
 מ'הָאט ֿפון אַײך דערצײלט װי ֿפון דער זון...
 

 א
־שװעסטער,ןקרַאנק  

 דערבַארעם־שװעסטער,
 חולאים הָאבן ֿפון אַײך דערצײלט

 װי ֿפון דער זון׃ איר הײלט.
 

 ב
 דערבַארעם־שװעסטער!

 װען נישט איר, װי ברוגז װָאלט דער טָאג זיך ָאנגעטָאן אין שָאטנס.
װי ס'ליגן לָאנקעס טֿבת־צַײט.דָא ליגן דרימלענדיקע מענטשן,   

 הַארטע גרודעס שטעכן ֿפרָאסטיק און דערמָאנען...
 ס'הָאט געגרָאזט, געבליט, געזילבערט, איצטער װַאקסט דָארט שטעכיקײט...

 
 דערבַארעם־שװעסטער!

 װען נישט די שטילע שּפיגלטַײכלעך װָאס טרױמען זיס בַײ אַײך אין אױג,
בלוט׃ דָא שלָאֿפט מען אונטער זַאװערוכעס. װי שװער געחלומט װָאלט דָאס  

 די ערד איז אױסגעבעט מיט גליװער, עס הענגט דער הימל װי ַא שטײן;
 ַאז ער'ט ַארָאּפֿפַאלן, װער װעט העלֿפן? דָא ֿפרירן ַאלע ַאזױ ַאלײן.

 
 הערצער צעֿפַאלן װי ֿפַארלָאשענע בלומען, װערן צעטרעטן ֿפון שנַײדיקן װינטער.

כטן קעּפ, װי שטַײֿפע ֿפעלדער׃ די שטערנס אומגעלײגט מיט אַײז...דָא שמַא  
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 נָאר ָאט קומט איר, דערבַארעם־שװעסטער.
 אונטער אַײער טרָאט זינגט אױף די װעלט,

 אַײער ֿפַארטעך ֿפלַאטערט װַארעם, גלַאנצט װי זומער ברײט און װַײס.
 

 ג
 דערבַארעם־שװעסטער!

ר צװײֿפל;אין בוזעם בלוטיקט ֿפול דע  
 נָאר איר זענט הַארץ און זענט ֿפַארטרױען,

 עס הענגט אױף אַײך דער װַײסער ֿפַארטעך,
 װי דער חושן אױֿפן ּכהן׃

 
 שיטן זיך אױף דר'ערד און שיטן
 שװַארצע נעכט װי שטיקע קױל.

 ּפלוצלינג װערן זײ צעגליטע,



 ֿפונקען ֿפַאלן אױף בױך און קנִיען,
ברִיען,די קישנס און די העמדער   

און ַא מענטש אין מיטן; –העליש ֿפַײער   
 היץ שטַײגט, ֿפליט װי רױטע טױבן,
 ֿפליט צום ֿפענצטער װּו נישט־גוטע

 זיצן, לַאכן ]אין די שױבן[.
 בליקען צינגער, גרָאבע, גרױסע,

 מַאכן ֿפון ַא צונג ַא בַארג.
 און דער קַאטשענבױם אין דרױסן

ק,װַאקסט אין אימה, ֿפיבערט שטַאר  
 װיל נישט זַײן ַאלײן ַאצינד

 און רַײסט זיך צו דער װַאנט ֿפון מױער,
 טוליעט צו איר זיך, װי ַא קינד,
 און צום ֿפענצטער אױֿפן אױער

 בױגט ער זיך, דערצײלט געשװינד
 װָאס נעכטן הָאט ער דָא געזען

 און װָאס עס װעט נָאך הַײנט געשען.
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 שיטן זיך אױף דר'ערד און שיטן
ַארצע נעכט װי שטיקער קױל.שװ  

