דער זיבעטער "ָאדזיַאל" אויף טשיסטע
דָא שלָאגט מען נישט מיט בײטשן,
הערצער שלָאגן
און לָאזן נישט אויפגײן פרײלעך
די פַארטָאגן.
און פַארנַאכטן מיט רויטע געשווָאלענע פיס
גײען אומגליקלעך ,און ַאליין,
גײען אין לייבער ַאריין,
און לײזן זיך אויף אין געוויין.
דָא הָארכט מען גַאנצע נעכט :עס קוילערן זיך די הימלען,
און מ'טרַאכט„ :מיר וועלן פון אינעווייניק זיין פַארברענט
און ליגן אומגעווָארפן ווי בײמער פון א דונער:
מיניח-וביח וועט די וועלט אונדז ַארויספַאלן פון די הענט" –
לָאזטו זיך נישט און כַאּפסט זיך ָאן ביי די פַאלדן
ּפונעם לעבן ,און שיילסט שנעל פון א ּפָאמערַאנץ די הויט;
נָאר ס'מעסערל פַאלט דיר ַארויס ,ווייל ּפלוצטַאלבן
הָאסטו דערזען :דיינע פינגער זענען טויט.
דָא ווערן די געצײלטע טעג
מיט שטורמווינטן ָאּפגעשלָאסן,
ָאדער זיי פַאלן ָאן עכָא ַאוועק,
ווי די טרער פון ַא קינד אויסגעגָאסן─ :
ַאמָאל וועקט מען זיך אויף מיט ּפחדים ─ :היינט איז ַא שרפה אין שטעטל:
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הילכן דרָאענדיק די ּפולסן – שווערע ,שלעכט-בשורהנע גלָאקן.
און ַאמָאל זיצן אויף ַא פוס-בענקעלע ביי דר'ערד דיין שכנ'ס ַאלע יָארן,
זענען בלייך און פַארשעמט זיך מודה„ :מיר זענען חרוב געווָארן",
דיין שכנס הַארץ שּפרייזט קוים ,שווַאך ,ווי ַא שּפרייז תשעה-באב אין זָאקן.
טרַאכטן דָא מענטשן :אפשר ווי ַא גָאלדענער עוף
וועלן מיר ַארויפפליען ערגעץ ווייל סוף-כל-סוף
ווערן דָאך צעברָאכן ַאלע ווענטַ ,אלע ווענט,
אפשר וועלן מיר בלויקייט זיין אין פירמַאמענט,
אויב ס'ווערן צעברָאכן ַאלע ווענטַ ,אלע ווענט
וועלן מיר פריי זיין ,און פריי איז דער ,ווער ס'דערקענט
די שטים ווָאס שרייט אין שטָאט און אין טייך,
אין ווַאלד און אין ציגל ,אין רַאדיָא און אין ווינט:
„איר זענט מיינע אויף שּפעטער און איר זענט מיינע ַאצינד"...
לעבן דָא מענטשן און אויף זייער קָאפ און ָארעם
הָאט זיך שָאטן-שּפרַאך מוראדיק פַארשריבן:
„ווער רייסט ,ווי יַאגדעס ,די גרעסטע צָאל נפטרים?
די צווייטע ָאּפטיילונג רײסט און די ָאּפטײלונג זיבן".
לעבן זיי און ווייסן :סוף כל סוף
פַאלן איין ַאלע ווענטַ ,אלע ווענט,
און עס עפנט ברייט זיך פונַאנדער דער טויער...
- -------------------------------------------------------און ָאפט שלָאפט ווער פון זיי איין שטיל ─ שטיל ,ווי דער טרויער
פון א פַארווָאגלטע נשמה שלָאפט איין אויף די הענט
פון ַא צדיק.
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