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הַארבסט

הימלען נידעריק צעקנעּפלען
גרוי געלַאטעטע כַאלַאטן.

קנעלן קנוילן נַאסע נעּפלען
מיטן מַאנטל מיטן מַאטן –  –

דריבנעם ניגונדל בַאנַאלן,
ַאלטן נודיענדיקן ניגון.

קנוילן נעּפלען ווי אין וויגן
אין די ביימערקרוינען מידע –  –

ֿפוילן ָאּפ, און, ֿפוילע ֿפַאלן
אין דער נידער.

ֿפון ֿפרימָארגן קומט דער ָאוונט
און ֿפַארהענגט זײַן בליק זײַן גרָאוון,

טונקלט טיף זײַן ָאטעם:
דַאוונענדיק און דֿבקותדיק
סומנע ווָאלקנס ווייקן זיך

ביז די קני אין בלָאטע.
און ווּו דעכער צִיען טיֿפער

צו דער גליטשיק-הוילער ערד,
ווּו מיט אויֿפגעשטעלטע קָאלנערס

בלייכע ציטערן די ביימער,
און ַא טרויעריקער שיֿפער

בלָאנדזשעט אום און מורמלט: "זָאל נָאל
כָאטש ַא שטורעם ברענגען אימה" –
און זײַן קול ווערט נישט דערהערט;

ווּו עס כניקען בלינדע שטיינער
ניגונס לַאנגווײַליק-געמיינע
אונטער יָאמערן ֿפון קעץ, –

נישט קיין זון און נישט קיין רינגען,
נָאר ביז נַאכט און ֿפון בַאגינען

הענגען דינע נעצן נעץ.
הימלען קנִיען. ַאלץ געדיכטער.

ערגעץ שווימען ֿפײַכטע ליכטער.
ערגעץ גייט מען. נעּפלען בילן
איבער הויקערדיקן ֿפעלד –  –

גרויער, ענגער, ַאלץ ֿפַארהילן,
שַארע, שַארע, שַארע וועלט...

1951פעברוַארירושלים,

ְסָתו

ַמיִים יוְֹרִדים וּפוְֹרִמים ָ הַׁשּ
ֲחלוִּקים מוּל טְלִָאים ֲאפוִֹרים.

ּפְַקעוֹת ׁשֶל עְַרפִלִּים לִַחים
ְמלַּמְדוֹת ְמעִיל ָחְרּפִי
ק וּבָּנָאלִי, ַּ ק ד ַּ נִגּוּן ד
ן הַנִּגּוּן הַּמְנְַדנֵד הַיָּׁשָ
ּפְַקעוֹת עְַרפִלִּים –

כְּמוֹ בַּעֲִריסוֹת
בְּצַּמֶֶרת עֵצִים עֲיֵיפָה –

נְִרָקבוֹת, עֲצֵלוֹת,
צוֹנְחוֹת.

ִמן הַבֶֹּקר בָּא הָעֶֶרב
וְתוֹלֶה ֶאת ַמבָּטוֹ הָָאפֹר,

ֹ יָמתו ַמֲאפִיל עָמֹק עַל נְׁשִ
ְּבֵקוּת, ִמְתּפַלֵּל בַּד

ִרים ָּכִים ֻמׁשְ עֲנָנִים ְמֻדכְד
עַד לַבֶֶּרךְ בְּבֹץ.

גַּגּוֹת מוֹׁשְכִים עָמֹק יוֵֹתר
אֶל הֲָאָדָמה הָעֲֻרּמָה, הֲַחלְַקלַקָּה.

עֵצִים רוֹעֲִדים ִחוְִּרים
עִם צַוַּארוֹנִים מוָּרִמים

וְיַּמַאי עָצוּב
ּתוֹעֶה וְלוֵֹחׁש:

"לוּ לְפָחוֹת
סוּפָה הֵבִיָאה ֵאיָמה".
וְקוֹלוֹ לֹא עוֹד נִׁשְַמע;

ׁשָם ְמיַבְּבוֹת ֲאבָנִים עִוְרוֹת,
נִיגּוּנִים ּפְׁשוּטִים וְּמׁשַעְְמִמים

בּילֵל הֲַחתוּלִים, –

ֶמׁש וְלֹא טִפְטוּף לֹא ׁשֶ
ַַחר ַאךְ עַד לַיְלָה וִּמׁשּ

קּוֹת ׁשֶל ְרטִיבוּת. ַּ ּתְלוּיוֹת ְרׁשָתוֹת ד
,ְ ַמיִם כּוְֹרעִים בֶֶּרך ָ הַׁשּ

ְּחוִּסים יוֵֹתר, ד



ֵאי-ׁשָם שׂוִֹחים אוֹרוֹת לִַחים.
ֵאי ׁשָם הוֹלְכִים; עְַרפִלִּים נוֹבְִחים

ֶָדה –  – ּׂ עַל גִּבֶּנֶת הַש
ֲאפִֹרים יוֵֹתר, צְפוּפִים יוֵֹתר,

ִמכְנַָסיִם ֶאת הַכֹּל
עוֹלָם ָאפֹר, ָאפֹר, ָאפֹר...

1951פברוארירושלים,


