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AN ANT SCURRY - Efe Duyan
the end of the world is nigh
and this too bright southwester
beats off our faces, triggering migraine
at times our dreams do come true
leaving long lines on the shinebone
a thick blue pus melts the stitches and drips
as from within a cat scratches,who wants you
to open the window,
like some effervescent tablet
I toss all my thoughts on revolution
into water before I go to bed
I really love, for some reason, The Theses on
Feuerbach
then later I stuff the dreams I want to recall
into a water bottle
I am watching an ant scurry
in frenzy, taking notes
for the long speech
I plan to make
when the end of the world arrives
like a hawk
whose heart has just stopped
yet drifts awhile on the air

אפה דויאן  -נמלה מתרוצצת
תרגום :מתי שמואלוף
סֹוף הָ עֹולָ ם ָקרב
רֹום־מע ֲָרב
ַ
וְהָ אֹור הַ בָ ִהיר ִמ ַדי ֶׁש ַמגִ יעַ ִמ ְד
הֹולם ְבפָ נינּוְ ,מעֹורר ִמיגְ רנָה
ִל ְפעָ ִמים חֲ לֹומֹותינּו ִמ ְתג ְַש ִמים
ַמ ְש ִא ִירים שּורֹות אֲ רֻ ּכֹות עַ ל עֶׁ צֶׁ ם הַ שֹוק
מֻ גְ לָ ה ּכְ חֻ לָ ה ְס ִמיכָה ְמ ִמסָ ה אֶׁ ת הַ ְתפָ ִרים
ּומטַ ְפטֶׁ פֶׁ ת
ְ
ּכְ מֹו ִמתֹוְך ְש ִריטֹות חָ תּול ֶׁשרֹוצֶׁ ה
ֶׁש ִת ְפ ַתח אֶׁ ת הַ חַ לֹון,
ּכְ מֹו טַ ְב ִליָה ִמ ְתמֹוסֶׁ סֶׁ ת
אֲ נִ י ַמ ְש ִליְך אֶׁ ת ּכָל ַמ ְח ְשבֹו ַתי עַ ל הַ ַמ ְהפ ָכה
ְלתֹוְך הַ ַמיִם ִל ְפני ֶׁשאֲ ִני הֹולְך לִ ישן
שּום־מה אֶׁ ת הַ תזֹות עַ ל
ָ
אֲ נִ י בֶׁ אֱ ֶׁמת אֹוהב ִמ
פֹוי ְֶׁרבָ ך
אַ חַ ר ּכְָך אֲ נִ י דֹוחס אֶׁ ת הַ חֲ לֹומֹות ֶׁשאֲ נִ י רֹוצֶׁ ה
ְל ִהזָ כר בָ הֶׁ ם
ְלתֹוְך בַ ְקבּוק ַמיִם
אֲ נִ י ִמ ְתבֹונן בַ נְ ָמלָ ה הַ ִמ ְתרֹוצֶׁ ֶׁצת
ְבטרּוף ,רֹושם הֶׁ עָ רֹות
לַ נְ אּום הָ אָ רְך
ֶׁשאֲ נִ י ִמ ְתּכַּון לָ שאת
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