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 אליגאנט ךער
.1

 פיךין יג1אר? גיויס מען מוז וועלט ךיא
 ניין ניט דאס הןען בךידער דעם אן

 שפיךין ניט דאס דאדף כךינער נאר
 גיטײן אפילו בין איןי ווען
 פל;קט צ־ זיץ כןק העמד ארנטער מיין
 ךיסען צוא עקװאס אױך יש^ױױל ךיא אונ

 ךריךןט ?ךקעלע דער וועסען אפער
וויסין ניט כןײג׳מ־ נאר דאךף דאס

גיגלעט אב נאר איז העמד אויפער מײן ווק
אגלאנץ מיט פאפוצט איז סאלאש דער אונ
סינלרעט ךעם פון נךנער ווייס דאן

 גאנץ ניט נעבאן־ איז או^טין וואם
 ־שטאלץ ?ויט אריויס נאר גײא איך אז

 .קאנט ;עדער אין אץי שטאלציר
 האלץ וויא צרות איז הארצין אין דזאטש

אלעאנט אײן איך בין ךאך
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2.
פעך׳טטײן יןיר אן נאר דאךף ווער  
צײט דיא טיר גייט שלעכט וויא  
אל׳ײן איןד וױיס רעכענוננ ךעם  

זײט דער בא מיר ישטייט דלת דער אז  
,, פילען ניט ר׳ארץ מײן איך כןען ־אך  

| 1 ישײן עריז_ײ נןעךפוצט ניט גייא אץז או  
|^ ברילען ךיא אן אונ ־שלנאפע דער ן  

< פאגײן ניט זיןד איך ןק  
באשלאשק מיר איך האנ אזוא  

דעם אן גיץ ארויס ;יט זאל איך אז  
גראישין א דארו־יף ;יט האב איןד דזאטיש  

א ,יעגער זארןין לאז נעם איך וועמק נ  
וױיל אימער  тр גײט אזיוא   

אדױטאנט מיץ איז דלת דער דזאטש  
ז״ל אונ לייכ גײא אגראשק ניט האב איך האטיש  

אליגאנט אײן איך בין דאןד

3.
_ מאכיקיו־ין פאר זיןי םק טי־ז אזוא  

שטעלט פאר ;עצט מען תפט ךאס אט
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 צוא וויא וועלט דיא נאר װײם איך ווען
 געלט ךיא פפרות אױף איף דאךף

 טאנךעט אין אריין נאר גײא איןד וויא
 זאלאג אגראישין גיט האב איןז־ דואט׳ש

 פאייעט אין מיך שױן טען נאנןלײד
 טאג אגוטען שוין לעב איך אונ

רעךיט גאר האפ איןז אז ז״אלאג אזיף  ̂נ
 גליק אבעסעיךין איןי דארף ױאס יף1א

 מיט ךער מיר איך טרײסט טאג אגאנצין
 צוא אפ אלעם איןד טראג נאכט פאר א־ג
 אלעם מ,יר איך ישאה פאר אזוא אט
 אפראנט שטענדינ מיר בין איך אונ

 דלת דער שוויםצעט היים דער אין דואטש
אליגאנט איין איך בין ךאך

.4
 גאש אין ארוייס פיר גייא איך אז

 ?ביר דעם מיט }לײך צוא איןד שטאלציר
 טאיש אין זײגער גאלדענעם דעם מיט
טיר אויף בלאםקק ױיא ךינגען ךיא אוג



 מאגאזין אין אלץ דאס נעם אין האטש
 פױקאט פאר דער צאל אמ

 מעד־יצין דער פון גאר ווײס אגיעריווער
 פכט יעךער אין מיך ראטיךט ךאס ןויא
 ש־רה דער ארױםוויא נאר איךגײא ווען

 טףט מײנע 'שוין דאך כ$ען קושט
 הךע עין אן א־ויך פךץלינם אונ

 אוויןיט אױף שוין קיך פארמיטק
 מיר מיט שוץ זיןד וויטק זייא
 פארגאנט גוט זײא מיט שױן ווער איץ