 ּפלוצלינג װערן זײ צעגליטע
און ַא מענטש אין מיטן. –העליש ֿפַײער   

 
 איר הַאלט אין הַאנט דער טערמָאמעטער

 און אַײלט זיך דָאס אױג ֿפַארשליסן.
 נָאר אומזיסט׃ ַארױסגעריסן

 הָאט זיך שױן ַא טרער און ס'ֿפליסן

  ─  צװײטע, דריטע, ֿפינֿפטע קלעטערט,
 

 און װי אין נַאסן קַאלטן װעטער
 דורכגעשױדערט שטײט איר, גלעט איר

 ֿפַײכטע הײסע קרַאנקע שטערנס,
–ט, כװי קַאכליעס ָאנגעהײצטע יו  

 הַאלבע װעלט רינט אױס אין טרערן,
 די צװײטע העלֿפט אין אַײער ברוסט

 װײסט׃ נַײן און דרַײסיק, ַאכט...
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נַאכט.װָאס װָאלט געװען ָאן אַײך די   
 

 דערבַארעם־שװעסטער!
 װָאס װָאלט געװען ָאן אַײך די נַאכט,

 װען )װי הױקערס אױֿפן רוקן(
 ליגן אױף הױף און בױם און דַאך
 זעקלעך ֿפינצטערניש אין דריקן,
 שטײען הױף און דַאך און בױם,
 שרעקן זיך ַאנטדרימלט װערן׃

 אױף דעם שװַארצן הַארץ ֿפון רױם
שטערןהָאבן אױסגעזעצט זיך   

 װי קינדער אױף ַא טױטער מוטער.
 און מיט סֿפקותדיקע געמיטער
 שטײען הױף און בױם און דַאך

 װיסט, געקָארטשעט ֿפון רחמנות
 צו זיך ַאלײן און צו ַא סך

 און ֿפרעגן שטילערהײט די נַאכט׃
 צי װעט דער בורא אונדז אױך שטרָאֿפן?

 
 דערבַארעם־שװעסטער!

ך געװען?װָאס װָאלטן נעכט ָאן אײַ   
 גרױסע הינט אין דָארף װָאס מוזן

 היטן טָאמער װעט געשען
 ַאן אומגליק גרױס און אומגעריכט...

 ָאּפגעשטָארבן ס'לעצטע ליכט,
 טױט אין דָארף, די הינט אין מיטן
 ֿפון דעם טױט דרײען זיך, דרײען

 אױף דער אײגענער קײט און גײען
 ַארום זיך ַאלץ מער ֿפַארלױרן,

טס און קענען נישטשּפירן שלעכ  
 ַאנטלױֿפן ֿפון דער מרה־שחורה,

 װָאס שּפרינגט װי מַײז און קריכט װי שּפינען
ען,נִ ֿפון ַאלע כַאטעס און רוי  

 ֿפון סטערטעס הײ, ֿפון שַײערס װײצן
 ֿפון זומּפן, װּו עס ליכטן לצים.

 שלַײכן הינט מיט טעמּפע טריט
 און קָאנען נישט ֿפון שװער געמיט

היטן אים און היטן... ַאװעק׃ זײ  



 און שּפרַײזן ַאזױ ֿפרעמד געלַאסן
 און קוקן װַײט מיט מָאדנע בליקן

משוגעתן, רװי צװײ שטיקע  
 און רַײסן זיך צו דער מיל

 און זעען עמעץ שּפַאנט ֿפון טַײך
 און שרעקן זיך צו טון ַא ביל

 און ריכטן זיך אױף עמעצס קומען.
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ָאן אַײך? װָאס װָאלט געװען די נַאכט  
 אין שטומען דָארף ַא הונט ַא שטומער.

 
 קרַאנקן־שװעסטער,

 דערבַארעם־שװעסטער!
 װען צװײֿפל בלוטיקט ֿפול אין בוזעם,
 װָאס װָאלט געװען ָאן אַײך די נַאכט?

 ַא כיטרער ׂשונא׃ װַײל ער װַאכט
 אין די שּפיטעלער, ער הערט זיך צו
 צו דער שטילקײט און רַײסט די רו

.. נו, בלַײבט מען ָאן ַא טרײסט,ַארױס.  
 און קרַאנקער זעט און קרַאנקער װײסט׃

 מען איז ֿפון יעדער זַײט ֿפַארמַאכט,
 מען איז ַארַײן אין מיטן שלַאכט...

