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־בער קערלער( איז געבױרן געװָארן אין ון דוב  ען־נָאמען פ  ּפ)בָאריס קַארלָאװ 
. 1971אין   –ַאניע און יוסף   –(, עולה געווען מיט די עלטערן 1958מָאסקווע )

ירושלים  שן אוניווערסיטעט איןהעברעיִ  געלערנט זיך יִידיש און לינגוויסטיק אין
ָארד1983-1979) ילָאלָאגיע אין ָאקספ  אוניווערסיטעט  ער(, שטודירט יִידישע פ 
(. 2000-1985) לעקטָאר און דָאצענט לסאַ געַארבעט דָארט אויך (, 1988-1984)

ַאר יִידיש־ַאליס ּכהן ערדָאן מיט רט ער יפ   2001זינט   עס אין־שטודיִ קַאטעדרע פ 
ַאראייניקטע שטַאטן(. אינדיַאנַא אוניווערסיטעט )בלומינגטָאן, אינדיַאנאַ   אין, די פ 

רעזענטירט, און פּ ווָאס זַאמלט  ,"ַאהיים"־ּפרָאיעקט בראש ֿפונעםשטייט  2002
נע, ַאִיאין אוקרדן ייִ  דעם עלטערן דור מיטאויף יידיש אינטערוויען , אויף ווידעאָ 

ון רומ ּפוילן. אין רן, סלָאווַאקַײ און לעצטנס אויך עניע, אונגעמָאלדָאווע, טיילן פ 
ַארשידענע יִידישע אין פ  לידער דרוקן  בן אוןַײשרָאנגעהויבן  1993זינט 

דָאס ערשטע לידערבוך איז ראל, איירָאּפע און ַאמעריקע. ׂשטן אין יצַײטשריפ  
ביכער. צווישן ־לידער 5נע ַײרויס זזענען אַ ביז איצט . 1996דערשינען אין יָאר 

, דעם מיט זַײן טַאטן –קעגן ַא ליד נטַא ליד אַ  –זיי ַא בשוּתֿפותדיקע זַאמלונג 
 .ע"ה ,, יוסף קערלערעטאָ דישן פּ מוטיקן יִין און נטקאַ באַ 
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 וועלוול טשערנין
 
 
 
 

 
 

 יין בן־יין
 

ניט ָאֿפט טרעֿפט זיך, ַאז ַא זון ֿפון ַא דיכטער זָאל ווערן ַא    
דיכטער. טַאקע ַא דיכטער ממש. און ֿפָארט אין אונדזער 

ֿפַארַאן ַאזעלכע ּפָארן. למשל:  נַאציָאנַאלער ליטערַאטור זַײנען
יוסף לעבענסָאן אויף ־בער לעבענסָאן און זַײן זון מיכה־אֿברהם

וַארד בַאגריצקי און זַײן זון ווסעווָאלַאד בַאגריצקי העברעיש, עד
ָאדער וולַאדימיר ליֿפשיץ און זַײן זון לעוו לָאסיעוו צווישן 

דישער ָאּפשטַאמונג.  ס'איז שּפרַאכיקע דיכטער ֿפון דער יִי־רוסיש
כיקע דיכטער: יוסף קערלער ַאשּפר־יִידישדָא ַאזַא ּפָאר אויך צווישן 

    און זַײן זון בָאריס קַארלָאוו.
ערזענלעך געווען בַאקַאנט מיט יוסף קערלערן. במשך איך בין ּפ   

ֿפלעג  ראלדיק לעבןׂשי־ן מַײן ארץֿפונעם ערשטן יָארצענדליק ֿפו
ול. ּכאש־איך רעגולער קומען אין זַײן ירושלימער דירה אין רמות

איך ֿפלעג אים ֿפָארלייענען מַײנע נַײע לידער, הערן זַײן דערציילן 
הייסט, אינעם  רט און דָא )דָאסע שריֿפטשטעלער דָאיִידישוועגן 
ראל(, וועגן דעם קַאמף ֿפַאר עליה, סּתם ֿפַארבַאנד און אין יׂש־רַאטן

איך זוכה זַײן מַאכן מיט אים ַא  מָאל ֿפלעג שמועסן וועגן לעבן. ַא
ל. אין יוסף קערלערס דירה הָאב איך זיך בַאקענט מיט ַא סך שהּכ

ער קולטור. יִידישֿפַארבונדענע מיט דער  ,אינטערעסַאנטע מענטשן
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ֿפון מיר. נָאר עס זַײנען  זיי געווען ַא סך עלטערדָאס רוֿב זַײנען 
אויסנַאם אין דעם הינזיכט געווען אויך אויסנַאמען. דער בולטסטער 

 בער.־סֿפק געווען יוספס זון דוֿב־איז בלי
ווען מיר הָאבן זיך בַאקענט, איז נָאך קיין דיכטער בָאריס    

פַאל איך הָאב אים ניט געקענט. ן יעדױף אקַארלָאוו ניט געווען. 
־בער ֿבדו 'איז געווען ַא יונגער ֿפָארשער ַא לינגוויסט דר עס

הָאט ער ַארויסעגעבן אין ָאקסֿפַארד  1999קערלער. שּפעטער, אין 
 The Origins of Modern“ביז גָאר ַא וויכטיקע מָאנָאגרַאֿפיע 

Literary Yiddish”  די ָאּפשטַאמונג ֿפון דער הַײנטצַײטיקער"(
ווידמעט ַא ָאס בוך איז געער שּפרַאך"(. דיִידישליטערַארישער 

ע ליטערַארישע יִידישלינגוויסטישן ַאנַאליז ֿפון ־היסטָאריש
ער; דער ַאלטער טן יָארהונדערט18טן און 17דענקמעלער פונעם 

ר הויּפט נָאמרע, ווָאס הָאט זיך בַאזירט איבעליטערַארישער שּפרַאכ
 יִידישגעווָארענע דיַאלעקטן ֿפון  איצט שוין נעלם ,דיקעאויף מערֿב

הדיקן ֿפַארבַײטן ָאט די גאון דעם ּפרָאצעס ֿפונעם בהדר
" נָארמע מיט ַא נַײער ֿפַארעלטערטע "דַײטשמערישע

רמע, וועלכע הָאט זיך בַאזירט אויף ליטערַארישער נָא
ע דיַאלעקטן. שּפעטער, שוין זענענדיק ַא יִידישאיירָאּפעישע ־זרחימ

ּפרָאֿפעסָאר ֿפונעם בלומינגטָאנער אוניווערסיטעט אינעם 
בער ־ֿבדו ַאמעריקַאנער שטַאט אינדיַאנע, הָאט דער לינגוויסט

קערלער ָאנגעהויבן ֿפַארווירקלעכן ַאן ַאנדערן ביז גָאר וויכטיקן 
וויסנשַאֿפטלעכן ּפרָאיעקט, ווָאס הָאט בַאקומען דעם נָאמען 

 מעןנא   לןופ   ענגלישן ונעםפ   ותיב  שי־ת  רא   א   איז ס; דָא"היים"א  
“Archives of Historical & Ethnographic Yiddish Memories” 

 "(. זכרונות דישעיִי ישעפ  גרא  עטנא   און רישעהיסטא   פון רכיוון)"א  
אִיף ּוידעָא אין זַײנע רַאמען ווערן צונויֿפגעקליבן און ֿפַארֿפיקסירט 

רעדנער אינעם ־יִידישאינטערוויּוען מיט די לענצטע נַאטירלעכע 
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אוקרַאינע, רומעניע,  –ירָאּפע יא־זרחילַאנד" אין מיִידישַאמָאליקן "
 , ּפוילן...ַײאונגַארן, סלָאווַאק

קערלער הָאט זיך ַא סך ֿפַארנומען )און ֿפַארנעמט זיך  רדוֿב־בע   
 ער טהא  ער יָארן 90ביז איצט( מיט רעדַאקטור. אין די 

דרַײ בענד ֿפונעם וויסנשַאֿפטלעכן ַאלמַאנַאך  גירטמיטרעדא  
" און ַא ּפָאר קָאלעקטיווע זַאמלונגען יִידיש"ָאקסֿפָארדער 

אויף ענגליש געווידמעטע דער  רשונגעןא  פ   אוןַארטיקלען 
רשונג. אומגעֿפער אין די זעלבע יָארן איז ער געווען ַא ֿפַא־יִידיש

עדַאקציע ֿפונעם ליטערַארישן זשורנַאל "די רמיטגליד אין דער 
הָאט ער  יז דערשינען אין ָאקסֿפָארד. ּפַארַאלעלּפען", ווָאס א

"ירושלימער דעם ָאנגעהויבן מיטהעלֿפן זַײן ֿפָאטער רעדַאגירן 
ערן הָאט נָאך דער ּפטירה ֿפון יוסף קערל ,2000ַאלמַאנַאך". אין 

קערלער גענומען אויף זיך ָאט די ַארבעט אין גַאנצן און  דוֿב־בער
דעם רעדַאגירן און ַארויסגעבן צו ביז הַײנט ֿפָאר זעצט ער 

"ירושלימער ַאלמַאנַאך". דָאס איז בֿפירוש ַא גווַאלדיקער אויֿפטו. 
ן, ַאז עדישער ליטערַאטור ֿפַארשטייִיַאלע ליבהָאבער ֿפון דער י

מַאנַאך" געבליבן די לעצטע טָאג איז "ירושלימער ַאל צו הַײנט
סָאלידע ליטערַארישע אויסגַאבע, ווָאס הָאט טיֿפע ווָארצלען. יוסף 

. איך, ווי ַא 1973קערלער הָאט דָאך אים געגרינדעט ַאזש אין 
 גוטײער ז ,ֿפַאקטַא ן, קען צוגעבן דוֿב־בערנָאענטער ֿפרַײנד ֿפון 

ה, אויך ֿבייִידישער ליטערַארישער סֿבבַאווּוסטן אין אונדזער ענגער 
דוֿב־בערן ָאט ערזענלעכע אַײנדרוקן: די איבערגעבנקייט ֿפון מַײנע ּפ

ער יִידישוויכטיקן ֿפַאר דער הַײנטצַײטיקער דעם קריטיש 
נֿפשדיקייט. ער ־ּפרָאיעקט גרענעצט ממש מיט מסירותליטערַאטור 

לַאנג, כטן ווָאגן שוין יָארן שלעּפט ָאט דעם שווערן אין ַאלע הינזי
 –עכטער רעדַאקטָאר  ער איז זיך ניט מייאש, און ער איז דערצו ַאן

שּפרַאך און ֿפילט ַאלע  יד יקניט נָאר, ווָאס ער בַאהערשט גלענצנד
אירע טעמים, ער הָאט דערבַײ אויף ַאן אמתן ליב שַאֿפונגען ֿפון 
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מחברים און ער גיט זיי ברצון ָאּפ לַאנגע שעהן ֿפון ־יִידישַאנדערע 
 זַײן רעדַאקטָארישער מי. 

הָאט זיך  ווָאס איז שייך דעם דיכטער בָאריס קַארלָאוו, ער   
ער יָארן. ס'איז ניט 90בַאוויזן שּפעטער, ערשט אין דער מיט ֿפון די 

עקליבן ֿפַאר זיך ַא קערלער הָאט אויסג דוֿב־בערקיין חידוש, ווָאס 
די מַאכן ַא מין מחיצה צווישן זַײן נָאמען ּכ־ליטערַארישן ּפען

ַאֿפטלעכער און רעדַאקטָארישער טעטיקייט ֿפון איין זַײט און וויסנש
ֿפון דער ַאנדערער. ַא געוויסע רָאלע אין  זַײן ּפָאעטישער שַאֿפונג

נָאמען הָאט ־דער אונטער ַא ּפעןֿפַארעֿפנטלעכן זַײנע ליצו סן בַאשלי
נען "אונטערן י געשּפילט אויך ַא נויטווענדיקייט זיך ניט געֿפיאוודַא

גוט בַאקַאנטן  ּפָאעט,ַאלַאנטירטן טשָאטן" ֿפון זַײן ֿפָאטער, ַא הויך 
 אין אונדזער דיכטונג. 

