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איבערגעזעצט: לייב ניידוס
ס'איז אינמיטן נאַכט געוועזן, כ'הָאב מחשֿבות־ֿפול געלעזן 

אַלטע־אַלטע ֿפָאליאַנטן, ווָאס גערוט הָאבן ֿפאַר מיר; 
כ'בין ֿפון טרוים געווען געֿפאַנגען, ס'זענען קלאַנגען באַלד דערגאַנגען 

נישט קיין קלָארע ווַײטע קלאַנגען, ווי אַ קלאַּפן אין מַײן טיר; 
„ס'מוז געוויס ― הָאב איך געמורמלט ― קלאַּפן שטיל אַ גאַסט אין איר, 

ס'קלאַּפט אַ גאַסט געוויס אין טיר“. 

איך ֿפאַרגעס נישט יענע שעה מער... איך געדענק ֿפון האַרבסט דעם יָאמער, 
אין קאַמין געטלִיעט קוילן הָאבן, לויכטנדיק ֿפאַר מיר... 

ווי דערוואַרט הָאב איך דעם מָארגן! נָאר אומזיסט: ס'הָאט ווער דערווָארגן 
יעדע טרייסט ֿפאַר מַײנע זָארגן, יעדן ענטֿפער וועגן איר, 

מַײן לענָארן, ווָאס ֿפלעגט אַלע איבערשטַײגן מיט איר ציר, 
מיט איר שיינקייט, מיט איר ציר.... 

און ֿפון ּפורּפורנע ּפָארטיערן ֿפלעגן שָארכן זיך דערהערן, 
און די שָארכן ֿפלעגן שרעקן מַײן צערעגטעס האַרץ אין מיר; 

כ'הָאב געשּפילט מיט אַ נחמה שרעק און אומרו ֿפון נשמה: 
„ס'וואַנדערט אום אַ גאַסט, מסּתמא, און ער קלאַּפט צו מיר אין טיר, 
ס'בעט אַ גאַסט, אַ שּפעטער, ָאּפרו אין דער שטילער נאַכט בַײ מיר, 

ס'קלאַּפט אַ גאַסט צו מיר אין טיר“. 

און מיט צווייֿפל האַלב באַזיגטן, מיט מַײן ּפחד מיין דערשטיקטן 
הָאב איך שטיל געזָאגט: „זַײט מוחל, ס'איז געווען אַײך וואַרטן שווער! 

„כ'הָאב געקלערט מַײן אויג ֿפאַרמאַכן, און ֿפון קלאַּפ ֿפון צוֿפיל שוואַכן 
נישט געקענט הָאב איך דערוואַכן,“ ― און איך עֿפן אויף די טיר 

נאַכט אַרום און גָארנישט מער. 

כ'בין ֿפאַרוווּנדערט שטיין געבליבן מיט אַ בליק ֿפאַרגליווערט־טריבן, 
ֿפול מיט טרוימען, מיט חלומות ― ווַײט ֿפון ערדישן באַגער; 

ס'הָאט די נאַכט קיין קלאַנג ֿפאַרלָארן, נישט געשענקט קיין ענטֿפער קלָארן 
נָאר דעם נָאמען ֿפון לענָארן הָאט אַרויסגעמורמלט ווער; 

דָאס הָאב איך שטיל געֿפליסטערט, און דָאס עכָא באַלד נָאך מיר 
עכָא נָאר, און גָארנישט מער. 

כ'קער זיך אומעט אין מַײן חדר, ― און איך ציטער אויף: ּכסדר 
הערן ווידער זיך די קלאַנגען ָאבער קלָארער, מער און מער; 

„ס'הָאט צעברָאכן זיך אין שּפליטער עּפעס ווָאס אין דעם געוויטער, 
ס'הָאט געגעבן ווָאס אַ ציטער הינטער ֿפענצטער־לָאדנס שווער; 

ֿפון דעם ווינט, מסּתמא, שטאַמען ָאט די קלאַנגען, ווָאס איך הער, 



ס'איז אַ ווינט, און גָארנישט מער“. 

און די ֿפענצטער עֿפן שנעל איך, ― און אַ שוואַרצער רָאב ּפאַמעלעך 
קומט אַרַײן ֿפון הינטער לָאדנס, קומט אַ שטָאלצער רָאב צו מיר, 

נישט קיין נויג זיך מיט די גלידער, ווי אַ לָארד אַ שטָאלץ־סָאלידער 
ֿפָאכט די ֿפליגל אויף, אַ מידער, טוט זיך ּפרעכטיק שיין אַ ריר, 

צו ּפאַלאַדעס ביוסט ֿפאַרֿפליט ער, ווָאס געווען איז אויף מַײן טיר 
און ער זעצט זיך דָארט אויף איר. 

כ'הָאב ֿפון טרויער באַלד דערוואַכט זיך, און נישט ווילנדיק צעלאַכט זיך, 
ווען דערזען הָאב איך דעם ֿפויגל ֿפון אַן אַלטן ווַײטן דור... 

„ס'איז דַײן קָאּפ, ווי אַ צעֿפליקטער, און אַ לעכערלעכער בליקט ער, 
זָאג מיר: דָארט, אין נאַכט ֿפאַרשטיקטער, וווּ דער חושך קיניגט נָאר, 

ווי געהייסן הָאסטו דָארטן, וווּ דער חושך קיניגט נָאר? 
ענטֿפערט יענער „נעווערמָאר“. 

