
 מת
יז טיפער פון ַא סוד?   מת? ווָאס  יז ּפשוטער פון   ווָאס 

 ?ווער הָאט דעם מענטש פון ערשטן טרויער דערציילט
 . פלייט די —פון ערשטן טרויער הָאט דערציילט דער ווינט 

ויסגעקלָאגט דער ווינט    .פלייט   די  —דעם גורל פון מַײן פָאלק הָאט 
מת, ַאלץ טיפער דער סוד.  ווָאס ּפשוטער דער 

ט צום ערשטן מָאל דערזען די זון    ,רָאד  ערשטע די  —ווער ס'ה
מת   .סוד  טיפסטן דעם  —הָאט דערזען דעם ּפשוטסטן 

מת, ַאלץ טיפער דער סוד.  ווָאס ּפשוטער דער 
 
 

 שיחמ
 ,יך ווייס טַאטע, משיח וועט קומען פון מיכַאלעשיק

ון דורך סווינציַאן  ייזעלע רַײטן דורך סוויר  ויף ַאן   ,וועט 
יז פַארַאן ויף דער וועלט  ו די הייליקסטע ערד   .דָארט וו

  
 ,יך ווייס מַאמע, משיח וועט קומען פון מיכַאלעשיק

ין גן  מיכַאלעשיק  יז געבליבן  עדן⸗ווַײל 
ין הימל סווינציַאן  יבערגעקערט ליגט   ון מיט די ווָארצלען 

יז ווי גָאט, ָאן ַאן ָאנהייב, ָאן ַא ברעג  ו די בענקשַאפט   דָארט וו
וי סווינציַאן וי סוויר,  וי, מיכַאלעשיק,   .וועט משיח קומען, 

 
 

 עלטשיק 
  — ון עלטשיק שוין נַײע מעשהלעך דערציילט

ין  יז די נַאכט ַארַײןווי   ,דער זון 
   סן,צעגאָ  ווַײן  ין —יעדן שטרַאל  

 .שַײן טרָאּפנדל בלוטיק אַ  —ון פון דער זון געלָאזן 
  



 ,נָאר פַארטָאג
ויסגעהייל'ווען ס  ט, הָאט די קרַאנקע זון זיך 

 ,געשָאסן  קרוין⸗ם תי מ  ין  —הָאט זי מיט ַאלע שטרַאלן 
  ן,יז די נַאכט געפַאל

ין פַײער ָאנגעטאָ 'ון ס   ן,יז די זון, 
 ,דורך יעדן פינצטער שּפעלטעלע געגַאנגען

ויף גָאר דער וועלט   —ביז 
ויפגעגַאנגען יר ּפורּפור  ון  יר ליבע   .יז 

 
 .דורך דעם פרָאסטיקן ָאוונט, די טויטע זעלנער שַײנען

ין לעשנדיקן ליכט⸗ם מתי דָאס פעלד טונקלט מיט   .ַאש 
ין וויפל פַארבן    דער ָאוונט ווַײזט. 

 ;וועלן פון דעם ַאש זיך מיניען גערויבטע ווַײנען'ס
  ט,ווַײזט דער ווינ 'ון ס

 ,הויכע, טרויעריקע גרָאזן  —ווי דָא וועלן רוישן 
ין חלום נעמען     — ווען יעדע מַאמע וועט 

ונדן געזיכט   .יר זונס פַארשוו
 
 

 יָארקער גַאס ⸗ויף מַײן ניו
 ⸗ ור 

 ַאלטע
 מויערן, 

 מיד פון שטייען 
 דָא דורות הָאבן 

 ⸗ ַאליין צום טויט זיך פַאר
 ִמשּפט. מיען זיך ַאליין 

 די ציגל צו צעווַארפן. הַארבסט. 
ויף די ביימער קריעה.   דער ווינט רַײסט 

 געבויגענע שלעּפער זוכן מזל



 רלָאזטעין פאַ   ויף שטיינערנע געלעגערס,
ין תכריכים. גרעטחורבות, ווַײס גרעט דער  שטריק, ⸗מָאנט 

