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לאוךה הגבירה $ל ומותה חייה על סוןטות
פטרארקה פראנצ׳סקו

ח;י? ?ל

 ללכת הגירל יגיאך ?י
 מגן( אמצא הרב ??בלי )אם
 ההן האחרונות אשןים עד
עכת.1ד לאש ?היה עיגן אור עת

 בשלכת, — פךח:ן אמורות בל
 סיף׳?2 פז־אלתלן ?צאן, יחור

 אסיף ביום אבכה ואנ?י
מדכד?ת. בנפש ים:ף ת1מ על

 אה?תי עז בי תתן או־אז
 לפנלן לפאא ?סיבי סוד

אתי. אשא שנים, ;מים, אשר

 לתשוקתי או^ב הזמן ןאם
 אזנןן עד נגיע למצער, אן,
אנחתי. של ומר ?אאר אד

 אשנה אהןש, איום, ברוכים
 ורגע שעה אןמן, העונה, גם

 ו?קום־הפגע אאמדה ןארץ
ואנה. עץיה זיו בי פגע

 לראשונה ?תק ?אב ברון
 מקדשת, לי ר,ןתה אהבה עת

 הקשת, לעד ברוקה אאץ, ברון
ענה. לבי את אפעע ברון

 נ?ךתי שם את אשר אקול ברון
קךאתיה. בי עת אבל קצות עד נשא

תשוקתי. קם ברובה דמעתי גם

 פךם?איה אם אגןילים בל ברוכים
 ומהשבאי תאלתה, ומרב
שאהבאיא. האאת בק שבה
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 ?לאם. לפי אין אך שאם, בלבי אין
 שלהבת. וגם ?פור בי ?קוה. }ם פסי בי

 עולם, זרועות ואחבק אבל אמאס
דואבת. אדמת על אזקל על, אל אמריא

 ורם. רחב הוא אך ציגוק, עלי סגר
 בוזבת חרותי אך עלי, שומר ןאין
 קושרם ןאין ?בלי מתיר ןאין
ו^בד. בן־זוג אני האה?ה לאל

 אוחילה. ןל;שועה לאבדון אקרא
ואלך. סמאתי ואאעק, לי פה אין

זולתי. את אסב נפשי, אשנא

 אגילה. ובךמעתי אךמע ובצחוקי
במווד. גם י!03 הפץ אין
בגללך. א?י3 גברתי, זה, ?ל

מותה על

 ימיה, בן?י פריחתה. בעאם
 מאד, האהבה בנו תזלז בי עת

 האדמות ?סות את פשטה אותי, עןבו■
למרומיה. !תעל פנתה רה או ל ן

 מ$ימיה, בהוד יפה ח;ה, — שם היא
עלי. ותשתרר פי מושלת משם

 אללי׳ ?שפל׳ תפדה לא למה אך
?תחומיה. הוא ראשון — האןזרון יו?י

 לפנים אחריה הלכו וכא^ר
 עורגת ?שמתי בן לבי, הךהורי ןל

פנים. לךאותה אליה, לעוף קל חיש

 או?ים. אין ןצער ??אב להחלץ
?נגד. קצפ;ה מ?שוא עלי קשתה

שנים! שלש לפני מות3 ;פה מה הה,
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 ק?ץ ריס אי ןפירים, יבכו עי עת'
 יע.3: :בקרעים ענפים אט
 ס§ים V ןחר*עךם קול אי

 יגיע, אזר אל הישא מןאות

 אבי?׳ בשיר אהבתי אשב,
 שמים, בופרים שררה שנפשה היא׳

 תשמיע אנחתי סד מךסקים9
באפסים. ןן<ב רב בקקשיבה

 סייךז" קפחו בטרם־עת ,איכה
 מים ,ופלגי ברחמים, תאמר

ר־עץיךז'1ממק הזיל מיץגונים

 האץ אל לא עלי• תבכה ,אל־נא
 לפניך נצח איר מותי, הוליך
עינלם". בסגךי לי ?גלה אשר

*
 ,תפארת בשמי תועים כוכבים לא
 צחוךים, ?פרשי□ שקט במי לא
 באפרים, רוכלים אבירים לא
מנמו־ת. חלתי־לער של סן לא

 בשורת־אגרת, ךחוק מעמית לא
 אמךים, בשער ניב־דוךים לא
 שירים דיברות תמות נשים קול לא
עאשרתי עזר^ת רגת צליל עם

 לגעת. לבי עד עוד יוכלו לא סם
 אסעקלךלת־אור לי הלתה אשר

לעבר. עמה לקהה שמאסי את

 מתגעגעת נפשי אךכו. ימי
 אחזיר לךאית במותי רק לקץ.

}בר• יראבה ולא שמוטב זי

נולדבר־נ לאה תרגמה


