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^וימית ךיא.עיינךע
.1

 , ווינקיל ײעךער מײן איז פינכןטער
 ׳ אלײן ;>לינד בלײגנין *אל שולמית

 ׳ דרגהךל שײם ״ינען אייגין חײנע !א
 ;גיוויין פון א־נ טרעךין פרן

 ו פזךערין הײםע פליהען שטענז־יג
 . פמ_עט אױף ^יט גאר הערט ;יש

 אומקערין ,גאט שײם מיר וועסטו ווען
.גיהאט האפ איך װאם ;שאדין 'מײן

.2
 ,גיטךאפין נאך оуг האט וועמען

 .מײן,קלאג אויף ,גאט ,מיר ענטפער
 > פערלאפין איז מיר ;ויא ;אומגליק אײן אזוי

 .טאג אײן אין גאר פלוצלונג
 ,גיקומען איז צייט שלעבטע ךיא
 ,שטעלט פער שײן מײן פמ?לונג מיר האט אונ
 ;שװאומען פער מיט^עךד איז בליאונג עײן
.ויעלט גאנצע מיץ איך האפ שפילט פער



 ,צײט טא;אװע אין ראזע דיא וױא
 ,געבליט שײן דאן איןל האפ
 ,אלײט גױועזין באמאלטט בין איך

 ,געהיט אפ מיןי האט גאט ?עת
 ,פעךלאזין מיף האט נאט צײט אונ
 ,ליסטאפאד איץ וויא ,געל איף בין
 ,האזין ךיא וויא ,קינךער ?ןיינע אונ

.וגד נע נעבעך זיך בטקאײען

.3

.4
ה איך $  ,ט?גנה אמת׳ע אײן ךאך ט
 • שרעק א גאר דאןד איז הערין צוא
 ,מיינע כ/ינךער איר װאוזייט ,שרײא איך
 .וועק א מיר פון איר זײט װאו

 גוטער״ פאטער ,נאר זיך ״?נךבאךים
 / ק־ול אױפען שטענךיג איך שרײא

 ,מוטער ז״ער פעךלאזין זאלין קינדער
.מאהל א עיצײגין ז_ײא האט וואס

בעת



 ,שײן מיץ גישײנט האט щ בעת
 אןכאכט, גישטאלציךט דאן האג איןי וויא
 ׳ ז.ײן רגל עולה ג״ן פלעגין אלע
 גיבראכט, אױך מיר מען האט בכוךים אונ
 ׳ ךגלים אלע אנישטאט הײגט אונ

 ,ליץ נוטין מײן ךינט פער איך האב
 , ךגלים מחנות נײ?ננךיג זעהק זאל איך

׳ גימײן ?גלי?ד ,חושיכט צו ,שוואךצט צו

.6
 , װאונךער דיא גיזעתען האט щ װער
 ׳ גישעהען אמאהל איז מיר מאם

 ׳ קינךער מײנע פון פראכט ךער ול״ײנט
 ♦ גײוען מכןנא מיר האפין אלע
 , גאךטין מײן פון פח?טין בעפטע ךיא

 , גישמעכןט גוט זא אמאהל האגין וואס
 ,ךאו־טין װאלגערין נעבעןד זיך זאלין
.ט(באךעל שאנךע מיט יס1א דוךך

דיא

.5
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7.
 ׳ ו-יזעסין עסרינען וועלכע ,סנהךרין ךיא

 ,מאן זירעציג הײליגע יייערע
 ׳ גע?ין פער גיט הױם נאןד איןד כןען
 ׳ יאן גײן ארויס פלעגט טשפט זײער וױא
 ׳ יןעוט ךער יג1א מיטען חוטא ךעם האפין זײא
 ,ארויס רײן פלענט זפאי ךער אונ