ועסטער" איז אינעם בריטַאנישן ֿפַארלַאג "דרַײ שו 1996אין    
זַאמלונג ֿפון בָאריס קַארלָאוון "וואו ־דערשינען די ערשטע לידער

קערלער,  דוֿב־בערמיט ַאן אלף". יָא, בָאריס קַארלָאוו, ּפונקט ווי 
ון דער ( חסיד ֿפאיז ַא געטרַײער )הגם ניט קיין ֿפַאנַאטישער

וון. אינעם זעלבן ָאװֿפס צווישן עלָארטָאגרַאֿפיע מיט די שטומע ַא
זַאמלונג ֿפון ־לים דערשינען ַא געמיינזַאמע לידעריָאר איז אין ירוש

תב. ּכ־בָאריס קַארלָאוון און יוסף קערלערן מיטן נָאמען "שּפיגל
געציילטע לידער". אויף וויֿפל איך ווייס, איז דָאס געווען דער 

דיַאלָאג  זַא מין ּפָאעטישןן אונדזער דיכטונג ֿפַאל ֿפון ַאאיינציקער אי
 ...זון א   מיט טןטא   א   וןפ   ךנא   דערצואון  עטןּפא  צווישן צוויי דורות 

שּפעטער זַײנען איינס נָאכן ַאנדערן דערשינען אין אונדזער    
ביכער: "עלַאברעק. -הויּפשטָאט נָאך דרַײ בָאריס קַארלָאווס לידער

(, "קַאטָאוועס ָאן ַא זַײט. 2006)לידער ֿפונעם נַײעם יָארטויזנט" 
( און "מיר איז שטַארק 2007" )2001 – 1993נעכטיקע לידער", 

מָאל  ע שּפרַאך ֿפון זַײנע לידער איז ַאלעיִידיש(. די 2012נוגע" )
ַאזוי  ווערטלעך. נו, און וויען רַײך, נַאטירלעך, ֿפול מיט ֿפָאלקסגעוו
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ָאט אים ההָאט עס געקָאנט זַײן ַאנדערש? בַײ וועמען, אויב ניט בַײ 
דָאך איז ייכנטע שּפרַאך? ער געדַארֿפט זַײן ַאזַא אויסגעצ

רעדנער, נָאר ־יִידישאויסגעווַאקסן ניט ּפשוט צווישן נַאטירלעכע 
מע הָאט גערעדט ה, ווּו ֿביֿבס־יִידישער ליטערַאטורממש אין דער 

ֿפילו רַאֿפינירטער )כָאטשבי אין ַא געוויסער אויף ַא רַײכער און ַא
לשון, ווָאס עס ־ענץ מַאמעס'איז דָאך ניט י –ער שּפרַאך יִידישמָאס( 

איך און נָאך ַא סך  ,יָארן־קינדער הָאבן געהערט אין אונדזערע
ַאזוינע, ווי איך: "אין קלַאדָאווקע אויף דער ּפָאלקע שטייט ַא 
בַאנקע מיט ווַארעניע", ַאזוי צו זָאגן. און דערנָאך הָאט ער דערצו 

דענקמעלער און ־יִידישע ליטערַאטורגעֿפָארשט ַאלטע 
אין ַאמָאליקע  ַײט־ללקסִידישע ֿפָאיאינטרעוויּוירט ַאלטע 

 שטעטלעך...
ָאבער מיר הָאט זיך געדַאכט בַײם לייענען די ערשטע ּפָאעטישע    

 דוֿב־בערווערק ֿפון בָאריס קַארלָאוון, ַאז ָאט די ַאלע מעלות ֿפון 
ער שּפרַאך שטערן זַײן דיכטונג, ַאז ער איז צו ֿפיל יִידישקערלערס 

 דָאך ַאליין ַא צו זַײן ַאן עכטער דיכטער. ער הָאטּכדי ַא לינגוויסט 
/ איך ציטער": "קדיַאלעקטי־מָאל ַאנגעשריבן אין זַײן ליד "שּפרַאך

איבערן מינדסטן קלַאנג איך /  ,איבער יעדן געירשנטן ווָארט
" נָאר עס איז ...כ'בין בלויז זייער יורש און היטער)...(  ציטער

געווָארן ַאזוי, ַאז ווָאס ווַײטער, ַאלץ מער הָאט בָאריס קַארלָאוו זיך 
קערלערן. זַײנע לידער  דוֿב־בערער השּפעה ֿפון בַאֿפרַײט ֿפון ד
ֿפשר, איז דָאס בן געֿפעלן מיר ַאלץ מער און מער. אהָאבן ָאנגעהוי

און ֿפליכט בנוגע  ֿבגעשען צולב דעם, ווָאס דָאס געֿפיל ֿפונעם חו
ט, און כעשווַאך בַײ אים ָאּפגעהיט און זיך ניט ָאּפגהָאט זי יִידישצו 

 נָאר" בן ליד: דָאך, ווי ער הָאט ַאליין ָאנגעשריבן אינעם זעל
דער קָאכיקער  /ליסט איבערַאל און עס דרייטֿפס' / יָאדערדיק
 ".ון אייגענע ריידֿפווירבל 
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ַאז איך הָאב זיך געווענדט צו בָאריס קַארלָאוון מיט ַא בקשה    
גרייטן זַײן בוך לידער ֿפַאר דער סעריע "די הַײנטצַײטיקע צוצו

מע  ע ליטערַאטור", הָאב איך געמיינט ער זָאל ָאּפקלַײבן ווייִידיש
, "ֿפונעם בעסטן און ֿפונעם שענסטן", מין אויסדערוויילטע טזָאג

ווערק. נָאר ַאזוי ווי בָאריס קַארלָאוו הָאט געֿפונען זַײן אייגענע 
שטים און הָאט געלָאזט אויף דער ֿפרַײ זַײנע "אייגענע רייד", 
ווערן לויט מַײן מיינונג, זַײנע לידער ַאלץ בעסער און שענער און 

ָאּפקלַײב ֿפון זַײנע נַײסטע לידער, ווָאס  ַארום איז דער טיֿפער. ַאזוי
איז ַארַײן אין ָאט דעם בוך, אין ַא געוויסער מָאס טַאקע "ֿפונעם 

 בוך דעם אין מחבר דער טהא   ל)סך־הכ   בעסטן און ֿפונעם שענסטן"
. (לידער־ביכער ערדיקערי  פ   נעַײז וןפ   לידער 12 בלויז סןנגלשלא  ַײא

ֿפון ױז ניט בלן בָאריס קַארלָאוו הָאט מצליח געווען זיך בַאֿפרַײע
, נָאר אויך װיסטדעם לינג קערלער דוֿב־בערדער השּפעה ֿפון 

ַארויסגיין "ֿפונעם שָאטן" ֿפון דעם דיכטער יוסף קערלער, 
און  בלַײבנדיק דערבַײ זַײן געטרַײער און איבערגעגעבענער זון.

"יין  ןמעָאצונ דווקא צוליב דעם הָאט ער ּכשר ֿפַארדינט דעם
 ו.יין", ווָאס איך קלעּפ אים דָא צ־בן
און נָאך ַא זַאך, ווָאס איך ווָאלט געווָאלט בַאצייכענען אין ָאט    

דעם גַאנץ ּפערזענלעכן ֿפָארווָארט צו ַא נַײ בוך לידער ֿפון מַײן 
יז קערלער: ער א דוֿב־בערקָאלעגע און ֿפרַײנד בָאריס קַארלָאוו/ 

ראלדיקער און אין דער זעלבער צַײט זייער ַא ׂשי זייער ַא
איירָאּפע און ־יזרחאיבער מ ערטדער מענטש. ער ווַאניִידיש־גלותדיק

ראל. ׂשי־וווינט אין ַאמעריקע, נָאר לעבן לעבט ער טַאקע אין ארץ
 וח אין ָאט דעם בוך.זט זיך ֿפילן מיט ַא בַאזונדערן ּכאון דָאס לָא
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 צונויף נעם

 מּתנה אַ , ווַײדלינגער יוסף, נדַײרֿפ ןמַײ

 צונויף נעם

 רעשטלעך די

 טַײצ דער וןפֿ 

 

 גלעט אַ  גיב

 טַײוו איז ווָאס ַאלץ

 ערשטלעך און

 

 בַאָאטעם און

  הייס

 טַײאיבערב דעם

 

 ָאן עס ריר רטלעךצע

 די מיט

 רון־בערשטלעךזכּ 
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 דישע קינדערייִ 

 ע,ערַײט קינדערלעך
 ליד אַ  איז דָאס ָאט

 ך,ַײא ַארפֿ  אין גַאנצן
 ן,ערַײפֿ  די וןפֿ  ַארויס איז'ס
 געדענקען זָאלט איר ַאז

 ט,ַײוו דָארט ערגעץ
 ר,גאָ  אין־לשער ווי
 שטַארק ווי

 :בענקען ךַײא נָאך
 ד,עלפֿ  דָאס און ווַאלד דער

 ן,ערַײש מיט כלערסַײשפּ  די
 ר,ביימע די
 ל,ייגפֿ  די
  –ך הינטלע ישעהויפֿ  די

 ערעַײא נָאך און ךַײא נָאך
 ך,הענטלע און אויגן
 ר,געּפילדע ערַײא נָאך
 מַאמישן דעם לשון ןאויפֿ 
 ערעַײא טרוימעלעך מיט
 ע,וועלטיש ותןרחבֿ  נָאך
 ימישע טןַײבלויק נָאך

  –ע לדמי טןַײווילדק ולפֿ 
 ר...ווילדע ווי מילדער

 ע,הַארציק, ערעַײט
 .קינדער דישעייִ 
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 ו"שעּת וילן,פּ 
 

 

 רשע א. וואַ 

 

 רשעַאוו נדערַא ןַא

 וועלט נדערַא ןַא

 ט,דרשה זי ניט

 ט...שעל זי ניט

 

  – ריינע סןַאג די

 זיי ווייסן סָאוו

 ום,גיהנ יענעם וןפֿ 

 ?וויי און ןַײפּ 

 

 דןִיי להַײפֿ  היּפש

 דערקענט סטָאה

 טערסַאטע שןצי

 ט...ווענ שטומע
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 שטומקייט די

 זיך עקט

 רייד ּפוילישע מיט

 לערַײמ דישעייִ  אין

 )!?זיי ןָא מען ןָאק ווי(

 

 רשעַאוו נדערַא ןַא

 י...דרי נדערַא ןַא

 ן...רשַאק רצעַאשוו קיין

  – זיי ןָא, זיי ןָא

 רָאג גרינע די בןַײבל

 .לייןַא

 

 ע"ושּת ריאי, רשעַאוו         
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    ב. דירה בתחּתונים

 דערצייל אים, 

   דעם יִיד אויֿפן צלם: –דערצייל אים 

 אין לָאדזש, אין לובלין אין גער און אין קרָאקע

 צעהענגט מען אויף ווענט איצט ַאן ַאנדער מין יִיד

 ווָאס רק טוט ער ציילן געלטער, ממּתקים,

 מטבעות, בַאנקנָאטן... אויף טריט און אויף שריט...

 לייבט ער'עט ברענגען סַײ גליק סַײ עשירותמ'ג

 און דווקא אויף דער, אויף דער זינדיקער וועלט,

 גרָאד אין דער נידער ֿפון זַײן טַאטעשיס דירה

  ווּו גשמיות נישטיקע קיין צַײט ניט ֿפַארֿפעלט.

 איין יִיד צוגעזָאגט הָאט דָאס גליק אויֿפן הימל,

 דער ַאנדערער ּכלומרשט בענטשט דעם יַאריד...

 וערסט צווישן די ביידע, אין רעשיק געווימל,ו

 צעטרָאגן און מיד. –מיט יַאשטשערקעס שמײכל 

  –דערצייל אים, דערצייל אים 

 דעם יִיד אויף דער ווַאנט,

 ַאז דער יִיד אויֿפן צלם 

 הָאט אויף אים זיך דערווַארט...

 

 ירושלים, סיוון ּתשע"ו         
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 ימעזשזַאקג. 

