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אויֿפן ּפריּפעטשיק
אויֿפן ּפריּפעטשיק
ברענט אַ ֿפײַערל,
און אין שטוב איז הייס,
און דער רבי לערנט
קליינע קינדערלעך
דעם אַ לף-בית.
זעט זשע  ,קינדערלעך,
געדענקט זשע  ,טייַערע,
וואָ ס איר לערנט דאָ ;
זאָ גט זשע נאָ ך אַ מאָ ל,
און טאַ קע נאָ ך אַ מאָ ל;
קמץ אַ לף – אָ !
לערנט ,קינדער,
מיט גרויס חשק-
אַ זוי זאָ ג איך אײַך אָ ן;
ווער ס´װעט גיכער
ֿפון אײַך קענען עבֿרי,
דער באַ קומט אַ ֿפאָ ן
לערנט ,קינדער,
האָ ט ניט מורא,
יעדער אָ נהײב איז שװער;
גליקלעך איז דער,
וואָ ס האָ ט געלערנט תּורה-
צי דאַ רף דער מענטש נאָ ך מער?
איר וועט ,קינדער ,עלטער ווערן,
וועט איר אַ ליין ֿפאַ רשטיין,
װיֿפל אין די אותיות ליגן טרערן
און ווי ֿפיל געוויין ...
אַז איר וועט ,קינדער,
דעם גלות שלעּפן,
אויסגעמוטשעט זײַן,

זאָ לט איר ֿפון די אותיות כּוח שעּפן-
קוקט אין זיי אַרײַן!
אויֿפן ּפריּפעטשיק ברענט אַ ֿפײַערל,
און אין שטוב איז הייס.
און דער רבי לערנט קליינע
קינדערלעך
דעם אַלף-בית.

די מיזינקע אױסגעגעבן
העכער ,בעסער,
די ראָד ,די ראָד מאַכט גרעסער,
גרויס האָט מיך גאָט געמאַכט,
גליק האָט ער מיר געבראַכט,
הוליעט ,קינדער ,אַ גאַנצע נאַכט- ,
די מיזינקע אויסגעגעבן !
שלאָגט ,קלעזמער ,אין די טאַצן -
ווער וועט אַצינד מיך שאַצן ?
אוי-אוי ,גאָט איז גרויס,
ער האָט דאָך געבענטשט מײַן הויז,
די מיזינקע גיב איך אויס -
די מיזינקע אויסגעגעבן !
שטאַרקערֿ ,פרײלעך!
דו די מלכה ,איך  -דער מלך!
אױ-אױ ,אין אַלײן
האָב מיט מײַנע אױגן געזען,
ווי גאָט האָט מיך מעליח געווען -
די מיזינקע אױסגעגעבן!
דער טרײַער ֿפעטער יאָסיע,
און די גוטע מומע סאָסיע,
האָבן מיר צום חתן-מאָל
טײַערע ווײַנען אָן אַ צאָל
מיר געשיקט ֿפון ארץ-ישראל- ,
די מיזינקע אױסגעגעבן!
מאָטל ,שמעון -
די אָרעמע-לײַט זײַנען געקומען!
שטעלט זיי דעם שענסטן טיש,
טײַערע ווײַנען ,טײַערע ֿפיש!
אוי-װײ ,טאָכטער ,גיב מיר אַ קיש -
די מיזינקע אויסגעגעבן!

אײַזיק מזיק -
די באָבע גייט אַ קאָזאַק!
קײן עין-הרע ,זעט נאָר ,זעט,
װי זי טוּפעט ,ווי זי גייט,
אוי ,אַ שׂמחה ,אוי ,אַ ֿפרייד -
די מיזינקע אויסגעגעבן!
איציק שּפיציק,
וואָס שווײַגסטו מיט דעם שמיציק?
אויך די קלעזמער טו אַ געשריי!
צי שּפילן זיי ,צי שלאָֿפן זיי?
רײַסט די סטרונעס אַלע אויף צוויי -
די מיזינקע אױסגעגעבן!

דעם מילנער´ס טרערן
אוי ,וויֿפל יאָרן
זײַנען ֿפאַרֿפאָרן,
זינט איך בין מילנער אָט-אָ דאָ?
די רעדער דרעיען זיך,
די יאָרן געיען זיך -
איך בין שוין אַלט ,און גרײַז און גראָ ...
ס´איז טעג ֿפאַראַנען,
כ´וויל מיך דערמאַנען,
צי כ,האָב געהאַט אַ שטיקל גליק?
די רעדער דרעיען זיך,
די יאָרן געיען זיך -
קיין ענטֿפער איז ניטאָ צוריק ...
כ´האָב געהערט זאָגן,
מע װיל מיך ֿפאַריאָגן
אַרויס ֿפון דאָרף און ֿפון דער מיל,
די רעדער דרעיען זיך,
די יאָרן געיען זיך -
אױ ,אָן אַן עק און אָן אַ ציל ...
װוּ װעל איך ווױנען,
ווער וועט מיך שױנען? -
איך בין שנין אַלט ,איך בין שוין מיר,
די רעדער דרעיען זיך,
די יאָרן געיען זיך
און אױך מיט זײ גייט אויס דער ייִ ד.

דער שדכן משה-אהרן
װאָס האָט מען דאָ די װעלט צו נאַרן
און צו רײדן אַזױ ֿפאַרשטעלט -
איך בין דער שדכן משה-אהרן,
און ס´שמט מיט מיר די װעלט.
מיך קען אי רײַך ,מיך קען אי אָרעם,
איר קענט מיר גלייבן אױף מיין וואָרט,
אַז איר װעט ֿפאָרן קיין צֿפון אָדער דרום -
טרעֿפט איר מיך תּמיד אויף מײַן אָרט.
אין די ּפערעדניעס האָב איך ֿפײַנט צו אַרן,
ס´מעג בײַם גרעסטן נגיד זײַן!
"ר´ משה-אהרן ,ר´ משה-אהרן,
איך בעט אײַך ,קומט אין זאַל אַרײַן!"
דאָ גיי איך מיט דעם קאַּפעליוש נאָך רער מאָדע,
.
דאָס העלֿפט צום שידוך גאָר אַ סך -
הײבן חײב איך אָן צו ֿפון דער ּפאַגאָדע,
דערנאָך גיי איך איבער צו דער זאַך.
דאָ מוז מען װיסן װי צו דרײען דעם שליסל,
אָט דאָס ֿפאַרשטיי איך אַקוראַט,
דאָ מוז מען זײַן אַ דאָקטער אַ ביסל,
און טאַקע אַ שטיקל אַדוואָקאַט.
דאָ מוז מען װיסן אַלע סעקרעטן
און ווי דער דײַטש זאָגט" :זײַ ניכט דום!"
נעם איך אַרױס אַלע ּפאָרטרעטן
און צעלײג מיך מיט מײַן קראָם...
נומער איינס :קוקט מיט מײַנע אויגן,
קיין מאָל ערגער זאָל ניט זײַן:
זי האָט זיך אונטערגעשּפאַרט מיט דעם עלנבױגן,
קלוימערשט קוקט זי אין בוך ארײַן.
דאָ מעג מען אײַנשטעלן דאָס לעבן,
מען דאַרף נאָר האָבן אַ ביסל קוראַזש,
דאָ גיט מען ֿפוֿפציק טױזנט ,כ´לעבן,

און אַ קוואַרטיר אין בעל-עטאַזש...
וואָס זאָגט איר עּפעס אויף דעם אַנטיקל,
אין אירע אויגן איז דאָ חן אַ סך,
איך וואָלט מיר גענומען אָט דאָס שטיקל,
איך זאָל זײַן אַ בחור ,שווער איך אײַך...
נאָר זי איז משגע מיסתּמא,
איך קאָן איר ניט צוטרעֿפן אַקוראַט:
איף האָב איר געבן אַ דאָקטער ,שרײַט זי" :מאַמע!
נײן ,איך וויל דװקא אַ קאַנדידאַט!"
האָב איך איר אַ קאַנדידאַט געֿפונען,
איך האָב אים אויסגעקראַצט ֿפון ארץ-ישראל -
שרײַט זי" :מאַמע"!  -זי איז ֿפון דעם זינען -
זי וויל ביידע מיט אַ מאָל ...
װאָס זאָל איך אײַך זאָגן ,גלייבט מיר אַלע,
ס´מאַכט זיך ,איך ווער ּפשוט צעדולט:
דאָ גיב אַ חתן ,דאָרט אַ כּלה,
יענעם שיק צוריק דאָס בילד...
טאַטעניו! ביז מען דערלעבט צו הערן,
אַז חתן-כּלה האָבן זיך געזען,
קאָן מען גיכער משוגע ווערן
און ֿפאַרלירן אַלע ציין ...
די קאָן נישט ֿפאָרן  -זי האָט באַקומען דעם קאַטאַר,
בײַ אים האָט זיך צעבראָכן אין װעג אַ ראָד,
די װיל זיך מיט אים זען אין טעאַטער,
...די אַנדערע  -אין אױסלאַנד ,אין אַ באָד
וואָס טױג אייך דאָס ֿפאָרן און דאָס ריּפען -
וואָלט דער ניט ,כ´לעבן ,בעסער געװען
לאָזן זיי גיכער שטעלן אַ חוּפה
און זען װעלן זיי שוין במילא זען.
און אַז דער שידוך איז געלונגען
און איך האָב אין אים גאָר ֿפאַרגעסן גאָר,

הײבן זיי מיך אָן גוט באַזינגען
און צו ֿפאַרשעלטן מײַנע יאָר...
זיי הײבן זיך אָן בײַ די קעּפ צו רײַסן
און צו ֿפאַרשעלטן דאָס געבײן ...
לאָזן זיי זיך רײַסן ,לאָזן זיי זיך בײַסן,
לאָזן זיי זיך אַרױסנעמען די ציין...
צי ווייסן זײ ניט ,אַז גאָט זיצט אויבן
און ֿפירט אונטן מיט זײַן גרויסער האַנט,
און מיך האָט ער צו דער מדרגה רערהױבן,
איך זאָל זײַן אַ שדכן אין גאַנצן לאַנד.
זײַט מיר געזונט ,און טאַקע אַלע,
מיר וועלן זיך נאָך זען מן-הסתּם,
אַז איר וועט דאַרֿפן אַ חתן אָדער אַ כּלה,
קלאַּפט צו מיר אַ טעלעגראַם;
מיר וועלן ,כ´לעבן זיך ניט נאַרן -
איך האָב די סחורה ,איר דאָס געלט...
איך בין דער שדכן משה-אהרן,
און ס´שעמט מיט מיר די גאַנצע װעלט ...

די מחותּנים גײען
מחותּנים גייען ,מחותּנים גײען,
מחותּנים גײען! קינדער,
קינדער ,לאָמיר זיך ֿפרײען ,שאַט נאָר ,שאַט!
דער חתן איז גאָר אַ װוּנדער -
שּפילט אַ װיוואַט דעם חתנ´ס צד!
רעֿפרען:
דזיאַם־דזיאַם ,דזיאַם־דזיאַם!
דזיאַם־דזיאַם ,דירידי ,רידיראַם!
טידל־לידל ,לידל־לידל,
דזיאַם־דזיאַם ,רידי־דיראַם!
מחותּנים גײען אַלע,
אַ טענצעלע אין אײנעם געשװינד;
אוי ,זעט נאָר ,זעט נאָר ,קינדער,
װי זײ טוּפען ,װי זײ טאַנצן אַצינד!
דזיאַם־דזיאַם!
מחותּנים גייען ,מחותּנים גײען,
אָט גייט דער ֿפעטער מענדיק -
מיט װאָס האָבן מיר ֿפאַרזינדיקט?
שאַט נאָר ,שאַט!
ער בלאָזט זיך װי אַן אינדיק -
שּפילט אַ װיוואַט דעם חתנ´ס צד!
רעֿפרען :דזיאַם ...
מחותּנים גייען ,מחותּנים גײען,
אָט גייט דער ֿפעטער קנה,
מיט דער מומע חנה ,שאַט נאָר ,שאַט!
דאָס איז די בעסטע מתּנה -
שּפילט אַ װיוואַט דעם חתן´ס צד!
רעֿפרען :דזיאַם ...

מחותּנים גייען ,מחותּנים גײען!
אָט גייט די שװעסטער ֿפרײדל,
נעמט זי אין רעדל ,שאַט נאָר ,שאַט!
זי דרייט זיך װי אַ דריידל -
שּפילט אַ װיוואַט דעם חתן´ס צד!
רעֿפרען :דזיאַם ...
מחותּנים גייען ,מחותּנים גייען,
רב אלי ,דעם חתן´ס ֿפעטער,
דאָס בײַכל גלעט ער ,שאַט נאָר ,שאַט!
ער איז ֿפעטער ֿפון אַלע ֿפעטערס -
שּפילט אַ װיװאַט דעם חתן´ס צד!
רעֿפרען :דזיאַם ...
מחותּנים גייען ,מחותּנים גײען,
נעמט ביי די הענט זיך אַלע,
דער חתן מיט דער כּלה ,שאַט נאָר ,שאַט!
גאָט זאָל זײַן ממלא -
דעם חתן´ס און דער כּלה´ס צד !
רעֿפרען :דזיאַם ...

דער בֿעכער
טײַערע מלכּה,
געזונט זאָלסטו זײַן,
גיס אָן אין בעכער,
אין בעכער דעם ווײַן!
בים־באָם ,בים־באָם,
בים־באָם ,בים־באָם!
ֿפון דעם דאָזיקן בעכער -
ער גלאַנצט אַזוי שיין! -
האָט געטרונקען מײַן זיידע,
מײַן זיידע אַליין ...
בים־באָם ...
געװען שלעכטע צײַטן,
װי ס´מאַכט זיך אַ מאָל,
נאָר דעם בעכער האָט ער געהאַלטן
אײַזן און שטאָל!
בים־באָם ...
ער האָט משׂמח געווען די קינדער -
באַקענט איז דאָס דיר -
ֿפונעם טאַטן איז דער בעכער
געקומען צו מיד!
בים־באָם ...
טײַערע מלכּה,
געזונט זאָלסטו זײַן!
ֿפאַר װעמען זאָל איך טרינקען
דעם דאָזיקן ווײַן?
בים־באָם ...

