ס'הָאט מיר געחלומט
בײנַאכט געחלומט׃
הײנט ַ
ס'הָאט מיר ַ
איך בין קרַאנק אין װַאלד געגַאנגען,
די בײמער זענען בלינד געשטַאנען
און אין ּכעס זיך װילד געטרײסלט,
ַאז ס'הָאט קײן בלַאט זיך נישט דערהַאלטן,
און װינטן הָאבן אױף די סטעזשקעס
אין דער ֿפינצטער זיך דערצײלט׃
"ַאמָאלַ ,אמָאל ֿפַאר זיבן ׂשמיכות
ַאמָאלַ ,אמָאל ֿפַאר זיבן יובלות,
איז ַא יִשוב דָא געװעזן,
די ערד איז געװען פון שװַארץ
װײס,
און דער הימל בלױ און ַ
זומער – גָאלד אין װינטער – שנײ.
דער טָאג – ַאן ָאנגעקרױנטער װעלטן־מלכות.
בײנַאכט,
שטערן זינגען שטיל ַ
ּפײנלעך כמַארנער חלום
נָאר ַא ַ
דריקט די שלײֿפן ֿפון די מענטשן
און זײ לויֿפן קרַאנקע קרַאנקע,
און זײ זוכן ,זוכן ,זוכן,
װײסע װעלט,
און ס'װעלקט אין זײ די ַ
ַא ֿפױגל טרײסט – הערן זײ נישט,
רײצן – קײנער הערט נישט
בלומען ַ
זײ לױֿפן ,לױֿפן ,לױֿפן,
און ַ
און זײ זוכן קרַאנקע ,קרַאנקע,
נָאר װָאס זײ טרעֿפן איז ֿפַארװײנט.
____________________
אײנמָאל אין ַא רױטער ָאװנט,
װען די ערד איז הימל+++
צעגיסט זיך בלוטיק אױף די ֿפעלדער,
הָאבן זײ ַא געשרײ געטָאן ַארױף׃
גָאט ,װי לַאנג? גָאט ,װי לַאנג?
שּפרײזן טױזנט יָאר אױף קללות
ַ
מיר
גָאט ,מיר זענען שױן טױט־מיד.
און אױסגעבעט אױף זיבן הימלען
דײן מנוחה,
זיצטסטוֿ ,פרײסט זיך מיט ַ
און הערסט נישט װי מיר קלָאגן זיך
און לַאכסט ֿפון די ,װָאס װַאנדערן- - ,

____________________
עס ברענט די זון און לעשט זיך אױס,
יָארן יָארן קומען ,גײען
און זײ שטײען אױף אײן ָארט
רויק ,רויק טָאג און נַאכט –
א ַן עונש איז אױף זײ געֿפַאלן׃
ֿפון די ַאלטע זענען בײמער,
צװײגלעך זענען ֿפון די קינדער
ַ
דָא אין שװַארץ ַארױסגעװָאקסן
און ֿפון ַאלע איז דער װַאלד- - - .
____________________
און װען עס קומט ָאן הַאלבע נַאכט,
ֿפַאר חרטה ֿפינצטערט זיך דער הימל,
זכרונות נָאגן דעם הָאריזָאנט
און שטערן קלָאגן אין די װָאלקן
ָאדער ֿפַאלן ַארָאּפ ֿפַאר צרות
טײך– ...
ערגעץ אין ַא מידן ַ
דַאן נעמט ציטערן דער װַאלד,
װי דָאס הַארץ ֿפון װינטער ציטערט
װען צװישן נַאכט און שנײ
ֿפלַאטערט קלַאנגלָאז ַא נשמה
ֿפון ַא געֿפרױרענעם אין רָאװ...
זײערע טונקעלע געדַאנקען
צװײגן זיך,
ּפלָאנטערן דורך די ַ
דָאס לעבן װַארֿפט זיך אױף די בײמער
גײסטער
און טױזנט־יעריק בײזע ַ
רױשן ,רױשן אין דער נַאכט– – .
------------------------------------------------------הײנט (װַארשע)
נײעס ֿפון ַ
הײנט; ֿפָארמעלער נָאמען ַ -
ַ
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