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דָאס בוך דערשַײנט מיט דער שטיצע ֿפון דער נַאציָאנַאלער 
אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור

ספר זה יוצא לאור בתמיכת הרשות הלאומית לתרבות ײדיש

דער  און  מ. קַאגַאנָאוויטש  ֿפון  ָאנדענק  דעם  געווידמעט  איז  בוך  דָאס 
גַאנצער משּפחה.

די לידער זענען אין מקור אויף יִידיש געשריבן און ַא דַאנק רֿבקה בַאסמַאן 
בן־חיים זענען זיי געווָארן ַא שַאֿפונג. 

ַא דַאנק דניאל גלַאי און רֿפי ווַײכערט. ָאן זייער הילף ווָאלט "ירושה" בכלל 
ניט  דערשינען.

"דרכים  אין  דערשינען  זענען  "ירושה"  און  "דערמָאנונג"  ֿפון  ווערסיעס 
"ַא  פלד;  עודד  פון  איבערזעצונג  העברעִישער  אין   (2017 (קשב,  לאהוב" 
גַאנצן טָאג זוך איך מַײנע ברילן" איז ערשטנס דערשינען אין "שומרי נעורי" 
(קשב, 2014) אין העברעִישער איבערזעצונג פון דפי קודיש; "פליטים" און 
"איר געשיכטע" זענען איבערזעצט געווָארן דורך עודד פלד; "געבורטסטָאג־
טָארט" איז ערשטנס דערשינען אויף מַײן געבורטסטָאג־טָארט אין 2015...

העברעִישער רעדַאקטָאר: רפי ווײכערט
ֿפָאטָאגרַאֿפיעס פון דער הילע און הינטערשטער הילע: עזרא גוט

הספר מוקדש לזכרו של מ. קגנוביץ וכל המשפחה.
השירים נכתבו במקור ביידיש והודות לרבקה בסמן בן־חיים התגבשו כיצירה. 

ללא דניאל גלאי ורפי ווייכרט "ירושה" לא היה יוצא לאור.  
 (2017 (קשב,  לאהוב"  ב"דרכים  אור  ראו  "ירושה"  "נביעה"  של  וורסיות 
בתרגום לעברית של עודד פלד; "תמיד אני מחפשת את המשקפיים," הופיע 
ב"שומרי נעורי" (קשב, 2014) בתרגום לעברית של דפי קודיש; "פליטים" 
עודד פלד; "עוגת יום הולדת"  תורגמו לעברית על ידי  ו"היסטוריה שלה" 

הופיע לראשונה על עוגת יום הולדת שלי ב־2015...
עורך העברית: רפי ווייכרט.

צילום של תמונת השער והתמונה מאחור: עזרא גוט.
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ַארַײנֿפיר

מַײן ערשטער ּפרסום איז געווען אויף יִידיש. כ'בין געווען 11 יָאר און כ'הָאב אין 
דעם יִידישן "ֿפָארווערטס" אין ניו־יָארק געשריבן ַא חיבור "דער קָאטער".

נַאכער הָאב איך ווַײטער געשריבן אויף יִידיש. כ'הָאב ַאֿפילו בַאקומען ַא ּפרַײז 
ריכטער.  יִידישן  בַאקַאנטן  דעם  ברַײנדיס,  דעמביטש  לוִיס  וועגן  ַארטיקל  ַאן  ֿפַאר 
דעם ַארטיקל הָאב איך אין ַא סּפעציעלער יִידישער ּפרָאגרַאם ֿפָארגעלייענט אויף 
ּפובליקום, ווָאס איז  גרויס  ֿפַארַאן ַא  געֿפילט, ַאז עס איז  רַאדיָא און כ'הָאב  דער 
דָארשטיק צו הערן, לייענען און ממשיך זַײן די קולטור ווָאס איז ֿפַארשניטן געווָארן 

אין חורבן.
נַאכער הָאבן מיר זיך ַאריבערגעקליבן  צו ַא צווייטן הויז און ס'איז דָארט אין 

געגנט ניט געווען  קיין יִידישע שול און ס'איז ניט געווען ֿפַאר וועמען צו שרַײבן.
אין נַײער געגנט מַײנער איז בַײ די שכנים ניט געווען קיין אינטערעס אין דער 
ֿפַארגַאנגענהייט, אלא נָאר ווי ַאזוי זיך צוּפַאסן צו דער ַאמעריקַאנער ווירקלעכקייט. 
מַײנע  דור.  עלטערן  מיטן  נָאר  ָאבער  יִידיש,  גערעדט  און  געהערט  ווַײטער  כ'הָאב 
רַאטשעסטער  צו  הָאבן  זיי  און  קרַײז  יִידיש־ליטערַארישן  ַא  געהַאט  הָאבן  עלטערן 
ניו־יָארק, אונדזער שטָאט, ֿפַארבעטן בַאקַאנטע יִידישע שרַײבער ווי חיים גרַאדע און 
יצחק בַאשעוויס־זינגער. איינער ֿפון די גוטע שרַײבער, יׂשראל ַאמיט, הָאט ַא צַײט 
געלעבט בַײ אונדז און ס'הָאט זיך צווישן אונדז ביידע ַאנטוויקלט ַא בַאצִיונג. ער 
הָאט געזען, ַאז איך שרַײב לידער, הגם אויף ענגליש, און ער הָאט מיך דערמוטיקט. 
ַאמעריקַאנעם  ַאן  צו  דערגיין  ניט  קָאן  איך  ווָאס   – געזָאגט  ער  הָאט   – שָאד  "ַא 
ּפובליקום". ער הָאט מיר געעצהט ניט צו שרַײבן, אויב איך קָאן גיין שלָאֿפן און זיך 

בַאגיין ָאן דעם שרַײבן...  
מוטער־שּפרַאך,  מַײן  ס'איז  ווַײל  ניט  ענגליש,  אויף  איך  שרַײב  ַאלגעמיין  אין 
יָאר  ֿפוֿפציק  ֿפון  במשך  ליטערַאטור  ענגלישע  אונטערריכטעט  כ'הָאב  ווַײל  אלא 
און ַאלע מַײנע קווַאלן זענען פון דער ַאמעריקַאנער ּפָאעזיע. גַאנץ ָאֿפט פיל איך 
ענגליש.  אין  דערציילונגען  ָאדער  ַארטיקלען  ּפָאעזיע,  שרַײבן  צו  בַאדערֿפעניש  ַא 
ליד  ַא  אויך  צַײט,  צו  צַײט  ֿפון  נָאר  העברעִיש,  אויף  איך  ּפרּווו  ָאֿפטער  ווייניקער 
אויף יִידיש ֿפָאדערט ֿפון מיר ֿפַארשריבן צו ווערן, און ס'לָאזט מיך ניט שלָאֿפן ביז 
איך ּפרּווו עס ניט אויס. די לידער אין ָאט דעם בוך זענען ַא טייל ֿפון ווָאס כ'הָאב 
געשריבן אויף יִידיש אין מקור. ַא טייל הָאב איך איבערזעצט פון יִידיש אויף ענגליש 
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זעלבע  די  זענען  שּפעטער  שטַאטן.  ֿפַאראייניקטע  די  אין  ֿפַארעֿפנטלעכט  עס  און 
ליד  דָאס  למשל,  איבערזעצונג.  העברעִישער  אין  געווָארן  ֿפַארעֿפנטלעכט  לידער 
"ּפליטים". נָאך דעם ווָאס רֿבקה בַאסמַאן בן־חיים הָאט איבערזעצט דָאס ליד, הָאט 
זיך עס אומגעקערט צו יִידיש. הָאב איך בַאשלָאסן איר ווַײזן ס'רעשט לידער, ווָאס 

כ'הָאב געשריבן אויף יִידיש.
ַאזוי הָאט זיך ָאנגעהויבן די שווערע מיטַארבעט  ֿפון רֿבקהן מיט מיר. מיר 
הָאבן זיך געטרָאֿפן יעדע ווָאך במשך ֿפון מער ווי ַא הַאלב יָאר, ּכדי דורכצוקוקן ַא 
סך ֿפון די לידער. רֿבקה און איך הָאבן ַארומגערעדט יעדעס ווָארט, און מיר זענען 
ממשיך געווען עס צו ענדערן און ֿפַארבעסערן. אין ָאט דעם לידערבוך געֿפינט זיך 
נָאר ַא קליין טייל ֿפון ָאט דער בשוּתֿפותדיקער ַארבעט. ס'רוֿב לידער וועט ווַארטן 

אויֿפן קומעדיקן בוך.
כ'הָאב אויך איבערזעצט די לידער ֿפון יִידיש אויף ענגליש. דָא הָאב איך ווידער 
בַאקומען  הילף. רֿפי ווײכערט, וועלכער הָאט רעדַאגירט מַײנע לעצטע ֿפיר ביכער 

אויף העברעִיש, איז גרייט געווען צוצושטעלן ַא ּפלייצע.
איך  ווָאלט  בן־חיים,  בַאסמַאן  רֿבקה  ֿפון  הילף  דער  ָאן  ַאז  סֿפק,  קיין  ניטָא 
ניט מסוגל געווען צו דערגַאנצן ָאט דעם בוך. כ'הָאב אויך קיין סֿפק ניט, ַאז ָאן 
דער  דערמוטיקונג און דעם אונטערשטוּפ ֿפון דניאל גלַאיען, ווָאלט דָאס בוך ניט 
דערשינען. זַײן גלויבן הָאט ֿפַארשטַארקט מַײן ווילן ווַײטער ָאנצוגיין אין מַײן וועג 
ווירקן  וועלכע  גורמים,  ַאלע  אויף  געקוקט  ניט  "מַאמע־לשון",  אויף  שרַײבן  ֿפון 

נעגַאטיוו אויף דער נַײער יִידישער ּפָאעזיע. 
מטּפל  זיך  זי  הָאט  (ליטע),  לידע  אין  מיידל  ַא  געווען  איז  מוטער  מַײן  ווען 
מולַא  אונדז.  ַאנטקעגן  געוווינט  הָאט  משּפחה  זַײן  ווָאס  קינד,  ַא  מיט  געווען 
דרַײסיק  געטרָאֿפן מיט  ווידער  הָאבן זיך  געהייסן.  ווען זיי  קושיַאנסקי הָאט ער 
אים  הָאבן  מיר  ווָאס  דעם  נָאך  בן־חיים.  מולה  געהייסן  ער  הָאט  שּפעטער,  יָאר 
זכרונות  מיט  פול  געווען  מוטער  מַײן  איז  גן־חיים,  אין  סטודיע  זַײן  אין  בַאזוכט 
וועגן זייער ֿפַארשניטענעם לעבן אין לידע. ס'בילד ווָאס דער מָאלער הָאט געשַאֿפן 
אילוסטריט דָאס דָאזיקע בוך און ַא דַאנק רֿבקה בן־חיים ברענגט עס מיך צוריק 

צו יענע טעג.
אין דער הינטערשטער הילע זעט מען מוקַאן, מַײן הינטל, מיט מיר.