 א/טיעור אן מיך ךךיקט הונגער יער חאטיש
אלינאנט אײן איןד ןין דאך

.5
 באנײןי צוא זיך וויא נאר וױיס איץ װען

אלײט פאר מיך ץ1ש מען שעצט דאן
פאלשטײן צוא לייכט שוין דאך איז דאס אונ
צ״ט דיא מיר בריינג פאר איך גוט וױא • I - • : • • ־־ • «

 אנןאפפאגץע זיך צוא ין1'ש האב איןי אז
סארט וױדער ייעט פון פר״ליגס
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 םאבראנייע ;עדער יף1א שױן גײא איך
 אךט 'שענסטין דעם מיר שױן ;יט מען אונ
 אמ?לימענט(פ מיין גוט גאר מאן־ איך אז

 אנײג זײא צוא זיך גיב איןז בעת
 הענט ךיא פאר שוק מיך מען דרינןט ךאן
 יג1א מיטען צוא נאןד מיר וויננקט מען אונ
 השלמה א דאןד איך האב צוא דער אונ

 באנןאנט גוט מיר דאך איז ויאונק זי;ער
 אדמח דער אין איןו ליג היים ךער אין חאטש

אליגאנט אײן איך בין ךאך

.6

 קירירען שיין אין־ הןען פעלער מײן
 אדעסם אין גאט וויא שוין לעב איך
 ראמאנסירק ניט איך זאל וואם פאר

 נס אזא מיר מיט טוט נאט אז
 מיר צוא ווינקען פכײלינם _אז

 שטײן פאר ניט דאש איןד זאל װאס פאר
 אשיע־ר אן גאר םיןז ליבען זייא אז

מײן אײן מיט אױף איז ווינהןען זײער אונ



 באלוואר אין זײא מיט ישױן שפאצױ איך
 הענט דיא אונטער געאיעםט

 פאר ךער אפ גאןי דאננןען זייא אונ
 ״ к.פריז״ענט בעסטין ךעם מיט

 גלי־ןען בעסעךע גאר איך דאךף וואס הײנט
 טאלאנט בעפטער דער ךאןד איז דאם

 פינןען צוא ױאס ניט נעפאןז האב אין־ האקש
אליגאנט אײן איך בין דאןד

.7

 צײט אגליכןליכע נאןד טרעפט מיר אז אונ
 אפױאטער איױף םיהי §ךיגלא'שעט נזען אז

 אזײט אן זאךג םײן א־ך לײג דא אט
 אזאטעו־ ניט נעגאן־ בין איןל וואם

אבילעט מיר פאו־ נאר כקר־יג איןד ווען
אהאר ניט נאך מיך לןימערט

 שפעט זא גיגעםין ניט האינ איןל־ וואס
גאר ביז /;נךערט פאר איז גיזיכט מײן וואם אונ

אר ןנױשטין ךעם נאר זע דער איןי זויא א^י
זאט פרײדע פון שיוין איך ווער
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 פאד אלץ דאס /צטעלט ?ןר ריכטיג וױא
 אקויאט מיר כ/עגין פונלןט

 קלאסס פעךװע אין מיר זיץ <גיך
 אהאנט פאר אהאנט אפיײלין מיט

 טאש אין מכיות נעבאן־ האב איך חאט׳ש
אליגאנט אײן איך בין דאך

.8
 אוױס כרר גײא איןד אז טנאטער פון

 גלײןז ארזג סיר צוא דאן איז װער
 אויפ מיר איןד לאך אלעמק פון

 ניטרײןז בין איך װאס מיןי ארט וואס
 טיר פון ארוים נאןי ג״א איןד איידער אז
 קיכאז מיין ארױם נאןד וױיז איןד י1א

 מיר צוא איזוואישציק דער צו 'שױן פליט
 טימזךסטין,עלןיפאז דעם מיט
 גובעךנאטער■ דער וויא שױן פאר איןי
 פאפיראז גוטין דעם נאןד רײכער פאר איןד ארג

 נעבאך.קאטער האב איץ אז ווײס איןי חאטש
נאז אין װיא מער ,קעשענע אין
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 ויסאךין אויף ךאך איך פאר דאןו
 גישפאנט פארקע טאײערער ךער מיט