 

 קעָאשער סַאג לטערַא דער אויף

   – קעָאקר וןפֿ  סַאג יטערברי דער אויף

  רגעניגןַאפֿ  און רעספֿ  און שּפיל

 ן,ניגו און נגַאגעז, צירַאשפּ  אויך

 –  !)?נדערשַא דען ןָאמ׳ק( וודאיאַ  און

 קעַאָארַאק ישעקלעזמער

 

 טויזנט צווישן וןפֿ  לָאמ צו און

 דןייִ  ַא אויך ָאד דערזען טוסט

 הויזן טנסָאש ּווו ווענט צווישן

 ן,קלויז וןפֿ  שטויב מיט םַאצוז זיך

 קריגן סָאוו געסט גוטע די און

 רויזן און ןַײוו און ישפֿ  שטיקלעך

 

 שטויבן מלסטַאז און ַײרבַאפֿ  גייסט

 טנסָאש מערער סָאוו ּפסטַארכַאפֿ  און

  טפֿ ַאנקשעגעד ןַײד זַא נדיקפֿ ָאה

 לית־קטנסט שטיקלעך מיט ווי

 אויבן אין רטָאד רייעןדערפֿ  וועט

 טפֿ ַאבענקש הוילע ערסשעפֿ ַאב דעם
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 קעָאשער סַאג לטערַא דער ויףא

 מעריבֿ  איידער, מנחה ךָאנ שוין

 קעָאקר אין סַאג ברייטער דער אויף

 לויבן ניט און גןָאקל ניט טוסט

 קןָאנברַײא ווילסט, רעקשנטַאפֿ  רָאנ

 ביטחון־שטויבן ברעקעלעך

 

 כןָאבר לעַא וןפֿ  ךָאבר דעם ךָאנ

 

 ו"שעּת סיוון, קעָאקר                 
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 יִידן געווען זענען מיר
 

 ן,יִיד געווען זענען מיר
 ָא...ד לעבן ֿפלעגן מיר

 ֿפליגן ֿפוילע ַאצינדערט
 ָא.קרַײז־און־קר, זשיּפען קוים

 
 און ווענט די זיך צעקרישלען’ס

 ֿפַארבַײ ֿפרעמדע גייען עס

 העמדער ֿפַארביקע בונטע אין

 .!..ַײמ ערשטן אויֿפן ווי

 
 ך,זי דערמָאנט ניט קיינער און

 זיי ֿפַאר ניט איז נקעןגעדע

   –ע גָאנט, מַאזעּפע, חמיל

 ...ֿפַארזיי בלוטיקער אַ 

 
 ,יִידן געוועזן זענען מיר

 ...געלעבט ַאמָאל הָאבן מיר

 רידןאַ י רק ֿפרעמדע איצט

 ט.ֿפַארשעמאומ רוישן דאָ 
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 יִידן טויזנטער אויף צעשּפליטערט

 

 דןייִ  טויזנטער אויף צעטרַאסקעט זיך

 מער טויזנטער ילפֿ  נָאך טצעבענק זיך

 שמידן לזאָ  יאוש דער ַאז געלָאזט ניט

 בַאשווערט ווייטָאג מיט טליבשַאפֿ  די

 

 שמייכל יעדן, ץזיפֿ  יעדן, קנייטש יעדן

 נגענייטַײא, נגעקַארבטַײא זיך אין טיף

 כלׂש זקנישן וןפֿ  בליצן רישעפֿ 

 נגעדרייטַײא אינגעווייד "זיקָארס" אין

 

 בוידעם וןפֿ  קלערן טני זיך בַאמיט און

 אויסגעלָאזט אונדז וןפֿ  זיך הָאט וועלכער

 מקודם איז געווען ווָאס ַאלץ מחמת

 אות דישןייִ  אין אייביק אויף לעבט

 

 לערַײמ און הערצער אין – אותיות די און

  – דָאך זיך קלַאמערט ווָאס יוגנט דער ביי

 טערַײוו ַאלץ שּפרודלט ווָאס אימּפעט מיטן

 .קָאך שקיעהטןצע קנסז צוםקריק 
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 דעסון ָאפֿ  לַײצען מ

 

 ,םוגיהנ דער ברענט טדַאנע וןפֿ  טריט צען –

 ?נָאך ווַארטסטו זשע ווָאס טאָ 

 

  יענעםַײ ב ַאבי, ברענען זיך ער זָאל –

 .ווָאך גוטע אַ  ןַײז זָאל

 

 ן,גן־עד דער בליט טדַאנע וןפֿ  לַײמ צען –

 ?ווָאס, זיך זַאמסט זשע ווָאס טאָ 

 

 ביידן אונדז ַאבי, עןִיבל זיך ער ָאלז –

 .אות יעדן איןער  לויכט

 

 ט,היימשטאָ  ןַײד איז טדַאנע וןפֿ  ווערסט צען –

 .!..ווערסט טויזנט צען גרָאד, ניין

 

 ט,אויסע טָאג, ןַײא טָאג – טַאקע צון ַאהי –

 ...?הערסט –, איך וויל ַאנטרינען
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 ערֿב נַאכט ,ירושלים
 

 ף,שלאָ  דעם זַײן טועם צו גרייט'ז ירושלים
 שָאף ֿפוילע ֿפולע די, ווָאלקנדלעך ווַײסע די

 ֿב,מוא הרי צו ווַײט העט שוין ַאוועקגעשווּומען

 

 לרובֿ  ֿפַארבַײגייער ֿפַארשּפעטיקטע

 סוף ָאן ּכלומרשט, ַארום נָאך דרייען זיך

 ּכוח אַ  ָאן טוען זיך קעץ און הינט לעצטע און

 

 ֿפרעמד רויסנדיקעד די היימישער מַאכן צו

 אומֿפַארשעמט, ָאּפגעריסן, געסל און גַאס אין

 ךױעה דער אין ֿפויגל אַ  ֿפלי אַ  טוט'ס זעלטן און

 

 ערֿב נַאכט הכנות די בַאווּונדערסט דו און

 ּפרַאכט יענע טָאן בענטש אַ  ביסטו גרייט און

 ח,מנו ָאן, מנוחה און ווַאכזַאם איז רו ווען

 

 ך,דאַ  צום און טויבע צו וענטו צו מיד טוליעט זיך

 צוגעמַאכט שוין הָאט'ס טיר־און־טויער ַאלע ווען

 וחכּ  גרויסן ַאלמעכטיק דעם ֿפון הַאנט שטילע די
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אין ּכֿפר־אלדד    
 

 איך זיץ מיט וועלוולען אין ּכֿפר־אלדד
 און כ'טו דערמָאנען זיך אין יענע יָארן

 ווען כ'הָאב געקוקט

 ווי ד"ר ישראל אלדד

 ֿפלעג אויסגיסן אויף בעלי־סֿפקות

 בליציק שַארף זַײן צָארן.

 ַא ווינטל ֿפון די ירושלמער בערג

 דערגרייכט

 צו די געבערג ֿפון גוש־עציון

 לט געמעגטאון שווערן ס'וואָ 

 מַײן אויסדויער זּכרון

 דערגרייכנדיק צו שּפיצן

 ֿפון ארץ־יׂשראל־ערד

 ַאז יִינגערט זי, די ערד, זיך דאָ 

 דורך אור־ַאלט ֿפרישע יָארן

 ַאז יִידישע געדענקשַאֿפט ָאן ַא שִיעור

 טוט נעסטיקן זיך דאָ 

 אין סַאמע צווישן

 ...ֿפַאלַאסטינער דערֿפער
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  איז וועמענס טאָ 

 לַאנד דָאס

 בַאריר איר ווָאס

 גלי הייסן דעם דערוועקט

 ברי שטעכעדיקן מיט, סטַײג וןפֿ 

 ?קערּפער נגעטרויטן לעבעדיקןאָ  ביבליש וןפֿ 

 

  שטוין איך

 :ילהפֿ תּ  שטילע אַ  טו און

  –הער רדע, גָאטעניו

  ַאלץ ניט

 ּפריידיקן, ונאיםׂש ווָאס

  מען מעג

 ן.מער געדולדיק

 

 , דאָ  וועלוולען מיט זיץ איך

  –ר־אלדד פֿ כּ  אין

  – דאָ  ותבֿ אָ  וןפֿ  זכות דער

 לעדי־עד קלָארל קרישטוי דגראָ 

 הימלס דעם אונטער

 .ןשטער ווָארע, הייסע
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 ַאלעמען נָאך

 

 לַאנד אין געקומען בין'כ

 ַאלעמען נָאך

 געזען און

 לַאנד דָאס ניט בענקט עס ַאז

 ַאלעמען נָאך

 

 הַארץ דָאס ביטער וויינט עס נָאר

 הַאלדז אין דיך ס'ווַארגט און

 ַאלעמען נָאך

 ַאלעמען נָאך

 

  –אויסלַאנד  אין ווי לַאנד אין

 ַאלענערַארפֿ פֿ  אַ 

 מקום םַײב רעגסטופֿ 

 ַאלץ דָאס ַארטרָאגןפֿ  מען קָאן ווי

 ַאלעמען נָאך

 ַאלעמען נָאך

 

           2005 
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 טשמינקאַ 

 

 זוי,דיר אַ  נָאך בענק'כ, מינקַאטש, מינקַאטש

 ָאדערן רונסזכּ  דעם אין מיר רינט לַאטָאריצע ןַײד

 דיר וןפֿ  נטַײה ַארבליבןפֿ  איז ווָאס, וויי

  עלדפֿ  אויסגעליידיקט ַאן

 דרןשנ קומען ווָאס געסט טעַײוו און

 ווָאס ַארפֿ  און וועמען ַארפֿ 

 נדיקטערווּופאַ  טיף זייער ַארפֿ 

 דערמָאנונגען. נדערטעּורוואַ פֿ 

 

 ווַאנדערהיים די, מינקַאטש, מינקַאטש

 וועג דעם דורך קלעטערט ווָאס קינד וןפֿ 

 דרָאונגען ַאלע קעגן שטַארקער ווערן צו

 רעשט שטָאלצן יטןמ מיטגעריסן ווערן צו

 דישקייטייִ  ַארווערטערפֿ  שיער וןפֿ 

 ברעג־לַאטָאריצע ןַײד אויף וווּ 

  בַארג־און־טָאל ּפרק געלערנט ער הָאט

 הימלישקייט. און
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  ַאזוי דיר נָאך בענק'כ, טש־קרויןמינקַא

  – – – טגעבענק ניט קיינער נָאך הָאט'ס ווי ַאזוי

 ַארחסידישטפֿ  שרהכּ  די חתונות נעַײד צו

 רייד אונגערישע וןפֿ  רויש רעמדןפֿ  רישןפֿ  צום

 דישייִ  לעבעדיקן ּפרעכטיק ןַײד צו און

  –ַאוועק  שוין גַאנצןאין ַײ, ַארבפֿ  שוין איז ַאלץ דָאס

 ברעג־לַאטָאריצע ןדַײ שטייט ליידיק בַאליידיקט

 ַארחידושט...פֿ  ביטערלעך – אגופֿ  טבענקשַאפֿ  ןַײמ
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 ערוועגנסאונט

 

 טשָאפּ  הינטער גרענעץ די ַאריבערֿפָארנדיק

 עולם־הבא שטיקל אַ  בחוש דערשּפירסט

 הָאט גלַײך לַאנד־מָאדיַארן ריכטיקע די

 ברוך־הבא איר געשענקט דיר שמייכל מיט

 

 סוד דער ֿפָארט ֿפַארבליבן איז הינטער און

 ש,קירילי דיר צו ווינקט ווָאס, אוקרענלַאנד ֿפון

 הָאט אונגערישע די ֿפלַאך טעבריי בעת

 סטעריליש לעבעדיק ניגון גלחות ֿפַארצויגן

 

 אַײך צווישן איבער כ׳לָאז, בערג־קַארּפַאטן

  –ּפַאדָאליער  און ווָאלינער שטעטעלעך צווישן און

 הַארץ מַײן ֿפון שטיקל צַאּפלדיקן אַ  – יעטווידן בַײ

 דָאליע ערֿפַארשטערט ֿפָאלקס מַײן ֿפון שּפורן לעצטע מיט

 

 –זַײן  ווַײטער קערן ניט זָאלסט דו וווּ  און

 געֿפינען ניט זיך זָאלסט וווּ , וועלט יענער צי דער אויף

 ּפַײן און געזַאנג איר מיט, רייד און ֿפרייד איר מיט דָאליע די

 ן.רינע טָאן דיר אין טיף זָאל יִידישן מיט תבי־ףַאל מיט
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 בוקָאווינע... אין

 

 בערג־קַארּפַאטן די צווישן, ינעבוקָאוו אין

 געווָארן ַאנטשטומט איז לשון ןַײמ

 י־מדרשיםבתּ  ַאריתומטעפֿ 

 צעשטערט ניט דווקא מען הָאט

 געזַאנג דישערייִ  אורַאלט רק

 ַארלָארןפֿ  דאָ  אייביק אויף זיך הָאט

 מער ווערטער קיין ס׳קלעקט און

 ּפרַאכט ותדיקערחבֿ  מין ַאזאַ 

 ָאפּ ַאר, ַארויף ציט זיך

 מערבֿ  קיין און זרחימ קיין

 זעצן זיך לַאנג טוט זון די

 לַאנג שעהען, שעהען

 שּפעט ביז

 וועט עס

 איבערקרייצן זיך

 סוף מיטן

 מעריבֿ  שטומען וןפֿ 

 

       2012 
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 טפֿ געדענקשאַ 

 

 טבענקשַאפֿ  די

 ּפנימער ילפֿ  הָאט

 בליקן און ּפנימער ילפֿ 

 יעדעמען קען יעדערער ווָאס

 דערשטיקן און עןדערשטוינ

 דו, נָאר

 ּפנימער, זַאמלסט דו

 ניגון, און טָאן זייער היטסט

 קיינער שוין זָאל'ס ַאז

 מער מָאל קיין

 צעקריגן ניט ווידער זיך

 ט.געדענקשַאפֿ  מיט

 

     2007 
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 ָאנגעצויגענע סטרונע
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 ןַײראין וועג אַ 

 

 ַאנדערע ַארפֿ  עראיב לָאז כודָאבע ביסל דָאס

 ווַאנדערן, טןַײט־ווַײוו דַײן אין ןַײז איבעריק דיר עט'ס

 לף־ביתַא דעם אין דאָ  שוין' אי נייטיק איז ווָאס ַאלץ לַײוו

 ״בכּ  אותיות דישעייִ  היימישע די אין

 

