װַארעמער
I.
גָאט הָאט ַארױסגעשיקט
ֿפון הימל ַא ֿפינגער
און געגעבן ַא װּונק׃
טָאג זָאל שױן װערן!
דָאס הײליקע װָארט
הָאט די ערד אױֿפגעכַאּפט,
װײס איז געװָארן
און ַ
אין ֿפענצטער די שױב,
װײס ָאנגעטָאן
ַ
הָאבן תיּכף זיך בײדע
די װַאנט און דער שָאטן.
װ ַײס איז געװָארן
דָאס בעטל מיט מיר.
בײ דעם ֿפענצטער
איך ליג ַ
מײן חלום׃
און טרַאכט ֿפון ַ
איבער בערגלעך לױף איך,
איבער ֿפעלדער לױף איך
מײן מַאמע.
און איך זוך ַ
קומט ַא הירש מיט זיבן הערנער
און מַאכט צו מיר ַאזױ׃
זיבן יָאר בין איך ַאלט,
זיבן יָאר װעסטו לױֿפן
דײן מַאמע.
זוכנדיק ַ
הײב איך ָאן אין ֿפעלד צו װײנען
און די גרָאזן װײנען מיט.
שטײט דער הירש מיט זיבן הערנער
און זָאגט צו מיר ַאזױ׃
איך בין ַאלט זיבן יָאר─ ,
שװער צו לױֿפן זיבן יָאר,
איבער יונגע און ַאלטע װעלדער─ ,
איבער קלײנע און גרױסע בערגלעך
הָאט מיך גָאט געהײסן שּפרינגען;
אֿפשר װעל איך ערגעץ

דײן מַאמע טרעֿפן─ ,
אין װעג ַ
װָאסער סימן זָאל איך זָאגן?
הײב איך ָאן אין ֿפעלד צו לַאכן
און די גרָאזן לַאכן מיט ─ :
דעמָאלט װען זי איז ַאװעק
הָאט זי ַא גַאנצן טָאג געקוקט אױף מיר
מײנע
און מיר דערצײלטַ ,אז אין ַ
רונדע בעקלעך בליען בלומען.
װײס װי מילך;
רױט װי בלוט און ַ
מײן מַאמע – זָאג איר׃
ַאז דו טרעֿפסט ַ
ֿפון אױגן גיסט זיך נישט קײן ליכט
אױֿפן ּפנימל ֿפון קינד,
די בלומען הײבן ָאן צו װעלקן ─ ─
מײן חלום נישט געענדיקט
כ'הָאב נָאך ַ
מײן שטיבל
און עס װיגט זיך שױן ַ
הײליק שטיל אױף ֿפרישע כװַאליעס
ליכט ,װָאס גיסט זיך ֿפון די שױבן.
שּפרײזט די זון ַאריבער
ַ
דעם ֿפענצטער
און זעצט זיך ֿפרײלעך אױֿפן בעטל.
איך ליג און הער װי זי גלעט מיך׃
מײנס! שלָאֿפסט קײן נַאכט נישט,
מײנס ,קינד ַ
קינד ַ
מײן ָארעם קינד! דו ליגסט און װײנסט
ַ
דײנע ברידער
און אין גָארטן ַ
הָאבן זיך שױן זיבן לידער
ֿפון די ֿפױגל אױסגעלערנט
און זײ שטרעקן אױס די ָארעמס
צו ַאלע טױערן ֿפון גָארטן
און זוכן דיך ַארום.
_______________________
II.
בױמער ,בײגט זיך
נענטער צו מיר,
אײער יונגערן ברודער.
ַ

אײער גרינעם לעבן
אין ַ
מײן בליק
אײנטונקען ַ
װעל איך ַ
אײך אױף די בלעטער
בײ ַ
און ַ
ַארָאּפשרײבן ֿפון הַארץ,
ַ
אֿפשר װעט מיר גרינגער װערן.
זײן ֿפַארעקשנט
מײן לעבן ַ
און װעט ַ
זײן גרָאער לַאסט─ ,
אין ַ
אײך
װעל איך שטײן נעבן ַ
און זיך צוזען ,װי דער זומער
רײסט ברענענדיקע ריטער
ַ
(ֿפון די רױטע הימל-װעלדער,
װָאס צעװַאקסן זיך בַאגינען)
זײן נשמה
טרײבט לוסטיק ַ
און ַ
אײערע ֿפולע ָאדערן.
דורך ַ
זײן,
און װעט מיר נָאך ַאלץ שװער ַ
אײך.
װעל איך ָאנשּפַארן דעם קָאּפ ָאן ַ
אײלנדיק אין װעג דערזען
ַא װינט װעט ַ
אײך ַא ֿפרעג טָאן─ ,
צושּפרינגען צו ַ
צװײגן׃
װעט איר שָאקלען מיט די ַ
ַא גוט ברודערל
איז געקומען צו אונדז,
ער איז מיד ֿפון װעג
און ַאנטשלָאפ ן געװָארן.
און די ,װָאס װעלן שּפַאצירן גײן,
װעלן רעדן צװישן זיך׃
ַאן ָאּפגעריסן בײמל
הָאט מיטן ָאנקומען ֿפון זומער
זיך ֿפַארבענקט צום גָארטן.
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