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מ #רייב דיא פן
“  * а

 אינןל ואתה ר£ים מתעזפנין?
לב ריע פי־אם זה אין לה1ח

ב( ׳ב )נחמ■׳

א
 פעדיער שײנע תא מיר ךאג
 פאךשטיץ ניט ךיר בןאן איןי
 יעלער ד־אןי בענוצט ךןי
 הןלײן יביז גרויס פון

 מי;י?וטארק בײא.קײזעךליכע
 אלע.קאנטארען אין אונ

 גךאפען אוג פירשטען
 ,שאפען ן־יר היט זיןי טלען
 צער דייץ מיר זאנ טוא
 שטאךץ דיין זאינ דיײן

 דאף ךיר איז הארץ ךײ־ וואס
.שװאךץ איז פנים דיײן אוג
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ב
 מאנען ךער ךיר $ן מיר נעהם איןל אז

 שפיר איןו אז וועלט ךער אויף טובות ךײגע
 מיליאנען מענשען שפײזט דוא װיא

 ךיר פון נאר לעפט װעלט אהאלבע
 אװא^ד װיא שטיצט תא
 נויט פון מא?נעל פו-ן

 חא^ר אין דיר האלט щ ווער
 ;?רױט זיץ שוץ ךינט פאר
 צער רײן מיר זאג טו-א
 שמאךץ דײן זארג ךיין

 ךאף ךיר איז האךץ וואסדײן
.שוואךץ אין פניט ךיץ אוינ

ג
 א״אציאן נאגיטיגט _קײןער ךער ווען
 קינד אײגען ?ײן אפאטעי־ װיא

 אן קומט אגוטער אמאנייפעסט
 איצ^ד נפשות מחיה איז ארנ

אײנע ךיא פףןןר ביזטו



 קאנעןזזא ךיא וףיםט דוא װאס
 קלײנע ךיא מײלכעלע ךײן מיט
 אנק,לזמ'*לי מענשען פרײסטו ךער
 צער ךײן מיר זאג טוא
 שמארץ ךײן זאךג ךײן

 דאר ךיר איז האךץ ד־יין װאס
שװארץ♦ פניםיאיז אונדײן

רו
 געצעלט ײין אץ פיליזאף בײן

 געפינען איהם ?ײא זיןז טונזנ«
 װעלפ ךיא גליקליןי מאכט ̂ער װאם
 מאשי^ען קינסטליכע זײגע מיט
 אךכיטעקטץ בײא אונ
 אינזינערין בײא או*נ

 סעקטץ ךיא פון װײטטוי
 ־ בע^ער־ק נאר »ײא װאט
 צעי בײן מיר זאג טוא
 ^מאךץ דייץ ®יין דײן

ךאף ךיר איז האךץ דײן װאם



ה
װעלט ךער אויף אגעשעפט ךא ךען איז צי

קומק אוים ךיר אן זאל מיא װאס
געלט חובות געךײגל־סט דוא
׳ מזומן הלװאות געךינקסט דוא
קלײן איז זנרון דיער אז

םניונות ייא עסיטומלען
אליץ גיךײנרןםטו

;.ת1אלע'השיונ
צער דײן מיר זאג טיא
שמאךץ רײן זאךנ דײן

דאר ךר איז הארץ וואסד־ײן
.שװאך׳ו איז פנים דײן אונ

ו
 וױיט פון שמחות אן זאגפט דוא

 לאטערײא פון אויך/עוױנסץ
 צײט ^ליקליפע ךיא לע^ט דער מיא אז

 זײא פון שטחה דיא נאר בעמערק
?גלטער ליא אץ ןײא צוא שרייבסט

4 • *
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 טרײע ךיא מינע ךיץ מיט
 וועךטער צוױיא אײנע מיט

 • מחיה מעניטין ביזטו
 צער דיין מיר זאג טוא
 ^ימאךץ ךיץ זאךג ךײן

 דאר ךיר’ האךץיאיז ךיץ וואס
«?זװאףן איז פניפ ךײן אונ

ז
 װײטעץ פון »יינען פריעד צוױיא וויען
 רײךען זאמען « ווילען אונ

 צײטען צו גײן צו קומ?טו
 בײךען זײא מיט ךעךםט’ אונ
ךרגקען אוים ריײע מיט
 כןוױקען זיןזי יענער טוט
 לשון שײנעפ' ד־יץ מיט

 ;גע^לאסען העךצעי ךיא ווערט
 צעי ךיץ מיר זאג טוא
 שמאךץ ךיץ זאריג דיײן

 ךאף איזידיר האךץ װאסד־יץ
.שוואךץ איז פניפ' דייץ אונ
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ח
 שיף אין צוא וועג אין אײגער ריץט

 גיזינר הױז הײם ןער אין לאזט אונ
 אבאגריף האבען וועלין װאלט ער

 .קיגר אוג װײב זײן דאןט מא?ט װאס
 ש׳־קסטו װעךטער ךײנע
 ״ שןאק־ װערט ביזט
 נקוריכןםטר ד־ער ̂עלינךע ךיא
 ;גיתס האןצלינין ךײן מיט
 צער דיײן מיר זאנ ט?א
 שמאלץ זץץ זארג ךײן

 יאר ךיר איזי האךץ וואס/רײן
♦ שװאףן איז פנים ךי־ץ אונ

ט
 נלה חתן פון שךכן יער

 פאראן .עו־שטער ךער ביזטו
 אלע פון פןיער מען רופט ךיןי
 נדן דיא אוים צייילנןט ד־וא
שױיטסט* בתובה ריא

• ; т : *“ : ג



ן ו י ג ר2 ה ו נ 9כ

 נעכין « טרויאוננ ךיא וױא
 וױיזטו איןהאלט ךעם
 ;לעבען צוא פרי^ךליןי וױא
 צער דײן מיר זאג טףא
 שמאךץ ד־ײן זאךג ךײן

 דאר ךר איז הארץ וואס״ראם
.שװאךץ איז פנימ ךיין אינ

י
 .קעפט יף1א איבער מט מי אקיגד

 שווער אונ שוױגער צו װײט
 נעפט פץ פליט פאר אפויגיל װיא
 •ПЙр לער איז וואסיראךט ניט ווײם מיא
 זכיה ^רויסאיזךיין וױא

 מעוט ^ך־שטע ךיא בײא
 אןדיעה ײלטערין גיפטו

 ; נוט איזיךאךט קי;די’ אזיךאפ
 ,זץיןצער טואזאגמיר

 שמאךץ דײן זארג ךיץ
 יאר ריר איז האךץ ריץ וואם
»:דשװאךץ איז פנים ךין 'אונ
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יא
 צוואות אפ שרײבםט ד־ו-א

 ג-ךינץ ניט זיןז זאלען ױרשים
п הוצאות ,הכנפות שךײבסט 

 קליגין;זיך אקאנאמי’ דער מיט
 פאחראנעם װעכסלען הײנט

 כךיךיטץ פאןי אלער אין אונ״
 טענות לףן ניט שוין העלפט עס
 ;מיטין אין ךא דואיביךט װען
 צער דײן מיר זאג טוא
 ״שמארץ דײן }את ךײן

 דאר ךיר איז הארץ װאס/דיין
. שװארץ איז פנים ךײן אונ

יב
 אמוךא איז מעשים יײגע
 לעכען דיין אױף טוסט דוא וואם
ז שרײבםט דוא  תוךח הייליגע ךא א̂ו

 גיגעבין. אונז האט יגאטי וואס
אלערלײא מענשין פרימע פין



-
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 ביכער זייערע שרײיסט־
 זײא נאר פאלגט מען אז

 ;זיכער אונ רוהיג מען לעבט
 צער דיץ מיר יאג טוא
 שמאךץ ךיץ זארג ךין

 דאר ךר איז הארץ וואס״ךײן
.^װארץ פניםיאיז דיץ אונ

§עךער ךא פין ,עעןפער
т- г • : V- : - у - г|רױ ולבי זת1אנח ת1בײרב

פכ( ;א )איפזז

יג
 פיענין איןי װאלט מעגש דוא דיר
 פלאנען גוטע מיינע ךק ווײזט זץא
 כןעגין ךער ניט קםטו;קו זע וואם פאר
ק אפ מיר מיט טוט מיא וואם מאנ  אן

