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באָריס קאַרלאָװ (פּען־נאָ מען פון דוב־בער קערלער) איז געבױרן געװאָרן אין
מאָסקווע ( ,)1958עולה געווען מיט די עלטערן – אַ ניע און יוסף – אין .1971
געלערנט זיך ייִ דיש און לינגוויסטיק אין העברעיִ שן אוניווערסיטעט אין ירושלים
( ,)1983-1979שטודירט ייִ דישע פילאָלאָגיע אין אָקספאָ רדער אוניווערסיטעט
( ,)1988-1984אויך געאַ רבעט דאָ רט אַ לס לעקטאָ ר און דאָ צענט (.)2000-1985
זינט  2001פירט ער אָן מיט דער אַ ליס כּ הן־קאַ טעדרע פאַ ר ייִ דיש־שטודיִ עס אין
אינדיאַ נאַ אוניווערסיטעט (בלומינגטאָ ן ,אינדיאַ נאַ  ,די פאַ ראייניקטע שטאַ טן) .אין
היים"־פראָ יעקט ,וואָ ס זאַ מלט און ּפרעזענטירט,
 2002שטייט בראש פֿונעם "אַ
ּ
אויף ווידעאָ  ,אינטערוויען אויף יידיש מיט דעם עלטערן דור ייִ דן אין אוקראַיִנע,
מאָ לדאָ ווע ,טיילן פון רומעניע ,אונגע רן ,סלאָ וואַ קײַ און לעצטנס אויך אין ּפוילן.
זינט  1993אָ נגעהויבן שרײַבן און דרוקן לידער אין פאַ רשידענע ייִ דישע
צײַטשריפטן אין ישׂראל ,אייראָ ּפע און אַ מעריקע .דאָס ערשטע לידערבוך איז
דערשינען אין יאָר  .1996ביז איצט זענען אַ רויס זײַנע  5לידער־ביכער .צווישן
זיי אַ בשותּפֿותדיקע זאַ מלונג – אַ ליד אַ נטקעגן אַ ליד – מיט זײַן טאַ טן ,דעם
באַ קאַ נטן און מוטיקן ייִדישן ּפאָ עט ,יוסף קערלער ,ע"ה.

וועלוול טשערנין

יין בן־יין
ניט אָפֿט טרעפֿט זיך ,אַז אַ זון פֿון אַ דיכטער זאָל ווערן אַ
דיכטער .טאַקע אַ דיכטער ממש .און פֿאָרט אין אונדזער
נאַציאָנאַלער ליטעראַטור זײַנען פֿאַראַן אַזעלכע פּאָרן .למשל:
אבֿרהם־בער לעבענסאָן און זײַן זון מיכה־יוסף לעבענסאָן אויף
העברעיש ,עדואַרד באַגריצקי און זײַן זון ווסעוואָלאַד באַגריצקי
אָדער וולאַדימיר ליפֿשיץ און זײַן זון לעוו לאָסיעוו צווישן
רוסיש־שפּראַכיקע דיכטער פֿון דער ייִדישער אָפּשטאַמונג .ס'איז
דאָ אַזאַ פּאָר אויך צווישן ייִדיש־שפּראַכיקע דיכטער :יוסף קערלער
און זײַן זון באָריס קאַרלאָוו.
איך בין פּערזענלעך געווען באַקאַנט מיט יוסף קערלערן .במשך
פֿונעם ערשטן יאָרצענדליק פֿון מײַן ארץ־ישׂראלדיק לעבן פֿלעג
איך רעגולער קומען אין זײַן ירושלימער דירה אין רמות־אשכּול.
איך פֿלעג אים פֿאָרלייענען מײַנע נײַע לידער ,הערן זײַן דערציילן
וועגן ייִדישע שריפֿטשטעלער דאָרט און דאָ (דאָס הייסט ,אינעם
ראַטן־פֿאַרבאַנד און אין ישׂראל) ,וועגן דעם קאַמף פֿאַר עליה ,סתּם
שמועסן וועגן לעבן .אַ מאָל פֿלעג איך זוכה זײַן מאַכן מיט אים אַ
שהכּ ל .אין יוסף קערלערס דירה האָב איך זיך באַקענט מיט אַ סך
אינטערעסאַנטע מענטשן ,פֿאַרבונדענע מיט דער ייִדישער קולטור.
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דאָס רובֿ זײַנען זיי געווען אַ סך עלטער פֿון מיר .נאָר עס זײַנען
געווען אויך אויסנאַמען .דער בולטסטער אויסנאַם אין דעם הינזיכט
איז בלי־ספֿק געווען יוספס זון דובֿ־בער.
ווען מיר האָבן זיך באַקענט ,איז נאָך קיין דיכטער באָריס
קאַרלאָוו ניט געווען .אױף יעדן פאַל איך האָב אים ניט געקענט.
עס איז געווען אַ יונגער פֿאָרשער אַ לינגוויסט דר' דובֿ־בער
קערלער .שפּעטער ,אין  1999האָט ער אַרויסעגעבן אין אָקספֿאַרד
ביז גאָר אַ וויכטיקע מאָנאָגראַפֿיע “The Origins of Modern
”"( Literary Yiddishדי אָפּשטאַמונג פֿון דער הײַנטצײַטיקער
ליטעראַרישער ייִדישער שפּראַך") .דאָס בוך איז געווידמעט אַ
היסטאָריש־לינגוויסטישן אַנאַליז פֿון ייִדישע ליטעראַרישע
דענקמעלער פונעם 17טן און 18טן יאָרהונדערטער; דער אַלטער
ליטעראַרישער שפּראַכנאָמרע ,וואָס האָט זיך באַזירט איבער הויפּט
אויף מערבֿדיקע ,איצט שוין נעלם געוואָרענע דיאַלעקטן פֿון ייִדיש
און דעם פּראָצעס פֿונעם בהדרגהדיקן פֿאַרבײַטן אָט די
פֿאַרעלטערטע "דײַטשמערישע" נאָרמע מיט אַ נײַער
ליטעראַרישער נאָרמע ,וועלכע האָט זיך באַזירט אויף
מיזרח־אייראָפּעישע ייִדישע דיאַלעקטן .שפּעטער ,שוין זענענדיק אַ
פּראָפֿעסאָר פֿונעם בלומינגטאָנער אוניווערסיטעט אינעם
אַמעריקאַנער שטאַט אינדיאַנע ,האָט דער לינגוויסט דובֿ־בער
קערלער אָנגעהויבן פֿאַרווירקלעכן אַן אַנדערן ביז גאָר וויכטיקן
וויסנשאַפֿטלעכן פּראָיעקט ,וואָס האָט באַקומען דעם נאָמען
"אהיים"; דאָס איז א ראשי־תיבות פונעם ענגלישן פולן נאמען
”“Archives of Historical & Ethnographic Yiddish Memories
("ארכיוון פון היסטארישע און עטנאגראפישע ייִדישע זכרונות").
אין זײַנע ראַמען ווערן צונויפֿגעקליבן און פֿאַרפֿיקסירט איִף וּידעאָ
אינטערוויוּען מיט די לענצטע נאַטירלעכע ייִדיש־רעדנער אינעם
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אַמאָליקן "ייִדישלאַנד" אין מיזרח־אייראָפּע – אוקראַינע ,רומעניע,
אונגאַרן ,סלאָוואַקײַ ,פּוילן...
דובֿ־בער קערלער האָט זיך אַ סך פֿאַרנומען (און פֿאַרנעמט זיך
ביז איצט) מיט רעדאַקטור .אין די 90ער יאָרן האט ער
מיטרעדאגירט דרײַ בענד פֿונעם וויסנשאַפֿטלעכן אַלמאַנאַך
"אָקספֿאָרדער ייִדיש" און אַ פּאָר קאָלעקטיווע זאַמלונגען
אַרטיקלען און פארשונגען אויף ענגליש געווידמעטע דער
ייִדיש־פֿאַרשונג .אומגעפֿער אין די זעלבע יאָרן איז ער געווען אַ
מיטגליד אין דער רעדאַקציע פֿונעם ליטעראַרישן זשורנאַל "די
פּען" ,וואָס איז דערשינען אין אָקספֿאָרד .פּאַראַלעל האָט ער
אָנגעהויבן מיטהעלפֿן זײַן פֿאָטער רעדאַגירן דעם "ירושלימער
אַלמאַנאַך" .אין  ,2000נאָך דער פּטירה פֿון יוסף קערלערן האָט
דובֿ־בער קערלער גענומען אויף זיך אָט די אַרבעט אין גאַנצן און
ער זעצט פֿאָר ביז הײַנט צו רעדאַגירן און אַרויסגעבן דעם
"ירושלימער אַלמאַנאַך" .דאָס איז בפֿירוש אַ גוואַלדיקער אויפֿטו.
אַלע ליבהאָבער פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור פֿאַרשטייען ,אַז
הײַנט צו טאָג איז "ירושלימער אַלמאַנאַך" געבליבן די לעצטע
סאָלידע ליטעראַרישע אויסגאַבע ,וואָס האָט טיפֿע וואָרצלען .יוסף
קערלער האָט דאָך אים געגרינדעט אַזש אין  .1973איך ,ווי אַ
נאָענטער פֿרײַנד פֿון דובֿ־בערן ,קען צוגעבן אַ פֿאַקט ,זײער גוט
באַוווּסטן אין אונדזער ענגער ייִדישער ליטעראַרישער סבֿיבֿה ,אויך
מײַנע פּערזענלעכע אײַנדרוקן :די איבערגעבנקייט פֿון דובֿ־בערן אָט
דעם קריטיש וויכטיקן פֿאַר דער הײַנטצײַטיקער ייִדישער
ליטעראַטור פּראָיעקט גרענעצט ממש מיט מסירות־נפֿשדיקייט .ער
שלעפּט אָט דעם שווערן אין אַלע הינזיכטן וואָגן שוין יאָרן לאַנג,
ער איז זיך ניט מייאש ,און ער איז דערצו אַן עכטער רעדאַקטאָר –
ניט נאָר ,וואָס ער באַהערשט גלענצנדיק די שפּראַך און פֿילט אַלע
אירע טעמים ,ער האָט דערבײַ אויף אַן אמתן ליב שאַפֿונגען פֿון
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אַנדערע ייִדיש־מחברים און ער גיט זיי ברצון אָפּ לאַנגע שעהן פֿון
זײַן רעדאַקטאָרישער מי.
וואָס איז שייך דעם דיכטער באָריס קאַרלאָוו ,ער האָט זיך
באַוויזן שפּעטער ,ערשט אין דער מיט פֿון די 90ער יאָרן .ס'איז ניט
קיין חידוש ,וואָס דובֿ־בער קערלער האָט אויסגעקליבן פֿאַר זיך אַ
ליטעראַרישן פּען־נאָמען כּדי מאַכן אַ מין מחיצה צווישן זײַן
וויסנשאַפֿטלעכער און רעדאַקטאָרישער טעטיקייט פֿון איין זײַט און
זײַן פּאָעטישער שאַפֿונג פֿון דער אַנדערער .אַ געוויסע ראָלע אין
באַשליסן צו פֿאַרעפֿנטלעכן זײַנע לידער אונטער אַ פּען־נאָמען האָט
אוודאַי געשפּילט אויך אַ נויטווענדיקייט זיך ניט געפֿינען "אונטערן
שאָטן" פֿון זײַן פֿאָטער ,אַ הויך טאַלאַנטירטן פּאָעט ,גוט באַקאַנטן
אין אונדזער דיכטונג.
אין  1996איז אינעם בריטאַנישן פֿאַרלאַג "דרײַ שוועסטער"
דערשינען די ערשטע לידער־זאַמלונג פֿון באָריס קאַרלאָוון "וואו
מיט אַן אלף" .יאָ ,באָריס קאַרלאָוו ,פּונקט ווי דובֿ־בער קערלער,
איז אַ געטרײַער (הגם ניט קיין פֿאַנאַטישער) חסיד פֿון דער
אָרטאָגראַפֿיע מיט די שטומע אַלעפֿס צווישן װאָוון .אינעם זעלבן
יאָר איז אין ירושלים דערשינען אַ געמיינזאַמע לידער־זאַמלונג פֿון
באָריס קאַרלאָוון און יוסף קערלערן מיטן נאָמען "שפּיגל־כּתב.
געציילטע לידער" .אויף וויפֿל איך ווייס ,איז דאָס געווען דער
איינציקער אין אונדזער דיכטונג פֿאַל פֿון אַזאַ מין פּאָעטישן דיאַלאָג
צווישן צוויי דורות פּאעטן און דערצו נאך פון א טאטן מיט א זון...
שפּעטער זײַנען איינס נאָכן אַנדערן דערשינען אין אונדזער
הויפּשטאָט נאָך דרײַ באָריס קאַרלאָווס לידער-ביכער" :עלאַברעק.
לידער פֿונעם נײַעם יאָרטויזנט" (" ,)2006קאַטאָוועס אָן אַ זײַט.
נעכטיקע לידער" )2007( "2001 – 1993 ,און "מיר איז שטאַרק
נוגע" ( .)2012די ייִדישע שפּראַך פֿון זײַנע לידער איז אַלע מאָל
געווען רײַך ,נאַטירלעך ,פֿול מיט פֿאָלקסווערטלעך .נו ,און ווי אַזוי
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האָט עס געקאָנט זײַן אַנדערש? בײַ וועמען ,אויב ניט בײַ אים האָט
געדאַרפֿט זײַן אַזאַ אויסגעצייכנטע שפּראַך? ער איז דאָך
אויסגעוואַקסן ניט פּשוט צווישן נאַטירלעכע ייִדיש־רעדנער ,נאָר
ממש אין דער ייִדישער ליטעראַטור־סבֿיבֿה ,וווּ מע האָט גערעדט
אויף אַ רײַכער און אַפֿילו ראַפֿינירטער (כאָטשבי אין אַ געוויסער
מאָס) ייִדישער שפּראַך – ס'איז דאָך ניט יענץ מאַמע־לשון ,וואָס עס
האָבן געהערט אין אונדזערע קינדער־יאָרן ,איך און נאָך אַ סך
אַזוינע ,ווי איך" :אין קלאַדאָווקע אויף דער פּאָלקע שטייט אַ
באַנקע מיט וואַרעניע" ,אַזוי צו זאָגן .און דערנאָך האָט ער דערצו
און
ליטעראַטור־דענקמעלער
ייִדישע
אַלטע
געפֿאָרשט
אינטרעוויוּירט אַלטע ייִדישע פֿאָלקס־לײַט אין אַמאָליקע
שטעטלעך...
אָבער מיר האָט זיך געדאַכט בײַם לייענען די ערשטע פּאָעטישע
ווערק פֿון באָריס קאַרלאָוון ,אַז אָט די אַלע מעלות פֿון דובֿ־בער
קערלערס ייִדישער שפּראַך שטערן זײַן דיכטונג ,אַז ער איז צו פֿיל
אַ לינגוויסט כּדי צו זײַן אַן עכטער דיכטער .ער האָט דאָך אַליין אַ
מאָל אַנגעשריבן אין זײַן ליד "שפּראַך־דיאַלעקטיק"" :איך ציטער/
איבער יעדן געירשנטן וואָרט / ,איבערן מינדסטן קלאַנג איך
ציטער ( )...כ'בין בלויז זייער יורש און היטער "...נאָר עס איז
געוואָרן אַזוי ,אַז וואָס ווײַטער ,אַלץ מער האָט באָריס קאַרלאָוו זיך
באַפֿרײַט פֿון דער השפּעה פֿון דובֿ־בער קערלערן .זײַנע לידער
האָבן אָנגעהויבן געפֿעלן מיר אַלץ מער און מער .אפֿשר ,איז דאָס
געשען צולב דעם ,וואָס דאָס געפֿיל פֿונעם חובֿ און פֿליכט בנוגע
צו ייִדיש האָט זי ך בײַ אים אָפּגעהיט און זיך ניט אָפּגעשוואַכט ,און
דאָך ,ווי ער האָט אַליין אָנגעשריבן אינעם זעלבן ליד" :נאָר
יאָדערדיק /ס'פֿליסט איבעראַל און עס דרייט /דער קאָכיקער
ווירבל פֿון אייגענע רייד".
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אַז איך האָב זיך געווענדט צו באָריס קאַרלאָוון מיט אַ בקשה
צוצוגרייטן זײַן בוך לידער פֿאַר דער סעריע "די הײַנטצײַטיקע
ייִדיש ע ליטעראַטור" ,האָב איך געמיינט ער זאָל אָפּקלײַבן ווי מע
זאָגט " ,פֿונעם בעסטן און פֿונעם שענסטן" ,מין אויסדערוויילטע
ווערק .נאָר אַזוי ווי באָריס קאַרלאָוו האָט געפֿונען זײַן אייגענע
שטים און האָט געלאָזט אויף דער פֿרײַ זײַנע "אייגענע רייד",
ווערן לויט מײַן מיינונג ,זײַנע לידער אַלץ בעסער און שענער און
טיפֿער .אַזוי אַרום איז דער אָפּקלײַב פֿון זײַנע נײַסטע לידער ,וואָס
איז אַרײַן אין אָט דעם בוך ,אין אַ געוויסער מאָס טאַקע "פֿונעם
בעסטן און פֿונעם שענסטן" (סך־הכל האט דער מחבר אין דעם בוך
אײַנגלשלאסן בלויז  12לידער פון זײַנע פריערדיקע לידער־ביכער).
באָריס קאַרלאָוו האָט מצליח געווען זיך באַפֿרײַען ניט בלױז פֿון
דער השפּעה פֿון דובֿ־בער קערלער דעם לינגװיסט ,נאָר אויך
אַרויסגיין "פֿונעם שאָטן" פֿון דעם דיכטער יוסף קערלער,
בלײַבנדיק דערבײַ זײַן געטרײַער און איבערגעגעבענער זון .און
דווקא צוליב דעם האָט ער כּשר פֿאַרדינט דעם צונאָמען "יין
בן־יין" ,וואָס איך קלעפּ אים דאָ צו.
און נאָך אַ זאַך ,וואָס איך וואָלט געוואָלט באַצייכענען אין אָט
דעם גאַנץ פּערזענלעכן פֿאָרוואָרט צו אַ נײַ בוך לידער פֿון מײַן
קאָלעגע און פֿרײַנד באָריס קאַרלאָוו /דובֿ־בער קערלער :ער איז
זייער אַ ישׂראלדיקער און אין דער זעלבער צײַט זייער אַ
גלותדיק־ייִדישער מענטש .ער וואַנדערט איבער מיזרח־אייראָפּע און
וווינט אין אַמעריקע ,נאָר לעבן לעבט ער טאַקע אין ארץ־ישׂראל.
און דאָס לאָזט זיך פֿילן מיט אַ באַזונדערן כּוח אין אָט דעם בוך.
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אַ היים

