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דריי שוועסטער
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אזויפל סעגלעץ ברענעץ
ווען שטארקע נעכט קארטשען זיך איץ דרייען׳
אוץ אלע זיינעץ
מיינע

מיינע

מיינע
און אין יעדער סעגל איז פאראנעץ
יעדע שוועסטער — מיין שענסטע ליה
בענקט זיי אוים — אן עלנטע שפין
אויף א בלינדער שויב פון מיין ליידיק הויז;
שפארונעם פאנגען זייערע שאטנם
ווי גלגולים פון ערגעץ אנטלאפענע;
האב איך ליב זיי אלע דריי,
און גיי אזוי מיט ווייטן אפענע
פארליבטע נעכט פארביי.
אייגע ווייזט זיך קעגן מיר
ווי אין א טויטגצעל א לעצטער פארנאכט,
גיי איך קעגן איר ווי דורך א שפיגל
מיט טריט פון אומבאקאנטע געסט
און צעפראל זי ווי א וואונדער א פארמאכטן,
הערט זי אין מיין גאנג —
געבראזג פון א קברנם רידל,
פארגייט זי אזוי באנג
ווי פלאטער פון א שטארבנדיקער קרא
ערגעץ אין אן איינזאמען געסט.

איינע מיט דורכזיכטיקע לענדץ
וואם רייסן זיך פארקאשערץ דאם קלייה
איז פוץ צייטיקייט נעבויגץ
ווי פולע תבואה פארן קאסען,
ווי באלד וואלט אימיין אץ טריט אוץ אץ רייד
אויסוויקלעץ זיך פוץ תאווהדיקע נעכט,
אוץ אויפץ נאם דא קעגץ זוץ איר שענדץ.
אוץ די דריטע
איז פוץ הארבסט אץ אפנעבליטע,
קוקט זי שטאר אזוי
אויף זיך אוץ גאנג פוץ צייט,
אוץ איז שויץ כרוי
פוץ זוכץ זיך אלייץ איץ ווייט.
איץ צעהויקערטץ חשכות — קייטלעץ זיך
פארלאשענע טעג איץ א ריי,
מייץ שאטץ ווי א להכעיסדיקער מת
קרימט מיך נאך אויפץ צעקנייטשטץ ציך,
די דריי שוועסטער — מיינע שענסטע לידער
רייפץ איץ מייץ חלום ברויץ אוץ בלאנה
אוץ איך ,מיט תאווהדיקע גלידער
אוץ צער פוץ הונגעריקע צוויי מעת^לעת,
אויף מייץ שלאפלאזער בעט
זינג דאם ליד פוץ אלע דריי,
אוץ פארנעם ווי קעגנאיבער,
די לבנה אויף ברודיקץ גרעט
חלומט פוץ מיינע לידער.

די ערשטע שוועסטער:
יינגל פוץ נאכטיקץ לאנד —
ריים אראפ פון מיר דאם בק׳ויזע העמד,
כ׳וויל ליגן פאר דיר נאקעט — אומפארשעמט;
זאל נאר גרינעץ אין די האר דער שמאלער באנד
און קוקץ מיט שרעק אויף אונדזער שפיל,
ס׳האט די לבנה געשפאלטן זיך אין האלב
און האלדזט זיך מיט די קליידער אויפן דיל,
און באהאלט זיך אוים אין יעדן פאלד.
צענעם מיך
אין רייפע פערזן פון אן ערשטגעבארן ליד
זאל וואונדער פאר וואונדער זיך ניט שעמען,
איך ליג פאר דיר אפן און אננענליט
און הער,
ווי ס׳ריידן זיך צוזאמען גליד מיט נליד.
נעפין מיך
אין די ווייטן פון אן אויסגעטרוימטער וועלט,
און צעפאל איבער מיר
ווי פארשפעטיקט רענן איבער דורשטיק פעלד.
לייז מיך אויף אין וועלטן פון שגעון,
ב׳וועל זיך טונקלען אויף דיין בעט פארלאשן
און קוקן לאנג
שטאר און בלאנק,
ווי אן אפגעשטעלטער ווייזער אויף פארנאנגענע שעהן.

אירע דריי
ניטגעבארענע יינגעלעך:

