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מעינקע קאַץ אין קאַמף פאַר זיין
דיכטערישער פּאָזיציע
(פאָרװאָרט)
מיין

שטיבל

איז

ארים,

מיײין שטיבל

טיז

גרוי.

א פינגערל זט  --א רעדעלע אומעט,
װי א צעטראטענע רױיז ,די גרויס ---
דרייט ארום מיר זיך ארום:
אַהיז ,אין יענעם קליינעם שטיב? פון זיין באָבען ,האָט זיך מעינ-
קע קאַצן פארבענקט אינמיטן דעם נרויסן ניו יאָרק .ער האָט די גאנ-
צע צערטלעכקייט פון זיין נעמיט פארטראָגן אין דעם שטיב? פון זיין
באָבע מאִינע ,וועמען א כאַװער ,א דיכטער ,האָט אזוי אומווירדיק בא-
ליידיקט, .די באָבע טאָלצעס טאַכריכים" ,באזינגט מעינקע קאץ ,האָט
דער כאַװוער אים פאַרגעװואָרפן; דערביי האָט ער דער באָבען פאַרגליכן
צו א ,מעשונעדיקסטער

שפּין".

באַ מעינקע קאַצן האָט אַ צופּ געטאָן באַם האַרצן .די באָבע מאַינע
איז געווען אַן ערלעכע ,אַרימע האָרעפּאשנע פרוי פון דעם גרויען
שטיבל מיט ,א פינגערל זון  --אַ רעדעלע אומעט" .זי פלעגט שיקן דעם
,אויבערשטן אַ דאַנק און א לויב" ,װאָס ,דאָס האַרץ איז ניט אָרעם,
דאָס הארץ איז ניט נרוי" ,זי איז געווען א נוטע די באָבע זיינע :זי
פלעגט ,היילן דעם פּיפּעץ פון יעדן קראנקן אָף" בא די אַרימעלײט; זי
פלעגט זיך קאָהאָלן און העלפן מענטשן אין צאַר און אין דאַלעס .און
געהייסן האָט זי מאִינע ,כאָטש זיין כאַװער דער דיכטער האָט זי בא-
צייכנט מיטן נאָמען ,טאָלצע".
האָט מעינקע קאַץ ,טיף-באליידיקט פון א כאַװער א דיכטער ,גענו-
מען די פּען אין האנט און אויסגערופן, -- :ס'האָט דאָס װאָרט מיין
באָבע מאַינע" .הערט :איד װועל דורד דעם מויל פון מיין באָבען ווי-
דעראמאָל אייך ווייזן מיין פארמורזשעט ,אָרים שטעטל; איד װעל ווי-
דער פאנאנדערוויקלען פאר אייר יענעם עמעס מיינעם אין דער פּאָעזיע,
פאַר וועלכן מען האָט מיך אויפגעמישט דעם ייכעס פון מיינע זיידעס
און באָבעס .אויב עס גייט שוין אין ייכעס ,זאָגט מעינקע קאץ ,איז
לאָמיר זיר פארמעכטן  ---לאָמיר זען װוי גערעכט זיינעז די װאָס שרייען
אַף אלע ראָגן ,אז זיי זיינען די ,,רויטע אפּאָסטאָלן" אין דער אידישער
דיכטונג און װאָס איז דער אונטערשייד צווישן זיי און דעם עמעס ,וי
איך ,מעינקע קאַץ ,זע אים.

מעז מוז מוידע זיין :מעינקע קאַץ האָט זיךד וי אָנגעכאפּט אָן
דער געלעגנהייט זיד צוריקצוקערן צו זיין שטעט?  --צו דער נאָננדי-
קער פאַרגאנגענהייט פון זיינע לעצטע צוויי בענד פּאָעזיע .ער האָט
זיד געװואָרפן אַףּ דער טעמע נאָך אלץ װוי א דורשטיקער ,וי ער װאָלט:
געווען פאַרכאַלעשט פון דעם גרויסן ניו-יאָרקער מידבער  ---און אָפט,
ווען איר לייענט מעינקע קאַצן ,דערשיינט פאר אייד ניו-יאָרק וי אן
אויסטערלישער מידבער  ---און װויל זיד אָנטרינקען באַ די קוואלן פון
זיינע אַװעס .,ער קערט זיד אום צו זיינע אַוװועס ,וויי? ער האַלט  --און
ניט אָן רעכט -- ,אַז די װאָס האָבן אַקצעפּטירט די גרויסע שטאָט ,די
גרויסע וועלט אמעריקע אין אונדזער רעװאָלוציאַנערער דיכטונג ,אז די
װאָס ווידמען זייער פּאָעזיע דעם אָרימען פאָלק און שטייען אַפן באָדן
פון נרויסן עמעס פון קלאסן-קאמף ,קאָנען ניט זיין קיין רעװאַלוציאַ-
נערע דיכטער אויב די ,באַבע טאָלצע" איז בא זיי אַן אָביעקט פאר
כויזעק און לעצאַנעס .ער גייט נאָך ווייטער :לויט אים ,קאַן דער װאָס
באַשמירט זיין באָבען אָדער זיירן מיט סמאָלע און באַשטעקט זיי מיט
פעדערן ,דער װאָס זעט אין זיי נאָר בייז און בייז ,כויזעק און כויזעק,
קאָן ניט האָבן קיין ווארעם הארץ פארן היינט און האָט פארשפּילט
נאָך באם לעבן זיין צוקונפט .אָן א װאָרעם ,מענטשלעד האַרץ ,איז
נישטאַ קיין פּאָעזיע; אָן א ווארעם ,מענטשלעד האַרץ ,קאָן מען ניט זיין
קיין קעמפער און בעמיילע ,קומט מעינקע קאַץ צום אויספיר ,קאַן מען
ניט

זיין קיין פּאַעט.

די
ווי? ער דאַווקע נעמען זיינע אַװעס פונם קליינעם שטעטל,
אַרימע האַרעפּאשניקעס, ,דעם ייכעס פון מילנער ,װאַלד-דהעקער און
װויליע-פּליטן" ,דעם ,ייכעס פון זיידעס ניבוירים ,װאָס האָבן אף פערד
וי אף בליצן ,צו די באַשערטע נעריטן" --- ,זיי וויל ער פארהעפטן מיט
זיין לעבן און מיט זיין בליק אַה דער צוקונפט פון אונדזער װועלט;
דאַווקע אין זיי װויל ער געפינען די שנור װאָס ציט זיך צו אונדזער רע-
װאָלוציאָנער לעבן און פארוועבן אונדז סיי מיט זייערע בידנע מאטער-
נישן און סיי מיט דער ראָמאַנטיק פון די פאַרגאַנגענע , שטעטלשע
7
צייטן,

עמעס ,מעינקען פירט עס דערוויי? ווידער אוועק פון דער טאָג-טענ-
לעכער ווירקלעכקייט ,אָט די ווירקלכקייט װאָס האָט אין זיד דעם די"
נאַמיט פון גרויסע קאמפן און דעריבער אויד דעם פּולווער פאר דער
היינטצייטיקער דיכטונג .עמעס ,אַפן לייענער קען עס לאָזן דעם איינ-
דרוק ,אַז דורד זיין נאָכאַנאַנדיקן אָפּקערן זיד פון דער גרויסער ווירק-
לעכקייט פון אונזער היינט  --אין דעם אוער פון זיינע אַװעס ,בא-
שאַפט זיר מעינקע קאַץ אַ מין עלפאַנטביין טורעם ,וואו עס זיינען נע-
4

זעסן און געשימלט בירגערלעכע דיכטער און פון וואנען זיי זיינען שוין
ניט ארויס.

ראָרט זיינען זיי פארסטערנעט

געװאָרן ,אין

זיך",

גע-

װואָרן רעאַקציאַנער ,געװאָרן באשימפער פון דער רעװאַלוציאַנערער
פרייהייט-באַװעגונג.
ס'איז אָבער אינגאַנצן ניט אזוי מיט מעינקע
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,אין

דיין צימערל",

זאָגט די באָבע

מאַינע

דורך

מעינקע

קאַצ'ס פעדער, ,זע איד פון מיינע עלטער-עלטער זיידעס דאָס דאַכקעס
לעבן; באַ דיינע כורווע-ווענט האָב איך דערקענט פון דעם ווינט די
זעלביקע נויט-געזאנגען" .אָט די נויט-געזאנגען ,אָט דער דאַכקעס פון
דער אַרימשאפט אין דעם נייעם לאַנד ,פארוועבט מעינקע קאַץ מיט
אונדזערע פאַרגאַנגענע דוירעס ,װאָס ניט אים איין ריכט-שנור ,װאָס
גיט אים די פליגל צו פליען ווייט פון יענע עלפאַנטביין טורעמס.

מעינקע קאַץ איז צו פריש ,צו עכט אין זיין בילד און זיין פארב,
ער האָט צופיל ליב די אָרימשאַפט ,די װאָס ליידן דאַכקעס אזוי וי ער
אליין ,ער זאָל קאָנען ערגעץ-וואו אַנטלויפן פון די עמעסן פון זיין
פאָלק .אויב ער איז געגאנגען אין מילכאמע-שטעט? אין זיינע לעצטע
און וידער צוריק צום שטעטל
,רענענדיק שטעט?"
צוויי װוערק ב
איצט ,איז עס
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פון ליידן ,װאָס האָבן זיך
אָנגעזאַמלט אין די פאָלק-מענטשן פון אַ מילכאַמע-דאָר אוֹן װאָס נאַר
אויפנע-
ער אליין האָט אזוי גרוילהאַפט ,אייגנאַרטיק אויפגענומען.
מענדיק יענעם גרויל-לעבן ,האָט מעינקע קאץ  --דער פולער אַטעאיסט
 -דאָך זיד געטונקט אין רעליגיעזע ,אָפּט פינצטערע בילדער און סימ-באָלן ,װאָס האָבן אָן צווייפל שאַקירט אַ גאַנצע ריי היינטצייטיקע שריי-
בער .זיי האָבן זיד געפרעגט :וואוהין רופט מעינקע קאַץ? צוריק אין
בעסמעדרעש ,צו דער שיינקייט פון אויפהענגען זיך אויף א רעצוע?
זיי האָבן צוליב אייניקע שטריכן פארזע! דעם גאַנצן מעינקע קאַץ ,זיי
האָבן פארזען דעם טיפן צאַר פון א גאנצן דאָר אין דעם קלינעם
שטעטל בעאייס דער גרויסער וועלט-מילכאָמע .ס'האָט אויסגעזען וי
זיי װאָלטן נאָר געווארט אף א געלעגנהייט ,ניט וי שרייבער מיט ווירדע
און פאַרשטאַנד ,נאָר אָפּט װוי קינעדיקע אינגלער האָבן זיי זיר אֵף
אים געװואָרפן; באַהאַלטנדיק זיד הינטער צווייפלהאפטער פּראָלעטא-
רישקייט און רעװאָלוציאָנערישקייט ,האָבז זיי געריסן פּאַסן פון זיין
בילד ,פון זיינע שילדערונגען ,פון זיין נייער קראַפט ,פון זיין ברייטערן,
טיפערן פאַרנעם.
דער מענטש

אָן פּניעס,

דער װאָס לייענט ליטעראטור
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אי צוליב

דער שיינקייט ,אי צוליב דערלערנען עפּעס וועגן וועלט און מענטש,
האָט אין מעינקע קאַצ'ס װוערק ,ברענענדיק שטעטל" ,דערזען א דיכ-
טער וועמענס אייגנאַרטיקער טאַלאַנט איז פּאֶעטיש ווייט אריבער די
גרעניצן צו וועלכע די פּראָלעטאַרישע ליטעראטור איז נגעווען געוואוינט.
טראַדיציאָנעל אידיש ,האָבן זיינע געזאַנגען אַ אוניװוערכאַלן פארנעם,
אָטעמען זיינע לידער מיטן צאַר פון אַרימאַן ,מיטן גערעכטן קאמף פון
זיין קלאַס .זיין בילד איז אייגנארטיק ,זיין אימאַזש רעאַל-פאַנטאַס-
טיש( ,אויב ס'איז מענלעד אַזאַ קאָמבינאַציע) ,זיין פערז קרוכלע און
רייצנדיק  ---זיין װאָרט פאַרבענקט און װועקט בענקענישן נאָד ווייטע
ניט-דערגרייכטע צילן .אַזאַ דיכטער דאַרף מען אָפּשאַצן ,וערק פון
אַזאַ דיכטער דארפן אַנאַליזירט ווערן.