צום סוף וויל איך בַאדַאנקען מַײן גַאנצע משּפחה – קינדער און אייניקלעך 
– וועלכע הָאבן דערלויבט דער בָאבען, מוטער און לעבנס־בַאגלייטערין זי זָאל זיך 
הָאבן  נָאר  ֿפַארשטַאנען,  ּתמיד  ניט  הָאבן  זיי  ווָאס  שּפרַאך,  דער  מיט  ֿפַארנעמען 
געווּוסט ווי וויכטיק איז זי ֿפַאר איר.  הלווַאי זָאל קומען דער טָאג ווען זיי ַאליין 

וועלן לייענען און ֿפַארשטיין מַײנע יִידישע לידער.
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מבוא

ב"פורוורדס"  וכתבתי  עשרה  אחד  בת  הייתי  ביידיש.  היה  שלי  הראשון  הפרסום 
אחרי  קאטער".  "מיין  שלי:  החתול  על   – יורק  בניו  היידיש  בשפת  העיתון   –
דמביץ  לואיס  על  מאמר  עבור  פרס  קיבלתי  ואפילו  ביידיש,  לכתוב  המשכתי  זה 
מיוחדת   בתוכנית  ברדיו  המאמר  את  קראתי  הידוע.  היהודי  השופט  ברנדייס, 
ביידיש והרגשתי שיש קהל רב שהוא צמא לשמוע ולקרוא, ולהמשיך את התרבות 

שנקטפה במלחמה.  
אחר כך עברנו דירה ולא היה בית ספר ליידיש בסביבה ולא היה למי לכתוב. 
איך  אלה  שהיה,  במה  עניין  לשכנים  היה  לא  שלי  החדשה  המגורים  בסביבת 
להתאים את עצמם לסביבה האמריקאית.  המשכתי לשמוע ולדבר יידיש, אבל רק 
עם הדור המבוגר. להורי היה חוג לספרות יידיש והם הזמינו לעיר שלנו, רוצ'סטר 

ניו יורק, הרבה סופרים ידועים.
ובדרך  זינגר  בשביס  ויצחק  גראדה  חיים  כמו  צבעוניים  אנשים  ביניהם  היו 

כלל הם היו מרצים במרכז הקהילתי ואחר כך סועדים אצלנו בבית. 
והתפתח  תקופת-מה  בביתנו  גר  אמיוט,  ישראל  הטובים,  מהסופרים  אחד 
אותי.  ועודד  באנגלית)  (אמנם  שירים  כותבת  שאני  ראה  הוא  טוב.  קשר  בנינו 
לי לא  כמו־כן יעץ  אמריקני."  לקהל  להגיע  יכול  "חבל," הוא אמר, "שגם אני לא 

לכתוב, אם אני מסוגלת ללכת לישון בלי לכתוב.  
אלא  שלי,  האם  שפת  היותה  בגלל  לא   – באנגלית  כותבת  אני  כלל  בדרך 
שאני לימדתי ספרות אנגלית במשך חמישים שנה וכל המקורות שלי בשירה הם 
באנגלית.   לעיתים קרובות אני מרגישה צורך לכתוב שירה או מאמרים או סיפורים 
ביידיש  שיר  גם  פעם,  מדי  אבל  בעברית,  מנסה  אני  רחוקות  לעיתים  באנגלית, 
שמופיעים  השירים  מנסה.   שאני  עד  לישון  לי  נותן  ולא  אותו,  שאכתוב  דורש 
כאן הם חלק ממה שכתבתי במקור ביידיש. חלק מהם תרגמתי בתחילה מיידיש 
הופיעו  שירים  אותם  מכן  לאחר  הברית.  בארצות  אותם  ופירסמתי  לאנגלית 
בתרגום לעברית, השיר ״פליטים״ לדוגמה. אחרי שרבקה באסמן בן־חיים תרגמה 
שכתבתי  השירים  שאר  את  לה  להראות  החלטתי  ליידיש,  חזרה  ״פליטים״  את 

במקור ביידיש. 
כך התחילה העבודה הקשה של רבקה איתי.  התחלנו להיפגש כל שבוע במשך 
למעלה מחצי שנה, כדי לעבור על שירים רבים. רבקה ואני דנו על כל מילה, וכל 
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פעם המשכנו לשנות ולשפר. בספר זה נמצא חלק קטן מהעבודה הזו. הרוב ימתין 
לספר הבא.

אחר כך תרגמתי את השירים מיידיש לעברית. כאן שוב הייתה לי עזרה. רפי 
ווייכרט, אשר ערך את ארבעת הספרים האחרונים שלי בעברית, הסכים לעזור.

מסוגלת  הייתי  לא  בן־חיים,  באסמן  רבקה  של  עזרתה  שללא  ספק  לי  אין 
להשלים את הספר. גם אין לי ספק שללא העידוד והדחף של דניאל גלאי, ספר 
זה לא היה יוצא בכלל לאור. איש חדור באמונה שאפשר להמשיך את המסורת 
של כתיבה ב'מַאמע לשון', למרות כל הגורמים אשר פועלים כנגד השירה החדשה 

ביידיש, חיזק בי הרצון להמשיך לכתוב. 
כשאמא שלי הייתה נערה בלידא, היא שמרה על ילד שמשפחתו גרה ממול 
אחרי־כן,  שנה  כשלושים  שוב,  נפגשו  כשהם  קושיאנסקי.  מולה  לו  קראו  ביתה. 
הילד היה לצייר וקראו לו מולה בן־חיים. אחרי שביקרנו אותו בסטודיו בגן־חיים, 
אמי הייתה מלאה זיכרונות על החיים שלהם בלידא, חיים שאבדו. התמונה שהוא 

צייר המופיעה בשער ספר זה, תודה לרבקה בן־חיים, מחזיר אותי ליום הזה.  
מוקה, הכלב שמופיע איתי בגב הספר, אכן לימד אותי שיש שפת תקשורת 
שקיימת מעבר לשפה, ושווה להתאמץ ולהגיע לסוג של קשר אינטימי בכל שפה.

שהניחו  ונכדים –  ילדים  שלי –  המשפחה  לכל  להודות  חייבת  אני  ולבסוף 
ידעו  אבל  הבינו  תמיד  שלא  בשפה  בדברים  לעסוק  הזוג  ולבת  לאמא,  לסבתא, 
את  בעצמם  ולהבין  לקרא  יידעו  אחד  שיום  מקווה  אני  לה.  חשובה  מאד  שהיא 

שירי היידיש שלי.
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יִידיש

שװער און ביטער צו שרַײבן אױף יִידיש.
ַאזַא זיסע שּפרַאך,

ַאזעלכע שַארֿפע  דערמָאנונגען.

כ'הָאב ניט קײן װערטער
עס צו דערצײלן.
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ִייִדיׁש 
   

ַמר ְוָקֶׁשה
ִלְכֹּתב ְּבִייִדיׁש,

ָׂשָפה ֹּכה ְמתּוָקה, 
ִזְכרֹונֹות ֹּכה ֲחִריִפים,

ֵאין ִלי ִמִּלים
ְלָתֵאר.



12

שרַײבן לידער 

“Unscrew the locks from the doors! 
Unscrew the doors themselves from their jambs – !”

Walt Whitman, Leaves of Grass

איך הָאב אױֿפגעשרױֿפט די שלעסער ֿפון ַאלע טירן,
און אױֿפגעשרױֿפט ַאלע טירן אױך ֿפון זײערע רַאמען,

און זיך ַאנידערגעזעצט אױף דער ּפָאדלָאגע 
בליקן אױף דער ּפַאנָארַאמע.

דערנָאך הָאב איך צוריק געברַאכט די שלעסער,
ֿפַארמַאכט און ֿפַארשלָאסן דעם ַארַײנגַאנג.

װער װעט שױן װעלן ַארַײנקומען?
ַאֿפשר בלױז אײניקע מוזעס, װָאס װָאלטן געקוקט

איבער מַײן ַאקסל, װי ַאזױ איך ּפרוביר עּפעס שרַײבן
און געזונגען: 

װעסט אונדז בַאדַאנקען  
ֿפַארן ֿפַארשּפָארן דיר
ַא גַאנצן ֿפרימָארגן

מיט דַײנע מָאדנע געדַאנקען.
דו הָאסט גענוג געבלָאנדזשעט.

שרַײב ניט מער. 
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כתיבת שירים

ָּפְרקּו ֶאת ַהַּמְנעּוִלים ִמן ַהְּדָלתֹות!
ָּפְרקּו ֶאת ַהְּדָלתֹות ַעְצָמן ִמִּציֵריֶהן!

