
  * קומט ארַײן ַא מָאל ַא טָאג מיט בלָאע אױגן װי ַא נַאכט
 

 קומט ַארַײן ַא מָאל ַא טָאג מיט בלָאע אױגן װי ַא נַאכט,
שעמט ער זיך צו װַאגן, —און װַײל די ֿפירהַאנגען זענען װַײסער ֿפון אים   

 נָאר ּפַאװָאליע שװַאך און טונקל קומט ער נָאענט צו לַײדנדיקע
…שװַאכער שטילער ענטֿפער קומט צו שטיל אומקלָארע ֿפרַאגןװי ַא   

 
 דער טָאג, דער טָאג װיל טרײסטער זַײן, װַײל ער איז ַאלײן אױך קרַאנק.

?…זשע לַײדט ער ? מָאגן ? הַארץ ? נירן ? לעבער –קלערן קרַאנקע, װָאס  
  לַאנג,  און דרימלען װי שָאטנס, דרימלען ——און דערמָאנען זיך װָאס ֿפינצטערס 

— — —און דרימלען װי שָאטנס און דרימלען לַאנג   
  

 ּפלוצלינג איז ֿפָארכטיקער גַאנג ֿפון גרױזַאמען קלַאנג.
ט גרױל אױף דער װָאגגיט הַאסטיק ַא קלָאג און װַארֿפװי קוּפערנער גלָאק   

 ֿפון דער רו :
ּפ און ברעם הײבט זיך אױף :  שלָאף ֿפַאלט ַאראָ

, װּו ?װּו זענען מיר  
 װי קוּפערנער גלָאק ַאזױ הַאסטיקט ַא קלָאג,

ּפ  און הערצער ַא צענדליק לָאזט זיך גַאלאָ
ּפ  צום חולה װָאס זָאגט : כ'הָאב איבער מַײן קאָ

דן, געזען  אין חלום געזען, יָא ײִ
בױגן.–ַא רעגן  

 
 ַאלע װַארטן.

 אױגן אױֿפגעברָאכן, דרעמלעניש צעשניטן, װי מיט שטערן
ַאלע װַאכן, שװַײגן, הערן. —רניש. ֿפינצטע  

ַאלע װַאכן, שװַײגן, הערן. —ֿפינצטערניש.   
— —און שרעקן זיך ַא ריר צו טָאן, טָאמער גיט זיך װָאס ַא טרַאכט.   

 נָאר אײנער ַא געלער מיט ַא לעבער װערט געלער נָאך און לַאכט :
 רבותי, עס גײט אױף אונדז ַא בַײטש,

דער טַײטש :ַאזַא מין חלום אין   
 גװַאלטָאװנער טױט.

 
—דָאס איז עס, דָאס !  —אױ  —יָא  —ַאזױ ?  —ַאך  —  

 מען זעט אים שױן, ער זיצט זײ אױף דער נָאז
 און אױף די אױגן די צעּפלַאצטע, װי ַא גלַאנץ

—זעצט זיך אױף צעהַאקטן גלָאז   
 דער טױט.

 
ּפ דערשרָאקן אין ַאלע ֿפיר עקן .רוקט דער טָאג זיך אָ  

 עס טרָאגן די װָאלקן געשטָארבענע קינדער אין בלעכענע בעקן.
 עמעצנס ֿפױסט הָאט די זון אַײנגעקװעטשט און צעריבן אױף מעל,



— װָאס איז איצט : בַאגינען ? הַאלבטָאג ? ֿפַארנַאכט ? געשּפענסטיש און העל,  
 

זָאגןַאז מען קָאן גָארנישט זען : עס גײען די װײען און קײנער קָאן   
…און עס הענגען די שעהען בלָאע װי מילץ, װַײסע װי מַארך און גרינע װי גַאל  

 
 ַאז מען קָאן גָארנישט זען, דער טָאג איז ַאנטלָאֿפן אין ַאלע ֿפיר עקן.

…און עס הענגען די שעהען בלָאע װי מילץ, װַײסע װי מַארך און גרינע װי גַאל  
זַאל,עס שטײען װי בלינדע די װענט אין דעם   

 װער קָאן זען, װָאס װעט געשען ; איז טָאג ַאצינד ? איז נַאכט ?
: —און אײנער ַא געלער מיט ַא לעכער װערט געלער נָאך און לַאכט   

 זען אין שלָאף ַא רעגענבױגן איז : גװַאלטָאװנער טױט.
— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — —  

 
. זע: ביבליָאגרַאֿפישע ּפרטים.1926ֿפון “ קרַאנקע ַא טָאג צווישן„* ווַאריַאנט צו   

 
1934 


