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ךגי $ןרה לא:ללה ״
1
פאר װאם איז מיר אזוי פינםטער מײן װעלט
אין וואס פאר אײן מזל בין איןד דא גיבאךיז
איןז בין דאןד דא נאר צום אומגליק גישטעלט
אין אגגםט צו פאר ברײנגק מײנע יאהרין
איןז וועל דאןז מיינע צרית ניט אךיבער טראגין
;נם איז דאןז גאר ניט א םברה
א1יף דעם נאמען ? ,נפןרה■
ךער נאסען הןרײנכ^» 9יר
גאר אן א שיעור
װיא הןען מיר אײן גײן טײן ?ןשיתת טײן געלט
אז אץד האב,גיט _קײןנןינד.
ווייא צו ךיא זינד
וואס טויג נןיר מיין לעבין א1יף דער װעלט .

2
אח; מײן גאט איןז פרעג נאר בײאדיר
פארשטעלט
האסטו •מיר מײן שײן
—פאר тװאס
־ ' ׳ ' ־ * ׳
* т
פאר װאפערע זינד קומט ךאם 9יר

איןז זאל זײן אזױ עליגד א1יף דער וועלט
ליבער װאלט איןז ניט גיבארין וועד־ין גאר
צו וואם האב איף גיךאךפט ךי וועלט דעתןאגק
אז איף האב ניט דער לעבט _קײן דר
ײער יעם זאל מיןז נאןז מײן ט1יט דערמאנען
פײן נאמען װעט שיין
אין תהום אוועק גיין
גישטעלט
פאר
נאר־
*.יא -א тחלום тװאס װערט
• ו : г
т
т
אז איןז האב נאר
ניט דעךלעבט כןײן ךר
וואס טויג מיר מיין לעבין א1יף ךער וועלט
3
וויא כןק איןז מײן אנגסט פאר געםין
אונ וויא כןען םיר טיין לעבק אײן גײן
אז אין• זעץ זיןזאניךער בײאטײן טיש_עסץ
אײנע אליין וױא אשטײן
איןז בין ךאןז ^טעגייק אין אײן צאךץ
וואס טויג םיר מיין פאו־מעגין טײן גוטס
אז איך בין גיגליכען צו אטרונןענים דאךץ
^ואם נןײנער וזאט פון אים כןײן גוץ
г

г

אזו־י נוץ אץז ךיר
א1י װײא צוא םיר
צו וואס האםטו דעם דאךין גישטעלט
אז איף בין גיגליכק שוים
צוא דער דארער ב1ים
װאם טױג מיר מײן לעבין א1יף דער װעלט

.,

4
אז איןד הײב ווען אן מײן לעיין באקלערין
וואס האי איןז א1יף ךער וועלט פאר אװעךר
הײבט זיןז םיר אן מײן טוה צו כןעךין
אין געזיכט ווער איןז שװאךץ וויא ךי ערד
מײן האךץ  щםיר ניט שטילין
וויא זאל מיר אײן גײן מײן לעבין
איןז זע גײא יעדער מוטער איהרע קינךעךליןז שפילין
וויא דיא פײגעלץז טוען זייא שװעבין
אוג איןז רק
וויא דער ױאלכןלאק
שטענךיק אלײן אין גיצעלט
איןז זע_קײן ?רי;ע פוט
גוטם •איז •ניט ובלוט
:

—

6

—

וואס טויג מיר מײן לעבין א1יף דער וועלט .
5

שטענךיג בץ איןז פאר חושכט  ,פאר נןלאגט
וויא זאל טיר אײן גײן מיין װעלט
איןז זע יזעדער מוטער איר נןינד איױפען ארעם טראגט
פון איר טיגעלע  ,פון איר שטײכיל זיא,קויעלט
אץז האב ךאןי אויןז דעם פאר שטאנד ךעם שכל
טיט אלע פרויען צו גלײןז
אז איןז זע פון אײן קינד אמינע  ,אשמײכיל
ױםט פון מירטךעיין אטײןז
פאר װאם קוטט טיר דאס
דראס
פאר
אזא
* т
----אז איןו זאל זעהן וןיא ;ענע קװעלט
עם פלאצט מיר מײן האךץ
פון אײן שטארץ
װאס טױג םיר מײן לעבין א1יף דער וועלט