נעם צונויף
מתנה
מײַן פֿרײַנד ,יוסף ווײַדלינגער ,אַ ּ
נעם צונויף
די רעשטלעך
ֿפון דער צײַט
גיב אַ גלעט
אַ לץ וואָ ס איז ווײַט
און ערשטלעך
און באַ אָ טעם
הייס
דעם איבערבײַט
צערטלעך ריר עס אָ ן
מיט די
זכּ רון־בערשטלעך
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ייִ דישע קינדער
קינדערלעך טײַערע,
אָ ט דאָ ס איז אַ ליד
אין גאַ נצן ֿפאַ ר אײַך,
ס'איז אַ רויס ֿפון די ֿפײַערן,
אַ ז איר זאָ לט געדענקען
ערגעץ דאָ רט ווײַט,
ווי אין־לשער גאָ ר,
ווי שטאַ רק
נאָ ך אײַך בענקען:
דער וואַ לד און דאָ ס פֿ עלד,
שפײַכלערס מיט שײַערן,
די ּ
די ביימער,
די ֿפייגל,
די הוי ֿפישע הינטלעך –
נאָ ך אײַך און נאָ ך אײַערע
אויגן און הענטלעך,
געפילדער,
נאָ ך אײַער
ּ
אוי ֿפן לשון דעם מאַ מישן
מיט טרוימעלעך אײַערע
נאָ ך רחבֿ ותן וועלטישע,
נאָ ך בלויקײַטן ימישע
ֿפול ווילדקײַטן מילדע –
מילדער ווי ווילדער...
טײַערע ,האַ רציקע,
ייִ דישע קינדער.
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ּפוילן ,תּשע"ו

