
עם7 עירי
י §אל?ןם ע ל י  ל

מיט זי;גען צום לידער נײע ךךייא

♦ בניה על מבכה רחל א(
.פראנט פוםטער דער ב(
.יס1א ניט ׳זאגט.מען חדר פון ג(

6*I מיױלנא בדךןן אליקים

א נ ל י ו ו
ו שנת ״ נ ר לפ״ק ת

Ш И Р Е Й  О М Ъ  
Н ародны й пЬсни; и зъ  еврейскаго бы та. 

Соч. Е л10кям а Ц унзера.

Съ изд. 18 8 7 г. безъ перем'Ьнъ.
Собств. изд Л. Л. Маца.

В И Л Ь Н А . Въ типогра-ы в Л . Л. М аца, 
на Квасномъ переулкй, д. До 1195/в 1  8  9  6  Г•







בגיה על מבכה רחל ז ••• т т ־ : ״ ז

 נהי נשטע נרמה קול ה׳ אפד בה
 על־בניה »בנה וחל תמרורים בני

איננו• כי על־בניה להגחם טאנה
ה מי ר ״ו( ל״א )י וו

א♦
 זײט מערב אין ןעוױזען де האט זון ךא
 אפ$ייד נעמט זיא אז פלאקען רויייטע ךיא מיט
 פי^יטענקײט איהר מיט נאכט ךיא אונ

 ,קלײד אישװאךצע אין ;יוד ךיא גיטאן אן חאט
 ישטום שװײגק לײט איהךע מיט װעלט ךיא
 טאל פײא נעו־ג םײא שלאיןט נאטור ךיא
 ארום שטיל ץ;גאנ ןיןי גײט לבנה ךיא
קיול איױך.קײן מען הערט ךא^טעךין פון



נ עם שירי
 ^זלאןט צו שטיללףט דיא אישטימע נאר

 ללאגט אוג וף^ט אפרויא פון אהןול
 ציא נאך זיא ^זפילט פיךיל ךיא מיט

 מעלאךיע אטראגעךיעישע
 געװיין איהר פון גינון איהר פון

 גיין ים1א כ־וחות דיא כןען
 גיצעלט איהר פון נעפאך שריט אונ

וועלט דער איויף איך בין פארװאגילט
ב.

 גירזאט נחת איןי האב צײט אקורצע
 געישטיצט לאנר אי;ער אי־ן אייך האט גאט >שעת

 זאט פןלבנות מיט גיװען אייז מזפמ ךער
 באשיצט אײך האפין פליללען דיא מיט פהבים דיא

 גיכןלײט אכךוין אין לןנךער דוד׳ם
 לןאפטײום זײן אין גדול נדזן ד־עו

 בײט אױ?לאנצטעו וויא פנדןךרין ךיא אונ
 בלום א?רילינ;ס וויא המלןד׳ש בית ךער אונ

 צײט ןער אין לאהר אין מאהל ךרײא
 װײט פון אונ נאהענט פון גיקומען

שלאןט צומ לןננות ?רײנ&ט ךער



 גיפראכט ביפוףם האט אונרער
 געישפילט פלים מיט ך,א$ין לױם
 געפילט הײליג זיך האט איד רער
א  זאט פוײליכרךט מיט גאםין ך
ניהאט נחת איך האב דאן

נ.
 פעךגעניגען איהר לארען פאר וזאט צױן אןער
 כןאן אין ישפילט פאר מאיאנטיק איהר
 ליןען בײנעי טײנע װאו לחם בית אךט דער
 גיטאן אן אבילות אין שױן גײט
 פוײנר נוטער דוא לבנוין באךג דוא

 הייןט ךיך טךעט צו פיס װאסערע
 איט הײליגער דוא מוױה באךג דױא

 ךארט גאר מאצעט'שטײט אמאךומאךאנער
 פוסט ׳שוין שטײען גאסין ךיא
 וויסט פאר דינען װעגין ךיא
 פליט בלומען פרטל.קײן אין
 ניט שוין גלאנצין טוךמעס ךיא
 געשמיץט האבין װאס פהנים ךיא
איצט זייא איך זעה װאו נביאים ףא