זיי פוסטעוועץ ארוים פוץ די ק*7ענםטע שיכעלעך
איץ די פינקלענדיקע פענצטער פון פוק״ע קראמעץ,
און שרייבץ ניטגעשריבענע לידער
אויף אומבארירטע בק*עטער פון שווארצע אלבאמען.
זיי גרויען ארוים פון זונפארגאנגען
ווי פינטעלעך שרעק קעגן גאט,
און פארגרויען טיט די ווידערק^אנגען
פון יעדער שטאט.
זיי וואלטן א^ע יינגעקיעך געווען,
יעדער שענער פונעם שענסטן ק׳ומפ;
דורך בלינדע געפארן וואלטן זיי זען
א בארוויסע מיידק* ביי א פראסטן פלומפ.
זיי וואק׳טן אלע — דו געווען,
היימלאזע הארן פון הינטערהויפן;
מיט האר צעפאטלטער שאטען
וואלטן זיי פון טאג אנטלויפן.
זיי וואלטן אלע — דו געווען,
פון גאם און ווינט די זינגענדיקע שארפן,
אויסשפילן זייערע זינד
וואלט א מלאכל אויף הארפן.
האב איך זיי צו א קברן פארנארט,
און פון מייגע יינגעלעך געלאזן
נאר מיין אויפגעראמטע טראבט,
און פון מייגע יינגעלעך געלאזן
נאר אן אייביק מפילדיקע נאבט.
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פוץ זייערע זומערץ
האט דער ווינט קייץ צוויטץ ניט געקליבן,
אוץ ס׳האבן זיי קברים ניט דערווארט —
איז פוץ יעדער יינגע^ע נעב^יבץ
נאר א סנאפ פארשניטענע יארץ,
איז פוץ יעדער יינגע^ע נעב^יבץ
נאר קאשיקלעך טיט פאזימקעם אוץ בארץ
איץ די גוידערץ פוץ שווערע אקושארץ.
האב איך מיינע ייננע^עך אויף מיסט געביטץ,
ראיעיץ זיך איץ זייערע יארץ
ברעקקיעך זוץ פוץ קארנע פארטאגץ —
זיינעץ זיי די פורפורנע לאטעם
אויף פוסטע לעבערדיקע שטיבער,
שפיגלעץ זיי זיך אויף פארדריפעטע נראטעם
ווי אויסגעיטרוימטע קרינער
מיט אלטע פארנעסענע שפיזץ,
אוץ נייעץ ווי א נאלדיקער טויט
איינע די אנדערע אריבער.
האב איך מיינע יינגעלעך אויף מיסט געביטץ,
ראיעץ זיך איץ זייערע יארץ
ברעקלעך זוץ פוץ קארגע פארטאגץ —
שארץ זיי זיך ארוים ווי טאננדיקע הענט
פוץ די בלוטיקע שפארעם פוץ א שלאבטהויז,
אוץ נעמעץ ארום
די בארבלענדיקע קעפ פוץ קעלבעלעך אוץ שאף,
אוץ פארטראגץ
איץ מייץ וואבץ שלאף
פוץ נעבונדענע אקפץ א לעצטץ קלאנץ;
שארץ זיי זיך ארוים ווי טאגנדיקע הענט
פוץ די בלוטיקע שפארעם פוץ א שלאבטהויז,
אוץ רייסץ אויף
די קעילבערנע וויעם פוץ גליקלעבע בץ^בקועות,
אוץ פירץ מיט זייערע שווארצאפלעץ
א ניטדערבארענעם שטועים.
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.2
אין שווערער פאוטינע — אומרואיקע שפינעץ
וויגן זייערע געשטאלטץ,
אין שווערער פאוטינע — אומרואיקע שפינעץ
האבץ מיינע יינגעלעך באהאלטץ.
ביינאכט — אויף מיין פינטק^ענדיקער סטעליע
סאזשעט זיי א גאזרער אוים,
אוץ איך — צום גייענדיקץ שקיאף געשמידט
צייל אץ קופעם טריט,
אוץ וויל טיט די ווענט זיך פארשטיינעץ
וועץ איך פארצייל א טראט;
איץ שווערץ שטויב — קלייבץ זיך
זייערע ניטגערעדטע רייד,
וויל ווערטערדיקער שטויב זיך צעריידץ,
וויל א ניטדערבארץ קול זיך צעוויינעיץ —
פראוועט די שטילקייט א שטומע קאפעליע;
טיט א פארצויגץ שטריק — ווערג איך
ווי א לעבעדיקע טייץ שאטענענע קלייד,
אוץ טויט — טיט ניטדערבארענע אויגץ
גיי איך אום איץ טייץ דרויסנדיקער הויז,
אוץ הער,
ווי ס׳קערץ זיך איץ ווינט דריי יינגעלעך,
אוץ קלער —
שויץ צייט טיינע יינגעלעך צו זויגץ.
א שענסטער לוטפ פוץ גאסץ אוץ פוץ לידער,
זיי וועלץ דיך באגעגענעץ אויף דייץ לעצטץ שוועל,
אוץ קאפעץ ביי דייץ צוקאפנם
ווי א הייסער הלבנער טריפץ,
אוץ פארשווינדץ —
ווי א פאבץ פוץ שיידנדיקע הענט
ביים אוטעט פוץ אפגייענדיקע שיפץ.
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די צווייטע שוועסטער:
טרויעריקער יינגל מיט ק^ויכטנדיקער אומרו
ווי וועלפישע אויגן קעגץ ביקם פון יעגער,
איך קום צו דיר
ווי א ווייטער יאמער פון פארבלוטיקטע קוסטעם,
און מיש
פון מיינע יונגע טעג — די פארוויאנעטע בק׳עטער.
צו צווע^ף יאר בין איך געווען א קורווע,
און געוויקלט מיין לייב ארום אלערליי מענער,
איצט ברודיק איך אוועק אין ציכטיקן געק^עגער
און ס׳איז מיט זנות געגרייט מיין אויסגעפוצטער טיש.
צווישן געלאדענע ביקסן פון פאלעסער באנען,
וואס האבן בעסטיעבלוט געפירט,
קעגן זון און באריקאדן,
האב איך מיין בלאנדקייט פארפירט
אין צעשפילעטע שויסן פון מעסעריוננען;
איבער קברים איז די ווייט נעפק*ויגן,
און געפרואווט מיטן טויט זיך פארמעסטן —
אויף יאגנדיקע רעלסן האט דער טויט געזוננען
פון טויטע ראבן וואם פארווערימען די נעסטן;
אויף יאגנדיקע רעלסן האט דער טויט געזונגען
פון מארך און שאמפאניער וואם טשאדען
אין אפענע שארבנם — און פאראדערטע דילן.
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חלומות פאנגעץ מיך אין פארב^וטיקטע וועלדלעך
אוץ צעלייגץ מיך — טויט אוץ הויל,
ווי אויף טהרה^ברעטער;
איבעיר מיר
ראיעיץ זיך פוילנדיקעי גלידעיר
אוץ צעראיעיץ מיך ווי א וועירימדיקעי בייט.
;ירגעי*] פאר םקעק^עטנדיקע קופעם,
דעירציילץ מיינע סודות פלוידערדיקע גרי*7ץ;
עירגעי*] איץ פארוואקסעינע אקאפעם,
איז נאך ווייסקייט פוץ מייץ לייב פאראנעץ
אויף צעשאסענע בייכער פוץ טויטע זשלאבעים.

די דריטע שוועסטער:
אויף בית^עולמם שטי^ע
בלאנקט זי אום אלייץ,
אוץ קלאפט מיט קאלטע פינגער
אויף אויסגעקריצטץ שטיין.
מיט נאכט אוץ רוים
בייגט זי לייכט
דאם אייביק שווייגץ פוץ די טויטע,
אוץ מעסט די קברים פוץ ברעג צו ברעג
מיט שטילע טריט אוץ הארבסטיקע שעהץ.
*

*
*

מייץ ראשיק בלוט — מייץ ווילדער אומרו
צעפראלט מיך פענצטערדיק — ביי א פינצטער שוועל,
זע איך די דריי שוועסטער — איץ דרעמלענדיקער ווייט,
גיי איך איץ חושך לעבעדיק אוץ העל
אוץ אלץ איז מוראדיק אזוי אוץ גוט,
וויל איך פאר אומרו וואיעץ מיט דעם היצלס הינט,
וויל איך פאר אומרו שטארבץ זיבץ מאל;
לעמפעלעך פארקלערטע פינקלעץ ווי מייץ בלוט,
אוץ קלערץ אוים
אויף יעדער שטייץ א האיאצינט
אוץ פינקלעץ אוים
אויף סקווער אוץ געסעלע א פינקלענדיקע פעלד;
קלעטערדיקע שטעט רייפץ מיט ברוינעם שטאל,
גרינלעבע הייזער בליעץ איבער
אוץ צעפאלץ פוץ לאנגווייל אוץ צייטיקייט
אוץ זיינעץ זיך אלייץ מקבר איץ איינענע גריבער.
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א ,ראשיק בלוט ,א ,ווילדער אומרו— ,
ווי זאל איך,
ווי געסעלעך פארלאזץ אוץ קרום,
איץ קרומעיץ חושך זיך צעיווארפץ?
ווי זאל איך,
ווי געסעילעך פארלאזץ אוץ קרום,
דרימלעץ אויף צעקארטש;יטע שארפץ?
א ,ראשיק בלוט ,א ,ווילדער אומרו,
פינצטעירער אוץ דולער
האבץ שטיבער זיך באהאלטץ,
פינצטערער אוץ דולער
שטייגץ דרייאיקע געשטאלטץ:
דאם גאנצע צייטיקייט פוץ זוץ אוץ קארץ
האט היינט געבראכט מיר איינע,
איץ א בלאנדץ קראנ*ן אירע יארץ
וועט מארגץ ברענגעץ מיר די צווייטע,
אוץ די דריטע
האט שויץ נעכטץ
ביי א פלויט א טויטע
איר נאקעט שאטץ אויסגעשפרייט,
אוץ גערעוועט טויטערהייט
ווי א סארנע נאכץ שעכטץ.
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אויף מיינע ווענט
ציטערט ווי לעשנדיקער שימער
א שאטנדיק געפלעכט פוץ אלע דריי,
איינע צעבליט מיין ווינטערדיקע שטוב מיט מאי
מיט די לעבעדיקע ריחות פוץ איר ברוינער לייב;
איינע מיט זאמעץ פוץ פארלייזיקטע סאלדאטץ
ווייזט זיך ^ויטער —
א צוועלפיעריק מיידל
מיט גרינע סטענגעם איץ די בלאנדע צעפ,
ווייזט זיך לויטער
ווי איך — דער לומפ מיט אומשולד אראמאטץ;
אוץ איינעי צעשיט זיך איץ שטערץ
אוץ זילבערט זיך אויף מייץ אשיקער גאזרער,
אוץ וויל
העל אוץ שטיל
א שטערנדיקע הערץ
פוץ מארגנדיקע דורות א ווייטץ קול.
אזויפל פרילינגם איץ מייץ ווינטערדיקער שטוב
צענעמעץ זיך איץ שמעקנדיקע גלידער
הויל אוץ שלאנק,
אוץ פאלץ אוועק ווי פארשניטענע פעלדער
רייף אוץ באנג,
שפאץ איך ווילד אהיץ,
שפאץ איך מילד אהער,
אוץ זינג דאס ליד פוץ ברויץ אוץ בלאנד —