 יאהךץ ךיא צוא אכןלאג איז הײם ךער אין חאטיש
אליגאנט אײן איך ויין ןאך

.9
 אימער מיר איך ?גכןקעסטיר אזוא $»ט
 צײט מײן איך ברײנג פאר געניגק פאר אין
 צימער מײן אין אהײם גאך קום איך אז אינ

 אלײט ^רשט איןד בין דארטין
 הטצאה א מיט גײן צוא קום איןד
 אשיעור אן הארץ ךיא מיר ציט ןנפ
 הוצאה דער אױף תאם בעט מאדאם ךיא אז אונ

 איהר פון אױם מיר איך לאך
 שטײגער מײן גיט שזין דאם ווײם ווער

 ניט מיר בא העלפט בעטין אז
 אזײגער ?יוױיא נאכט האלבע נאן־ אוג

 אפעטיט פון איןז שטאךב
 נצהון מיר מיט פיךט מאד־אם מ״ן מאס אוג

.וואנט ךיא וויא א־ויןי כי־ נןיטעיט ןאם
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 קאכיןז צוא וואס זײן ניט זיך щ ̂עס
אליגאנט איץ איך בין ךאןד

.10
 ארין צו מיןז האט װאם הײם ךער פאר
 נישךײא וועמעס גאר איןי הער װאם

 דארין ךיכטיג זיך щ ןגס
 פרױא אײגעגע מײן אפילו
 נײיגין פאר ניט אלץ איך ;אל וואס פאר

 נישעהען גליק אזא איז מיר אז
 אױגץ דיא בויר ׳שטעלין פאר פאנםנע ךיא אז

 זעהען גיט צרות דיא זאלין זייא
 טאטע נ־לאגין פןגךעךליןי דיא וואס אוג
 ברויט אן נעבאןו זיצין זײא
 פי״אטע אין אױף זײא איןי הער
 טױט הוננעריג זעלפקט בין איך וױיל
 יללד׳ זייער םיך כןימערט )ואם
 קוראנט נייםיךער כןײן איז ?ןיר בײא

 מפלח המן׳פ נעבאןד האב איך דזאטיש
אלעאנט אײן אץי בין ראך



 פאםטעןי ךער

.1
 וועלט ךער אױף אזיוא נאך שטראדאײעט ווער
 הייט ?;עדנער איןר וויא
 געלט פאר קויפט פאר איך האי נפיש־יל $יץ
 ו,ױךט מײן ;זךינסט ךנען צוא

 מײנע'שאף וױיךין איך מרז טאנ $*גאנ$ץ
 ינאכט דער אין שפעט ביז פריא פון
 שטיאף ביטערע אז_א נאןי איז וועמען יף1א

 שנזאכט פאר א1אז נאך איז ווער
 פעלדער ךיא איויף טאג אנאנצין

 וועלדער פוםטע אלע אק
 ױאאבשצע לעבין מײן מיר שילט פאר איןי
 נחמה םיץ איז דאס ;אר
 השלמה ךער פון• נןוועל איך
מע-מע שרימין שעפעלעו־ ךיא’ וואם
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 צװייא אזײגער טאג אויף אבליאסק
 אלײן איויף מיר איך וואכע
 א־כײא גייגעפין האן ךער שוין האט גירויס

 שטײן צוא יף1א צײט שױן ךאך איז
 האז רער וויא גישװינד שױן לויה איך

 ואפלה הזישך נאך איז גאס א־ױפין חאטיש
 אבלאז מיר גיב אונ פײפעלע מײן מיר געם איך
 לה1גד תלןיעה שועהןליכע דיא
 .ענןין שטאט אלע אין
 װע.קין אונ פײפין איןד מוז
 רוה זיין פון יעדערין שטערין מרז אונ
 לינדער מיר וועלט דאך נאר
 רינדער מײנע וויא הער ךער איך אז

מוא־מוא אלע ענטפערין

.(еו<
 ארום איןד לויף מארגין פריא אגאנץ
דול נאך מיר איז כןאפ מײן דזאטיש
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 אומעטום ש^ראזין אלע אויף

פול נעכאך איך בין
 פלןאט ביפעלע מײן נויף צוא זא?יל איןי ביז
 יס1אר ישטאט פון זײא יאגז איך ביז

