Han ropar med metallisk ton
På folket som står nedanför
Att kröka rygg som slitna hjon

Fa b r i k e n
Dess grannhus tända fönster har
och kvällen lång, och kvällen lång
med gnissel bultars tankar far
Till porten leder mänskors’ gång

Den porten låst och reglad är
Och mot dess mur, och mot dess mur
En man tyst står, han svartdräkt bär
han stilla räknar var figur

Här från min höjd jag allting hör
Han ropar med metallisk ton
På folket som står nedanför
Att kröka rygg som slitna hjon

Så släpps de in och vandrar bort
De axlar säckar i tungt slit
I tända fönster skrattas rått
Att dessa arma lurats dit

Så släpps de in och vandrar bort
De axlar säckar i tungt slit
I tända fönster skrattas rått
Att dessa arma lurats dit
В соседнем доме окна желты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.
Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.
Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.
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