 ָאקרישקעספּ  און שמָאכטעס מיט ַאלע בעבעכעס די

  – טַײל ַאנדערעַײ ב, דיך בעט איך, איבער לָאז

 קָאטערשע נגעןבַאמִיו נעַײד וןפֿ  זכר אַ 

 טַײל אַ  אמת ַאן אויף מָאל אַ  ווערן צו

 

 ַאנדערע,ַײ ב שטעקן דעם ַארגעסןפֿ  ניט טו רק

 ווַאנדערן טןַײט־ווַײוו אין עןַײגעטר דעם נדַײרפֿ  דעם

 בטַײַארבלפֿ  ווָאס דעם בענטש הַארציק ריכטיקאויפֿ  און

 .טַײל אַ  בןַײבל זָאל ער
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 ַאנטי־ֿפַארגעסעניש

 

  רויסגעריסןאַ 

 רגעסענישאַ פֿ  וןפֿ 

 רעקלאָ  נגעןקלאַ 

 רעוואָ  ווערטער

  ווידער איידער

 געדעכעניש'ס רגייטאַ ס׳פֿ 

 הרסבֿ  אַ  ווערט קטאַ פֿ  אַ  און

 לייןאַ  זיך רגעסטאַ פֿ  סוואָ 

 ביין און שטיין

  –עניש רשוועכאַ פֿ  הוילער אין

 רדרייטאַ פֿ  – ברכה אַ 
 עין־הרע ןאַ  אין

 רדעכטענישאַ פֿ  בייז אַ  אין

 סודה־זרהה עבֿ מעׂש

 רעכענישרשפּ אַ פֿ  אַ 
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  קול אַ  ַארמָאגסטפֿ 

 

  קול אַ  ַארמָאגסטפֿ 

  ּפָאר יר־פֿ ַײדר שראפֿ  און

 אויערן עַײגעטר

  – גָאר, זיך דַאכט, איז דָאס און

 ןַארמעגפֿ  גַאנץ ןַײד

 מילדער אויך און שטַארקער ווערט שטים ןַײד

 דויערן קלַאנגען אירע ווען

 טעג געבענטשטע די בעת

 הויערן ןַײד זיך ַארטרויעןפֿ 

 וועג ןַײד מעסטנדיק און בַאגלייטנדיק

 ווערסט צַארטער און

 בויערן הַארצן אין הגם

  – לעקפֿ  שווַארצן דעם וןפֿ  עשַארפֿ  שּפיזלעך די

 עק דעם

 גייעןפַאר'ס היןוווּ 

 אויערן ליבע ַאלע, קולות ַאלע

 ניוועץ ןטיפֿ  אין

  אייביקן דעם אין

 ַאוועק
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 ס און איידער וועןאיידער וואָ 

 

 ןַײז סופֿ תּ  וועסט דו ביז 

 אמת הוילן דעם 

  שוין וועט 

  וועלט גַאנצע די 

 ַארשטייןפֿ  

  בלויז ַאז 

 סוד דער 

  דורכזיכטיק כטמאַ  

 רמז דעם קלָאר און 

 שָאטן דער לויזב ַאז 

 גרָאז ונעםפֿ  

 גרויס ווי ַאנטּפלעקט 

 איז קלעם די 

   זומער ןֿפַײר וןפֿ  

 הָאט ַארלוירןֿפ ווָאס 

 .מָאס ןַײז 
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 צוויי ןטרַאפֿ  גַאנצןאין 

     צוויי ןטרַאפֿ  אין גַאנצן

 ּפרָאסטס אַ  ווָארט אַ 

  –נצן) גאַ  אין ניט (כָאטש

 אייביק

 אום דיך נעמט'ס און

 רָאסטפֿ  אַ 

 גיי ניט, שטיי ניט

 לָאז רק

 –טַאנצן  אותיות די

 ק י ב יי א

 סדרכּ  זיך קערן וןפֿ 

 ווָארט דעם צו

 ײ,וו סלעסיַא די טוען

 ליקַײא שוין ווערן ציין די

 לעמעןנָאך ַא

 אויך בטַײבל

 גרעסטער דער

 אייביק

 גַאנץ

  –ַאליין 

 ק י ל ַײ וו ט ַײ צ

36



 
37 

 ע ווינטןַײנ

 

 ן,ווינט עַײנ בלָאזן עס

 ו,גסטזאָ 

 ס,עּפע זיך טוט עס

 :סַײגל נאָ שפּ  עּפעס

 , לידער ַאלטע די

 ַארקלָאגטסטעפֿ  די

  מען בַאהויכט

 ט.סַײג יונגן אַ  מיט

 

  – ?דען זשע ווָאס נָאר

 זענען אויך ־ווינטןַײנ

 גרוי שוין

 ַארשעמטפֿ  שטַארק און

 מען הערט טָאמער און

 ר,טענע יונגע

 בטַײבל

  –געהער  וועלטס אונדזער

 ט.עהעמג
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 ך,דאָ  און

  – ף־על־ּפי־כןאַ 

 איך ַײנבאַ 

 ליפֿ  ַאלטן ןַײמ

 ד,קייט און קינ ַארפֿ 

 ד,נַײרפֿ  ןַײמ, דיר און גרייט מיט

 "עןַײטר" זיך

 עןַײרפֿ באַ  ּפעקעלעך ַאלטע וןפֿ 

 .ווינט יונגער הׂשמע ווייען און
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 וויי און ווינט

 ווערן וועל איך ווען

 ינגערגר אַ  ווינט אַ 

  ַארגעסןפֿ  איך וועל

 הייס איך ווי

  ןָאאויסגעט און

 שווייס און זין וןפֿ 

 ווייען, ווייען וועל'כ

 ווינטן ַארפֿ  ּפַאסט'ס ווי

 שטרעקעס די איבער

 ן...צעצויג, צעדולט

 איך וועל איינס רנָא

 רָאַאר וופֿ 

 געדענקען

 , נישטערן, זוכן און

  –בענקען  און

 טַײוו טסטערַײוו אין

  –לויגן פֿ ַארפֿ 

  גרין־העל־בלויע סָאד

  ליכט

  –ים  וןפֿ 

 אויגן. נעַײד וןפֿ 

  2008 
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 ?ויגלפֿ , ביסטו ווּו

 

 ?ויגלפֿ , ביסטו וווּ 

 .הָאבן נייטיק דיך דַארף'כ

 איך ףרבַאדאַ  נטַײה נָאך

  –ליד  ןַײד אויסהערן

 נגגעזאַ  ןַײד דיר, ָאן ָאן

  מיר וועט

 ן.טויג ניט טָאג דער

 

 מוז ווָאס טרָאט ווי

 בןַײַארבלפֿ 

 סליד מינדסטן אַ  ָאן

 ר.די ָאן ַאצינד איך בין

  זשע ביסט וווּ  טאָ 

 ן,לויגַארפֿ פֿ 

 ?פויגל

 

 דיר נָאך, דיר צו

 טבענקשַאפֿ  ןַײמ

 איינזַאם

 .ליטפֿ 
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 נגעצויגענע סטרונעאָ 

 

* 
 

 גןַײשוו וןפֿ  תבי־ףַאל דעם אויס זיך לערן

 שרע נַארישער דער און איבערגיין נסַײד זָאל

 ַײַארבפֿ  טַײט־ווַײוו ווייען טערַײוו זיך ער זָאל

 טגנשַאפֿ ַײשוו שטילער וןפֿ  אמות דלד נעַײד

 ָאטעם לעבעדיקן דעם היט ווָאס

  שטום ניט מיינט גןַײשוו ַאז ווייסט ווָאס

 גןַײַארשוופֿ  ניט חלילה מיינט עס און

 זיך גטַײשוו עס ל־זמןכּ  גַײשוו מערניט

 דרַאנג ערדיך ד דערגרייכט עס ביז

 הערלעכן אַ  קלַאנג אַ  מיט ַארויס

 גניזה ַאקוסטישער אייגענער דער וןפֿ 

 ווָארס אַ  ווָארט אַ  מיט

 טַײל צו און גָאט צו

 ם,עול ַארןפֿ 

 ועדה עם קבל

 וגולם דיבוק

 סַאכטיין :ונאמר
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* * 
 

 סטרונע ָאנגעצויגענע ַאן ווי

 מעמברַאנע אַ 

 לשהכּ  אַ  מַאכט ווָאס

 ַאקלגעוו יעדן ףױא

 הילכיק וןפֿ 

 אויסגעשטומטער

 נהנשתּ  מה

 ָאּפצוריכטן גרייט

 שָאקל מינדסטן דעם

  ל...מכּ  לבכּ  להכּ 

 קול

 לָאקרישט ווי קלָאר

  ָאּפשטויסנדיק

 ווָאליםַײט ּפחדס דעם

 הוובֿ  הותּ 

 ּפהי שהי

 ליםהבֿ  להבֿ 
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 נגגלעקעלעס קלאַ 
 

 ן,זינגע זָאלסטו ילמאַ  :אים זָאגט מע

 ?ןאָ  ניט דָאס גייט ניטקיינעם  זאַ 

  קלינגען ווויל טערַײוו זיך לָאזט ער און

 ן!דין־דאָ  גלעקלט ווָאס גלעקל אַ  ווי

 

 קלוואַ  גלעקעלעס גטזאָ  ‒! אמת, יאָ 

 ר,מע ניט קיינעם וועל'כ דערוועקן

 לסך־הכּ  וועלטלס דעם אין ָארטפֿ  נָאר

 ט.ווער עסעפּ  דין־דָאן ןַײמ אויך איז

 

 שמייכל ־קרוםביטער מיט זָאגערס די

 ג...נגעזאַ  זינגערס דעם גלייטןבאַ 

 צו דערגרייכן שערטניט זיי איז באַ 

 ...נגקלאַ  גלעקעלעס וןפֿ  צויבער דעם
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 טַײרעדנדיק צו דער צ

 ןמאַ רפֿ ריס דאָ באָ  ַא מּתנה דעם טַײערן ֿפרַײנד

 ַארקליבןפֿ  זיך שטילקייט דער אין

 שּפיגל אין ווי זיך איר אין קוקסט

 –געבליבן  נָאך טַאקע זשע סוואָ 

 ?ווַאנט דער צו דישיִי רעדן

 וויגל ַאלטן יענעם צו צי

  ?רַאנד טןַײוו קינדהייטס דער וןֿפ

 ילעפֿ  גענישןַײשוו צווישן

 ילהפֿ תּ  אַ  זיך נַאנדערַאפֿ  הילכט

 :קרַאנט און הויך זיך מעלדט זי ביז

 אויס חלילה זיך רעדסט רעדן

 הבמחיל ווַאנט, ניט דער צו ניט

 ּתם.ס שּפיגל צום רק־און־בלויז

  –צעלייגער  אַ  עּפעס דָאך ביסט

 ר,זייגע מיטן דישייִ  רעדסטו טאָ 

 ַאליינער קיין ך גָארניטדאָ  ביסט

 ר."קיינע טערַײוו און איך" הׂשמע

 !?בעל־רחמים לייענער, ווענט דיר ווָאס

  –ט ַײצ דער וןפֿ  אומרו צום רעד, דו

 !טַײל דערהערן דיך וועלן
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 רעד צו דיראיך 

 

 ...דיר צו רעד איך‒ 

 ?עלעגיש‒ 

  :דישזאָ ראָ פּ , ניין‒ 

 רטוואָ  יעטוויד אַ 

 רטאָ פּ  זיך 

 םשטראָ  און םגראַ  מיט

 דיר צו רעד איך 

 מאמסתּ  

 דישלטמאָ אַ  נץגאַ  

 הבעת־מעׂש שטיי און 

 ם.הותּ  וןפֿ  נדראַ  םַײב רטהאַ  

 ן...ַײא זיך רךהאָ  טאָ  

 ?סוואָ  צו –

 ר.עַײט איז אונדז סוואָ  לץאַ  צו – 

 לאַ סערפֿ ווַא יצלּפ אַ  וןפֿ  טערלאַ פֿ  צום 

 ערַײפֿ  טערַײש לטןאוראַ  וןפֿ  שטילן זשומען צו 

 לשטראַ  טןַײוו קדמוניש מיט אונדז גריסט סוואָ  

 אומרו אומגעשטילטן וןפֿ  ןַײפּ  ערטיפֿ  צו 

  –ן ַײז וןפֿ  טַײצ די הערהין־אַ אַ  מעסט סוואָ  

 מיט טומלַײ ס, וִיקרַײ ס דיר צו ליד אַ  

 ןַײש לעצטע גייט אויס דיס׳ ווען ילופֿ אַ  
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 מעמענטָא מָארי ישיר ַאז

