פֿון שפּיטאָל *
מיר זענען שולדיק .מיר האָבן געקראָגן ציגל און לײם אַ פּאַלאַץ צו שטעלן.
גאָלדענע שטאַבעס האָט זון צוגעשניטן .דער באַגינען דערלאַנגט סעלעדין אַ פֿול עמער
צו פּוצן די װענט —.איבער אונדז װען מיר שלאָפֿן הענגען חלומות װי פֿאַרביקע סטענגעס.
און בענקט מען נאָך לידער ,שטײט בײַ דער טיר אַ װאָרט פֿון אַ מאַמע און פֿאַרגײט אין אַ זמר.
מיר זענען שולדיק .מ'האָט אונדז געגעבן אַ פּאַלאַץ צו שטעלן .ס'האָט גאָרנישט געפֿעלט — :
װי טױערן רײַכע צעפּראַלן זיך הערצער אױף אױפֿנעמען געסט געזונטע און קראַנקע.
אױבן אַ קראַנץ פֿון פֿײגל װאָס לעבן ; בײַ די זײַטן געשניצטע בערג ,טײַכן ,װעלדער,
און בײַ יעדערן טױער אַ קינד מיט אַ מײַלכל צעלאַכט און צעעפֿנט װי אַ זילבערנע קליאַמקע.
מיר האָבן געהאַט אַ פּאַלאַץ צו בױען .האָט עמעץ פֿאַרשמועסט  :נאָך צײַט ,נאָך צײַט.
מען האָט פֿאַרשפּאַצירט זיך ,געלאָזן אױף הפֿקר די צױמען פֿון דראָט .װי צעגנבֿעטע ציגל
ליגן צעװאָרפֿן איצט אונדזערע טעג בײַ יעדערן פּלױט .און פֿון ליכטיקן פּאַלאַץ
איז אַ חורבֿה געװאָרן .מיר בראָדזשען אין מיסט .אין האַלבער נאַכט סטראַשען גרױס שװאַרצע
פֿליגל.
***
„אַזױ פֿיל עלנט קנעטסטו אײַן אין אונדזער אָרעם זױערטײג,
נאָך דעם קומסטו מיט אַ טענה  :מיר אַנטלױפֿן פֿון דער סעודה,
לאָזן איבער טיש און גלאָז ,נעמען שפּאַנדרעװען דורך פּלעצער,
רעדן רײד צו זיר אַלײן ,זאָגן פֿאַר די גאַסן װידױ.
װער האָט אונדזערע געצעלטן אָנגעפּראָ פּט מיט גרױל ? —
דו כאַ פּסט דעם אָװנט פֿאַרן האַלדז ,הענגסט אים אױף בײַ דעם סופֿיט.
װאָס האָט אונדזער שטוב פֿאַרזינדיקט ? האָסט אין איר געשטעלט אַ תּליה,
און אין יעדן שטיקל באַלקן האָסטו אומגליק אײַנגעשמידט.
און קײנער קאָן נישט איבערטראָגן דעם בין–השמשות פֿון זײַן צימער ;
לאָזט ער שטײן זײַן ברױט און זאַלץ און שטילע פֿרױ און קינד אין װיג
און װאָגלט װוּ די אױגן טראָגן — ,טאָ װער איז שולדיק אױב נישט דער
װאָס האַלט אַ בײַטש אין האַנט און טרײַבט ,שלעפּט װי בהמות אױף אַ שטריק ? “
***
נאָך האָבן די ערשטע דאָס װאָרט נישט געענדיקט — מען הערט שױן אַ צװײטן :
„מיר האָבן װי אַלטע בעלי–בתּים געזאַמלט דאָס גאָלד און דאָס זילבער פֿון שחרית און חצותן,
און אַ גוט זיך געקױפֿט  :געראָטענע פֿעלדער ,פֿרוכטבאַר װי גליק און פֿײַכטע װי בלוט.
און טאָמער װערט רײַף אין שפּעטנאַכט דער טרױער ,נעמען מיר סערפּ פֿון לבֿנה און קאָסען…
מיר האָבן װי יוסטע בעלי–בתּים געשפּאַנט אין אײַזן די טעג װי אָקסן אין אַקער.
מיר האָבן אױך טעג װאָס שפּרײַזן טריט–טריט נאָך די מרה–שחורהס װי קעלבער נאָך קי ;

זענען פּאַסטעכער מיר און היטן זײ זאָלן איבער שטײנער און גריבער נישט ממיתן זיך…
און טעג זענען דאָ צעקרימטע װי קעמלען ; דער הױקער איז הױך ,נאָר זײ פֿאַלן אױף די קני.
און מיר לאַדעװען אָן גליקן פֿון קינדהײט ,מאַנדלען מיט ראָזשינקעס פֿאָרן מיר האַנדלען.
זאַמדיק און טיף איז איטלעכע שעה ,גאַסן נאָך גאַסן װי מידבר–שור װיסט
און הײס ,נאָר מיר פֿאָרן ,מיר זענען בעלי–בתּים — האָסטו אײן מאָל אױף אונדזערע דעכער
אַראָ פּגעשיקט פּלוצלינג אַ שריפֿה פֿון הימל — איצט זע אונדזער פֿאָלװאַרק  :אַש בלױז און
מיסט“.
***
האָבן טרערן אײַנגעשפּאַרטע לאַנג געטריפֿט און דורכגעעגבערט
דעם אַלטן שטײנערנעם יסוד און אַלטע װעלט איז אײַנגעפֿאַלן,
און מענטשן דראַ פּען זיך דורך גרוז ,אָן אױג ,אָן נאָז ,מיט האַלבער פֿוס
טיאָ פּקען זיך דורך בלאָטיק שװאַרצע פֿלעגמעס און דורך גרינע גאַלן ?
האָבן טרערן לאַנג געטריפֿט און דורכגענעצט לײַב און זעל :
װי װײַסע מאַסקעס פֿול מיט לעכער הענגען שרעקעװדיקע טעג,
שטיקער פֿלײש װי שטיקער גיפּס שײלן אַרום זיך און פֿאַרשיטן
און מענטשן װילן אַרױס פֿון דאַנען ,נאָר פֿאַרשטעלט איז יעדער װעג ?
האָבן טרערן לאַנג געטריפֿט  :אַ נעפּל דעקט אײַן יעדן אױסגאַנג,
עס שטיקט אין האַלדז ,כאָטש יעדער האַלדז איז שטאָלץ געשטרעקט זיך צו באַפֿרײַען ? —
די קראַנקע שפּרײַזן שטרױכלענדיק װי דורך ציגל–סטאָסן ,װילן
אַנטלױפֿן — — נאָר זײ פֿאַלן װײנענדיק צום דיל און שרײַען.
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* מיר האָבן באַקומען פֿון חבֿר ישׂראל שטערן אַ לאַנגע פּאָעמע .מיר קענען לײדער… די גאַנצע
פּאָעמע נישט דרוקן .מיר גיבן דאָ אַ פּאָר פֿראַגמענטן ]רעדאַקציע „וואָך“ ,ניו–יאָרק(.
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