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הלוי(. יהודה רי )פון

ט ײנקם ^ער רײגע.קינךערי נאך אויןי ב  , ציק מו

ײטע און צוױיהטע , זײ ווי שפר  ■ בײניןען ׳ צו

ר פון גײ ווי ׳ יך1א ווילסט  ? ?עקומען גרום ליעבען א , ךי

טו ךא אפ ם ה ם א ו איל ת  !װײטע און נאהענ^ע פרץ ?

ט , געײאכ־עהגט דורות־לא?ג האך^ען אין  איהם ^ךאג

ת און דוךן־.ימים ׳ אלע.עכןען;ועלט פון רו ב ך  , מ

קינל אײן עזױס אין ךיר צו  אײנער , דײנם עלענד.

 ,חךםון דײן טױ ווי / װאס.זאפעךאן / די פון

ע די ל ם ע ק .ענדי?.ע3?רע ?)יט עלג3 פל ך ה ע ל  ט

ר אין אוןקזטאךבען ע ע פלעקוד ל ט עפ עךלי טע״. פ ײנק  איןפעךב

ט .״ י ךיר צו צילוט מיןד אכ ע ת דײנע אויף בי בו ר  חו

עד׳ כטאײלע,;נא דײן איך בין ײן;אםער־לי  ד

ט ארץ ^ ער דײן נאר מיר זיך חלו ען-וו על ט ש ענ ארג  אץי ק

הארפע״. נאלטי״גאל׳.לײן.קליננקך;נע לײן
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ר צו ציהט מיןי  ;ענע,.עךטער׳ נאןי געלוט־אוים האלץ מײן ;ךי

ב ךי װאו ט זיך האב:ען ת$1 ענ ^ ע ב ט . ם׳ מי אכי  מל

שעפער וואר.ױין ^ערוהט׳ האט שכינה די װאו  ?ע

ע ײנ טל א  לףיליגע׳;עעפע?ט די טלערען׳ ה

שע ױיל> א^קעגען  ש^רים, הילעל

ה׳ ניט און װן ך ניט װאו ען- לבנ ר ע ש  ש

ר האט ז.עלבםט נאט׳ם.עהךע ט ךי ת ש ע  .גלאלן״. מיט ב

 יאךשען- מײן.זעלע זיך ואל אויםגיסען .אז גאר< איך

פלענ װאו אל א ם׳  ;יםען לןי גענאד גאט׳ם אין גײלט גאט׳ם מ

ער אויסרערלעהלטע׳ רישע אויף ט  !ציי־ז מו

 האךץ מײן איןל־ רךאלט שטיקעךװײז * ? פליגעל &ען נעהמט װאו

עלג לײנע צעוױשען וױיט װײט  פערטראגען, ב

עלה צו צולגפאלען כ׳װאלט ײן.  .געקושט0י1א .כ׳וואלט ל

ץלעלע פום־־טלעט-לעלעם לעךעץ איהר װןךער׳ שטי ע  ן

ט און על אןך עוו ^ אפט און טאג אץל־ װאלט או  נ

ר א - נאקעטער א ע ^ אלפי ע ב דלנ ף.  ׳ חרךבו־ת אוי

װאלט ם אױסגעמאסטען שטענןעז םײן טיט כ׳ לי ב ק ע. ל  , א

ט לײן מיט מדדלופ ש  ׳ אנגעאטהעשט זיןי נ

 , שטויב זיסען לײן אין אײנגעוױלןעלט זיןי

ד צום בױ ץ ל ױץט װעלען ב ךבן דײן פעו  צױן״, ,חו

אר שײן ךי צי.קען  —ױין זים י;ען1א טײנע פ

ען אז אל עך צ אל ם דײנע פיקען שוו ך ע ךל , א



ק פן ף1א לעבען ®ען צי ט י על װ ר. ע  - צוגעך,ן און ך

ױדטע ךײנע עזלעפען נאם־הינד ווי  לײבעז•♦« ט

ס ׳ ווײלע אײן אפ לאז ,ןענרג  : ^רויער פוץ ם

ל אױ האךץ מײן פו ך ע ר מיט אין ט ךי ל ע ק ב ך ע  ־ פ
האב ע שױם ךײן ןיןי אין אײנ;עואפט כ׳ ײג טל  הײווען.״ מי

ל אײן וױל איןי ו גענרג ק... און ן.עך,ן ם1ח ב ך א ט  לז

ט $טראוך,ל אײן נור ׳ גאט גו־ױםער א׳ ׳ זעהן כ׳וויל ?  ׳ ל'

ן י^נעם פון לי?ט עזטראהל אײן נור ע ר ע ט ^ ת א  / ם

ף וואס ך א אל א מװ װאם ׳ ד על נאןי מ  לי?טיג און ל

 ׳ הימעל פלױען צױג׳ם אויף אנצינךען זיך

 «ЛЗЛЭГ טיט ױ .עפךישען3 און בענץ.ען

 כאןד זעל,ן מיןר לאז חלוים זיםען אײן ,גענרג

ף1א ^זמײבעל א טיט אויםגעךין און ליפען... ךי י

ביאליק« נ, ח.
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פרעמד. ךער אץ

 װאלר■ פךעפורען ארוםאין געה איך

 איז_קאלט- מיר נאל זון■ ךי לײכט עט
 נעואנג מײן איןיי וױל זיננען

■' וױעךער־קלאנג אהן פעךשטוטט וועךט

 וועלט׳ ליעבע פרײע _קײן איז ?גם

 פעלד• פרעמךע ךאם בליהט ארן נרץט ?נם

ם א ר״ם איןי  שיױםי אין לעג און פלו
• יז1ר פרעמךע ךי שטעכט מ־ך אך

פרץ♦ Ь י.

—  в —



 ךעךװײטעךט. נם נרייםק דעם פרן
 ווילד■ שלאנען הװאליעם ךי װאו

 אטו׳ױנךלןעפעל׳ גט;ל־ ?נתע׳ן

פיהלט. >גם ךאןי

 חװאליעם;אנען שטאלצע ךי ווען

 גאלאפ■-- מעכט־גען א אין

 מיױערקעפעל ,קלי־נע ךאם ארן

אב... >ננטפעךט

 ?!'װאךצעלנ« װאו ךאךט, פון פאלקי פרן וױיט

 שטאםי ברײטער ןײן זאפט מיט פול

 י׳נךר,עפעל1מ ךאם וױ איךי שפיר

י_ם... ךעם צו

 דיופק• דער פאלק פון פאלט צי שטײגטי

 מוטד״ זײן פאלט צי שטאלץי זײן וואנןםט

 איבער׳ ט חזך נשמה מײן

קוהוט.״ וואם

 שטךעןען זײן ךענכןעןי-פון פוןזײן
םט מײן דוךך ציטערט  ■ שטראהל דער בת

 נלות־לעבען דאט לעפ איך און

כלל״. ךעם פון
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ם  ליעד פוינ

זומער־נאכט״ ״א

 פ־נםשער א־ז נאכט די שט־ל. איז נאבט ךי
 בעי־עקט איז שאטענם שוואךצע מיט

 שלאפען; נערטנעך ךי ט־יך♦ שטילער ךער
 שמעקט .עם נךאז; פרישע טיט װעהט >נם

 בלומעץ; מיט און שוואמען מ־ט וואלד פון

 אין.קיסל• פריש און רײןי איז לופט ךי
 פריעדען׳ שטילען א־ן ר־הט א־ן שלאפט אל׳ן
 וואטער־מיהל אלטער ךער פון נאר

 שטימען; ז־םע ל־עבעי צװײ איןד־ הער
 דאךט; וואהנען טוייפען װנגע צווײ

 רזה־נ ןױ ויןי״. האלךזען װארנןעןי זײ
אךטז.♦. שט־לען אויףזײער זײ איז
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 װעךבע אניאלטע אדוין. געה איןי
 פלעג; גלינעם שטילעןי אלפין שטעהט

 דובל מײן איז זי פלײנדי מײן איד ױ

 טעג. טרלעריגע מײנע אין

 צװײגעןי אלטע ךי ליעב ױינק מיר

 אראבי טללעליג העננען װאפ

 אניאפל בײ פעלצײטען וױ נלײך

 לןאפ. טרלעךיגען פון האר ךי

 ;וױנלפע אלטע ךי ליעפ מיל א־ז זי

 איהלי אונטעל אײנזאם א־ך זיץ אפט
 צװײגעןי מיט.די »יך פעךעלןט זי ארן

ה ױםע א אלם גיםט  מיל, איױף ת
 מײז.קלאצקעם ציטעךסטו וואם־ושע פאל

 שלעקז א־ן פײן׳ א־ן האךץ מײן,.עלע:ד
 —פילךעל טליױעליגע אלטע ךי

. אוױעק מ־לי פון אװעק געהט אחי . . ! 
 טלאנען א־יפינ !מײנע ?לילעל נײן■

 ;שװעלען;אןי נללפען מײן א־ןי מוז

 :פףיעךען תה■.קײן כןײן מיל פאל ניטא

 נאןי... לעפען פילךעל אלטע די

 ךלימע? שטילען אין ללאףי טיעפען אין

 לאנד ליעפעם וױיטעםי א יף1א עזטעהט

 ךעמפעםי גלציסע היױכע אלטע מ־ט
.וואנד אנ׳אלטעל פײ וואקםען וואם . .

 פית־המקדש. פון וואנד יענעל בײ

 . ?זטעהן נעפליפען אמז פאל איז וואם

 ן1מצכהי_א.זפל א וױ

♦נעווען אמאל א־ז וואפ ךעםי פון , ,



 ,קבךים ךי זעדז איך פעלד. ךאם זעה א־ך

 נליקי דאשאלטע קיליענט װעלכע אין
 װעלכע פאר פךײדי און מוטה און ,קראפט ךי

.צװ־יק װענ ניטא.קײן א־ו עם׳ . , 
בוי באךנ פרן  ה נ ש פ ה ש א ר פון נ

 ׳ מאן גרױער יכער1ה א אױף שטעהט

עפק א קלאני א ךזער איך  ו יאמער טי

 וואן ביז ׳.לטארקערנאט דו װאןי .ביז

 שטורם׳ א וױנדי א איױף ז־ך היױבט ?נש

.געשךײ. א יאמער א נעהט >נש . 
 בתמען. רוישעץ ךעמבעם יםע1גר ךי

- אי־ף.ױי דך בלעײק צװײגען ךי /

ט וואנד אלטער ךער פרן און מ  נעהן ט

,שטעיץ טיעפען נריױםען׳ פזן א.קלאג . , 

 אושנליקי אלטעם ת אײן• שלאף א־ין שלאף

.ליערץ׳, פעײאמערט מײן צו ריה ױב .

פרוג ש.
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״םפירה״. ליעד פונ׳ם т * : ״ :

 —שבריםי א תר»נהי א תקי^הי ציטעךעע א

 גוסטי ױדישער לער אצונךעד א־ז דאם אט
 קבריםי צי נװ־געפיהלק ךעךװעקט װאם נוםטי א

ברוםט. שטאהלענע א צערשמעטעל־ט װאם • «םט א

 אנךנהי ױנלהי א לעני■ אדזפלה

 מוןיק. בעםטע ױ-ךישע די איז ךאם אט
 הײליגערבשמים־מךעה זײן א-ן זײטדאךט

נליק. זײן און פרײד זײן נעװאךען א־ז פעךשטעךט

 צוריבען צערשמעטערטי טעמפעל זײן אין זײט און
 נאר איז כלי־זמר. ויםטע די האט פײ;ד זײן

 געבליבעןי פר1ש רןלענליכעה ךער ױךעל ךעם

.״אהר א אײנמאל חל־פעט;אר וועלכען;נר יף1א . ,

ראוענפעלה מאריס



חוב♦ ניט־בעצאהלטער מײן

 כמארע א ווי קאפז מ־ין יף1א הײננט ?גם

 ן אומה מ־ין י גו־ךל פינםטעײע■־ דײן

 . זיך פןעדןר איך װאו אן מיך נלאצען ?נס

שטומע... ךי איױגען ךײנע פעךװײגט

 ׳ קישען אויףמײן נאכט פײ איןי זעה זײ

 ;שלוטער פ־עבער־צוךיםענעם אין

 , פינםטער ךער אין יט1אר שווימען זײ

מיר... אתם אוננל־ק פרן שטעךען ווי

 לעפענם־נעטימעל אין איןי זרך און

 פעךטײבען. צו נאכט פון ת1מחשב

 אויגק, ךי נליהען און פךיהען מיך

ה זיןירךן מקען ארן .?גךליױבען ניט ת . .

 בי־זער א פארװאורף א דאם א־ז צי

 נשמהל- פולע טײן מוםריט וואפ

 מיך מאהונט שלאכט־חף׳װאם א ךאם א־ז צי

מלדומה?- פון פפליכט מיץ צאהלען צו

 יםערי1גך א ךיר בעל־חוב א בין א־ןי

 געךען װאלט פאלק-און אךימעם מײן

עבען- ךיר פעךטענען נאנצעם מײן  נ

.טךעהרק ווי ניט מעך,ר אבער כ׳פעןמאג . .