נאָר עס זעט אויס ,אז אייניקע מענטשן אין אונזער פּראַלעטארי-
שער ליטעראַטור זיינען אזוי פאַרזאַיערט געװאָרן אין זייער אייגענעם
איד ,אז זיי ווילן אַףּ אלעמען אָנמעסטן זייער אייננעלאָפן הייבל.
בלייבנדיק אַףּ די ערטער וואו זיי האָבן אָנגעהויבן שרייבן אין איין
צייט מיט מעינקע קאַץ ,האָבן זיי ניט געקאַנט ,אפשר טאַקע ניט גע-
װאָלט ,דערזען ,אַז מעינקע קאַץ איז אוועק ווייט פאָרוֹיס פון זיי ,אז
פאר זיי איז ער
זיין טאַלאַנט האָט זיד אַנטװיקלט און געקרעפטיקט.
געווען דער זעלביקער מעינקע קאַץ ,װאָס האָט מיט אריבער אַ צענדליק
יאָר צוריק ,צוזאַמען מיט זיי ,אָנגעהויבן דרוקן לידער אין פּראָלעטא-
ריש-ליטעראַרישע אויסנאבן .אזוינס פּאסירט נאַנץ אָפט באַ מענטשן,
וועלכע קאָנען זיר ניט צונעוואוינעז ,אַז זייערער אַ שול-כאַװוער ,װאָס
האָט זיי אויסגעזען צו זיין אשטיק שלימאַזל ,זאָל מיטאמאָל זיד ארויס-
שטעלן צו זיין העכער פון זיי מיט א קאָפּ .אָפט פאַרדריסט זיי אזוינס
און װינציק װאָס זיי פּרובירן אים שטעלן מיט זיד אַף איין ברעטל,
דורך גוט-ברודערישן קלאַפּן אין פּלייצע ,זוכן זיי נאָך אים צו דערני-
דעריקן דורך כויזעק און לעצאַנעס.

אייניקע פּראַלעטאַרישע שרייבער האָבן עס געפּרואווט מיט
,עווינעס" אַף לי-
מעינקע קאַצן ,ווייזנדיק דערביי זייער גװואַלדאָוונע מ
טעראַטור און פּאָעזיע .באַקומען האָט זיד אַזאַ מין ,כאַוװוערישע קרי-
טיק"  ---וי זיי האָבן עס גערופן  ---פון וועלכער יעדער פארשטענדי-
קער מענטש וועט זיך אָפּקערן ,ביפראַט נאָד וועז דער מענטש איז אזא
סענסיטיווער דיכטער ,וי ס'איז מעינקע קאַץ.

אָט די ,כאַוערישע קריטיק"  ---דער אַנפאַל און די פאַלשקייט
פון דעם אָנפּאַל  --האָט ניט געקאַנט בלייבן אומגעענטפערט פון
מעינקע קאַצן .,ער האָט אָנגעהויבז דערפילן ,אז מען װויל אים דערני-
דעריקן ,ווייל ער זאָגט זיך אִפּ צו ניין אין דעם פאַלשן ,שרייענדיקן,
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פלאַכן ווענ פון אייניקע כאַוויירים זיינע .לאַנג האָט עס אים געמא-
טערט ביז ער האָט אויסגעפּלאַצט מיט דעם ליד ,דער בראַװער פּאַכדן".
מען מוז זאָנן ,אז סיי אין דעם ליד ,סיי אין דעם בייגעליינטן בריוול,
געדרוקט אין דער ,מאָרגן פרייהייט" פון -41טן אויגוסט ,88291 ,זיינען
געווען א ריי גרונט-טאָעסן ,װאָס זיינען געווען גאַנץ כאַראַקטעריסטיש
פאַר מעינקע קאַצן .זייענדיק פאַרביטערט קענן דער אומגערעכטער
,כאַווערישער קריטיק" קעגן אים ,האָט ער אָנגעוװוענדט די סאמע אי-
בערטריבנכטע פאַרגלייכן און עס האָט זיד באקומען  --אלנפאלס האָט
מען אזוינס געקאָנט אריינטייטשן --- ,אז ער גרייפט אָן די גאַנצע
אויב אזוינס האָט זיד געלאָזט אריינ-
פּראָלעטארישע ליטעראטור.
טייטשן ,האָט עס אָבער פון דער צווייטער זייט געשטעלט אין נאָרניט
קיין שיינער ליכט די מענטשן װאָס האָבן אזוינס אריינגעטייטשט .זיי
האָבן געוואוסט זייער נגוט ,אז מעינקע קאַץ איזן א פּראַָלעטארישער
דיכטער ,איבערגענעבן דעם אַרבעטער קלאס ,און דאָד האָבן זיי אויפ-
געהויבן אזא באראזש ,װאָס נאָר קעגן א רעאַקציאָנער און קענן א פא-
שיסט הויבט מען אויף.
ווער עס האָט געלייענט די אָננריפן קעגן מעינקע קאַץ ,דער האָט
אין א ואָסערע דריי ארטיקלען געקאַנט אַנציילן עטלעכע הונדערט
זידל?-ווערטער  ---אויפער די פאַלשע ,לעכערלעכע ,טעאָריעס" --- ,װאָס
דאָס אַלֵיין דערציילט ווענן א ניט-געהויבענעם צושטאַנד פון דער פּראָ-
לעטארישער ליטעראַטור .מעג ווער עס װויל טראַכטן ,אז ס'איז אן
ערנסטער טאֶעס צו קאָנסטאַטירן טרויעריקע עמעסן וועגן פּראָלעטא-
רישע שרייבער -- ,ווערז אָבער אויפגעריסן די אויגן ,ווען מען זעט וי
פּרינציפּנלאַזיקייט און ציניזם ווערן די וועג-ווייזער אפילע פאר אייניקע
דיכטער מיט נעמען אין דער פּראָלעטארישער ליטעראטור .פאָרווארפן
מעינקע קאַצן ,אז ער איז ,שיר ניט אַ פאשיסט" ,אז זיין ,,ברענענדיק
שטעטל" איז ,מויזנלאָד רעצידיוו" ,אז ס'איז קאַנטר-רעװאָלוציאַנער
צו פאַרלאַנגען פון אונדזערע דיכטער עכטע פּאָעזיע ,הייסט באהאלטן
זיר הינטער פראזן ,װאָס קנאַקן אָפט אויף די ליפּן פון א באשטימטן
באַ אונדז זיינען פּאַראַן דיכטער,
מין גענזנפיס-רעװואָלוציאַנערן...
װאָס קאַנען אָנשרייבן אַ ליד ,נאָר ווען איר לייענט אַזעלכע שטאַמפּאָו-
נע שורעס  ,וי ,דאָס גרויזאמע ,פינצטערע װאָרט פּאָנראָם ,װאָס לע-
כערט אן אידישן אויער" ,פילט איר ,אז מען װאָלט אָנשטאָט באפאלן
מעינקע קאַצן ,געדאַרפט לעכערן דעם בלאָטער פון געמאכטקייט ,גע-
ליטע-
פראלעמארישעה
דער
אין
מאַטערטקײיט
ראַטור .ווארוּם ס'איז אָט די הילפלאָזיקייט ,די פּוסטע שרייעריי און
באַנאַלקײט ,ואס ווארפט זיר אמבייזסטן אַףּ אַן עכטן דיכטער ווען ער
ד

װאַגט צו דערמאַנען וועגן דער געפאר פון פאַלשע ,צוגעטשעפּעטע
,רויטע עקן" אין אונדזער דיכטונג ,װי עס האָט געטאָן מעינקע קאץ.
מעינקע

קאַץ איז ניט ארויסגעטראָטן

קעגן דער פּראָלעטארישער

ליטעראטור .נאָכמער ,ער איז ארויסגעטראָטן אין שוץ פון דער עכט-
קייט פון אונדזער ליטעראטור .דאָס איז ניט נאָר זיין רעכט ,דאָס איז
זיין פליכט ,אויב ער איז איבערציינט ,אז די עקן זיינען פאלשע ,אז דער
באַראַבאַן פון אייניקע כאַוויירים איז אָנגעצוינן מיט פאַרראָסטן בלער.
אַפילע אויב פון מעינקע קאצ'ס ליד ,דער בראַווער פּאַכדן" האָבן זיר
באַקומען אייניקע פאַלשע איינדרוקן ,קומט אים נאָד ווייט ניט מען זאָל
אים פארגלייכן מיט א פאשיסט ,וי אורי צווי גרינבערג ,אָדער בא-
הויפּטן ,אז זיין ,,ברענענדיק שטעט?" איז ,מויזנלאָד רעצידיוו".
װאָרום ,װאָס איז דער עמעס ווענן מעינקע קאץ און זיין פּאַעזיע?
אָנגעהויבן האָט ער אין אונדזער ליטעראטור מיט זיינע ,דריי
שוועסטער" .ער האָט זיך אין יענעם ערשטן בוך לידער זיינעם פּראָק-
לאַמירט װוי דער קענינ פון אלע היימלאָזע קעץ און הינט .דאָס איז
געווען א בוד וװאָס האָט אין זיר געטראָגן אַלֶע סימאָנים פון איסט-
בראָדװײיער דענענעראַציע ,נאָר מער פאַרשאַרפט און פארשפּיצט ,װוי
ס'איז דאַן געווען די מאָדע באַ די בירנערלעכע דיכטער .צוליב זיין
אייגנארטיקן טאַלאַנט ,האָבן מיר מיט מעינקע קאַצן זיד שטארק נע-
שלאָגן .ער האָט ווידערוויליק ,װוי ס'גייט אַף אַזאַ אַקשאַנעסדיקע
נאַטור וי זיינע ,זיד גערוקט פאָרויס צו זיד ,צו זיין קלאַס און צו זייז
פאָלק .ער איז נגענאננען ווידערוויליק ,נאָר ער איז דאָך דערגאננען
,ענטש אין טאָגן"  --אַ באַנד לידער ,װאָס האָט אָנגעמערקט
צו זיין מ
אַ שארפן ריס מיט זיין פארנאַנגענהייט ,כאָטש אויד דאַ האָבן זיד אים
נאָר דאַ האָט מען
נאָכגעשלעפּט די איסט-בראַדייער הינטער-הויפן.
אָבער
פאַר זיד דערזען אַ דיכטער א קרעפטיקן  --מיט כעפרוינעס,
מיט נאַכמער איינגעבאָרענע מאַילעס .דאָ איז שוין זיין בילד און זיין
הראַפט אויסנעוואקסן .און נאנץ נאַטירלעד אזוי  ---ווייל דאָ אין דעם
צווייטן בוד ,האָט ער שוין נגעשילדערט די ווירקלעכקייט פון אונדזער
היינטצייטיק לעבן .דאַ איז פאראן דער געראַנג? פונם מענטשן ,סיי
דאָ אין לאנד ,סיי אין דייטשלאנד ,סיי אי כינע ,סיי אין דעם אידישן
אַרבעטער לעבן .די נאָענטע ווירקלעכקייט האָט אים נעגעבן מער
שץן
אי
ער
בילד .
נעצײכנט.
שארפער.
א
קראפֿט.
געשטאַנען אף נאָר אַן אַנדער פּאָליוס ,וױייט פון זיינע קראנק-
פאַנטאַסטישע בילדער פון הינטער-הויפן מיט היימלאָזע קעץ און הינט.
אין דעם ,מענטש אין טאָנן" זיינען שוין די לירער קימאַט אינגאַנצן
דערפאר
אַף רעװאַלוציאַנערע טעמעס ,רעװאַלוציאָנער באַהאַנדלט,
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איז זיין פארב טאקע האַפטיקער,
און זיין פערז בעסער אַרגאַניזירט.

זיין שורע עלאַסטיש

בויגעוודיקער

מיט זיינע לעצטע צוויי בענד, :ברענענדיק שטעטל" ,האָט זיך
מעינקע קאץ אַ רוק געטאַן מיילן-ווייט פון זיינע ,דריי שוועסטער" און
פיל-פיל ווייטער װוי ער איז געווען אין ,מענטש אין טאָנן" .פאַראַן
אָבער באַ אונדז אַזאַ מין ,גרויסע טראַכטער?  --האָבן זיי א בלע-
טער געטאָן דעם בוד און נעפונען:

אין ,דריי שוועסטער"

איז געווען

נרוי? ,אין ,ב,רענענדיק שטעטל" איז פאראַן גרוי?; דערפאר איז ,רע-
אטפּאַשעט ,אזא
דער איינציקער אויספיר
צידיוו פון מויזנלאָך",
,רענענ-
מין וואולנאריזאציע .ס'איז זיי שווער צו באנעמען ,אז אין ב
זיינען
אידישע פאָלק-מענטשן
ריק שטעטל" ,דאָרט וואו אונדזערע
אומגעקומען אונטערן פייער פון פיינטלעכע ארמייען ,איז דער גרויל אז
עכטער ,אזא װואַס מעינקע קאַץ האָט אריינגעזאפּט מיטן מילך פון זיין
מאמעס

ברופט.

