernes el peligroso mercado  

el mercado que se halla en el centro del mundo 

grita ríe bosteza resplandece 

como un manto de sol sobre el lago  

cuando estás aquí.  

אן ה כָּׁ ה ׁשֹוהֶׁ תָּׁ אַּ ׁשֶׁ  כְּ
 
אן  ה כָּׁ ה ׁשֹוהֶׁ תָּׁ אַּ ׁשֶׁ  כְּ

חֹות. ת פָּׁ לֶׁ  ֲאִני ׁשֹוקֶׁ
ל ִאִתי ה אֹוכֵּ תָּׁ אַּ ׁשֶׁ  כְּ

ס. ִתירָּׁ הַּ תות וְּ ִעים ִלי הַּ ר טָּׁ  יֹותֵּ
ִלי צְּ א אֶׁ ה בָּׁ תָּׁ אַּ ׁשֶׁ  כְּ

יוֹ  דְּ רַּ ט בָּׁ רְּ י מֹוצַּ ִלילֵּ  צְּ
עֹות  רָּׁ פְּ י הַּ ֲעׁשֵּ ִלי רַּ  בְּ

יֹום ִׁשִשי   ובְּ
שו ן הַּ ֻסכָּׁ ב מְּ ׁשָּׁ ו נֶׁחְּ ׁשָּׁ כְּ עַּ  ק ׁשֶׁ

ם עֹולָּׁ ז הָּׁ כַּ רְּ מֶׁ א בְּ צָּׁ ִּנמְּ שוק ׁשֶׁ  הַּ
ק ק צֹוחֵּ ק צֹועֵּ הֵּ פַּ ק  מְּ  בֹוהֵּ

ם  ל ֲאגַּ ה  עַּ מָּׁ ת ֲחמָּׁ ִר ִיעַּ מֹו יְּ  כְּ
אן. ה כָּׁ ה ׁשֹוהֶׁ תָּׁ אַּ ׁשֶׁ  כְּ
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Hibisco 
 

¡Fascinante hibisco!  

Has turbado mi alma 

con tus asombrosas dimensiones  

con el púrpura intenso, amenazador, hilarante  

de tus labios.  

 

Excelso te has erguido frente a mí  

aterciopelada columna florida  

oscura maravilla desconcertando a la noche.  

Sin palabras dijiste:  

Dame, dame  

lo mío.  

 

Oh hibisco,  

has encendido fuego en mí.  

¿Qué es tuyo? ¿Qué es mío?  

¿Y quiénes los leños para la hoguera? 

 

קוס  ִהיִביסְּ

 
קוס ִסים!  ִהיִביסְּ קְּ  מַּ

ת רוִחי  תָּׁ אֶׁ דְּ ֱחרַּ  הֶׁ
ִהיִמים דְּ מַּ יָך הַּ דֶׁ מַּ  ִבמְּ

ק צֹוחֵּ ם, הַּ ּיֵּ אַּ מְּ ִהיק, הַּ בְּ מַּ ן הַּ מָּׁ גָּׁ ַארְּ  בָּׁ
יָך.  תֹותֶׁ ל ִשפְּ  ׁשֶׁ

 
ִתי ֻעמָּׁ תָּׁ לְּ בְּ ֹפָאר ִנצַּ  מְּ

ה   ִטיפָּׁ ת קְּ חַּ רַּ מוד ִתפְּ  עַּ
ת הַּ  ל אֶׁ בֵּ לְּ בַּ א, מְּ לָּׁ ל, ִנפְּ ה.  ָאפֵּ לָּׁ יְּ  ּלַּ

: תָּׁ רְּ ִלי ִמִּלים ָאמַּ  בְּ
ִני ִלי ִני ִלי, תְּ  תְּ

ִּלי.  ת ׁשֶׁ  אֶׁ
 

קוס,   הֹוי ִהיִביסְּ
ה. רָּׁ עֵּ תָּׁ ִבי בְּ חְּ  ִׁשּלַּ

ָך?  ּלְּ ה שֶׁ ִּלי? מַּ ה שֶׁ  מַּ
ה?   דורָּׁ מְּ ִצים לַּ עֵּ וִמי הָּׁ
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Planta de zarzamoras 

 
Por la noche, 

cuando yo inhalo tu aliento agridulce, 

tú mi respiración amarga, 

crece entre nuestras costillas una planta de zarzamoras, resistente al revoque,  

nos alimentamos una al otro con sus frutos salvajes, 

los ojos cerrados, dejando 

señales de zumo rojo en nuestras frentes. 

 

ל טֶׁ  ִשיחַּ פֶׁ

 
ּלַּ  ה, בַּ לָּׁ ֲחמוצֹות יְּ יָך הַּ ִׁשימֹותֶׁ ת נְּ ת אֶׁ פֶׁ ֲאִני ׁשֹואֶׁ ׁשֶׁ תוקֹות-כְּ  מְּ

רֹות יֹונֵּק, מָּׁ י הַּ ִׁשימֹותַּ ת נְּ ה אֶׁ תָּׁ  אַּ
 , ת ִטיחַּ ֹסלֶׁ נֵּי פְּ ִמיד ִבפְּ ל, עָּׁ טֶׁ ינו ִשיחַּ פֶׁ עֹותֵּ לְּ ין צַּ חַּ ִמבֵּ  צֹומֵּ

ינִַּים עֲ  עֵּ זֹו בְּ ה ּלָּׁ ֲאִכיִלים זֶׁ ּלֹו ֲאנו מַּ א ׁשֶׁ רֶׁ רֹות פֶׁ  צומֹות,פֵּ
נו. חֵּ ל ִמצְּ נֵּי ִמיץ ָאֹדם עַּ ִאיִרים ִסימָּׁ ׁשְּ  מַּ
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En la playa de Tel Aviv 
 

En la playa de Tel Aviv veo 

ellos y más ellos, 

el rugido de una multitud sin rostro 

que se desplaza sobre el angosto malecón. 

“Mira”, me dices, “qué lindo, 

el agua les lava la cara 

y el alma se les yergue al viento. 

Fíjate cómo los atrae esa 

cubierta oscilante, cómo aspiran 

la distancia y la altura”. 

Dices y dices, y tú eres 

más bello que el mar. 

Tus ojos son mucho más vastos. 

 

ל ל תֵּ ם ׁשֶׁ ּיָּׁ ת הַּ פַּ ל שְּ  ָאִביב-עַּ

 
ת פַּ ל שְּ ל עַּ ל תֵּ ם ׁשֶׁ ּיָּׁ  ָאִביב ֲאִני רֹוָאה-הַּ

ם. עֹוד הֵּ ם וְּ  הֵּ

צוף רְּ ר פַּ מֹון ֲחסַּ יַּת הָּׁ מְּ  הֶׁ
ר. צַּ ִציף הַּ רָּׁ ל הָּׁ ר עַּ רָּׁ  ִנגְּ

ה ה יָּׁפֶׁ מָּׁ ר, כַּ ה אֹומֵּ תָּׁ ִלי, אַּ כְּ תַּ  ִתסְּ
ִנים פָּׁ ת הַּ ם אֶׁ הֶׁ ץ לָּׁ ם רֹוחֵּ ּיָּׁ  הַּ

. רוחַּ ם בָּׁ הֶׁ ת לָּׁ רֶׁ יַּשֶׁ ה ִמתְּ מָּׁ ׁשָּׁ ּנְּ הַּ  וְּ
יְך ִגיִׁשי אֵּ רְּ ִספון תַּ ל הַּ ִכים אֶׁ ׁשָּׁ ם ִנמְּ  הֵּ

ִחים רְּ חְּ רַּ ה, מְּ זֶׁ נֵּד הַּ נַּדְּ ִמתְּ  הַּ
ּה, ֹגבַּ ת הַּ אֶׁ ק וְּ חָּׁ רְּ מֶׁ ת הַּ  אֶׁ
ה תָּׁ אַּ ר וְּ אֹומֵּ ר וְּ ה אֹומֵּ תָּׁ  אַּ

ם. ּיָּׁ הַּ ה מֵּ  יָּׁפֶׁ
ה. בֵּ רְּ הַּ בֹות בְּ חָּׁ ינֶׁיָך רְּ  עֵּ
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Un ángel en la playa 
 

Ahora las alas de nuestros pensamientos le pertenecen a un ángel, 

y las conversaciones antes de conciliar el sueño o paseando por la playa 

y los momentos de plenitud y de vacío 

son de aquel ángel de sexualidad atemperada 

con quien luchamos días y noches 

juramentándonos proezas y transgresiones 

con tal de no dejar que nos atrape, 

huimos de uno y de otra hasta los confines del infierno 

y quemamos nuestros más preciados bienes 

hasta convertirnos en polvo y ceniza y fuente de lágrimas  

y engendrar lodo. Y nos hundimos en el lodo y nos agitamos  

en él hasta amasar una especie de ángel blando,  

que apenas se mantiene en pie, sin reconocer el entorno, 

como un pato que salió a pasear por la orilla 

en un día de cielos descoloridos de mar sin horizonte 

henchido de nostalgias de dos picos.   

 

חֹוף ל הַּ ְך עַּ אָּׁ לְּ  מַּ
 

ׁשָּׁ  כְּ דעַּ חָּׁ ְך אֶׁ אָּׁ לְּ מַּ כֹות לְּ ּיָּׁ נו ׁשַּ לָּׁ בֹות ׁשֶׁ ֲחׁשָּׁ מַּ י הַּ פֵּ נְּ  ו כַּ
חֹוף ל הַּ ִלים עַּ ּיְּ טַּ מְּ ׁשֶׁ נָּׁה אֹו כְּ שֵּ נֵּי הַּ ִדבוִרים ִלפְּ הַּ  וְּ

נות רֹוקְּ ִהתְּ הַּ אות וְּ ּלְּ מַּ ִהתְּ י הַּ עֵּ ִרגְּ  וְּ
תונָּׁה ל ִמיִנּיות מְּ עַּ ָאך בַּ לְּ ל אֹותֹו מַּ ם ׁשֶׁ  הֵּ

ּיָּׁ  נו בֹו בַּ מְּ חַּ ִּנלְּ ה ׁשֶׁ ילֹותזֶׁ ּלֵּ  ִמים ובַּ
רֹות ֲעבֵּ בורֹות וַּ עַּ גְּ צֵּ בַּ נו לְּ עְּ בַּ ִנׁשְּ  וְּ

ה נו זֶׁ ז בָּׁ ֹּלא ֹיאחַּ ד ׁשֶׁ בַּ  וִבלְּ
יִהֹּנם גֵּ י הַּ וֵּ צְּ קַּ ד לְּ ה וִמזֹו עַּ נו ִמזֶׁ חְּ רַּ  ובָּׁ

ת נו אֶׁ פְּ רַּ ׁשָּׁ ר וְּ יֹותֵּ ר בְּ קָּׁ ּיָּׁ נו הַּ כוׁשֵּ  רְּ
קֹור ִדמְּ  ִלמְּ ר וְּ פֶׁ אֵּ ר וָּׁ פָּׁ עָּׁ יֵּינו לְּ ִּנהְּ ד ׁשֶׁ העַּ  עָּׁ

ֹבץ נו בַּ סְּ כַּ ֹבץ וִפרְּ נו בַּ עְּ בַּ טָּׁ נו ֹבץ. וְּ דְּ הֹולַּ  וְּ
ְך, ְך רַּ אָּׁ לְּ ּנו ִמין מַּ ִּנּלֹוׁש ִממֶׁ ד ׁשֶׁ  עַּ

ה ִביבָּׁ סְּ ת הַּ ִכיר אֶׁ ֹקִשי, ֹלא מַּ יו בְּ לָּׁ גְּ ל רַּ ד עַּ נֹודֵּ  ִמתְּ
חֹוף ל הַּ ל עַּ ּיֵּ טַּ א לְּ צָּׁ ּיָּׁ ז ׁשֶׁ וָּׁ רְּ מֹו בַּ  כְּ

ִלי ׁשום  ִים בְּ מַּ ל ׁשָּׁ יֹום ׁשֶׁ קבְּ ִלי ׁשום ֹאפֶׁ ל יָּׁם בְּ ע ׁשֶׁ בַּ  צֶׁ
קֹוִרים. נֵּי מַּ ת ִבׁשְּ עַּ גַּ עְּ גַּ ה ִמתְּ בָּׁ ֲחׁשָּׁ א מַּ לֵּ מָּׁ
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Al hombre  
 

Estoy sobre ti 

siempre  

como una negra mariposa  

tatuada en el seno izquierdo  

de una muchacha ciega.  

Bajo tu camisa 

aleteo.  

  ֶאל ַהֶגֶבר

 
י ֲאנִ  ֲהרֵּ יָךוַּ לֶׁ  י עָּׁ
ִמיד  תָּׁ

ֹחר ר  ׁשָּׁ פָּׁ רְּ מֹו פַּ  כְּ
אִלי מָּׁ שְּ ד הַּ שָּׁ ל הַּ ע עַּ קָּׁ ֻקעְּ  מְּ

ת.  רֶׁ ה ִעוֶׁ ל נֲַּערָּׁ  ׁשֶׁ
ָך ּלְּ ה ׁשֶׁ צָּׁ ֻחלְּ ת לַּ חַּ  ִמתַּ

ת. רֶׁ פֶׁ רְּ פַּ  ֲאִני מְּ
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Si logras recordar 
 

Si logras recordar cómo me dabas de comer 

mitades de cerezas boca a boca 

con la habilidad de un actor de cine 

y cómo al cabo de un año te propuse probar 

la tibia leche que manaba de mis pechos duros 

y cuál fue la expresión de tu rostro cuando lo hiciste 

y cómo comiste y elogiaste el primer arroz mal cocido 

y el pollo que guisé con sus vísceras el primer otoño 

para nuestra cena antes de Yom Kipur 

y cómo me compraste con tu primer sueldo 

un vestido de gamuza gris y guantes de gamuza violeta 

y cómo a escondidas y en cuotas te compré 

la bata de lana con el cuello chino 

y si logras recordar mi tapado de cuero 

y tu pantalón pijama celeste 

que tendimos en el jardín del hospital entre los arbustos 

la noche en que te visité a escondidas 

porque me llamaste para decir que me necesitabas 

y yo ya era madre de cuatro hijos 

y cómo volviste a casa del ejército en plena noche 

y qué feliz y orgullosa estaba yo de que fueses mío 

y si logras recordar cómo reclinaste tu cabeza en mi regazo 

y cerraste bien los ojos frente al lago que rutilaba entre los árboles 

en el banco en la avenida tras firmar aquel contrato 

y entendí que ahora eras realmente feliz 

y si logras recordar cómo te retuve con todas las fuerzas 

que pude reunir en mis débiles brazos 

mientras gemías en la bañera con llanto de oso herido 

y cómo aferrabas mi hombro y mi preñado vientre en el funeral de mi padre 

cuando me había puesto el vestido al revés y no podía dejar de llorar 

y me perdonaste heroicamente las mentiras y las actitudes rencorosas 

y si logras recordar la espinosa planta de zarzamoras 

que se empeñó en crecer pese a que los obreros le echaron cemento, 

 

entonces recuérdamelo, por favor, 

porque tiendo a olvidar cosas últimamente. 

 
 

ִליחַּ  צְּ ה מַּ תָּׁ ֹכר ִאם אַּ  ִלזְּ
 
 

תָּׁ אֹוִתי  לְּ ֱאכַּ יְך הֶׁ ֹכר אֵּ ִליחַּ ִלזְּ צְּ ה מַּ תָּׁ  ִאם אַּ
ִנים ִמִפיָך בָּׁ דְּ י ֻדבְּ אֵּ  ֲחצָּׁ

נֹועַּ  ן קֹולְּ קַּ חְּ ל שַּ ִחּיות ׁשֶׁ ֻממְּ  בְּ
אֵּ  ֹעםוְּ ָך ִלטְּ ִתי לְּ עְּ נָּׁה ִהצַּ ר ׁשָּׁ ַאחַּ  יְך לְּ

ִׁשים קָּׁ י הַּ ף ִמש   ָּׁדַּ טֵּ ִטפְּ ר ׁשֶׁ פֹוׁשֵּ ב הַּ לָּׁ חָּׁ הֶׁ  מֵּ
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ה ֲעשֶׁ ת מַּ עַּ נֶׁיָך ִבׁשְּ ת פָּׁ עַּ בָּׁ ה הַּ תָּׁ יְּ ה הָּׁ  ומַּ
ב יטֵּ ל הֵּ ֹּלא ֻבשַּ ִראׁשֹון ׁשֶׁ ז הָּׁ ֹארֶׁ ת הָּׁ תָּׁ אֶׁ חְּ ִׁשבַּ תָּׁ וְּ לְּ יְך ָאכַּ אֵּ  וְּ

ל עַּ  ֻבשַּ עֹוף ׁשֶׁ ת הָּׁ אֶׁ יו וְּ בָּׁ רָּׁ ִראׁשֹון  ל קְּ ו הָּׁ תָּׁ סְּ  בַּ
ת קֶׁ סֶׁ פְּ מַּ ה הַּ ֲארוחָּׁ ת הָּׁ נו אֶׁ לְּ ָאכַּ ׁשֶׁ ִּלי כְּ ִראׁשֹונָּׁה ׁשֶׁ  הָּׁ

פֹות פָּׁ ׁש ָאֹפר וכְּ מְּ ה ִמזַּ לָּׁ לוִגים ִשמְּ מְּ תַּ הַּ ִניתָּׁ ִלי מֵּ יְך קָּׁ אֵּ ֹגל  וְּ ׁש סָּׁ מְּ  ִמזַּ
ר ִעם  מֶׁ ָך ֲחלוק צֶׁ ִניִתי לְּ לוִמים קָּׁ ׁשְּ תַּ ר ובְּ תֶׁ סֵּ יְך בַּ אֵּ ארֹון ִסיִניוְּ וָּׁ  צַּ

ִּלי עֹור ׁשֶׁ ִעיל הָּׁ ת מְּ כֹר אֶׁ ִליחַּ ִלזְּ צְּ ה מַּ תָּׁ ִאם אַּ  וְּ
ת לֶׁ כֵּ ע תְּ בַּ צֶׁ ָך בְּ ּלְּ ה ׁשֶׁ 'מָּׁ ִפיזָּׁ י הַּ סֵּ נְּ ת ִמכְּ אֶׁ  וְּ

בֹוִהים ין ִשיִחים ֹלא גְּ חֹוִלים בֵּ ית הַּ ִגּנַּת בֵּ נו בְּ שְּ רַּ פָּׁ  ׁשֶׁ
ה כִ  לָּׁ יְּ ּלַּ ָך בַּ ר אֹותְּ קֵּ בַּ ִתי לְּ ּנַּבְּ גַּ ִהתְּ ׁשֶׁ ִריְךכְּ ה צָּׁ תָּׁ אַּ תָּׁ ׁשֶׁ לְּ צַּ  י ִצלְּ
ִדים לָּׁ ה יְּ עָּׁ בָּׁ ל ַארְּ א ׁשֶׁ ִייִתי ִאמָּׁ ר הָּׁ בָּׁ  וכְּ

ה לָּׁ יְּ ּלַּ ע הַּ צַּ מְּ אֶׁ ִמּלוִאים בְּ הַּ ה מֵּ תָּׁ יְּ בַּ תָּׁ הַּ רְּ זַּ ך חָּׁ יְּ אֵּ  וְּ
ִּלי ה ׁשֶׁ תָּׁ אַּ ה ׁשֶׁ יֵּיִתי ִמזֶׁ גֵָּאה ִנהְּ ת וְּ ֻאשֶׁ ֶׁרֶׁ ה מְּ מָּׁ כַּ  וְּ

יְך הִ  ֹכר אֵּ ִליחַּ ִלזְּ צְּ ה מַּ תָּׁ ִאם אַּ יוְּ כַּ רֵּ ל יְּ ָך עַּ ת ֹראׁשְּ תָּׁ אֶׁ  ּנַּחְּ
ִצים עֵּ ין הָּׁ ב בֵּ הֵּ ִהבְּ ם ׁשֶׁ ֲאגַּ ִליל מול הָּׁ ינֶׁיָך כָּׁ ת עֵּ תָּׁ אֶׁ מְּ צַּ עָּׁ  וְּ

ה  חֹוזֶׁ ל הַּ תָּׁ עַּ מְּ תַּ חָּׁ ר ׁשֶׁ ַאחַּ ד לְּ ה ִמּיָּׁ רָּׁ דֵּ שְּ ל בַּ סָּׁ פְּ סַּ ל הַּ  עַּ
ת  ֱאמֶׁ ר בֶׁ ֻאשָּׁ ה מְּ תָּׁ ו אַּ שָּׁ כְּ עַּ ִתי ׁשֶׁ נְּ בַּ ֲאִני הֵּ  וַּ

ִליחַּ  צְּ ה מַּ תָּׁ ִאם אַּ ָךוְּ ִתי אֹותְּ קְּ ֱחזַּ יְך הֶׁ ֹכר אֵּ  ִלזְּ
עוִעים רְּ נַּי הָּׁ תְּ מָּׁ ֹצא ָאז בְּ ִתי ִלמְּ ֹכלְּ ּיָּׁ ֹכחַּ ׁשֶׁ ל הַּ כָּׁ  בְּ

צועַּ  ל ֹדב פָּׁ ה ׁשֶׁ ִכּיָּׁ יָּׁה ִבבְּ טְּ בַּ ַאמְּ ִעיתָּׁ בָּׁ גָּׁ ׁשֶׁ  כְּ
ל ָאִבי יָּׁה ׁשֶׁ וָּׁ לְּ הַּ ה בַּ רָּׁ הָּׁ ִני הֶׁ ת ִבטְּ אֶׁ י וְּ פַּ תֵּ ת כְּ תָּׁ אֶׁ קְּ ֱחזַּ יְך הֶׁ אֵּ  וְּ

ׁשְּ  בַּ לָּׁ ׁשֶׁ כֹותכְּ ִסיק ִלבְּ פְּ הַּ ִתי לְּ ֹלא יָֹּׁכלְּ פוְך וְּ ה הָּׁ לָּׁ ש   ִמְּ ת הַּ  ִתי אֶׁ
נות מָּׁ ל נַּקְּ עַּ ִרים וְּ קָּׁ ל ׁשְּ ה עַּ בורָּׁ תָּׁ ִלי ִבגְּ חְּ לַּ סָּׁ  וְּ

ִני קֹוצָּׁ ל הַּ טֶׁ פֶׁ ת ִשיחַּ הַּ כר אֶׁ ִליחַּ ִלזְּ צְּ ה מַּ תָּׁ ִאם אַּ  וְּ
לָּׁ  כו עָּׁ פְּ פֹוֲעִלים שָּׁ הַּ י ׁשֶׁ ם ַאֲחרֵּ ֹמחַּ גַּ ׁש ִלצְּ קֵּ עַּ ִהתְּ טֹוןׁשֶׁ ת בֶׁ  יו ִעסַּ

ה  שָּׁ קָּׁ בַּ ה בְּ ל זֶׁ ר ִלי עַּ פֵּ סַּ  ָאז תְּ
ַאֲחרֹון. ן הָּׁ מַּ זְּ ִרים בַּ בָּׁ ה ִלׁשְּ ְֹּכחַּ דְּ  ִכי ֲאִני נֹוטָּׁ
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A las cuatro y media 
 

A las cuatro y media de la tarde incluso el árbol  

se despereza, como niño de guardería cuyos padres se demoran   

dispuesto a cobijarse en regazos ajenos,  

y extiende las ramas con todas sus fuerzas  

atraído por cualquier nube pasajera:  

Apúrate, llévame en tus fingidas alas,  

no me dejes ennegrecer en el crepúsculo. 

 

A las cuatro y media incluso el árbol,  

cuánto más las personas necesitadas de amor. 

 

ִצי חֵּ ע וָּׁ בַּ ה ַארְּ עָּׁ ׁשָּׁ  בְּ

 
ץ עֵּ ִים ֲאִפּלו הָּׁ ֳהרַּ צָּׁ י הַּ ִצי ַאֲחרֵּ חֵּ ע וָּׁ בַּ ה ַארְּ עָּׁ ׁשָּׁ  בְּ

ֲחרו, יו אֵּ הֹורָּׁ עֹון ׁשֶׁ ד מָּׁ מֹו יֶׁלֶׁ , כְּ חַּ תֵּ מַּ  ִמתְּ
ת, צֶׁ מֶׁ אַּ ה מְּ רָּׁ רֹועַּ זָּׁ ל זְּ כָּׁ ק בְּ בֵּ חָּׁ הֵּ ן לְּ  מוכָּׁ

ל ֹכחוֹ  כָּׁ יו בְּ חַּ ֲענָּׁפָּׁ  מֹותֵּ
ל ֲענָּׁנָּׁה חֹולֶׁ  ל כָּׁ ְך אֶׁ ׁשָּׁ ת:ִנמְּ  פֶׁ

ת, גֶׁ חֹורֶׁ ְך הַּ נָּׁפֵּ ִחי אֹוִתי ִבכְּ ֲהִרי, קְּ  מַּ
ה. ִקיעָּׁ שְּ ִחיר ִעם הַּ ׁשְּ הַּ ִאיִרי אֹוִתי לְּ ׁשְּ  ַאל תַּ

 
ץ, עֵּ ִצי ֲאִפּלו הָּׁ חֵּ ע וָּׁ בַּ ה ַארְּ עָּׁ ׁשָּׁ  בְּ
ה. עונֵּי ַאֲהבָּׁ ה עֹוד ֲאנִָּׁׁשים טְּ  ומָּׁ
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Algo de historia familiar 
 

1. 

Mi abuela Dvora mantenía a la familia cociendo jabón y desplumando pollos. 

Mi padre fue su primer varón después de dos hijas pecosas  

e hijos que murieron en todo tipo de pestes.  

Un año entero lo tuvo en su casa envuelto en edredones de pluma  

sin abrir las ventanas.  

Mi madre siempre dijo que fue y siguió siendo un consentido,  

aunque le fregara sus bragas en la tabla de lavar.  

Como prueba contaba que la abuela Dvora derramaba sin más  

el té con leche que no era de su gusto y le preparaba uno nuevo.  

Jamás le oí a papá una palabra sobre su madre.  

 

2. 

Mi padre coqueteó con mi tía la del medio, la delgada y talentosa  

que llegó a ser jefa de enfermeras en el hospital de Varsovia.  

Ella y su hijo Arthur perecieron en el Holocausto, como se dice 

cuando se quiere no sentir.  

Cómo fue que lo sedujo mi madre la golosa que le llevaba dos años  

no lo sé exactamente. A veces trato de adivinar.  

Luego dejó que la cortejara durante ocho años.  

Junto al río había un kiosco de helados  

y el vendedor les daba siempre tres. ¿Por qué no dos?  

“Para que le cuentes a tu mamá cómo los reparten”, respondía a mi padre.  

  

3. 

A mi abuelo paterno se lo conocía como “el judío decente”,  

por eso le confiaron la adjudicación de los certificados de emigración a Eretz Israel. 

Junto a su mesa mi abuela arrancaba plumas y cocía jabón. 

 

Su hija mayor, la más pecosa,  

recibió el certificado en el veintitrés  

y tras un año de hambre, enfermedades y terremoto en Israel  

emigró con su familia a Argentina.  

Su bienamado hijo, su nuera y su nieto esperaron su turno durante seis años  

y casi pierden la oportunidad.  

 

4. 

En mil novecientos treinta y nueve escribía mi abuela Rivka, otrora rica comerciante, a mi madre su 

hija mayor en el kibutz:  

“¿Quizás convenga que yo vaya a Israel?”  

“No conviene”, le escribió mi madre, “no tendrás sirvientes aquí”.  

No había en su voz arrepentimiento ni color alguno vivo cuando me lo contó. 

 

5. 

Cuando mi tía menor Niura,  

la que bordaba y tejía para mantener a su familia  

porque ya no pudo estudiar  
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en las circunstancias creadas por la revolución,  

tuvo por fin una niña tras dos varones  

 

la llamó Rivka por su madre,  

la que viajó sola a Odessa por un mes, a bañarse en el Mar Negro,  

tras haberla tenido a ella, su tercer hija,  

después del bebé Yacov que murió de disentería.  

 

6. 

“Aquí, en el segundo piso”, dijo el hombre de barba, y avanzó  

diez o veinte pasos por el enorme terreno vacío,  

mis padres tras él. Allí se sentaron mis padres a llorar a su único hijo.  

Después viajaron al centro de la ciudad a comprar flores y una placa  

con el nombre y apellido y las fechas.  

Luego miraron en torno para ver:  

qué placa y qué flores tenían los otros.  

En ese terreno, entonces tumba colectiva, 

se levantan ahora las oficinas del gobierno. 

La lápida de mi hermano, trasladada al cementerio militar, 

es idéntica a todas las otras. 

 

7. 

Cuando sus mandíbulas y el dorso de sus manos 

se llenaron de manchas marrones,  

cansada ya de cuidar enfermos  

y enseñarles a tejer gorros,  

cuando le quedó claro que no tenía caso jactarse  

del ruso aprendido en la secundaria,  

mi madre empezó a estudiar esperanto. 

 

Sólo entonces me enteré:  

junto con la militancia en Hashomer Hatzair  

y las disquisiciones sobre Schopenhauer,  

el esperanto la apasionaba 

más de setenta años atrás, en Rovna.  

 

Ahora habla esperanto  

con los ángeles, segura  

de que todos los demás   

–que sólo hablan ídish–  

la envidian.  

 
Hashomer Hatzair (‘el joven guardia’): movimiento juvenil sionista 

 

 

8. 

“Hay de todo”, solía decir mi madre  

cuando preguntábamos si había  

mostaza, betún, mermelada.  
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Una mujer gorda, desenfrenada, exagerada,  

fácil para las promesas,  

fue mi madre.  

 

Diez años después de su muerte,  

en una noche que duró un día entero,  

dijo la azafata “hay de todo”  

y yo oí 

la dulce leche en las nubes  

que eran grandes y planas como sus senos.  

 

ִתיתקְּ  חְּ פַּ יָּׁה ִמׁשְּ טֹורְּ ת ִהיסְּ  צָּׁ
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ה ִמִבשול  חָּׁ פָּׁ ִמׁשְּ ת הַּ ה אֶׁ סָּׁ נְּ ה ִפרְּ בֹורָּׁ ִתי דְּ בָּׁ ת נֹוצֹות.  סָּׁ ִריטַּ בֹון ומְּ  סַּ

ׁשֹות נֻמָּׁ נֹות מְּ י בָּׁ תֵּ י ׁשְּ ִראׁשֹון ַאֲחרֵּ ן הָּׁ בֵּ יָּׁה הַּ  ָאִבי הָּׁ
פֹות. גֵּ ל ִמינֵּי מַּ כָּׁ תו בְּ מֵּ ִנים ׁשֶׁ  ובָּׁ

ה הֶׁ  מָּׁ לֵּ נָּׁה ׁשְּ ִרית נֹוצֹות ׁשָּׁ תֹוְך כָּׁ טוף בְּ ִית עָּׁ בַּ ה אֹותֹו בַּ  ֱחִזיקָּׁ

ּלֹונֹות.  חַּ ת הַּ ה אֶׁ חָּׁ תְּ ֹלא פָּׁ  וְּ

ֻפּנָּׁק, ָאר מְּ ִנׁשְּ יָּׁה וְּ הוא הָּׁ ִמיד ׁשֶׁ ֲענָּׁה תָּׁ  ִאִמי טָּׁ

ה.  ִביסָּׁ ׁש כְּ רֶׁ ל קֶׁ תֹונֶׁיהָּׁ עַּ חְּ ת תַּ ף אֶׁ ׁשֵּ ר ִׁשפְּ ֲאׁשֶׁ ם  כַּ  גַּ

סַּ  ה ׁשֶׁ רָּׁ ה ִהיא ִספְּ חָּׁ ם הֹוכָּׁ ׁשֵּ ד לְּ ת ִמּיָּׁ כֶׁ ה ׁשֹופֶׁ תָּׁ יְּ ה הָּׁ בֹורָּׁ א דְּ תָּׁ  בְּ

ׁש. דָּׁ ה חָּׁ ִכינָּׁה לֹו תֵּ מֹו ומְּ עְּ טַּ יָּׁה לְּ ֹּלא הָּׁ ב ׁשֶׁ לָּׁ חָּׁ ה בְּ תֵּ ת הַּ  אֶׁ

ל ִאמֹו. ה עַּ ָאִבי ַאף ִמּלָּׁ ִתי מֵּ עְּ מַּ ם ֹלא ׁשָּׁ עַּ  ַאף פַּ
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ת  רֶׁ ׁשֶׁ ֻמכְּ הַּ ה וְּ זָּׁ רָּׁ ִעית, הָּׁ צָּׁ מְּ אֶׁ ִתי הָּׁ י דֹודָּׁ ר ַאֲחרֵּ  ָאִבי ִחזֵּ
יִָּׁמ  ּלְּ יתׁשֶׁ בֵּ אִׁשית בְּ ה ָאחֹות רָּׁ תָּׁ יְּ ה.-ים הָּׁ ׁשָּׁ רְּ וַּ  חֹוִלים בְּ

ִרים אֹומְּ מֹו ׁשֶׁ שֹוָאה, כְּ פו בַּ תור ִנסְּ נָּּׁה ַארְּ  ִהיא ובְּ

ִגיׁש.  רְּ הַּ רֹוִצים ֹלא לְּ ׁשֶׁ  כְּ

ִים נָּׁתַּ ּנו ִבׁשְּ ת ִממֶׁ רֶׁ ֻבגֶׁ מְּ הַּ ִקים וְּ תָּׁ מְּ מַּ ת הַּ בֶׁ ה אֹותֹו ִאִמי חֹובֶׁ תָּׁ יְך ִפתְּ  אֵּ
ינֶּׁנִ   ׁש.אֵּ נַּחֵּ ה לְּ נַּסָּׁ ִמים ֲאִני מְּ עָּׁ ִדּיוק. ִלפְּ ת בְּ עַּ  י יֹודַּ

ר ִנים.-ַאחַּ מֹונֶׁה ׁשָּׁ יהָּׁ ׁשְּ ר ַאֲחרֶׁ זֵּ חַּ נָּׁה לֹו לְּ ְך נָּׁתְּ  כָּׁ

ה ִלידָּׁ ל גְּ ק ׁשֶׁ יֹוסְּ יָּׁה קְּ ר הָּׁ ּנָּׁהָּׁ יַּד הַּ  לְּ

נֹות. ֹלש מָּׁ ִמיד ׁשָּׁ ם תָּׁ הֶׁ ן לָּׁ יָּׁה נֹותֵּ ר הָּׁ מֹוכֵּ הַּ ִים?  וְּ תַּ ה ֹלא ׁשְּ מָּׁ לָּׁ  וְּ

י לְּ  דֵּ ָאִבי. "כְּ נָּׁה לְּ ִקים", עָּׁ ּלְּ חַּ ם ִמתְּ תֶׁ יְך אַּ ָך אֵּ ּלְּ א ׁשֶׁ ִאמָּׁ ר לְּ פֵּ  סַּ
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ר", ׁשָּׁ ּיָּׁ הוִדי הַּ ּיְּ ם "הַּ ׁשֵּ יָּׁה יָּׁדועַּ בְּ ד ָאִבי הָּׁ ִבי ִמצַּ  סָּׁ
ץ רֶׁ אֶׁ ִטים לְּ ִטיִפיקָּׁ רְּ סֶׁ ת הַּ ת ֲחלוקַּ יָּׁדֹו אֶׁ ִקידו בְּ ן ִהפְּ כֵּ ל.-לָּׁ אֵּ רָּׁ  ִישְּ

ִתי נֹוצוֹ  בָּׁ ה סָּׁ טָּׁ רְּ נֹו מָּׁ חָּׁ יַּד ֻׁשלְּ בֹון. לְּ ה סַּ לָּׁ  ת וִבשְּ

 