איז װי ַא הױז טסדער צָארן גָא  
 איבער ַאלע קעּפ געשטעלט.

 און װי ַא חיה לױֿפט ֿפון ֿפעלד
צװַײגן ן הָאט ֿפַארּפלָאנטערט זיך איןוא  

ן װיל ַארױס,וצַארּפעט זיך א  
 ַאזױ ליגט מען דָא ֿפַארקניּפט אין שװַײגן

 און די ּפענטעס זענען גרױס,
 שטילקײט קרעמּפעװעט דָאס הַארץ,

 װיקלט קלעמיק װי ַא קײט
 אױף ַאקסל זיך, אױף עלנבױגן.

 װער װעט זיגן? מען זוכט בַאשײד
 אין דער ֿפַארב ֿפון אַײערע אױגן,

זעט אין רעגן־בױגןװי מען   
 ַא סימן, ַאז גָאט הָאט ֿפַארגעבן...

 "װָאס? עמעץ גײט אױף אונדזער לעבן?"
 מען קוקט משוגע צו די װענט׃



 "צי איז שױן די צַײט געקומען?"
 און מען בליקט אַײך אױף די הענט

 װי מען קוקט אין אורים־ּתומים.
 נָאר איר זענט דערבַארעם־שװעסטער,

ַארנַארט די הַארטעאיר שמײכלט און ֿפ  
 לַאנגע ּפַײניקנדיקע נעכט

 און דערשיקט זײ מיטן ֿפַארטעך,
 און איר שטײט און װײנט און לַאכט
 און ּפענכערס אַײז שטוּפט איר אױס,

 און לידלעך װַײס זיֿפצט איר אױס,
 לידלעך װַײס׃

 "װָאס איר זעט נישט
 איז נָאך דָא,

 ֿפַארקלעמטע שעה,
 די גרעסטע שעה.

איז שטום? מענטש  
 און װעלט ֿפַארשטעלט?

 מען יָאגט ַא הערש
 אין װַײטן ֿפעלד...

 װָאס איר זעט נישט
 איז נָאך דָא.

 
 איז אין קלעם
 ַארַײן ַא שעה

 ֿפַארקלעּפט מיט סטָאסן
 שטײנער, העלצער,

 הָאט איר ֿפַײער
 אין די קעּפ,

 ברענען העלצער
 און צעשמעלצן

 דעם זילבער־טױער
 דָארטן אױבן.

 װערט צעגָאסן
 די לֿבנה

 װי ַא געשװיר
 װָאס מַאכט זיך אױף.
 זעט גָאט׃ דער טױער

 שליסט זיך אױף,
 נעמט ער טרױער
 אױף זיך ַארױף,



 װי ַא מַאנטל 
ן גײט צום טירוא  

 װָאס שטײט געעֿפנט 
 װי ַא יָאמערדיקער

 געשװיר,
 און לױֿפט אין װעלט

 און ברױזט דורך צַײט
 און װײטיקט דורך

כקײטָאנענדלע  
 און ֿפָאכעט, ֿפָאכעט

 מיט יללות
 װי מיט ּפָאלעס
 ֿפון ַא מַאנטל,

 און שרַײט
 דעם הצות

 ַארַײן אין אױער׃
 מַײן ַאלטער קָאּפ
 איז װַײס װי שנײ

; מַײנע ָארעמס טוען װײ   

 װָאס קומט דָא ֿפָאר
 בַײ מיר אױף דר'ערד?

 איך הָאב געיָאמער
 הַײנט געהערט׃

 װער הָאט מַײן נָאמען 
בַאשװערט, דָא  

 װער איז קרַאנק?
 

 )דעריבער װערט
 אױף ַאלע גַאסן

 הצות־צַײט
 ַאזױ בַאנג(.

