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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ֵאיָכה
  

   װי איז געבליבן זיצן ַאלײן 1
  ; די שטָאט ֿפון ֿפיל ֿפָאלק

  געװָארן װי ַאן ַאלמנה 
  ; די ֿפירשטין צװישן די אומות

  די הַארינטע צװישן די מדינות 
  ! געװָארן צו צינדז

  ,  װײנען טוט זי װײנען בַײ נַאכט2
  ;  טרער איז אױף איר בַאקאון איר

  זי הָאט ניט קײן טרײסטער 
  ; ֿפון ַאלע אירע ליבהָאבער

  , ַאלע אירע גוטע ֿפרַײנט הָאבן געֿפעלשט ָאן איר
  . זײ זַײנען איר ָׂשונאים געװָארן

   יהודה איז אין גלות ַאװעק 3
  , ְ זי זיצט צװישן די ֿפעלקער;אין ּפַײן און אין גרױס קנעכטשַאֿפט

  ; ינט ניט קײן רוזי געֿפ
  ַאלע אירע נָאכיָאגערס הָאבן זי דערגרײכט 

  . צװישן די ענגענישן
  ,  די װעגן ֿפון ִציֹון טרױערן4

  ; טוֿב-װַײל ניטָא די װָאס קומען אױף ָיום
  , ַאלע אירע טױערן זַײנען װיסט

  , אירע ּכהנים זיֿפצן
  , אירע יונגֿפרױען זַײנען ֿפַאראומערט

  .  אירביטער איז, און זי



  איכה

  ,  אירע ֿפַײנט זַײנען געװָארן די קעּפ5
  ; אירע ָׂשונאים זַײנען אין ַשלװה

  , װָארום גָאט הָאט זי ֿפַאראומערט
  ; ֿפַאר די ֿפיל ֿפַארברעכן אירע

  אירע קלײנע קינדער זַײנען ַאװעק אין געֿפַאנגענשַאֿפט 
  . ֿפַארױס ֿפַארן ֿפַײנט

  ן  און ַארױס איז ֿפון טָאכטער ִציֹו6
  ; דער גַאנצער גלַאנץ אירער

  , אירע הַארן זַײנען געװָארן װי די הינדן
  , װָאס געֿפינען ניט קײן ֿפיטערונג
  און זײ זַײנען געגַאנגען ָאן ּכֹוח 

  . ֿפַאר דעם נָאכיָאגער

   ירוָשַלִים דערמָאנט זיך 7
  , אין די טעג ֿפון איר ּפַײן און אירע װָאגלענישן

  ס זי הָאט געהַאט ַאלע גלוסטיקײטן װָא
  . אין די טעג ֿפון ַא מָאל

  , װען איר ֿפָאלק איז געֿפַאלן ֿפון דער הַאנט ֿפון ֿפַײנט
  , און זי הָאט ניט קײן העלֿפער געהַאט

  , הָאבן די ֿפַײנט געקוקט אױף איר
  . געלַאכט אױף איר אונטערגַאנג

  ,  זינד געזינדיקט הָאט ירוָשַלִים8
  ; ן אומרײנער געװָארןדרום איז זי ֿפַאר ַא

  , ֿפַארַאכטן זי, ַאלע װָאס הָאבן זי געַאכט
  ; װַײל זײ הָאבן געזען איר שַאנד

  , זי ַאלײן טוט זיֿפצן, יָא
  . און קערט זיך ַאהינטער

  ,  איר אומרײניקײט איז געװען אין אירע ברעגן9
  ; זי הָאט ניט געדַאכט ָאן איר ָסוף
  , רטדרום הָאט זי װּונדערלעך גענידע

  . זי הָאט ניט קײן טרײסטער
  , מַײן ּפַײן, גָאט, זע

  . װָארום דער ׂשֹונא טוט זיך גרײסן
   דער ֿפַײנט הָאט אױסגעשּפרייט זַײן הַאנט 10

  ; אױף ַאלע אירע גלוסטיקײטן



  איכה

  װָארום זי הָאט געזען װי די ֿפעלקער 
  , זַײנען געקומען אין איר הײליקטום

  , די װָאס דו הָאסט בַאֿפױלן
  . זײ זָאלן אין דַײן עדה ניט קומען

  ,  דָאס גַאנצע ֿפָאלק אירס זיֿפצט11
  ; זײ זוכן ברױט

  , זײערע גלוסטיקײטן הָאבן זײ ַאװעקגעגעבן ֿפַאר שּפַײז
  . דעם נֿפש צו דערקװיקן

  און קוק , גָאט, זע
  . װי נידעריק איך בין געװָארן

  ! ַאלע װעגגײער,  ניט געשען זָאל עס אַײך12
  , און זעט, ַא קוקטוט 

  , צי איז דָא ַא װײטָאג װי מַײן װײטָאג
  , װָאס איז מיר ָאנגעטָאן געװָארן
  , װען גָאט הָאט מיך ֿפַאראומערט

