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ַארט  -א חסד אלוקי א וואונדער פון באשעפער.
דער בריאה מיטן נאמען "מענטש" איז געבוירן געווארן מיט
געפיהל .געפיהל נוצט ער זיך שופך שיח זיין צום רבוש"ע ,מיט
געפיהל דרוקט ער זיך אויס זיין דאנקבארקייט צו ארומיגע ,געפיהל
איז א טאג טעגליכע מיטל מיט וואס דער מענטש באנוצט זיך.
איינער מער איינער ווייניגער קומט אבער פאר יעדן אויס צו נוצן
און ארויסגעבן זיין געפיהל.
ַארט איז א מיטל און א וועג וויאזוי ארויסצוברענגען געפיהל,
דראנג ,אונטערן-באוואוסט-זיינע מחשבות .טיפע הארץ סטרונעס
וואס וועקן זיך אויף א דאנק איר.
ַארט איז פארהאן אויף פארשידענע אופנים ,עס זענען דא
מענטשען וואס ַארט בארירט זייערע חוש השמיעה ,א הארציגע
מעלאדיע וועט זיי איבערנעמען ,זיי שפירען דערין א עקסטערע
קורת רוח .ווידער אנדערע ווערען פארגאפט ווען זייערע אויגן
באגעגענען א אויגפארכאפנדע סצענע ,פעינטיג ,מאלעריי ,דאס
הארץ זייערע שטעלט זיך אפ פון באגייסטערונג ,און די מחשבות
פירן זיי אריין אין א וועלט פון פאנטאזיע.
פונקט ווי דער מעלער וועט ארויסגעבן זיינע אינערליכע
געפיהלן מיט זיין ארבעט ,און דער מוזיקאנט ביים כלי זמר .איז
דער פייטן ביי זיין פאעזיע.
פאעזיע ,איז נשמה שפראך ,עס רעדט גראד צום פנימיות און איז
מעורר אינערליכע געדאנקן .עס באצויבערט איר מחבר ,און נאך
מער אירע ליינער .עס מאנט ,עס ציעט ,בארואיגט ,דערפרייעט,
זעטיגט דעם זעהל מיט גייסטישע הנאה .מען שפירט דערין
די סצענע ,מ'טוט הערן די קולות ,און שפירן די מחשבות .דער
מענטש וועט אויפן ווייסן פאפיר זעהן די טראפישע אינזלען מיטן
בלויען הימעל העכער איר ,א פילהארמאנישע ארקעסטרא וואס
טוט אונטערשפילן אין האריזאנט .עס וועט איהם מאכן שפירן,
אוועק אוועק...
אייוועלט איז א פלאץ פאר טאלאנט .יעדער אין זיין נושא .און
אט האבן מיר פאר אייך א מתנה טובה פון קרוב צו  40פאעזיעס,
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גראמען .טרעפן וועט איר דערין די געפיהל ,מחשבות געדאנקן
גאנג פון די שרייבער און ליינער אויף אייוועלט.
אז מען רעדט פון אייוועלט מוז מען בעפאר אפגעבן און אויסדרוקן
אונזערע הכרת הטוב געפיהלן צו די בעלי אכסניא די בריחי התיכון
פון אונזער געשמאקע קרעמל .ראש וראשון איז ארענדאר וואס
טוט נישט שפארן צייט ,מיה ,כח ,און געלט פאר אייוועלט .און צו
איהם די אלע מנהלים/אחראים וואס שטייען על המשמר אייוועלט
זאל זיין אפגעהיטן און באשיצט פון פרעמדע ווינטן און ברויזענדע
השפעות פון די דרויסענדיגע גאס און פארום'ס.
ועל כולם אנחנו מודים ,צו דער חשובער ניק "נישט" וואס איז
געווען די פיאניר פון די געדאנק און עס באגלייט אויף טריט און
שריט בהשכל ודעת מיט אויסטערלישע געטריישאפט און קלוגע
צוגאנג ,וואס אן איהם וואלט די זאך לגמרי נישט צושטאנד
געקומען .ווי אויך זיין שותף לדבר מצוה דער גראם מייסטער פון
אייוועלט "א גראם מיט טעם".
א עקסטער דאנק פאר די אנדערע געטרייע ניקס "לאדיך ארויס",
"גערעכטער" און "הלשון" פארן שטיין צו הילף מיט די הערליכע
גראפיקס ,וואס א דאנק זיי איז עס ארויס א דבר השלם .און
פארשטייט זיך פאר די אלע שרייבער וואס האבען אוועקגעגעבען
צייט כח און הארץ צו שרייבן די שטיקלעך פאעזיע ,זאלן זיי אלע
ווערן באצאלט בכל מילי דמטיב ,וימלא ה' כל משאלותם לטובה.
אזוי ווי עס גייט זיין א פארמעסט קען מען נישט אויף יעצט
ארויסלייגן די נעמען פון די ניקס וואס האבן געשריבן ,צוליב וואס
מען זאל באמת קענען אפשאצן די סחורה און נישט קוקן אויף
די ניק וואס שטייט דערונטער .אי"ה ווען די שטים בודקעס ווערן
פארמאכט וועט מען ארויסלייגן די ליסטע פון די מחברים.
(א ווענדונג צו די שרייבער :אויב ווילט איר אייער נאמען זאל בליין אנאנים
ביטע עס מעלדן צו די אנגעגעבנע אימעיל אדררעס).

און יעצט טייערע חברים לאמיר גיין אויף א שפאציר אין אן
אנדערע וועלט ,א וועלט פון פאעזיע...
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רעלאטיוו

אלץ שטותים.
א לאנגע חלום.
יעצט .באלד.
פריער .שפעטער.
בכלל נישט וואר.
בערג הענגן אויף האר.
היינט .מארגן.
נעכטן ,איבערמארגן.
פרעגן .זארגן.
אלץ באבקעס .איינרעדענישן.
מענטש'לע ,מענטש'לע,
שאו סביב עיניכם,
וראה ,וראה.
הייב אויף דיינע אויגעלעך,
און זעה ,און זעה.

ארים .רייך.
שטארק .שוואך.
גארנישט מיט נישט.
אלץ נאר רעלאטיוו.
נאריש .דום.
אינטעליגענט ,רום.
דאס זעלבע זאך.
נאר רעלאטיוו פארגלייך.
הויך .נידעריג.
טייער .ביליג.
גארנישט איז ווירקליך.
נאר הוילע אילוזיע.
איך .דיר.
דער .יענער.
עכט איז קיינער.
נאר רעלאטיוו צו ביינער.
גרויס .קליין.

צוזאמען .אליין.
ס'איז נישטא קיין איין.
נאר א פארבלענדעניש.
לעכטיג .טונקל.
וואנט און ווינקל.
אלץ פאלטש .אלץ לעהר.
ליפטוג ,הויל.
דאר .דיק.
טייער .ביליג.
קיין איינס נישט ריכטיג.
נאר אילוזיע .פאנטאזיע.
מעכטיג ,קרעפטיג.
אן אומבאהאלפן שוואכלינג.
גארנישט איז אין ריאליטעט.
נאר געבויעט אין די לופט.
פרייד און פיין
עסיג .וויין.

אלעס ,אלעס,
איין שטיק,
דמיון ,אילוזיע.
לופטיג ,פאנטאזיע.
אלעס ,אלעס,
איין שטיק,
גארנישט.
נישטא קיין אמת,
קיין ווירקליך
קיין פאקט,
קיין רעאליטעט.
נאר איין מציאות פארהאנען,
נישט רעלאטיוו צום ארום.
לאמיר אויסשרייען צוזאמען,
ה' הוא האלוקים!
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עמו אנכי
בצרה
הייסע שטראלן,
בריענדע פיילן,

שלינגען,
שפרינגען,
אויפן דארן.

ווייטע מיילן,
דער מדבר.

הייליגע ערד,

טעג ,וואכן,

נאכט ,צופרי,

דערנער שטאכן,

אלעמאל-איז...

ביסט צובראכן,
כ'פיהל עס פונקט
ווי דו.

טייערע ווערד,
זאמד צוזייעט,
אויסגעשפרייט,

אפילו בהסתרה,
אנכי בצרה,

א קול הערט,

איך שפיר מיט דיר,

השי"ת אליין.

יעדע ריר,

ענדלאז ווייט,

די הכרה,

אינעם ביטערן
גלות.

אן א שיעור,

דער מדבר.

טוט שפרייזן,

זאגט דער בורא.

יעדע פעולה,
הייסע תפלה,

געטוען באווייזן,
אין א זייט,

אידן אויסלייזן,

איך פארשטיי,

פונעם עם סגולה,

אליין גייט,

פון ביטערע פיין.

באגלייט און גיי,

אויף צער השכינה.

שאף באגלייט,
ערוועקט געווארן.

אין יעדע וויי,
דערנער שטעכן,

האב נישט מורא.

טוהן דערמיט,
נענטער א טריט,

הערצער ברעכן,
פלאמען רינגען,

דאך שפרעכן,

עמו אנכי,

צו די מינוט,

פייער צינגען,

דורך איר איך טוה.

קיין חילוק וואו,

ובאו לציון ברינה!
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יחיד ומיוחד ,נאר אים.

דטלנ"ת פון צונג,

ִמ י ָשֹם ּ ֶפ ה

גליטשט זיך גרינג,
אמרי פי ,אן מוה,

מענטשעלע העי,

די מענטשן קומיוניקירן,

זסשר"ץ פון די ציין,

קוק נאר און זעה,

פארשטייען יענעמס ווילן.

פון ווען כ'בין נאך קליין,
שיניים ,לתת לו פי.

מי שם לאדם פה.
יא .ניין,
זיינע געפילן,

גרויס .קליין,

בומ"ף פון די לעפצן,

זיינע ווילן,

א רצון ערפילן.

אן א זיפצן,

ער טוט ארויסגעבן.

שפה יהי' לפי סביב.
חמש מוצאות,

פון קליינווייז אנגעפאנגען,

כראוי וכיאות,

זיינע פארלאנגען,

פי כחרב חדה ,שארף.

און אלעס דערנעבן.
ארויסגעשניטן קלאר,
אין שפראכן פילע,

מיט חכמה ביז גאר,

מלה במלה,

אלעס ווי מ'בעדארף.

הייליג ,געגעבן פונעם בורא,
ביי אונז שטענדיג חביב.

אילו פינו ,אונזערס אייגען,
אונזער ערפינדונג און פארמעגן,

א ווארט נאך א ווארט.
אחה"ע פון גרון,
זיין מוח קלערט,

מיט א שפראך א קלארן,

אויער דערהערט,

על פי השם.

זאגט ארויס דארט.

וואלט אויך אוממעגליך געווען.

מיטן מויל צו דאנקען און לויבן,
דעם בורא זיין שבח ארויסהויבן,

גיכ"ק פון גומען,
די לעפצן זיך רירן,

כ"ב אותיות התורה,

וועמען מיר רימען,

פאר אלס וואס מיט אונז טוט
געשעהן.
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עיני על שכני,
שתמיד נקי ביתו מקל רבב.
פוזל אני לעברו,
כאשר אין בזרעו שום שובב.
ביתו מתנהל למופת,
ולבי מתפלץ מקנאה.
מחנך את ילדיו כיאות,
ואין ביניהם שום שנאה.

מתי אוכל להשתחרר,
ולתת לזרעי לחיות ולהנות.
הנה שכני מתנהג בפשטות,
ומסתובב עם חיוך זוהר על פניו.
מחנך את ילדיו כרצונו,
ואין נראים דאגות עליו.
כאשר מגיע ערב שבת,

תמיד מגיע לשבת קודש,
מוכן כבר מליל שישי.
לבוש בבגדי שיראין,
ועוטה מעיל של משי.
מביתו לא בוקעים,
קול רעשים בתדירות.
ילדיו צועדים לצידו,
לבושים בבגדי מלכות.

אין בביתו בהלה.
לובש הוא בבגדים רגילים,
ולא מחפש לקבל תהילה.
בביתו שמחה וצהלה,
הזאטוטים ששים ושמחים.
כשהולך ברחובה של עיר,
מסתובבים הם עליזים.