 ,העגט דיא ברעכט אונ זפאי ךער שטײט היינט
.אויס זיך לאפט אונ זעט הוטא דער אוג

•8
 ,גינןלוננען האט וועלט גאנצע ךיא
 גיהאט. האפ איך וואס ,שם נוטין מײן מיט

 , גיזוננק האבין לוים ךיא בעת
 ,?לאט פון נעשפילט צוא האבין אונ

 ׳ מאלאךיען ךנגען איך הער הײנט
 , מישט צוא וויא ,גאר בלײפ איןז אז

 ׳ גישייען וױיא נעפעך מען שרײט דארט
. אוטזיסט נאר אלע לײךין פ

אונ



ф.
 ,מאנען ךער ניט איןד זאל וױא אונ
 ,צײט אמאליגער פון נאןד ;הוס פיין
 ׳ נאציאנען אלע בא גיישעצט דאך וואר איך
 לײט. נרעסטע ךיא בא פיךסטין/ נרעסטע ךיא בא

 ,אומה ײעדער מין־ האפט פעף הײנט
 , שאנד צוא , ישפאט צוא נאר בין איןד
 , תקומה נאר.קיין מיר פער געפין אין־
. לאנד מײן פון טריפין פער גין איןי זײט

10
 ׳ גביךה גועסטע ריא גױוען בין איך
 , גי־שעצט פיר האבין לייט אונ גאט
 ,ריך־ שײנע מײן ווײנט פער האב איך בעת
 .גיזעצט ים1א גורל^אנטין אין

 ׳ לןליננען אן װאו ,וועלין זאל;איך הײגט
 ,מיר פער חאץ ׳ ווינקיל א^ליץ

 ׳ ךיבגען פער ני׳םט אייןז.קײנער וויל
. אשיעור אן יזיר כןלעמט פער הארץ מיק

ך1 אי
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 נעטען׳ אן גוט פער אלעפ נאןד וואלט איןד
 ,"ווארט גירעט״קײן ניבט נא־ וואלט איןד
 ,קלעמק גיט מיר איך זאל וויא נאר
 .אךט יעדער אין מיר דאןז האםט פער מען
 ,בלוט אונ פלײש פון אמענטש בין איך
 ,שטײן אױס גאר ךאפ איך נןען וויא
 , רוט דײן אײן האלט ,גאט ,דיןי בעט איןד

♦ לײן לײן גענרג ־שײם זאג אונ טרײסט

11
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.שפיל צוא

и
 ,מיינע טאכטער טרײע

 ׳ טזןנח דײן גיהערט האב איך
 ׳ דײנע טרערין ךיא אױך

 • אן אײבין ?ליםין
 ,זאגין ךיכטיג ךיר כןען איןי
 ,טראנין ניט יןד1א שײים איןז״קען אז

 ׳ דיץ,קלאגין אונ װײנען ךײן
 ,טאן אבער איך כןען וואס
 ,צמנן אױף ,מײן.קינד , ישײם מוזט דוא
 ו פלי^ן איבער וועט צײט שלעבטע ךיא פיז

 / בלי״ען וױךער װעסטו דאן
.טראן דײן יף1א ראזע ךיא וויא

דאס



 ׳ עזטיין פער יעךערער ש״ם הןען דאס
 , הףין ביז גרוים פון
 , גײן ניט דאס נןען דעם אן אז

 . פלאג אן זיץ גיט ל,ען טטץ
 ,ךײךין אפק נאר מוז איך

 , פרײךין כןײן זײן ניט רןען עםז
 ,ילייךין אן אונ 'שױעךדין אן

 ,זאג איןד װאס נאר באנעם
, בינה מײן שטײסטו פער

г *  V - * ■ י *т т ,׳

 ,לגנה דרבהןעלע ריא אז
 , זאנע ךער אפ ניט טיעט

"טאג וועיין ניט נןען .

