בשעתן שװַארצן רעגן
העבים שואבים מים מן התהומות (ּפרדס א)
ענגין הן דמכסין על עינא (זוהר)
װי כװַאליעס ֿפון ים ליַארמען ֿפַארבײ די מעת-לעתן
איבער גַאסן און מענטשן און גרױסע שטעט
און שױמען אומרואיק און װילד,
טרָאגנדיק אין זיך דעם אונטערגַאנג.
װען אונדזער לעבן
ֿפַאלט יונגערהײט און ֿפַארשמַאכט ַארָאּפ
און טרינקט זיך ָאן
מיט זײער הַארבן זַאלציקן גערױש– ,
זַאמלען זיך דיקע װָאלקנס
אױף דער ליכטיקער ֿפלַאך ֿפון אונדזער נשמה.
און דערשרָאקענע ציען מיר זיך אײן
אין ענגסטן װינקל ֿפון אונדזער זײן;
מיר הָאבן מורא ֿפַאר יעדן קלַאנג און בַאװעגונג,
װי דער ,װָאס ליגט הַאלב-װַאך און ַאלײן
אין שטערנלױזער שּפעטער װינטיקער נַאכט
און ֿפילט אין ַאנגסטן און זעט:
זײנע געשטָארבענע ברידערלעך
זענען צו אים געקומען
און שלעּפן אים ֿפַאר די ֿפינגער ֿפון די ֿפיס
צו זיך...
אונדזערע ֿפַארלױרענע בליקן
רײסן זיך צו די ֿפענצטער,
נָאר ַאזױ לַאנג איז נָאך צו טָאג,
און דערװײל שּפרײזט אונדז איבער די קעּפ,
גרײז און ַאלט דורך דער לַאסט ֿפון ַא שװערן חלום,
כמַארע נָאך כמַארע.
און עס רעגענען אונדזערע אױגן שיטער ,הַארבסטיק –
און עס רעגענען אונדזערע אױגן.
דורך נַאסע ,זיך ַאלײן בַאקלָאגנדיקע נעכט,
טרָאגט זיך איבער גַאסן און מענטשן און גרױסע שטעט,
װי װײט ַא הײזעריק געשרײ קָאן דערגרײכן:
"דו קענסט ֿפון אײביק ָאן
אונדזער צײט  -דעם קלוגן ,ערנסטן עדות ֿפון דעם שװַאכן מענטש,

דו װײסט אונדזערע ערטער – װילדע װעגן אין ַא װילדן װַאלד,
און דו הָאסט געשװאוירן,
בײ דער הײליקײט ֿפון דײן רחמנות,
נישט לָאזן אונטערגײן
אונדזער קלײנע װעלט:
זע ,אונדזערע ַאלטע בײמער הָאט אומגעװָארֿפן דער שטורעם,
מיר ,יונגע,
שלָאגן ֿפַארצװײֿפלט די קעּפ װי גרָאזן ָאן דער ערד,
קינדער שרעקן זיך ֿפַאר דעם רעגן ,װָאס ֿפַאלט
אין דער ֿפינצטער ,און װײנען; –
זע שױן צו ַאמָאל דעם צער
ֿפון די בלַאסע מַאמעס ,װָאס מוזן שמײכלען
און טרײסטן מיט הַאלבן מױל:
ער איז ַא גוטער ...װעט אונדז מוחל זײן ...
און װַאגן נישט אױֿפהײבן
די קרַאנקע ברעמען צום הָאריזָאנט – –
אױף װען װַארטסטו,
מיט דײן גרױסן ,רױטן-בלױען בױגן
אין דער הײך? – – –
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