מײן בוך "ָאסטרָאלענקע"
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ּפונקט װי אײנער ,װָאס ליגט צוֿפוסנס
ֿפון דער נַאכט און בינדט ַארום
זײן קָאּפ מיט טונקל ,װי בַאנדַאזשן,
װײל שװערער װײטיק שנײדט ַארײן
מיט לַאנגע מעסערס ,װי לַאנגע יָאר,
װײל צענדליקער לַאמטערנעס שּפײען
מיט ליכט ַארָאּפ אױף טרָאטוַארן,
און יעדער ליכטֿפלעק איז א יָאר,
ליגן ַאלע זײנע יָארן
אױסגעשּפיגן אױף די גַאסן,
און ער ַאנטלױֿפט (װי דער הימל
ַאנטלױֿפט ֿפַארנַאכט ,װען ער זעט שױן׃
זײן גַאנץ ֿפַארמעגן איז ֿפַארברענט,
זײן לעצטע גָאלדענע מטבע
איז אױכעט ֿפַאלש און רײבט זיך ָאּפ)...
און ער ַאנטלױֿפט װי ַא מַאמע
בײ דער לוויה ֿפון איר קינד,
װען ס'ֿפַארגײט איר זען און הערן,
און בײ יעדן טריט רױמט דער װינט
איר אײן אין אױער׃ גײ צוריק!
ַאז װעסט זען דײן ליכט בַאגרָאבן
װעסטו דָאך משוגע װערן
און דײנע איבריקע קינדער
דַארֿפן נָאך ַא מוטער הָאבן!...
און ער ַאנטלױֿפט און טוקט זיך אונטער
אין דעם חושך װי אין ַא טײך – :
אֿפשר הָאט ער שװערע זינד.
אֿפשר דַארף ער אױֿפגײן רײך
טובלענדיק זיך און געלײטערט –
מוז ער אײנזַאם זײן ,דערװײטערט,
װײל װי לַאנג ס'װָאל איז נישט געשױרן
קען מען דָאך נישט נעמען שּפינען,
און אױב ער הָאט שױן ַאלץ ֿפַארלױרן
װעט ער אֿפשר גָאט געֿפינען.
װער װײסט דען װָאס זײן טרױער מײנט?

ליגט ער ערגעץ בײ ַא ּפלײן,
בײ ֿפַארשטױסן ֿפרעמדן ּפלײן.
און גלײך װי אין ַא ברײטן קיטל
הַאלט ער אין ֿפינצטערניש ֿפַארװיקלט
די ַאלע טײלן װָאס צעשטיקלט
הָאט די װעלט אים ,און ער װײנט.
נָאר ָאט גײט עמיץ ֿפון דערװײטן
מיט ַא לַאמטערן אין דער הַאנט.
נעמען ציטערן די שָאטנס
און ַאנטלױֿפן אין די זײטן,
נעמען שַארן זיך בײ װַאנט,
װילן ַא רעטער דָא געֿפינען
און ֿפַאלן צו צו דעם װָאס ליגט,
צום עלנט-טרױעריקן װָאס ליגט
און בעטן זיך בײ אים ּתחנונים.
ּפונקט װי אײנער װָאס ליגט צוֿפוסנס
ֿפון דער נַאכט און בינדט ַארום
זײן קָאּפ מיט טונקל ,װי בַאנדַאזשן,
נָאר שָאטנס ,װעלכע קריגן מורא
װײסן נישט דערֿפון און ריכטן
זיך ֿפון שטַארקן מענטש ַא הילף– ,
ַאזױ קומט איר צו מיר ,געזיכטער
ָאסטרָאלענקער ,און טוליעט זיך
מיט ַארָאּפגעלָאזטע קעּפ,
װי מיט ַארָאּפגעלָאזטע יָארן׃
נָאר ֿפון אײך ַאלע איז געװָארן
מיר אײנער נָאענט׃ אֿפרים גָאלדברוך.
_______________________
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ַא שײנער ייד! – הָאבן ַאלע געזָאגט,
װי מ'זָאגט הַאלב־חודש׃ ס'ַאר ַא שײנע נַאכט!
ביסטו געװען װי די לבנה,
און הָאסט קײן הײם נישט געהַאט.
דעכער קושן צַארט זיך ,בַארירנדיק זיך קױם.
דער הימל צַאּפלט װײך װי ַא בלָאער עוף.

ֿפענצטער ַאנטלױֿפן ֿפון דער גַאס ,זוכן זיסן טרױם...
עס שטײט שױן איצט די שטָאט ביזן הַאלדז אין שלָאף.
די נַאכט װַאשט איר לײב מיט װינט
און שּפיגלט זיך אין שטילע גַאסן.
