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תרגום טלי אלוהב  שירים מאת אלן רדנר  
 
 

(I used to do a lot with words) 
 

 חול בעיניים
 

 אשף הייתי עם מילים
 עד שביום בהיר

 גיליתי שהן רק תרמית
 וכמה שתסביר

 אף פעם לא תקלע בדיוק
 וגם אם תמהר

 לא חשוב כמה תאמר
 תמיד יהיה יותר.

 
 כמו: אם תאמר ששם זה מעלה

 הרי זה כאן -מטה
 יש כאלה שחושבים
 שתפסו את העניין

 אבל בעצם רק שמעו
 באוזן צליל קטן

 אשר נשמע נכון כל כך
 ומאליו מובן.

 
 וכדי שלא לשכוח הכיוונים לשמור

 יאחזו בכוח, אך זה לא יעזור
 אז ינסו שנית את המילים לזכור

 כשכל מה שאמרת
 היה כך לאמור

 כאן זה כאן, חבר
 כאן אין מילים יותר.
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(Perfect Black) 
 

 שחור מושלם
 

 הושבתי את עצמי בכסא
 נאנחתי, כנראה מייאוש

 נעצתי עניי בלוח
 בתקווה שאיש לא יחוש

 מבטי אימצתי
 וקיוויתי לראות

 את אותו המראה
 היפה עד מאוד
 כשהלוח נקי

 כשהלוח רחוץ
 השחור המושלם

 בפנים ובחוץ.
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 (His) 
 

 הוא:
 כן, זה נכון שהנערות

 תלובשות בגדים וכך מראו
 אותם דברים בחלומי
 ראיתי אלף פעמים.

 
 אבל עכשיו זה חי ולח,

 זה רק אומר לי: קחעכשיו 
 לטעום,לגעת, אין ברירה

 לתפוס חזק בחדירה
 כי יצר עז כמו המין
 חזק יותר מלהשתין.

 
 
 
 

(Hers) 
 

 היא:
 הבנים, הם מחניפים לי

 אני באה כשהם קוראים לי
 למרות שמשהו אומר לי לכי,

 ל דכי.הכול ילך מדכי א
 

 בחוץ אני מאדימה
 אבל בפנים נהיית חמה
 וקול קטן בי כך לוחש
 שזה כמו לשחק באש.

 
 בעצם, לא כל כך נורא
 לחכות שוב לסטירה
 שבוא תבוא, כי אללי

 לאן שוב מחליקות שפתי
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(Poor Jew) 
 

 יהודי מסכן
 

 נוהג במכונית גרמנית
 מלאה בדלק מערב הסעודית

 עשותכל אותה שנאה, לא יודע מה ל
 אך משהו בי אומר שלא לחכות

 למעגל שייסוב וישוב לאחור
 ההמון שוב יתחיל לשרוף ולבעורכש

 
 נכון שסוף כולנו אל האין
 אך לא יזיק לפקוח עין

 על כל המקובל, המעורר חלחלה
 על ערפל השינה המבחילה
 כי הכאב אולי יעזור להבקיע

 את הפתח האחרון  לשערי רקיע.
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(My Work Is Not) 
 

 דתיעבו
 

 עבודתי אינה תלויה
 בעוד שורה, בעוד שירה

 הכול תלוי במנוחתי
 בתוך ליבי, בנשמתי

 
 על כן חדלו, עזבו אותי
 עם הדרישות והתביעות
 לתמוך, לתת את עזרתי
 למטרות כל כך קטנות

 
 אך אם לרוחכם מעוף

 אלך אתכם, כן, עד הסוף
 להתהולל בין הפרחים
 להלל שמיים והרים

 
 או להקיז טיפה של דם
 כי לפעמים, מפה או שם

 האל יודע מהיכן
 שוקע מאפיל ענן.
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(Contemptuous Ladies) 
 

 בוז הגבירות
 

 אחת ולתמיד
 שיהיה כאן ברור

 אסור ומותר
 זה לא שם הספור

 כמו אדם וחווה
 תפוח והשאר

 שנחשוב כולכ
 חטא לעיקר.נ

 
 הו אחיותיי
 אמהות שלי
 אהובותיי

 ן הנקבהכולכן, מיעל 
 עול נפל

 נטל אהבה
 משא דאגה

 העזתןרק  לו
 לשאת את הכולהיה בכוחכן 

 
 כוחות תשלבו אם

 ואתן כה רבות
 כעשןהקנאה תתפוגג כי אז 
 כמו פעם מכס הגבירות ייתמר

 אל האב האחד שידענו מזמן.
 

 אל תתנו לילדים
 וגילם לא חשוב

 את אהבתכן להגביל
 ולבנות לכן כלוב

 ויאמרו הם שריר הוא
 ויאמרו הוא אמת

 אך כל זאת מפחד אתכן לאבד,
 וככל שתהיה אהבתכן טהורה

 יתמלאו במורא -לאחר אם תתנוה
 ואתכן בכוחם הזעיר, המתוק
 בכל מאודם ינסו הם לחנוק.

 
 כשאהבה לעזור מבקשת
 היא נראית כנותנת חסות

 כשאהבה את עצמה מחלקת
 היא עשויה להראות כרכושנות

 כשאהבה לשחרר שואלת
 יתים נראית חסרת לבהיא ע

 וכשאהבה רוצה להיות
 בדרכה היא גורמת כאב.
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 אז גבירות יקרות
 אמצו כוח להיות

 עצמכן כשאתן צעירות
 .גם בוגרות
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(The Crow) 

 
ריאת העורבק  

 
 העורב אות נתן.

 הגיע הזמן
 ללכת מכאן.

 אך אל תתאבלו
 ואין צורך לסבול

 בזה המופע
 ראיתי הכול.

 כי תכלית העניין
ות כי חלוםהיא לרא  

 ולדעת ממנו
 לצאת בשלום.

 
*** 
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How good I am 

 
 אני כה טוב

 אני כה טוב, טהור וזך
 זאת אשמתם, ברור שכך

 הכול בגלל האחרים
 אכזריים ונבערים

 שמתעמרים בי יום וליל
 אוי, כמה שאני סובל

 
 מאז הפכתי רוחני
 אני בטוח שאני

 כה טוב,
 אם רק יכלו לראות אותי

ם כמותילו רק יהיו טובי  
 הכול יהיה ממש מושלם
 שלום ישרור, יאיר עולם
 אם רק יהיו כמוני גם.

 
 לו רק ידעו את האמת
 על כל מה שעלי לשאת

 שנאת חינם, שנאת אחר
 אני איתם לא מדבר.

 
 וכמה זה יהיה נורא

 אם גם להם אני נראה
 איני ראוי לשם אדם

 כמו שאני רואה אותם.
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


