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מלוה גיניגצער אום ךער
ז אן ניסט זיןז נעם טױא ׳ ניט פןענסט דוא אז

עובדא. הוה בדידי
 ךךײ זיבעציג הונךעךט אבט יױנד1ט אק

 פריי כןךאנכןהייטק פון גיװאךין איז טײיןיהױז װען
 פכױת פון פרײ ,'שךעכןענעש טיויט פון פךײ
 ,ךפואית פון פרײ ,ךאכןטודים פון פרײ
 האךציצע פון פךײ פליגין, ■שפאניער פון פרײ

 מציצה מיט ריופא ךעם זיין י טכבד גיהערט אויף <
 פנןדון אלטין .זײן ־גינ&ען, צו טיר בײ האטי גאט
 שאךק מיין גיקעךט אום ,גיגעבין'אנאנךעךע אפ םיר האט
 רוט ךעס ךינט פאר ;ןם האב איןז אויב ניט וױים איןז
 גוט גיודעזין ניט פריער מעשים מײנע זײנען הםתם מן

 חלעבין׳ ךאיה, אאמוזה ךעתף׳ האביא־װף אלןז אונ
 . — גיגעבן ףטעשיים נאןד וועךט ,זיװג א^דעךער ךר ווייל

 טרעךין ךיא גיװיםט'פוןיפנים אפ האב קורץ״איןז
שטעף; חלומות מיר פלעגין גאכט בײא אויפער



 פךעסין ךעייונות ךיא • עולךיג דאןז«ניט בין איןז
 • — געםין פאר ?נס וועךט ניןי ניט י.קינךער10 מיט אוױיב

 גאנצין אין אומעט ךעם טךיבין פאר ,יטאג בײא גאר
 פלאנצין פאר נײעם ךעם גאךטין מײן גינומען האב
 צו־שטעלין אין׳שפיגיל ,אפטער גיהויבין אן זיןז האב

 גיפעלין איהר ךא־ זיןז ווילט עם גיגומען,' װײביל אװנגע
 ישענער ווערט פנים ד־ער ,צרית אלע אראפ
 נןלענער וועךט הוצאה ךיא ’נןאסטין אלע אראפ

 שרײבין פון התונות פון ,געלט ךיןי פאר אי־
 נןלײפין צו תביל ךעם ױהײביןפאטעלאןז אן האב

 ךרײ׳ צװײ/ הונדעךט, _קאמאד, אין לעט ;נס
 פרײ זיין װילין זײ ,ישפארט פאר זײן ניט וױלין זײא
 מהריש״א נילערינט אמאל האב איןי
 הודאה אמוךה װאנןםט ךאש זאגין, פלעגט מאטע מיין אז
 הטצאה אויףיא גיפאלין יןז,1א איצטער איןז בין

 הלואה אידעשע א מאפין, טיר* איףוועל
 נןףגין לייכט« איז' געלט, בײ םרםורים נוא
 פליגין ךיאי זוטיער ,הטעטענע’ אכןריגיל בײא וויא

 ארויס אסרטד אךײן, אסךםיר
 אוים דורף ליען פאר איז ,גי׳ה געלט מײין

וואכער וועמקאין ^ײאיגןע,
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 בחור פיינעם א פאר ,זיןד ווײזט יעךער
 גראשין פרעטדין א נוםען, פאר ניםאלס האט אז/יר

 גינאםי] וױיל דער האט כןינד א אונ ,תמיםזצדיק א
 םימן אטתד א ךאןז איז ,ניםט עם אז קיגד א

 במזומן נןעישענע אין וויא ,ראיעל הלואה ךיא דאןז איז
 וואךט ךער ארוביל נאר דואב איןז וואו אמ

 ױ־שפאךט לייטין אין ;נפ, איןז האב גלײןז
 פריצענט גרױפין _קײן יף1א ,גיקוקט ניט האב איןד
 ״•— הענט ראיעלע אין געבין או{עק רוביל דעם’ נאר

* * י' '־־•י.•5 •־ •
טעיות אגתיםין האםט ברוךער ״נײן
הלואות מאבין צו איז פרײנך, טיין ךירי פאר .״ניט
ת1י'שרנ וױינינןער האבין מען ךאךף ״ךא

ךהמנות ווײניכןער הםד, ״ווײױקער
ךײסין אטיגער װיא נןענען מען ךאךף ״ךא

פײסין אשלאננ וױא זײגין, אפנאווכןע ״װיא
תיבילי 50 אאךומאן מיאילײט ״אז

שטיביל זײן אף פראװע אזאסטאותע נעמען מען ״דארף
י "

 באישוועךין לאפטין’ מיט ,תבילט אין ״פראצענטין
טאנצין שױן כןען ,ער טיהד, העךט אזייענער נ1א׳/



 . — גאנצין אין ׳טטיביל דיא אפ מען נעמט ״ךאמאלס
 קינךער נןלײנע מיט חאץ ווינטער, טיטין אין ״חאץ
 /טינדער ךער הין־יז שעכט אין וױא7ת1ךחמנ יקיי־ן ״ניטא