 שלַאנגען. די שטָאט קלעטערט דורך ⸗ ציען זיך ווי צויבער
ון שטָאל. ָאוונט. ַא זונה ון חלום, הימל   ַײזן 

 ווערט זי    ,ַא קהלשע ליַאלקע, ַא בעטלערישע ּפרוטה
ינגַאנצן גָאלד. פון בענקשַאפט ווערן מַײנע ⸗ין בין  השמשות 

ייביקן עלנט.פינגער גרוי.   ויף מַײן גַאס, שטַארבט פון   ַאפילו גָאט, 
ין שּפינוועבס געפַאנגען, זָאגט ווידוי מַײנע לידער   .  פלַאטערל, 

 
 

 קודש ⸗יידיש
 יידיש, ווי מַײן מַאמעס ָאנבליק פַארגייט קיינמָאל ניט. יידיש 

יר גרויער שטוב, די ליכטיקע מלכה שבת,   ין   יז 
יר   ָארעמער „ַאלדָאסגוטס“, די געבענטשטעיבער 

 ס הימל, נָאענט ווי די ערד, נליכט. יידיש, מַײן טַאט 
 בחורס גמר ניגון, ⸗דעם ישיבה

 מַײן בָאבעס טרער פון הָאפענונג, דער צער  
 ן מומע ביילקעס פַארברָאכענעַײפון מ 

 הענט. ווער קען הָאלט הָאבן ביז דער 
 טיפסטער טיף, ָאן הַאס קעגן 

, אָ   ן דעם זיידנס שונ
 מעסערדיקן מוסר? 

 יידיש, ⸗ מַאמע
   ⸗ וי, יידיש

 קודש. 
  
  
  
 



  ן פָאלקַײשונ פון מ ― שונ פון יידיש 
 

יז ַא געוועזן שטעטעלע פון ליטע צי פון ּפוילן  .יידיש 
 .פַארשניטענע יָארן⸗ין יעדער חורבה ּפוסטעווען פרי 

ויף צעברָאכענע פליגל,    דָא שוועבט נָאך ַא מזל, ווי 
 .לכל נָאך ַא געוועזן קינד י דָארט בענקט ַא שפּ 

 .ליידיקן וויגל דָא שרעקט ַארויס די ּפוסטקַײט פון אַ 
 . ניט דערזונגען ליד —הָארך, דָא זוכט דעם זינגער 

   , ַאן ָאּפגעהַאקטע צונג —דָארט שטומט ַא ווָארט 
   .פון שעכטער ניט דערקוילעט —דָא יָאמערט ַא ווָארט  

ויף אַ    —  , ברַאנדיקע ווָארנונג  —רט  וואָ   דָארט רַײסט 
 .ַא קללה ַאזַא ווָאס פַארקילט דָאס הַארץ פון פַאררעטער

שַײַא פירנדיקע ש —דָא טָאגט ַא ווָארט      .ן: ַאן עמוד 
 

וי   וי, טַאטע⸗מַאמעיידיש,   ,לשון⸗לשון, 
 ,געיָאגטער ווָאגלער אַ  —דורך דָארנדיקע דורות  

ויף יעדן וואַ ַײווי מ  ,וועג דורכגעטריבן⸗נדער ן פָאלק 
 ,יז שטעכיק פון מַײן פָאלק דָאס צַארטע לשון

ון צָארן פון טויזנט יָאר ווָאגל   —יז יידיש ברַאנד 
ויגַא דָארנדיקער יָארטויזנ  —יז יידיש   ס    —ן,ט דורך דעם שונ

   יעדע קייט, יעדן שלָאס,  —ברעכט יידיש, ווי מַײן פָאלק 
 קען קיין ייד ָאן יידיש זַײן פָאלק ניט הָאבן ליב,

  —ן, ווי ס'קען קיין שּפָאן קיין זַאפט פון ווָארצלען ניט זויג
לק.   —יז דער שונ פון יידיש   דער שונ פון מַײן פ

