
            

 ֿפונעם ציקל׃ "מַאמעס"  

I.   

 דער שענסטער ֿפלי ֿפון א מחנה טױבן
 

טענער ֿפלי ֿפון ַא מחנה טױבןסדער געמָא  
 איז נישט ַאזױ הַארמָאניש און שײן,

 איז נישט ַאזױ נָאענט צום אױבן
 װי דער בליק ֿפון מַאמעס, װען זײ זיצן ַאלײן

 
טיקער װײטנַאכר אין דער טעצאון קוקן דורכן ֿפענ  

 און הָארכן איבער זיך ַא גערױש װי ֿפון ֿפליגל
 און דערקענען די שטימען׃ אײנס לַאכט און אײנס שרײט,

 און אײנס װיל דװקא ַארױסֿפַאלן ֿפון װיגל.
 

און זײ קָאנען נישט ֿפַארשטײן ַאזױ װײך דער דרױסן,   
נַאנדערגעֿפלױגן;וזגעזינד אין זיך ֿפװי זײער הױ  

טער ַאלײןצאון כָאטש זײ זיצן אין דער נַאכט בײם ֿפענ  
 װײנען און לַאכן די קינדער בײ זײ אין די אױגן.

 
 און זײ װײסן׃ גוט און גערעכט איז כביכול און גרױס,

 ער איז די שיף אױף די װָאלקנס און דער דוֿפט אין די גרָאזן,
 און די װָאס זענען ֿפון זײערע לענדן ַארױס

ײנע און ער װעט נישט ֿפַארלָאזן.זענען אױך ז  
 

 אין די ַאלטע הערצער איז ַא גָארטן ֿפון גלױבן,
 ַאז זײערע טעכטער און זין װַאקסן ערגעץ אין גליק.

 און דער שענסטער ֿפלי ֿפון ַא מחנה טריבן
 איז נישט ַאזױ הַארמָאניש װי זײער בליק.

 
 

 

 

II.   

 ַא יונגע מַאמע זינגט
 

 טיף אונטערן װיגעלע
צוֿפיסן מלחייבײ   



 שטײט ַא גָאלדן ציגעלע,
װַאנען זָאלן מענטשן װיסן?ן ֿפו  

 
 און ַאז מען װײסט נישט איז דָאך גוט,

 װעט מען נישט ֿפָארן הַאנדלען,
 דָאס בַאהַאלטנסטע איז בלוט

 און טײערער ֿפון מַאנדלען.
 

 אונטער חיימלס װיגעלע
 שטײט ַא גָאלדן קריגעלע,

רֿפוןקײנער װײסט גָארנישט דע  
 ַאז איך הָאב ַא רײכן זון.

 
 און ַאז מען װײסט נישט איז דָאך גוט,

 יעדער אוצר איז געהײם.
 װען אין הימל צעבליט זיך דער סוד ֿפון בלוט

 װיל די ָאֿפענע זון שױן אונטערגײן.
 

 

III.   

 צװײטע מַאמע זינגט
 

 איז שװער. איז שּפעט. און ַאלע שלָאֿפן.
ט נָאך דעם װינט.טער לױֿפצַא בַאלױכטענער ֿפענ  

 דער, װָאס הָאט זי געליבט, איז ַאנטלָאֿפן
טער לױֿפט נָאך דעם װינט.צװי בַאלױכטענער ֿפענ  

 
 ער איז הײס געװען, און זײנע נעכט
 הָאבן זי שװַארץ געמַאכט װי קױל.

 װער איז שולדיק און װער איז גערעכט?
שענסטן איז איר טעכטערלס מױל.ַאם   

 
ױף איר װי מעטַאל.דָאס צימער דריקט א  

 זײן בילד קלינגט דָא צװישן די װענט.
ן בַאל.עמזײער חתונה הָאט געהַאט ַאן ָאר  

 ָאבער די נַאכט הָאט געהַאט װײך־בלָאע הענט.
 

נדיק דָאס לעבן צערינט.רעגיק כװי שטע  
 שּפעט איז. שװער איז. און ַאלע שלָאֿפן.



טער לױֿפט נָאך דעם װינט.צַא בַאלױכטן ֿפענ  
ר איר טעכטערל הַאלט ס'מײלכעלע ָאֿפן.נָא  

 

IV.   

 דריטע מַאמע זינגט
 

 דָאס רײכע יָאר איז נָאך װײט.
 און מײן זון איז איצט ַאזױ קלײן.

 ער ליגט נָאך דערװײלע און שרײט
 און הָאט נָאך נישט קײן צײן.

 
איז דָאס רײכע יָאר, טװײ  

 און דורך ַאלע טױערן
 קריכן אױס ֿפַאר הונגער די הָאר.

 און די שטערן טרױערן.
 