ר, יֹותֵּ ת בְּ ׁשֶׁ נֻמֶׁ מְּ ה, הַּ כֹורָּׁ בְּ  ִבתֹו הַּ

ֹלׁש  ׁשָּׁ ִרים וְּ שְּ נַּת עֶׁ ט ִבׁשְּ ִטיִפיקָּׁ רְּ ה סֶׁ לָּׁ  ִקבְּ
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ץ  ָארֶׁ ה בָּׁ מָּׁ ת ֲאדָּׁ ִעידַּ ֲחלֹות ורְּ ב, מַּ עָּׁ ל רָּׁ נָּׁה ׁשֶׁ י ׁשָּׁ ַאֲחרֵּ  וְּ

ִטינָּׁה. נְּ גֶׁ ַארְּ ּה לְּ תָּׁ חְּ פַּ ה ִעם ִמׁשְּ רָּׁ  ִהגְּ

ָאהוב, נֹו הָּׁ ִנים, בְּ ש ׁשָּׁ תֹור ׁשֵּ לֹו בַּ צְּ דֹו ִחכו אֶׁ נֶׁכְּ תֹו וְּ ּלָּׁ  כַּ

ד.  מֹועֵּ ת הַּ ֲחרו אֶׁ ט אֵּ עַּ ִכמְּ  וְּ
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ע שַּ ף תְּ לֶׁ אֶׁ ר, בְּ בַּ עָּׁ ׁשֶׁ ה לְּ ת ֲעִׁשירָּׁ רֶׁ ה, סֹוחֶׁ קָּׁ ִתי ִרבְּ בָּׁ ה סָּׁ בָּׁ תְּ ע כָּׁ ׁשַּ תֵּ ֹלִׁשים וְּ אֹות ׁשְּ  מֵּ

י  ה:  אולַּ כֹורָּׁ בְּ ּה הַּ ִניִקית, ִבתָּׁ ִקבוצְּ ִאִמי הַּ ץ? לְּ ָארֶׁ ה לָּׁ ֱעלֶׁ אֶׁ אי ׁשֶׁ דַּ  כְּ
ּה  ה לָּׁ בָּׁ תְּ אי, כָּׁ דַּ אן. ֹלא כְּ ְך כָּׁ ת אֹותָּׁ רֵּ ׁשָּׁ  ִאִמי, ִאיׁש ֹלא יְּ

ְך.  ל כָּׁ ה ִלי עַּ רָּׁ ִספְּ ׁשֶׁ י,  כְּ ר, חַּ ע ַאחֵּ בַּ ֹלא ׁשום צֶׁ ּה וְּ קֹולָּׁ ה בְּ טָּׁ ה ֲחרָּׁ תָּׁ יְּ  ֹלא הָּׁ
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ה יורָּׁ ה נְּ ִעירָּׁ צְּ ִתי הַּ דֹודָּׁ ׁשֶׁ  כְּ

גָּׁ  רְּ סָּׁ ה וְּ מָּׁ קְּ רָּׁ ה ֹזאת ׁשֶׁ חָּׁ פָּׁ ִמׁשְּ ת הַּ נָּׁסַּ רְּ פַּ  ה לְּ

ה  לָּׁ כָּׁ שְּ הַּ ר לְּ בָּׁ ה כְּ תָּׁ כְּ  ִכי ֹלא זָּׁ
ה כָּׁ פֵּ הְּ מַּ י הַּ ב ַאֲחרֵּ צָּׁ מַּ ל הַּ לַּ  ִבגְּ

ת ה סֹוף סֹוף בַּ דָּׁ ִנים יָּׁלְּ נֵּי בָּׁ י ׁשְּ  ַאֲחרֵּ

 

ּלָּּׁה א ׁשֶׁ ם ִאמָּׁ ל ׁשֵּ ה עַּ קָּׁ ּה ִרבְּ ָאה לָּׁ רְּ  ִהיא קָּׁ

ׁש  ֹחדֶׁ ה לְּ סָּׁ אֹודֶׁ ּה לְּ דָּׁ בַּ ה לְּ עָּׁ ּנָּׁסְּ ֹחרֹזאת ׁשֶׁ שָּׁ ם הַּ ּיָּׁ ֹחץ בַּ  ִלרְּ

ה דָּׁ לְּ ּיָּׁ ר ׁשֶׁ ַאחַּ ד לְּ ִליִׁשית,  ִמּיָּׁ שְּ ּה הַּ ּה, ִבתָּׁ  אֹותָּׁ

יָּׁה.   רְּ טֶׁ נְּ ת ִמִדיזֶׁ מֵּ ִתינֹוק יֲַּעֹקב ׁשֶׁ י הַּ  ַאֲחרֵּ
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ד עַּ צָּׁ ן, וְּ קָּׁ זָּׁ ִאיש ִעם הַּ ר הָּׁ ה", ָאמַּ ִנּיָּׁ שְּ ה הַּ קֹומָּׁ אן בַּ  "כָּׁ

נֵּ  ל פְּ ִדים עַּ עָּׁ ִרים צְּ שְּ ה אֹו עֶׁ רָּׁ ם,ֲעשָּׁ שֹומֵּ הַּ דֹול וְּ גָּׁ ׁש הַּ רָּׁ ִמגְּ  י הַּ

ִחיד. ּיָּׁ נָּׁם הַּ ל בְּ כו עַּ בו ובָּׁ ם יָּׁׁשְּ יו. ׁשָּׁ ֲעדו ַאֲחרָּׁ י צָּׁ  הֹורַּ

ט  לֶׁ ׁשֶׁ ִחים וְּ רָּׁ נֹות פְּ ִעיר ִלקְּ ז הָּׁ כַּ רְּ מֶׁ עו לְּ ְך נָּׁסְּ ר כָּׁ  ֲאחַּ

ֲאִריִכים. תַּ הַּ ה וְּ חָּׁ פָּׁ ִמׁשְּ הַּ ם וְּ שֵּ  ִעם הַּ

צִ   ל הַּ כֵּ תַּ ִהסְּ ִחילו לְּ ָאז ִהתְּ ר:וְּ רֵּ בָּׁ ה  ולְּ  דָּׁ

ִרים.  ֲאחֵּ ִחים יֵּׁש לַּ רָּׁ ילו פְּ אֵּ ט וְּ לֶׁ ה ׁשֶׁ יזֶׁ  אֵּ

ִּני, מַּ ר ַאִחים זְּ בֶׁ הוא, ָאז קֶׁ ש הַּ רָּׁ ִמגְּ ל הַּ  עַּ

ה. לָּׁ ׁשָּׁ מְּ מֶׁ יַּת הַּ ּיֹום ִקרְּ ת כַּ בֶׁ  ִנצֶׁ

ר ַאחַּ ל ָאִחי, ׁשֶׁ ה ׁשֶׁ בָּׁ צֵּ מַּ ל, -הַּ צְּ רְּ ר הֶׁ הַּ ר לְּ בַּ ְך עָּׁ  כָּׁ

ל כָּׁ  מֹו ׁשֶׁ ִדּיוק כְּ ית בְּ אֵּ ִרים. ִנרְּ ֲאחֵּ  ל הָּׁ

 

 7  
ִמים חוִמים, תָּׁ או כְּ לְּ ר מָּׁ בָּׁ יהָּׁ  כְּ פֹות יָּׁדֶׁ כַּ יהָּׁ וְּ תֹותֶׁ ִּלסְּ ׁשֶׁ  כְּ

חֹוִלים ה ִמִטפול בְּ ּנֹוֲאׁשָּׁ י ׁשֶׁ  ַאֲחרֵּ

ִעים  ת כֹובָּׁ ִריגַּ ה ִבסְּ כָּׁ רָּׁ דְּ הַּ  ומֵּ

אֹות גָּׁ ִהתְּ ה ּלְּ ם מַּ צֶׁ עֶׁ ין בְּ אֵּ ר ׁשֶׁ רֵּ בָּׁ ִהתְּ ׁשֶׁ  כְּ

גִ  ה בַּ דָּׁ מְּ ּלָּׁ רוִסית ׁשֶׁ יָּׁהבָּׁ נַּזְּ  ימְּ

טֹו. נְּ רַּ פֶׁ סְּ ֹמד אֶׁ ה ִאִמי ִללְּ ִחילָּׁ  ִהתְּ
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ע ִלי: ק ָאז נֹודַּ  רַּ

ִעיר צָּׁ ר הַּ שֹומֵּ ה בַּ כָּׁ רָּׁ דְּ ד ִעם הַּ  יַּחַּ

ר  אואֶׁ הָּׁ נְּ ל ׁשֹופֶׁ ִדבוִרים עַּ  וְּ

ּה ה אֹותָּׁ ִעירָּׁ טֹו ִהסְּ נְּ רַּ פֶׁ סְּ אֶׁ  הָּׁ

נָּׁה.  רֹובְּ ר, בְּ יֹותֵּ נָּׁה וְּ ִעים ׁשָּׁ נֵּי ִׁשבְּ  ִלפְּ

 

ו ִהיא  ׁשָּׁ כְּ טוֹ עַּ נְּ רַּ פֶׁ סְּ ת אֶׁ רֶׁ בֶׁ דַּ  מְּ

ה טוחָּׁ ָאִכים, בְּ לְּ מַּ  ִעם הַּ

ִרים  ֲאחֵּ ל הָּׁ כָּׁ   –ׁשֶׁ

ק ִייִדיׁש   ם רַּ ִרים ׁשָּׁ בְּ דַּ מְּ   -ׁשֶׁ

ִאים. ּנְּ קַּ  מְּ

 

1  

ת רֶׁ ה ִאִמי אֹומֶׁ תָּׁ יְּ ֹכל", הָּׁ  "יֵּׁש הַּ
ִיינו ׁשֹוֲאִלים ִאם יֵּׁש הָּׁ ׁשֶׁ  כְּ

ה. ִים, ִרבָּׁ ת נֲַּעלַּ חַּ ל, ִמׁשְּ דָּׁ רְּ  חַּ

 

מֵּ  ה ׁשְּ ה, ִאשָּׁ ִזימָּׁ גְּ ת, מַּ קֶׁ פֶׁ אַּ  נָּׁה, ֹלא ִמתְּ
חֹות  טָּׁ בְּ הַּ ת בְּ לֶׁ ּלֶׁ הַּ  ִמתְּ

ה ִאִמי.  תָּׁ יְּ  הָּׁ
 

ּה  ר מֹותָּׁ ַאחַּ ִנים לְּ ר ׁשָּׁ שֶׁ  עֶׁ
ה מָּׁ מָּׁ ְך יְּ שַּ ִּנמְּ ה ׁשֶׁ לָּׁ יְּ לַּ  בְּ
ֹכל" ל "יֵּׁש הַּ ּיָּׁ דַּ ר הַּ  ָאמַּ

ִתי  עְּ מַּ ֲאִני ׁשָּׁ  וַּ
ֲענִָּׁנים תֹוק בָּׁ מָּׁ ב הַּ לָּׁ חָּׁ ת הֶׁ   אֶׁ

דֹוִלים ופְּ  יו גְּ הָּׁ .ׁשֶׁ יהָּׁ דֶׁ מֹו ׁשָּׁ  חוִסים כְּ



 64 

 

Así como al renunciar 
 

Así como al renunciar al cigarrillo  

empezamos a oler el aire y el agua,  

así como al abandonar las golosinas  

empezamos a percibir la dulzura en la zanahoria y el tomate,  

recordaremos, sabremos discernir.  

 

Mi madre me contaba antes de dormir:  

Cuando llegaron rumores de pogrom  

mi bisabuela cocinó en una gran olla  

una sopa de repollo llamada shchí.  

La cerca estaba pintada de blanco.  

En el patio crecía un cerezo.  

Los cosacos se sentaron a la mesa 

y comieron. Duérmete  

mi niño. Luego uno de ellos  

sacó un revólver  

y disparó contra todos los hombres.  

Es una pena desperdiciar balas  

en mujeres, dijo.  

 

A mi padre no le gustaba contar historias  

de su vida, su infancia, sus miedos. 

Forraba mis cuadernos con papel madera, suspiraba dormido,  

me cantaba canciones de bodas cuando yo lloraba,  

me acariciaba las manos y el cabello,  

y comía arenque con cebolla.  

 

 

ִרים תְּ וַּ מְּ מֹו ׁשֶׁ  כְּ

 
ִרּיֹות ל ִסיגָּׁ ִרים עַּ תְּ מְּ ְּוַּ מֹו ׁשֶׁ  כְּ
ֲאוִ  ת הָּׁ ִריחַּ אֶׁ הָּׁ ִחיִלים לְּ תְּ ִים,ומַּ מַּ ת הַּ אֶׁ  יר וְּ

ִקים תַּ מְּ ֱאֹכל מַּ ִסיִקים לֶׁ פְּ מַּ מֹו ׁשֶׁ  כְּ
ה ִנּיָּׁ בָּׁ גְּ עַּ הָּׁ ר וְּ זֶׁ גֶׁ ִתיקות הַּ ת מְּ ֹעם אֶׁ ִחיִלים ִלטְּ תְּ  ומַּ

ִדיל. בְּ הַּ ע לְּ ר, נֵּדַּ כֵּ  ִנזָּׁ
 

נָּׁה: שֵּ נֵּי הַּ י ִאִמי ִלפְּ  ִהּנֵּה ִספורֵּ
רֹום ל פֹוגְּ מועֹות עַּ ִהִגיעו ׁשְּ ׁשֶׁ  כְּ

ם סָּׁ  ה אֵּ לָּׁ דֹולִבׁשְּ ִסיר גָּׁ ִתי בְּ  בָּׁ
ִצ'י. ִאים לֹו ׁשְּ קֹורְּ רוב ׁשֶׁ ק כְּ רָּׁ  מָּׁ

ן. בָּׁ לָּׁ ה בְּ בועָּׁ ה צְּ תָּׁ יְּ ר הָּׁ דֵּ גָּׁ  הַּ
ן. בָּׁ דְּ ץ ֻדבְּ ד עֵּ מַּ ר עָּׁ צֵּ חָּׁ  בֶׁ
ן חָּׁ ֻשלְּ בו לַּ ִקים יָּׁׁשְּ קֹוזָּׁ  הַּ

לו. לוִלי לוִלי ָאכְּ  וְּ
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ר ִני. ַאחַּ ְך-ִתיׁשְּ  כָּׁ
ח דָּׁ קְּ ם אֶׁ הֶׁ ד מֵּ חָּׁ  הֹוִציא אֶׁ

כָּׁ  ה בְּ יָּׁרָּׁ ִרים.וְּ בָּׁ גְּ  ל הַּ
דוִרים ז כַּ בֵּ זְּ בַּ ל לְּ  ֲחבָּׁ
ר. ּנִָּׁׁשים, ָאמַּ ל הַּ  עַּ

 
ר ִספוִרים פֵּ סַּ ב לְּ  ָאִבי ֹלא ָאהַּ

יו. דָּׁ חָּׁ ל פְּ דותֹו, עַּ ל יַּלְּ יו, עַּ ּיָּׁ ל חַּ  עַּ
נָּׁתֹו, יָּׁר חום, נֱֶׁאנַּח ִבׁשְּ י ִבנְּ רֹותַּ בְּ חְּ ת מַּ ף אֶׁ טַּ  הוא עָּׁ

ן ֲחֻתּנֹות חַּ דְּ ל בַּ ר ִלי ִׁשיִרים ׁשֶׁ ִכיִתי, ׁשָּׁ בָּׁ ׁשֶׁ  כְּ
י, ֲערֹותַּ ת שַּ אֶׁ י וְּ פֹות יָּׁדַּ ת כַּ ף אֶׁ  ִלטֵּ

ל. צָּׁ לוחַּ ובָּׁ ג מָּׁ ל דָּׁ ָאכַּ  וְּ
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El sepelio de mi hermano 
 

Aunque no era Shabat me vistieron con la camisa blanca 

y viajamos a Jerusalén, pero no de paseo, 

 

me compraron flores que no crecen en el campo 

y me llevaron a un lugar donde había mucha gente, 

 

donde el cielo huía 

y el sol se tapaba los oídos. 

 

En un patio cerrado una mujer terrible 

se acercó con una navaja y nos cortó las solapas 

 

y otra quería romper un ataúd con sus puños 

gritaba que la mamá esperaba 

 

se arañaba la cara y se desgarraba la piel 

aullaba y se hacía pedazos 

 

muchas lechuzas de anteojos oscuros 

daban alaridos como una locomotora que viaja sin luces 

 

y sin rieles en los bosques, gritos 

que chocan contra gritos que esperan 

 

Yo también soy un grito. Quién oirá allí  

cuando llamo a mi hermano, cuando clamo por su amparo. 

 
El ritual fúnebre judío incluye un corte en las ropas de los parientes directos del occiso, que representa simbólicamente el 

tradicional “desgarro de los vestidos”. 

 

ל ָאִחי יָּׁה ׁשֶׁ וָּׁ ּלְּ     הַּ
 
 

ת בָּׁ ל ׁשַּ נָּׁה ׁשֶׁ בָּׁ ה לְּ צָּׁ ִביׁשו אֹוִתי ֻחלְּ ת ִהלְּ בָּׁ ׁשַּ  ֹלא בְּ
ִטּיול ִים ֹל ֹא לְּ לַּ נו ִלירוׁשָּׁ עְּ נָּׁסַּ  וְּ

 
ה דֶׁ שָּׁ ִחים בַּ ֹּלא צֹומְּ ִחים ׁשֶׁ רָּׁ נו ִלי פְּ  קָּׁ

פוף קֹום צָּׁ מָּׁ חו אֹוִתי לְּ קְּ לָּׁ  וְּ
 

ִים מַּ שָּׁ חו הַּ רְּ ם בָּׁ  ׁשָּׁ
ׁש  מֶׁ שֶׁ הַּ נִַּיםוְּ ָאזְּ ת הָּׁ ה אֶׁ מָּׁ תְּ  סָּׁ

 
ה ה ֲאיֻמָּׁ ה ִאשָּׁ ר ֲאטומָּׁ ִככָּׁ  בְּ

ארֹון וָּׁ ה צַּ עָּׁ רְּ ִכין קָּׁ ה ִעם סַּ בָּׁ רְּ קָּׁ  ִהתְּ
 

ֹבר ָארֹון רֹוִפים ִלׁשְּ גְּ אֶׁ ה בָּׁ תָּׁ צְּ ת רָּׁ ַאחַּ  וְּ
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כָּׁה חַּ א מְּ ִאמָּׁ הָּׁ ה ׁשֶׁ ֲעקָּׁ  צָּׁ
 

ִחים תָּׁ ה נְּ כָּׁ תְּ ִנים חָּׁ פָּׁ ה הַּ טָּׁ רְּ  שָּׁ
מָּׁ  צְּ ת עַּ ה אֶׁ עָּׁ רְּ ה קָּׁ ֲאגָּׁ ׁשָּׁ ה וְּ פָּׁ רְּ  ּהטָּׁ

 
חֹוִרים ִים ׁשְּ פַּ קָּׁ ִמׁשְּ ׁשופֹות בְּ ה יַּנְּ בֵּ רְּ  הַּ

ִלי אֹורֹות עַּ בְּ ר נֹוסֵּ טָּׁ מֹו קַּ חו כְּ וְּ  צָּׁ
 

קֹות  עָּׁ רֹות צְּ ִסים ִביעָּׁ ִלי פַּ  בְּ
כֹות חַּ קֹות  מְּ עָּׁ ׁשֹות ִבצְּ נַּגְּ  ִמתְּ

 
ע  מַּ ם ִיׁשְּ ה. ִמי ׁשָּׁ קָּׁ עָּׁ ם ֲאִני צְּ  גַּ

ִח  טַּ יָּׁה ֲהִכי ִמבְּ הָּׁ ָאִחי ׁשֶׁ א לְּ רָּׁ קְּ  י.  ִאם אֶׁ
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El juicio de Salomón 

 

Aullé con todas mis fuerzas, presa de terror: “¡Dadle  

a ella el hijo vivo y el muerto, no lo matéis!” 

Me desgarré las trenzas, me arañé las mejillas  

y me golpeé la frente contra las baldosas del aula  

a los pies de un Rey Salomón asustado por mis gritos,  

mis lágrimas, mis puños, mi locura.  

 

Me envolvía la pañoleta de lana roja,  

la enorme de los flecos, la de mi madre  

enlutada por su hijo. Ella estaba sentada con los demás padres  

que le elogiaban mis condiciones de actriz. 

 

ֹלֹמה ט ׁשְּ פַּ  ִמׁשְּ
 
 

נו ה ֲאִמִתית: תְּ ימָּׁ ת אֵּ ִתי, ֲאחוזַּ לְּ ל ֹכִחי ִיּלַּ כָּׁ  בְּ
ִמיתוהו! ת ַאל תְּ מֵּ הָּׁ י וְּ חַּ ִּיּלֹוד הַּ ת הַּ ּה אֶׁ  לָּׁ

יַּי חָּׁ ת לְּ נַּי אֶׁ רְּ ִצפָּׁ ִתי בְּ טְּ רַּ י, שָּׁ מֹותַּ ר צַּ עַּ ת שְּ ִתי אֶׁ ׁשְּ לַּ  תָּׁ
ת הַּ  פַּ י ִרצְּ ל ֲאִריחֵּ ִחי עַּ ת ִמצְּ ִתי אֶׁ קְּ פַּ דָּׁ הוְּ  ִכתָּׁ

חֹות,  רָּׁ צְּ הַּ ל מֵּ הַּ ִּנבְּ ְך ׁשֶׁ לֶׁ מֶׁ ֹלֹמה הַּ י ׁשְּ לֵּ גְּ רַּ  לְּ
עֹוִני. י, ִמִשגְּ רֹופַּ גְּ אֶׁ י, מֵּ עֹותַּ  ִמִדמְּ

 
ָאֹדם, ר הָּׁ מֶׁ צֶׁ ִדיד הַּ ִייִתי ִברְּ ה הָּׁ  ֲעטופָּׁ

ל ִאִמי ִדיִלים, ׁשֶׁ גְּ ל הַּ עַּ ֲענִָּׁקי, בַּ  הָּׁ
הֹוִרים ָאר הַּ ה ִעם ׁשְּ בָּׁ ה. ִהיא יָּׁׁשְּ כולָּׁ שַּ  הַּ

הִ   ִּלי.ׁשֶׁ ק שֶׁ חָּׁ ִמשְּ רֹון הַּ ת ִכׁשְּ נֶׁיהָּׁ אֶׁ ָאזְּ לו בְּ  לְּ
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Regazo 

 

El paseo por el campo relucía de luz y crisantemos en flor 

y la tierra en el silencioso huerto de pomelos  

se desmenuzaba y deshacía 

bajo los pies descalzos,  

todos los verdores se acurrucaban en los ojos  

y el aire generoso y trémulo al sol  

manaba amor y leche.  

De oro eran  

los narcisos que recolectábamos junto al Jordán.  

 

Eso ocurría cuando abuelos y abuelas 

no eran más que fotos en libros  

y los tíos eran refugiados.  

Como la mayoría de los niños del mundo  

también nosotros teníamos mamá y papá  

entre las cuatro y las siete de la tarde, a la hora de los padres,  

sobre el césped junto al comedor, donde los grandes ven películas y toman decisiones   

antes de darnos las buenas noches en el umbral de la casa de los niños.  

Guita la celadora con su voz aguda  

canta “al bosque cercano me fui a juntar flores”,  

se oye al cucú desde el bosque lejano,  

en la oscuridad flota una figura difusa con un fusil  

llamada guardiana nocturna, que acude si alguien llora.  

Sólo el paseo era un regazo radiante de luz y flores. 

 

יק  חֵּ
 

ִצּיֹות רְּ י חַּ ִשיחֵּ א אֹור וְּ לֵּ יָּׁה מָּׁ ִטּיול הָּׁ  הַּ
ֲחִריִׁשי כֹוִלּיֹות הַּ ׁשְּ אֶׁ ס הָּׁ דֵּ רְּ פַּ ה בְּ מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ  וְּ

ה סָּׁ מַּ ת ונְּ כֶׁ רֶׁ פָּׁ ת וִמתְּ פֶׁ ּלֶׁ קַּ ה ִמתְּ תָּׁ יְּ  הָּׁ
פֹות חֵּ יְּ ִים הַּ לַּ גְּ רַּ פֹות הָּׁ ת כַּ ֲערַּ קַּ  בְּ

ינִַּים עֵּ ל הָּׁ ִקים עַּ פְּ רַּ ֻרִקים ִמתְּ יְּ ל הַּ כָּׁ  וְּ
ֲאוִ  הָּׁ ׁשוְּ מֶׁ שֶׁ ט בַּ רֹוטֵּ  יר נִָּׁדיב וְּ

ב. לָּׁ חָּׁ ה וְּ ב ַאֲהבָּׁ  זָּׁ
יו ב הָּׁ הָּׁ  ֲעשוִיים ִמזָּׁ

ן. דֵּ רְּ ּיַּ ת הַּ פַּ ל שְּ נו עַּ פְּ טַּ קָּׁ ִקיִסים ׁשֶׁ ּנַּרְּ  הַּ
 

תֹות בְּ סַּ ִבים וְּ ר סָּׁ ֲאׁשֶׁ יָּׁה כַּ ה הָּׁ  זֶׁ
ִרים פָּׁ סְּ מונֹות בַּ ק תְּ יו רַּ  הָּׁ
ִליִטים. יו פְּ דֹוִדים הָּׁ הַּ  וְּ

ִד  לָּׁ יְּ ֹרב הַּ מֹו לְּ םכְּ עֹולָּׁ  ים בָּׁ
א בָּׁ אַּ א וְּ יו ִאמָּׁ נו הָּׁ ם לָּׁ  גַּ

הֹוִרים ל הַּ עֹות ׁשֶׁ שָּׁ ב, בַּ רֶׁ עֶׁ ע בָּׁ בַּ ׁשֶׁ ע לְּ בַּ ין ַארְּ  בֵּ
ִליִטים  חְּ ִטים ומַּ רָּׁ דֹוִלים רֹוִאים סְּ גְּ ם הַּ א, ׁשָּׁ ׁשֶׁ דֶׁ ל הַּ  עַּ
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ִדים לָּׁ יְּ ית הַּ ף בֵּ ל סַּ ה טֹוב עַּ לָּׁ יְּ ִרים לַּ ם אֹומְּ הֵּ נֵּי ׁשֶׁ  ִלפְּ
ת לֶׁ פֶׁ טַּ מְּ ה הַּ ִגיטָּׁ ד וְּ ֻחדָּׁ מְּ ּה הַּ קֹולָּׁ  בְּ

ֹטף ִחים ִלקְּ רָּׁ ִתי ִלי פְּ כְּ לַּ רֹוב הָּׁ קָּׁ ר הַּ עַּ ּיַּ ל הַּ ה עַּ רָּׁ  ׁשָּׁ
ה מֹוגָּׁ חֹוק ונְּ רָּׁ ר הָּׁ עַּ ּיַּ ה בַּ קוִקּיָּׁ ל הַּ עַּ  וְּ

ה מֹוִנית ִעם רֹובֶׁ מות ַאלְּ ת דְּ פֶׁ חֶׁ רַּ ה מְּ לָּׁ ֲאפֵּ  בָּׁ
ָאה ִאם בֹוִכים. ִהיא בָּׁ ה, וְּ לָּׁ יְּ ת לַּ רֶׁ ּה ׁשֹומֶׁ ִאים לָּׁ קֹורְּ  ׁשֶׁ

ק ִחים. רַּ רָּׁ א אֹור ופְּ לֵּ יק מָּׁ יָּׁה חֵּ ִטּיול הָּׁ  הַּ
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El lugar donde duele 

 

Trata de pensar en una vaca que sale del establo a pastar  

hacia la luz que cosquillea en su nuca y el sol mascado y derramado  

con hilos de saliva, cuando se llenan las ubres adormiladas 

y se espesa un deseo cada vez más apremiante  

por dar, por ser succionadas por quien sea.   

 

Piensa en el estupor de la vaca al toparse  

con la cerca electrificada.  

 

O piensa que despiertas de un sueño  

y caminas en la oscuridad y te acuestas en un lecho ajeno  

porque en la oscuridad está más cerca 

y encuentras allí a otra  

con quien hace tiempo querías acostarte  

y ella somnolienta aprisiona tu cabeza  

con ambas manos y la estrella contra la pared.  

 

No hace falta explicar nada. O conoces el lugar donde duele 

o no lo conoces.  

 

Sucedió en primavera y en el campo, yo tenía unos siete años.  

Era víspera de Pésaj y casi ya había un Estado, y estaba yo  

aderezando cuatro sitios bonitos en la mesa  

para que todo fuera lo mejor y más bello posible.  

Podía sentir en la nuca las cintas de mis trenzas  

agitándose como pompas de jabón rosado.  

Los vidrios aullaban aún la contraseña del periódico arrugado,  

mamando pulcritud de la fiel sangre de mujeres  

 

que cada año en esta estación pierden la razón impulsadas por la pasión de la 

                                                                                                 limpieza.  

Ansié el misterio de las palabras asombrosamente complicadas  

que galopaban a diario sobre el periódico como trío de diminutos corceles negros,  

uncidos a una carroza que galopa hacia la tierra de la dignidad –  

¡Arre, Igualdad, Socialismo! ¡Arre, mi Fraternidad de los Pueblos!  

 

Porque fue eso lo que mi hermano mayor prometió en secreto:  

“Tendremos un Estado propio y haremos de todo el país un kibutz”.  

(Atesoré muy hondo todos sus secretos  

en las cintas rosadas, en los planos pezones.)  

Y a modo de prueba me dibujó con la culata de su fusil,  

en el polvo del camino por el que las vacas salen a pastar,  

el Mediterráneo, el Jule, el Kineret, el Mar Muerto,  

enhebrados en el cordel del Jordán. Mi hermano engalanó mi cuello  

con nuestro país tan nuestro y agregó una luna arriba, 

para que diariamente a las siete 

pudiéramos saludarla aun estando lejos.  
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Detuvo en el cielo a la Gran Carroza  

y me entregó las riendas hacia los cien rumbos del viento. 

 

Y mi padre en la tumbona del rincón  

no quiere hablar ni responder ni dirigir el Séder.  

Bajo la camisa desabotonada la palma de su mano  

cierra con fuerza la boca del dolor  

y la devuelve al estómago.  

 

Dile a papá que venga a la mesa 

Dile a papá que venga a la mesa 

háblale o entreténlo  

como lo hace él cuando la triste eres tú:  

“Noviecita, noviecita 

¿por qué tanta amarga lagrimita?  

Pronto llegará tu novio  

a traerte tus antojos”. 

 

¿Cómo  

hacer reír  

a un papá 

triste? 

Desconozco 

cantos de boda en su ídish. 

¿Cuál es en él el lugar del dolor? Prohibido nombrarlo. 

 

No acepto hacerlo reír. 

Sale de la casa una niña terca  

 

y camina como una vaca llena de sol negro.  

Junto a la parada del autobús Shoshana la de los vecinos  

come una rebanada de pan con mantequilla salada  

que le brilla en los labios  

junto a sus aros de oro.  

¡Shhh!… Shoshana es refugiada de Europa.  

Allí las niñas usan aros de grandes y ropa  

de mujer. Shoshana tiene un vestido de seda. “Toca,  

toca. Seda de Norteamérica. ¿Qué te pasa? ¡No tironees!” 

Algo en su voz suplicante, en la mantequilla lustrosa,  

algo en la simpatía de sus ojos no carentes de malicia, de mezquindad,  

algo en la parada de autobús vacía de mi hermano y llena de falsedad  

le tironeó el vestido con gran fuerza, aunque era una refugiada.  

Se oyó el chirrido de la rasgadura. 

 

En casa había unos hombres uniformados que luego se marcharon. 

Tampoco sol había ya. 

Los ojos de mamá demasiado enrojecidos. 

Imposible mirarlos ni preguntar qué pasó.  

Mi padre sobre el sofá verde con las piernas 

encogidas contra el vientre y la cara hacia la pared.  
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Mamá no me pide que le haga reír.  

La mesa sigue puesta para cuatro.  

Papá ven a la mesa 

ven a la mesa 

a la mesa 

ríe papá ríe  

dirige el Séder de Pésaj para tu familia.  

 

La espalda de papá es terrible al tacto 

y su mejilla también está pegajosa. 

Quizás necesite un beso, pienso,  

no soy buena para eso pero lo intento…  

su pies calzados 

me patean el vientre. ¿Sin querer? 

¿Estaba dormido? Ahora se incorpora.  

Si abriera los ojos derramarían sangre.  

 

No soy buena para hacer reír ni para cantar.  

Con el tiempo el dolor debería amainar.  

Mejor piensa en una vaca o en una pared. 