א .וואַ רשע
אַן אַנדער וואַרשע
אַן אַנדער וועלט
ניט זי דרשהט,
ניט זי שעלט...
די גאַסן ריינע –
וואָס ווייסן זיי
ֿפון יענעם גיהנום,
ּפײַן און וויי?
היפש הײַ ֿפל ייִדן
ּ
האָסט דערקענט
צישן טעאַטערס
שטומע ווענט...
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די שטומקייט
עקט זיך
מיט ּפוילישע רייד
אין ייִ דישע מײַלער
)ווי קאָן מען אָן זיי?!(
אַן אַנדער וואַרשע
אַן אַנדער דריי...
קיין שוואַרצע קאַרשן...
אָן זיי ,אָן זיי –
בלײַבן די גרינע גאָר
אַליין.
וואַרשע ,אייר תּשע"ו
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ב .דירה בתחתּונים
דערצייל אים,
דערצייל אים – דעם ייִ ד אויפֿן צלם:
אין לאָדזש ,אין לובלין אין גער און אין קראָקע
צעהענגט מען אויף ווענט איצט אַן אַנדער מין ייִ ד
וואָס רק טוט ער ציילן געלטער ,ממתּקים,
מטבעות ,באַנקנאָטן ...אויף טריט און אויף שריט...
מ'גלייבט ער'עט ברענגען סײַ גליק סײַ עשירות
און דווקא אויף דער ,אויף דער זינדיקער וועלט,
גראָד אין דער נידער פֿון זײַן טאַטעשיס דירה
וווּ גשמיות נישטיקע קיין צײַט ניט פֿאַרפֿעלט.
איין ייִד צוגעזאָגט האָט דאָס גליק אויפֿן הימל,
דער אַנדערער כּ לומרשט בענטשט דעם יאַריד...
ווערסט צווישן די ביידע ,אין רעשיק געווימל,
מיט יאַשטשערקעס שמײכל – צעטראָגן און מיד.
דערצייל אים ,דערצייל אים –
דעם ייִ ד אויף דער וואַנט,
אַז דער ייִ ד אויפֿן צלם
האָט אויף אים זיך דערוואַרט...
ירושלים ,סיוון תּשע"ו
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ג .קאַזימעזש
אויף דער אַלטער גאַס שעראָקע
אויף דער ברייטער גאַס פֿ ון קראָקע –
שפיל און פֿ רעס און ֿפאַרגעניגן
ּ
שפאַציר ,געזאַנג און ניגון,
אויך ּ
און אַ וודאי )מ׳קאָן דען אַנדערש?!( –
קלעזמערישע קאַראַאָקע
און צו מאָל ֿפון צווישן טויזנט
טוסט דערזען דאָ אויך אַ ייִ דן
צווישן ווענט וווּ שאָטנס הויזן
זיך צוזאַם מיט שטויב ֿפון קלויזן,
און די גוטע געסט וואָס קריגן
שטיקלעך ֿפיש און ווײַן און רויזן
גייסט ֿפאַרבײַ און זאַמלסט שטויבן
און ֿפאַרכאַ ּפסט וואָס מערער שאָטנס
האָ ֿפנדיק אַז דײַן געדענקשאַ ֿפט
ווי מיט שטיקלעך טלית־קטנס
וועט דער ֿפרייען דאָרט אין אויבן
דעם באַשעפֿ ערס הוילע בענקשאַ ֿפט
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אויף דער אַלטער גאַס שעראָקע
שוין נאָך מנחה ,איידער מעריבֿ
אויף דער ברייטער גאַס אין קראָקע
טוסט ניט קלאָגן און ניט לויבן
נאָר ֿפאַרעקשנט ,ווילסט אײַנבראָקן
ברעקעלעך ביטחון־שטויבן
נאָך דעם בראָך פֿ ון אַלע בראָכן
קראָקע ,סיוון תּשע"ו
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מיר זענען געווען ייִ דן
מיר זענען געווען ייִ דן,
מיר פֿלעגן לעבן דאָ...
אַ צינדערט פֿוילע פֿליגן
זשיפען ,קרײַז־און־קראָ.
קוים
ּ
ס’צעקרישלען זיך די ווענט און
עס גייען פֿרעמדע פֿאַ רבײַ
אין בונטע פֿאַ רביקע העמדער
ווי אויפֿן ערשטן מײַ!...
און קיינער ניט דערמאָ נט זיך,
געדענקען איז ניט פֿאַ ר זיי
זעפע ,גאָ נטע –
חמיל ,מאַ ּ
אַ בלוטיקער פֿאַ רזיי...
מיר זענען געוועזן ייִ דן,
מיר האָ בן אַ מאָ ל געלעבט...
איצט פֿרעמדע רק יאַ רידן
רוישן דאָ אומפֿאַ רשעמט.
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צעשפליטערט אויף טויזנטער ייִ דן
ּ
זיך צעטראַ סקעט אויף טויזנטער ייִ דן
זיך צעבענקט נאָ ך ֿפיל טויזנטער מער
ניט געלאָ זט אַ ז דער יאוש זאָ ל שמידן
די ליבשאַ פֿ ט מיט ווייטאָ ג באַ שווערט
יעדן קנייטש ,יעדן זי ֿפץ ,יעדן שמייכל
טיף אין זיך אײַנגעקאַ רבט ,אײַנגענייט
ֿפרישע בליצן ֿפון זקנישן שׂכל
אין "זיקאָ רס" אינגעווייד אײַנגעדרייט
און באַ מיט זיך ניט קלערן פֿ ון בוידעם
וועלכער האָ ט זיך ֿפון אונדז אויסגעלאָ זט
מחמת אַ לץ וואָ ס געווען איז מקודם
לעבט אויף אייביק אין ייִ דישן אות
און די אותיות – אין הערצער און מײַלער
ביי דער יוגנט וואָ ס קלאַ מערט זיך דאָ ך –
שפרודלט אַ לץ ווײַטער
מיטן
אימפעט וואָ ס ּ
ּ
קריק צום זקנס צעשקיעהטן קאָ ך.
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צען מײַל ֿפון אָדעס
– צען טריט ֿפון דאַ נעט ברענט דער גיהנום,
טאָ וואָ ס זשע וואַ רטסטו נאָ ך?
– זאָ ל ער זיך ברענען ,אַ בי בײַ יענעם
זאָ ל זײַן אַ גוטע וואָ ך.
– צען מײַל ֿפון דאַ נעט בליט דער גן־עדן,
טאָ וואָ ס זשע זאַ מסט זיך ,וואָ ס?
– זאָ ל ער זיך בליִען ,אַ בי אונדז ביידן
לויכט ער אין יעדן אות.
– צען ווערסט ֿפון דאַ נעט איז דײַן היימשטאָ ט,
ניין ,גראָ ד צען טויזנט ווערסט!...
– אַ הין צו טאַ קע – טאָ ג אײַן ,טאָ ג אויסעט,
אַ נטרינען וויל איך – ,הערסט?...
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ירושלים ,ערבֿ נאַ כט
ירושלים ז'גרייט צו טועם זײַן דעם שלאָ ף,
די ווײַסע וואָ לקנדלעך ,די פֿולע פֿוילע שאָ ף
אַ וועקגעשוווּמען שוין העט ווײַט צו הרי מואבֿ,
רשפעטיקטע פֿאַ רבײַגייער לרובֿ
פֿאַ
ּ
זיך דרייען נאָ ך אַ רום ,כּ לומרשט אָ ן סוף
און לעצטע הינט און קעץ זיך טוען אָ ן אַ כּ וח
צו מאַ כן היימישער די דרויסנדיקע פֿרעמד
אין גאַ ס און געסל ,אָ ּפגעריסן ,אומפֿאַ רשעמט
און זעלטן ס'טוט אַ פֿלי אַ פֿויגל אין דער הױעך
און דו באַ וווּנדערסט די הכנות ערבֿ נאַ כט
און גרייט ביסטו אַ בענטש טאָ ן יענע ּפראַ כט
ווען רו איז וואַ כזאַ ם און מנוחה ,אָ ן מנוח,
זיך טוליעט מיד צו ווענט צו טויבע און צום דאַ ך,
ווען אַ לע טיר־און־טויער ס'האָ ט שוין צוגעמאַ כט
די שטילע האַ נט פֿון דעם אַ למעכטיק גרויסן כּ וח
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אין כּ פֿר־אלדד
איך זיץ מיט וועלוולען אין כּ פֿר־אלדד
און כ'טו דערמאָ נען זיך אין יענע יאָ רן
ווען כ'האָ ב געקוקט
ווי ד"ר ישראל אלדד
פֿלעג אויסגיסן אויף בעלי־ספֿקות
בליציק שאַ רף זײַן צאָ רן.
אַ ווינטל פֿון די ירושלמער בערג
דערגרייכט
צו די געבערג פֿון גוש־עציון
און שווערן ס'וואָ לט געמעגט
מײַן אויסדויער זכּ רון
שפיצן
דערגרייכנדיק צו ּ
פֿון ארץ־ישׂראל־ערד
אַ ז ייִנגערט זי ,די ערד ,זיך דאָ
דורך אור־אַ לט פֿרישע יאָ רן
אַ ז ייִדישע געדענקשאַ פֿט אָ ן אַ שיִעור
טוט נעסטיקן זיך דאָ
אין סאַ מע צווישן
פֿאַ לאַ סטינער דערפֿער...
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טאָ וועמענס איז
דאָ ס לאַ נד
וואָ ס איר באַ ריר
דערוועקט דעם הייסן גלי
ֿפון גײַסט ,מיט שטעכעדיקן ברי
קערפער?
ֿפון ביבליש אָ נגעטרויטן לעבעדיקן
ּ
איך שטוין
און טו אַ שטילע ּת ֿפילה:
גאָ טעניו ,דערהער –
ניט אַ לץ
וואָ ס שׂונאים ּפריידיקן,
מעג מען
געדולדיק מערן.
איך זיץ מיט וועלוולען דאָ ,
אין כּ ֿפר־אלדד –
דער זכות ֿפון אָ בֿ ות דאָ –
גראָ ד קרישטויל קלאָ ר לעדי־עד
אונטער דעם הימלס
הייסע ,וואָ רע שטערן.
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נאָ ך אַ לעמען
כ'בין געקומען אין לאַ נד
נאָ ך אַ לעמען
און געזען
אַ ז עס בענקט ניט דאָס לאַ נד
נאָ ך אַ לעמען
נאָ ר עס וויינט ביטער דאָ ס האַ רץ
און ס'וואַ רגט דיך אין האַ לדז
נאָ ך אַ לעמען
נאָ ך אַ לעמען
אין לאַ נד ווי אין אויסלאַ נד –
אַ ֿפאַ ר ֿפאַ לענער
ֿפרעגסטו בײַם מקום
ווי קאָ ן מען ֿפאַ רטראָ גן דאָ ס אַ לץ
נאָ ך אַ לעמען
נאָ ך אַ לעמען

2005
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מינקאַ טש
מינקאַ טש ,מינקאַ טש ,כ'בענק נאָ ך דיר אַ זוי,
דײַן לאַ טאָ ריצע רינט מיר אין דעם זכּ רונס אָ דערן
וויי ,וואָ ס איז ֿפאַ רבליבן הײַנט ֿפון דיר
אַ ן אויסגעליידיקט ֿפעלד
און ווײַטע געסט וואָ ס קומען שנדרן
ֿפאַ ר וועמען און ֿפאַ ר וואָ ס
ֿפאַ ר זייער טיף פאַ רוווּנדיקטע
ֿפאַ רוווּנדערטע דערמאָ נונגען.
מינקאַ טש ,מינקאַ טש ,די וואַ נדערהיים
ֿפון קינד וואָ ס קלעטערט דורך דעם וועג
צו ווערן שטאַ רקער קעגן אַ לע דראָ ונגען
צו ווערן מיטגעריסן מיטן שטאָ לצן רעשט
ֿפון שיער ֿפאַ רווערטער ייִ דישקייט
וו ּו אויף דײַן לאַ טאָ ריצע־ברעג
האָ ט ער געלערנט ּפרק באַ רג־און־טאָ ל
און הימלישקייט.
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מינקאַטש־קרוין ,כ'בענק נאָ ך דיר אַ זוי
אַ זוי ווי ס'האָ ט נאָ ך קיינער ניט געבענקט – – –
צו דײַנע חתונות די כּ שרה ֿפאַ רחסידישט
צום ֿפרישן ֿפרעמדן רויש ֿפון אונגערישע רייד
און צו דײַן ּפרעכטיק לעבעדיקן ייִ דיש
דאָ ס אַ לץ איז שוין ֿפאַ רבײַ ,אין גאַ נצן שוין אַ וועק –
באַ ליידיקט ליידיק שטייט דײַן לאַ טאָ ריצע־ברעג
מײַן בענקשאַ פֿ ט גו ֿפא – ביטערלעך ֿפאַ רחידושט...
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אונטערוועגנס
אַ ריבערפֿאָ רנדיק די גרענעץ הינטער טשאָ ּפ
דערשפירסט בחוש אַ שטיקל עולם־הבא
ּ
די ריכטיקע מאָ דיאַ רן־לאַ נד גלײַך האָ ט
מיט שמייכל דיר געשענקט איר ברוך־הבא
און הינטער איז פֿאַ רבליבן פֿאָ רט דער סוד
פֿון אוקרענלאַ נד ,וואָ ס ווינקט צו דיר קיריליש,
בעת ברייטע פֿלאַ ך די אונגערישע האָ ט
פֿאַ רצויגן גלחות ניגון לעבעדיק סטעריליש
רפאַ טן־בערג ,כ׳לאָ ז איבער צווישן אײַך
קאַ ּ
און צווישן שטעטעלעך וואָ לינער און ּפאַ דאָ ליער –
בײַ יעטווידן – אַ צאַ ּפלדיקן שטיקל פֿון מײַן האַ רץ
שפורן פֿון מײַן פֿאָ לקס פֿאַ רשטערטער דאָ ליע
מיט לעצטע ּ
און וו ּו דו זאָ לסט ניט קערן ווײַטער זײַן –
אויף דער צי יענער וועלט ,וו ּו זאָ לסט זיך ניט געפֿינען
די דאָ ליע מיט איר פֿרייד און רייד ,מיט איר געזאַ נג און ּפײַן
מיט אַ לף־בית מיט ייִ דישן זאָ ל טיף אין דיר טאָ ן רינען.
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אין בוקאָ ווינע...
רפאַ טן־בערג
אין בוקאָ ווינע ,צווישן די קאַ ּ
מײַן לשון איז אַ נטשטומט געוואָ רן
בתי־מדרשים
ֿפאַ ריתומטע ּ
האָ ט מען דווקא ניט צעשטערט
רק אוראַ לט ייִ דישער געזאַ נג
האָ ט זיך אויף אייביק דאָ פֿ אַ רלאָ רן
און ס׳קלעקט קיין ווערטער מער
אַ זאַ מין רחבֿ ותדיקע ּפראַ כט
זיך ציט אַ רויף ,אַ ראָ ּפ
קיין מיזרח און קיין מערבֿ
די זון טוט לאַ נג זיך זעצן
שעהען ,שעהען לאַ נג
שפעט
ביז ּ
עס וועט
זיך איבערקרייצן
מיטן סוף
ֿפון שטומען מעריבֿ

2012
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געדענקשאַ ֿפט
די בענקשאַ ֿפט
האָ ט ֿפיל ּפנימער
ֿפיל ּפנימער און בליקן
וואָ ס יעדערער קען יעדעמען
דערשטוינען און דערשטיקן
נאָ ר דו,
דו זאַ מלסט ּפנימער,
היטסט זייער טאָ ן און ניגון,
אַ ז ס'זאָ ל שוין קיינער
קיין מאָ ל מער
זיך ווידער ניט צעקריגן
מיט געדענקשאַ פֿ ט.

