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לעהזערו
 ,לידער טײנע בי?יל אין לי/ענט איר אױב
 ,גיגעבין איבער ניט אײןז מען האט טעלאךי ךי אונ
 1 בךיךער ליבע < בילר ג אפאטאנךאפי׳ט וויא ךאס איז
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?הבטן פרי שכר V I -  • : т Т
עלטעו ךעי אויף קיגךעי פון באלויניננ דעם

פאיזער אלטער דער

א.
 ׳ מןבין מעגטיטין אײןד איןז קע; אבי^זפיל

 איצוגד, נעטראכט טיר ם»ן שיף ךעם
לעבין צוא ניט װעלט דער אױף בעסער איז עט

« I Г ן ♦ ■ י « * I

 / אנןעד צוא קוםען אן אײדער
 ,יאהךין׳ גילעבט אפ האב איןן
 ,געלט טיט אונ כבוד טיט

 ,גיפארין אונ ױהאנךילט
 / וועלט סיין ׳טײן נאנץ געפיו־ט

 נילדין/ ט״ן פשי פאריךנט
 ,עךליככןײט םיט קך־דיט טיט

׳ בילךין קיגךער גילאזט



פאטער אליטער דער
לײט ווערין זאלין זייא

גבירע^אפט/ סײן
,נןראפט גאנצע מיין

א|׳. איןז נןיןךעריגוער מײנע חרןז
,, טיר פאר איז הײנט י -
г טיר ליא עפארט פאר • I ־ ! • •

»טאן צוא אהין װאו ניט זיןז האב איןז

. ב.
̂י] גאלר וויא האט מעביל םײגע  ,גילויב
 ,פיין זיל|>ר וויא גיווען איז גיוואנט בעט טיינע

 ,פהכטין עײנע םיט גימא^ט קאקאיעס ךיא
 ,זײן אזוא אײביג וועט .עם גימיינט האב איןז
 י / מחק טיט אי׳ןז ׳פלאף הײגט אונ
 - י/ <׳ כןיןז ךיא.קאלטע אין זון גיין

< ,רויליג אונ *אךט1 איז צאךנע
 ,טי')ז עוין עטי£ט ךער הוםט ךער אז
 ,^ןוןױן ךיא עטײט >גס וואו זאל אין

 ,אךיין ניט טיןד ךינסט ףא ^אזט
׳ דילח ייא אײןיךיכטין וןעטי>ןר
?ч» עי ךעי ח״ # #



в פאטער אלטער דער
,קיןז בײן יטטײא 1אין
 ,טיןז וואךעם אונ

 ,רוהל מיר מאכט אונ ׳טנור ךיא ארײן קומט
, באלד ׳טוין #רײט ןיא

 ,ניוואלד קולות םיט
ри פיל אלטער ךער עוין איז $עפ אלע

ג.
 ,̂יעזגיטין האלז מײן איןז האב פאר.קיגךער

 , גיךארט אוים אונ ̂־אה גיװאךין
 ,באהי?«ין אײןז ןאל גאט !בךיךער

 »װארט דער זיזי האב איןז וויא אעלטער אזוא
 7 האב.עךצוי־גק איןד אײ
 ,אלײן בכור מי«ן נןינד ®יין

 ,אויגץ ךיא פוילט מא איןז ך.אב
 ׳ גױרין פי| מרעךין פון

 ,גע׳טװאוםען איז חבילס
 אן׳ װעךטסען כןרעפטין אונ

Г ; V ,י : ,בעקוסען זײא אייךער
р э д ^ и п ^ ю р* אן ן , ן

; 4 ?•»*.до



פאטער אלטער דער
,פאנןעלאןד ךא
,מאז״עלאןז ךיא

 ׳ !»יןיקאן אײן לעבין זײן ̂זטעלט טאטע ךער
 ׳ םיןז םען טךייבט הײןט
קיןד, פון ארױס

.טאן צוא אהין װאו ניט זיןו האב איןז

Л
 ,חךוי אין אוועק 3גי אזאיןז זון טײן
 ,זאט גיװען איןז בין פעמעניגין מיט
אן אן פלעגט עסז אז טאכטער מײן  גןלײךעף ני;ע ן
 »גיהאט ךאס האט טאטןע ךער אנחת פאר וואם