 

ב    כֹואֵּ קֹום הַּ מָּׁ  הַּ

 
ּי ה ׁשֶׁ רָּׁ ל פָּׁ ֹׁשב עַּ חְּ ה לַּ נַּסֶׁ התְּ עֶׁ ִמרְּ ת לַּ פֶׁ רֶׁ הָּׁ את מֵּ  ֹוצֵּ

ת לֶׁ זֶׁ ִננְּ ת וְּ סֶׁ עֶׁ ִּנלְּ ׁש ׁשֶׁ מֶׁ שֶׁ הַּ ף וְּ ֹערֶׁ ג בָּׁ דֵּ גְּ דַּ מְּ אֹור הַּ ל הָּׁ  אֶׁ
ֲעִטיִנים ִנים בַּ עָּׁ ם ִנטְּ יֹותָּׁ ן ִלהְּ מַּ זְּ ל הַּ ִריר ׁשֶׁ י הָּׁ ד ִעם חוטֵּ  יַּחַּ
ה ִעיקָּׁ ה מְּ ׁשוקָּׁ ה תְּ בָּׁ עַּ ּנו ִמתְּ ִממֶׁ ֹלא ִנים ׁשֶׁ ִנים וְּ רוִיים בְּ  ׁשְּ

כֶׁ  הֹולֶׁ ץ וְּ פֵּ ל חָּׁ ִפי כָּׁ ץ בְּ צֵּ ִהמָּׁ ֲעִניק, לְּ הַּ   –ת לְּ
 

ת לֶׁ בֶׁ קַּ ה מְּ רָּׁ פָּׁ הַּ ם ׁשֶׁ לֶׁ הֶׁ ל הַּ ֹׁשב עַּ חְּ  תַּ
ת.  לֶׁ מֶׁ ֻחׁשְּ מְּ ר הַּ דֵּ גָּׁ הַּ  מֵּ

 
ֲחלֹום ר מֵּ עֹורֵּ ה  ִמתְּ תָּׁ אַּ ָך ׁשֶׁ מְּ צְּ ל עַּ ֹׁשב עַּ חְּ  אֹו תַּ
ּלְּ ְָּך ה ֹלא ׁשֶׁ ִמטָּׁ חֹוזֵּר לְּ ְך וְּ חׁשֶׁ ְך בַּ הֹולֵּ ְך וְּ הֹולֵּ  וְּ

ְך רֶׁ דֶׁ ה ִכי הַּ רָּׁ צָּׁ ר קְּ ְך יֹותֵּ ֹחׁשֶׁ יהָּׁ בַּ לֶׁ  אֵּ
ת רֶׁ ִהי ַאחֶׁ ּה ִמיׁשֶׁ א בָּׁ ה מֹוצֵּ תָּׁ אַּ  וְּ

ב כַּ ּה ִלׁשְּ ִציתָּׁ בָּׁ ן רָּׁ מַּ ִמזְּ  ׁשֶׁ
ֹראש ת הָּׁ ָך אֶׁ ת לְּ סֶׁ תֹופֶׁ ת וְּ צָּׁ ת קְּ רֶׁ עֹורֶׁ ִהיא ִמתְּ  וְּ

ִקיר. ֹכחַּ בַּ ה בְּ ִטיחָּׁ ִים ומְּ דַּ ּיָּׁ י הַּ תֵּ  ִבׁשְּ
 

תָּׁ  אַּ ִביר. אֹו ׁשֶׁ סְּ הַּ ה ּיֵּׁש ֹפה לְּ ב מַּ כֹואֵּ קֹום הַּ מָּׁ ת הַּ ִכיר אֶׁ  ה מַּ
ִכיר. ה ֹלא מַּ תָּׁ אַּ  אֹו ׁשֶׁ

 
ְך. רֶׁ עֵּ ע בְּ בַּ ת ׁשֶׁ ִייִתי בַּ הָּׁ ׁשֶׁ ר, כְּ פָּׁ כְּ ָאִביב, ובַּ ע בָּׁ רַּ ה אֵּ  זֶׁ
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ִייִתי ֲאִני הָּׁ רֹוב וְּ קָּׁ ִדינָּׁה בְּ ה מְּ תָּׁ יְּ הָּׁ ח וְּ סַּ ב פֶׁ רֶׁ יָּׁה עֶׁ  הָּׁ
ת רֶׁ ִדּיוק עֹוטֶׁ חֹות ובְּ ּלָּׁ ע צַּ בַּ ה ַארְּ ִּניחָּׁ  מַּ

ְך ׁשֶׁ  ן.כָּׁ חָּׁ ֻשלְּ ל הַּ ן עַּ ר מוכָּׁ ׁשָּׁ פְּ אֶׁ בָּׁ ה ׁשֶׁ פֶׁ ּיָּׁ הַּ טֹוב וְּ ל הַּ  כָּׁ
ִטים רָּׁ סְּ ת הַּ ִפי אֶׁ רְּ ל עָּׁ ִגיׁש עַּ רְּ הַּ ִתי לְּ  יָֹּׁכלְּ

ֻרדֹות. בֹון וְּ מֹו בועֹות סַּ ֹראִׁשי כְּ ִטים מֵּ לָּׁ  ִנפְּ
עו מָּׁ ִעתֹון הַּ ל הָּׁ ת ׁשֶׁ דֶׁ נֻקֶׁ מְּ ה הַּ מָּׁ ִסיסְּ ת הַּ בו אֶׁ גוִגּיֹות עֹוד ִיבְּ זְּ  ְך,הַּ

 
ל נִָּׁׁשים ן ׁשֶׁ ּנֱֶׁאמָּׁ ן הַּ מָּׁ יֹון ִמתֹוְך דָּׁ קות ִנקָּׁ  יֹונְּ

ִזכוְך. ת הַּ אכֶׁ לֶׁ ה ִלמְּ ֲאוָּׁ ן ִמתַּ יהֶׁ ת ֲעלֵּ פֶׁ רֶׁ ן ִנטְּ תָּׁ עְּ עֹונָּׁה זֹו דַּ נָּׁה בְּ י ׁשָּׁ ִמדֵּ  ׁשֶׁ
ִליא פְּ הַּ כֹות לְּ ֻסבָּׁ מְּ ִמִּלים הַּ ל הַּ תֹוִרין ׁשֶׁ ִמסְּ ת הַּ ִתי אֶׁ ַאבְּ  תָּׁ

יו דֹוֲהרֹות יוֹ  הָּׁ ִעיִרים,-םׁשֶׁ ֹחִרים זְּ ת סוִסים ׁשְּ ִליִׁשּיַּ מֹו ׁשְּ ִעתֹון כְּ ל הָּׁ  יֹום עַּ
ּנָּׁכֹון  ץ הַּ רֶׁ ל אֶׁ ת אֶׁ רֶׁ ה דֹוהֶׁ בָּׁ כָּׁ רְּ מֶׁ תוִמים לְּ   –רְּ

ִלי! ִמים ׁשֶׁ ת עַּ ם! ִדיֹו, ַאֲחוַּ יַּאִליזְּ יֹון, סֹוצְּ  ִדיֹו, ִׁשוְּ
 

סֹוד: ִטיחַּ בְּ דֹול ִהבְּ גָּׁ ָאִחי הַּ ר ׁשֶׁ בָּׁ דָּׁ ה הַּ  ִכי זֶׁ
ִתהְּ  ץ ִקבוץ.וְּ ָארֶׁ ל הָּׁ ה ִמכָּׁ נֲַּעשֶׁ נו וְּ ּלָּׁ ִדינָּׁה ִמשֶׁ נו מְּ  יֶׁה לָּׁ

ֹמק ִתי עָּׁ נַּזְּ ר ִלי גָּׁ ִספֵּ סֹודֹות ׁשֶׁ ל הַּ ת כָּׁ  )אֶׁ
טוחֹות(. שְּ מֹות הַּ טָּׁ פְּ ֻרִדים, בַּ וְּ ִטים הַּ רָּׁ סְּ  בַּ

עַּ  לֵּ קְּ מַּ ת הַּ קַּ ר ִלי בְּ ה ִצּיֵּ חָּׁ ם הֹוכָּׁ ׁשֵּ  ולְּ
ּה הַּ  בָּׁ ְך ׁשֶׁ רֶׁ דֶׁ ר הַּ ל ֲעפַּ העַּ עֶׁ ִמרְּ אֹות לַּ רֹות יֹוצְּ  פָּׁ

ח, לַּ מֶׁ ת, יָּׁם הַּ ה, יָּׁם ִכּנֶׁרֶׁ חולֶׁ  ים ִתיכֹון, יָּׁם הַּ
אִרי  וָּׁ ל צַּ ן. עַּ דֵּ רְּ ּיַּ רֹוְך הַּ ל שְּ ֲחִלים עַּ  ֻמׁשְּ

ל נו כָּׁ ּלָּׁ נו ׁשֶׁ ּלָּׁ ץ ׁשֶׁ ָארֶׁ ת הָּׁ דֹול אֶׁ גָּׁ נַּד ִלי ָאִחי הַּ ְך-עָּׁ  כָּׁ
ׁשֶׁ  ל יֹום בְּ כָּׁ ה, ׁשֶׁ לָּׁ עְּ מַּ חַּ הֹוִסיף ִמלְּ יָּׁרֵּ עוְּ  בַּ

חֹוִקים. יֶׁה רְּ ם ִאם ִנהְּ לֹום גַּ ִגיד לֹו ׁשָּׁ הַּ ל לְּ  נוכַּ
ר צַּ ִים עָּׁ מַּ שָּׁ ה בַּ דֹולָּׁ גְּ ה הַּ לָּׁ ֲעגָּׁ ת הָּׁ  אֶׁ

רוחֹות. ָאה ִכוונֵּי הָּׁ מֵּ כֹות לְּ יִָּׁדי מֹוׁשְּ ן בְּ נָּׁתַּ  וְּ
 

א ִכסֵּ ל הַּ ָאִבי עַּ ר-וְּ דֶׁ חֶׁ ִפּנַּת הַּ  נֹוחַּ בְּ
ֲעשוֹ  ֲענֹות אֹו לַּ ר אֹו לַּ בֵּ דַּ ה לְּ ר.ֹלא רֹוצֶׁ דֶׁ סֵּ ת הַּ  ת אֶׁ

ֹּלא ה הַּ צָּׁ ֻחלְּ ת לַּ חַּ ף יָּׁדוֹ -ִמתַּ ת כַּ רֶׁ תֶׁ ֻכפְּ  מְּ
ב כֹואֵּ קֹום הַּ מָּׁ ה לַּ פֶׁ ת הַּ ֹכחַּ אֶׁ ת בְּ מֶׁ  סֹותֶׁ

ן. טֶׁ בֶׁ ה לַּ רָּׁ ֲחזָּׁ ה אֹותֹו בַּ ִניסָּׁ כְּ  מַּ
 

ן חָּׁ ֻשלְּ בֹוא לַּ ּיָּׁ א ׁשֶׁ בָּׁ אַּ ִגיִדי לְּ  תַּ
ן חָּׁ ֻשלְּ בֹוא לַּ ּיָּׁ א ׁשֶׁ בָּׁ אַּ ִגיִדי לְּ  תַּ

ִרי ִאת בְּ דַּ ִחי אֹותוֹ תְּ דְּ בַּ  ֹו תְּ
ה: תְּ ֲעצובָּׁ אַּ ׁשֶׁ ה כְּ הוא עֹושֶׁ מֹו ׁשֶׁ  כְּ

ה'ניו לֶׁ ה'ניו כַּ לֶׁ  כַּ
ת? רֶׁ רֶׁ מָּׁ ה ומְּ תְּ בֹוכָּׁ ה אַּ  מַּ
ן תָּׁ חָּׁ ט יָּׁבֹוא הֶׁ עַּ  עֹוד מְּ
ת. רֶׁ ת ֲחזֶׁ צַּ ְך קְּ  יִָּׁביא לָּׁ
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יְך  אֵּ
ִחיִקים צְּ  מַּ

א בָּׁ  אַּ
צוב?  עָּׁ

ּלוֹ  ִּייִדיׁש ׁשֶׁ י ֲחתונָּׁה בַּ  ִׁשירֵּ
כִ  ה.ֹלא מַּ  ירָּׁ

ב? כֹואֵּ קֹום הַּ מָּׁ לֹו בַּ צְּ ה אֶׁ  מָּׁ
ה. ׁשֹון ֲאסורָּׁ  לָּׁ

 
ִחיק. צְּ הַּ ה לְּ ִכימָּׁ סְּ  ֹלא מַּ

ִנית ׁשָּׁ קְּ ה עַּ דָּׁ ִית יַּלְּ בַּ את ִמן הַּ  יֹוצֵּ
 

ה ֹחרָּׁ ׁש ׁשְּ מֶׁ לֵָּאה ׁשֶׁ ה מְּ רָּׁ מֹו פָּׁ ת כְּ כֶׁ הֹולֶׁ  וְּ
ִנים כֵּ שְּ ל הַּ נָּׁה ׁשֶׁ אֹוטֹובוס ׁשֹוׁשָּׁ ֲחנַּת הָּׁ יַּד תַּ  לְּ

רוסָּׁ  ת פְּ לֶׁ האֹוכֶׁ לוחָּׁ ָאה מְּ מְּ  ה ִעם חֶׁ
ִים תַּ פָּׁ שְּ ל הַּ ּה עַּ ה לָּׁ ִריקָּׁ בְּ מַּ ה ׁשֶׁ ִריקָּׁ ֲאמֶׁ  מֵּ

ב. הָּׁ ֲעִגיִלים ִמזָּׁ  ִעם הָּׁ
ה. ירֹופָּׁ אֵּ ה מֵּ ִליטָּׁ נָּׁה פְּ ... ׁשֹוׁשָּׁ ׁשְּ ׁשְּ  ׁשְּ

בוִׁשים לְּ דֹוִלים ומַּ ל גְּ דֹות ֲעִגיִלים ׁשֶׁ לָּׁ ּיְּ ם לַּ  ׁשָּׁ
ִׁשי. תְּ  ה ִממֶׁ לָּׁ נָּׁה ִשמְּ ׁשֹוׁשָּׁ ל נִָּׁׁשים. לְּ ִׁשי,ׁשֶׁ ׁשֶׁ  מַּ

ִכי! ׁשֶׁ ְך! ַאל ִתמְּ ה ִאתֵּ ה. מָּׁ ִריקָּׁ ֲאמֶׁ ִׁשי מֵּ ִׁשי. מֶׁ ׁשֶׁ מַּ תְּ ִחי וְּ  קְּ
ה ִריקָּׁ בְּ מַּ ּה ׁשֶׁ ּלָּׁ ָאה ׁשֶׁ מְּ חֶׁ מֹו בַּ ּנֵּן כְּ חַּ ִמתְּ ּה הַּ ּלָּׁ קֹול ׁשֶׁ הו בַּ שֶׁ  מַּ

ֹּלא ינִַּים הַּ עֵּ ל הָּׁ ִדידות ׁשֶׁ יְּ הו בַּ שֶׁ ר-מַּ כָּׁ ה, ִמִממְּ ִזמָּׁ ִקּיֹות ִממְּ  נְּ
ִהיר הזָּׁ מָּׁ ּה ִמרְּ ֻכּלָּׁ ָאִחי וְּ ה מֵּ מָּׁ שֹומֵּ אֹוטֹובוס הַּ ֲחנַּת הָּׁ תַּ הו בְּ שֶׁ  , מַּ

ה. ִליטָּׁ ִהיא פְּ ל ִפי ׁשֶׁ ר, ַאף עַּ יֻתָּׁ ֹכחַּ מְּ ה בְּ לָּׁ ִשמְּ ת הַּ ּה אֶׁ ְך לָּׁ ׁשַּ  מָּׁ
ה. ִריעָּׁ ל קְּ ע קֹול ׁשֶׁ מַּ  ִנׁשְּ

 
כו. לְּ הָּׁ יו וְּ הָּׁ ִדים ׁשֶׁ מַּ בוִׁשים בְּ יו ֲאנִָּׁׁשים לְּ ִית הָּׁ בַּ  בַּ

ה.גַּ  תָּׁ יְּ ר ֹלא הָּׁ בָּׁ ׁש כְּ מֶׁ  ם ׁשֶׁ
י ֲאֻדמֹות. ר ִמדַּ א יֹותֵּ ל ִאמָּׁ ינִַּים ׁשֶׁ עֵּ  הָּׁ

ה. רָּׁ ה קָּׁ ֹאל מַּ ן אֹו ִלׁשְּ הֶׁ ִביט בָּׁ הַּ ר לְּ ׁשָּׁ פְּ  ִאי אֶׁ
ִים לַּ גְּ רַּ ה ִעם הָּׁ ֻרקָּׁ יְּ ה הַּ פָּׁ סַּ ל הַּ  ָאִבי עַּ

ִקיר. ל הַּ ִנים אֶׁ פָּׁ ִעם הַּ ן וְּ טֶׁ בֶׁ ל הַּ לֹות עַּ ֻקפָּׁ  מְּ
 

ׁשֶׁ  קֶׁ בַּ א ֹלא מְּ ִחיק אֹותֹו.ִאמָּׁ ַאצְּ  ת ׁשֶׁ
ה. עָּׁ בָּׁ ַארְּ רוְך לְּ ן עֹוד עָּׁ חָּׁ ֻשלְּ  הַּ

ן חָּׁ ֻשלְּ א בֹוא לַּ בָּׁ  אַּ
ן חָּׁ ֻשלְּ  בֹוא לַּ

ן חָּׁ ֻשלְּ  לַּ
ק חַּ א ִתצְּ בָּׁ ק אַּ חַּ  ִתצְּ

ָך. ּלְּ ה ׁשֶׁ חָּׁ פָּׁ ִמׁשְּ ח לַּ סַּ ר פֶׁ דֶׁ ה סֵּ ֲעשֶׁ  תַּ
 

גַּם ע וְּ גַּ מַּ א לְּ א נֹורָּׁ בָּׁ ל אַּ ב ׁשֶׁ גַּ  הַּ
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ִביקָּׁ  ּלֹו דְּ ִחי ׁשֶׁ ּלֶׁ  ה.הַּ
ת, בֶׁ ה, ֲאִני חֹוׁשֶׁ ִׁשיקָּׁ ִריְך נְּ י הוא צָּׁ  אולַּ
ה. נַּסָּׁ ל ֲאִני מְּ ה ֲאבָּׁ זֶׁ ה בַּ  ֲאִני ֹלא טֹובָּׁ

ִים ּנֲַּעלַּ ּלֹו ִעם הַּ ִים ׁשֶׁ לַּ גְּ רַּ ָאז הָּׁ  וְּ
נָּׁה? וָּׁ כַּ ן. ֹלא בְּ טֶׁ בֶׁ  בֹוֲעטֹות ִבי בַּ
ם. ו הוא קָּׁ ׁשָּׁ כְּ נָּׁה? עַּ  ִמתֹוְך ׁשֵּ
הֶׁ  ל מֵּ ינָּׁיו ִיזַּ ת עֵּ ח אֶׁ קַּ ם.ִאם ִיפְּ  ן דָּׁ

 
ִׁשיר. ִחיק אֹו לָּׁ צְּ הַּ לְּ ה בֶׁ  ֲאִני ֹלא טֹובָּׁ

ֲחִויר. הַּ ִריְך לְּ ן צָּׁ מַּ זְּ ב ִעם הַּ אֵּ כְּ  הַּ
ל ִקיר. ה אֹו עַּ רָּׁ ל פָּׁ ֹשב עַּ חְּ תַּ ב ׁשֶׁ  מוטָּׁ
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Recuerdo de infancia 

 

El secreto lenguaje de las madres locuaces 

que ríen con el júbilo de niñas de crecidos zapatos 

revolcándose en las eras de un paraíso extranjero 

fue la música con que amamanté mi infancia  

cuando el mudo ladrido de las tinieblas se filtraba 

a través del mosquitero para yacer a mi lado 

en la blanca cama de hierro en la comuna de niños. 

 

Con suplicante susurro procuré despertar 

a mi amiguita de tiernas mejillas 

para hablar en el idioma de los grandes 

sin que nadie nos entienda. 

Pero ella se empecinaba en soñar con su padre 

enrolado ya dos años en la Brigada 

que no venía a decirle buenas noches. 

De manera que amamanté sola las tinieblas 

en la lengua secreta: shecha, mesha, dasha, kasha, 

una lengua seductora que la gran oscuridad puede entender. 

 

דות רֹון יַּלְּ  ִזכְּ
 

הֹות ִאמָּׁ ל הָּׁ סֹוד ׁשֶׁ ת הַּ פַּ ת, שְּ עַּ שֹופַּ ה הַּ פָּׁ שָּׁ  הַּ
ת ֳהלַּ צָּׁ ֲחקֹות בְּ צַּ ן מְּ ר הֵּ ֲאׁשֶׁ ִים כַּ לֹות נֲַּעלַּ גֻדָּׁ דֹות מְּ לָּׁ  יְּ

ז ּלֹועֵּ ן הַּ דֶׁ עֵּ ן הָּׁ נֵּי גַּ ִדׁשְּ ׁשֹות בְּ דְּ ׁשְּ דַּ  מְּ
ִשתוִפית דוִתי הַּ ת יַּלְּ ִתי אֶׁ ינַּקְּ יהָּׁ הֵּ ִלילֶׁ  ִבצְּ

ה ִכּלָּׁ י הַּ ד חֹורֵּ עַּ ֲחלו בְּ ִלי קֹול זָּׁ ִחים בְּ ִכים נֹובְּ ֲחׁשַּ מַּ ׁשֶׁ  כְּ
ִצִדי ב לְּ כַּ סו ִלׁשְּ נְּ ִנכְּ  וְּ

ת ִמִמ  ַאחַּ ִדים.בְּ לָּׁ יְּ ית הַּ ל בֵּ נֹות ׁשֶׁ בָּׁ ּלְּ ל הַּ זֶׁ רְּ בַּ  טֹות הַּ
 

ר עֹורֵּ ּנֵּן ִנִסיִתי לְּ חַּ ׁש ִמתְּ חַּ לַּ  בְּ
יִַּים חָּׁ ּלְּ ת הַּ כַּ ִתי רַּ רְּ ת ֲחבֶׁ  אֶׁ

דֹוִלים גְּ ל הַּ ה ׁשֶׁ פָּׁ שָּׁ ר בַּ בֵּ דַּ ּנְּ  ׁשֶׁ
ד ֹלא יִָּׁבין. חָּׁ ַאף אֶׁ  וְּ

ל ָאִביהָּׁ  ֲחֹלם עַּ ה לַּ ׁשָּׁ קְּ עַּ ל ִהיא ִהתְּ  ֲאבָּׁ
ֻגּיָּׁ  יָּׁה מְּ הָּׁ ִיםׁשֶׁ נָּׁתַּ ר ׁשְּ בָּׁ ה כְּ דָּׁ ִריגָּׁ בְּ  ס לַּ

ה טֹוב. לָּׁ יְּ ּה לַּ ִגיד לָּׁ הַּ א לְּ  ֹלא בָּׁ
ְך חׁשֶׁ ת הַּ סֹוִדית אֶׁ ה הַּ פָּׁ שָּׁ ִדי בַּ בַּ ִתי לְּ ינַּקְּ  ָאז הֵּ

ָאה לֵּ ה מְּ פָּׁ ה, שָּׁ ׁשָּׁ ה קַּ ׁשָּׁ ה דַּ ׁשָּׁ 'ה מַּ צֶׁ ד ׁשְּ  ֹׁשחַּ
ִבין. הָּׁ דֹול יָּׁכֹול לְּ גָּׁ ְך הַּ ֹחשֶׁ הַּ  ׁשֶׁ



 78 

En la secundaria 

 

Cuando estaba en la secundaria me juré:  

cuando me case no volveré a mirar  

tu rostro arrugado  

que siempre envidia el de otras madres.  

¡Oh cuántos juramentos frescos, purpúreos 

me hice en la secundaria! 

 

Por la mañana juré matarte, 

cuando no me dejaste ir de excursión porque tenía fiebre, 

rasgué la funda bordada de flecos azules 

encolerizada por tus embustes.  

 

Al mediodía rasuré mi cabeza  

y juré morir al día siguiente.  

A la noche descubrí que agregaste  

con tu escritura descuidada, fea, monstruosa  

algunas palabras a la carta de amor  

que yo le enviaba a un hombre casado,  

¿y qué crees que sentí? 

 

Lo cierto es que ya no lo recuerdo con precisión.  

He envejecido y mi rostro arrugado,  

que siempre envidia el de otras madres,  

no necesita de nadie sino de ti. 

 

הָּׁ  ׁשֶׁ ִתיכֹוןכְּ  ִייִתי בַּ
 

ִתי: עְּ בַּ ִתיכֹון ִנׁשְּ ִייִתי בַּ הָּׁ ׁשֶׁ  כְּ
ם עֹולָּׁ ה לְּ אֶׁ רְּ ֹלא אֶׁ ן וְּ תֵּ חַּ תְּ  אֶׁ

ִטים ֻקמָּׁ מְּ נִַּיְך הַּ ת פָּׁ  אֶׁ
רֹות. הֹות ֲאחֵּ ִאמָּׁ ִאים בְּ ּנְּ קַּ ִמיד מְּ תָּׁ  ׁשֶׁ

ֲענַּּנֹות, בועֹות רַּ ה ׁשְּ מָּׁ  הֹוי, כַּ
ִתיכֹון! יו ִלי בַּ ִליִלּיֹות הָּׁ כְּ  חַּ

 
ֹבקֶׁ  ְך,בַּ ֱהֹרג אֹותָּׁ אֶׁ ִתי ׁשֶׁ עְּ בַּ  ר ִנׁשְּ

ה קומָּׁ רְּ ִצִפית הָּׁ ת הַּ ִתי אֶׁ עְּ רַּ  קָּׁ
ם עַּ ֹרב זַּ ֻחִּלים מֵּ  ִציִצים כְּ
ְך  ּלָּׁ ה ׁשֶׁ מָּׁ ִמרְּ ת הַּ ִזמַּ ל מְּ  עַּ

ע ִעם ֹחם. סָּׁ מַּ את לַּ צֵּ ִּני לָּׁ ה ִממֶׁ עָּׁ נְּ מָּׁ  ׁשֶׁ
ר ֹראִׁשי עַּ ת שְּ ִתי אֶׁ חְּ ִים ִגּלַּ ֳהרַּ צָּׁ  בַּ

ָא ִתי ׁשֶׁ עְּ בַּ ִנׁשְּ ר.וְּ חָּׁ  מות מָּׁ
ב תַּ תְּ ִבכְּ פְּ הֹוסַּ אִתי ׁשֶׁ צָּׁ ב מָּׁ רֶׁ עֶׁ ְך-בָּׁ  יָּׁדֵּ
ִתי צְּ לַּ ִמפְּ ר, הַּ ֹכעָּׁ מְּ ל, הַּ ֻרשָּׁ מְּ  הַּ

ב תַּ ִמכְּ ה ִמִּלים לְּ מָּׁ ה-כַּ ַאֲהבָּׁ  הָּׁ
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ר נָּׁשוי, בֶׁ גֶׁ ִתי לְּ חְּ לַּ שָּׁ  ׁשֶׁ
ִתי? ׁשְּ גַּ ְך ִהרְּ תֵּ עְּ דַּ ה ּלְּ  ומַּ

 
ִדּיוק. ת בְּ רֶׁ ינִֶּׁני זֹוכֶׁ ר אֵּ בָּׁ ת כְּ ֱאמֶׁ  בֶׁ

ִטים,ֲאנִ  ֻקמָּׁ מְּ נַּי הַּ נָּׁה ופָּׁ קֵּ  י זְּ
רֹות, הֹות ֲאחֵּ ִאמָּׁ ִאים בְּ ּנְּ קַּ ִמיד מְּ תָּׁ  ׁשֶׁ

ְך. דֵּ בַּ ִאיׁש ִמּלְּ חוִצים לְּ ינָּׁם נְּ  אֵּ
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En una negra cama  

 

En una negra cama 

flotando en el río del sueño  

hallé a mi hermano,  

su cuello vencido  

 

sus párpados helados –  

mi hermano mayor, mi único,  

el que mama de los pechos de mi madre,  

me lleva a babuchas,  

me dibuja mapas de estrellas  

en el polvo del desierto.  

Allí en el río del negro sueño  

su cuello vencido  

sus párpados helados  

allí hurgué en sus intimidades  

allí alisé una y otra vez 

su miembro grisáceo.  

Ejecuté la melodía de todo mi amor por él  

en la cuerda floja de la vida 

amasé el infeliz pan de la vida,  

oré por él la única plegaria del mundo:  

¡Disfruta! ¡Hermanito querido, disfruta! 

De entre mis piernas se deslizó la vara muerta. 

 

ה ֹחרָּׁ ה ׁשְּ ִמטָּׁ  בְּ

 

ה ֹחרָּׁ ה ׁשְּ ִמטָּׁ  בְּ
נָּׁה שֵּ ר הַּ הַּ ל נְּ ף עַּ  צָּׁ
ת ָאִחי,  אִתי אֶׁ צָּׁ  מָּׁ

ח נֻתָּׁ ארֹו מְּ וָּׁ  צַּ
פוִאים  יו קְּ פָּׁ עַּ פְּ  –עַּ

ִחיד, ּיָּׁ דֹול, הַּ גָּׁ  ָאִחי הַּ
י ִאִמי, דֵּ  יֹונֵּק ׁשְּ

יו, פָּׁ תֵּ ל כְּ ִכיִבי עַּ רְּ  מַּ
ת כֹוכָּׁ  פַּ ר ִלי מַּ ּיֵּ צַּ מְּ  ִביםהַּ

ב. ּנֶׁגֶׁ ק הַּ ל ֲאבַּ  עַּ
חֹור שָּׁ נָּׁה הַּ שֵּ ר הַּ הַּ ל נְּ ם עַּ  ׁשָּׁ

ח נֻתָּׁ ארֹו מְּ וָּׁ  צַּ
פואֹות יו קְּ פָּׁ עַּ פְּ  עַּ

ֹאד ִתי מְּ ׁשְּ יו ִמשַּ בוׁשָּׁ ם ִבמְּ  ׁשָּׁ
ִתי קְּ ֱחלַּ ֲהלֹוְך הֶׁ ם ׁשֹוב וַּ  ׁשָּׁ

ן בָּׁ ּלָּׁ רֹו הַּ בְּ ת אֶׁ ר.-אֶׁ רפַּ   ֲאפְַּּ
ִתי. נְּ ִתי לֹו ִנגַּ ל ַאֲהבָּׁ ת כָּׁ  אֶׁ
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ר  יתַּ ל מֵּ פויעַּ רָּׁ ִּיים הָּׁ חַּ  הַּ
ל, לָּׁ ֻאמְּ ִּיים הָּׁ חַּ ם הַּ חֶׁ ת לֶׁ ִתי אֶׁ ׁשְּ  לַּ

ם: עֹולָּׁ ת בָּׁ ַאחַּ ה הָּׁ ִפּלָּׁ תְּ ת הַּ יו אֶׁ לָּׁ ִתי עָּׁ לְּ ּלַּ פַּ  ִהתְּ
ּנֵּג נָּׁא! עַּ ִדי, ִהתְּ מָּׁ ּנֵּג! ָאִחי נֶׁחְּ עַּ  ִהתְּ

ת. מֵּ ה הַּ טֶׁ מַּ ח הַּ רַּ י פָּׁ כַּ רֵּ ין יְּ  בֵּ
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 Prensas 

 

Inmediatamente me aferré al hombre, lo estreché, presioné sus partes con todos los 

músculos de mi vientre,  

como un carpintero fija prensas metálicas en el ropero repentinamente 

descoyuntado, 

aprieta y aprieta la manivela, y gime al tensar sus músculos, 

así estreché contra mí al hombre, de pie, con todas las piezas de hierro de mi cuerpo, 

cuando el médico salió y dijo que nuestro niño no 
 

 

ִליבֹות  כְּ

 

ִני, י ִבטְּ ִרירֵּ כל ׁשְּ יו בְּ קָּׁ ת ֲחלָּׁ ִתי אֶׁ צְּ חַּ ִתי אֹותֹו, לָּׁ קְּ ִאיש, ִהדַּ ת הָּׁ ִתי אֶׁ קְּ ֱחזַּ ד הֶׁ  ִמּיָּׁ

ֹאם, ק ִפתְּ רֵּ פָּׁ ִהתְּ ָארֹון ׁשֶׁ ל הָּׁ ת עַּ כֶׁ תֶׁ מַּ ִליבֹות הַּ ת כְּ ִביׁש אֶׁ ִהלְּ י ׁשֶׁ ר, ַאֲחרֵּ מֹו נַּגָּׁ  כְּ
ִׁש  כְּ מַּ ת יִָּׁדית הַּ ִריג אֶׁ בְּ ִריג ומַּ בְּ ִניִמִּיים,מַּ פְּ יו הַּ רָּׁ יבָּׁ ת ִעם ִהדוק אֵּ צָּׁ נֱֶׁאנָּׁק קְּ  יר, וְּ

או ִבי, צְּ ִּנמְּ ל ׁשֶׁ זֶׁ רְּ בַּ ִוּיֹות הַּ ל זָּׁ כָּׁ ה, בְּ ֲעִמידָּׁ ִאיׁש, בַּ ת הָּׁ י אֶׁ לַּ ִתי אֵּ קְּ ה ִהדַּ כָּׁ  כָּׁ
נו ֹלא  ּלָּׁ ד ׁשֶׁ לֶׁ ּיֶׁ הַּ ר ׁשֶׁ ָאמַּ א וְּ א יָּׁצָּׁ רֹופֵּ הָּׁ ׁשֶׁ  Té de manzanillaכְּ

 

De pronto empezó a beber  

sólo té de manzanilla sin azúcar,  

el niño dotado,  

el niño más brillante.  

Caprichos de adolescente.  

Apareció en la cocina con la cabeza afeitada.  

Todos los de su edad lo hacen, los que se atreven.  

Con mirada impasible dijo que quería participar –  

¿participar?– de un grupo  

–¿grupo?– ¡terapéutico! 

Eso era lo que quería el niño de los muchos premios  

que nos toca una música tan maravillosa. 

Es gratuito –  

eso fue todo lo que dijeron sus labios  

casi sonrientes, flojos, exangües.  

¡Qué lucidez, qué madurez, cuánta responsabilidad!  

En la casa vacía e iluminada esperó dos horas el llamado.  

Finalmente abrió una lata de duraznos en conserva.  

No comió nada, obviamente. Quizás sintió náuseas.  

La dejó así abierta en la cocina  

antes de tomar el revólver del cajón.  

 

בֹונַּג ה בַּ  תֵּ
 

תֹות ִצינות ִלׁשְּ ִחיל ִברְּ ֹאם הוא ִהתְּ  ִפתְּ

ר, ִלי ֻסכָּׁ בֹונַּג בְּ ה בַּ ק תֵּ  רַּ
ר, ׁשָּׁ ֻמכְּ ד הַּ לֶׁ ּיֶׁ  הַּ
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ר. יֹותֵּ ֹפָאר בְּ מְּ ד הַּ לֶׁ ּיֶׁ  הַּ
ר. גֵּ בַּ ל ִמתְּ מֹות ׁשֶׁ חָּׁ  גְּ

ח. גֻּלָּׁ ֹקד מְּ דְּ ח ִעם קָּׁ בָּׁ ִמטְּ  הֹוִפיעַּ בַּ
ּנֹוֲעִזים בֶׁ  ִגילֹו, הַּ ם בְּ ְך.ֻכּלָּׁ ת, עֹוִׁשים כָּׁ  ֱאמֶׁ

ף  תֵּ תַּ ִהׁשְּ ה  לְּ צָּׁ זֹות רָּׁ ינִַּים ֹלא זָּׁ עֵּ  -בְּ
ה  בוצָּׁ ף? ִבקְּ תֵּ תַּ ִהׁשְּ  -לְּ

ִׁשי! ל ִטפול נַּפְּ ה? ׁשֶׁ בוצָּׁ  ִבקְּ
גֹות לָּׁ מְּ ד ֲעטור הַּ לֶׁ ּיֶׁ ה, הַּ צָּׁ הוא רָּׁ ה שֶׁ ה מַּ  זֶׁ

ֹזאת. כָּׁ ָאה ׁשֶׁ לָּׁ ה ִנפְּ נו מוִסיקָּׁ ה לָּׁ עֹושֶׁ  ׁשֶׁ
ִחּנָּׁם  ה בְּ  -זֶׁ

יו תָּׁ פָּׁ א ִמשְּ ה ֹלא יָּׁצָּׁ ר ִמזֶׁ  יֹותֵּ
ם. רֹות דָּׁ סְּ פויֹות, חַּ כֹות, רְּ ּיְּ חַּ ט מְּ עַּ ִכמְּ  הַּ

יות! יזֹו ַאֲחרָּׁ רות, אֵּ גְּ יזֹו בַּ בונָּׁה, אֵּ יזֹו תְּ  אֵּ
צול.  ִצלְּ עֹות לְּ תֵּ ֵּי ׁשָּׁ ה ׁשְּ מוָאר הוא ִחכָּׁ הַּ יק וְּ רֵּ ִית הָּׁ בַּ  בַּ

ֻׁשמָּׁ  ִקים מְּ סְּ רְּ ת ֲאפַּ סַּ ח ֻקפְּ תַּ סֹוף פָּׁ  ִרים.בַּ
ִקיא. הָּׁ א לֹו לְּ י בָּׁ רור. אולַּ ה בָּׁ ר, זֶׁ בָּׁ ל ׁשום דָּׁ  ֹלא ָאכַּ

ח בָּׁ ִמטְּ ה בַּ תוחָּׁ ְך פְּ ּה כָּׁ ִאיר אֹותָּׁ  ִהׁשְּ
ח. דָּׁ קְּ אֶׁ ת הָּׁ ה אֶׁ רָּׁ גֵּ מְּ הַּ ח מֵּ קַּ ּלָּׁ נֵּי ׁשֶׁ  ִלפְּ
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En el parque del payaso  
 

Paseaba por el parque con mi pequeño hijo 

una de sus manos en la mía, la otra en la del jardinero.  

Blancos rizos tenía el jardinero, nariz de dulce manzana.  

Silbó el jardinero una melodía, el niño estalló en carcajadas, 

pidió que le enseñara a silbar.  

El jardinero me hizo un guiño como preguntando: ¿sí? 

Asentí sonriendo en señal de aprobación. 

El jardinero tomó un serrucho y cercenó  

silbando la mano de mi único hijo. 

En el fuerte zumbido no se lo oyó gemir.  

El jardinero alabó su joven entereza  

y mi mano aún en su palma fría. 