,

6
יײא שײן איז ךיא בוים מיט איךע פרוכט
ווק זיא בליט נאר צוא דער צײט
פון איךע פירות יעךערער פאד זובט

—

7

_

אוג איר ריח העךט זיןד אױןז גאגץ וױיט
אזױ איז דיא אקה גלײןז וויא ךיא בוים
פון איהרע צװײגק שטעגךיג זיא ,קװעלט
ווען זיא זיצט זיןז אפילו אין דער הײם
אבער איר נאטען העךט זייןל־ א1יף דר װעלט
אונ מיר איז מײן ל׳עבי[ פאר שטערט
טיין גאמען.קײנער דועךט
איןז בין גלײף װיא דער שטײן איויפין פעלד
װערלןק מיןז
אונ וועמען נןען איןז
וואם טיוע מיר מײן לעבין א1יף ךער װעלט
7

אח ! װיא שלעכט איז מיר אין יערער פרט
איהר באךעכינט דאם נאר מיט איין זיבען
ווען איןז וואלט האטץ דעם ווײטיג גיהאט
דעם טעם פון אקיגד צױא געווינען
ױאלט נאןז מיןז אזיוי פיל ניט פעךויךאסין
מײן הארץ ױאלט איןז מיר ךעךמיט ױקילט
נאר א1יף מיר האט זיןז ךיא תיוכהה אױם גיגאםין
אז איןז האי אפילו ךעם ווײטיג ניט געפילט

— 15

—

איןז בארעכין טײן כ־ןלאג
אלע טאנ
אז ךיא ױנגע יאהרין האגנין זיןז שיוין גיפעלט
אונ אי־ בין געבליבען אלײן
א צוטר;קינטע בײן
וואס טויג טיר םיין לעבין אויף ךלף וועלט
8

איןז וואלט זיןד אלײן וועלין פאקרלפען
גאר איןז האב דאןז אױןז א מענשליכע געפיל
אזכןײנער וואלט נאןז מיןז ניט צעפען
וואלט איןז נאןז גע׳שוױגען שטיל׳
נאר מײגע כחות כארפין דאןז א1ים גײן
װיא זאל םיר .ניט וױיא טאן טײן האךץ
אז נאר אהאר  ,תפ ט מען מיןז שטײן
וויא זאל איןז ניט פלאצין פון שמארץ
פון ךעם נאמען שטײן
שטאךב איןז שיוין
צו קויפט טען דען .קינדער פאר געלט ?
אז איןז ךער הער דעם ווארט
שטאךב איןז או־יפען ארט

—

9

—

וואפ טויג טיר מײן לעבין אױף ךער ױעלט
9
פרן םײנע אויגין טרערין פלי׳טען
מײן ווײטיג איז מיו ךיער גריוים
וויא זאל דאם מץז ניט פערךריםען
איןז בין דאןז גיט מער וויא בלוט אונ פלײ׳ש
אח ! וויא זאל איןז אן נעטען פאר גוט
אז טײן אײגעגער חגר אויןז רעט
צאפט םיר אויןז מיק בלוט
;נר שרײט אין אײן ק1ל נעם גט
ער ט;ננעט אײן טענה
אז איןז בין ניט זײנע
^טענדיק מיט מיר ;נר קגעלט
אוג איןז דאךף דאם העךי[
איןז באגים זיןי מיט טרעךין
וואס ט1יג מיר מײן לעבין אויף דער וועלט
10
איןז מיז ךאןל מיין הארץ אויס ךײדין
איןז בין ךאןז גאר פארבײא
וויא^אל איןז זיןז פון מײן הבר שײךין

׳י

״

10

״״

אז דער לעבין איז אז1י גיטרײא
וױא זזאל איןז זיןז שײךין פון טײן אײביגער פאר
;נס דאךף דאןז ךיא האךץ צו גײן
איןי האב אפ גילעפט מיט מײן חבר אזוי פיל יאר
אונ צום ם־וף זאל אי־ בלײבין אלײן
עם ר)ען ךיא וועלט אונטער גיין
וועל איןד זיןז גיט שײךין אלײן
טיא האט דאןז אונזביידין אונטער אײן חופה גיישטעלט
פיז מײן טויט װעל איןד קוישין
דעם טבעת ןןדושין
;נר האט אונז גיבונךן ביז דער אײביגער וועלט .