 ׳ אבי אײז טײטאן יײ פלעגט
 ,ווײא סעךער נאןז מיר מוט

 ׳ דעם.קבר זיןז גיװאונ׳טין
 ׳ זײ ®אר בײטוננ אאויס נאר

 ׳ ךאנןטורים צוא גילאפין
 ,פי*ט אפאיסטתר וויא
 ןן^רים, אויףךי עולם בית אין

אןעח׳ יאךנז עענן« יער



в פאטעו־ אלטער דער
 !זוגיג$נ

! טאכטיג,קע
 , פרעטד פיל א1אז מיר צוא זײן איר כןענט וױא

! ׳טטײט פאר ! זןןריט
,גײט טאטע דער װיא

• Т * « ״

.אהעטד אן אוג שוןז אפי^יל אן

ה.
,פרײער װאס בראבט פאר איןד האב *( פריהליג^ ןןײן
,געשײנט זון דיא אויןד טיר האט זומער טײן אין
,׳טײער אין ארײן איןז ביײגג העךבםט מײן אין
!היינט טיר גײט ווינטער טײן שלעכט וויא 1 אח

,פעךפרארין איז טײבין מײנע
, שטײט אבךים ךיא אי; בלגט ךיא
V . - , ■ 1 . ' ,;אהךין טײנע פון פעלד ךיא
,ש^ייט §אר וו״ס אונ גךאה איז
ז , / עלטער מיין פון בלעטער דיא
,ליסטאפאד פון געל איז
׳ .£■:  ; .  ' . ׳ - . . . .

ןוײ«»( פיר דיא קעגץ איינגעטהילט איז ליענין טענטשינס רעם *(
וױג»י;י אונ , הערב»( , זוסעו , *גילי̂ט , יאהר »ן



פאטער אלטער דער
 ,נןעלטער וואס םיר איז כןינד מיין

 ,גראד צװאנציג פון אפראהט
!חד ױננער איר Т! •

,נאר בארעכינט
 ,אלט וועךין אםאל אויןז וועט איר

,ברענט עםי פראסט ךער
. ,הענט ךיא הויכין ױעט איר

נןאלט־ ױין אױף װעלין נןינךער אײערע אונ

, ו.
 , טאכטער ךיא צוא כיןז *טינןט זון מײן
 קונהשפ ניט אויף איןז בין אײךים ביין גאר
̂ין דעם  ער כןאנט אונ ערי זיךט טאג גאג
 ,עםי איןד בין איבעייג וויא ! אח
 ,האלטין פיר אויןז ױנגען ךיא
 , שװער ךעם האלט אײךים ךער מיא
 ׳ אלטין ךעם טיט זיןז וואךפט טיא
 ׳ אהער ךער אונ אהין רער
 ׳ גוסען מײן איז טךיקינט פאר

/ צווײא ביזזײגער ’גיחאלעשת



פאטער אלטער רער י«
 ,באקומען צוא איז »טווער

,טייא אגלעזיל װנג פון
. > י ■ / ליןז !נאט בעט איןז

 ׳ זיןי /נרפאךעם
,אךיין ךיר צוא נ^סה םיין ין1$ נעם

׳׳ ,טױט ךײן עק
 ,גויט אין מיד צוא

,זיין קינךער ךיא בײא באךאךפין זאל;יט איף
ענ־דע

у '״ ; ;י ■ ׳ $ Р'х.\'' ■' ; .!-י ^
, Ч Т. £ У '״ / Щ Ч •;1 :>׳ ИП



־

בילעט צער^לונילדקין ךעם צוא

א♦
 ,זאגין גיט טיר קענםטוי !בילעט צעהגער דוא

 ׳ }יסאכט ךיר האט טיא װאם צײט ךער פון
 / גיטךאגין איבער דיר האבין הענט וואסערע
? גיבראכט מיר צוא דיר האט מיא ביז I «־ י * » •
̂ין פאר באהאלטין םענןרעטין האםטו גיוויס  ,שלאן

 ,ט1בילר? !יױנר איןז וןאלט צואוױסין
 ,אל^ון האבין װאלםט ,רייךין כןענען וואלסט

/ ניװאוםט ̂ייס פיל ךיר פון אץ־ }ואלט

ב.
 גיגעבין/ לאפקע ךיןז מען דואט פילםאל

;׳ר י • אכןרומק אךין אונתנןא
 !חלעבין ךאןז טען מאג בתוךתהלואה

1 גינוטען לא$ןע ניט זיןז רופט ךאס



1 г בילעט רובילדקמ צעהען רער
,גישלאנין טױט הורג ד־ער לעט װאו

/ גינוםען בוןים זײן פון ךיןז האט טיא וואם
 ,נןלאגין אונ װײנען נןעדעך אונ ו־וײב ז"ן