 

ץ ּלֵּ ל הַּ ּנֹו ׁשֶׁ גַּ  בְּ
 

ן טָּׁ קָּׁ ִני הַּ ן ִעם בְּ גָּׁ ִתי בַּ לְּ  ִטּיַּ

ּנָּׁן. גַּ יַּד הַּ ה בְּ ִנּיָּׁ שְּ יִָּׁדי, הַּ ת בְּ ַאחַּ  יָּׁדֹו הָּׁ
תֹוק, פוחַּ מָּׁ פֹו תַּ ּנָּׁן, אַּ גַּ ִנים לַּ בָּׁ ִּלים לְּ תַּ לְּ  תַּ
חֹוק. ץ ִבצְּ רַּ ד פָּׁ לֶׁ ּיֶׁ ִגינָּׁה, הַּ נְּ ּנָּׁן מַּ גַּ ק הַּ רַּ  ׁשָּׁ

ש גַּם הוא ִללְּ  קֵּ בַּ ֹרק.מְּ  ֹמד ִלׁשְּ
ן? ל אֹוִתי: כֵּ ׁשֹואֵּ ּנָּׁן כְּ גַּ ץ הַּ רַּ  קָּׁ
ן. אֹות הֵּ ִחּיוְך לְּ ִתי ֹראִׁשי בְּ נַּעְּ  הֵּ

ת רַּ כָּׁ שֹור וְּ ּנָּׁן מַּ גַּ ל הַּ  נָּׁטַּ
ת. ַאחַּ ִני הָּׁ ל בְּ ת יָּׁדֹו ׁשֶׁ ה אֶׁ ִריקָּׁ  ִבׁשְּ

ה. ִעים ֲאנָּׁחָּׁ ין ׁשֹומְּ ק אֵּ זָּׁ חָּׁ זום הֶׁ ִזמְּ  בַּ
רותֹו הַּ  בְּ ת גַּ ּנָּׁן אֶׁ גַּ ל הַּ הִהּלֵּ ִעירָּׁ  צְּ
ה. רָּׁ קָּׁ ף יָּׁדֹו הַּ כַּ יִָּׁדי עֹוד בְּ  וְּ
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Dos poemas sobre Jacob 

 

1. 

Pero los fantasmas y las comidas finalmente  

habrían perturbado la razón de Jacob  

hacia aquel pozo que se confundiría silencioso  

con el estupefacto ombligo del mundo 

convertido en gran cráter dentro de su cuerpo.  

 

2. 

Y Jacob vestía siempre sobre sus carnes  

la túnica embebida del olor de José  

debajo de sus ropas.  

 

En el desayuno  

y en el banquete vespertino,  

ve sangre en la alfombra  

sangre en la copa  

y sangre en el plato del que come.   

 

ל יֲַּעֹקב נֵּי ִׁשיִרים עַּ  ׁשְּ

 

 א

סֹוף בַּ יו לְּ ֲארוחֹות הָּׁ הָּׁ רוחֹות וְּ ל הָּׁ ל כָּׁ  ֲאבָּׁ

ל יֲַּעֹקב תֹו ׁשֶׁ עְּ ת דַּ בֹות אֶׁ סֹובְּ  מְּ

ה מָּׁ מָּׁ ל ִבדְּ בֵּ רְּ עַּ יָּׁה ִמתְּ הָּׁ בֹור ׁשֶׁ ל אֹותֹו הַּ  אֶׁ

מום ם הָּׁ בור עֹולָּׁ טַּ  בְּ

גופֹו. דֹול בְּ ׁש גָּׁ תֵּ כְּ ה מַּ ּנֲַּעשָּׁ  ׁשֶׁ

 

 ב

יָּׁ  יֲַּעֹקב הָּׁ ִמידוְּ רֹו תָּׁ ׁשָּׁ ל בְּ בוׁש עַּ  ה לָּׁ

ף ל יֹוסֵּ יחַּ ׁשֶׁ רֵּ ה בָּׁ בולָּׁ טְּ ֻכֹתנֶׁת הַּ ת הַּ  אֶׁ

יו. ֲחִליפֹותָּׁ ת לַּ חַּ  ִמתַּ

 

ר ֹבקֶׁ ת הַּ ֲארוחַּ ם בַּ  גַּ

ה, תֶׁ ִמׁשְּ ב, בַּ רֶׁ עֶׁ ם בָּׁ גַּ  וְּ

ִטיחַּ  שָּׁ ל הַּ ם עַּ ה דָּׁ  הוא רֹואֶׁ

ִביעַּ  גָּׁ ם בַּ  דָּׁ

ל. ּנָּׁה הוא אֹוכֵּ ִממֶׁ ת ׁשֶׁ חַּ ּלַּ צַּ  ובַּ
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No como suelo que se hunde 
 

No como suelo que se hunde de repente 

en un barrio tragado por la tierra, 

y ahora dónde viviremos, 

tampoco como una pierna que arrancó del cuerpo 

una sorda explosión, abandonada en medio de la calle vacía, 

ni como un extraño hueco oscuro 

recortado con silente malicia del paisaje habitual 

en el museo de nuestra conciencia. 

 

No es así que te nos desapareciste. No es así que faltas. 

Sino como un bloque de vidrio de aumento 

en el cual yaces embalsamado y te mueves en silencio 

repitiendo una y otra vez todo lo que eras 

ahogado y gritando sin voz por auxilio 

colocado para siempre muy frente a nuestros ojos 

entre nosotros y todas las cosas del mundo 

entre todas las cosas del mundo y nosotros. 

 

 

ֹאם ת ִפתְּ עַּ ע ׁשֹוקַּ קַּ רְּ מֹו קַּ  ֹלא כְּ

 
ֹאםֹל ת ִפתְּ עַּ ע ׁשֹוקַּ קַּ רְּ מֹו קַּ  א כְּ

יֶׁה יֹפה ִנחְּ אֵּ ה וְּ מָּׁ ֲאדָּׁ ע בָּׁ לַּ גוִרים ִנבְּ ע מְּ ל ֹרבַּ  ׁשֶׁ
ת פֶׁ ל ִמגוף, מועֶׁ גֶׁ מֹו רֶׁ ם ֹלא כְּ  גַּ

ק ֻׁשתָּׁ ר מְּ צָּׁ חֹוב נֶׁעְּ ע רְּ צַּ מְּ אֶׁ ת בְּ ץ ָאטום ֻמּנַּחַּ נֶׁפֶׁ  בְּ
ֹחר ל ׁשָּׁ לָּׁ ל חָּׁ ר ׁשֶׁ זֹור מוזָּׁ מֹו אֵּ  ֹלא כְּ

דֹון ד זָּׁ ר בְּ זַּ יאֹוןִנגְּ מוזֵּ ת בַּ רֶׁ ֻמכֶׁ ּנֹוף הַּ מונַּת הַּ ם ִמתְּ  ֹומֵּ
ה. רָּׁ כָּׁ הַּ ל הַּ  ׁשֶׁ

 
ר. סֵּ ה חָּׁ תָּׁ ְך אַּ נו. ֹלא כָּׁ תָּׁ לָּׁ מְּ ְך נֱֶׁעלַּ  ֹלא כָּׁ

ת לֶׁ דֶׁ גְּ כוִכית מַּ ל זְּ לֹוק ׁשֶׁ  ִכי ִאם בְּ
ׁש רֶׁ עַּ חֶׁ נֹועֵּ נוט וִמתְּ ה חָּׁ תָּׁ תֹוכֹו אַּ בְּ  ׁשֶׁ

ִייתָּׁ  הָּׁ ה שֶׁ ל מַּ ל כָּׁ חֹוזֵּר עַּ ר וְּ  חֹוזֵּ
ה רָּׁ זְּ עֶׁ ִלי קֹול לְּ ק בְּ צֹועֵּ נוק וְּ  חָּׁ

ינֵּינו עֵּ ֹאד לְּ מוְך מְּ ה סָּׁ תָּׁ עַּ ב מֵּ  ִנצָּׁ
ם עֹולָּׁ בָּׁ ִרים ׁשֶׁ בָּׁ דְּ ל הַּ ין כָּׁ ינֵּינו ובֵּ  בֵּ
ינֵּינו. ם ובֵּ עֹולָּׁ בָּׁ ִרים ׁשֶׁ בָּׁ דְּ ל הַּ ין כָּׁ  בֵּ
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Me preguntaste 
 

Me preguntaste con pena de adulto por qué sigo fumando 

y yo te pregunté por qué dejaste la música, y te hablé como a un adulto 

de las dificultades de desligarse de un vicio y de la terquedad,  

y te prometí dejar de fumar y cumplí, 

y tú volviste a dar de ti la música 

que me colmaba la casa como elixir de vida. 

 

Ahora intento desligarme de la presencia de tu muerte en mis manos, 

de tu vida desde el momento en que tanto quise parirte, 

patito amarillo y riente, desligarme de la tristeza 

que devoró tus ojos ante los míos, 

de la ternura, las sonrisas, la inteligencia 

y la silenciosa fuerza 

con la cual te dejé engañarme 

y ahora ya me es difícil prometerte o cumplir. 

 

תָּׁ אֹוִתי ַאלְּ  ׁשָּׁ

 

ן שֵּ עַּ ה לְּ ִׁשיכָּׁ מְּ תְּ מַּ ה אַּ מָּׁ ֻבגָּׁר לָּׁ ל מְּ ב ׁשֶׁ אֵּ תָּׁ אֹוִתי ִבכְּ ַאלְּ  ׁשָּׁ

ִתי עַּ  רְּ ִדבַּ ן וְּ נַּגֵּ תָּׁ לְּ קְּ סַּ ה ִהפְּ מָּׁ לָּׁ ִתי וְּ רְּ ֲאִני ָאמַּ ִייםוַּ ׁשָּׁ קְּ  ל הַּ
ר ֻבגָּׁ מֹו ִעם מְּ נות כְּ ׁשָּׁ קְּ עַּ ל הָּׁ עַּ ה וְּ ִמילָּׁ גְּ ל הַּ  ׁשֶׁ

ִתי מְּ ִקּיַּ ן וְּ שֵּ עַּ ָך ֹלא לְּ ִתי לְּ חְּ טַּ ִהבְּ  וְּ
ה ָך מוִסיקָּׁ ֲעשֹות ִלי ִממְּ תָּׁ לַּ רְּ זַּ ה חָּׁ תָּׁ אַּ  וְּ

ִּיים. ִמים חַּ סַּ ִית בְּ בַּ ת הַּ ִאים אֶׁ ּלְּ מַּ יו מְּ יהָּׁ הָּׁ ִלילֶׁ צְּ  ׁשֶׁ
 

ו ֲאִני מְּ  ׁשָּׁ כְּ יעַּ יָּׁדַּ ָך בְּ ל מֹותְּ חות ׁשֶׁ ּנֹוכְּ הַּ ל מֵּ ִהגָּׁמֵּ ה לְּ  נַּסָּׁ
ָך, ת אֹותְּ דֶׁ לֶׁ ֹאד לָּׁ ִציִתי מְּ רָּׁ ע ׁשֶׁ גַּ רֶׁ יָך מֵּ ּיֶׁ ל חַּ  ׁשֶׁ

ב צֶׁ עֶׁ ל הָּׁ ק, ׁשֶׁ ֹהב צֹוחֵּ זֹון צָּׁ וָּׁ רְּ  בַּ
ינַּי, ד עֵּ נֶׁגֶׁ ינֶׁיָך לְּ ת עֵּ ף אֶׁ רַּ טָּׁ  ׁשֶׁ
ה מָּׁ כְּ חָּׁ ִחּיוִכים, הַּ ֹרְך, הַּ ל הָּׁ  ׁשֶׁ

ט  קֵּ שָּׁ ֹכחַּ הַּ הַּ  וְּ
בֹו  מֹות אֹוִתיׁשֶׁ רַּ ָך לְּ ִתי לְּ  נָּׁתַּ

ם. ּיֵּ קַּ ָך אֹו לְּ ִטיחַּ לְּ בְּ הַּ ר לְּ בָּׁ ה ִלי כְּ ׁשֶׁ קָּׁ  וְּ
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Un sueño 

 

En la blanca pileta de loza 

yacía el niño muerto 

su transparente cuerpo aún helado. 

Cerré los ojos y con el cuchillo grande 

separé mis dedos 

de sus dedos destemplados 

que emitían el son angelical. 

 

 םלֹוח  
 

 

ן בָּׁ ּלָּׁ ִסינָּׁה הַּ רְּ חַּ ִכּיֹור הַּ  בְּ

ת מֵּ ד הַּ לֶׁ ּיֶׁ יָּׁה הַּ צוי הָּׁ  מָּׁ
פוא. ִין קָּׁ קוף, ֲעדַּ  גופֹו ׁשָּׁ

ה דֹולָּׁ גְּ ִכין הַּ סַּ ינַּי ובַּ ת עֵּ ִתי אֶׁ מְּ צַּ  עָּׁ
י  עֹותַּ בְּ צְּ ת אֶׁ ִתי אֶׁ כְּ תַּ  חָּׁ

ִׁשירֹות פְּ מַּ יו  הַּ עֹותָּׁ בְּ צְּ אֶׁ  מֵּ
פִ  הֵּ ָאִכי.ׁשֶׁ לְּ מַּ ִליל הַּ צְּ ת הַּ  יקו אֶׁ
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Canción matinal 

 

Levántate levántate arden los verdes bosques 

se quema la ácida frondosidad de las plantaciones 

bandadas de gansos graznan en el gallinero sin saber 

que se abrasan vivos 

levántate levántate 

se quema el fino bordado de la sábana de seda 

tu pulcro camisón también arde de súbito 

tu cara crepita ya en el hollín 

tu mente revolotea en el aire como un nadador – 

ahora que ya respiras y oyes 

levántate levántate y ve al trabajo. 

 

ר  ִׁשיר ֹבקֶׁ

 
פִ  רָּׁ ִקים ֲחרוִציםקוִמי קוִמי ִנשְּ רַּ קְּ רַּ רֹות יְּ עָּׁ  ים יְּ

ִעים טָּׁ מַּ ל הַּ ץ ׁשֶׁ מַּ צְּ ֲחמַּ ע הַּ פַּ שֶׁ ף הַּ רָּׁ  ִנשְּ

ת  עַּ דַּ ִלי לָּׁ ִעים בְּ גְּ עְּ גַּ ּלול מְּ ִזים בַּ וָּׁ ֲהקֹות אַּ  לַּ
ִּיים ִפים חַּ רָּׁ ִנשְּ ִכים וְּ ם הֹולְּ הֵּ  ׁשֶׁ

 קוִמי קוִמי
ִׁשי מֶׁ ִדין הַּ י סְּ ׁשולֵּ ֲעִדינָּׁה בְּ ה הָּׁ מָּׁ ִרקְּ ת הָּׁ פֶׁ רֶׁ  ִנשְּ

ִיְך לַּ ת עָּׁ רֶׁ ִהירות בֹועֶׁ ם ִהיא ִבמְּ ה גַּ ֹחרָּׁ צְּ ֻכֹתנֶׁת הַּ הַּ  וְּ
ם ֻפחָּׁ מְּ ק הַּ ָאבָּׁ ר בָּׁ בָּׁ ִכים כְּ רָּׁ נִַּיְך נֶׁחְּ  פָּׁ
יָּׁן חְּ מֹו שַּ ף כְּ עֹופֵּ ֲאִויר ִמתְּ ְך בָּׁ  ֹמחֵּ

ת עַּ ׁשֹומַּ ת וְּ מֶׁ תְּ נֹוׁשֶׁ אַּ  ׁשֶׁ
ה. ֲעבֹודָּׁ  קוִמי קוִמי לָּׁ



 91 

 

Otro sueño 
 

Yacía yo en medio de un montón de pañales y bucles 

de cáscaras de manzana, sobre mi cuerpo 

se arrastraban reptiles grandes y pequeños  

y me sentía suave y feliz. 

 

  םלֹוד ח  עֹו

 
ִּלים תַּ לְּ תַּ ת ִחתוִלים וְּ מַּ תֹוְך ֲערֵּ ת בְּ לֶׁ ִייִתי ֻמטֶׁ הָּׁ  וְּ

י לַּ יו עָּׁ הָּׁ פוִחים וְּ ִלפֹות תַּ ל קְּ  ׁשֶׁ
ִּניםזוֹ  טַּ דֹוִלים וקְּ  ֲחִלים גְּ

ת. רֶׁ ֻאשֶׁ ה ומְּ כָּׁ ִייִתי רַּ הָּׁ  וְּ
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 En la biblioteca 

 

Recién hoy, y ya pasaron más de dos años, 

fue como si se hubieran silenciado los chirridos del taladro, 

suavizado el ruido de un objeto pesado cayendo en un vacío vagón nocturno, 

y sólo imágenes casuales presionan aún el gatillo, cada mancha 

parece desde lejos roja y líquida – 

recién hoy en la biblioteca, sentada tras una fila de espaldas encorvadas 

distinguí de repente un abrigo de lana 

similar al que tejí alguna vez –  

no para ti, no 

¡A ti no te tejí nunca un abrigo! 

¿Y cómo puede ser que sólo a ti no te haya tejido ni un solo abrigo? 

Si te he besado más de lo que besaba a tus hermanos mayores 

y te he dicho más palabras de amor de las que dije a tus hermanos mayores 

y te compadecía y te alentaba y consentía más que a todos tus hermanos mayores, 

pero nunca te tejí un abrigo 

y ni siquiera había pensado en eso hasta hoy. 

 

ה  ִרּיָּׁ ִספְּ  בַּ

 

ר בָּׁ רו כְּ בְּ ִים עָּׁ נָּׁתַּ ר ִמשְּ י יֹותֵּ ֲהרֵּ ּיֹום, וַּ ק הַּ  רַּ
מַּ  טו ֲחִריקֹות הַּ קְּ ִאּלו ׁשָּׁ חַּ וכְּ דֵּ  קְּ

ה לָּׁ יְּ ּלַּ יק בַּ רֹון רֵּ ל קָּׁ ד אֶׁ בֵּ ץ כָּׁ פֶׁ ל חֵּ ה ׁשֶׁ ִפילָּׁ ּנְּ כו קֹולֹות הַּ מֹו ֻרכְּ  וכְּ
ם תֶׁ ל כֶׁ ק, כָּׁ דֶׁ ִחיצֹות הֶׁ ִין לְּ ם ֲעדַּ ִרִּיים הֵּ אֹות ִמקְּ רְּ ק מַּ רַּ  וְּ

ִלי, נֹוזְּ חֹוק ָאֹדם וְּ רָּׁ ה מֵּ אֶׁ  ִנרְּ
בֹות ל גַּ ה ׁשֶׁ י ׁשורָּׁ ֲאחֹורֵּ ה מֵּ ִרּיָּׁ ִספְּ ּיֹום בַּ ק  הַּ פוִפים רַּ  כְּ

ר דֶׁ וֶׁ ל סְּ ה ׁשֶׁ מָּׁ ִין דוגְּ ף עַּ רֶׁ הֶׁ ִתי לְּ טְּ לַּ קָּׁ ׁשֶׁ  כְּ
ם  עַּ ִתי פַּ גְּ רַּ ם ֲאִני סָּׁ מֹוהו גַּ כָּׁ   –ׁשֶׁ

ָך, ֹלא  ֹלא לְּ
ר! דֶׁ וֶׁ ִתי ַאף סְּ גְּ רַּ ָך ֹלא סָּׁ  לְּ

ד? חָּׁ ר אֶׁ דֶׁ וֶׁ ִתי ַאף סְּ גְּ רַּ ָך ֹלא סָּׁ ק לְּ רַּ ה ׁשֶׁ יְך זֶׁ אֵּ  וְּ
ר ִמשֶׁ  ָך יֹותֵּ ִתי אֹותְּ קְּ י ִנשַּ ֲהרֵּ דֹוִליםוַּ גְּ יָך הַּ ת ַאחֶׁ ִתי אֶׁ קְּ  ִּנשַּ

דֹוִלים גְּ יָך הַּ ַאחֶׁ ִתי לְּ רְּ ָאמַּ ר ִמשֶׁ בֹות יֹותֵּ ָך רַּ ִתי לְּ רְּ ה ָאמַּ  וִמּלֹות ַאֲהבָּׁ
דֹוִלים גְּ יָך הַּ ל ַאחֶׁ כָּׁ ר ִמּלְּ ָך יֹותֵּ יִתי לְּ ׁשֵּ ִהרְּ ָך וְּ ִתי אֹותְּ דְּ עֹודַּ ָך וְּ ִתי אֹותְּ מְּ ִרחַּ  וְּ

תִ  גְּ רַּ ר ֹלא סָּׁ דֶׁ וֶׁ ל סְּ דֲאבָּׁ חָּׁ ָך ַאף ֹלא אֶׁ  י לְּ
ּיֹום.  ד הַּ ה עַּ ל זֶׁ ִתי עַּ בְּ ׁשַּ ֲאִפּלו ֹלא חָּׁ  וַּ
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Sobre la cerca  

 

Sentémonos sobre la cerca  

y abrázame. No hagas caso de mis lágrimas  

tan previsibles como las suaves protuberancias bajo mi vestido.  

Abrázame en silencio. No me compres joyas lujosas. 

 

Es que quedé afuera, expulsada de todos tus relatos:  

No rodé bajo holocausto alguno. 

Mis tallos no fueron quebrantados. 

Mi único hermano no cayó en la batalla. 

El niño no fue presa de los chacales.  

 

No al infierno sino 

a la caldera de hierro líquido salté,  

me convertí en campana.  

Contesto amablemente al teléfono  

me mantengo en buen estado y con sentido común  

y disfruto de la comida y de la música.  

 

Sobre los fríos hierros de la voluntad,  

más allá de todas las historias exactas,   

abrázame con ternura  

y no hagas caso de mis lágrimas.  

 

ר דֵּ גָּׁ ל הַּ  עַּ
 

ר דֵּ גָּׁ ל הַּ ב עַּ  נֵּׁשֵּ
עֹות מָּׁ דְּ ס לַּ יַּחֵּ ת. ַאל ִתתְּ צָּׁ ק אֹוִתי קְּ בֵּ חַּ  ותְּ

ה.  לָּׁ ִשמְּ ת לַּ חַּ צוי ִמתַּ מָּׁ ֹרְך הַּ י הָּׁ מֹו גוׁשֵּ פויֹות כְּ צְּ  הַּ
כְּ  נֶׁה ִלי תַּ ט. ַאל ִתקְּ קֶׁ ׁשֶׁ ק בְּ בֵּ חַּ ִתִּיים. תְּ רָּׁ  ִׁשיִטים יֻקְּ

 
יָך: ל ִספורֶׁ ה ִמכָּׁ חוצָּׁ ִתי הַּ קְּ רַּ י ִנזְּ ֲהרֵּ  וַּ

ת ׁשֹוָאה.  חַּ ִתי ִמתַּ לְּ גַּ לְּ גַּ  ֹלא ִהתְּ
יֹות ִיחוִרים.  כו ִלהְּ תְּ י נֶׁחְּ עֹולַּ  ֹלא ִגבְּ

ִחיד.  ּיָּׁ בֹו ָאִחי הַּ רְּ ל חַּ ל עַּ  ֹלא נָּׁפַּ
ד.  לֶׁ ּיֶׁ ת הַּ פו אֶׁ רְּ בֹוִעים טָּׁ  ֹלא צְּ

 
א שְּ  ֹול, ִכי ִאם ֹלא לַּ

ִתי.  צְּ פַּ ל קָּׁ ּנֹוזֵּ ל הַּ זֶׁ רְּ בַּ ת הַּ יֹורַּ  לְּ
ֲעמֹון.  יֵּיִתי פַּ  ִנהְּ

פֹוִנים, לֶׁ טֶׁ ֲחִביבות לְּ  ֲאִני עֹונָּׁה בַּ
ר ׁשָּׁ ּיָּׁ ל הַּ כֶׁ שֵּ ל הַּ עַּ ר וְּ ֹכשֶׁ ל הַּ ת עַּ רֶׁ  ׁשֹומֶׁ

ה.  זֹון וִממוִסיקָּׁ נֱֶׁהנֵּית ִממָּׁ  וְּ
 

צֹון, רָּׁ ל הָּׁ ִרים ׁשֶׁ קָּׁ ִזִּלים הַּ רְּ בַּ ל הַּ  עַּ



 93 

ִקים,מֵּ  צֹודְּ ִספוִרים הַּ ל הַּ כָּׁ ר לְּ בֶׁ  עֵּ
ֹרְך, ק אֹוִתי בְּ בֵּ חַּ  תְּ

עֹות.  מָּׁ דְּ ס לַּ יַּחֵּ ַאל ִתתְּ  וְּ
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Tel Aviv 
 

Sí, anónima urbe, con auténtica delicadeza 

me has violado.  

 

Viste una gran piedra, la oliste, indiferente. 

Sí, noche a noche el mar con gesto donjuanesco 

sostenía una puerta giratoria, 

siempre abierta, de entrada a  

una hermosa playa llena de gente y de aire, como cerveza  

en copa gigante absorbida en la sangre de la explanada,  

playa que resuena en los oídos desde una cabina telefónica, cual  

un joven desesperado que declara su amor con áspera obstinación,  

playa transformada en salón de baile, apretujados unos con otros,  

miradas de todo tipo –  

 

¡Cuidado! Una perrita saltó por la ventanilla de un auto en el semáforo 

batiendo su cola, anhelando conocer a mi perro. 

¿Cómo y cuándo me despojaste de mi duelo,  

ciudad de aire tibio y procaz? 

 

ל  ָאִביב-תֵּ
 

ְך ֲאנֹוִניִמי, רַּ ֲעִדינות ֲאִמִתית, כְּ ן, בַּ  כֵּ
תָּׁ אֹוִתי.  ָאנַּסְּ

 
רַּ  ֹלא ִהתְּ , וְּ תָּׁ חְּ רַּ , ִרחְּ ִאיתָּׁ ה רָּׁ דֹולָּׁ ן גְּ בֶׁ .אֶׁ תָּׁ מְּ  שַּ

ב רֶׁ ן, עֶׁ ִנימוס דֹון ז'וַאִני-כֵּ ֱחִזיק בְּ ם הֶׁ ּיָּׁ ב הַּ רֶׁ  עֶׁ
ת, בֶׁ תֹובֶׁ כוִכית ִמסְּ ת זְּ לֶׁ  דֶׁ

ל ה אֶׁ ִניסָּׁ ל כְּ ם, ׁשֶׁ עַּ ת ַאף פַּ רֶׁ גֶׁ  ֹלא ִנסְּ
ה מֹו ִבירָּׁ ֲאִויר כְּ א ֲאנִָּׁׁשים וַּ ּלֵּ מַּ ה, ִמתְּ הפֶׁ פֵּ  חֹוף יְּ

ת לֶׁ ּיֶׁ טַּ ם הַּ דַּ ת בְּ גֶׁ פֶׁ כֹוס ֲענִָּׁקית ִנסְּ  ,בְּ
ִאּלו פֹון ִצבוִרי, כְּ לֶׁ א טֶׁ נִַּים ִמתָּׁ ָאזְּ ל בָּׁ צֵּ לְּ צַּ  חֹוף מְּ
ת, סֶׁ פֶׁ ֻחסְּ ׁשות מְּ ִעקְּ ה בְּ ִהיר ַאֲהבָּׁ צְּ ׁש מַּ ר נֹואָּׁ  נַּעַּ

ל זֶׁה ה אֶׁ ִצים זֶׁ חָּׁ ם ִרקוִדים, ִנלְּ אולַּ ְך לְּ פַּ הָּׁ  חֹוף ׁשֶׁ
ִמיִנים  ל הַּ ִטים ִמכָּׁ בָּׁ   –מַּ

 
כ ּלֹון מְּ ה ִמחַּ צָּׁ פְּ ת קָּׁ בֶׁ לֶׁ בְּ לַּ זֹורֹלא! כְּ מְּ רַּ ה בָּׁ רָּׁ צְּ עָּׁ  ֹוִנית ׁשֶׁ

ִּלי. ב ׁשֶׁ לֶׁ כֶׁ ת הַּ ִכיר אֶׁ הַּ ה לְּ ׁשוקָּׁ כֵּׁש ִבתְּ ׁשְּ כַּ ּה מְּ נָּׁבָּׁ  זְּ
ִלי, בְּ אֶׁ תָּׁ אֹוִתי מֵּ טְּ ׁשַּ י ִהפְּ תַּ יְך ומָּׁ  אֵּ
ה? רוצָּׁ ת, פְּ רֶׁ ל רוחַּ פֹוׁשֶׁ ְך ׁשֶׁ רַּ  כְּ
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Autorretrato ruso 
 

Una mujer marrón  

como una pesada puerta de madera compacta,  

de pie, sola. 

Una mujer marrón, ya arrugada,  

de pie, angulosa e ingenua,  

cincelada como la gruesa puerta de madera  

de una iglesia en Moscú,  

vacía y descuidada, salvo en las festividades  

cuando la abren lentamente mujeres marrones  

que llegan con sus mantillas una a una a llorar  

junto con las campanas, a sus anchas.  

 

 

ט רוִסי רֶׁ טְּ  אֹוטֹופֹורְּ

 

ה ה חומָּׁ  ִאשָּׁ
ה, ה, ֲאטומָּׁ דָּׁ בֵּ ץ כְּ ת עֵּ לֶׁ מֹו דֶׁ  כְּ

ּה. דָּׁ בַּ ת לְּ דֶׁ  עֹומֶׁ
ר, בָּׁ ה כְּ מוטָּׁ ה, קְּ ה חומָּׁ  ִאשָּׁ

ה, ִמימָּׁ ִוּיֹות ותְּ ת זָּׁ רַּ ת ִיׁשְּ דֶׁ  עֹומֶׁ
הֲחט בָּׁ ץ עָּׁ ת עֵּ לֶׁ מֹו דֶׁ ה כְּ  ובָּׁ

ה, בָּׁ קְּ מֹוסְּ ֲעמֹוִנים בְּ ת פַּ נִֵּסּיַּ ל כְּ  ׁשֶׁ
ג חָּׁ ק בֶׁ רַּ ל, וְּ לָּׁ ְך כְּ רֶׁ דֶׁ ת בְּ נַּחַּ ה וֻמזְּ טוׁשָּׁ  נְּ

ַאט נִָּׁׁשים חומֹות ּה לְּ חֹות אֹותָּׁ  פֹותְּ
כֹות י ִלבְּ דֵּ חֹות כְּ פָּׁ ִמטְּ אֹות בְּ ת בָּׁ ת ַאחַּ  ַאחַּ

ֲעמֹוִנים, ִלרְּ  פַּ ד ִעם הַּ ם יַּחַּ ה.ׁשָּׁ חָּׁ  וָּׁ
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Venid, niños 
 

Venid, niños callados,  

y hablemos mal de los muertos: 

 

son tiranos  

son desertores 

son asaltantes  

son solitarios  

son extraños  

son crueles. 

 

Purifiquemos a los muertos 

y dejemos que se desintegren. 

 

ִדים לָּׁ  בֹואו, יְּ

 
לָּׁ  ִקים,בֹואו, יְּ  ִדים ׁשֹותְּ

ִתים: מֵּ ל הַּ ם ׁשֶׁ נותָּׁ ר ִבגְּ בֵּ דַּ  ונְּ
 

ם ִריִצים הֵּ  עָּׁ
ם  ֲעִריִקים הֵּ
ם ִדים הֵּ  ׁשֹודְּ
ם ִדים הֵּ  בֹודְּ
ם ִרים הֵּ  מוזָּׁ
ם. ִרים הֵּ זָּׁ  ַאכְּ

 
ִתים בֹואו מֵּ ת הַּ ר אֶׁ הֵּ טַּ  נְּ

ר. פֹורֵּ ִהתְּ ם לְּ הֶׁ נִַּּניח לָּׁ  וְּ
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El hombre con medio cuerpo 
 

El hombre con la mitad derecha de su cuerpo amputada 

a fin de continuar junto a su mujer y sus hijos 

vendía para su sustento sólidas hogazas de pan integral. 

 

A través de sus ojos fijos hundidos en pálidos huecos vi  

gente acercándose a la cerca quemada del patio  

con cestas de compras en las manos. 

Y vi la belleza de la lechuga arrepollada  

y el banco calcinado del que brotan enloquecidos sarmientos.  

 

El hombre con la mitad derecha de su cuerpo amputada  

fue quien me permitió recordar con alguna calma  

los días en que mis dedos 

se hundían en la masa del pan, 

en los que después de la cena sabática  

cuando todos los niños entraban a la sala  

del piano todavía vivo  

para tocar y cantar juntos  

me sorprendía a mí misma  

llorando de tanta alegría.  

 

ֲחִצית גופֹו  מַּ ִאיׁש ׁשֶׁ  הָּׁ

 

ה תָּׁ רְּ ִנית ִנכְּ מָּׁ יְּ ֲחִצית גופֹו הַּ מַּ ִאיׁש ׁשֶׁ  הָּׁ
יו דָּׁ לָּׁ ִעם יְּ תֹו וְּ ר ִעם ִאׁשְּ תֵּ ִהוָּׁ ִׁשיְך לְּ מְּ ּיַּ י ׁשֶׁ דֵּ  כְּ

י. ם חַּ חֶׁ ל לֶׁ קֹות ׁשֶׁ רֹות מוצָּׁ תֹו ִככָּׁ נָּׁסָּׁ רְּ פַּ ר לְּ כַּ  מָּׁ
 

ִאיִתי ִרים רָּׁ חֹוִרים ִחוְּ בועֹות בְּ קְּ ינָּׁיו הַּ ְך עֵּ רֶׁ  דֶׁ
ל ִבים אֶׁ רְּ קָּׁ ר ֲאנִָּׁׁשים ִמתְּ צֵּ חָּׁ ל הֶׁ ה ׁשֶׁ רופָּׁ שְּ ה הַּ שוכָּׁ מְּ  הַּ

ִנּיֹות. ל קְּ ם סַּ יָּׁדָּׁ ת  ובְּ לֶׁ סֶׁ ֻסלְּ מְּ ה הַּ סָּׁ חַּ ת הַּ ִאיִתי אֶׁ רָּׁ  וְּ
ִפים. ֹטרָּׁ ִּלים מְּ זַּ לְּ ִמיחַּ זַּ צְּ מַּ רוב ׁשֶׁ צָּׁ ל הַּ סָּׁ פְּ סַּ ת הַּ אֶׁ  וְּ

 
ה תָּׁ רְּ ִנית ִנכְּ מָּׁ יְּ ֲחִצית גופֹו הַּ מַּ ִאיׁש ׁשֶׁ  הָּׁ

ֹכר בִ  ל ִלזְּ אוכַּ ה ִלי ׁשֶׁ שָּׁ ההוא עָּׁ ת מָּׁ נוחַּ  מְּ
י  עֹותַּ בְּ צְּ ל אֶׁ ם כָּׁ הֶׁ בָּׁ ִמים ׁשֶׁ ּיָּׁ ת הַּ  אֶׁ

ק צֵּ בָּׁ מֹות בַּ לֵּ יו ׁשְּ  הָּׁ
ת בָּׁ ב ׁשַּ רֶׁ ל עֶׁ ה ׁשֶׁ ֲארוחָּׁ י הָּׁ ַאֲחרֵּ  וְּ

ר דֶׁ חֶׁ סו לַּ נְּ ִדים ִנכְּ לָּׁ יְּ ל הַּ כָּׁ ׁשֶׁ  כְּ
י יָּׁה חַּ עֹוד הָּׁ ר ׁשֶׁ תֵּ נְּ סַּ פְּ  ִעם הַּ

ד יַּחַּ ִׁשיר בְּ לָּׁ ן וְּ נַּגֵּ י לְּ דֵּ  כְּ
ת את אֶׁ ִייִתי מֹוצֵּ ִמי  הָּׁ צְּ  עַּ

י. ב ִמדַּ ר רַּ ֹרב ֹאשֶׁ ה מֵּ  בֹוכָּׁ
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La sonrisa 
 
La sonrisa que se abre vacilante,  

con pasmada gratitud,  

en el rostro del hijo que de pronto es padre 

y sostiene un bebé en sus brazos. 

 

El tono de su voz nueva, secreta,  

la seriedad paternal de su rostro.  

Las nubes de sus brazos prolongados. 

El arco de responsabilidad sobre su cabeza. 

El aura de su virilidad que asciende  

en la escala de la feminidad  

hasta la lucidez.  