.3

,,קיאר אלע ין5יוײ לאס
 , האר אײן וויא ריכטיג

,גאר זינדיגט ינד(אנ אז
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 ,חט ךעפ אים מען ציינט
 ,איבער בעט ינד(ר ראס װען אונ

 ,ליבער ישיים אים מק האט
 ׳ דאריבעי צוא אים צאלט מען אונ

 ׳ גוט אונ פהם *שיים װעךט ?ןר וױיל
 ,מיין.קינד , נאר הער ךארום
 ,גישוױנד ,שנעל אפ װאש
 ,זינד ר״ן פון פלעכןען ךיא

. בארוט זײן שײם וועהטו

.4

 ,פערמיטין ניט איז מיר פון
 ,געליטין ךיר יף1א האט מען וױא
 ,געליטין דואסט רוא פיל אונ

 , פאפיו־ אױפין אלץ ישטײט
 ,צרות גרויסע דײנע אי!
 ,פרס פון אונ מדי פון
 ,אכזרות אומות פריהןגךךיקע פון א*נ

געליטין
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 . שיעװ־ אהן אונ געליטין
 ׳ צעי כרךין ,.קינד מיין , האב דאןד
 ,פאר דער ךיר װעל אץ־

 ,שכר גוטין באצאלין
. מיר צוא קינד מ״ן האף נאר

.5

 ׳ שריגען צוא ׳ קי;ד מיין , אױף הער
 ,פעךצײען זינד דײן וועל איז אז

 , בעפיײען דין־ מען װעט דאן
 , צײט אגוטע גײט щ ,ישטיאף דיין איויף געםין פער רןעסט דוא

 ,אלײט זײן נאןז דוא,קענםט
 ,װייט ניט שײם איז גליק ךיין

 , האף גאר ,קיגד מיין ,האף
 ,העכער װאס , ישטײגט בילדונג ךיא
 , בעכער גליכןס ךײן דיר צייגט .זיא
 , געכער נאר דוא זיך וואןי ?גל
;שלאף שטאךקין ז־יין פון

ערװאך
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 ,ךויעמיל ריין פון נאו ?גרװאך
 , טומיל אײן פאר וואס ,הער אוג

 ,הימיל ךעם אונטער דאךט
 ׳ וועלט ןמןץ אלע איןי
 ,װאונךער גאטעס נאר זעה
 , באזונדער יעדערער ױיא

 ,קינךער דײנע פער זארנט
 ׳ ,גיקװעלט ךיך האבץ וועלכע

 ׳ .קאלאנײק דיא נאר בעטכא?ט
 ,לכנון׳ אונ ?יוןמ פון

 ,כןאנען דער נלײןי וועםטו דאךט
. גיצעלט אמאליגע ךײן

.7

 ,גיפאלין גיישט נאר ?ײא
׳ שטראלי] זאנען אלע ךיא

זײא



 ,בעלן א איץ שײם זיינען זייא
 ,ישיין ז_ײן העל בעלײכטין צוא
 , דוץיפט מיט דיר וױננןען זייא
 ,טרײסט מײן ,אהעו־ קרם

 ו הײםט מען אהער״ ,'׳אהער
 ׳ איײן אהער נלייןז

 ,?ןנןסעןןטירונג דיזער בא
 ,ג־ירוגג איויף בעסערער פאר
 ׳ ךעוײװננ ךער בייא אז גאט בעט

.חן געפיגען דוא זאלסט

— 14 —



 ♦ סוחאםגיק ךער
.1

 . יאהר 40 פאר מאן אױמער
׳ דעי ךער פון נעןעך שטאךבטזןגר

/ כןלאהר פעטכאכטי] געו־ין ״עס וואלט ער״
 / מער דער אים מיט גיווען ךא איז וואס

 ,שטאלץ אזויא גיווען ̂ער איז ;ירשט
, שטראף א פער דאס אין װאס !גװאלד

,אהאלץ וױא ,פלוצלוגנ ניװארין י
.סוף מענטשינס דעם ,גירידער ,זעט ;אט

.2
 ן אלולעי זיר א3 נעבעך גיט ערי

 ׳ אלײן אים מיט דא זיך טי־ט וואפ
 ישעעה אזױ ערפער(פ זײן אים איז פערוואס

,פערשטײן ;עלבסטױט דאס נ,ען ער
 ? ךא־ זיןד טוט געבעך,וואס פךעגט >נר

 ? אשטראף פאר ױארט ךאס איז װאס
ק ציא  ׳ עהזש לןעצטע דיא דאס איז ד

. סוף מענטשגס דעפ ,בךיךער ^ט.זעט



 ,וױנקיל ײעךער אין״ ארום ;יך קונןט ;יר
 , שײן נאךךיאהעלע זעט״ער צוא

 ,דונקיל גאר אים ײיגעץ אויגין זײגע עך'שטי
 ,אײן אים גי;ען ת1כה זיינע אונ

 , טיש זײן בא גיזעםין איז ־עךשט
 , שטךאף כןיין פון גױואוםט גיט האט אונ
 ,פים אר־נ הענד זיינע פלוצלונג'שטאךבין גאר
.סף מענט־שינס ךעם ,בךיךער ,זעט אט

