I.  – אמתTruth
?וואָ ס איז ּפשוטער פון אמת? וואָ ס איז טיפער פון אַ סוד
?ווער האָ ט דעם מענטש פון ערשטן טרויער דערציילט
.פון ערשטן טרויער האָ ט דערציילט דער ווינט — די פלייט
.דעם גורל פון מײַן פאָ לק האָ ט אויסגעקלאָ גט דער ווינט – די פלייט
. אַ לץ טיפער דער סוד,וואָ ס ּפשוטער דער אמת
,ווער ס'האט צום ערשטן מאָ ל דערזען די זון — די ערשטע ראָ ד
.האָ ט דערזען דעם ּפשוטסטן אמת — דעם טיפסטן סוד
. אַ לץ טיפער דער סוד,וואָ ס ּפשוטער דער אמת
What is simpler than the truth? What is deeper than a mystery?
Who told man about the first grief?
The first grief was told by the wind — the flute.
The destiny of my people was mourned by the wind — the flute.
The simpler the truth, the deeper the mystery.
He who saw the sun, the first wheel, for the first time
Saw the simple truth—the deepest mystery.
The simpler the truth, the deeper the mystery.

Performance: Johanna Czaban & Music: Daniel Galay
premiere

II.  — משיחThe Messiah

, משיח וועט קומען פון מיכאַ לעשיק,איך ווייס טאַ טע
,וועט אויף אַ ן אייזעלע רײַטן דורך סוויר און דורך סווינציאַ ן
.דאָ רט וואו די הייליקסטע ערד אויף דער וועלט איז פאַ ראַ ן
, משיח וועט קומען פון מיכאַ לעשיק,איך ווייס מאַ מע
ווײַל אין גן⸗עדן געבליבן איז מיכאַ לעשיק
און מיט די וואָ רצלען איבערגעקערט ליגט אין הימל סווינציאַ ן
 אָ ן אַ ברעג, אָ ן אַ ן אָ נהייב,דאָ רט וואו די בענקשאַ פט איז ווי גאָ ט
. אוי סווינציאַ ן, אוי סוויר, מיכאַ לעשיק, אוי,וועט משיח קומען
I know, father, Messiah will come from Michaleshik,
Riding a donkey through Svir and Svinstyan,
Where there is the holiest soil in the world.
I know, Mother, Messiah will come from Michaleshik.
For Michaleshik stayed in the Garden of Eden.
And with roots upside down, Svinstyan lies in heaven.
Where longing is like God, with no beginning, no end.
Messiah will come, O Michaleshik, O Svinstyan.
Reader: Masha Kalmanovitch

Menke, a child of
fear, his bare feet bruised by weeds
which fight stones, cleave rocks
for their lives, his tatters smell
of the tall grass of the swamps.
Neverlands in his
eyes, famine in his teeth, shouts
for bread with a mouth
soiled with the waste of bleak fields,
as if out of a dungbath.
He muses over
a riddle: where is the most
wondrous puddle on
earth if not in this pot of
lentil soup – enchanted mud
simmering over
a deft fire, a flame of gold.

Reader: Benjamin Miller

III. Menke

He hears the lentils
bubble, calling him into
choice tastes, only kings may scent.
Gripped by a trance, he
suddenly leaps into the
seething pot and turns
into a moaning puppy
smeared with fire, juice, blood: horror.
The wounds embrace him,
as if hugged by scorpions.
The lentils gloat at
him like eyes of sea monsters,
threaten to chew him alive.

IV. Bread of Famine, excerpts
Mother Badonna listens to
one grained wheat, the laughing stock of
the wind, praying for abundance
to the devil of dust on the
The earth is overscented with
poor earth of Lithuania. […] black horehound and red bearberries.
Sunset. Elchik sees a humane
spider, free of prey. He keeps watch
and ward as it weaves a net
of silk nerves on a gloaming pane,
entangling only the evening
star Venus in its beautiful
cobweb. O a divine spider,
spinning each and every sign of
the Zohar, Messiah is on
the way to near the distances
of time, return to the first dawn. […]
Reader: Miriam Borden

Menke listens
to the clock with its heavy weights,
counting moments as a miser
coins, dragging nights and days as
on
crutches, O if he were a clock,
he would rush through all
tomorrows,
in one minute reach Messiah.

 — Eltchik, excerptsעלטשיק V.

און עלטשיק שוין נײַע מעשהלעך דערציילט —
נאכט ַארײַן,
ווי אין דער זון איז די ַ
צעגאסן ,
ָ
שטראל – אין ווײַן
ַ
יעדן
טראפנדל שײַן.
געלאזן – ַא בלוטיק ָ
ָ
און פון דער זון
רטאג,
פא ָ
נאר ַ
ָ
קראנקע זון זיך אויסגעהיילט ,
האט די ַ
ווען ס' ָ
געשאסן,
ָ
שטראלן – אין ֵמ ִתים-קרוין
ַ
האט זי מיט ַאלע
ָ
געפאלן ,
ַ
נאכט
איז די ַ
נגעטאן ,
ָ
און ס'איז די זון ,אין פײַער ָא
געגאנגען,
ַ
דורך יעדן פינצטער שפעלטעלע
גאר דער וועלט –
ביז אויף ָ
אויפגעגאנגען.
ַ
איז איר ליבע און איר פורפור
[]...