 בישלוה גיוויסין ךײן מיט לעפין ךאןז װילסט דוא »אבער■
 ז' ? 1 - אטלוה וועךין צוא ,צו דער קומפטו וויא ״טוא
 יט1ה דיא רײסין כןענען, מעןי ךאךף ״ךא
 ניויט אין דךינןין נןעגען, טען ךאךף ״ךא
 ברויט אן זעצין מען.קענען ךארף ״ךא

 יט1ט דער וויא פונכןט ,גיפטיג אונ ,״גרױזאם
 בשלוה שאוועישץ’ךײן 'טיט לעבין,' גאר וױלםט דוא ״אונ

 . — V אמלוה ווערין צו ,צו ךער קומםטו וויא ״טוא
 ניט״נעמען נןענםטו פראצענטי;, גרויםע ״נןײן
 לןלעמען ניט נןייךגיךךיכןטין ךר־יקין׳ ׳ אךעמען ״_קײן

 כןאנען ניט ווילםטו מאכין, ״פאלשין
 מאנען ניט ווילםטו געלט ״כןײןיאיןעריגע

 מישפטים פיינט גאר האםט סודין, אין'_קײן ״גײםט
 פרטים זײערע מיט ,חאךעטײםטווא ךיא ניט לײךםט ״דוא

 סכנות״ גאר איז עש מײנסטו צװײטין׳ ךעם ,׳בגזלן
 ’רחמנות הײסטו איטושצעפטװא׳ 'שךייבין ״אפ

 נאמנות איהם גיסטוי ,ניט האט ;נר ״זאגטייענעד
זאוועפאנעס אלע מיט האראקטער, אף גאר ,,קוקםט
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 אראילע ךיר בײ שפילט רחטים אונ ״חפד
 אםאילע ךיר זינגט ייוישר אונ ״אמת

 אופן אזיו'א מיט אמלוה ׳הײנט זײן ״צו
 קװפין פאר אויןל העמד ךײן ךאךפין נאןז ״װעםטו

 צײטין פאר וויא הײנט זײנען לןים אז ניםט ״מײן
 לײטין בײ דואךאקטער דער גיביטין זיןז האט ״עם

 ווארט אפין הויל לײןןן מען פלעגט ״אםאל
 שפאךט פאר מאגען נאןז דער גאר האט מיא ״אונ
 ימינוט צום פונכןט טערמין היטין פלעגט ״מיא
 אךוט ווײזין שפאךין פאר גאר פלענט טיא ׳.אונ
 אכלל גיווען איז בצאליף טען ימוז נעמט מיא ״»אז

 ?ןאפיטאל זײן טיט זײן זיבער פלעגט מלוה ךער ׳,א,ינז
 שטראפין ווען לוה דעם גיוועלט האט גאט יפ1,א׳

 מטראפין גליק אום א חלילה אים האט ;נס ״אונ
 גיישעפט פו-ן 'אינהאלט ךעם מלוה דעם גיװיזין ״האט';ןר

 איצטבטךעפט ורה:סח די וואש פינלןטליןז׳ גיךעכעט ״אזים
 פךאצענט 50 בצאלט,י אונ קויפטי ״פאר
 הענט לײךיגע מיט בלײפין,' פלעגט לוה דער ״האץ
 גיצאלט ים1א אויןז ןןר האט היעלפט אנדערע ךיא ״אוג

 גיװאלט בצאלין ,אמת מיט האט ער ״ווײל
שפענעך אף גיישלאפין ,נןװאס מיט ברויט ״געעםין



 הןלעגער םאכין חוב ךעם ,אתביל צאלין אײן ,נאר׳
 גיהױבין ניט כןאפ נןײן מאל נןײן ין1ש האט ץר אונ״

 גלויבין, אונ נאמנות ,טרױאונג גיווארין אן ״האט
 צײטין אגדעךע איז בתךער יאגער ״הײנט

 לײיטין אנךערע צײטין׳ ״אנדעךע
 זיטין פירונגען,'אנךערע ״אנךעךע

 גיביטין חאךאקטעךין ,הײנט ויןז האבין ״?נט
 בצאלין צו גיט אף ,לכתחילה םען נעמט ״היינט
 גיישױאלין פים דיא וויערין מאג מלוה ״ךעם

 ייןז1ה היטיל ביז ׳^פךינגעןי,^רמאנ'זיף
 איױןד טאבאק אפיא׳שמעק ניטי ער ״נעמיט

 כןראטען, האנךלען האבין, זיף מאג לוה ״ךער
 נאמען גיגעביןיאףאפרעמךינס ״וועךטןנשאלץאיבער

 ניטיזײנע ךאס יאיז בכן בזאךגטיער, אימוישצעסטווא ״ךיאי
 אטענה שוין העלפט וואס אוועכןסיל, ין1ש:העלפט וואס ״טוא
 יענע פון דובילט אנאנדעףןווענןםלק\אין ארויס ״גיט
 אטדיעלעמע דאלגאװאי אין זעצין, ניט אים זאל ״מיא

 טאק אקופעךנעם חובות בעלי ךיא *שטעלטאױם
 איןיטךאק ךיןז הער איןז אונ'״פױקין, נןלאפין ״מאגסט