  . אין טָאג ֿפון זַײן גרימצָארן
   ֿפון דער הײך הָאט ער ַארָאּפגעשיקט ַא ֿפַײער 13

  ; און זײ בַאװעלטיקט, אין מַײנע בײנער
  , ט ַא נעץ ֿפַאר מַײנע ֿפיסער הָאט ֿפַארשּפרײ

  ; ער הָאט מיך ַאהינטער געקערט
  , װיסט הָאט ער מיך געמַאכט

  . קרַאנק ַא גַאנצן טָאג
   ֿפַארקניּפט מיט זַײן הַאנט 14

  ;איז דער יָאך ֿפון מַײנע זינד
  ; זײ לײגן זיך ַארױף אױף מַײן הַאלדז, זײ ֿפלעכטן זיך

  ; חער הָאט געמַאכט שטרױכלען מַײן ּכֹו
  , גָאט הָאט מיך געגעבן אין הענט

  . ַאז איך קען ניט אױֿפשטײן
   גָאט הָאט געמַאכט צונישט 15

  ; ַאלע מַײנע גיבֹורים אין מיר
  , ער הָאט גערוֿפן אױף מיר ַאן אַײנזַאמלונג

  ; צו צעברעכן מַײנע יונגעלַײט
  , װי ַא קעלטער הָאט גָאט געטרעטן

  . די יונגֿפרױ טָאכטער יהודה
  ,  דערױף טו איך װײנען16



  איכה

  ; מַײן אױג רינט װַאסער, מַײן אױג
  , װָארום װַײט איז ַא טרײסטער ֿפון מיר

  ; װָאס זָאל דערקװיקן מַײן זעל
  , מַײנע קינדער זַײנען ֿפַארװיסט

  . װָארום דער ׂשֹונא הָאט איבערגעשטַארקט
  ,  ִציֹון צעשּפרײט אירע הענט17

  ; זי הָאט ניט קײן טרײסטער
  ט הָאט בַאֿפױלן ַאקעגן יעקֿב גָא

  ; רונד ַארום אים זַײנע ֿפַײנט
  ירוָשַלִים איז געװָארן 

  . ֿפַאר ַאן אומרײנער צװישן זײ
  ,  גָאט איז גערעכט18

  ; װָארום איך הָאב װידערשּפעניקט זַײן מױל
  , איך בעט אַײך, ַאלע ֿפעלקער, הערט

  : און זעט צו מַײן װײטָאג
  נע מײדלעך מַײנע בחורים און מַײ

  . זַײנען ַאװעק אין געֿפַאנגענשַאֿפט
  ,  איך הָאב גערוֿפן מַײנע ליבהָאבער19

  ; הָאבן זײ מיך ָאּפגענַארט
  מַײנע ּכהנים און מַײנע עלטסטע 
  , זַײנען אױסגעגַאנגען אין שטָאט
  , װען זײ הָאבן שּפַײז זיך געזוכט
  . זײ זָאלן זײער נֿפש דערקװיקן

  , ר איז ענגװי מי, גָאט,  זע20
  , מַײנע אינגעװײד ברענען

  , מַײן הַארץ קערט זיך איבער אין מיר
  ; װַײל װידערשּפעניקן הָאב איך װידערשּפעניקט

  , דרױסן נעמט ַאװעק די שװערד
  . אין הױז איז װי דער טױט

  ,  זײ הָאבן געהערט װי איך זיֿפץ21
  ; ָאבער איך הָאב ניט קײן טרײסטער

  , הָאבן געהערט מַײן אומגליקַאלע מַײנע ָׂשונאים 
  זײ ֿפרײען זיך װָאס דו הָאסט דָאס געטָאן 
  , ברענג דעם טָאג װָאס דו הָאסט ָאנגזָאגט

  ! און זָאלן זײ װערן װי איך
  ,  זָאל קומען ַאל זײער בײז ֿפַאר דיר22



  איכה

ב

  און טו צו זײ 
  , ַאזױ װי דו הָאסט צו מיר געטָאן

  ; ֿפַאר ַאלע מַײנע זינד
  , יל זַײנען מַײנע זיֿפצןװָארום ֿפ

  . און מַײן הַארץ איז קרַאנק

  