—And Eltshik tells new legends
How night entered the sun,
Poured every ray into wine
And left of the sun a bloody drop of light.
But at dawn,
When the sick sun healed,
With all her rays she shot at the crown of corpses.
Night fell,
The sun, dressed in fire,
Walked through every dark crack,
—Till all over the world
Her love and scarlet rose.
]…[

Reader: Raquel Yossiffon

V.  — עלטשיקEltchik, excerpts

. די טויטע זעלנער שײַנען,פראסטיקן ָאוונט
ָ דורך דעם
. ַאש אין לעשנדיקן ליכט-דאס פעלד טונקלט מיט מתים
ָ
פארבן
ַ  אין וויפל.דער ָאוונט ווײַזט
;ס'וועלן פון דעם ַאש זיך מיניען גערויבטע ווײַנען
,און ס'ווײַזט דער ווינט
,גראזן
ָ  טרויעריקע,דא וועלן רוישן – הויכע
ָ ווי
– מאמע וועט אין חלום נעמען
ַ ווען יעדע
.פארשוואונדן געזיכט
ַ איר זונס
Through the frosty evening, the dead soldiers shine.
The field is dark with the ashes of carcasses in the flickering light.
The evening shows: how many colors
Of robbed wines will shimmer in the ashes
The wind shows:
Tall gloomy grasses will rustle here
When every mother will take into her dream
Her son’s vanished face […]

Reader: Raquel Yossiffon

? — וואו איזWhere is? [Folk Song]

? — וואו איזWhere is? [Folk Song]

? — וואו איזWhere is? [Folk Song]

? — וואו איזWhere is? [Folk Song]

? — וואו איזWhere is? [Folk Song]

? — וואו איזWhere is? [Folk Song]

? — וואו איזWhere is? [Folk Song]

VI. At a Patched Window, excerpts
My father like Columbus dreamed of America, when I was born.
My childhood waned at a patched window,
where I imagined a cake soaring like a cherub,
where I saw candy, toys, and cocoa,
under the wings of a nymph only.
The cruel hand of destiny led us through hunger, war and plague.
We were four little brothers and a scrawny sister.
In the autumn garret we heard the song of Spring,
as crawling doves would hear the giggle of their craven victor.
The wind through redolent meadows was a bleak laughter.

Reader: Alon Nashman

O our weary mother carried us
through the prosperous thorns of our scared little town, Mikháleshik,
From a fairy tale came the night — a spectral undertaker,
to bury the thorny day of Lithuania.
God was the baker from Eden who baked the tasty stars.

VII. גאס
ַ  — אויף מײַן ניו⸗ ָיארקערOn My New York Streets

⸗אור.
ַאלטע
,מויערן
מיד פון שטייען
האבן
ָ דא דורות
ָ
⸗פאר
ַ ַאליין צום טויט זיך
 מיען זיך ַאליין.ִמשפט
.הארבסט
ַ .צעווארפן
ַ
די ציגל צו
.דער ווינט רײַסט אויף די ביימער קריעה
געבויגענע שלעפער זוכן מזל
רלאזטע
ָ פא
ַ  אין,אויף שטיינערנע געלעגערס
, גרעט⸗שטריק.כריכים
ִ דערמאנט אין ַת
ָ
 ווײַס גרעט,חורבות
שטאט קלעטערעט דורך
ָ
 די.שלאנגען
ַ ⸗ציען זיך ווי צויבער
 ַא זונה. ָאוונט.שטאל
ָ
 הימל און,אײַזן און חלום
 ווערט זי. ַא בעטלערישע פרוטה,ליאלקע
ַ ַא קהלשע
בענקשאפט ווערן מײַנע
ַ
 פון.גאלד
ָ אינגאנצן
ַ
אין בין⸗השמשות
.שטארבט פון אייביקן עלנט
ַ
,גאס
ַ  אויף מײַן,גאט
ָ  ַאפילו.פינגער גרוי
. ָזאגט ווידוי מײַנע לידער,געפאנגען
ַ
 אין שפינוועבס,פלאטערל
ַ א

PriMeval
Walls, weary
Of standing here
For generations,
Condemned to death.
Strive to scatter the bricks by
Themselves. It's autumn. The wild wind
Tears the trees in mourning. The beggars
Stooping in the street seek their good fortune
On stony makeshift beds, abandoned ruins.
White underwear like shrouds. Clotheslines with underwear
Stretch like charmed snakes. The metropolis climbs through iron
And dream, through sky and steel. Evening. A prostitute, a doll
On display, a beggar's penny, in the twilight, she becomes
All gold. In longing, my fingers grow gray. Even God, in my street dies
Of eternal loneliness. A butterfly caught in a spider web
Says his confession with my poems.

Reader: Zishe Carlow

VIII. My First New Year’s Eve On Broadway, excerpts
This I learned, you cannot long anywhere,
as on the crooked lane where I was born.
You cannot see light as sad anywhere
as on a gay New Year‘s Eve on Broadway.
The lights vanquish, riot, rout each other.
Each light seeks darkness as the darkness light.

[...]
The old year dies raging glory to doom
as if death were the fountain of triumph.
In my eyes — the warm, quivering lamplight,
in combat with the cold, crushing splendor.
A straw-roofed hut humbles the Great White Way.
Each frolic is avid of my sorrow.
Through Times Square as through a huge, garish den,
wayfares over tower-crowns my razed town,
where mute birds drag with their bills their clipped wings.
The moon is a base, yellow-fingered coin.
A brook complains, in vain, to hill and dale:
Not a shred, not a shade of wonder left.

Reader: Stanley Barkan

 — שרהלעSorele

 — שרהלעSorele

Performance: Claudia and She-She

 — שרהלעSorele

Performance: Claudia and She-She

 — שרהלעSorele
— Where is? [Folk Song]

Performance: Claudia and She-She

IX.  — יידיש⸗קודשSacred Yiddish
 יידיש.קיינמאל ניט
ָ
פארגייט
ַ מאמעס ָאנבליק
ַ  ווי מײַן,יידיש
, די ליכטיקע מלכה שבת,איז אין איר גרויער שטוב
 די געבענטשטע,“לדאסגוטס
ָ איבער איר ָארעמער „ ַא
Yiddish, like my mama’s beautiful face never sets. Yiddish
,נאענט ווי די ערד
ָ ,טאטעס הימל
ַ  מײַן, יידיש.ליכט
Residing in her old gray house, the shining Sabbath Queen,
,דעם ישיבה⸗בחורס גמרא ניגון
Over all her poor treasures, she is the blessed light.
 דער צער,האפענונג
ָ באבעס טרער פון
ָ מײַן
רבראכענע
ָ
פא
ַ פון מײַן מומע ביילקעס
Yiddish, my father’s heaven, as close as the earth,
האבן ביז דער
ָ האלט
ָ  ווער קען.הענט
Talmud-melody of a Yeshiva student,
האס קעגן
ַ  ָאן,טיפסטער טיף
My grandmother’s tears of hope, the sadness
 ָאן דעם זיידנס,שונא
Of my Aunt Beilka, wringing her hands.
?מעסערדיקן מוסר
,מאמע⸗יידיש
ַ
Who can love as deeply as an
⸗ יידיש,אוי
Abyss, with no hatred for
.קודש