אין ,דריי שוועסטער",

ווידער ,איז עס געווען פאנ-

טאַסטיש-צונעטראכטער גרויל  --טאַקע דערפאר װאָס מעינקע קאץ
האָט יענעם טראגיזם פון מיכאלישעק און סװוינציאַז ניט געהאט אויס-

געלעבט אין זיך.

דאָס גרַויל-בילד ,װאָס זיינע אויגן האָבן איינגעזאפּט

אין זיין קינדהייט האָבן אין ,דריי שוועסטער" געקראַנן א פארקריפּלטן
אויסדרוק ,אים פארפירט אַף קרומע ווענז ,װי מעינקע איז אליין מוידע
אין זיין ,מענטש אין טאָגן" .דער גרויל און צאַר פון מיכאַלישעק
און סװוינציאַן האָט זיך אויסגעקריסטאליזירט ערשט מיט זעקס יאָר
שפּעטער ,ווען דער באוואוסטזיין איז געװאָרן שארפער .איצט ,מיט א
געקרעפטיקטן טאַלאַנט האָט מעינקע קאַץ געבראכט אזוינס אין דער
פּראַלעטארישער ליטעראטור ,װאָס פארשמייסט אין קאף-האַקאַל די
פאַנטאסטיש-צוגעטראכטע נרויל פון קעצישע הינטער-הויפן .דאָ גיט
ער אונדז שוין דעם לעבעדיקן צאַרפולן לעבן פון זיינע אייגענע און
נאָענטע ,פון אונדזערע איינענע און נאענטע ,אין דעם קליינעם ליט-
וװישן שטעטל ,בעאייס דער וועלט-מילבאַמע.

אונדזערע ,גרויסע טראכטער" װאָלטן געמעגט זיד א פרעג טאָן:
צי איז דען מענלעך פאַר אַן עכטן דיכטער ,וועמענס טאַלאַנט אויד זיי
האָבן ניט געװאַנט אָפּצופרעגן ,ווע ער זינגט וועגן דעם װאָס איז אים
איינן און נאענט ,בלוט פון זיין בלוט און ביין פון זיין ביין --- ,צי איז
דען מענלעד צו זיננען מיט די זעלביקע טענער ,מאָלן מיט די זעלביקע
פאַרבן װוי באַם צונעטראַכטן גרויל פון קעצישע און הינטישע הינטער-
,גרויסע
און װאָלטן אונדזערע
ניין ,ס'איז ניט מענלעך!
הויפן?
טראכטער" געוועז בעקויעד צו זען ,װאָלטן זיי עפשער ניט פארפירט
קיין פּרינציפּנלאָזן און צינישן אָנפאַל אף מעינקע קאץ ,וועלכער האָט
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געדארפט באגריסט ווערן פאר נגעבן אונדזער ליטעראטור אַזאַ ווערק וי
איך זאָג נאָכאמאָל :ס'איז פארדריסלעך ביז
,ברענענדיק שטעטל".
גאָר ,װאָס דיכטער מיט נעמען און פארדינסטן אין אונדזער ליטערא-
טור ,האָבן זיר געלאָזט אַפן זעלביקז וועג פון די ,גרויסע טראכטער",

װאָס אָפּט ווייסט איין נאָט אין הימ? מיט װאָס פאר אן אפּאראט
זיי טראכטן.
װאָלט מעינקע קאַץ אליין געווען א מענטש װאָס טראכט ניט
דורכאויס מיטן האַרצן ,װאַלט ער ניט אריינגעפאלן אין די שווערע ,אי-
דייאישע

טאֶָעסן ,אין זיין ליד ,דער בראַווער

פּאכדן".

זייער אָפּט

דיכטער מעינקע קאַץ,
פאַלט איין :ווען אָט דער וואונדערלעכער
װאָלט געקאָנט פאראייניקן זיין באוואוסטזיין ,זיין מארד מיט זיין
האַרצן ,װאָלטן מיר אין דער פּראַלעטארישער ליטעראטור געהאט א
דיכטער ,א נעניע .שוין היינט דערמאַנט ער אָפט ,און אָפט שטיינט
ער אַריבער מיט זיין טיפער בילדלעכער שילדערוננ און מיט זין
קראפט ,די בעסטע דיכטער בא אידן .פארנינט ער אָבער ניט ,ווייזט
אויס ,דעם אידיש האָרעפּאשנעם פאָלק .דאַװוקע מוז ער אריינפאַלן
אין יענעם סוביעקטיוון טאָן ,װאָס נעמט אים אראָפּ פון זייז פּאעטישעף
הויד ,װוי עס ווייזט די דירעקטע שילדערונג וועגן זיינע קעננער אין
דעם איצטיקן בוד, :ס'האָט דאָס װאָרט מיין באָבע מאַינע" .די סא-
טירע מיט וועלכער ער שניידט זיך אריין אינם לייב פון זיינע קעגנערױ
איז עכט ,עמעסדיק ,נאָר דער אָנגריף בלייבט דאָד א סוביעקטיווער ,א
און
ס'איז פאַראַן אן אונטערשייד צוװוישן מענטש
פּערזענלעכער.
מענטש .עס זיינען פאראן אידן און צווישן אידן זיינען פאראן איד-
ליקעס .עס זיינען פאראן דיכטער ,װאָס וויפיל מעינקע קאַץ זאָל ניט
האַלטן פון זייער דיכטונג ,בלייבז זיי דאָר פּאעטן מיט באַשטימטע פאר-
דינסטן ,װאָס מען קאָן ניט אויסמעקן .נאָכמער  --מעינקע קאַץ װאָלט
ניט נעדארפט האָבן דעם פארלאנג אויסצומעקן אזוינס ,װאָס איז אים
ניט געפעלן .פאַראַן װידער אזעלכע אָנגעבלאָזענע און אויפגעבלאָזענע
דיכטערלעך און מענטשעלעד  --און אויד זיי האָבן א רעכט אויף
זייער לעבן .מעינקע קאץ ,אין זיין צאָרן פאר דעם אומגערעכטן אָנ-
פאַל אף אים ,אונטערשיידט ניט שווארץ פון ווייס ,נוטס פון שלעכטס.
דעריבער פאַלט ער אריין אין פעלערהאפטע אויסדרוקן

און ער ווייכט-

אָפּ פון דעם װוירדיקן וועג פון אַ דיכטער .די שארפקייט פון דער אטא-
קע אַף אים באַרעכטיקט ניט ,ער זאָל ,עמעס ,אויף זיין אייננארטיקן
און דיכטערישן אויפן ,אָפּצאָלן זיינע סאָנים מיט זייער אייגענער
מאַטבייע.

צאָלנדיק מיט דער זעלביקער מאַטבייע ,לאָזט זיך מעינקע קאַץ
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ווידער אוועק אין זיין קליין שטעטל .און כאָטש ער בויט זיך ניט
קיין עלפאנטביין טורעם ,בלייבט דאָד אויננשיינלער דער פאַקט ,אז ער
נעמט ניט אויף איצט די היינטצייטיקע ווירקלעכקייט .די נרויסע ,רי-
זיקע ,העראָאישע קאמפן פון אונדזער צייט  ---ניט אין שפּאניע ,ניט

אין כינע ,ניט אין אמעריקע ,ניט אין ערגעץ אַה דער

װעלט,

האט

אפילע ניט דער גרוי? און צאַר
מעינקע קאַץ לעצטנס ניט באַרירט.
פון די אידן אין אונדזער איצטיקער וועלט ,װאָס מוזן אָנצינדן יעדן
מענטשן און ספּעציעל דעם דיכטער ,האָבן מעינקע קאַצן לעצטנס ניט
באווענט צו שרייבן קיין איינציק ליד .מעג ער וי זיך ווארפן אויף
זיינע אָנפאלערס ,בלייבט דעֵר פאקט ,אז איינער פון די װאָס האָבן אים
אומנגערעכט אַטאַקירט ,פון וועמען מעינקע קאַץ מעג ניט האלטן ,האָט
דאָד דעם העראָאישן קאמף פון שפּאנישן פאָלק געווידמעט א נאנצן
בוד ,האָט ער װוי אנדערע דיכטער זיד דאָך אָפּנערופן אף די הייסע
קאמפן ,האָבן זיי דאָד באזונגען ,עמעס ,אף זייער שטיינער ,די נויטן
פונם פאָלק .ס'איז אויד עמעס ,אז פון שטאנדפּונקט פון פּאַעזיע ,האַ-
בן נאָר א סאַך פון אונדזערע היינטצייטיקע לידער א קנאַפּן ווערט.
נאָר אויב א דיכטער ,אַ פּראָלעטארישער דיכטער ווארפט עמיצן פאָר,
אַז זיינע לידער ליידן פון ,רויטע עקן" ,און ער פילט אז ער האָט טא-
לאַנט ,און מעינקע האָט אים ,געבענטשט זאָל ער זיין ,איזן ער מע-
כויעוו צו געבן דאָס עכטע ליד ,איצט ,ווענן די העראַאישע קאמפז פון
אונדזער צייט .אויב ער שוויינט ,אויב ער רופט זיד ניט אֶָפּ ,װי עס
טוען זיינע כאַוויירים דיכטער ,ווערט זיין שוויינן פּונקט אַזאַ פארברעכן
װי די ,רויטע עקן".
מעינקע קאַצ'ס איצטיקער בוד, :ס'האָט דאָס װאָרט מיין באָבע
מאִינע" ,פּרובירט געבן אן ענטפער אף א ריי פראנן אין אונדזער פּאַע-
זיע ,הויפּטזאכלעד אַף דער פראַגע פון ,רויטע עקן" .ס'איז א פּאַלע-
מיש בוד .נאָר מעינקע קאץ האָט אָנגעשריבן ניט קיין טרוקענע און
ניט קיין אַנגעבלאָזענע פּאַלעמיק ,נאָר אַ לעבעדיקע ,מענטשלעכע שיל-
דערונג פון געשטאלטן און געשעענישן ,סיי אזעלכע װאָס האָבן נע-
לעבט אין זיין געדעכעניש ,וי זיין באָבע מאִינע ,סיי אזעלכע װאָס ער
האָט צוליב פּאַלעמישע צוועקן אויסגעפאנטאזירט ,װוי ,דאָס ריזעלע
מאביר קורמויק" .דורד די געשטאלטן ,פירט ער ארויס צוט פּאָדער-
גרונט זיינע פילאָסאָפּיעס און טראכטוננען וועגן לעבן און מענטשן.
און ווען מען זאָל אָפּרוקן אין הינטערגרונט דאָס פּאָלעמישע אינם בוך,
װאָס איז געווען מעינקע קאצ'ס הויפּט-ציל ,װעט נאָך אלץ בלייבן די
וואונדער-מאַיסע און עס וועט נאָך אלץ בלייבן דאָס וואונדערלעד בילד
און אימאַזש און עס װועט בלייבן די ווארעמקייט פון הייס-שטראָמיקן
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בלוט ,בעאייס ער צערעכנט זיר מיט זיינע אָנפאלערס ,װאָס איז אויך
אַ מענטשלעכער שטריך -- ,װעט דאָך איבעראַלץ בלייבן אַ פּאָעטיש
ווערק פאר זיך ,אָפּגעזען פון דער פּאָלעמיק .און אין דעם לינט א פּרו-
ביר-שטיין פון אַן עכטן דיכטער ,אַ זאַךד װאָס נאָר פּרינציפּנלאָזע צי-
ניקער קאַנען פארווישן אונטערן האנט און זיד ווארפן מיט ווערטער
װאָס זיי האָבן אויפגעקליבן אף קליינבירגערלעכע מערק.
פ
ד
ּ
ע
ר
ם
ו
ב
י
ר
יע ,ווידעראמאָל האָט מעינקע קאַץ אויסגעהאלטן
א
א
פ
ן
י
א
י
ר
ד
ע
ס
שטיין פון אן עכטן ,רעװואָלוציאָנערן פּאָעט .נעמענדיק
א
א
י
ו
זיין באָבע מאִינע ,פון וועלכער ער ציט די שנור ביז
צ
נ
טי-
דזערע
קע דוירעס ,האָט ער בילדלעד-קרעפטיק אונדז נעוויזן א וועלט ,מיט
דוירעס העקדעש אין די אוינן" ,דורד וועלכן די באָבע מאַינע איז גע-
גאַנגען ,זוכנדיק אומזיסט די צוגעזאָגטע זונאויפגאנגען" .די באָבע
מאינע איז געשטאָרבן אין צאַר ,אַן אָפּגענאַרטע אין אירע האָפענונגען
און אין די צוזאָגן פון דער טכינע .נאָר מיט זיין מערקווירדיקער וויזיע
זעט מעינקע קאץ ,אז זיין באָבעס ,,פארלאַשענע זונען װעט דער צע-
טראָטענער נעכטן שוין ניט געפינען" ,נאָר == == --
אי מיין ביין ,איו מײין בלוט -- -- --
איז

דיײן

פאַרלאַשענער

טאָג

אויפגעגאגגען.

