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עס ליגט דער אויסגעשטערנטער אין-סוף געפַֿאנגען,

אין די שַײבלעך פֿון אונדזער הויז.

מַײן ּפנים איז אין פֿענסטער אויפֿגעגַאנגען,

ווי ַא לבֿנה קַײלעכדיק און גרויס.

איך קוק ַארויס, ווען הייבט שוין ָאן צו טָאגן,

עס נָאגט מַײן הַארץ דער אומעטיקער בלָא;

איך מוז זיך דורך דער נַאכט דער שלָאפֿלָאזער דערשלָאגן

דעם קומענדיקן טָאג צו זָאגן: יָא!

[...]

איך ווייס: די שטערן זַײנען ווַײט און אייביק.

נָאר איך, דער קרַאנקער מענטש, בַײם בלויען שויב

וועל מַײן הַארץ, ווָאס איז ניט מוטיק און ניט גלויביק,

ַאפֿילו מיט געווַאלד בַאפֿעלן: גלויב!

גלויב! עס נעמט די גרויסע ליכט בַאלד שַײנען,

ַאזַא ּפזרנותדיקע ליכט – און זי איז אויך ניט פֿרַײ.

ס'איז דָא ַאזוי פֿיל אויף דער וועלט, ווָאס קען ניט טענהן,

און ווָאס בַאוועגט זיך צו איר ציל געטרַײ.

גלויב! – די פֿינגער מַײנע צִיען זיך ווי שטרַאלן,

ווי טרערן פֿון מַײן געזיכט דער בלָא.

מַײן הַארץ, דערשלָאג זיך צו דעם קווַאל פֿון ַאלע קווַאלן, -

דערשלָאג זיך צו דעם ערשטן זָאגנדיקן: יָא!



Grey-blue thistle, 1978



דורך נַאכט
איך מוז דורך דער נַאכט דער שלָאֿפלָאזער דערשלָאגן

דעם קומענדיקן טָאג צו זָאגן: יָא!
חיים גרַאדע

די זון ֿפַארגייט ַא בלוטיקע אין ׂשרֿפה-הָאריזָאנט,
די זון ֿפַארגייט אין ֿפײַערדיקע, גיהנומדיקע רינגען, –

און ס'קומען זיך צונויף די ווײַט און נָאנט
מײַן זון, מײַן זון די ליכטיקע, ֿפַארשלינגען.

און דו – דו נַאכלויֿפער ֿפון זונענדיקע טריט –
ַא ווָארעם קרעציקער – וועסט איצטער נָאכקריכן נָאך אירע שּפורן,

און דו, ווָאס הַאלטסט זיך שטענדיק – ֿפון דער וועלט דער מיט,
און הָאסט ַא גַאנצן זונענדיקן טָאג ֿפַארשלָאֿפן, –

ַארויֿפגיין וועסטו אויף ַא הויכן טורעם,
וועסט וועלן אי זיך אי וועלט דער גַאנצער בלָאֿפן,

ַאז ס'גייט די זון ערשט אויף
(ווי דו, מסּתמא ֿפון געשמַאקן שלָאף)...

און דו – דער ווײַטער ָאנזָאגער ֿפון נָאענטן שטורעם,
ווָאס זעסט און ווילסט נישט גיין אים שנײַדנדיק ַאנטקעגן,

הָאסט אין נֿביאות דײַנער לַאנג שוין גָאר ֿפַארגעסן – –

– דורך ערד ֿפַארשָאלטענער ווָאס איז ביז איצט רוִיקע געלעגן –
אויך איר וועט, ווי די זון, דָא ווערן אויֿפגעֿפרעסן!

און נישט אין בלוט, ווי היגע זון, – אײַך, ֿפרעמדע זונען,
וועט חושך-נַאכט ווי ברואים נישטיקע צעטרעטן –

אין בלָאטע שווַארצער וועט איר ווערן הײַנט צערונען:
ס'וועט אויף דעם ֿפעלד זיך ווילדגרָאז ַא געלעגער בעטן...

מעגט איר זיך הענגען טויזנט מָאל אויף שקיעהדיקע שטרַאלן
איר זײַט ֿפַארֿפַאלן!

און איך – צעבײַסן וועל מײַן צונג, ווָאס לעקן ווָאלט געווָאלט ֿפון היגע
קווַאלן.

עס זײַנען ַאלע קווַאלן ֿפון דעם לַאנד מיט זון ֿפַאר מיר ֿפַארגַאנגען –
איך וועל זיך נישט געזעגענען מיט לעצטע מערֿב-שטרַאלן –

דָאס זײַנען לעצטע ֿפַאלשע הַארבסטיקע געזַאנגען.
מיט ּפלייצע אויסדרייען צום ָארט, ווּו ס'איז די זון ַאוועק,

נָאך טָאן דעם לעצטן היגן ציטער, –
און לָאזן זיך דורך שווַארצער נַאכט אין דערנערדיקן וועג,

ווי ַא צעיושעטער געוויטער!