יהואש.
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♦ שטעךעץ און ואמד

• שטערען ךי גלקצען ?נם ; לבנה ךי שײנט עס

טהאל... יף1א און בעךג יף1א שװעפט נאכט ךי

 אפען״ מיר פאר־ ליענט ביכעלע אלטיטשקע ךאם

מאל. טויזענךער לײען?נש .?נם לײען איך

װעךטערי טײעךע הײליניע ךי לייען אץז

וועו ״איך שטימע: א זיך הערט מיר —̂י

 .הימעל אין שטעךען ךי וױ זיין וועםט דו פאלקי מײן

.מער פונ׳מ פךעג איױפין זאמד ווי .״ .

פעךפאלען ניט װעךט _עם עולפ! של 1נ1ךפ

ךן ךײנע פוין תנ חו ט ב וואךט* אײנציגעם ה

■ ווילען הײלינער ךײן װערען מוז מקױם
ף1א , צ־יט זײן אין קומט אל׳ן ארט. זײן י

געװארען- מקױם טאקי שוין איז אײנש און

: נעווים איך ווײם ךאם . איך פ־הל ךאם

 • הפקר אױ װאש . זאמד ווי געוואךען זענען מיר

פיס... די מיט טרעט .עךעךער1; װאש

, שטײנער וױ ארן זאמד ווי . אמת י נאטענױ ׳ ;א
שפאט... אויף און שאנד אויף צעװאךפען און צושפךײט

- ךןלארע . ליכטי;ע ךי י שטערען ךי אבער . נו
ענק װאו—שטעי־ען ךי י שטערען ךי ?!... גאט (זיי ז

פלוג. ש.
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י_ם. פון בוױם או־פץ

 , שטוךם געפעדךליכער ךער וויכד■ שךענןליכער ךער

 מעער; או־יפין שיף א מיט ךא־ט זיך ראנגעלט ?נר

 יםירים מ״ט זי און צוברעכעןי ך וױל ?נר
עזווער. קךעכצענדיג טיעפעניש, אלע דוךך שנײךט

 ציטערטי >נר זענעלי ךער מאשט־ביױמ. ךער .עשטךעשטשעט

-טיעף כווךאידיג א־ו וואשער ר'ױשענךער ךער ; 

 פעלביטעךט שטרײטען צארעןי.עם מיט .עם״קעמפפען

ש־ף. ךער מ־ט וױנד ךער לעבען יף1א ארן יךט1ט יף1א

 שטעלעןי ז־ןי ן־ הוז אט לענעןי ז־ןי זי מוז אט

 —יס.1פאךא טרײבט.עם אט צװ־יקאיהר. ?נם טרײבט אט

 וועלען׳ ךי בײ ש״ף ךי א־צטער איז שפילכעל א
יפ.1א זי שפײען זײ אײן-און זי שלינגען זײ
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;לזוואליעס ױןי היױבען און.עם ליאךעמטדץנרים■ >נם

 יל1נר מ־ט און >צךעק מיט פילךערט עפ־ הולטעט,

 אלעם. אומטרײמען וויל נזלן׳ ךער שטוךעם. ךער

מויל. פערשלאםענע זײן ם.עפענט־אויף1תה ךער

 ,בעטען אײן זיך העךט ,עם זיפצען. זיך העךען ?נם

 יט•1נ ךי שךעקליך םיאיז פפנה. ךי ים1גר םיאױ

 ךעטען׳ זאל ?ני נאט זיין בײ בעט יעךעו־ער ארן

טו־ךט. ױכעךען פרן מענשען בעפךייען.די

 וײווײפער. ןקלאנען ך־.ק;נךער...עם ךאםװײנען

 אצ־נרי מ^וךה זיןד־ איז מען ארן שךײט מען

 לײבער זעעלעןי?נפציטעךען פלאטעךען ,עם

וױנד. פעךניכטענךק ןייזען. דעם פון שרעק פאר

 מע?ער צווײ ז־צען צוױשעךךעק. אין אונטעןי ךאןי

 ;וועה מעךעםטער ךער נ־ט ריהרט ז־י חהיגי נאנ׳ן

 פלע?ער. כךין קלערען ךעטוננ׳.ןיי _קײן זוכען זײ

■ .זיי ארום שטום און זיכער זײן װאלט אלץ וױ

 עוימען■ ז־י וועלען ךי וואםער׳ ךאם לי_ארעטט .עם

 5 וױני ךער משװה מיאױגט װאיעטי>נפ >נם

 קוימען דער הץשעט עםV קעםעל■יךער. םאפעט ?גם

, אצי?ר שװײגען זײ זעהט■ צרױי. ךי אונטען ךאך

 אוינעןי ךי אין טוייךט ךעם לןאלטקײט מ־ט קוקען זײ

 געפעהךליכע.מא?ט; »טטוךעמס ךעם ניט ךיהו־ט ז־י

ען נאר אלײן האט טוידט ךער שײנטי.אז >נם  גגײצ׳ו̂י

נאכט. פינםטעךע אין און שרעק א־־ן בײךען זײ
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 הערעןי־ ךאןי ןנם אוננלי^ליכע׳-לאזט איךזר זײט .ווער

 נליטי נװאלדיגםטע ךי פעךשװײנען װאט,קענען

 טרעהרען. האבען.קײן און זיפצעןי _קײן האבען וואם

טיויךט? פון טױער שרעכןל־כען פײם אפילוי

 ? נעבארען ,קברים נאר טאקע אײך האבען .זאנטי

ארכךן^לטעךןי לאזט א״ך,ר  רןינדי ארער וױיב נ

 פעךלאךען דא װעךט א־הר ווען א־יך, כאןײ וױינען צו

1 אצינד אבנתנד קליכען:קזךע אין טיעפעןי אין

 פעךדריםעןן איהם^אל וואם ניט״קײנעם. איהר לאזט ? ײווי

 טרעהרי א לאזען צי בענרןעף װען זאל ?נר ױאפ

 פערגיםעןן בית־עיולם נאםער ךער װעט אײך װען

1 מעהר צוךיקכןעהךען וועטדא.קײנמאל אידזר ווען

 מדינהי גאר■,קײן פאטעךלאנד .קײן איך,ר האט ? >ױ

 שטובי פךײנדליכע כןײן קומעןי צו װאו הײם׳ _קײן

 שינאה _אזא ךך אין בעךזאלטען האט איהר װאם

ב פינםטערע דער א;־יף װארט און לעבען צ־ם ת ? נ

 אויבעןי ךאךט ךזימעל אין כןײנעם נאר האט .יאיהר

 ? צע־ אין זענט איהר ווען שךייען■ צו װעמען צו

 גלויפען? כןײן ניט האט איהר פאלק.נ־ט■ גאר.קײן האט איהר

אגזרז״ פאר אײך פיט איז װאם פעךלארענע.

 ,אינדען ךי בר־ויזק ?נםי אבנרונדי ךי נענצט ?גפ

 ,טראגט און>גם שיף פרן לײטערפ די כןראקען ?גם

 וױנךען, ךי פײפען >גם שטװ־עם. ךער הול;עט ;גם

געזאנט,* טךעהרען מיט האט?גנדליך אײנער און



ט בית־עולם עזוואךצער .ךער  מוטעױ. אװזער אי־;י

 נעװען ךערלןבר ניט וויענ אונזעײ איז ?נש

 גוטערי א מלאךי א }עבארען אונז האט ?נם
♦ פעךזעהן ליעבע מיט מוטער טײעךע א

 ?נרציומען מאמעי א געפעםט;.עט אונז האט .%ם

 ברופט, ױאךעמעי-פרײנךליפע צעךטליכעי א

 א־ויגען ךי אין נעקונןט קזטקדינ ארן נעקיכעלט

.נעקוםט ליעבוליך ארן אפאטער יך1א אונז האט

ק נאר י יז1ה א האבען מיר  ׳ צובראבען האט.עם מ

 • פערברענט ז״אכען הײלינםטזנ אינוערע איץ
םטע רי ען  ,קנאכעןי אין פערװאנךעלט בעטטע און לי

.הענד נעבו?ךעמג מיט פעך;אנט לעצטע ךי

 ךערקענעןי .זיך לאזט ױ א■ נד.:לא אונזער .ימען,קען

 מיעד■ װערענךינ »טלאנעןױט דוךך יאגען• דוךןי

ך ר ך ןאנךאמעןי ווילךע ת ך  פרענעןי ארן בךעכען ח

ך ך ױד. ךעם.^לעגדען פאר יךט1ט ךעם זרכען ח

 װךעןי פערוואגעלטע ױךעןי וענען מיר ״און
- יף1א האפנו?נ אהן פרײךעןי אהן און פרײ?ד אהן י ק ל  נ

 צופךיעךעף לאזט זעהטי א. ניט. פרעגט אי מעהר■ פרעגט ניט

צח־יק. צוױיטען ךעם צו לאנד אײן אונז טרײבט ?נם

 ענטלאפען. זענען מיר וואנען פון י הינצו א

 ;האבען.קײן.געלד מיר וואס ךעףפאר■ י ךזינצו א

 האפק? צו װאךטען צו איצטער אוינז בלײוןט װאט איױף

ז וועלט פינםטעךע ךי לעבען׳ ךאש נו:או טיױג וואם
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 בחמעןי צו װאם האט א.י.ך,ר װײנען, צו וואם האט ״איהר

 יךטי1ט ךעם פאר איצט זיןי שךקקען צו וואס האט איך,ר

 קוטק׳ צי װאו .ה־ים א אלע נעוויס האט איהר

ניויט• א;ײם ניט אויך אמעךיקא פון פאהךט און

 קזטײנער; ךי צו ןנלענךע׳ונלױך זענען םייר ״דאך

עךד ט- ?זענקען צי אונז שלעבט צו איז ך/ ך א ײן  א
 י אונז.קײנער איויף װאךט ?נם לײךעה. דאךי פאהךעןי מיר

■' פאךט מיר רײוען װאו א־יץי בעט איך מיר. ןנךכןלערט

 צאךען׳ מיט ברומען זאל.?נר ווינד■ ךער שטוךמען ״זאל

ך ךער רוישען נןאכעןיזאל און זיךען זאל ת  !נ

 פעןלאךעןי יוךען מ־ר זןגנען פײ װי פײ ךען
װאונד...״ ברענענדע אונזער פערלעשט נאר ים ךער

ראןעגפעלד. מאררים

—  18 -



♦ װארט לעצטע דאם т V : V т

ונביאיש(

 5 נעש;קט גאט פון אײך צו בין איך
 ;דעךקוט־כןט װערט איהר נעועהן האט ער״

 / פאלט און פוילט איהר ג־עדעהן האט ?גר

 ; אלט מעהד טאנ צו טאנ פון ווערט איהר

 האנד ךי ךך' האט אפנעלאןט און

ט- ךי דך האט יפנעלאזט1א און כ א  מ
 ךעך&אהנט אײך אן יךז האט אוןנאט

געבראכט. אײך צו מיר האט ערז און

 :אזײ נעזאנט מ־ר האט גאט און
.מעך,ר ניט לןאן אך-איןיזי ךער ״צו־שװער . . ! 

 ״1 ״א;ײ אײן האוףן זײער פון ריים נעד״

י טרעהר א אויג זײער פון ים1שים־א

— 19 —



 • ביטער און טרעהר ךי זײן זאל שווער און

 ךךעכץ׳ לעצטעו־ ךער זיין זאל הויך און

ך - וי  ציטער א טהון זאל ״עךד אז

שלעכטם״♦ ךאפ זיך פון אבטרײםלען און

 נענאננען׳ בין און נעפאל^ט האב איןױ

 ;צוטײנער מיט געווען פול א־ז ומגנ מײן
 פעךלאננען אײן און נעפיחל אײן נאר

 : בײנעד מײנע אין נעגלילזט טמנף האט

 שלאנגען.״ בײ זע;ט נעפיכ,לט.איקר האב איך

 אײך-לןײנער•,קײנער... בײ אײךי מיט און
 װעהטיג׳ אײער נעטךיבען האט מיך

 נויטינ. איז הילף מיי־ן נעמײנט האב איןר

 דואךץ: מיט גאט פון נעשטךאפט טין איך

 .יענעםי פאר קריץכןט װאם אהאךן■ האב איך
 שמאךץ פךעמךען פרן ךך קאך?ןשעטזװאס

 גיהנם... פון.יעךקם פערבךענט װעךט און

 שװער■ אײןי איז ?גס געדזעךטי האב איןז

 וױיםט און פיהלט איהר נעמײנטי איןי האב

 טךעהר אייער מיט ?זטיל זיך וואךנט און

 טרײםט■ א בעט און ד\לף א ט5זו און

.מינוטען ךי זענען טײער און . . 