לחיים װעל איך טרינקען
ֿפאַר דעם ּפינטעלע יִ יד,
װאָס מוטשעט זיך תּמיד
און װערט קיין מאָל מיד!
בים־באָם ...
לחיים װעל איך טרינקען,
און טאַקע אָן אַן עק,
ֿפאַר די װאָס זײַנען געֿפאָרן
אױף אייביק אַװעק! ...
בים־באָם ...
איך וואָלט טרינקען ֿפאַר מײַנע שׂונאים -
נאָר זאָג זײ ניט אויס!
קוק ,טרערן שּפריצן ֿפון בעכער,
ֿפון בעכער אַרויס ...
בים־באָם ...
זינגט העכער און העכער:
גאָט ,דו ביסט גרױס!
באַהאַלט ,מלכּה ,דעם בעכער -
דאָס לידל איז אױס! ...
בים־באָם ,בים־באָם,
בים־באָם ,בים־באָם!

דער זײדע מיט דער באָבע
(אַכציק ער און זיבעציק זי)
ס´איז הײַנט אַקוראַט געװאָרן ֿפוֿפציק יאָר,
אַז זיי לעבן זיך אין אײנעם ,דאָס אַלטע ּפאָר;
זיי האָבן זיך געעלטערט  -קוקט אײַך צי!
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
באָטש דער זיידע מיט דער באָבן זײַנען קורץ און קליין,
נאָר דער זיידע מיט דער באָבן זײַנען מלא חן:
ער מיטן שּפיצעכיקן בערדעלע ,מיטן גוידערל זי -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
גאָט האָט זיי מיט עושר און מיט כּבֿוד באַגליקט,
אין לעבן האָבן זײ זיך קײן מאָל ניט געקריגט:
נאָר "נאָטעלע" ,נאָר באָבעלע רוֿפן זיי זיך צי -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
זיי זײַנען הײנט געגאַנגען ביידע אין שיל
און האָבן דאָרטן טאַקע געדאַװנט ֿפיל:
גאָט האָט זיי געהאָלֿפן  -ברוך הוא -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
ֿפון דער שול זײַנען זײ אַהײם געגאַנגען גלײַך,
אױֿפן טיש איז שױן געשטאַנען לעקעך אַ סך,
און די אײניקלעך האָבן געװאַרט שױן ֿפון אין דער ֿפרי
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
דער זײדע האָט זיך געװאַשן ֿפון דער זילבערנער טאַץ,
אױֿפגעגאָסן האָט דאָס אײניקל ,איך זאָג אײַך ,אַ שאַץ,
יענטעלע די שװאַרצחנעװדיקע ,אָט־אָ די -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
דער עולם האָט זיך ,קײן עין־הרע ,געזעצט צום טיש,
און אַז מע האָט אױֿפגעגעבן די ֿפײַערדיקע ֿפיש,
האָט אַ דרשה געזאָגט רב הערשעלע־צבֿי -

-

אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
װי דער זײדע איז געװען תמיד אַ ֿפרומער יִ יד,
ייִ דן טון גוטס איז ער קײן מאָל ניט מיד,
דערֿפאַר העלֿפט אים גאָט אי שּפעט אי ֿפרי -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
און װי די באָבע איז געװען אַ װײַבעלע מלא־חן,
דאָס צירונג ּפאַסט איר נאָך איצטער ,זאָגט אַלײן!
די באָבע האָט געטאָן אַ שמייכל דערצי -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
דער עולם האָט גענומען צו ביסעלעך װײַן
און דעם זײדען מיט דער באָבען אין ראָד אַרײַן,
די אײניקלעך האָבן געּפליעסקעט צי -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
מע האָט געזען ,דער עולם זאָל זיך ֿפרי ניט צעגײן,
דער ֿפעטער לײבוש האָט זיך געלאָזט אַ קאָזאַק אַלײן,
די מומע סאָסיע איז געגאַנגען אַקעגן אױף אײן קני -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
אַזױ האָבן זײ געהוליעט ביז האַלבער נאַכט,
 באָבעלע - ,זאָגט דער זײדע - ,אַ גוטע נאַכט! שלאָף מיר געזונט און דעק דיך גוט צי! -אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
דער זיידע איז געווען שױן זײער אַלט,
איז ער אַנטשלאָֿפן געוואָרן באַלד ...
די באָבע האָט ניט געקאָנט מאַכן די אויגן צי -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.
זי האָט זיך דערמאַנט ,אָט־דאָ ליגנדיק אין בעט,
װי מע האָט איר נאָטען ֿפאַר אַ חתן גערעדט,
אַ מוֿפלג איז עד געווען און שיין דערצי -
אַכציק ער ,און זיבעציק זי.

די באָבע האָט אָנגעהױבן דרימלען מיט אַ מאָל,
איר חלום װעל איך אײַך דערציילן אַן אַנדערש מאָל ...
לאָמיר זיי שוין ביידע לאָזן צו רי
אַכציק ער ,און זיבעציק זי ...

כּלה´ניו ,װײן זשע ,װײן!
דו ביסט דעם חתן געֿפעלן,
װאָרעם דו ביסט דאָך שיין און ֿפײַן;
באַלד װעט מען די חוּפה שטעלן,
באַלד וועט די חוּפה זײַן.
אוי ,אַ נייע װעלט װעסטו דערזען,
עּפעס זאָגט מען ,זי איז זײער שיין,
נאָר איך װייס ניט ,צי דאַרֿפסטו זיך ֿפרייען -
כּלה´ניו ,װיין זשע ,װיין! ...
דו וועסט זיך תּמיד דערמאָנען,
װאָס דו האָסט קינדווייז געֿפילט:
אָט דאָ ביסטו געשטאַנען,
אָט דאָרטן האָסט זיך געשּפילט ...
די יונגע יאָרן ֿפאַרשװעכן,
זיי קומען צוריק נישט צו גיין,
אַזױ ֿפאַרגייט אונדזער לעכן -
כּלהניו ,װיין זשע ,װיין! ...
אַז דײַן מאַן װעט טרערן ֿפאַרגיסן,
ֿפאַרביטערט װעט זיין דאָס האַרץ,
זאָלסטו אים זיין לעבן ֿפאַרזיסן,
ֿפאַרגרינגערן זיין שמאַרץ!
דיינע קינדערלעך זאָלסטו געבן
אונדזער אומגליק גוט צו ֿפאַרשטיין;
אַז װיינען הייסט בײ אונדז לעבן ...
כּלהניו ,װיין זשע ,װיין! ...
דעם חתן ֿפירט צו דער כּלה,
באַשיט אים מיט בלומען גיך!
אָט װעלן מיר בעטן אַלע,
ער זאָל דיר זיין מצליח!
װוּ דו װעסט זיך װענדן און קערן,
זאָל גאָט ֿפאַר דיר תּמיד שטיין,
ער זאָל דײַנע טרערן דערהערן -

כּלהניו ,װיין זשע ,װיין! ...

דאָס ליד ֿפון דעם ברױט
גרױסער גאָט ,מיר זינגען לידער -
אונדזער הילף ביסטו אַלײן!
נעמט צונױף די סנאָּפעס ,ברידער,
ביז די זון װעט אונטערגיין!
לאָז די זון אונדז ברענען ,בראָטן,
זי האָט אונדז געשיינט צום גליק;
זעט ,דאָס ברויט איז אונדז געראָטן
קינדער ,קיין מאָל ניט צוריק!
גרױסער גאָט ,דו העלֿפסט דעם מענטשן,
װען ער רוֿפט צו דיר אין נױט,
זאָלסט אונדז ווײַטער טאַקע בענטשן
מיט הצלחה און מיט ברויט!
נעמט צונױף אייך אַלע אין איינעם,
נחת האָבן מיר שוין ֿפיל,
און דעם גאָלדענעם קראַנץ דעם שיינעם
ֿפון די זאַנגען טראָגט אין שיל!
לאָזן אונדזערע קינדער װיסן
ֿפון אַ לעבן אױף דער װעלט,
אַז דאָס ברױט און יעדער ביסן
איז ֿפון אונדזער אייגן ֿפעלד!

דער װינטער
אוי ,העלֿפט מיר ,קינדער ,אונטער,
קיין כּוחות איז ניטאָ!
געקומען איז דער װינטער,
דער װינטער איז שוין דאָ!
ער ֿפרעגט קיינעם קיין דעות,
ער קומט צו זיך אַהיים,
מיט װייסע באָרד־און־ּפאות,
מיט דער װייסער ,גראָער ברעם.
דורך טאָל און װעלדער יאָגט ער,
געהױקערט צו דער ערד;
מיט זיך אַ בעזעם טראָגט עד
און קערט ,און קערט ,און קערט...
מיט שניי געבעט די ֿפעלדער,
ֿפאַרֿפרױרן שטייט דער וואַלד;
די ֿפעלדער און די װעלדער
זיי ברומען" :קאַלט ,ס´איז קאַלט!"
אין בעט ליגט קראַנק מיין שיינדל,
מיט איר  -דאָס קליינע קינד;
ניטאָ אין שטוב קיין שּפענדל,
אין ֿפענצטער וויינט דער ווינט...
ער שװײַגט ,דער אַלטער זיידע,
ער מאַכט זיך נישט ֿפון דעם;
ער לאַכט אין ֿפױסטן ביידע
און שאָקלט מיט דער ברעם...
ער װיל קיינעם ניט שױנען,
כאָטש שרײַ ,כאָטש װיין אָן שיעור;
װוּ צער און עלנט װױנען,
דאָרט קלאַּפט ער אין דער טיר ...

דאָס ֿפרײלעכע שנײַדערל
אַז די יום־טובֿדיקע טעג הײבן אָן זיך צו באַװײזן,
װער איך בײַ זיך אַ גדול;
איך לײג מיר אַװעק מיין שער און מײַן אײַזן
און וווּ איך האָב אַ נאָדל.
אױֿפגעהערט נײען ,אַרבעט זוכן,
האַרצעדיקער טאַטע!
אַ גלעזעלע װײַן אום יום־טוֿפ צו ֿפאַרזוכן,
איז בעסער װי צו לײגן אַ לאַטע...
אַז דער יום־טאָבֿ קומט ,ווערט מיר אַ ביסל
ֿפריילעכער אױף דער נשמה;
און בֿפרט אַז גאָט גיט ,ס´איז דאָ אין דער שיסל,
װערט דאָך דאָס לעבן אַ נחמה...
דאָס האַרץ איז זיך ּפשוט טאַקע מחיה,
ניטאָ קיין הריזאָטע;
מיין חנה´לה טוט אָן מלכושים נייע
און איך  -די נײַע קאַּפאָטע...
די קינדערלעך  -זאַט ,ס´איז ּפשוט אַ חידוש,
זיי שּפילן אין אקח און מקח ...
נאָך דער שיל מאַך איך אַ גוטן קידוש
און ֿפאַרבײַס מיט קאָרענעם לעקעך.
צו די ֿפיש האַב איך נישט קײן טענות,
זיי זײַנען גוט געֿפעֿפערט און געזאַלצן- ,
אַז מע נעמט זײ אין מױל  -לעבן זאָל חנה! -
װערן זיי ממש צעשמאָלצן...
דאָס גלעזעלע װײַן איז לױטער ,װי דער הימל,
און װאַרעמט ,װי אַ ּפעלץ אין װינטער:
נאָך דעם בענטשן כאַּפ איך אַ גוטן דרימל,
מײן חנה´לה כאָרכלט אונטער...
דאַן כאַּפ איך מיך אױף  -ס´איז נישט קײן װוּנדער -
מע טאָר ניט קײן צײַט ֿפאַרלירן:
נעם איך מיר מײן חנה´לה מיט בײדע קינדער

און גײ מיר אױֿפן שליאַך שּפאַצירן.
אַז די יום־טובֿדיקע טעג הײבן אָן צו ֿפאַרגײן,
האַרצעריקער טאַטע!
װידער שנײַדן ,װידער נײען
און װידער לײגן אַ לאַטע...
װידער ציט זיך דאָס אַלטע לעבן,
צי האָסטו ניט װאָס צו ֿפאַרבײַסן?...

לשנה הבאה בירושלים
צי װײסט איר ,װי עס הײסט דאָס אָרט?
די זון גײט קײן מאָל ניט אונטער דאָרט,
איך װעל אײך זאָגן מיט אײן װאָרט:
ציון הײסט דאָס אָרט.
שרײַט זשע ,קינדער ,צום בּורא שמים:
"לשנה הבאה בירושלים!"
איר זעט דאָך ,קינדער ,מן הסתּם:
די זון ,זי שּפיגלט זיך אין ים;
דאָס שּפיגלט זיך אונדזער גליק -
גייט נאָר טוט אַ קיק!
שרײַט זשע ,קינדער...
דערמאָנט אײך ,קינדער ,נאָר אין דעם,
אַז מיר וועלן זיין אין אונדזער היים,
װעט זיך ניט גיסן קיינמאָל ניט
קיין ייִ דיש ,ייִ דיש בליט!
שרײַט זשע ,קינדער...
אין ציון ,אונדזער הייליק אָרט,
װעלן מיר בלומען זייען דאָרט,
ביימער ביזן הימל הױך
און אתרוגים אױך!
שרײַט זשע ,קינדער...
ֿפילן װעלן מיר ניט קיין נױט,
גאָט װעט אונדז געבן תּמיד ברױט;
יעדעס ֿפעלד מיט ברויט באַשיט -
גיט קיין עין־הרע ניט!
שרײַט זשע ,קינדער...

אַז אַ ֿפרעמדער װעט קומען אין אונדזער לאַנד,
װעלן מיר אים ֿפרײַנטלעך געבן די האַנט;
נאָר דער קען יענעמס צער ֿפאַרשטיין,
װער עס האָט געליטן אַליין!
שרײַט זשע ,קינדער...

ציון
ֿפון דער היים ֿפאַריאָגטֿ ,פאַרטריבן,
און אין האַרצן מיט אַ ווינד,
בין איך אַליין דאָ ֿפאַרבליבן
אָן אַ קינד און אָן אַ רינד.
אַלע זײַנען זיך צעֿפאָרן,
דער אַהער און דער אַהין,
און אױף מײַנע אַלטע יאָרן
זינג איך מיר אַ ליד ֿפון ציון.
ציון ,ציון ,גרויסער נאָמען,
ציון ,ציון ,הײליק וואָרט!
אַלטע בײמער ,שיינע בלומען
װאַקסן אױף דײן הייליק אָרט.
ציון ,דו װעסט אייביק בליען,
גרױסער גאָט דו ביסט אין ציון!
ציון ,דו ביסט גרױס ביי גאָט.
גרױסער גאָט ,זאָלסט מיר באַשערן
צוצוֿפאַלן צו דײַן ערד,
און ֿפאַרגיסן הייסע טרערן,
אויב איך בין בײַ דיר דאָס װערט;
צוצוֿפאַלן צו די קבֿרים,
צו דער װאַנט ֿפון דעם געװײן...
אױ ,כ´בין אָבער אַלט און אָרעם,
ציון װעל איך שױן ניט זען...
כ´װעל ֿפאַר אייך דאָ ,קינדער ,בעטן
גאָט דעם זיסן ֿפרי און שּפעט,
ער זאָל אײך אַהין באַגלײטן,
װי ער האָט אונדז אַמאָל באַגלײט;
און אין ציונ´ס גרױסן נאָמען,
און אין ציונ´ס הייליק וואָרט,
נײע בײמער ,נײַע בלומען
זאָל ער לאָזן װאַקסן דאָרט!