וועט די לֿבנה נַאקעטע ַארויסגיין – מיך צו רייצן,
און גלײַך הינטער ַא שווַארצן ווָאלקן זיך ֿפַארבויגן;

און וועט די ֿפינצטער שַארף, ווי נעגל ֿפון די רוימער קרייצן,

ֶרךְ לַיְלָה דֶּ
ֶרךְ לַיְלָה לְלֹא ׁשֵנָה ֶּ ֲאנִי ֻמכְָרח לִפְרֹץ ד

לוַֹמר לַיּוֹם הַבָּא: כֵּן!
חיים גרַאדה

ְֵׂרפוֹת הָאֹפֶק. ָּם וּש ֶמׁש ׁשוַֹקעַת זָבַת ד ֶ הַׁשּ
ֶמׁש ׁשוַֹקעַת בְַּמעְגְּלֵי ֵאׁש גֵּיהִנּוִֹמיִּים, – ֶ הַׁשּ

וְהַלְּלוּ ִמְתכַּנְִּסים ֵמָרחוֹק וִּמקָּרוֹב
ֶמׁש ׁשֶלִּי, ְמלֵַאת הָאוֹר. ֶ כְֵּדי לִבְלֹעַ ֶאת הַׁשּ

ֶֶמׁש – וְַאּתָה – הָָרץ ַאֲחֵרי צַעֲֵדי הַׁשּ
זְַחל בְּעִקְּבוֶֹתיהָ, ּתוֹלַעַת ְמצַֹרעַת ּתִ

וְַאּתָה, הָרוֶֹאה ֶאת עַצְְמךָ ֶמְרכַּז הָעוֹלָם
י, – ְמׁשִ ִ נְּתָ בְֶּמׁשֶךְ כָּל הַיּוֹם הַׁשּ וְיָׁשַ

ל גָּבוֹהַּ, ָּ ַאּתָה ּתַעֲלֶה עַל ִמגְד
ּתְִרצֶה לְהַטְעוֹת ֶאת עַצְְמךָ וְֶאת הָעוֹלָם,

ֶֶמׁש סוֹף סוֹף זוַֹרַחת וְעוֹלָה ׁשֶהַׁשּ
ֵנָה עֲֻמקָּה)... (כָּמוֹךָ ִמן הַּסְָתם ִמׁשּ

ֵר הָָרחוֹק ׁשֶל סוּפָה ְקרוֹבָה, ּׂ וְַאּתָה – הַּמְבַש
ַאּתָה, הָרוֶֹאה וְֵאינְךָ חוֵֹתךְ לְִקָראתוֹ, –

כְּבָר ִמזְַּמן ׁשָכְַחּתָ עַל נְבוּאוֶֹתיךָ –  –  –

ֶרךְ הֶָאֶרץ הְַמֻקלֶּלֶת ׁשֶעַד כֹּה ׁשָכְבָה ׁשְֵקטָה – ֶּ – – ד
ֶמׁש יִזְלְלוּ! ֶ גַּם ֶאְתכֶם כְֶּאת הַׁשּ

ָמׁשוֹת זָרוֹת, ָמׁשוֹת ׁשֶכָּאן, – ֶאְתכֶם, ׁשְ וְלֹא בְָּדם כְּמוֹ ׁשְ
ְּרֹס כִּבְרוִּאים ַאפְִסיִּים – לֵיל הַחֹׁשֶךְ יִד

ָחוֹר: הַיּוֹם ּתְפֻזְּרוּ בַּבֹּץ הַׁשּ
ֶָדה... ּׂ ְבֵי הַבָּר יִפְְרׁשוּ לָהֶם ִמׁשְכָּב בַּש ּׂ עִש

ְִקיעָה, ִאם גַּם אֶלֶף ּפְעִָמים ּתְִתלוּ ֶאת עַצְְמכֶם עַל ַקְרנֵי הַׁשּ
ַאּתֶם ֲאבוִּדים!

וֹנִי ׁשֶהָיְָתה מוּכָנָה לְלַקֵּק ִמן הַּמַעְיָנוֹת וֲַאנִי ֶאנְגֹּס ֶאת לְׁשּ
ׁשֶכָּאן.

ֶֶמׁש – כָּל הַּמַעְיָנוֹת הַָאְרצִיִּים ׁשְָקעוּ בִּׁשְבִילִי עִם הַׁשּ
לֹא ֶאּפֵָרד ִמקְַּרנֵי הַּמַעֲָרב הַָאֲחרוֹנִים –

יֵרי הַּסְָתו הַָאֲחרוֹנִים וְהַּמְֻסלָּפִים. אֵלֶּה הָיוּ ׁשִ
ֶֶמׁש הָלְכָה, ּתְסוֹבֵב ֶאת הַגַּב לַּמָקוֹם בּוֹ הַׁשּ



מיר אויסשטעכן די ברענענדיקע אויגן, –
וועל איך מיט הענט אין שטעכיקן געווּוקס ַא וועג זיך ברעכן.

