
 

ֵבהּו ַעל מקורות ֳמֵתי  ַיְרּכִּ ַלע )דברים לב יג(ּבָּ ּסֶ ֵקהּו ְדַבׁש מִּ נִּ ֶרץ... ַוּיֵ ר  ● אָּ פָּ י עָּ ְחּתָּ ּכִּ ה ֻלּקָּ ּנָּ ּמֶ י מִּ ה ּכִּ מָּ ֲאדָּ ַעד ׁשּוְבךָּ ֶאל הָּ
ׁשּוב )בראשית ג יט( ר ּתָּ פָּ ה ְוֶאל עָּ ה )קהלת יב ז( ● ַאּתָּ יָּ הָּ ׁשֶ ֶרץ ּכְ אָּ ר ַעל הָּ פָּ ׁשֹׁב ֶהעָּ ם ְוֶאל  ● ְויָּ ְבּתֶ יטּו ֶאל צּור ֻחּצַ ַהּבִּ

םמַ  ְרּתֶ ר ֻנּקַ ֶבת ּבוֹׁ ל  ●)ישעיהו נא א(  ּקֶ ּפֵ ם... א   ה'ַוּיַ דָּ אָּ ה ַעל הָּ מָּ ְרּדֵ ים ּתַ הלֹׁהִּ ּנָּ ְחּתֶ ר ּתַ ש ָּ ר ּבָּ ְסּגֹׁ   ●)בראשית ב כא(  ַוּיִּ
ְך )ישעיהו ס יט( יר לָּ אִּ ֵרַח לֹׁא יָּ ד... ַהּיָּ ְך עוֹׁ ְהֶיה ּלָּ נָּ  ● לֹׁא יִּ ר ּכוֹׁ ים ֲאׁשֶ בִּ כָּ ֵרַח ְוכוֹׁ י ֶאְרֶאה... יָּ הּכִּ ֶרּנּו... ... ְנּתָּ ְזּכְ י תִּ ׁש ּכִּ נוֹׁ ה א  מָּ

ה )איוב כה ד ● )תהלים ח ד( ּמָּ ׁש רִּ נוֹׁ י א  יל... ַאף ּכִּ ֵרַח ְולֹׁא ַיֲאהִּ ם ֵאל... ֵהן ַעד יָּ ׁש עִּ נוֹׁ ק א  ְצּדַ   ● ו(-ּוַמה ּיִּ
ה )תהלים קלט ה( כָּ ּפֶ ַלי ּכַ ת עָּ ׁשֶ י ַוּתָּ נִּ ֶקֶדם ַצְרּתָּ ר וָּ חוֹׁ ֶמר  ● אָּ ה חָּ ּתֶ ׁשְ ב ּתִּ   ● (יד)דברים לב ְוַדם ֵענָּ

ֶמשׁ  ֶ ֵפךְ  ַהׁשּ ךְ  ֵיהָּ ֵרחַ  ְלחֹׁׁשֶ ם ְוַהּיָּ ְפֵני ְלדָּ א לִּ ם ּבוֹׁ ל ה' יוֹׁ דוֹׁ א )יואל ג ד( ַהּגָּ רָּ  ְוַהּנוֹׁ

 

Luz de Luna  
Álvaro Carrillo, Jaime Dávalos, El Cabrero 
  
En los pechos de los montes me amamanto, 

en los pechos de los montes me amamanto, 

y en las cornisas de los riscos me sostengo. 

Por eso, esta noche, les voy a decir de dónde vengo. 

 

Vengo del ronco tambor de la luna,  

en la memoria del puro animal. 

Soy una astilla de tierra que vuelve 

hacia su antigua raíz mineral.  

 

Vengo de adentro del hombre dormío, 

vengo de adentro del hombre dormío. 

Bajo la tierra gredosa y carnal 

rama de sangre, florezco en el vino 

y el amor bárbaro del carnaval. 

 

Yo quiero luz de luna, 

yo quiero luz de luna, 

yo quiero luz de luna para mi noche triste, 

para pensar divina, la ilusión que me trajiste, 

para sentirte mía, mía tú como ninguna. 

Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. 

  

Como todo mortal, 

como todo mortal, me pregunto quién soy, 

y a dar con la verdad no acierto. 

Me aseguran que soy criatura de Dios, 

mas yo como un retoño de la tierra, me siento, 

como todo mortal. 

 

Yo siento tus amarras como lazos, 

como garras, que me ahogan en la playa 

de la farra y del dolor. 

Si llevo tus cadenas a rastras, 

en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. 

 

Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, 

 )תרגום: אברם העברי( אור הירח

 אלברו קריז'ו, חיימה דאבלוס, אל קאבררו
 

 ינקתי, מהםהרים החיק ב
 ינקתי, מהםהרים החיק ב

 .ביובקצות הצוקים שאחזו 
 ין באתי.אמלך  אגידהלילה,  ובכן,

 

ּפוֹׁ  באתי  ,הירח של הצרוד מּתֻ
י, טהור זיכרון מתוך תִּ  .ַחּיָּ
 ישוב אשר עפר של רסיס אני
 .העתיק מחצבתו צור שורש אל
 

 הנרדם, האדם של מקרבו באתי
 .הנרדם האדם של מקרבו באתי
 ,הבשרית הגיר לאדמת מתחת

ם, פורח ענף  היין, -מגפן מדּמֵ
 הקרנבל. של הפראית האהבהומ
 

 אני רוצה את אור הירח,
 אני רוצה את אור הירח,

 לילי החשוך,אני רוצה את אור הירח עבור 
 ,לי שנתת האשליה את לאלוהית, שאחשוב כדי

 אחרת. אין כמו עבורי כדי שארגיש שאת שלי, את
 הירח. אור עוד לי היה לא, הלכת מאז

 
 תמותה,-כמו כל בן
 , אני תוהה מי אני.תמותה-כמו כל בן

 ולאמת, איני מצליח להגיע.
 שאני יציר כפיו של האל, בטוח אני
 מצטער,, האדמה מן אני עפר אבל

 תמותה.-כמו כל בן

 
 כבלים, כמו קשרייך את מרגיש אני

 חוף אל אותי העוגן, המושכים כשיני
 והסבל. השמחה

 שלשלאותייך, את לשאת עלי אם
 .ירח, תכול כמו אין אחר-בלילה דומם, ליל חצי

 
 הירח... אור עוד לי היה לא, הלכת מאז

 