 שטאט מיטען אין פאל חאטש ןןיד נעבאןד איך ווער
 אויס מיר נײען ת1ח1כ מיינע

 שפדיננען זײא שעפעלק־ ךיא אונ
 זןגגען צוא נאןד זייא מוז איןד
 אלנאנשײע טאנצין זײא טיט כוז אונ
 טאק צום ׳טעפעלעןד ךיא אונ

 גישמאק צרא זיננען
מע-מע אלע שרימנן אוג

 מיו־ ךךייט קאפףז דיא וואס שיכור איך בין ךען צוא
 אשטראף פאר מיר אוייף דאם איז <׳ואס
 אשיעור אן יך1א מיר ברעכין פײנדעלעך מיינע אונ
 שלאף דער ניט מין־ ךךיכןט צוא
 שטײן צוא אײן ניט פח ךא־״קיץ האפ איך

נןאפף מײן שטארק מיר ךרײט



 גיץ ניט גאר װילין זײא פיישעלעך מײנע אונ
 אפף רוה אונ זיןי זעץ תאט־ש

 העלד דער וויא זיך שטאךק איןד נאר
פעלד אין גלייך מיר מאשיר אוג

- • • : - < • ' V ו

 ציא דער גיישטעלט דאך כץ איך ךען
 ישטעל״ אין .ק;עלעןי מײנע אונ
 שנעל זײער י לויפק זײא
מוא-מוא אלע עזכי;ען אונ

.5
 שטאט פון אתיס נאך גײא איך אײדער
 אברעג אן שויין מיר איך שךעק

 גאט ליבין דעם רחפוים ישױן בעט איך
 ווענ מײן יא^לקין מיר זאל ?גר אז

 גײן פאר וועג מײן נישלים מיר זאל איך
 פרעדמעט .עךשטער ךער איז דאס
 שמײן צו ניט חלילה זאלין שעפעלעך ךיא
 גיבעט גאנצער מײן איז ךאס אט
 ט־עךין מיט גאט בא בעט אי־
העךין צוא גיבעט מײן זאל /ך



 בשלות סטאדע מײן מיט פירין פאר מיך זאל אונ
 יןד1א שעפעלע־ מײנע אונ

 היויך ךער אין פעטין
מע-טע אלע של״ען אוג

.6
קול אויפין איך פײף ישטאט פון גײענדיג

גליק־ מיט פרײליןד מיר גײא איןד
צאהל דיא ױכטיג איז צוא סטאךע מײן איפער זע איןי
אשטיק הלילה ניט פעלט צוא

תה װיךער.קײן שיױן איןי האב פלוצלונג ^ר׳שט
אן ניט אנ־יך ־שיוין גײט תפלה מיץ
קוא בעכוטע דיא מיר פעלט זיך האפ איןד
אהאן װיא נאש װער איד־ זובין לױה איך
! אײ / נעבאך לויף איןד
בײ ד־>ר צוא מיר פײף אונ
טרוא—טרוא אסיגנ״אל מיר מאןי אונ

גראדע אץי הער דאךטין ?ירישט
סטאדע צװײטער ךער פון

מוא-מוא מיר צוא שיײט ק;עלע מ״ן וויא
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7.

 גאר ׳טױן ?ןוועל איך וויךער עוין מיך ?רײא אין־
 איויד זיך פריעען שעפעלעך . נזײנע אונ
 באר טיפין אין םמי,עלע ישיוין מיר גײא איך
 יןי1ה ז״?גר פאםע דיא איז ךארטין אונ
 טױ רעם מיט זיןד כןוויק איך תאיג גאר ישױן בין איך

א טױגקט ער װאס  אן נרעל׳גלעך ך
 ני־שרײ אביטעיע נעכאך איך הער פלוצלוננ ןןךישט

 נןאן זיא וויא שרײט אשעפעלע
 גיקוטען וועלפיל;איז פעטער רער
 נינומען צוא איר האט אונ
 אד״ע מיר צױא נעבאןד ישױן שרײט זיא אונ
 קלעמען ךןד מײנעי״שעפעלעך אונ
 נעמען ניט איױןד זײא זאל /יר
מע-טע ת1קול מיט ישרײען אוג

