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Introduction: Moyshe-Leyb Halpern (1886 –1932) was born in Zlochov,         

Eastern Galicia and moved to Vienna at the age of twelve to study art. Having immersed                

himself in German literature and thought he returned home in 1907 and tried his hand               

at writing Yiddish poetry. A year later he fled to America to dodge the draft, settling in                 

New York. Halpern made a name for himself with his collections in nyu york (selections               

from which were translated by Kathryn Hellerstein as In New York: a Selection, Jewish              

Publication Society of America, 1989) and Di goldene pave, exploring the satirical and             

the grotesque with his signature blend of furious pessimism and morbid humor.            

Following Halpern's death of a heart attack at the age of forty-six, his work continued to                

make waves in the form of two posthumously published volumes. 

“Di Balade fun mayn umet” is taken from the 1954 edition of Di goldene pave and                

is presented here alongside Shapiro's course, inventive translation.   
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My Tale of Woe 

 

 

It’s all very sad, dear brothers.  

Hirsh Leybl, my uncle, the soapmaker  

Is dead already thirty three years.  

And as we all know – no offense  

He always was the kind of eater  

There won’t be a bit  of Giant Ox  

Left over for us. But he agreed,  

It was a bellyfull.  

 

Now  if you want some Leviathan  

My grandmother's first husband  

Has surely eaten it all by now.  

He was a complete sweetheart, to hear grandma tell it. 

He even used to bless the goyim,  

But once, over a bit of fish with horseraddish  

He almost murdelized a guy  

At his father's second wedding. 

 

Now about the Wine of Creation – about things like that  

Better to say nothing.  It'll only ruin your tongue.  

I hear from back home that my wet nurse,  

Fat blonde Mariosha, is also dead.  

So unless the Wine up there flows  

In a trough as wide as the  sea –  

But even then it’s as hard to believe  

A dame like her’d leave any. 

 

It's all very sad, dear brothers.  

Couldn't you just kick yourself in the ass  

For being such a fool  

And letting them beat you to it?  

But my cousin, who lives in my attic  

When he hears such talk he tells me off for it. 

He says, You can’t – he says – you can’t drop dead  

Before you die.  It’s just not possible, he says. 

 

And my cousin, you have to, you’ve got to believe him.  

He’s fallen from the attic nine times already.  
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Fallen downstairs.  Nine times.  

You'd think the whole house came crashing down.  

And on top of that, he’s really not in good health.  

He has water on the brain, poor thing. 

 

And from this you see once again  

That as long as you've got two good limbs  

You’ve got to keep slogging away on this earth.  

Take my son, my little one.  

You'd think he was sitting in his own little stream  

Screaming his head off, as if trying to talk to a drowning goy.  

Of course his little belly hurts  

My child. My precious one. 

 

But what do you expect when he eats axel grease?  

Or pieces of leather. And if he should find  

Dried out bark, for him, that’s a feast day.  

I suppose it could be, he’s playing tricks on us  

Like Itzke the Bolshevik, my brother-in-law.  

That guy swallows whole countries  

Like a magician swallows iron. 

 

But that guy isn't afraid of anything.  

What does he care – so he says – what thou shalt not.  

When he gets to heaven – so he says – 

He’ll be a serial trouble-maker 

They’ll just about faint. 

And there'd better be milk for this cereal.  

If not – so he says – he'll sit down  

And milk God’s own mother's tits. 

 

It used to be, from talk like that, even a demon’d  

Run away, scared of a heart attack.  

But now nobody cares. 

Such times.  Just yesterday, down at the seashore  

A guy, waving his arms, crazy as the wind  

Maintained quite stubbornly, that the sun  

Is nothing other than God’s golden backside  

That he shows us every evening at sunset. 

 

Everything’s gone catty-wampus.  

My neighbor Zarkhi is re-working the liturgy.  

He thinks it will help the world  

If he takes out the “He” after “Blessèd be”  

And puts in a “Me.” 
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And already – to his great joy – he’s ordered  

Blessings of the finest sort  

From the firm of Littleman, B. Sogood & Moveover. 

 

But one way or another, asleep all the while 

Like a wood chopper, exhausted, with  

His head on his fist and his fist on his ax  

This whole sick broken world sleeps on.  

