באַלאַדע װעגן בעטלערס אין אַ װינטערדיקער נאַכט
אין דער טיפער קלאָרער נאַכט
איז אַ שטורעמװינט אַרײן,
װי שטערבלעך-בײזע טראָפּנס סם
אין אַ שײנעם בעכער װײן.
איז אַ שטורעמװינט אַרײן
אין די מײלער פון די גאַסן,
אין די העלדזער פון די קױמנס.
איז אַראָפּ אַ טױט אַ בלאַסער.
און דעם מאַרך אַרױסגעזױגן
פון דעכער און פון טראָטואַר,
ליגט די װעלט שױן אױסגעצױגן
בר-מנינן'יש בלאָ פאַרשטאַרט.
בלױז צװײ לעבעדיקע שטײען
מיט אױסגעשטרעקטע דאַרע הענט.
נאָר װער װעט שענקען אַ נדבה?
די נאַכט איז אָרעם ─ איר פאַרמעגן
ליגט פאַרגליװערט אױף די װעגן;
די נאַכט איז אָרעם ─ אַלץ פאַרלאָרן,
אפילו דער הימל איז געפרױרן...
געבליבן איז אַ זײל פון חושך
און געשטײנערט שטײפע װענט,
און צװײ לעבעדיקע שטײען
מיט אױסגעשטרעקטע דאַרע הענט.
האָבן אָפּגעװאַרט אַ טאָג,
האָבן אָפּגענאַרט די קלאָג:
"הונגער אונדזער ,עלנט אונדזער
זעסט שפּאַצירן פאָקאָ-מאַנטלען.
מאַלפּע-פוטערס ,קאַראַקולן,
ביטער מזל ,װעסט באַקומען
נאָך הײנט אַ טעלער זופּ אַ פולן".
נאָר רײכע זענען װײס און קאַלט,
רײכע זענען װי דער שנײ;
שיט זיך טרױער אױף די בעטלערס,
װי שטיקער אומגליק שטײען זײ.
מיט װיסטע אױגן װי צװײ גריבער.
עס איז דער טאָג שױן לאַנג אַריבער.
זײ װײסן נישט װו אײן ,װו אױס,
און די נאַכט איז פרעמד און גרױס
אַ בן-אדם נישט צו זען.

"װאָס װעט ,גאָט ,מיט אונדז געשען?"
און עס ענטפערט קײנער ,קײנער.
שטומקײט .גליװער .ברירות .פיבער.
די נאַכט האָט שטיל אַרײנגעחלשט
אין די אָרעמס פון אַ שטורעם.
און עס ענטפערט קײנער ,קײנער.
בעטלערס קלאַפּן מיט די צײנער,
װי עס קױלערן זיך שטײנער
ערגעץ פון אַ באַרג אַראָפּ...
און זײ קלאַפּן מיט די צײנער,
און דאָס מױל װערט אױסגעדרײט,
און אַ שמײכל פרירט און שנײדט
אױף די מילציש-בלױע ליפּן.
און אַ שמײכל װאַקסט פונאַנדער זיך
און אַ שמײכל װערט צעברױזט:
פון די אױסגעצײכנטע מײלער
װי פון פינצטערע תהומות
גײט געלעכטער װי געװיטער,
עס קאָכט אײן בעטלער צו דעם צװײטן:
"זעסט,
אין דער טיפער ,קלאָרער נאַכט
איז אַ שטורעמװינט אַרײן
װי שטערבלעך-בײזע טראָפּנס גיפט
אין אַ שײנעם בעכער װײן.
איז אַראָפּ אַ טױט אַ בלאַסער
און דעם מאַרך אַרױסגעזױגן
פון דעכער און פון טראָטואַרן,
ליגט די װעלט שױן אױסגעצױגן
איז אַ בר-מינן ,איז שטאַר.
זעסט ,אין הײזער שטײנערנע
האָבן מענטשן זיך באַגראָבן,
זעסט ,די הױכע פענצטער ברענען ─
ליכטלעך בײ אַ מס צוקאָפּנס;
נאָר מיר לעבעדיקע שטײען
נאָר מיר צװײ".
*

*

*

הערט די נאַכט :אַ בעטלער לאַכט.
הערט די ערד און װיקלט אײן
טיף איר פּנים אין אַ װינט,
װי אַ מענטש װאָס ליגט און װײנט
און פאַרנורעט זיך אין קישן...

נאָר אין הימל רײסן זיך
פונאַנד צװײ װאָלקנס .און אַ שטערן
גלאַנצט אַראָפּ און קושט דאָס לײב
פון אָרעמע װאָס שטראַלט אַרױס
דורך צעטראַנטעטע בגדים.
---------------------------------------------------פאָלקסצײטונג 7.1.1927