וי, טַאטע וי, מַאמע ⸗יידיש,      .לשון⸗לשון, 
 
  



 
 ַא צימערל

ויף  ⸗מַײן דרַײ   פיסיקער טיש, ווי ַא הינקענדיקער בעטלער 
יבער יז ַא ליד פון מַײנע לידער. קעגנ  ,קוליעס 

ין    ין ַא פַארלָאזטער חורבה ווַאלגערן זיך שטערן 
 .די שּפַארעס פון ַא זונהס ווַאנציקער בעט

כל ⸗ַא מענטש בַײ ַא מיסט   פעסל, זוכט ַא מ
  . מיט טעם פון מַארציּפַאנעס

  
 
 

 ין טויזנט יָאר ַארום 
ין טויזנט יָאר ַארום  :יך הָאב געזען די וועלט 
ויף ַא הָאר ניט געב  ,יטןדער פויגל הָאט זַײן ליד 

 .די בינען, ניט מיד פונעם זעלביקן זשומען
ון די חכמה עלטערן זיך ניט   .די שיינקַײט, דָאס ליד 

 
ין טויזנט יָאר ַארום  :יך הָאב געזען ַא גַאס 

 .הימלשע קַארַאווַאנען —ווָאלקנס מיט סחורה בַאלָאדן 
 ,דער קלענסטער קַארליקל — “עמּפַײער סטייט„דער 

 .ַאן ערָאּפלַאן  —יעדער שטרַאל  ּפילָאט, יעדער ווינט  
 

יינע די ַאנדערע זיך ַא פרעג:   “ ן?פונווַאנע„טוען יידן 
 ,ייד קיין נַײע גליקן'  פון מדינת מַארס, ניטָא ר„

ונדער פַאראַ  יז מער וו   ,ןין ַא ברייטן שלום עליכם 
ין די קעלבערנע התּפעלות פון ַא פלי    . “קדיקער ברי ענווי 

 
ין „ ון  ין הויכן  ַײך ַאוועק ַאלע קונצן,  יך גיב   ,הומעןתגערעכט. 

יין קילן שָאטן פון ַא קרומען עּפלבוים  .פַאר 



ויסגעּפוצטע לשונות וועק ַאלע צילינדערס פון  ַײך   ,יך גיב 
  .“לשוןפַאר דעם רויען רויש פון געשמַאקן מַאמע 

 
 .ן טויזנט יָאר ַארוםיך הָאב געזען די וועלט פו

ין ווינט    .ַא בַאקַאנט געוויין  —יך הָאב דערהערט 
ין ּפנימער פון בלומען  ,יך הָאב געזען ַא ּפחד 

  .ַא פַארשטומט געשריי  —ַא שטיין הָאט דערמָאנט פון ּפָאנַאר  
 
 

 דער שלָאס
 .דער פויגל הָאט מיט קיין שלָאס נָאך קיינמָאל ניט פַארשעמט זַײן נעסט

 .וויל קיין פרוכטבוים פון קיינעם זַײן פַארמעג ניט פַארשליסן'ון ס
כים בַאגעגנט געסט בינו הָאט ווי מל  .ברהם 

  .הַארץ פון ַאלעמען פַארשליסן'די טיר, ווי ס —ָא, זָאל דער שד 
 

ויף יעדער טיר  יז נָאך גערעכט דערמָאנט ַא שלָאס   .ַאז די שווערד 
יז  ין מוילַאז דער שלָאס  ויג, קללות  ין  יז נָאך דָא גַאל   ,נָאך דָא, 

ויף די געהירן יז דָא ַא שלָאס   ,יז קרַאנקער ּפחד דָא, 
ונדז „ל תרצח“   ונדז הָאפן, לערנט    .דער קוילער —הייסט דער חושך 