ענדע
ך א געמיינע װעלט
[
איץז שטײא דא אונ לןלער
וואס איז דער מער
פיט הײגטיגער וועלט
וואם װאו מען גײט
אונ װאו מען ש^ײט

ךק מען שרײט עם פעלט
מען האךעוועט מיט שיןײס
פון נןלײן ביז גרוים
אק היץ אונ אין כןעלט
אונ פון אלע מלאכ1ת
איז אין.יקעשענע כןדחוית
גװאלד ברידעו װאו נעמט מען געלט
2
ךער מעגש לגר רייסט ל)ריעה
מיט שװערע עמיה
׳ער וויל זיןד לעבין בשלוה
זוכט צוא געפינען
זײן בתיט צואפעךךינען
נאר ניט אן צוא קימען צוא דעם מלוה
<נס איז ךאןז אבער ניט אסבךה
מען וויל דאןז לעבין וויא ךער שרךת
מיט פעךגעניגק זיצען אײ ייצעלט
ךעךיבער איז שלעכט ךיא צײט
פאר אוגז ארעמע ילײט
גװאלד ברידער װאו נעמט מען געלט
1

-

1
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3

מען וויל זיןל־ גלײכען
צוא דעם כײכען
מען איז אלעס דעם גביר םקגא
חאץ אײן משכיון צױא לײגען
גאר ךיא מאךע ניט פאר בײגען
מען איז אלעם דעם יצר הרע טהנה
 щאיז אבער שװער וױא אײזען
טען כןק דאס ניט דעתוײזען
ךער כלות האט ךיא װעג פאךשטעלט
 щאיז צרות וױא האלץ
מען טוז דאןז זײן שטאלץ
גוואלד ברידער װאו נעמט מען געלט
4
אז מען זעט ךיא גביךין
גײןןנךיק שפאצירין
וױא זײא גײען גיכןלײךעט נאןז דעם זורנאל
מען וויל אויןז האבין דיא וויגאדע
אנטאן אזא מאדע
חא״ן ארבעטין מיט ךער גאל

13

—

—

.מען _לײט האץ אויף איין וואכער
אונ מען ק1יפט זיןי אהויט מיט אפאכער
אוג מען גײט אוג מיא ,קוועלט
אבער וויא ךיא בלוטין טױנן !יןז ?ייטין
אז מ ק דערזעהטךעם פראצעגטניק פון וףיטען
גװאלד ברידער װאו נעמט מ ק געלט
-
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'

V

Г
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אט ךעךפאר איז גי׳צלאגין דיא װעלט
אונ יעדערין <נם פעלט
װײל םען נעמט אלם איבעךין כח
מען מײגט אז ךיא גבירין איז גוט
אז ז_ײא לעבין זיןז בארוהט
נײן בריךער,ױיא דרײט אויןז גענוג רר מוח
בײא ז_ײא אויןז נעבעןז טרעפט
אז עם פלאצט פלוצלונג דער גײטעפט
אוג זײא בלײבען *טװימען אין מיטין דר װערט
אט דאטאלס איז שוין ךי הצרחה אין גאנצין
אז ךער דלות הייבט אן צוא טאנצין
גװאלד ברידער װאו נעמט טען געלט
•

