We acknowledge Gilles Rozier and the Paris TimTam, for permission to reproduce several of
the following poems of Marina Alexeeva, a professional translator and interpreter in Paris.
Though Marina came to Yiddish only in adulthood she writes her poetry in Yiddish. An
admirer of Reyzl Zykhlinska, she intends to translate her poetry for this site.

מאַרינאַ אַלעקסעעװאַ איז געבױרן געװאָרן אין לענינגראַד )הײַנטיקן סאַנקט־פּעטערבורג( אין  1968און פֿון
 1992אָן װױנט אין פּאַריז .זי האָט געענדיקט די אָפּטײלונג פֿון געאָרגאַפֿיִע און ביִאָלאָגיִע באַם לענינגראַדער
פּעדאַגאָגישן אינסטיטוט און די קאָנפֿערענץ־דאָלמעטשערײַ אָפּטײלונג בײַם װעסטמינסטער־אוניװערסיטעט אין
לאָנדאָן .זי אַרבעט װי אַ דאָלמעטשערין און איבערזעצערין און זעצט פֿאָר זיך צו לערנען די ייִדישע שפּראַך און
ליטעראַטור אין מעדעם־ביבליִאָטעק אין פּאַריז.

ביבליִאָגראַפֿיִע:
"דער ייִדדישער טעם־טעם" נומער  ,64מאַיִ  ,2008מעדעם־ביבליִאָטעק ,פּאַריז
"גילגולים" נומער  ,2יאַנואַר  ,2010מעדעם־ביבליִאָטעק ,פּאַריז

Bibliografye:
der yiddisher tamtam n. 64, mai 2008, medembibliotek, pariz
gilgul|im n. 2, yanuar 2010, medembibliotek, pariz

איך רעד
איך רעד ,און פֿון רעדן
װאַקסט אַ װײַטקײט.
אַ צעשײדונג
פֿון צװײ אַ מאָל
איבערגעפֿלאָכטענע שטימען
נעמט אָפּ אײן װאָרט
נאָך אַן אַנדערן.
און איך שװײַג,
איך שװײַג מיטן מױל
אָנגעשפּאַרט אין דײַן אױער
און איך זע ,װי דײַטלעך אין אונדז
גרױען די מײַלשטײנער.

אין פּאַראַדזשאַנאָװס הױז
שלעפּ מיך אַרײַן
אין דער װעלט פֿון פֿאַרגלאָצטע קולות
און אײביק פֿאַרחידעשטע פּנימער,
מאָל מיך אױף אַ לײַטער
אַ הױדעװדיקן
צװישן די בלױע זײַדענע בערג
און װען דער אַלטער צעריסענער פֿאָרהאַנג
איבער די װאָלקנס
װעט זיך אױפֿהײבן,
לאָז מיך אַרױס
מיט די ערשטע גלעזערנע טראָפּנס רעגן
װעלכע װעלן דערפֿון געבױרן װערן
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דער גרױסער טאָג
דער גרױסער טאָג
האָט פֿאַרקרימט דאָס מױל,
פֿאַרקנײטשט דעם שטערן
און איז שטײן געבליבן
פֿאַר אַ קופּע
געל־רױטע בײמער,
אָנגעזאַמלטע דורך עמעצן נעבן דעם האָריזאָנט.
אין משך פֿון זײַנע לעצטע שעהען 
נאָך עטלעכע װײכע שריט –
װעט ער זיך פֿאַרװאַנדלען
אין אַ זעמדל
אױף אַ זײַט װעג
און װעט שנעל אַנטשלאָפֿן װערן.

מען שרײַבט אַ ליד
הײַנט האָט מען גענומען
דעם קײַלעכדיקן קלאַנג ־
ער איז געקומען פֿון דרױסן ־
און מ'האָט בײַ אים זיך אױסגעװאַרעמט די הענט;
אױף די פֿאַרפֿראָסטיקטע פֿענצטער
האָט מען לאַנג ,לאַנג געשריבן
און געצײכנט
ביזן פֿאַרנאַכט
מיט די אױסגײענדיקע שײַן־פֿלעקן
אױף די שפּיצן פֿינגער.

אַ מתּנה
דער זײגער,
דאָס אײַזערנע הערצעלע,
װי לײַכט איז צו טראָגן
אױף דער נאַקעטער האַנט
דײַן שפּור און דײַן שאָטן,
דײַן נאָמען,
װי לײַכט ־
און װי שװער איז דער רעשט.

נעכטן
נעכטן
האָב איך געחלומט
װעגן דײַנע טריט,
די לאַנגע שורות טריט.
די אומענדלעכע שורות טריט,
און אַז דערפֿון בין איך אַ פּינטל.

לאָמיר רעדן
לאָמיר רעדן
מיטן קומענדיקן טאָג,
װעלכער שטײט אַנטקעגן אונדז
פֿון יענער זײַט פֿענצטער,
לאָמיר אים אױסהערן ביזן סוף,
ביזן לעצטן "יאָ" אָדער "נײן".
אײדער ־ מיטן בלאַסן שמײכל ־
ער קערט זיך אָפּ און שװימט אַװעק.

אַ געזעגעניש
לאָמיר איבערפֿירן די צײַט ־
אַרױס פֿון דער דירה.
מיט איר דורכזיכטיקן,
דרעמלענדיך גוף
אױף די הענט
לאָמיר זיך אָפּשטעלן
אױפֿן שװעל ,ניט נענטער,
ניט װײַטער
פֿונעם אָפֿענעם ,ברײטן שפּיגל־פּנים
אינעם קלײנעם אַרײַנגאַנג
אָנגעשטאָפּט מיט אַלערלײ װאַליזקעס,
זעק און קעסטלעך.
טאָ זעסטו ־ פֿון אונטער די פֿיס
הײבט זיך אָן די גראָדע ליניִע
און ,שלאָפֿנדיק ,ציט זיך אױס די צײַט
מיט קױם אױסגעשעפּטשעטן װאָרט
אָדער אַ נאָמען.

