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1.*פאסטעכיל דאס

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,

Dass ich so traurig bin;

Ein Märchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus den Sinn.

(Heine)

 מאהל א געווען איז פאסטעכיל א

כנען, לאנד ךעם אין

 צאהל אן גאר רינדער אין שאף מיט

 ו זײן הענךעל זײן פלעגט

 געװאךק׳ ךײך איז ער אז אונ

 קאךןי געהאנךעלט ער האט

—פארלארען גוטם זיין האט אונ

ישלעכט,• געגאנגען איהם ם׳איז

 בײטען, צו ברויט ניישט אבי

 קנײטען׳ ציגעל ער פלעג

 קלײטען׳ אונ היץער געמױעךט

קנעכט• א פאר געארבײט

с אב ליעד דאם  ערשטען צום ״בר־־טכבא״ פיעםע טײן צו פערפאפט איןז ה

ע אדעססער דער יף1א -אויפגעפיהרט 1?מאה הנ 1S83. מאי 5 דען בי



Ü.

 אומגעךעכט געהט:חךןז מישה ר׳

 :ךערכןענט באלד איהם האט אונ

 ?״ קנעכט, א ביסטו? דאם ״יעכןעלע.׳

ר- ךיא מיט ער ברעכט— ענ  ה

 טאטען, אזא האבען ״צו

 מאגנאטען פון רײכסטער ״דער

 וױיטען, פון אזוי זיין ״אונ

לײם? קנ־יטען גאר ״אונ

 פליעסען לאנדער טאטענס ״דײן

 זיםען, מילןל־-האניג פון

א ״אונ  ? געניםען ניישט זאלםט ח

—אהײם! איהם—נ—צו ״קום

m .

א אז סמן ״א מיו־: גלײבען מענסט ח

 לײן... וועךטער Ю ךיא .

 דיר צו שרײבט טאטע דיין וואם

אלײן! האנד זײן מיט

 גלײבען» זאלסטו װעךטער ךיא

 צוכןלײבעןי זײא האךצין אי־ן

לעבען זאלסט״קענען כךי

״.—וועלט גרױסער דער אין
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 וואגען פײערדיגען א מיט אונ

געיאגען, וויםמע,ימים איבער

טךאנען׳ צו געבראבט איהם ̂ער האמ

- • געצעלט טאטענס זײן אין

IY.

יאלד א פאםטעכיל א אז

שלעכט, ניט געהען צו אן הייבט

 באלד פערגעםםין זיןז־ ער האט

:קנעכט א געווען איז ער אז

 לעממער, קױלען כהנים

 עמעה מיט מען גיםט וױין

 זמר כלי מיט לוים אונ

■י—איהם ארום טאנצען

 י מלןז א — מען איז ךײןז

 פךעהלעך, מען לעבט לעבען,

 פאטעלעןז, פאתעםםען ער האט

ם. ױיןטאטען אלהי

Y.

 צודויטצט שטארק טאטע זײן זי־ןל האט ךא אט

 ווענט; דיא צוהאקט כעס פאר

ט זיין איהםפון א ט ש  ארויםגעישמיטצט, ׳

-פערברענט ז י i ה זיין אונ !

ш    =--------------------------------——-8 !



В'
ם ה י  ארויסגטךיבען, א

ע ך מ ע ך  פערבליבען, זענען פ

פאךגעישךיבען זייא האט אונ

—צאהל. אהןז נאר פעךפאלגען איהם

 יאגען, הײנט איהם מען זעהט פאר דער

 אונקלאגען: װײנען טאטען צום

 שלאגען ניישט מעהר ישוין איהם זאלל ער

ס שײננןען נאןי ג י ט נ ײ —מאהל! ה



сנעה,געה!׳

פעךקלאגט, ,פעריאממעךט

 פעריאנט הײם זיין פון

ע פאר זינד, נחיסע ךנ

 אומעטום, אזוי

ארום, בלאנזעט

 -1קינד. פעךישאלטענע ךאם גאטט, פון •

 ארט אײן אויף זאל ערי אז

ךארט, בלײבען לאנג ני׳שט

מיד: וועךען ניישט אונ געהען נאר

 איהם האט צו ךער

אלהים, טאטע זײן

" ךעםנאמען געישמעמפעלטמיט ךו ן ״י

ײט אנצושפארען, קאפז זײן  אײן, זיןז־ ער נ

רועה!״ ״אוי שרײא חאמיש וויין, חאטיש

שט מען—איהם מען ענטוועךט—נײן  אריין לאזטני

ד א עה ױ םטו-ג ■ י געה ווײטעה בי

и.
 וועג ווײטען זײן אויף

טעג־ געהאט .ער האט

ו

с אי ליעד בעליעבטע דאם א״ ד א ם א מ ל ״א פיעםע מײן צו פערפאםט איןד ה
א װאםאיזצוםערישטען הל א ר או־יף געװארין יפגעפיהרט1מ ע ג ר ו ב ם ר ע ט ע ע פ הנ  ,יי