יענעמ'ס
‚ר‡ז
‡יז
‚רינער

כאשר יוצא לקניות,
אין זרעו נכרך אחריו.
וכאשר חוזר לביתו,
אין קופצים הם מול פניו.
נוסע לחופשות בתדירות,
לכל מיני מקומות שונות.
נהנה הוא מימי חייו,
ומתנהג במדת הפזרנות.
ואני אנא אני בא,
מצערי כי רבה הוא.
מתי אזכה לנהל ביתי,
כמו שכני שמסודר להפליא.
והשכן מה הוא אומר,
כבר נמאס לי הקפדנות.

כאשר יוצא מביתו,
מלווים אותו חצי משפחה.
וכאשר שב בשלום,
מקבלים אותו בתרועת שמחה.
יושב ספון בביתו,
וטוב לו כתלי ביתו.
נראה שנהנה מחייו,
ושמח במה שיש לו איתו.
גם אני חפצי בכך,
לחיות חיים משוחררים.
לנהל ולחנך את ביתי,
בלי עול ולחצים אדירים.
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י‡רן
לויפן
פ‡רביי...
א מענטש אויף די וועלט ער קומט.
קליין .אליינס .קאלט .וויינט.
יארן גייען פארביי.
האט חתונה .האט קינדער.

קליין .אליינס .קאלט .וויינט.
אין שפיטאל .טעג מען פארברענגט.
אבער דיך טאטע היינט שוין איך קען.
ביי מיין זייט די שטייסט .איך ווייס.

מען פלאגט זיך .טאג איין טאג אויס.
פרנסה .קינדער .דאגות.

עד הנה עזרונו .ולא עזבונו.
צו דיר איך בעהט .פאר א רפואה שלמה
במהרה.

ברוך השם .מ'האט די קינדער אויסגעגעבן.
חתונה געמאכט .אויף נחת מ'ווארט.

כי א-ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

איינער מיט געזונט .איינער מיט פרנסה.
איינער שלום בית .איינער מיט קינדער.

דו ביסט מיין גאט.
דו ביסט מיין קעניג.
דו ביסט מיין היילער.
דו ביסט באגלייבט.
און דו ביסט א רחמן.
אתה .נאר דו האסט די אלע מעלות.
איך וועל זיך פארלאזן אויף קיינעם.

אויף די עלטער .בקש לישב בשלוה.
צוריק ביים אלף זיך געטראפן.

נאר אויף דיר מיין באשעפער.
שלח רפואה שלמה לחולי עמך.

די קינדער אין די רייע .זיי זיך פלאגן.
איך פרוביר ווי העלפן מ'קען.

יארן גייען פארביי.
די נחת צוביסלעך זיי קומען.
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טראפן וואסער
ווען מיין לעבן,
בריהט ווי פייער.
און ווען דאס ערד,
גליהט ווי פלאם.
צוגיי איך ,פיינליך ,איין.
אינטערן היץ.
אינטערן דריק.

בריהט ,און גליהט,
דער מערדערישע פייער.
שלינגען צינגען,
לעבעדיגע גלידער.
איך שריי ,איך וויין,
שטילער .שטילער.
איך צוגיי .צוגיי.
קלענער .קלענער.

שלינג איך טרערן.
אין זיך .נאר אין זיך.
ווען דאס גאנצע זיך,
צוגייט ,קלענער ,קלענער.
שלינג איך טרערן.
ווי עס שלינגט א צארטע ליכטל,
וואס ברענט אט אויס,
אינטערן רויטן פייער.
איך וויין .איך יאמער.
אין זיך .נאר אין זיך.
ווען דאס גאנצע איך
ווערט אלץ ווייניגער ,ווייניגער.
וויין איך ,און יאמער.
ווי עס וויינט א בריענדע קעסל.
וואס דעמפט אט אויס,
איבערן רויטן פלאם.

קומען וועט נאך די טאג,
איך שפיר עס אט ,אט.
ווען דאס ליכטל וועט שוין נישט
שלינגען,
אירע הייסע טרערן.
ווען דאס געיאמער פונעם קעסל,
וועט זיך מער נישט הערן.
ווען אלץ וועט זיין שטיל.
ווי פארע .ווי רויך.
ווען דאס לעצט פארבליבן טראפל,
איבערן רויטן פייער,
וועט ווערן אויס.
אינגאנצען אויס...
***

אוי ,קינד מיינס.
טייער'קע.
איך זעה .איך ווייס.
אויך איך שפיר
דעם פייער.
אויך מיר
איז בריענד הייס.
קוק נאר ,זעה.
מיינע צוויי טרערן.
צוויי אקאנען.
פאלן ,פאלן.
פון מיינע אויגן,
אריין אין דיינע.
פאטערליכע טרערן,
קאכט נישט אויס,
קיינמאל.
עס פילט און קילט.
און פארשטילט,
אויך גליענדע פלאמען.
איז נעם'זשע מיינע טרערן.
היט עס ,האלט עס,
טייער.
ווייל אקארט דאס,
טו איך,
קינד מיינס,
מיט דיינס...
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זה ספר
תולדות
אדם

א ספר אויפ'ן ערד
געוואלד עס שטערט
ווי טייער איר ווערד
בזיון ספרים הארב ערקלערט
גלייך אויפגעהויבן זי ווערט
א קיש מיט ריספעקט
אין הענט אריינגעשטעקט
די אהבה ערוועקט
געפילן צו איר אנטפלעקט
אונטער די ארעם געשטעקט
אריינגעלייגט אין ארון
דערמאנט אין זכרון
די אלע יאהרן
פלאג נישט שפארן
ביז דערזעהן א ספר א קלארן
ספר ארויסגעגעבן
שמחה מ'טוט דערלעבן
ה' די זכי' געגעבן
ערפילט די שטרעבן
פון פלענער געטוהן וועבן
גענוצט אלע חושים
מחדש זיין חידושים
ביאורים און פירושים
מיט הקדמות ישישים
און מפתח אישים

מען נעמט אפיר
בויגן פאפיר
מ'שרייבט אן א שיעור
אויסגערעכנט יעדע ריר
איידער מ'דרוקט איר
מען גיבט איבער די פעקל
מגיה זיין יעדע איינציגע צעטל
פון דעקל צו דעקל
מ'לאזט נישט אויס קיין ברעקל
משרייבט און מ'גיבט א מעקל
לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא
מ'איז זיך ספעציעיל מייגע
עס קאסט אפ א שיינע מטבע
ענדליך קומט שוין די רייע
אויסשטעלן א צורה א נייע
מען גייט אריבער דעם בריק
איידער מען גייט צום דריק
מ'בעט א ברכה פונעם צדיק
די רב זאל גיבן א בליק
א הסכמה צום ספר שיק
די פנים פון שמחה שיינט
ער האלט שוין אין האנט
די הערליכע באנד
שהחיינו ער דערמאנט
איך דאנק דערלעבט דעם היינט
טייער איר ער האלט
ווי מער עס ווערט אלט
חלילה אויב צופאלט
בינדט איר אינהאלט
נישט קיין ריס אדער שפאלט
זה ספר תולדות אדם
השי"ת מיט זיינע חסדים
געשאנקן ליכטיגע ילדים
ווייטער זאל זיך ציען די פאדים
א שמות בלעטל וואלגערט
אנידערגעפאלן אויף די ערד
איר אויגן פארטרערט

איר קרעכץ קיינער הערט
צו האט זי נישט קיין ווערד?
די טאטע אין סעלפאון אריינגעבויגן
ניטאמאל הייבט ער אויף די אויגן
די מאמע פארנומען אנגעצויגן
די קינדער צופלויגן
די ספר טוט נישט טויגן
די דעקלעך צוויי
טאטע מאמע זענען זיי
די בלעטער ניי
עס צופאלט אוי וויי
טראכט נאר אריין
וואס וועט זיין
רעד דיך נישט איין
אז זיי זענען נאך קליין
פון אונטער די קוליסן
זיי טוען גאר גוט וויסן
עס נאגט זיי די געוויסן
אז זיי זענען צוקנייטשט און צוריסן
טייערע איד עס איז דיין חיבור
נאר דאס בלייבט פון דיר איבער
ווען די בלעטער מען מישט אריבער
שפתותיו דובבות בקבר
בינדט עס מיט גאלדענע שטריק
די שלשלת הזהב זאל זיין דיק
למען לא ניגע לריק
קוק אריין אין זיי שטענדיג
אין די טייערסטע שאנק
חידושים אייביג אין געדאנק
זיי זאלן האלטן לאנג
חלילה נישט גיין א גאנג
פון די שיינע חיבורים
ארויסקומען פרישע יצורים
די זעלבע סארט שיעורים
בנים טובים ומאירים
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א שטורעם ,אין מח.
ארעם ,מיין כח.
למרום ,דארט הויעך.
טו איך האפען.

שכינה ,טוט מיר צייגען.
געווינער ,טוהען נישט בייגען.
דאס איז מיין וואפען.

פארטריבען ,מיין טרוים.
געקליבען ,פון בוים.
פארבליבען ,איז קוים.
א טיר'ל אפען.

אויפגעבען ,חלילה קיינמאל.
שטרעבען ,נאך איינמאל.
דערלעבען ,כ'וועל אמאל.
מיין גליק געטראפען.

יר
י
„
‰
לˆורך עלי!‰

ביינאכט  ,איז טאקע היינט.
מיט פראכט ,מיין זון אויף
שיינט.
טראכט ,עס דערמאנט.
צום פראנט פריש געלאפען= .

געזינקען ,האט עס.
טרינקען ,פון בלאטעס.
ווינקען ,מיט פאטאס.
פון מיר בלאפען.
אמונה ,טוה איך זייגען.

אנכי
ווער
בין

איך?

מיין קערפער ,מיין געוויכט
מיינע אויגן ,מיין געזיכט
איברים מיינע ,צוויי הונדערט אכט
און פערציג
מיין הארץ עס קלאפט אזוי הארציג.

אלס איז מיינס ,איך קלער צו זיך
אזויפיל צו פארמאגן ,אבער ווער בין
איך
אפשר דער נפש דאס בין איך
אליינס
אבער ניין ,דאס נפש איז אויך מיינס
קען זיין די נשמה ,דער יצור כפו
דער שיינס
אבער ניין ,עס איז אויך נאר מיינס.
אלס איז מיינס ,איך קלער צו זיך
אזויפיל צו פארמאגן ,אבער ווער בין
איך
אין שפיגל איך בליק ,איך זעה
דארט מיך
איך קוק דורכגרינדליך ,איך זעה
נישט זיך
אלס וואס איך זעה ,געהער צו מיר

איך זוך און נישטער ,ווער זענט איר.
אלעס איז מיינס ,איך קלער צו זיך
אזויפיל צו פארמאגן ,אבער ווער בין
איך.
---אנכי אנכי ,נאר דא איינער
אלעס איז זיינס ,גארנישט דיינער
מיינע אויגן ,מיינע הענט ,מיינע פוס,
מיינע ציינער
מיין נפש ,מיין נשמה ,אלס נאר
מיינער.
אבער ווען מיט מחשבה ,איך
נישטער און זוך
ווער באמת איז דאס דער איך
צו זאגן "איך" שעם איך זיך
"איך" לאך פארשעמט ,ווייל איך זוך
מיך.
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אפגענארט?

ווארטן!