.4

 ׳ אװעקלײגין }ימוזט זי,ל האט
 , יעט טױטער נייע׳שצאסטגער, דער או־יף
׳ ןיבײגין נײף ציא אכןרוק וויא

/ רעט מען וואם ,כטעט ניט ישײם הערט
 ,גיךיכט ניכט נאו זיןינעבעןד האט ,ער

 г שטראף ביטערין אז_א אױף
 ,ליכט אן צינט מען /נר פלוצלונג,זעט נאו
ס דעם ,פריךער ׳ זעט אט .סיוף מע^טינ

♦3



׳ שייךען זיך ?נר טוז פלוצלונג גאר
, צײט אלע פון ,רןנדער אונ פרױא זײן פון
,ךײךיין װאס זײא מיט ,נערין נעבעןד װאלט >זר
,צײט ךיא קוךץ אבער ישוים איז ןןס
, אבר _קײן גאר געבעך ׳שײם פילט ער
, שטראף זײן גוט גאגץ שײם שטייט פאר ;יר

 ׳ רןדי א אים פאר דאךטין שײם גךאןט מען אז ן
. פויף מענטשיגס דעם בךידער ,זעט אט

.[6

, פערשטאגד זײן מיט דאןז שט״ט פאר ?גר נאר
. װעלט פריױגר ךער פון שײדען זיןי מוז אז
̂ר . האנד איר פאר פרויא זיין נעמט '
.גיישטעלט באײ ךער אריך־ .קינדער ,קלײנע ךיא אונ
 ׳ נןלאק גיט זאל זיא , ןןר בעט פרויא זײן
,שטראף ביטערין זײן יףן1א

 , זאנין _קךש זאלין נןיגךער ךיא אונ
. פוף מענטישינס רעם , בךידער אטזעט,

-  17 -
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/ ױישטראדייעט לעבין זײן האט
 ׳ אונ.קינדער פרױא ז_ײן ליב צױא נאר
 , א?<ייעצײ«ט פלײצעס גקראנהןע זייוע מיט
 ׳ ליג־עי מאכין צוא לעבען זײער נאר

,אלמנה ױננע אײן פריױא זײן ער לאיט ערישט / I ן » -  * г  г  т ן -VI  I ־־ Т  Т  I

 אשטך< א ,;תומים-לעך , הןנדעךלעך ײינע אונ
. בונה מיט וידױ ער זאוט אלײן אונ Т Т -  •  •  ' г  * т  I . .  .

סוף. מענטשיגס דעם ,?:ךידער ,זעט אט

.8

 ,גישעפטין אלע איבער זייא גיט ׳גר
 , צוא ךער ניט גאר נעבע־ אים איז האץ
 / יןרענ־טין ײינע אלע איױס אים גייןנן עסזחאץ
 . חה ״ערוינער זײן צרא גײן שײם מי־ז /נר אונ

 ׳ געבין איבער אלעפ זײ מוז.ער דאך
 , לףןישטראף צוא שייןד גיט גאר איז ךאס

 / לעפין זײן שײם זיןד ענךגטי באלד װאחם
. פיוף סעננןשינם דעם ,יירידער .ז>ןט אט

ער
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.9

, זיךניט,קלעמען זאל זיא ,פרויא זײן בעט *ער
,באדאךפין וועט ךא יואס ,אלעפ טיט איר יאזארגט ערז

׳ נעמען וועט זיא אייב ׳ מאן צוױיטען דעם גאר
. וואךפין פער ניט לתומים־לעך דיא חלילה זיא זאל
׳ הערין צוא אים זאל זיא ,רדומים איר בעט ;נר
, ישטיאף לעצטץ זיין ניךיעקק זאל אונ