2007
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אָ נגעצויגענע סטרונע

אין וועג אַ רײַן
דאָ ס ביסל כודאָ בע לאָ ז איבער ֿפאַ ר אַ נדערע
ס'עט דיר איבעריק זײַן אין דײַן ווײַט־ווײַטן וואַ נדערן,
ווײַל אַ לץ וואָ ס איז נייטיק אי' שוין דאָ אין דעם אַלף־בית
אין די היימישע ייִ דישע אותיות כּ ״ב
די בעבעכעס אַ לע מיט שמאָ כטעס און ּפאָ קרישקעס
לאָ ז איבער ,איך בעט דיך ,בײַ אַ נדערע לײַט –
אַ זכר ֿפון דײַנע באַ מיִונגען קאָ טערשע
צו ווערן אַ מאָ ל אויף אַ ן אמת אַ לײַט
רק טו ניט ֿפאַ רגעסן דעם שטעקן בײַ אַ נדערע,
דעם פֿ רײַנד דעם געטרײַען אין ווײַט־ווײַטן וואַ נדערן
און אוי ֿפריכטיק האַ רציק בענטש דעם וואָ ס ֿפאַ רבלײַבט
ער זאָ ל בלײַבן אַ לײַט.

32
32

אַ נטי־פֿאַ רגעסעניש
אַ רויסגעריסן
ֿפון ֿפאַ רגעסעניש
קלאַ נגען קלאָ רע
ווערטער וואָ רע
איידער ווידער
ס׳ ֿפאַ רגייט ס'געדעכעניש
און אַ ֿפאַ קט ווערט אַ סבֿ רה
וואָ ס ֿפאַ רגעסט זיך אַ ליין
שטיין און ביין
אין הוילער ֿפאַ רשוועכעניש –
אַ ברכה – ֿפאַ רדרייט
אין אַ ן עין־הרע
אין אַ בייז ֿפאַ רדעכטעניש
מעשׂה עבֿ ודה־זרהס
רשפרעכעניש
אַ ֿפאַ
ּ
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ֿפאַ רמאָ גסט אַ קול
ֿפאַ רמאָ גסט אַ קול
און א ֿפשר דרײַ־ ֿפיר ּפאָ ר
געטרײַע אויערן
און דאָ ס איז ,דאַ כט זיך ,גאָ ר –
דײַן גאַ נץ ֿפאַ רמעגן
דײַן שטים ווערט שטאַ רקער און אויך מילדער
ווען אירע קלאַ נגען דויערן
בעת די געבענטשטע טעג
ֿפאַ רטרויען זיך דײַן הויערן
באַ גלייטנדיק און מעסטנדיק דײַן וועג
און צאַ רטער ווערסט
הגם אין האַ רצן בויערן
שפיזלעך שאַ ר ֿפע ֿפון דעם שוואַ רצן ֿפלעק –
די ּ
דעם עק
וו ּוהין ס'פאַ רגייען
אַ לע קולות ,אַ לע ליבע אויערן
אין טי ֿפן ניוועץ
אין דעם אייביקן
אַ וועק
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איידער וואָ ס און איידער ווען
ביז דו וועסט ּתו ֿפס זײַן
דעם הוילן אמת
וועט שוין
די גאַ נצע וועלט
ֿפאַ רשטיין
אַ ז בלויז
דער סוד
מאַ כט דורכזיכטיק
און קלאָ ר דעם רמז
אַ ז בלויז דער שאָ טן
ֿפונעם גראָ ז
נטפלעקט ווי גרויס
אַ ּ
די קלעם איז
ֿפון רײַפֿן זומער
וואָ ס פֿאַ רלוירן האָ ט
זײַן מאָ ס.
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אין גאַ נצן טראַ ֿפן צוויי
אין גאַ נצן טראַ ֿפן צוויי
אַ וואָ רט אַ ּפראָ סטס
)כאָ טש ניט אין גאַ נצן( –
אייביק
און ס'נעמט דיך אום
אַ ֿפראָ סט
ניט שטיי ,ניט גיי
רק לאָ ז
די אותיות טאַ נצן –
א יי ב י ק
ֿפון קערן זיך כּ סדר
צו דעם וואָ רט
טוען די יאַסלעס ווײ,
די ציין ווערן שוין אײַליק
נאָ ך אַלעמען
בלײַבט אויך
דער גרעסטער
אייביק
גאַ נץ
אַ ליין –
צ ײַ ט וו ײַ ל י ק
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נײַע ווינטן
עס בלאָ זן נײַע ווינטן,
זאָ גסטו,
עפעס,
עס טוט זיך ּ
שפאָ גל נײַס:
עפעס ּ
ּ
די אַ לטע לידער,
די ֿפאַ רקלאָ גטסטע
באַ הויכט מען
מיט אַ יונגן גײַסט.
נאָ ר וואָ ס זשע דען? –
נײַ־ווינטן זענען אויך
שוין גרוי
און שטאַ רק ֿפאַ רשעמט
און טאָ מער הערט מען
יונגע טענער,
בלײַבט
אונדזער וועלטס געהער –
געהעמט.
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און דאָ ך,
ף־על־פי־כן –
אַ
ּ
באַ נײַ איך
מײַן אַ לטן ֿפלי
ֿפאַ ר קייט און קינד,
און גרייט מיט דיר ,מײַן פֿ רײַנד,
זיך "טרײַען"
ֿפון אַ לטע ּפעקעלעך באַ ֿפרײַען
און ווייען מעשׂה יונגער ווינט.
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וויי און ווינט
ווען איך וועל ווערן
אַ ווינט אַ גרינגער
וועל איך ֿפאַ רגעסן
ווי איך הייס
און אויסגעטאָן
ֿפון זין און שווייס
כ'וועל ווייען ,ווייען
ווי ס' ּפאַ סט ֿפאַ ר ווינטן
איבער די שטרעקעס
צעדולט ,צעצויגן...
נאָר איינס וועל איך
ֿפאַ ר וואָר
געדענקען
און זוכן ,נישטערן,
און בענקען –
אין ווײַטסטער ווײַט
ֿפאַ ר ֿפלויגן –
דאָס גרין־העל־בלויע
ליכט
ֿפון ים –
ֿפון דײַנע אויגן.

2008
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וווּ ביסטוֿ ,פויגל?
וו ּו ביסטוֿ ,פויגל?
כ'דאַ רף דיך נייטיק האָ בן.
נאָ ך הײַנט באַ דאַ רף איך
אויסהערן דײַן ליד –
אָ ן דיר ,אָ ן דײַן געזאַ נג
וועט מיר
דער טאָ ג ניט טויגן.
ווי טראָ ט וואָ ס מוז
ֿפאַ רבלײַבן
אָ ן אַ מינדסטן סליד
בין איך אַ צינד אָ ן דיר.
טאָ וו ּו זשע ביסט
ֿפאַ ר ֿפלויגן,
פויגל?
צו דיר ,נאָ ך דיר
מײַן בענקשאַ פֿ ט
איינזאַ ם
ֿפליט.
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אָ נגעצויגענע סטרונע
*
לערן זיך אויס דעם אַ לף־בית ֿפון שווײַגן
זאָ ל דײַנס איבערגיין און דער נאַ רישער רעש
זאָ ל ער זיך ווײַטער ווייען ווײַט־ווײַט ֿפאַ רבײַ
דײַנע דלד אמות ֿפון שטילער שווײַגנשאַ ֿפט
וואָ ס היט דעם לעבעדיקן אָ טעם
וואָ ס ווייסט אַ ז שווײַגן מיינט ניט שטום
און עס מיינט חלילה ניט פֿ אַ רשווײַגן
מערניט שווײַג כּ ל־זמן עס שווײַגט זיך
ביז עס דערגרייכט דיך דער דראַ נג
אַ רויס מיט אַ קלאַ נג אַ הערלעכן
ֿפון דער אייגענער אַ קוסטישער גניזה
מיט אַ וואָ רט אַ וואָ רס
צו גאָ ט און צו לײַט
ֿפאַ רן עולם,
קבל עם ועדה
דיבוק וגולם
ונאמר :סאַ כטיין
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**
ווי אַ ן אָ נגעצויגענע סטרונע
אַ מעמבראַ נע
וואָ ס מאַ כט אַ שהכּ ל
אױף יעדן געוואַ קל
ֿפון הילכיק
אויסגעשטומטער
נשתנה
מה
ּ
גרייט אָ ּפצוריכטן
דעם מינדסטן שאָ קל
הכּ ל בכּ ל מכּ ל...
קול
קלאָ ר ווי קרישטאָל
אָ ּפשטויסנדיק
דעם ּפחדס טײַוואָ לים
ּתהו ובֿ הו
שהי ּפהי
הבֿ ל הבֿ לים
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גלעקעלעס קלאַ נג
מע זאָ גט אים :למאַ י זאָ לסטו זינגען,
אַ ז קיינעם ניט גייט דאָ ס ניט אָ ן?
און ער לאָ זט זיך ווײַטער ווויל קלינגען
ווי אַ גלעקל וואָ ס גלעקלט דין־דאָ ן!
יאָ  ,אמת! ‒ זאָ גט גלעקעלעס וואַ קל
דערוועקן כ'וועל קיינעם ניט מער,
נאָ ר ֿפאָ רט אין דעם וועלטלס סך־הכּ ל
עפעס ווערט.
איז אויך מײַן דין־דאָ ן ּ
די זאָ גערס מיט ביטער־קרום שמייכל
באַ גלייטן דעם זינגערס געזאַ נג...
ניט זיי איז באַ שערט צו דערגרייכן
דעם צויבער ֿפון גלעקעלעס קלאַ נג...
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רעדנדיק צו דער צײַט
מתנה דעם טײַערן פֿרײַנד באָ ריס דאָ ר ֿפמאַ ן
אַ ּ