.גיקוטען ניט ישראל .קבר צוא גאף איז אונ

ג.
 ,מתנות גיקױפט דיר פאר מען דיאט טאהל פיל

,גיגעבין אפמזעגט פרױא יענעטס
 ,םביות אין ,וועג אין איז סאן איר ווען אונ

,לעבין אזוך;קער ווײל ךער ךא איז
 ,לאךין פאר גאס אין אייגער ךיןז האט מאהל פיל

/ ךיר אף איז,גיװען ב1ט ם1י פון האפענונג זײן וואס
 / גישוואךין אפ פאלש אונ גיפונען האט יענער אונ

. אךיר ניט אים גיט ,חאלעשין זיין ,טרערין זייגע

ד.
 / משבנות גינומען אןישצעםטװא האבין מאהל פ־ל

,אךיין ישטיביל קהלז אין דיר ברײננט אבױן ךער ביז
?( אישרנות )אה שײנק אין ךיר שיכןין אונ

/ ן ווײ אונ ^ךאנפין גענןלאןז ארוף טראגט מיא אע
,גינומען פדיין ךיר טען האט םאהל )■יל



г בילעט רובילריקץ צעהן דער
/ מאן איר זוכין גײט אארעסע^גוגהװאס בײא

 ,שטוטען ךעם ן1לש וײן ?£יט איר ענטפעךט ער אוג
.אאךמאן )אה‘גיפינען! וועסט !וױיטער .פאר ) !

Л
 ,ןןלויו פון בחור אאהם ו\אס זעלבע ךיא ביםטו ?ילײכט
 ? ̂הור סגי אאלטין ?ײא ניגאנכת ארויס ךיר האט

 ,הויז אײביגע ךיא אין תכריכיס אף ךיר האלט ער ןואם
 האר ךי _קאפױד ךןז שטעלט טענות אונ נןלאגין זײנע פון

 פארשטעלט, אחתן פאר איר אניטהינער זיןז האט מאל פ>ל
 ,לבנה אהאלבע אין ,אזופע^ע אין ארכ בלוטרשת

 ,געלט נאןד טיט ךיר גיגו^ען אטײדיל גיװען מנןריט האט
!אעגוגה בלײבט זיא אונ — ױברח םארגי] אויף  ̂с, ' И

 שטעלט, פאר ארעװעזאר אפיםקאלפאר זיןד האט טאל פיל
אגילעט׳ אן טאךגאווליע זוכין אכסגױת איבער גיגאנגען

.גאןד טיט ךיר גינוטען האט אונ . ץ לא . ך ח  ,געלט ;

 תטא גרױםין ךעם פאר צוא ךער סחורה נאןז אונ
 ? גיווען _קךישא חברא בייא שױן ביםטו םאל פיל

.̂יוואלט אלײן האבין ױיא פיל טת ךעם ליגין ̂ילאזט



 בילעט רובילדיקץ צעהן דער 4*
(זעהען עסי װער,קען טךעךין אירע אלםנה)אה ךיא ! 

,געלט ^רכ׳בוךה ךיף גיבראכט נןלייךיל איר זעצט פאר

ז♦
 ,אויױן דיא אין סלוה ךעם גיקוקט האסטו מאל פיל

 גיוועלט אליץ האט ערז פיל פךאצענט בךיםן האט וו/ער
 ,̂יצויגין איבער אטאג האט טאנהײט אפין אױג אונ

,געלט איבר;ײעס פאנט ,װעקסיל דעם ים1א ער פ*לט { י » » י ז י *י• * * > »
 ,גיגעבין אאיןבאך׳טציק יענער דיןז האט מאל פיל

,תהום( אין ךענןהוטין)פאךפאלין פון זין־ היטין אר9
 ,לעבין ךעם גי׳צשאקצעט #טענךיק אים האט ערז אז אונ

! פך;אם צום גענ־יךט אונ ,פלוצליגג אים ,ער חאפט

ח•
 טיטפליגיל, מיא ניפלױגין שטיד גאלד פון ביסטו מאל פיל

גיבראכט,. זילןער האט וואס האנד אין בזגנ צום
 ,טיניל אק ערי שטעלצט צוא אויגין ךיא אין ךיר ©אר אונ

 נאכט, איין איבו־ אךעמט פאר ווערט הבית אמנל אינ
 בליגךער ךער אין.קאמאד גיהאלטין ךיןז האט אפ׳טר