ארק אפט פאל אץז אז



 הענט ךיא אין כוענשען שלעכטע צו
 זיץ טראײ ניט זײא איןייוױל

 גיווענט ךאס איז מיו־ אן ניט אבער
 אןט טיך פאלשקײט ךיא

 חאךץ מיץ טיר ?לאצט עם״
 גיךאךט יס1א איןד בין ךרום
י .שװאךץ איך גין ךרומ

ד י
 ארום אײנער גייפ ךאךט

 שריפטין א^טער פאלשע נאןל מאכט אוג
 י ארופ’ מענשץ ארום זיןו וױגןלק

 גיפטין בימע ךיא מיט שלאעען ךיא װיא
 שוועךט נענאך יענער

 ניךיןט עו ניט פאפיר צט זיןו האט ער
 י גיהעךט ניט ווערט אמת יער אבער

 ;שלןר.עקסעסטירט ךער וױיל
 צארט אונ אייךל בין איך
 ךוארץ מײן ניט טךאגט פאר ךאס
נידאןט אזיס איןד בין ךרום
שווארץ. אי־ך $ין דהם

ן 12 ױ ג ף ה ו נ כ ב
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טו
 פען אךעמע ךא מיר ?ויט

 ךבניפ פ,ץ דוטנמות נאןי יעגער מאכט
 געזעחן מאהל _קיין ןײא האט ?גר װאס
 םימגים טויזיגדער אויף נאןז וױיזט אונ
 ^בחים שטײט הספטדז ךיא אין

 .קאטאוועס _קיץ גאר איז װאס
 משולחים זיך רו$ין

 ;נךבות קלײבץי אונ
 גינאךט ?־לײשט וועלט ךא
 הארץ מײן מיר פלאצט עס

 גיד־אךט אױם אץי בין ךרוס
י .שוואךץ איך בץ ךרום

ז מ
 הויף זײן אויף אדזלואה מאכט דער
ר ביזיץוףיא אנטלײט אוג ל טויז̂י ב  ת
 ךרויף אפראווע אה־יס גיט אונ
 ^טיפיל דייא פון מאנען ןאם זי־ןד קעןז ערי אז

אויפ ניט מען זא^ט םוד ךעם
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 ,עךד ךער אץ וױא איז געלט זײן אז
 הױז ךיא אויף שױן קומט עס ווארום
 ♦ וועךט איז זיא פיל מעהר

 זיןי»נואךט״ ?ײא טראכט איןז
 דזאר״ן ־זײן העגען ךער שוץ ױעקוט
 ניךאךט אויפ איןז גנין ךרומ
י , קװארץ איןז בץ ךרום

יז
אשטונ אץ פאלק אפאר איןי щ ךארט

געםט אין אפויגיל וױא איהר האלט וױא.ער
ליב דיך האב איןז צוא ןייא זאוןט אים
פעסמ גאנץ אנןרעקוךן מיט ראטאגםיו־ט אונ
שטילע צעטלאןי גייען עט
• צוױיטען צומ אײנעפ פון

חלילה שךײגנין ניט וױל איןי
♦ נייטץ מיןז־ מען טוט גװאלי מיט ןאר
נאר דער גי־ט .ער שפיךט וויא

!ךןארץ פאלשע איהר
יאר מיר איז האךץ מיץ אױ
ф שװאךץ א:ז פנים מיין או-נ
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יה
 אתנאים אויף אמאל טךעפט עס

 פאראן צךךים בײךע ךאןי זײבען״
 ענױם בײךע יהאןען זײא װײס איןי
 נדן רוביל טױזי;ד צוא זאגט מיא אונ
 ילײטץ נאךט ימיא מײנט מיא

 זיןי גאר ךאס נאךט מיא אבער
 זייטץ ךיא מען גקוועצט מיר אונ
 .;יןי שױיבץ ליגין זאלידעם איןי
 גינאךט בײךע זײנען זײא
 האךץ מײן מיר פלאצט עס

 גייךאךט אויפ איןי בין ררום
.שוואךץ איןי בין ךרום

יט
 פאטער דות״׳מ צום צד פלה׳ה פו־ן אבריף
 חשיונות מןגלות איהךע פו-ן שךבן ךער מאכט

 אטאטער וויא שווארץ איז זיא אז ווײם איןי
?ןונות קלײנע;צו ךער האט אוג
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 אתךע ארײן איהם נאךט מיא
 ד־אןד שךײבען מוז איןד אונ

 װזםוךה נאה ןלה
 אראף איז זיא מײ;ט ער
 האךץ מײן מיר פלאצט עס

 ךאר איןי בין ךרום
♦ ?זוואךץ איןי בין ךתם

כ
 שש אבעל נאכט בייא זיןד זיצט ךאךט

 .קמיעות אפ מיר מיט שרײבט אונ
 צואעפ ווײבער זיןד ש§אךען בײאיטאג

 מטבעות, הליפען אץ טךאגען אונ
 עקרות ךיא и ?אגט ןןף

 האראסי ךאוואי’זשיד,
 כפרות זײא מיט $פ שלא?ט

 ז .חליכ־תי זזה זאגט אונ
 .קאךט זײן.קמי.ע אין שטײט עס װאס
 האךץ אין מיר בייא גוט איןל־ װײס
 גידאךט אויס איןל בין ךתם
! ,שנואךץ איך בין ךרום
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כא
 ־זאלײן אסצע^ע איןי זעה אמאל

 לענט ערי װאס קוים הבןת בעל מיץ
 גיץ «’ ראקטאר אומבאקא^טער א ק-מט

 ארעצעןט ימיר מיט שך-־^ט פאר אינ
 פאל׳צ״קײט זיץ גוט שטײא פאר איןי אונ

 זיטין א^עךבאךעמליכע זיינע
 קרא^ןהײט ךיא ציהען פארי ךאס וויל ער״

 וויזיטץ מעהר האבען זאל ̂ער
 מעךיצץ ךא נעדמט ךעריחולה

 קמאךץ מעהר .ער באקו?ןט
 ךין אונ דאר איך בץ’ ךרום
.שװאךץ איןד בין ךהם

כב
 אבריף אין ׳צבחימ שרײבט ךער
 .אצטאן פון לעבט װאס אטױגעגילץ אויןז
 טיעף ןגר גךאבט:בא אצעטיל מיט יער
ק ךעם א  .מאן ארךקטליכען ג
פאסקעװילען מיר ?ןיט שרײגט ךער
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 חוךטנות. אן מא^ט אונ
 נוהלין צו שטעלט ךעד

 ♦ חשבונוית צו כקוויטיןי צו
 צער ךעם האלט'ניט ךער איך
 האךץ מײן מיר פלא?נט ,עס

 דאר איןד בין ךחים
.שוואךץ איןז ?ין ךרום

כג
 אטהעאיםט א״ן צוא ארײן איןז פאל

 שעה דיא איןז באקלאג איןי באוױץ
 אומזיסט מיןז נןנײצט ?ג'ר מיןד בײגט ןגר

 ניטא איז גאט אז.קײן שךײבין זאל ■איןד
 משה תוךת אפ לײקי^ט ער־

 שקלאפען ״ער רופט מעשען אלע
 געוױשע ךאס אויף ךאןי וױיס איןר אונ

 .באשאפען האט מיר װער
 אנאר פאר אמונה בעל ךעם מאבץ צוא

 האךץ מײן מיר פלאצט דאם
 דאר ךתםיביןיאי׳ןי

,שװאךץ איז פנים מיץ אונ



ן ו י ג ר ה ו נ כ 19ב

כד
 באריכות צײלין ךער װעלען זאל איןי
 מיר מיט גיטאן אמאל האט מיא וואס
 ךציחות ךיא צוגלויבין גיט גאר איז

 . פאפ״ר ךיא סטייען ניט דא קעןי אונ.עס
 מאנען ךער ניט שױן אײןי װעל אץי
 נאציאנען אנךעךע ®ן