в עם שירי



ר עש שיױ
 רייןי אײער כךוין אי;ער איז וואו
אייך פון ^יײאךין הײנט איז װאם

ד.
 וואנד מעךב ביין ירושל:□ אריף איצט קוק איןד
 שװארץ קוילין וויא .קינךער מיינע ךאךטין זעה איך
 הע^ד דאךע ךיא אױף קאפז ךיא אפ ישפאךין דיא

 рסאךאס' נןװעצט פאר ̂עפ אז ׳נקרע?נצין אונ אונאכצין
 שטײן נןײן בױם .קיין ;רו'שלי.ם אין ניטא

 געװיין לןנךס מײן פון נאס, גיווען ניט אמ װאש י
 קפיל אקינךער איז דױקען צו קי;ד מײן
 ^יל דער ;יר איז ־שיקט מיא װאו
 אגעישןײא אץ־ העו־ מאלדאװע פון

 וױיא אוי דאךט יעןױיט .קינד ןןיין
 גוט ניט ״ער שױיט אראב;ען פון
 פלוט זײן װאםער וויא דאךט גיםט פאר מי
 שלעכט נעבאך ערײ עןרײט אױען פון

 ךעכט לףן ̂ער געפינט דארטין
 ;יךד ךיא ןןו גיאווײנט פךס אין

פעךד מיט וויא זײא ?ןיט קען טוט ךאךט



ה
 שטעף־ן טױזענדער דיא הימעל אין

 אימגליק כןינךס מײן אלע באוױינען
 טרעךין גיסען ב־ױמער אלע ךא
 צוךיק אויך ?גנטפעױן פײגלאך ךיא
 ישטײנט פאו איז פײנד דײנע פון האךץ דיא נאר
 שפאךט פאר האךץ ךאס האטזײ אומ;ליק ךער
 וױינט אזייך.ער טרעפט אכזר ךער נךינןעדיל ךער

 האךט אייזין וויא איז הארץ שזינאישם נארדײנע
 מיר ישוין /ז^טפער גאט אח
 ישיעור ךער איז פיל שיױן זאג
 אדאר נאןי אךאר לײךין צו

 יאר טויזענד צװײ צרות אין
 װייסט איהל אויב מיר זא;ט שטערין איהר

 טרייןט מיין לאךען פאר אײביג ךען איז
 ׳שפיר איך נאך ישפיר איןי גײן י1א

מיר שױן ^טפער גאט אח

в עפ שירי



 מבכי קולך טנעי ה׳ אמי בה
 שכר יש ני מדמעה זעינין־

נאם־ה׳. לפעול־׳חך
מ״ז( ל״א )ירמיס

א.
 ןרו־מען עמז גזפט טאכטער מײן דו ציא
 פול ךיר איז אויגען ךא

 גיקומען איז טךעןין ךיי^ע
׳שטול הימעל טײן צו

ב♦
 ריגען טרערין לאזען צו גענוג
 ליד דיין אויף שויין הער
 געפינען א?רונד מען הןען י_ם אין
ניפן ;ער1>׳:ו ךין צ*



о
 ןע^רײגיין צו צוות דײן.קיגךם

 פאפיר רףן ניט ,קלעקט
 ?לײבין טךעךק טײבען אלע װען

־שיר יך_קײן1א עסי חאט
ד♦

 ׳שולדנ ניט מיר טאכטעל מיין מאך
ш ער וואס צו־זת דיא אויף п 
 געדולדיג אונ רואיג זײן דאךף מיא
גאט צוא האפין אוג

ה,
 נא?ין מיין אין קינךער ךיא זאג

 ,קלאג אײער אויף העלט
 ב^ימין אונ ױםף דײן טױיסט

זאג דיר איך װאס מיטךאם
И

 אומות אפולע דא איז וןעלט מײן אויף
ג גאנץ זיך לעבין  גר̂י

 בהמוית װיא נאזי לעבין פילע גאר
״לינג אלץ אק נלויפעןי

ю עם שירי



עם שירי
ז.

 פ״ער צו ךער וואסער צו ךינט ךער
 שטאט ךיא פרל גע^ער

 טײער אײזיל אײן גאר איז ךעם בײא
;אט זײן איז דאס וױיל

ח♦
 אקךין גאט ;יבען זייא אונ ׳

 פיל מענשין ישעלטין
̂ךער  ישטאךיק צו דינען טויז״ע

א דורןז־ שפיל דולומע ך

 $*?* ײא3 אי?ך:ען אין זע
 טאג פײער ד;ער
 לײ^י(ר אמישל ךר דאש װעט

פןלאג דיין צו טױיסטונג
י.

