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לער אט .גיניטער מלוה
אז ח א כןענסט ניט ׳ טוא נעם זיןי גיסט אן I
בדידי הוה עו ב ד א.

אין טױזינד אכט הונךערט זיבעציג ךךײ
ווען מײן יהויז ’איז גיװאךין פון גןךאמןהײטין פריי
פרײ פון ט1יט ׳צךעכןעגעש  ,פךײ פון בכױת
פרײ פון ךאנןטוךים  ,פרײ פרן ךפואות’,
פרײ פין ?טפאניער 'פליגין ,פרײי פון האךציצע
א1יף גיהעךט מבבדיזיץ ךעם רופא מיטימציצה
גאט האטי בײ מיר צו גינוטען׳ זיין אלטין פנןדון
־אט מיר אפ גיגעבין אנאנךעךע אום גיכןעךט מײן שאךין
איף וױים ניט או־יב איןז האפ עס פאר ךינטיךעם רוט
מן הםתם זײנען מײנע מ^שים פךיןןר ניט גיוועזין גוט
׳אונ אייף האב״אויף ךערוף' ,אאמתה ךאיה ,חלעבין,
.וײלדראנדעךערזיווג  ,וועךטנאןךךימעשייםניגעפן— ,
ןרלץ״איןז האב אפ גױויסט ’ פוךפנים ךיא טרערין ’
*ויסער ב״א נאכט פלעגין טיר חלומות שטעףן

,
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איף בין ךאןי;ניט שולךינ • ךיא ךעװנות פךעסין
אוױיב טיט .10קיגךער ניט גיןז וועךט  щפאר געםין— .
נאר בייא טאג  /פאר טריבין ךעם אוםעט אין גאנצין
ה א בגינו ט ק מיין גאךטין ךעם נײעם פאר פלאנצין
האב זיןז אן ױהויבין יאפטער  ,איךשפיניל ציו שטעלין
איעגע ווײנייל גינומען ',עס וױלט זיןז ךאןז איהר גיפעליין
אראפ אלע צר 1ת  ,דער פנים װערט שענער
אראפ אלע נןאסטין  ,ךיא הוצאה וועךט נןלענער
איןז פא  4ךיןי נעלט  ,פון חתוגות פון עזרײבין
האב אן ניהײגנין'פאטעלאןז ל ךעם תביל צו ןןלײבין
עס ליגט איןנןאטאד ,הונדעךט  /צװײ׳ ךרײ׳
זײא ווילין ניט זײן פאר ׳טפארט  ,זײ ווילין זייץ פרײ
איןז האב אמאל״ גילערינט מהריש׳א
אז מיין מאטע פלעגיט זאגין ,ךאש װאנןםט אמוךה הוראה
בין איןז איצטער אײף  ,ױפאלין א1יף' א המצאה
איןזװעל מיר מאכין ,אאיךעישע הלואה
נוא  ,סרסורימ בײ נעלט ,איז' ליי כ ט » ?ןךיגין
וויא בײא א^ריגיל ’ םטעטענע  ,זוטער ךיאי פליגין
אסךסור אריין ,אסרםור אר 1יס
םײן געלט ב׳ ה  ,איז פאר ליץן תרןז אוים
ןועמען *4ן ^טײא;קע { ,ועטען איז וואכער

’
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יעךער ווײזט זיןז פאר א פײנעם ןחור
אז/ןר האט נימאלס פאר נומען ,אפךעטףן גרא׳טין
אצדיקיתטים  ,אונ א קינד האט דער ווײל גיגאםין
א קינד אז עם ניסט  ,איז יךאןז א אמתר םימן
איזדאןד ךיא הלואה ראיעל  ,װיאי אין^עישענע בטזומן
אונ וואו אלןז האג נאר אתביל ךער װאךט
אין לײטין ױישפאךט
גלײןז האב איןז
איןז האב ניט גיקוקט  ,א1יף נןײן גרױםין פךיצענט
נאר ידעם תביל אװעק געבין אין ראיעלע הענט

[щ

*

*

״נײן ינתךער האסט אגרויםין טעות
״ניט פאר ךיר' מיין פרײנך ,איז צו מאבין הלואות
״ךא ךאךף מען האבין װײניקער ישרנות
״ווײנינןער הםד ,ווײױקער ךחםנות י
״ךא ךאךף מען נןענק וויא אטיגער ךײסין
״ווי־א אפיאװכןע זייגין ,וויא אישלאנג בײםין
״אז מיאילײט אאךומאן  50תבילי
״ךארף טען נעטען אזאסטאװנע פראווע אף זיין ישטיביל
״איאהר זעם ’מעמןין אפ נעטען ךעם״נןרן
,,פראצענטין אין ת ב י ל ט \ טיט לאםטין ןאשוועךין
״אונ*[זייענער װעךטי טיהד ,יער ?ןעןיעוין טיאנצין