 היתש ךעם אילץ פוןי שרײבין נאר
 ♦ איךע^ איצטער שךײב איןי וױל
 פאךמלאר שןאנישץ ךעפ פון

 האךץ מייין טיר פלאצט
 ךאר איןו בין ךרופ
.שוואךץ איז פנים מײן אונ

כה
 נײטין איךין ךעם מען פלקט ךאךטין

 אמונה ךיא רוים פון אננעהמעו זאל .ער
 די.קײטין פון ןךאזגעס ךיא נאןי מיר כןליגגט *,גס

 קונה אײזעךנע ףא נאך גי־ךלינק איןו
ךשעות מיט גימישפט זײא יהאט מיא וױא
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 מיחות אלעךלײא מיט
 בעטין נאןז מען ?לעגט מיןל־ אונ
 . .”ךעקרעטין ךיא שרײפין צוא

 װאךט יער טויט ךעם האןען זײא אײדער
 שמארץ גיניג גיליטין זײא האןץ
 ױדארט אױס איןז בץ ךרוס

♦ שיװאךץ איז פנים מײן אוג

כו
 טוי־פץ זיך ?לעגין עפ װעלכע אונ

 ?יל זײער גיװען איז יפוךיפ ךיא ווײל
 הױ§ין דיא אין לויערץ פומךים ךיא פלעגץ

 שטיל ךער אין אמונה דיא מען האלט פיללישט
 איהײל גיפונען האט מיא אז

 אהײל יאץ נאפט בײא פםח
 םךר ביץ *יצין א?ץ מיא
 לןלײךער טוב־ךעע ײם אץ
 שפארט פאר אונ וואכט פאר זײא האט מי־א וויא
 האךץ מיץ טיר פלאצט щ אז

 ניךאךט אױס איןי בין המם
,שװארץ איז פניפ מיץ אונ



 ךאפראסץ דיא ^רײןען מען פלקט מיר מיט
 איךין גיטויפטע גינײטע ךא פון

 גאפין פאר טײכין וויא מען האט ?לוט זײער
 צופריךן. נעורען זײנען יומריפ ךיא אונ
 ’ פאגגען מעלטץ וױלךע ךיא װיא

 קיטפאױע אץ לעגױשען אהיגץ
 באגאננען זיןז מען אי־ז אזוי
 .שפניא אץ אידץ ךיא מיט

 אלערלייאיאךט אויף יסוךים
 האױץ דאם ציטערט יאם הערין צו

 יױךאךט אױס איך בין ךרופ
. שװאךץ איז פגים מײן אמ

כח
 צופרײבץ ארוים גיבלי־בץ איז ה1לפ

 ךייןי שפאנישען פון אידין
 צושרײפץ אוגטער נינומען מיר חאט מיא אז

 ־ אטייך װיא פאפיו־ ךעם פלײצט פאל איןי האב
פאןשויז טויזינד היט־עךט ךרײא
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 קינךער הױן ווײבער חױן
 גײן זייא וועלען נעבאןז װאו
 ךינדער♦ ?גלענךע ךיא

 געוואךפ ױט האט איזאבעלע אבער
 ־< האךץ איהר נאכנעגעבק האט אונ

 גיךאךט אױס יאיןי בץ ךרום
.שװאךץ איז פניפ מײן אונ

כט
 אבף^נאל יצחק ר׳ פממער ךער
 געשךיבץ פפךיט זײנע *>ר האט מיר מיט וואס
 שטעל אמיניטטעךשע טךאטין פאר דזאט ער װאס
 י .פאךפליגץ ניט אזייך דאךטין ער איז

 גיקומען נאןו דער שון איז' אז,ער
 מךנה אפךייעךע אין

 נענומען דוא^ד אין טיר ?נךשט ?יר האט
 ,שנאה ךיא אנזךױת ךא באשךייבין צו
 צער זיץ פון טרעךץ זײנע פלן

 רןאףן מיץ מיר פלאצט
 דאי איןי בין ךתט

»שװאךץ איז פנים מײן אוג
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ל
 צרות אלע דיא איןז מאהן ךער ךחם
 פרײד פץ עזמחה פון איצט צײל ךער אוג
 חירווו ךי פךײהײט ךיא 'איצט פארשטײן זאל מיא
 .אעטעףטייד ךעם ביזאיצט פךיער פון

 קנע?ט:גיט_קיץ אכזךים צץא שױן מיריזײנען
 אומזיטט ניט שױן פײנינט מיא
 ךעכט זיין שוין געפינט איד ךער

 . קךיטט: ךעם מיט גלקי
 צער אלטין ךעם זיןז מאהן ךער איןז אז נאר

 האךץ מיין מיר פלאצט
 דאר איך בץ ה־ום
* שוואךץ איז פניפ ןןײן אונ

לא
 ךאםײ אין זײנען איףן אז איצט

 ?ראײ אונ ליכטיג $וין זייא איז עסי
 געשכײ מיץיגאנצער גאר איצט איז

 טרײא זײט מדינה ךיא ברייער
 האנד ךער אין מיר געהמט
שיפךאכין טיט תוךה לערינט
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 פאךשטאגד אונ חכמות לער?ט
 אלעפאכין אין זײן גוט אײןז וועט

 אנאױ אןער זיןי געפינט אז
 האךץ אפאךשטאפטע האט װאס
 *דאר איןי בין פאר ךער
שװאךץ איז פנים מיץ אונ

לב
 ליעךער אונ צײטונג מען שרײגיט מיר מיט

 זיטץ שלעכטע אלע יקרימיקרץ צי
 גלידער ךיא יענעם צוףךט מאהל פיל
 מ־טץ אין אים טךעפט מיא אונ אירזם צילט מיא אז

 גליד יעךער עוךיהרט מיא
 פוײלכיל גןלײנע מײן מיט

 ליד ךא יאיז ביקם זײיער וואתם
 ’ ..קײלכיל זייער אטת ךער
 $יר מיט שרײבט איז נוציג וואס

 שװאךץ טינט מיט מיר מאפט
 מיר טרײסט ךאם מיר, גקלײט ךאט
הארץ פוי״ץ מיר פיײט ךאס

ענדע



אלעטאן•( הןלויגער ךער

 אם־?ןעט העייד $נת קהזסתו
 והשבע יאכל ואם־הךבה

ליש־ון ליו מניח איננו לעישיר ' V־־.•]  >* -  *V •• • Т ״ I י
יא( ה, )קהלת

 ,חסרינו יגלה ,העשיר בטיוזר
.יתרונו יטצא ,העני ובטחפור

 1 רײכקײט קציךס דעפ «ין
.רדיױגקײט קײן ער גיפינט

 «ארעםקײט זײן אץ אונ
.צופרידענזזייט ער גיפינט

עי איבערזעצט (# י ר י ששי׳ק פון טבין דל »

הג׳ב 25
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א

 ^ביר ךעט פךעג איןז
 אוועלט פיהךט ער

 גישעפטץ גר־ויםע האט
 געלט טראגען װאס
 גאט מיןי,האלט אונ
 אכט אץ גיט גאר
 מיהעפאךבךײנגאיןי אין

.נאכט אונ טאג

 מיטטוכייל לעבט ערינאר
 דרײט איהם קאפז ךיא

 יטבעה.ימים אױף
 צישפךייט געלט זײן איז
 תהייג כין איןז אונ
 פאל אלע אין
 זיבער אײבינ בין
מיץ.קאפיטאל♦ מיט

ב

 טוען ירנגען זײנע
 מאג פאר זײן או־יף

 שטייגט זײןיןאפיטאל
 מאגי «טאנ פון

 אלײן האךעווע איןי
 נעכט אונ טענ
 הענד מײנע נאר

גקנע^ט מיינע זײנען

 זאךג אין איז ,ער נאי
 קויפין ײין צײט
 בגנבנען כןענען זייא
 אנטלויפין אונ
 ךאם פאךשפאר איך אונ
 פריי מיר לעב איןז

 מיר בײא הענד מײנע
,טרי־י אײביג ןלייבין
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ג

 ניךעקט איז טי׳ט זײן
 פיש אונ פלײש מיט
 פעט נאר װאס אונ
 זיס נאר װאס אונ
 ױשט האב איןי
 יט1נ פ־ן שמאכט פר נאר