 געריד^• מיט אװאגין שלעפט מי אז
 גאם אפין ךעדער מיט

 אגידער זיןי לייגען מענשין
אש אויף ךשיט צ»> אונ;>ר



עם שירי 12
יא.

 אישלעכטין פאר גאט האלטין
 נאט נאר לאעט פאר בלוט

 שעכפק מענ־שין אז ^יינען שוטים
גיבאט מײן ראם איז

יב.
 נןיו^ח מיט >$ע>יט איד דער ̂אר
 ציא נאר קוגןט גלויבין ̂יין
 הורת אין גאט אין גלױפט ער

מיטדןעלאגיא אין ניט
ינ.

 אײ^ןר גאט איז װעלטין אלע אין
 מעךקור ניט ױפיטער ניט
 אףינער אנעפיל איז קלפן'ז ז״ן
 ג״אטור דיא המכןדיש בית ̂ײי

יד.
 שטערין וױפיל פעלײכט זון ךיא װיא
 רעליױאן זײן איז 1אז

 וןערת אטעאלאג וויל щ װער
אן נמןה׳ג « קןמט



טו.
̂גר אײביג בלײבט גלויבין זיין  דוי
 ישטײן װעט וועלט ךיא פיל

 מױער זיין געבויט האט /נל וױיל
אלײן ג״אטול פון

טז.
 גיפעלק גאט איז דאס אז זאגט על

 פלאן זײן אי> נאל ךאס
 גיזעלין ךײן ניט שלעכץ טיא.קיין

אלומאן דעם עןטיץ אונ
יז♦

 פיטאנארוס אונ זאלאן פלעג
 ;גרכןלערט האבין זייא וואס

 ת1צל מען לײט אגלוייבין אן
 העלט שכל הױלין ךעם וועל

יח.
 טובמ הןײן טוט נןלעלין אהיױלעל

 געטײט גין־ װעלט מעגיש ךעל
 אמצבה זיןי נאיןי ^זטעלט על

—הײט לעבעריגעל

עם שירי



יט.
- Т *ציחנג אישײנע איז אמונוז  • Т VI

 געזונד איז וואס ךעם §אר
 'קמירונג אלײכטע איז אמונה

 װאונר ;ועסטע צו.דיא
כ.

 אפט«קער ךעם וױםען נאר דארף מי
ם- קויפין צוא װאו א  ד
 פלענןער זײגען ךינער ךיא פןךעגןט ךען

 :ת3ר< פעל יעם ניט פ_אר'^טײען
כא.

א איז אמוגה  מטהר האלץ ך
 אבמאן פון ^ווינךיל פון

 אטױיער אפרײ^ד איז אמונה
מאן נןאל״דעםלןראנקען

נב♦
 נבור ;רעסטער דער איז אמונה
 פעלט לעבין ךער >שעת
 איבער לײ?ט גאגץ איהם טרא^ט אמוגה
װעלט .יענער אױף אהין'



כג.
 טעמפיל חײליגער דער איז אמונה

 האךץ מענשיגם ךעם אין
 לעטפיל דעם אן ךאךט צינט רחםנות

 הארץ ךאךט גיט צדקה
בד.

 אידין איהר האט המנןדש בית ךעם אט
 יאהר טױזענד ךרײא שוין
 צופױרין גאנץ זיין אים מיט עגט(ל איר

 נאר איהם האלט הײליג
כה.

 קומען ^יט פישד דיין ישוין וועט דארט
 קױל אוייף איהם פךענען פאר
 גומען דייין צוננ ריין האםטו זיןי ביײא ךען
 מו־יל דײן אונ רעיזן דײן

כג
 א׳שטע^פיל ךיר אוי־ף לײגט שונא ךער אױב

 שראט ךיא ביקס זײן פון
 טעמפייל אין זיך צו האךצין אין אױין ליױף

גאט ,דיין גײא נילײבםטו

ח עם שירי



עט ^יףל 16
בז♦

 קלאױן צי יף1א הער רןגד מײן ךרום
 זײן געדולדיג מוז מען
 טאן׳־ן ים1א דיר וועט נא?ט ?ינךע צום