 , טרעךין לעצטע ךיא מיט זיך באגישט.ער אלײן אונ ן .
.ף1ס מענטשינס דעם ,בךידער ,זעט אט

.10

, איינ.קינדער פרױא זאנט;נר !״אךייע״
,אפ־שײד צײך פין נעמען שײם מז איך
 , באזונדער פרײנד אלע איר אונ

, הייד געזוידער אלע דא פערבלײבט V ! ז - : т ״ V I V  V ^

, לאזין איבער אלע דא אײך מוז איך
׳ ישטיאף מיין איז גךיױם וויא ! אך
 ׳ ־אזין דיא וויא , ;תומיפ־לעך ז$לינךע ךי

.סז״ף מענטשינס רעפ ,בךירער ׳ אטזעט
ער



 . נןיר צוא װײא י"1״א :געבעך שיײט ער
 , וועלט גאנצע ךיא אחלום דען איז
 ו נןוואטיר פרייע מײן פון שײדין זיך איןז זאל וויא
 ,גיצעלט וױישטין ,פינשטערין אזא צױא
 . ,זאל שײנעם מײן לאזען פער איך ;אל װיא
 ,שטראף מײן נאר באךעכינט איר
 , גאל מיין גײט צוא ךתם פער פון
♦ ם־וף מענטשינם דעם ,?רידער ,ז?גט אט

.12

 ׳ גײן דאך מוז .*>ר , אתיחץ אן גאר
 , אין״קאןק טרײבט ?גר שליה ךער
 ׳ שטײן לאזען אלעס דאך מוז ?גר

, מארק ךעם נאןז ישײם דאןד איז
 ,גיישטעלט שײם זיך האט חיפק זיץ

 ישטראף, לעצטין דעפ פון םימן דר איז דאפ
 / װעלט נ־ךייע ,;גר זאגט !״אדײע׳'

.הוף מענטשינס דעם ,בךיךעו־ ,זעט אט

—  20 —

11.

ער
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.13

,מ!יך>נה מםירת א מאכען לאזט ;ער
, #טײן צוא אים צוא ה/ענען ניט זאל שטן דער
 ׳ צואדי א שרײבען חײסט אונ

, באניין יט1ט נאךזײן זץר זאל וויאמען
,שטעלין פאר אלץ מוז קרעפטין־ לעצטע ךיא מיט
 , שטראף זײן גוט פער נעמען אן מוז אונ
/ פעלין ניט אויןז מיר וועלין י.ער1ט ךיא

.םיוף מעגט׳שינס ךעם ,בךידער ,אט.זעט ץ

ע ד ענ
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טוב טזל ךער
.1

 ׳ אלע אײך ט־וב $זל
 ,מחותניס אלע ,אלע אײך
 ׳ כלה ,חתן טוב מזל

 , פנים נאויעצט.זײ״ער בעטראכט
 ,׳שבינה ךיא זײא אויף רוט ?גס וויא
 ,מינע זײער יף1א אכליק נאר גיט
 , נגינה פויין אין אײן זיך העךט אונ

 , ביײיס פעךשטײן איר װעט
 אליץ גאט יײא גיווען פיו״על האבין זײא אז
 נײן חופה דער צוא גליק מיט זאלין זײא אז

 ו כײן טין אװיפ אױך זאל קװיטיל:זייער אונ
 ׳ טיש דעם פאר ,הײנט
 , ל1ק אױפין צוא שפילט ?ל;ז
 ׳ אלע ׳ אלע ׳ אײןז טוב מזל
 ,אמאל נאך זיננען וועל אץ־ אוג

♦ וכלה חתן לכבוד Т -  : I г г  т»

איר
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.2
 ,בךיךער ,הולי;עט , מהותנים ,איר

, וועלט אײער מאלןע איז הײגט
׳ גליךער אײעךע הןרעפטץט א,ינ
,גישטעלט אײך פער מק האט משרף ךיא
 / גינאסען אזכות הײנט ךא האט איר