ערשט

ס'איז ערשט אויפגענאנגען דער פארלאַשענער טאָנ .ער האָט
ערשט אָנגעהויבן דערזען דאָס גרויס ,וואונדערלעד ליכט פונם מענטש-
לעכן לעבן ,אזוי וואונדערלעד וי מעינקע קאץ איז אליין .דער פאר-
לאַשענער טאָג פון זיין באָבע מאינע דאָרט אין סיכאַלישעק און
סווינציאן  ---אין אלע אונדזערע שטעט און שטעטלעד פון דער אל-
טער היים ,האָט אים איבערגעלאָזט אַ יערושע ביז אונדזערע היינטיקע
טענ .די יערושע --
איבער

װערטער:
װערטער
מיט

װאָס

הילכן

באַשײדענעם

ווערטער --

װערטער

פון שרײענדיקן

רויש

צאַָרנדיטע

װי

פארליבט

היפיל

װיפיל
שן

קלאנג

שטאל,

פון אמאל,
סטװערף,
הונגעריט

מיכאלישעט,

דערטאַרגענע

דערצײלן
מיט

טורעמס,

סרומע

געסעלעד

שטװער.

אף

טליעס,

אין

דער

די שטאהרצטיט

איז

װי

סװינטיאן.

װערטער

טויט-ר בלומע.

שטומקײט

איז

דוהכגעט

טע

פאראה.

מיכאַלישעק און סװוינציאַן האָבן אים געפירט צו פארבינדז דעם
גוירל פון אַרימען ,ערלעכן פאָלק ,פון דעם קליינעם ,אָרימען ,אידישן
שטעט? ,מיט ווערטער  --צאָרנדיקע סקווערן ,ווערטער וי שרייענדיקער
שטאָל ,װאָס הילכן מיט באשיידענעם רויש פון אמאָל; ווערטער ענלער
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אַפּן הונגער פון סװוינציאַן  --אַףּ דער פארליבטקייט פון מיכאלישעס.
אזוי זינגען קאָן נאָר א דיכטער באַ וועמען אין הארצן זינגט די ליבע
צו וועלט און צו מענטש; אַ דיכטער װאָס פילט ,אז קיין שום אָנפאלן
וועלן אים ניט אָפּקערן פון זיין דיכטערישז וועג און אז זיין געזאנג גע
הערט צום האַרעפּאשנעם פאָלק ,צום ארבעטער קלאס.
איד װאָלט געראטן די דיכטער װאָס זיינען באפאלן מעינקע קאצן,
זיי זאָלן זייער אויפמערקזאם לייענען זיין איצטיק בוך ,און אויב אפו-
לע עס רירט זיי אָן צו שארף ,לאָזן אָן א זייט זייער קאָעס ,פארגעסן
און אויב אפילע
אביס? אָן זייער ענאַ און פּרוביר} אים פארשטיין.
זיי וועלן נעפינען ,אז זיין ליד איז קרעפטיקער פון זייערס ,אז ער איז
זיי ווייט אריבערגעשטינן אין דער פּאָעזיע ,זאָלן זיי ניט ווערן אויפנע-
רענט און ניט פּרובירן זיד באהאלטן הינטער פארשטעלטע אנצוהע-
און
רענישן און ניט ווארפן אים אין פּאָנים אריין קיין ,פאשיסט"?
קיין ,מ,ױיזנלאָך רעצידיוו" .דאָס פּאסט ניט פאר קיין דיכטער .ווען
מען זעט א כאווער ,א דיכטער ואַקסן ,דארף עס פרייען ,דארף מען
אים העלפן און ניט אים רייסן ,קעדעי מיט דעם זיד אליין צו דער-
הויב..
װאָס איז שאַיעך מעינקע קאצן ,ווילט זיד האָפן ,אז ער װעט זיך
(אין זיין
צו דער איצטיקער טעמע און צום שטעטל ניט אומקערן.
,ברענענדיק שטעט?ל" ,בוך ווו און צו ,פארשטיי איך ,וועט ער שילדערן
װאָרום וי קרעפטיק און שיין
די שטעטלשע מענטשן אין אמעריקע).
ער זאָל ווענן דעם ניט זיננען ,און װוי בארעכטיקט זיין פּאָלעמיק זאָל
ניט זיין ,איז אָבער אונדזער וועלט אַזא גרויסע און דער געראננל?ל פאר
אַ נייער וועלט אזא הייסער ,אז ס'איז פיל ווירדיקער און פיל נוצלעכער
פאַר אַ דיכטער צו פארווענדן זיין טאלאנט אף די פאָלק-שלאַכטן --
יע ,אף שפּאניע ,כינע ,די אידן  ,אפן דעמאָקראטישן פראַנט און פאָלק-
פּראַנט  --װוי אף פַּאַלֶעמיק מיט אומגערעכטע אָנפאלער .די אָנפּאלן,
זאָלן די וועלכע
מעג מעינקע קאַץ געדענקען ,װעלן אים ניט שאַטן.
צווייפלען אין זייער טאַלאַנט ווארפן זיד מיט אייפער צו באשיצן זייער
ענאָ .א מענטש וי מעינקע קאַץ ,מיט אן עכטן טאלאנט ,דארף אזא
מעטאָד ניט אָנװוענדן .דער בעסטער סימען פון זיין גרויסקייט און נוצ-
לעכקייט פאר זיין קלאס און זיין פאָלק וועט זיין ,װען ער װעט אינ-
גאַנצן זיר מאַכן ניט וויסנדיק ווענן די אָנפאַלן ,ווען ער װעט זיר
אויסלערנען לאכן הויד און הילכיק פון די ,נגרויסע טראַכטער" און ער
װעט זיר גיין מיט זיין וועג ,װאָס מוז אים פירן צו ווערן דער גרויסער
רעװאָלוציאָנערער דיכטער פון אונדזער צייט.

װיליאַם אייבראמם,
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מאַיסע

איך
פון
פון
איך

בין די באָבע  --מיכאַלישעק.
מיין מאמעס ברוסט האָב איך געזויגן,
,ברענענדיק שטעטל"  --די צעצונדענע שרעק.
בּין די באָבע  --דאַלעם ,איבער א טכינע געבויגן.

איך בין די באָבע  --דאַלעסם:
דאָס האַרץ פון א בלוי אויפעלע דורך בלענד פון פראָסט.
מיין שרעק איז =-

הירשע-לייב-טאַרשיש הענגענדיק  --אין א פּעטליע פון טפילן;
מיין

שרעק

א

-

אַף אַ הינטישן עק  --אַ פּאַנראָמירטער טאַלעס,
ווען פאר דעם כאָרעוון אָרנקױדעש פון א נעשענדטן
בעיספמעדרעש,
פארנייט עֶר זיך אין אַ שיידימדיק בילן.
איך בין די באָבע  --פאַרגאַנגענהייט,
נאָר גאָט קען ריידן פון אזוי וויים.
אויב מיינע טעג זיינען ראָסט ,איננאנצן ראָסט,
האָט די צייט פאַרבלוטיקט דעם ראַסט.

איך בין מוים ,שוין דוירעס טויט,
נאָר דורך מיינע אייניקלעך ,בין איך דער מוימנדיקסמער צאָרן--

קעגן האָמאָנען און טאָרקװעמאַדאָן.

איך בין נאכט ,שוין דוירעס נאַכט,
נאָר אין וואונדן פון מיין פאָלק אָנגעמאַן,
בין איך אינגאנצן :רוימע פאָן --
בין איך דער טאָגנדיקסטער טאָג,
װאָס וועם די נויט ,דעם שעד און דעם כוישעך פאַריאָגן.
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סהאָט דאָס װאָרט מיין באָבע מאָינע

אַמאָל איז געווען א מאַיסע:
אַ פאַרויכערט שטיבעלע ,וי פון װאָלקנס געבוים.
אף דעם ערדענעם דיל  --אַ פארלאַשענער הימל.
אין נאָענטן בעיסוילעם וואוינט דער טויט --
מיט א גוף פון גראָז ,מיט אַ האַרץ פון שימל.

צו אַ שוואַרצן ערגעץ-ניט,
באַגעגענען דעם פיינט --
דורך די פענצטערלעך ,די
וי אייביק-אייביק ,ס'וועט

די כמאַרעס רייזן,
די ווייטע שיין.
אייביקע הויכן ווייזן,
אונדזער ליבע זיין.

די גריל ווערט ניט מיד די שאָען צו זעגן.
אַן אומעמיק גראָז פון אונטער א שטיין,
רייסט זיך פרעגן --
צי ס'איז זומער אַף דער וועלט,
רייסט זיך הערן  ---אין גריל דעם אייגענעם געוויין.
מיין טאַטע דרעמלט און האַלט מיך באַם קלייד,
איך זאָל צום ליבסטן ניט אַנטלופן
און איך בין נאָך אין טרוים פון זיינע רייד:
אַ קאַלע מיינע,
ווער קען א שפּרינקעלע זילבער פון דער לעװאַנע קויפן?
און איך װועל פון לעװואָנע  --דאָס גאנצע זילבער דיר געבן.
דאָס מינדסטע פליגעלע ,איז א שאָ מיט גאָט און מיט די שטערן
און מיר װעלן א גאַנצן מעסלעס ,דורך דער אייביקייט שוועבן.
אונדזער ליבע איז ענדלאָזדענדלאָז,
נאָר וויי ,מיין קאלע ,וויי,
אויך די ענדלאָזיקייט האָט א ברעג,
אַן עידעס איז :די שרעק אין בעיסוילעמדיקן גראַז.

הער ,אין קוימען  --דער ווערגנדיקער ווינט,
דערמאַנט אַן מענטשן געהאַנגענע.
זע ,אַם אַ פאַרנאַכטיק שויב,
איך און דו  ---דוירעם לאַנג-פאַרגאַנגענע.
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אַמאָל איז געװען א מאַיסע

 ,8קאלע מיינע:
אַן איבערמאָרגן האָב איך געזען,
שפּראָצן פון דער פאַרליבטער ערד --
ער איז אין ערעוו-פרילינג געווען.
דורך יעדן בלעטעלע ,האָב איך אים שעפּטשען געהערט:
,יך בין דאָס שיקרעס פון ניט-דערגרייכטע וויינען.
א
דורך שטאָק-פּינצטערניש וועט מיר זיין באַשערט,
געפינען --
אַ בלאַנדזשענדיקן באגינען;
נאָר וויי ,מיין קאַלע ,וויי --
די פרילינגדיקסטע פרילינגם װועלן אויך פארגעלן
און די טויטע זונען ,וועט דער פּראָסט צעשיינען.
דער וויימסטער מאָרגן ,וועט א ווייטסטער נעכטן זיין.
די אייביקסטע שיין ,װועט דער אייביקייט ניט צעהעלן.
דער מענטש וועט קלייבן,
פון אַ לעגענדאַריש פעלד  --דאָס אויסגעקלערטע שניט;

אין אַכריס-האַיאָמים וועט בלייבן,
פון א געוועזענעם אָװונט  --דאָס פאַרגאַנגענע גאָרנישטניט".
מיין מאטע דרעמלט און האלט מיך באַם קלייד,

איך זאָל צום ליבסטן ניט אנטלויפן
און איך בין אַלץ אין טרוים פון זיינע רייד:

ש-ש ,טיין קאַלע ,ש-ש-ש,
דער פעמער שנייער איז דאָ,
אין אזא קלאָרינקער שא --
אזויפיל בליאַסק האָט דעם קראַנקן כוישעך אויסגעהיילט;

ש-ש ,מיין קאַלע ,ש-ש-ש,
דער פעטער שנייער
פון אַלע ליכטיקייטן
נאַר וויי .מיין קאלע,
א העלסטער טוט --

דערציילט:
איז אונדזער ליבע העלער-- ,
וויי,
איז דער העלסטער שניי.