   װי הָאט גָאט אין זַײן ּכעס 1
  ! ֿפַארװָאלקנט די טָאכטער ִציֹון

  ַארָאּפגעװָארֿפן ֿפון הימל צו דער ערד 
  , די שײנקײט ֿפון יׂשראל

  און ניט געדַאכט ָאן זַײן ֿפוסבענקל 
  ! אין טָאג ֿפון זַײן ּכעס

  ומגעברַאכט ָאן רחמנות  גָאט הָאט א2
  ; ַאלע װוינונגען ֿפון יעקֿב

  צעשטערט אין זַײן צָארן 
  , די ֿפעסטונגען ֿפון טָאכטער יהודה

  ; זײ געברַאכט צו דער ערד
  ! ֿפַארשװעכט דָאס קיניגרַײך און זַײנע הַארן

   ער הָאט ָאּפגעהַאקט מיט גרימצָארן 3
  ;דעם גַאנצן הָארן ֿפון יׂשראל

  ריקגעצױגן זַײן רעכטע הַאנט ער הָאט צו
  , ֿפון ֿפַארן ׂשֹונא

  און געברענט אין יעקֿב װי ַא ֿפלַאמֿפַײער 
  . װָאס ֿפַארצערט רונד ַארום

  ,  ער הָאט געשּפַאנט זַײן בױגן װי ַא ׂשֹונא4
  , זיך געשטעלט מיט זַײן רעכטער הַאנט װי ַא ֿפַײנט

  ; און געהרגעט ַאלע גלוסטיקע ֿפון אױג
  צעלט ֿפון טָאכטער ִציֹון אין גע

  . הָאט ער אױסגעגָאסן װי ַא ֿפַײער זַײן גרימצָארן
  ,  גָאט איז געװָארן װי ַא ׂשֹונא5

  ; ער הָאט אומגעברַאכט יׂשראל
  , אומגעברַאכט ַאלע אירע ּפַאלַאצן

  , צעשטערט זַײנע ֿפעסטונגען
  און געמערט בַײ טָאכטער יהודה 



  איכה

  . קלָאגעניש און קלָאג
  ,  ער הָאט ָאּפגעֿפליקט װי ַא גָארטן זַײן בַײדל און6

  ; ער הָאט צעשטערט זַײן זַאמלָארט
  גָאט הָאט געמַאכט ֿפַארגעסן אין ִציֹון 

  , טוֿב און ַא שבת-ַא ָיום
  און ֿפַארַאכט אין זַײן גרימצָארן 

  . דעם מלך און דעם ּכֹהן
  ,  גָאט הָאט ֿפַארלָאזט זַײן מזבח7

  ; ַײן הײליקטוםַאװעקגעװָארֿפן ז
  איבערגעענטֿפערט אין הַאנט ֿפון דעם ׂשֹונא

  ; די מױערן ֿפון אירע ּפַאלַאצן
  זײ הָאבן קֹולות געמַאכט אין גָאטס הױז 

  . טוֿב-ַאזױ װי אין ַא ָיום
   גָאט הָאט געטרַאכט צו צעשטערן 8

  ; די מױער ֿפון טָאכטער ִציֹון
  , ער הָאט געצױגן ַא מעסטשנור

  , ט ָאּפגעהַאלטן זַײן הַאנט ֿפון אומצוברענגעןער הָאט ני
  ; און געמַאכט טרױערן די ֿפעסטונג און די מױער

  . אין אײנעם זַײנען זײ ֿפַארשניטן געװָארן
  ,  אַײנגעזונקען אין דער ערד זַײנען אירע טױערן9

  ; ער הָאט צעשטערט און צעברָאכן אירע ריגלען
  , ן די ֿפעלקעראיר מלך און אירע הַארן זַײנען צװיש

  ; ניטָא מער קײן ּתֹורה
  ַאֿפילו אירע נֿביאים 

  . געֿפינען ניט ַא זעונג ֿפון גָאט
  ,  זײ זיצן אױף דער ערד און שװַײגן10

  , די עלטסטע ֿפון טָאכטער ִציֹון
  , זײ הָאבן ַארױֿפגעטָאן שטױב אױף זײער קָאּפ

  ; זײ הָאבן ָאנגעגורט זַאק
   צו דער ערד ַארָאּפגעלָאזט זײערע קעּפ

  . הָאבן די יונגֿפרױען ֿפון ירוָשַלִים
  ,  מַײנע אױגן גײען אױס ֿפון טרערן11

  , מַײנע אינגעװײד ברענען
  , מַײן לעבער איז אױסגעגָאסן אױף דער ערד

  ; אױף דעם ברָאך ֿפון דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק
  װַײל קלײנע קינדער און זױגעדיקע 



  איכה

  . טחלשן אין די גַאסן ֿפון שטָא
  :  זײ זָאגן צו זײערע מוטערס12

  ? װּו איז קָארן און װַײן
  װען זײ חלשן װי דערשלָאגענע 

  , אין די גַאסן ֿפון שטָאט
  װען זײער זעל גיסט זיך אױס 

  . אױף דער ברוסט ֿפון זײערע מוטערס
  ?  װָאס זָאל איך דיר עדותן13

  ? טָאכטער ירוָשַלִים, װָאס זָאל איך צו דיר גלַײכן
  , און דיך טרײסטן, ס זָאל איך ֿפַארגלַײכן צו דירװָא

