
 און ער מָאנט

  
רדיטשעװ עאון לוי יצחק ֿפון ב  

 הָאט נָאך הַאלבער נַאכט געטענהט: 

 

 װָאס װילסטו ֿפון די בלינדע קינדער, 

 )ַא בלינד קינד איז אױך ַא קינד( 
 װָאס זעען זײער עלנט, 

 זעען ניט דעם טַאטן, 
 ֿפַארװײנען זײער לעבן, 

ט דעם װעג? שטרעֿפן ני  

 

  –בײ נַאכט?  װּוהין גײט ַא מענטש

 צו דיר. 

 און טָאמער הָאט ער שלעכט ֿפַארבלָאנדזשעט, 

 שלענדערט זיך ַאהײם ַא בלַאסער, 

  –ֿפַאר װעמען שעמט ער זיך? 

 ֿפַאר דיר. 

 הײס בלוט זידט: צו דיר. 

 טרערן לױֿפן שנעל: צו דיר. 

 

   –  און דו

 אין זיבן בלױקײטן ֿפַארװיקלט, 

ן הימל בײם שענסטן סוף ֿפון לעצט  

 זיצטו ַא ֿפַארעקשנטער 
אױף װָאס?   – טטסאון װַאר  

 זעסטו ניט, װי ַאלע שטעט 
 טרױערן בײ נַאכט? 

ט, װי זינדיקע שהערסטו ני  

ער נַאכט? ַײן טליֿפַארש  

ט, װי יעדער שטײן שֿפילסטו ני  

 ֿפיבערט, רײסט זיך ֿפון דעם ברוק 

רױף צו דיר? ַאַארױף,   

 און דו 

 שװײגסט! 

װילסטו אױסֿפירן,  בײ װעמען  

 שטַארקער, שטַארקער גָאט? 

 װָאס רײצטו זיך מיט קרַאנקע קינדער? 

 דו לײדסט דָאך מער ֿפון זײ. 

ט: שדײן אײביקײט בַאקומט דיר ני  

מָאל ַא קרעכץ, ַאגיט ַא מענטש   

 ֿפַארשטָאּפסטו זיך די אױערן 



 מיט דיקע שטיקער װָאלקן 

ט װי די שטערן זינגען... שאון הערסט ני  

 דיר איז ערגער, גרױסער גָאט, 

ט אונטערגעבן? שאון װילסט זיך ַאלץ ני  

רדיטשעװ ע  נו, װעט לוִי איצחק ֿפון ב  

ּתורה: -מיט דיר הָאבן ַא דין  

 

 ַאז ַא יִידן ֿפַאלן ַארָאּפ די ּתֿפילין 

 הײבט ער אױף און גיט ַא קוש. 

 געֿפַאלן זענען דײנע קינדער, 
 קלוגער טַאטע, דו װײסט ֿפַארװָאס: 

ַארױף געװען, -דער װעג איז בַארג  

דיר געװען, -צו-דער װעג איז בַארג  

 ַאזַא מהלך הײס און הױך, 

 ַאזַא מין װײטקײט הױך און הײס, 

 ֿפירן װעלדער צו דעם בַארג 

 צינדן זיך די בײמער ָאן, 

 שּפריצט ַארײן ַא ֿפונק אין אױג, 

ערהײט ַארָאּפ... ֿפַאלט מען בלינד  

 

 און ַא ּפשוט יִידל ֿפירט זיך: 

 אױב הײליקײטן ֿפַאלן ַארָאּפ, 

 הײבט מען אױף מיט ַא קוש. 

אױף װָאס?  -און דו װַארצט   

 װָאס הָאסטו זיך אײנגעשּפַארט? 

  –דו לײדסט דָאך מער ֿפון זײ! 

 

רדיטשעװ עאון לוי יצחק ֿפון ב  

ט נַאכט בײ נַאכט. טענהשטײט און   
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