 שטַארב איך איידער

 ַאלעמעןנָאך  ווערט עס איידער

 ֿפַארב ביסל אַ 

 הַארבסט ֿפון

 געֿפַאלענע ערשט בלעטער ֿפון

 שקיעה־ליכט ביסל אַ 

 בין־השמשותן קורצע ֿפון

 בערג־געזיכט מערירושל אויף

 קייטמילד מיט

 ֿפַארלָאשענער ניט

 זשמענקעלע אַ 

  –בטחון־גרָאשנס 

 גרעסטע ֿפון

  –אוצרות 

 טַײערער

 ֿפַאל איך איידער

 בלעטערֿפַאל מיט

 יוצר־אור צום

 לויב אַ , ליד אַ 

 להכעיס

 ערןַײפֿ  העלישע
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 "דעשזומער ּת קורצע לידער, דרַײ

 

 

 

* * * 
 
 ַאוועק גייט יונגשַאֿפט די

 עלטערן זיך בלַײבט שיינקייט די

 חן דער — בלַײביקע דָאס בלויז און

 ווידערקול מיט

 עלטערן די ֿפון צַאּפלדיקן מיט

 נעסטיקט זיך

 נשמה דער אין טיף

 ן.ביי צום ביז

 

 2014 יוני         
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* * * 
 

 ר,ליבע, טַאטעניו

 ווידער אַײן ָאטעם איך

 ווָאר דַײן און ווָארט דַײן

 ר,לידע אין צעֿפלַאמטע

 גערָאטן ׳לעבןס וווּ 

 ל,קו הַארציקער דַײן

  –ָאטעם  הַאֿפטיקער דַײן

 שמייכל ֿפון צַארטער

 ל.שטאָ  ֿפון שטַארקער און

 

 ר,ליבע, טַאטעניו

 אייניק איז ווָאס, ליד דַײן

 אייביק איז ווָאס ַאלץ מיט

  – ר,קלאָ  און, גלייביק און

 בַאשירעמען, בַאהיטן זָאל

 אייניק, לויטערן דַײן

 ַאהיים איז וועקאַ  ווָאס

 קַאיָאר זַאט־ֿפרעמדן ֿפון

 ר.וואָ  דַײן בַאשיצן צו

 

 2014 מַײ                
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* * * 
 

 זומערהיץ    ווילנער ֿפון בלי סַאמע אין

 ּפלַאנשעט    דורך דערהערסטו

 ֿפַײער    ערבֿ  סירענעס

    ֿב,ּתל־ָאֿבי אין שַארף ווויען ווָאס

    –ירושלים  און באר־שֿבע

 עק    ַאן ָאן נגדרָאו די אויס דיר ס׳דַאכט און

 אומרו איבערשרַײען    לעבעדיקן ווידער וויל

 שרעק    און גרויל, ינאהׂש אומגעצוימטער מיט

 טַײער,     און ליב איז דיר ווָאס, ַאלץ ֿפון מַאכן ּתל אַ 

 צוועק...  אַ  און זינען אַ  הָאט ווָאס ַאלץ ֿפון

 ֿפגעהיטע   אוי קוים־קוים שּפורן אויף

 ירושלים    ֿפַארטיליקטער דער ֿפון

 ליטע...ד

 

 2014 אויגוסט, ווילנע            
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  שּפרַאך־דיַאלעקטיק
 

  ציטער איך

  ווָארט געירשנטן יעדעס איבער

  ציטער איך קלַאנג מינדסטן איבערן

  נסַײמ הַארץ דָאס ניט ווערט'ס נָאר

  –ווָאר  ַארפֿ , לעבן'כ

  נעַײמ רייד די ַארפֿ 

 ַארציטערט.פֿ  גָארניט

 
  רייד די ליסןפֿ 'ס לַײוו

  ווָאר דער אויףַײ ררַאנק־און־פֿ פֿ 

 ליּפן, די רוען'ס ווען ילופֿ אַ 

  סטַײר טויבע שטומעניש ילו וועןפֿ אַ 

  שטיקער כזריותדיקאַ  וועזן ןַײמ וןפֿ 

  שוין דַאכט'ס ילו וועןפֿ אַ 

  – ווָאר ַארפֿ , לעבן'כ

  ּפן",ַארזי"פֿ  מויל ןַײד שוין מעגסט דו

  שּפרודלט עס הַארצן וןפֿ  טיף, דַאן אויך

  כָאר דער

 דיש־גיטער.ייִ  קווַאליקע וןפֿ 
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  נַאכט דער אין טיף ביז בַאגינען ריפֿ  וןפֿ 

  – טָאגן און יָאגן צווישן ללהכּ 

  דורך ַאלץ זיך שלָאגט עס

  שּפרַאך ןַײמ אימּפעט מיט

  דערשלָאגן. גָארניט נעַײמ רייד די

 
  ציטער איך

 ווָארט, דישיִ י יעדעס איבער

  ציטער איך קלַאנג יעטווידן איבער

  זל אויס, אַ מאָ  צו דַאכט'ס און

  –ווָאר  ַארפֿ , לעבן'כ

 היטער... און יורש זייער בלויז בין'כ

 
  יָאדערדיק נָאר

  דרייט עס און איבערַאל ליסטפֿ 'ס

  ווירבל קָאכיקער דער

  רייד אייגענע וןפֿ 

 געביטער. זייער בין איך ווָאס

 

     2004 
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 ווַײנטרויבן ֿפַאר דער נשמה
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 ווַאלד אין קול אַ 

 ווַאלד אין קול אַ 

 גָאט ניט לעבט עס וווּ 

 שָארך מענטשלעכן קיין און

 ביימער צווישן דערשּפירסט ניט

 ַאלט ווערט יונגשַאֿפט די וווּ 

 סָאד ֿפונעם סוד דער און

 ט,ניט־דערהָארכ בלַײבטֿפַאר

 ר...שטיינע מיט געשטרויכלט

 ר,די ֿפַאר ניט געזַאנג אַ 

  –געדַאכט  קיינעם ֿפַאר ניט

 זיך ֿפַארגעסט ווָאס ַאלץ איבער

 ק...אייבי אויף

 !?אייביק אויף

  –זיך  צעקרעכצט עס

  געזַאנג דער, קול דָאס

 דערווַאכט'ס און

 ַאלץ אין ביטחון דער

 יקשטַארב איז ווָאס

 גלייביק און
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 שטילעניש

 

 זַאך נגערעדטעַײא ַאן איז שטילקייט די

 ר,אויע אין טיף־טיף, איר אין דערהערט'מ ווָאס

 ווַאכט הערלעךאומאויפֿ  ערַײאומגעה ווי

 דויער לעבעדיקן וןפֿ  זשומעניש רישעפֿ  די

 

 גַײשוו וןפֿ  גָאב דער ניט ווען מָאלצו  דַאכט'ס און

 יקוןתּ  קיין געהַאט ניט ערמ וועלט די גָאר ווָאלט

 

 גַײשט אין נגעשּפַארטַײא ווילדע געשרייען

 דערקוויקן שטילעניש מיט אומגעריכט זיך
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 היימקער
 

 ַאהיים זיך קערן טוסט דו ַאז

 ליב און גרינג דיר שּפַאן יעדער ווערט

 שטיין יעדער נָאענט היימיש און

 גרוב און, שטעג און, ווענד יעדער און

 

 ֿפַארזַאם ניט, ברודער, זיך היט רק

 שטַאם צו סּתם ֿפון איבערגַאנג דעם

 גרָאז אויף זָארג ֿפון איבערבַײט דעם

 גלָאז אויֿפן בָארוועס שּפַאנסט דו בעת

 

 וועג אויפן דיר צעברעקלטן

 ֿפַארבַײ איז ווָאס היים־און־צַײט צו

 ַאוועק ניט ביסט זיך ֿפון ַאבי

 ּכדַאי הייםאַ  וועג דער שוין איז

 

 שטום ניט מער לידל דַײן אויך איז

 קום, שוין קום :דיך וועלט די טרייסט'ס און

  – ַאהיים אומקערן זיך וועסט ָאט

 

 חן מיט בַאהויכט איז ווָאס ַאלץ צו

 בלָאף אַ  איז קריקוועג דער כָאטש און

 סוף צום ַאהיים אום זיך קער, דו
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  אלול ומת ָאבֿ  מת

 הנגיד שמואל טלוי               

 

  ָאבֿ  חודש געשטָארבן

  אלול חודש דער אויך און

  לסוף זיך דערנענטערט

 הֿבל, סומנעם יענעם צו

  דערגיין אים צו וועט'ס וווּ 

 געשריי, יָאמערלעך מיט

  ָאֿפענע ָארעמס מיט

 ּתשרי. דער ֿפַאראומערט

 

  וועלט דער אויף און

 קעלט. גָאלע קומען שוין

 רויט ווערט ןַײוו דער

 ֿפַארֿפעלט'ס און. רויטער און

 טרוים וןפֿ  קול זַײן

 געצעלט, ליימענעם דעם

 שטויב, בלָאטע ווערט ַאלץ און

 ט...ֿפַארוועלק, ֿפַארשוינט
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 ֿפרַײנד, ליבער, דעריבער

  קלער ניט לַאנג, זיך זַאם ניט

  הַײנט שוין זיך מיט ברענג און

 –ַאהער  לַײט גוטע די

 ווַײט, ֿפון און נָאענט ֿפון

 ֿפרעמד, דער וןפֿ  און הי ֿפון

  גלַײך זָאל ַאיעטווידער

 ֿפַארקלערט. הָאט ער ווָאס טָאן

 

 זע,, דו :געזָאגט מען הָאט

  ֿפול און זַאט כמַארעס די

  גרייט זענען רעגנס מיט

 גֿבול. ָאן ַאלץ ֿפַארטרערן

 הער, :צוגעגעבן און

  הייך דער אין הימלען די

 ־און־וויי,ָאך, דונער מיט

 ַאהער. בַאלד דערגרייכן

 

 ֿפרָאסט, דער – דיר ֿפַאר :זע און

 ֿפלַאם. דער – דיר ֿפַאר, אויך און

  ּפרָאסט ניט ַארָאפּ  קומט – דער

 –סּתם,  גָארניט אויך – דער און
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 ַארָאּפ, :שניי־און־ֿפרָאסט דער

  ַארויף. :ווַײן ֿפון ֿפלַאם דער

  ,קָאפּ  דעם ניט דיר דַאר, דו

  גוף. דעם זיך אין דערֿפריי

 

  ֿפרַײנד, מַײן, אויף זשע שטיי טאָ 

  קרוג ֿפון און בעכער ֿפון

  ווַײן דעם־אָ טרינקען  נעם

  בלוט. ןַײד ווי איז רויט ווָאס

  מיט אונדז מיט טרינקען נעם

  נַאכט בַײ אויך און טָאג בַײ

  מיד ניט ווער טרינקען און

 .ּפרַאכט זומערס לזכר
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 ר דער נשמהאַ נטרויבן פֿ ַײוו

 

 יבערט,אין אים אויסגעפֿ  דיך הָאבכ' סוואָ , חלום אין

 ן,אויג די אין דיר טיף, דיר אויסגעהויכט הָאב

 ן?נָאמע ןַײז. מָארגן ןַײמ פון ליפֿ  לירישן דעם

  נטרויבןַײוו :ּפשוט איז, גלויבן כ׳טו, נָאמען ןַײז

 נשמה דער ַארפֿ 

 

  איינעםנאי עןליִ מיטפֿ  גערן ועסטו דו, כ׳ווייס און

 רויב, אום וןפֿ  און גווַאלד וןפֿ  און שרעק וןפֿ  טערַײוו ַאלץ

  אויסגעשלומט טלופֿ  דער אין עיגול דעם ןשַאפֿ  צו

  נטרויבןַײוו – צוזַאמען דערהויבן בןַײקל םַײב

 נשמה דער ַארפֿ 

 

  רַײֿפקייט ֿפון אויסהויך בַײם אוצר גרעסערן קיין צו

  –דערקלויבן  ניט זיך בר־מזל גרעסטער ערד וועט

  –מה ּכהס קיין, לוין ַאנדערע קיין ניט דַארף מע

  נטרויבןַײוו די דיר מיט לויבן און עןליִ פֿ  רק

 נשמה דער ַארפֿ 
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 ה"שעּת ראש־השנה ערבֿ 
 

 צעוויקלט זיך דרויסן אין נַאכט טויבע אַ 

 חלשות־בלַאס שווַײגט לֿבנה די ַאֿפילו

 בַאֿפליגלט ווי בגילוֿפין טערןש ווַײטע רק

 ס.מלא־שּפאַ  צעווערטלען זיך לשון־קודש אויף

 

 ממרחקים העט גרוס ֿפרישן אייביק מיט

 שלָאף ֿפון שּפור ַאיעטוויד ֿפַארטרַײבנדיק

 :יונק קבֿ  בֿבחינת וועלט דער זיי דערמָאנען

 ף.סו ַאיעדן נָאך בראשית נַײער אַ  קומטס' ַאז
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 ?ייסטן טרַײדו ווייסט, מ
 