ן

ן •
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דער םוחר דער гגרױםער
האץ ;נר איז אײן עו׳טר
ךךײט אים אױןד ךיא זקאפ
?.ר מוז אײנקופין זיין םחיורה
חאץ ;גר האט מיורא
טאטער פאלט פון מקה אראפ
אבער אז ?גר חאפט ךעם ק1נה ארײו
ךעט ער אים אײן
עך זיצט מיט אים אונ נןגעלט
.ער מה לײזען וריא ;נר כןאן
ווײל עם איז א1יןז קוךץ אין םטאן
גװאלד ברידער װאו נעמט מען געלט
г

”

V

V

7

ךער פךיכןאשציק ;^ר פירט זיךי גרוים
מיט פי׳ט אונ מיט פלײע
ךיא װײבעלע זײנע זיא שײנט
;נר מאכט בײא זיןי איין התר
$ז ךער רעכענונג וועט זײן שפעטער
ןמגרעיילע לאםיר לעבנין טיין פריײי־

—

—

15

אןער וויא טוט״ער זיןז געמע; דעם לעןץ
ב?נת<נר דארף דעם םיוהר חשנון אפ געבץ
;נם איז צר 1ת או־פין פוד אז ?נס פעלט
ךער םיוהר ער רײםט אים דיא אויגין
אז ;נר וואלטהאבין וואלט ערנעבקז ךעךלײױן
נעמט מ ק געלט
ברידער װאו ••• :
גװאלד V • :
• : -
8

דער גימײנער ער דרײט זיןז דעם מ 1ח
מיט גאר דעם פח
זײנע קינךער גהים ארטיג צו פירען
<גר לערינט זײא אין ךיא הלאםק
זײא זאלין זײן געלאםין
אז זײא זאלין כןאכען דאכןטאךיע םטודיךען
<נר כןאן דאם אפער גיט א1ים פירען
אזוי וויא ךיא גייךין
איױף רןאגצענײע ;נם נעןקד פעלט
אזיוי בלײבט זײן לןיגד א הױנןער
לןײן דאלןטער _ ,קײן אפטײקער
גװאלד בריךער װאו נעמט טען געלט
•
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ךער אבעװאטעל אליין
ער לעבט איויך געמײן
;נר  щזיןד אויןז גיט געבין.קײן עצדי
?נם נןאן אים ניט שטײען
?גר מ־ז אויןז נעבעןי ליױנן
;נם שטײעט ניט ךיא חלה איויף הטוציא
טען דאךף דאןז לןלעפין מיט אבאױעם
ךיא זאלען מלט ךיא םטאלאװאייעם
אונ ךיא פאדלאגע אק דאמעס גימעלט
ראםחאד
גרעםער דער
עם •איז
т :
י־
V:
פריחאד
דער
•װיא
ן • т
V
גװאלד ברידער װאו געמט מען געלט
V

י

V

V

10

ךיא כלי זמר זײא ^זפילען
וויא פיל זייא ווילען
אפער פון דעם שפילען וועךין זײא ניט זאט
 .זײא וואלטין לעבין נישט זקשה
פרן זײער פרגםה
צז זײא וואלטין אפטער חתונת גיהאט
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?נם איז אבער זײא אין האלז אגןנאכק
ךיא ספירה טיט ךיא דרייא וואכין
ךאס פאר אוםעךט ױיא זיױןר וועלט
אויף זײא איז אגריױםער רחמנות
זײא פאסטין אפט א 1י -א תענית
גװאלד בדידער װאו נעמט מען געלט
X
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דער בדחן ;גר זאגט
וויא פיל זײן פה טראגט
כךי דעם עולם זאל ניפעלין
;נר זינגט לידער זײןןף פיין
וואם ה,ען נאר *טענער ניט זיין
ךיא מהותנים זײא זיצען אונ קוועלין
אבער וואם איז דיא פעולה פון זײן זאנין
אז בײא אים איז נעביך פוםט ךער מאנין
פאר הונגער ;יר נעביןז גישיװעלט
נאר .ער מוז זיןז פליי־םין פאר ךיא מח־תגים
דאךף נעביןז ךיא מװמנים
דױילע
גוואלד ברידער װאו געמט מען געלט •