.8
 ;קלאג ביטערין מײן כארעןץנט הײנט

קאןז אין שױן דאך שטייט נפש-יל מײן
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 טאג אגאנצינקין טרױער אונ געבאך זיץ איף
 זאקאן ךעם גוט גאנץ ךאך ווײס איןד
 שכר אשוםר פון דין ךעם האב איך אז

 לוץ מײן האבין שוין ךאך איןד וועל
 בחור שײנעו זאנין ניט גיוויס טיר דאך וןעט מען
 גײן צוא אהײם גאר מיר שרעק איןד

- Vאגס גאט מיר טוט װאם  т  т

 ם_עת־ל;ית ךעם אין טרעפט
 קוא בעסטע ךיא מיר בא נאך פאלט щ אז
 טיויט האלב שוין איך בלײב דא אט
לעך ךיא אונ  נויט פון כן̂י

מוא-מוא אלע ־שרײק

.9
 בײ פאר בין איך ,איןי יף1ל ־שרעק פון

. ש״ד אפ זייא פון איך נעם וױא
ךרײ אזיעער אוואדע עוין איז צוא ךער אוג
הײד ניכטער נאך ^ין איןד אונ

געסץ פאר גאר то איןד האב ךעו־ױף יף1א אונ
ברויט מײן היויז״ע צוא גילאזין האפ איך יואפ
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 ין93? נןיר טיאגט פרויא מײן איןי זע פלוצלונג
 פרײט ךער וױךער ישוין מץ־ האב איך

 ’ נײ דאם פון אומגליק אײן אבער
 ביי פאר אישעפעלע לויפט

 טעפעלע מײן אום מיר פןערט א-נ
 ־שמאבט פאר שױן איך גנלײפ דא אט
 אוקמאבט אין פאל אונ
מע-מע מינטערין שעפעלעך דיא אינ

10

 נןלאר אױף נאר יאש בארעכינט היינט
 ד׳א זיך מוטיגוע אי־ פיל וויא

 א;אר פאר מיר זיןי טאגנעטט ;עדער
 א־שלנה פאר מינוט יעיער אונ
 טאג נישצאסנעם דעם איןער לעב איןד ביז

 אראפ זינען «ן ?־ראסט איך נײא
 אונ נענאןי ישטײ איןי אפימנר װיא פרענט זון ךיא
 כןאפ מיין שטאךק מיר שמעךצט ?ים
 שאײער אין פעלד פון לויף אי־
אפיױנר וויא פרענט זון ךיא



 שױן זיןד ערבאריםי הימעל אין פאטער אןר
 בראטיף זיך ;עלעך(ר מיינע אונ
 אשטן זיך זוכין זייא
מוא-מוא ;אמערליך שױיןזן אונ

11
 היצין 'שרענןליכע ךיא אויסעו אונ

 או־יס נעבאןי דא שטײא איןי וואס
א נאןד טרעפין  בליצין ךיא דונעךין ך

 אריוים נישמה׳לע מײן גײט ־שרעק פון וואס
 צוא אן הײבין אז רעגעס טטע ךיא הײנט

 גידײנק אײן מיט נאר באךעכינט איר
 בײן אין ביז מעםער מיט וויא ־שנײדין זײא
 קראנק־ אמת דא־י איןי ווער אטאג פאר
 הלװפט א וויא נאס ווער איןי
 ה־סט איך אונ זי־ .קיל פאר איך
 אײזעינע איין האךץ מיץ איז דען צוא
 גיםט ןןס שעפעלעך ךיא פון אונ
 ךריםט פער מיך וויא אך

מע-טע גװאלדין שרײען ךיא

— 20 —



 ביטךאגץ אךיבער געוױס;יט עסז וואלט איך !
/щ גאל מײן גײן צױא מיר אין וואלט 

 זאגין ניט אמעניש דאך טאר ישלעבט נאר |
 פלל אלטער אײן דאןד איז ךאס

 פרײליך נאך מיך מאך אונ מיר איןד טרײםט
 גישעהעל אומנליק ךער ד־אןי איז אליין מיר ניט
 המלןד דוד צײטין אביות אונזערע אין
 גיווען אפאסטעביל איויןד ךאך איז