די דענקען נודזשן נאכאנאנד
ווי לאנג איז אינטרעסאנט
אזוי צו ווארטן מיט האף?
נאך א טאג ,א וואך
ווי לאנג נאך?
ווען קומט שוין דער סוף?
איך טו אויף זיך אליין כעס'ן
מיט געוויסנסבייסן
פארוואס איך טו אזוי קלערן

אומר ועושה
אומר ועושה
געזאגט און געמאכט
ווען מען פארשפרעכט א זאך
טוט מען עס גלייך
אזוי האב איך אלץ געטראכט
אומר ועושה
אודאי אויך ביי גרויסע
און דער גרעסטע געוויס
דער גרעסטע פון דער הייעך
דער גרעסטע וואס איז שייך
אומעטום דער גרעסטע וואס איז
ער האט געזאגט
געזאגט און צוגעזאגט
זיין הבטחה געגעבן
געוויזען ,זיך באוויזען
פאר די גרעסטע ריזן
זיי געהייסן איבערגעבן
אבער אזוי ווייט
נאכנישט דער צייט
דערווייל איך ווארט
פארשפארט
פאר'צער'ט

גייטס און לאזטס אפ
דרייטס נישט א קאפ
טוטס מיך נישט שטערן
אמאל האב איך געווארט
מיט עקשנות איינגעשפארט
און געגלייבט – אוי געטון גלייבן
וואס האט פאסירט?
ווער האט מיך פארפירט?
צי קען איך זיך נאך אויפהייבן?
איך וויל נאך ווארטן
טראץ דעם הארטן
און שווערן יונגאטש באנדיט
כאטש יענע פגע
איז היינט מיין קאלעגע
אויף שריט און טריט
אבער איך טו גאר געדענקן
און שטארק זיך בענקן
פונ'ם נישט ווייטן פארגאנגענהייט
בעפאר מיטן באנדיט
בין איך געווארן אזוי גוט
איידער איך האב מיין גליק פארדרייט
און אפילו איך בין צו שוואך

צו טון צו דער זאך
זיך ארויסזען פונ'ם מיסט
כאטש וויל'עך וועלן
אויף די פיס זיך צוריקשטעלן
נאכ'ן אלטע צייט איך גלוסט
איך וויל ווארטן געטריי
אן חשבונות דערביי
ווי אין די אלטע צייטן
מיט אלע פרטים
מיט אן איינגעהאלטענעם אטעם
ווי איך פלעג אמאל ווארטן
און כאטש עס פארציהט-זיך
כאטש מען מיהט-זיך
עם כל זה אחכה לו
יעדן טאג מיט האף
ווייל ער וועט זיכער קומען צום סוף
אחכה לו בכל יום שיבוא
זאגט דער נביא חבקוק בשם ה':
כי עוד חזון למועד – ווייל דער מראה וואס
דו האסט געזען וועט נאר קומען נאך א
לאנגע צייט
ויפח לקץ – און די נבואה וואס דו האסט
געזאגט איז נישט פאר יעצט נאר פאר'ן קץ
הימין
ולא יכזב – אבער עס טוט נישט לייקענען!
איין טאג וועט עס געשען!
אם יתמהמה חכה לו – אויב פארזוימט ער
זיך ,ווארט אויף אים
כי בא יבא – ווייל סוף כל סוף וועט ער
קומען
לא יאחר – און ער וועט נישט פארשפעטיגן
דעם באשטימטע צייט!
אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח
ואע"פ שיתמהמה עכ"ז אחכה לו בל יום
שיבוא

˙˘ע"‰
פ‡עזיע
פארמעסט
פאעזיע
לפ"˜לפ"ק
תשע"ה
פ‡רמעסטגי -ניטלניטל
„ורך ˘רייבער ‡ין ‡
א יי„דיי˘שעעו וועולעטל פט‡ רפואמ 'רסו מ ' ס
דורך שרייבער אין

הע כער קייט!

ונמˆ‡ חן
ו˘כל טוב

עס שיינט ,עס לייכט,

איז שורה.

דער גאנצער ארום.
געטרייסט די זעהל,
אלעס גלאנצט,

דערקוויקט די נשמה,

אלעס שפיגלט,

ריין די געוויסן,

אלעס זויבער,

א רואיגן גייסט.

ריין און ציכטיג.
א העכערקייט,
נישט קיין טומל,

א הייליגקייט,

נישט קיין געפילדער,

א לויטערקייט,

דער גאנצער יקום,

ארומגענומען.

שטיין געבליבן.
אוי א שרעק,
רואיג שטיל,

עס גייט שוין אוועק,

דאס הארץ איז פיל,

הלואי איז מעגליך,

מיט ריינע געפיל,

מיט שטריק און נעגליך,

נאר זינגען זי וויל.

מ'זאל צובינדען,
עס זאל נישט ווערן

קיין טרויער,

פארשווינדען,

קיין זארג,

די זמנים די הויכע,

קיין מורא,

אוי ווען איז מען שוין זוכה.

ליבשאפט
צו זיך – און יענעם.
בטחון
אין הימל – און ערד.
חשבון
מיט ג-ט – און זיך.
שאך
מיט מידות – און גוסטע.
חסרונות
אין זיך – נישט יענעם.
שנאה,
צו זאך – נישט כאראקטער.
דרך-ארץ
צו זיך – און יענעם.
געדולד
צו יענעם – און זיך.
טענות
צו דיר – און קיינעם.
שלום,
מיט וועלט – און זיך.
חן
אין אויגן פון ג-ט ,דיר – און יעדן.
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וואס גייט מיר אן?
דרייט זיך א וועלט,
מיט ביליאנען קערפערס.
ליגט אויף יעדע איינס,
א באזונדער קאפ.
באוואקסען מיט האר.
דרייען זיך מוחות,
פויל אין זייער שארבן.
הערן ,קלערן.
און פאסן באשליסן,
אויף מיר.
דרייען זיך אויגן,
אין ליידיגע לעכער.
ברומען ,קרומען.
פארנומען מיט מיר.
לאך איך א לאך.
פרייליך ,קלאר.
וואס גייט מיר אן,
וואס אלץ זיי האלטן,
דארט ,אינטער זייער האר.
איך לעב מיר,

מיין לעבן.
און באטראכט,
דעם וואונדער פון נאטור.
ווי עס שאקלען זיך,
ביימער און מיילער.
ווי עס קומען און זשומען,
בינען און דערציילער.
ווי קעצישע אויגן ברומען.
ווי מענטשישע אויגן
קרומען.
קוק איך באגייסטערט,
אויף די וואונדער פון נאטור.
און לאז זיי ביידן.
וואס גייט מיר דען אן...
קוקן פנים'ער.
קלערן .טראכטן.
אויגן ,אויערן.
הערן .דארכטן.
נו,
וואס קען איך טאן.
אייגנטליך,

וואס גייט מיר אן?
ברויזן מוחות,
פארשפארט אין זייער
שארבן.
ווי עס שעלט אן
ארעסטאנט.
פון אינטער זיין גראטעס.
לאך איך נאכנאנד,
וואס קען ער שוין טאן,
זאל ער ברויזן.
זאל ער שעלטן.
הע ,וואס גייט מיר אן.
וואס זאגט עטס ,ברידער.
וואס זאגט עטס צו אזא
לעבן?
אייגנטליך,
הע ,וואס גייט מיר אן...
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ביים הייליגן רבי'ן
טיף אין מוח קאמערל,
מיינע געדאנקען נאגן.
קלאפט די הארץ ווי א האמערל,
איר ריטעם ,טוט יאגן.

מ'טרוימט פון די נסיעות.
די צורה ,ווי ליכטיג,
די אויגן ,זיי לעכערן.
ריין און ציכטיג,
מיט א שיין ,א העכערן.

די בלוט קאכט,
עס טוען שפילן.
בענקעניש מיט פארכט,
ברויזנדע געפילן.

די שמייכעל ,אזוי געמאסטן,
איידל אויסגעצויגן.
דאס צו קאסטן,
היפנאזירט די אויגן.

פאר רוטין דאכט-זיך,
ווען מ'וואוינט דערנעבן.
אפט עס מאכט-זיך,
אז מזעט דעם רבי'ן.

ס'גלעט און ס'היילט,
די נשמה ,די בלאסע.
אויך דעם גוף -וואס איז נעבעך צוביילט,
פון די ששת ימי המעשה.

אבער די פון דערווייטן,
טראץ די שטארקע ווילן.
ווי געבינדן מיט קייטן,
ברויכן דערשטיקן געפילן.

די צעהנע באנעמט יעדן חוש,
אינערליכסטע סטרונעס -סגיט א וועק.
די י"ב חלות זיי ליגן אויפן טיש,
די גרויסע זילבערנע חלה דעק.

די זעהל ס'לעכצט,
ס'נעסטיגט א קנאה.
הערן ווי דער רבי קרעכצט,
פילן גלות השכינה.

אין הימל ס'רוישטצעך,
דער רבי גייט מאכן קידוש.
די צורה ווי ס'טוישטצעך,
יעדעס מאל א חדוש.

דער רבי דער שליח,
ברענג אונז נאנט.
ביים רבי'ן א באזוך,
פארקניפט דעם דראנט.
אפי' אין דערהיים ח"ו ס'ענגט,
פון רבי'נס קוואל משעפט ס'חיות.
צום רבי'נס הויף ,אוי ,ס'בענקט,

אויפן פלייצע דער טלית,
קול ה' בכח.
מ'פארגעסט פון אלעס,
די געדאנקן לויפן הויעך.
א זיסקייט צום טאפן,

די ביינער פילן עס לאנגע וואכען.
עפעס שיריים צו כאפן,
און דעם רבי'ן לחיים פאכען.
ס'קאכט און זידט,
די מלאכים טוען מיט זינגען.
ס'פלאמט און בריהט,
ס'שפריצט פייער צינגען.
מ'איז מרעיש עולמות,
דער רבי טוט הייבן.
השבת נועם הנשמות,
מדארף נאר גלייבן.
שטיל עס ווערט,
ווען מ'ענדיגט דעם ניגון.
יעדער הערט,
דאס זשומען פון די פליגן.
א מחזה נורא,
א סקרוך אין די שדרה.
דער רבי זאגט תורה,
אויף די וואכעדיגע סדרה.
איי ווי זיס,
א דרוש א בחינה.
א ווארעמע שמועס,
שיינט אריין אמונה.
דער מצב מ'זעט-דאך,
ס'איז זויער ווי לימען.
הייליגער באשעפער ,כ'בעטעך!
משיח מעג שוין קומען.
די פארזעצונג ,מוזט איר אליינס קלערן,
אייער פאנטאזיע אליינס פיטערט.
מיך שטיקן שוין טרערן,
מיין האנט פון בענקשאפט ,אוי ,ציטערט.
וואויל איז דעם איד,
וואס פארמאגט א היימל.
פונעם קומה שלימה -א גליד,
ווי א בלעטל אויפן ביימל.
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דיאמאנטעלעך מארשירן...
א שטיין א קאלטער,
א דיימאנט האלטער.
וואס דער אינטערשיד,
אפשאצן מ'טוט.

די דיימאנד שאכטל,
שטראלן עס שיינט.
ווען כ'גיב א באטראכטל,
איר באגראבן דיימאנט.

די שטיין א דומם,
באנעצט דורך יתומים.
נאך א טרערל בגניבה,
אויפן פאטערס מציבה.

א פרייז א הויכער,
ענדליך אדורך געקומען.
עובר לסוחר,
דאס אהיימגענומען.

אפשר דארט,
אויפן שטילן ארט.
א שטיינדל א יחוס,
אויך נישט באריכות.

אין האנט ליגט,
די צירינג נאך אין האלטער.
אשת חיל דערקוויקט,
פון שמחה שטראלטער.

די צייט טרייבט,
דאס שטיינדל בלייבט.
אוי ווי ס'צייגט,
א נצחיות מ'לייגט.

אויך זי רירט נישט,
איבעראשט מען בליקט.
זיי שטייען ווי פארחושט,
א רינגל אריינגעדרוקט.

ולהחזירה בי,
נשמה בקרבי.
אלע מיט טליתים,
צו תחיית המתים.

ענדליך ארויסגענומען,
א פראכט א גלוסט.
אוואו איז דאס שאכטל אהין
געקומען,
שוין לאנג אין מיסט.

א שטיין א קאלטער,
א דיימאנט האלטער.
וואס דער אינטערשיד,
מען שאצט גוט.

די גאנצע חשיבות,
צוליב איר אינהאלט.
ארויסגענומען מיט חביבות,
שאכטל פארווארפן באלד.

א שטיין א קאלטער,
א דיימאנד האלטער.
א שטארקע צווישנשייד,
אבער נאך טיפער איר
באדייט.
די ריכטיג השלמה,
א מענטש מיט זיין אויפירונג.
א שאכטל פארן נשמה,
די איידעלסטע צירונג.
די גוף א שאכטל,
די נשמה בריליאנט.
בלייבט ניטאמאל אן אכטל
דעם גוף באקאנט.
נשמה'לה ברילאנטעלע,
האלט איר נאר ריין.
וועסט צוריק אנטוהן דיין
מאנטעלע,
קוק מען לייגט א שטיין.
קברים טוען זיך רירן,
שטיינדלעך קענט שוין
צופליען.
דיימאנטעלעך מארשירן,
ועלו מושיעים בהר ציון.

