ישראל שטערן

אהרן צײטלין ─ לידער פון חורבן און לידער פון גלױבן) ,ב(,ז35 .

דרױסן איז שױן דאָ היפּש מער װי די דרײַ שטערן,
נאָר ס'יז חושכ'דיק אין הױז .זאָל װאַרטן די הבדלה.
מײַן פאַטער װיל פאַרלענגערן דעם שבת .שטיל פאַרברענגט ער מיט ישראל שטערן.
אַזאַ מין שװאַרצקײט װערט אין צימער – ס'יז אַן עולם מלא פון שװאַרצקײט.
פּלוצלונג גיט ער קורץ און האַסטיק אַ געשרײ ,ישראל שטערן.
ס'גײט אין שױדער אױס דער שמועס.
װאָס איז געשען? ער שטאַמלט ,שטערן :זײ געװען  ...דאָ זײ ...
─ װער ,װער?
─

נו ,זײ ...די חברה ...

─ ס'אַראַ חברה? װאו-איז די חברה?
─ װאו? פאַרבײַגעלאָפן ...נו ,געלױבט השם,
נישטאָ שױן מער ...געװאָלט אַ כאַפּ טאָן מיך ,אַ נעם ─
ס'יז עפּעס אױף די חברה-לײַט אַ קשיא?
בײַ זײ איז דאָך נישטאָ קײַן װאַשע-נאַשע ...
אַ כאַפּ ─ און שױן!

אַריבער זײַנען יאָרן .ס'יז אַ נאַכט אַן אַנדערע אין פּױלן.
נישט נאַכט פון גוטװאָך ,נאָר פון טײַװל-װאָך .מחבלים װאָרע
לכל הדעות ,כאָטש אין מענטש-געשטאַלט.
זײ פליען נישט פאַרבײַ .זײ קױלן,
פאַרגאַזעװען ,פאַרברענען .ס'יז די פולע און די גאָרע
נאַכט איבער דעם ייִד אין פּױלן .און ישראל שטערן ?

װען ער איז ,פון הונגער אַ געשװאָלענער ,געלעגן
אין גסיסה-צאַנק אױף װאַרשע'ס חורבות ─ װאָלט איך שװערן,
אַז ער האָט צונױפגעבונדן י ע נ ע  ,די פאַרבײַלױפער ,מיט ד י,
װאָס װילן אײַננעמען די װעלט און בלײַבן הי ,דאָ הי.
און ס'גלױבט זיך מיר ,אַז שטאַרבנדיק האָט ער געמורמלט:
"זײ ..
געבליבן דאָ  ...און גאָט ? דו גײ ,דערגײ
װאָס אַזױנס ער קלערט זיך  ...קײנער שױן נישטאָ

─

בלױז זײ  ...די קליפּות  ...זײ "...
---------------------------------------------------------------------------(Ed., 2016) :Shtern lived with the Zeitlins when he first came to Warsaw, so the
poem has a factual basis and informs about his mental condition then..
We are grateful to Dr Nathan Wolski (Monash University, Melbourne) for
drawing attention to this poem.