כע ״אטי  אפט הײנט טךעפסטו לוים יאז̂ע
גישטראפט גאט ךיר האט זיין צו ^מלוה *אויב
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 נןליגץ ניט הלואה׳ס אין היעט ?טױן זיןי הןען מיא ״אז
 צונןךיגין ניט כמעט איז קונד, זיכעךין ״נןײן־
 פירין אבזךױת טיט הײנט מוז'שויין ךער ״אונ

 אײן.קאסיךין ניט אויןו אגראשין ץר וועט ״זאנםט
 טךערן קײן טראגסט פר , אכזךױת האםטכןײן דו אז ״אונ
. — ?״ צויװעףן מלוה א צײט ךער בײ קומסטו וויא ״טוא

 ליכטיג ;נךסט איןז זעה טען, 77׳ אין ^רפט
 ךיכטיג וױא פראקטעס וויא זײנען, וועךטער ךי אמת וױא

לײען פאר פלעג איוז װאש הלואה)ס אלע פין אז
................................................־'КР-ТК ־'!
 גטוךה במהילה מוהל מירי טען איז געלט מײן
 צוךה יאבתיגיעזע ,גאם אין אן נאןז טךעף איןזי אונ
 ' אפ זיןז ער קעךט מאךגין, גוט איהם זאג איןז
 כןאפ ךיא ער פאר'ךךײט רײךין, איהם טיט וויל אץז
 ךעךער ךיא ׳טטיר אץז חר,1פ ךער איז ער
 בעךער ךער בין איןז ,ךב ךער איז ער

 געלט נאןד געבין כײךין איבערבעטין, איהםניט אי־נןק
 וועלט ךיא הײנט זיןז פיךט בריךעךלאף, אזו אט

 ךחמנותי אךאפ ,סאוועשץ אךאפ
 אראפי״ישךגות * חאךאנןטער, אראפ
יטרױען אךאפ ,ארענטליכנןײט אךאפ
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 בזיון גאר אךאפ ,בוישה ףא גאר אראפ
 געילט ךיא יענעם בייא ;נר נעמט זונטיג

ר האט ’מאנטיג  גיישטעלט פיױגן צװייא יטוין /
 װעלט ךער אױף פרײא שױן ער גײט ךינםטיג אונ

 יגעלט פרעמךע פון נגיד, אנײער
 הער פאר וויא ׳שטײט;נר ,טזךח אין שטאט אפין

 מער נאןז פריער װיא מפטיר, אוינ שישי’ קויפט
 שטאלץ מיט ,ךךײפט טיט ,גאסי אפין גײט
 האלץ וױא צירוננ גיפוצטי גײט װײב ךיא
 הוט אשטהיןןנעם אין ,'שפאציךט טאכטער ךיא
 . בלוט גיםט אײגין ריא פון ,קונןט נעבאןי יעגער ארנ
 איין נוט זיןד קוק ,קוק בחךער קוק
 ארײן בךךיטישרב אין א׳שךכן איצט שיכןט ער אט
 זון ךעם зооо טאכטער, ךיא רויניל эооо גיט
 פון ךער נחת האב איין זיןז קוק דוא אונ
 מײן ךײן זאגין ךאןז מאגפט ,געלט ךיר ךאןז כןאפט עפ
 ? נײן צו יע ?* שיתןז1 ךר דיר גיפעלט עם

 !הלעבין ,שידוןז ךער ךיר גיפעלט ?ןם אפניפ
 גיגעבין אפ לאנג גישאנק ךיא״ךךישה ךאןד האםט דוא ךען

 גאל מײן 'שיר>'גיפלאצט האטימיר עפ קוךץ
כןאפיטאל מײן מיט שטאלציךט מננער וויא זעהק,
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V*•־••? *.» ׳•',тד'Гт 4 4׳ * «
 ב׳טלאסין זיןז ײ3 מאל איין האב איןד ביז
 גרא׳טין א לײען פאר ניט טער זאל איןז
 טיר טײן שפארט פאר הלואה׳ם ךיא פאר האב אונ
 מיר פון כןליגערע פר ,גי׳שעפט ךעם גילאזין איבר אונ

 --

־| אײזעךנער דער ^ א ר ע
.1

 גימעךט גיװארק איז חכטה צײט
 ױש^עלט פאר אנײס ארגז מען האט

;גררןלעךט נןאסטין אאײזעךנער
 געלט דאם יזיכער זײן זאל ךארט װאם

 ,* שלעםער אייזעךנע מיט'
ןעסער וואש שלאםין פאר

 באנק וױאאין,קײזערליכין זיכער
: с־:•? זאםען צוא וואךינט פאר
פלאמען גגביםיפון פון

שראנק אײזערנעם א מען רופט דאס

* :  י1 /

אװאוילער אשכל איז נימים
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 כןאנטאךק גײע הײנטינןע פאר

 עטוילער פון םייער פון זיכער
 ;אהרין אײביגע אוײף״ ;זיכער ’ ’