˙˘ע"‰
פ‡עזיע
פארמעסט
פאעזיע
לפ"˜לפ"ק
תשע"ה
פ‡רמעסטזי -ניטלניטל
„ורך ˘רייבער ‡ין ‡
א יי„דיי˘שעעו וועולעטל פט‡ רפואמ 'רסו מ ' ס
דורך שרייבער אין

דורות!
דורות פון אמאל
אלע אין צאל
הייליגע אידן
אופנים פארשידען
תורה מיט ציטער
פון עבירות היט ער
תפילה מיט פלאם
אלע ביינער צוזאם

אן קיין עק

קעגן יעדע פרעמדע זאך

אותנו עזבו
צו זייער אייביגע רוה
על מי נשען
א קוק טאן

אנזאגן די קינדער
ביי אלעם באזונדער
געבן א טראכט
ווי וואלטן זיי געמאכט

א הייליג געזיכט
זאל ווארפן א ליכט
אויפפלאמען די הארץ
אבער נעבעך שווארץ

כל עצמותי תאמרנה
משפיע שפע לעדת מי מנה
ביים שפיץ ראשי העדה
מוצב ארצה וראשו השמימה ,אלע
ביידע

די וועלט אזוי געמיין
דרינגט טיף אריין
די דעת פארמאכט
קוים מ'גיבט א טראכט

ריזיגע לייבן
דעם עולם מיטהייבן
א חסיד'ש פארברענג א פארגעניגן
א גוט ווארט ,א ווארימע ניגון

ווי טוט מען קערן
ווארעם ווערן
אנצינדען א פייער
האלטן טייער

א שבת ביים רבי'ן
א אנדער בליק אויפן לעבן
פארבינדן מיטען מי שאמר
אים נישט זיין מצער

דער איינציגער נחמה
מחי' זיין די נשמה
אשא עיני אל ההורים
לערנען די ספרים

דורות ציען
וואקסן און בליען
העליכע נטיעות
נאך שווערע יגיעות

בעקבי הצאן
אנטון זייער קרוין
מסורת האבות
אריין אין די לבבות

אבער אוי ואבוי
געפאלן אזוי
ווייט אוועק

נאר אויף זייער דרך
זיך האלטן ערליך
שטענדיג שטיין אויף די וואך

וועגן און מעסטן
אנקומען צום וועג דעם בעסטן
זיין אפגעהיטן מכל רוח
שטענדיג זיין מצליח
נאר שמייכל'ן תמיד
ביזן גרויסן יעמוד
ענוים הגיע זמן
אוי ווי זיס וועט דאס זיין
זיך טרעפן מיט די אבות
נישט פארשאפט קיין בושות
זיך געהאלטן געטריי
שטענדיג געטראכט פון זיי
געטון זייער ווילן
די טעג געטון אנפילן
מיט תורה עבודה גמילת חסדים
געקעמפט מיט כוחות עצומים
אוועקגעשטעלט דורות
באלאכטן אורות
פאר משיח צדקינו א מתנה
זאל ער נאר קומען בא יבוא ברננה!!!
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דאס איבערגעבליבן הייפל.
ביים זייט פון וועג.
שטייט א פאלק.
צארט ,פארצערט.
גארט און ווארט.
פאר דיין וואגן פון גליק.

באצויבערן אונזער בליקן,
פרעמדע וועגענער.
פרעמדע גליקן.
רופן און בעטן,
מיט שמייכל'דיגע הענט.
שטארצן אונזער אויגן.
זאמדיג .טריקן.
צווייפלען .קווענקלען.
בליקן און קוקן.
טייל הויבן זיך ,לויפן.
און כאפן זיך מיט.

קריכן טעג.
שלעפן זיך יארן.
יארן .יארן.
טויזענטע יארן.
און מיר ווארטן ,ווארטן.
נאך דארט,
וואו דו האסט אונז איבערגעלאזט,
שטייען מיר,
און געזאגט,
א הייפל איבערגעבליבענע.
''קינדער ,ווארט'ס מיר דא".
קוקן מיט שרעק.
ווי רעדער דרייען זיך.
ווארטן מיר ,און ווארטן.
אוועק .אוועק.
אויף טינקעלע וועגן.
אויף אייביג...
אויגן שטארצט.
פרעגן און פרעגן.
פארן אלץ דורך,
דעם ליידיגען שווארץ.
באצויבערענדע גליקן.
וואס ענטפערט מיט רעגן.
און מיט יעדע וואגן,
פארן אלץ דורך,

ווערט אונזער הייפעלע,
ש י ט י ר ע ר.
קלענער.

שטייט ביים זייט פון וועג.
אינעם נאכטיגן טונקעל.
א קליין,
פארלאזטן הייפל.
ווארט און גארט.
ווייינט און קלאגט.
נאך דארט,
וואו דו האסט אונז געזאגט,
''קינדער ,ווארט'ס מיר דא".
אט קומט נאך א וואגן.
קוקן אפאר פארוויינטע אויגן.
''איז עס דיינס?"
טאטע'' ,יא".
זאג ''יא".
ביטע ,טאטע,
זאג יא!...
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וואו ביסטו פארשווינדען ,וואו ביסטו אוועק,

אוי זיידע!

מיט חכמה פונקן פול ,דיינע טיפע אויגן,

כ’האב קיין איינונג ,ווי זעהט אויס א מלאך,

א לאסט מיט פארשטאנד ,אויף דיין רוקן געבויגן.

עס מוז זיין ווי יענער אויסזעהן ,דיין לאנגע בארד ווייס ווי קאלעך.

צובראכען צוקלאפט ,אין פיזישען זין,

א געזיכט וואס שיינט ווי טויזענט זינען,

גאנץ און שטארק גייסטיש ,נתפעל כ’בין.

א פייער אין הארץ ,טוט זיך דארט געפינען.

קנייטשען אויפן שטערן ,גרויסע און קליינע,

א דאווענען א ברכה ,טיפע קרעכצן אן א צאל,

יעדע האט א מיין ,די אייגענע געשיכטע זיינע.

אוי וויי ווי איך בענק נאך דיין שמע ישראל.

זיי דערציילן א וועלט פון פיין ,ליידן פיל,

וואס פארצייל איך די קינדער ,ווי גיב איך זיי צו פארשטיין?

פון יארן פארביי ,זיי שרייען שטיל.

א גלות אמעריקע מיט ג-ט ב”ה איין!

אוי קאשמארן ביטער ,אוי צרות אסאך,

כ’האב געוויסט אז איין טאג וועט קומען די צייט,

זיי זינגען טרויער לידער פון מוצארט און באך.

אבער סוף כל סוף בין איך נישט געווען גרייט!

אבער די לעבענס לוסט די טיפע,

זיי ווייטער שטארק  ,יעצט אז דו ביסט דארט,

נאך א טאג נאך א מינוט די שאיפה.

אויף די וועלט געקעמפט ,זיי ממשיך אויפן גוטן ארט.

דאס איז אלס געווען,

פון דיינע פירות נישט פארגעס,

יעדער האט דאס געזעהן!

פון דיין אייביגע אינטערעס,

פון וואנעט די שטארקייט ,פון וואנעט די קוראזש,

פאר אונז כסדר בעיט,

אנהייבן פריש ,נאך די שרעקליכע רעש?

עס איז נישט שפעיט.

די לויטערע אמונה ,קיינע פראגעס,

די ריכטיגע ישועה אין די נאנטע טעג,

גארנישט איז שווער ,גאר קיינע דאגות!

זאל דער גואל זיין אויפן וועג.

ביים סדר נאכט ,אויפן היסב בעט ברייט,

און דיך ווידער זעהן מיין ליבע פריינד,

מיט די מצה אויף די פלייצע אויף משיח גרייט!

אוי זיידע טייערע הלוואי זאל עס שוין זיין היינט.

ווי כ’וויל דיך זעהן ,ווי כ’בענק אן א עק.
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אינעם חושך פארטינקען.
די הארץ פארזינקען.
די כוחות ס'שרינקען.
אריין אין זומפען!
אין טאשקע דער סעל.
אויפן טיש א גרויסע תל.
באגראבן אין א צעל.
עס איז ממש העל!
רבנים עסקנים.
פארופען נדבנים.
רופן די מאסן.
אויף די גאסען.
שרייען גיוואלד.
מער נישט צום אויסהאלט!
טעכניקער.
פראגאמירער.
פארארבעטן מעשים.
צו שטעלן גדרים ושמירה.
להסיר הנזק מהסביבה!

אינטערנעט
גדרים

אן אנדערע צורה.
די כלי מיט שמירה.
קינדער צוריק צום טאטענס שויס.
די שטן דער פגע ארויס!
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בשבילי
נ ברא העול ם!

אמאל זיך דאכט
צו מיר איך טראכט
גיב אבאכט
איינער לאכט
אזוי איך קלער
איך בין ווער
יענער מער
אויפן הארץ שווער
דאגות איך טראג
ביינאכט בייטאג
וואס איך פארמאג
נישט ווערט די פלאג

די נשמה חלק אלקי
דינען דעם קל חי
צום בורא געטריי
איר געפעלן דערביי

ווערט פארבלענדט
צייט פארשווענדט
געלט פארלענדט
צו ווערן אנערקענט

האלט זיך וואך
ווער נישט שוואך
יעדער זיין פאך
פאר איהם גלייך

געפילן פליסן
די הארץ אויסגיסן
צו חברים שמוסן
פרייהייט געניסן

וואס באשערט קען ער
דאס האט יענער
ווערסט נישט קלענער
ווען ער האט שענער

עס טוט מיר נאגן
פארוואס זיך פלאגן
וואס יענער וועט זאגן
דאס טו איך פארמאגן

העולם נברא בשבילי
אם אין אני לי מי לי

˙˘ע"‰
פ‡עזיע
פארמעסט
פאעזיע
לפ"˜לפ"ק
תשע"ה
פ‡רמעסטבכ -ניטלניטל
„ורך ˘רייבער ‡ין ‡
א יי„דיי˘שעעו וועולעטל פט‡ רפואמ 'רסו מ ' ס
דורך שרייבער אין

איינזאם אליין,
ווי קאלטע שטיין.
דער בחורל אין טורמע זעקס,
פארשקלאפט צוזעצט.
די גוף אין פיין.
די גייסט,
איז ריין.
משפחה ידידים.
חברים מכירים.
צושטורעמט צושויבערט.
קיין רואיגקייט פארהאן.
ביז ארדענונג ספאנטאן.
רואינירט צושפלינדערט.
מיסטען איבערגעקערט.
די פאליציי בא'מקל'ט.
די לופט פלאקערט.
ירושלימע חן.
גובר דעם חרד''ק געביין.
יס''ם ,צה''ל ,שב''כ ,ימ''ם.
אלע שמות הנרדפים,
נאכיאגען.
די ציבור פארעקשנט.
פאליציי צופראסקעט.
די בחורל באפרייט.
הערצער דערפרייט.
מוזיק און פויק.
בארואיגט דעם שאק.
אין די רשעים א נצחון.
אידן פארבלייבען מיט בטחון.

א
ס
י
הגיוס
אסורי רי
ה
ג
י
ו
ס
דאס הארטע עקשנות.
אן פשרנות.
א כח סרבנות.
קעמפט קעגן וותרנות.
דער עם קשה עורף.
נישט דעלאזן טרוף טורף.
אפילו אינעם תוקף החורף.
פחים זיין שורף.
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אויגעלעך...
הייליג ,טייער.

שארפע ,טיפע.

נאנט ווייט.

לעכטיג ,פייער.

שלונק ,שאיפה,

וואו מ’גייט.

וויכטיג ,זייער.

קנייטש ,חנופה.

אלעס שיינט.

.
שארפע בליקן.

שיסט פיילן.

טייער אוצר

שטרענג קוקן.