אַז איך וועל אין קבֿר ליגן,
װעט אַ ֿפײגעלע צוֿפליען,
און װעט זינגען אָט דעם ניגון
און דאָס לידעלע ֿפון ציון:
ציון ,ציון ,גרױסער נאָמען!
ציון ,ציון ,הײליק װאָרט!
כ´האָב ֿפון דאָרט געבראַכט די בלומען,
און אַ צװײַגעלע ֿפון דאָרט.
"אָט דאָס צװײגעלע דאָס גרינע,
האָב איך דיר ֿפון דאָרט געבראַכט,
וווּ עס שײנט אונדזער אמונה,
אונדזער קרוין און אונדזער ּפראַכט.
דאָרט איז קיין מאָל ניט קיין קעלט,
װײַל די זון גייט דאָרט ניט אונטער
און באַשײַנט די גאַנצע וועלט!...

שמחת־תּורה
קינדער ,מיר האָבן שמחת־תּורה,
שמחת־תּורה אויף דער גאַנצער װעלט!
תורה איז די בעסטע סחורה -
אַזוי האָט דער רבי מיט אונדז געקנעלט.
רעֿפרען:
אױ־װײ ,אױ־אױ־אױ!
ֿפרײלעך ,קינדער ,אָט אַזױ!
רענדלעך שיטן זיך ֿפון די זעק -
ֿפרײלעך אָן אַן עק!
כאָטש איך בין מיר אַן אָרעם ייִ דל,
און עס דאַרט מיר גוט דער מוח,
שמחת־תּורה זינג איך אַ לידל
און מאַך אַ גוטע כּוסע אױך...
רעֿפרען :אױ־װײ... ,
דבֿורה ,גיב מיר די נײַע קאַּפאָטע,
איך װעל זי אָנטאָן טאַקע אַצינד,
אין װיל דיר זאָגן :אַלצדינג איז בלאָטע,
אַבי מ´איז ,ברוך־השם ,געזונט! ...
רעֿפרען :אױ־װײ... ,
דבֿורה ,גיב זשע נאָך אַ גלעזל
ֿפון דעם ינם־טובֿדיקן װײַן!
װאָס האָסטו אַראָּפגעלאָזט דאָס נעזל? -
אַ רוח אין מײַנע שׂונאימס טאַטן אַרײַן!
רעֿפרען :אױ־װײ... ,
אױ־װײ ,דבֿורה ,װאָס האָסטו מורא? -
כ´בין אַ ביסל ֿפרײלעך ,כ´קאָן ניט שטײן? -

דבֿורה־לעבן ,אום שמחת־תּורה
װער איז ניט ֿפרײלעך ,זאָג אַלײן!
רעֿפרען :אױ־װײ... ,
צי עס דרייען זיך מיט מיר די גאַסן?
צי עס דרייט זיך מיט מיר די שטוב?
דבֿורה ,אָט האָסטו באמת גענאָסן -
לעבן זאָלסטו ,דאָס לעבן איז ליב!...
רעֿפרען :אױ־װײ... ,
שמחת־תּורה ֿ -פון גאָט אַ מתּנה -
זאָל אונדז תּמיד הייליק זײַן!
אֿפילו די שטערן מיט דער לבֿנה
זײַנען געגאַנגען טרינקען װײַן ...
רעֿפרען :אױ־װײ... ,
קינדער ,מיר האָבן שמחת־תּורה,
שמחת־תורה אויף דער גאַנצער וועלט!
תורה איז די בעסטע סחורה -
אַזוי האָט דער רבי מיט אונדז געקנעלט.
רעֿפרען :אױ־װײ... ,

גאָט איז אַ ֿפאָטער
כאָטש כ´בין ֿפאַרשאָלטן דאָ ֿפון יעדן,
אױ ,אױ ,אױ!
כאָטש כ´לעב אין צרות און אין לײַדן,
אָט אַזוי!
נאָר ווי ֿפאַרן עמוד
זינג איך תּמיד:
גאָט איז אַ ֿפאָטער ,אױ ,אױ ,אױ!
איר שלאָגט מיך מיט אײַזערנע ריטער,
אוי ,אוי ,אױ!
איר מאַכט מײַן לעבן שווער און ביטער,
אָט אַזוי !
נאָר בנאמנות
ס´איז אָן סֿפקות
גאָט איז אַ ֿפאָטער ,אוי ,אוי ,אוי!
איר מעגט מיך מוטשען ,מיר דערקוטשען,
אוי ,אוי ,אױ!
מיך שלאָגן ,יאָגן ,שטעכן ,ברעכן,
אָט אַזוי!
אוי וויי ,אוי װײ!
גם זו לטובה,
גאָט איז אַ ֿפאָטער ,אוי ,אוי ,אוי!
איך קאָן קײן ברויט די קינדער געבן,
אוי ,אוי ,אוי!
ס´איז גאָר אַ וווּנדער ווי זיי לעבן,
אָט אַזוי!
אוי ,ניטע ,קינדער,
ס´איז ניט קיין װוּנדער:
גאָט איז אַ ֿפאָטער ,אוי ,אוי ,אוי!
צי´ז אונדזער מזל שוין באַגראָבן,
אוי ,אוי ,אױ!

צי וועלן מיר אױף שבת האָבן,
אָט אַזוי!
אוי ,דבֿורה לעבן,
גאָט וועט געבן:
גאָט איז אַ ֿפאָטער ,אוי ,אוי ,אוי!
דער ֿפעטער ּפסח קומט צו לויֿפן,
אוי ,אױ ,אױ!
גייּ ,פרוּוו אויף יום־טובֿ מצות קויֿפן,
אָט אַזוי!
אוי ,דבֿורה ,דבֿורה,
האָב ניט מורא:
גאָט איז אַ ֿפאָטער ,אוי ,אױ ,אוי!
דער װינטער איז מיט כּעס געקומען,
אוי ,אױ ,אוי!
צוויי שײַטלעך האָלץ וווּ וועלן מיר נעמען,
אָט אַזוי!
וואָס הער איך וועלטן,
ֿפרעסט און קעלטן? -
גאָט איז אַ ֿפאָטער ,אוי ,אוי ,אוי!
דו ווייסט דער ווינטער וועט ֿפאַרֿפליִ ען,
אוי ,אוי ,אוי!
איך זע ,די זון גייט־אויף אין ציון,
אָט אַזוי!
ֿפון הייסע טרערן
וועט וואַרעם װערן -
גאָט איז אַ ֿפאָטער ,אוי ,אוי ,אוי!
ֿפון הייסע טרערן
וועט וואַרעם ווערן -
גאָט איז אַ ֿפאָטער ,אױ ,אוי ,אוי!

אַ ייִ דיש ליד ֿפון רומעניע
אַז מען צאַּפט ֿפון מיר דאָס בלוט אַרויס
און מען מוטשעט מיך ּפאַמעלעך,
לאַך איך מיך גוט ֿפון מײַנע שׂונאים אויס
און גיי מיר גאָר אַ ֿפריילעך!
איך טאַנץ ווי דער חתן מיט דער כּלה -
ּפליעסקעטּ ,פליעסקעט ,אַלע!
אַז מען צאַּפט ֿפון מיר דאָס בלוט אַרויס
און מען מוטשעט מיך ּפאַמעלעך,
לאַך איך מיך גוט ֿפון מײַנע שׂונאים אויס
און גיי מיר גאָר אַ ֿפריילעך!
ס´איז געװען אַמאָל אַן ערגערע צײַט,
גלײַבט מיר ,בנאמנות.
ֿפון דעם טויט זײַנען מיר געווען ניט װײַט,
נאָר גאָט האָט געהאַט רחמנות:
געשלאָגן האָט ער אַלע כלאָּפעס,
געֿפאַלן זײַנען זיי ווי סנאָּפעס ...
ס´איז געווען אַמאָל אַן ערגערע צײַט,
גלײַבט מיר ,בנאמנות.
ֿפון דעם טויט זײַנען מיר געװען ניט ווײַט,
נאָר גאָט האָט געהאַט רחמנות:
אַװדאי איז אונדז געוועזן גוט ...
וואָס האָט מען דאָ צו קלערן -
מע האָט זיך געבאָדן אין אונדזער בלוט
און אין אונדזערע טרערן.
נאָר ייִ דישע זין און טעכטער
האָבן געמאַכט ֿפון דעם אַ געלעכטער!
אַוודאי איז אונדז געװען גוט...
װאָס האָט מען דאָ צו קלערן -
מע האָט זיך געבאָדן אין אונדזער בלוט

און אין אונדזערע טרערן.
לאָז מען מוטשען מיך אֿפילו מער
זאָג איך דיר צו ,אױֿ ,פאָטער,
איך װעל ניט ֿפאַרגיסן קײן אײנציקן טרער,
איך הער זיי װי דער טאָטער!
זאָגט ,וואָס האָב איך מורא? -
גאָט איז אונדזער תּורה!
לאָז מען מוטשען מיך אֿפילו מער
זאָג איך דיר צו ,אויֿ ,פאָטער,
איך װעל ניט ֿפאַרגיסן קײן אײנציקן טרער,
איך הער זײ װי דער טאָטער!
װאָס־זשע דאַרף מען ,ברידער ,אומעטיק זײַן?
עס איז אַן עבֿרה ,כ´לעבן ,אַ גרױסע -
אַמער טראָגט אַרײַן אַן עמער ווײַן,
לאָמיר בעסער מאַכן אַ כּוסה!
זיך מוטשען און זינגען לידער -
ּפליעסקעטּ ,פליעסקעט ,ברידער!
וואָס־זשע דאַרף מען ,ברידער ,אומעטיק זײַן?
עס איז אַן עברה ,כ´לעבן ,אַ גרױסע -
אַמער טראָגט אַרײַן אַן עמער װײַן,
לאָמיר בעסער מאַכן אַ כּוסה!

דאָס טרױערליד
זינגער :קאַלט אין יעדן אבר,
ֿפינצטער ווי אין קבר,
הונגער ,צער און נױט ...
שװאַרצע וואָלקנס שװעבן,
שוואַרץ איז אונדזער לעבן ...
אוי ,דאָס איז דער טױט!
כאָר :לאָמיר ,ברידער ,שלעּפן,
לאָמיר ,ברידער ,שלעּפן
דעם גלות ,װי ער איז גרויס!
ביז די שעה װעט שלאָגן,
ביז די שעה וועט זאָגן,
אַז דאָס ליד איז אויס!
זינגער :גרויס איז אונדזער לײדן,
צער אונדזער גן־עדן
און אין צרות רײך.
גיסט אײך ,גיסט אײך ,טרערן,
באַלד װעט ֿפון אייך ווערן
בלוט אַ גאַנצער טייך.
כאָר :לאָמיר ,ברידער ...

דער אמת
לאָמיר דעם אמת ,ברידער ,זינגען,
ווײַט ,הױך זאָל אויף דער װעלט ער קלינגען!
אויף אמת שטייט דאָס גאַנצע לעבן,
דעם אמת האָט אונדז גאָט געגעבן!
אמת! אמת!דעם אמת האָט אונדז גאָט געגעבן!
דער אמת איז די הייליקע תּורה -
זאָגט הויך דער װעלט דאָס װאָרט אָן מורא;
ווי באַלד דער מענטש װעט בעסער ווערן,
װעט אויך די גאַנצע וועלט דאָס שווערן.
אמת! אמת!וועט אױך די גאַנצע וועלט דאָס שװערן.
אוי ,וויֿפל טרערן איז ֿפאַרגאָסן!
אוי ,וויֿפל טייכן בלוט געֿפלאָסן!
נאָר ֿפאַר דעם טויט און אונטער שטיינער
בלײַבט אונדזער שירה :גאָט איז איינער!"
 אמת! אמת!בלײַבט אונדזער שירה" :גאָט איז איינער!
דאָס װייס דער מענטש ,דאָס װייס דער מינדסטער:
אָן אמת איז דאָס לעבן ֿפינצטער,
אָן אמת איז דער מענטש אַ קרבן,
אָן אמת איז ער ווי געשטאָרבן!
 אמת! אמת!אָן אמת איז ער ווי געשטאָרבן!
כאָטש ווײַט ֿפאַריאָגט ,כאָטש װײט ֿפאַרטריבן,
דער אמת איז אונדז ֿפאָרט געבליבן,
ער איז ֿפאַר אונדז אַ קול מבֿשר,
ער קומט װי בוימל אויף דעם וואַסער.
 אמת! אמת!ער קומט ווי בוימל אויף דעם וואַסער,

לאָמיר דעם אמת ,ברידער ,זינגען,
װײַט ,הויך זאָל אויף דער וועלט ער קלינגען!
אויף אמת שטײט דאָס גאַנצע לעבן,
דעם אמת האָט אונדז גאָט געגעבן!
אמת! אמת!דעם אמת האָט אונדז גאָט געגעבן !