געמאכט. פוראר גרוייס אונ ,1882 יאנװאר 12 דעם
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דעןטאפט.״ שױן איהם האט עמלק

 שרתת גחיםע ךיא אונ

פרס, אונ מדי
-  Т -  Т

 געקלאפט.׳ גוט אױןז איהם האבען

 ךאהם, אונ איםפאניק

שוואפ א װיא איהם האבען

 אחיםנעשמעלט; אױסנעקוועטשטאונ

 היטץ, פון פארברענ׳ט

בליטץ, דערשלאגעןפון

שרעקליכער..קעלט; פעךפרויךען-פון

 אן נאר קלאפט ער טױעה א וױאאין אונ

געשרײא: אייין נאר _ער הערט

 טהון? גארצו האסטוךא וואס—? ביסטו ״ווער

—געה װײטער, געה—ביםמו ״פךעטד

Ш.

 ניט׳ אץז בין ״פךעפד

נוט, גאנץ מיןז קענט איהר

:אסןל ךאקופענטען האב איןז

ס פויין א  ךעםאלטען, פ

באהאלטען איהר האלט

 אײןד•- ךיאישאפעסבײא אין אלײן

א דוא ו ד ל ע ב ע י  פײנע ב

. ךאןז איז דיא . . . ! ע ײנ מ



? זאג איןז װאס פילײכט׳ אמת, ניישמ

 ? נײן וואם, —!תהלימיל ךאס אונ

אלײן איךזר לײנט ךאם

 טאג!״ אלע אײןז פאר איבער

 גוט,• מיר וױיסען ךאס אטת, איז ׳\אה,ךאם

^בךעי... דעם צו אבער געהער ךאס

ט דיןז פ ךײ נאמען ךעם מיט אבעה מען ח ן  ״י

״געה! געה—ניישט גאר מיר כןענען דיןז

IY.

 ארײן׳ מיןז לאזט ״אוי

זײן, ױטצליןז אײןז וועל ״איןז

: פעהיג דאןז בין ״איןז ג נ ךי ל א - נ - צו

 םח׳ א לעךנען ״צום

בח, קונםטארבײמ ״צו

 .׳״ױנג כןלוגער גאנץ א —האנדעל ״צום

ס א ך -  מיר׳ אױןז כןענען ״

ט י מ ה ״ ן די ה דיה א

? דערצו ךען גאר קומםטו ״וויא

א ח  פארצייטען, ךאןז פלעגסט ״

בעאךבייטען ״;גךד

 ״פיה! אונ פאםען שאפעלעןז

ה, א  אמאהל וואס מוטה ךעם הײנט איך נעךום וויא ״-י

ה וואם קוים אי־ בק ״שוואןז טע ש איןז
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J!
ל״- א אהן גאר יאגען אונ שלאנען ״פון  צאךו

—_געה!״ געה - i ךאם איז תרוץ ״א—

.Y

 זעהען איןז זאלז ״וױהין

? געהען צו פינםטער דער אין

זון..״ דיא אויפגעהן ס׳וועט ביז ווארטען, װעל אין־

שיין, ליכטיגער רער■ בײא

p סעגליול ^ען t

 ביןו״• אױןזװעראיןז מי־ןז־ דערקענען מען וועט

 מיר אין ךערנןעננען מ׳װעט

פףר פון בין איןז אז

״• •' ׳שטאנד גרויםען גאנץ א פון אױןז

 ךענילען׳ אויןז פלעג איןי

פיהרען׳ קךיג אױןל פלעג

 אײגעןךײךלאנד!••• אײן אױןז געהאט

 —ךאךט פון טאטע מײן מיןי האט פערטריבען

 C* ••1אךרעה• געבען זיןז כןען ךײךעל ךאס נאר

 אךט, צוריקאויףמײן בךײגגען טיןזנאןז ^רקען

ל מעהר הערען דארפין ניישט זאלל איןז ה ע ‘ײג

- W 1

*с שה״כ ב טים ״פלגי כ ׳ במ־ מלף ל  יערה ארלי יטגו״ ירופוץ אשר כל אל ד
 ולחלץ בא״י קולונױת לגו לכונן לטובה המלכים לב אלינו ויטה מטרום רוח עלינו
שות אלפים אלפי ב יגועו לבל המצר מן נפ ע ר .כל ובחוםר ב

a m



ישראליק.