 טוחל אלץ אײןז בין איןזי
אשכל ךא^ איז יווען נאר

פראנק עטליכע דארט גאןז’ליגט עס אז
I  »  •  8  V  8 Т  * т  8 •  V י « ־

 אצרה איז הײנט אבער
אםבךה גאר איז עס

שראנק אלײךיקין * טיט אקאנטאר

и י 3׳ אללעס פון בעשער איז פלאן טיין
איטלעכ^ער שומר זייער דען איז

ךערךלות' ךאןז היט אייגינם זײער
? װעכטער ערין1אבעע מען ךארףו װאש '
פארדךיסין מיר גןען ךאסזנאו־
וויםיןי ניט זאל איןד אז

באנק נאר טיר טוט טעות מײן
גיישװארין זיןז װאלט איןז

לאראךין ליעין דאךט
שךאנק אלײמקער איז לםוף



4.
אגוטער אבײישפיל איז שראנק ךער

х וועלט הײנטיכןע יךיא כןעגין
 ביטער אונ זויער גײט ךיא/ישעפטין

 שטעלט פאר אםאםכןע מיט פנים דער
 פרבםות הײנטינןע פון
הכנםות ךקיווײניג איז

 _קךאנק אונ שװאכער אלץ וועךט קרידיט
 בנינים ךיא פוצט טיאי
פנים ךעם הןלײךער דיא

שךאנק אלײתקער איז .נןעשענע אמ״ךיא

 אשפיױל אין װיא זעהען איר נןענט ךארט
 אהויף פון אבװואטיל זיןז רופט יאײנערי

ציגיל פיל אזו שוין ניטא אונ
 חוב מןל א איהם אויף איז יער פיל

 מויערין ךיא אויף ב1ה בעל א
 אוױנךין ךיא איבער

 ךאנק איבער אבװואטיל איהם תפט 'מיא
 שכל ךער םיר גיפעלט ;נס

אשמײ)ײ'ל גיביטיר איןד

—  13 —
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שראנק אלייךיכןער איז 1ךאע אט

 טאךג בײן אפאךךאציק ישטײט ךאךט
 דיענט ךיא אין ער האלט אנאפולארעס י
 בארג אױף גינומען עם האט ?נר נאר

 פראצענט גוטע פאר ךער צאלט אונ
 אטםטופניע נעמט ;נר

בײח ךיא ניט 'כןען מיא וױיל״
 פראנק דע באננןיער וױא ים1א זעט ךען.ץר

 ׳שיכל ךער מיר גיפעלט עם
אשמײכיל מיר גיב איף

ישראנק אלײךינןער איז ךאש אט

.7
 אײנער נײט פךאםט אין זוינטער

 שטעקיל מיטין נאגאלאנט א ,אפראנט י
 בײנער זײנע איהם טרײפילט קעלטי פון

 רעקיל זיי־ן װאךעמען קעןיאיהםי וואם דעןי
 אגוטערי איז תירוץ זײן אמ
פוטער נןיץ ניסט ליבט ער אז

ק גאר זא אגישאנק שײננןען 'איהם יזאל מ
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 שבל ךער מיר גיפעלט ;נם
אשמײכיל טיר ניב איןז