וֹולט ִוויטמן

ֵהַסְרִּתי ֶאת ָּכל ַהַּמְנעּוִלים ֵמַהְּדָלתֹות,
ְׁשקֹוִפים ְוהֹוַרְדִּתי ֶאת ָּכל ַהְּדָלתֹות ֵמַהמַּ

ְוִהְתַיַּׁשְבִּתי ַעל ָהִרְצָּפה ְוִהַּבְטִּתי ַּבּנֹוף.
ָאז ֶהְחַזְרִּתי ֶאת ָּכל ַהְּדָלתֹות 

ְוָחַסְמִּתי ֶאת ָּכל ַהְּכִניסֹות.

ִמי ְּכָבר ָהָיה רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס?
אּוַלי ַרק ַּכָּמה מּוזֹות

ֶׁשִּיְצּפּו ֵמֵעֶבר ִלְכֵתִפי ְּכֶׁשֲאִני ְמַנָּסה ִלְכֹּתב
ְוָיִׁשירּו:

ַאתְּ ּתֹוִדי ָלנּו
ֶׁשָחַסְכנּו ָלְך
ֹּבֶקר ָׁשֵלם

ִעם ַהַּמְחָׁשבֹות ַהּמּוָזרֹות ֶׁשָּלְך.
ִהְתַּבְלַּבְלְּת ַמְסִּפיק.

ַאל ִּתְכְּתִבי יֹוֵתר.
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און טָאמער װעט זיך געֿפינען 
אײן טַײערער לײענער 

און ער װעט לײענען, װַאס דו שרַײבסט
און זיך ֿפַארקרימען ֿפון װָאס ער לײענט

און מַאכן ַא מינע און דיר זָאגן: 
'עס זַײנען דָא ַא סך בעסערע דיכטערס,

װָאס שרַײבן דעם זעלביקן געדַאנק
 און זָאגן מער ָאריגינעלע זַאכן װי דו,

און דריקן זיך אױס מער ָאריגינעל װי דו,

און צום סוף 
װעט זיך אֿפשר געֿפינען ַא רעדַאקטָאר,

װָאס קלערט ַארױסגעבן ַא בוך,
דַאן מוז ער זיך מײשֿב זַײן, צי איז עס װערט 

אױסגעבן ַאזױ ֿפיל געלט
ֿפַאר דַײן מָאדנעם ּפרָאיעקט, 

גיי װייס, אױב עמעצער װעט עס בכלל  קױֿפן.

איך מײן ַאז, אין דער צוקונֿפט
װען כ'װעל ּפלַאנירן

ַארָאּפצונעמען די שלעסער ֿפון ַאלע טירן,

װעל איך ֿפרִיער די מוזעס ניט דערצײלן.
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ִאם ִּבְכָלל ַקָּים
קֹוֵרא ָיָקר ֶאָחד

ֶׁשִּיְקָרא ָמה ֶׁשַאְּת ּכֹוֶתֶבת,
ְגיֹונֹוַתִיְך ַמשֶּׁהּו ִמשִּׁ

ִוַיַעֶּוה ֶאת ָּפָניו;
'ֶיְׁשָנם ְמׁשֹוְרִרים טֹוִבים יֹוֵתר

ֶׁשּכֹוְתִבים ַעל אֹותֹו נֹוֵׂשא
ְך... ְואֹוְמִרים ְּדָבִרים ְמקֹוִרִּיים ִמֶּׁשלָּ

ּוְלַבּסֹוף
אּוַלי ֵיׁש עֹוֵרְך

ֶׁשַּמְתִאים לֹו ְלַפְרֵסם ֵסֶפר,
ב ַלְחשֹׁב ִאם ֶזה ְּכַדאי הּוא ַחיָּ

ְלהֹוִציא ֶּכֶסף ַרב ָּכל ָּכְך ַעל ְּפרֹוֶיְקט ֶׁשָּלְך,
ְכָלל ִיְקֶנה ֶאת ֶזה.' ִאם ִמיֶׁשהּו בִּ

ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֶּבָעִתיד
ְּכֶׁשֲאַתְכֵנן ְלָהִסיר ֶאת ָּכל ַהַּמְפְּתחֹות 

ִמָּכל ַהְּדָלתֹות

ֹלא ֲאַסֵּפר ֹזאת ַלמּוזֹות.
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ַא קליין טייל ֿפון דער געשיכטע

כ'בין ַא קלײן טײל ֿפון דער געשיכטע,
ַא קלײנטשיק ביסל, ַא בליץ זּכרון,

ַא מעׂשהלע װַאס עמעצער הַאט מיר דערצײלט, 
ַא קלײן ברעקל
ֿפון "ניט־איך".

װי ַאן ַאלט קלײד
װָאס געֿפינט זיך אינעװײניק אין ַאלמער

אױף דער אײבערשטער ּפָאליצע, 
צעקנײטשט, ֿפַארשימלט 

װָאס ּפַאסט ּפונקט ָאנצוטָאן 
מיט דזשינס געקױֿפטע

ַא טָאג ֿפרִיער.

כ'בין ַא רמז
װָאס זָאגט: 

דו ביסט ַא טייל
ֿפון הַײנט 

און ֿפון ַאמָאל
און ֿפון חלומות

װָאס קענען נָאך דערשַײנען.
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חלקיק קטן  
   
 

ֲאִני ֶחְלִקיק ָקָטן ֵמַהִהיְסטֹוְרָיה
ֲחִתיָכה ְקַטָּנה, ִזְכרֹון ָּבָזק,

ָאֶנְקּדֹוָטה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַּפַעם ִסֵּפר,
ֵּפרּור ָקָטן

ִמָּמה ֶׁש"ֵאיֶנּנּו ֲאִני"
 

ְּכמֹו ִׂשְמָלה ְיָׁשָנה ֶׁשִהְתַּגְּלָתה 
ַעל ַהַּמָּדף ָהֶעְליֹון ָּבָארֹון,

ְמֻקֶּמֶטת, ְמֻעֶּפֶׁשת,
ַמְתִאיָמה ְּבִדּיּוק
ַלִּג'יְנס ֶׁשָּקִניִתי

יֹום ֹקֶדם.
 

ֲאִני ֶרֶמז
ֶׁשאֹוֵמר,

ַאָּתה ֶחְלִקיק
ֵמַהּיֹום
ּוִמַּפַעם

ּוֵמֲחלֹומֹות
ֶׁשעֹוד ְיכֹוִלים ְלִהְתַּגֵּׁשם. 
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ירושה 

ניטָא קײן בילדער,
ניט ֿפון זײדן, ניט ֿפון דער בָאבען,  

זײער הַאנטשריֿפט 
הָאב איך קײן מָאל נישט געזען. 
כ'הָאב קײן מָאל נישט געטרָאֿפן

ניט מַײן מַאמעס שװעסטער, ניט אירע ברידער,
זײערע שטימעס הָאב איך קײן מָאל נישט געהערט.

ָאבער ַא מָאל קומען צו מיר 
ַא ּפָאר װערטער, 

ַא ּפַאר זַאצן,
ַא בַאגריף

ֿפון אינעװײניק,
עלעהײ זיי זַײנען נָאך ַאלץ דָא. 

און זײ זוכן ַא װעג 
צו דערצײלן זײערע געשיכטעס,

װַײזן זייערע ּפנימער,  
זייער קול זָאל דערהערט װערן.
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ירושה 

 
ֵאין ׁשּום ַּתְצלּוִמים

ֹלא ִמַּסָּבא, ֹלא ִמַּסְבָּתא.
ֶאת ְּכַתב ָיָדם

ֵמעֹוָלם ֹלא ָרִאיִתי.
ֵמעֹוָלם ֹלא ָּפַגְׁשִּתי

ֶאת ַאְחיֹוֶתיָה ֶׁשל ִאִּמי ְוֹלא ֶאת ַאֶחיָה,  
ֶאת קֹולֹוֵתיֶהם ֹלא ָׁשַמְעִּתי ֵמעֹוָלם.

 
ֲאָבל ְלִעִּתים ָּבִאים ֵאַלי

ִמִּלים ּוִמְׁשָּפִטים,
ִּתְזּכֹורֹות 
ִמּתֹוִכי

ֶׁשֵהם עֹוָדם ִאִּתי.
 

ְוֵהם ְמַחְּפִׂשים ֶּדֶרְך
ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּוֵריֶהם,
ְלַהִּציג ֶאת ְּפֵניֶהם

ְלַהְׁשִמיַע ֶאת קֹוָלם.
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ַאּפעטיט    

"קָאנטשעט" עסן – ענדיקט עסן," 
ֿפלעגט מַײן בָאבע
בעטן אירע קינדער

הָאֿפנדיק ָאּפצורײניקן דעם טיש
ֿפַאר דעם קומענדיקן מָאלצַײט. ָאבער זיי

ֿפלעגן זיך צעלַאכן און װַײטער ַארַײנבַײסן אין ברױט.
"ענדיקן?!"

"אױב מען ענדיקט עסן,
איז מען טױט."
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תיאבון

"ִּתְגְמרּו ֶלֱאֹכל,"
ָהְיָתה ָסָבִתי קֹוֵראת ִליָלֶדיָה
ְּבִּתְקָוה ְלַנּקֹות ֶאת ַהֻּׁשְלָחן
ָלֲארּוָחה ַהָּבָאה. ֲאָבל ֵהם

ָהיּו צֹוֲחִקים ּוַמְמִׁשִכים ְלַכְרֵסם ֶאת ַלְחָמם
"ְּכֶׁשּגֹוְמִרים ֶלֱאֹכל,

ֵמִתים." 
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דעם שליסל

איך הָאב ֿפַארגעסן דעם שליסל
צו דער טיר ֿפון שלָאף.
ֿפון דעם לײדיקן ָארט

קומען ַארױס
קולות װָאס בַאשולדיקן.

 
זיי שעּפטשען צו מיר,

װָאס איך הָאב געקענט אױֿפטָאן
דעם הַײנטיקן טָאג,

װען הָאב איך בַאדַארֿפט רעדן
און װָאס הָאב איך געמוזט טָאן.