 שכױם: אלטע זײנע אללע פון

עמלק, חם, יבל,
I •• т  т  v  т

קײנעם נישט איז וועלט א צופיהרען

ישךאליק; ךעם וויא געראטען

 פויל, נימ זאן־ נןײן אויף איז ער װײל

 קויל, כןײן גךנמאהל איהם נעהפט נעהמען,

!גחיס וויא זייין מעגען צרות דיא

 אוים שטענדיג זיןז דרעהט ישראליק

!אױס שטענדינ זץז ךרעהט ישראליק

II.

 אנגעזויגען אירזם אין איז טבע אײן

מוטטערחוה•• ךן פון נאןי

 אױגען ױא מיט ניישט זעהט ער־ וואס אז

 ציכןאווע•, ישטארק ער איז

 וועלט,ארום׳ דיא ער קויכןעלט ךערפאר

 אומעטום, ;ןר איז אקאכלעפעל

 —זיין ני׳שט געישעפט זײן גאר מעג עס

 נאזארײן, דיא ישטעקט ישךאליק

אךײןי נאז דיא שטעקט ישראליק



 _קאםע׳ם: געהאטנאר ער האט מלאןז-המות׳ן

 אדרײער׳ געווען ווערט איזט לעבען זײן

 פאסעם געשינדען לעבעדיגערהײט, איהם מ׳האט

 פײער,־ העלייש אין -געווארפען

 פארברענט? שוין איז ij; אז געמיינט מ׳האט

 הענר אפאר מען פלוצלינג-ישטרעקט

אױם... פײער ברענענדיג דעם פון

 ארוים, פײגען זײא ישטעלט ישראליק

—ארויסו פײגען זײא שטעלט ישראליק

IY.

 ניט העלפען וואםער אונ פײער אז אונ

 כםךה איהם עק זײן דערגעהען צו

 בלוט זײן איהם _צאפען צו געבליבען: איז

פעדער״. פראסטער א מיט גאר т ־ : v v ••• : т

 גאזעטען, אונ ביכער אהן ישךײבט מען

 ױךלען-שפעטע;: בלבולים, פיעל

 אויס- איהם אױף גאר בליול א מ׳טראכט אז אונ

 ארויס, ציננ דיא שטעקט ישראליק

א ישטעקט ישראליק —ארויס! צינג די

Y.

 פערשטאנען ט,האט אז פײער, דעם מיט אונ

געישעפטען: טאכען גאר מען כןען

III.



 באהנען, מאישינען, פאבר;קען,מיהלען,

קרעפטען; דאמפף׳ס מיט געהען

 רױןז, ךער נאר זעטצט קוימענס דיא פון אבי

 הויןז, ךער אין אקציען זיןז הײבען

 —אײן מיליאנען מיט זיןז טהײלען באנקיךס

 ארײן׳- שטארק זיך מיישט ישראליק

אךײן!... ^זטארק זיןז מי׳שט ישץ־אליק

TI.

 איזגאראומזוסט: איהם, אויםאױף אונוואסמ׳טראכט

ען זײן אז כןעךביל.׳ ךאס נאר איז לען

 מיסט, סןד _קיק _ער מאבט ארט, אייין אויף אז

#עךביל,• א וויא ארױם איהם וואךפט מען

 מעות׳ ביםעלע דאס האבען נעביןז דארף ער

 הוצאות... אויף האבען דאם דארף ער

ס- לאנד אײן פון אךײן, לאנד אײן אין רוי  א

שט געהט נײטעלע ישראליק׳ס  אויס, ני

—אױס! נישט געהט בײטעלע ישראליק׳ם

VII.

 געחיערען לאנג אבער איהם מען לאזט

—נןײסערי זיין געטךײא >ןר איז

געבוירען, ווערט >ןר וויא לאנד ךעם אין איז, ער



—! הײםער א פאטריאט א

ט ךארף גו - ען  .שטײער״ צו אויןז ער מ

כט מוז  פײער!.... אין אויןז ער מען-קרי

—אריין מלחמה דער אין מען ריפט

 אײן, נפש׳ל זײן אױןז שטעלט ישראליק

!-י אײן נפש׳ל זיין או־יןז ישטעלט ישראלק



אידימז?" ,קטאה •
т : * т I :

ט^אםאװאי( װרישען פונים ליעד >ראם
I.