 נישט איןי האי מעוזר
. ?ו־ויט ?רונןין װיא

 ?נסט ער וואס נאר
 מעהר שפײזין פיעל
 מאגץ ךעם לײלטער פאר
 שווער ךאם דיײט פר אונ
 אײנם נאר איןל־
 ךיננ אלס ניט

 מאנין מיץ רײט פאר
.^ךיגג אונ גיןי

ד

 .ער האט וױיגען
 אשיעור אן

 בראנפין פאךטער׳
 ביר פײעךם

 גיט זיך האב’ איןד
 יקװיקין צי װאס מיט
 שמא?ט פאר יל1מ מײן
טרוקי]. איז האךץ מײן

 משקה ריא אבער
 באנק איהם טוהט

 אמאל איהם פעהלט
 קראנק אים דאס מאכט

 מאנגילי הןײן איךיהאב
 מינוט איץ קײן

 וואסער נןאלטע
♦גוט אונ איזיגישמאק
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ח

 פעט איז .קארק זיץ
 הויןד אויגען־ דיא
 ךיק ,קעךפער זײן
 בויןי אגךאבע אונ
 מאגער בין איןי
 בײן אהוילער נאר
 נישט מיר אין האב איןז
אלײן, האףן ךא גאר

 דום איז אבער,ער
 פול איז בויןי ז״ן נאר
 לעער איז האךץ זיי־ן
 דול איז סןאפ זי׳ין
 פוסט נישט בין איך

 איך האב ?עלשטאנד
 געפיהל אינ האךץ מײן

.זיןי בייא איןי האב

ו

 הויןר ךער פון קט:קי ער
 שאנד מיט מיר אויף
 איהם בײ ןעטיעף איך
 וואנט אויפ׳ן אפליג וויא
 געמיין בין איך

 אויןז ניךעךיג
 קלײן:װאלעם ךער װיא

הויןי.י איז אונ.ער

 שפל וױא ױיא.קליץ נאר
 אויס»עהן .קען:׳גי
 אים בשרײב איך בשעת

 ’ פען מיץ מיט
 שטאגד כןלײנער מיץ
 באנק ניט מיןד טוט
 הויןד מיר בין איןז
,דאנק זײא גאט
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ז

 הײזער ^זפײכלער האט
 צוכט מיט פראכט מיט

 םאד־ץי פעךגעניגען׳
 פריכט גוטע מיט
 געטײן בין איןו
 ררייסט אן מוטה אהן
 גאטי איין נאר
,טרײסט מײן אי׳ז

 זאךןט נאר,ער
 אויגעןבליק אלע

 אנטלויפט פילײכט
 גליק ךאם איהם פון
 פאךשפאר איןד אונ

 י קלאפאט ךעם
מיר מיט איז גאט

Т

.גאט מיט איןי אונ

ח

 פוטעךס האט ער
 ’ שוועד רויכיג

 גיפעלצט גײט
 בער ךער וױא
 נאקעט גײא איןז
 ארויה גאס אין
 גןלײד אלטע מײן

̂ןט 4 פלײש מיין а ךע

 צאףט איז לײב זײן נאר
 זיןי צײערקעלטץ

 אוױנט עטוואס
 ניןד איהט שאט פאר
 פוךכט ה־ףין האב איןי
 געסט לןאלטעי ךיא פאר
 געוואדץט בץ איןי
,פךעסט מיט קעלט מיט
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ט

 ע אנ׳אלטאננ האט ער
 שטיצין צױא זיןד
 זומער זיןז קילין צו
 היצין גרויסע פון

 זונן ךיא בךעגט מיר
 (מאכט גרויסען איר מיט
 טיר שרפה עש
,נאכט ביז פןיאי פון

 בלוט פיל דואט ?נר :אר
 קאךק אךיקין מיט
 שפילט גיבליט זייץ

 שטאױק איהם היצט דאס
 זונןי ךא װק איןי
 נראטין בךענען טוט
 ש־טיצונג מיין גאט איז
שאטין קיהלער מײן אונ

אץפענטטער אידזם בײא

 לןא?ופלעטין מוזיק
 נןלי;גק שפילין

 מאהל _קײן װײס איןי
 פעו־נעניגען קײן
א פרן ןען ךיא  к פוייגיל ך
♦ניגין פידיילס מײן איז

 לופטץ אלע ךיא נאר
 פרײט וױיניג איהם

 גישעפזין דיא פץ
 ךרײט איהם קאפז ךיא
ץ  פעךגעניגען מי
 שטראנד צו ניט גײט
 'מיר מיט פען מײן
,באנאנד אײביג איז



ן ױ ג ר מ ו נ ג 81ב

א י

 .קאראטין אץ פאךט ער
 ^רײ^ג דינער מיט
 פערד פאר ךרײא מיט
 לײןג ךער אין
 אויס פוס צוא גײא איןי
 שטאט גא;צע דיא
 שטעכןין מײן גאר
♦ הןאךאט מײן איז

 פערר ךיא נאר
 יאגין צוא זיןו לןענען

 נעפאהר אין ̂ער איז
 צ־פךאגן איהם וועלין זײ

 לאנ^אפ מיר גײא איןי
 צערי אן שךעק או

 פעךר מיטימײגע
רףןיגעפאהר. איןו האב

ב י

 םפײלנע אץ שלא?ט ער
 י פיןי פערעגעס אויף
 צײג בעט זײךענע מיט

 טוןי פון ךעכןהעס
 שליאף נעבאןי איןי

 בךעט אהוילע אויף
 אגראבץ אזאק

♦ גיבעט א^טער

 רוהיג ניט לי^ט נאר.ער
 טיאלט רק.ער
 זיןי װאלפט זיך .קערפ

 נאלט קײן שלאפט
 שלאפץ מיר לײג אץי
 מיה פון פיאצע פון

 נעקמאק איןי שלאף
«פךיא ךער אין ביז
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 אפרוי נעהמט ער
חן מיט אבילדי

ךער האט״ער ק̂י

 געקלײדעט גײט
 שיץ װאונדער

 ווײב מיץ אונ
 זיןי פאר נעמ איןד װאס
 הױל נאהןעט איז

,איך וו־יא אפךשוין

 בלד ךאס נ«ז ?גר נאר
 שפיךץ היטין

 נןרעמדע מיט פילילט
 ךאמא^סיךען זיא וויל
 נישטאלט ווײגנס מײן
 איהר דאס היט פאר
 _קײנעם ניט ךןיט זיא

.מיף װיא ניט מעהר

 פראנטין גיפוצטע
 לײכטען שײנען

 בוןלאנטין וױא
 לןינךער האב איןי

 גי?יגט אד.י?ש
 געזילטין אלע אונ

טינט. וױא שװאךץ

 פו־שעמט ווערט ןןר נאר
 אומעטום

 אלע מינדער ךיא
 דום זיינען

 מײנע.קינלער אוג
 גישטעלט אוים האבאיןד

 נוטצץ זאלען זײא
.וועלט דער פאר
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 רײכטהום זײן מיט
 צײט אלע גןען,ער

 גוטעס טאן
 לײט $רעמע מיט
 וועלין פין מכזט ךער
 פאראנען מיר בייא איז

 ’גוטעם טאן וױל איןי
.וואנען ״פו-ן גיטא נאר

 ̂ער פאךקװעצט האנט יי
 ’ לעבין גא^צין זיץ
 נעטק רק װל
 געבין ניט אלנ
 גאט ךאנק איןי
 גיפילין מי־ינע פאר
 אײביג שטיפ איןי
.װילין מײן מיט

,2

טז

 פךיעט האט ער־
 גרעםטעילײטין דיא

 עהרעי אייט מאכין
 צי־יטין אלע
 אין וויער פרײנט מיץ
 ? גימײן איןזיבץ ווען

ל אבױן א  בצין(א
.אלײן איןי וױאי

 עמי ניט ליינט ?ןר נאר
 געלט זיין לילט ̂ער

 לןאגען ךער איה ורעט ער’
 פעלט גליק דער ווען

 הלילה מיר טרעפט
 הײ?ט אסיבה
 חבר מיץ בלײבט

> פרײנט גוטער [מײן



ш ш

/ ן י ג ף ה ר נ כ 34ב

 אוצרות פיל האט ?$ר
 שלעסער טויןינר מיט
 צאה1ה זיץ פון
 װ־עסער הכנסה דיא איז
 פאר,קעךט בין איןי