1

אין אלע לענךער אוג .ק אנ ט ק
פון ווײטען  ,פון נאענטען
העךט מען אײן טװיעריגע לידעלע
דאס זיננט ךער איךעלע
העו־ט נאר וױא ;נר שרײט
פון אלאנגע צײט
ױאס האב איך גיטאן פאר פםלניות
וואס מען טוט מיר אזוי
ווינד אונ ווײא
נאר אן רחמנות
2

?נר ווײנט מיט אביטערע ד׳איץ
פאר וואם האב אי[־_קײן ת ה
*<ר עזרײט פון שםאךץ
מען הערט איהם ניט צוא
אח ! פאר װאס

קומט מיר דאע
צץא זײן פאר האםין פון אלע נאצײאנעס
מען גןרײנקט ךאןד מיר
גארי אהן אײן ^יע װ
ןאר אהן רחמנות
з

?ןר טענט דאןד נעבעןד אײן אמתע 7 п д в
וואס האב איך ךא פאר א מזןשה רע פאר שפילט
איןז פאר נעם ניט.קײנעם  ,איך היט נאר מײנע
וואס וועךט דערכ_עסא1יףמיר ניט גי׳טטילט
פרעג נאר  ,פארוואסערעזינד
זאל איןז דא זײן אזױ .פאר האסיו־
פאר וואסערע מעשים האפ איך ךאם פאר דינט
מיא זאל מיך זיךלק אין ךיא גאםין
אהן נשרנות
אהן דהמנות
4

צײט ךיא .וועלט ישטײט  ,איז ךער איד אין גלי־ח

—
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בא פר?ג'ן  ,האב איך געדינט אין מצרים
ני־נאטין ךיא לײם  ,מיט ניווײן  ,מיט ־ילל 1ת
דעם טעם ױדיינק איןי נאך _עד היום
אז פלעגט ךיא צאל פון .דיא ציגיל ניט םטײק
גןלעג.ט שײם וועךין א נלןלאג  ,א גיווײן ,
מײנע .קינדער פלעגין פאר מיר אטווײעצייק
פאר םיױערט זײא אן ישטאט דעם שטײן
גוואלד וואס איז ךאס ;יווען פאר א רצחגות
צוא מוט שק אײן.קינד
פאר מײנע זינד
אהן רחמנ 1ת
тגאר
I т
-

* Т

5

דער אידעלע יןלאגט , ,יער עזרײט אפין קול
מען האט מיןי געךךירןט אלע מאהל
זא נןיל צריות האב איך שײן געליטין
אין שפניע  ,האט מען מיך גיברענט  ,אונ גישגיטין

6
ךיא איךען זײגען פץ ן א ך ט ק אנטלאגןין

—

21

—

זיך בישטעלט איין אךט אין פױלין
גימײנט גאט װעט זײא מער ניט שטראפין
זיי^רע װאונדין פאר הײלען
בעשיךמען אויף לאננע צײט
זײער לעבין ךאטיךק
/יף?זט פלוצל־ננ פרענט מען  ,וואם ביסטו פאר א לײט
ווער האט דיןד גיברא?ט א הער צ־א פיךין
יעדעךער '^רײט צוא מיר  /ןיד ,
זנם איז ע1מוציג רײן וויד
איך זערטראג מיט סבלנות
איך #וןײג ישײן צוא
מיט גרױס ח ה
דאןד יהאט מען.קײן רחמנוית
7

דעם איךעלע איז מען מבזה אן א ישיעוו•
 щאיז שווער צוא טךאגין
אח ! מײן גאט ^ ,ענטפער שײן מיף
וויא לאנג וועסט־ מיך נאך ישלאגין
שטענדינ ?ץ איך נאך צום אומנליק גישטעלט

—
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זעה נאר וויא נרױס איז מײן נןלאנ
איןד זעה גיט ךיא לילטיגע וועלט
שטענדיג איז פינצטער מײן טאנ«
אץי בץ שטענךיג פאר ’שמאכט פון תאנעת
איך בעט נאר ךיר
?גנטפער שײן מיר
אונ האכ איויף מיר ו־חמנות