שראנק אלײחיכןער’איז דאם אט
•С 1 ״!'~Г

.8

4'р (?*,О С̂УГ НУ,
У/ГЦЩ״ К У

י מ • г.щп!׳
у.?г ז*~ ׳״׳  V ',‘I ׳/■׳

גמרא כײן אײנער זיצט ךאךטין  
פלאם פון זיןז ברענען פאר פײגליןז יאז  

עטרה אזילבעךנע מיט אטלית אין  
пл ךפינו פון תפיליין אונ

' אלמטת יתזמים אונ  
ת1רחמנ אן ער ךייסט  

' רןראצק אוינ שװאןז יזיינען יענע װעלכע
; שכל דער טיר גיפעלט’ נם  

אישמייביל מיר גיי איןז
ישראנק אײזערנער איזי'א דאם אט

г .: М ־־ -! ׳י ־ ־ ■ ז י 

׳9 'שטעטלאך איבער אמגיד פארט ךארט  
תיוךה אונ מוםר זײנע ואגט  

פשעטלאןד ג^מננע ךאפ יאיז לפ־וף  
; פחוךה זײנע נןךיךיט אויף נעמט ער

'דא־ורײתא פ־ור איז'א



מע&ה ךיא רןלאר ווײם איף
 גןראנק איהם ײ2ג אויןז איז איךע׳טקיײט

 שכל דער מיר גיפעלט עס
שטײביל א מיר ’ גיב איןד

יטךאנק אלייךינןער איז ךאס אט

.10

גיבױגין אךבי זיצט ךאךט
 ניגין געטעךטין אפאר ױינגט אונ

 אויגין ךיא מיט גלאצט אונ ,פלאסכןעט
 פליגין רויא פאליין מלאכים אז

 גבאי זײן נאר י זעה איך
הנא לם1ע צוא זאגט >נר וויא

 דאנק מיט פדיון מען טראגט פאר ךער
 י שכל יךער מיר גיפעלט עס

 אשםײביל מיר גיבי איןז
שךאנק אאײזעךנער איז ךאס אט

.11
 יעריות גךעםטע ךיא קויפט ךער

 מטכע ארעכטע איהם נןאםט מצות
יציאות אויף שווער ניט מאל ״קײן איז



 נוגע בבוד צוא נאר איז עם װאו
 אלטין א פאטער א אונ
האלטין איויס ניט 'ער וויל

 כןראנק אמ ?ג־לינז־ איז יענער וואש
 שכל ךער מיר גיפעלט עס

צזמײביל!א מיר’ גיב איך
ישראנק אלײתקער איז ךאש אט

?בױאק ךעי
זמרי מעשי עושים 1

)סוטה( כפנהס שכר ומבקשים

 פםק ךעם ווײב מײן מזךה מיר זײא
 חכמים ךיא פון ניט ךען איןז בין

אצבויאק באמת בין איןז או
 תמי־פ אצךיק פאר יס1א זיןז ווײז אמ

 פלוט פךעמךע שטענךיק ךאןז צאפ איך
 אלמנות אונ יוזומים בךיייס איף

גנרוט גאנץ טךפות מיר ;גס איף



 פסלנות אלע כעתיגןה טויא איןז
 גיךאטין זײן נאר ךאךף ינ,ער1ה מײן

 גאס אין גיין גלאצט יפאר' איװױן ’ דיא
 כןטן טלית ךעם מיט ציצית ךיא

 נאס טנןווז פון פיאותלא־ ךיא
 פיױלעם זײא רופין וועלט ניױג ךיא

 םיד װעךין זײא/ניט שילטין צוא
 קיולות מיט ישיוין װעלט יךיא ישרײט ךאן

איד א צדיק א בין איןז אז

.2
 נלנען אלע מיט ,געלט 'שלישית אלע

 בטוהות אלע יעותפים פון אוני
 מאנען ךיא יפון גנבענען װײבער וואס אונ

 רוח־ות אלע פון מיר צוא גזען טךאגט
וועלט יענער איויף אפ ווער פארט

 אפאפאס ;נר מאבט טײןיקרעצמעל יבײא
 געלט גאנצע ךשט,ם1י ךיא איבער

 אפיוטריופיום א פאר טיר מען מאכט
 ױאדעם פעךערין אין ׳שוין ווער איןי וױא

 בזאכט קונץ טײן מיר איןז מאןז
אלאךעם איןז טאןד פלוצאנג פריא ךער אין

— 18 —
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נאכט ךיא בגגבעט מיןז האט סיא אז
אלםנות יתוטים /טוין נןלאגין עס

 נןעלט אין אויןז װאךפט כלומךשת מיר אונ
ךהמנות נאןז מיר יף1א :האגין איךין

«1 וועלט ךער יף1א שלעכט גײט צךיק ךעם >ױא

Як
 נוגע אװאךט מיט מיר איז אײנעד ווען

 מיפה מסןיל גילײןז ?טוין ער איז
 ךמגה עךםטע דיא םײנע איז קהלז בײ ווארום

 אסיפה ץעךער צוא אויבין איז1 שטול מײן
נאבאךין ךיא פון געלטץ אלע

 לורו סךתתפון ךי נאןז װאכער צאלטמיר וואםיםיא
 זבאךין סװעצגי פון נאלאגין/ ״אלע פרן

 בטוח גאנצער צךיקידער איף'דער בין'
 חישיונות נןיק ניט כןײמנם ווײז איןז

 ^צאט פרעגין מיר בײא םמייעט װער
 עונות שוין איןז זוןז ייענעם יף1א ךען

 אין'גאט לײקינט ער אז זאג איןז
 לאךין פאר גײט גיזינט זײן1 הױז זײן

 האנט פרן צוא איף נעס פרנסה זײן
יאחרין דיא איבער מאןז י נאןד ךער



קלײד אונ  גױראנט שארע אין איהש ̂ב

.4
 ניגין מיץ נאןז טאנצין םוז ישטאט ךא

 סחװ־ה מײן ניטיאויף' רעט כןיינער
 פליגין וױא זײא טאנצין מילמקם םײנע ארום ווארוט
 טורא ?גר האט ךײךין ישױן װאלט ךער אונ

 לעגין פאר ניט מאל .קײן ווערט םחוךה םײן
לד טײן לײכט/ עס שײנט״ ןים  ךגל םײן שי

 ךיאאויגין איןזימיט גלאץ ,םענשין קיוילע איןז ווען
 נע טיטךי ךײם צו איןז װק ^ךעכצי;, נאר ךאךף איןז

 אפין שטענךיג אייןד האלט םחורה מײן
 וואךד םײא טוב ױם םײא םייאישבת

 שטראפין ניט פאר ךער מיר וועט ךב כףן
 מאןז ךיא איןז ךעק פאר אטלעס טיט ךען
 גבאות םיט טיר קומט שליישי

 גײן פךױןר איןז ш הנןפות מיט
 הוצאות טיט ישול פון הכנסות ךיא

אלײן נאר איןד מן נאםן ךעדי

.5
,םמעטע דיא איןז מאןז קצבות אלע פון
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 יחםנים גתים מגלי גיפאלעגע פאר
 פעטע ךיא אראפ זיןד פאר איןי:פךיער נעם

