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Amir Or

Amiras Oras (רוא רימא) gimė 1956 m. Tel Avive. Jeruzalės 
Hebrajų universitete studijavo filosofiją ir lyginamąją 
religijotyrą, vėliau ten skaitė paskaitas apie Antikos graikų 
religiją. Izraelio, Europos, JAV ir Japonijos aukštosiose 
mokyklose dėstė kūrybinį rašymą ir apmokė dėstytojus.  
1990 m. įkūrė Helikono poezijos draugiją, leido ir redagavo 
jos poezijos žurnalą, poezijos knygų seriją, rengė tarptautinį 
poezijos festivalį Šaar, įsteigė hebrajų ir arabų poezijos 
mokyklą. Už leidybinę veiklą pelnė Izraelio kultūros 
ministerijos premiją.

Pripažįstamas vienu svarbiausių naujosios pasaulio 
literatūros kartos balsų. Išleido dvylika poezijos knygų, 
pastarosios –Bepročio pranašystė (,2012 עגושמה אשמ), Grobis 
 Eilėraščių išversta .(2015,םייפנכ) ir Sparnai (rinktinė, 2013 ,ללש)
į 45 kalbas, išleistos 25 knygos Europos, Azijos ir Amerikos 
šalyse. Daugelio tarptautinių festivalių ir konferencijų dalyvis, 
nacionalinių ir tarptautinių premijų laureatas. Taip pat išvertė 
11 knygų iš anglų, senosios graikų ir kitų kalbų, tarp jų Tomo 
evangeliją, Mahabharatos pasakojimus ir Antikos graikų 
erotinės poezijos antologiją. Publikavo daugybę esė apie 
poeziją, lyginamąją religijotyrą ir antikinę kultūrą.



Barbarai (antras etapas)

Ne veltui laukėme barbarų,
Ne veltui būrėmės miesto aikštėje.
Ne veltui mūsų didieji siautėsi mantijom
Ir iškilmėms ruošė kalbas.
Ne veltui griovėme šventyklas,
O jų dievams pastatėme naujas.
Kaip pridera, supleškinome visas knygas,
Kuriose apie tokius kaip jie nė žodeliu neužsiminta.
Kaip buvo pranašauta, atėjo barbarai
Ir iš paties karaliaus rankos paėmė miesto raktus.
Jie vilkėjo mūsų krašto drabužiais,
Jų papročiai niekuo nesiskyrė nuo mūsiškių;
O kai mūsų gimtąja kalba pradėjo mums įsakinėti,
Nė nebeatminėme, kada
Tie barbarai čia pasirodė. 

Ve r t ė  K r i s t i n a  G u d e l y t ė

                  יִנֵׁש בּוּבִס  :םיִרָּבְרַּבַה

ְוָּׁשַל אֹל ,םיִרָּבְרַּבַל ּוניִּכִח א
ְוָּׁשַל אֹל ִנ א .ריִעָה רַּכִכְּב ּונְלַהְק

ְוָּׁשַל אֹל םָדֹובְּכ יֵדְגִּב תֶא ּוניֵלֹודְּג ּוטָע א
ְו ְנִׁש ְנ תֶא ּונּ ֹאְּמַה דֹובְכִל םָמּוא .עָר

ְוָּׁשַל אֹל ִנ א  ּוניֵׁשָּדְקִמ ּונְצַּת
ִנָבּו ;םֶהיֵלֵאְל םיִרֵחֲא ּוני
ּוניֵרָפְס תֶא ּונְפַרָׂש תָּדַּכ

ָנֲאָל םָּב ץֶפֵח ןיֵא רֶׁשֲא .הֶּלֵאָּכ םיִׁש
ְנַה רַבְדִּכ ,םיִרָּבְרַּבַה ּואָּב הָאּובּ

ְו ָנ ַיִמ ּולְט .ריִעָה תֹוחְּתְפַמ תֶא ְךֶלֶּמַה דּ
 ,ץֶרָאָה ׁשּובְלִּכ ׁשּובְל ּוטָע םָאֹובְּב ְךַא

ְנִמּו ָיָה םָגָה ְנִמ ה ָניִדְּמַה גַה  ;ה
ְו ֵנֹוׁשְלִּב ּוניֵלָע ּוּוִצ תֵע  ,ּונ

ָי אֹל  יַתָמ דֹוע ּונְעַד
.םיִרָּבְרַּבַה ּואָּב



C.  P.  CAVA F Y
Waiting for the Barbarians 

What are we waiting for, assembled in the forum?

