
35ז. ),ב(בן, ױלידער פון חורבן און לידער פון גל  ─טלין   ײאהרן צ    ישראל שטערן  

 

שטערן,  ַײי די דרװש מער ּפהי ָאן דױסן איז שױדר  

רטן די הבדלה.װַאל ָאז. זױר ס'יז חושכ'דיק אין הָאנ  

.ישראל שטערןרברענגט ער מיט ַאשטיל פ דעם שבת. רלענגערןַאיל פװטער ַאן פַײמ   

ט. ײרצקװַאן עולם מלא פון שַאס'יז   – ערט אין צימערװט ײרצקװַאמין ש ַאזַא  

.ישראל שטערן ,ײגעשר ַאסטיק ַאלוצלונג גיט ער קורץ און הּפ  

ס דער שמועס.ױדער אױט אין שײס'ג  

... ײז  ָאען ... דװגע  ײזשטערן:  ,מלטַאס איז געשען? ער שטװָא  

ער?װער, װ  ─  

...די חברה ... ײנו, ז     ─     

?איז די חברה- אוװחברה?  ַארַאס'  ─    

בט השם,ױפן... נו, געלָאגעלַײרבַאאו? פװ    ─ 

   ─  נעם ַאן מיך, ָאט ַאּפכ ַאלט װָאן מער... געױש ָאנישט

קשיא? ַאט ַײל-רהבף די חױעס אּפס'יז ע  

שע ...ַאנ- שעװַאן ַײק ָאך נישטָאאיז ד ײז ַײב  

ן!ױאון ש  ─ ַאּפכ ַא  

 

לן.ּפױנדערע אין ַאן ַאכט ַאנ ַארן. ס'יז ָאן יענַײריבער זַא  

רעװָאך. מחבלים װָא-לַײװר פון טָאך, נװָאכט פון גוטַאנישט נ  

לט.ַאגעשט- טש אין מענטשָאלכל הדעות, כ  

לן, ױק ײ. זַײרבַאפליען נישט פ ײז   

רעָאיז די פולע און די ג'רברענען. סַאען, פװזעַארגַאפ  

?  ישראל שטערןלן. און ּפױד אין ִיכט איבער דעם יַאנ  



געלעגןלענער, װָאגעש ַאען ער איז, פון הונגער װ  

ערן, װלט איך שװָא   ─רשע'ס חורבות  װַאף ױנק אַאצ- אין גסיסה  

,י ד פער, מיט ױלַײרבַאדי פ , ע נ ע י  פגעבונדןױט צונָאז ער הַא  

הי.  ָאבן הי, דַײעלט און בלװננעמען די ַײילן אװס װָא  

ט ער געמורמלט:ָארבנדיק הַאז שטַא, בט זיך מירױאון ס'גל  

.. ײ"ז  

ײ, דערגײגט ? דו ָא... און ג ָאגעבליבן ד  

─    ָאן נישטױנער שײנס ער קלערט זיך ... קױזַאס װָא  

..." ײות ... זּפ... די קלי ײז זױבל  

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 (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. 

 

 

 

 

 

 