און װַײל איך געדענק ַאזױ ֿפיל,
ֿפַארגעס איך װּו געֿפינט זיך

דער שליסל
צו דער טיר ֿפון שלָאף.
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המפתח

 
ָׁשַכְחִּתי ֶאת ַהַּמְפֵּתַח

ֶאל ֶּדֶלת ַהֵּׁשָנה
ֵמֹחר ַהַּמְנעּול ָהֵריק

יֹוְצִאים
קֹולֹות ֶׁשל ַאְׁשָמה

 
ֵהם לֹוֲחִׁשים ִלי

ָמה ָיֹכְלִּתי ְלָהִפיק ֵמַהּיֹום
ָמה ָהָיה ָעַלי ְלַסֵּפר

ּוָמה ַלֲעׂשֹות
 

ּוִבְזַמן ֶׁשֲאִני זֹוֶכֶרת ֹּכה ַהְרֵּבה
ֲאִני ׁשֹוַכַחת ֵהיָכן ִנְמָצא

ַהַּמְפֵּתַח
ֶאל ֶּדֶלת ַהֵּׁשָנה.
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 ַא ּפָאר סָאלדַאטן

"איך קען ניט געֿפינען מַײנע װַײסע שיך.
װּו  הַאסטו זיי ֿפַארבַאהַאלטן?"

װָאלט איך מַײן מַאמען געֿפרעגט,
װָאלט זי ּתמיד גלַײך געענטֿפערט:

"ַא ּפָאר סָאלדַאטן זַײנען געקומען און זיי ַאװעקגערױבט"
און מיר ֿפלעגן ַאלע לַאכן. 

ָאבער ס'איז ניט געװען ֿפון װָאס צו לַאכן.
אין דער מלחמה, אין לידַא, ֿפלעגט ַאזױ געשען.

סָאלדַאטן – ּפױלישע, רוסישע, דַײטשישע –
ֿפלעגן קומען און צונעמען

ַאלץ װָאס קומט צו דער הַאנט.
און דערֿפון הַאט מַײן מַאמע

געמַאכט ַא שּפַאס
און מַײנע װַײסע שיך

זַײנען ֿפון מַײן געדַאנק ֿפַארשװּונדן.
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כמה חיילים 
 

"ֲאִני ֹלא מֹוֵצאת ֶאת ַהַּנֲעַלִים ַהְּלָבנֹות ֶׁשִּלי. 
ֵאיֹפה ֶהְחֵּבאת אֹוָתם?" 

ָנַהְגִּתי ִלְׁשֹאל ֶאת ִאִּמי,   
ְוִהיא ָּתִמיד ֵהִׁשיָבה:

"ַּכָּמה ַחָּיִלים ָּבאּו ְוָלְקחּו"
ְוֻכָּלנּו ָצַחְקנּו.

ֲאָבל זֹו ֹלא ָהְיָתה ְּבִדיָחה.
ָּכְך ָהָיה ְּבִליָדא ִּבְתקּוַפת ַהִּמְלָחָמה

ַחָּיִלים ּפֹוָלִנים, רּוִסים, ֶּגְרָמִנים 
ָהיּו ָּבִאים ְולֹוְקִחים  

ִמָּכל ַהָּבא ַלָּיד.
ּוִמֶּזה ִאִּמי

ֵהִפיָקה ֶאת ַהְּׁשִניָנה
ּוֵמָאז ִנְמֲחקּו ִעְּקבֹות ְנָעַלי ַהְּלָבנֹות.
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נָאך דער מלחמה

נָאך דער מלחמה
זַײנען ָאנגעקומען צו אונדז קײן ַאמעריקע ַא סך מענטשן:

גַאנצע, הַאלבע, מָאגערע, בלַאסע, 
עמעצער  ָאדער  עּפעס  הַאט  איינעם  ַאיעדן  װַאס  מענטשן 

ֿפַארֿפעלט.
איגנַאץ װינטער איז געקומען מיט זַײן װַײב און זון

(ָאבער אױף יעדער הַאנט בלױז צו דרַײ ֿפינגער),
װילי נַײזנער איז געבליבן ַאלײן.

ער הָאט ּתמיד געלַאכט, 
ַאז מיר הָאבן ֿפון אים שּפַאס געמַאכט,  

ָאבער ער הָאט שױן ניט געװָאלט מער לעבן.
מַײן טַאטע הָאט אים געֿפונען אין זַײן צימער

ַאליין, קַאלט װי ַא שטײן.

אין ַאלע ּפליטים איז ֿפַארבליבן דער ַאלײן.
ַאיעדער הָאט געזוכט מַאמעס, טַאטעס, קינדער.

איך בין געװען נָאך ַא מײדל,
ָאבער איך הָאב געהַאט מַײן אײגענעם צימער,

ַא ברודער, מַײן מַאמעס ַא טַאנטע,
ַא טַאטע װָאס הָאט ניט געטָארט רײדן,

ַא מַאמע װָאס הַאט ניט אױֿפגעהערט װיינען
און קיינער איז ניט ֿפַארבליבן אים צו זוכן.
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אחרי המלחמה 
 

ְלַאַחר ַהִּמְלָחָמה ְּב־1950 
ִהִּגיעּו ֵאֵלינּו ְלָאֵמִריָקה ֲאָנִׁשים ַרִּבים, 

ֲאָנִׁשים ְׁשֵלִמים, ֲאָנִׁשים ֲחצּוִיים, ֲאָנִׁשים ֶחְלִקִּיים, 
ֲאָנִׁשים ִחְּוִרים.

ְלָכל ֶאָחד ָחַסר ַמֶּׁשהּו אֹו ִמיֶׁשהּו.
ִאיְגָנץ ִויְנֶטר ִהִּגיַע ִעם ִאְׁשּתֹו ּוְבנֹו 

(ֲאָבל ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו ָהיּו ַרק ָׁשלׁש ֶאְצָּבעֹות) 
ִויִלי ַנייְזֶנר ָהָיה ְלַבּדֹו. 

ָּתִמיד ָצַחק   
ְּכֶׁשָעִׂשינּו ִמֶּמּנּו ְצחֹוק

ֲאָבל ְּכָבר ֹלא ָרָצה ִלְחיֹות.
ָאִבי ָמָצא אֹותֹו ְּבַחְדרֹו

ְלַבד, ַקר ָּכֶאֶבן.
 

ָּכל ַהְּפִליִטים ָהיּו ְלַבָּדם
ָּכל ֶאָחד ִחֵּפׂש ִאָּמהֹות, ָאבֹות, ְיָלִדים.

ָהִייִתי ַיְלָּדה
ֲאָבל ָהיּו ִלי ֶחֶדר ִמֶּׁשִּלי,

ָאח, ִאָּמא, ַאָּבא:
ַאָּבא ֶׁשֹּלא ִּדֵּבר

ִאָּמא ֶׁשֹּלא ִהְפִסיָקה ִלְבּכֹות
ְוׁשּום ָאָדם ְלַחֵּפׂש ַאֲחָריו.
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ּפליטים               

מַײנע עלטערן װָאלטן קיין מָאל זיך ניט אומגעקערט קיין לידַא.
ֿפַאר זײ איז עס געװען ַא קֿבר, ַאן ָאֿפן גרוב,

ֿפון װעלכן זײ זענען ַאנטרונען,
און טָאמער װָאלטן זײ זיך דערנענטערט

װָאלטן זײ אין אים ֿפַארשלונגען געװָארן .

דָארט איז ניט געװען קײן זַאך, 
װַאס זי הָאט מיר געקָאנט דערצײלן ָאן געװײן, 

ַאֿפילו די שטוב אױֿפן מַארקּפלַאץ, 
די הינער אין הױף, בשכנות דער שול

צו װעלכער דער זײדע
ֿפלעגט װעקן די שכנים – "יִידן, ּתהילים!"

און אױך מַײן טַאטע הָאט גָארניט געזָאגט:
ַאֿפילו װען זײערע עלטערן הָאבן געװױנט טיר בַײ טיר

און די בָאבעס ֿפלעגן זיך טרעֿפן ֿפַארנַאכט
אױף די טרעּפ ֿפַארן הױז 

זיך טיילן מיט ַא רגע־לוֿפט און אֿפשר
די רכילות ֿפון טָאג.

  



29

 פליטים 

הֹוַרי ֹלא ָהיּו חֹוְזִרים ְלעֹוָלם ְלִליָדא.
ִּבְׁשִביָלם ֶזה ָהָיה ֶקֶבר, ּבֹור ָּפתּוַח

ֶׁשַּפַעם ִנְמְלטּו ִמֶּמּנּו 
ְוִאּלּו ִהְתָקְרבּו

ָהיּו ִנְבָלִעים ּבֹו ָּכִליל.
 

ִהיא ֹלא ָיְכָלה ְלַסֵּפר ִלי ָּדָבר
ְּבִלי ִלְבּכֹות, ֲאִפּלּו ַעל ַהַּבִית

ְּבִכַּכר ַהּׁשּוק, ַהַּתְרְנגֹולֹות 
ַּבֲחַצר ֵּבית־ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּוְך

ֶׁשִּלְכבֹודֹו ָהָיה ַסָּבא ֵמִעיר ֶאת ַהְּׁשֵכִנים
ים, ְיהּוִדים!"   חֹוֵבט ִּבְתִריֵסיֶהם: "ְּתִהלִּ

 
ְוַגם ָאִבי ֹלא ָאַמר ָּדָבר,

ַאף ֶׁשהֹוֵריֶהם ָּגרּו ִּבְׁשֵכנּות
ְוַהַּסְבּתֹות ִנְפְּגׁשּו ְּבִפְתֵחי ַהָּבִּתים ְּבָכל ֵּבין ַעְרַּבִים

ַלֲחֹלק ֶרַגע ֶׁשל ֲאִויר ְואּוַלי
ֶאת ָהְרִכילּות ַהּיֹוִמית.
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ַאזױ ֿפיל יָארן ֿפון לידַא! ַאזױ ֿפיל
קערּפערס מיט ַאזױ ֿפיל הערצער

װָאס הָאבן זײער הַארץ־קלַאּפ אױֿפגעהערט!
זעלטן װען אײן נָאמען איז אױף דער מַאמעס ליּפן

ֿפַארבליבן ָאן ַאלע ַאנדערע נעמען  
טרערנדיק ֿפון אירע אױגן.  