—

б

—

״דאמאלס נעמט מען אפ ךיא שטיביל אין גאגצין— .
״חאץ אין מיטין ווינטער ,חאץ מיט גןלײנע קי־נךער
״ניטא נןײן רהמנ־ות  ,וױא אין שעפט הויז ךער עינדער
«אבער דוא וױלסט ךאןד לעבין מיט ךײן גיוױסיןיבשלוה
״טוא וויא קוימפטו דער »  ,צוא וועךין א מ לו ה" ? 1 -
דיא הויט
םעך§ענען,ו־ילםין
אין נויט
הןענען,דךיגןין
מען
גנרויט
כןעבען זעצין אן
מען
וױא דער טויט
גיפטיג ,פונכןט
אונ
״אונ דוא ווילםט גארלעבין^מיט ךײן שאוועישץ בישלוה
״טוא וויא קומפטו ךער צו  ,צו ווערין אמלוה ? — .י
״כןײן גרױםע פראצענטין ,נןענםטי ניט;נעטען
״.קײן אךעמעןיךריקין ,נןײןי גיךךינןטין ניט לןלעמען
״פאלשין מאכין ,ווילסטו ניט נןאגען
״נךיןיאיבעריגע געלטי וױלםטו ניט מאנען
״גײםט אין _ק»ן סמ־ין ,האםט גאר פײנט מישפטים
״דוא לײךםט ניטךיא חאךעטײםטװא,י מיטזימנרע פרטיס
״בגזלן חנם צװײטין ,מײנםטוי  Щאיז גאר םבנ 1ת ' י
״אפ שךײביןאימוישצעפטויוא  ,הייסטו רחמנותי
נאמנוית
איהם
גיםטו
האט :יניט ,
יענער ער
״זאגט
«ן « т
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״חםד אמ רחמים שפילט בײ ךיר או־אילע
״אמת אונ יוישר זינגט ךיר אפאילע
״צו זיין הײנט אמלוה מיט אזו'א אופן
״וועסטו באןד ךאךפין ךײן העמד אויןז'פאר קויפין
״מײן ניםט אז ל1ים זײנען היינט וױא פאר צײטין
״יעם האט זיןי גיביטין דער חאךאקטער בײ לײטין
״אמאל פלעגט מען לײןןן הויל אפיין וואךט
״אונ מיא האט גאר ךער נא־ מאנען פאר ’שפאךט
״מיא פלעגט היטין טערמין פונגןט צום מיינוט
״אונ מיא פלעגט גאר פאר שפאריין וױיזין ארוט
״«אז מיא נעטט ממ מען בצאליף איז גיווען אכלל
י״אונךער מלוה פלעגט זיכערזײן מיט זייין קאפיטאל
׳,אױב גאט האט גיוועלט ךעם לוה ווען שטךאפק
״אונ ןןם האט אים הלילה א אום גליק ױטראפין
״האט ;נר גיװיזין דעם מלוה ךעם 'אינהאלט פון גישעפט
״אויס גיךעכינט פינכןטליף /וואש ךי טח:ורה איצט בטךעפט
״פאר קװפטי אונבצאלט ’  50פךאצענט ’ '
״האץ ךער לוה פלעגט בלײבין',מיט לײךעע הענט
״אונ ךיא אנדערע היעלפט האט ער אויןד ״אוים גיצאלט
״ווײל ער האט מיט אמת  ,בצאלין גיװאלט
״גיגעםין ברויט מיט כןװאם  ,גיישלאפין אף שפענער

