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  ''''טינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץ

  

  

        שלושה שירים ותרגום עצמישלושה שירים ותרגום עצמישלושה שירים ותרגום עצמישלושה שירים ותרגום עצמי

        

        משקל עודףמשקל עודףמשקל עודףמשקל עודף

        
  ,ֶאְצָלּה ָּגדֹול ָּכ-ָּכל ַהֹּכל

  ,ּוְמרֹוֶפֶפת ְּכֵבָדה

  ַהָּפִנים ִמן ְלַבד

  ,ָהַאף ִּבְקֵצה ֶׁשִהְתַמְּקמּו

  ,ַהִּמְׁשֶקֶפת ֶׁשל ָנכֹון ַהא ַּבַּצד

  ,ַמָּבט ִמָּׁשם ּוִמְסַּתְּכלֹות

  ּוְמֻדָּׁשן ָעֶבה

  .ָיָׁשן-ִאּפּור ְלַכְרֻּכֵּבי ֵּבינֹות

  

  .ָּגדֹול ַהֹּכל

  ,ָאסּוף ִמְבֶנה ְּבתֹור, ַהֹּכל

  ,ְלחּוד-ַּבֲחָלִקים ַהֹּכל

  – ִריָבה ִמַּסְבָּתא ֶזה-ֶאת ָיְרָׁשה ַּכִּנְרֶאה ִהיא

  .ַהְּנָכִדים ֲעבּור נֹוחּוָתּה ִהְקִריָבה

  ,םִייּגוֹ ּגוֹ ּגוֹ ּגוֹ -ֵריחַ  ַעל ְלִהְתלֹוֵנן ָנֲהָגה ִהיא

  ,ָלִעיס-א ְוטֹוִפי, ֻסָּכר-ְוֻקִּבַּית ֵּתה ּכֹוס

  )ַּבִּכיס ְוַכּמּות( ָּכֵאֶּלה ְּביֹום ֶעְׂשֵרה-ְׁשַּתִים ִעם

  .ָּדם-ְוָלַחץ ֹעֶדף ֶׁשִּמְׁשָקל ֶּפֶלא-א

  ,ָיַדִים-ִּבְׁשֵּתי ַעְצָמּה ֶׁשִּתַּקח ָאז"

  , ְּפִעילּות ּוְתַבֵּצעַ 

  "ֶׁשַּתְתִחיל ָאז

  .ֲאִפּלּו ָהִפי ִנְרֶאה ֶׁשַהַּמָּצב ֵּכיָון

  "?ָּכֶזה ְּבִגיל אֹוָתּה ִיַּקח ִמי ַרק"
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  .ַהִחּכּוִכים ְמַקֵּדם הּוא-ַהִּגיל

  ,ּוִבְתזּוָנה ְּבִאּמּון ֶׁשַּתְׁשִקיעַ  ָאז"

  מֹוֶׁשֶכת ַעְכָׁשו ַמְרִּגיָׁשה ֶּבַטח ִהיא

  ,ְוחֹוֶׁשֶׁשת

  ִיְקַטן ֶהָחֶזה ֶׁשֶּנַפח

  ,ַהְּמֻבָּטן ַהַּמְדֵרגֹות ּוַבֲחַדר

  ַמְעָּגִלית ְּתנּוָעה

  ,ִייםּגוֹ ּגוֹ ּגוֹ ּגוֹ -ֵריחַ  ֶׁשל

  .ַאְלּכֹוהֹוִלי-ְוֹאֶב ֲחִזיר-ֻׁשָּמן

  ,ְוֹסֶלת ׁשּום ִעם ֲחִזיר-ֻׁשָּמן ְמַטְּגִנים ֵהם"

  ֶזה-ֶאת סֹוְפִגים ְוַהְּבָגִדים

  ".ַּבַּמֲעִלית
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        זו מעליתזו מעליתזו מעליתזו מעלית
  
  

  ַלָּׁשַמִים ֶקתנֹוסֶ  ֵאיָנּה ַהַּמֲעִלית

  ָהֲאֵפָלה ֶאל צֹוַנַחת ְוא

  ,ְועֹוֶלה יֹוֶרֶדת, ִמְׁשָקל נֹוֵׂשאת ַהַּמֲעִלית

  ִלְפָעִמים ְוִנְתַקַעת חֹוֶרֶקת

  .ְמֻפָחִמים ְוַגְלַּגִּלים ֲחָבִלים ַעל

  ֻׁשָּמִני ָטַעם מֹוִפיעַ  ַהַּמְרָאה ַעל

  ,ִהְׁשִּתין ּוִמיֶׁשהּו

  ּוַבְּׁשלּוִלית ִעֵּׁשן ַאֵחר ּוִמיֶׁשהּו

  ַהֵּסָרחֹון ְּבָדל ֶאת ִּכָּבה

  ,ָּכֹחל – ַהַּצְמִריִרי ַהִּצּפּוי ַעל ִסיָמן ָׂשַרף

  , ָּכעּור ִסיָמן

  ,ֲאִויר-קחּוְד ּו ָקמּור ָחָלל

  ֶּדֶלת ִנְפַּתַחת ַהֶּזה ַהִּפיר ְוַעל

  .ּפֹוֶעֶלת ִהיא ְוָכָכה ַמֲעִלית זוֹ 
It’s an elevatorIt’s an elevatorIt’s an elevatorIt’s an elevator    

    
The elevator isn’t rising up to heavens 

And isn’t falling into heavy mists, 

It carries weight; it brings it down or lifts 

While creaking, and sometimes it even cracks 

On ropes and wheels,  

Upon a sooty track. 

The mirror gets an oily, greased-up taste 

And someone peed 

And someone else  

Just lit a smoke 

And in the puddle put it out  

And burned an ugly mark into the wooly rug- 

Blue-colored rug, a blackened ugly sign 

And on this, vaulted, airless sight 

The door uncorks 

The elevator; that’s the way it works. 
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        הר חתולהר חתולהר חתולהר חתול

        
  .ְּכָפָליו ְּבתֹו ֻמָּנח ָחתּול-רהַ 

  .ַהְּתאּוָרה ֲאַלְכסֹוֵני ֵּבין ָקבּועַ 

  .ּוְנִחיָרה-ִמְׁשָקל-ֹראׁש-ֹּכֶבד ֶׁשל ַמְרֶאה- ַמְרִׁשים

  ,ַמְׁשָמִעּיּות-ְּבַרב ְּפִזילֹות זֹוֵרק

  ,ַעְפַעף-מּוָצל ַמָּבט

  ,ְלטּוְרָּבן ִמַּתַחת

  .ִּבְמֻלָּפף נֹוָצה-ָנעּוץ-ֲעִדי

  

  ,ְמֻרָּצף ַצַעדּבְ 

  ,ַלָּצד ְמֹסָרק ֶרִליְגיֹוִזי ְּבִבָּטחֹון

  ?ָּבַאְרָּגִזים ּוַמה, ְלָאן-ִמָּכאן "ִלְׁשֹאל רֹוֶצה ֲאִני

  "?אֹוְרִזים ּוַמה ָּבֲארֹונֹות ַמְׁשִאיִרים ַמה

  , ָּכָרִגיל ִלי עֹוֶנה ָחתּול-ְוַהר

  ,ִּגיל ַעל ְמִעידֹות-ִׁשַּנִים-ִּפהּוק

  ,ָמזֹון ְׁשֵאִרית לׁשֶ  ְוִרָּקבֹון
        .ְלַהֲאִכיל ַמְזִּכיר

        

        

        

        

        

        

        

  