און אױך ֿפַאר מיר
איז אוממיגלעך דער אומקער

װי אױך זיך ניט אומקערן ַאהין.

(איבערזעצונג: רבקה בַאסמַאן בן־חײם)  
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ְׁשנֹות ִליָדא ֹּכה ַרּבֹות! ּגּופֹות ֹּכה ַרּבֹות
ִעם ְלָבבֹות ַרִּבים ֶׁשֵאיָנם ּפֹוֲעִמים עֹוד!

ְלִעִּתים ְנִדירֹות ָהָיה עֹוֶלה ַעל ִׂשְפֵתי ִאִּמי ֵׁשם ֶאָחד
ִמְּבִלי ֶׁשָּכל ָהֲאֵחִרים ִיְזְלגּו ֵמֵעיֶניָה.

 
ְוַגם ִּבְׁשִביִלי,

ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ַלֲחֹזר
ְוֹלא ַלֲחֹזר.
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איר געשיכטע

איך הָאב קײן מָאל ניט געקענט דערצײלן גענױ איר געשיכטע.
ַא מָאל ַאנטלױֿפט עס ֿפון מיר, ַא מָאל בין איך נישט זיכער

ַאז עס קען טַאקע געשען. ַא מָאל לײען איך װעגן איר טויט 
ֿפַארשײדענע װערסיעס, 

ָאדער נָאר ַא טײל װי מען הערט ֿפון עטלעכע עדות,  
און עס בַאלױכט מַײן זּכרון –

און די שרעקלעכע טעג,
װען כ'הָאב ערשט געהערט, 

װָאס איר איז דַאן געשען, 
קומען צוריק צו מיר.

דַאס געֿפיל איז אין מַײן בלוט:
איך בין בַאשַאֿפן געװָארן דעם זעלבן טָאג 

װען זי איז געשטָארבן.
ַאזַא געֿפיל איז אין מַײן בלוט.

זי ֿפלעגט אױֿפרַײסן בַאנען.
איר גֿבורה איז אויֿפגעשווּומען

ֿפון איר אױסגעשטרעקטער גָאמבע 
און ֿפון די צװײ קלײנע קינדער, װַאס זי הָאט געזען 

װי מען שלַײדערט אױף דער װַאנט ֿפון זײער הױז.
ַאֿברם ֿפון צװעלף חדשים און מַאשַא, צװײ יָאר.

מַײנע קוזינעס.
אױך זיי זַײנען אין מַײן בלוט. ַאלץ װָאס ס'איז ֿפַארבליבן. 
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הסיפור שלה 

   
ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְצַלְחִּתי ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּוָרּה

ִלְפָעִמים הּוא ִנְׁשָמט ִמִּזְכרֹוִני, ִלְפָעִמים ֵאיֶנִּני ְּבטּוָחה
ֶׁשֶּבֱאֶמת ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַרֵחׁש, ִלְפָעִמים ֲאִני קֹוֵראת

ִּדּוּוִחים ׁשֹוִנים ַעל מֹוָתּה, אֹו ֶׁשֶּקַטע
ֵמֵעדּות ָּכְלֶׁשִהי ְמעֹוֵרר ֶאת ִזְכרֹוִני ְוָׁשִבים ַהָּיִמים

ַהּנֹוָרִאים ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ָלִראׁשֹוָנה ֶאת ֶׁשֵאַרע ָלּה.
 

ַרק ֶזה ָטבּוַע ְּבָדִמי:
נֹוַצְרִּתי ְּבֶרֶחם ִאִּמי ְּביֹום מֹוָתּה.

ַרק ֶזה ָטבּוַע ְּבָדִמי.
ִהיא ּפֹוְצָצה ַרָּכבֹות.

ֹאֶמץ ִלָּבּה ָנַבע ִמַּסְנֵטָרּה ַהּמּוָרם
ּוִמְּׁשֵני ָהעֹוָלִלים ֶׁשָרֲאָתה  

מּוָטִחים ְּבִקיר ֵּביָתם.
ַאְבָרם ֶּבן ָׁשָנה ּוָמאָׁשה ַּבת ְׁשָנַתִים.

ה ִראׁשֹוָנה. ּדֹוָדַני ִמַּדְרגָּ
ַּגם ֵהם – ְטבּוִעים ְּבָדִמי – ָּכל ָמה ֶׁשּנֹוַתר.  
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אױב איך הָאב דעם ּכוח צו בַאשרַײבן די עוֿפעלעך,
קען איך שרַײבן װַײטער –

נָאכגײן איר װעג, װּוהין זי מיט איר מַאן ַאנטלױֿפן
ֿפון דעם טורמע־לַאגער,

און זי  ֿפַארבינדט זיך מיט דעם ָאטריַאנסקי־ָאטריַאד,
בריגַאדע לענין, אין ליּפיטשענסקַא װַאלד.

איך קען ֿפילן איר מױל, אירע ענגע ליּפן ֿפַארקלעמט,
װי זי בײגט זיך איבער די מינעס,

ערנסט װי אין דעם בילד נָאך זַײענדיק ַא קינד.
אין בילד איז זי געזעסן צוזַאמען מיט די קינדער אין כָאר.

ַאן ערנסטע אין מיטן די ֿפרײלעכע זינגערס
ַאזױ װי זי װָאלט געװּוסט, ַאז זי װעט הָאבן

װיכטיקערע רָאלעס אױסצושּפילן.

ֿפַארַאן דרַײ ֿפַארשײדענע עדות װעגן איר טױט:
ַאבַא קָאװנער הָאט מיר דערצײלט, ַאז זי איז געכַאּפט געװָארן

אין ַא ּפעולה און געװָארן אױֿפגעהָאנגען. 
ער הָאט ַאװעקגעקוקט ָאן ַא זַײט װען ער הַאט גערעדט,

ער הָאט מיך דורכנעמיק, װי שטענדיק, ניט בַאקוקט 
מיט זַײנע טרַאגישע אױגן,

און איך הָאב געװּוסט, ַאז עס איז געװען מער ֿפון װָאס ער 
הָאט דערצײלט.
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ִאם אּוַכל ִלְכֹּתב ַעל ַהִּתינֹוקֹות ָהֵאֶּלה,
אּוַכל ְלִהְסַּתֵּדר ִעם ַהְּׁשָאר – 

ָלֶלֶכת ְּבִעְּקבֹות ְנִתיב ְּבִריָחָתּה 
ִמַּמֲחֵנה ַהְּׁשבּוִיים ִעם ַּבֲעָלּה
ִריָגַדת ֶלִנין ְוִהְצָטְרפּוָתּה ִלבְּ

אֹוְטִריַאְנְסִקי אֹוְטִריַאד, ַיַער ִליִּפיַצ'ְנְסָקה.

ֲאִני ְיכֹוָלה ָלחּוׁש ֶאת ִּפיָה, ְׂשָפֶתיָה ַהָּצרֹות ְמֻהָּדקֹות
ְּבעֹוָדּה רֹוֶכֶנת ֵמַעל ַהּמֹוְקִׁשים ָהְרִגיִׁשים,

ְרִציִנית ְּכמֹו ַּבַּתְצלּום ֶׁשּבֹו ָיְׁשָבה
ה ִעם ְׁשַאר ַהַּמְקֵהָלה ְּכַיְלדָּ

ֹלא ְמַחֶּיֶכת ֵּבין ַהַּזָּמִרים ַהחֹוְגִגים
אּוַלי נֹוֶעֶדת ְלַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּזה.

 
ֵיׁש ְלָפחֹות ְׁשֹלָׁשה ִּדּוּוִחים ַעל מֹוָתּה:

ְתְּפָסה ַהַּפְרִטיָזן ַאָּבא קֹוְבֶנר ִסֵּפר ִלי ֶׁשנִּ
ְּבֵעת ְמִׂשיָמה ְוִנְתְלָתה. הּוא ֵהֵסב ַמָּבטֹו ַהִּצָּדה ְּכֶׁשִּדֵּבר,

ָרִגּיֹות, ֹלא נֹוֵעץ ִּבי ְּכָתִמיד ַמָּבט חֹוֵדר ְּבֵעיָניו ַהטְּ
ְוָיַדְעִּתי ֶׁשָהיּו עֹוד ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלַסֵּפר.
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אין ַאן ַאנדער בוך איז ֿפַארשריבן, ַאז זי הָאט זיך נָאכגעשלעּפט 
נָאכן ָאטריַאד.

זי  הַאט  אֿפשר  און  איבערֿפַאל,  ַאן  ֿפון  ַאנטלָאֿפן  זַײנען  זײ 
געשװַאנגערט,

און איז געֿפַאנגען געװָארן אין טורמע זשעטל.
די טורמע איז געװָארן ֿפַארברענט, אֿפשר ניט צוֿפעליק...

װען מַײן מַאמע הַאט מיר דערצײלט די געשיכטע,
װָאס זי הָאט ערשט געהערט בַײ דער ֿפריזירערין,

בין איך געװען ַא קינד, ניט געװָאלט זען, 
ַאז זי װײנט מיט ביטערע טרערן,

רינענדיק אױף איר ּפנים. זי הָאט געװּוסט,
ַאלץ װָאס איז װיכטיק ֿפַאר מיר איז מַײן אײגן לעבן,

און די לעצטע ַאנטּפלעקונג
ֿפון איר קלענסטער שװעסטערס גורל
איז ֿפַאר מיר בלױז ַא טומל, ניט מער.