 ^קעלט, גךעםטער דער אין אונ ךעגען אין

 1•סײא וויא םייא גלײןז מיר איז

 װעלט׳ ךער פאר איןז האב געישװאױרען

געטרײא; זײן קײזער מײן

 צופריה, ישפעהט, צו טוב, ױם צו ישבת, צו

געבאט, זיין אץז היט

 ׳צו מיןז הער איןז קוק, איןז היט, איןי

אידיט?״ ״קטא מיח פרעג אונ

 ניט, מען ^נפערט

מינוט ךער אין

!פאוי מאכען: איהם איןז סוז

צוריה, איהם לאז איןז

ט ער אז פ צו מיר ח

״סואוי!״ ווערטיל: פרײנדלץז ךאם

II.
ךארט, פינסטער דער אין זיןז ריקט ?גס

פיגור.... ךארע לאננע א
4 ■

טשארט, א ביסטו צו מעניש, א ביסטו צו

? גאר גזלן א ביםטו צו

с פיעםע מײן צו פערפאםט איןז האב ליעד דאס ,



 הוב, אײמוצענם באגנבט האסטו צו

באנקראט, א דארט לױפט צו
; т - : : י т

 קלוב דעם פון צו באל, א פון געהםטו צו

- קטא—נזיר זאגט ע! טו די אי
т • : ו т : • т

 'שטעהען׳ בלײבט מען

רײן׳ נאר ישטיל, אונ

!,אױ זיפצעל א מען טיהט

 פערדךאס, כןײן ״האב

חצות ״אפךעכטען

.׳״סואוי טאטע, ךײן יעצט ״נעהט

in.
טאטעלע! עהךליןז טייער מײן—״

קלויז, אין גײסט דיא אייךעו־

 סאלךאטעלע, ךאס זוהן, ךײן פון

אױס: בנןישדז ךיא פאלג

ט אונדאווען בײט, ר א  מיה אויןזפאר ד

ד מיו־ פאר שרײא אונ ח א  !״ ״

 ױר פאר א ך היטען איןז װעל ךערפאר

׳.״ אידיט ״קטא שרײען אונ

 מיה פאר בעט

דיר פאר בעט אונ

אזױ, מלןז מיין פאר אונ

האנט, װאוינען מיר וואס



IT.
 ךאןל פוילען א אונטער זיןז, שלאפט’ ךארט

הױזגעזינד, ארעם אײן

 רואןז, איז אלײן בעלהבת׳טע דיא נאר

 אצינח חלה דיא ךאשטשינעט זיא

 щ אײן אהן זיא איז שבת, מימ׳ן פארטךאגען

סאלךאט״.. א אהן פלוצלינג-קלאפט

 שךעק מיט אונ קאטשערע,ז ךיא חאפט זיא

ױט ״קטא זיא: פרעגט  ?״ אי

ע ט י נ -  ציטער, ״

טוטעה טהײערע

 !ןפאםטאוי ײ ד דאןז איז ךאם

 אצי־נד ניישט ךען האםטו

קינד? דײן דערכןענט

ײן ךאם ד ז י ״,אורח-״םװאױ. א

X.
 דיה צו גענעמען ךאם זיןז האט וויא—״

קינד? ציטעריג מיין מזונק, מײן

 מיה איז ווינד ךענען, גאס אזא אונ

,אצונד. געווייקט חךןז ךאןז ביםט

 געבךאבט׳ אהער ךיןז האט יאהר גוטער פאתאײן וואם

נעהאט? מורא כןײן גאר האםט



 נאכט פינסטערער וױסטער אזא אין

?״ אידיט קטא דיןל: איןז פרעג

 וועגען מיןז אארט וואס—״

רענען, אין נןעלט

? סטראױ אין דארט שטעהט פײנד ךער אז

 פאטערלאנד, מײן

הײנט מיר בײא איז

טהײער-סװאוי!״ היים מיין װיא

VI.

 הויןז, ךער אין עולם, אײן טראגט ךארט

 ישװאךץ.... אײנגעוױקעלטאין עפיס

אױןז, סאלךאטען וױיבער, שמשים,

 האךץ,־ ישווער אײן מיט נאך געהען

אגט תציל ״צךכןה ת!״-ז  —מען ממו

 ס׳ישטאט,!.- ב.עז וױינט מען אונ

ט אג לטז  מען? טראגט מיהװעהמען ״עו

״? אידיט סטא זאגט, ע,
•• i : т י т  : т

 גוט, געראױעט

ױד אײן מען םךאגט

פאקאױ.... לעצטען זײן אין דארט

 לעבען זייץ אוץל־ האט

געגעבען׳ אװעק

—סואוי. .קייזער, זיין פאר



אבותינו׳ אבות מײנע פון גאטם, דוא

צײט׳ יעדער אין אונז העלפט דיא וואס

״ נאר דיןז בעטען מיר ווען ו ענ שי י  ״הו

זײט,־ דער בײא ישוין הילף ךײן איז

 פח, אונז גיב מלחמות דיא צו

גאטט; זיםער שטארכןער דיא

ע זיןל נעהען ךא נ ײ ז ד ן ע ל ע ד - ױ . ז ן י ו  א

א ניט פארגעם ט ט ק ; ד י - א ! ! 

י ן אי  דא׳ בין ״-

שעה יעדער צו
T T V V

טשאםאואוי; דײן איןז בק

 געבעט, ךײן צו

גרײט׳ העלפען דיר

״—פואױ. שטענד־נ ךאןז איןז בין

^ 3 °