׳,נאר אײן צאלין ארוביל  ,ךעם חוב מאכין כןלעגער
״אונ ער האט שוין כןײן מאל כןײן גןאפ ניט גיהויבין
״האט אן גיוואךין טרױאונני ,נאטנזת אונ גאיגין,
״הײנט ’אבער בתךער איז אנדעךע צײטק
״אנדעךע צײטיין׳ אנךעךע לײטין
״אנךעךע פיתנגען ,יאנךערע זיטין
האבין זיןז היינט  ,חאראנןטעךין גיביטין
״הײנט נעמט מען לכתחילה  ,אף ניט צו בצאלין
״ךעם מלוה מאג װערין ךיא פיס גיישװאלין
״ער מאג״זיןז/ןפףגגען ,ביז היטיל הויןז
״נעטט ער ניטי אפיא׳שמעק טאבאק אויןד
'
״ךער לוה מאג זיןז האבין ,האנךלען גןראםק׳
״וועךט/נשאלץ איבער גיגעבין״אףאפירעמךינם נאסען
״ךיא איטושצעסטווא בזאתט?נר׳ בבן איז ךאפ ניט'זײנע
״טוא וואס העלפט :ש1ין אווענןםיל ,וואס והעלפט שוין אטענה
״,גיט ארויס אנאנדעריןוועכןסלק',אין תבילט פון יענע
״מיא זאל אים ניטזעצי; ,אין דאלנאװאי אטליעלעניע
ל,שטעלט א1יס ךיא בעלי חוגותי אקופעךנעם טאק
״מאגטט כןלאפין אוניפױקין ,איןי הער דיף אץטראק
״אט יאזעלכע לוים טרעפםטו הײנט אפט
גיישטראפט
גאט ! « ! י «
האט *דיד %
זײז «
מלוה צו в -
א ־ «1
*איויב ״
׳
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״אז מיא ^קען ךף עױן הײנט אין הלואה,ם ניט נןליגק
״קײן זיכערין קונד ,איז כמעט ניט יצר כןךיגין
״אונ ךער מוז'ש1יין הײנט מיט אכזףות פירין
״זאנםט וועט יער אגראישין אויןז ניט אײן.קאסיךין
״'אוניאזדו האםטנןיין אכזךױת  ,פר טךאגסט פןיין טךעךן
״טוא וױא קומסטו ב» דער צײט א מלוה צו וועךין ?״— .
;ןרםט אין ׳ ?7טען׳ זעה איןז;נרםט ליכטיג
װיא אמת ךי וועךטער זיינען ,וױאי פראקטעס וויא ךיכטיג
אז פון אלע הלואה/ס װאש איןז פלעג פאר לײען
בין איןז.קאם ארויס  ,בישן \עין
טײן נעלט איז מען מיר מוחל במחילה גמוךה
ארנ איןיי טךעף נאןז אן אין גאס  ,י אברויגעזע צוךה
איןז זאג איהם גוט מאתין׳ נןעןט ער זיןז אפ י
איןז וויל טיט איהם רײךין ,פאר ךךײט ער ךיא כןאפ
;נר איז ךער םוחר ,איןז ׳טטיר ךיא ךעךער
<ןר איז ךער ךב  ,איןז בין ךער ןעךער
איןז כןען איהם ניט איבער ןעטק ,םײךין געבין נאןז געלט
אט אז 1בךיךעךלאף ,פיךט זיןז הײנט ךיא וועלט
אךאפ םאוועישץ ,אךאפ רחמנות
אראפ האראקטער ’ ,אראפי י:שךנות
’
אךאפ ארענטליככןײט  ,אךאפ טה;ען

אראפ גאר ךיא בוישוז  ,אךאפ גאו־ בזױן
זונטיג נעמט _ער בײא יענעם ךיא געלט
מאנטיג’ האט } ר שױן צװײא פײןנן' גי׳שטעלט
אוני ךינסטיג גײט ?גר שוין פרײא אויף ךער וועלט
אנײער נגיד ,פוןפרעטךע געלט
אפיץ ’שטאט אין מןךח  ,ש־טייט ?נר וויא פאר הער
קויפט ששי אונ מפטיר ,וויא פריער נאןזמער
גײט אפין גאס  ,מיט ךךייםט  ,טיט שטאלץ
ףא װײב גײט גיפוצטי צירונג וויא האילץ
ךיא טאבטער 'שפאציךט  ,אין אישטרומננעם הוט
אונ יענער נעבאןז קוגןט  ,פון ךיאי אײבין גיסט בלוט
קוקברוךער קוק ,קוק זיךד נוט איין
אט יער שינןט איצט א׳שךכן אין בךךיט^וב אריץ
גיט  эоооתביל ךיא טאכטער зооо ,ךעם זון
אוג דוא קוק זיןז אייןיהאבנחת ךער פון
;נס נןאפטךאןז ךיר געלט  ,מאגסט ךאןז זאגין ייין טײן
 оуגיפעלט דיר ךר ישידוןז ?י י ע צו ניץ?
אפנים ?נם גיפעלט ךיר ךער ישידוןז  ,חלעבי[ !
ךען תא האסט ךאןז ךיא״ךךשה גיישאנק לאנג אפ גיגעבין

קוךץ עס האטיטיר שיר’ ',גי^לאצט טיק נאל
^גהען ',וויא יענער שטאלציךט טיט טײן נןאפיטאל
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ביז איןז ראב אײן מאל בײ ךף ?׳טלאפין
איךזיאל מער ניט פאר לײען א נראישין ״
אונ האב פאר ךיא הלואה,ם פאר ’שפארט טײן טיר
אונ איבר גילאזין ךעם/יישעפט  ,פר נןלינעךע פון מיר

דער אײזעךנער שרא^ק
1.

צײט חכמה איז גיווארין גיטעךט
האט מען אונז אנײס פארי גיישפןעלט
&גי ׳ אאײזעךגער קאםטין ^ ל ע ך ט
וואם ךאךט זאל זײן יזיכער ךאם געלט
מיט' אײזעךנע ישלעסער
פאר שלאםין וואש בעםער
זיכער וױאיאין _קײזערליכין ןאנק
פאר וואךינט צוא זאטען
פון גגבים ’פון פלאםען
ךאם חפט מען א אײזעךנעם שךאנק
2.

גיוױם איז אשכל א װאוילער

ןאר הײנטינןע נײע נןאנטאךץ
זיכער פון פײער פון/־טױלער
י ”;זיכער אויף״ אײגגיגע יאהר־ין
טוחל
אײןיא״לץ
אשכל
איזךאש
עטליכע т • : т Гפראנק
דארט
ליגטינאןז
* * -
ו
י т
אןער הײנט איז אצרה
איז גאר אםבךה ז
אקאנטאר טיט' אלײךקין שךאנק
г

3.