The enemy, without
Grandpa’s cutting morals:
Mama Yiddish,
Oh, holy
Yiddish

Reader: Daniel Galay

X. פאלק
ָ  שונא פון מיין-  — שונא פון יידישEnemy of Yiddish - Enemy of my People, excerpt
Yiddish is a lost town of Lithuania or Poland.
Young cutoff years idle in every ruin.
Here, a good luck charm hovers on broken wings,
There, a toy is longing for a former child.
Here, desolation breathes fear from an empty cradle.
.יידיש איז ַא געוועזן שטעטעלע פון ליטע צי פון פוילן
Hark, an unfinished song seeks its singer.
.פארשניטענע ָיארן
ַ ⸗אין יעדער חורבה פוסטעווען פרי
There, a word is mute — a tongue cut off,
,צעבראכענע פליגל
ָ
 ווי אויף,נאך ַא מזל
ָ דא שוועבט
ָ
.נאך ַא געוועזן קינד
ָ דארט בענקט ַא שפילכל
ָ
Here, a word is wailing — half-slaughtered by the slaughterer.
.דא שרעקט ַארויס די פוסטקײַט פון א ליידיקן וויגל
ָ
There, a word explodes — a flaming warning,
.דא זוכט דעם זינגער – א ניט דערזונגען ליד
ָ ,הארך
ָ
A curse that curls the heart of the traitor.
,געהאקטע צונג
ַ
ווארט – ַאן ָאפ
ָ דארט שטומט ַא
ָ
Here, a word dawns — a leading light, a Pillar of Fire.
.ווארט – פון שעכטער ניט דערקוילעט
ָ דא ָיאמערט ַא
ָ
— ,ווארנונג
ָ בראנדיקע
ַ ווארט – א
ָ דארט רײַסט אויף ַא
ָ
.פאררעטער
ַ הארץ פון
ַ דאס
ָ פארקילט
ַ וואס
ָ ַא קללה ַא ַזא
. ַאן עמוד אש:ווארט — ַא פירנדיקע שײַן
ָ טאגט ַא
ָ דא
ָ

Reader: Alon Nashman

X. פאלק
ָ  שונא פון מיין-  — שונא פון יידישEnemy of Yiddish - Enemy of my People
Yiddish, O mother tongue, father tongue,
A nomad pursued through thorny generations
Like my people, chased through every wander-way.
Thorny is the tender tongue of my people,
Yiddish fire and brimstone of millennia wandering —
Yiddish, a thorny millennium through the enemy’s eyes,
,טאטע⸗לשון
ַ , אוי,מאמע⸗לשון
ַ  אוי,יידיש
Yiddish like my people breaks every chain, every lock.
,וואגלער
ָ געיאגטער
ָ
דארנדיקע דורות – ַא
ָ דורך
Without Yiddish a Jew cannot love his people,
,פאלק אויף יעדן וואנדער⸗וועג דורכגעטריבן
ָ ווי מײַן
as the sapling that cannot suck the sap of its roots.
,צארטע לשון
ַ דאס
ָ פאלק
ָ איז שטעכיק פון מײַן
The enemy of Yiddish is the enemy of my people.
— וואגל
ָ צארן פון טויזנט ָיאר
ָ בראנד און
ַ איז יידיש
Yiddish, O mother tongue, father tongue.
— ,דארנדיקער ָיארטויזנט דורך דעם שונאס אויגן
ָ איז יידיש — ַא

Reader: Alon Nashman

,שלאס
ָ
 יעדן,פאלק — יעדע קייט
ָ  ווי מײַן,ברעכט יידיש
,האבן ליב
ָ פאלק ניט
ָ קען קיין ייד ָאן יידיש זײַן
— ,ווארצלען ניט זויגן
ָ ווי ס'קען קיין שפ ָאן קיין ַזאפט פון
.איז דער שונא פון יידיש — דער שונא פון מײַן פאלק
.מאמע⸗לשון
ַ , אוי,טאטע⸗לשון
ַ , אוי,יידיש

XI. —א צימערל
ַ
A Little Room

 ווי ַא הינקענדיקער בעטלער אויף,מײַן דרײַ⸗פיסיקער טיש
, קעגנאיבער.קוליעס איז ַא ליד פון מײַנע לידער
וואלגערן זיך שטערן אין
ַ רלאזטער חורבה
ָ פא
ַ אין ַא
.וואנציקער בעט
ַ די שפ ַארעס פון ַא זונהס
 זוכט ַא מאכל,ַא מענטש בײַ ַא מיסט⸗פעסל
מארציפ ַאנעס
ַ מיט טעם פון

My three-legged table, like a limping beggar on crutches
In one of my poems. Through the window, an abandoned
Ruin, where stars wallow in the cracks of a prostitute's bug-infested bed. A man at a garbage
Barrel, seeking food with the taste of fine
Marzipan