בין איך ווי א וואונדערק״עכער סאד מיט זאפט אוץ טרויער פו^:
אמאק*,
אויפגעגרינט אוץ שיכור
פוץ רייסנדיקער גבורה
אוץ פוץ די פינפאונצוואנציק זומערץ מייגע;
אמאק",
ד
שרעקט מיך מייץ אייגץ שאטץ,
וואם רוקט זיך פנימלאז צו א תליה
אוץ צעטאנצט זיך פלוצלונג — פלאפלדיק אוץ דול,
ווי האלבנאכטיקער
טריפ

טריפ
טראפ
ד

פוץ בלינדע הייזעריקע קראנעץ.
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ביינאכט ״דאונטאוך
אויף מיינע געסלעך — די גרויע הייזער
רייסץ זיך נאך ליכט,
ווי מיט פארשארענע פ^יגלעץ בלינדע קראעץ.
אויפץ ״וואולווארט״ טורעם — די קריכנדיקע ווייזער
פארצערץ פוץ טויטפארמשפטע די לעצטע שעהן.
אין טונקעלע אלייעץ שטייפט זיך די שטילקייט
ווי אויפץ האק׳דז פוץ א נעגער א פארצויגענע שטריק.
אימיץ דורך גראטעדיקע שויבץ
ווייזט פוץ סאקא אוץ וואנזעטי דעם ^עצטץ בקייין.
יונגע רויבער לויפץ
ווי נאכטוואנדלער אויף מויערשפיצץ;
אויף ברודנע הויפץ
שוואנגערץ קעין — אוץ קראנקע נעכט הארכץ
פוץ ניטדערקוילעטע קינדער
ווייטע ,האלבדערווארגענע שארכץ.

פוץ טוכלע קעלערם — בידנע יארן
קוקץ דול אוץ אויסגעברענט
ווי גוססדיקע ק*יכט פוץ קבריט^שטיבלעך;
קרענקלעך דארע הענט
הוידעץ אלטפארשטויבטע וויגץ,
בלייכע קינדער וואקסץ —
אויף פלאכע בריסט פוץ קראנקע מאמעם;
איץ פארבארגענעי ווינקלעץ
רויטלעץ זיך גיפטיקע פלעקץ,
אוץ ווייזץ פוץ א שווינדזיכטיקץ יינג^
א ק״אנגפארגעסענע געזיכט.
שמאלע שטריק
ציעץ זיך ווי שלעפעריקע שלאנגעץ.
איץ אץ אלטץ פירהויז
שווארצט זיך א בעטקיערישער שטעקץ.
אויף ק^ויסטערטרעפ
דרימלעץ פארוויאנעטע זונות,
אוץ זעעץ זיך איץ גיהנום
טיט בראנדיקע לייבער אוץ אפגעהאקטע קעפ.

די געווינערשוועסטער
ס׳האט זי הארבסט פארקערט
צו א פרעמדער טיר
ווי שטויב פון טויטע בלעטער,
אין א ווינקל —
נאכט אוץ האלבפארקילטע נלידער.
הענט ניטגעבארענע רייסץ איר טראכט
קעגנאיבער ברענט דער טויט אויף רויטע ביימער;
אוץ זי אוץ גאלד,
אוץ זי אוץ טרויער,
טוליעץ שטארקער זיך צום קאלטץ מויער.

אין א פראסטיקן הויז
פאר נאקעטע זויגלינגס — אין א פראסטיקץ הויז
ווייזט זיך די נויט
אין קליינע טרונעם — א שפאץ די גריים;
און פון יעדן ווינקל
שארט זיך שמאל און נייגעבארן דער טויט.
אין בלוילעכע הענט פרירט א שטומפיקע שער,
און זעגט פאר תכריכים — טרויעריקן געוואנט;
פון ערגעץ א געשטאלט
וויגט זיך אהין און אהער,
און פארוויגט די וועלט אין א זאמדיקער האנט.
א געבויגענע מאמע איבערן שטויביקן וויגל
מעסט פון בארמענע די הייך און ברייט —
ווייט אין פארהאנגענעם שפיגל,
באהאלט זיך אוים
דער פארלאשענער חלום פון זון און ברויט.
רעדט דאם הויז טיט נאכט און רידלגעקלאנג,
טרויערט דא די מארגנדיקע פרייד,
ווי א בלינדנם רייד
קעגן די נאענטע פייערן פון זונאויפגאנג.
אויף שווארצע שויבן
פארן זיך שאטנם פון טויטע טיט שנייאיקע וואזאנעם,
און ס׳פאלט אויף אלץ די נאכט
ווי געוויין פון ניטדערקוילעטע וואראנעם.
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די דריי שוועסטער
אין א ש*7אפלאזער נאכט

יעדנס מארך — א רויכערדיקע שטריק,
יעדנם בק׳יק — א קריכנדיקע שפיץ,
אויגץ —
קוקץ ווייט אוץ גריץ;
הייסער פיבער צינדט די שויבץ,
אוץ ווערטער — ווי צעבויגענע ריננעץ
קייקקיעץ זיך צעקרימטע איץ די וויניולעץ,
אוץ פאלץ פארחלשטע פוץ וואנזיץ,
ווי קראנקע שמעטערלינגעץ
ארוס א ברענענדיקץ קאמיץ.

