
 )ַא ּפָאר פרַאגמענטן(.

"עקשן ַאן דִיַא י„פון דער ּפָאעמע    

 מָאטָא:

".מענטש-לופט ַא איז דִיַא י„  

 )די מיינונג פון מַאנכע גויים און 

(.דןִיּפון ַאלע י  

 

:ַאזוי ַאמָאל זָאגט עקשן ַאן דִיאון ַא י  

 ניין! איך בין נישט דער ווינט, איך בין דער ווַאלד.

איז אומהיימלעכקייט אין מיין געצעלט, דערפַאר  

 און חושך בַאפַאלט דָאס הַארץ פון די שטַאמען,

 און גײט ַא שטורעם, גײט ער צו מיר,

 ווייל איך בין דער ווַאלד.

 

די ערד קלַאמערט זיך אין מיר,      

 דורך מיינע ָאדערן ציט זי זיך ַארויף און ווַאקסט.

 זַאמד און הימל פלעכטן זיך צונויף

 איּבער מיין ַאלטן צעּפַאטלטן קשַאקיקן קָאּפ.

 טרעפט ַאמָאל: איך וויין און וויין ַאריין אין זַאמד,

 שטײ איך ביז די קני אין ּבלָאטיקן שלוים,

 און ווער עס בַאזוכט מיך, פַארשילט זיין געּביין,

 און שילט מיך, ווָאס כ'הָאב נישט קיין ווַארעמע היים,

שימל און פויליקן מָאך,נָאר נַאסקייט און   

— — —און דָאך   

 

 *     *     *      *    *      *      *      * 
 

איך בין דער ווַאלד און הָאב ליב מיינע צווייגן.       
–נָאר זיי, מיינע קינדער, זענען כמורנע און שווייגן   

 ַאזוי קַאלט, ַאזוי טיף, ַאזוי שווער,
לען זיך הין און הערצווייגן צווייפלען און קווענק  

 און ּבויגן פַארציטערט זיך איין פַאר דעם ווינט,



 ווָאס קילט און כָאכָאטשעט און רייסט זיי די לָאקן,
 כָאטש דער ווינט איז דערשרָאקן, איז ַאליין דערשרָאקן...

 ציען מיינע צווייגן די ָארעמס צום לויפן,
יטשטרעקן זיך, צַאּפלען און שמַאכטן נָאך ווייטקי  
 און זענען פָאר בענקשַאפט ַאזש טונקל און דַאר.

 זיי רוען נישט איין און שוידערן, זוכן
 און ווַאנדערן, ווַאנדערן, ווַאנדערן שטענדיק,

 כָאטש זיי שטייען געשמידטע מיט ווָארצלען צום ָארט...
 מיינע ווַאקסנדע קינדער זענען גערָאטן אין מיר:

פַארשליסט נישט די טיר:ַאלץ, ווָאס איז אייביק,   
 איך, ווי די ערד, מיר זענען ּתמיד אין גַאנג,

מיט מיר גייט געזַאנג  און גייענדיק הער איך:  
וינען בַאקָאּפנס ּביי מיר,א וינען נישט ערגעץ און וואפון פויגל, ווָאס וו  

 און מיט זייערע נעסטן ווערן רייך מיינע קרוינען.
-----------------------------------------------------------------  

 דער מָאמענט )ווַארשע(
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