XII.  — אין טויזנט ָיאר ַארוםA Thousand Years Hence
:האב געזען די וועלט אין טויזנט ָיאר ַארום
ָ איך
,האר ניט געביטן
ָ האט זײַן ליד אויף ַא
ָ דער פויגל
. ניט מיד פונעם זעלביקן זשומען,די בינען
.דאס ליד און די חכמה עלטערן זיך ניט
ָ ,די שיינקײַט
:גאס אין טויזנט ָיאר ַארום
ַ האב געזען ַא
ָ איך
.וואנען
ַ רא
ַ קא
ַ לאדן – הימלשע
ָ בא
ַ וואלקנס מיט סחורה
ָ
,קארליקל
ַ דער „עמפײַער סטייט" – דער קלענסטער
.לאן
ַ עראפ
ָ  יעדער ווינט – ַאן,ילאט
ָ שטראל א פ
ַ
יעדער

I saw the world a thousand years hence:
The bird has not changed its song by a note,
The bees have not tired of the same buzzing.
Beauty, a poem and wisdom do not grow old.
I saw the world a thousand years hence:
Clouds loaded with merchandise --heavenly caravans.
The Empire State Building is the smallest midget,
Every ray is a pilot, every wind an airplane.
Reader: Daniel Galay

 — A Thousand Years Henceאין טויזנט ָיאר ַארום XII.
פונוואנען“?
ַ
טוען יידן איינע די ַאנדערע זיך ַא פרעג„ :
ניטא ר' ייד קיין נײַע גליקן,
ָ
מארס,
„פון מדינת ַ
ראן,
פא ַ
אין ַא ברייטן שלום עליכם איז מער וואונדער ַ
ווי אין די קעלבערנע התפעלות פון ַא פלינקענדיקער בריק".
„גערעכט .איך גיב אײַך ַאוועק ַאלע קונצן ,אין הויכן און אין תהומען,
שאטן פון ַא קרומען עפלבוים.
פאר איין קילן ָ
ַ
איך גיב אײַך אוועק ַאלע צילינדערס פון אויסגעפוצטע לשונות,
מאמע לשון“.
געשמאקן ַ
ַ
פאר דעם רויען רויש פון
ַ
האב געזען די וועלט פון טויזנט ָיאר ַארום.
איך ָ
קאנט געוויין.
בא ַ
האב דערהערט אין ווינט – ַא ַ
איך ָ
האב געזען ַא פחד אין פנימער פון בלומען,
איך ָ
פארשטומט געשריי.
נאר – ַא ַ
דערמאנט פון פ ָא ַ
ָ
האט
ַא שטיין ָ

Reader: Daniel Galay

"?Jews ask each other casually: "Where from
"From the State of Mars, things are no better there.
In a wide welcome there is more miracle
"Than in naive excitement about a flying bridge.
"Right. I give up all the tricks, high and low,
For one cool shadow of a crooked apple tree.
I give up all the top hats of fancy languages
"For the raw rustle of a zesty Yiddish.
I saw the world a thousand years hence:
I heard a familiar weeping in the wind.
I saw fear in the faces of flowers.
A stone reminded me of Ponar—a mute scream.

XIII. שלאס
ָ
 — דערThe Lock
A bird never shamed his nest with a lock.
A fruit tree never locked up someone else’s property.
Abraham greeted his guests as angels.
O let the Devil, the door, lock everybody out like a heart.
A lock on every door reminds us that the sword still holds sway.
While there is still a lock, there still is gall in the eye, curses in the mouth,
Sick fear and a lock on the brain:
The darkness tells us to hope, the murderer teaches “Thou shalt not kill.”
.פארשעמט זײַן נעסט
ַ קיינמאל ניט
ָ
נאך
ָ שלאס
ָ
האט מיט קיין
ָ דער פויגל
.פארשליסן
ַ פארמעג ניט
ַ און ס'וויל קיין פרוכטבוים פון קיינעם זײַן
.באגעגנט געסט
ַ האט ווי מלאכים
ָ אברהם אבינו
.פארשליסן
ַ הארץ פון ַאלעמען
ַ ' ווי ס, ָזאל דער שד – די טיר,ָא

Reader: Zishe Carlow

.שלאס אויף יעדער טיר
ָ
דערמאנט ַא
ָ
נאך גערעכט
ָ ַאז די שווערד איז
, קללות אין מויל,גאל אין אויג
ַ דא
ָ נאך
ָ  איז,דא
ָ נאך
ָ שלאס איז
ָ
ַאז דער
,שלאס אויף די געהירן
ָ
דא ַא
ָ  איז,דא
ָ קראנקער פחד
ַ איז
. לערנט אונדז „לא ִתרצח“ – דער קוילער,האפן
ָ הייסט דער חושך אונדז

XIII. שלאס
ָ
 — דערThe Lock
,געגאסן
ָ
רשאלטענעם געדולד
ָ פא
ַ  ווי פון ַא,שלאס
ָ
 דער,אוי
.נאך דור
ָ  דור,נאך רגע
ָ  רגע:שמידט ווײַט און צײַט אין אײַזן אײַן
.שלאס
ָ
נאך שטורעם — קעגן
ָ ַאזויפל דורות שלײַדערט דער מענטש שטורעם
!צארן
ָ  פײַער און:שלאס — דעם שטומען פײַניקער
ָ
 ָאט ברעכט דעם,זע
. ווי ַא קויל,טאן
ָ שאס
ָ האנט איז גרייט די זון ַאליין ַא
ַ אוראלטע
ַ
 ַאן,הינטער אונדז
. אין ַא מוזיי גרוילן,שלאס — די לעצטע קללה
ָ
 זע איך דעם לעצטן,ַאנטקעגן אונדז

O the lock, cast from cursed patience, welds
Space and time in iron: moment after moment, generation after generation.
For so many generations, man hurled storm after storm against the lock.
See, fire and brimstone will break the lock—the silent torturer!
Behind us, an ancient hand is ready to fire a shot at the sun itself.
Before us, I see the last lock—the last curse, in a museum of horrors.