.2
לאנגע וויעם פוץ א בלינדער מיידל,
פוץ פאר^אשענע הענט א קאקיטער קראנין —
פארליבטע הערץ — ניטגערעדטע רייד,
נעווראסטענישע ווענט איץ א קרומעץ טאנ^ן;
איץ גוסםדיקץ לאמפ זייער פרייד
ק״עשט זיך ארויף אוץ אראפ,
אוץ פלעכט פוץ זייערע שאטנם —
א וויגנדיקץ צאפ.
דאם ב^ינדע מיידק" טיט פארק^יבטע חושים
שארט זיך ווי וואנזיץ צו די פענצטער,
איר בלינדקייט הילט די העלע שפיגלעץ —
ווי טיט שווארצץ קרייט די געשפענסטער
מאלץ טויטנמיטות אויף די ווענט:
— ווער וועט איץ מיר זוץ אויפריגלעץ,
אויב ניט דו ,א ליבסטער,
טיט מארך אויף דולע פינגער;
אויב ניט דו ,א ליבסטער,
פוץ בלינדע וואונדץ דער זינגער.

.3
נרינקיעכע באר,ץ אוץ דאר ברויט
צווישץ בילדער פוץ טויטע אוץ שטארע ווענט,
פוץ בידנע טעג א שווארצער שנור —
איינ;י צענעמט דעם ק׳אננווייל אויף די הענט,
אוץ זוכט פוץ זיך א שפור
איץ א פארשטויבטער בילד פוץ א בק*אנד קינד;
איינע מיט ריסץ פוץ פארשניטענע זאנגעץ,
אוץ שעהץ צעבונדענעי ווי לויזעי פענטעם;
אוץ איינ;י — טויב אוץ בלינד
שטייט געשמידט צו זיך אלייץ
אוץ העירט מיט טויבעי פינגער
פוץ פאלנדיקע וועלדער דאם געווייץ.

א הויז אזא
אויפץ אוראלטץ בוידעם א וואנזיניקער יונג;
א קינדערישער ארוץ אוץ אויסגעוויינטע בק^ומעץ —
פוץ מיינע לידער א בית^עולמדיקער שטומעץ,
פוץ גארער וועלט — אץ אויסגעדרייטער צונג.
אץ איבעריקער מענטש איז שויץ דול
פוץ ברודיקץ די טעג — ווי א לעבעדיקע כמארע;
ווילדע נעכט זיינעץ פול
מיט שטערנדיקער שרעק אוץ שימל פוץ גרינלעכע שפארעס.
אויף פראסטיקע שויבץ — אץ אויסגעטרוימטער וואלה
פוץ שענסטץ בוים בליט א טהרה^ברעט
פאר דיר אוץ מיר;
פוץ אלע זונפארגאנגעץ — א בלוטיק פלעק,
אוץ א שווינדזיכטיק מיידל וואם טרויערט אוועק
ווי א פארגייענדיק ווינט ביי אץ איינזאמעץ קלאוויר.

*

*

*
קומסט צו מיר
טיט שטיק^ץ רויש פוץ דיין ווארט
און צעפורפורסט מיך אין טויזנט פארנאכטץ —
איז גוט מיט דיר אזוי צו זיין דא אויף דער וועלט,
און אטעמען די פראסטע לופט פון דרויסן.
איצט היטן מיר
די העלע טריט פון טאג,
און גוט איז אונדז צו טראכטן
אז באלד קומט די נאכט
און ברענכט אונדז רו,
און אין דער נאכט
נאר איך און דו
און שטילע חורבהדיקע ווייטן.

די טראנטעם אויף מיין לייב
דערציילץ דיר פוץ נאכט אוץ פעסלעך מיסט
אוץ אז איך ליב דיך קיומפישער ווי ״דיק״ דער גנב,
א מיידל
1

טיט פעלד אוץ רייפע בריסט:
פריי ווי האבאיונגעץ
אוץ מיט אומרו פוץ טויזנט באנעץ,
לאמיר גייץ דער וועלט אנטקעגץ;
אוץ קומעץ מיר איץ א לאנד,
איז אונדזער היים — אלע שטעט;
אוץ קומעץ מיר איץ א שטאט,
איז אונדזער היים — אלע גאסץ,
אוץ יעדע היים — גאלע פענצטער,
אוץ ליכטיק
ווי דער ווייטער וואנדערוועג איץ מיינע אויגץ.

ז

*
*

דורך פייץ אוץ שטאק" די רעוועדיקע שטאט
שטייגט איבער מיר אין אומרואיקן גק^יווער,
ווי א קלעיטערדיקעיר גולם טיט אויסגעפיקטע אויגץ.
קעיגנאיבעיר
וואיעץ אלטע שיפץ אויף זייער בלעטערדיקער קינדהייט
געכאוועט איץ ווילדע בעריאזעווע וועלדער,
וואיעץ אלטע שיפץ אויף זייער בלעטערדיקער קינדהייט,
אוץ זעעץ זיך איץ חלום — יונגע אומבארירטעי ביימעיר.
טורעמשפיצץ צעינ;ימעץ די הייכץ
ווי ס׳וואלט די שטאט פאר לאננווייל זיך אויפהעיננעיץ;
פוץ לבנה דאם קרעינקלעיכעי געישטאלט
רוקט זיך איב;יר שטאט
ווי פוץ וואנזיץ אץ אויםג;ישיילטעי קאפ,
זעי איך די דריי שוועסטער איץ לבנונדיקער ווייט
אוץ שפיר נאעינט
די צייטיקייט פוץ זייערע ווייטע גלידער.