      The barbarians are due here today.

Why isn’t anything going on in the senate?
Why are the senators sitting there without legislating?

      Because the barbarians are coming today.
      What’s the point of senators making laws now?
      Once the barbarians are here, they’ll do the legislating.

Why did our emperor get up so early,
and why is he sitting enthroned at the city’s main gate,
in state, wearing the crown?

      Because the barbarians are coming today
      and the emperor’s waiting to receive their leader.
      He’s even got a scroll to give him,
      loaded with titles, with imposing names.

Why have our two consuls and praetors come out today
wearing their embroidered, their scarlet togas?
Why have they put on bracelets with so many amethysts,
rings sparkling with magnificent emeralds?
Why are they carrying elegant canes
beautifully worked in silver and gold?

      Because the barbarians are coming today
      and things like that dazzle the barbarians.

Why don’t our distinguished orators turn up as usual
to make their speeches, say what they have to say?

      Because the barbarians are coming today
      and they’re bored by rhetoric and public speaking.

Why this sudden bewilderment, this confusion?
(How serious people’s faces have become.)
Why are the streets and squares emptying so rapidly,
everyone going home lost in thought?

      Because night has fallen and the barbarians haven‘t 
come.
      And some of our men just in from the border say
      there are no barbarians any longer.

Now what’s going to happen to us without barbarians?
Those people were a kind of solution.

Tr a n s l a t e d  b y  E d m u n d  Ke e l e y



Ko n st a n t i n a s  Ka va f i s
Barbarų belaukiant

Ko laukia minia, šiandien aikštėje susirinkus?
Sako, šiandien čionai įsiverš barbarai. 

Tai kodėl rūmuose nieko nedaro senatas,
Tik sėdi tyliai tyliai ir įstatymų neleidžia?

Nes jau greitai čia pasirodys barbarai,
Senatoriams nerūpi  senato rūmai;
Ateis barbarai - jų savi įstatymai.

O mūs imperatorius, ankstyvą rytą pakirdęs -
Ko sėdi soste prabangiam prie pagrindinių vartų
Su karališkais apdarais ir karūna papuoštas?

Taigi šiandien čia barbarai pasirodys,
Kurių vadą jisai nori tenai sutikti -
Jis potvarkį  paruošęs prie savęs laiko,
Kad titulus ir valdžią anam įteiktų.

O kodėl konsulai ir pretorijai irgi išėjo,
Sunkiomis auksasiūlėmis porfyromis vilkini?
Kodėl ant riešų apyrankės su stambiais ametistais,
Ir žiedai masyvūs spindi retaisiais akmenimis?
Kodėl nešasi jie valdžios ženklus, skeptrus raižytus,
Puoštus aukso ir sidabro ornamentais nematytais?

Taigi barbarai šiandien čionai ateina -
Tad prabanga juos apakinti ketina.

O kodėl oratoriai nutilo, jų nesimato,
Kalbų jų skambių, patriotiškų nesigirdi?

Taigi barbarai šiandien čionai ateina -
O barbarai, žinai, nemėgsta tuščių kalbų.

Jau sutemo, o tų barbarų vis dar nesimato,
Tuo tarpu nuo pasienio atnešė žinią nelauktą -
Kad barbarų pasaulyje daugiau nebeliko.

Tai kaip pavyks išgyventi be barbarų;
Jie buvo vienintelė mūsų išeitis.



Prie šventyklos

Prie šventyklos / Asadas maldauja duonos, / Abdala – pinigų. 
Visai netoliese / tarp amuletų ir smilkalų prekystalių / Mustafa 
prašo žvaigždžių, / Isa – meilės.
Tiesia / praeiviams žiojėjančius išmaldos indus.
Mansuras meldžia teisybės, / Džalalis – laisvės, / Omaras – 
gyvenimo.

O jis? / Jis nieko neprašo, / bet niekas nesusimyli; / nė vienas.
Jo ištiesta lėkštė / prisipildo atšiaurių žvilgsnių, / žodžių ir 
minčių išmaldos, /ugnies, žemės, oro, / karalysčių, / stebuklų 
/ ir išganymų.
Jis apverčia išmaldai ištiestą lėkštę, / ir visas turinys pabyra 
ant žemės, / bet ji vis dar / pilna.
„Brangus aš“, ant jos užrašo / ir pripildo sklidiną / raudonojo 
vyno. / Tada vienu mauku iki dugno jį išgeria. / Ak, ne, lėkštė 
netuščia! / Vienu smūgiu / ją sudaužo. / Šukės pažyra ant 
žemės. / 
Dabar lėkštė atrodo / pilnesnė nei kada nors: / be to, jų visa 
gausybė.

