
 ַא טָאג צווישן קרַאנקע

 

מט ַאמָאל ַאריין ַא טָאג מיט בלָאע אויגן ווי ַא נַאכט,וק  

ווַאגן, ושעמט ער זיך צ –ן אים ואון ווייל די פירהַאנגען זענען ווייסער פ  

מט ער נָאענט צי ליידנדיקעונקל קוע שווַאך און טיגָאר ּפַאווָאל  

מקלָארע פרַאגן...וא-שטיל ומט צוענטפער קווי ַא שווַאכער שטילער   

 

שטרַאלן אין הַארצן ליגן ווי שטיקלעך שטערן, ,ווייסע שטיקער פַאלן  

 נָאר טָאג אין שטַאמלענדיקער טרייסטער, ווייל ער איז ַאליין אויך קרַאנק,

זשע ליידט ער: מָאגן? הַארץ? נירן? לעבערן...-קלערן קרַאנקע, ווָאס  

און דרימלען ווי שָאטנס, דרימלען לַאנג - -טערס צזיך ווָאס פינאון דערמָאנען   

- - -און דרימלען ווי שטָאטנס און דרימלען לַאנג   

 

.ן גרויזַאמען קלַאנגונג איז פָארכטיקער גַאנג פוצלוּפל  

 

ן ווַארפט גרויל אויף דער ווָאגוווי קיּפערנער גלָאק גיט הַאסטיק ַא קלָאג א  

-יה: ַאן דער רופ  

הייבט זיך אויף: םברעלָאף פַאלט ַארָאפ און ש  

–! ואוו –ברענט ַא  אווו  

טיקט ַא קלָאגס  ערנער גלָאק ַאזוי האוּפווי ק  

 אין הערצער ַא צענדליק לָאזט זיך גַאלָאּפ

ם חולה, ווָאס זָאגט: כ'הָאב איבער מיין קָאפוצ  

 אין חלום געזען, יָא יידן, געזען

 ַא רעגנבויגן.

ערן.ה ַאלע  

 אויגן אויפגעברָאכן, דרימלעניש צעשניטן, ווי מיט שערן,

 ַאלע ווַאכן, שווייגן, הערן.

-ַא טרַאכט,  סן, טָאמער גיט זיך ווָאָאט ואון שרעקן זיך ַא ריר צ  

 נָאר איינער מיט ַא לעבער ווערט געלער נָאך און לַאכט:

ז א בייטש,דנוא ףרבותי, עס גייט אוי  



ייטש:ַאזַא מין חלום איז דער ט  

 גווַאלטָאוונער טויט!

 

–דָאס איז עס, דָאס!   -אוי  –יָא  -ַאזוי? –ַאך -  

 מען זעט אים שוין, ער זיצט זיי אויף דער נָאז

 און אויף די אויגן די צעפלַאצטע, ווי ַא גלַאנץ

–זעצט זיך אויף צעהַאקטן גלָאז   

 דער טויט.

 

ַאלע פיר עקן.נקלט אין ודערשרָאקן און ט ּפקט דער טָאג זיך ָאור  

 עס טרָאגן די ווָאלקן געשטָארבענע קינדער אין בלעכענע בעקן.

צנס פויסט הָאט די זין איינגעקוועטשט און צעריבן אויף מעל,עעמ  

ענסטיש און העל.ּפגעש –פַארנַאכט?  ?גינען? הַאלבטָאגַאאיז איצט: ב או  וו  

מען קָאן גָארנישט זען: עס גייען די ווייען און קיינער קָאן זָאגן זַא  

שטעכעניש ליגט: אין זייטן, אין נירן, אין הַארץ צי אין מָאגן? אווו  

 ַאז מען קען גָארנישט זען, דער טָאג איז ַאנטלָאפן אין אלע פיר עקן

-ן: ל מיט פלעקופאר טיגער געהילטן אין פעל פ –אויס מורא פאר וועלט׃   

, ווי מילץ, ווייסע, ווי מַארך און גרינע ווי גַאל...ָאען בלעעס הענגען די שעה  

 עס שטייען, ווי בלינדע די ווענט אין דעם זַאל,

ן זען, ווָאס וועט געשען: איז טָאג ַאצינד, איז נַאכט?...עווער ק  

 און איינער מיט ַא לעבער ווערט געלער נָאך און לַאכט:

איז: גווַאלטָאוונער טויט. רעגנבויגןַא געזען אין שלָאף   

----------------------------------------------------------------------------  
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