  ? יונגֿפרױ טָאכטער ִציֹון
   –ַאז גרױס װי דער ים איז דַײן ברָאך 

  ? װער קען דיך הײלן
   דַײנע נֿביאים הָאבן דיר געזען 14

  , ֿפַאלשקײט און ָאּפנַארעניש
  , און זײ הָאבן ניט ַאנטּפלעקט דַײן זינד

  ; ענשַאֿפטאומצוקערן דַײן געֿפַאנג
  און זײ הָאבן דיר געזען נֿבואות 
  . ֿפון ֿפַאלשקײט און ֿֿפַארֿפירענישן

  ,  ַאלע ֿפַארבַײגײער ּפַאטשן אױף דיר מיט די הענט15
  און שָאקלען זײער קָאּפ , זײ שמוצערן

  : אױף טָאכטער ירוָשַלִים
  איז דָאס די שטָאט װָאס מע הָאט גערוֿפן 

  , די קרױן ֿפון שײנקײט
  ?  ֿפרײד ֿפון דער גַאנצער ערדדי
   געעֿפנט זײער מױל אױף דיר 16

  ; הָאבן ַאלע דַײנע ָׂשונאים
  ; און קריצן די צײן, זײ שמוצערן

  ; מיר הָאבן זי אַײנגעשלונגען: זײ זָאגן
  , דָאס איז דער טָאג װָאס מיר הָאבן געהָאֿפט אױף אים, ֿפַאר װָאר

  . בטמיר הָאבן דערלע, מיר הָאבן דערגרײכט
  ,  גָאט הָאט געטָאן װָאס ער הָאט געטרַאכט17

  ער הָאט אױסגעֿפירט זַײן װָארט 
  ; װָאס ער הָאט ָאנגעזָאגט ֿפון ַאמָאליקע טעג

  , ער הָאט צעשטערט ָאן רחמנות



  איכה

  , און דערֿפרײט דעם ׂשֹונא איבער דיר
  . דערהײכט דעם הָארן ֿפון דַײנע ֿפַײנט

  : ו גָאט זײער הַארץ הָאט געשריען צ18
  , מױער ֿפון טָאכטער ִציֹון

  לָאז רינען טרערן 
  ; טָאג און נַאכט, װי ַא טַײך

  , זָאלסט זיך ניט געבן קײן ָאּפרו
  . ניט שטילן זָאל זיך דַײן אױגַאּפל

  , שרַײ אין דער נַאכט,  שטײ אױף19
  ; אין ָאנהײב ֿפון די נַאכטװַאכן

  , גיס אױס װי װַאסער דַײן הַארץ
  ;  ּפנים ֿפון גָאטֿפַאר דעם

  , הײב אױף דַײנע הענט צו אים
  ֿפַאר די נֿפשות ֿפון דַײנע קלײנע קינדער 

  װָאס חלשן ֿפון הונגער 
  . אין ַאלע עק גַאסן

  און קוק , גָאט,  זע20
  ! װעמען דו הָאסט ַאזױנס געטָאן
  , דַארֿפן װַײבער עסן זײער ֿפרוכט

  ? קינדער געצערטלטע
   הײליקטום ֿפון גָאט דַארף געטײט װערן אין
  ? דער ּכֹהן און דער נֿביא

   אױף דער ערד אין די גַאסן 21
  ; ליגן ַאלט און יונג

  מַײנע מײדלעך און מַײנע בחורים 
  ; זַײנען געֿפַאלן ֿפון שװערד

  , הָאסט געהרגעט אין טָאג ֿפון דַײן צָארן
  . געשָאכטן ָאן רחמנות

   טוֿב- הָאסט גערוֿפן װי אױף ַא ָיום22
  ; מַײנע שרעקענישן ֿפון ַארום

  און ניט געװען אין טָאג ֿפון גָאטס צָארן 
  ; קײן ַאנטרונענער און געבליבענער

  די װָאס איך הָאב געצערטלט און אױֿפגעברַאכט 
  . זײ הָאט מַײן ׂשֹונא ֿפַארלענדט



  איכה

   איך בין דער מַאן װָאס הָאט ָאנגעזען ּפַײן 1ג
  . דורך דער רוט ֿפון זַײן צָארן

   ער הָאט מיך געֿפירט און געמַאכט גײן 2
  . אין ֿפינצטערניש און ניט ליכטיקײט

  קעגן מיר װידער און װידער ,  ֿפַאר װָאר3
  . קערט ער זַײן הַאנט ַא גַאנצן טָאג

  ,  ער הָאט ָאּפגעצערט מַײן ֿפלײש און מַײן הױט4
  . ער הָאט צעברָאכן מַײנע בײנער

   ַארומגערינגלט און,  ער הָאט מיך בַאבױט5
  . מיט גיֿפט און מיט מַאטערניש

  ,  ער הָאט מיך ַארַײנגעזעצט אין חֹושכנישן6
  . װי מתים ֿפון לַאנג ָאן

  , ַאז איך קען ניט ַארױסגײן,  ער הָאט מיך ֿפַארצַאמט7
  . ער הָאט שװער געמַאכט מַײן קײט