איץ שטיינערנעם פארק פוץ שטיינערנע צווייגץ
רייפץ זיי אראפ
ווי פארץ צעוויקל פוץ בליטץ,
אוץ באגעגענעץ נאכט מיט זאלין אוץ ברויט;
זייער שיינקייט פקיאטערט דורך געפארץ
ווי איץ ווינט פאלנדיקע צוויטץ —
שפירט דער אלטער פארק
ווי ס׳רינט דער זאפט פוץ זייערע יארץ,
אוץ ס׳רעדט דער אלטער פארק מיט בלעטערגערויש:
זייערע טעג דערמאנעץ אץ שטייגץ,
אץ ענגע ווענט
וואם הא^טץ שטאר
צווישץ גרויע ציגל איינגעקלאמט די נויט.
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דאם ליד פון א ממזר
ס׳האט א יונג פארזייט מיין ק*ייב
אין מיין מאמעם טראכט,
אין שפעט פון נאכט
ביי אן אלטן פלויט;
געוועזן איז מיין מאמע
יעדן וואוילן יונג א ווייב,
אמאל — פאר א לייוונטקלייד,
אמאק• — פאר א ק׳אבן ברויט.
איצט,
ווען פארנומען האט מיין מאמע/
אז שווער
הענגען די מידע הענט אויף אקסלען,
און ווי צוגעבונדן
וויגט זיך פיבערדיק די גרויע יןאפ,
זיצט זי
ביים קאלטן שיין פון גאזרער,
און הערט:
ווי אין אלטן בלוט קריכט פויל דער אטעם,
ווי אויף די געלעי באקן
יאגט זיך טרעיר נאך טרער.
איצט איז מיר נאענט
דאם אייגן לייב פון מיין פרעמדן טאטן,
וואקם איך שטארק און הפקרדיק
אויף דער באורי מיט פראסטע יאטן,
און זוך צווישן זיי
דעם וואוילן יונג — מיין טאטן.
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איך בין נאך שענער
פוץ יענע קורווישע וועלדלעך,
וואם האבץ געזעץ דיך
פארקאשערץ דאם קלייד — פאר אק״ערליי מענער.
שייץ ביץ איך ,א שייץ,
ווי א פארליבטער זעלבסטמערדער
איבער א לבנהדיקץ טייך געבויגץ,
דורך מיינע גלידער ציט דאס בלוט
ווי פוץ פלייטץ א ווייטער געווייץ.
איצט,
וועץ איך ווארף זיך אויף מייץ בעטל
ווי אויף גליענדיקער זאמד א שטומ;יר שלייעץ
אוץ טראבט פוץ וויפל יונגעץ דו ביסט א ווייב,
הוידעץ די ראסטיקע ספראזשינעם אוים
א געלאף פוץ בלוטץ צערעוועטע,
זע איך דיך הינטערץ שטעטל
טיט הייסע זאמעץ איץ געפלאצטער לייב;
ווי א פארבלוטיקט העמד
פארציט זיך איבערץ וועלדל דער פארנאבט,
אוץ דו — א הוילע צוועלפיעריק מיידל
צווישץ זעלנער מיט קעפ פארמשפטע צום שלאבט.
נאכט קלייבט צענויף איר גאנצץ טרויער
אוץ פורעמט אוים אזא מענטשץ,
וואם שלעפט דעם שימל פוץ דיינע יארץ —
אוץ גייט אוים
ווי פלעמלעך ליבט ארום אץ ארוץ.
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אין קיעכער פוץ ווענט
האב איך זיך פון דער וועלט באהאלטץ,
דיין בק׳אנדקייט
קוקט ארוים פוץ פוילע שפאלטץ
מיט פארלאשנקייט אוץ גרויל,
הער איך
ווי ס׳רעדט די וועלט
טיט א סקעלעטנדיקער טויטער מויל,
הלום איך —
אז אימיץ האט דא אויסגעטראכט די שטאט,
אז מוראדיקע וועזנם מיט שטיינערנע פליגל
האבץ זיך נאר אויף א ווייל פארקליבץ;
הלום איך,
אז פוץ דיר אוץ מיר
איז א פארלאזטער פרירנדיקער וויסט געבליבץ —
סקראבע איך פאר שרעק מייץ אייגץ שארבץ;
א פלינעלע זאגט ווידוי אויף א פינטל שטויב,
אוץ דערציילט מיר אירע סודות פארץ שטארבץ.

איך בין דער האר פוץ הינטערהויפץ,
פוץ קרעציקע נעכט אוץ היימלאזע קעץ,
איז ווי זאל איך ,א האר אזא ,אנטלויפץ —
אוץ אויף הפקר איבערלאזץ
מייץ האב אוץ גוטם — מיינע היימלאזע קעין?
פוץ מיינע הויפץ
האט זיך די זוץ פאר שרעק באהאלטץ,
אויף אלץ ארום
וויאנעט דער הושך ווי א צוגעלעגענער מת,
אוץ ס׳ראיעץ זיך איץ שטויב —
גרויע אפגעריבענע געשטאלטץ.
פארליבטע טראנטעם האלדזץ זיך ארום מיר
אוץ הילץ
מיינע יונגע לומפישע ביינער
מיט צעביסענע ארבל אוץ צעקארטשעטע רוקנם;
די דריי שוועסטער
שמעקץ מיט רייפץ ווייב אוץ פארברוינטע קובנם,
נאר איך,
צעהובלעט פוץ אייגץ אומרו אוץ פרעמדע דילץ,
הונגער ארוים דורך א בייזער טיר
אוץ וואגל אום איץ אקסענע הלומות,
גרייט א לעבעדיק פעלד צו פארצוקץ,
גרייט — מיט אוונטדיקע בהמות
פארגרויעץ איץ דעם מאך פוץ אץ אוראלטץ שטאל,
אוץ דורך פארשפארטע ווענט — ווייט אוץ מעלה^גרהדיק קוקץ.
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ראיע איך זיך קעגן זון ווי ווערימדיקע מיסטץ,
ראיע איך אוים מיינע טעג אין עלנטץ פארק,
אויף באגינענדיקע צווייגן,
דין אוץ פיבערדיק ווי מיינע פינגער,
פארגייעץ אוונטדיק
די דריי שוועסטער — מיינע שענסטע לידער;
ראיע איך זיך קעגץ זוץ ווי ווערימדיקע מיסטץ,
ראיע איך אוים מיינע טעג אין עלנטן פארק:
איבער מיר
שקיעפץ טויטע הורץ א צעקנייטשטע נאכט,
אוץ נישטערץ ,סקעלעטנדיק ווי דער פארק,
פראנצעוואטע באפלוידערטע קונים,
נאר קיינער וועט די שרעק אלייץ ניט גלעטץ.
איז אפשר זאלץ זיי דער זוץ זיך אפגעבץ,
אוץ ווי געשענדטע מתים זיך בעטץ:
צוריק איץ די טרונעם,
צוריק איץ די טרונעם.
א ,דריי שוועסטער — מיינע שענסטע לידער
איך ראיע זיך קענץ זוץ ווי ווערימדיקע מיסטץ,
אוץ שפיר אייך איבער מיר
ווי א שלייכץ פוץ טויטע הורץ,
אוץ שפיר אייך איבער מיר
מיט אוראלטע בליקץ אוץ צונעפוילטע בריסטץ.
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דער הונגערטאנץ
קקיעטערט אויף סירענעם א זונפארגייענדיקער ריז
און זוכט דעם העכסטן טורעמשפיין זיך צו הענגעץ -
וויגט דער טאג זיך א געקוילעטער
אויף קעלערשויבן און אויף טורעמנעזער,
גאלדיקט זיך יעדע גאם ווי א היימלאז בעט,
יאגן רויטלעכע אויגן
ווי פון ווינט געטראגן — פארבלוטיקטע קארעלן;
לויפן הינט טיט צעקארטשעטע פעלן
נאך אייגענע שאטנם ווי נאך רייצנדיקן רויב,
און ריידן ווי שטוטע טיט די פינגער,
און וואיען אוים ווי שטוטע
דאם ליד פון איבעריקע צינגער.
פאר וועטען ס׳איז די גאם א הייטלאז בעט,
וועט באלד ווי איך
טיט עלנט לייב — קארבן טרויעריקע רינגען
אויף וואבע שטיינער פון פארקלערטע ראגן,
און פארשטיין פארוואם
געסעלעך צעקארבטע קענען אויך ווי טענטשן קלאגן.
הערט דער פראסט ניט אויף זיך דרייען
טיט הייטלאזע ציינער אין דין^דין קאראהאדן —
ווייזט דער טויט זיך אזוי נאענט און פראסט,
ציען ווי פון אוראלטע קברים טתיטדיקע רייען
און בלייבן ווי טצבות שטיין ביי יעזוסעם נשטות —
ווי פון ערגעץ וואלט געטראגן זיך א לעצטער רוף
און באפעלט זיי אויפצולייזן זיך אין פראסט;
הערט דער פראסט ניט אויף זיך דרייען
טיט הייטלאזע ציינער אין דין^דין קאראהאדן —
שפילן ליפן ווי אויף פראסטיקע דראטן:
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שטומער ,שטומער ,הונגער מיינער,
שטום ארוים,
פוץ בלאנדזשעניש פוץ אויגץ אוץ צער פוץ ביינער,
דו ביסט מיינער ,מיינער ,מיינער;
שפילץ ליפץ ווי אויף פראסטיקע דראטץ:
קרומער ,קרומער וואנזיץ מיינער,
קרים זיך אוים
איץ ב^אנדזשעניש פוץ אויגץ אוץ צער פוץ ביינער,
איך ביץ דיינער ,דיינער ,דיינער.
וואלגערץ זיך גאסץ ווי איך אוץ דו
איץ שטויב פוץ יעזוסץ אוץ ליד פוץ ווינט,
ביץ איך — אומרו
פוץ וואנזיניקע אויגץ אוץ צעבייטשטע הינט;
ביץ איך — אומרו
פוץ פארליבטע אדלערם וואם פאלץ פוץ הייכץ —
פארלאזטע מיילער חלומעץ פוץ זוץ אוץ פלאדץ,
ווילץ ערד אוץ הימל זיך דערגרייכץ,
רייסט זיך נאכט אוץ עלנט פוץ צוגעפרארענעם צעמענט,
שווארצט זיך אויף יעדער שטייץ א גאסנפנים,
האבץ נאכט אוץ עלנט זיך דערקענט —
האלדזץ זיך היימלאזע שאטנם