ָאבער װעמען נָאך װי מיר הָאט זי געקענט דערצײלן?
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ָרה ַאֲחֵרי ַהַּמְחָלָקה   ְּבֵסֶפר ַאֵחר ִנְכַּתב ֶׁשִּפגְּ
ִּבְׁשַעת ְּבִריָחה ִמִּמְתָקָפה, ְּבֵהָריֹון אּוַלי,

ְוִנְכְלָאה ְּבֶז'ְטל.
ַהֶּכֶלא ֻהַּצת, אּוַלי ְּבָטעּות,

ְרָּבנֹות. ְוִהיא ָהְיָתה ַאַחד ַהקָּ
 

ְּכֶׁשִאָּמא ִסְּפָרה ִלי ָלִראׁשֹוָנה ֶאת ַהִּסּפּור 
ֶׁשָּׁשְמָעה ֶזה ַעָּתה ַּבִּמְסָּפָרה,ָהִייִתי ַּכִּנְרֶאה ַיְלָּדה, ְמֻזְעַזַעת

ֵמִהְתַיְּפחּוָתּה, ְּדָמעֹות 
זֹוְלגֹות ַעל ְלָחֶייָה. ִהיא ָיְדָעה

ֶׁשַרק ַחַּיי־ֶׁשִּלי ִעְנְינּו אֹוִתי,
ְוֶׁשַהִּגּלּוי ָהַאֲחרֹון

ֶׁשל ּגֹוַרל ְצִעיַרת ַאְחיֹוֶתיָה
ָהָיה ְּבֶגֶדר ִמְטָרד.

ַאְך ְלִמי עֹוד ָיְכָלה ְלַסֵּפר?
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דער בױדעם אינעם שּפַײכלער, הָאט זי געזָאגט,
דָארט זענען זײ בַאהַאלטן – דרַײ װַײבער,

איר מַאן און זי. 
זײ זענען געקומען 

און ָאנגעצונדן דעם שּפַײכלער,
איר מַאן הָאט דער ערשטער געהָאלֿפן די ַאנדערע ֿפרױען, 

און זַײן אייגענע ֿפרױ איז געװען די לעצטע
ָאבער זי איז ניט ַארױס בַאצַײטנס,
און לעבעדיק ֿפַארברענט געװָארן.

מלּכה, מלּכה װָאס הָאט אונדז ַאלע גערַאטעװעט. 
מלּכה װָאס הָאט געװַארט אױף מַײן טַאטע־מַאמע,

װען די שיף הָאט זײ געברַאכט צוריק צו דַאנציג,
װען די ענגלענדער הָאבן זײ ניט ַארַײגעלָאזט אין ארץ־הקודש,
מלּכה, װָאס הָאט די לעצטע נַאכט ֿפַאר דער נַאצישער אינװַאזיע

געֿפונען ֿפַאר זיי בגדים און ּפַאּפירן.

ס'איז ניט ֿפַארַאן נָאר אײן געשיכטע.
ַאלץ װָאס בלַײבט איז ַא בלַאסער בילד,

ַא ּפָאר זַאצן אין ביכער װַאס קײנער לײענט ניט,
און איך, װַאס קען ניט אױף זיכער דערצײלן 

קײן שום געשיכטע.
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ֲעִלַּית־ַהַּגג ָּבָאָסם, ָאְמָרה,
ֵהם ִהְסַּתְּתרּו ָׁשם – ָׁשֹלש ָנִׁשים,

ַּבֲעָלּה ְוִהיא. ֵהם ָּבאּו 
ְוֶהֱעלּו ֶאת ָהָאָסם ָּבֵאׁש. 

הּוא ָעַזר ְּתִחָּלה ְלָנִׁשים ֲאֵחרֹות, 
ֲאָבל ּתֹוָרּה ֹלא ִהִּגיַע ְוִהיא ִנְׂשְרָפה ַחִּיים.

ַמְלָּכה ַמְלָּכה ֶׁשִהִּציָלה ֶאת ַחֵּיי ֻּכָּלנּו,
ַמְלָּכה ֶׁשִחְּכָתה ָלֶהם

ְּכֶׁשַהְּסִפיָנה ֶהֱחִזיָרה אֹוָתם ְלַדְנִציג
ְלַאַחר ֶׁשֶּנֶאְסָרה ְּכִניָסָתם ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש,

ה ֶׁשִהִּׂשיָגה ָלֶהם ֲאָׁשרֹות ַחְקָלִאּיֹות ְלַאְנְּגִליָּ
ֶׁשִּלְּוָתה אֹוָתם ָּבֶעֶרב שֶּׁבֹו ִהיְטֶלר ָּפַלׁש.

 
ֲאָבל ֵאין ִסּפּור ֲאִמִּתי.

ָּכל ֶׁשּנֹוַתר הּוא ַּתְצלּום ָּדהּוי
ִמְׁשָּפִטים ֲאָחִדים ְּבִסְפֵרי ִזָּכרֹון ֶׁשִאיׁש ֹלא קֹוֵרא,

ַוֲאִני, ֶׁשֵאיִני ְיכֹוָלה ְלַסֵּפר ְּבַוָּדאּות ׁשּום ִסּפּור.
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אין מיטן גַאס    
    

אין מיטן גַאס
הָאב איך ּפלוצעם מורא.

ַאװּו קען איך זיך בַאהַאלטן,
װען די ׂשונאים װעלן אונדז געֿפינען?

 
ֿפַארַאן מענטשן 

װעלכע ֿפַארשנעלערן ניט זײערע טריט
און גײען רוִיק ֿפַארבַײ.

  
ָאבער איך בין שטענדיק 

גרײט צו ַאנטלױֿפן.
אֿפשר װער איך ֿפַארֿפרױרן,

װי ס'דערשרעקט זיך ַא הירש ֿפַאר די לָאמּפן 
און ֿפַארשטײט צו שּפעט  

ַאז ער קָאן שױן צום ֿפינצטערן װַאלד ניט ַאנטלױֿפן.

דערװַײל גײ איך גָאר ּפַאמעלעך אױֿפן טרַאטוַאר,
היט זיך בלַײבן נָאענט צום װַאלד.
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באמצע הרחוב 

      
ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב

ֲאִני ּפֹוֶחֶדת ִּפְתאֹום. 
ֵהיָכן ֶאְסַּתֵּתר,

ְּכֶׁשְּיַחְּפׂשּו אֹוָתנּו ָהאֹוְיִבים?
 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים
ֶׁשֹּלא ְמִאיִצים ֶאת ַצֲעֵדיֶהם

ְועֹוְבִרים ְּבֶׁשֶקט.
  

ֲאָבל ֲאִני ָּתִמיד
מּוָכָנה ִלְבֹרַח.
ֶׁשָּמא ֶאְקָּפא,

ְּכמֹו ַאָּיָלה קֹוֵפאת
ִלְפֵני אֹורֹות ֶׁשל ְמכֹוִנית

ּוְמִביָנה ְמֻאָחר ִמַּדי
ּוְכָבר ֹלא ְיכֹוָלה ִלְבֹרַח ַלַּיַער.

ַעְכָׁשו ֲאִני הֹוֶלֶכת ַּבְּׁשִביל ְלַאט,
ַמְקִּפיָדה ְלִהָּׁשֵאר ָקרֹוב ַלַּיַער. 
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דַײן װַײסע הױט

דַײן װַײסע הױט
איז ֿפַארשטעלט ֿפון מיר

װי ַאן עקרַאן 
װַאס װַײזט ניט קײן ֿפילם 

און ֿפַארשלײערטע אױגן
מיט ַא שמײכל װָאס זָאגט.
דו קענסט מיך ניט ָאנרירן.
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עורך הלבן 

עֹוֵרְך ַהָּלָבן
י ֶהָחסּום ִמֶּמנִּ

ְּכמֹו ָמָסְך 
ֶׁשֹּלא ַמְקִרן ַאף ֶסֶרט 

ְוֵעיַנִים ְמֻלְכָסנֹות 
ְוִחּיּוְך ֶׁשאֹוֵמר

ִעי ִּבי. ַאְּת ֹלא ִּתגְּ
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ַא יִיד

ַא יִיד װערט מער יִיד, 
װען די װעלט הָאט אים ֿפַײנט.

ַא יִיד װערט מער יִיד 
װען ער הָאט שױן מער ניט קײן צַײט.

און צוליב די צװײ סיבות 
בין איך געװָארן ַא יִיד . 
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יהודי
 
  

ה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְיהּוִדי ְיהּוִדי ַנֲעשֶֹ
ְּכֶׁשָהעֹוָלם ׂשֹוֵנא אֹותֹו.

ְיהּוִדי ַנֲעֶׂשה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְיהּוִדי
ְּכֶׁשֹּלא נֹוַתר ְזַמן.

ִמְּׁשֵּתי ַהִּסּבֹות ָהֵאֶּלה 
ִנְהֵייִתי ְיהּוִדי
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ליגנס

כ'הָאב שױן ֿפַארגעסן װי צו זָאגן ליגן.
דעמָאלט, ַאלס קינד,

איז עס מיר ָאנגעקומען גרינג.
מעׂשיות הָאבן מיר געהָאלֿפן

געֿפינען מַײן ָארט אויף דער װעלט...
"יָא" ַאנשטָאט "ניין",

"איצט" ַאנשטָאט "שּפעטער,"
"איך קען" ַאנשטָאט "כ'קען ניט."

 
הַײנט קען איך ַא סך,

און װָאס איך קען ניט,
מוז איך שױן ניט לערנען.

בענק איך ָאבער, 
בענק איך שטַארק

נָאך יענע װַײטע טעג,
װען ס'הָאט ַא קלײן ליגן

מיך גערַאטעװעט. 
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שקרים

   
ִרים. ָׁשַכְחִּתי ֵאיְך ְמַׁשקְּ

ָאז, ְּכַיְלָּדה,
ֶזה ָּבא ִלי ְּבַקּלּות.
ִסּפּוִרים ָעְזרּו ִלי

ִלְמֹצא ֶאת ְמקֹוִמי ָּבעֹוָלם.
"ֵּכן" ִּבְמקֹום "ֹלא"

"ַעְכָׁשו" ִּבְמקֹום "ָמָחר"
"ֲאִני יֹוַדַעת ַהֹּכל" ִּבְמקֹום 
"ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ׁשּום ָּדָבר".