  ,  ַאֿפילו װען איך שרַײ און רוף8
  . ילהֿפַארשּפַארט ער מַײן ּתֿפ

  ,  ער הָאט ֿפַארצַאמט מַײנע װעגן מיט שטײנער9
  . ער הָאט מַײנע שטעגן ֿפַארקרימט

  ,  ַא לױערדיקער בער איז ער מיר10
  . ַא לײב אין ֿפַארבָארגעניש

  , און מיך צעריסן,  ער הָאט ָאּפגעקערט מַײנע װעגן11
  . װיסט הָאט ער מיך געמַאכט

  ,  ער הָאט געשּפַאנט זַײן בױגן12
  . און מיך געשטעלט ֿפַאר ַא ציל צו דער ֿפַײל

  ,  ער הָאט ַארַײנגעלָאזט אין מַײנע נירן13
  . די זין ֿפון זַײן ֿפַײלבַײטל

  ,  איך בין געװָארן ַא געלעכטער בַײ מַײן גַאנצן ֿפָאלק14
  . זײער שּפָאטליד ַא גַאנצן טָאג

  ,  ער הָאט מיך ָאנגעזעט מיט ביטערנישן15
  . ט מיט װערמוטמיך געזעטיק

  ,  און ער הָאט צעברָאכן מיט שטײנדלעך מַײנע צײן16
  . ער הָאט מיך געװעלגערט אין ַאש



  איכה

  ,  און מַײן זעל איז ֿפַארשטױסן ֿפון ֿפריד17
  . איך הָאב ֿפַארגעסן ָאן גוטס

  , ֿפַארלָארן איז מַײן שטַארקײט:  און איך זָאג18
  . און מַײן הָאֿפענונג ֿפון גָאט

  , דערמָאנונג ֿפון מַײן ּפַײן און מַײן װָאגלעניש די 19
  . איז װערמוט און ביטערקרױט

  ,  דערמָאנען דערמָאנט זיך מַײן זעל20
  . און זי בײגט זיך אין מיר

  ,  דָאס ענטֿפער איך צו מַײן הַארצן21
  : דרום טו איך הַארן

  ,  ַאז די חָסדים ֿפון גָאט זַײנען ניט אױסגעגַאנגען22
  ; געענדיקט הָאט זיך זַײן רחמנותַאז ניט 

  ;  זײ זַײנען נַײ ַאלע ֿפרימָארגן23
  . גרױס איז דַײן טרַײשַאֿפט

  , זָאגט מַײן זעל,  גָאט איז מַײן חלק24
  . דרום הָאף איך צו אים

  ,  גוט איז גָאט צו די װָאס הַארן אױף אים25
  . צו דער זעל װָאס טוט אים זוכן

   ֿפַארשװיגענער  גוט איז מע זָאל הַארן ַא26
  . אױף דער ישועה ֿפון גָאט

  ,  גוט איז ֿפַאר ַא מענטשן27
  ; ַאז ער זָאל טרָאגן דעם יָאך אין זַײן יוגנט

  ,  ער זָאל זיצן ַאלײן און שװַײגן28
  ;װען מע הָאט ַארױֿפגעלײגט אױף אים

  ,  ער זָאל לײגן אין ַאש זַײן מױל29
  ; אֿפשר איז ַא הָאֿפענונג ֿפַארַאן

  ,  ער זָאל געבן די בַאק צו זַײן שלעגער30
  .ער זָאל זיך זעטן מיט שַאנד

   װָארום ניט אױף אײביק 31
  ; ֿפַארלָאזט גָאט

  ,  װָארום אױב ער הָאט ֿפַאראומערט32
  . דערבַארימט ער ָאבער לױט זַײנע גרױסע חָסדים



  איכה

  ,  װָארום ניט ֿפון זַײן הַארצן ּפַײניקט ער33
  .  מענטשנקינדעראון ֿפַאראומערט די

   צו דריקן אונטער זַײנע ֿפיס 34
  , ַאלע געֿפַאנגענע ֿפון דער ערד

  ,  צו ֿפַארבײגן דעם משּפט ֿפון ַא מַאן35
  ;איז דערװידער דעם ּפנים ֿפון דעם אױבערשטן