 

ִחּיוְך  הַּ

 
קִׁשי, עַּ בְּ בֹוקֵּ ִחּיוְך הַּ  הַּ

ֲהמום ץ וַּ ֻכוָּׁ ה,-מְּ  תֹודָּׁ
ל הַּ  ֹאם הוא ָאבׁשֶׁ ִפתְּ ן ׁשֶׁ  בֵּ

ִים. דַּ ּיָּׁ יֵּׁש לֹו ִתינֹוק בַּ  וְּ
 

סֹוִדי, ׁש, הַּ דָּׁ חָּׁ ִליל קֹולֹו הֶׁ  צְּ
נָּׁיו. ל פָּׁ ה ׁשֶׁ מֹוִלידָּׁ ִצינות הַּ רְּ  הָּׁ
כֹות. ָארְּ ִמתְּ יו הַּ רֹועֹותָּׁ נֵּי זְּ נְּ  עַּ

ל ֹראׁשֹו. עַּ יות ׁשֶׁ ַאֲחרָּׁ י הָּׁ ֲערֵּ  ׁשַּ
ה  עֹולָּׁ ִרּיותֹו הָּׁ בְּ ת גַּ  ִהּלַּ

ֲעלֹות נָּׁ  מַּ  ִׁשּיותבְּ
ד ִבינָּׁה.  עַּ
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Lea da a luz 
 

Toda su vida tropezaba, pedía perdón, se esforzaba 

por sonreír, entregaba regalos de bonita envoltura. 

Y cuando no gustaban se enfurecía y lloraba. 

Ante al espejo ensayaba el andar de las bellas jóvenes 

y cuando tampoco eso resultó, ¿qué más le quedaba sino 

engañar, confesar y de nuevo, qué remedio, llorar. 

Durante los embarazos se inflaba como masa leudada. 

Cuídate, le decían las ancianas, 

cuídate. 

Ha engordado, decían las jóvenes. 

Pero ahora está gritando de verdad, se siente muy mal. 

Rompe las sábanas, aúlla llena de odio. 

Y de repente empuja con todas sus fuerzas la rueda de molino 

de la historia de un pueblo insoportable 

primero lentamente y jadeando, y luego 

la oprimen a ella y se pulveriza en un grito 

en los diez bebés de Jacob. 

 

 

ת דֶׁ ָאה יֹולֶׁ  לֵּ

 
ת צֶׁ מֶׁ אַּ ה, ִמתְּ ִליחָּׁ ת סְּ ׁשֶׁ קֶׁ בַּ ת, מְּ לֶׁ קֶׁ ה ִנתְּ תָּׁ יְּ יהָּׁ הָּׁ ל יָּׁמֶׁ  כָּׁ

ה. נֹות ֲעטופֹות יָּׁפֶׁ תָּׁ ה מַּ ֲעִניקָּׁ ְך, מַּ ּיֵּ חַּ  לְּ
ה. ת, בֹוכָּׁ פֶׁ ה זֹועֶׁ תָּׁ יְּ ן הָּׁ או חֵּ צְּ ּל   ֹא מָּׁ ׁשֶׁ  וכְּ

ה ִעכוס ׁשֶׁ  דָּׁ דְּ ָאה מָּׁ רְּ מַּ רֹות יָּׁפֹותמול הַּ עָּׁ  ל נְּ
ן   א חֵּ צָּׁ ֹלא מָּׁ ׁשֶׁ ר ִכי ִאם –וכְּ ה ּנֹותַּ  מַּ

כֹות. ֲעשֹות, ִלבְּ ה ּלַּ ׁשוב, מַּ דֹות, וְּ וַּ ִהתְּ ְך לְּ ר כָּׁ מֹות, ַאחַּ רַּ  לְּ
ִרים. מָּׁ ל ׁשְּ מֹו עַּ ה כְּ חָּׁ פְּ יֹונָּּׁה תָּׁ רְּ הֶׁ  בְּ
נֹות, קֵּ זְּ ּנִָּׁׁשים הַּ ּה הַּ רו לָּׁ ִרי, ָאמְּ  ִׁשמְּ

ִרי. ְך ִׁשמְּ מֵּ צְּ ל עַּ  עַּ
ִעירֹות.ִהׁשְּ  צְּ רו הַּ  ִמינָּׁה, ָאמְּ

ֹאד. ּה מְּ ע לָּׁ ת, רַּ קֶׁ ׁש צֹועֶׁ מָּׁ ו ִהיא מַּ ׁשָּׁ כְּ ל עַּ  ֲאבָּׁ
נוָאה. נוָאה שְּ גֶׁת שְּ ִעים, ׁשֹואֶׁ צָּׁ מַּ ת הַּ ת אֶׁ עַּ  קֹורַּ

ִים חַּ רֵּ ל הָּׁ גַּ לְּ ת גַּ ּה אֶׁ ל ֹכחָּׁ כָּׁ ת בְּ פֶׁ ֹאם ִהיא דֹוחֶׁ  וִפתְּ
שא ד ִמּנְּ בֵּ ם כָּׁ י עַּ מֵּ ל יְּ  ׁשֶׁ

לָּׁ  חָּׁ תְּ הַּ ַאט בַּ ְךלְּ ר כָּׁ ֲאנָּׁקֹות, ַאחַּ  ה, בְּ
ת ה ַאחַּ קָּׁ עָּׁ נֶׁת ִבצְּ חֶׁ ִהיא ִנטְּ ּה וְּ ר דֹוֲחִפים אֹותָּׁ בָּׁ  כְּ

ל יֲַּעֹקב. ִתינֹוקֹות ׁשֶׁ  לַּ
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Calvo y redondo 
 

Calvo y redondo me desgarra 

y se desliza hacia afuera. 

 

Ahora es dueño de arañar su trompa, 

su ojo cerrado. 

 

Para cortarle las uñas hay que proceder 

con astucia. 

 

ֹגל עָּׁ חַּ וְּ רֵּ  קֵּ

 

עַּ אֹוִתי ֹגל קֹורֵּ עָּׁ חַּ וְּ רֵּ  קֵּ
ה. חוצָּׁ ץ הַּ נֱֶׁחלָּׁ  וְּ

 
מֹו,  טְּ ת חָּׁ ֹרט אֶׁ ו ִלשְּ ׁשָּׁ כְּ מֹו עַּ צְּ עַּ  ָאדֹון לְּ

ה. סומָּׁ ינֹו הַּ ת עֵּ  אֶׁ
 

ִריְך נָּׁיו צָּׁ רְּ ת ִצפָּׁ ֹזר אֶׁ  ִלגְּ
ה. מָּׁ רְּ עָּׁ  בְּ
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Mesa de cocina 
 

Ya es mediodía en la cocina. 

Todo está dispuesto en su sitio 

sobre la mesa, un objeto junto al otro, 

mi tenedor casi tocando tu cuchillo. 

Los bordes de mi cabello junto a la vena de tu cuello. 

El ventilador aspira y sopla hacia mi cabeza 

el aire escaldado de la tuya. 

También yo veo las grietas 

sobre la pesada mesa de la cocina, 

más vieja que nueva. 

También yo veo sus gruesas patas. 

Coge el cuchillo. Corta el pan. 

 

 

ח בָּׁ ן ִמטְּ חַּ  ֻׁשלְּ
 

ח  בָּׁ ִמטְּ ִים בַּ ֳהרַּ ר צָּׁ בָּׁ  כְּ
ִנים ל פָּׁ ִנים אֶׁ רוְך פָּׁ ֹכל עָּׁ  הַּ

ה בְּ  ן זֶׁ חָּׁ ֻשלְּ ל הַּ ד זֶׁהעַּ  צַּ
ָך. לְּ ִכין ׁשֶׁ סַּ עַּ בַּ ט נֹוגֵּ עַּ ִּלי ִכמְּ ג ׁשֶׁ לֵּ זְּ מַּ  הַּ

ָך. ארְּ וָּׁ ק צַּ עֹורֵּ מוכֹות לְּ י סְּ ֲערֹותַּ צֹות שַּ  קְּ
ִלי ֹראש ׁשֶׁ ִניס לָּׁ כְּ ר מֹוִציא ומַּ רֵּ ַאוְּ מְּ  הַּ

ָך. לְּ ֹראש ׁשֶׁ הָּׁ לוק מֵּ  ֲאִויר ׁשָּׁ
ִקים דָּׁ סְּ ת הַּ ם ֲאִני רֹוָאה אֶׁ  גַּ

ח, כָּׁ  בָּׁ ִמטְּ ן הַּ חַּ ל ֻׁשלְּ ד,עַּ  בֵּ
ׁש. דָּׁ ר חָּׁ ֲאׁשֶׁ ן מֵּ ר יָּׁׁשָּׁ  יֹותֵּ

בֹות. עָּׁ יו הֶׁ לָּׁ גְּ ת רַּ ם ֲאִני רֹוָאה אֶׁ  גַּ
ם. חֶׁ ֹרס לֶׁ ִכין. ִתפְּ סַּ ת הַּ ח אֶׁ  קַּ
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Cuando prueba el pescado 

 

Cuando prueba el pescado de la olla  

sus cejas elevan dos arcos de triunfo,  

sus pupilas se ensanchan con estupor de pájaro  

que empolla tesoros de absoluto,  

y sus labios rozan la salsa  

como los dedos de David sobre el arpa  

en ese cuadro marrón de Rembrandt 

que vi hace tiempo en el viejo museo. 

 

 

 יםגִ ת דָּׁ מֶׁ עֶׁ טוֹ 

 
 יםגִ דָּׁ יר הַּ סִ ת ִמ מֶׁ עֶׁ יא טוֹ הִ ׁשֶׁ כְּ 
 ןחוֹ צָּׁ ת נִ תוֹ ׁשְּ ת קַּ ימוֹ ִר מְּ  יהָּׁ תֵּ וֹ בגַּ 
 רוֹ פל צִ ן ׁשֶׁ הוֹ מָּׁ תִ ים בְּ בִ חֲ רַּ תְּ ִמ  יהָּׁ נֶׁ וֹ יׁשאִ 
 ת,טולָּׁ חְּ ל מֻ ת ׁשֶׁ רוֹ צָּׁ ל אוֹ ת עַּ רֶׁ גֶׁ וֹ ד
 בטֶׁ רֹ ל הָּׁ ת עַּ פוֹ רְּ פְּ רַּ מְּ  יהָּׁ תֶׁ פָּׁ שְּ ו
 לבֶׁ ּנֵּ ן בַּ גֵּ נַּ מְּ ד הַּ וִ ת דָּׁ עוֹ בְּ צְּ אֶׁ  מוֹ כְּ 
 טדְּ נְּ רַּ בְּ מְּ ל רֶׁ ה ׁשֶׁ מָּׁ חוה הַּ נָּׁ מותְּ בַּ 
 ן. שָּׁ ּיָּׁ ן הַּ יאוֹ זֵּ ומן בַּ מָּׁ זְּ י ִמ יתִ אִ רָּׁ ׁשֶׁ 
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Ahora 
 

Cuando yo lo descubro tú lo acaricias 

cuando yo lo arropo tú lo desvistes 

quién determinará ahora si el bebé llora de frío 

o tiene demasiado calor 

cómo interpretaremos la respiración 

del pichón depositado en nuestra manos 

cuando no sabemos nada 

y ahora en nuestros brazos yace un muerto. 

 

ת עֵּ  כָּׁ

 
ף טֵּ לַּ ה מְּ תָּׁ ה אַּ ִׁשילָּׁ פְּ ֲאִני מַּ ׁשֶׁ  כְּ
ִׁשיט פְּ ה מַּ תָּׁ ת אַּ פֶׁ ֲאִני עֹוטֶׁ ׁשֶׁ  כְּ
ת ִאם ִמֹקר בֹוכֶׁה עֵּ ֹפט כָּׁ ִּיּלֹוד  ִמי ִיׁשְּ  הַּ

י ם לֹו ִמדַּ חַּ  אֹו ׁשֶׁ
ׁש רֵּ פָּׁ יְך נְּ ִׁשימֹות אֵּ  נְּ

ינו יָּׁדֵּ קוד בְּ ל פָּׁ  גֹוזָּׁ
ת  עַּ נו דַּ ין בָּׁ אֵּ  וְּ

ת.  מֵּ ינו הַּ יָּׁדֵּ ת בְּ עֵּ כָּׁ  וְּ
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Una cazuela 
 

Y en cuanto desperté supe: 

hay una cazuela de pescado al fuego. 

Una cazuela con tapa. 

 

Mi cama estaba llena de trozos de pescado 

blandos y rojos, pescados con ojos encalados 

de bebés contra el muro de la torre  

Hay una cazuela al fuego todo el tiempo 

sin fondo, sin tapa. 

 

 ִסיר
 

ִתי: עְּ ִתי יָּׁדַּ רְּ עֹורַּ ִהתְּ ׁשֶׁ  וכְּ
ׁש, אֵּ ל הָּׁ ִגים עַּ  יֵּׁש ִסיר ִעם דָּׁ

ה.  ֻכסֶׁ  ִסיר מְּ
 

ִגי י דָּׁ חֵּ ָאה ִנתְּ לֵּ ה מְּ תָּׁ יְּ ִתי הָּׁ  םִמטָּׁ
חֹות ֻטּיָּׁ ינִַּים מְּ ִגים עֵּ דָּׁ לַּ ֲאֻדִמים וְּ ִכים וַּ  רַּ

ל. דָּׁ ִמגְּ ִקיר הַּ ל ִתינֹוקֹות בְּ     ׁשֶׁ
 

ן מַּ זְּ ל הַּ ׁש כָּׁ אֵּ ל הָּׁ  יֵּׁש ִסיר עַּ
ה.    סֶׁ ִלי ִמכְּ ִתית, בְּ חְּ ִלי תַּ בְּ
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Año Nuevo 
 

La casa que se llena de visitas en la fiesta 

se asemeja a un árbol que repone sus hojas marchitas 

con otras nuevas. 

Cuando suena el timbre 

se estremece el umbral 

como una rama 

en la cual se posaron pajaritos 

y las paredes se acercan y se alejan. 

Los vientos otoñales se detienen. Descansan. 

Un débil sol roza partículas de polvo. 

Un año se retira. Otro ingresa. 

 

נָּׁה שָּׁ  ֹראׁש הַּ

 
ג חַּ ִחים בַּ א אֹורְּ ּלֵּ מַּ ִמתְּ ִית הַּ בַּ  הַּ
ל ה נֹובֵּ לֶׁ ר עָּׁ ץ ֲאׁשֶׁ עֵּ ה לְּ  דֹומֶׁ

ׁש יֲַּחִליף.  דָּׁ ה חָּׁ לֶׁ עָּׁ  בְּ
ֲעמֹון פַּ ל הַּ צֵּ לְּ צַּ מְּ ׁשֶׁ  כְּ

ף סַּ ץ הַּ  קֹופֵּ
נָּׁף מֹו עָּׁ  כְּ

יו ִצפֹור, לָּׁ ה עָּׁ בָּׁ יַּשְּ ִהתְּ  ׁשֶׁ
רֵּ  ִקירֹות קְּ הַּ ֲחִקים.וְּ רַּ  ִבים וִמתְּ

ת.  רֶׁ נָּׁה ַאחֶׁ כֵּ ת ׁשְּ נֶׁסֶׁ נָּׁה. ִנכְּ כֵּ את ׁשְּ  יֹוצֵּ
ו חֹונֹות. נָּׁחֹות. תָּׁ  רוחֹות סְּ

ק. י ָאבָּׁ רורֵּ פֵּ ת בְּ עַּ ה נֹוגַּ ׁשָּׁ ּלָּׁ ׁש חַּ מֶׁ  ׁשֶׁ
ת. רֶׁ נָּׁה ַאחֶׁ ת ׁשָּׁ נֶׁסֶׁ נָּׁה. ִנכְּ את ׁשָּׁ  יֹוצֵּ
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Soy yo 
 

Soy yo que delicadamente con un suave rápido beso 

soy yo quien os despierta de los sueños 

y quien retira la manta que cubre vuestro dulce reposo 

como un pan recién horneado. 

Ah, el luminoso sueño de mis hijos 

que con mis propias manos corto, arranco 

y desmenuzo entre las mañanas invernales 
que pasan sobre nuestras cabezas 

como bandada de grises gorriones 

que pían ansiosos. 

 זֹו ֲאִני
 

ה ִהירָּׁ ה ומְּ כָּׁ ה רַּ ִׁשיקָּׁ ִהירות וִבנְּ  זֹו ֲאִני ִבזְּ
ֲחלֹומֹות ם מֵּ כֶׁ תְּ ה אֶׁ ִעירָּׁ מְּ  זֹו ֲאִני הַּ

ה תוקָּׁ מְּ ם הַּ כֶׁ נַּתְּ ל ׁשְּ עַּ ה מֵּ ִמיכָּׁ שְּ ת הַּ ה אֶׁ ִסירָּׁ  ומְּ
ה ָאפִ  תָּׁ ה עַּ ה זֶׁ ּלָּׁ מֹו חַּ  יִתי.כְּ

י דַּ לָּׁ ל יְּ ה ׁשֶׁ ִאירָּׁ מְּ נָּׁה הַּ שֵּ  ָאח, הַּ
ת ׁשֶׁ ּה, תֹולֶׁ ת אֹותָּׁ עַּ י ֲאִני בֹוצַּ מֹו יָּׁדַּ  בְּ
ִפִיִּים רְּ חָּׁ ִרים הַּ קָּׁ בְּ ין הַּ ת בֵּ רֶׁ פֹורֶׁ  ומְּ

ינו אׁשֵּ ל רָּׁ עַּ ִפים מֵּ חֹולְּ  הַּ
רֹוִרים ֲאֹפִרים ת דְּ מֹו ֲעדַּ  כְּ

ה. א ִצִפּיָּׁ לֵּ צוף מָּׁ ִצפְּ  בְּ
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Despliegue 

 

Cuando extiendo mis manos y acaricio vuestras cabezas 

los suaves bucles se estiran y se abultan 

y el olor a lactancia que aspiraba hasta embriagarme, 

mezclado con restos de mi sangre, se va evaporando. 

 

Cuando despliego mis manos y acaricio vuestras cabezas 

éstas irrumpen de mi vientre, crecen y se alejan, 

y quedan suspendidas en mis manos 

como higos que van madurando. 

 

Cuando estiro mis manos y acaricio vuestras cabezas 

e intento reclinarlas sobre mí, 

comienzan a dilatarse, segregan una membrana, 

y de pronto mis dedos tocan las barbas incipientes. 

 

Cuando abro mis manos y acaricio vuestras cabezas 

éstas se dispersa de mí a los cuatro vientos, 

atraen hacia sí zorros y mariposas, 

recorren un mundo de olores desconocidos. 

 

שות רְּ פָּׁ  ִהתְּ
 

ת יָּׁדַּ  ת אֶׁ טֶׁ ֲאִני פֹוׁשֶׁ ׁשֶׁ םכְּ יכֶׁ אׁשֵּ ת רָּׁ ף אֶׁ טֵּ לַּ  י לְּ
ה בֶׁ עַּ ר וִמתְּ יַּשֵּ ְך, ִמתְּ רַּ ל וְּ תָּׁ ֻתלְּ יָּׁה מְּ הָּׁ ר, ׁשֶׁ עָּׁ שֵּ ל הַּ  כָּׁ

ה, רָּׁ כְּ ׁשָּׁ ּנו לְּ ת ִממֶׁ פֶׁ ִייִתי ׁשֹואֶׁ הָּׁ קות ׁשֶׁ נְּ ּיַּ יחַּ הַּ רֵּ  וְּ
ה. דֶׁ אַּ ְך וִמתְּ י, הֹולֵּ מַּ ִרית דָּׁ אֵּ ב ִבׁשְּ ֹערָּׁ  מְּ

 
ת ף אֶׁ טֵּ לַּ י לְּ ת יָּׁדַּ ת אֶׁ שֶׁ ֲאִני פֹורֶׁ ׁשֶׁ ם כְּ יכֶׁ אׁשֵּ  רָּׁ

ֲחִקים, רַּ ִהים וִמתְּ בֵּ יִקי, גְּ חֵּ ִחים מֵּ ם גָּׁ  הֵּ
י פֹות יָּׁדַּ תֹוְך כַּ לוִיים בְּ ָאִרים תְּ ִנׁשְּ  וְּ
ִכירֹות. בְּ כֹות ומַּ ִנים הֹולְּ אֵּ מֹו תְּ  כְּ

 
ם יכֶׁ אׁשֵּ ת רָּׁ ף אֶׁ טֵּ לַּ י לְּ ת יָּׁדַּ ת אֶׁ חַּ ֲאִני ׁשֹולַּ ׁשֶׁ  כְּ

ֹמְך א ם, ִלתְּ הֶׁ ֱאֹחז בָּׁ ה לֶׁ נַּסָּׁ ֲאִני מְּ ׁשֶׁ ם ִבי,כְּ  ֹותָּׁ
רום, ֲעִלים קְּ פוִחים, מַּ ם נֲַּעִשים נְּ  הֵּ
ִזיִפים. י בְּ עֹותַּ בְּ צְּ עֹות אֶׁ ע נֹוגְּ תַּ פֶׁ  ולְּ

 
ם יכֶׁ אׁשֵּ ת רָּׁ ף אֶׁ טֵּ לַּ י לְּ ת יָּׁדַּ ת אֶׁ חַּ ֲאִני פֹותַּ ׁשֶׁ  כְּ

ִרים ה ֲעבָּׁ עָּׁ בָּׁ ַארְּ ִרים ִמתֹוִכי לְּ זָּׁ ם ִנפְּ  הֵּ
ִרים פָּׁ רְּ ִלים ופַּ ם ׁשועָּׁ יהֶׁ ִכים ֲאלֵּ ם מֹוׁשְּ  הֵּ

ם ִרים. הֵּ יחֹות ֹלא ֻמכָּׁ רֵּ ם בְּ עֹולָּׁ ת הָּׁ ִבים אֶׁ סֹובְּ  מְּ
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Te he traído 

 

Te he traído una gata blanca y negra de la calle 

para que veas, hija, sus maneras. 

Ahí está sobre la blanda manta 

de tu cama, puliendo sus uñas 

mascando y rasqueteando cada pelo  

lamiendo con la lengua entre las patas. 

Poco a poco se cierran sus ojos en el sol invernal. 

Y al mediodía, cuando os levantáis juntas de dormir 

ella se sacude y sale a cazar una lagartija roja. 

 

¿Y por qué, muchacha, te has puesto todas mis alhajas 

y tus ojos vierten lágrimas? 

 

ְך אִתי לָּׁ בֵּ  הֵּ
 

חֹוב רְּ נָּׁה ִמן הָּׁ בָּׁ ה ולְּ ֹחרָּׁ ה ׁשְּ ְך ֲחתולָּׁ אִתי לָּׁ בֵּ  הֵּ
, ִבִתי. יהָּׁ כֶׁ רָּׁ ִאי דְּ ִתרְּ י ׁשֶׁ דֵּ  כְּ

ה כָּׁ רַּ ה הָּׁ ִמיכָּׁ שְּ ל הַּ  ִהּנֵּה ִהיא עַּ
נֶׁיהָּׁ  רְּ ת ִצפָּׁ קֶׁ רֶׁ מָּׁ ְך, מְּ תֵּ ל ִמטָּׁ  ׁשֶׁ

ּה תָּׁ וָּׁ רְּ פַּ ה בְּ ֲערָּׁ ל שַּ ת כָּׁ פֶׁ צֶׁ רְּ קַּ ת ומְּ סֶׁ  כֹוסֶׁ
לַּ  ּה.מְּ תָּׁ וָּׁ רְּ ת עֶׁ ׁשֹונָּּׁה אֶׁ ת ִבלְּ קֶׁ  קֶׁ

ִפית. רְּ חָּׁ ׁש הַּ מֶׁ שֶׁ ינֶׁיהָּׁ בַּ מֹות עֵּ ַאט נֱֶׁעצָּׁ ַאט לְּ  לְּ
ן כֶׁ נַּתְּ ד ִמשְּ מֹות יַּחַּ ן קָּׁ תֶׁ אַּ ׁשֶׁ ּיֹום, כְּ י הַּ ֳהרֵּ צָּׁ  ובְּ
ה. ֻרדָּׁ ִמית וְּ מָּׁ צוד שְּ את לָּׁ יֹוצֵּ ת וְּ רֶׁ נַּעֶׁ  ִהיא ִמתְּ

 
ל תַּ  ת כָּׁ ת אֶׁ תְּ עֹונֶׁדֶׁ ה, אַּ , נֲַּערָּׁ דועַּ יומַּ ִׁשיטַּ  כְּ

עֹות? מָּׁ גֹות דְּ ינִַּיְך זֹולְּ עֵּ  וְּ
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Grita 
 

Grita, oveja 

atontada por la oscuridad. Grita, 

oveja, has estropeado el Shabat. 

En toda la zona industrial la arena descansa limpia, iluminada, 

brillan sus botones dorados, viste un traje beige 

con bolsillos. Y para quién en la mañana del Shabat y para qué 

esa oveja encerrada en la carpintería 

que lame sucio aserrín, enloquecida 

de falta de agua, aunque recorras 

toda la carpintería no hay nadie y no se oye nada 

en toda la zona industrial fuera de su voz, que te ha estropeado el Shabat 

con gritos aserrinados. 

 

 

ֲעִקי  ִתצְּ

 
ת ה ַאחַּ שָּׁ ֲעִקי, ִכבְּ  ִתצְּ

ֲעִקי ִכים. ִתצְּ ֲחׁשַּ ת מַּ מֶׁ טֶׁ ֻטמְּ  מְּ
ת בָּׁ שַּ ת הַּ תְּ אֶׁ לְּ קַּ ה, ִקלְּ שָּׁ  ִכבְּ

חֹול נָּׁח נִָּׁקי, נָּׁאֹור, ה הַּ ֲעִשּיָּׁ תַּ זֹור הַּ ל אֵּ כָּׁ  בְּ
ב, הָּׁ י זָּׁ תֹורֵּ פְּ כַּ ץ בְּ ז' נֹוצֵּ ה בֶׁ ֲחִליפָּׁ ֲחִליף לַּ  מַּ

ה ם מָּׁ ׁשֵּ ר ולְּ ֹבקֶׁ ת בַּ בָּׁ ׁשַּ ִמי בְּ  ִעם ִכיִסים. ולְּ
ה ִרּיָּׁ נַּגָּׁ ה בְּ גורָּׁ ת סְּ ה ַאחַּ שָּׁ  ִכבְּ

ת עַּ גַּ תַּ ה, ִמׁשְּ לָּׁ גֹולָּׁ ת מְּ ֹסרֶׁ ת נְּ כֶׁ  לֹוחֶׁ
ְך לֵּ ם ִכי תֵּ ִים, גַּ מַּ גוִעים לְּ עְּ  ִמגַּ

כָּׁ  ה ובְּ ּיָּׁ ׁש חַּ ין נֶׁפֶׁ ה אֵּ ִרּיָּׁ ּנַּגָּׁ ל הַּ כָּׁ ין קֹול,בְּ ֲעִשיָּׁה אֵּ תַּ זֹור הַּ  ל אֵּ
ת בָּׁ שַּ ת הַּ ָך אֶׁ ת לְּ לֶׁ קֶׁ לְּ קַּ מְּ ּה, ׁשֶׁ דָּׁ בַּ ל קֹול ִמּלְּ ין כָּׁ  אֵּ

רֹות. נֻסָּׁ קֹות מְּ עָּׁ  ִבצְּ
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Hermano, el terrible pecho 

 

Hermano, el terrible pecho de las cigüeñas que se sacuden como velamen al viento 

anuncia explícitamente: otoño, y ya no se resiste 

el clamor de las alas que se agitan en la madrugada 

bajo la piel que se hincha hasta reventar 

en mis oídos. ¡Mis oídos! ¡Mis labios! Hasta las raíces de mis uñas 

llega el alboroto cuando levantan vuelo 

y rebanadas de pan quemado vivo 

llenan de asfixiante humo la casa 

que dormita en mi pecho. 

 

א ּנֹורָּׁ יק הַּ חֵּ  ָאח, הַּ

 
ִׁשים רָּׁ ִמפְּ רֹות כְּ עָּׁ ל ֲחִסידֹות ִננְּ א ׁשֶׁ ּנֹורָּׁ יק הַּ חֵּ  ָאח, הַּ

ן אֵּ מָּׁ ר ֹלא מְּ בָּׁ ו, וכְּ תָּׁ ׁש: סְּ ֹפרָּׁ א ִבמְּ  קֹורֵּ
ר נֹות ֹבקֶׁ סֹות ִלפְּ כְּ רְּ פַּ ִים מְּ נָּׁפַּ ת כְּ  נֲַּהמַּ

חַּ  עַּ ִמתַּ קֵּ פַּ ִהתְּ ד לְּ חַּ עַּ תֹופֵּ עֹור הַּ  ת לָּׁ
נַּי רְּ י ִצפָּׁ ׁשֵּ רְּ ׁשָּׁ ת לְּ חַּ ד ִמתַּ י! עַּ תַּ פָּׁ נַּי! שְּ נַּי. ָאזְּ ָאזְּ  בְּ

ָאה רָּׁ מְּ ת הַּ הומַּ  מְּ
י ף חַּ רָּׁ ם ִנשְּ חֶׁ רוסֹות לֶׁ  ופְּ

ִית  בַּ ת הַּ ֲחִניק אֶׁ ן מַּ ׁשָּׁ אֹות עָּׁ ּלְּ מַּ  מְּ
יִקי. חֵּ ּנָּׁם בְּ  הַּ
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Los dioses no necesitan  

 

No, los dioses no necesitan una razón evidente  

para enojarse con los humanos  

y ensañarse con ellos.  

Así también los esposos, padres, niños vueltos adultos –  

no os parecéis al rosal  

que florecerá aun en agosto si lo cuidan  

meticulosamente por dos o tres semanas. No,  

vosotros balbuceáis con una voz toda espinas:  

las mangueras con que tratas de regarnos  

está hecha de huesos de muertos. 

 

 

קוִקים ינָּׁם זְּ ִלים אֵּ אֵּ  הָּׁ
 

ִין עַּ ית לָּׁ אֵּ ה ִנרְּ ִסבָּׁ קוִקים לְּ ינָּׁם זְּ ִלים אֵּ אֵּ  ֹלא, הָּׁ
ם ָאדָּׁ נֵּי הָּׁ ל בְּ ֹעס עַּ י ִלכְּ דֵּ  ִבכְּ

ִהתְּ  ם.ולְּ הֶׁ ל בָּׁ ּלֵּ  עַּ
ֲאנִָּׁׁשים  יו לַּ הָּׁ ִדים ׁשֶׁ לָּׁ נֵּי זוג, הֹוִרים, יְּ ם בְּ ְך גַּ כָּׁ  –וְּ

ּנָּׁה שֹושַּ ִשיחַּ הַּ ם דֹוִמים לְּ תֶׁ ין אַּ  אֵּ
רו לוֹ  סְּ מַּ ח ִאם ִיתְּ רַּ ט ִיפְּ אֹוגוסְּ ם בְּ גַּ  ׁשֶׁ

ִים בועַּ ִסיִבי. ֹלא,-ׁשְּ נְּ טֶׁ ן ִאינְּ ֹאפֶׁ ה בְּ ֹלׁשָּׁ  ׁשְּ
קֹול  ִלים בְּ מְּ לְּ מַּ ם מְּ תֶׁ ֻכּלֹו קֹוִצים,אַּ  ׁשֶׁ

ִצּנֹורֹות נו הַּ ה אֹותָּׁ קָּׁ ׁשְּ תְּ מַּ ם אַּ הֶׁ בָּׁ  ׁשֶׁ
ִתים. ל מֵּ מֹות ׁשֶׁ ֲעצָּׁ   ֲעשוִיים מֵּ
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Poema otoñal 
 

El verano se va terminando. Los dátiles. 

ya están oscuros y melosos para alimento 

de pájaros, mariposas. 

 

En las pálidas granadas de ásperas cortezas 

las moléculas se apresuran a juntarse en apretadas células 

y colmarse de industriosa acidez rosada, 

enorme movimiento clandestino 

que exige fermentar en el otoño. 

Mira: en sus cabezas se sonrojan coronas . 

 

 

ו תָּׁ  ִׁשיר סְּ
 

נִ  ְך וְּ ִיץ הֹולֵּ קַּ ִרים.הַּ מָּׁ תְּ ר. הַּ מָּׁ  גְּ
ל ֲאכַּ מַּ ִביִקים לְּ ֻחִמים ודְּ ר ׁשְּ בָּׁ ִדים כְּ לָּׁ יְּ  הַּ

ִרים. פָּׁ רְּ  ִצֳפִרים, פַּ
 

ה, ִלפָּׁ י קְּ סֵּ פְּ ֻחסְּ ִרים, מְּ ִרמֹוִנים ִחוְּ  עֹוד בְּ
פוִפים ִאים צְּ תָּׁ ף בְּ סֵּ אַּ ִהתְּ ֲהרֹות לְּ מַּ ֻרדֹות מְּ ל פְּ הַּ  קְּ

ֻרדָּׁ  צות וְּ מַּ צְּ ֲחִריצות ֲחמַּ אֹות בְּ ּלְּ מַּ ִתיִמתְּ ת-ה ִבלְּ רֶׁ ֻאשֶׁ  מְּ
ת  עַּ ה תֹובַּ ת ֲעצומָּׁ רֶׁ תֶׁ חְּ ִקימֹות מַּ  מְּ

ו. תָּׁ סְּ ֹסס בַּ  ִלתְּ
ִרים. תָּׁ ִמיִקים כְּ סְּ ם מַּ ל ֹראׁשָּׁ ה: עַּ אֵּ  רְּ
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La mesa que coloqué en la cocina 

 

La mesa que coloqué en la cocina 

se me convirtió en territorio enemigo 

el piso en el cual fui embaldosada 

se me convirtió en territorio enemigo 

las paredes revocadas con mi leche 

se me convirtieron en territorio enemigo 

la tierra que para revivirla he nacido 

se me convirtió en tierra enemiga 

y por qué la vida en esta tierra 

se convirtió en tierra enemiga. 

 

 

ִתי בְּ ִהצַּ ח ׁשֶׁ בָּׁ ן ִמטְּ חַּ  ֻׁשלְּ
 

ִתי בְּ ִהצַּ ח ׁשֶׁ בָּׁ ן ִמטְּ חַּ  ֻׁשלְּ
ץ אֹויֵּב רֶׁ אֶׁ יָּׁה ִלי לְּ  הָּׁ

ִתי פְּ ּה ֻרצַּ תֹוכָּׁ בְּ ה ׁשֶׁ פָּׁ ִרצְּ  הָּׁ
ץ אֹויֵּב רֶׁ אֶׁ ה ִלי לְּ תָּׁ יְּ  הָּׁ

ִתי חְּ ִבי ִטּיַּ לְּ חֶׁ ִקירֹות בְּ  הַּ
ץ אֹויֵּב רֶׁ אֶׁ יו ִלי לְּ  הָּׁ

ִתי דְּ ּה נֹולַּ יֹותָּׁ ץ ִלחְּ רֶׁ  אֶׁ
ץ אֹויֵּב רֶׁ אֶׁ ה ִלי לְּ תָּׁ יְּ  הָּׁ
ץ רֶׁ אֶׁ ִּיים בְּ ה חַּ מָּׁ לָּׁ  וְּ
ץ אֹויֵּב. רֶׁ אֶׁ ה לְּ תָּׁ יְּ  הָּׁ



 005 

 

Mesa azul 
 

Tendremos una gran mesa azul,  

tendremos una mesa dispuesta para toda la familia,  

una mesa envuelta en luz, completamente redonda.  

 

Y nos sentaremos a ella juntos en la víspera de Shabat  

codo con codo  

sin palabras, como el beso de José a Benjamín,  

y cantaremos el Shalom Aleijem en silencio  

y beberemos el vino ritual de la misma copa  

con los ángeles, por orden de edad.  

 

Entonces la mesa volverá a girar sobre su eje,  

cosa cotidiana, y por la noche  

diremos todos juntos Amén. 

 
Alusión al canto sabático “Shalom Aleijem”: “La paz sea con vosotros, ángeles del Señor...” 