מײן פלאן איז בעשער פון ארלעס
איז דען זײןןר ’טומר אשלעכטער
ויױןר אײגינם היט ךאןז ךער ךלות
װאש ךארף מען אבעשערין מעכטער ?
נאר ךאס זקען מיר פאר ךךיםין
אז איןז זאל ניט װיסין
מײן טעות טוט מיר נאר באנק
איןז וואלט זיןז גישװארין
ךאךט ליױן לאדאךין
לםוף איז אלײתקער שךאנק

4.

ךער שראנק איז אבײשפיל אגוטעו
כןעגין ידיא הײנטיכןע וועלט
ךיא״גי:שעפטין גײטי זויער אונ ביטער
ךער פינים מיט אםאסכןע פאר 'שטעלט
פון הײנטײקע פרנסות
איז ךקיווייניג הכגסות
נןךיךיט וועךט יאלץ שװאכער אונ _קראנק
מיא' פוצט ךיא בנינים
דיא מןלײךער ךעסי פנים
אונ ךיא כןעשענע איז אלײוײקער ישךאנק
•5

ךאךט נןענט איר זעהען וױא אין אשפיױל
יאײנער תפט זיןז אבווואטיל פון אהויף
אונ ניטא ישוין אזו פיל ציגיל
פיל ’ער איז אױף איהם א בעל חוב
א בעל ח 1ב אויף ך א טויעךין
איבער ךיא אויעךין
טיא תפט איהם אבװואטיל איבער ךאגק
עם גיפעלט טיר ךער שבל
איןד גיביטיר אישטײכיל

—
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אט ךאע 1איז אלייךיכןער ׳טךאנק
6

ךאךט ?טטײט אפאךךאציק בײן טאךג
'אגאפולארעמ היאלט ער אין ךיא העגט
נאר ;נר האט <נס גינומען א1יף באךגי
אונ צאלט ךער פאר גוטע פראצענט
<גר נעמט אטסטופניע
ווײ^ טיא יכןק ניט ךיא בךיה
ךען ער זעט א1יס וױא באננןיער דע פראנק
עם גיפעלט״טיר דער שיכל
איןז גיב טיר אשםײכיל
אט ךאש איז אלײךיגןער שךאנק
7.

וױנטער אין פךאםט גײט אײנער
אפראנט א נאגאלאנט מיטין שטעקיל
פון ^קעלט טרייםילט איהם זײנע בייינער
דען װאס קען איהםי װארעמען זײן רעקיל
אונ״זײן תיתץ איז אגוטער
אז ^ער ליבט ניםט כןיין פוצער
זא גאר טען זאל איהם שײנכןען אגישאנק

,

,

-

,
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עס גיפעלט מיר ךער שכל
איןז גיב םיר אשמײכיל
אט דאס איז’אלײףכןער שראגק
8.

ךאךטין זיצט אײנער בײן גמרא
יאז פײגללןז פאר בךענעןי זיןד פון פלאש
אין אטלית טיט אזיילבעךנע ;נטרה
אונ תפילין פרן ךבינו תם
אונ יתומים אלממת
רײסט ץר אן רחמנות
’וועלכע יענע’זיעען שוואןי אונ כןךאנק
ניפעלט מיר ךער שכל
אץז גיב מיר א שטײכיל
אט דאם איזי א אײזערנער ש־ראנק
1

Т

•

־

־

V

V X

" I

I

י

9.

׳׳

־י

ךאךט פארט אמגיד איבער שטעטלאןז
’ואגט זײנע מוסר אונ תוךה
לםז־ף יאיז ךאס נילייענע פשעטלאןז
ער נעמט אויף קרידיט זײנע םחורה
'דאורײתא ״
איז ׳Жא בור
I- I

איף ווײס גןלאר דיא נ»ג׳ג 1ה
איךלטכןיײט איז אויןז ב ײ אידום נןראנק
ע ס ױפעלט מיר דער שכל
איןז גיב י מיר א עמ ײכיל
אט ךאם איז אלייר;קער שךאנק

10.
ךאךט זיצט א ך ב י ניבויגין
’ אונ זינגט א פ א ר געטעךטין ניגין
פלאפנןעט ’ אונ גלאצט מיט ךיא אויגין
אז ?ןלאכים 'פאלין װיא פליגין
איןד זעה י גאר זײן גבאי
וױא ער זאגט צוא עו־לם ה ן א
ךער פאר טךאגט מען פדױן מיט ךאנק
עס ״ גיפעלט מיר יךער שכל ’
איןד גי בי מיר א^מײכיל
אט ךאם איז א א ײזעךנער שראנק
11.