 פךנפה מיטווײניג
 גרעסער צאדז1ה מײן
♦ הכנסה מיץ פמ

 אךעש איז ?גר נאר
 געלט זײגע מיט

 נאןז וױל וױיל.ער
 פעלט אים ךק

 ךײןז גאנץ טין איןז
 גאב גאטעס מיט
 פריךין ציא בץ איןז וױיל
האכ. איןד וואם מיט

ד נ ע ע

יח
 האפץ דארף.ער װאס
 אװעלט נאך אף
 ךער.עךד אף דא אז

 קוועלט:אוג ער־ לעפט
 ךא לעב איןל
 פיץ אוג שמארץ מיט

 לײד צרות
.אכיץ גרוב אין טיז

 ןי“ מאנט נאראזלרךער
 טיויט פץ טאג ךעם אן

 ד,אךץ ןאס עם״ פלאצט
 הויט זיץ עיטערט עס

 זיך האב איןו
 גיגעגין האפענונג
 אוטשטרבליןו אטבץאיןי

,לענין גא;צין מיץ



קינךער זײנעץ מיױ

 חלןריןי״ ןזאת ׳ באגיוש אבינה
ם2 כי ך ♦נותהוללה ל

א׳ אחת  אמלתיו נן ?נל הי
!םלה״ נחנו *לדים 9 V * — 7 8י V

ט איך אכ טו  טארפ יעדעי אץ םענטשין דעם ב

 קינרעף קליינע ױיא רום מיר זיינען

 זואוז« שפריך מײן בייא איך בלייב דרום

р הײט״ אלטער קיינרער זײנען ,טיר
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א
 באלד גיבאךין װעךט ?גר וויא קינד ךאס

 ניצעלט ךער פ,ץ קולות שרײט.ערימיט
 גוואלר זיץ איז וואס קי;ר בײן פרעגט אנער '

.אװעלט אף לעבין דאןז מיישיקטיאים
 לזיקי קעדער וויא אױןז זײנען טירי

 נײן שרײעןי מיר ,לעבץ אונז שיקט מי
 נלימ װאהךין יצום או;?, תפט לעצט ‘ד־ער

 גיין צוא צוא ,מוךא האבץ ?ןיר ^אר
 נךום זײער גוואלר דער איז ךרום

 ישעה לעצטע אונזער בײא
 ш ךײנ.קיז מיר אז אונז אף וױץט ךאס

 ניט« איז תשארה אז
 אום איץל קוגןט

 אןלוט באטראנט
 באזונרער בוים יעדער אדערי

тאראפ וױנטער ךער 
אפ דאס לעבט

ךער« ךיןען מיר גװאלד נאר * ק̂י
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ב
 ה?וילה ױם צום קינד ךאס אויס לייט ןסורימ פיל

 קומפניא הולען ךא אונ
 לכתחילה אמונה אוגז קא?ןטז באט פיל

 ^זפאניא אץ רום אין פאךטוגאל אץ
 אינקוויזיציאן פאר מעןיקעצער קרײצט ךא

״ גיטוינסןט אײן הדת קנאת אין
 ךעלגיאן פאר מקצין מען נךענט ךא

 מיױנגט הילעט מי עולםי ךער ךא אונ
 צוױיא צי אטאג אין קרײד דיא איז ^רויס וױא

 ז פרײא רואיג ווערט קעד ךאס
 וױיא '.עטוואס איפ אויב,עסטוט

 ײא3 פאר אוץי ךאס לויפט
 טאן «א גוטעס זע

 נאציאן ריין פאר
 'אבלינךער וױא ניםט גײא

 פלוט ניט לאןד
 באט או?ז קאסט־ ךאס

קינדער. זיינען מיר ר־װאלד
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ג
 שעה אמילריקע אין מען א?טוואהנט נד;קי ךאס

 .#רייט אוינ ווײנט קולות’ מיט ערז אונ
 ניטא זעלביגע ךאס גרויסע אונז בײא ךען איז

 נארעשכןײט הבלים ליבען מיר
 נט;גיװאה מצרים אין האגנין מיר בשעת

 גידיכט גיזויגץ ךזבלים ךאךט מיר האבין
 גטװאהנט';א מען"א.עז האט סיני הר ניין

 גיךיכט אײן רוס מיט נאפיל ךעם אוג
 גישױען רק מךבר ךער אין ^אר

 ^בלות ליא גאך גיבײ^ןט
 צױן אין אינ שמרון אין״ אונ

 גלות פו-ן צײט גאנצע דיא אונ
 ’ היום _ער אונ

הום וויא איז  א̂ו
 ליןדיער ניט גאר נאןי ווערט ןןס

 ברוםט ייענע נאר *
 גיקופט ”ערז װאלט

♦ קץד־ער זײנען מיר ^וואלד ’
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ד
 ױײם אונ #טייט פאר עזכל שוין בקוקוט קינד־ ךאס
 גי?ראכט. חךר אין מזל מיט ווערט ערי

 בית אלף רעם רבי ךער אים װייזט ךאךט
 .טךאןנט ערז וואס שרײבין אונ לעזין 1

 בטײט פיל וואס אספר איז װעלט ךיא
 גוט לעזין כןענען נאר ךארף מיא

 צײט ד־יא איז רבי אונזער
 רוט שטרי^גען מיטין אוחױת ךיא וױיזט זיא

 אאת איז שעה יעדער
 ןליק אאוינין אוןקוךה ’

 װאס וױסין לעזין נאר דאךף מיאי
 קטיק:פרא רק לערנען אונ
 אװעלט זעט ערי אבער

 ^טעלט פאר איט איז ׳עס נ5א
 אןלינךער וױא ךק גײט

 אאת זעט
 וואס ניט שטײט פאר אונ

♦ קיניער זײגען מיר גיוןאלד
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ה
 װאול זײער פערךלאןו אין שפילט קינד דאם

т גײסט יונגער ךער רק איים טרייבט 
 מויל צאםיאין ךעם א^ריקיל האלט אײנער
 שמײסט. אונ טרײבט הינטין פרן צוױיטער יער

 ’ כןלײנעם.קשד ד־אס פון מיר לאכין װאס
 :האט קרע?טין װער אויך הערשט אונז בײא

 גיזי;ד הויז זיין איבער שטריינג העךשט ךער
 שטאט זיץ אף קלויז:אין שטריינגער נאןד ךער

 אמענצין פאר ינאר זיןי ךעכינט
 ,אפערד פאר צוױיטץ ךעם
 בענצין נאר זיןי שילטין יענעם
 אשוועךד איז גאוה אוי
 רוב ךאם זעט מיא
 גאטאװ איז ער־

 אשינךער וױא שנײדין צוא
 תה צו אים לאז

 דוא נױא אמעףן איז ער
לןנךער. זײנען י מיר $ואלר
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 טאפט ךער אפײפעלע אמאל האט קיך ךאס

 טאג גאנצין ךעם זיןי בךיטט גיפײפט
 גיחאפני ארויס עם׳ בײ האכין קנאה פרן קינךער ךי

 ,איקלאג מיט גיוױינט נישןיען האט אע.ער
 ל1ק פײפילס’ ךיא איז בבוד פאלשער ךער

 געבין מ?טיר זאל״עס מיא שרײט ךער
 אמאהל כואכט פבור פאלשער ךער
 .לענין גאנצץ ךעפ ״עם רוךןי ווײנט מיא אז
 גןאות יער ,"כיבודים זובט ךער

 .אשטאט אן אױבין קלויז אץ ךער
 ךמאות' צ,יא אי נר;שא צו־א ןךײמט ךאס

 א^צאט אן טךעךין צ.יא י
 ״ .עם מקנא איז מי־א

 שם פאלשין זײן
 נישוױנךער פײפיל ייא צוא פוען חאפט
 הײפיל אין לאכט עולם ךער

 אפײפיל אן בלײבט ערי וויא
קינדער. זײנען טיר גװאלד
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ז
 הויז ?ןאמער.קאמער אין זיןי שפילט קינד ךאם

