קומט ארײַן אַ מאָל אַ טאָג מיט בלאָע אױגן װי אַ נאַכט *
קומט אַרײַן אַ מאָל אַ טאָג מיט בלאָע אױגן װי אַ נאַכט,
און װײַל די פֿירהאַנגען זענען װײַסער פֿון אים — שעמט ער זיך צו װאַגן,
נאָר פּאַװאָליע שװאַך און טונקל קומט ער נאָענט צו לײַדנדיקע
װי אַ שװאַכער שטילער ענטפֿער קומט צו שטיל אומקלאָרע פֿראַגן…
דער טאָג ,דער טאָג װיל טרײסטער זײַן ,װײַל ער איז אַלײן אױך קראַנק.
קלערן קראַנקע ,װאָס–זשע לײַדט ער ? מאָגן ? האַרץ ? נירן ? לעבער ?…
און דערמאָנען זיך װאָס פֿינצטערס —— און דרימלען װי שאָטנס ,דרימלען לאַנג,
און דרימלען װי שאָטנס און דרימלען לאַנג — — —
פּלוצלינג איז פֿאָרכטיקער גאַנג פֿון גרױזאַמען קלאַנג.
װי קופּערנער גלאָק גיט האַסטיק אַ קלאָג און װאַרפֿט גרױל אױף דער װאָג
פֿון דער רו :
שלאָף פֿאַלט אַראָ פּ און ברעם הײבט זיך אױף :
װוּ זענען מיר ,װוּ ?
װי קופּערנער גלאָק אַזױ האַסטיקט אַ קלאָג,
און הערצער אַ צענדליק לאָזט זיך גאַלאָ פּ
צום חולה װאָס זאָגט  :כ'האָב איבער מײַן קאָ פּ
אין חלום געזען ,יאָ ײִ דן ,געזען
אַ רעגן–בױגן.
אַלע װאַרטן.
אױגן אױפֿגעבראָכן ,דרעמלעניש צעשניטן ,װי מיט שטערן
פֿינצטערניש — .אַלע װאַכן ,שװײַגן ,הערן.
פֿינצטערניש — .אַלע װאַכן ,שװײַגן ,הערן.
און שרעקן זיך אַ ריר צו טאָן ,טאָמער גיט זיך װאָס אַ טראַכט— — .
נאָר אײנער אַ געלער מיט אַ לעבער װערט געלער נאָך און לאַכט :
רבותי ,עס גײט אױף אונדז אַ בײַטש,
אַזאַ מין חלום אין דער טײַטש :
גװאַלטאָװנער טױט.
— אַך — אַזױ ? — יאָ — אױ — דאָס איז עס ,דאָס ! —
מען זעט אים שױן ,ער זיצט זײ אױף דער נאָז
און אױף די אױגן די צעפּלאַצטע ,װי אַ גלאַנץ
זעצט זיך אױף צעהאַקטן גלאָז —
דער טױט.
רוקט דער טאָג זיך אָ פּ דערשראָקן אין אַלע פֿיר עקן.
עס טראָגן די װאָלקן געשטאָרבענע קינדער אין בלעכענע בעקן.
עמעצנס פֿױסט האָט די זון אײַנגעקװעטשט און צעריבן אױף מעל,

װאָס איז איצט  :באַגינען ? האַלבטאָג ? פֿאַרנאַכט ? געשפּענסטיש און העל— ,
אַז מען קאָן גאָרנישט זען  :עס גײען די װײען און קײנער קאָן זאָגן
און עס הענגען די שעהען בלאָע װי מילץ ,װײַסע װי מאַרך און גרינע װי גאַל…
אַז מען קאָן גאָרנישט זען ,דער טאָג איז אַנטלאָפֿן אין אַלע פֿיר עקן.
און עס הענגען די שעהען בלאָע װי מילץ ,װײַסע װי מאַרך און גרינע װי גאַל…
עס שטײען װי בלינדע די װענט אין דעם זאַל,
װער קאָן זען ,װאָס װעט געשען ; איז טאָג אַצינד ? איז נאַכט ?
און אײנער אַ געלער מיט אַ לעכער װערט געלער נאָך און לאַכט — :
זען אין שלאָף אַ רעגענבױגן איז  :גװאַלטאָװנער טױט.
——————————————————————
* וואַריאַנט צו „אַ טאָג צווישן קראַנקע“ פֿון  .1926זע :ביבליאָגראַפֿישע פּרטים.
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