 / וששון קןטחה הײנט איז אײך בײא
, התן ךעם מיט כלה דער בײא כפרט

 . גיוויס דאןז זיך פרײען זײא ן
 ׳ נערין גײויפ דאןז .זײגען זײא אוג י

,העךין צוא אױס ליד ני/ע מיין
ע # י אךא,עײןלערין׳”ז איךייעל נ

 ,טיש צים זיצענךיג
 , קול אויפין צי־א שפילט כל״ז
 ׳ אלע ׳ אלע ׳ אײך מוב כלל
 ,אמאל נאןד זיגגען ױעל איך אינ

לגלהי• חתן לפבוד

.3
 , ,קע^ט איר וויא , נולײעט שמהה אײ/גר אויף

, אסך דא איר ך.אט משקה
אונ



 ,טאנט ךער איץד נאמען נאטעם אין
 ׳ ז.אך פאר;עךער אפ אים ראננןט

 ,ךינג אלעם יף1א ניהאלפין אײך האט
,גריגג אים בײא איז ,זטװער איז אוגז בײא װאם г  V :  » :  т . — • ו • *

 ,ןץג איןז וױא איין נאר העךט איר
זטײן איר וועט  .געוויס פעך̂י

 / עושד אךויסער איז גאט אז
 . אגרוייםער אויןד ותךן אונאײן

 ׳ ױשי זײן נאך יעדעךין העלפט ןזר
 , טיש צום יעצט ?פיט

 , קול אויפין צוא ישפילט פל״ז
 ‘ אלע ׳ אלע י אײך טוב מזל
 ׳ אמאל נאך זינגען וועל איך אונ

.וכלה חתן להבור т  -«  I т » т  I

4.
, גינארט איר האט צײט אלאגגע

* - •  * Т  -  * V I ----------

 ׳ קינד אײער נזיט זיך פךײק צוא
 ,װאךט דער שײם ,דאנ״קען צץא גאט ,היינט

 ,דיגט פער גליק ךעם אלײן גאט פון
,מחותגים , ליבע איר

•  Т I  * V  • •

, מזומגים ךיא גיצײלט אפ חאט איר

— 24

אונ



 ,פנים שײגעם איץ מיט גיגעבין אוג
, געוויס פעךשטיין איהר ךאךפט

, אלע פער גינוג האט גאט אז
, ממלא ;יעדערין איז ער

׳ כלה התן פון עלטערין ךיא ייפרט
, טיש צום ךא זיצען וואס
,ל1ק א־ויפין צױא שפילט זמר בלי
׳ אלע , אלע ׳ אײך טוב מזל

 אמאהל נאןד זינגען וועל איך אוג , ן
. וכלה התז לבבימ־ ״ т  -  X » т  Г т  :

5.
,שטיין פער אליין אירדאך דארפט דאם אונ
/ באגליכןט איצונד אײך האט גאט פיל
׳ אלײן גאי אײך האט ̂ער אז

, געשינןט צױא זאך ;יעדער אויף
׳ גארדעראבעס ךיא נליק מיט נױט צו האט איר
, אפאבעם ליבע אייערע פער
, פראבעס בעםטע ךיא פון ךאך איז ךאס

 ו נעװייש שטײן ®אר ךאךף מען אז
,ךרינןק ״קײנעס הלילה וויל נאט אז
,באגליכןען צוא ;יעדערען נאר זעט ;יר
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אונ



 , ק(שיר צו צױא זאך ייעךער אוייף אונ
 , טיש צופ יעןיט בפרט אונ
 , קויל אויפץ צי*א שפילט זמר כלי
 ׳ אלע ׳ אלע ׳ אײך טוב מזל
 ,מאהל אײן נאןי .זיננען וועל איןז אוג

. וכלה התן לכביוד
I т ו  т  т ז - т

.6
 ,גאט כײא ייעטין איהר רארפט ךאם נאר
 ׳ אגלי.קץ3 אײןי זיורנ ךעם זאל ער אז

 , שטאט ךער אין גליק מיט רייזין זאלין זייא
 .שיקין איצטער זײא וועט איר הין װאו
 ו פאגעױן גאט פון יעצט איר ךאךפט ןאפ