 מינוט דיא .ער לוי?ט פאר אךט חכרס ךעפ
 אויס זײא לאכין אונ ׳ *>ס זעהק מיר אונ

 פלוט נאןך גיכוט פאר מיא מען שפילט אליין אוג
 או־ײ גישעפט פון זיןי ניט יענער וויא

ען מיי איפץ פאר  לער̂י
 בויו־ זוכין גלי־ק אזם יענעמס מיט

 גיפינען צוא ^ליק אונזער
 מעלות ךיא נאר האט רוביל *ארירײן

 זי?ט אום דיר גייא איז דובךס ךיץ
 שאלות מען פרעגט לעפיל טעפלאך אף

 מאהליניסט _קיץ ארופיל אף
 שרויפט יענער
 לויפט פאר ךער אונ
 גישװץךער שטעל ךעם דואפט פאר מייא

 אנןער גישעפט פון נאר
 שויץ׳ךער לויפט ?אר

* קשךער זײנען מיר נוואלר
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ח
 ?לעשער יער בלאזט װאסר מיט זײף פון ךאםקינד

 גימאלט נײע װעלט ?>ס פלאצט; אװעס גלאזט, ״;ער
 רעשער?ו נאך בלאזט אונ .נזיד ניט ווערט אונ?;ר

 נאכט פאר אהײם קומט.ער ליידיק מיט א.נער
 אלע מיר ןלאזין פלעשער אזעלכע
 גי־שײטער ךער אינניל רער וויא פוגקט

 טפלה פיל »ייא »ן איז צײט חאץ'דיא
 ווױטער בלאזין אונ מיד ניט מיר ווערין ’

 פר*מקײט פאלשע פון פלעשער בלאזט יער
 פרי^ט אפאלשער איז ךער ’

 ליינגיןייט פאלשע מיט זיך מהקילט פאר ךער
 #ײ;ט דאס פלאש אפלעמלין פון װאם *

 פיל פלאצין щ חאץ אונ
 שטיל אף דאס >נר מאכט

 וויאמיעךי מעל מיט נאןז גייע בלאזט אונ
 נןלײנע ליא גהב ךיא אין אןער
 אײנע .קיץ ניט עד ברײנגט

לינען.קעךערי מיר ’^ואלר :
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 טאג גא;צץ ךעם וויי^ט.ער אצאצקע קינדפאר דאס
 אגיפיל אן אויןז איז שמחה זײן
 װאג זעלביגע דיא אף זיןי ווענין מיר

 ,שפיל אקעדער איז לײד ךיא מיט פרײד אונזער
 מוט פרײע ליא מיט נחת אומער

 גילאכט אויס ,עס וועלט נאטור ךער אין
 בלוט מיט פליסט וואס טרער אומער
.נטראכט אקינד וויא נאטור רער אין װעלט

 וויסין גרונדליך װאלטין מיר אז
 װעלט גאטעם פון םוד ךעמ
 ד־ריסין פאל ניט ארב פרײען ניט ראס אונ.ז וואלט

 .שטעלט פאר אונזי פון איז נאר.עם
 װאהר פאר רעכינק מיל
 גאר ניט איז װעלט ליא אז

 בזונלעל אוועלט ךא איז .עס
 שפיל הינע מקשיצס ךעם

па ציל אגאנךער האבץ 
! קינלעל זײגע־ מיר נאר

ענדע



חםיד פון ליד ךאם
.גאלי/ײק פון

׳ א
ар מיר צוא אהער קוט זאהן מײן אהער 

 געבץ איבער א/ליםעלע ליר װעל איןי
 ריר זאךגין פאר אײביג אף װיל איןי

 לעבץ צוא װאגען פון האבין יאלפט
 טויט צום גרײט איצט ^וין בין איןד

 וועלט מײן מיט איצט זיןי זעגין איך
 יט1בר מיט זארגין פאר דיר איןד וויל

• געלט פון איקװעלע האבין זאלםט

ב

 קינלער איךעשע בײא אמלמד וועךין צוא
 ןהותר די האךץ א_עם דאןי דוא ביזטו
 אשיט־ער אךער אקגעטער ווערין ,אלםט
אגרױםער אהולטאײ אונ אפוילער ביזטו
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 טאן ניט לער־נען ניט ווילקוט
 מיןי אי?טער זעה פאלג טוא

 טראן מײן אויף זעצין דיר’ וועל איןי
איןי♦ ב?זקום רופין ךיר וועט מיא'

ג
 ליטא צו רײםין איז ךא אז גיט מײן

**- מנהגים אנךערע האבין חםידים זײערע
 לוייןישליטא ניט הארץ עם א יהאט זײא בײא

 т מו?לגים לומךים זײנען ךבאים זײערע
 פק1אפ מאבט רבי ךער

 ספיים הײליגע ^רײבט ךער '
 _עםק ךעם שפאךץ פאר מיר

̂ררים,■ ןנרעםטע ךיא וױא לעגיין נזיר אוג

ד
 אדזרױת אץ נפש זײן שטעלט לנני זײער
 אגיינע צוךהיאיזיאגעלע זײן

 אכײת ע?וטי як אנזיר ?יאנפין יאף איז זגר
 הלזכינה גלות אף אלץ קלא;ט ערי וױיל

נעסטי פון פלויגין פאר איז זיא וואס
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 ראר אונ מאגער אים מאכט דאגה ױא אט
ז בײא אינ  ,עסט מיא טרינקט מיא א̂ו

■ צער לןײן גאר מיר האגץ שכיגה דיא וועגין

ה
 מהנה תורה מיט זייא איז רבי כייםעםער ךער

 הבךלה פאר םעודות שלש צוא
ь מתקנא לומדים ךי אן עולם ?ראפטער ךער זיןי איז 

 _קבלה הןײן ניט יקען פראםטער ךער רױיל
 1‘1״בחינה װאךט ךעם זײא מאן ךער איןד

דךכנים* דיטיגע אין גקךיך פאר אוג
 שינאה קנאה סןיין ניטא איז

־ מלאכים מיט ךײד אץי' מײנען זײא װײל

ו
 טעות אץ ניט מען איז רבץ רוםעסין ךעם אין

 ולילה יום טאקע לעו־ינט ;ןר
 הוךאות מוךי אלע וױא אויןי ער.קעןי

 שאלה ^ךעםטע ךיא פםקענען
 תוךה מען.קײן לאנגט פאר מיר פון

זײא פאר לןאנךל -קײןיזא יאס



 אקחוךה אייןי בין חסירים מײנע פאר
♦ גײא אונ שטײא איןי װיא אט

 נגיךיפ אלע וױא אוועלט גילעבט אפ האב איך
 וישתיה אכילה אין בראכט פאר

 ^סידים בײא *ארבי נאליציע אין גיווען בין
 יױע וױיניג ימען דאךף ךא װארום

 װײטער הלװאי תוךה .קיין
 אשײטיל ניט נאך .עברי רןײן
 אנישײטער זײן נאר דאךף מיא

בײטיל. פון יעגעם בײא צ;ען אוג
Г5

 נעצם אפיאקטאק טאנןע דאןי בץ אץז
 צ^א״קןלה זודןר צוא איןי קום וױא
 אקרעציש אין איו^ג גיווען איך בין פריער

 העגלה אבעל ךבין בײן נאןי ךער י
 שנות מכפר איז ער״ וױא גיזעהען האב איןי

 מלאכים מיט האנרילט .ער וױא נטראכט
 פףונוח ער'מאכין״ וויא אויןז יאיןז קןען

.מקחים ^רעסערע גאןי נעם אונ
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ט