ךער קויפט ךיא גךעפטע עלױת
סצותי לןאפט איהם אךעכטע מ טב ע
איז .קײן מאל ניט י שווער י אויף יציאות

װאו עס איז נאר צוא פבוד נװע
אונ א פאטער א אלטין
וױל ער ניט אױס האלטין
מאש יענער איז ןנלינד אונ ב־ןר־אנק
עס ניפעלט מיר דער שכל
איף גיב סיר אשמײכיל
אט ךאש איז אלײךיכןעי שראנק

ךער ?בױאק
1

עושיס מעשי ימרי
ומבקשים שנױ כפנהס (םומה)

זײא מיר מוךה מײן וױיב ךעם פסק
בין איןז ךען ניט פון ךיא חכמים
אז איף בין באמת אציױאק
אונ וױיז זיןזי איוים פאר אצךיק תמים
איך צאפ דאך שטענךיק פךעמךע בלוט
איןד בךײם יתוטים אונ אלמנ 1ת
איף ;נם טיר טרפזת גאנץ ברוט

—
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איןז טוא ב׳טתיכןה אלע פםלנות
מײן הו;קער ךאךף גאר זיין גיךאטין
ךיא אויגין פארי גלאצט גיץ אין גאם
ךיא ציצית מיט ךעםיטלית כןטן
ךיא פיאותלאף״ פון מנןוה נאס
ךיא גײ?נ וועלט רופין זייא פוילעס
צוא שילטין זײא ׳ ניט וועךין מיד
ךאן ישרײט יךיא וועלט ישוין מיט קולות
אז איןז בין א צדיק א איד
2.

אלע יטלישית געלט  ,מיט אלע נתען
אונ פון שותפים אלע בטוחות
אוב וואם װײבער גנבענען יפון ךיא מאנען
טךאגט מען צוא מיר פון אלע רוהות
פאךט ווער אפ א1יף יענער וועלט
בײא טײן נןרעצמעל מאכט ?נ’ר א פאפאס
איבער ךיא י1ךשט,ק גאנצע געלט
מאכט מען טיר יפאריא אפוטרופוס
וויא איןי ווער ישוין אין פעךערין ווארעם
מאןז איןז מיר טײן קונץ בזאכט
אין ךער פריא פלוצלוננ מאןד איןד אלאךעס

—
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אז טיא ראט טיןז בגנבעט ךיא נאבט
ע ס בןלאגין עוין ייתומים אלמנות
אונ מיר בלומךישת וואךפט אויןז אין כןעלם
איךין האבין יאיויף טיר נאןז ךחטנות
’ ,װיא ’ךעם צךיק גײט שלעכט איויף ךער וועלט* 1
а,

ווען אײנער איז מיר מיט אװאךט נוגןן
איז ער ישיוין גילײןז מקבל־ נזיפה
ווארום בײ זקהל’ איז מײנע יךיא ערםטע דמגה
מײן ישטול ’איז אױבין צוא יעךעריאפיפה
; אלע געלטין פון ךיא נאבאךין
' וואם־ מיא צאלטמיר וואכעד נאןז ךי סדחתפון לוח
פון ’אלע נאלאגין ,פון םוועצני זבאךין
בין איף יךער צדיקיךערי נאנצער בטוח
איןז וױיז נןײנעם ניט כןײן חישיונות
ווער פמייעט בייא טיר״פרעגין שצאט
ךען אױף 'יענעם זוןז איןד ישוין עונות
איןז זאג אז ;ןר לייקיגט אין ’נאט
זײן םיז ’זײן גיזינט נײט פאר לאךין
זײן פרנםה נעם איןז צוא פון האנט
ךער גאןז י מאןז אי^ז איבער דיא יאהרין

—
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אמ בןןלײד איהט אין יטארע גיװאנט
4.

ךיא 'טטאט מוז טאנצין נאןז מײן ניגין
קיינער רעט גיטיאויףי טײן םחוךה
וואתס ארום מיינע מילכיקס טאנצין זייא וויא פליגין
אונ ךער וואלט 'שױן ךייךין האט ער מ1רא
מײן םחורה וועךט .קײן מאל ניט פאר לעגין
עם ש־ײגט עס לײכט /מײן שילד מײן ךגל
ווען איןז קיוילע םענישין  ,גלאץ איןזי מיט ךיא אויגין
איךר ךאךף נאר כןךעבצין ,ווען איף צו ךײם טיט ךי נעױל
טײן םחוךה האלט אייןז 'שטענךיג אפין
סײא״שבת םײא י1ם ט 1ב'טײא זוואןד
כ}ײן ךב וועט מיר ךער פאר ניט שטראפין
ךען טיט אטלעס פאר ךעק איןז ’ ךיא מאןז
עלישיקומט טיר מיט גבאות
מיט הכןפ 1ת מוז איןז פךיער גײן
ךיא הכנםות פון שול מיטי הוצאות
דערי נאמן בין איןז נאר אלײן
5,