פראגמענט) XIV.
ָאלגין ,זע ( ַ
ָאלגין ,זע:
וויפל גלידער אין יעדערן פון אונדזַ ,אזויפל וואונדן
און וויפל טומאה אין דעם שונאס גוףַ ,אזויפל היענע⸗שמייכלען.
פאר אונדז איז אויך דײַן טויט–
ַ
פאקל ַא צעצונדענער.
גרויזאמען חושך – א ַ
ַ
דורך ווענט פון דיקן,
[]...
כאטש ס'ווילט זיך ַאצינד,
און ָ
פארקלײַבן
געבראכן געמיט ,איבער דײַן ָארון זיך ַ
ָ
מיט
און זיך צעקלעמען ווי ַא קינד
נאר די אויגן – לידער פון טרערן שרײַבן;
לאזן ָ
און ָ
כאטש ס'ווילט זיך ַאצינד,
און ָ
פארברעכן די הענט
בראך ַ
איבער אונדזער גרויסן ָ
פאר די אייגענע פיר ווענט,
קארטשען זיך ַ
און ווי אין ַא וויסטן חלום ָ
ניט צו דערפרייען דעם שונאס פינצטער בלוט— ,
האס צעצינדן דעם מוט!
שטראלנדיקן ַ
ַ
וועלן מיר ,ווי דו ,מיט
זונפארגאנג געזען,
ַ
האסטו דײַן לעצטן
ראסטן דינסטיק ָ
אין ַא פ ָ
פארשטומען דער טרויעריקער ָארון.
נאר ס'קען דעם פרילינג ניט ַ
ָ
Readers: Reb Noyekh & Gustavo de Oliveira Emos

פראגמענט) XIV.
ָאלגין ,זע ( ַ
ָאלגין ,זע:
צארן.
נאך שלײַדערן דײַן ָ
פלאם קעגן שונא ,וועט ָ
וויפל לעבעדיקן ַ
שלאכטפעלד איז געווען.
ַ
דארט וואו דײַן
נאך זײַן – ָ
בראוו וועסטו ָ
ווי ַ
ווארט – א לויכטנדיקער וועכטער.
ס'בלײַבט דײַן ָ
נאך שטורעמען
אין אונדזער יעדן שטורעם ,וועסטו מיט אונדז ָ
נאך העלדיש פעכטן אין אונדזער יעדן קריג.
און וועסט ָ
טראגן,
נאך ָ
פאראויס ָ
שלאכט ָ
ַ
שלאכט צו
ַ
פאן פון
נאך די ָ
וועסט ָ
ביז ס'וועט פון ַאלטער פינצטערניש ,נײַע זון זיך פורעמען.
טאגן.
ס'וועט דײַן טויט דורך אונדז אייביק ָ
דו וועסט שטענדיק הילכן דורך אונדזער געלעכטער .
דו וועסט שטענדיק זיגן מיט אונדזער זיג.

Readers: Reb Noyekh & Gustavo de Oliveira Emos

XV. איינזאמקײַט
ַ
 — ַא קללה דערA Curse on Loneliness

A curse on you, O loneliness,
In my gray room
And on wide, vagabond roads.
O loneliness, I trusted you
With my most yearning years.
How many times have I,
Far from man, from sun, from world,
Locked myself with you, O loneliness,
And distracted you with the sick shadow of a candle,
When New York dazzled: a rock of vision and light.

,איינזאמקײַט
ַ
, ָא,רשאלטן זײַ
ָ פא
ַ
,סײַ אין גרויען צימערל
.גאבונדישע וועגן
ַ ווא
ַ ,סײַ אויף ברייטע
,איינזאמקײַט
ַ
, ָא,האב דיך
ָ איך
– פארבענקסטע ָיארן מײַנע
ַ די
.ָאנגעטרויט

,האב איך
ָ מאל
ָ וויפל
, פון וועלט, פון זון,ווײַט פון מענטש
רשלאסן זיך ַאליין
ָ
פא
ַ איינזאמקײַט
ַ
, ָא,מיט דיר
,פארשפילט
ַ שאטן פון ַא ליכטל דיך
ָ קראנקן
ַ און מיט דעם
. ַא פעלדז ַא ַזא פון טרוים און ליכט:האט ניו⸗ ָיארק
ָ כאטש געבלענדט
ָ

Reader: Raquel Yossiffon

XV. איינזאמקײַט
ַ
 — ַא קללה דערA Curse on Loneliness

I sought a trace of my dream
Through the cynical fires of the night city.
And the suspicious darkness came to me.
I sought the sense of joy in the unrest of wandering
And met a strayed, ridiculed god.

,האב געזוכט ַא שפור פון מײַן ָחלום
ָ איך
,שטאט
ָ
נאכטיקער
ַ דורך די צינישע פײַערן פון דער
.פארדעכטיקטער חושך געקומען מיר ַאנטקעגן
ַ איז ַא
וואנדער
ַ  אין אומרו פון,האב געזוכט דעם זין פון פרייד
ָ איך
.גאט
ָ – אויסגעלאכטן
ַ
 ַאן,בלאנדזשענדיק
ָ באגעגנט
ַ און

,מאניענדיקע ליכטער
ַ איצט גיב איך אײַך ָאפ ַאלע
.הארץ צעשײַנען
ַ דאס טריבע
ָ וואס קען
ָ ווארט
ָ פאר ַא ליכטיק
ַ
,קוואל
ַ
איצט גיב איך אײַך ָאפ ַאלע חנען פון בלום און בוים און
Now I give you back all the tempting lights
.נאנטן בליק פון ַאן ערשט געקומענעם פרײַנט
ָ פאר ַא
ַ
For a shining word that can light up the dreary heart.
,הארף ַא ַזא דורך ַאלע דורות
ַ האב געהערט א
ָ איך
I give you back all the charms of flower and tree and
— ,דערווארטער מינוט
ַ
,געגארטער
ַ ⸗לאנג
ַ אין ַא
wellspring
,סימפאניעס
ָ
בעטהאוונס געטלעכע
ָ
– איצט גיב איך אײַך ָאפ
For the intimate look of a newly arrived friend.
.איבערראשנדיק קול
ַ
וואס עס ברענגט ַאן
ָ פאר דער גוטער בשורה
ַ

In a long longed for, arrived moment
I heard a harp through all the ages.
Now I give you Beethoven’s divine symphonies
For the good tidings brought by a surprise voice.