And the old hag, life, gathers scraps in a sack  

And the bear – it’s the story God gives out  

To distract children crying for food. 

 

And the Court Fool plays with his cap and his bells  

Like a cobbler with his hammer and his pegs  

And the Golem and the Poet  

Run through every back alley  

Screaming the poem about the golden peacock  

And  the land is holy.  

And Adam’ll swallow whatever Eve’s handing out,  

Even if it’s horseshit. 
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 די בַאלַאדע ֿפון מַײן אומעט
 
  

 ַא ּכלל, עס איז אומעטיק, ליבע ברידער.
 הירש־לײבל, מַײן ֿפעטער, דער זײֿפן־זידער

 איז טױט שױן דרַײ און דרַײסיק יָאר
 און ער, װי מיר װײסן, איז דָאך געװען

 קײן עין־הרע ַאן עסער טַאקע, —
 איז ַאװדאי ֿפון גַאנצן שור־הבר

 איבערגעבליבן ֿפַאר אונדז ַא מּכה —
 שױן ָאּפגערעדט ֿפון געֿפילטער קישקע.

 
 װָאלט מען כָאטש געהָאֿפט אױף דעם לוױתן,

 הָאט אים מַײן בָאבעס ערשטער חתן
 שױן ַאװדאי אױֿפגעגעסן ַאלײן.

 געװען ַא דימענט, װי מַײן בָאבע דערצײלט,
 ער ֿפלעגט ַאֿפילו די גױים בענטשן,
 נָאר צוליב ַא שטיקל ֿפיש מיט כרײן

 הָאט ער אײן מָאל שִיער נישט געקױלעט ַא מענטשן
 בַײ זַײן טַאטנס צװײטער חתונה.

  
 װעגן ײן־המשומר — װעגן ַאזױנע זַאכן

 איז שױן בעסער די צונג זיך נישט קַאליע מַאכן —
 (די בלָאנדע גרָאבע מַאריַאשע, מַײן ַאם,

 װי מען שרַײבט ֿפון דער הײם, איז אױך שױן טױט) —
 סַײדן דער ײן־המשומר ֿפליסט אױבן

 אין ַא מולטער, ַאזַא װָאס איז גרױס װי דער ים.
 נָאר ַאֿפילו דעמָאלט איז שװער צו גלױבן,

 ַאז ַא גױע זָאל עּפעס איבערלָאזן.
 

 ַא ּכלל, עס איז אומעטיק, ליבע ברידער,
 עס קומט אױס, כָאטש לײג זיך ַאלײן ַאנידער

  און שמַײס זיך, װָאס דו ביסט געװען ַאזַא נַאר
 און געלָאזן זיך ֿפַארלױֿפן דעם װעג.

 כָאטש מַײן קָאזין װָאס װױנט בַײ מיר אױֿפן בוידעם,
 װען ער הערט מיך רײדן — שטרָאֿפט מיך דערֿפַאר:

 מען קען נישט — זָאגט ער — שטַארבן קודם,
 אײדער מען שטַארבט.  ס'איז נישט מעגלעך, זָאגט ער,
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 און מַײן קָאזין דַארף מען, מוז מען גלױבן.
 ער איז דָאך ַאלײן שױן ֿפון בױדעם אױבן

 ַארונטערגעֿפַאלן ַא מָאל נַײן, —
 און דװקא אין מיטן נַאכט, װען ער שלָאֿפט,

 ֿפַאלט ער ַאלע מָאל ַארונטער.
 עס דַאכט זיך שִיער, ַאז דָאס הױז ֿפַאלט אַײן

 און צו דעם איז ער גלַאט נישט קײן געזונטער,
 ַא װַאסערקָאּפ הָאט ער, נעבעך.

  
 נָאר ֿפון דעם איז דָאך צו זען װידער

 ַאז װי לַאנג מען הָאט ַא ּפָאר גַאנצע גלידער
 דַארף מען זיך, הײסט עס, ּפלָאגן אױף דר'ערד.

 ָאט נעמט מַײן זונעלע טַאקע – זעט,
 זיצט, דַאכט זיך אין זַײן אײגענעם טַײכל

 און שרַײט, ַאזױ װי ער װָאלט זיך ֿפַארהערט
 מיט ַא גױ װָאס טרינקט זיך: ַאװדאי דָאס בַײכל

 אים טוט װײ — מַײן קינד, מַײן גָאלדנס.
  