 נןבצגים ךיא פאר םאדאנכןעם דיאי אונ
 ישרײבין לערנען וואש 'לעהךער, נײע ךיא אויף

 ךעפוטאטין פוןימײנע אסיפות איך מאך
 טךײבין פאר צו שטאט פון ,זייא שטיק איןז זײ ךךיק איןז

 ישאטין גרײלאןז .עם כןק קונצין מײנע צוא ךען
 פניםז _עזות ךעם אט דאןז כןעטשט תא

 ה?ית בעל היגין ביין א&נהךער ’גיװען
 יונים ביעגלא יגיךעט אן איןז האב

 ךאנאם פאלשין א איהם גימאכט אונ
 בלאטע איז טרעךין גיםין וױיבס ךיא

 אןיברויט שלתים זיצין װאםיזײא
ךאטע ךאםטאנמןא שיקט יפאר >גם

נױט פון צואישטאךבין ךיאינןינדער אונ

е.
 איצטער נאר גילט ךאם אז װײב טײן ניםט מײן

 יתיש^ים אין גיגאלטין נאןז האט ךאס
שפיצטער פאר ךער נביא פאלשער ךער

 שםים ;ראת מיט טומאה זיין ךעקט האטיפאר
ברויבט בגזלת פעביל ךעםי האגין זײאי
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 טרײע ווערטער מיט נביאות פאלשע מיט
 ’ גיגלױבט זײא אין האט המון ךער אונ

 ןשעיה נביא דעם װיא מער אפולע
ק פאצט מכיהי׳ן  פנים אין מ

 אםטראג איץ גיזעצט ןךטיהו,ן
 ךמים ךיאי מען גיםט פאר זכריה,ן
 זאג פאר גביאימ/ס פאלשע ךיא מיט

פמײען ?נם וועט ווער ךייךין צו
 פעל אשעפםין אין גײט וואלף ךער אז

 יךךײען ןיןז װעט וועלט ךיא זמן כל אונ
. — ראיעל איךי־ן בײא םחיוךה דיא איז
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.1
 שפיגיל ארײנעם אײןל איר האט אט

 שטראנד צו גײט שכל וױא
 טעיל איין גיפרובט װערט זילבער

 שטאנד פאר אין םענטשין
אויגין ךיא ג־לאצט יעגער איר זעהט



 אבלום וױא וױיכלאך
 גיבויגין ?נךד יךר צו כןאךק ךעם גײט

 פתמ איז ךאם ניט מײנט
 וױיטין פון שײנט ױאש גאלד איז אלץ ניט
 לײטין מיט נאר האנךיל זיין זעט

טטראפיךי;‘ זיןז רוביל׳ס מיט ער גןען
 שטעלט פאר ניט איז דאם אט

 פרוביױין ריין מענטישין מען וױל
געלט בײא נאר איז פראבע ךיא

.2
 גילעזין בוןז איךיגמ ךעם האט ווער

 גיאךט ניט אים האט עם אוני
 גיװעזין איז מישיחים פיל

 גינאךט אונז האנין וואם
 ת1מנןוא אייז אין װינטער גיגאנגען
 טויבט פאר אוגז מ־ופתים מיט

 טעות א גיהאט יהאט עולם ךער
 גיגלועט _זײא יאין אונ

 גיליטין פיל ךעךיבער האבין טיר
 גישניטין ניפךעגט פיל אונז האט מיא

סבנה ךער פון שוין אײןזי היט
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 'טטעלט פאר ווא& טענט׳טין פון
 ' כװנה ךיא אונ ציל זײער ךען

געלט אךער פםיד איז

.3
 .קײלע מארי] צבױאכןעס ךיא

 לי־יט פרומע פון שם ךעם
 עזאלה אגייע הײנט ׳טוין פךעגט מיא

 .עךליכנןײט איז פתם אויב
 חטאים פול איז צבױאק ךער וױיל

 פארזךער גיצאלט נאןז בעט אמ
оЩ ער טוט זמרי וויא о רעים 

’ שבר ?גר ,כעט פנחס וריא
 זיבער ניט איזי עולם ךער ווײל אונ

 גיכער פרוטע מען לאזט פאר ךרום
 נןאנטין אלע פון אום אייןז קוכןט

קויפט פאר ניט איר זײט ציא
 פוךלאנטין י וױא פתמק דעם שעצט

אנטלױפט צבױאק פון

ע ד נ ע
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וועלט פערשידענע דיא
.1

 פליגיל אירע אױף אלעמק אונז טךאגט ;נךד אײן
 ךײןז אוני אךעם באיכט זון אײן
 א׳שפיגיל צוא גלײןז איז שטיקיליװעלט אײן ךיא
 גלייןז זיאיאויס זעט אלעטען ניט

 טאג יעךער איריד איז פרוטען ךעם פאר
 הויז אין שלעפט אונ םהורה האנדילט ןנר

 אאסטראג וועלט ךיא 'איז גליכןליכין’ אום’ ךעם פאר
 י איז וועךין צו יאיהר פרן האפט ;נר