 
 ,וי, דער שלָאס, ווי פון ַא פַארשָאלטענעם געדולד געגָאסן 

ין  ון צַײט  ַײן: רגע נָאך רגע, דור נָאך דורשמידט ווַײט   .ַײזן 
 .קעגן שלָאס — םזויפל דורות שלַײדערט דער מענטש שטורעם נָאך שטורעאַ 

ון צָארן —זע, ָאט ברעכט דעם שלָאס       !דעם שטומען ּפַײניקער: פַײער 
+ 

יז גרייט די זון ַאליין ַא שָאס טָאן, ווי ַא קויל ורַאלטע הַאנט  ונדז, ַאן   .הינטער 
יך דעם לעצטן שלָאס   ונדז, זע  ין ַא מוזיי גרוילן —ַאנטקעגן    .די לעצטע קללה, 

 
 



 ָאלגין, זע
 :ָאלגין, זע

ונדן  ונדז, ַאזויפל וו ין יעדערן פון   וויפל גלידער 
ס גוף, ַאזויפל היענע ין דעם שונ ה   .שמייכלען⸗ון וויפל טומ

ויך דַײן טויט יז  ונדז     — פַאר 
 . פַאקל ַא צעצונדענער —דורך ווענט פון דיקן, גרויזַאמען חושך  

...  
 ,ווילט זיך ַאצינד'ון כָאטש ס

יבער דַײן   ון זיך פַארקלַײבןר מיט געברָאכן געמיט, 
 ון זיך צעקלעמען ווי ַא קינד 

ויגן    ;לידער פון טרערן שרַײבן –ון לָאזן נָאר די 
 ,ווילט זיך ַאצינד'ון כָאטש ס

ונדזער גרויסן ברָאך פַארברעכן די הענטיב  ער 
ייגענע פיר ווענט ין ַא וויסטן חלום קָארטשען זיך פַאר די   ,ון ווי 

ס פינצטער בלוט    — ,ניט צו דערפרייען דעם שונ
 !וועלן מיר, ווי דו, מיט שטרַאלנדיקן הַאס צעצינדן דעם מוט

  ,רגַאנג געזעןין ַא ּפרָאסטן דינסטיק הָאסטו דַײן לעצטן זונפ 
רון'נָאר ס   .קען דעם פרילינג ניט פַארשטומען דער טרויעריקער 

 
 

 :ָאלגין, זע
, וועט נָאך שלַײדערן דַײן צָארן  .וויפל לעבעדיקן פלַאם קעגן שונ

יז געווען —ווי ברַאוו וועסטו נָאך זַײן  ו דַײן שלַאכטפעלד   .דָארט וו
  
   . לויכטנדיקער וועכטער —בלַײבט דַײן ווָארט  'ס

ונדז נָאך שטורעמען   ונדזער יעדן שטורעם, וועסטו מיט   ין 
ונדזער יעדן קריג ין   .ון וועסט נָאך העלדיש פעכטן 

ויס נָאך טרָאגן  ,וועסט נָאך די פָאן פון שלַאכט צו שלַאכט פָאר
 .וועט פון ַאלטער פינצטערניש, נַײע זון זיך פורעמען' ביז ס

ייביק טָאגן'וס ונדז   .ועט דַײן טויט דורך 



ונדזער געלעכט   ער.דו וועסט שטענדיק הילכן דורך 
ונדזער זיג   .דו וועסט שטענדיק זיגן מיט 

 
  
  
 

יינזַאמקַײט   ַא קללה דער 
יינזַאמקַײט,   פַארשָאלטן זַײ, ָא, 

ין גרויען צימערל,   סַײ 
ויף ברייטע, ווַאגַאבונדישע וועגן.   סַײ 

יינזַאמקַײט, יך הָאב   דיך, ָא, 
 —די פַארבענקסטע יָארן מַײנע 

 ָאנגעטרויט. 
  