עס ֿפלַאטערן נָאך בלױז צװײ אױֿפגעּפרַאלטע לָאדן.
װי קינדער װָאס װילן זיך נישט בָאדן
כָאטש זײ שטײען שױן אין װַאסער...
"מ'הָאט ַא װײב ,מ'הָאט ַא בעט און א גביריש הױז,
ַא שײנער בַאלעבָאס ,און קריכט אום װי ַא מױז" –
הָאבן געשמועסט זעברָאװסקי סטרַאזשניק און דער ּכלבים־שלעגער׃
"נָאך ָאֿפןּ ,פַאניע ,קוק ,די שטַאבעס נָאכנישט אױֿפגעהָאנגען!"
נָאר דו הערסט נישט ,און די שטערן זענען דיר נָאכגעגַאנגען
און געהָאלֿפן זוכן ַא געלעגער.
_________________________
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שלָאֿפסטו ערגעץ בעטלעריש און ליגסט – ַאלײן ַא זַאק – אױף ַא זַאק.
דײן ַאלטקײט ברעכט זיך אױֿפצושטײן מיטן ערשטן קרײ ֿפון הָאן.
און בײ דיר אין דער הײם איז ֿפול מיט דוֿפט׃ ַאזױ זענען אױף די טַאּפעטן
לעבעדיק די בלומען ...און ַא בעט ֿפון ֿפײנעם מַאהָאגָאן
שטײט הױך־ֿפול־זױבער־אײנזַאם ,דערװַארט זיך נישט אױף דעם בַאלעבָאס
און דרימלט אײן אין קילן בעטצײג ,װי אין ֿפרישן טיֿפן שנײ.
נישט הָאב ֿפַאריבל ,אֿפרים גָאלדברוך ,װָאס מ'הָאט דיך ֿפון דער רײכער שטוב
ַארױסגעװָארֿפן װי ַא ֿפליג ֿפון ַא שײנער בלַאנקיקער גלָאז טײ.
ס'איז דָאך מסוּכן מיט ַאזױנעם װָאס װײס נישט ַאז נגידים בלױז
מוזן עסן בױמאײל־חלה ,און ער לױֿפט ַארום און שרײט׃
װי ַאזױ־זשע קײען אױף די "ּפיַאסקעס" קינדער שטיקער גלָאז ֿפַאר הונגער,
װען הָאב און גוטס און גָאט ַאלײן געהערט צו די ָארעמעלײט...
און אײער קַאּפָאטע ,הער גָאלדברוך ,איז דָאך נישט קײן טײך,
טָא װי ַאזױ איז הינטער דער ּפָאלע ּפלוצים דָארט געװָארן
ַא לעבעדיקער שלײַען? – דָאס הָאט איר דָאך צוגעלקחנט
ביי אײער ֿפרײדען ,און איר טרָאגט עס צו ַא שװַאכער קימּפעטָארן.
איז דָאס מעשה־מענטש? לָאז־צו ַאזױנעם צו ַא שוֿפלָאד,

װען דער ּפדיון ברענט אין קרָאם ,װעט ער דָאך לײגן ַאלץ אין ד'רערד.
טָא נעם ֿפַאר אומגוט נישט ,אֿפרים ,װָאס מ' הָאט דיך ַארױסגעמשלחט.
דו ביסט געװען אין נגידישן הױז׃ ַא גרױזַאמער בריװ אין ַא צַארטן קָאנװערט...
_________________________
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נו מילא ,כָאטש איז ֿפרײטיק ,װײס מען׃
בײם עק שָאסײ הײצט מען אײן דעם הָאריזָאנט;
קוקט אֿפרים׃ אין היםל בַאקט מען חלות
לּכבוד שבת.
און בײם לַאטוטניק יָאסל שטַארבט מען פַאר ַא ביס.
דַארף מען נעמען קלײבן :ײדן ,פלעכט ַארײן
ַא קָאּפיקע אין ַא קײלעטש!
און ַאז דער ָאװנט שטעלט ַארײן
אין װײסע װָאלקנס רױטע צונגען,
זעט מען דָאך שױן ַאז דָארט אױבן
צינדט מען ליכט אין זילבער־לײכטער.
און לײקע די אלמנה זָאל זיצן אין דער ֿפינצטער?
איז מילא כָאטש ,נו ֿפרײטיק ,זעט מען
ַא מענטש טוט װָאס ער קָאן.
נָאר ַא גַאנצע װָאך? רחמנא ליצלן׃
ֿפון די ערשטע ֿפלעקן טָאג
ביז ּתחילת נַאכט – רק ער זָאגט,
דעם טלית אױֿפן קָאּפ און זָאגט – –
_________________________
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מישן זיך די װָאלקן און בלעטערן זיך ָאן קלַאנג.
