
     סַאַא בעטלער אין ג

 

בַאנדע    -ווי מיט געהיימען כתב פון ַא פַארשווערער  

 איז זײן ּפנים פַארשריבן מיט ּפַאסמעס הָאר.

 ֿפון זײן אויג פַאלן פײכטקייטן ווי אייביקער רעגן,

 איבער זײן לײב איז געגַאנגען ַא יָאר נָאך ַא יָאר

..מיט הילכיקע ציין פון געשטשערבעטע זעגן.  

 

ין די פינצטערע ווינקלען ֿפון צעריסענעם ּפניםא  

 הענגען קייקעלעך בלוט פַארגליווערטע, הַארטע,

ֿפַארדַארטע קַארשן.-און שווַארצלעכער רויטקייט ווי פַארלעגערט  

 

 זײן ברודיקע בָארד איז ברייט זיך צעלָאפן

 איבער די שטילע וועגן פון זײן ברוסט,

זוכט זיך ַא היים ...גלײך זי ווָאלט אויף דער עלטער גע  

 נָאר גריבערדיק, גרָא איז זײן בוזעם ווי ליים,

 איז זײן בוזעם דער אײזיקער ברעג, ווײל אין אים

טײכן געפרוירן ...-שלָאפן דערינערונג  

 

─דורך צעשּפָאלטענע בגדים קומען שטרַאלן אויף די גַאסן:   

 דער גוף פון ַא בעטלער רײסט פון זיך ּפַאסן,

ישיקע ּפַאסן ַארײן אין דעם טָאג.ווַארפט פלי  

 

 פַארשעמט זיך דער טָאג, און בַאהַאלט זיך, ַאנטלויפט

 הינטער בערג הויכקעּפיקע זיבן מָאל זיבן.

 איז שטָאט איינע ַאליין מיטן טונקל געבליבן

 און מיט שָאטנס אין הַארץ געווַארט אויף ַא שטערן.

 

וערן,דערווייל דרָאט דער הימל די הייזער, די סקו  

גרָאע טרערן. –און איז: פייער, נָאכדעם: בלוט, און ביים סוף   



 

 הָאט דער טונקל די הימלען שטילערהייט ָאּפגעשרויפט,

נָאר זיי הָאבן בַאצייטנס - -ָאט זיי פַאלן -ָאט  

 זיך ָאנגעכַאּפט קרַאמּפיק ָאן די דערשרָאקענע קעּפ

 פון ווַאקסנדע טורעמס. און ַאזוי שטײען זיי, שטיצן

 זייערע גופים די בלָאע אויף שטיינערנע שּפיצן,

 ּפונקט ווי אין גַאס דָא הַאלט דער בעטלער געקלעמט

 אונטער די ָארעמס לַאנגע קוליעס און לענט

..זיין חרובן קערּפער שווער, שווער.  

 

 פילט דער בעטלער׃

ט פעלד צעווַאקסט זיך די נַאכט,ווי ַא שווַארץ וויי   

 און נעבן איר ווַאקסט ַא דַאמע און א יינגעלע לַאכט.

 דורך ַא רייף שפרינגט דָאס יַאטל צעזונגען און שטיפט,

געלע טרער-נָאר ביים רָאג ַא לַאמטערן ווַארפט ַא גרויס  

 אויף ַא הוט ווי ַא זיּפ, אויף ַא קשַאקיק געזיכט.

 

י דעם יַאטל ווָאס שטיפט.גליווערט די רייף בי  

  זעט איין אויג איז צעשניטן און טריפט, :ער גַאפט

  מיט כעס אויפגעּפרַאלט און עס ברענט אויג צווייטעס'

 און ווי ָאפענע גריבער ַא ּפָאר בעטנדע הענט.

 

 די דַאמע שּפרייזט לייכט פַארגַארטלט מיט פרייד,

ער שטָאט.און געזַאנג פון ד אויגאין  ערזי הָאט ליכט  

 נָאר פַארסודותט כַאּפט ָאן איר דָאס קינד ביי דעם קלייד:

"איז גָאט?  ...דָא  ... דער ַאלטער  מַאמע, צי דער"  
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