̂_עת / געלט ײן1 גאר האט;בגאנכת טייב זײן ב



 ח בילעט רו־בילדיקץ צעהן דעל
 ׳ קינךער נןלײנע פיר גילאזין איבער גאןז אים האט אונ

גרויסער}ועלט. דער אין ניליבטין איר טיט אוועק אונ

ט.
 ,איצוגד געלט סוטע ךיא אין גיווען אױןז ביסטו פילײכט

,הױז אאײנפאר אין גינומען צו האבין גזלנים וואסךיא
׳ גיזץד אגאנצע קױלעט צוא האבין אונ

לױז?(ר פון אבהור אונ קינךער זעך,ם מיט אב?נלהבית
 ,גינײט אײן אפעךענע אין גיווען ביםטו טאל פיל

/ טאן פױ געאנבעט דיןז האט אידענע יענע װאס т т т »  г г  г ׳ • * •“* * י י• י .
 ,ברױט אן אכטאג ןיצין טאנין נןיגךער איךע אז **נ

.מיראן ווילךע ךיא גענין ניט אנךאשין זיא וועט

**
פחורה, אפולע נאןז ךיר פאר איןיהאב
 - םאבין מעשױת פךעגין צוא ךיןד האב איןז

 / טוךא האב איןז הלעבין רײךין ניט וויל איןז ̂אר
/ ז_אבין אןעלכע פון גינוג שוין לײד איןז

אפולע^עךטער׳ פון פךעגין }אןז ךיןד ןואלט איןז
̂ין צוא בסוד נלײבין וואלט עס אוג • ב״וין אונז וױ?



בילעפ* רובילדיקין צעהן דער «
 וועךטער ריא צײלין מען םוז עפינטליןז אביכיל אין

• רײרין ניט קענה?זי חא וואס חלעבין טאךין‘*

. ע ,  ײ ׳ יי■"■ י יע  ' V. •־ ,;.־״! ‘.־ ‘,״ .י ',-■״! ־ Л ־

^/•״ייןך* י
;;?•־־■; г *״Г ; гЧ1?-־ яг׳. <:־/׳;



г *םפיל *טטאק ךיא

א.
/ בעטראכט ׳עפיל דיא נאר װער * « • ? * ' *
• : • * • г т х г,עטאק רעם טיט שטילין דיא
 ׳ בזאנט גאנץ זיןז גײט אײנער וויא
׳ חק ךער שױן איז אזױ

Ь ד״א *( 'сг אזױאאופן: אױף גישפי^ט װערט שטאק פון
ב מ־טין אץ גישטעליט אװעק װערט עס ;1שטול שטו  נױט ,ששו־ א״ן , '

עצט איטליכעױ , ליינקס צװײטער דער רעכטס פארענץ דעם ך ז  אוץז זי
רין צעהען אױף בײשפ־לי צום , אשטול שץ צעדזען זיצין שטו ט  ,מענ

א ־]1שטול דיא ארום שטאק רעפ מיט גײט מענטש עלפטער אײן ײ  ג
ט יענער שטאק רעש מיט אן קלאפט עױ יועמען ט״  גײט אונ אױף ש

אך גײען מענטשין צעהען אלע ביז נאך אים צלונג , אימ נ ט פלו עצ  ז
ך ער ף זעצין אלע זיך מוזין אשטול אוץ« זי לין אוי  עי ווײלי אונ שטו

 ׳ אשטוגי אן בלײבין אײנער מוז דרום , אשטול אױך נעמט פאר
ער װערט דאן ע; ״ן ס>ז אונ , שטראפירט י .שטא>; דעם מיט ג



דיאשטאקשפיל 1?
,אישטול אף ער זיצט פלוצלוגג

ו ־ י * ו • ו » ן

 ,שטײן שױן גנלײבט שטאק זײן
 ? פרל מעגטשין מיט ווערין עוטולין ךיא
1 אלײן ןלײבט <{ײנער ̂אר

ב♦
 $ בלײנט װעלכער נעבאןז אייגער ךער
, גרױם זײער איז שאנדע דיא

ו т ״ • ן» - •

 / טו־ײבט אים.קאןזאװעם פון דער
,ים1א אים לאכט צװײטער דער « I“ ־ « »

 • עם פון זינד ךיא נאו־ מיר ערכןלערט
 , צאפט מיא ו\אס בלוט זיין

̂ער וואס  ,ךעם אין אשולד פאר האט
.האפט פאר אךט זײן האט מיא אז

נ.
 .פול קז־לזית מיט ׳טטוב ךיא וועךט ץ.ם
 ׳ גלטטאק ךאם איז זעהען צוא
 שיטול אײן אױף זיןז זעצין צװיי וויא
 ׳ זאק אײן צװייא,קעץאין )ויא
̂וק ף׳<1ם רעם זײא פון אײן זיןל ן