אין דער שטילקייט זיך ֿפאַ רקליבן
שפיגל
קוקסט אין איר זיך ווי אין ּ
וואָ ס זשע טאַ קע נאָ ך געבליבן –
רעדן ייִדיש צו דער וואַ נט?
צי צו יענעם אַ לטן וויגל
פֿון דער קינדהייטס ווײַטן ראַ נד?
צווישן שווײַגענישן ֿפילע
הילכט ֿפאַנאַ נדער זיך אַ ּתפֿ ילה
ביז זי מעלדט זיך הויך און קראַ נט:
רעדן רעדסט זיך אויס חלילה
ניט צו דער וואַ נט ,ניט במחילה
שפיגל סתּם.
רק־און־בלויז צום ּ
עפעס אַ צעלייגער –
ביסט דאָ ך ּ
טאָ רעדסטו ייִ דיש מיטן זייגער,
ביסט דאָ ך גאָ רניט קיין אַ ליינער
מעשׂה "איך און ווײַטער קיינער".
וואָ ס דיר ווענט ,בעל־רחמים לייענער?!
דו ,רעד צום אומרו ֿפון דער צײַט –
וועלן דיך דערהערן לײַט!
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איך רעד צו דיר
‒ איך רעד צו דיר...
‒ עלעגיש?
‒ נייןּ ,פראָ זאָ דיש:
אַ יעטוויד וואָ רט
זיך ּפאָ רט
מיט גראַ ם און שטראָ ם
איך רעד צו דיר
מסתמא
ּ
גאַ נץ אַ לטמאָ דיש
און שטיי בעת־מעשׂה
האַ רט בײַם ראַ נד ֿפון ּתהום.
טאָ האָ רך זיך אײַן...
– צו וואָ ס?
– צו אַ לץ וואָ ס אונדז איז טײַער.
צום ֿפלאַ טער ֿפון אַ פּיצל וואַסער ֿפאַ ל
צו שטילן זשומען ֿפון אוראַ לטן שײַטער ֿפײַער
וואָ ס גריסט אונדז מיט קדמוניש ווײַטן שטראַ ל
צו טיפֿ ער ּפײַן ֿפון אומגעשטילטן אומרו
וואָ ס מעסט אַ הין־אַ הער די צײַט ֿפון זײַן –
אַ ליד צו דיר סײַ רויִק ,סײַ מיט טומל
אַ ֿפילו ווען ס׳גייט אויס די לעצטע שײַן
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אַ ז ישיר מעמענטאָ מאָרי
איידער איך שטאַ רב
איידער עס ווערט נאָ ך אַ לעמען
אַ ביסל פֿאַ רב
פֿון האַ רבסט
פֿון בלעטער ערשט געפֿאַ לענע
אַ ביסל שקיעה־ליכט
פֿון קורצע בין־השמשותן
אויף ירושלמער בערג־געזיכט
מיט מילדקייט
ניט פֿאַ רלאָ שענער
אַ זשמענקעלע
בטחון־גראָ שנס –
פֿון גרעסטע
אוצרות –
טײַערער
איידער איך פֿאַ ל
מיט בלעטערפֿאַ ל
צום יוצר־אור
אַ ליד ,אַ לויב
להכעיס
העלישע ֿפײַערן
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דרײַ קורצע לידער ,זומער תּשע"ד

***
די יונגשאַ פֿט גייט אַ וועק
די שיינקייט בלײַבט זיך עלטערן
און בלויז דאָ ס בלײַביקע — דער חן
מיט ווידערקול
מיט צאַ ּפלדיקן פֿון די עלטערן
זיך נעסטיקט
טיף אין דער נשמה
ביז צום ביין.

יוני 2014
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***
טאַ טעניו ,ליבער,
איך אָ טעם אײַן ווידער
דײַן וואָ רט און דײַן וואָ ר
צעפֿלאַ מטע אין לידער,
וו ּו ס׳לעבן געראָ טן
דײַן האַ רציקער קול,
דײַן האַ פֿטיקער אָ טעם –
צאַ רטער פֿון שמייכל
און שטאַ רקער פֿון שטאָ ל.
טאַ טעניו ,ליבער,
דײַן ליד ,וואָ ס איז אייניק
מיט אַ לץ וואָ ס איז אייביק
און גלייביק ,און קלאָ ר– ,
זאָ ל באַ היטן ,באַ שירעמען
דײַן לויטערן אייניק,
וואָ ס אַ וועק איז אַ היים
פֿון זאַ ט־פֿרעמדן קאַ יאָ ר
צו באַ שיצן דײַן וואָ ר.

מײַ 2014
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***
אין סאַ מע בלי פֿון ווילנער זומערהיץ
דערהערסטו דורך ּפלאַ נשעט
סירענעס ערבֿ פֿײַער
וואָ ס ווויען שאַ רף אין ּתל־אָ בֿ יבֿ,
באר־שבֿ ע און ירושלים –
און ס׳דאַ כט דיר אויס די דראָ ונג אָ ן אַ ן עק
וויל ווידער לעבעדיקן אומרו איבערשרײַען
מיט אומגעצוימטער שׂינאה ,גרויל און שרעק
אַ ּתל מאַ כן פֿון אַ לץ ,וואָ ס דיר איז ליב און טײַער,
פֿון אַ לץ וואָ ס האָ ט אַ זינען און אַ צוועק...
שפורן קוים־קוים אויפֿגעהיטע
אויף ּ
פֿון דער פֿאַ רטיליקטער ירושלים
דליטע...

ווילנע ,אויגוסט 2014
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שפּראַך־דיאַלעקטיק
איך ציטער
איבער יעדעס געירשנטן וואָרט
איבערן מינדסטן קלאַנג איך ציטער
נאָר ס'ווערט ניט דאָס האַרץ מײַנס
כ'לעבןֿ ,פאַר וואָר –
ֿפאַר די רייד מײַנע
גאָרניט ֿפאַרציטערט.
ווײַל ס' ֿפליסן די רייד
ֿפראַנק־און־ ֿפרײַ אויף דער וואָר
אַ ֿפילו ווען ס'רוען די ליפּן,
אַ ֿפילו ווען שטומעניש טויבע רײַסט
ֿפון מײַן וועזן אַ כזריותדיק שטיקער
אַ ֿפילו ווען ס'דאַכט שוין
כ'לעבןֿ ,פאַר וואָר –
דו מעגסט שוין דײַן מויל " ֿפאַרזיפּן",
אויך דאַן ,טיף ֿפון האַרצן עס שפּרודלט
דער כאָר
ֿפון קוואַליקע ייִ דיש־גיטער.
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ֿפון ֿפרי באַגינען ביז טיף אין דער נאַכט
הכּ לל צווישן יאָגן און טאָגן –
עס שלאָגט זיך אַלץ דורך
מיט אימפּעט מײַן שפּראַך
די רייד מײַנע גאָרניט דערשלאָגן.
איך ציטער
איבער יעדעס ייִ דיש וואָרט,
איבער יעטווידן קלאַנג איך ציטער
און ס'דאַכט צו מאָ ל אויס ,אַ ז
כ'לעבןֿ ,פאַר וואָר –
כ'בין בלויז זייער יורש און היטער...
נאָר יאָדערדיק
ס' ֿפליסט איבעראַל און עס דרייט
דער קאָכיקער ווירבל
ֿפון אייגענע רייד
וואָס איך בין זייער געביטער.

2004
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ווײַנטרויבן פֿאַ ר דער נשמה

אַ קול אין וואַ לד
אַ קול אין וואַ לד
וו ּו עס לעבט ניט גאָ ט
און קיין מענטשלעכן שאָ רך
דערשפירסט צווישן ביימער
ניט
ּ
וו ּו די יונגשאַ פֿט ווערט אַ לט
און דער סוד פֿונעם סאָ ד
פֿאַ רבלײַבט ניט־דערהאָ רכט,
געשטרויכלט מיט שטיינער...
אַ געזאַ נג ניט פֿאַ ר דיר,
ניט פֿאַ ר קיינעם געדאַ כט –
איבער אַ לץ וואָ ס פֿאַ רגעסט זיך
אויף אייביק...
אויף אייביק?!
עס צעקרעכצט זיך –
דאָ ס קול ,דער געזאַ נג
און ס'דערוואַ כט
דער ביטחון אין אַ לץ
וואָ ס איז שטאַ רביק
און גלייביק
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שטילעניש
די שטילקייט איז אַ ן אײַנגערעדטע זאַ ך
וואָ ס מ'דערהערט אין איר ,טיף־טיף אין אויער,
ווי אומגעהײַער אומאוי ֿפהערלעך וואַ כט
די ֿפרישע זשומעניש פֿ ון לעבעדיקן דויער
און ס'דאַ כט צו מאָ ל ווען ניט דער גאָ ב ֿפון שווײַג
וואָ לט גאָ ר די וועלט מער ניט געהאַ ט קיין ּתיקון
נגעשפאַ רט אין שטײַג
געשרייען ווילדע אײַ
ּ
זיך אומגעריכט מיט שטילעניש דערקוויקן
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היימקער
אַ ז דו טוסט קערן זיך אַ היים
שפאַ ן דיר גרינג און ליב
ווערט יעדער ּ
און היימיש נאָ ענט יעדער שטיין
און יעדער ווענד ,און שטעג ,און גרוב
רק היט זיך ,ברודער ,ניט פֿ אַ רזאַ ם
סתם צו שטאַ ם
דעם איבערגאַ נג פֿון ּ
דעם איבערבײַט פֿון זאָ רג אויף גראָ ז
שפאַ נסט באָ רוועס אויפֿן גלאָ ז
בעת דו ּ
צעברעקלטן דיר אויפן וועג
צו היים־און־צײַט וואָ ס איז פֿאַ רבײַ
אַ בי פֿון זיך ביסט ניט אַ וועק
איז שוין דער וועג אַ היים כּ דאַ י
איז אויך דײַן לידל מער ניט שטום
און ס'טרייסט די וועלט דיך :קום שוין ,קום
אָ ט וועסט זיך אומקערן אַ היים –
צו אַ לץ וואָ ס איז באַ הויכט מיט חן
און כאָ טש דער קריקוועג איז אַ בלאָ ף
דו ,קער זיך אום אַ היים צום סוף
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מת אָ בֿ ומת אלול
לויט שמואל הנגיד
געשטאָ רבן חודש אָ בֿ
און אויך דער חודש אלול
דערנענטערט זיך לסוף
צו יענעם סומנעם הבֿ ל,
וו ּו ס'וועט צו אים דערגיין
מיט יאָ מערלעך געשריי,
מיט אָ רעמס אָ פֿענע
פֿאַ ראומערט דער ּתשרי.
און אויף דער וועלט
שוין קומען גאָ לע קעלט.
דער ווײַן ווערט רויט
און רויטער .און ס'פֿאַ רפֿעלט
זײַן קול ֿפון טרוים
דעם ליימענעם געצעלט,
און אַ לץ ווערט בלאָ טע ,שטויב
פֿאַ רשוינט ,פֿאַ רוועלקט...
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דעריבער ,ליבער פֿרײַנד,
ניט זאַ ם זיך ,לאַ נג ניט קלער
און ברענג מיט זיך שוין הײַנט
די גוטע לײַט אַ הער –
פֿון נאָ ענט און פֿון ווײַט,
פֿון הי און ֿפון דער פֿרעמד,
אַ יעטווידער זאָ ל גלײַך
טאָ ן וואָ ס ער האָ ט פֿאַ רקלערט.
האָ ט מען געזאָ גט :דו ,זע,
די כמאַ רעס זאַ ט און פֿול
מיט רעגנס זענען גרייט
פֿאַ רטרערן אַ לץ אָ ן גבֿ ול.
און צוגעגעבן :הער,
די הימלען אין דער הייך
מיט דונער ,אָ ך־און־וויי,
דערגרייכן באַ לד אַ הער.
און זע :פֿאַ ר דיר – דער פֿ ראָ סט,
און אויך ,פֿאַ ר דיר – דער פֿלאַ ם.
דער – קומט אַ ראָ ּפ ניט ּפראָ סט
סתם– ,
און דער – אויך גאָ רניט ּ
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דער שניי־און־פֿראָ סט :אַ ראָ ּפ,
דער פֿלאַ ם פֿון ווײַן :אַ רויף.
דו ,דאַ ר דיר ניט דעם קאָ ּפ,
דערפֿריי אין זיך דעם גוף.
טאָ שטיי זשע אויף ,מײַן פֿ רײַנד,
פֿון בעכער און פֿון קרוג
נעם טרינקען אָ ־דעם ווײַן
וואָ ס רויט איז ווי דײַן בלוט.
נעם טרינקען מיט אונדז מיט
בײַ טאָ ג און אויך בײַ נאַ כט
און טרינקען ווער ניט מיד
לזכר זומערס ּפראַ כט.
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ווײַנטרויבן ֿפאַ ר דער נשמה
אין חלום ,וואָ ס כ'האָ ב דיך אין אים אויסגע ֿפיבערט,
האָ ב אויסגעהויכט דיר ,טיף דיר אין די אויגן,
דעם לירישן ֿפלי פון מײַן מאָ רגן .זײַן נאָ מען?
זײַן נאָ מען ,כ׳טו גלויבן ,איז ּפשוט :ווײַנטרויבן
ֿפאַ ר דער נשמה
און כ׳ווייס ,דו וועסט גערן מיט ֿפליִ ען אינאיינעם
אַ לץ ווײַטער פֿ ון שרעק און ֿפון גוואַ לד און פֿ ון רויב ,אום
צו שאַ ֿפן דעם עיגול אין דער לו ֿפט אויסגעשלומט
בײַם קלײַבן דערהויבן צוזאַ מען – ווײַנטרויבן
ֿפאַ ר דער נשמה
צו קיין גרעסערן אוצר בײַם אויסהויך פֿון רײַפֿקייט
וועט דער גרעסטער בר־מזל זיך ניט דערקלויבן –
מע דאַ רף ניט קיין אַ נדערע לוין ,קיין הסכּמה –
רק ֿפליִ ען און לויבן מיט דיר די ווײַנטרויבן
ֿפאַ ר דער נשמה
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ערבֿ ראש־השנה תּשע"ה
אַ טויבע נאַ כט אין דרויסן זיך צעוויקלט
אַ פֿילו די לבֿ נה שווײַגט חלשות־בלאַ ס
רק ווײַטע שטערן בגילופֿין ווי באַ פֿליגלט
מלא־שפאַ ס.
אויף לשון־קודש זיך צעווערטלען
ּ
מיט אייביק פֿרישן גרוס העט ממרחקים
שפור פֿון שלאָ ף
פֿאַ רטרײַבנדיק אַ יעטוויד ּ
דערמאָ נען זיי דער וועלט בבֿ חינת קבֿ ונקי:
אַ ז ס'קומט אַ נײַער בראשית נאָ ך אַ יעדן סוף.
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דו ווייסט ,מײַן טרייסט?
דו ווייסט ,מײַן טרייסט,
ווי טרייסטלאָ ז כ׳בין אָ ן דיר?
אַ ליידיק אָ רט,
אַ קנויל
ֿפון אומרו
אָ ן אַ שיעור,
אַ שירעם אָ ן אַ רעגן,
אָ ן אַ זון,
אַ קויל אָ ן גלי,
אַ קול –
אי ּפוסט,
אי שטום.
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דרײַ און פֿיר – אַ כט באַ זונדערע סטראָ ֿפן