 דוטא _על גאנצין ךעם אז גוט גאנץ וױים איןז
 בשלמות גױוען ?ונןײם האסטו

 גיךעט אוים נזיר ךאם האט אײנער ווען
 אמרו רףן ניט װײםט איר גיענטפערט איןד האב

 גמור צךיק אבאהאלטענער איז ער
 פעךשטײן *צו זונה.עס ניט זייט איהר נאר

 חמױ־ אעון טוהט ערי װאס ךעם מיט
אלײןי. סמ ךעם מ?טע איז,ער

 נגיךים ךיא ?טטעטיל פון קומען װעלץ ויאלד
 ה?תלקות מײנע בײא זאליןזיץ זייא

 חסידים ךי געיין איןו װעל ךזאםכןע פךצײטיגע מיץ
 מלקות ןעךענע אויפין כןלאפין מיר זאלין ‘זייא

 אויף.קאטאוועס שטולין #טעלין הײסץ וועל איןו
 1 ךײךין ךיאיאושפיןין מיט פלײם מיט וועל

 #בותי ךיא גיקומען זײבען נכן
« ..עלןנן אץ מיי נעטען '
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יא

 שרײען צו דיר צי א^הײבען איןי וועל נאןי ךער
 נתגלה וןעןין זאלסט צײט שוץ

 שמים יראת פון אצורקע מאכין זיןז װעסט דיא
 אבלה וױאיצובאזעצעס שעמען וועסטיזיןי

 שבחיס ךײנע זעהן זאל מען צײט שוין
 דיאוױילע ביז בנסתר גיװען איז װאם

 מלאכים פון נעמען ךי געבין איטער ךיר װעל איןי
.מן$לה של ךן ביח אץ ךעה מײן אונ

יב

 במהגה דוימיל פון שליםיל ^יעקןךעס ףר וועל איך
 פלײסין צוא אויף שעצץ נאןי ךיר וועל אונ

 לבנה האל״בע ךי היטיל מיץ טאן אן ךיר וועל איןוי
 ’ וױיםץ ךעס בגד אטלעסענעם מײן אונ
 נפלאויח צײלין דער ךיר אויף שוי־ן מען וועט

 גיפלױגין ױט גישטױגין ניט װאס
 שביעות מיט נאןוי^וועךץ דןי וועלין חפיךים ױינע
.דייאוינין מיט גיזעהן אלײן דאס דזאבען זײא אז
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 שךךה ךער וויא ךי?טיג לעבין וועםט

 אפולע פאךאנעס האבץ וועסט
 אצרת אךער אשמחה איז בײא/ײא ציא

 ^דולה אונ בבוד ווײל ךער האסטו
 וױנטשין זיך װעלין גכירים

 ומהן א’מש אגליקליכען אזוי ״
ק^צץ ךיא גילעויגט ̂עס האסט דוא ווארום

.טאטין היילעין ךײן פון *

יד

ך יײן מקנא זײן װעט ךער;ביר י  ל
 באזא^ט שטיל זיןו לעבסט דוא וויא '

יערןי אן צאל אן ךאגות האט ער ווארוס
 נא?ט אוג גיטיטאג רוהט *

לאזע אץ טעאטער אין ליצט
 אךאר וויא ךרײט איהם מוח ךער אונ

 הזה עולם מײן מיר האי איןי
נלןלאפאט שום אן גאר
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ו מ

 אוועךךע פאר האט װאס פעךגעניגען נכיך׳ם ךעם
 1 ניבר ניט איז האךצין אץ אז

 אךערךע אין צוא אקע אין שפילט
 שט;קער אויף צופאלט קאפז ךא אונ

 זאפע אטײעךע אויף שלא?ט
 פןאפין «א זיןי ךרײט זײן.קיסעלע אונ

 יפה מנה מיץ מיר האפ איןי
.1אטראפין ניט 1נאן צעי אונ

ו3

 ויעלט ךער אויה גליקליזי זײן ווילסט^
 מאפקיךט פאר זיין אלץ מיז
 גישטעלט אולם פענעמיל שמ?ם יךאת ךעם

 געפיךט' גאליציע אץ ויעךט וױא.עס
 אקאפיטאל צוא קומען
 חכמים ךיא פון זיץ מען מוז
 אפיסקא״ל װיא קלרג:בץטו

- הטים צד־יק ךיר מען ת?ט
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 אליץ זיך פאר אין.קאמער ביזט דוא ווען
 ?ים אינ טו־ינק ךאךטין
 גײן ךרויםין אױף נאר אבער ךאךפטטו

 געם פאר גיט זע זע
 פנים אפתמען ךןי מאןז

 גוט נאר $לאץ אויגען ךיא מיט
 נערנים ךיא שוין װעלין

* טןיט ד־ײנע קוסין

יח

 אװעק שטעלט מיא אז ױןו שיסיל ריא
 שעפין פעטעיאפ ךיא פדיער איך נעם

 ךעק צום אךאפ מיר איןי לאז נאןי ךער
 צ\שלעפץ לאקטין גידי?טע ךיא

 אלײן חסיךים אלע אונ
 גיט גאנץ עס זעהן
 שטײן פאר ,עס הןען ווער זאגין אונ

. מיט ךער מײנט ךבי ךער װאס
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יט

 גיגעסין אין.קאמער איןי האנ נאבט בײ מאל איץ
 טיר בײן האךכין מיריגישטעלט איןי דואב

 ין9גיזע חםיךים זײנען שטוב אץ פארי;ט פון וױיל
 מיר פון נסים ךיא' צײלט ךער אונ
 רײרער ךער גיווען איז גבאי ךער

 אפאךשוועכטער בײא ךער חוזר ךער אונ
 חךר לעצטין אין אוועק בין איןז אז

.גילעכטער פץ זײטין אן גיבליבץ בץ אונ

כ

 שבחים דיא מיר פון ציילין ךער גינומען האט ער
 הקדמה אןךײטע טיט צוא ךער

 מלאכים מיט ךראקעס מײנע צײלט ךער האט ער
 ^טמה לית1? בשעת

 בײגין מיץ זיןי ל׳נײצין מיין
 בלהש תפלה אין פךעםק מײינע

 אויגין ךיא צוא איז וואויל אזו־
,נחת ךעם זעדזן צו זוכה זיינען װאס
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 בךענט פאר מױל טיץ פון וועךין פײגלאןי
 שטעלןן מײן פון רוחות

 ווענט ךיא אץ ?ןראשלןעס מײנע הײנט
 צושױענןען זיןל־ מחיןי מ?גלה שךי

 אדום של שר מיטין קךיג מײן
 תנןיעות צ,יא השנה ראש
 פעךימ וויא דואר ךיא איהם גיךיסץ

ט האט ערז אז .בכיות מיט גיווי̂י

כב

 גיגאלט אפ אפ(ר ךיא יער דואט א^מיאי ךעם
 * שמימץ פאר טויט אתח^ביז״אין אוג '

 גױואלט אמלאןי כעם פין אטאל האט ער
 1גיםין אפ וואסער זוױקע מייט ״

 יא^ין פאר מלאכים פלע^ט'ךא ער
 חנפין 'איהם פלעגץ זײא אונ

 טךאנין פאר ניט לןענען זײאי ווארום
.ןרא^פין ןרא?טע פון גתןי ךעם *



ן56 ױ ג ר ה ו נ כ ב

כג
 בערד מיט הערנער מיט מייקים ווײמע צװײא

 יןעסטע ךא סעקטע זײן »ן גי־ווען מזיק האבין
 העןט ךער ךאס האט ו־בי ךער װיא

 אךעסטע פאד פאך^ולאסק זײא ערז האט
 * נפלאות ךיא זעהן געלאפען איז מען

 תרותיגעלןריגץ ךיא ךא האט װיא
 אטעות ניווען איז עסי אמת
*ציגין וױיסע צוױיא דאוךף פ־ן ג׳ײוען איז עם

ד כ

 גישטעלט אנידיער פעם פאר זיןי ד,אט ער
 פאשיךען אזוינעס זיןז זאל עס־ אז
 װעלט יענערז פו-ן נבוכךנאצר׳ן *געהײסץ ערז האט

 פירין גיהנם ךעם דוךןי מיטיאפויק זײא זאל ער *
 ככה »ייא פאר שבײען זאל אונ

 שלעפין המנען פלעו״ט מען וױא
 כושפחה ךיא ךאךף ״פרן געק^מען איז עס נאר

צעפין♦ זיןי פױעןים מיט גיװאלט ניט ערזהאט
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כה