 שפיל שטאק דיא
 ׳ אליץ זיף אויף בעטראכט

 / *טטראף בצאלין נעבאןז בײדע וויא
,שטיץ בלײבין בײךע אונ

Л
 טרעפט* אױןי אוגז יײא אןד2 זעלבע ךיא

,פיןי נאר גלױבט ארחטנות » • ז : I ז ד■ •-
 ,גי׳פעפט אײן איויף אן פאלין צוױיא וויא

 ,זיןז צוא ציהט יעדער
 ,רךיקין צווײטין ךעם וריל אײנער
 ,ניויט מאכין יעגעם

 ,פליקין צוא יף1א זיןז הערט בךידער
.ברויט אן בלייבט איר זעהט I » т 1 - 1  • I *

ה.
 / אקוראט איז ׳טטאק פון שפיל ךיא
 ,וועלט דער אױף טענטשין ךיא וױא
 ,אחוואט זיין האפין נןען ;גם ווער

,געלט דאס קופט יעגעם
ז » ו ן י * י

 ,שגעל לויפין ניט נאר ער ^ען
,גיין ערליןו גאר ןויל

) ■



го שפל שטאכן דיא
 ז שטעל זײן אויף צוךיטער ךער לויפט פאר
.שטײן שוין בלײבט נעבאןד ;גר

ו.
 װעלט, ךער פון טעג ךיא אייז ׳טטולין ךא
 ,צײט ךיא גייט שטאק דעם מיט
 / געלט אונ אוטגליקךלות אונ גליק

 ,זײט ךער בייא זיןז טאנציז
,פול פרײדע מיט דער איז כ\ינט ׳ ׳ » - I т ז

 ,גיוױין מיט נעבאןד תא
 ,שטןל ז״ן אויף זיצטו מאךגין
.׳טטײן ישוין בל״בט יעגעי־

ז.
 / אפ מען קימט פאלאצין גיױםע ם־ן
 / יף1א םען ׳טטײגט כןעלעי־י] פון

,אראפ שטול פק צײט דיא טרײבט רעם
ז - ו I ־ • : ״ ן *

 ,ארוף זיא זעצט צװײטין ךעם
,צײט גוטער דער בײא ניםט *טטאלציר : т •ז • « * «

,״»וױיא ניםט שרײא שלעכטער דער בײא * I »1*1 י •
,וױיט ני׳טם גאר איז אומגליק צום גליק פון



ש£יל שטאק דיא
.אךרײ שטול רעם טיט נאר

ח.
 > ניט נןשיות כךין גאט בײא פרעגט נאר
/ פיל צרות יענער האט װאס פאד • Ж V Т Т |

 / גיגיט נןלוג וועלטיל זיין פיךט לנר
 ,שפיל דיא צוא גײט אזױא

/ ברײבין אויםין שיין טוז אײנער
,ניין טוז,עס אזוי ,

,טרײבין נןאטאװעם יענעםם פון ̂אר
!שיין ניט איז ראס !פױ

ט.
 ׳ אגלאק וויא קלעגטי נאמען נאפאלעאנס

,פול אלע.קיםךים בײא
 1 גישױען»שטאק* האט צײט ךיא טאל פיל

 ,שטול זײן ערךק חאפט
 ,ניץ צוא פלוצלונג קומט פךײםין

 / ׳&1א זיא ׳טךייט !,שטאק«
/ שטיין בױש אין בלײבט נאפאל;אן

.יפ1א אים לאכט וועלט ךיא





וועלט ךער נאןי כךיש ןאןט

א.
עיי אייף מענט׳טין אונ הימעל פון עלאנים ׳ דעי,

 גידוערט עם איר האט ווען גיזעהען עם איר האט ווען
,צײט א׳&לעכטע אזױ ,׳.