ך װײט,ָאדָאס רײכע יָאר איז נ  
 נָאך איז ערד נישט מיט זומער בַאֿפַארבט,

 װינטערדיק לַאנג שלָאֿפט די צײט
 און זעט ַא חלום׃ זי שטַארבט.

 
 און זעט ֿפעלדער מיט קָארן מיט רײכן.

 נָאר זי בַאקומט נישט קײן ביס;
 און זעט װײטע געשּפיגלטע טײכן,

 נָאר זי ֿפַאלט ֿפון דָארשט ֿפון די ֿפיס.
 

 איז דָאס ַא חלום ַא בײזער,
 און מײן קינד איז איצט ַאזױ קלײן.

 װער זָאל זײן דער דערלײזער?
נישט קײן צײן׃ך מײן קינד הָאט נָא  

 
 װײט הענגט די קרױן ֿפון דעם טָאג,

דער מַאמען, גװען זײן טַאט װעט זײן בענטשונ  
שטײנערנער בלָאק און די װעלט איז ַא  

─  װָאס קרישלט זיך בײ ברעגעס ֿפון ימען,  
 

 איר גערעכטיקײט איז׃ רודער־שּפור
 װָאס װערט אין װַאסער ֿפַארלױרן,
 און װי זױמען אין שױס ֿפון ַא הור



 װעט איר גאװה גָארנישט געבױרן.
 

לדות־װײ,יוטשעט זיך אין רװעלט קָא  
ען.ֿפעטָארין װעט נישט דערֿפרײמקינָאר די   

 די טעג ֿפַאלן ַארָאּפ װי שנײ
 און בַאגרָאבן דעם מענטש אונטער שנײען.

 
 דער װינטער ציט אױס זיך ַאלץ מער,

 און ַאלץ שװערער קָאשמַארנער דער שלָאף.
 די קעלט שנײדט זיך נענטער ַאהער,

 לָאמיך בַאהיט און בַאשיצט זײן ֿפון שטרָאף.
 

 מײן קינדס אױגן! ַאזױנע אױגן!
שמעקט װי עּפל אין סָאד.און ער   

 ער הָאט נָאך קנַאּפ ֿפון דער ערד געזױגן,
 ֿפון שטרָאף בַאשירם מיך, גָאט!

 
ן,ּפאיך װעל ֿפעסט די ֿפענסטער ֿפַארקלע  

 זָאל אין מײן שטוב נישט ַארײן קײן ֿפַארקילונג;
מקײט, לעבן.עמײן קינד טרָאגט װַאר  

 איך װעל זײן די מוטער ֿפון ֿפרילינג.
 

ונס דריבנע גלידער,מײן ז  
גל זינגען זײ,ײװי קלײנע ֿפ  

 זײנע צײן רײמען זיך װי לידער,
ורך זײ.דװען דיכטערהַארץ לױֿפט   

 
 װי דער ֿפרידן אין ַא װונדער־ֿפַארנַאכט,

 גָאלדיקט שטיל זיך זײן הָאר.
הַאנט איז שױן אױֿפגעמַאכט, טסגָא  

 כָאטש װײט איז צום רײכן יָאר.
 

טונקל און שלעכט, כָאטש דער הימל קוקט  
 כָאטש מענטשן זענען שטיקער געװײן,

 ָאבער איך הער שױן דורך שטילקײט ֿפון נעכט,
 איך הער מײן קינד װַאקסן די צײן.

 
 ער װעט גרױס זײן און שטַארק זײן און קלוג זײן,

 און װי ַא זון־בלום אױֿפגײן מיט ֿפרײד,
 די ֿפונקען ֿפון זײן אױג װעלן גענוג זײן



װַארֿפן ַא ליכטיקע קײטצו ֿפַאר  
 

 ַארום די װָאס שװײגן און לײדן דערשרָאקן,
 ָאדער ֿפַארשעלטן דעם טָאג ֿפון געבױרן,
 ָאדער װַארֿפן, װי מיסט, זיך ֿפון שטָאקן
 ָאדער הָאבן אין בלענד־שּפיל ֿפַארלױרן

 

─:  די טריט ֿפון דעם אײביקן װַאנדערער  
,ם לײבעדָאס בלוט, װָאס גײט שטָאלץ אינ  

 און זײ לעקן די שּפיז, װָאס ַאן ַאנדערער
 שטעכט אין זײ, זײער קינד, זײער װײב.

 
 מײן קינד װעט שטַארק זײן און קלוג זײן און טיף.

,ױזסטער שטערן איז געֿפַאלן אױף מײן הדער שענ  
 כ'הָאב נײן חדשים געשריבן ַא בריװ,

 איצט שיק איך אים אין דער װעלט ַארױס.
 

ַאלע װָאס ֿפילן זָאלן אים לײענען  
 טױערן אױף זײער געזיכט.

 גָאט, גיב מײן זון דעם װילן
יכט.ריכטער בײם לעצטן גערֿפון ַא   
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