ט־ נעהיאיך ״איןד  ו װאונךען הײלען יװעל5קו

 בלוטען, איך וועל אינאײנעם אײך מיט

 פערפעךען איך וועל דאךףי מען װאו און

 אבלעקען איך וועל מה׳ מען װאו און

 װאונד, אײער פון ךיפט1פ װאם בלוט■ ךאש
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 װענןען- וױינעןי בעטעןי טרײםטעןי כיװעל:
 1 נרונד צו נעהן לאזען ניט װעל און

ם-איך איןי נעהי איןי  טךײםטי א טךאג קו

 נחמדזן פון נישוךד, א טךאג איך

ײםט- פיט נאט פון נעבענשט בין א־ןי  נ

 ... נשמה מײן שענקק א-ך װעל א־יך

 בעעטיךט. מוטדו מיט נאט פון בין איך
 מיעו־« ניט וןערט און בעךג רײםט־אויפ װאפ

 צרנג׳ א נעשענקט מיר האט נאט און

 • קלו?נז-;שאךפען א ווי שאךפע■ א

 אײזקי אײן זי שטײן-א־ז זענט אילזר יב1א

 ״♦ שטאלול זי אײזען-איז זע?ט איהר אױפ

 — בעוױיזען נאר זיך װעל איך קרם׳ איך

« א מיט אויפשטעהן װעט איהר און  מאלי/

 —טהױ אײער אונטער איך שטעה איצט

 ;לשון מיץ איז אפנענומען און

ר- יף1א נאכט שוועךע א הײננט ?נם  מי

 אוייםנעלאשען, א־ז ליכט פונקימײן מײן

 שאנד׳ און שפאט בעגענענט האט מיך

 פערמאכט- טך\ר ךי מ־ר פאר האט איך,ר

 האנד נאטפ איז אבנעשטויםען ארן

אויםנעלאכט.״ איז װאךט נאטעם או-ן

 נעכןךאפען שמױן אין אײך צו איןי פין
 אײננעריקט׳ קלײךער: אל־יע און

 אײךנעבראכען פאר הע?ד די מיט כיהאב

ך הילף און ײ א ײ ך ב ײ א ר א נעזוכט.״ פ
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 יךינערי ניט■ הילף צו קומט נאר״ק־ינער

 א־ינער... אײנערי אײנערי בין איך און

 י װאנד ךי נעהעו־ט האט וזפלה מײן

 ; פעךמאכט טהיר ךי מיר פאר האט איהר

 ! ױ,אנד נאטם איז אבנעעזטיויםק און

... ! ט5יםנעלא1א איז וואךט נאטעם און

ױיסט- . אונגלירןליכע אי^ר . וױיםט נאר  ו

 טך־ײםט אײןי.קײן פאר פעהר ניט האפ איןי
 . װאךט »טךעקליך א .וואךט א האב איך

ק1ה אײך װעט וואס ב  ארט; ךעם פון י

 שיואר׳ן מאכען אײך ליכט דאם וועט וואם
 . האך׳ן אײךךאפ פעךםמיען וועט און

 ביםען ךעם אײןי פעךגיפטען יל1מ אין

 פתייט דאם א״ך מאכען ביטער און

 פערימ־אוםיען אײך דאם וועט לעפען ךאם

 טיױךט... דעם אײך געפען ניט וועט און

 !נחמה אײך_קײן'װאךט פאר ניטא

 נשמד,. מײן שוין פערברקט האב איך

 .צוךיםען. אײך מ־ט בו?ר מײן האב איך

 מופזה- מיין דךיערד אין לינט צובךאכק

 יסניםען1א נאל מײן אײך אױף װעל איןר

.בלוט מיט אײך בעשפײען וועל ארן .

 :אזיױ געזאגט מיר האט נאט און

ױי מאל לעצטע ..ךאם  !*״אױ אײן אוים ק

מאלי לעצטען צום כןךע?ץ א ניב און
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 ;טאהל און באךנ ןאל ציטעךען אז

 אוןזאנ: נאל מ־ט אן זיך ;עהפ ארן

י העי־ט טלבע/ הערט

טאנ• א נעהט עפ

 ךעכט פון זון א ים1אר לאו איך

 בעניםען- ליכט מיט וועלט ךי וועל און
 כןנעכט בלײבען װעט אלײן איהר נאר

 נעניםק«. ליכט טראפען _קײן וועט א־ן
 טעכטער׳ ארן זיהן מיט בלינךערהײט. און

 פעךם^יט ארומללפען אידזר וועט

 מײלי יזענד1ט פאר אהער. אהיןי

 שטרארזל,״ א חל£;ען בעטען■ און

 ױגלעבטעױ■ א בענענענט א-יך נאר

^עךזאפוט״♦ א־ל,ר האט קומטי איהר װאװזין

 אייצרותלעבעןימאכט. שלים־אויף א-ך

ק- איך װעל פרײד ?מים און עב  צוגי

 פעךש־מאכטי זײן װעט אלײן איהר נור
 ;בעטריבען א־ך וועל רןוואל אײער און

 טעכטער׳ און זיהן מיט טתקענע און

 ■ טהיךען.קלאפען פרעמדע אין איהר וועט

 צופאלען ךער״עךד צו פנים מיטין

 כןניהעןי ®־עמדע.קװאלען איבער און

 אלקצ־העןי חאלז אימגר ךאךשטינ און

 טךאפען... חלשעין-א בעטעןי און

 נעלע?טערי א בעגעגענט אײןי נאר

 אלע,קװאלען. פעךשלאפעז א־יך פא־
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 ג־יסטי טילדען א אראפ עױק א״ך

שט וואם  װײזט און גאטי פוין טהו־י ווי פיי

מלען- נץע צו װעג נײעם א  הי

ק ױעט א־ך,ר נאר ק ת  ,שטאיי ווי זיין ט

 טהיױ♦ פאלען װעט אײןי יף1א ניט און

 שימלען. פוילעןי אי־בינ װעט איהרו-איךר

 געבליבען פריהעױ פון נאןי םיאיז יב1א און

 גלויטען■ און געפ״הל גײםט, פון אפו?ק
 — — טךעהר הייםע א ןיפ׳ן׳ אניערנםטעף

 אברויבען. איינצינוױיז ךאם א־ך וועל

 לער בלײטען וועט דואךץ אײער און

לעבען- ארן לײב אדזן ריח. אד,ן טעם■ אהן

 צעלט. אייער װעךען װעט וױםט און

 מ״עךע. זיןײ איהר װעט או?ושלעפען און

 נןךעמךער.ןועלט א אוייף ווילד־פרעמדע
 םעוךה׳ רײכער א אויף בעטלער און

 שװעלעןי פרעמדע בײ שטעהענךינ און

 אלפךעקען זיך װאונךען ךי איהױ וועט

 איױםשטעלק, ז־י פרעמדע פאר וועט און
 אויט^טךעכןען הא?ר ציטעךינע א

 בעטלער־לשוין- אלף הילף בעטען און

 ד■ ל ע נ פאר איהר װעט ן ע ל ט ע ב р י 1 א נאר

נךאשען«. א פאר איהר װעט לעבען און

ק ךאם אײך וועט שווער אח ב ע  ווערען- ל

 אײן»צטעךען... ניט און נאכט אלאנגע
ווינד ךער פעךטראגט כןרעכץ אײער און
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 הערען... ניט גאט וױל קול אי;ער און

 יט-1נ די זײן װעט נרוים >£יךע,קליך און
 ;זינד די איז שךעלןליך־ אוין ים1נר ורי

 יט1ט ךעם לולשיען װעט איהר און

 לעטען... נא?ין איהר וועט בײנקען ארן
 געבען.״ בײךע ניט אײך װעט גאט נאר
 שמאףן״. ךער וועט.זײן װעה קליןי:קזךע און

 האךץ אײנען אימגר אפילו
 גלױבען.״ ניט מױל אײנק אי;ער װעט

 —היױבען הויבען׳ פךװוען זיך װעט איל:ר

 קאנען.ז ניט וועט טהון-און אניאטהעם

 בעגךאבען נאר קברי א איז ךאם

 לעבעדינעךהײט.״ ךאךט איהר זענט

 גיהנם פײעךרעער א איז ךאם
 - האבען ״קײנמאל ענדעי_קײן. וועט וואם

 יט...1ט א אהן ניהצם א פיא־ז נאר

5 מיר זאגט נאט און
 אךאב נעה איצט

 .טאפ א קיויף ארן הויו טעפעךם צום

 דערביי זאנ ארן ױאךף. א ?והו און
 :דזעךק זאל אז.יעךעךער היויןו- שטאךק

 "1װערען צובראבק א־חר וועט י1..אז
שרײ, ניט וױין׳ ניט מעהר׳ ניט רעד ארן

------פעךשטו^ט ווער ארן קאפז ךעם ביױג־אן

 קימט״♦ ?ןר קומט, טאג׳״ער דער נעהט ?גם

ביאליק♦ נ♦ דז.
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♦ רחטנווז האט
т ־ : - т

I.

ק מ א טי ק און בלוט ש כ ךק טיי רעה  ט

 ברײט,״ ארן טיעף פליסען < זיעךען

 איטגליק אלטער•.גרויטער אונזער
פעךעזפרײט. אונז יף1א הא?ד זײן האט

 כןלאגק■ »וטעךם וױ ךאןט- איך,ר העךט
 נעקזרײ? ךאם פון.קינךער און

 ׳ גאםען ךי אזייף ליעגען יטע1ט

נעבען״וײ.״ פאלען .קראטקע

 ת!1האט_לחמנ שוועםטער. !?ריךערי

 יט>1נ איז.די >טךעקליך און נדוים

 תכריכים. יף1א יטע1ט די גיט

!...ברויט לעבעדינע ךי גיט

II.

 :פיהלען צו ^ןוועױ ווײטען ךער פון

 געװײןי טרעהרען-פרעטד וױיטע

 ליקי3אונ* פרעמדער—אומנליק ױײטער
!?ריךער■נײן נײןי ?לוט... פרעמךעם
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 ;וועהטאנ אײן יזענד-און1ט העדצער

 ; טהיר אײן און—הײזעו יזענד1ט

 ׳ פעחקלאנטער אלע-אײן אלעי
!... מיר זענען ם1נןךאנקער;ת

 !ךחמניות האט ?זוועםטער■ טרידערי
 ■ יט1נ ךי איז עזךעלןליך או־ן נרויים

 תכריכים׳ אויף טיױטע ךי ניט

!...בריויט לעפעדינע ד־ ניט

 טךעהךען טײכען און ?לוט עזטךאמען

 שיעור״. א אהן פליעםען ױעךעןי

 ' פענםטער אין קט;קו אימת־מרח

טהיר״• אין הויננער.קלאפט דער און

 עזטךײטען׳ צו האנד אומער איז שלאף
 שמאךץ״• אוטער איז שװער און קטאךק

 ליעבע׳ און טרײםט מיט ת זעזע קום

האךץ... װך־יש הײםעם נוטעסי

 רהמניות׳ האט קזוועםטער. בו-יךער

 יט,1נ די איז שרעפןליך ארן ים1נר

 תכריכימי אויף טיױטע ךי ניט

ברויט לעפעךיגע די .ניט

פרונ♦ ש.
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א פון.ךער ט אע  ן

ט/ ׳׳?זדזיטה אד ט קז

I.

 בויךעם א אלף פעךכןךיכםטו װילד■ משװע ווילד• און
 ; אלײן פעםטעךניש אין שטעדין דאךט בלײבםט און

 יט־שךעק1ט ךער ארום איצט נאך שװעבט ךא ו פיהלםט ח
 פלינעל שווארצען א״קאלטען טיט פאכעט און

 ; ,קאפ איץ האר ךי פון וואךצלען די פריהךט און
 —לעכעו שוואךצע אלע פון ךאךטי און ךא און

 קוקען״. אויגען שטומע אײנען. אויגען■ זעה
,קדושים ךי פרן ?שמצת ךי קיקען ךאם
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 נשמותי פעךשטויסענע פעךװאנעלטע,

 ־־*נקעל א״ן ךא אע־אײנעש זיך האבען וואס
 י ?«ײײןען..♦ ךערשראקענע-־און צו^יפגעפךעסט

 נעפונען האק שאךפע ךי זײ האט אט־ךא

 טוהןי קוק א זײ קומען אט־אהערצו און

 שווארץ־אפלען זײעךע אין מאל לעצטען צום

 אפשײן• דעם םיוף ױיןןר פרן פעך׳חלגט׳נען

 ןוילךען. ךעם טויט זײער פון שךעק גאנצע דײ

 לעבען״. וױטטען זי;ער פון כחה1ת נאנצע די

 שדױטה, דער פאר טוייבען ווי ציטערינד. און

 אינ־אײנעם דאך ךעם צו זיך זײ טולען ךא

 ינען׳1א שטוימע מיט ךיר אויף לאננ קוקען ארן

 ן1לש אהן ךיך ?רענען און נור מאהנען ;ואם

 טענר״ אלטע אלץ;ענע שטיטערהײט אוןט^נהץ
 היטעל צוט ךעךגרײכט נאןי.קײנמאל.ניט האט ויאם

 :ךעךנרײכען ניט _קײנטאל ה־מעל צום וועט און
װאם?״ פאר מאל א נאך און פארױאםז וואפי ייפאר

Ц.

ז י א י ך פ א א נ ר ך ע צ י מ ע ט . י ט מ ע ט א טל ר ע רי,  די
 פינםטער, דער אין ינען1א צוגעמאכטע מיט

 אומעט/ יםען1גר פון אבנרינדען אין פעךטיעפט

 שװארצק צום הענר ךארע צוױי ויך פאר ש^ךעגלןט־אוים

 חלל אננעפילטען אנגםטען שטומע מיט

< פיננער בלינךע מיט פינםטערניש ךאם טאפט ארן
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ד- פאר.ז־ין איױםװענ זוכענךינ.ק־ין ;־ט ע ל ר  ט

 קזמער׳ן־נאקטי נרלטער ךער אלײןי ערי ם׳א־ז ̂ער■ םיאיז
 תפישד. א־; ךא פעךשלאםען זעלפשט זיך האט וואם

שפט אלײן זיך לחמנות אהז און  פעךמ

 ; לײךק ־.?טימע צרלםע איויף אײפלנע. יף1א

 בײךע■ א־יך ארוט שטאל. א־ן דא ?נר־גי-׳ן און
 ניטי רוהט און אתש עױועפט און נע־רנד. איז

 ניטנעפינען׳ װעקעל פאיזיןי.קײן און,קאן
 שכעה. שוואךצע טיױט־נלדע. א אמיךע׳

 ניטי קאןז זי זי-און װיל וױינען האךץ־לײשענד!