* ו » ו -

׳ ׳טךײט ךק יעךעד אז
, גיקעךט אום איז ױעלט דיא ! ברידער גװאלד

» • * *  • I Т • Т • 1 I  • | ,

/ גי׳שעפטין אונ האנךיל
,פראפיט שוין_קיק ןייען

;כןרעפטין אלע סיט מיהאךעװעט
/ ;יט ךאס ציט חױנע _קײן אונ

 ,אטעםער פון אשאךף פאר
׳ רייןז אוג ארום זיןז חאפין

> גדעסעי וץערט האנט אין ׳טגיט ךער
/ טײןז אין פאךט זיןז מךיגקט טיא אוג
/ טויל יערער פון אוי גאר הערט מיא

9  0  1 V й .* »



ש ז׳אנט 2* װעלט דער נאך נךי
п נאר זעט מיא т קױל, וױא ^װארץ
. ,*טלעכץ איז דא צרות איז ךא
א־־רעכץ/ ךא אינ אןי&ץ דא

, פעלט רק>נס םענט׳טין יעךער
,ברויט פעלט ךעס אונ ,נקריד־יט ךעט
/ װעלט ךער נאןי נןיי׳ט זאגט
/ .טויט איז װעלט גאנצע דיא • •1* *1 •

ב.
 ,בערלין נןעגעסבעךג.קײן האנךילט.קיין וועלכער סוחר ךר

 I מא׳ג־ין באן דעם אױף טעלעגךאף ךעם אויף זיןז בקלאגט
 ,גאלד מען ווײס ךא ךען
 , האלט דארטין וויא פרײן ךעם

 ׳ פי; דער עוין פראפעטיךין טען קעןז וואש היינט
̂יי הײנט זיןז קעןי אנןרעמער  .•גיט,קלי

 ,בל;ען ;נטװאס זאל סחודה זײן
 ,גיעטיגין װעךט אםחודה אז

 / ציען מנה אפין נןענען זאל מיא
 .אךעפלט לײגט צוױיטער דער ךען

 ,באן ךעם טיט ׳שוין קוטט
י ט^תל^תו #ײן נאר רױערט >ןם



וועלט דער נאך קדיש זאגט
 ,פאדאן היא שױן איז סחוךה זיין

 ,אראפ נאז ךעם גײט כןרעמער ךער
 ׳ אגןאפ אן סיחר דער נ א

 ׳ױכאןז מיר לאז ׳טרײט האגךיל ךער
 / שיואןז ךק ווערט כ-ךיךיטי; אונ

,געלט םאגגילט סוחר יעדען
\  г  ? •: - - \ ***

 גיטרויט/ וועךט׳טױןגיט פרײסין אין
 , כןדישנא־ךערוועלט יאגט
!טױט איז וועלט גאנ^ע ךיא

ג.
 דענט דוילע כיט ארום הײנט גײען פאךראצינןעם

 באקע״ט אים םעגט^ין טאךג צום גאר קומען ;נם
׳ ערד דער אין טארג דעם לײגט אונ

* * * י « Г г 1 ! ״

,איאנווערט זײנעם כיט
,פיאצענט ס>פציג אראפ ססעטע’ פון װארפט * * י • * ־־־» т * ן I »ן
׳ טעג עטליכע אפ גייט עס אכעד

, , . פלו דעם איבעי זיך רעב״נט ער - ■ . . . • ו • .
 זאלאנ׳ גילייגט האט ער שטײט פאר /גל
 ,אאריסאן זײן צוא אף

׳ אינןיגער צים לױפט



гв װעלט דער נאך קדיש זאגט
 ,שוױנךלען פאר צוא אים לןאפ ךיא
 / הער צו הין צו מיטיל אלערלײ םיט

 ׳ לאזין.קינךלק !יןל ער וועט טאמער
 ,ךרײט אחם קאפז ךיא זיײט גאגצע ךיא
ד ,לויפט ער  ,נײט ער ,פאלט ערי׳טוויצט, ן
 גיךעװעךיךט, פאבײקע ךיא וועךט ךא

 ,גיבראקיךט גאנצין אין װעךט
 ׳ געלט פרעפךע טיט סען יםטעכןט ךא אונ
 נויט, ךײקטךער אלעכןאנטין פון

 / װעלט דער גאןז נןךיש זאגט
.טויט איז װעלט גאנצע דיא ן - • ז ז • ו

л
 אמעלט פאר איצט איז װאס היינט שרײען אבוואטעלעם

געלט דירה יאהר צװײא פאר שױן קוםט שנן יעדער פון 1« « Т **י * ו ч |  » I ?  " I  1 I ן

,װעגט דיא אײן טראגט עם אז I » • I - I V | %  -

 ,פראצענט פינף הוילע קיין
 ,נןװעלט מיא ןיף סיךעט טיא ואסיו אונז לוינט רואס טוא
 ,כןראכין צוא צײט ךיא איז טלוהס פאר
 ,נןלעךין גוט גאנץ מען םוז אלוה
י ךךייא צוןײא אײן צאלט מיא