פון אלע נךצבות מאןז איןז דיא סמעטע

—
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פאר גיפאלענע בעלי בתים יחםנים
נעם איןז ’יפךיער פאר זיןז אראפ' ךיא פעטע
*■' אונ דיאי פאךאננןעס פאר ךיא _קבצנים
אויף ךיא נײע ילערךעה װאש לעךינען ־שרײבין
מאןז איןז אםיפות פון מײנע ךעפוטאטין
איןז ךריק זײ איןז שטיק זייא  ,פון ישטאט צו פאר טרײכין
דען צוא מײנע קונצין קען _עם’ גךײלאוז שאטין
דוא' כןענםט דאןז אטי ךעם עזות פנים
גיוועןי א^עהךער ביין היגין בעל הבית
האב יאיןי אן ’גיךעט ביעגלא וונים
אונ גימאכט איהםיאפאלשין דאנאס
ךיא װײבס גיסין טךעךין איז בלאטע
וואסיזײא זיצין שבתים אן בתיט
זעם ןאר ישיכןט ךאסטאנםנןא יךאיטע
אונ ךיאינןינדער צוא'שטאךבין םון נייט
6.

מײן ניסט מיץ נוײב אז ךאם גילט נאר איצטער
ךאס האט נאןז גיגאלטין אין ןרוש^ים
ךער פאל׳טער נביא ךער פאר• ש־פיצטער
האטיפאר ךענןט זײן טומאה'מיט יראת שמיט
זײא' האבין ךעם פעביל בגזלת ברויבט

—
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םיט פאלשע לנביאות מיט וועךטער טרימנ
אונ ךער הםון האט אין זייא ’גיגלויבט
אפולע מער יוויא ךעם נביא ןשעיה
מכיהי׳ן פאצט םען אין פנים
ירמיהו,ן גיזעצט אין אםטראג
זכךיה׳ן פאר גיםט מען ךיאי ךמים
יטיט ךיא פאלשע נביאימ׳ס פאר זזאג
צו ךײךין ווער וועט עם כטײען
אז ךער וואלף גײט אין אשעפםין פעל
אונ כל זמן יךיא וועלט וועט זיןז יךךײען
איז דיא םהורה בײא איךין ראיעל— .

צוא שפיל
•

*
*
•1

אט האט איר אײף ארײנעם שפיגיל
וױא ש;כל גײט צו שטראנד
זילבער וועךט ױפתבט אין טיגיל
מענטישין איןיפאר שטאנד
זעהט איר יענער גלאצטיךיא אויגין

—
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װײכלאןז וויא אבלום
גײט ךעם כןאךק צו ךר עךד גיבויגין
מײנט ניט ךאם איז פתם
ניט אלץ איז גאלד וואש שײנט פון ווײטין
זעט זײן האנךילי נאר טיט לײטין
מיט תביל׳ס זיןז שטךאפיךין
כןעץ
אט ׳ דאס איז ניט פאר שטעלט '
וויל מעין מענט׳שין דיין פח־גיךק
ךיא פראבע איז נאר בײא געלט
2.

 , '%ווער האט ךעם איךינם בוןי גילעזין
אוני עס האט איס ניט גיאךט
פיל משיחים איז גיװעזין
וואס י האבין אונז' גינאךט
גיגאנגען װינטער אין אײז מנןואות
מיט מיופתים אונז פאר טויבט
ךער עולם האט גיהאט א טעות
אונ אין }ײא גיגלויןט
מיר האפין ךעךיבער פיל גיליטין
מיא האט אונז פיל טביךענט גישניטק
היט אײןז' עוין פון ךער ה?נה

24
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פון מענט׳שין װאש פאר ^טטעלט
ךען זימגר ציל אונ ךיא פוונה
געלט ”
אדער
איז тפבוד
: V
Vт

.

3

ךיא צבױאקעם טאכין .קײלע
ךעם ישם פון פרומע לײט
מיאי פךעגט שוין הײנט אנײע שאלה
א1יב יפרום איז ןגךליככןײט
וױיל ךעריצבויאק איז פול חטאים
אונ בעט נאך גיצאלט ךעריפאר
וויא_זמרי טוט ?גר מןגשיים ךעים
וויא פנהם פעט ער שכר י
אונ ווײל דער עיולם איז ניט זיבער
ךחם פאר לאזט מ ק פרומע גיכער
קונןט אייןזי אום פון אלע .קאנטין
ציא זײט איר ניט פאר׳ קויפט
שעצט דעם פתמען יוויא ’ בוךלאנטין
פון צבױאק אנטלויפט
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דיא פעלשידענע וועלט
1.