צוא יקפיל
ון

1
'
איך ווײם מיין קינד אז ךיר איז שלעכט
אטסטאווע רײן גישרײא
דױא ביסט מײן כןינד גאנץ נירעכט
אומזיםט טוט מען דירוױיא
האלט נאר ישטאךק דעם נאמען איד
אונ היט דײנע צעהק גיבאט
לעךין  .ראווק  ,װער ניט מיד
אוג האף מיין נןינד צוא גאט
האב פאר סײנעם גאר נןײן מ־וךח

נאר זײא פרום א?נ היט דיא תורה
אונ פון אלע שונאים ןאלסטו לאכין
וואס וועלין זייא ךא מיט ךיר מאנין
אז מײן' ווילין איז ניט ךער בײא

Т

-

*

•

Т

2

גיײא פר^ן ביםט־ אין נלות גיווען
ניז האלךז אין לײם גיזעםין
איך האב מײן קיגר  ,ךאס אלעפ גיזעהען
איך ה אי נאך ניט פאר נעםין
אונ אין ־קפאגיע האט מען ךיר א1יך .גימוצעט
מיט מעשערם ,דײן פלײש גישניטין
רײנע צריות  ,האבין מיר אויך  ,דאקוצעט
דוא האשט שײן גענוג געליטין
ח א האקט מײן.קינד שונאיש סכין
נאר ױאש פ)ענען זײא מיט ךיר מאכין
אן מיר וועךט רךן ז.אך ניט ניטאן
ווער טוט וואס אן מײן ;די;יה
דוא האםט דאןי גיזעהן ךעם סויף פון ה?ו
וױא ^רי איז ניהאננען א־ױפען הליח
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3

אידעלע
זייא •ניט
אומההיג ת א • т V
• :
,עס וועט שײן.ניט לאנג גיוועךין
הער אוייף דײן לידעלע
אונ וויס אפ דײנע טךערין
מ ק װעט ישײן ךיר מער;יט איוים מײדין
א םיוף צוא ךײן שלעכטער צײט
רוא האםט שײן גאר ניט פיל צוא לײךין
דײן גליק איז שײן ניט ווײט
אלעכםנדער רער ךךיטער איז ריין.קיסעד
רחמנות אונ ייו׳שר
פול מיט
“ :־ т
^ער וועט דיך מײן קינד בגלקין פרן ךאס נײ
נאר לײף ניט פון דײן שטאט
ךין אים^רינקט  ,זײא אים געטרײא
אונ בעט פאר אים דײן גאט
г

ענו־ע
ךער נןאליךאר
התקן עצ־טך בפרוזז־ור ( א כי ת) .

איר מענטשין איהר אלע באיעכינט ךאס נאר
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וויא מיר זיינען ךא פאל נאלט אהן איץ בךענ
אױפץ לעכטען סוף  /פאל געסין מיר גאר
דא שטענדיגאויפעןווענ
שטײען
פוננןט וויא דעל אורח איויף ךער אבכניע
וואס /גל באשטעלט זײן נומער אױף א נןלײנער צייט
אזיוי זײנען סיר דא אונזער גאנצע כאגפאשיע
איויף א נןלײנער ווײלע איז דער מענטץ דא א לניט
וויא ךער שטן איויפין וואנט װאפ וועךט ניט ניא?ט
ווײלע _.ער ווערט פאר 'שװאונךק אין אײן אוייגין בליק
 ,אזױ האט רעם מענטשינם לעפין .גןיין מאכט
גליכןליןו  ,רא רופט מען איהם .צױא ריק
ךא לעפט
;נל פאר ברײננט נאר זײן לעבין ךא
װיא א 'שעה
לײפט פאר בײא
אונ איויף ז_ײן םוף פאר נןלערט ;זר ניט
כל זמן ןגל  4האט אפעטיט .
כ־ןעךפער צואמאכין זאט
נאר זיײן
אונ אזיף ד־ער לעןיטער שעה פאר געסטער נאר
פשט
דעם
אונ тראס ־פאר שטײט ער ניט
 :־
« ׳
אז ךיא װעלט איז א ר^אלידאר
״

