
 בַאלַאדע װעגן בעטלערס אין ַא װינטערדיקער נַאכט
 

 אין דער טיפער קלָארער נַאכט
 ײן,איז ַא שטורעמװינט ַאר

 זע טרָאּפנס סםבײ-װי שטערבלעך
 אין ַא שײנעם בעכער װײן.

 
 ײןאיז ַא שטורעמװינט ַאר 
 אין די מײלער פון די גַאסן, 
 אין די העלדזער פון די קױמנס. 
 איז ַארָאּפ ַא טױט ַא בלַאסער. 

 
 עם מַארך ַארױסגעזױגן און ד

 פון דעכער און פון טרָאטוַאר,
 ליגט די װעלט שױן אױסגעצױגן

 ַארט.טיש בלָא פַארש'ינןמנ-בר
 

 בלױז צװײ לעבעדיקע שטײען 
 מיט אױסגעשטרעקטע דַארע הענט. 

 
 נָאר װער װעט שענקען ַא נדבה?

 איר פַארמעגן  ─די נַאכט איז ָארעם  
 ;ליגט פַארגליװערט אױף די װעגן

 ,ַאלץ פַארלָארן  ─ָארעם   די נַאכט איז
 אפילו דער הימל איז געפרױרן...

 
 געבליבן איז ַא זײל פון חושך 
 פע װענט,טײאון געשטײנערט ש 
 און צװײ לעבעדיקע שטײען 
 מיט אױסגעשטרעקטע דַארע הענט. 

 
 הָאבן ָאּפגעװַארט ַא טָאג,

 ָאּפגענַארט די קלָאג:הָאבן 
 "הונגער אונדזער, עלנט אונדזער

 ַאנטלען.מ-זעסט שּפַאצירן פָאקָא
 פוטערס, קַארַאקולן, -מַאלּפע

 ביטער מזל, װעסט בַאקומען
 "עלער זוּפ ַא פולן.טנָאך הײנט ַא 

 
 נָאר רײכע זענען װײס און קַאלט, 
 ;רײכע זענען װי דער שנײ 
 שיט זיך טרױער אױף די בעטלערס, 
 שטיקער אומגליק שטײען זײ. װי  

 
 צװײ גריבער. מיט װיסטע אױגן װי 

 נג ַאריבער.עס איז דער טָאג שױן לַא
 זײ װײסן נישט װו אײן, װו אױס,

 און די נַאכט איז פרעמד און גרױס
 .אדם נישט צו זען-ַא בן



 ָאס װעט, גָאט, מיט אונדז געשען?"װ"
 

 און עס ענטפערט קײנער, קײנער. 
  שטומקײט. גליװער. ברירות. פיבער. 
 חלשטדי נַאכט הָאט שטיל ַארײנגע 
 אין די ָארעמס פון ַא שטורעם. 

 
 און עס ענטפערט קײנער, קײנער.             
 בעטלערס קלַאּפן מיט די צײנער,             
 װי עס קױלערן זיך שטײנער             
 פון ַא בַארג ַארָאּפ...ערגעץ              

 
 און זײ קלַאּפן מיט די צײנער,

 און דָאס מױל װערט אױסגעדרײט,
 און ַא שמײכל פרירט און שנײדט

 ּפן.בלױע לי-אױף די מילציש
 

 און ַא שמײכל װַאקסט פונַאנדער זיך 
 און ַא שמײכל װערט צעברױזט: 
 פון די אױסגעצײכנטע מײלער 
 װי פון פינצטערע תהומות 
 גײט געלעכטער װי געװיטער, 
 עס קָאכט אײן בעטלער צו דעם צװײטן: 

 
 "זעסט,

 אין דער טיפער, קלָארער נַאכט
 ַארײןװינט איז ַא שטורעמ
 יפטזע טרָאּפנס גבײ-װי שטערבלעך

 עם בעכער װײן.     ײנאין ַא ש
 איז ַארָאּפ ַא טױט ַא בלַאסער

 ַארױסגעזױגןאון דעם מַארך 
 ,ןפון דעכער און פון טרָאטוַאר

 ליגט די װעלט שױן אױסגעצױגן
 ַאר.טמינן, איז ש-איז ַא בר

 זעסט, אין הײזער שטײנערנע
 הָאבן מענטשן זיך בַאגרָאבן,

   ─ברענען  , די הױכע פענצטער טזעס
 ;מס צוקָאּפנס ליכטלעך בײ ַא

 נָאר מיר לעבעדיקע שטײען
 נָאר מיר צװײ."

 
  * * * 
 

 הערט די נַאכט: ַא בעטלער לַאכט.  
 הערט די ערד און װיקלט אײן 
 טיף איר ּפנים אין ַא װינט, 
 ַא מענטש װָאס ליגט און װײנטװי  
 און פַארנורעט זיך אין קישן... 

 



 נָאר אין הימל רײסן זיך
 ןפונַאנד צװײ װָאלקנס. און ַא שטער
 גלַאנצט ַארָאּפ און קושט דָאס לײב

 פון ָארעמע װָאס שטרַאלט ַארױס
 בגדים. טרַאנטעטע דורך צע
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