אײן עךד טךאנט אונז אלעמען אויף אירע פלעיל
אײן זון ב^ייכט ארעם אונ ךײןז
ךיא אײן שטיקיליוועלט איז גלײןד צוא אישפיגיל
ניט אלעטק זעט זיא ' איױם גלײןז
פאר ךעם פרוטען איז איךיד יעךער טאג
?נר האנךילט םחורה אונ שלעפט אין הויז
פאר ךעם יאום ’גלינןליכין איז ךיא וועלט אאסטראג
?ױ־ האפט פרן ’איהר צו וועךין ל1יז י
פאר ךעם גליקליכין איז ךאס אגארטין אשאד
ער האט פארגיניגין פון יעךער גראז
פאר י ךעם נארין איז דאס אבאד
<נר העךט אטומיל אינ ווײם גיט וואש
אונ פאר ךעם ךשע ךעמ ךיב
איז דאם אישחיטה'ישטוב
ךעם מילךין יזעט ךיא װעלט א1ים
פומןט וויא אחתונה הויז
פאר ךעם גיך־ךיקטין זעט זיא א1יס כןלאר
וויא ךיא ישטךייט פרן דיא פייש דארט אין טײןז
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הכלל ךיא וועלט איז אײנע גאר
אונ ניט אלעטען זעט זיא אױס גלײף

2.
פאר ךעם פרומען אױ ךיא וועלט איריד
פיל /גר טוט איז איהם יךק כןאךגי
יער לערינט ;גר דאווינט גךין שלאףי נעטט איהס ניט
ךען טאךגין איז שױן גאכיןי מאךק
ער גלויבט  .אז דער לעגנין איז עןרסט נאןז דעם טויט
פאר דעם וואט האט גוטץ מיט גיבךאכט
אונ ווער ;ןס האט פרײטיגי ניט אן גייגךײט
בײא יענעם איז ישבת ךיא ליפין פאר שמאכט
ךען נאןד ךעם מאךק איז שלן ךי נןראמק פאו־ שלאםין
דעךיבער חאפט ,ער וויא װײט יער כןאן
ךיא אײגענע ציצית וואש ךא כןאםט אגראשיי
הןךיגט ער ךאךטין ניט פאר אמיליאן
אויף יעט ווידער ישטראם װאם עם פ5יט
שװײגט ;ןר אונ ךעט נעבאןז ניט
וואס האט בײא איהם געלט פאר אווערד
אז ;ןר ךארף _קײן קאךאטיןי קײן פעךד
גרויט טיט װאשער אויב יער' נאר'האט

—
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איז ער ישוין אגלינןליבער איד
הכלל פאר ךעם פרומען ’ךעם ךינער פון נאט
י ועט אויס דיא װעלט איריד
«Г

.

Т

X

־ «•

3

פאר ךעם _קלוגין איז ךיא וועלט א חךר
זיין ךבי איז ךאם ךיא צײט
ספךים ליגין איהם אפין כפךר
י* ךאם'זײנען־ךיא מענט״שין יךיא לײט
א אפענער ספר איז איהם ךיא וועלט
וואם יעךער מענטיש איז ךאךטין אבלאט
,ווער .עם פיןט״גוט  ,אונ וועלכער ייגם פעלט
אונ ךער כןלוגער לערינט יעם פון בײדין ךעם פ^ןט
זער זעהט מענט׳שין מיא לו־יפט מיא פליט
ךער נאןזיבעךלין ךער נאןז פאךיז
ךער כןלײבט _קאפיטאל ',אונ יךא לעבט .ער ניט
ךער נןלמער בארעכינט אלץ וויאי נאךעיש ךאם איז
ךער וויל’ וועךין ךײןד אין אײן יטאג
וועךט ןןר פאר פוילט אין אסטראג
דיער מאכט זיין קינדיפאר אגביר"
אויף יךער זעלטער צוא שיטײן בײא זיין טיר

אונ ךער ד,אט ניט פון זײן גאנצין אךטאן
לםוף אויף זײנע אויביגע קלײךער
הפלל פר ךעם חכם פאריךעם נןלוגין מאן
זעהט אוים ךיא וועלט א חךר
4.
ךעם שוטה ךעם נאר ,זעט אוים בײא עם
ךיא וועלט טיט איר פךיךאד
ךיא זון מיטי ךיא שטעךין /ימיט זייער טיסטעם
זעהט ךאס בײא יאיהם אויס אבאד
אז ?נר זעהט אין הימיל’ שטעךין אן צאל
וואם יעךעךער שרײט «גאט ! וױא ז גרױם פיזטו!»
סיינט ךער נאר אז עריהעךט ?נם יפון פאל
וויא מענטשין יטךײען ״ךאוואי פארױ
אז ער זעהט ךעם ים װאש גאט האט ביטאפין
װאונךער אויף ךער ערד״אויףייעךער טריט
חכמזת פון מענטשין מאשינען טעלעגראפין
האלט ?נר^ס פאר אבעזים װאש מיא שטייםט זיןז ךער טיט
האט גןײן פאר שטאנד צו פאר שטײן
ךעם גיבײא פון ' זײןיכןעךפער אליין
וױא קינםטליף יערער גליד איז גיבויט
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אונ ךיא זעהלע וועלכע בלללבט נאכין טוי«