דער חלום
 1.דאָרטן אונטער דעם בױם,
שלאָֿפט זיך רויִ ק דער ייִ ד.
אױ ,זײַן ּפנים איז שוואַרץ,
יעדער אבֿר איז מיד;
יעדער אבֿר איז מיד
און צעבלוטיקט די ֿפיס ...
נאָר ער שלאָֿפט אַזױ שטאַרק,
נאָר ער שלאָֿפט אַזוי זיס...
ער איז איצטער אין װעג,
אי בײַ טאָג ,אי בײַ נאַכט,
ער איז איצטער אין וועג,
אי ֿפאַרשטויבט ,אי ֿפאַרשמאַכט,
יעדער אבֿר איז מיד
און צעבלוטיקט די ֿפיס,
נאָר ער שלאָֿפט אַזוי שטאַרק,
נאָר ער שלאָֿפט אַזױ זיס.
רעֿפרען:
ניטע ,װעקט אים ניט אויף -
ווױל דעם אָרעמען ייִ דן!
גייט ֿפאַרבײַ! גײט אַװעק!
לאָזט אים רוען צוֿפרידן!
אין שלאָף ֿפילט ניט ּפער מענטש
אַזוי ביטער דעם שמאַרץ,
אין שלאָף רוט די נשמה,
דאָס ֿפאַרביטערטע האַרץ ...
 2.און עס חלמט זיך אים:
גרינע ֿפעלדער אין טאָל,
בלומען בליִ ען אױף זיי
אָן אַן עק ,אָן אַ צאָל,
און וואָס טיֿפער ער גײט,
אי וואַלד־אויס ,אי װאַלד־אײַן,
שײנט די זון אויף אים מער,

מיט איר ּפראַכט ,מיט איר שײַן,
ער דערמאָנט זיך אַצינד
אין אַמאָליקער צײַט,
וויֿפל צער ,וויֿפל לײַד,
ער האָט ,נעבעך ,געהאַט...
ס´איז ֿפאַרשוווּנדן די צײַט
און ֿפאַרװײט ווי דער רויך...
און די זון ,נאָר זי שײנט,
און זי שּפיגלט זיך הויך.
רעֿפרען :ניטע ,װעקט אים ניט אויף ...
 3.און עס חלומט זיך אים
גאָר אַ נײַע מין װעלט,
אַזוי גרױס ווי די וועלט,
זעט ער ,ציט זיך אַ ֿפעלד;
ידן שנײַדן און זאַמלען
און בינדן דאָס ברויט,
דער זון זעצט זיך,
דער הימל איז ֿפײַערדיק רויט.
און זײ רוֿפן צו גאָט:
"מיט דײַן האַנט ,מיט דײַן מאַכט,
מיט דײַן גדולה ,אָ גאָט,
דײַן גבֿורה און ּפראַכט,
האָסט אָּפגעטײלט טאָג ֿפון נאַכט,
גרויסער גאָט!"
און דער באַרג און דער טאָל
זינגען אַלע "אחד!"
רעֿפרען :ניטע ,װעקט אים ניט אויף ...
 4.און עס חלומט זיך אים,
אַז ס´איז יום־טוב אַצינד,
און ער זיצט אין דעק היים
מיט זײַן ווײַב ,מיט זײַן קינד,
ס´איז אַ ברכה ֿפון גאָט -

ער האָט יום־טוב געמאַכט,
און ער שמייכלט צום קינד,
און ער קושט עס ,און לאַכט.
און ער זאָגט צו צום קינד:
"דו ווייס קיינמאָל קיין נױט!"
און ער זאָגט צו דעם קינד:
ווייס קיין צער ,קיין ּפײן!"
און ער זאָגט צו דעם קינד:
"ֿפאַר דיין קאָּפ זאָל מיר זיין!"
רעֿפרען :ניטע ,װעקט אים ניט אויף ...

שטײ אױף!
די זון שטייט הויך ,די וועלדער בליִ ען,
ֿפון צֿפון װײט אַ קילער װײנט:
שטײ אױף מײַן האַרץ  -ניט װײַט איז ציון,
געשלאָגן האָט די שעה אַצינד.
כאָר :שטײ אױף ,מײַן האַרץ ,און האָב ניט מורא,
ניט יאָגן וועט נאָך דיר דער ֿפײַנט -
ֿפאַר דיר װעט גײן די הייליקע תּורה
און אויסגעשטרעקט װעט זײַן מײַן האַנט.
דו האָסט גענוג ,מײַן האַרץ ,געליטן,
אויף יעדן שריט ,אויף יעדן טריט;
האָסט ניט געהאַט קײן טאָג ,קיין גוטן,
דו האָסט גענוג ֿפאַרגאָסן בלוט.
כאָר :שטײ אױף ,מײַן האַרץ ...
דו האָסט געװײנט ,דו האָסט געבעטן,
כ´האָב דיר דערהערט אין מײַן געצעלט -
איך האָב צעבראָכן דײַנע קייטן,
איך האָב געעֿפנט דיר די וועלט.
כאָר :שטײ אױף ,מײַן האַרץ ...

די טעכטער ציונס זינגען
קאַנטאָר:
אױ ,הער ישראל ! אָט דאָס איז אונדזער הייליקע תּורה,
ֿפאַרבאָרגן אין איר ליגט דאָס הייליקע געבאָט.
די וועלט האָט געוואָלט אונדז ֿפאַרשטויסן אָן מוראָ,
נאָר אַנדערש האָט גאָט מיט זײן ווילן געדאַכט,
גרויסער גאָט!
ס´גיסט מער קיין בלוט און דאָס האַרץ שלאָגט אָן
ּפחד ,אָן מורא.. .
ֿפרײַ ביסטו אַצינד מיט דײן ווײב ,און מיט דײַן קינד -
װױל איז דיר!
די שׂמחה איז גרויס  -ס´איז באמת אַצינד שׂמחת
תּורה!
װי העל שײַנט די זון  -ס´איז אוממעגלעך צו קוקן
אין איר!
די מײדלעך און קינדער מיט בלומען גײען אַראָפּ פֿון דעם באַרג.
זײ האַלטן בלומען און גירלאַנדעס .זײ טאַנצן און זינגען.
די טעכטער ציונ´ס זינגען,
די זיסע לידער קלינגען,
ווי באַלד די לידער קלינגען -
בליט אױף ביז נאַכט דאָס ֿפעלד.
די זון קומט צו דערמאַנען
די נאַכט" :אַװעק ֿפון דאַנען -
איך מוז די װעלט באַשײנען...
אָן מיר איז ניט קײן װעלט!"
טענץ
די הימלען זײַנען אָֿפן,
די נאַכט איז װײט אנטלאָֿפן -
מיט לעבן און מיט האָֿפן

ווערט ליכטיק דאָרט אין װאַלד...
די טעכטער ציונ´ס זינגען,
.
די זיסע לידער קלינגען,
װי באַלד די לידער קלינגען,
דאַן ֿפרייט זיך יונג און אַלט.
די זון שטייט הויך ,די װעלדער בליִ ען,
דער ירדן וויגט זיך שטילערהייט.
און דער לבנון קוקט אויף ציון -
די אַלטע מוטער ווײנט ֿפאַר ֿפרייד.

שװאַרצע װאָלקנס זע איך
שוואַרצע וואָלקנס זע איך ציִ ען,
גאָט ווייס וווּהין זיי גייען ...
אֿפשר גייען זיי קײן ציון,
דאָרט די מאַמע צו זען ...
זי צו זען און איר צו זאָגן
ֿפון דעם האַרץ אַרויס,
ווי מיר וויינען און ווי מיר קלאָגן,
און װי דאָס חיות גייט אַרויס.
אײַנגעהילט אין אַ דעקטוך ,אַ שווערן,
זיצט די מאַמע אויף דער ערד -
דאָ זיצט זי שבעה און גיסט הייסע טרערן,
גאָט האָט אַוודאי געהערט.
דעק אָּפ דײַן דעקטוך ,טײערע מאמע,
לאָז אונדז דיך צו זען,
אַז דו וויינסט אַזוי ביטער  -מן הסתּמא
איז אַן אומגליק געשען.
ווי זאָל איך ניט װײנען ,װי זאָל איך ניט קלאָגן,
און זיצן דאָ אויף דעם אָרט -
אַז מ´האָט געהאַרגעט ,געקוילעט ,געשלאָגן
מײַנע קינדער דאָרט?

די נאַכט
ס´איז ֿפינצטערֿ ,פינצטער ,וואָלקנס שטייען,
זיי האָט דער קאַלטער ווינט געבראַכט;
אין הימל איז קיין שײַן צו זען,
אַראָּפגעלאָזט האָט זיך די נאַכט.
ֿפאַרלױרן האָט די וועלט איר נאָמען,
ֿפאַרֿפינצטערט ליגט זי ,ווי ז´איז גרױס;
ֿפאַרוויאַלעט ליגן אַלע בלומען,
געשטאָרבן ליגט די לעצטע רויז.
די ביימער ֿפון דעם װאַלד ,דעם אַלטן,
זיי האָבן זיך צו דר´ערד געלענט,
די חיות האָבן זיך באַהאַלטן,
און ,אוי ,דער מענטש האָט זיך צעווײנט.
װאָס קען די נאַכט דעם מענטשן געבן?
וואָס קען אים געבן װיסטע קעלט?
ֿפאַרוויסטֿ ,פאַרֿפינצטערט איז דאָס לעבן,
ֿפאַרוויסטֿ ,פאַרֿפינצטערט איז די וועלט.
די שײן ,דער טאָג האָט זיך ֿפאַרבאָרגן.
עס וויינען ,קלאָגן בערג און טאָל:
צי קומען וועט אַ מאָל דער מאָרגן?
צי קומען וועט דער טאָג אַ מאָל?
ווי לאַנג וועט זײַן דער טאָג ֿפאַרבאָרגן?
"וואָס הערט זיך ,וועכטער ,מיט דער נאַכט?"
דער וועכטער זאָגט" :עס קומט דער מאָרגן,
ווי לאַנג עס זאָל זײַן די נאַכט "...

נאָך איר
ניט אַזוי דער טאָג ,דער שיינער,
האָט מיך צוגעצױגן,
װי דיין ּפנים ,דימענט רײנער,
דײַנע זיסע אויגן.
ניט אַזוי די זיסע בשׂמים
ֿפון די גרינע וועלדער,
ווי דײַן שיינקײט אונטער בלומען
אויף די ווײַטע ֿפעלדער.
ניט אַזוי די טרויער־טענער
ֿפון די הימל־שטערן,
ווי דײַן ליד ,וואָס האָט ֿפון שטיינער
אויסגעריסן טרערן.
ס´לעצטע מאָל האָסטו געזונגען -
װאָלט איך דעמאָלט װיסן!
האָסט דאָס האַרץ מיר דורכגעדרונגען
און עס אױסגעריסן ...
איז דאָס אומגליק ֿפאָרט געקומען,
מיך צו דר´ערד געבױגן,
און אויף אײביק צוגענומען
מיינע זיסע אױגן! ...
דו האָסט מיר געזונגען לידער,
כ´וועל זיי שוין ניט הערן,
ֿפון דעם ליידֿ ,פון דיינע ברידער
און ֿפון זייערע טרערן.
וואָס זשע שײַנט דער טאָג ,דער שיינער,
און די הימל־שטערן?
אַז איך בין געבליבן איינער,

איך מיט מײַנע טרערן ...

די װעלט
קוקט אייך צו צו דער וועלט ,צו דער שײנער:
זי איז יונג און זי שײַנט און זי בליט;
שוין באַזונגען די וועלט האָט ניט איינער
אין זײַן ֿפריילעכן ,רוישנדן ליד.
ֿפון איר טיף ביז די ליכטיקע שטערן
גייט אַ ֿפריילעך געזאַנג אויף דער וועלט;
באַרג און טאָל גיסן ֿפריידֿפולע טרערן,
יעדעס ביימעלע ֿפרײט זיך און קוועלט.
און די זון גייט דאָ קיינמאָל ניט אונטער,
און זי קוקט ֿפון דעם הימל אַראָּפ;
בלומען בליען אי זומער אי ווינטער,
און די צװײַגן  -זיי װיאַנען ניט אָּפ.
דער מענטש לעבט זיך אין ֿפרײד ,אין נחמה,
אױף דערויף איז דאָס לעבן געשטעלט;
אױ ,די װעלט איז אַ יונגע נשמה,
ווייל ס´איז יעדע נשמה אַ וועלט.
קוקט אײַך צו צו דער װעלט ,צו דער שײנער:
זי איז אַלט ,זי איז מאַט ,זי איז מיד;
שוין באַקלאָגט האָט די וועלט ניט איינער
אין זײַן טרױעריק ,וויינענדיק ליד.
אין איר טיף ליגן אוצרות ֿפאַרבאָרגן:
ס´איז דאָ דימענטןּ ,פערל  -אַ שרעק ...
נאָר איר האַרץ איז ֿפאַראוּמערט מיט זאָרגן,
שטענדיק וויינט זי און קלאָגט אָן אַן עק.
ֿפון די אוצרות  -וואָס קען ֿפון זיי װערן?
אַז דאָס לעבן איז ביטער און שווער!
יעדער דימענט צעגייט זיך אין טרערן.
יעדער ּפערל צעגייט אין אַ טרער ...

דער מענטש ֿפירט מיט דעם גליק אַ מלחמה,
נאָר דאָס גליק איז ֿפאַרהאַנגעןֿ ,פאַרשטעלט ...
אוי ,די װעלט איז אַן אַלטע נשמה,
ווײל ס´איז יעדער נשמה אַ וועלט.

דאָ אױף דער ּפריזבע
דאָ אויף דער ּפריזבע בין איך געזעסן
און איך האָב אַ ֿפײגעלע געזען,
עס האָט זיך זײַן קערנדל רויִ ק געגעסן,
געזונגען ,געשּפרונגען מלא חן.
אָבער איך זיץ דאָ באַוואַשן מיט טרערן,
עמערװײז צאַּפט זיך ֿפון מיר דאָס בלוט;
גאָטעניו ,זאָלסט מײַן תּֿפילה דערהערן,
וואָלסט מיך גענומען צו זיך די מינוט.
ווײַן־סוחרים זיינען צום טאַטן געקומען,
און איך האָב געהערט וואָס זיי האָבן געשמועסט,
דו האָסט אַן אַנדער ווײַב דיר גענומען
און מיינע יאָרן ֿפארוויסט.
דו האָסט געלאָזט מיך מיט צװײ ּפיצלעך קינדער,
און דאָס דריטע איז אונטער דעם האַרץ;
זיי זוכן ,זײ ֿפרעגן יעדער באַזונדער:
וווּ איז דער טאַטע?  -גרױס איז דער שמאַרץ.איך קען מיר קײן אָרט דאָ אַצינד ניט געֿפינען,
אַזױ האָסטו מיין וועלט ֿפאַרשטערט;
נעם איך מיר רויטע ֿפעדער שּפינען,
ווערן זײ שוואַרץ אַזױ ווי די ערד.
ֿפון מײַנע טרערןֿ ,פון מיינע װייען,
גייען מײַנע כוחות צוביסלעכװייז אויס;
וויל איך דעם קינד אַ ּפאָר העמדלעך נייען,
קומען ֿפון זיי תכריכים אַרױס ...
אָבער געדענקסטו ,וואָס דו ֿפלעגסט מיר זאָגן,
אַז ס´האָבן מיט מיר געװײנט די ווענט;
שטיינער און לײם האָסטו צוגעזאָגט טראָגן -
הײנט טראָגסטו זי דאָרט אויף דײנע אײגענע הענט.
אָבער דו מײנסט ,אַז איך בין שטאַרקער ֿפון אייזן
און אָן דיר איז מיר דאָס לעבן ליב?