 נָאר װָאס איז דער װּונדער, ַאז שמירעכץ ֿפון רעדער
 עסט ער שױן, ָאדער גלַאט שטיקער לעדער,

 ֿפַארדַארטע בױמקָארע ַא שטיק
 װען ער דערטַאּפט — איז יום־טוֿב בַײ אים.

  ער װעט נָאך, קָאן זַײן, ַא מָאל קונצן װַײזן,
 װי מַײן שװָאגער איצקע דער בָאלשעװיק.

 יענער שלינגט דָאך גַאנצע לענדער
 ַאזױ װי ַא שװַארצקינצלער שטיקער אַײזן.

  
 נָאר יענער שרעקט זיך שױן טַאקע ֿפַאר גָארנישט

 און אים ַארט נישט — זָאגט ער — װָאס מען טָאר נישט.
 װען ער װעט — זָאגט ער — אין הימל ַארַײן,

 װעט ער זײ ֿפַארקָאכן ַא קַאשע דָארט,
 ַאז סע װעט זײ ֿפינצטער װערן אין די אױגן.
 און אױך מילך צו דער קַאשע װעט מוזן זַײן,

 אױב ניט — זָאגט ער — װעט ער זיך זעצן זױגן
 אױֿפן שױס בַײ דער מַאטקע בָאזשע ַאֿפילו.

  
 ֿפון ַאזױנע רײד װָאלט ַא מָאל ַאנטלָאֿפן

 ַא שד – אױב אים װָאלט נישט דער שלַאק געטרָאֿפן.
 הַײנט מַאכט מען זיך ָאבער גָארנישט דערֿפון —

 ַא צַײט ַאזַא.  ָאט נעכטן בַײם ים
 הָאט אײנער מיט הענט װי משוגענע װינטן

 זיך אַײנגעשּפַארט דװקא, ַאז די זון
 איז נישט ַאנדערש — דעם בוראס גָאלדענע הינטן

 װָאס ער װַײזט אונדז ַאלע ֿפַארנַאכט ֿפון אױבן,
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 נָאר עס גײט דָאך ַאלצדינג קידער־װידער:
 ָאט — מַײן שכן זרחי מַאכט איבער דעם סידור,

 ער מײנט צו העלֿפן מיט דעם דער װעלט,
 װָאס ער מעקט דעם ַאּתה נָאך ברוך אױס

 און שטעלט ַארַײן ַאן ָאנכי דָארטן.
 ער הָאט שױן אױך — ֿפרײט ער זיך — בַאשטעלט

 ברכות נַײע ֿפון די ֿפַײנסטע סָארטן
 בַײ דער ֿפירמע מענטשל זַײמױכל רוקזיך.

  
 נָאר, ַאזױ צי ַאזױ, — דערװַײל שלָאֿפט װידער

 ַאזױ װי ַא הָאלצהעקער ַא מידער
 מיטן קָאּפ אױף דער ֿפױסט און אױף דער הַאק

 ַא גַאנצע קרַאנקע צעברָאכענע װעלט.
 און די ַאלטע בָאביצע — דָאס לעבן,
 קלַײבט װידער שּפענדעלעך אין זַאק

 און דער בער — די מעׂשה װָאס גָאט הָאט געגעבן
 צו ֿפַארשּפילן קינדער, װָאס װײנען עסן, —

 
 און דער הױֿפנַאר שּפילט זיך מיט מיץ און גלעקלעך

 װי דער שוסטער מיט זַײן הַאמער און ֿפלעקלעך;
 און דורך ַאלע הױֿפן הַאנט אין הַאנט

 גײט זיך דער גולם מיטן ּפָאעט
 און זײ שרַײען דָאס ליד ֿפון דער גָאלדענער ּפַאװע

 און דָאס ליד ֿפון דער הײליקײט ֿפון לַאנד.
 און ָאדם — אױב נָאר אים דערלַאנגט דָאס חווה,

 ֿפרעסט ער, װען ס'איז ַאֿפילו שטַאלמיסט — — —
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