 אשאד אגארטין ךאם איז גלינןליכין ךעים פאר
 גראז יעךער פרן פאךגעיגין האט ער

 אפאד דאס איז נארין פאריךעם
 וואש ניט איניווײט אטומיל העךט ער
 ךיב ךעם ךשע ךעם פאיר אונ
 ■ שטוי אשחיטהי דאס איז

 אויס וועלט ךיא זעט’ ימילךין ךעם
 הויז אחתװה וןיא פונכןט

 כןלאר ים1א זיא זעט גיךךיכןטין ךעם פאר
טײןז ןןין דארט פייש ךיא פרן ישטרײט ךיא וויא



נאר אײנע איז װעלט ךיא הכלל  
גלײןז אויפ זיא זעט אלעמען ניט אונ

2.
איךיד וועלט ךיא איז פרומען ךעם פאר  

כןאךג רכן' איהם איז טוט י .ער פיל  
ניט איהם נעטט ׳שלאף נןײן דאוױנט >נר לערינט זגר  

םאךק נאכיןי שיױן איז מאךגין ךען  
טויט דעם נאןי .?ןרםט איז לעטין' דער אז גלױבט  
גיבראכט מייטי מטץ האט װאם דעם פאר  .

גיגךײט אן ױט פךײטיגי האט ?ם ווער אונ  
שמאכט פאר ליפין ךיא ־שפת איז יעינעם בײא  

שלאםין פאר לןראמק ךי שוין איז מאךק ךעם נאןז ךען  
קאןז ער’ ווײט וויא ;נר חאפט דעךיןער  

אגראישיי כןאםט ךא וואש ציצית אײגענע ךיא  
אפיליאן פאר ניט ךאךטין ;נר נןךיגט  

פלןט עם װאס ישטראם װידער יעט איויף  
ניט נעגנאןז רעטי אונ ער שװײגט  

אװערד פאר געלט איהם בײא האט װאם־  
פעךד נןײן כןאךאטין רףן ךארף אז  

האט נאר ער יפ1א וואשער מיט ברויט
*  т ״  ו ז  V
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 איד אגליקליכער ישױן ןןר איז
ל ל כ  גאט פון ךי־נער ךעם פתמען ךעם פאר ר

איךיד וועלט ךיא אױס זעט

3

 אחךר וועלט ךיא איז קלוגין־ פארךעם
 צײט ךיא ז־אם איז ךבי זײן
 פםךר אפין איהם ליגין םפךים

 לײט דיא מענטשין זיינקגךיא ךאם י י
 װעלט ךיא איהמ איז ספר אפענער א

 אבלאט ךאךטין איז מענטיש יעךער ױאס
פעלט ן>ם וועלכער אונ ,פיךטיגוט щ װער

 פישט ךעם בײךין פוין /נפ לעךינט קלוגער ךער אוני
 פליט מיא לויפט מיא טענטשין זעוזט ?גר

 פאךיז נאןז י ךער גנעךלין י נאןדי דער
 ניט לעבט ךא אונ ,.קאפיטאל קלײבט ךער

 איז ךאם נאךעיש וױא אלץ בארעבי־נט נןלוגער ךער
 טאג אײן אין ךײןד וועךין וויל ךער

 אםטךאג אין פוילט פאר ער ווערט
גביר א פאר כןיגד זײן מאכט ךער

טיר זײן בײא ש״טײן צוא עלטערי יךער איויף
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 אךמאן גאגצין זיין פרן ניט האט ךער אונ
 כןלײךער איויבעע זײנע אױף לםיוף
 מאן נןלוגין פאריךעם הכם ךעס פר הפלל
הךר א וועלט ךיא אױם זעהט

.4
 עם בײא אױם זעט נאר, ךעם שוטה ךעם

 פךיראד איר םיט וועלט ךיא
 םיםטעם זײער מיט שטערין, ךיא מיטי זון ךיא

 אבאד יס1א בײאיאי־הם ךאם זעהט
 צאל אן ישטעךין הימילי אין זעהט >נר* אז

 !*ביןטו גו־וים וױא' »גאט! שרײט יעךעךער וואם
 פאלי פון ־>ס העךט1 ער אז נאר ךער טײנט

 פארױ ,ךאװיאי ישךימגן מענטישין וויא
 בשאפין האט גאט װאש ים ךעם זעהט ?נר אז

 טךיט יעךערזיף1ערד'א ךער אויף װאונדער
 טעלעגראפין מאשינען מענטישין/' פון חכםות
 טיט ךער זיךר ישמײסט םיא וואש אבעזים פאר ע^עם האלט
 שטײן פאר צו שטאנד פאר _קיין האט
 אליין קעךפער פוןיזײן גיבײא ךעם
גיבױט איז גליר יעדער סינםטליןך וויא

V « י * זי ד I • ו I ו 1• ?