1
אַ ליד ווי קורץ עס זאָ ל ניט זײַן
באַ דאַ רף צום אָ טעם אַ שלל מיט לופֿט
אַ ז דער אַ רום זאָ ל זײַן אַ נטגופֿט
פֿון אותיות־פֿרייד פֿון ווערטער ּפײַן
וואָ ס לויערן טאָ ג־אויס ,טאָ ג־אײַן,
אַ ז בלויז דאָ ס ליד מיט אייגן שײַן
זאָ ל זײַן צו אַ נדערע – אַ רוף...
3
אַ בוידעם לאָ זט זיך אויס פֿון אַ לץ וואָ ס האָ ט גאָ ר קודם
קיין פֿעסטן באָ דן אונטער פֿיס נאָ ך ממש ניט געהאַ ט.
נאָ ר וואָ ס זשע דען? מע ווייסט ניט כּ לומרשט אַ קוראַ ט
למאַ י ס'איז אײַנגעפֿאַ לן מיט אַ טראַ סק דער בוידעם!
מערניט עס רײַסט אויף זיך די האָ ר מיט צאָ רן אַ לץ "נאַ ש בראַ ט",
סט־און־פשוט – גלאַ ט
מע קריכט אויף גלײַכע ווענט צי ּפראָ
ּ
פֿאַ ר גרויסן חי־וקיים שרײַט מען :הודו ,הודו ,הודו!...
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4
שוין לאַ נג דיך ניט געזען אין מײַנע דלד אמות
זיך שטאַ רק ֿפאַ רבענקט נאָ ך דײַנע שיינע האָ ר
און כ'זוך כּ סדר ס'ליכט פֿון דײַנע אויגן ּפאָ ר
ווײַל ס'גייט אין איכות ,ליבע מוזע ,ניט אין כּ מות
און איכות גלאַ ט אָ ן דיר כ'שטעל מיך ניט ֿפאָ ר
דעריבער כ'בלאָ נדזשע ווײַטער ביז קאַ יאָ ר:
וו ּו ביסטו? דאָ  ,צי דאָ רט? אויף זיכער ,צי מסתּמא?...
8
געפאַ קטן אופֿן
געזוכט שוין לאַ נג אַ קורץ
ּ
עפעס וואָ ס ,ס'זאָ ל ברייטער זײַן און קלאָ ר –
צו כאַ ּפן ּ
עפעס גרעסערס אויף קיין האָ ר
ניט צו פֿאַ רפֿעלן ּ
בײַם אָ נלייגן דעם פֿ ינגער צו בודק זײַן דעם דופֿק –
צי קלאַ ּפט ער טאַ קע ריכטיק אויף דער וואָ ר
צום טאַ קט פֿון אַ לץ וואָ ס מאַ כט משוגע אונדזער דור.
ניט ּפרעטענדירנדיק דערבײַ צו זײַן קיין שטיקל רו ֿפא...
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6
אַ ז וועסט קומען צו גיין און צו פֿליִען קיין ירושלים
העט ממרחקים אָ נקומען מיט דופֿטן פֿון רײַפֿן סאָ ד
וועלן שטיינער און ביימער זיך שאָ קלען אין ראָ ד
דיך באַ גריסן ,דיך בענטשן – "לשלום־לחיים!
זאָ לסט שוין מער ניט פֿאַ רלאָ זן די שטאָ ט,
זיך ניט רירן אַ וועק אויף קיים טראָ ט!"
וועסטו גרייט זײַן לעולם פֿ אַ רבלײַבן ִברשות השמים
2
ווען אַ לע סופֿן טרעפֿן זיך אינאייעם אויף אַ ווײַלע
און ס'דאַ כט אַ ז אָ ט עס קומט אַ רויס פֿון דעם אַ טאָ לק –
פֿון אַ צעדריבלט רעדל ווערט אַ זשוואַ ווע פֿאָ לק
און פֿון געזאַ נג של־מטה – שיר־של־מעלה,
דערהערסטו גאָ ר :אוי ,ביסט ,מײַן פֿרײַנד ,אַ באָק!
דאַ ן אויף אַ זאַ מין מי־שברך טוסט אַ זאָ ג:
ס׳האַ רץ ווערט בײַ אײַך אַ ּתל אין זעקעלע פֿון נײַלאָ ן.
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5
ס'איז מעגלעך גאַ נץ נאָ רמאַ ל דאָ ס משוגעת
שפאַ נען כּ לומרשט ניכטער,
ווען אַ לע די ,וואָ ס ּ
רמישפטן און שטראָ פֿן מעשׂה־ריכטער
זען גרייט פֿאַ
ּ
דײַן וואַ קלדיקן גאַ נג לענג־אויס דער גאַ ס.
זיי בורטשען בייזלעך שאַ רף :וווּהין דאָ ס קריכט ער?!
און קרימען איבער ווי פֿון עקל די געזיכטער...
נאָ ר דו ,צוריק צום גלײַכגעוויכט ,גייסט ווײַטער גלאַ ט ,אָ ן כּ עס.
7
שפור
באַ לד וועט ניט ווערן אויך דער לעצטער ּ
נאָ ר וואָ ס זשע דען? זײַן זכר וועט זיך מערן
און וועט זיך טויכן ,צאַ ּפלען ,וועט זיך ווערן,
מיט אויסגעבענקטער קראַ פֿט און מיט בראַ וווּר
אין ליד ,אין וואָ רט ,אין טאַ ט; אין די געדערים
פֿון וועלט־נשמהס טרײַע אינזשעניערן
אין זייער קונציק פֿײַנער נערוו־אַ ּפאַ ראַ טור...

ווילנע ,אויגוסט 2015
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ווענוס
צי קען מען דען געבוירן ווערן עלעגאַ נט
אָ ן בלוט ,אָ ן שלײַם? אַ זוי ווי יענע געטין,
וואָ ס איז אַ רויס פֿון כוואַ ליעס שוים ,פֿון ים –
דער וועלטס ווירוואַ ר
מיט הוילער ליבשאַ פֿט צו פֿ אַ רגלעטן?
צי קאָ ן דען דאָ ס געבוירן־ווערן זײַן
אי קלאָ ר אי זויבער ווי די לידער בײַ ּפאָ עטן
שפאַ נען קונציק אײַן אין גראַ ם
וואָ ס ּ
דעם אומרו און דעם ּפײַן
שפעטער?
אין שעה אין איינזאַ מער ,אין ּ
דעם ענטפֿער ווייסט אַ ּפנים רק דער ווינט
וואָ ס איבער אַ לץ אויך ווײַטער ווייען וועט ער,
נאָ ר ווייען אָ ן אַ שיעור – אַ קנאַ ּפ געווינס
אויב דו ביסט להוט טרע ֿפן זין פֿון גאָ ט
דעם איינציקסטן צעווישן אַ לע געטער.
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פֿאַ רוואָ ר
דו זאָגסט :די דיקטאַ טור פֿון גראַ ם
צווינגט אונדז פֿאַ רבלײַבן גאָר אָן קאָ פּ,
איבער זײַן טראַ סק און טאַ רעראַ ם
פֿון זינען גייען מיר אַ ראָפּ.
און איך ,וואָס קאָן איך זאָגן שוין?
אַ ז לויט דער מאָס און לויט דער ראַ ם
צעוואַ קסט זיך פֿראַ נק־און־פֿ רײַ דער בוים
און אויך ס'צעברענט זיך פֿ לינק דער פֿלאַ ם?
רק כ'ווייס ,אָן גראַ ם איז שווערער גאָר
און ס'וועט ניט העלפֿן קיין שום "נאָר"
מערניט די לעצטע ּפאָ רֿ ,פאַ ר וואָ ר,
שליס איך אַ צינדערט אָן שום גראַ ם - - -
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צײַט – שטערן – בוים
 .1די צײַט
מיר באַוווינען אַ צײַט גאָר ניט וויסנדיק
אַז איר אָנקום און אומקום איז ניסימדיק
אַז איר אײנציקע וואָרע באַרעכטיקונג
ליגט אין מענטשלעכן ווילן זיך מעכטיקן
זיך אַליין איבערשטײַגן און קלעטערן
און וואָס ווײניקער זיך צו פֿאַרגעטערן
נאָר ווען ס'קלעטערן ווײַטער ווערט צײַטיקער
ווערט די צײַט איבערראַשט און דערווײַטיקטער
און דער אָנזאָג פֿון מאָרגן ווערט לעכערלעך
פֿון דעם נעכטן בלײַבט לעכער און לעכעלעך
ווײַל מיר יאָגן די צײַט גאָר ניט גלײבנדיק
אַז מיר זענען
איר סוף
און איר אייביקייט
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 .2שטערן
טײַערע ,גאָלדענע ,הײַטערע שטערן,
גלייבט ניט יענע ,וואָס גלייבן
אַז זיי קאָנען דערקלערן
אײַער לויטערן ,ציכטיקן ,ליכטיקן גאַנג.
גאָלדענע שטערן – טײַערע וועכטער,
ווער סע קאָן אײַך ֿפאַרשטיין אָן אַ ברעקעלע באַנג,
איז גאָר ניט קיין רעכטער דערהערער קיין עכטער
ֿפון אײַער קאָסמיש געזאַנג.
טײַערע ,ליכטיקע הימל־געזעלן,
צי ווייסט איר ווי שטאַרק
דורכן טאָג טוט איר ֿפעלן
דעם ,וואָס פֿ ון אײַך האָט אַ שמצל אַנונג,
דעם ,וואָס ֿפאַרגלייבט איז אין אײַער ֿפאַראַנונג,
וואָס הויערט העט ווײַט צווישן ֿפאַלן און העלן –
טײַערע וועלטברידער ,טרײַע געזעלן
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 .3דער בוים
דו זוכסט דעם בוים און קאָנסט אים ניט גע ֿפינען:
דער טײַך איז דאָ ,דאָס ֿפעלד מיט גראָזן גרינע,
דער זעלבער פּלויט ,כּ מעט די זעלבע זונענשטראַלן.
נאָר וו ּו איז ער ,דער בוים?
ניטאָֿ ,פאַר ֿפאַלן...
דו זוכסט און זוכסט דעם בוים וואָס דאַרף דאָ שטיין און וואַקסן
און ניט גע ֿפינסט קיין סימן ֿפון זײַן שאָטן,
וואָס אין זײַן שויס איז דיר אַ מאָל געראָטן
ֿפאַרנעמען און ֿפאַרשטיין די שפּראַך ֿפון צווײַגן־אַקסל.
אַ גאַנצן טאָג :דו זוכסט ,און זוכסט ,און זוכסט ֿפון ֿפרי־באַגינען
דעם בוים דעם מעכטיקן וואָס ֿפלעג דאָ שטיין און שטאַרצן...
ביז זײַנע שטאַרקע וואָרצלען שוין אַליין דעם וועג גע ֿפינען,
ֿפאַרנעסטיקן זיך טיף בײַ דיר אין האַרצן