ווייט מיילן.

אלס בוצר

קיין אויג ,טרוקן.

יעדן צואיילן.

פון כסה”כ נוצר.

איידל ,שיין.

טרערן גיסן.

קליינע ,הייטל.

זיס ,מלא חן.

טייכן פליסן.

היטן ,טייטל.

יעדע איין.

אויגן פארמאוס’ן.

שווארץ ,אפל.

לעבעדיג ,בא’חן’ט.

אויסגעלאשן.

שלעכטע ,ראיות.

צובראכן ,געליימט.

טוט ,בלאשן.

אפהאלט ,זכיות.

רויט ,פארוויינט.

הייסע קאשן.

בלי שהיות.

קלוגע ,שווארץ.

פונקן ,שפריצן.

הימל אפמאלן.

ארויס ,שטארץ.

געדאנקן ,בליצן.

בערג און טאלן.

מח’ס ,הארץ.

גערעגטע ,טריצן.

וואו אויגן פארן.

.
סודות ,א וואונק.

בליקן בייזע.

אויגן ,פארמאכן.

ברעמען ,א בלינק.

וועגווייזער.

שטן ,קראכן.

שטראלן ,א פינק.

לאנגע רייזע.

מיר ,מ’לאכן.

.
פוילע ,מידע.

אויפגעשוואלן.

היט דאס אויג.

טאנץ ,רקידה.

צוויי באלן.

קליען וואו שויב.

רואיג ,מנוחה.

שפיזיגע קאנאנען.

גרייט פאר’ן טויט.
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דער אניפאלער דאקטער
רבי! ס’איז מיר שווער
מחלות אן אויפהער
איך קען נישט מער

הלוך ושוב
צום רבי’נס הויף
לגבות החוב

כ’זוך דעם ליכט שיין
א לינדער צום פיין
ווען וועט דאס זיין

די רבי אים דערזען
נו! ביסט געווען?
א ישועה געשען?

מיין טייער קינד
פאר שוין געשוואונד
קיין “אניפאלע” אצינד

אוי רבי! קיין רעזאלטאט
פון וואנדערן זאט
די רבי א טעות געהאט

צום דאקטער אהין
פאר דיר וועט טון
א פאסיגע מעדעצין

די רבי שמייכלט צו
איך ווייס דאס נאך וואו
דערפאר געווען דארט ביסטו

פייל און בויגן
אהינגעפלויגן
א חיפוש כהוגן

ווען דארט אין “אניפאלע”
א מחלה א שווערע ראלע
די אויגן געווענדט למעלה

זוכט און זוכט
אינעם דערפל קריכט
אבער קיין ליכט

ווייל ס’נישטא צו וועמען
א חוץ דעם רופא נאמן
דער איינצעגסטער מהימן

דאס גאנצער סביבה
א תירוץ א נעגאטיווע
יעדער די זעלבע תגובה

דעריבער אז ס’טוט פאסירן
א שוועריגקייט שפירן
לוינט זיך אינוועסטירן
א תפלה פראבירן
אפאר טרערעלעך קאמבאנירן
קלאפ אן די טירן
דער “אנפאלער” דאקטער וועט קאפערירן
און חלילה נישט איגנארירן
תפלת כל פה ער טוט רעספעקטירן
און באנפין נהירין
א ישועה בקרוב צופירן

אין “אניפאלע” איבעראל
קיין דאקטער בכלל
אויף קיין שום פאל
מיד און ערשעפט
זיך צוריקגעשלעפט
אן קיין רעצעפט
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טונקל

ליכטיגקייט
אינעם פינסטערן

א שיין פון

טיעף אינמיטן ווינטער,
אין א נאכט א קאלטן.
זיצ איך דא אזוי,
אין א בודקע א אלטן.
אזוי פארכמארעט,
פארקוועטשט אין מיין ווינקל.
אלעס איז שא שטיל,
אלעס איז אזוי טונקל.
די מחשבות טוהן,
לויפן געשווינד.
אלעס דרייט זיך ארום,
וואס טוהט מען אצינד.
פון איבעראל ליידער,
קומען אן שמועות.
אין די גאנצע וועלט,
גייט פאר שרעקליכע
מהומות.
טעראר הערשט נעבעך
אין אלע ערטער.
וואו קען מען גיין,
זיכן עפעס א שעלטער.
ס'יאגט נאך צרות צרורות,
מ'וויל לויפן.
אבער אוי באשעפער,
ווי קען מען אנטלויפן.

עטוואס שטארקן אביסל.
ווי קען זיין נאך אזוי פיל
צרות,
אז ס'איז נאך נישט פיעל דער
שיסל.
אבער מיר האבן א קבלה,
מדורי דורות.
אז הנה קרב יום,
ס'גייט קומען די לעכטיגע
אורות.
דער מלך המשיח,
אט אט קומט ער צו גיין.
אונז אויסלייזן פונעם גלות,
און מער נישט לאזן אליין.
דעמאלט'ס וועט אלעס,
ווערן קלאר.
אז אלעס האט געהאט א
חשבון,
אויסגערעכנט ביז גאר.

די צרות האבן,
די גאולה מקרב געווען.
דאס וועלן מיר דאן,
יעדער קלאר זעהן.
איז לאמיר יעצט,
איבער די גארער וועלט,
בעטן ביים באשעפער.
קאסט דאס נעבעך קדושים.
העלף שוין אין גיכן,
ס'געשעט אזוי אפט,
און שיק שוין דעם גרויסן
נעבעך יעדע פאר חדשים.
רעטער.
די מוח און די הארץ,
איז אזוי שטארק פארקלעמט .דאן וועט ווערן,
ונגלה כבוד ה' איבעראל.
אוי הייליגער באשעפער,
ס'וועט ווערן לעכטיג,
אביסעלע חיזוק פון וואו
און דערשיינען מיט א
מ'נעמט.
שטראל.
מ'וויל זיך דאך,
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‡
מˆו!‰
האמער ,האקען
נעגלעך,קלאפן
אויפשטעלן.
א מצוה!

ביינאכט .שפעט.
זיצן ,בעט.
ליינען.
א מצוה!

אויפנייען.
קניפן ,טייען.
אנטוהן.
א מצוה!

טעפל .לעוואר.
אויפשטיין ,גאר.
אנגיסן.
א מצוה!

וויין ,רויטע.
באלעבט ,טויטע.
טרינקן.
א מצוה!
ליכט'ליך ,ברענען.
שיינען ,ס'קענען.
אנצינדן.
א מצוה!
קנעטן .באקן.
גאפלען .קנאקן.
אויפעסן.
א מצוה!

געבעהטן .תפלות.
הייליגע ,מילות.
זאגן.
א מצוה!
ברעקלעך,
פארלענדן.
קיין צייט ,ספענדן.
פארברענען.
א מצוה!
שמע ,ישראל.
כלל ,ישראל.

אויסשרייען.
א מצוה!
עסן ,פארשידן.
סארטן .מינים.
געבן.
א מצוה!
געהל ,גרין.
אהער ,אהין.
שאקלן.
א מצוה!
דיים .קוואדער.
ניקל .דאלער.
אויסטיילן.
א מצוה!
געדרייטע ,הארן.
נייע ,יארן.
בלאזן.
א מצוה!
פריילעך .לעבעדיג.

שמחה ,קלעבעדיג.
טאנצן.
א מצוה!
אלעס ,פארגעסן.
המן .מרדכי.
שיכור'ן.
א מצוה!
געפאקט ,פעק.
נעבעך ,אוועק.
באוויינען.
א מצוה!
ביטער ,קראנק.
ווייליג ,לאנג.
באזוכן.
א מצוה!
אייז ,קאלטע.
האנטוך ,אלטע.
איינטינקן.
א מצוה!
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א שמחה ,ס'פרייט.
מזל-טוב ,מ'שרייט.
געבוירן.
א מצוה!

וואס איר טוט.
שפירט .פילט.
אלעס.
א מצוה!

כ'האב ליב.
נישט מיד.
צו טוהן.
א מצוה!

אלעס ,אויסוואשן.
קלינען ,טאשן.
אויסרייניגן.
א מצוה!

עסט .טרונקט.
שמייכל .געזונט.
ווידער.
א מצוה!

מיט לעבן.
צו קלעבן.
און שטרעבן.
צו א מצוה!

בענק .טישן.
הענט ,קושן.
פירן.
א מצוה!

גראסערי.
קליידער.
פארמאסי ,חיידער.
נאך.
א מצוה!

באטעמט.
ס'שיינט.
נישט פון היינט.
א מצוה!

געים ,שפילן.
געוואונען.
פארלירן.
דרייען.
א מצוה!

רבותי!
ס'ווערט,
ס'מערט,
ס'יערט,

קליינע ,שטיקעלע.
אראפ-פון.
טייגעלע.
אפשיידן.
א מצוה!
מאמע ,קינד.
נעסט ,שפינד.
פארשיקן.
א מצוה!

רבותי!

א מצוה!
אין הימל,
א טימל,
א געזעמעל,
א מצוה!
דעריבער...
נאכלויפן.
איינקויפן.
בכל אופן.
א מצוה!

וועלן.
קוועלן.
אהערשטעלן.
א מצוה!
טייער,
זייער.
אין פייער.
פאר א מצוה!
שטענדיג.
שטרעביג.
אייביג.
צו א מצוה!
לאמיר כאפן.
צוזאמקלאפען.
אריינהאקן.
א מצוה!

דאדורך...
א ציגל.
א ריגל.
צום וויגל.
דורך א מצוה!
נאכאנאנד.
דער וואנט.
ווערט לאנג.
דורך א מצוה!
דערפאר...
שבח והודיה.
דעם בורא.
פאר די תורה.
מלא אורה.
הדרך להורה.
כחמור ותורא
בחיים שורה.
ר' חנניא בן
עקשיא אומר:
רצה הקב"ה,
לזכות את ישראל.
לפיכך הרבה להם,
תורה ומצוות.
שנאמר:
ה' חפץ למען צדקו
תורה ויאדיר.
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איך קוק אין שפיגל און קוק צוריק צו זיך

איך קוק אין שפיגל און קוק צוריק צו זיך

איינער קוקט צום צווייטן מיט א פראגע

איך בעט זיך ביים מומחה אין שפיגל

וואס זעהן זיי?

א גוט ווארט .האלט אונטער

כ’קוק נענטער ,שטערקער

מאך פריילעך

טיפער

ביזט דאך דער מומחה

כ’פראביר צו שמייכל’ן און יענער שמייכלט צוריק

כ’זאג מומחה אלס קאמפלימענט

איך ווייס אבער דעם אמת

עס הערט זיך ענדערש ווי א שפאט

כ’זע דעם הוילקייט

די גלאנצלאזע אויגן שפעטן ,פאדערען

די גלאנצלאזע אויגן

מאך פריילעך

איז דאס נישט שרייענד?

מומחה!

בין איך טאקע דער איינציגסטע וואס שפירט?

מומחה – כ’לאך פון זיך אליין

וואס זעהט אונטער דער מאסקע?

אבער דער לאכעריי ווערט פארוואנדעלט אין געוויין

צי זעהען זיי אן אנדערע בילד?

א טרער’לאזע געוויין

אדער כאפן זיי נישט.

אמער כ’טאר נישט האבן רויטע אויגן

פארוואס נישט?

כ’בין דאך דער מומחה!

זיי באגעגענען מיך יעדן טאג

א מומחה צו מאכן פריילעך

זאג’זשע עפעס א גוט ווארט

כ’דערשטיק מיין געוויין

האלט אונז אונטער

מיין מאסקע ציה איך צוריק ארויף

מאך פריילעך

כ’בין ווידער דער מומחה

אמער ביזט דא דער מומחה

דער לוסטיגע בדחן.
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ר' יעקל
דער
האלץ סוחר
אינעם שראנק פון אלטע חשבון ביכער,
אן אומשולדיג פלעשל ביר שטייט אומבארירט.
אנשטאט אויסטרונקן ווי א געוויינטליכער,
עפעס אויסטערליש האט געוויס פאסירט.

