
 Он был старше ее(р мэвуга айяhу h           .(הוא היה מבוגר
 

 .היא צעירה ויפה, הוא היה מבוגר
 .נשמה עדינה התארחה בגופה

.הם התהלכו ביחד ולא רבו על שטויות  
,"איזה זוג נחמד: "וכולם אמרו  

:אך שיגעה אותו רק איזו שטות אחת  
 . היא אהבה לעוף בלילות–הוא אהב אותה 

 
 ,הוא סבל בלילות בחשיכה   

 ,   הוא סגר חלונות שהיא פתחה
 התהלך לו בסלון ,    לא נרדם

 .   בשעות שהיא עפה בלילות
 ,   ובבוקר היא הבטיחה לו

 .   שלא תחזור על מעשיה בלילות
 , אך הלילה כה חשוך.    הוא סלח
 . והיא עפה שוב ושוב–   לילה בא 

 
 , םוהוא הביא לה ורדים וקנה לה בשמי
 ,הוא חיבר בשבילה שירים נפלאים

 .כמו מטורף, הוא ניסה לאחוז בה
 ,בליל ירח מלא, הוא פחד שפעם

 .היא תצא מהבית ולנצח תלך
 .ובאחד הלילות זה באמת קרה

 
 ,   הוא סבל בלילות בחשיכה

 ,   הוא סגר חלונות שהיא פתחה
 התהלך לו בסלון ,    לא נרדם

 .   בשעות שהיא עפה בלילות
 ,ובבוקר היא הבטיחה לו   

 .   שלא תחזור על מעשיה בלילות
 , אך הלילה כה חשוך.    הוא שתק
 . והיא עפה שוב ושוב–   לילה בא 

 
 ושלושה לילות ושלושה ימים

 ,הוא חיכה והביט בשמיים ריקים
 .הוא קרא לה בשמה, הוא יצא למרפסת

 ,כשהירח פחת ואבד, ובסוף
 ,מהחלון הוא צעד, כמו שהיא צעדה

 .אלא לאדמה,  אך לא לשמיים–והמריא 
  

 ,   הוא סבל בלילות בחשיכה
 ,   הוא סגר חלונות שהיא פתחה

 התהלך לו בסלון ,    לא נרדם
 .   בשעות שהיא עפה בלילות
 ,   ובבוקר היא הבטיחה לו

 .   שלא תחזור על מעשיה בלילות
 , אך הלילה כה חשוך.    הוא סלח
 .וב ושוב והיא עפה ש–   לילה בא 

 

hy hайя мэвугар, hи цэира вэяфа. 
Нэшама адина hит’арха бэгуфа. 
hэм hит’алху бэяхад вэло раву аль 
                                            штуйот. 
Вэкулам амру: «Эйзэ зуг нэхмад». 
Ах шиг’а ото рак эйзо штут ахат: 
hy аhав ота – hи аhава лауф  
                                         балэйлот. 
 
  hy саваль балэйлот бахашеха, 
  hy сагар халонот шеhи патха, 
  Ло нирдам, hитhалэх ло басалон 
  Башаот шеhи афа балэйлот. 
  У бабокер hи hэвтиха ло, 
  Шело тахзор аль маасэhа балэйлот. 
  hy салах. Ах hалайла ко хашух, 
  Лайла ба – вэhи афа шув вашув. 
 
Вэ hу hэви ла врадим вэкана ла  
                                            бсамим, 
hу хибэр бишвила ширим нифлаим, 
hу ниса лаахоз ба, кмо мэтораф. 
hy пахад шепаам, балэйл ярэах малэ, 
hи тэцэ мэhабайт вэланэцах тэлэх. 
Убаэхад hалэйлот зэ бээмэт кара. 
 
  hy саваль балэйлот бахашеха, 
  hy сагар халонот шеhи патха, 
  Ло нирдам, hитhалэх ло басалон 
  Башаот шеhи афа балэйлот. 
  У бабокер hи hэвтиха ло, 
  Шело тахзор аль маасэhа балэйлот. 
  hy шатак. Ах hалайла ко хашух, 
  Лайла ба – вэhи афа шув вашув. 
 
Вэшлоша лэйлот вэшлоша ямим 
hy хика вэhэбит бэшамаим рэким, 
hy яца ламирпэсэт, hу кара ла бишма. 
Убасоф, кшеhаярэах пахат вэавад, 
Кмо шэhи цаада, миhахалон hу цаад, 
Вэhэмри - ах ло лэшамаим, эла 
                                           ла адама. 
 
  hy саваль балэйлот бахашеха, 
  hy сагар халонот шеhи патха, 
  Ло нирдам, hит’алэх ло басалон 
  Башаот шеhи афа балэйлот. 
  У бабокер hи hэвтиха ло, 
  Шело тахзор аль маасэhа балэйлот. 
  hy салах. Ах hалайла ко хашух, 
  Лайла ба – вэhи афа шув вашув. 
 
  