פון חכמה'פון' בללדונג שטײט יער גאנץ ווללט
גללטיארומ נאכןעט יחךןז א1יס
אז<נר זעט טלא עטאךכט • טילנט עך יעס טיא שרללט
,נאךאים פרן באדי גלייט או־1יסי1״
5.
פאר ךעם אום גליכןללכין אלז ךלא וועלט א אםטךאג
וואם ךלא צללט יהאט אידום אלן קןײטין גלשמלט
ךעס פךליען טולט בעט ער< ,גר האפט אלע טאג
נאר ךער טומןר װעךט דא ש־טאךק גלהלט
אין אונזער וועלט-אסטראג זעט מען פלל ארעסטאנטלן
\ וואט יעךער זלצט פארי אנאנךער חטא
ךעס האט ךערידלות פאר צאמט פון אלע _קאנטלן
מלא טישפט איהם טעגליןז מלט אנילעם ךעכןךעט
בײא ךעם האט פלוצלונג ךלא גלישעפטלן גיפלאצט
פון זלין גאגצע עשלרות איז ער נאגןעט אר1ים
זללן בבוד זײן יחוס  ,האט מען שוין אולןז אפ גלישאצט
ךיא וואם כןעךלן ךלא גאסלן ךיא לאכלן איהם א1ים
ךעריהאט ךק קךאננןהײט אין הולז
ער וואלט וועללן פון ךער וועלט עולן זילן לולז

אוג ךער איז פון שונאים פאר האסט
אז ךער לעבין איז איהם שױן צו ילאפט
ךער האט זיינע קינךער פאר ךיא הענטלאןז גיפיךט
אונ רועךט ?ן?יעד אין אײנע פינף טאג י י
הבלל פאר אזעלכע וואס ’ךיא צײטיארעםטיךט
אםטראג ’
װעלט א
איהם א1יס’ ״דיא
*זעט
 т : * т1
г
• ו
6.
נאר פאר דעם גוט העךציגין װעךט זיא בטראכט
פונכןט וױא אחתונה ניוויס '
וואם אין זענןס טעג האט עס גאט ךי פעודה גיםאבט
אײן גילאדין ךעם עולם'צום טיש ’
אונ ךער מילדער מענטיש יבעךינט ךא ךעם ־קעניג
אז יעם זאל ניםט פעלין _קיין פייש _קילן גיבעק
אז מען זאל ניםט באירײךין אז ךיא םעוךה איז יוײניק
גיט ןנר פון זײן חלק ךעם צוױיטין יאװעק
?נר זיצט ניט בײן טייש זיןז פרייליןז צו מאכין
שאךװעךט ער פאר אלעטען וױא וױיט ער נןאן
?נר איז שטענךיג עוםק אין כןהלשע זאכין
אונ איז נאןז אפאךישטײער פאר זײן נאציאן
אונ צום פוף אז עד ךאךף יאהײם גײן
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בעיצײנכןט ןןר ךיא כלי זמר גאנץ ישײץ
מ^ךתים  ,אונ אזו אן דער זייט
א1יף הכןד׳ש א1יף ארעמע לײט
ךךישה ניישאנק מיט גר1ים מילךיכףט
אוייףיוואלטאטין עולםישע געלט ’
זעגינט זיןז אפ מיט יךיא חתונה לייט
אונ ינײט רױען אין זײן גיצעליט
ע נ ד ע
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חם׳ גן שעשועים להחנם ראזענפעלד אשר קנה לי
נטלוא רחבי ארצנו ,יצא עתה לאור בהוצאה ששית טתוקן
ומנוקה מכל השגיאות שנפלו בו־ןוצאות הקודמות  ,ונדפס על ניר
ענ ולבן  ,מקחו  1רו״כ נעטטא עם הטשלוח .

 ГЮГбйפאר׳ן לעבען
ם,

я

נערך בשפת

ראטאן טחײ דלת העט בצמױ*
שןאתאן בשני חלקים,

טקחו  4 5קאפ׳ .

גראף אונ ײדין

י חלקים ׳ טקחו

ראטאן טחײ נני עטנו בארץנאליצי-ען
 6 0קאפ׳ .

פאר׳ן גלויבק אונ פאר׳ן פאטערלאנדראמאן
חיפטארי טזטן חרבן בית שני בצבעים בהירים ומזוזידים תמונות
נפשות חיות נצבות לעינינו בתכונתן וצבױנן איש איש לפי רוח
עמו ודתו ,חותט תו-נית בית הטקדש ובליו ועשרו ,את כל אלה
השניל לתעריך לפנינו ׳נשפת שזארגאן סופר משכיל ו א טן
גמלאבתו ובני ובנות עמנו אשד דברי יטי עטנו זרו להם ימצאי
ע׳י חספוד מושנ נפון טחיי עמנו בעת ההיא ױמצאו בו דברי חפ׳ן
ױקרב את לבנותיהם לחקור ולדעת את תרלרות חײ ישראל ולא
ישפיקו ברוטאגען ילרי «רים ,וכבר קנר ,לו הםפור הזה שם תהלה
בטלוא רוחנ ארצנו וגם בארץ החדשה מקום שם ישבנו בני ארצנו.
ארבעה חלקים מקחו  1רו׳כ.
מנירה הראשית של כל הספרים האלה היא
П
ךיי■!
י1
בביה׳ז־ שה׳נ דאזענקראגץ ושריפטזעטצער ,
Р
וגס נ נ ל בתי מפחר הפפרימ .
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