 פארטראגין גינוג אויך האט /גר י1
 זאגין תהלים נאןי פלעגט אונ

 הללי אקאפיטעלע ווײלע אלע
 ל1ק א־ויפין .טעלעך דיא אונ

אמאהל נזיט אלע
מוא־מוא פא׳שעפער דעם לויפין פלעגין

12



הןר דעם מיט כןצב ךער
 י .קצכי ךער *

 נאר איןד פרעג הכר ךיר
 כקלאר מיןז מאןז דיך בעט איך
 טער ךער ךיר מיט איז וואס גיט גאר שטײ פאר איך
 מלאכה שום ■נןײן טוםט תא

 הישגדןה דיײן פון מער ניישט
 הער גרעסטער דער וויא ךא לעפםטוא פער
 ,דאף הארעװע איך אונ

װאןי אנאנצעקע
 םאנע אין אלןס דער וױא גישפאנט בין איןז
 גליק האפפףן איןי אונ
 שטיק מײנע אין
 הצלהה כןײן גאר האב איןד
 ראייעל גישעפט דײן גייט ריר אונ

פעל דיא מיר פה שינםט חא װײל • • V ז : י ־* I ׳
 שלעבט זישנד טאקע ךאןל־ איז מיר אבער

 ךיר א־ויף נאר הארעווע איןי
 גביר ךער דוא אונ ?צן(ר ךער בלײפ איך אונ
ךעכט אזיוא ראס איז צוא ךיר נאר פרעג אץי
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חפר ךער

 שלעבט ניט אפילו איז פראגע רײן
 גירעכט פיםט ד*א אז זיןד דוכט ךיר

 דראס פער ךײן איז אומזיטט גאר אפער
 אלײן נאר ?אךעבין.זיך דוא

 שטיק פער אױך ׳שױן וועסטוא
 וואפראס נארעעין אײן דא מיר פרעגטט חא .אז

 פח מיטין ניט האךעווע איןז ןזאטש
 ח1מ מיטין ךרײען דאך ךאךף אי־ אפעו

קאפז מײן טיר דרײט ׳טטענלינ
אישיעװ־ אן געלט האבץ דאןד ךארף אץד

 ךיר פאר שטיק יפין1ק אײן יף1א
 אפ פאר דער איןז צאל פךאצענט פיל

 זאךגין פון.קײן ניט ווײםט דוא אונ
 פאךגין פון אונ לײען פרן

 געלט מיינע מיט גישעפט דיין פיןםט דואי
 רוב פי £ל בין איך אונ

 ב1ח בעל אנריױסער 1 י
וועלט דער יף1א לעפט חפר דער וויא וױיםטו יואם



—  ч  —

.קצב רער

 אנטיק *פילנ איז ;ינטפער דײן
 פיק אגיטין ךא מיר גיםט תא

 גיפונדץ דא מיך האםט־ מיט דער טאהןע
 שעכט המות מלאןד ךער
 גירעכט נאך בלײבט אוג
 װאונדין מײנע אױף ז_אלץ נאך מיר שיטםט דיא
 אל״ן גוט נאנץ ווײם איןז
 גימײן נעבאןד בין איך אז

װאס פאר בחדעד .שטײםטג פאר צ־א אבער
V т *״ * ן ; ו ־ - т

 אז־יפלאק דײן לײ צרא נאר
 באק מיט.ין אן דא איןז לײג
 כופית >ל15 דער מיר איויף פיקט חא ווײל נאר

 איויפ נעלט דײן לײגפט דוא האטיש
 ארויפ בלוט מײן צאפםט דוא אפער

 ליר בײ אפ זיך שטעלט ךינפט פאר גאגצע מײן
 אפ גןרן ךעם נעמפטו פרי;>ר

 איאפ פעל ךיא פראצענט פאר אונ
דואיאנביר אונ אקבצן אי־ בלײפ פאר דער



 שאטין וועמען דאם щ וואם
 טאטין א זיך פאר האט ;זם ווער

געלט פיל אזו איש פאר אױם לײגט וואס
 ראלייע כךןי גאר שפילט פראצענט דײן

 וואלייע איויף געלט ךיר גיב איך אגיא
 װעלט דײן זיך פיךקט ד־א חאיג וױא

 מיר צרא נאןז זיף נייגםט ד־א אונ
 אגביר בין איןי וואם

 טאן צו װאם מיר מיט האםטו װאם פאר
 מער ניישט ךיר בא דאך נעם איןז
* « • • Vגיהער מיר צוא פיל װיא