און אויב צעריבן וועלן ווערן מײַנע הענט, די דַארע, –
וועל איך אויף ַאקסלען ָאנטָאן דערנער צוויי – ווי שטעכערס –

און זיך ַארײַנשנײַדן אין לויערניש ֿפון שרעקלעכע געֿפַארן!
און ַא צעשָאכטענער ֿפון טויזנט שַארֿפע נָאדלען

כ'וועל שּפרינגען איבער שלַאנגענגריבער, ווי ַא בלינדער ָאדלער!
וועט נַאכט מיר ֿפיס צעטרַאסקען און ַא זיגערישע לַאכן –
וועלן ֿפון קָאּפ מיר אויסשטַארצן צוויי גרויסע הערנער,

און ווי ַאן ָאקס צעווילדעוועטער – ַא וועג זיך ווײַטער מַאכן
דורך דער ֿפַארּפלָאנטערטער געדיכטעניש ֿפון דערנער!

צום שּפרונג צום לעצטן מײַנע לעצטע ּכוחות כ'קלײַב,
ווײַל איך – דער נַאכט-ֿפַארגווַאלטיקער – הָאב דָאך ַאליין געברַאכט

מײַן אייגן לײַב
אויף דורכשטעכן ווי מעסערס דורך געדערעם ֿפון דער נַאכט

ֿפַאר לעצטע – נישט-געטויטע נָאך – די לעצטע וועגן.
און כ'וועל צערײַסן הײַנט די נַאכט מיט ווילדן חיהשן געשריי!

אי-י-יך גיי!
ווּוהין?

– דער זון ַאנטקעגן!...

לְְרעֹד ְרעִיָדה ַאֲחרוֹנָה ׁשֶל כָּאן, –
ִרים, ָּ ְרד ַּ ֶרךְ לַיְלָה ׁשָחוֹר בְֶּדֶרךְ הַד ֶּ וּלְהַׁשְלִיךְ עַצְְמךָ ד

כְּסוּפָה ְמטֶֹרפֶת!

וְִאם הַלְּבָנָה הָעֲֻרּמָה ּתֵצֵא – כְֵּדי לְהְִתגָּרוֹת בִּי,
וִּמיָּד ּתְִתכּוֹפֵף ֵמֲאחוֵֹרי עָנָן ׁשָחוֹר;

וְִאם הַחֹׁשֶךְ הַַחד, כְּצִּפְָרנֵי כצפרני הַצְּלָבִים הָרוָֹמִאים,
יְִדקֹר ֶאת עֵינַי הַבּוֹעֲרוֹת, –

ַּר ְרד ַּ ֶרךְ בְּצְִמִחיַּת ד ֶּ בַּיַָּדיִם ֶאפְרֹץ לִי ד
– ,ּ ּתֲַחקו וְִאם יַָדי הָָרזוֹת יִׁשְ

ִרים כְּדוְֹקָרנִים עַל הַכְֵּתפָיִם – ָּ ְרד ַּ נֵי ד אֶלְבַּׁש ׁשְ
ֶרךְ ַמֲאָרבִים ׁשֶל ַסכָּנוֹת נוָֹראוֹת! ֶּ ְרכֵי ד ַּ וְֶאְחּתֹךְ ֶאת ד

קוּר בְּאֶלֶף ְמָחטִים ַחדּוּת, ָּ ד
ים, כְּנֶׁשֶר עִוֵּר! ֲאַדלֵּג ֵמעַל לְבוֹרוֹת נְָחׁשִ

ָר וְּמנַצֵַּח – וְִאם לַיְלָה יְַרּסֵק ֶאת ַרגְלַי וְיִצְַחק צְחוֹק ְמֻאׁשּ
י ַקְרנַיִם גְּדוֹלוֹת ּתֵ י יִבְְקעוּ ׁשְ אָז ֵמָראׁשִ

וּכְמוֹ ׁשוֹר ּפָעוּר – יִפְרֹץ הָלְָאה
ִרים ְמֻסבָּךְ! ָּ ְרד ַּ ֶרךְ סֹבֶךְ ד ֶּ ד

ֲאנִי אוֵֹסף ֶאת כֹּחוַֹתי הַָאֲחרוֹנִים – לַקְּפִיצָה הַָאֲחרוֹנָה
כִּי ֲאנִי – אוֹנֵס הַלַּיְלָה – הֵבֵאִתי בְּעַצְִמי

ֶאת גּוּפִי ׁשֶלִּי
כְֵּדי לֲַחָתךְ כְַּסכִּינִים בְִּמעֵי הַלַּיְלָה:

ָרכִים הַָאֲחרוֹנוֹת. ְּ עֲבוּר הַָאֲחרוֹנִים ׁשֶלֹּא הוְּמתוּ עֲַדיִין – הַד
וְאְֶקַרע ֶאת הַלַּיְלָה בִּזְעָָקה ׁשֶל ַחיַּת ּפֶֶרא!

ֲא-א-א-נִי-י-י-הוֹלֵךְ!
לְָאן?

ֶמׁש!... ֶ – לְִקַראת הַׁשּ