 , העךען צוא געבעט אײער זאל ;יר אז
ער  ,עךגעוין גךינג זיװג■ ךעפ זאל אי̂נ

 ,געווים דאך איר ישטײט פאר ךאם ךק
 1 איהם אן גאר טאנןע ךןז רוענט דאם אז
 1,אלילןם ,פאטער אונזער א;

 ,שטים אייער מיט ;עצט איהפ בעט דערום
,טי'ש צום רא טאקע אונ •• г ו т

 , ל1ק איויפי; צוא שפילט זמר בלי
׳ אלע אלע־׳ אײך׳ ב1ט מזל



מאהל אײן נאך זינגען װעל איך אונ ,  
וכלה חתן ד1ליב .

V -  .  I  т  т ז  ו

7.
, פעולה ךיא ז_ײן װעט דאם אונ
 ,געוײן חױנה זײא װעט יאט אז

, נדולה האבען איהר וועט
,לעבען רוהיג זיןז וועלין זײא אונ
׳ פכײדען .קעשענע האט מען אז דק ק געסט פאר \  ־. לײלען אלע אױף דאך מ

 ,, ךײדין צוא שפאךט פאר מיר א\ז ךעם װעגין /
ק עזטײט פאר דאפ , גערויס ךאך מ

 ,מטבע ךיא גיט גאט מעמען אז
 ,ד«ה ערנקטע דיא ט:זאנ ;ענער
, צןמע בעסטע דיא איז רופיל דער װארום

,טיש צום יעצט בפרט אונ
, ל1ק ;פין1א צוא שפילט .זטו־ כלי
אלע׳ אלע׳ אײר׳ ב1ט מיל
 , מאהל איין נאןז זינגען וועל אץ־ אונ

וכלה״• חתן לכבוד
.8

,גיהאט מיהע גינוג האט איר ךען
ביז
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 ,ךינט פאר גליק דעם גאט פון האט איהר ביז
 ,בעשטאט גענוג אײך ,קרעפטין אינ
 ׳ .קיגי אי;ער עךצױגען האט איהר ביז

 ו עךציהק צוא .קיגד איץ נעװײגלין־
ק מוז  / באמיהען גענרג זיןי מ
 .פליהען אײןד מוז רוביל ךער אונ

 , געוויס דאןז מען שטײט פאר ךאם
 שווער זײןןר איז ,קינדערךהען אײן אז
 ׳ אטךער אפט מען גיםט פאר אים ליב צו

 , גאנער זײן ערפילען מוז מען אונ
, טייש צום יעצט פפרט * • ן г*.• — ו •

 ,קול או־יפין צ־א שפילט זטר פלי
 ׳ אלע ׳ אלע ו אײ־ טוב מזל
 , מאהל אײן נאן־ זיגנק װעל איןד אונ

.וכלה חתן לפכיוד
V -  * I Т »  Т»

9.
 דערויף,ו אױף ניט נאר .?עסט פאר
 ,גיקומען אן אײך איז ךאס שווער וויא
 .ארויף ךעק רער מיט גלעזיל ךיא ״קעךט אונ
 ,טזומן איץ צוא שטיין צוא װעל איןז אוג
,גישעהען נליק אזא יא איז אייך אז

אז
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 ,גיווען מזפה אייך ר.אט גאט אז
 ׳ זעהען ציא אליץ שמהה אייער

,נעוריס שטײן פאר דאז־ אױ ךארפט
 , האר אגוטק דואבען מיר אז

, שכר גוטין אוגז באצאלט ער װאס — : I • :  ! т  -  г  Т

 צעי׳ יעדער פאר ,טרער §אריעדערער
 טיש דעם נאו,יעצט באטראכט איהר

,קול יפין1א צוא ׳צזפילט זמר כלי
׳ אלע ו אלע ׳ אײןז טוב מזל

I מאהל, אײן נאך זיננען וועל איך <;־נ 
Т • וכלה חתן |להבוד [

.10
, גאט גוטין אזא האבין מיר אז היינט

,עןטאלצירען מיר דאך^ין נןיל וויא
,האט ער ױאס ,אוגז גיט ער אז

Г י ,V יי Г Т I ?