 

 

ֹחל ן כָּׁ חָּׁ   ֻׁשלְּ

 
ֹחל,  כָּׁ דֹול וְּ ן גָּׁ חָּׁ נו ֻׁשלְּ יֶׁה לָּׁ  ִיהְּ
ֻכּלָּׁ  רוְך לְּ ן עָּׁ חָּׁ נו ֻׁשלְּ יֶׁה לָּׁ ד,ִיהְּ יַּחַּ  נו בְּ

י. רֵּ מְּ גַּ ֹגל לְּ ה אֹור, עָּׁ ן עֹוטֶׁ חָּׁ  ֻׁשלְּ
 

ת בָּׁ ב ׁשַּ רֶׁ עֶׁ ד בְּ יַּחַּ יָּׁדֹו בְּ ב ּלְּ נֵּׁשֵּ  וְּ
ה זֶׁ ה לָּׁ ִקים זֶׁ ינו נֹוׁשְּ קֵּ פֵּ רְּ  מַּ

יִָּׁמין, ִבנְּ ף לְּ ת יֹוסֵּ ִׁשיקַּ ר, נְּ ִלי ֹאמֶׁ  בְּ
ִלי קֹול ם בְּ יכֶׁ לֹום ֲעלֵּ שָּׁ ת הַּ נִָּׁׁשיר אֶׁ  וְּ

ִקדוׁש ת יֵּין הַּ ה אֶׁ תֶׁ ִנׁשְּ ת וְּ ַאחַּ כֹוס הָּׁ הַּ   מֵּ
ִגיל. ִפי הַּ ָאִכים, לְּ לְּ מַּ ד ִעם הַּ יַּחַּ  בְּ

 
ל ִצירוֹ  ִיֹסב עַּ ן ָאז יָּׁׁשוב וְּ חָּׁ ֻשלְּ   הַּ

ה לָּׁ יְּ ּלַּ יֹומֹו, ובַּ ר יֹום בְּ בַּ  דְּ
ן. ד ָאמֵּ יַּחַּ נו בְּ ר ֻכּלָּׁ ֹנאמַּ
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CONTRA LA OSCURIDAD 
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Dedo 
 

Hay un dedo que endereza mi imagen 

como el papel plateado que se alisa sobre la mesa 

con cuidado 

para regalarlo a un bebé 

y que tiembla y emite un sonido 

muy tenue. 

 

 

ע בַּ צְּ  אֶׁ

 

ִמי לְּ ת צַּ ת אֶׁ רֶׁ יַּשֶׁ ע מְּ בַּ צְּ  יֵּׁש אֶׁ
ן חָּׁ ֻשלְּ ל הַּ ֲחִליִקים עַּ מַּ ף ׁשֶׁ סֶׁ יַּר כֶׁ מֹו נְּ  כְּ

ִהירות  ִבזְּ
נָּׁה לְּ  תָּׁ ת אֹותֹו מַּ תֵּ  ִתינֹוקלָּׁ

צול ִמיעַּ ִצלְּ ׁשְּ ד ומַּ הוא רֹועֵּ  וְּ
ֹאד.  ק מְּ  דַּ
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Ahora en el patio 
 

Ahora en el patio, cuando el árbol de guayabas como una madre joven 

con veinte dedos acaricia el viento matutino 

y el árbol de damascos peina su hermoso cabello, 

 

ahora cuando sólo el meneo de sus copas revela 

que desde hace tiempo acordaron entre ellos quién madurará primero 

y quién enviará más tarde su perfume embriagador, 

 

entonces en brazos de ambos el viento se va a dormir, 

no tiene nada que ver con lo que no se ve. 

 

 

ׁשָּׁ  כְּ רעַּ צֵּ חָּׁ  ו בֶׁ
 

ה ִעירָּׁ ם צְּ מֹו אֵּ גויָּׁאבֹות כְּ ץ הַּ עֵּ ׁשֶׁ ר כְּ צֵּ חָּׁ ו בֶׁ ׁשָּׁ כְּ  עַּ
ר ֹבקֶׁ ת רוחַּ הַּ ת אֶׁ פֶׁ טֶׁ לַּ עֹות ֲענודות מְּ בָּׁ צְּ ִרים אֶׁ שְּ עֶׁ  בְּ

ה ּנָּׁאֶׁ ּה הַּ רָּׁ עָּׁ ת שְּ ק אֶׁ ִממול סֹורֵּ ׁש ׁשֶׁ מֵּ ִמׁשְּ ץ הַּ עֵּ  וְּ
 

ה  אֶׁ רְּ ִעיד ומַּ נֹוד ֹראׁש מֵּ ק מְּ רַּ ׁשֶׁ ו כְּ ׁשָּׁ כְּ  עַּ
ִראׁשֹוןִכי  ִׁשיל הָּׁ ם ִמי יַּבְּ ינֵּיהֶׁ ם בֵּ תַּ ן נֶׁחְּ מַּ  ִמזְּ

רֹון  ִׁשי ִׁשכָּׁ פְּ חָּׁ ח לַּ ּלַּ שַּ ר יְּ ֻאחָּׁ מְּ יחֹו הַּ רֵּ  וִמי בְּ
 

ת ִליֹׁשן כֶׁ רוחַּ הֹולֶׁ ד הָּׁ ם יַּחַּ נֵּיהֶׁ רֹועֹות ׁשְּ  ָאז ִבזְּ
ה. אֶׁ ינֶּׁנו ִנרְּ אֵּ ה שֶׁ ק ִעם מַּ סֶׁ ּה ׁשום עֵּ ין לָּׁ  אֵּ
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Y en la aglomeración 

 

Y en la aglomeración de la multitud que se apresura a entrar 

y en el vaivén vacío y vacuo 

la mano de una mujer extraña toca de repente 

la tela del vestido que me cosió mi madre 

y pregunta cuánto cuesta 

y no deja de preguntar en las noches 

rasguña la tela con uñas agrietadas 

roza mi piel 

la palpa como entendida 

con dedos pinchados de costurera miope y pálida 

de labios delgados  

y corta y corta. 

 

 

ִפיפות צְּ  ובַּ
 

ה ִנימָּׁ ם פְּ ֲהִרים דומָּׁ מַּ מֹון מְּ ל הָּׁ ִפיפות ׁשֶׁ צְּ  ובַּ
ת מֶׁ טֶׁ מְּ טַּ מְּ ה הַּ לָּׁ טֵּ בְּ ה הַּ לָּׁ טֵּ לְּ טַּ  ובַּ

ֹאם יָּׁ  תִפתְּ ׁשֶׁ שֶׁ מַּ ה מְּ ִרּיָּׁ ה נָּׁכְּ ל ִאשָּׁ  ד ׁשֶׁ
ה ִלי ִאִמי רָּׁ פְּ תָּׁ ה ׁשֶׁ לָּׁ ִשמְּ ת ֲאִריג הַּ  אֶׁ

ִחירוֹ  ת ִלמְּ לֶׁ ׁשֹואֶׁ  וְּ
ילֹות ּלֵּ ֹאל בַּ ה ִלׁשְּ לָּׁ ינָּּׁה ֲחדֵּ אֵּ  וְּ

דוקֹות נִַּים סְּ רְּ ִצפָּׁ ָאִריג בְּ ת בָּׁ טֶׁ  שֹורֶׁ
עֹוִרי ה בְּ ֲעִבירָּׁ  מַּ

ִבינות ת ִבמְּ ׁשֶׁ שֶׁ מַּ  מְּ
עֹות דְּ  בָּׁ צְּ אֶׁ ת ֹרִאיבְּ רַּ ת ִקצְּ רֶׁ ל תֹופֶׁ  קורֹות ׁשֶׁ

ת רֶׁ ִחוֶׁ ִים וְּ תַּ פָּׁ ת שְּ קַּ  דַּ
ת. רֶׁ גֹוזֶׁ ת וְּ רֶׁ ִהיא גֹוזֶׁ  וְּ
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Por miedo a llegar tarde 
 

Por miedo a llegar tarde los desesperados que duermen en el regazo de un tigre 

se muerden la lengua o los dedos. 

Pueden romper la sábana preferida, 

bordada con pétalos celestes. 

Qué más pueden hacer los desesperados 

cuando alguien más fuerte les ha apagado el despertador 

y yacen en su regazo como en el de un tigre 

y a la distancia de un grito su tiempo pasa, pasa. 

 

 

ר ַאחֵּ ד לְּ חַּ  ִמפַּ
 

ר  יק נָּׁמֵּ חֵּ ִנים בְּ ּיׁשֵּ ִׁשים הַּ ּנֹואָּׁ ר הַּ ַאחֵּ ד לְּ חַּ  ִמפַּ
עֹות. בָּׁ צְּ אֶׁ ׁשֹון אֹו הָּׁ ּלָּׁ ת הַּ ם אֶׁ מָּׁ צְּ עַּ ִכים לְּ  נֹוׁשְּ
ה,  ֲאהובָּׁ ִצִפית הָּׁ ת הַּ ֹרעַּ אֶׁ כֹוִלים ִלקְּ ם יְּ  הֵּ

ֻכִּלים. ה ִציִצים תְּ קומָּׁ רְּ  הָּׁ
ִׁשים ּנֹואָּׁ ֲעשֹות הַּ ר לַּ בָּׁ כֹוִלים כְּ ה עֹוד יְּ  מַּ

ִמי ׁשֶׁ ר כְּ עֹורֵּ מְּ ת הַּ ם אֶׁ הֶׁ ר לָּׁ גַּ ק סָּׁ זָּׁ ר חָּׁ הוא יֹותֵּ  ׁשֶׁ
ר יק נָּׁמֵּ חֵּ מֹו בְּ יקֹו כְּ חֵּ ם בְּ הֵּ  וְּ

ר. ר, עֹובֵּ ם עֹובֵּ הֵּ ּלָּׁ ן ׁשֶׁ מַּ זְּ ה הַּ קָּׁ עָּׁ י צְּ ֲחוֵּ טַּ וִבמְּ
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Pasos 
 

Camino y mi zapato derecho gorjea 

con tanto gusto, tan sabio, la precisa melodía 

desde hace tiempo no he escuchado los pasos de quien 

o la cuna de quien 

se mece en mi pie 

en mi zapato que hoy gorjea 

precisamente la melodía de quien 

sabe a dónde va 

ah, sabe, sabe, sabe. 

 

 

עָּׁ   יםִד צְּ

 

 ני הולכת ונעלי הימנית מציצת, אֲ 
 כל כך בנחת, כל כך חכמה, בדיוק מנגינה

 שמעתי צעדים של מיממזמן לא 
 או עריסה של מי מתנועע

 בכף הרגל שלי
 בנעלי שהיום מציצת

 בדיוק את המנגינה של מי
 שיודע לאן הוא הולך
אהה, יודע יודע יודע.
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Sólo el verde 
 

Sólo el verde de las hojas de parra que traslucen el sol 

el verde que se funde en el oro, se derrite lentamente 

y se absorbe en el aire cierra los ojos menea la cabeza confirmando 

su felicidad de viajero embriagado 

de hoja de parra que expande su verdor 

con ciegas ganas de ser transportada 

sobre el aire dorado, sonoro, del fin 

de las firmezas estivales. 

 

ק הַּ  ֹרקרַּ  ּיָּׁ

      
ן פֶׁ גֶׁ ה הַּ ל ֲעלֵּ ׁש ׁשֶׁ מֶׁ שֶׁ קוף לַּ שָּׁ ֹרק הַּ ּיָּׁ ק הַּ  רַּ

ִאטוֹ  ס לְּ ּנָּׁמֵּ ב, הַּ הָּׁ זָּׁ ס בַּ ּנָּׁמֵּ ֹרק הַּ ּיָּׁ  הַּ
עַּ ִׁשכֹור ר נֹוסֵּ רֹות אׁשֶׁ שְּ אַּ נודֹות ֹראש מְּ ינִַּים ִבתְּ ם עֵּ ֲאִויר נֱֶׁעצָּׁ ץ בָּׁ צָּׁ ִנמְּ  וְּ

קות ת יַּרְּ ט אֶׁ שֵּ פַּ ד ִמתְּ חָּׁ ן אֶׁ פֶׁ ה גֶׁ ל ֲעלֵּ צֹוןׁשֶׁ רָּׁ  ֹו מֵּ
א ִהּנָּׁשֵּ א לְּ  סומָּׁ

ל סֹוף ל, ׁשֶׁ צֵּ לְּ צַּ מְּ ב, הַּ הָּׁ ֻמזְּ ֲאִויר הַּ ל הָּׁ  עַּ
ִיץ קַּ ֻקּיֹות הַּ  .מוצָּׁ
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Tres poemas de ruta  
 

1. Sentada  

 

Sentada en el flamante Chevrolet que se desliza silencioso hacia el sur  

a través del seco viento primaveral que confunde los sentidos, 

el aire arremolina miles de mariposas marrones y amarillas  

contra el vidrio del auto,  

como colinas arrancadas de su sitio 

a cambio de un momento de amor único en la vida,  

cruzan en loca carrera la autopista del sur  

como repentinamente enfermas de ardiente levedad,  

estallan suavemente contra la mejilla de la ventana lavada.  

 

 

2. No me detengo  

 

De pronto me pasa por delante el corazón  

susurrando por la ruta  

como un auto moderno  

climatizado, silencioso,  

sin detenerse  

llevado por su propio impulso.  

Y cómo me gusta manejarlo en la noche  

completamente sola  

abandonando  

todo lo que me espera 

no me detengo  

ni aun ante la sombra 

de mi propia mano.  

 

 

3. Música 

 

Se cansaron los músculos de los párpados  

del exceso de luz y las señales de ruta.  

Se fatigaron mucho las manos de los que aferran  

el volante. Soñaron  

con rutas frescas. En los carriles rápidos  

cuán bellos se adivinan los sonidos de grises 

canciones estereofónicas. 

 

ְך רֶׁ י דֶׁ ה ִׁשירֵּ ֹלׁשָּׁ  שְּ

 
ת בֶׁ יֻשֶׁ  א  מְּ

 

ת בַּ  בֶׁ יֻשֶׁ המְּ רֹומָּׁ ט דָּׁ קֶׁ ׁשֶׁ ת בְּ בֶׁ ּנֹוׁשֶׁ ה ׁשֶׁ ׁשָּׁ ֲחדָּׁ ט הַּ רֹולֶׁ בְּ  שֶׁ

ת עַּ דַּ ת הַּ ֲעִביר אֶׁ מַּ הַּ ִחיב וְּ רְּ מַּ ֲאִביִבי הַּ ׁש הָּׁ ֹּיבֶׁ ם הַּ לֶׁ ְך הֶׁ רֶׁ  דֶׁ
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ֻהִבים ִרים חוִמים וצְּ פָּׁ רְּ ל פַּ בֵּ רְּ עַּ מְּ ֲאִויר הַּ תֹוְך הָּׁ  בְּ
חֹות טָּׁ בְּ בֹות הַּ כֹוִנית ִרבְּ מְּ ּלֹון הַּ חַּ ִטיִחים בַּ  מְּ

בָּׁ  בועַּ ִכגְּ קָּׁ ם הַּ קֹומָּׁ פו ִממְּ רְּ ִּנטְּ ִרים ׁשֶׁ הָּׁ  עֹות וְּ
ִּיים חַּ ה בַּ ת ִויִחידָּׁ ה ַאחַּ ת ַאֲהבָּׁ עַּ ֲעבור ׁשְּ  בַּ

ה רֹומָּׁ ִהיר דָּׁ מָּׁ ִביׁש הַּ כְּ ת הַּ ף אֶׁ ֹטרָּׁ רוף מְּ ִרפְּ  חֹוִצים בְּ
ת רֶׁ ִּלילות בֹועֶׁ ת קַּ גֵּפַּ ל מַּ ה ׁשֶׁ ׁשָּׁ צות קָּׁ רְּ פָּׁ ִהתְּ  בְּ

ִח  ל לְּ ֹרְך אֶׁ ִצים בְּ פֹוצְּ ה.ִמתְּ חוצָּׁ רְּ ה הָּׁ ׁשָּׁ ִשמְּ  י הַּ
 

ת רֶׁ ינִֶּׁני עֹוצֶׁ  ב  אֵּ

 

נַּי ל פָּׁ ף עַּ ֹאם ִלִבי חֹולֵּ  ִפתְּ
אִׁשי רָּׁ ִביׁש הָּׁ כְּ ה בַּ ִחיׁשָּׁ  ִברְּ

ה כֹוִנית ֲחִדיׁשָּׁ מֹו מְּ  כְּ
ה, טָּׁ קֵּ ת, ׁשְּ גֶׁ ֻמזֶׁ  מְּ

ה. אוצָּׁ תְּ ל הַּ לַּ ת ִבגְּ רֶׁ  ֹלא עֹוצֶׁ
ה לָּׁ יְּ ּלַּ ּה בַּ ֹהג בָּׁ ה נִָּׁעים ִלי ִלנְּ מָּׁ כַּ  וְּ

מְּ  גַּ דלְּ בַּ י לְּ  רֵּ
ת ׁשֶׁ  נֹוטֶׁ

ה ִלי פֶׁ צַּ מְּ ל הַּ ת כָּׁ  אֶׁ
ת רֶׁ ינִֶּׁני עֹוצֶׁ  אֵּ

ל יָּׁד ל ׁשֶׁ ׁשום צֵּ  לְּ
ִמי. צְּ ל עַּ  ׁשֶׁ

 

ה  ג  מוִסיקָּׁ

 
ִריִרים שְּ ִים הַּ פַּ עַּ פְּ עַּ פו בָּׁ  רָּׁ

רוִרים. מְּ תַּ ֹרב אֹור וְּ  מֵּ
ִרים שֹורְּ י הַּ דֵּ ֹאד יְּ פו מְּ יְּ  עָּׁ
ִריִרים ִביִׁשים קְּ ה. כְּ גֶׁ הֶׁ  בַּ

מַּ  מו. בַּ לְּ ִהיִריםחָּׁ מְּ לוִלים הַּ  סְּ
י ִׁשיִרים ִלילֵּ נֲֻחִׁשים צְּ פו מְּ ה ּיָּׁ  מַּ

יאֹופֹוִנִּיים ֲאֹפִרים. רֵּ טֵּ  סְּ
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Yegua  
 

Tenía en el vientre una yegua negra de trepidante piel,  

galopaba inteligente, flotaba,  

competía con las estrellas en el cielo.  

¿Por qué me apresuré a parir un feto rosado? 

 

En el cielo, junto a las estrellas,  

la sabiduría marcha hacia su sitio 

lejana 

como la luz.  

 
 סּוָסה

 

עֹוָרּה רֹוֵטט, ן סּוָסה ְשחֹוָרה שֶּ טֶּ בֶּ  ָהְיָתה ִלי בַּ
ת ְבָחְכָמה, ּדֹוָאה, רֶּ  ּדֹוהֶּ

ִים. ָשמַּ ּכֹוָכִבים בַּ  ִמְתָחָרה ִעם הַּ
ל ָוֹרד? ת ֵנפֶּ דֶּ ְרִתי ָללֶּ  ָלָמה ִמהַּ

 
ּכֹוָכִבים, ִים, ִעם הַּ ָשמַּ  בַּ

ת ִלְמקֹוָמּה עַּ ָחְכָמה ּפֹוסַּ ָנכֹון הַּ  הַּ
 ְרחֹוָקה

ְּכמֹו ָהאֹור
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Poemas de envejecimiento 

 
1. 

Se extinguió el perfume, se apagaron los colores 

de las flores en el jarrón. 

Sólo un vago 

hedor 

asciende desde los tallos 

y las hojas marchitas 

en el agua estancada 

y en todos los amores. 

 

2. 

Mucho más ralas y cuán lentas son  

las últimas décadas de la vida 

como las capas altas del aire  

que avanzan hacia la luna.  

 

Sobre las gradas que se calientan al sol  

ornadas de racimos de bulliciosas garrapatas  

mirarán desde distancias cada vez más heladas.  

 

3. 

¡Uf! Desaparecieron los lentes, 

se perdieron las llaves, 

se desvanecieron los nombres conocidos,  

  y los lugares – ¿dónde están? 

Han caído en agujeros negros 

que van quemándose suavemente en el mapa de las cosas.  

 

4. 

Qué angustiosos, 

tensos hasta el estallido 

fueron los años de la maternidad  

duros  

como vientre en el noveno. 

 

Livianos son ahora 

como seno de nonagenaria. 

 

5. 

Lo succionarás todo, 

a todo le clavarás tus romos dientes,  

glotona vejez:  

a la tersura de la mejilla,  

al meloso impacto del sueño,  

al ágil erigirse del deseo 

al efluvio multicolor de los jugos –  
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Pero no al placer  

nocturno  

de un libro  

a la luz 

del silencio. 

 

6.  

Observa al hombre que envejece y se arruga: 

¿Acaso también su alma se encoge  

en un puño, como un papel desechable?  

¿O se estira y yergue 

y se vuelve traslúcida y radiante y llena de secretos, 

como el pergamino del velador  

sobre la cama del niño  

que no logra conciliar el sueño? 

 

7. 
No pocos años he convivido con la vida, 

¡y cuánto hemos reñido entre nosotras! 

Ahora que casi aprendimos a llevarnos bien  

resulta que debemos irnos cada una por su lado.  

 

8.  

La vejez es una larga mano posada  

sobre el seno flojo de la tecla. 

 

La vejez es un espacio 

como en una fuga de Bach, inesperado,  

entre el ahora y el después. 

 

La vejez es el nacimiento  

de un tiempo tierno y cuerdo.  

 

Es el sonido oculto, inaudible  

entre el blanco del la y el negro del la bemol  

 

que aguarda la mano del pianista  

detenida en el espacio entre el allá y el aquí. 

 
 

נות קְּ דַּ י ִהזְּ  ִׁשירֵּ
 
8 

ם, עָּׁ ל ִצבְּ טַּ ם, בָּׁ יחָּׁ ל רֵּ  ִנטַּ
ל. טָּׁ רְּ ֲאגַּ ִחים בָּׁ רָּׁ פְּ ל הַּ  ׁשֶׁ

ה לוׁשָּׁ ה קְּ ִדיפָּׁ ק נְּ  רַּ
ה ׁשָּׁ אְּ ל בָּׁ  ׁשֶׁ

ה ת ופֹושָּׁ כֶׁ  הֹולֶׁ
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עֹוִלים ִגבְּ  בַּ
ִלים מֵּ ִלים קְּ עָּׁ  ובֶׁ
ִדים עֹומְּ ִים הָּׁ מַּ  בַּ

ִדים.  מַּ חְּ מַּ ל הַּ כָּׁ  ובְּ
 

1 
ם ה ִאִטִּיים הֵּ מָּׁ כַּ ִליִלים, וְּ ר דְּ ה יֹותֵּ בֵּ רְּ  הַּ

ִּיים חַּ ל הַּ ַאֲחרֹוִנים ׁשֶׁ ֲעשֹוִרים הָּׁ  הָּׁ
מֹו ִׁשכְּ  בֹוהֹות כְּ גְּ ֲאִויר הַּ  בֹות הָּׁ

. חַּ רֵּ ּיָּׁ ל הַּ ה אֶׁ ֲהִליכָּׁ בֹות בַּ רְּ קָּׁ ִמתְּ  הַּ
 

ם מֵּ חַּ ִמתְּ ם הַּ ֻסּלָּׁ ל הַּ ׁש עַּ מֶׁ שֶׁ  בַּ
ִצּיֹות רֹוֲחׁשֹות רְּ ל קַּ ׁשכֹולֹות ׁשֶׁ  ֲעטור אֶׁ
ִכים. הֹולְּ ִאים וְּ ִקים קֹופְּ חַּ רְּ נו ִממֶׁ בֹונְּ  ִיתְּ

 

3 
ִים, פַּ קָּׁ ִמׁשְּ מו הַּ לְּ  אֹוְך, נֶׁעֶׁ

חֹות,  תְּ פְּ מַּ דו הַּ  ָאבְּ
דוִעים,    יְּ מֹות הַּ שֵּ סו הַּ  נָּׁמַּ
קֹומֹות    מְּ הַּ ן?  -וְּ יכָּׁ  הֵּ

תֹוְך ח לו לְּ ֹחִריםנָּׁפְּ  ֹוִרים ׁשְּ
ִרים.  בָּׁ דְּ ת הַּ פַּ מַּ רֹוְך בְּ ִכים בְּ ּנֱֶׁחרָּׁ  ׁשֶׁ

 
 
9 

ִעיִקים, ה מְּ מָּׁ  כַּ
ץ חַּ ִעים ִמּלַּ  פֹוקְּ

הות ִאמָּׁ י הָּׁ מֵּ יו יְּ  הָּׁ
ִשים  קָּׁ

ִׁשיִעי. תְּ ן בַּ טֶׁ מֹו בֶׁ  כְּ
 

ו ׁשָּׁ כְּ ם עַּ ִּלים הֵּ  קַּ
ִעים. ת ִתׁשְּ ל בַּ ד ׁשֶׁ מֹו ׁשָּׁ  כְּ

 
 
5 

ִצי,  צְּ ֹכל ִתמְּ  הַּ
ֹכל  הֹות, בַּ ִעי ִׁשּנִַּים קֵּ קְּ  ִתתְּ

ִנית: לָּׁ לְּ נָּׁה זַּ  ִזקְּ
ִחי, ּלֶׁ ל הַּ ִזיף ׁשֶׁ שָּׁ ו הַּ קַּ  בַּ

ה, נומָּׁ תְּ ל הַּ ׁש ׁשֶׁ בַּ דְּ ם הַּ לֶׁ הֶׁ  בְּ
ק ׁשֶׁ חֵּ ל הַּ ִריזָּׁה ׁשֶׁ זְּ פות הַּ קְּ דַּ ִהזְּ  בַּ

ִמיִצים  ל הַּ עֹוִנין ׁשֶׁ ִצבְּ ת הַּ קַּ רֵּ זְּ מַּ   -בְּ
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ֲענוג  תַּ ל ֹלא בַּ  ֲאבָּׁ
יִלי ּלֵּ  הַּ

ר פֶׁ ל סֵּ   ׁשֶׁ
אֹור   בְּ

ה. מָּׁ מָּׁ דְּ  הַּ
 
6   

ט: מֵּ קַּ ִמתְּ ן, הַּ קֵּ דַּ ִמזְּ ִאיׁש הַּ ט בָּׁ בֵּ  הַּ
ת  כֶׁ עֶׁ ם ִהיא ִנמְּ תֹו גַּ מָּׁ ִאם ִנׁשְּ  הַּ

ר, יֻתָּׁ יָּׁר מְּ מֹו נְּ רֹוף, כְּ גְּ אֶׁ  בָּׁ
ת  רֶׁ יַּשֶׁ ה וִמתְּ וָּׁ תַּ ִהיא ִמׁשְּ  אֹו ׁשֶׁ

ָאה סֹודֹות, לֵּ ה ומְּ ִאירָּׁ ה ומְּ קופָּׁ יֵּית  ׁשְּ ִנהְּ  וְּ
מֹו ֲאִהיל ה כְּ נֹורָּׁ מְּ ל הַּ ף ׁשֶׁ לָּׁ קְּ   הַּ

ד לֶׁ ּיֶׁ ת הַּ ל ִמטַּ עַּ  מֵּ
ם? דֵּ רָּׁ הֵּ ִליחַּ לְּ צְּ ינֶּׁנו מַּ אֵּ  ׁשֶׁ

 
7 

נִ  ת ׁשָּׁ ה ַאחַּ ִפיפָּׁ ִייִתי ִבכְּ ִּיים חָּׁ חַּ ט ִעם הַּ עַּ  ים ֹלא מְּ
ז! ֹרגֶׁ יֹות בְּ ִלהְּ ִריב וְּ נו לָּׁ קְּ פַּ ר ִהסְּ בָּׁ ה כְּ מָּׁ כַּ  וְּ
ה ִעם  ִלים זֶׁ ׁשְּ הַּ ת לְּ צָּׁ נו קְּ דְּ מַּ ּלָּׁ שֶׁ ו כְּ ׁשָּׁ כְּ העַּ  זֶׁ
כֹו. רְּ דַּ ד ִאיש לְּ רֵּ ִהפָּׁ ינו לְּ לֵּ עָּׁ ר ׁשֶׁ רֵּ בָּׁ  ִמתְּ

 
1 

ת ה ֻמּנַּחַּ נָּׁה ִהיא יָּׁד ֲאֻרכָּׁ  ִזקְּ

פוי. רָּׁ ִליד הָּׁ קְּ ד הַּ ל ׁשַּ  עַּ

 
ח וָּׁ נָּׁה ִהיא ִמרְּ  ִזקְּ

 
פוי, ְך, ֹלא צָּׁ ל בַּ פוגָּׁה ׁשֶׁ מֹו בְּ  כְּ

ר ַאחַּ ו לַּ ׁשָּׁ כְּ עַּ ין הָּׁ ְך.-בֵּ  כָּׁ
 

ה דָּׁ נָּׁה ִהיא לֵּ  ִזקְּ
ְך וְּ  ן רַּ מַּ ל זְּ פוי.ׁשֶׁ  ׁשָּׁ

 
טול בוי, נְּ חָּׁ ִליל הֶׁ צְּ  קֹול-ִהיא הַּ

ה ין לָּׁ בֵּ ה לְּ ּלָּׁ ן הַּ ין ֹלבֶׁ מֹול-בֵּ  בֶׁ
 

ן רָּׁ תְּ נְּ סַּ פְּ יַּד הַּ ה לְּ פֶׁ צַּ ֹחר, מְּ  ׁשָּׁ
אן. כָּׁ ם לְּ ין ׁשָּׁ בֵּ ח ׁשֶׁ וָּׁ ִמרְּ ה בַּ שֹוהָּׁ  הַּ
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Soneto del tomate desecado 
 

Sumergida en la salsa de un poema dorado  

como si me hubiesen bañado en aceite de oliva,  

no me muevo. Sólo me hincho,  

sólo me impregno de lo bueno.  

 

Pero dentro de poco anhelaré  

ser comida, salpicar la lengua,  

bailar sobre las débiles glándulas salivales  

que se derramarán de los labios, de la nariz. 

 

Revélame cómo conservarme sumergida en el poema  

para siempre, sin mover un párpado, 

sin tensar un músculo  

 

como el tomate desecado que ahora 

yace en el frasco con el ajo y las especias  

sin conocer cuchillo, tenedor ni cuchara. 

 

 

מְּ  ה הַּ ִנּיָּׁ בָּׁ גְּ עַּ תסֹונֶׁט הָּׁ ׁשֶׁ  יֻבֶׁ
 

ֹהב ל ִׁשיר זָּׁ ִציר ׁשֶׁ רויָּׁה בְּ  ׁשְּ
ְך פָּׁ י ִנׁשְּ לַּ עָּׁ ִית ׁשֶׁ ן זַּ מֶׁ ׁשֶׁ מֹו בְּ  כְּ
ת, חַּ ק תֹופַּ ה. ֲאִני רַּ זָּׁ ינִֶּׁני זָּׁ  אֵּ
טֹוב. תֹוְך הַּ רויָּׁה בְּ ק ׁשְּ  ֲאִני רַּ

 
ַאף ׁשְּ ט אֶׁ עַּ ְך עֹוד מְּ  אַּ

ׁשֹון ּלָּׁ ל הַּ ז עַּ ִהּנָּׁתֵּ ל, לְּ ָאכֵּ הֵּ  לְּ
רֹ  ּלוטֹות הָּׁ ל בַּ ֹקד עַּ ׁשֹותִלרְּ ּלָּׁ חַּ  ק הַּ

ָאף. הָּׁ ִים, מֵּ תַּ פָּׁ שְּ הַּ לו מֵּ ִּיּנָּׁזְּ  ׁשֶׁ
 

ִשיר ה בַּ בולָּׁ ר טְּ מֵּ תַּ ִהׁשְּ יְך לְּ ִּלי ִלי אֵּ  גַּ
ִמיד, ף, תָּׁ עַּ פְּ ִזיז עַּ הָּׁ  ֹלא לְּ

ִריר ץ ׁשְּ וֵּ כַּ ִפיק, ֹלא לְּ סְּ הַּ  ֹלא לְּ
 

ו ׁשָּׁ כְּ עַּ ת ׁשֶׁ ׁשֶׁ יֻבֶׁ מְּ ה הַּ ִנּיָּׁ בָּׁ גְּ עַּ מֹו הָּׁ  כְּ
נֶׁת ִעם הַּ  צֶׁ ִצנְּ ת בַּ ִמירֻמּנַּחַּ שָּׁ הַּ  שום וְּ

ף.  ג אֹו כַּ לֵּ זְּ ִכין, מַּ ל סַּ ת עַּ עַּ דַּ ִלי לָּׁ  בְּ
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Año Nuevo 

 

En Rosh Hashaná extiende sobre mí un terso mantel  

que oculte las manchas del año anterior  

y cubra mis muslos temblorosos.  

Extiende sobre mí un mantel limpio y di las bendiciones.  

No rompas en tu ira los utensilios  

dispuestos para la cena por tus hijos.  

 
Rosh Hashaná: Festividad del año nuevo judío 

 

 בראש השנה
 

 עלי מפה חלקה שרֹ בראש השנה פ
 שתכסה את כתמי השנה הזאת
 ותכסה את ירכי המתנדנדות. 
 פרש עלי מפה נקיה וברך. 

 ר כליםבֵּ ׁשַּ אל בזעמך תְּ 
  ערוכים לארוחה בידי ילדיך.
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¿Qué impurifica? 

 

¿Por qué impurifica 

tocar a un muerto? 

Porque es un imán  

negro y suave  

tan atractivo  

como un agujero en el cuerpo 

de otra mujer, prohibida, maravillosa,   

tú lo tocas y te atrae al pozo,  

ya no quieres volver jamás  

no quieres huéspedes  

   ni comida  

              ni luz.  

 
Según la ley religiosa judía, el contacto con un cadáver humano produce impureza. 

 

 

א?   מֵּ טַּ ה מְּ  מַּ

 

א מֵּ טַּ ה מְּ  מַּ
ת? מֵּ ֹגעַּ בַּ ִלנְּ  בְּ
נֵּט גְּ ה מַּ  ִכי זֶׁ
ְך רַּ ֹחר וְּ  ׁשָּׁ

ְךמֹוׁשֵּ  ל כָּׁ  ְך כָּׁ
ה גוף ִאשָּׁ מֹו חֹור בְּ  כְּ

ת רֶׁ דֶׁ ה, נֶׁהְּ ת, ֲאסורָּׁ רֶׁ  ַאחֶׁ
בֹור ְך לַּ ׁשָּׁ ִנמְּ עַּ וְּ ה נֹוגֵּ תָּׁ אַּ  ׁשֶׁ

ם עֹולָּׁ ֲחֹזר לְּ ה לַּ  ֹלא רֹוצֶׁ
ִחים  ה אֹורְּ  ֹלא רֹוצֶׁ

ל    ֹלא ֹאכֶׁ
 ֹלא אֹור. 
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Fascinada 
 

Fascinada por una hoja de parra verde herida de púrpura 

quise traértela de regalo 

como prueba de que la belleza es posible 

aun en la enfermedad.  

 

Y pregunté por qué le está vedado al hombre  

el esplendor de la hoja de parra  

cuando envejece  

o enferma.  

 

La hoja de parra callaba  

cubriendo la mirada ofendida del moribundo. 