 זאכ־ןאן אלטער אײן דאןז איז ךאס אונ
הצבים אלע אז

Т ־ “ 1 -  *  V •

 מחױגים זײנען
 שטעל אין באצאלין אונ פלײש דיא וועגין צױא אפ

- тברירה דיא איז דיר צױא אונ  : • • •

т ■פחורה גיב צוא געלט ניב צ״א  : •  I V •

גישצאםנער ךײן מיט גליפןליןד ניט מיןו טאןל ארנ

הכי ךער



.קצב דער

 אקוראט מיר לןעגין זיןז אבעעסננאייעסט דוא
 אדוואלןאט אלטער איין וויא
א  האן ךער ביפט דוא אז נאןז זיף ווײזט ח
 בײגער־ ךיא אין מיר גקר־יןד ניט
 רןלײנעי א ניט אינניל א או״יך בין איך
 זאקאן ךעם אקוראט איויןי ווײס איך
 פרעגין ניט ךיר בא גאר דאך,ש איןי
 װעגין אפ פלײיש דיא דארף איך אז װײם איןי
 פונט פון .קאראבקע םיט פאצאלין אונ
 נןלאנ מײן דאך איז דאש גאר
 וואנ אן מיר בא נעמסט דוא וואס
 גיזונך עײן ארויס טיר נעמט דאס אט
 יועלט םײן ךא סטראדאייע איך

 נןעלט אין וױנטער אונ ה־ץ אין זומער
 בוכך ו_עד מעךב האךעװען נעבאך איןי מוז
א א־נ  • אפינגער אן אפינגער אשלאפ ניט טוסט ה
 גרימער פיל לעבין ךיין איז ךיר

א ײן1 צוא לאןגיוױי פלײצין לןצבע׳ישע אר5
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הכר דער V ** ׳יי

 אז/נזנן מיט נאר זץי בארעכין דוא
 פאךגינען צו ניט מיר האסטו וואס

קאפז .קצבע׳ישע גראגע דוא
טרעפט עם בעת דאמאלםט ניט זעסטו װאס פאר

- V :  г  : г т  — • . V т  —

 גישעפט מײן פלוצלר־ננ פלאצט עסז אז
 אךאפ מקח פון פאלט פעל אז

 שױן איןז פלייב ךאטאלסט
א וױא א1אז  ביטיין ח

 אפעטיט צוא דער ברוךער האסטו צוא
 ישטיק דײנע אין אמ
 ךיזיק .קײן ניטא איז

ניט ווער אן _קײן האסנ« סוצרה דיץ אונ
 סז־ף איויפין פךיןזר באךע^ינסט דוא וראחם

 טרויף וועךין וועט פילייכט
 פךנסח דייין שיוין װײסטו םחוךה דיץ יפסט1ק הא בעת

 זאגין ברודער דיר גןען איןד
 קלאנץ־ צוא וואס ניט האסט דוא אז

שת(נישט-ה גאר יך1א זיןי לןיבין נןצב׳ים ךיא
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_קצב דער

 געניט ניט ביםטו גאןד
 מיט ךער ?יך טרײסטו וואס
 ניטא אנווער כןײן איז סחיורה מיץ אין וואם
 כןלאפאט עיץ ניט פארעכינסטו װאס פאר
 רא^צאט דעם וױיזין ךר וועל איך
 עהז'ש פארוטע רףן אויןד האב איך אז
 תענתים כן־יפטליכע ךיא אך

 ריוישם אגוטין מיר מאכין זײא
 גזירה גוטע אגאנץ מיר א־ויף איז דאם
 טאן דאטאלפט איך נןען וואס
 קאןז איןד וויא לײזץ מוז איןד
 רה1םח כןײן גאר פלײש איז פאקט אין
 הןלערין ניט ז_אך .קײן ךאךפםט דוא אוג