Reader: Raquel Yossiffon

 — And Maybe My Child, excerptאון אפשר מײַן קינד XVI.
און אפשר מײַן קינד
דארף מען זײַן ַאליין ַא פויגל,
ַ
פארשטיין;
ראך פון פייגל צו ַ
כדי די שפ ַ
און אפשר מײַן קינד,
דארף מען זײַן ַאליין – ַא שטיין,
ַ
כדי מיט דער שטומקײַט פון שטיינער צו ריידן:
נאר– ,
דאך פארשטיין ַאפילו ַא הילצערנער ַ
נאר ס'קען ָ
ָ
ניטא קיין צער,
ָ
ַאז ווען ס'איז
וואס צו דערציילן אין פריידן.
ניטא ָ
ָ
איז

און אפשר מײַן קינד,
דארף מען זײַן ַאליין – דער מעסער
ַ
כדי צו וויסן,
אויב ווי דעם ָקרבן איז אויך דעם מעסער טוט וויי;
און אפשר מײַן קינד,
דאס געשריי,
דארף מען זײַן ַאליין ָ
ַ
כדי צו וויסן,
אויב עפעס איז פון פײַן גרעסער– ,
דאך וויסן ַאפילו ַא קריצנדיקער פײַנט,
נאר ס'מעג ָ
ָ
נאכט פון פינצטערנישן ַאלערליי,
נאך ַא ַ
ַאז ָ
זעט מען שטענדיק ווי דער זיג שײַנט.

XVII.  — זושע אין קוזניעZushe in the Worker Poet's Smithy
I take the loneliness of freezing Zushe
Into the hot smithy of the worker poet
And forge the frost into fiery hatred:
Verses fuse under the band of my hammer,
Words sparkle on the searing anvil,
Hot is the steel of glowing poems,
Lines bend—white hot stabs,
And words stand up like frontline soldiers.
I take the loneliness of freezing Zushe
Into the heated smithy of the worker poet,
I forge the frost into flaming hatred,
And every word is loaded with shot,
Every letter stands naked in the fire—
The poems—raging Bolsheviks,
And rigorous words know:
When we need, we are blacksmiths.
When we need, we are spears.

צעפרארענעם זושע
ָ
נעם איך דעם עלנט פון
,אין ָאנגעהייצטער קוזניע פון ַארבעטער⸗פ ָאעט
:האס
ַ פראסט צעצונדענעם
ָ שמיד איך פון
,האמער
ַ בראזג פון
ַ שמעלצן זיך פערזן אונטער
,וואדלע
ַ קא
ָ פינקלען ווערטער אויף בריענדיקער
,שטאל פון ָאנגעגליטע לידער
ָ
איז הייס דער
,שטאבעס
ַ
בויגן זיך שורות – ָאנגעברענטע
.נטאווניקעס
ָ פרא
ָ  ווי הוילע,און ווערטער שטעלן זיך אין ריי

צעפרארענעם זושע
ָ
נעם איך דעם עלנט פון
,אין ָאנגעהייצטער קוזניע פון ַארבעטער⸗פ ָאעט
:האס
ַ פראסט צעצונדענעם
ָ שמיד איך פון
געלאדן
ָ
ווארט מיט שרויט
ָ איז יעדעס
– און יעדער אות שטייט הויל אין פײַער
,באלשעוויקעס
ָ צארנדיקע
ָ – זײַנען לידער
:און שטרענגע ווערטער ווייסן
–  איז מען שמידן,דארף
ַ ַאז מען
. איז מען פיקעס,דארף
ַ און ַאז מען
Reader: Reb Noyekh

XVIII. מאל איז געווען ַא מעשה
ָ  — ַאOnce upon a time there was a story

:מאל איז געווען ַא מעשה
ָ ַא
.וואלקנס געבויט
ָ  ווי פון,ַא פארויכערט שטיבעלע
.פארלאשענער הימל
ָ
ַאף דעם ערדענעם דיל – ַא
–נאענטן בית⸗עולם וואוינט דער טויט
ָ אין
.הארץ פון שימל
ַ  מיט ַא,גראז
ָ מיט א גוף פון

Once upon a time there was a story:
A smoke-filled hut, built of clouds.
On the earthen floor—extinguished sky.
In the nearby cemetery. Death dwells—
A body of grass, a heart of mould.

Performance: Ori and Stacie Carmona & Music: Charles Heller
premiere

XVIII. מאל איז געווען ַא מעשה
ָ  — ַאOnce upon a time there was a story
,כמארעס רייזן
ַ
 די.שווארצן ערגעץ⸗ניט
ַ
צו ַא
.באגעגענען דעם פיינט – די ווײַוע שײַן
ַ
, די אייביקע הויכן ווײַזן,דורך די פענצטערלעך
. ס'וועט אונדזער ליבע זײַן.ווי אייביק⸗אייביק

The clouds travel to a black Nowhere,
Meet the enemy—the distant glee.
The eternal heights in the windows show
How eternal-eternal our love will be.
The cricket never tires of sawing the hours.
A gloomy grass under a stone
Sprouts to ask
Is it summer in the world?
It hears in the crickets’ dirge its own.

,די גריל ווערט ניט מיד די שעהן צו זעגן
,גראז פון אונטער ַא שטיין
ָ ַאן אומעטיק
– רײַסט זיך פרעגן
, צי ס'איז זומער אויף דער וועלט
רײַסט זיך הערן –אין גריל דעם אייגענעם געוויין

Performance: Ori and Stacie Carmona & Music: Charles Heller
premiere

XIX. באן
ַ רא
ַ בא
ַ  — די תפילה פוןThe Prayer of a Drum

“Woe,” screams the tin of a drum,
“How shall I conjure up the clouds,
So that not the rain but the hail
Of hard words will drum in me.
“Come, O sadness, come, O beloved, come,
For my joy is different without you,
As fragrant darkness in an open field
Differs from condemned darkness in a death cell.
“O mournful flute,
Give me a darkness that haunts the lucid light —
A light all-encompassing unto darkness.
O, give me a joy dismaying unto tears,
A joy, a mournful flute
That lifts up the depths
And carries them up to longing heights.
O, give me anguish that makes the gray day a holiday.