  ,  צו קריװדען ַא מענטשן אין זַײן קריג36
  . דָאס װיל גָאט ניט זען

  , און עס זָאל געשען,  װער איז דער װָאס קען הײסן37
  ? ַאז גָאט הָאט ניט בַאֿפױלן

   קומט ניט ֿפון אױבערשטנס מױל ַארױס 38
  ? דָאס שלעכטס און דָאס גוטס

  ?  װָאס קען זיך בַאקלָאגן ַא לעבעדיקער מענטש39
  ? ַא מַאן בַײ ַאלע זַײנע זינד

  ,  לָאמיר נָאכזוכן און ֿפָארשן אונדזערע װעגן40
  . מקערן צו גָאטאון לָאמיר זיך או

   לָאמיר אױֿפהײבן אונדזער הַארץ אױף די הענט 41
  . צו גָאט אין הימל

  ;  מיר הָאבן ֿפַארברָאכן און װידערשּפעניקט42
  ? װילסט דו ניט ֿפַארגעבן

  , און אונדז נָאכגעיָאגט,  הָאסט זיך בַאדעקט מיט צָארן43
  ; הָאסט געהרגעט ָאן רחמנות

  , יט ַא װָאלקן הָאסט זיך בַאדעקט מ44
  . ַאז קײן ּתֿפילה זָאל ניט דורכגײן

   קױט און מיסט הָאסטו אונדז געמַאכט 45
  . צװישן די ֿפעלקער

   געעֿפנט הָאבן זײער מױל אױף אונדז 46
  . ַאלע אונדזערע ָׂשונאים

  ,  ַא גרױל און ַא גרוב איז געקומען אױף אונדז47
  . ַא ֿפַארװיסטונג און ַא ברָאך

  ַאסער טוט רינען מַײן אױג  בעכן װ48



  איכה

  . אױף דעם ברָאך ֿפון דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק
   

  , און װיל זיך ניט שטילן,  מַײן אױג גיסט49
  , ָאן ַאן אױֿפהער

   ביז גָאט ֿפון הימל 50
  . װעט לוגן און זען

  ,  מַײן אױג טוט װײ מַײן זעל51
  . אום ַאלע טעכטער ֿפון מַײן שטָאט

  ױגל הָאבן מיך געיָאגט  יָאגן װי ַא ֿפ52
  . מַײנע אומזיסטיקע ָׂשונאים

  ,  זײ הָאבן ֿפַארשניטן אין גרוב מַײן לעבן53
  . און שטײנער הָאבן זײ געװָארֿפן אױף מיר

  ,  װַאסערן הָאבן געֿפלײצט אױף מַײן קָאּפ54
  . איך בין ֿפַארשניטן: איך הָאב געזָאגט

  

   ,יהוה,  איך הָאב גערוֿפן דַײן נָאמען55
  . ֿפון דער אונטערשטער גרוב

  ,  הָאסט געהערט מַײן ָקול56
  . ֿפון מַײן געשרײ, זָאלסטו ניט ֿפַארהױלן דַײן אױער ֿפון מַײן זיֿפץ

  ,  הָאסט גענענט אין טָאג װָאס איך ֿפלעג דיך רוֿפן57
  . זָאלסט ניט מֹורא הָאבן: הָאסט געזָאגט

  , ון מַײן זעלדי קריג ֿפ, גָאט,  הָאסט זיך ָאנגענומען58
  . הָאסט אױסגעלײזט מַײן לעבן

  , מַײן קריװדע, גָאט,  הָאסט געזען59
  . משּפט מַײן משּפט

  ,  הָאסט געזען זײער גַאנצע נקמה60
  . ַאלע זײערע מחשֿבות אױף מיר

  , גָאט,  הָאסט געהערט זײער לעסטערונג61
  ; ַאלע זײערע מחשֿבות ַאקעגן מיר

  ַײנט  די ליּפן ֿפון מַײנע ֿפ62
  . און זײער טרַאכטן ַאקעגן מיר ַא גַאנצן טָאג



  איכה

ד

   – זע זײער זיצן און זײער שטײן 63
  . איך בין זײער שּפָאטליד

  ַא ֿפַארגעלטונג , גָאט,  זָאלסט זײ אומקערן64
  . לױט די מעׂשים ֿפון זײערע הענט

  ;  זָאלסט זײ געבן הַארצדולעניש65
  ! דַײן קללה אױף זײ

  , ן מיט צָארן זָאלסט זײ יָאג66
  . און זײ ֿפַארטיליקן ֿפון אונטער די הימלען ֿפון גָאט

  

  ,  װי איז ֿפַארטונקלט דָאס גָאלד1
  ; ֿפַארביטן דָאס טַײערע ֿפַײנגָאלד

  די הײליקע שטײנער צעשָאטן 
  ! אין ַאלע עק גַאסן

  ,  די טַײערע קינדער ֿפון ִציֹון2
   –מיט גינגָאלד געװויגן 

  , רעכנט ֿפַאר לײמענע קריגװי זַײנען זײ גע
  ! געמַאכט ֿפון ַא טעּפערס הענט

  ,  ַאֿפילו שַאקַאלן ציען אױס די ברוסט3
  , גיבן זױגן זײערע יונגע

  , די טָאכטער מַײן ֿפָאלק איז ַאן ַאכזר געװָארן
  . ַאזױ װי שטרױסֿפױגלען אין דער מדבר