 

ת קֶׁ לֶׁ  ִנדְּ
 

ן מָּׁ גָּׁ ה ַארְּ ן יָֹּׁרק ֻמכֵּ פֶׁ ה גֶׁ ל ֲעלֵּ יֹו ׁשֶׁ פְּ ת ִמּיָּׁ קֶׁ לֶׁ  ִנדְּ
נָּׁה תָּׁ מַּ ָך אֹותֹו בְּ ִביא לְּ הָּׁ ִציִתי לְּ  רָּׁ

ל ֹיִפי רות ׁשֶׁ ׁשָּׁ פְּ אֶׁ ה לָּׁ חָּׁ הֹוכָּׁ  כְּ
ה. ֲחלָּׁ מַּ ם בְּ  גַּ

 
ם ָאדָּׁ ע הָּׁ בַּ ר ִמטֶׁ צָּׁ דועַּ ִנבְּ ִתי מַּ ַאלְּ ׁשָּׁ  וְּ

ה  ֲעלֵּ ֹפָאר כַּ יֹות מְּ ןִלהְּ פֶׁ גֶׁ  הַּ
ן קֵּ דַּ ר הוא ִמזְּ ֲאׁשֶׁ  כַּ

ה.  אֹו חֹולֶׁ
 

ה, ּלֶׁ גַּ ק, ֹלא מְּ תַּ ן ׁשָּׁ פֶׁ גֶׁ ה הַּ  ֲעלֵּ
ס. גֹוסֵּ ל הַּ ב ׁשֶׁ ּנֱֶׁעלָּׁ טֹו הַּ בָּׁ ת מַּ ה אֶׁ סֶׁ כַּ  מְּ
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De cara a la negra noche  

 

De cara a la negra noche  

toma el álbum del estante  

y encuentra allí el rostro de tu niño.  

Observa bien su tersura,  

la boca abierta,  

la mirada inocente.  

 

Es el reflejo de tu alma.  

Llámala por su nombre: Tuvia o Braja. 

Muéstrale un truco de dedos. 

Cuéntale de la Cenicienta.  

Ahora querrá constatar que tu reloj anda  

y que tu anillo le queda bien.  

 

Ahora dejará que la tomes en brazos  

y la acunes suavemente  

camino a la puerta de calle.  

 

ֹחר שָּׁ ה הַּ לָּׁ יְּ ּלַּ ח הַּ ֹנכַּ  לְּ

 

ֹחר שָּׁ ה הַּ לָּׁ יְּ ּלַּ ח הַּ ֹנכַּ  לְּ
ף דָּׁ מַּ ן הַּ דַּ בֹום ִמּנְּ ַאלְּ ת הָּׁ ֹלף אֶׁ  ׁשְּ
ָך.   לְּ ד ׁשֶׁ לֶׁ ּיֶׁ נֵּי הַּ ת פְּ ם אֶׁ א ׁשָּׁ צָּׁ  ומְּ

בֹונֵּן  ם,ִהתְּ תָּׁ קָּׁ לְּ חֶׁ ב בְּ יטֵּ  הֵּ
תוחַּ  פָּׁ ה הַּ פֶׁ  בַּ

עֹות.  ֹּלא יֹודְּ ינִַּים הַּ עֵּ  בָּׁ
 

ָך. תְּ מָּׁ ם ִנׁשְּ לֶׁ ה צֶׁ  זֶׁ
ה.  כָּׁ רָּׁ יָּׁה אֹו בְּ ּה: טובְּ מָּׁ ּה ִבׁשְּ א לָּׁ רָּׁ  קְּ

עֹות. בָּׁ צְּ ֲעלול אֶׁ ּה תַּ ה לָּׁ אֵּ רְּ  הַּ
לוִכית.  ל ִלכְּ ּה עַּ ר לָּׁ פֵּ  סַּ

ָך מְּ  עֹונְּ ֹדק ִאם ׁשְּ ה ִלבְּ צֶׁ ו ִהיא ִתרְּ ׁשָּׁ כְּ קעַּ תֵּ קְּ  תַּ
ּה. ה לָּׁ ִאימָּׁ תְּ ָך מַּ ּלְּ ת ׁשֶׁ עַּ בַּ טַּ ִאם הַּ  וְּ

 
יָך רֹועֹותֶׁ ל זְּ ּה עַּ א אֹותָּׁ ִתשָּׁ ִכים ׁשֶׁ סְּ ו ִהיא תַּ ׁשָּׁ כְּ  עַּ

ֲעִדינות  ּה בַּ ל אֹותָּׁ סֵּ רְּ עַּ  ותְּ
ר. עַּ שַּ ל הַּ ְך אֶׁ רֶׁ דֶׁ  בַּ
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Pensaba que la muerte  
 

Pensaba que la muerte empezaría por los pies,  

por las estrías del talón reseco. 

O que a los orificios inferiores los carcomería la gangrena  

para humillarme por completo.  

 

No, mi muerte provendrá de la cabeza,  

fina como aguja eléctrica, repentina, tic-tac,  

haciendo estallar mis fusibles, 

volviendo polvo mi lengua.  

 

ת וֶׁ מָּׁ הַּ ִתי ׁשֶׁ בְּ ׁשַּ  חָּׁ

 

ִים, לַּ גְּ רַּ הָּׁ ִחיל מֵּ ת יַּתְּ וֶׁ מָּׁ הַּ ִתי ׁשֶׁ בְּ ׁשַּ  חָּׁ
ׁש. יֻבָּׁ מְּ ב הַּ קֵּ עָּׁ בֶׁ ִקים ׁשֶׁ דָּׁ סְּ הַּ  מֵּ

ק מַּ ם הַּ סֵּ רְּ כַּ תֹוִנים יְּ חְּ תַּ ִבים הַּ קָּׁ ּנְּ בַּ  אֹו ׁשֶׁ
א. כָּׁ ד דַּ ִני עַּ ִפילֵּ ׁשְּ הַּ י לְּ דֵּ  כְּ

 
ֹראׁש, הָּׁ ִּלי יָּׁבֹוא מֵּ ת ׁשֶׁ וֶׁ מָּׁ  ֹלא, הַּ

ל מַּ ׁשְּ י חַּ ֲחטֵּ מַּ ק כְּ ֹאם, יָּׁצוץ  דַּ ק, ִפתְּ תֵּ קְּ תַּ  יְּ
ץ פֹוצֵּ ִחי יְּ טַּ י ִמבְּ אֹומֵּ ת תְּ ת, אֶׁ ַאחַּ  בְּ

ק. ה ָאבָּׁ בֹוהָּׁ גְּ ׁשֹוִני הַּ ה ִמּלְּ  יֲַּעשֶׁ
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El fin 
 

Por fin es posible no apresurarse.  

A media mañana  

el colibrí dubitativo propone un enigmático trino.  

Un grillo lejano no se empecina en seguir gritando amor.  

Luces y sombras lamen un gran gran plato  

y dejan casi todo 

sin terminar. 

 

Una hoja seca cruje en el jardín, 

hollada por las patas de un ave migratoria, hermosa, 

que ha leído su texto fragmentario. 

 

El fin llegará,  

no pedirá permiso a nadie.  

 

סֹוף  הַּ
 

ר. הֵּ מַּ ר ֹלא לְּ  סֹוף סֹוף ֻמתָּׁ
ר ֹבקֶׁ ע הַּ צַּ מְּ אֶׁ  בְּ

צוף ֹלא ִהסוס ִצפְּ ִציעַּ בְּ ש מַּ בַּ דְּ תור.-יֹונֵּק הַּ  פָּׁ
ה. ֹרחַּ ַאֲהבָּׁ ִׁשיְך ִלצְּ מְּ הַּ ׁש לְּ קֵּ עַּ חֹוק ֹלא ִמתְּ ר רָּׁ צַּ רָּׁ  צְּ

ִקים צַּ  קְּ לַּ ִלים מְּ לָּׁ האֹורֹות וצְּ דֹולָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ת גְּ חַּ  ּלַּ
ֹרב  ת הָּׁ ִאיִרים אֶׁ ׁשְּ  ומַּ

 ֹלא גָּׁמור.
 

ע, גַּ ׁש רֶׁ רֵּ ׁשְּ רַּ ִגּנָּׁה מְּ ׁש בַּ ה יָּׁבֵּ לֶׁ  עָּׁ
ה, הִפּיָּׁ פֵּ ת, יְּ דֶׁ י ִצפֹור נֹודֶׁ לֵּ גְּ רַּ ס בְּ מַּ ה ִנרְּ אֶׁ ִּנרְּ  כַּ

ִקי. לְּ ִנקוד חֶׁ תוב בֹו בְּ כָּׁ ת הַּ ָאה אֶׁ רְּ קָּׁ  ׁשֶׁ
 

סֹוף יָּׁבֹוא,  הַּ
קֵּ  בַּ ִאיׁש.הוא ֹלא יְּ ׁשות מֵּ  ׁש רְּ
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Ha llegado la mañana  
 

Ha llegado la mañana.  

El cielo se asombra  

del sol, de su luz, 

nunca ha visto nada igual, 

es más vasta que  

el océano. 

 

Llega la luz solar. 

Nunca vimos nada igual.  

Más compasiva que la lluvia en las rocas  

y que hijo de ricos  

que anónimamente dona su herencia. 

 

Llega la luz matinal.  

Con su túnica abraza lo decente  

y lo que creímos indecente 

durante la noche.  

* 
 

ר. ֹבקֶׁ  ִהּנֵּה ִהִגיעַּ הַּ
ִמים הָּׁ ִים ִנדְּ מַּ שָּׁ  הַּ
אֹורוֹ  ׁש, מֵּ מֶׁ שֶׁ הַּ  מֵּ
או מֹוהו ֹלא רָּׁ  כָּׁ

ד רגָּׁ  ֹול הוא יֹותֵּ
דֹול. גָּׁ ם הַּ ּיָּׁ הַּ  מֵּ

 
ׁש. מֶׁ שֶׁ א אֹור הַּ  ִהּנֵּה בָּׁ

ִאינו. מֹוהו ֹלא רָּׁ  כָּׁ
ִעים לָּׁ ל סְּ ם עַּ ׁשֶׁ חום הוא ִמגֶׁ  רָּׁ

ן  ֲעִׁשיִרים  וִמבֶׁ
ר. תֶׁ סֵּ ן בַּ תֹו נָּׁתַּ ֻרשָּׁ ת יְּ אֶׁ  ׁשֶׁ

 
ר. ֹבקֶׁ ל הַּ אֹור ׁשֶׁ  ִהּנֵּה הָּׁ

אוי  רָּׁ ת הָּׁ תֹו אֶׁ ִלימָּׁ ק הוא ִבגְּ בֵּ חַּ  מְּ
ֹּלאוְּ  ת הַּ ינֵּינו אֶׁ עֵּ אוי לְּ  רָּׁ

ה. לָּׁ יְּ ּלַּ  בַּ
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 Despertar  

 

Al despertar después del fin 

las rocas eran polvo grisáceo de sal,  

y perros de sal trituraban huesos de palomas. 

Vi entonces un pichón de un pájaro extinguido  

golpeándose contra el aire  

sus alas tremolaban como llamaradas al viento  

abrían un abanico multicolor  

sus patitas arrancadas por fin del Mar de Sal. 

 
Mar de Sal: nombre hebreo del Mar Muerto.  

 

 

 יקיצה

 

 ץק  י הַ ר  ח  י ַאת  יצֹוק  ה  שֶ כ  

 ח,לַ ל מֶ ן שֶ ב  ל  -רפ  ק ָאב  ָא יּוים ה  ע  ל  ס  הַ 

 ים.נ  ל יֹות שֶ מֹוצ  ע   חֹוצ  ח פ  לַ י מֶ ב  ל  כַ ו  

 הד  ח  כ  ת נ  חַ ר ַאֹופל צ  ל שֶ ז  ֹוי גית  א  ז ר  ָא

 ירו  א  ט ב  ב  ח  נֶ 

 חַ רּות ב  בֹוה  לֶ ת כ  טֹוט  רַ יו מ  נ פ  כ  

 יםע  ב  ת צ  יפַ נ  ת מ  ֹוׂשר  ֹופ

 ח. לַ מֶ הַ -םל יַ עַ ה מ  נ  ֹואשר  ת ל  קֹות  ת נ  ֹוקדַ יו הַ ל  ג רַ 
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Si te subes a la montaña 

 
Si te subes a la montaña 

y preguntas: ¿por qué? 

si extiendes tu mano hacia las montañas  

largo tiempo,  

largo tiempo aguardarás una respuesta, 

inmóvil. 

Sólo las lágrimas se derraman.  

 

Entonces llegará un pajarillo  

remando con una ramita por el cielo 

y se posará en la palma de tu mano.  

Pondrá la ramita en tu mano  

y sobre ella un huevo.  

 

Quédate allí en la montaña del desierto,  

quédate en el frío y el calor  

muy largo tiempo.  

 

No te muevas 

hasta que nazca en tu mano  

un tierno pajarillo que pida tu amor. 

 

    * 

 
ר הָּׁ ל הָּׁ ֲעֹמד עַּ  ִאם תַּ

ה? מָּׁ ַאל: לָּׁ ִתׁשְּ  וְּ
ָך  ת יָּׁדְּ ִרים אֶׁ הָּׁ ל הֶׁ  ִאם תֹוִׁשיט אֶׁ

ן ָאֹרְך.  מַּ  זְּ
ה ׁשובָּׁ ה ִלתְּ כֶׁ חַּ ן ָאֹרְך תְּ מַּ  זְּ

זוז. ִלי לָּׁ   בְּ
רֹות. עֹות ִנגָּׁ מָּׁ דְּ ק הַּ  רַּ

 
ה ִעירָּׁ בֹוא ִצפֹור זְּ  ָאז תָּׁ

נֵּה ׁשוֹ -קְּ ּה מָּׁ ׁש לָּׁ ִיםקַּ מַּ שָּׁ  ט בַּ
ָך. פְּ כַּ ב בְּ ׁשֵּ תֵּ  וְּ

נֵּה ִּניחַּ -קְּ ָך ִהיא תַּ פְּ כַּ ׁש בְּ  קַּ
ה. יצָּׁ ּה בֵּ טִ ִיל בָּׁ תָּׁ  וְּ

 
ר בָּׁ ִמדְּ ר בַּ ל הַּ ם עַּ  ֲעֹמד שָּׁ

ֹקר ה ובַּ מָּׁ חַּ  ֲעֹמד בַּ
ן ָאֹרךֱ  מַּ ֹאד. זְּ  מְּ

 
זוז  ַאל תָּׁ
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ָך  פְּ כַּ ע בְּ קַּ ִּיבְּ ד ׁשֶׁ  עַּ
ֲחִמים. ׁש רַּ קֵּ בַּ ְך, מְּ ל רַּ  גֹוזָּׁ
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Como esa hoja  

 

Como esa hoja, la de allá arriba,  

que el sol vuelve traslúcida  

al traspasarla por completo  

y salir del lado de la sombra.  

Como esa hoja embriagada de fulgor  

que no deja de brillar en el cielo,  

que no cesa.  

Dentro de esta oscura ola de polvo recuerda  

que eres como esa hoja en la luz. 

 

* 
 

ֹבּהַּ  גָּׁ ה, הַּ זֶׁ ה הַּ לֶׁ עָּׁ מֹו הֶׁ  כְּ
י רֵּ מְּ גַּ קוף לְּ ה אֹותֹו ׁשָּׁ ׁש עֹושָּׁ מֶׁ שֶׁ הַּ  ׁשֶׁ

ת ֻכּלוֹ  ת אֶׁ רֶׁ ִהיא עֹובֶׁ ׁשֶׁ  כְּ
ל. צֵּ ד הַּ את ִמצַּ יֹוצֵּ  וְּ

ר ֹרב ֹזהַּ ף מֵּ ֹטרָּׁ מְּ ה, הַּ זֶׁ ה הַּ לֶׁ עָּׁ מֹו הֶׁ  כְּ
נַּ  ִסיק לְּ פְּ ֹּלא מַּ ִיםׁשֶׁ מַּ שָּׁ נֵּץ בַּ  צְּ
ל. דֵּ ינֶּׁנו חָּׁ אֵּ  ׁשֶׁ

ֹכר ה ִתזְּ זֶׁ ל הַּ ָאפֵּ ר הָּׁ פָּׁ עָּׁ ל הֶׁ גַּ ם בְּ  גַּ
אֹור ה בָּׁ זֶׁ ה הַּ לֶׁ עָּׁ מֹו הֶׁ כְּ  ׁשֶׁ
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Contra la oscuridad  

 

Antes de quedar dormida 

cuando la idea de ser enterrada viva 

a la luz de la vela a la luz de la vela 

se vuelve más concreta que las migajas de oscuridad  

en la boca y en la nariz 

 

mi cuerpo busca entonces a tientas la tierna vara de almendro  

que enrojece y se empeña en florecer en mi mano.  

¡Vara de almendro! ¡Vara de almendro! 

Dulce y transparente, el gallo de caramelo 

me convoca  

a volar al país cálido.  

 

ְך חׁשֶׁ ד הַּ  נֶׁגֶׁ

 
נָּׁה שֵּ נֵּי הַּ  ִלפְּ

ה מָּׁ ֲאדָּׁ ִּיים בָּׁ ר חַּ בֵּ ִהקָּׁ ה לְּ בָּׁ ֲחׁשָּׁ מַּ הַּ ׁשֶׁ  כְּ
ּנֵּר אֹור הַּ ּנֵּר לְּ אֹור הַּ  לְּ

ְך  חׁשֶׁ י הַּ רורֵּ ר ִמפֵּ ִׁשית יֹותֵּ ית מוחָּׁ  נֲַּעשֵּ
ַאף ל הָּׁ עַּ ה וְּ פֶׁ ל הַּ  עַּ

 
קֵּ  ל מַּ ׁש ָאז אֶׁ גַּשֵּ ְךגוִפי מְּ רַּ ד הָּׁ קֵּ שָּׁ  ל הַּ

ף יִָּׁדי. כַּ ֹרחַּ בְּ ק ִלפְּ זֵּ חַּ ִדים וִמתְּ אְּ מַּ  הַּ
ד! קֵּ ל ׁשָּׁ קֵּ ד! מַּ קֵּ ל ׁשָּׁ קֵּ  מַּ

ה ִרּיָּׁ ֻסכָּׁ גֹול הַּ נְּ רְּ תֹוק תַּ קוף ומָּׁ  ׁשָּׁ
א ִלי   קֹורֵּ

ה. מָּׁ חַּ ץ הַּ ָארֶׁ ל הָּׁ עוף אֶׁ  לָּׁ
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Poema de las manos  
 

Manos humanas, blancas, morenas, pecosas,  

manos que tantean en la oscuridad, sujetan,  

aferran, se posan en la hendidura entre los senos,  

se cierran, golpean, arrancan pelos, rasguñan mejillas 

hojean, revuelven, pican cebolla, abotonando la funda,  

rellenan palomas con carne, arroz y piñones, 

conectan cables y chips de ordenadores, 

cierran puertas y vuelven a abrirlas,  

aferran un cuchillo, un perfumero, un pañal, una probeta,  

el pulgar diminuto de un bebé recién nacido, transparente como panza de pajarito  

y el enorme pulgar de su padre, panzón como rábano arrugado,  

dedos inteligentes  y dedos tontos, sensibles y torpes,  

suaves como mejillas, ásperos como un rallador, traslúcidos, impotentes, 

extendidos tras la victoria en el fútbol o para la bendición sacerdotal  

dedos que tocan un pezón, la llama de una vela, las antenas de un caracol,  

las cuerdas de una viola, que repulgan empanadas,  

trenzan cabellos, teclean, leen Braille,  

abrochan un sostén, arreglan desagües,  

hacen autostop, abrazan un hombro,  

pintan el banco de un jardín descascarado por el invierno,  

protegen del viento la brasa del cigarrillo a modo de casita  

y luego arrojan la colilla y la aplastan con fuerza,  

quitan coquetamente un mechón rebelde de la frente, 

corrigen errores con tinta roja o con un lápiz afilado,  

las aplasta la puerta de un auto, operan (¡enguantadas!) 

vértebras de la columna, arterias, ojos, narices,  

arreglan relojes suizos, escriben todo el Pentateuco sobre un huevo,  

clavan agujas chinas detrás de la oreja 

acarician, ah, acarician y acarician los hombros,  

los brazos, el cabello lloroso, los rientes muslos,  

manos, manos extendidas para presentarse o para que las tomen otras manos, 

colocadas bajo el muslo para jurar, apretadas contra el pecho agradecidas,  

la palma de la mano de una mujer joven, rubia, sentada frente a mí 

en la sala de urgencias, la palma que se abrió 

sobre la cara de un muchacho moreno y luego,  

con una caricia, como si recogiera su retrato,  

llevó la punta de los dedos juntos a su boca  

y los besó, esas manos que se me han perdido  

y busco sin cesar. 

 
En la época bíblica, se pronunciaba un juramento colocando la mano bajo el muslo. 

ִים דַּ ּיָּׁ   לַּ
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ׁשֹות,  נֻמָּׁ נֹות, חומֹות, מְּ בָּׁ ם, לְּ נֵּי ָאדָּׁ ל בְּ ִים ׁשֶׁ  יָּׁדַּ
ם נֵּי ָאדָּׁ ל בְּ ִים ׁשֶׁ ר,  יָּׁדַּ בָּׁ דָּׁ ת הַּ נֹות אֶׁ ְך, חֹופְּ ֹחׁשֶׁ שֹות בַּ גַּשְּ  מְּ
זֹות, מונָּׁחֹות ִים, נֱֶׁאחָּׁ דַּ שָּׁ ין הַּ בֵּ ִריץ ׁשֶׁ חָּׁ  בֶׁ

יִַּים חָּׁ טֹות לְּ רֹות, שֹורְּ עָּׁ ׁשֹות שְּ רֹות, תֹולְּ צֹות, סֹוטְּ פָּׁ  ִנקְּ
ה, ִמיכָּׁ שְּ ל הַּ ִצִפית ׁשֶׁ ת הַּ רֹות אֶׁ תְּ פְּ כַּ ל, מְּ צָּׁ צֹות בָּׁ פֹות, בֹוֲחׁשֹות, קֹוצְּ דְּ פְּ דַּ  מְּ

ִרים נֹובָּׁ ז ִעם צְּ ֹארֶׁ ר וְּ שָּׁ בָּׁ אֹות יֹוִנים בְּ ּלְּ מַּ  מְּ
בְּ  חַּ ִביםמְּ ֵּ שְּ חְּ ל מַּ ִצ'ִפים ׁשֶׁ ל וְּ מַּ ׁשְּ י חַּ  רֹות חוטֵּ

נֵּס ִהכָּׁ י לְּ דֵּ ן ׁשוב כְּ חֹות אֹותָּׁ ד פֹותְּ תֹות וִמּיָּׁ לָּׁ קֹות דְּ  טֹורְּ
נָּׁה, חֵּ בְּ ם, ִחתול, מַּ בוק ֹבשֶׁ קְּ ִכין, בַּ  אֹוֲחזֹות סַּ

ל ל גֹוזָּׁ ן ׁשֶׁ טֶׁ בֶׁ קוף כְּ ד, ׁשָּׁ ק נֹולַּ רַּ ל ִתינֹוק ׁשֶׁ ִעיר ׁשֶׁ ל זָּׁ  ֲאגודָּׁ
ט,וַּ  ֻקמָּׁ נֹון מְּ ן ִכצְּ תָּׁ סְּ רְּ ל ָאִביו, כַּ ל ֲענִָּׁקי ׁשֶׁ  ֲאגודָּׁ

ִמּיֹות, לְּ גָּׁ ִגיׁשֹות וְּ ׁשֹות, רְּ ִטפְּ בֹונֹות וְּ עֹות נְּ בָּׁ צְּ  אֶׁ
רֹות סְּ אֹור, חַּ קופֹות בָּׁ ה, ׁשְּ ִפּיָּׁ ֻפמְּ סֹות כְּ פָּׁ ֻחסְּ יִַּים, מְּ חָּׁ כֹות ִכלְּ  אֹוִנים,-רַּ

ק כַּ  חַּ ִמשְּ חֹון בְּ ר ִנצָּׁ ַאחַּ קֹות לְּ שָּׁ ת ֹכֲהִניםִנפְּ כַּ ם ִברְּ ׁשֵּ ל אֹו לְּ גֶׁ  דורֶׁ
זֹון,  י ִחּלָּׁ ׁשֹוׁשֵּ ת נֵּר, ִבמְּ בֶׁ הֶׁ לַּ ה, בְּ מָּׁ ִפטְּ עֹות בְּ עֹות נֹוגְּ בָּׁ צְּ  אֶׁ
ר,  שָּׁ נֵּי בָּׁ ל ִכיסָּׁ ק שֶׁ צֵּ וֹות בָּׁ צְּ קֹות קַּ דְּ הַּ ה, מְּ י ִוּיֹולָּׁ רֵּ יתָּׁ מֵּ  בְּ

ל, יְּ רַּ ב בְּ תַּ אֹות כְּ ִלידֹות, קֹורְּ קְּ מֹות, מַּ עֹות צַּ  קֹולְּ
ִבּיוב,רוֹ  ת הַּ כֶׁ ֲערֶׁ ת מַּ נֹות אֶׁ קְּ תַּ ה, מְּ ִזּיָּׁ ל חָּׁ זָּׁם ׁשֶׁ סֹות ַאבְּ  כְּ

ף תֵּ קֹות כָּׁ בְּ חַּ , מְּ פְּ מְּ רֶׁ רֹות טְּ  עֹוצְּ
ף,  ֹחרֶׁ ף בַּ ּלֵּ קַּ עֹו ִהתְּ ִצבְּ ל ִגּנָּׁה ׁשֶׁ סַּ פְּ עֹות סַּ  צֹובְּ

ן, טָּׁ ִית קָּׁ ּה בַּ ִאּלו בֹונֹות לָּׁ רוחַּ כְּ הָּׁ ה מֵּ ִרּיָּׁ ִסגָּׁ ׁש הַּ ל אֵּ נֹות עַּ גֹונְּ  מְּ
ַא ל, וְּ דָּׁ בְּ ת הַּ ֹכחַּ אֶׁ ּה ומֹוֲעכֹות בְּ ִליכֹות אֹותָּׁ ׁשְּ ְך מַּ ר כָּׁ  חַּ

ה, ר סֹוטָּׁ עָּׁ ת שֵּ ֻוצַּ חַּ קְּ רֵּ קָּׁ ִמתְּ ח הַּ צַּ מֵּ הַּ נות מֵּ רָּׁ דְּ נְּ גַּ קֹות בְּ ּלְּ סַּ  מְּ
ד ֻחדָּׁ רֹון מְּ ִעפָּׁ ט ָאֹדם אֹו בְּ עֵּ ִגיאֹות בְּ נֹות ׁשְּ קְּ תַּ  מְּ

חֹות )בִ  נַּתְּ כֹוִנית, מְּ ל מְּ ת ׁשֶׁ לֶׁ דֶׁ צֹות בְּ חָּׁ פֹות!(ִנמְּ פָּׁ  כְּ
ַאף, רֹות הָּׁ עָּׁ ינִַּים, מְּ עֵּ ִקים, הָּׁ עֹורְּ ב, הָּׁ גַּ יֹות הַּ ת ֻחלְּ  אֶׁ

ה, יצָּׁ ל בֵּ ה עַּ ר תֹורָּׁ פֶׁ בֹות סֵּ ִרִּיים, כֹותְּ יצָּׁ וֵּ עֹוִנים ׁשְּ נֹות ׁשְּ קְּ תַּ  מְּ
ן ֹאזֶׁ י הָּׁ ֲאחֹורֵּ ַאף ומֵּ ׁש הָּׁ ֹׁשרֶׁ ִטים ִסיִניֹות בְּ חָּׁ עֹות מְּ  תֹוקְּ

פֹות ומְּ  טְּ לַּ ּה, מְּ פֹות, הָּׁ טְּ לַּ ִים,מְּ פַּ תֵּ כְּ ת הַּ פֹות אֶׁ טְּ  לַּ
צֹוֲחקֹות, ִים הַּ כַּ רֵּ יְּ ת הַּ ה, אֶׁ בֹוכֶׁ ר הַּ עָּׁ שֵּ ת הַּ רֹועֹות, אֶׁ זְּ ת הַּ  אֶׁ

ִים,  דַּ ּיָּׁ ל הַּ ן עַּ חו אֹותָּׁ ִּיקְּ י ׁשֶׁ דֵּ כֵּרות אֹו כְּ ם הֵּ ׁשֵּ טֹות לְּ ִים מוׁשָּׁ ִים, יָּׁדַּ  יָּׁדַּ
זֶׁ  חָּׁ דֹות לֶׁ מָּׁ ה, ִנצְּ בועָּׁ ם ׁשְּ ׁשֵּ ְך לְּ רֵּ ּיָּׁ ת לַּ חַּ ה, ֻמּנָּׁחֹות ִמתַּ ל תֹודָּׁ ן ׁשֶׁ ִסמָּׁ  ה כְּ

ה תָּׁ ִחכְּ ה מוִלי וְּ בָּׁ ׁשְּ ּיָּׁ ִדיִנית, ׁשֶׁ לֹונְּ ה, בְּ ִעירָּׁ ה צְּ ל ִאשָּׁ ף יָּׁד ׁשֶׁ  כַּ
חום,  חור ׁשָּׁ ל בָּׁ נָּׁיו שֶׁ ל פָּׁ ה עַּ שָּׁ רְּ ּה ִנפְּ ף יָּׁדָּׁ ר ִמּיון, כַּ ֲחדַּ  בַּ

ר ַאחַּ רֹו, וְּ תֵּ סְּ לַּ ת קְּ ה אֶׁ פָּׁ טְּ ִאּלו קָּׁ ִלטוף, כְּ ְך, בְּ  כָּׁ
ל ִפיהָּׁ ִהִגיׁשָּׁ  מוצֹות אֶׁ קְּ יהָּׁ הַּ עֹותֶׁ בְּ צְּ צֹות אֶׁ ת קְּ  ה אֶׁ

ִאבוד כו ִלי לְּ לְּ הָּׁ ה ׁשֶׁ ּלֶׁ אֵּ ִים הָּׁ דַּ ּיָּׁ ן, הַּ ה אֹותָּׁ קָּׁ ִנשְּ  וְּ
ן. ת אֹותָּׁ שֶׁ פֶׁ חַּ ן מְּ מַּ זְּ ל הַּ ֲאִני כָּׁ  וַּ



 045 

 

Don 
 

Si después de la boda se posaran en el nuevo dormitorio  

ángeles de alas violáceas capaces de  

instaurar la paz. 

Y a la manera de expertos músicos extranjeros 

invitados para enseñar a jóvenes talentos  

corretearan por el estrecho espacio entre el la y el la bemol  

subiendo y bajando tercamente por escalas alternadas,  

corrigieran suavemente la rígida postura de los hombros,  

estallaran en risas repentinas (eso entre ellos)  

y exigiesen a los ejecutantes escuchar,  

principalmente escuchar. 

 

 

ה ֻגּלָּׁ  סְּ

 

ׁש דָּׁ חָּׁ נָּׁה הֶׁ שֵּ ר הַּ ֲחדַּ ֲחתו בַּ ֲחֻתּנָּׁה לו ִינְּ י הַּ  ַאֲחרֵּ
ִים, מְּ  נָּׁפַּ י כְּ ֻגּלֵּ ָאִכים סְּ לְּ ִליםמַּ  ֻסגָּׁ

לֹום. ֲעשֹות ׁשָּׁ  לַּ
ה ֻגּלָּׁ י סְּ ִחידֵּ ִנים יְּ נַּגְּ מֹו מְּ לו כְּ  וְּ

ן מָּׁ ת אָּׁ ִכתַּ ד בְּ מֵּ לַּ נו ִמחו"ל לְּ מְּ ֻהזְּ  ׁשֶׁ
מֹול ה בֶׁ ּלָּׁ ה לַּ ּלָּׁ ין הַּ בֵּ ר ׁשֶׁ צַּ ח הַּ וַּ רֶׁ ִצים בָּׁ רֹוצְּ  ִמתְּ

ִפים, ּלְּ חַּ מֹות ִמתְּ ֻסּלָּׁ נות בְּ ׁשָּׁ קְּ עַּ ִדים בְּ יֹורְּ  עֹוִלים וְּ
ִהירות מְּ  מֹותִבזְּ כָּׁ שְּ ל הַּ ה ׁשֶׁ ׁשָּׁ ּנֻקְּ ה הַּ נוחָּׁ תְּ ת הַּ ִנים אֶׁ קְּ  תַּ

ם( ינֵּיהֶׁ ֹאם )זֶׁה בֵּ חֹוק ִפתְּ ִצים ִמצְּ פֹוצְּ  ִמתְּ
ֲאִזין. הַּ ר לְּ ִעקָּׁ ֲאִזין, בְּ הַּ ִעים לְּ צְּ בַּ מְּ ל הַּ ִוים עַּ צַּ ומְּ
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Plegaria 
 

Te vi, hombre orando de pie  

con tus rodillas flojas  

y tu voz que olvida el bajo y pasa a un extraño  

soprano de niño o de mujer.  

  

Jamás podré llegar a tocar lo que has tocado,  

sólo observarte e imaginar:  

¿la humildad que despierta en mí la música? 

¿la ciega y constante confianza en el dispuesto regazo materno? 

¿la obediencia (¿a quién?) con la que aprendo idiomas innecesarios? 

 

No, no. Sino aquella dicha 

con que me convertí en humilde esclava  

derretida en cuerpo y alma al calor 

de quien elegí como mi amado. Quizás   

 

la dichosa seriedad  

de un voluntario esclavo  

de lo que no existe  

y necesitamos imperiosamente. 

 

ה ִפּלָּׁ  תְּ

 
ה ִפּלָּׁ ד ִבתְּ ָך ִאיׁש עֹומֵּ ִאיִתי אֹותְּ  רָּׁ

פויֹות יָך רְּ כֶׁ י ִברְּ קֵּ  ִפרְּ
ן סֹופרָּׁ ר לְּ אס, עֹובֵּ בָּׁ ת הַּ חַּ אֶׁ ָך ׁשֹוכֵּ קֹולְּ  וְּ

ה. ד אֹו ִאשָּׁ ל יֶׁלֶׁ ר ׁשֶׁ  מוזָּׁ
 

תָּׁ  עְּ ּנָּׁגַּ ה ׁשֶׁ מֶׁ ת בַּ עַּ גַּ ל לָּׁ ם ֹלא אוכַּ עֹולָּׁ  לְּ
מֹות: דַּ ָך ולְּ בֹונֵּן בְּ ִהתְּ ק לְּ א רַּ ּלָּׁ  אֶׁ

ה? מוִסיקָּׁ ת ִבי הַּ רֶׁ עֹורֶׁ מְּ וות ׁשֶׁ תַּ ִהׁשְּ ת הַּ וַּ נְּ  עַּ
א? ל ִאמָּׁ ן ׁשֶׁ מוכָּׁ יק הַּ חֵּ ִמיד בַּ תְּ ר ומַּ מון ִעוֵּ  אֵּ

חוצֹות? פֹות ֹלא נְּ ת שָּׁ דֶׁ ּה ֲאִני לֹומֶׁ בָּׁ ִמי?( ׁשֶׁ נות )לְּ תָּׁ ּיְּ צַּ  הַּ
 

ִש  ִהיאֹלא ֹלא. ִכי ִאם הַּ ה הַּ חָּׁ  מְּ
ת עַּ צַּ ה ִנרְּ חָּׁ יֵּיִתי ִׁשפְּ ּה ִנהְּ בָּׁ  ׁשֶׁ

ִתי בוֹ  רְּ חַּ בָּׁ ל ִמי ׁשֶׁ ֻחמֹו ׁשֶׁ ׁש בְּ ּנֶׁפֶׁ גוף ובַּ ה בַּ סָּׁ מַּ  נְּ
י יֹות ֲאהוִבי. אולַּ  ִלהְּ

 
ת רֶׁ ֻאשֶׁ מְּ ִצינות הַּ רְּ  הָּׁ

צֹון רָּׁ ד מֵּ בֶׁ ל עֶׁ  ׁשֶׁ
ם ּיָּׁ ינֹו קַּ אֵּ ה שֶׁ מַּ  לְּ

ר. יֹותֵּ נו בְּ הוא נָּׁחוץ לָּׁ  וְּ
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A ti confío mi espíritu  
 

A ti confío mi espíritu, 

desorbitada  

como ojos de rana viscosa 

que respira con el vientre  

a veces hinchada a veces fundida 

con la noche de luciérnagas y llevada de pronto  

en las palmas de un niño  

que sostienen su palpitante corazón  

ante la mirada de su escandalizada madre. 