,באן
ַ רא
ַ בא
ַ דאס בלעך פון
ָ  שרײַט,— וויי
,וואלקנס
ָ ווי ָזאל איך אויסבענקען די
— ַאז ניט דער רעגן
.הארטע רייד פויקט אין מיר
ַ האגל
ָ נאר ַא
ָ
, קום, קום ָא ליבסטער,— קום ָא אומעט
,ווײַל ַאנדערש איז ָאן דיר מײַן פרייד — פון פרייד
איז — ַא דופטיקע פינצטערניש אין′ווי ַאנדערש ס
,פרײַען פעלד
,קאמער
ַ ⸗רמשפטע פינצטערניש — אין טויטן
ִ פא
ַ פון
,— ַא טרויעריקע פלייט
— נאגט ביז לויטערסטן שײַן
ָ וואס
ָ גיב ַא טונקלקײַט
.וואס נעמט ַאדורך ביז טונקלקײַט
ָ ַא שײַן
,וואס שוידערט אויף ביז טרערן
ָ ָא גיב ַא פרייד
,ַא פרייד — ַא טרויערנדיקע פלייט
וואס הייבט די טיפן אויף
ָ
,טראגט זיי ביז דער בענקענדיקסטער הויך ַארויף
ָ און
.וואך
ָ וואס ָזאל יום⸗טובן די
ָ ָא גיב ַא פײַן
Reader: Gustavo de Oliveira Emos

XX. בראווער פחדן
ַ — Brave Coward (excerpt)
Bravo, brave Coward!
Your clanging call
Would surely wake a trembling rabbit from its nap
But I will not lead my poem into battle
My poem with its straw body
Even if ignited a thousand times red
How can one move mountains with the might of straw?
How can you scare the mighty foe,
Even if he chains himself?

 דײַן פויקנדיקער רוף,בראווער פחדן
ַ ,הא
ָ ָא
, ַא ציטעריק העזעלע וועקן,וועט געוויס פון דרימל
— שלאכט ניט פירן
ַ
נאר איך וועל צום
ָ
, מיט שטרויענעם גוף,מײַן ליד
,מאל רויט צעצונדן
ָ אויב ַאפילו טויזנט
? ווי קען מען בערג רירן,מיט גבורה פון שטרוי
, ווי וועסטו שרעקן,דעם מעכטיקן פײַנט
. ער ָזאל אליין זיך בינדן,אויב ַאפילו

XX. בראווער פחדן
ַ — Brave Coward

Your word—a mite with a fantastic fist,
Demands joy—big as a stick,
What can be sadder than that?
A storm of gray talk—
What can be grayer than that?
From gray talk—such a tempest,
Who can hear the end of it?
With a heart of steel, with calm blood,
How can one swear and oath?

,פאנטאסטישן פויסט
ַ
ווארט — ַא מילב מיט
ָ דײַן
,פלאקן די גרויס
ָ מאנט פרייד — ַא
ָ
?נאך אומעטיקער זײַן
ָ וואס קען
ָ
,פון גרויע רייד — ַא ַזא שטורעם
?ווער קען דערהערן
, מיט רואיק בלוט,שטאל
ָ
הארץ פון
ַ מיט
!?ווי קען מען שווערן

XXI. מיכאלעשיק
ַ
, ָאי/ מיכאלעשיק
ַ
— באבע
ָ איך בין די
— I am the Bobe Michaleshik / Oi Michaleshik, excerpts
.מיכאלעשיק
ַ
— באבע
ָ איך בין די
,האב איך געזויגן
ָ מאמעס ברוסט
ַ פון מײַן
.פון „ברענענדיק שטעטל“ — די צעצונדענע שרעק
. איבער ַא תחינה געבויגן,באבע — דלות
ָ איך בין די
:באבע — דלות
ָ איך בין די
פראסט
ָ הארץ פון ַא בלוי עֹופעלע דורך בלענד פון
ַ דאס
ָ

I am the Grandmother Michaleshik
At my mother's breast, I sucked
The fiery fear of Burning Village.
I am the Grandmother Want, bent over a woman's prayer book
I am the Grandmother Want:
The heart of a blue infant in dazzling frost.
Reader: Raquel Yossiffon

XXI. מיכאלעשיק
ַ
, ָאי/ מיכאלעשיק
ַ
— באבע
ָ איך בין די
— I am the Bobe Michaleshik / Oi Michaleshik, excerpts

I am Grandmother — The Past,
Only God can speak from so far.
If my days are rust, total rust,
Time has bloodied the rust.

,רגאנגעהײַט
ַ פא
ַ — באבע
ָ איך בין די
גאט קען ריידן פון ַאזוי ווײַט
ָ נאר
ָ
ראסט
ָ אינגאנצן
ַ
,ראסט
ָ אויב מײַנע טעג זײַנען
.ראסט
ָ פארבלוטיקט דעם
ַ האט די צײַט
ָ

I am dead, dead for generations.
But through my grandchildren, I am the deadliest rage
Against Haman and Torquemada.
, שוין דורות טויט,איך בין טויט
I am Night, night for generations.
— צארן
ָ  בין איך דער טויטנדיקסטער,נאר דורך מײַנע אייניקלעך
ָ
But wearing the wounds of my people,
.דאן
ַ רקוועמא
ַ
טא
ָ קעגן ָה ָמנען און
I am all red flag,
,נאכט
ַ  שוין דורות,נאכט
ַ איך בין
I am the dawning day
,נגעטאן
ָ
פאלק ָא
ָ נאר אין וואונדן פון מײַן
ָ
That will banish ghost and dark and want.
Reader: Raquel Yossiffon