   די צונג ֿפון דעם זױגעדיקן איז צוגעקלעּפט 4
  , קלײנע קינדער בעטן ברױט; ומען ֿפון דָארשטיקײטצו זַײן ג

  . און קײנער ברעכט זײ ניט ָאּפ
  ,  די װָאס ֿפלעגן עסן טַײערע שּפַײזן5

  די דערצױגענע אין װערמילרױט ; זַײנען װיסט אין די גַאסן
  . טוליען זיך צו מיסטהױֿפנס

   װָארום די זינד ֿפון דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק 6
  ,  דער חטא ֿפון סדֹוםאיז גרעסער װי

  , װָאס איז איבערגעקערט געװָארן װי אין ַא רגע
  . און הענט צומָאל זַײנען ניט געֿפַאלן אױף איר

  ,  אירע ֿפירשטן זַײנען געװען לױטערער ֿפון שנײ7
  , װַײסער ֿפון מילך



  איכה

  ; גערױטלטער אױֿפן לַײב ֿפון קַארעלן
  . סַאּפירשטײן זײער געשטַאלט

  , ֿפון קױל איז זײער אױסזען ֿפינצטערער 8
  ; זײ זַײנען ניט צו דערקענען אױף דער גַאס

  , זײער הױט איז צוגעקלעּפט צו זײערע בײנער
  . אַײנגעדַארט װי הָאלץ איז זי געװָארן

  ,  בעסער איז די דערשלָאגענע ֿפון שװערד9
  , װי די דערשלָאגענע ֿפון הונגער

  , װָאס זײ גײען אױס דורכגענומענע
  .  ֿפרוכט ֿפון ֿפעלדָאן ַא

   די הענט ֿפון דערבַארימדיקע מוטערס 10
  ; הָאבן געקָאכט זײערע קינדער
  , זײ זַײנען זײ צום שּפַײז געװען

  . אין דעם ברָאך ֿפון דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק
  ,  גָאט הָאט אױסגעלָאזט זַײן ּכעס11

  ; אױסגעגָאסן זַײן גרימצָארן
  , ֿפַײער אין ִציֹוןאון ער הָאט ָאנגעצונדן ַא 

  . און עס הָאט ֿפַארצערט אירע גרונטֿפעסטן
  ,  ניט געגלױבט הָאבן די מלכים ֿפון דער ערד12

  , און ַאלע בַאװוינער ֿפון דער װעלט
  ַאז ַא דריקער און ַא ׂשֹונא װעט קומען 

  ; אין די טױערן ֿפון ירוָשַלִים
  ,  ֿפון װעגן די זינד ֿפון אירע נֿביאים13

  , ַארברעכן ֿפון אירע ּכהניםדי ֿפ
  װָאס הָאבן בלוט ֿפון גערעכטע 

  . ֿפַארגָאסן אין איר
  ,  זײ װָאגלען װי בלינדע אין די גַאסן14

  , זײ זַײנען אַײנגעריכט אין בלוט
  ביז מע קען זיך ניט ָאנרירן 

  . ָאן די קלײדער זײערע
   “!טמא! קערט אַײך ָאּפ ”15

  , רוֿפט מען צו זײ
  ! קערט אַײך ָאּפ!  ָאּפקערט אַײך”

   “!איר זָאלט זיך ניט ָאנרירן
  : מע זָאגט צװישן די ֿפעלקער; בעת זײ ֿפליען און װָאגלען

  . זײ טָארן זיך מער ניט אױֿפהַאלטן



  איכה

ה

  ,  דער צָארן ֿפון גָאט הָאט זײ צעטײלט16
  ; ער װיל זײ מער ניט ָאנקוקן

  , ּכהנים הָאט מען ניט געשױנט
  . ט געלַײטזעליקטזקנים הָאט מען ני

   אונדזערע אױגן גײען נָאך ַאלץ אױס 17
  ; נָאך אונדזער נישטיקער הילף

  אין אונדזער אױסקוק הָאבן מיר אױסגעקוקט 
  . אױף ַא ֿפָאלק װָאס קען ניט העלֿפן

  ,  מע שּפירט נָאך אונדזערע טריט18
  ; ַאז מיר קענען ניט גײן אױף אונדזערע גַאסן

  ; ֿפול זַײנען אונדזערע טעג, וףנָאנט איז אונדזער ָס
  . געקומען איז אונדזער ָסוף, יָא
   ֿפלינקער זַײנען אונדזערע נָאכיָאגער 19