 
ַהּיֹום ֲאִני יֹוַדַעת ַהְרֵּבה
ְוֶאת ָמה ֶׁשֵאיִני יֹוַדַעת

ֵאיִני ַחֶּיֶבת ִלְלֹמד.
 

ַאְך ֲאִני ִמְתַּגְעַּגַעת,
ִמְתַּגְעַּגַעת ַהְרֵּבה

ֶאל ַהָּיִמים ָהְרחֹוִקים ָהֵהם,
ְּכֶׁשֶּׁשֶקר ָקָטן

ָהָיה ַמִּציל אֹוִתי. 
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טַאנטע ריװטשע

מַײן מַאמעס טַאנטע
הָאט געװּוסט װי ַאזױ

צונױֿפקלַײבן אין אײן הַאנט ַא ּפַאּפיר 
און ַארױסצִיען ּפונקט 

די ריכטיקע װָאג טַאבַאק 
צו קַײקלען ַא ּפַאּפירָאס.

מיט דער ַאנדער הַאנט 
הָאט זי געהַאלטן ַא ֿפָאכער קָארטן.

דער ֿפעטער הַאט געדַארֿפט 
דערנענטערן דעם ֿפַײער צו אירע ליּפן.

איך בין ניט זיכער, 
צי זי הָאט ַאלע מָאל געװּונען אין קָארטן,

ָאבער בַײ מיר זיצט זי הַײנט
בַײם טיש מיט אירע ּפַאּפירָאסן

און לַאכט און שּפילט 
און װַארט ַאז עמעצער 

זָאל צו אירע ליּפן דערלַאנגען דעם ֿפַײער.
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דודה ריבצ'ע
  

ּדֹוָדָתּה ֶׁשל ִאִּמי 
ָיְדָעה ֵאיְך 

ִלְבֹחר ְּבָיד ַאַחת ְנָיר
ְוֶלֱאֹסף ְּבִדּיּוק

ָמָנה ְנכֹוָנה ֶׁשל ַטָּבק
ְּכֵדי ְלַגְלֵּגל ִסיַגְרָיה

ּוַבָּיד ַהְּׁשִנָּיה
ְלַהְחִזיק ְמִניָפה ֶׁשל ְקָלִפים.

 
ַהּדֹוד ָהָיה ָצִריְך

ְלִהְתָקֵרב ִעם ָהֵאׁש ֶאל ְׂשָפֶתיָה.
 

ֵאיִני ְּבטּוָחה
ִאם ָּתִמיד ָזְכָתה,

ֲאָבל ֶאְצִלי ַּגם ַּכּיֹום עֹוֶדָּנה יֹוֶׁשֶבת 
ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן ִעם ַהִּסיַגְריֹות ֶׁשָּלּה

ְוצֹוֶהֶלת ּוְמַׂשֶחֶקת
ּוְמַחָּכה ֶׁשִּמיֶׁשהּו

ְיָקֵרב ֶאת ָהֵאׁש ִלְׂשָפֶתיָה.
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ַא גַאנצן טָאג זוך איך מַײנע ברילן 

אין מַײנע אױגן
איז די װעלט צעטײלט

צװישן לעבן און װָארט.

ַאלץ װָאס איז קלײן דַארף
ַא בַאזונדערער אױֿפמערק,

קלָאר ֿפַארגרעסערט װערן –

בשעת ַאלץ װָאס געהערט צום לעבן
דַארף געזען װערן 

ניט װי דורך ַא שױב ֿפון גלָאז. 

כָאטש איך דַארף עטלעכע
אױֿפקלערונגען
אױף צו דערזען

ֿפונעם דָא צו דעם דָארט.

ַאזױ קוק איך שטענדיק ַאװּו זַײנען די ברילן 
װָאס איך הָאב ַא װָארף געטָאן מיט ַא מינוט ֿפרִיער.
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אני תמיד מחפשת את משקפי
   

ְּבֵעיַני
ָהעֹוָלם ְמֻחָּלק
ַלַחִּיים ְוַלִּמָּלה.

 
ַהְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ּדֹוְרִׁשים

ְּתׂשּוַמת־ֵלב ְמֻיֶחֶדת – 
ִמּקּוד ָּברּור ֶׁשל ֲעָדׁשֹות –

 
ִּבְזַמן ֶׁשַהְּדָבִרים ָהֲאִמִּתִּיים

רֹוִצים ְלֵהָראֹות
ְּבִלי ַהְּזגּוִגית ַהְּקַטָּנה

ַלְמרֹות ֶׁשֲאִני ְזקּוָקה
ְלִכְונּון, ַהְבָהָרה,
ַרק ְּכֵדי ְלַהִּגיַע

ִמֹּפה ְלָׁשם.
 

ָאז ֲאִני ָּתִמיד ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ַהִּמְׁשָקַפִים 
ֶׁשהֹוַרְדִּתי ְּבַזַעם ִלְפֵני ַּכָּמה ַּדּקֹות.
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דערֿפַאר זַײנען מַײנע טעג געטרַײ
צו װָאס איך קען זען,

און איך הָאב קײן צַײט ניט,
צו טרַאכטן װָאס עס מײנט.
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ְוָיַמי ַהּׁשֹוְקִעים ֻמְקָּדִׁשים
ַלְּׁשֵאָלה ֵאיְך ֶאְרֶאה

ְוֹלא ָמה ֵּפֶׁשר ַהְּדָבִרים.
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אין שּפיטָאל

ער זיצט בַײם ֿפענצטער.
װָאס איז דָא צו זען?

ַא שטילע װַאנט
די נַאקעטע ערד

ָאן בײמער, ָאן בלומען, ָאן גרָאז,
ָאן סוף. 

זיצט ער 
בַײם ֿפענצטער

און װַארט
און קוקט.

און איך,
איך זיץ

און קוק אױף אים
און װַארט.
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בבית החולים

 
יֹוֵׁשב ְלַיד ַהַחּלֹון.

ָמה ְּכָבר ֵיׁש ִלְראֹות?
ִקיר ָׁשֵקט

ֶחְלַקת ֲאָדָמה ֵריָקה
ְּבִלי ֵעִצים ְּבִלי ְּפָרִחים ְּבִלי ֶּדֶׁשא

ְּבִלי סֹוף.

יֹוֵׁשב 
ְלַיד ַהַחּלֹון
ּוְמַחֶּכה
ּוַמִּביט

 
ה ּבֹו ּוְמַחָּכה. ַוֲאִני יֹוֶׁשֶבת ּבֹוהָּ
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דערמָאנונג

צַײטנװַײז
דער ַארָאמַאט

ֿפון ַאמָאליקע ליבעס
קען ּפלוצעם אױֿפװעקן 

ַא טָאג װָאס איז, אין ַאלע ַאנדערע הינזיכטן,
ַא גַאנץ אײנֿפַאכער ֿפרימָארגן,

ַאזױ װי ַאן ַאלטע ליבע
קען קומען צוריק

מיט די זעלבע 
הייסע ֿפלַאמען

ֿפון ַאמָאל.
 

מַאך זיך ניט װיסנדיק
ֿפון זַײן בַאטַײט.

הָאט הנאה
ֿפון דעם אײנציקן חוש

װָאס קען קײן מָאל ניט ָאּפנַארן.
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נביעה 
 

ִלְפָעִמים ֵריחֹו
ֶׁשל ָאהּוב ִמֶּׁשְּכָבר

ָיכֹול ְלַהְפִּתיַע ְּבֶאְמַצע יֹום
ֶׁשִּמָּכל ְּבִחיָנה ַאֶחֶרת 

הּוא יֹום ִׁשְגָרִתי
 

ְּכמֹו ֶׁשַאֲהָבה ְיָׁשָנה                                                     
ֲעׂשּוָיה ָלׁשּוב ּוְלהֹוִפיַע

ִעם ָּכל ַהַּלַהט 
ִמן ֶהָעָבר.

 
ַאל ָּתִׂשימּו ֵלב

ְלַמְׁשָמעּותֹו,
ִהְתַעְּנגּו ַעל ֵריחֹו,

ִהְתַעְּנגּו ַעל ַהחּוׁש ַהָּיִחיד
ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאינֹו ְמַׁשֵּקר.
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לילית צו איר מַאן

איך הָאב עס געקענט מַאכן אײנע ַאלײן –
לָאזן ַא ירושה ֿפַאר ַאלע צַײטן,

מַײן גוף איז גוט געמױערט װי דַײנעם.

איך הָאב געקענט בױען ַא גַאנצע װעלט מיט זיך ַאלײן – 
ַא ֿפרױ סַײ מיט שײנקײט, סַײ מיט חכמה,

מיט טעכטער װָאס דערהרגענען ניט זײער אײגענע שװעסטער
און בַאֿפַארבן די גַאנצע װעלט מיט בלוט.
כ'הָאב ַא בעסערע װעלט געקענט בױען.

ָאבער דו, ָאדם, הָאסט געמוזט זַײן איבער מיר.
ֿפון  ַארױסֿפַאלן  גַאנצן  בעסעראין  סך  ַא  געװען  איז  מיר  און 

חומש.
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לילית לאדם
 

ָיֹכְלִּתי ִלְבֹרא ֶאת ַהֹּכל ְּבַעְצִמי  – 
ְיֻרָּׁשה ְלָכל ַהָּיִמים –

ּגּוִפי ְמֻעָּצב ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשְּלָך.

ָיֹכְלִּתי ִלְבֹרא ְּבַעְצִמי ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו –
ִאָּׁשה ַּגם ָיָפה ְוַגם ֲחָכָמה יֹוֵתר,

ִעם ָּבנֹות ֶׁשֹּלא הֹוְרגֹות ֶאת ַאְחיֹוֵתיֶהן
ְוצֹוְבעֹות ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְּבָדם.
ָיֹכְלִּתי ִלְבֹרא עֹוָלם טֹוב יֹוֵתר.