ווי לאנגצעשיידטע וואנדערער,
און פאק*ן ווי א שטיין אויף א שטיין
איינער אויפן אנדערן,
און בראזגען אוים
א הונגערטאנץ אויף עקשנותדיקן באדן —
טאנצן מתימדיקע רייען
ווי צעראיעטער ע^נט פון פארווארלאזטע רואינעם,
און מאנען
מיט בית^עולמדיקע גלידער
ב —ר — ו — י —ט!
דאכט זיך אז דא טאנצן ניט קיין ברידער,
נאר טרויעריקע פאנען,
וואם דער טויט אליין האט אויסגעשיילט
פון קא^טע הויטיקע פאסן,
און צעוויגט זיי דא
ווי א געבעט פאר דערפרארענע גאסן,
וואם קארטשען זיך ווי אין א פייערדיקן פויסט,
און רעווען מיט קולות פון אטאם און פון מענטשן:
ר —א —ט —ע —וו —ע —ט!
איבער שטאט
וואבט די לבנה ווי אן אויפגעדרייטער שלאנג,
און ס׳דאכט אז באלד —
און פון אלץ וועט בלייבן נאר א ווייטער קלאנג,
וואם וועט ביים זונפארנאנג אמאל נאך קלאנן;
און ס׳דאבט אז באלד,
וועלן שטיינער זיך צעברויזן — וועלן גאסן זיך צעיאגן.
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ביינאכט
איך שרעק די בלענדנדיקע לאמפץ
מיט שווארצקייט פוץ אויגנ^עכער,
אוץ שפאץ אזוי א הויכער אוץ א ווילדער
מיט פארק״אשענע גקיידער איבער דעכער.
מייץ בלוט אויף זייערע ווענט —
קרומלעך רויטע שנורץ,
אוץ ס׳זיינעץ מיינע שפורץ:
א רויטבאפלעקטער מעסער,
אוץ שעהץ צעבויגענע פוץ שווערץ טרויער
אויף זייערע קאלטע שלעסער.

*

♦
*

איך בין פון זוץ אוץ מענטש אוועק,
אוץ צייל אוים מיינע טעג
צווישן מייז איץ פייכטע לעכער,
ס׳איז יעדע מויז א גוטע ווי מיין מאמע
אוץ זאגט מיר מיט איר פק*ינקץ עק
וועץ איך ביץ טויט אוץ וועץ איך קיעב.
ארעמע קליינינקע מייזעלעך
שפיקיץ זיך א גאנצע נאכט איץ טויט,
איץ פארוויאנעטע מערעלעך
אוץ פיצע^עך קרויט;
ארעמע קליינינקע מייזעליעך
שטעלץ די גרויסע קיעבנם איץ קאץ,
פארהיט איך זיי פוץ אקידאסבייז
אוץ טראג קעגץ יעדער מייזעקיע
מייץ שאטץ ווי א מייזישע פאץ.

האב איך פוץ אלע מייז
אלייץ זיך קעניג אויסדערוויילט,
אוץ פיר זיי מחנותווייז
דורך שמאלע אימהדיקע היילץ —
ברודיקט זיך פאר זיי מייץ העמד
ווי א גרייטע קויטיקע ציך,
אוץ א היים זיינעץ אויך אמאל
מיינע גראמע צעבוכטשעטע שיך.
איך ביץ פוץ זוץ אוץ מענטש אוועק,
אוץ צייל אוים מיינע טעג
צווישץ מייז איץ פייכטע לעכער;
פוץ פינצטערע קאנורעם
איז מייץ פעל שויץ אפגעריבץ,
נאר שייץ ביץ איך מיט בלענד פוץ לעבעדיקץ סאמעט,
אוץ רעווע
ווי איץ פיינלעכער באהעפטונג די שענסטע שוועסטער:
— פאראגולט! פאראגולט! פ^א^ר#א>^ו^ל^ט!
אזויפיל מייזעלעך ,מייזעלעך ,מייזעלעך,
זיינעץ מיר דא אויף דער וועלט געבליבץ.

בק׳ינדע מייז
ווען ק^עכער קוקץ פוץ די ווענט
ווי אויגץ פוץ א טויטץ,
שארץ זיי זיך
בלינדע איבער דעכער,
אוץ חלומעץ
ווי איך אוץ דו
פוץ זוץ אוץ פרישע ברויטץ.
יעדע אויג
גרויט ארוים טיט ראסט
ד

ווי פוץ וואנט אץ אלטער שרויף,
זיינעץ קעץ מיט צייץ געלאדענע
נרייט אויף יאגד איץ י;ידץ הויף.
וועץ אוונט גייט
ווי א פייערדיקער רייטעיר איבער דעכער,
אוץ ס׳איז יעדע שויב — א גאלדיקגרינער ווארים,
גרויעץ זיי איץ די לעכער
ווי שטויב אויף אלטע קברים.

*

*
*

נאר סעגלען קען מיין ב^יק פארנעמען,
בין איך אין א סעגלדיק מארך געפאנגעץ
ווי א מטורפדיק פליג אין א שפינוועב —
ציען זיך יארטויזנטן אין צעפקייקטע שנורץ,
זיינען אלע איבערמארגנם שוין פון לאנג פארגאנגען.
איך האב צענומען אויף נאדלען די געהירן
און צעצונדן מיין געביין
טיט גאלדיקע ק״יכט פון פארגאנגענע טעג —
גיי איך איבער זיך אליין
ווי דורך א לאבירינט פון ברענענדיקע טירן.
פון אל*ן ארום
שלאגט דער קרענקלעכער רויך פון וואנזין,
און שטאר און שטום
וויג איך זיך אין ראסט פון יארן
ווי אין א ווינקל שטוב — אן איינזאמע שפין.