 
 און װּו נישט ָאנהײב,

 װּו נישט עקט זיך,
 ער ֿפילט אין שטורעם

 און ער ֿפרעגט זיך,
 נָאר װער דערװעגט זיך

 ענטֿפער געבן?
 אי טױט אי לעבן,
 אי ערד אי הימל,



 אי חושך שרעקט זיך.
עסטיענֿפון די ּפ  

 ביז די קרױנען
 ּפחדים װױנען

 אומעטום,
 ֿפון די שרשים
 ביז די צװַײגן

 ַאנגסטן שטַײגן
 װי קװעקזילבער

 אין טערמָאמעטער
 )און דעריבער 

 שּפעט בַײ נַאכט
 קדחתן די בלעטער(,

 און מיט ַא מָאל
 ֿפַאריָאגט ער זיך 

 צװישן ֿפעלדזן
 און די ברעטער

 װָאס מַאכן ענג אַײך
,אַײער שעה  

 און רוֿפט און רוֿפט׃
 איך בין דָא!"
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 ַאזױ דערצײלט איר און ֿפַארטרַאכט זיך
 און איר שמײכלט עּפעס לַאנג...

 קרַאנקע הערן דָאס געזַאנג.
 מוראדיק און טרײסטיק ֿפַאלט

 אַײער ליד צו זײ אין ּפנים
 װי מ'איז מקדש די לֿבנה
 ביחידות אין ַא װַאלד...

העלער װעג ֿפון יעדן ברעג הָאט  
 זיך אױֿפגעּפרַאלט צו העלער צַײט
 און מ'איז צום גלױבן ַאזױ נָאענט,

 מ'איז צום אױבן ַאזױ װַײט,
 מען איז װַײט, נָאר ַארום דיר

 קײטלט זיך ַא װַײסע קײט
 און ֿפון ַאלע װינקלען װַאנדלט

קענסט אים נישט, –גרױסער ֿפרעמדער   
 ביסט מׂשיג קױם און װילסט װָאס גיכער



ן ֿפון װַאנען און ביז װַאנען;זע  
 נָאר ביסט אײנזַאם און נישט זיכער.

 
 הערן קרַאנקע איר דערצײלט

 און נַאשן שטרַאלן בַײ אַײך אין ּפנים,
 און גרינגער װערט און ֿפָארט װערט קַאלט,

 װי מ'איז מקדש די לֿבנה
 ביחידות אין ַא װַאלד.

 מען איז גרױסע דָא געװען׃
ָארכט אױף בײמער גרעסער.נָאר ס'װַאקסט די ֿפ  

 און װָאס װעט הַײנט בַײ נַאכט געשען?
 זײ װילן אַײערע אױגן זען

 )װי דורך אױֿפגעמַאכטע שלעסער(
 װָאס בַאהַאלט זיך הינטער װינטן

 ערשט אין שּפעטער שעה אין דרױסן,
 װילן דערגײן דעם סוד דעם גרױסן;

 נָאר ציטערן און טַאּפן בלינד.
הערצער זײערע טיָאכענדיקע  

 זוכן, גלָאצן אַײך ַאנטקעגן
 װי מ'קוקט ַארַײן אין אורים־ּתומים,

 ֿפָארשן שטומערהײט און ֿפרעגן׃
 צי איז שױן צו אונדז געקומען

 ּכֿביכול און זַײן גנָאד?
 

─ ─  
 

 קָאנט איר נישט קײן ענטֿפער געבן.
 נָאר איר זענט דערבַארעם־שװעסטער,

רטעשטיֿפט איר און ֿפַארנַארט די הַא  
 לַאנגע ּפַײניקנדע נַאכט

 און דערװעגט זי מיטן ֿפַארטעך.
 

 קריגט זי סיניַאקעס אין הַאלדז,
 לַאנגע צײכנס בלױען, בלױען

 זיך אין הױף...
 נעמען ֿפרײען זיך די ֿפענצטער,

 און עס קוקן ֿפון די שױבן
 אױף ּפנימער ֿפַארשטַארטע קרַאנקע

 ֿפריש און הײליק מָארגנטױען.
ער חושן אױֿפן ּכהן,און װי ד  



 הענגט אױף אַײך דער װַײסער ֿפַארטעך.
 

