יעקב גלאטשײן

אנהײב
זאלן מיר אפשר אנהײבן קלײן און װיגלדיק
מיט א קלײן פאלק?
מיד בײדע פארװאגלטע צװישן פעלקער.
ערד־ארבעטער װעלן זיך בוקן צו דיר.
װעסט לעבן אױף קרבנות
פון אנגעברענטן מעל.
איך װעל ארומגײן און זאגן פאלקישע חכמות
װאס װעלן פארבלײבן אין אונדזערע גרענעצן.
אבער ס'מינדסטע קינד װעט מיך
באגריסן מיט גוט־מארגן.
זאלן מיר אפשר בײדע גײן אהײם
און צוריק אנהײבן קלײן פון סאמע אנהײב?
מעכטיקער יהוה ,װאס ביסט זיך צעװאקסן
איבער זיבן הימלען און קאנטינענטן
און ביסט געװארן א שטאלענער װעלטגאט,
מיט גרױסע קירכעס און סינאגאגעס.
האסט פארלאזן דאס פעלד ,דעם שטאל,
איך – דו ענגע ליבשאפט פון מײן פאלק –
װײ ,מיר זײנען בײדע געװארן אוניװערסאל.
קום צוריק ,ליבער גאט ,צו א פיצל לאנד.

װער אונדזערער אין גאנצן.
איך װעל אױך ארומגײן און זאגן הײמישע רײד,
װאס מ'װעט זײ שמועסן אין די שטיבער.
מיר װעלן בײדע זײן פראװינציעל –
דער גאט און דער פאעט –
און ס'װעט אונדז אפשר זײן ליבער.
װעסט אנהײבן פון קלײנעם אמת,
נישט צוזאגן קײן זיבן גליקן.
װעסט געדענקען דעם מענטש,
זײן פלאײש ,זײן בײן ,זײנע חסרונות,
דעם װײן װאס דערפרײט ס'הארץ פון מענטש,
די פרײד פון לײב.
װעסט אים ליב האבן אין די רגעס
װען זײן הארץ װעט דאװנען צו דיר מיט גלױבן.
דערװײטערט װעסטו זײן פון בלוט ,האק ,מארד,
װעסט ליבערשטזײן דער דערגרײכטער גאט פון מנין,
אײדער דער מעכטיקער גאט פון גזלנים.
װעסט קומען נענטער צו אונדז
און מיר װעלן אנהײבן צו שפינען
נײע מענטשלעכע דינים,
גילטיק פאר דיר ,פאר אונדז.
זאלן מיר אפשר אנהײבן װיגלדיק און קלײן
און װאקסן מיט די גרענעצן
פון א געבענטשט לאנד?
קינדער װעלן לאכן מיט פרײד אונדז אנטקעגן,

װײל מיר װעלן זײן ארעם און אמת,
דײן געטלעכע ברכה װעט זײן פונקט גענוג
פאר א רױק און גוט פאלק.
מײן אײגן װארט װעט װערן
דער װארעמער נחת פון א משפחה.
דײנע נאזלעכער װעלן שמעקן
דעם סולת פון א פאלק,
װאס האדעװעט זײן גאט
מיט אל דאס גוטס.
מיר װעט מען אױך קארמען און צערטלען װי א קינד.
און איר װעל פארװיגט װערן
אין א ענג־באקװעמער בארעמפטקײט.
און קײנער װעט אױסער די גרענעצן
נישט הערן –
נישט דײן נאמען און נישט מײנעם.
זאלן מיר אפשר בײדע גײן אהײם?
זאלן מיר אפשר בײדע ,געשלאגענע ,גײן אהײם?
אתה בחרתנו.
דו האסט אונדז אױסגעקליבן.
מ'האט אונדז בײדע גארשריגן פאר גרױס.
כדי מ'זאל אונדז צעשטױבן און צעשפרײטן
און מאכן אױס.
דיך האט מען אױסעגעשטערנט איבער א גאנצער װעלט.
װי קומען צו דיר גרױסע פעלקער?

ביסט שטיל און נחתדיק
און אין גאנצן אן אונדזעריקער.
פאר װאס האסטו פארלאזט דײן משכן,
דײן קלײן געצעלט.
און אװעק צו װערן דער גאט פון א װעלט?
זײנען מיר געװארן דײנע זינדיקע קינדער,
די זײלן־שאקלער ,װעלטן־צינדער.
דאס ביסטו פריער פון אונדז געװארן א יי,דישער אינטערנאציאנאל.
מיר זײנען דיר נאכגעגאנגען אין דער װעלט,
ראטעװע זיך און קום מיט די עולים
צוריק צו א קלײן לאנד,
װער װידער דער יי,דישער גאט.