 יט1ט נאכין פלײבט װעלכע זעהלע ךיא אונ
 ווײט גאנץ ער שטײט הכמוז'פון״בילתע פון

 יס1א דוךןז נאנןעט גײטיארום
 שךײט’ מיא עםז ערי טײנט • שטאךבט’ מיא זעט /נר אז

’ ״יסי!1אר גײט באד פון .נאךאים

.5

 אםטךאג א װעלט ךיא איז גליגןליכין אום ךעם פאר
 גי׳שמיט כןײטין אין איהם האט’ צײט ךיא וואם
 טאג אלע האפט ער ער, בעט טויט פרימנן ךעם
 גיהיט שטארק' דא וועךט טוײער ךער נאר
 ארעסטאנטין פיל ״טען זעט װעלט-אסטראג אונזער אין

 חטא אנאנךער ‘פאר זיצט יעךער וואס
 אלע.קאנטין פרן צאמט פאר ידלות ךער האט ךעם
 ךענןרעט טיטיאנײעם טעגלי־ איהם מישפט מיא

 גיפלאצט גיישעפטין ךיא פלוצלונג האט דעם בײא
 ארויס 'נאכןעט ער יאיז עשירות גאנצע זיין פון
 גיישאצט אפ אויןז ישוין מען האט ,יחוס זײן פםד זיין
 י אויס איהם לאכין ךיא גאםין ךיא נןעךין וואם ךיא

 הויז אין נןךאגנןהײט ךק ךעריהאט
לויז זיין שױן וועלט ח$ר »ן װעלין וואלט ער
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 האסט גןאר שונאים פון איז ךעו־ אונ
 לאסט’ צו שױן איהם $יז לעבגיץ ךער אז

 גיפיךט הענטלאןז ךיא פאר ;קינךער זײנע האט ךער
 ’ טאג' פינף אײנע אין ^לינד מעךט אונ

 ארעםטיךטזצליט ךיא װאם אזעלכע פאר הכלל
’ אםטראג א װעלט דיא יס1א איהם זעט

т : :  т  -  I V • * • *

6.
 פטראכט זיא װעךט העךציגין גרט דעם פאר נאר

 י גייווים אחתונה וויא פוננןט
 גיטאכט פעודה ךי גאט עם האט טעג זעכןם אין וואם

 ז טייש עולםיצום ךעם גילאךין איץ
 ̂קעניג ךעם ךאי בעךינט מענטיש מילדער ךעי אונ

 גיבעק _קײן פייש >ןיין פעלין ניחטי זאל ?גם אז
 יוײניק איז םעוךה ךיא אז־ באךײדיי ניסט זא?* מק אז

 אוועק *צוױיטין ךעם חלק יזײן פוןי ער גיט
 מאכין צו פרייליןז זיןז טייש בײן ניט זיצט ער

 נןאן ער ווײט וויא אלעמען פאר ;גר שאךוועךט
 זאכין נןהלישע אין עוםק איזי'קטענךיג ןןר

 אןזנאצי זײן פאר אפארישטײער נאןז איז אונ
גײן 'ךאךףייאהײמ ערי אז םוף צוס אוג



 שײן גאנץ זטר כלי ךיא ?ןר בעשײנקט
 זײט דער אן אזו־ טשרתים,אונ

לײט אךעטע יף1א הכןדיש איויף
 מילףסייט גרוים מיט גיישאגק דו־שה

 ’ געלט עולמישיע וואלטאטין אויף
 לײט חתיונה ״ךיא מיט אפ זיןז זעגינט

ט זײן אין רײ׳גן גײט אונ ל ע צ ײ
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М\מודעהג

с«לי קנה אשר ראזענפעלד להחנם שעשועים גן הם׳ א(
ה לאור עתה יצא ארצגו, רחבי במלוא א צ ו ה ת ב שי  מתוקן ש

 ניר על ונדפפ הקורמות, בהוצאות שנפלו השניאװו מכל ומנוקה
. הטשלווז עפ נעטטא רו״כ 1 מקחו ,ולבן עב

О ה מ ה ל ן מ ר׳ א ען פ ב ע בצבעים העם דלת מח« ראמאן ל
׳חלקים בשני שזארגאן בשפת נערך ׳חײם כמו בחירים

 .קאפ׳ 45 מקחו
о נאליציען בארץ עמנו בני מחײ ראטאן ײדין אונ גראף

.׳קאפ 60 מקחו ׳ חלקים בשני הנ׳ל בשפה נ״נ
ראטאן פאטערלאנד פאר׳ן אונ גלויבען פאר׳ן ח

 תמונות ומזהירים בהירים בצבעים שני בית חרבן מזטן היםטארי
 רױז לפי איש איש וצבױנן בתכונתן לעינינו נצבות חױת נפשות

 אלח כל את ׳ועשרו וגלױ המקדש בית תבױת חותם וז־תו, עמו
 ואמן משפיל םופר שזארגאן בשפת לפנינו להעריך השכיל

 ימצאו להם זרו עטנו ימי דברי אשר עמנו ובנות ובני במלאכתו
 חפץ דברי בו וימצאו ההיא געת עמנו טחײ ננון טושג הפפור ע״י

 ולא ישראל חײ תולדות את ולו־עת לחקור לבבותיהם את ,־יקרב
 ! תהלה שמ הזה הפפור לו קנה וכבר זרים, ילדי ברומאנען ישפיקו
I ארצנו. בני ישבנו שם מקום החדשה בארץ וגם ארצנו רוהב בטלוא

.רו׳כ 1 טקחו חלקים ארבעה