 פירין איויפ אלץ אים מיט כןענען מיר אונ
ק ךף מיר דאךנ-ין פיל וויא ׳ פיי:

,צןןײען אין אלץ אונז גיט נאט אז
 ׳ גיישךיען אן אונ לי״ארעם אן גאר

,געוױם פארשטײן ךאך טיר ךארנ-יל
לױהען איממער דאךפין מיר אז



 ,אױבין פון זיצט יואס ,גאט אונזער
 ,גיהײגיין אים בא זײנען מיר װאם פאר
 , טיש צום יעצט בפרט אונ
 , קול אױפין צוא שפילט זמר כלי
 ׳■ אלע ׳ אלע ׳ א״ך טוב עזל
 , מאהל אײן נאך זינגען וועל איןד אונ

. וכלה התן לכבוד ¥  -  ! I Т Т Т !

11.
 , אפעטיט מיט טרימןט אונ עסט
 ;פאךאן גענוג איז נ־לײש אונ פיש
 , גיט יך1א געקוט פאר מיר אױף נאר
 ,פלאן הןין גאר מיר פאר איז ךאס ךען

 ׳ געניםק עטװאס אליןז מיך לאםט
 ׳ ביקין אגוטין פײןד ניט אויך האפ אין־
 , ניסין צוא אךײן יבט1ה איבער אונ

 ,נױויס ןאןד איר פארישטײט ךאם
 ,מאגין אגומין האט אבךחן אז

 ,טראנין פאר אלץ נןען ■ц? װאס
 ,זאגין שטעלין זיןל ךאךף ער בעת בפרט

 , טיש אײן צ־א ש־לם אײן פאר
, קול אליפין צוא שפילט זמר פלי

— 30

מזל



 ׳ אלע ׳ אלע ׳ אײך טוב מזל
 , מאהל איין נאןד זינגען װעל איך אונ

.וכלה חתן לכביוד
V -  I I Т  Т  Т  I

1 2 ,
ו יס1גר זײער דאך איז מצוה דיא : V — I т  • т  : •

/ זיין צוא משמח פלה אונ התן
,אפום נאך ,ברידער ,זעה נעמט טא
< ארײן דעק אץ ביז אים נןעו־ט אונ
,העזיל דער וויא , אייןד וועל איך אונ

׳ גלעזיל גא^צע ךיא ערין(נ ארײן
ן נעזיל מיץ נאך ישטײן פאר ױעט איר
גױויס אױף דאס ליב איך אז

,ישאטין ניט גיווים טאנ,ע וועט דאס אונ
, מאטין מײן פון בירושה נאןד האפ איןד ווארום

. ומתן משא פעםטער דער איז אכום אז
,טיש צום יעצט בפךט

,קול אויפין צוא ישפילט זמר פלי
׳ אלע ׳ אלע ׳ אײך ב1ט מזל
, טאהל אײן נאך זינגען װעל איך אוג

.וכלה ההז לבבו־ד • 7 I т Г .־ “V
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 ״ מעהר טךיננןען װעל׳ין מיף אז אונ
 , פעולה ליא זײן הפהות לכל וועט

 ׳ לער ווערין וועט פלעישיל ךיא אז
 ,גדולה מלא וועךין װעלין מיר אונ
 ׳ ניונע ישטאךק ע(טאפ מיר איז ךאס אוג

 , ךעה אגיטע גיט מישכןה דיא ווארום
 , מטבע ריא גיכער כןריגען איך וועל
 , געװיס דאך איך דארף ךאס אונ
 ,אצײט מיר פאר טאקע איז הייגט אונ
 , וױיט ניט מיר פון שוין איז נליק מײן
 , לײט אזעלכע פאךט דאןז זיצק עס

 , טייש צום ךא גילאלין
 ,אצאל אן גאר געלד האבין ךאןז איך װעל
 ׳ אלע ו אלע - מיר טראגט מען שא
 ,נאךאמאל שפילטאױף זטר פלי איר אונ

♦ יכלה חתן לכבלד

ע ד נ ע

.13

--- -----------