 װעלט דער נאך קדיש זאנט
 ׳ ךעפ.קךן אויף עםט פראצעגט דער אונ

 ,נןיין;אהר אז־יןד דאס איז ךאפיטאטין פאר
 ,שךײען אלעטען טיט םוזין זייא

,נאויאר פון לױפין צוא אצעךעךנע
 ,אטװעצײען מוזין ז״א אונ
,זיךילט עולמ פךאםטער ךער

 ,׳טילט מיא שךײט מיא לאגט(מיאר וױינט םי
,פול שבת פאלעס ךער דאװערט

,׳טול אין _קךיאה ךיא אךעםטיךט טיא
 געלט, מיט שטאט ךיא ראטיךין וואלט םיא 1

 , נויט אין לעבט םיא וואנען פון ני?!א $אר
 ,וועלט ךער }אןז נןךיש זאגט
!טױט איז װעלט גאנצע דיא • I » ז ו ־ *

ה♦
 תהום אין אויןז שוין זינגןט נןרעטלאןד שפײז פון ג׳טעפט ךר

,אקראם דארט טען גיפינט אישטײן װארפט טיא װאו ן : ! • • « - : -ןי» ו г г * ־
 ,פוןי וױא פליהט לײזונג

,אדוןז ניט נאןז געלט נאר
 ׳ «ןז הוילין ביין בלײבט מיא אז איז םוף ךר

׳ןןײט הייןטינןער ןײא אשײננןער



װעלט דער גאך קדיש זאגט **
 ,זאלעווע איןז חלעבין געלט זיין
 כןרײט, טיט פול װעךט װאנט ךיא

 ׳ יאלעװע ךק וועךט ךיא.קאײםעלע
 ,רעסטראציאנען ךיא בעטךאכט

,ברײטע טי׳טין שטײען עם וואו
רצ;אנעןא? ?על׳ען אן עסט ?יא

 ,פליטה נעבאןז אונמאכין
 ,בעסער ניט אויןז איז טךאכןטיךין אין

 ,פרעפער זויפער חברה סוטען
 ,ביר בראנפין קאנקלעטיןז געטט מיא
 ,טיר אהינטער דוךןז ארױם גײט $יא

 ,געלט שוין אךראקע,קאסט וועךט
 הױט ךיא שרעכןט טרעװאגע יעדער פאר
 ,וועלט דער נאןך _קךי׳ש זאגט
טױגי איז װעלט גאנצע ךיא • I * V ן - «

 זין יכון1א ווערט^ר אךבעט באקומט ער ווען טלאבה בעל ךר
 אהין ךאס טען טוט װאו אעצה װייב ךי טיט זיןז האלט ;נר

 ,געבין עטוואם כןרעמיל אין צוא
/ ךעגין דעם פאר ליטוד שכר צוא



טו װעלט דער נאןז קריש זאגט ׳ ,־
 אטא^ײ פון אךאד וויא דרײט 6כןא ךא
 ׳ גליינעי ^וין איז גיטא גאר איז עס

 ,מאטערין צוא זיןד מען ש^אךט פאר
 ׳ לעכער פופציג ®אראנען

 ׳ פאטעוין פך;ער ךא טען זאל וועמען
 ,שךײט ךירה ךער פון הבית ב_על ךער
 ,פעריגקע.זאלאג ךיא געמט >נר
 ,צײט ךער אויף ווײב ךיא איז דא אונ
 / טאג אלע עױן זי־ ךיכט טיא
 ,קראכיןיצוא איז ךיא.קאפאטקע אוג
,װאכין דער אום שבת דעם טראגט מיא

»<т У » « Т ״ ״ 1

 ,עךבותז ,קלײגע דיא נןינךער ךיא אוג
 ,בארוועס גאקעט נעבאןז גייען

 ,קעלטז אין פךיךט מיא ניטא קײןהאלץ
 ,רויט פיסלאןז ךיא םך;קעם וויא

 / וועלט דער כןדישנאןז ואגט
! טויט איז װעלט גאנצע דיא י י• • ״ г » ו

Л
 ,וועלט ךער אױף םאךין שךכן אלאנד פלעגט אמאל

ли ̂ן פר ?לקט ̂ם ךי האט)ןאך^פן׳גלט. עריוואס ליגי



зо װעלט דער גאך קדיש זאגט 
,עגיגים דיא ליגינם דיא הײנט

• Т1 • ״ ו • • ״ { -

/ מהותױם נאר זאגין • т ( т I ° г
 .געלט ערכנות עםז נאןי קוטט זע וואס פאר

 , ׳ הײנטיגע;אהרין גיײא אשאךװער
 ׳ װיגאךע .קײן ניט אױןז איז

 ,שפאךין פאר וױל >נר אז שטחה אב_על
* מאדע« ים1א הײנט איז ער»אװעצערע זאגט

«Г а ־ г ־י * • Т Т I

 ,פךיײ׳נן ווייב מיין ׳טױן זיןז לקען וואס
 .אתתונה 1אז פון קום איןד אז
 ,צוױיען איןז;אר זעה אטאנץ אף אז