 ״. שװײגט ױ און טחלן נעשרײ אײן חאטש

 ,נ^רעדזרען אידזלע נןיט זיןי זי װאלנט שטיל
 ̂ןדו־ען־־ם׳ ל' א״פער פליענעל ךי פעךשפרײט

 זיך פעךנעהט ארן ארונטער נןאפ דעש פערלײנט

ן.״1לש אהץ ךך אין װײנט און וױינט. און

I I I .
 ניט זעהט רןײנער װען שטאךט, ארלשפון געה איצט

 בית־^למיןן צוש פא^עליןי. שטיל׳ זיך שלײך און

 קבליםי:ש*מיש1?ןד ?ל־שע ךי איויף זיך שטעל און
 טרעמען- ךי אראפ לאז ארן קוק, און שטעד״ און

 ׳ פעלשטײנעךט װער און
 —טרעהו א חלשיעז אוישנעהן■ זאל האלץ דײן
 ;אלנ דיין כלײבט מךבר אין שטײן א ווי טתקען נאר

 כןבליםי רײשען װעלעןי װעקוטו שלי;ען און

געכונךען- שחיטה־באנק צום נ׳אקם;_א ווי פרילען אין

— 30 —



 שטעהן• בלײבשטי מצבות ךי וױ שטוש נור
 רןדיישים. .די ךא.זענען.ן .אן קזק.זײ נעהם

 װ/קעלבער ענע נעישחט ױי ל״ענען ךא
 ין״.1ל איןי^קײן וױ טרעהרי _קײן פאריזײ ךזאשט אוץ

 פײנער■ טיױטע געקומעןי אהער פין איך

 ! מזיחל היר בעטען:_זײט מחילה אײך יפיי
 פערקעמטע. אײפ״גע איהר נאט׳ אײער ט;יחל ױיט
 חלי1מ מיר זײט לעפען פינשטערן ביטעךן׳ אייער פאר

 טריט. פינסטעךן פיטערן■ מאל צעזזן אץער פאי־

ךק מי;נע אונטער מארנען קומען איהר״װעט אז  טסי

 ל־ױן־- שאהנען און מיר׳ פײ אנקלאפען און
 !נישט האב זעהט-־איך קעןט ע^ענעןי אײך א־ך וועל

 !נישט כיךזאב אײך-נאר יף1א איז רחמנזית נאטיס א

 פעךאךימט.״ אײך מיט גלײך:איזי׳ בין יוךד א

 :_אלע.וועלטען איז .וועה אה װאוי-ד אין װעה. און

 !ךחטנות פאר פרומען ־ימלען אלע לאזען און

און 1 ג פ ר קז ע כ ל ע ז א  אימױםטע! ת-

 נעשטאךפען״ י 1 ז א נעלעבטי י 1 ז א אומױםט
 ז װעם פאר װאם. פאר ױאםי צ• וױשענדינ ניט

 אײפינ ־תגט קאפז איוזר איינגעהילט װאלקען אין

 בושהי פאר שטיל וױינען שבינה אלטע מיק
 הימעל פרן אךאב א־ך וועל נאכט אױף נאכט און

 אייער..קבר.״ יף1א זיך פעוױינק
 װעהטאנ איזךער נךלם 4ז_ק־ און נר־ויפ. זעהר איז שאנד די

 !בן־אךם ת ין1ש ?-זאנ נר־עםער איז וואפ און

?נדותי שטומער א זײ און שוױינ בעםער נײןי
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תוכהה. דער פרן ךאס,׳עח?וטע

 לאנד װײטען א אין שמאכטען ניט שרןלאפערײו ניט

 האנד׳ ךער יף1א פענטעם מיט פיםי ךי אויף מ־ט״קײטען

 וועהט, װאם וױנד ;עךען.קװאכען פאל ךך שרעפןען ניט

 . פעךנעהט טאג העלער װען נאכט. פאר ציטעךק ניט

 - סיף זײן יף1א נ־אךטען עזו־י־ן טאנ׳ קומט־אןךער ־ם1ק ארן
ײןלייןערנסטע װעט פאלק• פעךשאלטען דאפ■ ג־ט שטךאף״ ז

 בלוט, ארן פלײש אײנען ךײן מאל א זעהן װעםט п נאר
 נערוהט א־הם יף1א לענרעןיװאפ דײנע פרן פרוכט ךי

נעבעט׳ שטומ־פעךצוױיפעלטען מיט אויג ךײן אבט האט
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 טךעט״ װאם פוםי ;עךער האט געװעלצט יב1שט ךיךיאין װען
 .נעווײקט נעזיכט ךײן האבען ^קלאפעךטרעהךען ווען

- געבײנט ךךיעךד צו קאפז דײן האבען שקלאפעךשוואכקײט ארן  ו

ם וועםט ר. ם אי ה אי הן׳ ע  אל־ךםי1ג אײגען.ק־נדידײן דײן ו

 עזטאט. דײן פון בעפרײער לאננ-ןנךווארטעטען ךעם
 לײבען־מאכטי מיט אדלער־מוטה. מיט אויפהלכען זיך

 שלא?ט■ פרן ךייה ,עךשטער ךער אין ר ע ט р ר ךער.ע זײן און

 פךײד, מיט פול בלוטען און בןלוטי זײן פרײ נעבען און
 שטעהט״. שו;א דײן װאו א דאךטי נאר ר■ י ך פאר ניט ךאך

 פרעמד■ דיר פאךון׳ א הויןי דער אין ;נר װעט הל^יןן און

 פעךשעטטו שקלאפעךשטײג ךײן פון צוזעדזן װעשט ת און

 טךײםגי׳• אײנציג ם-דײן ח י א ױעסטו ךאמאלקוט שילטען און
 * איױםנעלײןט וועךען צו האפנונג לעצטע ךײן

 ! נעםט און שטאם דײן פון פעךעטהער קזלאנמק־קינד׳ .א>

 ארײנגעפךעםט האט װאם י נאט פון תוכחה .ךי

 ו פערנאלט זעל און לײב אין ׳ מיר אין ניפטי נאנ־צען ״איהר
 נעװאלט♦״ דאפעלטער מיט ךיר איבעי־ פאלען ״זאל

ף1א שאךבענם פון באךג א ווי י ךךיכןען ״זאל  ברוםט״♦ ךײן י

 טהו^ט״, און טכאכקט ת וואם י אלםדיננ אן זיןי הײנגען ״און

עי ,און  ו אין_זײערךײה נעקעטפפט האםט ת וואם ;ע̂נ
 האם־נעשךײ... א מיט ךיך.זאלען ״אװענן;אגען

 נעטאכטי פעט ך,אט בלוט דײן וואם פךעמדע■ ךי די^רד■ ״אין

 שמאכט ״עם צוךיק-_אװאו זאל שטויםען ,ךיך

 נעפעכט. אהן און אדזן.קאמפף װעלקט און פאלק. אײגען .ךײן

?ןנעכט.. ?ײ אקנעכט—אונטערךךי׳קטעםטען פרן :עךתקט

יהואעו  
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חװפה־ליכט♦ די
I • т ן־

 ! ליכטעלעך קלײנע אידור א
 נעשיכטעלעךי ךעךצעהלט איהר

 צאך,לי אהן »?געיהילעך

 בלוטיננןײט. פרן ךערצעוזלט איסר
 .מוטיגקײט ארן בךיהישאפט

מאל. א פון װאונךער

 ניןלענדינ.;עז»י .אײך זעה איך ווען
 ;פינקלענךינ דולום א קומט

 * ים1טר אלטער אײן ךעךט

לו א געקךיענט האםט דו .ױדי א  מ

ל/ נעויקט האםט דו ױדי א מ  א

ים!,״1ק ויך ט3י1}ל ךאפ נאטי

י■ .םיאיזבײ י נעוועןי ל,קא^ י
 נעװעןי פאלק א מאל א ב־קט
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 !רעגירט מאל א האםט

ז געהאט׳ לא;ד א מאל א האםט

 געהאט!״ האנד א מאל א האםט

 ! ךאםךילזט טיעף ווי אןי.

 ליכטעלעןי! כןלײנע איהר א.

 נ^זיכטעלעןי אײעךע

 פײן; מײן וו^קען־איױף

 זיךי .>נם בעווענט הארץ אין טיעף

 פךענט,.עם.ױןי׳ טלעלזךען מיט און

ױיף״. נױיטער וועט װאם

ראזענפעלד. »אררים



♦ רב1ח אוץ אלימפום

אנטתנען,.» לעפען ךעם פון בין א״ך

ל פלוטיגער א ט  פערטתנקעןי לאט וועלט .די מ

 ;פעךזװקען זענען מילאנענוױיו לעבענם און

 ה״מעל פעךװאלקענטען לוואךצען ךעם האט ךעתךײכט

 נעטימעל... װילדער דער מאםען ניוםפיע פון

 מח מײן דמלנות זיםע פון האט טיר ךאך

 נחי האט פאךצײטען ווי געבויט׳ תבה א

 יועלען אריבעךנעטראנען.די מ-ןי האט ארן

 העלעןי ךעם אליפפום צום בארו.׳ דופטינען צום

געפונען... פרײךען נאר האב איך װאו

 פערלאךען, אונטען דארט געהען וואם לעפענםי ךי

 ״. ן1זפר פון יס1אר עןג;ענ מ״ױ נוססיען... ךאם

 מענשעךגעשטאלט- אין נעטער לאכענךע ךי

 נעװאונקען■ תענונים האבען מיר

 געװאלט מיט.ױםער נימפען לופטינע ואון

״ און נעךײצט האןען מיך ען. ק תנ ט בע

 ו שען איז אלימפום

.ךײן דאךט איז לופט ,ךי
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 איוזם. איויף לוםטינ נאר זיןי לעבט ןנם
 ןוענןט מיןר פלוצ:לינג ךאןד
 שרע.קט און ר־חמנות אהן

 שטים״, פעמעםענע א;יאלטע

 — פארהאנען צװײטער _א איז באךנ א

 ; ניט ךץרט גימפען לאכען״קײן ןגם

 ןױאנען ךאךטי וואקםען וואם פלומעןי די
 נעבליך.ט... האבען ךי אײךער נאןי

 .יטעךנערוןי1ט מיט שמער,ען ךאךט נראזען די

עץ >גם  ... ?־לוך א תמיד ךאךט וױנךען די פלא̂ז
 העךט זיןי אפטמאל און חויךב מען רופט באךנ ךעם
ק  ךערעךד. אונטער פון ווי י1אז ךאךטי ל1א

פק וועךען װאם לעבענפי ךי צי וועה .אז ךי  צו

 פעךטראנען שינןז״אל דעם פרן ם1תה אין װעךען ארן

י בערןלאנען זײ םיזאל ווער ניט צומאל האפען און

 בעכןראנצט. לאךבער מיט לאקען ייינע האםט דו
 פריךערי לײדענךע די פעך־נעםען

 נעטאנ^ט לעבען ךאם ארן װעלט די האט פאר־דיר

 ליעךער, נארךי האםטו נעפלא?טען

קינד זאי־גלאזעם א וױ אזױ - т « 1 ן• •' т:

 פעךפינלט... און פעלר אין ?לומען כןלײבט

 ציעל אנךעיען .קײן ניט האט און

 שפיעל... לוםטינען ווי זיננק. אין
 געשמאפט !יריךער ךײנע וױיט ךאךט האבען ךאך

ט װען פערגאםען טרעהרען או־ן ם א ה געלאכטי ת
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 נעװננען־ װאלםט דו טרײ?[ט־וואךטיװאם איטליכעם און

 דורשט־גפעךשלוננען.״ דאנקבאראון װאלטקאץזם זײ

 געוואלט טלטע די האבען ?נם

םט אל  ;חאטש.זיננען הםפד א וײ דו;

 נעהאךט׳ ^ראנקע ךי האבען ?נם

 פריינגען; זײ,עךלײכטעחיןג זאלםט דו

 גענארט ,קעמפפעל ךי האבען .עם

געלינגען... װעט לײט‘# ךעי־ זאגעןג ואלםט

. גענארט האקוטו אלע^ען און . .

 בעקומען װעלען ךיר מײנםטוי און

 ?- ?לומען ארן נימפען און געטער ךי

 שלאננ פרן.א גיפט ךער וױ י1אז לאנןזאםי םיוועט

עי  פעלשפלײטען זיך פאלק פוןךיין מל׳ן1^? ל
 נעז_אנג לײז;עךען ;ךײנם ליעד איטליכעם דװץי

.פענלײטען וועט טליויעל־מוױק א . . 