 צערין מעג.זיך עםין זיןד מענ כןריטט ךער
 יל1 ק _קײן נישט שאט גישעפט דײן צוא
 צרה לןײן פון ניט ווײסט דוא
 שךרה ךער וויא זיך לעבםט תא
מזייל א עפענען גאר מיר כןעגין רןעגםטו ןויא



—  29  —

הפר דער

 לעבין ךײן זיך נעמסטו וואס
 הלעכין זיכער מיר ^לױב

 אויךגוטענעלט מיך קאםטז גישעפט אזדער
 ױקאסט האט מיך פיל בארעכין

 פאםט דער דיך וויא מער אפולע
 גי־שטעלט אפ מיר פאר זיןד האט ניישעפט דער אײדער

 מאג פער גאנצץ מײן
 זאלאג גילײגט אװעק איןד האפ

לינין שטענדיג דאך מוז דאס אונ
 לןלאנ פון_קײן ניט ווײםט חא אוג
 זאלאג מען.קײן מאנט ךיר פון

פערגעניגען חאיג ךך לעבסט דוא
 פשורה ג־שעפט ךיין נאר נײט דיר אז

 צו־רה אױפין ,קענטיג באלד װעךסטו
 דיק גאנץ אלע טאהןע ז_ײנען .קצב׳ים ךיא

 אשיעי־ר אן פלײיש ;גםין זײא
 מיר פון מער אפולע

אנטיק״ טאקע איז לעבין .קצבע׳שער



_  30 —

 .קצב לעי
י

 דרכים יכ?ג1ה אץ םיר מיט ךךבסטו וואס
 מלא?ים כןיין או־יך זיינען חכרים ךיא

 גינארט נימ אויןי זײנען זײא חלעבין
 צײנער דיא אין גיט אויןי קוקקט חא
 בײנער איך וױא נ־ליייש קער יף1א ?גקט דוא
 גידארט אוים ניט א;ײך נאןי איז װײפעלע דײן אונ
 כןנאבין דעם איןי או: פלײש ךיא עםט דוא
 ןצחין מיר מים נאןו פירםט דוא אונ

 פאר;יםין צוא $לוט מיין האםטו נואפ
 אוועק ליר איך טראג פלײש בעסטע ךיא
 >גק א״ן אדער אבאק אפ דך שטעדט נןיר אונ
 פעדדריסין ניט םין דאם זאל וויא
 פאדאנע אומױסטןןר אײן ךיר אזיף בין איןי
 מקנא מיר נאןו ^יסט דױא אונ

 האלדז וױיטץ ךײן אין זיןז דארפםטו ׳שעמען
 גליק עזא נאןו האט ווער
 פאךעביק אימזיםטץ אזא

אלץ פון בעשער דאך איז יזיין צוא חפר א
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חכי ךער

 מי.יחיה אויף לאגין(כ צױא האסטו וואס
 בביה בעל נארעשער דזא

גיכןנעלט מיר מיט האםטו ווײניג נאן־
 זאךנין טײנע ניט באךעבינסטו ױאס פאר

 טארגין ריא אן זיך הײפין ב_עת/עס
 געלט מיץ דאמאלקט איף פאצעראײע פיל

 ל;־נ.{ים פיל זיך גיפינען ראטאלסט
 בעלנים ?יל ךא איז ניישעפט סיץ יף1א

 שרעק אײן אין ךאמאלסט דאןד בין איןז
 שצאפ־ע אזא גיפיגען זיך וועט פילײכט

 ךיא.קאיאפקע נעמק ארויס וואסוועט
אוועק מיר ךאס נעמט יאהרץ האלבע

 אז״עלכע'שאראםישנןעם פון ניט וױיכט רױא אונ
 עס(מיט.קישג שמאלץ מיט זאט ?יכט דוא
 אפטײקער פון בעםער ךאןד לעבט דער״קצב

 טאג אלע זי־ ךינםט פאר דוא
 וואג פון נאך גאנוועסט אונ

הבר דעם פון בעטער פיל רואיג לעפין ךיא״קצבים
ע ד נ ע
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