 טרייסט, ןַײמ, ווייסט דו

 ?דיר ָאן כ׳בין טרייסטלָאז ווי

 ָארט, ליידיק אַ 

  קנויל אַ 

  אומרו וןפֿ 

 שיעור, אַ  ָאן

 , רעגן אַ  ָאן שירעם אַ 

 זון, אַ  ָאן

 גלי, ָאן קויל אַ 

  – קול אַ 

 וסט,אי פּ 

 אי שטום.
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 סטרָאֿפן בַאזונדערע ַאכט – ֿפיר און דרַײ
 

 

1 

  זַײן ניט זָאל עס רץקו ווי ליד אַ 

 לוֿפט מיט שלל אַ  ָאטעם צום בַאדַארף

 ַאנטגוֿפט זַײן זָאל ַארום דער ַאז

 ןַײפּ ווערטער ֿפון אותיות־ֿפרייד ֿפון

 ן,טָאג־אַײ, טָאג־אויס לויערן ווָאס

 שַײן אייגן מיט ליד דָאס בלויז ַאז

 ף...רו אַ  – ַאנדערע צו זַײן זָאל

 

3 

 קודם גָאר הָאט ווָאס ַאלץ ֿפון סאוי זיך לָאזט בוידעם אַ 

 ט.געהאַ  ניט ממש נָאך ֿפיס אונטער בָאדן ֿפעסטן קיין

 ַאקורַאט ּכלומרשט ניט ווייסט מע ?דען זשע ווָאס נָאר

 !בוידעם דער טרַאסק אַ  מיט נגעֿפַאלןאַײ איז'ס למַאי

 ט",בראַ  נַאש" ַאלץ צָארן מיט הָאר די זיך אויף רַײסט עס מערניט

 גלַאט – ּפרָאסט־און־ּפשוט צי ווענט כעַײגל אויף קריכט מע

 הודו!..., הודו, הודו :מען שרַײט חי־וקיים גרויסן ֿפַאר

 

 

63



 
64 

 

 

 

 

4 

 אמות דלד מַײנע אין געזען ניט דיך לַאנג שוין

 הָאר שיינע דַײנע נָאך ַארבענקטפֿ  שטַארק זיך

 ּפָאר אויגן דַײנע ֿפון ליכט'ס ּכסדר זוך'כ און

 ּכמות אין ניט, מוזע ליבע, איכות אין גייט'ס ווַײל

 ָארפֿ  ניט מיך שטעל'כ דיר ָאן גלַאט איכות און

 :קַאיָאר ביז ווַײטער בלָאנדזשע'כ דעריבער

 ...?מאמסּת צי, זיכער אויף ?דָארט צי, דאָ  ?ביסטו וווּ 

 

8 

 אוֿפן געּפַאקטן קורץ אַ  לַאנג שוין געזוכט

  – קלָאר און זַײן רברייטע זָאל'ס, ווָאס עּפעס כַאּפן צו

 הָאר קיין אויף סערסערג עּפעס ֿפַארֿפעלן צו ניט

  – דוֿפק דעם זַײן בודק צו ינגערפֿ  דעם ָאנלייגן בַײם

 ווָאר דער אויף ריכטיק טַאקע ער קלַאּפט צי

 ר.דו אונדזער משוגע מַאכט ווָאס ַאלץ ֿפון טַאקט צום

 א...רופֿ  שטיקל קיין זַײן צו דערבַײ ּפרעטענדירנדיק ניט
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 ירושלים קיין עןֿפלִי צו און גיין צו קומען וועסט ַאז

 סָאד רַײֿפן ֿפון דוֿפטן מיט ָאנקומען ממרחקים העט

 רָאד אין שָאקלען זיך ביימער און שטיינער וועלן

 ם!לחיי־לשלום" – בענטשן דיך, בַאגריסן דיך

 ט,שטאָ  די ֿפַארלָאזן ניט מער שוין זָאלסט

 "ט!טראָ  קיים אויף ַאוועק רןרי ניט זיך

 השמים רשותבִ  ֿפַארבלַײבן לעולם ןזַײ גרייט וועסטו

 

2 

 ווַײלע אַ  אויף אייעםאינ זיך טרעֿפן סוֿפן ַאלע ווען

  – לקטאָ  אַ  דעם ֿפון ַארויס קומט עס ָאט ַאז דַאכט'ס און

 ֿפָאלק זשווַאווע אַ  ווערט רעדל צעדריבלט אַ  ֿפון

 ה,מעל־של־שיר – המט־של געזַאנג ֿפון און

 ָאק!ב אַ , ֿפרַײנד מַײן, ביסט, אוי :גָאר דערהערסטו

 :זָאג אַ  טוסט מי־שברך מין ַאזאַ  אויף דַאן

 ן.נַײלאָ  ֿפון זעקעלע אין ּתל אַײך אַ  בַײ ס׳הַארץ ווערט
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5 

 משוגעת דָאס נָארמַאל גַאנץ מעגלעך איז'ס

 ר,ניכטע ּכלומרשט שּפַאנען ווָאס, די ַאלע ווען

 ה־ריכטערׂשמע שטרָאֿפן און ֿפַארמישּפטן גרייט זען

 ס.גאַ  דער אויס־לענג גַאנג ווַאקלדיקן דַײן

 !?ער קריכט דָאס ווּוהין :שַארף בייזלעך בורטשען זיי

 ר...געזיכטע די עקל ֿפון ווי איבער קרימען און

 ס.ּכע ָאן, גלַאט ווַײטער גייסט, גלַײכגעוויכט צום צוריק, דו נָאר

 

7 

 שּפור לעצטער דער אויך ווערן ניט וועט לדבאַ 

 מערן זיך וועט זכר זַײן ?דען זשע ווָאס נָאר

 ווערן, זיך וועט, צַאּפלען, טויכן זיך וועט און

 ברַאווּור מיט און קרַאֿפט אויסגעבענקטער מיט

 געדערים די אין; טַאט אין, ווָארט אין, ליד אין

 רןיעאינזשענ טרַײע וועלט־נשמהס ֿפון

 ר...נערוו־ַאּפַארַאטו ֿפַײנער קונציק זייער ןאי

 

 2015 אויגוסט, ווילנע                        
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 ווענוס

 

 עלעגַאנט ווערן געבוירן דען מען קען צי

 ,געטין יענע ווי ַאזוי ?םַײשל ָאן, בלוט ָאן

  – ים ֿפון, שוים כווַאליעס ֿפון ַארויס איז ווָאס

 ווירווַאר וועלטס דער

 ?ֿפַארגלעטן צו ליבשַאֿפט וילערה מיט

 

 זַײן געבוירן־ווערן דָאס דען קָאן צי

 ּפָאעטן בַײ לידער יבער ווי דיאי קלָאר אי זו

 גרַאם אין אַײן קונציק שּפַאנען ווָאס

 ּפַײן דעם און אומרו דעם

 ?שּפעטער אין, איינזַאמער אין שעה אין

 

 ווינט דער רק ַאּפנים ווייסט ענטֿפער דעם

 ,ער וועט ווייען ווַײטער אויך ַאלץ איבער ווָאס

 געווינס קנַאפּ  אַ  – שיעור אַ  ָאן ווייען נָאר

 גָאט ֿפון זין ןדו ביסט להוט טרעפֿ  אויב

 .געטער ַאלע צעווישן איינציקסטן דעם
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 ֿפַארווָאר
 

 גרַאם ֿפון דיקטַאטור די :גסטָאז דו

 ּפ,קאָ  ןָאר ָאג ֿפַארבלַײבן אונדז צווינגט

  טַארערַאם און טרַאסק ןזַײ איבער

 ּפ.ָאַאר מיר גייען זינען ֿפון

 

  ?ןשוי גןָאז איך ןָאק סָאוו, איך און

  רַאם דער לויט און סָאמ דער לויט זאַ 

 בוים דער ֿפרַאנק־און־ֿפרַײ זיך צעווַאקסט

 ?ֿפלַאם דער ֿפלינק זיך צעברענט'ס אויך און

 

 רָאג שווערער איז גרַאם ןָא, ווייס'כ רק

 "רָאנ" שום קיין העלֿפן יטנ וועט'ס און

 ר,ֿפַאר וואָ , ּפָאר לעצטע די מערניט

 - - - גרַאם שום ןָא ַאצינדערט איך שליס
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    בוים –שטערן  –צַײט 
 

 . די צַײט1

 

  מיר בַאוווינען ַא צַײט גָאר ניט וויסנדיק

  ַאז איר ָאנקום און אומקום איז ניסימדיק

 

  ַאז איר אײנציקע ווָארע בַארעכטיקונג

  ליגט אין מענטשלעכן ווילן זיך מעכטיקן

 

  זיך ַאליין איבערשטַײגן און קלעטערן

  און ווָאס ווײניקער זיך צו ֿפַארגעטערן

 

  נָאר ווען ס'קלעטערן ווַײטער ווערט צַײטיקער

  ווערט די צַײט איבעררַאשט און דערווַײטיקטער

 

  און דער ָאנזָאג ֿפון מָארגן ווערט לעכערלעך

  ֿפון דעם נעכטן בלַײבט לעכער און לעכעלעך

 

  ווַײל מיר יָאגן די צַײט גָאר ניט גלײבנדיק

  ַאז מיר זענען

  איר סוף

 און איר אייביקייט



 
70 

 . שטערן2

 

  שטערן, הַײטערע, גָאלדענע, טַײערע

  גלייבן ווָאס, יענע ניט גלייבט

  דערקלערן קָאנען זיי ַאז

 גַאנג. ליכטיקן, ציכטיקן, לויטערן אַײער

 

  וועכטער, ערעטַײ – שטערן גָאלדענע

  בַאנג, ברעקעלע ַא ָאן ַארשטייןפֿ  אַײך קָאן סע ווער

  עכטער קיין דערהערער רעכטער קיין ניט גָאר איז

 געזַאנג. קָאסמיש אַײער וןפֿ 

 

  הימל־געזעלן, ליכטיקע, טַײערע

  שטַארק ווי איר ווייסט צי

  עלןפֿ  איר טוט טָאג דורכן

 

 ג,ַאנונ שמצל ַא הָאט אַײך וןפֿ  ווָאס, דעם

  ַארַאנונג,פֿ  אַײער אין איז ַארגלייבטפֿ  ווָאס ,דעם

 –העלן  און ַאלןפֿ  צווישן ווַײט העט הויערט ווָאס

 

 געזעלן טרַײע, ברידערוועלט טַײערע
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 . דער בוים3

 

 :ינעןגעפֿ  ניט אים קָאנסט און בוים דעם זוכסט דו

 גרינע, גרָאזן מיט עלדפֿ  דָאס, דָא איז טַײך דער

 זונענשטרַאלן. זעלבע די מעטכּ , ּפלויט זעלבער דער

 ?םבוי דער, ער איז וווּ  נָאר

  ַאלן...ַארפֿ פֿ , ניטָא

 

  ווַאקסן און שטיין דָא דַארף ווָאס בוים דעם זוכסט און זוכסט דו

 שָאטן, זַײן וןפֿ  סימן קיין ינסטגעפֿ  ניט און

  גערָאטן מָאל ַא דיר איז שויס זַײן אין ווָאס

  ַאקסל.־צווַײגן וןפֿ  שּפרַאך די ַארשטייןפֿ  און ַארנעמעןפֿ 

 

  רי־בַאגינעןפֿ  וןפֿ  זוכסט און, זוכסט און, זוכסט דו :טָאג גַאנצן ַא

  שטַארצן... און שטיין דָא לעגפֿ  ווָאס מעכטיקן דעם בוים דעם

  ינען,געפֿ  וועג דעם ַאליין שוין ווָארצלען עקשטַאר זַײנע ביז

 הַארצן אין דיר בַײ טיף זיך ַארנעסטיקןפֿ 

 

 2000-1999רד, אָ קספֿ אָ  - שליםירו                              
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 טפֿ סטערשאַ ַײמ

 

 עסק דער ַאז איך ווייס ווייסן

 ַײַארבפֿ  אייגנטלעך שוין איז

 ניט־וויסנדיק זיך מַאכן דָאס נָאר

 בַאגריסנדיק זיך שמייכל אַ  מיט

 יודאַ וא און יאוודאַ  איז

 ידאַ כּ  וןפֿ  יערדאַ כּ  נָאך

 

 ג,קלַאנ דער ווערט גרויער

  – מעטַאלענער

  לעבנס די נָאך

 ַאלענעַארפֿ פֿ  די

 ַײבל מיט ולפֿ 'ז הימל דער און

 

 וועלט די טויג ווָאס ָארטפֿ 

 ַאלעמען נָאך

  – ניט להכּ  די שוועבט הייכן די אין אויב

 שטרַאלנדער שמייכל אַ  בת־קולס דער

 ?רַײפֿ  דער אויף
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 קָאפּ  דעם אויף איך הייב

 לנדיקַײא ניט

 לשמייכ איר בַאגריס און

 :שטרַאלנדיק

 

