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 די ֿפַארליבטע דעמערונג איז אומגעֿפַאלן. אױֿפן בַארג שטײט די נַאכט,
דעם שטורעם. –אין בײדע הענט   

,ןעדי שטילקײט ֿפון די טַײכן הָאט ֿפַאר חרּפה זיך דערטרונק  
סן זײער ֿפרישע רױטע צונג.דער טונקל הָאט ַארױסגערי  

 שרַײען שטומע װַײטקײטן װי װַײט ס'איז נַאכט געװָארן
 און די געליבטע הילף ֿפַארלָאשן.

 דָאס הַארץ װעט ַארױסֿפַאלן, ֿפַארמַאך די ֿפענצטער.
                                                 __________________________  

 
כט װַאנדערט זיס אים דורכן גומען,דער ריח ֿפון ֿפַארנַא  

די אױגן הַאלט דער ֿפישער נָאך זַײן נעץ ןמיט גָאלד־שירײם אי  
 און שלעּפט ַארױס... זַײן צעװַאקסענע, שװַארצע, דָארשטיקע געשטַאלט.

 מיר שּפיגלען זיך אין שטורעם.
ש טיף,יװָאלקנס שרַײען טיף, זיבנהימל  
איבערן קָאּפ,ֿפַאלן מיר ַארַײן מיט דער נַאכט   

 און לָאזן ַארָאּפ ֿפון די ָארעמס די ּפורּפורדיקע קינדהײט...
 װי קַאלט װינטן שטעכן די צַארטע הױט ֿפון ֿפירמַאמענט.

ץ װעט ַאנטלױֿפן, ֿפַארמַאך די ֿפענצטער.ַארדָאס ה  
 

 אין געקילטע טיכער װיקלען שָאטנס װי ַא קינד די אײנזַאמקײט.
עץ צװישן ֿפעלד און דעמערונג,ֿפירן זי צום װײכן גרענ  

 װּו בײמער לעבן אַײנגעבױגן
ֿפיל שװַײגן...אונטער דער לַאסט ֿפון צו  

װינט!-װיג, װיג, ָאװנט –מַאכן מיר די אױגן צו   
 ֿפַארקלעמען מיר די װִיעס ֿפעסט׃ ּפינטלעך... ליכטלעך... טַאנצן... שװעבן...

– –אונדזער לעבן אין קָאלירן לױֿפט שּפַאצירן דער שלָאף ֿפון   
 טָא װער זשע קלַאּפט אין װַײטסטן טױער?

 און ַאז מיר עֿפענען זיך אױף׃
די בַאנג־בלָא־געָארעמטע ערד און הימל   

 הָאט ַא בליץ די העלדזער דורכגעמעסערט.
 װי בלוטיקע ָאדערן צִיען זיך שטרָאמען, ֿפַארנַארן טיף אין נַאסע גריבער

ן בענקשַאֿפט.דעם מענטש צוזַאמען מיט זײַ   
עק ראונדזערע רױטע אױגן שװימען העט, װּו דער טונקלסטע  

 דונערט שױן דעם געזַאנג ֿפון דער נַאכט
 און די ערשטע שטערן לַאכן

 שלעכט



 מיט ַארַײנגעזעצטע זילבערנע אױגן.
 דעכער הָאבן נישט װּו זיך בַאהַאלטן

 און רַײסן ֿפון זיך שטיקער,
 װַארֿפן קרבנות דעם שטורעם...

ֿפַארמַאך די ֿפענצטער! –און דָאס הַארץ?   
 

                                                      *  
 

 װי קָאן מען ַאלײן זַײן?
 דער שטורעם איז דָא, און דער מענטש איז אין שטורעם,

ֿפון הימל... –און דער מענטש איז זיך װַײט װי װָאלקן    
 

 איז עמעץ נָאך אונטן?
 די ערד כַאּפן שטורעמס צו זיך אױף די ַאקסלען און דער מענטש איז זיך װַײט,

 ַאן אױֿפגעהױבענער ֿפליגל... װי קָאן מען ַאלײן זַײן?
 

 װי קָאן מען ַא שטײן זַײן, דער שטײן איז קײן שטײן נישט, דער שטײן איז ַא הײסער
 און קָאכט זיסע ברוקן ֿפון בלוט.

 
ער װױנט הַײנט ַאלײן?װ  

טרעּפ ֿפון װינט,-שװײס לױֿפן אײנזַאמקײטן איבער שװינדל-אין ַאנגסט  
: –ברִיען ָאּפגעװײנטע הענט אין צעֿפלַאמטן הָאריזָאנט   

 אֿפשר הענגט דָארט זײער שולד...
 

לװי קָאן מען ַאלײן זַײן און רײן זַײן און טיף זַײן, צום זַאמדיקן רַאנד שרַײט דער קרישטָא  
 ֿפון ַא טַײך, װּו ַא מענטש שטײט און װײנט

נאה צו די ֿפיש...יאױס ק  
 
 

.דער שטרָאם ֿפון די הערצער איז ַאריבער די ברעגעס  
 שטײען׃ בַאגינען און מיטָאג און ָאװנט ביזן בױך אין געװיסער.

ט זיך...פשיֿפל װַאר דָאס שיֿפט זיך די רוִיקײט ַאהין און  
 

ן?װי קָאן מען ַאלײן זײַ   
 אין טרױם טרױמט דער שטורעם, װי ַאן אַײזערנע צונג

 אין ַא זילבערנעם גלָאק...
 

 דעמערונגען װעקן אױף דעם זַײד ֿפון זײער דרימל,
 רַײסן זיך ֿפון בלָאען בעט מיט ַא יללה: כמַארעס גײען

 און מיר גײען אונטער!



 
 װער איז איצט ַאלײן?

װי ַא קללה. אױף די מידע מַאטע שױבן ֿפַאלט די נַאכט  
ָאל הָאט זי נישט געװיזן ַאזַא גרױסן װילדן קָאּפ()נָאך קײןמ  

 שױדערן די ֿפענצטער. די שמָאלע שװַאכע װַײסע רַאמען גײען אױס.
 די װענט בײגן זיך אין טונקל, בַאהָאנגענע מיט שװערע שָאטנס,

 װי בילדער
ױנט הַײנט ַאלײן?אֿפון געשטָארבענע געליבטע. װער װ  
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