 עיין ךיא זעהען נאך װעסט
ח. נ

 פראפע?!ץ ךיא זאגט פאר אויך האב אץ־
̂ט  צו'^טראנז־ גיין ניט איר וריי
 ^עטץ פארין.קײזער גאט נאר איר זאלט

 לאנד פון פרי־ד ךא פאר אונ
כט♦

 פךאנען אײך ײא3 איז §ףד נאר ווען
 קװעלט־ האךץ מײן דאמאלם

 טא^ען או;טער טרייע גאד זײט
 װעלט ךער פאר גוציג אונ

. י ל
 ?ריךין אין לענט פעלכןער דיא מיט אונ

 הא;ד ךאם טרײא זייא לײ?ט
 אידין אײך זײט מיר בײא ׳שול אין
לא^ד דעם §או מענישין אונ



 עם שירי
 כןאנט צפון אין װארעמט ק ךיא

 ישוין װאכןםין ?לומען
 אגיוו־לאנט נאךדין װעסט דוא

.ףין ׳ ־שײן ,נע^אצט

לב.
 אויבין זעצין נאןי ךיר וועט מי

 גיצעלט אישײן אין
 ^לױ^ין רײן דיין לןאנען װעטךער מי

וועלט ;אנצער ךער אין

לג.
 יאוץן ךיא צייל טעג ךא צײל נאר
 יס1א ניט נאך גײט ,קװאל דער
 גיװאױו נקלי־ין גאנץ יילטו זײא דולך
יס1גר דין וועסטו זייא רורך

ע ענד



פױאנט♦ פוסטער ךער

. א
 ט:א£יאג מיר ?יך בין איןי
 וועלט ניי^ר ךער פון

 האנט אפין האנךשוה מיט
 וײ^קעלט איויס העלצעלע ךאס

 י אשררמ וױא אלענןעלע
 לןאלאישין גומענע מיט

ז דאס צלת דיא נאר אי
ТТ Т Т

 .ךעם דאך מען נעמט װאו

« ב
 _קאמען פאר צו העיעלאך ךיא
 ט:ב;לענ פאל ?גם ןלי־שצעט עם
 דאמען אלע מיר גיפעל איך
לןאןלימענט מײן ^יט



שירי
 אכןלאחז אמני־שקעלע
 אדותן וויא אקעלנעריל

צרה דיא נאר איז דאס
Т Т  • т  Т

נראישי-י ךעם פאךט מען נעמט װאו

•А
 אוױזיט ךאמען מאך איץי

 מאנען כןיין ניט האבין וועלכע
 מיט ךער אין טיר ךײד איןי
 ראמאנען פון ליבעם פון

 שיללעף געטהא זיי מאן ךער איך
 דעה ךעםנןין אין האי איך חאץ
 פעלער ךער נאר איז דאם
מטבע ךיא מען נעמט װאו

ד.
 א׳קפיציל אוייך איז פאפיראס ןימי

 נןי־שנןע ךיא אפ איןי נאר ךאס
 אפיציל ניטא איז העטד ךא אז

 מנישנןע ךיא דאם ־קטעלט פאר
̂ליכןט צו איז שטװויל ךיא אז



עם שירי 2ל<
א щ ־עזטעלט פאר  .קאלאישין ך
 געןאנןט גוט גא^ץ מיר װאלט עס

?ראישק ךער פאךט איז צךוז ךיא

ה«
 אמ/נלה האט ךף וויגען
 מיט ךער אין אחסוןן אבער

 אװײלע דוךך זיך וויגט מי אז
 אפעטיט מען ב־אקוטט

 פןױױן אמיטעל װאלט אין־
 'שלאגי־ן פאר צו הונגער ךעם
וויגין דער טוייג װאס ניט ווען

ו♦
 געלט האבין נאר איך וואלט
 אפראכט לעבין מיר איך װאלט

 כןעלט לײז־ין דאךפין ניט וואלט איןי
 נאבט אונ טאג הונגערין אונ
 אשררה װיא .לעבין װאלט איך
טגאםץ מטץ אלךאס אונ



 צרח דיא נאו איז ךאס
אגךאשין ניטא איז װאס

ז.
 אמאן געװאױן װאלט איך
 נןריוי אישײנע פון
 פארטעפיאן ישפילעןזאל זיא
 מאקיוי זור באן זאגין אוג
 ?לאךע רופען איר וואלט איך
 פאר גאמען וואךער ךער
צרה דיא נאר איז דאס