 !סוואָ  איך ווייס

 איך ווייס ווייסן איצט

 עסק דער, גָאט דַאנקען, קטדופֿ 'ס

 עסיק וןפֿ  ווי מילדער ַאלץ און

  צעגייט זיך

 ַײבל הימלס דעם

 

 2006ירושלים,  
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 שווימַאוועקענישַא 
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 מען...מיר שטאַ 

 

 ן,הראשו־דםאָ  וןפֿ  שטַאמען מיר

 גַאנג ערשטיקן וןפֿ  נעםַײז וןפֿ 

 ג,שטע אויף און וועג אויף

 טישן אויף און בענק אויף

 .דרַאנג אורשּפרינגלעכן נעםַײז מיט

 

 ן,צווישאין , אמת מיט שקר דורך

  –ברעג  איינציקן און טןַײוו צום

 אונדז גריסן ער טוט צו צו ַאהער

 .טעג רַאלטעאו וןפֿ  ברכות מיט

 

 געוויסן'ס – ןשלייפֿ  די אין און

 ַאנגסט מיט און ריידפֿ  מיט

 טרייסט מיט און

 :שיסן און קלַאּפן יָאדערדיק טוט

 ט,ווייס דו –

 ?װײסטדו  ,ברודער ליבער
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 :ליסןפֿ  ון דירטוט פֿ  ווידערקול אַ  און

 ר,זיסע טַאטע, ווייס, איך –

 !ווייס איך

 

  סט שויןפֿ ַײבַאגר ווידער און

 זיכער אויף

 זבענג טיקןקרעפֿ  מיט

 :קלַאווישן אויף ויסטפֿ  מיט ווי

 מעןשטראָ  מיר

 !הראשון דםאָ  וןפֿ 

 מען מיר שטאַ 

 הראשון!־דםון אָ פֿ 
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 רןען די יאָ ַײמער סטטאָ 

 

 לןָאט איבער און בערג איבער

 יָארן די זיך יָאגן, ןלויפֿ 

 וחותכּ  נגטעאויסגעייִ  די און

 מוחות די. נָאך קלעקן זיי קוים

 ָאנגעשווָאלן, זכרונות וןפֿ 

 עןליִ פֿ  ען,ליִ פֿ  – טויבן די און

 ּפָארן אין ַאלץ

 דרום אויף ַאלץ

 עןאונטערצִי לסך־הכּ  דעם

 קָארן. אין עלדפֿ  און ווַאלד איבער

 

  אויס זשע שטרעק

 ָארעם ןַײד זיי צו

 ָאכעןפֿ  ליגלפֿ  זייער צו און

  ָאן הייב

 זינגען, זינגען, זינגען

 וועלדער איבער, עלדערפֿ  איבער

 טָאלן; און בערג

 גריסן זיי טו

  יָארן עןַײסט וועלן טָאמער

 ליסן...פֿ  טערווַײ זָאל געזַאנג ןדַײ
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 ל"ו ווערט חי איידער

 
 

 ן ע"הישמאַ ון שיקל פֿ נדענק פֿ דעם ליכטיקן אָ 
 
 

 לידער אונדזערע זינגען לָאמיר

 ָאנהייב צום צוריק סוף ֿפון

 צוריקגיין ווי שענער זַײן קָאן ווָאס

 בשלום טוט מע ַאז ָאנהייב צום

 סוף דעם ַאזש איבערלעבן

 

 ,ברידער, שוועסטער, דינען אַײך לָאזט

 טויבן די ווידער ווָארקעןס'

 גרינקייט הוילע – געזַאנג זייער

 טָאלן און, בערג, בראשית איבער

 "ול ווערט חי איידער
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 טשּפיגלבלאַ  ַאלּכסנדר לזכר
 

 סוף דעם דערזעט איינער

 ר,דע ֿפון

 יענער ֿפון – איינער

 שלָאף ֿפון זַײט

 דערזען הָאסט דו

 ַאדערויף גרויסן דעם

 ׂשכר גרענעצלָאזן דעם

 זַײטן ביידע ֿפון

 גזר דעם ֿפון

 

 צער ֿפון ביטערער הָאניג דער

 גַאנג דעם דערגַאנצנדיק

 בַאנג שום ָאן ּכלומרשט גלַײך

 שטַארביקייט מיט דיך ֿפַאנגט

 צַײטן ֿפון

 

 ֿפילֿפַארביקן ּתוך צום דָאך און

 :מורמלענדיק דערלַאנגסטו

 הָאף ך"אי

 שלָאף זַײטן ביידע ֿפון

 ן"...ווַײט ַאלע צוּפָארןֿפצונוי
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 ורשפּ  ן אַ פּ כאַ 
 

  – אויס מיר ַאלע זעען ַאזוי טַאקע, יאָ 

 ,שויס דער אויף נַאטור דערַײ ב מידתּ  ניט

 

 ,שטָאט וןפֿ  ווירבל אין און קָאך אין דווקא־לאוו

 .גרָאד ַאלעמען מיט אין גַאנצן שטענדיק ניט

 

 הַארבסט דורך, זומער דורך, ווינטער דורך בלָאנקען מיר

 ַאנגסט אונדזער בַאלעבט רילינגפֿ  דער, ווידער ביז

 

 שיעור אַ  ָאן דָארשט און, אומרו און, יבערפֿ  און

 טיר ענערפֿ אָ ן אַ  דורך טערַײוו דורכברעכן זיך

 

 נַאטור וןפֿ  רוים צום, שטָאט דער וןפֿ  שויס דער צו

 ...שּפור קליינטשינקסטן אייביקייטס דער כַאּפן צו
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 שווימַאוועקעניש אַ 
 

 געדעכעניש אין טיף ַאוועק שווימסט דו

 טעג ווַײטע ֿפון

 ש,ֿפַארשוועכעני אַ  מָארגנס דעם, הַײנט דַײן

 ַאוועק אויך שווימט

 

 ֿפַארשּפרעכעניש אַ  דַײנס מָאל צו דָאך און

  ‒ץ בלי מיט אויף טויכט

 צעשטעכעניש יונג־און־ברַאוו דַײן ס׳געווען

 !וויץ גוטער אַ 

 

 רעכעניש דַײן ֿפון עכאָ  דעם אין און

 לעצט ביז ֿפַארבלַײבט

 לעּפישער און נַארישער אומרו דער

 לץ , איבערקלוגןןקלוג ֿפון

 

  שקָאכעני דעם ֿפון און

 ברעכעניש און

 נעכט אויף טעג ֿפון

 ַאוועק שווימסטו

 ש,שווימַאוועקעני אין

 !עק ַאן, שוין און
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 יע, יע
 

 זעלטן געשוויגן הָאט דיכטער דער

 :רק זָאגן ער לעגֿפ מערסטנס נָאר

 יע, יע 

 ַאנגעןגעפֿ  זָאג דעם מיט און

 וועלטן ביידע

 שירה וןפֿ  די אי

 ּפרָאזע וןפֿ  יעניקע אי

 –עיקר  דער און

 מע, ני, בע ני

  –קוקעריקו  ני

 מָאס ולערפֿ  אין

 דָאזע הילכעדיקע אַ 

 ניכטערלעךַײ ס

 ורשיכּ  טרָאּפל אַ ַײ ס און

 יעטווידן מיט זיך ַארברידערטפֿ 

 ּפָאזע אין טָאלק דעם ווייסט ווָאס

 דיכטער דיכטערלעכן עכטן וןפֿ 

  היטל אין
 

 

 

 

83



 
84 

 

 

  "נָאן־קָאמיטל"

  דַאשיק אַ  מיט

 טויב טילעש אַ  מָאל צו

 רעשיק זינגט ווָאס ויגלפֿ  אַ  מָאל צו

 :געוועט אייביקן אין ַאליין זיך מיט

 יע ,עי

 מע ני, בע ני

  –דווקא  ּפלוצים און

 קו!־רי־קע־קו

  –עיקר  דעם ךגלַײ ןגעטרָאפֿ 

 אמתער ַאן

 הערלעכער אַ 

 ּפָאעט...
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 שמייכל אַ 

 

 מָאל ערשטן צום ווי גלַײך מָאל לעצטן צום

 בויך אין ֿפייגעלעך טמי

 ל,שמייכ אין יַאשטשערקעס מיט

 בת־קול מַאמעשיס דער ַײנ'סף אוי דערהערסט

 

 דערגרייכן ניט, ֿפרִיער ווי, אים צו קָאנסט נָאר

 

 ַאמָאל ווי און ֿפַארבַײ ֿפליט רגע אַ 

 ן,הייכ די אין, דָארטן אֿפשר צי :קלער אַ  טוסטו

 מָאל טןערש צום ווי לעצטן צום וועט דערגרייכן

 ?שמייכל ווייטָאגדיקער דַײן קול מַאמעס דער
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 זוי וויל איך זינגעןאַ 
 

 

 סוף דעם גריסן איך וויל ַאזוי און

 געזַאנג מיט

 געזַאנג מיט

 טדַאנקשַאפֿ  מיט און

 שלָאף אייביקן מיט שליסן און

 צווַאנג איבער

 צַאנק איבער

 טפֿ בַאקַאנטשאַ  אַ 

 

 – דאָ  ציכטיקן, ליכטיקן דעם און

 דַאנק גרויסן

 דַאנק גרויסן

 שוין לַאנג וןפֿ  אים קום איך ווָאס

 געבענטשט אייביק אויף זָאל

 שעה די ןַײז

 שעה העלע

 טַארווַאנדשַאפֿ פֿ  אונדזער וןפֿ 
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 בעטן ניט מאמסתּ  וועל'כ

 ליכט מער

 בעטן אויף לַײוו

 שוין" קרַאנק ןַײ"ז זיכער וועל

 טָאן קוש אַ  בלויז

 געזיכט טסליבשַאפֿ  ןַײמ

 געזיכט טסליבשַאפֿ  ןַײמ

 טפֿ לַאנדשאַ  אייגענעם טיף ןַײמ

 

 טָאן זָאג אַ  און 

 טָאן זָאג אַ  

 ַאזוי ערך ַאן 

 י־ערךלפֿ  ַאזוי 

 ר,די ַאוועק שענק'כ 

 ע,ליב ןַײמ 

 ױ,א אור־ערשטן ןַײמ 

 ב,שטוי מיטן 

 הימל־שטויב 

 דרך ערדישן ןַײמ וןפֿ  
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 טפֿ נדשאַ ַײרייסבוק פֿ פֿ 
 

  ווירטועל ריין בַאקענט זיך בןָאה מיר

 .ליבע אונדזער איז געווען ווירטועל און

 שוועל יסבוקסיפֿ  איבער רָאנ, זיך רטגעחבֿ 

 .ַאריבער ניט לָאמן קיי רעַאלקייט דער אין

 

  – לַײוו אַ  אויף ַאלןַארפֿ פֿ  איז איינער ביז

 קלַײק ווילדן אַ  ןָאגעט טָאה לעבן'ס ךַײגל

 לַײדערוו ַאריתומטערפֿ  אַ  ווי דו און

  ".קלַײל" רישןפֿ  יענעמס ןָא געעקט זיך שיער

 

  – וועלט דער אויף יושר ךנָא ָאד אי'ס רטֿפָא רָאנ

 !צוריקגעקומען'ז נדַײרפֿ  עלטעראויסגעפֿ  דער

 שטעל אַ  ךַײגל טוסטו סבוקייפֿ  דעם אויף אים

 .בלומען ווירטועלע רישעפֿ  טעּפל אַ ן ַײראַ 
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 ןמאַ ישער ראָ פֿ סאָ ילאָ פֿ  אַ 
 

 :רָאמַאן ישןילָאסָאפֿ פֿ  אַ  שּפילן לָאמיר

 דיווַאן ןַײד אויף איך, בענקל ןַײמ אויף דו

 ,קישן אַ  – דיר איך

 .קיכל אַ  – מיר דו

 , טרער אַ  – מיר דו

 .טיכל אַ  – דיר איך

 ,שטעכל אַ  – מיר דו

 .טיכלס אַ  – דיר איך

 :םאיינען אי ביידע און

 !ל'איך, ל'איך, ל'יךא –

 קיינעםַײ ב נָאך הָאט ַאזוינס

 !קריכן צו געטָאן ניט גָאר
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 ביידע לָאמיר

  – רָאמַאן אַ  ירןַארפֿ פֿ 

 ישןילָאסָאפֿ פֿ  אַ 

 , רעומותתּ  ָאן

 , גַאל ָאן

 נָאכווייענישן ָאן

 .ישעקַאטַאסטרָאפֿ 

 
 ,ניט טָאמער און

  – ערלעךגעפֿ  ניט ךאוי איז

 טליבשַאפֿ  אונדזער ַאבי

 בטַײבל

 ישילָאסָאפֿ פֿ 

 .ערלעך)ה(
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 רויז און גרעזל
 

 גרעזל סקַארבָאוונעם אַ  אין רליבטאַ פֿ  זיך הָאט רויז אַ 

 ,אים צו ציטעריק און צַארט זיך בייגט און

 מזל ַאזאַ  ןפֿ ַײבַאגר ניט ַאלץ קָאן גרעזל נָאר

 .שלים ַאזוי יטגָארנ לכל־הדעות איז ווָאס

 