צוגעזאָגט האָסטו אַ װעלט מיר צו ווײַזן
און האָסט מיר אָנגעװיזן אַ גרוב.
דאָ אויף דער ּפריזבע בין איך געזעסן
און איך האָב אַ ֿפײגעלע געזען,
עס האָט זיך זיין קערנדל רויִ ק געגעסן,
געזונגען ,געשּפרונגען מלא חן.
אָבער איך זיץ דאָ באַוואַשן מיט טרערן,
עמערװײז צאַּפט זיך ֿפון מיר דאָס בלוט;
גאָטעניו ,זאָלסט מײַן תּֿפילה דערהערן,
וואָלסט מיך גענומען צו זיך די מינוט.

דער שטײן
אין אַ סטעּפ ,וווּ ווינט און קעלטן
יאָגן מיט געװײן,
איז געלעגן ,װײַט ֿפון װעלטן,
עלנט ,וויסט ,אַ שטיין.
עלנט איז ער דאָרט געלעגן,
צו דעם אומגליק גרײט ...
מיט אַ טרױעריקן ניגון
האָט דער װינט געװייט.
אַ---אַ---
האָט דער װײנט געווייט.
ניט געװוּסט האָט ער ֿפון ֿפריידן
אויף דער וויסטער ערד,
קײנער האָט ֿפון זײַנע לײַדן
אויף דער וועלט געהערט.
נאָר דער הימל מיט די שטערן,
מיט אַ שטיל געוויין,
האָבן דאָס מיט הייסע טרערן
תּמיד צוגעזען.
אַ---אַ---
תּמיד צוגעזען.
און אַז ס´ֿפלעגט שטאַרק ֿפינצטער ווערן
און אַ ווינט ֿפלעגט ווייען,
ֿפלעגן טרערן ֿפון די שטערן
ֿפאַלן אויף דעם שטיין.
יאָרן ,טעג זײַנען ֿפאַרגאַנגען,
טרערן מער און מער -
און דער שטײן איז זיך צעגאַנגען
אין אַ שטילער טרער ...
אַ---אַ---

אין אַ שטילער טרער...
גיב די האַנט ,איך װעל דיר זינגען,
ס´איז דאָס לעצטע מאָל...
זאָל דאָס ליד אין האַרץ דורכדרינגען -
ווײנען בערג און טאָל.
טרערן ליגן אין די לידער,
אויֿפן האַרץ אַ שטיין ...
אױ ,איר ,װעלטן! אוי ,איר ,ברידער!
הערט איר מײַן געװײן?
אַ---אַ---
הערט איר מײַן געווײן?

אױף דעם אַלטן בית עולם
אויֿפן אַלטן בית עולם ,טיף שּפעט אין דעם נאַכט,
װען דער װינט האָט געבלאָזן מיט רעש און מיט מאַכט,
איז אַ יונגע אַלמנה געשטאַנען אַלײן
און געבראָכן די הענט מיט אַ ביטער געװײן.
ניט מיט ּפערל און גאָלד האָט געשימערט איר קלײד,
ניט מיט ּפערל און גאָלד איז´ס געװען באַנייט,
אויף איר ּפנים ,דעם בלאַסןֿ ,פאַרשטיינערט און שווער,
זײַנען טרערן געהאָנגען  -אַ טרער נאָך אַ טרער.
זי האָט געבראָכן די הענט און געוויינט :וויי איז מיר!
עֿפן גיכער מײַן קבֿר ,גאָט ,נעם מיך צו דיר!
שוין אַ וועלט איז ֿפאראומגליקט  -ס´איז אַ מורא צו זען ...
הער ,די קבֿרים וויינען אַ ביטער געוויין,
כ´טראָג מײן גורל מיט טרערן ֿפון תּמיד און שווער,
כ´טראָג מײן גורל ,דעם שװערן ,נאָר כ´קען שוין ניט מער,
כ´קען ניט צוזען דעם ווײטיק ,די אָֿפענע וווּנד
ֿפון דער אָרעמער מוטער ,די טרער ֿפון דעם קינד.
אוי ,איר ייִ דישע טרערןֿ ,פארזאָדן מיט בלוט,
אוי ,איר ייִ דישע טרערן – וווּ זײט איר דען ניט?
װי ֿפאַרֿפרוירןֿ ,פאַרקאָװעט ֿפון ווינט און ֿפון קעלט,
וואַקסן אויס ֿפון אייך שטײנערֿ ,פון שטיינער  -אַ וועלט!
אַזוי האָט די אַלמנה געװײנט אָן אַ שיעור,
ּפלוצים זעט זי אַ מלאך  -ער שטייט נעבן איר;
זי ֿפאַרדעקט איר בלאַס ּפנים ֿפאַר שרעק מיט די הענט,
און דער מלאך האָט זיך צו דעם אומגליק געווענדט:
 אוי ,ניט ווײן און ניט יאָמער ,דו ,אומגליקלעך האַרץ!כ´בין געקומען אױף ֿפליגלען דיר שטילן דיין שמאַרץ;
כ´בין געקומען צו דיר ,נאָר איך ֿפלי באַלד צוריק ...
כ´בין דאָס גליק אין דעם לעבן  -אין לעבן דאָס גליק!
איך וויל קומען אַ מאָל צו דער זינדיקער וועלט,
וווּ די זון איז ֿפאַרהאָנגען ,די זון ֿפאַרשטעלט,
איך וויל ברענגען מיט מיר ,איבער בערג ,איבער טאָל

דעם גן־עדן  -באַגליקן די ערד נאָך אַ מאָל!
מיט דעם וואָרט איז דער מלאך צום הימל צוריק,
ס´איז געבליבן דאָס אומגליק  -אַוועק איז דאָס גליק,
אויֿפן אַלטן בית־עולם ,שּפעט ,טיף אין דער נאַכט,
האָט ניט אויֿפגעהערט זיֿפצן דער ווינט מיט זײַן מאַכט.
אויף דעם הייליקן אָרט בין איך ווידער געווען,
און אַ שוואַרצע געשטאַלט האָב איך דאָרטן געזען,
כ´האָב די אַלטע אַלמנה בײַם קבֿר דערקענט,
זי האָט ביטער געוויינט און געבראָכן די הענט.

חד־גדיאָ
 1.לאָמיר זינגען דאָרט און דאָ -
משה ,נעם דעם ֿפידל!
דעם חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ,
זינג דאָס אַלטע לידל.
כאָטש דאָס לידעלע איז אַלט,
וועט עס װערן ייִ נגער באַלד...
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
צי די סטרונעס אַלע אָן,
װײל דאָס לידל הייבט זיך אָן -
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
 2 .יעדער ווײס דאָס ,גרויס און קלײן,
אַז ביים אַלטן טאַטן
איז אַ ציגעלע געווען...
הערט אַ משׂא־מתּן:
קומט אַ קעצל ,ס´איז ניט ֿפויל,
כאַּפט דאָס ציגעלע אין מויל,
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
כ´האָב נאָך געהערט אין װיגעלע
דאָס לידל ֿפון דעם ציגעלע,
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
 3.טוט זיך ֿפון דער קייט אַ ריס
אַ ּפיסקאַטע הינטל,
טוט דאָס קעצעלע אַ ביס
יאָגט גלײַך װי אַ ווינטל.
יאָגט אויף אַלע ֿפיר צוריק,
איבער װאַסער אָן אַ בריק,
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
יאָג זיך טראָג זיך הינטעלע -
ניט תּמיד ווייט אַ ווינטעלע ...
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!

 4.װאָס ס´איז װײטער דאָרט געשען,
װעל איך אייך באַלד זאָגן:
קומט אַ שטעקעלע צו גײן,
כאַּפט דאָס הינטל שלאָגן ...
דאָס הינטל שרײַט ,ס´איז אַ געוואַלד,
ביז עס ווערט אַנטשװיגן באַלד,
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
שטעקן ,שטעקן ,שטעקעלע,
ֿפון יעדער זייט אַן עקעלע,
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
 5.קומט דאָס ֿפײַער אויֿפן אָרט,
ּפשוט מיט סכּנות,
און צוברענט זיך דאָ און דאָרט,
גאָר אומבערחמנות.
ביז אין הימל גייט דער רויך,
און ֿפאַרברענט דאָס שטעקעלע אויך,
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
ֿפײַערֿ ,פײַער! אוי ,עס בריט ...
אוי דאָס לעבן קאָכט און זידט ...
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
האָט דאָס װאַסער דאָס דערזען 6.-
אוי ,די הילף איז טײער -
קומט דאָס וואַסער גלײַך צו גיין,
און ֿפאַרלעשט דאָס ֿפײער ...
ווי ס´איז נאָר געווען אַ ֿפונק,
איז ֿפאַרלאָשן באַלד אַלצדינג ...
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
װאַסער ,וואַסער! גיס און גיס!
וווּ דו לויֿפסט ,גיב אָּפ אַ גרוס ...
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
 7.קומט אַן אָקס ,אַליין ניט גרױס,
נאָר מיט הערנער גרױסע,
טרינקט דאָס גאַנצע וואַסער אויס,

װי מען טרינקט אַ כּוסע.
מיט דער צונג זיך שטאַרק באַלעקט -
ס´האָט די כּוסע אים געשמעקט,
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
אָקסן דאָ און אָקסן דאָרט,
אָן אַ לשון אָן אַ וואָרט...
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
 8.קומט דער שוחט ֿפעט ווי שמאַלץ,
מיט אַ שאַרֿפן מעסער,
מאַכט דאָס מעסער איבערן האַלדז -
בלוט רינט גאַנצע ֿפעסער ...
נאָר אַ כריּפ האָט מען געהערט,
ליגט דער אָקס שוין אויף דער ערד ...
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
שוחט ,שוחט  -גרינגע האַנט -
ס´גיסט זיך בלוט אין גאַנצן לאַנד !...
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
 9.קומט דער מלאך־המות צו גיין -
ער האָט געֿפונען אַ קרבן -
האָט דער שוחט אים דערזען,
איז ער האַלב געשטאָרבן.
דער שוחט ווײנט און ֿפרעגט "ֿפאַרוואָס?"
האָט ער באַקומען אַ שנעל אין דער נאָז,
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
דער מלאך־המות קלאַּפט אין דער טיר:
 עֿפן ,עֿפן ,איך קום נאָך דיר! ...חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
 10.לאָזט זיך גאָט אַראָּפ אַליין -
ער טרײַבט ניט קיין קאַטאָװעס -
האָט ער אױף דער ערד דערזען
דעם אַלטן מלאך־המות ...
גאָט האָט זיך צוגערירט צו זײן שויס,
איז ֿפון מלאך געוואָרן אױס,

חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!
גאָט איז צוריק אין הימל אַרויף,
יעדעס לידל האָט אַ סוף.
חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ ,חד־גדיאָ!

מיט אײן בליק
מיט איין בליק
איז מיין גליק
מיט דיר אַוועקגעֿפלױגן ...
וווּ איך שטיי
און וווּ איך גיי,
שטייסטו ֿפאַר מײַנע אויגן;
אי דאָ ,אי דאָרט,
אויף יעדן אָרט,
דערמאַן איך דיך ,מײַן לעבן -
וואָס וואָלט איך ניט געגעבן,
איך זאָל טאָן אויף דיר אַ קוק?
אומעטום
בלאָנדזשע איך אַרום
און זע בלומען שיינע ...
װאָס כ´האָב אַ מאָל,
אויף באַרג און טאָל,
געזען אין מיין לעבן -
װאָס וואָלט איך ניט געגעבן,
איך זאָל טאָן אויף דיר אַ קוק?

די באָבע
כ´ליג און טראַכט,
טאָג ווי נאַכט,
גאָט זאָל מיך דערהערן -
ביסט שוין באַלד
צוואַנציק אַלט,
צייט אַ חתן ווערן.
אונדזער שטאָט
איז אַ סאָד,
וואַקסן דען ניט בלומען?
קלײַב דיר אויס
ֿפון זיי אַ רױז,
מיר צוליב ,בנימין.
צירעלע ,מירעלע,
גאָלדענע צװיי קינדער,
גיטעלע ,ריטעלע -
כ´זאָג דיר גאָר אַ וווּנדער!
ּפערעלע ,שׂערעלע -
גאָר צווײ שיינע טויבן,
ּפעסעלע ,גנעסעלע,
וואָס איז דאָ צו קלױבן?
חנהלע ,ברײַנעלע -
אוי ,אַ דימענט יעדע ...
רחלע ,ברכהלע -
הימל־שטערן בײדע!
כאַנטשעניו ,שּפרינצעניו
קענען גאָר געֿפעלן
ריקעלע ,מיקעלע ־
ֿפאַרן קייסער נאָר צושטעלן!
כ´ליג און טראַכט

טאָג ווי נאַכט,
װאָס איז דאָס מיט דיר ,בנימין?
ביסט שױן באַלד
צוואַנציק אַלט,
און ביסט אַ בחור נאָך ,בנימין!
אונדזער שטאָט
איז אַ סאָד,
ֿפון הוילע שיינע בלומען ...
קלײַב דיר אויס
ֿפון זיי אַ רויז,
מיר צוליב ,בנימין.

די באָבע גײט אַ טאַנץ
כ´גיי און טראַכט
אָט די נאַכט -
גאָט ,ווי האָסטו מיך דערהויבן!
אָט אַזוי,
אָט אַזוי,
וויל איך זיסער גאָט דיך לױבן!
אַז די ברכה קומט ֿפון אױבן,
האָסטו שױן מײַן האַרץ דערהױבן ...
און מיט ֿפריידֿפולן געזאַנג
בוק איך מיך צו דיר מיט דאַנק,
אַז די ברכה קומט ֿפון אויבן,
האָסטו שױן מײַן האַרץ דערהױבן ...
אַז מען רוֿפט דיך  -וואַרטסטו ניט לאַנג.
אַ טאַנץ! אַ טאַנץ!
דער באָבען קומט אַ טאַנץ!
אוי ,קינדער מײַנע,
איך האָב צו גאָט קײן טענה,
אויף אַלע אײַערע וועגן -
זאָל גאָט אײך גיין אַנטקעגן!
אַז די ברכה קומט ֿפון אויבן,
האָסטו שױן מײַן האַרץ דערהױבן ...
איך בין שוין אויך געווען
יונג און שיין -
אוי ,איר מעגט מיר אלע גלייבן!
אָט אַזוי,
אָט אַזוי,
ֿפלעג איך זינגען ,טאַנצן ,שוועבן.
אוי ,איך קען אײַך זאָגן ,כ´לעבן,
אַז אַ טאַנץ איז אונדזער לעבן ...
אַז מען טאַנצט זיך גאָר גוט אָן,
מוז מען ענדיקן דעם קאָן.
אוי ,איך קען אײַך זאָגן ,כ´לעבן,
אַז אַ טאַנץ איז אונדזער לעבן ...