 זאגען װעט לעזעןי וועט װאם ךעלי און

 פיננעל.* ךי מיט ךיל איויף טײנעלען און

 ׳ זינגעל װךישעל אלימעל ךעל
 .קלאגען לאך לאבען. אילם זיך ווילט >נם

 גײפט צאלנינעל דעל ;>נל מוז וױלענלע ניט

 נקמה האט פאלק לײךענךען פון

 נשמה דיכטעלים פון גענומען

.בעוױיוט חלום איןי זיך איהם פאל אײבינ ארן . .

יהואש.



♦ משיח׳ן פאר

I.

 ; קרזניע א שטעךט ךעם.ירדן בי'

 קוזױע דער אײ רןאװאל ךער א*ן
 מל־:״־. ךער בײ עזטעהט

 דאו־ט. ער בלאוט ?לאזזאק ךעם מיט

 דארטי ?לאזט,ער פאןי־פאןיי פאך־פאך(

.ברכה און גליק מיט ארן

 נליהען די,קאוואדלע יף1א יט1ר
ציהעןי זיך ^דזויט }אײזען דאפ ^הוט
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 זיךעןי און הײם ך,אכען

 ׳ ךערויף לןלאפט האמעל ךער און

ק הו ק-  ■ לעללף קלאפט: ! הולך-הוק ! הו

ט און כןלא^ט ת ^מיעךען. עםז ט

 - שפריצען לאזען ! קאװאלז י .קלאפ־זשע
 ?ליצען. פװקען טלזענל לאזען

מ-: פליהען ױמלאכי  ו
 .?ליץ א צו?ןט האמעל ךעם פון

 פלײן א צולןט פלים־פלאם! פלים־פלאם!

אידום• נאך לונעךט ?נם און

 ךאךטעף לו עזמיעל?!ט ^אװאלי זואם־זשע.

שמיעל  םאלטקי בעםטע מייגע פון -.כי

 מטריח: ךא בין.זיך

ףן איך מאך פאלכןאווע ךי א  פ

ך הוראן א ט - א׳ ר  פאל׳ן איןל־ ת

משיחך פון פערךיל

II.

 ;װעבשטודזל א שטעסט ;ךךן ךעם .ביי

 וועבשטמזל לעט יף1א װעפער ךער און

 מלאבה• פײרער שטעהט

 פוים, לעם יף1א ךיכןעטע בויטט
 ים■13 לעם יף1א וײק־װיק! ־וױק־׳יויק!

פלכה. און נליק מיט פלמט

 פעלעם װעפעל־לאלען לעם פןן

י.עלעם יףיאון1צונ איצט ?ןל ־שלעפט

— 41 —



 די״קאמען• דוךך צידזט״ער

 שאפט■ דער אוי־ף פלײםינ א־צט טךע־:

 שאפט< רער איויף טךיפ־טראפ! טריפ־טראפ!

צוזאמען• שוים ךעפ ש־םט

 ינען1א די מ־ט זעהן צו קזיימ

 פיױגען פון פײל א ;ש־ף ךי לויפט
 • װעבער־שיפעל דאם לויפט

 אהער. גןלינק און אהין פלינק

 אהעי־י פלעק ציק־צאק! !ציק־צאק

.פ־על וױ ניט זעהט מען און

-ךארטען דו וועפםט װעבערי וואכרזשעי ! 

ב ע  םאךטעןי בעםטע מײנע פוין -׳וו

 ו מטךיח דא זיןי בין

 - פאךין א״ןר מאך מלבועז ךאס ארן
 פארין א־ך מןרא!-מאןר הורא!

משיחי״ הײליגען
III.

 שטיכןער א זיצט יךדן ךעם בײ

 שטינןער ךער $שט;קעלײ ךער פאר

 מלאכד,. ױין איצט ^הוט

 א־צט. ערז שט;קט ךער.קאנווע א:־־ף

 איצט■ קט:שטי פיק־פיק! פ־ק־פיקו

פרכה. און גליק מיט און

 אוייגען* ךי צעהלט און ךי)צטיק צעהלט

 יגען1יפגעצ1א ראמקע ךער יף1א
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 זײךעךשפיצען; זענען

 זילבעךױארנ׳ ארן נאלד און זײד

 זילבערווארגו צא־צאי. !צא־צא

.בליצען עםז זעהט מען ארן

 אפלי״קאציע. און קלעפעל־שטיק

 פונ?ןטאצ;ע, מיט און ,קעטעל־שטיק

 געבראכעןי- יך1א און נאנץ

 ךאךט• >נר מאכט אלעם אלעם■

 דאךט. מאכט.ער שטאך׳ שטיך שטיןר־שטאך!

נעשטאכען♦ פײן און קלײן:

 ךארטען• ת שט;קםט שט;קערי װאם־ןשע.

 םאךטעןי פעםטע מײנע פרן ״?׳שטיק—

 מ?זריחו דא ױך פין
 פארין- איך מאך די פאהן׳ ךי און

 פאךן איןר הוראי-מאך הורא!

המשיח!׳׳ מלך
IV.

 מלאכים הימעל.זעלןם ךעם אין

 מלאכים ךי ארן פלינק; רוישען

ק  טלאכה♦ זײעי־ טהו

 זײי שטעהק ךא שטוהל גאש׳ט פאי־
 זייי שטעהען !הורא !הװ־א

פרכה. און נליק בעטען

 שע;םטעי אלעם בעםטעי אלעס
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 ךײנפטע אלעם פײנםטעי אלעם

 - ני;ע און ןגךעלםטע

- נעלומען ךאס ךאםי אלעם ײ.  ז

 ױיי הוראן-נעהמען הורא!

פריױנ♦ אלעם איויך און

 .קיאנקען׳ ךעם מיט מיטלײד אלעם
 בלאנל,ען א איויך און מענש )צוואכען

- פךישען א נײםט. שטארקען  ן

- נעהמען ךאם ךאםי אלעם ײ׳  ז

 זײ הורא-נעדומק הורא׳.

מישען. ?נפ פזהון זײ און

 5ךאךטען איהר מאכט מלאכיםי װאםי

 םארטעןי בעםטע ךי פון -״מאכען

 מטךיךון זיך זענען

 - מיר מיאכען ?שמה ךי

 מיר הויראו-פאכען הורא!

משיח!״ הער ךעם פאר

 אלעי. או?ז וועה ?ז.4א וועה אך. ךאןי/

 אלע אןיי שויןי האפען פאךטינ

 ;מלאכה ךי אנךעךע

 נישטי מנדןען נור אלײן מיר

 נישט זעהען או?ז! װעה אונז! װעה

ברכה! ם־מן נאךלןײן

הםתמא מן איז גענרג נישט
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 נשמה זעלכענע א פאר
 שטאפען; אונוערע אלע

 מיט״זײו אלץ אפשר האבען

 זײ מיט אל׳ן אונזי וועה

געטראפען. נוט נישט באך

 ךײנע׳ ךאס נאןי איז נענרג ױשט

 שענעי ךאם מםתם נענונ ניעןט

; ךער שטאף ךער נישט

 .קי־עכ׳ןי דער אויןי נאר איז אפשר

 קךעכץ־ ךער יך1א !אונז װעדז !אונז װעה

רעכטער!״ ךער נישט נאןי גאר

 ;מלאכים ךי װײנען ?גם און

 איךמ נאןי צוױיטען א קךעכץי־א און

כען- א הער. טעךלי  בי

 ריי נישט איז הײנט ביז פארטיג

 ךי ניש־ט איז ׳. ארכז וועה ׳. ארנז וועה

!משיחין פון נשמה

л ♦פרישמאן
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פאלק♦ צום
 ? פעךלאנגען מיר פון דו קאנפטזנאך וואפ ■ פאלק מ־ין

 נעבעף ניט ךיר זאל איןי וואם נאךי איך וואפהאפ

 נעזאננען׳ העךצליכםטע מײנע ךיר שענק איןי

 לעבען. מייין און נשמה מײן און לןראפט טײן

 ארומגעשװאומעןן אפט איז איויג מײן אין װאם

 גלוטעןי ווי געפיענטי אפט האט הארץ »ײן אין וואם

 מינוטען בענײםטערטע אין איך האפ ךאפ

 בלומען. לעבעךינע אין צונוייפגעװעבט

 בעכןראנצעןי צו קאפ.דירזדײן פאלק. מיץ

 נעפינעןי רוה קאן.קײןז װאם קאפ.ז מיעדען ךײן

 זינעןו מײן בעהעךשט האט נאל געלאנק אײן אוין

 גאגצען. אין אלײן ריר פאר זײןי צו ךיר פאל

 כןךפנותי מעל,ל א־ןי האב װא׳ר ו נ״אך איןי ר,אן דואם

? ת1ךחמנ קנאפ־ און ,קאלג ךיר איז ליעבע אויפ

עלד. מ. ענפ אז ר
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*

 האךצעןי פון גע?ו!»אקער ווײנען מיר זיך ;גלוקוט

צ־ךעם צום חמאךעם וױ מיך. צידזט ם׳  שװארצען׳ .י

בו־ידער. מײנע,עלענדע אײךי צו טיעפער

 מאמען אײמננער מ־ין פון טךעהר א אויןי ?יוױים

נפיען אייעךע אין ךאךט ^היום ךעם .פיומנךט

ליעךער. מײנע נאןי שטילעךהײט אפשר בײנקט און

 אויכונעװײנטע. ניט נאך טךעדזרען האט אידזר •כיווײםי

■ געמײנטע מעהר נאןי און ךעךצעדזלטע ־צריות

 קוואלעןי;פעךבאךנענע פעךקזטינןטע. וױ װאם

 ?ןבריםי ךײםעךאײן און קזטײנער לעכערען

 ווארים- א ווי ךךי.?נרדי אין בלאנז״ען ױןיי שלעננלען

פעךפאלען. ךאךט ךךיעח־ אין וועךען ארן

 טךעהרעןי אײערע זאלען»יןי דוךכשלאגען

עךען- זאל פרײער און װערען ;אל נריננער וו

 נעבע;: אמאל נאט נאןר װעט ווײפ, ווער אפשרי

עלק א־בערנעהן  צײטען׳ פינםטערע ךי וו

 לײטען וױ . נעךאטק א?שר וועט אװז יך1א

ךעךלעבען. שענערים און בעפעךים
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 חמארעם הײנטיגע פון זכר א פאר און

ײבק אײך וועט  ״על־נהדות«. אנײער פעךפל

 איבערקעהךען, עלד און הימעל װעט װאם

 װעי־עןי ךער זאלז געבענשט און ךער איז .גל:קליך

 י טרעהלק אײעךע פעראײביגען וועט וואם

טךעהרען• צװײטלזענדץאהרינע י הײליגע

ביאליק,- נ♦ ח.
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ם־ליעךער♦ הלױ־ם יהולה ר׳ פרץ נ

I.

 ליבשטעי אלג פעךנעםען ?יהאב

 ;יז1ה א״יגען מײן פעךלאזט כ׳האב

 אבגענעפען: ז\ך ימ ךעם כיהאב

שיױם מוטעךם צום מיןי׳.ים• טראנ

 נעטלײערי מערב־יױנד דרי און

ם שיף מײן טרײב ן נ ן ; ברעגי צי
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 אךלער־פל־ניעל מ־ט האך׳ן מײן וואם

װעג. א איהם צו לא?ג ין1ש זולט

 —בשלוים. אהין נװ־ מיך ברײנג

 צװ־יק׳ ךיר זיך פליה נאכךעם

 ליעפפטע אלע זאלםטו ^ךיםען
♦גליק מײן פו־ן זײ ךעךצעהל און . .

II•

 דןי _ים ךער האט אגנעיברוןדט
 - נעקרומט און זיך נעקנײטשט און

 צופײזעךט זיך האט.ער פלוצים

ברומט. און שיױן זיף־ וױעגט ערי און

 אנלןעגען ין1ש יפען1ל אט און

 ■ שלם װײםען מיט בײז און זױלד

 חװאליעפ־שלאננעןי דוװאליעם־לײבען.

תהוים♦ דעם פרן אלםנעוואנןםען

 ■ געעפענט טהאל א זיך האט אט

 בארג- הלכער א שטעד,ט־אױף אט
 —!מאםטבלם זיך. בוינ ׳. זענעל גןלאפזער.

שטארק, און פעםט פלײבפט הארץ, מײן דו■

 י הימעל אין גאט יפען1גר א להאםט
 ;האנד זײן מיט ער־שפאלט :מים

 שטוךעם מ־טוײן פלינעל זײן יף1.א

ך .טךאגט,ער ♦לאנד ליעבען צום ך . .



III.

 פעלזילבעךט לבנה־שײן ךער מיט
 װאםער־שפעעלן ךעו־ זיןי ךינצעלט זזייט

 נאכט די ארכז יף1א זיך דואט פעךשפךײט

.פלינעל כליוי־םאמעטענעם איהר מיט

 !מלפתי־עזבא א נאכט-םיא נ־ט.קײן םיאיז
 בעפליטערטי אלדזנ פויט г יים1בל אין געהילט

ט א־הר יף1א און זי. אטהעמט שטיל פ ת ? 

ציטעךט... און שעמיךירט גאדיד. ךאם שעמיךיךט

 דזװאלי.עס ךי.קלײנע צושפךײטי עזאף ווי

 ךרימעל. לײכטען אין זיך וױענען שטיל

 —שטעךען די י_ם א־ן ציטעךען םע
♦ ? הימעל איז ױער און _יפ ךא איז ווער ,.

