
מענטשן בײטָאגַא די תֿפילה ֿפון   
 

װײסער טָאג, װָאס אין דיר זײנען אױֿפגעמַאכט ,טָאג  
און די גאסן ליגן ָאֿפן, –אלע ֿפארבן   

 װי אױֿפגעמַאכטע טײסטערס ֿפון ֿפארשװענדער
,בעלי־צדקות, און אלע ברואים און געװענדער  

 אלע מענטשן און די װענט, װָאס זײנען אײנגעשלָאֿפן
װעלכע רײדן מיט קָאלירן , דןלערהײט, און די שישטײענדיק  

  –  און װילן די קרעמער ֿפאר ּפָאעטן מַאכן...
 אין זײ ַאלע, אין יעדן שטײן, אין יעדן שטרױ, אין ַאלע זַאכן

רעם,ַאײן גוטסקײט, טָאג, שײנענדיק און װדזיצט   

  –כטער א ליכט ײלבערנע לִיװי עס לעבט אין ז
 

,כטנדיק געזיכטַײװיל ֿפילן אױף מיר דײן ל איך בין אױך ַא זאך און  
 איך װיל דײנע שלײֿפן זָאלן ארױסװישן ֿפון מײנע קנײטשן

און איך זָאל געבענטשט זײן מיט ָאֿפנקײט ,ײטהיעדער ֿפארבָארגנ  
,װי דער ֿפָארמַאן הַאלט אין מיטן גאס דָאס ֿפערד בײ די לײטשן  

מיט קרײד. װי דער ייד שרײבט ֿפרײ אױף זײן טיר די ציֿפערן  
 

נדן ֿפון מײן געמיט,יזָאל יעדע ֿפארשטעלטקײט ֿפארשװ  
 װי עס שטַארבט ָאּפ די שװַארצקײט ֿפון אײזן, װען דָאס אײזן גליט,

 לָאמיך אין דײן ברענענדיקן שײן געלײטערט זײן
.און זען מער װי עס איז געשען ,און זען דָאס װָאס קײנער זעט נישט  

ָאן צױם װערן געזען.  ן זינד,כָאטש לָאמיך ַאלײן ָא , לּפחות  
 

 ֿפארװָאס איז יעדער סלוּפ און יעדער דַאך
,איבער זײן אײגענעם געשטַאלט ַא הַאר  

 און ֿפארװָאס לָאז איך ארָאּפ די ברעמען?
 צי בין איך ערגער ֿפונעם טרָאטוַאר,

 װָאס ליגט צוֿפרידן און דארף זיך נישט שעמען
... צו קוקן דעם הימל אין די אױגן?  

 
נען,יזָאל יעדע בַאהעלטעניש ֿפון מיר ַאנטר  

 כ'װיל מײן לעבן אין סודות נישט ֿפארשּפַארן.
  –נען יאיך װיל אין דײנע הענט, טָאג, מיך געֿפ

 העלף מיר זײן װי דו, און קײנעם נישט נַארן.
 

צעעֿפנט ברײט.איך הָאב די ֿפענצטער ֿפון מײן הױז און מײנע אױגן  ,זעסט  
װי א קײט, , הָאט מײן שװעל ארומגענומען ז א ֿפרױַאאון   



ֿפארטרָאגן. הָאב איך געענטֿפערט׃ קום נישט מער, איך קָאן דיך נישט  
 

ָאדער העכסטנס מָארגן זָאגן׃ און ַא צװײטער װעל איך נָאך הײנט  
...שענער װָאלט געװען די װעלט, װען זי שטײט אױף דײנע ֿפיס  

 
 איך װיל נישט אין מײנע הײסע געבעטן

 זָאל ארײנכַאּפן זיך א ֿפרעמדער געדַאנק.
 צי קען איך נישט ֿפרײען זיך רײן, װי א זַאנג,

ז דו זָאלסט אים גלעטן?ַא ,רטַאװען ער הָאט זיך דערװ  
 

רװָאס זָאל די נַאכטַאטָא ֿפ שעֿפעניש,ַאאיך בין דָאך אױך א ב  
 מיך אומעטום יָאגן מיט איר לעצטן ביסל קלָאג?

װָאס לױֿפט אום אין לַאכט , הונט בין איך ערגער ֿפונעם  
?! און טרָאגט אין די קודלעס דיך, ֿפולער טָאג  

 
 ָאדער אֿפשר קלעּפט נָאך אין מיר עּפעס טונקלס

 און אין דעם געװעב ֿפון קעגנשטַאנדן
,גײט מײן בליק ֿפארלױרן  

א געװיטער... אין יך ַאמָאלזװי דו, טָאג, אלײן ֿפארלירסט   
 

דָאך געֿפעסטיקט מיט טױזנט װײסע בַאנדן נָאר איצטער ביסטו  
שטײען װַאך און זײנען דײנע היטער סאון ַאלע גערטנ  

און שטעט זײנען דײנע גיטער ,און ביסט די קרױן ֿפון יעדן דָארף  
.דעם שניטער און ֿפון שטוב ארױס ,און טרײבסט די תבואה ֿפון דער ערד  

 שלָאג מיך אױך מיט דײנע גָאלדענע ריטער
,געדרײ-ג מיך ארױס ֿפון יעדער נעץ און בלױען ָאדעראון יָא  

 און זָאלן די זַאכן
... מיך א ליכטיקן זען בײ זײערע רַאנדן  

 
.זעסט? כ'הָאב ֿפארגעסן אלע שּפרוכן ֿפון בײנַאכט  

.בין מתּפללנישט אױף שרעק הענגט מײן הַארץ װען איך   
ֿפינצטערניש יאיך װיל נישט אז ד  

ן הַאנט,זָאל ַארָאּפשװערן מײ  
 װען איך שטרעק זי צום געבעט.

 נײן. גרָאד דענסטמָאל, װען איך הער דײנע טריט, הױכער טָאג,
װי א ֿפָאן אין אלע עקן , װען די ֿפרײד צעװיקלט זיך  

– און מענטשן װילן נישט דַאװנען, װײל זײ דארֿפן זיך נישט שרעקן  
 גרָאד װען איך הער דײנע שּפרײזן, גרױסער טָאג,

ז מײן תֿפילהַא ,ךװיל אי  
ּפגםזָאל זײן טיף און ָאן ַא    



–, װי דער געלעכטער ֿפון די קינדער אױֿפן הױף  
 

אז מײן תֿפילה ,װיל איך  
 זָאל זײן טרײסטנדיק און ֿפרום,

  –װי די לידער ֿפון מײן שכן זיצנדיק אין װארשטַאט 
 װיל איך ַאז אין מײן תֿפילה

ײזָאל זײן אזױֿפיל הײליקײט און געװײנער  
 װי אין דעם שּפרײזן ֿפון א דיכטער דורכן צימער

  –ן דעם אמת אין א װערק דלעכן אױסֿפיָאנ
ז מײן תֿפילה,ַא ,װיל איך  

  ,זָאל זײן ַא ליבע־בריװ צװישן אונדז
 ביז דו װעסט ארױֿפֿפַאלן אױף מײן הַאלדז, װײסער טָאג,

  און איך װעל אױֿפגײן אין דיר אינגַאנצן, װײסער טָאג!

 

(1928) 