ס'האָט דאָס װאָרט מיין באָבע מאָינע

מיין שטיבל איז אָרים ,מיין שמיבל איז גרוי.
אַ פינגערל זון  --אַ רעדעלע אומעט,

וי אַ צעטראָטענע רויז ,די גרויס --
דרייט ארום מיר זיך ארום-- ,
נאָר דעם אויבערשטן אַ דאַנק און א לויב,
ס'האַרץ איז ניט אָרים ,ס'האַרץ איז ניט גרוי.
זע ,אַף די לאַטעדיקע שויבן,
אַזאַ צויבערדיקע נאכט איז ארויס --
אַ נאַכט מיט פייגל ,מיט ווינט ,מיט פלאַטערדיקן וואונדער,
מיט ליכט גענוג ,אין ערשטער שאָ צו טאָגן.
אָי ,ווען כ'זאָל נאָר מיין אייניקל,
פּאַר די געסט  ---די שטערן,
מער קיבעד  --מער פענצטערלעך פאַרמאָגן.
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אַמאָל איז געװען א מאַיסע

אונטער דעם פריילעכסטן פייער איז טרויעריקער אש פאַראַנען.
דער בוים זעט זיך אין כאָלעם  --א מהאַרע-ברעט
און די צווייגן אין ווינט שרייען גװאַלד,
ווען דער העקער רעדט פון דער שיינקייט פון װאַלד.
אין אַ פרילינגדיקן װאַלד נאָך מער געוויין,
ווען ליבע רופט די װאַנדער-פּיינל אריין
און ס'טראָנט זיך פון געבורט  --אַ האָפּערדיק געשריי.
די בײימער ,צו די הויכן זיך ציען,
וי זיי וװאָלטן רייסן זיך פליען;

דער פריליננדיקער װאַלד ווערט נרין פון פּיין;
 -וויי! וויי!דער העקער זאָנט  --איך בין שיין!
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הער ,דער שטמורעם דערציילט:
פּאַראַנען מיצוועס װאָס זינדיקן אפילע אין גאַנעידן,
דורך זיי די שיינקייט ,וי אַף קוליעס גייט;
פאַראֿן אַוועירעס וװואָס זינדיקן ניט אפילע אין געהענעם,
דורך זיי ,דער געהענעם  ---איז די וויינענדיקסטע פלייט.

וי ס'גלוסט דעם הונגער צו דער זעט,
גלוסט די זעט צו דעם הונגער.
צום דורשט פון מידבאָר ציט דעם יאַם,
וי ס'צים דעם מידבאָר צום אָנגעטרונקענעם יאִם.
דער רעגן װועט דעם שטויב קיינמאָל ניט פאַריאָגן.
דער שאָטן וועט פון ליכט זיך קיינמאָל ניט שיידן.
אין מאַירעוו מוז זיין נאַכט און נאַכט און נאכט,
איידער אין מיזרעך הויבט אָן טאָגן.
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הער ,דער שטורעם דערציילט:
דעם דונער איז באַשערט,
דעם פּיין פון שטאַמלער אויסצושרייען-- ,
דערפאַר איז דאָ אזויפּיל שטומקייט אין דעם דונער,
אזויפיל דונער  --אין גוואורעדיקער שטומקייט,
נאָר וויי צום שטאמלער װאָס וויל וי דער דונער שרייעך
אף א יאָגנדיקן באַן ,זיינען אַלע וועגן באנען --
אין ווייט הילכט װוי שטאָל ,דאָס ווינטיקע קלאָגן;
דורך די אימפּעטדיקץ שויבן,
איז יעדע פּלאַציקײיט  --א פליענדיקע רייף;
פעלדער הויבן פטאדעס בעק אין שווינדלדיקן לויף--- ,
אַף אַ יאָגנדיקן באַן ,זיינע אַלע בעק באנען,
נאָר וויי צום באָק װאָס וויל וי דער באַן זיך יאָגן

הער ,דער שטורעם דערציילט:
די רעציכע פון ניט פארקיטעוועמע שויבן
און די בייזע לאָדנס אין געשלעג מיטן ווינט,
קענען אַ ווינטערדיק שטוב צום פרילינג ניט הויבן.
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אימירצעשעם ,שפּעמער --
וועל איך די שענסטע באָבע-מאיסע דיר דערציילן,
פון א שנייאיקן פעטער,
מיט א קאָפּ  --צען בערג ,מיט פיס  ---מטויזנט היילן.
דערווייל ,א מאַיסעלע
וי עס שווערט זיך א
איך בין דאָס גאַנצע
איך בין דער שטורעם,

אַ פּראָסטע װועסטו הערן,
גרויער שפּאַן:
זילבער פון די שמערן,
איך בין די רויטע פאָן.

דערווייל ,אַ מאַיסעלע ,אַ פּראָסטע וועסמו הערן,
וי עס טרומייטעוועט אַ שטרוי --
איך װועל דעם פייער אין ווינט פאַרצאַמען;
וי עס ציגעט א ציגעלע  --איך בין עלטער פון מיין מאמען,
וי עס כאָרכלט אַ בלאָטקעלע  --איך בין דער יאַם:
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פאַראַן אַ רויט ,מיין קינד:
פון מיינע אייניקלעך ,דאָס געשענדטע בלוט --
פון אַ רויט אַזאַ און פון דער נאַכט פון קװאָרים,
שפּינט דער ראָשע זיך אַ פאָן-- ,
איז די פאָן  --אַ פאַרבלוטיקטער קנוט,
איז די פאָן  --אַ פּעטליע אין ראָשעס האַנט.
מיט זיין פאָן ,מיין טויטן האלדז נאָך ווערגט ער.
אָי ,דער האָמאָן בימעי אַכאַשװעירעס  --איז דער האַמאָן בימץי
מיכאלישעק.
אין נאָבעלן צילינדער ,אין נעטן פּראַק,
איז ער דער שעכטער פון וועלטישער באֵינע.
מיינע טאַכריכים ,שוין אזויפיל דוירעס רייסט ער
און מיט די ריסן פון דעם הייליקן געװאַנט,
די זון פון מיין פאָלק אַלץ בלינדער פארהעננט ער.
אַ ליכטיקייט פון דעם בליאַסק פון גילאָטינעס ברעננט ער --
אָי ,האָמאָנס ליכטיקייט!

און ס'לויכט די האַק,
ניט נאָר איבער די מאַרטירער-אייניקלעך מיינע-- ,
ס'לויכט אויך די האק,
איבער די שוין לעצטע גלידער פון דיין טויטער באָבע מאַינע.
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פאַראַן אַ רויט ,מיין קינד,
האָפּערדיק וי אַן ערשמער זונאויפגאַנג --
קלאָר ,װוי דער ברעישיס איז קלאָר פון זינד.
אַ רויט װאָס פּלאַטערט איבער אייביקייט  ---אונדזער פאַן.
אַ רויט לעבעדיק ,וי ראַבי-אַקיװואָס טויט.
א רוט װאָס לויכט וי בליץ אַדורך דאָס בלוט
און לאָזט דאָס הארץ אין צויבערדיקן גאַנג.
און פאַראַן אַ רוט מיין קינד,
װאָס קען ניט זיין קיין פאָן,
ווי ס'קען א לויזער צאָן ניט זיין קיין שווערד.
אַ רויט ,מיין קינד,
פון װאָס דעם שטאַרקסטן אַפילע ,ווערט צומאָל באַם לעפעלע
ניט גוט.
אַ רויט פון פּיאַטע אַרױסגעקנײפּט ,א פאַלשן װאָרט צו באַפּאַרבן.

אַ רויט ,א ריזעלע אזא --
ניט פון רענן ,ניט פון זון װאַקסט ער.
אַ ריזעלע  --אודווא ,אודווא,
קעגן מיר ,וי קעגן סוינע טראָגט ער,
א מינטיקן טכויר ,א װויסטן ביקס אַזא ,אַף דעם ,בראַװון"
אקסל-- ,
װאָס געוויס ניט פון וואױילטאָג ,האָט מיר פּאַרנלוסט זיך שטאַרבן
און נים קיין יאָנטעװודיקע מאַצעיווע ,נאָר א װאָכעדיק ברעטל,
פון מיין פּראָסטן ייכעס דערציילט:
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,דאָ לינט די נוטע באָבע מאָינע --
אַלעהאָיהאַשאָלעם ,אָלעהאָדהאַשאָלעם.
אין יעדן ווינטעלע ,זאָל זי דאָװוידס האַרף הערן.
עיליאָהו-האַנאָװי ,זאָל איר קומען צו כאָלעם.
אירע מיצוועס ,ניט צו ציילן ,װוי די שטערן.
בעכינעם האָט זי אין דאַלעסדיקן שולהויף,
געהיילט דעם פּיפּעץ פון יעדן קראַנקן אָף.
בעכינעם האָט זי פון שאַכריס ביז שפּעט,
פּאַר דעם העקדעש  --געוואשן גרעט
און פאַר די ליידיקע טאָרבעס ,די אַיענהאָרעס אָפּגעשפּראַכן.
מיט אונדזערע זונפאַרגאַנגען פלעגט זי טרויערן.
מיט אונדזערע באַנינענס פלעגט זי האָפן.
דורך בייטש און דורך יאָמער,
האָט זי געשלעפּט אונדזער גאַליקן אינדערװאָכן.
מיט איר לעצטן אָטעם,
האָט זי געהויכט דעם פּראָסט פון אונדזערע שויבן.
אֵי ,ניט בעכינעם זאָל זי אַהין-אהין אַרױף,
זיין פאַר אונדז אַ בעטערן דאָרט אויבן-אויבן
און דער װאָס לעבט אייביק-אייביק-- ,
אויב ניט פון נאַנעידן ,די פאָדערשטע מויערן,
זאָל כאָטש אַ הינטער-טיר ,האַלטן פאַר איר אָפּך-אָפן".
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א רוט  --אַ ריזעלע אַזא,
א ריזעלע  --או-ווא ,אודווא,
האָט איבער דיין קאָפּ ,מיין קינד,
מיין ייכעסדיק מאַצעיווע-ברעטל צעבראָכן
און האָט זיך אַפילע --
דאָס זינדיקע האַרץ ניט פאַרשטאָכן.
אַ רוט  --אַ ריזעלע אַזא,
א ריזעלע ,או-וואַ ,אודווא,
רופט מיינץ טאַכריכים ,מיינע וויסטע ווינטערס, ,באָבע-טאָלצע",
װאָס נאָך מיר און מיין פאַרהאָרעװעטן ייכעס ביסטו א נאָמען.
דער ,פטראטשער" מיל געדענקט נאָך די ערלעכע קאָרןזאַמען,
פון מיינע עלטער-זיידעס ,די מעליקע מילנער --
וועמענס פּראַצע האָט פעלדיש געשמעקט אַזש אין ווילנע.
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איז װאָס,
אַז ניט װוי ער,
פלעג איך אֵַף דעם זייגער פרעגן,
די גוטע זון און דעם שטאָלצן האָן,
אַז פּונקט וי ער ,האָב איך מיט דריי פּינטעלעך געשריבן.
איז װאָס,
אַז מיט א װויאַלן רויט ,וי פון פאַרװיאַנעטן מאַן,
קען ער װאַנען אַף פרייד פון מאָרגנדיקע וועגן,
אַז ניט וי איך ,קען ער דערציילן --
די באָבע-מאַיפע ,מיט דעם קונדעס  --דעם בער,
אין כאַזער-געסל באָד,
וואו אַף דעם הייסטן פּאָל,
האָט מען מיט אורקעס שוסטעראָל,
צען לאַכעדיקע מענטשעלעך ,פון בערישן בויך ארויסגענומען;
איז װאָס,
אַז מיט אַ גאַנצן שטורעם ,קען ער אַ האַלב ווינטעלעץ
אויסזשומען,
:
אַז ניט וי איך,
קען ער טאַנצן מיט פאַרמורזשעטע אייניקלעך א זוניקע ראָד;
אַז ניט וי איך,
קען ער די וואונדיקע מיפן פון זיין שטאַם ליבן.
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אין קינדישע פאַרטאָגן,
איז מיין בלאָטיקע בענקעניש :מיכאַלישעק ,סװינציאן --
פון א פרילינגדיקן כאָלעם  --דער גאַנצער בלוי.
אין קינדישע פאַרטאָגן,
איז מיין אמאָל  --אַ קינד:
אף אָנגעגליטע פעלדער  --דער קילנדיקער טוי.
דורך שטאָלענעם געזאַנג פון נייאינקע שטעם,
איז מיין אַמאָל  --דער שוואונג פון יעדער בויענדיקער האַנט;
איז מיין אַמאָל  --דער אימפּעט פון א נייעם באן,
װאָס נעמט צום ערשטן מאָל זיך יאָגן.
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א רויט  --אַ ריזעלע אַזאַ,
א ריזעלע  --אודווא ,אודווא,
ווייזט באַ דער הייליקסטער פאָן,
אַז ניט עֶר ,נאָר באָבע-טאָלצע איז געוועזן,
א מעשונעדיקסטע שפּין  --אין טאכריכים אָנגעטאָן;
ווייזט בא דער הייליקסטער פאָן,
ניט איר לעבן  --אַ מאַלאַך פון אַ שעד צעריסן,
נאָר אירע מיצוועס  --הינקענדיקע וועזנם;
ווייזט ברואים קװאָרימדיקע נאָך איר לויפן:
קראַנקע לעװאַנעם ,צעבויגענע קישעף-רייפן,
אַ מויל אין שאָטנם פון בעיסוילעס איינגעביסן;
ווייזט באַ דער הייליקסטער פאָן,
פון אירע קאָשערע נעגל  --אַ קאַשמאַרן-שפּיז,
צו פּייניקן אַלץ װאָס רויט איז:
א רוים  --א ריזעלע אזא,
א ריזעלע  --או-ווא ,או-ווא.
אָ ,צען מאָל בראַווע אייניקלעך מיינע!
אָ ,טויזנט מאָל בראַווע אייניקלעך מיינע!
איר װאָס שטעקט ניט וי מאָרדכאַי דעם קאָפּ ,אונטער אַש אַ
זאַק;
זייט צען מאָל שטאָלץ ,זייט טויזנט מאָל שמאָלץ,
מיט די נוטע ,טכינעדיקע ,באָבע טאָלצעס".
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א רויט  --א ריזעלע אזא,
אַ ריזעלע  --או-וואַ ,אודווא,
האָט א ניפטיק ,רויט-פרעסעריש" פּאָנים,
מיין קינד דיך אָנגעטאָן.
דעם ליגן באַהאַלטן ,אונטער דער גערעכמער פאַן
און מיט א װאָרט װאָס שמעקט מיט בלוט פון א שאַקאַל,
האַט עֶר ,קעגן דיר ,טפן ,מיינע סאָנים,
דורך מיין צעגריזשעטן סקעלעט  --אַזא קאַצניאַמער געשאַלט:

,חעי מיאַאו או מיאַמיאַאו או
מיאַמיאַ מיאַמיאַאו או מעינקע קאץ
ס'איז ניט אַמאָל
ווען מיט העלדישער רובאַשקע אֵף רויטן סקווער
פלעגסט קלוימערשט קומען
מיט אונדזער קאָל
רעװאָלוציעץ ברומען
קלוימערשט לענינס װאָרט מיט פאַרשטאָפּטן אויער הערן
קלוימערשט קעגן סוינע צילן קוילן
און גיך וי אַ נערוועזע פלעדערמויז אין שרעק פאר ליכט
מיט פּאָץעטישע קרילעס זיך אומקערן
צו די דריי שוועסטער דיינע געליבטע גרוילן
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;און דאַן
אין באַהעלטעניש פון אַ זעלבסטפּיין קאַמער
אָן ראָסטיקע טשוועקעס דעם קאָפּ קלאַמערן
קעדעי צו פארוקן דעם וועלטישן קאַמף
אין א שפּעלטל פון אַ פאַרזשאַװוערטער זאַװיעסע
קעדעי צו פאַרהילן די דוירעסדיקע קראַמפן
מיט אַ שלייער פון פּאָוועטינע
קעדעי טאַלאַנטלאָז און שיקער
פון טשאַפּסואי באַגריפן און גיפטיקע וויינען
דער רויטער פאָן אַ צונג שטעקן
און דער איקער דער איקער
זינגען פּאַסקװילן קעגן מיר און קעגן לענינען
סזאָל פאַר אינזיכיסטן ווערים און פאשיסטן קלעקן
ברודנער פייער אונדזער ריינעם עמעס צו פארברענען
אבי סזאָל די פינצטערניש אין עכטן ליד שיינען
העי מיאַאו או מיאַמיאַאו או
מיאַמיאַ מיאַמיאַ .מיאַאו או
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חעִי מיאַאו או מיאַמיאַאו או
מיאַמיאַ מיאַמיאַ מיאַאו או מעינקע קאַץ
דו מיט טוכלען װאַרשטאַט פון קװאָרימדיקן מאָך
באַם מיט שימל אויסגעבעטן מױיזנלאָך
איך בין איך בין איך בין

דער רויטער רויטער רויטער זינגער
פון אַ רויטן גראָז פון אַ רויטן האָז און א רויטן נאָז
דו דו דו א דענעמאַרקער שפּין
אַ ווערימל װאָס איז אַראָפּ פון זינען
און ראָיעט זיך א געלעגערל ווערימדיקווייך
ווען איך גיי און גיי און ניי
פאַר דער פאָן אַזש פון דיכטערטראָן אַראָפּ
און ווער און ווער און ווער
פון העלדישקייט און רעציכע בלייך
ווען כהער און הער און הער
דאָס בראַזגען זיך דאָס שפּאַלטן זיך פון יענעמס קאָפּ
איך בין איך בין איך בין

דער רויטער רויטער רויטער זיננער
פון אַ רויטן גראָז פון א רויטן האָז און א רויטן נאַז
מיאַמיאַמיאַמיאַמיאַאו או
מיאַמיאַאו או מיאַמיאַאו או או"
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נאָך א וואונדער ,אַי אַ וואונדער,
װאָס אין דיר ,האָט ער ,מיין קינד,
דעם הער רויטמאָרד ניט דערזען,
דער װאָס פירט באַנאַכט די זון א בלינדע --
דער װאָס גאַנװעט דעם פּיסק ,דורך אַ כאָלעם אריין
און זופּט אויס
דאָס וװאַכע בלוט פון שלאָפּנדיקע קינדער --
שעפּטשענדיק:
מיידעלעץ דו פיין ,יץ פיין-פיין,

אַמאָל איז געשען ,יע געשען,
א מאַיסעלע פון גליק --
טשיק-טשיק! כיק-כיק!
מיידעלץ

דו פיין ,יע פיין-פיין;

דער װאָס גאַנוועט דעם פּיסק דורך א כאָלעם אַריין
און זופּט אוים,
דאָס װאַכע בלוט פון שלאָפּנדיקע קינדער,
שעפּטשענדיק:
אינגעלע דו מיין ,יע מיין-מיין,
אַמאָל איז געווען ,יע געווען,
אַ גוטינקעץ שטריק --
שטיק ,שטריק! שטיק ,שטריק!
אינגעלע דו מיין ,יע מיין-מיין --
מוליע זיך ,קוליע זיך ,קול-קול-קול,
כיק-כיק!
טשיק-טשיק!

נאָך אַ וואונדער ,אַי אַ וואונדער,
װואָס אין דיר האָט ער מיין קינד,
דער הער רױיטמאָרד ניט דערזען --
דער װאָס פליט,

דורך דעם קוימען ,וי דורך אַ פּאַרויכערט האַלדז ארוים,
לאָזנדיק דעם זומער  --מיט פּראָסט צעגלים,
לאָזנדיק פּוסטע וויגעלעך  --פול-פול-פול:
מיט שטיקער סאַזשעדיקער באָרד.
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דאָס ריזעלע ,אי דאָס ריזעלע  --אַף די אויפגעבלאַָזענע שאר
האָט אַ פּען  --א פארמיסטיקט האָלץ:
אַנשטאָט אַ נאָז  --אַ גראָבן פוס-פינגער,
אַנשטאָט א מויל  --אַ ווערטערדיקן ראַק,
אַנשטאָט אַ פּלײיצע, :א,יך"  --א פולן זאַק,
אנשמאָט אַ קאָפּ  --אַ באַראַבאַן-קלינגער.
אָ .ניין!

 8ניין!

ניט דער העלד  --דער באַראַבאַן,
װאָס פירט צום זיג פאָרױס,
אַן אַרמײ ,וי אַ געוויטער ,אין געמאָסטענעם שפּאַן.
 ,8ניין!

אָ ,ניין!

ניט אין גאַלאָפּ  --דער באַראַבאַן,
װאָס יאָגט דורך קאָכעדיקער ערד,
פריש-נעקעמטע ,אַזש פליענדיקע פערד --
ניט פון א וויכערדיקן האַרבסט  --דאָס פריליננדיקע שאַלן;
נאָר א באַראַבאֿן  --אַ זשאַװוערדיקע לאטע-- ,
א קלונג א דומפּער,
װאָס שפּרינגט פון אַ קװואַקעדיקן זומפּ ארוים:
,קװואַ-קווא ,קוװואיקואַ-קווא,
זעט --
איך בין דער וועלטס פּאַעט,
איך וויל זינגען מיין האַס קעגן מערדער פון געדאנק.
איך וויל זינגען פון אלע געזאנגען דאָס געזאנג:
איך וויל זינגען פון אַ באפרייטן טאַטן;
שמיל-שטיל-שטיל!
ש-ש-ש! ש-ש-ש!
איך וויל זינגען און קען דעם טאָן ניט כאַפּן --
איך וויל! איך וויל! איך וויל-וויל-וויל!
קוואַ-קווא ,קוואַ-קווא-קווא.
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,אִַי ,איך-איך-איך שעל-אוילעם --

איך וועל פאר דיר אַן ,איכעלע" קוואקען:
אֿי ,אן איכעלע ,אֿן איכעלע,
קוואַ-קווא ,קװא-קוואַיקווא --
אָי ,איך! איך! איך!  --איכיך-איכיך-איכיך!
,אָי ,איך אָם! אָם! אָם!  --איכאָם! איכאם! איכאם!
אָי ,איך לאָם! לאָם! לאָם!  -איכלאָם! איכלאם!
איך טידל-לידל ,לידל-טידל אַם!
איך לידל-טידל ,טידל-לידל לאָם!

איכלאם!

,אִי ,וואו קען איך מיך יע געפינען?
וואו קען איך מיך ניט געפינען?
אז וואו איך שמיי  ---איך!
אז וואו איך גיי  --איך!
איך! איך! איך!  --איכיך! איכיך! איכיך!
איך אָם! אָם! אָם!  --איכאַם! איכאם! איכאם!
אִי ,איך לאם! לאָם! לאָם!  --איכלאָם! איכלאַם!

איכלאם!

איך טידל-לידל ,לידל-טידל אָם!
איך לידל-טידל ,מידל-לידל לאָם!

;,אי ,מיזרעך  --איך! מאַירעוו  --איך!
דאָרעם  --איך! צאָפן  --איך!
איך! איך! איך!  --איכיך! איכיך! איכיך!
אי ,ראַק איך! אָבער איך! ווידער איך! נאַר איך!
איך! איך! איך!  --איכיך! איכיך! איכיך!

ך "-!-
כ--י--
אי
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האַ
אַז דאָס ריזעלע בלאָזט די שטאָלצן אויף,
באַם פּאַפּירענעם פּוטער ,באַם מינטיקן ברויט --
מאַנצט די אייביקייט אף אַ טעלער אַרױף
און רעוועט ,רויט" און קוויטשעט ,רויט" און ריטשעט ,רויט":
אַ
/
/
די

האַ

איצט האָרך מיין קינד:
מיט שטאָלצן  --אַפילע רויט,

האָט נאָך קיינער ניט פּאַרנארט דעם טוט --
ס'ריטשענדיק ריזעלע ,מיט דעם שטאָלן מיצעלע,
דער קורצינקער ,דער קונציקער ,דער פּיצענונציקער,
מוז פאַלן
פאַלן

פאַלן
פון די שטאָלצן ,די אויפגעבלאַזענע אַראָפּ
אַראָפּ
אַראָפּ
און מיט דעם נאָז  --דעם גראָבן פום-פינגער,
זיך זוכן ערגעץ  --א פּאָנים ,אַ קאָפּ.
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און ס'הייסט דאָס ריזעלע ,אִי ,דאָס ריזעלע :טאַביר-קורמויק---.
אַ גראָשן  --די ברייט ,אַ ליגן  --די הויך.
אַ פלי  --אַ זייפנבלאָז,
דורך פעלדער אויסגעקלערטע גראָזן:
אַ וואולקאן  --אַ קייקעלע רויך.
דאָס ריזעלע ,אי ,דאָס ריזעלע ,מאביר-קורמויק,
באַפּאַלט וי אַ ניטגוטער ,זיין קראקעדיקן פּױק.
און שרייט
מיט כאָרכלענדיק האַלדז  --דורך קורצינקער ווייט:
בו-בודבום  --איך פּויק טאָרנאַדאַיגעזאַנג! --
איז זיין קאָל ,ניט קריץ פון צאָן מיט צאָן,
איז זיין קאָל ,ניט געוויין פון א שטומען-- ,
נאָר וי אַ לעצט געקריי פון אַן אויסגעקרייעטן האַן,
װאָס קרייעט הייזעריק און לאַנג:
קו-קו ,קו-קדדקו!
בהרבההכהו!
בהובה.
פון מאָרגנדיקן שטורעם ,בין איך  --דאָס טויטנדיקסטע ברומען.

דאָס ריזעלע ,אי ,דאָס ריזעלע ,מאביר-קורמויק,
זשאַװערט אין בראַוון בלוט פון אונדזער פאַן.
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קו-קו ,קו-קו-קו!
בררברו .כברברהברו!
אַז ס'האָט דאָס ריזעלע באַפּױלן;
האָבן זיך נעקרימט די גלייכסטע טעג,
איז די פרייד געווען  --א טינטער שלעק,
אַן אייביקייט ,מיט פאַרשניטענע יאָרן --
אַזש פון ברעישים ,אַלע פרילינגס ,האָט אַ װואָרט פארפראָרן.