אינעם שראנק פון אלטע חשבון ביכער,
א האלב אויסגוועבט פלעשל שטייט און וויינט.
ווי א פארלאזט יתומ'ל מיט צוריסענע שיכער,
קיינער וועט מיך שוין נישט טרונקן אזוי שיינט.

בלויז געוואלט עפעס אלט'ס נאכקוקן,
א פאריעריגע טראנזאקציע טוט אים פלאגן.
מיטגענומען דעם פלעשל זיך צו דערקוויקן,
ווען פלוצים א סעל רוף טוט אים אהיים יאגן.

מאנאטן פארביי ,זומער גאר שווערע היצן,
דערצו א קורץ-שלוס ,נישטא עלעקטריציע.
יעקל הויבלט ,פאר א גילדן ברויך מען שוויצן,
ער האט רעכט ,ער שטאמט דאך פון גאליציע.

יעקל דער בעה"ב פונעם האלץ פאבריק,
קיינעם געטרויעט ער ,אפילו זיך קוים.
האקן האלץ אליין ,צובינדן מיט שטריק,
זיין ליבלונג :א פלעשל ביר מיט שוים.

די יוטיליטי לייט ,קילן זיך געשמאק אין זייער אפיס,
קויפט אייך שנעל גענעראטארן ,מאכט אייך קיל.
מיר זענען נישט גערישט אויף די קאטאסטראפעס,
ס'עט נאך נעמען יארן ,אויך א העכערונג אין ביל...

געציילטע ארבייטער בעל כרחו יענה,
כסדר נאכגעקוקט פון זייער ארבעט'ס געבער.
און דא לויפט ער אהיים ,ברוך שפטרני,
'כ'דענק נישט אזא פאל' זאגט אברהם עביר.

יעקל יעקל ,כאפ א טרונק! שרייט אברהם עביר,
בלאס פאשוויצט פירט אים אין שטיבל.
נישטא קיין וואסער ,געהאקטע לעבער,
אויסזויגן א פרוכט ,ניטעמאל א האלבע צוויבל.

מ'על מער קענען ארבייטן לאנגזאמער,
א נעכטיגן טאג ,ר' יעקל איז דא צוריק.
ס'קליין קינד זיך צעהאקט מיטן האמער,
אבי געמאכט א פאניק ,ב"ה קיין אומגליק.

ער ווערט בלאסער ,ווי טרעפט מען א לעק,
יעקל איז איבערגעהיצט ,זיין אויגן פארמאכט.
מ'דרייט אלעס איבער פון איין ביזן צווייטן עק,
פלוצים דאס אלטע שאנקל ווערט אויפגעקראכט.
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שטייט נאך דאס פלעשל ביר מיט הכנעה,
כ'בין נאך אויף ,יעצט וועסטו מיך שוין נעמען?
יעקל טרונקט אהה ,און שלונגט מיט הנאה,
אפי' שוין פארהאן קיין שוים ,ס'טוט נישט קלעמען.

ספרים אין ביבליאטעק

יעקל טרונקט און שלונגט ,ווי קומט אהער א ביר,
אה ,דאן כ'בין אהיימלאפן ווען זי האט גערופן.
סתם געפטר'ט צייט ,זיך געבייזערט אויף איר,
אזוי געטראכט דאן ,אבער יעצט א זיפץ א טיפן.
ווער האט מיך שיעור אריינגעלייגט אין פאסטעקע,
אויב נישט איך אליין מיט מיין נארישע אויסוואל.
שומר פתאים השם ,מיר ראטעווען פון הארץ אטאקע,
דורך זיך אליין ,געלאזט א ביר ,גארנישט פערצופאל.
האסט א שומר ,וואס האט באשאפן נאטורן,
דער בורא ווייסט דאס שוואכקייט פון יעדן ברי'.
איר ר' יעקל ,פאר אפאר גראצעס וועלן ריזיקירן,
און ס'ווייבל ,פאר א קלייניקייט אריינפאלן אין היסטעריע.
א שאד זיך בייזערן און בייטן דאס אומ-מעגליך,
פארריכט זיך אליין ,דעס שפענדל אנטלויפט נישט.
פאסירונגען פאסירן מיט מענטשן טאג טעגליך,
ר' יעקל קלערט ,דאנקט ,און נאך א טרער ווישט.

אויף דער ערד ,ליגט א איד אן אלטער.
אנגעטוהן א קיטל ,ליגט אין א פלאץ א קאלטער.
קיינער עס קוקט זיך נישט אום אויף זיין קול.
ער פראבירט צו רעדן ,ער קען נישט עפנען זיין מויל.
יארן לאנגע ,האט ער תורה געלערנט מיט אלע.
פארנומען מיט דיני תורה ,אן עצה אדער א שאלה.
א תלמיד פון דעם בעסטן ,דער רבי פונעם גרעסטן.
צווישן זיינע חברים ,שאצן גדולים ווער קען דען מעסטן.
מזיו שכינה צדיקים זענען אלע נהנה,
א מורא'דיגע מראה ,א פרעכטיגע סצענע.
אבער ווערט אפג'בריהט פון זיין חבר'ס חופה,

וויפיל מ'זאל וועלן ,קען מען נישט לערנען גענוג,
אזויפל פרטים פון איין קליין-אויסזעענדע אינצידענט.
אלעס ווערט געפירט מיט א אויבערשטע בליק,
ימינך השם נאדרי בכח ,כביכול מיט איין הענט.

איך וויל אויך קענען רעדן מיט די ליפן.
מיר האבן ביידע מרביץ תורה געווען ,און ספרים
געשריבן.
מיינע זענען אבער אין א גוי'ישע ביבליאטעק

אזוי ווי ביי גוטס שפירסטו זיך פארזיכערט באגלייט,
'אלעס איז בלויז גוט' 'פאר דיינעט וועגן' 'אין אלע מינוט'ן'.
כביכול איז מיט אונז ,טאטי הערט אונזערע רייד,
א געבעט :רבוש"ע ,הראנו השם חסדיך וישעך תתן.

איבערגעבליבן.
העלפט מיר ,לייענט מיר ,לערנט מיר  -טוט מיך
באנוצן.
מיינע זכותים וועלן אויף אייך זיכער באשיצן.
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די סחורה אויך באנעצט
ווערט,
און צום טרוקעניש יעדער זיך
אומקערט.

מיין
פעקעלע
אויף וועגן ,שטעגן,
שטרעקעס ,פעלדער.
אין היצן ,רעגן,
שנייען און וועלדער.

בשעת דער צווייטער מיט
פרייד,
מיט גרינגע פלאקס גייט.

גרופעס אייזלען קורסירן,
סחורה טוען פירן.
פון איין פלאץ צום אנדערן,
תמיד טוען זיי וואנדערן.

דער צווייטער פונעם חבר
לאכט,
בייטאג און ביינאכט.
מיט דיין שווער פעקל טוסט
דיר פלאגן,
מען דארף דיר כסדר
אונטעריאגן.

אין איינע פון די רייען,
צוויי פריינד גייען.
דעם זעלבן לאסט טראגן,
שוין לאנגע יארן.

אזוי די גאנצע וועג,
פאר לאנגע וואכן און טעג.
ביידע אייזלען צוזאמען,
טוען די וועג שפאנען.

אבער א חילוק איז היינט א
ווייטן,
צווישן ערשטן און צווייטן.
די וואג אויפן רוקן ביי איהם
דרוקט,
און ביים צווייטן ממש
גארנישט ליגט.

אינמיטן א בארג א שיפע,
א טייך א רוישיגע און טיפע.
קיין אויסוועג נישט פארהאן,
נאר דורכן וואסער ריכטן די
שפאן.

דער ערשטער טראגט א
פעקל,
מיט זאלץ א שווערער זעקל.

איינע ,איינע מען גייט אריין,
אין די טיפע וואסערן מען
טינקט זיך איין.

אבער די בילד פארדרייט,
דער אייזל מיטן פלאקס קוים
גייט.
דורכגענעצט מיט וואסער
עס-איז,
און די וואג גאר שווער געוויס.
אבער דער אייזל מיטן זאלץ,
וואס בנאמנות געטראגן אלץ.
זיין וואג אינגאנצן צונישט,
מיטן וואסער געווארן
צעווישט.
***
אידעלע תמיד געדענק,
דער באשעפער יעדן פעקעלע
שענקט.
אויב איז עס שווער,
וועט עס ווערן זיס נאך מער.
ווען עס טוט דיר דאכטען,
אז די שווערע שלאכטען.
פאר דיר א שווערע לאסט,
בשעת פאר יענעם גוטס
מ'ווייזט.
דעם רבוש"ע נאר לויב און
דאנק,
מיט תפילה און געזאנג.
און דאדורך וועלן מיר
דערלעבן,
משיח צו גיין אנטקעגן.
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די ימי השובבי"ם תשע"ה,
טוהן מיר דערלעבן.
דארף מען א חשבון הנפש,
אין די טעג אפגעבן.
וויפל האב איך באצאלט,
גאט ב"ה אויף אלעס גוט.
וואס ער געט מיר שטענדיג,
און וואס ער טוט.
שווערע צייטן,
אדורך געגאנגען.
און די ריכטיגע ישועה,
געטון שטענדיג דערלאנגען.
די שטוב איז פיל ב"ה,
מיט זיסע קינדער.
מיר פארמאגן ב"ה,
אלעס גוט'ס אצינדער.
מיט וואס קען מען עפעס,
אביסעלע כאטש באצאלן.
ווען ס'איז אפי' נישט מעגליך,

מיט א פענע אלעס אפמאלן.
אויף יעדע ריר און טריט,
טוהט ער מיר באגלייטן.
שטענדיג אין די מינוט,
ער נישט קיין צווייטען.
די ווערטער זענען ארים,
צו קענען ארויסברענגען.
געפילן זענען צושטורעמט,
אויף דאס צו פארנעמען.
פארוואס האב איך דערצו,
זוכה געווען.
דעם יד ה',
שטענדיג צו זעהן.
אפי' איך ווייס ביי מיר,
אז איך בין דאס נישט ווערד.
ווען איך ליג באגראבן,
טיעף אין דער ערד.
אבער דאס איז זיכער,
אז מיר זענען קרוים בנים.

דעריבער פארשטיי איך,
אז איך באקום א מתנת חינם.
איז לאמיר דאנקען,
דעם גאט פון אויבן.
מיט א שבח והודיה,
איהם טוהן לויבן.
מיט פשוטע ווערטער,
זאגן א דאנק.
און זיך אונטער נעמען,
איהם צו געבן א געשאנק.
זיך אין די יעצטיגע טעג,
ווערן עטוואס בעסער.
און דערפרייען דערמיט,
דעם גרויסן באשעפער.
אין מיט א תחינה א קליינע,
ענדיגן מיינע ווערטער.
מיר זאלן אינגיכן דערלעבן משיח'ן,
בעת קיבוץ הנפוצות פון אלע
ערטער.
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נאכגעלאפן נאכגעפלויגן א האלבע וועג.
אינדערמיט די פוס זיך אנגעקלאפט דא לדא נקשן,
דער דרייווער זיין מאיעסטעט איז אבער אן עקשן.

למה זה
עזבתם
את האיש?

פליהט פליהט וויפיל נאר מעגליך,
ביי מיר ,דער געיעג ווערט אומדערטרעגליך.
אויפגעגעבן דאס געלויף ,וועל איך שוין גיין אליין,
זאל ער דער באס נאר געזונט זיין.

הער מר .באס דרייווער זייט נישט קיין בייזער,
ביי אייך קלאפט שוין טאקע אויף  12די סעקונדע ווייזער.

איך וועל זיך שוין דערשלעפן אויף די אייגענע כוח,
דאס געפעק דאס געזעק שווער,עס גייט א רויעך.

בין איך דאך נאר א בשר ודגים  ,פלייש ביין און בלוט,
קאן זיך נישט אלעמאל אויסרישן גענוי אויפן מינוט.

אבער פארוואס טוט איר מיר דאס?
כ'האב אייך דען שלעכטס געטאן צו וואס?

א רגע נאכנישט פארביי פונעם זמן,
און איר רוקט שוין דעם באן.

האט איר דען דערפון א נוצן ,א יוז?
אז איך ווער אויסגעמוטשעט ווי א געקראכטע פיוז.