ירושלים  -אָ קס ֿפאָ רד2000-1999 ,
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מײַסטערשאַ ֿפט
ווייסן ווייס איך אַ ז דער עסק
איז שוין אייגנטלעך ֿפאַ רבײַ
נאָ ר דאָ ס מאַ כן זיך ניט־וויסנדיק
מיט אַ שמייכל זיך באַ גריסנדיק
איז אוודאַ י און אוודאַ י
נאָ ך כּ דאַ יער ֿפון כּ דאַ י
גרויער ווערט דער קלאַ נג,
מעטאַ לענער –
נאָ ך די לעבנס
די ֿפאַ ר ֿפאַ לענע
און דער הימל ז' ֿפול מיט בלײַ
ֿפאָ רט וואָ ס טויג די וועלט
נאָ ך אַ לעמען
אויב אין די הייכן שוועבט די כּ לה ניט –
דער בת־קולס אַ שמייכל שטראַ לנדער
אויף דער ֿפרײַ?
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הייב איך אויף דעם קאָ ּפ
ניט אײַלנדיק
און באַ גריס איר שמייכל
שטראַ לנדיק:
ווייס איך וואָ ס!
איצט ווייסן ווייס איך
ס'דו ֿפקט ,דאַ נקען גאָ ט ,דער עסק
און אַ לץ מילדער ווי ֿפון עסיק
זיך צעגייט
דעם הימלס בלײַ

ירושלים2006 ,
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אַ שווימאַ וועקעניש

מיר שטאַ מען...
מיר שטאַ מען ֿפון אָ דם־הראשון,
ֿפון זײַנעם פֿ ון ערשטיקן גאַ נג
אויף וועג און אויף שטעג,
אויף בענק און אויף טישן
אורשפרינגלעכן דראַ נג.
מיט זײַנעם
ּ
דורך שקר מיט אמת ,אין צווישן,
צום ווײַטן און איינציקן ברעג –
אַ הער צו צו טוט ער אונדז גריסן
מיט ברכות פֿ ון אוראַ לטע טעג.
און אין די שליי ֿפן – ס'געוויסן
מיט פֿ רייד און מיט אַ נגסט
און מיט טרייסט
טוט יאָ דערדיק קלאַ ּפן און שיסן:
– דו ווייסט,
ליבער ברודער ,דו װײסט?
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און אַ ווידערקול טוט ֿפון דיר ֿפליסן:
– איך ,ווייס ,טאַ טע זיסער,
איך ווייס!
און ווידער באַ גרײַ ֿפסט שוין
אויף זיכער
מיט קרע ֿפטיקן זבענג
ווי מיט ֿפויסט אויף קלאַ ווישן:
מיר שטראָ מען
ֿפון אָ דם הראשון!
מיר שטאַ מען
ֿפון אָ דם־הראשון!
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טאָ מער סטײַען די יאָ רן
איבער בערג און איבער טאָלן
לוי ֿפן ,יאָ גן זיך די יאָ רן
און די אויסגעייִ נגטע כּ וחות
קוים זיי קלעקן נאָ ך .די מוחות
ֿפון זכרונות אָ נגעשוואָ לן,
און די טויבן – ֿפליִ עןֿ ,פליִ ען
אַ לץ אין ּפאָ רן
אַ לץ אויף דרום
דעם סך־הכּ ל אונטערציִען
איבער וואַ לד און ֿפעלד אין קאָ רן.
שטרעק זשע אויס
צו זיי דײַן אָ רעם
און צו זייער ֿפליגל ֿפאָ כען
הייב אָ ן
זינגען ,זינגען ,זינגען
איבער פֿ עלדער ,איבער וועלדער
בערג און טאָ לן;
טו זיי גריסן
טאָ מער וועלן סטײַען יאָ רן
דײַן געזאַ נג זאָ ל ווײַטער ֿפליסן...
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איידער חי ווערט ל"ו

דעם ליכטיקן אָ נדענק ֿפון שיקל ֿפישמאַ ן ע"ה

לאָ מיר זינגען אונדזערע לידער
פֿון סוף צוריק צום אָ נהייב
וואָ ס קאָ ן זײַן שענער ווי צוריקגיין
צום אָ נהייב אַ ז מע טוט בשלום
איבערלעבן אַ זש דעם סוף
לאָ זט אײַך דינען ,שוועסטער ,ברידער,
ס'וואָ רקען ווידער די טויבן
זייער געזאַ נג – הוילע גרינקייט
איבער בראשית ,בערג ,און טאָ לן
איידער חי ווערט ל"ו
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שפיגלבלאַ ט
לזכר אַ לכּ סנדר ּ
איינער דערזעט דעם סוף
פֿון דער,
איינער – פֿון יענער
זײַט פֿון שלאָ ף
דו האָ סט דערזען
דעם גרויסן אַ דערויף
דעם גרענעצלאָ זן שׂ כר
פֿון ביידע זײַטן
פֿון דעם גזר
דער האָ ניג ביטערער פֿון צער
דערגאַ נצנדיק דעם גאַ נג
גלײַך כּ לומרשט אָ ן שום באַ נג
פֿאַ נגט דיך מיט שטאַ רביקייט
פֿון צײַטן
און דאָ ך צום ּתוך פֿילפֿאַ רביקן
דערלאַ נגסטו מורמלענדיק:
"איך האָ ף
פֿון ביידע זײַטן שלאָ ף
צופאָ רן אַ לע ווײַטן"...
צונויפֿ ּ
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שפור
כאַ ּפן אַ ּ
יאָ  ,טאַ קע אַ זוי זעען אַ לע מיר אויס –
ניט ּתמיד בײַ דער נאַ טור אויף דער שויס,
לאוו־דווקא אין קאָ ך און אין ווירבל ֿפון שטאָ ט,
ניט שטענדיק אין גאַ נצן מיט אַ לעמען גראָ ד.
מיר בלאָ נקען דורך ווינטער ,דורך זומער ,דורך האַ רבסט
ביז ווידער ,דער ֿפרילינג באַ לעבט אונדזער אַ נגסט
און ֿפיבער ,און אומרו ,און דאָ רשט אָ ן אַ שיעור
זיך דורכברעכן ווײַטער דורך אַ ן אָ ֿפענער טיר
צו דער שויס ֿפון דער שטאָ ט ,צום רוים ֿפון נאַ טור
שפור...
צו כאַ ּפן דער אייביקייטס קליינטשינקסטן ּ
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אַ שווימאַ וועקעניש
דו שווימסט אַ וועק טיף אין געדעכעניש
פֿון ווײַטע טעג
דײַן הײַנט ,דעם מאָ רגנס אַ פֿאַ רשוועכעניש,
שווימט אויך אַ וועק
רשפרעכעניש
און דאָ ך צו מאָ ל דײַנס אַ ֿפאַ
ּ
טויכט אויף מיט בליץ ‒
ס׳געווען דײַן יונג־און־בראַ וו צעשטעכעניש
אַ גוטער וויץ!
און אין דעם עכאָ פֿון דײַן רעכעניש
פֿאַ רבלײַבט ביז לעצט
לעפישער
דער אומרו נאַ רישער און
ּ
פֿון קלוגן ,איבערקלוגן לץ
און פֿון דעם קאָ כעניש
און ברעכעניש
פֿון טעג אויף נעכט
שווימסטו אַ וועק
אין שווימאַ וועקעניש,
און שוין ,אַ ן עק!
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יע ,יע
דער דיכטער האָ ט געשוויגן זעלטן
נאָ ר מערסטנס פֿלעג ער זאָ גן רק:
יע ,יע
און מיט דעם זאָ ג גע ֿפאַ נגען
ביידע וועלטן
אי די ֿפון שירה
אי יעניקע פֿ ון ּפראָ זע
און דער עיקר –
ני בע ,ני מע,
ני קוקעריקו –
אין ֿפולער מאָ ס
אַ הילכעדיקע דאָ זע
סײַ ניכטערלעך
און סײַ אַ טראָ ּפל שיכּ ור
ֿפאַ רברידערט זיך מיט יעטווידן
וואָ ס ווייסט דעם טאָ לק אין ּפאָ זע
ֿפון עכטן דיכטערלעכן דיכטער
אין היטל
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"נאָ ן־קאָ מיטל"
מיט אַ דאַ שיק
צו מאָ ל אַ שטילע טויב
צו מאָ ל אַ פֿ ויגל וואָ ס זינגט רעשיק
מיט זיך אַ ליין אין אייביקן געוועט:
יע ,יע
ני בע ,ני מע
און ּפלוצים דווקא –
קו־קע־רי־קו!
געטראָ ֿפן גלײַך דעם עיקר –
אַ ן אמתער
אַ הערלעכער
ּפאָ עט...
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אַ שמייכל
צום לעצטן מאָ ל גלײַך ווי צום ערשטן מאָ ל
מיט פֿייגעלעך אין בויך
מיט יאַ שטשערקעס אין שמייכל,
דערהערסט אויף ס'נײַ דער מאַ מעשיס בת־קול
נאָ ר קאָ נסט צו אים ,ווי פֿריִ ער ,ניט דערגרייכן
אַ רגע פֿליט פֿאַ רבײַ און ווי אַ מאָ ל
טוסטו אַ קלער :צי אפֿשר דאָ רטן ,אין די הייכן,
דערגרייכן וועט צום לעצטן ווי צום ערשטן מאָ ל
דער מאַ מעס קול דײַן ווייטאָ גדיקער שמייכל?
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אַ זוי וויל איך זינגען

און אַ זוי וויל איך גריסן דעם סוף
מיט געזאַ נג
מיט געזאַ נג
און מיט דאַ נקשאַ ֿפט
און שליסן מיט אייביקן שלאָ ף
איבער צוואַ נג
איבער צאַ נק
אַ באַ קאַ נטשאַ ֿפט
און דעם ליכטיקן ,ציכטיקן דאָ –
גרויסן דאַ נק
גרויסן דאַ נק
וואָ ס איך קום אים ֿפון לאַ נג שוין
זאָ ל אויף אייביק געבענטשט
זײַן די שעה
העלע שעה
ֿפון אונדזער ֿפאַ רוואַ נדשאַ פֿ ט
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מסתמא ניט בעטן
כ'וועל
ּ
מער ליכט
ווײַל אויף בעטן
וועל זיכער "זײַן קראַ נק שוין"
בלויז אַ קוש טאָ ן
מײַן ליבשאַ פֿ טס געזיכט
מײַן ליבשאַ פֿ טס געזיכט
מײַן טיף אייגענעם לאַ נדשאַ ֿפט
און אַ זאָ ג טאָ ן
אַ זאָ ג טאָ ן
אַ ן ערך אַ זוי
אַ זוי ל ֿפי־ערך
כ'שענק אַ וועק דיר,
מײַן ליבע,
מײַן אור־ערשטן אױ,
מיטן שטויב,
הימל־שטויב
ֿפון מײַן ערדישן דרך
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מעשׂה־שמייכל