  ; װי די ָאדלערס ֿפון הימל
  , אױף די בערג הָאבן זײ אונדז געיָאגט

  . אין מדבר הָאבן זײ געלױערט אױף אונדז
  , גָאטדער געזַאלבטער ֿפון ,  דער ָאטעם ֿפון אונדזער נָאז20

  ; איז געֿפַאנגען געװָארן אין זײערע גריבער
  אין זַײן שָאטן : װָאס מיר הָאבן געזָאגט, דער

  . װעלן מיר לעבן צװישן די ֿפעלקער
  , טָאכטער ֶאדֹום,  קװעל ָאן און ֿפרײ זיך21

  ; דו װָאס װוינסט אין לַאנד עוץ
  , צו דיר אױך װעט ַאריבער דער ָּכוס

  . ן זיך ָאּפדעקןאו, װעסט שיּכור װערן
  , טָאכטער ִציֹון,  געענדיקט איז דַײן זינד22

  ; ער װעט דיך מער ניט ֿפַארטרַײבן
  , טָאכטער ֶאדֹום, ער װעט דערמָאנען דַײן ֿפַארברעך

  . ער װעט ַאנטּפלעקן דַײנע זינד

  

  , װָאס איז געשען צו אונדז, גָאט,  געדענק1
  . קוק און זע אונדזער שַאנד

  , נחלה איז איבערגעגַאנגען צו ֿפרעמדע אונדזער 2
  . אונדזערע הַײזער צו ַאנדערע

  ,  מיר זַײנען יתֹומים געװָארן ָאן ַא ֿפָאטער3



  איכה

  . אונדזערע מוטערס װי ַאלמנות
  ,  אונדזער װַאסער טרינקען מיר ֿפַאר געלט4

  . אונדזער הָאלץ קומט אונדז ָאן ֿפַאר געצָאלט
  ,  געיָאגט אױף אונדזער נַאקן װערן מיר5

  . און אונדז װערט ניט בַארוט, מיר זַײנען מיד
  ,  צו ִמצַרִים הָאבן מיר ַא הַאנט אױסגעשטרעקט6

  .  זיך מיט ברױט צו זעטן–צו ַאשור 
  , און זַײנען מער ניטָא,  אונדזערע עלטערן הָאבן געזינדיקט7

  . און מיר טרָאגן זײערע ֿפַארברעכן
  , ז קנעכט געװעלטיקן איבער אונד8

  . ניטָא קײן אױסלײזער ֿפון זײער הַאנט
  , אונדזער לעבן קריגן מיר אונדזער ברױט] אַײנשטעלן[ מיט 9

  . ֿפון װעגן דער שװערד ֿפון מדבר
  ,  אונדזער הױט גליט װי ַאן אױװן10

  . ֿפון װעגן די ברענונגען ֿפון הונגער
  ,  װַײבער הָאט מען געּפַײניקט אין ִציֹון11

  . ן די שטעט ֿפון יהודהיונגֿפרױען אי
  ;  הַארן זַײנען געהַאנגען געװָארן ֿפון זײער הַאנט12

  . ּפנימער ֿפון זקנים זַײנען ניט געשױנט געװָארן
  ,  יונגעלַײט הָאבן מילשטײנער געטרָאגן13

  . און יִינגלעך הָאבן אונטער הָאלץ געשטרױכלט
  ,  זקנים הָאבן ֿפון טױער אױֿפגעהערט14

  . ון זײער געזַאנגיונגעלַײט ֿפ
  ,  אױֿפגעהערט הָאט די ֿפרײד ֿפון אונדזער הַארצן15

  . ֿפַארקערט איז אין טרויער אונדזער טַאנץ
  ;  געֿפַאלן איז די קרױן ֿפון אונדזער קָאּפ16

  . װָארום מיר הָאבן געזינדיקט! װײ אונדז

  ,  דערֿפַאר איז קרַאנק אונדזער הַארץ17
  : ר אונדזערע אױגןאיבער דעם זַײנען ֿפינצטע

   – איבער דעם בַארג ִציֹון װָאס איז װיסט 18
  . ֿפיקס גײען אום אױף אים

  , טרָאנסט אײביק, גָאט,  דו19
  , דֹורות-דַײן טרָאן איז אױף דֹור

  ,  ֿפַאר װָאס ֿפַארגעסטו אונדז אױף שטענדיק20
  ? ֿפַארלָאזט אונדז אױף לַאנגע טעג



  איכה

  ; און לָאמיר זיך אומקערן, גָאט,  קער אונדז אום צו דיר21
  ; בַאנַײ אונדזערע טעג װי ַאמָאל

  ,  װָארום אױב ֿפַארַאכטן הָאסטו אונדז ֿפַארַאכט22
  .הָאסטו ָאבער געצערנט אױף אונדז ביז גָאר

  , און לָאמיר זיך אומקערן, גָאט, קער אונדז אום צו דיר
  .בַאנַײ אונדזערע טעג װי ַא מָאל
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