צו מיין בלאנדער קינד
פוץ הארבסט דער גאלדיקער טרויער
איז אין דיר ,מיין בלאנדע קינד ,געראטן,
האט מסתם דער ווינט
פאר דיר אזויפל בלעטער אויסגעשאטן,
נאר צייט האסטו די טויטע בלעטעיר

יו ליי בן,

פון הארבסט דער גאלדיקער טרויער — וו;יט
אן דיר ,מיין בלאנדע קינד ,ניט בלייבן,
פאר מיר איז שטארבן שוין צו שפעיט.
א רגע ווי א הלף האט דיר דורך מיר ג;יפירט,
וואלגערט זיך אין דיר מיין בלוט
ווי צער פון ברענענדיקע פארנאכטן —
ביסטו רייך מיט הינטיש בלוט
מיט היימלאזער גאם און הונגעריקע טעג,
ביסטו א מיידעלע פארטראבט
און וואונדערלעך ווי מיינע לידער;
אונטער דער אומרואיקער הויט פון דיינע נעגל,
פיבערט די נאכט פון ערשטער באהעפטונג;
אויף א הייפעלע ערד — גענוג פאר א וואזאנע,
האבן די דריי יארן דיינע שוין אויסגעמאלט
אזא שיינעם בלוטיקן מעגל,
איז ווי זאל דיך דער טויט ניט האבן האלט,
א ,בלאנדע ,הארבסטיקע קינד,
אז אויף דיין קראענדיקן וועג
פרייט זיך שוין ניט איין וואראנע
און מיט נעכט זיינען בלינד
דיינע ליבטיקסטע טעג.
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אוץ אויב ס׳איז דיר מט אזוי
אויף דיין קראענדיקץ וועג,
טא זינג זשעי מיין ליד אט אזוי:
אז מעץ בייט ניט קייץ מידע וואכן אויף בידנעם לויץ,
זיינעץ בלאנק אויף די לומפישע הענט
פוץ ארבעט די מאזאליטע שפורץ;
אז מעץ שטריקט פוץ באגינענם פורפורנע שנורץ,
איז יעדער באגינעץ א פורפורנער קרויץ,
אז דער יונגער קאפ ווערט גרוי
פוץ שטערנדיקץ שייץ אוץ ראסט פוץ צייט,
אוץ מעץ בלאנדיקט ,א ,בלאנדע קינד,
נאך בלאנדער ווי די זוץ אויף א דארץ,
צעוואלגערט מעץ הינטישער די טראנטעדיקע יארץ.
אוץ וועץ דער גוטער טויט קומט אץ,
דאבט זיך — א פארקלערטער מלאבל רייט
אוץ פאכעט סתם אזוי א שווארצע פאץ.

זעק׳בסטמארד
ווי ס׳וואקיט א ווא^ד א דעמבענער
געבארן מיך אין האלבענאכט,
ביץ איך ווי א פינצטער דעמב — שטארק אוץ מוראדיק,
וואלט איך גערץ ווי א וואלד א דעמבענער
איץ האלבענאכט זיך צעצינדך
אדער גאר אליין זיך בינדץ
און פירן זיך איץ שחיטה^הויז קוי^ען ווי א ביק.
כ׳וועק* אמאל טיט זיך אלייץ זיך געזעגענעץ,
צום לעצטץ מאל ווייזץ זיך איץ שפיגל,
אוץ מיט מיין אייגץ פנר די וועלט באגעיגענעץ.
נאר פינפאונצוואנציק פריליננם
האב איך פוץ אייביקייט דא אנגעקליבץ,
אוץ יעדער פרילינג
איז ווי דורך באבלומטע טרונעם געגאנגעץ,
איז וואם איז פוץ מיר אצינד פארבליבץ
אויב ניט די אלע זונפארגאנגעץ;
שויץ וואלט איך מייץ פריליננדיקץ קאפ
געביטץ אויף ווערימלעך א טאפ;
שויץ וואלט איך פוץ יעדער קלייד
פוץ די דריי שוועסטער — מיינע שענסטע לידער
פלעבטץ זיך די שענסטע שטריק,
אוץ ערגעין אויף א בוידעם זיך אויפגעהאנגעץ.
צווישץ חורבות ליידיקע אוץ שיידימדיקע שויבץ
וועל איך זיך אלייץ וועץ עם איז פארנארץ,
אוץ דרייעץ זיך ווי א שליסל איץ איבערנעדרייטע שלעסער;
צווישץ חורבות ליידיקע אוץ שיידימדיקע שויבץ
וועל איך זייץ אלייץ א לעבעדיקער מעסער,
וועל איך מייץ אייגץ האלדז וועץ עם איז בארויבץ.
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די דריי שוועסטער
נאך מיין טויט
אין ח^ום פוץ מיינע קינדער וועל איך אומגייץ
איץ זאמדיקע תכריכים — לבנהדיק אוץ ווייט,
אוץ זעץ ווי זייערע מאמעם — מיינע שענסטע לידער
ווערץ פוץ אנדערעי יונגעץ אויפדערצייט.
טיט כלויזע העמדער
איכער די גליאיקע קיענדץ פארהויבץ,
וועט יעדערע אויף איר שיכורץ בעט
מיך דערקענעץ איץ אץ אנדער יונג,
אוץ זיך הוידנדיק אויף נייע דורות — וועט
די פינצטערניש ארויסשטעקץ מייץ צונג;
א שארך — א סקריפ פוץ א שיינענדיקץ וועזץ
וועט דערמאנעץ זיי אץ מיינם א ווארט,
ווייזץ וועט דער ווינט ווי איך טאנין אויף די שויבץ,
ווייזץ וועט א ליידיק ארט
אז איך ביץ אמאל געוועזץ.

נאר די פארמאכטע טיר וועט הערץ
ווי איך ,דער נאכטוואנדלער ,גיי אום,
אוץ ווי אויף אץ א^טער באנדורע בים^באם^בום,
וועט יעדע שוועסטער אויפגייץ איבער מיר
ווי איבער א לונאטיק א הוילע לבנה;
אוץ איך — א ווערימדיקער בייץ,
וועל איץ הלל פוץ אלטע ביידעמער זיך באהאלטץ,
צו באגענענעץ זייערע גרינלעבע געשטאלטץ:
איינע וועט טראגץ א ניטדערבארץ קינד מיר אנטקעגץ,
איינע וועט זינגעץ מייץ שענסטע ליד,
אוץ די שענסטע וועט שניצץ פוץ מייץ שארבץ דעם שענסטץ בעבער,
אוץ לבנהדיק וועט יעדע קלערץ,
אז איך ביץ מסתמא
פארלארענע וועגץ אזוינע
וואם קרימעץ זיך ווי וועזנם — דול אוץ אויסגעטראבט;
אוץ לבנהדיק וועט יעדע הערץ
ווי ערגעץ איץ א רעוועדיקער בוינע
פאלט צום הלף צו א לעצטע נאבט.