יך,   וויפל מָאל הָאב 
 ווַײט פון מענטש, פון זון, פון וועלט,  

יינזַאמקַײט פַארשלָאסן זיך ַאליין   מיט דיר, ָא, 
 ון מיט דעם קרַאנקן שָאטן פון ַא ליכטל דיך פַארשּפילט, 

ון ליכט. יָארק: אַ ⸗כָאטש געבלענדט הָאט ניו    פעלדז ַאזַא פון טרוים 
 

 יך הָאב געזוכט ַא שּפור פון מַײן חלום, 
 דורך די צינישע פַײערן פון דער נַאכטיקער שטָאט, 

 יז ַא פַארדעכטיקטער חושך געקומען מיר ַאנטקעגן.
ומרו פון ווַאנדער  ין   יך הָאב געזוכט דעם זין פון פרייד, 

ויסגעלַאכטן  נדזשענדיק, ַאן   . גָאט  —ון בַאגעגנט בלָאָ
  

ַײך ָאּפ ַאלע מַאניענדיקע ליכטער,  יך   יצט גיב 
 פַאר ַא ליכטיק ווָארט ווָאס קען דָאס טריבע הַארץ צעשַײנען. 

ון קווַאל,  ון בוים  לע חנען פון בלום  ַײך ָאּפ ַאַ יך   יצט גיב 
 ערשט געקומענעם פרַײנט. פַאר ַא נָאנטן בליק פון ַאן 



 יך הָאב געהערט  הַארף ַאזַא דורך ַאלע דורות, 
   —געגַארטער, דערווַארטער מינוט,  ⸗ ין ַא לַאנג

ַײך ָאּפ  יך   , סימפָאניעס געטלעכע  בעטהָאוונס —יצט גיב 
יבעררַאשנדיק קול.    פַאר דער גוטער בשורה ווָאס עס ברענגט ַאן 

 
  
 

פשר מַײן קינד  ון 
 מען זַײן ַאליין ַא פויגל,  דַארף

 כדי די שּפרַאך פון פייגל צו פַארשטיין; 
פשר מַײן קינד,   ון 
 ַא שטיין,  —דַארף מען זַײן ַאליין  

 מיט דער שטומקַײט פון שטיינער צו ריידן: כדי
רשטיין ַאפילו ַא הילצערנער נַאר,    —נָאר ס'קען דָאך פ

יז ניטָא קיין צער,   ַאז ווען ס'
ין פריידן.    יז ניטָא ווָאס צו דערציילן 

 
 

ין קוזניע    זושע 
יך דעם עלנט פון צעפרָארענעם זושע   נעם 

 ּפָאעט,⸗ין ָאנגעהייצטער קוזניע פון ַארבעטער
יך פון פרָאסט צעצונדענע  ם הַאס: שמיד 

ונטער ברַאזג פון הַאמער,    שמעלצן זיך פערזן 
ויף בריענדיקער קָאווַאדלע,  פינקלען ווערטער 

 יז הייס דער שטָאל פון ָאנגעגליטע לידער, 
 ָאנגעברענטע שטַאבעס,  – גן זיך שורות יי ב

ין ריי, ווי הוילע פרָאנטָאווניקעס   ; ון ווערטער שטעלן זיך 
יך דעם עלנט   פון צעפרָארענעם זושע נעם 

 ּפָאעט,⸗ין ָאנגעהייצטער קוזניע פון ַארבעטער



יך פון פרָאסט צעצונדענעם הַאס:   שמיד 
 יז יעדעס ווָארט מיט שרויט געלָאדן  
ין פַײער   ות שטייט הויל   —ון יעדער 

 צָארנדיקע בָאלשעוויקעס,  —זַײנען לידער  
 ון שטרענגע ווערטער ווייסן: 

יז מען שמידן    —ַאז מען דַארף, 
יז מען ּפיקעס.    ון ַאז מען דַארף, 

 
 

יז געווען ַא מעשה   ַאמָאל 
יז געווען ַא מ   :עשהַאמָאל 

רויכערט שטיבעלע, ווי פון ווָאלקנס געבויט  .ַא פ
רלָאשענער הימל —דעם ערדענעם דיל   ויף    .ַא פ

וינט דער טויט  עולם⸗ביתין נָאענטן      —  וו
  .מיט  גוף פון גרָאז, מיט ַא הַארץ פון שימל