אַ טאַנץ! אַ טאַנץ!
דער באָבען קומט אַ טאַנץ!
אוי קינדער מײַנע,
איך האָט צו גאָט קײן טענה,
אויף אַלע אײַערע וועגן -
זאָל גאָט אײַך גיין אַנטקעגן!
אוי ,איך קען אײַך זאָגן ,כ´לעבן,
אַז אַ טאַנץ איז אונדזער לעבן ...
כאָטש כ´בין באַלד
אַכציק אַלט -
נאָר ס´גײט ניט אין די יאָרן!
כאָטש ניט יונג,
מוזסטו גרינג
אױף דעם ים  -אין לעבן ֿפאָרן!
לאָזן כוואַליעס איבערן גאָרן -
קוק ניט אויף די אַלטע יאָרן!
נענטער אַלץ צו גאָט אַרױף,
און אַזוי ביז אין דײַן סוף.
לאָזן כװאַליעס איבערן גאָרן -
קוק ניט אויף די אַלטע יאָרן!
אַ טאַנץ! אַ טאַנץ!
דער באָבען קומט אַ טאַנץ!
אױ קינדער מײַנע,
איך האָב צו גאָט קײן טענה,
אויף אַלע אײַערע וועגן -
זאָל גאָט אײך גיין אַנטקעגן!
לאָזן בוואַליעס איבערן גאָרן -
קוק ניט אױף די אַלטע יאָרן!

דעמ אָדלערס קלאָג
איך האָב אױך אַמאָל גרױסע ֿפליגל געהאַט ...
כ´ֿפלעג ֿפליִ ען אַהער און אַהין.
הײַנט ליג איך און בין ֿפון דעם טויט שוין ניט װײַט.
איך קאַן מיך ניט רירן ,ניט ֿפליען ...
אַרױסגעצאַּפט האָט מען ֿפון מיר שוין דאָס בלוט.
קיין ֿפליגל ניטאָ  ...קוקט אַהער!
װאָס טױג מיר מײַן לעבן? איך װיל עס שוין ניט:
אַז כ´האָב מײַנע ֿפליגל ניט מער!
כ´ֿפלעג ֿפליען ,מיך הײבן ביז אין הימל אַרויף,
דורך וואַלד ,איבער בערג ,איבער טאָל ...
כ´ֿפלעג אַראָּפלאָזן מיך צו דער ערד ,אױף דערױף
כ´זאָל צום הימל צוריק נאָך אַ מאָל...
הײַנט ליג איך געקאָװעט ,געּפענטעט גאַנץ גוט,
אַ זיֿפץ טאָן  -אי דאָס איז מיר שווער...
וואָס טױג מיר דאָס לעבן? איך װיל עס שױן ניט
אַז כ´האָב מײַן ֿפליגל ניט מער!
קינדער ,אוי ,זאָגט מיר ,וווּ זענט איר אַצינד?
אָּפגעריסן זענט איר ֿפון מיר!
ווי רייסט מיר מײַן האַרץ ,און ווי װײ טוט מיר מײַן וווּנד,
און ווי רינט ֿפון מיר בלוט אָן אַ שיעור
אוי ,קומט גיך צו ֿפליִ ען ,און שטילט מיר מײַן בלוט,
נעמט־צו ,אױ ,מײַן לעצטע טרער!
וואָס טויג מיר מײַן לעבן? איך װיל עס שוין ניט:
אַז כ´האָב מײַנע ֿפליגל ניט מער ...

אױף קידוש השם
כ´ליג דאָ אין ֿפײַער,
ס´ברענט אַרום מיר -
ֿפאָטער געטרײַער,
כ´שטאַרב דאָ ֿפאַר דיר.
ֿפינצטער די שטערן
אין דײַן געצעלט,
ס´גיסן זיך טרערן
דורך אויף דער װעלט.
כאָר :די וועלט װיל אַ קרבן-
װײנט אַלע מיט;
דער גוף איז געשטאָרבן,
די זעל אָבער ניט!
די הענט אין קייטן
הייב איך קוים אויף;
די אױגן זיי בעטן
גיכער דעם סוף.
לייגט אונטער ֿפײַער,
גיסט אונטער אױל!
נאַכט ,ביסט מיר טײַער:
שמע ישראל!כאָר :גאָט דו ביסט איינער! -
זאָגט אַלע מיט.
ס´ברענען די בײנער,
די זעל אָבער ניט!
ווײ ,וועם דאָס לעבן
קיין מאָל געלאַכט!
ווען וואָלקנס שוועבן,
יאָגן די נאַכט ...
ווײסט דאָך דער מינדסטער
דאָס וואָס איך זאָג;

תּמיד ווערט ֿפינצטער
אײדער ס´װערט טאָג.
כאָר :די וועלט וויל אַ קרבן ... -
ס´גייט אױס דאָס ֿפײַער,
שטיל שלאָגט דאָס האַרץ ...
ֿפאָטער געטרייער,
כ´ֿפיל ניט קיין שמאַרץ.
דו האָסט געגעבן,
דו נעמסט צוריק ...
שווער איז דאָס לעבן,
שטאַרבן אַ גליק.
כאָר :די וועלט וויל אַ קרבן ... -
ס´שײַנט דאָרט אַ מורא -
שרעק ניט ,מײַן זעל,
גיט מיר די תּורה -
שמע ישראל!
נאָנטער ,ברידער,
נאָענט איז גאָט,
הימלשע לידער
זינגען :א ח ד!
כאָר :די װעלט װיל אַ קרבן ... -

נעבן קלײַזל
גוט מאָרגן ,משה ,דיר!וט מאָרגן ,יענקעלע ,דיר! -ג
 וואָס הערט זיך עּפעס ,משה ,בײַ דיר? איי! וואָס זאָל זיך הערן בײַ מיר?דאָס לעבן איז צוקער־זיס:
איך ווער ֿפאַרשװאַרצט ֿפון דעם קאָּפ ביז די ֿפיס.
דאָס לעבן בײגט .דאָס לעבן ברעכט.
איך וויין .איך בין אֿפשר גערעכט?
גוט מאָרגן ,משה ,דיר! גוט מאָרגן ,יענקעלע ,דיר! וואָס הערט זיך עּפעס ,משה ,בײַ דיר? איי ! וואָס זאָל זיך הערן בײַ מיר?איך הונגער אַ גאַנצע וואָך,
ניט לאַנג וועל איך שלעּפן נאָך ...
דאָס ווײַב שרײַט :משה ,ס´איז שלעכט!
דאָס ווײַב איז אֿפשר גערעכט?
 גוט מאָרגן ,משה ,דיר! גוט מאָרגן ,יענקעלע ,דיר! וואָס הערט זיך עּפעס ,משה ,בײ דיר? איי! וואָס זאָל זיך הערן בײַ מיר?אין דער דירה איז נאַס און קאַלט,
דער באַלעבאָס וועט מיך אַרױסװאַרֿפן באַלד.
דער מוח טריקנט גאַנצע נעכט,
דער באַלעבאָס איז אֿפשר גערעכט?
 גוט מאָרגן ,משה ,דיר! גוט מאָרגן ,יענקעלע ,דיר! וואָס הערט זיך עּפעס ,משה ,בײַ דיר? איי! וואָס זאָל זיך הערן בײַ מיר?דער ּפריץ איז בײַ מיר געווען,
איך האָב אים געמוזט ֿפאַרשטוּפן די צײן,

איך װאַרף מיך ,ווי אין װאַסער אַ העכט ...
דער ּפריץ איז אֿפשר גערעכט?
גוט מאָרגן ,משה ,דיר!גוט מאָרגן ,יענקעלע ,דיר! װאָס הערט זיך עּפעס ,משה ,בײַ דיר? איי! וואָס זאָל זיך הערן בײַ מיר?איך בין קראַנק ,איך שּפײַ מיט בלוט,
אין ביקור־חולים נעמט מען מיך ניט ...
איך שטאַרב ,איך גיי אויס װי אַ ליכט...
שאַ ,ברודער ,גאָט איז גערעכט!

ּפסח
איך וועל אײַך דערציילן דאָ ,קינדער ,אַ מעשׂה,וואָס ס´האָט זיך געטראָֿפן ,אוי ,הערט־אויס דאָ מיך!
וואָס ס´האָט זיך געטראָֿפן,
וואָס ס´האָט זיך ֿפאַרלאָֿפן -
אוי ,וויי ,זיידעניו! אוי ,וויי ,זיידעניו ,מיר הערן דיך.
מיר האָבן בײַם טיש די הגדה געזונגען.
ּפסח געוועזן  -אַ ֿפריילעכער טאָג!
ּפלוצים זעען מיר שטיינער ֿפליען
אַהער און אַהין!
אוי ,וויי ,זיידעניו ,אוי וויי ,זיידעניו ,אַ יאָמער ,אַ קלאָג!אַ שטיין איז אין אױג מײַן שׂרהלען געֿפאַלן...דאָס קינד איז געווען ֿפונעם טױט אויף אַ האָר.
זיי זײַנען דורך די ֿפענצטער געקראָכן,
געריסן ,געבראָכן...
אױ ווי ,זיידעניו! אוי וויי ,זיידעניו ,וויי איז די יאָר!
די בענקלעך געבראָכן ,די קישנס געריסן,דער ּפוך איז געֿפאַלן ווי שניי אויף דער ערד ...
און מיט אַ ֿפריילעכן ניגון
האָבן געֿפײַֿפט און געשריגן ...
 אוי וויי ,זיידעניו! אוי וויי ,זיידעניו ,אַן אומגליק באַשערט! זיי זײַנען באַֿפאַלן דעם גרױס בית־המדרש ...װי גרויס איז געװען און טיף אונדזער שמאַרץ!
די סֿפרים צעריסן,
ֿפאַרֿפלעקט און צעשמיסן ...
 אוי ווי ,זיידעניו! אױ וויי ,זיידעניו ,ניט רײַס אונדז דאָסהאַרץ!
 אַ רעגן האָט געגאָסן צו דער לוויה ...אוי ,װער וועט ֿפאַרגעסן דעם דאָזיקן טאָג?
אַז מ´האָט באַהאַלטן די סֿפרים,

האָבן געוויינט אַלע קבֿרים ...
 -אוי וויי ,זיידעניו! אוי װײ ,זיידעניו ,אַ יאָמער ,אַ קלאָג!

תּנחום דער טרובאַטש
איך וויל אײַך דערצײלן אַקוראַט
טאַקע מיט גרױס אָכאָטע,
װי כ´האָב געדינט ֿפאַר אַ סאָלדאַט
אין די ערשטע ראָטע.
טראָם! טראָם! אַ יונגאַטש
בין איך געווען מיט בײנער,
מען האָט מיך געמאַכט ֿפאַר אַ טרובאַטש,
איך האָב געשּפילט ווי קיינער.
טראַ־טאַ־ראַ־ראַ! טראַ־טאַ־ראַ־ראַ!
איך האָב געשּפילט װי קיינער.
כ´וויל אייך זאָגן ,ס´איז ניט גרינג
אויף דער טרובע צו טרובען,
דאָ מוז מען ֿפאַרשטיין זיך אויֿפן וווּנק
און גוטע אויערן האָבן.
טראָם! טראָם! צו מאַכן "ּפוי!"
כ´לעבן ,איז אַ סך גרינגער,
דאָ מוז מען שּפילן אָט אַזוי
און מאַכן מיט די ֿפינגער.
טראַ־טאַ־ראַ־ראַ! טראַ־טאַ־ראַ־ראַ!
און מאַכן מיט די ֿפינגער.
איך וויל ניט ֿפאַרלייקענען ֿפאַר אײַך,
איך ֿפלעג מיך ֿפריילעך ֿפילן,
אַז איך ֿפלעג שטיקלעך גאָר אַ סך
אויף מײַן טרובע שּפילן.
טראָם! טראָם! אין ערשטן ריאַד -
ֿפלעג דער קאָמאַנדיר מיך שטעלן.
אַז איך ֿפלעג שּפילן אויֿפן ּפאַראַד,
ֿפלעג דער קאָמאַנדיר אָנקוועלן.
טראַ־טאַ־ראַ־ראַ! טראַ־טאַ־ראַ־ראַ!

ֿפלעג דער גענעראַל אָנקוועלן.
אַז די דיוויזיע טיילט זיך אָּפ אויף צװײ,
גאַרניזאָנעס גרויסע,
און דער גענעראַל טוט אַ געשריי:
"סּפראַוואַ ,װזוואָדאָם ,סטרויסיאַ!"טראָם! טראָם! דאָ ֿפאַלט אַרײַן
די טרובע מיט אַ קול ֿפון אײַזן,
און איר העלֿפט־אונטער דער באַראַבאַן,
װי זינגערלעך דעם חזן.
טראַ־טאַ־ראַ־ראַ! טראַ־טאַ־ראַ־ראַ!
ווי זינגערלעך דעם חזן.
אויף די מאַניאָװרעס איז אַזוי שווער,
גלײַך ווי אין אַ מלחמה;
סאָלדאַטן לויֿפן אַהין און אַהער,
ּפינען מיט דער נשמה ...
טראָם! טראָם! דער מוזיקאַנט
טאָר זיך ניט זײן טועה,
דער גענעראַל טוט אַ מאַך מיט דער האַנט -
שּפילט ער שוין "ק´אָטבּאָיוּ".
טראַ־טאַ־ראַ־ראַ! טראַ־טאַ־ראַ־ראַ!
שּפילט ער שױן "ק´אָטבּאָיוּ".
אַ מאָל מוז מען שלאָגן גאָר דעם ֿפײַנט,
הינטערװײלעכץ איז גלײַכער.
די סאָלדאַטן מיט דער ביקס אין דער האַנט
לײגן זיך אױף די בײַכער.
טראָם! טראָם! מ´האָט אָנגעגרייט
גאַנצע ֿפעסער מיט ּפאָראָך,
דער גענעראַל הייסט שּפילן שטילערהייט,
מען זאָל ניט הערן קײן שאָראָך!
טראַ־טאַ־ראַ־ראַ! טראַ־טאַ־ראַ־ראַ!