אַז ס'האָט דאָס ריזעלע באַפּױלן-- ,
האָט אַ קלאָר פויגעלע ,אין טינט אַ בלאַָטע זיך געצװאָגן,
האָט דעם אָדלער  --אַ ווערימל געטראַגן;
רויטער זשאַװער האָט געשװאָרן :איך בין זונאויפגאַנג,
מאַיסע דאָרן ,איז אַ שטרויעלע געפלויגן --
דעם שטשירנדיקסטן שעד ,אױספּיקן די אויגן.

קּרקו .קרקרקו!
כברהברו .,ברהרבררברן!
אַז ס'האָט דאָס ריזעלע באַפּױלן,
האָט אַ טרוים ,װוי א שפּאַן זיך אָנגעצונדן,
האָבן זונען זיך געלאָשן,
ווי אין אַ פראָסטיקן אויוון  --נאַסע קוילן;
דעם װאָלף ,האָט א פליגעלע פאַרטריבן,
דעם שטורעם ,האָט א פעדימל געבונדן;
אַז ס'האָט דאָס ריזעלע באפוילן;
איז פון יאַם ,אַ בלעזעלע געבליבן,
אַלץ ווייטן ,האָט אַ ווינקעלע פאַרשלאָסן-- ,
געלעגן איז די שיינקייט ,ווי א פּאַדלע צעשונדן.
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דאָס ריזעלע ,אִי ,דאָס ריזעלע מאביר-קורמויק,
האָט מיט טינטיקער בלאָטע אָנגעטאַן,
דעם נאַקעטן רויט פון אונדזער פּאָן --
(ס'קען דער שיין פון פוילן האָלץ ,דער זון ניט ליבן).
שמייכלט ס'ריזעלע  --שטייף און אָקוראט
און ס'האַלטן רויטע קנעפּ ,זיין גרויע פרייד,
פאַרקנעפּלט קעגן זוניקן אומעט;
שמייכלט ס'ריזעלע ,לויט דער לעצטער מאָדע --
דעם בראַנדיקן געזאַנג פון שטורעם,
נעמט ער ארום
מיט טויזנט סקריפּנדיקע אָדעס,
נאָר וויי צום צוגעקלעפּטן װאָרט װאָס וויל א נאכטיגאל זיין --
פון אַ נאַכטיגאַל איז נאָך קיינמאָל קיין פליי-פּלינלען נים
געבליבן.
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פון טינט אַ בלאָטע ,אִי ,װאָס איז בלאָטיקער:
דאַ האָט דער דורשט אַליין ניט געטרונקען;
די לעװאָנע ,וי אין כאָלעם ,א שיקער,
האָט קוים דאָ דורכגעהונקען.
אַ פאַלנדיק שטיינדעלע האָט דאָ קיין רינגען ניט געלאָזן.
אַ ווינטעלע  --דאָװיד-האַמעילעכס האַרף,
האָט װווי א צעלעכערטער בלאָזדזאַק געבלאָזן.
דורך פּלאַקער פון ליכטיקסטן ,אָקטאָבער",
האָט דאָ ניט מיט ריזן געטאַנצט דער ווינט,
האָט אַ געוויטער צום טאַקט פון ריזעלע געהונקען,
ווען פון מויל און אויערן האָט אים דער טינט --
פעט און איבלדיק גערונען.
פון אַ טעמפּן װאָרט ,אָי ,װאָס איז טעמפּער?
אַ פאַרשאָלטענער שטיין,
וואו א רויב-פויגל אַפּילץ װאָלט דעם שנאָבל ניט שאַרפן.
פון א בלינדן װאָרט ,אָי ,װאָס איז בלינדער?
אַן אויסגערונען אויג ,װאָס גיט ניט אפילע קיין געוויין.
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אַז אַ טורעם איז  --אַ מאַיסעלע פון ריזן,
אָ ,וויפל מאַיסעלעך ביסטו  ---נידיאָרק?
אַז א ווינטעלע איז  --לעגענדע פון אַ ווייטן דאָר,
אָ ,וויפל לעגענדע אין א שטורעם?

און אויב פון ריזן און לעגענדעס ,איז אונדזער דאָר שענער,
איז א ריזעלע אַצינד פון זיך אליין קלענער --
די גראָבע טרוימען ,דורך קיין שפּאקטיוו ניט צו דערזען-- ,
נאָר אין א שטורעם,
לויפּט אויך א שפּענדעלע ,מיט הילצערנער שרעק;
אין אַ שטורעם,
וועבט אויך ווי אַ פאָן ,אַ דורכגעווייקטע טראנטע,
פליט אויך אָדלערדיק ,אַן אױסגעשפּיגן ברעקל.

דורך דוירעס וואונדן ,װוי דורך דעם טרויעריקסטן זונפאַרגאַנג,
ווען פון יעדן פרילינג ,האָט הוילער פּראָסט געבלענדט,
ווען געשריי פון קראָען ,האָט פאַרטױבט דעם נאַכטיגאלס
געזאַנג,
ווען פון ברעג ביז ברעג ,האָט די ערד ,אַ געהענעם געברענט--.
וי גרוי און גרוי און גרוי ,איז דאָס רויטע ריזעלע געווען.
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דאָס ריזעלע ,אי ,דאָס ריזעלע  --מאַביר-קורמויק--- ,
אַ גראָשן  --די ברייט ,אַ ליגן  --די הויך;
אַ פלי  ---אַ זייפּנבלאָז,
דורך פעלדער אויסגעקלערטע גראָזן,
אַ נעשאָמע  --אינגאַנצן בויך,
וועם ניט פאַרשטעלן --
פון װאָר  --די לעגענדע ,דעם וואונדער איבער וואונדער,
וועט מיט װאָרט געפּיינערטן ,דער פינצטערניש ניט העלן.

איך האָב געזען  --זשאַווער דורכגעגעסענעם,
רוימלען זיך אין זונאויפגאַנג;
נאָר רויטער זשאַװוער דורכגעגעסענער,
איז נאָך קיינמאָל ניט געווען קיין זונאויפגאַנג
און ס'האָט נאָך קיין פּלאָקן ניט פאַרשריבן,
דעם בראַנדיקן שטורעם  --אַף א קראַקעדיקן פּױק;
,אַלץ גרילצערס ,פון מיצראַיעם ביז אַצינד;
גרילצן גלייך ,מיין קינד" -- ,
נאָר וויי,
דאָס ריזעלע ,אִי ,דאָס ריזעלע  --מאַביר-קורמױיק,
האָט מיט פקראָבנדיק געשריי ,אַ וויילינקע פאַרטריבן --
די פרייד :די נאַכט ,די פיינעלעך און די קינדער.
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 .דעב

בראונהער

פאַכדן

,דער בראַװער פּאכדן" ,װערט דאָ געבראַכט װי אַ דאָקומענט ,אַרום װעלכן
ס'איז אָנגעפירט געװאָרן די ,דיסקוסיע"  ---דער אָנפאַל קעגן מיר.

דער בראַװער פּאַכדן

אײיביק וועט דער פּאכדן,
פאַר מיין שטאָלצער באָבע מאָינע זיך שרעקן --
ס'זאָל מוישע-ראַבײינוס צויבער-שטעקן,
פון מאָכיקן שלאָף זי ניט װעקן;
זי זאָל א טויטע און א לויטערע פון אוראַלטן קייווער ניט קומען:
פון זיין קאָל  --צעב 0דאָס בלעכענע ברומען,
מיט איר אָטעם ,די אויפנעבלאָזענע שטאָלצן צעבלאָזן,
מיט איר בלוט ,דעםוואסערדיקן רויט פארמעקן
און נאָר דעם באַרכל פון דעם כאָרכלער לאָזן.

איײיביק וועט דער פּאכדן,

אַף טונקעלן שטעג דעם טרוים באַפאַלן
און דרייען זיך הייליק און ריטשען גערעכט:
,העי ,פּאָעט ,אַהער גיב פרייד,
פרייד  --פאַר אומעטיקע קנעכט;
העי ,פּאָעט ,אהער גיב שטראַלן --
ליכט  ---פאַר בלינדע קנעכט.
איך בין א היינט מיט טאַמען פול ,װוי מיט זאַפּט נעשמאקע
טעדער.
דעם נעכטן ,האָט שוין די צייט דערװאָרגן,

דעם מאַרגן

פאר קרוינקלכני באַטלאָנים;

דעםהיינט גיב אַהער ,אהער דעם היינט.
פון דיין ליך שיינמן בעיסוילעסדש

עק.

דיין ליד  --א טוכלער װועג צום מױזנלאַך:

ניט שטעק דיין וואנזין אין אונדזערע מונטערע רעדער".
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בראַװאָ ,בראַווער פּאַכדן --
דיין בראַזגנדיקער רוף,
וועט געוויס פון דרימל ,אַ ציטעריק העזעלע וועקן,
נאָר איך וועל צום שלאַכט ניט פירן
מיין ליד ,מיט שטרויענעם גוף,
אויב אַפּילע ,טויזנט מאָל רויט צעצונדן.
מיט גוואורע פון שטרוי ,וי קען מען בערג רירן?
דעם מעכטיקן פיינט ,וי וועסטו שרעקן,
אוב אַפּילע ,ער זאָל אליין זיך בינדן.
דיין װאָרט  --אַ טילכ מיט פאַנטאַסטישן פויסט,
מאַנט פרייד  --אַ פלאָקן די גרוים,

װאָס קען נאָך אומעמיקער זיין?
פון גרויע רייד  --אַזאַ שטורעם,
װאַס קען נאָך גרויער זיין?
פון גרויע רייד  --אַזאַ שטורעם,
ווער קען דערהערן?
מיט האַרץ פון שטאָל ,מיט רואיק בלוט,
ווי קען מען שווערן?
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אָי ,ברידער פון נעכטן  --אָי ,שוועסטער פון מאָרגן:
עס שווערט מיין הארץ ,עס שווערט מיין בלוט,
אייך וועלן ניט בייזע ציין צעקריצן.
אייך װועט ניט גרייכן דעם פּאכדנס רוט.
איך על מיט האַרץ און מיט בלוט אייך שיצן.
אײיביק װעט די אומעטיקע אַלטקײט יונג האַלטן די וויינען.
אײיביק װעט דער ווייטסטער מאָרגן,
געאָרעמט מיט דעם ווייטסטן נעכמן,
דורך צויבער פון נאָענטסמן היינט שיינען.

51

ס'האָט דאָס װאָרט מיין באָבע מאָינע

דיין צאָרן  ---א פייער-ריז,
גענוג געוויס דעם אומעט פון א פליגעלע פאַרברענען --
װאָלט נאָר דיין האס געבן ,דעם פיינט אין אויג אַ גראַבל;
װאָלט נאָר דיין פלאַם קענען ,אַ פראָסטיק שטיבעלע באהייצן.
ס'פּלאַצט דיין װאָרט װוי ,ליכט" אַ מאַבל,
גענונ אזש  --די נעכט פארפלייצן,
גענוג מיט שטראַלן  --דוירעס שיך צו פּוצן --
נאָר מיר ווערט פינצטער-פינצטער פון אזויפיל ליכט
און מיר ווערט טרויעריק-טרויעריק פון אזויפיל פרייד.
און נאָר דיין פרייד קען מיך שרעקן,
וי אין  8מאַיסעץ:ביכל  --אַמאָל-אַמאָל,
אין מיכאַלישעק ,באַנאַכט ,אַרום בעיסוילעם:
ווען א גוילעם מיט אויסגעקלערטן קאָל,
מיט א שעד-געזיכט און אַ טאַכריכים-קלייד,
פלעגט די מייסים ,מיט א פריילעך האָפּקע וועקן.
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,וני-איילאַנד" זונען,
ווייל דו ביסט אומעטיק וי טויזנט ק
איז אומעטיקער פון אַלע אומעטן דיין פּרײיד;
ווייל פריידיקער פון אלע פריידן ,קען דעם דיכטערם אומעט זיין,
האָבן מיינע טעג ,אזויפיל אומעט געפונען
און וי ס'קען אויך די פינצטערניש דורך העלסטער פרייד שיינען,
שיינט אויך די פינצטערניש דורך מיין ליד.
איך ניב דיר אלע מייכן פון רינענדיקע קראנען,
איך נעם אַ מראָפּן  --פאַרקלערטן טוי.
איך ניב דיר אַלץ רעגנבויגנס פון ווערטערדיקע ראקעטן,
איך נעם פון אַלע פייערן  ---אַן איינציקן פונק
און האָלט האָב איך אזוי:
אַן איינציקער פונק ,דורך אלע פינצטערנישן שפּאנען
און האָלט האָב איך אזוי:
זיין אליין דאָס ליכט װאָס העלט דעם כוישעך ארום מיר.