 
 ,זןַײניט. די כמַארעס ר⸗ צו ַא שווַארצן ערגעץ

 .ןַײע שטַײדי וו —נט  ַײבַאגעגענען דעם פ
ייביקע הויכן וו  ,זן ַײדורך די פענצטערלעך, די 

ייביק ונדזער ליבע ז' ייביק. ס⸗ווי   .ןַײוועט 
 ,ן צו זעגןעהווערט ניט מיד די ש די גריל

ומעטיק גראָ  ונטער אַ ַאן   ,שטיין ז פון 
 —  סט זיך פרעגןַײר

  ט,דער וועלויף יז זומער 'צי ס
ייגענעם געוויין —סט זיך הערן  ַײר   . ין גריל דעם 
 
 

  
  



 די תפילה פון בַארַאבַאן 
 וויי, שרַײט דָאס בלעך פון בַארַאבַאן,   —

ויסבענקען די   יך     ווָאלקנס,ווי זָאל 
 —ַאז ניט דער רעגן  

ין מיר.     נָאר ַא הָאגל הַארטע רייד ּפויקט 
 

ומעט, קום ָא ליבסטער, קום,  —  קום ָא 
יז ָאן דיר מַײן פרייד   פון פרייד,  —ווַײל ַאנדערש 

ין פרַײען פעלד,   — יז ′ווי ַאנדערש ס  ַא דופטיקע פינצטערניש 
 קַאמער, ⸗ין טויטן —פון פַארמשּפטע פינצטערניש  

 ַא טרויעריקע פלייט, —
 — גיב ַא טונקלקַײט ווָאס נָאגט ביז לויטערסטן שַײן 

 ַא שַײן ווָאס נעמט ַאדורך ביז טונקלקַײט. 
ויף ביז טרערן,  ָא גיב ַא פרייד ווָאס שוידערט 

 ַא טרויערנדיקע פלייט,   —ַא פרייד  
ו   יףווָאס הייבט די טיפן 

   ון טרָאגט זיי ביז דער בענקענדיקסטער הויך ַארויף, 
  ן די ווָאך. טוב⸗יוםָא גיב ַא ּפַײן ווָאס זָאל 

 
 

  (פרַאגמענט)   ברַאווער ּפחדן
 

 ָאהָא, ברַאווער ּפחדן, דַײן ּפויקנדיקער רוף 
 וועט געוויס פון דרימל, ַא ציטעריק העזעלע וועקן,

יך וועל צום שלַאכט ניט פירן    —נָאר 
 מַײן ליד, מיט שטרויענעם גוף, 

 ויב ַאפילו טויזנט מָאל רויט צעצונדן, 
 מיט גבורה פון שטרוי, ווי קען מען בערג רירן?

 דעם מעכטיקן פַײנט, ווי וועסטו שרעקן, 
ליין זיך בינדן.   ויב ַאפילו, ער זָאל 



נטַאסטישן —דַײן ווָארט    פויסט,   ַא מילב מיט פ
   ַא פלָאקן די גרויס,  —מָאנט פרייד 

ומעטיקער זַײן?  ווָאס קען נָאך 
 ַאזַא שטורעם,  —פון גרויע רייד 

 ווער קען דערהערן?
יק בלוט,   מיט הַארץ פון שטָאל, מיט רו

  ווי קען מען שווערן?! 
  