מען זאָל ניט הערן קיין שאָראָך!
דאָ לאָזן זיך די סאָלדאַטן ֿפון דעם אָרט
גלײַך צו דער אַטאַקע.
באָמבעס ,קוילן ,דאָ און דאָרט
ס´איז אַ מורא טאַקע!
טראָם! טראָם! ֿפון אויבנאָן
שּפיל איך און גיי אין ֿפײַער,
ֿפאַלן וועל איך לעבן דער ֿפאָן,
וואָרעם זי איז מיר טײַער.
טראַ־טאַ־ראַ־ראַ! טראַ־טאַ־ראַ־ראַ!
וואָרעם זי איז מיר טײַער.
נאָך דער מלחמה אַרום שבֿועות,
האָב איך מיך אַהיים דערקליבן,
אַז רחל האָט דערזען ,אַז איך בין אָן אַ ֿפוס,
איז זי חלשות געבליבן.
טראָם! טראָם! ניטע וויין.
רחניו ,מײַן לעבן.
דו זעסט דאָך אַז גאָט אַלײן
האָט געראַטעוועט מײַן לעבן!
טראַ־טאַ־ראַ־ראַ! טראַ־טאַ־ראַ־ראַ!
האָט געראַטעוועט מײַן לעבן!
אוי ,וויינען ,רחלע ,איז מיאוס,
לאָז איבער די טרערן אויף מאָרגן:
צי מיט אַ ֿפוס ,צי אָן אַ ֿפוס -
דערֿפאַר וועט גאָט שױן זאָרגן!
טראָם! טראָם! דער קייסער אַלײן
האָט מיר אַ מעדאַל געגעבן,
איך האָב אים זוכה געװען צו זען -
הונדערט יאָר וועל איך לעבן!
טראַ־טאַ־ראַ־ראַ! טראַ־טאַ־ראַ־ראַ!

הונדערט יאָר וועל איך לעבן!

די שיף
דאָרט ,ווײַט ,אויף דעם ים ,אויף דעם גרויסן,
שטייט ,גרויס ווי אַ מויער ,אַ שיף;
מ´זעט מענטשן ֿפון אינעןֿ ,פון אויסן,
גײען ,לויֿפן ,אַראָּפ און אַרויף.
איר וועט זיי אַוואַדאי דערקענען,
איר האָט זייער אומגליק געהערט.
זײ קלאָגן ,ווי עלנט זיי זענען,
דאָס ּפנים איז שוואַרץ ווי די ערד.
ֿפאַרטריקנטֿ ,פאַרדאַרט אַלע גלידער,
ֿפאַרמוטשעט ֿפון הונגערֿ ,פון נויט -
ס´זייט איר מײַנע אָרעמע ברידער,
איך לײען אויף אײַערע ּפנים דעם טויט...
נאָר ביטערע טרערן כּסדר,
אַ לעבן ֿפון צרות און זאָרג.
טיף שנײַדן דאָס וואַסער די רעדער,
זיי טראָגן די שיף קיין ניו־יאָרק.
דאָרט זיצט אַן אַלמנה אַ מוטער,
דאָס אָרעמע קינד אױף איר שויס,
זי ווײנט אַזוי שטאַרק ,אַזוי ביטער,
צי ווייסט איר  -איר אומגליק איז גרויס!
דאָרט ,וווּ זי איז געװאַקסן ,געבוירן -
ֿפאַרלאָזט טאַטע־מאַמע אַליין ...
זי האָט זיי אויף אייביק ֿפאַרלױרן,
זיי וועלן זיך שױן מער ניט זען!
אַ ייִ ד וויינט מיט ביטערע טרערן,
ֿפאַריאָמערטֿ ,פאַרוואָגלטֿ ,פאַרשמאַכט,
וואָס וועט מיט די קינדער דאָרט ווערן -
זיי בלאָנדזשען ,ס´איז ֿפינצטער די נאַכט ...
 מיט וועם וועל איך ריכטן דעם סדר? -ער האָט זיך צעוויינט אַזױ שטאַרק.
טיף שנײַדן דאָס װאַסער די רעדער,

זיי טראָגן די שיף קיין ניו־יאָרק.
דאָרט וואַלגערן זיך ּפיצלעך קינדער,
אין ּפנים קיין שום טיּפת־דם.
וואָס ֿפרעגט איר? ס´אַוודאי אַ וווּנדער!
זיי מוטשען זיך מן־הסתּם:
דאָס שטיקעלע ברױט ,יעדער ביסן,
קומט־אָן אויך דעם קינד מיט געװיין...
דאָס האַרץ האָט אויף שטיקער געריסן
די טרערן ,די טרערן צו זען.
שוין אונטערגעגאַנגען די שטערן,
אַ וואָלקן רוקט־אָן אויף דעם אָרט -
דאָס זײַנען די ביטערע טרערן,
ֿפאַרגאָסענע טרערן ,אָט־דאָרט ...
כּאוֹר האָט געדאַוונט יעדער,
אַװעק איז דער צער און די זאָרג,
די זון האָט געשײַנט .און די רעדער -
די שיף שױן געבראַכט קײן ניו־יאָרק.

אַ בריװ ֿפון אַמעריקע
טײַערע מאַמע ,טײַערע מוטער,דו מײַן טײַער ,כּשר האַרץ!
צי ווייסט דו ,ווי איך װײן אַזוי ביטער
און װי טיף איז דאָ מײַן שמאַרץ?
וואָס װאָלט איך ניט אַוועקגעגעבן,
איך זאָל טאָן אויף דיר אַ בליק!
איך וואָלט ֿפאַר דיר געשטרעקט דאָס לעבן,
איך זאָל קומען צו דיר צוריק ...
נאָר ס´איז ניט די דאָזיקע יאָרן,
וואָס מען קען גיך טאָן אַלצדינג:
מאַמע ,כ´קען צו דיר ניט ֿפאָרן -
שרײַבן איז מיר דאָס ניט גרינג!
לאהניו לאָזט ניט ,זי האָט מורא,
ֿפאַר דעם "ּפריזיװ" ציטערט זי,
און מײַן ּפיצעלע קינד מײַן דבֿורה,
האַלט מיך מיט אירע הענטלעך צו.
אַז איך זע זי װערט מיר גרינגער:
דו זאָלסט הערן װי זי רעדט!
ווי זי ווײַזט מיטן גרויסן ֿפינגער
אויף דער באַבעניוס ּפאַטרעט...
און מײַן שײנער יונג ,מײַן סאַני,
אַרבעט  -גאָלדענע האָט ער הענט!
משה´לה זאָגט שוין "מודה אני",
רחלען װאָלסטו ניט דערקענט ...
דו דערמאָנסט זײ מן־הסתּמא
און דו בענטשסט זיי אַוודאי דאָרט ...
זײ גריסן ,קושן דיך ,טײַערע מאַמע,
זײַ געזונט! נאָר נאָך איין וואָרט :
יאָרצײַט האָבן מיר ערבֿ שבֿועות -
זאָלסט דו דאָרט דעם טאַטן זאָגן,
אַז איך שיק אים אָּפ אַ גרוס ...

טײַערע מאַמע ,טײַערע מוטער,דו מײַן טייער ,כּשר האַרץ!
צי װייסט דו ,ווי איך װײן אַזוי ביטער
און ווי טיף איז דאָ מײַן שמאַרץ?

דער מאַמעס ענטֿפער
אוי ,דײַן בריוו
האָט מיר טיף
דאָס האַרץ אויף צװײ צעשניטן;
גאָט אַליין
האָט געזען,
וואָס איך האָב געליטן.
יעדעס וואָרט
אין בריוו צו מיר
האָב איך אויסגעקושט באַזונדער;
איך בין געווען
נעבן דיר
און נעבן דײַנע קינדער.
גאָט װעט געבן,
מיר וועלן זיך זען -
גאָטס װילן ווייסט ניט קײנער;
קומען וועט
דער טאָג צו גײן,
קומען וועט דער שײנער.
קומען וועט
דער טאָג צו גײן,
קומען װעט דער שײנער;
מיר זאָל זײַן
ֿפאַר דיר ,מײַן זון,
און ֿפאַר דײַנע בײנער!
קינד ,ניט קלאָג
און ניט ווײן,
דו דאַרֿפסט דאָס האַרץ ֿפאַרשליסן;
אויף דעם ֿפעלד
בין איך געװען,
דעם טאַטן לאָזן גריסן.
דו ,מײַן קרוין,
דו ,מײַן האַרץ,

נעם צו דער מאַמעס ברכה;
אַזוי גרויס,
װי דאָ מײַן שמאַרץ,
זאָל זײַן דײַן הצלחה!
זיי געזונט
מיט װײַב און קינד -
איך בין דײַן טרײַע מוטער;
װאָס זשע װײנסטו
אַזױ אַצינד,
באַקלאָגסט זיך אַזוי ביטער?
קומען וועט
אַ מאָל דער טאָג,
קומען וועט דער שיינער!
קינד ניט ווײן
און ניט קלאָג,
ֿפאַרשוין דער מאַמעס ביינער!

װי האַלט איך דאָס אױס?
ווי האַלט איך דאָס אויס ֿ -פאַרשטיי איך ניט ,כ´לעבן.
ס´אַװדאי ֿפון גאָט אַזױ שוין באַשערט.
בײַ יעדן איז יום־טובֿ דאָס שטיקעלע לעבן,
בײַ מיר איז דאָס לעבן שוואַרץ ווי די ערד.
ֿפאַרוואָס און ֿפאַר ווען  -דאָס ֿפרעגט שוין ניט איינער,
ס´ֿפאַרענטֿפערט די קשיא :גאָט דו ביסט גרויס!
עס טריקנט אין מיר דער מאַרך ֿפון די ביינער.
איך האַלט דאָס ניט אויס ,איך האַלט דאָס ניט אויס!
װי האַלט איך דאָס אױס  -ס´אַװדאי אַ װוּנדער,
װי כ´שלעּפ מײַנע שלאַֿפע ,געשװאָלענע ֿפיס,
ווי כ´בלאָנדזשע אַרום מיט מײַנע אָרעמע קינדער...
ווי איך גײ ,װי איך קום איז מיר ֿפינצטער און וויסט:
דאָ טאָר מען ניט שטײן ,דאָ טאָר מאָן ניט ליגן,
דאָרט נעמט מען ֿפון מיר די כחות אַרױס ...
און אומעטום הער איך דעם אײגענעם ניגון:
איך האַלט דאָס ניט אױס ,אין האַלט דאָס ניט אױס!אױ ,יעדער ֿפון אײַך ,צי רײַך ,צי אָרעם,
האָט אונדזער בית־עולם אָװדאי געזען.
דאָרט שטײען צעבראָכענעֿ ,פינצטערע קבֿרים,
און טיף ֿפון די קבֿרים גײט אַ געװײן.
אַזױ אין צעבראָכן אין מיר יעדער אבר,
אַזױ די װעלט ֿפינצטער ,װי זי איז גרױס...
אוי ,דעק דיך אױף גיכער ,מײַן ֿפינצטערער קבֿר!
איך האַלט דאָס ניט אױס ,איך האַלט דאָס ניט אױס!

עס זינגט זיך ניט
אוי ,ענטֿפערט מיר ,איך בעט אײַך זייער,
וואָס האָב איך מיך אַזוי צעזונגען?
דאָס לעבן קומט אָן אַזוי שווער,
דאָס האַרץ ווערט אָקערשט ניט צעשּפרונגען.
אי דאָ ,אי דאָרטן טריֿפט זיך בלוט ...
אוי ,ווערט ֿפאַרשטומט ,אירֿ ,פריילעכע לידער!
דאָס לעבן איז ֿפאַרביטערט ,ברידער,
עס זינגט זיך ניט ,עס זינגט זיך ניט.

די זון
די זון איז אױֿפגעגאַנגען,
עס שײַנט אין יעדן אָרט ...
מיט הימלשע געזאַנגען
ֿפליִ ען ֿפײגל דאָ און דאָרט.
הער! זיסע לידער קלינגען,
זיי נעמען דאָס האַרץ אַרויס ...
זיי קלינגען ,זײ באַזינגען
די וועלט װי זי איז גרויס.
ווי זאָל די זון ניט שײַנען,
די ֿפייגל זיך נישט ֿפרײען:
גאָט ֿפירט אונדז אויס ֿפון דאַנען,
אויס טרערן ,אויס געוויין!
די הענט שױן אױֿפגעבונדן...
צעבראָכן ליגט די קייט...
דער גלות איז ֿפאַרשוווּנדן,
ֿפאַרשוווּנדן צער און לייד!
ביז וואַן די זון וועט זינקען -
דערלאַנגט דעם בעסטן ווײַן!
לחײם וועל איך טרינקען:
לאָז גאָט מצליח זײַן!
לחיים אונדזערע ברידער,
לחיים אונדזערע ֿפרײַנד!
קלינגט הויך ,קלינגט הויך ,איר ,לידער,
אויף תּמיד אַזױ ווי הײַנט.
די זון איז אויֿפגעגאַנגען,
זי שײַנט אין יעדן אָרט ...
מיט הימלשע געזאַנגען
ֿפליען ֿפייגל דאָ און דאָרט.
הער ! זיסע לידער קלינגען.
זיי נעמען דאָס האַרץ אַרויס ...
זיי קלינגען ,זײ באַזינגען

די וועלט ווי זי איז גרויס.