 חרבונן מיט גיטאנצט האט םעחיה דך צו «ךים
 ךךײען אין ױפלאכטץ אקאךעראר

 כקרליגען אין ניטאן אן ו^תי מיט זרש אונ
 שרייןגן *אונ ךננען גיהאלפין האבין

 פום אײן אויף ניטאםיט האט לוט אונ
 ואיןילהגיד לספר אין אז
 ןחוש יגיזעהן עס וואלט מען

»אמתנגד בײא דער גיװען איז ,עס נאר

ם

 אמוךא אן נעהמט װאס ניסיפ שוין זעהטטו $ט
 כלאים מיט שעטגז געמייטט צונױף

 תוךה אן בין איןז אז ניט דאס שטי;ען פאר ־ױיא
 שמ:ם יךאת אבךעקיל אן א?נ

 הײליג פאױ גיסים מײנע 'דיאןו האלטין ארג
 אמצוה אייז נפלאות מײנע צײלין ךער צוא

 חילוק ךעם שטײזע פאר איצטער
.גאליציע בי? רוסלאגד פון



 להלעיס גיטאן אףטלבניק אמאחל האב איןי
 לאנגען דער געװאלט פךון לןײן האט װאם

 אץ■ ךאסקינדאהאןער אךײנגישטעקט איןד האב
 גאנגען פאר ךןד איעעליאיו ךער אזז

 גיגעבין פךיון ד־עט מיר האט מען וױא
 גיצויגץ יארוים האנער ךעם איןז האב

 ךבי׳ן פון״גאלי־^אנער מען זעהט אט
.אויגען ךיא פאר נסים ךיא

כח

 משלגעים מיר «א בײי^ט מען
 פעואת טאהן זײא זאל״ איןיי

 נןגךאים ךיא פון ךען איןז גץ
 סגלאת מיט הײלין זײא זאל איןי

 הײלין ?ןשוגעים זאל איןי װען
 סימן גוטער .קײן מיר פאר איז

 פעהלין וואלטין טשוגעים אז
? גיקומען מיר צלא װאלט ווער טוא
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 פךאוױאגט פיהרעו גיךאךפט האט אפאה־אציק
 װענין אונ רעךער מיט ניט שליטין אין אבער

 האנט אין יפה אמנה ?יגעבץ מיר ,ער האט
 ךעגין גרויסער ךער אױפהעךץ זאל אז
 אץ.קייטץ גישמיט איהם מען האט לםוף

 פויטין אין געבליבין איז סיאק דער װײל ’
טיו אתירוץ ׳טוין האב איןי אונ ײ  אגך

,פאךביטין тЪур שךי ךא הימיל אץ האט מען

ל

 מיר פאר וױי?ט אונ קומט אאיךענע
 מןגךכה אשלעכטע האט זיא
 איהר בײא פךױן ךעם פריהער איןי נעהם
 ןךבה המן׳ס מיט איהר בענש אונ

 גישײטער ראלע ךא נאןד שןיל איןד
 אלעךלײ ?זגולות איהר גיג איןז

 וױיטער איהר שלאנט ער״ אויב ארי
. ווײא טוט מיר אויב אםור
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ן60 ױ ג ר ח ו נ כ ב

לא

 באמנלער יעךן פץ שא נעהם צעטלאןי
 הבא עולם ציא נאןי זייא זאג

 ?ןינךער אויף פךעגין װאס עקרות אךעמע
 גנאי צום אפ שק זײא

 ווײפ גיט שוין איז עוילם ךער ?ןרא?,קע---אהא אונ
 מויל••••" האלט קזטיל■••• רײךין•••• גינוג
 י גישײט ךאלע ךא גאר שפיל

̂ט ,גלקליןי לענסטו ’ ,װאול אונ ג

ענדע

אלה

 ד בן וד1
 ױ מכירת

 נ אװעלט
 \ אונ 1יו

 אמעריקאו
 מאלאטעו

 בי רײבער
 אײזערנע

שטרין דיא

 1מא גראף
 מעש א״ז

 . .טוטעף ■
 בא װעלט

ירושו ױיא

 ו נײע דיא
 שרענ דער
 הויז רער
 ציגיינ ריא
ע ריא  ! נ״

 איזאבעללן
 נ איױשער

 גערױג דיע
 אונ גראן«
גלױנ פארן

א מלחטה ד

(



 שלהפ הזכות אשר פה הרשומי־ם המינים אלה
.לצמיתות לי שייןי

 .נד״ח דור р וד1
 ב״וז ױפן» מכירת

 װעלטעלאן■, מיט אװעלט
 בר״ה גיעפין אזנ ױד

 בה״ח גליקען אמעריקאנישע
 . גנב מאלאטער

 נ״ח בעטלער רײכער
 .מאסקע אײזערנע

 )בקחב .האלז אױפין שטליק דיא
.לאור( יצא

. קריםטע מאנטע גראן* . 
. מעער אייז

 ,חלקים ז׳ בעטלער .טומער ■
 .באנדיטען װעלט

 אלס פרינץ אדער ירושה דיא
.פאלציסט געהיים

 .װעלט נײע דיא
 . פערברעכער שרעקלינער דער
 : . בוך( )דאקטאד ארצט הויז רער
. ציגײנער ריא
 . ליעדער פאלקס 12 נייע ריא

 י יפדזיבד״וז. םפור איזאבעללע
 . פפח פאר איז״ישער

 . קינד געיױבטע דיע
 . נ״רו ױדין אונ גראף
 פאטער- פארן גלױביןאונ פארן

.לאנד
א .לעבען פארן מלחטה ד

 .כלה אריפטאקראטישע
 .טירקען שײנע דיא
 . הי׳ח קעניגין שפאנישע דיא
 ד״ח װעלט פארקעהרטע דיא

 עפעלבערג(. )דראממא אס־רקא
 .גלעקעל( )רער הפעמון
ה שנ ( ) ה ב  װ־נשקארטען טו

 צומג- איז )אטלעסענע( זײדענע
 ,מוסיטערען 212 ביז קאממטן

 10 אמעריקאנער װינשקארטען
.זארטען

ג, קלײנע נ לו ה ע צ ר .גוידא ע
 , ב״ח פראצענטניק גײער דער
 . םאמעםט דער
 .יחור ישיבה דער ױםל

 .יאד אין זאװאד פון
 . יאך דער אראב
 צונזער אליקיפ מאת הדשה שירה

 . הנ״ל ,רנדן קול
 . דזנ״ל , בכנור 'זעױן

 , הניל 'קארגער.,
.פוטער דער

 י״ל( )בקרוב טײפעל אונ אײנגעל
 .מענשענפרעםער צוױשין

 .בוך אנעקױאטען נײער דער
 זיפץ לעצטעו־ דער אדער לאה׳לע

,פרעזידענט רער

; 1



 . ו״ח עשאפאפ צוס טראהן «ן
 קינדער איהיע מיט פרינצעםץ ד

 . ז״ח נאפם טרטער רער
 .״ח’ הענילער פרויען דער

 .ג״ח שירשמ אינדיאנער
 .ר״ח גרובען גאלד

 .ד״ח געפונען אונ ניזיכפ
 ג״ח װאסער אונ היטיל *װישען

 ג״ח שיף פערלארענע
 טעג80 אץ װע^ט די ארוס »וײזע
 מנן אנר פון אנקטה
 פאוי» טסתרי

 גיייח ביבל׳אטעק אירישןנ
чж р й ב״ה

 צבױעק רער
 װארעט אונ קאגיט

 קאסיי• אנטלאפענער
 שפניא מיוח

 ליעדעי ױדישע
 ב״ח טרײטיל ר׳

 אינקװיזיצײי מיוט־גע
 ב״ח, נקטה בלוטיגע

ש ח  .פמ־טזגא^ ג
תרס

ח טרײפנאק י ׳  נ
 ב״ח עגונה

 םטורענטעז מדישע
אידעשער

א ב ך ־ י י ר ר ש ע ך ן ן ^