  
 
 

 ָאי, מיכַאלעשיק
 .מיכַאלעשיק  —יך בין די בָאבע 

יך געזויגן פון מַײן מַאמעס ברוסט   ,הָאב 
    .די צעצונדענע שרעק — “ברענענדיק שטעטל„פון  

יבער ַא תחינה געבויגן —יך בין די בָאבע    .דלות, 
 

 :דלות —יך בין די בָאבע 
 . דָאס הַארץ פון ַא בלוי עֹופעלע דורך בלענד פון פרָאסט

… 
 ט, הַײנפַארגַאנגע —יך בין די בָאבע 

 ַאזוי ווַײט נָאר גָאט קען ריידן פון 
ינגַאנצן רָאסט     ,ויב מַײנע טעג זַײנען רָאסט, 

  .הָאט די צַײט פַארבלוטיקט דעם רָאסט
 

 יך בין טויט, שוין דורות טויט, 
יך דער טויטנדיקסטער צָארן   ייניקלעך, בין      —נָאר דורך מַײנע 

ון טָארקוועמַאדאָ   ן. קעגן ָהָמנען 
 יך בין נַאכט, שוין דורות נַאכט, 

ונדן פון מַײן פָאלק ָאנגעטָאן, נָאר    ין וו



יך  דער טָאגנדיקסטער טָאג,  בין 
ון דעם חושך פַאריָאגן.   ווָאס וועט די נויט, דעם שד 

… 
יז גרוי  יז ָארעם, מַײן שטיבל   .מַײן שטיבל 

ומעט —ַא פינגערל זון    ,ַא רעדעלע 
   — יסוווי ַא צעטרָאטענע רויז, די גר 

 —רום,  דרייט ַארום מיר זיך אַ 
ון ַא לויב ייבערשטן ַא דַאנק   ,נָאר דעם 

יז ניט ָארעם, ס′ס יז ניט גרוי′הַארץ   .הַארץ 
 ,די לַאטעדיקע שויבן ויףזע, 

יז ַארויס  — ַאזַא צויבערדיקע נַאכט 
ונדער   ,ַא נַאכט מיט פייגל, מיט ווינט, מיט פלַאטערדיקן וו

ין ערשטער שעה צו טָאגן  .מיט ליכט גענוג, 
ייניקל'ָאי, ווען כ  ,זָאל נָאר מַײן 

 ,די שטערן —פַאר די געסט  
  . מער פענצטערלעך פַארמָאגן —מער כיבוד  

 
 

ה    די צוו
 דוד, ⸗ע ן צַארטסטער טרער, הירשַײן ליבשַאפט פַאר דיר, ביז מַײגָאר מ

ונד טוט וויי. ַײמ יטלעך שטויב ווי ַא וו ויף שטויב,   ן זון, טרעט צַארט 
ונטער דדער  ויס דעם יָאמער פון דער ַײ ן פוס שווַײ שטויב     גט 

ה פון  ויס די צוו ן, שטומט  ין סווינצי    שחיטה 
 נעןַײקברימלָאזע יידן: ברודער, מיר ז

ון פּ   ון שוועבל, טשַאד פון   ּפעךָארעך, ַאש 
ייביק ווַאקסן ⸗גַאז  ויוונס. דורך דיר זָאל 

.  ונדזער צָארן קעגן שונ
ין  ונדזער קול. הער   יידיש 

  מיר זָאלן ניט ווערן 
 קיין מעשהלע פון 



 ַאמָאל, ניט קיין 
 קדיש נָאך 

  ן פָאלק. ַײד
 
 

  
  
  
  

  ן מצבה ַײויף מ
 נע:ַײברידער, שוועסטער מ 
ו יידיש שטומט,   דָא וו

 ן קבר, ַײווי ָאט דער שטויב פון מ
יך קיינמָאל ניט געלעבט.    דָארט הָאב 

  
וו יידיש וויינט,   ד ו

 —נע שטעטעלעך ַײדער ַאש פון מווי 
וי, סווינציַאן    —וי, מיכַאלעשיק, 

ון מַײדָארט וויינט מ  ן מַאמע, ַײן טַאטע 
ויף וויינען. יך קיינמָאל ניט     דָארט הער 

  
ו יידיש לַאכט,   דָא וו

 הָאפערדיק, ווי פרילינגדיקער ווינט, 
ון מַײדָארט לַאכט מ   ן מַאמע, ַײן טַאטע 

יך קיינמָאל ניט    ויף לַאכן, דָארט הער 
ויף לעבן.   דָארט הערן מיר קיינמָאל ניט 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