Т Т  • т  Т

!געלט מען נעמט װאו גװאלד!
Л

 געוואלט איך האנ אךירה
1$ געפוצטע אין װאויינען צו  א

 גימאלט פעטערטןנ אויף
 אבאלין איןי בין י1א

 אגאלרין פענ.צטער אפין
 גיגאםין אוייך בראנזעטגןעס

 ךן מר דער איז דאם אט
אנרא׳שיל ניטא איז װאס
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ט♦
 ״ענןיפאז אטיי״עףן אין

 ??עאטער אין פאו־ין איןי װאלט
 אטאז בעל אין זיצען אונ

 נאטאר גובער לעבין
 אלאלנעט -אלטין װאלט איןי

 ךאמען ישײנע באטראכטין
 חטא דער נאר איז ךאס
ז״אמען צו נעלד מען כןלײ?ט וויא

. י
̂־ איך וואלט אכןע אין  53יל5גע

 גייקטעלט אװביל הטװכןע
 גילט אנןערטיל אז אונ
 געלט _קײן ניט ץוואגציג איז

 פעק ̂ר־עפין װאלט נארוסין
 עניג(כ־ פיר אויך נאך אמאל

 אוועק מיך האךגעט וואס נאר
אפעגיג גיכ גאך האב איך װאס



 עם שירי
יא,

 ג״לאגצי איך װאלט מאםלןראךן איויף
 אפכאק מיט האנדישוה מיט
 טאנצין איןד וואלט דאמען מיט

 פרארןעוןי-אק אונ הןאךריל
 רעיש אין גרינג לויפין וואלט איך
 דלשלקה מיין וו־ייזין וואלט איןי
 טאש אין ניטא איז .עס ןאר

שמח4 ךער ^ייא אגראישין



אוים ניט נןען זאגט חךר פון
 ל י л а ד ע ט ש ר ע

♦ א
 גיגאײען חךו אין נןינד בין,אלעס איך ווען
 טויבה זײן מיט כןאנציק רבינם ךעם פאטראכט האב אין־
 האעען פאו פארטוןי מיטין ךעניעצין פשרה ךא
 וםיובא זדלל ךעפ באהעלפער ליפען ךעם
 טךאגין אונז װאקער ךןײסין פלעגט רעפעצין ךא
 גימאהט _ילזדו האט מיטא^ס ךיא מיט בעהעלפעוי דער
 ־קלאגין אונ ^מײםין פאצין פלעגט רנני דער
 נאכט פאר היודעה אײן זאגין פאר נאך צו ךער

 גיזעהען וואס גיהעךט וואם קינךער
 יז1ל איצט אײך לאז איןי גיךײנקט

 װען וואס פךעגין װעט מאמע ךא
י&1א גיט מען זאו.ט חדר



ב.
 טװאכ־ןםיו אויס איןי בין מוךא, זעלבע ךיא מ*ט
 חךי דער איז וועלט ךיא אז זעהען דער האב;ילסט איך

 עכ־ןישן ךער צײט ךײא איז רבי אונזער
 גלידער; אלע צי^ערט כןאנציק זײן פון

 ביםין אנדעףנם ךעם אײנער איױס נאלט הישט
 מויל פון נוואלד מיט ישױן ױיםט מי אז ?ךאםט

 געריםין איויס וןעךט ?ןוליכער ךער ישטילעי ךער
 אלרױל אן נעטט אז.עס אונ.עןלו־ת ךציהות

 באלד.ערקלעכט מיר האט צײט דיא גאר
 ארויס ניט הדר פון נאך בין איך אז

 ניהעךט וואם גיזעהען וואם פדה־ער
 אויס ניט מען זאגט הדר פון

ג.
ם אץ־ ױי  לאךין פאוי זײן;גהרע האט איד ךער אז ו

 פאר דעו אכןעהביל נאר פאות, ךיא רײםין זיך לאזט
 געװארין טךיגיען פאר פולין אין איז צײט;ער

 ארא;ראר זײן צו פויץ קשוגעגעם בײן
 פאךהאטי זיד איךין ךעם רופט ער
האגט דיא אים קוםט אונ פאגאציק איס חנןט ער״אוג

