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Awazymyz 2004  

Pami ci Sze umiela opatto 

Cho  krótko wieci  jego promie ,
Za wiersze lud mi o ci  p aci.
I pami  d ugo yje o nim 
We wdzi cznych sercach jego braci. 

Mia  wykszta cenie duszpasterza, 
I wielk  wiar  w sens modlitwy, 

y  i pracowa  nad Niewia ,
Strzeg c zielonych skarbów Litwy. 

Do jezior trockich, zamków, lasów 
Nocami t skni, sercem rwie si ,
Ale historia owych czasów 
Graniczne s upy przed nim wzniesie. 

M odzie czym piórem i talentem 
Nostalgi  sw  ubiera  w rymy, 
I w Poniewie u syn Orientu 
Wzbogaci  twórczo  Karaimów. 

Dopiero tylko kwiat rozkwita ,
I wiat nie wiedzia  o poecie, 
Gdy ycie zabra  mu bandyta … 
…Dzi  Twa poezja ma stulecie!  

Wilno 10.09.2004 

Sahynczyna Sze umielni opatto 

Kyscha jandy ba kuw anyn, 
Wale uzach tiri sahyncz 

riaklardia karandasz arnyn
Jyrha anyn kiorklu da tyncz. 

Tujuncz d any hiem tuwusz uch,
Da üriatiuwbia hazzannyn, 
Edi anar bu bu usz uch,
Ka ma artykba dunjanyn. 

Troch giollargia, kiermia largia 
Tiusztia kiecziabia kiusia czti,
Anczach tirlik o  wacht kiu gia
Ciek kazych arba iszladi. 

Jasz y kalem tiek tuwusz u
Ir ar öziala miak czebiar. 
Poniewie dia Karaj uw u
Chod a atty tiuziuw siuwiar. 

Okrom cziecziak czieczieklaniar; 
Tanymyt irczini dunja... 
Ko dan karachczynyn ölar … 
…Ju  jy  sanejdyr el Saja!

Wilniadia 10.09.2004 

Gabriel Józefowicz  

miech losu

W pó noc ciemno  przychodzi 
W ciasnym, zimnym mieszkaniu 
I zm czona matka p acze
G odne dziecko ko ysz c.

Nie ma wiat ych dni w jej yciu,
Jednak w Boga wierzy... 
Oto wiatr p acze w kominie 
P acze i chwilami przestaje. 

I z góry po jednej kropli 
W dzie  i w nocy cieknie jak zy.
W domy, w którym mieszka ebrak,
P acz  nawet ciany...

T umaczenie wierszy S. opatto
na polski Szymon Juchniewicz 

Kiult’kiusiu Gora nyn

Jartykiecza, karanhy ych tochtejt  
Kysych, suwuch iczkiridia 
Da jadahan ana jy ejt
Acz u anyn tiobriat’kie dia.

Joch jarych kiu  tirligi dia,
Tiek Tie rigia o  iszanat... 
Mun jel jy ejt tiutiu luktia,  
Jy ejt nie wacht da tochtanat.  

Da bijiktia  biriar tamczy 
Kiu -kiecz ahat miorio jasz ar.

wdia, kajda bo at kle czi, 
Jy ejdyr ar dahy farst ar...
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