שטיל און הײליק מַאכט זיך אױף דער טָאג
װי עס עֿפנט זיך זיס־ֿפָארכטיק אױף ַאן ַאלטער סֿפר,
די זון קומט ַארױס װי ַא שײנער געדַאנק.
הָארכן די גַאסן און װערן רײנער...

שטעטל הָאט דעם שלָאף ָאּפגעטרײסלט ֿפון די אױגן
װי מען װישט ָאּפ דעם שטױב ערב־ּפסח ֿפון די חֿפצים.
ַאֿפילו הָארקי שנײדער ,װָאס זיצט שױן בײ דער מַאשין געבױגן,
נײט מער קַאּפיטלעך ּתהלים ווי דרילכענע ּפלײצעס.
און װָאס טוט אֿפרים גָאלדברוך?
ער דַאװנט.
ליגט דער הַאלבטָאג אין דער װעלט און ברענט ֿפַאר ּכעס און איז ֿפַארשעמט׃
מען שיט ,מען װַארֿפט ָאן אױף זײן לײב נַאֿפט און זַאלץ און זײף און מעל,
ער הָאט מענטשן ליב און לײכט ֿפַאר ליבשַאֿפט ,נָאר זײ צו אים זענען ֿפרעמד,
און ליגט דער הַאלבטָאג ,שינדט מען ָאּפ אים און מען ֿפַארקױֿפט זײן ֿפעל...
דער מסחר גײט אין מַארק – אין הימל גײט די זון און שיט אין גײן
גָאלדענע בערגלעך גערשטן און װיצן;
װָאלקנס כַאּפן שטרַאלן אין מױל װי יונגעלײטלעך ּפריצן,
װָאס זוכן קניהלעך בײ ּתבואה און הַאלטן שטרױען אין די צײן.
און װָאס טוט אֿפרים גָאלדברוך?
ער דַאװנט.
נָאר דער טָאג ט'זיך שענער נָאך געענדיקט װי זיך ָאנגעהױבן.
די גַאסן ליגן רואיקע און בלָאע װי ַא טײך.
און די װײכע רגעס ֿפון ֿפַארנַאכט ֿפליען איבער זײ װי טױבן,
און צו ַא טיר ֿפון שװערן גָאלד ,װָאס הַאלט ֿפַארמַאכט ַא קעניגרײך,
ּפַאסט־צו די זון ֿפון בלוט ַא שליסל ...אין זיך ֿפַארטרַאכט און ֿפרום געבױגן
שטײען איצט די ציגל־הײזער ,װָאס זענען ַאזױ שטָאלץ געװען
מיט אײן שעה ֿפריער ,װי קלוגע װָאס הָאבן ַא סך געזען
און סוף קל סוף נָאר אײנס דערזען׃ ַאז מען מוז גלױבן...
און כַאצקל קוּפערמינץ בַאגרײֿפט נישט ,װָאס ּפלוצלינג איז מיט אים געשען– ,
אונטערן הַארץ ברענט ַאזױ שװער ,און װי ַא קינד הַאלט ער דעם קָאּפ אױף די שױבן
און קוקט אין מַארק :שָאטנס ֿפַאלן צו דער ערד הָאלדזנדיק די שטײנער;
שטײט ער אין קרָאם – און ֿפַארגעסט – און דערמָאנט זיך – און ס'גלוסט זיך אים װײנען.
און װָאס טוט אֿפרים גָאלדברוך?
ער דַאװנט.
_________________________
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רב אֿפרים ,רב אֿפרים!
װי קען ַא מענטש ַא גַאנצן טָאג
גָארנישט טָאן ,נָאר ּתֿפלה טָאן?
אױף ַא ֿפָארערשטן שײנעם צָאן
הַאלט די װעלט ַא גרױסע װָאג,
קוקן מענטשן דער װעלט אין מױל;
װַארֿפן ביסלעך שטערן און ערד ַאביסל,
גלײך מוז זײן די לײמענע שיסל׃
העסלעך װָאלט געװען – ַא גרױל –
װען אױף דער צי אױף יענער זײט
זָאל נעמען ֿפַאלן ,זיך בײגן( ,װי ַא שלעכט געװיסן)
ס'װָאלט זיך ֿפָארערשטער צָאן ַארױסגעריסן
און א ֿפינצטער לָאך געמַאכט דער אײביקײט.
װַארֿפט מען לַאנגזַאם הַארץ װי ּפַאסן הָאניק
און שטיקער ערד ,װי לעקַאך ,אױף דער װָאג– ,
טָא װי קען ַא מענטש ַא גַאנצן טָאג
גָארנישט טָאן חוץ ּתֿפילה טוענדיק?
_________________________________
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