ֿפַארברענטע סֿפר־תורה
(לױט מהר"מ מ'רָאטענבורגס "שאלי ,שרוֿפה באש")
סֿפר־תורה ֿפַארברענטעֿ ,פרעג װָאס זײ מַאכן,
די אבלים ֿפון דײנע ַאשיקע שליַאכן - - -
װָאס זײ הָאט װײטָאק אױֿפגעריסן די װיעס
אין דערשטױנונג – בײם ֿפלַאקער ֿפון דײנע יריעות:
װָאס בענקען און קלערן ,צי גָאט װעט בַאשערן,
ַאז ֿפַאר זײ און ֿפַאר דיר זָאל ליכטיק נָאך װערן;
װָאס שטרעבן און װָאגלען און זוכן ַאן עצה
און װַאלגערן אױף דר'ערד זיך – ֿפרעג װי עס גײט זײ?
און דער מענטש ,װָאס זײן הַארץ צעברעכט זיך אױף צװײען,
װען ער קרעכצט אין זײן ליד דײנע שרעקלעכע װײען,
און איז ֿפינצטער װי קרָאען ,און ער קלָאגט װי שַאקַאלן
צוליבן אומגליק ,װָאס איז אױף דײן גורל געֿפַאלן?
תורה ,דו ֿפײער אױף ֿפײער געשריבן –
איז מעגלעךַ ,אז דו הָאסט אױף ַאש זיך צעריבן,
װען ערדיש ֿפײער הָאט דײן ּפַארמעט צעגליט,
און די הַאנט ֿפון דעם ֿפײנט הָאט זיך נישט ָאּפגעבריט?
ָא "אײדעלע" ,ביז װַאנען װעט איר װאױלטָאג געניסן
און אונדזערע בלומען צװישן דערנער ֿפַארשליסן?
זָאגט ,צי װעט לַאנג נָאך זײן װי ַאצינדער,
ַאז איר זעצט זיך מיט גאװה און משּפט גָאטס קינדער
און װַארֿפט אײביקע געזעצן אין ֿפײער ַארײן?
געבענטשט ,װער עס װעט אין אײך נוקם זיך זײן.
צי דערֿפַאר ביסטו ,תורה ,אין בליצן געגעבן,
ַאז זיך אױסרױכן זָאל אױף שײטערס דײן לעבן?
צי דעריבער הָאט ,סיני ,דיך גָאט ָאנגעטרָאֿפן
אױֿפן װעג ,װען ער איז ֿפון די גרױס־בערג ַאנטלָאֿפן,
ַא צײכן ,זָאל זײןַ ,אז נָאך צײטן און צײטן
װעט ,װי ַא מענטש װָאס װערט ַאלט ,דײן װאוקס זיך בײטן,
װעסט נידעריק זײן ,קלײן ,אײנגעבױגן.
סַארַא ּפײנלעכער משל עס ֿפַאלט אין די אױגן׃ –
זײן זון מַאכט ַא קעניג ַא בַאל׃
בײם געבורט ֿפון ַ

ליכט לײכט אין די אױגןֿ ,פרײד טַאנצט אין זַאל,
װער עס זינגט ,װער עס טרינקט ,נָאר דער קעניג ַאלײן
זיצט ,שװײגט און שװײגט און לָאזט ַארױס ַא געװײן,
קײנער װײסט נישט ֿפַארװָאס ,קײנער װײסט נישט ֿפַארװען,
ַאז זײן זון װעט שטַארבן ,הָאט נָאר דער קעניג געזען...
דו ,סיני ,אלמנה ,בַאװײן ,טו ָאן זיך אין זעק!
און איך װעל גיסן מיט טרערןַ ,א טײך זָאלן זײ װערן,
דער טײך זָאל זיך ציען ביז דײנע צװײ הַארן –
משה און אהרן – און בײ זײער קברים
ֿפרעגן ַא שאלה׃ איר ,הײליקע שרים,
הָאט מען איבערגעגעבן אין אײערע הענט
ַא תורהַ ,א נײע ,װָאס מ'הָאט די ַאלטע ֿפַארברענט?
אין חודש דרײ – די תורה געשָאנקען ,אין חודש ֿפיר –
דָאס קרױנישע ,גאונישע ֿפַארניכטעט אין איר.
אײנמָאל לוחות צעהַאקטַ ,א צװײט מָאל צעמָאלט
דעם דת און ֿפַארשרֿפה'ט ,הָאט מען כֿפל בַאצָאלט?
כ'ֿפַארשטײ נישט ,װי ַא ביסן קען שמעקן מײן גומען
נָאך מײן זען דײן ֿפַארמעגן ,צוזַאמענגענומען,
װי אין ַאן עיר־הנדחת אױֿפן מיטן דעם װעג,
און שמוציקע הַאנט הָאט ֿפַארברענט גָאטס ֿפַארמעג.
איך קען נישט געֿפינען דײן טיר ,דײן טױער,
ֿפַארשָאטטענע זענען דײנע סטעזשקעס מיט טרױער,
נישט הָאניקַ ,א טרער אין געטרַאנק איז מיר זיס,
קײט ֿפון דײנע קײטן איז מיר גוט צו די ֿפיס,
מײן אױג װיל שעּפן געװײנען װָאס מער
ֿפון אומעטום ,װאו ֿפַאר דיר לָאזט עמעצער ַא טרער,
נָאר זײ טריקענען בַאלד אױס אױף מײן בַאק ,װען זײ ֿפַאלן,
בַאװײל מײן רחמנות איז׃ הײס־הײסע קװַאלן.
מײן ברענענדיקער צער אױף דײן מַאן דעם גרױסן,
װָאס קריכט און שלענדערט און װָאגלט אין דרױסן –
הָאט ער גענומען זײן ּפעקל און ַאװעק ערגעץ װײט,
און דײנע שָאטנס לױֿפן אים נָאך בײ דער זײט,
און איך ָאן אײך בין עלנט געבליבן,
אײנזַאם ,װי ַא זעגל אױף ַא בַארג־שּפיץ ֿפַארטריבן.

נישט צו הערן איז מער קײן קולות ֿפון ֿפרײד;
געּפלַאצט איז די ֿפידל ,די ּפױק און די ֿפלײט,
כ'װעל מיך אײנהילן אין זיך און קלָאגנדיק ליגן,
װי זַאמד בײ דעם ברעג זײנען דײנע הרוגים.
כ'ֿפַארשטײ נישט ,װי ַאזױ די זון װַארעמט און שטרַאלט
ֿפַאר ַאלע ,און מיר איז זי טונקל און קַאלט.
צו גָאט ,דײן ֿפרײנט ,ביטער איך שרײ אױף דײן ברָאך,
אֿפשר װעט ער זיך דערמָאנען אײער גָאלדענע װָאך.
נעם ,שנײד און נײ־אױף דיר בגדים ֿפון זיך,
צוליבן ֿפײער ,װָאס גײט און ֿפרעסט אױף דײנע טעג,
נָאר ַאזױ לַאנג װי דײן ּפײן איז גרױס ,װעט השם
ֿפון די שבטים ישורון אױֿפשטעלן ַא הײם,
גָאלד־בַאצירט װעט דײן הַאנט ,זונענגלַאנץ אין דײן אױג,
און אין טַאנץ װעסטו גײן צום טַאקט ֿפון דער ּפױק;
שטָאלץ װעט מײן הַארץ זײןַ ,אז דיר ליכטיק װעט װערן,
ֿפרײלעך װעלן זיצן אין דײנע נעכט גרױסע שטערן...
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