Prie šventyklos / Asadas prašo mėsos, / Mustafa – jūros 
kriauklių, / Omaras – sienų. / Šalia jos, / Šalia šventyklos, / 
Nėra / Jokios šventyklos.

Ve r t ė  K r i s t i n a  G u d e l y t ė

ַיְל ׁשָּדְקִּמַה ד

ַיְל  .ףֶסֶּכ - הָלְלַאְדְּבַע / םֶחֶל ץֵּבַקְמ דַסַא / ׁשָּדְקִּמַה ד
ֵנְכּוּד ןיֵּב / ְךּומָסְּב ְו תֹועֵמְּקַה י ֹטְּקַה  ץֵּבַקְמ אָסיִע / םיִבָכֹוּכ ץֵּבַקְמ הָפָטְסּומ / תֶר

 הָבֲהַא
ְנ תֹורֲעַק םיִטיִׁשֹומ ָו רֵבֹוע לָּכ לֶא / תֹורּועְּפ הָבָד  .בָׁש

ְנַמ ֹח ץֵּבַקְמ לאָל’ַג / תֶמֱא ץֵּבַקְמ רּוס ִיַח - רַמֹוע / ׁשֶפ  .םיּ

ְו ְו / ֹול ןֵתֹונ אֹל ׁשיִא לָבֲא / םּולְכ־אֹל ץֵּבַקְמ אּוה / ?אּוה  .דָחֶא םַּג ּול
ִנ / םיִפּוטֲח םיִטָּבַמְּב / תאֵּלַמְתִמ ֹותָרֲעַק  ,הָמָדֲא ,ׁשֵא / הָבָׁשְחַמּו םיִּלִמ תֹובְד

ִוֲא ֵיּוּקִׁש / תֹוכָלְמַמ / רי  .תֹוּלֻאְּג ,אֶלֶּפ י
 .יַּדַמְל הָׁשּודְּג / ןִיַדֲע איִה לָבֲא / הָצְרַא ּהָתֹוא ןֵקֹורְמּו / הָרָעְּקַה תֶא ְךֵפֹוה אּוה

ִנֲא“ ָי י ַיְּב / ּהָתָפְׂש דַע ּהָאְּלַמְמּו / ָהיֶלָע בֵתֹוּכ אּוה ”,רָק ֹדָא ןִי  אּוה וָׁשְכַע / .ם
ַנְמ אּוה / !הָקיֵר אֹל ,אֹל ,הָא / .תַחַא הָמיִגְלִּב - הֶתֹוׁש  / .הָּכַמְּב / ּהָתֹוא ץֵּפ

ִנ איִה וָׁשְכַע לָבֲא / .ץֶרָאָה לַע םיִרָבְׁש  .הָּבַרְתִמ / :דיִמָּתִמ הָאֵלְמ / תיֵאְר

ַיְל ָיְל / .תֹוריִק - רַמֹוע / םיִפָדְצ - הָפָטְסּומ / רָׂשָּב ץֵּבַקְמ דַסַא / ׁשָּדְקִּמַה ד  / ֹוד
ַיְל .ׁשָּדְקִמ / םּוׁש ןיֵא / ׁשָּדְקִּמַה ד



Meilė kerėtoja

Kaip?

Kaip tau pasakyti? Tu per arti tave ištverti.
Tu širdyje sunokęs vaisius. 
Tu – vardas nebylio lūpose
Kaip jūra žemės delne.
Liečiu ir pavydžiu liečiančiai rankai,
Liečiu ir ilgiuosi liesti.

Nekintančios akimirkos siaubas:
Tu čia, viduje, čia, viduje, čia.
Čia dega sielos ugnis,
Širdis čia nesuvartota.