 ד
 און אין דער ֿפרי, דערבַארעם־שװעסטער,

 איז נָאך נישט גַאנץ אין אַײך די ֿפרײד
 װַײל דער מָארגן איז ֿפַארחלשט,

 ער קוקט מיט הַאלבן אױג און גײט
 נישט דרײסטע טריט און װַאקלט זיך

ַאסער,ֿפַאר קעלט ַא שװַײגנדיקער, נ  
 װי ער װָאלט דורכגעלעבט געֿפַאר,

 מ'הָאט אים ַארױסגעשלעּפט ֿפון װַאסער,
 װּו ער הָאט זיך דערטרונקען שִיער...

 
 שטײט איר, שװעסטער, בַײ די קיכן

 און הערט׃ ס'זינגען טײמַאשינען,
 נָאר ס'בַאקומט אַײך נישט דָאס ליד.
 עס שלײכט ַארַײן זיך דער בַאגינען,

בַײ אַײער ֿפַײער, װַארעמט זיך  
 ַא בעטלערישער, דורכגעֿפירטער,

ױגןאברענגט צו ֿפירן װַאסער  
נו, דערשּפירט איר׃ –נָאענט צו אַײך   

 נישט אומזיסט איז דער מָארגן קַאלט
 און זַײנע בלױע ליּפן װינקען,

 װער װײסט צי װעלט װעט נישט ַארַײן
 אין קעסלגרוב און ]זיך[ נישט דערטרינקען.

איר זיך׃ די נַאכט, די נַאכט דערמָאנט  
 הָאט זיך געבָאדן אין סּכנה.

 

─ ─  
 

 און ַאצינד װָאס מַאכן זײ?
 

─ ─  
 

 װי גוטע לַײכטע רעטונגס־שיֿפלעך
 לױֿפט איר צו די גרױסע זַאלן,

 און שװַײגט ַארַײן׃
 צי װײנען נישט צו אַײך סיגנַאלן?

 נָאר נײן, עס שּפילט דער ים.
שּפַאן צו שּפַאן. קלָאר װַאקסט טָאג ֿפון  



 דער װעלט איז איצט אױֿפן הַארצן גרינגער,
 )די נַאכט הָאט שױן ֿפַאר ַאלץ בַאצָאלט(

 און קרַאנקע שּפילן זיך מיט די ֿפינגער
 װי מיט ֿפישעלעך ֿפון גָאלד.

 
 ה

 קרַאנקן־שװעסטער,
 דערבַארעם־שװעסטער,

 חולאים הָאבן ֿפון אַײך דערצײלט
הײלט.װי ֿפון דער זון׃ איר   

----------------------------------------------------------------------------------------- 
111]רעד., "די גָאךדענק קײט"  נ.   

די ּפָאעמע ֿפון יׂשראל שטערן "מ'הָאט ֿפון אַײך דערצײלט װי ֿפון דער זון", איז געדרוקט געװען אינעם 
הַארט ֿפַארן  – 1191טן אױגוסט 11, דעם 11( 14, װַארשע, )ֿפָארױס לעצטן נומער ֿפון דער צַײטשריֿפט

 אױסברָאך ֿפון דער צװײטער װעלט־מלחמה און ס'איז אױך די לעצטע געדרוקטע יצירה ֿפונעם ּפָאעט.
, הָאט יׂשראל שטערן אױך אין געטָא צװאות װַארשעװערװי ס'דערצײלט רחל אױערבַאך אין איר בוך 

ניט ָאּפגעֿפונען. װעגן זַײן גורל שרַײבט זי, ַאז ער הָאט  הָאבן ָאבער ביז איצטער געשריבן לידער. זײ
 "ֿפַארענדיקט זַײנע טעג אין אײנער ֿפון די טרעבלינקע־קַאמערן".

איז דָא און דָארטן ָאּפגעריבן. מסּתמא זענען אױך ֿפַארַאן גרַײזן.  ֿפָארױסדי ּפָאעמע אין לעצטן נומער 
זענען אין טעקסט. - -סֿפקדיקע װערטער װערן געברַאכט אין צײכנס׃] [. די צײכנס׃  ֿפעלנדיקע ָאדער  

 