־

ו
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זעד׳ט ינאר וויא יענער סנןואדאייעט נאפראסנע
ווער  оцפאר ברײנגט.זיין לעכין אין הבל הבלים
דינע כיםזןלע יאהיין ךיא נץשצאפנע
זײא לויפין פאר בייא פונהןט וויא א חל־יפ
^ער האט זיך נאןי ניט צײט ארום צו־ א ז ע ה ק
אין וואם פאר אײן לאגע /יר שטײט
וועדט  1ут־עזײן נעבאך גיהאפט אין פלען
פלוצלונג נאר אום נעךיקטער הייד
ײר וואלט ישײן דאמאלס זײן פאר מעגין אפ נעכין
מען זאל איהם נאר זײן לענין ראטייען
;נר ׳שרײט שײן םײן גאט  ,לאז מיך נאר לעבין
איך וועל מיך ־ש״ן דא ארענטליך פירען
וויץט אונ שרײט נאט איז ױרעכט
איןד האב נאךעם געפיךט זײער שלע?ט
ב_עת ךער חלף ליגט א1יפין האלךז
ךאמאלם וױל ^ער הךטה האבין א1יף אלץ
יעם העלפט אים אבר ניט זײן גיװײן זײנע טךערין
מען וויל ניט שיעקען נאך ניט א1יף א האר
מ ק לאגט דזא האסט גיךאךפט פריער פר כןלעדין
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אז ךיא וועלט איז א נןאלייאר
з
רעם נכיר דעם עושר איז דא זיױנר גוט
יער פאר ברײננט דא זײן לעבין אין פאר נענינען
זײן.קאפיטאל איז גריוים יער לעבט .זיך בארוט
וואס זײן הארץ נילוקט ,נ,ען יער אלץ נןךיגץ
זײן לעיין
אין מ«;קע טי״אטער פאר ברײנגט
אןייף ךער לעצטעו־ שעה וױלײ ער;יט פאר,קלערין
פון זײן חלק ךעם צװײטין וויל ,ער ניט געבין
 Vיעס כןימערט אים גאר ניט דעם צוױיטיגם טרערין
אז ךער ארימאן קוםט צוא אים צוא נײן
אונ שטעלט זיך א נידער בײא זײן טיהר
ניט ?גר א געשרײא וויא לאנג וועםטו שטײן
אײן מאל אין חוךש  ,מער גײט מעץ ניט צו מיר
מײנט אז^ר האט נעלט אן א צאהל
װעט איהם ישײן זײן נוט אלע מאהל
פאר ךעם ארימאן .קימעךט איהם ניט
וואם  -ц/נןאלט פאר זײנע טדיט
/גם איז אבער פאראן א אויג וואס ;עט פון וױיטץ
וױא דער םענטיש פאשירט זיך נאר

ךר מענש דאךף פר נןלערין אין רי בעסטע צײטין
אז ך א וועלט איז א .קאליךאי
4
ווען דער גכיר וואלט גאר גאךעכענען ךעם פלאן
אונ,ער וואלט פאר ׳שטײן ריבטיג דעם אופען
וויא טײער ,ער דארף האלטען דעם אוץטאן
ר щ %איהם פון ט־ויט איויך אויס ק 1יפק
אז יער וואלט נאר זײן ווייג^יג שפיךין
אונ יער ױאלט איהם דער האלטין זײן לענין
וואלט ?נר דאןד ;יך אין גאנצען ךאטירען
ראףסין וואלט מען אים מיט פריצענט אפ געבין
אבער מיט וואם וועט דער ;ביר קומען א הין
אז ;נר פאר בךײננט נאר אין פאר גיניגץ זײן לעבין
אונ דעם אריטאן האט [/ר פײנט וויא א שפין
יץ ארעטען ברוךער וויל.ער אוייך נישט נעבין«
ןעהעט נאר צוא פאד זארגין פאד זיך אלײן
אז ;נם זאל איהם זײן וויגאדע ךער גײן
ךיא גוטע לןאפייע מיט ךעם זיסען טײא
ן אס איז זײן גאנצער לאטערײא
״ר דעהעט נאר דער ווײזין ךיא בעסטע מאבלים