Ve r t ė  K r i s t i n a  G u d e l y t ė

תֶפֶּׁשַכְמ הָבֲהַא

ְךיֵא

ֹא ְךיֵא ְנִמ הָבֹורְק ְּתַא - ?ְךָל רַמ ֹשּ .א
.בֵּלַּב ַעֵקֹוּפַה יִרְּפַה ְּתַא

ִנַה םֵּׁשַה ְּתַא םֵּלִאָה הֶּפַּב אָּׂשּ
ָי ֹומְּכ .הָמָדֲא ףַכְּב ם

ִנֲא ֵנַקְמּו ַעֵגֹונ י ָיְּב אּ ,תַעַגֹוּנַה יִד
.תַעַגָל ַעֵּגְעַּגְתִמּו ַעֵגֹונ

 
ֶניֵאֶׁש עַגֶרָה תַלָהֶּב :ףֵלֹוח ּוּנ

.ןאָּכ ְךֹותְּב ןאָּכ ְךֹותְּב ןאָּכ ְּתַא
ְנַה ׁשֵא ןאָּכ  ,תֶרֶעֹוּב הָמָׁשּ

ֶניֵא בֵּלַה ןאָּכ .לָּכֻא וּנ



סּואֶפְרֹוא תַּלִפְּת

ֶוָמ ְו ת ֶוָמ דֹוע ְו לֹוח ,ת לֹוח דֹוע
םיִרָה לֵצ ֹומְכּו ,תֹויְהִל םיִבֵעְר ,רָּכִּכַּב ּונְדַמָע

ָנֵּׁשַה תֹונּומְתִּב ריִעָה תֶא ּוניִּסִּכ .ץיִקָהְּב ה
ְיָה ְיָה אֹל ֹוא הָת ?הָת

ָי ,יִפּוגְל רָז ְו לֹוכ ָי אֹל ִנ ,לֹוכ ִוֲאָה תֶא יִתיִּס :רי
ִנָׁש הָּמַּכ ֵנ דֹוע םי ?הֶּלֵאָה םיִתֵּמַה תֹולֹוחַּב ְךֵל

ִנ רָהָה ַעּוּתְעַּת ֹוא ןֹוזָח ֹומְּכ ףָקְׁש
 הָלָחְתַה יִלְּב ןֹורָּכִז ֹומְּכ ּוניֵּתְחַּת םיִעְסֹונ תֹולֹוח

ְו - םֹוקָמ לָכ
.םֹוקָמ לָּכ אּוה

ֶ ּדַה םִאַה ?ּונאָּב ןִיַאֵמ  ?תֶדֶרֹוי ֹוא הָלֹוע ְךֶר
ַנָפְל יִטָּבַמ םִאַה ?יִטָּבַמ יֵרֹוחֲאֵמ ,םָׁש ְּתַא םִאַה  ?דֹוע י

ֵנְּפ לַע תֹולֹודְּגַה תֹוּצִּבַה תֶא ּוניִצָח דַבְל ְנַה םיִעּובְּטַה י .םָּטִאְל םיִּסַמּ
ִנָׁש ֵנְּב ּוניִיָה םי ֶוָמְלַא י .ת

ַיִלֲעַּב  .ןֹוּלַחַּב אָרֹונ רַעַצ ּוניִאָר ,םַדְרֶטְסְמַאְּב ,גַּגַה תּ
ֵנ הָּמַּכ ֶוָמ ןיֵּב דֹוע ְךֵל ֶוָמְל ת ְו לֹוח ,ת ?לֹוח

ָיְרֹוטְסיִה ֶוָמ ,ּונָל ןֵּת הָׁשָדֲח ה .ּונָל ןֵּת ׁשָדָח ת
ֵיַח תֶא .םֹוּיַה ּונָל ןֵּת םֹוּיַה יּ

Orfėjo malda

Mirtis po mirties, bekraščiai smėlynai, 
Stovėjome aikštėje alkstantys būti, it kalnų šešėliai

Miestą nukloję somnambuliškais paveikslais.
Ar apskritai jos būta?

Svetimas savam kūne, galintis ir ne, išbandžiau orą:
Kiek metų dar klajosime mirties smėlynais?

Kaip apgaulingas reginys, miražas, stūkso kalnas
Lyg atmintis, neturinti pradžios, po kojom juda smėlis.

Bet kur yra
Visur. 

Iš kur atėjome? Šis kelias leidžiasi ar kyla?
Ar tu tenai, už mano žvilgsnio? Ar žvilgsnis mano priešaky? 

Vienu du bridome pelkynais per lėtai tirpstančius skenduolių veidus.
Šitiek metų buvome nemirtingi.

Amsterdame, palėpės lange, regėjome siaubingą kančią.
Kiek dar nuo mirties iki mirties klajosime smėlynų apsupti?

Padovanok mums kitą praeitį, nepašykštėk mums kitokios mirties,
Dienos gyvenimą duok mums šiandien.

Ve r t ė  K r i s t i n a  G u d e l y t ė