ינ שירי



אן ^ױיען אלע אונ  פופקא^ע נאנכןעל אז נ
 אדױטאנט אפליניל פריץ נײן אתקיף איז
 ״עלד דער צו איהם װאךפט פריץ ךער אונ
 יס1א איהם צוןט.ער בעןדיל זײן
 גיהעךט אונ גיזעהען מערער נאך האב איך
אױס ניט מען ?א$ט חךר פון נאר

Л

 םפנה אין לעפט װאם איד זעל^יגער ךער אט
 אזכידז שױן האט,ער װאן, זאגטאים אזךערפריץ

 בחךתנו אתה אײן ערז איז ישמ/ אין אןער ?גי קומט
 עליה אלןלײנע שױן איז^עס חמישי אונ
הראת אתה צו המפות, צו ,עלױת צו

־ : • -Т { י - Т •• : т  т

 שאל אפין געװאויק ד1כב שױן װעלט דא
 תיתא מהכי אגניאי פאר _קלפי צום המועד הול
 הןאל אפין שול אין זלזולים איז ניט ווען
 שיוערט ךער זיךעלט דער שילט ךער
 ארו־יס ממזר שול אין שרייט ךער
 גיהעךט א־נ גיזעחען מערער נאך האכ אי־
א־ויס ניט מק זאגט חדר פון נאר
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יד עם שירי
ה.

 כןראמען איךע־שע ךיא אוייף אקוק גיפ איך אז
 יס1א $יט האלט.עס אין־ ג_אל/ שיץ מיל פלא^ט

 המן בני עשךת; כיועמעךיןעם אן זעצין
 ?רויס פיז פון,קלײן נומערעם פאד אלע אונ

 יללות אונ לארעם וועלט אמע)ש דוךך גײט
 קאפז אין טעפ פ״ער ?ליחען אז ךןיאקעס אונ
 קללית מיט קולות פון גאס ךיא רוישט עס
 אלאפ אלפיל ךעם סוחר ךעם ריקט מי גייז

 אװערט פאר איד ךער האבין וואם.קען
 אױם אזו זעולט האנדיל זײן אז

 גיהעךט אונ גיזעוזען מערער נאך האב איך
אויס ניט מען זאגט חדר פון $אר

ו.
 ערבות ר.אט איד ךער אז גוט׳ ץ:גאנ וויים איך

 וועלט דער אין נאציאן יעדער פאר מעהר
 ברכות פון לי?ט, פון מצד״ פון פלײיש, פון צאלט ער
 געלט רק כןאםט אוג.עס ניט׳ טךיננןט ניט׳.ער עסט ער

 פרױטין 'שפיטעלער אויןז ךאך האט הןליקט ךער
פעלד ארוםדין אפארקען אונ אבאטךעלנע, חאט ער



 רענךוטין אױך גיט ערי. ־שולץ, לעהוע יך1א האט על
 געלד ̂בװ־הי ניט_קיץ אונ צאלט_לןן.קאראןיןע אונ
 באישװעןט לאסטין בויט איז איד ךער אונ

 יס1א ניט ןיןז .ער ^אלט אײביג
 אונ.גיהעךט גיזעהען מערער נאך האב איך
יס1א ניט מען זאגט חךל פון נאל

л
 מענשין פילע אז גוט, גאגץ װײם איך

 ווײטער אויף כןאנטע ליפ צי־ טעלמין האלטין
 קונצין מיט דװקא איז לאטע, ךיא לאלטין ךער
 גישײטער װאם גוט איז וועלט, הײנטיגע ךען

 אפלי;ער שטאק אוויץ איינעם נאר מען באקומט
 וזאן _קײן ניט נןליט ;יס אז ציבטיג אים מען מאכט
 פײ.ער אין חאץ גײן צו ים1א קוקט יענעם האץ
 דעראן ךאס גייט וואם וועמען דאס אךט װאס
 געשטעךט לןליףט^ג איז דװם

 אריױס ניט האנד פון פראקט גיט מיא אז
 ניחעלט אונ גיזעהען ?ערער נאןל האכ איך
יס1א ניט מען זאגט חדל פון ^אל
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טו עם שירי
ח.