—
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אונ אין דעם ךענטין.עילן איז ;גר בלינד סטאר
ч/־ פאר געסט אז זײן לעבין איז נאר א חלום
אז ךיא וועלט איז >ן כןאלידאר
&
יעךער מענש ךאךף ןאנןלערין ךעם סיוף פיץ ןער וועלט
דעם פונדאמענט פון איהר אױף ױאס זיא שטיייט
מען דאךף ברעכענען אז ךי טיױער האט רףנער גיפעלט
וױא שלעכט איז יענעם ווער״עם האט ניישט פאר גרײט
בעת ^ער קומט א הין אױף ײענעם עולם״
אונ מען פךענט איהט װאם האסטו מיט גיבראקט
דאמאלס בלײןט ?ч״ שטײן וױא דער לײמענער גולם
וואס זאל יער ,ענטפעדין אז יער איז פאד ש מאטי
.ער ווייגט ? ,נר ׳שרײט נעבאך א־ויפין קויל י
אין הבל הבלים האכ איך םײן לענין פאר בראכבו
?גר בעט כחמים מען זאל איהם בע־שאפין נאך א מאל
/נר וועט פאר ריכטין װאם ,ער האט.קאלײע געסאכט
זןר שרײט אונ וױינט טיט הײםע טרעיין
אז גאט זאל איהם נאר צוא העךץ
אוג זאל איהם פאר געבין אויף זײנע זינד
דואס זער האט או״ף 1ײן לעפין פאר ךיגט

—
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אכער ךאךטין נאצאלט טען ג־אר יעדער ווארט
ךאןטין איז פר שךיגין יעךער טאג  ,יעדער יאהר
מ ק זענטפעךט רו האםט גידר?ט בךעבענען ךאךט
אז ךיא װעלט איז א _קאליךאר
6
נאר;ענעם שעצט גלינוליף וועל יעס לעבט מיט א רעכץ
אונ בארעכינט ;ערער זאןד מיט א נענןיל
זיץ רעכטע וועג זעהעט יער ניט צוא פאר ברעכען
ער ד׳גהעט זיןד נאר צוא היטין פון דער פאלשער ציל
לערנען אונ ראוונען  ,ךאס איז זײן גי־שעפ :ט
?יר זעהעט נאר פאר זארגען איויף דער לעצטער מינוט
אונ /ו ען ^עס איהם חלילה אײן אוטנליק כךעג־ט
ךאם אויך אן פאר נ־ט
נעמט
אז/ער/עהעט פון ךעם צווײטין א הףמע אוױיע
גיט זער איהם באלר פון ךאס לע?טע אוועק
דר מיט מחײה
אונ זיק אײגענעם ,קעךפער איז
פילט אז  •ц/האט אױף זיך.קײן פלעק
ווען
;נר זעהעטנאר פאר גךײטין זיך שפײז אויפין װעג
דערוף ־קטראראייעט ^ער אלע זײנע טעג
ןגר יקטארעט זיןד וויא װײט ^ער <ןאן•

אז ״ער זאל ל,ענק זיצען א׳יבי[ אה;
;ןר לעךינט יום ולילה  ,זער של א פ ט/י ט ?מעט
יער זעהעט נאר צ־א מאכין זײן ’ נשטה נ־לאר
ווארום ?גר וױיס ריבטיג א קיךאט ז
א? דיא װעלט איז א .קאלידאר

ענדע
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אזהרה
איך בין מזהיר ומודיע אלע מדפיפים אונ מוכר־
םפרים הן אין וױלגא אדער װארשא אויך נאך אנדערע ,
שטעט טיא זאל גיט דער װעגין עובר זײן על דת
התורה ועל חוקי הממשלה יר״ה אונ איבער צוא
י־רוקין דיא לידער אן מײן ידיעה דען איך װעל גױויפ
ניט שוױיגין אונ יעגער ױעט באשטראפט װערין
כפי הזקאן .

המהבר♦