 צוזאטעןי דא שלאפען צוױי.ימיען

 פךידער; גלײכע װי צונויפנעלענט

 ניט! שלאפט מיטען אין ים דריטער אײן
.ל־עךער נײע זײנע מיט האךץ מײן

ביאליק♦ נ• ח.
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אג. צױן ל א ר ^ ת- ע ך ע לי

 שיין׳ הימלישען פרן פעךעם זיעןען ציה־אן

 לזטךאהלען• ל־כט־נע ױעבען ציה־אן

 ז־ין מ־ר םטתנעם נאלךענע וױ .זאלען ךי

 !,.שאלען און ךננעז און לײקטען׳ און
 טהאלי א־ן און פעל־ א־ן קליננען מאי־נלעקלעך

 פל־הען אין ױאךקען טי״בעלעןי .די
 ל•1ק ט;־עךען און ז־םע■ ךעט העךען צו

 ציירן. פון ליעךער ה־יליגע ךי
 רױזאוןךער״זאנג ךי ליעלליך זיך צ־הען ?נם

 הער־ען צו נארטען א־ן און פעלד אין

 לאנג פון זענען עם וועלכע ל־עךער.אין ךי

 טרעהךען.״ ארן פע־על צונויפנעמ־שט

 קװאל _א ווי שלאגעךארוים■ װאט ליעדער׳ ךי

 אוןבך״־ען. און.ז־ךען האךצען פון

 גאל׳ מיט ייעךער ךי האניני מיט ליעךער ךי

די עךער, ן.״1צ' ליעךערפין ךילי



ליע♦ די אי

 נעשלאםען ווערען זאל ליעבע מײן אז וןילי איןי

 ג׳עםעלי יח־ישען א אכ/עכגען׳ אין?נךגעץ

 םטאךע א װי הײזלעךגעדךיכןט/ ךי ם׳שטעהען װאו

 צייהנער♦ װעלפישע זיי םישךעקען װען שעפםעןי פון

 ארן.קײנער לבנה■ די ױין זאל ?גחח א

 קושעןי ךי פערגעםען נןא?ען ניט זאל איהר חחן

 העכער און העכ״עיי וואם טראגען זיך װעלען וואפ

 אבגרונד■ בלאדזל־כען צום הימעלי ליכטיגען צום

 בל;קען טרלמישע מ־ט קרקען וועט пу װאוךץן

ל;עבע• שענכןעןמלן כיװעל וועלכער ךיי

 שפאצירעןי ליע?םטי;ר מײן מיט געהן װעל איןר װען און

ען נישט ארנז זאל  ;ליעךער נאכטינאלם ךער בקלײנז

 וױיטעןי א ?נךנע׳ן פון טך־אגען זיף־ זאל שטיל נור

 פענםטער ניךךינען יכטענעם1תנכןעל־בעל א

ניגון׳ ױךישער מעלאדישער שטילעו־ א
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 פערװיגען׳ חלום ?!ו־ויערינען א אין זאל װאם

 ■ קזמעךצען צעך^ליופע ארן זיםע פון ם1חל _א

 ליכטעעמאךנענפי פרן ארן היינטם פעםטעךע פון

.ליעבע מײן זי[י װעבט עם װעלכע פרן

 !ןעךךןלעךטע׳ בלאםעי א ליעבםטע מײן זאל זײן ארן

 פערטךעהךטע י טיעפע אפענעי מיט יגען1א מיט

 .פריהליננ אין הימעל ךער װי י1אז בלאהעי און

 טומאכען; לײכטע פון שלײער א רוךך קררןט װאם

שװארצעי ךי קװאלי.עם וױ לאקען■ פינםטעךע מיט 4 .
 ■בלאםען דעם פנים■ פערעלןעןדאיקר זאלען וואם

 װעלקען׳ וואם ?לומעןי פון און טױט פון ניעןט װאםךעךט

 כןרעפפזעןי בעהאלטענע שטיל>ג פון •.יפעם נרר

 לעבען׳ צום זיך בעהאלטעמנרהייטי ױײםעןי וואם

 טךעהרעןי קךיםטאלענע ךײנע פון חװאליעם און

ליעכע... פון רײךען און ךײךק וואפ

 פון;ענע טאכטער א זי זאל א״ןי, וויל זײןי און

 דוײןלעךי ארימע פינפטעךע נעבוימננע

 אומה״ מײן פרן זעל ךי לײדעט עם און ?ויל>גבט װאו

 שטומע. נור טליהןען נרר עזמערצען פון םירײךען װאו

 מאמע אניאלטינכןע איױןי ך זאל דואפען און

 צוזאמעןי וױינען אולן קושען וואם יגען.1א מ־ט

 גלעטעןי ארן האלטען װעלהע הענד- בײניגע מיט

ע מיט קענ  פךכות. נור שעפצען װאם ליפען. טח

 ׳ מאמע ארימע איד,ר האבען זי זאל ליעב ארן

ליעבע. מײן בענשען וועט װעלכע דיי
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 ?נךגעץ אין כןליינינקער^קאמער; א אין שטיל און

 דיײזעל■ פעםטעךען ינענעם1קלײנעםנעב:א

 גרײז־נראהער.ייידעי _א נשען:בע ךעךנאך אונז זאל

 א־בערנעבען פאלק פרן פאהנע ךי ארנז װעט װאם

 ;לעבען רוישעװ־ען א־ן וױיטער זי טראנען יף1א

 ליע^םטער מײן מיט א־ך זאל מו^הינ׳געאך־עמט און

 וועלען מיר װאפ פאלקי ךאם פאר אין.קאמפף וואךפען זיך

ליעבע. הײלינע ךי שיעקען איהם

אײנהארען. דוד
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העךבםנדליעד♦ א
 י?נריג1טר ארן תננןעל,_קאלט סיאיז

 פעןקלע?וט האך׳ן מײן איז ?גם

 פלנע״ןע א העךפשט אין שפעט ווי

... פךעמד ךער אין ?עךגעםען

 י בלײער.?עי א הײננט וואלקען א

 לןךיכטי- װאלקען שוואךצער א

 בי״נקעניש מיט פול א־ז ליאףן מײן
; לי?ט נאך ארן שענקײט נאןר

 , נטטעלער:פ־ א הײננט שאטען א

 מ־ר• ־ף1א פאלט און ךר/קט ?נר

 -ם1א האךצען פון בלוט ךאם יגט1ז ער

טהיר׳ בײ;עךען װאךט און

 אתם שפלײט אימת־מות און

 היט... און ים1א פלינלען ךי

 גיפט־גער. איהר מאכט פעךנל״װעךט

טך־ט. שוועךערי.קאלטער א־הר
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 שרעקליכע. בלאנזען גערוישען

 גאםי דער יף1א הײננען זײ

 פערטויערטער, א אטהעמט ?גס
.האם אניאײננעשטיכןטער . .

םע װאיקםען >נם  ■ יף1א .קיגךער בלא
 .נק:קרא;און שוואןי וויגעל פון

 דהידינ1מרה־שח ארן שוואךץ םיאיז

. געדאנק ק;נךעךשער ךער

 י פערדװקעלטע פריה י אלנלעך אין

 י בלוט זיך אבנעגלאנצט ךזאט

 ן אבגעבךאכענע פליענלען װי

... טופזה און ג^רא?ט ךי פריה פאלט

 .בײנקעניש מיט האךץ מי־ן פול םיאױ

 .פערפרענט שטעךץ פון וועךט >נט

 זיך ציהען דוךשטיג דוימעל צום

... הענד די און יגען1א ךי

 .אטהעכוען צו ךא מיר שוןער כויאיז

 . אהין האךץ מײן ציהט ?נס

 זאמךענע ךױנעס םילײ?טען װאו

׳ בת?טין ורי־ נלענצען אין

 ׳ אונענדליכער אנ ציהט.ױך р ויאו

 .טיעף ארן י1בל הימעל א

 - ו זילבערנער א שיועבט ױאלקען א

.שיף שײנענךינעס א . .
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 פריהלינגפ־לופט ךער אין יפט.זיןײ1ד, ?נם

 ■ יך1ה ה־מעל צום שוועפט און

 י האנד פהןים ךעם פרן קטךת: ווי

;יך1ר חךכױכטינ בלאה א

 ,ױףישע דעךפער שטעהען >נם

 י פליך,ט לעבען .אליכטיג

 אװזעךע צוקונפט ךי וועךט ?גם

.געשמיךט און נעגאםען . .

 י זילפעו־מנ גלעכןלעןי ךוי י1אז

 - םפך נרינעם פרישען אין
 פערגעםענע׳ ךי וױעךער קלימט;

שפראןי... אויפנעלעפטע ךי

 אב זיןױ לײכט לעפען אלטען פון

 }לאףןי- א אלץ אױף פאלט ארן

 פעתאנגענהײט מיט ךיצוקונפט
_א,קראנ׳ן... אין זיך יף1א פלע?ט

 זיןי צאךענט און יפ ךער ישט1ר ?נם

 ים...1פעךעל־ש מיט שפריצט ארן

 שײנענדינ און . לאנד מײן י ביזט״שען

♦♦♦ • ים1טר א וױ ליכטינ ארן

 מעכטעער. א פליהט. אניאללער

 .לאננ שװעבען א־הם זעה איןי

 זיןױ יפען1ה אדלער־פליעגלען אויף

געזאנג... מײן און שרוים מײן
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 בײנקעניע. מ־ט פול איז האךץ מײן

 לאנד׳ ךירי.מײן צו ציהט ?נפ

 אוננעזעהענע װאונךער ^אך

האנד.״ מײן יםנע?זטרעכןט1א אױ

 נאלךענע אלטעי חלומית

 אומנעריכט... קומען זײ
 בײנקעניעז מ־ט פול איז ראךץ מײן
״ נאך און שענקײט נאך כט. לי
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*

 יךי1ר פון פערטשאךעט ווי זעדזן נעװאלט כיװאלט

 םיוף א אהן טיעף א-ז נעבעל ךער ווען
 יך1ה ךעױ א־ן לבנון אלטער ףער ךךימעלט

 שלאףו״. דעם פרן ןיך צו ?גפעם ךעד־ט און

פ ו זײךעף דעם ז־ןז־ הלומיט װאם  ױאפ.קלעהךט? ?ןי? טראכט א

ו ז דענםטמאל >גר ךאװענט צו צ  נײן?- -

ם דעם עך וױעךערהאלט צו  געהערט האט ער וואם תהלי

 אלײן?- זיננען ךוד־ן זײן פון

 לער מנ:ען נעםטען ױ״נע וואם לנר קלא?ט צו

 פערטריבעף.׳. זענען פז״געלעןי ך און

 י ש־יער אזו־י שלאף ם פונ >נר כןךעכצט ךעךפאר

נעבליבען?... ?גלענד י1אז איז >נר וואם

גאלדפאדען. אברהם
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♦ צױן
 פליהען ארן לויפען שטוךם־ווינד. א־ן װאלכןען וױ

 ; טענ ארן שטונךען די אױפהער אהן אנפאנג• אהן

 ן1צי פון טאכטער אלמנד,-די אלטע ךי

וועג״, פײים אײנזאם שרויעךינ. זי^ט

 נעהעןי און איהר פאךפײ פארןרען רײזענךער פיעל

 נעוױין: פיטער .א מיט זיי צו װענךט.זיף־ זי

 נעזעהקי ניט מײן.קינד איהר מאט צו מירי זאגט אךי

ךק עלענ ײן ײןי ם?.,.1ית מ .נײן אלטי^שקע■ .-נ . ״. !

