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1.  

 
 אין יענער נַאכט װעט ַא שטים זיך צעװײנען און ָאנֿפילן די װעלט׃

נישט מײן געלט... נישט מײן װײב... נישט מײן הײם... נישט מײן װָארט...  
 

 אין יענער נַאכט װעט דער הימל זיך צעװײנען,
ָאס הָאט אײנזַאם זיך דערשּפירט,ַא שװַארצע טוך, װ  

 נָאכדעם װי מען הָאט ֿפון שטוב ַארױסגעֿפירט
 דעם בר־מינן...

 
 אין יענער נַאכט

 װעט מיטאײנמָאל די ֿפינצטערניש װערנן געװָאר,
 ַאז זי ֿפינצטערט און ֿפינצטערט שױן טױזנט יָאר.

 
ן לעדעראין יענער נַאכט װעט מען ַאן ַאלטן יידן הענגען אױף דעם װײכ  

 ֿפון רצועות צװישן הײ אין ַא שמעקעדיקן שײער,
 און ַאזױֿפיל שרעק װעט הױערן אין די סעדער,

 ַאז ַא גַאנצע נַאכט װעלן די װעכטער ברענען ֿפײער.
 

 נָאר קינדער װעט סײ־װי נישט גנבענען׃ ֿפון די קרַאנקע בײמער
די בײמער װעט ס'אױבס אומצײטיק ֿפַאלן װי ס'ֿפַאלט דָאס ֿפלײש ֿפון  

 בײ ַא סיֿפיליטיקער.
 

 אין יענער נַאכט װעלן מתים אױֿפשטײן ֿפון די קברים
 װי ַאמָאל אין לױטערער שעה שטײט אױף אין זכרון

 
  – ון ַאלטע סֿפרים, פַא שנײדיק קלוג װַארט 

 און די לעבעדיקע װעלן זיך שעמען מיט זײערע לעבעדיקע יָארן.
 
 

 אין יענער נַאכט
טעמּפע גרודעס ערד,  –  ידן ליגן, שטומעןװעלן טױזנט י  

 אין אײנעם ֿפון די טױזנט װעט ַא געדאנק זיך נעמען גרינען׃
 אױב גָאט הָאט אונדז ֿפַארלױרן, װעט אונדז גָאט געֿפינען,

  – און שטיל װי ַא בלום אין װינט װעט זײן ליּפ זיך רירן׃ שמע! 
ַארָאּפ ֿפון זינען און ַאן ַאנדער, װָאס איז הײנט, הײנט בײנַאכט  

  –װעט ֿפַאנַאנדעררײסן די נַאכט מיט זײן כַא־כַא־כַא־כַא 



נישט מײן געלט... נישט מײן הײם... נישט מײן װָארט... נישט מײן קינד...  
 

 אין יענער נַאכט
 װעט ַא שטים זיך צעװײנען און ָאנֿפילן די װעלט.

 
2.  

 
 אין בַאגינען...

צע,װי קינדער רײסן יַאגדעס שװַאר  
 װעלן די שװַאכע ֿפינגער ֿפון ֿפרימָארגן

 די נַאכט צערײסן, די נַאכט צערײסן.
 

 שײן אין זײן װײטיק װעט זײן דער בַאגינען.
– װָאס זי הָאט געזוכט, װעט יענע נַאכט נישט געֿפינען,   

 זי װעט שטַארבן ַאנדערש װי זי הָאט געװָאלט.
.װָאלקנס װעלן דרימלען אױף ּפערלמוטענע בעטן  

 און װי אױף ָאּפגעהַאקטע ָארעמס ֿפינקלענדע ברַאסלעטן,
 גיסט זיך אין הימל גָאלד אױף בלוט, בלוט אױף גָאלד.

 
 שײן און װָארנענדיק װעט זײן דער בַאגינען.

 און אין זײן בעט װעט נָאך ליגן זיכער דער זיגער,
 און זײן שומר זעט היטן זײנע ַאלטע טױערן.

ַאלטע בײמער –און איבער זײ   
– – –  װעלן שָאקלען די קעּפ אין בַאדױערן.  

 און דערװײל טרײסלען ַאלטע קלוגע קעּפ,
 זײ צעשּפרײטן ֿפרעגנדיק די הענט.

 און ַא װינט לױֿפט און טַאּפט די װענט
 ֿפון דער װעלט װי ַא סגי־נהור.

 
 ער זוכט װעמען צו דערצײלן,

  –װָאס ער הָאט געהערט מאחורי הּפרגוד׃ 
 

 ַאזױ זָאגט גָאט׃ אין די נעכט, אין די נעכט
 שרײב איך אױף יריעות ֿפון כשרן קלף

 מיט דרָאענדן ֿפײער ֿפון געשטערנטן כתב.
רערד און דערשרָאקן.'ֿפַאלן מײנע אותיות אױף ד  

 און װער ס'הָאט געהרגעט, דעם בלײבן זײ שטעקן
 שנײד־שּפיציק און געהײם װי ַא הירָאגליף אין הַארץ.

אין דער װעלט. ון װער ס'איז דערמָארדערט, דער צעטרָאגט מײנע בריװא  
 



 לױֿפט ַא װינט און טַאּפט די װענט ֿפון דער שטָאט
 און זָאגט אױס סודות מאחורי הּפרגוד,

 װָאס ער הָאט בײנַאכט געהערט ֿפון גָאט
 װעגן יענע, װָאס הָאבן געהרגעט.

 
געזען,און בײמער זײנען ַאלט, הָאבן ַא סך שױן   

 זײ װײסן זיגער צו בַאדױערן.
 און אין יענעם בַאגינען װעט ּפלוצלינג געשען׃

  –זיכער אין ָאֿפענע טױערן  –די װָאס ליגן שיכור 
 װעלן דערװַאכן ֿפון שלָאף און הָאבן ַא חלום אױֿפן װָאר׃

 ַא װינט טַאּפט די װענט ֿפון דער װעלט װי ַא סגי־גהור.
דער בלינדער, און לַאכט זײ אין ּפנים,ער לױֿפט זײ ַאנטקעגן,   

דער נַאכט.ן און זײ מוזן הערן דעם סוד ֿפו  
 

 װעלן זײ ֿפַארציטערט זיך רַאנגלען צו ֿפַארמײדן די שטרָאף,
 נָאר זײער שטָאלץ שניצט זיך ָאּפ, װערט דרָאבנע און קלײן.

 װעלן זײ װיסן, ַאצינד װַאקסט דער גרױסער סוף,
װערן רײך ֿפון געװײן.און ַאז שװער איז צו   

 
 דער בלינדער װינט לַאכט און דערצײלט און דערצײלט,

דער זיג ֿפון זײ ָאּפ. און די זיגער דערשּפירן, עס שײלט זיך און שײלט זיך  
 
 

 דער בלינדער װינט לַאכט און זײ מוזן הערן
 און װערן ֿפון אומגליק און טרױער ַאזש דול

ן דער ערד.און הַאלטן די הערשערישע קעּפ ֿפו  
 און טרעֿפט, װען ַא יינגעלע קלײן זָאגט קדיש אין שול,

 מוזן הערן און שװײגן דערװַאקסענע מיט בערד...
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