,טאג
ָ טאגנדיקסטער
ָ בין איך דער
.ריאגן
ָ פא
ַ  דעם שד און דעם חֹושך,וואס וועט די נויט
ָ

XXI. מיכאלעשיק
ַ
, ָאי/ מיכאלעשיק
ַ
— באבע
ָ איך בין די
— I am the Bobe Michaleshik / Oi Michaleshik, excerpts
My hut is poor, my hut is gray.
A finger of sun—a ring of sadness
The size of a crushed rose—
Circles around me.
But thanks and praise God
My heart is not poor, my heart is not gray.
See on the patched up panes
Such a magical night has emerged—
A night with birds,
With wind, with fluttering wonder,
With light enough to dawn in the first hour.
O if only my grandson had
More refreshments for his guests.
More airy windows for the stars.
Reader: Raquel Yossiffon

]...[
. מײַן שטיבל איז גרוי,מײַן שטיבל איז ָארעם
,ַא פינגערל זון — ַא רעדעלע אומעט
— די גרייס,צעטראטענע רויז
ָ
ווי ַא
—,דרייט ַארום מיר זיך ַארום
,דאנק און ַא לויב
ַ נאר דעם אייבערשטן ַא
ָ
.הארץ איז ניט גרוי
ַ ′ ס,הארץ איז ניט ָארעם
ַ ′ס
,לאטעדיקע שויבן
ַ  אויף די,זע
—נאכט איז ַארויס
ַ ַא ַזא צויבערדיקע
,פלאטערדיקן וואונדער
ַ  מיט, מיט ווינט,נאכט מיט פייגל
ַ ַא
.טאגן
ָ  אין ערשטער שעה צו,מיט ליכט גענוג
,נאר מײַן אייניקל
ָ  ווען כʹ ָזאל,ָאי
,פאר די געסט — די שטערן
ַ
רמאגן
ָ פא
ַ מער כיבוד — מער פענצטערלעך

XXII. Two Lovers: For Rivke

Two lovers – mere souls,
escaped from Eden
on one figleaf like
an elf’s rowboat on
the river of Pishon.
Two souls – one prayer:
kind winds, rush us back
to the good old earth,
to tears, laughter, sin, love.

Reader: Masha Kalmanovitch

XXIII. צוואה
ָ
 די- The Last Will
, הירש⸗דוד,צארטסטער טרער
ַ  ביז מײַן,פאר דיר
ַ ליבשאפט
ַ
גאר מײַן
ָ
. איטלעך שטויב ווי ַא וואונד טוט וויי,צארט אויף שטויב
ַ  טרעט,מײַן זון
דער שטויב אונטער דײַן פוס שווײַגט אויס דעם ָיאמער פון דער
 שטומט אויס די צוואה פון,שחיטה אין סווינציאן
All my love goes out to you, even to my softest teardrop.
 מיר זײַנען, ברודער:קברימלאזע יידן
ָ
Hirshe-Dovid, my son, tread softly on dust, each grain aches
טשאד פון
ַ
, פעל און שוועבל,פארעך
ָ ַאש און
Like a wound. The dust under my feet is silence of
וואקסן
ַ  דורך דיר ָזאל אייביק.גאז⸗אויוונס
ַ
The wailing slaughter in Svintsyan, a mute last will
.צארן קעגן שונא
ָ אונדזער
Of graveless Jews: brother, we pulverized
.הער אין יידיש אונדזער קול
As, fire and brimstone, smoke of gas ovens.
מיר ָזאלן ניט ווערן קיין מעשהלע פון
May our rage at the enemy grow
 ניט קיין,מאל
ָ ַא
Through you forever. In Yiddish
נאך
ָ קדיש
You can hear our voice. Let us
.פאלק
ָ ד ײַן
Not become a tale of
Once-upon-a-time,
A Kaddish for
Your holy
People.
Reader: Barbara Harshav

XXIV.  אויף מײַן מצבה- On My Gravestone
Brothers, sisters of mine:
In the place where Yiddish is mute,
As this very dust of my grave,
There I have never lived.

In the place where Yiddish weeps,
As the ash of my villages O Michaleshik, O Svintsyan, There my father and mother weep.
In the place where Yiddish laughs,
Sanguine as spring's wind,
There my father and mother laugh,
There I never stop laughing
There we never stop living.
Readers: Benjamin Miller & Masha Kalmanovitch

1906 - 19..

: שוועסטער מײַנע,ברידער
,דא וואו יידיש שטומט
ָ
,ווי ָאט דער שטויב פון מײַן קבר
.קיינמאל ניט געלעבט
ָ
האב איך
ָ דארט
ָ
,דא ואוו יידיש וויינט
— ווי דער ַאש פון מײַנע שטעטעלעך
— סווינציאן
ַ
, אוי,מיכאלעשיק
ַ
,אוי
,מאמע
ַ טאטע און מײַן
ַ דארט וויינט מײַן
ָ
.קיינמאל ניט אויף וויינען
ָ
דארט הער איך
ָ

,לאכט
ַ דא וואו יידיש
ָ
, ווי פרילינגדיקער ווינט,האפערדיק
ָ
,מאמע
ַ טאטע און מײַן
ַ לאכט מײַן
ַ דארט
ָ
,לאכן
ַ קיינמאל ניט אויף
ָ
דארט הער איך
ָ
.קיינמאל ניט אויף לעבן
ָ
דארט הערן מיר
ָ

Menke Katz Z”L
1906-1991

XXIV. On the Death of A Day Old Child, from: Land of Manna

All dead, day old children will welcome you.
The wind will sing my lullabies to you,
when the sun falls where the saddest grass grows.

You are the beginning when light is wise.
God will guard to the end of days your day,
in the land of manna, Eden of bread.
With ray and shade you will play pranks all day.
Autumn will teem with the brown of your eyes.
With my grief will forever weep the dew.
Reader: Stanley Barkan
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