
  דער אײביקער מחיצה ַײב
  
  א
  

  עז, שײןװאומרויק, נער
  הוליעט

  רוןּכערד פון זֿפדער 
  רץ.ַאן הַײרום אין מַארום און ַא
  

  ט.ױלּפטַײריבער דעם צַאער קען ניט 
  
  ילד,װ
  גיק,ױסױגר
  זט ער קײנעם ניט צו.ָאל
  

  קן,ָאדערשר
  ן,ּפמטע ליױרשַאֿפמיט 

  ז איך זיך ניט צוָאל
  צו זיך.

  
  ב.
  

  ע.ַאװיל קֿפכ'טרינק צו 
  ײס עס.װכ'

  ך ניט.ָאאון עס העלפט ד
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieczna przegroda 
 
A. 
 
Niespokojny, nerwowy, piękny 
harcuje 
koń pamięci 
w kółko w kółko po moim sercu. 
 
Nie może wziąć przeszkody. 
 
Dziki, 
wielkooki, 
nie dopuszcza do siebie nikogo. 
 
Przestraszona, 
ze spierzchniętymi ustami, 
nie dopuszczam siebie  
do siebie. 
 
B. 
 
Piję za dużo kawy. 
Wiem o tym. 
Ale to przecież nie pomaga. 
 
W zimowe wieczory 
zaczyna padać; pada. 
Krople jak klapsy 
uderzają w głowę 
z tępym dudnieniem. 
To, co dokoła, znika - 
zalewa mnie 
wytrysk lawy. 
Duszę się  
złapana w pułapkę 
własnego snu. 
Kawy?! 
 
Piję za dużo. 
I to nie pomaga. 
 
 



  זומער.
  גינענס.ַאב
  ר, קילָאך קלָאנ
  רגלײבט דער הימל.ַאֿפ

  רָאאיך קעם זיך די ה
  לט.ַאער װאון 

  ע.ּפַאװונדן די גוטע װרשַאֿפ
  .ָאדי שײנע ניט

  
  ג.ָאײן. ניט קלװניט 
  ן.ָארבעטשיך טו ַאדי 

  ר,ַארט, דו נװַאעס 
  ף דיר!ױג אָאט ַא
  רמעג:ַאֿפ ַארַאס

  קינד, ַארט װַאעס 
  נד, ַײרֿפ ַא
  הימל. ַא
  
  ─ ר ָאנ
  עט ניט שמײכל,ַײמער סע סטָאט

  ─  ױצוטר- דו- שכל, איך
  ן!)ֿפרַאדַאל עס ניט בָאגרײט איך (מע ז

  עַאװעלע קּפטע ַא
  אונדז בײדן.

  
  ג.
  

  ײניקער.װײניקער און װלץ ַאכ'רעד 
  גן.ָאס צו זװָאלץ זעלטענער ַאב ָאכ'ה

  ןַארַאֿפם ױן קױאון ש
  עמעןװר ַאֿפ

  עמעןװמיט 
  ילו.ֿפַאצו שטומען 

  
  מיר ַײערן בױבער די אָא
  ...װקטיַאנען געבליבן ַײז

  יצן זיך.ּפזײ ש
  נראהדיקע -נגע, אינוַאזײערע ל

  יברירן.װנטענעס ַא
  טימיסטן!ָאּפערן ױא

  ערט.װערטערװן אין בזײ גלײ
  זָאאון ר װיַאערן, נױא

  ר קענען הערן.ָארף נַאמײנען: מע ד

Lato. 
Poranki. 
Jeszcze jasne, chłodne 
ufne niebo. 
Czeszę swoje włosy. 
I starzeję się. 
Zniknął dobry paw. 
Śliczny. 
Nie ma. 
 
Nie płacz. Nie użalaj się. 
Włóż robocze buty. 
Czeka, głuptasie, 
na ciebie dzień! 
Jaki to skarb - 
czeka dziecko. 
przyjaciel, 
niebo. 
 
Ale - 
jeśli zabraknie uśmiechu, 
rozumu, ja-ty-zaufania – 
szykuję (oby nie było potrzeba!) 
garnuszek kawy 
dla nas obojga. 
 
C. 
Mówię coraz mniej. 
Coraz rzadziej mam coś do powiedzenia. 
I już ledwo 
dla kogo 
z kim 
nawet milczeć. 
 
Ale moje uszy 
pozostały czynne... 
Nastawiają się. 
Ich długie czujne-niewidoczne  
anteny wibrują. 
Optymistyczne uszy! 
Wierzą w wartość słów.. 
Naiwne i różowe, uszy 
sądzą: trzeba jeszcze umieć słuchać. 



  רקלערט ַאֿפ
  רכטָארהֿפַאאון 

  םױק -םױף איך קַײֿפרַאֿפ
  עריקס.ױטר-רײלעךֿפ ַא
  
  ד.
  

  לעכדיקן, גלעזערנעםַײק אין 
  עלטקרוגװ
  לױס מָאך דַארמַאֿפן איך און ֿפע
  לע.ַאי װ ױזַא

  לט איךַאלע הַאי װ ױזַאאון 
  זָאסן מיט דער נױנשטָאאין אײן 

  כטיקע מחיצהױל- יגלּפדי ש
  רום.ַאסגעבענקטן ױצום א

  
  גוט.
  ײטיק גוטװביז 

  רן זיךַאערישע שֿפס שטיָאד
  עדערןֿפ֦ לוסֿפס פון יונגע ַײרקן שמַאמיט שט

  .דער אײביקער מחיצה ַײב
  

  בלעזלעך- סערװַא-מיט-לופט
  ערלען זיך.ּפ
  עק.ַאװף און ױרַא
  
  ן איךֿפע

  לױס מָאך דַארמַאֿפאון 
  לע.ַאי װ ױזַא
  

  נדער די אײגענע בלעזעלעך.ַאװּואיך ב
  י שײן!װ
  רגעסֿפַאכ'

  ג:ָאי ַאז, ָאל ַארײלעך ֿפאון גיב זיך 
  ס!ױרַאף, ױרַאעק, ַאװ

  
  טַאּפרעלע צעקלַאלדנָאג ַאז ַאאון 

  ─ז  ָאסדר די נּכ
  ס?װָאאיז 

  
  1972ריל ַאּפ
  

Zamyślona 
i zagubiona wsłuchana  
pogwizduję cichutko  
wesoło--smutno . 
 
D. 
W krągłym, szklanym 
dzbanoświecie 
otwieram i zamykam usta 
tak jak wszyscy. 
I jak wszyscy wciąż  
trafiam nosem 
w lustrzano-przejrzystą przegrodę 
przed wytęsknionym wokół. 
 
Dobre. 
Aż do bólu dobre 
zabawowe otarcie się 
silnym głaśnięciem młodych piór 
o wieczną przegrodę. 
 
Powietrze-z-wodą-bąbelki 
perlą się. 
w górę i precz. 
 
Otwieram więc  
i zamykam usta 
tak jak wszyscy. 
 
Podziwiam własne bąbelki . 
Jakie piękne! 
Zapominam 
i wesoło puszczam się biegiem, pędem 
daleko, w górę, precz! 
 
A jeśli złotogłup rozbija 
sobie zawsze nos – 
to co z tego? 
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------------------------------------------- 
Tłum. Bella Szwarcman-Czarnota, 2014 

  