איך האָב געזען,
אַ פונק  --אַלץ פייערן פאַרשטעלן;
איך האָב געזען,
אַ בלינדן נעכטן  --דעם מאָרגן צעהעלן.

איך האָב געזען,
דעם אַקטאָבער .וי טויזנט מאַיען בליען:
איך האָב געזען,
דעם שענסטן פויגל אויך פון װאָרים זיין יעניקע ציען
און איך װעל וי דער פּאכדן זיך ניט שרעקן,
מיין װאָרט אױסטאָן נאקעט ,אַפּילע אין מױזנלאָך.
איד האַב געזען,
אַ נאַכט אַן ענדלאַזע טאַגן;
איד האַב געזען,
אַ שטורעם  --דעס פּאכדן פאַריאָגן.
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און ווען פון צופּיל בראַזנען ווערט אויך טויב דער וויסטער
בראזגער,
שטומט אַ טפילע אויס ,דער איינזאמער פּױק:
קום ,אָ בראַווער פּױיקער ,קום --
וי זאָל איך אויסבענקען די װאָלקנם,
אַז ניט דער רעגן,
נאָר אַ האָגל האַרטע רייד פּױיקט אין מיר,

קום ,אָ בראַווער פּױיקער ,קום;
שטומט אַ טפילע אויס דער איינזאמער פּױק:
קום ,אַ בענקשאַפּט  --קום אָ ליבסטע קום,
ווייל אנדערשט איז אָן דיר מיין פרייד  --פּון פּרייד,
ווי אנדערשט ס'איז א דופּטיקע פינצטערניש אין פרייען פעלד--
פון אַ פאַרמישפּעטער פינצטערניש אין טויטנקאמער
און קום ,אָ ,טרויעריקע פּלייט-- ,
גיב א טונקלקייט װאָס נאָנט ביז לויטערסטן שיין,
אַ שיין װאָס נעמט אדורך ביז מטונקלקייט.
אָ ,גיב אַ פרייד װאָס שוידערט אויף ביז טרערן --
אַ פרייד ,אָ טרויעריקע פלייט,
װאָס הויבט די מיפן אויף,
און טראָגט זיי ביז דער בענקענדיקסטער הויך ארויף --
אָ ,גיב אַ פּיין װאָס זאָל יאָנטעוון די װאָך.
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אַמאָל איז געווען אַ מאַיסע:
אַ פאַרויכערט שטיבעלע ,וי פון װאָלקנס געבויט.
א דעם ערדענעם דיל  --אַ פאַרלאָשענער הימל.
אין נאַענטן בעיסוילעם וואוינט דער טויט --
מיט א גוף פון גראָז ,מיט אַ האַרץ פון שימל.
אִי ,מיכאלישעק ,מיין ייכעס מיט בלאָטעס ציכטיקע,
מיט באָבע-מאַיסעס :פארמורזשעטע קינדער אין מאַלאָכים-
שפּילן;
מיט דעם ווייטן וויליץ-טייך,
װאָס קומט דעם דורשט באַ דיר שטילן.
אָי ,מיכאַלישעק ,מיין ייכעס מיט פינצטערנישן ליכטיקע --
מיט דער באָבעס עפשערס און דעם זיידנס פאַרװאָסן,
פון געמאָרע-פינגער  --דער זיבעטער שאָטן פון אַ שאָטן
וואו ווינטעלעך קעמען פרום די קומסע-גראָזן,
וואו יעדעס זעמדעלע איז  --נעס ,יעדעס ווערימל  ---גאָט.

הור מיר=-
דיין פרילינגדיקער אומרו װאָס טרייבט די ערשטע אייז-קריעס,
דער צימער פון אינגלעך און מיידלעך בא דער וויליע,
ווען פון יעדער כװאַליע ווערט אַ װאַסער-מײדל געבאָרן
און דאָרט --
אין האַלב-נאַכטיקער איימע פון פעטער-כאיעמס קוזניע,
שלייפט דער פאַרליבטסטער  --דעם קינעדיקן מעסער.
דורך מיר,
די פאַרבענקטע כורוועס  --פאַלנדיקע מעטעאָרן;
דיין שמאָלסטע שטעגעלע  --פון אלע וועלטן גרעפער.
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דורך מיף,
דיין האס פון כאַזער-געסל ,די דראקעס פון צעבונטעוועטע יונגען,
דורך מיר,
דיין בלינדער הארבסט ,וועט אײביק פון טויזנט פרילינגס זינגען.
דורך סירן
פון דיינע בעטלער  --די װאָנלענדיקע שטרעקעם,
ווען באָרװועס און הויל,

פאַרװאָרפּן --
הינטער אַ פאַרלאָשענעם דאָרף,
קאָרטשען זיי דער שרייענדיקער נאַכט ,אזוי איימעדיק-שטיל
און זעען דעם קלאַלעדיקן כצאָס וי אַ ראָשעס זינד די גרוים,
ביז ווי טאָרבעס גרויל נעמען זיי טאָגן;
און דורך מיר,
דער עלנט פון קאָהאָלשע הינט מיט צעשמיסענע פּעלן:
דאָס רעציכעדיק גטביל,
װאָס װאַגט דעם פראָסט און דעם הונגער פאַריאָגן.

58

אָי ,מיכאַלישעק

מיכאַלישעק ,טונקעלע װאָר  --העלע לעגענדע:

האָסט מיר געגעבן --
ווערטער ,ניט מיט זאַטע זאַפּטן פון א סעפּטעמבער-לעבן,
וואו שטערן ליגן שיקער ,אף פול-אָנגעגאָסענע וויינטרויבן-= ,
נאָר וואו אין פאַרצירעוועטע זעק  --אַ געפּייגערטער זומער,
שרעקט מיט דאַלעם און מיט פראָסט  --די אָסיענדיקע שטיבער.
האָסט מיר געגעבן:
ווערטער  --זקיינים ,מיט לאַסט פון סיווער כאָכמע געבויגן
און ווערטער  --אַף פאַרבאָרגענע שפּאַצירן,
ווען אין פארליבטן בלוט ,קאָכט לעװואָנעדיק שווייגן
און רעגעס איילן ,איינע די אנדערע זיך פארפירן.

ווערטער װאָס שפּילן אויס  --אַ יונגע אייביקייט,
וי עם שפּילט יונג דער אוראַלט  --אין גלוסטנדיקן װיין;
ווערטער װאָס יאָגן,
דורך אייביקער נאַכט ,דער ראָד פון דער זון.
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מיכאַלישעק ,טונקעלע װאָר  --העלע לעגענדע:
האָסט מיר געגעבן --
ווערטער  --שווערע ,גוואורעדיקע קעמלען,
מיט געדולד פאַר ענדלאָזץ מידבאָרס געלאָדן-- ,
גרייט דורך ווילדן שאַקאַלן-װײט,
דעם דורשט אין בריענדיקן זאַמד צו באָדן.
און ווערטער גרינגע מיט דער לייכטקייט פון שיין,
װאָס טאָגן אויס אין טוימנהויז די פרייהייט.
ווערטער ,דורך וועלדלעך  --שטאָק-פּאַרלאַשענע,
װאָס שאַרן זיך אף וואונדן ,דעם סוינע אויסצושפּירן.
ווערטער ,אונטער טויזנט שלעסער פּאַרשלאָסענע,
װאָס ניט שעד און ניט מאָרד קען רירן.

ווערטער :איבער טורעמס ,קרומע געסעלעך שטערן.
ווערטער װאָס הילכן פון שרייענדיקן שטאַל,
מיט באַשײידענעם רויש פון אמאָל.
ווערטער  --צאָרנדיקע סקווערן,
פאַרליבט וי מיכאַלישעק ,הונגעריק וי סווינציאן.
ווערטער  --דערװאָרגענע אַף טליעם ,ווערטער  --מטויטן-
בלומען,
דערציילן וויפל קלאַנג אין דער שטומקייט איז פאַראַן,
מיט וויפל זון ,די שווארצקייט איז דורכגענומען.
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אַי ,מיכאַלישעק ==

איבער מיין דאַרע קינדהייט ביסטו אריבער:
מיט שפּאַן פון אַ טאָרנאַדאָ
און פון אַלע געזאַננען געלאָזן נאָר סקעלעטך-קלאנג.
האַרמאַטן האָבן דיין ציגענעם באַגינען אויסגעפליקט,
ווען ס'האָבן ציגן ,מיט טאָגנדיקע בערדלעך נגעשיקט
דעם מאָרגן-שטערן  --אַ גוט-מאָרגן ,גוט-יאָר.
אִָי ,מיכאַלישעק  --וואונדיקער אַש פון א טויטנדיקן זונאויפגאנג.
דורך מיר  --דעם ראָשעס פייער-רוט,
די בייזע בסורעס פון א קראַענדיקן פאַרנאַכט,
װאָס איז געזונקען ,איבער דיין יעדן דאך.
איך האָב דיר געזען :אין שמורעם  --אַ װאָיענדיקן דאָרן.
אָי ,דאָרן ,פון אַלץ בלומען ביסטו מיר ליבער.
אָי ,מיכאַלישעק ,ווי זאָל אין דיר ניט זיין געראָטן --
מיין פרייד ,מיין ליד און מיין בלוט,
אַז דורך מיר --
לויכט דיין טויט ,דיין זון און דיין גוואורע אַזש פון צװאנציקסמן
דאָר.
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אַ גוטן טאָג ,מיין נאָענטער אייניקל  --מיין ווייטע פרייד:
אין דיין צימערל,
זעץ איך פון מיינע עלטער-עלטער זיידעס דאָס דאַכקעס-לעבן,
זע איך דעם עלעקטרישן גאָט פון ניו-יאָרק פאַרשעמט,
מיט דעם זעלביקן ניטגוטן ,ארום אַ טרויער-ליכטל שוועבן-- ,
זע איך מיין שטאַרקן שטאַם צאַנקען ,אין דעם זעלביקן שימער
װאָס פירט אף דער סטעליע אום  --רויכיקע שלאַנגען;
באַ דיינע כורווע-ווענט ,האָב איך דערקענט,
פון דעם ווינט  --די זעלביקע נויט-געזאַנגען.

אַ גוטן טאָג ,מיין נאַענטער אייניקל  ---מיין ווייטע פרייד:
נאָך מיר און מיין שמאָלצן ייכעס ביסטו אַ נאַמען --
אַ ייכעס פון מילנער ,װאַלד-העקער און װיליע-פּליטן,
א ייכעס פון זיידעס  --גיבוירים,
װאָס האַכבן אף פערד ,וי אַף בליצן ,צו די באַשערטע געריטן --
אַ ייכעס ,באַם ייזקער  --מיט שימשענען צו דערמאַנען.
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אַ נוטע נאַכט ,אָ גוטע באָבע מאַינע:
מיכאַלישעק  --דער פאַרליבטער העקדעש,
האָט מיט בולקע נאָך אַלץ ניט אָנגעביסן
און הונגער  --דער העפלעכער עקדעש,
רייסט נאָך פריצייטיקע קריע-ריסן.
אין כאזער-געסל ,זעט מען נאָך קיין סעדער ניט גרינען-- ,
אין די פאַרשאָלטענע כורוועס ,גרינען נאָך בעטלערישע קינדער
און איבער די קרומע שטעגעלעדך ,האָבן נאָך די שליטע
ניטגוטע גייסטער.
צעקנייטשטע האַרבסטן ,קלאָגן נאָך אין קוואורע-שטיבל.
איבער דעם אויסגעוואשענעם גרויל פון דער מיטע,
הענגט נאָך די לעװאָנע ,וי אַ גאַזלענס זילבער-טייסטער.

אויסגעוויינטע באָבעס דורך טהילימדיקן כצאַס,
זוכן פאַר דיר נאָך אַלץ --
לעוויאָסנדיקן ברויט ,לעװואַנעדיקן זאַלץ
און קענען פאר דיר נאָך אַלץ,
קיין גאַנעידן-אָרט ניט געפינען.
א גוטע נאַכט ,אָ ,גוטע באָבע מאַינע.
מיט דוירעס העקדעש אין די אויגן,
וע איך דיר  ---א לעבעדיקע טכינע,
איבער מאַיסים-טאָיוױים געבויגן;
זע איך דיר,
זוכנדיק אומזיסט  ---די צוגעזאַנטע זונאויפגאנגען;
נאָר דיינע פארלאָרענע זונען,
וועט דער צעטראַטענער נעכטן שוין ניט געפינען.
אין מיין ביין ,אין מיין בלוט,
איז דיין לאַנג-פאַרלאַשענער טאָג ערשט אויפגעגאנגען.
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