 לשון ָאן גָאר, ָאגעבַארעט – גולם אַ  ווי שטייטר'

 ריר קיין ָארט וןפֿ  , גיט זיך ניטציטערט און

 טיר דערַײ ב ַאלץ שטיין ָאּפהענטיק בטַײבל און

 ַארלָאשןפֿ שיער ניט  רויז וןפֿ  לַאםפֿ  דער ווערט'ס ביז

 

 .!..דיר אויף ברָאך סַאראַ , גרעזל, גרעזל, עך
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 גוגל־הׂשמע
 

 ל,חוג ענגן היימיש ןַײד אין

 ןַײדָא־ז ןַײד וןפֿ  זלַײקר אינעם

  – צעגוגל אַ  זיך מָאל אַ  טוסט

 !?זיך זטַײבַאוו דאָ  ווָאסט, ן גאָ ַײט, מגאָ 

 

 ן,וויס און נַארישקייט לוויפֿ 

 קוריָאזן און ּפרטים לוויפֿ 

  – ליסןפֿ , שּפרינגען, שוועבן ַאלץ טוט

 !לעדערהָאזן ,ּפעלצן, טקעסַײמ אין

 

 גוגל דורכן מגולגל ווערסט

 ם,שיריי וןפֿ  כלערַײשפּ  אַ  אין

 מסוגל ניט מער ביסט דו ווָאס

 ...עןַײַארדפֿ  צו געהעריק זיי

 

 ונאים,ׂשיל פֿ  זוי'נד און ַײריל פֿ פֿ  זוי'

 ן!רעס, און צאָ רייד, און כּ יל פֿ פֿ  זוי'

 ניםצווישן גוגלס מחותּ 

 .רן..גיך צעטרענצלט מען די יאָ 
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 ?נדע וווּ ראַ 

 מָארגן דעם זוכסט דו

 ניט בַאמערקסט און

 ן,מָארג דער, ער ַאז

 הַײנט. שוין איז

 ך,אי און

 זוך און זוך איך

 ן,נעכט דעם

  –אויס  מיר ס׳דַאכט נָאר

 .ֿפַײנט עס הָאסט דו

 שראיז אפֿ 

 רגןרבאָ אַ איידער זיך פֿ 

 ר לץ נאָ און אַ 

 רגן,ון דעם נעכטן באָ פֿ 

 סקוקןצי אויגן אוי

 רגן,אויף מאָ 

 ן,ַײלט בעסער זוואָ 

 נט,ַײזוי מיר שאַ 

 לן ביידעמיר זאָ 

 רגןזאָ  ָאסט, ָאןרפּ 

 ןזיך טרעפֿ 

 ?נטַײה

                2007 
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 ה שונראמעׂש
 
 קַאץ רומעפֿ  די איך הָאב" טַארקויפֿ פֿ "

 זוזי ריבתּ , זוזי ריבתּ 

 שווַארץ אויף ַארבטגעפֿ  קַאץ גרָאווע די

 ַאזיי ָאט גָאר

 !ַאזיי ָאט ָארג

 
 צוויי זוזים די בַאנג ניט טוט'ס און

 זיי ַארפֿ  טגעקויפֿ  ךַײגל הָאב איך ווָאס

 ציגעלע אַ  – נגעלעייִ  ןַײמ

 שניי ווי סַײוו אַ 

 .שניי ווי סַײוו אַ 

 
 קַאץ רומעפֿ  די אום זיך קערט'ס נָאר

 לייפֿ  רק – אירַײ ב נָאז אין

 קרַאץ אַ  ציגעלע דעם גיט און

 רַאץק בייזן אַ 

 !וויי־אוי

  קַאץ דער איך הָאב

 ריתּ  מָאל נַײן שוין

 טַאש ןַײמ וןפֿ  געגעבן

 ריינס מיט ציגעלע מיט ַאבי

 .נַאש קיין טָאן ניט זָאל זי
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 קַאץ" שווַארצע, "רומעווַאטעפֿ  די

 בַאקרַאצט און זיך בַאלעקט

 ַאזוי ווילד קוקן ַאלץ טוט און

  מירַײ ב – לטס'וואָ  ךַײגל

 לויפֿ  אַ  נָאז אין

 .המן־טַאש אַ  ַארזוכטפֿ 

 
 :ַאזוי קַאץ דער צו איך זָאג דַאן

 
 ?רעש מה ?דאָ  שטעקסטו ווָאס

 גילדוין צוויי נָאך דיר איך שענק ָאט

 גילדוין צוויי נָאך

 גילדוין צוויי נָאך

 .לַאשפֿ  אַ  מָאלט סינגל מיט

 
 נדוווּ  די ַארלעקטפֿ  ציגעלע דָאס

 ונטפֿ  נָאך ונטפֿ  איבער ציילט קַאץ די

 געזונט רק ביידן זיי ווינטש איך

 .בלוטן־בונד דער אויס זיך לָאזט עס

 
 ,שונד ריינער – הׂשמע די

 ...גרונט צו גייט ביזנעס די
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 דזשים
 

 נטקעגן איבער אונדזער הויז,אַ 

 דער עלנטער, דער שמייכלענדיקער שכן

 ן בטחון,ַײרן זרלאָ אַ ל ניט פֿ מאָ ט קיין האָ 

 ניקע,ַײרן זדי יאָ  ז ער 'עט אויסלעבןאַ 

 כט זיך,ווי ס'מאַ 

 כציק.ינף צי זעקס־און־אַ ביז ער ווערט פֿ 

 

 ס נצע גאַ די גאַ 

 רגונען אונדזער שכן,אַ ס פֿ ט דאָ האָ 

 כציקערינף־און־אַ ר קיין פֿ ך גאָ ך נאָ און דאָ 

 שוכן ווערט ער אַ 

 ר...עפֿ 

 

 :ה כ'לעבןׂשלטע מען אַ אַ 

 רן קומט דער שכל...ך די יאָ נאָ 

 איבער אונדזער הויזקעגן  אין הימל

  –נעט ַײרקוק איך זיך אַ 

 מערטאָ 

 רעסרטן צווישן כמאַ דערזעט מען דאָ 

 דעם שכנס ביטער־ווייכן שמייכל.

          1993 
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 מילך און וויסקי

 

 איך געדענק דעם טעם ֿפון וויסקי

 און דעם טעם ֿפון רויע בולבעס

 און דעם טעם ֿפון ֿפולער ציצקע

  – רישן מילעךאון דער מַאמעס פֿ 

 

 י,שמיסק־וויסקי :מָאן זיךאון כ׳דער

  ווערט דער מוח ןֿפקרַאמווען ֿפון 

 בולבעס רויע קַײסט –שטַארק ֿפַארדרייט 

 און ֿפון וויי ֿפַארגלָאצט די אויגן

 :טשעּפטשעסט אויסע

 מילעך וויל איך -״מַאמע, מַאמע 

 מילעך, מילעך.״

 

 ,יקביז ס׳ֿפַארגייט דער וויי־וויי־ווייט

 די צַײט צו טרינקען וויסקי ס'קומט

 און ס׳מער, דַאנקען גָאט, ניט נייטיק

 ס...ּפליעסקען מילך איבער די ּפיסקע
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 ,נָאר אויך דַאן, גוט בגילוֿפין

  –נץ ניכטער לץ גאַ ך אַ נאָ  זַײןגלַײך ווָאלסט 

 ,״מַאמע, מילעך :שעּפטשען ליּפן

 ליבע מַאמע, מילעך וויל איך...״

 

 !דיכטער ַא ֿפָארט

 

 

 ם    ירושלי אוןסטַאמבול צווישן  לוֿפטן דערן אי                

  2015אויגוסט                                     
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 ס גרעזעלעדאָ 

 

 זןלע ווילדע גראָ ון צווישן אַ פֿ 

 גרעזל רויסעט איינס אַ רצט אַ שטאַ 

 רעמס,לטע אָ ראַ מיט צעפּ 

 מיט בעטנדיקע אייגעלעך,

  עלעשמייכ מיט אַ 

 :נעבעכדיק וועזן אַ ון פֿ 

 נעמט מיך אויף, ליבע ביימער, –

 דערהייבט מיך צו זיך, און שוין!

 לערנט מיך אויס, ליבע ביימער,

 בוים! קסן אַ ל אויך אויסוואַ איך זאָ 

 גן,ַײדורך די ביימערס צוו

 גנס בלעטערַײדורך די צוו

 גןַײליע שטוואָ אַ טוט פּ 

 :לץ העכעררכעניש אַ שאָ  אַ 
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 דנע גרעזעלע,בידנע, בי –

 ן גרין העלדזעלע,ַײר דאַ אונדז פֿ 

 רוועלןאַ עט פֿ ַײרט דיך נאַ ווער האָ 

 ?בוים ן אַ ַײצו ז

  –גרעזעלע  ר זיך אַ אַ ך פֿ ביסט דאָ 

 רשוין...אַ זשנינקער פּ נץ וואַ גאַ  אַ 

 הייסע, גרינע טרערעלעך

 –נידער, לן שטיל אַ אַ פֿ 

 טענעז צעטראָ ן גראָ אויפֿ 

 נע לידער.ַײליגן מ

 

 1993רד אָ קספֿ אָ                 
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 אינהַאלט

 

 5   ־ייןיין בן ,װל טשערניןװעלדר' 

 היים   א  

 12   נעם צונויף

 13   דישע קינדערלעךיי  

 14   וילן, תשע"ופ  

 19   דןמיר זענען געווען יי  

 20ױזנטער יִידן   ױף טצעשּפליטערט א

 21   דעס...ון ָאל פ  ַײצען מ

כטירושלים,   22   ערב  נא 

 23   אלדד־רפ  כ  אין 

 25   לעמעןך א  נא  

 26   טשמינקא  

 28   וועגנסראונטע

 29...   ווינעאין בוקא  

 30   טפ  געדענקשא  
 

נגעצויגענע סטרונע  א 

 32   ןַײראין וועג א  

 33   רגעסענישא  פ  ־נטיא  

 34   קול גסט א  רמא  א  פ  
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 35   וועןײדער ס און אאיידער ווא  

 36   ן צווייפ  נצן טרא  גא  אין 

 37   ע ווינטןַײנ

 39   ן ווינטוויי או

 40   ?ויגלפ   ,ביסטו ווו  

 41   נגעצויגענע סטרונעא  

 43   נגגלעקעלעס קלא  

 44   טַײרעדנדיק צו דער צ

 45   איך רעד צו דיר

 46   רימא   ז ישיר מעמענטא  א  

 47   "דזומער ּתשעדרַײ קורצע לידער, 

 50   לעקטיקך־דיא  רא  שפ  

 ר דער נשמהא  נטרויבן פ  ַײוו

לדוו אין קול א    54   א 

 55   שטילעניש

 56   היימקער

 57   אלול ומת ב  א   מת

ר ווַײנטרויבן א   60   נשמה דער פ 

 61   "העשראש־השנה ּת ערב  

 62   ?ן טרייסטַײדו ווייסט, מ

יר און דרַײ  63   פ 

 67   ווענוס

 68   ררווא  א  פ  
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 69בוים    -שטערן  –ט ַײצ

 72   טפ  סטערשא  ַײמ

 וועקעניששווימא   א  

 76   מען...מיר שטא  

 78   רןען די יא  ַײמער סטטא  

 79   ל"ו ווערט חי איידער

סנדר לזכר לכ  ט א  יגלבלא   80   שפ 

 81   ורשפ   ן א  פ  כא  

וועקעניש א    82   שווימא 

 83   יע, יע

 85   שמייכל א  

 86   זוי וויל איך זינגעןא  

 ה־שמייכלמעׂש

 90   טפ  נדשא  ַײרפ  ־ייסבוקפ  

 91   ןמא  ישער רא  פ  סא  ילא  פ   א  

 93   רויז און גרעזל

 94   גוגל־הׂשמע

 95   ?נדע ווו  רא  

 96   ה שונראׂשמע

 98   דזשים

 99   מילך און וויסקי

 101   גרעזעלעס דא  
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 :ון זעלבן מחברפ  

 

 

לף  אווו ן א   מיט א 
ג "דרַײ שוועסטער", ֿפ רלא   1996 ,זוויילוון ד'א  רא 

 
יגל תב. געציילטע ליד־שפ   ער כ 

וו(, ירושלים,  -)יוסף קערלער  רלא  ריס קא   1996בא 

 
ברעק   עלא 

רטויזנט, ירושלים, ן וֿפלידער   2006נַײעם יא 

 
ן א  זַײט: נעכטיקע לידער  וועס א  טא   קא 

 2007ירושלים, 
 

  שטַארק נוגעמיר איז 

 2012ירושלים, 
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