ֿפייסבוק ֿפרײַנדשאַ ֿפט
מיר האָבן זיך באַ קענט ריין ווירטועל
און ווירטועל געווען איז אונדזער ליבע.
געחבֿ רט זיך ,נאָר איבער ֿפייסבוקס שוועל
אין דער רעאַ לקייט קיין מאָל ניט אַ ריבער.
ביז איינער איז ֿפאַ ר ֿפאַ לן אויף אַ ווײַל –
גלײַך ס'לעבן האָט געטאָן אַ ווילדן קײַקל
און דו ווי אַ ֿפאַ ריתומטער דערווײַל
שיער זיך געעקט אָן יענעמס ֿפרישן "לײַקל".
נאָר פֿאָרט ס'אי דאָ נאָך יושר אויף דער וועלט –
דער אויסגע ֿפעלטער ֿפרײַנד ז'צוריקגעקומען!
אים אויף דעם פֿ ייסבוק טוסטו גלײַך אַ שטעל
טעפל ֿפרישע ווירטועלע בלומען.
אַ רײַן אַ
ּ
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אַ ֿפילאָ סאָ ֿפישער ראָ מאַ ן
שפילן אַ ֿפילאָ סאָ ֿפישן ראָ מאַ ן:
לאָ מיר ּ
דו אויף מײַן בענקל ,איך אויף דײַן דיוואַ ן
איך דיר – אַ קישן,
דו מיר – אַ קיכל.
דו מיר – אַ טרער,
איך דיר – אַ טיכל.
דו מיר – אַ שטעכל,
איך דיר – אַ סטיכל.
און ביידע אין איינעם:
– איך'ל ,איך'ל ,איך'ל!
אַ זוינס האָ ט נאָ ך בײַ קיינעם
גאָ ר ניט געטאָ ן צו קריכן!
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לאָ מיר ביידע
ֿפאַ ר ֿפירן אַ ראָ מאַ ן –
אַ ֿפילאָ סאָ ֿפישן
אָ ן ּתרעומות,
אָ ן גאַ ל,
אָ ן נאָ כווייענישן
קאַ טאַ סטראָ ֿפישע.
און טאָ מער ניט,
איז אויך ניט גע ֿפערלעך –
אַ בי אונדזער ליבשאַ ֿפט
בלײַבט
ֿפילאָ סאָ ֿפיש
)ה(ערלעך.
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רויז און גרעזל
אַ רויז האָ ט זיך ֿפאַ רליבט אין אַ סקאַ רבאָ וונעם גרעזל
און בייגט זיך צאַ רט און ציטעריק צו אים,
נאָ ר גרעזל קאָ ן אַ לץ ניט באַ גרײַ ֿפן אַ זאַ מזל
וואָ ס איז לכל־הדעות גאָ רניט אַ זוי שלים.
ר'שטייט ווי אַ גולם – אָ געבאַ רעט ,גאָ ר אָ ן לשון
און ציטערט ,גיט זיך ניט ֿפון אָ רט קיין ריר
און בלײַבט אָ ּפהענטיק שטיין אַ לץ בײַ דער טיר
ביז ס'ווערט דער ֿפלאַ ם ֿפון רויז שיער ניט ֿפאַ רלאָ שן
עך ,גרעזל ,גרעזל ,סאַ ראַ בראָ ך אויף דיר!...

93
93

מעשׂה־גוגל
אין דײַן היימיש ענגן חוגל,
אינעם קרײַזל ֿפון דײַן דאָ ־זײַן
טוסט אַ מאָ ל זיך אַ צעגוגל –
גאָ ט ,מײַן גאָ ט ,וואָ ס דאָ באַ ווײַזט זיך?!
ווי ֿפל נאַ רישקייט און וויסן,
ווי ֿפל ּפרטים און קוריאָ זן
שפרינגעןֿ ,פליסן –
טוט אַ לץ שוועבןּ ,
אין מײַטקעסּ ,פעלצן ,לעדערהאָ זן!
ווערסט מגולגל דורכן גוגל
שפײַכלער פֿ ון שיריים,
אין אַ ּ
וואָ ס דו ביסט מער ניט מסוגל
זיי געהעריק צו ֿפאַ רדײַען...
'זוי ֿפיל ֿפרײַנד און 'זוי ֿפיל שׂונאים,
'זוי ֿפיל ֿפרייד ,און כּ עס ,און צאָ רן!
מחותנים
צווישן גוגלס
ּ
גיך צעטרענצלט מען די יאָ רן...
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ראַ נדע וו ּו?
דו זוכסט דעם מאָ רגן
און באַ מערקסט ניט
אַ ז ער ,דער מאָ רגן,
איז שוין הײַנט.
און איך,
איך זוך און זוך
דעם נעכטן,
נאָ ר ס׳דאַ כט מיר אויס –
דו האָ סט עס פֿײַנט.
איז א ֿפשר
איידער זיך ֿפאַ רבאָ רגן
און אַ לץ נאָ ר
ֿפון דעם נעכטן באָ רגן,
צי אויגן אויסקוקן
אויף מאָ רגן,
וואָ לט בעסער זײַן,
אַ זוי מיר שײַנט,
מיר זאָ לן ביידע
ּפראָסט ,אָן זאָ רגן
זיך טרעפֿ ן
הײַנט?

2007
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מעשׂה שונרא
" ֿפאַ רקויפֿ ט" האָ ב איך די פֿ רומע קאַ ץ
בתרי זוזי
בתרי זוזיּ ,
ּ
די גראָ ווע קאַ ץ גע ֿפאַ רבט אויף שוואַ רץ
גאָ ר אָ ט אַ זיי
גאָ ר אָ ט אַ זיי!
און ס'טוט ניט באַ נג די זוזים צוויי
וואָ ס איך האָ ב גלײַך געקוי ֿפט ֿפאַ ר זיי
מײַן ייִ נגעלע – אַ ציגעלע
אַ ווײַס ווי שניי
אַ ווײַס ווי שניי.
נאָ ר ס'קערט זיך אום די ֿפרומע קאַ ץ
אין נאָ ז בײַ איר – רק ֿפליי
און גיט דעם ציגעלע אַ קראַ ץ
אַ בייזן קראַ ץ
אוי־וויי!
האָ ב איך דער קאַ ץ
שוין נײַן מאָ ל ּתרי
געגעבן פֿ ון מײַן טאַ ש
אַ בי מיט ציגעלע מיט ריינס
זי זאָ ל ניט טאָ ן קיין נאַ ש.
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די ֿפרומעוואַ טע" ,שוואַ רצע" קאַ ץ
באַ לעקט זיך און באַ קראַ צט
און טוט אַ לץ קוקן ווילד אַ זוי
גלײַך ס'וואָ לט – בײַ מיר
אין נאָ ז אַ ֿפלוי
ֿפאַ רזוכט אַ המן־טאַ ש.
דאַ ן זאָ ג איך צו דער קאַ ץ אַ זוי:
וואָ ס שטעקסטו דאָ ? מה רעש?
אָ ט שענק איך דיר נאָ ך צוויי גילדוין
נאָ ך צוויי גילדוין
נאָ ך צוויי גילדוין
מיט סינגל מאָ לט אַ ֿפלאַ ש.
דאָ ס ציגעלע ֿפאַ רלעקט די וו ּונד
די קאַ ץ ציילט איבער פֿ ונט נאָ ך ֿפונט
איך ווינטש זיי ביידן רק געזונט
עס לאָ זט זיך אויס דער בלוטן־בונד.
די מעשׂה – ריינער שונד,
די ביזנעס גייט צו גרונט...

97
97

דזשים
אַ נטקעגן איבער אונדזער הויז,
דער עלנטער ,דער שמייכלענדיקער שכן
האָ ט קיין מאָ ל ניט ֿפאַ רלאָ רן זײַן בטחון,
אַ ז ער 'עט אויסלעבן די יאָ רן זײַניקע,
ווי ס'מאַ כט זיך,
ביז ער ווערט ֿפינף צי זעקס־און־אַ כציק.
די גאַ נצע גאַ ס
האָ ט דאָ ס ֿפאַ רגונען אונדזער שכן,
און דאָ ך נאָ ך גאָ ר קיין ֿפינף־און־אַ כציקער
ווערט ער אַ שוכן
ע ֿפר...
אַ ן אַ לטע מעשׂה כ'לעבן:
נאָ ך די יאָ רן קומט דער שכל...
אין הימל קעגן איבער אונדזער הויז
קוק איך זיך אַ רײַנעט –
טאָ מער
דערזעט מען דאָ רטן צווישן כמאַ רעס
דעם שכנס ביטער־ווייכן שמייכל.

1993
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מילך און וויסקי
איך געדענק דעם טעם פֿון וויסקי
און דעם טעם פֿון רויע בולבעס
און דעם טעם פֿון פֿולער ציצקע
און דער מאַמעס ֿפרישן מילעך –
און כ׳דערמאָן זיך :וויסקי־שמיסקי,
ווען פֿון קראַמפֿן ווערט דער מוח
שטאַרק פֿאַרדרייט – קײַסט רויע בולבעס
און פֿון וויי פֿאַרגלאָצט די אויגן
שעפּטשעסט אויסעט:
״מאַמע ,מאַמע  -מילעך וויל איך
מילעך ,מילעך.״
ביז ס׳פֿאַרגייט דער וויי־וויי־ווייטיק,
ס'קומט די צײַט צו טרינקען וויסקי
און ס׳מער ,דאַנקען גאָט ,ניט נייטיק
פּליעסקען מילך איבער די פּיסקעס...
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נאָר אויך דאַן ,גוט בגילופֿין,
גלײַך וואָלסט זײַן נאָ ך אַ לץ גאַ נץ ניכטער –
שעפּטשען ליפּן :״מאַמע ,מילעך,
ליבע מאַמע ,מילעך וויל איך...״
פֿאָרט אַ דיכטער!

אין דער לופֿטן צווישן סטאַמבול און ירושלים
אויגוסט 2015
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דאָ ס גרעזעלע
ֿפון צווישן אַ לע ווילדע גראָ זן
שטאַ רצט אַ רויסעט איינס אַ גרעזל
צעפראַ לטע אָ רעמס,
מיט
ּ
מיט בעטנדיקע אייגעלעך,
מיט אַ שמייכעלע
ֿפון אַ נעבעכדיק וועזן:
– נעמט מיך אויף ,ליבע ביימער,
דערהייבט מיך צו זיך ,און שוין!
לערנט מיך אויס ,ליבע ביימער,
איך זאָ ל אויך אויסוואַ קסן אַ בוים!
דורך די ביימערס צווײַגן,
דורך די צווײַגנס בלעטער
טוט ּפאַ וואָ ליע שטײַגן
אַ שאָ רכעניש אַ לץ העכער:
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– בידנע ,בידנע גרעזעלע,
אונדז ֿפאַ ר דײַן גרין העלדזעלע,
ווער האָ ט דיך נאַ רײַעט ֿפאַ רוועלן
צו זײַן אַ בוים?
ביסט דאָ ך ֿפאַ ר זיך אַ גרעזעלע –
אַ גאַ נץ וואַ זשנינקער ּפאַ רשוין...
הייסע ,גרינע טרערעלעך
ֿפאַ לן שטיל אַ נידער– ,
אוי ֿפן גראָ ז צעטראָ טענע
ליגן מײַנע לידער.

אָ קס ֿפאָ רד 1993
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