 גאר פאך,קעךט טמו איד לער אז וױיס איך
 םרר ךעם לעלנען אין גיגעפין האט גמרא ךא וױא
 יאחר זיבען צו נאר פופצין צו ניט

 חךר 'שפארטין פאר זײן אין הלמודי לערינט.ער
 רמאיות אילע מיט וועלט, ךיא ניט נאך גןען אז.עף

 אקינך נאך ״ער איז ממונזית ךיני צו
 המצאוית װײבעךישע ךיא באטײט וואם ניט ווייס אז.;>ר

 בליט־ גאר נאך איז..ער נישים פון סךר צום אונ
 ?יישטערט .עבלי דיא איז ךא אינ

 ארוייס ניט גײט לײן אװאויט
 גיהערט אינ גיזעהען מערער האג איך
יס1א ניט טען זאגט חךר פין נאר

ט♦
 װערין יאר דףיצין זאל אינגיל ךער נאו־ װאךט מיא

 אאיד אמחותנס הךר אין 'שױן זיןי באוױיזט
 אשטערין מיט נאז אריויטין אלפיל מיט אישלוטפער אין

 גליד פאר ג,ליד ציטעךט אינגעלע געלי־נכןעױ דער
אןךאקע ביז פךאסט אלארעם, װעךט באלד



зо עם שירי
 שאפעט ךער אימעל ןער רעפין׳ ךעם מיט איד דער
 גישטאנןע דיא ךא.ףיד פון קװעלט־ מוטער ךיא
 אגלעט עלע(ןער אין פאקומט״ער, ס־רף צום אונ
 פא׳שעלט איז פלה ךיא אז זעט מי

 ים1א מען ישלײט טוב $זל
 גיײעךט מעלעל דאלטין גאך האפ איך
 יס1א גיט ?וען זאנט חדר פון נאר

י♦
 שמעךצץ‘ אן געםט פאר מיא אלזת^ה הולעט מי
 ?חוש מען $עט ךאס גלי־יך׳ איז זיװוג ךער אז
 פעלצין אלזאי זיא ,מצודז בר קיוים ער

 טייש אונטעױן שפאצילק גײן די.קענען
 גאנצין אין טזב ^זל ,щ הארטע מי;נסט

 לעבט דעל נלות האט איהר !פאצט װײפעללאך
 טאנצין אישעמעלע טחותענעסטעס $ײךע
 רעצעפט בעסטער איז.ךער אחאמעט׳ חתן ךעם
 ילט1?ר מיר וױיטין, פון שטײא איך אוג
 ים1גר;איז אידין בייא דוטהייט ךיא ווי

 ציילט ךער נאך איך ;ואלט .פון,,
אוים ניט מען זאגט חךל פון נאר



טו עם שירי
־״א.

 אבונענטק איך האב גליק׳ מײן שײנט מיר ).וען
ײן האב איך צ  פעסט גאגץ זיך פריינךלען וואם ,קוו־בים׳/
 אטפלימעגטין(פ פאל־שע מיט חניפוית, מיט קימט מי

 געםט פול 'שוין איך האי ב,1ט ם1אי א׳שבת
 געינליבין איתום גנין איך רוען גידײגק איך
 נןךײגד _קײן גו־אל _קײן ׳/ילינד גיװען איך בין
 ?ליגין וויא זײט איהוי !מענשין איהר אח

̂ט מױ זון ךיא ווען פליהען צו קוסט איהר  ישיי
 גיהןעךט איבער װעךט ועך־יל מײן װען אונ

 ים1ג,ר ביז ,קלײן פון מען אגטלויפט
 מהערט אונ גיזעחען מערער האב איך
 ים1א ניט מען זאגט חדר פון נאר

יב♦
̂לל  אן זיך מען זעהט הךר וועלט אין דן

 חױת אלעךלײ מיט זװאךינעץ אגרױםין
 —האן אפונןס-אװילךער אטיגער

 הױוית איהרע מיט !אקאפעלוש אין אאבוזאנע
 בעךין- אונ פעךד-װעלף אונ אייזלען
מײז- אונ שלאננען-קעץ גיפטעע



עם שיױ §2
 שעױי זיך װאסלאזין ׳שעפטעלאך, שלאפינכןע

 אשפײז- חייות ךיא פאו זײן צו א$טער אונ
 ׳יאגט ךעל טאנןיט ךער ?רוטט, ד־על
 —אח־יס ;ישמה דיא מען ךריגקט דעם
 גיזאגט נאןי איך נמישל-װאלט ךעם
:אויס ניט מען זאגט חךר פון $אל
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