ביזדערווייל זיינט איר שוין אריין אין גיער,
ואני הקטן יאג אייך נאך פון די .rear

בעת וואס מיט א ביסל איינזעהן,
וואלט דאס בילד אנדערש געווען.

לאמיר נאר צום קארנער לויפן בהעלם אחת,
נאך אביסל ,והנה און איך דערגרייך עס.

יעדער וואלט געוועזן צופרידן,
מחי' געוועזן אסאך אידן.

אט אט קוקט אויס ווי איך וועל עס שוין מאכן,
דער ביים רעדל ,פון מיר טוט זיך אבער אויסלאכן.

זיך אויסגעגראהט די געלידן,
באגאזש אראפגעלאדענט ,די פעקלעך פארשידן,
דאס הארץ בארואיגט ,דעם זעהל דעם מידן.

פרוביר איך צו ווינקען און פאכען מיט וואס גייט,
 Butדער פארט פארט פארט ביז ווייט ווייט.

**

לויף איך און לויף פארסאפעט מקוצר רוח,
דעם אטעם כ'קאן קוים כאפן ,קומען אביסל צו זיך.

הער מר .בעל תפילה זייט נישט קיין בייזער,
ביי אייך קלאפט שוין טאקע אויף  12די סעקונדע ווייזער.

א געלויף מיט איבערמענטשליכע געיעג,

בין איך דאך נאר א בשר ודגים ,פלייש ביין און בלוט,
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קאן זיך נישט אלעמאל אויסרישן גענוי אויפן מינוט.

האט איר דען דערפון א נוצן ,א יוז?
אז איך ווער אויסגעמוטשעט ווי א געקראכטע פיוז.

א רגע נאכנישט פארביי פונעם זמן,
און איר רוקט שוין דעם באן.
ביזדערווייל זיינט איר שוין אריין אין גיער,
ואני הקטן יאג אייך נאך פון די .rear
לאמיר נאר ביז ברכו כאפן לויפן בהעלם אחת,
נאך אביסל והנה און איך דערגרייך עס.
אט אט קוקט אויס ווי איך וועל עס שוין מאכן,
דער ביים עמוד פון מיר טוט זיך אבער אויסלאכן.
פרוביר איך צו ווינקען און פאכען מיט וואס גייט,
 Butדער פארט פארט פארט ביז ווייט ווייט.
לויף איך און לויף פארסאפעט מקוצר רוח,
דעם אטעם כ'קאן קוים כאפן קומען צו אביסל צו זיך.

בעת וואס איז מיט א ביסל איינזעהן,
וואלט דאס בילד גאר אנדערש געווען.
יעדער וואלט געוועזן צופרידן,
מחי' געוועזן אסאך אידן.
זיך אויסגעגראהט די געלידן,
באגאזש אראפגעלאדענט ,די פעקלעך פארשידן,
דאס הארץ בארואיגט ,דעם זעהל דעם מידן.
*
ברודערלעך טייערע ,איך בעט אייך אלע,
לאזט אונז זיך אויסוויינען אביסל.
גיטס אונז בלויז א קליינע וויילע,

א געלויף מיט איבערמענטשליכע געיעג,
נאכגעלאפן נאכגעפלויגן שנעלער ווי מ'מעג.

זיך אויסצוליידיגן דעם פולן שיסל.
צום גרויסן בורא דעם מלך חי,

אינדערמיט די ציין זיך פארפלאנטערט דא לדא נקשן,
דער בעל תפילה זיין מאיעסטעט איז אבער אן עקשן.
פליהט פליהט וויפיל נאר מעגליך,
ביי מיר ,דער געיעג ווערט אומדערטרעגליך.
אויפגעגעבן דאס געלויף ,וועל איך שוין גיין אליין ,
זאל ער דער ש"ץ מיר נאר געזונט זיין.
איך וועל זיך שוין דערשלעפן אויף די אייגענע כוח,
דאס געפעק דאס געזעק ,שווער אז עס גייט א רויעך.

אן אמת'דיג ווארט ארויסזאגן.
דערציילן וואס עס דרוקט אונז און טוט וויי,
לויבן אים על טובו וחסדו אלע טאגן.
פרנסה ,געזונט ,יעדער געברויך,
דעת ותבונה מיט א גראדן שכל.
הרחבת הדעת לעכטיגע שטובער אויך,
די שכינה זאל רוען אין אונזער היכל.
אט די קליינע שעה לאזט אונז נאר איבער,
מעומקא דליבא צו זאגן א אידיש ווארט.

אבער פארוואס טוט איר מיר דאס?
כ'האב אייך דען שלעכטס געטאן צו וואס?

דער רחום וחנון הקל הגדול הגבור,
זאל אונז שוין צוריק קערן לציון עיר תפארת דארט.
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און פועל'ן ביים נורא עלילה
ער זאל שוין שיקן אונזער רעטער

הספד

און דערווייל
לאז אונז נישט פאלן
שיק אונז כוחות מיר זאלן קענען
דעם וואונד אינגאנצן פארהיילן

על הגה"ק רבי יחיאל מעכיל ב"ר
יצחק מזלאטשוב – נתני' זיע"א
קען מען דען שרייבן
דער צדיק איז נסתלק געווארן
ס'וויל זיך גארנישט גלייבן
מיר זענען אינגאנצן פארלוירן

מ'קען נאכנישט ריכטיג שרייבן
אזא שרעקליכע זאך
ס'וויל זיך גארנישט גלייבן
נאר לעצטנס נאך געהאט די זכיה
מיר האבן נאך זוכה געווען
ביי א משפחה שמחה
די צורה קדושה ,עטוואס צו זעהן

דער מוח איז צומישט
פון אזאנס צו הערן
און די אויגן מיט טרערן פארווישט
מ'וויל נישט די געפילן צושטערן

און יעצט אזא ווייטאג
דער צדיק איז שוין ליידער נישטא
נצחו אראלים את המצוקים
און יעצט ,ואני אנא אני בא

ברוך דיין האמת,
א צרה א בראך
אין כלל ישראל
האט זיך געעפענט א פרישע לאך
נוסף גם הוא
א קלאפ אויף די קלעפ
דער צדיק איז נישטא
נפלה עטרת ראשינו ,ס'פעלט די קאפ
הרה"ק מזלאטשוב נתניה
זכר צדיק וקדוש לברכה
האט אונז ליידער פארלאזט
ואותנו עזב לאנחה
פון וואו נעמט מען די כוחות
די צער איבערצוטראגן
וויפיל נאך גייט דער בורא רחמן
אונז חלילה דארפן שלאגן
דער מוח קען נאכנישט
ריכטיג באגרייפן דעם צרה גדולה
אוי הצדיד אבד ואין איש..
דרכי מאנסי אבילה
די הענט זענען נאך שוואך

דער וואונד איז פריש
ס'איז נאך אפען
מתו מוטל לפניו
מ'האט נאך די צרה נישט ריכטיג באטראפן
דאך לאמיר זיך פריוון
אביסל מחזק זיין
און דערמיט אין דעם צדיק'ס וועגן
ממשיך זיין צו גיין
צדיקים האבן געזאגט
א אימרה נאה א גוטן
וואס מ'קען נישט אין די שיך אויסבעטן
קען מען אין די זאקן פארמיטן
זאל דער רבי זצ"ל
גיין צום כסא הכבוד איינבעטן
עשה למענך ולמען בניך
לאז נישט דיינע קינדער אין גלות שטעקן
זאל דער גרויסער צדיק
זיין א גוטער בעטער

זאל דער רבי זצ"ל פויעלן אויבן
פאר אונז אלע השפעות טובות ומרובות
מיר זאלן שוין מער נישט דארפן קלאגן
און האבן נאר שפע ברכות
ביז ס'וועט אינגיכן
נעמען א עק
ווען אלע צרות
וועלן גיין ווייט אוועק
לאמיר זיך אויפוועקן אצינד
און זיך נעמען אין די הענט אריין
מיר זאלן קענען זאגן
יא באשעפער מיר טוהן פארשטיין
הייליגער באשעפער
רחם על הנשארים
מיר האבן שוין גענוג פארלוירן
מיט אזויפיל נפטרים
כי בא מועד
זאל שוין די צייט קומען
ווען ס'וועט ווערן ומלאה הארץ דעה
ס'וועט ווערן געגרויסט גאט ב"ה נאמען
צום ביאת משיח צדקינו
זאל מען זוכה זיין אצינדער
און מקבל זיין פניו
צוזאמען מיט די קינדער
און ס'זאל ווערן מקוים
יקוצו וירננו כל שוכני עפר אלע צדיקים
וועט מען קענען זעהן ווידער
באור פניך תבהיקם
דעם צדיק'ס לעכטיגן פנים מאירים
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וואס יענער האט געוואלט אלנספאלס
דו ווייסט וואס אנדערע טראכטן
ווען ס'טוט זיך דיר נאר דאכטן
אבער דו אליינס פרעגסט געוואלד
וואס האב איך נאר געוואלט.

וואס האב
איך נאר
געוואלט?

ווי חוזק ביים טאטן אין געשעפט
אלס מיט אינפארמאציע אנגעשעפט
נאר דיין אייגן מח צו קאנטראלירן
קענסטו ניטאמאל פראבירן
אינמיטן א שמועס שרייען געוואלד
וואס האב איך נאר געוואלט

נישט איין מאל פאסירט
א שמועס ווערט פארפירט
איינער זאגט א רעיון

פארוואס דיין אייגנס פארגעסטו

א צווייטער דעם שמועס פארדרייען

און יענעם אלס ווייסט און זעהסטו

א דריטער ברענגט אלעס צו א האלט

דארפסט אלס א מיינונג אויסדרוקן

עמממ וואס האב איך נאר געוואלט?

איבער יענעם און יענעמס גליקן
אבער דיין אייגענע געדענקן האסטו געזאלט
נישט פרעגן וואס האב איך נאר געוואלט

פון וואנט זאל איך וויסן
וואס דיר טוט זיך אין געוויסן
ווען איך ווייס וואלט איך געזאגט

יא ר' חוזק דאס איז דיר צו ווייזן

אלזא מיט דיין שטערן פארקנייטשט פארפלאגט

באסמאקעווע נישט מיט יענעמס גרייזן

דערמאן דיך וואס האסט געוואלט

פון זיך אליינס טוה נישט אפרייזן

פירט אייך ווי אן אדאלט

אויף יענעמס חשבון נישט איינלייזן
טראכט גוט פאר דו שפינסט אן אסאלט

וואס איך האב געוואלט ווייסטו אלס

און געדענק וואס דו האסט געוואלט
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א איד אין גלות
און די פינסטערניש פון דער נאכט,
אלעס איז שווארץ טונקל,
פארלוירען אין וואלד פארטראכט,
וועט נאך ווערן אויפגעלאכטען מיין ווינקל.
עס ווערט מער טונקעלער,
נאך א נאכט און די פינסטערניש פארברענגט ער
א פחד א שרעק,
די לאנגער נאכט נעמט נישט קיין עק.
אבער פלוצלינג ...א ליכטיגקייט שטראלט,
דארט און וואלד,
א סימן אויפן ריכטיגען וועג טוט ער שפאנען,
מיט א גרינגערע געמיט טוט ער שפאנען.
אחכה לו בכל יום שיבוא,
אט די ווערטער,
לייכט אריין אינעם פונסטערע גלות אזוי,
דאס דורך צו שפאנען אסאך גרינגער.
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ווערטער
אותיות ,איינס אנדערש פונעם צווייטען,
אבער שטעל זיי אויס אין א פאסיגע רייע.
ווערען איינס ווי געבינדען אין קייטען,
באשאפען א סענטענס א נייע.
ווערטער
ברענגען ארויס וואס אין הארץ שטייט,
ס'קען אבער דינען נאך א צוועק.
פאעזיע מיט א טיפע באדייט,
ווען דו לייגסט ענליכע ביים עק.
ווערטער
וואס דו זאגסט צו טראכסט,
קען טאקע נישט מיינען צופיל.
אבער א גרעסערע רושם דו מאכסט,
ווען די ווארט האט א ציהל.
ווערטער