ווען די דריי שוועסטער
וועק*ן ווערן זקנות
איך וועל זיין טויט — ק״אנג שויץ טויט,
וועיל איך זיך ווייזן — שטויב אוץ צייט,
אוץ שווערעי באבלומטע הענט זיי אנטאץ
צו קלייבץ גרויע טעג ווי נדבות,
וועלץ קומעץ גרויע טעג ווי קבורהק׳ייט
אוץ אויף ברויץ אוץ בלאנד
בלויע אדערדיקע צווייגץ מאלץ,
וועלץ זיי דורך הויט אוץ בייץ געדענקעץ
גרויע טעג ווי קבורהלייט,
וועלץ זיי דורך הויט אוץ בייץ זיך פארבענקעץ,
אוץ שארץ זיך ווי פויזנדיקע סאוועים
צו מייץ לאנגפארגעסץ קבר.
ווי א פארעקשנטע ניטדערקוילעטע עוף
וועט איינע לאנג זיך ווערץ מיט איר סוף:
אוץ ווי א פארעקשנטע ניטדערקוילעטע עוף
גלייך אוץ נאווהדיק
ביי אץ אומעדיקער וואנט בלייבץ שטייץ,
אוץ הענגעץ מיך א לעבעדיקץ אויף מייץ טויטער בילד
מיט אפגעמעקטץ קאפ אויף שטארקץ עלנבוינץ אנגעשפארט,
אוץ דאבטץ וועט זיך איר
אז נאר אויף איר זייץ איך אזוי אוץ ווארט,
אוץ דאכטץ וועט זיך איר
אז באלד וועל איך אראפ פוץ בילד
אוץ מוראדיק אוץ ווילד —
א שפרונג טאץ צו דער טיר.
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איינע וועט קעגץ אמאל — ווי פאר א שפיגל שטיין
אוץ לאנג די פארוועלקטע האר קעמעץ;
ביינאכט וועט זי הויל און גיריק
אין גולמדיקן בעט זיך צעלייגן
און הלומען פון תאווה און פון מיר,
נאר טאפנדיק בלינד אין ווייטן עבר
וועט זי פאר אירע פאלדיקע בריסט זיך פארשעמען,
און משוגע אירע אלטע נאפלען זויגן.
און די דריטע
מיט א הארבסטיקן לייב
אקוראט פאר א שמאלער מיטה,
וועט שטיל ארויסשוועבן
פון א ווינקל פון איר שלאף
ווי א לבנהדיק ווייב —
פאר מיר דעם נאכטוואנדלער זיך אפצוגעבן;
איבער אונדז — פון שטערן א פיינלעכער האגל,
ווי ברעקלעך טויט פון לעבעדיקצעריסענע שאף.

אין רויטפארגייענדיקע קק׳יידער
וואם דערמאנעץ אץ מיין לעצטץ זונפארגאנג,
וועלן די דריי שוועסטער — מיינע שענסטע לידער
נאבט נאך נאבט ביי מיין קבר שטיין
איבער זיך אליין נעבויגן,
און ווי די שטילקייט — גרויען און הארבן
דורך אייביקייט מיין גאנג,
און נאענט וועק* איך פאר זיי אויפגיין —
א ווייטער שרעקעדיקער שארבן,
און נאענט וועל איך פאר זיי אויפגיין —
א גליד פון יעדנם גלידער,
און צעפאלן
ווי אין ווינט צעשאטענע בליטן,
און טויט און יונג
וועל איך האפן אויף דערגאנצונג,
ווי אין ווינט צעשאטענע בליטן.

די דריי שוועסטער
נאך זייער טויט
א קרעציקער הונט וועט שלאגן מיט אלעמעץ כפרות
אוץ ערגעץ גריזשעץ גליד נאך גליד,
וואלקנם וועלץ אויף הפקר לאזן זייערע גארעס
אוץ טיט טויטע ,שיידימדיקע טריט איבער דעכער גייץ,
ווי פוץ די דריי שוועסטער — מייגע שעגסטע לידער
וואלט געבליבץ גאר א שיידימדיקער קלאגץ.
דורך פראסט אוץ ווינט
וועלץ זיי ווי וואיענדיקע געכט זיך טראגץ:
אייגע וועט פוץ אץ אלטער קרא דאם פיצל קאפ פארצוקץ,
אייגע וועט מיט א פאלנדיקץ שטערץ ווידוי זאגץ,
אוץ אייגע וועט א באמאלענע שויב איץ דרייעץ שפאלטץ.

ד י י 'זונטע קינדער וועלץ חלומעץ אין זאטע וויגץ
אז זיי רייסץ זיך פוץ א שפינוועב ווי קראנקע פקייגץ;
אין ״קרעמל״
וועט די שרעק אלייץ זיך אויגעידיק צעשרעקץ,
לעיניץ וועט פון מאראנירטץ שלאף זיך וועקץ —
אוץ צעווארפץ זייץ געשטאפטץ הארין אוץ שטערץ,
אוץ ווי דער שענסטעיר זונפארגאנג — ניט ווערץ
ביץ איך טויט ,לאנג שויץ טויט
אוץ טויט זיינעץ די דריי שוועסטער — מיינע שענסטע לידער,
ביץ איך נעכט פארווארפענעי איץ א קבריט^שטיבל,
ביץ איך — נ;יכט פארבראכטע טיט דריי שוועסטער,
אוץ גרוי איץ האלבענאכט ארוים
ווי ראסט פוץ א פארלאזטעיר הויז;
איבער מיר:
ביינעיר פוץ גופימלאזעי קברים
האבץ אלייץ זיך אויפגעקליבץ,
אוץ שטעלץ זיך צענויף,
אוץ טויטע ,גופימלאזע מיידלעך,
אוץ יעדערע רעוועט טיט א זאמדיקץ קול
אז נאר איר זאל איך ליבץ;
אוץ איך — א ניטגעשטויגץ וואונדעיר,
שלעינגל זיך ווי א ווארים
אוץ אקער שמאלע דרייאיקע אלייעץ —
אוץ ניי א בלינדעיר צלם אויף
איבער שמאל;י דרייאיקע אלייעץ.
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אוץ אלע שאטענעץ מיר זיך ארויף
ווי שטייגנדיקע מתימדיקע ווענט,
אוץ ק״ייזץ זיך אויף
איץ ערגעצניט
ניט לאזנדיק פוץ זיך קייץ איינציק צוויט.
איץ לבנהדיקע נעכט אויף א הינטערהויף
וועט אמאל א נאכטוואנדלער ווי איך נאך זעץ
צווישץ די חורבות פוץ אץ איינגעפאלץ הויז,
ווי די טויטע שוועסטער — מיינע שענסטע לידער,
פאלץ אויף אלטע צעבויגענע בעטץ
אוץ הייבץ אויף זיך ווידער
ווי פוץ חרובע ,ריטערלעכע קארעטץ;
איץ לבנהדיקע נעכט אויף א הינטערהויף,
וועט אמאל א נאכטוואנדלער ווי איך נאך הערץ
שטאר אוץ לאנג —
ווי די שוועסטער איץ די קברים שטומעץ
אוץ דערמאנעץ אזוי באנג,
אז איך וועל מער ניט קומעץ.