 רײטען און נעהען ױי

 זײטען פייער אלע פון

 לאנד״, הײלינען אין מןפדו אלטען צרם

 ן1צי פון טאכטער ךי

 קניהעןי ארן װײנען טהוט

שאנר,״ און וועהטאנ איהר פעךפאךנען צר ?זטויפ אין

 ;טאנ א נאך טאנ א נעהען ארן נעד,ען ןנם

 וױנד ךער ;אמעךט וואלקען׳.עם די פליהען ?נם

 .קלא» פיטעךער א זיןי גיםט טריױערינ ארן

מײן.קינד^* פיםטוי פיטטו׳װאו ׳יװאו

פרוג. ש♦
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 נעטאנצט וואם אךט. ךער וויזעהט־אוים מיר■ ;א-שרײב

 ;יאך,ךען ױנגלישע איןךי ךאךט איך האב

 געפלאנצט ך,אפ איך וואם רויזען־ ךי נאןי בליהען צו

 ?... דושריון עטק ךעט אין אלײן

 ? אלעילײ בעזמ־ם פון פרמל ךער נאך שכועקט

 ? .ער טהוט לבניון-וואם אלטער ךער

 י• !.זײ“נאף איך פענק מײנע-אויו שעפעלעך ךי און
 —היטער! דמגר געווען פץךאך א־ןי

 ? צוגעך,ן .קברים איויף.די אפט קומםטו צוי

 ; פריו^יר פון העלדען און ת1אב די .פון

 שטײן אײנצינען באךג־צױן;עךען א־ױפין און

- מ־ר פון פרײנדליןי מאמענױ■ ?ריםי ו

גאליפאדען• אברהם

—  63 —



ט. ךעם פון ליעד דאס ?רוי

ת זיננק מיר גאטי ־םער1.נר ע עד  לי

 !אלײן דו ב־םט הילף אונזער

 פרידער, םנאפעםי ךי צונױף נעהמט

או?טעךנעהן. וועט זון ב־ז.די

 בראטקי בריהעןי אונז זרן די לאז

 ;גליק צום נעשײנט אונז האט ך

 געךאטען... ארכז איז יט1ךאםבר זעהט

!,׳״צוךיק ניט ״קײנמאל רן־נךערי

 מענשעןי דעם העלפםט דו גרויסערגאט'

 ! יט1נ אין ךיר צו רופט ער אז

 בענשען טאנןי וױיטער ארכז זאלםט

!״, יט1בר מיט און הצלחה מיט

 וױםען קינדער אומרע לארנן

 װעלטי ךער איויף לעבען א פון

 ביםען און.יעדער פרויט, דאם אז

פעלו־!,.. אײנען אונזער פון א־ז

 ליעךערי מ־רזינגק גאט■ נרויםער

 !אלײן ה־לף אװוער ביםט דו

 בריךער• םנאפעסי ךי צונויף נעהטט

אונטעףנעהן^. וועט זון ךי בױ

װארשאװםקי. מ•
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ר ײ3 ע ײט ך אךב

 ליכט ךולבינעם א פון שײן בײם י וואךשטאט בײם
 . ,קאמער נ־עךרינער א פון יט1שט אין

 י .נעריכט אױ לופט ךי װאו י פאפךיק א־ן;עךער

 האמער; ךער דונער א וױ םיפאלט װאו

 שוױים ךעױ זיך םיניםט װאוי ךעךער׳ רי ישען1םיר װאו

 - .זיךען אי־ן קאכעןז װאס י בײ.קעפלען

 ■ הײס און הײליג איז װאם ■ נעפיהל א לעבט ךאךט

ט דאךט ב  יודען״. א פון העךץ א נאןי לן

 שמיעד. בײפ קוןטע אין שנייךערי פון װאךשטאט בײם

 ■ פליהען פונקעןיװאם ג«ן.די שײן אין
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,ליעד ליכטינעש א נײעם׳ א ןיך זנךהײבט

ן•1צ־ ווענען . פאלק ווענען ליעד א

- פאבריק פון נעריױש א־ן י מאשין פון כןלאפ אין

טר־ײהײט און ליעבע פון ךאךט ןנם.קליננט

נליק פערנעםעגעם פרן ׳ פאלק אײנענעם צוס
; פךײהײט יח־ישער ךער פין ליעד א

י ליעד ךאם וױיטער און װײטער אלץ זיך ניסט עםז
. פרײער און ?ורײער זיף אטהמעט ?גם

מיעד■ און »נטו־ימנן ךער.קעךפערי זיך יפ1א פ;נלײכט
פײערי- א אײנען ךי אין פרענט ?נם

ווײט י םיטע1פעךיחל י קוקען ארן לייכטען ךי

״עריואבען וועט פאלק ראט װאו . לאנד צום

צײט ליכטינער א צו • אוןץליק םרייהײט צור
שוואכק... אין נעדױקטען ;עךען £אר

יפה. ל.
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תחית־המתים♦

 אװענד-שטערען ךעי־ שײנט און לײכט זגר

 געצעלטי אײבינען ;ען1בל אין

 ה־מעלי אין ױאלקענךעל אײנצינ כןײן

 פעלד. א־ן וױנךעלע שטילעם רךן

 זיכער און שטיל ךרימעלט און תךוט אל׳ן

 נןראנקעם.קינדי מײן ריוי• פאר נװ־ און

 פךיעךען... .קײן נישטא רוה׳ נישטארךין

 ?לינד■ איז נאכט די יב-1ט איז נאכט ךי

 וועךוטאג■ ךײן ניט פיהלען שטערען ךי

 אײז... וױ ,קאלט נאר העל, זענען זײ

 איויגען/ ךי מ־ט גלאצען םאיועש ךי

 פלעךער־מײז.״. שװאךצע פליהען ?נפ
 ת1פית־הכןבר אלטען ךעם יף1א נאר

- און פויגעלע א װאך איז ט, ט  זי

̂ר־עילען■ די ױןר שיטען פערעל ךוי  ג

 קלענטי־ זילבער וױ לױנדעלע■ דאש

תם .א זיננט: ך ךןבר־ם. אלטע אײךי נ
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 געבראכט,״ איןי האב נךום ליעבען א

 ם1חל אײער א־ז טיעף שךעקליך וױ

 !נאכט אײער פינסטער שךעכןליך און

 טאמענשטעךןי דער א־ז ןךע?טיג3 נור

 —רײן■ און העל ןנךשײנענד וועט׳ װאפ

 מ.1חל שװאךצען אײער בעליױכטען

 שט־ין- אייער.קאלטען ךערווארמען

 װעטהומען. ער־און געהט משיח
 האף איןי א, ז אל־צךק1ג ךער

 לעבען צום איױפװעקען אײך וועט ער

 ?צלאף!.,׳׳ טיויטען לאננען אימגר פון

 ל״עךעל ךײן !פויגעלע נאריש דו

 :צײט לאנגע א בעקאנט מיר איז

 קומען״ װעט ?נר און געהט .מש־ח

 !וױיט וױ ̂נר. א־ז ווײט ווי־ יי1א נאר.

אךטען. קאנעןז מת־ם ךי  תהינוו

- אבער זענען האלב־טויטע א  ך

״. און היויט פרן פאלק גאנצעם א עי ײנ  פ

 ניטא, טךײםטי _קײן איהם פאר ניטא

ט ביז אן-מי  נללבען הײםען מיט קךאפט■ וו

 שלאף.עךוואכט ט־עפען לאננען׳ פון

 פעקאגען אלײן אלײן. װעט ןןר

 נאכט... שוואךצעי.קאלטע ךי זיך פ,ין

 קראנקע׳ אלטעי ךאם זאל פריהער ;א-

 שטײן ש;ועךען רעמ פאלק יטע1האלב־ט

פון״קבר• און פערעןטיױםק ױך פון
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ײן- אויפשטעהען _קבר יפון  אל
קךעפטק מיט דוענד. שטאךנןע מ־ט שע.  פךי

^ און נעפיהלען מיט ארן  פעךשטאנד׳

 ;ענען ?ןס שען וױךםיווי גוט״ ״ווי

 לאנד... אניאיעען יז•1ה אניאײנען

- משיח וועט רעמאלט ־אט מען׳  קו

 בלומען פרישע מיט נראזי נרינע ■ימ״ט

 ;פעלד טיעפעם אונזער בעךעקען

 מאךןענעזטעךען ךער וועט ךעמאלט אט

 וועךק ליכטיג ארן העל. יפגעך,ן1אונז*א

!וועלט גאנצע ךי ארום אמז ,וועט

פרוג. ש.
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קבר. בײם .

 טר.עהךקי פון ארן ךעךשטץןט ;ער1נ&ר פון

 רוה■ ךײן צו ךיך בקלײטענךינ

 שװעךען ארן מיר דועןד ךי ?נךהויבען

 דו. וױ צ/קעמפפען. ,קעמפפען■ צו

 הײםעי, מוטיגער. נאך קעמפפען״ צו

 אן ליכטיגער נאך צינךען מיר

 יםער׳1נך אײנצינער דו נאמקי דײן

 װי_אפאהן׳ איןךעםשטרײטי אונז פאר

 יבען1ה פעגײםטעךען, אונז וועט װאם

 ךאסצ־על. ווײזען ארכז העכער און

 נלױבעןי ךײן פון פון.דירי אב?לאק א
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 געפידיל ארן מוטה דײן ךײנקײטי ךײן

 ■ שטערען א וױ אװז פאר ליייכטען וועט

 רוה״ כןײן נעבען ניט אונז וועט וואם

 שװערען מיר און הענך ךי היויבען מיר

״ וױ כןעמפפען■ צו צוי״קעמפפעןי  ת,

 טךעהרען. ךי ךעך>צט;קען מענען אונז

 שװאןרי אונז מאפען ניט ;ועלען זײ

 װערען אוייםגעפיהךט און פאךטיג םימ»

 זאך. ליכטינע דײן גרויםעי דײן

 פעךטריױען ךאגות אהן או:ז ?ועגםט ת

 שװעךד׳ הי־ליגעם ךײן שטאלצעפ■ דײין

 פויעןי ריר ךעננןמאל א וועלען מיר

 װערט. ביוט פיהרער׳ אונזער וױדו■
 דערציקעןי ךאם םיוף צום װעלען מיר

 האנד ךײן מיט נעשמיעךט האפט ת װאם

 ן.1צי דײן ווידערי אבלעבען םיוועט

לאנך... זײןאײנענעם פאלקאין ךײן



הי־יימאטס־־קלאננק.
*

געװידמעט. שאץ באריס

עךעםעי  ים1ק פעךנאלךעט שטךאהל ךער,

 זוייםי יען1גכל ךעם בעךג וױיטע פץ

 ים1צ שמעקענךינען פײכטען■ ךעם

! —מ־מאזען. ציטערנךע צאךטע פון

ף1א היינגט ןנם  כשוף־טח״ם. א זײ י

געלאזען... לבנה־נאכט ך האט וואפ

 מאנךלעןי װננע שטעהען בליהוננ .אין

 חופה־קלײד איןאװײםען וױ

 יםנענײהט.,,1א שפיצען ךאזע מיט

 וואנךלען׳ צו טהאל אין האךץ■ ךאם ציהט עט

רויט״. און נעל און י1בל פלוימען פרן

ם לײכט ?נם  שפיעגעלי ױײטער דער פון:

 פ4ש ךער זיך הויךעט ארן נלענצט עם

 ךיןנעךהינעל■ פעךױלבעךט א בײ

 וויעגעל״. א־ן פעךיחלוםיט.קינד א ווי

 טרויםי װננער א אלץ סיבעצויבעךט

— 72 —



זילבער־פליענעל״. אוױיםען טיט ־דרי

 נעצעלטעןי ךי פעךנאלדעט שטראלל ךער

- ךעם יף1א אײמאם שטעהען װאפ די ל ע  פ

 זעלטען׳ שטימע א ארוףי העךט מען

 וועלטקי ווײטע פרן א-גערויש יווי

װעלט... ךי פזמימט ארן שװײגט וױךער ־און

 וױ.קינךער־טךעהךעןי טהיױי דער פאלט ־.?נם

 צװײגען און נךעזעלעןי ױמע ■אויף

 מארנען־שטראהל. ךעם שפיענעלט־אב ארן

 שװײמנן א־ן הלוםיען פעלךער ־די

 בלענדעד־פליעםענלען,קךיםטאל-׳ ־אין
 העלעןי מאתען־ש־ךה ךי קאןז ■מען

רןפ־לת־טל.״ ךיינע שטילע ־די

 רױך ךינער א פליעםט כןטלת ־וױ

 פעלדי נרינעם זאפטינ־פרישען׳ &ון

 איןװײך דם קומען,קלאננען ״עם
 יןי1ה דער א־ן שטלאהלענד שווימען -און

 נעצעלט. הימל־שען גכלײזנן צום

 מתפללי שטיל ויא י_ם װײטער ךער

 הלל זאנעןז טלאלען נךינע רי

ױעלט... נאנצע די שירהױנגט .און

יפד״ ל.
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מא/ װךישער ךער

 געקומען מאי ךער איז וױךער

טי- זײן מיט צויבערי זײן מיט אכ  פך

 בלומען אלע גראזען■ אלע

 אויפגעװאכט. ווידער האבען

 פעלךער, ך־ אויף בליהט*?ם וויךער

 װעלדערי די אין נרינט^ם וױךער

 איכעראל• ןנם נלאנצט וױךער

נא?טינאל, ךי זינגט וויךער

 מאלען פריהליננ דער נעדזמט וױךער־

 עמירט ער״ װאו ;פיטעל זײן מ־ט

 טהאלען װערען בעףנעו־ו וועױען

 • פערציעךט נרינם מיט ?נךד די וועךט
 ארונטער זון די לײכט וױדער

 ;מעטער »אכטזי און דערװעלט צו
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 קרם איהר מיט י שםײכעל איחר מיט

גענוס. צום איהר נךײט זי מאכט

 טליהעןי נךינען. צו נט־אן5פא }לײןר

 ;נעפיהל מענשליכע יעךעם

 פאנטאךען װאונךעךשענע

 ;שטיל דאךצען דוךכין ציהען

 שוועבען, ת1מ1חל גאלךענע

 װעבען זײ ארן

 .הימלען נימנ

 װעכןען זײ און

 למבען נײעם

 קלעקען;?נס און
 נלי״קען טויזענד

צו;נר־קײיקען» ועלע ;עדע

 ■ טרעטען■ אײנעם ךאךט .זעד,ט איהר ךאך

 אךאפי ?גךד ךער צו קוקענזײג

 מאי־טאפעטען נךינע די אויף

 קאפ.ז ךעמ שאקלענדינ ער,״ זיפצט

 קומער שוועךען זײן מיט אײנזאס

- און אבנעלעבט ?גר׳ נעהט עדי  מי

 װמער זיין מאי׳ נעשמאנןער זײן

ו פעךבליהט לא?נ יןי1ש לאנג האבען

 ^ראנקעןז• יענעט איך,ר ל,ענט איהר. וױיסט

 בליהטי אלעם װאו נעלוט. װעלכער

 נעךאנקען שךעךןליכען א מיט

1 נעמיט שטיךמישען א און
— 75 —



 1 יװ־ אונזער אלטערי ראוטעי־

 פאנטאזױגן זיםע -רןײנע

 בליקז זייין א־ן הא.פ«ננ -אוןכךין
 העךצען זײן דוךך

 שמערצען. ־ציהען

 װאונךען אלטע

ךק פגעטנ אוי : 