נוץ זיי אויס מיט רעכט,
א שטעך איז אפשר גאר פאסיג.
אויב מאכט עס יענעם פילען שלעכט,
איז עס בכלל נישט ערשט קלאסיג.
ווערטער
ווען זיי שטארקען טוט מען זיי געדענקען,
עס ווערט נישט געשריבען ,נאר בלייבט
איינגעקריצט.
פאר יענעם א גוט ווארט שענקען,
דעם פולן ווערד פונעם ווארט האסטו
גענוצט.
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גרוס מיך

מיין קינד
מיטן געלט און שיסל
אינעם שלאס דעם שליסל
נאך א טאג אין געשעפט
דעם ארימאן ער טרעפט
ער בעט אים חסדים
גיב מיר א פאדעם
דאס אלעס נישט מער
בעט דער עני גיב אהער
מיטן פאדעם א פיינעם
נאך א בקשה א קליינעם
בעט דעם עושר הגדול
גיב מיר נאר א נאדל
צו נייען מיין געוואנט
זאל איך קענען מיט די האנט
א זעקל נאדלען דערלאנגט
אבער דער ארימאן פארלאנגט
מיין טייערער גביר
קנעפלעך דארף איך נאר פיר
נוצט אייער קעפל
א געוואנט אן קיין קנעפל
וואס קען דאס דינען
לאז דער געוואנט מיך דינען
א טוץ קנעפלען מיט א שמייכל
רבי איד בעט ער ווייטער מיט שכל
א ברעטעלע א ברייטן
דעם געוואנט אויסצושפרייטן
איך דארף דאך נייען אקוראט
א מעסטער צו די זייט
א הענגער און א שטעקעלע
צו הענגן דערויף מיין רעקעלע
אלעס געפאקט אין א זעקעלע
אבער דער ארימאן האט איין בקשה'לע

מיין טייערער גביר
דעם אמת זאג איך דיר
איך קען גאר נישט נייען
איך האב ניטאמאל פון וואו צו לייען
גיב מיר א געוואנט א שיינעם
אלס א נדבה'לע א קליינעם
דער עושר מיט געפיל
אהין געגעבן א שענקל מיט קליידער
פוהל
אינעם קומענדיגן טאג ביים שליסן
זעהט דעם ארימאן אינגאנצן צעשליסן
מיט קליידער ווי אמאל צעריסן
דער גביר וויל וויסן
פארוואס אזא קליידונג א מיאוסן
איך האב דיר אויסגעקלייד פון קאפ ביז
פוסן
דער ארימאן מאכט זיך אומוויסן
און טוט אפי' נישט צוריק גריסן
----

באשעפער איך קען נישט אליין
ער טוט זיך אויף אונז מרחם זיין
באשעפער לאמיך פרובירן
ער גיבט אונז מאטריאל זיך צו רירן
באשעפער נאך א טראפקעלע
ער גיבט אונז א גאנצע שאפקעלע
קינד מיינס וואו זענען די בגדים
פרעגט דער יוצר אדם
סיי די מאטריאל און סיי דעם געוואנט
אלעס דיר געגעבן צו דער האנט
געבעטן האסטו קודם ווי איינער וואס קען
דערנאך דיין אוממעגליכקייטן איינגעזעהן
נישט נאר דעם פאדעם נאר דאס גאנץ
קליידל
מיט אלע צוגעהערן א גאנץ שיידל
פרעג איך דיך מיין קינד ,גריס מיך נאר
אזויפיל
ווען דו ביזט אין מיין סביבה ביי מיר אין
שוהל.
תפלה בכוונה ,אמן יהא שמיה רבא
איך וויל דיר געבן נאך ,בזה ובבא
נעם פון מיר וואס דו ברויך
גריס מיך אבער אויך
מיטן אויסשרייען הויך
אמן יהא שמי' רבא מברך...

דער ארימאן ברענגט ארויף איבל
אזוי טיעף אין א בלאטע גרובל
אבער צו זענען מיר נישט גענוי
ווי דער ארימאן פרעך אזוי
באשעפער גיב מיר נאר אביסעלע
ער גיבט א פילע שיסעלע
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באמת וואלט איך עס נישט געטון פון מיר
אבער מען האט אזויפיל געבעטן אן א שיעור
וועל איך יעצט נעמען די פעדער אין די האנט
און אנטון די ברילן אנשטאט די נאז באנט
איך וועל יעצט אביסל מיינע געפילן אויסדריקן
און דאס פארן רבים טון אריינשיקן
איך טו יעצט אויפדעקן מיינע געפילן
און איך טו מיין אינערליכע פינטל צילן
אין א דינסטאג איז עס געווען
ווען די אייביגע טויש איז געשען
די צייט איז שוין טאקע פון דאן אסאך געלאפן
אבער דאך טוט די מציאות זיין אפען
ווען די ערשטע געוויין האט זיך געהערט
אזא גליקליכע טאג פאר אונז געווען דאן באשערט
די ערשטע קינד אין אונזער שטוב
אזאך וואס יעדער האט שטענדיג ליב
דארט איז טרערן מיט שמחה ביי יעדעם איינעם
די מציאות טוט נישט אויסלאזן קיינעם
די מינוטן האט געטוישט אונזער גאנצן לעבן
אסאך וואלטן פאר דעם אלעס אוועקגעגעבן
ביי א שטילע הויז פון צוויי
וואס אלעס טוט מען זיך אזוי געטריי
דאס אלעס גיבט זיך א שנעלע ענדיג
ווען אלעס טוט זיין אנדערש פאר שטענדיג
לאמיר די געפילן אויף קליין געלט צונעמען
איך האף אז די אריכות וועט ענק נישט קלעמען
ווען מען טוט בשטומ"צ א בית נאמן אויפשטעלן
די קאפל טוט אזוי שטארק קוועלן
זיי טוען זייער אייגען לעבן פירן
און די שמחה טוט מען שטארק שפירן
אביסל טוט מען זיך נאך אנפאנג שעמען
אבער מען זעט צום סוף אז עס איז נישטא פון וועמען
מען טוט זיין א קאפל א געטרייע
און מען לעבט זיך א לעבן א מחי'
און מען טוט דאך אליין דאס לעבן פירן
און די אייגענע בעה"ב מען טוט זיך שפירן

אבער איין טאג טוט זיך דאס אלעס אפשטעלן
צו מען וויל צו עס טוט געפעלן
צו עס טוט פריער צו שפעטער זיין
אלעס וויאזוי השי"ת וויל אליין
און א פרישע נאז טוט זיך אין שטוב אריינשטעקן
ווי דערמיט טוט מען די ווארט שנה ראשונה אויסמעקן
א דריטער קומט אין די קליינע שטוב אריין
און נאך איינער איז דא אפי' עס איז נאך קליין
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קינדער
לעך
-

די רואיגע נעכט קומט צו אן ענד
און עס טוט שוין נישט זיין די הויז מיט די שטילע ווענד
פון דארט און ווייטער טוט אנדערש די לעבן גיין
נישט אלעס ווענדט זיך אין זיך אליין
מען דארף זיך פאר נאך איינעם זארגן
און אויסשטעלן א געהעריגע פלאן פאר מארגן
און אזוי קענט איר ווייטער די מציאות שפינען
און איר קענט עס אין מיינע ווערטער געפינען

איך האב מיינע שטערקסטע געפילן געטון שפירן
אין די טאג וואס השי"ת האט געטון פירן
ווען די ערשטע געוויין מען האט געטון הערן
האט זיך עס אויסגעמישט מיט מיינע טרערן
ווען מען קען די געפילן ליינען
ווען די טאטע און קינד טוען צוזאמען וויינען
מען האט די זכי' די קייט ווייטער צו ציען
און די משפחה הייבט אן צובליען
און מען ווערט שוין אנגערופן טאטע
און מען ארבעט שוין ב"ה ווי א שמאטע..
איך האב די אמת'ע געפילן קורץ אראפגעלייגט
און אין פאקט אסאך מער עס צייגט
אבער עס איז מיר א שאנדט
אז איך האב מיר די לעצטע מינוט דערמאנט
עס איז שוין מיטוואך נאכמיטאג
און איך קען שוין נישט אריינלייגן צופיל פלאג
עס טוט שוין די טויערן און אפאר שעה פארמאכן
און דאן וועל איך שויניש קענען שיקן מיינע זאכן
ארבעט פארן טאג האב נאך אסאך
אבער דאך עפעס האב איך געגעבן א מאך
עס איז שוין קיין צייט געבליבן
אבער דאך עפעס האב איך געשריבן
איך האף אז די קיצור טוט ענק נישט שטערן
קומענדיגע מאל וועל איך מיך לאזן פריער הערן
איך וועל ענדיגען מיט א קליין פעולה
א ברכה און צו השי"ת א תפילה
אז די אלע וואס ווארטן שוין אויף די קול
זאל השי"ת פון זיי אראפנעמען די עול
און מען זאל שוין די בשורה הערן
אז א קינד טוט זייערע נעכט צושטערן
און עס זאל זיך שיינע דורות מערן
און נאר גוטס זאל ה' באשערן
ווייטער זוכה זיין צו פירן די קייט
און זען שטענדיג נחת געזונטערהייט
און השי"ת זאל שוין אינגיכן
שיקן פאר אונז משיח'ן

˙˘ע"‰
פ‡עזיע
פארמעסט
פאעזיע
לפ"˜לפ"ק
תשע"ה
פ‡רמעסטגמ -ניטלניטל
„ורך ˘רייבער ‡ין ‡
א יי„דיי˘שעעו וועולעטל פט‡ רפואמ 'רסו מ ' ס
דורך שרייבער אין

א בילד

רעדט
מער ווי

טויזענט ווערטער

אינמיטען מארק דארט ער שטייט,
ארום אים ליגט אויסגעשפרייט,
בערשטלעך אנגעשמירט מיט טינט.

פאר א פרייז נישט ביליג,
פאר מיר נישט קיין חילוק,
מאלווענען לעבען אדער שטארבען.

דעם פאפיר מיט פארשידענע קאלירען,
טוט דער ארטיסט פאכמאניש באצירען,
און לאזט עס טריקענען מיט'ן ווינט.

-------

פאר מיר זיך געטון אנטפלעקען,
א בילד וואס טוט אפשרעקען,
ווי א קליין שיפל האלט מלחמה מיט'ן וואסער.
שווארצע וואלקענעס פון די הייעך,
אטאקירען דעם שיפל'ע אזוי ווייעך,
נאך אביסעל איז שוין לאחר המעשה.
איך פרעג אים מיט וואונדער,
קען זיין צו קונסט בין איך א בלינדער,
אבער פארוואס מאלט איר מיט א בליק גאר ווילד.
וואלט דען נישט געווען שענער,
צו באשאפען א פרייליכע סצענע,
שיינע בלומען צו פרוכט ,בארואיגען דעם געדולד.
דער ארטיסט ווייזט אויפען בילד דעם אפגעמאלטע,
אן ארבייטער בין איך סך הכל א באצאלטע,
וואס מען בעהט דאס טוה איך פארבען.

א לעבען וואס טוט רוישען,
בילדער האלטען זיך אין איין טוישען,
סצענעס טינקעלע ווי אויך ליכטיג.
ס'דא צייטען בא'טעם'טע,
ווי אויך מצבים פאר'סם'טע,
עס צו טוישען ביסטו דער איינציגסטע טיכטיג.
אויף דיין בילד פארמאגסטו בעלות,
אויב ווילסטו קענסטו כאפען התפעלות,
פונעם בייזען שטורעם וואס וויל נישט איינשטילען.
אדער זיי א פאכמאן גאר ארטיסטיש,
טויש דעם האריזאנט צו איינס אפטאמיסטיש,
דארפסט נאר אויסטוהן די שווארצע ברילען.
ווייל די טעג און יארען טוסטו ממילא באצאלען,
פארוואס זאלסטו טרויער און ווייטאג אפמאלען,
ענדערשער פארב אן עתיד צו דערפרייען פאמילע און פריינט.
צו שמייכעל'ען און צו לאכען,
איז נישט פון די שווערע זאכען,
ווען דו ביסט באלאבאס אויפען בערשט'ל אין דיין האנט.
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