,לינה אקךינה םיט אמײדיל נאר т - - • • « ־ * : - • т
 ,בעטין צוואנציגנךבות נאןי גײען ךאצו

 ,בילעטין ךיא פאר ךער בעט ךא
 ,ייעקעס ךיא וויא שװארץ אגןעכין ךאס
 ,פוםקעס צװאנציג טיט אאיד דאם אונ
 . געלט ךינען פאר טוזיק ניט
 .ברױט נןיין האט בוחן ךער ̂יט

 ,וועלט ךער ;אןז גןךיש זאגט
. טױט איז װעלט גאגצע דיא ! • ו י г * ו - *

4עגל־ײ



חייןיה
ס א ע נ ע ט ע ר

 .גיפינען לעבעך;קע איר נןעגט םוטער אונ פאטער טײן
* געװינען איןז וועל לעבעךי״קע,קיגךער אונ

. אליין איןז בין וועזין לעבעדיכןעם :ןײן '
.שטײן וויא האלץ וויא גלײןז אטום כךין האב איןז

 .גיכין אין מיןז גיגירט טוטער שיין 4
 .אצײט שױן גױוערט גיבארין נןינךעךם מײנע

 .גיגליכין ערד ךיא טיט היטיל ךיא איז טיר צוא
.לײט גךעסטע ךיא זיןז כןריגין טיר ליב צוא
 . גיבױט איןי גײן פאךבין צוויי פון

.טױט איןז בלײב גיגאךין טײן,קיגדס צוא

ן ו ר ת פ
.בשליםין ניט טיןז איןז קעןז אײןז זאגין אןיס
וויםין: עױן איר וןעט זאגין אױם אײןז װעל אין■ א י י <* רען



жמודעהш
כ ד כ

и»לו קנה אשר ראזענפעלד להחגם שעשועים גן הפ׳ א(
ה לאור עתה יצא ארצנו, רחבי במלוא א צ הו ת ב י ש  טתוקן ש

 ניר על ונדפס הקח־מות, בהוצאות שנפלו השגיאות טהל ומנוקה
. הטשלורו עם נעטטא רו״נ 1 מקחו ,ולבן עב

О ה מ ח ל ן מ ׳ ו א ען פ ב ע  בצבעיגי» העם דלת מחײ ראטאן ל
חלקים, בשני שזארנאן בשפת נערך ח"ם כמו גהירים

.קאפ׳ 45 מקחו

ף 0 א ר נ ג ן או י ד р: עטנו בני מחײ ראטאן ײ к נאליציק
.קאפ׳ (Ю טקחו ׳ חלקים נשני הנ״ל כשפה ג*כ

ן ח ר׳ א ען פ ב ױ ל נ ג ן או ר׳ א ד פ ג א ל ר ע ט א ראמאן פ
 תטונות וטזהירים בהירים פצבעים שני בית חרבן טזטן היםטארי

 רוח לפי איש איש וציױנן בתכונתן לעינינו נצבות חױת גפשות
 אלח כל את ועשרו, וכלױ הטקדש בית ח^נית חותם ורתו, עמו

 ואטן טשניל םופר שזארגאן נשפת לפנינו׳ להעריך השכיל
 ימצאי להם זרו עטנו ימי דברי אשר עמנו ובנות ובגי ,בטלאפתו

 חפץ דגרי בו ױכצאו ההיא בעת עמנו מחײ נכון מושג הםפור ע׳י
 ולא ישראל חײ תולדות את ולדעת לחקור לבכותידזם את ױקרב

 תהלה שם הזה הספיר לו קנת ופכר זרים, ילדי ברוטאנק ישפיקו
ארצנו. נני ישכנו שם מקום החדשה рבא וגם ארצגו רוחב נמלוא

.רו״כ 1 מקחו חלקים ארבעה
 היא האלה חטפריס כל של הראשית מכירה

 , ושריפכזעפצעד ראזענקראנץ שהי־ג בניה׳ד
.הםפדימ טסחר ,גת נכל וגפ

а .