שׂרה און רבֿקה
אַז איך בין געקומען קײן ראַכמעסטריווקע,
האָב איך דאָרט צווײ שײנע שוועסטערס געזען:
איינע האָט געהייסן שׂרה ,די אַנדערע רבֿקה,
צװײ שײנע כּלות זענען דאָס געווען.
יעדע ֿפון זיי האָט געהאַט אַן אַנדער מעלה,
דאָ האָט זיך ֿפאַרדרײט מיר דער קאָּפ אויֿפן אָרט:
װעלכע ֿפון זײ זאָל איך מיר נעמען ֿפאַר אַ כּלה,
װעלכע ֿפון ביידע זאָל איך געבן דאָס װאָרט?
אין שׂרהלעס אױגן קען מען גלײַך נישט קוקן.
ווי די זון אין תּמוז אַזױ שײַנען זײ.
זיי שמײכלען ,זיי לאַכן ,זײ רײדן ,זײ קוויקן,
דאָס האַרץ ,אַז זי טוט אַ קוק נאָר מיט זיי,
אָבער רבֿקהס אויגן ברענען ווי ֿפײַער,
שװאַרץ ווי די קוילן ,וואָס טיף אין דער ערד:
אַז זי הײבט זײ אויף ,ווערט דאָס לעבן טײַער,
אַז זי לאָזט זיי אַראָּפ  -האָט דאָס לעבן קיין ווערט ...
אַזעלכע ווי שׂרה געֿפינט איר ניט אין די ביכלעך,
גאָלדענע הענט האָט זי  -איר זאָלט נאָר זען ...
זי האָט אױסגעהעֿפט ֿפאַר זיך אַּפאָר גאָלדענע שיכלעך,
"אין זײ" ,זאָגט זי" ,װעל איך צו די חוּפה גײן".
רבֿקה האָט אין איין ֿפרײַטיק אױֿפגענייט אַ קלײדל,
און שבת האָט זי עס אָנגעטאָן צוליב מיר אין דער ֿפרי ...
גליקלעך וועט זײַן דער ,װאָס װעט נעמען אָט דאָס מיידל
ווער ֿפאַרמאָגט איר שיינקייט? קוקט אײַך נאָר צו!
איך האָב אַ מאָל אַ סוד אין אוייער אײַנגערוימט שׂרהן -
האָט זי זיך צעװײנט ווי אַ ּפיצעלע קינד.
"אַקעגן וואָס"ֿ ,פרעגט זי מיך" ,ביסטו געקומען צו ֿפאָרן,
צו וואָס האָט דיך געבראַכט אַהערצו דער ווינט?"
אַז עס האָט זיך אין מיר צעשּפילט די ווילדע קליּפה,
האָב איך רבֿקהן איינגערוימט דעם אײגענעם סוד.

"נאַר! דו װילסט אַ קוש?  -שטעל ֿפריר אַ חוּפה!
איך בין דיר ניט האָּפקע ,דו ביסט ניט ֿפעדאָט!
כ´האָב געקלערט און געטראַכט ,און געגעבן מיר עצות,
ביז איך האָב אַוועקגעלײגט די בושה אויף אַ זײַט;
אָט אַ ּפנים מע מוז נעמען די ֿפיס אויף די ּפלײצעס,
אַזוי האָב איך געלערנט אין דער גמרא אַ ּפשט.
ֿפון דענסטמאָל אָן האָב איך מער ניט געקליבן,
נאָר שׂרהן און רבֿקהן געדענק איך גאַנץ גוט...
אױ ,איך בין אַן אַלטער בחור געבליבן...
אויב איך האָב חרטהֿ ,פרעג מיך שוין ניט!

טרערן
דו זאָגסט ,אַז אין צווייען איז גרינגער צו קלאָגן,
צו װיינען אין צווייען ווערט גרינגער דער שמאַרץ -
אױ ,ניטע ,מײַן ברודער ,ווי קענסטו דאָס זאָגן?
אין צווייען איז שווערער דאָס אומגליק צו טראָגן,
אַזעלכע טרערן ֿפאַרקלעמען דאָס האַרץ.
איינס קען איך דיר זאָגן ,איינס קען איך דיר שווערן:
מײַן האַרץ האָב איך אויסגעוויינט לאַנג שטילערהייט,
ווען קיינער ֿפון אײַך ֿפלעגט ניט זען מײַנע טרערן,
ווען גאָט נאָר אַליין ֿפלעגט אין שטילן מיך הערן,
ֿפלעגט גרינגער מיר ווערן מײַן צער ,מײַן לײַד.

אױף איר קבֿר
ֿפון דעם ים דעם ווײַטן,
האָט מיך לײַד געטראָגן,
כ´בין צו דיר געקומען
דײַן קבֿר צו באַקלאָגן.
אוי ,כ´בין אַלט ,צעבראָכן,
מיד איז יעדער אבֿר,
ֿפינצטער איז מיר ,דינה,
ווי בײַ דיר אין קבֿר.
דאָרט ,אויף דעם בית־עולם,
אויף דעם ֿפעלד ,דעם אַלטן,
האָט מען דיך געטראָגן,
האָט מען דיך באַהאַלטן.
דאָרט אַרויף ,קײן דרום,
װיל איך מיך דערמאָנען,
צווישן אַלטע קבֿרים
איז דײַן שטיין געשטאַנען...

װאָס מער ס´בלוטיקט מײַן האַרץ
וואָס מער ס´בלוטיקט מײַן האַרץ,
וואָס מער כ´ֿפיל אין אים קעלט,
װאָס מער טיֿפער מײַן שמאַרץ -
איז מיר ווײַטער די וועלט ...
װאָס מער ס´בלוטיקט מײַן האַרץ,
וואָס מער לײַדן עס האָט,
וואָס מער טיֿפער מײַן האַרץ -
איז מיר נענטער אַלץ גאָט!

דער ֿפאָדעם
די זון האָט זיך באַהאַלטן,
איר שײַן איז שױן ניטאָ.
איך נײ און ניי,
איך זע ,איך זע
די נאַכט  -זי איז שוין דאָ.
יעדער שטאָך מיט דער נאָדל
טוט מיר אַ שטאָך אין האַרצן...
קיינער ווייס נישט מײַן ּפײַן
און מײַנע שמאַרצן.
דאָס ּפנים ,דאָס ּפנים,
װי דער טױט בלאַס;
דער ֿפאָדעם ,דער ֿפאָדעם
ֿפון טרערן נאַס.
דער טאַטע איז געשטאָרבן,
די מאַמע אין שּפיטאָל.
אין נײ און נײ,
איך זע ,איך זע
איר װייטיק אַלע מאָל.
כ´גיי מאָרגן צו דער מאַמען
אויף אַ גאַנצע נאַכט -
מאַמע ,איך האָב דיר מײַן נשמה געבראַכט:
דאָס ּפנים ,דאָס ּפנים ...
דוד האָט אָּפגעשיקט די תּנאים -
ווײ איז מײַנע יאָר!
איך נײ און נײ,
איך זע ,איך זע
גענאַרט האָט ער מיך גאָר!
ער גייט אַן אַנדער מיידל.
אַ כּלה ,יאָ ,מיט געלט ...
וויסט און ֿפינצטער איז מײַן װעלט!

דאָס ּפנים ,דאָס ּפנים ...
בײַ דער שװערסטער אַרבעט
שטײט דודס בילד ֿפאַר מיר.
אין נײ און נײ,
אין זע ,איך זע
גליקלעך איז ער מיט איר!
נאָר װאָס איז זי דאָ שולדיק?
זי האָט דאָך אױך אַ האַרץ ...
אֿפשר ֿפילט זי דעם אײגענעם שמאַרץ!
דאָס ּפנים ,דאָס ּפנים ...
דאָס ליכט איז אױסגעגאַנגען,
נאָר ס´גייט ניט אױס מײַן קלאָג.
אין נײ און נײ,
אין זע ,איך זע
ס´איז שױן געװאָרן טאָג.
אָּפגעריסן האָט זיך דער ֿפאָדעם.
װי מײַן האַרץ אױף צװײ ...
טרערן גיסן ,טרערן טראָּפן אױף זײ.
דאָס ּפנים ,דאָס ּפנים ...

אויֿפן ּפריּפעטשיק
אויֿפן ּפריּפעטשיק
ברענט אַ ֿפײַערל,
און אין שטוב איז הייס,
און דער רבי לערנט
קליינע קינדערלעך
דעם אַ לף-בית.
זעט זשע  ,קינדערלעך,
געדענקט זשע  ,טייַערע,
וואָ ס איר לערנט דאָ ;
זאָ גט זשע נאָ ך אַ מאָ ל,
און טאַ קע נאָ ך אַ מאָ ל;
קמץ אַ לף – אָ !
לערנט ,קינדער,
מיט גרויס חשק-
אַ זוי זאָ ג איך אײַך אָ ן;
ווער ס´װעט גיכער
ֿפון אײַך קענען עבֿרי,
דער באַ קומט אַ ֿפאָ ן
לערנט ,קינדער,
האָ ט ניט מורא,
יעדער אָ נהײב איז שװער;
גליקלעך איז דער,
וואָ ס האָ ט געלערנט תּורה-
צי דאַ רף דער מענטש נאָ ך מער?
איר וועט ,קינדער ,עלטער ווערן,
וועט איר אַ ליין ֿפאַ רשטיין,
װיֿפל אין די אותיות ליגן טרערן
און ווי ֿפיל געוויין ...
אַז איר וועט ,קינדער,
דעם גלות שלעּפן,
אויסגעמוטשעט זײַן,

זאָ לט איר ֿפון די אותיות כּוח שעּפן-
קוקט אין זיי אַרײַן!
אויֿפן ּפריּפעטשיק ברענט אַ ֿפײַערל,
און אין שטוב איז הייס.
און דער רבי לערנט קליינע
קינדערלעך
דעם אַלף-בית.

דער שדכן משה-אהרן
װאָס האָט מען דאָ די װעלט צו נאַרן
און צו רײדן אַזױ ֿפאַרשטעלט -
איך בין דער שדכן משה-אהרן,
און ס´שמט מיט מיר די װעלט.
מיך קען אי רײַך ,מיך קען אי אָרעם,
איר קענט מיר גלייבן אױף מיין וואָרט,
אַז איר װעט ֿפאָרן קיין צֿפון אָדער דרום -
טרעֿפט איר מיך תּמיד אויף מײַן אָרט.
אין די ּפערעדניעס האָב איך ֿפײַנט צו אַרן,
ס´מעג בײַם גרעסטן נגיד זײַן!
"ר´ משה-אהרן ,ר´ משה-אהרן,
איך בעט אײַך ,קומט אין זאַל אַרײַן!"
דאָ גיי איך מיט דעם קאַּפעליוש נאָך רער מאָדע,
.
דאָס העלֿפט צום שידוך גאָר אַ סך -
הײבן חײב איך אָן צו ֿפון דער ּפאַגאָדע,
דערנאָך גיי איך איבער צו דער זאַך.
דאָ מוז מען װיסן װי צו דרײען דעם שליסל,
אָט דאָס ֿפאַרשטיי איך אַקוראַט,
דאָ מוז מען זײַן אַ דאָקטער אַ ביסל,
און טאַקע אַ שטיקל אַדוואָקאַט.
דאָ מוז מען װיסן אַלע סעקרעטן
און ווי דער דײַטש זאָגט" :זײַ ניכט דום!"
נעם איך אַרױס אַלע ּפאָרטרעטן
און צעלײג מיך מיט מײַן קראָם...
נומער איינס :קוקט מיט מײַנע אויגן,
קיין מאָל ערגער זאָל ניט זײַן:
זי האָט זיך אונטערגעשּפאַרט מיט דעם עלנבױגן,
קלוימערשט קוקט זי אין בוך ארײַן.
דאָ מעג מען אײַנשטעלן דאָס לעבן,
מען דאַרף נאָר האָבן אַ ביסל קוראַזש,
דאָ גיט מען ֿפוֿפציק טױזנט ,כ´לעבן,

און אַ קוואַרטיר אין בעל-עטאַזש...
וואָס זאָגט איר עּפעס אויף דעם אַנטיקל,
אין אירע אויגן איז דאָ חן אַ סך,
איך וואָלט מיר גענומען אָט דאָס שטיקל,
איך זאָל זײַן אַ בחור ,שווער איך אײַך...
נאָר זי איז משגע מיסתּמא,
איך קאָן איר ניט צוטרעֿפן אַקוראַט:
איף האָב איר געבן אַ דאָקטער ,שרײַט זי" :מאַמע!
נײן ,איך וויל דװקא אַ קאַנדידאַט!"
האָב איך איר אַ קאַנדידאַט געֿפונען,
איך האָב אים אויסגעקראַצט ֿפון ארץ-ישראל -
שרײַט זי" :מאַמע"!  -זי איז ֿפון דעם זינען -
זי וויל ביידע מיט אַ מאָל ...
װאָס זאָל איך אײַך זאָגן ,גלייבט מיר אַלע,
ס´מאַכט זיך ,איך ווער ּפשוט צעדולט:
דאָ גיב אַ חתן ,דאָרט אַ כּלה,
יענעם שיק צוריק דאָס בילד...
טאַטעניו! ביז מען דערלעבט צו הערן,
אַז חתן-כּלה האָבן זיך געזען,
קאָן מען גיכער משוגע ווערן
און ֿפאַרלירן אַלע ציין ...
די קאָן נישט ֿפאָרן  -זי האָט באַקומען דעם קאַטאַר,
בײַ אים האָט זיך צעבראָכן אין װעג אַ ראָד,
די װיל זיך מיט אים זען אין טעאַטער,
...די אַנדערע  -אין אױסלאַנד ,אין אַ באָד
וואָס טױג אייך דאָס ֿפאָרן און דאָס ריּפען -
וואָלט דער ניט ,כ´לעבן ,בעסער געװען
לאָזן זיי גיכער שטעלן אַ חוּפה
און זען װעלן זיי שוין במילא זען.
און אַז דער שידוך איז געלונגען
און איך האָב אין אים גאָר ֿפאַרגעסן גאָר,

הײבן זיי מיך אָן גוט באַזינגען
און צו ֿפאַרשעלטן מײַנע יאָר...
זיי הײבן זיך אָן בײַ די קעּפ צו רײַסן
און צו ֿפאַרשעלטן דאָס געבײן ...
לאָזן זיי זיך רײַסן ,לאָזן זיי זיך בײַסן,
לאָזן זיי זיך אַרױסנעמען די ציין...
צי ווייסן זײ ניט ,אַז גאָט זיצט אויבן
און ֿפירט אונטן מיט זײַן גרויסער האַנט,
און מיך האָט ער צו דער מדרגה רערהױבן,
איך זאָל זײַן אַ שדכן אין גאַנצן לאַנד.
זײַט מיר געזונט ,און טאַקע אַלע,
מיר וועלן זיך נאָך זען מן-הסתּם,
אַז איר וועט דאַרֿפן אַ חתן אָדער אַ כּלה,
קלאַּפט צו מיר אַ טעלעגראַם;
מיר וועלן ,כ´לעבן זיך ניט נאַרן -
איך האָב די סחורה ,איר דאָס געלט...
איך בין דער שדכן משה-אהרן,
און ס´שעמט מיט מיר די גאַנצע װעלט ...