נָאר דער קלאַנג ֿפון ווָארט ֿפון קלָארן הָאט ֿפאַרוווּנדערונג געבָארן, 
ווַײל דער אינהאַלט ֿפון דעם ענטֿפער איז געוועזן גָארנישט קלָאר. 

און נישט איך, נישט איך אַליין נָאר, נישט געגלויבט אין דעם ווָאלט קיינער, 
אין דער גאַנצער וועלט קיין איינער, אַז אַ רָאב אַ שוואַרצער גָאר 

הָאט געזעצט זיך אויף דער טיר, און רעדט ָאן מאַטערניש און קלָאר 
און מען רוֿפט אים „נעווערמָאר“. 

און ער חזרט אַלץ מיט צָארן יענעם ענטֿפער דעם נישט קלָארן, 
און עס דוכט: די גאַנצע זעלע גיסט ער אויס אין „נעווערמָאר“. 

הָאט די ֿפליגל נישט צעלָאזן, מיט קיין ֿפעדער נישט געבלָאזן, 
און געזָאגט הָאב איך: „ֿפאַרלָאזן הָאבן ֿפרַײנט מיך לאַנגע יָאר, 

מָארגן וועט ער אויך ֿפאַרשווינדן, ווי די הָאֿפענונגען אין ווָאר!“ 
ענטֿפערט יענער „נעווערמָאר“. 

ר'הָאט געענטֿפערט גאַנץ געלונגען, און אַ שרעק הָאט מיך באַצוווּנגען; 
ר'איז געוויס געווען בַײ איינעם, ווער געקענט הָאט צרות נָאר, 
וועמען ֿפריידן ֿפלעגן ווַײכן, וועמענס ּפַײן מען קען ֿפאַרגלַײכן 

צו דעם דראַנג ֿפון ֿפרילינגס־טַײכן, און זַײן יִיאוש הָאט ער קלָאר 
אויסגעגָאסן אין אַ ניגון וועגן גליק, ווָאס וועט שוין גָאר 

נישט צעשטראַלן „נעווערמָאר“. 

און אין שטילערע מינוטן מיט אַ שמייכל אַ באַרוטן 
הָאב איך צוגערוקט מַײן שטול דאַן צו מַײן וווּנדערלעכער ּפָאר, 

און, גענויגט צום סאַמעט צאַרטן, הָאב איך אַלץ, דערֿפילט מיט וואַרטן, 
שטיל געטרוימט מַײן טרוים געגאַרטן: „ ס'איז אַ רָאב אַ שוואַרצער נָאר. 

ָאבער ווָאס־זשע לָאזט ער הערן מיט דעם שוואַרצן „נעווערמָאר“, 
מיט דעם שרעקלעך „נעווערמָאר“. 

שטיי! אַ טונקל נעמט זיך זייען, און עס דוכט זיך ֿפליגל ווייען. 
צי מיט קטורת קומט אַ ׂשרף ֿפון דעם ווַײטן הימל־כָאר? 

און אין נעּפלדיקע ֿפריידן שרַײ איך אויס: „ ֿפאַרצַײט מיר ליידן! 



ס'הייסט דער בורא ֿפון גן־עדן, ס'זָאל ֿפאַרגעסן מַײן לענָאר, 
טרינקט־זשע, טרינקט־זשע שנעל די טרייסטן, און ֿפאַרגעסט ָאן מַײן לענָאר! 

ענטֿפערט יענער: „נעווערמָאר“. 

שרַײ איך אויס אַן אומבאַרוטער: „ביסט אַ רָאב, צי אַ נישט־גוטער, 
איך באַשווער דיך מיט דעם הימל, ווָאס ֿפאַרמאַכט איז ֿפילע יָאר; 

מוזט מיך איצט דעם סוד אַנטשיידן, צי דָארט ווַײט אין דעם גן־עדן 
וועל איך זען זי נָאך אין ֿפריידן, זי ― ווָאס איז אין ּכרוֿבים־כָאר. 
זי, ווָאס דָארט אין ווַײטע הימלען רוֿפט מען שטענדיק זי לענָאר? 

ענטֿפערט יענער: „נעווערמָאר“. 

און כ'בין שרַײענד, אויֿפגעשטאַנען: שנעל אַוועק, אַוועק ֿפון דאַנען! 
קער צוריק אין דַײן מלוכה, וווּ דער חושך קיניגט נָאר, 

כ'לַײד נישט, ניין, קיין ֿפאַלשן האַרצן, ווי דַײן ֿפעדער ― אַזאַ שוואַרצן, 
ָא, ֿפאַרשווינד־זשע, גַײסט ֿפון שמאַרצן! כ'וויל דָא בלַײבן איינזאַם גָאר! 

נעם אַרויס דַײן שאַרֿפן שנָאבל ֿפון מַײן האַרץ, וווּ ּפַײן איז נָאר! 
ענטֿפערט יענער: „נעווערמָאר“. 

און ֿפון דעמָאלט ָאן ביז איצטער אין דער הייך בַײ טיר אַלץ זיצט ער, 
און דעם בלייכן ביוסט ּפאַלאַדעס קלערט ער נישט ֿפאַרלָאזן גָאר; 

קוקט געהיים ווי ער ווָאלט שּפָאטן, ווי אַ ּכישוֿפדיקער ׂשטן, 
ס'שטראַלט דער שימער, ס'ֿפאַלט דער שָאטן, ציטערט שטום שוין נישט איין יָאר, 

און מַײן זעלע ֿפון דעם שָאטן, וועלכער ציטערט נישט איין יָאר, 
וועט נישט אויֿפשטיין „נעווערמָאר“. 