 
ֲאָבל ַאָּתה, ָאָדם, ָהִייָת ַחָּיב ִלְהיֹות ֵמָעַלי

ַוֲאִני ֶהֱעַדְפִּתי ִלֹּפל,
ִלֹּפל ְלַגְמֵרי ֶאל ִמחּוץ ַלּתֹוָרה.
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סוף

ֿפרעג ניט װי לַאנג מיר װעלן בלַײבן. 
דָאקטױרים װײסן קײן מָאל ניט. 

און כָאטש
זײ קענען ָאּפשַאצן אײניקע סיבות, 

קען קײנער ניט אױסרעכענען
גלוסט, חסדד, דעם ּכוח 

צו געבן ַא בַאטַײט ַאיעדן טָאג 
ַאיעדן מענטש

וועמען דו רירסט ָאן. 
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סוף  

ַאל ִּתְׁשַאל ַּכָּמה ְזַמן ִנְׁשַאר ְלָך. ָהרֹוְפִאים
ֹלא יֹוְדִעים, ֵהם ַרק ְיכֹוִלים ְלַהֲעִריְך
ַּכָּמה ּגֹוְרִמים, ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ְלַחֵּׁשב

ָרצֹון, ֶחֶסד, ֶאת ַהּכֹוַח ְלַהֲעִניק ַמְׁשָמעּות 
ְלָכל יֹום, ְלָכל ָאָדם

ֶׁשּבֹו ַאָּתה נֹוֵגַע.  
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ַא לעקעך צום געבורטסטָאג

ַא לעקעך צום געבורטסטָאג
איז ַא ברכה
און ַא ּתֿפילה

און ַא טעם ֿפון ַא ליד.
זיסע װערטער

װָאס װערן ַארָאּפגעשלונגען
בַײ ַאיעדן אײנעם 

װָאס נעמט אין דעם ָאנטײל.

נַאט אַײך. נעמט. עסט.
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עוגת יום הולדת

 
עּוַגת יֹום ֻהֶּלֶדת

ִהיא ְּבָרָכה
ְּתִפָּלה ְוַגם

סּוג ֶׁשל ִׁשיר, 
ִמִּלים ְמתּוקֹות
ַהֶּנֱעָלמֹות ְּבִפיו
ֶׁשל ָּכל ֶאָחד

ֵמַהִּמְׁשַּתְּתִפים.
 

 ְקחּו. ֹּתאְכלּו.
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זּכרון

װען זײ זָאגן "געדענק"
מײנען זײ, ַאז עס איז מיגלעך

צו ֿפַארגעסן. 

ָאבער טיף אינעװײניק אין מיר 
זַײנען ֿפַארַאן ברידער און שװעסטער

קײן מָאל ניט געבָארענע

"געדענקען" הָאט גָארנישט צו טָאן
מיט זּכרון.
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זכרון 
 

ְּכֶׁשאֹוְמִרים "ִּתְזֹּכר"
ֵהם ִמְתַּכְּוִנים ֶׁשֶאְפָׁשר 

ִלְׁשֹּכַח.
 

ַאְך ָעֹמק ְּבתֹוִכי
ֶיְׁשָנם ַאִחים ַוֲאָחיֹות
ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא נֹוְלדּו

 
"ְלִהָּזֵכר" ֹלא ָקׁשּור

ַלִּזָּכרֹון.
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קעץ

איך קען נישט ַאדורכגײן די גַאסן ֿפון ּתל־ָאֿביֿב 
ָאן ּפרובירן צו שמועסן

מיט אירע בעלי־בּתים, די קעץ, 
מערסטנס מיט ַא גרױסער הצלחה.

זײ ֿפַארשטײען מַײן שּפרַאך,
ָאבער ֿפַארגינען מיר ניט קײן ענטֿפער.

מיר מוזן זיך ֿפָארשטעלן, ַאז זײ 
הָאבן װיכטיקערע זַאכן צו טָאן: 

מעסטן אױס זײער טעריטָאריע,
זיך געֿפינען אױֿפן סטרַאטעגישן ָארט

װען די ֿפרױען אין דער געגנט
קומען מיט ֿפולע זעק עסן,

לעקן זײערע לַאּפעס 
צו רײניקן זײער ּפנים,

אױסשרַײען אין זײער צעֿפלַאמטקײט
די שטַארקע װײטיקן בַײם טרענען.

ָאדער בַאװַײזן זײערע ֿפולע בַײכער צו דער זון
און צִיען אױס זײערע נעגל מיט זיסער אײדלקײט.
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חתולים 
  

ֵאיִני ְיכֹוָלה ַלֲעֹבר ָּבְרחֹובֹות ְּבֵתל־ָאִביב 
ְּבִלי ְלַבֵּקׁש ְלַדֵּבר

ִעם ַּבֲעֵלי ַהַּבִית, ַהֲחתּוִלים,
ָלֹרב ְּבִלי ַהְצָלָחה.

 
ֵהם ְמִביִנים ֶאת ְׂשָפִתי

ַאְך ֵאיָנם טֹוְרִחים ַלֲענֹות. 
ֲאִני ְמֻׁשְכַנַעת ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם 

ְּדָבִרים יֹוֵתר ֲחׁשּוִבים:
 

ְלַסֵּמן ֶאת ַהֶּטִריטֹוְרָיה,
ְלִהָּמֵצא ְּבָמקֹום ַאְסְטָרֶטִגי  

ְּכֶׁשְּנׁשֹות ַהְּסִביָבה
ַמִּגיעֹות ִעם ַׂשִּקּיֹות ֹאֶכל,

ְלַלֵּקק ֶאת ַּכף ַרְגָלם
ְּכֵדי ְלַנּקֹות ֶאת ְּפֵניֶהם,
ִלְמֹּתַח ֶאת ִצָּפְרֵניֶהם
ִלְצֹרַח ְּבעֹוַנת ַהִּיחּום 

ִמְּכֵאב ַהִהְתַיֲחדּות,
ְלַהְפנֹות ֶאת ִּבְטָנם ַהְּמֵלָאה ַלֶּׁשֶמׁש

אֹו ִלְמֹצץ ַּבֲעִדינּות ֶאת ִצָּפְרֵניֶהם ַהְּמתּוקֹות.  
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און די גַאנצע װעלט ַארום
דעם װּונדערלעכן געמיש
ֿפון ֿפַארבן און קולטורן,

מיט ַאלע אונדזערע זכרונות ֿפון מלחמות,
מיט גָאר די שרעקן,

מיט רַײכטום און ָארעמקײט
מיר, קלײנע מענטשעלעך,

זַײנען ניט זײער דאגה.
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ְוָכל ָהעֹוָלם ְסִביָבם
ַהַּמֲאָרג ַהֻּמְפָלא

ֶׁשל ְצָבִעים ְוַתְרּבּויֹות
ִעם ֵזֶכר ַהִּמְלָחמֹות

ְוָכל ַהֶּבָהלֹות 
ְוָהֹעֶׁשר ְוָהֹעִני,

ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ַקְטנּוִנִּיים,
זֹו ֹלא ְּבָעָיה ֶׁשָּלֶהם. 
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מַײן הונט

ַאמָאל הָאב איך געהַאט ַא הונט.
ָאדער ס'קָאן זַײן הָאב איך געהערט צו אים.

ער הָאט מיר ַאלץ אױסגעלערנט:
לײענען ַא גַאס װי ַא צַײטונג,

צו שלָאֿפן אין װינקל ֿפון בעט,
װי ַאזױ בעטן מיט די אױגן.

ַאלץ הָאט ער מיר געלערנט:
ַאז קײנער געהערט ניט צו קײן ַאנדערן,

ַאז ליבע איז בעסער ֿפון הערשַאֿפט,
ַאז מע מוז לערנען

אײנער ֿפון צװײטן. 

ער הָאט מיך אױסגעלערנט זינגען.
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הכלב שלי

 
ַּפַעם ָהָיה ִלי ֶּכֶלב

אֹו אּוַלי ֲאִני
ָהִייִתי ֶׁשּלֹו

 
הּוא ִלֵּמד אֹוִתי ַהֹּכל:

ֵאיְך ִלְקֹרא ֶאת ָהְרחֹוב 
ְּכמֹו ֶׁשּקֹוְרִאים ִעּתֹון,

 
ֵאיְך ִליֹׁשן ְּבִפַּנת ַהִּמָּטה
ֵאיְך ְלַבֵּקׁש ִעם ָהֵעיַנִים,

 
הּוא ִלֵּמד אֹוִתי ַהֹּכל:

ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ַׁשָּיְך ֶזה ְלֶזה,
ֶׁשַאֲהָבה טֹוָבה ִמַּבֲעלּות

ֶׁשֻּמְכָרִחים ִלְלֹמד 
ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִני.

 
הּוא ִלֵּמד אֹוִתי ָלִׁשיר.
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ירושה

דער בַאװַײז ַאז הָאסט ַא ֿפולן לעבן געלעבט
איז װען דַײנע קינדער זַײנען דיר מוחל,

נישט װַײל ס'קומט דיר מחילה
נָאר װַײל הָאסט זײ אױסגעלערנט 

מוחל צו זַײן.
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  ירושה 

ים ְׁשֵלִמים ַההֹוָכָחה ֶׁשָחִיית ַחיִּ
ָלַדִיְך סֹוְלִחים ָלְך ִהיא ֶׁשיְּ

יָעה ָלְך ְמִחיָלה ֹלא ִמְּפֵני ֶׁשַּמגִּ
א ִמּׁשּום ֶׁשִּלַּמְדְּת אֹוָתם ֶאלָּ

ִלְסֹלַח.
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66 קעץ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
67 חתולים  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

70 מַײן הונט.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
71 הכלב שלי  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

72  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ירושה
73  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ירושה
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