ֿפון ציקל "ייִדן"
א
אײנגעשּפַאנט
ַ
אין ֿפַארזשַאװערט סקריּפענדיקן װָאגן
ֿפון די אומות,
ֿפירן מיר ֿפון שטָאט צו שטָאט
ֿפעסלעך בלוט.
װּו מיר קומען ָאן ,װערט די זריעה ֿפעט;
בײם ייִנגסטן הילך ֿפון אונדזער ַאלטן טריט
לַאכן ֿפרילינגדיק די קינדער ֿפון דעם לַאנד
נָאר מיר
װערן בלַאס.
אײנגעשּפַאנט
ַ
אין צעֿפױלט דורכגעװײקטן װָאגן
ֿפון די אומות,
װערן ַאלע שטעגן אונטער אונדז
זיס און קלעּפיק.
נָאר אונדז קריכט ָאּפ די הױט ֿפון לײב,
מיר זענען נישט בּכוח
אײנבײגןַ ,א לעק טָאן
זיך ַ
אונדזער בלוט און װערן װילד...
אײנגעשּפַאנט
ַ
אין ברײטן ,שװערן ,נַאסן װָאגן
ֿפון די אומות,
ֿפַארבן מיר ָאּפ דעם ָאֿפענעם בוזעם
ֿפון דעם זומערדיקן טָאג
אױף רױט,
און ַאז מיר בַאגעגענען
בײ ַא שָאסײ,
װײסן שטײן ַ
ַא ַ
צעװײנען מיר זיך ביז מיר װערן מיד.
מיד.
גרָא־בלײערן
ַ
הַאלב טױט
שּפרײזן מיר און שלָאֿפן
ַ
צוֿפרידענע,
װָאס אונטער אונדז איז װײך די ערד

װי ַא קישן.
און קײנער שּפירט נישטַ ,אז דער זױל
איז ָאנגעקלעּפט מיט שטיקלעך ֿפלײש
ֿפון ּפוכיקע קינדער.
ב
גוייִם,
אײערע גרױע אױגן
ֿפון ַ
בליצט ַארױס ַא מעסער
אױסגעדרײט מיטן שּפיץ
זײט.
גלײך צו אונדזער ַ
ַ
אײך שרעקט די שטילקײט
ַ
ֿפון אונדזער שלָאף.
װי שימשונס ּכוח איז געלעגן
זײנע טיֿפע הָאר,
אינעם טונקל ֿפון ַ
ַאזױ איז אונדזער לעבן װָאר
דורכן חלום.
אײך
װילדער ּפחד מַאטערט ַ
ֿפַאר דעם ַאנטשװיגענעם ֿפַארלַאנג,
דרײצן מיליָאנען ריכטער
װָאס ַ
בײ זיך אין שױס.
הָאדעװען ַ
און ַאז דָאס גרױע ֿפענצטערל
אײער אױג מַאכט זיך אױף –
ֿפון ַ
הענגט דָארט גרײט ַא מעסער
אױסגעדרײט מיטן שּפיץ
זײט.
גלײך צו אונדזער ַ
ַ
________________________________
*די צװײ שטַארקע לידער ֿפון דעם קדוש יׂשראל שטערן ז"ל זענען קענטיק ֿפון ַא גרעסערן ציקל .די לידער
אײנדרוק װי דער ּפָאעט װָאלט זײ געשריבן ערֿב די חורבן־יָארןָ ,אדער אין סַאמע געטָאָ .אבער
מַאכן דעם ַ
ס'איז ניט ַאזױ׃ דָאס ערשטע ליד איז געדרוקט געװען אין צענטרַאל־ָארגַאן ֿפון צעירי ציון אין װַארשע
מײ  ,1291און דָאס צװײטע – אין זעלבן זשורנַאל דעם 3טן יוני ( .1291רעד,,.די
בעֿפרײאונג ,דעם 5טן ַ
ַ
גָאלדענע קײט" ,1211נ.
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