- .»יט״עךאעעתננען עי  אלט

 טתפעם.קאלטע. מתיםו מת־ם■

נליק. אלטעם ױנענדי :אלטע

 דארען און;עדער פלום ;עךע

 שפאכט אוױלךען איהם מיט :פןרײבט

 צארען מ־ט קוכןט־אן םטאבון ךער י

 כעם. כרט שךײט ^ךאהע ךי ארן

 בלעטער. ךי פךע?וד בלומעןי די :?רעמד

 !מאי פךעמךער א װעלטי ףי פרעמד
 נעטערי פךעמדע פײגל. .■פךעמךע

שק.-אלץ ?רע?וךע פעךכײ!.״ מענ

 שפעטען■ ניט נאר פלוימען/ ײטי לאכט

 !געוױם שק.-נעוױםי זײט דאיהר

 צוטךעטען שענעךע פיעל ־ךאך

 פים... זײנע מיט יװי ךער דואט י

 פאמעךאנצען מיט פול פעלדער

 נעגלא?צט. לאנד רין אין האבען •

 לא?צק5? װאונךערשענע ־זײנע

 פעך$לאנצט... אלײן נאט זײן האט

לבנין. פון צעךעךען די .:פךענט
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ט ק ך  ! מיךט גרינע שריוךס ךער פ

 ךערקאנען נאןי וועלען ױי א׳

 וױךט♦ אבגעלעבטען זײער

 הר־הױתיפי שענעם ךעם גןרעגט

 — ים1ב ;עדען - י פרמל ךעם פךענט

 מת־ם שענע אלע ךי פךענט

 טריוים״♦ אלטען שענעם ךעם איויף

 מדינה הײליגער זײן אין

 נן־ןנךן־לופטגעשמעקטי האט
 שהינדז ךי האט טעמןעל זי־י־ן אי־ן

 איהם.ענטפלעקט, צו ןיך שטענדינ

 שפ־עלען פלענײן ענמנל טיױזענד

 'געצעלטי הײליגען זײן אין
 • פיהלעף פלעגט פרײךען יזענך1ט

אניאנךער.וועלט. פון פרײךען

 יװ־על דער אמאל האט ךאךטען

 פיךעל װאונךער־רייבע א פון

 שענסטעל־עךער, ךי אױםגעקועזט

 ווידער מאי ,קלענען.קײן װעלכע

 ציױפערי ױטען דעטועלפען מיט

 —זויבער. ארן רײן הײליג׳ •און ךײן

 קזטומע. א יף1א—וועךפע א יף1א

 אומה... מײן פון חלו־ם דער ה-ננט

 ם.1חל א־ז.יענער א;ועק ;א■

 —נ״י דאם פון חליומיט ךיר ךאך

של פוןװײטענס דו.יוד? העךםט  ם>״1.

 מא־. _;;יער א ךיר צ,י רופט

■ פעךלארען■ ניט נאך פיםט ניט■ ווײן



 מ־עד.- לײךען פרן ביםט דו ־חאטש

אהרק נוטע ני;ע;אהךעןי ; 

!ױד מײן .ז״רי צו ין1ש -ןרנכןען

ך ת הערנ£ט • ך  צירזען װאלקען ךעם ת

 מעלאדיןנןי הימעלךיימנ

ען יזיםע ם-הארמאני תבי  1 ן

ה נײע ךאט דזערםט דוי העךםט י ע לי

 עזמעקעןי ג1אתר דײן װעט יוױךער

 אפעלטין; ךײן וועט נלאנצען .

 גאט.,עו־װענןק זיך ױעט וױךעי־
 אהין... ךיך בריענען װעט און

 היךטענליעךער■ װעםטו ידננען
 שאףן ךײנע נאך ־-פאשענדיג

 וויךעי■ לעבען תי וועםט לעבען י
 םוף. א אהן אײביג■ לעבען

 נם/עה ?זךעגקליכער דײן נאך

 —לופט■ מ־ט ץועטטידואטהעמען

 מור;ה בארג שטומען :א^טעךין

העלךענכתקוט,.. א נאןי קלא?ט.>נם;

 טרײבען ניט ^עלזר דיןי װעט כןײנער
 5 צאהל א אהן זלזרלים מיט .

 פעךפלײפען ת װעםט הײם ךער אין

 מאל. א וױ תהיני און ?זטיל ־

 שטעזשנןע ךי נאר פונאנךער טךעט

 פאטעךלאנד• אלטען ךײן פון

 האלעוועשקע אײן ךאךט נאןר םינלילוט

וואנח״. אײנגעפאלענער דער .כײ

ראזענפעלד. מארים
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שולמית♦

 זיננטי שולמית

זיננט שולמית

 אײלבעךט־נאךטען״♦ אלטען אין

 קולי אװנגער

קיול׳ ליעבער א

ךאךטען. פולן זים זיך צוגיםט
ט ך ךנגט. זי פ . :ת

 לופטי העלע »תי

и■ ■הימעלי ט־עפער הײםער 

 !שלאף פון װאבט־איױף

 םיוף א .זײן זאל
 ךךימעל. אלטען אײער צי

 נאכטי דו■ צינד־אןי

 הימעל־פראכט אין

 _פײער.״ ;ען1בל שפױלען■ דײן

 ז זעהט איהר >־ העךט איהר

געהט׳ חתן »ײן

 .טרײער״ נוטערי ליעבער. מײן

 !?גר א־ז מיעד וױ

שווער ביטער. זױ
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 !געװעזען װענ ך־עי אידום אױ

 געדאךט, נעכןריץכןטי

 נעװאךט אלץ ארן

 לערלײזען« איהם וועט גאט ויען

 הײנט, איױףץשע שטעה

ײנד טױן טךײפטי מײן  !פי

 וױךער/ פרעהל־ך ארן פריש װער

 לײד׳ לײן ?עךנעם
 פךײד, ךײן װעק־אלף

 ;גלױןךער .קראננןע ךי יש1גלי־ך־א־

 מ־ר, צו קום קום.

 ךיר מיט װעל איןי

 טײלעןי האפנוננ און רןראפט מײן

 טרעהױ ואלםטכךין דו

 מעהר, וויםען ניט

״,.הײלען קומער לעצטען ךעם  !׳

,,זינגט שולמית ,! 

 ױלבער,קליננט וױ

 בל־הען״. רו־יזען ליער-און איהר
 זיננט, שולמית

 זיננט, שולמית

צױן פון ליעד נײע ךאם

ג- עז. רו פ
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*♦н ה ״ ל ש ״ ־»♦и ח
עשירית♦ שנה

ת ל ב ק ת מה ט ה החתי שנ ה ת צי ח מ של ל ה שני ,1908 שנת ה
ן ױ ח ט ה

ף ובערך רובל♦ з שנה לחצ״ ר׳;6לשנר, ם כ ב ה  חו״ל. ז
Р е д а к ц 1 я  , .Г а ш и л о а х ъ " ,  О д е с с а.

,О й е з з а ״ ,Н а зс Ъ П о аЬ״ К е д а с И о п  ё е з

ת ל ב ק ת צי חתימדז מ ל שנה לה לו א םן- תרם״ח( )ני

ר״ י ע צ ה ל ע ו в ״ה
ה כלי א ט כ ם הפועלים הסתדח־ת של מ  ״הפועל בא־׳י, העברי

ר״ ש אחת פעם לאור ױצא הצעי עד ע׳׳י בחור המרכזי. הו

8 ב-ונױה שנה.* לחצי הטחיר שי פרנקים, 2 ארצות נבשאר ק׳ 0 רטה. חפ מפו
םנט־ם, « או ק׳ 15 בודד גלױן כל

,аНа, רבתונת: עש״י לפנות  Р о з1 е  А и * п с Ь е п  В ах . 22  Н ар о е1 га1 г[  
שלח ש כסףל Ь• ע״  е т /И х к у , )а Н а

ר יצאו או ה ונמצאים ל ר כי מ ל

י ר י ש ל כ ־ ♦ ־ - ♦ נ » - ח * ק י ל א י ב
בי נהוצאת ג שירה חי ת(. ה העברי

ר פ ם ס ה פ ד ט נ מ ר פו מי גדול ב  משוכחי נײר על אלבו
ר הדו ב ת ח־גמתו שאין ו רו פ ם ת. ב עברי ה

רובלים. ארבעה יפה בכריכה &:־ המשלח בלי ׳כ רױ שלשה מחירו
רובלים. מהודרה-חמשה מאור בבריכה

ל להשינו םא; גױ ע М. דאדוי О Р 1 Я •‘, О д е с с а״ И з д а т е л ь с т в о

ט דאם אנגענומען װערט .עם זשורנאל דעם אױף אבאנעמענ

״= ל ב ב ו ר ז « =
שריפט א ם־ אט  ארץ־ אין אינטערעםען ױר־שע פאר מאנ

ת אין און ישראל גלו

 רובל, 1 מארקי 2 קראנען, 2 יאהת א אבאנעמענטם־פרײז
3• אדרעפג 3 5. К а р а р р о г ! .  Ь е т Ь е г д ,  5 у к з (и з к а ס ת .



1 4 0 1 8.
קאפיקע־ביבליאטהעק״ ״צױניםטישע פערלאג

ערשימנען: ם׳זענען

ם, № 1 לו ב ענ לי לי ל, דער פון ױבילײ יעהריגען 25 צומ לצױן. ראשון מ.
עקז. 15,000 קאפ. 1 פרײו אי^־ישראל. א־ן קאלאניזאצ־ע ױדישעױ

פערקױפען(* צו ניטא ישױן
קין, מ« № 2 ש םי אין קאלאניזאציע ױדישער דער פון ערפאלנ דער או

אל שר אפ. 2 פרײז' יאהר• 25 לעצטע די פאר ארדי עקו. 25,000 ק
ק(. )פיער אג ױפל א

ר, י. י״י № 3 פי צױניםטען־קאננרעפ אכטען איבערין אניאיבערבליכן ם
ױן га.ооо קאפ♦ 1 פרײז האאג. אין ש טאצו עקו,) פערקױפען(. ני

. װ. № 4 קי ם נ טי א ב א ש פרײו באזאלער-׳פראנראם. דאם אזוינם א״ו װאם ו
אױפלאנען(. )דירײ עקז. зо.ооо קאפ. 1

אױפלאנען(♦ )דריי עקו. 35,000 קאפ. 1 פרײז שקל♦ דער שװארץ♦ ש♦ № 5
ב № 6 ק ע ש. י ט בי א נ בי зо,ооо קאפ. 1 פרײז אר״־ישראל? װאם פאר ר

אויפלאנען(. )צוױי עקז,
ק. ל♦ י״י № י אני מ ם א  קאפ< 2 פרײז צױניזם. פוניפ פערוױרקליכוגנ! די פ

2/и .עקז♦ 20,000ראבאט. 25 ״/' בױנען
פ. ל♦ מ» № 8 ו ל ב נ ע לי פריין פאלעםטינא־קאמ־טעט. אדעםער דער לי

אױפלאנען(♦ )צוױי עקז. 15,000 קאפ. 1
רג, א. שראשעסאי № 9 בו ר א קאלאניזאצ־ע. פאר ארץ־ישראל טױג צי װ

אפ. 1 פרײז  עקז♦ ооо,20 ק
ю № ף י״י ס עקז. 20,000 קאפ. 1 פרײז רבנו. משה קלװנר'* ױ
и פאלק» פארץ ליעדער ооо!», •עקז

 רעדא- א־ן פאעזיענעזאמעלט: נאציאנאל־ױדישער פון זאמעלבוך א
• ה פ י ♦ ל פזן ױרט

אילוםטרא־ ю אין פאעטען די פון בילדער די מיט דרוק־בױנען 5
ײו א♦ א• ליאחאװשקי ל־ליען. פון צ־עם ײ קאפ♦ 5 פ

 פוןג ליעדער 32 ארײן געהען זאמעלבוך אין
л ■ס)ניאליקי הלוי, יהודה רי גאלדפאדען. א. 'אליקיב נ• ח. אײנהארען 

פר־שמאן׳ л פרוגי ש• יפה. ל. יהואשי װארשאװםקי ♦ מ איבעוזעצינ«״
 лראזענפעל מ. און פר׳ן. ל. י♦

2000. קז ײז פאפיערי גוטען אױף ערש־ענען א-ז ע ר פ. 20 פ א ק
זיך: ס׳דרוקען

ר. ל♦ י♦ № 12 ע רג ע נאציאנאל־ ױדישער )דער לישיראל קימת קרן ב
״ז א-לוםטראצ-עם מיט פאנד( ר קאפ. 1 פ

א־לוםטראציעפ. מ־ט שאץ״־׳-בצלאל״ ב. שראפעםאי № 13
אד־רעס:

Одесса, д-ру I. Б. Сапиру. © Ос1езза, й-г I 8 ар1г