 
“A ti confío mi espíritu”: Frase de un himno litúrgico de loas a la divinidad 

  

ִקיד רוִחי ָך ַאפְּ יָּׁדְּ  בְּ
 

ִקיד רוִחי ָך ַאפְּ יָּׁדְּ  בְּ
הֹון ת ִתמָּׁ  ֲאחוזַּ

ה דָּׁ פָּׁ רְּ ל קַּ ינִַּים ׁשֶׁ מֹו עֵּ  כְּ
הַּ  ת מֵּ מֶׁ נֹוׁשֶׁ ה וְּ ִביקָּׁ ןדְּ טֶׁ  בֶׁ

מֹוגָּׁה ם נְּ עַּ ת פַּ חַּ נַּפַּ ם ִמתְּ עַּ  פַּ
ֹאם ִליִלי ִפתְּ חְּ גַּ ְך הַּ ֹחׁשֶׁ את  בַּ  ִנשֵּ
ד   ל יֶׁלֶׁ יו ׁשֶׁ פֹות יָּׁדָּׁ ין כַּ  בֵּ

ם פֹועֵּ ת ִלבֹו הַּ ֲחִזיקֹות אֶׁ  מַּ
ת. עַּ זַּ זֻעְּ מְּ ינֵּי ִאמֹו הַּ עֵּ לְּ
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Tikún 
 

La dulzura de un higo partido y una frutilla aplastada  

y el pegajoso almíbar de oscuros dátiles rugosos  

y también la dulzura de torcidas algarrobas trozadas,  

todos están ahí, en el fin del verano descosido, roto.  

Por ello te levantarás. En la oscuridad. Dolorida.  

Dirás la dulzura, a modo de nigún.  

Le harás al fin del verano un tikún.  

 
Tikún: “reparación”. Una de las misiones humanas en el mundo según la mística judía. 

Nigún: “ melodía”. Uno de los medios para lograr el tikún, mediante la elevación del alma. 

 

 

 ִתקון

 

ׁשֶׁ  ת וְּ עַּ ֻבקַּ נָּׁה מְּ אֵּ ל תְּ ִתיקות ׁשֶׁ מְּ עוְךהַּ  ל תות מָּׁ
ִטים, ֻקמָּׁ ֻתִמים, מְּ ִרים כְּ מָּׁ ל תְּ ה ׁשֶׁ תוקָּׁ מְּ ִביקות הַּ דְּ הַּ  וְּ

רוִבים י חָּׁ רֵּ ל ִׁשבְּ ִתיקות ׁשֶׁ מְּ ֲאִפּלו הַּ  וַּ
ֲעֻקמִ ִים  טוִמים וַּ  קְּ

. רועַּ קָּׁ רום, הַּ פָּׁ ִיץ הַּ קַּ ה הַּ צֵּ יו ִבקְּ ם הָּׁ  ֻכּלָּׁ
ִבים. אֵּ כְּ ְך. בַּ חׁשֶׁ קוִמי. בַּ ן תָּׁ כֵּ  לָּׁ

מֹו ִנגון.תַּ  ִתיקות, כְּ  ִגיִדי מְּ
ִיץ ִתקון. קַּ ה הַּ צֵּ ֲעִשי ִלקְּ  תַּ
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Porque el alma  
 

Porque el alma es  

mi hermana pequeña.  

Se sienta un instante en mi regazo sobre el césped,  

ríe, quiere jugar, fastidia,  

procura enojarme,  

no se duerme.  

 

Porque el alma es mi hermana  

inquieta.  

No se arregla por sí misma.  

 

ׁש ּנֶׁפֶׁ  ִכי הַּ

 

ׁש ִהיא ּנֶׁפֶׁ  ִכי הַּ
ּנָּׁה. טַּ קְּ  ֲאחֹוִתי הַּ

א ׁשֶׁ דֶׁ ל הַּ יִקי, עַּ חֵּ  בְּ

ת, קֶׁ ע, צֹוחֶׁ גַּ רֶׁ ת לְּ בֶׁ  יֹוׁשֶׁ

ה, ִגיזָּׁ רְּ ק, מַּ חֵּ שַּ ה לְּ  רֹוצָּׁ

ִריעַּ  פְּ הַּ ה לְּ  רֹוצָּׁ

נָּׁה. ׁשֵּ  ֹלא יְּ

 

ׁש הִ  ּנֶׁפֶׁ  יא ֲאחֹוִתי ִכי הַּ

. נֹוחַּ מָּׁ ת הַּ רַּ סְּ  חַּ

ד. בַּ ת לְּ רֶׁ דֶׁ תַּ  ִהיא ֹלא ִמסְּ
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La pluma y el pincel  
 

La pluma de la ofensa es mucho más potente  

que el pincel del placer.  

Su roce agudo hiende el mapa  

con los punzantes ángulos del recuerdo.  

 

El pincel del placer navega en un lago interminable  

entre islas que cantan con voz de alto y soprano,  

se mueve con la liviandad de un niño corriendo en cubierta,  

extiende redondeadas capas de acuarela  

casi transparentes que han de desteñirse mañana.  

Dibuja el mapa de otro país.  

 

חֹול  ִמכְּ הַּ ט וְּ עֵּ  הָּׁ
 

זָּׁק בֹון חָּׁ לְּ עֶׁ ל הָּׁ ט ׁשֶׁ עֵּ  הָּׁ
ֹענֶׁג. חֹול הָּׁ ה ִמִמכְּ בֵּ רְּ הַּ  בְּ

ה פָּׁ מַּ ת הַּ ְך אֶׁ ד חֹותֵּ חַּ  קֹולֹו הַּ

רֹון.  ל ִזכָּׁ רֹות ׁשֶׁ ִוּיֹות דֹוקְּ זָּׁ  בְּ
 

ר מָּׁ ם ֹלא ִנגְּ ֲאגַּ ט בַּ ּיֵּ ׁשַּ ֹענֶׁג מְּ חֹול הָּׁ  ִמכְּ
ן, רָּׁ סֹופְּ טֹו וְּ ִרים ַאלְּ ין ִאִּיים ׁשָּׁ  בֵּ

ִספון ל הַּ ץ עַּ ד רָּׁ ל יֶׁלֶׁ ּלות ׁשֶׁ קַּ עַּ בְּ נֹועֵּ  ִמתְּ
לֹות, ֻעגָּׁ ל מְּ רֶׁ וָּׁ בֹות ַאקְּ חַּ ִׁשכְּ  מֹורֵּ

הֹות. ר ִלדְּ חָּׁ קופֹות, ֲעלולֹות מָּׁ ט ׁשְּ עַּ  ִכמְּ
ת. רֶׁ ץ ַאחֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ה ׁשֶׁ פָּׁ ר מַּ ּיֵּ צַּ  מְּ



 050 

 

A LOS LECTORES 
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Reaparece el sol 
 

Reaparece el sol 

a nuestras espaldas 

sosteniendo un enorme manto de luz, dispuesto 

a ayudarnos nuevamente a cobijarnos en él,  

pero no todos a la vez. 

 

Sólo las ofensas aún queman 

las entrañas de la tierra,  

que no puede conciliar el sueño  

sin halagos y víctimas propiciatorias. 

 

Oye: tras las tinieblas cantan  

las espigas de trigo, o de arroz, o de maíz,  

cuya ingestión calma un poco  

las nostalgias y la ira.  

 

ית לֵּ ׁש ִנגְּ מֶׁ שֶׁ  הַּ
 

ית ׁשוב  לֵּ ׁש ִנגְּ מֶׁ שֶׁ  הַּ
נו בֵּ י גַּ ֲאחֹורֵּ  מֵּ

נָּׁה ִעיל אֹור ֲענָּׁק, מוכָּׁ ה מְּ ֲחִזיקָּׁ  מַּ
בֹ  נו ִללְּ ֻכּלָּׁ ֹזר לְּ עְּ  ש בֹו,ׁשוב לַּ
ת בַּ ם בְּ ֻכּלָּׁ ל ֹלא לְּ ת. ֲאבָּׁ  ַאחַּ

 
ִפים בֹונֹות עֹוד שֹורְּ לְּ עֶׁ ק הָּׁ  רַּ

ה, מָּׁ ֲאדָּׁ ן הָּׁ טֶׁ ת בֶׁ  אֶׁ
ם דֵּ רָּׁ הֵּ ה לְּ כֹולָּׁ ינָּּׁה יְּ אֵּ  ׁשֶׁ

נֹות. בָּׁ רְּ קָּׁ אֹות וְּ מָּׁ חְּ ִלי מַּ  בְּ
 

ִרים ְך ׁשָּׁ חׁשֶׁ י הַּ ֲאחֹורֵּ ע: מֵּ מַּ  ׁשְּ
ס, ִתירָּׁ ז, אֹו הַּ ֹארֶׁ ה, אֹו הָּׁ ִחטָּׁ י הַּ עֹולֵּ  ִגבְּ

אֲ  תׁשֶׁ צָּׁ ת קְּ כֶׁ כֶׁ ׁשַּ ם מְּ תָּׁ  ִכילָּׁ
ס. עַּ כַּ ת הַּ אֶׁ גוִעים וְּ עְּ גַּ ת הַּ  אֶׁ
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A los lectores 
 

Cuando os leo  

mis temblorosos poemas  

y contemplo vuestros redondos rostros  

de niños cargados de mochilas,  

mis letras se convierten en tenedores  

y mis cuchillos untan mantequilla  

en besos emparedados. 

 

ִאים קֹורְּ ל הַּ   אֶׁ
 

ם כֶׁ את לָּׁ ֲאִני קֹורֵּ ׁשֶׁ  כְּ
רֹוֲעִדים ִשיִרים הָּׁ ת הַּ  אֶׁ

ֲעֻגּלֹות  ם הָּׁ נֵּיכֶׁ בֹונֶׁנֶׁת ִבפְּ  וִמתְּ
י ִתיִקים, ִדים ֲעמוסֵּ לָּׁ ל יְּ  ׁשֶׁ

גֹות לְּ זְּ מַּ י לְּ כֹות אֹוִתּיֹותַּ  הֹופְּ
ִכינַּי סַּ ָאה וְּ מְּ ִחים חֶׁ  מֹורְּ

ִׁשיק ל נְּ ֹות כְּ ְִּריִכים.עַּ
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Una torre en Tebes 
 
Después Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a 

la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad; y cerrando tras sí las puertas, se 

subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle 

fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. 

Jueces 9:50-53 
 

Canto a la torre que había en Tebes 

cantaría a la torre fortificada si tuviera un canto. 

Vuelta y vuelta a la noria, 

trozo de rueda de molino, cuántos años hemos callado. 

Los hijos de Israel se dispersaron a sus lugares 

me dejaron sola en el techo de la torre. 

 

¿Quién subiría a la torre en días de trabajo, 

en cálidos días de labor a quién se le ocurriría 

desviarla de su función? 

Estaban juntos y apretados como granos en bolsa 

que se muelen en la noria, 

hombres con mujeres y todos los señores de las eras 

a un paso del fuego. 

 

Y el graznido de los cuervos. Y los niños. 

 

Ah en el techo de la torre grité. 

Allí aprendí a gritar. 

Un temblor se apoderó de la piedra de molino, 

en mi mano refulgió el hierro, 

un temblor galopaba en mis entrañas, 

mis dientes cual corceles en un carro de guerra. 

La piedra inocua gritó 

como niño que nace a manos de viejas parteras. 

 

Allí quise cantar. 

 

ץ בֵּ תֵּ ל בְּ דָּׁ  ִמגְּ
 

וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם עז היה בתוך העיר וינֻסו שמה כל האנשים והנשים -תבץ ויחן בתבץ וילכדה. ומגדל-וילך אבימלך אל

ם בו ויגש עד-אבימלך עד  גג המגדל, ויֹבא-ויעלו על חֶׁ ּיּלָּׁ ראש -פתח המגדל ושרפו באש. ותשלך אשה אחת פלח רכב על-המגדל וַּ

ִרץ את ֻגלגלתו. )שופטים ט  תָּׁ  (53-51אבימלך וַּ

 

ב כֶׁ רֶׁ ב הָּׁ ב סֹובֵּ  סֹובֵּ
נו קְּ תַּ ִנים ׁשָּׁ ה ׁשָּׁ מָּׁ ִים כַּ חַּ ן רֵּ בֶׁ ח אֶׁ לַּ  .פֶׁ

ל אֵּ רָּׁ כו ִישְּ לְּ קֹומֹו הָּׁ  ִאיׁש ִלמְּ
ל ִהִּניחו. דָּׁ ִמגְּ ג הַּ ל גַּ ִדי עַּ בַּ  אֹוִתי לְּ
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ל מָּׁ ל עָּׁ יִָּׁמים ׁשֶׁ ל בְּ דָּׁ ל ִמגְּ ה עַּ  ִמי יֲַּעלֶׁ
ל ִלבוֹ  ה עַּ ל ִמי יֲַּעלֶׁ מָּׁ ל עָּׁ ִמים ׁשֶׁ יִָּׁמים חַּ  בְּ

קֹו? לְּ נָּׁת חֶׁ ִשיאֹו ִממְּ הַּ  לְּ
עֹוִרים ִעינֵּי שְּ רְּ גַּ פוִפים כְּ יו צְּ ק הָּׁ שַּ  בַּ

ב כֶׁ ח רֶׁ לַּ ת ִסבוב פֶׁ ַאחַּ ִנים בְּ חָּׁ  ִנטְּ
דֹות שָּׁ י הַּ ֲעלֵּ ל בַּ כָּׁ  ֲאנִָּׁׁשים ִעם נִָּׁׁשים וְּ

ו. דָּׁ ׁש יַּחְּ אֵּ ין הָּׁ ינָּׁם ובֵּ ע בֵּ שַּ פֶׁ  כְּ
 

ִדים. ּילָּׁ הַּ ִבים. וְּ עֹורְּ ִריחֹות הָּׁ  וצְּ
 

ִתי. קְּ עַּ ל צָּׁ דָּׁ ִמגְּ ג הַּ ל גַּ  ַא עַּ
ֹעק. ִתי ִלצְּ דְּ מַּ ם לָּׁ  ׁשָּׁ

ה ָאֲחזָּׁ  דָּׁ עָּׁ ִיםרְּ חַּ רֵּ ן הָּׁ בֶׁ ת אֶׁ  ה אֶׁ
ל זֶׁ רְּ בַּ ק בַּ רָּׁ א בָּׁ יִָּׁדי בָּׁ  בְּ

י  עַּ תֹוְך מֵּ ה בְּ ֲהרָּׁ ה דָּׁ דָּׁ עָּׁ  רְּ
ל זֶׁ רְּ ב בַּ כֶׁ רֶׁ סוִסים בְּ  ִׁשּנַּי כְּ

ה רָּׁ עָּׁ ִּנבְּ ן הַּ בֶׁ אֶׁ ה הָּׁ ֲעקָּׁ  צָּׁ
נֹות. קֵּ דֹות זְּ יַּּלְּ י מְּ ד ִבידֵּ לָּׁ מֹו וָּׁ  כְּ

 
ִׁשיר. ִציִתי לָּׁ ם רָּׁ  ׁשָּׁ
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He olvidado cómo se grita 

 

He olvidado cómo se grita y en qué idioma. 

Eterna sospechosa de anunciar falsos lobos 

silbo acostada de espaldas en multitud de flautas 

una misma canción hueca 

y con ojos vidriosos de sabiduría contemplo 

cómo las ovejas se devoran entre sí. 

 

 

 שכחתי איך צועקים
 
 ה.פָּׁ שָּׁ  יזוֹ אֵּ בְּ ים וִק עֲ צוֹ  יְךי אֵּ תִ חְּ כַּ ׁשָּׁ 
 יםפִ ּיָּׁ זֻ ים מְּ בִ אֵּ ל זְּ יד עַּ ִמ ה תָּׁ דָּׁ וׁשחֲ 
 יםילִ לִ ר חֲ חָּׁ בְּ ִמ ן בְּ דָּׁ קְּ רַּ פְּ י אַּ ת לִ קֶׁ רֶׁ וֹ ׁש
 עַּ בויק קָּׁ יר רֵּ ִׁש 
 תרֶׁ קֶׁ ה חוֹ מָּׁ כְּ ת חָּׁ גוֹ גָּׁ זֻ ם מְּ יִ ינַּ עֵּ בְּ ו
 . י זוֹ נֵּ זְּ ָא ת זוֹ לוֹ לְּ וֹ זים הַּ ִש בָּׁ כְּ בַּ 
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Retrato del artista envejecido 
 

Sus logros, sus miserias, 

su vida colmada de conflictos  

se le aparecen allí en su sueño  

de aguas  

 

claras y temerosas de fluir.  

Porque allí está sentada su madre  

en el agua,  

 

vacías sus entrañas y terriblemente clara  

y él hace correr por su espalda puñados  

de agua 

 

antes de entrar allí. 

 

 

ן קֵּ ִאיׁש זָּׁ ן כְּ מָּׁ אָּׁ ל הָּׁ נֹו ׁשֶׁ יֹוקָּׁ  דְּ
 

יו, צוקֹותָּׁ יו, מְּ גָּׁ שֵּ  הֶׁ
ִכים סָּׁ ֻסכְּ מְּ יו הַּ ּיָּׁ  חַּ

ֲחלֹום ִאים לֹו בַּ צָּׁ ם ִנמְּ  ִהּנֵּה הֵּ
ִים מַּ  הַּ

 
ֹרם. ִרים ִמִּלזְּ הָּׁ ִּנזְּ הַּ רוִרים וְּ בְּ  הַּ

ִיםִכי ִאמֹו ׁשָּׁ  מַּ ת בַּ בֶׁ  ם יֹוׁשֶׁ
 

ֲחִריד הַּ ה לְּ ִהירָּׁ ִרים ובְּ יבָּׁ ת אֵּ שורַּ  נְּ
ִנים  ּה ֳחפָּׁ בָּׁ ל גַּ ף עַּ הוא זֹולֵּ  וְּ

ִים ל מַּ  ׁשֶׁ
 

ם. ׁשָּׁ נָּׁס לְּ הוא ִנכְּ נֵּי ׁשֶׁ  ִלפְּ
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Cita con una poeta 
 

¿Por qué iba yo tan apurada? 

Porque había sólo un paso en el aire  

y los demás caminaban en una fila que sabía  

a qué hotel regresaría ella en la noche extranjera 

que ignora qué es la víspera de Shabat  

y por qué es necesario que telefoneen de casa esta noche –  

 

Llevaba prisa 

hacia el primer encuentro, tan esperado,  

con una mujer que escribe poesía y nada más,  

una poesía erguida y fina cual orejas de ardillita,  

fuego verde y tierno en sus ojos,  

en su boca siete lenguas, vivas y muertas, en las que  

no necesita hablar en voz alta ni siquiera desear  

hablar en voz alta para agradar, confundida 

débilmente extrae para mí de un sombrero de terciopelo verde-gris 

un cristianismo dantesco, ardiente y gélido,  

me muestra la foto de un confesor que es mejor que un médico –  

 

¡Ah, esa mujer nunca será mi hermana en este mundo! 

Y luego, en el pasillo subterráneo de la estación del metro, 

en el espacio provisorio que titila bajo todas las cosas 

había dos muchachos tocando con fervor la guitarra 

con una sacralidad tercamente calma  

en el duro desierto 

sucio  

una melodía erguida y fina  

y alguien apoyado en la pared,  

algo encorvado, escuchaba  

desde hacía mucho tiempo. Y escuchó durante mucho más tiempo.  

Resonaba allí una honda permanencia.  

Allí reposaba largamente la permanencia. 

¿Por qué iba yo tan apurada?  

 

 
ת רֶׁ ׁשֹורֶׁ ה ִעם מְּ ִגיׁשָּׁ  פְּ

 

רְּ  ה ִמהַּ מָּׁ ת?לָּׁ כֶׁ לֶׁ  ִתי לָּׁ
ֲאִויר יָּׁה בָּׁ ד הָּׁ חָּׁ ע אֶׁ סַּ ק פֶׁ ה רַּ מָּׁ  לָּׁ

ב יטֵּ ת הֵּ עַּ ה ׁשּיֹודַּ ׁשורָּׁ ֲעדו בְּ שָאר צָּׁ הַּ  וְּ
ִרי ה נָּׁכְּ לָּׁ יְּ לַּ ת בְּ רֶׁ לֹון ִהיא חֹוזֶׁ ה מָּׁ יזֶׁ אֵּ  לְּ

ת בָּׁ ב ׁשַּ רֶׁ ה עֶׁ ה זֶׁ ג מַּ ין לֹו ֻמשָּׁ אֵּ  ׁשֶׁ
ה  זֶׁ ב הַּ רֶׁ עֶׁ ִית בָּׁ בַּ הַּ פֹון מֵּ לֶׁ ה נָּׁחוץ טֶׁ מָּׁ לָּׁ   –וְּ

 
רְּ   ִתיִמהַּ
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ת, לֶׁ יֻחֶׁ ה ִראׁשֹונָּׁה, מְּ ִגיׁשָּׁ י פְּ  ַאֲחרֵּ
תו ֹלא, ה וְּ ת ִׁשירָּׁ בֶׁ ה ׁשכֹותֶׁ  ִעם ִאשָּׁ

נִָּׁאי נֵּי גור סְּ מֹו ָאזְּ ה כְּ קָּׁ דַּ ה וְּ קופָּׁ ה זְּ  ִׁשירָּׁ
, ינֶׁיהָּׁ עֵּ ה בְּ כָּׁ רַּ ה וְּ ֻרקָּׁ ׁש יְּ  אֵּ

ה קוקָּׁ ין ִהיא זְּ אֵּ תֹות, וְּ ּיֹות ומֵּ ּה, חַּ פֹות לָּׁ ע שָּׁ בַּ  ׁשֶׁ
הֶׁ  ר בָּׁ בֵּ דַּ םלְּ קֹול רָּׁ ר בְּ בֵּ דַּ צֹות לְּ ל ִלרְּ לָּׁ ם אֹו ִבכְּ קֹול רָּׁ  ן בְּ

ת לֶׁ בֶׁ ֻבלְּ ן, מְּ ֹצא חֵּ  ִלמְּ
ה יָֹּׁרק ִטיפָּׁ ע קְּ יֹון מֹוִציָאה ִלי ִמכֹובַּ ִרפְּ ר-בְּ פָּׁ רְּ  ֲאפַּ

פוָאה, ת קְּ רֶׁ ה, בֹועֶׁ טֶׁ נְּ ח דַּ רות נֻסַּ  נַּצְּ
ן ל ֹכהֵּ ָאה ִלי ִצּלום ׁשֶׁ רְּ א -מַּ הוא טֹוב ִמרֹופֵּ ה ׁשֶׁ דֶׁ וַּ   –מְּ

 
מֹות! י ֲאדָּׁ יֶׁה ֲאחֹוִתי ֲעלֵּ ם ֹלא ִתהְּ עֹולָּׁ ה זֹו לְּ ּה, ִאשָּׁ  הָּׁ

ת תַּ ְך הַּ רֶׁ דֶׁ ִּני-ָאז, בַּ מַּ זְּ ל הַּ לָּׁ חָּׁ רֹו, בֶׁ טְּ מֶׁ ֲחנַּת הַּ ִעית ִמתַּ קָּׁ רְּ  קַּ
ִרים בָּׁ דְּ ל הַּ כָּׁ ת לְּ חַּ ב ִמתַּ הֵּ בְּ הַּ א מְּ צָּׁ ִּנמְּ  ׁשֶׁ

קות בֵּ נו ִבדְּ ִּנגְּ ה ׁשֶׁ רָּׁ חוִרים ִעם ִגיטָּׁ נֵּי בַּ יו ׁשְּ  הָּׁ
ט קֶׁ ׁשֶׁ ת בְּ ׁשֶׁ קֶׁ עַּ ה ִמתְּ ֻדשָּׁ  ִבקְּ

ה ׁשָּׁ קָּׁ ה הַּ מָּׁ מָּׁ שְּ  בַּ

ֹּלא ה-הַּ ִקּיָּׁ  נְּ
ה קופָּׁ ה וזְּ קָּׁ ִגינָּׁה דַּ נְּ  מַּ

ִקיר, ל הַּ ב אֶׁ גַּ ן ִעם הַּ עַּ ִּנׁשְּ הו ׁשֶׁ יָּׁה ִמיׁשֶׁ הָּׁ  וְּ
ִׁשיב ִהקְּ פוף, וְּ ת ׁשָּׁ צַּ  קְּ

ֹאד. ד מְּ ב עַּ ן רַּ מַּ יב זְּ ׁשֵּ ִהקְּ ב. וְּ ן רַּ מַּ ה זְּ  זֶׁ
ה ם ׁשָּׁ ה ׁשָּׁ ֲהדָּׁ ה.ִהדְּ  ות ֲעֻמקָּׁ

ה. ה ֲאֻרכָּׁ נוחָּׁ ה מְּ הות נָּׁחָּׁ שָּׁ ם הַּ  ׁשָּׁ
ת? כֶׁ לֶׁ ִתי לָּׁ רְּ ה ִמהַּ מָּׁ  לָּׁ
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En público 
 

Huyo hacia el frenético quehacer público  

escapando de los embrollos de mis seres amados. 

A los pies de pirámides de papel impreso  

correré desenfrenada, podré gritar  

como la loca del pueblo, arrancarme los cabellos,  

arañar mis mejillas y maldecir a voz en cuello.  

 

 

יָּׁה סְּ הֶׁ רְּ פַּ ל הַּ  אֶׁ
 

ת טֶׁ לֶׁ ִנית ֲאִני ִנמְּ קָּׁ סְּ עַּ יָּׁה הָּׁ סְּ הֶׁ רְּ פַּ ל הַּ  אֶׁ
י. ל ֲאהובַּ ה ׁשֶׁ בוכָּׁ סְּ ה הַּ כָּׁ בָּׁ שְּ הַּ  מֵּ

יָּׁ  ל נְּ ִמידֹות ׁשֶׁ לֹות ִפירָּׁ גְּ רְּ מַּ סלְּ פָּׁ  ר ֻמדְּ
ר פָּׁ כְּ ל הַּ ת ׁשֶׁ פֶׁ ֹטרֶׁ מְּ מֹו הַּ צֹור, כְּ עְּ ֹלא מַּ  ָארוץ לְּ

י, ֲערֹותַּ ת שַּ ֹרט אֶׁ , ִלמְּ ֹרחַּ ל ִלצְּ  אוכַּ
י קֹולֹות. קֹולֵּ ל בְּ ּלֵּ קַּ יַּי ולְּ חָּׁ ת לְּ ֹרט אֶׁ  ִלשְּ



 060 

  

El poema se ofende 
 

El poema se ofende cuando lo traducen.  

 

Como el león que se echa en un rincón de la jaula  

y se niega a rugir, mirando indiferente  

a los niños regordetes pegados al vidrio  

que no aciertan a imaginar.  

 

Como el elefante que se arrastra tras el domador,  

apoya sus enormes patas con distraída delicadeza,  

realiza las anodinas piruetas de rutina  

y obtiene el terrón de azúcar y los aplausos.  

 

Como el oso blanco que se para en dos patas  

junto a la fuente de agua cubierta de musgo 

en un día de siroco que atonta los sentidos,  

esperando la fruta o el dulce  

que le arrojarán al estercolero. 

 

ב ִשיר נֱֶׁעלָּׁ  הַּ
 

ם. גָּׁ ֻתרְּ הוא מְּ ׁשֶׁ ב כְּ ִשיר נֱֶׁעלָּׁ  הַּ
 

ן גַּ יֵּה בְּ ַארְּ מֹו הָּׁ ר -כְּ סוגַּ ִפּנַּת הַּ ץ בְּ ּיֹות הוא רֹובֵּ חַּ  הַּ
קֹות נֻתָּׁ ינִַּים מְּ עֵּ ִביט בְּ ֹאג, מַּ ב ִלׁשְּ רֵּ סָּׁ  מְּ

גוִגית זְּ ל הַּ ִדים אֶׁ מָּׁ ִּנצְּ ִּנים  הַּ מַּ נְּ מַּ שְּ ִדים  הַּ לָּׁ יְּ  בַּ
קַּ  יֵּן. וִמתְּ מְּ דַּ  ִשים לְּ

 
ן, מֵּ אַּ מְּ י הַּ ר  ַאֲחרֵּ רָּׁ ִפיל הוא ִנגְּ מֹו  הַּ  כְּ

ת עַּ ת דַּ זורַּ ֲעִדינות  פְּ ִדירֹות בַּ אַּ יו הָּׁ לָּׁ גְּ פֹות רַּ ת כַּ ִּניחַּ אֶׁ  מַּ
ִמיִמים, ׁשְּ מַּ בוִעים, הַּ קְּ ִגיִלים הַּ רְּ תַּ ת הַּ עַּ אֶׁ צֵּ בַּ  מְּ

ִחיאוֹ   ת מְּ אֶׁ ר וְּ ֻסכָּׁ ת הַּ ת ֲחִתיכַּ ל אֶׁ בֵּ קַּ ִים.  ומְּ פַּ כַּ  ת הַּ
 

ִים תַּ ל ׁשְּ ב עַּ ן הוא ִנצָּׁ בָּׁ ּלָּׁ ֹדב הַּ מֹו הַּ  כְּ
ת  ֹרקֶׁ ה יְּ ֲעלָּׁ מַּ ִים הַּ מַּ ת הַּ מַּ יַּד אַּ  לְּ

ה חוִׁשים, הֶׁ קְּ ִסין מַּ מְּ יֹום חַּ  בְּ
ק  תָּׁ מְּ מַּ ִרי אֹו לְּ ה ִלפְּ כֶׁ חַּ  מְּ
נָּׁה. מֵּ דְּ מַּ י הַּ ל מֵּ ק אֶׁ רֵּ ִּיזָּׁ  ׁשֶׁ
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Obsequio 
 

A los nueve años decidí hacerle un regalo a mamá en su cumpleaños, 

sola y a escondidas, algo que yo pudiera fabricar,  

algo que haya hecho yo misma, darle una sorpresa  

que le guste, que la ponga un poquito contenta.  

 

A escondidas cosí un pañuelo, una servilleta, un repasador, una especie de bolso.  

A escondidas corté la manta de mi muñeca en tiras multicolores  

y las uní con hilvanes y pespuntes como me enseñaron en la escuela.  

 

Mamá recibió de papá un broche de plata de Betzalel,  

una filigrana en forma de montañas gemelas,  

y lo abrochó entre sus senos, sobre el vestido azul.  

 

De mi regalo dijo: “Mejor hubieses hecho una sola cosa grande”.  

Más de cincuenta años me duró el impacto. No supe qué responder.  

“Mejor hubieses hecho una sola cosa grande”... fui entendiendo de a poco.  

 

Ella murió hace unos años sin que lo hayamos hablado.  

Pero hoy me enteré que dentro de poco me reuniré con ella, y le diré:  

“Mamá, eso es lo que hice. Lo que pude”.  

 

Un pañuelo, una servilleta, un repasador, una especie de bolso.  

 

  

נָּׁה   תָּׁ  מַּ
 

ִייִתי בַּ  ּה,הָּׁ תָּׁ דְּ יֹום ֻהּלַּ ִאִמי לְּ נָּׁה לְּ תָּׁ ֲעשות מַּ ִתי לַּ טְּ לַּ חְּ הֶׁ ׁשֶׁ ע כְּ ׁשַּ  ת תֵּ
ה,   כֹולָּׁ ֲאִני יְּ הו ׁשֶׁ שֶׁ ר, מַּ תֶׁ סֵּ ן בַּ כֵּ לָּׁ ִדי וְּ בַּ ֲעשֹות  לְּ  לַּ

ה,  עָּׁ תָּׁ פְּ ּה הַּ ה לָּׁ ֲעשֶׁ ּיַּ ד, ׁשֶׁ בַּ ִשיִתי לְּ עָּׁ הו ׁשֶׁ שֶׁ  מַּ
ה לָּׁ  ֲעשֶׁ ּיַּ , ׁשֶׁ ינֶׁיהָּׁ עֵּ ד בְּ מָּׁ יֶׁה נֶׁחְּ ִּיהְּ ה. ׁשֶׁ חָּׁ ת ִשמְּ צָּׁ  ּה קְּ

 
נָּׁק.   ַארְּ ה לְּ דֹומֶׁ הו ׁשֶׁ שֶׁ ִלית, מַּ טְּ ל, מַּ ִפית ֹאכֶׁ ה, מַּ טָּׁ חָּׁ ִתי ִממְּ רְּ פַּ ר תָּׁ תֶׁ סֵּ  בַּ

עֹוִני  ד ִצבְּ ִפסֹות בַּ ה לְּ ֻבבָּׁ ת הַּ ִמיכַּ ת שְּ ִתי אֶׁ רְּ זַּ ר גָּׁ תֶׁ סֵּ  בַּ
נו.  דְּ מַּ ּלָּׁ ק ׁשֶׁ רֵּ סְּ ר מַּ פֶׁ תֶׁ ב וְּ לֵּ כְּ ר מַּ פֶׁ תֶׁ ם בְּ ִתי אֹותָּׁ רְּ פַּ תָּׁ  וְּ

 
ל",  אֵּ לְּ צַּ ל  "בְּ ף ׁשֶׁ סֶׁ ה ִמכֶׁ ָאִבי ִסכָּׁ ה מֵּ לָּׁ  ִאִמי ִקבְּ

אֹוִמים.  ִרים תְּ נֵּי הָּׁ ת ׁשְּ צורַּ ן, בְּ רָּׁ י ִפיִליגְּ  ֲעשויָּׁה חוטֵּ
ה.  ֻחּלָּׁ כְּ ה הַּ לָּׁ ִשמְּ ל הַּ , עַּ יהָּׁ דֶׁ ין ׁשָּׁ ם בֵּ ה אֹותָּׁ  ִהיא ִהִּניחָּׁ

 
עֲ  יָּׁה לַּ ר טֹוב הָּׁ ה: יֹותֵּ רָּׁ ִּלי ִהיא ָאמְּ נָּׁה ׁשֶׁ תָּׁ מַּ ל הַּ דֹול. עַּ ד גָּׁ חָּׁ ר אֶׁ בָּׁ  שֹות דָּׁ

ֲענֹות. ה ּלַּ יָּׁה ִלי מַּ ה. ֹלא הָּׁ ִתי ֲהמומָּׁ ַארְּ נָּׁה ִנׁשְּ ֲחִמִשים ׁשָּׁ ר מֵּ  יֹותֵּ
ִתי נְּ בַּ דֹול", הֵּ ד גָּׁ חָּׁ ר אֶׁ בָּׁ ֲעשֹות דָּׁ יָּׁה לַּ ר טֹוב הָּׁ ר. "יֹותֵּ יֹותֵּ ר וְּ  יֹותֵּ

 
ִתי ִאתָּׁ  רְּ ִדבַּ ִלי ׁשֶׁ בֹות בְּ ִנים ֹלא רַּ נֵּי ׁשָּׁ ה ִלפְּ תָּׁ ה. ִהיא מֵּ ל זֶׁ  ּה עַּ
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ר:  ֹאמַּ ּה וְּ ֹגש אֹותָּׁ פְּ רֹוב אֶׁ קָּׁ בְּ ֹאם ׁשֶׁ ע ִלי ִפתְּ ּיֹום נֹודַּ ל הַּ  ֲאבָּׁ
ִתי.  ֹכלְּ ּיָּׁ ה שֶׁ ה מַּ ִשיִתי. זֶׁ עָּׁ ה שֶׁ ה מַּ א, זֶׁ  ִאמָּׁ

 
נָּׁק. ַארְּ ה לְּ דֹומֶׁ הו ׁשֶׁ שֶׁ ִלית ומַּ טְּ ִפית, מַּ ה, מַּ טָּׁ חָּׁ  ִממְּ


